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ةيورخألاةعافشلا
(ةيدئاقعهةسارد)
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.مللطلالوسرويلايوالسلاوتولصلاوسرما
لنارفارىسسدبةيورخلاةعانشلاةعرخلاطقفدبات توتالإاسيلهناريرحدماتارولورعندم لثاتلاوضولِهناكقرالعنافرانلاشولاسولابتيان
الولدنودنمهلدخهباد١وامالورساايس” وزراباقصانمايذلااهيزايهلونيسولا«داببطاحدفولینلو
چووعمرزادناكاموةلحلوهبیوبابنلص
لالالهانمشیمیاغ

ةنسلاونآولانسماىلاديلاةاههوررسللام
باهليطيمشاباتاحالو*فلاهباهيرا
CENEزكهمرنالارورسوهللا . ەيانارللاماسنعنر|تسرنآ نوزاوارنانعمألاانبارلر)انسااحئمدعو
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ملرسي

ةمدعملا

دعوهناحبس.....هتهبشةلآاضبلطابلاىدرأوءهتلدأةوقبقحلازعأيذلاهللدمحلا

؛هتاملكلليدبتالوءهمكحلدارالءهديعووهدعويفقداصلاوهوءرشيورذحوءدعوتو

هيفصوءهلوسروهدبعادمحمانديسنأدهشأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأو

...دعبامأ؛نيدلامويىلإمهيعباتىلعوءنيعمجأهبحصوهلآىلعووييهليلخوهقلخنم

يفثحبتنأيغبنييتلاةمهملاتاعوضوملانمةيورخألاةعافشلاعوضومنإف

:ثيدحلاوريسفتلابتككلذكوءةقرفتمبناوجنماهتلوانتةديقعلابتكنأل.لقتسمباتك

باتكيفدوجولاىلإرهظيل٬عوضوملااذهبةقلعتملاةيملعلاةداملاعمجنمدبالناكف

ةيلقعلاةلدألاوءةنيابتملالاوقألاو,ةفلتخملاءارآلاعمجهلالخنمثحابلالواحيءلقتسم

لكشباهتلدأواهتهجونايبوءرمألاىضتقانإءارآلانيببيرقتلاةلواحموءةيلقنلاو

ةيمالسالاقرفلايفدراوهيففالخلاوءريطخدجعوضوملااذهنأواميسال.يعوضوم

ةيعامتجإلاناسنإلاةايحبىربكةقالعنمهلاملوءديعبنمزذنمعسوموقيضمنيب

اهريصموءايندلايفةمألاةايحيفةريطخةيئزجيفثحبيهنإثيحنمكلذوةيلمعلاو
هبناوجوةفلتخملاهداعبألوانتتةيميداكأةلاسريفهحرطنمدبالناكفءىرخألايف

.ةددعتملا

نألكلذوءاهيففلتخملاةعافشلايفنمكتعوضوملااذهيفةلكشملانإفكلذلو

ىلعنيرصملاةاصعللةعافشكانهلهف..ماعلكشبةعافشلاتركذهينآرقلاتايآلا

عمجتفيكو؟ءاعفشلاوةعافشللةديقملاوةيفانلاةينارقلاتايآلاهجوتفيكو؟رئابكلا

ىلإيدويديحوتلالهأنمرئابكلالهألةعاقشلابلوقلالهوءةفلتخملاةعافشلاثيداحأ

ءةيهلالاةئيشملاعمضقانتيلهو؟تاذلملايفكامهنالاويفعوقولاولكاوتلا

هذه...؟حلاصلالمعلاوةبوتلاىلايدْؤيوءىلاعتهللاةمحررهاظمنمرهظمهنأمأ

.اقحالتايضرفلااهيلعينبنتامكءثحبلاةلكشملثمتاهريغوتالّواستلا

رئابكلابكترملةعافشلايفنتيتلاةيمالسالاقرفلاضعبنأفسّوملانمواذه
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مهيلإرظندقءداسفلاوةليذرلالاحوأيفغرمتملايصاعملايفقراغلا,بونذلاو

هللاةمحراورجحدقءبولقلاةاسقءدابكألاظالغموقمهنأبءاملعلاضعبلبقنم

كلتنوكتدقوءةيربلاديسةعافشبةيضاقلاةنسلاوباتكلاصوصناوفنوءةعساولا

ليلدلاىلعدمتعيةاصعللدولخلابمهلوقنأببسبءاناتهيواملظماهتالاكلذوىوعدلا

.نايبلاو

نعثيدحلالوانتيلبهيففلتخملاعونلااذهىلعرصتقيالباتكلااذهنأىلع

يفليقاموءةنسلاوباتكلانماهتابثإةلدأوءةفلتخملااهعاونأبةمايقلاموييفةعافشلا

امكءلقتسمعوضومهنألقوقحلايفةلثمتملاةيويندلاةعافشلاىلإضرعتينلو....كلذ

ثالثلوحروحمتتةساردلاهذهفكلذلوءهنعجورخلانكميالوددحمباتكلاعوضومنأ

:يهاياضت

.احالطصاوةغلعيفشلاوعفاشلاوةعافشلافيرعت-

.اهعاونأبةعافشلانعةثدحتملاةيوبنلاثيداحألاو.ةينآرقلاتايآلاحيضوت-

يأرلاوديحوتلالهأنمةاصعلاةعافشيفاهتلدأو.ةيمالسالاقرفلاءارآحيضوت-

بلاطموثحابمةدعىلعيوتحتلوصفةثالثىلإباتكلااذهتمسقدقفهيلعو.راتخملا

لاوقأركذتلواحواحالطصاوةغلةعافشلافيرعتنعلوألالصفلايفتثدحتذإ

كلذوءاعفشلابةقلعتملاةعافشلاعاونأنعتثدحتمث.اهنيبقرفلاحيضوتو.ءاملعلا

ةعافشلانمةمكحلاو.عونلكلليلدلاركذعم....صاخشألاوتادابعلاوةكئالملاةعافشك

.اهرثأو

تايآلانعتثدحتثيحءةنسلاونآرقلايفةعافشلانايبليناثلالصفلايتأيو

نايبيفءاملعلانمريثكلاوقأركذعمءعيفشلاوةعافشللةيفانلاوةتبثملا

ةتبثملاتايآلانيبعمجلاةيفيكنعتثدحتو...لاوقألاكلتحيضوتةلواحموءاهانعم

.كلذلكلليلدلااركاذءميركلانآرقلايفةعافشلاطورشوءةعافشللةيفانلاو

اهيلعقفتملاءاوسءةيوبنلاةنسلايفءاجامبسحبةعافشلاعاونأكلذدعبتركذمث

.اهنمعونلكلليلدلاركذعمءاهيففلتخملاوأ
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فالخلااركاذنيدحوملاةاصعللةعافشلانعهيفتثدحتيذلاثلاثلالصفلايتأيو

عملقعلاوةنسلاونآرقلانمقيرفلكةلدأوءرارصالاوةريبكلاموهفمازربمءكلذيف

اهيفتلمجأيتلاةمتاخلاوءهتلدأوثحابلايأرنايبمثءنيتهجلانمةلدألاكلتةشقانم

.طيسبورصتخملكشبجئاتنلا

نأالإنيثدحملاءاملعلاضعبهيفبتكدقعوضوملااذهنأركذلابريدجلانمو
ةيمالسالاقرفلالاوقأفوتسيملمهنمضعبلاذإءصقنلانمولختالمهتاباتك

ةعافشلانعثدحتذإءيعداولالبقمنمحرلادبعيبأل«ةعافشلا»باتكلثمكلذوءاهتلدأو

يتلادودرلاكوءاهتحصىدمةفرعموءةيوبنلاثيداحألانمريثكيفرظنلالالخنم
ةعافشلاركنأيذلادومحمىفطصمروتكدلاىلعفيرشلارهزألاءاملعضعبنعتردص

ةيصنلاةلدألابةيورخالاةعافشلاتابثإلوحةبصنممهدودرتناكثيحرئابكلالهأل

نعثدحتيملهسفندومحمىفطصمروتكدلانأىلعءاهركنينمةلدأىلإقرطتريغنم
ةاصعلاةعافشلنيفانلاةلدأضعبلمجأامنإوءاهيلعدرلاونيفرطلاةلدأركذبةعافشلا

يفلكعوضوملااذهىلإتقرطتدقثيدحلاوريسفتلاوةديقعلابتكنأبيرالوءاذه

ءةدحىلعقيرفلكرظنةهجونايبوقيقحتوعمجىلاةجاحبوهفءهصاصتخالاجم

ةروصبةنراقموليلحتوعمجوهامنإوءقبساملاراركتنوكينلثحبلااذهنإفهيلعو

يئارقتسإلاجهنملاوه.ةساردلاهذهيفمدختسملاجهنملافءناكمإللاردقةعسوم

:يلاتلاوحنلاىلعكلذوءناهربلاوليلدلاىلعدمتعملانراقملايليلحتلا

نمريثكلاوقأحيضوتو.ةيوبنلاثيداحألاو.ةينآرقلاتايآلاليلحتوءارقتسا-
.اهريسفتيفءاملعلا

لكرظنةهجوةفرعمةلواحمو-ةساردلالحم-عوضوملايفءاملعلاءارآةنراقم-

.اهليلدو.ةقرف

هتلدأوراتخملايأرلاركذعمءاهنيببيرقتلاةلواحمو.ءاملعلالاوقأرثكأليلحت-

.ابلاغ
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.ناكمإلاردقءاهفعضوأاهتحصىدمنايبو.ةيوبنلاثيداحألارثكأةسارد-

لكشبهتجلاعموعوضوملارايتخايفتقفُودقنوكأنأىلاعتهللالأسأاريخأو

ليلدللالإزيحتريغنماهيلعدودرلانمءاجاموءاهتلدأولاوقألااركاذيعوضوم
بسانمريغهاريامحيضوتميركلاءيراقلانموجرأامك...لصفلالوقلاوءىوقألا

ةنسوءقحلانعثحبيلكلاامعمفلتخيدقاملهردصعيسوتوءثحبلل

ضعبيفانفلتخانإواننأعمءاهيلعنموضرألاهللاثرينأىلاةيراجةنسفالتخالا

ةبلطنملازيالثحابلانأىلعءاهنمريثكلاريثكلايفقفتن-هللدمحلاو-اننإفرومالا

هيجوتلا-ةيمهألاةياغ-همهيكلذلوءهدهجلذبدقوءىلوألاهلحارميفملعلا

ناوءهللانمقيفوتبفتبصأنإفاذهءماركلاهتذتاسأنماميسالديفملاحيضوتلاوءديدسلا

.هللارفغتسأوءناطيشلانموينمفتأطخأ
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ثتلاثلاثحسملا
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لوألاثحبملا

احالطصاوةغلةعافشلافيرعت

:هللايفةعافشلا-

م
م 7 هَلنالفىلعنالُفِييأعفشوعَفْشَيعفنمةغلةعافشلا

ًاعفاشيلنك:هللاقيأ,ةعافشلاهتمبلطةاa.هيِفُهَعفّسفهيلإ

ُهَتْعْفُّشَتساو تفتو,هيلإيلعفشنأهتلأسيآنالفىلإةتففشتس يِنَعْفّسَفنالفيفهيلإُتْعْفسَت
2

م '”بهذملايعفاشراصعفشتو,اعيفُستهيف

:يليامعفشلاةملكيناعمنمو

.اجوزهرّيَصيأًاَعْفَسُهَتْعْفَّسْفارتوناك:لوقتوهورتولافالخ(١
ثيحنمىحضألامويعفشلانأب""هرتولاوعفشلاول:ىلاعتهلوقريسفتيفليقاذكهو
هللاوهرتولا:ءاطعلاقوديزينبدوسألالوقاذهوءهفرعمويرتولاوءهيلياريظنهلنإ

لكنمةدحولاوهوهلامثيحنمهللاوهرتولا:بغارلالاقو.قلخلاعفشلاو.ىلاعت

عفشلاوء-مالسلاهيلع-مدآ:رتولاليقوءتابكرماهنإثيحنمتاقولخملاعفشلاوهجو

مويلارتولاوءىحضألادعبناموي:عفشلاليقوءسابعنبالوقوهو٠هجوزبعفش

نإ:رتولاوعفشلايفليقوءرتواهنموعفشاهنمتاولصلا:رتوعفشلاليقوءثلاثلا

رتووعفشاهلكدادعألا

ء١١٠ص.ييرعلاخيراتلاةسسْومءيبرعلاثارتلاءايحإرادء۷جءط,برعلاناسلءروظنمنبدمحم(١

۲۳۲صء٦۱۹۹توريب؛نورشانءناتبلةبتكمء١طءةغالبلاساسأ.يرشخمزلارمعنبدومحم

٠يزاغنيءعيزوتلاورشنللايبيلراد,سماخلادلجملا,رداصرادعباطمىلععبط٠سورعلاجات٠يديبزلاىضترمدمحم(۲
صم٦۱۹1

.۳:ةيآلا.رجفلاةروس(٢

دمحمروتكدلاقيقحتءظافلألافرشأريسفتيفظافحلاةدمعءيبلحلافسوينبدمحأ,۳١٠صء۷جناسلءروظنمنيا(٤
زوريفلانيدلادجمء٤°*-۳۹۹ص,سماخلادلجملا,سورعلاجاتءتوريبءبتكلاملعء۲جءيجنوتلا

.٤°صءةرهاقلا,ثيدحلاراد۳ج٬طيحملاسوماقءيدابأ
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اهتمبيِصنهَلنكيَةنَسَحةَعافشعفْشَينم: ىلاعتهلوقيفامك.ةدايزلا(٢

:بغارلالاقولمعىلإالمعدزينميأ“اهثمهَلنكيٍةئيَّسةَعافشعفشَينمو

وأهنواعفرشلاوريخلالعفيفاعيفشوأهلاعفشراصوهنواعوهريغىلإمضنانميأ

ةعفشلا»:لاقفةغللايفةعفشلاقاقتشانعسابعلاوبألئُسوءهرضوهعفنيفهكراش

نأيأءاهبهعفشتوهديزتفكدنعامىلإهمضتىتحبلطتاميفكعفشُينأوهوةدايزلا

.ەپهعفشوهدازامهيلامضفادحاوارتوناکهنأىأاهبهدیزت

اعفهيداعي

بلطلاىنعمىلعيوتحتاهتاقتشموةعافشلاةملكنأبانلرهظيمدقتاملالخنم

قيرطنعبلاغلايفنوكيبلطلاف٠٠٠٠ةليسولاوةناعإلاوةدايزلاومضلاولاوسلاو

.لسوتوةناعإوةدايزهيفوءرخآىلإءيشمضبهتجيتننوكتوءلاّوسلا

ركذقايسيفةعافشلليحالطصالافيرعتلااوركذةغللاءاملعنماريثكدجنوءاذه

كلذرهظيويوغللاىلعيحالطصالاىنعملانايحألانمريثكيفبلغذإ؛يوغللافيرعتلا

”«يصاعملاوبونذلانعزواجتلايفلاّوسلا»:لوقيذإةعافشللناسللابحاصفيرعتيف

امعيفشلاددحفيرعتلااذهيفوءيفةيانجلاعقويذلانم»:”يناجرجلادازو

عيفشلامالك»:وهوةعافشللمعأافيرعتيديبزلامامإلاركذنيحيفءةعافشلانمهدارأ

ةعافشلالمشياذهو.""«هيلإبلطىنعميفهيلإعفشو.هريغلاهلأسيةجاحيفكلملل

ةيآلا,ءاسنلاةروس(٥

۳۹۹ص١١٠صء۷ج٬برعلاناسل.روظتمنيا)٦

صءم۱

صحجءبرعلاناسل.روظنمنبا)۸

راطوءاهريغوةيلقعلامولعلايفًامامإراصوءه٤٠٤۷ةنسدلو.يفنحلايناجرجلاينيسحلانسحلاوبأيلعنبدمحمنبيلع
٠علاطملاىلعةيشاحو.تافيرعتلاو٠دوجولايفةلاسر:اهنمنيسمخلانعديزتاهنإلاقيفيناصتهلو.قافآلايفهتيص
نمنساحملعلاطلاردبلاءيناكوشلاىلعنبدمحم:رظنا.اهيفنفدوزاريشبه١٠۸ةنسءاعيرألاموييفيفوت٠٠٠٠٠ةفحتلاو
ءم۱۹۹۸ف١٤٠,توريبةيملعلابتكلاراد,١جء١ط.عباسلانرقلادعب

م۲2٦۰:توريب٠ةيملعلابتكلارادء١ط.لسابدمحمهسراهفعضوءتافيرعتلا.يناجرجلايلعنبدمحمنبيلع(٠

.١۱۳ص
.١١۱ص۷٠ج:برعلاناسل؛روظنمنباوء٥٠٤حج«سورعلاجات:يدييزلا)١۱
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نوكييتلاةيويندلاوهدابعنمىضترانملوهاضروهللانذإبالإنوكتاليتلاةيورخألا

.ةئيسمأةنسحةعافشتناكأءاوسناسنإلااهرادم

ارصانرخآىلإمامضنإالاةعافشلاو,هلثمىلإءيشلامضعفشلا»:""بغارلالاقو

هنمویندآوهنمىلإةبترمىلعأوهنممامضنايفلمعتسُيامرثكأوءهنعًالئاسو,هل

رضلاكرتوريخلالعفلاوس»:يوفكلابويأءاقبلاوبأاهفّرعو.”«ةمايقلايفةعافشلا

نمهسفنىلإيجانلامضبالإةغللمعتستالوةعارضلاليبسىلعريغلالجألريغلانع

دربملانعيوردقفءاعدلاىنعمبنوكتدقةعافشلاوء«ريغلاةوطسنمٌفئاخوه

ةعافشلانأ0هنذإبالإُهَدنِععْفشَييلااذنمط:ىلاعتهلوقيفالاقامهنأبلعثو

فيرعتلاىلإاهنمحالطصإالاىلإبرقأةريخألافيراعتلاهذهوءاعدلاىنعمبانه

.يوغللا

ءبولطملاىلإهبعفشتيهريغلبلاطلاوه-ءاعفشعمجلاو-عفاشلاوعيفشلاام

:ىشعألالاقءعيفش:بلاطلامساو..هيفنالفىلإنالفبٌتْغفّست:لاقي

اَعْفُسيذلاواَهوُيَأاًهاَصَعدقَف ةقثاذيَحلاٍةاَرَسنيمْتعْفْشَتْساو

."ةعافشلابحاصوءةعفشلابحاص:عيفشىلاو

نالغبتعفشتسالوقتو٠هريغلبلاطلا:عفاشلاو»:"”نيعلاباتكبحاصلاق

رظنا.ھه۰۲٥ةنستام.ةعرابلافيناصتلاوذءرسفميوغلبيدأ,بغارلابفورعملامساقلاويأيناهفصألايلعنبنيسحلا(٢

صء۹۹۲٠,ناتبلتوريب؛نييالمللملعلارادء۲ج٠٠٠ط,مالعألا.يلكرزلانيدلاريخ

هبتكيفينالقابلامجعم؛تاحارفةريمسةروتكدلا١١صء۷ج.برعلاناسلءروظنمنباء١١٠٤صء٥ج«سورعلاجاتيديبزلا(۳

م١۱۹۹-ه١١٤٠.عيزوتلاورشنلاوتاساردللةيعماجلاةسسوملاء١ط.ثالثلا

.يرصملادمحموشيوردناندعروتكدلاعبطللهدعأ.ةيوغللاقورفلاوتاحلطصملايفمجعمتايلكلا.يوفكلاىسومنببويأ(٤

ثلاثلامسقلام١۹۷٠قشمد,يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازوتاروشنم

.٢٥۲:ةيآلاةروس(٥

.٤°١صء°جءجاتلا,يديبزلاء١۱١۱صء۷جءبرعلاناسلءروظنمنبا

دلاخىيحيقيقحت.حاحصلاراتخم.يزارلادمحم.ء٠٤*صء٠٥جاتلاءيدييزلاء١١۱-١١٠صء۷جءبرعلاناسلءروظنمنبا(۷

ءةيبرعلاحاحصوةغللاجات.يرهوجلادامحنبليعامسإ:١۷صءثلاثلامسقلا,تايلكلا,يوفكلاء٤٤٠۳صءبادآلاةبتكمءقيفوت

ءتوريبءنوضيبىلعدمحمتاروشنم.ةيملعلابتكلا٠يفيرطلاليبندمحمروتكدلاو؛بوقعيعيدبليمإروتكدلاقيقحت
٤۱٥ص

٠هريغوسنيعلازباتكهلءه١۷٠ةنساهبيفوتو٠ةرصبلاىلإلحرمثنامعبدلو,ينامعلايدزألايديهارفلادمحأنبليلخلا(۸

قيقحتءنامزلاءانبأءابنأونايعألاتايفوناكلخنبركبيبأنبدمحمنيدمحأرظنا.ايندلاةرقابعنمقالطأإلاىلعةغللامامإ

.٤٢۲صتوريب٠ةفاقثلارادء۲ناسحإ
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كبف :"لاقءعيفشلا:بلاطلامساوءةعافشلا:مسالاويفهعفّئفهيلإيلعفُستف

اهمالقأُهُروزأتْجَرَخاملعِفّشَتسميننأُرِشاَعَمتمعز

بتكنعينغتسالب:ال.حودمملاىلإمهبتكبيأ«مهمالقأب»عفشتسأينأاومعز:يأ

."”«كلملادنعيسفنبرشاعملا

:رعاشلالاقاهّعفْسَيدلواهعبتيوأءدلواهنطبيفيتلايأ:عفاشةثوأةقانو

دلواهلاهفلخنماهعمودلواهلاهنطبيفْمِفاّسَو

ةبلحيفنيبلحمنيبعمجتيتلا:لبإلانمعوفُسلاولكعضرتةاشو

."ةدحا

ءةعافشلاهريغلبلطينموهودحاوىنعمبعفّشُملاوعفاشلاوعيفشلانأانلنيبتي

:كلذنایبو

ءاعيفشوًاعفاشيناثلابلاطلاناكهبلطلنيملاذإو,ارتونوكيهسفنلبلاطلانإ

ةعافشلارصانعنعءاملعلاضعبثّدحتكلذلو٠*هسفنلسيلوهلبلطلاسفنبلطيهنأل

:"يهو

.هنمبولطملايأ."”«ةعافشلالبقييذلاوهو»(١

.عيفشلاوأعفاشلايأ,هتعافشلبقتيذلاوهو(۲

.ةبولطملاةجاحلابحاصءلوألابلاطلاوهو:هيفُعْشّملا(۳

"لوألابلاطللهقيقحتدارملابولطملاءيشلاوهو:هلجأنمُعْضشُْملا(٤

.٤°١صءجاتلايفىليليبأىلإهازعيدييزلامامإلانأالإ.وزعمريغ(٩

ةفاقثلاةرازوء١ج.يئارماسلاميهاريإروتكدلاو.يموزخملايدهمروتكدلاقيقحت.نيعلاباتك٠يديهارفلادمحأنبليلخلا(٠

.١٠۲صء۱۹۸۰ةنسديشرلاراد.ةيقارعلاةيروهمجلا.مالعإلاو

ِ.١١۱٠صء۷ناسلءروظنمنبا(١۲
الو»:احالطصاةعافشلافرعنأدعبلاقدقف۸۸١صء.«ةسمخلالوصألاحرش»باتكيفرابجلادبعيضاقلاءاملعلاءالؤهنم(٢۲

ةعافشلابوجوهلدأ,ةعافشلا»:هباتكيفيقوسدلاقوراف:نيثدحملانمو.«٠٠*هيلإعوفشموءهيفعوفشموعفاشنمدب

نمعقشملا؛عفاشلاوءهيفعفشملاوءهدنععفشملا:يهةعافشلارصانعنأركذدقفء«ةيكرشلاةعافشلاةروطخناييو.ةيمالسإلا

.هلجأ

فرصتبيقوسدلاقورافروتكدلل»ةعافشلا«باتكنمةسبتقمرصانعلاهذهضعب)٤
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:حالطصالايفهةعافشلا

اهفيرعتيفاوفلتخادقوءاهانعماونيبوةعافشلانعءاملعلانمريثکثدحت

.يلامجإلااهانعمىلعمهقافتاو.ةمايقلاموياهعوقوىلعمهقافتاعمًاظفليحالطصإلا

.مهنمنيبئاتللاهديدحتوأنيدحوملارئاسلاهقالطإيففالخنمدروامالإمهللا

ةعقاوريغيهو.فالخالبنينمّومللعقتةيورخألاةعافشلانأهيفبيرالاممو

بونذلارئابكىلعنيرصملانيدحومللاهعوقويففالخلاامنإوءرافكلانيكرشملل

نيعمعونباهديدحتةعافشللةيحالطصإلافيراعتلاضعبيفرهظيكلذلوءيصاعملاو

:فيراعتلاكلتنموءتاعافشلاعاونأنم

نماهيفةجردةدايزوأةنجلالوخدليجعتبلط»:"”يملاسلامامإلافيرعت-١

-يملاسلامامإلانأفيرعتلااذهنمانلرهظيف:ء"”«نينمّوملاهدابعللجوزعبرلا

هنإذإءاهيفنينمّوملاةجردعفروءةنجلالوخدليجعتيفةعافشلارصحي-هللاةمحر

ىلإاودوعيوءمهَّيُغنماويوتينأدعبالإرئابكلالهأنمنيدحومللةعافشلازاوجىريال

دحأهيففلاخيملاهيفتاجردلاعفروةنجلالوخديفةعافشلانمهركذامو؛مهدشر

هللانذإبءيتأيسامككلذىلعةلادلاةماعلاةعافشلاثيداحأليلدب.نيملسملاءاملعنم

."”ىلاعت

هيلعنموقحيذنيبدحأطسوت»:-هللاهظفحىليلخلاةمالعلافيرعت-٢

حتافرصبلاريرضناكها۲۸ةنسءقاتسرلالامعأنمنيقوحلابدلو٠«نيدلارون»ينامعلايملاسلاديمحنبهللادبع(٥

ةريثكلافيناصتلاوذ,نيدشارلاءافلخلاجاهنمىلعةمامإلاىيحأ.نيددجملاةمئألانم,ظفحلاىوقءاكذلاداحءةريصبلا

هيلعنايدألايملعيفماظنلارهوجةمدقم:رظناةنسىوزنبرقفونتب-هللاهمحر-يفوت,ةديفملا

٤٤٤.نامعةنطلس.يورءهيبهذلاعباطملا۲١ط:يربعلاميهاربإو.شيفطاقاحساويأ

نبدمحأخيشلانامعةنطلسيتفمةحامسقيلعتويناعلامعنملادبعقيقحتءلوقعلاراونأقراشم.يملاسلاديمحنبهللادبع(٦

.٣۲۷صءم١۱۹۹-ه١١٤۱,ةمكحلاراد.يليلخلادمح

يفنينمْؤمللنذإلابهللالاؤس»:هلوقبةعافشلافرعثيحيملاسلاةمالعلاعميتالتلاورمعةمالعلاقفتادقو(۷

دعبلا:رظنا«نذإلاكلذهللانممهللسرينأيبنلانينمّوملالاؤسدعيوءباسحلانمغارفلادعبةنجلايفمهلزانملوخد

٤١٠.٠صءةثيدحلاناولألاةعبطم,ةيضايإلاةديقعلليراضحلا

.نامعبالهبةيالونمةزرابةيملعةيصخشنامعةنطلسيتفمرصاعمةمالعءيليلخلارصاننبناميلسنبدمحنبدمحأوه(۸

.عيفرقلخومجعضاوتبهتحامسزيمتي١۳۸٠ةنسنامعيلصألاهنطوىلإداعمثه١ةنسنينثالامويرابجنزيفدلو

ةيماظنةسردمبهتحامسقحتليملذإايماصعأشن٠مأسلااهيرقيالوللملافرعتالةيلاعةمهو؛داحءاكذوميظعدهزو

عمجي.رضاحلاانتقويفةفرعملانوتفمظعمهردصىعووءهناسلنمةجحلانايبقلطناو.هردصيفةمكحلاعيبانيترجفتف

الهنأل.فلاخملاوقفاوملاو.ةصاخلاوةماعلادنعلوبقلاهلىلاعتهللابتككلذلوطيرفتالوطارفإالبةرصاعملاوةلاصألانيب

=هلوءاهرصحرذعتيواهدعبعصيتاكراشموتاءاقلوتاودنوتارضاحمهلءىلاعتهللاهجوالإيفتبيالوالإشني
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ةناكمنعئبنتيهوءايرابتعامأًاينيعقحلاناكأءاوسهقحنعقحلايذوفعلقحلا
٠"“«هلعوفشملاىلإاهترمثدوعتوءهيلإعوفشملاىدلعفاشلا

؛ناكملاونامزلاهيفددحيملذإةيورخألاو"”ةيويندلاةعافشللحلصيفيرعتلااذهو

نآرقلايآاهتنيبامكةيئسلااهنموهنسحلااهنمةيويندلاةعافشلانأبيرالو

دودحملافيعضلاناسنإلاىلوألاقلعتمنإذإءاريبكًافالتخاةيورخألانعفلتختيهو

.تباثلاقلطملاىوقلابرلاوهفةيناثلاقلعتمامأ,ريغتملا

ىلالسوتلابةناعإلا»:هللاهمحر-"”يليلخلانافلخنبديعسةمالعلافيرعت-۳

رهظيو"”«باوثلارادىلاريصملابنينمّومللهنمنذإلابلطيف,باسحلافقوميفهللا

عاونأنمعونوهوةنجلانينمّوملالوخديفةعافشلابصتخيهنأفيرعتلااذهن

.ةيورخألاةعشل

ةنسلايحووءدارملاةياغحرشوءغمادلاقحلاو.ريسفتلارهاوج:اهنمةديقعلاوريسفغتلاوةوعدلاوهقفلايفةريثكتافلؤوم=

سلجميفوضعهناامكسوباقناطلسلاعماجببيطخوتاملظتلاةنجلوضعوهوةنطلسلايفءاتفإلارودبموقي٠
.هدجبيمالسإلاهقفلاعمجميفوضعوناتسكاييفدابامالسإيفةيمالسإلاةعماجلاءانما

.٥٥۲صء۲جةماقتسالاةبتكم.ليزنتلانايبنمراونأريسفتلارهاوج.يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس(۹

ةلزنملراهظإوءهلعوفشمللةمحروافيفختءدابعللوأىلاعتهللةبجاولاقوقحلانمقحكرتوأطاقسإبلطيهةيويندلاةعافشلا(٠

مهتدعاسمىلعنوردقينمباهزاجنإنعنوزجعينيذلاةيويندلاتاجاحلاباحصألسوت:ضعبلااهفرعو٠عفشملادنععيفشلا
ءةئيسةعافشو,هنسحةعافش:ىلإىلاعتهللاباتكيفءاجامبسحبمسقنتيهو.ناطلسلاباحصأدنعمهتاجاحزاجنإيف

لوقيء(۸0:ءاسنلا).«اهنملفكهلنكيةئيسةعافشعفشينمواهنمبيصنهلنكيةنسحةعافشعفشينم»:ىلاعتهللالوقي

عفدوملسمقحاهبيعوريتلايه:ةنسحلاةعافشلا»:نيتعافشلاىنعمنايبيف٣٤١صء٠جءهريسفتيفيرشخمزلامامإلا

الو.هللادودحنمردحيفالزئاجرمأيفتناكو.ةوشراهيلعذخّويملو٠هللاهجواهبيغتباو.ريخهيلإبلجوأءرشهنعاهب
ةعافشلاىنعميفاهنأل.ملسمللةوعدلايهةنسحلاةعافشلا:ليقو٠٠٠٠كلذفالخبناكام:ةئيسلاو.قوقحلانمقحيف

ءايندلايفةمينغلاوفرشلاوزوفلااذههلمعبعيفشلالانيوهلدييأتو.قحللرصنةنسحلاةعافشلايفنأبيرالوء«هللاىلإ

هلبلجيلناسنإللناسنإلاةعافشوداهجلاىلعنينمْؤملاةناعإبةنسحلاةعافشلاترسفدقو.لطابلاىلعقحلارصتنيامدنع

امأ.عرشلاهنسحتسااميفتناكاميهاهلماعلاطباضلاف,هلوسروهللاهبحيريخىلعهتناعإيأ.ءالينمهصلخيوأعفن

للخلاىلإرجيامبلمعيفةاباحموأ,قحتسمريغلقحءاطعإوأءقحمضهوأءدحطاقسإيفعفشينأيهف:ةنيسلاةعافشلا
يرسيو.لدعلالحمملظلالحيف٠قوقحلاعييضتوتائيسلالعفىلعةناعإاهيفنأكشالو٠ةمرحوههاركهيفامىلإو.للزلاو
يفيعسلاوأءايندلاضارعأنمضرعوأةوشرريظنيفةطاسولا:اهتلثمأنموءاماعداسفلاحبصيوةمألالاصوأيفداسفلا

:رظنانايبديزمل.غلإ٠هريغميدقتوهريخأتوأقحلاطيإوأ,لطابميمتتيفةعافشلاوأ.هيوجودعيدحطاقسإوأ.مثإ
فارشإءريتسجامةلاسر٠ةشامحهلقعدمحمنودلخل.قوقحلايفاهرثأةعافشلاماكحأوء۷۸صهيميتنبالناميإلاباتك

دبعتأشنروتكدلاناتسأللةيورخألاوةيويندلاةعافشلاو.م۱۹۹۲-ه7٤١٤٠ةيندرألاةعماجلا.ىيحيوبأنسحدمحمروتكدلا
ه۱.رهزالاةعماجءبتكلارادءداوجلا

يفوتهيدايقلاةيصخشلاومركلاوعضاوتلاب١۲۳ماعنامعيبرشوببدلو.حلاصنيدمحأنيناقلخنبديعس(١
يفتافلْؤمهلعدبلاةيراحموفيلأتلاوسيردتلاهنعفرع.هيعامتجاوهيسايسهطلسوهيلاعهناكمب۲۸۷ماع

ةضهنءيملاسلاهللادبعنبدمحموء۷٤۲صء۲ج.هيبهذلاعباطملا.نايعألاةفحت.يملاسلارظنأ.هغللاوديوجتلاوةديقعلاوهققلا

۳۷۷ص.ةرهاقلا.ييرعلاباتكلاراد.نايعألا

ةنطلس.يموقلاثارتلاةرازوء۲ج.نايدألاوماكحألالئاسمدراوشدييقتوناميالادعاوقديهمت.يليلخلادمحأنبنافلخنبديعس(۲
.١٤۱صءم۱-۷٤١۱۹۸۱,نامع
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لعفىلعهدنععوفشملاعفاشلالمحينأ»:"”اضرديشردمحمةمالعلافيرعت٤

لجألاهخسفوةدارإلاكرتبالإققحتيالف-الوأهبمكح-هريغدارأناككرتوأ

."”هيفشلا

يتلاةيويندلاةعافشللحلصيفيرعتلااذهنأرانملابحاصمالكنمرهظياميفو

نعريغتيةيفرعمتارثّومبوأةهجنمةيفطاعوةيسفنتارثّومبناسنإلااهيفرثأتي
ءهملعبسحىلعىلاعتهتدارإنألءىلاعتهللاىلعلاحماذهو»:لوقيذإاهقيرط

ربكأيهو-ماكحلاوكولملادنعةفورعملاةعافشلانأل»:لوقيوء"«ريغتياليلزأهملعو

نهذيفانهعيفشلانألءلجوزعهللاىلعليحتسيامم-ماقملااذهيفتاهبشلا

:امهيفنكيملامرثألاوليملانمهبلقيفو,ةحلصملابملعلاويأرلانمهدنععوفشملا

يفناسنإالالمعنألةفرعملاكلتبامإوةفطاعلاهذهبامإحنميوبهيوأحفصيووفعيف
ىلاعتهللالاعفأامأو.امهيلكنعوأسفنلايفنيردصملانيذهدحأنعردصيايندلا

ءامرييغتاهيلعًارطينأليحتسييتلاةميدقلاهتافصرئاسوهتمكحوهملعلةعباتيهف

هذهيفىلاعتهللااهافندقوءنورورغملاءاهفسلااهبقلعتييتلاةعافشلايههذهو

امنإةرخآلاةداعسنأادجةريثكىرخأتايآيفواهيفنيبوتايآلانماهريغوءةيآلا

يفةدارإللفرصملاءنادجولايفرثّؤملاحيحصلاناميإلاعمةحلاصلالامعألابلانت

.«لامعألا

ءاعداهنأىلعةينآرقلاتايآلايفةدراولاةعافشلارانملابحاصلمحدقفءهيلعو

ىلاعتهللاىلعينثيوةمايقلامويدجسيويي-يبنلانأليلدبءىلاعتهللاهبيجتسي

ةعافشلايفسيلوء"”عفشتعفشاوهطعتلسوكسأرعفرا»:هللاقيفذئمويهمهليءانثب

لاجردحأبسنلايتسحلاءلصألايدادغبلاةفيلخيلعنبنيدلاءاهبدمحمنبنيدلاسمشدمحمنباضريلعنبديشردمحم(٢

ه١٠۳٠ةنسرصمىلإلحروسلبارطنمنوملقلايفدلو؛ريسفتلاوخيراتلاوبدألاوثيدحلابءاملعلانمحالصالا

رصمبيفوت؛زاجحلاونويباهولاويدمحملايحولاونآرقلاريسفتوءرانملاةلجمردصأوهلذملتتوهدبعدمحمخيشلابلصتاو
-ه٠١۱۳۷۶هئاكرشوساموتاتسوكةعيطمءمالعألا,يلكرزلانيدلاريخ:رظنا.م١۱۹۳ةنس,اهيفنفدو

م0٥

ص٠جءتوريبءةيملعلابتكلاراد.رانملاريسفتبروهشملاميظعلانآرقلاريسفتءاضرديشردمحم(٤
۳٥۲صء۱جءرانملاريسفتءاضرديشردمحم(٥

.٦۱صء٣عجرملا

.١٤۱۲صء١جءاهيفةلزنمةنجلالهأىندأباب,ناميإللاباتك.حيحصلاعماجلاهجرخأ(۷
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راهظإيهامنإوءعفاشلالجألاهدارأناكةدارإنععجريهناحبسهللانأىنعملااذهب

رورغيوقياماضيأاهيفسيلوءهئاعدبيقعةيلزألاةدارإلاذيفنتبعفاشللةمارك

هيفلبءنيعفاشلاةعافشىلعادامتعاهيهاونونيدلارماوأبنونواهتينيذلانيرورغملا

ةَعاَفَشمُهَعَفْنَتاَمَفْهاضروهتعاطالإةرخآلايفًادحأعفنيالهنأوءهللهلكرمألانأ

."٠-۳ىَضتْزانَمِلالإنوُعَفشَيالو"“ةرِكذتلانعْمُهَلاَمُف.نيعِفاشلا

همحر-يليلخلانافلخنبديعسةمالعلاينابرلامامإلاىنعملااذهىلإهقبسدقو

ميلستلاوةالصلابنينمّؤملاوةكئالملاءاعدىلعةلادلاصوصنلاركذامدنعكلذو-هللا

هريغوويي-يبنلارافغتساوءنيبئاتللنارفغلابشرعلاةلمحءاعدوميركلاانيبنىلع
ةكئالملاءاعدو؛مهضعبلاهيفةنجلالهأءاعدوءتانمّؤملاونينمْومللءايبنألانم

ءاعدلااذهسنجنمريخبءاعدعونالإلوسرلاةعافشامو»:كلذدعبلاقثيح٠٠٠٠مه

٠“”لوقعلالهأنمةكسمىندأهلنمدنعاههابشأنعاهبلودعلاحصيفيكفءلوقنملا

نملةعافشلازاوجمدعبلوقلاىلإبرقأاضرديشردمحمةمالعلانأحضتياذهيو

نوقسافلاونورفاكلااهبرتغييتلاةفورعملاةعافشلاف»:لوقيف؛بونذلارئابكىلعرّصأ

نورظتنيصاخشألجألمهنمباذعلاقحتسانمبيذعتنععجريىلاعتهللانأنونظيو
-يغبلاوملظلالهأنأشنميهو-اهنألىلاعتهللاىلعليحتسيامميهمهتعافش
`.“”طيحملاملعلاوذوهولهجلامزلتست

الو»:لوقيثيح-هللاهظفح-يليلخلاةمالعلاانخيشىنعملااذهىلعهقفاودقو

الىلاعتهللانوكيفانتالاهنإفيي-هللالوسرلاهيلإراشملاةعافشلاتوبثيفلاكشإ

يي-يبنلانمءاعدليقامكيهامنإو؛هئاضقلدارالو.همكحلبقعمالوهتاملكلليدبت

بولقلاهيفلغتشتالوءريغلاينعيامركذنعنسلألاهيفعطقتتيذلاميظعلافقوملايف
ءهدنعهتناكمىلعةلالدوليهئاعدلىلاعتهللاةباجتسايفوءاهباحصأمهيامبالإ

.۸٤:ةيآلا.رثدملاةروس(۸

.۲۸:ةيآلا.ءايبنألاةروس(۹

.١۱-١١صء۲ج.رانملاريسفتءاضرديشردمحم(٠

ةنطلس.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.نايدألاوماكحألالئاسمدراوشدييقتوناميإلادعاوقديهمت.يليلخلانافلخنبديعس)١٤
.١٤٤۱صم۱۹۸۱ھ١١٤.نامع
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. '"سانلانيبهردقىلعناونعو

نأوهينعملاكلذبةعافشلارسفثيحءةقيقحلاهذهىلإرانملابحاصلمحيذلاو

نانويلاونييرصملاءامدقكةينثولاللملالهأوةيلهاجلاممأنممهريغكاوناكدوهيلا

باقعلانمنيمرجملاصلختنكميهنأنومهوتيفءايندلارومأىلعةرخآلارومأنوسيقي

وأ-ةيندبةبوقعبةيلامةعفنممهماكحضعبلدبتسيامك-هنعءازجوالدبعفديءادفب

مالسإلاحستكادقلوءهتدارإخسفيوهيأراهبرّيغُيمكاحلاىلإنيبرقملاضعبنمةعافشب
نيملسملانكلوءدعاوقلانماهناينبىتأوءصلاخلاديحوتلابةيلمعلااهراثآودئاقعلاهذه

ملوءةينثولانمهيلعاوناكاممارازوأنولمحيماوقأمالسإلايفلخددقفاهنماوملسيمل
ةفرعملاقحهفرعيالنممهودلقتمهنكلوءنآرقلادشرأامكالونآرقلانمنيدلااونقلُي

ناكاممةيقبىلعاوناكفءةعدتبمتاحلطصمنم-ديلقتلابتكهيلإدشرتامك-هونقلو

لطابلاليوأتلاباولعجفداسفإلااودمعتنورخآموقءاجوءمالسإلابلهجىلعومهدنع

. “اقدصبذكلاوءاقح

ةريبكلاىلعارصمتامنملةعافشلاداقتعانأىريهنأهمالكربدتنملرهاظلانمو

نيذلاىرخألاممألاتادقتعمنمةمألاهذهىلإترسيتلاتادقتعملانماهنمبئاتريغ

مهسقنأنونميواياطخلاعاونأيفسامغنإلاو,تاقبوملاباكترامهسفنألنوغوسياوناك

.“”ىلاعتهللاديعوىلإنيتفتلمريغءاعفشلاةعافشبةداعسلاوزوفلا

بلط:"”يناكوشلادازو"”«ريغللريخلالاؤس»:“”ينيرافسلاةمالعلافيرعت٥

.۳٦۲صء۳حرهاوج.يليلخلا(٢

صء٠۱:رانملاريسفتءاضرديشردمحم(٤

٣۲ح؛ريسفتلارهاوجيليلخلا(٥

ءاهئاملعنعذخأف,قشمدىلإلحرونيرافسيفدلو,ققحمبدألاولوصألاوثيدحلابملاع,ينيرافسلاملاسنبدمحانبدمحم
سلبانبيفوتءخلإ٠٠٠*«ةيرثألارارسألاعطاوسوةيهبلاراونألاحئاول»«تاعوضوملاثيداحألانمتاعونصملارردلا»هبتكنم
-ه۱۳۷۲هئاكرشوساموتاتسوكءمالعألا,يلكرزلانيدلاريخ:رظنأم١۱۷۷ه۱۸۸۱ةنس

٢٢٤۲.۱صم0٥

ديشرلاةبتكمء۲ج.٠طءةينسلاراكفألاحقاولوةينيسلاراونألاحئاول.ينيرافسلادمحأنبدمحم(۷

م٤

ذخأوءءاعنصياشن,ناكوشةرجههدلبيفةنسنينثالامويدلوءيناعنصلايناكوشلاهللادبعنبدمحمىلعنبدمحم(۸

ريدقلاحتفىلعنبدمحم:رظنأه١٠۲٠ةنسءاعبرألاةليليفوتوءدهتجاودجوبلطللهسفنغرفو,ملعلابلطيف

ء٠جءتوريبءرشنلاوةعابطللةفرعملارادءريسفتلاملعيفةياورلاوةياردلاينفنيبعماجلا
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."”ريغللريخلالاؤسو

«مئارجلاوبونذلانعزواجتلايفلاّوسلا»:"”)ريثألانبافيرعت٦

.«ةقبومدئادشوءةفوخمرومأنعزواجتلابلطلمسا»:)۳٥يفسنلافيرعت۷

ىلعريغلالجألريغلانعررضلاكرتوءريخلالعفلاؤس»“”:يوناهتلافيرعت-۸

.«عرضتلاليبس

تناكءاوسرضعفدوأعفنلوصحيفةطاسولاويعسلا»نبافيرعت۹

.“”«طسوتملايعسدرجمتناكمأءاهبعفتنملانمبلطبةطاسولا

هللادنعةعافشلانوكتنلو«بنذمللنارفغلاووفعلا»:ةينغمداوجدمحمفيرعت-٠

.”«هللانمنذإبالإ

هللازواجتيذإءةداهشلااودهشنممنيدحوملالكمعتفيراعتلاهذهنأظحالي

ءةقبوملادئادشلاوةفوخملارومألانعومهمئارجومهبونذنع-عيفشلاةعافشب-ىلاعت

فيراعتلاسكعىلعكلذو...ةرضملعفدوةعفنملبلجو٠ريغللريخهيفكلذلكو

ء٠ح٬ريدقلاحتف:يناكوشلا

يفلوجتولصوملانكسوءرمعمأةريزجيفأشنودلوينابيشلادحاولادبعنبميركلادبعنبدمحمنبيلع(٠
ةنسلصوملايفيفوتءةغالبلايف«ريبكلاعماجلا»وء«بابللا»و.«ةباحصلاةفرعميفةبافلادسأ»وء«لماکلا»:هفیناصتنم
.١۳۳صء۹۹۲٠:توريب,نييالمللملعلارادء٤حء١٠ط,مالعألا,يلكرزلا:رظتأم۱۲۳۳-ه٠

ركفلارادء۲ح۰۲طءيوازلادمحارهاظويجانكلادمحمدومحمقيقحتءرثألاوثيدحلابيرغيفةياهنلا.يرزجلادمحميلع(١

°۸ص.عفشةدام؛نانبلءعيزوتلاورشنلاوةعابطلل

نم«ىراخبنكسودنقرمسيناك؛مالكلاولوصألابملاع.يفنحلايفسنلانيعملاوبأ,لوحكمدبعمدمحمنبدمحمنبنوميم

مالعألا,يلكرزلا:رظنا.م١٠٠٠-ه۸0٥°ةنسيفوت؛غلإ*٠*«ملعتملاوملاعلا»وء«ةلدألاةرصبت»«مالكلارحب»:هبتك
.۳۰۱ص,هاکرشوساموتاتسوکء٢ط.

ءقشمدءةييرعلاتاساردلليسنرفلايملعلادهعملا.۲جءاط.ةمالسدولكقيقحتءةلدألاةرصبت.يفسنلادمحمنبنوميم(٢

ص.م۲۳

فاشك»:هتافلؤمنمءيوناهتلايفنحلاينسلايقورافلارباصدمحمنيدماحدمحميضاقلانبيلعخيشلانبيلعنيدمحم)0

تاحالطصافاشكةمدقم:رظنأ.١١۱۱ةنسدعبهتافوتناك«تايآلاقسنيفتايآلاقبس»«نونفلاتاحالطصا

٤صء٠ج١۰طءنونفلا

.9°£صءم۸٤٤٠١۱۹۹۸.توريبءهيملعلابتكلاراد,ج١طءنونفلاتاحالطصافاشك.يوناهتلايلعنبيلعدمحم(٥

بتكهل؛«اشاب».قداصلادمحماهئاملعريبكوسنوتفارشأبيقنءروشاعنبدمحمنيرداقلانبيلذاشلادمحمنبرهاطلادمحم(٦

ءيلكرزلا:ةنسسنوتبيفوت؛ماشهنبالرطقلاىلعةيشاح.حيرجلابلقلاءافشةيدهاهنم

٣٤صء۷ج٣٬ط.مالعألا

.6٦۸٤ص.رشنللةيسنوتلارادلاء١ج.ريونتلاوريرحتلا.روشاعنبا(۷

٩صتوريبنييالمللملعلاراد١٠ط٠فشاكلاريسفتلا.ةينغمداوجدمحم(۸

 

 

 



  

ابئاتتاموءناميإلادهعىلعيقبنمىلعةيورخألاةعافشلابصتختاهنإفء"”ىلوألا

.نمحرلل

:هلوقباهفرعذاةعافشلافيرعتيفيئابطابطلادمحمةمالعلاطسوتدقواذه

قيداصمنميهفءةداضملانودةموكحلاوحنبرشعفدوأعفنلاصيايفطسوتلا»

.«هببسموديعبلالوألاببسلانيببيرقلاطسوتملاببسلاطسوتاهنأل.ةيببسلا

ةعافشلالعجثيحهمالكيفطسوتينألواحيئابطابطلاةمالعلانأرهظيو

العيفشلانأادكؤمهتمعنوىلاعتهتمحررشنيفةرثّوملابابسألانمببسكةيورخألا

.هاضروىلاعتهنذإبهتعافشنوكتامنإو٠ةازاجملانوناقلطبُي

الفهدبعةيدوبعوءهسفنةيولوملطبينأىلوملانمبلطيالعيفشلانأنيبتدقو

تافصبامإعيفشلاكسمتيلبءاصوصخوأامومعةازاجملانوناقلطبُينأالوءهبقاعي
امإوهدتحمةفارشوهئاخسوهمركوهددٌؤسكحفصلاووفعلابجوتمكاحلاىلوملايف

هتراقحوهتنكسموهتلذمكةرفغملالماوعريثتوءنانحلاوةفأرلايعدتستدبعلايفتافص

.”هدنعهتلزنمولعوهتماركوىلوملاىلإهبرقكهسفنيفتافصبامإوءهلاحءوسو

هنمئدتبيىلاعتهنأل,ريثأتلاوةيببسلايفطسوتلاىنعمبةعافشلاتبثيوهف

للعلاعيمجو٠قالطإلاىلعداجيإلاوقلخللكلاملاوهفءببسلاهيلإيهتنيوريثأتلا

يتلاهتمعنو٠ذفنتاليتلاهتمحررشنلهريغنيبوهنيبةطسوتمةللختمرومأبابسألاو

هيفعضوونيدلاعرشفهولعنيحيفوندلابانيلعلضفتهنأامكهقلخىلإىصحتال
ةجحلاكلذبتماقو؛نيرذنمونيرشبمالسرلسرأوباقعلاوباوثلانمتاعبتوًاماكحأ

يفهقلخنيبوهنيبةطسوتمهتافصنمالكنألةيعفاشلاىنعمبةتياثةعافشلاف...

ناكولىلاعتهريغوءقالطإلاىلعةقيقحلايفعيفشلاوهفدوجولالذبودوجلاةضافإ

.“”هكيلمتوهنذإبوهامنإفاعيفش

٠۳.۲.٤مقرفيرعتلاكنيرصملاريغنيبئاتللةعافشلاديقنمفيراعتيأ(٩

.۹٥۱٠صءميملعألا١جءةثلاثلاةعبطلا.نآرقلاريسفتيفنيسحدمحم(٠

.١١٠صء٠ج٣٠ط٠نآرقلاريسفتيفنازيملاءيئابطابطلانيسحدمحم(١

.١١٠صء١ج,قياسلاعجرملا(۲٦
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دقف»:لوقينإظفحتيهنإفاهتوبثعموءةتباثيئابطابطلاةمالعلاعمةعافشلاف

قيليالاروذحمبجويالاميفةلمجلايفىلاعتهدنعةعافشلاققحتةحصرمامبتبث

.ىلاعتهئایریکةحاسب

لكلاببسنوكيببسلاالفريثأتلاوةيببسلايفقالطإللىنعمالو»:كلذكلوقيو

0«ةرورضلابلطابوهوةيببسلانالطبىلإ

فلتختنإءسكعلاوببسملكلحلصيالدقببسلانأىلإتارابعلاهذهبريشيهنأكو

ىلاعتهللاطرشانهنمو.مهلاعفأومهمئارجفلتختامك.مهتايسفنورشبلابولق

هناحبسنذأ.ىلاعتهللادنعايضرمناكنمف٠ءاضترالاونذإلانيعفاشلاةعافشل

امك؟يضرملاوهنميفدراولافالخلاىلعكلذوءايضرمنكيملنمسكعبهلةعافشلاب

.هلحميفهنایبيتأيس

ِءيشنمامفءىلاعتهللاىلإةقيقحلايفدوعيامنإريثأتلاوةيببسلاماظننأب:لوقأو

ةيرهاظلماوعالإيهامبابسألاو‹ىلاعتهللاةدارإبسحبالإهرسأبنوكلايفثدحي

بيسوءرادقألارّدقولزألاذنمىلاعتهللامكحدقو....ةيلزألاهللاةدارإذيفنتلةرثْؤم

باوصلاو,شلاوريخلاولطابلاوقحلاسانللنّييوءهتمكحوهلدعوهملعببابسألا

ثلاثالريعسلايفاقيرفوةنجلايفاقيرفلعجورذنأورشُيودعوتودعوامكءًاطخلاو

ٌعيِمسَلهللانإَوةنَيَبنَعيحنمىيْحَيَوةٽيَبنَعكلهنَمَكِْهَيلْكلذلكءامهل
-كلذبناجب-ناسنإلاوءهدارمريغتلةعافشالوءهدابعوهللانيبةطساوالف

هللاءاضقبهناميإنيباطسونوكيفءلكاوتينأهلزوجيالوةاجنلابابسأبذخألاببلاطم
ةحضاووةحيرصةيوبنلاثيداحألاو.ةينآرقلاتايآلاذإبابسألابذخألانيبوهردقو

عفنيالفنايدلادحاوللقلطملاماتلامالستسالاوهوهدابعنمهللاهبلطياملةنيبمو

تافصبفصتيءناميإلاقحًانمْؤمنوكينأهيلعلبماهوألانمطويخبهقلعتناسنإلا
يفالاجمنجلاوسنإلانيطايشلكرتيالنأو.ملسألاحيحصلاكلسملاكلسيو«نينمّوملا

.١١٦۱صء١ج٠قباسلاعجرملا)\۳

.7٤:ةيآلا,لاقنألاةروس(٥
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نوُبِستْحَياوُنوُكيْمَلامهللانمْمُهَلاَدَيَو٫ْمدنمتالنيحمدنالإوهسفن

ةينيوكتلاةعافشلا:يهماسقأةثالثىلإةعافشلايناحبسلاةمالعلامسقدقواذه

:يلاتلاوحنلاىلعاهنمالكحرشوءةحلطصملاةعافشلاو.ةيدايقلاةعافشلاو

هنذإباهلولعمواهرثأيفةينوكةرهاظلكريثأتنإف:ةينيوكتلاةعافشلاامأ

نألءاعيفشينوكلاببسلاهناحبسىمسكلذلجألوءهبًانرتقمالإققحتيالوءهناحبس

:هناحبسلوقيءاعمنارثؤيفهيلإامضنمهناحبسهنذإنوكينأبطورشمهريثأت ناهن
ربيشعلاىلعىوتْسامُثماّيأيفضْرَألاوتاواَمّسلاّقَلخيذلاهللامكي

عيفشلانمدارملاو"نوُرَكَذَتالفاُهْدْبْعاَفْمُكْيَرهللامُكَِِذهِنْذِإدعبنمالإعيِفشنيمام

اذهبوهواهققحتوءايشألادوجوقيرطيفةعقاولاةيداملاللعلاوبابسألاوه

.”ىيئابطابطلاةمالعلاعمقفتيفيرعتلا

بتكلاوءاملعلاوةمئألاوءايلوألاوءايبنألامايقوهف:ةيدايقلاةعافشلاامأ

‹مهلاعفأتائيسومهلامعأبقاوعنممهصيلختلءرشبللةعافشلاوعيفشلاماقمةيوامسلا

هبرْذَنَأَو: لوقيىلاعتهللاف,ةاصعلادادعيفدبعلاعقيالنأبجوتةعافشلاهذهف

"“نوفيمُهَلَعَلعيِفَشالويبوهنودنممُهَلَنسْيَلمهْيَرىلإاوُرَشْحُينأَنوُفاَخَينيِذلا
وهنآرقلاةعافشفرظنأمولعملانمونآرقلاىلإعجري«هب»يفرورجملاريمضلاو
‹ةيورخألاةايحلايفرهظتاهجئاتنتناكنإوءاهيفققحتتهتيادهنإفةيويندلاةايحلا

."ةنجلاىلإهداقنآرقلابلمعنمف

هدابعىلإهضيفوهترفغموهناحبسهتمحرلوصويهف:ةحلطصملاةعافشلاامأ

اببسةيويندلاةايحلايفمهءاعدلعجدقهناحبسهنإفءهدابعةوفصوهئايلوأقيرطنع

مهلهللااوُرْفْغتْساَفكوُءاَجمُهَسْفْنأاوُمَلَظذإْمُهَنَأوَلَول:لاقثيحكلذل

.7٤ةيآلا,رمزلاةروس(١

.۳۰:ةيآلا,سنويةروس(۷

.٤۸°صةيمالسإلارادلا,۲ط.تايهلإلا,يلماعلادمحمنسحملقب,يناحبسلا۸

.١١٠ص١٠ج٠نآرقلاريسفتيفنازيملا,يئابطابطلا(٩
.٠9:ةيآلا,ماعنألاةروس(٠

.١٤۸صةيمالسإلارادلا,۲ج.تايهلإلا.يلماعلايكمدمحمنسحملقب,يناحبسلاتارضاحم(١
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ةعقاولاتارثْؤملانمنيحلاصلاءاعدنأواميسالء""4ًاميحزًاباوَتهللااوُدِجَوَللوُسَرلا

مسقىلإةحلطصملاةعافشلاعاجرإىلعردقتكلذبو...لولعملاوةلعلاماظنةلسلسيف

.".ةرفغملابلجيف-ٍةْيَي-يبنلاءاعدريثأتىنعمبةينيوكتلاةعافشلانم

:حضاويعرشليلدهيلعصنيمليناحبسلاهبءاجيذلاميسقتلااذهنأ:قحلاو

اهيلعقفاوُييتلاتاجاتنتسالانموهلبءيعالطابسحءاملعلانمدحأهلقيملهنأامك

يفىلاعتهدادبتسالنايب"4ِهِنذِإدْعَبنمالإعيفشنماملىلاعتهلوقو٠فلاخُيوأ

نمبعيفشلادارفأعيمجيفننإفهجوغلبأىلعةعافشلليفنو؛ريدقتلاوريبدتلا

”ەناحبسهتمظعلريرقتكلذيفو...هوجولامتأىلعةعافشلايفنمزلتسيةيقارغتسإلا

.ءايربكلاوةزعلاىلعليلدب

نعةيآلاثدحتتالف¶...اوُرَشْحُينأنوُفاَحَيهبرِذْنأَول:ىلاعتهلوقامأو

نيذلاموقلا,كيلإهانلزنأيذلانآرقلابدمحمايرذنأو:اهدافمامنإو٠نآرقلاةعافش

:هديعووهللادعوبنوقدصممهفنئاككلذنأبمهنماملع«مهيرىلإاورشحينأنوفاخي

نيممُهَلَسْيَل ءهللاباذعنممهذقنياميفءيعسلايفنوبئادءهللايضريامبنولماع

هنممهذقنتسيفمهرصنييبومهبذعنإهللاباذعنممهلسيليأيلَونمهوُ
4نوقتَيهباقعنممهصلخيفهركذىلاعتهللادنعمهلعفشيعْيِفَشالو

هطخساورذحيو٠مهداعيملاولمعيو٠مهيراوعيطيفمهسفنأيفهللااوقتييكمهرذنأ

دعتباو,هرماوأقبطف,هبلمعنملالإعفشيالميركلانآرقلانأىلعء٬هيصاعمبانتجاب

ركَدَفْ:لوقيذإميظعلاهللاقدصوءهديعونمفاخو٠هدعويفبغروءهيهاوننع

"%4نمنآزقلاب

مُهَلَرْفْغتْساَوهللااوُرَقْتْساَفكوُءاَجاوُمَلَظذإمُهَنَألول:ىلاعتهلوقامأو

.مهل-ةيلوسرلارافغتسانأىلاعتهللانيبدقفً"اميحّرًاباوَتهللااوُدَجَْوَلٌلوُسْرلا

.66ةيآلا,ءاستلاةروس(۲

.۳٤۸ص۲٠جقباسلاعجرملا(۳

.۳ةيآلا,سنويةروس(٤

٥1ص١٠4ج«يناعملاحور.يسولألا(٥

:ةيآلا.قةروس(١

١٤ةيآلا.ءاسنلاةروس(۷
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ىلإمهعوجروهمهرافغتسانأبيرالو:مهسقنألمهرافغتسابةيآلايفطورشموهامنإ

.هلوسروهللااهيلإاعديتلاةقحلاةبوتلايهكلتومهسفنأملظنعمهعالقإو,ىلاعتهللا

داقتعإلاضفرييناحبسلاةمالعلانأالإ,ةعافشلاماسقألليصفتلاكلذعمو

ضوفرمديقلكنمةررحملاةقلطملاةعافشلابداقتعالا»:لوقينإ,ةقلطملاةعافشلاب

ةمايقلامويناسنإللنوعفشيءايبنألانأوهةقلطملانمدارملاونآرقلاولقعلاقطنميف

ةعافشلاامأو٠ةيمارجإلاهلامعأيفىدامتيورمتسيكلذدنعذإ,لعفاملعفنإو

.”«كلذبجوتالف‹عفاشلاوهلعوفشملايفطئارشبةددحملا

يفانيرارصإلاذإرئابكلاىلعنيرصمللةعافشلاريملنمهررقيذلاهنيعوهاذهو

يصاعملاىلعرارصأإلامدعمهدنعةلوبقملاةعافشلاطورشنمفءلامعألاطبحيوناميإلا

اذإاوقتانيِذلانإلئاقلاىلاعتهللايدحتو.ةيصعمللةموادمكلذيفنألءبونذلاو

اعفاشىلاعتهللانوكيفيكف َ

نورِصْبُممُهاذإفاوركْذَتناطْيشلانمٌفْئاَط

لاحوأيفغرمتوةليذرلايفطحنافهسفنملظو.هتامرحكهتناوءهدودحعّيضنمل

نكيملفةنايخلاوشغلاوبلسلاوةقرسلاوبهنلاولتقلابهللادابعىلعىدعتوةشحافلا

هلعفشينأتاهيهتاهيهفءهرمأبلمعيملوهتقيقحبمزتليملوءهمساالإنيدلانمهل

اثبَعمكاتقلخاَمْنألهتبوتلوبقيفهلعفشُيمثهبرىلإبوتينأالإءدحأ

نوُعِجْرَتالانيلمُكَناَو

يعديلكلاودئاقعلاوتاهاجتالاوتايرظنلانمزوهاذهاننمزناكنئلو

راتخينأناسنإلاىلعناكءهتوعدلةماقتسإالاو.هتقيرطلةمصعلاوءهجهنملةمالسلا

هذهيفبلقتتيهو‹ةهبشلكنمءوسلابةرامألاهسفنضّورُيىتح«ملاسلانمملسألا

يوقلاساسألاالإاهرشنماهيمحيالذإ ةديدعقلازمو.ةريثكتافطعنمنيبةايحلا

ابطاخملئاقلا,دوجولابجاولقلطملامالستسإلاو.ماتلاعوضخلاىلعدمتعملاءنيتملا

OOMصء۲ج,تايهلإلا.يناحبسلا(۸

.٠٠۲:ةيآلا,فارعألاةروس(٩۹
.١٠٠:ةيآلا,نونمّوملاةروس(٠
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نمرناَمَوهللاركذبلمُهُيولَفعشختنأاوثمآَنيِذلِلنأَيمنَةصاخنينمؤملا
“4قحلا

ةيضقلالاصتاىدمحوضوبسمليفيراعتلاهذهيفلمأتملانإف:ةلمجلابو

يفنأنوربتعيالةيضابإلالثمديعولاذافنإبنولئاقلاف,ديعولاودعولاعوضومب

بلجيفةدايزيهفةرخآلاىوتسميفامأاينُّدلاىوتسميفالإرضللاعفدةعافشلا

يذلايتالتلاويملاسلامامإلافيرعتيفحوضولاةياغحضاوهاجتإلااذهلثموءعفنلا

.ةيضابإلافقومنعاربعمءاج

نأتربتعاوءديعولافلخيفاهباحصأةركفتسكعدقف:ىرخألافيراعتلاامأ

رانملابحاصنأالإءرئابكلاوهانهرضلاوءرضلاعقدوعفنلابلجيفلثمتتةعافشلا

هملعبسحهللاةدارإنأىلإىهتناوليثمتلاىلعهيفدمتعافيرعتلايفرخآاكلسمكلس

هينغمدمحمامأ,يلزألاهللاملعهتعافشقفاوتثيحعفاشللنذإليبسالفيلزأهملعو

ىدلةعافشلانعفلتختاذهبيهوهنذإبالإنوكتالهللادنعةعافشلانأىلعدكأدقف

يئابطابطلاةمالعلاامأ.“”مهنمنذإنودبنوكتدقوءمهنذإبنوكتدقاهنألنيقولخملا

ىلإةيدّوملابابسألانمببسكةعافشلااتبثأامدنعكلذوءطسوتلاالواحدقفيناحبسلاو

يفحيحصلايأرلاىقبيوينآرقلاةبوقعلاماظنءاغلإريغنمءىلاعتهللاةدارإققحت

.ةلدألاةشقانموءارآلاحيضوتدنعاقحاليتأيسامكةعطاسلاةجحلاوءيوقلاليلدلا

.١۱:ةيآلا,ديدحلاةروس(١

فرصتي٠٠٠-١٥10٦ص.ةثيدحلاناولألاةعبطم.ةيضابالاةديقعلليراضحلادعبلا.يربعجلاتاحرفروتكدلا(۲

“mmm

س EEN



 

>

۽س
۷سانصا77ر

7
N

ةعافشلاعاونأ

دراولافالتخإلابسحبكلذوءحالطصأإإلاوةغللايفةعافشلاىنعمنعانثدحتنأدعب

اهضعيوءةكئالملابقلعتماهضعبتاعافشكانهنإفءديحوتلالهأنماهقحتسينميف

طورشبةطوبضمتاعافشلاهذهنأالإلإ٠٠*صاخشألابرخآلاضعبلاوتادابعلاب

هذهمظعمو٠°°هلعوفشملانعهاضروعيفشللهناحبسىلوملانذإكءةعافشلااهبحصت

ةكئالملانمعَفّشُملاةناكمنيبتيهو«فيرشلاثيدحلااهيلعلدامنإتاعافشلا

نسحبالإنوكتالةناكملاهذهنأىلعءىلاعتوهناحبسىلإ*٠٠تادابعلاو

دحاولليهامنإةقلطملاةيقيقحلاةعافشلانأل.هناسحإولمعلاقدصوءاهتحصوةديقعلا

ميلعلاوهذإ:هاضروهنذإبهريغاهكِلمُيَوءةلاصأةعافشلاكلمييذلاوهفءدحألا

ريخةفالخلاةفيظوبماقوءهرماوأقَّبطوهتعيرشمزتلانّمماهلقحتسملاقاقحتساب

:ةعافشلاعاونأنمفهيلعو“”اعيِمَجَةَعافّسلاهلللق:هناحبسلئاقلاوهو

:اهليلدوةكنالملابةقلعتملاةعافشلا:لوألابلطملا

:ةيلاتلاتايآلايفزيزعلاهباتكيفةكئالملاةعافشىلاعتوكرابتهللانيبدقل

ُهَنوقبْسَيال٠نوُمَْرْكُمٌداَبِعلبُهَناحْبُسًادلَوَدْخَتااوُلاَقَو :ىلاعتهلوق١

ىَضتزانملالإنوُعْفشَيالَواَمَومهيِْيَأَنْيَبامءنوُلمْعُيِهِرْسَأِبمُهَو,لۇقلاب
رنوءءاعنشلانيرفاكلاةلوقمىلاعتهللانيبنأدعبفaنوقفشُمهِتيشَخنممُهَو

ينبممهلمعوءهلوقمهلوققبسيالنإهلوقنوعبتيمهنأامكءلاوحأوتافصنمهبىلاعت
هلهأوهللاهاضترانملالإاوعفشينأنورسجيالمهنأمهظفحتنمو٠٠٠هرمأىلع

.٤٤ةيآلاءرمزلاةروس(۸۳

.٢۲ةيآلاءءايبنألاةروس(٤



n1 ہے۸)

.“”ميظعتلاوباوثلادايدزايفةعافشلل

وهوءهتوكلميفهتردقتحتنوبلقتيمهنأىنعملاةقيقحو»:“”يزارلامامإلالوقي

هللايدينيبنومدقتيفيكوءةدابعلانوقحتسيفيكفمهتلاحهذهتناكاذإومهبطيحم

َنوُعفشَيالوىنعملااذهنعفشكمث,هلىلاعتهللانذأيملنملنوعفشيفىلاعت

نميأ»ِهِتيشَخنممُهَوْ:يضرمهللادنعوهنمليأنَمِلالإ

)۸۷«هرکمنونمايالو«نوفئاخهنممهتيشخ

نوكلميالهتاقولخمرئاسكةكئالملانأةيآلاهذهيفىلاعتهللانيبدقوءاذه

نوعفشيفدودحلااودعتينأمهلنكميالمهنأامكءهللانذإبالاارضالوًاعفنمهسقنأل

عبثَيوهَلَنّيِبَتامدْغَبنمققاشُينمولوقيىلاعتهللافءةرجفلاوةرفكلل
:هناحبسلوقيامكء“"اريصَمْمْنَهَجهلْضنوىلوتامهلونَنينِمْؤُملاليبَسريغ
“%4نيِقِساَفلاموقلانعىَضْرَيالهللاَنإَفمُهَنَعاوُضْرَتَنِإَفمُهَنَعاوضرتلمكلنوفلحيإل
رادنعدعيلاوهتمحرنمدرطلاهيفءالؤهنعىلاعتهللاةاضرممدعنأبيرالو

ةبوتلابهسفنرهطُيو؛هقلاخىلإدوعيوءهبررفغتسينأناسنإلاىلعبجاولاناكانهنمو

نكيملنملةعافشلاب-هناحبسىلوملانممهبرقوءمهتدابعةرثكومهسفناةراهطو

.!ارشبلانممهريغبمكلابامفءايضرم

نأدْعَينمالإًائيشمُهتَعافَشالتاوامّسلايفكلمنمهلوق-٢

ةكئالملاةعافشعفنمدعىلعرخآليلدةيآلاهذهيفء""ىَضْرَيَوُءاشَينملهللانذأَي

«مك»فءرمألامظعىلإريشتاهلكلئالدلمحتةيآلاهذهوىلاعتهللانذإدعبالإ

؛ثارتللنايرلاراد۲ج۳طءليوأتلاهوجويفليواقألانيويعوليزنتلاضماوغقئاقحنعفاشكلا.يرشخمزلارمعنيدومحم(٥

.١۱۱صء۱۹۸۷-ه٠7٤٠ييرعلاباتكلارادوءةرهاقلا

يلوصألاملكتملارسفملا؛بهذملايعفاشلالصألايناتسربطلايشرقلانيسحنبرمعنبدمحمهللادبعويأرحبتملاملاعلاوه(٦۸

ءريبكلاريسفتلاءيزارلارمعنبدمحم:رظناه٠ةنسيفوتوه499ةنسدلوءةروهشملافيناصتلابحاصببطتملا
.۱-۱۹ا١ص.ءتوریبءيبرعلاثارتلاءايحراد.

١٦۱صءم۱۹۸۱-ه١١٤۶۱.توریب,ركفلاراد,۲۲ج٠۰طحيتافم.يزارلارمعنبدمحم(۷

.١٠٠:ةيآلاءءاسنلاةروس(۸

٦0.۹:ةيآلا.ةبوتلاةروس(۹

.٦۲:ةيآلا؛مجنلاةروس(٠
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«تاوامسلايف»و,تاقولخملاسانجأفرشأوه«كلَملا»ظفلوءريثكتلاىلإريشتةيأآلايف
:هلوقيفرمألاىلعمهعامتجاوةداعسلارقمنممهتبترموندومهلزنمولعىلإةراشإ

یودجمدعیلعحضاولیلدهيفكلذلكو"”مهيدجيالوءائيشمهعفنيال«مهتعافش»
.هاضروىلاعتهللانذإبالإةكئالملاةعافش

اوعفشنملهللادنعمهتعافشعقفنتالهللاةكئالمنمريثك»:"”يربطلامامإلالوقي

اوعقشينأمهنمءاشينملةعافشلابمهلهللانذأينأدعبنمهلاوعفشينأالإءائيشهل
(۹۳)

«°°ىضريوهل

صاصتغاوءمهترثكومهافلزومهبرقعمةكئالملانأكلذوءَقيضةعافشلارمأف

الإ.عفنتملوطقئيشهنعمهتعافشنغتملدحألمهعمجأباوعفشولمهعومجبتاوامسلا

الهأهاريوءهاضريوهلةعافشلاءاشينملةعافشلايفمهلهللانذأينأدعبنماوعفشاذإ

.لعفشينل

مهرخآو-مالسلاهيلع-ليربجةكئالملانمعفشينملوأنأءاملعلاضعبركذيو
مهلوأفبيترتلاىلعةكئالملاةعافشو»:"”يروجيبلالوقيءرانلاىلعنيذلارشعةعستلا

٠“”«رانلاىلعيتلارشعةعستلامهرخأوءليربجةعافشلايف

مثیسیعوأیسوممثمیهاريإمثليربج:ةعبرأعبارمكيبنعفشي»:هلوق

ام:مهللاقيفمنهجيفموقىقبيوءءادهشلامثنوقيدصلامثنويبنلامثةكئالملا

.توريبءركفلارادء۲۸ج.ء١طحيتافموريبكلاريسفتلابرهتشملايزارلازخفلاريسفت,يزارلارمعنبدمحم(١

.٦۳۰ص٬م۱

ءه٢٤٢۲ةنساهبدلو,ناتسربطلهأنموهوءةروهشملافيناصتلابحاصمامإلا,رفعجوبأ.يربطلاديزينبريرجنبدمحم(۲

دمحمهللاديبعوبأ:رظناه٠ةنساهبيفوتودادغببرمتساوءقارعلاوماشلاورصمبعمسفءملعلابلطيفميلاقألافّوط

.١٠۷صم١۱۳۷٦١۹٠,دنهلا,نكدلادابأرديحي.ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم.ظافحلاةركذت.يبهذلا

٤۲ص؛توريبةيملعلابتكلارادء١٠ج.نآرقلاليوأتيفنايبلاعماجءيربطلاريرجنبدمحم(۳
.٤۲٤ص:ةرهاقلا,ثارتللنايرلارادء٤جء۳ط,يرشخمزلا(٤

نمءرهزألايفملعتورصمبأشنودلوءةيعفاشلاءاهقفنمرهزألاعماجلاخيشءيروجيبلادمحأدمحمنبميهاربإ:يروجيبلا(٥
يفوتنأىلإرمتساوه١١۲٠ةنسرهزألاةخيشمدلقترردلاوماقملاقيقحتوءديرملاةفحتو.ةيريخلاةفحتلا:هتافلؤم

ء١جء۲طءمالعألا.يلكرزلا:رظناه۲۷۷٠ةنسةرهاقلاب

همءبعشلاعباطموراد.يناثلامسقلا,ةرهوجلاىلعيروجيبلاحرش.يروجيبلاميهاربإ(١

ةنسيفوتء«نآرقلاماكحألعماجلا»بحاص.يكلاملاهيقفلارسفملاهللادبعوبأ.يبطرقلايراصتألاركبيبأنبدمحانبدمحم(۷

ه۱
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امف:هلوقىلإنيِكْسملاُمِعْطَنكنملوَنيَلَصُملانمكَلْمَلاوُلاقهرقسيِفمككلس

."”«منهجيفنوقبي

-يبنلانأكلامنبسنانعيورملاثيدحلافلاخيهنأربخلااذهرهاظو

ةرمزيفعيفشلوأ-ةَ-يبنلاناكاذإالإمهللا"7٠.«ةنجلايفعيفشلوأانأ»:لاق

لصقل-ويي-يبنلاعفشيفمالسلامهيلعءايبنألالكعجارتيثيح,ةكئالملاالءايبنألا

عفشيسانلالوأانأ»:--هلوقليلدبو«ةمايقلاموييفكلذوسانلانيبءاضقلا

.ˆً«اعبتءايبنألارثكأانأوءةنجلايف

نيذلاءالوهف»هللايضر-دوعسمنبهللادیعلاق

يذلاقباسلا”ميحصلاثيدحللفلاخمفوقومدوعسمنبهللادبعثيدحنأىلع

.“”هفّحضدقيراخبلامامإلانأيوانملاركذو.ملسممامإلاهاور

:اهليلدوتادابعلابةقلعتملاةعافشلا:يناثلابلطملا

لصيل.ةيمويلاوةيونسلاةعونتملاتادابعلاسانللىلاعتوهناحبسهللاعرشدقل

يقنتوءناسنإلاسفنرهطتيهفءيحورلاءاقنلاتاجردىفصأىلإاهلالخنمناسنإلا

ىوقتلاىلإةياهنلايفهبلصت-بيرالب-يهوديعملاوءيدبملاهقلاخبهركذتوءهبلق

مُكَلِبَقنمَنيِدلاَومَكَقَلَخيذلامُكيَراودْبغاسالااهُيأايەناحبسهلوقليلدب
م

لکردصمو4.ةمعنلكساسأوءةليضفلكِرْيَخلككالمىوقتلاو00نوفىد

۸٤-7٤:ةيآلا,رثدملاةروس(۸

.٢۲۹صءاط؛ثيدحلارادءةركذتلا,يبطرقلادمحأنبدمحم(٩

امايبنءايبنألانمنإوءتقدصامءايبنألانميبنقدصيملةنجلايففعيفشلوأانأ»:هصنوةدايزيهحيحصيفملسمهجرخأ(٠

يفدمحأيفعفشيسانلالوأانأأَي-هلوقبابنناميإلاباتك.«دحاولجرالإهتمأنمهقدصي

)مقربهدنسميفىلعيويأوء١٥٤صء١۱هدنسم

مقربهدنسميفىلعيوبأو٠ج٠«ةنجلايفعفشيسانلالوأانأ»:ييبنلالوقباب٠ناميإلاباتك.ملسمهجرخأ(١
باتكءملسمدئاوفبملعملالامكإيفيبصحيلاصايعيضاقلاهركذو١٤٠ص۷٠ج۹٥۳۹٠مقرو۷ج(۹۱۷)
.٦9۸صء١ج۰:باي.ناميإلا

۳۳۰ص:ةرهاقلاءيسدقلاةبتكمء٠٠ج.دئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجم٠يمثيهلاركبيبأنبيلعرظنا(۲

رشنلاوةعابطللركفلاراد.٣ج.ريذنلاريشبلاثيداحأنمريغصلاعماجلاحرشريدقلاضيف٠يوانملافوْورلادبعدمحم(٢

.٣٤صعيزوتلاو

۲۱:ةيآلاةرقبلاةروس[(٤
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٠هرداغيالهناحبسهفطلو.هقرافتالىلاعتهتيعمنأءهبضغوهباقعوهشطبنم

9مهنيذلاؤاوقتانيذلاعمهللانإ:العولجلوقيذإ.امئادهترصنو

٠"“داهشألاموفيميوايندلاةايحلايفاوُتَمَآاَتَنُسُرُرُصْنَنَلاًنإل:هلوقو

مهفصونيذلامهةيآلايفنونمّوملاو0نينمؤملارْصَنانيلعاقح

نونمؤملا:هلوقيفمهرصحو«نونمؤملا»ةروسيفزيزعلاهباتكيفىلوملا

مهيرىلعوًاناميإمهنازُهَتايآمهْيْلَعتّيِلَثاذإؤوْمِهُبْوَلَفهللااذإ

مَاقَحنونمْؤَملامُهةئلوأ٠نوَامونيذلانوو
.ايلعلاةبترملاهذهىلإاولصيملمهوٌقزِرَومهبزدنع

.ناسنإللاحورضورتةدابعلكنافءةضورفملاتادابعلالكءادأدعبالإىربكلاةجردلاو

دئاوفلاو.ةليبنلايناعملانماهيفامل٠هنادجووهرعاشمفهرتوهساسحإققرتو

ثيداحألاتدراوتانهنمو....ىصقتستالوكردتاللبءىصحتالودعتاليتلاءةليلجلا

نمراثكإلاىلإناسنإلاعفديكلذلكوءدباعلاناسنإللتادابعلاةعافشىلعةلادلا

:ةمايقلامويهعفنتفةعافشلاكلتلانيىتحهناحبسدوبعمللةينلاصالخإوءةدابعلا

يتلاتاعافشلاكلتنموميس۽بلقبهللاىتأنمالإنوُنَيالولامعفنيالموي

:اهبيعرشلاصنلادرو

مايصلاهعافش

هلمدآنبالمعلك»:يسدقلاثيدحلايفهلوقبىلاعتهللااهصتخاةدابعمايصلا

٠۰«هبيزجأاأويلهنإفمايصلاالا

٠٥:ةيآلا,رفاغةروس([(۱۲۸.٢:ةيآلالحنلاةروس(٥

٤-٢ةيآلالافنألاةروس(۷.۸:ةيآلامورلاةروس(۷

۸۹:ةيآلاءءارعشلاةروس(۹

اعوفرمدوعسمنبانعريبكلامجعملايفيناربطلاو.٥۲۹ص۳٠ج٠موصلالئاضفباب,ناميإلابعشيفيقهيبلاهجرخأ(٠

مئاصلامففولخلوهيرىقلينيحةحرفوءرطفينيحةحرفناتحرفمئاصللوهبيزجأانأويلموصلالجوزعهللالاق»ظفلب

»)°۹حمقر.ةريرهىيأنعكلذكطسوألامجعملايفو.١۱۲۰صحج»)1:(V۸حمقرء«كسملاحيرنمهللادنعبيطأ

اهلاثمأةرشعبمدآنباةنسحلعجلجوزعهللانإ»::ظفلباعوفرمدوعسمنبانعدئاوزلاعمجميفيمثيهلاهدروأو۰صج

فولخلوةمايقلامويةحرفو.هراطفادنعةحرف.٠ناتحرفمئاصللوهبيزجاانأويلموصلاف.موصلاالإفعضةئامعبسىلإ

دنعديناسأهلوريبكلايفيناربطلاوراصتخابرازبلاودمحأهاور»:يمثيهلالاقمث«كسملاحيرنمهللادنعبيطأمئاصلامف
دئاوزلاعمجمرظنا«فيعضوهوعمجمنبورمعدمحادانسإيفو.حيحصلالاجراهلاجرهقرطضعيو.يناربطلا

مقر٠ءبذكلاوشحفلاوةبيغلانممئاصلابيهرت.موصلاباتك.بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاهركذوء۱۷۹ص۳ج.يمثيهلل
ء(٠٠۸۳):حمقرةمتاشملاوطغللانعهمايصهزنيمئاصلاباب٠مايصلاباتك,ىربكلاننسلايفيقهيبلاو۷٤۱صء۲جح

.۹٤٤صج
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:لاقملارجهنعهحراوجظفحيفتامرحملالكنعهموصلاحيفعنتميمئاصلاف

هبلمعلاوروزلالوقعديملنم»:يي-يبنلالوقكلذيفالثتمملاعفلاحيبقو

."'”«هبارشوهماعطعدينأيفةجاحهللسيلف

:ىلاعتوهناحبسهالوملءالولاددجيموصلاةقيقحللثتمملامئاصلانأبيرالو

يفوءةدابعلاهذهةعافشبريدجوهفهايحملوطكلذىلعةقداصلاةينلاومزعلادقعيو

ىلإهبىقريةمايقلامويهلاعيفشهموصلعجنأبهناحبسىلوملانمهلميركتكلذ
:تاليوودئادشوباذعنمهريغهيقالياملوهنمهصلخيوءتانجلايفتاجردلاىلعأ

ناعفشينآرقلاومايصلالوسرنأرمعنبهللادبعنعءاجامليلدب

:نآرقلالوقيوءهيفينعفشفراهنلابتاوهشلاوماعطلاهتعنميبريأ:مايصلالوقيءدبعلل

."`”«ناعفشيف»:لاقهيفينعفشفليللابمونلاهتعن

ةعافش

كلتلكوقباسلاثيدحللةفاضالابنآرقلاةعافشىلعلدتةريثكثيداحأتدرودقل

ذِإ؛هبلمعيأءهمارحمرحوءهلالحلحأنملعفشيسميركلانآرقلانأنيبتثيداحألا
لمحياملكبةيرشبلاةايحلاعقاويفهقيبطتنمدبالءةايحجهنموةمأروتسدنآرقلا

ريخاهلعجوءةلاسرلاهذهبىلاعتهللااهمركأيتلاءةمألاهذهلزوجيالو٠٠٠نم

.نآرقلالحملحتلةيبنجألانيناوقلاو.ةيرشبلاتايرظنلالدبتستنأسانللتجرخأةمأ
َنوُنِمْؤَتَقَأل:هناحبسلوقينيملاعلابربضغونيبملانارسخلااهيلعلحدقفالإو

(۱۹۰۳):حمقروء(۸):بمقر.موصلايفهبلمعلاوروزلالوقعديملنم:باب.موصلاباتكهحيحصيفيراخبلاهاور(١
لاقو۸۷صء٣ء۷٠۷:حمقرء(١۱):بمقر٠.مئاصللةبيغلايفديدشتلايفءاجام:باب٠هننسيفيذمرتلاو.٦٠۲ص

طغللانعمايصلاهيزنت:باب,هباشمظفلب,ناميإلابعشيفيقهييلاو.«حيحصنسحثيدحاذه»:يذمرتلا
يرذنملا٠مقر.مئاصللةبيغلابابءموصلاباتكيفدواد٥ص

هننسيفةجامنباوء١٤١صء٠:حمقر؛بذكلاوشحفلاوةييغلانممئاصلابيهرت,موصلاباتك.بيهرتلاوبيغرتلايف
ننسلايفيقهيبلاوء۱۸۲صء٣ج٠(۸۹١۱)حمقر؛مئاصللثفرلاوةبيغلايفءاجامبابء١۲:بابلامقر؛موصلاباتكيف

.4۹٤صء٤جءطغللانعهمايصهزنيمئاصلابابمايصلاباتكىربكلا

ملسمطرشىلعحيحصثيدحاذه»ء4٥9ص.١جنآرقلالئاضفباتك٠.نيحيحصلاىلعكردتسملايفمكاحلاهجرخأ(۲

هدروأو۱۸۸ص٠٦جء۲٠١٠ءهدنسميفدمحأوء٤٠٤۲صء۲جءنآرقلاميظعتباب,ناميإلابعشيفيقهيبلاو.«هاجرخيملو

ريبكلايف.يناربطلاودمحأهاور»:هنع؛موصلالضفيفبابدئاورلاعمجميفيمثيهلا

.موصلالضفيفءاجام؛موصلاباتكيفبيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاهركذو٠.«حيحصلالاجريناربطلالاجرو
٤٢٤۸صجح

e me
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ايندلاةايحلايفيخالإمكنمكلذلَعْفَينمُءازَجامفضعّببنورفكَتَوباتكلاضعيب
„e۹٠۴َeeس۶1مrَر9

نااذهنمرهظيفامعلفاغبهللااموباذعلادشأىلإنودريةمايقلامويو

:ةيلاتلاثيداحألاليلدبءهبلماعلليهامنإنآرقلاةعافش

هللالوسرلاق:لاقهنأ-هنعهللايضرراسينبلقعمنعيورام-
امو؛هنمءيشباورفكتالوءهباودتقاوءهمارحاومرحوءهلالحاولحأ.نآرقلاباولمعإ»

اونمآو؛مكوربخياميكءيدعبنمرمألايلوأىلإوهللاىلإهودرفهنممكيلعهباشت

نمهيفامو٠نآرقلامكعسيلوءمهبرنمنويبنلايتوأاموءروبزلاوليجنإلاوةاروتلاب

ةروستيطعأينأوءةمايقلامويرونةيآلكلوالأ,قدصملحاموءعفشمعفاشلهنإفنايبلا
ةحتافتيطعأوىسومحاولأنمميماوحلاونيساوطوهطتيطعأولوألاركذلانمةرقبلا

.`«شرعلاتحتنمباتكلا

:-ةيَيهللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-هللادبعنبلئاونعيورام-
هفلخهلعجنموءةنجلاىلإهداقءهمامأهلعجنمقدصُملحاموءعفشمعفاشنآرقلا»

.`9«رانلاىلإهقاس

نآرقلااًورقا»:لوقيييهللالوسرتعمس:لاقيلهابلاةمامأيبأنعيورام-

امهنإفنارمعلآةروسوةرقبلانيوارهزلااًورقا؛هباحصألاعيفشةمايقلاموييتأيهنإف
ريطنم-ناقرفامهنأكوأنايتايغامهنأكوأ-ناتمامغامهنأكةمايقلاموينايتأت

الوءةرسحاهكرتو«ةكرباهذخأنإفةرقبلاةروساورقاءامهباحصأنعناجحتفاوص

.`”«ةلطبلاالإاهعيطتسي

.٥۸:ةيآلا,ةرقبلاةروس(۲

ننسلايفيقهيبلاو1۸١صء١ءةقرفتميأوةروسلئاضفركذباب,نآرقلالئاضفباتكيفكردتسملايفمكاحلاهجرخأ(٤

ثيدحلااذهدنسيفوء١۱صء١٠جحمقرء(۱۱۲):بمقر:ليئارسإينبىلعمرحامبايءاياحضلاباتك,ىربكلا

وبالاقو؛ثيدحلاكورتموءفيعض:دوادويألاقو,ثيدحلاركنم:هنعيراخبلالاقثيحءفيعضوهوديمحيبأنبهللاديبع
ءامسأيفلامكلابيذهتيفيزملارظنا.هثيدحسانلاكرت:دمحألاقوثيدحلافيعض:ينطقرادلالاقو.ثيدحلاركنم:متاح

۴۰-۳۱صء۱۹ج١طءلاجرلا

:هتع٤٠صء۷ج.دئاوزلاعمجميفيمثيهلارظناوء٤٤٠۲صء٠٠جمقرءريبكلامجعملايفيناربطلاهجرخأ(٥

.«كورتموهوردينبعييرلاهيفويناربطلاهاور»
بابءناميإلابعشيفيقهيبلاو,۱۹۷ص.۲جءةرقبلاةروسونآرقلاةءارقلضفباي٠نآرقلالئاضفباتكيفملسمهجرخأ(١

يفمكاحلاو/۲۳۷صء١٠۱جء۶۲۲۱۱:حمقرء١٠۲ص١٦۱جيفدمحأو١9٤صء۲جنآرقلاميظعت

مقرطسوألامجعملايف٤1ص٠٠٥ءنآرقلالئاضفباتكيفهياشمظفلبكردتسملا

باتك,بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاهركذو۹١۱صء۷جءهباشمظفلبدئاوزلاعمجميفيمثيهلاهركذوء١١صءاجء()حج

لظأءيشلكيهوىنثممقرءنارمعلآوةرقبلاةروسةءارقيفبيغرتلاءنآرقلاةءارق

.٠۳۷صء۲جءيرذنمللبيهرتلاوبيغرتلارظنأناتعطقيأناقرفوءباحسلاكهسأرقوفناسنالا
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ةيآنوثالثنآرقلانمةروسنإ»:لاقي-يبنلانعةريرهيبأنعيورام-

كلاهديبيلا4:ةروسيهوهلرفغىتحلجرلتعفش

ءةمايقلامويةعافشلابابسأنمببسميركلانآرقلنأىلعلدتثيداحألاهذهنإ

امهومايصلاونآرقلاعفشيفيك:ليقنإف*٠*هرماوأبلمعوءهيناعمربدتوهأرقنمل

:بحاشلالجرلاكةمايقلاموينآرقلاءيجي»:ٍيَي-هللالوسرلاق:هلليق؟نيلماعلالمع

ءيراقباوثيأ.نآرقلاءيجيهلوقف"«كراهنتأمظأوكليلترهسأيذلاانأ:لوقيف

لوسرتعمس:لاقيبالكلاناعمسنبساونلاثيدحنمملسمحيحصيفءاجدقوءنآرقلا

ةروسهمدقتتهبنولمعياوناكنيذلاهلهأوةمايقلاموينآرقلابىتّوي»:لوقييي-هللا

:لاقدعبنهتيسناملاثمأةثالث-ويي-هللالوسرامهلبرضو«نارمعلآوةرقبلا

فاوصريطنمناقرفامهنأكوأقرشامهنيبنأوأدوسناتلظوأناتمامغامهنأك»

كلذكو,ةكئالمامهباوثبهنعلداجينمهللاقلخيأ۰۰امهبحاصنعناجاحت

رئاسهللاءاشنإكلذكو؛هلناعفشيفنيميركنيكلممايصلاونآرقلاباوثنمقلخي

.""”ةحلاصلالامعألا

:-يَڪ۔هربفةرايزوهلةليسولالاؤوسويبنلاىلعةالصلاةعافش

يهو-ٍوْْيَي-يبنلاىلعةالصلاةفيرشلاثيداحألااهتنيبيتلاةعافشلابابسأنم

ميركلامهلوسرلنينمّوملانمةالصلاهذهو ميركلاانلوسرلرافغتسإلاوءاعدلاىنعمي

ءىلوملاهرصننأىلإىذألامغرهللاجهنمىلعهتماقتساوهداهجبمهركذتأَي

هللانيديفسانلالخدفةرومعملاءاجرأيفهتوعدرشنو؛هدنجزعأوهتملكىلعأو
يناعملاو.ةيناميإلارطاوخلاهذههسفنيفشيجتنأدبالقحلاننمؤملاو°°*اجاوفأ

٠:ةيآلا.كرابتةروس(۷

ثيدحاذه»:لاقو١٤٠٦۱ص.٥جء(۲۸۹۱):مقرح,كلملاةروسلضفيفءاجام٠(۹)مقربابهنتسيفيذمرتلاهجرخأ(۸٨
حيحصثيدحاذه»:هنعلاقوء١٥٠٠ص٠٠ج٠نآرقلالئاضفباتك.نيحيحصلاىلعكردتسملايفمكاحلاو.«نسح

.«دانسإلا

لاقوء°°6ص١جلئاضفباتككردتسملايفمكاحلاهجرخأوء٦۸٤صء١۱هدنسميفدمحأهجرخأ(۹

.١۰٦۱صء۷ج.عمجملايفيمٹيهلارظناو.«هاجرخيملوملسمطرشىلعحيحصثيدحاذه»:هنع

:حمقرءهدنسميفء۱۹۸٠صء۹۷٠صء۲ج.ةرقبلاةروسونأرقلاةءارقلضفباب.نآرقلالئاضفباتكيفملسمهجرخأ((٠

.٦٤٤صء۱۳ج

.٠٦٠۲۰ص.ثيدحلارادءةركذتلا,يبطرقلا(٢
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نمّؤملاكلذىلاعتهللامركيهيلعءانيوهلوعديوهيلعيلصيويبنلاركذيوهوءةيداهجلا

ةفيرشلاثيداحألايفءاجامكءةعافشلاهللحتفويي-هلوسرلةليسولاهللالأسيذلا

:اهنمو

متعمساذإ»:لوقي-ٍوْْيَي-يبنلاعمسهنأصاعلانبورمعنبهللادبعنعيورام-

اهبهيلعهللاىلصءةالصيلعىلصنمهنإفءيلعاولصمثءلوقياملثماولوقفنذّوملا

وجرأوءهللادابعنمدبعلالإيغبنتالهنجلايفةلزنماهنإفةليسولايلهللااولسمثءارشع
هلتلحةليسولايللأسنمفءوهانأنوكأنأ

:ءادنلاعمسينيحلاقنم»:لاقوييهللالوسرنأهللادبعنبرباجنعيورام-

ًاماقمهثعباوةليضفلاوةليسولادمحمتآةمئاقلاةالصلاوةماتلاةوعدلاهذهبرمهللا

.“"”ةمايقلاموييتعافشهلتلحءهتدعويذلاادومحم

مويكدنعبرقملادعقملاهلزنأمهللا:لاقودمحمىلعىلصنم»أَي-هلوق-
)١٤۱۲( «يتعافشهلتبجوةمايقلا

زاوجلاثيحنمكلذوءرهاظءاملعلانيباهيففالخلاف-ٍوِْيَي-يبنلاربقةرايزامأ

توبثيفوهامنإوءانثحبعوضوماذهسيلوء٠٠*بدنلاوأةهاركلاوأبوجولاوأ

.-ةيَي-هربقرازنملةعافشلا

هفلسوةمألاهذهلوسربنمّوملاركذيامميه-هربقةرايزنأاميوءاذه
-ىفطصملاثيداحأنمليلدلاىلعكلذكدمتعيةعافشلاكلتتوبثنإف,نيدهاجملا

ةعافشتوبثليفكتالاهدحوربقلاةرايزنأالإءاهفعضدقءاملعلاضعبنأىلعأَي

لوقيامباب,ةالصلاباتكيفدوادوبأو.٤صء۲ج٠ةعمسنملنذْوملالوقلثملوقلابابءةالصلاباتكيفملسمهجرخأ(٢

.١٤٤۱صء۱ج۰):حمقرنذْوملاعمساذإ

مقر؛(١۱):بمقرء(ادومحمًاماقمكيركثعبينأىسع):ىلاعتهلوقبابءريسفتلاباتكيفهحيحصيفيراخبلاهجرخأ(٢٣
:مقرءءاعدلانمنذّوملانأاذإلجرلالوقيام:ناونعبء(٤٤):مقربابءهننسيفيذمرتلاو:۸۱۷صء۱

بابءةالصلاباتكيفهننسيفدوادوبأوء٥١۳۹مقرءهنسلاباتكيفمصاعيبنياوء٤١٤صءاج()حج

مقرءنذْوملانذأاذإلاقيامباباهيفهتسلاوناذألاباتكةجامنباوء١٤١صمقرءناذألادنعءاعدلايفءاجام

صء۲ج(۷۲۲):حمقرء(۱۷):ب

يبأنباوء١۳۲۲,طسوألامجعملامقربءريبكلامجعملايفيناربطلاةجرخأ(٤

ريغتاقثهلاجروءفيعضهداتسإ»:لاقمثباتكلاسفنيفينابلألاءةنسلاباتكيفمصاع

.۳١۱صء١٠جيفيمثيهلارظناوء٠٥۳۹صء۲جءيسةعيهلنباولاحلالوهجموهفيمرضخلاحيرشنبءافو
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دريةي-يبنلاف.نيدلاتابجاوومالسإلاميلاعتبرئازلاكسمتيملام-يبنلا
:مهدرطيومهدعبيف؛هدعبنماوريغواولدبمهنأالإهنوفرعيومهفرعيسانأهضوحىلع

رماوأقيبطتبءهترايزيفقدصنملةعافشلابابسأنمربقلاةرايزتناكانهنمو

:يليامةعافشلاهذهىلعةلادلاثيداخألانموءهتنسىلعذجاونلابضعلاوءروزملا

ينءاجنم»هللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-رمعنبانعيورام-

."“«ةمايقلامويًاعيفشهلنوكأنأيلعاقحناكيترايزالإةجاحهلمعتالارئاز

:لاقوأيربقرازنم»:لوقيهللالوسرتعمس:لاقهنأرمعنعيورام-

موينينمآلانمهللاهثعبنيمرحلادحأيفتامنمو.ءادیهشوأاعيفشهلتنكينرازن

هلتبجويربقرازنم»:-ٍءيَي-هللالوسرلاق:لاقرمعنبانعيورام-

«يتعافش
(۱۲۷)

راطإيفلبثيداحألاكلتعمجراطإيفانسلاننأالإةريثكةرايزلايفثيداحألاو

ٴاهيفثحابلايأرنعرظنلاضغب.ءاملعلانماهتبثأنملاوقألقنبةعافشلكلليثمتلا

.“ةلمجمةروصبةعافشلاعاونأئراقللحضتيىتحعضوملااذهيف

:دوجسلاةرثكبيسبةعافشلا

رمألهعوضخنعاهلالخنمناسنإلانهربيةدابعوهوءةيدوبعلازمرهللدوجسلا

‹(١٤۱۳۱)مقربريبكلامجعملايفوء١١صء٥ج:حمقرءرمعنبانعطسوألامجعملايفيناريطلاهجرخأ(٥

وهوملاسنيةملسمهيفوريبكلاوطسوألايفيناربطلاهاور»:هنعلاقوء۲صء٤ج؛عمجملايفيمثيهلارظناوء١۹صء۲

هبجاجتحالاحلصيالنتملاركنمدانسإلافيعضثيدح»:۲۸صيكنملامراصلايفيداهلادبعنبظفاحلالاقو«فيعض

الوءةمثئألانمدحأالوهدنسميفدمحأمامإلاهاورالوءةتسلابتكلاباحصأنمدحأهجرخيملوهلثمىلعدامتعإلازوجيالو

.«هحيحصتىلعدمتعيمامإةححص

ءجحلاباتكىربكلاننسلايف۹ص.ةرمعلاوححلالضفكساتملايفباب..ناميإلابعشيفيقهيبلاهجرخأ(١

.«لوهجمدانساذه»:لاقوء۲١٤ص٥ج(۲۷۳١۱):حمقر٠.(۳۳۹):بمقريبنلاربقةرايزباب

٤٠جءعمجملايفيمثيهلارظناو.ةرمعلاوجحلالضفكسانملايفباب,ناميإلابعشيفيقهيبلاهجرخأ(۷
.«فيعضوهويرافغفلاميهاربإنبهللادبعهيقورازبلاهاور»:لاقوء۲ص

يداهلادمحأنبدمحمةمالعلانأالإءاهنيبعمجلابقرطلاكلتىوقوءءاهتاوروةرايزلاثيداحأقرطيكيسلامامإلادروأدقل(۸

يفكلذيفءاملعلالاوقأًاعماجةرايزلاثيداحأينابلألادمحمفعضامك.ءاهتراكنوثيداحألاكلتفيعضتديفيامبهيلعدر

ءم١۹۸٠-٠٤٠,توريب٠يمالسإلابتكملا٤ج۲.«ليبسلارانمثيداحأجيرختيفليلغلاءاورإ»هباتك

دمحأنبدمحموء٠۲-۲صءتوريب.يبرعلاثارتلاةنجلريخةرايزيفماقسلاءافش».يكبسلانيدلايقت:رظناوء١

ص.رصم؛مامإلاةعيطم.يكبسلاىلعدرلايفيكنملامراصلا.يداهلادبعنب

~~

ہہ  
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ىعنوءةريثكتايآيفهلدوجسلابهدابعىلاعتهللارمأدقو.همكحلهمالستساو.هللا

:لاثمأومكحوتانيبتايآنمنآرقلايفاممغرالونآرقلانوّورقينيذلاكئلوأ
نيدباعلانيدجاسلانيركاذللةعافشكانهنوكتنأورغالفءتارجازظعاوموصصقو

:كلذةلدأنموءمهتاجردنمعفرتو؛مهتاوفهنمطحت

والجرويي-يبنللمداخنعموزخمنبیلومدايزيبنبدايزنعيورام-

مويتاذناكىتح:لاق«؟ةجاحكلأ»:مداخلللوقيامم-ويي-يبنلاناك»:لاق-ةأرما

.ةمايقلاموييلعفشتنأيتجاح:لاق؟«كتجاحامو»:لاقءيتجاحهللالوسراي:لاقف

.""”«دوجسلاةرثكبينعأفالامأ»:لاق.يبرلاق«؟اذهىلعكلدنمو»:لاق

كلأسأ»:لاقفويي-يبنلاىتأفانلمالغقلطنا:لاقيملسألابعصمنعيورام-

ينرمأام»لاقف؟كلدوأكرمأوأكملعنم»:لاقف.ةمايقلامويهلعفشتنممينلعجتنا

ةرثكبكسفنىلعينعأ»:لاقفهدرمث؛«كلعفشأينإ»:لاقفء«يسفنالإ

:فورعملالعفةعافش

ناميإلاتامالعنملعجوءكلذىلعثحوءفورعملالعفبهدابعىلاعتهللارمأ

اوُنواَعَتَوْ:هناحبسلئاقلاوهوءلمعولوقنمناسنإلانمردصيامناسحإلاتارانمو

.©ىلعاوُنواَعَتالوىَوَفَّتلاَورْبلاىلع

هرثأةيننسحبناسنإلانمجرخييذلاءقداصلابيطلالعفللناكانهنمو

هفانصأوهعاونأفالتخاىلعفورعملالعفناكفءتاعامجوًادارفأرشبلاىلعيباجيإلا

:ليلدبةمايقلامويهبفصتملانمّومللعفشيامم

مهيفويف:هلوقيفويي-هللالوسرلاق:لاقهللادبعنعلئاويبأنعيورام-
:هلضفنممهديزيوءةنجلامهلخديمهروجأ»:لاق""”هلْضَفنممهديزيومُهِروُجأ

ظفلبدئاوزلاعمجميفيمثيهلارظناوء٥٠صء٠۲جثيدحلامقرءريبكلامجعملايفبراقمظفلبيناربطلاهجرخأ(۹
سفتبكلذكهدروأو.«حيحصلالاجرهلاجرويناربطلاهاور»:يمثيهلالاقوء۹٠۳صء١٠جةعافشلايفءاجامباببراقم

.ءحيحصلالاجرهلاجرودمحأ٤صء۲جءةالصلالضفبابعمجملايفظفللا

ء۲۰ج:حمقرءريبكلامجعملايفيناربطلاهجرخأ(٠

۲:ةيآلا,ةدئاملا:ةروس(۱١

۱۷۲:ةيآلاءءاسنلا:ةروس(۲٣
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امكتبثيالاذهوء""”«ايندلايففورعملامهيلإعنصنممرانلاهلتبجونملةعافشلا

.هللاءاشنإيتأيس

:اهليلدوصاخشألابةقلعتملاةعافشلا:ثلاثلابلطملا

ثيدحصنب*٠*ءاملعلاوءادهشلاوءايبنألانمصاخشألاةعافشتتبثدقل

نعةمامأيبأنعثيدحلايففةناكمىلعةحضاوةلالدلدتيهو-يكيبنلا

ةعيبرنييحلادحألثميتمأنملجرةعافشبةنجلالخدي»:لاقهنأي-هللالوسر
نمو"«هربألهللاىلعمسقأولباوبألابعوفدمربغأثعشأبر»:لاقو"«رضمو

.دئادشلامهئاعدبعفدتةرخآلاوايندلايفاريبكًاهاجمهلنإفنوحلاصلاوءارقفلاءالْؤه

اوعْفُسةرخآلايفهلاوعفشنموحلفايندلايفهلاوعدنمو؛نورطميوقلخلارصنيمهير
نعنوهاّنلاوفورعملابنورمآلاهللاىلإنوعادلاوءاملعلاكلذكوهيف

:صاخشألابةقلعتملاةعافشلاعاونأنمو""ركنملا

1سمالسلامهيلع-ءاينألاهعافش

ثيدحلاصنبةتباثيهفءالامجإءايبنألاةعافشتوبثيفةمألانيبفالخال

هكراشياليتلاتاعافشلاضعببيي-يبنلاصخءاملعلاضعبنأالإ‹""فيرشلا

.دحااهيف

AE)مقرءةنسلاباتكيفمصاعييأ٣صء٠٦جمقرءطسوألامجعملايقيناربطلاهجرخأ(۳٣

ييهذلاهدروأ.«يدنكلاهللادبعنيليعامساريغنوقثومهلاجرءفيعضهدانسإ»:هجيرختيفينابلألالاقوء۸١٤صءج

لاقو.هجولااذهنمهيودرمنباو.ريبكلاوطسوألايفيناربطلاهاورثيدحلاو؛هركنمبيجعربخبةيقبهنعوشمعألانعء:لاقف
هاور»:هنعصء۷ج٠عمجملايفيمٹيهلارظناو.«تبثيالدانسإاذه»:١۹ص.ةقرعملارادء١جءهريسفتيفريثكنيا
ناكاذإوء«ركنمربخبىتأ»:لاقف,هسفندنعنميبهذلاهفعضيدنكلاهللادبعنبليعامسإهيفوطسوألايفيناربطلا

.احيحصناكوءرخأليلداهلتبثاذإالإتادابعلابةقلعتملاةعافشلانمعونلااذهةحصىرأالففعضلااذهبليلدلااذه
ةباحصلاةفرعمباتكيفظفللاسفنيوء١۷ص.٠١.ناميإلاباتكيفبراقمظفلبكردتسملايفمكاحلاهجرخأ(٤

مقروء۷٤صء۱۲جء(۱٠۸١۱)مقربدمحأو««دانسإلاحيحص»:لاقوءءاعدجلايبأنبهللادبعثيدحنمء۸٠٤ص

بايءدئاوزلاعمجميفيمثٹيهلاوء۸٤صء٦ج(٢)مقروء۱۳صء٦۱جء(۲۲۱۹۸)مقروء۲۳۸ص.٦ج(١۱۱(

لاوهأوثعبلاباتكيفبيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاوء«ةاقثهلاجرودمحأهاور»صء١٠ج.نيحلاصلاةعافش
ةعاقشيفبابءهباشمظفلبنآمظلادراوميفءيمثيهلاو.٥4٤صء٤جء(١٠٠):حمقرءاهريغوةعافشلايفلصفءةمايقلاموي

صء۸ج:حمقرو(١۱):بمقر

نممك»:هصنوبراقمظفلبهننسيفءلمألارصقودهزلايفباب.ناميإلابعشيفيقهيبلاهجرخأ(٥
ءكلامنيءاربلابقانم:ناونعب.(09):مقرباب.«كلامنبءاربلامهتمهريألهللاىلعمسقأول.هلهيويالنيرمطيذربغأثعشأ

عمجميفيمثٹيهلارظناو٤٠۲صء١ج:ثيدحلامقرءطسوألامجعملايفء1۹مقر
ء(٤©):حمقرءديلاتاذةلقورقفلايفبيغرتلاءدهزلاوةيوتلاباتك,بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاو.٤٠۲صء٠٠جءدئاوزلا

صج

صه٤٦١٤بتكلارادء١ط.ناميإلابعش.يرصقلايسلدنألاىسومنبليلجلادبعدمحموبأ(٢
.ةقحاللاثحابملايفليصفتلابثيداحألاكلتركذيتأيس(٧۷
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فقوملالهأيفعفشيف:ىلوألاامأ,تاعافشثالث"”ةيميتنباةمالعلاركذدقف

نبیسیعویسومومیهاربإوحونومدأ-ءايبنألاعجارتينأدعبمهنيبیضقییتح
.مالسلاوةالصلامهيلعوهيلع-هيلإةعافشلايهتنتىتح-ميرم

نميفعفشي:ةثلاثلاةعافشلاوءاهولخدينأةنجلالهأيفعفشي:ةيناثلاةعافشلا

ناتعافشلاو»:لاقمثءاهنمجرخينأاهلخدنميفعفشيوءاهلخديالنأرانلاقحتسا
نييبنلارئاسلوهلةماعفةثلاثلاامأيي-لوسرلابناتصاخةيناثلاوىلوألا

(۱۳۹)
«مهريغونيقيدصلاو

هريغلنوكتاليَ-يبنلابةصاخةعافشكلانهنأبءاملعلانمريثكركذوءاذه
.رفاكهنأعمهيفعفشينأويي-هلوسرلهللانذأدقفبلاطيبأهمعيفةعافشلايهو

هنميلغيهيبعكغلبيراننمحاضحضيفناكلبءرانلانمهجرختملةعافشاهنكلو
نماذهسيلو"*«رانلانملفسألاكردلايفناكلانأالول»يي-لوسرلالاقءهغامد

نعهعافدنملصحاملجأنمنكلبلاطيبأةيصخشلجأ

:نيقيدصلاوءادهشلاةعافش

نممهْيَلَعهللامَعْنَأنيذلاكئلوأهناحبسلاقامدنعنييبنلاعمزيزعلاهباتكيف

.*ءادهشلاونيقيدصلاو

ليلدبءةعافشمهلىلاعتوكرابتهللالعجةيزملاكلتوةبترملاهذهلجأنمو

ةنسدلو٠فيناصتلابحاصوءمولعلانمريثكيفةيآ.يلبنحلايقشمدلايناَرحلا(سابعلاوبأ)ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأ(۸

١٤٤صء۱ج٠٠۰طء١۹٤۱صء٤ج٣٬طءظافحلاةركذت:يبهذلارظنأه۷۲۸ةنستاموه١

۹١٦صيزوجلانبارادء۲جه٦٥٠٤٠.ةيميتنياةمالعلل.ةيطساولاةديقعلاحرشنيميثعلاحلاصدمحم(۹

يورمثيدحلاصتوء١۱۳٠ص١ج؛هببسبهنعفيفختلاوبلاطيبألوَ-يبنلاةعافشباي.ناميإلاباتكيفءملسمهجرخأ(٠

يفوهمعن:لاقكلبضغيوكطوحيناكهنإفءيشببلاطايأتعفنله»:هللالوسرايلاق.بلطملادبعنبسابعلانع
٥۳۷صجء(۱۷۸۹)مقربيفدمحأونملفسألاكردلايفناكلانأالولوراننمحاضحض

نملفسألاكردلا«راتللهراعتسافنييعكلاغلبيامضرألاهجوىلعءاملانمقراملصألايفحاضحضلا»:ريثألانيالاق

ءدمحأدنسم:رظنا.«تاجردةنجلاوتاكردرانلاوءرانلالهألزانميهوتاكردوكاردأهعمجاهرعقىصقأ»:رانلا

بلاطيبألفَييبنلاةعافشباب.ناميإلاباتك.ملسمدئاوفبملعملالامكإيفءيبصحيلاىسومنبصايعوء۲٥١۲۷ج
.٦۹٥صء۱ح(۹٢۲۰):حمقرء(۹)مقرب

١۷٠ص.۲جها٥٤,ءةيطساولاةديقعلاحرشءنيميثعلاحلاصلادمحم(١

.1۹:ةيآلا,ءاسنلاةروس(٢
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:كلذنمولي-يبنلانعثيداحألا

.ةمايقلاموي-يبنلانع-هنعهللايضر-ءادردلاييُانعيورام

.*«ءادهشلامثءاملعلامثءايبنألا:ةهتالث

يفديهشلاأَي-يبنلانع-هنعهللايضر-ءادردلايبأنعيورام-
د .'«ەتيبلهانمنيعبس

لجوزعهللادنعديهشللنعءتماصلانبةدابعنعيورام-
ديهشلاةعافشنأىرأوء"'«هبراقأنمنيعبسيفعفشيو»:هلوقىلإ٠٠لاصخعست

:يتآللرئابكلاباحصأنماوناكاذإحصتالهتيبلهأوهبراقأنمنيعبسا

.يتأيسامكزاوجلامدعىلعةلادلاةحيحصلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلا-

حلاصلالمعلاوقداصلاناميإلايفنازيملاامنإوءانزوبسنللميقيالمالسإلانا-

:هلوقيفدوهيلاةلوقمبىلاعتهللاددنكلذلوءنيدلاسسأنمساسأويمالسإًادبماذهو

نإمكناهرباوتاهلقمهينامأكلتىراصنوأادوهناكنمالإةنجلالخدينلاولاقو

0نیقداصمتنک

امالإ,ةبحصلاهيفيدجتالوةبارقلاهيفعفنتالمويلاكلذنأانلىلاعتهللانيبي-

هذهلثمبقلعتلانمريذحتلااهنممهفيةريثكتايآيفىوقتلاىلعاهنمامئاقناك

الوذئمويمهنيبباسنأالفروصلايفخفناذإف$:لوقيىلاعتهللافينامألا

ةجاجزلاحابصميفيريصوبلادمحأوء١1۸۳صء٥جء۳۷:باب:حمقر..(۳۸)دهزلاباتكهننسيفةجامنباةجرخأ(٢

فعضلفيعضدانسإاذه»:لاقمثص:حمقرءةعافشلاركذباب.نافعنبنامثعنعةجامنيادئاوزيف

يفيقارعلالاقو.لوهجموهوملسميبانبقالعنعكورتموهونمحرلادبعنبهسبنعهدانسايفو.«ملسميبأنبقالع
ثيدحلااذهدروأو.«ثيدحلاعضيناك»:متاحوبألاقو«هوكرت»هسبنعيفيراخبلالاقو.«فيعض».٤٠صء٠جءءايحألا

اللوهجمخيش»:ملسميبأنبقالعنعيزملالاقوء«هيلععباتيال»:لاقوءاذههسبنعةمجرتيفءافعضلاباتكيفيليقعلا
:يزملافسويجاجحلايبأنيدلالامج:رظنانايبديزملو.«نيكورتملاءافعضلانموهونمحرلادبعنبهسينعريغهنعيوري

ءم۱۹۹۲-ه١٤۱ءتوريب.ةلاسرلاةسسْومء۲۲ج٠۰طءفورعمداوعراشبروتكدلاقيقحتءلاجرلاءامسايفلامكلابيذهت

رشنللفراعملاةبتكمء١جء١ط.ةمألايفئيسلااهرثأوةعوضوملاوةفيعضلاثيداحألاةلسلس.ينابلآلادمحم:رظناو
باتكيفيليقعلاىسومنبرمعنبدمحم:رظناوء٥٤٤16٤٤صء٤جء۱۲۹صم٦۱۹۹ھ١١٤.ضايرلا.عيزوتلاو
نسحلانبميحرلادبع:رظنا,١۷٠٠ص,ضايرلا.يعيمصلارادءاط.يفلسلايدمحقيقحتءءافعضلا

.م١۱۹۹-ه٠١٤٤٠ضايرلا,ةيربطرادةبتكمء١ط.رافسألالمحنعينغملا.يقارعلا

باتكءىربكلاننسلايفيقهيبلاو.١١صء٣:مقرح.عفشيديهشلايفبابءداهجلاباتك.هننسيفدوادويأهجرخأ(٤

.۲۷۷ص۹ج:حمقر.(۲١°):بمقرديهشلا»:بابءريسلا

.۲۹۳ص٥جءدئاوزلاعمجميفيمٹيهلارظنأ(٥

٠۱٠:هيآلاءةرقبلاةروس(١
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نأشذئمويمهنمئرمألكلهينبوهتبحاصوهيبأوهمأوهيخأنمءرملارفيموي
اذهيفعوقولانمةرذحملاوىنعملااذهىلعةلادلاتايآلانمريثكلااهريغو""”هينغي

.كلسملا

عفشينأبىلوألاوهيي-يبنلاناكلةحيحصةعافشلاهذهتناكول-

نيبزلامأوةمطافوبلطملادبعينبوفانمدبعينبرذحهنأحيحصلايفتبثدقوءهتبارقل

تحصولفءبتارملاىلعأ-ٍةْيَي-يبنلاةبترموةعافشلاىوعدبرارتغإلانم...ماوعلانب

.ريغلانمىلوأويي-لوسرلاةبارققحيفتناكلةعافشلاهذه

:نيلماعلاءاملعلاةعافش

ةيشخسانلارثكأمهنأل-ٍوِْيَي-يينلاربخأامكءايبنألاةثرومهنيلماعلاءاملعلانإ

ىلعهدودحنوميقيوءهرمأنوقبطيوءىلاعتهللاعرشنوفرعيمهنأامك*ءامَّلْعلا

دقفهيلعو٠٠*٠مهردقمظعلءةرخآلاوايندلايفةميظعمهتيلوئسمتناككلذلوءضرألا

:ليلدبةعافشلابمهلنذأذإىلاعتهللامهمركأ

ءايبنألاةمايقلاموي-يبنلانأنافعنبنامثعنعيورام-

مثءاملعلامث

ءاجي»:هللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-ةمامأيبأنعيورام-

ء“*”«سانللعفشتىتحفقملاعلللاقيوءةنجلالخدأدباعلللاقيفدباعلاوملاعلاب

ةروس(۷

۷٦:هيآلاءفرخزلاةروس(۸٨

سبعةروس(۹

.۲۸:ةيآلا.رطافةروس(٠

,.فيعضوهو٬هجيرختقيس(۱
.۸۰صء۱جء(۱۳۳):حمقرءهبلطوملعلايفبيغرتلا؛ملعلاباتكيفبيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملارظني(۲٢
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:دالوألاةعافش

ٌةَنيزنوُنَيلاَوٌلاملاايندلاةايحلاةنيزمهوءالعولجىلوملامعننمةمعندالوألا

ةنيزنمهنافلخيدقاممهيدلاولعفنأحلاصلادلولاناككلذلو٠""ايْنّلاةايّحلا

,ةينصالخإعمليللافوجيفهيدلاولاهبوعديةوعدبرفءاهزونكوايندلاةايحلا
:اهنموثيداحألاهيلعتلداماذهوءهنمىلاعتهللااهلبقيقداصهجوتوءةيوطنسحو

ةجردلاعفريللجوزعهللاييهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعيورام-
عفرو٠*«كلكدلورافغتساب:لاقيف؟هذهيلىنأبراي»:لوقيفءةنجلايفحلاصلادبعلل

.ةعافشلاعاونأنمةجردلا

ةثالثامهلتومينيملسمنم-لوسرلاق:لاقةريرهيبأنعيورام-
اولخدأمهللاقي:لاقوءةنجلاهتمحرلضفبمهايإوهللاامهلخدأالإثنحلااوغلبيملدالوأ

:مهللاقيفكلذلثم:نولوقيفثالث:لاق.اناوبأءيجيىتحاولوقيف:لاقءةنجلا

."°”«مكاوبأومتنأةنجلااولخدأ»

نمعاونألاهذهضعبىلعةلادلاثيداحألاضعبيففعضنمليقاممغرو

الإقرطنمتءاجةحيحصثيداحأكلانهنوكتدقف؛تادابعلابةقلعتملاةعافشلا

ءاهفعضنماهتحصنايبوءاهديناسأةساردوثيداحألاكلتعمجراطإيفتسليننأ

اماريثكيتلاءتادابعلابةقلعتملاتاعافشلاهذهعاونأنمعونلكلليثمتلاتدرأامنإاو

لصيفلاتلعجدقوءهيفليقامنايبعمةثالثوأنيثيدحركذبمهبتكيفءاملعلااهركذ

لمكأىلعاهئادأبهتدابعيفقدصنملعفشتامنإتناكايأةدابعلانأوهكلذلكيف

ادحاوافرحارقيملنملنآرقلاعفشيفيكذإ.......ةيوطلانسحوةينلاصالخاعم.هجو

.٤٦٤:ةيآلا.فهكلاةروس(۳٣

:مقر.حاكتنلايفةبغرلاباب:حاكنلاباتكىربكلاننسلايفيقهيبلاو.١٠۲صء٠٠ج.دئاوزلاعمجم.يمثيهلارظنأ(٤

۷ج(حج

يفيمثيهلارظنأو١۲٠صء(٠٠۲)ء(٢۲۰)حمقرتنبميلسمأقيرطنمهلمكيملوريبكلامجعملايفيناربطلا(٥
لخدیتحہي-يبنلاءاجفءةشئاعدنعتناكاهنأهبيبحنعموهفملااذهلمحيرخآاثيدحركذوء١صء٣جءدئاوزلاعمجم
ةنجلابابىلعاوفقويىتحةمايقلامويمهبءيجالإثنحلااوغلبيملدلولانمةثالثامهنيبتومينيملسمنمام»:لاقف.اهيلع
ريبكلايفيناربطلاهاور».ثيدحلااذهدروأنأدعبيمثيهلالاقمث.انْرابآلخديىتح:نولوقيف.ةنجلااولخدا:مهللاقيق
ءىربكلانتسلايفءدئاوزلاعمجم.«هلمجرتنمدجأملوةركبييأنبديزيالخحيحصلالاجرهلاجرو
.۱۱۳صء٤ج:حمقرمهبستحااذإدالوألابةبييصملايفىجريامبايءزئانجلاباتك
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دصقودمعنعهتفلاخمىلإىعسنملعفشيفيكلب.هماكحأنمامكحقبطيملوءهنم
لاحلاكلذكو....رابخألاوربعلاوتانيبلاتايآلانمهيفاملركذتمريغ.

ءطقفةداعاهلعجنميفسيلوهتدابعيفقدصنملعفشتيهذإ.تادابعلاةيقبيف

.ةدابعلاهيلإهوعدتامفلاخف
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ثلاثلاثحبملا

اهرثأوةعافشلانمةمكحلا

لمحيوالإالعولجىلوملاهتبثأءيشنمامفءةديدعايازموءةريثكمكحةعافشلل
نوكلاقلاخوهىلاعتوكرابتهللانألءاهلجاعواهلجآيفةيناسنإللريخلاهتايطيف

تناككلذلو؛هتايرجمبريبخلاوءهنووشبريصبلاوءهحلاصمبميلعلاوهو؛هيفامو

:تاعامجوادارفأرشبللعفنلابدوعتامكحلمحتةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاتاعيرشت

نكميالاماهنموءةيعيبطلاهترطفوءةيلقعلاهتردقبسحبهكاردإناسنإللنكمياماهنم

ءةلجأمأةلجاعةعفنموءهلاحمالةحلصمهيفرمألاكلذنأبماتلاهناميإعمهكاردإهل

مُهَلنوكينأًارمأهلوُسرَوهللاىّضقاذإالوِنِمُْمِلناكاَمَو ةّيوَرْخأمأةيويند
."*”«انيبمالالضلضدقفهلوسروهللاصْعَينمومهمانمةريخلا

:ةعافشلانمةمكحلا:لوألابلطملا

ءراثآومكحاهلنوكتنأنمدبالفءيعرشلاليلدلابتبثاممةعافشلانأانملعاذإ

:يليامكبنعثحيملااذهيفثدحتنتفوسو

:هللاةمحرىلإةجاحلا

نمهلدبال؛نازحألاوحارفألانماهيفامبايندلاةايحلاهذهربعيوهوناسنإلانإ
بلغُيالفءاجرلاوفوخلانيبهعضتيتلاةمظعلاكلتءالعولجىلوملاةمظعراعشتسا

بناجبلغاذإوءةعساولاهللاةمحرنمطنقفوخلابناجبلغاذإهنألرخآىلعابناج

aهتبوقعفخيملوءهللاركمنمأءاجرلا

هنأل,ةرخآلاهتايحيفمأايندلاهتايحيفناكءاوسهللاةمحرىلإةجاحبناسنإلاو

ديريالوريخلامهبديري؛هدابعبفيطلىلاعتهللاوءهفطعىلإجاتحملاءهالومىلإرقتفملا

دتقا(\2 ٤صء۲ج.ةيمالسإالارادلا.يناحبسللتايهلالاباتکنممكحلاهذهتسیدق

_
_—



رسُحلامكبديريالوَرسُيلامُكِبهللاديريشلامهب

نيذلايدابعايلق:هتمقنوهشطبنممهرذحو؛هتمحرباوبأهدابعلهللاحتفدقو

روفغلاوهُهَنِإًاعيمجرفعيهللانإهللاَةَمْحَرنماوطَنَفَتالمهسْفْنَأىلعاوُفَرْسَ

مكيِدْهَيَومُكلَنيِبُيلهللاُديرُيل:ةبوتلابابهدابعلىلوملاحتفدقلو
نيذلاديريومكيلَعبوُتَينأديريهللاو.ْميكحميلَعهللامُكْيَلَعًبوُتَيَومكَلبَقنمنيِذلا

ناسنإلاقلخومكنَعَففَخُينأهللاُديرُي.ءًاميظعًالْيُماوُليمتنأتاوهّشلانوُعبَتَ

ةبترملانمغلبامهمبنذنمولخيال-ناكامهم-ناسنإلانألكلذو."ڳافيعَض
نمبْمَلُعَأوهمُكَسُفنَأاوُكَرَتالو:نيلسرملاوءايبنألاالإلضفلاوةناكملاو

ناسنإلانإفءلامجإلاىلعةبجاويهوءهدابعلىلاعتهللااهبتكيتلاةبوتلاكلتعمو
ءاشنإفءهيلعفقوتموءهناحبسهبطونمةبوتلالوبقذإءةيهلإلاةمحرلاكلتىلإةجاحب
انلرهظتهيلعوءلبقتىتحءاملعلااهركذًاطورشةبوتللنأواميسالءاهدرالإواهلبق
ءاساسألمعلاىلعدمتعيناكنإوءةرخآلارادلايفةداعسلابزوفلانأىلعءةعافشلاةيمهأ

:ىلاعتلاقءةعساولاىلاعتهللاةمحرهيلإمضنتملامعفنيالويفكياللمعلااذهنأالإ

,لِجأىلإِمُهرْخَوُينكلوةبادنماَهْيلَعرَتاممهملظبهللاذِخآَُيونو
نماهِرْهَظىلعكراماوُيَسكامبَساَنلاهللاذخآؤيونو:ىلاعتلاقو“ىّمَّسُم
.اد

مركلاةضافإوءداهشألاسوورىلعمهنوُوشعفرو.نيعفاشللميركتةعافشلايفف
.هلعوفشملاىلعيهلإلا

دوجوعموءةعساولاهللاةمحربابسأنمببسكةمايقلامويةعافشلاتوبثعموءاذه

نأهليغبنيالناسنإلانإفبتيملوهتريبكىلعارصمتامنملاهلومشيففالخلا
نأل,نيعفاشلاةعافشىلعدمتعيوءلكاوتيفينامألاهللاىلعىنمتيوءاهاوههسفنيطعي

ھوس

.١۱۸ةيآلا,ةرقبلاةروس((۸

°٣٥رمزلاةروس(۹

٩:ةيآلاةروس٠

.مجنلاةروس(١

۱١٦:ةيآلاءلحتنلاةروس۲

.٥4:ةيآلا,رطافةروس(۳
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ةنميهمءبلقلايفةمكحتسمةخسارةديقعنعةعبانلاةحلاصلالامعألابةداعسلاطانم

ناسنإلالمعيثيحبءنادجولاوسيساحألاورعاشملاىلعةرطيسمءلقعلاوركفلاىلع

غازاذإفهبلقلهبنملاو,هكولسلهجوملاوهسفنيفرثؤملايهذإءاهاضتقمب
حالفلابابسأبًالماعءهتمحرًايجارهالومىلإداعءهسفنهتبلغوهركففرحناو؛هرصب

:ةكلهلابابسأنعادعتبمءةاجنلاو

نمومهبونذلاوُرْفْغَّتْساَفهللااوُركَذمُهَسفنَأاوملَظوأةشحافاولعُفاذإنيذلاوإل

هتوعدلوبقنأالإ.“نوميمهواولعفامىلعاورصيملوهللاالإبونذلارفعي

ىتحنيعفاشلاةعافشىلإةجاحبناكفءهللاالإاهملعيالهتبانإةحصوءهتيوتققحتو

.هتبانإوهتبوتعمىلاعتهللاةمحربمحري

:ةيكولسلاومكحلا

نعاهنوفنيوءالامجإنيدحومللةعافشلانوتبثيةيةمألاروهمجنأاقباسرمدقل

ةهجوتفلتخاكلذلوءاهيلعنيرصملارئابكلاباحصألاهتوبثيففالخلاو

.ةيكولسوةيوبرتراثآنمداقتعإلاكلذهيلإلوُوياميفمهرظن

بجويمهلةعافشلازاوجبلوقلانأىلإاورظنءةاصعللةعافشلازاوجريملنمف

يفببستيةبوتلابةعافشلادييقتو.نيمرجملاوةاصعلايفدرمتلاحورييحيوءةأرجلا
نأملعاذإناسنإلانأل,نايغطلايفيدامتلانعيلختلاوهتبانإومرجملاكولسحالصإ
هعيطتسياملهلعفونيتداهشللهقطنوءمالسإللهئامتنادرجمبهلعفشيس-يبنلا

همعتتوةنجلاهلوخدلًايفاكنوكي-اهنمريثكيفرصقنإو-تابجاولاوضئارفلانم
ميقتسينلوءةلماكةيعرشلارومألاقيبطتيفىدامتيفوسءنينمْوملانمهريغعماهيف
ءهدنعةنومضمتحبصأةنجلانألكلذهلوسروهللااهديرييتلاةماقتسإلاكلت

ةنجىلإنيعفاشلاةعافشباهنمجرخيمث,تادودعممايألوهامنإفرانلاحفلهسمنإو

:تاقبوملاومئارجلايفعقوورئابكلابكترانإوءديحوتلاةداهشدهشهنأاملاطءدلخلا
.غلإ٠٠°*ءافعضلاىلعطلستوءةمألاشغوءءافرشلاىلعىدتعاوءءايربألاملظف

.نارمعلآةروس(۶٦
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مالسإلانمفرعيلذإنصاعملااتملاعيفمويلاهدهاشتامورهاذهنأ:قحلاو

هرهوجنعسانلانمريثكدعتبافءهمسرالإنيدلانمفرعيملوءمسالاوءامتنإلاالإ

تنيبومهتحصتاذإوعوبسألكطقفةعمجلاةالصنودْؤيسانأنمىرنمكفءهتقيقحو
سانانممكوءامهنيباملةرافكةعمجلاىلإةعمجلا:اولاق,ةضورفملاةالصلاةيمهأمهل

«شغلاوةوشرلاوءابرلاو.نيدلاولاقوقعوىنزلاكيصاعملاوبونذلارئابكىلعنورصُي

نمو؛نيملسملانماننأالإهللانيديفةمرحماهنأملعن:نولوقيمث٠خلإ*٠٠٠طاوللاو

نإوءرانلالخدننلانيبنةكربيونيتداهشلادهشنوةموحرميهوأَي-دمحمةمأ

هللاىلعةأرجلانماذهيفوءىفطصملابيبحلاةعافشبامتحاهنمجرخنساهانلخد

ديحوتلاةملكبقطنلايفحالفلالقعموءةداعسلاطانمنأكوءىفخيالامهلوسروهناحبس

هنمانرذحيذلارورغلاوهاذهو.اهبلمعيالقطانلاو٠اهقدصُيالعقاولاناكولو

عبتانمزجاعلاوءتوملادعبامللمعوهسفننادنمسيكلا»:لاق

نمريذحتاميأانرذحىلاعتهللانأعم٠"“«ينامألاهللاىلعىنمتواهاوههسفن

الومكيناَمأِبَسْيَلْل:هناحبسلاقامدنعءماهوألانمطويخبقلعتلاوينامألابرارتغإلا

الويلوهللانوُدنمهَلديالوهبلَمْعَيْنَمباتكلالْهَأينام
ةدعاقلا»:ةرقبلاةروساهتلمشيتلاةيلكلادعاوقلايفاضرديشردمحمديسلالوقي

نظينأرورغلانموءلمعوناميإنيدلانألاعملمعلاوناميإلاىلعءازجلانإ:ةسداسلا
هيلعدهاشلاوءءامتنالادرجمبرانلايفدولخلانموجنيهنأنايدألانمنيدىلإيمتنملا

كلذ :وهوهيفمهتنسعبتنالىتحمهيلعهبدراموينبنعهللاهاكحام

“%4نورتفياوناكاممهنيديفمهرغوتاودودعمًامايأالإراَنلااَنَسْمَتنلاوُلاَقمهنأب

وأدوهناكنمالإَةَنجلالُخْذَينلمهلوقنمًاعيمجىراصتلاودوهيلانعهاكحامو

يفدرواملاقادصمعارذباعرذوءربشىباربشمهتنسانعبتادقاننكلو“4ىراصت

حيحصثيدحاذه»:لاقو۷١صء٠جناميإلاباتكيفكردتسملايف٤٣صء۲جءدهزلاباتكةجامنباهجرخأ(٥

دمحمىلعروتكدلاهركذوء١٤۱٠صجء‹(٥۱۸):حمقر,باهشلادنسميفيعاضقلادمحمو.«هاجرخيملويراخبلاطرشىلع
فیعضوهومیرميبنبركبيبأدوجوببسبهفعضوء۳۲۱۳صء٠جء(۷٠۳)مقربءسوأنبدادشنعنييماشلادنسميفرامج
.حيحصتلاىلعيبهذلاهقفاوو٠كردتسملايفهححصمكاحلانأركذمث,تاقثهتاوريقابنأعمءكورتمو

۲۴١:ةيآلا,ءاسنلاةروس(١

٤۲:ةيآلا.نارمعلآةروس(۷

.١۱۱:ةيآلا.ةرقبلاةروس(۸
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ءةمألالكالةمألاضعبانممهلنيعبتملانأبمهيلعزاتمنامنإو.حيحصلاثيدحلا

ىدهلاوملعلالهأةجحنأبوءهنايبيفوي-انيبنةنسطبضوءهلكانباتكصنظفحبو

.`«ةمايقلامويىلإةمئاقانم

الإيهاموءنايدألارثكأبترضأةعافشلاةديقعنإ»:فراعملاةرئاديفءاجو

نمممألادئاقعموقفمالسإلاءاجدقوءسانلادنعنأشمهلنوكيلناهكلاهدّصقتفيرحت

ىلاعتلاقوء"”ەنذإبالإُهَدنِععَفْشَييذلاادنمل:لاقمثةعافشلاركذفءةهجلاهذه

ينغينأهنكميدحأالنأوهللاوهعفشملاوعفاشلانأملسملاملعىتمف"4

ةينثولانعادعباذهبكيهانو؛هبربعافشتسإلاىلإ,هلثمبعافشتسإلانمههجوعفرًاليتف
.ةنايدلانمابرقو

يفةعافشلانأنوريمهنإفءاوبوتيملنإوءةاصعللةعافشلازاوجيأرنمامأ

ةاصعلاهجويفةيمالسإلاةعيرشلااهتحتفءلمألانمةذفانوءءاجرلانمصيصبةرخآلا

يفاودامتيفهوفعنمنامرحلابروعشلامهبلغيالو؛هتمحروهللاحورنماوسأييالىتح

ةايحلايفةبوتلاعيرشتيفببسلاةنيعوهةعافشلاعيرشتيفببسلاف,نايصعلا
٠°*ةيويندلا

هنإفءاهتحصىلعةمألاتقفتايتلاةبوتلاةلأسمانظحالاذإلاحلاةقيقحرهظتو

ةرمهنايصعنابمرجملادقتعاو.نيبنذملاوةاصعلاهجويفادصومةبوتلابابناكول

هرييغتنأداقتعابتائيسلافارتقايفىدامتيهنأكشالفءهللاباذعيفهدلخيةدحاو

تاذلكرتينألهجوالفهللاباذعنمهذاقنإيفاديفمنوكينلهيلعوهيذلاعضولل

ريغيهعوجرنأنقيأواحوتفمقيرطلاوءاقرشموجلادجواذإامفالخباذهوءيصاعملا

ةعافشلابداقتعإلاةبوتلالثموةعاطلاىلإعجريونايصعلاكرتيفةرخآلايفهريصم

دقهللاءايلوأنأبيصاعلادقتعااذإف(هلعوفشملايفةصاخطورشعميأ)ةدودحملا

۱۱۲صء۱جءرانملاريسفتءاضرديشردمحم((۹

,ةرقبلاةروس(٠

٦۲:ةيآلاةروس(۱١

Y۲ه١نرقلافراعمةرئادةعبطمبعبط.ج۲طءرشععبارلانرقلافراعمةرئاد.يدجوديرفدمحم(\

۰۲٤۰,صم۹٤۲۵
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ءةعفانةعافشلاهيفنوكتاليذلادحلاىلإغلبيملوءرتسلاكتهيملاذإهقحيفنوعفشي

الىتحةعافشلاطئارشىلعهتايحقيبطتلواحيوء؛هريسميفرظنلاديعيامبركلذدنعف

ءهللاعمةيدوبعلاهتاقالععيمجناسنإلاعطقيالنأطورشلاهذهلمجمو٠٠٠*اهمرحي

.""طابترالاروسجفسندحىلإهدرمتلصيالو؛نيعفاشلاعمةيحورلاهجئاشوو

ةبانإهيف:لوألافءاريبكافالتخاةاصعللةعافشلاوةبوتلانيبعضولافلتخي:لوقأو

يفرهظتفبئاتلاىلعسكعنتيناعملاهذهلكوءهللاعمقدصومدنوعوضخوعوجرو

مدعوءهيلعةماقتسإلاونيدلابكسمتلاىلعهبردهاعيوهنإءيعامتجإلاويدرفلاهكولس

ءةيويرتراثآىلإيدويالهنأبلاغلايفف:يناثلاامأ,ةلمنأديقهنعجاجوعالاوجورخلا

‹ةعافشلاكلتلضفبرانلاهلوخديفببسلانوكتنلهتيصعمنأملعييصاعلانألكلذ

لمعيملنإو-هديحوتلضفبةنجلافءالجاعمأالجآاهنمجرخيسرانلاهتلخدأنإو
هعوجرنإفءةاصعللةعافشلادقتعيوهوهتيصعمنععجرينموءةنومضم-هاضتقمب

ةعافشلادقتعيملنمو؛كلذىلإهليبسةبوتلانوكتذإهبرنمهفوخببسبوهامنإكلذ

نمةريبكىلعرارصإلابققحتيامنإرتسلاكتهنأىلعءىلوأبابنمكلذناكةاصعلل
هيفنوكتاليذلادحلاىلإناسنإلاغلبيكلذبوءهناحبسىلوملااهنمردحءبونذلارئابك

عمةيدوبعلاهتاقالععيمجظفحببلاطمناسنإلانأديبءاهنمهتبوتبالإةعفانةعافشلا

هناحبسهللافءميركلانارقلايآهتنيباماذهوءاهنمةدحاويفطرفينأهلزوجيالفهللا

مكْنمكلذلَعْفَينمُءاَرجاَمَف,ضْعَبِبنوُرُفَكََوباتكلاضْعَبِبنوُنموُتَفأ:لوقيىلاعتو
امعلفاغبهللاامو.باذعلادشأىلإنوُدَرُيةمايقلاُموُيوءاينُدلاةايحلايفيزالإ

اوعبَتتالوةفاكملُسلايفاوُلُخْذااوُنَمَآنيذلااهْيأاي$:هناحبسلوقيو٠
.4نيِبُمودعمكلهنإناطيشلاتاوطخ

:ةعافشلارثأ:يناثلابلطملا

ةريثكراثأ-ةيحانلاهذهنم-ةعافشللوءهببسبءيشلانعجتنياموهرثألا

ةيوتلبقتو٠نينمّؤملاتاجردعفرتو٠قئالخلانيبءاضقلالصفهللالجعياهلضفبف

.٤٤۸صء۲جءةيمالسإلارادلا,يلماعلادمحمملقبءتايهلإلا,يناحبسلا(۲

٥۸:ةيآلا,ةرقبلاةروس(۶٤

۲۰۸:ةيآلا.ةرقبلاةروس(٥
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_—



 س

»رھهرکےک

A۱`
EEN ¢ Id 3 9

عفريفله:لوقلاةصالخوءخلإ....مهتاوفهنعهللازواجتيونيئطخملا
ركذعمبلطملااذهيف-راصتخاب-هنعثدحتنساماذه؟باقعلاطاقسإيفمأباوثلا
-:يليامكةعافشلاراثأنمرسيتام

:سانلانيبءاضقلالصفبةمايقلالاوهأفيفخت

قشنتثيح٠بطخلامظعيولوهلاهيفدتشيءبيصعمويةمايقلاموينأبيرال

هرسأبنوكلاماظنلخلختيورجفتتوءضرألالزلزتومارجألاىواهتتوءءامسلا

مهريغصومهريبكنيبقرفالءضعبقوفمهضعبسانلاجوميف....دحألادحاولارمأب

مظعو.رشحملالوهمهعيمجسانلاقوذيفمهئاسنومهلاجرالو؛مهريقفومهينغالو

مويميظعءيشةعاسلاةلَرلزنإمكبراوقتاُساَنلااهُيأايەناحبسلوقيفقوملا

یراکسسانلایرتو.ءاهلمحلمحتاذلكعضتو٠تعضرأامعةعضرملكلهذتاهنورت

اذإوترطفنااذإ2هناحبسلوقیو04ديدشهللاباذعنكلومهامو

"4ترخأوتمدقامسفنتملعترثعُبروبقلااذإو٠ترجفراحبلااذإوٌترثتنابكاوكلا

.

انايرع.ضرعلامويكفوقولثم

قنحنموظیغنمبهلترانلاو

لهمىلعيدبعايكباتكًأرقإ
هتءارقركنتملوتأرقامل

يتكئالمايهوذخ:ليلجلایدان

اوبهتلَيراَنلايفادغنوكرشملا

ءاشحألاقلقاشحوتسُم

انابضغشرعلابروةاصعلاىلع

اناکامریغافْرَحهيفیرتلهف

انافرعءايشألافرعنمرارقإ

اناٌشطعرانللىصعدبعباوضماو

اناكُسدلُخلارادبنونمّؤملاو

فوخلانمسانلاهيفهاقلياموءهلوطةدشوءهلاوهأةرثكبزاتميةمايقلامويو

هذهيفمدقامبمهنمدحألكبساحينأىلإكلذوعلهلاوبصتلاوبارطضالاوقلقلاو

يفةعساولاىلاعتهللاةمحرىلجتتكلذيو...رشفارشنأوءريخفاريخنإايندلاةايحلا

.٠:ةيآلا.جحلاةروس(١

.٤-١:ةيآلا.راطفنالاةروس(۷

.دحألهزعيملو.۲۲۳صةركذتلايفيبطرقلاهركذ(۸
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يهوميظعلافقوملاكلذيفسانلانيبءاضقلالصفلةعافشلابنذأيذإءفقوملااذه

عجرأىلعدومحملاماقملابفرعتوباسحلاةعاسبيرقتلًاعيمجفقوملالهألةعافش

عيمجلعفشييذلاهدحووهف-يي-انيبناهبصخيتلاةعافشلايهولاوقألا

ثيداحأتدرودقو...باسحلاليجعتوفقوملالوهنممهتحارإبنوكتوقئالخلا

.-هللاءاشنإ-اهلحميفاهركذنسكلذىلعلدتةريث

:نينمؤملاباوثةدايزوةنجلاباوبأحتف

سنأنعيوراملكلذوءاهنعجتنيوهيلإيدّوتامرابتعابةعافشلاراثأنمرثأاذه

لوقيفحتفتسافءةمايقلامويةنجلابابيتآ»:-يَ-هللالوسرلاق:لاقكلامنب

.̂كلبقدحألحتفأالترمأكب»لوقيف,دمحم:لوقأف؟تنأنم:نزاخلا

هللارمأبالإنوكتالتناكايأةعافشلانأامك-يييبنلاةناكمانلرهظُياذهو

.هنذإوىلاعت

:ةاصعلاباذعتيفوتبباقعلاطاقساإ

ةعافشلارثأثيحنمكلذو.ةيمالسالاقرفلانيبةلأسملاهذهيففالخلاعقودقل

؟باوثلاةدايزوأباقعلاطاقسإوهله

نعباقعلاطقسيالوباوثلاةدايزيفاهرثأنأب:لاقءةبوتلابةعافشلاديقنمف

نآرقلانمةلدأكلذيفمهلو.ةبانإلاوةبوتلاالإهتريبكىلعيصاعلامرجملا

لوصأعمقفتيلوقلااذهنأبىرننحنوءةيديزلاوةلزتعملاوةيضابإلالوقاذهوةنسلاو

:لاوقأةسمخىلعدومحملاماقملايفسانلافلتخا(۹

-مهنعهللايضر-رمعنباوناميلانبةفيذحهلاق,ةمايقلامويةعافشلاهنأ:لوألا

.عفشيودمحلاءاولهعمنوكيهنإف٠لوألاوهنيبيفانتالاذهو.ةمايقلامويدمحلاءاولمالسلاهيلعهّواطعإهنأ:يناثلا

هيسركىلعهعملَ-ادمحمهللاسلجينأوهدومحملاماقملا:تلاقاهنأ,دهاجماهنمةقرفنعيربطلاهاكحام:ثلاثلا

.هتكئالموهئايبنأعمهسلجيهنأىلعلوأتيفثيدحلاحصنإو٠ءضوفرملوقاذهوءاثيدحكلذيفتورو
.رانلانمةفئاطجارخإ:عبارلا

.٢٠۲ص.يبطرقلامامإللةركذتلارظنا.ةعيرأعبارهتعافشدومحملاهماقمهنأيورام:سماخلا

:حمقرءهدنسميف٠ج«ةنجلايفعيفشلوأانأ»-هلوقيفباب,ناميإلاباتكيف,ملسمهجرخأ(٠

ء(۸0):مقربابناميإلاباتك.ملسمدئاوفلملعملالامكإيفىبصحيلاىسومنبضايعهركذوء٤١٤٤ص١ج»)\۲۳۳۷(

.٦0۸صاج(۱۹۷)حج
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هديعووهدعولهللافالخإمدعوبتيملنإةريبكلابكترمدولخكةيدقعلابهاذملاهذه

ل

ةرعاشألانمةنسلالهأروهمجمهفةماعنيدحوملارئاسلةعافشلاقلطأنمامأ

ةدايزىلاةفاضإلابمهدنعةعافشلارثأفء"*ةعيشلاضعبوءثيدحلالهأوةيديرتاملاو

ةيدقعلامهلوصأنمذإهباذعتيقوتبوأ«ءادتبإامإدحوملانعباقعلاطاقسإوهباوثلا

طرشلمعلاوهديحوتبنينمّوملاراطإيفلخادهنأامكءادبأرانلايفدلخيالدحوملانأ

ةنسلاونآرقلانمةلدأمهلوءءامركلانأشوهاذهو٠هديعوهللافلخيدقو

عوضومنألكلذ‹انعوضومبلصتياممناقيرفلاهبلدتسااممهأىلاقرطتنسو

.هريغهيفلخدينأنكميالوددحمةلاسرلا

-هللاءاشنإ-ثلاثلالصفلايفبهاذملاهذهلاوقأوةلدأنعةضافتسإبثيدحلايتأيس(١

 
 



٤

س

۹

r 4

 





bh

A
d

A
E

ج
€

خ

م

™

7

2

Ê

۹

ی



م-

3

قا

ي
>

لوألاثحبملا

ميركلانآرقلايفةعامشسلا

يناثلاثحبملا

ميركلانآرقلايفةعافشلاطورش

ثلاثلاثحبملا

ةنسلايفةعامشلا
  





لوألاتحبملا

ميركلانارقلايفةعامشلا

:عيفشلاوةعافشلايفنياماهنمءميركلانآرقلانمةقرفتمتايآيفةعافشلاتركذ

ءخلإ...هاضروهنذإباهدييقتقيرطنعو.اهلكهللةعافشلاةبسنبكلذتبثتىرخأو

اهزاوجيفمهفالخامنإولامجإلاىلعةعافشلاتوبثيفةمألاءاملعفلتخيملهيلعو

ىلعكلذلنيدنتسمء؛هجهنملامئالموهتديقعلاقفاومهاريامبسحبةعافشلاتايآهيجوت

تايآنعثدحتنفوسومهءارآدناستومهلاوقأمعدتةيوبنثيداحأو,ىرخأتايآ

اورسففيكو-ريسفتلاءاملعاميسال-ءاملعلالاوقأنمهانعمجامركذعمةعافشلا

:ءاملعلالاوقأوةتثملاتايآلا:لوألابلطملا

:ةعافشلاتشكام

هيلإمثضرألاوتاوُمّسلاكلمهَلًاعيمّجةَعاَفْشلاهلللق$:ىلاعتهلوق-١

اهيفهكراشيالفءاعيمجهلةعافشلانأةيآلاهذهيفىلاعتهللاتبثأدقلnنوعجرت

هدرفتفءءاوسيءاوسقلخلابهدرفتكرمألابهناحبسهدرفتوهداقتعإلااذهساسأوءهريغ

عقاشلانأامكءرمألانمةعافشلانألاهلكةعافشلابهدرفتالقعمزلتسيويضتقيرمألاب

رادقمبهدنعءيشلكو,هناحبسهلكلمعيمجلاوقلخلانمهلجألعقشملاوهلعفشملاو

.“”نيعفاشلاةعافشكلذيفامبهردقوهناحبسهنذإبعيمجلالاعفأو

دحأعيطتسيالفءاهكلاموهيأ»:ةيآلاهذهريسفتيفيرشخمزلامامإلالوقي

ەلانوذأمعيفشلانوكينأوءىضترمهلعوفشملانوكينأ:نيطرشبالإةعافش

 

.6٤:هيآلا,رمزلاةروس(۲
.فرصتب١٠ص٠رشععباسلاباتكلا؛يمالسالافوصتلابتكةسلس٠ةعافشلا,يقوسدلاقوراف(۳

Ã۱
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ًاعاقاهرذيف٠ًافسنييراهفسنيلقف٠لابجلانعَكنوُلأْسَيَوْإل:ىلاعتهلوق-۲

تعشُخَو٠هلجوعاليعادلانوعبتيذئموي٠ًاتْمَأالوًاجوعاًهيفىَرَتال٠ًافَّصْفَص

نمحرلاهلنذأنمالإةعافشلاعفنتالزئموي٠اسمهالإعَمْسَتالفنمحرللُتاوْصألا

.٠هليضرو

ةديقمةعافشيهفءاضرلاونذإلاباهدييقتعمةعافشلاتتبثأةميركلاةيآلاهذهف

وهذاءىلاعتوكرابتهللوهامنإ-ارخآوالوأ-ةعافشلارمأنألكلذ,ةقلطمتسيلو

امكلذىلعلديو.مهلاعفأومهلاوقأومهلاوحألكبريصبلاومهقاقحتساىدمبميلعلا

“4١ًامْلِعهبَنوُطيِحُيالوٍمهُفْلُخاَمُومِهيييأَنْيَبامُمِلْعَي:ىلاعتلوقيثيحاهدعب
.*”«املعهبنوطيحيالو؛هنولبقتسيامولاوحألانممهمدقتامملعي»:يأ

يف(نذأنمالإ)ادحأءاعفشلانمةعافشلاعفنتالدارملاو»:يسولألامامإلالاق

ةرابعيهو(عفنت)لوعفم(نم)وليعافملامعأنمءانثتسالاف(نمحرلاهل)ةعافشلا
يفاذكو.ليلعتللماللانأرحبلايفو٠نذإبقلعتمردقمبقلعتم(هل)وهلعوفشملانع

لوقيضروأهنأشيفوعفاشلالوقهلجأليضرويأ» الوقهليضرو: ىلاعتهلوق
نأاضيأهيفزوجوعفاشلالوقنيريدقتلاىلعلوقلابدارملافهنأشيفوهلجألعفاشلا

ىلع-وهو,عوفشملالوقلوقلابدارملافهلانئاكالوقىضروىنعملاوليلعتللنوكيال

نمالإادحأةعافشلاعفنتالهيلعىنعملاهللاالإهلإال-سابعنبانعيورام

ادحأةعافشلاعفنتالهنأريدقتلكىلعدارملاوءانمْؤمناكوهلعفشينأيفنمحرلانأ
نيدصتملاءاعفشلانعاهرودصضرفناوهعفنتداكتالفهادعنمامأوءركذنمالإ

.“”«سانللةعافشلل

مامإالاوهقفاشكيفارصتخم*”ىرشخمزلامامإلاهرکذمالكلااذهوحنو

دوهمامإلابهذو.بيغلاحيتافميف٢يزارلامامإلاوءهعماجيف.

۱٠-١٠۰۹:ةيآلا,هطةروس(٥

.١۱۱:هيآلا,هطةروس(١

.۸۹ص۳٠ج٠نايرلارادءفاشكلا.يرشخمزلا(۷

.۲٠٦۲-٢٦9صء١٠جءيناعملاحور٠يسولآلا(۸

.۹٩۸ص؛نایرلارادج.فاشكلا.يرشخمزلا(۹

.٢٤۲ص ييرعلاباتكلارادء١۱جنآرقلاماكحألعماجلاءيبطرقلا(٠

.۸١۱۱۹۰۱۱ص:۲۲ح؛بيغلاحيتافم,يزارلا(۱
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لمعلاوديحوتلايأالوقهلنمدوصقملانأىلايراوهلا

٠”ضئارفلاب

.قحلابدهشنمالإةعافشلاهنوُدنمنوعينيذلاكلْمَيالو$:ىلاعتهلوق۲

دقو٠هملعيوهوقحلابدهشنملةمايقلامويةعافشلاتبثتةميركلاةيآلاهذه

:كلذىنعمنأبليقف«ةعافشلاهنودنمنوعدينيذلا»بدوصقملانعنورسفملاثدحت

ةعافشلاةعاسلابنوكرشملاءالؤهمهدبعينيذلاةكئالملاوريزعوىسيعكلميالو

ةداهشلانأل,ةريصيوملعىلعنمآوءهعاطأوهللادحوفءقحلابدهشنمالإدحألهللادنع

كلمتال:ليقو.......دهاجموريبجنبديعسهلاقاهيلعلوعيالهبدوهشملابملعريغنع

امهووذوريزعوىسيعالإةعافشلاهللانودنماهنودبعيونوكرشملااهوعدييتلاةهلآلا

مهنإ.هباودهشامةقيقحنوملعيمهوهباورقأف.قحلاباودهشنيذلاةكئالملاو

.“ةداتقهلاقهللةينادحولاوقحلابنودهشي

امكةعافشلاهللانودنمنوعدينيذلامهتهلآكلميالو»:يرشخمزلامامالالوقي

دهشيامملعيوهوءهللاديحوتوهو«قحلابدهش»نمنكلوهللادنعمهّواعفشمهنأاومعز

نأزوجيوءعطقنمءانثتساوهوةعافشلاكلمييذلاوهصالخاوناقياوةريصبنعهب

٠هللانودنمنوعدينيذلاةلمجيفنألءالصتمنوكي

معتةيآلانأ:وهباوصلابلاوقألاىلوأنأىرييربطلامامإلانأدجناننإمثءاذه

هللانودنمدبعينممهيفناكدقوتلزنمويهللانودنمشيرقدبعتتناکنمعیمج

ىنثتسامثةيآلايفنولخادكئلوأعيمجفءةكئالملاهنودنمدبعينممهيفناكو.ةهلآلا

نيقيومهنمملعىلعةينادحولاهلنوصلخيوءهللانودحويفقحلاةداهشنودهشينيذلا

:ةيآلا,هطةروس(۲

۳°صء٠م۱۹۹۰,,يمالسالابرغلارادء۳ج.١طهللاباتكريسفتيراوهلامكحمنبدوه(۲

.٦۸:ةيآلا,فرخزلاةروس(٤

ءنآرقلاماكحألعماجلا؛يبطرقلاو.۸٠۲ص.توريبةيملعلابتكلارادء١۱ج؛نآرقلاليوأتيفنايبلاعماج,يربطلارظني(٥

.۷٠٠صء٥۲ح٠يناعملاحوريسولألاوء١١۱۲ص٠ء١٠ج۲٠ط٠يبرغلاباتكلاراد

.٢۱٦۲ص.نايرلاراد٤ج,فاشكلا,يرشخمزلا(٦
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نممهكلمريزعوىسيعوةكئالمللتبثأفءاهبمهلهنذإبهدنعةعافشلانوكلميمهف,كلذب

٠"هانثتسايذلاهئانثتسابناثوألاوةهلآلانعهافنامةعافشلا

هللانودنمةدوبعملاةهلألانعةعافشلايفنتةميركلاةيآلانأ:رمألاةصالخو

ةعافشللتابثإاهيفف.......ءايبنألاوةكئالملامهوقحلابدهشنملىلاعتهنذإباهتبثتو

دایقناومالستساوعوضخنماهعبتياموهتداهشىضتقمببملعيوهوقحلابدهشنمل

مهبولقو:يأ»:ةيآلاريسفتيفيراوهلادوهمامإلالوقيء...هلدوهشملارمألماتقلطم

٠"«نوملعيامبنولمعيوقحلااهنأنوملعيهللاالإهلإالةداهشبةصلخم

دعبنمالإًائيشمهتَعافَشينغتاليفكلمنممُكَول:ىلاعتهلوق٤

"%4ىَضْرَيَوُءاَشَينملهللانذأَينأ

مامالالوقيءهنعيضروهلهللانذأنملةعافشلاتبثتاهتقباسكةميركلاةيآلاهذه

هيرقيكلذنأمعزو٠مانصألاوةكئالملادبعنملىلاعتهللانمخيبوتاذه»:يبطرقلا

نملالإعفشتالهللاىلعمهتماركواهتدابعةرثكعمةكئالملانأملعاف,ىلاعتهللاىلا

.٠”«هلعفشينأنذأ

نمالإةعافشلانوكلُمَيال٠ادروٍمُنَهَجىلانيمِرْجُملاقوسنول:ىلاعتهلوق۲

نمحرلادنعَدَخَتا

مهو(ادهعنمحرلادنعذختانمالإ)دحألةعافشلانوكلميالرافكلاءالؤهيأ

دنعذختانم)نكليأ,هسنجريغنمءيشلاءانثتساوهفءةعافشلانوكلميفنوملسملا

ىلععفرعضوميفوه:ليقو.اذهىلعبصنعضوميف(نم)ف,عفشي(ادهعنمحرلا

نمحرلادنعذختانمالإ)ةعافشلاهللادنعدحأكلمياليأ,(نوكلمي)يفواولانملدبلا

نيمرجملاونيقتملارشحن;يأ:ليقوءالصتمءانثتسالانوكياذهىلعوكلميهنإف(ادهع

.فرصتب٢٠۲صةيملعلابتكلاراد,١٠ج.نايبلاعماج.يربطلا(۷

.۳۹۷ص؛يمالسالابرغلارادء۲ج١٠ط,هللاباتكريسفت.يراوهلامكحمنبدوه۸

.٦۳:ةيآلا.مجنلاةروس(۹

٠ءبيغلاحيتافم٠ىزارلارظنأنايبديزملو١٠٠٠ص«ييرعلاباتكلاراد۱۷ج۲٠ط.نآرقلاماكحألعماجلا.يبطرقلا(٠

.٤٤٤ص.٤ح٠فاشكلا,يرشخمزلاو.٦٠۲ص

.۸۷:ةيآلا,ميرمةروس(١
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اةعافشلايفهللاهلنذأاذإيأ4ادهعنمحرلادنعذختانمالإلةعافشدحأكلميالو

نأهعملهأتسيامبمهنمفصتانمالامهريغلاوعفشينأدابعلاكلميالىنعملاو
لوحلانمئربتلاوهللاالاهلإالنأةداهشبسابعنبااهرسفودهعلابدارملاوهوعفشي
ىورو٠حالصلادهعلا:لاقهنألتاقمنعةبيشيبأنباجرخأوءهللاالاوجريالةوقلاو

اذكبنالفىلإريمألادهع:مهلوقنمءنذإالاورمألادهعلابدارملا:ليقويدسلانعهوحن
"اهبهرمأوةعافشلابهللجوزعهللانذأنمالإاوعفشينأدابعلاكلمياليأهبهرمأاذإ

."“ةعاطلاهنأةداتقنعىوروءحلاصلالمعلاوهدهعلانأجيرجنبانعيورو

هللافاخيذلانمّؤملاكلذلةديقمةعافشاهنأالإةعافشلاتتبثأنإوةميركلاةيآلاف

.حالصلاوةماقتسإلادهعىلعظفاحوءىلاعت

يفناكفاهتدعاهلدعأنأب.هللادنعادهعذختانمالإةعافشلادابعلاكلميالف

ىلعةرخآلايفاهلانينأمرجالءاعفشمًاعفاشةرخآلايفنوكيفاحلصميداهايندلا

.يفهتيادهرادقم

دنعو٠”لمعلاوناميإلابراهظتسإلاوه:يرشخمزلامامإلادنعدهعلاذاختاو

اهبحاصاهبلصييتلاةحلاصلالامعألاعيمجوناميإللعماجظفل:يبطرقلامامإلا
05 ۷) عفشينمزيحىلإ

:لوقيهللافءهالومهبدهاعيذلاهدهعىلعاظفاحمنوكينأنمّوملليغبنيهيلعو

هذهنأبكيهانءةبوقعلانمأيملدهعلاعيضنمنألوهللاناكَو

يتأيسطورشباهتددحو«دويقباهتديقامنإءقالطإبةعافشلاتبثتةميركلاتايآلا

:-ىلاعتهللاءاشنإ-مداقلاثحبملايفاهليصفت

 
.١١٠ص٠ءيبرغلاباتكلاراد,١٠ج.نآرقلاماكحألعماجلا.يبطرقلا(٠

۱۳۷صء١٠حورءيسولألا(۲
۳۸۲صءهيملعلابتكلارادء۸ج.نايبلاعماج.يربطلا(۲
٠۷ص٠يلعدمحمتاروشتمءتوريبةيملعلابتكلاراد.١جء١ط,يغارملاريسفتءيغارملاىفطصمدمحأ(٠
.۳٤ص۲٠ج٠نايرلارادءفاشكلا.يرشخمزلا(٠
.١١٠ص١٠٠ج.نآرقلاماكحألعماجلا,يبطرقلا(٠

٠١:هيآلا.بازحألاةروس(٢
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مهيولقنععرفاذإىتح٠هَلنذأنملالإدنععفتالو$:ىلاعتهلوق٦

4ريبكلايلعلاوهوقحلااولاق٠مكيرلاقاذاماولاق

نذأعفاشلالإلاوحألانملاحيفعفنتالةعافشلانأانلنيبتةميركلاةيآلاهذهف

هلعوفشملانوكيوةعافشلاماقملنيلهأتسملانممهوحنوةكئالملاونييبنلانماهيفهل
.ةعافشلاقحتسي

هللانذأنملعفشينأالإهلعفشنملعفاشلاناكنمانئاكعفاشةعافشعفنتالف

٠"`هبةرفكلانمدحألةعافشلايفهئايلوأنمدحألنذأيالهللاو.....هلةعافشلاىف

نودنمنيدوبعملاءالّوهدحأنمنوكتالةعافشلانايأ»:يبطرقلامامإلالوقي

يفةكئالملاوءايبنأللنذأيىلاعتهللانأالإمانصألاوءايبنألاوةكئالملانمهللا

درووةعافشلايفمهلنذأاذإهنأ:ىنعملاو....هللانمعزفلاةياغىلعمهوةعافشلا

ذيفنتيفعقينأفوخلاولئاهلارمألانملاحلاكلتبنرتقياملءاوعزفهللامالكمهيلع
."”«ريصقتهيفمهلنذأام

بةيادبةعافشلايفنيىلاعتهللانأءةعافشلاتايآنممدقتاملالخنمانلرهظي

ةادأبيفنلاكلذديقيمث,لابقتسالاولاحلاديفييذلاعراضملالعفعمةيفانلا(ال)

.هريغنودلجوزعهسفنلةعافشلاتبثيلء(الإ)ءانثتسإلا

هللءاكرشاهنوكلصقنوءاهتييويرللاطبإةلطابلاتادوبعملانعةعافشلايفنف
مهتيكلميفنفءكلملاوةيهولألاوةييوبرلابهناحبسهدرفتتبثأنأدعبرمألايفىلاعت

دئاقعلاباحصأعيمجلهجومهلكاذهوءىلاعتوهناحبسهنعءاكرشلايفنكةعافشلا

نيكرشممأالولحمأدوجوةدحوباحصأاوناكأءاوسيمالسإلاديحوتللةفلاخملاةلطابلا

البوهنمنذإالبهللادنعءاعفشنوتبثيعيمجلاذإناثوألاوكالفألاوبكاوكلاةدبعنم

ءىلاعتهللادادنأمهنأاومعزنملةعافشلاةيكلميفنيقايسلاف....هنمرماليوملع

.`”لجوزعنمحرلامهلهلعجيسيذلادولابنينمّوملاهديبعضعبلاهتبثيو

.۲۳:ةيآلاءًأبسةروس(۹٢

۳۷۲صةيلمعلابتكلاراد٠٠ج.نايبلاعماج٠يريطلا(٠

.٢٥۲۹ص.ييرعلاباتكلارادء٤٠ج۲٠طءنآرقلاماكحألعماجلا.يبطرقلا
فوصتلابتكةلسلس٠ةيكرشلاةعافشلاةروطخناييوةيمالسالاةعافشلابوجوةلدأ.ةعافشلا.يقوسدلاقورافروتكدلا(۲٢

.١٤٠٤۲صءرشععباسلاباتكلا.يمالسالا
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:عيفشلاتبثتام

٠هاضروهنذإبةديقماهنأدجيءعيفشلاتبثتيتلاةينآرقلاتايآلاىلإرظننمنإ

تاعافشلاىوعدبنوقلعتيسانلانماريثكنألكلذوصخأتابثإلاومعأاهيفيفنلاو

امبصلاخلالمعلاىلامهوعديو٠ءقلعتلاكلذنممهرذحيىلاعتهللانأكفمدقلاذنم

ءهنذإبكلذينثتسيمثءعيفشلايفنبتايآلاًادبيفaمهنيدهيلإوعديومهناميإهيضتقي

دوجولايفءيشلكنآوءيعطقلايفنلاىلعةلالدللبرعلاةغليفدوهعمءانثتسإلااذهو

:ءانثتسإلااذهلثمبقلعتلاناسنإلليغبنيالفكلملاكلاموهذإءهناحبسهنذإبالإمتيال

يقرلاناونعوءحالفلاردصموءةاجنلاساسأىلاعتهللاهلعجيذلاحلاصلالمعلاكرتيو

:تايآلاكلتنمو...ةرخأآلاوايندلايف

4هنذإبالإهدنععفشييذلااذنم%:ىلاعتهلوق١

هتوكلملنايباهيفو٠ىلاعتهنذإبعيفشلاةعافشتوبثىلعةميركلاةيآلاهذهلدت

.مالكلايفهلنذأاذإالإةمايقلامويملكتينأكلامتيالادحأنأوهئايربكو

نايبهنمدوصقملاو»:ةيآلاهذهيفماهفتسإلانعهثيدحدنعيسولألامامإلالوقي

ىلعهديريامعفدينألقتسيثيحبهيناديوأهيواسيدحأالهنأوءىلاعتهنأشءايربك

اذهريظنو"'ىلاعتهللادنعمهلءاعفشمهتهلآنأاومعزثيحرافكللسييأتكلذيفو

."”يرشخمزلامامإلاوء"'”يفسنلامامإلاهركذىنعملا

ىنعمبنآرقلايفةدراولاةعافشلارسفدقرانملابحاصنأافلسقبسدقوءاذه

هبقلعتامبنوملسملاقلعتيالىتحكلذوهتمظعوهللالالجبقيلييذلاضحملاءاعدلا

مهحالفلاببسىلاعتهللاهلعجامكرتوتاعافشلاىلعلاكتإلانمءمهريغوباتكلالهأ

:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٢

٩ص۲ح٠يناعملاحورءيسولألا(٤

صه١,بيطلاملكلاراد.۲ج١٠ط,ليوأتلاقئاقحوليزنتلاكرادم,يفسنلادومحمنبدمحأنبهللادبع(٥

۹٢.

ص٠٠ج؛فاشكلا,يرشخمزلا((٦٢
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الاهذهيفدراولاءانثتسالانعثدحتيهارن...حلاصلالمعلاو.ةقداصلاةيوتلانم

التأَّيموي$:هلوقكوهامنإوءعقيسنذإلانأيفاصنءانثتسالااذهسيلو»:لوقيف

الموييل.مولاكلذيفكلاناطلسلابهدفتليثويف۳"ندوبلإن
۳-0ذئمويرمألاونش۰/8

Ê

لمألاعطقءانثتسالااذهيفنإ»:هلوقهدبعدمحمذاتسألاهمامإنعلقنمث

باتكلالهأونوكرشملااهبلوقيناكيتلاةفورعملاةعافشلاىلعنيلكتملاونيعفاشلا

وأةعافشلاىلعهديبعنمدحأةءارجمدعوكلملاوناطلسلابىلاعتهدارفناناييبةماع

نيبامْمُلْعَي: ىلاعتلاقمثءهقلخنمدحألفورعمريغهنذإوءهنذإنودبملكتلا

اهوفلخيتلاايندلارومأوأسكعلابوأمهدعبامومهلبقاميأامهْفلَخامومهيديأ

ةعافشلايفنىلعليلداذهو.نولهجيامونوكردياموأاهنولبقتسييتلاةرخآلارومأو
امويضاملايفدابعلاهلعفءيشلكياملاعناكاملهنأكلذنايبوءفورعقملاىنعملاب

تناكملعلااذهىلعاينبمهبمهيزاجيامناكومهلبقتسيامومهيديأنيبرضاحوه

عوفشملاعيفشلامالعإبالإققحتتالاهنأل.,ىلاعتهيلعليحتسياممةدوهعملاةعافشلا

.""«ملعينكيملامهقحتسياموءهلعوفشملارمأنمهدنع

ىلاعتهنذإريغبةعافشلاداقتعانمملسملارذحتةميركلاةيآلانأ:رمألاةصالخو

نمهملعبهدنععفشملابهتلصددحتتعفاشلانإحاوبرفكوربكأكرشكلذداقتعإنأل

:تالامتحاةثالثلالخ

يفوهنمبولطملاهنععفشملانمةجردىلعأعفاشلاوأبلاطلانوكينأ:لوألا
تسيلوهنمبولطمللمزلملارمألاليبقنملبةعافشلاليبقنمبلطلانوكيالةلاحلاهذه

هللاىلعنيعتيامزلمارمأال,هماركوىلاعتهنمالضفتنينمّؤمللةعافشلانأل.ةعافشهذه

.هدابعلىلاعت

.١٠٠:ةيآلادوهةروس(۷

.۱۹:ةيآلا,ريوكتلاةروس(۸

.٢۲صء۳ج٠توريبءةيملعلابتكلاراد.رانملاريسفت؛اضرديشردمحم

.٦٢۲:هيآلاء,ةرقبلاةروس(٠

.٢٦۲۷.۲ص۲۰ج.رانملاريسفت.ءاضردمحم(۱



ل
سدع

n N « 1٤۳۹0,ںورحالاةع10س p7] س(ېکس1
`“ 0N r چا

يفوالثمقيدصلاوأليلخلاكهدنععفشمللادنعيفشلاوأعفاشلانوكينأ:يناثلا

نأهل.ةلخلاوأةقادصلاوأةيدنلاىضتقمبوهلبعفشتينألبقنذأتسيالةلاحلاهذه

هللقحيفلاحماذهو.هدنععفشملامازلإهبشيامبهبلطىلعرصيوحليوبلطي

هنذإبالإةعافشلاىلعرسجيالوءهالوملرقتفمليلذوهوءهللادبععيفشلانألءىلاعت

.ىلاعت

هدنعمدقتينأهنكميالةلاحلاهذهيفوءهدنععفشملانودعفاشلانوكينأ:ثلاثلا

ناذئتسالاكلذوهلنذأونذأتسااذإالإوءلبقيسهنأملعاذإالإبلطيألوءدحألةعافشلل

يههذهوهيلعهتدايسبوهدنععفشمللعوضخلابرارقإهدنععقشملانمعفاشللقبسملا

نذالاطرشنوكيهيلعوءبرودبعنيباهنألىلاعتهللاقحيفةزئاجلاةعافشلاةلاح

رمألااذهوء"”هدنععوفشمللهعوضخوهتيدوبعمزاولنممزالعفشتينألبقعفاشلل

.ةيورخألاةعافشلايفقبطني

عفاشلاملعيوءرشوريخنمنوكيوناكامهدابعنمملعيهناحبسهللانأىنعملاف
الفكلذكرمألامادامو,باقعلاوباذعلاوأباوثلاووفعلاقحتسينموهلعوفشملاو

.""اهيضترييتلادودحلانمضىلاعتهرمأبالإةعافشلللاجمىقبي

حضوتهللاتافصنمىرخأةفصهذهو»:ةيآلاهذهريسفتيفبطقديسلوقي

فقومهيهولألاةرضحيفنوفقياعيمجديبعلافةيدوبعلاماقموةيهولألاماقم

يدينيبمدقياليذلا,عشاخلادبعلاماقميفنوفقيهنوزواجتيالوهنودعتيال,هيدوبعلا

....هدودحيفعفشيونذاللعضخيفهلنذّوينأدعبالاهدنعةعافشلاىلعورجيالوءهبر

اليذلادحلادنعنوفقيمهنكلوءهللانازيميفنولضافتيو٠مهنيباميفنولضافتيمهو

ءاحيإلااذهديزيءةيلعلاةيهولألالظيفةبهرلاولالجلابءاحيإلاهنإ....دبعهزواجتي

نأركنتسمهناونوكيالرمأاذهنأبيحوتيتلا,ةيراكنتسإلاماهفتسإلاةغيصاقمع

تاروصتلارئاسودبتهقيقحلاهذهلظيفو؟هنذإبالإهدنععفشييذلااذهوهنمفنوكي

٠ةيدوبعلاةقيقحوةيهولألاةقيقحنيباوطلخفلسرلادعبنماًواجنيذللةفرحنملا

.ةدايزوفرصتي٢۲ص.رشععباسلاباتكلا.يمالسالافوصتلابتكةلسلس٠ةعافشلا,يقوسدلاقوراف(٢

.٢۳۹ص٠:توريب٠نييالمللملعلاراد,۳ج٠فشاكلاريسفتلا.ةينغمداوجدمحمرظني(٢٣



لكشيأيفروصلانماهريغبوأةونبلابهكراشيوأهجزامياطيلخهناحبسهللاومعزف

اومعزوأءامتحمهلبيجتسيفهدنعنوعفشيادادنأهناحبسهلاومعزوأءروصتيأيفو

هقيقحلاهذهلظيف....هلمهتبارقنممهناطلسنودمتسيءافلحرشبلانمهناحبسهل

."«لایخيفاهلظبحولت

مثمايةتسيفضرألاوتاومسلاٌقلَخيذلاهللاْمكَيَرنإ:ىلاعتهلوق-۲

ةوديعافمكبرهللا٠هنذإدْعَينمالاعيفشنمامٌرْمالاُربَدُيشعلاىلعىوَتْسا
"4نوُرَكَدَتالفا

ىلعةعافشلليفنوريدقتلاوريبدتلايفىلاعتهدادبتسالنايب»ةميركلاةيآلاهذهيف

متأىلعةعافشلايفنمزلتسيهيقارغتسإلانمبعيفشلادارفأعيمجيفننافءهجوغلبأ

هتمظعلريرقتاضيأكلذيفوءعيفشلةعافشنمامريدقتلا:لاقينأىلإةجاحالفهوجولا

نمعيفشلانوكدنعكلذوءةرهابلاةمكحلاىلعينبملاىلاعتهنذإدعبالإتاقوألانم

."”ةعافشلابقيلينممهلعوفشملاو.رايخألانيفطصملا

رصحلاورصقلايتادأباهبهلنوذأملاىلعاهرصحيوءةعافشلارصقيصنلااذهف

عيفشيأدوجوليفنوهتقولاسفنيفوءاهبهلنوذأملاعيفشللتابثإوهف«الا»و«ام»

."امامتكيرشلايفنكوهيفنلااذهوءىلاعتهللاهلنذأيمل

ال٠نوُمْرَكُمداَبعليُهَتاَحْبُس٠اًدلَونمحرلاذختااوُلاَقَو:ىلاعتهلوق-٢

الاالوْمُهْفلَخامومُهيِديأنيبامملعي٠نولَمعيهرمأبمهولوقلابهنوقبسي
."4ن3نممهو0درانمل

ءيضرمللالانوكتالمهتعافشنأالإةكئالملاةعافشةميركلاةيآلاهذهتتبثأدقل

صم۱۹۷۱-ء۱۳۹٠۱:توریبءييرعلاثارتلاءايحاراد:ج۰۷ط.نآرقلالالظيف.بطقديس(٤
.۳:هيآلا,سنويةروس(٥

ء١٠ج.يناعملاحورءيسولألا(٢

عباسلابتكةلسلس.ةعافشلاءيقوسلاقوراف(۷

هيآلاءءايبنألاةروس(۸
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نباوريرجنباجرخأامكوهيضرملانأء"”نيرسفملانمهريغويسولألامامالاىریو

مهتعافشو,هللاالإهلااللاقنمسابعنبانعمتاحيبأنباوثعبلايفيقهيبلاورذنملا
.""”ةرخالاوايندلايفنوكتحيحصلايفامكيهوءرافغتسإلا

باحصألنوكتالةعافشلانأىلعةيآلايفةلزتعمللكسمتمالو»:كلذدعبلوقيمث

مدعنأعمءهلةعافشلايضترتالنملاوعفشيالنأنمرثكأىلعلدتالاهنافءرئابكلا

.٩”مهريغةعافشمدعىلعلدتالةكئالملاةعافش

هللانينمْؤملاباوثعفربةعافشلاريسفتىلافاشكلابحاصبهذنيحيف

نورسجيالمهنأمهظفحتنمو»:يرشخمزلالوقيفباحصأنعىضريالىلاعت

هقفاودقوء"""«ميظعتلاوباوثلادايدزايفةعافشللهلهأوهللاهاضترانملالااوعفشينأ

.يراوهلادوهمامإالااذهيف

هيضترينميفوهاهديقنمنيبوءنيدحوملارئاسلةعافشلاقلطأنمنيبفالخلاو

ةعافشلابنذإللفاكدحوملاديحوتنأ""صضعبلاىرينإ.ءاعفشلاةعافشبهلنذأيفهللا

تأيملاميفكيالديحوتلانأنورخآلاىريوءتامرحملاضعببكترافلمعلايفرصقولو
دباللب‹دحوملاهعفرياراعشتسيليهفءديحوتلاتايضتقمنمةملكلاهذهقحبدحوملا

ماتلاقلطملاديقتلاو.يلكلامازتلإلاعقاونمءةيرشبلاهتايحوءيمويلاهكولسيفرهظينأ

لصفلايفنيقيرفلارظنةهجونعثيدحلانوكيفوسوءىلاعتوهناحبسدحوملارماوأب

.هللاءاشنإ-ةلدألاهيفرهظتيذلامداقلا

ةكئالملايفبرعلانيكرشملاةديقعىلعدرتةميركلاةيآلاهذهنافلكىلعو

يضتريالنملعفشيهنذإريغبعيفشدوجودقتعيوادلوهللبسنينملكىلعوءةصاخ

دقتعاوءلجوزعهللاتانبةكئالملانأنويلهاجلابرعلادقتعاثيحهلةعافشلاهللا

باتكلاراد.١٠ج.نآرقلاماكحألعماجلا.ء١٠ص؛توريب.هيملعلابتكلاراد.٦جء١طيغارملاريسفتءيغارملادمحأ(٢

صءييرعلا

۲۳ص۷٠ج٠يناعملاحورءيسولألا(٠
.۳۳صء۷٠جءيناعملاحور.يسولألا(١
:يأ«يضترانملالانوعفشيالو»:ىلاعتهلوقيفيراوهلامكحمنبدوهخيشلالاقوء۱۲١۱.فاشكلا.يرشخمزلا(۲٣

مکحمنبدوه:رظنأ.٠فَيدمحمةمانمنيبئاتللهعافشلاديدحتيفيرشخمزلامامالاقفاویكلذبوهو«هنعيضرنمل»

صء۳جءط.زيزعلاهللاباتكريسفت.يراوهلا

.-ىلاعتهللانوعب-ريخألالصفلايفقرفلالاوقأليصفتيتأيس(٢٣
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داقتعالااذهاذكهو......هللانبااريزعنأدوهيلادقتعاو.هللانباحيسملانأىراصنلا

ءهلةعافشلاهللاضتريملنملهللانذاريغبعفشيعيفشدوجوبلوقلاةيكرشلايفلداعي

هذهو‹هقيقحتبملعيملولوىتحهقيقحتىلاعتهللااشيملهلبلطميأقيقحتلجأنم
ةعافشلايهكلتوديريامبسحفرصتلابعيفشللهللانمضيوفتبالإنوكتالةعافشلا

كرشملاهلعجيذلاعيفشلااذهوهرخآاهلإهللاعمذختاىذلاالإاهبنمّوياليتلاةيكرشللا

هذهلثمتتملوءهللاتانبمهنأاودقتعانإ,ةكئالملابرعلادبعامكهدبعفءلجوزعهللادن

ةيكرشلاةعافشلايفمهتديقعهللالطبأفءيكرشلاجهنملابءاعفشمهذاختايفالاةدابعلا

الوءهناحبسهنوشخيومهبرنوصعيالنومركمدابعمهنأبةكئالملاةقيقحنيبوءهذه

نأىلاعتهللاىضترانملالانوعفشيالفءاهيزنتواسيدقتواميظعتلوقلابهنوقبسي
مهنموءةعافشلابهلانوذأمسيلنممهنمنأل٬مهلهناحبسهللانْذأينأدعبنمهلاوعفشي

."هلنوذاموهنم

ءاملعلالاوقأو‹ةيفانلاتايآلا:يناثلابلطملا

قلطنيامببسبكلذوءةمألانيبفالخلحمةعافشللةيفانلاتايآلاضعبتناكدقل

يفنلانأىلعمهيهذمدناستومهلاوقأمعدتةيلقنةلدأوءةيدقعلوصأنمقيرفلكهنم

ةقوبسماهنإفىضرلاونذالاديقباهتبثتيتلاكلتىتحةعافشلاتايآلكيفرهظي

اميفسانلااهدهعييتلاةيويندلاةعافشلانيبقرفينأديريىلاعتهللانأكويفنلاب

ءازجلانأىلعةلادلاةينآرقلاتايآلاعمضراعتتاليتلاةيورخألاةعافشلانيبومهني

نيكرشملاىوعدقايسيفتءاجدقةعافشلاتايآمظعمنأواميسال....لمعلاسنجنم

ةرخآلاةايحلابايندلاةايحلالاوحأنوسيقينإهللادنعمهلعفشتسةكئالملاوةهلآلانأ

امملعييذلا.قلطملايوقلابرلاةعافشودودحملافيعضلادبعلاةعافشنيبناتشو

باوثلانمقحتسيامبقحملاقاقحتساملعيامكنوكيفيكنكيملامونوكياموناك

*"4°ديبعللمالظبكبَرناكاَمَول:زيزعلاهباتكيفهركذلجلئاقلاوهوباقعلاوأ
عمجيدهجتلواحدقوءعيفشلايفنتاماهنموةعافشلايفنتامةيفانلاتايألاكلتنمو

عياسلاباتكلا.يمالسالافوصتلابتكةلسلس.ةعافشلا.يقوسدلاقوراف(٠٤

ةروس(٥
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وحنلاىلعريسفتلاءاملعركذامكليلحتلاباهيناعمنايبعم«كلذىلعةلادلاتايآلاكلت

:يلاتلا

:هعافشل۱يفتتام

ةعافشاهنملبيالوًاْيَشسفننعسفتيِزْجَتالًامْوَياوقتاول:ىلاعتهلوق١
."۳۷«نورصنيمهالولدعاهنمذخؤيالو

الواهمبقيالوانيشسفننعسفنيِزّْجَتالًاموياوَُتاَو$:ىلاعتهلوقو
4نونيمهالوةعافّشا2

ليئارسإينبلاريذحتامهيفنأدجينيتميركلانيتيآلانيتاهيفرظنلانعمأنمنإ

ببسو«مهرورغردصمتناكيتلاةميظعلاهئالآوةريثكلاهمعنبهناحبسمهركذنأدعب

۰مهتالالضتنولتدقلف,نیرفاکاهباوناک؛نیرکاشاهلاونوکینأنمالدبف.مهراتهتسا

مهسمنئلوءديعولارشمهيقتسةونبلاىلعةوبألاةقفشنألهباذعمهسمينلفهّوابحأو

مهلرقينلنيرهاطلانييبنلانممهءابآنأل,تادودعمامايأالإكلذنوكينلفباذعلا

ذالفأنعاوتكسينلو.باذعلانمهيفمهامممهريجيفهللادنعمهلاوعفشيىتحرارق

ءارهلانمةضيرملامهتليخأهتجسناممكلذريغىلإءمئادلاريعسلانولطصيمهومهدابكأ

تاينمألاهذهلابحةعطاقةيآلاهذهتءاجدقوءقدصلانمظحهلسيليذلا

."”ةغرافلاعماطملاوءةلطابلا

نيتاهريسفتمبتتنملايلجكلذرهظيوء""”نيرسفملانمريثكىنعملااذهركذدقو

.ةرقبلاةروسيفنيتيآلا

ةعافشلاقلطأنمبهذثيحانهدراولايفنلايفةمألانيبفالخلاعقودقواذه

.۸٤:هيآلا,ةرقبلاةروس(٢

.۱۲۳:ةيآلا,ةرقبلاةروس(۷

.ليلقفرصتي٢٢۲ص٠ءم۱۹۸۸ه٠٤٠,ةماقتسالاةبتكمء٣ج.ريسفتلارهاوج,يليلخلا(۸
٦۳۷٠ص٠ييرعلاباتكلاراد,٠ج.نآرقلاماكحألعماجلايفيبطرقلاوء۷٥-۹ص.۲ج٠بيغلاحيتافميفيزارلامهنم(۹

٠بيطلاملكلارادء٠ج.يفسنلاريسفتيفيفسنلاو٠٠۲٠ص٠ءةيملعلابتكلارادء١ج,نايبلاعماجيفيربطلاو.۲۷۹ص
.۸۷ص
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دتثيداحأنم .رئابكلالهألةعافشلازاوجىلعلدت

دارملانإفةوالتلايفاماعاهجرخمناكنإوةيآلاهذهو»:يربطلامامإلالوقي

لهأليتعافش»:لاقهنأويهللالوسرنعرابخألارهاظتل,ليوأتلايفصاخاهب

تأبتخاينإوةوعديطعأدقوالايبننمسيل»:لاقهنأوءيتمأنمرئابكلا

نيبتدقف«ائيشهللابكرشيالنممهنمهللاءاشنإةلئانيهويتمألةعافشيتوعد

ريثكنع-ٍةأيَي-دمحمانيبنةعافشبنينمّؤملاهدابعلحفصيدقهّوانثلجهللانأكلذب

نمليهامنإاهتمالو: هلوقنأوءهنييومهنيبمهمارجإةبوقعنم
٩”«لجوزعهللاىلابئاتريغهرفکىلعتام

ناوةيآلاهذهنأ,نيرصملانودديحوتلالهأنمنيبئاتللةعافشلاديقنمىريامنيب
نمهباوقلعتامبقلعتوءمهكلسمكلسنمممهريغلمشتاهنأالإ,ليئارساينبيفتلزن

ملسملانوكيىتحعفانلاريذحتلاو٠غلابلاعيرقتلانماهيفف-ٍوِْلَي-دمحمةمأءانبأ
تايآعمقفتتىتحلوأَتنأبجيثيداحألانمركذامو«دوهيلاكئلوأةديقعنعىأنمب

.اهتحصىدمةفرعمدعبكلذوءنيملاظلاونيرفاكللةعافشلايفنىلعةصانلانارقلا

eيعطقلانآرقلاصنمداصاذإثيدحلابلمعالذإ

اهنألجوزعهللاركذيتلاسفنلانأىفخيالو»:هنايمهيف"”بطقلامامإلالوقي
اهتقبوأيتلايهرصنتالو.ءادفالواهلعفاشةعافشلبقيالوسفناهنعيزجتال

وأةكرشماهيفةعافشالةفصلاهذهبسفنلكف,اهمزلقحنعةرصمتتامواهيصاعم
سفتنَعيزجتال:هلوقيفباطخلاوءنيرصملارئابكلالهألةعافشالف,ةقساف

۔اقحاليتأيسامكهفيعضاهلكةديدعقرطنمءاجو.مكاحلاو.يذمرتلاثيدحلااذهجرخأ(٠
r)۷)ثيدحلامقرةعافشلاركذباب.(۲۷)دهزلاباتکيفةجامنباهجرخأ(١
ءةرقبلاةروس(٤٢

عساوءاكذلاداحناكو4ه١۱۲۳ةنسبازيميداونمنجسيينيبدلو٠يرئازجلايبعصملاشيفطإفسوينبدمحموه(٤

تام.يسنرفلارامعتسالادضدهاج(ةمئألابطق)بببقل4ريثكقلخهملعنمدافتساوةئامثالثىلعهتافلؤومديزت..ةفرعملا

دحاولانرقلانمةيضابألامالعأمجعمو٠.ةدج٠.داشرالاةبتكم.\ج.ء۲طلينلاحرش4همدقم:رظنأه۱۳۳۲هنس

.٢۸۳صهيدارغ.ةيبرعلاةعبطملا.ثارتلاةيعمج«‹برغملامسق.٤جءاط.رشعسماخلاىلايرجهلا
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؟ةاصعلللبقتالةعافشلانأىلعليلدهيفله:تلقناف»:يرشخمزلامامإلالوقيو

لبقينأىفنمثكرتوألعفنمهبتلخأاقحسفننعسفنيضقتنأىفنهنألءمعن:تلق
(اهنملبقيالو)يفريمضلا:تلقناف.ةاصعلللبقتالاهنأملعف.عيفشةعافشاهنم

اليتلايهوءاهنعيزجملاريغةيصاعلاةيناثلاىلإ:تلق؟عجرينيسفنلايأىلإ

نأزوجيوءاهنملبقيملعيفشةعافشبتءاجنإ:ةعافشاهنملبقيالىنعمو«لدعاهنم

اهنعيزجتالامك.اهتعافشلبقتملاهلتعفشولاهنأىلعىلوألاسفنلاىلإعجري
."*”«اهنمذخّويملاهنعالدعتطعأولوءائيش

مومعهيفناكنإو»:ةيآلاهذههديفتاميف-هللاهمحر-يليلخلامامإلالوقيو

‹مولعملاهرهاظنمموهفملاهمكحىلعيرجيمومعلافءليوأتلايفصيصختلالمتحي

مئاقليلدلانأل.ليبسنمطقانهاههيلإامو٠ليلدصيصختلاىلعموقيالثيح

نيكرشملانمراجفلاعيمجيفهمومعىلعمكحلااذهءارجإىلعهموهفموهقوطنمب

.*”«رارقالالهأةاصعو

:بابسألاهيفعطقنتمويمويلاكلذنأىلعلديةيآلاقايسنإ:لوقلااننكميو

هرايتخايفناسنإلاقالطنانمةايحلاهذهةنسهيفلوحتتوءباسنألاةعفنملطبتو

‹ءارمألاونيطالسلادنعةعافشلابةعفادملاىلعنيعتسيوءءادفلاولدعلابهسفننععفدي

مويلاكلذيفهلنوكيلبءاوسىلعلطابلايوقحلابهنورصنيراصنأاهيفهلدجويدقو

لولحلبق؛هلمعيفهصالخإنمناكامالإلئاسولاعيمجهيفلحمضتهبرعمرخآنأش

هيفكرحتيالمويهنأوءهلوطقيضوهلوحفعضل,هلريبكلايلعلاهللاةمحرو٠هلجأ

سفنلسفنكلمتالموي)هللانذإبالإةملكبسبنينأدحأردقيالو,هللانذإبالإوضع
ذئمويرمألاوائيش

 

۸:هيآلاء.ةرقبلاةروس(٥

م١۹۸٠ها7٠٤ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.نامعةنطلسء۲جءداعملارادىلادازلانايمهءشيفطافسوينبدمحم(٢

ص

.۱۳۷صء١۱۳ص١٠جفاشكلا,يرشخمزلا(٧
ءم١۱۹۸-ه٠7٠٤٠ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازونامعةنطلسناميالادعاوقديهمت,يليلخلادمحانبنافلخنبديعس(٢٨

.١۱١۱ص۲4ج

.١٠:ةيآلا,راطفنالاةروس(۹٢٠

.٢٢۲ص٠٠ج٠توريب٠ةيملعلابتكلاراد,رانملاريسفتءاضرديشردمحم(٠
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المعواناميإمدقيملنمذئمويعفنتةعافشالف»:ةيألاهذهيفبطقديسلوقي

ءهللانممهمصعيرصاننمامف؛هتيصعموهرفكنعزواجتللهنمذخْوتةيدفالوءاحلاص

اهنمسفنيزجتاليتلاسوفنلاعومجمرابتعابعمجلابانهربعدقوهباذعنممهيجنيو

ةيآلالوأيفباطخلانعفرصناوءلدعاهنمذخّويالوةعافشاهنملبقيالوسفننع

نمنيبطاخملاريغونيبطاخملالانييلكًادبماذهفءميمعتللاهرخآيفةبيغلاةغيصىلإ

."°نيعمجأسانلا

دقتنمةمكحلايزارلامامإلاركذدقو ءىلوألاةيألايفةيدفلاذخأىلعةعافشلاميدقت

ىلاهليمناکنمند›:لوقيذاءةيناثلاةيآلايفةعافشلاىلعةيدفلالوبقميدقتعم

,ةيدفلاءاطعاىلعنيعفاشلابكسمتلامدقيهنافسفنلاولعىلإهليمنمشألاملابح

نيذهىلإةراشإالابيترتلاريغتةدئافف,ةعافشلاىلعةيدفلامدقيسكعلابناكنمو

.""*”«نيفنصلا

اصاخناکنإوءنيعمجأسانلامعيةميركلاةيالايفباطخلانأبىرأيننإفهيلعو

ريذحتلانمةيآلاهتركذاموءظفللامومععمببسلاصوصخبةربعالذإءليئارسإينيل

.ةمعادوهلةدكّومزيزعلاباتكلاتايآتءاجيلكًادبمراذنالاو

الموييتأَينالبقنممكاَنقْزَرامماوقفنااوَُمآنيلااهُيأاي$:ىلاعتهلوق-٢

."*"¶نوُمِلاَظلاْمُهنورفاكلاو.ةعافشالوةلُخالوهيفعُيَب

نمقافنالابمهرمأيوةيآلاهذهيفنينمّوملاهدابعىلاعتوكرابتهللابطاخي

ةعافشلاالوةلخلاوعيبلاهيفعفنياليذلاةمايقلاموييجمنممهرذحيو٠هقزر

يفناوديقرئاسلةعافشلاقلطأنمنأالإ,نينمّومللةيآلاهذهيفباطخلاو

ءةميركلاةيآلاةياهنيفءاجامليلدبءاهبهلنذّويملنمبوأرافكلابةيآلايفةعافشلا

ءاقلطمةعافشلاوةلخلايفنكلذمهوأء(ةعافشالوةلخالو):لاقاملىلاعتهنإثيح

صتخميفنلاكلذنأىلعلديل0نوملاظلامهنورفاكلاوهبيقعیلاعترکذف

۸۷صءم١۱۹۷-ء۱۳۹۲توريبييرعلاثارتلاءايحإراد١٠ج۷٠طءنآرقلالالظيف٠بطقديس(٢

.۸٠ص.۲جبيغلاحيتافم.يزارلا(٢

.٢١۲:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٢

٤:هيآلا.ةرقبلاةروس(٤
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اهبدارملاو.ماعةعافشلايفاهجرخمةيآلاهذهو»:يربطلامامإلالوقي

رفكلالهأل(ةعافشالوةلخالوهيفعيبالموييتأينألبقنم):هانعمامنإوءصاخ

.°“ضعبلمهضعبعفشي«هبناميإالاوهللاةيالولهأنأل.هللاب

:كلذبهركذىلاعتينعيهناف(نوملاظلامهنورفاكلاو):هلوقامأو»:لوقيمث

يفمهدوحجنوعضاولامه:لوقيء(نوملاظلامه)هلسربوهبنوبذكملاهللنودحاجلاو

."*«هلوقمهلسيلامنولئاقلاوهلعفمهلامريغنولعافلاوهعضومريغ

ملظلاورفكلانأ:كلذنايبوةاصعلاورافكلالمشيوهفهمومعىلعيفنلانأ:قحلاو

ىلعةراتوءداقتعإلابقلعتيامىلعةراتناقلطيفدحاولاىنعملاىلعنادراوتينآرقلايف
كرشلانإ¥:ىلاعتهلوقلطابلاداقتعإلاىنعمبملظلالامعتسانمو...لمعلابقلعتيام

نمألامهلكئلوأملظبمهناميإاوسيليملواونمآنيذلا%:ىلاعتهلوقو"4'۰ميظعملظل

ذاو$:ىلاعتهلوقءوسلالمعبمعنلارفكىنعمبرفكلالامعتسانمومهو

دعوتىلاعتهللانإمث"٠%4ديدشليباذعنإمترفكنئلومكنديزألمتركشنئلمكبرنذأت
لاقيناثلاوألوألاىنعملاباناكءاوسرفكلاىلعدعوتامكباذعلاوكالهلابملظلاىلع

اهنولصيمنهج.راوبلارادمهموقاولحأوارفكهللاةمعناولدبنيذلاىلارتملأل:ىلاعت
ىلامكريصمنافاوعتمتلقهليبسنعاولضيلادادنأهللاولعجو.رارقلاسئبو

ديعولاو.ةحلاصلاةعفانلالامعألاكرتوتائيسلالمعبةمعنلارفكىلعلوألاديعولاف

ةيرقالثمهللابرضو:ىلاعتلاقو.ةرخألاديعوهيفامهالكوكرشلاىلعيناثلا

سابلهللااهقاذأفهللامعنأبترفكفناكملكنمادغراهقزراهيتأيةنئمطمةنمآتناك

باذعلامهذخأفهوبذكفمهنملوسرمهءاجدقلو٠نوعنصياوناكامبفوخلاوعوجلا

ةيزوتلاورشنلاوةعابطللمالسلاراد.ريسفتلايفساسألاىوحديعسو۲۲۳٠ص٠٠جءثلاثلابيغلاحيتافم.يزارلا(٥

.°صء£صء۲ح٠يناعملاحورءيسولألاء۹۲ص۲ج.م۹۸ها٠اط

.٥ەصء۲جءنايبلاعماج.يربطلا(٢

.٦صء٥صء۲ج٠ةيملعلابتكلاراد,نايبلاعماجيربطلا(۷

.۱۳:ةيآلا,نامقلةروس

.۸۳:ةيآلا,ماعنألاةروس(۹

.۷:ةيآلا,ميهارباةروس(٠

.۲۷-۳۰:ةيآلا,ميهارباةروس(١
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هايامتنكناهللاةمعناوركشاوابيطالالحهللامكقزرامماولكف.نوملاظمهو

-.)٢۹(
.ںودیعب

يفملظلاىلعوهوهلثميناثلاو,ةمعنلارفكىلعوهويويندلوألاديعولاف

ركشيضتقيصلاخلاديحوتلاوحيحصلاناميإلانأيفةحيرصةثلاثلاةيآلاو,داقتعإلا

باتكيفنيملاظلاونيرفاكلانأتملعتايآلاهذهتربدتاذإف.....لمعلانسحومعنلا

الامالإداقتعإلايفملظلاورفكلارثألمعلايفملظلاورفكلانأوءاوسهمكحيفوهللا

.`”ممللانمرشبلاهنمملسي

نمحرلانْذِرُينإةهلآهنوُدنمذخَتأَأل:نيحلاصلاضعبنعةياكحىلاعتهلوق-٢

“االومهُتَعاَفَشينعنفتالرضب

نعاهافندقفءهريغنمعفنتالةعافشلانأةميركلاةيآلاهذهيفىلاعتهللانيبدقل

بيبحوهولجر`”ةصقيكحتةميركلاةيآلاهذهو.......قحلاهلإلاالإاهكلميالذإءهريغ

مامإلالوقي.هللالوسربنمآنمموهو٠مانصألاتحنيناكو٠راجنلاليئارسإنب

ةدابعلانإ:هنعلدعماليذلاحيحصلاىلعمكتهبندقف»:لجرلااذهةلوقميفيرشخمزلا

ىلعاوبحتستنألاهركنأولوقعلاعفدأامومكعجرمهيلإومكّؤدتبمهنمنملالإحصتال

نماونكميملومهتعافشعفنتملءالؤهمكلعفشورضبوهمكدارأنإءايشأةدابعهتدابع

اذهيفمكنإءهوجولانمهجوبهنممكذاقنإىلعاوردقيملو٠هدنعءاعفشاونوكينأ

حصنامل:ليقوءزييمتولقعيذىلعیفخیالنیبرهاظلالضيفنوعقاولبابحتسالا

مكيربتنمآينال:مهللاقفلتقينألبقلسرلاوحنعرسأفهنومجرياوذخأهموق
.۷«هبيلاودهشتيناميإاوعمسايأ"٠

.٤۱۱-٤٤١:ةيآلا,لحنلاةروس(۲٢

.طيسبفرصتب۱۷٠-۱۸ص؛توريبةيملعلابتكلاراد,۲ج.رانملاريسفت٠اضرديشردمحم(۳٢

.۲۳:ةيآلا,سيةروس(٤٦

نمالجرناكلجرلااذهنأ.يناميلاهبنمنببهونعورابحألابعكنعوسابعنيإنعيربطلامامالاةصقلاهذهجرخدقل((٥
ناكوءايصاقهنيدملاباويأنمبابدنعهلزنمناكوءماذجلاهيفعرسأدقاميقسالجرناكوءابيبحهمساناكوةيكاطنإلهأ
الوهمقسهمهيملفءفصنبقدصتيوءهلايعافصنمعطيفءنيفصنهمسقيفنوركذياميفىسمأاذإهبسكعمجيهقدصاذانمْوم
ىعسيءاجفءىصقألاةنيدملابابىلعوهوابيبحكلذغلبلسرلالتقىلعهموقعمجأاملفلاقهيرلمعنعهفعضالوهلمع

رادء۲٠جء٤ط.نآرقلاريسفتيفنايبلاريرجنبدمحم:رظنأ.نيلسرملاعابتاىلإمهوعديوءهللابمهركذيمهيلإ
.۲١°صم۹-77٠توريب.ةفرعملا

.٢۲:ةيآلاءسيةروس(٦٢٦

.۔١صء١٠ص٤٠جءفاشكلايرشخمزلا((۷
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هللانودنمةدوبعملاةهلآلاىلاةحارصهجوتمةميركلاةيآلاهذهيفيفنلااذهف

.اروشنالوةايحالواتومالوارضالواعفنكلمتاليهفىلاعت

عيفشلايفنتامنأزيزعلاباتكلايفةعافشلاتايآءاصقتسالالخنمتدجودقل

يهفةعافشلاتتبثأاموعيفشلاةعافشيفنلصألانأىلعاذهلديوءتايآلاكلترثكأيه

.دحألادحاولاهللرمألانأىلعلدتوءقيضقاطنيفةديقم

قحتسمهنأنيبنمف٠هباتكيفماكحألانمهددحامبىلاعتهنذإفرعيامنإو

هناوضرلقحتسمهنأنيبنمو.ةاجنلابهلوعدينأدحأًارجيالهلقحتسموهفهباقعل

ىمعدبيلاداخلالانايلایلاعتهللنعههجولوعتمناهبملأتاوفمىلع

وهباتكيفهللادعوبهيلإ هابنموء*لزألاهملعيفقيسامك«هيابعىلعهلضفو

:يليامعيفشللةيفانلاةعافشلا

هنودنممهلسيلمهيرىلااورشحينأنوفاخينيذلاهبرذنأول:ىلاعتهلوق-١

مهلعلعيفشالويلو
نأ-ٍويَي-هيبنرمأوءةميركلاةيآلاهذهيفعيفشةعافشىلاعتوكرابتهللاىفندقل

؟مهبرىلااورشحينأنوفاخينيذلاءالّوهنمنكلوميظعلانارقلابمهرذني

:يهلاوقأةثالثءالؤهيفيزارلامامإلاركذدقل

ناكو.ةرخألاباذعنممهفوخيناك-لِي-هنألكلذو,نورفاكلامهنألوألا

.فيوختلاكلذنمرثأتيمهضعب

ثعبلاورشنلاورشحلاةحصبنورقينيذلامهمهنأل,نونمّوؤملامهنأ:يناثلا

.مويلاكلذباذعنمنوفاخينيذلامهفءةمايقلاو

 

.٢۲۸ص۲۷۰ص۳جءرانملاريسفتءدیشردمحم(۸
.٠٠:ةيآلا,ماعنألاةروس

eeu



<م

4عاف۲ 4
‘r
۴X ۹

٦۷(

وأهلوصحبعطقءاوسرشحلافاخيوهوالإلقاعالهنأل,لكلالوانتيهنأ؛ثلاثلا

يناثلالوقلاورافكللةعافشالذإءارهاظرمألانوكيلوألالوقلاىلعف....هيفاكاشناك

٠"'ىلاعتهللانذإبنوكتاهنألةعافشلاتابثإيفانيال

هللانوفاخينيذلانينمّوملاراذنإيفتلزنةيآلانأرانملابحاصتبثأدقوءاذه

نبهللادبعنعءمهريغويناربطلاومتاحيبأنباوريرجنباودمحأىوردققهنوجریو

ءافعضنممهوحنوبابخولاليورامعوبيهصيفاهدعبامويهتلزناهنأدوعسم

نيذلاكبنينمّوملاةعامجكيلإىحويامبرذنأو»:اهانعمونيلوألانيقباسلانيملسملا

لجوزعهللاىلعمودقلاو؛رشحلاةأطوةدشنوفاخييأمهبرىلااورشحينأنوفاخي

هلسيلادرفهيتأيلكو,لامعألاىلعءازجلانمهعبتياموءباسحلاةدشنمهيفامو

ءلجوزعهتاضرمىلعفقوتمةاجنلارمأنإءهنععفديعيفشالوهرصنييلوهنودنم

ىلإيدوياماورحتيوكراذنإبءادتهاىلاعتهللااوقتينأىجرينيذلامهءالؤهنإف

ةحصلءاعفشلاىلعدامتعالاالو,ءايلوألاىلعلاكتالاهاوقتنعمهدصيالهتاضرم

مهناميإبنوكتامنإمهتداعسومهتاجننأوءاعيمجهللةعافشلانأمهملعومهديحوت
ةعافشىلعمهدامتعاوأحالصبمهعافتنابال,مهسفنألمهتيكزتوءمهلامعأو

ةرخآلاوايندلاةداعسرادمنأاولهجنيذلانيرفاكلانممهريغونيكرشملاكمهلءاعفشلا

نماهمزلياموةميركلاقالخألاوحيحصلاناميإلاباهتراهطوسفنلايكزتىلع

ريثأتالسفنلانعجراخرمأىلعالءاهنعهللااضراهيلعبترتييتلاءةحلاصلالامعألا

."“«اهيفهل

الذإ.نيكرشملاذاذشوباتكلالهأنمرافكلاىلإةيآلايفراذنإلاهجوينأنكميالو

ذاشلااذهراذنإيفتلزنةيآلانوكتنألقعيالوةروسلالوزندنعمهنمدحأةكميفداكي

؛مهنمنيطرفملابهصيصختىلإنينمّوملاىلإراذنإلاهيجوتلاحيفةجاحالوردانلا

مهفرمشمتاريخلابقباسمهلكلبءرصقمالوطرفمذئموينينمْؤملايفنكيملو
نأروثأملاومهنعهءاضرهباتكيفتبثأو.مهلىلاعتهللادهشنيذلانولوألانوقباسلا

ماكحألعماجلا.يبطرقلاو٠۲٠ص.۲ج؛فاشكلا,يرشخمزلاوءفرصتب٤٤٠.٠٤۲٠ص٠٦٠ج٠بيفلاحيتافم٠يزارلا(٠
.٤٤ص.ييرعلاباتكلاراد.٠ج٠نآرقلا

.٥٥۳ص.‹توريبءةيملعلابتكلاراد۷٠جءرانملاريسفت٠اضرديشردمحم(۱
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نيذلادرطتالو: ىلاعتهلوقبمهدرطنعىهننيذلامهمهراذنإبهللارمأنيذلاءالؤه

oههجونوديرييشعلاوةادغلابمهيرنوعدي

مهلعيفشلالجوزعهللامهنعيفني.ميظعلامويلاكلذةبغمنمنوفئاخلاءالؤهف

فرتقاوأءامرجمهدحأبکترانإهدابعبمیحرهناهناحبسنیبمث؟مهريغبفيكفءهدنع

كئلوأنودةمحرلاكلتنوقحتسينيذلاءالؤهف٠لجوزعهللاىلإبوتينأطرشبامثإ

لقفانتايآبنونمؤينيذلاكءاجاذإو: العولجلوقي٠مهسفنألنيملاظلانيرصملا

نمباتمثةلاهجبءوسمكنملمعنمهنأةمحرلاهسفنىلعمكبربتكمكيلعمالس
قرفلاوهاذهنأ-لجوزع-ىلوملانلعأاهدعبو"“روفغهنأفحلصأوهدعب

ليبسنيبتستلوتايآلالصفنكلذكول:لاقامدنع؛نيمرجملاونينمّوملانيب
."4نيمرجملا

ركذوايندلاةايحلامهترغواوهلوابعلمهنيداوذختانيذلارذو%:ىلاعتهلوق-٢

اللدعلكلدعتنإوعيفشالويلوهللانودنماهلسيلتبسكامبسفنلسبتنأهب

اوناكامبميلأباذعوميمحنمبارشمهلاوبسكامباولسبأنيذلاكئلوأاهنمنخؤي

4%".

كرتينأٍ-وِْيَي-هيبنرمأهناحبسهللانأاهيفو,عيفشلاةينآرقلاةيآلاهذهتفندقل

.هلانيدمانصألاةدابعلعجنموأءهبءيزهتسيورخسينميأابعلواوهلهنيدذختانم

نأ.وهللاوبعللاريسفتيف-يزارلامامإلاركذامك-برقألاو.وهللاوبعللانمكلذف

:باوصوقدصوقحهنأىلعليلدلاماقهنألجألنيدلارصنييذلاوهنيدلايفققحملا

عمجومصخلاةبلغوةسائرلاوبصانملاذخأىلاهباولسوتيلهنورصنينيذلاامأف

بعلاهنأبتايآلارئاسيفايندلاىلعهللامكحدقوءايندللنيدلااورصنمهفءلاومألا

:ايندلابحتمدقيتلاسفنلاهذههيلإلووتامنايبيفلوقيمث٠"""....وهلو

°٠:ةيآلا,ماعنألاةروس(۲

.۷٥۳ص۷٠جءراتملاريسفتءاضرديشررظنأنايبديزمل(٠۳

.٤9:ةيآلا,ماعنألاةروس(٤

.٥9:ةيآلا,ماعنألاةروس(٥

.٠۷:ةيآلا,ماعنألاةروس(٢

.فرصتب٢۲۹,۲٠ص۷٠ج؛بيغلاحيتافم.يزارلا(۷
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يلوتييلوالق.ةدستمقلاكتىلعصالخلاهوجونأنايب:ةيألاهذهنمدوصقملاو»

يهصالخلاهوجوتناكاذإف.عفنتملهللاباذعنمةيدفاهرسأبايندلاتلعجولىتح

لاسبإالاالإكانهسيلهنأرهظوءةتبلاةرخآلايفديفتالاهنأتبثوءايندلايفةثالثلاهذه

مثىلاعتهللايصاعمىلعمدقأاذإدعريداكيهجولااذهىلعباقعلاةيفيكءرملاروصت

ميیمحنمبارشمهل:لاقفءنيسوبحمهيلعونينهترماوراصهبامنيبىلاعتهنإ

.""”ماليإلاةفصيفةياهنلاوهكلذو4نورفكياوناكامبميلأباذعو

 

نيئزهتسملانمنيقفانملاونيرفاكلامعيءاماعةيآلايفباطخلاناكنئلو

لكنعاديعبنوكينأقحلانمّوملليغبنياممهنإف,هئدابمونيدلاميلاعتبنيرخاسلا,

ةديقعرامثيهكلتو.هبلقةراهطوهناسلظفحوهحراوجدييقتو,هسفنطبضبكل:

ىلعرصتقاوءنيدلاةقيقحنعضرعأ,هبلقىلعايندلابحىلوتسانمنإثيحمالساإلا

يزارلامامإلاهيلعزكريذلاوهىنعملااذهوءايندلاماطحىلإهبلصوتيلرهاظلانييزت
ابعلمهنيداوذختانيذلا:هلوقنمدارملاف»:لوقيذإةيآلاهذهنايبيف

قلخلارثكألاحيفتلمأتاذإو؛هايندىلإهنيدبلسوتينمىلإةراشإلاوه""#اوهلو
^”ةلاحلاهذهتحتنيلخادو.ةفصلاهذهبنيفوصوممهتدجو

٠ةمايقلامويةعافشلاهنعىلاعتهللاىفننمموهفنصلااذهنأمولعملانمو

.ريثكلااهريغوةميركلاةيأآلاهذهموهفمولولدمب

ءالؤهنولوقيومهعفنيالومهرضيالامهللانودنمنودبعيو:ىلاعتهلوق-۳

هناحبسضرأألايفالوتاوامسلايفملعيالامبهللانوئبنتألقهللادنعانؤاعفش

“١نوكرشيامعىلاعتو

.٠۷:هيآلاةروس(۸
.۳۰ص.ء۷ح؛بيغلاحيتافميزارلا۹

.٠۷:ةيآلا,ماعتألاةروس(٠

.۲۹ص.۷حبيغلاحيتافم.يزارلا(۱

.۱۸:ةيآلا,سنويةروس(۲۲

1



ہل۳ا1

`ڄrچ4

ةمركعنعمتاحيبأنباجرخأدقفءثرحلانبرضنلايفةميركلاةيآلاهذهتلزندقل

.^”ىزعلاوتاللايلتعفشةمايقلامويناكاذإ:لوقيثرحلانبرضتلاناك:لاق

؟ةمايقلامويابلاغنوكتةعافشلاو,ثعبلانوركنيمهنإ:ليقناف

ءالؤهفمتمعزامكثعبناكنإيأريدقتلاوضرفلاليبسىلعمهنمكلذلعل:بيجأ
شاعملاحالصإلايندلايفةعافشلاةعافشلاهذهنماودارأمهنإ:نسحلالاقوءانلنوعفشي

."^*”.مهتاملكتفلتخاكلذلوءنيددرتممهآرموقلالاحربسنمو«لوألاىلعروهمجلاو

هناحبسهللاةدابعنمهللاميظعتيفشأمانصألاةدابعنأرافكلاكئلوأمهوتدقلو

هذهةدابعيلغتشننحنلبىلاعتهللاةدابعبلغتشننأةيلهأانلتسيلاولاقفءىلاعتو

سيلكلذنأبىلاعتهللامهبيجيمثءىلاعتهللادنعانلءاعفشنوكتاهنأو.مانصألا

اذهوءهنعربخيوملعياميشلانألائيشنكيملهلامولعمنكيملاذإوءهللادنعمولعمب

ةعافشوهيذلالاحملانمهوعداامبومهبمكهت

الورضتاليتلامانصألانودبعينيذلا,رافكلابطاختةميركلاةيآلاهذهنأبيرالو

.ناهربالوليلدالبهللادنعمهتعافشنمهنودقتعيامنيبتو‹عفنت

اوناكأءاوسمانصألاهذهمهلثمتنيذلاصاخشألاءالّوهوأمانصألاهذهنأبلوقلاو

معزينمكوهقلطملاىنعملااذهبىلاعتهللادنعنوعفشيءايلوأريغمأءايلوأمهتايحيف
نمضتيهنأامكهناحبسهللانعملعلايفننمضتيوهفىلاعتهللاهملعيالامملعيهنأ

٠يشهتردقزجعيالو؛دحهتئيشمدحياللجوزعوهوهناحبسهتردقوهتئيشمدييقت

."*”كرشأدقفىنعملااذهبعفشتنمف

ةركاتلنأولف٠ميمحقيدصالو٠نيعفاشنمانلامف$:ىلاعتهلوق٤

."*)كنينمؤملانمنوكنف

 

.۸۸صء١٠جءيناعملاحور.يسولألا,٠۲۳ص.ج.فاشكلا.يرشخمزلا(۲
.۸۸ص١٠ج٠قباسلاعجرملا(۶
.١٦ص٩جءبيغلاحيتافم,يزارلا(٥
ص۲ج۰فاشكلا.يرشخمزلا(٦
.رشععباسلاباتكلا.يمالسالافوصتلابتكةلسلسءةعافشلا٠يقوسدلاقوراف(۷
.۱٠٠٠-١٠٠۲:ةيآلا,ءارعشلاةروس(۸
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مهامممهلعفشعيقشدقفيلعفمأقلاوهلقدارم»:يسولألامامإلالوقي

اوفنثيح٠فسأتلايفمهلاحطاطحناديزملاوقرتدقوكلذهمهيقيفشقيدصوأءهيف

مهلنوكينأايناثاوفنو.هتعافشبباذعلانممهصيلختيفمهعفنينممهلنوكينأالوأ
قايسيفعفاشلابىتأومهصلخيملناومهلعجوتيومهيلعقفشيومهرمأهمهينم

الومهنوعفنيالءاقدصألاوءاعفشلانأاوملعةكلهميفاوعقومهنأاودارأوأ"”«يفنلا

مكحهمكحعفنيالامنأل,عفنلانممهبقلعتياميفنمهيفنباودصقفءمهنعنوعفدي

مهنأمهمانصأيفنودقتعياوناكمهنألءاقدصأوءاعفشمهدعنانكنيذلانموأ,مودعملا

نيعفاشلاباونعمهنأوأء"”سنإلانيطايشنمءاقدصألامهلناكوهللادنعمهّواعفش

انلضأامو: مهلوقىلعيفنلااوعرفو؛مهتاداسومهئاربكنمنيمرجملاباونعامانه
انلثمنوبذعمنومرجمانولضأنيذلاانّؤاربكوانتداس:اولاقمهنأكفال

."نلةعافشلاوانعفنيفيعسلاىلعاوردقيمل

ىكحىلاعتوكرابتهللانأانلرهظي:يسولألامامالامالكنممدقتاملالخنمو

مهبعطقتتثيحءمنهجراننولطصيمهونورفاكلاهلوقيامةميركلاةيآلاهذهيف

ءايندلاةايحلايفمهنيبتعمجاماريثكيتلا,تاقالعلاوطباورلامهنيبلحنتوبابسألا

.مهيلعمكحو«هيلإاولأامقيدصلاعفديالوعيفشلاعفنيالف

مثمايأةَتسيفاَمَهَنْيَباموتاوُمّسلاٌقْلخيذلاهللا%:ىلاعتهلوق-٥

۳١٢هنوُرَكَدَتَتالفاعيفشالويلونمهنودنممكلامشرعلاىلعىوتسا

ةيآلاهذهوءهريغلزوجتاليهفءالعولجهلةعافشلاوةيالولانأىلاعتهللانيبي

الومكرصنيارصانيأ,ايلومكسفنألاودجتملهاضرمتزواجاذإمكنأ:امهدحأ

.١١۱١٠٠صء١۱ج.يناعملاحورءيسولألا(۹

.٦۱۱ص

.۹۹:ةيآلا.ءارعشلاةروس(۱١

.١٠٠ص.١٠ج.يناعملاحور٠يسولألا(۲
.$:ةيآلا,ةدجسلاةروس(۳٢
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ليبسىلعمكرصانيأمكعيفشو.مكحلاصمىلوتييذلامكيلوهللانآ٠يشل

.9هلعوفشملارصنيعيفشلانألءزاجملا

هتعاطوهناحبسهاضريألجوزعهللانيزواجممكلاميأ»:يسولألامامإلالوقي

لجهاضرنودهناحبسهدنعقلخلانمناذهمكعفنياليأ(عيفشالويلو)ىلاعت

الوًانْيَشنوُكِلَمُيالاوُناكولألقءاَعفْشهللانوُدنماوُدَخَتامُأ:ىلاعتهلوق٦

هنودنمهللابنوكرشملاءالؤهذختامأ»:ةيآلاهذهريسفتيفيربطلامامإلالوقي

نوذختتأمهلدمحمايلق.مهتاجاحيفهللادنعمهلعفشتءاعفشاهنودبعييتلامهتهلآ

نولقعيالوارضالواعفنمكلنوكلميالاوناكولونومعزتامكءاعفشةهلألاهذه

."«ائیش

نمءاعفشىلاعتهللانودنماوذختانيذلانيكرشملابطاختةيآلاهذهفةلمجلابو

...دعبنمولبقنمهللرمألانإءائيشلقعتالوكلمتالمانصألاكلتنأنيبتمثمانصألا

درتمثءةهلألاةعافشيفءاعنشلانيرفاكلاةلوقمبددنتاهتاقباسكةميركلاةيآلاهذهو

يفةعافشلانأوءتاعافشلاكلتىودجمدعنمقطنملاهلبقيولقعلاهيضتقيامبمهيلع

ءنوكلاربدموقلخلاقلاخو.كلملاكلامدحألادحاولاهللالإنوكتالةقيقحلاوعقاولا

ضرألاوتاومسلاكلمهلاعيمجةعافشلاهلللق:ةيآلاهذهدعبلوقيذإءةايحلاريسمو

"۱نوعجرتهيلإمث

ام.نيمظاكرجاتَحلاىدلبولقلاذإةفزآلامويمهرذناوی:ىلاعتهلوق-۷

۱عاطُيعيفشالونمنيملاقلل

.۷٠٠صء۲ج٠فاشكلا؛يرشخمزلا(٤

صء٠۲ج٠يناعملاحور.يسولألا(٥

.٣٤:ةيآلا,رمزلاةروس(٢

.١٠ص.ةيملعلابتكلاراد١٠٠ج,نايبلاعماج.يربطلا(۷
.٤٤:ةيآلا,رمزلاةروس(۸

.۱۸:ةيآلا,رفاغةروس(۹
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دارملانمنكلوءنيملاظلانععيفشلايفنىلعةفيرشلاةيألاهذهتصتدقل

؟انهنيملاظلاب

ةعافشلاقلطأنمممهريغو"”يسولألاو,""يزارلاو")يربطلامامإلابهذ

.نورفاكلامهوملظلايفنولماكلامهانهنيملاظلابدارملانأىلانيدحوملارئاسل

مهلمحيميمحنمذئمويهللابنيرفاكللام»:هريسفتيفيربطلامامإالالوقي

اميفعاطيفمهيردنعمهلعفشيعيفشالوهللاباذعنممهبلزنامميظعمهنععفديف

«لاسامیفباجيوعفش

ىلعةلادلاصوصنلانمةميركلاةيآلاهذهنأىريءةبوتلابةعافشلاديقنمنأالإ

كرشملاىلعقدصيملاظلافصونأل؛مهريغونيكرشملانمنيملاظلانعةعافشلايفن

نهيفاوملظتالف: لاقثيحاملظمرحلارهشألايفلاتقلاىمسىلاعتهللاف.قسافلاو

يفاوعقيملمهو4انسفنأانملظانير>:امهلوقءاوحومدآنعىكحو.مكسفنأ

(¥۰8) فارتعالااذهيفهوديريملوكرشللا

الونوبحيالهللاءايلوأو.هللاءايلوأمهءاعفشلانإ»:يرشخمزلامامرالالوقي

ملاذإو.مهنوبحيالف,نيملاظلابحيالهللانأوءهيضروهللاهبحأنمالإنوضري
"٠*١هكراصنأنمنيملاظللامو‰:ىلاعتهللالاقمهلاوعفشيملومهورصنيملمهوبحي

ءباوتلالهأمهامنإهتدايزولضفتلالهأوءلضفتلاةدايزيفالإنوكتالةعافشلانأل

هللاو-هنعهللايضر-نسحلانعوء٠٠هلضفنممهديزيوإل:ىلاعتهلوقليلدب

."“«هتبلاعيفشمهلنوكيام

رجزلاو.ديعولاوديدهتلاةميركلاةيآلاهذهبدارأىلاعتوكرابتهللانأىلع

نمنيدحوملاسوفنيفعقونماهلناكام‹نيملاظلاعيمجمعتملنإف٠بينأتلاو
4۹ص٠٠٠ج٠نايبلاعماج.يربطلا(٠

ص٢۲٠ج؛بيغلاحيتافم.يزارلا

ص٤۲ج‹يناعملاحوريسولألا(٢
.١0صء١٠ج؛نايبلاعماجء.يربطلا(۴٢

.۹٦۲۷۰۲ص؛۳ج؛ريسفتلارهاوج.يليلخلا

۲۷۰:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٥

٦۲:ةيآلا,ىروشلاةروس(٢

.١١٠ص٤٠ج٠فاشكلا.يرشخمزلا۷

1 ۱
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يفمهجهنمبسحبغاسلو.نيملاعلابرهللدودحلنيدعتملانيرجافلاةقسفلا

نيعمجأسانلاديدهتاهبدارأىلاعتهللانأديبنيرفاكلابتايآلانمريثكصيصخت

ءادهشلاونيقيدصلاونييبنلاعمميعنلاتانجملسىلااوقتريلو٠ميلألاهشطباورذحيل

.اقيفركئلوأنسحو

ةعافشمهعفنتامف.نيقيلااناتأىتح.نيدلامويببذكنانكو9:ىلاعتهلوق-۸

.“^%4نيعفاشلا

نيكرشملانمنيدلامويبنيبذكملالاحةميركلاةيآلاهذهيفىلاعتهللايكحي

قفانملانألكلذوءنيدعبمبرانلانعمهالونيعفاشلاةعافشمهعفنتالثيحءنيقفانملاو

.مالسإلاهراهظإعمءنطابلايفنيدلامويببذكيدقايدقعاقافن

ثيحقاسفللةعافشلاتوبثىلعاليلدةميركلاةيألاهذهيزارلامامإلالعجدقو

نإاولاقو٠ةيآلاهذهموهفمبقاسفللةعافشلاتوبثىلعانباحصأجتحاو»:لوقي

ةعافشمهعفنتمهريغنأىلعلدينيعفاشلاةعافشمهعفنتالمهنأبءالْؤوهصيصخت

.`”«نيعفاشلا

يفهبلالدتسالايففلتخموهو.ةفلاخملاموهفمبوهامنإلالدتسالااذهنأالإ»

ضراعدقو......نيقيلاسفنلايفرمثتيتلاةيدقعلااياضقلابمكلابامف.ةيلمعلارومألا

اذإليلدلاوةعافشلايفنبةقطانلازيزعلاباتكلاتايآنمريثكموهفملالالدتسالااذه

.`«هبةربعالوءهيفةجحالف,لالدتسالاهبلطبلامتحالاهقرط

نماعيمجنوعفاشلامهلعفشوليأ»:ةيآلاهذهيفيرشخمزلامامإلالوقي
مهوهللاهاضترانملةعافشلانأل.مهتعافشمهعفنتملمهريغونييبنلاوةكئالملا

تاجرديفديزتاهنألءذئمويعفنتةعافشلانأىلعليلدهيفوءمهيلعطوخسم

."`”«نيضترملا

۸8٤-6٦6٤:ةيآلا,رثدملاةروس(۸

.٢٠۲ص١٠٠ح؛بيغلاحيتافم.يزارلا(۹

.۲۷۰ص۳ح:ةماقتسالاةبتكم؛ريسفتلارهاوجيليلخلا((٠

.°10صء٤حءفاشكلايرشخمزلا
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:يضنلاوتاثالانيبعمجلا:ثلاثلابلطملا

لاوقأنموءايفنواتابثإةعافشلانعتثدحتتانيبتايآنممدقتاملالخنم

تابثإلانيبعمجننألبقانلدبال....ئراقللرثكأحضتتلاهريسفتواهحرشيفءاملعلا

:عمجلالهسيفءةروصلاحضتتلطاقنلاهذهعضننأءيفنلاو

نآرقلايفءاجامليلدبةيورخألاةعافشلاتوبثىلعةقفتمةمألاقرفعيمج-

۲فيرشللايوثيدحلاوميركلا

صخياماهنمءراذنإلاوريذحتلاىلعةحضاوةلالد,ةعافشلايفنتايآرثكأيف-

.ةمألاهذهىلإهجوموهاماهنموءليئارسإينب

نودقتعييذلاكئلوأاهبىلاعتهللابطاخيعيفشلاوأةعافشلايفنتايآضعب-

اليهوربكأاهنومظعيوهللانودنماهنودبعييتلامهتهلآنمةعافشلاوعفنلا

.اهريغديفتنأنعالضفاهسفنمفنت

رظنةهجولالخنمةعافشلاتايأيفيفنلاوتابثإلانيبعمجلاةفرعمعيطتسن-

:كلذنايبونيقيرفلا

هللادابعنمرايخألانيضترمللاهددحةبوتلابةيورخألاةعافشلاديقنمنإ
؛(ىمظعلاةعافشلا)ةنجلالوخدو.ةمايقلامويءاضقلالصفليجعتبنوكتوءراهطألا

تايآلا!نال.يفنلاوتابثإلانيبةافانمال:اولاق.........اهيفباوثلاوتاجردلا1!فريو

ارملكلديعولاوديدهتلاقابسيفاعظمناكامنإةعاقشلليفانلاتايآلاو:مهاوسنود

الفنيمرجملانيقسافلاو.نيكرشملانيرفاكلانمءاكولسوةديقعمالسإلاجهننعدعتبا

يهلب.هتيصعمىلعرارصإلاوأهبربرفكلابهسفنملظنمم.مهلاثمأوءالؤهلةعافش

٠ةمأللةتباث-أَي-يبنلاةعافشنأيفةمألانيبفالخال»:رابجلادبعيضاقلالاق.ةعافشلالصأيلعةمألاتعمجأ(٢

٠٦۲٤صء١٠جءيرابلارجحنيإو1۸۸ص.ةسمخلالوصألاحرش:رابجلادبعرظنأ«؟نملتبثتاهنأيففالخلاامنإو
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.هاضروىلاعتهنذإبهناميإيفقدصوباتنملةتباث

,قلطملايفنلابةراتتركذدقفةعافشلاامأ»:-هللاهظفح-يليلخلاةمالعلالوقي

عيبالموييتأينألبقنممكانقزرامماوقفنأاونمأنيذلااهيأاي¥:ىلاعتهلوقيفامك

اهعقنواهلوبقيفنيةراتونورتامكنينمّؤمللباطخلاو")4ةعافشالوهلخالوهيف

يفامكىلاعتهنذإبةديقمةراتوء"لبقنماهيلإراشملااهتريظنوةيآلاهذهيفامك

هلوقكلذوىضرلابةصوصخمةراتو"١هنذإبالإهدنععفشييذلااذنمل:هلوق

نيمرجملاونيملاظلانعةيفنمةراتو4ىضترانملالإنوعفشيالو¥:لئاقنمزع

:رانلالهأنعةياكحهلوقو"'”عاطيعيفشالوميمحنمنيملاظللام:هلوقيفامك

وأةعافشلايفنتامدنعاهنإفتايآلاهذهنيبيفانتالو4نيعفاشنمانلامفط

يفريصقتلاوأروظحملعفنمريذحتلادرومةدراوالإنوكتالاهلوبقوأاهتعفنميفنت

نماوفراقاممنيبئاتلانيضترملاهدابعةعافشلابهللاعفنينأيفانيالوهوءبجاو
.۹٩تائ١

هلوقك.اقلطمةعافشلايفنبةقطانتايآنآرقلايف»:اضرديشردمحملوقيو

هلوقكةعافشلاةعفنميفنبةقطانىرخأو"")الوةلخالوهيفعيبال :ىلاعت

الإهلوقلثمبيفنلاديقتتايآو""ةاشلاةعافشمهعفنتامف:لجوزع

مهنموءلوألابيناثلامكحينمسانلانمف4ىضترانملالإ:هلوقو۳

ءانثتسإلااذهلثمنألءرخآلاىلعامهدحألمحىلاجاتحنفامهنيبةافانمالهنأىرينم

راعشإلليطقلايفنلاماقميفنآرقلابولسأيفدوهعم(ةئيشملاونذإلابءانثتسإلايأ)

٢٥۲:ةيآلا,ةرقبلاةروس(۳٢

۰4نورصتيمهالولدعاهنمذخؤيالوةعافشاهنملبقيالوانيشسفننعسفنيزجتالاموياوقتاول:ىلاعتهلوقيأ(٤
.۸٤:ةرقبلا

.٢۲۵:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٥

.۲۸:ةيآلا,ءايبتألاةروس

.۱۸:ةيآلاءرفاغةروس(۷

١٠٠:ةيآلا,ءارعشلاةروس(۸

.١٠۲صء١٠۲ص۳٠ح٠ةماقتسالاةبتكم,ريسفتلارهاوجيليلخلا(۹٢

.٢٢٠۲:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٠

.۸٤:ةيآلا,رثدملاةروس(۱١

.٢٥۲:ةيآلا,ةرقبلاةروس(۲

.۲۸:ةيآلا,ءايينألاةروس(۳٣
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هنإهللاءاشامالإ:يسنتالفكترقتس:يلاعتهلوقكلجوزعهتئيشموهتذإبكلذنأب

امالإضرألاوتاومسلاتماداماهيفنيدلاخ: هلوقوامورهجلاملعي
اهتابثإبثيدحلادرونكلوةعافشلاعوقويفيعطقصننآرقلايفسيلف"١كيرءاش
.""«؟اهاتعمامف

تايآعبتتنمنإفهيلعوءاقباسرمامكءاعدلاىنعمبةدوصقملاةعافشلارسفمث

وأءاقلطمةعافشلايفنتنأامإاهنأىريهنإف-ةيفانلاوةتبثملا-نآرقلايفةعافشلا

هللانذإوهنذإباهديقتوأ,نيمرجملاونيملاظلانعاهيفنتوأاهتعفنموأاهلوبقيفنت
الدوجولااذهيفءيشلكناذإيعطقلايفنلاماقميفدوهعمهنأ-ليقامك-ىلاعت

اممهنأهذاتسانعاضرديشردمحمهاکحامك-هنذإوهنذإبالإققحتيالومتب

ءهقلخنمدحألفورعمريغوهف«هبهمالعإءاشاذإالإهريغهملعيالفهملعبهللارثأتسا

نوكيةعافشلاتابثإيفدروامنأهدبعدمحمهذاتسانعاضرديشردمحمركذكلذلو

ةيزماهنأو.ميلستلاوضيوفتلابفلسلابهذميضقيهيفوتاهباشتملانماذهىلع

طيحنالو«ةعافشلا»ةرابعلاهذهباهنعربعةمايقلامويءاشينماهبهللاصتخي

بطاختلاناسليفةعافشلاىنعمنمفورعملانعهلالجلجهللاهيزنتعماهتقيقحب

تايآلاذإءةعافشلاعوضوميفهباشتملانمءيشكلانهسيلهنأالإ"”يفرعلا

ىضترانملءانثتسالاقيرطنعانايحأاهتبثتو,نيملاظلانعاهيفنيفةحيرصةينآرقلا
امأءةمألااهيلعتقفتايتلاىمظعلاةعافشلاىلعءانثتسالااذهلمحيدوءهلهللانذأو

امكاهتيداحآلواهفعضلءهتبلااهيلعدامتعالانكميالفرئابكلالهألةعافشلاثيداحأ

ةتبثملاامأوءماعيفنوهوءرثكأيفنلاىلعلدتنآرقلايفةعافشلاتايآفهيلعويتأيس

-اذهىلع-ةافانمالف.......ةيالولالهأنمناكوءهنعيضرنملىلاعتهنذإبيهف

.هتاذبمئاقىنعمونيعمهيجوتةيآلكلذإ,ةعافشلاتايآيفيفنلاوتابثإلانيب

اويوتيملنإوءنيرجافلاونينمّوملانمنيدحوملارئاسلةعافشلاقلطأنمامأ

.۷-٦:ةيآلا.ىلعألاةروس(٤
.۷١٠:ةيآلاءدوهةروس(٥

٢٥۲ص.,ةيملعلابتكلاراد٠٠ج.رانملاريسفت٠اضرديشردمحم(٢
.٦۲٠۲۷ص.۲ج٠قياسلاعجرملا(۷

.٢٢۲ص٠٠ج٠ةيملعلابتكلاراد.راتملاريسفت٠اضرديشردمحم(۸
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نيرفاكللهجوتتامنإعيفشلاوةعافشلايفنتايآنأنوريمهنإفءنيملاعلابرلاودوعيو

نماهتعافشواهتعفنمنودقتعياوناكنيذلاكئلوأءمارجألاوناثوألاوةكئالملاةدبعنم
هتذإبالإققحتتنأنكمياليهفهنذإنودبنوكتيتلاةعافشلاكلتوأ....هللانود

امكرانلانمجورخلابوأ,ءادتباةنجلالوخدبامإنيدحوملالكلةماعيهوءهاضرو

ىلاعتهللاصخييتلاةعافشلاهذهىلعتابثإلاتايآلمحتكلذلو.ثيداحألاتلد

اولخديىتحرئابكلاباحصأل-هيَهتعافشاهنيبنمنوكيذإءنيدحوملاهدابعاهب

.رانلانماوجرخيوأةنجلا

صالخإلالهأىلعلضفتييذلاوههناحبسهللانأ:اهيفنوذأملاةعافشلاةقيقحف

ىلعمهمركيلهلعوفشملايفمهلنذأنيذلاءنيعفاشلاءاعدةطساوبمهلرفغيفديحوتلاو

دبعيالنأوهو؛كرشلايفناهيفننمدوصقملاف:ةيفنملاةعافشلاامأ.....مهبتارمبسح

يتلاةعافشلاف,اهريغيفالوةعافشيفالهيلعلكوتيالوهريغلأسيالو.هللاالإ

ام"!الويلوهنودنممهلسيل$:ىلاعتهلوقيفامكاقلطمنآرقلااهافن

الو‹ةمايقلاموينذأإلادعبنوكتامةتبثملاةعافشلاو,اقلطمةيفنمكلتوكرشاهيفناك

نممءديحوتلالهأاهقحتسمو؛ديحوتلانمةعافشلاهذهفءىضترانملالإةعافشلانوكت

نودنماعيفشالوايلوهللعجيملوءىلاعتهللاريغنعهءاجرعطقاصلخمادحومناك

.'"”هناحبسهللا

اميهف:ةلطابلاامأ,ةحيحصىرخأوةلطابةعافشىلامسقنتاذهبةعافشلاف

امكهللادنعمهلءاعفشمهنأنومعزيومهنودبعيثيحمهمانصأيفنوكرشملاهبقلعتي
انؤاعفشءالؤهنولوقيومهعفنيالومهرضيالامهللانودنمنوديعيو#:ىلاعتلاق

4٢۳ىفلزهللاىلاانوبرقيلالامهدبعنام$:نولوقيوء٢هللادنع

نذإالاوءهلعوفشملاوعفاشلانعىضرلاكاطورشتعمجيتلايهف:ةحيحصلاامأو

ماعنألاةروس(٢
ةيدوعسلاةسسّوملا.يندملاةعبطم.نيدمحألاةمكاحميفنينيعلاءالج.يدادغبلايسولألانبابريهشلانيدلاريخنامعن(٠

ص.٤٤٤صءرصمب

.۱۸:ةيآلا,سنويةروس(۱

.۳:ةيآلا,رمزلاةروس(۲
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ةعافشلاطورشيفعقودقفالخلاو٠ابيرقتهيلعقفتماذه:تلق٠""ةعافشلاب

.-ىلاعتهللاءاشنا-مداقلاثحبملايفيتأيسامكءةحيحصلا

امنإتابثإلاتاياونيرفاكلانيكرشملابةصاخيفنلاتايآنإ:مهلوقةصالخو

ىفونمف؛هبنونيديامومهناميإىضتراىلاعتهللانأل نينمّؤملانمنيدحوملليه

يفناكهيلعامفويملنمو؛هللانذإبةنجلالخدتابجاووقوقحنمهيلعاممهنم

امإاهنمجرخيمثرانلالخدالإو,هلعفشينملهنذإبةنجلاهلخدأءاشنإءهللاةئيشم

عمجلانكميكلذيو......دحومرانلايفدلخيالذإ,ءامسلابرةمحربوأءايبنألاةعافشب

امكلقعلاوةنسلاونآرقلاةلدأهدرتاذهنأالإءةعافشلاتايآيفيفنلاوتابثإلانيب

.يتايس

صءه۲٠١٠٤٠ح٠يزوجلانباراد.ةيناثلاةعبطلا.ةيميتنباةمالعللةيطساولاةديقعلاحرش.نيميثعلاحلاصلادمحم(۳

٠ءةعبارلاةعيطلا.ةيطساولاةديقعلاىلعةيلوصألاةيوجألاوةلئسألا.ناملسلادمحملازيزعلادبع:رظنأنايبديزملء۸

.۸٢۲۲صم۱۹۷۱ه۱

 ۱
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يناثلاثحبملا

ميركلانآرقلايفةعامشلاطورش

نأالإءةمألاعامجإوةنسلاونآرقلايفةتباثةعافشلالصأنأقبساميفانركذدقل

هلةيكلاملاتبثينأدارأىلاعتهللانألكلذ.تابثإلالئالدنمرثكأاهيفيفنلالئالد

تاعافشلاىلعلاكتإلامدعوءحلاصلالمعللسانلاممهذحشينأدارأامك.هناحبس

٠هللانودنمادادنأنوكرشملاهيفذختايذلاتقولاكلذيفاميسالينامألابقلعتلاو

كلتنماوصلختيلديحوتلامهسوفنيفىلاعتهللاسرغكلذلوءىفلزهللاىلامهوبرقيل

.هللابكارشإلاىلإمهتلصوأيتلاةلطابلاراكفألاو.ةفئازلادئاقعلا

يفنوةعافشلايفنةبلغىلوألاةلهوللانتعلاطلةعافشلاتايآانولتوأانعمساذإو

ةاجنلابابسألكيفنو«ملاظملانعضوعلالوبقيفنويلولايفنوليلخلايفنوعيفشلا
حلصتالاهنكلءرطاخملانمايندلايفةاجنللبابسأاعيمجهذهنأرابتعابباسحلاموي

نماهيلإلصنةجيتنلاهذهءةرخآلاباذعوةمايقلامويلاوهأنمةاجنللابابسأنوكتنأ
يذلايراكنتسإلاماهفتسإلاوأيفنلاتاودأزوربلةعافشلاتايآنمريثكعامسلةلهولوأ

."“ىفنلاهتباجإ

نكميالذإءزيزعلاهباتكيفىلاعتهللااهركذاطورشةتبثملاةعافشللنإف,هيلعو

ثيحنمكلذوءةمألاهيفتفلتخااممطورشلاكلتضعبواهبالإةعافشلاققحتتنأ
امكراركتلاوةلاطالانعادعبراصتخالانمءيشباهنعثدحتنفوسوءليوأتلاوريسفتلا

:يلي

:ةعافشلاىلعةردقلا:الوأ

دقفكلذلوءىلاعتوهناحبسهللاالإةمايقلامويةعافشلاىلعةردقلاكلميدحأال
مهتعفنمنوديريناثوألانمءاعفشهنودنماوذختانيذلاكئلوأىلاعتهللاىعن
:هلالجلجلاقامدنعاهيلعرداقلاوهذإهناحبسهلةعافشلاتبثأوءمهترصنو

 

.١٠صءرشععباسلاباتكلا.يمالسالافوصتلابتكةلسلس.ةعافشلا,يقوسدلاقورافروتكدلا(٤

esmana



 

ير

TRپا50نرس

هلللق.نولقعيالوائيشنوكلميالاوناكاولوألقءاعفشهللانودنماوذختامأ
0نوعجرتهيلإمثضرألاوتاومسلاكلمهلاعيمجةعافشلا

هللاىلإمهبرقتاهنأبةددعتملابابرألاوأةهلآلاهذهلمهتدابعنوللعيمهعيمجو

يهةرخأآلابمهنمنمّوينملةرخآلايفوءرضلاعفدوعفنلابلجلمهلءاعفشاهنأوءىفلز

هلإلانأبنونمّؤيوءتوملادعباهيفمهتداعسقيقحتومهنعباذعلاعفدلءاعفشاضيأ

اهلنوتبثيف٠.هصصختيفاهنمدحاولكقئالخلانوكلافيرصتلاهضوف

."۷هلإلانعلعفلاورمألايفةلقتسمتايلعاف

كلتنأل,هنولوقياميفنوبذاكمهنأهناحبسنيبوءمهاوعدىلاعتهللالطبأدقو

كلمتالىلوأبابنميهفءارضالواعفناهسفنلكلمتالهللانودنمةدوبعملاةهلآلا

.ةعافشلا

الةعافشلانأحضوأوزيزعلاهباتكيفمهمعازمبىلاعتوكرابتهللاددناماريثكو

كلاملالإةمايقلامويةردقلانوكتالواهطورشنمةردقلاذإ,اهيلعردقينممالإنوكت

ةينارقلاتايآلانمكلذىلعلدأالو""دحاولاهلل,مويلاكلملانملیكلملا

الامهللانودنمنودبعيو¥:ىلاعتهلوقكاضيرعتوأةحارصىنعملااذهيوحتيتلا

يفملعيالامبهللانوئبنتألقهللادنعانؤاعفشءالؤهنولوقيومهعفنيالومهرضي

نيذلاكلميالو:هلوقو"4نوكرشيامعىلاعتوهناحبسضرألايفالوتاوامسلا

نوعدتنيذلاوإل:هلوقوء٩‰4نوملعيمهوقحلابدهشنمالإةعافشلاهنودنمنوعدي

اوباجتسااماوعمسولومكءاعداوعمسيالمهوعدتنإريمطقنمنوكلميالهنودنم

نيذلااوعدالق:هلوقو٢هريبخلثمكئبنيالومككرشبنورفكيةمايقلامويومكل

نمامهيفمهلاموضرألايفالوتاومسلايفةرذلاقثمنوكلميالهللانودنممتمعز

£٤-۳٤:ةيآلاءرمزلاةروس((٥

.١٠ص.رشععباسلاباتكلا,يمالسالافوصتلابتكةلسلس.ةعافشلا.يقوسدلاقوراف(٢

١۱:ةيآلا.رفاغةروس(۷

.۱۸:ةيآلاءسنويةروس(۸

.٦۸:ةيآلا,فرخزلاةروس(۹

.١۱-١١:ةيآلاءرمزلاةروس(٠
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نماهريغو"'هلنذأنملالاهدنعةعافشلاعفنتالو.ريهظنممهنمهلاموكرش

ىلاعتوهناحبسهللالإنوكتاليهوةعافشلاطورشنمةردقلانأىلعةلادلاتايآلا

.اهبمهلهنذإدعبنيحلاصلاهدابعوهلسروةتكئالمنمءاشينمهكيلمتبوأ,ةلاصأ

:مالسالايفلوخدلا:ايناث

نيكرشملانأل,كرشلاداضيامانهمالسإلابينعأوءاملسمهلعوفشملانوكينأيأ

.ةمألانيبفالخالبمنهجرانيفنيرفاكلاو

حراوجلالامعأنمرهاظلالمشيفءناميإللانمضتمنوكيواريثكقلطيمالسإلاو

هتكئالموهللابناميإلاكبلقلالامعأنمنطابلالمشيامك...جحلاوموصلاوةالصلاك

غتبينمو:هلوقو"٠مالسالاهللادنعنيدلانإ:ىلاعتهلوقليلدبهلسروهبتکو

مالسإلاوههريغانيدهللالبقياليذلامالسإلافء٠”هنملبقُينلفانيدمالسإلاريغ

مالسإلاوهاذهو."ةرهاظلالامعألاوةيبلقلالامعألاوناميإلانمضتييذلا

ءنآرقلايآرثكأيفلمعلابناميإلاطابترالكلذوءةعافشلاتوبثل-ةقيقح-بولطملا

.هيفيساسأنكرلمعلاف

ديعولانألءمهريغوناثوألاةدبعنمنيرفاكلاونيكرشمللةعافشالفكلذىلعو

هذه؟هئدابمباولخأوأهميلاعتقيبطتيفاورصقمهناالإمالسإلااولخدنيذلانيدحوملا

اهديقنمونيدحوملارئاسلةعافشلاقلطأنمنيبفالخلااهيفعقواممةلأسملا

نابقفتملكلانأالإ,-هللاءاشنإثلاثلالصفلايفيتأيسامك-مهنمنيبئاتلاب
۰r10)۰ماب۰..-2۰۰

يفهل'قشيذإ-رايكيبنلامعنيكرشملانمىنثتسيومهلةعافشالنيكرشملا

.٢۲ةيألاءأبسةروس(٢

.١۱:ةيآلا,نارمعلآةروس(٢
.٥۸:ةيآلا,نارمعلآةروس٢
رشنلاوةعابطللقرايبلاراد٠ىلوألاةعبطلا.ةيواحطلاةديقعلاحرشبيذهت٠ةميلحىفطصممعنملادبعرظنأنايبديزمل(٤

ِ.٤۲۸-٢٢٦ص.م۱۹۹۷-ه٨۱٤۱توریبعيزوتلاو
ةلادلاثيداحالامظعمنأفيفختيهامنإو-ةقيقح-ةعافشتسيليهفالإوءازواجتةعافشرمألااذهىلعقلطي٥

هنميلغيراننمحاضحضيفلعجيفءهمايقلاموييتعافشهعفنتهلعل»:ثيدحالإمهللاةحارصةعافشلاظفلركذتملكلذىلع

۱۳oصء٣ج٬ظافحلاةريخذوء١١ooصء٤يدعنبا:رظنأ
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:ةعافشلابنذلا:اثلاث

 

ءالوقهليضرونمحرلاهلنذأنملوءهللارمأبالإةمايقلامويةعافشلانوكتال

هلوقاهنمةريثكتايآيفميركلانآرقلاكلذىلعصنذإ,ةمألانيبقافتالحماذهو

9الإهدنععفشييذلااذنمل:ىلاعت

ضعبدجنامنيبف...ةعافشلابمهلنوذأملايفةمألانيبفالخلاعقودقواذه

يفءيشلكنأبابنمكلذوءيعطقلايفنلاىلعلدينذإلابءانثتسالانأىريءاملعلا

نيدحوملارئاسلةعافشلاقلطأنمنأىرن.ىلاعتهنذإبالإققحتيالومتيالدوجولا

ديقنمامنيبءىلاعتهللاةئيشمبسحبكلذوءمهلنوذأملايفمهنمةاصعلالخدي

نممتتالةعافشلانأل,مهلنوذأملانمضنولخديالمهنأىريمهنمنيبئاتللةعافشلا

ءهناقتاولمعلانسحوءاهقدصوةديقعلاءافصنيباوعمجنيذلانيحلاصلاةدابعلالإهللا

ةمتاخبةربعلاوهلمعبيزجمناسنإلانأةيمالسالاةديقعلاتايلكنمنأواميسال

الإعفشيسيلف.ةعافشلاتقوبوهيفعوفشملاوعفاشلابقلعتينذإلانأىلع...ناسنإلا

عفشينأهلسيلوءهلهللانذأينأدعبالإعفشينأهلسيلو,ةعافشلايفهلهللانذأنم

.هيفعفشينأهلهللانذأنميفالإ

:هلعوفشملانعاضرلا:اعبار

انألكلذءهلعوفشملانعاضرلاميركلانآرقلايفةيورخألاةعافشلاطورشنم

نأدجيزيزعلاباتكلاتايآعبتتنموهنعىضروهاضترانملعفشيامنإىلاعتوكرابت
مهلاوقأيفرهظفمهناميإقدصنيذلانينمْؤملاهدابعليهامنإىلاعتهللاةيالو
زمريهةيالولاهذهونيذلاىلومهللانأكلذ:ەناحبسلوقي.مهلاعفأو
لهأنميضرمللالإةمايقلامويةعافشلانوكتالكلذىلعوءلوبقلاناونعو.اضرلا
نممهوىضترانملالإنوعفشيالو$هتكئالمفصويفىلاعتهلوقليلدبديحوتلا
ةعافشيهامومهاضترانيذلاءالؤهنمىلاعتوهناحبسنيبمثهتيشخ
٢٠۲:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٢
١٠:هيآلا.دمحمةروس(۷٧

.۲۸:ةيآلا,ءايبنألاةروس(۸
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مهيردمحبنوحبسيهلوحنموشرعلانولمحينيذلا%:ىلاعتهلوقيفةكئالملا

اوعبتاواوباتنيذللرفغاف.املعوةمحرءيشلكتعسوانيراونمآنيذللنورفغتسيو

اوضرعأنيذلانودميقتسملاليبسلااوعبتانيذلليهف"'”ميحجلاباذعمهقوكليبس

نمةميركلاةيآلاهذهلعجيزارلامامإلانأالإنيرصملانودنيبئاتللاهنأامك,هنع

:راتلايفنودلخيالمهنأل-اقحاليتأيسامك-ةاصعللةعافشلاتابثإيفلئالدلاىوقأ

.نآرقلانآرقلارسفيامريخوءةحضاوةيآلانأعم

.۷:ةيآلا,رفاغةروس



تثلاثلاثحبملا

ةيوبنلاةنسلايفةعافشلا

ىلإصوصنلالالخنمانفرعتف-هيَ-يبنلاثيداحأيفةعافشلاتدرودقل
نممهنمف.,ىرخأيفاوفلتخاواهنمعاونأيفاوقفتاءاملعلانإمث,ةددعتملااهعاوتنأ

رخآلاضعيلادنعو٠نامثىلإضعبلادنعتلصوةعافشلاو....اهافننممهنمواهتبثأ

رخآلاضعبلارصقوعاونألاركذيفءاملعلاضعبدارطتساىلإدوعيكلذوسمخىلإ

ىرخألاعاونألااهيفلخدتدقةدودحمعاونأيفةعافشلا

رخآلاقيرفلانوقفاويمهنأدجيةبوتلابةعافشلاديقينممالكيفرظانلانإوءاذه
ةدايزوءةنجلاباوبأعتفنمضتتةعافشلاهذهوةمايقلامويىربكلاةعافشلاتابثإيف
الإ,ليلدلااهيلعلديتلاتاعافشلاهذهيفنوضراعيالمهف....تاجردلاعفرو؛باوثلا
يفةعافشلاىلإاهمكحرمتسيثيحب.اهلمشترشحملاةعافشوأىمظعلاةعافشلانأ
اهرصحوأتاعافشلاددعركذمهبتكيفدجنالكلذلولزانملافيرشتوباوثلاةدايز

نمسانلاةحارإلرشحملايفنوكتيتلاىمظعلاةعافشلاىلعنوزكريامنإونيعمددعب
اهنوكوفقوملانمةحارإللرشحملايفاهنوكنيبةافانمالفءهتدشوفقوملالوه
سكعب.هلككلذنمضتتاهنكلةدحاوةعافشلانإفلزانملاعفروباوثلاةدايزل

ةينامثىلاةعافشلامهضعبلصوأدقف,نيدحومللةعافشلانوقلطينممالثمةرعاشألا
واعاونألاكلتنمضتتتناكنوءكلذنملقأىلاءاملعلاضعياهرصتخاو.عاونأ

نايحالانمريثكيفاهضعب

ءىمظعلاةعافشلا:يهعاونأةثالثةعافشلانأ-افلسرمامك-ةيميتنباركذدقو
اهلخدنموءاهلخديالنأرانلاقحتسانميفةعافشلاوءةنجلالهألوخديفةعافشلاو

ةعافشلانمعاونأةسمختباثلانأىلاميقلانباهذيملتبهذامنيب«"”اهنمجرخينأ

-1۹٦1صءها١٤,يزوجلانباراد.۲ج۲٠ط,ةيميتنبامالسالاخيشلةيطساولاةديقعلاحرش.نيميثعلاعلاصلادمحم

۷.
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هللامهحيريىتحيبندعبايبنءايبنألاىلاسانلااهيفبغرييتلاةماعلاةعافشلا:يهو

باسحالنملوخديفةعافشلاو,اهلهألةنجلابابحتفيفةعافشلاو,مهماقمنم

فيفختيفةعافشلاوءرانلانمديحوتلالهأنمموقجارخإيفةعافشلاوءةنجلامهيلع

°”ضايعيضاقلاو"”يوونلامامإلابهذكلذكو٠"رانلالهأضعبنعباذعلا

فقوملالوهنمةحارإللةعافشلا:يهماسقأةسمخةعافشلانأىلا"”يروفكرابملاو

اوبجوتساموقلةعافشلاوءباسحريغبةنجلاموقلاخدايفةعافشلا,باسحلاليجعتو

ءاهنمجرخينأنيبنذملانمرانلالخدنميفةعافشلاو-ٍةْيَي-انيبنمهيفعفشيفرانلا
فيفختيفةعافشلاىلااوقرطتيملوءاهلهألةنجلايفتاجردلاةدايزيفةعافشلاو

اميرلب.اهزاوجنوريالمهنأكلذينعيالوبلاطيبأكرانلالهأضعبنعباذعلا

نأرجحنباركذدقو,لكلاركذبدارطتسالامدعوءتاعافشلاضعبىلعراصتقالااودارأ

نباةمالعلانأدجنامنيبء°”كلذدعبةعافشلانمعونلااذهكردتساضايعيضاقلا

رثكأركذنأدعبلوقيذإءاهلخديالنأرانلابجوتسانميفةعافشلاىلاقرطتيملميقلا
ثيداحألارثكأو,هيلعلديثيدحىلعنآلاىلإفقأمل»:اهعاونأوةعافشلاثيداحأ

مهلوخددعبنوكتامنإءرئابكلابابرأنمديحوتلالهأيفةعافشلانأيفةحيرص

."*”«صنبهيفرفظيملفنولخديالفلوخدلالبقمهيفعفشينأامأو

نيبوحتفلايفضايعيضاقلاوءيوونلامامإلاهركذامرجحنبامامإلادروأدقو

يبأثيدحلكلذو.ةنيدملالهألةعافشلايهوةعباسةعافشدازدقءاملعلاضعبنأ

تامنملعفشأينإفلعفيلفةنيدملابتومينأعاطتسانم»:--يبنلانعةريره
سمخلانمةدحاونعجرخيالاهقلعتمنألةدراوريغهذهو»:لاقمث۷4«اهب

."*"«لوألا

‹ناوهشلاميهاربازيزعلادبعروتكدلاقيقحت؛لجوزعبرلاتافصتابثاوديحوتلاباتكشماهءةميزخنبقاحسانبدمحم(١

°94صءم۱۹۹۷-ها١٤ضايرلا.دشرلاةبتكمء۲ح٠٦٠ط
٢۳ص٠م١۱۹۸-ه٤£.توريب,ييرعلاثارتلاءايحاراد٣٠ح,ةثلاثلاةعبطلا.يوونلاحرشبملسمحيحص.يوونلا(٢
٢۷٤٠ص؛توريبةيملعلابتكلاراد٠٠ج.ئراقلايلعالملاهحرشءافشلاحرش٠ءضايعيضاقلا(٢
.ةرهاقلا,ةيميتنياةبتكم۷ح۲٠ط؛يذمرتلاعماجحرشبيذوحألاةفحت,يروفكرابملانمحرلادبعنبنمحرلادبعدمحم(٤

۱۲۸.۱صء۱٦۱۹هه0٥

.٢۲٤ص؛ةيفلسلاةبتكملاء١٠ح,يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأ(٥

.١۱حء۷۷صدوبعملانوع
صء۲جء(٢۸٢مقر.كسانملايفباب.ناميالابعشيفيقهيبلاهجرخأ(۷
.۲۸٤صءةيفلسلاجءيرابلاحتف.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأ(۸
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یرخآةعافشعبتتلابيلرهظو»:لوقيثيحىرخأةعافشرجحنبالرهظدقواذه

هجرخأاماهدنتسمو٠ةنجلالخدينأهتائيسوهتانسحتوتسانميفةعافشلايهو

هللاةمحربدصتقملاوباسحريغبةنجلالخديقباسلا:لاقسابعنبانعيناربطلا

نأابيرقمدقتدقوء"وأييبنلاةعافشباهنولخديفارعألاباحصأوهسفنلملاظلاو

ىرخأةعافشومهتائيسومهتانسحتوتساموقمهنأفارعألاباحصأيفلاوقألاحجرأ

ةعاقشلاهذهىلعليلدلاو«طقاريخلمعيملوهللاالإهلإاللاقنميفهتعافشيهو

عفشو.ةكئالملاتعفش:ىلاعتهللالوقيف»:لاق,اعوفرمديعسيبأثيدحةريخألا

جرخيفرانلانمةضبقضبقيفنيمحارلامحرأالإقبيملونوملسملاعفشوءنويبنلا

ريخلايأطقاريخاولمعيمل:هلوقبدارملانأىلع٠«طقاريخاولمعيملاموقاهنم

دعبواهبالإةنجلاءرملالخدياليتلا,هتابلطتموناميإلاةحصطورشنعدئازلا

هيضتقياماذه,ناميإلاوديحوتللنمضتملاريخلاقلطميفندارملاسيلوءاهئافيتسا

."”ةلأسملابةقالعلاتاذصوصنلاعومجميلمعلا

اهددعيففلتخانإوةنيعمتاعافشىلعتقفتادقةمألانأانلحضتيمدقتاممو

وأ«ناتعافشنمضتتاهنأالإةدحاوةعافشءاملعلاضعبركذيدقنإيظفلفالخوهف

ةعافشلاىلعنوزكريءاملعلاضعبنأامك....رخآفلؤميفتاعافشلاضعبكردتسيهنأ

نألراصتخإباهريغنوركذيمث.اهيلعةمألاعامجإرابتعابفقوملايفىمظعلا
.اهيفةجردلاةدايزوءةنجلاباوبأحتفةعافشنماهادعامنمضتتىمظعلاةعافشلا

ةعافشلاك:ىلوألاف,اهيففلتخمىرخأو,اهيلعقفتمةعافشكلانهنإفءهيلعو

:تاجردلاعفروباوثلاةدايزةعافشو.اهلهألوخدوةنجلاباوبأحتفةعافشوىربكلا

.اهركذنمدنعءهتائيسوهتانسحتواستنميفةعافشىلاو

ىلعنيرصمللةعافشلاورافكلاضعبنعباذعلافيفختيفةعافشلاف:ةيناثلاام

سعاضووهويناعتصلانمحرلادبعنبىسومهيفس:لاقوء۲۷۸صء١٠ج.ةعافشلايفبابعمجملايفيمثيهلاهركذ(۹

.۱۸۹ص١٠مقربريبكلايفيناربطلاو
.۲۹٤-٢٤ص,ةيفلسلاةبكملا١٠ح.يرابلاحتف ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأ(٠
يسلايطلاوء١٠۲۹ص.١۱جء(۳۱۷)ثيدحلامقرءمهروبقنمنوثعبيامدعبسانلارشحيفباب.ناميالابعشيفيقهيبلاهجرخأ(١

ص.۱جءهدنسميف
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تاعافشلاهذهحضتتفوسوءةنجلامهلوخدوأرانلانمةاصعلاےورخيفءاوسئابل

:يليامكةيلاتلابلاطملايفليلدلاركذب

:اهيلعقفتملاةعافشلا:لوألابلطملا

:ىمظعلاوأىربكلاةعافشلا

ءباسحلاليجعتبمهنيبىضقيىتحفقوملالهأل-ولي-هتعافشيه:اهفيرعت

الإنوكتالوء-مالسلامهيلع-ىسيعوىسوموميهاربإوحونومدآءايبنألاعجارتينيح

لوهنماوحيرتسيلقلخلانيبيضقينأهناحبسهللالأسي--دمحمانديسل

.نيملاعلاىلعهلضفرهظيفنورخآلاونولوألاهطبغيفهلهللابيجتسيفءفقوملا

اجقيامانارجحنبارکذدقوءاذه

`:يوبطلالاقو.عامجإلاهيفلقنفيدحاولاغلابو٠ةعافشلاهبدارملا لهأرثكألاق:

جرخأمثفقوملابركنممهحيريل-يي-يبنلاهموقييذلاوهدومحملاماقملاليوأتلا

."ةعافشلاقلطماهضعبيفو؛كلذبحيرصتلااهضعبيفثيداحأةدع

يتلاةعافشلا,نكلةعافشلادومحملاماقملابدارملانأحجارلانأىلارجحنبابهذو

لصفيفةماعلا:لوألا.ناعوندومحملاماقملايفةروكذملاثيداحألايفتدرو

ذإءرجحنبالملسيالاذهو٠"“رانلانمنيبنذملاجارخإيفةعافشلا:يناثلاوءءاضقلا

ريغبلوأتنأنكميذإءرئابكلاباحصألةعافشلاىلعاليلدةيآلاهذهربتعتنأنكميال

يتلاتاعافشلاعيمجلماعدومحملاماقملانأضعبلاىريدنع"ةعافشلا

لوهنمةحارإلاةعافشبهورسفنيرسفملاروهمجنكلألي-دمحمانيبناهيتوأ

.̀هريغنودامهبهصاصتخالةنجلالوخدوءفقوملا

:V4هيآلا.ءارسالاةروس(۳٢

٢٠٤٠صةيفلسلاةبتكملاء١۱ح.يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتفءرجحنبيلعنبدمحأ(٤
نباظفاحلانأالإ.ثحبلاةيشاحيفقيسامكلاوقألانمهذهريغدومحملاماقملايفركذدقو.۲۷£ص٠قباسلاعجرملا(٥

هءانثودمحلاءاولهءاطعانإف.ةماعلاةعافشلاىلااهلكلاوقألادرنكميوس:الئاقروهمجلاهحجرامحيجرتىلاىهتنارجح

٠هيفعفشييذلادومحملاماقمللتافصكلذلك,ليربجنمبرقاهمايقو,هيسركىلعهيدينيبهمالكو٠هيرىلع
.٢٤٤ص۱۱۰ح٠سقلخلانيبد

قراشملا,يملاسلارظنأ(٦

ص٠.توری«ةيملعلابتكلارادء۲حءديحوتلايفلوصألاملعىلإلوصولاملسحرشبلوبقلاجراعميمكحنبدمحأنبظفاح)۷٦۳

٢.
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ركذنألءاهضعبىلعرصتقنسثيداحأةدعىمظعلاةعافشلاىلعتلددقل:اهليلد

قرطوبراقتمظفلبءاجدقثيداحألارثكأنأىلعءلقتسمثحبىلاجاتحيعيمجلا

:يليامىمظعلاةعافشلاتوبثىلعةلادلاثيداحألاكلتنموءةفلتخم

محلب-يي-هللالوسرىتأ:لاق-هنعهللايضر-ةريرهيبأنعيورام١

مويسانلاديسانأ»:لاقمث-ةسهناهنمسهنف-هبجعتتناكوعارذلاهيلإعفرف

ديعصيفنيرخآلاونيلوألا:ةمايقلامويسانلاهللاعمجي؟كلذمبنوردتلهوةمايقلا

الامبركلاومقغلانمسانلاغلبيفءسمشلاوندتورصبلامهذفنيويعادلامهعمسيفدحاو

دقامنورتالأهيفمتنأامنورتالأ:ضعبلسانلاضعبلوقيفءنولمتحيالامونوقيطي
٠مدآاوتئا:ضعبلسانلاضعبلوقيف؟مكبرىلامكلعفشينمنورظنتالأ؟مكغلب

كيفخفنو٠هديبهللاكقلخ,رشبلاوبأتنأ:مداينولوقيف-مالسلاهيلع-مدآنوتأيف

ىلاىرتالأهيفنحنامىرتالأكبرىلإانلعفشاءكلاودجسفةكئالملارمأوءهحورنم
بضغينلوءهلثمهلبقبضغيملابضغمويلابضغييرنإ:مدآلوقيف؟انغلبدقام

اوبهذايريغىلااوبهذايسفنيسفنهتيصعفةرجشلانعيناهندقهنأوءهلثمهدعب

ادبعهللاكامس٠ضرألاىلالسرلالوأتنأحوناي:نولوقيف:احوننوتأيفءحوتىلإ

يبرنإ:مهللوقيفانغلبدقامىرتالأ؟هيفنحنامىرتالأءكبرىلإانلعفشاءاروكش
ةوعديلتناكدقهنإوءهلثمهدعببضغينلوهلثمهلبقبضغيملابضغمويلابضغدق

ميهاربانوتأيف.-ميهاربإىلإاوبهذا,يسفنيسفن٠يموقىلعاهبتوعد

هيفنحنامىلإىرتالأ,كبرىلإانلعفشاضرألالهأنمهليلخوهللايبنتنأ:نولوقيف

بضغيملابضغمويلابضغدقيبرنإ:ميهاربإمهللوقيف؟انغلبدقامىلاىرتالأ؟
اوبهذاءيريغىلااوبهذاءيسفنيسفنءهتابذكركذوءهلثمهدعيبضغيالوءهلثمهلبق

هللاكلضفءهللالوسرتنأىسوماي:نولوقيفةي-ىسومنوتأيفءىسومىلإ
دقامىرتالأ؟هيفنحنامىرتالأ,كبرىلإانلعفشاءسانلاىلعهميلكتيوهتالاسرب

هدعببضغينلو.هلثمهلبقبضغيملابضغمويلابضغدقيبرنإ:مهللوقيف؟انغلب

نوتأيف.وأي-ىسيعىلإاوبهذاءيسفنيسفن.اهلتقبرموأملاسفنتلتقينإوءهلثم

تملكوهنمحوروميرمىلااهاقلأهتملكوهللالوسرتنأىسيعاي:نولوقيفىسيع

ءانغلبدقامىرتالأءهيفنحنامىلاىرتالأكبرىلإانلعفشاءايبصدهملايفسانلا

بضغينلو‹هلثمهلبقبضغيملابضغمويلابضغيبرنإ-مالسلاهيلع-ىسيعلوقيف

_—_—
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-دمحماوبهذا,يريغىلإاوبهذا,يسفنيسفنءابنذهلركذيملوهلثمهدعب

نممدقتامكلهللارفغو.ءايبنألامتاخوهللالوسرتنأدمحماي:نولوقيفءينوتأيف

قلطنأفءانغلبدقامىرتالأءهيفنحنامىلاىرتالأءكبرىلاانلعفشاءرخأتاموكينذ

نسحوهدماحمنمينمهليويلعهللاحتفيمث؛يبرلادجاسعقافشرعلاتحتيتأف

عفشا,هطعتلس.كسأرعفرادمحماي:لاقمثءيلبقدحألهحتفيملائيشهيلعءانثلا

نمكتمأنمةنجلالخدأدمحماي:لاقيف.يتمأيتمأبراي:لوقأفيسأرعفرأف.عفشت

نمكلذىوساميفسانلاءاكرشمهوةنجلاباوبأنمنميألابابلانمهيلعباسحال

ةكمنيبامكلةنجلاعيراصمنمنيعارصملانيبامنإهديبدمحمسفنيذلاوءباوبألا
)۸٦۳(

«يرصبوةكمنيبامكوأءرجهو

سفنلمحتىرخأةياوريراخبللوءةريرهيبأقيرطنعملسمهدروأثيدحلااذه

تناكوءعارذلاهيلإتعفرفةوعديف-ويي-يبنلاعمانك:ةريرهيبأنعىنعملا

نيلوألاهللاعمجينمينوردتلهمويسالاديسانآ»:لاقوةسهناهنمسهنف

لوقيف.سمشلامهنموندتوءيعادلامهعمسيوءرظانلامهرصبيفءدحاودیعصيفنيرخآلاو

ىلإمكلعفشينمىلإنورظنتالأ؟مكغلبامىلإ؟هيفمتنأامىلإنورتالأ:سانلاضعب

كقلخشيلابأتنأ.مداي:نولوقيف,هنوتآیف.مدآمكوبأ:سانلاضعبلوقيف؟مكبر

ىلاانلعفشتالأءةنجلاكنكسأو,كلاودجسفةكئالملارمأوءهحورنمكيفخفنوءهديبهللا

الوءهلثمهلبقبضغيملابضغبضغيبر:لوقيف؟انغلباموهيفنحنامىرتالأ؟كبر

اوبهذا.يريغىلإاوبهذا,يسفنءيسفن:تيصعفةرجشلانعيناهنوءهلثمهدعببضغي

ادبعهللاكامسولهأىلالسرلالوأتنأحوناي:نولوقيف:احوننوتأيفءحونىلإ
يبر:لوقيف؟كبرىلااتلعقشتالأءانغلبامىلاىرتالأ,هيفنحنامىلإىرتامأءاروكش

دجسأفءينوتأيف-ٍةْأَي-يبنلااوتئا,يسفنيسفنءهلثمهلبقبضغيملابضغمويلابضغ
)۹٦۳( «هطعتلسو.عفشتعفشاوكسأرعفرادمحماي:لاقيف.شرعلاتحت

نوركذيالوهقرطرثكأنمهلبقاموثيدحلااذهنودرويةمئألانمريثكلانأىلع

لوأقايسىضتقمو.ماقملااذهيفدوصقملاهنإفءءاضقلالصفلىمظعلاةعافشلارمأ

فالتخالاضعبثيدحلامقرعمانلمحنمةيرذس:بايء(١٠)ريسفتلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(۸

هقفشهئاکیوهتمأل-يبنلاءاعدبايناميالاباتکيفملسمو٠ءيلامجالاىنعملايفرثوياليذلاظفللايفةدايزلاو هقفش

.۱۳۷صء۱ج.مهيلع

.9°5ص(٠٤)ثيدحلامقرء«..هموقىلإاحونانلسرأدقلو»:ىلاعتهلوقباب«ءايبنألاثيداحأباتكيفيراخبلاهجرخأ(۹

س
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لصقينأيفءايبنألانمهدعبنمفمدآىلانوعفشتسيامنإسانلانإفثيدحلا

.هقرطرئاسنمهتاقايسهيلعتلدامك,مهماقمنماوحيرتسيوسانلا

دمحماييتمأيتمأبرايلوقأف):-ي-هلوقحرشيفيبطرقلامامالالوقي
هنأىلعلدياذه»:ةرابعلاهذهحرشيفلوقيء(هيلعباسحالنمكتمأنمةنجلالخدأ

هيلعباسحالنملاخدإبرمأاملهنإف,فقوملالهأباسحليجعتنمهبلطاميفعفش

ةياورلايفلاقكلذلومهريغوهتمأنمباسحهيلعنمباسحيفعرشدقفهتمأنم

ناموقيفمحرلاوةنامألالسرتوهلنذؤيوموقيف-ادمحمنوتأيف»:ىرخألا

.انيميطارصلايتبنج

سانلااجليتلاةعافشلايههذهنألثيدحلالصتياذهبو»:ضايعيضاقلالوقي

ةعافشلاتلحكلذدعبمثدابعلانيبلصفلاوفقوملانمةحارإلانهوءاهيفهيلا

"يهتمأيف

كلذكةمايقلاموينونمّوملاعمجي»:لاق-ٍَي-يبنلانأسنأنعيورام-٢
مدآاینولوقیف.مدآنوتأیفاذهانناکمنمانحيريىتحانبرىلاانعفشتساول:نولوقيف

اذلعقشاءءيشلكءامسأكملعو.هتكئالمكلدجسأوءهديبهللاكقلخ؟سانلاىرتامأ

ءباصأيتلاهتئيطخمهلركذيو؛كانهتسل:لوقيف.اذهانناكمنمانحيريىتحكربىلإ

تسل:لوقيفاحوننوتأيفضرألالهأىلإهللاهثعبلوسرلوأهنإفاحوناوتئانكلو
ميهاربإنوتأيفءنمحرلاليلخميهاربإاوتئايتلاهتئيطخركذيوءكانه

ةاروتلاهللاهاتآادبعىسوماوتئانكلوءباصأيتلاهاياطخمهلركذيوءمكانهتسل:لوقيف

نكلوءباصأيتلاهتئيطخمهلركذيوءمكانهتسل:لوقيفىسومنوتأيفءاميلكتهملكو.

نكلومكانهتسل:لوقيفءىسيعنوتأيفءهحوروهتملكوهلوسروهللادبعىسيعاوتثا

قلطنأفيننوتأيفرخأتاموهبنذنممدقتامهلهللارفغادبع-ويي-ادمحماوتئا

.۱۲۹ص٠ج:هتمألْوَأََي-يبنلاءاعدباب«ناميالاباتكءملسمهجرخأ((٠

صءم٦۱۹۹-۷

.۸٩-۷٥صء۳ح۰ملسمحرش.يوونلافرشنبییحی(۲
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هللاءاشامينعديفادجاسهلتعقويبرتيأراذإفهيلعيلنوف«يهريلعناساف

يبردمحأفعفشتعفشاوهطعتلسو.عمسيلق.دمحمعفرإ:يللاقيمثءينعدينأ
تعقو"ييرتيأراذإفعجرأمثةنجلامهلخدأفادحيلدحيفعفشأمثءاهينملعدماحمب

.هطعتلسوعمسيلقوءدمحمعفرا:لاقيمث٠ينعدينأهللاءاشامينعديفءادجاس

مثةنجلامهلخدأفادحيلدحيفعفشأمثءاهينملعدماحمبيبردمحأف.عفشتعفشاو
."«دولخلاهيلعبجوونآرقلاهسبحنمالإرانلايفيقبامبراي:لوقأفعجرأ

يفريسيفالتخاعمقباسلاىنعملاسفنبىزنعلالالهنبدبعمنعةياوركانهو

."۷ظفللا

اهتوبثيففلاخنمدجأمل(سانللباسحلاليجعتةعافش)ةةعافشلانمعونلااذهو

نيبتامك,نآرقلايآعمقفتتيهوقايسلااذهيفةدراولاثيداحألاةرثكل

.بيهرلافقوملاكلذيف-ٍةْْيَي-يبنلااهاضحييتلاةعيفرلاةناكملا

:اهلوخدوةنجلاباوبآحتفبةعاقشلا

ةنجلانولخديءالّؤهو,باسحريغبةنجلااولخديلماوقأيفةعافشلا:لوألاعونلا

-ويي-يبنلامهلعفشيثيحءافلأنيعبسلابفيرشلاثيدحلامهددحدقوءةرشابم

.باسحالبهللارمأبةنجلانولخديف

ةعافشيهو«ةنجلالوخديفنينمّوملاعيمجلنأيفةعافشلا:يناثلاعونلا

دعبةمايقلاموييفةاجنلامهلىلاعتهللابتكنيذلانينمّوملالكلمشتةماع

الوأىلاعتهللاةمحريويَ-يبنلاةعافشبنوكتامنإةنجلامهلوخدنأمهتبساحم

.اريخأو

«غمادلاقحلا»باقكىلإعجريلفهتالطبةلدأةفرعمدارأنمو.اليصفتوةلمجلطابلطابةمايقلامويمهبرلنينمؤولاةيزر(۳
.يليلخلادمحنبدمحأةمالعلاخيشلاةحامسل

.١٤۱۲۷صثيدحلامقرء(۱۹)«يديبتقلخامل»:ىلاعتهلوقبابءديحوتلاباتكيفيراخبلاهجرخأ

(٠٠٠۷)ثيدحلامقرءءايبنألاعمهمايقلاموييلاعتبرلامالكبابديحوتلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(٥
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هللالوسرهلاعدثيح؛نصحمنبةشاكعثيدح:لوألاعونلاليلد:اهليلد

يفجرشثيدحلاوباسحريغبةنجلانولخدينيذلاافلأنيعبسلانمهلعجينأ

:هصنونيحيحصلا

   

بکوکلایارمکیُأ:لاقفربجنبدیعسدنعتنک:لاق«نمحرلادبعنبنیصحنع

:لاقفءتغدلينكلوةالصيفنكأملينإامإ:تلقمثءانأ:تلق؟ةحرابلاضقنايذلا
.يبعشلاهانثدحثيدح:تلق؟كلذىلعكلمحامف:لاق.تيقرتسا:تلق؟تعنصاذامق

ةيقرال:لاقهنأيملسألابيصحنباةديربنعانثدح:تلق؟يبعشلامكٹدحامو:لاقق

يبنلانعءسابعنباانثدحنكلو؛.عمسامىلإىهتنانسحأدق:لاقفةمحوأنيعنمالإ

لجرلاهعمويبنلاو.:طيهرلاهعمويبنلاتيأرف.ممألايلعتضرع»:لاقهنأ-رلي

اذه:يلليقف.يتمأمهنأتننظفميظعداوسيلعقرذإ.دحأهعمسيلويبنلاو,نالجرلاو

قفألاىلإرظنأ:يلليقف.ميظعداوساذإفترظنفءقفألاىلإرظنانكلو.هموقوىسوم
ريغبةنجلانولخديافلأنوعبسمهعمو.كتمأهذه:يلليقفميظعداوساذإفءرخآلا

ةنجلانولخدينيذلاكئلوأيفسانلاضاخف,هلزنملخدفضهنمث«باذعالوباسح

-ٍةيَي-هللالوسراوبحصنيذلامهلعلف:مهضعبلاقفباذعالوباسحريغب
مهيلعجرخف.ءايشأاوركذو.هللاباوكرشيملومالسالايفاودلونيذلامهلعلف:مهضعي

ءنوقَرَيالنيذلامه»:لاقف.هوربخأف؟هيفنوضوختيذلاام»:لاقفيَ-هللالوسر
عدا:لاقفءنصحمنبةشاكعماقف«نولكوتيمهيرىلعونوريطتيالو؛نوقرتسيالو
ينلعجينأهللاعدا:لاقفءرخآلجرماقمث«مهنمتنأ»:لاقف.مهنمينلعجينأهللا
.ةشاكعاهبكقبس»:لاقف.مهنم

نوعبسيتمأنمةنجلالُخدي»:لاق-لِي-هللالوسرنأءنيصحنبنارمعنعو
الوءنوقرتسيالنيذلامه»:لاق؟هللالوسرايمهنم:اولاقباسحريغبأفلأ

.«نولکوتيمهبریلعو«نووتكيالو«نوريطتي

يفقباسلاثيدحلاةياهنيفءاجام:اهليلدفةعافشلاهذهنميناثلاعوتلاام

يقملسمؤء۳۳٠٠صء(١٤١٠)ثيدحلامقر:باسحريغياقلأنوعبسةنجلالخديباب.(۸۱)قاقرلاباتكيفيراخبلاهجرخأ
١ج٬باذعالوباسحريغبةنجلانيملسملانمفئاوطلوخدىلعليلدلاباب.ناميالاباتك

ء٠ج۰باذعالوباسحريغبةنجلانيملسملانمفئاوطلوخدىلعليلدلاباب.ناميالاباتكيفملسمهجرخأ(۷
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ةنجلالخدأ:يتمأءيتمأ»:--هلوقباوجيفىلاعتهلوقوهوءىمظعلاةعافشلا

لدتسيو٠"«....ةنجلاباوبأنمنميألابابلانممهيلعباسحالنمكتمأنم

امنيب«ةنجلايفعيفشلوأانأ»:-ويي-هلوقبةعافشلانمعونلااذهىلع""”ضعبلا

يلرهظيو«:ةعافشلانمعونلااذهليلدنايبيفلوقيثيحكلذريغىلارجحنبابهذ

باسحريغبةنجلانولخدينيذلاافلأنيعبسلاىلعةدايزلا--هلاؤسهليلدنأ

۸۰)

.هیجوريخألااذهنأىراو‹"«بيجأف

:مهتاجردعفرومهباوثةدايزلةنجلالهأيفةعافشلا

:اهفيرعت

يتأتمث....مهلىلاعتهللاماركإنمهنوقليامباهيفنومعنتيةنجلالهأنأبيرال
عفرتذإءالضفوىلوملانممهلاماركإ.ةنجلايفالعلاتاجردىلامهعفرتيتلاةعافشلا

نينمّؤمللةنجلايفةعافشهذهف,مهلامعأباوثهيضتقيناكامقوفةنجلايفمهتاجرد

.ةيويندلامهلامعأهيضتقتامقوفمهتاجردعفرومهباوثةدايزل

اهلىلد

مويهلعجاورماعيبأديبعلرفغامهللا»:ىسوميباثيدحيفأَيهلوق-

."^”«كقلخنمريثكقوفةمايقلا

يفهتجردعفراوةملسيبألرفغامهللا»-:ةملسمأثيدحيف--هلوق-

ا7نييدهملا

:هتانيسوهتانسحتواستنميفةعافشلا

نيبوهريغورجحنبامهنمءاملعلاضعيةعافشلانمعونلااذهركذدقل:اهفيرعت

ء٠جءمهيلعهئاكيوهتمأليبنلاءاعدبابءناميالاباتكيفملسمهجرخأ(۸٨

.۲۹۲ص؛نابلةباحصلارادء۲ط.ةيواحطلاحرشبيذهتيفيفنحلازعلايبأنبيلعمامالاك(۹

.٢۲٤صةيفلسلاةبتكملا؛١٠ح,يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف,رجحنبيلعنبدمحأ(٠

٣٢)ثيدحلامقرءساطوأةوزغبابءيزاغملاباتكيفيراخبلاهجرخأ(۱

.۳۸ص:٣جاإهلءاعدلاوتيملاضامغإيفبايءزئانجلاباتكيفملسمهجرخأ(۲
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مهيفعفشيفمهتائيسومهتانسحتوتساموقمهنأفارعألاباحصأيفلاوقألاحجرأنا
.^°ةنجلااولخديل

ةنجلالخديتاربخلابقباسلا»:هظفلوءسابعنبانعيناربطلاهجرخأام:اهليلد

فارعألاباحصأوهسفنلملاظلاو.هللاةمحربةنجلالخديدصتقملاوءباسحريغب

دمحمةعافشبةنجلانولخدي

فورعم»:نازيملايفيبهذلالاق,يناعنصلانمحرلادبعنبىسومهدنسيف:تلق

ربخلااذهدعو؛ثيدحلاركنم:يدعنبالاقولاجد:هيفلاقنابحنبانإفةقثبسيل

:طسوألاوريبكلايفيناربطللهبسننأدعبءعمجملايفيمثيهلالاقوء"*«هتاركنمنم

.”«عاضووهويئاعنصلانمحرلادبعنبىسومهيفو»

ال,ةعافشلانمعونلااذهتبثيالنأىلوألاف,ةعافشلاهذهليلدتبثيملاذإوءاذه

ءانثأ-ديعبنمالوبيرقنمال-اهيلإقرطتيملءاملعلانمريثكلاريثكلانأواميس
.تاعافشلاعاونأدادعت

:اهيففلتخملاةعافشلا:يناثلابلطملا

ضعبنعباذعلافيفختيف-يبنلاةعافشتوبثيفةمألاهذهتفلتخادقل

اورصأنيذلانيدحوملانمرئابكلاباحصأيفكلذكورفكلاةلمىلعاوتامنيذلارافكلا

هرکذنفوسريخألااذهواهتمرحبمهتفرعموءاهبمهملععممهمئارجومهيصاعمىلع

ركذيفوسوءاهيففلتخملاةعافشلاعاونأنايببابنمكلذوراصتخالانمءيشبنأآلا

.ةلدألانايبولاوقألاركذعممداقلالصفلايفليصفتلاب

:راشكلاضعبنعباذعلافيفختيفةعافشلا

قدصملعدقبلاطوبأناكدقف-يييبنلامعلةصاخةعافشلاهذه:اهفيرعت

ص:١٠ج.اطءريبكلامجعملايفيناربطلا(٤

.۳۷۸ص.١٠ج۰عمجملاءيمثيهلارظني
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نيحىلاهدلومنمهرومأنمءيشهيلعفخيملوءهتالاحعيمجيف-ةي-يبنلا
.*”قحوأريخىلاالإكشريالهنإفهعبتا:هنبايلعللوقيناككلذلوءهلاهتكا

ردقلاقبسفايعرشالايعيبطابحهبحيوهرصنيو-ةي-هطوحيبلاطوبأناكامك

ءهلرافغتسالانع-ٍْيَي-يبنلايهندقو.ةيماسلاةجحلاهللوهرفكىلعرمتساوهيف

“يلوأاوناكولونيكرشمللاورفغتسينأاونمآنيذلاويبنللناكام:ىلاعتلاقثيح

اوتاممهنأمهلرهظامدعبنميأء4باحصأمهنأمهلنيبتامدعبنمىبرق
كنإل:هلوقهيفىلاعتهللالزنأليقو.مهلرافغتسالانمعنمللةلعلاكوهفءكرشلاىلع

كيلعامنإكيلإكلذسيليأ,هتبارقلهتببحأوأهتيادهتببحأيأ,*4تببحأنميدهتال

ةيآلاهذهنيبيفانتالو,ةغمادلاةجحلاوةغلابلاةمكحلاهلوءءاشينميدهيهللاوغالبلا

هيلإهفاضأوهتبثأيذلانأل"١طارصىلايدهتلكنإو: ىلاعتهلوقو

."”ردصلاحرشوقيفوتلاةيادههنعىفنيذلاوةوعدلا

كرصنيوكطوحيناكبلاطابأنإهللالوسراي:تلق:لاقءسابعلانع٠اهليلد

."«حاضحضىلاهتجرخأفرانلانمتارمغيفهتدجو«معن»:لاق؟كلذهعفنلهف

لههللالوسراي:لاقهنأ-اضيأ-بلطملادبعنبسابعلانعىرخأةياوريفو

نمحاضحضيفوهمعن»:لاق؟كلبضغيوكطوحيناكهنإفءءيشببلاطابأتعفن
«رانلانملفسألاكردلايفناكلانأالولوران

بلاطوبآهمعهدنعرک-اهللالوسرنأيردخلاديعسيبنعو

.

›:لاقف.

.۹ەهغامد

 
٤٦٤٤ص٠م۱۹۹۱-١١٤۱,توریب,ریثکنباراد.١ط,ملسمباتكصيخلتنملكشأاملمهفملا,يبطرقلارمعنبدمحأ(۷

.١۱۱:ةيآلا,ةبوتلاةروس(۸
.٠٠:ةيآلاصصقلاةروس((۹
ىروشىلاةروس(٠

۱٠۳٠ص«توريب؛ةيملعلابتكلارادء۸ح١٠ط,يراخبلاحيحصحرشليراسلاداشرإ.ينالطسقلادمحمنبدمحأ(١
١٤۱۳ص۱جهيبسبهنعفيفختلاوبلاطيبالييبنلاةعافشباب«ناميالاباتکيفملسمهجرخآ(۲
يبطرقلا:٠٠ج.هيبسبهنعفيفختلاوبلاطيبأليبنلاةعافشباب,ناميالاباتكيفملسمهجرخأ(۳٢

ء٠۱ج٠۰طءمهفملاء

باتكيفء(٥۲۸۸)ثيدحلامقر.(٤٤)بلاطيبأةصقبابء(۳١)راصنألابقانمباتكيفيراخبلاهجرخأ(٤
.١٤۱۳صء۱ج٬ءهنعفيفختلاوبلاطيبنلاةعافشباب«ناميالا

eee
 
 



AEF Zzا

ب.ںورخالاةعلفم١۱۰

kirr 4 7

بلاطويأاياذعرانلالهأنوهأ»:لاق-لي-هللالوسرنُاءسابعنبانعو-

هغامدامهنميلغينيلعنبلعتنموهو.

ثيداحألاهذهنأبنيلدتسمةعافشلاهذهتوبثيف"*”ضعبلافلاخدقواذه

مهعقنتامف9:ىلاعتهلوقكرفاكللةعافشلايفنتيتلاةينآرقلاتايآلايفانتةفيرشلا

نمكلذىلعباوجلاو"“"%ىضترانملالإنوعفشيالل:هلوقوةعافش
:هجوا

باذعلانمصلختيتلايهوءةصاخةعافشيهامنإةيفنملاةعافشلانأ:لوألا

ءانبلاذإ,اهنيبضراعتالو؛مومعوصوصخنيبيهامنإةضراعملانمركذامةياغ

.نكممعمجلا

ببسيهنعففخهنعبذلاو--يبنلاماركإيفغلاباملبلاطابانأ:يناثلا

-ةَ-يبنلاقدصهتفرعمنمهدنعلصحامعم«هرفکببسبهقحتسيناكامكلذ

ىلا-ويييبنلاهبسنهيلعونحلاةكرببو-ويي-يبنلادوجوببسبكلذناكاملو

."”ىنعملااذهلثمىلعةعافشلاقالطإدعبتسيالوءهسفن

ربخأامنإوءهيفعفش-وأي-يبنلانأىلعصنهيفسيل»:ضايعيضاقلالوقي
هنمةكربٍ-ةأْيَي-هتعضرمةبيوثهقتعببهلوبأىقسامكهنعهبذوهنمهبرقهعفنهنأ

هتبعرالمهلةعفاشلايهةلاحلاهذهتناکو:مهبياذعنمكلذبفقفخفمهيلعتضاف

:لاقامك-يَ-هلاؤسو

اعفشامثيحهيجوبولقلاىلاهتءاسإوحميعفاشههجويف

له»:هلوقلمحياذهىلعوءهاقليامةشلاباذعهنمشُأادحأنأىريامفاذهعمو

١٤۱۳صء٣۲جبلاطيبأللييبنلاةعافشباب.ناميالاباقكيفملسمهجرخأ(٥

:رظنأ.دحألهوبسنيملوءمهفملايفيبطرقلاو.حتفلايفرجحنباوءملعملالامكايفيبصحيلافالخلااذهنعثدحت
يقهييلاوء۷0٤ص.٠ج.اطمهفملايبطرقلاو.١۲٤صء٠٠ج.حتفلارجحنباو.٦۹9ص.١ج.ملعملالامكا.يبصحيلا

.۹٢۲۵ص:١جءا:ناميالا

.۸٤:ةيآلا,رثدملاةروس(۷

.۲۸:ةيآلا,ءايبنألاةروس(۸

.۷٤°6صءم٦۱۹۹-١٤٤٠5؛توریبريثكنياراد:جءاط.ملسمصيخلتنملكشأاملمهفملاءيبطرقلارمعنبدمحأ(۹
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فيقختبهنعضوعوكلذىلعيزوجهنأالإ.ييبنللهرصنوهجذينعي«كلذهعفن

*`”باذعلا

ةعافشمهعفنتامفل:ىلاعتلاقدقف:ليقنإف»:يبطرقلامامإلالوقي

نيذلاءنيدحوملاةاصععفنتامكءرانلانمجورخلايفهعفنتال:هلليق“`”

.“`ةنجلانولخديواهنمنوجرخي

-يبنلاهافندقوءايندلايفهلمعامبةرخآلايفرفاكلاعفنتابثإاذه:ليقنإف

يفناکناعدُجنباهللالوسرای:تلق:تلاقةشئاعنعءناعدجنباثيدحيفوي
:امويلقيملهنإهعفنيال»:لاق؟هعفانكلذلهف,نيكسملامعطيومحرلالصيةيلهاجلا

:امهنيهجونماذهىلعباوجلاوء٠«نيدلاموييتئيطخيلرفعابر

.صاخلاىلعماعلاءانبيفمدقتام:لوألا

هارتالأ,كلذبعفتنيملهنأكفهنعففخاملرثأدجيملاملهنعففخملانأ:يناثلا

هیبسوهصمخأيفمنهجنمةرمجهباذعنأعم!؟هنماباذعشارانلايفسيلهنأدقتعي

ةدئافرهظتامنإورفاكلاباذعاصوصخوءلابجلاهقيطتالمنهجباذعنمليلقلانأ

٠ىلستيهريغبالوىلحيالنإهبلحامبلغتشمفبذعملاامأو.بذعملاريغلفيفختلا

."٠هتبلاعفنهللصحيملوعفتنيملهنأهيلعقدصيف

ىذأو.رشلالامعأويصاعملارئابكرفكللمهضعبةفاضإبةرفكلاضعينأامك

دادزيمثهرفكببذعيرفاكلاف......اباذعنودادزيءنيحلاصلاوءايبنألالتقو.نينمّوملا

شأبذعيكاذف,دالبلاودابعلايفهثادحإريثكوءهوتعوضرألايفهداسفإوهمارجإ

اباذعفخأناكف,هرفكردقببذعليبسلاهذهبنكيملنموءنوعرفيفليقامكباذعلا
الوءرفكلايفاعمتجانإولهجيبأباذعكبلاطيبأباذعسيلف,باذعلادشأبذعنمم

نممهريغكءايبنألاةلتقباذعالوهموقنمهريغباذعكدومثموقنمةقانلارقاعباذع

 

66صةعابطللءافولارادء١جءطءملسمدئاوفبملعملالامكإ.يبصحيلاضايعنبىسومنبضايع(٠٤

.۸٤:ةيآلا,رثدملاةروس(١
.۲۸۷صةركذتلا,يبطرقلا((٢

(t۳ء۱مقر.مهروبقنمنوثعبيامدعبسانلارشحيفباب.ناميالابعشيفيقهيبلاهجرخأ

ص۰توریب.ءریثکنباراد.\ح.اط.:ملسمباتكصيخلتنملكشأاملمهفملا,يبطرقلارمعنبدمحأ)٤٤

msm
ee,



س
.لاعفأىلعةازاجملاىلعهنأالوءباذعلاةفخهجوتتاذهبفءرافكلا

هللالوسرلاعباتناكهنأوه؛بلاطيبأبلحامءارونمةمكحلانأضعبلاىريو

ةصاخهيمدقىلعباذعلاطلسفءهموقنيدىلعمدقلاتباثرمتساهنأالإ,هتلمجبوْ

ماوهلال[1اوتينايلعويبارشضرعامنإو؛هموقنيدىلعامهايإهتيبنتل

انيمألبقتنكوتقدصدقلوقداصكنأتملعوينتوعدو

ملسيمل:ةعبرأ-ويي-يبنلامامعأنممالسالامهكردأنيذلانأقافتالابئاجعنمو

بلاطويأامهونيملسملايماسأيفانيملسيملنممساناكو.نانثاملساونانثامهن

ةزمحامهوملسأنمفالخبءىزعلادبعهمساوبهلوبأو,فانمدبعهمساو

ءةرخآلايفرانلابمهيلعىلاعتهللامكحنيذلاةرفكلانمبلاطابأنإفءةلمجلابو

هلهترصنوويي-دمحمهيخأنباعمهفوقونأالإ,ايندلايفمهلرافغتسالاعنمو

ةيصوصخيهو--يبنلاةكرببكلذوءهباذعنمءيشلاضعبففخدقهنعهعافدو

نأامكتاكردرانلانأواميسالءاهريغاهيلعساقيالوءةعافشلاةبترمىلاىقرتال

هريثكوهليلقةرانلاباذعنأذإ.هنماباذعدشأادحأننأىريالكلذعموهوتاجردةنجلا

هللاوميحصلايفثيداحألاكذبتتبثدقو-رانلانمهللاانذاعأ-لمتحيالوقاطيال

ملعأ

:رئايكلاىلعنييرصمللةعافشلا

‹ةيمالسالاقرفلانيبعساووريبكفالخهيفعقوةعافشلانمعونلااذه:اهفيرعت

نوكيسولقعلاوةنسلاونآرقلانمهبلدتستامو«ةقرفلكلوصأىلاهيففالخلادوعيو

.-هللاءاشنإ-ثلاثلالصفلايفةعافشلانمعونلااذهليصفت

ىيحيروتكدلاقيقحت٠ملسمدئاوفبملعملالامكإىمسملاضايعيضاقللملسمحيحصحرش٠يبصحيلاىسومنبضايع(٥٠
حتفءرجحنبا:رظنأنايبديزملا۹۷٩ص.م۱۹۹۸-ها١٤.ةروصنملارشتلاوةعابطللءافولاراد.١ط.ليعامسا

صء۱۱جءيرابلا

.١۹٠ص:ةيفلسلاةبتكملا,۷ح.يرابلاحتف.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأ(١
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فالتخاوءفقاوملانيابتيفريبكروداهلبهذملكلةيدقعلالوصألانأبيرالو
مأ؟ناكرألابلمعونانجلابقيدصتوناسللابرارقإوهلهالثمناميإلاف........ماكحألا

هريغواذهلك؟الصألمعلانودبقيدصتلايفكيمأ؟ةحصطرشاللامكطرشلمعلانأ

ثحيملااذهيفهحرشانيلعبعصياممةيمالسالاقرفلافقاوميفرثألاغلبأهلناكامم

.دودحملا

ءةنجلامهلوخديفرئابكلاىلعنييرصمللةعافشلالمشيةعافشلانمعونلااذهو

ركذبعونلااذهنعثيدحلايفءاملعلاضعبلصفيكلذلوءرانلانممهجورخيفكلذكو

.رخآلاضعبلاهلمجيامنيبنيعونلا

عفشيفرانلابجوتسانملةعافشلاىلعلديحيحصحيرصصنىلعفقأملواذه

نمديحوتلالهأيفةعافشلانأيفةحيرصثيداحألارثكأنأل.اهلخديالنأيفهل

وهوحتفلايفرجحنباهدروأامالإمهللاءرانلالوخددعبنوكتامنإ,رئابكلاباحصأ

.يتأيسامكفیعضوهورخآثیدحو«دیعب

رجحنباركذدقفنيدحوملاةاصعنمرانلابجوتسانميفةعافشلاليلدامأ:اهليلد

.بر:لوقيطارصلاىلعمكيبنو»:ملسمدنعةفيذحثيدحيف-يي-هلوق

هللالوسرلاق:لاق-امهنعهللايضر-سابعنبانعيورام:يناثلاليلدلاو

سلجأالءيربنمىقبيو:لاقءاهيلعنوسلجيفءبهذنمربانمءايبنألل»:-ٍوَْي-
:يدعبيتمأىقبتوةنجلاىلايبثعبينأةفاخميبريدينيبمئاقءهيلعدعقأالوهيلع

:لوقأف؟كتمأبعنصننأديرتامدمحماي:لجوزعهللالوقيفءيتمأيتمأبراي:لوقأف

مهنمو٠هللاةمحربةنجلالخدينممهنمفءمهبساحيفمهباعديفمهباسحلجعبراي

ىلامهبثعبدقلاجرباكاكصيطعأىتحعفشألازأامف,يتعافشبةنجلالخدينم

يفكيربضغلءرانللتكرتامدمحماي:لوقي-رانلانزاخ-اكلامنأىتحوءرانلا
.`”«ةمقننمكتمأ

.٢۲٤صءةيفلسلاةبتكملاء١٠ح.يرابلاحتف٠ينالقسعلارجحنبدمحأ(۷
.۱۸۷ص١جءاهيفةلزنمةنجلالهأىندأباب,ملسمهجرخأ(۸

تياثنيدمحميباجتحيملنيخيشلانأريغداتسإلاحيحصثيدحاذه:لاقو١٠٠صء٠ج.كردتسملايفمكاحلاهجرخأ(۹

دمحأنبدمحأ:رظنأنايبديزملو.ءهاجرخيملوةعافشلارابخأيفبيرغثيدحلاو٠هثيدحعمجيثيدحلاليلقوهو٠يتانبلا

١۱صءم۱١-٤١١٤۹۹۳,اطنط.ثارتللهيباحصلارادءىلوألاةعبطلا,ةعوضوملاوةفيعضلاةيسدقلاثيداحالا.يوسيعلا
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ريغهفعض»:يبهذلالاق‹يتانبلاتياثنبدمحمفعضلكلذوءفيعضثيدحلااذهو

دمحمهيفو»:ثيدحلااذهركذدعبعمجملايفيمثيهلالاقوء“'"«ركنمثيدحلاودحاو

۱فیيعضوهويتانبلاتباثنب

لاقو:رجحنبالاقوفيعض:يئاسنلالاقوءءيشبسيل:نيعمنبالاقو

نبالاقو٠ءفيعض:ينطقرادلالاقونيل:ةعرزوبألاقوثيدحلاركنم:متاحوبأ

.“'"ءاجتحالازوجيالوهثيدحنمسيلامهيبانعیور:نایح

مهلوخدلمشيثيدحاذهو"'”يتمأنمرئابكلالهأليتعافش»:-ولي-هلوق-

نمنيدحوملاجورخيفهنوركذيءاملعلانمريثكلانأالإءرانلانممهجورخوأةنجلا

.رانلا

:اهنمةريثكثيداحأفرانلانمنيدحوملاجورخيفةعافشلاليلدامأ

جرخي»:لاقوأي-يبنلانع-هنعهللايضر-نيصحنبنارمعنعيورام-

.“`<نييمنهجلابنومسيةنجلانولخديفٍ-وْيَي-دمحمةعافشبرانلانمموق

اذإ»:ةَهللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-يردخلاديعسييأنع-

يفهلنوكيقحاليفهبحاصلمكدحأةلداجمامفاونمآورانلانمنينمّوملاهللاصلخ

انناوخإانير:لوقي:لاقءرانلااولخدنيذلامهناوخإيفنينمّوملانمةلداجمايندلا

:مهللاقيفنوعمجيونولصيوانعمنوموصياوناكانبر:نولوقيهانعمبهركذفاوناك

ىلارانلاهتذخأدقاريثكاقلخنوجرخيفرانلاىلعمهروصمرحتفمتفرعنماوجرخأ

هللالوقيمث٠هبانترمأنممدحأاهيفيقبامانبر:نولوقي«هيتبكرىلاوهقاسفصن

اقلخنوجرخيفهوجرخأف؛ريخنمرانیدلاقثمهبلقيفمتدجونمفاوعجرا:لجوزع

يفمتدجونمفاوعجرإ:لوقيمث,هبانترمأنممادحأاهيفرذنملانير:نولوقيمثاريثك

رذنملانبر:نولوقيمثءاریثكاقلخنوجرخيفهوجرخأفريخنمرانيدفصنلاقثمهبلق
ريخنمةرذلاقثمهبلقيفمتدجونمفاوعجرا:لوقيمث,هبانترمأنممادحأاهيف

.١٠٤صييرعلاركفلاراد٤ج,يواجبلادمحميلعقيقحتءلاجرلادقنيفلادتعالانازيم.يبهذلادمحأنبدمحم(٠

.۳۸۰صء٠١٠عمجملا.يمثيهلا((١

راد.۹جء٠ط.اطعرداقلادبعىفطصمقيقحت.بيذهتلابيذهت.ينالقسعلارجحنبدمحأو.١٥٠٤ص٤جنازيملاءيبهذلا(٢
هيملعلابتكلا

.يتأيسامكهقرطعومجمبتبثيملفيعضتيدحلااذه

ثيدحلامقرةنجلاةفصباب.(۸۱)قاقرلاباتكيفيراخبلاهجرخأ((٤
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.«اریخاهیفرذنملانبر:نولوقيمثاريثكاقلخنوجرخيفءهوجرخأف

ثيدحلااذهبينوقدصتملنإ:لوقي-هنعهللايضر-يردخلاديعسوبأناكو
هندلنمتؤيواهفعاضيةنسحكتنإوةرذلاقثمملظيالهللانإ$:متئشنإاوؤرقاف
ملونونمّوملاعفشونويبنلاعفشوةكئالملاتعفش:ىلاعتهللالوقيف“'”اميظعارجأ

طقاريخاولمعيملاموقاهنمجرخيفرانلانمةضبقضبقيف....نيمحارلامحرأالإقبي

جرختامكنوجرخيفةايحلارهن:هللاقيةنجلاهاوفأىلعرهنيفمهيقليقاممحاوداع
رقصأسمشلاىلإنوكيامرجشلاىلاوأرجحلاىلانوكتاهنوريالأليسلاليمحيفةبحلا

ىعرتتنككنأكهللالوسراي:اولاقءضيبأنوكيلظلاىلااهنمنوكيامورضخأو
ءاقتعءالؤهةنجلالهأمهفرعيميتاوخلامهباقريفٌولّوللاكنوجرخيف:لاق.ةيدابلاب
امفةنجلااولخدا:لوقيمث,هومدقريخالو.هولمعلمعريغبةنجلامهلخدأنيذلاهللا

يدنعمكل:لوقيف‹نيملاعلانمادحأطعتملامانتيطعأانبر:نولوقيفمكلوهفهومتيأر

طخسأالفيئاضر:لوقيف؟اذهنملضفأءيشيأوانبراي:نولوقيفاذهنملضفأ

.مكيلع

دمحأق.....»:هيفوقباسلاىربكلاةعافشلاثيدحيفكلامنبسنأنعيورام-

.”ةنجلامهلخدأورانلانممهجرخأفادحيلدحيفعفشأمثهينملعيديمحتييير

الإ‹داحألابايورمناكنإو»:رابخألانمثيدحلااذهنأتبثأنأدعبيزارلالوقي
راثلانمباقعلالهأجورخوهوءدحاوكرتشمردقاهنيبوادجةريثك(رابخألا)اهنأ

."`”«ملعأهللاو,ةجحنوكيفرتاوتلاليبسىلعايورمىنعملااذهريصيفءةعافشلاببسب

اهقرطعمجوءاهتحصتابثإىلإالوأجاتحيرابخألاهذهرتاوتبمكحلانأب:لوقأو

.اهريغلاهتضراعممدعو.

ةراشإلاتدرأيننأالإ,مداقلالصفلايفيتأيسامكعساوفالخاهيفةلأسملاهذهو

.°6:ةيآلا,ءاسنلاةروس(٥

¶ةرظاتاهيرىلاةرضانذئمويهوجو:ىلاعتهلوقبابء(۹۷)ديحوتلاباتكيراخبلاو١١٤٠ص۲٠ح,ةركذتلا:يبطرقلا(١

.٩٤٢٤١۱۲۸)ثیدحلامقر.(٢٤۲)

دهزلاباتكءهننسيفةجامنباوء١٤۲١صء١جءراتلانمنيدحوملاجارخاوةعافشلاتابثابابءناميالاباتكيفملسمهجرخأ(۷

٥٤)ثيدحلامقرء(۲۷)ةعافشلاركذبايء(۲۷)

.١٠ص:٣طءريسفتلا,يزارلا(۸
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ةنسلايفةعاقشلاعاونأنايبلكلذوءراصتخاباهيففلتخملاةعافشلاعاونأىلإانه
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لوألاثحبملا

رارصالاو‹ةريبكلاموهعم
يناثلاثحبملا

نيادحوملاةاصعللةعامشلاتاثإ

ثلاثلاثحبملا

نيرصملاةاصعلانعةعامشلايمن

عيارلاتحبملا

 هنلدأو‹راتخملايأرلا
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تلاثتلالصملا

تابثالاويتلانيبرئابكلاىلعنيرصمللةعامشلا

:ءيصاعملاىلعنيرصملانيدحومللةعافشلاتوبثيفةمألاهذهءاملعفلتخادقل

ةيضقلاهذهنعثيدحلللصفلااذهتصصخدقوءنورخآاهافنومهضعباهتبثأف

مكح:مثءرارصالاوةريبكلاموهفمنعلوألاثحيملايفثدحتأيننإفكلذلوءةمهملا

ازربمءاهيفنوأةاصعللةعافشلاتوبثيفقرفلاةلدأمث,ةيمالسالاقرفلايفاهبكترم

.دودروتاشقانمنممهنيبناكاموءةلأسملاهذهيفمهتلدأومهلاوقأ
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لوألاثحبملا

رارصالاوةريبكلاموهمم

بونذلانأديفتةيوبنلاةنسلاوزيزعلاباتكلايفةيعرشلاصوصنلاتدرودقل

.رئاغصورئابكىلامسقنتيصاعملاو

اهيلعرارصاألاذاء.ةعرسملاةبانالاوءةقداصلاةبوتلابىلاعتهللااهرفغيف:رئابكلاامأ

مهواولعُفامىلعاورصُيْمَلَو$:لوقيىلاعتهللافقحلانمّؤملاتافصنمسيل

.“ن0

نمنوكيعوجرلااذهوءهتيصعميفعقواذإهالومىلإعوجرلانمّؤوملانأشنمف

ناستإالاةعيبطمكحبءخلا....بضغوةلاهجةظحليفناكامنإعوقولاكلذنأل.بيرق

نملقتنيىتحهعزانياهنملكو...زئارغوةوهشوءبلقولقعنمنوكتيوهذإءةيرشبلا

وه-ابلاغ-نوكينمّؤملايفةديقعلاوناميالابناجنأالا...ةرخآلاىلإايندلاهذه

.هالوملدبعلاصالخإعمهقيفوتوىلاعتهللانوعبىوقألا

رارصإالانأآل.رارصالامدعةطيرشءرافغتسالابىلاعتهللااهرفكيف:رئاغصلااماو

.ةريبكىلااهلوحياهيلع

:يليامنيمسقلانيذاهىلامسقنتبونذلانأىلعلديامموءاذه

مکلخدنومكتآئيسمكْنَعرفكنهْنعنوهتامرئابكاوُيْنَتِجَتنا‰:ىلاعتهلوق-

الْخُْم

مهاوُيضغامااوشحاوُفلاومثالارئابكنوبنتجينيزلاو:ىلاعتهلوق-
.رففد

ةيآلا.نارمعلآةروس(۹

.۳۱:هيآلا.ءاستلاةروس(٠

.۳۷:هیآلا,ىروشلاةروس
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عساكبَرناممللاالاشحاوَقلاَومثلاَنوُبِنَْجُينيِذلا:ىلاعتهلوق-
۱رف.ا

تايآلانمريثكلااهريغو٠""رطَتْسُمريبكوريغصلُكول:ىلاعتهلوق-

:اهنموةريثكفهيوبنلاثيداحالاامأ

(اثالق)رئابكلاربكأبمكئبنأالأ»:لاقفييهللالوسردنعانك:لاقةركبيبأنع-

امق.سلجفييهللالوسرناكوءروزلاةداهشوءنيدلاولاقوقعوءهللابكارشإلا
.*«تكسهتیل:انلقیتحاهررکیلاز

نيدلاولاقوقعوءهللابكارشإلا:رئابكلايبنلانعورمعنبهللادبعنع-

.*"”‹«سومقغلانيميلاوءسقفنلالتفو6

لوسراي:ليق«تاقبوملاعبسلااوبنتجا»لوسرنأةريرهيبأنع-

لاملكأوقحلابالإهللامرحيتلاسفنلالتقورحسلاوءهللابكرشلا»:لاق:نهاموءهللا

نموء""”«تانمّؤملاتالفاغلاتانصحملافذقو«فحزلاموييلوتلاوءابرلالكأوءميتيلا

لظتالثيحبءمهاياطخوحمومهيونذريفكتللئاسومهللعجنأةدابعبىلاعتهللاةمحر

نمباتنمفهللافء,ةيصعملانمناسنالابلقرهطيةيصعملافارتقامدعينمتو

نمو:لوقيىلاعتكلذك.“"هيَلَعبوُتَيهللاناَفحَْصَأَوهمْلُظدعب

:تانسحلالعفو٠اَروُفَعهللادِجّيهللارفْغَتْسَيمُثُهَسْفَنْمِلَظَيوأاَءوُس

كلذك.َنْيِهْذُينإ:هناحبسلوقيذإاياطخلااهبهللارفكي

بيصيام»:لوقي-ٍأْيَي-يبنلافءليمجلاربصلابملسملااهاقلتييتلاايندلابئاصم

ةروس(٢

ةروس(٢

.٤٠ص.١جءاهربكأورئابكلانايببابءناميالاباتكيفملسمهجرخأ(٤
مقر:سومغلانيميلاباب.روذنلاوناميالاباتكيفيراخبلاهجرخأ(٥
مقر٠تانصحملايمرباب.دودحلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(٢

ةروس((۷

١٠١٠:هيآلاءءاسنلاةروس(۸

.٤١٠:هيآلادوهةروس((۹
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لكو“"”هتائيسهبرفكالاهمهيمهلاىتحنزحالومقسالوبصنالوبصونمنمّوملا

لعجي-لاحلاهعيبطب-اذهو...هدابعىلعهلضفمظعوءهللاةمحرةعسىلعلدياذه

عاونأبهيلاابرقتمهتيصعمنعاديعب:همركوهلضفىلااعراسمملسملا

هدودحىدعتيوهتيصعمبهزرابينأال...تابرقلافلتخموتاعاطلافونصوتادابعلا

.اياطخلاىلعةموادملاوءبونذلاىلعرارصالاوءهيهانمباكتراب

:هريبكللءاملعلافيرعت:لوألابلطملا

.*"”ءايريكلاوهمظعلا:ربكلاوءرئابكاهعمجوءمثإلا:ةغلةريبكلا

يفمهّوارآتفلتخادقوءةريبكلانعءاملعلانمريثكثدحتدقف:حالطصالايفامأ

دقةنسونآرقنمةيعرشلاصوصنلانأالا“"ريبكوهفهنعهللاىهناملك-

قوقعكيعرشدحاهيفسيلةريبكلابونذلاضعبنأالإء“"يعرشدحهيفاملك-
هيلعهللابجوأاملك»:لاقفكلذلضعبلازرتحاكلذلو...ةميمنلاوءروزلالوقونيدلاولا

.يفدحلاوءةرخألايفرانلا

ريغفيرعتاذهولوسرثيدحيفةروكذملايهوعبسرئابكلا-

ناكو.قباسلاثيدحلايفةروكذملاريغرئابكىلعىرخأثيداحأتصتدق

:نيعماسلافورظلوأءلئاسلالاحلةاعارمرئابكلاضعبركذىلعرصتقيويي-لوسرلا

.۹۹۹ص14٦ثيدحلامقر:ضرملاةرافكيفءاجامبابءىضرملاباتكيفيراخبلاهچرخأ((٠

.١٤۱۲ص.۲جطيحملاسوماقلا.يدابآزوريفلا

هيضابالاءاملعضعيويبساحملاوينالقابلاو,ينييارفسالامهنمورئايكاهلكهللايصاعمنأىلاءاملعلانمريثكبهذ(٢

رظتأنكلوبنذلاريغصىلارظنتالكنأل...»:لوقلااذهنايبيفيمدكلامامالالوقيءاهركذلوطيكلذىلعهلدأمهلو.هعيشلاو

دمحم:رظنأء«...يصاعملانمءيشاههبشيالهتيصعمكلذكءءيشههبشيالهنألاريبكميظعهتيصعمعيمجف.تيصعنمىلا

ناطحقروتكدلا٠٠۲صثارتلاةرازوءنامعةنطلس.۲ج.ربتعملا.يمدكلاديعسنب

.۲۳۲صءداصتقإلايسوطلاوء١صءىروشلا.يرودلا

.٤٦ص٥٠٤هيدمحملاةعابطلاراد.١ط.انتديقع.يرهوجعييردمحم(٢

.١۷ص:نيزاوملاساحتلانبا.5٤ص.٤ج.ريسفتلا.يربطلا(٤

- i _—_
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:هباتکيفةريبكنيعبسىلايبهذلااهلصوأدقوءرخآماقميفىرخأامارركبمث

۳۰«رئابکلا»

."9«ةذخأّوملاثيحنمةميظعلابونذلايهرئابكلا»:يروجيبلالاقو

هتدسفمنأملعبنذلکوءرئابكلانموهفنعلوأدحوأدیعوهبنرقبنذلك:لیقو
وهفهتدسفمنمربكأوأدحلاوأنعللاوأديعولاهبنرقامةدسفمك

وأةرخآلايفاباقعوأاديعووءايندلايفادحهبوكرىلعهبهللادعوأاملك:ليقو

هيلعهلهأنمهللاءىربهللالوسرهيلعنعلوأىلاعتوكرابتهللاهيلعنعل
نمهنأملعلالهأهيلععمجأاموءكلذهبشأاموءكلذىلعةيهللالوسرمهنمءيربوأ

.لاعتوكرابتهللانيديفريبكوهفريبكلاهبشأاموءكلذهبشأامورئابكلا

يفهيلعرانلابدعوتلادرووأ,ةريبكاهنوكبصنلادروةيصعملكيهةريبكلا:ليقو
رئابكلاىدحأنممظعأهنوكةنسلاوأباتكلايفدرووأءانمضوأاحيرصةنسلاوأباتكلا
."رانلاباهيلعدوعوملاوأةصوصنملا

يفدحهيفامةريبكلانأىلع-ابيرقت-عمجيلكلانأمدقتاملالخنمرهاظلانمو
.ةنعللاوأبضغلاوأرانلابدعوتوأايندلا

:احالطصاوهغلرارصالاىنعم:يناثلابلطملا

,هنععالقإلانمعانتمالاوهيفددشتلاوءبنذلايفدقعتلارارصالا»:بغارلالوقي
.7دشىلاىرصلانمهلصأو

مظعموهنععالقالامدعوءهيلعةموادملاوةمزالملاوةماقإلاءيشلاىلعرارصإلاف

نايصعلاوبنذلاباطابترارثكأرارصاإلا

 

م١١٤٠۱۹۹ثيدحلارادء١طءميهاربإديسقيقحتءرئابكلاءيبهذلادمحأنبدمحم(٥
.۳۸۲ص.ديحوتلاةرهوجحرش.يروجيبلا)٢۴٤

٠۲۱صدعاوق.مالسلادبعنبزعلا(۷
.۲۳۹صء٣۲جءةماقتسالا.يمدكلا((۸

.۳۱۸ص.١٠ةعيشلالئاسوليصفت.يلماعلا

.۲۸۲صءتادرفملا.يناهفصألا(٠
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ءهبنذنمهللاىلإةبوتلابردابيملاذإءارصمنوكيرصملااذهنأ:ركذلابريدجلاو

امدنعهبحاصنمهعوقودرجمببنذلانمرافغتسإلاوهركذنرقدقىلاعتهللانأليلدب

مهيوُنْذلاوُرْقْعَتْساَفهللااوُركَذْمُهَسُفنأاوُملَظوأاوُعُفاذاهناحبسلاق

لجوزعنيبامك١نوُمَلَعَيمهواولعفامىلعاورصيملوهللاالابونذلارفغينمو

:هناحبسلوقيذإءرارصالايفانيرمألااذهوبيرقنمنوبوتينيذلليهامنإهتيوتنأ

."'”%بيرقنمنوُبوُتَيمَنةلاَهَجبَءوُسلانوُلَمْعَييدللهللاىلعُةَبوَتلاًامَنإ

هنإ:ليقو«بوتيىتحبنذلاىلعةماقإلابرصموهفءريغصلابكتراامنيحنمبكارلا

نمكلذىلعةبوقعلابفختسيوءنواهتيوأكلذنمةيوتلاكرتىلعمزعيىتحرصمبسيل

نمءيشهنمنكيملامف,كلذمارحهنأ,لالحبنيديوأ,كلذبهللهيصعملارغصتسيوهل
."'رارصإلامكحهمزليالفءههبشأاموأاذه

ةيوتلامدعليوانلاوه:لوألاف.يدامتملاورصملانيباقرفكلانهنوكيدقفكلذلو

رطخيفنينثالانأبيرالو٠"امتقويفةبوتلليوانلاوهف:يناثلاامأء,هنايصعنم

هتلفغنمهبتنينأىجريلفاغهنأالإءلوألانع-ءىشلاضعبفخأ-يناثلانأالاءريبك

.بيرقنمنوبوتيمهنأنينمّؤملاتافصنمذاءةيوتلاجرادميفيقتريل

هللاةبوقعبةالابملامدعنمهيفاملكلذوءرئابكلاربكأنميصاعملاىلعرارصإلاو

اوُملظوأةشحافاولعفاذانيزلاؤ:ىلاعتهلوقيفشيفطأدمحممامإلالوقي

اوُلَعَفامىلعاوُرصُيْمَلَوهللاالاَبوُنْدلارفعيْنَمَوْمهِوُنْذلاورفغتسافهللااوركذمُهَسْفْنأ

“نوميم
هملعنمقحيفةريبكبنذلاىلعرارصإلاوءرارصإلاىلعبقاعأينأنوملعي:يأ»

.۱۷:هيآلاءءاسنلاةروس٤

.٥97ص.ناولألاةعبطم.ةيضابالاةديقعلليراضحلادعبلا.يريبعجلاتاحرف(٤٤

لآةروس((٥
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رذعيالورمأيفلهاجلارذعُيدقفءربكأوحبقأملعنمقحيفهنكمبهملعيملنموابنذ

الوءباقعلاالإنيرصمللقبيملونيلماعللرجألاركذو»:كلذدعبلوقيمث٠"'”«ملاعلا

ةراشاللرجألاظفلبيناثلاصخنكلءهلمعرجأهلولماعةيآلايفنيقيرفلاالكنأىفخي

ىلإلجوزعهللاىحوأءلمعالبةنجلايفعمطالوهللاىلعبجاوالوءىندأهنأىلإ

یلعيتمحربدوجفيكءلمعريغبيتنجيفعمطينمءايحلقأام-مالسلاهيلع-ىسوم

ءبونذلانمبنذلمعالبةنجلابلطبشوجنبرهشنعوءيتعاطبلخبنم
قمحعاطيالنممةمحرلاءاجتراوءرورغلانمعونبيسالبةعافشلاراظتناو

E)سبيلjىلعيرجتالهنيفسل۱نأاهكلاسمكلستملوةاجنلااوجرت

دمعنعةبوتلانعاوضرعأدقمهنأدجينيرصملالاوحأىلإرظنينمنإواذه

مهتفرجوءيصاعملامهيلعتمكارتىتحمهنايغطيفاودامتلبءاهيلإاوهجوتيملوءدصقو

بسكنم:لوقينإميظعلاهللاقدصوءماثآلامهتسبحواياطخلامهتقبوأفءبونذلا

رهظيانهو.4نوُدلاَخاهيفمهرالباَحْصُأكئلوأَفهتئیطخهبتطاحأوةَنيس

:لالضلاوروجفلاقيرطةلصاومىلعمزعلاوةينلادقعييذلاوهورصملانيبايلجقرفلا

اربكوادانعدادزيلبءهروشنوهتوملالوءهرانوأهتنجلالوءهديعووهللادعولركذتمريغ

يذلابلقتملاوألفاغلاوأيدامتملاو...هتمظعوهللاركذاملكةيرخسوءازهتساواشطبو

دقءوسلابةرامألاسفنلانأالإ.ةبانإلاوةبوتلايفةقداصهتيننوكتومزعلادقعيدق

هلقعنييوهسفنعمعارصيفلظيفاهيلعبلغتيدقوهتيصعمىلادوعيفةراتهبلغت
نأل٬لوألانعفلتخيريخألانأكشالف...لمعلانمهلمتخُيامبةربعلانوكتوءهتوهشو

هيلعقلطينأيغبنيكلذلو-رارصالاهنمرهظيملاذإاذه-برقأهنمةبوتلاققحت

تسمطنتاوءهعيطفيايذلالوألاكرارصإلاهنمققحتيملذإءلفاغلاوأ

الةديقعلامكحينأهنمبلطيناسنالانأىلع,-هللابنايعلاو-هترطفتنفعتوءهتريصب

هبلقيفتمكحتسادقةديقعلاتناكاذاالامتيالاذهوءتوغاطلاالعرشلاو,ىوهلا

.۲۸۳صءنامعةنطلسءثارتلاةرازوء٤جءداعملارادىلادازلانايميه.,شيفطادمحم
.٥۲۸ص٤جقباسلاعجرملا(۷

۸۱ةروس(۸

ےہ
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ىلعرطيسياهدنعءهنادجووهسيساحأوهرعاشمنمتنكمتوءهلقعوهركفىلعةرطيسو

هلالخنمیریاناقرفهلىلاعتهللالعجيوءهناطيشدرطيوءهاوهىلعبلغتيوءهسفن

هلءيهيوءريخللهقفويوءليبسلاهللاهيدهيوءهسفندهاجيفءرشلاوريخلاوءلطابلاوقحلا

صالخإلاوىوقتلاكلذكالمو.ةيصعملانعهدعبتوةعاطلاىلعهنيعتيتلابابسألا

.هيروديعلانيبرسوهيذلا

موقلاتافصيفوأءعيرقتلاومذلاماقميفميركلانآرقلايفاروكذمرارصإلادجنو

هللاتايآعمسي٠ميڻكافلکلليو:ىلاعتهلوقيفامكديعولاوديدهتلاوأنيملاظل

دیدهتاذهف,۱مين,باذعباهغمُسيملنأكاربكتسمرصيمثهيلعىت

هيلع-مهيبنلمهتلباقمنمناكاموحونموقنعهثيدحدنع-العولج-لوقيوديعوو

ىلعرارمتسالاىلعةلالدللظفللااذهريتخااورَبْكَتْساَواوُرَصأو»:-مالس

ءىلاعتوهناحبسهللادنعتوقمملعفوهفءراتهتسالاودانعلاوبيذكتلانمةيصعملا

نمهيفمهامةقيقحنيبو-هللابنايعلاو-لامشلاباحصألجوزعهللاركذامدنعو
اوناكو٠نيفرتمكلذلبقاوُناَكمهنا:لاقفءميحجلاكلذمهئوبتبابسأرهظأ.باذعلا

اليذلافرتلانيبورارصالانيبىلاعتهللانرقفء"°"ثنحلاىلعنورصُي

جتنينأىسعامفءاهءاسنواهلاجردسفأواهنايكطقسأالاةمأيفنوكيالوءريخبيتأي

.“*”هيحجلارانةثارووهللاطخسيفعوقولاالإنيميظعلانيرشلانيذهنع

ىلعرصملانلاهربكأنمهلعلورئابكلانمرارصإلانأحضتيمدقتاملالخنمو
رصملانأىلع-الثم-ةيضابالارداصملاتحلأكلذلوءةاجنلاىلاهلليبسالةيصعملا

امكرانلايفدلخُيفديعولاهيفذفنُينأهمكحءةمعنرفكارفاكربتعيةريغصلاىلعىتح
كلذىلعرمألافءهدانعوهرارصإمهيدلققحتوتبثنإهنماوربينأنيملسملاةعامجىلع

.ریطخدج

.۷-۸:ەيآلا.هيثاجلاةروس

.۷:هیآلا,حونةروس)90°٤

.4٤-٥6:هيآلاء,ةعقاولاةروس(١

.۸١۱صءنآرقلايفلمعلاءازجءيرمعملاديعسنبهللادبع((٢



<چ

ا.نوخالاةعافيری
Mrد

٥۱۲اس

ءرارصإلادقتعيالهنأوءرصيالهنأىلعنومأمملسملانأل...»:يمدكلامامإلالوقي

ءرئابكلاباكتراىلعنومأمملسملاف,رئابكلاربكأنموبونذلارئابكنمرارصإلانأل

مكحهقحل٬بتيملفبيتتساورارصإللاهنمملعنافءباتتسينألبقهتيالوىلعوهو

(t0۳)
«هنمءىربورارصإلا

ريغصبوأهرفكأامبهللاىصعنملكنإ»:يبتوعلاملسمنبةملسةمالعلالوقيو

مثءهلهجهيلعهلمحوأءىتأامميرحتبملاعهلقعحيحصغلابوهوءهرقتحابونذلانم
هادیتمدقامباهیفادلاخمنهجرانهلتبجودقفءملعيوهوكلذنمءيشىلعرصأ

ءارصموأاميقمماداموءهناميإفلاسبعفتنيملوءهناسحاعيمجهنعلطبوىدتعاو

كلذنملبقيملهبهووأهللاليبسيفهلامقفنأوهبعتأوهللاةعاطيفهندبباذولو

ةبوتلادنعمثاهنمبوتيوءةفلاسلايصاعملاوبونذلاكلتنععلقيىتحةبحلاقثملمعلا

َلَبَقَتَيامنا{هللانألءاهرفغيوهتائيسفلاسنعزواجتيوهركشيوهناسحاهللالبقي

مهيديأتمدقاميمهلتبجووءباذعلاةملكمهيلعتقحنيذلاامأو."*4نيقَتمْلانمهللا

."°”«مهنمهللالبقيالكئلوافتبسكو

لمحنمباخدقو%:ىلاعتهلوقنايبيفهعماجيفيويسبلامامإالالوقيو

تبثأوءباقعلارصملاىلعبجوأدقفارصمتامنم:نوملسملالاق»:لوقيء١املظ

اوُلَعَفامىلعاوُرصُي:ىلاعتلاقوءرارصإلالهأهيفعقواممةاجنلاةبوتلالهأل

بجوأوءرصيملنملةرفغملابجوأفنمةرفغممهؤاَرِجكئلوأنوملعيمهو

“°”«هلبتذالنمكبنذلانملاقوءرصملاىلعدعولامامتكلذب

يفةيافكاذهضعبيفوءنيرصمللكالهلامْزلأوهيلعبنذالنمكهنأباتنملبجوأف

َبوُنْذلاهللانا:ىلاعتلاقدقوءديهشوهوعمسلاىقلأوأبلقهلناكنملءديعولا

.“)باتوملسأنملوهو

(6o۲۱۸۷صثارتلاةرازوء۲ج.ربتعملايمدكلاديعسنبدمحم.

.۲۷:ةيآلا,ةدئاملاةروس(٤
٠-٤٤٤٠ةنطلسثارتلاةرازوء٤جء١طءءايضلا,يبتوعلاملسمنبةملس(٥

ةروس

.٦۱۳:هیآلا,نارمعلآةروس)0۷

.دنسملايفعييرلاهاور(۸
هروس)0۹
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هريبكلابكترممكح:تلاثلابلطملا

يويندلاهمكحوءةريبكلابكترمنعةيمالسإلابهاذملاءاملعنمريثكثدحتدقل

:كرشرفكرفاكوهلهف......همكحيفاهرثأرهظييتلاهتيمستيفالوأاوفلتخاو.يورخألاو

.غلإ...ناميالاصقاننمّوممأءقفانممأءةمعنرفكمأ

لوأهيففالخلاوءهمكحيفسانلاعزانتاممقسافلا»:ىواتفلايفهيميتنبالوقي

.“«نيدلالوصألئاسميفمالسالايفرهظفالخ

‹“`™ناميإلاموهفمديدحتيففالتخإلاىلإعجريةيمستلايفمهفالتخانأىرأو

راصتخابثدحتأفوسوءكلذكنوكتجئاتنلانأكشالف.,هفلتخمتاقلطنملاتناكاذاف

هنأبلاقنمذإ,هعافشلاعوضومبرمألااذهقلعتلكلذيفةيمالسالابهاذملاءارآنع

عمءهنمءىربتلاوهرفكبلاقنمفالخبهلةعافشلازاوجباولاقناميالاصقانوأنمو

.ةلاسرلاعوضومريغيفثيدحلاليطأالىتحكلذوءمهضعبةلدأركذبحيملتلا

يفدلخمةرخآلايفوهوءكرشرفكرفاكةريبكلابكترمنأجراوخلامظعمىري

.هلاومأذخٌّوتوءهتيرذىبستوءهمدكفسيكلذلوءرانلا

لوقتالاهنافتادجنلاالا,رفكةريبكلكنأىلعاوعمجأ»:مهنعيرعشألامامإلالوقي

.كلذ

وأايندلايفءاوسكرشملامكحكهمكحجراوخلادنعةريبكلابكترمنأمولعملانمو

يقو...هلاومأوهمدلحتسيوءنيملسملارباقميفنفديالوحكانيالايندلايففءهرخآلا

ءهيحاتلاهذهنماوطرفأمهنأيفبيرالو,نيكرشملاعماهيفادلاخرانلاهؤازجةرخآلا

.٩۷۹٤ص۷ج.عومجم.هيميتنبا۱

هيمالسالاقرفلانيبهيففلتخمحالطصالايفوء(۱۷:فسوي)سانلنمّومبتنأاموس:ىلاعتهلوقهنموءقيدصتلا:ةغلناميالا(۲

:يلاتلاوحنلاىلع

.ةعيشلاوةرعاشألانمهعامجهبلاقو.هباحصأوةفينحيبأنعيواحطلاهلقن.ناسللابرارقاوبلقلابقيدصت٠
.ةيضابيإالاوثيدحلالهأورهاظلالهأو.يعازوألاودمحأويعفاشلاو.كلامهلاق.ناكرألابلمعوءناسللابرارقاوبلقلابقيدصت٠

.لامكطرشهنإنورخآوةحصطرشلمعلانأبلوقيمهضعبنأالإ,جراوخلاو.ةلزتعملاو.ةيديزلاو
.ةرعاشألانمهعامجنعيورو؛يديرتاملاروصنموبأهلاقءدئازنكرناسللابرارقإلاوطقفبلقلابقيدصت٠

.ةيماركلالوقوهو.طقفناسللابرارقا٠
ء۹۷٠صء۲ج.قراشملا.يملاسلا.۷۹۸ص١ط.ةلدألاةرصبت,يفسنلا:رظنأنايبديزمل.ةيمهجلاهلاق.بلقلابةفرعملاء

.۲۲ص:راد١ط.يمالسإلانيدلالوصأ.يرودلاناطحقروتكدلا
.:هيرصعلاهبتكملا١ج.ط,نييمالسإلاتالاقم.يرعشألا((۳
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نيدلانمامولعمائيشركنأاذإءمالسإلاةرئادنعاهبحاصجرختدقةيصعملانألكلذ

ملعلاوهتفرعمهلتققحتنأدعبقيبطتلابجاوريغهنأادقتعموهبانيهتسموأةرورضلاب

رفكلافءمالسإلاةرئادنعهجرختالةريغصوأةريبكةيصعمنوكتدقوءربكأرفكاذهفهب

دقناكنإونيتداهشلابقطنيوهذإءمالسإلاةرئادنعهبحاصجرخيال-الثم-يلمعلا
.ايندلايفنيملسملاةلماعملماعيكلذلوءهللامعننمةمعنبرفك

لاقو."`“”يرصبلانسحلانعيورماذهوءقفانمةريبكلابكترمنأىلإريثكلابهذو

رهظيامدنعءايداقتعانوكينأامإقافنلامهريغونباو““ةيضابإلاهب

.نيتداهشلادهشيهنأعمرئابكلاهنمتردصاذإايلمعوأءكرشلانطبيوناميإلاناسنالا
يناثلاليلدو."”هراتلانملفْسالاكّرّدلايفَنيقفاَتُملانإ:ىلاعتهلوقلوألاليلدو

مهيبسومهلتقمرحيهيلعوء4ءالؤهىلاالوءالؤهىلاًالكلذنيبَنيِبَدبّدمإ:هلوق

مهتحكانمومهحئابذلحتوءمهتلادعلطبتذإمهتداهشلبقتالومهنمةمينغلاو
.ارهاظنيملسملامكحيفمهنألء٠”مهتثراومو

ةريبكلابكترمنأ“"”ةيمامالاةعيشلاوهيديرتاملاو“ةرعاشألاىرينيحيف

سانلالضافتيهبلبءلمعلالامهإاذهينعيالوءناميإلانمانكرسيللمعلاذإءنمّؤم

.“*”ناميإلالصأيفهلريثأتاللمعلانأالا.ديعوللقسافلاقاقحتساليلدي

لهأوءثيدحلالهأمظعمو4يعازوألاودمحأويعفاشلاوكلاممامإلابهذامنيب

ناميإلانمءزجمهدنعلمعلافناميإلاصقاننمّومةريبكلابكترمنأىلإرهاظلا

ناميإلانمهجورخف.لماكلاناميإلالمحيالوناميإلالصألمحيةريبكلابحاصو

."*”هتريبكبقسافوهناميابنمّومهنأوأ,ناميإلاصقانوهفءهلصأنمسيلولماكلا

ء١ج.هتاذعجرملا

.7٤صء۷جبيترتلاةيشاح؛ينالجراولا(٥

.۳٠٥ص۷ج.یواتفلاعومجم٠ةيميتنبا((١

.٤١٤٠:هيآلا,ءاسنلاةروس((۷
.١٤۱:.ءاسنلاةروس(۸

٥صء۲جزجوملا,رامعوبأ(۹
.۳۹۷ص.لئاوألاينالقابلا((٠

.١٦٠۷صء۲جءهلدألاةرصبتءيفسنلا((١
.۲۳۳صداقتعالا,يسوطلا((٢

.۲۳۳ص٠داصتقالا,يسوطلاو١١۷ص.۲ج.هلدألاةرصبت.يفسنلاء۳۹۷ص.لئاوألاديهمت.ينالقابلا((٢
للملايفلصقلا.مزحنياء٦۲ص۲.٠ج٠يوونلاحرشبملسمحيحص١٠ج.يرابلاحتف,رجحنبا(٤

.١۱١۱صء۲جءىواتفلاعومجمهيميتنياوء٢٤۲۷صء۳ج.لحنلاو
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هنيبقرفالنينمّوملانمهريغكايندلايفةريبكلابكترمنولماعيمهنافهيلعو

هنعىفعينأامإ-هتيصعمىلعرصأنإ-هللاىلإهريصمنافةرخآلايفو
نيعفاشلاةعافشبهنجلالخديمثءهبنذردقىلعبذعينأامإوءهتمحروهللاوفعضحمب

(هيديرتاموةرعاشأ)نيملكتمنمةنسلالهأهيلعقفتااماذهو.نيملاعلابرةمحربوأ

ءاهقفو

لوقكةروفغمانتئيسوءةلوبقمانتانسحنإ:لوقنالو»:ةفينحوبأمامإلالوقي
بويعلانعةيلاخءاهطئارشبةنسحلمعنم:ةلصفمةنيبمةلأسملا:لوقننكلوءةئجرملا
اهعيضيالىلاعتهللانإفءايندلانمجرخىتحاهلطبيملوءةلطبملايناعملاوةدسفملا

ىتحاهنعبتيملورفكلاوكرشلانودتائيسلانمناكاموءاهيلعهبيثيوءهنماهلبقيلب

راثلابهبذعيملوهنعىفعءاشنإوهبذعءاشنإءىلاعتهللاةئيشميفهنإفءانمّومتا

.)دیا

نا:اولاقو»:هنسلالهأاهيلععمجأيتلالوصالاركذيوهو.“"""يدادغبلامامإلالوقيو

قسفناونمّوموهف٬رفكلانودهبنذناكنموءرفكلانودبنذبلوزيالناميإلامسا
)۷٤(

«هتيصعمب

نولوقيذإء(رفكلاوناميإللا)نيتلزنملانيبةلزنميفقسافلااولعجدقف:ةلزتعملاامأ

ةرخآلايفرانلايفدلخيامنيب؛نيملسملاةلماعمايندلايفلماعيةريبكلابكترمنأب:

كلذكيناثلاقيرفلامكحالوءقالطإلاىلعلوألاقيرفلامكحذخأيملوهفنيكرشملالثم

.نيتلزنملانيبةلزنميفهنإ:اولاقانهنمفءقالطأإلاىلع

وههانرکذيذلامكحلااذهوءثلاثمكحهلدرفيلبءنمْؤملامکحالو.رفاكلامکحهمکح

يبيهولءربكألاهقفلاحرشىلعرسيملاقيلعتلاهعموء.ربكألاهقفلاحرشيفرهزألاضورلاحتمءءيراقلادمحمنيناطلسنبيلع(٥

.۲۳۳,۲۳۲صءم۱۹۹۸-٤٤٠۱٠رتاشبلارادءاط.يجواغناميلس

ملعاصوصخ٠هديدعمولعيفارهامناكءبيدألايلوصألايعفاشلاهيقفلا.يدادغبلادمحمنبرهاقلادبعروصنمويأ

ناسحإقيقحتءنايعألاتايفوءناكلخنبا:رظنأ.نيارفسإةنيدمب7٤يفوت.«هلمكتلا»باتكاهنمفيناصتهل.باسحلا

.۲۰۳صرادء۳

.۳۰۳صءةرهاقلاءانيسنياةبتكم.,بشخلانامثعدمحمقيقحتةيجانلاةقرفلاناييوقرفلانيبقرفلا.يدادغبلا(۷
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اهبذاجتتةلزنمهلهريبكلابحاصنافءنيتلزنملانيبةلزنملابةلأسملابيقلتببس

."*”«امهنيبةلزنمهللبءنمّوملاةلزنمالوءرفاكلاهلزنمهتلزنمتسيلف«ناتلزنملاناتاه

ةريبكلابكترمنأىلا"^”مهريغو.“”)ةيديزلاضعبو.""ةيضابإلابهذدقوءاذه

هدجننإنمرثكأةيضابإلادنعاريبكادعبلوقلااذهذخأدقوءةمعنرفكرفاك

يفبيبحنبعيبرلامامإلاهعمجامكلذنموءةيدقعلامهبتكفلتخميفهباحرصم

^"«نيرفاكباوسيلرئابكلالهأنإلاقنمىلعةجحلا»:هلوقباهنونعثيداحأنمهعماج
.كرشلارفكالةمعنلارفكدصقيهنأمولعملانمو

مهتفرعممدعببسبءريفكتلابسانلانمريثكلالبقنمةيضابإلامِهتِإانهنمو
اولدتسادقةيضايإلانأىلعء(كرشلارفكوءةمعنلارفك)نيحلطصملانيبةيضابإلازييمتل
.ةمالسومهبهذمةحصنيبتةنسلاونآرقلانمةريثكةلدأب

هللايضر-رمعنبانعيورملاثيدحلايفويي-هلوقةلدألاكلتنمانذخأاذاو

لوقييملاسلامامإلانأاهبءابدقفرفاكايهيخأللاقلجراميأ»:-هنع

رقكلابملسملايمرنألءارهاظههجوناكةمعنلارفكىلعثيدحلاانلمحناف»:هيف

مساقحتسا-هللاهمحر-عيبرلالاقاذهلوقوسفملسملابابسوةمعنرفكيهوءةريبك

.1۹۷صةسمخلالوصألاحرش.رابجلادبعيضاقلا((۸٨

.٤۳۷صء١ط,قراشملا,يملاسلا
.١٤۱۸ص.ساسألا,هللابروصتملا(٠

ءييرعلانياو.ريثألانياو.يقهيبلامهنم»:هيضابالاريغنملوقلااذهبنيلئاقلانايبيفييونقلاكوربمنبديعسخيشلالوقي(١
مامالانملكعينصهيضتقييذلاوهومهريغوروشاعنياوءاضرديشردمحمو٠هدبعدمحمو؛ينيعلاوءرجحنباظفاحلاو
ءيرماضلاةبتكمءىلوألاةعبطلا,عييرلامامالا,ييونقلارظنأ«مهحاحصيفنابحنباو؛ملسممامالاويراخبلا

٠ءمكحلانبعفانوءريبجنبديعسنعكلذىورويرصبلانسحلابهذموهو»:يريبعجلاتاحرفروتكدلالوقيو.٤۸ص
٠يراضحلادعبلا.يريبعجلا:رظتأ«هيكلاملانمبيبحنبالوقوهو٠هباحصأنمهفئاطاهراتخادمحأنعهياوريهو

ص

:ثيداحألا,قشمدءةمكحلارادءاط.حيحصلاعماجلا.بيبحنبعييرلا((۲
لآنيملاعلانعينغهللانإفرفكنموليبسهيلععاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللو :ىلاعتهلوقهلدألاكلتنم(۳

ييرلضفنماذه:ىلاعتهلوقوء(٤نورفاكلامهكئلافهللالزاامبمكحيملنمو:ىلاعتهل
-هلوقثيداحألانموء(۳:ناسنالا)ڳاروفكاماواركاشاماليبسلاهانيدهانا هلوقوء(0٤:لمنلا)4رقكأمأركشأأينولبيل
اذهيفف«ضعبباقرمكضعببرضيارافكيدعباوعجرتال»:أليهلوقو.«رفكهلاتقو,قوسفملسملابابس»وي

مهضعيبرضيمهنأوهو.ارافكمهنوكةلعثيدحلايفنييوءاضعبمهضعبنيملسملالتقنعريذحت-الثم-ريخألاثيدحلا
اومادامهلملانمكلذبنوجرخيالمهنأكشالوءرفكلابمكحلابجوتةريبكيهوءاناودعوادمعنولتاقتييأضعبباقر
.حضاوثيدحلافلالحتسالاىلعانهليلدالواولحتسيمل

مقرلاقامكوهفليوأتريغبهاخأرفكأنمبابء(۷۸)بدألاباتك.يراخبلاهاور(٤
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دالكتناككرشلاىنعمىلعهانلمحناوءرفاكاي:هلوقلرفكلا

نعةديعبيهوءةريثكتاليوأتبثيداحألاهذهلاثمأءاملعلانمريثكلوأتنيحيف

:اهنمهقيقحلا

.'*”لاعفألاكلتللحتسملاىلعلمحت-

هفعضدقو٠ةيرفصلاوهقرازألامهونينمّومللنيرفكملاجراوخلاىلعلمحت-

."“”هلسمحيحصىلعهحرشيفيوونلامامإلا

ءليوأتلاعنمتليلدلاةرثكنأواميسال.ةحصلانعهديعبتاليوأتلاهذهنأ:ىرأو

مهبهذملثيدحلاةفلاخمنمةئشاناهلكو»:تاليوأتلاكلتنايبيفيملاسلامامالالوقي

هيلعهانلمحامكةمعنلارفكىلعهولمحولوءكرشلابرفكلاصيصختيفمهحالطصاو

.““”«فلكتلاىهتناوىنعملاحضتاوبطخلاناهل

وهودحاوىنعملتاحلطصميهةمعنرفكرفاكلاوأقفانملاوأقسافلانافهيلعو

الومهنموهنإ,نيملسملاةلماعمايندلايفلماعيفاهنمبتيملوءهريبكىلعرصأنمل

ستبورانلا-هتيصعمىلعرصأوهنإ-ةرخآلايفهريصمنأالإءةلملانمهجارخإزوجي

.ريصملا

٤١١٠صءنامعةنطلس.هماقتسالاةبتكم١ج.بيبحنبعيبرلامامالادنسمحيحصلاعماجلاحرشيملاسلا((٥
.٣٤ص.۲جءيوونلاحرشبملسمحيحص.؛يوونلا((٦

.۲۳۷صء۲جءملسمحيحصحرش((۷

.٤١٠صء١ج.حيحصلاعماجلاحرش.يملاسلا((۸
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يناثلاثحبملا

نيدحوملاةاصعللةعامشلاتابثإ

املاطةريبكلابكترميفناميإلاىرتةيمالسإلاقرفلانمريثكلانأافلستبثدقل

هتيصعمىلعرصأنإوةلاسرلاب-يي-هلوسرلوةينادحولابىلاعتهللنيديهنأ

جرخيوأةنجلااهببسبلخدييتلاةيورخألاةعافشلاهلتبثتهيلعو....ةبوتريغنمتامو
منهجرانيفباذعلابةريبكلابحاصدعوتلجوزعهللانأنورخآلاىريامنيب«رانلانم

هيلعبجوأامك,زيزعلاباتكلاتايآنمريثكيفةرخآلاوايندلايفبضغلاونعللابو«

.بسحفهتريبكلةرفكملااهنأىلاهناحبسهنمةراشإةبوتلا

:يأرلااذهباحصأ:لوألابلطملا

لهأوةيديرتاملاوةرعاشألارئابكلالهألةيورخألاةعافشلاتابثإىلإبهذدقل

:مهبتكيفهولاقامضعبكيلإوةئجرملاو.ةيمامإالاةعيشلاو.ثيدحلا

ةعافشلاةحصىلعاوعمجأةعامجلاوةنسلالهأنأملعإ»:مامإلالوقي

."`ةمألاهذهنمرئابكلالهأل-ایسهنم

. ءةنسلاوباتكلانمدهاوشهلتدهشدقو«نارفغلازاوجتبثاذإ»:“*”ينيوجلالوقيو

."`”«مهتعافشبنيمرجملارازوأطحوءاعفشلاعيفشتكلذىلعبترتيفاهترهشلاهركذنمل

ةعافشبرفغينأزاجةريبكلابحاصلةرفغملازاوجتبثاذاو»:يفسنلامامإلالوقيو

.نيدشرتسملاةياده:هتافلومنمءيرعشألاىلانيبستنملانيملكتملالضفأنمناكءرفعجنبدمحمنببيطلانبدمحمركبوبأ
۸١٠ص:٤ج٤نايعألاتايفوءناكلخنيإ:رظنأ.دادغيب۳٠٤ةنسيفوت...ةمئألابقانم

يجاخلا۲٠ط,يرثوكلادهازدمحمقيقحت٠هبلهجلازوجيالوهداقتعابجياميففاصنالاءينالقابلابيطلاركبوبا(٠
١١۱صءم١۱۹۱-ه۱۳۸۲,ةعابطلل

ءيعفاشلامامالاباحصأنمنيرخأتملاملعأ,يرعشألايروباسينلافسوينبهللادبعنبكلملادبعغيلبلاملكتملا(١

مامإريسفتيفداشرالا:هتافلومنمءةرجهلل٤ا۹۱ةنسدلوءهتدامةرازغىلعقفتملا,هتمامإىلععمجمللا

ء۲ج۰تايفولاناكلخنبا:رظنأ.روباسينب؛هراديفنفدوء4۷۸٤يفوت,صيخلتلاو.نيمرحلا

ةيفاقثلابتكلاةسسْومءاط,ميمتدعسأقيقحت.داقتعالالوصأيفةلدألاعطاوقىلاداشرالاباتك٠ينيوجلاكلملادبع(۲

۳۳۰صم٥۱۹۸
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«رايخألاةعافشيو-مالسلامهيلع-لسرلاوءايبنألا

هلضفبةريبكلابحاصلىلاعتهللارفغينأزاجاملاندنعنإف»:كلذكلوقيو

مهيلع-ءايينألاولسرلاةعافشبهلرفغينأزاجءةمكحلاتحتةرفغملاتناكوءهتمحرو

0“̀براقألاوءانيألاوءابآلانمرايخألاةعافشيو-مالسلا

ءاجدقوءاهبجتحأاممظعأنمةعافشلاو»:يديرتاملاروصنموبأمامإلالوقيو

دنعنوكترمألانمملاعتملاودوهعملايفةعافشلاوهللالوسرنعراثآلاواهبنآرقلا

لهأورايخألاةعافشباهبكترمنعىفعيف؛ةيوقعلاوتقملااهببجوتسيتالز

.*«ءاضرلا

عفشيىلاعتهللانأركذوءيواتفلاعومجميفةعافشلانعةيميتنباثدحتدقواذه

يفعفشيامك.اهلخديالنأرانلاقحتسينمضعبيفعفشيوهتمأنمرئابكلالهأيف

عفشينأزوجيهنأةمألاريهامجنيبعازنالو»:لاقمثءاهنمجرخينأاهلخدنمضعي

ةدع““ينيرافسلاو"يقهيبلامامإلاركذامك٠“*«باوثللنيقحتسملاةعاطلالهأل

.رئابكلاباحصألةعافشلاةحصاهلالخنماوتبثأثيداحأ

نأىلعةيمامإلاتقفتاو»:لوقيذإ.نامعنلادمحمديفملاخيشلااذهىلإبهذو

ريمأنأو٠هتمأنمرئابكلايبكترمنمةعامجلةمايقلامويعفشي-ولي-هللالوسر

كلذكنوعفشي-ٍةيَي-دمحملآنأو.هتعيشنمبونذلاباحصأيفعفشينينمْوملا

.ةئجرملانعيأرلااذهركذمث"”«نيئطاخلانماريثكمهتعافشبهللايجنيو

۳۷۳صءه٦٠٤٠,ةيدمحملاةعابطلاراداط.دمحأنسحهللابيبحقيقحتديحوتلادعاوقلديهمتلاءيفسنلانيعملانبا(۲۳

.۷۹۲ص

.۳۱۸صضايرلاعباطم.يواتفلاعومجم٠ةيميتنبدمحأ(١

.١۱۱-١١ص٠ءم١۱۹۸-ها٦٠توريبءةيملعلابتكلاراد.۲ط.داقتعالا.يقهيبلانسحلانيدمحأ(۷

,ضايرلاةبتكم,۲ج١٠ط,يرصبلادمحمهللادبعقيقحت٠ةينسلاراونألاحئاول.ينيرافسلادمحأنبدمحم(۸

م۶

ء۱۹۸۳-ه٤,توريبيمالسالاباتكلاراد,تاراتخملابهاذملايفتالاقملالئاوأ.نامعنلانبدمحمنبدمحمديفملا(۹

.٩۰٩ص

°ص.قباسلاعجرملا(٠
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يبنللنأةمألانيبفالخالف»:لوقينإ٠`”يسوطلانسحلادمحمخيشلاهقفاوو

نمبجوفةقحتسملاراضملاطاقسإيفاهتقيقحةعافشلاوعفشيهنأوةعافش-ٍوأَي-

كلذعوقوىلعلب.ةلالضلالهأنمباقعلاقحتسمنعوفعلازاوجىلععطقلاكلذ

نودراضملاطاقسايفةقيقحاهنأوهتعافشعوقوانملعثيحنم«نيينعمريغةعامجب

ةحضاويهو4بهاذملاءاملعضعبلاوقأنمصوصنهذه«عقانملاةدايز

ىلعهيلااوبهذامةحصلاودنتسادقوءنيدحوملانمرئابكلايبكترملةعافشلازاوجيف

.مهدقتعمةحصاهلالخنماوتبثألقعلاوةنسلاونآرقلانمةلدأ

:ميركلانآرقلانمنيتبثملاةلدأيناثلا:بلطملا

دقو ميركلانآرقلانمةلدأىلعرئابكلاباحصألةعافشلابنولئاقلالدتسادقل

«ةمايقلامويىمظعلاةعافشلا»هباتكوهريسفتيفاهعمجيفيزارلارخفلامامإلاداجأ

قيرفلااهيلعدمتعادقةينآرقلاتايآلاكلتمظعمنأىلع«ءاملعلانمريثكهيلعدمتعادقو

نعفلتخيامهفصوصنلامهفىلاقيرفلكبهذيثيحءليوأتلايفمهفالتخافءرخآلا
امرئابكلاباحصألةعافشلابنولئاقلااهبلدتسايتلاةينآرقلاةلدألاكلتنموءرخآلا

نإوكدابعمُهْنِإَفمُهْبِذَعَتنإو:-مالسلاهيلع-ىسيعنعةياكحىلاعتهلوق-١
هيلع-ميهاربانعةياكحىلاعتهلوقوء٠”ميكحلاٌريزَعلاَتنأكْنِإَفمهلرفْغَت

"٠ميرروفغكنافيناّصَعنَمَوينمُهَنِإَفيِنَعبَتنَمَفلل:-مالسلا
مدعلرافكللنوكتالنيميركلانييبنلانمةعافشلاهذهنأ:ةلالدلاهجوو

ءةريبكلابحاصلتناكفءامهلةرفغملالوصحلبئاتلاوأعيطملاملسمللالوءاهلمهتيلهأ

.هتمأيفىلوأبابنمىمظعلاةلاسرلابحاصلاهلثمنوكيو

دمحمنبدمحمخيشلامزالودادغبىلإرجاه.ةرجهلل٥۲۸ةنسدلو.يسوطلانسحلانييلعنبنسحلانبدمحمرفعجوبأ۱
ريسفتءيسوطلا:رظنأ.٠1٤ةنسيفوتيفيلامألاوءنآرقلاريسفتيفنايبتلا:هتافلؤمنمءهنمدافتساوءنامعنلا

|.همدقملاء١ج.نارقلا

رشنلاىدتنمةيعمجتاروشنم٠ءفرشألافجنلايفبادآلاةعبطب,داقتعالابقلعتياميفداصتقالا,يسوطلانسحلانيدمحم(۲

.٦۲۰صم۹۱۹۷۹

.۱۱۸:ةيآلا,ةدئاملاةروس(٠

٢۳:هيآلا.ميهارباةروس(٠

ہ
م
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:لاقينأامإ-مالسلاهيلع-ىسيعنمةعافشلاهذهنإ»:رخفلامامالالوقي

ءةريغصلابحاصملسملاقحيفوأ,عيطملاملسملاقحيفواءرافكلاقحيفتناكاهنا

لوألامسقلاوةبوتلالبقةريبكلابحاصملسملاوأ,ةبوتلادعبةريبكلابحاصملسملاوأ

رافكلابقيليال4ميكحلاٌريزَعلاكنِإَفمهَلرفْغَتنإو$:ىلاعتهلوقنألءلطاب
ةريغصلابحاصملسملاوعيطملاملسملانأل.لطابعبارلاوثلاثلاويناثلامسقلاو

كلذكناكاذاوء“`مصخلادنعالقعهبيذعتةبوتلادعبزوجيال,ةريبكلابحاصملسملاو

:لاقينأالاقبيملكلذلطباذإوءمهباقئال4كٌداَبعمُهَنِإَفمُهْبِدَعَتنإل:هلوقنكيمل

لوقلاحصاذإوءةبوتلالبقةريبكلابحاصملسملاقحيفتدروامنإةعافشلاهذهنإ

ةرورض-يَدمحمقحيفاهبلوقلاحص-مالسلاهيلع-ىسيعقحيفةعافشلاهذهب

.“°”«قرفلابلئاقالهنأ

ىلاَنيمِرْجُملاقوُسَنَو.ادْفَونمْحْرلاىلإنيقَتُملارشحتمويل:ىلاعتهلوق-۲
نمحرلادنعنمالإَةَعاَفشلانوكلُميال.دروٍمُنَهَج

اوذختااوناكاذإالإمهريغمهلعفشينأنوقحتسيالنيمرجملانأ:ةلالدلاهجوو

ةريبكلابحاصوهيفهلوخدبجو«ادهعنمحرلادنعذختانملكوءادهعنمحرلادنع

هتحتالخادنوكينأبجوف-مالسالاوديحوتلا-وهوادهعنمحرلادنعذختا

٠”«ىضّقترانملالإالو»:ةكئالملاةفصيفىلاعتهلوق-٢

بحاصوىضترمللالإنوكتالةعافشلانأتنيبةميركلاةيآلانأ٠ةلالدلاهجوو

ةكئالملاةعافشيفةريبكلابحاصلخداذإوهديحوتوهناميإبسحبىضترمةريبكلا

.امهنيبقرفدمحمةعافشيفلخادوهف

ملوهيفنذأواوعفشينأهناحبسهللايضرنملالإنوعفشيالو»:ينالقابلالوقي

ىلإجاتحيالهلمعرئاسهللايضرنمنألءهلمعيضرنملالإنوعفشيالمهنأكلذبدري

.نييلقعلاحيبقتلاونيسحتلانولوقينيذلاةلزتعملاينعي(٠

£°صء1۹84,ةرهاقلا نماضتلارادةعبطم١طءاقسلادمحأيزاجحدمحأقيقحت ةمايقلامويىمظعلاةعافشلا.يزارلا(٠
۸0-۸۷:ةيآلا.ميرمةروس(٠

.۳٦ص٣٠ج٠يناثلادلجملا,(يزارلاريسفت)بيغلاحيتافم٠يزارلارمعنبدمحم(٠

.۲۸:ةيآلا,ءايبنألاةروس(٠
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ريغوهيذلاهلمعىضترانملالإنوعفشيالمهنأدارأنوكينأاضيألمتحيو.ةعافشلا

ءىضترملمعهعمنملالإنوعفشيال:لاقهنأكف.باقعلاهببجوتسييذلاهبنذ

لدتامنإوءهنمىضترمعمجأكلذوديحوتوقيدصتوبرقوربوتاعاطهعمقسافلاو

.`«هعمةعاطالرفاكلانألرفاكلةعافشالهنأىلعةيآلاهذه

هاضترانمموهنمّؤملكو:انلقو»:ةميركلاةيآلاهذهيفيفسنلامامإلالوقيو

هنوكنمجرخيالهللادنعةيضرملاتانسحلاوتاعاطلاوناميإلانمهعمنمو.هللا

هللانأمتمعزملف.هلاوعفشينأهللاىضترانملالإنوعفشيال:ليقوهللادنعايضرم

.`”فالخلاهيفو«ةريبكلابحاصةعافشبىضريالىلاعت

نسحلانبدمحمو«`”يىديرتاملاروصنموبأمامإلامالكلااذهوحنركذدقو

.“'”يسوطلا

نونمؤُيَومهبرمحبنوُحبَسُيُهَلوَحنُمَوشْرَعلانوُلمْحَينيّذلا$:ىلاعتهلوق٤

.%4اونمنيدللنوُرَفْغتْسيَوهب

ةلمجنمةريبكلابحاصو»:ةميركلاةيآلاهذهبلالدتسإلايفيزارلارخفلالوقي

دروهنأ:بابلايفامىصقأ,مهلةكئالملارفغتستنمةلمجيفهلوخدبجوفءنينمّوملا

صيصختيضتقيالاذهنأالإاوُباَتنذل: هلوقكلذدعب

الكلذنإفءهماسقأضعبركذاذاماعلاظفللانأ:هقفلالوصأيفتبثاملءماعلاكلذ

(0
»صاخلاكلذبماعلاكلذصيصختبجو

)٦۱٥( 4نينمؤمللۇدبند: ىلاعتهلوق°

-ه٤١٤۱.ةيفاقثلابتكلاةسسْوم۳٠ط.رديحدمحانيدلادامعخيشلاقيقحت.لئالدلاصيخلتولئاوألاديهمت,ينالقابلا(٠

.٤٢٤صء۱۲

ء٤٩۷۹صءم۱۹۹۳,قشمدءةيبرعلاتاساردلليسنرفلايملعلادهعملاء۲ج١٠ط.ةمالسدولكقيقحت.ةلدألاةرصبت.يفسنلا١

٢۳۷صءم٦۱۹۸-ها٦٤,ةيدمحملاةعابطلاراد,١ط,ديحوتلادعاوقلديهمتلا:كلذكرظنأو

.٠٦٠٦۳,ةيرصملاتاعماجلاراد,فيلخهللاحتفروتكدلاقيقحت,ديحوتلاباتكيديرتااملاروصنموبأ(۲

-ه۱۳۹۹,رشنلاىدتنمةيعمجتاروشتنم٠فرشألافجنلايفبادآلاةعبطم.داقتعالابقلعتياميفداصتقالا.يسوطلا(٢

.٢۲صم۹

.۷:هيآلا,رفاغةروس(٤

ص١٠ط,ىمظعلاةعافشلا,يزارلادمحم(

.۱۹:ةيآلا,دمحمةروس٦
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نينمّؤملالكلرفغتسينأبادمحمرمأىلاعتوكرابتهللانا:لالدتسإلاهجو

.مهلرفغتسا-ٍوْأْيَي-ادمحمنأتبثكلذكناكاذاوءنمّومةريبكلابحاصو«تانمّوملاو

ريقحتلاضحمكلذريصيف«هءاعددريلءاعدلابهرمأدقفالإو,مهلرفغدقهللانأتبثو

-يبنلاءاعدةباجساتبثف-ويي-هلوسربالوىلاعتهللابقئالريغكلذوءاذيالاو

ie ةعافشلاىنعموهاذهومهلهللاةرفغمبمتيكلذو-ولي

4۸نيعفاشلاةعافشمهعفنَتامف7ىلاعتهلوق٦

مهقحيفةعافشلاعفنمدعبرافكلامصخدقىلاعتوكرابتهللانا:ةلالدلاهجو

مهريغلاهتوبثيضتقيموهفملانإءباطخلاليلدةلأسمىلعءانبكلذفالخبملسملاو
.ةتدمحمةمأنم

مهلرفغتساوهللامُهَسُْنأاومذإمهنولول:ىلاعتهلوق-۷
هاميحراباتهللااوُدَجَوَللوُسْرلا

ةاصعللرفغتسانأىلعةميركلاةيآلاتلد:ةلالدلاهجو

لوبقىلعةلالدهيفو٠ةبوتلاركذةيآلايفسيلذإ,مهلرفغيهللانإفنيملاظلاو

.قرفلامدعلةرخآلاوايندلايفمهلأَي-هتعافش

وأاهتمنَسْحَاَباوُيَحْف٠ةّيحتبِمُتيْيُحاذإول:ىلاعتهلوق-۸

ةالصلابيي-هلوسراويحينأنينمّؤملارمأىلاعتهللانأ:ةلالدلاهجو

نكيملف.اوملسوهيلعاولصاونمآنيذلااهيآاي: هلوقيفميلستلاو

كلذبتبثفءباجتسمهّواعدوةمحرلاب-هّواعدالإدرلااذهاموءدرلانمدب

هتعافش

.۳۸۰ص.فقاوملا.يجيالا٨٤ص.ءىمظعلاةعافشلا.يزارلادمحم(۷

.6۸:ةيآلاءرثدملاةروس(۸

«ىتعممهرمأحيبقتلاحيفركذلابنيرفاكلاصيصختلنكيملنيرفاكلاريغلةعافشالناكولو»:ةيآلاهذهيفيفسنلالوقي

.£6:ةيآلا.ءاسنلاةروس(٠

.٩٤ص.٠ط,ىمظعلاةعافشلا,يزارلادمحم

.۱٦۸:ةيآلاةاسنلاةروس(٢

.6°:ةيآلا,بازحألاةروس(۳٢

.٩٤ص.١ط.ىمظعلاةعافشلا.يزارلادمحم(٤
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:ةيوبنلاةنسلا

ءكلذىلعلدتةفيرشثيداحأبرئابكلاباحصألةعافشلاتوبثبنولئاقلالدتسادقل

عمجدقوءریبكدهجوقاشءانعدعبالإاهعمجبعصيومهبتكيفةرثانتموةريثكيهو

يفينيرافسلاو“"”«روشنلاوثعبلا»:وء٠”«داقتعإلا»هيباتكيفيقهيبلامامإلااهضعب

:يلياماهعمجيلرسيتيتلاثيداحألاكلتنمو"“«ةينسلاراونألاحئاول»

عمجي»هللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-كلامنبسنأنعيورام١

ول:نولوقيف(كلذلنومهليل:ديبعنبالاقو)كلذلنومتهيفةمايقلامويسانلاهللا

-مالسلاهيلع-مدآنوتأيفلاق.اذهانناكمنمانحيريىتحانبرىلعانعفشتسا

اودجسفةكئالملارمأوءهحورنمكيفخفنوهديبهللاكقلخقلخلاوبأمدآتنأ:نولوقيف

يتلاهتئيطخركذيفمكانهتسللوقيفءاذهانناكمنمانحيريىتحكبردنعانلعفشاكل

هيلع-احوننوتأيف:لاقءهللاهٹعبلوسرلوأاحوناوتئانكلواهنمهبرىحتسيفباصأ

اوتئانكلوءاهنمهبريحتسيفباصأيتلاهتئيطخركذيف.مكانهتسل:لوقيف-مالسلا
:لوقيف-مالسلاهيلع-ميهاربانوتأيفاليلخهللاهذختايذلا-مالسلاهيلع-ميهاربا

هيلع-یسوماوتئانكلو.اهمهيريحتسيفباصأيتلاهتئيطخركذيو٠مكانهتسل

اوتئانكلوءاهنمهيريحتسيفباصأيتلاهتئيطخركذيوتسل:لوقيف-مالسلا

اوتئانكلو,مكانهتسل:لوقيف«هتملكوهللاحورىسيعنوتأيف.هتملكوهللاحورىسيع

هللالوسرلاق:لاقءرخأتاموهبنذنممدقتامهلرفغدقولي-ادمحم

هللاءاشامينعديفءادجاستعقوهتيأرانأاذإفءيلنذّؤيفيبرىلعنذأتسأوينوتأيف

يبردمحأفءيسأرعفرأفءعفشتعفشاءهطعتلس.عمستلقءكسأرعفرادمحماي:لاقيف
دوعأمث ةنجلامهلخدأوءرانلانممهجرخأفادحيلدحيفعفشامثيبرهينملعيديمحتب
لس.عمستلقدمحمايكسأرعفرا:لاقيمثينعدينأهللاءاشامينعديفءادجاسعقأف

ادحيلدحيفعفشامث.هينملعيديمحتبيبردمحأفيسأرعفرأف.عفشتعفشا.طعت
:لوقأف.(لاقةعبارلايفوأةثلاثلايفيردأالفلاق)ةنجلامهلخدأورانلانممهجرخأف

ص؛6٦,توريب٠ةيلمعلابتكلاراد۲٠ط.ةعامجلاوةنسلالهأفلسلابهذمىلعداقتعالا,نسحلانبدمحأ(٥

10-1
.۹٠٠-٥٥صةيفاقثلاثاحبألاوتامدخلازكرمءاطءرديحدمحأرماعقيقحت,روشنلاوثعبلا.يقهيبلا(٢

صء۲ج٠٠ط,ةينسلاراونألاحئاول,ينيرافسلا(۷
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٠«دولخلاهلبجويأنآرقلاهسبحنمالإرانلايفيقبامبراي

سبحي»:ىلوألاعلطمنيتياوريف“"يراخبلامامالادنعةياورلاهذهتءاج

مهلخدأورانلانممهجرخأف»اهصنةداتقنعةدايزةياورلاةياهنيف«......نونمّؤوملا

."«ةنجلا

..انعفشتساول:نولوقيفةمايقلاموينونمّؤوملاعمتجي»:ةيناثلاةياورلاةياديو

كلامنبسنأنعناتياورلاناتاهو«رانلانممهجرخأف»:ةلمجاهيفسيلو"لإ...

هدنسميفبيبحنبعيبرلامامإلااهركذةريخألاةياورلاهذهوهنعهللايضر

يداحألاربخلانأمولعملانمو,يداحأربخلااذهنأبيزارلامامالاركذدقوءاذه

(رابخألاينعت)هنأالإ,داحأآلابايورمناكنإو»:كلذدعبلاقهنأالإ,ملعلاديفيال

ءةعافشلاببسبرانلانمباقعلالهأجورخوهو٠دحاوكرتشمردقاهنيبوادجةريثل

."”«ملعأهللاوةجحنوكيفرتاوتلاليبسىلعايورمىنعملااذهريصيف

فصنلخديوأةعافشلانيبتريخ»هللالوسرلاق:لاقرمعييأنع-۲

نيثولتمللاهنكلوءال؟نيقتمللاهنورتأىفكاومعأاهنأل,ةعافشلاترتخاف٠ةنجلايتمأ

.°“نيئاطخلا

نيئاطخللنوكتامرثكأةعافشلانأوهوءثيدحلانتميفحضاو:ةلالدلاهجوو

.يصاعملابنيثولتملا

ةوعديبنلكل»ييهللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-ةريرهييأنع-٢

يهفةمايقلاموييتمألةعافشيتوعدتأبتخاينإوهتوعديبنلكلجعتف.ةباجتسم

باتكءهننسيفهجامنمنيدحوملاجارخاوةعافشلاتابثاباب.ناميالاباتكيفملسمهجرخأ(۸

ص٥ثيدحلامقرء(۳۷)ةعافشلاركذباب.(۴۷)دهزلا

صءةعابطللةوفصلاراد۲ج١٠ط.مساقلاوبأدمحمنيدلايكزدمحمءناخيشلاهيلعقفتااملنايبلاعماجرظنأنايبديزمل

DA

١٤۱۲۸ص(٤٤۷)ثيدحلامقر:ةرضاناهيرىلاةرضانذئمويةوجوإ:ىلاعتهللالوقبابءديحوتلاباتكءيراخبلاهجرخأ(٠
.٠٠٦۷ص(٦۷٤٤)ثيدحلامقر.اهلكءامسألامدآملعو#:ىلاعتهللالوقبابءريسفتلاباتكيفيراخبلاهجرخأ

.١۳۸صء(٤١٠٠)ح.ةمكحلارادءاطء.حيحصلاعماجلا.يدزألابيبحنبعييرلا(۲

.°°ص.١ط.ىمظعلاةعافشلا.يزارلا(۴۳

مقربءةعافشلاركذبابءيرعشألاىسوميبأقيرطنمهجامنباوء۲۷۸ص.١٠جء.ةعافشلاباب.عمجملايفيمثيهلاهجرخأ
.١1۸صء١٠٥)ثيدحلامقر.(۳۷)
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۱۳۹ر6ي̀اےس

."*«ائيشهللابكرشياليتمأنمتامنمهللاءاشنإةلئان

كرشيالهتمأنمتامنملكةعافشنأيفحيرصثيدحلاف

.“"ةعافشلاهلانتنأبجوفءكلذكةريبكلابحاصوءائيشهللاب

لهأليتعافش»:-ٍْأيَيهللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-كلامنبسنأنع٤

اهبهللايندعويتلاةعافشلايأ,ةيدهعلالأىنعمبةفاضالاف٠يتمأنمرئابكلا

.“*”رئابكلانعوفعلاوتائيسلاعضوليأ(يتمأنمرئابكلالهأل)اهترخدا

:اولاقف«يتمأرارشلانألجرلامعن»ييهللالوسرلاق:لاقةمامأييأنع٥

مهرارشامأومهحالصلةنجلانولخديفمهرايخامأ»:لاق؟مهرايخلتنأفيكف

."”«يتعافشبةنجلانولخديف

نإفيلكتتالويلمعاةملسمأاي»هللالوسريللاق:تلاقةملسمأنع١

.«يتمأنمنيكلاهلليتعافش

نمموقجرخي»:نع-هنعهللايضر-نيصحنبنارمعنع-۷

.“*”«نييمنهجلانومسيةنجلانولخديفدمحمةعافشبرانلا

-انيبنانعمسىتحرئابكلالهألرافغتسإلانعكسمنانك:لاقسابعنبانع-۸

ريثكنعانكسمأف«ةمايقلاموييتمأنمرئابكلالهأليتعافشترخداينإ»:لوقيأَي

.ههلانوجروانسفنأيفناکامم

ناةلئانيهف»ةدايزريغنم.٤٦۹٠)ثيدحلامقرءةباجتسمةوعديبنلكلباب,تاوعدلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(٥

مقرء(۲۷)ةعافشلاركذباب.(۳۷)دهزلاباتكءةجامنباهدايزلاهذهبهجرخأو«انيشهللابكرشياليتمأنمتامنمهللاءاش

.(۷٠٢٢٤)ثيدحلا

.۷٩ص.۲جبيغلاحيتافم.,يزارلا

۳۹٥ص.هننسيفيذمرتلاو.1۹صء١جءكردتسملايفمكاحلاهجرخأ(۷

.۱۲۷ص.ةرهاقلا,ةيميتنياةبتكم٠ء۷ج۲٠طيذمرتلاعماجحرشبيذوحألاةفحت؛يروفكرابملانمحرلادبعدمحم(۸٨

٣۸٤)ثيدحلامقر.ريبكلامجعملايفيناربطلاهجرخأ(۹
.«فيعضوهومرخمنبورمعهيفويتاربطلاء١٠جءةعافشلاباب:عمجملايفيمثيهلاهركذ(٠

نمموقنجرخيل»:ظفلبةجاممقر.رانلاوةنجلاةفصبابءقاقرلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(١

ء(٥٠٤٤)ثيدحلامقر٠(۲۷)ةعافشلاركذبابباتكيف«نييمنهجلانومسيءيتعافشبرانلا
.۳۷۸ص۹جءةعافشلابابيفيمثيهلاهركذ(٢

 



ريغنمّوملانإ,رئابكلايبكترملةصاخنوكتامنإةعافشلانألديلقعلا١

.“*”هاوقتوهلمعبباذعلانمجانوهفاهيلإةجاحبسيلةريبكلبكترملا

طاقساوأعفانملاةدايزبامإاهريثأتو.ةبجاو-لوسرلاةعافش-۲

:هلضفيفديزينأىلاعتهللانمانبلطاذإ-ٍّّْيَي-لوسرللنيعفاشانكلالإو,لطابلوألاو

-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاةعافشنوكتفبولطملاوهويناثلانيعتءاذهلطباذإو

.أراضملاطاقسإيف

كنظامفءاهريغوبونذلايفنوكتءاعفشلالقأنمنيرادلالقأيفةعافشلانإ۲

."لجوزعهللادنعءاعفشلاىلعأنمنيرادلاىلعأيفةعافشلا

دعبرئابكلانعوءاقلطمرئاغصلانعوفعينأىلاعتهللاىلعزوجيلقعلانإ٤

.“'ادحألررضريغنمدبعللاعفنهيفنأعمهطاقسا

:نيتيثملاةلدأةشقانم:ثلاثلابلطملا

:ميركلانآرقلا:الوأ

هللاتاولص-ناميركلانايبنلاهلاقامنأب:“'”نيتميركلانيتيآلانعبيجأ-١

ءامهدحدنعافوقوو٠هللارمألامهنماميلستنوكينأودعيال-امهيلعهمالسو

هذهنأانملسولوءيشرمألانمهلسيليهلإلاءافطصإلاجوأىلاىقترانإوقولخملاف

ملةريبكبحاصنعاهببسبىفعهنأو؟هللادنعتلبقتهنأمهلنيأنمفامهنمةعافش

كرشلانودامفراقنمبةبوغرملاةعافشلاهذهةيصوصخمهلنيأنممثءاهنمبتي

ىلعلدتنآرقلايف-مالسلاامهيلع-نايبنلاهلاقامةياكحقايسنأعم؟رئابكلانم

.٢١۲صداصتقالا‹,يسوطلا,١۷۹ص.۲ج٠ةلدألاةرصبت.يفسنلا(۳٢

.6٤ص.اط.ىمظعلاةعافشلا,يزارلا(٤

.١۱۷٠ص.۲ط.فاصتالا.يتالقابلا(٥

.۱۷۲صءم٤١۹٠-۱۳۷۳.هيبرعلابتكلاءايحاراد.طءةرهوجلاحراشىلعتاقيلعتلا.خيشلافسوينبدمحم[((٦١

يناصعنموينمينعبتنمف:ەلوقو.$ميكحلازيزعلاتنأكنإفمهلرفغتنإوكدابعمهنإفمهيذعتنإ:ىلاعتهلوق(٧
e s14
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ةدئاملاةروسيفىسيعنعيكحامىلعناتقباسلاناتيالاف.معزلااذهفالخ

هوذختانيذلامهءلوقلااذهيف-مالسلاهيلع-حيسملامهينعينيذلانوكيفناتحيرص

ميرمنباىسيعايهللالاقذإو¥لجووزعهلوقامهناتيآلاوءهللانودنمنيهلإهمأو

لوقأنأيلنوكيامكناحبسلاقءهللانودنمنيهلإيمأوينوذختاسانللتلقتنأأ
كنإكسفنيفامملعأالويسفنيفامملعتهتملعدقفهتلقتنكنإقحبيلسيلام

مهيلعتنكومكبروييرهللااودبعانأهبينترمأامالإمهلتلقام.بويغلامالعتنأ

“4"۰ديهشءيشلكىلعتنأومهيلعبيقرلاتناتنكينتيفوتاملفمهيفتمدامادیهش

ليلدبمانصألاةدبعيفوهامنإف-مالسلاهيلع-ميهارباليلخلانعيكحملاامأو

ينْبْنْجاوًانمآدليلااذهلعجابرميهاربإلاقذو9:لئاقنمزعهلوقوهوهقبسام

نموينمهنإفينعبتنمفسانلانماريثكنللضأنهنإبر٠ماَنْصألادبعننأينبو

١میجرروُفَغكْنِإَفيناصع

ذختانملةعافشلاىلعلدأاتناكهولاقامللالدتساللعضومنيتيآلايفناكولف

ىلعليلدكلذيفناكاملةرفغملابءاعدلايفاصناتناكولامهنأىلعءرخآاهلاهللاعم

كلذعموهييألرفغتساهنأ-مالسلاهيلع-ليلخلانعهللاىكحدقوفيك.ةعافشلالوبق

هيبألميهاربارافغتساناكامو$:هلوقيفرافغتسإلااذههناحبسنيبدقوهلرفغيمل

هاوألميهاربانإءهنمًأربتهللودعهنأهلنيبتاملفءهايإاهدعوةدعومنعالإ

ا۱

نإفهللهتيصعمبهبحاصهضقندقدهعلاكلذناب:"يناثلاليلدلانعبيجأ-١

ءةغمدألااهبىشحتةيرظنتسيلديحوتلاةملكفء”هتيصعمىلعرارصالاعمعمتجي

ءاهاضتقمبلمعلابالإبوعشلاوممألاموقتالو.ةايحجهنموةمأروتسديهامنإو

ء۱۱-١۱۱۷:ةيآلا,ةدئاملاةروس(۸٨

:ةيآلا,ميهارباةروس(۹٨

.١۱۱:ةيآلا,ةبوتلاةروس(٠

.٤۲۷-٢۷٢ص.٣ج؛ريسفتلارهاوج٠يليلخلا(۱

.(۸۷:ميرم)4ادهعنمحرلادنعذختانمالإةعافشلانوكلميال:ىلاعتهلوقيأ(٢
.٥۲۷ص۳٠ج.ريسفتلارهاوج.يليلخلا(٢
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يفاوطرفيملذإءلوألاليعرلانمحلاصلافلسلالاحناكاذكهوءاهجهتىلعريسلاو

.مهليي-ىفطصملاميلاعتيهكلتوءهتايلكنعالضفنيدلاتائيزجنمةيئزج

فرعيملو«ةزيجوةرتفيفاهبراغموضرألاقراشماوحتفةخسارلاةديقعلالضفيو

.مهنممحرأاحتافملاعلا

دنعىضترمنوكينأنكميالةريبكلابحاصنأب:“”ثلاثلاليلدلانعبيجأ۳

ىلاعتهللانأتبثدقوءةعينشلالاعفألاكلتعمموعزملاناميالاكلذةميقيهامذإءهللا

.ةديدعثيداحأوءةريثكتايآيفرئابكلاباحصأىلعمقنوبضغونعلدق

ترمةريبكلابكترمنوكيفيك»:ليلدلااذهىلعدرلايفيليلخلاةمالعلالوقي

هللاف.ةنسلاوباتكلاصوصنب-بتيملنإ-نوعلموهللادنعتوقمموهوهللادنع

ملاظةريبكلابكترمنأمتملعدقوء““)نيملاظلاىلعهللاةنعلالأ$:لوقيىلاعت

منهَجُهوارَجُفًادمَعَتُمًانمْؤُملتينمو:ةنمّؤملاسفنلالتاقيفىلاعتلوقيوءهسفنل

حيحصلاثيدحلايفو٠"اميظعًاباَذَعمهلٌدعأوُهَنَعَلَوهيلعهللابضَغواهيفًادلاَخ

:رخآثيدحيفو٠”«هدهاشوهبتاكوهلكآوابرلانعلأَيهللالوسرنع
وحنو“*”«نابضغهيلعوهوهللايقلملسمءيرمالاماهبعطتقيلنيميىلعفلحنم»

يذلااذهنأبلوقلاكلذعمعوسيفيكفهلمأتنمهكرديريثكةنسلاوباتكلايفاذه

كاهتناىلععيجشتلابابنمالإاذهلهو؟هللادنعيضرمهبضغوهللاةنعلبءاب

هللاناوضرىلاهنأاقثاواهبكترممادامتاقيوملاباكتراوتامرحلا

(094) «؟هتنجةحوبحبيفقدصدعقمًاوبتيسوهتكئالمةعافشبىطحيسو

مهةكئالملامهلرفغتستنيذلانينمّؤملانأب:“`عبارلاليلدلانعبيجأ٤

نأل4۱مهبونذلاورغفتسافهللااوركذمهسفنأاوملظوأةشحافاولعفاذانيذلال

.(۲۸:ءايبنألا)4يضترانملالإنوعفشيالو:ىلاعتهلوقيأ(٤
.۱۸:ةيآلا.دوهةروس

.۳٩:ةيآلا,ءاسنلاةروس

.۱۱۸صء٤ج٬ايرلايفءاجامپاب.عمجملايفيمثيهلاهركذ(۷

.٥۳٤صمقر.نيميلاهيلعتبجوامثيحهيلعىعدملافلحي:باب.تاداهشلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(۸

.۲۷۲,۲۷۱ص۲ج۰ريسفتلارهاوج.يليلخلا(۹

.(۷:رقاغ)4اونمآنيذللنورفغتسيوهبنوتمّويومهيردمحبنوحبسيهلوحنموشرعلانولمحينيذلا#:ىلاعتهلوقيأ(٠
.١۱۳:ةيآلا.نارمعلآةروس(١
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يتلاةيآلاسفنةمتتيفنأىلع.ةيصعملاىلعرارصإلاعماجيالحيحصلاناميإلا

انبرلىلاعتهلوقكلذوءةكئالملامهلرفغتستنيذلانينمْوملافصونايباهباولدتسا
عابتانملهو")كليبساوعبتاواوباتنيذللرفغافًاملعوةمحرءيشلكتعسو

؟ىلاعتهللاتامرحبةالابملامدعوءرئابكلاىلعرارصإلاهللاليبس

:دودرموهف«....تبثاملماعلاكلذصيصختيضتقيالاذهنإ»:يزارلالوقامأ

دافتسيوةكئالملاراغفتساصنلةياكحوهامنإو٠مومعلصيصختاذهيفسيلهنأب

‹يصاعملانوفلاحيالنيذلامهاقحنينمّؤملانأ-ةلدألارئاسنمدافتسيامك-هنم

.°`رافغتسإلاوةبوتلاىلإردابةوفهمهدحأنمتعقواذإف

ىلعليلدلانيأفةكئالملامهلرفغتستنيذلاىلعصنىلاعتهللانأكلذىلإفاضي

لامجإلابابنمةيآلايفدروامنإمثءملظلاوروجفلالهأنممهريغلنورفغتسيمهنأ

ىلعيضقينيبملانألنيبملادورودعبلمجملابكسمتلازوجيالو,نايبهبقعأيذلا
هتبوتلوبقببئاتلاهللادعودقوبئاتللةكئالملانمءاعدلاةميقاملاقيدقوءلمجملا

؟تلبقاهنأهلنيأنمفءاهلوبقىلاةجاحبهتبوتدعببئاتلانأب:باجيوءهبنذلهنارفغو

.حصتىتحاطورشةبوتللنأواميسال

صلاخلاناميإالاوههللادنعهبدتعملاناميإلانأ:"“سماخلاليلدلانعبيجأ-٥

ولوقيدصتلادرجموهانهموهفملاناميإلاناكولونايصعلاىلعرارصإهبوشياليذلا

ديعولانمءاجاميفانيكلذو.كرشلاريغةريبكبادحأهللابذعامللمعهبنرتقيمل

̀.“يصاعملانمةفلتخمعاونأىلع

يفهبلالدتسالايففلتخمةفلاخملاموهفمنإ:""”سداسلاليلدلانعبيجأ-٦

نيقيلاىلعالإينبنتاليهو.ةيداقتعإلااياضقلايفةجحنوكيفيكفةيلمعلارومألا
هئافيتسانمدبالفهبلالدتسإلاتوبثعموءاهتاينظنودةلدألاعطاوقنمالإدافتستالف

نوكتالنأوداتعملابلغألاىرجمايراجقوطنملانوكيالنأ:اهنمءةنيعماطورش

.۷:ةيآلا,رفاغةروس(۲

.۲۷۷-۲۷۸ص۳ج.ريسفتلارهاوج٠يليلخلا٢

.(4۱نينمْؤمللوكبنذلهلوقيأ(٤
.٦۲۷ص:۳جريسفتلارهاوج,يليلخلا(٥
.(۸٤:رثدملا)4نيعفاشلاةعافشمهعفتتامف:ىلاعتهلوقيأ(٦
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ناكلبابلااذهلثميفةجحموهفملااذهلثمناكولوءلهاجلاميلعتوألئاسلاباوج
نمو: ىلاعتهلوقوحننوكيفءاهادعامعديعولاءاقتنايفةجحةريبكيأىلعديعولا

كرشُأولومنهجىلصياللتاقلاريغنأىلعةجح"منهجهؤازجفادمعتمًانمؤملتقي
.“۷اذكهو,هللاب

1.7ن.(.۹٥(.أ
ةيالايف-لوسرلارافغتسانا:"”عباسلاليلدلانعبيجأ-۷

مهتيصعمعممهلرفغيهنأنيأنمف٠ةبوتلانيعوهمهرافغتساومهسفنألمهرافغتساب

.'؟اوبوتينأريغنممهملظو

ءبسحفةمحرلابنوكينأنمأَي-هءاعدنا:"”نماثلاليلدلانعبيجأ-۸

ةيداقتعإلااياضقلانأىلعةيورخأنوكتنأمزليالةمحرلاوءةيادهلابوأاهبنوكيدقف

.“*”؟انهىعطقلاصنلانيأوةيعطقلاةلدألابتبثتامنإوءطابنتسإلابتبثت١

هللاب-رفكلانونطبينيذلانيقفانملاةعافشلالانتنأكلذىلعمزليهنإمث

قوقحطسيأو٠مهرمأرهاظباذخأنيملسملاةلماعممهلماعينأل-

.ةمحرلابنايحألانمريثكيفنرقيدقوءهيلعمالسلادرملسملا

:ةيوبنلاةنسلا:ايناث

ادررئابكلالهألةعافشلااوتبثماهيلعدمتعايتلاثيداحألاكلتىلعدرلااننكمي

.هدحىلعاهنمالكلوانتياصاخرخآوءاهعومجمبرابخألاكلتلوانتياماع

نأروهمجلادنعمولعملانمو.ةيداحأثيداحألاكلتعيمجنأوهف:ماعلاامأ

كلذلءنيقيلاالنظلاديفتيهو؛نيقيلاةرمثملعلانأل,ملعلاديفتالةيداحآلاثيداحألا

انتمعطقلانماهيفدبالوءةديقعلالئاسمنمةلأسملاوءةيلمعلارومألايفالإاهبلمعيال

.۲٩:ةيآلا,ءاسنلاةروس(۷

.٢٥۲۷ص.٣ج.ريسفتلارهاوجيليلخلا(۸
.(6£:ءاسنلا)4ڳاميحراباوتهللااودجوللوسرلامهلرفغتساوهللااورفغتسافكؤاجمهسفنأاوملظذإمهنأولو:ىلاعتهلوقيأ(٩
.۲۷۷ص.۳جرهاوج.يليلخلا٠
وأاهنمنسحأباويحفةيحتبمتييحاذإو#:ىلاعتهلوقيأ١
.٦۲۷ص.۳جريسفتلارهاوج.يليلخلا۲
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نكامأنمةعامجنعةعامجهاوريذلارتاوتملاثيدحلابالإلالدتسإلانكميالفءادنسو
.ةداعبذكلاىلعمهعامتجانكميالثيحبةدعابتم

يضاقلاو.يزارلاكةعافشلاثيداحأرتاوتنمءاملعلانمريثكهركذامامأواذه

ناكاذإالإمهللاءةتبلاهلملسيالاممفء"”مهريغويكبسلاو,ربلادبعنباوءضايع

لقنلبهيففالخالاذهذإ,اهقالطإىلعةعافشلاثيداحأرتاوتكلذنممهدوصقم

كبركثعبينأىسعلىلاعتهلوقيفنآرقلااهيلعلدوء(٤0۷)عامجإلاهيفيدحاولا
كلذو”“ءةعافشلاهبدارملانأىلعروهمجلاو»:رجحنبالوقيذإًاماقم

قرطلاعمجثيحنمربكأققحتىلإجاتحييظفللارتاوتلاويونعمرتاوتوهامنإرتاوتلا

.ثيدحلارتاوتتوبثلمولعموهاممكلذريغىلإ...مهتلادعومهنكامأوءةاورلاةفرعمو«

:نيرصملانيرجافلانيمرجملانمرئابكلايبكترملةعافشلاتبثتيتلاثيداحألاامأ

.ةتباثريغوأادنسةتباثنوكتنأامإيهف

صوصنعماقفتمنوكينأامإوهفاهنتمىلإرظني٠ء”اتباثاهدنسناكنإف
اضراعمناكنإامأءهبذخأاهعماقفتمناكنإفءاهلاضراعموافلاخموأميركلانآرقلا

درلابهيلعمكحعمجلاهوجونمهجوبةينآرقلاصوصنلاكلتنيبوهنيبعمجلانكميملو

.عضولابلب

-بيرالو-يهفءرئابكلالهألةعافشلاتبثتيتلاتاياورلاكلتبلمعلااذكهو

نمريثكلولب٠.نيمرجملاونيملاظللةعافشلايفنىلعةصانلاةينآرقلاتايآلافلاخت

-هيلعبوضغمونوعلمهنأوةريبكلابكترمدولخىلعلدتيتلاويي-يبنلاثيداحأ
الىتحكلذوءاهليوأتنمدبالفتاياورلاكلتضعبتوبثعمامأء-هنايبيتايسامك

وهنإىوهلانعقطنينأىلعةنسونآرقنمىرخألاصوصنلاضراعت

يفىوريامرثكأو٠ةضقانتملارابخألايورينأاعطقلاحملانمف٠ىحوييحوالإ

.رصم.رشتلاوةعابطللةيفلسلابتكلاراد.۲ط.رتاوتملاثيدحلانمرئانتملامظن,يناتكلارفعجنبدمحمرظنأنايبديزمل(۲۳
.٢٤۲۳٢۲۳ص

٠٦۲٤ص٠ةيفلسلاةبتكملا١٠ج.يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتفءرجحنبا(٤
.۷۹:ةيآلا,ءارسالاةروس(٥

.٤٦٢٤صةيفلسلاةبتكملاء۱۱ج.يرابلاحتفءرجحنبا(

.يتأيسامكاهدنستبثيملثيداحألاكلتنأىلع(۷
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-اهرتاوتتبثولهنأىلعءهيلعقفتموهوىمظعلاةعافشلاهبداري-افلستلقامك-ةعافشلا

.رئابكلايبكترمدولخبةيضاقلانآرقلاصوصنعمقفتتللوُوينأنمدبال-ديعبوهو

نإ»:ثيداحألاكلتعملمعلاةيفيكنايبيف-هللاهظفح-يليلخلاةمالعلالوقي

نيقيلاىلعينبنيداقتعإلاوءاهلولدميفنظلاالإديفتالةيداحأاهتاياورثيداحألاهذه

ولوليوأتللةلباقلارهاوظلانودةرتاوتملاصوصنلاةرمثالإنوكيالكلذلءنظلانود

تایاورلاهذهرهاظنأیلعاصننکینإوایداحآهتیاورقیرطناکامنودو«ترتاوت
نمال-ىوقتاليهو.باتكلانمةعطاقلاصوصنلاعمضراعتماهيلإاودنتسايذلا

امإوءاهطاقساامإبجيفصوصتلاهذهةضراعمىلع-ةلالدلاثيحنمالونتملاثيح

نمرئابكلالهأليتعافش»:-أَي-هلوقنمدارملالمحينأكلذواهعمقفتيامباهليوأت
.”«نيرصملانودرئابكلافراقنممنيبئاتلاىلع«يتمأ

:لوقنفةصاختاياورلاكلتىلاانجاذاامأ

يدّوتيتلاريذاحملانمريثكلاهيفنأب:ليوطلافقوملاةعافشثيدحنعبيجا-١

اهنموهدامتعامدعىلإ

قحيفلجوزعهللاديعوفالخإلةيفانلازيزعلاباتكلاصوصنةمداصم-

هللانإظهلوقو^4ديبعللمالظبانأامويدللوقلال:یلاعتهلوقکةأاصعلا

تاملكلليدبتالإ:هلوقو.“4قحهللادعونإالأظ:هلوقو,فلخيال

.تايآلانمريثكلاريثكلااهريغوءهللانمقدصأنمو¥:ەلوقو“۸هللا

.٢۲۷ص.ريسفتلارهاوج٠يليلخلا(۸٨
.٥٥ص.١ط,ىمظعلاةعافشلاةباتكيفةلزتعملانعالقنيزارلامامالااهركذطاقنلاهذهضعب(۹

.٢٤۲-٤٤٦:هیآلا.قةروس

.٥:هيآلا,نارمعلآةروس(۱

سنويةروس((۲

سنويةروس(۳

.۸۷:هيآلاءءاسنلاةروس(٤
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ىلعنوموصعممهو-مالسلامهيلع-لسرلاوءايبنألاىلإيصاعملاةبسن-

.

بجولاحيحصناكولف.اهلقنىلعيعاودلارفاوتتةميظعةعقاونعربخاهنا-

.اهيلإةمهتلاقرطتكلذكنكيملثيحو.يظفللارتاوتلادحىلإهغولب

يوارلانأرهاظلاف-ويي-لوسرلاظفلباهطبضنكميالفةليوطرابخألاهذهنإ-

نع“رجحنباهركذاملاكشإلانماهيفامموءةجحربتعتاليهفهظفلباهاوردق

ركذثيدحلالوأيفنأكلذوءهلصأريغىلعائيشبكردقثيدحلايوارنأنميدوادلا

كلذوءرانلانمجارخإإلايفةعافشلاركذهرخآيفوءفقوملابركنمةحارإلايفةعافشلا

ةلاحلاكلتيفطقسينمطوقسوءطارصلاىلعرورملاوفقوملانملوحتلادعبنوكيامنإ
يضاقلالواحنإو.يوقلاكشإوهوجارخالايفةعافشلاكلذدعبعقتمثرانلايف

الإءاهيناعمبيترتو؛ثيداحألانوتمعمجلءاهريغبةياورلاهذهلصويوونلاوضايع
هذهىلعدامتعإلانكميالكلذلوءرخآلاظفحيملامظفحةاورلاضعبنأىلعلدياذهنأ

تاعباتملانمربتعتهذهنأب:ضعبلالوقيدقوءةديقعلالئاسمنمةلأسميفتاياورلا

الإدهاشلاتبثيالنكلوءةعافشلابرانلانمنيدحوملاجورخنمالصأتبثاملءدهاوشلاو

.تباثريغريخألاوءلصألاتوبثدعب

يتلاليصافتلاوتادايزلاكلتريغبهدنسميفثيدحلااذهىورعيبرلامامإللانأىلع

ملاذهواهقالطإىلعةعافشلاتابثإهيفو.رانلانمةعافشلابسانلاجارخإنمضتت

aدحأهيففلاخي

:اهنمةلدأبمهتمصعبلاقنملدتسادقوةمصعيفءاملعلافلتخادقل(٥

يتوعبتافهللانوبحتمتنكنالق#:ىلاعتهلوقلضرفمهعابتانأعم.مهنعردصياميفمهعابتامرحلبنذلامهنمردصول-
لآ)4هللامكببحي

هلوسروهللانوذّوينيذلانإ:ىلاعتهلوقلمارحوهومهلءاذياكلذيفو.مهفينعتومهرجزبجولوءمهتداهشتدرلاوبنذأول-
.(7:بازحألا)4انيهماباذعمهلدعأوةرخآلاوايندلايفهللامهنعل

اهيفنيدلاخمنهجراتهلنإفهلوسروهللاصعينمو:ىلاعتهلوقتحتمهلوخدل.نعطلاوموللاوباذعلااوقحتسالاوبنذأول
مدأىصعو#:ىلاعتهلوق-مالسلاهيلع-مدآةصقيفدرواماهنمءءايبنألايصاعمبرعشتةينآرقصوصنكلانهنأالإ.هادبأ

ىضقفىسومهزكوفإ#:يرصملاهلتقنممالسلاهيلعىسومةصقيفدروامو.(هير
مدقتامهللاىلعهللاباتدقل:ىلاعتهلوقكانيبنقحيفدروامو(٠٠:صصقلا)هيلع
نايبديزمل.لضفألاكرتو.هلزلانممهنمطرفامىلعلومحموأءهثعبلالبقكلذنأببيجأدقو.(۲:حتفلا)رخأتاموكبنذنم
ء١ط.يمالسالانيدلالوصأ.يرودلاناطحق:رظنأ

.۳۷٤.۳۸٤صءةيفلسلاء١٠جءيرابلاحتف.رجحنبا(٦
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ريغنميراخبلامامالادنعكلذكتءاج.عيبرلامامالااهركذيتلاةياورلاهذهو

نونمّوملاعمتجي»:اهعلطموكلامنبسنأنعيهوءرانلانمجورخلاىلعةلادلاةدايزلا

.“«......انعفشتساول:نولوقيفةمايقلاموي

هتبلانوكتالةعافشلانأىلعلديهنتمنإف«....ةعافشلانيبتريخ»ثيدحامأ-

ءاملعنمدحأهلقيملريخألايفنلاونيقتمللنوكتنأىفنذإنيئاطخللونيثولتمللالإ

مهتاجردعفريفلثمتتنيقتمللةمافشكانمنألكلادقتعيذإ,ةمألا

ةملسيبأل-يي-يبنلاءاعداهنمةريثكثيداحأكلذىلعلديو٠خلإ....مهلزانم عقربةملس

لاقءلوهجموهودارقنبنامعنلاثيدحلااذهدنسيفنأىلع......اقباسرمامكةجردلا

ريغحيحصلالاجريناربطلالاجرو٠يناربطلادمحأهاور»:ثيدحلااذهنعيمثيهلا

“”‰«دارقنبنامعنلا

ةعافشلاىلعلديامهيفسيلف«.....ةباجتسمةوعديبنلكل»:ثيدحامأ-۳

:كلذنايبوءةريبكلابحاصل

لمشيوهذإمومعهيفاذهوءائيشهللابكرشيالتامنملانتةعافشلاناهيفدرو

ةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلابصصخيمومعلااذهنأالإءهريغوةريبكلابحاص

لمحيامكصوصخلاىلعلمحيمومعلافءيصاعملاىلعنييرصمللةعافشلايفنتيتلا

:ةدايزلاكلتريغنمثيدحلااذه"“”ىوردقعيبرلامامالانأىلع....ديقملاىلعقلطملا

يراخبلامامالاكلذكوء«ائيشهللابكرشياليتمأنمتامنمهللاءاشنإةلئانيهف»

.حيحصلايفتبثامبذخألاىلوألافءملسمو

٠سنأنعقرطةدعنمءاجدقف«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش»:ثيدحامأ٤
:كاذنايبكيلإوءةفيعضاهلكوءسابعنباوءرباجو

تءاجقيرطلااذهنمةياورلاهذهو...سنأنعتباثنعرمعمنعقازرلادبعنع-

.هجيرختقيس(۷

.۳۷۸ص٠٠٠ح؛دئاوزلاعمجم.يمثيهلا(۸

۳۸۰صدتسملاىلعتادايزلايفذعيبرلاهاور(۹
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مولعملانموء“"”«هجولااذهنمبيرغحيحصثيدحاذه»:يذمرتلالاقو«يذمرتلادنع

تباثنعرمعمو»:لوقيذإتياثنعهتياورفعضدقنيعمنبانأالإ٠ةقثرمعمنأ

اذهوءةورعنبماشهوءدوجنلايبأنبمصاعوتباثنعرمعمثيدحو»:لوقيو؛«فيعض

.“`”«ماهوألاريثكبرطضمبرضلا

ةياورلانعةداتقنعهبورعيبنبديعسنعديعسنبرمعنع-

هنعلاقديعسنبرمعنألءفعضاهدنسيفو؛ءكردتسملايف”مكاحلااهدروأ

نمةعامجهنعيورييرصبوه»:هنعيدعنبالوقيو٠"”«ثيدحلاركنم»:يراخبلا

دامحنبانأرکذامكء««راکنإةبورعيبأنبديعسنعهيوريامضعبيفو٠نييرصبلا

.«ةركنمةبورعيبأنبانعهتياور:نأبيراخبلانععمس

نعيشاقرلاديزينعديسأنعيلالهلابئاسلانبثيرحنعريضننبجاجحنع-
.۹...سنا

لاقوء««كورتم»:يئاسنلاهنعلاق.ءيشاقرلاديزياهدنسيفنألءةفيعضيهو

نبانعيقرودلانبالاقو««ثيدحلاركنمديزيناك»:دمحألاقو«فيعض»:ينطقرادلا

(۹۷) يجاسلاهفعضدقوبئاسلانبثيرحكلذكاهيفوهثيدحيف»:نيعم

ةياورلاهذهدرودقو.......ریاجنعهيبنعدمحمنبرفعجنعدمحمنبریهزنع-
دقوءيناسارخلادمحمنبريهزةياورلاهذهدنسيفنأالإ,““مكاحلاقيرطلااذهنم

لاقوءريكانمثيداحأهنعاووردقماشلالهأنأبيراخبلاركذوءنيعمنبىيحيهفعض

٠“'”يوقلابسيلريهز:يئاسنلا

۳۹صءةيملعلابتكلارادء٤ج.ط,توحلافسويلامكقيقحتءيذمرتلاننسءىسيعنبدمحم(٠

.۲۲۱,۲۲۰صءتوريبءةيملعلابتكلارادء٠ءاط.اطعرداقلادبعىفطصمقيۇقبيذهتءينالقسعلارجحنبدمحأ(۱

.۲٠صءييرعلاركفلارادء٤جءيواجبلادمحميلعدقنيفلادتعالانازيم.يبهذلادمحأنبدمحم۲۳

.۸٤صء٥ج٣۰طءلاجرلاءافعضيفلماكلاءيدعنبا(٤

.۲۰۱صء۲جءلماکلايفيدعنبااهدروأ(٥

صء٠٦جءنازيملا.يبهذلا(٦

.٥۷٤ص.٠جءنازيملا.يبهذلا(۷

.1۹صء۲ج۰كردتسملا,مكاحلا(۸

.۲۱۸.۲۱۷صء۲جلماکلا,يدعنبا(۹



نبرباجنعهيبانعدمحمنبرفعجنعءتباثنبدمحمنعيسلايطلادوادوبأ-
ءهجولااذهنمبيرغنسحثيدحاذه»:لاقوءيذمرتلاةياورلاهذهدروأدقو....هللادبع

نأالإكلذكقيرطلااذهنمهدروأوء"«دمحمنبرفعجثيدحنمبرغتسي

.رظنهيف:يراخبلاهيفلاقدقوءينانبلاتباثنبدمحمهيفنألكلذكتبثيملدنسلااذه

:لاقوثيداحأيدعنباهلقاسوفيعض:يئاسنلالاقوءءيشبسيلنيعمنبالاقو

.'""اهيلععباتيال

دقو....سابعنبانعءاطعنعجیرجنبانعيناعنصلانمحرلادبعنبىسومنع-

ىسوماهدنسيفنأالإء""يناربطللريبكلامجعملايفقيرطلااذهنمهياورلاهذهتءاج

نابحنبانإفءةقثبسيلفورعم:يبهذلامامإلاهيفلاقدقوءيناعنصلانمحرلادبعنب

لب'““اريسفتلايفاباتکسابعنبانعءءاطعنعجیرجنباىلععضوءلاجد:هیفلاق

اذهنم«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش»:ثيدحنأبيدعنبانعيبهذلامامإلاركذ

نمحرلادبعيأ)ثيدحلاركنم:يدعنبالاقو»:لاقامدنعلطابلبحيحصبسيلقيرطلا
هثدحجيرجنبانبارهاطلاوبأهنعىورءرسفملادمحميبأبفرعي(يناعنصلا

:يباحصأويتبارقبحأينبحأنموءينبحأهللابحأنم:اعوفرمسابعنبانعءاطعنع

نمرئابكلالهأليتعافش»:هبو٠ثيدحلا....دجاسملابحأيباحصأويتبارقبحأنمو

.“«ليطاوبثيداحألاهذهو»:كلذدعبلاقمث«يتمأ

اهيلعمكحدقوهباتکنممجارتةدعيفثيدحلااذهيدعنباركذدقواذه

:يلياممجارتلاكلتنموءفعضلاب

:نیعمنبالاقء.....سنُنعءيشاقرلاديزينعءيرملاريشبنبحلاصركذيفهدروا-

.”ثيدحلاكورتم:يئاسنلالاقوءثيدحلاركتم:يراخبلالاقوءفيعضيرملاحلاص

نعءهیبانعءنامیلسنبرمتعمنعدیعسنبدیوسنعدیلولانبةیقبرکذيفهدروا-

١٤ص.٤ننس(٠

ص.٠١جءكردتسملا,مكاحلا(٠

.٥٤٤ص٤الانازيم.يبهذلاو١۱۳ص.٦ج.لماكلايدعنبا(٠

.۱۸۹صء١٠ج٠ط.ريبكلامجعملا.يتاربطلا(٠

صء٦يدعنازيم.يبهذلا(٠

ء٥ج.لادتعالانازيم(٠

١۰٦ص.٤ج٬لماكلا.يدعنبا(٠
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“طلخمهريغنعثدحاذإوءلمجأنييماشلانعىوراذإةيقبنأالإeسنانعدیمح

بويأاو....سنآنعءيشاقرلاديزينعءيطبحلاطوخنببويأةيمأيبرکذيفهدروأ-

كرابملانباهكرتيرصبلاةيمأوبأءطوخنببويأ:يراخبلاهنعلاق٠ثيدحلاكورتم

ناک:يلعنبرمعلاقو.ءيشبسيلءهڻيدحبتكيالطوخنببويأا:نيعمنيالاقوءهریغو
ماشلالهأريغةياورنأىلايدعنباراشأدقوكورتممهولاريثكءطلغلاريثك

مهٹثدحريهزنمنوكيوأمهنمنوكينأامإفءماشلالهأةياورنمدوجأريهزنع

.

لاقو....سنأنعءيشاقرلاديزينعءيبلكلابيسملانبحورركذيفهدروُأ-

لاقو.حلیوص:نیعمنبالاقوءةظوفحمريغثيداحأيشاقرلاديزيوتباثنعيوری:هنع

٠"”هنعةياورلالحتال.تاقثلانعتاعوضوملايوري:نابحنبا

ةلدألافلاخيوءدحاوريخهنأىلاةفاضالابىرخأةلدأبثيدحلااذهنعبيجأدقو

:اهنمةعافشللةيفانلاوءةريبكلابكترمدولخبةيضاقلاةينآرقلا

نمرئابكلالهأليتعافشأىنعي.راكنإلاىنعمبماهفتسالاهنمدارملانوكينأ

۰”يبراذهأيأ4يبراذه7ىلاعتهلوقيفامككلذو؟يتمأ

هتعافشنألزئاجريغاذهورئابكلالهألالإتسيلهتعافشنأىلعلديهنأ-

ريغكلذوءهنعباوثلالهأنامرحيضتقيطقفرئابكلالهأبهصيصختف؛ميظعبصنم

امنإ»:هصنو««امنإ»رصحلاةادأبرخآثيدحيوردقوهيوستلانملقاالهنأل,زئاج

0̀رئابكلالهألةعافشلا

امكلبةيصعملابعرشلافرعيفالوةغللالصأيفالصتخمريغةريبكلاظفلنإ

°۲,۸8جءەتاذعجرملا(۷

ء۱جءەتاذعجرملا(۸

.۲۱۸صء٣جءەتاذعجرملا(۹

صء۸جءلادتعالانازيمءييهذلا(٠

.۷۷:ةيآلا,ماعنألاةروس

.ةنسلالهأةلدأىلعةلزتعملادرركذامدنعء١٠ص١٠ط,ىمظعلاةعافشلا.يزارلا(۲

.°١صقباسلاعجرملا(۲

۷٢٤۳صثيدحلامقرء(١٠)رئابكلالهأليهامنإةعافشلانأيورامباب.ةعيرشلايفيرجألانيسحلانبدمحمهدروأ(٤
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ىلعالإةريبكلاهنإو¥:ةالصلاةفصيفىلاعتلاقةعاطلالوانتيةيصعملالوانتي

لهأهنمدارملانوكينأبجيالرئابكلالهألهلوقفكلذكناكاذإو.

.“”ةريبكلاتاعاطلالهأهنمدارملالعللبةريبكلايصاعملا

لبقاوباتاذإرئابكلالهألةعافشلاتابثادارملانوكيفثيدحلااذهليوأتيغبني-

يتعافشتسيل»:اهصنوعيبرلادنعىرخأةياوربةضراعمةياورلاهذهنأامكءتوملا

7«يتمأنمرئابكلالهأل

:اهصنواهلبقةياورهتضراعهنأ:اهثلاثو»:ربخلااذهدريفيملاسلامامإلالوقي

كلتوباتكلااهدضعدقهذهنأىلعكلتبهذهف«يتمأنمرئابكلالهأيتعافشلانتال»

-يليلخلاققحملاهيلإبهذامكةياورلاكلتعضوبلوقلاامإبجوفهتفلاخدق

لوقلاامأوءرئابكلابنوبرقتملاهيلإبرقتلرئابكلالهألةعافشلاتناكولهناالئاق-هللا

ناکاهنمباتوةريبكلعفنمنإفءاوباتاذااموهوباتكلاهيلعلدطرشبةقلعماهنأب
باتمثةريبكلاىتأنمبةعافشلاصيصختاذهنممزليالو«هريغهلعفشينألاقحتسم

ةدئافلاءطقصعيملنمىلعباتفىصعنمبيلغتلهرمعلوطيفىفوأنمنوداهنم

٠"”«مهلقيرطلاليهستوهللاةمحرنممهسايإعفدركذلابمهصيصختيف

اذهىنعمحيضوتيف-هللاهظفح-يليلخلاةمالعلاهلاقاممالكلااذهنمبيرقو

هيلعومهرازوأطحومهتيوتلوبقلجألهللادنعمهلعفشي-وهف»:لوقيذاثيدحلا

مهنعطونقلاداعبإوءةرفغملايفمهعامطإوةبوتلاىلعمهضحكلذ-هلوقنمضتيف
ةمحرنماوطنقتالمهسفنأىلعاوفرسأنيذلايدابعايلقي:ىلاعتهلوقاذهلثمو

يفهيجوتلاهبدارملانإف"4ميحرلاروفغلاوههنإاعيمجبونذلارفغيهللانإهللا

٠ةبانإلاىلعضحنمهيلوامليلدببونذلاىلعرارصإلاعمالةيوتلاعمةرفغملا

باذعلامكيتأينألبقنمهلاوملسأومكبرىلااوبينأو :ەلوقيفرارصإالانمريذحتو

ةتغبباذعلامكيتأينألبقنممكيرنممكيلالزنأامنسحأاوعبتاو٠نورصنتالمث
.60:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٥

.°١ص.ىمظعلاةعافشلايزارلا(٦

.٢۳۷ص۲٠ج٠حيحصلاعماجلا.عيبرلا(۷
.٢۳۷ص١٠ط‹لوقعلاراونأقراشم.يملاسلاديمحنبهللادبع(۸

.۳٥:ةيآلا.رمزلاةروس(۹
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نملتنكنإوهللابنجيفتطرفامىلعیترسحایسفنلوقتنأ٠نورعشتالمتنأو
ولباذعلاىرتنيحلوقتوأ٠نيقتملانمتنكلينادههللانأوللوقتوأ٠نيرخاسلا

.)نمنوكأفةركيلنأ

ءدارملاىلعةلادلانئارقلاعمبرعلادنعدوهعمهانعمدييقتدصقعمظفللاقالطإو

رئابكلالهأليتعافش»ثيدحنمدارملاناكولو٠هنمرفاوبيصنثيدحلاونآرقلايفو

-ةيصعملاىلعءارغإيأو-ٍةيَي-هنمءارغإكلذيفناكلهنمهومهفام«يتمأنم

اهسفنيرتشتنأ-اهنعهللاىضر-ةمطافهدبكةذلفرمأيذلاوهوفيك-الكواشاح

."”«ائيشهللانماهنعينغيالاهنأاهربخأوهللانم

ركنم:يراخبلاهيفلاقءيبجرلابوثنبعيمجهدنسيفف:سماخلاثيدحلاامأ٥

هناىلعلدتهتاياور:يدعنبالاقوءثيدحلاكورتم:يئاسنلالاقوثيدحلا

)1۳۳( ۰ ۰

نعدانسإلااذهو»:لاقمثلماكلايفيدعنباهجرخأدقف:سداسلاثيدحلاامأ-

٠.«اذهمرحملانبورمعالإهيورياللطابديبعنبسنوينعهنييعنبا

باحصأدولخىلعلدتيتلانآرقلاصوصنلفلاخموهف:عباسلاثيدحلاامأ-

ةمجرتيفيدعنبادروأدقوءخلإ.....داحآربخهنأىلإةفاضإلابءادجةريثكيهورئابكلا

يراخبلالاقو٠"“«ثيدحلااذهبفرعيديز»:لاقوءسنأنعىرخأةياوررمعوبأديز

.فيعضتلاتارابعىوقأنميهو4اوتکس»:دیزنع

اذهيفيمثيهلالوقيءفيعضوهوجيرسنببرحهدنسيفف:نماثلاثيدحلاامأ-۸

)1۲(و.
.(تقعص

.00-8£:ةيأآلا,رمزلاةروس(٠

.۲۷۹ص۳٠جريسفتلارهاوج؛يليلخلا

.۳۷۷ص١٠ج«دئاوزلاعمجم٠يمثيهلا(۲٢

.١۱۸۰۱ص٥ج؛لماكلا.يدعنيا(٢

.۲۰۹صء۲يدعنبا(٤

.۲۹۸صء۲جءلادتعالانازيم)1۲

.۲۷۸صء۹جءعمجملا.يمثيهلا(٢
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:لمعلاةلدأ:اثلاث

:يتآالابلقعلاةلدأنعباجي

لصتيتلاىوقتلانمو.هللصلاخلالمعلانمغلبامهمنمّوملا:لوألانعبيجأ-

ةعافشلاوحلاصلالمعلانإالا»:-هللاهمحر-يليلخلانافلخنبديعسةمالعلالوقي

ناونيلماعلالامعأنأكل,هللاةمحربالادحأةنجلالخديالنذإفهللاةمحرنمامهالك

رئاسنماهريغومايصلاوةالصلانمنورتفيال٠ماوعألافالآىلامهرامعأتداك

نعاثدحتملوقينأىلإ"«.....معنلانمةدحاويزاويال؛مايقلاعاونأو.تادابعلا

مهنقيتو٠مهرادقاةلالجىلعمهف»:مهلىلاعتهللاةراشبمغرمهفوخوءايبنألا

عرضتلاو٠ءاعدلامهبرلنورثكيوءاجرلاوفوخلانيبنورادمءمهراطخأنمةمالسلاب

راربأللةعافشلاتناكامكءلصاحلاليصحتبابنممهنمادودعمكلذنكيملف,ءاجللاو

نوكتفءريخلابءاعدلانمعونالإةقيقحلايفيهامولطابلابهذملايفهنمةمودعم

.”«ىندأللىلعألانمالإنوكتالاهنأالإريغالحالصلالهأل

ىندأنحنوءهلعوفشملانمةبترىلعأعيفشلانوكينأدبال:يناثلانعبيجأو-

امناريغللعفانملالاؤسنأامكهلنيعفاشاننوكبفصوننأحصيالف-ةي-هنمةبتر

ريثأتهلاؤسلناكوأءلعفتملهالولوهلاؤسلجألعفانملاكلتلعفناكاذاةعافشنوكي

كلذببرقتلالئاسلاضرغناكوءاهلأسيملوأاهلأسءاوسءلعفتتناكاذاامأ,اهلعفيف
لةعافشنوكيالكلذنإف,ىلا

يفاميسال.قلاخلاوقلخلانيبةنراقملاالوسايقلازوجيال:ثلاثلانعبيجأو-

نمنوكتدقءةيويندلاةايحلايفرشبلانمهريغل-الثم-ناسنالاةعافشفءهيدقعلارومالا

هباتكيفاهنمىلاعتهللارذحيتلاهئيسلاةعافشلايهكلتوءناتهبلاوملظلاوروجلاباب

لويملاوراكفألايفلدبتلاوريغتلاوهناسنإلاىلإةبوسنملاةعافشلاقلعتنأامكءزيزعلا

.٤١٤۱ص.۲ج؛ناميالادعاوقديهمت.يليلخلانافلخنبديعس(۷

.١١٠ص۲٠ج:قباسلاعجرملا(۸

.°°-۹٤ص‹اط.ىمظعلاةعافشلا.ىزارلا(۹
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يذلالتاقلامرجملانعناسنالاوفعيدقذإءهنيعبفعضلاوهكلذوءتايسفنلاوءاوهألاو

يفزوجيالاماذهوءالدعمأاروجهنماذهدعيلهفءءاعنشلاهتميرجتتبثوءهتناداتققحت

.هيفةيرمالقحلدعهمكحوءلصفهلوقيذلا,ىلاعتهللاقح

ريغنمدبعللعفنكلذيفوءرئابكلانعوفعلازيجيلقعلاناكاذإ:عبارلانعبيجأ-

ديعولاوةنجلابدعولااذاملو؟ميركلانآرقلايفيهاونلاورماوألااذاملفءدحألررض

بحاصعملمعلاكلذكفءهيلقنةلدأيوءكرشملانعوفعلا-القع-زجيملاذإو؟رانلاب

سيلاميهلالامركلانمهيفوءكرشملاةبوقعنعوفعلااضيأزيجيلقعلانإفالإوءةريبكلا
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تلاثلاثحبملا

نيرصملاةاصعلانعةعامشلايمن

امكءماثآلاويصاعملايفريكفتلانمسانلارذحتزيزعلاباتكلاتايآتءاجدقل

نمءازجلانأهدابعللجوزعهللاحضوأدقو,ناعذالاوديحوتلاىلامهوعدتتءاج

سانلانيبلضافتلانازيمنأامكءهللةينلاصالخابالإلبقياللمعلانأوءلمعلاسنج

نإاوُفَراَعَتلَلِئاَبَقَواَيوُعُشىقناوٍركَذنِْمُكاَنْقلَخاَِإسالااَهُيَأايلىوقتلا
.۳ٌميلعهللانإْمكاَقَتَأهللادنعمكمركا

رارفلاوءرافغتسالاوةيوتلاقيرطنعءهيلإةعراسملابهدابعىلاعتهللارمأدقوءاذه

راتهلنإفهلوسروهللاصعينموهلوقيفهديعوقحتسيوهفءهتفرعمقحهفرعي

هاضترانمليهذإ.ةمايقلامويهتعافشلانيالهنأامك"ادباًهيفنيدلاخمنهج

.زيزعلاباتكلاتايآيفءاجامكهنعيضرو

:يأرلااذهباحصأ:لوألابلطملا

ضعبو۳Vراوخلاو”ةلزتعملاو«ةيديزلاو.ةيضاباإلابهذدقل

ةعافشلا»فقوملايفاهوتبثاوءرئابكلايبكترمنعةعافشلايفنىلا"“"نيثدحملا

.۱۲:ةيآلا,بازحألاةروس(٠

.٢۲:ةيآلانجلاةروس(۱

.٢٤۳۷صء١طقراشملا,يملاسلا)٢۲۳

.۱۹۹صءم١۹۸٠ءةعابطللةعيلطلارادءاط.يرصنريبلأقيقحتءسايكألادئاقعلساسألا.يديزلايلعنبدمحمنبمساقلا(۳٢

عوجرلاو,هفالخفراعتملاناكناو٠ةيوتالبحصتدقو»:لوقيذاةيوتالبةعافشلازاوجىلاةلزتعملانممشاهويأبهذ(٤

.۷١۲صء١طءرابجلادبع,لازتعالالضف:رظنأ«هيفدراولاعمسلاىلانوكينابجيكلذيف

٢٢۲ص.۲ج.راونالاحئاول.ينيرافسلا.١١٠ص.داقتعالا.يقهيبلا(٥

مهتاباتکيفرهظياذهو..دومحمىفطصمروتكدلاوءيفنحنسح.يلازغلادمحم٠هدبعدمحموءاضرديشردمحم:ءالؤهنم
.يفنحنسحل«ةروثلاىلاةديقعلانمو»,يلازغلادمحمل«ملسملاةديقعو»‹اضرديشردمحمل«رانملاريسفتك»
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باتكلاهيلعلددقلوقلااذهوءميعنلاتانجيفنينمّوملاتاجردعفرلو٠«ىمظعلا

ىلاعتهللاذافنإوءةريبكلابكترمدولخكءةيدقعلامهلوصأعممجسنيهنأامكءةنسلاو

:لاقملاحضتيلمهئاملعضعبلاوقأصنكيلإوءنامياللمهفيرعتوءهديعووهدعول

:يملاسلانيدلارونمامالالوقي

يقشللسيلوىرولانميقتلللوسرلاةعافش

رهظلوتناميعنرفکرفکدقفاذریغبلقينمو

لزنمدشايأكرشكاذفلوتامريغبنکيناو

بابلألاولوسرلاةنسوباتكلافلاخمهنأل

ىلظلنمميفشالوميمحنمملاظللسيلك

-ديزنبرباجنعيكحاذكهوءنيقسافلاونيصاعلانمرئابكلالهأنود,نيعيطملا

-ىلاعت-هللانأل.نآرقلاببذكدقفاهببذكنمفءقحةعافشلا:لاقهنأ-هللاهمحر

“4يفلراجفلاناوهلوقلنودلخيرئابكلالهأنإءهباتكيفربخأ

نيبئاغباهنعمهامو:ەلوقو

-ٍوِْيَي-يبنلاةعافشو»:لوقيذإ*”ىيديزلادمحمنبمساقلاهيلإبهذاماذهو

ىنسأىلإميعننموءاهنمالعاىلإةجردنماهبىلاعتهللامهيقريهتمأنمةنجلالهأل
٠.“ادبأاهيفدلاخوهفرانلاهللاهلخدأنموءهنم

ءفورعموهفةعافشلاتابثإيفانلوقاماف»:“”رابجلادبعيضاقلالوقيو

.٢٤۳۷ص١٠ط,لوقعلاراونأقراشم.يملاسلا(۷

.٤٠:هيآلا.راطفتالاةروس(۸

.٦۱:ةيآلا,راطفنالاةروس(۹

.9°“صم۱۹۸۳-7٠٤٠١ةنطلس.يموقلاثارتلاةرازوء١جءةعيرشلاسوماق.يدعسلاسيمخنبليمج(٤٠

باتك:هتاقلومنمءالداعواصلخمناكءةيديزلاةرسألاتويبسسْومرخآيولعلايديزلايلعنبدمحمنيمساقلا(١

دئاقعلساسأالاباتكةمدقم:رظتييفوتءداشرلاليبسىلإداشرالا,لوصألاملعىلالوصولا

.ةعيلطلاراد,ط.سايكألا
ةعابطللةعيلطلاراد١ط.ردانيرصنريبلأروتكدلاقيقحتسايكألادئاقعلساسألاباتك,يديزلايلعنبدمحمنيمساقلا(٢

.۱۹۹ص؛م١۱۹۸۰,توريب,رشنلاو
يلوءةاضقلايضاقببقلي٬هرصعيفهلزتعملاخيشناك.يلوصأضاق.نيسحلاوبأينادمهلارابجلادبعنيدمحأنبرايجلادبع(٤

.۲۷۳صء٣٢جءمالعألا,يلكرزلارظنأ....ينغملاو.ةسمخلالوصألاحرش:فيناصتلانمهلء٠٤تامويرلابءاضقلا
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باقعلالهأنودباوثلالهأللوقنانكلء٬ميظعلاًاطخلاًاطخأدقفهركنأنمنأمعزنو

9اميظعاليضفتمهدیزینأيفبنودهللاءايلوألو

:“°كلذىلعمهتلدأ:يناثلابلطملا

نمةريثكوةحضاوةلدأبنيدحوملاةاصعنعةعافشلاىفننملدتسادقل

:ىلاتلاوحنلاىلعكلذوءلقعلاوةنسلاوباتكلا

:ميركلانآرقلا

ةَعافَشاهثمالوانيسسفنيِرْجَتالموياوُفتاَوِ»:ىلاعتهلوق-١
9ْمُهالوَلْدَعاهنالو

ةعافشتلبقولوءدحألدحأنمةعافشلالوبقىفنىلاعتهللانأ:هلالدلاهجوو

كلذديّوؤيوءصنلااذهنمدافتسملالولدملااذهضقتناةريبكيذلهريغوأيي-يبنلا

ولنإ(نورصنيمهالو)هلوقنمهعبتاموءائيشسفننعسفنءازجيفننمهمدقتام

.*اهلةرصانوءسفننعةيزاجسفنتناكلمهنمدحأل-وي-يبنلاعفش

عفشيالباذعلاقحتسانمنأىلعلدي»:ةيآلاهذهيفرابجلادبعيضاقلالوقي

نكميالفءاهيفصيصختالو؛مويلاةفصيفتدروةيآلانأل.هرصنيالوهل-ٍرَْي-يبنلا

نأل٬مويلاكلذيفباذعلاقحتسينميفةدراويهو؛باوثلالهأنودرافكلاىلإاهفرص

ةعافشلاعنميهنأبهانلقامىلعنعطينأدحألسيلفءمهبالإقيليالباطخلااذه

نألو...ىزجأومهنعىنغأدقناكلمهلعفشي-أَييبنلاناكولوءاضيأنينمؤملل
هوقحتسادقامهبطقسيءادفلكنممظعأءةرفغملاىلاباقعلاطاقساوةعافشلالوبق

نممهصيلختةرصنلامظعأو4نوُرَصْنُيْمُهالو: لوقينأحصاملوءةرضملانم
-“”«هوجولاهذهعيمجنمهلوقنامىلعةلادةيآلاف,ةعافشلابمئادلاباذعلا

.۷١۲صءرشنللةيسنوتلارادلا.١ط.ديسداْوفقيقحتةلزتعملاتاقبطولازتعالالضف.رابجلادبع(٤
.نيدحوملاةاصعنعةعافشلايفنىلعيأ(٥

.۸٤:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٤١

٩°ص,ثارتلاراد,لوألامسقلاءروزرزدمحمناندعروتكدلاقيقحت.نآرقلاهباشتم.ينادمهلادمحأنبرابجلادبع(۸
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نمْحّرلادنعَدَخَتاْنَمالإنوكلميالل:ىلاعتهلوق-۲

نملالإنوكتالةعافشلانأةيآلاهذهيفربخأدقىلاعتهللانأ:اهنمةلالدلاهجوو

يصاعملاىلعرارصإالاوءديحوتلاةملكوهدارملادهعلاوءادهعىلاعتهللادنعذختا

هللقلطملاناعذإلاومالستسإلاوعوضخلانمةملكلاهذهةقيقحيفانيبونذلاو

هنأب:ليقو«تاولصلاىلعةظفاحملاوه:دهعلانأب-اقباسرمامك-ليقدقوءىلاعت

ىلعرارصاإالاو...نيدلابءافولا:ليقوءحلاصلالمعلاوناميإلا:ليقوءحلاصلالمعلا

.دهعلاىنعميفليقاملكيفانيرئابكلا

.“هكىضترانملالإنوغفشيالو5یلاعتهلوق-۳

؛هدابعنمىضترانملالإةكئالملاةعافشىفنىلاعتهللانأ:لالدتسالاهجو

.°”راجفلانودراربألاالإىضتريالهللاو؛مهنيبقرافلامدعلءايبنألااذكو

.°”%عاطُيعيفشالوميمحنمنيملاظللام$:ىلاعتهلوق٤

يفعاطيعيفشنيملاظللنوكينأىفنىلاعتهللانأ:ةلالدلاهجو

.”قسافلاورفاكلامعيمساملاظلاوءهتعافش

زوجيفيكفءطخسلاوبضغلاونعللاقحتسيوهفرانلالهأنمناكنمنأامك

ايضارهلعفشينملابحمنوكينأعفاشلاقحنموءمهلعفشينأ-يي-لوسرلل
كلذوءهنعلوهيلعطخسنمعايضارنوكينأءمهلعفشيٍ-ةْْلَي-ناكنابجوياذهوءهنع

(104)

حصيال

انيعفاشلاةعافشمهعفنتامف2ىلاعتهلوق-٥

نأنعالضفءةميركلاةيآلاهذهيفعفاشلاىلاعتهللايفن:ةلالدلاهجو

.۸۷:ةيآلا,ميرمةروس(۹

.۲۸:ةيآلا,ءايبنالاةروس(٠

.٢٤۲۷ص١٠ط؛قراشملاءيملاسلاو,۷٠۲صء١ط,لازتعالالضفءرابجلادبع(۱
.۱۸:ةيآلا,رفاغةروس(٢

.٢٠۲ص٣ج؛ريسفتلارهاوج.ىليلخلا(٢

.٢١۲ص١٠ط:لازتعالالضفرءابجلادبع(٤

.۸8٤:ةيآلا,رثدملاةروس(٥

ےہ
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.“”ببسملاءافتنابببسلاوءمزلملاءافتنابمزاللايفننمكلذوءعفشي

رارتغإلانمةدابعالعولجىلوملاريذحتىلعةلادلاةريثكلاةينآرقلاتايآلا٦

:تايألاكلتنموءنوقلعتملااهبقلعتيالىتحةعافشلايفنىلعاهموهفمبلدتو.ينامألاب

الوهدلونعدلاوالًامْوُياَوَشْخاَومُكَمَراوُفَتاساَنلااَهُيأاي:ىلاعتهلوق-

مكنرْغَيالواًيندلاةاّيحلاْمكَنَرْعَتالفٌقَحهللاٌدُعَونإهدلاوٌنَعراجوهنولو
وحج٠بونهدلاونعراجوهدولوم

داف

رعيهورعد

0رورغلاهللاب

٠نوُرَصْنُيمهالوانْيَشىلۇَمنَعىلۇَمالمْويل:ىلاعتەلوق-
)۹٥10( هالوهَليضَرَوهَلنأْنَملالإٌةَعاَفَشلامَفْنَتالنتَمْويل:ىلاعتهلوق-

¶مصاَعنيمهللانممهلامل:ىلاعتهلوق-
)١٦1( ەلىتميرَمألاوايشسْفَنِلسفنُكِلَْتالمويل:ىلاعتهلوق-

.̀هراتلايفنمتنال:ىلاعتهلوق-

قيدصالونمانلامف$:ىلاعتهلوق-

"4يِْهَعلانيالل:ىلاعتهلوق
دودحيفاذهء“هللانيديفُةَفأَراًمهبْمُكْذُخْأَتالويفىلاعتهلوق-

اليتلاةرخألابفيكفءاهنعضارعإلاووفعلاوكرتلابدابعلااهيفمحارتييتلاايندلا

محارتالواهيفلصاوت

.٤٤٥٤ص٦٠جءريسفتلاريسيت.شيفطا(٦

.۳۳:ةيالا,نامقلةروس(۷

.٠٤:ةيآلا,ناخدلاةروس(۸

.٩:ةيآلا,هطةروس(۹

.۲۷:ةيآلا,سنويةروس(٠

.۱۹:ةيآلا,راطفنالاةروس(١

.۱۹:ةيآلا,رمزلاةروس(۲

١٠٠:ةيآلا,ءارعشلاةروس(۳

.٤۱۲:هيآلاءةرقبلاةروس(٤٦

.۱:هيآلاءرونلاةروس(٥

 



j “|

رس
“r و

N

نافءريطخرمألانأىلعةحضاوةلالدلدياهريغوتايآلاهذهفةلمجلايو

يففيوستلاو:ينامألابرارتغالايغبنيالفءرذنأورذحو٠دعوتودعودقیلاعتهللا

َقَدْصَأنمول:لئاقلاوهوءهئاضقلبقعمالوهمكحلدارالىلاعتهللافءحوصنلاةبوتلا
49هللانم

1هكهيوبتلاكنسلا

يبكترملةعافشلايفنىلعلدتةريثكثيداحأ--يبنلانعتدرودقل

ةمجسنم-ىرتامك-يهوءانمضوأةحارصمهفتدقةلالدلاكلتءنيبئاتلاريغرئابكلا

:يليامثيداحألاكلتنموءزيزعلاباتكلاتايآعمماجسنالاةياغ

دبعينباي»:لاقيي-يبنلانأ-هنعهللايضر-ةريرهيبنعيورام١

نبريبزلا,هللانممكسفنأاورتشابلطملادبعينبايءهللانممكسفنأاورتشافانم

امكلكلمأالءهللانمامكسفنأايرتشادمحمتنبةمطافايأيهللالوسرةمعماوعلا

٩”«امتئشاميلامنمينالسءائيشهللانم

مكدحأنيفلأال»:لاق-يي-هللالوسرنأ-هنعهللايضر-ةريرهيبأنع-۲

:ينثغألوقيفءقفختقاقروأءاغثاهلةاشوأءاغرهلريعبهتبقرىلعةمايقلاموييتأي

.“”«ءيشنمهللانمكلكلمأالكتغلبأدق:لوقأف

مكطرفانأ»:ويي-هللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-دعسنبلهسنع-۳

(1۷۰) «مهنيبوينيبلاحيمثءيننوفرعيومهفرعأ

ةنطلس.يرماضلاةبتكم.۲ط,غمادلاقحلا.يليلخلادمحنبدمحأ:رظنأ.ةريثكيهورانلايفنيبنذملادولختايآاهنم٦

.٢٥۲۲-۲۰۲صءم۱-٤٤١١۱۹۹۲,نامع

.۱۲۲:ةيآلا.ءاسنلاءةروس(۷

ةياورتءاجوء٤۹٥صمقرءهيلهاجلاومالسالايفهئابآىلابستنانمبابءبقانملاباتكيفيراخبلاهجرخأ(۸

مقرءبراقألايفدلولاوءاسنلالخديله:بابءاياصولاباتكيفىنعملاسفنديفتىرخأ

.٥٥٤صء(۳٢۲۷)ثیدحلا

°۸٠صء(۷۳۰۳)مقريء(۱۸۹)لولغلاباب.(١داهجلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(٩

:4ةصاخمكنماوملظنيذلانبيصتالةنتفاوقتو#:ىلاعتهلوقيفءاجامنتفلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(٠
.١٦۱۲۱صء(۵۰٠۷)ثيدحلامقرء(١)مقرب

e
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مهفرعيهنأعم,؟مهلعفشيفيكفءامةبرشءالّوهلانينأضريمل-أَي-يبنلاف

:لوقيي-يبنلانأ-هنعهللايضر-يردخلاديعسيبأةياوريفءاجلبءهنوفرغيو

ةياوريفو""”«يدعبلدبنملاقحس:لوقأفءكدعباولدباميردتالكنإ:لاقيفينممهنإ»

سانبذخٌويف٬يلعدرينمرظتنأيضوحىلعانأ»لَكيبنلانأءامسأنعىرخأ

يفتاياورلاهذهلكوء""«ىرقهقلاىلعاوشميردتال:لوقيف.يتم:لوقأفءينودنم

ىلعةلالدثيدحلايفسيلوءىلاعتهللاةمحرنمءالّؤهدرطىلعلدتيهويراخبلا

.رذحلالكرذحلاانيلعيغبنيف٠مهيلعةنعللاوبضغلاتيقوت

۷۱)

هناءاوعمسا»:لاقفيَ-هللالوسرانيلعجرخ:لاقةرجعنببعكنعيورام٤

ينمسيلفمهبذكىلعمهناعأوءمهبذكبمهقدصفمهيلعلخدنمفءءارمأيدعبنمنوكيس

.”«ضوحلايلعدراوبسيلوءهنمتسلو

امناوهلملانمجرختالنيملاظلاةنواعمنأكشالذاءرئابكلالهأيفحيرصصناذهف

رفظيملنمفءضوحلاىلعهدوروىفنوءكلذلعفينمم-ٍوأيَي-يبنلاًاربتدقوءةريبكيه

.ريصملاسئيومنهجهاوأموءرساخلايقشلاوهفهتمأنم-أَييبنلاضوحنمهيرشب

:ىلاعتهلوقلزنامل:تلاقاهنأ-اهنعهللايضر-ةشئاعنعيورام٥

تنبةمطافاي»:لاقفافصلاىلع-ْوْلَي-يبنلاماق“”

ينولسءائيشهللانممكلكلمالبلطملادبعينبايودبعتنبةيفصايوءدمحم

.متناميلامنم

ىلعلاكتإلاومهبسنبرارتغإلانمهتبارقرذح--يبنلانأ:ةلالدلاهجوو

نممهريغبمكلابامف-ٍةْيَي-هتبارقلريذحتلااذهناكنئلو-ٍِْيَي-يبنلابمهتلص
.ةمألاهذهءانيأ

«ةصاخمكنماوملظنيذلانبيصتالةنتفاوقتاو:ىلاعتهلوقيفءاجامبابء(۹۲)نتفلاباتكيفيراخبلاهجرخأ
.۱۲۱۷صء(۱٠٠۷)ثيدحلامقروء(١)مقرب

%ةصاخمكنماوملظنيذلانبيصتالةنتفاوقتاوإ:ىلاعتهلوقيفءاجامباب.(۹۲)نتفلاباتكيفيراخبلاهجرخأ(۲
٦۱۲۱ص۸٤مقروء(۱)مقرب

يفيذمرتلاوء١۱۸٠صء۷جء(٩٠٠٤مقر.(١۳)ملظلاىلعاريمأنعيملنم:بابء(۳۹)هعيبلاباتكيفيئاسنلاهجرخأ

مقرء(۷۲)ءوسلاءارمأةقفاومنمريذحتلابابء(٤۳)نتفلاباتك

۲۱۶ةيآلا,ءارعشلاةروس(٠٤

.۱۳۳ص١ج:$4نيبرقألاكتريشعرذنأو#:يلاعتهلوقيفباب.ناميالاباتك.ملسمهاور(٥
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يفيلاغلايتعافشلانتال»:--يبنلانعديزنبرباجنعيورام٦

)٦1۷(
))هنعيفاجلاالو«نيدلا

هللابقاريالالجرو؛سانللاموشغاناطلسيتعافشلانتال»:كلذكلي-هلوقو

7ميتيلايف

ةعافشلاتسيل»-يبنلانع-هنعهللايضر-ديزنبرباجنعيورام-۷

دعوأدقهللانألةعافشرئابكلالهألامكلذدنعرباجفلحي٠“«يتمأنمرئابكلالهأل

رئابكلالهألةعافشلانأكلامنبسنأنعثيدحلاءاجنإوءهباتكيفرانلارئابكلالهأ

كلامنبسنأنأركذوءرانلاهيلعهللادعوأاموءرحسلاوىنزلاوءلتقلاىنعامهللاوف

لوسردهعىلعاهدعنانكامءرعشلانممكنيعأيفقدأيهالامعأنولمعتلمكنإ:لوقي

.رئابكلانم

رئابكلاباحصأنعةعافشلايفنيفةحارصلاةياغحيرصثيدحلااذهف

ةاصعدولخنعثدحتتيتلاكلتاميسالريثكلاثيداحألاهذهريغوءنيبئاتلاريغ

.مهقحيفةعافشلاتفتنامهدولختبثاذاف.نيدحوملا

:لقعل۱

نأاماءديعولابىلاعتهللاهتبثأامدعبةمايقلامويمرجملانعباقعلاعفرنإ١

هتحاسبقيليالاملظباقعللعبتتسملامكحلالصأناكالدعناكنافءاملظوأالدعنوكي

هتبسنزوجياللهجوهوهنمملظللالاؤسالثمءايبنألاةعافشتناكاملظناكناوىلاعت

.--مهيلا

يضقامفءفالتخالاوفلختلانمهلاعفأنوصىلعترجىلاعتهللاةنسنإ-٢

.۴۷۹صء(۳١٠٠۱)ح٠ءاطءحيحصلاعماجلاءبيبحنبعييرلا

.۳۷۹صء(۲١٠٠)ح٠عيبرلا(۷

.۳۷۹صء(١٠٠٠)حعيبرلا(۸

.۳۷۹صءەتاذعجرملا(۹

يفاهضعبلخديالدقفكلذلو,«ةعافشلاتالاكشا»مسااهيلعقلطأوءهريسفتيفيئابطابطلااهنعثدحتةيلقعلاةلدألاهذه(٠

:رظنأ.عجرملاسفتيفةيلاكشالكىلعفلّؤوملادردقوءةدئافللاهضعبتدروأيننأالا,موهفملاىنعملابيلقعلاليلدلالولدم

١۲١٦ص٠جءنآرقلاريسفتيف

e
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عفرنافلعفلايففالتخاللبجومةعافشلاققحتوةدحاوةريتوىلعهيرجيهبمكحو

بعلوءضرفلاضقنلبجوممهمئارجعيمجيفنيمرجملاعيمجنعةعافشلابباقعلا

يففالتخامهبونذومهمئارجضعبيفوأنيمرجملاضعبنعهعفرو٠ةمكحلايفاني

يفنيمرجملانيبقرفالذإءةمئادلاهتقيرطوةيراجلاهتنسيفلدبتوريغتوءىلاعتهلعف

.بنذاهنمالكنأيفبونذلانيبالومرجممهنمدحاولكنأ

وألعفىلعهدنععوفشملاعفاشلالمحينأيهسانلادنعةفورعملاةعافشلانإ٢

.عيفشلالجألاهخسفوةدارالاكرتبالاةعافشلاققحتتالفالوأهبمكحهريغدارأكرت

ًاكءهبمكحوأهدارأناكامبهملعريغتاذاالاةعافشلالبقيالهنافلداعلامكاحلاامأف

هبمكحوأهديربناكامفالخيفلمعلاوأةحلصملانأىأرو باوصلافرعمثًاطخأ

هنأبملاعوهو.ءيشلايفهدنعنيبرقملاةعافشلبقيهنافملاظلادبتسملامكاحلاامأو

ىلعهدنعبرقملاعفاشلابهطابتراةحلصملضفيهنكلوءهفالخيفلدعلانأو؛ملظ

اليلزأهملعوهملعبسحىلعهتدارانأل.ىلاعتهللاىلعلاحمنيعونلانملكوةلادعلا

(1۸۱) ۱ -

مزلتسم-مالسلامهيلع-ءايبنألانماهغيلبتوأىلاعتهنمةعافشلادعونإ٤

ضرغللفانموهو:ىلاعتهللامراحمكتهىلعمهلءارغاوةيصعملاىلعسانلايرجتل

نمهيلعلديامليوأتنمدبالفةعاطلاوةيدوبعلاىلاسانلاقوسنمنيدلانمديحولا
.ةنسلاوباتكلا

ىلعءاهعوقوةيلعفىلعالةعافشلاعوقوناكماىلعلديامنافلدوللقعلانإ-

اهيفنافءاهعوقوىلعهيفةلالدالنآرقلاهنمضتيامفلقنلاامأوءعونممهتلالدلصأنأ

۳.٠گةَعافَشالوٌةَلُخالوهيفعيبالل:هلوقكاقلطمةعافشلايفنىلعةلادتايآ

“%4نيعفاشلاُةَعاَفَشمهعفنتامفل:ىلاعتهلوقكةعافشلاةعفنميفنبهقطانىرخاو

.اقباسرمامكرانملاهريسفتيفاضرديشردمحملمالكلااذه

.۶٥۲:ةيآلا,ةرقبلاةروس(۲

.۸:ةيآلاءرثدملاةروس

‘wm ~~
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٩“$ىضترانملالا$:هلوقوء“”الا:ىلاعتهلوقلثمكيفنلاديقتىرخأو

يعطقلايفنلاماقميفنآرقلابولسأيفدوهعمةئيشملاونذإلابءانثتسإلااذهلثمو

ءاشامالایسنتالفكرقنس:ىلاعتهلوقكهناحبسهتئيشموهنذابكلذنابراعشالل

كبرَءاشامالاُضْرالاَوُتاَوَمَسلاتّماداماهيفنيدلاخ¥:ىلاعتهلوقوء“هللا

نمهيلعتلدامفةنسلاامأو.ةعافشلاعوقوىلعيعطقصننآرقلايفسيلف

.““ةلالدباتكلايفامىلعديزيالفاهنمنقيتملاامأوءهيلعليوعتالتايصوصخلا

دعبءةمايقلاموينيمرجملاىلعتباثلاباقعلاعفريفةحيرصريغتايآلانإ-

ءايبنأمهامبمهطسوتىنعمبءايبنألاةعافشاهبدارملالبباقعلاموزلومرجلاتوبث
رادقملااذهوسانلااهغيلبتويحولابماكحألاذخأبءمهبرنيبوسانلانيب

مالسلامهيلع-مهفلاوحألاوفاصوألاورادقألانمهلبقتسيامهنمًاشنيوومنيرذبلاك

.ةرخألايفمهئاعفشوايندلايفنينمّوملاءاعفش-

رئابكلاىلعارصمايندلانمجرخيذلاوهةعافشللقحتسملاناكول-۷

.رئابكلاىلعنيرصممهومهلمتخينأيفسانلا
لهأنمانلعجامهللا»:مهلوقىلعتقفتاةمألانأسيلأ...»:رابجلادبعيضاقلالوقي

مهلعجينألءاعدءاعدلااذهنوكينأبجيناكلهومتركذامىلعرمألاناكولفءةعافشلا

.'“”«قاسفلانمىلاعتهللا

؟ةعافشلاهبقحتسياملعفيلفلحنميفمكلوقام»:رابجلادبعيضاقلالوقي-۸

.`*”«نايصعلاوقوسفلالهانمریصيوةريبكلابکترینأهمزليسيلأ

.٥٥۲:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٤

.۲۸8:ةيآلا,ءايبنألاةروس(٥

.6:ةيآلا,ىلعالاةروس(٦

.۷١٠:ةيآلا,دوهةروس(۷

.اقباسرمامكريسفتيفاضردمحمةمالعلاهجولااذهركذ(۸

.۲1۹صءهبهوةبتكمء۲ءهسمخلالوصألاحرش,رابجلادبع(٩۹

.1۹۳ص؛قياسلاعجرملا(٠

_—_
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:ةلدألاةشقانم:ثلاثلابلطملا

وحنلاىلعكلذوءلقعلاوةنسلاونآرقلانمنيفانلاةلدأةعافشللنوتبثملانقاندقل

:يلاتلا

:ميركلانارقلا:الوأ

نإ»:يربطلامامالالوقيءنوملسملاهيفلخديالفدوهيللةرقبلاةيآيفباطخلا-١

ينبدوهينماوناكمهنأل.اهيفهبمهبطاخامبةيآلاهذهلهأبطاخلجوزعهللا

هدنعانلعقشيسوهئايينأدالوأوهّوابحأوهللاءانبأنحن:نولوقياوناكوليئارسا

.نيرفاكلليهامناةيآلايفةيفنملاةعافشلافء*«انّؤابآ

نحناولاقمهنألدوهيلابصتخمةيآلاهذهمكحنورسفملالاق»:يسربطلالوقيو
دارملاومومعلاجرخممالكلاجرخفكلذنعهللامهسيافانلنوعفشيانٌوابآوءايبنألادالوأ

ناوةلوبقمةعافشويي-يبنللنأتعمجأةمألانأكلذىلعلديوصوصخلاهب

.“"«اهتيفيكيفاوفلتخا

اهمويونطاومةمايقلايفنأكشالوءةركنتءاجةيآلايف«اموي»هلوقنأامك

تقولاوهاهضعبوةعافشللانامزسيلاهتاقوأضعبف.ةنسفلأنيسمخبدودعم

ددعتىلادشرتةريثكيأتدرودقو-يي-رشبلاديسلدومحملاماقملاهيفوءدوعوملا

٠“”%نوُلَءاَسَتَيالَوِنئَمْوَيْمُهَنْيَبَباَسْنَأالف:ىلاعتهلوقكءاهتاقوأفالتخاوءاهمايأ

نيمويىلعنيتيآلالمحنيعتيفء٠ضْغَبىلعلَبقأَوْهلوقعم
.“`ةعافشلاكلذكوءهلالحمسيل:يناثلاوءلّواستلللحملوألا:نيفلتخم

.٢٠۳ص٠٠ج.يربطلاريسفت٠يربطلا(۱

.١١٠ص؛توريب٠ةيملعلابتكلاراد١ج١٠طنآرقلاريسفتيفنايبلاعمجميسربطلانسحلانبلضفلا(۲

.١١۱1:ةيآلا,نونمْؤوملاةروس(۳

.۲۷:ةيآلا,تافاصلاةروس(٤

.١۱۳ص«ثارتللنايرلاراد١ج٠.فاشكلاىلعفاصتنالاةيشاحيردنكسالا(٥
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:يتالاباذهىلعدردقو

المويلاكلذةفصنماهيفركذامنأبيضقيالدوهيللةيآلايفباطخلانوكنإ

يفءاجامصصخولوءمهريغدنعومهدنعهنأشكلذاموياورذحمهنإفءمهريغلمشي

اذاوءهقالخىلععمجأامموهو٠ةدحالملاونوكرشملاهديعويفلخديملمهبهفصو

ىلإهريظنهجودقفءدوهيلاىلإاهجومةيآلاهذهيفمويلاكلذرشنمريذحتلاناك

موييتأينألبقنممُكاَتفْررامماوقفْنأاوُنَمَأنيِذَلااَهُيأايِ:ىلاعتهلوقيفنينمؤملا
كلذبهتيصوصخينعيرمأنمدحأريذحتناكولفء”ةعافشالوٌةَلْخالوهيفعيبال

كلذيفةعافشلاوةلخلاوعيبلامدعةيصوصخىلعاليلدةيآلاهذهتناكلهنمرذحملا

)1۹۷(يدنوملابمويلا

نإ»:كلذكلوقيهدجنءةرفاكلاسفنلابةصاخةيآلانإ:لوقييزارلارخفلانأعمو
هنمنوكيامناسنإلايفالتيفبيغرتىوقأويصاعملانعريذحتمظعأةيآلاهذهيف

الوةرصنالوءةعافشالوكاردتساتوملادعبسيلهنأروصتاذإهنألةبوتلابةيصعملانم

ءةدابعلايفريصقتلانمةعاسلكنمأيالناكاذافءةعاطلابالإهلصالخالهنأملعةيدف

ةيالاوءلاحلكيفافئاخارذحراصءاقبلايفهلنيقيالهنإثيحنمةيوتلاتوفنمو

اهيفركذيذلافصولانألءلكللةبطاخمىنعملايفيهفليئارسإينييفتناكناو

(1۹۸)

:هيلعباوجلافءباسحلامويمايأنمةعافشلاباصاخامويكانهنأبلوقلاامأ

امةنسلاوباتكلايفادبأتأيملوءليلهراهنبقعيالذإدحاومويةمايقلاموينإ

امللبقتالاهنموءةعافشلاهيفلبقتاهنممايأكانهناكولوءةددعتمماياهنأىلعلدي

ةعافشلاكرديملاذإهنأدحألكةنينأمطلىنعماهلاثمأوةيآلاهذهيفريذحتلااذهلناك

ءفقاوملاهيفددعتتمويلاكلذنأملسننحنو؟رذحلاوقلقلاملف,رخآيفاهكردأموييف

.٢٢۲:ةيآلا,ةرقبلاةروس(٦

.٢٠۲ص۳٠ج؛ريسفتلارهاوجءيليلخلا(۷

.5°صء۳ج٠يناثلادلجملا,بيغلاحيتافمءيزارلا(۸
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ةعافشلاىودجنمهنعهللاهافنامهيفنوكيفقاوملاكلتنمافقومنأملسنالنكلو

لدعلالوبقوءسفننعسفنءازجاضيأمزللاقامكرمألاناكولوءاحلاصلمعيملنمل

ةيفنملا.ةعافشلالوصحزاجامكفقاوملاكلتضعبيفاهلطابىلعاهترصنوءاهنع

يفننمهبلدتساامامأوءمويلاكلذفقاومضعبيفقاسفللاهاودجورومألاهذهعم

باستاالف»:ةيآيفيفنملالّؤاستلانإ,ىلعلاحبلديالوهفءهتابثاولّؤاستلا

:ةيآيفتبثملالّواستلاو٠محارتلاوداوتلالّؤاستوه*نوُُءاَسَتَيالودِمْوَيْمُهَتْيَ

:نعالتلاوققاشتلاوموالتلالّواستوهنوُلَءاَسَتَيضعيىلعمهَضعَيلبقأو

.(۷۰۱)؟كاذنماذهنيأو

وه”نَمْحَرلادنعذختانمالإ2هلوقيفدراولادهعلاىنعمنإ:اولاق-۲

."”اهيفنالةعافشلاتابثإىلعليلدةيآلايففمالسإلاوديحوتلا

ذإءةيصعملاىلعةموادملاورارصإلابضقتنادقمالسإلاوديحوتلادهعنأب:بيجأ

ىلعةماقإلاالهمكحلقلطملادايقنإلاوهديحوتلاوءهللماتلامالستسإلاوهمالسأإلا

٤۷۰(

نمىلعدرلا:"٠"4ىّضترانَمِلالإَنوُعْفْشَيالو :ىلاعتهلوقىنعميفاولاق-۳
يفنذأوءهلعفشينأىلاعتدارأنملنكلءةعافشمثنأىلاعتربخأفءةعافشلالصأركنأ

ىلإجاتحيالهلمعرئاسيضرنمنأالهلمعرئاسيضرنملالإدريملوكلذ

لامعألالضفأهعملمعهعمناكنمل:هانعمنوكينألمتحيوءهعافش
يذلاو.هللاالاهلاال:هلوقوءقيدصتلاوديحوتلاوهوءاقسافايصاعناكنإوءىضرتيتلا

ديحوتوقيدصتوءبرقوريوتاعاطهعمقسافلانأل"”رفاكلاوهعمجأهلمعىضريال

.١١۱1:ةيآلا,نونمّوملاةروس(۹

.۲۷:ةيآلا,تافاصلاةروس(٠

.٢٤۲۷ص۰۳جرهاوج٠يليلخلا(۱١

.۸۷:ةيآلا,ميرمةروس(۲٢

صء١ط,ىمظعلاةعافشلا,يزارلا۳٢

.فرصتيءصء٣جءريسفتلارهاوجءيليلخلا

.۲۸8:ةيآلا.ءايبنألاةروس

.۱۷۳صء۲ط.فاصتالا,ينالقابلادمحمركبوبأ(٢
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نمنوكينألاحبنكميالهتريبكىلعرصملاقسافلانأب:اذهىلعدرلانكميو

كلذكو.نيمرجملاوهقسقلاتنعلزيزعلاباتكلاتايآنألءىلاعتهللامهاضترانيذلا

يرهوجرخآويلكشناميإ.ناناميإناميإلانأىلع.-ٍةأْيَي-اهبحاصىلعهنسلاصوصتن
يذلاصخشلاعقاويفالولبةيناسنالاةايحلاعقاويفهتقيقحرهظتاليذلاوه:لوألاف

:يناثلاامأ,لمعلاودقتعملانيبريبكلاقرفلاو؛عساشلانوبلا-الثم-دجتفءهقنتعي

.نيباحضاوقافتإالاونازتإالادجتفءهتايحيحانملكيفةقيقحدسجتينإبولطملاوهف

باتكلاتايآليلدبءةرخألارادلايفهبحاصعفنييذلاوهناميإللااذهوءلمعلاودقتعملا

:ىصحتنأنمرثكأيهو٠هنعجتانلاحلاصلالمعلاعمناميإلاطبرىلعةلادلازيزعلا

سيلنميفيي-لوسرلاعفشيفيكفءةريثكيهو-ٍْْيَي-ىفطصملاثيداحأليلدبو
04 ۸)

هقيقحنمّومب

امدنعةكئالملاهةعافشيهاموءمهاضتراننيذلاكئلوأنَمنيمدقىلاعتهللاننأىلع

مهيردمحبنوحبَسُيُهَلْوحنموشعلانوُلِمْحَينيِذلا:رفاغةروسيفهناحبسلاق

.نيرصملانودنيبئاتللنوكتامنإةرفغملابلطف.ًباَدَعكليس

.داحوهنعضرعأنمنودميقتسملاليبسلااوعبتانيذللو

نيملاظلانأبعاطُيعيفشالومیمحنمنيملاظللام#:ىلاعتهلوقنعبيجأ٤

.نيكرشملانعهعافشلايفننوكيفنوكرشملامهةيآلايف

لاقامكءهعاطهعمعقنياليذلارفكلاوكرشىلابملظلاف:هانعم»:ينالقابلامامإلالوفي

ملواوُتَمأ:ىلاعتهلوقلزنامدنعاذهلو"ميمنْكْرشلاناو:ىلاعت

.٤۷۹صء۲جءهلدألاةرصبت.يفسنلا:كلذكرظنأوء۲۳٤ص.ط.ديهمتلا,ينالقابلادمحمركبويأ(۷

يفاميسأالاضرديشردمحملرانملاريسفتيفكلذكدجويوءيضابالابهذملاءاملعتاياتكنمنامياللميسقتلااذهتمهف(۸

.ةرقبلاةروسنمابرلاتايآريسفت

(V۰ ۷:هيآلارفاغةروس۹

.۱۳:هيآلا,نامقلةروس(٠
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يضر-قيدصلالاقىتح-مهنعهللايضر-ةباحصلانزح"'#مْلْظبْمَهناَميِإاوُسلي

ابأاياذهسيل»-ٌْيَي-يبنلالاقف؟ملظبهناميإسبليملاَنيأو:هللالوسراي-هنعهللا

كرشلانإهللابكرشتالينباي:نامقللوقىلإىرتالأءانهاهكرشلاملظلاامناءركب

كلذفالخبنمّوملاوءهنععفديميمحالورفاكلاعفنتةعافشالنألدف""ميظعملظل

."”«تائيسهلتناكناودمحب

مومعلابلسبدارملاوءبلسلامومعىلعالمومعلابلسىلعةلومحمهيآلانأامك

نأيفانيالوهوعاطيعيفشوأميمحنيملاظلاعيمجلسيلهنأداريثيحبءمومعلايفن

دارفأعيمجىلععيفشلايفنمكحءارجإوهفبلسلامومعامأوءكلذمهضعبلنوكي

."”نيملاظلا

يفلاتقلاىمسهللانإف,قسافلاوكرشملاىلعقدصيملاظلافصونأب:بيجأو

ءاوحومدانعیکحو»كسهانهيفاوملظنالفت:لاقثیحاملظمرحلارهشألا

تنكينإَكَناَحْبُستأالإهلإال:هلوقسنوينعو."انسفنأانملظانبر:امهلوق

اوعقيمل-اعطقمهو“4يسنتملظينإبر:ەلوقیسومنعو"`4نيملاظلانم

نألايفنالنيملاظللاديدهتتلزنهيآلانأامكءفارتعإلااذهيفهوديريملوكرشلايف

ناكاملمومعلابلسلتناكولوءميمحةرصنواعيفشةعافشبنيجاناعيمجاونوكي

عيفشلانأوءبلسلااذهيفلخادريغهنأبهسفنينمينأملاظلكلذإعضومديدهتلل

اذهىلعهيآلاهذهلمحزاجولوءايصخشهيلإةبسنلابنييفنمريغنيعاطملاميمحلاو
ناكلوعومجملاىلعلخادلايفنلانمةدافتسملاةيمومعلاماكحألابقلعتقبيملليوأتلا

.۸۲:هيآلا.ماعنألاةروس((۱١

ةروس٢

.١٤۱۷صء۲ط.فاصتالا,ينالقابلا(۳٢

.61۹صء٣ج.يناثلادلجملا.ريسفتلا.يزارلا(٤

.٦۳:هيآلا,هيوتلاةروس(٥

.۲۳:فارعألاةروس

.۸۷:ءايبنألاةروس((۷

(Y\Aةروس
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.عيمجعمنوكلانعيهنلاىلعالإلديال"”نيرفاكلاعمنُكَتالو:ىلاعتهلوقوحن

نكتالول:ىلاعتهلوقنمديفتسالوءمهضعبعمنوكلانمعنملامدعونيرفاكلا

مهضعبنودنينئاخلاعيمجنع--هتمصاخمنعيهنلا"”ةاميصَخنيِنئاَخْلِ
ةعافشلايفنىلعةلالدلايفةيآلاهذهلثمو.هذهلةلثامملاتايآلارئاسيفاذكهو

۳هراصنُأنمنيمئاظللاموی:ىلاعتهلوقهيلعدرلاوروكذملاداريإلايفوءنيملاظلل

يفءيشلاعضونمةغلملاظلاو»:ملاظلاىنعمنايبيفيملاسلامامإلالوقيو

يفهلهللااهلعجيتلاهحراوجلمعتساوأءاهقحتسمريغلةدابعلاعضونمكهعضومريغ

هللاةعاطريغيفهترخأآلهيفمدقيلهبهللاهدمأيذلاهرمعذفنأوأءهلجألتقلخامريغ

لماشوهفنيحالطصإلاالكىلعو.لطابلاىلإقحلانعيدعتملاوهاعرشو٠ىلاعت

.""”«قسافلاوكرشملل

امكنیکرشملاصختالفهریغملظواهسفنملظنملکلمساوهو»:كلذكلوقيو

""ءظفللامومععمببسلاصوصخبةربعالفمهيفاهلوزنببسناكنإواهنإفءاومعز

ةعافشمهعفنتامف:ىلاعتهلوقرئابكلالهألةعافشلااوتبثمربتعإ٥

.قبسامك؛نوفانلاهيلعدردقوءمهلاليلد""”%نيعفاشلا

لهأيفتسيلوءلالضلاورفكلالهأيفاهمظعمنأبتايآلاكلتنعبيجأ٦

يفاهضعبنأامكءلالدتسإلالطبيفءكرشمبسيلةريبكلابحاصوءناميالاوديحوتلا

نمريثكلاتلددقوءهنذإوهللاةئيشمنودبوهسفنبادحأذقنيال-يبنلاوبيغرتلا

."”ائيشهللابكرشيالتامنملةرفغملابدعولابصوصنلا

ةروس((۹

.١٠١٠:هيآلاءءاسنلاةروس(٠

.۲۷۰ص۳٠جءريسفتلارهاوج.يليلخلا((٢

.٠۲۷صء۳ج.ريسفتلارهاوج.يليلخلا((٢

.٢۳۷صء١ط,قراشملا.يملاسلا

.٤۳۷صءقياسلاعجرملا(٤

۸٤:هيآلا,رثدملاةروس (٥

٤ص٣ط,دیهمتلا,ينالقابلا٢
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ةعافشلايفنىلعاليلدلظتهيلعوء"”نيكرشملاباهصيصختىلعليلدال؛درو
.ىلاعتهللاةيصعمىلعرصأنمل

(VVنودهدحوكرشلايفنودتهممهونمألامهلكئلوأملظبمهناميااوسبليملواونمآنيذلا»:ىلاعتهلوقيفملظلارصحنأامك

,هلئاضفعيمجلثتجملا.هسسأعيمجلمادهلالوعملاهنإفءرطخلكنممالسإلاىلعرطخأوهلكلذبةيآلاريسفتوءيصاعملانمهريغ

ولوءكرشلانمءيشبسبلتيملامعنصامهريضيالناميالالهأىلعايوسحمناكنمنأالإهانعمسيلذإ.هتلدأعيمجليغلملا

الإةضيرفالوءاهقنتعاالإةليذرالوءاهاتأالإةريبكعديملفهتاوهشءاروقاسناو.جحلالطعوةاكزلاعنموءمايصلاوةالصلاعاضأ

ءاشحفلكابكترمو.نيدلاتابجاوعيمجلالمهموءمالسإلارئاعشعيمجلالطعمهللايقلنأهيلعامفاهكهتناالإةمرحالواهلمهأ
نموهفكارشإلاةبئاشبهناميإبشيملناهنإفءخلإ....ماحرألاعطقونيدلاولاقوقعوءقحلاريغبهمرحملاسفنلالتقوطاولوانزنم
لعفلارئابكىلعاهديعوبصنايتلاهللاباتكيفةعطاقلاديعولاتايآلكيغليداقتعإلااذهو.....نودتهممهونمألامهلنيذلا

-هنعهللايضر-دوعسمنباقيرطنمناخيشلااهجرخاةياورنمذخاامنإريسفتلااذهناب:ليقنإف.كارشإلانودوهاممكرتلاو

لكسيلباوجلاف.هيلإلزنأامبىردأهنألهسفنبوييهللالوسرنعناكاموهعابتإلابملسألاريسفتلاوأَييبنلاىلإةعوفرم
مكنإ»:لاقامدنعهسفنيأَييبنلاهعضواهلوبقموزلوةياورلاةحصلرايعملانإفءناخيشلاهجرخأولوةجحوليهيلإعوفرم
هدانسإبعيبرلاهاور)«ينعسيلفهفلاخاموينعفهقفاوامفهللاباتكىلعهوضرعأفينعمكءاجامفيدعبنمنوفلتختس

مهنعهللايضر ةباحصلالمعويلاعلادنسلااذهباندنعهتوبثعمانموقنمهفعضنمفيعضتبةربعالوء(سابعنباىلإحيحصلا

اهتفلاخمهروصتدرجمبٌوَْييبنلاىلااهوزعيضعبنممهضعباهعمسةياوردرنممهنمناكمكف.هاضتقميمهنيبفالخالب
هنياورمعةياورب۔اهنعهللايضر.ةشئاععينصهلثموءسيقتنبةمطافثيدحب هنعهللايضررمعكلذلعفامكنارقلاةلالدل

رمحلاميرحتيفيرافغلاورمعنبمكحلاةياوردرذإ امهنعهللايضرسابعنباعينصوءهيلعهلهأءاكببتيملابيذعتيف

عبنملابدهعلابرقعمفارحنإلاوغيزلاتاثولوعدبلاوءاوهألابئاوشنمةيفاصلا.ةيناميإلاءاوجألامكلتيفكلذناكنئلو.ةيلهألا

لباحلاطلتخاىتحغيزلاوعدبلانمفونصوءتالالضلانمبورضيءاوجألاتنفعتونمزلامداقتامدعيفيكف.ساسألاو
يفنوفلتخيالمهسقنأثيدحلاءاملعدجناننأىلع.هسفنجهنملااذهعبتينأملسألاوىلوألاسيلأ,لطابلابقحلاسبتلاو.لبانلاب

ةياورلاهذهلجأنمتاياورلاتائموتايآلاتائمطئاحلاضرعببرضيفيكفءنآرقلاعمهمداصتمدعثيدحلاةحصطئارشنمنأ

نيققحملادنعواندنعررقموهامكةديقعلالاجميفاهبذخألامدعلاهتيداحآيفكتفءىشلةضراعمنكتملولاهنأىلعاهدحو

ةيلوصألادعاوقلاباشرتسمو.نآرقلاهبلزنيذلايبرعلاناسللاجهنمبارصبتسماهسفنةيآلاةلالدربدتنمنأىلعءانريغنم
نإف٬كرشلايفملظلارصحنمةياورلامكلتهيضتقتامعدعبلالكةديعباهدجيءصوصنلايناعمىلعلالدتسإلايفاهيلععمجملا

امودلونمهللاذختاام:ىلاعتهلوقيفلاقينأىسعاذامفالإوءفالخالبمومعلاديفتيفنلاقايسيفةركناهيف«ملظ»ةملك

هسقنيفنماذهلوقيالهللاو.الك؟مومعلاريغىلعنيركنملاهلإلاودلولانمةيآلايفيفنملالمحزاوجيلاقيأ هلإنمهعمناك
دلولانمةيآلايفيفنملالمحلادالوأاذختمهللانوكينأزاوجوديحوتلاضقنىلإيدويهنإف.لقعنمصيصبالوناميإنمةرذ

....عامجإلابديحوتاهنأعماديحوت«هللاالإلإال»ةلمجتناكاملكلذزاجولوضعبنودههلآلاضعيودالوألاضعيىلعههلالاو
مهيلعءايبنألاهبفرتعاكلذلو.هعضومريغيفءيشلاعضوىلعقدصيوهفكرشلايفرصحنيالاحالطصاوةغلملظلانأامك

.يطبقلاهلتقكلذبينعيوهوءهيلرفغافيسفنتملظينإبر.مالسلاهيلع.ىسوملاقدقف.كرشلانمنووربممهو-مالسلا
ننوكنلانمحرتوانلرفغتملنإوانسفتأانملظانيرإ:ءاوحومدآلاقو.4نيملاظلانمتنكينإكناحبستنأالإهلإال#:سنويلاقو
مهسقنأاوملظوأةشحافاولعفاذإنيذلاوإ:نيقتملافصويفىلاعتلاقوءةرجشلانملكألاكلذبناينعينم
حلصأوهملظدعبباتنمف:ةقراسلاوقراسلادحركذنأدعبلاقو.4....هللاالإبونذلارفغينمومهيونذلاورفغتسافهللااوركذ
قلخمويهللاباتكيفارهشرشعىنثاهللادنعروهشلاةدعنإ:هناحبسلاقو.ةقرسلاانهملظلابديريوهوء4هيلعبوتيهللانإف
ركذدعبلاقو.مرحلارهشألايفلاتقلاهبينعيوهونهيفاوملظتالفميقلانيدلاكلذمرحةعبرأاهنمضرألاوتاوامسلا

ارارضنهوكسمتالو:اضيأتاقلطملايفلاقو.4هسفنملظدقفهللادودحدعتينموهللادودحكلتو:تاقلطملاماكحأنمءيش

كثلوأفهللادودحدعتينموهللادودحكلتةيدفلاماكحأضعبهركذدعبلاقو.4هسفنملظدقفكلذلعفينمواودتعتل

نکينأىسعءاسننمءاسنالومهنماريخاونوكينأىسعموقنمموقرخسيالاونمآنيذلااهيأاي:ىلاعتمه
يفءاجدقو.4نوملاظلامهكئلوأفبتيملنموناميالادعبقوسفلامسإلاسئبباقلألاباوزبانتالومكسفنأاوزملتالونهنماريخ
٠سابعنباقيرطنمعيبرلاهاور)«ملظينغلالطم»هلوقاهنمءملظلايفيصاعملالوخدىلعةصانةريثكثيداحأوتاياور
.(ةينيدلانوُوشلاوفاقوألاةرازوبءاتفإلابتكمييليلخلاخيشلاةحامسلباوجنماذهلقن)(نتسلاباحصأوناخيشلاهاورو
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كهيوبتلاهكنسلا:اينا

:يليامباهلنيفانلاةلدأنعةعافشللنوتبثملاباجأ

امكءاوملسيملاذإمهنأىلعةلومحمنوفانلااهيلعدنتسايتلاثيداحألاكلتمظعمنإ

ىلعلمحتدقوءرجزلايفةغلابملاوءظيلغتلابهذمىلعتجرخدقو"وسنماهنأاب:ليق

.""”اهميرحتلنيبذكملاوءىلاعتهللايصاعملنيلحتسملا

ربخيفدريملوحصيملوهف«يتمأنمرئابكلالهأيتعافشلانتال»:ثيدحامأ

ىلعقفتملاحاحصلاراثآلاضراعيالوءبذكوقالتخاوهامنإوميقسيفالوحيحص

فيعضلابهتحصىلععمجملاحيحصلاطقسيملفيوردقنوكينأزاجولمثءاهتحص
حاحصلمحتفء٬عيمجلالامعتساو٠لكلانيبعمجلاناكمإعم.هللصأاليذلاميقسلا

وحنمالسإلانمجرختيتلارئابكلاهبدارأهنأىلعربخلااذهلمحيوءانلقامىلعرابخألا

.""”لسرلاضعببيذكتوأءهللامرحاملالحتساوأءناميإالادعبرفكلا

صننمهيلعليلدالاوملسيملاذإمهنأىلعثيداحألاكلتلمحنأب٠بيجأ

يضر-ةمطافىلإهجومثيدحلايفباطخلانأامك«لاحنودالاحصخيملذإ؛ثيدحلا

نيبرقألاكتريشعرِذنَأو:ىلاعتهلوقلوزندعبكلذو(سماخلاثيدحلا)-اهنعهللا

نمتناكلبرفكلاىلعةرصماهنيحنكتمل-اهنعهللايضر-ةمطافنأمولعمو

.نينمّؤملا

ماعيلكًادبمثيداحألاهتتبثأامنأىلعءهيلعليلدالذإبخسنلابلاقينأنكميالو

يزجمناسنإلانأىلعلدتءةنسلاوباتكلايفتءاجىرخآةيعرشصوصنهدضعت

.ةيلمعلاماكحألايفنوكيامنإخسنلاوءهلمعب

-۸١٤۱,توريب,ةلاسرلاةسسْوم۲٠ج۰طوّوانرالابيعشقيقحت٠نابحنبأحيحصبيرقتيفناسحالاءيسرافلايلع

٤٤٤صءم۸
.٢٤٤ص٣ط,ديهمتلا,ينالقابلا(٩

.١۱۷ص٠
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قحيفاهنألابيذكتلاوألالحتسإلاىلعتاياورلاكلتلمحتنأنكميالوءاذه

.ىلاعتهللامرحاماولحتسينأمهاشاحوهتباحصوءهتبارقو-ةي-يبنلاتاجوز

هولاقاممهلملسولف«يتمأنمرئابكلالهأيتعافشلانتال»:ثيدحيفهولاقامامأ

ايفنةعافشلايفنتهتايآنأمولعملانموءميركلانآرقلاىلإعوجرلااعيمجانيلعيغبني

الامب-اندنعتبثدقوفيكءرايخألانيضترملاوءراربألانيقتمللالإاهتبثتالوءايعطق

.""”هينآرقلاةعافشلاتايآعمامامتقفتموهوءقياسلاثيدحلاتحص-كشللالاجمعدي

لمعلا:انلاث

:ىليامبةيلقعلانيفانلاةلدأنعةعافشلل""”نوتبثملاباجأ

اهيفةمكحلانألءملظلااللدعلانموهةمايقلامويمرجملانعباقعلاعفرنإ-

نوئيسملافءلعفلاىلإهتوقيفامجارخاوأهرمأنطابراهظإوأفلكملاةريرسرابتخا

هدارفأوأباذعلاعاونأضعبىلإةبسنلابولومهلةبوتكملاةاجنلاةعافشلابنولاني

.الدعايناثهباقععفروءالدعالوأهباقعومكحلاعضولصأكلذبنوكيف

ءلدعلانمكلذنإفءةاصعلانمرئابكلالهأبذعاذإ-كلذك-ىلاعتهللانأب:دريو

ءرانلامهدعوتو٠دودحلاوملاعملامهلنيبوءقيرطلامهادهوهتيصعمنممهرذحدقف

نطاوبلاورئارسلارابتخانأىلع""""ديِبَعللمالظبكبَرموو:مهنمادحأملظينأهاشاحو

.لدعلاهلالاهنألهلعفنعلأسيالوديرياملعفيهللاوءءازجلاالءالتبإلاراديفوهامنإ

ىلعةمئاقتسيلفلتختاليتلاةدحاولاىلاعتهللاةنسنأب:يناثلانعبيجأ-٢

هتافصعيمجهبجوتسيامىلعهمئاقيهلبءىلاعتهتافصنمةدحاوةفصلصأ

يففلتخيملوريغتيملطقفلوعجملامكحلاببسكانهناكولف...هتافصتلعهطويرملا

نموهوءحصيمل»:هلوقبىفتكاامنإوءةلعلانيبيملهنأالاء«يتمأنمرئابكلالهأيتعافشلانتال»:ثيدحينوريبلافعض

عبطءبتارملاةفلتخمثيداحأيفبلاطملاىنسأءينوريبلاتوحلابريهشلاشيوردديسلانبدمحم:رظنأ.«هلزتعملابيذاكأ

ء٤۴٠٠.رصم.يبلحلاييابلاىفطصمةعبطمي

ء١ريسفتيفنازيملا»هريسفتيفيئابطابطلااهركذتاباجالاكلتمظعم(۲

٤٦٤:هیآلا,تلصقةروس(۳
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امريغاهنمةدعقفاوتىعدتسااميرةريثكبابسألانكلرفاكالونمّومالوءرجافالورب

مكحلاوةرفغملاوةمحرلاكبابسألانمةدعرثأوهباقعلاعافتراف.اهضعبهيضتقي

.ةيراجلاةنسلايفافالتخابجويالاذهو....هقحقحيذلكءاطعاوءءاضقلاو

نوكيالكلذو؛بابسألاببسمبامنإو,بابسألابقلعتيالنأناسنإلاىلعنأب:درُيو

بابسأةمقنلاوبضغلاعوقوبجوياممنأىلع...هتيصعمنعدعبلاوءهجهنعابتابالإ
هللاةنسنأامك...اهيلعرارصأإلاو٠ماثآلاوبونذلاوقافنلاوءيصاعملاوءروجفلا:اهنم

اَمالاَسْيَلناوم:هلوقيفلثمتتيهورييغتالواهيفليدبتالةدحاوىلاعت
ليدبتاليتلاةيلكلاةدعاقلاةباثمبهذهوةرزاورْزَتال:هلوقو

.اهيفرييغتالو

يفملعلاوةدارإلارييغتنمسيلىلاعتهنمكلذنأب:ثلاثلانعبيجأو-۳

هللادعونأىلعءةدارإللارييغتقيرطنعالإريغتيملمولعملاودارملانآب:دريو

نأدبالدعوأوهبهللادعوامفهتبلاريغتينأنكميالزيزعلاهباتكيفهديعووىلاعت

.ليدبتلاوأرييغتلاهيفدقتعينأزوجيالوءهلاحمالققحتي

هلوقكهللاةمحرةعسوةرفغملالومشىلعةلادتايآلانأ:عبارلانعبيجأو٤

يفةيآلاهذهو.""“ءاشُينملكلذنودامْرفْعَيَوهبَكَرْشُينأُرفْغَيالهللانإ:ىلاعت

.ةبوتلابروفغملاكرشلاهئانثتساليلدبةبوتلادرومريغ

مرجملانييعتبمتيامنإدرمتلاىلعمهئارغإوءةيصعملاىلعسانلايرجتنأامك

.هعافشلاهيفعقتيذلابنذلانييعتوأهتعنوءهسفني

۳۹:هيآلاءمجنلاةروس(٠٤

٤١٠:هيآلاءماعنألاةروس(٥

.٠9:هيآلاءءاسنلاةروس
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اهديقامنإوكرشلانوداملةرفغملاقلطيملةيآلاهذهيفىلاعتهللانأب:درُيو

ىلعةيآلافءاديقكلذنوكوروكذملارخأتملاىلاعوجرلاريدقتىلعءاَشَنملألا:هلوقب

امريخوةرفغملاهلىلاعتهللاءاشنماهيفحصفيملهنأل٬نايبىلاجاتحتةلمجماذه

ينإو:هلوقيفةرفغملاهلءاشنمهباتكيفىلاعتهللاحرصدقف.نآرقلانآرقلارسفي

"۳4یدتهامثاحلاصلمعونمآوباتنملرافغل

يصاعمىلعسانلايرجتىلاىعدأبنذلاوأمرجملانييعتنودبةعافشلانأامك

بونذلانمهنوفرتقياملكيفونيدحوملالكلمشتءةماعكلذبنوكتهللا

.القععنمتانهنمو«ماثآلاو

نذاريغبامنإوءةعافشلاقلطميفنتالتايآلانأب:سماخلاليلدلانعبيجأ٥

يفنتلباهيفنتالوةعافشلاتبثتيهفةعافشلاةعفنملهيفانلاتايآلاامأوءهئاضتراوهللا

.مهعيمجنعالنيمرجملانمةصاخةفئاطنععافتنإلا

ليلدبنيقفانملاونيرجافلاونيملاظللةعافشلايفنذأيملىلاعتهللانأب:دريو

ةعفنملهيفانلاتايآلاوءنيقتملانعالإىضريالهنأامكءافلسرمامكباتكلاتايآ

اهتبثتوءنايصعلاىلعرصأنممهنمونيمرجملانمةفئاطنعةعافشلايفنتةعافشلا

.ناوضرلالهألموهفملاب

.۸۲:ةيآلاءهطةروس(۷
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هتندأوراَتْخملايأرلا:عبارلاثحبملا

ةينآرقلاتالالدتسإلانأدجنءلقعلاوةنسلاونآرقلانمنيقيرفلاةلدأىلإانرظننأدعب

ةيآلاسفنبلوألاقيرقلالدتسيدقف...نيفرطلادنعليوأتلاىلعيلكلادامتعإلايفلثمتت

فقومكلذنمءاههيجوتواهليوأتيففالخلاامنإو٠يناثلاقيرفلااهبلدتسايتلا

اهصخدقوءنيملاظلانعةعافشلاىلاعتهللاىفندقفةعافشلاتايآيفيزارلامامإلا

نيكرشملالمشتةماعةعافشلااوركنماهربتعانيحيفءنيكرشملابهريغويزارلا

.ديحوتلالهأنمةاصعلاو

دعولاةيضقباريبكالاصتإةلصتمةيضقلاهذهنأ-ملعأهللاو-يلرهظيو

ناميإلاعوضومبىربكةلصاهلنأامكءنيبئاتلاريغرئابكلايبكترملدولخلاوءديعولاو

.حلاصلالمعللهتيلومشوهانعمو

بئاتلاريغةريبكلابكترمدولخبهديعووهللدعوذافنإباولاقةلزتعملاوةيضابإلاف

يفكيالفناسللابرارقإلاوحراوجلاوبولقلالاعفألمسامهدنعناميإلانأامكءاهنم

ركفلانمهنكمتوءسفنلايفناميإلالغلغتنمدباللبمالسإلاىلإباستنإالادرجم

هلاعفأوهتافرصتوناسنإللاكولسيفرهظيثيحب؛مدلاودسجلايفهنايرسولقعلاو

بروحاملاهبقطنلاوهديحوتلاةملكنمفدهلاناكولو...ةقيقحلوقلكلذإءهلاوقأو

ناميإلانيبطبرتيتلاميركلانآرقلايآيفايلجرهظياذهوءنامزوناكملكيفمالسإلا

اللكوهفلمعولوقمالسإلانأبةلادلا-يي-يبنلاثيداحأيفوءحلاصلالمعلاو

ةعافشلاتركذدقفءتابثالاتايآنمرثكأةعافشلايفيفنلاتايآنأةقيقحلاو...ًازجتي

ظفلبدحاولامعتسا-ويي-لوسرللاهنمسيلةرمنوثالثودحاونآرقلايفاهتاقتشمو

نيقداصلاراربألانيقتمللالإنوكتالاهنأالإتارمسمخالعفتركذنإويهوءحيرص

ةنجلامهلوخدليجعتومهتاجردعفرلهللليبسيفنيحضملاونيدهاجملاءرايخألا

تلداماذهو-هلللوسرلةمصعلاوهلللامكلانمردصامةحماسمو

وعدتيتلا,ةيمالسإالاةعيرشلاحوربسانولقعلاهيلعلدوءةنسلاونآرقلاصوصنهيلع

تايرظنلاهيفترثكنمزيفمويلااننأواميسالرذحلاوةطيحلاذخأىلإ-امئاد-
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نمىلوألاهنأوباوصلايعدياهنملكلاو...قرفلاوبهاذملاهيفتددعتوتاهاجتإلاو

هيلعموقتيذلاساسألايهةديقعلانأاميو...ملسألاوهزنألاقيرطلاوههقيرطوهريغ

يرشبلاعقاولاوةيعامتجإلاةايحلايفرهظتنأمزل,هلكنيدلالبنيدلاناكرأودعاوق
سوفنلاهذهضورتتىتح؛هضئارفوهللارماوأنمرمألكقيبطتىلعاهباحصأمزعةوقب
.هرمأوهمكحلنعذتوءهللةعاطىلع

قوقعوأةقرسلاوأىنزلاةريبكبكترانمنأدقتعينمنيبايلجقرفلارهظيكلذلو

وهفءاهلعفىلعموادواهيلعرصأنإمنهجرانيفدلخمخلإ...بذكلاوةنايخلاوأنيدلاولا
يبنلاناككلذلوءاهيفعقينأنعالضفءةريبكيأيفركفيالنأهللالأسيوهسفندهاجي

فيكءاهريغصواهريبكيصاعملانمةيصعميأيفعوقولانمهباحصأرذحي-ألي-

سفنلاءاوهأنمنمأمبنوكيءةقيرطلاهذهوجهنملااذهبكسمتنمنُابيرالف

-يبنلاباحصأنمنوكينأهللاشاحفءلوألاليعرلاناكاذكهوءناطيشلاتاعزنو

اعكرمهارتل:ىلاعتهللامهفصوامكاوناكلبيصاعملانمةيصعمىلعرصأنميي
نوعجهيامليللانماليلقاوناكل‹اناوضروهللانمالضفنوغتبيادجس

مالسإالااورشنكلذلوWaمورحملاولئاسللقحمهلاومأيفونورفغتسيمهراحسألابو

.مهلاوقألبقمهتافرصتومهكولسومهقالخأومهلامعأبةزيجوةرتفيف

صلختلاعطتسيملفءاهلعفىلعموادواهيلعرصأوةريبكبكترانمنأدقتعانمامأ

ضحمبامإرانلايفدولخلانموجنينأنمدبالهنإفاهتضبقنمبورهلاوءاهرشنم

يفباذعلانمهلهللاهبتكامقاقحتسابوأ-يبنلاةعافشيوأهللوفع

هعسوباملعفيلفثالثلاتالامتحإلابسحبةنجلاهلوخدبدكومنامضهدنعاذهف

اهتيصعمىلعرصأنإوهلوسروىلاعتهللابةريبكهتقثفلعفيملنإوءهلعفهتعاطتساو

-قحلارمعل-ناتشف...رفاكلاكرشمللالإدولخالوتارابتعإلالكىلعةنومضمةنجلانأل

.۲۹:ةيآلا,حتفلاةروس

.۱۸,۱۷:هيآلا,تايراذلاةروس۹
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نأدقتعيرخآوءمنهجرانيفدلخياهبكترمنألةتبلاةيصعملاهذهبرقأاللوقينمنيب
نيملسملانمريثكمهفاذهو...تادودعمامايأفرانلالخدنإوةلاحمالةنجلاهلاهبكترم

اذهو...باستنإالاثيحنمالإمالسإلاتارانمالوءناميإلاتامالعمهيلعرهظتالنإءمويلا

الإرانلاانسمتنلاولاقمهنأبكلذ: ىلاعتهلوقريسفتدنع“'”ارانملابحاصهرکذام

ةرابعبدارملالعل»:لاقثيحء4نورتفياوناكاممهنيديفمهرغوتادودعمامايأ

وهامك.هليلقالإنوكتالهتبوقعنإفبقوعاذإيليئارسإلانأنودقتعياوناكمهنأةيآلا

نأامإشحاوفلاومثإلارئابكلبكترملاملسملانإنولوقيذإ؛مويلانيملسملارثكأداقتعا

لضفلاضحمبةرفغملاووفعلاحنمينأامإوتارافكلاهيجنتنأامإوءتاعافشلاهكردت

امأوةنجلالخديورانلانمجرخيمثهتئيطخردقىلعبذعكلذلكهتافنإفناسحأإلاو

تناكامهمومهلاحتناكامفيكرانلايفنودلاخمهفنايدألارئاسىلإنوبستنملا

رانلانمةاجنلارمأطونيامنإوءانزوامنيدىلإباستنإللميقيالنآرقلاو...مهلامعأ

مهتافصوهلهأتامالعركذوهفصويذلاناميإلابرارقلاراديفمئادلاميعنلابزوفلاو
نطبامواهنمرهظامشحاوفلاكرتوىوقتلاعمءةلضافلاقالخألاوةحلاصلالامعألابو

هبتطاحأنمامأو,هتئيطخهبطحتملنمبنآرقلامكحيفةصاخيهفةرفغملاامو..

قبيملو٠هتوهشءاضرإيفاروصحمهمهراصفهبلقىلعتناروهروعشتقرغتسایتح

o»ودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوافإهسفنىلعناطلسنيدلل

نمهبحاصمصعيانامیإیمسیاملکاملوقنفنحناما»:رخآعضوميفلوقيو

هيفاشنيذلانيدلابيلامجإلاميلستلاودعيالناميإناناميإناميالارانلايفدولخلا

ةرابعوهناميإوءهيلعمهاميفمهتضراعممدعبولوءهلهأةاراجموهيلإبسنوأءرملا

يفةرثْوؤمناهربلابلقعلايفةنكمتمناميإلابنيقيىلعنيدلابةحيحصةفرعمنع
نوكيثيحبءلامعألايفحراوجللةفرصملاةدارإلاىلعةمكاحناعذإلاىضتقمبسفنلا

.۳۱۸۰۳۱۷صء۳جءرانملاريسفتءاضرديشردمحم(٠

٤۲:هيآلا,نارمعلآةروس(١

۸۲:هيآلا.ةرقبلاةروس(٤
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وأةلاهجةبلغنمناسنإلاهنعولخيالامالإلاحلكيفاهتاطلسلاعضاخاهبحاص

شيطلاوةلاهجلاةفخاهيلعسفنلابلغتوأءىسنتيتلايصاعملانمابرلاسيلو؛نايسن

وهاذهف,ةرظنلاوةبيغلاكنايسنلاةرمغيفاهنماهبحاصعقيوأءةوهشلاةروثوةدحلاك
عمعمتجيالهنكلو«هللاطخسيفدولخلانمهللانذإبهبحاصمصعييذلاناميإلا

نمهيفاموهللانيدىلعةذللاولاملابحلاراثياادمعشحاوفلاومثإلارئابكىلعمادقإلا

هنألىلاعتهللادنعهلةميقالفءطقفيروصوهفلوألاناميإلاامأو.حلاصملاومكحلا

ثيدحلايفدروامكلامعألاوبولقلاىلارظنينكلولاوقألاوروصلاىلارظنيالىلاعت

حلاصلافلسلابهذموهوءادجةريثكىلاعتهللاباتكيفهانررقيذلااذهىلعدهاوشلاو.

نأىلعءانبنيدلامدهىلعسانلااوأرجىتح«ةنسلاعابتانوعدينممريثكهلهجنإو

باكترابنوحجبتيسانلاراصىتح«هبلمعيملنإونيدلابفارتعإلاىلعةداعسلارادم

:لاقهنأانئاربكضعبنعانغلبامكءمرحامرئابكنماهنأبفارتعإلاعمتاقبوملا
اذهبهمزليهنأبهتافدقو,مارحهنأبفرتعأملسميننكلوابرلالكآيننأركنأاليننإ

هلوسرلوهللابراحمنوكينأىضريهنأبوديعولااذهلهأنمهنأبفارتعإلالوقلا
ضعببصوصنملاديعولاركنيمأموزلملابفرتعيلهفسانللوهسفنلاملاظو

."*”«نالذخلانمهللابذوعن؟ضعببرفكيوباتكلا

طوحألابذخأبتيملنإةريبكلابكترملةعافشلامدعدقتعانمنأب:لوقأفهيلعو
اهيلعرصملامئارجلاويصاعملابكترملوفعلابلوقتةيآدرتملذإ.نارقلاعمناكو
ىلعمقتمليتلادوهيلاىواعدنمكلذنأبنيبيامءاجلبءهتامرحوهللدودحلكهتنملا

تَّسَمَتنلاوُلاَقَو: هلوقبهللامهفصووءراتخملاهللابعشمهنأاودقتعافناهربوليلد

ىلعَنوُلوُفَتْمَأهدهَعهللاَفلْخُيْنَلَفاَدْهَعهللادنعْمُتْذَخَْتَألقةَدوُدْعَماَمايأالإراَتلا

مهراتلاباَحْصأَكئلوُأَفُهَتَنيطَخهبتطاَحأوةَّنيسبسكنمىلب٠نوملغعتالامهللا

هبتطاحأوةئيسبكترانملكريصمنأبحيرصلانايبلانمهيفف.woنودلاخاهيف

.۹۸-۹۹صج٤طرانملاريسفتءديشردمحم(٤

۸۰٠۸۱:ةيآلا.ةرقبلاةروس٤
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ىلعدروهونيدلاخلاعمراتلايفدلاخهنأحوصنلاةبوتلاباهنمهصلختمدعلهتئيطخ

ردجأامو...مثإلاىلعرارصإللاعمةاجنلايفنيعماطلاعامطألصأتسيىوعدلاهذه

هللارذحوباتكلالهأاهبثبشتيتلاينامألاهذهبرارتغإلامدعوةطيحلاذخأبلقاعلا

باتكلالهأينامأالومكينامأبسيل#9:لاقثيحاوثبشتامكاهبثبشتلانمةمألاهذه

نملمعينمو٠اريصنالوايلوهللانودنمهلدجيالوهبزجياءوسلمعينم
e ° TR (v1)<..ی.۰ء21(-

ا4اريقننوملظيالوةنجلانولخديكئلوافنمؤموهوىثناواركذنمتاحلاصلا

ریثکنبالوقي نكلو.ينمتلابالويلحتلابسيلنيدلاناأ,ةيآلاهذهيفىنعملاو»:ريثك

لکالو.هاوعددرجمبهللصحايشیعدانملكسیلو.لمعلاهقدصوبلقلايفرقوام

سيليأ...ناهربهللانمهلنوكيىتح«كلذدرجمبهلوقعمسقحلاىلعوههنالاقنم

ىلعهعرشامعابتاوهناحبسهللاةعاطبةربعلالبينمتلادرجمبةاجنلامهلالومكل

ماركلالسرلاةنسلأ

يتبثمنمدحاوريغكلذبفرتعادقوءىنعملااذهىلعةحيرصميركلانآرقلايآف

:تايآلاكلتىوقأنمنأىرأوءرئابكلالهألةعافشلا

عاطُيعيفشالوميمَحنمنيملاظللامل:ىلاعتهلوق١

‹هللاباكرشناكءاوسةفلتخملاملظلاعاونأهيفلخديفءفرعمةيآلايفعمجلاف

اوملظتالق:ىلاعتهلوقككلذنوداكرشوأء'”4ميظعملظلكرشلانإ:ىلاعتهلوقك

.يفنلاقايسيفيهوهركنعيفشةملكدوروكلذء4مكسفنأنهيف

الموييتأينألبقنممكانقزرامماوقفنااونماءنيذلااهيأايل:ىلاعتهلوق-٢
اوناكنئلو٠نينمّومللحيرصةيآلايفباطخلافالوةلخالوهيفعيب

.١١۱,١٤۱۲:ةيآلا,ءاسنلاةروس(٥

.٢۷۲ص١٠جميظعلانآرقلاريسفتءريثكنبا(٦

.۱۸:ةيآلا,رفاغةروس(۷٧۷

.۱۳:ةيآلا,نامقلةروس(۸

.٦۴:ةيآلا,ةيوتلاةروس

.٢٥۲:ةيآلاةرقبلاةروس(٠
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؟ريذحتلااذهنمةدئافلايهامفءةبوتريغنمةيصعملايفمهعوقوعمةعافشلانوجري

نعثدحتتةيآلانأمغردوهيلاوأنيكرشملليهله؟ةيآلايفةيفنملاةعافشلايهامو

.مهبطاختونينمّوملا

يفةبوتلامهريخأتببسبهتمحروهوفعنولانيالنيذلانيبدقىلاعتهللانإ۳

لاقتوملامهدحأرضحاذإىتحتائيسلانولمعينيذللةبوتلاتسيلوإ:ىلاعتهلوق

نمرهظيف."%اميلااباذعمهلاندتعأكئلوأرافكمهونوتومينيذلاالونآلاتبتينإ

ىلعو؛نيكرشملانمنيرفاكلاونيدحوملانمرئابكلاباحصأمهكئلوأنأميركلاصنلا

ةركذتلانعمهلامف٠نيعفاشلاةعافشمهعفنتامف:ىلاعتهلوقلمحينأبجيءالؤه

"4نيضرعم

لاقامدنعةئيسلاةعافشلانماهلعجوءدودحلايفةعافشلاىلاعتهللامرح٤

نكيةئيسةعافشعفشينمواهنمبيصنهلنكيةنسحةعافشعفشينمل:هناحبس

عفشينأ-أَي-يبنللزوجيفيكف"”#اتيقمءيشلكىلعهللاناكواهنملفكهل
هاعرتسانمءالّوؤهدشأو,مهتانامأاوناخوهلوسروهللااوناخنيذلانينئاخلاونيمرجملل

اهتمرحكتهوءاهلامبهنفاًوفكسيلنماهيلعىلووأءهحصنباهطحيملمثةيعرهللا

-ويي-يبنللبسنيفيكوهمسااهيفركذينأهللادجاسمعنموءضرالايفدسفأو
دقوءهللاءادعألمهضغبأوهللادودحىلعهريغسانلادشأوهوءرئابكلالهألةعافشلا

ةأرمللاعفشتم-هنعهللايضر-ديزنبةماسأهبحهءاجامدنعابضغههجونولت

لاقمث«هللادودحنمدحيفعفشتأ»:اخبومواركنتسمهللاقوءتقرسيتلاةيموزخملا

مهيفقرساذاوهوكرتفيرشلامهيفقرساذااوناكمهنامكلبقناكنمكلهأامنإ»:سانلل

.«دحلاهيلعاوماقأفيعضلا

.۱۷:ةيالا,ءاسنلاةروس(۱

.۸٤6۹:ةيآلا,رثدملاةرروس(٢

.۸0:ةبآلا.ءاسنلاةروس(٢
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ىلعادحأيباحيالومئالةمولهللايفىشخياليذلا-ٍِْلَي-قحلايبناهنلعأمث

تقرسدمحمتنبةمطافنأولهللاميأو»ماكحألاةماقإدنعلماجيالوًادبملاباسح

خسناليتلادعاوقلاتاهمأنماهنأعمةدعاقلاهذهلدبتتنأنكميلهف"*«اهديتعطقل

.اهيلعءالقعلاقفتيليءاهيف

هنودنممهلسيلمهيرىلإاورشحينأنوفاخينيذلاهبرذنأو9:ىلاعتهلوق-٥

هباحصأرذحينأةيآلاهذهيفهيبنىلاعتهللارمأ""نوقتيمهلعلعيفشالويلو

ناكاذإفءهبحصلادرجمىلعوأينامألاىلعاولكتينأنمنيعشاخلانيفئاخلانينمّؤملا

نإهدابعبميحرهنأهناحبسنيبمث؟مهريغبفيكفءعيفشلاءالؤهنعيفنيىلاعتهللا

نيذلاءالؤهف٠لجوزعهللاىلإبوتينأطرشبامثإفرتقاوأ,امرجمهدحأبكترا

اذاو:هناحبسلوقيذإمهسفنألنيملاظلانيرصملاكئلوأنودةمحرلاكلتنوقحتسي

لمعنمهنأةمحرلاهسفنىلعمكيربتكمكيلعمالسلقفانتايأبنونمؤينيذلاكءاج
)٦٥۷(

4ميحرروفغهنافحلصأوهدعينمبانمثةلاهجباءوسمكنم

-ةيآلاهذهدعب-هناحبسلوقيثيح"”نينمّوملاونيمرجملانيبقرفلاوهاذهو

"4نينيمرجملاليبسنيبتستلوتايآلالصفنكلذكو

:يتآلاب-نيبتامك-اهيلعدرلانكميتاياوربضعبلاثبشتدقو

ناهربلاوليلدلانمدبالذإىعدانمهاعدانإوءاهرتاوتتبثيملةيداحأاهنأب-

.رتاوتلاتابثايف

.مهتاجردعفرب-يبنلاةعافشىلعلمحتتاياورلاكلتنمريثك-

.۸مقرء١۱بابءدودحلاباتكيفملسمو7٠16٠مقرء١٠بايدودحلاباتكيفيراخبلاهاور(٤

°٠:هيآلا,ماعنألاةروس((٥

.٤9:ةيآلا,ماعنالاةروس(٢

ريتسجامةلاسرءنآرقلايفلمعلاءازج.يرمعملاديعسنبهللادبع(۷

(VoAا0:ةيآلا,ماعنالاةروس.
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ميركلانآرقلاصوصنلاهنمرانلالهأجورخبةيضاقلاتاياورلاكلتةفلاخم-

ةيصعملاهذهىلعنيرصملاابرلاةلكأيفىلاعتهلوقكاهيفمهدولخبةيضاقلا

ةلكألديعولااذهلمحينأنكميالو“4نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوأف...ی

للقيودابعلاسوفنيفهيهاونوهللارماوأعقونمنوهيكلذنأل,لالحتسإلاىلعابرلا

وهامنإةيأآلاهذهدعبامولبقامقايسنأىلعتاروظحملايفةمرحلامكحةيمهأنم

امعديعولااذهلاجرخمهولحتسمهلوقيامركذسيلوسانلاىلعهرمأظيلغتوابرلاطخ
ىلاعتهلوقكو...اهدعبوأاهلبقركذاممءيشيفةدئافتناكاملالإو,قايسلاهيضتقي

(v1) باذعهلواهيفادلاخارانهلخديهدودحدعتيوهلوسروهللاصعينمول:

هيلعهللابضغواهيفادلاخمنهجهؤازجفادمعتمانمؤملتقينموإلا:ىلاعتهلوقو
رانهلنافهلوسروهللاصعينمو:ىلاعتهلوقكواباذعهلدعأوهنعلو

يفلراجفلانإو٠ميعنيفلراربألانإ: ىلاعتهلوقكو"٠"4ادبأاهيفنيدلاخمنهج
فرصنيديعولااذهنأبلاقيالفاهنعمهامونيدلاموياهنولصيميحج
ةيصعمةريبكلاىلعرارصإلانأبملعيلكلانأل,هللابكارشإلايهوىربكلاةيصعملاىلع

صصخيالهتالولدمدارفأضعبيفماعلامكحلادورونأامك-ٍْْيَي-هلوسرلوهلل

يفهبرئابكلاباحصأرئاسدعوتهنإفءازجلااذهبنيكرشملاهللادعوتامكوءهمومع

“"«ريعسلايفقيرفوةنجلايفقيرفإ#:ىلاعتهلوقكو.هنايبقبسامكىرخأصوصن
ناسنإالالآمبقلعتتةريطخدجةلأسملاوءةنجلاورانلانيبعمجياثلاثاقيرفركذيملف
نأامك...ةيعامتجإلاهتاقالعوهيمويلاهتايحويرشبلاهعقاويفهرمثتاموهريصمو

اهضراعتواهفلاختءرانلانمبونذلاويصاعملايبكترمجورخبةصانلاتاياورلاكلت

مهدشرىلااوبوثیومهیغنعاوبوتيملنإمنهجرانيفمهدولخبيضقتیرخأتایاور

.٢۲۷:ةيآلا,ةرقبلاةروس((۹

.7٤٠:ةيآلا,ءاسنلاةروس(٠

.۹۳:ةيآلا,ءاسنلاةروس

.۲۳:ةيآلانجلاةروس(۲

.١۱-١۱:ةيآلا,راطقنالاةروس

.۷:ةيآلا,ىروشلاةروس(٤
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وسسس rچ

دقةثالث»:ةياوريفو"“«رمخنمدمالوقاعةنجلالخديال»:-ي-هلوقاهنم
يفءوسلارقييذلاوهوثويدلاوهيدلاولقاعلاورمخلانمدمةنجلامهيلعهللامرح

«ةرخآلايفاهمرحيايندلايفرمخلابرشنم»:-وْ-هللالوسرلاقامك٠٠«هلهأ

ذلتومهسفنأهيهتشتاماهيفمهلةنجلالهأنألءةنجلالوخدنمهنامرحنعةيانكوهو

لاقوء““«تاتقةنجلالخديال»:-ويي-هللالوسرلاقوءءيشنمنومرحيالفمهنيعأ

٠“مارحهيلعةنجلافهيبأريغهنأملعيوهوهيبأريغىلإىعدانم»:-ويي-يبنلا

نيبوهنيبعمجلابةراتوءهيلعصنلابدولخلاىلعلدتةراتةريثككلذيفتاياورلاو

نإودحاواهلصحمو.اهحيرمشنامرحوأةنجلانامرحبدعوتلابىرخأو.ديبأتلا

يفننأامكءتاقوألانمتقويأيفاهلوخديفانيةنجلانامرحنإفءاهظافلأتفلتخا

ةلالدةلادلاةفيرشلاثيداحألاهذهنيبعمجلانكميفيكفء""ةنمزألاعيمجمعياهلوخد

..اهلعفىلعموادملااهنمبئاتلاريغاهيلعرصملاةريبكلابكترمدولخىلعةحيرص

يتلاةعافشلاىلعةريخألالمحبالإ-يي-يبنلاةعافشىلعةلادلاىرخألاثيداحألاو

نمعونلااذهنإذإتاجردلاعفروةنجلالوخدوةمايقلامويلوهفيفختىنعمبيه

نمةريبكلابكترمجورخىلعصنتثيداحأنمدروامامأ...عيمجلادنعتباثةعافشلا

اهنأوامكبتيملنملدولخلاتبثتاهنمىوقأتاياوربةضراعمو.ةيداحأيهفرانلا

يفنىلعلدتةحيرصصوصنيهف؛هاضروهنذإبةعافشلاتبثتيتلاتايآلاامأ

ةئيشملاونذإلابءانثتسإلانأامك.ىرخألايفنلاتايآةلالدبرئابكلالهألةعافشلا

هلوقكهتئيشموهنذإبكلذنأبراعشإلليعطقلايفنلاماقميفنآرقلابولسأيفدوهعم

.۲٠صء٥جء(040معاطملايفبعشيفيقهيبلاهجرخأ
.زتاقثهلاجرةيقيوءمسيملوارهيفودمحأهاورس:لاقهلهألىضرينميفعمجملايفيمثيهلاهركذ(٦

ء(07مقرب‹(۱)س....مالزألاوباصنألاورسيملاورمخلاامنإس:ىلاعتهللالوقباب,(٤۷)هيرشألاباتك.يراخبلاهجرخأ(۷

۹۰٩ص

.۷١٠٠صء(٦0٠1)ثيدحلامقرء(٠٠)هميمنلانمهركيامبابباتكيفيراخبلاهجرخأ(۸

.۷۳۲صء(٥٤٦٤٤)ثيدحلامقرء(۷)فئاطلاةوزغباتكيفيراخبلاهجرخأ

.٢٠۲-٢٢۲ص,غمادلاقحلا,يليلخلا (٠

ES
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نيدلاخ:رانلاوةنجلالهأيفهلوقو"هللاءاشامالإىسنتالفكئرقنس: ىلاعت

يفيعطقصننآرقلايفسيلفكبرءاشامالإضرألاوتاوامسلاتماداماهيف

بحاصهتبثأاماذهو,حيحصلااهانعميفاهتابثابثيدحلادرونكلوةعافشلاعوقو

يفيزارلارخفلاغلابدقف4ىضترانمل¥:ىلاعتهلوقامأ...."”هريسفتيفرانملا

ارصمتاميذلااهلعفىلعموادملااهيلعرصملاةريبكلابكترمنأربتعاامدنعاهليوأت

-هنايبقبسامك-ناميالاةملكبظفلتهنأساسأىلعىلاعتهللادنعىضترموهاهيلع

اذاملو؟اهميرحتنمةمكحلاامفهللادنعىضترمةريبكلابيكترمناكاذإقحلارمعلو

٠هللادنعنوضترممهنأل,مهلىدباماولعفيلفمهتايحرومأيفسانلاىلعديشتلا
.ميئللايصاعللميركلايبنلاةعافشةكربوءنيدلااذهىلإباستنإلالضفب

بساحمناسنإالانأوءتاعافشلاىودجمدعنايبيف"يليلخلاةمالعلالوقي
يفنارقلااهبءاجهقحلاةيمالسالاةديقعلاتايلكنمةيلكهذهو»:هريغلمعيالهلمعب

عطقيكلذبوهوءعرزامالإينجينلوهلمعنيهرنئمويناسنالانأتنثيلةددعتمتايآ

ريغنمةحارلاوءسرغريغنمينجلامهسفنأنونمينيذلاىلاسكلاىلعلامآلالابح

ةداعسلانيلمآءابجاواهنوفلكيالوةمرحنعاهنودصيالفءاهاوهمهسفنأنوطعيفءبصن
نولمعياممهقدصياممءيشمهلنكيملنإونيدلاىلإءامتنإلادرجمبنيعفاشلاةعافشب

لكلالقتساىلعموقتامنإءةتباثلاةحيحصلاةنسلاونآرقلااهبءاجيتلامالسإلاةديقعو

انهنموءهاوسداسفاحلاصرضيالامكءهريغحالصادسافعفتنيالف.فيلكتلايفدرف

نعاهبىأنلاوريخلاىلعاهلمحوءاهفارحناميوقتوهسفنحالصإبابلاطُمدحألكناك

يآىلعبيبللااهيقليةرظندرجميوءاهيلعىنجيذلاوههنإفهريغنموليالفالإوءرشلا

يتلاتايآلاةلثمأنموءةزرابةيلجةميلسلاةيداقتعإلاةيلكلاهذهدجيميركلانآرقلا

هبزجياءوسلمعينمباتكلالهأينامأالومكينامأبسيل¥:ىلاعتهلوقاهبتءاج

.۷:ةيآلا,ىلعالاةروس(۱

.۱٠:ةيآلادوهةروس(۲

.۳۰۷ص۱٠ج.رانملاريسفت,اضرديشردمحم(۲۳

.۲60ةبتكمء٣ج.ريسفتلارهاوج.يليلخلا٤
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هقالطإىلعءوسلاوءةمألاهذهلباطخاريصنالوايلوهللانودنمهلدجيالو

نممهواهنمريخهلفةنسحلابءاجنم¥:هناحبسهلوقوءطرشلاضرعميفةركنهنإف

متنکامالإنوزجتلهرانلايفمههوجوتبكفةئيسلابءاجنمونونمآذئمويعزف

ىزجيالفةئيسلابءاجنمواهلاثمأرشعهلفةنسحلابءاجنم:هلوقو
.«““”اهلڭمالإ

.۱۲۳:هيآلاءءاسنلاةروس٥

٠:هيآلا,لمتلاةروس

.١٠٠:هيآلا.ماعنألاةروس(۷

ہہ
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ةمناخحخلا

كلوءارخآوالوأ.,دمحلاكلفتيدهامىلعكركشأو,تيلوأامىلعمهللاكدمحأ

...كلعوضخلابالإةحارالو,كفنكلالإءاجتلاال,ماودلاىلعركشلا

:هيلاتلاجئاتنلاانلرهظتءعجارملاورداصملالالخنموعوضوملااذهثحبةياهنيف

اهلكوءةليسولاوةناعإلاوةدايزلاومضلاولاّوسلاوبلطلاىنعمبيتأتةغلةعافشلا-

طاقساوعفانملاةدايزيفلثمتملايحالطصإلاىنعملاعمقفتتلءابيرقتةفدارتمناعم

.ضعبلادنعراضملاطاقسإنودعفانملاةدايزوأ.راضملا

«عيفشلاوأعفاشلا»عفّشَملاو.«هنمبولطملا»عفّتملاكرصانعنمةعافشللدبال-

.«بولطملاءيشلا»هلجأنمعفشملاو««لوألابلاطلا»هيفعفشملاو

:لوألافءةنسلابتبثاماهنمونآرقلابتبثاماهنم.ةددعتمعاونأةعافشلل-

ءنارقلاومايصلاةعافشلثمتادابعلابةقلعتملاةعافشلاك:يناثلاوءةكئالملاةعافشك

ةعافشكانهو.فورعملالعفو-ويي-يبنلاىلعةالصلاودوجسلاةرثكةعافشو

نمليقامممغرلاىلعوءءاملعلاونيقيدصلاوءادهشلاو.ءايبنألاةعافشكصاخشألا

نأمهفاماذإاهيفرثّؤيالكلذنأالإ:عاونألاهذهىلعةلادلاثيداحألاضعبفعض

:غلإ.....فورعملالعفوةالصلاومايصلاوءنآرقلايفلثمتملاحلاصلالمعلااهنمدوصقملا

.ماهوألابقلعتلاوينامألابرارتغإلاولكاوتلاال

ىوقتلانمناسنإلاغلبامهمىلاعتهللاةمحرىلاةجاحلاكةريثكمكحةعافشلل-

رثأامأءةيكولسلاوةيوبرتلامكحلاكوءةعافشلاوهللاةمحربالإةنجلالخديالذإلمعلاو

نمنيبءكلذيفدراولافالخلابسحبباوثلاةدايزوأباقعلاطاقسإيفلثمتتفةعافشلا

.نيبئاتللاهديقنموءنيدحوملارئاسلةعافشلاقلطأ

اهنمءاهيلعلدتةحيرصتايآكانهفنآرقلاامأ,ةنسلاونآرقلابةعافشلاتتبث-

ريغةعافشلاىلإ,ةعافشلايفيفنلاهجويثيح«تابثإلاديفياماهنمويفنلاديفيام

~a
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ىلإ-كلذلةفاضإلاب-هجوتاهنأضعبلاىريونيكرشملاورافكلاىلإوأاهيفنوذأملا

هجويامنيبءيصاعملاوبونذلارئابكىلعنيرصماوتامنيذلاءنيدحوملانمةاصعلا

ىلا-كلذلةفاضالاب-هجوتاهنأضعبلاىريوءاهيلعقفتملاةماعلاةعافشلاىلإتابثالا

رثكأةعافشلايفنتايآنأالإءهللةينادحولابنونيدينيذلاةمألاةاصعنمنيدحوملا

ثحلاوءينامألابرارتغإلانمريذحتلاقايسيفيتأتاماريثكوءتابثالاتايآنمريثكب

.حلاصلالمعلاىلع

امأءايونعمارتاوتاهرتاوتءاملعلانمريثكتبثأكلذلوءةريثكيهفثيداحألاامأ

اذهوءاهمومعبةعافشلاتوبثيفةحيرصتايآلانأامكءزيزعهنأىرأفيظفللارتاوتلا

ءفلاخموقفاومنيبهيففلتخادقفنيدحوملاةاصعلةعافشلاامأءروهمجلاهلاقام

ةساردلاهذهلالخنميلرهظدقوءهتاشقانمولقعلاوةنسلاونآرقلانمهليلدلكلو

نمريثكاذهكردأدقوءهبلالدتسإللحلصيالفءةعافشلانمعونلااذهثيداحأفعض

جورخنمالصأتبثاملءدهاوشلاوتاعباتملابابنمثيداحألاكلتلعجهناالإءاملعلا

كلتنأبلاقيدقوءقرفلانمريثكلادنعتباثريغلصألااذهنأالإءرانلانمنيدحوملا

ةبترمىلاثيدحلابلصترئابكلاىلعنيرصمللةعافشلاثيداحأيفةفيعضلاقرطلا

نآرقلاصوصنعمقفتيللووينأامإهريغلنسحلاثيدحلانأبدريوءهريغلنسحلا

.لاوحألانملاحبامهنيبعمجلانكميملوامهضراعاذإضفرينأامإوءةحيحصلاةنسلاو

هذهوءرافكلاضعبنعباذعلافيفختلةعافشلااهيففلتخملاةعافشلانم-

نمفيقختةقيقحلايفاهنأل.ازواجتةعافشاهيلعقلطيوبلاطيبألةصاخةعافشلا

لبءرافكلانمهريغك.رانلايفبلاطوبألظيذإ-لي-يبنلانعهعافدببسيءباذعلا

.هلافيفختكلذيفنأىريال
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عجارملاورداصملاكةمئاف

ىلعيروجيبلاحرشء٠(م١٠٦۱۸-ه۱۲۷۷:ت)يروجيبلاميهاربإ

بجياميففاصنالاء(م۱۲١٠-ه٢٠٤:ت)ينالقابلابيطلادمحمركبوبأ

ةعابطلليجاخلاةسسّومءيرثوكلادهازدمحمقيقحت.هبلهجلازوجيالوهداقتعا

.م۱۹۱۳هه۲

خيشلاقيقحتلئالدلاصيخلتولئاوألاديهمت.

م۹۹۳١-ه٤١٤٠.ةيفاقثلابتكلاةسسومةثلاثلاةعبطلاءرديحدمحأنيدلادامع

ةعوضوملاوةفيعضلاةيسدقلاثيداحألا,هللادبعوبا.يوسيعلادمحأنبدمحأ

.م۱۹۹۳-ه١١٤٠.ءاطنط«ثارتللةباحصلارادءىلوألاةعبطلا

دمحمىسومقيقحت.ةجاجزلاحابصمء(ه٤٤۸)يريصوبلاركبيبأنبدمحأ

ءىربكلاننسلاء(م١٠٦٠٠-ه49۸:ت)يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأ

٤٤٤٠‹توريبءةيملعلابتكلارادءىلوألاةعبطلا,اطعرداقلادبعدمحمقيقحت

.م١۱۹۹-ه١٠٤٠ءةيملعلابتكلارادءىلوألاةعبطلاءلولغزينويسب

رديحدمحأرماعقيقحت,روشنلاوثعبلا4

.ةيفاقثلاثاحبألاوتامدخلازكرمىلوألاةعبطلا

ةنسلالهأفلسلابهذمىلعداقتعالا.

.ما٦۹۸-٠٧٠بتكلاراد:ةعامجلاو

ةنطلس.عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكم,غمادلاقحلا.يليلخلادمحنبدمحأ

م۱۹۹۲-ه7٤٤٠.ةيناثلاةعبطلاءبيسلاءنامع

.ليزنتلانايبنمراونأريسفتلارهاوج
.نامعةنطلسءةماقتسالاةبتكم
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قيقحت,ناميالاباتكء(م۱۳۲۳-ه۷۲۸:ت),هيميتنبإ.ميلحلادبعنبدمحأ

.م۱۹۹۳-ه١١٤٠«توريبءىلوألاةعبطلا.يبرعلاباتكلاراديديبزلادمحم

.ضايرلاعباطمىلوألاةعبطلاءهيميت

ءةثلاثلاةعبطلا.لاجرلاءافعضيفلماكلا,يناجرجلايدعنبهللادبعنبدمحأ

.رشنلاوةعابطللركفلاراد

دبعىفطصمقيقحتءبيذهتلا۸٤٤٠رجحنبدمحأ

.ىلوألاةعبطلاءةيملعلابتكلارادءاطعرداقلا

نيسحقيقحتءيلصوملاىلعييبأدنسمء(ه۷٠۳)يميمتلاىنثملايلعنبدمحأ

.م٦۱۹۸-ه٠٤٠۱نومأملارادءىلوألاةعبطلاءدسأميلس

صيخلتنملكشأاملمهفملاء(م١۱۲۷-ه٠۷۱٦)يبطرقلاميهاربإنبرمعنبدمحأ

٦ه۷٤٤٠,بيطلاملكلاراد,قشمدءريثكنبارادءىلوألاةعبطلاءملسمباتك

.ثارتللنايرلارادءفاشكلاىلعفاصتنالارينملانبدمحأ

ءابنأونايعألانبركبيبأنبدمحمنبدمحأ

.توريبةفاقثلاراد,سابعناسحإقيقحتءنامزلاءانبأ

ءىلوألاةعبطلا:يراخبلاحيحصحرشليراسلاداشرا.ينالطسقلادمحمنبدمحأ

.توريبءةيمعلابتكلاراد

مجعم»ظافلألافرشأريسفتيفظافحلاةدمعء(ه٠٠۷:ت)يبلحلافسوينبدمحأ-۳٢

.توريب٠ءبتكلاملاع؛يجنوتلادمحمروتكدلاقيقحت.«ميركلانآرقلاظافلأليوغل
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حاحصوةغللاجاتحاحصلاء(ه۳۹۳:ت)رصنوبأ.يرهوجلادامحنبليعامسإ-٤

.نانبلءتوريب«ةيملعلابتكلاراد,نوضيبيلعدمحمتاروشنم

نارقلاريسفتء(م۱۳۷۳-ه۱٠۷)يقشمدلايشرقلاريثكنبرمعنبليعامسإ-٥

علا نا£6*,ضايرلاءعيزوتلاورشىنللةبيطرادءهمالسلادمحميماسقيقحتءميظعل

مم۹

تايلكلاء(م۸۳١۱-ه١۹٠٠:تءاقبلاوبأ.يوفكلاينيسحلاىسومنببويأ٢

عبطللهدعأوةيطخةخسنىلعةلباق.ةيوغللاقورفلاوتاحلطصملايفمجعم

ةفاقثلاةرازوتاروشنميرصملادمحمو«شيوردناندعروتكدلاهسراهفعضوو

.ثلاثلامسقلاءم١۱۹۷,قشمدءيموقلاداشرالاو

دمحمنسحملقبءلقعلاوةنسلاوباتكلايدهىلعتايهلالا,يناحبسلارفعج-۷

.ةيمالسالارادلا,ةيناثلاةعبطلا.يلماعلا

‹رشعسماخلاىلإيرجهلادحاولانرقلانمةيضابالامالعأمجعم.ثارتلاةيعمج-۸

.ةيادرغ.ةيبرعلاةعبطملا,برغملامسقىلوألاةعبطلا

يواحلاةعيرشلاسوماق٠(م۱۹-ه١۱ق:ت)يدعسلاسيمخنبليمج-۹

رداقلادبعقيقحتءةبوتلاء(م۷٥۸-ه٤٤۲:ت)يبساحملا,دسأنبثراحلا-٠

.م١۱۹۹ءىلوألاةعبطلا,ةرهاقلا,ةليضفلارادءاطعدمحأ

ءديحوتلايفلوصألاىلإلوصولاملسحرشبلوبقلاجراعم٠يكمدمحأنبظفاح-١

.توريبةيملعلابتكلاراد

(١١۱۱-ه0۰7:ت)يناهفصالابغارلا,مساقلاوبأدمحمنبنيسحلا-۲

يبلحلاييابلاةعبطم٠يناليكديسدمحمقيقحتنآرقلابيرغيفتادرفملا

قيقحتءنيعلاباتك.(ه١۷٠:ت)يديهارفلانمحرلادبعويأ.دمحأنبليلخلا۳

‹مالعالاوةفاقثلاةرازو٠يئارماسلاميهاربإروتكدلاويموزخملايدهمروتكدلا

.سراهفلاومجاعملاةلسلسءرشنللديشرلارادءم١۱۹۸,ةيقارعلاةيروهمجلا
NEES
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غاليبوءنييلاطلا۱٠ق)يقاتسرلايصقشلاديعسنبسيمخ٤

ةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءيثراحلادمحنبملاسقيقحتءنيبغارلا

.م۱۱۹۹-١٤٤۱,نامع

لاجرلارهشألمجرتسوماقنيدلاريخ-٥

ةعبطلاءنييالمللملعلارادء,نيقرشتسملاونيبرغتسملاوبرعلانمءاسنلاو

٢

-ه٤۱۳۷.ەئاكرشوساموتاتسوكةعيطمءةيناثلاةعبطلا

.م٥

نيبام:ت)يدزألابيبحنبعييرلا-۷

ه٥٤٤٠ىلوألاةعبطلا.قشمدءةمكحلا

ةعيطلا.عيزوتلاورشنلاوةعابطللمالسلاراد.ريسفتلايفساسألا.ىوحديعس-۸

.م١۱۹۸-ه٥٠٤٠,ىلوألا

ماكحألالئاسم٠(م١۱۸۷-ه۱۲۸۸:ت)يليلخلادمحأنبنافلخنبديعس-۹

.م٦۱۹۸-ه٤٠*7ءىلوألاةعبطلاءنامعةنطلسءيموقلاثارتلاةرازو‹نايدألاو

ةيتكم»هدنسموهتناکمء.بیبيحنبعيبرلامامالا»يبونقلاكوريمنيديعس°

م١۹۹٠-ه٤٦١٤۱«ىلوألاةعبطلا,نامعةنطلسءيرماضلا

هللاضوعقراطقيقحتءطسوألامجعتلاء(ه٠۳۲۱)يناربطلادمحأنبناميلس١

ءرشنلاوةعابطللنيمرحلاراد٠«ينيسحلاميهاربإنبنسحملادبعودمحمنب

.م١۹۹٠-ه١١٤۱.ةرهاقلا

.فاصنالاو ديهمتلا)ثالثلاهبتكيفينالقابلامجعم««هروتكد»تاحرفهريمس٤

١١٤٠«ىلوألاةعبطلا:عيزوتلاورشنلاوتاساردللةيعماجلاةسسّوملا(نايبلاو

.م۱۹۹۱-ھه

راد,ةعياسلاةعيطلا,نآرقلالالظيفء(م١۱۹۱-ه۱۳۸۷:ت)بطقديس٤

.م١۱۹۷-ه١۱۳۹«توريبييرعلاثارنلاءايحإ
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ةعبطلا.نامعءاملعضعبخيراتيفنايعالافاحتإ.يشاطبلادومحنبفيس٤

.م۱۹۹۲-ه٤٤١٤۱,نامعةنطلس«ىلوألا

ةيسنوتلارادلا,ريونتلاوريرحتلاء(م۱۹۷۳-ه۱۳۹۳:ت)روشاعنبرهاطلا٥0

.م١٤۹۸-٤٤٠٠,ةيناثلاةعبطلا,رشنلل

داوفقيقحتءةلزتعملاتاقبطولازتعالالضف.—۷

.رشنللةيسنوتلارادلاءىلوألاةعبطلاءديس

دمحمناندعروتكدلاقيقحتءنآرقلاهياشتم—-£۸

٦٤٤٠.هيملعلابتكلا

ةعبطلا,رافسألالمحنعينغملاء(ه٠۸نسحلانبميحرلادبع٠

.م١۱۹۹-ه٥٤٤٠رادةبتكمءىلوألا

:هيطساولاةديقعلاىلعةيلوصألاهبوجألاوةلئسألا.ناملسلادمحملازيزعلادبع1۱

.م١۱۹۷-ه۳۹۱٠,ةعبارلاةعبطلا

ثيدحلانمبيهرتلاويوقلادبعنبميظعلادبع-۲

اه۱۳۹۹.رشىنلاو

یفطصمةعبطموةبتكمءهيناتلادمحمیفطصمقيقفحت

٤ه۱۳۷۳يبابلا

نايبوءقرفلانيب٠٤يدادغبلادمحمنبرهاطنبرهاقلادبع٤
.ةرهاقلاءانيسنباةيتكمءتشخلانامثعدمحممهنمهيجانلاةقرقلا
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رادءةريمعنمحرلادیعقيقحتءزجوملا)م۰۱_۰٠۲۰۳*:تلرامعوبا.يفاكلاںدیع-0

.توريبليجلا

ةرايزيفماقسلانيدلايقتءيفاكلادبعنبيلع٦
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.توريبءيبرعلاثارتلاةنجلءمانألاريخ

ةعبطلاءليوأتلاقئاقحوليزنتلادومحمنبدمحأنبهللادبع

.۱۹۹۸۹-ه٩٤٤١,بيطلاملكلارادءىلوألا

عباطملا.نايعألاةفحتء(م١٠۱۹۱-ه۱۳۳۲:ت)يملاسلاديمحنبهللادبع

معنملادبعقيقحتءلوقعلاراونأقراشم

.م١۱۹۹-ه٦١٤۱.ةمكحلارادءنامعةنطلسيتفمةحامسقيلعتوءيناعلا

.نايدألاوماكحألايملعيفماظنلارهوج4

ةنطلس:يورءهيبهذلاعباطملاءيريعلاميهارباو:شيفطاقاحسإويأهيلعقلع

ىلاداشرالاباتكء(م١۸٠٠-ه۷۸٤:ت)يلاعملاوبأ.ينيوجلاكلملادبع

بتكلاةسسوم٠ىلوألاةعبطلا.ميمتقيقحت.داقتعالالوصأيفةلدألاعطاوق

.م١۱۹۸-ه٥٠٤٠,ةيفاقثلا

ماكحالادعاوقء(م١١۱۲-ه١٦٠:ت)يملسلادمحمويأ,مالسلادبعنبزعلا

.توريب«ةفرعملاراد,مانألاحلاصميف

ةبتكمدئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجم٠(ه۳۰۷:ت)يمثيهلاركبيبأنبيلع

.هداعسبرد«ةرهاقلا,يسدقلا

قيقحت,نابحنبادئاوزىلانآمظلادراوم4

.م۱۹۹۲-ه١۱١۱۶,قشمد

ءهنسلاباتكء(ه۲۸۷:ت)ينابيشلادلخمنبكاحضلامصاعيبأنبرمع

-ه٤٠°7,قشمد‹يمالسالابتكملا.ىلوألاةعبطلا

ےس’
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يفلصفلا(م١۹٠٠اه166مزحنيبيرهاظلاءدمحموبأدمحأنييلع-٦

نمحرلادبعروتكدلاوءرصنميهاريإدمحمروتكدلاقيقحت,لحنلاوءاوهالاوللملا

.توريب٠ليجلاراد,هریمع

تالاقم,(م١۹۳-ه٢۳۲۶:ت)يرعشألا,نسحلاوبأليعامسانبيلع-۷

ةبتكملا,ديمحلادبعنيدلاييحمدمحمقيقحت,نيلصملافالتخاونييمالسالا

-ه١١٤۱«ىلوألاةعبطلاءتوريبةيرصعلا

هعموءريكألاهقفلاحرشيفرهزألاضورلاحنم,ءيراقلادمحمناطلسنبيلع-۸

راد«ىلوألاةعبطلاءيجواغناميلسيبهولريكألاهقفلاحرشىلعرسيملاقيلعتلا

.م١۱۹۸-ه١٤١٤۱,توريب«يمالسالارئاشبلا

٠لبنحنبدمحأمامالادنسمنمنييماشلادنسم.«روتکد»زامجدمحميلع-۹

.م١۹۹٠-ه٤٤٠,رطقءةحودلا,ةفاقثلارادءىلوألاةعبطلا

دمحمدومحمقيقحتءرثألاوثيدحلابيرغيفةياهنلا,يرزجلادمحميلع-٠

ءنانبلءعيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلارادءيوازلادمحأرهاظويوازلايجانكلا

.عفشةدام

-ه٦۳۱:ت)يفنحلايناجرجلانسحلاوبأءينيسحلايلعنبدمحمنبيلع-١

بتكلاراد٠ىلوألاةعبطلاءنوضيبيلعدمحمتاروشنم.تافيرعتلا.(ع۳٣

ينيسحلايلعنبدمحمنبيلعنسحللسابدمحمهسراهفعضو.ةيملعلا
7٤(م١١٤۱-ه١۸۱:ت)يفنحلايناجرجلا

ءافولاراد.ملسمدئاوفبملعملالامكإءيبصحيلاضايعنبىسومنبضايع-۲
.رصم«ىلوألاةعبطلاءشنلاوةعابطلل

رادءءيراقلايلعالملاهحرشءافشلاحرش۷۳4

.توريبةيملعلابتكلا

ءرشععباسلاباتكلا.يمالسالافوصتلابتكةلسلسءةعافشا,يقوسدلاقوراف-٤

.ةيكرشلاةعافشلاةروطخنايبوةيمالسالاةعافشلابوجوةلدأ

ناولألاةعبطم.ةيضابالاةديقعلليراضحلادعبلا«روتكد»يريبعجلاتاحرف-٥

.م۱۹۸۹-ه١٠٤٠,ىلوألاةعبطلا,نامعةنطلس.ةثيدحلا

_ _—
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ريسفتيفنايبلاعمجمء(سداسلانرقلاءاملعنم)يسربطلانسحلانبلضفلا

.توريبءةيملعلابتكلاراد.ىلوألاةعبطلانآرقلا

ء(م١۲٠٦٠-ه۹١۲٠٠:ت)هللابروصنملا.يديزلايلعنبدمحمنبمساقلا

رادءىلوألاةعبطلا.ردانيرصنريبلأروتكدلاقيقحتسايكألادئاقعلساسألا

.رشنلاوةعابطللةعيلطلا

ءدادغبءةمألاةعبطم,قيبطتلاوةيرظنلانيبىروشلاء«روتكد»يرودلاناطحق

.م١٤۱۹۷-ه١۱۳۹«ىلوألاةعبطلا

‹نامعءركفلاراديمالسالانيدلالوصأءنايلعدمحميدشرو٠يرودلاناطحق

.ىلوألاةعبطلا

لبسوراطوألاليننمماكحالاةوفص4

.ىلوألاةعبطلا.عيزوتلاورشنللناقرفلاراد.مالسلا

.نامعةنطلسءىلوألاةعبطلا,هيملاعلاعباطملاءنامعمالعأليلد.نيفلّومةعومجم

.م۱۹۹ه٢

.ةرهاقلابادألاةبتكم,قيفوتدلاخىحيقيقحت

٠ميهارباديسقيقحتءرئابكلاء(م١١۱۳-ه۸٤۷:ت)يبهذلادمحأنبدمحم

.م١۱۹۹-ه١١٤٠.ةرهاقلا‹ثيدحلارادءىلوألاةعبطلا

قيقحت.,لاجرلادقنيفلادتعالانازيم

راونألاحئاولء(م١۱۷۷-ه۱۱۸۸:ت)ينيرافسلاملاسنبدمحأنبدمحم

٠ىلوألاةعبطلاءيرصبلادمحمهللادبعقيقحت,ةينسلاراكفألاحقاولوةينيسلا

.م١٤۱۹۹-ه١٤٤۱,ضايرلابديشرلاةبتكم

ةعبطميكبسلاىلعدرلايفيكنملامراصلايداهلادبعنبدمحأنبدمحم
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—۸Yرومأوىتوملالاوحأيفةركذتلا١۲۷٠-١۷٠ةت)يبطرقلادمحأنبدمحم

.ىلوألاةعبطلا,ثيدحلارادءيطبابصلانيدلاماصعقيقحت.ةرخآلا

.يبرعلاباتكلارادنآرقلاماكحألعماجلا.-۸۸

زعبرلاتافصتابثاوديحوتلاباتكء(ه۳۱۱)ةميزخنبقاحسانبدمحم-۹

ءدشرلاةبتكمءةسداسلاةعبطلا,ناوهشلاميهاربازيزعلادبعروتكدلاقيقحتءلجو

.م۱۹۹۷-ھه۸١٤۱,ضايرلا

راد.ةيناثلاةعبطلاءيراخبلا(ھه٢٥۲)يراخبلاليعامسانبدمحم

م۱۹۹۹-ه١١٤۱,قشمد,ءاحيفلارادضايرلا

:يمالسالابتكملاليبسلارانمثيداحأجيرختيفليلغلاءاورإ,ينابلألادمحم-١

٥٤توریبءةيناثلاةعيبطلا

ءيسلااهرثأوةعوضوملاوةفيعضلاثيداحألاةلسلس.-۲

7٤٤٠رشنللفراعملاةبتكمءىلوألاةعبطلاءةمألاىلع

‹نارقلاليوأتيفنايبلاعماجء(م٢۲٩-ه١۳۱۰:ت)يربطلاريرجنبدمحم-۳

.توريب,ةيملعلابتكلاراد

ةيفلسلابتكلاراد.رتاوتملاثيدحلانمرثانتملامظن.يناتكلارفعجنبدمحم-٤

رصمءرشنلاوةعابطلل

.توريبنييالمللملعلاراد,ىلوألاةعبطلاءفشاكلاريسفتلا,ةينغمداوجنبدمحم-٥

نباحيحصبيرقتيفناسحالاء(م١٠٩-ه٢٥۳:ت)متاحوب,نابحنبدمحم-٦

هيبنترصتخمنيزاوملاء(م١١٤۱-ه٤۸۱:ت)يلماعلانسحلادمحم-۷

.م۱۹۸۹-ه١٠٤٠«ىلوألا

قلعتياميفداصتقالاء(م۷١٠٠-ه١7٦٤:ت)يسوطلانسحلانبدمحم-۸
:رشنلاىدتنمةيعمجتاروشنمءفرشألافجنلايفبادألاةعبطم«داقتعالاب
.م۱۹۷۹هه۹
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‹نآرقلاريسفتيفنازيملاء(م١۱۹۸۱-ه١١٤٠:ت)يئابطابطلانيسحدمحم-۹

.م۱۹۷۳-ه۱۳۹۷,توريبءتاعوبطمللىلعألا.ةثلاثلاةعبطلا

ه٥٠٤٠,ىلوألاةعبطلا.ةيدمحملاةعابطلاراد,انتديقع,ءيرهوجعيبردمحم-٠

.م١۱۹۸

روهشملاميظعلانارقلاريسفت٠(م١۱۹۳-ه١۵١۱۳:ت)اضردیشردمحم-۱

.توريب:ةيملعلابتكلاراد.رانملاريسفتب

ةعبطلا,ناخيشلاهيلعقفتااملنايبلاعماج.مساقلاوبأءدمحمنيدلايكزدمحم-٢٠

.م١۱۹۹-ه١١٤٠«ةعابطللةوفصلاراد,ىلوألا

يموقلاثارتلاةرازوءربتعملاء(م١١٠ق-ه٤ق:ت)يمدكلاديعسنبدمحم-۳٢

.م١۱۹۸-د٥٠٤٠,ىلوألاةعبطلا,نامعةنطلسةفاقثلاو

نسحملادبعيدمحقيقحتءباهشلادنسمء(ه٤٥٤:ت)يعاضقلاهمالسدمحم-٥

.م١۱۹۸-ه٤٠*0‹توريبةلاسرلاةسسْومءىلوألاةعبطلاءيفلسلا

ثيداحأيفبلاطملاىنسا.ينوريبلاتوحلابريهشلاشيوردديسلانبدمحم

ه١١٤۱۳يبلحلايبابلاىفطصمةعبطمبعبطبتارملاةفلتخم

نباحرشعمءدواديبأننسحرشدوبعملانوع«يدابأميظعلاقحلاسمشدمحم-۷

ءتوريبءركفلاراد.ةثلاثلاةعبطلا.نامثعدمحمنمحرلادبعقيقحت.ميقلا

.م۱۹۷۹هه۹

.يزوجلانيارادء,ه١٤٤٠.ةيناثلاةعبطلا

.م١٠٦۹٠-ه١۳۸٠,ةرهاقلا.هيميتنباةبتكم«ةيناثلاةعبطلاءيذمرتلا

ريشبلاثيداحأنمريغصلاعماجلاحرشريدقلاضيف,يوانملافوؤرلادبعدمحم-٠

.عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلارادءريذنلا
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.ةرهاقلا,يبرعلاباتكلاراد,نايعألاةضهن,يملاسلاهللادبعنيدمحم-١

ءظافحلاةركذتء(م١١٤۱۳-ه۸٨٤۷:ت)يبهذلا,نيدلاسمشنامثعنبدمحم-۳

ءدنهلاءنكدلاءدابأرديحبءةينامثعلافراعملاةرئادسلجمةعبطمءةثلاثلاةعبطلا

.م٦۱۹ه٦

حرشبيذهتء(م۱۳۸۹-ه۷۹۲:ت)يفنحلازعلايبأنبانيدلاءالعنبدمحم

قرايبلاراد«ىلوألاةعبطلاءهميلحىفطصممعنملادبعقيقحت,ةيواحطلاةديقعلا

.م۱۹۹۷-ه۸١٤۱«توريب«عيزوتلاورشنلاوةعابطلل

بتكلارادىلوألاةعبطلاءنونفلاتاحالطصافاشك.يوناهتلايلعنبدمحم-٥

.م۱۹۹۸-ه۸١٤۱,توريبءةيملعلا

نرقلادعبنمنساحمبعلاطلاردبلاء(ه١٠۲٠:ت)يناكوشلايلعنبدمحم

-ه۸١٤٠«توريب«ىلوألاةعبطلا,ةيملعلابتكلاراد.عباسلا

.توريبءرشنلاوةعابطللةفرعملارادءريسفتلاملع

رهتشملايزارلارخفلاريسفتء(م۷١۱۲-ه١٠1:ت)يزارلارمعنبدمحم-۸٨

-ه١٤٠,توريبءركفلارادىلوألاةعبطلا,بيغلاحيتافموريبكلاريسفتلاب
.م۸۱

قيقحت.ةمايقلامويىمظعلاةعافشلا.-۹
م۱۹۸۸,ةرهاقلا,نماضتلارادةعيطمءىلوألاةعبطلاءاقسلادمحأيزاجحدمحأ

يدمحقيقحت,ءافعضلاباتكء(ه۳۲۲:ت)يليقعلاىسومنبرمعنبدمحم-٠

.م٠٠٠۲-ه٤٤٤٠,ضايرلاءيعيمصلارادءىلوألاةعبطلاءيفلسلا

.رهزألاةعماجمامأ,ثيدحلارادءيذمرتلاننسءةروسنبىسيعنبدمحم-١

ةعبطمبعبط,ةيناثلاةعبطلاءرشععبارلانرقلافراعمةرئاديدجوديرفدمحم-۲٢
م۹۲٠-ه١١۱۳,نيرشعلانرقلافراعمةرئاد
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يفتالاقملالئاوأ,(م١۲١۱-ه١٤٤:ت)نامعتلادمحمنبدمحمديفملا٢

.م۱۹۸۳-ه7١٤٠,توريبءيمالسالاباتكلاراد,تاراتخملابهاذملا

رادءسوماقلارهاوجنمسورعلاجاتء(ه٠٦۸۱:ت)يديبزلاىضترمدمحم٤

.يزاغنبعيزوتلاورشنللايبيل

رادءثارتلاقيقحتبتكم«برعلاناسلء(م۱۳۱۹-ه۷۱۱:ت)روظنمنبدمحم-٥

.(ع١٤١٤٠,۱۹۹۳).نانبلءتوريبءيبرعلاخيراتلاةسسْوميبرعلاثارتلاءايحإ

داوعراشبروتکدلاقیقحت,هجامنباننسء(ه۲۷۵:ت)ينيوزقلاديزينبدمحم-٦

م۹۹۸٠-ه۸١٤۱,توريبليجلارادءىلوألاةعبطلاءفورعم

سوماقلاء(م١٤١٤۱-ه۸۱۷:ت)يدابازوريفلابوقعينبدمحمنيدلادجم-۷

.ةرهاقلا.ثيدحلاراد,طيحملا

ضماوغقئاقحنعفاشكلاء(م١١٤۱١-ه۸۳٥:ت)يرشخمزلارمعنبدومحم-۸

نارلارادءةثلاثلاةعبطلاءليوأتلاهوجويفليواقألانويعوليزنتلا

.م۱۹۸۷-ه۷٠٤٠:توريبءيبرعلاباتكلارادوءةرهاقلاءثارتلل

ءةغالبلاوةغللايفمجعمةغالبلاساسأ-۹

٦٤نانبلةبتكم

حيحصلاعماجلاء(ه۱٠٦۲:ت)يروباسينلايريشقلاملسمنبجاجحلانبملسم-٠

.توريب«عيزوتلاوةعابطلاورشنلليراخبلابتكملاتاروشنمء

بتكلاءايحإرادءىلوألاةعبطلاء,ةرهوجلاحراشىلعتاقيلعتلا,خيشلافسويدمحم-١

١٤-ه۱۳۷۳ةيبرعلا

ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءىلوألاةعبطلاءءايضلا.يبتوعلاملسمنبةملسم-۲

ه٤١٤٤۱,نامعةنطلس

ءديحوتلادعاوقلديهمتلاء(م١٤١١١-ه۸٠٥:ت)نيعملاوبأ:يفسنلادمحمنبنوميم-۳٣

ه٦٤٤٠,ةيدمحملاةعابطلارادءىلوألاةعبطلاءدمحأنسحهللابيبحقيقحت

ةعبطلاءهمالسدولکقيقحتءةلدألاهرصبتء۶

.م۹٠تاساردلليسنرفلايملعلادهم!ا:ىلوألا
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بيترتوعمجءنيلفاغلاهيبنترصتخم-ه٤١۸:ت)ساحنلانبا-

٩٠٤«ىلوألاقورافلا.يكملادمحمنبيئاجر

ةعماج4بتكلاراد.ةيورخالاوةيويندلاةعافشلا«روتکد»داوجلادبع

.م١۱۹۹-ه7١7١٤٠

ةمكاحميفنينيعلاءالج.يدادغبلايسولألانبابريهشلانيدلاريخنامعن-۷

.رصمبةيدوعسلاةسسّوم«يندملاةعبطمءنيدمحالا

.م١۱۹۹ىلوألاةعبطلا.يمالسالابرغلاراد.زيزعلاهللاباتكريسفتءيراوهلامكحمنبدوه-۸٨

ةعبطلاءيوونلاحرشبملسمفرشنبىيحي-۹

ةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءرمعنبدمحمهللادبعيبأةمالعلاةيشاحب

م1AEEىلوألاةعبطلاءنامع

:تايرودلا-

روتكدلاىلعدرلا».يداهلادبعنبرداقلادبعنبيداهلادبعروتكدلاناتسألا١

:«ةفرعمويراكنايفلبشدمحمءاوللاىلعوءةعافشلاراكنإيفدومحمىفطصم

.ها٣٤,رهزالاةلجمةيده

:تاعماجلالئاسر-

ةلاسرءقوقحلايفاهرثأوةعافشلاماكحأ,هشامحهلقعدمحمنودلخ-١

.م۱۹۹۲-ه٦٤٤٠.نامع«هيندرألاةعماجلاء,ةعيرشلاةيلكءريتسجام

ةعيرشلاةيلكءريتسجامةلاسرءنآرقلايفلمعلاءازج:يرمعملاديعسنبهللادبع-۲

.م۹۹۹٠لآةعماجنوناقلاو

هيلكءريتسجامةلاسرءاهتبوقعواهموهفمةريبكلا,يبيهولاملاسنبملسم-۳

.م۷۱۹۹:قرفملاتيبلالآةعماجءهينوناقلاوهيهقفلاتاساردلا
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تايوتحلاةمئاف

ةحفصلاعوضولا

EERءادهأالا

WOةمدقملا

Vاهعاونتأوةعافشلا:لوألالصفلا

Nاحالطصاوةغلةعافشلافيرعت:لوألا

Nةغللايفةعافشلا

N0حالطصالايفةعافشلا-

WVةعافشلاعاونأ:يناثلاثحبملا

,WVاهليلدوةكئالملابةقلعتملاةعافشلا:لوألابلطملا

۴اهليلدتادابعلابةقلعتملاةعافشلا:يناثلابلطملا

WLمايصلاةعافش-

WOنارقلاةعافش-

.WEÊnريَ-هربقةرايزويبنلاىلعةالصلاةعافش-

PTدوجسلاةرثكةعافش-

WVفورعملالعفةعافش-

.WAeاهليلدوءصاخشألابةقلعتملاةعافشلا:ثلاثلابلطملا

WAمالسلامهيلعءايبنالاةعافش-

W4نيقيدصلاوءادهشلاةعافش-

Eنيلماعلاءاملعلاةعافش-

Eدالوألاةعافش-

ÊÊاهرثأوةعافشلانمةمكحلا:ثلاثلاثحبلملا

EÊةعافشلانمةمكحلا:لوألابلطملا

Eةعافشلارثأ:يناثلابلطملا
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OWكةيوبتلاةنسلاوميركلانآرقلا2ةعافشلا:يناثللصفلا ee.

OVميركلانآرقلااةعافشلا:لوألا

OVءاملعلالاوقأو.ةتبثملاتايآلا:لوألابلطملا

OVةعافشلاتبثت-

Eعيفشلاتبثت-

Aءاملعلالاوقأو.ةيفانلاتايآلا:يناثلابلطملا

NNEةعافشلايفنتام-

VOعيفشلايفنتام-

NÊيفنلاوتابثإلانيبعمجلا:ثلاثلابلطملا

NÎميركلانآرقلاكةعافشلاطورش:يناثلاثحبما

۸ةعافشلاىلعةردقلا:الوأ

۹هلعوفشملامالسإ:ايناث

AESةعافشلابنذإالا:اثلاث

۹Vهلعوفشملانعىضرلا:اعبار

Eةكيوبتلاةنسلا2ةعافشلا:ثلاثلاثحيما

۹Vاهيلعقفتملاةعافشلا:لوألابلطملا

۹Vاهليلد,اهفيرعت,ىربكلاةعافشلا-

۱اهلوخدوةنجلاباوبأحتفبةعافشلا-

۳٠٠....اهليلدءاهفيرعت؛مهتاجردعفرومهباوثةدايزلةنجلالهأيفةعافشلا-

.Neاهليلد.اهفيرعتهتائيسوهتانسحتواستنميفةعافشلا-

NEاهيففلتخملاةعافشلا:يناثلابلطملا

١٠٠...اهليلدءاهفيرعترافكلاضعبنعباذعلافيفختيفةعافشلا-

۸tاهليلد,اهفيرعتءرئابكلاىلعنيرصمللةعافشلا-
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۱۱۷٠..تابثالاويضنلانيبرئابكلاىلعنيرصمللةعافشلا:ثلاثلالصفلا

NAرارصإالاوةريبكلاموهفم:لوألاثحيملا

Nةريبكللءاملعلافيرعت:لوألابلطملا

NWاحالطصاوةغلرارصإالاىنعم:يناثلابلطملا

Nةريبكلابكترممكح:ثلاثلابلطملا

NWNنيدحوملاةاصعللةعافشلاتابثإ:يناثلاثحيملا

Nيأرلااذهباحصأ:لوألابلطملا

NPEنمكلذىلعمهتلدأ:يناثلابلطملا

۱۳۳ر...ميركلانآرقلاس

NVةيوبنلاةنسلا

Eلقعلا-

NEةلدألاةشقانم:ثلاثلابلطملا

NOنيرصلملاةاصعلانعةعافشلايفن:ثلاثلاثحبملا

NOيأرلااذهباحصأ:لوألابلطملا

NOنمكلذىلعمهتلدأ:يناثلابلطملا

NOميركلانآرقلا-

Nةيوبنلاةنسلا

Nلقعلا

رةلدألاةشقانم:ثلاثلابلطملا

NASكتلدأوءراتخملايأرلا:عبارلاثحبملا

NAAةمتاخلا

KSعجارملاورداصملاةمئاق
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ةظوفحمعبطلاقوقح

 




