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تلاتلاءزجلا

هرشنم

بيبحنبعيبرلاةقتلاظقاحلاريهشلامامالادنسم

هللاهمحريديهارفلاورمعنبا

(ةرجهللةيناتلاةئاملاةمنأنم)

يملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارون/مام.الاةعالعلا

هنعيضروهللاهمحرو



/٩٢٣:عاديإلامقر ١١٢
يملاسلانيدلاروننبدمحنبدوعس:رشانلا



ل .413.

تمككختلاا جح044

:يبدب٨انودانل

ةالصلاو0ةنسلاوباتكلابلمعللانادهنرأىلع،ةنملاولضفلاهلوهللدجلا

،نينمؤلاباميحرًافوؤرونيلامالةمحربرعلاسفنأنمثوعبلاىلعمالسلاو
.نيمايملاًرذلاوندايلاهحصوهلآىلعو

ةباحصلارصعيفنكتملمينلاراثآنأ(_)يرابلاحتفيفءاجامفدمبو
:نرمالةبترمالوعماوجلايفةنودممهعبترابكو

مهنأ:امهدحأ ملسمحيحصيفتبثامك،كلذنعاوهدقلاحلاءادنبايفاوناك

.مظعلانارقلابثلذضمبطلتختناةيشخ

نوفرعيالاوناكمرثكأنألو،مهناهذأناليسومهظفحةعسل:اهيناثو

اا‘رابخالابيو۔توراثالانودتنيعباتلارصعرخاوأيفثدحش‘هاتكلا

لوأف{رادقألايركنموضفاورلانمعادتبالارثكو2راصمألايفءاملعلارتنا

يبأنبديعسو(ھ٠٦١_)حيبصنبعيبرلاكلذعمجنم (ھ٦٥١_)ةبورعً

ةثلاثلاةقبطلالهأرابكماقنأيلإةدحىلعبابلكنوفنصياوتاكو2امهريغو

هيفىخوتو«أئطولا(ھ٩٧١-٣٩)كلاممامالافنصف،ماكحألااونودخ

نمونريمباتلاىواتفوةباحصلالاوقأبهجزموزاجحلالهأثيدحنميوقلا
»ةكم)ھه٠.٥١._٧.(جيرجنبزيزعلاديعنكلملادبعدمحوبأفنصو«مهدعب

ةنادبعوبأوثماشلاب(ھ١٥٧٨٨)يعازوألاورمعنبنمحرلادبعورمعوبأو
رانيدنبةملسنبدامحةمّلَسوبأوى(ھ١٦١_٧٩)يروثلاديعسنبنايفثم

(١ .ھ١٠٣١ةرهاقلابةريمألاةم۔اهملا{٤صرجحجنباظفاحلل(

۔=--ح_



2ملاونمىلعجسنلايفمهرصعلهأنمريثكمهالتمش،ةرصبلاب(ھ٧٦١(

سأرىلعكلذو“ةصاخةفعينلاثيدحدرفلينأمهنمةمألاضعبيأرنألإ

نبدّدسمفنصو«ادنسميفوكلايسبعلاىسومنبةناديبعفصف5نيتئاملا
٢)(درسم .)٧١٢٢-٢٧١٢(ادنسميومألاىنومنبدسأوأادنسم٢٨٩

.(ھ٨٢٢_)دنسميعازلالادامحنبمعنفنصو

ىلعهثدحفنصوالإظافحلانممامإلقفمهرثأكلذدمبةمألاىنتقاش

٢)لبنحنبدمحأمامالاكديناسملا ١٦١-)هوهارنبقحساو(٤١١٦٤

اهاوروفيناصتلاهذهيراخلاىأراملو2ءالبنلانممهريغوةيدشنبنامعو(٣٨

{هتمهكةرفيعضتلاهلمشيامنريثكلوأ4نجلاوحيحصللةعماجاهدحو.

:مهيفيراخبلاو،هدنعنالاقثيحهوهارنبحساهذاتسأنمهعمسامكلذل

:يراخبلالاق«؛وملنالوسرةنسحيحصلارصتخماباتكمجوله

.«حيحصلاعماجلامجيفتذخأف2يلقيفكاذعقوف»

ةفالخيفةئاملاسأرىلعمقوهنافثيدحلانودتءادتباامأو:يطويسلالاقو

.زيزادلادبعنبرمع

نباظفاحلاركذمش .بامثنباثيدحلان“ودنملوأنأ:هحتفيفريح

نسحلانبدمحمقيرطنمميعنوبأهاوراكزيزدلادبعنبرمعرمأب(يرهزا)
نبميبرلاوهرابخآلابةوبوراثآلاعجنملوأنأنآلاانب"رمو،كلامنع

يدزألايديهارفلابيبحنبعيبرلاركذيلو،ةبورعيبأنبديعسوحيبص
تاقثنمدنسملااذهبحاصبيبحنبعيبرلاو،يرصبلايودنلانارهمالو
نبرباجُاثمتنلاابأكردأمكيميمتلاةديبعيبأنعاريثكذخأدقنڵنيماتلا

،سابعنبةللادبعرحبلاربحلاذيمالترهشأنمديزنبرباجو،باشعيبرلاوديز
كةيناثلاةئالاردصيفهدنسمعمجبأدبهنأ.ر"دقنانافهتايحخبراتىلعرثعنلانأعمو

.كراب!ااذههدنسمىلعةديبعابأهخيشعلطأهنأو

.عيبرلاوحيبصنبعيبرلا،ناعيبرلانوكينأثيدحلاىلععلاطلانمنمو
_د_



انأفسألانمو،هيفنيفتصملاوثبدحالنيمماجلابكأرةعيلطيفبيبحنبا
نعنوثحابلاكلذبمتنأىسعو،حيبصنبادنسمريصمنعائيشيرذننال

|بيبحنبعيبرلاهتمسدنسمانليقبأنأيرابلافطلنمو،تاطوطخلاسئافن

ديمحنبهنلادعنامع"ةمالعحرشعمهرشنةداعاليقفونأُيلعهتمعننممث

.ليلقالإقارعلاوماشلاورصمءالعنمهحر:ودنسملاىلععلطيالو،يلاسلا

فاصوألاتوافتتوافتتحيحصلابترنأثيدحلاةمئأركذدقو:تا.ث)اا

هنأثيدحلالاجرضمبهيلعقاطأامايلعلاةبترملانمنأو،حيحصتلةيضنقلا
حصأ ميهربادنسو©هيبأنعرمعنبةنادبعنيملاسنعيرهزلادنسكةيتالئلاديناسألا
لوقوهو«رمعنبانععفاننعكلامدنسوثدوعسمنبانعةمقلعنعيخنلا

8يدمحلاعوزيلابلاصتالاةبيرقودنسلاةريصقديناسألاهذهنأل«يراخبلا

بهذوىةنامألاوةنايصلاوتدصلالاكوطبضلاوظغلاةوقباهلاحررهتشاو

يفاشلاوهسنأننبكلاممامالانعةاورلالجأنأىلإيميمتلاروصنموبأمامالا

ىمسيوكلامنعيضفاثلانعلبنحنبدمحأمامالاءاورامكنذىلعةاورلاةلحأف

.بهذلاةلسلس:دنسلااذه

نعهديبعوبأهتايثالثوبيبحنبعيبرلادنسمةلسلسةيبهذلالسالسلاهذههشرو

لاجرلاقثوأنمةيميبرلاةلسلسلاهذهلاجروسابعنبانعديزنبرباج
©لاضعإوعاطقناالولاسرإالوراكنإةئاشاهثيداحأضشيممهقدصأومهظغحأو

ةيئالثلااهديناسأنمطةسيملواهدانسألاصتابةلوصوماهعمجأبتايئالثلانأل
لوقكيلاوتلاطرشبرثكأفنانثاهدانسإنمطقساموه(لتضعما)و،دحأ
انلوقىلعدروبدقوىرمعنبالاق:يفاشلالوقوطةنالوسرلاق:كلام

اذهىلعباجو،السرمثيدحلالمجامبعامسلاوغالبلاعيبرلادنسميفنأاذه

وأينلب:مهلوقبكلذاونيبةهفاشمريغنعاولقناذإدنسملااذهلاجرنألوقلا

مهمحرمهفثسيلدتلانعدنسلابدعبياممكلذوحنوأنالفنعتممسوأ2انملع

_ه_



كارهظيكلذبونيمماسباوسيلوَعامىلاسانلااومهوينإنمتوأهلجأهللا
نعذخأرباجورباجنعذخأةديبعابأنأل«اهلاصتابعوطمدنسلااذهةنمنع

.ةباحصلانمراجهكردأنمكردأةديبعابأنا:ليقىتح«ةرثاسمةباحصلا

دنسملاظفاحو.اهظفحةلوهسةيبهذلالسالسلاوأتايئالثلا:هذهايازمنمو

فلتخماليذلاينالثلاهدنسبهردصهث.داحأنماثيدحىوراذإلاحرلاينالثل١

.لسالسظفحنمرهظتسملاىلعرسيأةيثالثاثيداحألاظفحو«هباوبأعيمجيف

رلاوتاقلحلاةريثكةليوط الاجرةفرعمتايثالثلاظفاحىلعلهسيهنالو{لاح

لاحرنعهفرعياممرثكأةنامألاوقدصلاوظفحلامهفاصوأنمتسثالاومهالقل

فعضياممهتنايدوهقدصببلقلانئمطيالنممهنيبدجويدقتاقلحلاةديدعةلسلس

.لو۔ةمريغهلعجتوث,دلا

متهاتايئالثلاهذهايازمو :اهنمركذنتاينالثلافيلأتبثيدحلاةمئأنمريثك

يفاهحرشو)١٣٨٠(قشمدباريخأةعوطملالبنحندحأمامالاتايثالث

.ثدحةئامونوتسوةسمخهناينالنثددعوڵينيرافسلارحمامالانأزج

.نبايكمنعاهبلاغاثيدحنورشعونانثاهحيحتيفيهويراخبلاتايئالثو

نادمحملثمهخويشنمىلوآلاةقطاايفمهو«نيعباناانعثًةدحن“مهارا

.سابعنبيلعويحنبد"الخوميعنيبأوليبنلامصاعيبأويراصنالاةللادبع
.هدنسبهدنسميفتعقواثيدحرىثعةسمخيهويمرادلاتايثالنو

:اهلامردلا

ةاوراهحصأنمهدنسميفاهثيداحأو5يدزألابيبحنعيبرلاتاينالث

نبراجويميمتلاةديبعوبأ:متاقلحلاةينالثلاهتلسلسلاجرو2دنساهالعأو
مهعجأبمهو..ةباحصلانمهريغورباجخيشسابعنبةللادبعرحبلاويدزالاديز
ىففلتخيالدنلااذهوثةنايصلاوةنامالاوطبضلاوظفحلاب.نوروهشم
.تايثالثلابتكرئاسىففلتخباكدنسملاباوباعيمج

۔و۔



نالبوالاسراب(عطقنملا)و،دنسملااذهرابخأنم(لصتلا)حاذه

يفءاحدقف)لسرلا(امأو‘ىرخأقرطنمهلصوتوسئثلحيحصل١كحيف

:لةررحنانع)٦٧)بيردتلا

نعالوهراكنامهنعتأيملو(لسرملا)لوبقىلعمهرسأبنومباتلاعمجأ»

يعفاثلانأينعيهنأك:ربلادبعنالة©نيتنالاسأرىلامهدعيةمغألانمدحأ

ليسارملاامأ:هتلاسريفدوادوبألاقثيذلاحتفيفيواخسلالاقو،هدرنملوأ

يمازوألاوكلامويروالانايفسلثمىضمامفاهبنوجتحءاملعلارثكأناكدقف

.هريغودمحأهعباتوكلذيفماكتفيمفاشلاءاجىتح

هلنماهريغوقارعلاورصميفوةسماذلاانرايديفث,دحلاينياةلانملقو

لاجرلواف«زابحمابولومهف"رعننآانبنسحماذلوثةئالثلادنسملااذهلاجربةفرعم

.روصنلارفمجيباهيالويفيفوتيذلايميمتلةمركيبأنملسمةديبعوبأوهدنسلا
٥٨ -٩٥ هاورراجنعهتياورف،ديزنبراجهكردانمكردادقو،(ھ١)

ةريرهيبأوكلامنبسنأوةيادبعنبرباجنعضيأرباجىوردقو،يمباتنع"ىمبات
هذحه_تياورو.ابذعهللاىضرنينمؤملامأةشئاعويردلادعسينأوسابعنااو

.يباحصنعيجباتهاوريهوحيحصاادنسملااذهيفاهضعبدوجوهمبنع

رباج:نيراجلانعوةباحصلانمهبقلنمعمملاةديبعوبأدخأ:هخويش
.مهريغوكاملانبرفعجويدبلاراحص"نعو«ديزنبراجوةللادبعنا

عيبرلا:مهنمريثكقلخةديبعيبأنعمعلالمحو:هذيمالق يديهارفلابيبحنب

يلبقلادوادوبآويسادنلاراردنبليعامساويناردسلامصاعومتسرنبنمحرلا

نمةمبرألاقفارفنميلانمءاجدقيرذاعملاباطخلاوبأمامالاناكو،يوازفنلا

هرمأبو،ةديبعيبأمهخيشرمأبمهلعهمبصنفمهدالبىلاهبعمجرخنبرغلالهأ
نميل١هترامإتممحو4نميا١ضرأفيدنكل١يحنهللادبعمامالابصث



ناليعامساهلأسعادولاودارأاملفنينسسمخهدنعملعلاةلمحماقأو{زاجحلاو

نوكتذأديرتأ»:ةديبعوبأهللاقفماكحألالئاسمنمةلأسمةئامثالثنعرارد
نباايايضاق ١.«؟ثاذب"تيلتبانإتيأرأ»:لاق«؛رارد

بهدملالصا(ه٩٣_)ءاثعنلاوبأيدزألا(١_يفولاديزنبراجامأو

دقفسابعنباةللادبعبحاصو(؟)برغلاونامعيفيضإلالا رقوهبحصنمرهثأناك
:لاقراعنانأ)ىولقااتوق(4راتكفيللالاطوبأركذو‘هلع

سايإلاقو،2هملعمهمسولبرذنلاوقرالالهأهلأسولفديزنبراجاولأسا»
ال»:نيجلالاقو0ديزنبراجرعغِتفماهاموةرصنل١تيأر«:هيواعمنه

ث«ضرالارهظىلعننم"عأتام:لاقكلامنبسنأهتومغلبوديزنبرباجتام
مويلا»:لاقفهوندأف«هربقنمينوندأه:ةداتقلاقنفدوديزنبراجتامالو

»!برعلاماعتام

رباجمهدنعوانيلانوجاتحفيكقارعلالهألبجت»:لاقسابعنبانعو
.«هملعمهعسولهوحناودصقول!ديزنبا

هللادبعبمهصخأومهلوأ:هنعهولمحوملعلامهنعلحنذلاهذيمالتوهخوش

هنعدخانممو،رمعنبةلادعوةنواممو،هنعلجلانمرثكأدقفسابعنبا

.قلخوبولأوراتيدنبورمعوةداتق

،ةباحصلانمريثكنعيورهدجودنسلااذهتاياورناسنالالمأتاذاو

نبارباجمهبقلنميكنظامفالحرنيعبسغابردبلهأنممهبقلنمددعناكاذاو

١ لامعأنميهو‘قرفنمهلصأناف&نإبةحانلاةسنيفوجلا)(

.اهلابسنفةرصبلانكسومعلابلطينلحر«دَ.حيلانمناكواهنمبرقلاىوزن
نمبيرقوهو)٢( ىلعهتالماعموهتاداعوهدئامقعينهداعالةنسلالهأبهاذم

ة۔اكونياملاتاتشميذلافصنلاحر١اذهفهاركةنسلاوںاتكل

(يبرملايذلاعمجملا)ةلجميفديردننبامامالاةمجرتيفكلذتحرمثدقو2برملا
.م١٦٩١ح=ه٢٨٣١ةنسنيئالثلاونماثلادلجلانملوألاءزجلايفقشمدب

-ح



نبماضمهنموثةديبعوبأهنغنواةرلاهامصأرهشأو{ةباحصلارئاسنمديز

:هلوقكيهانو،ندهتجملاءاهقفلانممهلكوجرعألاناتيحوحونوبأوبئاسلا
.(سابعنيا)!رحبلاالإمهرهظأنيبامتيوخردبلهأنمالجرنبمبستكردأ

ر"وصياممهتمجرتنمةننأقحلانهفدتسلااذهحراشامأ:دنسملاحوش

ةنادبعدمحموبأندلارونخيشلاوهفنيققحملاءااملانيبهتلزنمنتيبيوهتقيقح

(١٢٨٦-١٨٣٢)يضلايلاسلاسيمخنبنافلتخنبديبعنبموتتسننبدتيمحنبا
ةيعرلانونفلافلتحميفةمجلاهفيلآتيفكلذرهظو«ناشبمملاةسائرهيلاتهتنا

.اهلثاسرواهبتكفيلأتيفةداجالاواهلئاسميفقيقحتلاعمةيبرملاو

ةظقيلاديدشناكو7ءاكذلاوةركاذلاةيوقاررضهللاهمحرناك:هتاذص

يذلايناعلارطقلاىلإةمامالاةداعإىلعاريثكلمعدقف«نانمبهموقتاروطتىلع

نبارصعيفناهبنيبدهعىلععقوامكةذاشفورظيفالإامدقةيكلملافرعاملف"
يكرتنبلصيفناطلسلانعةمامالايفهةارآوهلويممتكينكيملو،ةطوطب

ننذلازيلكنالاسئاسدبةمامالانالعإىلادايقناهنمدجملهنكلو9نامعناطلس.
برملاةريزجيفمهعماطمو،يبرملاجيلخلاراطقأىلعضاضقناللصرفلانونيحتي
.فيرعتىلاجاتعتالاهنداعمواهطفنو.

ةمولهنلايفهذخأتالةماماللةباعدلاثبىلعلمعيلماعلاملاعلااذهلازامو

نجلةيناطيربلايعاسملاءاملعلتدبىتحمشاغةوطسةمامالانالعايفينخالومثالا

ىلاسلارونادايقلاءاملعلاسلسأفثةيناطيربلاةيامحلابفارتعالاىلعطقسمناطلس

دشارنبملاسةمالعلايقتلامامالاةمبابمبةمامالااونلعأودنسملااذهحراش.

فامو،راعتسالاراطخأابنعيصقأوهدالبمجرتاضهنثالذبو«يصورخلا

نرممتسألةمواقمةيموقحورنماهبفالو5هذيمالتمهوالإءالعنممورلانامع

نأعاطتسافيكبجميلناسنالاناو.اهراوأبهل.واهرانمرضموهف،هنمالإ

ةرثكوهرمعرصقيفوهف،نيسحلاغلبيملوهوريصقلاهرمعينةبتكملاكللتفلؤي
:بتكلاكلتنمو،ةللامحرقشمدنىمساقلالاجملاانخيشريظنهبتك

_ط_



. رصمبايلوأعطناءزج«نامعجبراتيقنايعألاةفحت « (١

.سمشلاةعلطحرششماهبعبط»ةعجلاةالصماكحأفةعنقملاجحلا(,٢)

.هقفلالوصأيف

ةمثأنم،يديهارفلابيبحنبعيبرلامامالل«حيحصلادنسلاحرش»(
(راهزالا)ةعبطماهنميناثلاولوآلاعطءازجأةمبرأيف،يناثلانرقلا

.ةنىلاهذهيفقشمدبةيمومعلاةمطاابثلاثلاو{ةينوراللا

.لاؤسلباوحساسالافرصعلاتاروطتفةلاسر«ناهرلاعطاوس,):

.رابحنزلهأضعب

وهو(تيبنلأىلعفينتةيهقفلاعورفلايفةزوجرا«لامكلاجرادمه(ه
.ةعوبطم.يمرضحلاقحسايبأمامالللاصلارصتخممظن

.هملعةرازعنع“ىنتيهو٠ةزوحرألاهذلحرش٤لامآلاجراعم(٦)

.اءزجرىئعةتسغلبهنأليقةعيرسلاملعيفهخوسرو

1 مالكلالوصأنوتمدحأ«دارملاةناغ « )٧

2 حرش«لوقنلاراونأقراشم « )٨

.رصتعبطًاقسنتوريرحتوأةبقحتلرصألابتكنسحأنمهبرعايفاو

. تيبح..ىلعديزتندلالوصأيفةزوجرا«لوقعلاراونأه )٩

. سمثلاةعلطشماهبعط(لوقنلاراونأ)حرست«راونألاةجهبه )٠

١ نفاأاذهنوتمتلحأنم6هقفل١لوصأفهفلا»سمذنلاةعلط»)١

.ًاعفناهرثكأو

..كلاوةمعرملل١ماكحألاونايدألافةزوحرا»ماظنل١ةرهو>د١)م

١.ةعوطم.تيبفلأرثعةعضبيهو

.ي_



» بارعالايفثاللالهجلاماكحأيفةزوجرا«لمآلاغولب « )١٤

. ادجةبيفن
تالكشملالحباتكاهنمءازحأةعبسيف«ةينامعلاىواتفلا « (٥

ةيمومعلاةعبطملابقشمدبتعبطدقو،نامعرسرادانابصلانيقلتةلاسر )١٦
. اعملاجرلاونايبسالةديفمةلاسريهو«انفارشابةنسلاهذه

. تيب ٣٠٠ ىلعديزتةزوجرا«يفاوقلاوضورلايفيفاصلالهنملاه )١٧
هحرشلأوعالطالاعساوحراشلادجوحرلااذهىلعفمنلاملطااذاو

رفمالوةلممةبهسميالفةاواسملااهبولسا(ةحيصفةحيحصريباعتوانيمآحضاو زابحمالاةط

ريثكف،بصعتلانعدعبوقيقحتلايفلادتعاىلعلدتاهنافاهفهثاحمأامأو5ةلخم

دهشتسيو«ةلبانحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاوةيفنجحلاك:نيفلاخملاءاملانعلقنيام

هجامنباويناسنلاويذمرتلاودواديبأكثيدحلاةمأونيخيذلاثيداحأب

نأىلعلديامم،ةعاجلاوةنسلالهأنممهريغويقهيبلاويناربطلاوينطقرادلاو

رونلاحرشيفرظانلاو2ةنسلابهاذمًنمبيرقبهذمبرغلاوقرشلايفةيضابآلا
ريغبهاذملالاجرنمانيأراملقو&هتركذاميةنينأمطءىلتمينامعملاعىماسلا

ىتدرودقنداهشتساالإةنسلالهأنمهقفلاوثيدحلالاحربدهشتسينمةنسلا

نئمطتلالإناخيثلاهاوراماهسالو،حرشلاودنسملاثيداحأجيرختترثآامو

حيحصوهيضابالابهذلاهيلعينبيذلاعيبرلادنسمنأبةنسلاءانبأيناوخابولق

مهنعىورنممدبزنبراجوثنيحيحصلايفءاجاثاهرثكأو،ثيداحألا

مهبهذمةقيقحفرعيملنموأةيضابالاموصخهيفعقوايفعقياليكلهريغويراخبلا
نيمنالاةىرفمصلاوةيدجنلاوةقرازألاكةال.ذلاجراوخلانممهنظيفمهتديقعو

. مهبلاخمةكانموةناراول

يفد"ربللامامالاجراوخلانعبتكنممظعأوةيضابالابةنسلالهأعأنمو

ك«ةنسااىلاليواقألابرقأضابإنبالوق»:هصناملاقدقفلماكلاهباتك

!



©.ةيضابألاقحلالهالوقللمهبرقأو"ةالفلاكلاحجراوملااوسأ»:مزحنيالاقو
يخامالاةدعوةواعمرصاعيذلايميمتلايرملاضابإنبهنادبعوهضابإنباو

يضابالابهذماسسؤمديزنبرباجمامالاعابتانمناكوثنيمباتلايفريسلايف

افعحصأييأريفناكلسابعنباذيملتديزنبرباجىلابهذلابسنولو
.اسنقدصأو

:(')نايعألاةفحتهباتكةدقميففصنلالدتملاحراشلاهلوقيامكيلاو

ىلاوعدنو» هب"رقأوقحلامهنمفرعنفف،هلهأةالاوموقحلاةفرعموةناباتك
قرافوىدهلاىلعىمعلا“بحتساومهنمهللاقحركنأنمو©همدانم"رحوهانيتوت

ريغنمهتلالضىلعكلهيوأةنارمأىلايفيىتحهانلتاقوهانقرافمهدناعونيدملا

ةمينغالومهيرارذلتقالومهايابس"لحتسالف،ناثوألاةدبعلزانممهلزننا

عطقالومهلاومأ مهلتقالوانموقبكتفلاىرنالو،(جراوخلاةالغك)مهنمثاريما

نمدحأهلمفيملو،هباتكيفهبرمأيملةنانأللالضاوناكنإو{رلايف

نممنيمسلا ىزو«ةلبقلالهأبنحنهلمغنفيكفثنيكرشلانمدحأبةكمناك

نأىزنالو5انتلبقنولبقتسياومادامانيلعمرحتالمهتئراوموانموقةكانمنأ

نولحتسبنذلا(!جراوخا)افالخهلمفهنامعنملامبانتلبقلبقتسينممادحأفذقت

.ها2نولضمكلذبمهوكمهموقنمانزلانمءىربهنانوملعينمفذق

باتكلابنيكسمتلاونيلدتعملاجراوخلااياقبنمبرغلاونهبمويلاةيضابالاف
الواننيدىفولفلاهللادمحبانيأرنمسبل»:ًاضيايلالارونلالاقوةنسلاو

انمامإنآرقلاوانيبندمحموانبرةنا..انقرافنمىلعيدعتلاالوانرمأيفمنلا
ماهتاملسملاىلعمرحيكلذلو«!اننيدمالسالاوانتلبقمارحلاهللاتيبوانتقيرطةنسلاو
يفنوعراسينذلانيئاأتلانمنوكيف،فارتعالااذهلثمدعبهنيديفملسلاهخأ

0
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يا«يتمأنمنهتاأتمللهليو»:هلوقبةفعينلامهانعنذلامهونيذسملاريفكت

.رانلايفنالفوةنجلايفنالفمهلوقبةللاىلعنوكحبنيذلا

حيحصلاثيدحلابنيكسمتملانمحراذلانأدنسملااذهحرشنممهفيو

2هلامفأوهتنسبنيدتهلاوهلاوقأومتكلوسرالنيمظعلاوحيجارلالقملابابرأو

حصامبهذلالهألاوقأىلعراتخيوءاملعلالاوقأصحدنسملااذهلهحرشيفوهف

)ثيدحلاىلعالهقفلاىلعلمعلا)ىربنمموهسيلف2:فلوسرلاثيدحنم

هبهذمافلاخماحيحصاثيدحدهتجملا!عباتدجواذا»:«مقتسملاطارصلا»حراشلاق

:اولاق&كلذهلنيمدقتملادنعف{فالتخاهيف؟ههذمكرتيوهبلمعبنأهلله

”ماثعنأدميف،هلعباتوهفءاوسنموةفيبلاوههبىادنقلاوعوبتلانأل

بصعتلازوجبالكلذلو:تلق.«ةلوقعمريغهريغلةمباتلافةلطهلوقحصو

نمدعبلاوقسفلانمكلذنافتفعلوسرلاثيدحبهبرتهتسأيًابسمتبهاذملل

كنبدماجلانيبصعتملاءالؤهنمو«نيمباتلاوةباحصلاةربسىلعجورخلاونلا
«اوطسبنا.ودَلقنملوققفاويثيدحمهيلعةرماذإنم-ةمألاضعبلوقي
اوعمسيملواوضبقناامبرهريغبهذمقفاويوأهلوقفلاختثيدحمهيلعةرماذاو

اودجالشمهنيبرجشايفَكوءتكحسىتحنونمؤيالكبروالف»:لاعتةللالوق

.«اميلستاودسيوتيضقامماجرحمهسفنأيف
مهبهذمنألالإةنسلالهأىلاجراولاقرفبرقأنامعلهأناكامو{اذه

غبهذلاوهقفلاىلعالثيدحلاىلعلمعلامبدقتوةنلاىلعينبمهيلعتلطأاك

رمعنبةللادبعهخيشةحيصنبلمعيذلاديزنبرباجمهمامإهبلعىرجامبالمع
رباجللاقهنعهنلايضررمعنبانا«ةغلابلاةجحلا»يفءاجدقف،هنعىوريذلا
«ةيضامةن۔وأقطاننآرقبالإتفثالفةرصبلاءاهقفنمكنإ»:ديزنب
لوقعملانإ:لوقنودقتعنكلذلو.«تكلهأوتكلهكلذريغتلعفنإكناف

ىلاهودرفءيثيفمتعزانتناف»:ىلاعتهلوةبالإيدتهنالنألو.قملابلقلانمو

.«لوسرلاوهنا

يعرنناںيرلازع{
-م_-



كرشازرا:رلك

مهيعباتوهبحصوهلآوميركلايبرملاكيبنىلعملسنويلصنومهللاكدمحن.
.ندلاموبىلاناسحإ

حيحصلاعماجلاحرمثنمثلاثلاءزجلااذهعبطىلاانتقفَونأىلعكدمحنو

يملاسلاديمحنبةللادبعدلاولاانديسليديهارفلابيبحنبعيبرلامامالادنسم
ةقئافلاةنانعلابهدئاوفوهرهوجسيفنلاباتكلااذهدتمتىلعانتنعأوكىنامعلا

عبطلانسحنمةييشقلاةلملاهذهيفهجارخالانعسويفاملكلذبىلعو
هنيدةمدخوهللاهجوكلذبينتبامإنحنو،قيقحتلاوقيلعتلاو

حيحصلاثيدلالهنمنمملعلاةراطءاوراو«ميركلاهلوسرةاضرمووقلا

ىلاةيداهلاةيفينحلاةعيرسنلاىلعهاوثمبةلادلاوةنرلبلاكلاىلعلمتشمابذعلا

.ميقتسملاطارصلا

نأزجلاعبطةداعابثيدحلاةمدخوملدلاةبلطوماركلاءارقلادعنلانناو
قيقحتلاوحيحصتلاوقينالاعبطلااذهلثعدنسملااذهحرشنمنبلوالا

ىلعملسنويلصنوداشرلالبسىلاةيادهلاودادتلاوقيفوتلاىلاعتهلأسنو

.نيماتلاوهيحتوهلآىلعودمحمانديس

نرارشانلا

فلؤاااديفح

دمحاونابلس

_ن_



تلاثااهرا

حيحصل١عماجلاحرشننم

يدزالايديهارفلاورمعنببيبحنبميرلامامالادنسم





.- ٠

حاكئلاناتك

ءطولاوه:“يرهز"الاوةيزرتطالالقو{لخادتلاوهفلاةغلحاكنلا

،ةققحنلاوهحاكتلاو{حذهيفدقعلانثال«دةتعلايفزاحموهو«ةقيقح

ءيللءيثموزلهلصأ:مهضعبلقو؛ثلذلةراعتسالاتزاحفهببسهنالوأ

ك:لوقنبرعل١:ءارفللذةو؛يناعملاوسومحلايفنوكيو6هيلعًالعتسم

اودارأثاهحكناولاقاذاف،جرفلانعةنانكوهو2اهثعثض.بنونلامضبةأرملا

:مهلوقنعيسرافلايلعابأتلأس:ينتجنبالق؛اهجرفيأاهح:كشنباصأ

اذاف،ءطولانمدقعلامضومهبفرعيافيطلاقرفبرعلاتق“رف:لاقناهحكن

.اهيلعدقعواهج“وزتاودارأهتخأوأنالفتنبوأ،ةنالف'نالفحكن:اولاق

وأةأرملاركذبذإ،ةعماجلاالإاوديربملهتجوزوأهتأرماحكن:اولقاذإو

.نئارقلابدوصقملانهيهتيو،كرتشمهنألإعجرياذهو«دقعلانعىنتسيةجوزلا

:هحوأةنالثءاهقفلادنعهتقيقحيفو

فهدوروةرثكبهلجتحاو{ءطولافزاحمدقعلاف"ةقيقحهنأاهدحأ

لثمهيلعدربالو،دقعالالإنآرقلايفدربملاليقىتحدقعلايفةنسلاوباتكلا

٢۔م-١۔-



دقليلحتلافءطولاطرشنال)١(«هريغاجوزحكنتىتح»:ىلاعتهلوق

اهملعدقعييآجوزتت«حكنت»ىنعمنال«دقعلانمدبالفالإو5ةنسلابتبث

.نمدقعلاعم"دبالهنأةندلاتنبنكل؛هدرج:فاككاذنأهموهفمو

،)٢(ةليسملاقوذ"

:ىلاتهلوقيفالإ4جيوزتالالإنآرقلايفحاكنلادربمل:سرافنبالاق

.للحلاهبدارملاناف«(؟؛حاكنلااوغلباذإىتحىماتيلااولتاو»

.دقعلايفزاحمءطولايف"ةقيقحهنأ:يناثلاو

نرعرمامكةنيرقلادوصقملانيعتيو،كارتشالاباهفةقيقحهنأ:ثلاثلاو

٠يسرافلايلعيبأ

رطولاءاذقاهنمو،يناسنالاعونلادوجول؟ببسهنأ:اهنمةريثكهدئاوفو

‘اهفلسانتالذإ{ةنجلايفىلاةدئافلايههذهو(ةمعنلاعتمالاوةزللالين

.ملعأةناو،كلذريشىلإمارحلانعسفنلا٢فكورصبلاضغاهنمو

هرعغحوزحكنتىتحدعبنمهلهزعتالفاهقلطناف:ةنآلانم)١(

"دودحكلتو2ةنادودحامقينأاتاظنإامجارتينأهبلعحانجالفاهقلطناف
.٢٣٠ةيآلاةرقبلاهنوملعيموقلاهنيبةنا

:ةعافرلإيجرتنأنديرتأ:"يظًرتقلاةعافرةأرمالؤتلتعيبلالوقل)٢(

ثيدحلااذهفةليسعلا:يرهزالالاق3كتليسعقوذيوهتلسع"يوذتىحال

ليلقلاردقلاىلاةراشاهركنصاغاو:ريثألانبالقو،عامجلاةوالحنعةنانك

.ثرحلاهبلصحيذلا
ناف،حاكنلااوذلباذإىتحىماتيلااولتب"او»:(٦)ءاسنلاةنآنم()٣

اوربكينأرادبوفارسإاهولكأتالو\مملاومأمهلااوعفدافدشرمهنممتسنآ

مهلإمتعفداذاف«فورملإبلكأيلفاريقفناكنمو،فرفعتسيلفانغناكنمو

».انسحهنلابىفكو‘مهيلعاودهششأفامهلاومأ

س٢



,١).و
ءالوربفا

&هبماقاذإهيلونملعافىنعمبليعف،يلومج:«ءايلوالايفباب»هلوق

وهفدحأرمأيلونملكو:سرافناال3ة))اونمآنذلا؛لوهنلا»هنمو

دارملاو،ةللا٢يلونمؤلا:لاقيفعيطملاقحيفلوعفمىنعمبةيلولانوكيو0هيلو

ثر,داحأسيلوئلاجرلانمحاكدلاةدقعهديبنمهبدارملامش©لوالاىنعملاان»

6ةأرملاىضرطارتشالعةلادلاث.داحالاارفلب6يلولاىلع77باللا

؛قادصل١تورث7.راغتنل١نعىہنلاىلعةلا“دلاو‘ءفكلاجيوزيىلعةلادلاو

وهف‘الخداهلكرومالاهذهفيلوللنالءايلوالاىلعةحرتل١يفرصتقااغإو

الفهتم"رحلقادتصلاطارتشابو،ءفكلارايتخابوةأرملاىضررابتعاببطاخلا

.ملعأهللاواناحاهحوزب

,.

نبوىارصرىلوبريإعالربناءامام
ِ..ِ۔مه:ى

لوسرناسابعنانعديزنراجنعةديبعويا١
-7١-77771-١إ۔۔ذا

دعبالإراهظالو‘حاكنذمبالإقالطا:لاق:ةلكهللا

٣ َ . َ ٥ 7 2 ٢

يلوبالإحاكنالو.كئامدعبالإقاتعالوحاكن
٤۔۔1ِ

٠هندوقادصو

خه»٭»٧

ىلإتادثظلانممهجرخ'اونمآنذلاةلوةنا»)٢٧)ةرقبلاةنآنم)١(

&تاملظلاىلإرولانممهنوجرخيتوغاطلامؤايلوأاورفكنيذلاو2رونلا
.«نودلاخاهفمرانلا'باحصأكثلوأ

_م_



دقعدعبالإ'نالتطلاتياليأ:(حاكنةدعبالإقالطال)هلوف_¡

نعاضيأثلذركذوحاكنلادعبقالطلاهنالعجساَتع؛نالاق{جيوزتلا

‘دلقعآ'حاكدلا:كيرش"لاقو«هنعةلايضرديزنبراجمجنمنياتلانمةعامج

:ة.فانلانميريمدلالاقو5دقلادعبالإةلحلانوكيالو{:ا>ح3¡قالطااو

.اهج"وزتتولوكح"هيلعبترتي"ال،قالطبةيبنجأبطاخاذإهنأىلعاومجأ
نمةعامجو"وفاثلاهيلابهذيذلافءاهحاكنبقالطلاقلع"اذإيفاوفلتخاو

لورةنأء"دحةنعهيبأنع١0'بيتعش"نبورمعث,دحل؛عقبآالّقالطلانأفلسلا
ةرةيدلاىنأالجرنأ٢ءةيطقرادلاىوروءخلاكلعالايفقالطال:لقهتةا
قلاطيه:تلققاجوَزنأاهفةبارقةلعتضرعيحأنإ«هللالوسراي:لاقف

:لقنأبمتمع3نإ:كلاملاقو؛اهثجوزتفسأبال:لاقن5(")اهتجونإ

ًةنحمةأرماوأ{تاروسصحمةرصخَناف3مقيملقلاطيهفاهحةوزتأةأرماك

نيهذماكناتاوردمحانعو،صصخوأمّممعةعقب:ةفينحوبالاقو}مةو

©لوالالوقلاحجرثدحلارهاظو،بهذلايفغئاساضيافالملاو:تلق

ممعة{ابحاكنبهقلعوأكلذقلطأءاوس)حاكندعبالاقالطال)هناوهو

.تباثريغوهو،حاكنلبققالطوهامنإكلذعيمجليصصخوا

الو)هلوق٢ لةأرمايفراهظلاُكحهمزاياليأ(حاكندمب“الاراهظ
راهظلا”ةراتفكهمزلتمل،يمأرهظكةلعتنأ:ةيبنجأللاقولف،اهحكني

لاق،ىمهسلاصاعلانبورمعنبةللادبعنبدمحمنببيعشنبورمع)١(

نمبيعشعمسيراخبلالاقو،هب"جتحيةقثوهفتاقثلانعيوراذإ:ناطقلا
.ورمعنهنلادبعةدح

٤٣٢(يلهدط)هننسيف؛٢) / ٢
له:قلييبلالاقف{اهتجوزتنإاثالثقلاطيه:يطقرادلاةياورو)٣

.اهمحوزتفسأبال:لاقال:لاق؟ثلمنمكلذلبقناك

_٤



نألكلذو2لالحلامرحنمكح‘يفنوكيامنتإو،كلذًدمباهجوزولو
كنمنورهاظي"نيذلا»:ىلاعتهلوةلةصاختاجوزلايفنوكيام"راهظلا
.<()مهئاسذنم

الو):هلوق٣ ملدبعيفلجرلا٢قتعتئيال"يأ(كالمدعبالإَقاتع
همزلي:ليقو،كلذبقتعنال٬ةنناهحول+رحتنأ:هريغديعللاقولف2"هكلع

قالطلاقلعتككالابقاتعلا؛قيلعتو2.ثربثيدحلارهاظوكم:هليفهبرتذينأ
.انههةجراخكلانه"رقاو"فالخلاف«كاذيفامنيبقرفالحاكلا

نيلسملانمدوهيأ)ةنيبوادصويلوالإحاكنالو(:هلوق.-٤

،ركبلايفاهالإهييالجيوزتلاةحصل٠طورم:؛ةئالثلاف،جيوزتلانودهشي

جيوزتلا"حصيملضرتملولف«جيوزتلاباهاضروهوعبارطرشغلابلايفدازي"و

'ناف،امنيبقرف""يلوالبةأرماتجوزتولف،ةناءاشنإايرقةيتآلاثيداحالل

نأىلعتجوزتولكلذكو2مماقلارظنىلعبدالاكلذىلعاتةحتسااهبلخد

اوطرشثرحةنسلافالخىلعمقوهنأللطابجيوزتلاناف،هياعاهلتادصال

ميملواهجوزتولامف؛هدوجوطارتشاعربتلابجوأيذلاادصلامدعهيف

انإ:ليقوءاسنلانماهلثم"قتادصاملتيوحصيجيوزتلانافاقادصاهل

"كاجلاه'كحبيذلاوه:ليق،اهيدارثعوهو،اهرثقعىلإعجرت

."لطابجيوزتلاوكامنيبقرفيهنافةنيبرينباهجوزتولكلذكو

رمعنباوسابعنباويلعورمعنعلوقنميلوريغبجيوزتلاداسفبلوقلاو

ةمربثش؛نباوبيسملانباويرصبلانسلاوةشئاعوةريرهيبأودوعسمناو

.

نهاممئاسننمكنم:نورهاظي"نذلا»:ةيناثلاةآلاةلدالاةروسنم)١(
لوقلانم؟ركنثمنولوقيلمرنتإو2مهندلآوينةاللاالإمهت:اهتمأ"نإكمهتاهتمأ
«.روفغ“وثفعتللانإو{ً؟رو'زو

_ه



نمدحأنعفرعيالهنإ:رذنلانالاق؛ملالهأروهمجوىليليبأنب

ثيدحلقلطم"يلولاربتعيالهنأةفينحيبأنعيكحو&)١(كلذفالخةباحدلا

؛ينأي..و(اهلونماهسفنبةقحأبلا)
فسوييبأنعويرابخالانييامجاهنمىضرلارابتعادارملانأببيجأو

:كلامنعو{ءفكلايفةزاجالاهمزلتو\ءفكلارغيفرايحللايلوال:دمحو

نعو،لتصفتملةلدألانابكلذنعبيجأو؛ةعيضولانودةعيفرلايفيلولاربتعي"

يذلانعهببيجأاملثمبهنعبيجأو،طقفركبلايفربتعي.هنأةيرهاظلا
.لغأهللاو5هلق

اهبرتمصيفةأرملاىضررابنعايفهامام
لاقلاق'سابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ٣

٥۔,{ه..ه.ع,,دغهتنااحه ٣ ١

ركبلاو0اهيلونماهسفنبقحاميالا:لعهللالوسر

.'اهنامصاهنذإواهسفنيفنذاتسنل

٠ ٣  ٦كء.] ٠ ١

اهعهللايضرةشئاعنعذربرباجنعهديبعوا_٣

يهواهورأاهجوزةراصنألامادختس:اسنختناك:تلاق

١ء/2. ّ .ع.٤

هتربخأفوالوهللالوسرتنأف؛"كلذتهركف'بيب

.١اهَ>اكندرف

ناحنباهجرخأدقو("يلوبالإحاكنال)ىسوميبأثيدحهديؤيو)١(

ةتيبلاجاوزأنعهيفةاورلاتحصدقو:مكاجلالاق{ءاححصومكاحلاو

.ايناحصنيئالثمامتدرسمشيةلسماوةشئاع

-٦١



)( . يراخلاالإ"ةعجلااضياءاورثيدحلا(سابعنبانع)هلوق ١

ةفاكوزاجحلاءالعلوقيفدحاوينعمباهو،بيئلاةياورينو(مم“الا)هلوق٢

بيمثلايفممالالاعتساو،ةقلطلاوااهنعيفوتملا:بيكلادارملاو©ءاهقفلا

“ةريبكوأةريغصاهلجوزالةأرمالكىلعقاطيةغللالصأيفوهو‘روهشمزاجم

كحلايفقرفثيدحلانال2انهاهةدارمريغةقيقحلانكل«ابيوااركب

نوتيفوكلالاقو؛بيثلاىلعمم"الارصقأيضتقيكلذو&ركبلاوبيثلانيي

انلابةركبوأبيثيونللاهانعمىلعاندمم"آلا:يرهزلاويبعشلاورتفزو

لبدقعلاةحصناكرأنميلولاسيلو:اولاق{"زاجمهدنعاهسفنىلعاهدقف
.همامتنم

،ينممركبلانمم"الالضملنكيملكلذدارملاناكولهنأببقعتو

حاكنلاداسفىلعل٨ديام(ةيلوبالإاكنال):ةلقعهلوقةقيقحينفاضيأو

.اهنوددقعلا"يلووهفهنذإنودب

يفاهلنإيأةكراشملل(قحأ)ةظفل(اهيلونماهسفنبةقحأ):هلوق_٣

7آاهقحو0اقحاهلولواقححاكنلايفاهسفن :ضايعلاقو،هقحنم"دك

زمتحيفهريغو,دقعنمءيثلكيفقحأدارالنأظفللاثيحنملمتح

ىتحجوزتالنأيغرلابقحأاهنأ :خيهلوقحصالنكل٬ركبلافالخبنذالابقطنت

لاتحالانبمت‘يلولاطارتشاىلعةلادلاثيداحالانمهريغعم(يلوبالاحاكنال)

لففألدو،دقعلاب"يلولاقحنأو،دقعلانودىضرلاب؟قحأدارملانأ«يناثلا

متيالنأاهقحو،دك7اهقحنكل؛اقحالولنأةكراثملليضتقملاليضفتلا

.اهاضربالإكلذ

اهرمأتسيةركبلاو):يناستنلاودواديبأوملسمودمحألةياوريفو)١(
.اهجحبوزترمأ.يفاهرواشييأ(اهو

_٧ _



ىنعمو«غلابلا'ركبلا،ركبلابدارملا:(اهسفنيف'نذأتثسن'رثكبلاو)هلوق٤_

اهرطاملابيبطهريغوأيلولااهنذأتسياهسفنيناهنذإبلطييأ(نذأتست)هلوق

كلذمزناي:"يعازو“الاونورفوكلالاةو؛موزلانودبدنالوهفاهل“ةاعارمو

اذإءيدلانآل«اهسفننماهبقحأركبلايلوناثدحلامومغمو4ركبلكيف

اهرمأ:ركللانأمفرفلاحضتيو«هنالختهادعامنأىلعلدهناصوأصخأدلقأ

اهقحيفرمؤيامنإو«ءفكلارايتخاوطورس:لاديدحتوتادملانييعتيناهلول

.جيوزتلادقعيلولاىلعو2اهسفنبهلكثلذيلتاهنافمم"آلاامأو،طقفناذ٤تسالإ
ةلفتغهنماذه:"يبطرقلالقوكاهتوكسيأمضلاب(اهنامصاهنذإو)هلوق_ه

ةبغاراهنأًةنظلاحيرصتملكتولارن“ال7اهئايحتسالَاقباو2اينوصماجلةاعارم
.()انذإاهتيصنألمتنأءالعلاةبحتساو،ركبلابقيليالكلذو2لاجرلايف

ءاسنخنعالسمالإةعاجلاهجرخأثيدحلا(اهنعهنايضرةذئاعنع)هلوق_٦

تنزوىلةلمهمممنونمثةمجعمءانب(ءاسنخو)،ةصقلاةبحاصمادختنب

:مهةعبلاقو،ةلمهملافيفختوةمجعلاءالارسكب)مادخ(اهوبأو{ءارمح

نمةبرانصنالادلاخنبماذختنبءاسنخ:(")ةبافلادسأينو7ةمجملالاذلإ
يفاهركذدروثةعيدونبمازحتنبءاسنخ:ليقو‘فوعنبورمعين
)١“&ةيراجنبديزيانباعتججونمحرلادبعاهنعيور،ةريرهيباثردح

تلاقولنكل«؛نذإاهتوكسنأركبلامالعإبحتسيرذنملانبالاقإ١)
.روهجلادنعكلذبدقلالطييمل«نذإينصنأ"تملعام:دقعلادعب

١١٥ / ٢ ريثالانبال )٢(

، بويايبآنم.يوريراصنالاةيراجنربديزبنبنمحرلادبعو )٣(
هنملضفأةباحدلادعبتيأرام:جرعالالق،يرهزلاودمحمنبمساقلاهنعو

ةثالثلاهحرخأثردملاوى:يبنلانعنآرقلاعمجنمدحأعمجبهوخاو

. )٣٨٦ / ٢ ( يلهدبةعوبطملاهننسيفينطقرادلاهدروأو

-٨



ةلالوسرىلاتءاجفكلذتهركفبيثيهو2اهجوزاهابأنأءاسنخنع

اهجبوزتدنعاهلاحيفةياورلاتفلتخادقو:لاقڵاهحاكندرفولك
نعيحبنبيحمنعهذانسإبنابزنبيكممرجلاوباينربخأ«اذه

ةيراجنبيزبيباعمجمونمحرلادبعنعهيبأنعممساقنبنمحرلا.دبعنعكلام
ةتثصةنالر.رتتأفكلذتهركفببثيهواهجوزاهابأنأءاسنخنع

نعيروالاهاورو؛ريمضلارئكذكلذلو،اهلاهيباحاكنيأهحاكندرف

ماذختنبءاسنخ_نرعةعيدونبديزبنبةللادبعنعم۔اقلانبنرحرلادبع

.حصأكلامثيدحو:لاق«اركبِذثمويتناكاهنأ

جاجحنعقحساندمحمىورو:لاق‘فنصملاةياورلقفاوملاوهو:تلق

تمأتدقتناكو:لاقدلاخنبماذختنبءاسنخهتدجنعهيبانعبئاسلانإ

يبأىلإتبطخاهناو،فوعنبؤرمعينبنملجرنماهوبأاهج"وزفلجرنم
ةنالو۔ررمأفتلةتنالو..رىلانأشعفترافرذنلادبعنب©])"ةبابل

.ةبايلابأتحوزتفاداواهقحاينأاهابأل

لتقنيحيراصنالاةداتقنبسينأنمتأت"يأ(بيثيهو):هلوق٧

يبانرعنمحرلادبعنبديعسنبرمعمنعازرلادبعهاورامكدحأموباهنع

كرينصتلابسينأأوءاهسفنءاسنلارعيدقاولاهجرخأو،السرمدمحمنبركب

تامهناو«ريسأهمسأ:ليقو،ربلادبعنباهركنأوًاسنأمهضعبهامسو

.ردب

يذلالجرلاكلذوأ،جيوزتلاكلذيأ(كلذتهركف):هلوق_٨

)٣٨٦ / ٢ ( ينعقرادلانتسيفو،نونوءايب(ةنابا)لصالاينو )١(

. نمايةبابلاهريغو ١١٥ .٢ ةبانلادسأو ١٣٩ / ٢ يارادلاننسو
. بارصااوهو

_٩ _



هنأقاحسايبادنعو«ةنيزم"نملجرهنأيدقاولادنعوإاهوبااهاياهح“وز
٠فوعنبورمعيبنم

: رمعوبالاق،ائيشنكيملنأكهلعجوهلطبأيأ(اهحاكنةدرف):هلوق ٩

يلوبالإحاكنال:لاقنم.نالهبلوقلاوهتحصىلععمثيدحلااذهو

سملل:لاقنمواهاضرواهنذابالإهريغواذا‘اهلوبللاجوزيال:لاق

فالخالو:لاقڵثيدحلااذهبلمعلاىلوالاف٬يلوالب.زاجأ"رمأبيثلاعميلولل

يرصبلانسحلاالإ{حاكنلاىلعاهربجهريغالواهب“الزوجمالبيئلانأيف

ليعامسالاق؛المأتهرك2بيثوأتناكاركباجبالاحاكن:لاقف

& هدربثيدحلاحيرصو:تاقڵبيئلايفهلوةبلاقادحأملعأال:يضاقلا

. ملعأهنلاو

:بضاراءفالا,عيهنافامام

بطخاذإ::نلهللالوسرلاقلاقراجنعهديبعوأ33؟

.تانبلاراوبنملبذوعنف5"هوثدرأالفاءفككيلإ

ءافكريا7فءامام

٥ةست.5:,ءهتلااك!إ۔
مه.اك:ديحوتلاله'نمرارحالا:جكلاقو_٥

.لاتتبلاوجاستلاومامحلاوىلأوملا:ةعبرأالإ؛افكأ

خههه

فندلادنع؛لس"رمثيدحلا[.فلككيلابطخاذإ]هلوق١

اهدعبءافلانوكسوهلوأمذب[٠فكلاو]،رهظيبفهبدرفتاثوهو

.رظنلاولثملاوهو&ةزمه

_١٠ ۔



داسفلاهدرنمىشخمهناف5هبلطمنعهودرتاليأ(هوهزتالذ)هلوق_٢

متاحيبأنعوءلةلالوسرهنمذاعتسايذلاتانبلاراوبوهوثمظعلا

هوحكنأفهقلخوهنيدنوضرتنمكانأاذإ»:جةلالوسرلاقلاقينزملا

ناكنإو:ةلالوسراباولاق«&()ريبكداسفوضرالايفةنتفنكتهولعفت“الإ

هاور1تارمًثالنهرحكنأفهقلخوهنبدنوضرتنمءاجاذا:لاق؟هف

لوسرننعكلامنيسنأوباطخلانبرمعنعو؛ببرغنسحثيدحاذهلاقويذمزتلا
تباصأفاهجوزيملوةنسةرشعينناهتنباتغلبنمبوتكمةاروتلايفلاقةلع

باصأهنإليقو:يحلالاق2نامالابعشيفتربلاءاورثهيلعكلذمافمإ
رانيدةئماهف"ةرصهعمو7اهتانابحضعبيفناوريقلاضرأيفادولومسانلا

نمأيالفايندلايفناكنم2هينغنباوينغنبااذه:بوتكماهفةعقرهعمو

.ملعأةللاو2هيشعاهحوزيلفةركبهتنباهيلابطخ"نم«"هيلب

اضيأثيدحلا(...حلاديحوتلالهأنمرارحألا):هلوق_

دىسقتلاوهبد"رفتاء2هن٬اكف(٢)هرجغدنعهدحأملو©فنصملادنعلسرم

لهأب)دييقتلاو،رارحاللءافكأاوسيلمهنافديبعلاجرخت(رارحالا)

لهأيفلخديو2نياسءافكأاوسالهناف،كرلالهأجرخم"(ديحوتلا

ليواتلاب“لضناويهعتاوهبنماوةدحمةوعدناجانمُزكدحوتلا

(ىلوما):مهوةعبراالإضمبلءافكأم٫ضعبةيمالسالابهاذلالهأعيمجف

بستكيوةماجحلالمعبيذلاوهو(ماجحلا)و،كالمنمقتعأيذلاوهو

اوركنذلاو»:ىهولافنالانم)٧٣(ةيآلانمثدحلااذهليذ)١)

..ريبك"داسفوضرالافةنتفنكتهولعغت"الإضعب؛ءايلوأم;"ةضعب

١٥ىربكلايقهيلاننسيو)٢( ةنالوسرلق:نااقةشئاعنع٧!

.مجحوأكتاح"الإيلاومللءافكأيلاوملاوءافكأبرعلل"برملاوهالو



ذلالاقلااسن,يز7
جيوهو).(و.بايثل١جسنييذلاوهو("جاسنل١(۔6اهن

نممهيشاحنو‘برعلاسوفنياهتعادرلفرحلاهذهبابرأىنتسااغاو؛ًلعسا
نماضيأاورفناهلعفنماورفناذاو2هلكالكبنامزلامريلعىخأناو؛اهلف
الوماجحلاالوىلواابةيبرملاج:وزتزوال:اولاقانداهنمو،اهحاصةرهاصم

ولو"دودرمكلذو:اولق؛هلثمنوكتنآ"الإدبعلاالو،لاقلاالوجاسلا

نامزلايفهتفرحتناكوألاحلاينهدب.لمعييذلاوهناكاذا،اجوززاج

وههلمعيالوهدلاوهلمعيناكاذإامأو:اول{كلذدعباركرتولو{لوالا

لوالالئاقلان٣اكو؟كلذضقنيلقم:لةو3حاكنلاضقني"الفاهبزاجو

اناوهلعفيهوناناكنملعفدديالهناف‘هدهباموماجحلافصولاسفنربتعا

هلحاليذلاىنملاظحالهناكفيناثلالئافلاامأو؟هسغنبهرسانمآىلعدصب

.كلدبهفرثناصقنوالاةسخوهو7ةءافكلاتفتنا

دوعسمناورمعنعكلذلقنو«طقنندلافةءافكلاموةربتعادقو

كمركأ"نإ»:ىلاعتهلوقهماعلدو،زيزهلادعنبرمعونري..نبدحمو

.»(١)مكاقتأهللأدنع

نوضرتنمكاتأاذإ«:ًاعوذرميذمرتلادنعماحيفأثدحةنسل|نمو

ةذلئاعنعدوادوأويئاسذلاو(٢)يرالاىرورروا(اث.دحلا»...هقا'خوهند

يبنلاعماردبدهشنثناكوىسمشدبعنبةعيبرنبةبتعنبةفيذحابأنأ
ىلوموهوةعيبرنبةبتعنبديلولا'")هيخأةنباهحكناوثألاسىتولع
همأنع“ىحجلانايفسيبأنةلظنحنعينطقرادلاىورو«راصنالانمةأرما

نعاضيأينطقرادلاىورو؛لالبتحتفوعنبنحرلادبعتخأتيأر:تااق

ركذنمكانقلخانإساملااهيأاي»يهوتارجحلانم(١٣)ةآلانم)١(
تإؤمكاقتأةنادنعكمركأنإ،اوفراعتللئابقوابوعشكانلعجوىشأو

ص.ريخملعةنا
)٣(»يراخيلا(٢) ١٠٤ ١ .۔هربنويراخللاهركذاكدنهامساو٥

١٢ -



هنأىلعلدياذهوءءافكثالانمأالإباسح٨الاتاوذجوزت“زرعنم“ال:لاق١)رمحم

يفاهربتعادقو؛هنعمدقتامفالخببسنلايفةءافكلاربتعيناكهنعةللايضر

“رثشيرق:ةفينحوبألقو،كلذىلعلديبابلاثيدحو2ءااعلاروهجبسنلا
‘شإرقلًأفكبررمل١نمدحأسىلو)كاذكبرعلاو‘اضعبمهضعبءافكأ

ةسرمل١ىلوملاحكناذإ:يرودلالاقو‘برعللاذكبرعل١رمخنمدحأسنل1

رمخحاكنسيل:لاقنيفال١طسوتو.ةاوريفدمحألقهبو(حاكنلاخسفي

اوضراذاف2ءايلو٢الاوةأرمابريصقتوهاغاوءحاكنلاهبةدرأفامارحءافكالا

تمثملو:لاق{|هخسفهلفادحاوالإاوضرولف‘هوكرتمهفًاقحنوكيو:حص

أثيدحبسنلابةءافكلارابتعايف

.ملعاهلاو،ىفاشلاهعمسيملناو،فنصملادنعكلذتبثلب:تاق

۔ا۔ااىعىبلاىفامام

نع'يردلاديعسيمآنعديزنبرباجنعةديبعوبا-٨
٨.٥..هللاا. . 7 -..ێ}_-٠ هتنالجرلاجوزيناوهو،راغّشلانعىهنهنامينلا

ِ..-٠.ء

كلذكو"قاداهنبسيلوهتنا"رخالاهلجوزيناىلعلجرل

."تخالابتخأالا

هخهه«

نااثدحنم)ةعاجملاهاورثيدلا(يردلادمينأنع(هلوق_١

دحأدنعوهدنعو4راجثيدحنمسمدنعًاضيأوهو“عنانقيرطنمرمع

.ًاضرأةررهينأث.دحنم

١ .رحنعةحلطندمحمنامهارانع٥ينطقرادلان-يف)(

)٢ ٥٢٥يذمرتلاو٢٢٧٢دوادوبأو١٣٩٤ملسمو١٢/٧يراخبلا)



ةنناثلاوةروسكمانمىلوالانبيثمحمميوه«راغشل|نعىهن»هلوف_٢

بوبأةاوريفوثًةرتغاشموًاراغش”رغاشي"رغاشردصم"ارفثفلأفةحوتفم

مالسالاينرانشال:لق:ةنعيبنلانأرمعنبانععفاننع

سيلو،هتنبارخآلاجوزبنأىلع,لجرلهتنبلجرلج"وزبنأوهو»هلوق
هنأرهاظلاو،رانشالريسفتاذه«تخالاب"تخالاكلذكو،قادصامنب

عقوهنالعوفرم ثيدحيفًاضيأهوحنو،فندللادنع7يبأثيدحيفكلذك
:يفاثلالقو؛رمعنانععفانثيدحيفهلثمو7ملسمودمحادنعةررمهيأ

:بيطخلالاقو0٠٢كلامنعوأرمعنبانعوأةنلقعيبلانعريسفتلايردأال

:يطرقلالاقءكلاملوقنموهاناو:ثيبنلامالكنمسبلراغلاريسفت

كدوصقملوهفاعوفرمناكناف،ةغللالهأهركذاملقفاوهحيحصراغشلاريسفت

لةو؛لاحلابُدعقأولاقملابملعأهن٣الاضيألوقفيباحصلالوةنمناكناو

رهاظلاو،عفانريسفتنمهيقابو،اقافتاعوفرم«راغشلانعىهنههلوق'يجاللا

.ھايوارلالوقنمهنأنيستيىتحثيدحلاةلمجنمهنأ

رعنإالومفانلوقنمالو،كلاملوقنمسيلهنأنيبتدق:تلق

لوقنمهنأحصيىتحهعفررهاظلافإةريرهيبأو7يبأث.دحيفهدوجول

هةولخلهنعالخاذإناطلسلانعدلبلارش:مهلوقنمذوخأموهو&يوا“رلا
:مهلوقنم:بلعثلاقو؛طئارئلاضعبنعهةوللكلذبيمسو،قادصلانع

:رخآلللوةينيتيلولانمالكن"اك،لولهيلجرعفراذابلكلا.رَقنش

"عبقتةحيبقلاةئيهلاهذهبهيرشتلايفو،كتنبالحرعفرأىتحيتنبالجرعفرتال
حاكننمراغشلاناك:ءادعلاضعبنعضايعلاق؛هلعافىلع”ظيلغتوراغشلال

فالخالو؛عاجًاعاحينضواعيأ:كتماويمياوينرغاش:لوةيةياهاجلا

. ةفرعلايفتييللايعفاذلانعهاكحاموهو )١(



.ه.

٠(١».تنللا'كحمهريغوتاوخالاوءامالانمتنلل١ريغكحلاي

ثيللاونويفوكلاهاضمأعقوناف،ءادتباهنعيينلايففالخالو:لاق

.يناثلاوكلاملقهبوءروهمجلاهلطبأو}لشملاقادصب"حصاذإءاطعويرهزلاو

دقعتيال:لوقبهن"اكف،فيقوتلاوقيلعتلاليقفڵ،نالطبلاةلعيفاوفلتخاو

ةررهينان١ناك:يباطخلالقو؟كتنب١حاكنيلدقعنىحينب١حاكنكل

لاق؛هداسفيففالخال:اذهو:اهنماوضعينثتسيوةأرماجدزتلحرههسشي

ًاقادصهلمجحبثيحاهعضيينثتسيوهتيلوجوزبنأكلذريرقتو:رجحنباظفاحلا
.زعاةناو:ىرخ"لناكلمراصعضبلانوكةلعلا:ليقوىرخاالل

.٤ .,..

ميرهىمرنامهىلعولويبناونارعلالمثاىفءامام
ل-

-:١>_.ا..-أ

تج:'۔ةسبعنبانعدبزنبرباجنعةديبعوبا٧
<٣۔٠و:ه٢؛!۔۔هتالع_1

تفيسعمبنهوتلفةتنججهنلالوسرىلإ٥ارصا

٠..؛د.٣٣ < ِ , َ , 7 ى.٠

-نكن۔نريهلاتوسرااهنجوزلجرهللاقفالبوط

م؟و.تاےح,؟.٥۔
همةص:ىسنم۔دذتحعله:ذختمهنلالوسرهللاقفةجاحاه

٧ ٣ ٠ -. هتزنكَ,٠-"۔۔٦

تعل"لوسرهنتق"ذهيرازإالإيدنعام:لاقفاهايإ
-_7"٠_۔()}۔١ه-.1-ع{

:۔قن.هرتلشمتفرازإالبتلجكرازإاهتيظعانإ

هدد'------==....ح.........>

۔ثالتنهتخ"٦لاذمتتاريغنأنعاوممحأ:يوونلالاق0

.كلذيفتانبااكنهريغو
.هرض۔يتتمع:يقتتلتهوزدمباهنعقفتمةاوريفءاجو)٢(

.كنرازلالتسلج:ىورو)٣(



٩.-١إا۔ا. . 7 ٠٥

6ديدحنمئاخولوسلاف:.ةلتعنالوسرهللاقف)تشذلحاام

)),هتالح,ء....
كدنعله:لمهقلالوسرهللاقف،اتيشدجملفلجرلاسقلاف

١١ . . . 2 ... ٠ .٦7.
6اذكهروسواذكهروسيمهلاقن؟نارقلا٠ثيش

)٢رهتنااكط!أ7. كمماعكلاهنتجوز:ةثعهنلالوسرهللاقف{اهامسروسل

١١ .
.نارقلانم

خه٭»٧٢

دمصنلهسثدحنمةعاجملاهاورثيدحلا!_ساعنانع,هلوق-١

)٣)"يدعاللا

نالوقو5اهمسأىلعفقأمل:رجحنبالاق«ةأرماتءاج»هلوق_٢

مسانمهلقنةنوميموأكيرمث"مأوأميكحتنبةلوخاهناوماكحالايفعاطقلا

ةمدقملاينلاقو«"ينالاهسفن"تبهونإةنمؤمةأرماو+ىلاعتهلوقيفةبداولا
.كلذنمءيشتيالو

مالباهالكو{كليفنتبهو:هياوريفو«يسفنكلتبهو»هلوق_٣

. ءيشنآرقلانمكممله:ىوربو )١(

. نآرقلانمكممامياهتكتثكلمدقو:اهيلغقفتمةياوريفو )٢(

داود]الا٣وديَ[ لاق[ ٨٩٣ / ٢ ]يفاربطلانتسفثردحلااذهدنسو (٣(

ىسومنبلضفلاانثعشالاوبأانالاقليعاسانبانيسحلاودغاصنباان

مزاحيباىلعهرادمو:ينملاقيلطتلابحاصلاقو؛دعسنبالهسنعمزاحينأنع

لثمهنعةمالارابكهبثدحنيماتلاراصنموهويندلارانيدنبةلس

٠ هريغوثفاام

۔١٦



©ثكالذ:وحنوأ©٠©كليسفنرمأتىهويأءعفانملاكيلمتفانهتلممشسا»كليلمتلأ

.قادمملابكجورتأ:تلاقاهنأاكف،كلمتالرحلاةيقرنال{ةدارم"ريغةقيقحلافالإو

ةاوريفو0اليوطاتوكسيأردصالتمن«اليوطتكسف»هلوق_٤

.)هسأرأطأطمثهبًوصواهفرظنلادصفتاهلارظنف:نيخمدلل

فعقوو.هرساىلعفقأم.رححناالاق»"لحرهللاقن,هلوف_٥

.راصنالانمهبسحألجرماقف:يناربطللةيارر

ةنعهصئاصخنمكلذنال،يلاهئهَلقيملاهنجوز»هلوق_©
يلاعتلاق:.قادصنم"دبالف«(")نينمؤملانودنمكلةصلاخد:يلامتهلوقل

سفنباطنعيأ:ديع"والاق>)٣)ةلحننمخاقدصءاسنلاوت٬آو(

تانسحلاو2تانمؤلانمتانصمخلاو»:يلاعتلقو2ةللااهضرفيتلاةضيرفلاب

{2(!)'_رهروجأ؟نه؛ومتينآاذإمكلبقنمةباتكلاوتوأنيذلانم

١ اهبفَضّفخف:لاقومها٢هننسفثيدحلااذهيناربطلادروأو)(

٠اهدري"فهعفرورصبللا

اهسفنتبهونإةنمؤم“ةأرماو...»٠بازحالانمةنآلاةمتنو(٢)

امانلعدقو{نينمؤملانودنمكلةصلاخاهحكنتسينأونلادارأنإ"يبال

ناكوجرحكيلعنوكياليكلمهنامأتكلماموسمهجاوزأيفمهلعانضرف

٠ايحراروفغهنلا

نعكلَنبط"ناف2“ةلحن؟نهتاقدص"اسنلااونآو٤ءاسنلاةنآنم()٣

.اتيرمائينههولكفاسفنهنمءيش
باتكلاوتوأنذلاماعطو«تابيطلاكرلحأمويلا:هةدئاملاةنآنم()٤

نيذلانمتانصحملاو{تانمؤملانمتانصحملاو.مهلةلحكماعطو،كللح

يذختمالونيحفاسمريغنينصحمنهروجانهومتينآاذاكلبقنمباتكلااوتوا
.نرساحلانمةرخآلايفوهوهلمعطبحدقفنامالابرفكينموينادنخا

م۔-٢ -١٧



ينمي«())نهروجانهوئآونهلهانذإبنهوحكنافه:ءامالايفلاقو

؛هتبهزوجضرملاوهبلدبلازوجباملكناسايقلايضتقاناو«نهروهم'
.ةهريغللحتالةبوهومانأو،رهمابالإءاسنلاعضبم“رحةنانكل

اهتبهلوبقواهجوزتبيا(ةجاحاهبكلنكتملنإ)هلوق_ب

.بدانسحهيفو
فرظلاقلعتمربخلاو،أدتبملاين(؛نم)ةدايزب(يشنم)هلوق-ه

زوجيفءيشلةفصعفرعضوميف(هلااهتدنصن")ةلجو((كدنع)هلوقوهو
يفو،(اهي)اهيناثنيلومغلىدعتي(قدصت)وثماهفتسالاباوجىلعهمزج
.ىنعلاببسنايهوثهانااهقدصت:ةياور

© 0٦ هفصناهلف:انموقدنعةياوزيفداز(اذهيرازإالإ)هلوق -٩
. ءادرهلامو:لاق

قدصأنمنأليلدهيف(رازإالهتسلجكرازإاهتيطعأنإ)هلوق_٠
عيبلاطرس:نأ:هيفو،هيلعتمرحةراجقدصأنف0هكلمنمجرخائيش

حصيملهتروعفاشكنالهمفدهنكميالرازالااذهناكثيحف{هميلستىلعةردقلا

.هلع"حصيالهميلستىلعردقيالامكلذكفءهتأرماهقدنصي"نأهل

فورعملابنهروجأنرهوتآوهءاسنلانم٥ةيآلاهذهةمتتو()١

ةثحافبنيتأناف-نصحأاذافنادخ"أتاذختم"الوتاحفاسم'ريغتانسح"

نإو،كنمًتثعلا”يئخنملكلذ،باذملانمتانصحملاىلعام"فصننيبلف

.محرروفغهللاوكل"ريخاوربصت

ننسلايفيناربطلاهاورمك۔دمنبالهمنعمزاحيبأثيدحيفو)٢(
فصنلاذخآوفصنلااهطعأفهذهيندر"قشأنكلو:لجرلالاق_مهس/ج

؟نآرقلانمءيشكممله0ال.لاق

_- ١٨



. بلطافيأ«سمتلاف»هلوف _١
نأل،ديدحتلاالةنلابلادارملا:ليق«ديدحنمامتاخولوههلوف-٢

بلطاغنإهلعلليقو،ديدحمتاخنملقأولو«ءيشدوجوكلذلبقيفنلجرلا

جيوزتلازاجهتراشابذخآنممهنمو،ديدحمتاخرهماعيمحنأالهمدقيامهنم

؛ديهبعطقياملقاوهوثرانيدعبر"نملقإجيوزتلاعنمنممهنمو،كلذوحنىلع
موقهزاجأففلسلاهيففلتخاو،ديدحلابمتختلازاوجهيفوليق}قراسلا
ةيلجهنا.هلوقلقويبنلاليقاذهناك:اولاقوموقهعنمو(هنعيهلاتبثيملذإ

٠.رانلالها
روسنماثيشظفحتلهيا(؟نآرقلانمءيشكدنعله)هلوق٣

؟نآرقلا

يبالو،لئسفملانمعبساهناماثتدئاوفيف2اهانسروسلإ»هلوق٤

وأباهيلتيتلاوأ،ةرقبلاةروس:ةريرهيباثيدحنم(")ىئاسنلاو()دواد
نعهريغو(ث)خيشلايبالو«لصفمانمروسوةرقبلا:دومسمنبانع2")ينطقرارللو

:لاقسابعنبانع(ثةيويحنبورمعيبادئاوفيفوهرئوكلاكانبطعاان“إهسابعنإ
:لاقةريرهيبانعنسحدانساب(")دواديبايفو«روسسمخواروسعبرأيعم

ملامظفَّحةاورلانمالكنإباهنيبعمجو{كتأرمايهوةبآنيرشعاهملمفمق
.رخآلاظفحم

يفو4اهنكشحتكنأدق:انموقدنعةياوريفو«كلاهتحوز»هلوف_ه

.اهتجوز:نرثكالاةاوريفو{اهتكنتكتم:ىرخأيفو،اهكانجةوزيرخأ

))٢(۔٢)دواديبأننس)١( .) .(٢٦٢۔٢)يئاسنلا٢٣٦
نيطتلايفو(ه)_حاكلاباتكيف(٤)(٣ه٤۔٢)يطقرادلا)٣(

.هدئاوفيفةيويحنبرمعوباهجرخا(٣هه٥/)٢ينطقرادلاننسنعينلا

. )٢٣٧ ۔ ٢ ( دواديبأننسيف )٦(



و{رانيدبيبوثكتمبكضوصللهابلا«نآرقلانمكعمامب»هلوف_١٩
اهنال،نآرقللاماركإيأةيببسءابلانإيأ«نآرقلاهظفحماهحكنأهندر"

هنأنكمو٠ضايعلاق؛ةنكهلالإزوجبالكلذو،ةبوهوماىنعمبذئنيحنوكتت

امإ؛هنعاتوكسمرهملاكلذيقبيوزاهلهيضرذإ،نآرقلانمهعماممهل:اهحكنأ

مذإربيخلوتقملاىدَو3و،ناضمريءىطاولانعرفكاكهنعقدصأهنال

دحىًحاضيوفتهحنزأو«هتمذيفکادّتملا3]وأ.هتمأبًاقنرهلدأفلحم

هلهآلضفونآرقلاملعتىلعََض“رحيلو،نآرقلانمهعمامبهسكتيوأ«ًاقادص

لعاهنكشحكنادقو()ينطقرادلادنعدوعسمناثيدحيفو؛هبمهتعافشو

اذهو،كلذىلعلجرلااهجوزتف،اهتض"وعةللاكقزراذإو©اهملعتواهثرقتنأ

.لايتحالاكلذيوقيدق

ىلعنورخآهبلدتساو«ًاقادصخانملالعجزاوحىلعثيدحلابموقلدتساو

ثدحاضيأهللديو،روهجلالاقهبو،نآرقلاملعتىلعةرجالاذخآزاوج

.لعأةناونورخآههرك7ةنا'باتكارجاهيلعمتذخأام"قحأنإ:حيحصلا

زوجيوياموعالنلارمزوجبامباب

هيخأةبطخىلعلجرلابطخينأيهنلايفءاجام
..َ٠ًم٤ً

"يردلاديعسيبانعديزنبرباجنعةديبعوبا٨
٠۔ء(ت۔.ه.۔هتلاإك٠ة. َء٥

الو"هيخأةبلطيخىلعمكدحا'نبال:لاقولتينلانع
٠4 7 ٠ :.1

.هيخاموسىلع"مواس
خههه

٣٩٤«يلهدطهننسلايف(١ر / ٢

٢ _٠.٠



هانعمنتسلابابرالثيدحلا:2“يردللاديمسيبأنعههلوق_١
.رماعنبةبقعثيدحنم(")ملسمو})دمحادنعوهو،رخأقرط"نم

نع()كلامةياوريفو،ديكأتلانونبيٌنبطخنال»هلوق_7

«الهلمجيضتقتفنصلاةياورو،نونالب{مكدحا٬بثطخنال:ةريرهيبا

نالةيفاننوكتنأةربرهيباةياوريفدوجوملالاتحالااهفسيلو2ةيدان

أتلا هيفيهنلاناةيوونلايكحو؛ةيفانلادنعالةيهانلادنعنوكياغاديك

لطبيميرحتيهنبسيلو،بيدأتالانهيبنلاناةيباطخلالاقو،عاجالابميرحتال

نييوميرحتلهنوكنبةمزالمالو:رححربالاق؛ءاهقفلارثكأدنعدقعلا

نولئاقلافلتخامم؛دقعلالطبيالوميرحتلمهدنعوهلب؛روهجلادنعنالطلا

تنذايذلاارثووأةباجالابةبوطخلاتحرصاذاميرحتلالعليقفميرحتلاب

٠محرتالفدرلبحيرصتلاعقوولفؤهل

عنمال:ليقو،ةباجالارابتعاىلعلديامثيداحالايفسبلهنأببقعتو

.يرهاظلادوادلاقو،ثالذىلعليلدالو،قادصلاىلعيضارتلادمبالاةبطخلا

.هدعبالهلبقحسفيليقوهدعبولوخدلالبقحاكنلاخسفيناثلااهجوزتاذا

١ ٧٦٨٦)هدنسميف() / (١٤

٣٨)هحيحصيفو؛٢) / رماعنبةبقععسةسامنبنمحرلادبعنا(٤
نمؤملل٢زحالفنمؤملاوخأنمؤلا:لاقةلعةنالوسرنا:لوقيربنملاىلع
.رذيىتحهيخاةبطخىلعبطخيالو5هيخاعيبىلععاتيينا

٣ ٥٢٣رأطوملايف() / ١٩)يراخبلاهجرخاو(٢ / بانكيف(٧

.هيخاةبطخىلعبطخبالباب)يفحاكنلا

_٢٩١



فمضتو‘حاكنلا'ةطخيهءاحلارسكب«هيخاةطخىلع»هلوق_مه

ةبحلازوبحتالف٤فلاخلاوقفاوملالمشيفةمالامالسالاةةوخاهيخابدارماو«هريغ

ليستوسطاملاتيمشنومالسلاكةماعلامهقوقحنمكلذنالمهنمدحاةبطخىلع

بطخنافيفعللزاجًاقسافبطاخلاناكنإليقوكلذوحنوهيلعةالصلاوتێيلا

ريغقسافلانوكيف«ةفيفعةبوطخلاتناكاذامهضعبدنعهجتموهو(هتطخلع

ةمالعاهنمتردصاذاكلذروهملاربتعيملوزةبطخالكهتبطخنوكتفاهلؤفك

ثيدحلايفةوخالالعبقسافلاةبطخىلعةبطخلازاوجقلطانمآةلملوءلوبقلا

ىلعةأرملاةبطخمبرحتىلعهبلدتنساوءهريغرهاظلاو،ندلايفيلولابةصاخةوخا

ىرخاةأرمابغرتناهتروصولاجرلاكحيءاسنلاكاقالاىرخاةأرماةطخ

اهفنيفهبغرتوهوعدتفىرخاةأرماءيجتنفاهييجيفاهجوزتىلإهوعدتفلجريف
؛ةدحاوالاجوزتيالناىلعبوطخلامزعاذااذهلحمو7اهلبقيلايفهدهزو

.ميرحتالفاهنيبعمجاذااماف

وااقفاومناكلسملاهيخإبدارملا2هيخاموسىلعمواسيالوههلوق-٤

هيفةكحلاو7مالسالايفةماعلاقوةحلانمهموسىلعموسلانعيهنلاف«افلاخم

نراف{دداوتلاىلععايجالاوبولقلا٬فالتثاهتبطخىلعةباطللانعيبنلايفو

نمهبحاصللصحامعرهموسىلعمواسواهيخاةبطخىلعبطخاذاناسنالا

الف٬مالسالامومعيفاينع"يهنلاعطاقتلاوربادتلاثرويفدقحلارمضيفثةرفن'كلذ

ةوخالاىلعثيدحلايفةوخاللالمح"يلولاريغموسىلعموسلازاجانملوقلىنم
ترهظلكلذىلعرصقولهناف{ةيالولاىننمميتلاةوخالايهو7ندلايفةصاملا

اديزينميفضرعمهنافءادنلابعيبلاكلذنمىنثتسيو7رادتلاوعطاقتلاةدسفم

الومالسالايفخأبسيلهنالرئاجهموسىلعموسلانافڵكرملاىنتسي'كلذكو

عممهنبنيذساانيبةروذحلاةدسفملاهعمىثلخت"الف«نيلسملانييوهنيبةفلإ

٠ملعاهللاوضمب

س٢٢.



ارنلافوأرملاوأ.7مأرلاىبعمنأىہلايفءامام

ةنوينلانعةريرهيبأنعديزنبرباجنعةديبموبأ٩-

."اهتلاخوةأرملانيبالو5اهموةأرملانيبممأل:لاق

خههخ«

"يراخبلاو)0١١أطواايفكلاماضياءاورثيدحلا(ةريرهيبانع)هلوق_١

نعةرتاوتمهقرطرثكا“ربلادبعنبا:لق،اضياهانعمةعاحالو()ملسمو

.كلذكسيلوهبد“رفثهنأموقمعزويةريرهيبا

الوجيوزتلابالاهتلاخوةأرملانيبالواهتمعوةأرملانييعمجال)هلوق_7
اهادحاصيصختسللذإ(اهحاكنلطبًاعماهحكنولفمامرحثيحويرستلاب

عجلانال7ةيناثلاحاكنلطبابترماهحكنناف،ىرخالانمىلوأبنالطبلاب

نسح:لاقو()يذمرتلاو()دواد.يباةياوريفكلذنيبدقو،اهبلصح

70.

.ديزنبراجةاورنعهظفلفلتخبالو
٢ ملسميفهدنسوهظفلبو،(١٢٣٧)يراخبلايفهظفلبثيدحلاو()

١٣٤ ٤ .()

. ) ٢٢٤ ٢ ( ننتىلايف ]٣(

٥٧)يذمرتلاحيحصيفيأ)٤( _ نعرماعءاورثيدحلااذهو،(٥

.حيحصةريرهيبانعهعامس:يراخبلالاقو،حيحصنسحوهو،ةريرهيبا
_٢٣



ةمعلاالواهتمعىلعةأرملاحكنت'ال)١(هيفوةربرهيبانعرخآهحونمحيحص

ىلعىرغصلاحكنتال7اهتخاةنباىلعةلالاالواهتلاخىلعةأرملاالواهاةنباىلع
خالاتنبىرغصلاوةلاحلاوةمعلا:ىربكلاوىرذضلاىلعىربكلاالوىربكلا

'ىجبلاذلو،نايبلاوديكاتلاةهجىلعريسفتلافطعنموهوتخالاتنبو
ىلعقدصيةلاحلاوةمعلاظفلو2عماتمرحةيناثلابلخدنإ:ليقو٬فطاملابانب

لماشميرحتااو،نولعناواذكهو«اهباةلاخواهباةمعىلعواهتلاخواهتمع

يهامنا.ةقيقحةمسلا:يوونلالاقو،ةديعللاوأةيرقلااهتمعنييواهنيبعمجلل

تخأةلاحلاوالعنإودحلاباوأ"دجلاتخاىلعًازاحمياقلطتو،بالاتخأ

:اولاق٬بآلوامألةدجلاتناكءاوس2ةدجلاماوامالاماتخاىلعقلطتومألا

هيلعفلسلاضعبساقو،ماحرالانيبةميطقلافوخاهنيبعمجلاميرحتيف"ةلعلاو

قيرطنملةالللاجرخاوةلاحلاوةمملايتنبومملايتنبانييمجلاعنمفةبارقلاةلمج

مهنأنانعورمعوركبيبانعهيبانعةحلطيبانبةنادبعنبقاحسا اوناك
مملاتانبنيبعمجلاروهجلازاجاو«نئافضلاةةفاخمةبارقلانيبعجانوهركي

نسحلانبنسحلانع(")يراخبلاىكحو،هدرومىلعصنلااورصقولاحلاتانبو

)٥٦۔٥(يذمرتلاو(٢٢٤۔٢)دوادوباهجرخأيلاتلاثيدحلاو)١)

يذمرتلاىورو،يذمرتلاثيدحهبشلاديدشديزنبرباجنعبابلاثيدحو

نباثيدح:يذمرتلايسيعوبالاق«ًاضيأسابعنبانعةمركعنعثيدحلاىنعم

‘ملعلالهأةماعدنعاذهىلعلمعلاو«حيحصنسحثيدحةريرهيباوسابع

.اهتلاخوأاهتمعوةأرملانببعمجنألجرلللحمالهنأافالتخامهنيبمعنال

١١(مرحناموءاسنلانملحام(بابيفهاكح)٢) عجو:هظفلو)٧

(.ةليليفمع"يتنبانيبيلعنبنسحلانبنسحلا

_٢٤



هلوقلمبرحتهيفسيلوةميطقللديزنبرباجههركو:لاقمعيتنبانيبعمجهنايلعنبا
حاكتلااذهلطباادحالعأال:رذنملانبالاقو(كلذءاروامكلةلحأو):ىلاعت

.همرحينأاذهلثميفسايقلالوخدبلوقينممزايناكو:لاق

اهنألهميرحتبليقف،اهريغنمهتنباولجرلاةأرمانيبعمجلايفاوفلتخاو
رلاةلزنماهعميهفًاضياو٬هجولااذهنماهتمع ليقو.اهمابلخديتلاهتبسرعملح

هنأ(١)ساعنبانعينطقرادلايورو(هزاوبحمليقو>ميرحتنودكلذةهاركب

اضياينطقرادلاىورو4علخونيتقلطدعباهريغنمهتنباولحرةأرمانببعمج

لجرةأرمانيبعمجهناةلبجهللاقيةبحصهلتناكرصملهانملجرنع
يبعةأرماويلعةنانببرفعجنهنلادععمجويراخبللالاقاهريخنمهتنباو

نأةناوريفوءةيلشهنلادوعسمتنبىليليههتأرماوبنيزيهيلعتنبو:هريغلاق

مأوبنيزيفنيتياورلانيبضرامتالو:لاق2ةمطافتنبموثلكمايهيلعةنبا

هتمصعيفيليلءابعمىرخادمبةدحاورفعجنبةتنادبعاهجوزتهنألموئلك
.ملعاةنلاو

ينراملاموحللحأنعو:هنلاىهيهنلايفءامام

نبايلعنعينغلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأ١ه
٠ } . . 7ِ5

ربيخمويواسنلاةنمنع"ألمهللالوسرىهنلاق١بلاطيبا

3ةيسنإلارمحلا1انعو

خهدهخه

لجرلاربخيطقرادلايوريةحفصلاهذهيفو(٤٢٤)هننسيف)١(
.ههركينملاناكوبوألاق:لاقمثةلبجىسلايرملا

_٢٥٢۔.



أيضااليخاري6١١قال: ءاورثيدحلا(بلاطيأنييلعنعينلبآ):هلوق ١

ينبانسحلاوةنادهعنعباهشنبانعكلامانربخافسوينبةنادبعانتح
. هركذميلعنعاهيبانعيلعنبدمح

يبنلاهيجوتيفءالملافلتخا.حلا(يللكةنالوسرىهن):هلوق٣

{ىوقأميرحتلاو٬ةهاركلاىلعهلمحنممهنمو،مبرحتلاىلتهلمحنممهنيفكلذنع
.قالطالادنعيهنلايفلثصسألاهنألو،ىرخأةلدأل

تناكاهنأكلذوءاسنلاةمتمنع:هلوقم مالسالاردصيفوةيلهاجلايفالالح

اهاطعألحألامتاذافةنولعممايأطرشىلعاذكواذكبلجرلاجوزتينأيهو

ينيديزتوةرجألايفكديزا:اهللاقمايألايفهديزننأبحأنافاهلضرفيذلااهرجأ

حاكتلانمهريغكندهاشويلونمهيفّدبالو٬كلذتلفةأرملاتءاشنافمايالايف

لوقلارثكاو،ةوبكالوىنكسالوةقفنالوةدعالكلذكوناثراوتيالاهنأالإ

خسنتملةيقاباهنإليقو؛ثيدمحلااذههخسنليقو‘ثاريلاةنآهتخسنليق،خوسنمغنأ

كلمادبعةرف"ضوأوغيبرلانهذلاةمتانملاق:هبو،سانلانملقالالوقوهو-

ينعتم'نمتدجوول:ةرفصيبأنعدجوبو«مهنعةنايضربو,حعنبدحوترفصنا
حاكنيفرمعينعاطأوللاق:هنأاينعةنايضرسابعنبا(نعو):تمتمتسال

.يقشالإانزلاىلعدلببملةعتلا

نومأملامماانك:لاق.روصنمنبدمحم.تدَحنو؛لاقنايعألاتايفو«يفو»

اركبءانيملايبألويلثكانبئجيلاقفةعتملاليلحتبيدونفمافماثلاقيرطيف

وهوهيلعانلخدفلخدانأىلإاتكسافالإوالوقفاهجولوةالانيأرنافذيلاادغ

دهع..ىلعو&ةلالوسر.دهعىلعانتاكناتعتم:ظاتنموهولوقيوكاتسي

١٢)يراخبلا)١( / ٥٤٢أطوملايفهلثموءيرهزلانع(٧ / رظناو٬()٢
١٣١)ملسمحيحص / ٤٩يذمرتلاو:(٤ / ىربكلاننسلايفيتيبلاو{()٥

.)٢٠٦/٧(
`٢٦



هلمفامعىهنتىتحرمعايتنانمواهنعىهنأانأوهنعةللايضرركبيبأ

روصنمنبدمحمىلاءانيملاوبأآموافهنعةنايضرركبوبأوفلكةنالوسر

نبايحبءاجفانكسمأف؟نحنهملكنلوقيامباطللانبرمعيفلوقيلجر:لاقو

نينمؤملاريمأي"مغوهلاقف؟أرينتمكارايلام:يبحيلنومألالاقفانسلجوسلجفثكا

معنلاق؟انزلالاقانزلاليلحتبءادنلا:لاق؟هيفثدحامولاق{مالسالايفثدحال

نملاق؛اذهتلقنانمو:لاق7انزةعتملا لوسرثيدحولجوزعهللاباتك

منيذلاونومشاخمهتالصيفمنيذلانونمؤملاحلفادق):ىلامتةنالاقجلكةنا

الانوظفاحمهجورفلمهنيذلاو.نولعافةاكزللمذلاونوضرعموغللانع
مهكئلوأفكلذءاروينتبانمفنيمولمريغمهنافمهنامأتكلماموأمهجاوزأىلع

يتلاةجوزلايهف:لال:لاق؛نيمكلمةعتملاةجوزنينمؤملاريمأال(نوداملا

راصدقف:لاق،ال:لاق؟اهطئارشاملودلولاقحلتوثروتوثرتةللادنع

دمحمينبانسحلاوةللادبعنعىورةيرهزلااذهو«نداعملانمنذهزواجتم

يدانأنأهلهللالوسرينرمأ:لاقبلاطيبأنبيلعنع.اهب]نعةيفخملانا

:لاقفنومأملاانيلاتفتلاف2اهبرمأدقناكنأدمباهميرحتوةمتلانعيهنلا

مهنمةعامجءاورنينمؤلاريمأ:معنانلقف؟يرهزلاثيدحاذهنمطظوفملا
تايفولايفهركذاذكاهباودانفةمتلاميرحتباودانةللارفغتسا:لاقفكلام

انإوعيشتلاىلإليمنومأملاناكوثاهتدجواكاهتلقناذهلوةنسحةرظانميهو

{()ةبلغلاورهقلابةرامالاتابثإيفمهتدعاقىلعايرجنينمؤماريمأبهنوعدي

١ فاخنبدمحممهنمةعامجةمتلإبلوقلانعسابعنباعوجزئوردقو()

نبديمسبلصتلاهدنسب(رابخالانمررغلا)هباتكيفعيكوبفورملايضاقلا
لاقىنحاهفسانلارثكادقف،ةعتملايفلوقتام:سابعنبالتلقلاقنيبج"



لكأنعو)هلوق& رسكبسنالانمةيلهألايأ:(ةيسن"الارثلاموحل

ملو،ةشحولادضنيتحتفبسآألانأيرهرجلاحرصو«نونلانوكسوةزملا

فصونمذخؤيو،تباثةفللايفوهو«نوكسمشمضبثيدحلاتاياوريعقي

.ةيثشحولارجلالكأزاوحةيسنالابرجلا

مويهيةنالوسرىهنهظفلبكلامقيرطنمحئابذلايفيراخبلاجرخأو
ةياورنمملسمهحرخأاذكهو«ةيلهألارجلاموحلنعوءادنلاةعتمنعربيخ

ةبالوسرذانومعزي:ديزنبرباجلتلق:لاقرانيدنبورمعنعويةنييعنبا
اندنعيرافغلاورمعنبكحلاكلذلوقيناكدق:لاقةيلهألارملانعىبنإ

يلإيحوأابفدجأاللق):أرقوسابعنبارحبلاكلذيبانكلو،ةرصبلاب

٩٥)راطوألالينيفو«يرابلاءاور(امرحم / متياغإلالدتسالااذه:(٨

ىلعصوصنلاتارتاوتدقفةيسنالارجلاامأو2اهيرحتبصندربملينلاءايشألايف

:رعاشلااهف

؟سابعنباىوتفيفكللهحاصايهسبحلاطامخيشالتلقدق

سانلاردصمىتحكاوثمنوكت“ةسنآفارطألاةخرىرتلهو

عوجرلاىورو4اهنعىهنوأاههركف،معنتلق؛رعاشلااهيفلاقدقو:لاق

نابكرلاكايتفبتراسدق:سابعنبالتلق:لاقريبجنباىلاهدانساباضيأيبالالا

،تيتفأاذهبام«ةللاناحبس:سابعنبالاقف،نيتبلاركذو{ءارثلااهيفتلاقو

الإيمامو .رطضملاالإلحتالةتيلاك
٢٠٦)يربكلانتسلايفيقهيبلااضيأعوجرلاىرو / يفةناوعوبأو(٧

ناسوعوجرلاتاياورسابعنبانعقاسنأدمب)حتفلايفلاقو«هحيحص

تناكةبزملةعتملايفةلييبنلاصخراغإ»:يذمرتلادنعذاعمنبلهسثيدح

.اضمباهضعبي"وقيرابخأهذهف:هظفلام)كلذدمباهنعيهن7«ةديدشسانلاب

موحللكأ)"حرمصقن(٭) .دنسلااذهرشىلعفرشلاققحلااهمف(رمحلا



ةيآلااضيأو{سايقلاىلعوليلحتلامومعىلعمدقمميرحتلاىلعصيصنتلاوككلذ
.(يندمربيخموبثيدحلاو)،ةيكم

ةرذّعلالكأتتناكاهنألوأ،رهظلاةلقةفاخماهنألةفميرحتلاةلعيفاوفلتخاو

كحلاللعيناعنامالو،رخأللعتدرودقو:ظفاحلالاقسمغتملاهنألوأ
ولف2ليحلابةضراعملابهنعببجافرهظلاةلقةيشخليلعتلاامأ،ةلعنمرثكاب تناك

كاهلإممتجاحةدشواهتزعومهدنعاهتلقلعنملاىلواليجلاتناكلةلوجلالحألةلعلا

اهنوكبقلطملااهمرحتةلعنيبومهتعاحمفمهلصخرزيةنالوسرنألمتحنو

.تارذعلالكأت

ةنادبعولعةيلهألارمحلارحتهلبيبنلانعىور:ربلادبعنبالاقو

نبا ديناسأبيسألارهازوسنأوىفوأيبانبةلادبعوءاربلاورباجوورمع

.نراسحوحاحص

ينأربوىنبربمرحلاناءامام

١ لاق:لاقنافعنانايعنعينالبلاقةديبعوأ-١

"باطخالو""حكشالو"رحلاحكشالنلقهللالوسر

خه»ه«

هينيذمرتللسيلوثيراخبلاالاةعاجملااضيأءاورثيدحلا_١
ةنأرادلادبعيبيخأبهو"نبٍهيَبثننععفاننع"كلامىورو('بطخالو)
:نامرخماهوجاحلاهريمأرذثموينإبأو«نانعنبنابأىلإلسرأةنلاديباعنبرمع

رضحتنأ'تدرأوريحنبةيبشتنبرمعنبةحلطحكنأنأ"تدرأدق

:ةطقةنالوسرلاقلاق:لوقب:نافعنبنانعتصتس:لاقفنابأهيلعكلذركنأف

."بطتبتالو'حكنليالومرلحلاحكنيآال



ةلمهملاءاملانوكسوفاكلارسكوهلوأحتفب('حيكشتيال)هلوق_ب

وأ]جحبمرحأنممرحلل"دارملاوهسفنل'ديقعتياليأ"ةيهان(ال)ةنأىلع
.ةرمع"

ىلعءاملانوكسوفاكلارسكوهلوأمضب)'مكيليال(هلوقو_٣

ةلاكوبالوةنالوبَةأرماجوزيالءانئموءةحيحصلاةباورلاهنأ"يباطملاركذاكينلا
.فحصدقفيناثلانمفاكلاحتفنمو:يركسملالاقڵمارحالاةدميف

‘ اهجاوزبلطوهو0ةأرملابطخماليأ)٠‘بطخةالو(:هلوق _٤

: ليقولوألارهاظلاو«دقَسلاِيديةنييحاكنلايايطخنوكيال:ليقو

‘ و"‘حاكنلايةرافسلاهبديربنألمتحم حاكنلاةلاحةلطلاديربنالمتحم

. ةركلللباقظفللانأيني

لعةطخلافيبنلاةصفاشلالمحو&ُعونمهتالاتحاعيمجتوهو:تلق

،روهجلادنعمحرحتلاىلعدقعلايفيهنلاناف٬ثيدحلاقايسفالخوهو{هيزنلا

نروّفوكلالاقو{ءازجلاهمزلوهدقعلطبدقعولف٤كلذيفقفاوتةيمفاشلاو

سيلهنأبثيدحلااذهنعاوباجاو،هحااكنإومرثحلا!حاكنحصي:ةفينحوبأو

عستيالهكسننبهلاغتشالهنأو5هلاحنعرابخإَوهلب«مرخلاحاكننعيهن

&دقملاالء'طةولاانهحاكنلابدارملانابو7هلغرفتيالو،حاكنلادقمل"هنامز

.اميسال'يأ(حكنيال):هلونف

هلمحو،لاحلاةياكحىلعاليهنلاىلع"مزجلاةحيحصلاةياورلانأببقلملاو

؛ماملاوصاخلااهتفرعميفكرتشيةيضقنعلب"يعرشرمانهًارابخإنوكيالاهيع
نابأنافاضيأو،يلوأهتهجنمالاممتالينلاتايعرللاىلععراشلامالك"لمحه
ةحلملاهيلعماقأوةناديبعنبرمعىلعركنأو،يهلادارملانأمهفثيدحلايور

&دحأثزكهملمبررقمرمأوهذإهيفةدئافالء'طةولاىلعحاكنلا'لمحو٬ثيد.اب
ةنأف5ةيناثلايفحصيمليلوالاةلجلايفححصولوهيوارمهففالخوهفاش

_٣. _



لوأفهرينلدقعلانمعنم؛اذإو،كشالبجيوزملانع؛يهن('ثعكنيال)هلوق

.ملعأهلاوهسفنل

ى,,ه,.٩هت.

,ديزنبرباجنع,بئاسلا"نبماضلاقعيبرلالق-٧
ةنومنيس١هتلاخجرتلو"ينلاذإ١:ساح.نان

٣دو.‘,.املاتز
مرحموهوبراخاتس

خههخه«

جوزت“يراخبالوء0ا)ةعاجلااياهاورثيدحلاسابعنبانعهلوق_١

ىورو5(٢لفرسبتتامولالحوهواهبىبومرحموهوةنوميممعيبلا
ىنبوالالحةنوميمجوزتنلهنلالوسرنأعفاريبانع()يذمرتلاودمحا

):(ةحامنباوملسمويذمرتلاودحاىورو0انيبلوسرلاُتنكو6لالحاه

©لالحاهبنبوكالحاهجوزتهلعينلاناةنوميمنعمصألانبديزبنع

ابحوزت(})ةحامنباوملسمظفلو5اهفاهبىنبيتلاةلظلايفاهانفدففرسبتامو

٧“١)هحيحصيفملسمو،(١٧٣۔٤)يراخبلاهاور)١( - نباو(٤

٣١٠(ةحام - .)١

٠ ةكمنملايماةرشعىلععضومءارلارسكونيسلاحتفب:فرس )٢(

٠) ٢٠١٤ و ١٩١٩ - ٣ ( ءاثعنلايبانعهدنسميف )٣(

١٣٧)ملسمدنسو)٤( - يباديزنبرباجنعرانيدنبورمع:(٤

٣٣١(ةحامنباوساعنبانعءاثعثلا ٠ - .ملسمدنسكهدنسوي)١

١٣)يراخبلايففسابعنباثيدحنمًاضياحصو)٥( بابيف(٧

وهوومينلاجوزت::سابعنباانأبنأ:لاقديزنبرباجنعمرحملاحاكن
.(٤٠٠)يطقرادلاننسيفوهو،مرحم

_ ٣١ _



ةياورلأفالتخانمأشنف٤سابعنباةلاخويتلاختناكو:لاقلالحوهو
اما،ةنوميموعفاريباةاورتحجرو{مرحلاجيوزتةحصيفسانلافالتخا

انافةنوميماماو،سابعنبانمةصقلاملعاوهواهنيبريفسلاناكهنالفمفاروبا

وهوجهللالوسراهحور:مهضمبلاقو.لامجلاملعايمو©ةصقلاةيحاص

.ةكمقيرطبوفرسبلالحوهواهبىبحشمرحموهواهجوزترمارهظو«لالح

تخاتناكابنعهنلايضراهنإفسابعنباةلاخيا)هتلاخ(هلوف_٢

لاقو>اهبسنمدقتدقوسالادالواماىربكلاةبالوثرالاتنبىربكلاةبل

يفءاضقلاةرهعفعبسةنساهحوزدعت:هنالوسراهحوزت:ةباغلادسأيف

اهرماتلمجفاهبطخفاهيلابلاطيبأنبرفعجتفعةنالوسرلسراف،ةدمقنايذ

لاقسابعلالبليقو،تعةللالوسرنماهجوزفبلطلادبعنبسابلاىلا
له\ىزعلادبعنبمريبأنمتم٤أتثراحلاتنبةنوميمنإ::نهللالوسرل

.ةنةلالوسراهجوزتف؟اهجوزتناكل

امرحمناكةنوميمهحوزتلاح:لهنينعي(هرحوهو)هلوق_٣

نب١مهو:لاقبيسلانبديعسنادوادوباىورو؛عبسماعيفءاضقلاةرمعةرمعلاب

يباوةثئاعةاور,نزمحصدقهنأببقعتو«مرحموهوةنوميمجوزت:هلوقيفسابع

نباقلطاف،لالحوهومرحلاضرأيفاهجوزتهناهانعمليقو(')هوحنةريره
ثيدحةباغنالاقيناىلوالاو١)ادجديعبوهومرحمهنأمرحلايفنمىلعسابع
مرحلاحكنينانعيبنلافلوقل١حيرصضرلامتاليمولعفةاكحسابعنبا

.ملعاةنناو،لوقلاكلذمومعنمهلرصئصحعوليهلعفنإلاقيوا،حكني"وا

ج

يفيوغللاديحلالاق،ىحصفلاهبيضرتحيحصسابعنباقالطانا)١(

.مارحلارهثلايفوأهيفلخد(لجرلا)مرحأوةكممرحمرحلا:طيحلاسومانلا



٥م,م

ىسرملازميلوىفءامام

5..ءِ۔هى
١ ءاج:لاقكلامرٍسدانعرباجنعهدمعوا-٣

,١ _ ٨..هتاإصذ٢.ه۔2 ..٣..ه٠
ةرفصرثاهبوؤثثعهنلالوسرىلإفوعنبنمحرلادبع
:274...عذ2هتبالكذاى7

هالوسراي:لاقف؟كبام:ةفعهللالوسرهللاقف٢

٦س.٥.؟7حعهت1 َِ ٥ ٥

:لاق:اهلاتنسكلاقف٠٨راصنالانمةارص|تحور

\ه۔۔هههتنالكؤ,7..٧۔.7.س

َةاشولو5وا:جرهللالوسرلاقف.بهذنمةأوت

خ»٭»»٭»٧٨

ثيدحنم(١)ةعاجلااضياهاورثيدحلا(كلامنباسنأنع)هلوق_١

نعسنانعديمحنعكلامنعةدابع"نعحورهاورربلادبعنبالاق«سنا
.نمحرلادبعدنسمنمهلعجلاق(ءاج)هنانمحرلادبع

ثراحلادبعنبفوعدبعنب(فوعنبنمحرلادبعءاج)هلوق_٢
فهمساناكدمعأىنكي)يرهزلايرقلاةرمنبالكنبةرهزنبا

ءافذلاهمأو٤نمحرلادع:هللالوسرهاهسفةعكل١دعليقوورمعديعةيلهالا

ملساو،نينسرشعبليفلادعبدلو،ةرهزنبثراحلانبدبعنبفوعتنب

٢٠ليراخبلاهاور)١( _ :سنأنعليوطلاديح"نعكلام:هدنسو(٧
،كلامنبسنانعتباثنعديزنبدامحهدنسو)١\٤٤۔٤)ملسموكلامنب

٢ةحامنباو)٢٥(يذمرتلاو»سنأنعديمحوةداتقنعةعشو _ )م.)١

١٤٣(٠ىرادلاولوالاملسمدنسةحامنباويذمرتلادنسو _ .)١

-٣م۔مم.



ىلااوقبسنيذلاةيناملادحاناكوزمقرالارادلعةنالو..رلخدينالبق

نيلوالانرجاهملانمناكو«ركبيباديىلعاواسأنذلاةلادحاومالسالا

،عيبرلانبداسنيبوهنيبجكةنالوسر'يخآوةنيدملاىلاوةنبحلاىلارحاه

:هللالوسرهثبو4:نلهلالو..رعماهلكدهاذملاوًةادحأورديدهشو

حتفنا:هللقو«هفتكنبباملدسوهديبهممعوبلكىلالدنجلاةمودىلا

ضراةبلعثنبعبصالاناكو_مهغيرشلاقوأ3مهكلمتنبجوزتفكيلعةنلا

نباةلسابأهلتدلوفغبصالاتنبرضا"هتنباجوزتفمهفيرمثيلكلامضعض

رمعمهراتخانذلاىروشلادحاوةرشعلادحاهنعهللايضرناكو\نمحرلادبع

نباوسابعنباهنعىورو«نيهسمللراتخاوهسفناهنمجرخأو،هدعبرمالل

بعصموةماسوباوديمحوميهارباهونبو،معطمنبريبج'وسنأورباجورمع

نباةلادبعونمحرلادبعتخانباوهوةمرخمنبروسلاونمحرلادبعدالوأ
.مهريغوناثدحلانباسوأنبثالاموةعيبرنبرماع

ني۔هخبىصواو{ةنسنيعبسوسمخنباوهوةنيدلابنينالثوىدحاةنسينوتو
.ةناليبسيفرانيدفلا

نمهبتقلعتةرفصرثاهدلجواهبوثبويأ(ةرفص"رثأهبو)هلوق_٣
يهنلاو:ليقهرثايانارفعزننم"ع"در“هبو:ثيدحيفوءهبرضفامىلوأاذه؛سورملا
،سورعالهيفصخريليقو«ءاسنلابهبشتلاهبدصقامصاخلجرلارفعزتنم

هلمل:ليقو،هسرعمايأباشللهيفنوصتخرياوناكمهناديبعوباركذو
سلبمالسالالواحكنينمناك:ليقو،ريسيهنالهيلعركنيمةلع

.فورعمريغاذهورورسالةمالعةرفصبًاغوصمابوث

يفواذهاملاقف:ةياوريفو؟كبلزنءيشيايا(كبام)هلوق_٤
هلاؤسوهباحصاريبكلاداقتفاهيف:ضايعلاق؟اذهاميا"ي,هةلاقفةاور

&هنع"يهنملالاؤسلاةرثكنموهسيلوثملاحنمهيلعفلتخبامع

.٣٤ _



مهنابهباجاف،بيطلابخمسنلانعىهنناكهنالراكناهنالمتحم:ييطلالاقو

.سورعلانمهبقلعتامناوهبخمضتي
نباريبزلانأالإمستملو:رجحنبالاق)راصنالانمةأرما(هلوق-ه

همساو&ءارهرخآةنكاسةئيتحتنيبنيتلمهلاحتفبرسيحلايباةنبااهنبمزجراكب
.ةنادبعنانعاباومساقلاهلتدلواهناو،يراصنالاعفارنبسنا

هناهيفواهتقدصامكةاوريفو،ارهميا(؟اهيلاتقسمك)هلوق_٩٦

.رهلانمحاكنلايفدبال
ىرخايفوبهذنمةاونةنزةاوريفو)بهذنمةاون(هلوق_٧

يتلايموىلوآلاةاورلايدوادلاحتحروبهذنمةاوننزوىلعةأرماتجوزت

نذلانابرجحنباهبقعتو،ةاوننزوىورنمةاورركنتساوفنصملادنع

ةدحاودارملاليقفبهذنمةاونبدارملايففلتخاو،ظافحةمئاكلذباومزح

عبرذئموباهردقناكليقو«مهاردةسمختناكذئموباهنعةميقلاناو،رمتلاىون

؟هبنزوباملارايعملعجبفيكفنزولايففلتخبرمتلاىوننابدرو«رانيد

هلقنو٤فقرولانممهاردةسمخهتميقامعةرابعبهذنمةاونلاظفل:لفو

ةنالشث:ليقو(مهاردةسمحبهذلانماهنزو:ليقوثءالعلارثكانعضايع

عبرةنيدملالهادنعةاونلا:ةيكلاملاضعبلاقو3عبروةنالثليقو\|فصنو

تنرومبرأةيقوالاو5ةيقوافصنسشنلاو«"شنلابرةاونلا:يفاشلالاقو0رانيد

يهومهاردةسمخعفدنمحرلادبعذإ:ديبعوبالاقوءماردةسمخنوكتف«اههرد

رهلانوكينازوجهناىلعلديثيدحلاو؛ةيقوانوعبرالايمستامكةاونىمست
لثمناىلععامجالا:ضايعلاق)١اهوحنوبهذنمةاوننزوكريقحائيش

.كلذهبشأاموديدحلانممتاخلاورمتلانمةضبقلاوكاوتسلاونيلعنلاك(١)

_مو



قرخو،حاكنلاهبلحمالوًاتادصنوكيالةميقهلالولةومتلياليذلاءىدلا

ةلعهلوفبداروريعشنمةبحناكولوءيثلكبزو:لاقفعامجالامزحنبا

كشالو«هقوذاملةسنلابلياقتلادرومهدرواهنال٬ديدحنمًاتاخولوسمتلا

.ةميقهلديدحلانمناملانا

ثدحلبوجوالليقوبدنالةمياولبرمالا(١ةادبولوملوأ)هوق٨

نايصعلانالهيفةجحالهنأبةدرو،هلوسروةناىصعدقفةوعدلابتملنم

ةناوةباجالاوبيتالةوعدلانأيفدربالوةميلولاكرتيفالةباجالاكرتيف

؛ةيليلقت(ةاشبولو)هلوقيف(ول)و،بجاوهثروهبءادتبالابمالمالسلاك

ءىزجحمالىتحديدحتلادارملاسيلو،نوكيامةزقأةمسلالهألةاشلانأنعلاو

ىلعلب«اهديملماهنم٠رقأ ،املدحالهنأفالخالوءداشرالاوضحلاقيرط

قرفالو،قوقحلانمهبقلعتياللوخدلاةرهشاهتدئافو،لجرلالاحردقبيهو
هلبقكلاماهزاجأو،لوخدلادعباهنأثيدحلارهاظو،حافسلاو.حاكنلانيي

ضمباهبّتحتساو2ءانبلادنعودقَّسلادنعكلامباحصأنمبيح"نإاهّتحتساو

فلتخاو5ةنسللةفلاخمتابابحتسايهوءاهبلوخدلانوكيلءانبلالبقةيكلاملا

زاجأو،هتيهاركبليقوهزاوهمليقف،نيموينمرثكأاهراركتيففلملا
بترسمانبانعيورو،ثلاثلاايفببحتملو«يناثلاولوألامويلايف"نسحلا
نموىةممسكلاثلاولضفيناثلامورلانإ:ليقومايأةينامثنيريسنبالوأو2هلشم

نرتقيامعمحاكنلاراهشإنماهفامةميلولابللعنالوسررمأ:اولاقهزاجأ
ةرثكوةميلولايفماطالاةبحثتسا:مهضعبلاقو2قالخالامراكنماهب

.ملعأةناوعيججلادنعمارحةاهابلاوءهتفرعمتدذتو"حاكنلارهتشيملدوهشلا

ولولوأ؛كلةناكراب:لاقنينلانأسنأثيدحىورو)١(

.ةعاجلاهاور«ةاشب

_٣٦ _



«:..ملايبونيفًراهام»

١.۔73٠...4ِ۔مه

ةشئاعتناك:لاقدبزنبراجنعةديبعويا--ك

٤.:م.1¡٦اا٢{تت." 71 -. ٣

اهبىنتباو١نينستستنبيمهولت'هللالوسراهجوز
٥..ه.- ٦سدا١-ه...۔ت۔"٥

٠يه)ا|ركبهئاسنيف7ورامو.سسذسرممدسلتسىو

.مّ-١۔.-

٠؛.۔هح73٧سس٠".۔مم.77

يلامهدعبتشاعو0ةنسةرثعىلامثتنىهواهنعتامو

٠ - ٨ 7 - م,٠١۔.اض_7.؟.۔ح._.َ

هنسلاص٥ريكلذوةروا۔منامزففأ.و.هنسناعبراو

٨۔,-2.١١...2ن؛۔ه ١١..-..ثه.3-ٍ_٤ .١ ٠
.عيقبلات۔.فدوهربرهو١اهناع.ىلصو6لاسمجحوفارع

خ«««

هنلايضرقيددلاركبيفأتنبنينماا7يمه)ةذثناعتناك)هلوق١

ضرعدقليربحناكولوالاءزجلايفاهركذمدقتدقونامو"رأاهمأواهنع

اهانكو5ةبمدختيفوتاممانملايفريرحةقرسةيفاهتروصةمعةنالوسرىلع

.ريبزلانبةللاديعاهتخانمابهنلادعمأهتبلزعيال ك,أديبرلانبهللادبعاهتخانببهللادبعماونعهللالوسر يال:)هلوق_ ويدصلاأامهحَوزىأ(هتالع قيدصلاركبوبآاهبهج“وزيا(والعةنالوسراهجوزت)هلوق_٢
ثالشةحدخهدابحوزتليقونيتسثالثليقوناسلةرحمجلالقهنعهللأىضر

سمخليقونينسعبربليقو،نينثالثبةرجملالبقةبمدختيفوتو«نينس
رقأنالوألانالوقلاو،نينس ةعدختيفوتام:تلاقةثئاعنعو،باوتلاىلإب

:ةكعثثفالذو«نوعظمننامثعةأرماسصقوألان)١)مكحتنةلوختلاق

ثيدجيفءاجامككصقوالانبةثراحنبةيمأنبميكحتنبةلوخيه)١(
.ينطقرادلاودمحأءاوريذلارمعنبا



ابتتنتئشنإوركبتثش"نإ:'تاق؟"رمولاقجوزتالأ«ةنالود.ر'يأ

:لاق،ركبيبأةنبا"ةشئاعكرلاهناقلخبحأ"ةنبا:تلق؛ركلان:لاق
ًتزأامنعكتعتاوكذ1سيقنةعمز"تنبةدوستلق؟بثللانمو

ةمأتدجوفركبيبأتيبتلخدفتءاجفعايبركذافيهذاف:لاق{هيلع

!ةكربلاوريجلانمكياعةللالخدأام«نامورماي:نلاقفةشئاعأنامور

لهو:تلاق{ةنئاعهيلعطخأ:لعةلالو..رينلسرأتااق؟كلذامو:تلاق

ركبوبأءاحف«تآهنافركباهأيرظتناتددو2هيخأةنبايهامنإ؛هلحلصت

ينلسرأ:تلاق؛كاذامو:لاق!ةكربلاوريملانمكيلعةنالخدأام:تلاقف

تجرف2هرخأةنبايهامنإهلحلصتلهو:لاقةنناعهيلعنةلالوسر

يفيخأتنأ:هليلوقويمجرا:لاقف«هلكلذتركذفلقعةنالوسرىلإ
ءاجفتلشةنالوسريليعدا:لاقف،ركبابأتتأف،يلحلصتكتنباومالسالا

دقةعمزتنب"ةدوستلاق؛بيثلانمو:لةنالوسرلاقو،هحكنأف

ةدوسىلعتلخدفتحرخف:تلاقةلعاهيركذافيهذإ:لاقكتمبتاوكبتنمآ

:تلاق؟كاذامو:تلاق!ةكربلاوريللانمكيلعةنالخدأام"ةدوَساي:تلقف

يركذافيأىلعلخدأ{تددو:تلاق،هيلعكبلطخأ:لعةلالوسرينلسرأ

نأ:تلقفهيلعُتلخدف{ججلارعفختدقريبكخيشوهوتلاق«هلكلذ

لوقتاذامف{ميركؤفك:لاق2ةدوسهيلعبطخأينلسرأةنادبعنبدمحم

لسرأةنادبعنبدمحذإ:لاقفاهتعدفاهع"دإ:لاق،كلذبحتتلاق؛كتبحاص
يلهيع"داف:لاق،معن:تلاق؛كجحوزأنأَنيبحثشفأ،ميركءوفكوهوكظطخي

بارتلاوثحيلمجفججحلانم"ةعمزنب'دبعاهوخأءاجو«اهجوزفءاجفهتعدف
جوز'نأيسأرىلعبازتلاوثحأموهيفسل"ينإملسأنأ“دعب:لاقو{هسأرىلع

.ةدوسنلكةالوسر

۔٣٨٢



6 نينسمستشةداعنعهياوريفو)نينس“تستنبيهو(هلوف ٣

نأباهندبعمجورثكأىلوألاو ىلع"تًرصتقإةياورىف0ثركو“تساملناك

: اهفتلخدىتلاةنسلاتدعىرخأيفوتسلا

اهلعىتاوهلأىلعىنب:لاقق٫هلخديأ)))اهىتناو(هلوق7

نتمضلبوةيدعتلليهوىلعىنمب(اهب)ىتناوهلوقيفءابلاف«اهيلعلخداذإ
{أطخوهوهل_هأبىن:لوقتةم.اعلاو:"يرهوجلالاق{لخدىنعم(ىتبا)
؛هيف"مهكراشدقفأطخناك"ناف«سرثعيفءابلابضيأوههلاقدقهنأببئةمثو

هلهأبلخادلا"نأهيفلصألاناكو{ةئطختلايفلئحمتدقفاباوصناكنإو

.)٢(نابهلهأبلخادلكللليقف،اهبهلوخدةليلةبقاهلع؛برضتيناك

رثكأل"وألاو«نينسرثعتنبليقو(نينسعست'تنبيمو)هلوق_ه
نمارهشرشعةينامليقو،رهشأةعستسأرىلعةنيدملايفكلذناكو:"حصأو

:ليقو‘ةحلايذنمنرشلاونماث١فاءانىلا:ليقو6لاوشفةرجملا

ينحةورزت:تلاقانأةذئاعنعو«حصألوألاوىةيناثلاةنسلايفعقوامثفافَز

ناكتلقعةنالوسرءاسن"يأفلاوشيفيبىنبولاوشيفةلطعةنالوسر

.خنيملابركبيبألزنميفىحذءاعبرألاهوياهبءانبلاناكو؛"ينمهدنعىظحأ

تنبانأوولعةنالوسرينجٌوزت:تلاقاهنأةثئاعنعناخيذلاجوخاو

. اهبىتباولدب(هيلاتتفثزو () ١٤٢ / ٤ ( ملسمةاوريفو )١(

ريغوثيدلانمعضومريغيف(هلهأبىب)ءاجدقو2ريثألانبالاق )٢(
: هتأرماوحدوملانار.حرعشفءاعو:تلقئثيدلا

' رهشلاكلذه“اكًاقاحثمناكفةليابقاحلالبقاهبتينب

۔ ٣٩



يرعشق“زمتفتكعوفجرزخلانثرال.ينيفانلزنفةنيدملاانمدقف«نينس:تنم

يردااماهتيتأفيبتخرصفبحاوصعمةحوحرأيفل"ينإونامورمأيمأيتنأف

ضعبنكسىتحجّهنأانأورادلابابىلعيتنقوأىتحيديبتذخاف«ينمديرتام
ةوسناذافرادلايتلخدأمثيسأروىهجو'-۔حسشمفءامنمتاشتذخأمثىسفن

ينأشنمنحاصأف"نهيلايتملسأفةكربلاوريخلاىلعنلقنتيبلايفراصنألانم

.نينسعستتنبذئمويانأوهيلايتدسأفىحضولعةنالوسرالإينعبمف
جرجوزتامةلحناكو)يهالااركبهثاسذنزمجوزتامو(هلر-٦

.عبرأو()شيرقنم"تسةأرمإةرشعىدحإنملعقفتملاتاروهشملانم

،نارمعنبنورهطبسنمليئارساىنبنمةيبرعريغةدحاوو(")تايبرع
تنبةبمدخلهتايحيفناتنثانهنمتاماهنعهللايضر"يحتنبةيفصيهو

ثراحلاةنباةنوميمتخأتناكوةيلالهلاثراحلانبةعزختنببنيزودليوخ

نإونهركذمدقتلاةرشعىدحالاريغةوسنجوزت:فهنأركذدقواهمال

نهركذنع؛ماقلاقيضيةأرماةرشعاتنثإنهريغنمجوزتنمةلامج
.ليصفتلاىلع

تنبةصفحوركبيبأتنبةذئاعودليوختنبةحدخ:نهتاًيشرقل))١

تنبةدوسوةريملانبةيمأيبأتنبةملسمأونايفسيبأتنبةبيبحمأورمع
.سيقنبةعمز

بنيزوثراحلاتنبةنوميموشحجتنببنيز:نهعبرألاتايبرملاو)٢(

لخديملناتيبرعكانهوثةيقلطصملاةيعازلاثراحلاتنبةيروحوةميزختنب

ددعذنوكي\و{ةسالكل١ديزبتنبةرمعوةدنكلانامعنلاتذبءامسأ:ايه\

م.۔هتبالبع.إإءان .اتستايبرعلاقطينلاءاسن

_٤ ٠ ص



:ةلينلاًتامنيحاهرمعنأينعب(ةنسةرشعينامثتنبيهو)هلوف_٧

.نينمعستهعماهتماقإةلمحنوكتفةنسةرشعينامث

ابعةللايضراهرمعنوكيف(ةنسنيبرأويناثهدعبتشاعو)هلوق٨
.ةنسنيتسواتس

. هتلو"دوهتوطسنامزيفيأ(ةيواعمنامزيف)هلوقا -٩
تلخةللةرسشع-ءاثالثل١ةللف)ناضمريفكلذو(هلوق-١إ٠

.ناضمرنم

٠ ةرحمللانمنيسمخوع:م7ليقو)نيسمخونامثةنس(هلوف _ ١

ىلعناورمةفياخذئموبناكو)عيةبلاةررهوبأاهبلعىلصو(هوق-١٢

يفلأزتتوتنف"دفآليلعيقبلابنفدتنأتصوأدقتناكو«ةيداعممايأيفةنيدلا

"7ركبيبأندعن"مساقلاوريبزلاانبا'ةورعوهللا"دبع.:ةسمخاهرپق

ةحصىلع'لديثيدحلاو،ركبيبأنبنمحرلادبعنبةنا'دبعوركبيبأنبدمحم"نإ
ضرايتخإاهسفننماهلستلاهبأىلإةرصتماداماهرمأنأوةيسنملاجيوزت

نورخآقحلأو،اهوأاهج“وزاذإةبصل.لوخذلااوزاجأفءالملاضعبلاقكلذبو

فوقوماهجوزتنإ:لاقنممهمو)همدعدنعبألابءايلوآلانمںبألاريغ

اتيشةماگملاجيوزت7منممهنمو،"ضقتناهتضقننإوتهتمتأنافااهغولبىلإ

ةمذربأشناانموقنملاقهبو3انتمأنمديزنبراجىلإكلذبلوقلابسنو

ه."صاخةئامبجوزتلايفتعهلمفنأاوأرءالؤهنأكو،مصألاركبوبأو

ىلع،ليلدىلإةحاتحلمةيصوصللاوثهليذلا'لثمكلذنمهريفلسيلهنأو
باطخلانبرمعجوزتف،دحأهركنيملومقطهريغنمةباحدلانيبمقودقهنأ

تالوموبريبزلاتنبنومظمنبةمادقجوزتوكةياصيمهويلعتنبموثلكمأ

حاكنيفنلايتلاحاضيإ)هتيمسدرشمىاتكيفةلأساايفلوقلا"تطسبدقو

.ملعأهنلاو)نايبصلا

-٤١



١ ١
عاضرلايفباب

بدستنلا'لثمعاضرلانأءاجام

-. ا ٥ م..۔ه۔۔له۔ ٨ و ٤ْ

هشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ-

يعوه'سأيهةلايأاخأ"حلفأنإ:تتاق"امَعللايفر
۔¡,.إ٠.ث-٠۔.2٦١٤,۔.۔.ء٠,ه.۔,هِ
لزننادعبكلذويلعنذاتسسإةعاضرلانم

٠ ,=-٥ . ٠ِ ,٠۔_,۔3مّ

لوللالوسرَءاجقهتنذآنأ"تبأفباجحلا
٠ ١٢مم-«..٠٥].س۔۔٠.

..بسنلا17عاضرلاناف١هيفذا:لاَةَفهنرخاف

خهههخه

اذهو،هنببرشويدنلا"صلمسااهرسكوءا“رلاحتفب'عاضرلا_١

لصحاموأةآرملانبللوصحلمساءاهقفلافرعيفوهويةفثالقفاوملابلاغلاوه

:ىلاصتهلوقعامجالالبقهرحت,يفلصألاو،لاصفلاغلبمللفطفوجيفهنم
نممرحثيدحو()(ةعاضرلانمكتاوخأوكنعضرأينأاللكثاهتمأو)

٠.ةدالولانممرحنامةعاضرلا

كامعوكتاوخأوكانوكناهمأكيلعتمرح)٢٣(ءاسنلاةنآنم)١(

كناوخأوكنعضرأياللاكنابمأو(تخألاُتانبو.خالاُتانبوكنالاخو

يتاللاىئاسننممكروجحيفيتاللاكبئابرومكناستتاهمأو(ةعاضرلانم
نيذلاكئانبألإالحوكيلعحانجالفنهممتلخداونوكتمنافينهمنلخد

.ابحر؟ريوفغناكةنانإفلسدقامالإنيتخألانيياوعمجتنأو«كبالصأنم

٤٢٣



. "هانعم))ةعامجلاىورثيدحلا(اهنعهلايضرةشذاعنع)هلوف _٢

6:لهيالوسرلوموهةلمملاءاحلاوءافل)حلفا"نا(هلوة_م

)٢(ةلقتسمةمجزةبانلادسأيفريثألا؛نبا.هلمجرتوأهلسمأىلوملق

ريغوؤتلتمينلاىلومحلفأ'ريغسئيشقلايبأاخأحلفأنأهعيننصنممهفلييذلاو
.ةملسمأىلوم

ًرذتصلمنيتلمهمنيسونيعبوفاقلامضب(سيتعفلاينااغآ)هلوق_٤

(اخأ)وذئنحلاهمساليقو(؟)ينطثقةرادلادنعامكيرعشألاحلفأنبلئاوهمساو

‘سيَسلقلاوأحلفأليقو«روهذملاباوصلاوهاذهو(حلفأنملدببصنلاب

.لوةلااذهمهضعبمهوو

يرهزلانعرممةاوريفو)ةعاضرلانمينموهر(هلرق۔۔-.ه

.ةشناغتعضرأيتلاةأرملاجوزسيمقلاوبأناكو:)ملاسمدنع

. "يلعلوخرللنذالابلط'يأ(يلحنذأتسا)هاوق _٦

كلذهناذئتساناكوثيأ(باجحلالزننادمبكلذو)هلوق_٧

.هلتيآ"وأباحملاحلزننأدعب

٠يراخبلايفوهف)١) ١٤ملسمو٧ ٦/ يئاسذلاو٨٩٥يذمرتلاو٤

.٦٢٧/١هجامناو٢٢٢١دواديبأو٨٢٢

١١ةبانلادسأ(٢) ٨ نعرمعموسنويوةنييعنبنايفسهاوردقو١

.هوحنيرهزا
ةورعنماشهويرمهلانعنايفسءاور..٢/ينطقرادلانم(٣)

.حلفأةينكدمجلاابأنإ:يوونلالاقو،اهنعةنايضرةشئاعنعةورعنعامهريغو

. ٤ا١٦٤ ةثئاعنعةورعثيدحنمملسم (٤)

- ا٣ع



. 'تنتمايأ(تمام)هلوق ٨

هنايفددرتللكلذهلحيبأ'نأ'يأ&د_دإب(هلنذآنا)هلرةقو٩

يفداز:اطايتحاركلايفكشالتفقوتوةحالالاىلعمبرحالاتبئلغو«مررحم
فيكوتلقف؟ثامعانأوينمنيحةتحتأ:لاقنيراخبلادنعةورثعنعةاور

.يخأنبلبيخأةأرماكتعضرألاق؟كلذ

لوقلاهتمحارموحلفأعنمنم.تر.هنصام'يأ)هتربخأ(هلوف۔_١٠

.كلذي

: تلقهناوريفدازثلوخدلاهليحيبأ'يأ)هلينذآ(هلوقو _١١

يفو!كسنيموأكاديتبرتت:لاقف،لجرلاينفضرملوةأرملايتعضرأاغإ
ةعاضرلانم'مرحنيهنافهنميجتعتال:ملسموذهلينذآحلفأقدص:ةاور

٠ بسنلانممرحنام

كحمبرحتلايفاهثكحيأ(بسنلالثمةعاضرلاناف)هلوقو_٢
:هلمعلكشلتلساو؛بسنلانم“مهلالثمةعاضرلانم؛مملافأبسنلا

.كلذىلعهعالطالاتحاب3بيجأوةنبنودحلفأىوعدد“رجم

نكل«اضيأثلذىلعتلئطادقاهنأةشئاعمالكرهاظو:تلف

عفدنيف،؛ةئجحكلذيفةثئاعوحلفألوقؤطاوت"نأو2هيفكلاتلہح

ةهجنمةمرلاتبثتف«؛م"رتح؛يلحفلانبلنأ"لديثيدحلاو،لاكشالا

دلاولاةلزنعةعضرملاجوزًنأو‘ةعضرملاناجفتسنكنمالابحاص

‘بسنلانامقحلأوعاضرلاةمومعتأتهنافملاةلزنهاخأوءعيذ“رملا

ً‘اعماينمعاضرلانوكينأَبحوفااعمةأرملاولحرلاءاموهنبالاباسهنأل

ضحمبلاقو«راصمألاءاهقفونيعبالاوةباحملاروهجُ'بهذموانغهذماذه

هلوقلًاثيشمرحثااللجرلاليبقنمةعاضرلا:هعابتأودوادوةعيبرمهنمانموق

٤ ٤ __



ركذيملو:اولق؛؟)ةعاضرلانمكناوخأوكنعضرأيتاللاكتاهنمأو(:لاعت

ةئمعلاكبآلاةهجنمنوكتينتمركذالوبدنلاميرحتيف.اهركذاكتانبلا

.بسنلافاهركذك

‘هاوس\ءع<اطوةسلعزدورالءىزذلاةركذ.نأبدرو

١ 37

لصفنياغاولجرلانعلمفن.النبتلا:اولق،ةمرلايفصنتثيدحلااذهو

ةلباقميف"سايقهأبببحأو؟لحرلاىلاةمرحلارشيفيكف0ةأرملانع

يتعضرأاغإ):سايقلااذهةثئاعتلاقدقواتيسالهيلإتفتلئيالف،صنلا

.ملعأةناو)١((كيلع'ج.انيْافكمعهنإ:لاقن،لجرلايمضرذيملوةأرملا

بذلا7مركامعاضرلاصمرأءامام

..-١,َ.م/
١ يضرةشلاعنعدزنبراجنعهديب.ءوا_٦١

ةإهلقعهللاالوسروانأ:"ةدعاقتنك:تلاق'اهنعهلل

تلقف‘ةصئفَحتيبيفنذاتنسي"ناسنإََتوَصتعمس
ه,ظ.إ.ث۔د.اا۔

انالفهارا:لاقفكتيفُنذاتسيلجراذه:هللالوسراي

-{ه....ےه..د

مه۔..1-.«0-|.٦ت..,.
مرحيمهد:لاق‘)ةعاضرلانماملمعل(؟يلعلخدايحنالف

2».۔

٠)رسنلانممرحامعاضرلانم

خ٭»»٭×٧

١٦٣ / ٤ ) - .ةشلاعنعهأنعماثهثيدحنم))١(

ع٥



يفكلاماضيأهجرخأثيدحلا(اهنعةلايضرةشئاعنع)هلوق_١
)يناسنلاو()يذمرتلاو)٤'دوادو٫أو")ملسمو(٢ايراخلاو)0١أطواا

هيلعلدتمكابترجحيفكلذناك"يألا(ةدعاقتنك)هلوق_7

.اهدنعناكتفطةلالوسر٠نأثاامةاور

:رجحنبالاقلجرتوصثاامةاوريو(ناسنإتتوص)هلوق_٣

.همسأفرعأم

باطخلانبرمعتنبنينمؤملامأيه(ةصلفحتببيف)هلوق_٤
.هنعهنلايضر

ىرأنيبقرفلاوهاذهو4هنظأيأةزمهلامفب(ءارأ)هلوق_ه

.اهتحوتفمىرخألاوةزهلاةمومضملوآلا“نافىملعأينعمبينلاونظأينعمب

مساىلعفقأملرجحنبالاق(جلاائيبحنالفيئمعناكول)هلوق_٦

نمةشئاعدلاوسيعلاىبأيخأحلفأبهرسفنممهوو:لاقاضيأةشئاع"مع

. ةشئاعنعنمحرلادبعتنبةرمعثيدحنم )٦٨ / ٢ ( اومل )١(
٩()يراخبلا)٢( مهنلاقف:هرخآو«اضيأةرمعثيدحنم٧/

.ةدالولامرحتامم"رحتةعاضرلا

)٨٢ / ٢ ( يئاسنلاو )٨٧ / ٥ ( يذمرتلايفو )١٦٢ / ٤ ملسم )٣(

. ) ٢٢١ / ٢ ( دوادوبأ )٤(

. ) ٨٧ / ٥ ( يذمرتلا )٥(
. ) ٨٢ / ٢ ( يئاسنلا )٦(

_ ٤٦



ءاجىتحشاعدقو«ةعاضرلانماشعوهوهوخأوهفحلفأامأوىةعاضرلا

اهتمعانهروكذلاو:لاقهلنذأتنأكاهرمأفتعنتمافةشئاعىلعنذأتسي

هلطلغودحاوالهليقو،ةدحاوةأرماارتعضرأةعاضرلانمركبينأاهبأوخأ

لديامكاتنيمناكرخآلاوائبحةناكسئيعلقلاىبأثيدحيفاهمع"نأبيوونلا

لدبتتز“وجاهنأليناثلامعلايفكلذتركذاغنإو،أئبحناكول:اهثوقهل

دعلتامهنأتنظاهنألمتحمو:رححنبالاق4ىرخأة“رمتلأسفكلا

.نذأتسافثلذةدعبةمدقمثهباهدهع

ةعاضرلانأ(١١آثطولاةناورينو(بسننلانممرحامعاضرلانم"مرح)هلوق٧

زوجبمكهنأىنعملاو،لوخدلازاوجلليلمتلكلاو،ةدالولا؛م"رحلتام؛مآرحش
اهمعاهلعلخدينأزوجةثاذكفبسنلانماهشعاهلعلخدينأ

.ةعاضرلانم

ةدعنعزثفتشلأسيملذإمآرحليعاض"رلاليلقهنألدي'ثيدملاو

عاضرلانممرحبهنأىلعاضيأ'ل"ديو،ليصفتالبانماعهلعحلبتاعضرلا

؛عيذ“رللبراقأمألعض"رثلابراقأىلإرظنلابكلذوبشلانممرحتام

عاضرلانمتام“رحلملاو،عضرلانيبومهنيبةبارقالفعيضرلابراقأامأو

خألا"تنبوةلانلاوةمعلاوتنلاونآرقلا"صنب"تخألاوثم"ألا:“مبس

.بسلانيمنم'رئحتيتسلاءالؤه“نألتخألا'تلبو

بهذموانُبهذمو؛راهّيصلامرحمامعاضرلبم"رحَيلهسانلافلتخاو
نمهتأرماثمأهيلعم"رحيف،عاض"رلبةرهاصملا-ريظنمرحيهنأةعبرألاةمئألا

ضفبةللادبعنعكلامنعيحينثدح:هدنسو(٦٠١٢)أطوملا)١)

.ةشئاعنعرمعنعركبيبأ

-٤٧



ةعان“رلانمنيتخألانيب!مجلا'مأرثحَيو،ةعاض"رلانمهيبأ"تأرماوةعاض"رلا

لهآ'روهم'جبهذاذهىلإو،ةعاضرلانماهتلاخنيبواهتنبواهتمعوةأرملانيبو

لديحلنأاهئمعيفةشئاعثيدحو(ءالعلارئاسؤني۔باتلاوةباحكملانمملعلا

ةنئاتع"تلاقظفلب2")دواديبألةناورينبولاعملاحيرصتلاعقودقو)١(كلذىلغ

؟نأنمو:"تلق؟كّصعانأوىشمنرتتسنأ:لاقفهنمترتتسافحلفأ"لعلخد

لجرلاينضرليملوةأرملايتعضرأامغإ:تلقىيخأةأرماكتعضرأ:لاق

فلاخوكيلع'ج.اتيافكتمعهنإلاقفهتلدحفومعةنالوسرةلعلخدف

.ملعأهللاوثلذنمهولاقامركذلانبةجاحالو«انموقضعباذهيف

:ويفلافءامام

ل١..,ء؛-77:

هللايضر'ةشئانعنعديزنبرباجنعةديبعوأ-٧
٢٨ِ..ح...١٠. ِيه٣ تّعمساهَتأةيدصالا"بهوتنب"ةمادْجىنئرمخأ:تلاقاهنع

٥.,ه.ّ.,..4..7تنااحه

ىتحةليفلانعىهناناتمههدقل:لوقيكهللالوسر

هعور۔..{۔ه۔.-٦ث,,".ث...

مدالوابرمضمالوثالذلودنص,رسرافومورلاناتركذ

م,ه5ھ,-...٨متّ

.“مضرت.يهوةأرملا“لمَّحليذلا:ميرلالاق

خههخ»«
۔۔۔=__=>=>>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=.==×=ه ___

.عاضرلابابلوأيفانبرميذلا)١٥()ثيدحلاوه)١(

.لحفلانبلبابيف)٢٢٢/٢(دواديبأننتس)٢(



؟)ةعاجلااضيأءاورثيدحلا:اهنعاةنايضر(ةشئاعنع)هلوق-١

."يراخبلاالإ

حيحصلاىلعةلمهلالادلاحتفوميجلا"مغب(ةمادنجيتربخأ.)هلوق_٢

.)٢(فحصدقفةمجعملااهلاقنم:ينطقرادلالاقةمجعلان:ليقو

اهنمأ'ےساوًةمذخيبدسأنمةيدسألا(بهوتنب)"هلوق_٣

ىلإاهموقعمترجاهوثيبلاتميابوةكمبتملسأ،لدنج:ليقوبدنج
©(؟>افوعنبورمعينبنمةعيبرنبةداتقنبسيتتأتحتتناكو7ةنيدلا

اذكهاوورةاورلا٠رك:ررادبعنبالاق،بالاثيدحةشئاعاهنعتور

3٠ةمادنجركذيملو«مقعينلانعةشناعنعهلمجهنافةديقعلايفرماعانأالإ

. 'تدّصَق'ىأ(تممهدقل)هلوق _٤

اهحتفب"ليتفلانم"مساءاملبوةمجملانينلارسكب('ةليذلا)وه
عمالإنينلاحتفلتالليقو{ةدحاولاةرماءاملاوحتفلابةلئيتنلاواهرسكبلايخلاو

لتقلاةليغامأو:لاقعاضرلاةليغيفنيهجولامهضمبركذو2ءاملافذح

.اضيأحيحصوهولايذغلانعملسملةاوريفو0ريغالرسكلا

ثسَمَينآةليفلاكلاملاقو{عضرتيهوةأرملالْمَحةليذلا:عيرلالاق

"لهأرثكألوقوهكلامثريسفتربلادبع"نبالاق«عضرثتيهوهتأرمالجرلا

.) ١٠٦٦/٢( ملسمححصيفوهو )١(
. ةمجملالاذلإب )٢١٢/٢ ( هبردبعنبالباعيتسالايفيهو )٣(

نباثراحلانبادلاخنبةميبرنبةداتقنبسينأ:باعيتسالايفوهو.)٣(

لتقواردبدهش،“يراصنالاسينألانبثالامنبديزنبديبع

.ءيشسيلستأهنأمهضعبلوقو4ادهشدحأ.و

٤-م_4٩



اذإاهنأللماحيهواهدلوةأرملاعاضرإيه:شغخألالاقومهريغوهنلا

يفكلذناكامبرىتحفعضيو“يصلا؛مىجدسفيفنبالادسفتامح
هسرفنع"هرثعلتفسرافلاكردتلةليذلانإ:اعوفرمثيدحيفو(©)هلقع

:رعاثلالاقوهنعطقسيففعضييأهحرشنعلاقوأ

ُفويشسلامهفكأيفونفعاضريفاولاخليملسراوف

دلولا'ررًَضهنمفاخيهنأةليغلانعيهنلاةلهتمه'ببس:ءاملالاقو

.هيقلتتوههركتبرعلاوادنبالاكلذنإنولوقيءابطألانآلعيضرلا
.)٢(قاحسانبوصيعنبمورىلإةبسنءارلامذبمورلاو_٦

اوحلطصابلنتنمطالخأمامإومأالوبأبسيلةليبقبقلسرافو٧
مورلاعينصركذىتحةلسيلانعيهنينأمهؤهنأىنعملاومسالااذهىلع

هتلمحامهنناو:برملانمةأرماتلاق(ىنثملانبرمعم)ةديبعوبألاق)١(

نأعضثولاومضتلا:ًالثتغهتضرأالو،انيهتعضوالو«املضت

نيفلاو،هسأرلبقهالجرجرختنأنيلاو،رهثطريغىلعةأرملالمحت
.لجلاىلعنبالا

قلطيناك(يهذلا"يسكذوثرأمويلاوهوةلالسلاوةنللاينانويليجمو"رل(٢)

«مورلانمسونيلاجبطلابأو،ىرغصلاةيسآوةينيطنطسقلاناكسىلع
،اضيأسرفلادالبىلعويناريالابشلاىلعقلطيف(سراف)امأو

برملابيبطبطلااهيف"لمتينلاةيبرطلاروباسيدشنجةسردمبترهتشاو
مورلاف{"يدنكلاتحسانببوقعيفسويوبأمهفوسليفوريبكلا
.ةمكحلامولعوبطلابرسالاقذحأنمةلاسرلارصعيفاوناكسرفلاو

ه.



لاحعالاناكولىنمي،ثلذنعيهنلاكرتفثيشمدالوأرضتفاهايأسرافو

نوعنصيمهنألسرافومورلادالوأةرضل"رضملجلالاحعاضرالاوأعاضرلا
هزاوجهيفف:ضايعلاق2هنممهوعنمةرضمناكولفمهفءابطألاةركعمكلذ

رثكيءاملانآلليلقلاةرضأنإوروهمجلاو،.رضيالءآرهنألهنعهنيملذإ
.دقهنألو،هيقتبرعلاوءادهنإنبالاثلذيفنولوقيءابطألاوهريفيدقونبالا

لاقثهن“رضتمىلعقفتملالماحلاعاضرإىلإعجريففرعيالولمحهنعنوكي
نملعةئقثمللسالابقفراهنعهنيملازلفردانلايفرضتامنإةليذلالمليجابلا

فتلتخاوماكحألايفدهتجيناكلتكهنأهيفو:ضايعلاق،ةدحاوةجوزهل

هناهتضاعتساوأانثربمعالاهنأداهتحالا٬هحوهريغلاقوضهفنويلوصألا

.ةقيقحلايفكارتشاللمهيلعبرعلاساقمورلاوسرافهرضيال

لوقىنعموه(عضرتيهوةأرملا'لمحةليفلا)عيبرلالوقو-٨
يه))تيكسًسلانبالاقو{لماحيهواهدلوةأرملاعاضرإةليفلانإشفخألا

عيرلاةرابعيفنكل؛ىنعلاةبراقتمتارابعيهو،لماحيهوةأرملاعضرتنأ

نأىلإراشأىلامتةناهمحرهنأكتفلجاهنعبستنييذلاسيسلاىلاةراشإ

لاحلمجلاوهو&هنعسنيامفوخلاامنإو،هتاذلفوخ"ريغعاجلاسفن

اهرشإاذإعضرلاةأرملانأكلذوثدولوملاب.ررضىلعقفتموهو0عاضرالا
هلادتعاىلع"نبللاىقبيالفجورخالهجاهأوثمطلامداهنمكرح؛لجرلا

'نألعيذرل|ىلعرومألارضأنمنوكيفةءوطوملا:تامحاميرو4هحتربيطو

هجواذهف،عيضرلافعضيفايدواهنبلريصيفنينحلاةيذبتيففرصنتمدلاةهج
.دولوملكلًامثادعقيالهنألهنعىهنالومهلعهمرحيملوهكىلإملداشرالا

)١( اهسدلوتقساذإلييشلمولينمةأرماو:٣٤٤ظافلألاهباتكيفو.
.تليئغأوتلاغأ:لاقيلحلاىلعنبللاوهو«ليلا

_٥١



ررسملاوايابسلاىفساب

ةئيسمج(ايابةسلا)و،كلذماكحأيفيأ(ةل“زلاوايابسلايفباب)هلوق١

ثلامهئادعأنمبرحلانوماسمااهذخأبيتلاةيراجلايهو{ةيطعواياطعلثم نيكر

‘مهيلعاوردقاذإ

ةلازبالابراقاذإ؛مماجلالزع:مهلوقنممسا(ةلزعلاو)هلوق-٢

أدتبايذلاجرفلايفىنمأ"نإ"عماجلانأكلذو،جرفلاجراخَىنلمأوعزنف

روتلفوءايعالناكناف،لزنيل"نإو،هيف.ءامىقلأ'يأهامأ:ليقهيفعاجلا

:ليقجرفلاجراخىنثمأوعزننإوث؟ريهفترفوَطحتأولسنكأ:ليق

۔يهنوُعفننمرهفرهف:ليقهيفىنلمأورخآجرفيفلوأنإو،َلسزع
ةددشملاحتفويارلا"مضب_قلتمزاوهفعماجنألقىنمأنإو،كلذنع

.ماللارسكو

رامرباءارسافامام

-ء-ِ2٠.ء

ينلانأ١سابعنبانغديزنبرباجنعةدنيبعوبا-٨
١:-هتا م¡٠ث: - 2- ..٣س٢
'١ُرا.طَتال:لاقفءامالانمايابسلاهطونعىبنن

.نضحيىتحللاوخحلاالونْئَضَيىتح٠لماوحلا
صّ.۔ءوم.ا.م.-

.لاعدمبالاحضمحلااهتاييتلالزالا:عيرلالاق

جهه«»

س٥٢



ونو(`)"ينطقرادلااضيأهاور"ثيدحلا(سابعنانع)هلوق-١

اودازوديعسيبأثيدحنمهححصو()مكاحلاو(')دواديبأو١١دحأدنع

"يلعثردحنمًةبئيشيبأ'نبااضيأهجرخأو،ساط"وأيسيفكلذلاقهنأهيف
ىتح“زئاخالوعضتىنحلماحاطوشنأوعةنالوسرىب.لاق ةضيحبأرياست

. ديدثتلانمكلذيفءاجالمرحتيهن"يأ(ىهن)هلوق -٢

كللانافايابسلاريغكلذكو(ءامالانمايابئسلاءطونع)هلوقو-٣

ةئيسملاكحيفءامالانمةيملاريذفثرالإبوءارشلابوةبمحلابويسلابنوكي
ىتحفالئاحوأ«اهلمحعضتىتحفالماحتناكنافثربتستىتحاهؤطَوزوبحبال

ذإثهمومعصنصخليالايابئسلايفثيدحلادور"وو{اهضيحنمرهطتوضيح

ءطولاكحيفءطولاتامدقماولمجو«ظفللامومععمبثسلاصوصخبةربعال

وحنوأبايثنمديرجتوأةروعىلإرظنوأليبقتوأسلباهنمعتمتسينأاومنف
.ةئدنحألاةلزنمءاربتسالالبقاهولمجو0ءاربتسالادمبالإكلذ

)٣٩٨/٢ ( "ينطقرادلاننس )١(

)٣(دواديبأننس)٢( الا)٢٤٢/٢( وهو)١٩٥/٢(،هكردتسميفك
وبأودمحأءاوريذلاديعسيبأثيدحوهعفر"يردلاديعسيبأنعهيف

“لنماحأطوثنال:ساطوأينبسيفلاقتعةنالؤسرنأ»وهدواد

حيحصثيدحوهو«ةضيحضيحيتحلماح"ريغالو،عضتىنح
:،نزاوهرايديفداو:ساطوأو{ناخيثلاهجرخملوملسمطرشىلك

حجارلاو:ظفاحلالاقو{نينحلببرحلاعضوموه:ضايعيضاقلالاق

ريسلايفقحسانبامالكرهاظوهو9نينحيداوريغساطوأيداونأ

_ ۔.٣ه.



(ءامالانمايابتسلاء'طَونعىهن)هلوقلريسفت(اوألطتال)هلرق_ب

لاقيوث.دلواهنطبيفيتلايهو،ةل.ءاحعجلماوحلاو،عامجلانعةيانكءطولاف

ةقباطملا.اودارأليقءاهلابةلماحاولاقناف،اهبةصتخمةفصاهلءاهرينبلماحاهل

،نوكتسثوأكلذكنتناكاهنألامإلجحلاَزاحم:اودارأليقو4تلمحنهبواهنس

.ءاهرينب"لماحليق"وقيقحلا١فصولاديرأاذاف

ةصتخمةفصاهنوكلاهنمءاملااوفذحَوةلئاح'مج(لناوحلاو)_ه

كلاحدمبالاحضيحلااهناييتلا'لئاجلا:عيب"رلالاق«لماحكلناحاولاقف

يهفلمعتملرسكلابًالاي.حىنا"ركوةقانلاوةلخنلاوةأرملاتلاححابصلايفو

اهتأينممتناكثانألانملمحتملينألعض"ومسالئاحلنألدباذهو{لئاح

ةناهمحرهنأكو،هيلعةناةمحرعيبرلامالكنم"معأوهف«نكتملوأ!ضيحلا

هنم'دارملاوههبهرفامناف{ىنعملاىلعةظفاحموماقال“ةاعارثمكلذباهرشف

هيلعتلد"زاجموأكلذلتعضو"ةقيقحامإوهف،هادعامنودثيدحلاىنعم
.نئارقلا

أطينألجرلاىلعهرحتيفءآماللءاربتسالابوج'وىلعةلديثيدحلاو

نإو0اهلمحعضتىتحفالماحتناك"نإ«هريغوأيبسبهكلميفةثداحلاهتمأ

يذلاوهو{ةدحاوءيزجليقو،نيتضيحليقآضيحتىتحفالئاحتناك
"يروثلاوةئرمفاشلاوةةفنحلاوانباحصأضمبلاقهبو،ثيدحلارهاظهيضتقي

ءاربتنسابجيفباكلاوركبلا(لئاوحلا)هلوقيفلخديو«كلامو“يمخلاو

،محرلاةءارببنملاعمببحتاهنناف2ةدملاىلع'رسايقلاهدئيؤيوكاضيأركلا

ةءاربملمتالنهقحيفبجيامنإءاربتسالانألإللالهأنمةعاجبهذو

قازرلادبعىوردقو.2اهقحيفءازبتساالفاهمحرةءاربتملعنمانمأو5اهمحر

اذإ::لاقهأرمعنبانع حيحصوهوءءاش'ثإااهنربتسيملءارذعةمألانناك

ب٥٤



نموأاهلثمأطياللغطنماهارتشانإانباحصأضمبلاقو،)١(هنعيراخبلا
&ءاشىتماهيلععقيو(هياعءاربتساالفةسعاضرلإباهنممرحميذنموأةأرما

"نألهيلعءاربت.االفنيهلانموأنيسلامامإنماهارتنشانإمهمغعبدازو

ّنيمأأةنمألك(")انموقضعبلاقو،اهائربتسيىتحاهناعيإبالنيمآلاوأمامالا
يف"كثشوألماحاهنأ”نظلاىلعباغنملكوءاربتسالااهبفمزليالف'لجلااهنم
اهمحر"ةءاربنظلاىلعبلغنملكو0اهنفمزالءاريتسالافهفددرتوأاهلمح

رثكألاقو،هطوةسوءاربتسالا"توبث:ناهجوهيففهلوصحزوجبهنكل

اذكوةرينصلا"قحيفبجيهنأوآيدمتءاربتسالانإ:انموقضمبوانباحصأ
اهتدع"نأامكمائيألبضحتملينلاءاربتسا!ولمجوثةسيآلاوركملا"نحيف

مونيعبرأبلاقنممهنموكًاموبنببرأوةسمخءىربتست:لاقنممهنفمايألا

ءيربتستلاقممهنمو،نيتضنيحملناحلاءاربتسانأبلوقلانعنائشاننالوقلاو

رهاظليدنعحيحصلاوهوةليحءاربتسالا"نأىلع"ينبماذهوأموينرشمب

ءاربتسالانأىلع"لديثيداحألارهاظنإمث،هبذخألاةلقنإو،ثيداحألا
،عرمثثاذلهنأولمحلالوسحنممحرلاةءاربفاثكتساوهوىنعملا'لوقمم

.ءاربتسالاالفءارذملاكهوجولانمهجوبمحرلاةءاربتملعاذاف

١٤٧)يراخبلايفوهثيدحلااذهو)١( يبأنعزيريحثمنبانع(٥/
.ناهباشتمناظفالاويردجلاديعس

٢٦٠)راطوألالينيفو)٢( ١ اغإءاربتسالانأبنيلئاقلانمو:(٦

ململالثيحو©بجمالةءاربلامشثحفمحرلاةءارببملعالوه

بقلانباوةيميتنبسابعلاوبأوجيرسنبسابعلا:وبأ:ببحُنظلتالو
،ريمألاو"يبرغلاو"يلقملالالحلامهنمنيرخأتملانمةعامجهحجرو
.ةلوقمةلملانأل"قحلاوهو

_٥٥ .



ررملاف,امام

١س.و.ّء7ّ2ء

١ يردحللالدعسيلانعديزنرباجنعةديبعوأ.٩

٣٢هتالصذِ-..٨١۔ .. ,31 ٠ ٨4١ ;:ے.؟.٠.2.
انضافقد.طصلملايبهوز۔ءعاو:هللالوسرممانجرخ:لاق

"٠ ٦۔.ع٥.,ء٥ر“.]َ2 لزعتنأاندراف0ُةبزسلاانياعتدتنشاوث"ءاسنلاانيهنتشاف"ايابس

,١ ٧١ : .-٨١. 2. ٠,الث9-ا..يا<٥.۔...
:لاق2كلذنعهلاسيننالبقهللالوسرانيفولزع:انلقف

١ -.. ‘١۔يس٩١..۔۔.2٦١٥٠س-7
ةنكةمسنياف{اومليفرتالنأكيلعام:لاقف5هانلاسف

يهوالإ "ةمايقلاموبىلإةنئاك

.٭×٭»٭»٨٧×٭

أطوملاف"كلاماضرأءاورثيدحلا("يردخلاديعسيبأنع)هلوق_١

.ظافلألاضمبفرعسلفالتخاعمدمحأوملسمو)١)يراخللاو

حتفوداصلانوكسوميا"مضب(")(ق.اطلصملاايبةوزغيف)هلوق_٢

كلذبيمس“معازللادعسنبةميذجبقل{فاقفماللارسكوةلاشللااطلا
مفبعيسيراملاةوزغاضيأيمستوةعازخنمىغنسلوأناكوهتوصنسحل

ةلمممنيعوةيناثلاةنيتحالاناكسإوةلهلاركوةنيتحللانوكسوءارلاحتفوملا

. ) ١٥٧/٤ ( ملسمو(٣٣ا٧)يراخبلا )١(

فنالاضو"رلايفوتوصلاعنروهوقلتصلانملعتفلمقلطصللا(٢)

٢١ `/٢ .قلطصملاوههنإو«دعسالبكنباوهةمعذجنإ)(

۔٥٦



ليقو،سمخةنسليقو"تسةنساهنإليقفاهتقويففلتخاو،ةعازخىنلءام
جنيقلطصملايننأهغلب:نلهنأاهببسو،عبرأةنس ثراحلامهدئاقو،هلنومم

ىلإبيرق©\_)عيسيرملاهللاقيمهلءامىلعميلىتحمهلاجرخفرارضيبأنبا

للعةنالوسرلّفتتومهنملقوةنامهمزهفاولتقافسانلافحازتفلحاّئسلا

.(")قحسانباركذاذكمهلاومأومهءانبأومهءاسن

انموقدنعةاوريفوءاسنمهنمانذخافيأايابسانبصافهلوق_

ىلعليلدهيفو،برعلامئاركانيبسفملسملةياوريفوبرملايبسنمايابسانبصأف

اضيأثلذىلعهلديهنافهلبقيذلاثيدحلاثلذكواضيأبرعلايفيسلاتومث

.انموقدنعديعسيبأةاورهبتحرصامكساطوأيسيفهنآل

. هعامجيأ(ءاسنلاانيهتشاف)هلوق _٤

ةلمهملامضبةبزملاانيلعتيوق"يأ(ةبزعلاانيلعتدتشاو)هلوق_ه

ڵلولاىلعةلعلاتفطعهبشياذهو،حاكنلاوجاوزألا'دقفيهو"يازلاناكسإو

هذهيفمهتيغنأ،ريغودعسنباركذدقو،ةبزعلاانيلعتلاطو:ةاوريفو

.موبنرثعوةينامثتناكةوزنلا

نع؟ىبنتلالزعنوايابتسلاعماجنيأ(لزعتنأاندرأف)هلوق_٦

.ةمأهثأنوكتفدلولاكلذنمنوكيالئلجرفلاجراخهنفنهجورف

)١(. تممداذإلجرلانيعتمسر:مهلوقنموهو،ةعارزلءامعيسيرلا.
نبالاقثديدنتةيحاننم(لحاسلاىلابيرق(هلوةو{داسفنم

،زاجحلابءام:حاحصلايفو{ةنيدملاوةكمنيبعضوموهو:ريثألا

.ثيدحلايفهركذدرورمنصموهو

)٢( (٠)هتريسيفماشهنباو( ٢١٦٢

_ ٥٧



اندنعو،لزمنفيكيأحلا(ةالوسرانيفولزمنانلقف)هلوق_٧
ءانكرتالإوهانامفزئاجناكناف،كلذحنعهلأسنالوةلثةنالوسر

نمرارفلكهقأوأئ"ينلادأولنململاةنأمه۔وفنفعقوهزأثفكلذو

لبقلأسنممهنمةنأبامنيعمجو6انلأسةمثلزنانكو:ةاورينو2ردقلا

.يلوألااهانعمعجريفهيلعانمزعلزنىنعمنأوأهدعلأسنممهنمولزعلا

ىنملاو«اولدفنتالنأسأبكيلعساليأ)اولعفتالنأكيلعام(هاوف_-_٨

ثهلهفيفكيلعسأباليأةدئازاا(ال)"نأوأكياعبجاولمفلامدعسيل

)١©لزملااولعفتاليأيبلاهانعمةنأيرصبلانسحلانعربلادبعنباىكحو

. سفنيأتاحتف)ةمسننماف(هلوق _٩

. ةمايقلامويىلةناملعيفاهنوكردقيأ(ةنئاك)هلوق -٠

مأمتلزعءاوسثجراخلايفةدوجوميأ(ةنئاكيهوالإ)هلوق-١
{٨صرلاكعفنيالف`ءاملاكقبساهثقلخر“د_قنإهئافلزملايفةدئافالف،ال

ىسيعو4هنمعلضنمءاوحقلخو(يثنأالوركذريغنممدآةناقلخدقو
الحر"رأستأنعناتيحناهححصورا“زبااود_محأدنعو(ركذريغنم

ةرخصىلعهتقرئهأدلولاهنمنوكييذلاءالانأول:تعلاقفلزلانعلأس

يفو؛اهقلاخوهًاسفنهنلاناخسلاادلواهنمةلاجرخوأ5أدلواهنمةناجرخأل

لق«(اولعفتالنأكيلعال):هريغوىراخبلايفةاوريفعقودقو)١(

اومهفءالؤهنأك“يطرقلالق2يبنلاىلا٢برقأاذه:نيريسنبا
نأكيلعو،اولزمتال:لقهنأكفىهنعاولأسامعيهلا)ال(نم

رظناو‘يالديكو)هرخآىلإكيلعو(:هلوقنوكيو،اولعفتال

٢٥٢/٢(.)دواديباةاور

۔٥٨س



امداخيهةيراجيلنل:لاقففيبلاىتأالجرنأ0})رباجنعملسن
هنافتثشنإاهنعلز:ءإ:لاقفلمحتنأهركأانأواهيلعفؤطأانأوانثتيناسو

دق:لاقف،تلبحدقةيراجلا"نإ:لاقفهاتأمثلحرلاثاف«اهلر"دلقاماهتأيص

،هلوسروةنادبعانأ:لاقف:هلةاور:يفو0اهلردثقاماهيتأيهٹنأكتربخأ

ءاسنلانممهماهسيفعقوامءطةوىلعاوقلطنامهنأبابلاثيدحيفرمعوبألاق

”يسناك'ناف،ةنياتكةمألانوكتنأطرشبءاربتسالادعبكلذنوكيامنإو

ثنكنإوىكاذفرشنتود"وهتنمبرلانمنألتانيباتكقلطصملاين
الو:ىلاعتهلوقلروهمجلادنعمالسالادمبالإكلملاب”نهؤئطةوآلحملتانينثو

انك:لاقنسحلانعقازرلادبعىوردقون()"رمؤيىتحتاكرسشملااوحكنت

تاسنفاهرمأءىنيفلانمةراجلابيصينأمهدحأدارأاذافةباحصلاعموزذن

,اهباصأمثةضيحاهأربتساوةالصلاباهرمأمثمالسالااهلعمثتلستغافاهبايث

هنإ:ليقو هجايتحال"حصيالو٬خسثمسةكرسنلاةمألاء"طةومالسالالوأزوجناك

ل"وأتمثيدحلانأو«نهنمملسأنمءطونعمقولاؤسلا"نألمتحمو،ليلدىلإ

ىلعاضيأيتلمالسالالبقءطولاىلعمودقلايفهرهاظىلعيبولهنأوهرهاظنع

١٠٦١)ملسم)١( / ٣٣)يزاخبلايفلزعلاثيدحو(٢ / يبأيفو(٧
٢٥٢)دواد | .(٢

ىتحتاكرشلااوحكنتالوه:يهةلماكةآلاو(٢٢٢)ةرقبلا)٣(

اوحركنتالو0كتبجعأولوةكرستمنمريخةنمزمةمألو{"نمؤي

سال كبجعأولوكرشمنمهريبخ"نمؤمهدبعلو2اونمؤيىتحنيكر
نيبيوثهنذابةرفغملاوةنجلاىلإوعديةناو{رانلاىلإنوعديكمثلوأ

.«نوركذتيمهللسانالهتانآ

_٥٩



ليوأتنمةدبالف4اقافتاعونرو«ءاربتسالالبقهيلعمودقل١فهرحاظ

.ملعأةناوثاعماهنعلاكشالاعنربنسحلاثدحو،نمألا

٠-.م ٧ . , ٠

مصرسعلابورسلا_فاهاب

١ ِ َ.

٢٣ ۔ييالانعسابعنبانعديبزنبرباجنعةديبعوبا-.

هلموملاناف""لصيف"ةميلاةدشنمفاخنم:لاقهللو

٤ -. ت.ميتالك-.,,.؟4,77
ىحصثينلالايوراملتم‘:ارمخينعيعيرلالاق(ءاجو

.(نئيوجوَمنيَحَلَمأنيشبنكب

خهه٭ه

ةلاةمحر"فْئملاهب.د"رفنتاثيمثيدحلا(سابعنبانع)هلوق_١

هنلالوسرلاقلاقدومسمنهللادبعثدحنزم١)نيخشلادنعماتممو٤هيلع

نصخأورصبالهضغأهنافجوزتيلفةءابلاكنمعاطتسانمبابثلارشما:لو

:ءاجوهلهنافموصلابهيلمفعطتسيملنمو،جرفلل

ةلمهمنيعاهدمبةّئناتحتلاناكسإومملاحتفب(ةعليملاةدشنم)هلوق_٢

ةبغرلاةدشانههبدارملاو،همظعمءيثلكةعم:ليقو«بابثلالوأةحوتفم

ةيبرملابتكلاءايحإرادبعبطملسمدنعو(٣/٧)يفيراخللادنعوهف)١(

١٠١(ف ٢٠٨(دمحأدنسمو«١٤٠٠ثيدحلاثرو)٨٢ )٥

.ةعاجلاةيقب"ءاورو

٦٠



ةوهلاةوقنمتسلافاخنميأبابكلالوأمزاولنماهنألعاجلايف

ثالتفعضيهنافموصلابثلذرس:۔كيئافبابثلاناوفنعيفاهيعاودروتببسب

.ةوهلاكلترسكيوةوقلا

، ءايندوهنيديفهحامليامىلإهلداشرإرمأ(ماطتيلاَف)هلوق _٣

ملوةيصعملايفعوقولافاخاذإاهفرهاظوهوبوجوللرمألانأمهضعبمالكرهاظو

. موتصلابةيصملانع؛عانتمالاهرعنميهتني,ذئايحهناف،موتصلابالاكلذعفدهنكمم

هتوهثلهرسكيأ"دملاوواولارسكب(ءاجوهلموتصلا“ناف)هلوق_٤

نرعيو"راملث.هنيعبماصخلاوهءانجولايأءاص.خينيةللاهمحرعيب٥رلالاق

.نيءوجومنيحلمأنيثبكبىحذهنأتعينلا

ةو ريسفتهنأباوجلاو،اهثلسءاصتخلاونبيثنألاضرءاجولانأبتبقن

هاجولا:راتخايفو.(0)دحاومنمدوسقلاناف،ءاخلاوءاجولانمدوصقلإ

:هريغلاقو2ءانصحلاباهميبشنوكيفخضفنتىتحنيتضيبلاةورثع؟ضردلاورسكلا
نيشثتألاقرعقوقشملاوه:ليقو3يرهوجلاهركذاكنيشألاعوزنمهوجولا

نمموصلاىلعءاجولا'قالطإو{عيبرلاريسفتنمبيرقاذهو«لاحبناتيصحلاو
لاق{ءاجولاكينلارمثعفديوةومثلاعطقيموصلاناينعملاو")ةهباشملازاح

ءاملانايغطوةوهلايفديزيام.ةلقوعوجلابهيلمف:لوةينأرهاظلانأكو:يبطلا

هقنعيفديلابءاجولاقيىبرضلاوزكللاةفللايفء'جةولالصأ)١(

ءاصحلاويمحلاكءاجولامسالاوردصملاءجولاليق،أنجتونيكسلابو
عامجلاةوهبهذياديدشاضرلحفلاايتتنزأضرتنأاضيأ,جولاو

.يصحلاةلزنمةوهلاعطقيفلزنتليو

ناكامموصلانأل2ةهباشملاةقالملاو،ةيلصأةييحبرصتةرامتساوهف)٢(

.ءاجولابهبشحاكنلاةوهثفاعضإيفارثؤم
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نانذؤيلوةبولطماهسأربيهةدابعينملءاجامذإموصلاىإلدمفمامطلانس

للقو!ىعمءيلتمبمئاصنممكويةوهثلارسكوعوجلاموصلاسفننمبولطاا
بري؟ولكاولوضرملا.اذهلعفنلاورسلااذههيفموصلانوكينألمتحم:هريغ

اذإاريثك اهصعيف'مبثلاوتاقوألاضبيفعوجلانألو،ةحيحصةينهلتناك

.عاجلاةيوقتيفرمتسملامبثلاكسيل
ةيودألابحاكدلاةوه؛عطقلةجلاعملازاوج:اهنمءايشأثيدلانمطنت۔او

ابرهنأل«اهعطقيامنودةوهلانكسيءاودىلعلمحنأيفنيو:مهضعبلاق

هوحنوروفاكلاباهمطقيالليقد_قو«هقحيفكلذتاوفلمدنيفدعبردقيال

.يوادتلانمهانعمينامهبقحلءاسملاوبلاعنمىلعمهقافتال

يهلبعرملاماكحأىلعمدفتنالتاومالاوسوفنلاظوظلحنأاهنمو

٠.اهعمةزاد

موصلابرمأهنافءاي“رلافالخماهيفحدقيالةدابعلابةعفنلادصقنأ:اهنمو

هلادّشرأفكلذعمو7.0حيحصدصقلااذهبوهو0ةبرثقوهيذلا

.م“رحلايفعوقولانعجرفلا٢فكورصبلاضغليصحتل
لحمسللوكلذكوهفىرخأةدابعبةدابعكيرشدارأنإهنأببتو

.هدعاسيامثيدحلايفسيلفحابمرمألةدانملاكيريدارأنإو«عازنلا

نرعزجعلادنعدشرأهنألءانمتسالاميرحتىلعهبلدتسااضعبنأ:اهنمو

داشرالاناكلاحابءانمتسالاناكولفةوهنكلاعطقييذلاموصلاىلإجيوزتلا
.()لهسأهللا

يمرامريثكهنأاوركذو2ءابطألاسطنهنمرذحءادءانمتسالا)١(
وهفباصعألاوةيلقعلاىوقلافعضببابدلا موعزمنمربكأهمثإرسيملاورجخلاك
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٠ هالح ٠ ٠ ٠ ْ ٥ ٠ وبأثلذليوارلا(لإىثحضةثع"ينلاةنأيورالثم)هلوف-ه

.[ايلاو“ؤمتلاوهجامناو{}دمحأدنعةلاعوكاجلاو{دمحأدنععنار

كب'غره٨ لاقيداوسهطلاخمنوصضانيبناذالااه(نيحلمأ)هلوف ٦

1 هثزولناكام'حلمألا:ليقوادلخ."رهشناكاذإحامأسنتوحالمأ

هنايبوأ،ةرمحهولعتهداوسوأ"ةرمحهضايبطلاخاموأجزاممداوسبحالا

لاوقأضايبلاثؤنوأ،دولستاقبطهضايبلالبخوأ،هداوسنم"رثكأ

هخهخ.ملعأهنباو

هالاوعلنلاونرمللا۔انك

:لاميناثولالحوهو،"يسلادرقلاعفرةغلوهف)قالطلا(امأ

؛قثتيلاهبجرخنحاكيزلاتباثلاديقلا'عنراعرم؛و5ًريسآلاوسرفلاقلطأ

دابعالجحلاصمحاكنلاةنبعورشميفو‘حاكنلاتدبلنكلًاعرسثتباثديقهنال

صالخلابلطفحاكنلاهقفاوبالدقذإامل"لامكإقالئطلايفو،ةيويندوةينيد

هعرفةنادودحةماقإمدعلةبجوملاءاضغبلاضورعوقالخألانئيابتدنعهنم

)١(ةبوذَكسفنلانألةفيطلةمكحاصوصخاددعهلمحيفو0هناحسهنمةمحر

مدلالصحعقواذاف«اهكرتىلإةجاحلاوةأرملاىلإةجاحلامدعرهظنتامبر

ىلوالا،ة"رملايف'هسفنبرحلآئالثىلاعتهعرش،ربصلاليعو؛ردصلاقاضو

ةمجرلابكرادتلاهنكمأالإوةدملايضقنتىتحرمتسااهقدص'عقاولاناكاذاف

لعمهضعبلالدتساف«هديحكانةلانمل:ثيدحلايفءاجهنأىلع،هعفن

.ةمصعوءاحووهيذلامايصلاعم6ةكحوباوصهمرح

١ .سفنلاءامسأنمةيوذلاوُ"بوذَّكلا:ديزوأ)(
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هلثدحمايفاضيأرظناهقالطىلإداعىتحهشيلغولوألالثملسفنلاتداعاذإمش

هابتنادمبهيلعاهمگرحمث،هسفنلاحيفهصقوب"رجدقوالإةثلاثلا"عقوياف

نمهيلعامىلعيناثلاجوزلاوهو)١(هظيغهيفامبباثيلرخآحكنتنألبقددملا
.هدابعلىلاعتهفطلوهتكحمةيلوحفلاةلاح

ءاخلاحتفبعناملانمذوخأموهفماللانوكسوةمجملامفب'مئلللا:امأو١

:ىلامتلاق،ىنعملايفرخآللسالنيجوزلانمالكنألهبيمس"عرملاوهو
ةضو«هساباعزنرخآلاةقرافمهنأكف«'"}نهلسابلمتنأوكلسابلره

ناكمناخلوأنأدبردناركبوبأركذو،آيونعلاو"يسحلانيبةقرفتهردصم

َج“وزةدمحوموءارلارسكوةمجعلاءاظلاحتفببرئطظلانبارماعنأايندلايف

ىلإىكشفهنمترفنهيلعتلخدادفبرظلانباثراحلانبرماعهيخأنبالهتنبإ
:لق7اهتيطعأامكنماهتعلخدقوكلاموثالهأقارفكياععجأاللاقفاهيبأ

.برملايفللخلوأناكاذهنأءاملامعزف

يفنوكيباوثلامسالاوةباثإهبيهباثأ:لاقيكهظيغهيفاممىزاجليل)١(

.هعينصىلع.موزاجيأ:مكاخااوييثا:ناهئيئتلانباثيدحيفو،رللاوريحلا
كئاسنىلإ'ثفرتلامايصلاةليلكللحأ»:(١٨٧)ةرقبلاةنآنم)٢(

نولاتنختتمتتىككنأةلالع["نهل“سابلمتأومكل؛سابل؟نه]
ةناتبتكاماونتاورهورشابنآلاف3كنعافعوكيلعباتفكسفن

طبحلانمضيبالاثطرلاكلنيبتيىتحاويرمثاواولكوىكل

؛نهورمةابثالو،لياىلمايتسلااومتأمثكرجفلانمدوسألا
كلذكثاسهوبرقتالفةنا"دودحكلت{دجاسملايفنوفكاعمتنآو
«نوقتيمهتلعلساتالهتانآلانيبي
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قفنلانأكفءاهتدفنأذإماردلاتقفنأمهلوقنممساةبقر'نازوةقفلااهاو

:ملعأةلاوهلايعةنؤميفهمهارددفنأدق

مارمضيحلاىللرمالانأءامام

ى,۔,١-م3...7ء
٧٢ قلطرمعنانالرررياجنع٥هذبسبعوا_١

م۔ع
١ 7 . ٣ . ٤¡: - ٢

.ِء٠هر

امعهلاسفجهللألوسرىلإ"رمعءاحف٢رعااحيهو4.ارصا

٠,-۔. ... -٧-وه.ءه٤ ٠هه۔۔ے٦١ ١٨ثطتىتح'اتهكسُيو'اهجارُينأُهرم:لاقفافلَسَف
٠۔ه,۔۔٨٦٩.صه ,-. .,. ه4.۔¡۔..,۔ي,-١٧٠
١قل۔انءاشنإوكسماءاشنانئرمطمصيحم

قلطينألجوزعهللارمأىلاةدسلاكلتف5"ًسَمَّينألبق

."ءاسنلااهل

خ٭٭×٭

ضعأئطومايفهلثمودنسلاخسلنيفاذكه(رمعنإنأ)هلوق_١

ملًامفانوارباجنأل"لاسرالانيترابملا؛رهاظو2لإرمعنبةنادبعنأ()مفان

هنأرمعنبانععفاننعكلامانط"وملاةاورضمبدنعو{ةعقاولاتقواكردي

يفةرثكقرطنم"ثيدحلايوردقو6دارمريغُ”لاسرالافحلاقاط

.اهريغونيحيحصلا

رافغ"تنبميملارسكوةزمهلا"دمب"ةنمآيهو(هتأرماقلط)هلوق_

. (٥٧٦ / ٢ ) أطوملا (١(
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ملاوةلمهلانيملاحتفبراثمع"تنبليفوءارلبوءافلافيفختوةمجعملارسكب

ةنمآامسانوكيبنألاتحانما"وقلانيبمجحوؤراوّنلااهمساليقوىةدةدشلا

.ةيباحصيهو«راونتلااهقلو

رمعنبانععفاننعثيللادازةيلاحةلمح(ضئاحيمو)هلوق_٣

{ةدحاوةقيلطتهلوقيف'ثيللاد“وحلقو)١(ملسمهجرخأ(ةدحاو“ةقيلطت(

ذ)؟فالطلاك(رسفنمنكهرمغهنقتيملامنقتأوظفحهنأينعيضايعلاق

.اثالثاهقلط:لاقومهووطلغنممو

لصفنعتتمةنالوسر'رمعلأسفيأ(لففالمعهلأسف)هلوق_.٤

لأسفتعقونكتملةلزانلانآلرمعلاؤسنألمتحمليق،قالطلااذهيفهدلو
هلوقو(")(نهت"دعلًنهوقلطف)ىلاعتهلوقنمملعهنألمتحمو0كحلاملعيل

كلذلبقيهنلاعمسنوكينأكلمتحبو()ءورقةثالثنهسفنأبنصبرتي)ىلاعت

.هيفعقاولكحنعهلأسف

. ١٤٧٩ ثيدحلامقرو )١٠٩٣ / ٢ ( ملسم )١(
ءاسنلا'متقالطاذإثينلااهثأاي:يهوقالطلاةروسنمىلوألاةنآلانم)٢)

كبرةنااوقتاو{ةدسلااوصحأو[نهتةديدل"نهوقللطف]

ةثحافبنيتأيناالإنئجرنختبالو،ثنهتويبنمنهوجرخلال
©"هسفنظ"ادقنةنا3-دودحدعتي٠نموةلادودحًكللتو2ةنيبم

.[رماكلذدمبثدحمةنالمليردنال

ةئالث“نهفنأبننصبرتي]'تاقَلطااو:يهو(٢٢٨)ةرقبلاةنآنم_)٣(

ةركنإ“نهماحرأيفةناقلخامنمتنكينا"نهل"لحمالو[ءورق

اودارأ'نإثلذيف“نهدربقحأ“نهالوعبو،رخآلامويلاوةناب؟رمؤي
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نيمالعبتتةمومضملصوللىلوألانبتزمهبهرمأهلصأ("هرم)هلوق_ه

لاقيفاهتقباسةكرحسنجنمًافيفختلدبتةنكأسةملكلاءافةيناثلاو{لمفالثم
كةيلصألاةزملاتنكسولصولاةزمهتلازهلقامملعفلالصواذاف(ُموأ(

ثرثماولاقفزمهالببرعلااهتلمعتسانكل)0١(ةالصلابثلهارمأو)ىلاعتهلوقيف

لصولاةزمهاوفذحمشفيفختةيناثلاةزمهلاالوأاوفذحمهنأل،رو"دلاةرثكل
.اهعحاربناةللادبعكنباثرويا{اهدعبامكثرحتاهنعًءانذتسا

©امجاريللف'ء"رم:ةياوريفو،اهتمجارمبيأ(اهعجاربنأرهلوق-د
لدتساو،بوجولارمالاةقيقحنالبوجوللليقوبدنالليقةعجارملابرمآلاو

ةيضتقملاتايآلانماهريغو")(فورعمبنهوكسمأف)ىلاعتهلوقببدنلابنولئاقلا

.اهكرتبقارفلاواةعحرلابكاسمالانيبرييختال

كرتلانببري۔ےهنافضيحلايفقاطيملنمصصخةيآلامومعنأببيقماتو

يمآلايفو،ةصجارملاهيلعنيعتتفضيحلايفقلطنميفثيدحلاناو{ةمحرلاو

:ةدئافةعجارملابرماللنكيملالإو،ضيحلايفقالطلاعوقوىلعليلدةعجارلا

مهالخُدتميالنمىلعةجحوهفهبدتعيقالطدمبالإابلاغلممتستالةعجارملاذإ
©؛ةحرد“نهبلعلاجرملاو،فورعملابنهيلعيذلا؛لشثم.ملو{احالصإ

.مكحزيزعهنلاو

)١ ايلعربصاو[ةالصلابكلها"رمأو]:هطةروسنم)١٣٢(ةآلا(

.ىوقتالةبقاعلاوكقزرننحنًاق“زركلأسنال

نهوكسمأفآ.هلحأنغلضفءاسنلامنقلطاذإو:)٢٣١(ةنآلانمةرقنلا)+(.

.اودتعتلارارضعنهوكمتالو،فورعمب"نهوحرسوا]فورمع

اوركذاو2ًوزهةتاتانآاوذختتالو،هسفنلظدقفكلذ؟لمفينمو

ثهبكظعيةكحلاوباتكلانمكيلعلزنأاموكيلعةلاةةمنن

.ملعءيشلكبهنلانااوملعاوةنااوقتاو
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يفوأضئاحلاىلعقالطلاعقيالمهلوقيفدوادوةثيلعنباوكلانبماشه:مهو

هنالوعيبلاذئنيحبسحيذلاواهقالطنمتبسحف:ثيدحلاقرطضعب
ثهرمأريغنمةقلطرمعنبااهب"دتعيناديمفكاهفىنفأوةلأسملايفةرووش

الويبصلامرليالهنأل«فيفهعنموظيلنتقالطلامازلإنإ:سايقلاةهجنسو

هجولاىلعهمقوأنممزلاذاف&صاعهنألناركسلامزليو«مئانلاالونونيم

روهمج:رمعوبالاقو،ىرحأعونمملاهجولاىلعهعقوانمهمازلإناكهبرومأملا

الإكلذيففلاخالو،مهميجههركنإو؛مقاوضيحلايفقالطلاناءاملعلا

.عقيالةنسلاريغلقالطلانوربنيذلالهجلاوعدبلالها

. كاسمإةعجرلفالاو،اهكاسمإميدييأ(اهمكسمو)هلوق _٧

. اهيفاهقلطينلااهتضيحنميأ(رهطتيتح)هلوق _- ٨

. ىرخاًةضيحيأ(ضيحتمش)هلوت _- ٩

. ةينالااهتضيحنميا(رهطتمثرهلوق ٠
رهطلادعباهمكسماءاشنإيا(قلطاشنإوكسماءاشنإ)هلوق_١١

ناوهوءاشنمءاسنلاقالطبهيفةنانذايذلاتقولاكلذفاهقلطءاشنإويناثلا

.هيفاهعماجملرهطيفنوكي.

نإهناينعياهعماجيااهسنالبقيا(“سعنالبق)هلوق_١٢

ىرديالذإعامجلادمبقالطلاهركيف،عامجلالبقرهطلاكلذيفاهقلطاهقالطءاش

©قارفلاىلع'هدنيف'لجلارهظيدقو(ءارقالاب"دعتفالوا،عضولاب"دتمتفتلمحأ

.ءيشبسيلو،ضيحلايفقلطلاكةعجرلاىلعهربجىلاسانلا'ضعببهذدقو
ضيح"ناببيجا؛يناسالارهطلاىلاقالطلارخؤيناهرمأملليقناف

يفنبتقلطعقومكراصلهيفقلطولف،دحاوءرقةلزنمبهليلاتلارهطلاوقالطلا

.ةنشسلاقالطبكلذسيلو،دحاوءرف
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وهو«مارحلانمهلعفامعءازجهيلعًاظيلفتقالطلاريخأتبهبقاعهناليقو

.ضيحلايفقالطلا

الفكلذنمهاشاحو«هققحتملوميرحتلابملسممرعنبانأبضرتعاو

ولقالطلاضرغدرل٬هعحرلارحصتالاريخألابهرمأاغاليقو&هنوقعلهحو

قالطلادرجلحاكالانعىنلاكو{يناثلارهطلافالخبلوالار,طلالوايفقاط

.هلةعحرلانعىهشلي

حكنىلركريصيهناللوخدلالبقدحاقلطيالنامربيهنأبضرتعاو

.حاكنللالقالطلل
اذإهلعلف،ءطولايئاهقحاهنعالهنارمعنبابنظلاو:اهعمهماقملوطيلليقو

لعًاضحوقالطلاعفرىلعاصرحكاذنوكيفامكسعوهسفنبطتءىطو

.ةيحوزلاءاقب

) ءاسنلااملقلطينا"لجوتزعةنارماينلاةدملاكلتف)هلوق _٣
< نذايا)هنلارما(هلوةىعمو)ثنهتدملثنهوةلطف(ىلاعتهلوةفكلذو

ءاسنلامتقلطاذايبلااهيأاي):ةلينلاأرقو:رمعنبالاق()سلةياوريو

ريسفتلاىلعةءارقلاهذهو،نهت"دعلابقتسايفيأ(؟)(ةنهتدعلبقيفةنهوقلطف

7

. : هرماامكةللادبعاهعحارواهقالطنمتبسحف

. (١١٨ / ٧ ) قالطلاناتكيف (١ )

الو{عامجالاباتآرقتدثتالةذاشيهورمعنباوسابعنباةءارقهذه)٢)

.نيلوص"الانمنيققحلانعدحاولاربشمكحاهلنوكم
_٦٩



عاخنمعرباںرملربأءامام

نلهللالوسرنأسابعنبانعرباجنعةديبعوبأ٢٢

."ثيدحلا؛حاكنَدْنَبالإقالطال:لاق

خه٭خ

لوأيفالوطمهركذم“دقتثيدحلا(حاكندعبالإقالطال)هلوق_١

نعهححصوكردتسملايفمكاحلاجرخأو،حاكنلاباتكنم(ءايلوألاباب)
دعبالإقتتعالوحاكندمبالإقالطال:اعوفرمراج :١0ذكاحلالاق&كئلم

نباثيدحنماهطرم:ىلع“حصدقو؟هالمأفيكنيخيدلانمبجمتمانأو

نعهجامنباىورو.راجولبحنبذاعموسابعنبةلادعوةشئاعورمع

،كلملبققلعالوحاكنلبققالطال:لاقثثَوَعيبنلاناةمرخمنبروسلا

ديعسيباويرعش“الايسوميباوةريرهيباوقيدّملاركبيبانعبالايفو
دقو(؟تايفالخلايفينيلاكلذركذمهريغونيصحنبنارمعو"يردلا

لوقيناوحنقيلعتلاامأو{ةينح“الاىلعزحانلاقالطلاعقيالهزاىلععامجالاعقو

هناىلإمهدعبنمونيعباتلاوةباحصلا"روهمجبهذف{قلاطيهفةنالفتحوزتنإ

يفةلوقوهو0ًاقلطمقيلعتلاحصيهناهباحصاوةفينحيبانعىكحو،عقيال

ةأرما٢٢لوةيناوهو،رصاحمءاجنإهناوهوليصفتلابموقلاقو؛بهذلا

دلبوانالفيبنماهجوزأ عقيملممعناو{عقووقالطلا"حصقلاطيهفاذك
حصيالهنأقحلاوثناسحتسالادعالاهلهحوالليصفتلااذهو7ءيش

ريغبرذنلاوكنللالبققتعلاكلذكو«بابلاثيدحلاقلطمحاكنلالبققالطلا

.ملعأةناوكملا

٢٠٥مكاحلا)١( / ؛()٢

. )٣١٨ / ٧ ( يتيهبللىربكلاننسلا )٢(

_ ٧٠



افاىرمللأننأمارلايهنيفءامام

٤۔.آ147-5

لاسنالةثيمهلاُلوسرلاقلاقةديبعوبأ۔-٣
لم۔هىم-.۔هص.ه.-..0

اجلنراف.اهتف>حدعرفتسنا٢اتخاقالط٢ةارما

.املردقام

هخ»٭»»٭»٧٨

كلامءاوردقو،فتنلادنعلسرمثيدحلا(حلاةديبعوبأ)هلوق_١

:لاقجهللالوسرنأةريرهيبانعجرع"الانعدانزلايبانعأطولاف

يراخللاهاورواهتفحصغرفتستلهلوةدمبحكنتلوهيفدازوحلاةأرملالأستال

نرعةسيلانعرخآهحونماضرأهاورو{هبكلامنعفسونهللادبعنع

.هلثميقابلاولأستنأةأرمال“لحمالظفلباعوفرمةريرهينا

يباةاوريفءاجدقومجرحتيهنلارهاظجلا(ةأرمالأسنال)هلوق_٢

نبالاقو،هرخآىلااهتخاقالطلأستةأرمال"لحمال:اعوفرمةريرهيبانعةلس

حاكنلاخسفنيكلذلفولف.بدنلاىلعيبنلااذهءاملالمح:ةئيكلاملانمبيبح

‘حاكلاخسفهنممزنايالنكلوميرحتلافحيرص"لجلايفننرابفقتو

نإمشاهلةللامسقاممضرتلو،ىرخ"الاقالطلأستناةأرملاىلعظيلفمتلاهيفامناو
اهعميغبنيالةأرملايفةبيرككلذز"وببببسكانهنكيملاذإامىلعلومحمينلا

ررضلواةضحملاةحيصنلاليبسىلفكلذنوكيو،جوزلاةمصعيفرمتستنا

.اهنمجوزللواجوزلاعمامللصح
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بدنلانماهتخاتناكءاوسكاهريغاهتخادارملا(اهتخاقالط)هلوق_
مل"نإوكحلايفةرفاكلاانموقضعبدنعكلذبقحليو{ندلاوأعاضرلاوا

ليقو،يعدآلاسنجلايفاهتخااهنالوابلاغلادارملا“ن٣الاتماندلايفاتخانكت

اهت“رضقاطينااهجوزةأراالأستناىغ.نيالىنعملاوةرضلاتخالابدارملا

كلااذهمهضعب“صخدقو،ندلايفتخالاتخالايانهدارلافاذهىلعوهبدرفتلا

لاقو«لئاقلااذهدنعةرفاكلاقالطلأستنأاملزوجيفةرفاكلانودةماسلا

يتلايهاهتخاقالطلاؤسنعثتيهنينلاةأرمابدارملاوكينألمتحييكحلا

نوكينالمتحمو:لاق{ةداعلاهبترحامكرهاظلاوهولاق{ة"رضلاىلع"تبطخ

نوكينألمتحبوءاهجوزنمكلذباطتولصفلابة"رضتراصيتلايهدارملا

ةيسنجالاتخاةرضلاىمسهنارهاظلاولاقنسحالاوهولاق«اهنملكدارمل

نمهلىفعنفل:هلوقيفاخأمدلايلوهناىمسامكفاطمتسالاوننحتالومالسالاو
ةيسنجلانماهنيبةتباثلاةوخالاظفلبهركذو:يواضيللالاق)١(ةنآلاءيشهخأ

.هيلعفطعيوهلةقريلامالسالاو

ءانإةفحصلا(اهتفئخَصغرفتسنل)هلوق_٤ لثمفاحصعمجلاوةمصقلاك

زلالاقو&بالكوةلك نرمةعطقةفيحصلاو{ةليطتسمةمطقةفحصلا:يرن

لجرليقاهيلابسناذإو،هيفبتكشاطرقوادلج ذخأيهانعمو«نيتحتفب"وحص
اهيلتةعصةلامثةنفتجلاعصبقلامظعا:يئاسكلا.اقو«خياشملانوداهنمنعلا
مثةثالثلاونيلجرلاعبشتةلكأملامثةسخلاعبشتةفحصلامةرشعلا؛عي.بثت

نرمجوزلانملصحامثيدحلايفةفحصلادارملاو«لجرلاعبشت.ةفيحملا

اهيلعراثئتسالاديرتاهناللثماذهو،كلذبدارفنالااهعارفتسإدارملاوءعفانملا

-.

. ١٧٨ ةنألاوةرقبلا )١(
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ةرامتساهذه:ةىيطلالاقو{هنانإيفهريَغءانإبلقنمككلذنوكيفاهظح

ةفحصلايفمضوبامماهعاتمواهظوظحوةفحصلابتخبلاوبيصنلاهبشةيليثتةحلمتسم

نعةفحدلاغارفتسإبقالطلانعببسملاقارتفالاهبشوثةذيزللاةمعط“الانم

المعتسمناكامهبثمايفلمعتساوهبهبشلا:سنجيفهبثملالخدأمثةمعطالاكلت

الجرلأستناةيبنجالاةأرملاينهنثيدحلااذهينعم:"يوونلالاقو«هبهبشملايف

هترشاعموهفورعموهتقفننرمامهلريهيفيهاهجوزتينأوةجوزقالط

.ةقلطمالناكام

ًرةدقمناكامالإاهظحواهقزرنماهيتأياليأ(اهلر"دثقاماهلئاف)هلوق_ه

لوصانمثيدحلااذهيف:يبرعلانبالاقو،اهتخاقالطىلعتلاتحانإواهل

فرحتلاعنميالوتاعاطلايفلمعلاضقانيالكلذو،ردقلايراجميفكولسلا

:ربلادبع؛نبالاقوثهغلبيهناققحتيالناو{دغتوقارظنلاوباستكالا

جوزلانانمهيلع"لداملغلالهأدنعردقلاًكيداحأنسحانمثيدحلااذه

ةنابتكامالاكلذنمامهللصحمالهنافاهمحازتاهنانظتنمقلطواهباجاناكول

ةنابتكامالاانبيصينا"لق:())للامتنالوقوهو.اهحلؤااهباجا"ءاوساهل

..ملعاهنلاوءانل

. » نونمؤملالكوتيلفهنلاىلعوانالوموه...»اهتيقبو ٥١ هبوتلا )١(
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;نونبمللزةفنرر,نأو:نبلارمطىلءامام
١تِ۔»ء

سابعنبانعديزنرباجنعةديبعوبا-
٤,|۔ء۔3٢..ص.ث٥44..]م

بلاغوهوهتجوزصمحنبورمعوباقلط:لاق

:لاقف"هتط.خسقريمشهابيكوابذيلإلسرأفءائناًاقالط

تركذفةقللالوسرىلإتءاجف."٠ىمانلع_كاامشاوامأ

٠ةَقفَننمهيلعكلسل:لاَقف‘١هلكلذ رتنأامهرمأف١

٠يباحصأاهاشئخن"ةأرماًكلث:لاقحذ١كيرشمأتوف ١١

١٤كبايثنيمضنتىمعألجرهتاف"موتكممانبادنعيآدتعإ
ةيواعمرأ٨هلتركذ١تملحاماف؛١ينينذاف٥"اذاف

هنئاإح....ع٩١-۔.¡١.2. :ةليلوسراهللاقفثينابطخ"'ماشهننب"مهجابأو'"نايفسيبانإ

'"كولعُصفةيواعمامأو.""هقاعنعهاصع"مضنيالفمهنجوبااما
.."هتهركف:لاق3٢ديز2َةماسايحّكنانكلوالآلامال

٠لازنب3ةهاسأيحكتإ:اللاق هفهللالمحفهشحكمنف:تلاق٢٧

.7وتعا""ريخ

++٭ه



)٢( لسمو )©١( أطوملايفكلامءاورثيدحلا(سابعنبانع)هلوق _١

يهو‘صفحنبورمعيباةأرمايهو،سيقتنبةمطافثيدحنم ٣( دوادوبأو

. ثيدحلايفةروكذملاةصقلاةحاص

موزحنرمعنهللادبعنبةرينلان)صفحنبورمعوا(هأوق_٧

رثكالالاقو،دمحاهمسا:يئاسنلالاق7ةنيدملانكسيباحصلايموزخملا"يشرقلا

ىعازختنبةربهماو،هتينكهمساليقورهثالاوهو:ضايعلاق«ديجلادبع

لاعجرلبلاميو،ثانهتامثيوبنلادهملافنميلاىلاةزععفجرخ{ةيفقثلا

ينإ:لوقي©رمعتعمسىمسنبةرمثاننعيئاسنلايفو«ماشلاحوتفده:نأ

انعتلزع:صفحنبورمعوبالاقف«ديلولانبدلاخلزعنمكل'رذتنعأ

.رزةلالوسرهلمعتساامالغ
مو

ةليرنم.فلاةيشرقلادلاخنبسيقتنبةمطافيهو('هتجوز)هلوق_٣
تارجحاهلانمتناك،نينسرشعبلاقنهنم.رماتناكو‘سيقنبكاحذضلابحا

ىلعتمدقرمعلتقالىروذلالهاعمتجااهتيبيفو،لقعولامجتاذلوالا

تدرفنافاهلولطبةسائسجلاةصقيعدلااهنعىورفاهريمأوهوةفوكلايفاهنخا

.هريغوراجاهعباتوةلوطماهم

يفو(٤)ماشلاباطولاتاباورضمبفداز)بئاغوهو(هاوق_٤

)١١١٤ (/ ٢ ملسم )٢( ٦٧؛ مقرثدحلاو )٥٨٠ / الوطأ)٢ )١(

٢٨٤)دواديبأننس(٣)؛قالطلاباتكنم٣٦تيدحلاو / (٢

اهقلط:هترابعو٦٧ثيدحلاو./٢ألطوملا(٤)؛٤٨٢٢ثيدحلاو

-٧٥



صفحنورمعابأنأةبتعنبةللادنبهللاديبعنعباهبثناقيرط,رم))اسم

١ سيقتنبةمطافيلا.رافنميلالاناط...-

.اهقالطنمتيقبتناكةقيلطتب
ملسميفو،ةقالعهباملقبتملىتحاهتمصملًامطاقيأ(اتاباتالط)هلوق_ه

ظفلبناكقالطلانانيتياورلارهاظوكاثالثيلعبينقلطتلاقاهنعيمشلاقيرطنم

نباهللادبعنبهللاديبعنعباهشنباقيرطنمملسمةياورتمدقتدقوثالثلا

ىلعة_ضاقةرسفملاةياورلاو5اهقالاحنمتيقبدقتناكةقيلطتباهلالسرأهناةبتع

الوائيشاهنمقبتملىتحةمصعلاتتبةقلطاهنألةتبلاثالثلا:رخآىمسامناواهريغ

.مدقت!كثالثلابتاياورلاضعبيفاهنعربع(")ثالثلاةقلطلاهذهتناك

وهوةعيبريبانبشايعهليكوو(ريمثبهليكواهبلالسرأف)هلوق_٦

اعفدينأةعيبريبانبشايعوماشهنبثراحلاهمعينبارمأوملسميفو،همعنبا

تنبةمطافتممسمهجلانبركبيباقيرطنماضيأملسميفو،اريمشوارمتاهل

هعملسراويالطبةم_دريبانبشايعرمعوبايجوز٧يلالسرالوقتسيق

فثدتعأالواذهالاةقفنيلاماتلقنريعشنمعصآةسمخورمتنمعلصآةسمخ

وهوجوزلاىلدوعيهلعافلوعفمبصنلابهليكونااذهحيرصواللاق؟كلزنم

لسرأورمعابانابامنيبعمجيفعفرلاىلعوبصنلاوعفرلالمتحيفندللةياوريف

ةتفشينلاناكو:هصنام٢٢٩٠ثيدحلاو)٢٨٧٢(دواديباننسيفو)١(

،اهجوزهعمجرخف_نميلاضعبىلع_بلاطيبانبيلعرما
ثراحلاوةعيبريبانبشايعرماو«املتيقبتناكةقيلطتباهيلاثعبف
نبا .اهيلعاقفنيناماشه

يأتلق.(ةثلاثلا)رهاظلاو«لصألاباذكه:شماهلايفءاجو(٢)

)

٧٦ _-



نادعبكلذهلتركذاهناوةمطافىلااضيأهبلسراليكولاثاوثلذبهلبكو

ةعتمري.ثلااذهلاسراناكومهدنعاهترهمثوةلاكولابلمملاهفويطرقلالاقكايقتلا

كلذنرمرثكاقحتستاهناتأروهتطخسفهياعةبجاولاةقفنلايهاهتبسحف

.ةلالةنالوسرتاآسىتحهنمثلذلبقتذكلابليكولااهربخأف

قحتستاهناتأروهبضرتمليأةمجعملارسكب(هتط.خسف)هلوق_٧
.كلذنمرثكأ

1اذهكلانعفدااوةقفنلانميأ)ءي٥انيلعِثالام(هلوقت۔-٨

.نيميلابربحلادكأمتنفةلأسملايفكحلاملعدقليكولاناكو5ةقفنالةعتم

. عقاولابهتربخااهناينعي(هلكلذتركذف)هلوق _٩

هناىلعلدياذهو،نئاباهنأليا(ةقفن'نمهيلعكلسيل)هلوق٠

تالوا“نكناو»:ىلاعتهلوقموهفمهديؤيو{اهقلطمىلعة.ةفنلئاحلانئابالسيل

ةقفنالفتالماحنكيمولهموهفمناف«ً.رملمحنعضليتح.هلعاوقفنأفلمح

ىنكشسالواهلةقفنال:سابعنبالاقلبثيدحلاصنوهواهطرثءافتنالنهل

لاقو،دمحالاقهبو«موتكممأنبالزنمىلاسيقتنبةمطافلقنةهنال

(نجرخيالو"نهتويبنمَنهوجرختال)ياعتهلوقلىنكسلااهل:يمفاشلاوكلام

)١((نهونكسا)يلاعتهلوقلو،هببسبةسوبحماهنألةقفنلاوينكسلااهل:موقلاقو

١ كدونمتنكسُثىحنم"نهونكلسا:«٦هقال_اصلاةآنم)(

اوقفنأفلمحتالوأُنك٠نإو‘“نهللعاوقّنيضتلثنهثراضتالو

{"نهروجأ"نهوتآفكلَنمضرأناف،ُنهلمحنضيىتحنييلع
.ىرخأهل"عيضرتسفمثرساعت"نإو،فورعبكنياورمتأو
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انيبنةنسوهللاباتككرتنالهنعهلايضررمملاق:ةفينحوبألاقهبو،هنعهللا

"نهوجرغتال)لامتلاقهقفنلاوىنكسسلااهلتسنواتظن>يردنالةأرمالوةل

لاقو)١(ملسمهجرخأ(ةنيبمةثحافبنينأبناالانجرغيالو"نهتويبنم
.تاقثلانمةعامجاهركذيملظوفحمريغ(انيبنةيشس):هلوق(")يطقرادلا

اهمسا&يؤلنبرماعينبنمةيرماعلاةيشرقلا(كيرشمأ)هلوق١

نباةحاورن.رءاعنبورمعنبفوعنبنادو"دتنبةلبزلغليقو«ةلبزغ
اهنالق.كالذرغاهبسنفليقو٠يؤانرماعنصمعمنبدعنريحح

مهمضعباهركذوّاهريغاه۔هنتبهويلاناليقو«:كينالاهسفنت۔.هويتا

تناكو{هيفبارطضالاةركلءي:كلذنمحصيالونلعينلاجاوزأيف

تناكاهناليقو0اكيرشتهلتدلوفيدزألاثرالانبيمسنبركملايبادنع

7ليةو٤حصألوألاو:ورمعوبال،اكيرمثهلتدلوفثراحلانلثرفثطلادنع

.راصنالاةريغةهركهنألاهبلخديملوةلعيبلااهج“وزتةيراصنألاكيرش

اهنوروزيواهيلعنود“درتيواهبَن"ومللييا(يباحصأاهاشني)هلوق_١٢

نمءابرغللفيسضتلاوهللاليبسيفةقفنلاوفورعملاةريثكتناكو«اهحالصل

روددلاةمالسوةفعلاعمةيبنحالاىلاددرتلا”زاوحهفو(مهريغونرجاهلا

ذإاولاقةأجفلارظنزاوجىلعمهضمبهب"لدتساو،ةيعرلابادآلامازتلا

اهيلع"قشيعضولضرعتلانمةأرملاعنمىلعو«اهل١مرركتنمكلدنمؤيال

اهيلعقشلكيرشمأتيبيفتماقأولةمطافنال2اهيلارظنينتممج"رحتلاهيف

.اهدنعمهئيدحومهتماقالوطوالإمهددرتةرثكلظفحتلا

١١١٨)هحيحصي)١( / ٤٦.ثيدحلاو(٢

٤٣٥)ينطقرادلاننس)٢( / .(٢



"يرماعلايرقلاةدئازنبسيقنبةلادبعوه(موتكم"مأنبا)هلوق٣
ليقو(ارمعهمساناكو«ةموزخلاةللادبعتنبةكتاعهمأمساواميدقملسأ

ةيسداقلادهش2نامساهلناكهنأعنالو5ةللادبع:نلينلاهامفننيصحلا

.اهبتاهفةنيدملاىلاعجرليقو،اهبدهدتنسافرمعنمزي

يفو«هملكاربالفيأ(كبايثنيعضتىمعألجرهناف)هلوق_١٤
٠.ذخأو‘كربمكرامختعضواذاكانافنلهنعاهنعةهاسيفأنع)١)ملسم

«اهنمرصخلامنومواهمسأركاهنمرظنينأزوجحمالاملحرلانرمةأرملا5زاح

نفهنأةسمأنعناهتنعهنسحويذمرتلاودوادولاهاوراَضروعو

لاقفىمعأهناتلاقفهنمابجتحا:موتكممأنبااهيلعلخددقوةنوميملوامللاق

باجحلايفهجاوزأىلعظياغتهنأببيجاو؛هناررعنبتاتسلأاتنأناوايمأوقلط

ىلإنرظنينأنهلعظلغنهفلاجرلاىلعباجحلاظلغامكفثًنهتمرثحل

رلا مكهضغلجرلاىلعنأامكادرصبرضتنأةأرملاىلعنأفالخالو«لاج

ىرالهنالهرمغنودموتكممأناتسيفدادتعالاباهرمأامنإو6هللاهصن

دخالف(كربملكرامحتعضواذاوكبايثنيعضتهلوق)ىرتالأ،اهنمفشكنيام

ناكنعدادتعالااملحإلأهزالمتحمليقوكرلخنل|نمهريخنمىئخلامهاهعلهنم

-١۔- 1١١..هتالجع-أ۔...٧..ها١... نأممهيلارظنلايفلعهجاوزأبةرورضالوكلذيلااهترورضلموتكممأ

.مدقتامةحصىلعلدي(')(ءادنلانمدحأكًنتسلينلاَءاسناي):ىلامتهلوق

. ٣٨ ثيدحلاو )١١١٠ / ٢ )ملسم )١(
ءا۔ةلانمدحأك"نشل"ينلاءاس:(٦دبازحالاةآنم(٢)

نلقو؛ضرمهبلقيفيذلاعمطيفلوقلابنمضتتالفًنثنيقتتانإ
»افورعمالوق



.ةدعلاخاسفنابجاوزاللتبطيأ(تللحاذاف)هلوق_١ه

ضيرمتلاازاوجهيفليقينيعأياةزهلادع(ينينذآف)هلوق-٦

ةيمستنودناذيالاباهرمأ"ريغهلوقيفسيلهنأبدعبتساواهتدعيفةنئابال

هيفضيرمتالفلوهجملاامأ،هبئانوأجوزلانموهامنإضيرمتلافاضياوىجوز
يجوزتتالوأ،كلتحوزتالحاذا:اهللاقايبنجأوأيلولاناولو،ةدعاومالو

.ةدعلايفةدعاومالوًاضيرعتنكيليرواشتىتحادحأ

٠ جاوزاللتباطواهتدعنمتجرخيا(ثت:لحالف)هلوق _١٧

. ةلمينايا(هلتركذ)هلوق ٨

هريغليقويومألابرحنبرخص(نايفسيبانبةىواعمنا)هلوق٩
.“يوونلاهطلغو

هيفركنيالوفورعلاىلعربكممجحلاحتفب(مهجابأو)هلوق_٠

ةالصلاباتكيفاهركذمدقتملاةصيمنلابحاصوهوليق«مهنجوبألاقيفريصتلا

:"يودملا"يشرقلاةفئيذثحهمساليق

يدلدنأآلايحهاوراذكو©فنمللادنعاذك(ماشهنا(هلوق_٢١

دحأةباحصلايففرعيالو:لاقحارشلاضمبهطئلغو)١(أطوملاةاوردحأ

أطوملالاجرنرمدحأكلذىلعىيحيقفاويملولاق«ماشهنبمهجوباهللاقي

.هريغالو

ليقو،ضزتعلاهركنأامتوبثىلعلدفعيفرلاهدنسبعيبرلاهقفاولب"تلق

.ةفيذحنديبعهمساليقويودعلامناغنبةفيذحنبرماعمهجيامسا

نيباموهفاقفةيقوفةائثمب(هقتاعنع'ءاصع"عيالف)هلوق_<

٥٨٠)أطوملايف)١( / .(٢

٨٠ __



هحُتحرو،ءاسنالهبرضةرثكنعوأهرافسأةرثكنعةنانكوهو،قنعلاوبكنلا

يفوءءاسنالبارضلجرفمهتجواامأ:(١)ملسمةياوريفهلوقليطرقلاويوونلا

زاوجهيفو،اذهوحنواءاسنلابرضيواءاسنالةدشهيفمهجلاوباو:هليرخأ

نهبرضوهبهللارمأاهفنهبدؤيناكهلعل5ههنيملوةفصلاهذهبهنعهرابخال“نهبرض

ةنيعينلاقلخهنأل!لضفاهكرتو{هترئكبهمذامناهنألزئاجبداللريسيلا

نافالخالو«عاتمتسالاعنموزوشنللهبةللارماامكنهبرضيففالخالو
ةلىهندقو9ةهوركمهيلعةموادلاف'عونممنهمدأيفدحلاةزواحموطارفالا

يفةنلابملازاوجهيفو،قالخالامراكمنمسيلوهذإرجآثيدحيفكلذنع
عضيناكهنأبمهالنامالايفثنحلابجوتالوابذكتسيلاهناوزاملالهعتسا

هيلعقلطأاصمالهلمحرثكامهنكلو3امهريغوهكأوهمونلاحيفهقتاعنعاصعلا

.آزاحمظفالااذه

ينإ:كلاللاقفلحرءاجفسنأنكلاميدينيبًاسلاج“يفاشاناكلقو

كثرمقلاقويرتثما"يلعهةدرفايرمثقاذهيموبيفتعبيناو«يراممقلاعيبألحر

كتحوزتقلطكلامهللاقن{حايصلانمًأدهسالهناقالطاابهل"تفلح«"حصيال

:لحرلاكلذللاقفةنمةرشععبرأنا77ىعفانلاناكو&اهلعكلليبسالو

كيلعقالطاللاقف،هحايصلباللاقف؟هت٬وكسمأكيرمت"حايص٬رثكأانأ

يبانعيرهزلانعيتثدحكنآللاقف!اذهكلنيانم:لاقفكلامكلذبملمف

مهجابانإةللالوسراي:تلاقسيقتنبةمطافناةملسمأنعنمحرلادبعنبةملس

عضيالفمهجوبااماو،هللامالدولمصفةيوامانمأولعلاقفينابطخةيواممو

كحبرتسيومانيولكأيناكمهجابانالعةنالوسرإعدقو،هقتاعنعهاصع

۔۔۔۔-_۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔_۔۔_۔>۔_>۔>>۔>۔>۔__۔_۔_۔۔_>ے>=_=_=_=>=>=>=_>=»

(٠ملسم)١( ١١١٤ / )٢

٦م_٨١



نيلطفلابلغالمجت'برملاوءزاجملاىلعءاسععضيال:لسوهيلعةناىلصلاقدقو
«امادهحايصكهتلمجهنوكسنمرثكااذهيرمحايصناكالو2هتموادك
كلتنمىتفاف،يتفثتناكلنآدقف!تفأ:هللاقفهجاجتحانمكلامبجمتف
قالامعبفلحلحرلاناويرميفاللبلبيفتعقوةصقلانا:ليقو()نسلا

.اهيلعكللببسالكلامهللاقانهاهنمو«ثالثلا

.ريقفياةلمهملامضب(كولعصف)هلوق_٢٣

جردرلايفايساللالاةاعارمهيفو٬كولعصللريسفت(هللامال)هلوت_٤

لجرلابوبعركذزاوجاضياهيفوةأرملاقوةحبموةيهبهنأل ةراشتسالاةرورضل
هنلايلصهنلالوسرىلومةثراحنب)ديزنةماسايحكنإ(هلوف_٢٥

ريفبراشتسملاةراشاهيفضايعلاقلوآلاءزجلايفهركذمدقتدقوملسوهيلع
لوالابطاملالاةنكاسنكتملانإةبطحلاىلعةلطلازاوجو:ليق(هيفريشتساام

رشهلودرو«ةشرقيهو(ىلومةماسانآلءفكبسيانمحاكنهفو

:لاقفةماساومهجوباوةيواعماهبطخف؟)رخآهجونمملسمةناوربهيفريشتساام
.ةماسانكاوءاسنللبارضلحرفمجوبااماوءهللامالبرلجرفةواممانمأ

٢٦ :اذكهاهديبتلاقف)٣[ملسلو٤ىلومهناليا)هتهركف(هلوق_.

.ةماسأةماسأ

رمعلاىنعجتانهنسلاوث(نسلاكلذنم):خسانلاوهسنملصالايفو)١(
:ناسللايفءاجدقوكرمملاىنعمبماسرضلاىنمبتناكأءةئنؤميهو

:حابصملايفو؛ىثنارمعلانمنسلاو،رمعلانعنسلابربعيدقو
ريصتلاناككلذلو،ةدلاىنعمباهنالاضياةثنؤمرمعلااهبتينعاذانسلاو

.)نسلاكلتنم(:لاقيناحيحصل

١١١٤(يقابلادبعفم)ملسم)٢( / .اهلةقفنالاثالثةقلطملابابيف٢
١٤٨٠ثيدحلامقرو

١١١٩.يابلادبعف)ملسم)٣( / (٢
٨٢ -_



هتيحالصنمملعياملاهيلعرمألاررك(ديزنبةماسايحكنا)هلوف_٧

ةعاطوةلاةعاط:نةلالوسراهللاةف()سملوامنيبةفلالانمهوجاموامل

.كلربخهلوسر

اريخكلذيفةيالعجفكلامةناوريفو(اريخهيفةلالعجف)اهفوق_٨

.ةماسأيلإالهماساحاكنىلادئاعفنصملاةاوريفريمذلاف

لصحيأةدحولاوةيقوفلاحتفوةمجعمنينب(هبتطبتغاف)هلوق٩
لذفلالهأديسةحيصنيلوقلىنمتيو(")هيفطبثالياموهبينيعترقامهنميل
هنلايفرشفهتجوزتف(٣)ملسمةاوريفوةديمحهثتقاعتناكفهتراشاليدايقناو

.ملعأةناوديزنببةللاينمركوديزنا

.) ١١١٩ / ٢ )ملسم )١(
: لاقي،ةمعنلاورورسلاولالانسحيمهوةطب.خاانملعتفاطنتغا (٢)

: برعلاناسليفروظنمنبالاق٤رورسوةطبغيف"يأ.ط.تملمنالف

طبتملموهفطنبتثغادقو7ءابلاحتفبطنبنتلالم:لرةتنأزئاجو

: يرذلملاةلبحنبثيرثحلاق{زئاجكلذ"ركطتتنغ'موهفط۔دشتغاو

هريصاعألا”هوفمت"سمرلاوهاذإط.بةتننلمءايحألايفرلاانيبو
: تلاقةيرهفلاسيقتنبةمطافنوكتنأةيبرعلايفزوجيفكلذىلعو

ءابلارسكوءالامضبوأجءابلاوءاتلاحتفب(هب"تطبتئغاف )

. لوهجالءانبلاب
/١١٢٠(يبلحلا)ملسم)٣( ةنامركو،ديزيبأبةنايف"رف:هيفو٢

.ديزنباوهةماسانألحصأحرشلايئاملعلو،ديزيبأب

_٨٣



لوفرلاليفىرملاىفءامام

٥ 7 ٠ة.١.اا2‘.:
٢ .سابعنبالاق٠.لاقلدرزنبرباحنعةديبعوا__0

2١َ.ت,.ةه{_=د-ا.- ..ه٢١

نبواهقلطفهرمعامللاقةارصا:هللالوسرجور

٠.ّ.ِ۔ع,ء.ء .- ..4,٥".

هذهام:لاقفء٠طق'ضرأ'1اهئإ:هللاقاهبأنأكلذو«ا

..اهّقَتاطف‘ريخنمهللادنع

««ج٨٣

نإكيلعحانجال»:©))ىلاعتهلوةلو4بالاثيدحلرئاجوهو_¡

متحكناذإ»:")ىلاعتهلوقو»ةضيرفنهلاوضرفتوأنهوسمتملامءاسنلامقلط

«اهنودعتةدعنمنهماعكلاننهوسمتنألبقنمنهوهتقلطمشتانمؤلا

ةضإرفنهلمضرفدقونهرسمعنألقنمنهرءاقلطنإو(:٢()لاعتهلوةو

.»متضرفامفصنف

يه.ليقخلاةرمعاللاقفةأرماةهنلالوسرجوزتهلوة_٧٢

ديزبتنبةرمعليقوءةديحولاممةيبالكلامجلاحتفبنوجلانبديزبتنبةرمع
لوسرا,حوزتليقو٤حصااذهو:ورمعويالاقأةيبالكلابالكنسوانبديعن

عسوملاىلعنهوعتمو...»:اهتيقبو(٢٣٦)ةرقبلاةنآلوأنم)١(
..نينسحلاىلعاقحفورعلاًاعاتمهردقرتقلاىلعوهردق

نهوحرسونهومتمن...»:اهتتاخو(٤٩)بازحالاةنآنم)٢(
._».المحاحارس

وفعبوأنوفذهينأالا٠.ه):اهتيقبو)٢٣٧(نازحالاةآنم(٣)

دإمكنيبلضفلااوث-نتالو،ىوقتلابرقأاوفعتناو،حاكنلاةدقعهديبيذلا
.«.ريصبنولمعتامبةللا

_٨٤ ۔-



وبأانربخا()ةباذلادسأيفو،اهبلخديملواهقلطفاصرباهبناهغلبفةلونا

تنبةرمعةلهللالوسرجوزو:لاقناحسإن١نعسنونعهدانسانرفعح

نربالضفلادنعهلقتناكو«ديحولاينبنممثبالكيبءاسنىدحاديزب

تلخدنيحهنمتذامتسافمةيالوسر(")اهقلطبلطلادبعنبسابلا

هاورباوثاةثالثاهمفديزنبةماسأرمأواهقلطفذاعبتذعدقل:لاقفهيلع

نممنلاتنبءآمسالثلذلاقامنإ:ةديبعوبألاقو{ةشئاعنعهيبأنعةورعنبماشه

ةرمعيفةيدتقنبالاقوملس"يبنمةأرمايفكلذلقامنإةداتقلاقو٬نونلانب

ةلالوسرلاقفطقضرمتملاهنأكديزأو:لاقمث:نلعينالهنسواهإلانإهذه

ةياورلقفاوملا"")حيحصلاوهاذهو،اهقلطمثريخنمةنادنعهذهلام:تلقع

.اطرقلاتنباهنإاهفليقنكل،فدلا

ملياءآرلاحتفبضرمتملهلوقوءاهبلخديمليأ(اهبنبيملو)هلوق_٣
ببسمهنأملعيملواهحاكنيفلطيبنلابغريلكلذلاقطقضرماهبصي
.ابعةخرلا

يلاعتةنادنعةلزنمامهلسيليأ(ريخنمةأرملاهذهلام)هلوقو_٤:

‘لثمألافلثألانولاصلاوءآينألالب١كهنلااهالتالةلزنماهلتناكولاهنأل

الفناالانمالخنفةحردلايفةدايزوأةئ۔طخلةرافكامإضرملافًاضرأو

«ميلتيينأنينمؤللنيحلاصلاهدابعيفىلامتةياةنسوءلجوزعةنلادنعهلريخ
فورعملانماولعفامآزجايندلامهتايحيفمهتابيطمهللمجبنأنيرفاكلايفو

٠.عأهللاوملةنس>الوهوةليىح

. ( ٥١١ / ٥ ) ةياغلادسأ (١ )

. اهقلطف:ةباغلادسأةياورو )٢(
قفاوملاهنالحراشلاهركذامحيحصلاوخريثكاهففالتخالاو:تلاق(٣)

.فنصلاةياورل

-٨٥



قالطلازاوجىلعليلدهيفو،قالطلااهلععقافيأ(اهقلطف)هلوق_ه

بيغلاملعاتنكوللق)بينلاملعيالسانلانمهرينكمتمهناولوخدلالبق

يلاعلاهبصنللخممسيلكلذنإوتاوةدللاهلودىترسبهناو(ريحلانمترثكتسال

.ملعأةناو

مرمسريايفعللوأفءاهام

: لاقساًبَعنبانعديزنبراجنعةدعوأ -٢٦

اهجوز"نع"يبأنبهللادبعتنب"ةلمجلأ'تارمت
نبسيقنبتباث ؛اهجوزوكشت'نيترماهابأتتأفسامشلا

واصيري٤فَدَمًا كجوزىلإيعجراةيبايلوقواهدرو

.هيتإهوكشتهلممهللالوسرتتأاهنكالاهابأتأر

ىتلالسرأف :لاقفاهجوزلإةم" 5 ٧ هلةهراكاهتأتركذو

ىلعامًقحلاب٢َكَسَبيذلأو:لاقف؛كلهألوكلامتباثاي

"نسحلاهيلإينإو.كريغاهنمييُبَحأضرأل 7

'تّهركم؟"تباثلوقامفنيلوقتام:امللاقف0ايدنج
قدص:تلاو5املأسننحقفيللالوسربذكتنأ
ىنب-"راّلاى.خأدُإنأاتثوّخنتنكلو5هللالوسراي

هيلعندرن:جكللالوسراهللاقف_هلةَض.ةلبماهتأ
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٠.ه.۔ه ّ ّ . ٥۔ظ٨

:لاقف‘معن:تلاق؟١كايبسىلخو٣هنمتذخاام

٨؟م عء.٠۔ . 7۔ه.2۔.ه۔.۔,ءسى٥

؟اهليبسيلختونتذخاامكباعدربناىضرسا١تباثي

١٥ ؛٣ ُ ٠ . , . ..َث2-74

يلخاولع.درت١اطاحين.تذخادق3هللالوسر1:لاق

١ - 2.- ه2-١&..ههت
.اهليبسىللخفهياع٨٩درفااهليبس

.هم,"ع.مِ
.مالسإلايعلخ3وااذه:سابعنبالاق

هخهه«

» سلحولخدهبابو2هتضنبأواهلعبىلعتصعتسايأ(تزشن(هلوق _١

نمتفاخةأرمانإو».0©`))ىلاعتهلوقهنمو«اهافحواهبرض:اهيلعاهلعبزثنو

. ًازوشاهلعب

خسنيفعتواذكه()ريغصتلاةهاصىلعمجلامضب)ةليحمأ(هلوق_٢

ةجامنبادنعرسابعنباثيدحيفدوجولاو5ةينكلاظفلبانيديأبتمقويتلادنسلا
لملو«يئاسنلادنعذثوعمتنب،ميبرلاثيدحيفكلذكو،ةليمجاهمسانا

نولوقيف0همسابهتنكالحرتمظعاذإبرعلاناليقدقواهمساتقفاواهتننك

اهاتقفاواهتينكناو2كلذلاهمساباهانكهنألمتحيفدمحمابأايدمحمهمسانل

‘فلاهدحأوناهسااهلنوكينألاتحااهندبعمجو٬بنيزاهعساليقو‘مدقتك

١ ١ةرآلاوءاسنلاةروس)( نأاهيلعحانجالفًاضارعإوأ(:اهتمتتو)٢٩

اوقتتواونسحتنإو،حثلاسفنألاترضحأو،ريخحلصلاو2حاصاهنيباحلصي

.(اريبخنولممتاميناكةياناف

. ةلامح:)سدقلاط(بيبحنبعيبرلامامالادنسميفو (٢)

_ ٨٧ ۔



نكميو،تباثةأرماةيمستيفثيدحلابرطضا:يقهيبلالاق«ممرماهمساليقو

.تباثنمددعتعللانوكينأ

)\( ةجامنبادنععقوو،نيمدانلاسأر("يبأنبةادبعتذب)هلوق _٣

دنع«ذ“وهمتنبعيبرلاثيدحيفو«لولستنبةليجاهنأسابعنباثيدحنم

& يبأتنبازا")يراخبللةياوريفو«يبأنبةللادبعتنبةليجاهنأىئاسنلا

لوقنابامزجويوونلاهعبتيو5ريئاللنباهبحرصامكةللادبعتخأاهنإليقف
اتانرأواهتمعوأرمساداحتابمهنعبعمجومهوةلادبعتخأاهنإلاقنم

ايسالوهدعبىفختالو«(")رجحنإلاق.ىرخالادمبةدحاونيتن:الاعلاخ

٢٠٥٦ ثيدحلاو )٦٦٣ / ١ ( ةجامنبا )١(

حتفيفو‘يبأنهيأدعتخأانأةمركعنع)٤٧٧(يراخللا(٢)

ناسابعنبانعةمركعنعةداتقةياوريفو:(٣٤٩٩)رجحنباليرابلا
ةياوريفمقوو،يقهيبلاوةجامنباهجرخأثيدحلا...تءاجلولستنبةليمج

فدعسنبامزجكلذبويبأنبنلادعتنبةل۔جيمهوؤاهديرسكفهتأرما

.تعيابوتملسأيبأنبهللادبعتنبةليمج:لاقفتاقبطلا

: هصنامرجحنبانعلقنلااذهدعب(ح٩/٩٤)يرابلاحتفيفءاجو )٣(
هجرخأ.ةّئيلانملاممرماهنأاهدحأ:نارخآنالوقسيقنبتباثةأرمامسايفءاجو

ا_ممسافيناثل ١ لوقااو:لاقش‘قحسلانررحقيرطنمهجام7اويئاسنلا

نعيراصنالاديعسنبىبحنعأطوملايفكلامهجرخأ.لهستنبةييبحاهنأ
. لهستنبةييبحنعنمحرلادبعتنبةرمع



اروهشمنراكاذإهدحىلاصخذلاةسترثكدقو«جرخلاداحتاعم

:احمربصتمشثيىتحددعتلامدعلصالاو

لهأىورو«يبأتنبةليمجينياذكهنوبرصبلايور:رمعوبألاقو
.يراصنالالهستنبةبحاولاقفةنيدلا

2 ةلمهفففلأفةددشملامماوةمجعملانينلاحتفب(سامالانبا)هلوق _٤

ريهزنبسامشوهو0ةينملايلااهنعلقندقيتلاةفصلاحالماللاوفلالاةدايزو

،جرزملانببعكنبةبلعثنبرغالاوهو3كلامنبسيقلاءىرمانبكلامنبا
نمحرلادبعوبأ؛ليقو2دمحمهنبابدحتابأتباثىنكيو{ءيطنمةأرماتباثمأو

دهشوهرعاشناسحناككولعينلابيطخورامعنالابيلمختباثناكو

. اديهشركبيبأةفالجيفةماجلامويلتقواهدمبامو«ادحأ

نباسيقنبتباثلتلقةمالامويسانلافشكناال:كلامنبسنألاق

لوسردنعلتاقنانكاذكهام:لاقف{لحنحتهتدجوو؟معاييرالأ:سامش

كيلاأربأينإمهللا.سفنأمتدوعامسأبوكتارقأمتد؟وعامسأب.ولطةنا

لتاقمث&نيسلاينعيءالؤهعنصياثكيلاًربأورافكلاينميءالؤههبءاجامم

تباثىلعناكو0التقىتحالتاقفةفيذحيبأيلومملاسووهتبثنأدعبلتقىتح

هاتأمئاننيلسملانملجرنيبف،اهذخأفنيسلانملجرهبرمفةسيفنهلعرد

ينإثهميضتفملحاذهلوقتنأكايافةيصوبكيصوأينإهللاقف{همانميقتباث

دنغو«سانلايصقأ.يفهلزنمو،ىعردذخأفنيذساانملجريبةرمسمأتلتقام
ةمرلاقوذو(")«ةلمرأعردلاىلءىغلكدقو(١)هلوطيفهنتسيسرفهئابخ
ةنالوسرةفيلخىلعةنيدملاتمدقاذاف،اهذخأيافثعبيافهرمفأدلاختأف؛لحر

=-
هطاشنيفىزح:هلوطوأهرإضميفسرفلانتساعراضم“نتأسي)١)

.ةلوطجادحليوطلا.ليحلا(لێوتطل)و{ةدحاوةهجيفهننسىلعهحرمو

.انايحرضلايفءيجيسورديقل:ةنرالاو.لوهجملهاتبببرل:ءىفثك()
_٨٩ب



يقيتعقيقرنمذالنواذكواذكن“دلانم"لعنإ:هللقفركبابأىنمينلع

&فصواملعاهبينأفعردلاىلاثعبفهربخأفادلاخىنأفلحرلاظقيتساف«نالفو
هتيصوتزيحأادحأملعنالو٬هتيصوزاجأفهايؤربهنعةنايضرركبابأثدحو

دالوأةنادبعوييحودمحمهدالوأوكلامنبسنأهنعىورو«هاوسهتومدمب

..ةرجلاموياولتقتباث

تنبانأفنصلاةياورينامححصياذه)نبترماهابأتنأف(هلوة_:

.ةيلهاجلايفتامةنادبعابأايبأنألءهتخأالةنادع

.اهيفهلفءودهلركذتيأ(اهجوزوكشت)هلوقه
عمسياليأ()فاكلاديدشتوهلوأمفب(اهيكشليال)هلوقو_٦

.اهلعبنمهوكثنامليزيالواهاوعد
نباويئاسنلاو(")يراخبلادنعو(هلةهراكاهنأتركذ)هلوق_٧

الوقلخيفهيلعبتعأامينإةللالوسرم:تلاقسابعنبثيدحنم()ةجام

.اضغبهقيطأال:ةجامنبادازمالسالايفرفكلاهركأيكلوند

ابتعنصءيفيأو0اهعمكنأشاميأ(كلهألوكلام)هلوق_٩

؟كوكشتيتح

دحأاليأ(كريغ)هلوقوكلسرأيأ(كثعبيذلاو)هلوق٠
غليبالف،هتمأىلعمقعهبحبوجولهؤانئتسااغإو٬تنأالإاهنم"يإهيلابحأ

هجوىلعدحألكنمهيلاةبحألتمهيالوسرنوكيىتحنامالاةقيقحدحأ

.ضرالا

فلأبهاكشأو©هسفنيطوهنعفبك:هيكاشىكش:ةغالا.يفو)١(

.هوكديامهنعلازأوهاوكسنمهتعأ.ةلازالا

٤٧ صعلخلابابعبارلاءزجلا (١٣١٧٢ قالوب(يراخبلا (٢)

٢٠٥٦ مقرثيدحلاو ٦٦٣ ١ ) ينابلادبعف.م)هجامنبا (٣)

_ ٩٠ _



.يتقاطيأاهحتفوميجلامضب(يدهج)هلوقو_١١
ناسحاقخحتتناكاهنأهنمدافتسب)بذكتنأتهركف(هلوقو-١٧

دنعكلذلعفتنأتهركف(اہهتياكشيفعقاولافالخهلرهظتواهيبأدنعاهجوز
3:

.نهللالوسر

هببسبرانلالخدأنأتيشخيأ(رانلاينلخدينأتفوخت)اهلوقو_١٣
.هلضغبلانمسفنلايفعبطامليلعةبجاولاهقوقحمايقلاعطتساملينإثيح

:تباثلهلوقو،قادصلانمينعي(هنمتذخأامهيلعندرأ)هلوق-١٤

ا(نملبقينأتباثل:هرمأنأىلعليلد؛‘تًذخأامك.اعةدرتنأىضرأ

.بوحوالداشرإوهاإفنصملاريغدنعو«ةقيدحلا

نرولئاقلاهبلدتساو{كنأشوككرتييأ)كلمإسيلخيو(هلوق-٥

دحاولكلوثنئابقالطهنأليقو.ةالطبسيلهنأو،حاكنالخسفعلخلانأ
.اهركذبليطنالججحنبةيرفل|نم

فنصلاريغدنععقوو{طئاوحهعمجوهناتسبيأ)هطئاح(هلوقو٦

.دحاوىنغلاو‘ةقيدحلاظفلب

( مالسالايفعلخلوأاذه(:اهنعهييايضرسابعنبالوقو _- ١٦

نالوقمدقتدقو6مالسالاليقالمعتسمبرعلاكنعافورعمناكعلحلانأديفي

: دئاوفثيدحلايفو{قالطلاباتكلوأيفبرعلادنعناكعلخلوأيفديةرد

ركبالإكلذلعءالعلاعمجأدقو(علخلاةيعورشمىلعلديثردحلانأاهنم

لباقميفهتأرمانمذخأينأجوزاللحمال:لاقهناف،ىجباتلاينزللاهللادبعنبا
هلوةبضروعو«(ايشهنماوذخأتالف))١(ىلاعتهلوقلاتيشاهقارف

١ جدزناكمجدزلادبتسامتدرأنإو»:ابهثمنو٢]./.3ءاسنلا)(

.«تنمامإوناتهبهنوذخأتأ‘ايشهنماودخأتالفاراطنقنهادحإميتآو
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هلوقبدروضءاسنلاةآباهخسنىعداف)هبتدتناايفاهيلعحانجالف((١)ىلات

:()هلوقبو،(اتيرمائينههواكفاسفنهنمءيثنعكلنطناف)(")ىلاعت

دقعنادقو.بابلاثيداحأبو2ةي"الا(احا'ماهنيباحنصلينأاهيلعحانجالف)

ءاسنلايتيبوةرقبلاةنابةصوصحعءاسنلاةنآنأوعلخلارابتعاىلعهدمبعامجالا

لمحيفهيضتقيببسمثناكاذإزئاجعلخلاةأرلابلطنأاهنمو«نيتريخألا
كلذنأىلع("تاقفانملا"نه'تاعاتخلا00١)ةلطهلوقيفكلذنعيهنلاثيداحأ

تهركاذإةأرملانمتضو.هلالجرلاذخأزاوجاهنمو،هيضتقيببسالثيح
الإاهنمةيدفلاذخأهلزوجمالهنا:نريسنبدمحمو©ث)ةبالقوبألاقو2هعمءاقبلا

ه»ا«----ححح....................

حبرستوأفورممب“كاسمافنات"رمقالطلا»:اهصنو[٢٣٠/٢]ةرقلا)١(
يقيةلأافاننأالإاتيشرهوتيتآامماوذخأتنأكللحمالو{ناسحا

دودحكلتهبتدتناايفامياعحانجالفةنادودحاهقثي"الأمتفخنافهنلادودح

«.نوااظلامكئلوأفهللادودحدعتينمواهودتعتالفهللأ

َنْبِط"نافةلحن"نتاق'دَصءاسنلااونآو»:اهصنو[]٥/٤ءاسنلا)٢(

«.ائبرمائينههولكفاسفنهنمءيثنعكل
.بابلالوأيفةالاهذهترم)٢(

/6٦٢][هجامن'ننسفءاجو):( نهتا.اتخلاو٢.٠٥مقربثيدحلاو١

اهعلاخوهتأرماعلخ:لامتب3رذعريغنمنهجاوزأنمقالطلاوعلخلانبلطييتاللا

رذعرينبعالتخالاوابوالاعلخنمعلخلالصأو{علاخيهفهنميهتعلتخاو

:طةنالوسرلاقلق:نابوثنعءامسأيبأنع:ءاجنىنعملاذهبوكمارح
.ةنجلاةحئاراهيلعمارحفسأبامريغيف.قالطلااهمحوزتلأسةأرمااما

لاجرنموةرصبلالهأنم[ه٤٠١۔]يرتملاديزنبةنادبع)٥(
.تاقثلاثيدلا
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اءاوذخأتنأكللحالو(:ىلاعتهلوةبالدتساو4الحراهنطبىلعىرنا

نيتأينأالإ)0١)ىلاعتهلوقعم(ةنادودحابقليالأافاننأالإاثبشنهومتيتآ

.)7ةشحاف

نمةحيحدلابابلاثيداحأوءةثحافلابدارالترمفةرقبلاةنآنأببقعتو

زاوحيففاكةأرمالقنمئاقشلادرحودرحنأايتمو؛ثالذىلعةلدألامظعأ

رهاظبكسموًاعيجاهنمناقثلامقيىتحزوالهنارذنلانباراتخاو،ماخلا

قوقحبمقتملاذإاهنأدارملانأبثلذنعبيجأو«يعثلاوسوواطلاقثالذبوةيآلا

مدعديؤ,و٬ثلذل(ميلإةفلاخلاتبسنف،املجوزلاضنبلآيضتقمثلذناكجوزلا

اهنالعإدنعاجلهتهاركنعتباثرسفتسيمنتهنأجورلاةهحنمكلذرابتعا

ضرألاهجوىلعسيلهنأادتباوعلوسرلاربخأاتباثنأهيفو،هلةهاركلا
اذهميهتسيالففنسملةياورهبتحرصامكلفطنالوسردمباهنمهيلإثبحأ
هلاهنأجوزلاملعييتحةملتخلارهملحمال:ةناهمحرعيبرلالاقو.دسيأتلا

٠الامهللحثالانهف‘ةضمغمهعاجلوةهراك

هنيعباقبناكاذإهيلعقفتماذهو0اهاطعأاممبجذخأزاوحاهنهو

:نيئيشيفثالذدعباوذلتخاو2سيقنبتباثةأرماطئاحك

ذخأينأهلسبلليقن؛؟هايإاهمرذينأهللهاهقادصنمأتيشت.هذأنإلوالا

يفو،ىقباموبهذامذخأونأ4:ليقو{هنيعبىامذخأياغإوبهذاماهنم

راصدقامملهتحختجأيالنأ:وهوهفعضلركذينأيغبنيالثاثلوقةلأسملا

اوثرتنأكللحيالاونمآنيذلاايبأايه:اهصنو]١٩/٤[ءاسنلا)١(

ةثحافبنيتأينأالإنهومتيت7امضعباو۔هذتلنهولضمتالواهركءاسنلا

هنلالمجوائيشاوهركتنأىسفنهومتهركناففوردلانهورشاعوةنيم

7اريثكريخهف
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دقطناحلاناف«ثد٨رثيدحلاو،طقناهلهيلعاملودقهلزوماوثائيشاهيلإ

؟كليبسيلخيوهنمتدخأامهيلعندرأ::نلعهلوقليلدبتباثةأرمالراص

ىلعو‘كلذىلعدادزينأهلسيل:ليقناهاطعاامىلعةدايزلازاوحيلاثلاو

دخايال:لاقهنأ)١(قازرلادنعجرخأو،بهذملاءاملعنمىوتفلارثكأاذه

ةفنحيبألوقوهو،هلثميرهزلاوءاطعوسوواطنعو0اهاطعأامقوفاهنم

حرسيملىطعأاممرثكأذخأنم:نارهمنبنوميملاقو{قاحسإودمحأو

نممادحأرأمل:0٢١كلاملاقو،روهجلاىلإبسنوةدايزلازوحتليقو.ناسحا

.ملعأهللاوقالخألامراكمنمسيلهنكلثكلذعنمهبىدتقثب

قنعازامربا۔ايفىفءامام

اهنعهللايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ-٧
٢۔:..: 12.٠؟2,نا.٠
اهنإف:١ىلوالاام":٢ننسثالت؟ةريرَبيفتناك:تلاق

ث١-ه22.2.ث.:هتبالصإى2=.-.ه_2-
وااهجثوزعممعيںايفؤثلتَوهنلالوسراهريخفثتّقَسَع

`يلئهأنإ:تلاقف؟يلتءاجاهنأ:٢ةيناثلاوء١هقرافث
١'هبكوباكاممحلدعأ:املتلقف.ا:يشبيننيعافيلوباك

تاقثلاثيدحلاظافحنميناعنصلايريجلاعفاننبماهنبقازرلادبع)١(
فںا-وثردملايفريىكلاعماجلاهل‘ثلدح١٧٠٠٠نماوحنظفحمناك

.لعةنازخوه:يهذلالاق،طوطخمريسفتلا

يدتتفتتناأبسأبال:همالكصنوعلخلايفءاجامباب[ه٢/٥٦]اتطوما)٢(
.اهاطعأاممرثكأباهحوزنمةأرملا

_٩٤



َ...١٣تالصىثثه...ےس. الولا:لاقف"وقليهللالوسرمسف6"يلكأؤالَونوكيف
٥۔ه:٥۔ .. ,١- هتنااك٨ل,ش2٩١٦,۔.3٤ ةتفكهللالوسر'انيلعلخد:٨ةنلامتلاو،٠نَّحعأنل

و2ه..&.مح.ِم.۔٠٥

٢مادإوزبخ"هيلإبرقف3١"محلب٨'روفت٧ةمرئبلاو
٥ ٤ ١حث. . .. , | = ٨ .- >. ٠

٨هتنالوسربىلب:انلق!مجنلابروفتةمربلا""راملا:لانت

ے,ثن2...8<2.٨مإد.. لكانالتناو،ةريربىلعهب""قدصتمللكلذنكلو
١٢٨١١ . ۔ر۔.۔2ؤه۔۔۔مم۔-..<

م.:وهو6هقدمصاهيلعوه:مالسلاهلاعلاقف6هقدملا

._ةيدَهانَْلإ

ج«ه+

)١( أطوملايفكلامءاورثيدحلا(اهنعةنايضرةشئاعنع)هلوق _١

اضيأاهربخدنعوهو«ينعملاةبرامقتمظافلأبةحرحصعضاوميف (٢( يراخيلاو

. ةددمتمقرطنم

ء(قتعأناءالولاريصمبا)يف(يقابلادبعدازفدمحم٧٨٠/٢)أطوملا)١(
لوقرصنو،ةثئاعنعهيدأنعةورعنبماشهنعكلامهيورهيفثيدحلاو

كؤالويلنوكيواهثتددعكنعمهلاه“دعأنأكلهأبحأنإ:ةريربلةشئاع
دنعنمتءاجفاهيلعاوبأف«كلذمهلتلاقفاهلهأىلإةربربتبهذف{تلعف
"يلعاوبأفكلذمهيلعتضرعدقينا:ةثئاعلتلاقف«سلاجةنالوسرواهاهأ
لاقف6٨4ه-اعهتربخأفاهلأسفهنلا.77كلاذعمسف6ههءالولانوكينأالإ

.قتعأنملءالولاامنافءالولامهليطرتشاواهيذثخ:هنالوسر

هزجلايف«قالطةمألاعيبنوكيالباب(١٢١٢قالوب)يراخبلا)٢(
.٤٧صعباسلا

_ ٩٥ _



ةتحتلا|ناكسإوءارلارسكوةدحولاحتفب(ةَريربيف)هلوة_٢

اببأمساليق،كارآلارثوهو«رربلانمةليعةنزب،ثننأتءاهفةيناثءارف

يهو،ةيثبحليقو«ةياطقليقو4طنتناكليقو«ةبحصهلناوناوص

؛راصنألانمموقلةالومتناكوليقءاهيرتشتنألمقاهمدختتناكوةشئاعةالوم

ةشئاعلأسةبتعىلومنافأطخوهو:مهضعبلاق{بينأ7ةشعلآلليقو

يبألآلليقو،لالهينلليقو5ةربربةصقهلتركذفةلأسملاهذهحنع دمحأ

.شحجنب
نمزىلاةريربتشاعوكيهالاهجوزوهامنإمهالوموهيذلانأببقعتو

.هيواعمنبديزي
ىنعملاو،ةيعرشلاماكحألااهبدارملاوةنسعمج(نتلسثالث)هلوق_٣

اهتصقيفتعرشاهنإىنعملا:ضايعلاق.ةعبرلانمماكحأةنالاهبسبملعهنأ

دق:ربلادبعنبالاقو.اهتصقريغيفملعدقناككلذىوسامماهيفرهظبامو

ررجنبدمحنااهررحتواهجرختوةربربثيدحنميناعملاقيقشتيفسانلارثكأ

رثكأو«باوبأكلذيفةعاجلو{ںاتكهيفةعزخنبدمحملو«باتككلذف

مظع.وهةشئاعهتدصقيذلاو،ليلدنعءيبنياللمتحمطابنتساوفلكتاذ
نيتيامىلعفينيامهنمجرختساةميزخنبانايبرملانباركذو«اهتصقيفرمآلا
حتفيفاصحةئامثالثىلعتدازفثيدحلااذهدئاوفهريغعمجو3ةدئافنيسمخو

نأاهرمأو:دازو٤ننسعبرأةشئاعنعرخآهجونمدواديبألعقوو.يرابلا

.ارحلاةدع“دتعت

(تقتَع)هلوةو،ثالثلاننسلانمىلوألاةنسلايأ)ىلوآلا(هلوف-٤

حتفبةقاتعوًاقاتعوبرضبإبنمقتعدبعلاقتعلاقيةقيتستراصياتاحتفب

وهفهتقتعأ:لاقيفةزمملابىدعتيوقتاعوهفهنممسارسكلابقتملاو،لئاوألا
يفلاقاذهلو،هتقتع:لاقيالفهسفنبىدعتإالوبابلاسايقىلعقتعم

-٩٦ _



فلآلاوهقتعأالولوعفماليمينالوهوديعلا۔ق۔ت'علاقيال>))عرابا

لومفمءيحمنألقوتعمدبعزوبحبالو٤تدعتميعابرلاومزاليثالثلالب؟لعافالاينيم

اهنإلاقف‘فلالاأطوااهاوريعفوو:هيلعساقيالعومسموأذاش”تلمذأننم

.هتئاعامقتعأيذلاوةيقوفلاارسكوةزمهلامضبتق.ةعأ

: ( هقرافتوأابحوزعميقتنأف:ةلهللالوم.راهريخف(هلوق_ه ١

نمعهيبآنعةورعنبماثهنعحلاصنبنإباقيرطنمينطقرادلاةباوريفو
نعدعسنبادازو\ثاعضبكاعمقتعدقفيهذا:ةرربللاقنفعيناانأةثئاع

نمدنعاذهاغنبكلمأتراصاهنألتريخااغإواولاق«يراتخاف:السرمىعشلا

دبعتحتتناكاذإالإاهلرايخال:ليقوىاقلطمتقتعاذإاهلرايحلانالاق

هدلولعهلةيالوالهنألو7اهنعهعنمديسلناةهجنمهتحتماقمباهررضتلطقف

ثداحلالكلانآلاهلرايخالفرحتعتتقتعأاذإامفالخاذهو،كلذريغو

ثدحلااذهىفسيلوثلسمتحت“ةّرباتكتملسأاذإامهشأفهللصاحاهل فسيلو({::

سابعنانع(')يراخبلايفو،تقتعأنيحَرحوأ"دبعةربربجوزنأبحبرمصت

١ ،بيدأ"يونلوهو)ھ٢٩١٠(مصاعنةلسنبلضفاللعراباباتك((

،لئابقلاريهامجبتاكلاهيلاجاتحمام،ةماعلاهبنحلتايفرخافلا:هبتكنمو
يناعميفبرألاةناغو،نآرقلايناعميفبولقلاءايض،ليلخلنيملاىلعالاردتسالا

نايعألاتايفويفهتمجرترظناو؛برعلامالكنمةماعلانسلأىلعيرجيام

٦٠ ١ /٣+]آتسفلاو]_[ ١٧٠{برآلاداشرإو١ دادشخخراتو]٧

]١٢٤/١٣ .٣٩٦ةاعولاةيقبو[٤.٣/م]ةاورلاهابنأو٣ه٤ينابزرلاوء]

٤عباسلاءزجلايف(١٢١٢قالوب)يراخبلا)١( ةمألارايخبابيف٨٧

.دعلاتحت

م-٧ _٩٧



يكيواهفلخفوطيهيلارظنأينأكثيذمهللاقب)١(دبعةريربجوزناك

بحنمبجمتالاسابعايسابلقلعينلالاقف،هتيلىلعليستهعومدو
كلوسرايتلاق3هتعجارول:رتليننالاقفًاثغمةربربىضغبنموةرويمشينم

نسلاو،نيحيحصلايفو،هيفيلةحاحال:نلاقثعفشأامنإلاق؛ريفرمأتةلا

تبثي:لاقنمكسهبو2؟رح.ناكهنأةشئاعنعدوسألانعةعبرألا ةمأللرايملا

{ةفينحيبأوانباحصألوقوهو«دسوأ"رحتحتتناكزاقلطمتقتعاذإ

.اهسفنبترلصاهنألثاذو

؛دوسألالوقنموهلههيوارىلعهيف.فلتخادوسآلادشيدح.7

نعءارحناكهنأحصيامنإ:دمحألاق.هربغلوقوهوأءةشئاعنعءاوروأ دوسألا

.ادبعناكهناهريغوسابعنانعحصوهدحو

اهريخملارحناكولو5دبعناكةشئاعلوقكلذديؤيو:رموونلالاق

ارحناكولو:اهلوقبتالئاع7دعناكهنأ.0ةصقلاةبحاصيمو4ترخأف

ةمألاعيبنإ:ثيدحلاينفو2قيقدتالإهلوقيدحألداكيالاذهو:لاقاهربخم

بهنهيلاو7ةدئافرييختللنكيملعيبلادرجمبتقلطولذإ«تالطبسيلةجوزتلا

الإءاسنلانمتانصحملاو)ا؟):يلامتهلوقرهاظلقالطعيبلاليقوعروجلا

يكيباهفلخفوطيهيلارظنأينأك،(ثينمهللاقيآدبع)يراخبلاةياورو)١(
©نالفنلةدع؛ثيغمهللاقيدو5ادبع:هلقثيدحيو4ثيدحلارخآىلإ

.ةنيدملاكسميفاهءاروفوطيهرلارظنأينأك

تكلمامالإءاسنلانم'تانتصحملاوه:اهصنو[٢٤٤]ءاسنلا)٢(

كلاومأباوغتتبتنأكلذءاروامكللحأو4كيلعةنلاباتككنامأ

الو2ةضيرف“نهررجأ"نهوآفثنهنمهبملمتمتسااهننيحفاسمريغنينصنحم
."يكحاهلعناكةنانإةضيرفلادمبنمهبمتيضارتاهفكيلعحانج

٩٨ ۔--



.نيباتلاوةباحصلاضعبىلإبسنو(كنامياتللمام

يفتبثامىلعنيميلاكلمبدارملانهفتانيبسملايفتلزنةيالانأببيجآو
الفةعفنمىلعدقعحاكنلانافًاضيأو٬يسلاكعيبلاسيلواهلوزنبب..نمححصملا

.ةبقرلا'عيب"هلطبأي
.ةيناثللةنسللويأ:(ةيناثلاو)هلوق٦

. اهسفنةدئاعىلإيأءايلاديدذتب:("يلإتءاج)هلوقو _٧

وآيتباتكباوثمهيأينو,اك:اهلوةو“يلاومآيأ(يلهأ)هلوقو_ه
وحنو٬نآرقلاتأرقاذإوءةالصلاىلإمتفاذإ:ىلامتهلوقدحىلعكلذلمفاودارا
١ودارأاميأهكوبتاكامهعأ:املةشئاعلوقفاضيألوةلااذكو2كلذ

كلعفلاباهوبتاكمهنأتيملذإرهاظلاوهاذهو:"يثحلالاق.هيلعكوبتاكينأ

:اولق،هياعاميضقينألبقبتاكملاعيباوزاجأفهرهاظىلعانموقضمبهلمحو

بهذمنممدقلاوهو{هبةصولاوهتبهوهعيبزوحكولمللكوأكوملثقرهنال

ةتينلاملعبةرربتعس:رذنلانال6رذنملاناودمحألاقهبوؤيفلثلا

اربخملعأالو:لاق،زئاجهعيبنأنايبُنبيأهيفف٤كلذركنيملوةََتاكميهو

ديدجلايفىعفانلاوكلاموانباحصألاقواهزحعىلعاليلدملعأالوهضراعي

ءطولابرحنليادبهكامنعجرخهنألهعيبزوحتالهنا:مهريغويأرلاںاحصأو

اهعيبناكوتزجعدقتناكاهنأىلعةرربثيدحيفاشلال"وأتوكمادختسالاو

نمبتاكملاحبرتسبلدقنلاليجعتبةباتكلاخسف"يثحلاغوسو5اهتباتكلًاخسف

.ليلدىلإجاتحمنيليوأتلاالكو5لاؤسلاةلذوةباتكلامون

لاؤسلازاوحهفوئيمهولحامءادالع:)ءيتبينينيعاف(هلوق-٩

.لاحلااذهلثميف

ىلعكنمهولطاممهدلقنأيأ:(هبوتاكاممهلرثعأ(هوقو_٠

قاولاسمخ:ليقوثةيقوأماعلكيفقاوأعستكلذةلمجناليقوثةباتكلا



هياورناب"يليعامسالامزجو«عستلاةلاورروهشلاوكنينسسمخيفايلعتمي
.طلغسخلا

كلبحلاصناوكتناعاوكرصنيأ,(يلكؤالونوكيف)هلوق-١

.قتعلاءالوبعرسلايف“صخهنكلةرصنلاةنللايفءالولالصأو«ىل

١٢ لوسرىلإيضفأربخلانألدياذه..لهللالوسرعمسف)هلوقَ

تضرعةريربنايراخبلاتاياورضعبكلذىلعلديو«ةشئاعريغوللعةا

لوسرثلذبعمسفةدئاعنلاق3ملءالولانوكينأالإاوبافاهلهأىلعكلذ

ءالولاامناف{ءالولامهلىطرتشاواهبقتعافاهيذخ:لاقفهتربخأفيلأسفذلنا

.قتعأنم

هيفوكقتعأنملءالولاامنإةاوريفو:(قتعأنملءالولا)هلوق٣
{ةيناثلاةنسلايههذهوةيرصحلاامنإهيذتقتمكهادعامعهيفنو"قيتحلالءالولاتاىثإ

نيبوهنيبعقووا"لجرهيديىلعإسأنملءالوالهناىلعكلذبدنتساوثالثلاننسلاو
٠ظفتلمللالوةفلاحلحر

. ةثلاثلاةنسااويا:)ةئلائلاو)هلوق ٤

.اهنعهنلايضراهترجحيفيا:(اهبلعلخد)هلوق_ه

ليقورجحلانمردقلايهءارلاناكسإوةدحولامغب('ةمْرثلاو)٦
.ةدحوملارسكبمار.بوفرثغوةفرثغلثممرباهعمجو،اقلطمردقلا

. تلغاذإردقلاترافلاقبيلغتيأءافلاب:(روفت)هلوق ٧
.هبًاسالمومحالإباهنايلغاحطصميأهبقاعتم:(محلب)هلوفو١٨

. مدق"يأةليقثلاءارلاركوفاقلامضب:(تب“رلقف)هلوقو ٩

٢ ،ادماجواناكأمئافهبمدتؤيامهلوأرسكب)مادالاو)هلوةو_.

عمجبودرفملاةلماعملماعيففيفختانكسي'و(:كوباتكلثمهداهممحو

.صيصختاةفاضالاو\تلامدأو(١)أضولاةناوريثداز(لافقاولفقلثممادآىلع

. رايملايفءاجامبابيف(ه٢٦۔٢)۔ينابلادبعفم۔أطوملا )١(
_ ١ ٠.٠ س



. ررقتلةزملا:(رأملأ)هلوقو - ٩

عفدياةددشملالادلارسكوداصلاوءاتلامفب(ق"دلصا)هلوقو-ج

.كياعاهتمرحةقدصلالكأتالتنأو{ةقدصلاليبىلعاهلا

ةقدصلانألكلذو(ةدهانلاهنموهوةقدصاهيلعوه)هلوقو_٣

{مهكالمأيفكاللافرصتكثاذريغوعيبلاوءادهالااهيففرصتلاريقفالغوسي

ريغتةقدصملاةفصتريذتاذاف«نيملاىلعالةفصلاىلعوهامنإميرحتلانادافأو

نا«ةدملاوةقدصلانبيقرفلاو{اهؤارشواهلكأيمشاهولوينغالزوجيفامكح

الو،كولملاىلاانادهلا"ثعبهنمو،لالحالاوماركالاليبسىلععفديامةبدلا

سيلهتيبيفىريامعلجرلالاؤسناهيفو:ضايعلاق.ةقدصلاكلذك مومذمم

(دمعامعلأسيالو(:عرزمأث.دحفهلوقو،قالخألامراكمفانمالو

هديبءيشامأو؟هبعنصاذامووهنا:دهعايفلوقيناثالذامنإو،اذهنمسيل

هنألاولهجامكحمهلنيبيلناكاملغهلاؤسناعمهنمسيلف؛اذهاملوقيف
ناكفثهودقتعارمألالإ(امادآلاديسنودتيبلاَمادإهلاومدقيملمهنألع

.هكحمهلنيبف،كلذك

.ةذلوةيذغتمامطلارثكأنمهنأل،ةمربلايفناكيذلامحالاوهو)١(

.١٠١ -



)١)۔
٥لء)اودا\اب1

اردهرزىلعربامايا;:رمتوفتناهأرلايرنيفءامام

٠ِع -} ».ر2؟١

يردنحلاديسيفانعديزنبرباجنعةديبعوبا٢٨-_
مء.+١,ذ١١هللاا_)ِ,ه-٠ه.

نمؤدةارمال"لحمال:ذلالوسرلابق:"ةصفح'تلاق:لاق
٦ 3.٠:۔..=ه,...١ . )١١ َم٠

"لايلتالووف١تيمىلعدحنا`رخالامويلاوهللاب

٨م.-هث٠عپ.7

٠ارشعورمشاةعبراحورلعالإ

نعيشلا:لاقديثزنبرباجنعةديبعوأ-۔٩
3,٨.,.هع١١ث2-..-',7هتللك.-..۔٤
نبانايفسوااهوايفوكلاتينلاحور١هبدبحما

"ةيراجهب"تّتهكدف"""قولخةرفصهيف""بيطب"تعدبرح

)١( .نوتيممهنإوتتيمكنإ:ىلاعنهلوقهيلعو«توميسهنألتتيم"يحلك_
تامنمسيل):رعاثلالق«ةقيقحتاميذلاوهفةنكاسلاءايلابتيللاامأو

حركاوعيراادنسمفءاحدقو.)ءابحألاتيمتيلاامإ.تيعحارتساف

ًاطوضمءاح٧٢)ىلل(ًأطوماكث.دلابتكنمريثكيفو{ءالاديدشتب

.نيبجولاىلعحصبىنعملاو،ديدشتالب

ثيدحلامقرو١١٢٣/٢(يبلحلا)لمو(٥٩٦٢)اطولاةياورو)+(
يا("هريغخ)عنرو("قولخ(عفربوهوغهريغواهقولخ"ةرغصهيف:٦

.طولخمبيطءالاحتفبقولجلاو©هريغوأطقولخيمهوةرفلصبتعد

٢٣+١ .



١.ى۔ 1 \ه..-...٥ ٨.ةجاحزمبباا,يلامهللونتلاقف"""!اهيضرامتحسممث
¡4_..-۔.هتللطذَ(ف.‘ًى ه,.٥.؟ه.رح

نم2٥ارهاللحال:لوفتهنلالوسرتححس٤|الإ

ىعالإلايلتالتقوفتأترلعدحتنأرآلامويلاوهللاب
٠ 2..م۔ع7ء-

.ارشعورهشآةطبر|حدز

ه...٥...ر-..ِِ

اهيلحىلإاهديمدقْم"بام)اهينصراع(:عيرلالاق

هء«

.لفسالايحالانم

+%«

ىتفوتلاةأرملاعانتما:ةيناثلافيفختوىلوألاةلمهملارسكب("دادحلا)_١

يعاودنمناكاملكنماتهريغوبيطوسابلنم:اهمكةتيزلانماهجوزااهنع
(ًدا"دح)باوبلايمسهنمو،عنملادادحالالصأ:ةنللالهألاقو؛عاجلا

ىنمليقو،ةيسمانععدرتاهنأل(ادح)ةبوقملاتيمسو،لخادلاهمنل
عماتلاواهتطخباطخلاتيو،دبيطلااهلدبو،ةنيزلااهسفنةدتعملاعنمدادحالا

وا،هبعانتماللةديدحديدحلاىعس:ءارفلالاقو؛ةيصعملادحلاعنمك.اهف

.هلواحمىلعهعانتمال

نمذوخأماهئار"ةأمايأايبداريو2ةأرملاىلافاضتاهناف(ةهلا)امأو
لثمددععيجلاوغاهملعةحاولاةدملااهصقرتةدماهبداريو4بالاو"دملا

٠ردسوةرادصإ

نراضراملاو&(تلاقمثاهضرامبتحسممحش)هريغوآطوملايفو)١(

١١٢٦/٢ملسمثيدحيفو.نذآلانودامىلإنقذلاقوفهجولاابناج :(٦٢)
٠اهضراعواهعارذهبتحضف

- ١ ٠٣



يسرنينمؤملاميعي:(ةصفحتلاقلاقيردلادعسيبأنع(هلوف٢

هيفصنععفاننع١)كلامهاورثدجلاوكةساجحصنعيباحصةناورهمفاهنعهنلا

&ةاورلاضمبدنعاذكه5للعينلايجوزةصفحوةشئاعنعديبعيبأتنب
عفاننعديعسنبيحهاورو«كذلاىلعةصفحواةثئاعنعنورخآهاورو

ضعمبنعةيفصنععأنعهلللادسعهاورو&اهدحوةصفحنعةيفصنع

)٢‘.ملسمهلككلذجرخأ‘:ليللاجاوزأ

ديكأتلاليبسىلعيهنلاىنمب"ؤن:(؟لحمال)هلوقو_٣

بلانلاجرخمجرخكلذبدييقتلاليق:(رخآلامورلاوهللبنمؤت)هلوقو_٤
روهمجلادنعكلذكةيباتكلاف«مهريغهكلسيهناعمنيلسملاقبرطاذهلاقيامك

‘باحصألاىوتفنمرهاظلاوهواةياذكلاىلعدادحإال:ليقو{انموقنم

رهاظبكسمترونوبأوبهثأوهنعةياوريفكلامونويفوكلاو:ةفينحوبالاقهبو
.مهدنعتانمزالاريغلجرحمنامالابفصولاف«ثيدلا

،كحللداقنتوباطخلابعفتنتينلايهةنمؤللانألوا«بلاغللهنإببيجأو
اهفيذلانأبكلذانباحصأضعبللعو.هظيلنتوممرحتلاديكأتلفصولااذهف

عورفلابباطخلاناىلاريثيهنأكو{مظعأهللاضئارفنمهكرتتيذلاكرشلانم
ةمألاوةيسصللهركيالليقو«ناعالانعكرشلاباهلاغتشالاهيلاهتجوتمريغ
ةيبصلالهأمؤي،ةيواعموبالاق.ةنيزلاوسبللايفةملسملاةأرمللهركيامةلسلا

،فيلكتلادحغلبتملاهنأىنعمب«اهبيلعابجاوكلذنوكييناريغنمكلذاهوبنجنأ

نإمايصلاوةالصلاباهرمأيفاوبطوخاك«ءايلوألاىلاهجوتمكلذبباطحلاف

.هتقاطأوكلذتلقع

-=
.١٠٤ ثيدحلامقرو ٢٩ قالطلاناتكيف ٩٨/٢ ( يللا(أطوملا (١(

، ةافولاةدعيفدادحالابوجوبانيف )١ ٢٣٢ ( هحيحصيف )٢(

. . ١٨ قالطلاباتكنم

١ ٠ ٤ ۔-_-



فرعيملويمابرلانمءاحلارسكوهلوأمضب()0١ديحت"نأ)هلوقه
ةأرملاتدحلاقب(يئالثلانمهيناثمذوهلوأحتفهريغخىكحو(هاوسيعمسألا

.ىنعمت“دحاو

.لقأفاثالثبيرقلاىلعدحتنااملنالدي:(لايلثالئقوف)هلرقو٦

.ةلبقتسملاةليالانماثالثتدعوةيقلاكلتتفلأةليلةيقبوأموبةيقبيفتامناف

. دحتبقلعتمرورملاوراجلاو«يننالباجا:(جوزىلعالإ)هلوق ٧
)لخدتكلذكو«الوأاهسلوخدمةحوزلكهتحتلخديو«غرفمءانثتسالاف

هلوقبةفينحىبأوانباحصأرثكأدنعناجرخبو«انموقروهمجدنعةمآلاوةريغصلا

ىلعهقالطإرهاظو؛ةأرمابتسبلةيبصلاناف(ةأرماللحمال)ثيدحلالوأيف
. ةمألاجرختفاهرمألةكلاملاةرحلا

دحتالفروهجلادنعاهمايابلايلرثعيأ(ارشعورهشأةمبرأ)هلوقو٨

))يعازوألالاقو.ةدملاةدارالددعلاثّرأ:ليقو{رشعةداجحلاةليللالخدتىتح

كسمتوهوددعلانمموهفملاباكسمتراعلامويلايفلحتفلايلرشعاهنإ:هريغو

جوزلامدعآهنألةقلطملاةدعنمديزأةافولاةدعلعحيفةمكحلاو{فيعض

نيبتييذلارمألاهنأل،رشعلاورهشألاةعبرأيهوةءاربلاهوجومتأبهلرهظتسا
اذلو{هتكرحنبتتىتحرشعلا٤تديزو«حورلاهيفخفنيعبارلادعبفلمحلاهيف

ءاسنلاةنامأبلالكوتملو،عيجلاهتفرعميفكرتثييذلانامزلاباهتدعتلمج

.هنعيماحلامدعلتيدللةطوحكلذنلك2تاقلطلاكءارقألابلمجتف

١ يهو(دماىمفأدادحإةأرملتةدحأ:لاقب)( تدحو.ةداحال"داح

الإلاقيالهنالإيمألابهذو.روجلالاقاذكرسكلاومضلابديتودحت

ىرخألاو{تدحأنورثؤيءامدقلاناك:ءارفلالاقو73)تةدَحأ(

.برملامالكيفامرثكأ
يضقنت:فلسلاضمبويعازوألانعو:هصنام٤٢٩/٩حتفلايفءاج)٢(

.رثاعلامويلالوأيفلحتورهشألايضمدعبرشلايلايللا"يضمب(ةدملا)

۔۔١٠٥۔



ىتحةدايزلايفدادحالااهيلعله«لماةدم"اهلعديزتلماحلايففلتخاو

دادحالااهمزليالالوأ،مهضعبىتفأهبو،بلحصألابهذمنمرهاظلاوهو؛عضت
رثكالالوقوهو5انباحصادنعةقملماعدادحإالو_\ثيدحلارهاظلةدايزلايف_

‘ةيعحرلليفاذلاودمحاهحتساو(ةنلثموانئابواتناكًةيعحرُانموةنم

ىلعدادحإال:لاقفهدحونسحلاكشو.ةثللاىلعنويفوكلاوةفينحواهحوأو

دادحالابوجوىلعقافتالاالولو:ضايعيضاقلالاق.ةقلطملعالواهنعىفوتم
يتلاث.دحناببحاو6لمومعنمءانثتساهناةحانالاثدحلارهاظناكل

قايسلانآبوحالايوادتلاعنالإو،بوحولاىلعلدينالااهنيعتكش

ليلدلاكلذناكهزاوجىلعليلدلداذإهنمعونمملكناف٬بوجولاىلعلديًاضيأ

دعبثدحلافرطضعبفملسمةدايزانهكلذحشرو6بوحولاىلعالادهنرعب

ذإربحلاظفلبرمأهناف:(ارشعورهشأةعبرأهيلعدعتاهنافجوزىلعالإ)هلوق

تاقلطماو):ىلامتهلوقدحىلعوهف“دحتالدقةارملاناف،ربحلاىنعمدارملاسيل

{{||..ًفافتارمآلاهبدارملاو(نصبرتي
)٢( يراخبلاو(١)أتطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلا:(ينغلب)هلوق ٩

،ةلسيبأتنبكلاملاقو&ةلسمأتنببنيزنعناننديمحنع(ملسمو

نايفسواهوأينوتنيحةباحمألعتلخد:تلاق.تعةلألوسرهبابريهو

. ثيدحلاتركذوقولخةرفظهيفبيطبةبيبحمأتعدف

مةرو،دادحالايفاجامبإيف(يلحلا)[٩٥٧و٥٩٦/٢]أطوملا)١(

.١٠١ثيدحلا
٥٨٩:٧قالوب)يراخبلا)٢( ) اهجوزاهنعىتفوتلادحبابيف١٨١٢

٠رثعور,شأةعرأ ١

١١٣)يلل(ملسم)٣) / زةافولاةدعف:دادحالابوجوبابف٢

.٥٨ثبدمللمقرو
--- ١ ٠٦ _



ةيمأنببرحنبرخصنايفس,يبأتنبةلمتر:(ةبيبحمأنع)هلوق-٠
يضرنينمؤملاتاهمأىدحإوميبلاجوز)١(ةيومألاةيشرقلاسمتدعنيا
ىلانيقباسلانمتناكوشحجنبةللاديبعتنبةبيبحابتننانتنككابنعةلا

رّصنتفةبيبحكلانهتدلوفةناديبعاهجوزىلإةشبحلاىلاترحاهو0مالسالا

لسرافةشبحلاضرأبةملسمةبيبحمأتيقبو5ينارصنةثحلابتاموةناديع
لوسربالإترمشام:ةييبحمأتلاق،يئاجنلاىلإاهبطخمةنالوسر

ثزعتنذأتسافهنئهَدوهتانبىلعموقتتناكةهربأ:اهللاقيةيراجيشاجنلا

هكجوزأنأةيلإلبتكلطةالوسرنا:كللوقيكلمانإ:تلاقفاهلتنذأف
تلسرأف،\كحوزينمىلكوكالماكللوقبو:تلاق.ريخمنياكرشب:تلقف

ةضفنمنيراوسةةهبأتيطعأوهتقكوفةيمأنبصاملانبديعسنبدلاخىلإ
“يشعلاناكاف،هبينترشبامرورسىعباصأيفتناكةضفناوخوٌلعتناك

يثاجنلابطخو٬«نورضحنيملسملانمكانهنموبلاطيبأنبرفعجيثاحللارمأ

رانيدةئامبرأاهتقدصأدقوولعهنالوسرهيلإاعدامىلإتبجأفنايفسيبأتنب

يبأتنبةيبحمأهتجوزوهيلإاعدامىلإفصةنالوسرتيجأدقن:دمباما

ىلإريناندلايشاجتنلاعفدو!هلوسرلةللاكرابو(نايفس نأاودارأمث،اهضقفدلاخ

«جيوزتلاىلعملمطلكؤينأاوجوزتانإءايبنألاةنسنمناف"سلجإ:لاقفاوقرفتي
نانعحاكنلادقميلةبيبحمأهتلكويذلانإليقو،اوقرفتمثاولكأفمامطباعدو

هتنباةبيبحمأحكنتعةنالوسرنأنايفسيبأىلإربملاغلبالو(')نامثع

۔۔۔۔===۔=>=ے=س-=-ن-=۔س-==-=-4-«

.دنهليقوةلمراهمسا:ليق.صاملايبأتنبةيفصاهمأو)١(

.يشاجنلاالحلاهيلعموأيذلاوهنانعنإ:ليقو)٢(
١ ٠٧ ۔7



|٤تسةنس:لكهنلالوسراهحوزو{هنزأ()عدقي'اللحفلاكلذ:لاق

رأوبرأةن۔تيفوتو بنيزدمبكةنالوسراهجوزت:قاحسانبااق.نيب
جدزتلتميبنلانأيفمهريغوريسلالهأنيبفالتخاال.ةيلالهلاة:زختب
نايفسابأنإ:هحيحصينجاجحلانبملسمهاورامالإةثبحلابيهوةيبحمأ

نمنهووهو&كلذىلإباجأفاهحوزتينأجةلالوسرنمبلطلسأآ

.()هتاور"ضمب

ليقو،روهجلادنع7نيئالثونينئاةن.۔ينيا:(اهوبأيفوتال)هلوق_١

ءاجالىةنيبعنباةياوروثزئانجلايفيراخبلادنععتوو«نيئالثوثالثةنم
فالخالبةنيدلابتامهنالرظنهفو2رجحنبالاقماثلانم،نايفسيبأيعن
يالاكلذبهدييقتثيدحلااذهقرط"زمءي:يفرأملولقيراىخألالهأنهي

ةبعشقيرطيف"يمرادلاو{ةبيشيبأنبالو،امهواهنظاوهذهةنييعنباةناور

ضاهعارذهبتخطلفةرذسإتعدفاهلممحوأةنحمأىخألينءاحعفاننع

هقالطإنمبرقأخألاىلعميجلاقالطإوددرتالبتاماهلًاهمحنأظفلبدحأهاورو
اخأيمناهءآحاا\ةيحمأعمبن.زلتددمتةمقلانأنظلايوقنرألالع

ةنيدلان،نايفسيأهسبأةافودنعمشةرمثععستوأةرمثعنامثةدماثلانم

..كلذنمعنامال

هذهلاقوءخسانلاوه۔نموهوةمجلالاذلإ(عذقيال)لضألايفو)١(
'تعدق:لاقيةجيدخجاوزثيدحيفلفوننبةقرونايفسيبألبقةرابملا
ريغنوكينآوهولحفلا هفنأبرضةمركلاةقانلابوكردارأاذافميرك

سوفنلاهذهاوعدق']:نسحلاثيدحهن.و‘فكنيوعدتريىتحهريغوأحمرلاب
.ءارلب(عرقئيال)ثيدحلاىوريوثةعلطاهناف

ةشبحلابيهواهجوزتةنالوسرنأبيرهزلانعرفصمهاورامكلذديؤي(٢)
.حصأوهو

۔-١٠٨۔



عونروبصنزوبقولخو\كلذتبلطيأ:(بيطب'تعَد)هلوق_١٢

قاللاودرذصهيفعئاموهوءابةفلاضصم٫ل1هرمغونارفعرنمعنصيبطل١نم

.قوللاىنععباتكلثم

.اهمسافرعأملارجحنبالاقتنهدلوعغ۔بصنلاب:(ةيراج)هاوق_١٣
١ ىلإاهنذايمدقمناماهعيبرلالاق)اضراعتحسمش(هلر_ُ

دعباموقنعلااتحذصناذضراعلا:داردنالقو‘لفسألاىحالانماهدخ

ليقولوآلاانددارااوءايانثلاوفلاام۔:.ر.هنمودبيامهجولاةضراعليقونانسألا

ةرواجملازاحنموهفاهبلعاهنألزاحماندنلاىلعتقلطأنانألادعبامضراوملا

.هدب..نمناكاعءينااةمستوأ

ضرغيلسيل'يأ:(ةجاحنمبيالابيلامهناو)اهفوقو_ه
اهنأىنعلاو(تعمسام:نلهنلالوسرنمذهعسايذراعتحعهنكلو٤،“بلطلايف

تدارأاهنألو2اهبأىلعًادادحإناكبيطلااهكرتنأمهوتي"َالئإاكلذتلعف

.كلذكحێرهظن"نأ

١]أ-..٠زااَه,را۔هءاهامَآ رسعورسامب۔ايوزلاىلعرارمربابرهويلامام

..۔,ع1١ع
٣ جوزهماسمانعينالب:لاقلزن'!راحنعةدابعوأ_٠

٤.۔١ا۔ن؟هتنا{:71...¡ا..؟تنا. لوسراي:تاففةنهنلالوسرىلإةارماتءاح.تلاقةفعينلا

وم.١۔,.دره-۔م.,.,ه
؟اراحكتف|اهنيعنكملا۔افوااحورارنعيفويتسنإهللا

٢ } ٠ة... حع_ء.٦

‘ارشعورهشا4هبريمه\عا:لاق1٠انالنءالزتللعهللالوسراملاقف

.لوملاساردنعةرعباابير..ةيلهالا٣نكادحإتناكو

١ ٠ ٨٩ __



٠م.."7آ»... تلخداهجوزاهنعينواذإةياهاجلاينةارملاتناك:عيبرلالاق
- ٠ . هد...,7ء 6 - \ ٤٠

ىوتمؤهنساهياعرعىتحاهبايثرشسبلتواابيطسعالوءاشفح

87تامالاثيب"ضتقتاملقفهبنافاريطوأةاشاوأرامك

3ءريغوبيطنمتااشامعجارماهبىرتفةرعبىطعتفجرخن
7.,.۔ع2..

.ملعاهللاوصملافرطشذنحلاو.هبحسعياهبضتقتىنعمو

هح1هخ

5 )يراخللاو(١)أطولافاامداورث,دحلا:(ةلسمأنعينلب2ر ١

ينلاجدز4مأتممستلقةليبأتأبذيزنععفانندمحنع9)سمو

ولأاضيأهاوروثدحلاتركذفجنلالوسرىلإةأرماتءآحلوقت:فت

مدقتفصةنالوسرجوزةسمأو(»يئآسنلاو(ث)يذمرتلاو(;)دواد

١٠٣ : ثيدحلامقرو،دادحالايفءاجامبابين٢/٧٩٥(يبلحلا)أطوملا )١(
ةحرأا>وزاهنعىفوتملادت.رابه٩٧)ھ١٣١٢فالو(يراخللا(٢)

:ًاہثعورهشأ

. ٥٨ ثيدحلاشرو{دادحالابورحوباب .١١٤/ ( "يلحلا(ملسم (٣)

ءاهجوزاهنعىفوتملادادحإباب٢٩٢٠/١(دمحمؤطصمط)دواديبأننس)٤(
٢٢٩٩.ثيدحلامقرو

١٧١/٥ةيرصملاط)يذمرتلاحيحص)٥( : ) ةدعيفءاجامباب١٣٥٠

.....اهجوزاهنعىفوتلا

. دادحالابابيف ١١٤/٢ ) ١٣١٢ ةينميملاط)يئاسنلاناس (٦(

_١١ .-



.ںوألاءزجلايفاهركد

لةوماحللانبةللدبعنيميعنتنبةكتاعيمج:(ةأرماتءآج).ه'وق_٢

فيرطنميليعلعحألاءاورو\دمستنباهمأوأماحتلاتنبايردأالديعسنييحم

.مسملاهمأفاذهىلسف،ةكتاعتنبلانابحيرصتلااهفةريثك

. 'يموزغللةريغملاوهليق:(اهجوزاهنعيفوت)هلوق _٣
ىلععفرلاواهتنباةيكتشللنأىلعبصنلا:(اهنيعتكتشادقو)هلوق_٤

زاجمنيعلاسفنىلإةناكشلاتبستنوهيلعةيوونلارصتقاوةيلعافلا يربرللمعزو
نحلعفةرلانأوبصنلاباوصلانأ تكتشالسملةناوريفنأعفرلاديؤيهنأبةدرو

تاكرحبثالثلالاوحألايفىنثلابرعينمةغلىلعهنأببيمنأالإةينمالاباهانيع
ةياوريفو6الحكتفأاهنيعتكتشاأطوملايفثلامةناورببصلاحجرو٤ةردقم

.دارفالابهنع

هنيعتناكنإوًامومضمءآجاموهوءاحلامضب:(اهملحكتأ)هلوق_ه

.قلحفرح

لةءاهلحكتاليأ:(ائالثوأنيترمالانموقةياوريفوانالثال)هلوق_٦

:لوقيكلذلكمهتياوريفلكنيترموأكشالبفنملاةياوريفاكاثالثكلذ

كلذبيملولذإجوزلاىلعدادحالابوجوىلعلديرهو2عنذلاديكأتال

ىلعتاخاذإزوبليقوءأقلطملحكلاعن:لاقنمكمهبو٬لحكلانماهعنمام

:لقتو"رزنأوربصبلحكتتلفاهنيعتكشاذإ:ةديبعوبألاق٤هيفبيطالامباهنيع

ليقوثةنيزريغلهبلحتكتف)0١د:الاالإابحلميملواهنيعىلعتفاخاذإو

(")راهنلابهحسمتوليالابهيفببطالاتاهنيعىلعتفاخنإلاحتكالازوج

=
. لحكلاهنمذختيرجحدمئالاو:(د)برعلاناسلايف )١(

= ڵراهنلابهيحسماوليللابهيلعجإ:ألطوملايفةماسمأثيدحيفءاجاك )٢(

_ ١١١



ديمضتلاكلحكلارينبءرثبلاامهللصحبناكهنألاتحإب)0١ةأرملاةصقنعاوباجأو

ىلعيهنلالوأتنممهنمو«ربتلا نالهبنيزتلايفتقياموهوصوصخملايك
ةغئاطتلاقو،ةنيزهيفايفرصحنيفهيفةنيزالاعلصحمدقيوادتلاضحم

أتالفلاخموهوثهيزنتلاىلعىهنلااولمحو«بيطهيفناكولوكلذزوج يفديك

نماهرصبىلعتياذإاهنأراسينبناياسوةنادبعنبملاسنعو،ثيدحلا
هيفناكنإولحكوأءاودبىوادتتولحتكتاهنأاهياصأىركشوأدمر

.رسيةناندنافةرورضلاتناكاذإو:كلاملاق،أطوللايفثلذركذ،بيط

امذيحنماهرهثطتأراذاسأبالاهنعىئفوتلايف:ةديبعوباںاق_هيبن

{ةنيزااكلذبديرتالوةلعيفكلذىلاتحاتحااذإ(")رافظأوطس'ةبنخدتنأ

علاهجوو:حتفلايفلق؛راهنلابهنيلسفتوليللابنياحتكتف:دواديبأظفلو=

ليالابزوحموراهنلابلحملهيلاتجاتحااذإو{ةلحمالهيلاجتحتلاذإاهنأاهنيب

.راهنلا؛هتحسمتلعفاذاف«هكرتىلوآلاناعم

ة_هاسمأنعبهونباهجرخأاكهللادبعنبمعنتنبةكتاعيه)١(

.ًاضيأيناربطلاو

ناعونرافظألاوطسقلا:يوونلالاق؛رخبتت(نخدت)هلوةبدارملا)٢(

ضيحلانمةلستغلهيفصخربيطلادوصقمنماسيلوثروخبلانمنافورعم
©طسقلاوهاضيأتسكااو،بيططتللالمدلاأهبعبتتةمركلاةحئارلاةلازال

راتقثعط"كلايف"ةغل،هبرخبتي"دوعمفلابطقلا(طسق)برملاناسليفو

:(ح٥٥[٢)ءانحر:وهانققحذلايوفالابيطلايبألادبإيفو،رحبلاريقاقعنم

ىلعفاكلاف:تلق.ءاسنلاهبرتخبآييذلااذهلطسكلاوط:'ةلاوهلاقيو لوق
ةلانلايفريثألانباوتيكساانبابوقمبهيلابهذامكفاقلانملدببيطلاب]
_رافظألاو،اذه.ناالايفروظنمنباهركذمكطسكلايفةفلطسقلاسيلو

-١١٢ -



هلسنتةيوامموبالاق2ةنيزالبهسبلبسأبالفغوبصمبوثالإاملنكيملنإو:لاق
.نهداهسأرىلعبصتناسأبالفاهسأرتكشنإو:ةديبعوبالاق«هسيلتو

ةياورفو{نآرقلاظفلةياكحىلع(بمنلا)أرشعورهشأةمبرأيهامغإ)هلوقب
وهوهنمتعنمامعربصلانبوهتوةدملاليلقتدارملاو،لصألاىلغعفرلاعبرأ
.ةيلهاجلايفنهلاوحأهيلعتناكامركذاذهلوزةدملايفلاحتكألا

يفو(ل"وتحلاسأردنعةربلابيهزةيلهالايفنكادحإتناكو)هلوق٨
حبقأىلعاهسالحأرشيفالماكالوحدتعتاهنأينعيلوحلاسأرىلع)ةياور

كلذيفاهلعرمامراقتحاىلاةراشإ(لوحلامامتدعبةرمبلابيمرتفجرختميثلاح

ةدحاونكستونهدلاوةدحوللحتفبةرعلل\اهحوزبنجيفو{دادحالا

ىلإةراشإةيلهاجلاركذيفو،فلظلاوفلايذعيجروهوراهأعمجلاورملا

ةدممالسالايفرمتسالوحلاساردنعهلوقبريدقتلانكل2هفالخبراصمالسالانا

لامهجاوزألةيصواجاوزأنورذيوكنمنوتفوتلينيذلاو)١0)لاعتهلوقل

خسانلاو،(ارمثعورهبثأةمبرأنهسفنأبنصّترتي)0"هلوقبخسنمث(لوملا

يف‘رافطأطسق"نمًةذْنن'الإدحلاسمال:ةيطعمأثيدحيفتءاجيتلا

واولابفطعلابوأ(رافطأوأطسقنم)ةيناثلاةياورلايفو،ةفاضالاىلعةاور

،ةفاضالاةياورضايعىضاقلاأطخدقو،بوصألاوهوةديعوباهركذامك

:.لاق،رثفثظاهدحاو:ليقو5اهظفلنماهلدحاوالناسللايفءاجامرافظألاو

.رفظلابةهبشهنمةمطقلاو،دوسأرط.هلانمءيشوهو

ةيصوأجاوزأنورذيوكنمنووتي"نذلاو»:اهصنو)٢٤٠/٢(ةنآلاو)١(

يفنطفبفكيلعحانجالفنجرخناف،جارخإريغلوحلاىلإعاتممهجاوزال
«.مكحزيزعةناوفورعمنمنهسفنأ

آاجاوزأنورذيوكنمنوفوتينذلاو»:اهصنو()٢٣٤/٢ةآلاو)٢(
ايفكيلعحانجالف“_رهلجأَنفلباذافرشعورهشأةعبرأ"نهسفنأبنصرتي

،.ريبخنولمعتاممةناوفورلابنهسفنأيفنلف
٨- م _١١٣ -



امأو}هنهيفالإةدحاوةروسكلذكدجويلو،الوزنرخأتمةوالتمق

عم(ءاهفسلالوقيس)هلثم)١\(هريغلاقوضايعهلاق{دوجومنيتروسنم

ىزندق)(""هلوق فلتخاو،خسنلاىلع“لدي"ثيدحلاو٬(ءايسلايفكهتجوبح

ةقفنلاتخستفتيلالامنمةنكلاوةقفنلاتناك:ليقفخسنلالبتناكفيك

ةقثلااهلوملقملايفةريخمتناكليقو،رشعوةعبرأبلوحللو«ثيراوملاةنا
ةبجاوةنساهجوزلهأدنع"دتمتتناك:دهاجم"لاقوزاهلءيشالوجورملاو

ةدملاو(كيلعحانجالفنجرخنافجارخإريغلوحلاىلإاعلتتم)ةنالزنأف

.تجرختعاشنإوتنكسةتءاشنإًةيصولوحلامامتاهللملةيقاباهيلع

قتعهلوقلريسفت(..حلةيلهاجلاينةأرملاتناكعيبرلالاق)هلوق٩

ساردنعةرعبلابيمرتةيلهاجليفنكادحإتناكو (“هريغونيحيحصلايفوءلوحلا
؛لوحلاصاردنعةرحلاىمرتامو:ةملسمأتنبينعيبنيزلتلقعفاننبديمحلاق

اهبليثرشتسبلوًاشنفحتلخداهجوزاهنعيفوتاذإةأرملاتناك:بنيزتلاقف
ذوخأمريسفتلانأكلذنمرهظفةناهمحرعيبرلاهركذيذلاريسفتلاتركذف

يفهظفلوكاعوفرمعغأننبديمح"نعةبشهقاسو2هملسمأتنببنيزنع

ىنلامهتلبقنع"مهتالوامسانلانم"ءاهفسلالوقيس»:اهصنوةيآلانم)١(

2٠مقتسمطارصىلإءاشينميدهببرغلاو"قرشللهلللق،اهلعاوناك

،ءالايفكبحوتمتىزدقه:اهصنو[]١٤٤/٢ةيآلا)٢(

اولوفمتكامتحوثمارملادجسملارطشكهجولوف،اهاضرتةلبقكٌنيلونلف

ةناامومهبرنم"قحلاهنأنوملميلباتكلااوتوأنيذلانإو،هرطشكهوجو
«.نولمعيامعلفانب

) يلحلا)ملسمحيحصيفو 0 4٧ ] ١٣١٣ قالوب]يراخلايف )٣(

. دادحالابوجوبابنم ٦١ ثيدحللو ١١٣٦٣
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اهنيعىلعاوفاخفاهجوزيفوتةأرمانأاهمأنعبنيزنع:[١)نيحيحصلاق
نوكتنكادحإتناكدقال:لاقفلحكلايفهوننأتسفوعةنالوسراوتأف
تحزرخفةرعبتمربلكرفلوحناكاذافاهسرمشوأاهسالحأ3رصق

.جاردالابمهضعبهيلعحو؟ًارثعورهتشأةمبرآدلآ

تيب:ةمجممنيشوءافلانوكسوةلمهلاءاحلارسكب(اشفح)هلوق٠_

.هيفتسلجفاهلتيبرشىلإتدمعيئاسنلاةاوريفو«ءيدر
ةباورللريسفتنهو4اهئدرأيا:(اهليثرت)هلوق_-٩

نوكسفرسكبنسلبحممحنيتلمهمماهسالحأرشنيحيحصلايفىرخألا

.ةعدربلاتحتةبادلارهظىلعلمجتيقرءاسكوأبوت

. اهجوزتومنميأ(ةنساهلعرمتىتح)هلوقو ٦

ضتقتلاهصاوخضعبكلذباهيتأييأ(لا..راهحبىتؤتمث)هلوقو١٣
.ةدملانمًالالحإهدقتعميفكلذنولعفيامنإو،")هب

مثةيقوفةلنثممثفاقمثقوفنمةلنثممثءافب(هبضتقتف)هلوق١٤

.اهجرفليقواهدلجهبحسمتاهلنعمليقفاقلالدبءافبليقو،ةمجعمدلض
ليقوثةبادلإبتلعفامبهنمجرختوهيفتناكامركتيأرسكلاضتقلالصأو

لستنتيأضتقتهبحسمتهلنعمليقو{هرهظلعوأهيلعاهديبحسمتءافلابضتقت
٥ةشضفلاكريصيىتحءاقناللبذملاءاملابلاستغالاضاضتقفالاو&بذملاءالب

٦.4]فالو[يراخلاي)١() ملسميفو.ةداحاللحكلابابيف٧

١ ه=١ ٠ثدحلاو٦ ٦٠

لكلاقالطإنملسرملازاجملاليبسىلعهرمشنمةذبثبضتقتليأ(؟)
يأ«مهناذآيفمهمباصأنولم»:ىلامتهلوقكضاضتقالايفةغلابمءزحلاةدارإو
.ريطلاشيربوأةاشلافوصبضاضتقالاكراجلارمشبضاضتتالاو«مهلملا

س١١٥۔۔



&اهضايبواهئاقنباهيبشتةضفلانمذوخامتنتوفظنتهانممشفخألالاقو
لستنتالةدشلاتناك:اولاقفضاذتفانانعنييزاجحلاتلأس:ةيبتقنالاقو
رظنمرمثيفلونل۔ادمبجرختمحش(ارعشليزتالو(١)ًرافظألقتالوًايطسمتالو

.(؟)شيميالفهذتو2ابلليقهبحسمزئاطبةدلانمهيفيهامرسكتيأ،ضتفتش

اهتااحوسواهتحئارثحل(تامالإهبضتقتام"لقف)هلوقو٥
.ثيللاوخسولاعاتجانم

يفاذكاهلًالالحإكلذنوكيفاهمامأيأ:(اهبيمرتف)هلوقو٦
:ليقفثلذبمهدارميففلتخاو،اهرهظءارونماهبيزتاهنأيوروثةياوريف

ىلإةبسنلابنيههيفتناكيذلاءاللاىلعربصلاوصبرتلانمهتلمفامنأىلإةراشإ
ةراشإليقو‘اهبيعارلاىلعةرعبلانوهتامكةاعارملانمهقحتسيامواهجوزدقف
.ةرعللاتيمرةدعلاتمراهنأىلا

ةلمهفةروسكمميخفلافءارفةيقوفلامضب(عيجارثتمث)هلوقو١٧
عيبرلالوقو،مدنعتلحدقاهنافهريغوابيطنمتأشامىلادومتيأ

صاصخأعاوبصقلانمتيبلاوهوةلمهموةمجعملامضبصخلافرطشغلاو
ليقو.ةدحريغصلاليقوءيدرلاتيلاشفجلا.كلاملاقو{لافقأولفقلثم

ليقو،كلملاريصقلاليلذلاتيبلاليقوريقحلاتيبلاليقوصحلاشفمحلا
املزغهيفةأرملاعمجتصوخلانمةفقلاهبششفحلاليقو«ءانبلاثيعةشلاليلذلا

.ملعأةناو.اهبابسأو

. ًارفلظمئلقتالو:ةباوريفد )١(
:يرهزألاروصنموالاق{ةدحولاءابلاوفاقلابيورو.ريثألانبالاق(٢)

فاقلاب(ص٤قتف)فرجلااذهىورهنأريغ\ثيدحلااذهيفاشلاىور.دقو

اهنألاهيوبألزنموحنةعرسمودمتيأ:ةلمهلاداصلاوةدحاوبةمجسلاءابلاو

ءاتلاوءافلابةياورلايفروهشلاو:ريثألانبالاق2اهرظنمحبقنمةيبحتسلاك

.ةمحعملاءاضلاوةانثملا
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لاىنهاهنيبىفرغاهنعىفونلاناءاجام
٣ تناك.لاق'ىردل١د۔عسيپانعدب.زنبزياجنعةديبعوبأ_١

ء٠۔_٤.ء-هتنااك7ك4.ُ.ه
ح>ردلاهلاسفةلالوسرىلإتءاجكلامتنهعبرمعايتخا

٠:/...م.٠ 1 . ٠

بلطيفجرخاهجوزنألجانم"ةردخينياهلهأىلإ
تلأسفهولتقفمهقحل'مودّقلافرلطباوناكاذإىتح"اوقبأهلديبع

فينكرتييجوزنإ:تلاتفااه|ىلإعجرنناجبهللالوسر

اذإىتحجورحلاباهلنذاف3ةقفنيلكرتالوهكلمنكسم

تدرف؟تلقفيك:اهللاقفهلتعدفاهاعدةرحملابتناك
ء7َِ-

:لاقهلجأ٢ںاتكلاغلبيىتحكتيبيفىثكمأ:اهللاقفةصقلايلع

.ًارشعورهشأةعرأهب"تنعاف

+++×٭

نعةسخلاهاورثيدحلايردلاديعسينأنعهاوق_١

نبادعسديعسيبأتخأيهو{ةصقلاةبحاصكلامتنبةميرفلا

"يبأنبةللادبعتنبةبيبحاهمأو،ريهشلايباحصلا"يردخلا0ا»ناتسنبكلام

(نانسنباال)نايشنبكلامنبدعسوه:٢٨٩/٢ةباغلادسأيفو)١(

ديعسوباجرزلانبثراحلانبفوعنبةرد"خوهورجملانبةبلعثنبديبعنإ
‘مهنالضفوةباحصلايروهشمنمهتننكدروهشموهو«يردلايراصنألا

لوسرعمازغوسقدنجلاهدهاشملوأو،هنعةاورلانمنرثكمانموهو

ناوتباثنبديزوراجةباحصلانمهنعىوزثةوزغةرشعيتنثاولثتعةنا
{قلخوبيسلانبديعسنيمباتلانمو«ريبزلانباورمعنباوسنأوسابع

.ةباحصلانمبقعهلنمموهو،عيقبلابنفدونيمبسوعبرأةنسيفوتو
١١٧ __



رثكالادنعامكةلدهلانيعلاحتفوةيتحااذوكسومارلاحتفوهافلامضب(ةعئيرفلاو)

(١)ةعرفلايواحطلادنعهضعبو،ةعرافلايئاسنلادنعةاورلاضمباهامسو

راصنآانميحةلم,لانوكسوةمحملامذي:)ةردنخينبف(هلوق٢

."يردلاديمسوأمهنم

حتفب:(اوقبأ)هلوقو .اوبرهيأةدحولاءايلاوةزمحلا

ءارلاوءاطلاحتفبفرطلافهتيحانيأ:(مودقلافرطب)هلوقو٤

ةتسىلعمضومديدشتلاوفيفختلابريثألانيالاق«مودقلاوةيحاناانيتلمهلا

.تيبلاطئاحمجلاناكسإوءاحلامضب(ةرْحألا)وزةنيدملانملايمأ

ينادانتلاقةعيرفلانعكلامةاوريفو:)هلتعدفاهاعد(هلوقه

ً؟رضاحناكديعسابألعلوزاهنمكشلاىلع:هلتيدونفينرمأواثيمةنالوسر

مليهو3هلتيع"دفالوأاهاعددقالكتينلانأعمسفاثةنالوسردنع

لتمةلالوسرنمكلذناكلهتركفءادنلاسفنتعمسامنإوهءاعدعمست

..رمأنعوأهسفن

. يئبلاويميقأيأ:فاكلامضب(ينكما)هلوق ٦

. ةدعلاحنمبوتكملاىأ:(باتكلا)هلوق ٧
. اعرشدودحلاهتقويأ;)هلحأ)هلوق ٨

. اهتدعتضقنايتحتيبلاكاذيفتماقأفيأ:(هيفتدتعاف)هلوق ٩

نأىلعثيدحلااذهلدتساو،هبذخأفهتربخأفنامثعةيلالسرأو.ةعيرفلاتلاق

هنمجرختالو«هيفةنكاسيهواهجوزيمناهغلبيذلالزنملايفدتمتاهنعىفوت
هيلاو{مهدمبنمونيعباتلاوةباحصلانمةعامجكلذىلابهذدقو«هريغىلا

ىفوتملانأملعاذهاهثيدحلدشسادقو،ناوضرلاةعيبةعيرفلاتدهنثو)١(

هقو‘هريغىلإهنمجرخالو،هيفيهواهجوزيناهغلبيذلالزنملايفدتمتاهنع

.نيمباتلاوةباحصلانمةعامجاذهىلإبهذ
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دسوأوقحساويعازوألاومهباحصأويفاثلاوةفينحوأوكااموانبامحبهذ

لاق.ةرورضنمالإاهلزنمريغيفيلصتنأاهلزوجال:انباحص"ضعبلاقىتح

ماثلاوزاجحلابراصمألاءاهقفنمةعاججةعبرفلاثيدحبلاقدقو:ربلادبعنإ
.مهنمدحأهيفنمطيملورصموقارعلاو

صخملو(نصنبرتي)ىلامتهلوةلاهتدععضومنمجورلااهلزوب:ليقو
لوقلااذه:انموقضعبىكحو«ةجاحلانعرخؤيالنايبلاو،ناكمنوداناكم

رعنعةشيباناجرخأو٠راجوةذلاعوسامعنباولاطيباكيلعنع

نبانعقازرلادبعجرخأو.اهمويآضايباهلهأينأتنأاهنعيفوتمللصخرهنأ
اذافمهيلاثدحتفراهنلابمهبتأتتناكفاهجوزةافونم"دتعتةنباهلناكهنأرمع

نهملايمءاسنيفدومسمنبانعاضيأجرخأو2اهتيبىلإعجرتنأاهرمأليللاب

ةأرمالكعجرتمشراهنلابنعمت:دوعسمنبالاقفةثحولانيئكشةونهجاوزأ

لاقتنالاةرفاسمللزوجهنأيلعنعروصنمنبديعسجرخأو.ليللاباهتيبىلا
ةدعيفاهنأوضيرماهابأناةلسمأتلأسةأرمانألاهنمنبجاجملاىورو

ّالسرمدهاحمنعقازرلادبعويفاشلاجرخأو.راهنلاطسويفاهلتنذأه{ةافو

انتويبيفشحوتسنانإةللالوسراي:مهؤاسنلاقفدحأباودهشتساالاجرنأ

مونلاتقوناكاذاف،نهادحإدنعنندحتنأنهلنذأف؛انادحإدنعتنفأ

اراهناهجورخيففالانأانموقضعبمعزو2اهتيبىلإةدحاولكيوأت
ملةميرفثيدحو:حارشنلاضعبلاق.اهلزنميفاهتيبمىلععامجالاىعداو

ةجحالو:لاق.نبشتمهبكسمتلافهتضراعلضبتنيامبهفلاخنمتأ

جاجتحاللحلصيالدهاحملسرمو:لاق.ةباحصلادارفألاوقأيفجاجتحالل

هضراعاذإامآو:لاق،اقلطمليسارملالبقيملنمدنعهدارفناضرفىلعهپ

هبهتمي"نمعامجابهبكسمتلالحالفعازنلاةلأسميفامكهنم"حصأعوفرم

.ملعلالهأن4م
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ارعىكرناالمايلاهرعى'اما۔

.1١ع

: لاق'ساَّبعنبا.نرعدبزنراجنعةديبعوبأ ٣٧٣
دمبتمضواذإلماحلاةأرملاىفنمحرلادبعنةماَسوبأوانأتفلتخأ

اذإةماسوبألاقف،نلجألارخآاهتدعتلقف:لاق5لايلباهجوزةافو

انثعبف{ةماسيأعمانألاقفلتفةرسرمهوبأءالاتلحتمصو

تدلو:تلاقفكلذنعاهلأسف"ةماسمأىلإساَّبعناىلوم"يرثك

لوسرلكلذ٨تركذف'لايلباهجوزةافودمب"ةملسألا'ةَمينُس

."تتحدق:لاقنهلوهلل

ةلمينلانرمةصخرهذهو:ةديبعوبألاقعيرلالاق

اندنعهرذوخأملاوهو:سابعنالاقامىلعفلمملاامأو‘ةيهاسالل

"هباتكلجوزعهللالوقوهو

ج««+

نبا:(نمحرلادبعنبةلسوبأوانأتفلتخالاقسابعنبانع)هلوق_١
يرهزلافوع ةنادبعهمساليقو2هتينكىوسمساهليلليق(مالعألادحأيندما

.قلخوبوأيبأوديرنبةماسأوهيب]نعيدريباتوهوىليعاماليقو

. هنعةللايضرسابعنبايأ )١(
_ ١٢٠ -



ناك:دعسنبالاق،قلخوآيرهزلاو"يسثلاوجرعألاوةورع"هنباهنعىورو
نرمةعسلاءاهقفل١دحأهزاهنبأدنعوااجلالقنو٠ثيدلاريثكاهيقفهقث

ىروردقو6ةئاموعبراةنسليقونيعسنوعبراهنستام6رابخألالهأرثكأ

:بايلاثيدحيفسابعنانيبوهنيبةعقاولافالحلاةلأسمدحاوريغهنع

نباوةجامنباويئاسنلاويذمرتلاودوادوباوملسمويراخبلاجرخأ

سابعنباوانأتنك:لاقنمحرلادبعنباةلسيبأنعمهريغورذنلانباوريرج

نبالاقةليلنيعبرأباهحوزدعبتدلوةأرمايفيتفأ:لاقفلجرءاجةريرهوباو

(نهلمحنعضينأنهلجألامحألاتالوأو)(')انأتاقونيلجألارخآدتعت:سابع

انمعترخأةأرمانأولتيأرأ:ةلسوبالاقوقالطلايفكلذسابعنبالاق

ينعبيخانباممانأوةريرهوبالاق«نيلجألارخآسابعنبالاق؟اهتدعاهفةنس

؛ةئسكلذيفتضملهاهلأسيةدسمأىلإآيركهمالغسابعنبالسرأفةملسابأ

تبطخ(")ةليلنيمبرباهجوزتومدعبتعضوةيدسألاةميبسنأتركذف
جينلانمةصخرهذهو:ةديمعوبالاقعيبرلالاق.ثهنلالوسرابحكنأف

لوقوهو،اندنعهبذوخأملاوهوسابعنبالاقامىلعفلمعلاامأو،ةيذس"الل

كلذيفلقنلافلتخاوبلاطيبانبيلعنعلوقنملاوهوثهباتكيفلجوزعةنا

نونحسنعلقنوىلعييباناونمحرل١ديعنبدمحهبلاقو{دوعسمنب١نع

سابعنباو"يلعلاقاملوقلاناكلةعيبسثيدحالول:ربلادبعنبالاقاضرأ

اهحوزاهنعيفوتلالماحلايفاتعمتحادقو{نبتفصبناتعمتحمناتةدعنآل

:اذإ:ةملسوبالاقف:ثيدحلايفهلوقكلذىلعهلدي{ةملسوبايا)١(

.تلحتعضو

ينأثيدحنمديمح“نربدبعوةبيشيبااج,رخأو(٢)

.:لاقن7نرشعوةنالشاهححوزتومدعبتعضوةعيبسنألبانسلا

.اهاجألحدق
_١٧٢١ _



.١ث-١.¡,؛=_,,ب..7

لا.ةدعاقل١ںالو:يشحلااق.نيلحالارحنعقيلاو.نيمسالإاهتدعنمجرحالو2

اذإنيليلدلا لكمومعصخبهنافهجونماصاخهجونماتماعاهنمدحاولكنفك
هلوقنافكلذكانهاهو:لاقاعمنيليلدلابالمعرخآلا.ضوصخماهنمدحاو

"صخيفلماحلكيفمومعلااهرهاظ(نبلمحنمضينأنهلجألامحألاتالوأو)

رهثامقءبرأنهسفنأبنستيآاجاوزآنورذيوكنمنوفوتي"نيذلاو)هلوةب

رعغواتناكالماحكاهحوزاهنعىفوتملكفمومسلااهرهاظةيآلاهذهو)ًارئعو

"دبالف(نهلمحنعضينأنهلجألامحألاتالوأو):هلوقباهمومعصخيف،لماح

هفالخاعمنيليلدلإلححعدقفرشعوره؛أةمبرأىلعتدازنإو،لجلاعضونم
.طقفقالطلاةلآمومعبهيفلمعهنافزخآلابهذلاىلع

لإةجاتحمةيصوصخلاىوعدناف،بابلاثيدحبةملسيبأبهذلجتحاو
ةنشيانباوقازرل١دعو(١)ةحامناويناسنلاودوادوبأجرخأو>لرلد

ءاشنم:لاقفنيلجألارخ7دتعت:لوقيآيلعنأهغلبهنأدوعسمنبانرعمريغو

اذكواذكبةرقبلاةروسدمبتلزنىرصقلاءاسنلاةروسيفيتلاةنآلاناءهثنعال

هيودرمنباجرخأو©ةرقبلاينامتخسناهنأهنعديمح"نبدبعجرخأوارهش

نباجرخأو،ةدعلكىرفسلاءاسنلاةروستخسناهناهنع

ةرقنلايفىتلادمبءاسنلاةروستلزن:لاقيردخلاديمسيبأنرعهيودرم

.نينسعبسب

ملسميبأنبابيرثكوهو(سابعنباىلوميركانثعف)هلوق٢

هنعىوروءىناهمأوةشئاعوسابعنباهالومنعيوريندشأروبايندلا

)١ ٤ص(ھا٧٢يبلحلا(ةجامنبا( ٢٠٢٧[ثيدحلاثرو٦٥٣

.[٢٠٢٨د
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نبيسوموجشألانبريكبوةملسول :يدقاولالاق،ياسنلاهقتو"يباتوهوةبقع
.نيعستونرامةنستام

يفو}تلتعةللوسرجوزةئيمأىبأتنبدنه:(ةملسمأىلإ)هلوق_
املاسفويلكينلاجوزةملسمأىلعنمحرلادبعنبةملسوبالخدفكلامةياور

6ةدرفنموابيركعمامإ‘هفنااهل١راسدقةملسأنألداذهو(كلذنع

كلذيفقحلاهجوةفرعملجمتهنأكفلحلابىتفأفسابعنباضراعنبحكلذو
نودعاملابكلذةفرعميفقثرتسيناداراهناوا«بيركعجربىتحلهمف

هراهركذلءاجوةملسماهاسنتنايشخءيشكلذيفهملبهناوا،لقنلا

.تيسننإ

نيضةيتحتلاناكسإوةدحوملاحتفوةلمهملانيسلامغب:(ةعيبلس)هلوف-٤
فةكماهنعيوتفةلوخنيدمسةأرملتناك.ةيملسألاثراحلاةنبا:ثننأتءاهف.ةلمهم

.لايلباهحوزةافودعبتضوفلماحيهو(")كلذرخليقو(١)عادولاةحح

تاياورلاضمبيفو،برملانمةليبقملسأىلاةبسن:(ةيملسألا)هلوق-ه
.ةعيبساهللاقيملسأنمةأرمانا

، يؤلنبرملعيبنمةلوخنربدمس:(اهجوزةافودمب)هلوق _٦
ىلععادولاةجحيفيفوتدقو2اردبدهثنممناكو0مهئافلحنمليقو

. ةيصولابابيفهركذةناءاشنإيتأيسوحجارلا

نرشجاهضمبيفوتاياورلانمريثكيفامكةدامهبأ:(لايلب)هلوق_٧
رثعةسمخاهضعبيفوآموينرمثعوةسمخواأموينرملعوةثالثباهضمبيفوةليل

‘نرهشثالإثكحيألف7يفو‘ةليلنيمراناهضمبفو]رهمثفصن[7

."يملسألاةزربيبأتنبيهو،تارجاهملايفدمسنبااهركذدقو)١(

. عادولاهححتقوفلتقهناليقو (٢)

- ١٢٣ _



رسلاوهاذهلعلو،.ةمقلاداحتالرذعتمتاباورلاهذهنبعمجلاو:رححنبالاق

وهوأرشعورهشاةعبرانودلعضتنافالخلالحمذإ2ةدلامهبأنتمماهبإيف

.كلذكانه

اججاعة)١( ىورو«ةميبسلريمضلاوثينأتلاءاتب:(تركذف)هلوق _٨

تناكةصميبساهللاقيملسأنمةأرماناةملسمأنع(")ةجامنباودوادابأالإ

ناتبأف"كتكبنبالبانسلاوباابطقىلح"يهواهنعينوتفاهجوزتحت

تثكمل«نيلجألارخآي"دتمتىتح(')رحنتكشتناحلصيامةناو:لاقفهحكنت

. يحكنا:لاقفلميبنلاتءاجممشتس.ةثمملايلرم:عنمابيرق

عقاوللةاكحلاليبسىلعثينأتلاءاتب(«تئاحدق»لاقف)هلوق٩

.ةدملانمتجرخوجاوزاللتباطدقاهناىسلاو

هيلعلديةيملس"اللللعينلانمةصخرهذه:ةناهمحرةديبعيبالوفو

يذمرتلاو٢٢/٢!١١(يلحلا)لس.و٥٧٧[قالوب]يراخبلاهاور)١(

.()١٦٩/٥

ينابيناتفأف:هيفتلاقوةعيبسةناورم،انعميذمرتلاالإاضياةعجالو)٢(

.يلادبنإجيوزتلاينرمأو،يلمحتمضونيحتللحدق

} ةنادبعومرصأوةبحو«رماعوورمعليقفهمسايفاوفلتخادقو )٣(
جاتجحلانباليقو،ثراحلانباوهورفعجنزوبةلمهمةدحومب(كسب)و

. رادلادعيبنم

لايلدمبُتْةثف:اهلوقهنمسصةنروتبمثيدحلا:ضايعلاق)٤(

:اىحنعناحلمنباةاوريففوذهملاتبثدقو:ظفاحلالاق3(خلا...ت.اعلف)

عقودقو»'تسلامشةليلنيرشعنم[ايرقتثكم»:هظفلويراخللاخيشريكب

.هيلاعجرافلوطمقالطلاةروسريسفتيفيراخبا
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تئشنميحكناف:اهللاقنعيبنلاناربانسلايبأنعدوسألاةياوريفاس

نالجراهبطخاهجوزدعبةعيبس'تدلوالهناكلذو،لبانسلايبأفنأمغرولو

:لبانسلاوبالاقفباثلاىلاتلان،لبانسلاوباوهو،لهكرخآلاو"باشامهدحا
لوسرتءاجل،اهبهورثؤينااهلهأءاجاذإاجروًابتيثغاهلهأناكو2دعبيلحتم

اهلناكصيخرتلانالديااذهف،تئشنميحكنافتللحدق:لاقفةملمةنا

نبلحألادعلأماسةليقاهايإتطخكيلعلكشيالو{لبانسلايناماغرإلحأل

دقو\(نهلمحنعضينانهلجألامحالاتالوأو)ىلاعتهلوقىنعمال“وأتدقاهنأل

ناواسانلاضعبدنعةميبسبصوصخمريغهناوكحلامومعبلوقلامدقت
.ةدعلايفةبطخلانعيهنلالبقتناكةصقلا

ىلامتهلوقىلاكلذبريثي:(هباتكيفلجوزعةالوقوهو)هلوق٠

(ًارىثعورهشأةعبرأنهسفن"ابنسمرتياجاوزأنورذيوكنمنوفوتينذلاو)

نمدبالهناف(نهلمحنمضينانهلجألامحألاتالوأو)لئاقنم“زعهلوقو

ذخآلابجورشلاورهألاةعبرألامامتلبقةدالولاتمدقتناف،نيتيآلانييجلا

نيليلدلادحأءانلإحصيالو،قالطلاةيآبذخألابحوترخأتنإوةرقبلاةبآب

نولئاقلاو2ىلاتهللاهمحرةديبعوباهيلاراشأامهجواذه«اهنيبعمجلاناكماعم

.كحلاانيبمهولمجوبابلاثيدحىلعاودمتعاعضولابلحتاهنا

۔.۔۔._سس..وحم
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ضيفلايفلاب

"لئاجلا٬ةمالطللتاغ،هبدديلاماكحأضمبقلعتلانهضيحلاركذاتنإو

دمب“الإءامالانم'لئاحلالحتالو،ةملتخلاكلذك5ءورقةثالث"لحتاغإ

{ةقراشملاانباحصآنرمنيفلاؤللاةدلععضواااذهيف%ركذو،ضيبءاربتسالا

(ةراهطلاباتك)يانموق'روهجوجبرانللانباحصأنمنيفلؤالرثكآ.ركذدقو
ةقرانللاهيلعيذلاوبسنأكلاتههمضواوأرف"يناكلسنلابجويبسهنأل

.هبقتطتمدسلاوحاكنلاماكحأنماريثكةنأل:لوأبرللعنصوهو

دجسللوفحتمللبگبتولشلاباجعإالإةبسانمةراهطللبابيفهلسيلو
.ةالصلاو

"محرهضشنيمدعرللايفو،0)لاساذإضحردصمةفللايف:ضيحلاو
ةوالتوعامجلاوةالصلاوموصلاعنعهنآهنكحو؛رملاوءادلانمةميلسةأرمإ

ةالقملانودموصلاءاضقاهلعبحو؛دحسلللوخدوفحصللسمونآرقلا

ةالصلاهيلعهتوقو(ضيحتانعكنولأسيو):ىلمتهلوقبابلالصو

غضغاذإ"ليسلاحرضلح:مهلوقنماضيحضيحلايمس:دربلالاق)١(
:ليتعنبةراسلدشناو

.محاوتطلالويشلا"تاضيتح"نييلعتضّيحَويراوذلانهامحتاجا
عج(تاضيتملا)و،تيس(تضّيحَو)حيرلاتاراذلاو(يراوذلا)

ًاضيَحضيحتةأرملاتضاح:لاقي،ضيحلاعق"دنمةدحاولاةرملايهوةطيح

،ةضناحوضئاحةأرملاو5؟ردممنوكيواسانوكيضيحتلاوءًاضاتعوآضيحتمو

.هيلإليسيءاملنألضومحلاءاجناليسلاىنمبضيحلانمو

-١٧٦ _



نمهفاممو>))ناخدال١هاور»مدآتانببعهنلاهبتكءيشاذه(:مالسلاو

،ليئارسإيبىلعضيحلالسرألملون:لاقنملعةيراخبلا"درموصلا
ةظطنملاةرجشترسكاءاوحانمأنإليق:انموق_نمةمفرلا'نالاق

'ميمجويهضيحلاباهالتباو{اهتيم"دأٍككَتيمدآل:ىلطتةتنالاق&(؟)اهتمةدأو
.ملعأةناو}ةعاسلاىلإاهتانب

هرثكأورميس.لفأنءاعام

١ _ 5:لاقكلامأدسانعديزنراجنعةديبعوب٢٣

2.٨؟-..{ ٨ ١ء71٨عےع٨

هنلالوسر .مايأةرشعهرثكأومايةأةنالتضيحلالقأ:تع

خ»»+ه»

يفهركذثيدحلا:(مايأةرشع'هرثكأوماتيأةئالثضيحلاغلقأ)هلوق١

ضيحلا؛لقأهظفلو،ريكلايفناربقطلادنعةمامأيبأثيدحنمريخصلاعماجلا

{مهدنعهلجريءيشكلذو،فمتنلابهلعحو|ةرشعهرثكأو0“ةئالث

ضعمبفعضرضيالفهنتحصبيضقييلاملادنسلااذهبفنصملادنعهتوبثو

انباحصأرثكألوقوهو7هبندهتحلاضمبذخأهتحصديؤيو،مدنعهلاحر

تبدحلااذهحصناف:يزارلاركبوبألاق،انموقنميرولاوةفينحيبأو

٦٧ / ٧ ) ١٣١٢ قالوب)يراخلا )١(
؟ناويحللمدلاكتانباليهيتلاةيئاملااهتراص"ءعاهرسكبتلاسأيأ)٢)

٠ةرامتسالاليبسىلعءامدالابريستلاو

- ١٢٧٢ _



يفقثلايصاملايبأنبنامعوكلامنبسنأنعيوردقو،دحألهنعلدمتمالف

}ةضاحتساوهفدازامو5مايأةرشعلإ«مايةعبرأوىمايأةثالثضيملا:الاقمنأ

كرتيفهلحالومدنعضيحبتسيلمايالاةئالثلانودامف:رماعخيدلالاق

.مدنعهلكحالماب"الاةرثملادعبامكاذكو«ةدعلافالوموملاوةامرلا.

اهنععطقنااذإموصلاوةالصلاديعتاهنأملعأهللاوكلذىنعمو:؟يثحملالاق

ُضيفوهامنإو،ضيحبسيلكلذنأنلافثكدقهنألمالأةثالثلبقمدلا

ةمالعاملترهظاذإمودلاوةالصلاكرتاهيلعبحيفادتباامأو:لاقماحرالا

.يلصتىحرثكأوأمايأةنالثاهبموديالهنأملعتنأنمو«ضيحلا

بإبسنو،موبرثعةسمخضيحلارثكأنأاهنم:رتخألاوقأةلئسملايفو

يفالالاقهبو(ناسارخلهأنمةعاحوةيواعموأمهنمانباحصانمةعامج

فءالؤهفلتخاو«مهريغوحابريبأناءاطعوںلاطينأنيلعىلإسنو

ليقوناموينورخآلاقوةليلومويهلقأنإ:انباحصأضعبويفاشلالاقف2هلقأ
ةديبعيبأللإلوقلااذهبسنوامويرثعةعبسهرثكأنأاهنمو{ةّسفدليقوةعاس

يضر امويرعةعبسنضحينهنأ()نوشجالءآسننعاوركذو:لاقهنعةنا
يهو ،ضبحوهفةعاسدجوناف{ةرثكلاوةلقلايفكلاذلريدقتالهنأاهنمونهفةداملا

وهفامايأدحونإو ةالصلاامليعدفةضيحلاتلبقأاذإ:لهلوقلكلذك

دقويلسنلابجوةضيحلاتربدأاذإ:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقكلذكو

ةفلاخملاوقألاهذهرهاظو)٢(جراملانميناثلايفاهجججحعملاوقألاتطسب

،بقلوةنئبصمبايثوةنيفسلامجلامضبنوشلجالا:سوماقلايفءاج)١(

.مهئاسنضيحةداعهذهموقلمساانهوهوبرمم(نوكامءام)
)لامكلاجرادم)هتزوجرالسيفنحرشيماسلامامالالامالاجراعم(٢)

غلبتو،يمرضحلاقحسإيبأمامالللاصخلارصتخماهبمظنيتلاةيهقفلاعورفلايف

.ةناهمحرةميردلارارسألنيبلاحرلااذهاهب"متيملو«اهزجرعةتسجراعلا
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مهغلبهنأوأ«مدنعتيقيرطنمثيدحلامهغلبيملاهبلاقنم"لملف«بابلاثيدحل
آلاىلعهولمحف النلاحلااذهىلعنهلاوحأبلغأناف٤كلذيفءاسنلالاوحأبلغأىلعرانخ

وهلاتحالااذهو،رثعىلعديزتالومايأةنالثنودنهلاتيفةضيحلاعطقنت

هنألامويرشعةعباسهرثكأنأ:ثيدحلايواروهوةدينعيبألوقلُتممانملا

ثنأث.دحلاركذيملونوشجاللاءآسنزفةداعلانمهوركذامكلذىلعلدتسا

نمكلذاوذخأامنإو«رضيحبسيلرشلاقوفامالوضيحبسيلثالثلانودام

قألعهلالدتسالاوحيحصث,دحلاف٤ةدحفعضهيلعليومتلاوددملاموهفم

ضيجلاحتابثإقحلاف،هدحهاورتلاقوفوثالثلانودائمعضيحلاماكحأ

فاصوأهنعتلازومدلااهبدتماناف،تلقوأمايةألاتدازٍهفاصوألعماجلامالل

اهانعموثةزيمملايهمدنعهذهو،ةضاحتسشماهنألتلصوتلستغاضيلا
طالتخااهيلعرمألاسبتلانافةضاحتسالامدوضيحلامدنيدلانييزيماهنأ

ةدملاكلتةالصلاكرتتفاهتحصمايأيفاهتداعىلإتعجراذهنماذهزيمتملونيمدلا

,ملعاةللاو،باللاثيداحأنيبعجب"هجولااذهو}ىلصتولستفتم

تلاثلازيحلاىملسنملامتأرما,ىنعألمرلانأامام

ُ.۔4١-,ء:

لوسرلاقتلاق'ةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبا٤

."ةثلاثلاةضيحلانملستغتملام"هنآرمابقحأ"لجرلا:ولولل

ههخه«

بتكنمءي:يفهدجأملثيدحلا:(اهنعللايضرةشئاعنع)هلوق-١
.هنعهللايضرفئاصملاهبدرفتاممهلعلو،انموق
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فاهنألهيلااهفاضأو2اهقلطينلاىأ:)هتأرمابثقحألجرلا)هلوف_٢

سيلذإهبابريغىلعليضفتلالمفأف5ةدملاكلتيفاهبقيقحهنأهانعمو0"دمبهتمصع

ةيعجرلاةقلطملاةقلطلادارملامشكلذتهركناواهعجاربنأهللبقحاهفهرينل

حكنتىتحهلةلحتالةتوتبلاواهسفنبكلمأنئابلاناف؛ةتوتيلاونئالانود

،ديدحجيوزتبالإتنذأنإواهتَسجارمهلسيلف،نئابلالثمةملتخلاو،هريغاجوز

.هبلوقلارثثكنإوةدجفيعضوهواهنذاباهمجاربنأهل:ليقو
ىنعميفاوفلتخاش،اهقطذنم:(ةثلائلاةضدحلانملستنتملام)هلوق_٣

{روهجلاىلإ"يشحملاهبسنو«اهلسغنمغرفتملامهانعمليقف(لستنت)هلوق

اإبأنرأيورو.جوزلاتنافدقفاهسأرتلسّففلاستغالايفتعرشاذإليقو

دارأمشهتجوزقلطلجرهنأبسحأويوا“رلالاق)ءلئاسهلأسيرمشألاىسوم

ءاةأف(اهسأريفلسنلاتمضودقاهلعلو،اهجرفوأاهسأرلستيهواهدر

ايركزوبألاق،هيلعركافةلاهمحرباطخلانبرمعىلإكلذمفرمكاهدرب

نتافوجاوزاللتحةالصلاتقوجرخىتحلاستغألاتمضناو:تلاهمحر
الفاهضيَحنمرهطلاتأرةأرمانأولكلذكو:لاقاهتمتجارملوآلاجوزلا

اهحوزلزاجةالصلاتقوتافىتحلسنلاتعيضناف(لستغتىتحاهجوزاهعماس

نع)١(أطوملايفكلامىورو2ةالصلاتقواهتافاذإاهقلطينأهلزاجوثاهعامج
هتأرماتلخدنيحماشلابكلهصوحألانأراسينبنايلسنعملسأنبديزوعفان
نإديزىلإنايفسيبأنبةيواعمبتكفاهقلطناكدقو،ةثلاثلاةطيحلانممدلايف

ةثلاثلاةضيحلانممدلايفتلخداذإاهنأ:ديزهيلابتكفثكلذنعهلأسيتبا

٥٧٧يلللا)أطوملا)١( / يفءاجامباب)نم٥٦ثيدحلامقرو،(٢
.)ضئاحلاقالطوقالطلاةدعوءارقألا
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نيادنعنأعفاننع()اضرأيوروىاهثرالوهترثالواه.َىروهنمتثربدقف

ةثلاثلاةضيحلانممدلايفتلخدفهتأرمالجرلاقلطادإ:لوةيناكرمعناا

يبأوةنادبعنبملاسودمحمنبمساقلانعهنلبهنأركذواهنمءىربوهنمت:ربدقل

مهنأباهشنباوراسبنبنابلسونمحرلادبعنبركب تلخداذإ:نولوقياوناك
ةعجرالوامنيبثاريمالواهجوزنمتنابدقفةثلاثلاةضيحلانممدلايفةقلطلا

تاضيحلاالراهطألاةقلطملاةدعيفءارقألابدارملانأىلعينبمهلكاذهوثاهلعهل

صنوهف(ةثلاثلاةضيحلانملستنتملام):لاقوعهنافهفلاخمبابلاثيدحو
دارملانأىلع(ءورق"ةئالث)ىلاعتهلوقىنعمهيلعلمح"نأبحيف،عازنلاعضوميف

:شفخألالاق'٢)ةنللالهأدنعفورعمضيتلاىلعءرقلاقالطإوضحثالث

ركنأو،رهطلاوضيحلانببكرتشمليقو،ضيحتاذتراصاذإةأرملاتأرقا

(ث)رهطلاىلعهقالطإفاثكلابحاص

١ ٨ًأط“وملا)( وهو:كلاملوقيثيدحلارخآيفو6٥٨ثيدحلاوء٢

.اندنعرمألا

تضاحاذإةأرملاتأرقأ:شفخألالاقو:(أرق)بردلاناسليفو)٢(

:اعما"رفلاويئاسكلالاقو،ةضيَحىلعاهمحرتئعضاميأًةضيَح"تأرقامو
ىلععقيدادضألانم(ءرقلا)وهو:ريثالانبالاقو،تذضاحاذإةأرملاتأرقا
ةفينحوبأبهذهيلاوضيحلاىلععقيو،زاجحلالهأويفاشلابهذهيلاورهطلا

.قارعلالهأو

: “يرشخزلالاق ١٨٧ / ١ ) ١٣٥٤ دمحمىنطصمةعبطم)فاشكلا )٣(

يمد):مالسلاوةالصلاهيلعهلوقليلدبضيحلاوهو،ءرثقوءرقعمجءورذقلاو
نارهط"لقيملو{ناتضيحاهدعوناتقيلطتةمألاقالط:هلوقو(كئلرقأمايأةالصلا
ةثالثًنهتدعفمتبترانإكاسننمضيحملانمنسييناللاوه:ىلامتهلوقو
ةدملايفليصألاضرنلانآلو«راهطألانودضيحلاماقمرهشألاماقأف«رهشأ

. ماحرألاهبربتستيذلاوهضيحلاومحرلاءاربتسا
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ملوضيحالالإعراثلامالكيفلمعتسيملءرقلاظفلنأ)١(نيققحلاضمبلاقو

نمفورملادوهملاىلعةيآلايفهلمحلسرهطللهلامعتسادحاوعضوميفهنعءىج

«كئارقاماياةالصلايعدهةضاحتسملللاقدقهناف«نرمتيلبلوأعراشلاباطخ

همالكيفكرتشملادرواذاف،نآرقلالزنهموقةغلبو«هنلانعربعلانلوهو

ءيشيفرخالاةدارإتبثيملذإهيلعهمالكرئاسيفهلمحبجوهيبنعمدحأىلع
رخآىنعمهلناكنإو«اهانبطوخيتلانآرقلاةفلوهريصو«ةتلاهمالكنم

نمتهتنلاهنأملع"ضلافءرشقالعراشل١لامتساتبثاذإو‘هرعغمالكف

رحالو(ىلاعتهلوقنمةنآلاقايسيفامكلذىلعلديوىهمالكيفاهلعهلمح

ةماعدنعلجلاوضيحلاوهاذهو(نهماحرأيفةناقلخامنمتكينانهف

فلسلالاقاذهو:لاق"يدوحولاضمملاوهامنإمحرلايفقولخلاو{نرسفلا

نمنسئييئ"اللاو)هناحبسلاقدقفآاضيأو2رهطلاهنإدحألقيملوفلخلاو

رهشلكلمج(نضحبلىنآللاورهشأةئالننهندمفمتبترانإكئاسننمضيحملا
.عأةناوضيحلاورهطلامدعبالضيحلامدعبكحلاقلعوةضيحءازا

ىبلاسرطلاذميف؛امام
ّ١....ا..ةرؤىأ

يئلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبا٣٥
۔ى۔٦ِءومه.۔ههت «"هاضيبلاةصقلاىرنىحاهضيحنمةأرملارطدال»:لاقوقل

٠ 1ّ۔رم&,7. .رسجلا.ضايبرهطلاهبش.صجلاةصقلاو

خههخ«

‘انموقبتكنمءيشيفهدحألثيدحلا:)ساسعنبانع(هلوق١
لذا

انلقنو،هفاثكيفيرشخمزلاةناراجهيلابهذامهديؤياذههلوقو)١(
.فنآهتصالخ
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ةمقلعيبانبةمقلعنع)أطوملايفثلامىورو،فنصملاهبدرفتاممهلملو

نيتمؤلامأةدئاعىلانثعبيءاسنلاناك:تلاقاهنأنينمؤملامأةشئاعةالومهمأنع

دلا لوقتفةالصلانعاهنلأسيضيحلامدنمةرفثملاهيف٢فلسرثكلااهفةجر

.(٢)ةضيحلانمرهطلاكلذبديرت،ءاضيبلارةتملانرتىتحناستال:نمم

نمرهطلاكحاملنوكياليا(اهمضيحنمةأرملارهطتال)هلوق_٢
اهبلصحمالفاهوحنوةردكلاوةرفثملاامأف2ءاضيبلاةئصقلاىرتيتحضيحلا

مايألاتضقنااذإامأفاهتدعيفتمادامهكحاهكحو4مدلارثأامهلبرهطلا

ثيدحلاهمةربعالهناليقف،رهطلادعبةردكلاواةرفصلاترظنواهدنعةداتعلا

دمبةردكلاوةرفصلا"دمنالانك:تلاق(هدواديباويراخبلادنعةيطعمأ

هيفو[ضئاحلارهطبإب]يف٩٧ثيدحلاو،٥٩/١(يلحلا)أطوملا)١(

لابقإبابيف١٨٣١٢[قالوب]يراخبلاهجرخأو5«ةضيحلامدنمُةرفثملا»

.«ضيحلامدنم»هيفسيلو،٧١١هرابدإوضيحملا

يورملا.دمحمنبدمحاديبعوباهركذامم٢٩٠/ريثألانباةياهنيفو)٢(

نرتىتحضيحملانمنملستفتالهةثئاعثيدحيفو:هصنامءاجنييبرغلايف

ضئاحلااهبيتتحتينلاءاضيبلاةقرلاواةنطقلاجرختنأوهو«ءاضيبلاةصقلا

جرخيضيبألاطيلاكءيثةمقلا:ليقو،ةرفصاهطلاخبالءاضيبةصقاهنأك
ةلاصثمنمضيباءامدارأهنايدنعيذلاو:هديسنبالاقوىهلكمدلاعاطقنادعب

هيوبيسهاكحامكةفئاطلاىلابهذهنألكأو&صمحلابهه.ش«هرخآيفضيحلا

.ةلَسَعوةنأ:مهلوقنم

٨٣[دمحمىفطصمهط]دواديبأنتس(٣) ةردكلاىرتةأرملافباب]يف١

ةردكلادمنالانك:ةيطعمألوقصنو2٣.٠٧ثيدحلامقرو(ةرفصلاو

.ائيشرهطلادهبةرفصلاو
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(١)ةحامنباودوادوباودمحاىورو[رهطلادعب[يراخللاركذيلوؤثيشرهطلا

ربامىرتينلاةأرملايفلاقتعةنالوسرنااهنعةللايضرةثئاع_نع دمباهنب

ةرفصلارابتعامدعىلعنالديناثيدحلاناذبف«قورع"لاقوقريعوهامنإرهطلا

رهطلالبقايفةزهطلالبقاهرابتعاىلعلديبابلاثيدحويرهطلادمبةردكلاو
ءاهقفلافالتخارماعخ.يثلاركذدقو7ةلدألانيباعمجةضاحتساهدعبوضيح

كحالليقو5اهريغيفالضيحلامايأيفضيحاهليقف{ةردكلاوةرفصلايف

حيكلضيحاهقبسنإ«اهمدواقبسالحلاغإوةردكلاوةرفصلل
يفوضيملامايايفضيحاه:ليقو«رهطلاكحاكسرهطاهقبسنإو،ضيحلا
يفالوضيحلامايايفال[.ضيحاتسيلليقو«هرتملوامدلاعمكلذتأراهريغ
مدلانوكيىتحاضيحنوكيالليقلب&هعاطقنادعبالومدلارثأبالواهريغ

دمحمويراوجلاوبالاق{ةرجلاوةردكلاوةرفصلاىلعبلاغلارثكآلاوهطيبعلا

اهمدقتيناالإضيحبتسيلاهضيحمايايفةرفصلاناهبذخأنيذلا١نسحلانا
ضيحلامايايناتناكامىتمةردكلاوةرفصلانالاقنملوق:ديعسوبالاقو«مد

ناىلاانباىعانمبهذنمامأدعوالاقو.ذاشلاهبشييدنعوهضحيهن

هيفهلوقفضيحوهفاهبالصتممدلانكيملاذإضيحلامايافةردكلاوةرفصلا

(١ هاور١.٤ثيدلامقروةضاحتسملابابيفأضيأ٦١/(يلحلا)أطوملايفو(

:شيتبيبأتنبةمطافتلاق:تلاقاهنألطينلاجوزةشئاعنعهيبأنعةورع
انإ:تعهتنالوسراهللاقف؛ةالصلاعدأفأ،رهطأالينإ:هلالوسراي

اهردقبهذاذاف،ةالصااىكرتافةضيحلانابقأاذاف،ةطيحلاتسيلوقرعلذ

١/,٦٩صيحلاباتكي[قالوبط]يراحبلاهجرخأوىيلصوكنعمدلايلسغاف

باب١٤وضيحلاباتك۔٣ين(يلحلا)ملسمو(٧١١هرابدإوضيحلالابقإبابيفو
.٦٢ثيدلاثرو{ةضاحتسلا
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سليتلاوةقلملاو(١ةثرشلاكلذكولاقاملقبسامكحاهكحةرذكللاوةرفصلا

رسكو.ءاتلاديدشتبوهو‘اهرهطبقعمدلاةلاسغيهةيرشلاو:هيشحملاق

ةعفدلاليقو؛ةرفصلانودرينتلاءاملاةرشلاليقو،ةيتحتلاةانثملاديدشتوءارلا
ةبيلععمأثيدحرهاظةفلاخمفالتخالااذهلصأورماعخيشلالاق.مدلانم

.عأةناوينيبعمجلاهجومدقتدقو:تلقثةشئاعثيدحل
ةئمقنلهضايبيفهباثمارهطلاىرتنأىلايا:(ءاضينلاةئصةلابرت)هلوق_

ءاسنلاتلأس:ثلاملاق‘ضيحلاعاطقنادنعمحرلاهمفديضيباءاموهوثءاضيبلا

داصلادشوفاقلاحتفبةصقلاو{رهاعلادنعهنيرينهدنعمولعمرمأوهاذافهنع

{رياداهمتصجَياهرادصصقلاقيةيزاجحةنلصجلانمةمطقلاةلمهملا
ضايبرهطلاهمش"صجلاةصقلافنصملالاقو،قرولانمةعطقلاةئصنقلاليقو

هيبثتلازاجموهوًايراعتسازاجممسالااذهرهطلاىلعقلطأهناينمي،"صجلا

ثالذواهرهطةمالعوهوفاغجلااهتداعنوكتفءاملااذهدحالنمءاسنلانمو

اذهبذوكتهذهف،ةردلكالو.اهفةرفصالةفاجاهجرختفةنطقلالخدت"نا

هنألارهاطًاضياهبتناكنايحألاضعبيفضيبألاءاملاتأرناف،رهاط

ًهضايبلرهطلارابتخايفنطقلاءاسنلاتراتخاودانعالاهيلعوثرهطلايفةدعاقلا

ةياهنلايفوثةشلئلاءاثلإب[ةبرثلا]خسانلاوهسنملصألايفتءاجو)١(

١ريثألانبال ةرفصلاوةردكلادمنالانك».:ةيطعمثيدحيف:لوقي٣٧١

نرمهنملاستغالاوضيحلادعبةأرملاهءارتام.ديدشتلابةئررتلاياتيشةيرشلاو

ةقرلايه:ليقو«رهاطلادنعهارتيذلاضايبلايه:ليقو،ةرفصواةردك

{ةيؤرلا.نمهنألةدنازاهيفءاتلاو،اهرهطنماهضبحةأرملااهبفرعتيتلا

،.ةلفاهنأكةظفللا:تراصفءايلااودعذشو.وكمهنكلو،زمحلاهيفلصأآلاو

مش،تلستغاوترهط3اذإضئاحلاناثيدحلاىنجو«ءايلاوءارلاددشيمهضعبو

.اهرهطيفرؤبملواهب"دتمتملةرفصتأرتداع
.١٣٥



دافتسلبدقو«هريغيفرهظيالاممدلارثآنمهيفرهظيفةبوطرلافشنيهنألو
يفربتعيملهنافهريغىلااهلاقتنانقيتيىتحاهلصأىلعءايشألاحناثيدحلانم

ام.ةربعالوضئاحلاكحاهكح“قنتملتماداميهف«يقنلاصلاخلاريغرهطلا

.ملعأةناواهبيرب

شاملااطومرىفءامام
.ا,هِ١.-..2ِء

:هللالوسرلاق:لاقذ5نرااجنع٥دل۔بعوا_٣٦

."رطىلآىحلاحالو٢عضنىح"لماحاطوتال

دحأً..هؤطلاليأامألافثيدحلاىنعم:عيرلالاق

27-و۔.م2/1-.,ِ.-
هررمالطولاهللالخجوزلااماو|نبرتسمىتحنماداسنم

تئطونإف،رهطتىتحأطونالاهنإفضئاحلاالإلئاحلاولماحلا
ءغِ۔ڵ.,.,۔.3آ

اههرحأالوامالحأال:لاقديزنبرباجنافبطتنالبق
ّ؟

.اهقرافي"نايلإلصتاو

هخ»٭»»٭٧٨

دقوبابلااذهيفرباجهلسرأثيدحلا:(ديرنبراجنع)هلوق_١
ةناهمحرهلصأ لعةنالوسرناسابعنبانعءاورفةلزولاوايابسلابابيفىلاعت
لئاوحلاالونعضيىتحلماوحلااؤطتال:لاقءامالانمايابسلاءطونعىهن

.انموقنمهجرخنمركذمدقتدقو‘نضحبىتح

٢ المحعضتىتحعمابحتاليأ:)عضنىتحلماحاطوتال)لوفَ١

تيبسةأرماوا4لماجواهلرتشاةمالثم،هريغنملمحاهيفناكاذإثكالذو
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ةلاهمحرعيبرلالاقاذنلو،اهنطبيفامعضتىتحاهؤطيالاهكلامناف،كلذك

‘نأربتسليىتحنهتاداسنمدحانهؤطياليأ:ءامالايفثيدحلاىنعم:ىلاعت

أطوتالاهنافضئاحلاالإزئاحلاولماحلاهتأرمالءطولاهللالغجوزلاامأولاق

اهجوزلنافلاحدمبالاحضيحلاا۔هتأييتلاةأرملالئاحلابدارملاو2رهطتىتح
.اهرهطلاحاهعماجنإاهديسوا

، بابلايفثيدحلاركذنمضرفلاوهاذه:(ضيحتىتح)هلوقو _٣
ةمألاءطوعمكلذةلمحنمو0ضيجلاقلعتيامنايبهنمبترملاضرغناف

يفءطولاميرحهنعانجزتامنإو{الئاحتناكنإضيحتىتحةارتشملاواةيبسلا

ضئاحلاالإ)هلوقكلذو،ثيدحلاريسفتيففنصملاهركذامىلإارظنضيحلا

اهللحأال):١0)لاقديزنبرباجنافرهطتنالبقتئطوناف(رهطتىتحأتطوتالاهناف

، هخيثل[۔هبتةديبعوبااضيالاقكلذكو،(اهقرافينا"يلإبحأواهمرحأالو

يمألانآلكلذو2هلاهتحابابلوقلانعو،هيلعاهداسفبلوقلانعفقيهناهانعمو

عامجإوةيوبنلاةنسلاوزيزعلاباتكلاصنبضيحلايفءطولاميرحتءاجدقو9مظع

نمناكو،كلذنمهيلعمرحاملمفاذإاهنيبةقرفتلاىلعليلدتأيملو0ةمألا

هبذخأوبوبحموعيبرلابهذموهو4ملسأفوقولاناىلامتةنااهمحراهيأر

ءاهقفلارثكاىلارفعجنبدمحهبسنو،نيلسملاءاهقفنمهريغويلعنبىسوم
، ةنادودحل"دمتلمهناف،هيلعاهمرحأالواهللحأال:ةديبعوبالاقانباحصأنم

ناموااهقلطمثهريغآجوزتحكتنإو«ادبااهيلادوعيالمثاهقارق"يلإةبحأو

هيلعمرحتالهناىلاانباحصأنمحووأوانموقروهمجبهذو«اهنمباصأالاهنع

نإورفغتساوباتضيحلايفءىطونإ:انباصأضعبلاقو«صاعوهوهتأرما

ىرحأفدناعماذهنأل«هيلعتمرحةيبارلايفداعنإو&باتداغنإو{باتداع:

هياعاهدسفياليأ:ةدحاولاةرملايفصخرماحذناكو«هيلعمرحتنا

. عيبرلادنسمنمرضيحلابإبنم ٥٤٤ مقرثيدحلارخآيفءاجامك )١(
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يراوجلاوبالاق،ةرملوايفيأقارذفلاىرةلادبعوباناكو«كلذداتعااذإالإ

لاق،اذهبذخأننحنوزهيلعتمرحنسحلانبدمحملاق5امنيبقرفيلوقننحت
:دعاوقل١يفلاقىدبالاميرحتميرحلابدارملاو:نامثعنناملسلوقوهومهخب

٠.نيننالابهذموهو

.دسافملاعفديفبابلادسىلامهنمرظنكلذىلااوبهذامنإو:تلق

،مهيلاءيشةبحألالاناكوةينآرقلارجاوزلاباوعدتربملسانلاناف

لوقالناكثحو6رانلابفيوختل١نممهيلعرشأةأرملاںاهذبفيوختلاناكف

اذه١وكسعهنعىهلاداسفىلعلدبيبنلا.ناوهوهيحوهجوهيلعاهداسفب

.ممملاظمللامفدوملاعللةسايسسانالاورهظأوهجولا نممهتمئأهيلعناكاميمهملع

ماكحألاطابنتساولصالاهوجويمهتفرعمعمو{مهريغوبوبحوعيبرلاوملسمورباج
ىوقأاممهردهللو،ماكحالالهحنعالوىوهنعكلذاولوقيف«اهتلدأزم

.ءازحريخمالسالانعهنلامهازجمهمهفىكذأومهرظن

'ىفئاحملانربةراهميفءامام

هللايضر"ةَشلاَعنعدنزنبرباجنعةديبعوبا٧

."“ضرلاحانأوؤيهللالوسرمممانأتنك:تلاقاهنع
ع..-ا٨۔"(١.هت: ضاحلاندبنآىلعلدياذهو:ةديبعوالاق:عيرلاق

نراجلاق."لاحلااذهىلعنجلاندبكلذكو3'سجنبسل
٠١ , . ,0 , ٠ .. ِ.

"كدي̀.كتضيحختسنل:ال
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سأرلجرأُتنك:"اهقيرطنمو٢٨ زليوهللالوسر

.()طاحانأو

٭خه+٭

مونثيدح:ثبداحأةثالثضئاحلاندبةراهطىلعلدتسادقو_١

©ضئاحهلككلذيفيهوهسأرلاهليحرتثيدحو4جرهللالوسرعمةشلاع.

مامللاباد7يفمدقتدقو.كديبكتضيَحتسيل:اهلتهلوقكائلاو

يذلاحدقلانماهيفعضومىلعهافعنميناك:فهناةثئاعلوم(")ںلريلاو

لدتبابلاثيداحأو،اهرؤسةراهطىلعلدياذهو{(؟")ضزاحيهوهنمتبرش
اوالواهتطلاخعسأبالفاهندبةراهطىلع لهأةماعلوقوهويذمزتلالاق5اهتلك

اذكهو7هيلعرسنلاعمجأامماذهو:هحراشلاق،اسآبضئاحلاةلكاومباوربملمعلا

(ضيحملاىفءاسنلااولزتعاف)ىلاعتهلوقامأو،يربطلاربرجنبدمحمعامجالالقن

.نهأطواولزتعادارملاف

١ ٤نيةربميبرلادنسميفثيدحلاذهءاج)( هاورو]0٣و].]٦

٦)يللا(أطوملايفكلام هيبأنعةورعنبماشهنعهدنسو١٠٢مفرب١

عهنالوسرسأرلحرأتنك:تلاقابأ:مينلاجوزةذئاعنع

.ضئاحانأو

بابلانم٩٨ةحفصلا[ةثلاثلاةمبطلا]بيبحنبعيبرلامامالادنسم)٢(

٦ .٣٧٠ثدحلامقرو.٣

انأو{ب.أتنك»:انعةلايفرةشئاعتلاق:نيدحلاصنو(٣)

قرعتأو«برشفةيفعضومىلع"ءافعضيفلعينلا(حدقلا)لوانأف&ضئاح

ءاور.«ةيفعضومىلعهافعضيذةفىنلاهلهانأف«ضئاحانأو2قرملا

.تاقثهتاورو«دوادهحرخأو{يذمرتلاويراخللا.الإةعاخلا

_6١٠6٩ _



أطوملافكلامىورثيدلا.خلا)اهنعةلايضرةشاعنع(هلوف_٢

ًةمحاطضمتذكنلعيبلاجوزةشئاعنانمحرلادىعيبانةعسرنع(١هانهم

&تسفثنٍكلمل؛زكلام:تعةنالوسرامللاقفةديدشةبثوتبثواهنأو

ىلايدوعمثكرازإكسفنىلعي"دلش:لاق«معن:تلاق«ةشضيحلايني
الو،ثدحلااذهلاسرإيفأطوملاةاو"رفلتخممل:زبلادبعنبالاق.كمجضم

ةعلسمأثيدحنمءانمملصتيوثةتبلاةثئاعثيدحنمظفللااذهبيورهناعأ

:هلسمأنعيئاسنلاوملسمويراخلل١هحرخأامينعيخهريغوحيحملافوهو

'تذخاف'تللسناف'تض.ح"ذإةليمخَيف“ةمجطضملعةنالوسرعمانأانيب
.ةليمخنلايفهعم'تعجطضاف«يناعدف3معن:تلق؟ٍتسفلأ:لاقيتضيحبايث

بابحتساو\دحاوفاحليفاهعمعاجطضالاواهبايثيفضئاحلاعممونلا'زاوجهيفو
.ةداتعملااهبايثريغضيحللابايثةأرماذاختا

فيرسالامونزاوجهيف:(نةنالوسرعممانأتنك)هلوق_٣

٠هلهأعم

ةلالدلاهحوو(سجنبسبلضئاحلاندبنراىلعلدياذهو(هلوق_٤

.دحاوبوثيفعةنالوسراهمماناماسيناهندبناكولهنأ
ةراهطلاهندبكحذأيني(لاحلااذهىلعبنجلا؛ندبكلذكو)هلوق_ه

وهو&ريبزلانبةورعيفاضياسايقلااذهعقودقو«ىنملاداحتالاهندب.1

عاصلابرهطيبنجلانألو،بنجلانمرثكأضئالابراذقتسالانأل“يلجسايق
.رحللابضئامللارهطتالوءاملانم

نيحةفيذح"كلذىلعليلدلالب،سايقلايلاةجاحالهنارهظمث:يشحلالاق
نمؤللا«:فينلاهللاقفهتباصأةبانحلجأل:نينلاةخلاصمنممدتما

.«اتيمالوايحسجنيال
سح"

٩٤.منرهينثيدحلاو؛هها(يلحلاط)اطولا)١(
١٤٠ س-



ي؛ةنلابموديلاةراهطنعثةانك(كدييفكتضيحتسيل)هلوف٦

زواحتتالةساجنلانرافاهندبةراهطىلعليلدحضوأهيفف2راذقتسالاراكنإ

©ضناحانأتلاقفةرمثلاينيلوان:اهللاقومينلاناثيدحلاببسو«اهعضوم

ةريغصةداسرسكتوةمحملامضبةرخاوىكديفِكتضيحتسنل:اهللاقف

.ةالصللتاداَتحسلاذاختازاوحهيفو{طويلابلمزتولخنلافعسنملمعت

عيفرلاهدنسبهاوردقو{ةثئاعقيرطيفيا)اقيرطنمو(هلوق_٧

يندثيفكتعااذإ:هنلالوسرناك:كلانههظفلو(_١)دحاسملابابرخآيف

سأرلاليحتو.ناسنالاةجاحلالإتيبلالخديالناكو3هلحرأفهسأرلإ

:رثالانأواهتلبوطروضااحلاندبةراهطىلعلديثيدحلاو٤طشلابهرت
.ملعأهللاوهتامدقموعامجلايهفكتعاةعونملا

(هللارابرابلفلابومويفءامام

:لاقسابعنبا'نعديزنبرباجنعًةديبعأوبأ-
»٨"اسملا.7دقف6اةضحلتربدأاذإ»::هللالوسرلاق

خههخه«
لجرلاربدأ:لاقي\تمطقناوتلاويأ(ةضيحلاتربدأاذإ)هلوق_١

يفمدقتاماهدوجودمباهتلازإاهرابدابدارملاو،مرصنااذإراهنلاربدأوىل"واذإ

حتفبةضرتلاو{(؟»ءاضيىلاةمقلاىرتىتحرهطتالةأرملانأسابعناثيدح

ثيدحلامقرو٧٢ةحفصلايفوهو،بيبحنعيرلامامالادنسمنم)١)

--.٢٦٥هيف
قيرطنمءاجو}]٥٤٧[عيبرلادنسميفهمقرضيحلابابيفثيدحلاو)٢(

.٥٥:٤[]دنسملايفهثيدحثرو«سابعنا

يف[٥٤٣]مقربوهو؛هزجلااذهنم[٣٥]مقرثيدحلايفمدقت()
.عيرلادنسم

-١٤١ -



.رهظأانهحتفلانكماةلاحلاةدارإلعركلازوجو،ضيحلانمةرمللمسلءاحلا

ببسةضيملاعاطقناف{لسنلااممزلايا(لسنلابجودقف)هلوق_7

ملامكلذيقيخارتلااملو،اضياكلذلببس"ينلاجورخناامك،لسنلابوجول

طيرفتلااهبلعمرحوبوجولاريعترضحاذأف«ةبوتكمةالصتقورضحم

ةقلعتمةالصلاةحصنآل«ًاعاجإةكلاهتراصتقولاتافىتحتطرفنافءاعامجإ

.ملعاةاواملةالصالفلسغنكيماذإولسنلادوجوب

برثلام:بلامرلغيفءابام

٤ هللايضرةشاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ-٠

.نولانمضيحلامدلسنبيرمأبليلوهللالوسرناك:اهنع

خههخ«

كلذهباصأاذإينت(بوثلانمةضيحلامدلسنبينرمأب)هلوق١-

دقو،سحنلابوثلافحتالةالصلانافبوحوللرمالاو«هبةالصلاتداراو

دمبينابلارثألاكحوكلذنمبوثلالسغةفص(ا)تاساجنلاعماجيفمدقت

.ملعأهللاولسنلا

۔ہمسصحرس

هيفو[٥٤٧]ثيدحلامقرودنسلانم(تاساجنلاعماجبات)يفيا)١(

اذإ»:؟اهبوثيفعقواذإةضيحلامدبعنصتفيكهتلأسينلاةأرمللوفيبلالاق
«.يبلصتمثاممهخحذنتلمتهلكرمتلفةضيلامدنم“مدنكادحإبوثباصأ

_١٤٢



١ ,. .٠ = :٠ ... ۔زارسملا7..:د

لاق:لاق.سابعنبانعديزنرباجنعةديبعوا-؟١

رضةنبقرعمدهنالرحةضاحتسالامد»:ةنهللالوسر

٢ ٨2
. ءوضولا

خ٭»٭»٧٨٢

يرموجلالاقو{هديسنباهلاق.اهتضيحمدأقربالينلايهةضاحتسملا_١

يرهزألالاقو،ةضاحتسميهفاهمايأدعبمدلااهبرمتساياةأرملاتطيحلتسا

اهمحررهقهخريةمولعمتاقوأيفةأرملامدنايرحضلا:اهريغويورتهاو

محرلاىندأيفقرعنمليسيهناوأريغيفهنايرجةضاحتسالاو{اهغولبدمب
ةماكلالصأو،ةضاحتسميهفلوعفمالءانىلابةأرملاتضيحتسالاقي&هرعقنود

ةفلابمللدازبمثناكملايف."رقلاقيامكةغلابمللاهتقحليتلادئاوزلاو،ضيحلانم

.بثشوشعالاقفةنلاالدازيشبثعأو‘رقتسالاقف

ثيدحلا(ءوضولاضقنيقرعمدهنأل“سبنةضاحتسالامد)هلوق_
لعفرغةضاحتسالاهنمجرختيذلافرملاو4تاساحنلاعماجيفهحرشمدقت

قورمل١مدنالديثدحلاو‘)ا)ةمحعملاذوةلمهمنيعبلذاملاىمسامحرام

.ملعألاوءوضولاضقنيسحنلكناوسبع

١ ةضاحتسالامدنرعلثمهناسابع.نباث.ادحيفو}لاذلادعبمالو)(

لذعقرعلالذاملاعمجو،“لصتلوبوشثرفثتستلڵوذنبلذاملاكلذ:لاقف

‘ةأرملارذعبمومبهنألءارلابارذاعقرملاكلذينسامرو‘فرشوفراشلثم

.ظوفملاوه)فرعأماللابو

_١٤٣ -



رمأنسأولسنل:طاحاناامام

¡٣. . )١( 2 .[-.1
:لاقمالسلاهيلعهنعاضيا""ساَّعنباقيرطنمو٢

۔١ا۔.٢١=,ههي,-ع.
هلاقف»٢انحنجح١هللالوسراي»:تلاقفثتلاسنيح١ةيراصنالل

٠.َ۔-٠ ٦ - َ ٥ - ٠ ٠ ٤.

.نطقل1يثتحايا«يساصو`آيرفثتساو٢لستغا«

تأربدأاذإ»:لاقمالسلاهيلعهنعاضيأهقيرطنمو_&٣

.«"لسملابجوةضليمحلا

خههخه

فاكلاوةمجعملانيثلإبلكشامسااهمساليق(ةيراصن"الل)هلوق_,

ةنراصنلانونلاوةلمهلاننكسلانبديزبتنبءامساليقو{ماللا7نيتحوتفلا

.ءاسنلاةبيطخاهللاقيينلا

هصأيأاحمدلاجنأيأ:مجلاشةئلثملاب)اتلأ(هلوة_٢

"جّملاجمحلالضفأو،هتلسأوهتببصاذإلتقبابنمجتهتجحلاقي«2")ابص
.يدهلاءامدةلاسإثجئلاوةيبلتلاتوصلاعفرةجملاف،(")“جشلاو

نعديز:نبرباجنعةديبعوباوهو«ةنسلاركذبطقلاةخسنيفو)١(
.ثيدحلاركذمث‘نلينلا

:ءالاجيجةوىريسكلاةبصلاجتلا:(ججن)برملاناسليفو()
.هبابصناتوص

‘ئ».جتلاو"جملاُجملالضفأ»:لاقفجحلانلرعتينلالثسو(٣)

نمريزغلاناليسلاجنتلاوءاعدلايفجيجملا"جملاو،يوبنثيدحلوقلااذهف
.يحاضالاويدهاءامد

-١٤٤ =



ة_رطاف(١ثيدحيفمكضمحلاعاطقنادمبيأ:(يلستغا)هلو_٣

ناكيذلالاستغالاريغةالصلاىلامايقلاتدرأاذإيلستغاوا،شييثحيباتنب

اهيلعيتلالاحلاهلتفصواهنأل،ثدحلايفرهاظلاوهو،ةضيحلاعاطقنال
اهلتمنو،ةضيحلاعاطقنادمب ,فالخالببجاولوآلالسغلاو،عنصتفيك
لكل:ليقو«ةالصلكللستنت:ليقف5ةالصلاتدارأاذإاهلسغيففاللاامنإو

اهيلعبجال:ليقو«لسفلاباهدرفت"اهنافرحفلا-ةالصالإاهنيبمهبنونبتالص

عنمتاللوبلاسلسكةضاحتسالانأل٬ضيحلانمجورملاباهكحلادنعالإلسنلا
لعفتملناف«ثالذاهنكمأاذإةالصلكللستفننااهلبحتسينكلءةالصلانم

.ةاءاشنإ(؟)بابلارخآينأيسلمكءوضولااهأزحأ

. هلبنقيفائيشعضواذإ(ىتتحا)نمرمأ(يتتئحإ)هلوق _٤

وهو«نيتحوتفمءافوةشلثمبرّفئثلايذغتايا:(يرفثتسا)هلوق_ه
هلوقب(؟")لفنصملاهرسفو{ءاروومامأنماهقاطنيفاهزرفتاهحرفىلعةقرخلمعح

رافثتسالاريغنطقلابءاشتحالانراف4مزاللابريسفتوهوح)نطقلابيتتحا(

امنإوكعدلاناليسعنمبالهسفنبرفنلانأل«ةرفثتسمللهنمدبالنكل4هنيعال

نوكيالفرافثتساللمزالمنهدنعءاثتحالانأكو«نطقلابءاشتحالاهعنم

.رافثتسانودبءاشتحا

سأبالهناىنملاو،تاولصلانمكيلعبجواميأ:(يتلصو)هلوق٦

.ملعاةناوتاياورلاضعبيفءاجمكريصحلاىلع©رَلمَقنإوكلذءاروامباهيلع

(١ .]٢-٥]مقربعيبرلادنسميفوهو].؛١هقريذلاثيدحلاوه(

برقم]٥٥٢[ دنسلايفوهو ]٤٧[ ثيدحلاهرخآو،ةضاحتسملابابيأ )٢(
. » ةالصلكلأضوتتةضاحتسملاد:تكلاق

دنسملانمةضاحتسالابابيفءاجيذلاثيدحلااذهءاهتنادمبيأ)٣(

.[ه٥.]منر
١٠ - م۔۔- ١٤٥ -



بابيفهحرم:مدقت:(لسنلابجوةضيحلاتردأاذإوأ)هلوق_٧

برلاهدروأفهنعةنايضرعيرلاهركذكلذكهنألهركذذاعأامإو؛ضحلا

رئاظناهلثميفهلو‘بالابهلةبسانمالهناهملععمهمطتقبناهركو‘هدحوك

ةضيحلاعاطقناعملاستغالابوجوىعارهنالمتحمو«ضعبيأبواهضعبمدقت

.ملعأةللاواضياتاضاحتسمللالماشكلانوكيف«مدلااهبدتمانإو

:كحلاررقباقرمب;طاعتلالغىفامام

.'اهنعهنلايضرةشاعنعديزنبراج"رعةديبعوأ-

".هتالع>-۔ه_,
يإ::هتلالوسر"شيبحي١تنةمطافتلاق»:تلاق

..ِء٠ء

سجنقرعهدكلذامإ:امللاق٥ةالصلا"عدافأ،"رطأال

تردأاذإوةالصلااهليكرتافةضيمحلاتلبقأاذإف،ةَضْيَحلابسل

.ثىسلَصوكنعمدلاىلسغاف'اه"ردقبعذو

سارلجرأ"تنك»:تلاقاضيأاهقيرطنمو-0

.«`"ضئاحانأوولهللالوسر

خ««ه«

اللخاري)١( اضياهاورثيدحلا:(اهنعةنايضرةدئاعنع)هلوق _١

} يراخبلاحيحصنمضيلاباتكنمةضاحتسالابابيفثيدحلواوه )١(
نعةورع'نبماشهنعكلامانربخألاقفسوينبةللادبعانثدح:هيفهدنسو

. اهنعهللأيضرةشئاعنعهأ

١٤٦ س-



تنبةمطافتلاقكلاقَةشئاعنع:مدنعهظفلو3(؟)دوادوباو(١)»يئاسنلاو

لاقف؛ةالصلاعدأفأ،رهطأالفضاحتسأةأرمايناوهلتعهنالوسرلشيبحيبأ

ةالصلايكرتافةضيحلاتلبقأاذاف«ةضيحلابسيلوقرعثالذاغإفطةنالوسر
:ةجامنباالإةعاجحالةاوريفو،يلصومدلاكنعيلسغافاهردقبهذاذاف

يذمرتلاداز،يلصومدلاكنعيلسغافتربدأاذافةالصلايعدفةضيحلاتلبقأاذاف

(٢)يراخبالةاوريفو،تقولاثلذءىحبىتحةالصلكلىئذضوت:لاقوةاوريف

لاق٠,«يلصويلستغاش،اهيفنيضيحتتنكىلامايألاردقةالصلايمعدنكلو,

ملوشيبحيباتنبةمطافةلأسمتركذةناعامنإ:هنعةلايضرديزنبرباج

يفملسمهاوردقو،ةالصلكدنعءوضولااهيلعبجوأتلمينلانأركذت

انكرتفرح:هرخآيفلاقو{«ةالصلكليثنضوتو»هلوقنودبحيحصلا

.ةظوفحمرغةدايزاهنألاهكرتو»يئشضوتو(هلوقوه(هيبلالاقهركذ

نوكسوةدحولاحتفوةلمهلاءاحلامضب(شيبلحيباتنبةمطافو)_٢

{يدسألايثرقلاىزلملادبعنبدسأنببلطملانبسيقهمساو،ةمجمموةيتحتلا
سيقتنبةمطافريغيهو،ةضاحتسالانعلوةنالوسرتلأسيتلايهو
.يهاهنامهضعب"نلافالخ2اثالثتقلطينلاةيرهفلاةيشرقلا

ةراهطنأتنظدقتناكو«مدلاينععطقنياليأ:(رهطأال)اهلوق_٣

{مدلالاسرتسانعرهطلامدمبتنكفثمدلاعاطقنابالإلصحتالضئاحلا
مدلانايرب“نرتقمكحلاكلذنأتنظف«ىلصتالضئاحلانأتلعدقتناكو

.ضئاحلااهكرتتإمكاهكرتأيا!ةالصلاعدافأ:تلاقفكلذقيقحتتدارأف‘جرفلانم
-(

ةورعنبماشههبثدح١٣١٢(ةينميملاعبط)٦٥/١يئاسنلاننس)١(

.ةشلاعنعهيبأنع
٧٢دوادياننس)٢) / ٢٨٢.ثيدحلامقرو)رعىفطصمط(١

نم)ضيحثالثرجثيفتضاحاذإباب(نميناثلاثيدحلايف(٣)

۔يراخبلاحيحصنمضيحلاباتك

١٤٧ -_



ةلمهلالادلابوهو{ةضرحلاردفيا:)اهردقبهذاذإ(هلوث_٤

نألمتحيليقو،ةيضاملااهمايأيفاهتداعنممدقتيذلااهرادقماهر"دقبداراو
يناثلايفوثمايألارابتعالوألايفوةاهداهتجإةأرملاءارتامىلعاهردقبدارمل
ضفلتخمالزييمتلاوفلتختةداعلانآل:لاق{دعاوقلايفهحجرو«ءامدلارانتعا
ىلإرظنلانألو «ديلقتلانمىلوأداهتجالاو5"ديلقتةداملاىلإرظنلاوهداهتحانوالا

نملحاضيالايفهبةلدتساو لستنتومايأةرشعةالصلاكرتتةضاحتسملانا:لاق
بهذدقضيحلامالأرثكآلةزواجتلاو:هللاهمحرلاق{ماأةرشعيلصتو

.ةرورضاهتضيحرثكأ

يفلاقنملحاضيالايفهبلدتسا:)يلصوكنعمدلايلسغاف(هلوق_ه

مدلالسنباهرمأامنإولسنلاباهرمأيملولاق«دحابولسغاهمزايامإةضاحتسلا

داسفيضتقيوثممرحتالوهو4ةالصلانعضئاحلايهننمضتثيدحلاو،طقف

لسفلاصئاحللىربفلسلاضعبناكو:انموقصعبلاقثعامجالاةالصلا

لاقرماعنبةبقع"لاق،ةلقلاةلبقتسمةناركذتوةالصلاتقوأضوتتنأاهرمأيو

ضئاحلانأىلب:رمعملاقو،نيملسملاءاسنيدهيفكلذناك:لوحكم

اذهو:ربلادبعنللاقءاطعكلذنسحتساو.ةالصلكدنعكلذبرمؤتتناك
.لعأهتلاوهنوهركيءاهقفلاةعامجوالصأهلدنفهنعانلأس:ةبالقوبألاق\كورتمرمأ

مدقت:(ضئاحانأوتلعةنالوسرسأرلجرأتنك)اهلوقو-٦
بابيف(فاكتعالا)يفهحرش كةياورلادروأهنألانههركذامتإو{(١)دحاسملا

.هيلعهللاةمحرعيرلاهدروأ

(١ ‘٢٦٥[]مترهففاكتعالاثيدحو4عيبرلادنسمنم]؛]بابلاوه(

«(اهجوزىأرضئاحلالسغ)بابيفيراخبلاحيحصزمضيملاباتكيفوهو
اهناةشئاعىنتربخأ:لاقةورعنعهانعمثيدحيراخبلايفثيدحلااذهدمبو

:ةلطةنالوسرو،ضئاحيهو_وليمةنالوسرسأرينمتلجرتتناك

٠ضناحيهوهلجرتفاهترجحيفيهوهسأراهليندي"دجسملايفرواجمدثنيح
١٤٨ _



اننربابانرنهفورعلاوهو:طاكتلارارلاىفءامام

ىمسًةأرمانأينغلب:لاقراحنعةديبعوبأ_؟٦

ةلعللالوسرىلإتَءاَتخ٨ةّصاَحَتسُمتناك'ةّئنراتحلاَءامنسأ

نيضيحتنكلا٢كَماأيدمفا:امللاقف،اهرمأنعهتلأسف

٨.٦م,٤|؟-هل٣مثاد۔ام,-ااذا.ان
يلستغام6ماياهرالشيرهظتساف‘مدلاكبماداذإف٠اهيف

.يتَصو

جج٣

يهو،ةثراحتخأ:)ةيثراحلاءامسأىمستةأرمأنأينلب(هلوق_١

ناثعنبمارحىور:ةضاحتسالايفاهثيدحريثألانبالاق‘دشرم"تنبءامسا
ىلإدشرم"تنبءامسأتءاح:لاقاهيل]نعراج"يب١ناادحونمحرلادبعنع

،اهضيحأنكألةطيحيلتثدحينإ!ةنالوسراي:تلاقفوعهتنالوسر
ةلعزرحتنفينعجارتمحشرهطأنأدعبامنرأوأاثالثثكمأ:تلاق؟يهامو:لاق

6يلصويرهطتًمامثالثىئكمافكلذتيأراذإ:جةللالوسرلاقف‘ةالصلا

©نانعنبمارحهبدرفناهنألاهثيدححصيال:رمعوبألاقو،(١)ةئالثلاهجرخأ
‘مارحننامثعنمارحنعثيدلا:يفالالاق»مهعيمجدنعفيعضوهو

ناكنإو«حيحصفنصملادنعاثيدحو،فنصملاثيدحريغمارحثيدحو

.هريغدنسمنمىوقأهتغاليف{لقنلايفرباجتشثتةوقلاغالب

===

١ .يئاسنلاويذمرتلاودوادوبأم)(

١٤٩ ۔--



نيضيحتتنكيتلاكمايأيفةالضلايكرتايأ:(كمايأيدما)هلوق_٢
ىلعلومحمءامدلانييزييمتلابنيلئاقلادنعوهوكلذبلاقنمكسمتهبو«اهف

دقتنلكتلااهمايأ"ىلاعجرتاهناف«مدنمامدزيمتمفاهرمااهيلعطلتخاينلا

مدلاعاطقنارظتنتلاقنممهنمو،يلصتولستغتمش،اهيفةالصلاكرتتفاهتداتعا

.ةليلومويىلاليقو«نيمويىلاليقو«ثيدحلااذهلثالثيلاكلذدمب

. ينيعتسايأ:ةلمهمءاروةلاشلمءاظب(يرهظتساف)هلوق _٣

. اهيفنيضيحتتنكىنلاكمايأدعبيأ:(مايأةنال)هلوقو -٤

اهيفلسغالراهظتسالامايأنألدي:)يلصويلستغامش(هلوقو_ه

ءاهرمأىلعاهننيمتستللامتةةنانم‘ةصخرءاملميتضيحلامايأحاهكخلةالصالو

هانعمو،راظتنالابانباحصأدنعفورعملاوهو«راهظتسالاتوبثىلعلديثيدحلاو
مهنف،باحصألانييفالخةلاثنميهو«لاحىلالاحنممدلاعاطقنازظتنتاهن
نممهنمو2راظتنالاةدميفموصلاوةالصلاكرتتفمدلاعاطقنارظتنتاهنا:لاقنم

نولئاقلافلتخامث،ةضاحتسمتناكوتلستغااهتقومتىتملبرظتنتال:لاق
هريغيفهتبثأنممو،مدلاريغلراظتنالانوتبثثيالانباحصأرثكاف؛راظتنالا
تأ.فترظنماهأرق"تلكتسامثتضاحةأرماي):لاقهناف؛هيلعةناةمحرعيرلا

اهنإ:(ةنبلاةرفصلاتسبلو،ةرفصةرموارهطةرملوقتاهيلعهبتشااثيش
آرللانإ:ضيحلابإيفمذقتلاسابعنباثيدحنمكلذذخأ"هلعلو،يلصتال
بفطوسبمةلأنسملايفمالكلاو7ءاضيبلاةّمصقلاىرتىتحاهتضيحنم.رهطتال

.ملعأةناو())جراملانميناثلا

عدرفلايف(ذإكلاجرادم)ةزوجرأحرش(لامآلاجراعم):باتكوه)٣(

بيبحنبعيرلامامالادنسمحراشيلاسلارونلانامعملاعلامهالكو،ةيهقفلا
.هنعهنلايضر

١٥١ س-



هرمصلسرأضوت:ايلانأءامام

لوسرنعينلب:لاقدزنبرباجنعةديبعوبآ-٧
۔۔ه.۔م۔.,5ِ.

.«ةالصلكلائصوتتةصاحتنسلا»:لاقهنأهللوةللا

©شئيبُحيفأتنبةمطافةلأسمتركةةشلاعامإ:رباجلاق

٠ةالصلكدنعةوُضولااهلعبجوأؤقو"ينلانأركذتملو

خه٨٧

: ) ةالصلكلأضوتتةضاحتسملالاقتعةيالوسرنعينلب)هلوق -١
نعهيبأنعتباثنبيدعثيدحنميذمرتلاوةحامنباودواديبادنعثيدحلاىنم

ًأضوتتولستفتمنارفامايأةالصلاعدتةضاحتسملا»:لاقتعينلانعهدج

يضرديزنراجراشادقو(١)فصضثدحلاوئ»يلصنوموصنوةالصلكدنع

ملو،شيبحيباتنبةمطافةلأسمتركذةشئاعامنإ:هلوقبهفيمضتىلاهنعةنا

تلأس:يذمرتلالاقو{ةالصلكدنعءوضولااهيلعبجوأقطيبلاناركذت
نلنرعهرأنعتان"يدع:تلقنثيدحلااذهنعيراخللايني_ررع

ىحلوقدمحلتركذو{همسادمحمفرمبف؟همساامتباثنبيدعدحهدج

يدعوه:روكذملايدعيفيطايمدلالاقو،هبأبعيلفرانيدهمسانانيمتمنب

نامثعهمساوناظقيلاوباوهو،تبثنبيدعنعهيوارفعضلفيعض)١(
:مناحوبالاقو«ءيشبهثيدحسنل:نيعمنبىمحلاق0يفوكلاسيقنبريمع"نب

بنراك«ثيدحلاركنموثيدلافيعضهنا:ًاضرألاقوثهثيدحيدهمنباكرت

هنعتكسو«نسحلاالوحيحصلالبنمثيدحلااذهسيلو،ءاضرالةبمش

.ءيشبهيلعكحيفيذمزتلا

_١٧٥٠١



{رانيدهدحمسا:لاقنممهوو،يرامنألاطخلانبسيقنبتباثنبنابأنبا

لاقو0لبنحنبدمحأهقمتموو«حيحصل١فمحلجرحملاتاقثلانماذهيدعو

نعشمحعألاوتباثنبيدعثيدح:هنميفدوادوبالاقو&قودصمتحوبا

انالديحصناثيدحلاو2ءيشاهنمحمسيالاهلك(١»اللايبأوبوبأوبيبح

ةضيرفنمرثكأءوضولاكلذبيلصتنااهلسيلف،(؟)ةالصلكلأضوتت
روهمجلاقهبو«ةالصلكدنعأضوتتو»هلوقرهاظلةيضقمواةادؤمةدحاو

تءاشامءوضولاكلذبيلصتنأاهلنأللامتةللاهمحررباجمالكضتقمو5انموق

نافمدقتلاشسىحيلاتنبةمطافثيدحلكلذ2اهماقميفتماداملفنوضرفنم

لكدنعءوضولاباهرمأنلهناركذتملوثيدحلاتوراهنعةللايضرةشئاع

ةضيرفلاهبيلصتنأاهلف،ةالصلاتقوبقلمتيءوضولانأةيفنحلادنعو،ةالص

.عأةناوةرضاحلاتقوجرخملامتئاوفلانمتءاشامو

-

.هالماايبأبوبأو:لصألايفو)١(

.كلذىلايفاشلابهذدقو(٢)

١٩٢ ۔_



ى)|ح|هم
عوتبلااتك ٠.٥ىم ٠ ٠

عيبوندلاعيبونيملعيبكهعاونأفالتخالعمجو،عيبعمج'عويلا

ءارثلاىلعقلطيوثةلدابلاةغللايفوهوثكلذريغوِدسافلاوحيحصلاوةعفنلا

.))قدزرفلالاق

(هعابنم"حبار-بابشلانإ)
نمث"ثورو»:هنمو(عيبلاىلعاضيأءارشل١قاطيو‘هارتشانمينعي

هللةدبىلعكلملانمءيشلاجارخإهنأبعيبلاةةكربنبافرعو{(")سخب"

،هلوقءارثلاونمثبريغلاىلإكلملقن"عيبلا:هريغلاقو،هيلعضوعتي"ةميق

ىمسيامكآلاغدقعلاةلاحيرتشملاىلإهعابثلععئابلانألاعيبعببلايتمأسو:ليق

زاوجىنعنوملسملاعجأو«هبحاصديىلعهدي؛قففصينيمياتبملادحأنألًةقلفص
هبحاصوابلاغهبحاصديينامبلمتناسنألاةجاحنألهيضتقتةمكحلاو،عيبلا

&جرحريغنمضرغلاغولبىلإ"ةليسودعيبلاعيرشتيفف2هلذبيالدق

ناويديفدهانثلاو{("راجتهيعئابلسيلبيقثلاو):تيبلازجعو)١(
.(؛٦×٢ةحفصلافيواةصلاط(قدزرفلا

؛راذعللاةمسنمكيلعواب"مالكلثمليمفيكلوقتو:هلبقو

"ران.هيبناج"حيصيليلهنأكداونسلايفضهني"بيئشلاو
٢٠(ةيآلاو(٢) / ةدودعمماردسخننمشهورثو:اهصنو)١٢

.ندمهارلانمهفاوناكو

_٥١م



اهبمتينادقع؛حاكنلاو'عيبلا:يبرّسلانبالاقو َنلخىلاعتةتانألءماعلا؛ماوق

ملواميجضرالاينامهلقلخوثءآسنلاىلإًرقتفمءآذنلايلإاحاتحعناسنالا

ةلعتينأفلكملكىلعبجيف«ءآشيةفيكهرايتخإفرصتيىدس"هكرتي
ُلوقو،هيفةناكحمعيتح.ائيشلعفيالنأدحألكىلعبحمهقألهيلاجاتحمام

.ءآرشوعيبنملاغ٢فّلكمولخنالذإ2ءيشبسبلتادابلاعبريفكي:مهسب

عريبلاىنعىربامباب

اهنألتانلاركذاغإو ويبلانم'زاجلازاتياهطابضنإلوةطبضنلم"روصحم
.زاج"حابمهنع"يهنملاادعامفزئاجلاريغنم

علاوَلايفلتصعىنافرامام

ى2.

يبنلانعسابعنانعديزنراجنعةديبعوبا-٨
ِ.۔.ه.ھ.-

اورتشتفاهبالجااوّقلتنالىنعيملاومسلااوقلَسَتال»لاق:ل

.قاونسألااوغلبينألبقمهنم

خههخه

فندملاكنعوهو4ةددعتمقرطنم"هانعمننشسل١ںابرأجرخأتيدحلا

قيرطنمو0©(\١)بابلاثيدحوهوسابعنباقبرطنم:نيقيرطنمتبث

.قتعةنالوسرلاق:لاقسابعنبانعيذمرتلاالإةعامجلايورو)١(

"هييال:هلوقام:سابعنباللێقف.دابل"رضاح"عييالونابكرلااوثةللتال
1اراسمسهلنوكيال:لاق؟دالهرضاح

._ ١٠ _



:لاق٤عيبلل“نايكرلااوقلتالو(">شحشلانعيهلادمبهلوقودو۔;()ةريرحيفل

يهو«ةملاسعمجوهوناكراعلاوثسلابذدارثلاذإدحاو2نيثيدحلاىنعم

اوّتقلتتالثيدحلاىنموىهبرجشلياموأعاتملايهو9ةسلسلاتاذةفئاطلا

بلج!عمج'بالنجآلاوىقاوسالااوغلبينألبقمهنماورتثتتفعلاوسلاةبالجأ

باج:لاقي٬بومجحلادارماولومفلاساىلعقلطأردصملصألايوهوماللاحتفب
هنلاهمحرحاضيالا.بحاصلمحدقو(ةراحتالدلبلإ.دلبنمهبءاحاذاءينلا

هبنومفتنياملثمةراجتلاريغامأو:لاق{ةراحتالماقلتنمىلعةيهننلاىلامت

.حبرلاهيفنوبلطيامالإكلذعيمجسأبالفنومدختسياموةوسكلانم

طقنهوركمليقو&بهذلاوهوميرحتللهنأليقفيبنلااذهيفاوفلتخاو

ةينملابتكييذلاناببقمت"وثيتلتلازاجأهنأةفنحيبأنعرذنلان١ىكحو

مثنيدراولاىلعرمسلاسبلينأودلبلالهأبرضينأنيتلاحيفيقلتلاهركيهنآ

يضتقيليقف؟المداسفلايضتقيله،يهنلااذهيفميرحتلابنولئاقلافلتخا

نأ:ينلاىهن:لاقةريرهيبأنعيراخنلاالإةعامجلاىورو)١(

:دوسادرواذإرايخلابةنلاابحاصفهعاتبافنا..نإهاقلتنام،"بانجلاىقلتي"

يتةلتنعةصيبلايبن:ىلااذهبدوعسمنبانعو0عيبلاةحصىلعليلدهيفو

.هيلعقفتم{عويبلا

رضاحعيبيذاىبننلعينلاناةررهيانعشحنل١نعيبنل١ءاحو(٢)

.اهيلعقفتمرشجتلانعلميبلاىهن:لاقرمعنبانعو،اوشجانتينأودالا
يونل:ناينعمهلةمجمماهدمبميجلانوكسونونلاحتفب(شجلا)و.

ديصلاشيو4ءيللاجارختساوهوثحلاشحنلالصأ:رعشلاق{يعرشو.

رشيذلاشضحانلاو:شفخألالامت4هحرختنإوهرائتنما.روتسمءيشلكو

عمشللرهلاواةمللايفةدابزلاوهفيمعرتلانمملا.امأو؛دايصلاىلع“رحيلديصلا

ههيفدازبفكلذب

١٥٥ ۔__



ذنععيبلاتوبثولعافلامشبحاضيالايفمزجورهاظلاوهو¡الليقوداسفلا

كءاضماءاشنإورمسلاملعدعبعيبلاضقنءاشنإرايلابعئابلاليقو،انباعتأ

هقيرطاذه{لامهببهذيررغلكنوكيناينبجعيو:لاقةكربنباهيلالامو

.()ةبرحلسلاةميدخ:لاقوررفلانعىهنتعينلانأل

يقلتملادرفنيالثلكلذنعيهن":ليقفقلاتلانعيهنلاةلعيفاوفلتخام

كًاممامه:ليقو،بلاجلانبني"الثلليقو،مهبرضيفدلبلالهأنودةعلسلاصخرب

دحبكلذيفةدتحمأال:ليقفاهيفيتاتلانعيهنلاعقييتلاةفاسملاردتقيفاوفلتخامث

ليقو،ليمكلذةفاسمليقو،ةليوطلاوةريصقلاةفاسملالوانتبىهنلارهاظنأل
كانباحصأهيلعويروثلالوقوهو،رصقلاةفاسمليقو«ناموليقو،ناخسرف

ماتسيف«نيخسرفلامدنعدودحرصقلانكل«حابملالحلبلطيفرفسلانل
جورحلاليقفهتفاسمءادتبايفاوفلتخامث،نيخسرفلاءاروايفكلذزاوجمهلوق
مهفيو:رجحنبالاق،دلبلانمجورملاليقو«دلبلايفناكنإوقوللانم

وأ،ةحرفلاومالسادحأنابكرلايقلتولف3ىتلتلابكلذدصقطارتشاهنم

ىنملاىلارظننهف،لاتحاهيف؟يهنلاهلوانتيلهمهعيابفمهدجوفهلةجاحلجرخ

قيرطلايفنيرفاملايقلنمناحاضيالايفركذو«كلذبكحلاهدنعقرتفيمل

يرتشيناسابالفلزنملاقيرطيفلزانلاضبيفهيلعاودرووأمهيلاجرخملو

اذإغيشاذهنميفنيفو:لاق،لايمأةتسنوداهفولو،اهريغوةراجتالمهنم

.كلذىلادلبلالهأةحاحماع

«

نئاخابر؛لكآشجانلا:اعوفرمىفوأيبأنبانع"يناربطلاجرخأو)١(
:هلوقىلعنترصتقمافوقوموصنمنبديعسوةييشيبأنباهجرخأو«نوعلم
.هلعفبصاعشحانلانأىلعءاملاعمجأ:لاطبنبالاقو{نئاخابَرلا؛لكآ

١٥٦ س-



ىبءاضللاوعيفرملاوكبحلالبهوزباذلاو;مرمللاسبىهىهنلايفءامام

" ةسمالاميَبنعىهتهنأمالّسلاهيلعهنعاهقيرطنمو ٩

. نيماضملاوحيقاللانعوةلحلالبَحَعيبنعوةذبأانملاو

رلالاق هرشنيالوبولافرطلجرلاساينأ(ةسمالملا)ميب
رخاللهَبونلجرلايرنأ(ةذبانملاو)6عيبلاهمزليفدفامملعيالو

©هبحاصبونىلإايبنمدحاولكرظنيلو،هبونرخالاهليمربو

و.ةقانلانطبيفاملبحوه(ةلَبَحلالبَح)و يفام(حيتالملا)
.ثانإلانوطبيفام(نيماضملا)ولوحفلاروهظ

خههه

يهبحرص'و«مدقتلادنسلابسبعنبايني:(هقيرطنمو)هلوق١
باحأدنعوهو&فنضصلاةبد“رغتامملاحلااذهىلعثيدحلاو«)طلقلا)ةخىن

.ةددعتمقرطنمُةنورم"معطينغللا

سمينأةسمالثلا:عيبرلالاق(ةصماللاعيبنعىهن)هلوق_٢

ديعسيبأثيدحيفو،عيبلاهمزليفهيفامملعيالوهرشنيالوبوثلافرطلجرلا

والينلابهدسبرخآلابوثلحرلا؛ساةسمالملانأ(")دمحأو(١»نيخ.ثلادنع

١ ٠)فالو)يراخبلا)( هنعىهن:سنألاق{|ةسمالملاعيببابيف٣

.قليس
يبأنعوةريرهيبأنع٢ثيدلامقرو،١١٥٢٣(يلحلا)ملسم)٢(

٠يردلادعص

ہ۔١٥٧



يبألو:حتفلايفلاق،,ضارتَالورظنريغنهاهعيكلذنوكيوءهيلقيالوراهنلاب

وا،اهنعنوربخيالواهيلانورظنيالعلسلاموقلاعيابتينأ:سنوبنعةناوع

:ةريرمهيباثيدحنميئاسنللو«رامقلاباوبأنماذهف«كلذكعلسلاموقلاذبانتي

بوثىلااهدحأرظنيالو،كبوثبيبوثكعيبأ:لجرلللجرلالوقينأةسماللا

سملينأ:ةسماللارشفهنأرمعمنعدمحأىوروثاسمهسملينكلوةرخآلا

ةسمالملا:ةربرهيفأنعملسمو،عيبلابجوهسماذإ{هبلقبالوهرمنيالوهدي

.لمأترينبهبحاصبوثاهنمدحاولكسملينأ

:روصثالثىلعةسمالملاريسفتيفءاملعلافلتخادقو

هللوقيف،ماتنسألاهسمليف،ةملظيفوأ،يوطمبوثبينأينأاهادحإ

اذإكلرايخالو،كرظنماقمكلساموقينأطرشب!اذكبهلكلتمب:بولابحاص

.ثيداحألايف.يذلاريسفتللقفاوماذهو0هتيأز

.ةدئازةغيصريغبميبسمللاسفنالمجنأاهيناث

ىلععيبلاو:ليق،سلجملارايخملطتقيفًاطربثسمللاالمجنأاهثلا

.لطاباهلك.تاليواتلا
رخآللهبوثلحرلايمربنأةذبانملا:عيبرلالاق:)ةذل٫انملاو(هلوق_ج

يبأثيدحايفو.هبحاصبوثىلااهنمدحاولكرظنيملو5هبوثرخآلاهليريو
ذبنيوهبوثبلجرىلالجرلاذبنيناةذبانملانأ:دمحأونيخيشلادنعديمسيبأ

ةجامنبالةياوريفو«ضارتالورظنريغنماهعيبكلذنوكيو2هبوثبرخآلا
كيلاقلأوكممام-لقلأ:لوقينأةذبانملا:يره؟زلانعنايفسقيرطنم

ذنتويمامُذىنأ:لوقينأةذبانملا:ةريرهيبأثيدحنميئاسنللو‘يمام

ملسموثرخآلاعمكيرديالورخآلانماهنمدحاولكيرتشيف{كممام

اهنمدحاورظنب7رخآلاىلاهبوثاهنمدحاوزكذبنينأةذبانملا:(١0)ةريرهيبأنع

-ا

٠٣٣٨٤و٠.٨٣٣و٣٣٥٨ثيدحلامفرو٥٥٣دواديبأناسيفءاجو(١)

_١٥٨



اذهتذبناذإ:لوقينأبةذبانملارسفهنارمعمنعدمحأىورو2هبحاصبؤثلا
:لاوقأةثالثىلعةذبانملايفءااذملافلتخادقو.عيبابحودقفبوثلا

ريسفتللقفاوملاوهوةسمالملايفمدقتامكاعيبذبنلاسفنالمج.نأ:اهدحأ

.ثيداحألايفروكذلا

.ةنيصرنبعيبذبنلاالمحنأ:اهيناثو
.رايخاًامطاقذبنلاالعجنأ:اهثلاثو

.ةلاهلاورسرتفلاةذبانملاوةسمالملانعىهنلايفةلعلاو

ناالإ{اهيفةدحوملاوءالاحتفب)ةللالحعنعو(هلوق_٤

ةتكوناكوةهةلظوملاظكلباحمجمسايناثلاو4ةأرملاتلحردصملوألا

ممنوقكةغلابمللةليحلايفءاتلا:يرابنألانبالاقو«ةلباحعمجوه:شفخألالاقو

ناويحلانممهريغيفلاقيالو،تايمدآلاب"رمتلبحلاو:ديبعوبالاقو،ةرجش

وهولوألايفءابلانوكسبمهضعبهاوروث(١>ثيدحلايفامالإلّحةالإ
.ضايعهلاقطلغ

اهدلولمحهعيبيأةقانلانطبيفلَبحَوه:عيبرلالاقفهانعميفاوفلتخاو

ةقانلاهذهتحثاذإ:لوقينأهتروصو2دلولادلوعيبكلذوثاهنطبيفيذلا

الوكولممبسيلام"عييهنأل،هنعىهنفاهدلوكتعبدقفاهنطبيفينلاتجتنمث
نمةعاجوقاحساودمحأهرسفهبو(“ررغوهف&هميلستىلعرودقمالومولعم

لهأناك:لاقرمعنبانععفاننعةناديبعقيرطنم(؟)لسميفو،نييونللا

لمحتمثةقانلاجتنتنأةلبحلالبحو«ةلبلالبحىلاروزجلامحلنوميابتيةيلهاجلا

.اهريغويفاشلاوكلامهرسفهبوتعهنالوسرمهاهنف،تجتنينلا

نأدبعنهةلسبلالبحوررةلاعيببابيف٠/(فالو(يراخللا))١

.هنعهللايضررمعنبا

. رمعنبانععفاناور ٦ ثيدحلامقرو ١١٥٤/٣ ) يبلحلا)ملسم )٢(

_ ١٠٠١



لجأىاعنيبلادارملاله:اهلصحملاوفأةمبرأكلذيفحا“رثلاضعبركذو

؟اهدلوةدالووامآلاةدالولجألابدارملاله:لوآلاىلعو؛نينجلاعيبوأ

ةمبرأتراصفنينجلانينجعيوالوآلانينجلاعيدارملالهيناثلاىلعو

لحتاهنألةمركلةللاو،ةمركلالبحعيبيدنعوه:دربألالاقو3لاوقأ

نوكيو{هلحالصودبينألبقرمثلاعيبنعيهن:هرخآثيدحيفءاجمكبنملاب
هقبسيملبيرغوهو:يليهسلالاق«لوهجملجأىلانمثعيبلاعنميفالصأاذه

.ث.دحلاليوأتفدحأهللا

يفامحيقاللا:عيبرلالاقى(١»حوقلممج:)حيقاللانعو(هلوق_ه

لاجلاذإثدحاونماو،لاجلاروهظيفامعيب:كلاملاقو&لوحفلاروهظ

اهلحقليىتلاةلخنلاتيمساذلو2ةقانلاحقلييذلاهنأل٬لبالاركذوهولمجعمج

يفهنعيهنلاءاجيذلاهبارب,ذولحفلابسععيبنمةرمخأوهو2الخرانلا

عاجلانعقفدنملاهؤاملحفلابسعنألومهريغوسنأوراجورمعناثيدح

،ةصاخدلولاهنمدلوتييذلاهؤام((")حيقاللا)والمأ“حاقلهنعردصاقلطم

. حيقاللادالوأعيبنعىويأ (١(

وبالاق)حقل(برعلاناسليفو(٢) ةدحاولا{ةَئجألايهحيقاللا:ديبع

،نجنمنونجلاو{"ملحنممومحلاك«تحمقلا:مهلوقنم(ةحوقمم)اهنم
نع:ثالثنعيجنامإو4ناويحلافابرال:لاقهزابسلانديعسنعيورو

:لوقييعفاشلاناظفحأانأ:ينملالاقىةلبلالبحوحيقاللاونيماضملا

نوطبيفامحيقاللاو5(قلخت"نالبقدالوألانم)لاجلاروهظينامنيماذملا

يندشناف،ماشهنبكلمادبعهلوقب؛تملعأو:ينزملالاق،(اهتقلخدعب)ثانالا
:برعلارعشنمهلادهاش

ِبدلحلاروهشظلايفلوحفلاامبلصلاينينلانيماضملانإ

.نشزأدعبحقلتامجتنت.نثطبألايفاحالتميتنم

۔٦١ث-



اهترطلوألابارمذلانمحقلتملولف،حقلملابارضلاىلعنمثلاالمجنأهتروصو
يملايفاضيألخادهناعمبابلاثيدحيفهنع"ونمهصوصخماذهثةئلاثوةينات

رودقمالومولممالومأوقتمرغهنألمارحكلذو{هبارضولحفلابسعنثنع

ثيداحأو2ةمولعمةدمبارضاللحفلاةراجإانموقضعبزاجأو،هميلستىلع
هنأللخنلاحيقلتىلعسايقلاحدميالوةراجألاىلعةقداصاهنألمهيلعدرتبابلا

نعزجاعهبحاصلحفلاءامنألو«رابتعالادسافوهف‘صنالضراعمسايق

.اهزاوجيففالخالفكلذةيراعامأو،حيقلتلافالخهميلست

يهو..ثانالانوطبيفامنيماذضلا:عيبرلالاق)نيماذضملاو(هلوق_٦

اذكباتكلانومضم:مهلوقهنمو{هنمضتىنعمبءيللانشلاقي،نومضمعمج

امنإوهيفامنمضدقنطبلانآل0ا)آنومضمثانالانوطبيفاميمسو{اذكو

.ملعأةناوهميلستىلعرودقمريغلوهجمبئاغهنألهعيبنعىجن

...اا٠١١,ؤ
رهزىنه۔امععبنعىرلايفءاجام

ِ٤ع

ىهن:لاق'كلامنبسنانعرباجنعةديبعوبا-0٠ه

١باله. : ,٣ ٨ .[. . ٢١١ {.يا٠3
اموهنلالوسراي:هلليقف0"وهزتىتح"راملاعيبنعزينلا
١ث.ااهما_.{- .. ١ث٤.ةرص٩ . ٨
هللاعضول"متيارا(::هللالوسرلاقفئرمحم:لاق؟وهرب

.«؟هيخالامكدحأذخ,٧ف.ةرمشلا

خه«

مقرو،٦ه٣/٤(يبحلا)ملسميفنيماضماوحيقاللاثيدحهاجو)١(
.٦٣تيدملا

١٦١ ١١--م--



)١( أطوملايفكلاماضيأهاور'ث.دحلا:(كلامنبسنأننع)هلو -١
() ملسمو (٣) يراخللاو

متيأرأ:تيدجلارخآهلوقب“لتاعمميرحتىهنيأ:("يهن)هلوق _٢

يهنلايفيقآلاديعسيبأ"ثيدحهثوحنو؟هيخألاممكدحأذخأيايفةرمثلاةتلعضول

"رهاظةناكنإو{دحاونيثيدحلاىنم"ذإاهحاالصودنيىتحراملاعيبنع

. رانلاقلطم"يفديعسيبأث.دحرهاظو«ةصاخلخلاةرمنيفسنأثيدح

» هلوأمضعمءآيلابيهت"ةياورينوأواولا:(وهزتىنح)هلوقو _٣

) وهزت)يفنوءآيلايباتملابوصوواولاةةياوربوصومهضمباهركنأو

اوهزباهزلاقي،نبتغثللاىلعناتياورلاباومصااو:ريثألانبالاقو(;)واولاب

.هحالصادبلخنلاىهزأ:ليلخلالاق"رفساو“رمحااذإىهزب"يهزأوهترمتترهظاذإ

باجاف؟اهوهزةفصاميأ(؟وهزتامو:ةللالوسزايهلليقف)هلوق ٤
ديمح"نعكلامُةناورهوحنو{عفرلايف؛حبرصاذهوءآرلادشبثرمحت:هلوقب

ةنالوسرنأ»:هتياورو،١١ثيدملامقرو ١ ٨٦٢ ( يلحلا)أطولا )١(

يهزاموةنالوسراي:هلليقف،هز"ىتحراملاعيبنعىجنةلط
. } رمحتنبح:لاقف

٧٧قالوب)يراخبلا)٢( / ٣ ) وديبنألبقراملاعاباذإ)بابيف١٣١٢
.(اهحالس

١١٦٥(يبلحلا)مم)٢( / اهحالصودب"لبقراملاعينعيهنلابيف٣
.٥٧ثيدحلامقرو

، يه"زي""الإلخناللاقيال:لاقباطخلاوبأ:(اهز)ناسللايفو )٤(
.رفصيوأةرمحمنأءاهزالاوءوهزيلاقيالو،رفصيوأرمحمنأوهو

_١٦٢



.هعفرباوصلاوسنأىلعافوقومديح"نعمهضعبهاورو(ا»سنانعليوطلا

باطخلادارفابتيأرأكلامةناوريفوينوربخأيأ:(متيأرأ)هلوةو_ه

لصنلفاهدسنباماهيلعطلدوأاهفلتأيأ:(ةرمثلاةناعضول)ءاوقو_١

.عافتنالاتقوالوكاردالاةدح

لثمرجلافرحلوخدلةيماهفتسالاامفلافذح(سف.)هلوقو-٧

مالكلاردصاهلوةزمهالةنمضتمةَّيماهفتسالاتناكاملو،همىتحوهمىلعمهلوق

هيخألاممكدحأذخأينأيننيالىنلافراكناللماهفتسالاوايأريدقتىلإجيتحا

كملاءارجإهيفو5ثي؛هعفدامةلباقميفيرتخهلىقبيالةرمثلاتفلتاذإهنألالطاب

مامىلإهقرطتمدعو«“نكممهحالصادبامىلإفلتلاقرطتنألبلانلاىلع
كلاموفنصملاحرصوثنيلاحلايفباانلابكحلاطينأف٢:ركممهحالصادلي

اكلامفلاخيطترادلالقو{ديمح"نعيدروارادلااكلامعباتو،اذهعفرب

لاق:هيفاولاقفنوراهنبديزبوةيواعمنبناورمومثيهوكرابملانبامهنمةعامج

نوكينأعنامهيفسيلو:رجحنبالاقخلاةرمثلاةناعنمنإتيأرأ:سنأ
"سيلو،هفقويذلادنعامىلععةدايزهمتفَريذلادنعامنألاعوفرمريفنلا
ريبزلايبأقيرطيف)ملسمىوردقو.هعفرنمةاورننيامهفقونمةياورف

تبولوليمةننالوسرلةق:هظفلوسنأثيدحيفعفرلاةيلوريوقياسرباجنع

رمثلاعينعىجنلعينلانأكلامنبسنأىورو:ناسللايفءاجو)١(
."رفصيوأرمحمنأ:لاق؟هوهزامو:سنألليق4وهزيتح

عمساسنأنأل(سنأريسفتونلينلاريسفت.نيبةافانمالو:تلق

هريسفتبوهزلارسففنتمينلاريسفت
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كيخألامذخأتمم‘اثيشهنمدخأننأكللحالف٬ةهاعهتباصافرمثكيخأنم

مهحالص"ودلبدعبيرتذيلرمثلايفجئاوحلاعضوىلعهبىنثتساو!قحهينب
،عيجلاعضي:ةدسعوأودمجألاقو(ثلثلاهنععضي:كلاملاقف{ةحئاحهدنصت

ربال:نويفوكلاوثيللاوُيفاثلالاقو بهذلارهاظوهو،َيثبعئابلاىلعمج
طرشريغباهحالص"ودلبلبقةرمثلاتيباذإاهيفةحئاجلاعضودروامنإ:اولاقو

©يرتكلانامصة©فنوكتاهنأاهحالصو'دنبدعبتعيباذإاهنألدياذهو.عطقل١

يفحالصلاادبولىتحراملاسنجيفحالصلاودبينكيله"فلسلافلتخاو

لكيفحالصلاودبنمدبالوأ«نيتاسبلاعيمج"عيبزاجالثمدلبلانمناتسب
ةرجشلكيفو«ةدحىلعسنجلكيفحالملاودبنمدبالوأ,ةدحىلعناتسب
.عأةللاو"لمملاهيلعوثااثلالوقلابهذملارهاظو«ةعبرألاوقأةدحىلع

١

۔مراسلارعىرلافءامام

١ثيردلاديعسيفأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ-0)
ءّءهلل{,ه۔.!إ۔
نعو6"هخموسلعكدحأمواسبال:جهللالوسرلاق.لاق

ِ.١,مب..۔ح..1,5

ِعيبنعةلوللالوسر١ىه:لاقاضيا"يردلاديعسيإ
٦ن22٠3,..ار . . ٠, ٨
.يرتشملاوعئابلالععقاويبنلاو|اهنحالصودبيىتحرامثل

خهخ«

سنأثيدحلءآدئلإ"ميبلايهةديازملايفسيلةمواسملانعيهنلايفءاجام
احدقع٧عينلانأهنسحويذمرتلاويناسنالاودواديبأودمحأدنع

.ديزبنميفًاسلحو
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دمحأو(١_١ناخيثلاىورثيدحلا:)يردلاديعسيلأنع(هلوق١_

.رمعنباوةريرهيبأثدحنمهانعم
ذخأينأكلذةروص:)همخاموهىلعدحأمواسي٧(هلوف٧

لوقبوأ.صخرأبهلثموأهنمشهنمأربخكمسبالهريرتدمللوقيفهيرتشملايش

"ومنرارقتسادعبكلذنمعنانإو،رثكأبكنمهبرتشألهدرتسا:كلامل

ناكنإو،هعرحتيففالخالليقفاحرصتناكناف،رخآلاىلااهدحأنوكرو

.نوكرلاطارتشاىلعلدبالثيدحلاظفل:مزحنبالاقو.ناهجوهيففرهاظ

ةعلسلاينموسلانآلموسلايفميرحتلاعضومنتيبمرمأنمدبالهنأببتقملتو

.كاذنعدئازردقهيفعقواممرلاموسلانانيعتف{ًاقاغتامرحمالديزبنميفعابتيتلا

اشحافانبغانوبنميرتشملانوكيالنأممرحتلايفةيعفاشلاضمبطرتشاو

نأببيجأو،(ةحيصنلانيدلا)ثيدحلموسلاىلعمولاوعيبلاىلععيباازاجالإو
هف"رعينانكميهنألموسلاىلعموسلاوعلاىلععيبلايفرصحنتالةحيصنلا

.نبتحلصملانيبكلذبعمجيفاذكاهتميق

زوجليقنكرللاما،ملسملاوهونيدلايفخألاثيدحلايفخلإدارثااو

هنألهلموهفمالخألاركذنإوزوجالليقو‘ثيدحلاموهفمهموسىلعموسل١

هيبالالاق.انموقروهجىلإبسنوءالؤهدنعدييقتلاديفيالف\٤بئانلاجرحمجرخ

:ةفرعنبالاق2هتبطخىلعةبطخلازوجتًاقسافلوآلاناكاذإحاكنلا:انموقنم

.هموسىلعموسلازاجامارحلوألا.رسكناكاذإموسلاىفيدنعاذكو

عمهتجحصىلاروهلابهذفيهنلااذهىلععقاولاميبلاةحصيفاوفلتخامث

;لوصآلايفررقتاملإعجربفاللاو{هداسفىلإةلبانحلاوةمكلاملات۔.هذو0مالا

.ملعأهناو؟المأهنعيهنملاداسفيضتقييبنلاله

-س

موسيالوهيخأعيىلععييال)بابيف٦٩/٣(قالور)يراخبلا)١(
.(هيخاموسىلع
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ناكويمدقتملادنسلاينعيًاضرأ.)يردنادبعميبأنعو(هلوق٣_

ثهزنىتحرانلاعيبنعيبنلايفسنأثيدحدعبثيدحلااذهركذبحاولا

ءاورهنافهيلعةللاةمحرميبرلاهركذيذلاهجولاىلعهركذيلهرخأامنإو

ةثالثيهفنيرخآلاهيئيدحهيلعفطعمت،ديعسيبأىلالوأدنسلاركذفكلذك

ثرداحآلاءاقبإنابترلاىأرف«ديعسيبأةاورنماهلكاضعبعبتياهضمبثيداحأ

ثيدحلاو3اكحهبسانمعمدحاولكمضنمىلوافنسااةناوريفلوآلااهلاحىلع

.رعنباثيدحنميذمرتلاالإةعاجملا.اور

يهوةرمتعمج)راملا(و(مبرحتيجنيأ:)راملاعيبنعىجن(هلوق٤

.راجشألاعيمجلخديفلخنلاةرمتنم"معأ
مهضعبرفو،كلذرهظيىتحيأ:(اهحالسودبيىتح)هلوقه

بهذت»:لاق«؟هحالصامه(١)لسلةاوريفو(اهترفصواهترم'(اهحالص)
لخنلاعيبنعىهن:ةجامنباويراخللاالإ(٢)ةعاجلادنعةاوريفو{«هتهاع

الإ")ةسمخلا_ءو«ةهاعلانمايو“ضيىيىتحلذلاعيبنعووهزتىتح

بحلاعيبنعودوسييتحبنعلاعيبنعيجنلطينلانأسنأنعيناسنلا

.دتشيىتح
لاملكأيالثلفعئابلاامأ:(يرتشلاوعئابلاىلععقاويهنلاو)هلوق٦

رهاظو،لطالاىلععئابلادعاسيوهلامعيضيالثلفيرتشلاامأو©لطابلابهيخأ

دنعرمعنباةاورو،ثيدحلاىنلليوأتديعسيبأنممالكلااذهنأةرابملا

“ودبلبقرانلاعيبعنمىلعلديثيدحلاو0هعفرىلعلدتيذمرتلاالإةماجلا

ةلايضررمعنبانعه.هيفثيدحلامقرو(يبلا)سم)١( .هنع
نبدامحنعثيدحلاو،هپ١ثدحلامترو٢٥٣/٣دواديبأننس)٢(

سعةملس .سئأنبديمح
٦١٨(يمحلا)أطوملا(ء) .تيدحلاينميفسنأنع٢/
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،اهبعفتتمريغاهنوكةلاحاوأزءاقبالاطرىتباهميبىلعمهضعبهلمحو،اهحالص
مرصحلاكهبًاعفتنمعوملناكاذإعلطقلاطرىتبحالصلالبقعيبلازوحو:لاق

.ملعأةناوًاعلمجإێعن"مةيقتلاىلعناكناف{ًاعاجإ

ىتنجلاىهىهنايفءامام

ىبتوليوهللالوسرنأ'يردملاديعسيأنعو-٧٣
-,-.ّ.هم..«

ةعلسلايفديزييذلاوهشجانلا»:ميرلالاق."شجلانع
._اهرتشيالوهو

جج«

اهدحأ:ناثيدحهيفركذ"دقشدحنلانلنرعيبنلافءاحامنإ

.ثردحلااذهدمبينآلاةررهيبأثدحيناثلاو{ديعسيبأثدح

ثر,داحأةئالثيهو{هلقامىلعفوطمم(يردحلاديعسينأنع(هلوق١_

(')ناخيشلاوأطولايف(ا)ثلامهاورثيدحلاو،دحاودنسبدحاوقيرطنم
.رمعنباثردحنممهلكودمحأو

نيثلابواهحتفومجلانوكسونونلاحتفي:)شئحل١نعيجن(.و٧٢

ُتشجن:لامب،داصليلهناكمنمهتراثتساوديصلاريفنتةغللايفوهو،ةمجعملا

.٩٧ ثيدحلامقرو،رمعنبةنادبعرع ٢٨٤/٢ ) يلحلا)أطوملا )١(

: لاقرمعنبانعثيدحلاو،شجنلاباب ٦٩/٣ ) قالوب)يراخبلا )٢(
شجنلاميرحتبابيف ١١٥٥/٣ ) يباايهن يبلحلا)لسم.نجشلانعولع

.١٣ و و١٢ ١١ ثيدحلامقرو{ةارصلاميرحنو
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اهءارشديربالنممةعلسلانمتيفةدايزلا:عرشلايفو«شبحمضلابهشجنأديصلا
.ةبسانملاتلصخلةملسلايفةبغرلاريثيشجانلانألكلذبيمس«اهيفهريغعقيل

دتراليأاهبرتشيالوهو:ةلسلايفديزبيذلاشحانلا:عيرلالاق

كسفنيفسيلو©اهننمرثكأهتعلسبهيطعتنأشجنلا:كلاملاقو{اهءارش

،كلامريسفتنممعأوهو،روهلاريسفتلوألاو{كريغكبيدتقيفاهؤارتشا

لتخيهنألشجاندئاصالليقهنمو،ةعيدجلاولتلا:شحنلا:ةيبتقنبالاقو

ءيشلااهبيلغثيفعابتةعلسلارضحنأشجنلا:يفاشلالاقوؤهللاتحبوديصلا
ملولنوطعياوناكاممرثكأاهبنوطميفماونلاهبيدتقيلاهاءرمثديربالوهو

صتخيدقوك؛شجانلامالابصتخيفعئابلاملعريغبكلذعقيو{هتموساوعمسي

صكلذبهريغ“رشيلهباهارتشااعرثكأب“ةعلسىرتشاهنابربخبنيكعئابلاهب

ءاملعلاعمجأ:لاطبنبالاق.مثالايفناكرتديفيرتشاوعئابلاةأطاومبكلذعقيو

رثأيفو،كلذىلععقواذإعيبلايفاوفلتخاو،هلمفبصاعشجلانأىلع

دنعحيحصلاوهوثةيفنحلالوقوهو،صاعشجانلاوتباثعيبلا:انباحصأ
دنعروهثملاوهو،رايخلايرتشمللنوكينأانباحصأضعب"بحأوثةيكلاملا

شجانلاوهءيتكابحاصناكنإ:حاضيالايفلاقو7ةارسهكلاىمعاسايقةيكلاملا

كلذنمةبوتلاهيلعو©ةححهيلعنركيالف.ريغناكنإورايحلابيرتثلاف

ادإعيبلاكلذداسفثيدحلالهأنمةفئاطنعرذنملانبالقنو{'١الاصتنالاو

ةلبانحلادنعروهشملاوهو{كلامنعةناورورهاظلالهألوقوهو،كلذىلععقو

.ملعأةناوهلعفواهتمنصوعئالاةأطاومناكاذإ

هجوهلناكنإو،بردلاناسليف(لاصتنالا)سيلو،لصنتلايآ)١(
‘أربتيأهذذنم"نالفلصنتو:هنم)لصن)هتجرتءاجدقو،ناقتشالايف

؛هيلإترذتعاوهبنذنمىنتنايأ٤لبقيمغهوخأهيلإلئصنتنم:ثيدحلايفو
هنمحرخاذإمهلا:لصن:اولاقدقن(لصلا)كلذيفلصالاو:تلق

.هراذتعالهبدنمجرخرتصنتلاف،جرخيأ:ليجلانمنالفلصنو،”لصتتلا
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مفلاولبريااورميناردابارضاعبنايرلايفءاممام
ُ.7]حو3

لوسرًناةررهيفانعديزنراجنعةدييبعوا-

ه--.7س.۔هلباانع>
عيبتيالوم"عيلل٢ناكزااوهلبالو"اوشجاننال:لاقنظتا

-..7,٦١ه۔حو
.مفلاولبإلااورصنالودابلرضاح

اوكرتتواهدلووةأمكلانااولوحتال"يأ:عيرلالاق

٠ ٠ . . . ٠ } ٠ .- . -

.يهكلذكيرتشللانظيفمظعيىتحاهعرضينمألا

هه٭×

هزيغلهدجأمللاحلااذهىلعهمانبثيدحلا:(ةريرهيبأنع)هلوق_١

.ًامطق:(١)قةرَفلمثيدحلابتكيفوهو«هبدرفتاممهنأكو

ةحوتفممخلفلأفنونفةيقوفلاةانثلاحتفب(اوشنجاننتال)هلوق_٢

ثروباممكلذناف،ءارشللدضقريغنمعلسلايفاوديازتاليأ:ةمجممنيذف

عراشلاىهنةميظعلاةدسفملاهذهلف،عطاقتلاوضغابتلارمثيودقحلاريثيونئاغضلا

نعءاجاماهنم«هانعموثيدحلااذهظافلأبةريثكثيداحأتدرو)١(

نممهضمبةللاقزريسانلااوعد«دابلرضاحعيبيال»:لاقجينلانأراج

::لهنلالوسرلاقلاقسابعن١نعو‘يراجلاالإةعاجملاهاور7رصمب

"عببال:هلوقإام:ساعنبالليقفء«دابلرضاحميالونابكرلااوقلتال»
يبأ.:و.يذمرتلاالإةعاجملاهاور«راسمسهلنوكيال:لاق؟دالهرضاح

معانعوواوشحانتنأودالرضاحعنساينأىنفينلانأةرره

.هلقيذلاوثيدحلااذهىلعقفتم«شجنلانعتعينلاىهنه

-١٦٩ -



"رمدقو2هبابسأنعىفباذعقارتفالاو،نيااهالةمحرثعب:لهنألهنع

.هبابيفشجلاىلعمالكلا
رفسلايفلبالاباحصأنمةعاجلامو:(نابكرلااوتةلتتالو)هلوق_٣

اونوكينأماءطلابلجنميفةداملانأل،بلاغلاجرخمجرف«كلذبديبقتلاو

.كارادحاووا،ةاشماددعنلاجلاناكوللب٤هلموهفمالو0ًانابكراددع

[.كملافلتخمل7

مالكلامدقتدقو،(_])مهنمعيبلاومهلميبلالواتتب:(عيبلل)هلوقو-.٤
.بابلالوأيفكلذكحيف

نارعلايهوةراضحلابحاصرضاجلا:(دالرضاحميديالو)هلوق-ه

مكحتييرضحلانألكلذنعىهنامإو2ةيدابلابحاصيدابلاوىضرألانم
قافرالادوصقملاو0ةللاقزراعيبييدابلاو{هبصمرتيوهريغلاميسانلاىلع

ك2ضعبنممهضعبةللاقزريسانلااوعد»:مالسلاهيلعلاقدقو7رضحلالهأب

«بابلاثيدحىنميفةنادبعنبراجثيدحنميراخبلاالإ2؟ةعاجلاءاور
نأمتيجنأدابلرضاحميديال:تلقفكلامنبسنآتيقل:نيريسنبالاقو
عيبياليأكةعماجةملكاهنإقدصو:دحلاق.معنلاق؟ملاوعاتزوأاوميستنأ

انبةمدقوثذخألاوءارتشالاىنمبيناثلاوءاطعالاىنعمبلوألاعيبلا)١(

.دادضألانماهالكءارم:لاوميلانأ

)٢( رقبلاولبالالفحي"النأعئابال'ىنلابابيف[١٧/س]يراخباايفو.
لوسرنأةريرهيبأنعجرعألانعدانزلايبأنعكلامانربخأ:لاقمنغلاو

الواوثحانتالوضبىلعكذمبعيالونابكرلااوقلتاله:لاقعةن

»...نلااورصتالو«.١ا۔ارضاحعياب

ةيرصللاميرحتوشجنلاميرحتبابيف(ياجلا)لسميفثيدحلااذهءاجو

١٢.و١١ثيدحلامقرو١١٥٥٣
_ ١٧٠ _



رجأبناكاذإمرحماغليقو،قالطالايبنلارهاظو2اثيشهلعاتبيالواثيشهل
.ةحيصنلانيدلا:وكهلوقليلدب،الفرجأريغبناكاذإامأو

‘مامااىلعيضقب٨اللاو\صاخبالاثيدحواعهنأيغلاهمةعتو

لهأنمبيرغلارظناو:لاق{يودبىلعيرضحنامأبنأزاوجيشجلارهظتبماو

يرضحلالثموأهتناعإمرحتفيودبلالثموهلهدلبىلعةملسبمدقاذإرارقلا
ىلإارظن لوقنمردابتلاوهو:لاق؟هتناعإمرحتالفرارقلالهأنمهنوك

.ةيذنلاوكلامبهذموهوحاضيالابحاص

لعجنمف!همدعواعيبلابيودلاىلاةراشالازوتلهاوفلتخاو:لاق

رهاظلاولاق{اهزاجأعيبلاظفلرهاظبكسمتنمواهعنمعيبلاةلزنمبةراشالا

.ملعأةللاورضحلالهأبقفرلايهنلانمدوصقملانألعنما

ةددشملاءارلامضوةلمهملاداصلاحتفوهلوأمضب)او٭2الو(هلوق_٦

نمهنامهضعبنظو،هتتعمججاذإعرضلايفنبالاتيةرصنماوتكزلتنزوىلع
:لاق،حصألوألاو:حتفلايفلاق«هيناثمضوهلوأحتفب0ا»هديقف"تررس

عمسدقهنأىلع،ةارصمالةرةرصموأةرورصمليقلتررصنمناكولهنأل

واورينبهيناثحتفوهلوأمضبمهضعبهطبضو:لاقمث{(")برملامالكيفنارمآلا
نيباولوحتاليأهلوقبكلذفنصملارسفو.لوألاروهثملاو،لوهحملءانبلاىلع

. ) او'رصت)ثيدحلاظفلديقيأ )١(
(٢) يتلااهنأاهرشفو(ةا“رصلا)يففاثلاركذ:لاقي“ربةناىورو,

يزتذمااهيلحاذافثابعرضيفنبالاعمتجيىتحامايأبلحتالواهنفالخاثرصنت

امكاهفالخأةرصنمةارصمتيمسنوكتنأزئاج:يرهزألالاقو5اهرزنتسا
ءاياهادحإتلق(رّرص)تاءارثالثةملكلايفمهلعمتجااملمهنأالإكركذ
©لاثمألاعاتجالةيهارككلذلاثمأنمريثكوث؛تنتظتيف'تيتنظت:اولاقك

.نورثكألابهذهيلإو٬مجلاوهوىرصلاننمةارصمتيمس.نوكتنأزئاجو:لاق
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.يهكلذكيرتدلانظيف,مظعيىتحاهعرضيفنبللا؛وكرتتواهدلووةاشلا

اهنبلعمتجبىتحاهباحكرتوةقانلاوةاثلافالخأطبريهةيرصنلا:يعناشلالاقو

لصأو«اهنبلةرثكنمىراماهنمتيفديزيفاهتداعكلذنأيرتثلانظيف،رثكيف

رثكأو:ةديبعوبألاق.هتسبحاذإءاملاتي"رصهنملاقي2ءالاسبحةيرصنلا

لبالاركذىلعرصتقاامنإو3عمتجبىتحعرضلايفنبللاسبحةيرصنلاةنللالهأ

ًافالخدحاوكلاو،مننلاولبالانمتناكمهيشاومبلاغنألرقبلانودمننلاو

،ضمبمزجهبو،المأسيلدتلاہدبصلقةاوسةيرصتلامرحتيبنلارهاظو2دوادل

٠رغلإالئلليقو«نراويلايذؤيالثاهنعىخ:ليقف«كلذةلعفاوفلتخاو

رثكألاهياعو{هنعللايضرفندلامالكرهاظ.وهو،هيلعسيلدتلابيرتكلا

.عيبانفلاولبالااو"ربےتاليئاسنلادنععقوو

ةمغنلاليصحتلرفتنليفرمتسيالريسيررضهنأبءاذيالالينلانعبيجاو
نرظتنلاريخبوهفكلذدعباهعاتبانهف:بابلاثيدحيفدمحأو(ا)ناخيذلادازو

"لدتساو،رتنمًاعاصواهدراهط.خسنإو2اهكسمأاضرنإاهبلحبنأدعب

رمتلانمعاصلادرويرتشمللرايخلاتوبثعمةاةرصملاعيبةحصىلعةدايزلاهذهب

ةاَةرصمامنغىرتشانم:("؟)دواديبأويراخبلايفاماهنلنمذخأامةلباقميف

رهاظبذخأدقو2رمتنمعاصاهتبلحفاهطخسنإواهكسمأاهيضرناف«اهبلتحاف

،نورخآكلذف77ةررهوأودوعسمنا7ىتفأورو_هجلاثيدل'

اوفلكتويرمتلانمعادلادربجنالوةىرصشلابيمبر"ال:ةيفنجلاتااقن

(١ ٠)فالو(يراخللا( نأننرظنلاريخهناف»:يراخللااذفلو٣

١١٥(يلحلا)ملسميفوهو.«رمتعاصواهدرءاشنإوكسمأءاشنإاهبلتح ٨/٣

.٢٨و٢٦و٢٣ثيدحلامقرو،ةارصلالاعيبحبابيف

. ٣٤٤٣ ثيدحلامقرو ، ٢٧٠/٣ ) دمحميفطصمط)ننسلا )٢(
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نمعاصنيبريغ:لاقناالإروبجالوقبلاقف(١)رفزمهفلاخو«ثيدحلايفنعطلا

الإ،ةاوريففسووبأوىليليبانبالاقاذكو0“ربنمعاصفصنوارمت

ةيفاشلاضموكلامنرعهاوريفو‘هتميقلبرمتا(عاصنيعتيال:الاقانا

:موقلاقو،رافلاةاكزىلعاسايقدلبلا"توقنيبتي:اولاقنكلو،كلذك

ةصميقلافلثلادجويملنإو،هلثمنفلاتناكنإو7ايقبناكنإنبالادربجاولا

.ملعأهللاو

لماعسيلامعس؛ىثر;مئ:ممفا۔عو.:مرب'ىعىزاينصامام

٠ ,َ-.

لوسرنعاينغلب:لاقدرنبراجنعةديبعوبا-ك
حر.ّ7٠ء.١

نعو.ةعفنمرحفلسنعو&٢راكتحالانعىہهنهزاةلعلا

.كدنعسلاممي

خهه

ريشنقرطنمننسلابابرأدنعهيناعمتتبثثيدحلا:(ينلب)هلوق١
..بابلاماكحأىلعلالدتسالاعضوميفاهضمبركذىلا

لجرلايرتشينأوهو("ةزمهلارسكب:(راكتحالانعىهن)هلوق٢

ريبكهيقف(ليذهلاوبأ)يميمتلا"يربنعلاسيقنبليذهلانبرفزوه)١(
عمجيبتكلااون“ودنيذلاةرشلادحأوهو{ةفننحوبأمامالاباحصأنم

رثألاءاجاذإو2رثأماداميأرلابذخأنالنحن:لوقيناكو2ةدابعلاوملعلاني

٣ةثيضملارهاوحلارظنأ)ه١١١٠-١٧٥٨(يأرلاانكرت تارذشونتانو؟٤١

.٢٤٣/١بهذلا
.لصوةزمهاهنألةزمهلاتباغفيرعتلامالتلخداذإو(راكتحإ)ردصلايف)٢(
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هارتشايتلاةدلبلايفهثالغتقوىلا(اهمفريفةصخرتقويفةراجاللَماعطل

،عفنوةرابحترفاسملانمكلذنأل«نررفاساانودنيميقملاىلععقاويهنلاو،اهيف

رظتناولوهلامةلغرخدانميف("هةًرثكنحالكلذكو2ةدلبىلاةدلبنمهعفر

.ليقاهفهيلعسأبالهنافمامطلاريغركتحانمكلذكو7هالنلاهب

"باودلاويمدآلاتوقنببقرفرغنمراكتحالامعرحتثيداحألارهاظو

ةيقبدىىقآلحلصيالتاياورلتعدفماءطلاظفلحيرصتلاو4هريغن۔

قلطملااهيلعقاطينلادارفألانمدرفلعصنت١نموهلب4ةقلطملاتاياورل

هبلومعمريغوهوثبقالاموهفملوهامنإمامطلاريغنعكحلايفننألكلذ

يرحسيذلاماعطلايفاوفلتخامش،دييفتلحلصيالكلذكناكامو«روجلادن.

نماهريغنودةاكزلااهنمجرختيتلاةتسلابولاوهليقف«راكتحالاه

ذخأاذإليقو&ةماخريعشلاوُرُلاوه:ليقو0اهريغو"يناطقلاوناهد١

)ءالغلاهررافتنيهارتشانملعسأالمهتجاحدعبيناماعطل١نممهتجاحسا

لامهلاو{حاضيالابحاصدنعه۔ثألاوهو(ًاركتحمكلذبنوكيالهن

نأيفةبغرهنعدلبلالهأءانفتساَةلاحهكاسمإامأ:انموقضمبلاقو{يش

فالخال:")لينو.بحتسيلبهركلالنأينبفهيلمه:جاحتقومهيلاه
كاذريغنولسعونمعنمهللانوجاتحماموتوقنمناسنالاهرخ"ديامنا

تسوةئامهتاجوزنمةدحاولكيطعيناكلميبلانال«هبسابالز

.هلابخينهنزخيفيأ)١(
٠..:.,:حلا

وبالاق»عيبلانععلسلاسدح:فاكلا.نوكسوالامصب.1,

©مهتوقومهتاسيحيأ،سانلاشيعهيفام:لاق؟ةركمجلاامدمحأتل.:دو

.قوسلاضرتمينمركتحملا:يمعازوالالا
.ننسلاحرشيفنالسرنباهلاق)٣(
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هذهطشأوهو:حاضيالايفلاقميرحتالراكتحالانعيبنلاو.(١)ريحنم

.«ةنعالارظتنبركتحملاه:مالسلاهيلعهلوقليمانلا

دواديبأوملسمودمحأدنعاهنم«ث٫داحأراكتحالامذيفدرودقو:تاق

:لاقةيالانأيودنلاةنادبعن.7نع(٢)بتسللانديمسنع

لوسرلاقلاقدمحأدنع)٤(راسينبلل.ةعمثيدحاهنمو«ءىطاخالإركتحمال

ناةناىلعاقحناكمهيلعهيلغليلنيذساارامسأنميشيفلخدنم:فتَعةنا

لاقلاق(ث)دمحأدنعةريرهيبأثدحاهنمو.ةمايقلاموبرانلانممظعبهديقلي

3دىطاخوهفنيلسملاىلعاهبيلغينأديريةرثك>ركتحانم:ننمةنالوسر

ركتحانم:لوقيتسينلاتممس:لاق©ةجامنبأدنعرمعثيدحاهنمو

.سالذالاوماذجلاةناهبرضمهماعطنيذسماىلع

لكأكةيويندةعفنميأ:(ةعفنمارجفالسنعو)هلوق٣

نافڵضرقلاانهفلسلابدارملاو\|كلذوحنوةيطعوةحاحءاضقوةمدخو

رجألاريغضرقمللهيفةعفنماليذلاو،ضرقلااهنمناممىلعقلطيمسافلملا

رخديةةنالوسرناكدقو:ننسلاحرشيفنالسرنبالاقو)١(

كناف:بيسملانبديمسلليقدوادوبألاق.هريغورمتنممهتنستوقهلهأل
.ملسمحيحصيفاذكو،ركتحمناكرمعمو:لاق!ركتحت

.تيزلاركتحيبيسملانبديعسناك)٢(
. هريغويذمرتلاًاضيأهجرخأرممثيدح )٣(

ديزهدانسإيفوأطسوألاوريبكلايفيناربطلاهحرخألقممثيدحو):)

هلاجرةيقبوءهمجرتنمدجأمو:دئاوزعميفلاق«ىتللاوبأةرمنبا
.حيحصلالاجر

.هنلا"ةمذهنمتثربدقو:دازواضيأمكاجلاهحرخأةررهينأثيدحو)٥)

.ًاركنمآثدحىور:دوادوبألاف.اعفارنبمثيهلاهدانسإيفرمعثيدحو)٦(
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نم:يدىلعلحاسلاعفنلاذخأزوحالو،“رلالامعأنملمعوهو{ركشلاو

نباةلاضفنعةفرعملايفيتلاجرخأ:حاةرنئلاضعبلاق.ةرخآلالامعأنم
يفءاورولاق؛ابرلاهوجونمهجووهفًةعفنمرجضرقلك:ظفلبافوقومديبع

سابعنباومالسنبةلادبعوبعكنب"يبأودوعسمنبانعىربكلاننسلا
نأظفلبيلعثيدحنمةماسأىبأنبثراحلاهاورو:لاق3مهيلعفوقوم

٤ابروهفةعفنمرجضرقزك:ةاورينو،ةعفنمرجضرقنعىهنلتمينلا
(ةعفنمرج)هلوقرهاظنأمثأكورتموهو{77راوسهدانسإيفو:لاق

"عافتناضرقل١لقاهنبىرحولف0عل١نزمضرقلاهًرحاملع"مقاويهلانأ

دصقالوطرمثريغنمءاضقلادنعةدايزاانأمثكضرقلالجألنكيملاذإزاج

رادقملاوةفصلافةدايزلانببقرفريغنمةزئاجكلذفسانلانببةداعالوهللا

{زجحتمددعلابةدايزلاتناكنإةمكلالانعو0روهجلالوقوهو{ريثكلاوليلقلا

ناكوحينلاتيتأ:لو١()رباجثيدحمهيلخدرو،تزاجفضولابتناكنإو

ةدايزلانأرهاظلانأكلذوادمحأوناخيذلاهاور«يندازويناضقف"ندهيلعيل

.طاريقتناكةدايزلانايراخبالةاوريفتبئدقو{ددملايفتناك

مكحنعةسحلاىورامهاس:)اكلدنعسيلامعيبنعو(هلوق٤

يدنعسيلعيبلانعينأسيفلجرلاينيتأيهنلالوسراي:تلقلاقمازحنبا

:رذنملانبالاق،كدنعسيلامعبتال:لاقف،قوسلانمهعاتبامثهنمهميبأام
7ارادوأدنعكعنأ:.لوقينأامهدحأ:نيملمتحبكدنعسيلامعيو

لوقبنأ:اهيناثزاهاضرالوأفلتتنألاتحالررذلاعيبهبشبف©ةئاغيهو

.اهبحاصكلاهلسينأىلعوأ«اهبحاصنمكل:اهبرتشأنأىلعاذكبرادلاهذه
٠ملعأهللاويناثالةقفاوممكحةصقو:رححنب١لاق

١ ٤هننسيفدوادوأاضيأءاورو)( دنسو؛ءاضقلانسحبابيف٨/٣

]راثدنب[براحمنعرعسمنعيحاننلبنحنبدمحأانثدح:٣٣٣٤٧ثيدحلا

.يندازويناضقفندليناللعناك:لاقللادبعنبرباج"تمس:لاق
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فلسربىشىہذلافءاهام

٩-..اإم....َا .,¡( هتالص١
نعةتيمينلا'ىهت:لاقديزنبرباجنعةديبعوبا-0

.ء0ت222٥{ێ..----٠

نراىلعلجرنملجرلافلتسيناوهو،فلسوعيب
وھ۔0۔.۔
.هنميرتشب

جهج٭×ه+

نأكلذريسفتو(فلسوعيبنعفبينلاىج(هلوف_١

ءارىثلاطرمثىلعمهاردهنمضرتقييأهنميرتشينأىلعلحرنمَفائستنسي

نألمتحنوثهنعهنلايضرديزنبراجنمناكريسفتلااذهنأرهاظلاو5هنم

:هبحاصللجرلالوقبنأبحاضيالايفهرسفوءعيبرلانموأةديبعيبأنمنوكتي
ثاذلعو،اذكواذكينفلستنأىلعامهرداذكواذكبةعلسلاهذهكلعيبا

نإكلذكولاق.ضرقلالجألاهنمثنملقأبةعلسلاهعابنوكينأنمؤيالهنأب

“ءاوسهلكف{ةعلسلاهذ_ههبيميرتشننأىلعاذكواذككفلسأ:هللاق

لجألاهنثنمرثكأبةعلسلاهعابنوكينأهجولااذهيفنمؤيالهنألزوجال

وهو«هيلعدادزيًامُسبهيلعهعيابًثاضرقهضرقينأوه:دمحألاقو،ضرقلا

.نمثلايفهتيباحمنأىلعهضرقثيامنإهنألدساف

كضارتقالابثيدحلايففالتسالاريسفتىلعنوكيامنإهلكاذهو.:تلق

هفلسأإنأثلذو{هرهاظفالتسالادارملانألمتحمو،يوارلاريسفترهاظوه

يذلازيفقلاينعب:لاقةطنحلابهبلاطولجألا؟لحاملفرهشىلإةطنحزيفقيفارانيد

يدبعكميبأ:لوقيوأ،ًافلسواعيبثلذراصف،نزيفقبنرهشىلإةلعكل

ملنإ:لوقيفهيشيفهيلاملسيو٤اذكو4ذكيفةئامينفلستنأىلعفلأباذه
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سخلاديرنأفلسلاوعيبلاةروص:ليقو،نالعببوهفكدنعهيفمسلاأهتي

لاتحيفزوجالثالذنأهدنعو«أسلالجألاهننمرثكأبةعلسلايرتنينأ

ضرقلاىلاعجارلوالاريسفتلاو{ةلين-هللاهلحميلعئابلانمنمثلاهنرقتسيف

.ملعأهنلاودمأمعمالكلامدقتدقو(ةعفنمرحيذلا

را,ا1راوامام
ىم۔ارلا:راىعىرنيراب

نعكلامنبسنانعديزنبراجنعةديبعوأ٦٩

.ضرالاءاركنعىبتهنأ:ةلفط"ىنا

خهه

هيزنتللليقوميرحتليهنلا:ريق(١»ضرألاءاركنعىهن)هلوق١
جرخأوثةنيعثمابنمةيحانضرألابحاصطرتشااذإامىلعلومحم:ليقو

"القحراصنألارثكأانك-لاقجيدخنبعفارنع(")لسمو()يراخبلا

كهذهجرنتملوهذهتجرخأامبرفهذهمهلوهذهانلنأىلعضرألايركنانكف

لهأرثكأانك:يراخبالظفليفو«انهنيالف'قرولاامأف،كلذنعاناهنف

ضرألاديسلىمستاهنمةيحانلاضرألايركنانكء(ث)اعورزمضرألا

)١( :هللادبعنبرباجنع(يللا(ملسمحيتعصيفاضيأثيدحلااذهءاجو_

.ضرآلاءاركنعىمن:نلةنالوسرنأ

. ةلاكولاباتكنم ٢١ ثيدحلا ١٠٤/٣ ) قالوب)يراخبلا )٢(

١١٧٢٨١١١ و.١١ ١٠٩ ثيدحلا ١١٨.٠/٣ ) يبلحلا)ملسم )٣(
)٤ 7اعردزم(يراخللاظفلو‘لصألايفاذك(

_١٧٨



امأف7انيهنفكلذ)0١دسيوضرألاباصنامبروءضرألاملستوثلذباصيامبره
ءاركنعىنفينلانأظفليفو،ذئموينكيلف'قرولاوبهذلا

؛عرازللءاركنعةمينلاىهنلاقفهلأسفعفارىلإرمعنبابهذف،عرازلا

ىلعامبةلطهنالوم.ردهعىلعانغرازيركنانكانأتماعدق.:رمعنبالاقف

هلصاحوريغملارهنلاوهوعيبرع(ءاعبرالاو)،نبتلانمءينبو0٢٥ءامبرألا

يفسانلافلتخادقو،يضارألاءاركنعيهنلايفهقالطإعفارىلعركنيهنأ

ءزجمالاقلطمضرألاءاركزوجبال:ةليلقةفئاطوسواطلاقفضرالاءارك

رهاظباوكسمتءالؤهو،ثالذريذبالوةضفبالوبهذبالو0ماعطلاورمثلانم

يفانثنوكينأزوجباملكبضرألاءاركزوب:رثكآلالاقو2يبنلا
يفعرزبامسنجنمناكءاوسماصطلاوضورعلاوةضفلاوبهذلانمتاميللا

نمزجباضيأزوجب:ليقو،اهنمجراخلاوأجراخلانمءزجمالهريغوأضرألا

ماعطلعيبنمريصإالثلاهمالرمثلاوماعطلاريغبزوجحم:ليقو7عرزلاوأرمثلا

بهذلإبضرآلاءاركزاوجىلعةباحصلاعامجارذنملانبالقنو،مامطلاب

.عأةناوهيلعراصمألاءاهقفقافتاهريغلقنو.()ةضفلاو

١ ًدسللدبثالذملسيو:يراخيلاظفلو)(

ىلعامبةفصلوسردهعىلعنورجاؤيسانلاناكامنإ:لاقظفليفو)٢(
اذهملسيو0اذهملسيواذهكلهيفعرزلانمءايشأولوادجلالامقأوتانايذالا

مولعمءيشامأف،هنعرجزكلذلف2اذهالإىركسانللنكيملو{اذهكلهيو

:لاقعفارنعةباوريفو؛يئاسنلاودووادوأوملسمهاور.هبسأبالفنومضم

ىلعتيام:ةنالوسردهعىلعضرألانايركلياناكهنأيمعيندح

ءاور.كلذنع:فينلاىهنف:لاقضرألابحاصهينثتسيءينبوءامبرألا

.ىئاسنلاويراخلاودمحا

سأباهبسيل:لاقهنأيراخبلادنععفارنعةاوريفءاجامكلذديؤي)٣(
.مهردلاوراتيدلإب

١٧٩ _-



لفاحملاولالا٣ىهلا7٣

.,)اق١ًمث,؟:
:لاق'يرادحلاديعسيأنعرباجنعةديبعوبأ-٧

_.1:.ا-!اف«٣تد3.3}١.٨١,يتالص_:
عيهنبازملاف»ةلقاحملاو"َةَسَبازلانعجهللالوسرىهن(

./٠...!۔.كء3.

.ضرالااركةلقاحلاو،لخلاسوؤرىلعرهًّكلابرما

ههجهج

اموطأ)١(
يفثفالاماضرأهاورثردملا:(يردملادعسيبأنع(هلوة
_١

ةريرمهيبأورمعنباوةنادبعنبرباجنعضيأبابلايفو()ملسمو()يراخبااو
٠ جيدخنعفارو

ديعسوبألاق.ةدحولاويارلاحتفومملامفب:(ةنبازملانع)هلوق_٢

هنبازاا:رمعنبالاقو،لخنلاسوؤرلع1رمتلاعيةنبازااف:يردخلا

ريسفتلااذه:ربلادبعنبالاقڵاليكبزلابنملاعيبو"اليكرمتلابرمتلاعيب

يحسامإو:ليق«هبملعأهنألهلملسفيوارلايباحصلالوقنموأعوفرمامإ

يأهيلعنرانبازتيفهخسفديربالنباسفلاوعيبلاخسفديربنوبذملانألكلذب

٦٢٤(يبلحلا)أطوملا)١( / مقرو{ةلقاحملاوةنباليفءاجامبابيف٢
٢٣ثيدحلا

٧٨ صوةنبازملاعيببإ ٣/|٧٥ ) قالوب)يراخباا )٢(
٧٢و٧٣و٧٤و٧٥ ثيدحلامترو ١٧١/ ) يالا)ملسم (٣)

_ ١٨٠ _



))ةيناب"رلاهنموءددشلاعفدلاوهونبزلانمةلعافمةنبازملالصأو2ناعفادتي

تفوبز:برحاللاقيو«مهنوعفدييأاهفةرفكلانونبزبمهنألرانلاةكئالم

.بلاحلانعاهبلاحعفدتتناكًاذإنوبزةقانو،تومللاهءانبأعفدتاهنأل

مملامضب:(ةلقاحملاو)هلوق_٣ وهولقحلانمةلعافمفاقففلأفةلمهمءاحف

اهفعرزيينلاضر'اللوضرالايفعرزالمسا:نيبومالاضعبلاقو.ثرحلا
دعسوألات؟كعراز؛يأ؟مكلقاحمنوعنصتام:راصنالللهلوقهنمو

كلذباهريسفتوثةطنحلابكلامةناوريفدازضرالاءاركةلقاحملاو:يردلا

.،كعرازمييأ؛مكلقاحمبنوعنصتامربخكعرزتيتلاضرالالقحلانأىلعءيج
لوقنموأعوفرمامإريسفتلااذهو.ةلقحلاالإةلقبلاتبنتال:لثماهنمو

باتكفحاضيالابحاصاهرشفهبو©هبملعأهنألهلملسفدعسيبأ

8لقحلانمذوخأم"رلابهلبنسيفمالعلاعيبوهديبعوبألاقو2(")تاراجالا

هنعيهنلاو2(")هقوسظلنتنألبقنمبعتاذإعرزلالقحلا:ثيالالاقو

فامعيبليقو‘احالص“ودب,لقةرمثل١عيبليقوئهكاردإلقعرزلاعيب

.ملعأهللاورمتلابلخنلاسوؤر

ةنزوأنبازوأ«ينابزةينازلادحاو:مهضعبلاق:شفخألالاق)١(
دحاواليذلاعمجلانمهلعجتو،اذهفرعتداكتالبرملاو:لاق،ةيرف.علثم

.ديداعوليبايألثمهل

نوكينألمتحيثيداحالايفةنبازملاوةلقاحملاريسفتو:“ىمفاذلالاق)٢(

.ءاورنمةياورنمنوكينأوثينلانع

ظلني)و،ءاجولقحلاهباوصو(لحملا)خسانلاوهسنملصآلايفو)٣(
٠هفوسطانت:ںاوصلاو)هقوس

_ ١٨١



لالا:عاضاىهىررنلاىفءامام

لوسرذايننلب:لاقسابعنبانعرباجنعةديبعوبأ-٨

."لاملامييضننعو'لاقوليقنعىهزوا

لوقلانمانحلاوحازملاوهلاقوليق:ةدبعوألاق:عيبرلالاق

الوءارشلاوعيبلايفهسفنىلعلجرلافقيالناوهلاملاعييضنو

عأهللاوةعيضلانمهلامطوحم

جهج×+

ليقو«انجلاوحازملاوه:ةديعوألاق)لاقوليقنعى(هلوق_١

اذكذزيق:مهلوقنمنوسلاجتملاهبثدحتياملوضفنعىجنفطهنأىنملا

ىلعاهؤانبو{اذكلاقو ىلعبارعالاو«ريمضللنينمضتمنيبضامنيامفاهنوك

اهيلعفرتلافرحلاخدإوريمضلانمنولخاهنوكيفءامسألاىرحاهئارجا

حصيامنإاذهو،باوجلاليقلاوءادتبالالاقلا:ليقو.لاقلاوليقلامهلوقيف

الوحصيالامبلوقلانعىهنلانوكيفنالمفنأىلع(لاقوليق)ةياورلاتناكاذإ

ىكحنمامأف،اومعزلجرلاةيطمسئبرخالاهثيدحكوهو7هتقيقحملعت
لاقو(بنذالوهنعىبنالهحوالفقداصةقنىلإهدنسأوهتقيقحفرعبوحصيام

ىه:لاقهنأكاردصملاقلالعجهنألكلذو5ةيبرعو"وحنهبه:ديبعوبأ

ليقو،نامسانأىلعليوأتلااذهو3اقوًاليقوالوقتلقلاقي،لوةوليقنع

سانلالاوفأةياكحهردارأ:ليقو{ايحوًائدتممالكلاةرثكنعيهلادارأ

.هرمأهينعيالواريخهيلعيدجلبالامعثحبلاو
وه:هلوفبهنعهنلايضرةديعوأهرسف:)لالاعيبضتنعو(هلر٧

١٨٢ ۔۔_



ىنعمو،ةميمنلانمهلامطوحالو7ءارلاوعيبلايفهتفنىلعلجرلافقيالنا

{هحلم؛النملإهكرتوهلمهسلابكلذفهسفنمدخناليأهسفنىلعفة٫هلوق

هريغ7‘عايضل١نمهظفحوهاعربزهاكنييأ)هلامطوحمَ(هلوق.ىنعمو

،هلهأريغيفهعضو:هعيبضتليقو«رذتلاوفارسالاوهللاةعاطريغيفقافنالاب

عيجو«هظفحالوهطوحبالهنأىتحهلاهإليقو،مارحلايفهقافنإليقو

عايضلاحاوناضعبيفيهنلارصحنيالويهنلاتحتةلخاديهو،عايضللعاونألاوقألا

لخديو{كلذبيبنللًديسقتالعايضلالشتلارةألانوكتنأه.ثدفڵضعبنود

رلا'عيبيهنلاتحت زوجمال:ليقفلمفناف{سانلاهيفنباغتيالامسئختبلابهلاملح

ليقو،باجماذإهلكومىلعوهسفنىلعزئاحليقو©هريغلاميفالوهلاميف

زئاجهنافسانلاهف7افتيامامأو»هحاصلنبغام٬ناملضدوىبحنإوزئاج

نمضيىباحوهري_ذلناكاذإهنأىنحلارهظتساو)لكواوأهلءيئل١ناكءاوس

.ملعأةناوسانلاهيفنباغتيامردقولوصقنلا

طرتلاعبوارفلاعبباب

نمنيرمألاريخبلطوهو(رايتخالانممسافةمجعملارسكبرابحلاامأ
:عاونأىلععويبلايفقلطيو،هةدروأعيبلاهئاضمإ

لقأوأمايأةثالثرايملاندقاعتلادحأطرتشينأوهو،طرللارايخانم
.رثكأوأ

.هرايخء"دروهربملاميرتشينأوهو2ةيؤرلارايخاهنمو
.ءاشايأنيعينأىلعةرشبنيبوثلادحأيرتشينأوهو{نييعتلارايخاهنمو
.بيعلابهمنابىلإعيبملا"درراتخمنأوهو{بيعلاريخاهنمو

لكلنوكينأوهو0باللاثيدحاكسهتنثأنمدنعسمجلارايخهنمو

.امناكمنماقرتفيملامُرايملانيعئابتلانمدحاو
_١٨٣



:ليقويناثلادجولوألادجواذإثيحبءيشبءي٣قيلتوهفُطرمألاامأو

أرثؤمنوكيالوهتيهامنعاجراخنوكيوءينلادوجوهيلعفقوتيامطردلا
ةمالالصايفوهوثهيلعكلاتوبثفقوتيامطرللا:ليقو،هدوجويف

.لهأهللاوةعاسلاطارشأهنموةمالعلانعةرابع

عيبلايفرايخلايفثامام

١ 2 /

نعسابعنبانرءعديزنراجنعةديبعوبا-٩

.اقرتقَيمام"رايلاب"ناَسَتَبلا:لاقثثتَويبلا

اذهعيبييأةقفّصلابقارتفالا:ةديبعوبألاقعيرلالاق
٠ 7 عىءّ.

تم.ارا،نادبالاقارتقابانفلاخنملاقتاكسيلو0اذهيرتشلو

محدةتسيالفلقاوأرثكأوامايأةئالتوانيموياقرتفيلنإ

.دحالعدلالااذهلع

خههخ«

ثيدحنم(")دمحأو(١)ناخيثلاءاورثيدحلا(سابعنبانع)هلوق_١

.رمعنباثيدح٤نمضيأهانعممهلو«مازحنبامكح

.[اق'رنتبمامرايبحلاناميلابب]٦٤/س(قالوب)يراخبلا)١(
مقرو6[نيميابتللسمجلارايختوبثبا]١١٦٢/٣(يلحلا)مم)٢(

.٤٦و٤٥و٤٤يفءانمبو٤٣ثيدحلا

١٨٤ __



ميلا{يرتشاوحمئابلاينعي:ةيناتحتلاديدشتب(ناعيبلا)هلوق_٢
نيلففالانمدحاو"لكنآلوأ«بيلنتلاليبسىلعيرتشلاىلعقلطأعئابلاوه

.فلسامكرخآلاىلعقلطي

هلموكحمدحاولكيأ:ةمجلاءالارسكب(رايخلاب)هلوق_٣
اذهعيابيأةقفصلابقارتفالا:ةديبعوبألاقعيبرلالاق.اقرتفيملامرايخلاب

,دقملادنعرخآلاديينهدباهنمدحاوثلكلمجنيميابتلانأكلذو،اذهيرتدبو

نماهضعبقرتفتملديأتمادامن«اهيديأتقرتفايأ:اقرتفاةقفصلاتتاذاف

بيبحنباالإةيكلاملاتلاقدقو.عيبلابجواقرتفااذاف{راياامفضعب

اذه(١ا)يكل'>و.رايخالفةقفلاتجواذإ:يختنلاميهارباومهلكةيفنحلاو

ىلعملو0يربتنعلاوةيساقلاويلعنبديزوةيمامالاوثيالاويروثلانعلوقلا

قرفتلاداراناكولهنافز«متميابتاذإاودهشأو»(")ىلاعتهلوقاهنمججحرليوأتل

(")ىلامتهلوقاهنمو{العفداصملقرفتلادعبمقونإوىرمألاقباطيمل

هلوقاهنمو‘عيبلامتييضرلادرجمبهنأىلعلدتاهناف،جضارتنعةرابحت.»

. مهنعرحبلابحاصهاكح )١(
اهنميفتكنوءةرقبلاةروسنمنادتلاةآيهو(٢٨٢/٢)ةنآلانم)٢(

-سللفكنياهنوردت"ةرضاحةراتنوكتنأ"الإ...ه:دهاذلاعضوم

الو“بتاكراضليالو،متميابتاذإاودملثأو(اهوبتكتالأهحانجكيلع

هللاوڵهنلاكمنامي"وهللااوقناو3كبقوسفهنافاول_فعفتنإو،ديهش

ج.ملعيش"لكب

كلاومأاولكأتالاونمآنذلااهشيأاي»:اهطنو٢٩/٤()ةالانم)٣(

كسفنأاولتقتالوكنمضارتنع"ةراجتنوكتنأالإلطابلبكنيب
2.ايحركبناكةناةنإ

_١٨٥



نمو&هبرفنيملقوفتلالبقدقعلابجومنع"مجارلاو(دوقعلاباوفوأ)(الاعت
.طرىئلادسفيدقعلادمبرايملاو٬(مهطورثىلعنوملسملا):ويفعهلوقكلذ

كلذوثنيميلاىلإةحاحلاهئاذتقالنيعباتالافالتخادنعفلاختلاث.دحاهتمو

.دقعلاعفريفايفاكناكلسلجملارايختيثولو«دقنلاموزلمزلتسي

ىتحرايملااملفسلجملايفامادامننادبألابقرفتلادارملانإ:نورخآلاقو

ةلماعمنيسحتبابحتسالاىلعلومحمهنالاقنممهنف،ءالؤهفلتخامث،اقرتفي

هيلعناض"رحاغإوثاهيلعكلذكالهنألوقلااذهىذتقمو{2عمملسملا

٠شلانساحموقالخألامراكمنابف

،سلجحلارايخكلذباوتبنأف«سلجملايفامادامرايملابوجوبلاقنممهنمو
تيأرأ:هنعللايضرةديعوألاق0مهمالكنمرهظياهفانموقنمرثكالاهيلعو

.ملعألاودحألعيبلاحلااذهلعہقتسيالفرثكأوأمايأةثالثوأنيمويافرتفيننإ

::فىبطرعىعىفءامام

ةليينلىهن:لاقسابعنباراجنمةديبعوبأ-٠
١-غ.,ت"
.ميبيفنيطرشنع

٤.ِ۔_٨,,.27.ع

ناىلعمولعه٠رهشلجرلمالذنلالجرلاعيبناوهو

."هلعنقفنمثو١مولعمنمث(امالغرخالاهلعيبي

(١ تحأدوقْملاباوف"وأاو:.آنذلااها9:;امدنو)١/(ةيلانم(

ةلانإ“مرثحمتنأوديصلايلحمريغيلعىلتليام"الإماعنالا"ةميركل
».ديريام2
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ممرحتاليبنلااذهو:(عيبيفنيطرشنعقطينلاىهن)هلوف_١

لحال):لاقةينلانأةحامنب!الإ١0ةسخخلادنعرمعنبهللادبعثيدحل

انعللايضرسابعنبادنعكلذريسفتوك)عيبيفناطرشالوعيبوفلس

مولعمنمثبامالغرخآلاهلعيابنأىلعمومهمنمثبلجرلمالغلالجرلاعيببنأ

نمهريغومالغلافالإو،هروصضعيىنالليثاذهوث)هيلعناقفتينمثوأ

.لكلادنعيأ(مولعمنمثب)هلوقىنعمو،+اوسلاومألا

نم:وأ)هلوف٢ ،اهنيباهفهيلعاقفتااغإوءامهريغهبلهينأريغنميأ(هيلعناقفتي
هعيانأامهدحأ:نيئيشهميبيفةطًرسدعئابلانآل،عيبيفنيطرشاذهناكامإو

نمثوأمولعمنمثبهيلهعيدبنناثلاو:همالغيرتلا لوألاعيبااف5هياعناقفتي

وأادقنفلأبدبعلا!ذهكتعب:لوقينأبهريغهفوانيطرسالانذهبطورشم

الو:فالتخاهيفدوصقملافلتخينيطرشنمضتدحاوعيباذهفثةئيرستنيفلأ
‘ةفينحيبأويلعنبديزنع"يورمريسفتلااذهو،طورم:ونبطرم:نببقرف

دسافاذهف،هتطايخوهتراصق"ةلعو،اذكبيبوثكتعب:لوقينأهانعمليقو

لهأضعبثيدحلارهاظبذخأدقو٠حبصهنإدمحألاقو2ءاملعلارثكأدنع

نيطرشطرشنإو{“حصادحاوًاطرمثعيبلايفطةرستث"نإ:لاقفمعلا

ُحمبالو}هطيخأنألعويبوثكتعب:لوقينأآلثمثعصيف،حصيملرثكأو

{نيطرسنلاوطرشلانيبقرفال:ليقو،هطيخأوهرصقأنأيلع:لوقينأ

.ملعأةناورثكافناطرمثهيفامداسفىلعاوقفتاو

-۔۔۔______

١١٢٢٣ (يلحلا)ملسم )١(

هححصو،رمعنبةللادبعثيدحيأحيحصنسحثدحاذه:يذمرتلالاقو

عيبوفلسلحمال(:ظفلبكاملاوناحنباهحرخأوثةميزخنباًاضيأ

.(ميبيفناطرشالو

. ]٣٥٠٤[ ثيدحلامقرو )٢٨٣/٣ ( دواديبأننسيفوهو )٢(
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عرباموميبلاىفلاسحىفرامام

-_٦١ "ىرتشالاق'ساّبعنانعدزنراجنعةديبعوأ)

٣هرهظراجطرتشاو6ريعبهللادبعنرا>نمةللالوسر

.ثط"رّشلاومئيبلاةلمينلازاجأف،ةنيدملاىلإ"ةكمنم
طرشلانال8كلذ:فينلازاحأامإو:سابعنبالاق

ميثناكو:(سابعنألاق).عأةللاوعيبلاةدنعنكي

عيبلاةلوينلالعبأفاهانكسرتناورادعاب"يرادلا

نوكينألمتحمو،عيبلاةدنقُعيفناكطرتشاًزأل،طرشلاو

.ىنكساةدملهلكلذلصأاعإ

جهجه٨٭ه

نعلوطم)ننسلابابرأهجرخأثيدحلا:(سابعنبانع)هلوق_١
يفناكهنأهنعمهضعبركذامنإو(ةكميف)هلوقاوركذيملو«ةنادبعنبرباج

لعىنأف‘)٢)ايعأويلجيياؤ:رباحلاق‘:كهللالوسرعمةازغف

،ايعأويلمحيبًأطبأ:تلق؟كنأشام:لاق3معن:تاقن!راح:لاقفةانتعينل١

نبرباجنع[١١١]مقرثيدحلاو١٢٢٢/٣(يلحلا)ملسموهو)١(

.١١١٤و١١١٣و١١١٢مقررظنا2ةادبع
. ريسلانعزحملاوبعللا:ءايعالا (٢)

_ ١٨٨ _



نعهفكأهتيأرفتبكرف،بكرإ:لاقمثةتجحمهثحلزنففئاختف
يو.ةيقوأبينمهارتشاف3معن:تلق؟فالحعيبتأ:لاقمحش(ةلطةلالوسر

:لاقفثهلثمرسيملاريسراسفهبرضويناعدفةلفطينلايقحلو:لاةاور

يفويلهألإهننالملح.ُتاننثلتنساوهتعف،هنب:لاقمش{ال:تلقنبهينعبب

هنأو&قيرطلايفناكعيبلانألدياذهف،ةنيدملاىلإهرهظتطرمثو(١)ةاور

ناكينااةوزنلانإلاقيو:رححنبالاق3:لينلاعماهازغةازغيفناك

،ةرجهلانمةعبارلاةنسلايفتناكامنإيهو:تلق3عاق“رلاتاذةوزغيهاهبف

ىلإةكمنمهرهظرباجطرتشاو:فنصملادنعسابعنبالوقلكشيذئنيحو
ةوز:يههكلذاهفمقويتلاةوزنلانأسابعنبادنعتنثلاقينأنكميو٤ةنيدملا

هارتشافةكمنمجرخينألبقهلمجهبأطبأدقارباجنحلوعهنأوالثمحتفلا

.ثيداحألانبباعمج،ةنيدملاىلإ.هرهظرباحطرتشاو،كانههنم

ليقو،قاوأسخليقو،ةيقوأبهارتشاليق:(ىرتشا)هلوق٢
ليقو،مهردةئامنرابليقو«ريناندةعبرأبليقو{نيمهردوأمهردونيتيقوأب

طلفلانمدبالو7ةاورتءاجلاوقألاهذهنمةدحاولكيفو{ًارانيدنرشب

.فلكتنمولخالامباهنيبعمجدقو،اهضعبيف

نييثلادنعرباجنعةاوريفو«هرهظبعافتنالايأ:(هرهظ)هلوق٣
:ةلملاءاحلامضبنالمجلاو]يلهأىلإهنالح'؛تئينتساوهتعبفدمحأو

.[هيلعلجلا:يأ
. اقافتاهبلعمالكلمدقت:)ةكمنم)هلوق ٤

زاجأانإو:سابعنبالاق(طرشلاوعيبلاةمينلازاجأف)هلوقه

حنمتلطيبلانأهانعمو،عيبلاةدقعيفنكيملطرسنلانألثالذولعيبلا

دسفمطرنلانأىرهنعةللايضرهنأكو{عيبلا2نأدعبلجلارهظارباج

-س

١ .يراخبلاودمحأهاوريهو)(
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بيدىعهعبتدقوثليوأتلااذهىلثثيدحلال“وأتاذهلو«دقعلايفغنواذإعيبن
طنالتالاةفتالوع:)ا٠مةحاإهأ٨إر۔.- ليطنالتاياوربطقفيتنجي٣اانمهحإهبوكرناىلعاولدتساوسانلاضمب

طرشلاتوبثيضتقيثيدحلارهاظو{!دارتشالايانتالكلذعميهو&اهركذب

روبجلالاقهبو\بوكرلاءانمتساعمعيبلازاوجىلعلديوهو{عيبلادنع
يعفاثلالقو.مايأةثالثباهدحوةيرقرفسلاةفانمتناكاذإكلامهزةوجو

اوُحتحاو&ترثكوأةفاسملاتلقءاوسكلذزوجبال:نورخآوةفينحوبأو

ث:دحنعاوباجأوثاينثيلانرعىهلاثيدحوطرشوعيبنعيهنلاثيدحب

طرثوعيبنعيبنلاث.دحنأب"ثرو{تالاتحالااهلخدتنيع"ةنصرقهنأببابلا

.صاملالعماعل١ىًفاقلطمبابلاث.دحنم)١)"معأوهلاقملانمهفامعم

ثدحىفف،ينثتسملاةلاهجديقمكلذنعىهنلانافاينثلارعىهنلاثيدحامأو

عتنأالإانغانعىجنةللحتمينلانأهحصو{يذمرتلاويناسنلادنعراح

لجرلاعيببنأوحن،عيبلايفءانمتسالااهبدارملانونلانوكسوةثلثملامضباينثلاو

نرمةدحاوينثتسينأوحنزأمولعمهانثاسايذلاناكناف،هضعبينثتسيوئيش

نإو{قافتالابحص‘ضرألانمًامولعمًاعضوموألزانلانمالزنموأراجشألا

هنإ:ليقدقو«عيبلا"حصيمل«مولعمريغايشيئتسينأوخن«الوهحناك زوجحم

راصكلذبهنألةمولعمةدمهرايتخالبرضاذإنيعلالوهجمىنتسينأ {مولملاك

هذهلوخدلرهاظلاوهو،ررشلانمعيلالاحةلاهلايفالحصيال:ليقو

ةدمنوكدرحموىليلدىللإجاتحمابحارخإوأثيدملامومعتحتةروصلا

اليلد(")ؤكيالكلذدعبنييعتلايفةريصبىلعهبراصنإوةمولعمرايتخالا
ىهنلايفةكحلاو«ربتعملاوهودقعلالاحةريصبىلعهبرصيملهنأل،جارخال

.ةلاهجلاعمررفلانمهنمضتياملوهجملاءانثتسانع

نألواولاىلإةجاحالو،خسانلاوهسنم«"معأوهوهلصألايفو)١(

.لإ«يهنلاثيدحنإههلوقنمنإربخةلجلا
.خلارايتخالاةدمنوك("درجم)وهو2أدنبالربخ(يفكيال)ةلمج)٢(
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هانيءجد.الأعل)١(. نبرادلاىلإةبس:(يرادلامتناكو)هلوف ٩

نبةميزخنبداوسليقو{ةعزخنبدوسنبةجراخنبسوأنبمعوهو

نباآيدعنبملنبةراغنببيبحنبيناهنبرا“دلانب"يدعنبعارذ
ةقرابأىنكي"مينوبأوةدنمنباهبسناذك:ريثألانبالقكبسنبورمع

. اهريغهلدلوبملةيقرهتنبا

ناكو{(")ناثعلتقدعبماثلايلإلقتنامثةنيدلانكسيناك:ورمعوبأزاق

حبصأىتحةليلماق،دجلاريثكناكو،ةرجملانمعستةنسملسأفاينارصن

اوحرتجانيذلابحمأه:يهويكسيود'جسيوعكريفنآرقلانمةبآ

.ةنآلا2تائيسلا

ةدميونكسلادنيقيملهنأىنمباقلطمليق:(اهانكشسطرتشاو)هلوق_٧

.ةنسةدملاتناكلب:ليقو5ةمولعم

ةدقعيفناكطرىثلانألطردلاوعيبلانينلالطبأف:سابعنبالاق

مالكلااذهو،ىنكسلاةدملهلكلذلطبأاغإنوكينألمتحب:ليقو،عيرلا

نأل،آضيأسابعنبامالكنمنوكينألمتحت {لصافريغنمهمالكدمبركه
يهأ:ضقنلاةلعيفددرتدقسابعنبانوكيفهيلعو«هلحنمرهاظلاوهو
يوارلانمنوكينألمتحمو؛اًنينثلاهدميفةلاجلامأعيبلاةدقعيفطرللا

..هملعةللاةمحر"يشحملامالكهيضتقييذلاوهو3هدعب

مهنأليشحملاهبثقعتوںهكلميففرصتلانميرتلاعنسضقنلاةلع:لمقو

عنمكوهف،طقفةنسىنكسلابعافتنالانمهعنمامنإو،اقلطمفرصتلانمهعنت

-
اميةينلاَمطقأو،ةرجهللعستةنسملسأ"يلءيناهنبرادلاو)١)

.[نيطسلفبليللا]نوربّحةيرق

لهأدباعناكلبا.دحبنلارثكناك:هلوةو{سدقملاتسبلزو(٢)

.ةرحهللنمبرأةنسينونوةًاثيدحرشعةيامملسمويراخيلاهلىوردقو&هرصع

_١٩١ _



٬طبذأةدملاهذهنإلاقيامرلب،رباجثيدحيفةنيدلاىلإبوكرلبعافتنالا

.ءطبلاوعارسالابوقرطلافالتخاباهفالتخالبوكرلاةدميف

عنمهنآل7اقلطمعيبلايفطرشلاتوبثنوعنيةلعلاهذهبابرألما:تلق

لجألعرشتامنإهنآلعيبلاةكملفانمكلذو«فرصتلاقلطمنميرتشلا

طرللاوعيبلا:نلينلالطبأااجأليتلاةلعلايفاوفلتخامهنألصاحلاو5ةعفنمل

ممفارتعاعمهمدقاهوحولانمهحوىلإمهنمقيرفلكبهذف6مراديف

«اياضقلانمههباشاهفهفلاخينأدحأليغبنيالف«طرشلاوعيباللاطبالاعوقوب

يرتذملاىلعطرتشاوارادعابنميفهنعةنايضرناهبنوبأخيثلاىكحدقو

نآل«طرشلابةلولعملاعويبلانمهنأاهدحا:لاوقأةثالثايحماداماهنكسي

ميبلاتلياهيناثوىضقتااهدحأوأ.اةزنإو،الحهاتأنافةلومحمهتايح

.هلعفزاوجنمعنميفهلصأيفمارحلانمهنآلاميجاهلاطبإاهثلاثو،طرلالطبيو

.ملعأهنلاوهفالخلوقللىنعمالف،هلاطبإيفحيرصثدحلانكل:تلق

انسفبكعيباازاومىفطر“نيذلافرمتماناامام

٠ . ٠ َ . ٠ م`7

ينلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةدئيبعوبا٧٢-
.۔هتلاإك

٥ ٠ - 7 . ٠ 2- ., .١ ٠

الإ"مشنشفيكاوعيبق'ناس.ذجلافلتخااذإ»:لاقل

.«"هنعمكيبنام
ِخغءِھمع٥,.ى.ءر

زاجأونريعبباريبعاتباهنأ"مالسلاهيلعاضياهنعو
َح٠,/71ح7171

.ديبادياذهناالإنيدبعبادبععيب

خههخ«
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(١)يطقرادلاىورو(متشفيكاوعيبفناسنجلافلتخانإ)هلوقو
لثم"لمنزاوام:لق:ةلينلانأكلامنبسنأوةداعنعنسملانع

اذإ ڵهبسأبالفناعونلافلتخااذاف،كاذلثمنليكامو،؟دحاواعونناك

داحتالااذهيفاوفلتخامهنأالإ،سنجلاداحتاابرلاةلعنألديبابلاثيدحو

للعيفنوفلتخمانباحصأ"لمعلو:ىلاعتةناهمحرتاحسإوبألاق{ةريثكلاوقأىلع

؛لاقمابرلايفانموقللعةكربنباركذدقو:لاق{انموقفالتخاكابرلا

ىبعءاذأنلاعمجأو:انموقضعبلاق،عويبلايفانؤالعفلتختاذهوحنىلعو

بهذلاعيبكالجؤموأآلضافتمةلعلايفهكراشيال"يوبربآيوب"رلاعيبزاوج

كراثييوبرلاناكاذإامأو،ليكلانمهريغوريمثلابةضفلاعيبوةطنحلا
كاعبحإضباقتلاطرتشيهنافسكملاوأةذفلابهذلاعيبناكناف،ةلعلايفهلاقم

رهاظفسكملاوأرمتلابوأريمثلابرشلاعيبكسانجألانمكلذريغيفناكنإو

طرتثيال:ةيلعنبوهباحصأوةفينحوبألةو{روهلابهذهيلإو،عنملاثيدحلا
ثيالاوكلاملاقو«بهذلاوهو؟دحاو:رنجريدشلاوربلالهو{ضباقتلا

،فلسلانماهريغودعسورمعنعيكحلاوهو«ةن.دااءالعمظعمويعازوألاو
فكرخآلالعاهدحأفاطمب7،انموقنمُزوهجلاهيلعو؟ناسنحمأ

؛ماطلادلعهلوقبنولوألاكنسو،ةربانملايذتقيفطملانأو،ابرلاثيداحأ

.(!)زسمودمحأدنعةلادبعنبرمعمثيدحيفامك«لثمبلثمماعطلاب

ثيدحدانسايفوهوثيقورافلاعباطملايف(٢٢٦/٢)ينطقرادلا)١(
&را“زبلاهجرخأو،هريغوهعرزوبأهقثو،حيبصنبعيرلاتماصلانبةدابع

فيكاوميففانصألاهذهتفلتخااذاف]:هيفيذلاةدابعثيدحهتحصبدهشيو

.]دسةديناكاذإمثش

.[لثبالثماشلاعيب]نم٣/.١٢١٤(يلحلا)ممحيحص()
.٩٣ثيدحلامرو

١٣ _ م _١٩٣



رابعنباثيدحيفاممديقمقالطالااذه:(مشفيكا)هلوق_٢

دبالف،ضباقتلاطارتشااهفنافابرلابابيفةينآلاثيداحألانمامهريغوةداعو

عيبوهو{فرصلايفايسالو،ضباقتلانمضعيتايوبرلاضمبعيبيف

لعقفتمهناف«هسكعوبهذلابمهاردلا ضيوفتلاوقالطالااذهرهاظو،هطارتشا

ةيوبرلاسانجألارئاسكلذكوثسكملاوةضفلاببهذلاعيبزوجهنأةئيشملاىلإ

يفلخديوضبقلاةفصريغتافصلانمةفصبديرقتريغنمضعبباهضمبعياذإ
.هريغوفازاجلاعيبكلذ

© ةئيشملاىلإضيوفتلانمءانثتسا:(هنعكتيهنامالإ)هلوق -٣

حيقاللاوةلحلالبحوةذبانلاوةسمالملاعيبكيهانملانممدقتامىنثسلاو

ريغلهجوتتاةإةحابالافابرلاعاونأنمينأيسامو3يهانملارخآىلإنيماضلاو

. ملعأهللاواهماكحأيمانالوأهنعيبنلا

عباس»١(أيضا} نبانممالكلااذه:(مالسلاهيلعاضيأهنعو)هلوق _٤

فالتخاطرتشرالهنأو0انثشفيكعيبلازاوجىلعجاجتحالاقاسمهقاسدقو

رثكأنيئيشلادحأناكنإوسأبالف(ديبدي)امأفىةثيسنلايفالإنيسنجلا

لديكلذو،ندبعبدبععيبزاجأو2نريعببريعبعاتبا:لكهناف،رخآلانم

الثمىرتشلاريعلاناكنإوهناف{ةدحتملاسانجألايفلضفلاعيبزاوجىلع

سفننمةرثكلايفلضفلانكل«هنمثيفنيريعبلامواقي انموقاهعنمبيتلايهسنجلا

بابلايفىلمتةناءاشنإحرم:ديزمث,دحاليتأيسو،لضفلايبرباهنومسيو

. ملعأةناوينآلا

نعهظفلو«هانعمملسلويذمرتلاهحصوڵةمجلاءاورثيدحلا)١(

هديسءا،دبعهنأرمثيملو،ةرجملاىلعتميبلاعيابفدبعءاج:لاقرباج
ادحأعبابيملمشكندوسأندمبهارتشاو٤هينب:نفينلاهللاقف،هديرب

.!وهدعأ:هلأسيىتحدمب
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ربأرفرمعا7ءامام

لاق١يرد١ديعسيفأنعراحنعةدعوأ--٦٣

5ِِع٧.۔۔ِهتلااك>ِ
اهثرمّتَق٢“تر|دق٢الخنعابنم»:ةفهللالوسرلاق

ه٥.ىِ-.٥.ع.١ا“۔

.«عاتبنملااطرتشسيناالإعئابلل

٠ 3ً ٤ 7 .٠ َ 1 ! ٠
.عيبلايفطرشلاِتوبدزاوجلعليلداذهو

ججهجه+

أطوملايفكلامهاورثيدحلا:(يردنلاديعسيبأنع)هلوق١

ثيدحنممهلك(٤)ةحامنباو(٢)يئاسنلاودوادوأو(٢)زسمو١)'يراخرلاو

.رمعنبهللادبع

وهو[تررأدقالخعانمباب]نم٧٨/٣(قالوب)يراخبلا)١(
هللادبعنععفاننعكلامانربخأفسونهللأدعانثدحهدنسو(يناثل١ثردجلا

.عئابالاهرمثف:ث.دحلايو{رمعنا

مقرو،[رماهيلعالغنعالنمبب]نم١١٧٢/٣(يبلحلا)سم)٢(
.٦١٧و٥٧٧ثيدحلا

٢٢٨/٢ةينميلا)يناسنا() ) الص"عابيلخنلابا]نم١٣١٢
.[اهرمثيزنشلاينثتسيو

٧٤ةجامنبا)٤( مقروث[[ارًبؤمالخخنعانميفءاجامباب]نم٤/٢

عاتبانم:لاقلمينلانأرمعنبانع):ثيدحلاصنو٠ثيدحلا

هلامنأدبععاتبانمو،عاتبملاطرتشينأالإاهعابيذللاهترمثف،ربؤينأدميلخن
.(عاتبلاطرتشينأالإهعايذلل
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. 0_)»ليخنعمجلاوثكؤيوركذيسنجمسا:(لخنعابنم)هلوق ٢

وهوليق،اهفيفختوةدحولادشوةزملامضب(تربأدق)هلوق

ركذلاعلطنمذخؤيوثانالا'مأل.طنمقذينأوهو،حيقلتلاريبأتلاوروهشلا

قحلأو،لخنلابصاخوهوثربؤبملادوجأهنانذإبكلذنوكيلهيفلمحيف

ربأتوللب٬دحأهربؤينأريبأتلايفطرتشيالوليق،اهريغرمتنمدقعناامهب

فالخالو:ضايعل،لخنلاريكذتزوجهيفو١0٤كملافلتخيملهسفنب

تصقنفريكذتلااوكرتفاولعفتالنأكيلعال:راصنألل:ةلاقدقو٤\هيف

.قحوهفهللانعهبكتثدحامومايندرمأبملعأمتنأ:لاقفراملا

نافةربؤمةرماهيلعوًالخنعابنميأ:لإ(مئابالاهثترمشف)هلوق٤
وهو،يرتشملااهطرتشيملامعئابلاثالمىلعرمتستلبعيبلايفلخدتالةرمثلا

ضبلاق،انموقنمروهجلالاقهبو3زيزعلادبعنةللادبعوعيرلالوق

،رخآلابرضيملاميتسلايبلكلو(؟اناذنلاىلإلخنلايفرمثلاكرتيو:حارلا

نرعةاوروهوثاقلطميرتشملليه:ىليلينأناوانباحصأنمداعوبألاقو

١ دحنلهأو،تالخنوليخنو(ةرةورمتكةلخنمج(لخنعجلاو)(

لهأو2حىبتلمريغضارعألانملخنكه:مهرعاشلق.نورادذي

.«ماكألاتاذلّخشلاو»:ليمجلازيزعلالاقنوثنؤيزاجملا

لخنلارجأتيدقو،اضيأربؤينيتلاف«لخنلاباصاخريبأتلاسيلو(٢)

ڵةنانذابحقلتفلخنلاثانإيلإحايرلاهلةنتدقيذلاعلطلارابغنودبهسفنب

الإكلذنويبرغلاةعارزلاءالعفرعيملوث«حقاولحارلاانلمحو»:ىللامتلاق

.نيملايبرملاباتكلاتازجعمنموهف‘انرق٤١ليقهنايبلإههفامهقبسو{رصملااذهف

ريغيأ«ذوذحمريغاطع»:ليزنتلايفو،عطقلاورسكلا:ةننجلا)٣
ؤينايحللانع،همرلع:ًاذاذجوًاذاذتجوا"ذتجهذللخنلاذتجوعوطقم

.نامع"لهأناسلحيصفنميهو:تلق
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را وباويعازوألالاقو،لخنلانملخنلاةرمنأبكلذللعو،اضيأع:

نعاهءاقبهتبلاطميرتثمللو:ةفينحوبألاق،هدعبوريباتلالبقعئابلليه:ةفينح
عيبلادسفهللاه:اقبإطرشنإو2نا.ذجلاىلإربصلاهمزليالفلاحلايفلخنلا

ربؤيملامىلعهيبذتللامإرابالابكلاقيلعتو:لاق{دقعلاهيضتقيالطرس:هنأل

ىلإجاتحمهنأبةدرو،روكذملاىوسامعكحلايفنهبدصقيفأكلذريغلوأ

،حضاولاىلعلكسنمبوىلعألاىلعىندألاننوكيامنإهيبنتلانافاضيأوصليلدلا

،تباطولوهليه:ليقو،يرتنمللى,ذبطتملامةرمثلانإ:نورخآلاقو

{عطقتملامهمأنطبيفنينجلاةلزنممهدنعيهف،ةرجشلانمةرجدلاةرمنأل
نأباحصألادنعهبلومعملاوزهفالخصنلادورولرابتعالادسافسايقوهو
وديبىتحرالاعيبنعيهلاثيدحموهفمباذخأبطتماميرتشمللةرمثلا

.يرلاوعئابلاىلععقوكلذيفىهنلاناف{اهحالص

علفلاخماهلصأميبعمةرمثلاحنأىلعلديبالاثيدحنكل:تلق

ىنعمبذخالابجاولاف،امينوكيالمئابلاكلميفاهءاقبإنأىلع،ةلقتسماهعيب

داكمإعماهنمدحاوءالالىنعمالو،هعضوميفدحاولكلمحنأوثنيثيدحلا

هدنعحيحصلاوهانموقنمروهجلاوزيزعلادبعنباوعيبرلاهيلعامف،مجلا

يرتثمللريبأتلالبقةرمثلانأهموهفمو،هتحصبلكلافرتعادقو،بابلاثيدحل

علطلايفاتنكتسممادامرمثلاعراشاالمجدقف{روهملالوقوهو،لصاللاعبت

.هكحزيمترهظاذاف7اهلًامباتلمجلاناكتعيباذإلماحلانطبيفدلولاك

اهنمربؤملاليقف،ربؤمريغاهضعبوربؤماهضعبنالخنعاباذإاهفاوفلتخاو

كحلاةيكلاملالعجو0دمحألاقهبو0باومهلاوهويرتشمللربؤماريغوثعئابال

نيتلخنعابنافاولاق،مئابالعيجلا:ةيدفاثلاتلاقو،يمحلاهرهظتساو&بلغال
يشحملارهظتساو،هكحلكلفدرفلاذاف:اولاق،ةقفصلاداحتاطرشبكلذكف

َ.هبكحليفلاوقألانمدحاوليرحتلازاوج

اقنممهنف؛هروكذنودلخنلاثانإبصتخمكملالهاوفلتخامث
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رهاباذخأنممهنمو،ىنعلايلارظنعئابالفهروكذامأواولاقڵصاصتخالاب

.ركذوىثنأنبقرفيفرمبأتلا

كلت.نمرخآ”علطجرخمم،هلادهترمنتيقبوةلخنعابولابفاوناتخامث
,ملامنودسجوامالإعئابالسيلهنأليرةثمللوه:ةريرهيبأنبالاقف«ةلخنلا

.روهجاىلا.بسنوةاهريغنودةربؤلاةرمثنمهنوكلئابالوه:ليقودجوي
اذإاهنأ.هموهفمو©يرتشملايأ:('عابللااهطرتشينأالإ)هلوقه

لدتساو‘ريمضلافذحمطرتشينأالإ:انموقةياوريفو0هلتناكيرتشاااهطرتشا
يضتقيلومفمافذخ:نأل«اهميمجطارتشاحصيمكةرمثلاضعبطارتشاةحصىلعاهب
نممساقلانبالاقو،كلذنماثيشعاتبملاطرتثينأالإ:لاقهنأكف،قالطالا

ءعيبلايفطرشاازاوجىلعثيدحلابلدتساو،اهضعبطرشزومال:ةيكلامل
عيبزاوجىلع؛ضمبهب"لدتساورهاظوهو نآل7اهحالضودبلبقةرمثلا

،لخثالةمباتتلخنللعيبيفةرمثلانأبُد'رو،اهميبزاوجيضتقياهطإرتشاةخ
.ملعأةناوالالقتساحصيالوامبحصب؛يشبرو«ةلقتسميهنلاثيدحيفو

ز72ار!راناطسرُصنامام

:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ-٤
.ثيدحلا،«'ننسثالتةرنيرَبينتناك»

ههه٭٭.

قالطلارخ7يفمدقتدقثيدحلا:(نفسثالثةريرنبيفتناك)هلوق١

"يلإتءاجاهنأاهلومتانههركذنمضرفلاو{كلانههحرشمدقتو()مللاو

كهيلعكوبتاكاممهل"دعأ:املتلقف،هيبينينيعأفينوبتاكيلهأنإ:تلاقق
-----

;عوبطلاحرلااذهنم]6٤[ةحفصلايف)١(
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ىورو،قتعأنمل»الولا:لاقفلثمةنالوسرم.ف،يلكذالونوكيف

:تلاقفةبتاكميهوةريرب"يلعتلخد:تلاقةشئاعنعهانمم")اسمو)يراخبلا
:تلق‘يئالواوطرتثييتحينوعيبيال:تلاق«معن:تاقىيتنقتعافينيرتشإ

؛ةريربنأشام:لاقفهنلبوأزهللالوسركلذبعمسف2كيفيلةجاحال

:تلاق5.اؤاشاماوطرتشيواهيقتعأفاهيرتشا:لاقف«تلاقامةشئاعتركذف
قتعأنملءالولا:لقعينلالاقفثاهءالواهلهأطرتشاو«اهتقتعافاهتبرتشاف
.طرس:ةئاماوطرتشانإو

نملءالولااغافءالولامحليطرتشاواهىذلخ:ًاضبأيراخسالرخآظفليفنو

ةثئاعنأ:رمعنبانعدوادوباويئاسنلاو(؟يراخبلاىورو«قتعأ

تركذفانلاهءالونأىلعاهكشيبن:اهلهألاقف2اهقتمتتةيراجيرتشتنأتدارأ

ملسمهاورو.قتعأنملءالولانافكلذكمنعال:لاقفةلعةنالونرلكلذ

نمنأىلعليلدكلذيفوثهانعمهلواهدنسمنمهلعجلةشئاعنعهيفلاقنكل

لطابطرلانإهيبنةنسوأهناباتكفلاخياطريثعيبلايفطرش
.دقعلاتشو

فلتخاوءعيبلايفدسافطرشبتعهنمنذالارودصَليكشلنساو

يتلاةاورلافيضتىلايفاشلاراشأو،كلذركنأنممهنمف:كلذيفثيدلا٤اذع

نورخآاهتبثأو2هيبأباحصأنودةورع"نبماشهدارفنالكلذبنذالااهيف

فاوفلتخا،.درلهجوالفهتحصىلعقفتمثيدحلاو،ظفاحةقثماشه.اولاق

. ] لحتالعيبلايفاطورشطرتشااذإباب]يف )٩٥/٣ ( يراخبلا )١(

] قتعأنمءالولااغإباب]نم )١١٤١/٢( ملسم )٢(

هركذهرمياىراخبلابابنميناثلاثيدحلاوهو)٩٦/٣(يراخبلا)٣(

ف)ح/٩٥(.
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هلوقك(ىلع)ىنعمي«مهليطرتشاو»هلوقيف(ماللا)نإ:ليقف&كلذهيجوت
{ةحابالا(يطرتشاو)هلوقيفرمألا:نورخآلاقو««اهلفمتأسأنإو»ىلاعت

اوطرتثيو)هلوقاذهيوقيو،مهعفنيالكلذناف3الوأمليطرتشايأ

ڵىلطابءالولاطارتشا.نأسانلاعأناكدق:ةلينلاناليقو،(اؤاشام

مهلمدقتامماوطرتثينأاودارأادف2ةربربلهأىلعىفخالثيحبكلذرهتشاو

ث«متثشاماولمعا»ىلاعتهلوةكديدهتلاهبًاديرثمرمآلاقالطأهنالطمعلا

هلاقاماذهديؤيو«مهعفنيالكلذنأنودميسفءالولامهليطرتشا:لاقهنأكف

لوقلااذهبمهخبوف&خلإ...ًاطورمثنوطرتميلاجر"لابام:كلذدعبجا

كحلانايببأدبلكلذهنممدقتبملولذإ2هلاطبإنايبهنممدقتدقهنأىلإاريشم

.ةيلصآلاةءاربلاباوكسمتينأمهلذإهليضتقملامدعلخيبوتلإلال

نعاوعدتريفةدسافلامهطورم:مهلعلطعينأدصقلكلذيفنذأل.ةو

صاخكحلااذه:ليقو»بيدأتلابابنمكلذناكو«مهريغهبعدتريوكلذ

كحهتفلاخلطرلااذهنعرجزلايفةفلابملهببسنأةصقلاهذهيفةئامب

كلذريغهبيفليقو«ليلدلابالإتدشئيالصيصختلانأببقلتو‘عرتأ

.ملعأهناو

نشالاوعاسرباو.رلاباب

بتكيفوب"رّيانيرنموهوث"ذاشوهوهدميكلحوروصقم(ابرلا)
سفنيفامأوةدايزلاابرلالصأو،واولبفحصملاطخيفعقونكلو،فلألاب

ليقفنيمهردبمردكهلباقميفامأو2"تبرو'تًزتها»ىلامتهلوةكءيدلا

ةقيقحيناثلايف:ليقو«يناثلايفزاجملوآلايفةقيقحليقو،اهيفةقيقحوه
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لقتاوارضجلناعيبفمهلوقهنمو(م“رحمعيبلكلعابرلاقلطيدقو٠ةيمعرسث

ءابشأوابرلانمهناضرألايفرزجلاميبيفمهلوقكلذكو7ابرهنإاكاردا

يفمرحملااوهبشثيح&يفرعزاجموأةيفرعةقرقحامإقالطالااذهو،كلذ
.:تايوبرلانم.م"رحملاب:رومألاهذهلثم

ضعب؛لالخالابسبدقعلابدادتعالامدعبحونةذصوهف)خاسفنآلا(امأو

هفلخديو،©كلذهبشأامولجألاوأنمثلاوأنمثلايفلهجلالثمهطورش

.رآرتغلا'عيب.

ملاذإلتقبإبنماشغهئشغنممسا:نوكسفرسكب(؛شنفلا)امأو

ءافخإوةعلسلانسحراهظإعيبلادنعوهو&ةحلصملا¡ريغهلنيزوهحصني

لسغو&عيبلادنعهيقسوناورجلاشيطعتكاهلاحنعةروصلارييغتهنمو0اهحبق

ىدنلافاهتسيستوأءاملابلوسغملاشرو4ميدقوهوديدحيرللنوباصلابولالا

هرهظياموهشغلانإةلمجلابو:حاضيالايفلاق٬كلذهابشأوةليقثةظيلغيرل

رهظيامبروعيبلاتقويفهرهظيالواهحيبقمنكيواهيفامنسحأنمةعلسلاعا
.ملعأهنلاوزوجالشغومؤشاذهف،كلذدمب

ابراافيرجيىلافانصأرراىءامام

2َ٠م/ - ٠ :لاقسابعنبانعديزنب.رباجنعةديبعوبا-0
١ د",34

٠ةضفلابةضفلاو(١بهذلاب_٠هذلا(:لفحهللالوسرلاق ربلاو٢

٦ت۔|....:

٠دساديحلابحاو‘٤ريعكشلابرمشلاُو٢ربلاب

خههه
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نبارمعو(")ديهسيبأو0))سسا_ةعنبانعثيداحأةدعبابلايفركذو

.'٠`١تماصلانبةداعو(؟)ںاطخلا

,هربخأدتبم0ث)وهو،بهذلبهذلاعيبيأ:(بعذلببهذلا)هلوق٠

ديحوِشوةنموبورضمنمهعاونأعيمجبعذلايفلخدو{(ديبهدب(هلوق

يووناالمندقو3شوشنموصلاخوتويلاحورسكموححصوءيدرو

:.كلذىلععامجالاهريغو

ديب"ديةضفلابةضفلاعيبويأ:(ةّئضفلابةئضفلاو)هلوق٢ بهذلاك

.ةبورضمريغوأةبورضماهعاونأعيج()ةذفلابدارملاو«بهذلإ
. ةطنحلاءامسأنم:ةلمهمءارمشاميفءابلامضب(ربلابهرثلاو)هلوق ٣

. رابعنبانع ٦٦ ثيدحلاو )١(

، “رثاابرزاو4ِةنضفلابةضفلاوؤ2"بهذلا:هثيدحو (٢)

نه«ديبدي،لثمبالثمحملا"حليلاو،رمتلاب"رملاو،ريمشلاب؛ريمشلاو

. يراخللاودمحأ.ءاور«ءاوسهيفيطعلاوذخآلا{يلأرأدقفدازتساوأداز

َءاهالإابرقرولاببهذلا:نلعةنالوسرلاقلق:رمعثيدحو)٣(

{ءاهوءاهالإابرريمشلابأربمشلاو{ءاهوءاهالإابرێرثلابهرثلاوىَءاهو

..هيلعقفتمءاهوءاهلإبررمتلاب"رمتلاو

'ةشضفااو،.بهذلا'بهذلا:لاقالعيبلانعةدابعثيدحو)٤(

ضحلملاب"حلملاوثرمتلاب”رمتلاو{ريعشلاب"ريعشلاو،"رشلابهرألاو،ةضفلاب
متتشفيكاوميبففانصألاهذمتغل"خااذافأديبادي،اوسبءاوس،لثمبلثم

.هوحندواديبأوةجامناويناسنللو{ملسمودمحأءاور«ديباديناكاذإ

. ) (بهذلا)يأوه ديب"دي)هربخ،أدتبم )٥(
. ) بهذلاببهذلا)ريسفتيففلساك )٦(

_ ٢٠٢



لدتساوهرسكزاوحيكح6فورعم:هلوأحتفب(ريعَشلاو(هلو--٤

.كلذمدقتدقو(١'ناسنجاهنألاقنمربلاىلعريعشلافطمب

لاق«كنيوركذيفورعم:نوكسفرسكب)حلا.او(هلوقه

.هيلعيرمدثخرزلارصتقافزرثك]ثنأتلاو:يناتاصل١

لوأيفأدتبهلربخعفرلبوهو،رضاحبرضاحيأ:(ديبدي)هلوقو٦
،كلانهلماعلادوحوللاجلاىلعبوصنمينآلاةدايعثيدحيفوهو{ثدحلا

هديدامهنوكلاحيفريدقتلاو«رضاحةرضاحيأديبديهتمب:لاقيو ضرملاب
نبتدودثنديلانوكلاحيفهتعب:لاقهنأكفضونلابيديادامينوكلاحيفو

.مالكلابباجالاةنعفرصلايفضبقلاطرتشيهنأىلعهبلدتساو،نيض"وءااب

هبوىوتفلاهيلعوثدحلانمرهاظلاوهو{سلجملايفناكولويخارتلاازوبالو

يفضباقتلازبنتعلانإانموقنمروهمجلاوىضاثلاوةفينحوبألاقو،كلاملاق

نإنعةجامناودمحأوقازرلادبعجرخأو،باجيالانعىخارتنإوسلجملا
'قرافتالفامنمادحاوَتذخأاذافةضفلاببهذلارتشالاقف:نلينلاللسهنأرمع

..لعأةناوسلجلارابتعاىلعلدتةناورلاهذهنإلاقينأنكميف؛سئبلاكنيبوكبخاص

ميسأرنألازارهاوناىسذخلائفل٣امنل'مونوفءامام

كلرنابىفمرمملاو

٠ . 7 -4.": :لاقيرد١دعسيي|نعدرنراجنعةدابعو__٦٦

ةضفلاالوبهذلاببهذلااوُسيبتال»:عهللالوسرلاق

ضعبباهذمباوعيبتالو“"لثعالثمالإ"ربلاب"ربلاالو{ةضفلاب
.)٣ريخاتلالع

(١ .يمازوألاوثإلاوكلاموهوادحاوفتصريعشلاورلانالاقنمىيعدرهيفو(

_٢ ٠.٣ _



.ابرلاىلعدعولاتودثلميرحتليهنلا:(اوعيبتال)هلوق١
بصنونيدضواايفةثلثملاناكدإومملارسكنب(لثمبلنيمالإ)هلوف7٢

يفةدايزلاعني.رهاظو(١النروزومانوزوماعيبالإيأ،ردصمهنأىلعلوألا
لثبآلثمالإ)ةدابعثيدحيفهلوقثلذكو&(ديبأدي)ناكنإو2هسنجميرخجلاعيبيف

بينجلارمتليرتملالمامالهلوقكلذكو،(نيعبانيعاوسبءاوسديبادو
مهاردلاب'عتنباومردلابحاعبلمفتال)ةثالثبعاصلاونيعاصب"عاصلا

كلذبحرصدقو©دحاولاسنجلايفةلضافملاعنمىلعلديهلكاذهف«)ابنج

،يهناولأتفلتخاامالإابرأدقفدازتساوأدازنف(')لسمدنعةررهيأثيدح

.انموقروهمجكلذبذخأدقو

سنجلايفةدايزلابسأبالهناوةثيسنلابصتخماغابرلانأىلإانباحصابهذو
ناديزوديزنبةماسأورمعناوسابعنالوقوهو«ديديناكاذإدحاولا

ثيدحكلذىلعمهتجحو«ريبزلانبةورعوبيسلانبديعسوريبزلانباومقرأ
ةاوريفملسمداز«ةثيسنلايفابرلاامنإهظفلباهريغو()نيخيدلادنعةماسا

يبأنعيئاسنلاوناخيدلاجرخأو،!دياديناكمفابرال»سابعنبانع

لوسرىهن:الاقففرصلانعبزاعنبءاربلاومقرأنبديزتلأس:لاقلاهنلا

تلأس:لاقةرضنيبأنعملسمجرخأو&انيدقرولاببهذلاعينعةلعةلا

ثسأبالف:لاقثممن:تلق«دياديالإ»:لاقففرصلانعسابعنبا
نمهلو،هوملكيتنفليالفهيلابتكنانإ؟كلذلاقوأ:لاقفديعسابأتربخأف

سأبايرب.لففرصلانعسابعنباورمعنباتلأس:ةرضنيبأنعرخآهجو

. نزوبانزونزوييأ:دكمردصمهنأىلعوأ )١(
. ٨٣ ثيدحلامقرو ، ١٢١١/٣) يبلحلا)ملسم )٢(

رانيدلاعيبباب]يف١٣٤٥يلحلايبابلاةعبطم(٩٨/٣)يراخبلا)٣(

مقروث[ةقابلاباتك]يف١٢١٧/٣(يلحلا)لسمو0[أشترانيدلاب
١٠٤.و١٠٢و١٠١ثيدحلا
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ثركنأف‘.روهفدازام:لاقففرشلانعهتلأسفداعسيبأدنع“دعاقلينإو

ملاصيبأنعرانيدنبرمحنعةجامنباجرخأو،ثيدحلاركذفلوقلكلذ
2رانيدلابرانيدلاومهردلامهردلا:لوقييردجلاديعسابأتممس:لاقةررهينأنع

:تلقفسابعنباتيقليناامأ:لق،كلذريغلوقبسابعناتممسينإ:تلقف
يشمأتعةنالوسرنمهتممس؛يشأ،فرصلايفلوقتيذلااذهنعينربخا
لوسرنمهتعمعمالوهللاباتكينهندحوام:لاقف؟هنلاباتكيفهتدحو

فابرلاامإ(لاقةعةنالوسرنأددزنةماسأينربخأنكلو(:نفعهللا

عجلايفاوفلتخاو{ةماسأثيدحةحصىلعءاداملاقفتاو:حتفلايفلاق،«ةئيسنلا

تالخسنلانكل؟خومسنمةماسأثدحنإ:ليقفدعسيبأث.دحنسوهندب

هيلعدعوتملاميرحتلاديدشلاظلغألاابرلاالإابرالهلوقيفىنملاليقو،لاتحالإب
ءاملعاهفهنأعم«ديزالإدلبلايفملاعال»برعلالوقتامككديدشلاباقعلا
آلايفندصقلانأو2هريغ نملئضّتفلاابرليلحتيففاضيأو،لصألايفناللمك

قوطنلابهتلالدنألديعسيبأثيدحهيلعمدقيف2موهفمبوهامإةماسأثدح

وحنلضافتلازاوبحمنيلئامقالو،همالكاذهربكآلاابرلاىلعةماسأثيدحلمحيف

ىعداامكةاواسملاوةلثاملابوحوخسنىعدانممهنف>موقحيجريفكلذ

بهذنممهنمو،لاتحالااتيالخسنلاركلو4ةماسأثيدحخسنمهفلاخم

هناسابعنانع(١)زسمجرخأدقو(هحاضيإفرماعخيثااكحيجرتلىلإ

ركبيباوسابعنبانعيورو:جاذضيالايفلاق(ديبأديناكاهفابرال)
.ةئيسنلايفالإابرال:لاقهنألعينلانعمهنعةنايضرديزننبةماسأوقيدصلا

ىلإ»كلاومأسوؤركلفمتناف»(_")يلاعتهلوقهديؤيو:تلق

۔__۔>۔۔۔۔۔ح۔=>====--

١ ١٠٣ثيدحلامقرو[لثمالثممامطلاعيباب]نم١٢١٨/٢(يلحلا)ملسم((

هلوسروةنانمبرحماونذأفاولعفتمناف»:اهثنو٢٧٩/٢)(ةيالا(٢)

«.نوملظتالونوملاظالكلاومأسوؤركففمتتنإو

.ن٢٠٥



ةبآلاتءاجيذلاابرلانألديةناف«ةرسيمىلإةرظنفةرشعوذْناكذإوه١0“هلوق
،٠ىنعملاومألاسؤرركذلناكالكلذالولذإ{ةثيسنلا.يفوهأغإهعرحتب

ينأيسو،ةماسأىورامقادصمةناباتكنمانذمف«ةرسلا:ىلإةرظنلاكلذكو

اذهنأل:سابعنبالق،نيدعبدبععيبزاجأونيريعياريمبعاتباقهنا
نايتأياناكمقرأنبديزوديزنبةماسأنأيورو:حاضيالايفلاقڵ(ديبادن(

ديزنبةماسأينأف،طةنالوسرباحصأنم"ساناميلعباعفىرقلايداو

.ًاسأيمالسلاهياعهبرنملو&.معنلاقفككديبدي»نلعينلاةللاقفةهينالويمرذلإ

ضمباوءيتاليأ:(ريخأتلاىلعضعياهضعباوعيبتالو)هلوق_٣

دارملاوكلاحلاعضومي«ريخأتلاىلت»هلوقن«ديباديالإضعبسانجألاهذه
نودلاب(زجانبابئاغاهنماوعيبتالو:دمحأو()نيخيدلادنعةاور.يفو0ةثيسنلاهب

بئانلابداري"نألمتخمو،لاحمالجؤماوميبت:اليأرضاحلاوهو3يازلاومجلاو
الحؤم7اقلطمسليلانعبئانلاكلجؤملانممعأونهام لدثساؤ{لاحوآناك

ريناندرخآىلعلجرلنوكينأكلذو،ةضفلاوبهذلانيبصصاقتلاعنمىلعهب

هنألهيلعهلامبرخآلااهدحأضاقينأزوجتالليقهنافاردهيلغرخآللو

نأىرحأفزجانب.بئاغزجملاذإهنأل2انيدقرولاببهذلاعيبىنعميفلخدي
نبانعاوجرخأننسلابابرأنأل"ساقتلازوبي:ليقو{بلاقببئاغزوجال
مهاردلابعيأد{مهاردلاذخآوريناندلابغيبأعيقبلابلبالاعيبأ:تنك:لاقرمع

ناكاذإهبسأبال:لاقف،كلذنعمتكهلالوسرتلأسف«ريناندلاذخآو

.ملعأهللاوءيثامنيبواقرتفتملوهموبرمسب
آااذ_بس

،ةرسثيتمىلإةرظنفةرسعوذناكنإو»:اهصنو(٢٨٠/٢)ةيآلا)١(

«.نوفمتمتنكنإكلريخاوقدصتنأو

ث[ةضفلابةضفلاعيبباب]نفيناثلاثيدحلاوه(٧٤٣)يراخبلا.)٢(
٧٦.ثدحلامقرو2[ابرلاباب]لوأ١٢٠٨/٣(يبلحلا)لسمو
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تبفرممهلافءامام

نباةحلطنعينالب:لاقديزن:رئاجنعةدامعوبا_-٦٧

هدذِس٦ًبهذلاةحلطذخأف6"افرصلجرنم١سمتلاهنأهللاديبع

باطخلانربرمعو"ةباغلانم!ييزاخينايحمىتح:لاقف،هبق
1١ر -١

7ىتحاههقرافاالهللاو»:لاقفىامرمالكممسيرضاحهنعللايضر

"قرولاب“سحذلا:لاقةلهللالوسرتعمسينإفاكتييرمألا

رلابرمتلاو،ءاهوَءاهالإابرربلاشاو{7اهوءاهالإابر

«.ءاهوءاهالإبرربعشلابريهشلاو،َءاهوَءاهالإابر

خ««ه

ثيالاقيرطنم"يذمرتلاوكلامقيرطنم١»يراخلاءاورثدحلا
فرطهتينم:لوقأ'تلققأ:لاقهنأناثدحلانبسوأنبكلامنعباهثنبانع
اننإش٤كك۔هذانرأ:باطخلانبرمعدنعوهو«هنلاديبعنبةحلطلاقن؛ماردلا

وأهقروهتطمتلهللاوالك:باطخلانرمعلاقف«كقروكيطمنانمداخءاحاذإ

ءاهوءاهالإابربهذلابقرولا:لاقولعةوالوسرناف2هبهذهيلإنةدأرتل

[ريعشلابيمشلاعيبباب]نملوآلاثيدحلاوهو(٧٤/٣)يراخبلا)١(
.«سوأنبكلامنعباهثنبانعكلامانربخأ»فسوينبهللادبعانثدح:هدنسو

ءاجامباب]نمكلاثلاثيدحلاوهو{(٢٥٢/٥)يذمرتلاحيحص)٢(
.[فرصلايف

=٢٠٧ =-



سوأنبكلامنعباهثنبانعيراخبلالاقو،يذمرتلاظفلاذهو...خلإ
فراطصاىتحانضوارتفهنلاديبعنبةحلطيناعدفرانيدةئامافرصسمتلاهنأهربخأ

.عمسيرمعو«ةبافلانمينزاخينأبىتح:لقمثهدييفاهبلقيبهذلاذخافزينم
بهذلاببهذلاةلتهللألوسرلاق،كنمذخأتىتحهقرافتالةللاو:لاقفكلذ

.لإ..ءاهوءاهالإابر

كلاموهكلذلسيمآللانأمدقتدقو،بلطيأ:(سمتلا)هلوق_١

كلذىلإهاعدةحلطنأىلإًراننةحاطىلإساتلالابسنامنإهلماوكسوأىربا

اهنمد>اوزكَناكف،ثاذلهاعدةحاطناف؛مهاردلافراطصينمآ:هلوقدعب

كلذبلطاغإاكلامنأل«رهظأةحلامىلإهتبسنو،هبحاصنمفرصلاًاسمتلم

.ساملاللهدصقةحلطو2ةلجلايف

. ناثدحلانبسوأنبكلاموه:(لجرنم)هاوق _٢

وأبهذلابمهاردلاغيبوه:ةلمهملاداصلاحتفب(افرص)هلوقو_٣

اذهواهيفلضافتلازاوجنمتاعايبلاىضتقمنعهفرصلثالذبيمسو«هسكع

.نازيملايفاهتبوصتوهوفبرصلانمليقو،كلذيفلضافتلاعنمينملوق
ونالمسا:(بهذلا)هلوق_٤ ركذيامفرشأوهو&ندقنلانمصاخلاع

بهذلاردقناكو{ثنؤيو .يراخللاةناورفمكرانيدةئامهبةفراصملاكلامدازأيذلا

ىلعهنيمأ:نونمثنيامجملايازلاوءاملاب(ينزاخءيجيىتخ)هلوقه
نبالاق3يمداخيذمرتلادنعثيالاةياوريفو7هتنازخ ىلعفقأملو:رجح ةيمست

.ةحلطهيلاراشأيذلامداخلا

بيرقعضوم:ةدحومفلألادمبوةمجملانينلاب(ةباغلانم)هلوق٩
لمثعهنأربنملاثيدحيفروكذملاوهوثاهلهأللاومأاهبو2اهيلاوعنمةنيدملانم
؛كلذريغوثريبزلاةكرتثيدحيفوقابسلاثيدحيفو«ةبافلاهاف"رطَنم

۔تاباغاهممجواهيفامبئيفثاهنألفئاكتملارجشلاتاذةمجألاةبافلالصأو
_- ٢٠٨



دحأو()نيذيشلاةاوريفركذاذكه:(قرولاببهذلا)هلوق_ب

،هيفكلامىلعفلتخبل:ربلادبعنبالاق«رجحنباحرشاهيلعويذمرتلاو
يبأنبىحهاورىتحظافحلاهنعهلمحو همَباتوكلامنعيعازوألانعريثك
ءهنعمينوبأاذشوةنييعنبانعظانمحلاهاوركلذكو2امهريغوثيالاورمعم

هلوقيزوحتو{يرهزاانعتاحسانباءاوركلذكو{بهذلاببهذلالاقو

ىنلاوأ«هبلهافانمافذخ،قرولاببهذلاميبيأعفرلا(قرولاببهذلا)

اهريغوةبورضملاهعاونأعيمجىلعقلطيبهذلاوكبهذلابعابي'بهذلا
،روهشملاىلعاهناكسابوءارلاركوواولاحتفبوهوةضفلا:(قرولا)و

عيمجانهدارملاو{لالا:ابحتفبوةبورخملاواولارسكبليقو0اهحتفزوحو

.ةبورضمريغوةبورضمةذفلاعاونأ

ليقو،رسكلاليقو{ةزمحلاحتفواهيفدملاب:(ءاهوءاهالإ)هلوق_٨

:لاقويوونلاهيلعدرو5هيباطخلااهأنطخو5زمهريغبرصقلايكحو،نوكسلاب

،ةروسكمفاكةدايزب(كاد)يكحو3تاهو"ذخىنعملاو{ةليلقنكلةحيحصيه

نبالاقو&نيونتريغبذخىنعمباهحتفبو،تاهىنعمبةزمهلارسكب(ءاه)لاقيو

ثيدحلاكهديينامهيطعيفءاهنيميلانمدحاوكلوقينأوهءاهوءاه:ريثألا

لاقوثطعأوذخهانعمليقو،سلجملايفًةضباقمينعي)ديباديالإ(رخآلا

هلبقلوقريدقتبجيف(الإ)دعبتمقونإو،ذخينعيلعفمساءاه:كلامنإ

نيعبابتلانمهدنعالوةمالإبهذلاببهذلاالوليقهنأكف5أيكحمهبنوكي
ءاهوءاهنمدوصقلاو{ةلوانلادنعلمعتسةملك:لياجلالاقو0)ءاهوءاه(

نالاقو،سلجملايفناضباقتيفءاه:هبحاصلندقاعتلانمدحاولكلوقينأ
بهذلااوعيبتالريدقتلافلاق،ذخاهدعبعقيالمكالإدعبعقتالنأاهقح:كلام

.ءاهوءاهندقامتمانيبلوقمالإقرولا

=...

١ ملسمو‘]ةئاسنبهذلابقرولاعيںاب[نم)٩٨/٣(يراخبلا)(

٠ .٧٩ثيدحلامقرو]ًادقنقرولاببهذلاعيبوفرصلاباب]نم٩/٣
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وأسباياهالكناكءاوس(ءاهوءاهالإابررمتلابرمتلاو)هلوق٩

لخنااسوءرىلعةرمتلاعيبوهوةنبازملانعيايفكذنعيبلامدقتدقو.ًاطراهدح]

ناثيدحلااذهيفةربلادبعنبالق.ايارملاعيبيفةصخرلايتأيسوةرمتلاب

هيفو،هنوفكيناوعأوءالكوهلناكنإو،هسفنلءارلاوعيبلايلبريكلا

نمنإو،نبالانمنمآلاهتدئافو،ةعلسلابيلقتوةضوارملاوميبلايفةكل

حاذإمامالانإوهريغهر"ذيىتحردقلاريبكلالجرلاىلعىفخامملا

ناناسحكحيقفانمناو{قحلاىلإدشروهنعيجيزوجالًاثدسىأروأ

نيميلاهيفو،مهلاصمبمتهيوهتيعرلاوحأدقفتيمامالانأهيفو،هليلدركذي
نمكحيففلاخنمىلعةجحلاناو،دحاولاربخبةجحلاهيفو،ربلاديكأل

بهذلاعيبيفزومتالةثيسنلانأهيفو5هلوسرثيدحوأةللاباتكماكحأ
وهوبهذلاببهذلايفزوجبالنأىرحأفلضافتعماهيفزجملاذإو،قرولاب
.قرولابقرولااذكو{دحاوسنح

ذخؤيفةظوفحمهماتنموقاحسانناةياورنكتماذإينعي:())رححنالاق

كحلااذهىلععامجالاهريغوربلادبعنبالقندقو،باطخلاليلدنمكحلا
ذثشنيحىنتسيف،قرولإببهذلانيبوبهذلاوبهذلانييعيبلايفةيوستلايأ

.عأةللاوسايقلانعكلذب

,رمهرأرلاب"رمرما,راابلمحمىمىلع۔افنررايئءامام

١م ..٨
ةوزعىفانجرخ:لاقتماصلانبةدابعنععيرلا٦٨-

.ّ۔ىى.مم-.١¡ه۔.٣۔م

اهعيهر0الُحرةيوام٨صاف3ةضفوابهدانذصاف"ةيواعمانيلعو

=== ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔=>۔=۔_=>=>=>=>=>=>=>=×=××ح×

.٣١٦/٤يرالاحتفف)١()
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.«...ه۔۔١.٦.ه.
اهنفةدابعماقفى"اهبفسانلاعراسفؤمهتايطعأيفسانال

٨..ءِ ...-.. ع٠۔.٠
:لاقفأبيطَخةيوا..ماقف.'هيلإكفةيواعم١لُجرلااف:اهودرق

۔إ..س۔۔ثظإصحذ..-,
نوبذكيثيداحاةعهنلالوسرنعنوند۔حمالاجرلابام»

٥متنالك>َ. -: 1ُ١١ :لاقفةدابعماقف0٨!"هنماهعمنستموففتتالوسرىلعاهف
71َترألا٠و٥-:ت۔.۔2{

هركولو:فهللالوسرنمتع.مسامغ٢دحالهنلاو»

بهذلااوعيبتا::لهلللوسرلاق»:لاقف{ذة7

ريعشلاالوءربلابربلاالوثةتضفلابةضفلاالو"بهذلا

ءاوس٤ديادي،لثعالثمالإحامابحئملاالو،ريمشلاب

٨.نيعبايع،اوب

جهه٣

مسل)١( اضيأءاورثيدحلا(تماصلانبةدابعنع)هلوق _١

نعهدنسىفملسملاق،دحاواهادؤمةفلتخمظافلأةددعتمفرطنم(٢)يئاسنلاو

ثشألاوأءاراسينبملسماهفهقلحفماثلابُتنك:لاقةبالقيبأنعبوأ

ةدابعثيدحاناخأث"دح:هلتلقف،سلغ،ثعشألاوبأثعشألاوبأ:اولاقلاق

‘ ةريثكمئانغانمنف{ةيواعمسانلاىلعوةازغانوزغثمعن:لاق،تماصلانبا

١ ]ادقنقرولاببهذلاعيبوفرصملابا]نم٠/)يللا(ملسم)(

.٨٠ثيدحلامقرو

. [ريمشلبيمشلاعيببا]ف ٢٢١/٣ ةينميلا)يناسنا )٢(
_ ٢١١ -



،سانلاتايبطعأيفاهعيببنأالجرةيواممرمأف«ةضفنمةينآانمنغايفناكف

لوسرتمسينإ:لاقفماقفتماصلانبةداعغم٤كلذيفسانلا:عًراستف

ةدرف:لقمث{(١)ثيدحلاركذو«بهذلابهذلاعيبنعىهني:نفعهنا

نوثدحتيلاجرلإامالأ»:لاقنايلمخماقفةيواعمكلذغلبفاوذخأامسانلا

ماقف«؟هنماهعمسنملفهبحموهدهزانكدقثيداحألالكةنالوسرنع

نإولعةنالوسرنمانممسا“نثدحنل:لاقمثةصفلاداعأفتماصلانبةدابع

.ءادوسةليلهدنحيفهتالنأيلابأاممغرنإولاقوأ{هىواعم٥رتك

يفةيواعمتاوزغنماهنأكو،اهمساىلعفقأمل:(ةوزغيف)هلوق_٢
هلبقنكيملذإكلذبده:يلاحلانأل«نانعمايأرخآيفماثلاىلعهترامأماي

ةلودكرديملفحيحصلاىلعنيئالثوعبرأةنسيفةدابعتامدقو«ةيواعملةيقت

لوقلااذهثحصناف(ةيواعممايأنيمبرأوسمخةنسيفتامهنإليقو2ةيواعم

ةناوريفاملماثلابيهو،هناودمايأيفةيواعمتاوزغنمةوزنلاهذهنوكتف

نعينامنصلاثشألايبأنعراسينبملسمنعةداتققيرطنمريثألانبااهركذ
.ابيطخمادلايفماقهنأتماصلانبةدابع

. مهيلعريمأهنأيني:(ةىواممانيلعو)هلوق _٣

انمنغايفناكف(ملسمةاوركلذرشف:)٢انصأف(:

يلحبهذلاناكوةينآتناكةضفلالعلو،بهذلاركذيملو(ةضفنمةينآ

.نيتياورلانيبعمجم"لاتحالااذهبو
.همساىلعفقأمل:(الجر)هلوق_ه

وأمامالاهلمجماماهبدارملاو}مهتايطعأبيأ:(مهتايطعأيف)هلوق_٦

رمتلابرمتلاوريمشلابريمشلاو“رثلاب“ربلاوةضفلابةضفلاو:هتيقبو)١(
٨درف،ىبرأدقفدادزاوأدازنرف،نيعبانيع:اوسءاوسالإحلملابحلملاو
.لإ...سانلا
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ىلع١زكرهثواةنملكىلعهنوذخأيلاملاتيبيفردقملابيصنلانماياعرالناطلسل

.هنعةلايضربالتخلانبرمعنينمؤلاريمأكلذلاعحنملوأو«هتلزنمردق

عراستف)ملسمةاورو،ابنارشيفيأ:(اهيفسانلاعراسف)هلوق٧
ةلويمحمسفنلاولاحلايفهنوذخأبمهنألكاذىلااوعراستاغإو(كلذيفسانلا

.لجاملابحىلع

. ملسمةاوريفمكثيدحلامهلركذويأ(مهاهنف)هلوق -٨
. ةضفلاوبهذلاعيبرومأملاوه:(لجرلاىتأف)هلوق -٩

نرماولبقسانلاناف{ةداعنمناكاميأ:)هللاىكشف(هلوق٠

.ملسمهناورفكاوذخأاماودروةدابع

،كلذىلعمهلمحءيشيأومهنأشاميأ:(لإ..لاجر"لابام)هلوق١

دقثيداحأصهنالوسرنعنو:دحتيلاجرلإبامالأ)ملسمةياوريفو

.(هنماهعمسنلفهحصنوهدهشنانك

: يئاسنلاىلعهتيشاحيفةيفنحلاضعبلاق:(هنماهعمسنمل)هلوق _١٢

نالطبىلعءالقعلاقافتاعمهتوسثدعبحيحصلاثيدحلادرىلعيفنلابلالدتسااذه

ةميظعةأرحاذهف:لاق3ةهيدبلبرظننىندأبهنالطبروهظوىننلابلالدتسالا

. هلرفغتسام

نميئاسنلاءاورامكلذىلعهلمحاغإ(لإ.."نثدحألةناو)هلوق-١٣

ناكوتماصلانبةدابعنعيناعنصلاثعشألايبأنعراسينبملسمنعةداتقنيرط
نأهرهاظف{مئالةنلاىففاخالنأهتبالوعىنلامرانناكو0أب اجلا لمرهاظفثمئالةمولةنايففاخبالنةعينلحيناكو«ايردب

.ةنواعمنمافوخماقاملالإو:ىئاسنلايعلاق«ةعيبلاهدهراكنالاىلعهل

لاقوأ(ةيواعمهركنإو(لسمةاوريفو(ةيواعمهركولو)هلوق-١٤

مغرلاقن:يوونلالاق6ءادوسةليلهدنحفهرأالنأيلاب]اممغرنإو

اذهيفو،بارتلاوهوماغرلابقصاللاكراصوةلذهانعمو،اهحتفونيفلارسكب

_٢١٣ -



قحلابلوةلاهيفوىنعلههركنمههرتكنإوملعلارفو،ننسلاغيلبتبماتهالا

.اريكهللوقلاناكنإو

يفركذيم)نيبانعءاوسبءاوسلبديلثعآلثمالإ(هلوو۔_١٥

ةياوريفركذو،نيريخألاىلعرصتقالب(.دييديلثملثم)هلوقملسمةاور
ظافلألاهذهركذداعأاغإو:ليق(لثمآلثمءاوسبءاوسالإ)هلوقىئاسنلا

افلاختناف{ةءادرلاوةدوجلاكةفصلاينةلثاملا(لثمآلثم)ىنعمليقو،ديكأتال

ًانيع»ىنعمو«ةمكلافةاواملا«ءاوسبءاو۔۔»ىنعمو(ةيل١فايوتساولوزجم

ماسمداز«ديبادي»هلوقىنعموهو«نيدلاهارترضاحبنيملاهارتارضاح«نيمب

٫\رميرحتىلعلدبوهو()ىمرأدقدادزاودازن(هلوقةاورفيئاسنلاو

.(سنجلاداحتادنعديباديلضفلا

وادازنه(هلوقاندّسقلةدابعثيدحالولو:هتايحةلاانعتمبطقلالاق

ماقليلدلالحلليقامك(ةئيسنلايفابرلااغإ)ثيدحلةئيسنلاب(ىبرأدقفدادزا

نريبارهعبةهعابتبابخوسنممدقتيذل١ةداعثدحنألعءانباحصأدنع

مدعفارهاظةنواعمىلمعهبةدابعجاجتحاناكولو،ندعبدبععيهتزاجإو

)ةئسنلايفابرلاامنإ(ثيدحلدتساهناسابعنانعيوردقو:لاق2هخسن

لضفلايفمكابرديبةديلضفلايفنأىلعةمألارثكأو«دقنلايفابرالهنأىلع

تعمتجاةمآلانا:مهاربانبفسويبوقعيوبأرهاملامامالالاقلبىةئيسنلاب
رصحلااذهنععجرهناهنعركذو4ةئيدنلايفابرلارصحهنافسابعناالإهيلع

لاقو&فئاالابهتومضرممايأةئسنلايفالديبةديلضفلايفابرلاتاثإىلا

نرخأتلاضعببجعتو:لاق،اهحتفالإمتيبأفابرلاباوبأكنعدسننأاندرأ

هنافضرقلاالإابرريخأتلاب(لثمآلثم)نأقيقحتلاولاق،بوقعيوبأهركذامم

نماهانثتساوهلضفبانلهللااهحاأأأبرةروصضرقلابابف:لقنأىلإابرريغ
؛مهنغةلايضرةنادبعوبأهمرحو،ةئيسنبوثبابوثعيبرلاهركذىمرحملاابرلا

-٢٧١٤ -



نإوطقل١مالككلذكوديلديةلضافملاممرحتىلإليعبوقعييبامالكو

ريغبوقميوأداعدايذلاعاجالاوكلذكيفمالكااتمدقو«ىفخأهايمناك

ملسابعنباعمحرو،مهدعبنموةباحصلانمرمتسمقابةلأسملايففالحلالبلسم

ضدبو(\{مدقتلاهثيدحنعديعسوبأهربخأنب>هعوحرانموضمبركذلبحصي

هيواعمىلعثيدحلابةدابعجاجتحاو{رمعناءوحراوركذوهعوحرركذيم

بهذل١غنيبوهو4دسافلامهعيلعنمىلعهبجتحااغإهناحصولخسنلايفانيال

وهوريختلاىلعضعباهضعبعيبهنألهميرحتىلععتموهو«مهتايطعأيفةضفلاو
.جاعأةناوزجانباهنمبئاغعي

'رمضافتمضعببعبناوبلاعبيفءاجام

٥.م . ٠

نعسابعنباثنعديزنبرباجنعةديبعويا-
١۔۔2؟ع۔“-۔إ.١,.إيالك.
الإنيدبعدبعمعيزاجتاونيريعبباريعبعاتباهنااينلا

."ديادياذهنا

خه»«

بوجوخسنىلإةراشإةدابعثيدحدعبثيدحلااذهبترملاركذاغإو

اذإنيدبعبدبععيبزاوجىلععاجالايوونلاركذو2مهضعبهبلاقامكلثاتلا
ثرداح“اللًاصراعمهنورالف.تايوراكلفلاخممهدنعوهوثادقنناك

حٍجرثفضراممهناىرننحنوةيوبرلاسانجألايفيواستلاولثاللةبجرال
يأ:ںلعقلالاق«نريعببريعبعاتبا:هلعفزاجأوهلمف:ةفعيتل١نألهبذخألا

.ديبادياهبهارتشا
_٧٢١٥



ندبعلجرهلىرتشا:بطقلالاق(ندبعبدبععيبزاجأو)هلوق_١
ةسخلاىوروث(ا)ديباديةعبرأبدبععيبًانيأحابأو:لاقڵهعيبزاجأفديعب

(٢)لسمىورو2ندبةدعىرتشاجتينلانأراجنع(")يذمزتلاهحتوعو

هنأرعشملوةرجملاىلعثَطيبنلاعيابف"دبعءاجلاقرباجنع)هظفلو«هانعم

«نيدوسأنيديعبهارتشافڵهينب::نلينلاهللاقف،هديربهديسءاج«دبع

))ةحامنباوملسمودمحاىورو)؟وهدعأهلأسلىتحدعبادحأعيابيمش

.يلكلاةيحدنمسؤرأةعبسبةيفصىرتشا:نلعينلانأسنأنع

ةلايضرسابعنإمالكنماذه:(ديبادياذهنأالإ)هلوق_٢

ىورو«زئاجديباديناكاذإدحاولاسنجلايفلضافتلانأنبيلهركذو0اهنع

عينعلثمينلايهنلاقةرثمَسنعنسحلانع:0ث)يذمزتلاهححصوةسجلا

،ةرمسنبرباجةاورنمهلثمدمحأنبةللادبعىوروىةئيسنناويحلابناويحلا

نمهريغكناويحلانأىلعلديوهو،كلذدييقتيفسابعنباهلاقامديؤياذهو

نمءيشميباندنعزوجبالف،عنتماعنتمااموهريغيفزاجهيفزاجام7سانجألا

&] ةئيسنناويحلابناويحلاوديلاعيبباب]يف ) ١٠٨/٣ ( يراخبلا )١(
. هماعةنومضمةرعبأةعبرأةلحاررمعناىرتشاو:هتياورصنو

ءارثفءاحامبابيفثيدحلاو{)١٩٣١ةيرصلاةعل(يذمزتلا(٢)

.٢٤٧٥:[نيدلابدبلا
} ] الضافتمناويحلابناويحلاعيبزاوجباب]يف )١٢٢٥٣ ( ملسم )٣(

. ١٢٣ ثدحلامقرو

ديالضافتمناويحلابناويحلاباب]يف(٧٦٣,٢)ةجامنبننس)٤(

.٢٢٧٢ثيدحلامقرو[ديب

٢٤)يذمرتلاحيحص(ه) فلاويملاعيبةيهاركيفءاجامبإنف(٥)
.ةثيسنناويحلا
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هريغوةفينحوأولبنحندمحألاقكلذبوكديباديزوجو0ةثدسنسنجكلذ

ًاقاطمالضافتمًةئه۔نناويلابناويحلاعيبانموقنمروجلازاجأو6نبيفوكل١نم

&مهيلعدربةرثسثيدحو«هلبقاممبرقأوهوسنجلافلتخينأكلامطر:و

ىلإيعادالو«ليوأتلافاكتبىرخأوهيفنعطلابةرممهنعباوجلااوفلكتو
.ملعاهنلاوهلككلذ

رغلا,رمخلاعبىفءامام

"يردلاديسأنعدزنبرباجنعةديبعوبأ--٧٠٥

نالوسرنأ ."‘سنجرتءاج"الجررييخىلع"لمتنساوملج
0١۔..ِ . ّ .. ٤٠

هللاوال:لاقف؟اذكهريخرع"لكأ:قلطهللالوسرهللاقف
.-..-ِ.ت...,ه

لاقف.ةثالثعاّصلاونبعاصباذهنمعاصلاذخانلاننإ

اردلابساومهاردلابهجلا'عي'لمفتال»:لوا مهاردلابحاومردلاب.اعيلعفنال»رتنعههلوسر

.("ابنج

هخه٧٣

ي)٢( زاخلااضرأهاورثيدحلا:)يردلاديعسيانع(هلوق _١

دعسوأانثدح:لاق.رمحرلادبعنبةلسيبأنع والنسائي)٤( ومسل)٢(

٠ ديحلارمتلا:بنجلا (١(

عيبابڵرمتلابرمتلاعيبنملوألاثيدحلا)٨/٣(يراخللا(٢)

.رمتلانمطمللا

.٩٨ ثردلامقرو{لئعالثمماعطلاعيببابف (١٢١ ٥٣ ) ملسم (٣)

. عيببابنم الضافتمرمتلابرمتلا )٢٢١/٣( يئاسنلا )٤(
_ ٢٧١٧ _



نيعاصلاعيبنفوعةنالوسردهعىلعمامتلارةزرانك:لاقيردلا
ةطنح٠يعاصالوعاصبرمت"يمعاصال:لاقفةفهنالوسرثالذغلبف،عاصلاب

.نيمهردبامهردالوعاصب

.اهيلعالماعلمجيأ:(لمعتسا)هلوف_,
ةددشمءايفيازفةجممةيزغنب"داوسهمساليق:)الحر)هلوق_٣

يلَبنممهلفيلحوه:ليقوثراجنلانبيدعيبنميراصنألا{ةيطعك
نبالاق{ةعاضقنبفاحلانبورعنبا ةعةالوسرلماعناكوهو:ريثألا

يئاسنلايفو‘عمجلانمنبيعاصبًاعاصهنمىرتشادقسنَحرمتبهاتأفربيخىلع

لاقن؛اذهاملاقفي"ينربآرمتبفةلالوسرلالبىتأ:لاقديعسيبأنع

ڵهبرقتالابرلا؛ني۔ءع!.وأ:تلعةنالوسرلاقف«نيعاصبعاصهتيرتما

رلااهلوقيةملك«..وأ»هلوقو اسهو4عنجوتلاوةاكشلادنعلج واولاةنك

اهورسكوواولااوددشاميرو««»٠7اولاقفآفلأواولااوبلقامبرو2ءاملاةروسكم

/.«هوأ»اولاقفءاملااونكسو

هرخآوةنكسمءايوةروسكمنونفةحوتفممجن(بنج)هلوق_٤

'هفنشحهنمجرخأامليآو،بلصلاوهليقو«رمتلانمبًدطلاوهليقڵةدحوم

٠ديحرتوهليقوثهريغبطلتخنالامليقو{هئيدرو

نيعاصلاوثسمو()يراخبلاةاوريف:(ةئالثبعاصلاو)هلوق_ه

ىتح«هريغنمريثكلايفبينجحلانمليلقلانوذخأيمهنأىنعملاو7ةينثتلابةنالثب
.نيئلثلاوفسالانودبزبما

رتعيبدارأاذإبابنملوآلاثيدحلاوهو،()١٠٢/٣يراخبلا)١(

.هنمريحرمتب

س٢١٨



نمعقاولاناكناف{لضافتلانمكلذياميأ:)لعفتال(هاوق._٦

كديباديناكنإوثاعامجإمرحملاهنأللكلادنعرهاظفثةئيسناعيبلماعلا

،دحاولاسنجلايفةلضافملاعننرلةجح"وهفثيدحلاقايسنمرهاظلاوه

يبأينيدحيفمدقتاموحنىلعهيفمالكلانوكيو،ديبادياميبناكولو

.ةدابعوديعس

رمتلاوه:ليقثميلانوكسومجلاحتفب(عمجلاعب)هلوق_٧
لكوهليقو«هتئادرلالإطلختامو،هيفًابوغرمسيلوةقرفتمعاونأنمطلتخملا

.همسافرعيالليختلانمنول

نأكف7مهاردلاببينتجلارتشايأ:(ابينجماردلابعتباو)هلوق_ه

نوضرالوهردقبءيدرلاةلباقميفديجلانمنوطعليالرمتلالهأنإ:لاقلماملا

نأويتللتعهلنيبف؟ءيدرلانممنديزنله،ديجلاانعباذإ.لعفنفيكفهب
هيفسيلو«ديحلاهبيرتشيمشدقنبهئيدرعيبينأهلينبنيديجلاليصحتدارأنم
اذهلهنأكف5عاباذإاملمشيهقالطابنكلديجلابحاصنمءيدرلاعيديهنأ

زاوحىلعمهذعبهبلدتساقالطالا {ةنرَعلاعيبوعئارذلاعيدبفوررملاابرلاةليح

هنمبينجلاعئابنوكينأنكمو0ًابينجمجلانمثبيرتشينأمم.رمأاولاق

يبلانألهلامنيعيهيتلامهاردلاهيلاتداعدقنوكيفمجلاهنمىرتشايذلاوه

لزنيلاصقتسالاكروعلاهنمعابنمريغنمبينجلايرتدينأهرمأيملوهلو
.موهاةلزنم

طقسةروصيفاهب-لهعاذافلمشيالقلطملاو{قلطمهنأببقعتو

هنمعابنعءارثلازاوجىلعهبلالدتسالاحيالف{اهريغيفةبجاجتحالا

.ملعأةناواهنيبةعلسلاكلت

ول
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امملاعبفهعدرزاسءامام

رء7.

يردلاديعسيلانعدبزنبرباَنجنعةديبعوبأ-)٧
اهعيهيتثلنر٢ايارمل.بحاصل١َرصَخرةلدللوسرأ

.ارعاهمرخ

نباديزنعاضيأ"كاذانغلبو:"رايتلاق:عيرلالاق

لخم(ايارَسلا):عدرلالاق.زيلوهلللوسرىلإهعفرتبان

قيرطالكلذدمبهل"لوقيمثرخاللاهرمألجرلايطعي
.رعاهصرخماهعيبينأالمهللا'لوسرهلصّخرف9يلعكل

خهخهخ«

ديزثيدحيناثلاو{ديمسيبأثيدحاهدحأ:نيثيدحكلذيفرك'ذدقو
ملسمو(١)يراخيلاوأطوملايفكلامدنعوهوثاغالبرباجهاور«تباثنبا

يذمرتلاويراخبلاودمحأىورو،تباثنبديزنعرمعنبةلادبعنععفاننع

ةنبازملانعىهفينلانأةهحيبأنبلهسوجيدخنعفارنع

يذمرتلادازدمحأهاور«مهلنذأدقهنافانارعلاباحصأالإرمثلابرمثلاعيبنعو

١ .ايارعلاريسفتنابنملوألاثيدحلاوهو)٩٩٣(يراخللا)(

٢٢٠ _



.هصرخبرثلكنعوثبيبزلاببنعلاعيبنعو
صخرأةاوريفو،صيخرتلانمديدشتلا:(صخر)هلوق-١ ةزمحلا

،اعونممناكامةحابتسايفةصخرلالذبوهودحاوىنعمبامهراكوصاخالانم

عيبيفو2يمانلابابيفمدقتملا2_)ةنبازملاعيبنعيبنلانمىثتسمايارلاعيضف

.ثيدحلااذهليقروكذملاالضافتمرمالابرمتلا

لخنايارعل:عيبرلالاق‘ةيتحتلادشوةلمهملاحتفب(٩)ةئيرععمجايارسلاو

هلصتخرفث"يلعكلقبرطال:كلذدمبهللوةيمثرخآللاهرمثلجرلايطب

رمثةيطعلصألايفيهو:هربغلاقو،ارمتاهصرخماهعيبنأةتتَعةنالوسر
اكهلرمئالنمىلعكلذبعوطنتبدجلايفبرعلاتناك5ةبقرلانودلخنلا
:لاقيوثةبقرلانودنبالاةيطعيهو(")ةحينتلابلبالاوأءالابحاصعوطتي

(٤لهتاوخأكحنعتدرفأاذإ:ى[رعليءارلارسكونيعلاحتفبلخنلاتّيرع

نعيهنلايفءاجامبابيف١٨٠ةحفصلاوه٧مقرثيدحلايف)١(
.ةلقاحلاوةنازملا

، اهماعةرمثهلبهو:ةلخنلاهارعأو:(ارع)برعلاناسليف )٢(

: يراصنألاتماصلانبدبوسلاق.ةارعملاةلخنلا:(ةئبرَسلا)و

,عئاوملانينسلايفالرعنكلورةيتبج"رالوةاهنتسبتسب
اهطمتةاشااوأةقانلاكنبالاهحنمةحرنلا:هحاححصيفيرهوجلالاق(٣)

لهأ“ةقانهلبإنمحنميدحأنمله:ثيدحلايفو،كيلعاه“دريمثاهبلتحبكريغ
؟ملردالتيب

٤ ىرعَييرعنمةذوخأمهيرعلانوكتنأزوجتو:يرهزألالاقو)(

ىنعمبةليفةيرعيهفاهنمتجرخونئاحيأ،مبرحتلاةلمجنمتيرتعاهنأك
َرمتانالف"نالفىرعأو:يرهزألالاقو5ةلجلانمةانثتسملاةلزنمبيهو.ةلعاف

.فورعمولضفوهانإو،عيباذهيفسيلو،اهبط"رلكأياهايإءاطعأاذإ:ةلخن

_٢٢٧١ _



{ةلخنلالحرلاُلجرلايرشنأهرملا:كلاملاقو4اريقفكلاملااهاطعأنأ

بهاوللهل"بوهوملاصخربو{هيلعهلوخدبىذأتيمثاهرمئهلبهوأاهبربيأ
لحرلايرتشينأاياردلانإ:ىعفاثلالقو«سبالرمتبهنماهطريرتدينأ

نوكينأثلامطرتشاو3لالايفضباقتلاطرشبرمتلانمهصرخةلخنلارمت

{هغًوسلبهذلاو‘انأةئمسنلاعيبنمةانثتسمهدنعيهف‘الحؤمرمتلا

يف(ا)قاحسانبالةو،ليلدىلإجاتحيدييقتلاو،قالطالاهيلعلديثيدحلاو

نيتلخنلاوةلخنلاهلاميفهلبهيألجرلالجرلايرعينأ:رمعنبانعهثيدح

:نيسحنبنايفسنعدمحأجرخأو«اهصرخلثماهعيبيفاهيلعموقينأهيلعقثوف
رفاهباورظتنينأنوعيطتسيالفنيكاسلبهوتتناكلخنايارملانأ مملصتخ

يرتدينأةيرملا:يراصنألاديمسنبىيحملقو.رمتلانماؤاشامباهوعيببنأ

.؟رةاهصرخمابطرهلهأمامطلتالخنلارمثلجرلا
نباهبمزجواهر۔كبليقو،ةمجسلاءاحلاحتفب(اهصرخ)هلوق_٣

هيفامردقبهانعمو:لاقرمثأحتفلا:لاقويوونلااهزوجو0حتفلاركنأويبرملا

ءيشللمساوه:لاقرسكنموثلعفلامساوه:لاقحتفنفف،ارمتراصاذإ
.سأدنحلاونيمختلا:ص"رلالصأو{صورحلا

.ديزنباينعي:(راجلاق)هلوق-٤

هغلبيأ7انارملاعيبيفصيخرتلاثيدحينعي:(كلذانذلبو)هلوق_ه

ىورو.مدقتلادعسيبأثيدحلشمروهشلايباحصلاتبنبديزنغكلذف

صخرألتكةنالوسرنأتباثنبديزنعرمعنبةللادبعنععفاننغكلام
هنعهجرخأو&أطوملايفهركذثيدحلاو،اهصرخماهعيابنأةبرملابحاصل
-

يفو)١( يفقحسانبالاقو:ايارملاربسفتبابيف(١٠٠٣)يراخبلا
.ثيدحلا.اهنعةلايضررمعنبانععفاننع.هثئيدح
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.تباثنبديزنعملسمو(١»يراخبلا

اذه:(ارةاهصرخماهعيببنأقلعةنالوسرهلصخرف)هلوق-١
صصخو(ةرمتسمةتباثكلذيفةصخرلانألدي،هنعةلايضرهمالكنم

صخرأةمةنالوسرنأنيخيثلادنعةريرهيبأةاوريفامبثيدحلامومع

ةصخرلاف{.ةاكزلايفباصنلاردقثلذ،قسوأةسمخنودامفاهصرخمايارملاعييف

نوكيالبادنلاردققوفامو،ةرورضلاوأةجاحلالجألكلذنودايفتقوامنإ

ةيعفاثلاقثسوأةسمخنودايفةصخرلارصقبلاقنعو2ةراجتالالإلاغ

عيبوميرحتلالصألانأل:اولاقكلامنعلوقوهو{رهاظلاُلهأوةلبانحلاو

رصقو،كشلاهيفعقوامىقليوزاوجلاهيفىنئقحتيامبذخؤيف،ةصخرايارملا

الو،ةلخننم,ةلخنرتلجرلالجرلايرعينأيهوءةبهلاىلعةيرملاةفينحوبأ
هطعيوثالذسباحنألص:خرف2ةيلاكلتعجربنأهلودبيمش{كلذمناسي

نعيهنلامومبهذخأكلذىلعهلمحورمتهصرخببطرلانمهلهبهوامردقب

.رمتلابرمتلاميب
يذلا:رذنملاربالاق،ثيداحألايفايارملاءانثتساب--7

ةعامجةياورنمدحاوظفليفرمتلابرمتلاعيبنعهنيذلاوهةيرملايفصخر
سيلامعبتال:جهلزةعمميلستلايفنذالاكلذريظنو:لاق،ةباحصلانم

.ملعاهللاوكدنع

-س

:هدنسو{ةنبازملاعيببابنمسماخلاثيدحلاوهو)٩٩/٣(يراخبلا)١(
نباديزنعرمعنبانععفاننعكلامانثدح:ةملسنبهنلادبعانثدح

.ثيدحلا.تباث

۔۔٢٢٣



ہفمصل,رر7ءاح:'اوناوبحلاضارفسافامام

...7

فانعساحنانعدزنراجنعةديبعوا_٧٢

٣٣ے¡}]\هتناإو>2.۔ه۔.۔هتااح>:
ًاركَنةفعهللالوسر"فلْسَتسا:لاقةلقعهنلالوسريلوم'مفار

٤,۔_-۔ى--: ٠- "٦هسه2},د2-.ء٤٤. ."ةرذكبلجرلايضقأنأيرمأف«_ةقدّنصلا"لبإهناخ

هضثا:لاقفرايخ"اّعابرًالج"الإلبإلايفدجأم:هلتلشف
.ءَضَفمهُشَسحاسانلاًريَخنإفها

جهج٨٣

وهو‘يراخيلاالإةعاجلاهاورثدحلا:)عناريبأنع(هلرة-١

ةناوردانألافئاطلنمهضف6عفارينأنعسابعنباثدحنمفنعلادنع

.كلذلثمهلمدقتدقويباحصنعيباحص

ليقو«تراثليقو{حلاصليقو0مهاراليقو{ملسأ:ليقعفاريبأمساو

ليقو،ديزبليقو،نمحرلادبعليقو،راسيليقو،نانمليقو،زمره
ىلوميلطبقلاملسأهمسايفليقامرهشأ:ربلادبعنبالاق،ةرشعلاوقأ:نامرف

ناك:لقو&اددباموادحأدهشو0اهدهشيملوردبلقملسأةنيتلالوسر

ةفالخلوأيفتامو6ثيداحأهنعىورو.هقتعأف:لمينالههوفسال١ىلوم

.ناثعةفالخيفليقو،حيحدلاىلعيلع

دقوبلطالهيفنوكتنيسلاليقو،ضرتقايأ:(فلستسا)هلوق_7
.ضامنعرابخإهنأل|كلذكانهيهوقيقحتالنوكت

ج۔٢٢٣٤



لبالانم'يتفلاودو:فاكلاذوكسوةدحوملاحتفب(رثكب)هلوف_٣
هيفو،ثانالانمةيراجلاكقونلانمةيتفلا'صومل.ةلاو،روكذلانممالنلاك
!ههركيناكدقوندلابهتسذرمعفيكليقناف،ةرورمذالندلاذخأزاوج

ةلذموليالامههناف:رخآىنو0نيشهنافنيدلاومكاياو:ثيدحيفلاقو

!مرخألانمذيمتستامرثكأام:ليقىتح«هنمذوعتيامًاريثك.ناكو7راهنلا

ةرورضلَنيادتانإهنأببرجأ.بذكفثدحمرغاذإلجرلا"نأل:لاقف
ءاحطبنوكشنأهريخانآلةرورضال:ليقناف،اهلهزاوجىففالخالو

لدعامو«ةعانقلاوايندلانملالقالاراتخاهرتيخالهنأببيجأزابهذهلةكم

مومذموهاغإنيدلافاذأويةمزالةرورضلاف4هللاعجريالهيفأده'زهنع

؟اهنمموصعموهوةروكذلامزاولاكلتل

.ةاكرنايأ:)ةقدصلالبإ(هلوق-:ب

.اهنميضقيفيكفةلسهلهرعتالةقدصلانأبلكشةساو

:تالاتحاببحأو

.ليقكهيلعاهمرحتلبقاذهنرأاهدحأ

هريغوأ٥ارسنإةفهلتراصمشمهونوءارقفالاهلعتنابدقةقدصلاانألهتحاپزاثو

{ةقدصلالهأنمدحاولناكاغإطهضارمقتسانوكينألم"حاهثلاثو

ن-ىضقفيك:لاقيالف4هيلعةقدصءيئاالضفنوكيفنيمرانلانمناكف

ينلاىنأالجرنأ:ةررهينأنعو؛؟مرااهقحتسيامَدوحأةقدصلالبإ

بحاصلنافهوعد":لكلاقف4ه٫احصأضمبهبمهف،هلظاغأفهاضاقتينل

لثمأالإدنالةةنالوسراب:اولاق،هنسلثم٠انسهوطعأ:لاق7الاقمقلا

١ ةللاطملازاوحلعليلدةررهيأثدحيفو©هرمعبلثمهل7يأ)(

هفاصنإوةلعينلاقلخ:نسحىلعليلدكلذكهيفو{هلجأ“لحاذإنيدلاب

هىتحهيلعظلغأنلهتلماعمنسحو .ًالاقمقحلابجاصبلنافهوعد:لاقفهباحصأهب

٢٢٥ ١٥-م۔.



كلذنألمتحيف،ءاضقكنسحأمكريخنافهايإهوطعأفرتشا:لاق،هشسنم
ةريرهوأظفحو.ةقدصملالبإنمهلصأنأعفاروأظف{ةدحاوةيضقهلك

.ملسملظفالاو(١»نيحيحدلايفةريرهيبأث.دحو«ءارثلا

هنادمحأدنسميفولجرلاكلذ"مسإمل:(لحرلايضقأنأرهلوق_ه

يئانلايفنكلثوههنأمهفيامضابرملانعيناربطلاطسوأيفو5يبارعأ

.ضابرمالاهوحنعقوويبارعألتعقوةصقلانأكف«هريغهنأيفتقياممكاحلاو

.هنمفلستيذلاهركبلثماركبيأ:ثزنأتلاءاتب(ةركإ)هلوقف١٦

وهو:ةيعارلاىثنالاوءارلاحتفوءايلافيفختب(ايعار)هلوق_٧
ةمباسلاةنسلايفهتيعابرريعبلاىقلأاذإ:يورملالاق«ةمباسلاةنسلايفلخدام

.اهبناجنمايانثلايلتينلا:ةعبرألانانسألاتايعابرو،يعابروهف
اذهلقفويةنانأدارأليق:(ءاضقمهنسحأسانلاريخنراف)هلوق٨-

رعشيالهلىطعملاناف{رسلاةقدصبقحاللاينلامركلاوهو:ليق،سانلارايخ

زاوجثيدحلايفو٨("دادووةبحصكلذ'ثروبوةينالعيف“رس'ةقدصهنأب

هنأل:اولاقنويفوكلاهزاوجنمعنمو،روهمجلاىلإلوقلابسنوناويحلاضرق
،فلسإكناويحلابناويحلاعيبنعيعىهندقوڵصوصخمعيبلانمعون
رضرقن«لاتحالابلبقتالخسنلاىوعدو،مهيلعدريثيدحلاو مهاردلاكرئاجناويحلا

هزاجأوىجورفلاةيراعىلإيدؤيهنألزوبالاهضرقناف،دئالولاالإريناندلاو

. لبالاضارقتسابابنمثيدحلوأوهو ١ ٥٣٣ ) قالوب)يراخلا )١(

ثروامعهنافملسلاهيخأعمنواعتنلالةعفنفلوةدايزلابضرقلاسكمب(٢)

ةفرعملايفيقهيبلاهحرخأامةمفنملاضرقلحمدعىلعلدياممو{ةوادملاودقملا

٨2ابرلاووجونمهجووهفةمفنمرجضرقلكهظفلبافوقومديبعنبةلاضفنع
نباومالسنبةنادبعوبمكنب"يبأودوممنبانعىربكلاننسلايفءاورو

.مهيلعفوقومسابع

_٢٢٦



ضعبويفاثلاباحصأضعبهزاجأو،هضرمتتساامريغدرينأطرسنبةيكللالاضمب
فاسلانعنيمرحلامامإيكحدقو،ضرقتسماىلعهزطومرغنميفةيكلالا

نملضفأوهامدرزاوجهيفو،دئالولاضرقنعيبنلاةباحصلانعيلازنلاو

:ةيكلاملانعوروهجلالاقهبو،دقعلايفكلذةيطرسثعقتماذإ!٨ااضرتقملالهلا

ءاضقلايفةدايزلازاوجنممزليالو0اقافتامرحدقنلايفةدايزلاتناكنإ

.لحتالفةوشرلاةلزنعاهنألءاضقلا:ليق،اهوحنوةدملازاوح

انثناويحلا.لعجبنأزاوجاهدحأ:نيئيشىلعحاضيالايفهبلدتساو
نسوصوصحمفصوىلعاذكنسيفاروثاذكواذكبهرادهعاباذإامكءايشألل

ضرقلايفتنىثهزأكم‘ةمذلافناويلاتورثهدنعلالدت۔الاهحوو٠مولعم

.ملعأةناوفلسلاونيدلايفتثيكلذكبابلاثيدحل

ىالامرحيىفءامام

.,اإ;هتالع.:أ :لاقتينلانعسا.ءنبانعرباجنعةديبعوبا-٣٣
٠.ه7َ؟ 7 1 َ ٢!ا.١١٠

١ رفوبلو\ربعصمحرينهوانمسالفانلدعن4وال«

.انليلوبسيلينعي:«انمسيلف"انريبك

خ٭»٧٨٢

...-

كلذناكةيقبلانمهلئلحوهقحنودضرقلاضرتقملاىضقاذإامأو)١(

مهتلأسف»:هيفوهيبأنيديفرباجثيدحبهزاوجىلعيراخبلالدتسادقو4زئاج

.«يبأاوللحويطئاحةرمتاولبقينأ

-٢٢٧



هانعم:ليقو4انل"يلوسيلينهي:)انمسالفانشنمدآلأ(هلوق_١

لجرلالوقباك،يتقبرطنسحويلمعويلمبىدتقاويدهبىدتهانتمسيل
انيلعلمحنم:هلوقلثمهرئاظنفاذكهو«ينمتسل:هلعفضراذإهدلول

سب:لوةيواذهلثمريسفتهركبةندعننايفثمناكوأانمشيلفحالسلا

{رجزلايفغلبأوسوفنلايفعقوأنودلاهلبوأتنعكسميلب«لوقلا'لثم
نعيئاسنلاويراخيلاالإةعاجلاىوردةو4هيلخعمجبوهوشلاممرحتهيفو

لولبموهاذافهيفهديلخدأف5اماعطعيببلجرب"رمتفطينلانأةريرهيبأ

.انمسيلفانشعنم:لاقف

ةمحرااو6نيسلانمريغصا١ينعي:)انري:صمحرمنمو(هلر_٧٢

.هتعالموهيلإناسحالاوهيلعةقفشلاو

ةبيشلاوذوهو5نيملسملانمريبكلاينعي:(انريبكرتقويملو)هلوقو_٣
يفهتلزنمىلع"ركهردقبقيليامبسحبهليلبتوهميظعت:ه؛ريقوتومالسالايف
هدعبو(دهازلاةبشلاوذهدعبواهريغنملضفاملاعل١ةسشلاوذف6مالسالا

الو،هنمربكألامظعيانسر:صألافلضفلايفاوواستناف،لاحلاروتسم

«مرحلابيشلايفغلبولوهماكحأفلاخوةللادودحىدعتنممالسالايفميظعت
لوسرةقيرطىلعيذلاريبكلادارملانأىلعهلدي(انريبك):وللعهلوقنأل

ةءاربلاانيلععرشلابجوأدقفقسافلاامأ،ىلامتةناندبءافولانمعةا
٠ملعأهللاوللامتهنلارمأىلإعجرىتحهتدعاموهنم

_٢٢٨_



ىمسالافرم:ماىفءامام

فلتخااذإ»:لاقمالسلاهيلعهنعهقيرطنمو٤

."ثيدحلا«ناسلا

لاق:لاق"تماصلانبةدابعنع"ميرلالاقو٧

.(-فيكاوعيبفناسلافاخااذإ»::هللالوسر

جه٭+

. ())مدقتلادنسلان4سانبعنباينعي:(هقيرطنمو)هلوق -١

:كلانههصنو(؟”طرنلاعياىفهمدقتىلإةراشإ:)ثيدحلا(هلوق_٢

م"دقتدقو(«هنعكتيجامالإمتتشفيكاوميبفناسنجلافلتخااذإ»

.ثلأنههحرش

.اضيأةدابعقيرطنمثدحالتاثإ:)تماصلانبةدابعنع(هلوق_٣

،ةدابعوسنأنعيطقرادلاهانعمجرخأدقو،سابعنباقيرطنمتبثامك
فانصألاهذهتفلتخااذاف»هلوقىفهانعم(")لسملو،هبسأبالفناعوذلافلتخااذاف

؛ةثعينلانعرابعنبانعديزنبراجنعةديبعوبأ:وهدنسلاو)١(
.بطقلاةخسنيفهركذو

١ . ٥٧١ هقروطرللاورايملاعيبيف )٢(

مقرو،[دقنقرولببهذلاعيبوفرصلاباب]نم١٢١١/٣ملسم)٣(
.٨٣و٨١ثدحلا

- ٢٢٩



نماضيأهدنعو،«ديبديناكاذإههلوقهيفدازنكل(متثشفيكاوميبف
.هناولأتفلتخاامالإىبرأدقفدازتساوأدازنمف»ةررهيبأثيدح

صوصنملاسانجألانمناكءاوسابرلاىنعميفسنجلارابتعاىلعلديث,دحلاو
ةيرهاظلاترصقفكلذيفسانلافلتخادقو،اهريغنموأثيداحإلايفاهيلع

يفاهريغاهبقحليالهنأاومعزوثيداحألايفةروكذملاسانجألاىلعابرلاح

.ةلعلاىفاهكراثياماعقحليهنأىلإءاملعلانممهادعنمبهذو«كلذ

{نيدقنلاادعايفمعطلاوسنجلايفقافتالا:ليقف؛يمامةلعلايفاوفلتخاو

:تلمهلوقبملمارابتعاىلعلدتساو‘تانوزولملانماهريغ\قحليالفامهامأو

ةانتا:ليقو،تايتقالاوريدقتلاوسنجلاةلعلا:ليقو{مامطلابماعطلا بوجووسنجلا

ينةلعلا:ليقو(نزولاوليكلابردقتلاوسنجلاةافتااهعيجيفةلعلا:ليقو4ةاكزلا

لينلابحاصهسنو٤ةدايزااولجألالوصحوسنجلاقافتاطرشبةيلالاكلذ

.ملعأةناوهلككلذعاتجابالإمهدنعابرلاققحتيالفانرثكأىلا

77ءامام

٠-مء.ء

ينلانعسابعنانعراجنعهديبعو١جرخاو>٧٦

.ع¡..ت4ه,717٠3ش.

نا)اهلالغةدشلهنسماعيمس\عإو(هنسماعلئسهنا:ن

ضراتلا»::هللالوسرلافعنتمافقاونسالامُهلع٢رسي

.«“ًهللااولأسانكلورعسلاوه"طساب

خه٭٧
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('االغ:لاقسنأنع(»يذمزلاهحصويئاسنلاالإةسجلاجرخاو

نا:لاقفثترطسولةنالوسراي:اولاقف،متةنالوسردهعىلعرعدلا

الولجوزعةناىقلأنأوجرألينإورمسلاقزارلاطسابلاضباقلاوهةنا
.لامالومديفهايإاهثتلظةظعدحأينملظيالو

ماعيمساغإ:سابعنالاقڵنونلاوةنمهملاحتفب)ةنسماع(هلوق١-

:لاقي‘بدلالعقلطأمش3فورلانامزلاةنسلالصأو‘اهئالغةدثلةنم

سرفلاىفةبادلاوحنةبلاغلاءامسألانميهو،اوطلأواوبدجأاذإةنسلامهتذخأ

..اوبدجأاذإ(اوتتنسأ)يفءاتاهمالبلقباهوصخدقو،لبالايفلاماو

ناطلسلارمأينأوهو.2ريستلانم:هلوأمضب(رتعسينأ)هلوق_٢

مهتعتمأاومسيالنأقوسل١لهأارمأنماسملارومأنم"يلونمركوأهباونوأ

.ةحلممناصقنلاوأهيلعةدايزلانمعنميفاذكرعسبالإ

يأضباقلاىنعمو،‘لجوزعهللناتفص:)طسالاضباقلا(هلوق_٣

طسابلاىنعمو؟عزمأربصيأارابتخاهنعهسبحنأءاشنمعقزرلاضبقب

)١ راذثبنبدمحمانثدح:هدنمويذمرتلايفبابنم0٣٦يذمزتلا(

هظفلوسنأنعديمحوتباثوةداتقنعةلسنبدامحاثدحلاهنمنبجاجملاانثدح

:لاقفثانلر"هسةنالوسراب:اولاقفلطةنالوسردهعىلعرعسلاالغ:لاق
دحأسبلويبرىقلأنأوجرأليناوقزارلاطسابلاضباقلارطسلاوهةلانا

،حيحصنسحثيدحاذه:ىسيعوبالاق.لامالومديفةلظمبينبلطيكنم

٠ثيدحلامقرو'ريعستلاںاب»نم٢٧٢٣دوادوباو ٣٤٥١

رعسلاالغلاقيهنأل،خسانلاوهسنموهو،رعسلايلغ:لصألايفو)٢(

٠هبضغدتشا:لجرلايلغلاقيو،تيلتغالوىلغالردقلاتلغو

- ٢٣٧١



.ةكحلاهتضتقامبسحم؟رفكيمأركشااناحتماءاذينملقزرلاعسوبنأ

رعسملاناىلعهر“لدتةساو6ريهسآل١ردقميا:)رعسلاوه(هلر_٤

.ةفورعملانيعستلاوةعستلايفرصحنتالاهنأوىلاتهللاءامسأنم

دنعو،راعسألاصخرهنماوباطأيأ;)ةيااولأانكلو(أرق_ه

لاقف7.0هنالوسر:لاقنلحرءاح:لقةريرهيفأنعدواديبأودمحأ

ضفخمةلالب:لاقفثرَءسةلالوسرل:لاقفرخآءاجش{هللاوعدالب

{ةلظمهنأو0ريعستلاميرحتىلعهانعيفاموثيدحلابلدتسادقو4عفريو

رومأممامالاو‘مهيلعرححريهسآلاو3مهلاومأىلعنوطلسمسانل١تنأههحوو

7ىلوأنمثلاصخربيرتشملاةحلصمىفهرظنسيلو{نياسملاةحاصمةاعرب

نمنيقبرفلانيكمتبجونارمآلالباقتاذإو،نمثلاريفوتبعئابلاةحلصمبهرظن

:ىلاعتهلوقلفانمهبىذضريالامبعيببنأةعلسلابحاصمازلإومهسفنألداهتجالا

نعيورو.0ءاالنىلاروهمجبهذاذهىلإو)ضارتنعةراتنوكتنأالإه

هناثرداحألارهاظو«هيلعهدرتبابلاث.داحأوىريعستلاماماللزوجحمهنأكلام

كلذىلاو4هربخوبوللانيبفرفالوؤصخرلاةلاحوءإلنلاةلاحنسفرفال

٤دودرموهوخءالذلاةلاحىفريسلازاوحةصفاشالهحويفو)روهلالام

لزانلالهألليقو‘ةم٢لاويمدآلاتوقادعايفريعستل١سانل١ضعبزوحو

صيصختلاوثمهلوحفورعلامئاقلاقوسلارعسىلامهلزانمرامسأاودربنأ
٠ملعأةناوةلدألاحئارصصيصختلضهتنيالىناملابسانلاوليلديلإجاتح

مفلاسرمايف؛امام

ةنال..:..1 ةللثالوسرنع"ةريرهيأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ٧-
قَحأوهفهنيسبهلاملجرلا"كراف'ستافأ"لجر"امملأ»:لاق

.هريغنمهب
»++×٭×٭+
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هركذبراشأىلاعتتاهمحرهنأكوةريرهيبأث,دحممرذلاسالفإيفءاح

اذإكلذكو:اولاق،سالفالابعيبلاخسفىلعه,ضعبهبلدت.اامىلابازلايف

عماجسالفالاىلع[..اقبرهوالادعهتردقعمنملاءادأنميرتثغلاعنتما

هخسفنيالناءادلالوةنمحصألانأرجحنباركذو{كاحهيلالوسؤلا.رذعت

الوطا"0٠ يفكلامآضيأءاورثيدحلا:(ةريرهيبأ:نع)هلوق -١

. هخيحتيف(")يراخبلاو
طرللاةغيصًبانم"بونيمسايهويأنمةبكرم:(ايأ)هلوق_٢

٠ةديزلاةمهملاامو

سيلوآيأن.لدبعفرلابوهيلايأةفاضالرجلاب:(لجر)هلوق_٣
.ناسنإدارملاو"يلاغلحرلاركذو{ةدئازاموحرطااةينىلعهنملدنلا

راصهنأكلجرلاسلفأ:لاقي،هدنعامبهذيأ:(سلفأ)هلوق-٤
ريناندومهارداذناكنأدمبسولفاذراصهانعملاقيو6سولفهلسللاحىلإ

©رعلاةلاحيلارسالاةلاح.ءلاقتنالاهنقيقحو٤سنلافمعجلاوسلفموهف

امع.درامزقنماعرس:و4ضرعالوهلنيعالنمةفلسلفلا:ليقو

.نويدلانمهيلع
.دحويأ:)َكردأف(ےلوف-ه

ظفةلو4ماثهنثرالانبنمحرلادبعنبركبيبانع:هدنسو))١

نمهعابيذلاضبقيملو،هاتبايذلاسنفافاعاتتمعابلجراميأ:.ثيدحلا
عالا"بحاصفيرتدلانامنإوكهبقحأوهفهنيبهعاشتشمدحوفاتشهنمث

٠لسرموهودوادولاهاوروءامرثغااةوسأ

‘ ضرقلاوعيبلفسلفلمدنعهلامدحواذإناب(ف ٣ جيراخيلا )٢(

يرتثلاهعابامكردأنمباب)يف ١١٦٣ ملسميفو«(هبقحأوهفةعيدولاو

. ) هيفعوجرلاهلفسلفأدقو
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. هضرقأوأهعابيذلايأ;(لجرلا)هلوق ٦

ىلعلدياذهو«رينتيملهلاحىلعايقبهدجويأ:(هنمبهلام)هلوق_ب
ش{ءاوسءامرغلاووههيفنوكيلبهذخأيالفهنكردأفيرتشلاهعابنإءا

،حصألاوهوليق،كمحرينبهذخأينأعاتملابحاصلنأىلعلديهرهاظنا

.كلذىلعسيلفتلاتوبثفقوتكمكاجلاكحىلعفقوتيليقو
اذهوضءامرنلاهيفهكراشياليأ:(هريغنمهبقحأوهف)هلوق٨

تلاقو‘هنعهللايضربوبحمنبدمحمهللادبعيبالوقوهو7ءالعلانمروهجلالاق

وذناكنإوه:ىلامتهلوةلءامرفلاكوه:(١)دمحموبأمهنمانباححصأضمبوةيفلا

بلطلاهلسيلو7ةنآلاباهيلاةرظنلاقحتساف:اولاق«20")ةرسيمىلإ"ةرظنفةرسع

{ندلاوهويرتشملاةمذيفعئابالنمثلاكلمبجوبدقملانألو:اولق5اهلبق

بوصنملاىلعبابلاثيدحاولمحو«هضوقروصتيالوةمذلايففصوكلذو
:اولاق،هبقحأوهفهنيعبهلامكلذناف{اههبشأامونهرلاوةراجالاويراوملاو

نعجرخدقوهذإيرتدملالاموهامنإو،هلا_ءعاتمالوعيابلالام"عييلاسبلو

ىلعهمنتورقملانبنارعهيواعموبألاقو،ضقلاوعببابهنامضنعوهلم

ىرتشاامدمبنمهسالفإناكنإ:باحصألاءاهقفنمهدعبءاجنمرثكأكاذ

نافهسالفابعئابا١ملعيملوسلفموهوهارتشانإويعاتلايفثاوسءامرفلازعئابلاه

دعبهارتشانإو7ءامرذلاعملخديمهعاتمكرديلنإو،هذخأهعاتمكردأ

دجوملنإو{هذخأهنسبعالادجوناف«بصتنملاةلزنموهفتاممشهسالفإ

الؤلقيقحتلانمةناغيفوها2ءامرغلانودءافولاهلو2هلاميفعالانمثفعاتلا
سالفالادعبعيبلانوكيف2هدمبالسالفالالبقدقعنيعيبلانألكثيدحلارهاظ

.يلهبلاةكربندمحموبأوه)١(
٠ةيآلانم)٢( ءةرحسملإ“ةرظنفةرسعوذناكنإو»:اهصنو٢

.«نوملعتمتنكنإكل“ريخاوقدصتنأو

-٧٣٤



،ىلوأثيدحلارهاظبذخألانكل،كلذليقهفالخ،هلام'نيعهلت.ايفالطاب
ةعزخنباجرخأف؛عيبلاةروصيفهنأبابلاث.دحيف"صنلاعقودقهناىلع

ركبيبأنعيرامنألادياسنبىعنعيرونلانايغسقيرطنمنابحنباو
نمحرلادبعنبركبيبانعزيزعلادبعنبرمعنعمزحنربورمعنبدمحنبا
؛لجرلاعاتبااذإه:لاقمعهنالو۔۔رنأةريرهيبأنعماشهنبثراحلانبا

ةياورنمملسمو«2(\)ءامرنلانماهب"نحأوهفاهنيعبهدنعيهوسلفأمشةعلس
دحواذإمدلييذلالحرلايفهدنسبدحنبركبيبأنعنيسحينأنبا

ةروصيفدراوثدحلانأنيبت}هعابيذلاه.حاسصلهناهفرعيملوعاتملاهدنع

نأفالحالو4مهريغوةكربنباوةيفنحلاهلقامهصيصخالهجوالف:)عيبلا

طرم:دقو5هريغوأسانلادنعاهدحوءاوساهبنحأاههبشأاموةعيدولابحاص

.ث.دحلايفسالنالا

لمحنمعنةعلدلاوعيبلايفةحيرلاةحيحدلاةياورلاهذهو:يقهيبلالق
تاياورلاعيجيفءإإهةيلعتعمبوصنااويراوملاوعئادولاىلعايفكحلا
اذإعوجرلاعايتلابحاصللمجعرئاابحاصفاضيأو:هريغلاق{سالفالا

لحزممفاهنعريفتوأهتغصيفناكءاوسهلامبقحأعدوماو5هنيعبهدجو

ملهتفصىلعناكاذإهنسبعجرامنإهنألعئابلاىلعهلحبحوو«هيلعثيدحلا

ناف،ةنسلاتمدعاذإالإسايقلللخدتمالاضيأو،هلعوجرالنرينتاذافريغتي

ىنعميفكلامل..رمدعبربلادبعنبالةو.اهفلاخنمىلعةجحيبفتدجو

مجأوثنيبرصبلاونيبزاحلاةاوريفتاحيحصثيدحلااذه:بالاثيدح

ظفليفو،هتملسعئابلادجوفلجرلاسلفأاذإ:نابحنبالظفليفو)١(
.هعابيذلاهحاصلهنأ:يئاسنلاوملسل

؛عيبلاةروصيفدراوثيدحلانأاذهبرهف:هصنوظفاحلالوقوهو)٢(
.ىلوألابةميدولاوةيراعلانمينعيركذامرئاسوضرقلاهبقحتليو
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ضمبيفاوفلتخانإوماثلاوةرصبلاوزاحجلاوةنيدلاءاهقفهتلمجلوةلاىلع

يتلانسلايمهلعدغلياموهو«هبامصأوةفانحوأونوريفوكلاهعفدو،هعورف

,رثالا.حيحصممهللخدمالثيحرظنلااولخدأو،ارلااوراصةنسريغباهودر

"أهلامرئاسكاهب؛قحأهؤامرففهتمذيناهنغويرتشملا'لامةعلسلانأمهتجحو

اهدجواذإةعلسلابحاصللعجةعبرسثلابحاصنأالولدحأىلعىقخالاماذهو

محلنوكينأأرمأهلوسروةللايفقاذإةنمؤمالونمؤمناكاموهاهذخأاهنيعب

ةنسلادذهدرلاثمزاحولو:لاق٠ةيآلا«(١نونمؤرالكبروالؤمهرمأنمةريحلا

راسيفكلذزااهفطلنلاومولاناكمابمهريغوةنيدملاءالعدنعةروهشملا

الواهسأربلصأةنسلاهذهو،هيلععمجأاممليلقالإةنسىقبتالىتحننسلا
لعادرعورفل١ساقنتاغإو6ساقنتاللوصألانألاهريغ9درنأليبس

نعورنبسالخنعةداتقءاورامالإافلسنييفوكلالملعأالو:لاقالوأ
يلعنعسالخثرداحأو:لاقڵاهنيباهدحواذإءامرغلاةوسااهف:لاقيلع

‘يخنلامهارانعهلئم.ىورو:لقنةئححدرفنااذااهنمُءيثفسياةفيعض

دلقيفيكف«ةنسالعوجرلاهياعبجاولاذإروهلاىلعُةثجحهلوقيفسبلو

.؟دجسيفنمالكوهو!عبايو

ضارنلاونهرلاو:هفالاىفءاممام

س-.7ِ..2٥

لاق:لاقساَّبعنبانعديزنبراجنعةديبعوبا٨
"ضبقبالإنهرالوكيرشلالإةفشال»:هلثمهللالوسر

.«"نبَسبالإضارقالو

خ.»٭٧٨٣

مهنيبرجشاهبفكومبكحيىشح..م»:اهتيقبو١١١/٤ءاسنلانم)١(

,.بلستاوملسيوتبضقانماجرحاودالمس
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اسهلملو«سابعنباثيدحرك"ذضارقلاونهرلاوةعفشلاينو
حسفتةعفذلانألبابلااذهيفهركذاغإوثهنعةنايضر(١_فنصللاهبدرفت

هيفتبثيالضبةلبملنإنهرلاو،م۔۔غننسملاىلإيرتشلانمهلقنتوعيبلاكح

يفةلخاداهلكثالثلاف«دافوهفنيبنكملنإ'ضارمقلاو{نهترلاقح

ءافلاذوكسوةمجعلامغب'ةعئفثنلاو..بابلالوأهنعمجرتيذلاخاسفنالاباوبأ

تعفشنممضلاةذللايفيهو(نوكسلاريغزوجحالمهطبلقو{اهمضيكحو

عفشلانم:ليقو،ناذالاعفشهنمو(بيصنىلابيصنمضيبفهتمعضءيلئا

نمليقو2هلقاممببرقاذهوثهدعنىلاهكرم؛بيصنمضهنألرتولادض

َةعافشعفشينم):ىلاعتهلوقيفليقو2هلامىلاهنمهذخأيامديزيهنألةدايزلا

يلاهبيصنبعفشتيهنألةعافشلانم:ليقو5هلمعىلااحلاصًلمعدزبنم:(ةنسح

رواجملاىنأهتسحكيرشلاعإباذإةيلهاجلايفاوناكمهنألليقو،هبحاصبيصن
ةذنخأكيرمثقاقحتساعرتلايفيهو2هارتشاامهيلوييرتذملاىلاآاففاش

.("النمثبهكيرشعيبم

يموةكرللارينبةعفشلايفنىلع؟صن:(كيرالإةعفشال)هلوق١
لاق،كلذريغوسايقورادجوقيرطكعيبلابابسأنمببسيفولو،ةطلخلا

نيبسايقلاوعاشملا:هوجوةنالثالإلاومألاعفشتالانباحصألوقيف:ديعسوبأ
عاشملإدارأو،ةكرشللعاونأءايشألاهذهو{يقاوسلاوقيرطلاوقئاقحلالخنلا
عستالتناكاذإضرألاناف،نيتباثلانيتلخنلانيبنوكتيتلاضرألاسايق

(قئاقحلا)وثامنيبةسياقلاضرألايفةكرمثيهفسايقلاباهنيبمسقتاهنافةلستقاهنيد
لخدلايفاكرتثينأقيرطلايفةكرسااو،سايقلااملتييتلاتباوثلالخنلانم
-=

.ةلاهمحرببحنبعيبرلادنسملابحاصوهفنصلا)١(

تلقتناتناككيرم:ىلاكيرشةصحلاقتناةمفلشلا:ىرخاةرابعبو)٢(

.ىمسملاضوملالثمب"ينجألا
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ءالايفأضيأةعفشلااوتبثأدقو،يسمادحتبنأ'يفاوسلايفةكرسلاو{جرخلاوأ

،اہهلهأرثكولوانيحرخأتيوانبحاذهمْدقتياهنوقاستيةدابلاتناكاذاعيبلا

اهيفءالاناكنإو،نحأاهبناكاهلاتبسمهمأفءاكرم:اهبفم:نألءامفشمهلكف

ىلعررضلانألىعئابلاهنعدسييذلاةعف:اانافرخأتيالومدقبالاطوبرم

كةكرس:اايفةرصحنماندنعةعمشاابابسأعييمجءالادادرتيفةكرشهذهو«ثن:دودسلا

راوجلابةعفشلا:)هنسحولبديع۔.ويأخيثلاهغ"م,..و(انيفلاغضمبتأدقو

هللالوسراي:تاقلاقةجامناويئاسنلاودمحأدنعديوسنديرم:لاث.د

قحأراجلا:لاقفث(راوجلاالإمسقالوكرمااهيفدحألسيلضرأ)
.ناكامهقسب

لاقيوةدحومءاباهدعبوفاقلاوةلمهملانبسلاحتفب)هقسب(هلوةو_٣

.ةروايلاوبرقلاةلمهلانيسلالدبةلهملاداصلاب

:نيباوجبهنعبيجأو

هبدارملانوكينألمتحيفثةعفنلاركذثيدحلااذهيفسيل:'اااهدحأ

.ديعبلاتحاوهو0ةنوعملاوربلابنحأنوكينالمتحنو(ةمغلا

الإةسخلادنعراجثيدحيندئرقملاىلعقاطلااذهلمح:(")يناثلاباوجلاو

،لجلادمبىفخالو:هرخآيفلقويوغبلاهركذيذلاباوجلاوه)١(
."ك"رمشاهيفدحألسيلهلوقدمبابسال

قيرطلاداحنابدييقتلاةحص"هدعمالسولو:يناثلاباولابحاصلاقمث)٢(

صيصختلاةحصمدعضرفولو،فلامةسمخراوجلابةعفشلاتابثاثيداحأن|

ىتنبةيضاقلاثيداحألاةضراعلضهنتاللاملانماهيفامعميبفثةكرسلايفنب

.كراثمساليذلاراجلاةعفنش
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مدعىلعلدياهيفذكرمالايفنالاقيال(١»أدحاواهقيرطناكااذإهيفو،يئاسنلا

ضرألانعةكرسنلاىننامنالوقنانا:راجثيدحبهدييقت"حصيالفقيرطلاداحتا
.اهقيرطنعالطقن

يفءاملانوكسوءارلاحتنبنهرلا:(ضبقبالإنهرالو)هلوق-٢

‘ندلاكهنمهذخأنكمعقحمءيلاسح:عرشاايو.٢()سحلاقلطمةغللا

مابلوعفالةيمستنوهرملاىلعقلطيو ضبقلاطارتشاىلعلديثيدحلاو2ردملا

اذا:اولاقيتحروهلالوقوهو،ضبقلابالإنهرلاةقيقحيفنهنألنهرلايف
.زاجأو{هللمجامقرافه۔:آللطبنهارلاديىلانهترملادينمنهرلاجرخ

:ىلاعتهلوقرهاظكلذكوشهدرثدحلاو«ضمسقلانودبلوقلاوبايالابكلام

كلالقو،طلسملاضبقونهترملاليكو؛ضبقزوجو((")ةضوبقم“ناهرف)
لكوبنأامأو،ضبقلاىلعلكوينأكلذو،ليكولاضبقحصيال:ةنإبعنإ
:ليقفضبقلاطرشبنولئاقلافلتخاو.ًاعامجإهضرقزالناهترالاوةنيادملاىلع

نهارلاربجم:ليقو،ثيدحلارهاظهيضتقييذااوهو،لطبضبقالبعقو"نإ
.نهترملاضربقتىلع

يبأنبكلمادبعنع:وهيئاسنلاالإةسخخلاءاوريذلارباجثيدحو)١(
ناكنإوهراجةعفثبحأراجلا:ليمينلالاقلاقراجنعءاطعنعنايل

.ادحاواهقيرطناكاذإًابثاغ

ثرك):ةرعوةلاحهلوقهنمو}توماداذإءيئلانهر:مهلوقنم)٢)

.(ةنيهرتبسكامبسفن

ابتاكاوديتملورفسىلعمتنكنإو):ةنالصنو٢٨٢/٢ةرقبلا)٣(
قشلوهتنامأةنمثؤايذلا“دؤرلفًاضمبكضعبنم]ناف{“ةضوقَم٨ناهرف

ابةلو،هلبلق؛مثآهافاهمتكينموةداهشلااومتكتالوثهبرةلا

.(ميلعنولست
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،ةبراضملاوههلوأركبضارقلا:(نيعبالإضارقالو)هلوقف_س

نولوةيالو©ةبراضلاهنوم-۔٫تارعلالهأوضارقلاهنومسدزاجحلالهأف

هلوقو(ضرألايفمبرضاذإو):ىلامتهلوقنمكلذاوذخأوًةنتلأاضارق

؛مالسالايفرقافةيلهاجلاينناكو0)ضرألايننوبرضينورخآو):ىلات

ةيدلاتلقنامكةئهاكلانعةئفاحااهتلقنو،ةثعبلالبقةجمدملاةلتهبلمعو

نمبرضامنيملابدارملاو4نببنوكيناطرتشينكلهزاوحففالخالو

،نيعلايفالإضارقلاةحصيننيثيدحلاو،دقنلانيملا:ليقو{مهاردلاوأريناندلا

{اهبحاصةمذىلعةعلسلاو،عرسارمأفلاخدقفةعلسضارقلايفعفدنف

هئانعرجأاهيفضراقالو2اهبحاصلوهفاهنملصحتامو«اهيف"نيمأضراقماو

.ملعأةناو

١ لخن

هصتخيلماماانأل{لعاف.مساهنمثااالقتشيملو:يفارلالق 0
دحاونمنوكتينلاةلعافلانمةبراضملانوكتاذهىلعف،ضرالايفبرضلاب

. "صللاتقاع:لثم
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ء و|ه
م.نانك

فورعملا'كلاالموصلانببءاضةلاهبدارملاو{كحعمج:ماكحألا

رثأبهنعرةعملالوصألالهأدنع ءاضتقالابنيفئاكملالاعفأبقلعتملاىلاعتةناباطخ

سللو7اهبابسأوفيلاكتلاعاونأللماشىنملااذهبكحلاناف،عضولاورييختلاو

هبرمأامقفوىلعرهاظلابسحبةموصخلالصفدارملالبانهدارمكلذ
قتشيو‘بمملانمهعنموءيكللناقنالاوهو:ماكحالانمكملاةدامو.عرللا

.عأناويضاقلاوةفيلخاللماشوهوكحلايل'ونممكاحلاهنم

"مارعللمربمكاحلارممنأءامام

١ ِ ِ ِ :
نع'سابحتنانعديزنبراجتنعةديبعوبأ-

مكحاف""يلنومصتخت"كنمرصبتانأامإ»:لاقوليلميبنل

وحنعهليفن5ضبنم"همجحبنلأضمبلماوءام
»٠.م.غ.٦.:...-.م٠ هنمذخايالفهيخاقحنمُىشبهلتيضقنهف،هنمعمساام

.«"ثراننميةمنطقهل"عطقأامنإف،نيش

.ُقَحأوغلبأوعطقأ:هرحلا«:عهرلالاق

خههه
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دفو،(١)ةلسمأنعةعاجملاءاورثيدحلا:(سابعنبأنع)هلوف_١

.هملعبكحنأمكاحلرملنمهبجتحا

ىنعمبو{دحاولاوةعاجلاىلعقلطيرشبلا:(كلتمرذبانأاغإ)هلوف_٢
ينلاايازالبمهيلعدازولوةقلخلالصأيفرشبالكراشمةفعهنأدارملاو،مهنمهنأ

يذلانطابلاملاصتخيلعهنألزاجمانهرصحلاو7هتافصوهتاذيفاهبصتخا
&باقرصقىمسيو0ةرخآلالاوحأوتوكلملاوكلمابئاجعنمهيلعةللاهملطي

ىفخالىتحبيغلكملعيهنافالوسرناكنمنأمعزننمىلتةدرهبىنأهنأل

هنأكلذيفةكحلاو.ملظلانممولظملاهيلع لكىلعيحولابهعالطإنكميناك

{هدعبمكاجلاهدمتعيونيفئاككلعرشت>كحيناكًاع"رىثمناكاملهنأةموكح

:هصنو[موصخللمامالاةظعومباب]يفعساتلاءزجلايفيراخبلاهاور)١(

مانعةملسيباةنبابنيزنعهيبأنعماشهنبكلامنعةلسمنبةنادبعاانثدح
{يلانومصتختكنإورىنبانأامإ:لاقمقعةنالوسرنأاهنعهنلايضرةلس

نهف،عمسأاموحنىلعيضقأفضعبنمهتجحنتحللأنوكيثنأكضعبلعلو

دمحأهاورو.رانلانمةمطقهل"ملطقأاماف،هذخأيالفائيشهيخأ"قحمهل'تيضق

لوسرىلانالجرءاج:تلاقةلسمأنع:هصنوهجامنباهجرخأودوادوبأو
::عهللالوسرلاقف،ةنيبامنيبسيل"تسرددقاهنيبثيراومفلمهللا

:رحلاكضعب"لعلو،رشبانأامنإو3:ةنالوسرىلانومصتختكنإ

هيخأقحنمهلتيضقنف4عمسأامونىلعكيبيذقأامنإوأضمبنمهتتحح

2ةمايقلاموبهقنعيفًاماطسأاهبينأبرانلانمًةمطقهل"عطقأامناف،هذخايالفًاثيش

امأ:لقعهتنالوسرلاقف!يخأليتح:اهنمدحاوُلكلاقو،نالجرلاىيف
دحاو؛زك"لئاحلثڵ،اهنتنساث{قحلاايقخوتمش(امستقافايهذافاهتلق"ذإ

.هحاصامكنم

_٢٤٢٣



هيفيوتةسإيذلارهاخلاىلعماكحألاءارحايفيأ:(١)كدغرسبانأامنإهلوةف

بيطتوءادتقالامتيلهباوكحنأاورمأاملئ:مكحبنأرماف{نيفلكملاعيج
نألصاحلاو‘نطاباىلارظنريغنمةرهالغلاماكحألاىلادايقنالابدالاسوفن

قلعتيهبو،هيفرصبالابدهتجملافاكيذلاوهوكحلاقيرطاهدحأ:نيئيشانه
نمءاشنموهنلاالإهيلععلاطيالومعلاهنطميامرخالاو‘باوصلاوأطجلا

.هبفيلكتلامقيملاذهو،دل..ر

منمصتخاايفمكنيبلصفلايفةيلإنؤهتنتيأ('يلإنومصتخت)هلوق_ء
.كايندرومأنمهيف

كحأف)هلوق_٤ ينرمأامضعبنممهضعبموصخلالصفأفيأ:(كنيب
.")رهاظلاكحيفلصفلايفهبىلاعتةنا

ث;>۔أوغنبأو"علطأنحل]:حرلالاق(هننجحُرحلأ(٨وف__ه

نوكينأزوحخو4اهناطفأيأهتتححنحاأ:هريغلاقو0رمألارهاظفيأ

يفوهوقحمهنأعماساللترمىتح،ًاحاجتحارهظأواهنعاريتحصفأهانعم

“نالفنحللاقب{ةماقتسالاةبحنعليلانحللا.هناهنلاىفلاقو0لطمةقيقحلا

ةجحلافرعأنوكيمهضعبنأدارأوقاطنلاححصنعلاماذإهمالكيف

ىلعىفخيوهمهفيالوقهلُتلقاذإنالفلُتئتحل:لاقيو{هريغنرماهلنطفأو

هلوقوحنعجلاىلعو،ثيدحلااذهيفءاجمكدحاولاىلعلطيرشبلا)١(
ادئازناكنإو،ةرشبلاىفهرينلكراشمهنأ:دارملاو0عرشبللاريذن»ىلاعت
.بويغلاضعبىلععالطالاوةرهاظلاتازجعملانمةللاهاطعأامبمهيلع

ملو،هفالخنطابلانوكزاوجعمظافلألانمرهظيامكحىفيأ)٢(

كلذىلالاوحألاضمبيفيضقتينلاءايشألالامعتسابنطاوبلانعثحبلابدبعتي
.ةسايسلاوةاهادللاعاونأك

-٢٤٣ _



.موهفملاحذاولانع('ةروتلابهليمكنألهريغ

دارملاو:(ملسمقحنم)ىرخأةاوريفو(هيخأقحنم)هلوق_٦
راتخلايفو‘يسانألانعةنانكنرالفو‘)نالفقحنم(ةخسنيفو4دحاو

.بلاغصاخهنعثدحلاهبيمسمسانعةنانكنالف

نماتشهلموكحلاذخألنأهفىخ:)اشهنمذخأالف(هأو_٧

وأحاكنتابثإوأكلمةلازاوألامكيلكلاف،كلاسفنبهمحاصقح

فلاو«هبكحامىلعذفنرهاظلايفوهاكنطابلايفناكنإكلذوحنوأةقرف

كحلانكيملاهريغوةداهثلانممكاجلاهيلادنتساامفالخىلعنطابلايفناك

لوقوانلوقوهو«اهريغالوقالطلاالوحاكنلأالوةلازالاالوكايلمتالاحوم

نإ:اولاقفانموقنمنورخآلصفوئةفزلانمفسويبأوانموةنمروهجلا

يماظلانممكاحلاهيلادنتساامفالخبنطابلايفرحلاناكولاميفكحلاناك
ًرهاظذفنيهنافقالطوأحاكنيفناكناو،هلموكحالهلملا.جومكلذنكميم

ةصقبهادعاماوجتحاو{لاملاوهوهيفدروامىلعبابلاثيدحاولمحو2نطابو

بذكدقلجرلانوكينألاتحاعمنينعالتلانيبقرفةلعهناف،نينعالتلا

رهاظلاىلعهنألام'كيلمتهيفسلءاضقلكنأاذهنمذخؤيف:اولاق،هباهامرايف

.لاومألافالخبليلحتلاومبرحتلاكلذيفثدحكاحلاكحناو{هفالخنطابلاناكواو

ءامسأنبكلاملوقموهفملاحضاولانعةيرولبلامامثليبقلااذهنمو)١(

:٦١٤٧/١[نييبتلاونايبلا]
انزو"نزونوتعادل١تعنياعوه...لأ.ثيدحو

اذجناكامثيدحلاريخو{نايحأنحلتوبئاصقطنم

عجرث6مالكلايفأطخلانحللادارأءامسأنثالامناظحالامدقو

نحالارسفو_قافآلايف«نييبتلاونايبلا.»هباتكراسنأدعب_يأرلااذهنع

.ةيروالاوضيرمتلاهنأب

٢٤٤.



وهو{بذاكاهدحأنأبملعالةبوقعتمقواغإنامالايفةقرفلانابقثو

.هيلعساقنالفهسأربلصأ

تسحهلُتىذقيذلايأ:)راننمًةعامقهلعلقأامناف(لوق_-_٨

رو(راتااىلاهبلوؤيمارحهيلعو¡ف‘هقحةسلالنطال١فناكاذإرهاظلا

امإ»0)ىلامتهلوقهيبشتلازاحنموهف،هاطاعتيامىلعبيذعتلاةدشهنممهفي

قحتسيىتحلطابيفمصاخنممناىلعلديثيدحلاو2«رانمهنوطبيفنولكأي

هجوبلطابرمألراتخانمنإو،هيلعمارحنطابلايفوهئيشرهاظلايفهب
يفهلوانتهللعحنمالهنأهبهلكحرف{رهاظلافًاقحريصيىتحليحلاهوجونم

هيلععرفتيورينلالاميفرصنثيدحلاو٤كلامثالاهنععفتريالوڵنطابلا

لمحله«هلحامفالخدقتعيهلموكحملاناكولامكفالخلالئاسميفكلا

ىربضاقلهعفرفاقيقشاخأكرتوهنبانباتامنمك،الوأهبهلحامذخأهل

دلاناكو،قيقلاخآلانودثرالاعيمجبهلمكخكقيدصلاركبيبايأر
رثكالانعرذنلانبالقنثدجلادنعائاريمخألللعحتنميارىريروكذلا

.كلذريغليقو2.دقتعياعالمعقيقذلاخألاكراشينادجلاىلعبجهنا

كحوهملعيعدلافل{ةنابهلنكيملولامىعدانزمىلع(١٢)ثردحلابلدتساو

كلذدعبةنيبماقوليمدلانأو&(")نطالايفأربيالهنأفلاحلاةءارببكالا

نمرجحنباجرختسادقو،باحصألانببعازنةلأسميهو٤كلالطبوتعمس

الوةرابعباهيلعلديالف«ثيدحلاىنعمنعجراخاهبلاغةريثكدئاوفثيدحلا

.ملعأةناوةراشإ
-

انإآدظىماتيلالاومأنولكأينذلانإ:ةيالاصنو١٠/٤ءاسنلا)١(
.ةريمسنولصيسورانمهنوطبيفنولكأي

ظفاحلا(ةنبهلنكيملوالامىعدانمىلعالثيدحلابلدتسا_لرممو)٢(

.يرابلاحتفيفرجحنبا
.كلامالاهنععفتريالوكنطابلايفاربيال)٣(

-٢٤٥



{ىنعملاةبراقتمةمزالتمتاغ:(نحأوغلبأوعطقأ)عيبرلالوقو

[غلبالا]و،ةموصخاعطاقلامالكلاجارخإىلعىوةبيذلاوههتنجل[عطقألاف]

ىلإىنعملالصوبيذلاوه:ليقو«ه.اقينامه"هناسلةراصبغلبييذلاوه

نمءيئلابىلوأرمآلارهاظيفنوكييذلاوه[“نحألا]و،ظفلنسحأبرينلا

.رهاظلاكحيفىوعدلليف.تيثألادارللو«هريغ

ءاضفاارمأىفرركاىنءامام

٨ هللالوسرلاق:لاقاديزنراجنعةد۔يبعوبأ-٠
.٣!1ا٠.-دا١=١-٦٢.ا۔إ.أ..هتا “يرث.تا-١ كف.ينأامإ"نيديلالولغمةمايقلاموبيضاقلايناي»:زم

4٥.هه۔ء

.«رانلايفهروجهليوهمواهلدعهنع

خه٭»×٧

ىوردقو،فنصملادنعلسرمثيدحلا:(ديزنبرباجنع)هلوق_١
لاق:لاقدوعسمنهنلادبعنعناعالابعشيفقاوةحامناودمحأهانعم

ذخآ”كتلموةمايقلاموبءاجالإسانلانيبكحنكاحنمام:نلعتلوسر

‘ًافيرخنيعبرأةاوهمفهاقلاهمقل]لاقناف{ءاملالاهسأرعفريمش‘هافقب

ريمأنمام::هلالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعقبياويمرادلاىورو

(١ ىتحهافقنذخآ.7٠ةمايقلأملسبحالإ(:رخآظفليفو(

“ىوهمىفهاقلأ{ه.ةناأ:لاقناف3لحوزعلاىلإهسأرعفر.همجىلعهفقي

.(افيرخنيبرأ



٤ر'وّجلاهمقوبوألدعلاهنعُكلفنبىتحآلولنمةمايقلاموبهبىتؤيالإةزتشع

.١ه.ا.أينأثدحنمهانعمدمحاألو

ليلدبرئاجوأناككداعضاقلكيأ:(يضاقلاينأي)هلوق_٢
.رانلاىلإهروح٨يوء+وأهلدتهنعلأفينأامإ:ثدحلارخآهلوق

اهفلذلالعو،كفرعتلانمناتعون:يأ:)نديلالومنم(هلوق_٣

(")آضيأةمماجاهنالاقيو،هقنعىلإريسألاديعمجتيتلاةديدحلا:نيفلامضبوهو
هسفنةدارإىفنيتطوسماتناكهيديناف{اندلايفهباعناكامسكعلاحلااذهو

.هكحذافنإو

نمهلدعهصلاخالداعناكنإيأ:(هلدعهنعكفينأامإ)هلوق٤
."لغلاهنعةكفوةكلمملا

هبطقترئاجناكنإيأ:((")رانلاىلاهروجهبيووأ)هلوق-ه

وألدعل١هلىحلول_نملزبمىنعملاو.هرمأرخآكلذناكفرانلايف.روح

.ةمالسلاهبنجيفهلنلااملفلادعبىريف،ملظلاهكلهي

نمام:لعةنالوسرلاقلق:تماصلانبةدابعنعدحأىورو)١(

قحلاهقلطيىتح0هقنعىلاهديةلومنمةمايقلاموبهبءيجالإةرشعريمأ

.هقبووأ

لثغهتبقريف:لاقيو«كلذريغىلعركياللالغأىلعهزلنلاعمجمو)٢(

مهقانعأيفانلعحانإ:سدقتوىلاعتلاقو{لولذهوهفةلغدقو،ديدحنم

.مهقانعأىلامهيديأعمجتعماوجلايهو،الالغا

هلخوهدعثهةكن(:ظفلبرخآقيرطنمثيدحلاىوريو)ء(|

."للفلاهقنعوهدبيفلمجيا(.رثوج

٧٢٤٧ __



ىبلسريغبهفبذهففىبناىيبرهأءامام

٨ لاقنولوةبةناحصلانماتسانتعمس:لاقةديبعوا-)

ريغب4َ_سفنحذامباكف١نيننانببمكحنم«::هللالوسر

73نكس

خه٭»٧٨

لديوهو«ةباحصلانمساننعةديبعيبأعامسنمفنصملادنعثدحلاو
يبأويذمرتلاودمحألو7راجهكردأنتمكردأةديبعابأنإليقامةحصىلع
نم»:ةاتعهللالوسرلاق:لاقةربرهيبأتيدحنم(١)هانعمةحامناودواد

٠نيكسريغبحبؤدقفسانل١نابايضاقلمح

ةنلابمنينئالاركذو2اهنيبىضقنميأ:(نينثإنيبكحنم)هلوق_١
.هيلعىعدموعدمنمدباللبثامهنملقأفءاضقلاروصتيالذإ2ليلعتلاف

يذلاهلاحةدشلليثمت:(٢)نيكسريغبهسفنحبذامنأكف)هلوقو_٢

:ليق،دسفنإةرخآلاباذعنيبودشرنإايندلاباذعنيبنوكيهنألهيفعتو
{هندبنودهنيدكالهنمفاخامدارملانأملعنلنيكسلابحبذلانعلدعامناو

هريغوقالاكنيكسلاريغبو(حوبذمللةحارإهفنيكسلابحبذلانأل:ليقو

.ريذحتليفغلبأنوكيلركذف.رثك]هيفمألانوكي

ينطقرادلاويقهيبلاومكاحلااضيأهحرخأو«يئاسنلاالإةمجلاءاور)١(

.ناسحنباوةعزخنباهحصويذمرتلاهنسحو

.لوهجالينبمةمجملالاذلامضب:حبذ)٢(
٢٤٨ --



«هقايسنم"مهفلاهيلاردابتيامعهجرخأفءاذقلابحبنتفنمسانلانمو
،هيلعقشأناكلنيكسلابحبذولوهبقفرلاىلإةراشإكلذلاقاغإ:ذاقف

ىلعربطصاوةناكملستساامليضاقلانإ:لاقنممهنمو،هداسفىفخيالو
كلذهداقيتحمئالةمولةنايفهذخأتملكمهتاموخيفبراقألاودعابألاةفلاخم
يفنولتاقيةنجلامهلنذلاءادلالاحهبغلبونحالًاحيبذهلمحقحلاةرميلا

"حباذلامعنفراسينبلقعموًاذاغثموايلعفهللالوسرىلودقو،ةللاليبس

نوينلااهكحي»:هلوةبهيفبيغرتلاىلعليلدلاةياباتكيفو0"حوبذملاممنو
ةاضقلابيهرتيفدراوبابلاثدحنأب"رو.تايآلارخآىلا«اوملسأنذلا

.بيغرتلانمهلمجنمو&فللاوفلسلاهمهفيذلاوهاذهو«مهبييغرتيفال
درودقو'١١لوأنلااذههركذاميلاةاضقلانمريثكحورتسادقو«دمبأدقف

.ملعأةناوفلكلاكلذلثمنعينغيامءاضقلايفبيغرتلا

نارفأ,بلعامزلكذلاولسبلايعرلانأورفنلاموزليفءامام

: لوقيدوعممنبانعدلزنبرباجنعةديبعوبأ -٨٢

ركلاو"هلسيلاميدلاو"مارحريقفلامورل»:لينلالاق

. «ٹنارفاك"هماع 0

خ«««ه

)١( ناتسربطيفةيناثلاخيشيربطلاصاقلانبدمحاسابعلاوباوه1

ث:دحيفلئاقلاوهو(نتسلاحرشفنالسرنباكلذركذوئ]م_]

يدنعثيدحلااذهفسنل:دوادوباويدمرتااودحاهركذيذلااذهةربرهيا

هلاو،ىودملاكرتوسفنلاةدهاجمنيكسرينبحبذلاذإ:همذوءاضقلاةيهارك
.«انلبثسمهنيدهنلانيفاودهاجنذلاو»:لوقب

-٢٤٩ -



فهيلعقييضتلاوكالاىلاهتعفارموبلطل١فهلعحاحلالا(٢)هموزابدارملاو

راظنابىلاعتةلاانرمأدقو(مدعموهوهاذألحم.الوهل“ىذأهلكفالذناف3كلذ

مهنمو،«ةرسملاةرظنفةرسعوذناكنإو):لئاقنمةعهلوةفرم۔.ا

ثدحو6اهلقةيآلافكلذركذل‘ابرلافلاملاسأررمعملالعةيآلالمحنم

سبحمالليقفمدللاىعدانمامأف6ه۔الفإحصنيفهذهو6لوألالاودبابلا

نيدلاناكنإ:ليقو‘همدعحصيىتحساح:ليقو«هبذك'حصبىح

نمناكنإوهمدعحصيىتحسبحكلذوحنوةعلسءارب؛وضرقكضوعنم

نأكلذو«انباحصأرثكأىلابسنو«هانيغ؟حصيىتحسبحمملضوعريغ

اهفكلا امفكلاو؛هضوعوأءينلاكلذءاقبضو۔عنعناك نامضنمناك

نعركذو.بهذايفةثالثلالاوةألاودوجولاحصيىتحءيئلامدعهوحنوأ

رمشش نمهيلعاميفقيلهسبحبرمأوهيلعيخةفهيلاالجرمصاخالجرنأ")حي

وكثييارلالاق.شيملانمةذلبهليذلاريقفلا:تيكسلا"نبا)١(

:ناورمنبكلمادبعىلاةامإلاظ

دسهلثكرتليمفلايدلاقفوهتبولحتناثيذلاريقفلاامأ

نسحأنيكسلاةناىلإ"يمصألابهذو0هلءيشاليذلانيكسملاو:لاق

.ريقلانماح

3هقرافيملوهكماذإ:ًاموزألوام٣زاءيئلامزلردصم:مدرلا(٢)

.هقرافالفءيش١مزلي:ةَمَزأللحرو

رهشأنم[ه٧٨-]يدنكلامهجلانبسيقنبثراحلانبحبرشش()
رمعنمزيفةفوكلاءاضقيلو،نميلازمهلصأ،مالسالاردصيفءاهقفلاةاضقلا
فعاهلوثءاضقلايفنومأم!ثيدحلايفةقثناكو{ةيواعمويلعونامثعو

.ةناهمحرةفوكلايفتامو،رعشلاوبدألا

٥۔_ --.٠



هباتكيفلوقيلاعتهلاورسعمهنإ:حيرمشدنعناكلحرلاقف«اهفلتأةنامأ

ةناناوابرلايفكلذامنإ:حيرشلاقذ«ةرس۔.مىلإةرظنفةرمعوذناكنإو»

نأسانلانيبمتكحاذإوالهأىلإتانامكااودؤتنأكرمأيةناناد:1١١لاقىلاعت

هبينرمأاممتمكحيأ:هياعانبذعيمثءيبةناانرمأيالو،«لدعلاباوكح

؛هيلعيبذميفيكف
ىوعدلابسانلالاومأبلطييذلاوه:(هلسبلاميمدلاو)هلوق_٢

٠هلاهنامعزبةلاطالا

هدحجيفرخآلقحلاهيلعنوكيلجرلاود:(هبلعاملركنااو)هلوق٣
.ءيشةيلعكلسيللوقو

ادارلاوىركنااويعدملانعربخرفاكةينثت:(نارفاك)هلوقو_٤

هقحنحيذلكءاطعإمالسالاعرثيفبجاو!اناكثيحمالسالاةمعنارفاك

دمحأونمخ۔دلادنعرذيياثدحيو(4تهعنرفكد٨ةذعرارماوألئتعم7

هلعوهوهيبأريذبىعدالجرصسيل:لوقينعهللالوسرعمسهنأ

تابثإثيدحلايفو.رانلانمهدعقمأوبتيلوانمسيلفه'سيلامىعدانمورفكالإ
.ملعأةناوعبارلاءزجلالوأيفمهيلعدرلايتأيسو،انموقهركنأدقوةمعنلارفك

١ ...
ركناىمىلعهلاوىعراىميلعزنيبلانأءاجام

٠ 1 َ ٠ ٠ - -,-١ت:

لاق:لاقسابعنبانعديزنبراجنعةديبعوبا٣
ِ.2.ااط,

.«ٹركنانمىلعنيميلاوىعدانمىلع٢ةنّدبلا»::لهللالوسر

خهجه

ةلانإ،هبكظعبامعنةلانإ...»:اهتمتو[ه٤/٨]ءاسنلا)١(
.«ًاريمباعبسناك



نأظفلبدمحأوناخيث)اءاورثيدحلا:(رابعنبانه)هلوق_١

ول»:دمحأو(")لسمدنعظفلينو،(١)هيلعيمدلاىلعنيميلابىضقللعينلا
ىمدلاىلعنيميلانكلوهيلاومأولاجرءامدهسانىعةدالمهاوعدبسانلاىلعي

حيحصونسحدانسايبيبلاةناوريفءاجو:لاقملسمىلعيوونلاحرشيفو{«هيلع

.ركفملاىلعنيميلاويمدلاىلعةنيبلانكل:افوقومسابعنبانعةدايز
.. نايبلاوأةنونيبلانمةلعيفةجحلايأ:(ةنبلا)هلوق _٢

يفاوفلتخاو7هلهناهاوعدبتلابلطيأ;(ىدانمىلع)هلوقف_

هيلعىعدملاورهاظلاهاوعدفلاختنميعدلا:ليقف،هيلعىمدلاويدملانايب

أتكساذإىلخنالنمهيلعىعدملاوكرتتكساذإنميدلا:ليقو2هفالخب

.اهلعربجتنمهيلعىعدلاوةموصخلاىلعربجتالنمىمدلانإ:ليقامهانعمو

رهاظلافلاختهاوعدناف،فلتلاوأدرلاىمدااذإعدوملانأبلوألاىلعدروأو
.هلوقلوقلافكلذعمو

كحدعبفلحمهنافىوعدلاركنأيأ:(ركنأنمىلعنيميلاو)هلوق_٤
كالاهفلحاذإكلذكو،ه"زجليمكلالبقفلحولف،كلذبهياعكاجلا

بلطولف،مصلاىوعدلًامطاقنوكيالنمكلذهيزجبالهنافيعدملابلطلبق

نممةيلكةفيرشةدعاقثيدحلااذه:يوونلالاق.كلذهلناكة_زاثهفلحسنأ

لبهاوعددرجمبهيعدياهفناسنالا"لوقلبقيالهنأهيفف،عرملاماكحأدعاوق

: [دودملاولاومألايفهياعدلاىلعنيهيلاباب]يراخبلايفهدنسو )١(
يضرسابعنبابتك:لاقةكيناثميبأنبانعرمعنبمفانانثدحميعنوبأانثدح

. هملعىدملاىلعنيميلابىضقكينلانأانعةنا

يبأنبانعهدنسو[[هبلعىعدملاىلعنيميلابإب]يف١٢٣٦٣ملسم)٢(
.(ثيدحلا):؛لاقفطينلانأسابعنبانعةكيللم

_٢٥٢



:لاق.كلذهلفهيلعىمدلانيببلطناف،هيلعيعدملاقيدصتوأةنيبىلإجاتحم

اهدرجمبىطعأولهنأهاوعددرجمبىطميالهنوكيفةكلملاةلطنيبدقو
نوصنمهياعىمدلانكمتيالوكلذحيتساومهلاومأوموقءامدموتىعدال

فيعضيغدملابناجنأكلذيفةكحلا:ملدلالهأنمةعاجلقو.(١١همدوهلام

بلحتالاهنألةنيبلايهو«ةوقلاةجحلاةفناثكف{رهاظلافالخملوقيهنأل
هياعىمدلابناجامأوثيمدلافعذاهبىوةيفاررضاهنععفدتالوًاعفناهسفنل

يهو«نيميلابهيفىفتكافهتمذغارفلصألانأليوقوهف فلالانألةفيضةجح
نمعنامالو{ةكحلاةناغيفكلذناكف،ررضلااهنععنديوعفنلاهسفنلبلجت

ثدحلااهيلاراشأيتلاةكحلانأىلع،دحاوىنعميفرثكأوأنيتكحعاتجا

يهامنإءاملااهطبنتسايتلاةكحلاو،ءاضقلاسفنىلعةبترتملاةماعلاحلاصملابةقلعتم

.نيميلابركنلاوةنتيبلابيعدملاصتخاهلجأليذلاهجولانيبتاهنألةبسانمدرجم
لكىلعنيميلاوىعدانملكىلعةنيبلابوجويفروهملابهذملثيدحلابلدتساو
يعدملانيبناكةاوسدحألكقحيفهمومعىلعثيدحلااولم&ركنأنم

:ةنيدلاءاهقفوةعبسلاءاهقفلاوهباحصأوكلاملاقو.المأطالتخاهيلعىمدلاو

لضفلالهأءاهفسلالذتييالشلةطلخهنيبوهنيبنمىلعالإهجوتتالنيميلانإ
.ةدسفملاهذهعفدلةطللحلااوطرتشاف،دحاولامويلايفارارممهفيلحتب

وأدهاشبهتنيادموهتلماعمهتفرعميه:ليقفةشظطلخللاريسفتيفاوفلتخاو

،هلثمىلعاهلثمىوعدلاهبقيلينأيه:ليقو،ةهبثلاىنكت:ليقو{نيدهادب

يلاتفتليليعدملابذكتتدهشاذإلاحلانئارقناليقامىنعملااذهنمبيرقو
الوةنسالوباتكنمهلصمخرامدرملو‘ماعث.دلانأب“د”رو{هاوعد

.ملعأهلاوعامجإ

.ب...

.ةنيبلااهتنايصهنكميفيمدلاامأو)١(
_٢٥٣



مبىبنلاملكىبنأءامام

لكنيب»:لاقمالسلاهيلعهنعًاضا|١هقيرطنموك

ت«"نمعنىفلاح

جهجهجه٣

التقد.)0١. دنسلابسابعناين٣ي:)همقبرطنمو()وق _١

امدعناذللانايعلانيفااجلابدارملا:)نينيفلاحلكنيب(هلرق_٢

ياعهئجوتتنيميلاناف{"دبهيفاهدحألسيلوهنايعدييذلاءينلايفةنيللا

فلحيذللوهفنيميلانعامهدحألكمننإو،نيفصنانيبمسقعيمجافلحنافاعم

ةمينلانأةريرميبأنعيراخبلايورو.امنيبعرقأمدقتلايفاعزانتنإو

وباىورو.(")فلعسمشأنيميلايفمينبمسبنأرمأفاوعرسأفمرقىلعضرع
ةنيباملسالوةباديفصتخانيلجرناةريرهيبأنعةجامنباويئاسنلاودواد

اذإنياجرنأةلثسملاانموقضعبروصو.نيميلاىلعامتسا:معيبلالاقن
ثلاثلالقوةنيباينمدحاولكلوأةنيبامفركيملوكاثدييفاعاتمايعادت

«نييعادتلانييّعرةلينأاهكحم:لاقءاكيالوأامكلهناينميكلذبعأال

. رابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ:وهو )١(
اهرمأف{ةنيباهنمدحاولسيلةباذيفآرادتنيلجرنإةياوريفو)٢(

نباودوادوبأودمحأءاور:اهركوأايحأنيملاىلعامسانأجةنألوسر

اذإ:لق:لطينلانا:ىرخأةاوريفو،ةجام وأنيميلانانثالاهرك

.دوادوبأودمحأ.اور.اهلع|(مًتسىلفاهاقحتسا

_٢٥٤



يلعلاقاذهو:لاق‘عاتلاكلذبهلينغيواهعمفلحمةعرقلاهلتحرخمهيف

يبنا نيبلعجةنينحيبأدنعو(ثلاثلادييفكرتييفاثلادنعو:لق2بلاط
ينوهلاوقأذحأيفيفاثلاودمحألاقيلعلوقيو:هريغلاقو..نيفصننيبعادتلا

6اينملكنيمعمنيفصننيرعادتملانيبلعجهنإاضيأةفينحوبألاقهبورخآلالوق
.كلاثلادييفكرت'يرخآلوقيفو

'ماقمماقملاناف،لاوق"اللنيوستلألااذهىلعهمالكتركذاغإو:تلق

.لعةناوثيدحلاىنعميفكلتمدقامبهذلايفدوحورااوداهتحاورظن

,ح.٥.ه..
اهنعلاسبنألبفنراهسبىنابىملءابام

7٠ه٠. 6 ٠ ١ ٠ : َ ٠ :مالداهيلعهنعاهعهللايصرةشلاعقيرطنمو_٨٥

.{,-َ,8.,ء
:لاق3«هللالوسرايىلب»:اولاق«؟"ءادهشلاربخنكربخأالا»

71.7٣ع

٠;«اهنعلاينألبقهتداهشبيتاييذلا»

خه»٭»٧٨

هانمىورثدحلاو)مدقتملادنسليأ:)ةذئاعقيرطنمو(هاوق-١

لوسرنايهلادلاخنبديزنعةحامنااويذمرتلاودوادنباودمحأوملسم

.«اهلأسثرنألبقةداهكلابينأييذلا؛ءادهدلاريخبمكربخأالأ»:لاقجةنا
_.اهنعاولأسينأريغنممهتداهشبنوأدبينيذلا:دمحألظفليفو

ًاضرأعمجوؤفيرظعمجءافرظك«ديهشعمج:)ءادهثلاريخم(هلوق_٢

.ةنادنعاباوثمهرثكأوةداهشلاةبتريفمهلكأءادهشلاريخمدارملاو،دوهىلع

.٢٥٥



نالبق:دلاخنديزنعةاوريفو:)اهنعلأسنألبق(هلوق_٣

انموقضعبهرهاظبذخأدقو2دهشتلنالبق:ةاوريفو2'١١املاسلي

مانهوقنمروهجلاوانباحصأهلةوأتوثدبتسينأليقدهشينأدهاشللاوزاجأف

نيبمدآلاقوقحرمغفةسلةداهثىلع“لووع:ليقفليوأتل١هحوفاوفلتخا

ر۔مظرف:اولاق،كالذوحنودودحلاوةماملاناصوااوفقوااوقتعلاوقالطلا

ن:دلاماكحأنمحعاضلاهرهظملولهنألأءادهذلا"ريخاذهوحنيفهتداهش

هيلعبحوعونلااذهنمائيشملعنمنإ:ليقىتحعرتادعاوقنمةدعاقو

.«ةلةداهشلااوميقأو»:(")ىلاعتلاق.هبهمالعإوىضاقلاىلاهعفر

هأناسنالاللذلميالوقحناسنالةداه٣هدنعنملعدلومع:ليقو

ليقامهذهبرقو6١ا٢)هدنعلةنامأاهنألهلدهاشهنأبهربخيفهيل|يقأيفدهاش

،كلذنملمياممربخيفهريغاهناكممليالمتيلةعيدولاوةنامألايفكلذتإ

اهنعىتلأسنافةداهترمانالفوأنونملانالفوأرينصلالفطلانالفليدنع

ليقو0رمألالقةداهثاابءىدتالوهدنعامعدهيذاقل١هرمأنافڵاهُ"تدهش

:لاؤسلالبقيمعيداوجلالاقيامك2اهبلطدبةداهالاءادأيفةفلابملاىلع"لومحم

ةضقانمثدحلااذهىفسنلو:اولاقڵفقوتريغنملاؤسلابيقعأميرسيطعبيا

. [دوهثلاريخنايبباب]يف ١٣٤٤ /٣ ملسمةاوريهو )١(

وأفورممب“نهوكسمأفٌنبلجأنئلباذاف»:اهصنو٢/٦٥قالطلا)٢(
'ظعوبكلذهللةداهشلااوهقأو‘ك۔نملدع'يًوَذاود.مشأوفورمع“نهوقراف

.«اجرخهللعبةناقشينموثرخآلامويلاوةلب'نمؤيناكنمهب
ةثروفاختواهملاسلااهبحاصتوعنأ:رورخآهحوكلانهو(٣)

نسحااذهو:رححناظفالالاق‘كلذمهلعيفهتثروىلادهاخلايتأيف

٠اهريغوكلاموككلامخيشدعسنىحباحاهو(.ةبوحالا

_ ٢٥٦ _



1الونودهشي(:نلهلوقنمرخألاثيدحلل نمىلعلومحمهنأل‘»نودهشتسي

دهاشدارملا:ليقو.هنمبلطينألبقدهشبفاهبملاعوهوناسنالةداهشهدنع

ادهاشبصتنايذلادارملا:ليقو،١0)هللصأالاممدهشييذلاوهو،روزا
.ملعأنياوةداهشلالهأنموهسللو

ىحلاريغىلعةراشلاعنميفءامام

الجرنأ'يناب:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ-٨
لوسراي»:[لاقفةلمثالوسرىلإ"نامعنلاهنبإبىنأ"؟ريشبىمسي

:لالوسرلاف6«يلناك"امالغ"اذهيباتحتنإلا
لوسرلاقف‘!ال«:لاقف»؟اذملثمًتأَصن٧كدلورثكأ«

.«“قحلاىلعالإاندهشلاال»:ثهلل١

هججه+

نممهريغو(")لسمو("»يراخبلاءاورثيدحلا:(ينلب)هلوق-١

. ملعلالهأضمبنعيذمزتلاهاكحاذهو )١(

انربخأ»:هدنسو[[دلوللةبهلاباب]يفثلاثلاءزجلا:يراخبلا)٢(

ريشبنبنامنلانبدمحمونمحرلادبعنبديمحانعباهشنبانعكلام
:لاقفتعةنالوسريلاهبىتأهابأنأريشبنبنامنلانعهدحامنأ
:لاق6ال:لاق؟هلثمتلنكدلو"لكأ.لاقف1ًامالغاذهيناُتلحنيفا

راف .ليصفتديزمهيفف[ةبهلايفداهشالابإب]بابلااذهدمبرظناو{هلمج
ليضفتةهاركباب]يف١٦٢٣ثيدحلامقرو:و٣/١٤٢(يبلحلا)ملسم)٣(

.[ةبهلايفدالوالاضمب
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ددعوةصقلابحاصريثبنبثاهعنلانعثدحلااذهيوردقو4ريثكقرط

ةنادبعوبلهلانبلضفلاوىحضلاوبأوريبزلانبةورعمهنمنيعباتلانمريثك
نباديمحنعباهسثنبانعكلامهاوردقو،يمشلارماعودوعسمنبةبتع:نبا
ريشبنباناهعنلانعهاثدحامنأريشبنبنامعنلانبدمحمنعوفوعنبانمحرلادع

امالغاذهينباتلحنينا:لاقن:نةنالوسرىلاهبينأريشبءابأنألاقهنا

لاقف،ال:لاق؛اذهلثمهتلحنكدلولكأ:قطةنالوسرلاقف«يلناك
يئاسنلاهجرخأويرهزلاباحصأرثكأءاوراذكه:هعبتراف:لعةنالوسر

هاثدحنمحرلادبعنبديمحونانلانبدمحمناباهبثنبانعيعازوألاقيرطنم

.نامعنلانعاهنعهناظوفحملاو،كلذب"ذشفريثبدنسمنمهلعجدعسنبريشبنع

مضب،ىسالثملانياةبلعثنيدمسنباوه:(اربشبىئمسي)هلوق_7
ةفالخيفتامو{اهريغدهشويردبلايجرزخلا،ةلمهمهرخآماللاةفخومجلا

عيابنملوأهنالاقيو،رمعةفالخىلاشاع:ليقو2ةرشعثالثةنسركبيبا
.راكذألاباتكيفهركذمدقتو2راصنألانمركبإلا

ماشلانكسثيحرزملاريثبنبنامعنلاوه:(نانلاهنباب)هلوق_٣
{ةنسنوتسوعبرأهلونيتسوسمحةنسصمحملتقمثةفوكلاةرمإيلوش

{ةحاورنبهللادعتخاةحاورتنبةرمعهمأو{نايباحتهاوبأويباحصوهو

:هلتلاقفلعفف{هتوخانودةبهنانلااهنبابهبنأريشباهجوزتلأسينلايمو
"ركأ:ةلعةنالوسرهللاقف&لمنف،لعهنالوسراذهىلعدبنشأ

.)ثيدلا(.:.كينب

.(١)»'تطعأيأ:ماللاناكسإوةلمهملاونونلاحتفب('تلحن)هلوق:

الوضوعريغنمادتباةبيهلاوةيطملا:لحنلا:ةياهنلايفلاق)١(

©-ةلثحتلامسالاو،اهره٣ةأرملالحلو{الحتهلَحنيهلَحَت:لاقي،قاقحتسا

:ليلجلاليزنتلايفوزاضوعاهنمدرتملاذإ:ةلحناهرهماهثتيطعأ:لومت

.«ةلخننهتاقدصءاسنلااوتآو»
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.نامنلايلاةراشإ:(اذهيبا)هلوف-ه

٠ همساركذيمل:ً(امالغ)هلوق ٦

مهلكأ:ملسمويرابختسالاماهفتسالاةزب(كدلو٠زكأ)هلوق-٧

رمعموسنوبامأ3يرهزلاقيرطنمهاورامملسملاقو،اذهلثمهلتبهو

ةافانمالو،كدلوزركالأ:الاقفةندعنباوثيالاامأو«كيني"زكأ:الاقف

روكذاوناكنافنينبظفلامأو،ثانالاوروكذلالمشيدلوظفلنآل«اهنيب

وانانإاوناكنإو{رهاظف ريثبلدعسنباركذيملو«بيلنتلاليبسىاعفاروكذ
."يبأريغصتةدحوبةيبأاهمسااتنبهلركذو&نامدنلاريغادلو

يندهشتاللاق:نيخيثلاةاورينو(ىلاىلعالإاندهشال)هلوق-٨

ىلعدهشأال:ىرخأيفو«روحىلع ،نذإينادهشلتالفه:لاقفملسمو،روج

يفةاورلافرصتبظافلألاتفلتخانإودحاوىنعملاو،«روجىلعدهشأاليناف

نمهبكسمتو،لاوحألاةاعارميفحاضيالادصقلةفلتخلاتارابعلابىنملاةدأت

نايفسوسوواطوانباحصأرثكألوقوهو،دالوألاةيطعيفةيوستلابجوأ
.ةيكلاملاضعبويراخبلاوقاحساودمحأويروللا

اهبحاصممسأيوةيحتليقو،تمقونإةلطاباهنإلاقنممهنفءالؤهفلتخامم

ببسللضافتلازوب:ليقو،دمحأهيلعوبهذلارهاظوهو0اهيفعجرمنإ

بيت:ليقو،نيقابلانودكلذوحنوأهننيدوأ(١)هتنامزلدلولاجاتحااذإاك

.رارضالاليضفتلابدصقاذإةيوستلا

هنألثاريلاكنيظحركذذلايطعينألدعلا:ليقفةيوستلاةفصيفاوفلتخامث

وهفةنامزوةنئمأزواننمز!نتمزينمزنم2ةهاملا:ةنامتزلا)١(
املمهواهبنوباصييتلاايالبالسنجهنأل«ىنمزعجلاو{نيمزو؛نمز

.ىلكوملكوىحرتجوحبرجكنوهراك
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اذهنإو.ىنألاوركذلانببقرفال:ليثو،تامىتحفهاولا.اقبأولهظح

ركذلانأبو،اذهفالخهلةناضرفامضارثراولانألثرالافالخ

ةوخالاكءاوسهيفاهفةدودحملامحلإامأ6ةبوصلاثاريملايفنافلتخمامنإىنألاو

ىوقالوالالوقلاو،محرللًةلصاهبرمأدالواللةيلاو3مألانمتاوخألاو

.رظنلايف

تبدنو{هركوحصمهضمبلضفنافةبحتسمةيوستلا:انموقروهمجلاقو

الليغبنيالةبوجأببابلاثيدحنعاوباجأو،عوجرلاوةيوستلاىلاةردابلا
.تللكهدمبرمعوركبيبألمعهباوجتحاامىوقأو{اهركذبلانتشالا
{هدالوأرثاسنودصاعهنبالحنرمعوثهدلوراسنودةنئاعلحتركبوبأف

هلثمتباجيو،كلذبنيضاراوناكاهنوخانأبةشئاعةصقنعةورعباجأدقو
.رمعةصقنع

دحاولدلاولاءاطعأامو:لاق5رثألانعاهلقنءايشأيفحاضيالايفصخرو
يذلافورعملانمكلذلثموأهللمعيدبعةنوعموألمملاةادألثمهدالوأنم

اذإكلذكو:لاق«ءيثكلذنمهيلعسيلفسانلانيبنوكي ىلعلايعلارثك

هيلعسأبالفاثيشهنبالايعليطميلعجوةفأرلامهيفهتكردأفهدالوأنمدحاو

.ملعأةناوكلذيف

-ورس
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مكئللعلصلازاومفراهام

هلاط۔4۔=!,..1
:لاقنلهللالوسرنعاىنذلب:لاقةديبعويا٧

ن_وهوا«ماكحالادن»لاقوأ«"ماكحالاريخُحلثملا(

زرحأوهو٠الالحمرحوأ.امارح"لحأاحمالإ٢سانلا

.راوجلاومالنمكاحلل

خه»٭»+

. هبدرفتاممهنأكفهريغدنعهدجأملثيدحلا:(يننلب)هلوق _١
يوارلاكش(ماكحألا"ديس)لاقوأ(ماكحألا"ريخحلصلا)هلوق_٢

{كلذهبلصحيدقعًاعرمثو(١)ةعزانملا"ملقةغلحلصلاو،دحاوىنمبناتظفللاو

ثبيعلاوةلاهجلانمعيبلاضقنيامهضقنيف{داسفوةحصملاماكحأهماكحأو
:ليقو6تاروظحلانمةانثتسمةصخر:ليقف؟هسفنبلصأوأةصخروهلهو

يناشلإبلاقنموثلمحمثيدحلالاقلوألابلاقنم«هيلابودنمهسفنبلصأوه
هتلمحناف‘حلصلانمعونفتددرتاذإايففالخلاةدئافرهظتو.ماعهن١:لاق

ىلعليلدموقبنأالإزوجيناثلاىلعو،هزاوجىلعربخلابلالدتسالاحصيملالمج
حضاووهلبهيفلامجإالو«هلدهشيثيدحلاقايسوبهذملاوهوتهصصخت

نمهفآاهنملضفأهنكلماكحألانمعونوهو>هسفنبلصأحلدلاف6ةلالدلا

-س
اوحلائصاواوملاصتواوحلطصادقو{ثنؤيوركذي‘ملسلا:حلثملاو))١

.دحاوىنعمب(داصلايفاهومغدأوداصءاتلااوبلق،داصلاةددشم)

٢٦١ __



نعو،براقألانييةبراقلاوسانلانيبةفلألا ةموصخلااور:لاقهنعةنايضررمع

.ماكحألاديسحلصلاناكانهاهنمث،نئانضلامهنيبثرويكلانافاوحلطسيل
وبأخيشلاركذو ةقفاومو{ةناباتكةقفاوم:لاصخرثعهدئاوفنم:ايركز

ئروملانمكاملاةاجنهفو0نيةبرفلايضروحلصليو،ةكناللاهمحتو7ةنسلا

،ةيكتلامثإنمنيئكرزلاو{روزلانمنيدهاشلاو،ايتفلايفليلانمماعلاو
.ةنسحةملكلكبءاحلدللريثكلالضفلانمهيفامعم

يأسانلانييزئاجحلصلا0::(()سانلانيزئاجوهو)هاوق-٣
.هعضومقفاونإريثكلالضفلاهيفلبهيفمإال

يذلاكلوألاف:(الالحمرحوأامارحلحأاحلصالإ)هلوق٤
اذإمككلذو«اهنمرثكأىلعحلاصفمهاردهلنموأزهوحنوأرمخىلعحلاصي

{همهاردىلعهديزيوهنعرخؤينأىلعهحلاصفهيفهبلاطوندرخآىلعلجرلناك

ضرألانمحابملاعنمنمكلذكو«ابرهنأللطابوهوافارحلحأحلصاذهف

هف .مارحهيلعكلذنافهيلاعفدي؛يشىلعلول

اهتترضأطيالنأىلعهتأرمالاسييذلاكفالالحم"رحيذلاحلصلاامأو
.حلاصلاففرصتلانمعنعيذلاحلصلاكو}هتمأوأ

:نيهجوىلعرئاجلاحلصلا:ايركزوبالاق

٣.٠٤دواديباننسيفو)١( نيحل.:انييزئاجحلصلا:ةريرهيبانع٣/

١يذبزلاحيحصيفو«؟لالحمرحوأامارح"لحأاحلصالإ يف٣٦.

نباةنادبعنبريثكانثدح:[سانلانيبحلصلايفتعنالوسرنعركذامبا]

زئاجحلصلا:لاقتعةنالوسرناهدجنعهيأنعينزملافوعنبورمع
"الإمهطورش,لعنوملسل)،امارحلحأوأالالحم"رحاحلصالإنيملسملانيي
ثيدحاذه:يذمرتلا:..اىسيعوبالاق.امارحلحأوأالالحم"رحاطرش

.هاتعموهظنفلىلعةمنألاعامجإونآرقاوضتقموةديدعقرطنميوردقواحيحصنسح
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كلذيفنولوقيءاحلصلاناف{اناودعو[لظلحرلامىلععفدلجراهدحا

اذهو{كلامنمهمفداندجواممملاظلااذهلظكنععفدنناانل"نذئا:مولظللل
سيلوىاتحثسلكأيامإهنافثملاظلانودمولظملاوءاحلصلاىلإرظنلابزئاجعونلا

.ةيقالانموهاغإوحلصلانرمةقيقحلايفوه
،لل:لانماينمقحلاردليمفثيديفامصانختنالجر:يناثلاهجولاولاق

.مهيأردهجانيباوحلصيناءاحلصللف

،يضاقلامكاحلابدارملاو،عنماونصحأيأ(مكاحالزرحأوهو)هلوق-ه

؛هيلاموعديوحلصلارمأيوموصخلانييحلصينامكاحالنالديثيدحلاو
هيلامهوعديومهرمأيناهلسيلليقوزهيلعمهربجبالنكلو،كلذاوبلطيملولو
٠ربجلاىنعمىلعديعسوباهلمحو

مصتخاف{ءاضقلاىلعالجرلمعتساهنعةنايضرباطخلانبرمعنأليقو
رمعكلذغليف7اهيلاهعفدفارانيدهصي3مكنمقلطأفرانيديفنالجرهيلا

.سانلانيبقحلاذافنإىلعةاضقلاةيوةتىلعهولمحو7انءاضقلزتعانأهيلابتكف

مردةئامةأرماعدوتسالجرهيلاعفترااحبرنانريسنبدمحمركذو
لجرلاحيرشلأسف،تعاضفلجرىلإاهتلوخلاهنمبيرققيرحعقوف“ةميدو
نبسمخماهنمتيضرتئشناف:لاقف0ال:لاقف!ُيديفاهمهتيلهةأرملانع

.ملعأهللاومويلاكلذريغحلصبرمأهتيأراهف:نريسنبالاقف{امهرد

صمحممحل
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قلابانكىلاىملفاولاءافلارانساىفءامام

مكاحلايربنببمموصذلامليئر

.١ه.٠إ3۔إ٨ؤ
:لاق'سابعنبا"نعديزنبرباجنعةديبعوبا_٨٨

اننيبضتإ»:اهدحألاقفةلمهللالوسرىلإ"نالجرمصخ

اننيبضقإ6هللالوسر1"لجأ(::"رخآلالاقوئ»هللاباتكب

ينإًنإ»7«ملكن»:لاقف«مئكنأنأيل'نَذأوهللاناتكب

يباىلعنأ"تربخأف"هتأرمإبانزف"لجرلااذهل“_افيسَعَناك

لهأتلأسيتإمث.ةراجموةاشةئامب"هنمهشيدتفافمجرلا
"مجرلاامنإو0١ماعَبيرغتوةدلجةئاميبإىلعنأىنورخأف""ل

'نيضقأل"هديبيسفنيذلاو»::لللالوسرلاقلاق.«ةأرمللع

دلجو.«'"كياعدرفكتراجوَكُسَسَغامأا"هللاںاتکبكنيب
ہغ4.7ِ.ذ٤ِ":7ًِ"ڵ4

يناينأىمالسالا'"اسينأمأو"اماعهبرغوةدلجةئام"هتبا

ر"تفرتعانإف"رخآلاةأرما ."اهمتجرفترتعا«اهبمجت
ج+×هج

يفوثهبناهتسملاريجآلا:فيسملاو،(فسع)برعلاناسليفو)١(

ناكيبانا:لاقف:ينلاىلإءاجالحرنأهنعةلايضرةريرهينأثدح

يفو،؟ريجأناكيأ:هتأرمابىنزهناو2هعمناكلجرىلعافيسع اولتقتال:ثيدحلا

.سايقلاريغلةفتسعوسايقلاىلءافتسلععجلاوءدبعلا:فيسألاوءافيسأالوافيسع
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ةريرهيباثيدحنمةعاجملاءاورثيدلا:(سابعنبانع)هلرق-١

٠يهلادلاخنبديزو

نمالجرنأةياورفو«امهمساركذيمل:(نالجرمصتخا)هلوق_٢
باتكبيلتيضقالإةناكدشنأةنالوسراي:لاقفللعنالوسرىتأبارعألا

.ثيدحلايلنآذأوةاباتكباننيضقاف»2هنمهقفأوهو2رخآلاصحلالاقو،ةنا

. يناثلامصخلاءالاحتفب(رخآلالاقف)هلوق _٣

هالأسامنإومعنيأ:ماللاةفخومجلاوةزمحلاحتفب(لجأ)هلوق_٤

حلاصتلبالفرصلاكلااهنيبكحيلةناكحمالإكحمالهنأنادعياهوكلذ
٠كلذلعفينأمكاحالذإحلملااهرمأوأ،ايبقفرألاوهايفبيغرتلاو

.همساركذيمل:(يبإنإ)هلوق_ه
ةيتحتلاناكسإو.نيتلمهلانيسلارسكونيملاحتفب(افيسع)هلوق_-٦

{لانتشالايفأددرتماهكلسييأقرطلافسميهنألكلذبيمس2؟ريجأيأ:ءافلابو

.ءارجأةنزبءافسععمجلاو

. سأنمةأرمايهواهمساركذيمل:(هتأرماب)هلوق _٧
. كلذبهربخأنمركذيملو{لوهفمللءانبلاب(١ترئخاف)هلوق ٨

مجرلانميدلولادفةراجلاوءاشلاتاعجيأ:)هنمهتيدتفاف(هلوق٩-

.«ةرخآلانمايندلاةايحلابمتيضرأ»وحنلدبلل(نمظ

ىلعالوميئامسأىلعفنأمل:رجحنبالاق(لملالهأ)هلوق٠
دعسنباركذوثهدلبيفولطهنمزيفنوتفثياوناكةباحصلاناهيفو،مهددع
رع:للعينلادهعىلعنوتفياوناكنيذلانأةمثَحيبانبلهسثيدحنم

ناك:رمعنبانعو«تباثنبديزولبجنبذامموبعكنب"يبأويلعونامثعو

نمحرلادبعناك:يذسألاشارحنعو«متفهنمزيفنايتفيرمعوركبوبا
.ةلهنمزييتفينفوعنإ
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. دودحلاومجرلابابيفهحرسثيني(ماعببرفتو)هلوق _١

. هتردقوهتضبقيفيأ:(هديبيفنيذلاو)هلوقو _١٢
كحامةناباتكبدازملاليقو:(ةناباتكبكنيبةنيضقأل)هلوق_١٣

هانعميففلتخامش،رداتلاوهونآرقلادارملا:ليقو{هدابعىلعهبتكوةناهب

"يبلانّتيبف«اليبسنهةنالعجوههلوقهنمضتام.دارملانألمتحم:ليقف
خونللةيآلادارملا:ليقو،بتيثلا'مجروهيفنوركملاهئانجليبسلانأولع
يهو2اهكَحتباثلااهظفل. رافةخيشلاوخيذلا»:رمعلوق دقاناف،«ةتبلااهومج

هسكعوثهطختبثوهمكحخسلامنآرقلانمنأىلعاوعجأدقو5اهانأرق

.هلثمسايقلايف
ناوهو0لوألاىنعملاراتخلاف«بيرغتلاركذخوسنملايفسنلهنأبقلعو

؛هلكحيأ:«كيلعةناباتك»ىلاعتهلوقكهانقوةناكحباتكلابدارمل

"نإىوهلانعقطنيامو،ةناحوهلههبىفقامو{كيلعهؤاضقوكيف

هوذخنلوسرلامكاتآامو3ةناعاطأدقفلوسرلاعطبنمو،ىحوي“يحوالإوه
هبححلكللاقينأزاجهتعاطوهعابتابرمأادف5اوهتنافهنعمكاهنامو

الو،هؤادفثدرثيىدتناوىنزنمنا:نآرقلايفسيلذإ،هؤاضقوةناح

مهنيبيضقينامقأدقو6مجرلابيثلاىلعناالو{دللاعمةنسيفنهيلعنأ

.قداصوهفةياباتكب

ىلعردملاقالطإنموهفكيلعدودرميأ:)كيلعةدرف(هلوق_١٤

.دحاولاوعمجالدحاوظفلبناكاذلو،هجوسنميأنميلا"جسنوحنلوعفملا

ريغ“ےسإملاذهو5هدلجهدلجنمرمأيأ:(هنباراجو)هلوق.٥
.راصنألانمباشزئأنايفهنأ

“ةلماكةنسربيخىلإهنطونمهجرخأيأ:(اماعهبةرغو)هلوق_١٦
رارقإناف0انزلإبفرتعاهنأواركبناكهنبانأيضتقياذهو،لاكنوةبوقع
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نإ)ىرخاةياوريفامكه]عم:روضحهفارتعاةنيرقو{لبقليالهيلعبألا

نعبيعشنبورمعنعيئاسنلايفو،هيلاهبسنامىلعهتوكسو(اذهيبا

هفوركبهنأحرصفنصحمينباو{اذهةأرمالاريحأينباناك:يرهزلا

.دودحلاومجرلابابيفىلاعتةناءاشنإهيلعمالكلاينآيسو2ينازلاركبلابيرغت

كاحذلانبسينأوهليق:7ةزمحلامضبً)اسننأ(هلوق-١٧

'ياسأاذهو"١ذ“يودغهنألأطخوهو(دثرميبانبسنأ:ليقو،يملسألا

اغإو2رفصهنكلوكلامنبسنأهنإ:هلوقيفنيتلانبامهوو7ةباسألايفاذك
ةليبقلايفرمؤيالهنأةسايسلاتناكوثةياسأتناكةأرملانآلىذسألا"صخ

.مهريغكحنعمهروفنلمهنملجرالإ
اهربخيفاهيلابهذييا:ءاحلاحتفب(رخآلاةأرماينأبنا)هلوق-٨

لحرلانا .هنعوفعتواهللااعتف«فذقلاةدحهيلعاملناكالإوتفرتعانان2هنباباهبفذق

. ترقأيا:(تفرتعاناف)هلوق ٩

يفهمكح:فةنالوسرنألسينأيا:(اهجرف)هلوقو_٠

تفزتعاف:يرهزلانعثيالاةاورينو{اهمحرتفرتعاناف:يوارلالوقلكلذ

الوسرناكاغإاسينأنايفرهاظوهو،تمج؛رفبهللالوسراهسرمأف

.ةلكهنمناكاغإكلاذيفنتناوطقفاهرارقإعمسيل

ةقفاوملاكلامةاورنأببيجأو،دحاودهاشبىنتكاهنوكلكشيو
فمعأهنافيرهزلاثيدحيفاصوصخو،هطبضنمر“رقتاملىلوأفنصملاةياورل
لوسرهناةملس"نبثلو،ةيضقلايفمكاحناكاسينأنارهاظلاو2هبسانلا

نكميو6اهيلعدهثهريغنالمتحيفةداهشلايفهدارفناىلعصنثيدحلايفسيلف

هنذأتسامث،كحلاطورشىفوتسافامكاحثيبسينأنأبنيتياورلانيبعجلا
.هلنذأفاهمحرف:نلع

-
.نافطغنم“يحمو"ينعىلاةبسن0
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ذختينايفوثراذعالايفادحاوالجرمكاحلاذافنإزاوجيفةجحهيفو

ايفدحاولالوبقهلزوجاككرسلايفدوهشلالاحنعفثكيهبقثيادحاو
رصتقينمو،ةرمرارقالاانزلادحترثينمجتحهبو2ةداهشلاالربلاهقيرط

باجمإلإانهونمةعامجت.هذو‘روهجلالوقوهومجرلاىلعنصحلادحف

7:٠ثيدحلاونصحلاىلعمجرلاعمدلجلا

لوقلاىلوأيعدلانأو،ءاضقلاهوجوبماملاةفيلخلاءاضقلابىلوألانأهيفو

هنأو،ةرجألانملطابلادروبولطملاأدبنإومالكلامدقتلاقحأبلاطلاو

.ملعأةناوكلذبهلأزحمالهنأوهدرهيلعوضمقلاهححصيالوهكلميفهضىقبلخديال

يفلالفميفركملايفءاهام
.ِ.

يبنلانعسابعنبانعديزنبارباجنعةديبعوبأ-٩
٢,|۔-.{,ه,ف.۔هثللا .«ملظينملالطم»:لاقرتل

جههه

ةريرهيبأثيدحنم؟اطعاجلاءاورثيدحلا:(سابعنانع)هلوق-١

٠هرخآيفةدايزب

ددسمانثدح:هيفهدنسو]لظ"ينلاُرلطَمبا]يفيراخللاءاور))١

عمسهنأ«هنمنببهويخأ»هنمنبمامهنعرمعمنعىلعألادعانثدح

ميرحتباب]يفملسمهاورو.ملظينلالطم:لقوةنالوسرلاق:لوقيةريرهإلأ
دانزلاينأنعكلامىلعتأرق:لاقىحنبىحبانثدح:هيفهدنسو[يغلالطم

اذإوئلظينفل١لطم:لاقنهنلالوسرنأةربرهيبأنعحرعألانع

.عبيلفهيلامىلعمكدحأعيبأ
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ةديدحلاتلطم:لاقي2دلالطملالصأ:(ملظينلالطم)هلوف_ب
ررمخاأتانهدارملاوڵةعفادملالطملا:يرهزألالاقو4لوطتلاهتددماذإآالطم

نمانههبدارللانكلو؛هفيرعتيففلتخمهيلاو،رذعريذب.هؤادأىحتساام

كروهجلادنعلعافللردصلاةفاضإنموهو2اريقفناكولوهرخأفءادألاىلعردق

{زجاملافالخبهقاقحتسادعبندلابلاطعنأرداقلاينلاىلعمرحهنأىنعملاو

هقحتسمناكولونيدلاءافوبجىنعملاو{لوعفمللردصملاةفاضإنموه:ليقو
يفوهفينلنحيفكلذكناكاذإو6هقحريخأتلابسهانغنوكيالو6انغ

هنمبلطلاميدقتبرعشيلطملاظفلو،لطملانعرجزلاهيفو،ىلوأريقفلاقح
{روهشملاوهو2لاظنكيملهلقحلابحاصبلطمدععمعفدلارتخأولينغلانأ

هئادأنعرذمعلاءافتناوهلطدمبقحلاعنمنأل‘ةريكهنأاملظهنوكةيضقو

.ملعأهللاوةريبكبصنلاو{(؟)بهلك

مولعرغبرصملامىمةمناسنررازغأىفركفاىنءامام

ينلانع'ساَّبعنبانعديزنراجنعةديبحوبأ-٩ه

اهجوزهيلإ"تكشدقو٧ةبتعةنبادنهنذأهنأوني
4٣..ء.{مه٤.۔.,..ح ."ةوسكلاوةقفنلااهدالوأنعواهنععطقهنأبرحنبنايشسابا

."نذإريغبهلامنمذخاتنا

خهه«

١ وهو(بضنلاركذث٫دحلافرركتو‘ًا_اطءيشل١ذخأ:بصنلا)(

.ناودعو[هظرينلالامذخأ
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يذمرتلاالإ(')ةعاجلاهانعمىورثيدحلا:(سابعنبانع)هلوف_١

ينيطميسيلو{حيحشلجرنايفسإلأنإةنالوسراي:تلاقدنهنأةشئاعنع

.فورلابكدلوو:كيفكياميذخ:لاقف»لعيالوهوهنمُ'تذخأامالإيدلوو

نايفسيبأةأرما،ةيشرقلافانمدبعنبسمشدبعنبةعيبرنبةبتعتنب(دنه)و
اهرقأونايفسيبأاهجوزمالسإدعبحتنلايفتماسأ،ةيواعممأيهو‘برحنبا

اهلةأرماتناكو،ةدحاوةليلمالسالايفاهنيبناكواهحاكنىلعةلتكةيالوسر

:دنموبةلئاقايهوث“ةرفاكادحأتدهشو،لقعو"يأروةفتأوسفن

ثقرانلاىلعيعن؛قراطتانبنحن

"قزافناوردوأ'قنامناولقت٩٠نإ

؛ق.ماوريغقارف

قطتملفاتكالفهدبكتحرختساوهنطبتقشوهبتلثمةزمحلتقاف

اهمالسإنسحوتملسأدنهنأمث،اهريغةزمحلثميذلاناليقوثاهتغاسإ

دلاوةفاوبأهيفتاميذلامويلايفباطخلانبرمعةفالخيفدنهتيفوتو

.قيدصلاركبيبأ
. تملسأنأدعبحتفلاماعيفكلذو:)هلإتكشدقو(هلوق _٢

:اهلوقنمةعاجلاةاورهتلمجأانايبهيف:)ةوسكااوةقفنلا)هلوق_٣

.مسيالوهوهنم'تذخأامالإيدلوويفكياميطعيسيلو

اهجوزباغاذإةأرملاةقفنباب]نملوألاثيدحلايراخبلايفءاج)١(
نبانعسنوانربخأةللادنعانربخألتاقمنباانثدح:هدنسو[دلولاةقفنواهنع

تلاقفةبتعتنبدنهتءاج:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنأةورعينربخأباه
هليذلانمممطأنأهجرح"يلعلهف،كيسملجرنايفسابأناةنالوسراي

نم[دنهةيضقباب]فملسمهاورثيدحلاو.فورعملابالإ،ال:لاق؟انلايع

نميذخ:ىرخأةاوريفاهللاقلتمةنالوسرنأهيفو،ةيضقألاباتك

.كينبيلكيوكيفكيامفورملإبهلام
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:(دنمنذأ,هلوةبقلعتم:)نذإريهلامنمذخأتنأ(هلوق_1

اهيفكيامهنذإريغبهلامنمذخأتنأاهلحابأتعهنأينملاو،كلذاهلحابأيأ

هنأةداعلابفريذلاردقلافورعلابدارملاوءةعاجلاهياورهبتحرصإكفورملاباهدلوو

"حصنإلاقهنأكىنعمةديقمىهفاظفلةقلطمتناكنإوةحابالاهذهوةنافكلاأ

بوجوىلعو«هياعممجموهواهجوزىلعةجورلاةقفنبوجوىلعلديثيدحلاوءتركذام
ونلزوجمهنأو«بألاىلعدلو!اةقفن هيفكيامهنمذخأبناصخ-ىلعاعرشةقفنلاهلت.ج

نيمدادحأمالكعامتسازاوحهيفو{د٠رمتلاىلعة.مأولاثتمالاهنمعقيماذإ

لوقينمدنعءاتفالاوكحلادنعةيبنجألامالكعاتسازاوجوثرخآلاةبيغعم

يفةجوزلالوقلوقلانإهيفو،ةرورضالانهزاج:لوقيو&ةروعاهتوصنأ
تابثإىلعةنيللايمتفلكلفصنمهنإجوزلالوقلوقلاناكولهنالةقفنلاضنق

الخدمةأرمالنإهيفو،دادمالابالةافكلابةردقمةقفنلانإهيفو{ةنانكل.مدع

.مهلعقافنالاومهتلافكواهدالوأىنعءابقلايف

لاملصأنممييبتتجاتحااذإةأرملانا:هنعةنايضرعيبرلاىتفأدمه

،بآلاكهلاماهفرصتزاحأدقف‘ًاغلابوأناكًامىتيْيساكتوهنملكأتوحاو

مدعححصو؛يلعنبىسوملوقوهو«بئاغلاىلعءاضقلازاوجىلعهبةلدن..,

نايفسوباناكوةكميتناكةيضقلانألحصيالثيدحلابلالدتسالانأوزنود:

ردقيالرتتسموأدلبلانعًائاغنوكينأبئاغلاىلعءاضقلاطربثو،اهبأرضح
.نايفسيبأىفادوجومطرشلااذهسبلو2رذعتموأهبلع

نآل،ذجلاريغوسنجلاذخأزاوجدنهثيدحنمذخؤي:يباطخلالاق
اضيأهيفو،حفانملارئاسوةوسكلاوةقفنلانمهيل]جاتحيامعيمجعمجالهتي
اذإهركنياميناسنالاركذزاوح وحنوأءاكتشالاوأءاتفتسالاهحوىلعناك

.ملعأنياوةيغل|اهسحابتيتلاعضاوملادحأوهو«كلد



زالرراىسممونرملاورسلاوتاراملاعلرا7ءامام

:لاقيردلاديعسيأنعديزنبرباجنعةديبعوأ-٩١
٠6 ٠ ,, 2 3 .ه{,۔ه-

8ثيدحلا«رابجءانحلاحرج"»:للعذالوسرلاق

م٠ .«سخلازاكرلاينو»:لاقىتح

جهه٭٨٣

بابيفهحرثمدقتثيدحلا:(يردملاديعسيبأنع)هلوق١
هقاساغإو{ةريرهينأثيدحنم)ةعامجلادنعوهو.ةاكزلاباتكنمباصنلا

“صنوزاكرلاسمخورثبلاوندملاوءاجملاحرجيفكحلانايبلانهاهفنصلا

ءيجعلاحرج:تعهنالوسرلةق:لاقيردلاديعسيبأنعمدقتلاثيدحلا
٠سجلازاكرل١يفوراحندملاوراب'ح

لوألا:نادنسهيفهلو[راب'جءمجملاباب]عساتلاءزحلايفيراخبلا)١(

احرجءهجملا:لقووةنالوسرنأةريرهيبأنعنمحرلادبعنبةملس
انثدح.:يناثلادنسلاو.سجخلازاكرلايفو{راحندملاو«رابجرثىلاو{راح

ءجملا:لاقطينلانعهنعةلايضرةريرهيبأنعدايزنبدمحمنعةبعش
ملسمهاورو.سلازاكرلايفو،رابجندملاو«رابجرئبلاو2راب'جاهلقع

١٣٣٤ ٠[رابجىلاوندعملاوءاحملاحرجباب]يف|
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دارملاو،(١ةميهلا:ءمجملاو،ردصلااهحتفبومسالامحلاضب:حرملاو

نماهنمعقاولبلصحاماهحربس ,ةبادلاءيجملاوءاهظفحيفعيضياذإاهريغيفرآلا
ءيشاليذلاردهلا:ةدحوملافيفنتومجلاضب(رابألا)و رابجثبلا»هلوقممو(")هيف

دحأىلعكلذيفءيشالفةبادوأناسنااهفعقيوةيدابلايفنوكترئبلانأ

كلذو،هيفىلاتةناهقلخناكمنمجرختسملارهوجلا:سلجمك«ندعلا»و

،هرجأتسانمىلعَءيشالردهوهفكلهفلثمندعميفلمعيلالجررجأتسينأب
اهعلطةلخنوأهمدخيأجلفوأ،هيلعمدهنافهميقيلارادجرجأتسانمهانغميفو
نزوىلعففخهلوأرسكب(زاكرلا)و.ىنعملاداحتالندعلاكردههنافطقسف

نمهنأل،ةمينغلاكسلاهيفبجواذهلو")ةيلهاجلانيفدنمناكام:باتك
منلاءايشأ .ملعأةناوهمجارفةاكرلاباتكيفثيدحلاحرمثمدقتدقو،نيكر

_

.ملكتتالاهنألءيعةميهبلاتيمسو،يمدآلاىوسناويملالكيه:ءاجملا)١(
،دحاوىنعمبًافّلتظوًاراب'حواردههمدبهذ:لاقي{ردهلا:راب'لا)٢(

:رعاشلالاق.ةيدالواهفدوقاليتلا:رابألا٬برحلاو

'رابحوثانملازام،“فّلَظهنأانيلعرهللاح

نإ:امهريغويروئلاوةفينحوبألاقو،يفاشلاوكلاملوقوهو)٣(
يهو5زاكرباصأاذإ:'لجرلازكرأ:برعلالوةبمهل"جتحاو2زاكزندملا

عقوامبزاكرندعلانالوقيالنمجتحاو،نداعملانمجرختبهذلانمعطق
٠ةراغملاىلعلادلافطعلابامنيبةقرفتلانمبابلاثيدحيف

٢٧٣ ١٨-م-_



زابلارافءاهام

نعسابعنبانعديزنبراجنعةديبعوبا-٢
مصحلاو"نينسرشع"اهرمعوانمترأ"زاحنم»:لاقونلينلا

ةَّجُحالوإاهرصعواهزاحيذلليهف،_"ركتُالورفنال"رضاح

.«اهفمصخلل

خهه

. ةصاخهلاهنأايعدمهيلإاهمضيأ:)اضرأزاحنم)هلوق _١

» اهنمدسفامحالصإواهترامبماقيأ:فيفختلاب(اهرمعو)هلوق _٢
٠ ةهبثلانمدمبأوةحمحلايفىوقأكلذنألةراهعلاوزوحلانيبعمجامنإو

مكاجلادنععازنالبصتنانممصخلابدارملا:)رضاحمصحلاو(هلوق_٣

قالطإنموهفزاجمباصتنالالبقهيلعمهملامساقالطاف،ةروكذملاةدملادعب
.لبقتسملاىلعلعافلامسا

، هاوعدركنيالوهتزايحرينياليأ:(ركنيالرينيال)هلوق -٤
هناف،بئاغلارضاحلابجرخو«هيلعةجحراكنالاهلنممراكنالاكرتأنأهيفو

ثلذكو‘ةرإمعلادهاشبمهنألو‘هغلتمىوعدلانألاتحالهيلعةزايحال

نيبةزايحلاتتالكلذكو،هلراكنإالهنألنونحالولفطىلعةزايحال
كلذكوهدلاوتحتدلولاكلذكوثدحاولاكلاملاةلزنميفمهنألءاكرلا
طقفهلضألهلايفيهلهةزابحلايفاوفلتخامث،طالتخالانمامنيباملناجوزلا

هريغدييفدجومثنالفلناكلامااذهنأفرعولفاذهىلعو؟لكلايفوأ
-- ٢٧٢٤ س



هنافةزايحلاةدمتضمىتحركنيالورينيالرضاحمصلاوهرمعيوهيعدي

.كلذبهتححطقست

:يشجلالاق‘زاجحلالهألوقوهو،نبنسرثعةزايحلاةدمنألديثيدحلاو

،ةنسةرشعسمخةزايحلا:ةنيدملالهألاقو7اندالبيفةرزجحلابلمملاهيلعو

:ةناهمحريبرغلاايركزوبألاق،ةنسنورشع:ثيدحلايوارةديبعوبألاقو

نعلدعفيكةناهمحرةديعيبألبجعلاو:يدحلالاق{اندنعهبذوخأملاوهو

.ثيدحلاهبدروامملمعلابسانلافاضراعمهلركذيملهنأعمهاوريذلاثيدحلا

نكميو،ثيدحلاعمسينأليتكلذلاقهنعةنايضرةديبعابألمل:تلق

يفرشلاركذنإوىنامزألاولاوحألافالتخابفلتختةزايحلانأىأرهنأ

!كةليوطلاةدملانايبلآلثمركذامنإهنأو،هتاعارممزلتدودحمدحبسيلثيدحلا

ملنإكيفكيمشيتلا:"رذيبأللاقمميبنلانأةريرهيبأثيدحيفركذ

مهنموثةنسنيرشعءاملادبملولوهيفكيهنأمولعملانموثنينسرشعءاملاديت
لاقنممهنهواةنمنوئالث:لاقنممهنمو،ةنسنورشعوسمخةزايحلا:لاقنم

©ةنسنوسمخ:مهضعبلقو{ةنسنومبرأ:مهضعبلاقوكةنمنوثالثوسمخ

ثيدحلارهاظبذخألاو،لاوحألاةاعارميفرظنلاالإلاوقألاهذهلدنتسمالو

عمهترامعوكاللاةزليحنألاجلارهاظهيضتقييذلالب«ليوأتلالمحتنمىلوأ

عنامالثيحهركيملوهيلعتكسنإهيلعةجحمصخلاةرضحيفكلماىوعد

ندرجملاةراملاوةزايحلايفيهامنإثيدحلايفةربتعملانينسلازسشعلاناو2راكنالانم

رارقإالويوعدهنمعمسيملوةدملاكلتاهرمعواهزاحاذإهناف،كلملاىوعدنم

.لعأةناوثيدحلارهاظليلوأهب.وهفهيف.عزؤن:مش

مح
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ىرملايفركفلاىمءاجام

نبارباجنعينغلب:لاقديزنرباجنعةديبعوا-٣٣

لاق:لاقهللادبع هلىرمعرمع"لجرأاعأ»::لعهللُلوسر

٠ادَّبأاهاطمُييذللىهف٠هبثتملو ٤

»+×٭×٭

ملسموأطولايفكللمهاورثيدحلا:(ةنادبعنبرباجنع)هلوق_١

امأ»:لاق:نلةلالوسرنأهللادبعنبرباجنع:امهدنعهظفلو(١)هحيحصيف

يزلااهنافهبقعلوهلىرملع©ريملعألجر .ءادبأاهاطعأيذلاىلإ!مجرتالاهاطشي

© طرشلافرحنانمُبوتيمسايأنمةبكرم:)يأ(هلوق _٢

.٠ ميمعتللةدئازلا>ام»و

امويأنملدبعفرلو4هيلايأةفاضالرحلاب)لحر(هلوت_٣

.هفرصتحصيناسنإلكدارملاو{"يلاتلجزلاركذو0ةدئاز

(١ ١٢٤)يلحلا(ملسم( مقرو‘تايمحلاباتكنم[ىرمعلاباب]ف٥٣

باهمنبانعكلامىلعُتأرق:لاقىحبنبىانثدح:هدنسو٦٥ثيدحلا

هنأل©اهاطعأيذلاىلإعجرتالاهطعأيزللاهنافهبقعلوهلىرلمثعَررمعألجر

ىرملايفليقامباب]يفيراخبلاينو.ثيراوملاهيفتمقواطعيطعأ

نلأيضرراجنعةسينأنعىحنعنايشانثدحمعتوأانثدح:[يق"رلاو

.هلتبهونلاهنأرمملاتتمينلاىضق:لاقهنع
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ةناورينو«لومفملينبم:ميلاديدشتوهلوأمضب(ةرتملع)هلوق-٤

اذإ:دالبوأاضرأوأرادهترمعألاقي،هرمعَةدملاميطعأيأ:رمعأكلام
.ةيلإ"تمنجَر"تماذإ::كرمعوأ(ا»ىرثم"ءكليه:-تلقو{اهايإهتيطعأ
.كلذنممساميملانوكسونيملامضب(ىةرلململا)و

:)بقملا(وضهدلوووهاهانإيطعأيأ:)هبةماو"هل(هلوق-ه

.اولسانتامناسنالادالوأ:اهرسكونيملاحتفعماهناكسإزوببوفاقلارسكب

ثالذلنوكتيأ:لوعفمللينبمهلوأمضب(اهاطع٢٨يزلليهف)هلوق_١٦

ءاطعىطعأهنأل:ةملسوبألاق،ىلعأيذلاىلإعجتالدبأهبقعوىتطملا

اعوفرمرباجنعةملسيبأنعيرهزلانعثيالاةاوريفو،ثيراوملاهيفتمقو
{همقملواهرمعأنمليهو{هثةحهلوةعطقدقفهقعلوهليرمعالحررمعأنم

ةنالوسرزاجأيتلاىرمملاامنإ:يرهزلانعرمعمقيرطنمهلو،ملسمهجرخأ
ىلإعجزاهنافتشعامكليه:لاقاذإامأف،كبقملوكليه:لوقينأنلو
ريبزلايبأقيرطنماضرأ(٢)لسملو،هبيتفييرهزلاناكو:رمعملاق،اهبحاص

١ وأَكرعلوطلحرللهلمحتاميهو{رمعلانم)ىرللا(لصأ)(

كرمعثالهذه:لوقفارادهيخأىلإلحرلاعفدينأىرمملا:ںلمثلاقو«هرمع

{ةيلهاجلايفمهلعفناككلذكو4هلهأىلإرادلاتمف"دتامانثأيرمعوأ

اويق'رلتالواورمضتاله:ثيدحلايفو،ىمج؟رلاكثلذنمردصملاىرمملاو

زتلكينلالطبأدقو.«هدعبنمهتثرولوهليبفاهبَق"رأوأرادرمعأرف

.ةيلهاجلالهألمعكاذب

مهمالعإهبدارملا«كلاومأكيلعاوكسمأ»:هلوفو١٢٤٦/٣ملسم)٢(
ءادبأبهاولاىإدوميالاماتاكلمهلبوهولااهكلمةيضامةحيحصةبهىرسملانأ
نومهوتياوناكمهنأل،كرتءاشنموةريصبىلعلخدورمعأءاشنفكلذاوملعاذاف

.اهيفعجريوةيراملاكاهنأ
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كيلعاوكسمأ:لقويبلالاقف،نيرجاهلانورمعثبراصنألالمج:لاقرباجنع

©هيقملواتيمواحاهَرمئعأيزلليمىرمعرمعأنمهنافاهودسفتالوكلاومأ

«ةفئاطودوادنع.يكحامالإروهلابهذهيلإو«ىرمعلاةحصلعلدبتيدحلاو

:يلإبسنو،تابهلارئاسكةبقرلاىلإهجوتت:ليقاهتحصبنولئاقلافلتخامث
:ليقف،فالخ؟المأةبقعميملاىلإاهعوجريففطقفةعفنملاىلإليقو2روهجلا

.هدرثيدحلاو‘سنأنبكلاملابسنواةقعمريغوأةقعمتناكاقلطمهيلاجر

ةديبعيبأوديزنبرباجوسابعنبالوقوهواقلطمهيلاعجرال:ليقو

فال.يه:.هللوقينأالإهتمثرولنوكتال:زيزعلادبعنبالاقو3مهنعهللايضر

.كلذنأركذو«يلطملاتومبلوألاىلإةجاريهفكلذلقيملاذإو،كبقعلو

ءيخابحاصلنأبكلذىلعلدتساو،ةيراعاهنإوءاهقفلانمةديبعينأريغلوق

مهلنوكيفيكفهدعبنمهبقعاهلمجأملوهتايحلجرللاهتيطعأامنإلوقينأ
يلوقىلعليلدلاو؛ةبراعلاةهجىلعهتيطعأامنإو،ءاطمباليبسهيلامهللمجأملام

دعسألوقلااذهو،هتاممدمبهلاهلعجأملوكتايحثلاهنأيئانثتساةيراعاهنأ

.١0)ديدجلايفيناثلاوةفينحيبأوباهنبالوقوهو،ثيدحلارهاظب

هتايحهلوهفاثيشرتمع:نم»:تهلوقكيلعدري:زيزعلادبعنبالليق
نمدحأهزواجسمثدحلااذهىلعسانلاقفتاول!زجاعاي:لاقف«هتاممدمبو

دحألينبنيالفولعةالوسرنمناكامنأل،هنعةبغرلاالوهيفسايقلابءاهقفلا

اوجتحاام.نسحأنمو:كلامبهذمراصتنإربلادبعنبالاقو،هيففلاخنأ
فلتخااهثدحأالفىرمعلاثدحمنألبقعامجإبتباثرمعمليطعملاكلمنأهب

ءاوسالضرعتيملو.يكرمعكلرادلاهذه'تلمج»:لاقولايفاذه)١(

فلذلثمو..هتحص،ديدجلاوهو2يئحصأ:نيلوقدقملااذهةحصيفيفاشللناف

:وأكتنروليهفهنساذافرادلاهذهكترمعأ:لاقولفالخالبودقعلاةحصيف

.ةليوط:راتبةبهعقاولافيهو(رادلاَةبقرةظفللاهذهكلعهناف{كمقمل
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:مهضعبلاقوىهرمعأامةيقرنعهكلامكلذهظفللازأدق;مهضعبلاقفءالملا

الإهكلملوزيالنأرظنلاقحببحاولاف©ظفالااذهبهلامةبقرنعهكلملزبمل

لامعألا»تبثدقو«نيقيهبتبثيالفالتخالانأل،عامجالاوهونيقيب
طرتشادقو{هكلمنعهرئيشحارخإثلذهظفلبونيمللجرلااذهو«تاينلا

.«مهطورسثىلعنوملسملاهثيدحلهطرشىلعوهفاطرشهيف

س۔ےہجد ہح

نرىرمنلاوسراسلابابلا

هودحلاومجرلايف

ضمبمجرلانأل«صاخىلعماعفلنعهيف(دودحلاومجرلايفباب)هلوق
اجرهتجر:لاقيؤةراحملايهو©نهيتحتفبمجرلابيرلاةغللايفوهو0دودجلا

نأهشفصو«ينازلادلمساعردلايفوهو،مجرلابهتبرضاذإلتقبابنم

فّتكنو«هيبكنمىلإلوقوهبوقحىلإلوقنصحملاينازلااهفنفديوةرفحرفحت
{دهاشدمبدهاشهامرهيلعادوهشمناكنإوىارقمناكنإمامالاهيمرو.ادي

ديبلاالوءاسنلايمرالو0«نازكنإةنابدهن٥أ»:دوهشلانمهيمرنملوقيو

باوبلايمسهنمو،عنملاةفللايفوهوةدحعمجيهفدودجلاامأو،نايبصلاالو

ىلعةبترتمةصوصحمتابوقعلمساعرسلانفيهوثلوخدلانمعنمهنألادادح
يلاةيمملاكلتىلإدوملانمأآبلاعيصاملاعنمتاهنألكلذبتيمسكةمولعمبابسأ
مهعتموهدابملةنااهدحيلاماكحألاقلطمىلعاضيأدودحلاقلطتو(اهيلعدح

نمود:لامتهلوق:ىنممكلذو2اهتزوإجعنم .{تولاظلا؛مةكثلوأفةنادودحدَستي
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ناصمرباىفءامام

العهلبال'ينالب:لاقراح"-رعةَدسعوأ زنلهللالوسرنعينالب:لاقرباجنعةديبعوبا-ك

.«"هلكلموأكأَمنم٦نرَصأه:لاق

خههخه

. هنعةلايضرفنصملاهركذبدرفتثيدحلا:(ينلب)هلوق _١

ش‘(١)عنملاناصحالالصأو0انصحراصيأ:(۔نصحأ(هلوق_٢

نيصحلعافلامساو،ج"وزت:فلألابلجرلانيصأحأ:لاقي«جوزتلاىلعقلطأ
(")ةياهنلايفلاقسايقريغىلعحتفلابنصحو،عانطقلانباهلاقسايقلاىلعرسكلاب

وهفبتهسأونصحموهفنصحأ:لاقي،رداوننئجينلاةثالللادحأوهو

اطرشنوكييذلالاخحلاىلعناصحالاقلطأمث{“جتفللموهفجتفلأو"بهم

6هؤازجأةقيقحلايفىهوناصحالاطورشاهوءعسءايشأنمبكرملاحوهو‘ينارلامجرل

:هلوقفمظانلااهمجحدقو0جوزتل١وهوايوفللاهانعمةظحالملاطورشاهوءساغإو

ةعينملاةأرملاو،هتريشعهعنتيذلاعينملالجرلاو5ةعانملاىنمب:علا()
.محتقياليذلاعينملانصحلاوكاهبصعاطتسيالينلا

: هدسسنادازو»"يبارعألانانرعةنالللاهذهيرهزالاىور (٢)

ريغيفءاسنلانمتاتصحملاوناسحالاركذثيدحلايفو{مَشموهف3ههسأو

ناصحةأرااوجيوزتلاوةيرحلاوفافعلاومالسالبةنصحمنوكنتةأرماوعضوم

; يضرةشئاعىلعينثيناتسحرمشيفو2ةناصحلاةنئببةفيفعيأ:ءاملاحتفب اهنعةنا

,لفاولاموحلنمثرغحبصتوةيرب"نزتامنازر"ناسح
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اهفتسمكاذىنرعتنكاذإثتنأتسةناصحلا'طورش

املسمهنوكاببارود-ةيآرحو“ثلقعوهغولب

اجرثينلف“ط'رتلتخايتمحابم:+طوو"حيحصدلقعو

ةيرحلاو٬ُطولاومالسالايففالخلاو{ثالثىلعاهنمعامجالاءايشأةتسهذهف

.كلذركذينأيسو؟المأناصحالايفطرتشتله

نعهلجوزوأجوزتنميأ:)هل3كتالموأ-كّلمنم(هلوق_٣

اذإبرضبابنماهكلمأةأرملاُثكلم:لاقي‘نصحأدقفكلذنيضروهنذإ

,ةأرمابتجوزت:لاقنمةفلىلع(ةأرماب{تكسالتم)لاقيدقو«اهجوزت

هيلعو7ةأرماهنكم:لاقيف،رخآلوعفميلإةزمملاوفيعضتلابى"دمتيو
ثيدحلاو{اهمكشج“وزيأ«نآرقلانمَكعمامباهنكنتنكلتم»:مالسلاهيلعهلوق

اهبلخديملولو،هطورشتلكاذإاناسحإنوكيحيحصلادقعلاسفننألدي

،ىنزاذإمجرلاهيلعو:انعةللايضرديزنبرباجوسابعنالاق{.رهاظبوأ
عيرلاوقيدصلاركبيبألوقوهو«"دملادلبحتنكلوهيلعمجرال:ليقو

سيلفلخديملنافلوخدلانمهدبالفلوقلااذهىلعو،اهنعةنايضربيبحنإ

فالخلاوحنىلع؟المأكلذبةنصحمنوكتلهةأرملايفاضيأفالخلاو«نصحم

وهو،انصحدقملادرجمبنوكيالهنأعامجالارذنملانباىعداو،لجرايف
اهبلخداذإايفاوفلتخاو:رذنملانبالاق،فالخلانمهريغهركذامبدودرم

6ةولمللاتلصحاذإكلذيففدصبالهنأبهذلاىضتقمو4اهسصيمهنأيعداو

:ثردحلخئاس(ةنبلاوأرارقالاسيسلاتذيملامحصيهنعمجرلاأردي)لوقلاو

.ملعأةناو,تاهبثلابدودحلااوأةرثدا
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:هراف

الف"ةلسملا"ةرحلاالإملسملا"رحلانيسحيال:نيقناسحالايففلتخا
ليقوةمألاهنصحتالوةيباتكلالةرحلاهنصحت:ليقو0ةمألاالوةيباتكلاهنصحت

ءاهنيدلهأنمرحلاجوزلاورحلاملسملااهنصحيفةيًمذلاامأو،كلذعيمجهنصحم
نصعححتال:ليقفمهناصحإيففلتخادقفديبعلاامأو{آيلسملادبعلااهنسح:ليقو

ءاضيأةمألاهنصحت:ليقو«اضيأةيباتكلاهنصحت:ليقوزةلدلا"ةرحلاالإديملا

.اضيأدبعلااهنصحب:ليقوملسلارحلاالإاهنسحالةمألاكلذكو
كلذكو،ةمألاوةيباتكلاةرحلاوةلسااةرحلانصحملسالارحلانأاومجأو

،ثلذىوسابففالاوملسملادبعلاولسملارحلانصحتةلسلاةرحلانأاوعججأ

رلاجوزتاذإهنأاوعمجأو اعدحاواجوزةأرملاتحوزتوأةدحاوةجوزلج

نصحعهنأقارفلاعاونأراسوأتوموأقالطبقارفلاعقومث،انصحهيفنوكي

{ةمألاىلعالودصلاىلعمجرالهنأاومنمجأو،ناصحالاماكحأهقحلتو«ادبأ

نيذسمانمةنسحلاونصحلاىلعمجرلانأاومجأو{رحلادلجفمناهبلعامنإهنأو

دصلاىلع"دحالهنأاوعمجأو،دهمالمالسالاماكحأهمزلنموباتكلالهأنم

.رثألايفركذاذكانصحىتحاينزولوةمألاو
دصاافاوفلتخاو:لاق{ةلئسملاهذهيفانبامصأعامجإاذه:هريغلاقو

نملاقفاهتيرحيفانصجحسنأريغنماهمقتعدمباينزمماقت"عمشانصحأاذإةمألاو

اذإمجرلااهيلع:لاقنملاقو7اهمقتعدعبانصحبىتحةدلجةئامدجلااميلع:لاق

اهمزايملعأةف،دحلاةماقإلبقاقتعمثةدوعلايفاينزاذإامأوكةيرحلايفاينز
ةيرحلانأل2ةيرحلادلجاهمرليهنأالإانعمامو:لاق،ةددوبعلادحوأةيرحلادح

.ملعأةناوةيدوبعلادحالإاهمزليال:ليقو؛ماكحألايفانابثإالإهديزتال

مح
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;بماونسمحرلانأءاجام

ناتتخالاو"مجرلا»:لاقراجنعةديبعوبأ_٩٥

مالسلاهيلعهلوقنفرثولاامأفم"ةبجاو"ناستولاواتجشتنسالاو
.«رثتولايهةالَّسهللاكداز:هباحصال

خهه×«

: ) حلإ..ةبجاو"نترتولاوءاجنتسالاوناتتخالاومجرلا)هلوق۔ ١

ناثيدحهيلعلديةبجاوةنسمجرلانوكو«ةالصلاضرفيفهحرشمدقت
نافرخآلاةأرمايناينأيدسألااسينأرمأيةنالوسرنأ»:مدقتلاسابع
ديزوةريرهيبأثيدحنمةعاجلاهاوردقو2«اهجرفتفرتعافاهمجرتفرتعا
مجرةفعةنالوسرنأةرمسنبرباجنعدمحأىورو،(١_يجلادلاخنإ

نيبدوهيلابرمأ:لةنالوسرنأرمعناثيدحيفينأيسو«كلامنبزعام

اهيقيةأرملاىلعيفاجلجرلا'تيأرف»:رمعلريالاق{امجارف

١ هللادبعنبيلعانثدح.:هدنسو[انرلافارتعالاباب.يفيراخيلا.هاور)(

عمسهنأةللاديبغينربخأ:لاقيرهزلا(مف)يفنمهانظفح:لاقنايفسانثدح
يفو،دلاخنربديزوةريره ىلعسينأاي'دغاو»:هظفلام«ثيدحلارخآ

١٣٢٤ا-.!..:ررر.«اهجرفتفرتعافاهلعادنف2اهمجرافتفرتعانافاذهةأرما

.يهجلادلاخنبديزوةيرهيبأنع[ىنزاابهسفنىلعتفرتخبانم.باي]يف
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نمهباحصأوماقالاوجراوملانعيكحو،اهيلععمجبةنسوهو{(١)»ةراحملا

هناف‘لطاباذهونآرقل١يفركذيمهنأالإ)ملدنتسمالوهراكنإةلزتعملا

رمعثيدحلنآرقلاصنبتباثوهاضيأو2اهيلعممحلاةناوتملاةنسلابتبثدق
هنإ»:لاق()ةعاجلادنع اهانأرقفمجرلاةيآةثعتيالوسرىلعلزنأاثناك

خسنمزلتسيالةوالتلاخسن»&«هدعبانجرولطةلالوسرمجرو4اهانيعوو

يفيناربطلاودمحأجرخأدقو،سابعناثيدحنمدوادوبأهجرخأككحلا

نآرقلانمةللالزنأاهفنأ:ءاهملاهتلاخنغلهسنةمامأيبأثيدحنمريكلا

رافاينزاذإةخيثلاوخيثلا» ناحناهجرخأو««ةذللانمايضقامبةلأاهوج

ةروسيزاوتبازحألاةروستناك»:ظفلببكن"يبأثيدحنمهحيحصي

.عأةناوثيدحلا{ةخيشلاوخيشلا»مجرلاةبآاهيفناكوةرقبلا

: هيفهظفلو[ةمذلالهأماكحأباب]يراخبلايفرمعناثيدحو )١(

يفثيدحلاو{«ةراجحلااهيقب(أنبم:ةياوريفو)ةأرملاىلعينعلجرلاتبأرف «

'تنك:لاقهيفرمعنباظفلو[ىنزلايفةمذلالهأدوهيلامجرباب]يفملسم
. هسفنبةراجحلانماهيقهتيأردقلفؤاهجرنميف

[تنصحأاذإانزلانمىلبلامجرباب]يفيراخبلاءاورثيدحلااذه)٢(

اممناكفباتكلاهيلعلزنأوقحلابةلعادمحمثعبةلانإ:هيفرمعظفلو

.هدمبانجروؤإلمتطةنالوسر,جرءاهانيعوواهانلةَعواهانأرقفمجرلاآةالزنأ
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نامنلالءامام

ةدايعنبدمسلاس:لاقرباجنعةديبعوبأ-٦
١, 7ِعو-ءء-

1الحرف|رصاعمتدحوول٢تار((:لاقفةنكهللالوسر

.«!مت»:وقلالوسرلاقف60!"ةعبرأبينآىتحهلبنأا

خهه«

«هركذمدقتجرزخلادمس:نيملامضب)ةدابعنبدعسلأس(هلوق-١

كاملوزبابسأتامدقمنموهو(١)ناعللاةآلوزنليقناكامإلاؤسلااذهو

نباكلذيفهخيشناكو«لاؤسلانامزكرديملارباجنأللسرمثيدحلاو

ال:لاقاهنعهنلايضرساعنبانعاهريغودوادوأودمحأجرخأدقف0سان

2ةدابعنبدعسلاق("ةآلا«ءادهشمهلنكيملومهجاوزأنومرينيذلاو»تلزن

رشما:لعةنالوسرلاقف؟ةنالوسرايتلزنأاذكهأ:راصنألاديسوهو

: ةسماخلايفلوقينعالملانآلنعللانمذوخأمنامالا:حتفلايفلاق )١(

: اموقيفبضفلاظفلبةأرملاتصخامنإو2نيبذاكلانمناكنإهيلعةناةنمن

لاقيو«اہلاةسنلاببذلامظعل©{نيقداصلازمناكنإهنلاُبضغيلعو»

. انمتلاوانعالوانعالتدق:نيجوزلل

٢/`٦رونلا9 ءادهشملنكيملومهجاوزأنومرنذلاو»:ةيآلاصنو٤

.«نيقداصلانمهنإهللابتاداهش'عبرأمهدحأ”ةداهشفمهسفنأالإ
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كلجرهنافهملتال:هللالوسراي.اولاقف؟كديسلوةيامنوعمستالأسراصنألا

انم“لجرأرتجافطقةأرماقلطامواركبالإطقةأرماجوزتامةناو«رويغ
نماهنأوقحاهناملعالينإهللالوسراب:دعسلاقف»هتريغةدشنماهجوزتينأ

يلنكيمللجراهذخفتدق(١)أاعاكتاتدجوولينإ{'تبتحمتيكلوذهللا

يضقيىتحمهبيتآالةناوف،ءادهبثةمبرأبينآىتحهكرحأالؤهجيهأنرأ
نذلاةئالثلادحأوهويةيمأنبلالهءاجىشحرييالإاوشلاهف:لقيهتحاح

ىأرف:٤الجراهذنعدجوفهتأرماىلعلخذفءاشعهضزأنم.ءاڵمهيلعَبيت

لوسران:لاقفةلصتمهللالوسرىلعادنفحبصأىتحمجهفكهينذأبعمسوهنيعب

{ينذأب"تممسوينيعب"تيأرف2الجراهدنع"تدجوفَءاثعيلهأ'تئجينإةلل
دق:اولاقفراصنألاتعمتجاف،هبدتشاوهبءاجامةلكةنالوسرهركف

للطبأوةيمأنبلالهممنالوسربرضف،نآلاةدابعنبدعسلاقامبانيلتبا

،آاجرغاهنميلةنالمجنأوجرألينإةناو:لالهلاقف«نيلسملايفهتداهش
ينأىلمي"ةناو،هب"تتجاممكيلعدتشااهىرأدقينإهنلالوسراي:لاقف

ى(٢)نامالاآلوزنببسيهةصقلاهذهنالديامثيدحلايفركذوخقداصل

(٨)هتأرماوينالجعلاروثع:ةصقاهلوزن.ربسنأ"يدعبمصاعثيدحيفينأيسؤ

١ ) :نامكوعاكلوعيكتوغنكشوعكلأم,7:نرملالوقت).

.ثيندمثليا

لجرلوأناكهنأركذامروهجلالوقوهو5ةيمأنبلالهةصقيا)٢(
.مالسالايفَنعال

نامالاةآ۔لوزنيفبنسلا:»:ملسمحرشيفيوونلالاق(٣)

فوثاؤهللالزنأدق»:هلوقب-كلذىلحلدتساو.ينالجملارميوعةصق

.«انآرقكتحاص
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نأبنيتصقلانيعمجنم()مهنمو،كلذنمحجارلايفمملالهأفلتخادقو

.اعمينأشيفتلزنفرموعلأسمشالوألأسلالهنوكي

هلاؤسدنعتلزنفهدعبلالهءاجمشلوزنلالبقلأسمصاعنألمتحيليقو
.هبتيلتبادقهنعكتلأسيذلانإاهيفلاقيتلاةيناثلاةرملايفرعوعءا

.ينربخأيأ:(تيأرأ)هلوق_7
.ةصاخةئيممدارملاذإةشحافلانعةنانك:(الجرينأرماعم)هلوق-٣

يتآىتحهكرحأالوهحيهأالوهرخؤأيأ:)هلهمأ)هلوق_:

ماظعتساورمأللداعبتسادعسنماذهو،دوهشةعبرأبءىجأ'نأىلإيأ5ةمبرب

لبقهتجاحلجرلايضقيدقفاضيأودجسفنلاىلعبعصلاهمالاناف2ماقا
.دوهللالوصو

ةآلوزنليقاذهو{ةمبرأبيقأتىتحهلهمأيأ:)معن(هلوقو-ه

راضحإزاوجىلعلديثيدحلاو،فذقلادحنمهتءاربلدوهشلاراضحإوناعللا

,ةداهشلالمحتلاهيلارظنلا.دمعتنمعنماةماقتسالايفهبحرصلاو{}كلذلدوهللا

جرفلاناكثيحاهلوزنبخسنمشنامللاةآلوزنليقجوزلاباصاخناكاذهلملف

صيخرتلاءاجدقوىداهشالاةرورضلكحلاءاقبإلمتحمو،داهشالاريغبالصاح

.رمألاةقيقحعأةناوةرورضلالجألجورفلالإرظنلايف

-

. نيتضقلانيبعمجلالاتحايفظفاحلااهعبتويوونلاوبيطخلالوقوهو )٤(
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١و2].7ه.

هللالوسرىلإلجرىلا:لاقراجنعةديبعوبا-٧

هللالوسراي»:لاقف9'يراصنالاآيدَعنمداعهل"لاقيالو

فيكمأ"هنولقتفهتلقأالجرهنأرمإعمَدَو"الجرتيأرأ

كلذغلبو0ثاهَباعىتحةلاسملاةمل'ينلاهركف«؟عنصي

رمأيوعهللاقيلجركلذدعبهانأممثاميظعاغلبمثلجرلاب

:للمهللالوسرهللاقف©اهنيعبةلأسملانعةللينلالأسف"يالجملا
٠ . .. . ْ ٠ . ...

اهسلن739اهستاففقذاف.كتبحاصيوكيفتلزدق»

9"اهندبةفهلللوسرقًرَضف6'انعالتف

تحكننإو.ادبأهل٢لحتال:ةديبعوألاقعيرلالاق

.اهقلطوأاهنعتافهريغاجوز

خهه+

نباةثراحنبنالجملانب"دجلانب('يدعنبمصاعهللاقي)هلوق_١

يلبنبلهذنبممنبنايبذنبمدونبورمعنبلمحنمارحنبةعيبض

.راصنألانمسسوألانمفوعنبورمعيبنمديزنبديبعيبفيلحةيولنز

دسمصاعناكو٤يدعننعموخأوهو{ورمعواليقو{لأدعابأىنكي

.:ليقوةلطعدالوسرمماهلكدهاشملاوقدنحلاودحأوردبدهشنالجعلايب

ةيلاملاىلعهفلختساوءاحورلانمء“درولعةلالوسرنألهسفنباردبدهشي
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نمبرأوسمخةن.۔يفونو4هرحأوهخهسب:نلهللالوسرهلبرضو«ةنيدملانم

.ةنسنرشعوةنسةئامىاعليقو،ةنسةرمئعسمخوةنسةنامشاعدقو

امنإو{هنأشاذهلحرحنعينربخأيأ:)الحرتيأرأ)هلوق_٢

دمحأجرخأ،كلذنعهللأسينأرعوعهنمبلطاملكلذنعمصاعلأس

ءاج:لاقدعسنبلهسنعةجامنباويئاسنلاودوادوبأوملسمو(١)يراخللاو

عمدجوالجرتيأرأ:لعهتنالوسرلس:لاقفيدعنبمصاعىلارموع
بامنتلطةنالوسرمصاعلأسف؟عنصيفيكمأهبلتقيهلتقفالجرهتأرما

ريخينيتأتنلكنإ:لاقف؟تعنصام:لاقفرعوعهيقلفلئاسملايلتمةنالور

ةل.هللالومسرنيتالهللاو:لاقفڵلئاسملاباصعفتهللالوسرُتاأس

.اهنيبنعالفءاهبىعدفهيلعلزنأدقهدحوفهاتأف،هتلأسألو

هملعمدقتلكلذلاقامنإو{ًاساصقيأ:)؟هنولةقتفهلتقبأ(هلوق_٣

نم"صخينألاتحالاهقرطنكل(سفنلسفنلا)هلوقمومماصاصقلاكحم
عبطيفتزكرينلاةريغلانمأبلاغهيلعربصلاىلعردقياليذلاببسلابعقيامكاذ
)!لعفيفيكمأ(:لاقاذهلو&رشلا

اهنمةشحافلادوحوققحتوالحرهتأرماعمدجونميفءالعلافلتخادقو

7اةنيبينأينأالإهنمصتقي:لاقومادقالاموقعنمن؟المأهبلتقليلههلتقف

نأطرشهتثروكلذبفرتعاوأهتابحتكردأاذإكلذبلوتقملافرتعيوأ

«مامالانذإرينبةدحلامقبنأهلسيلهنأللتقيلب:ليقو،انمحمنوكي

ثهقدصتارامأترهظاذإهلصفايفرذميوالصألتقيال:فلسلاضعبلاقو
مهقفاوو&كلذببسبهلتقهنأندهاثبيتأينأاهعبتنموقاحسإودمحأطرو

:0؟)ليقو.نصحأدقلوتقملانوكينأدازنكلةيكلالانمبيبحنباومساقلانبا-

. [ناعللادمبىقّتلطنمونامالاباب]نملوألاثيدحلايفيراخلا )١(

. ةيودالالوقوهو (٢)
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هدمبامأو2لمفلالاحهدلووهتمأوهتجوزعمهدجونملتقينألجرللزوجس

.اركبناكنإهبداقليف

ةهاركاههركيأ:(اهبلعىتحةلأسملالطينلاهركف)هلوق٤

دحلاداقتعالةنيبالبهتأرمالحرلافذقهركهنألمتحم:ضايعلاق«ةدبدش

واةنيبلا):ةيمأنبلالهلوهلوقليلدبناعللاكحلوزنلبقناككلذنأل
هنألمتحمو{(١0لرهظيفدملا وأ4حسمارتسكتهوةلزانلاحبقللاؤسلاهرك

لهألاؤسبالدسهنرثكنعىبندقو،لاؤسلاةرثكنمهنعايهنمناكام

مهمرلتملاهنعاوتكسولينلاماكحألايفقييضتلانمهترثكيفاموأ«()بينشنلا
ةرثكلكلبقناكنمثالهاننافكتكرتامينوكرتأ:لاقمكاهيفمهداهتجالتلزنو

لجأنممرخمرحمملامعلأسنمامرذجسانلامظعأ:هلوقلو2مهمءايبنأمهلاؤس
ءابنعلاؤسلابسأبالفاهلاارطضملئاسملاتناكاذإامأ:يرزاملالاق.هتلأسم

{ةحاحريغنمهريفللأسامنإمصاعو‘هركيالفماكحألانعلأسناكدقو

.هركييذلااذهفتنعتلاهحوىلعلاؤسلاناكنإو

.ًامصاعينعي:(لحرلاب(هلوق_ه

.وليبلاىنأيني:("هأمث)هلوق©
ريوعوهثرماعريغصت:واولاحتفونيملامذب(ريونع)هلوق٧

ةنالوسردنعهتأرمافذقةيمأنبلالهنأسابعنبالثيدحنم)١(

هيفو،لإكرهظيفةدحوأةنيبلا:فيبلالاقف2ءاحتسنبكيرشبؤ
دحهيلعبجوةنيبلاةماقإنعزجعوانزلابهتأرمافذقاذإجوزلانأىلعليلد
٠هطقسيوثدحلاعفديناعللانافالإ.وكفذاقلا

:ثيللادشنأو.رشلاجييهت:بيغثتلاو2اهحتفونيذلانوكسببشلا)٢(

يكراتلانيبغاشلاىلعهبفرصبينملانامىلع،ينإو بتغلشمڵقحلا

٢٩٠ -_



©رقشأنبروعةاوريفوثينالجملانالجعنبدجلانبديزنبثراحلانبا
هابألملف:رجحنبالاق،ضيبأنبروعىرخأيفو ،ضيبأورقشأبقليناك
.يحاضألايفاثيدحةجامنباهلىور«ينزامرخآرقشأنبرميوعةباحصلايفو

حرصيموهوكلذهللاقاغإو{ناعللاةآينعي:)تلزنأدق(هلوق-٨

هنمكلذناكفثةلأملايفحاحلالاةدشونئارقلاروهظليأرامىأردقهنأب

.حيرصتلانمبرقيضيرمت
:ليقو(ا»سيقتنبةلوخيهو،كتجوزيأ:(كتبحاصيفو)هاوق-٩

هيودرمنباجرخأوزهيخأتنب:ليقو،ثيدحلايفروكذملايدعنبمصاعتنب
اندحألنيأةنالوسراي:لاق(مهجاوزأنومربنذلاو)تلزنامًامصاعنألسرم

ماحينأنباجرخأو(فعضهدنسيئو‘هيخأتنبفهبىلتباف؟ءادهشةمبرأ

تنبهتحتهمعنباهاتأف2هتيبلهأيفهبىلتباكلذنعمصاععمسام:لتاقمنع

.مصاعمعونبمهتئالثليلخلاوجوزلاوةأرملاو،همعنباباهامرهمع

دنعنوكيناللانأىلعهبةلدثتسا:(اهبتافبهذاف)هلوق٠

نمناعللايفنأل،حصيملنعالفاهنيبنعاليلجربايضارتولف،هرمأبومكاحلا
.كاجلاهبصتخينأيضنقيامظيلنتلا

يفانعالتفىرخأيفو،رصملادمبةاوريفداز:(انعالتتف)هلوق-١١
,)٢(رثكنوهظعووهيلع(تايآلاهأ)ً.مهالتف:لسىدنعرعناثيدحيفو.[")دحللا

ةباحملاباتكيفهدنمنبالاقو،نابلسنبلتاقمنعيطرقلاهاكح)١(
تنباهنأهيودرمنباركذو،ينالجملايدعنبمصاعتنبةلوخاهنا:ميعنوباو
.روكذلامصاعيخأ

. [دجسلايفنعالتلاباب]يراخبلايو )٢(
يملاريذحتناعللالبقنينعالثلاةظعومماماللحرسيهنأىلعليلدهيفو()

.ةيصملامافيوختو
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كثعبيذلاوال:لذ،ةرخآلاباذعنمنوهأايندلاباذعنأهربخأو

ايندلاباذعنأاهربخأواهركذواهظعوواهاعدحشزاهلعُتذكاملا

أدبف،بذاكلهناقحلابكثعبيذلاوالك:تلاق،ةرخآلاباذعنمنوهأ
نإهنلعةلاةنعلناةسماخلاونيقداصلاهناةناتاداه:عبرأدهف(ا)لجرلاب

نيبذاكلانملهنإةنابتاداهشعبراتدهشفةأرملااىش{نيبذاكلانمناك

.انيبقرفمثنيقداملانمناكنإاهبلعةفابضغنأةسماخلاو

ناحنباومتاحوباويزبطلامزج«نامالاهيفعقويذلاتقولايففلتخاو

هنلالوسراهيفيفونيتلاةنسلايفناك:ليقوىعستةنسنابعشرهشيفناكهنا

نباوهونينعالتلاةصقدهشهنأدعسنبلهسنعيراخبلايفعقوالملو
ةرشعسمخنبااناوتعهنالوسريفوت:لافهنأتبثدقوةنسةرشعةسمخ

.ةرمشثعىدحاةنسففهنافوو،رشعةنسفةصقلاتناك:ليقو«ةنس

ناممتجاليدبأاقارفيأ:(انيبقتعهتنالوسرظق؟رفف)هلوق-١٢
وأتقدص“ءاوس»انطابوارهاظمدؤمامرحتنامالادرحمبهيملع؛مرحلتفدبأ

تحكننإوادبأهللحتال):هنعللايضرةديبعيبألوقينعموهو{قدص

يف'دعبةنسلاتضمف:دعسنبلهسلاق((اهقلطوأاهنعتامفهريغاجوز

لهسنعةاوريفو{دوادوبأهاور4اذبأناممتجال7اهنسقرفينأنينعالتلا

ناسابعنبانعوثدبأناممتجماللاقواهنيبولعةنالوسرقرفف:دمسنبا

لجرلإبأدبينأمامالاىلعنأىلعليلدهيفو2ةنسلإنم.لجرللهدبلا)١(
نمبهشأوثهعبتنمويفاشلابهذف«كلذبوجويففلتخاو،ناعللايف
مساقلانباوكلاسوةفينحوبأبهذو‘بحاوهنأىلإيبرملانباهححرو(ةيكلاملا

يففطعلاستةللانأباوجتحاو2هبةدلتعاوحصةأرملابءادتبالاعقوولهنألإ

٠بيترتلايضتقيالوهو7واولابنآرقلا
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ةنسلاتضم:لاقيلعنعوثدبأنامتجمالاقرفتاذإنانعالتلا:لاقنلعينلا

نأةنسلاتضم:الاقدوعسمنباويلعنعو4دبأاعمتجمالنأنينعالتلايف

،انموقروهجوانباحصألاقاهاذتقعو&ينطقرادلا"نهاور«نانعالتلاعمتجيال

قالطهنألدبؤلاميرحتلايضتقيالناعالانادمحهبحاصوةفينحيبأنعركذو

نعةاوريفو،ىمجرلاكنوكيفثيلثتلاهبةونبملضوعرينباهبلوخدمةجوز
هذهيفهنافهسفنبذكيملاذإالهسفنبذكأاذإهللحتامإاهناةعينحيبأ

ةدبأةقرفوهاغإو،قالطبسيلنراعللانأقحلاو،روهجلاقفاويةروصلا
دقو(اهنعلودعلاحصيالف{(١)ةحترصلاةحيحصلاةلدألاهيضتقتاكايعرشامكح

بهذو{خسفهنأىلإروهلابهذف؟قالطوأخسفنا۔_هللالهفالخلاعو

.قالطهناىلادحمنعةلاوروةفينحوأ

ي ۔۔۔۔۔ے«يتلت۔۔

=-
لاوقأكلذكوثدبؤملايرحتلابةيذاقةحيحصلاةلدألانأمرجال)١(

عقاولاىفتئاحدقهبضغوهللاةنملناف،نادللاحهيضتقييذلاوهو{ةباحدلا

.دبؤملامبرحتلايضتقياموهو&نينعالتلادحأب
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ىكرئاا7فامام

:لاقارمعنبانعدزنبرباجنعةديبعوبأ-٨

ًالُجَر"ناهلاوركذفلوللوسرلإ"اؤاج"ةوهلانإ»
نأشيف"ةاروتلايفنودجتام»:مهللاقف،ثايتز!ةأرماومهنم

هللادبعمللاقف5،«ثنادلجُيو'ايَحَضفن»:اولاقفز«؛"منجرلا

ةاروتلاباويافةيامئجرللاهفنإىمباذك»:"مالن

اذهدحاعضوف|٦اهورشتو'"اهاونأف»:لاق،«''اهولناف

ةيآىلعةد :مالسنباهلَلام».اهدعبامواهلبقامأرقفمجرلا

7الالحمجرلاآاذإفِ‘هدعفرف.كديعفرإ

هللالوُسرامهبممأفثمجرلاةيآاهيفدعاي"قدص:اولاقف

."اجرفول
ةأرملاىلحيىفاجُييلجرلاتيأرف»:رمعنبالاق

.ةراجلااهيق

خههخ+
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للخاري)١( اوأطوملايفكلامأضيأءاورثيدحلا:(رمعنبانع(هلوف _١

. اهريغوملسمو

هنم:(دوهيلانا)هلوق-, ديمسودمسألانببعكوفرم:ألانببعكم
نبافسويوسبقنبساشوقيتللايبأنبةنانلَوفيصلانبكلامورمعنبا

.ءاروزاع

نمعبرأةنسةدمقلايذيفكاذوربيخنم:(اوءاج)هلوق- .ةرجهلا

امأو{همساركذيملفلجرلاامأ:(ةأرماومهنمالحرنا)هلوق_٤

,ةراوساهمساليقو،(ةلمهملانوكسوةدحولامغب)ةرسباهمساليقفةأرللا
.ربيخلهأفارم؛أنماناكةأرملاولجرلانأةياوريفو

دنعقيرطنمكلذدروامكناسحالادمبيأ:)اينز(هلوت-ه

نممكاحلاو،ةريرهيبأثيدحنمدوادوبأكلذركذجرخأو{(")يناربطلا

ناف«اهنعفيفخلابلطمهثيحميفببسلاناكو،سابعنباثيدح نيفيرس:اناك

.مجرلانعفيفختلااهلاودارأ

اوعفرواونزاذإمهناصحإوةمذلالهأماكحأباب]يفيراخبلاءاور)١(

كلامينثدحهللأدبعنبليعامساانثدح:هدنسويناثلاثيدحلاوهو[مامالالإ

دوہلامجربا]نملوألاثدحلاملسميفوهو«رمعنبةللادبعنععفاننع

.١٦٩٩ثيدحلامقرو[ىنزلايفةمذلالهأ
كسادملاتيبيفاوعمتجادوهيلارابحأنأ)يناربطلاقيرطيفتبث)٢(

:ةررهينأنعدوادوأهحرخأامظفلو«)اهناصحإدمبةأرمابمهنملجرىنزدقو

:سابعنباثيدحنممكاحلاظفلو5(انمحأدقودوييلانمةأرماولجرىنز)

ملعدقتفعهنأىلعلديامم(انصحأدقةدوهبويدوهي:لةنالوسرىنأ)

اومتكينأدعبيف«ةصخرنوبلطينيلئاسهيلااوءاجمهنأل2هلرابخابناصحالا

.ناصحالاهنع
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ةاروتلايفهنودبتےيشهيأيأ:(ةاروتلايفنودجتام)هلوق_٦

؟كلذحنم

مهديلقتلسيللاؤسلااذهو{هکكحيفيأ:)مجرلاناشيف(هلون_٧

كنحقفاوملامهباتك«يفهنودقتعياممهمازلالوهامنإومهنمكلاةفرعمالو
اودارأفةاروتلاكحنمءولادبوهومتكاملراهظإومهيلعةجحالةماقإ،مالسالا

يفدوجومهنأهيلاىلامتةنانميحوبامإكلذو،ةنامهحضفف«اهصنليطمت
.مالسنبةللادبعكمهنمسأنمرابخإبامإو«رةيفيملةاروتلا

:ةنكاسءافاهنيبةمجعملاداضلاونونلاحتفب(امحنضشفتن)هلوق_ه

يهوةحيضفلانم ؛متخَسلاولاقف:ةياوريفو2سانالاهنديبتوءيواسلافشك

نيبفلاخنو(١)يلممحنواههوجو'د"وسن:ةياوريفو،يزخنواهممحنواههوجو
.اهبفاطواههوجو

نأدينيا:لومفمللانيبمهثلاثحتفوهلوأمضب(نادلجلبو)هلوق٩

مهوةاروتلايفكلذنأردقلادجنلةياكحلاىلعلومعموهف«نادلبواهحضفت

نعاعوطقمنوكيوةاروتلاهباورسفامكلذنوكينألمتحمو«نوبذاك
ربخ(٢)نوكيوىنارلجيواهحضفننأاندنعكحلاناىنعملانوكيو&باوجلا

ةحيضفلانأىلإةراشإلوعفمللرخآلاولعافالنيلعفلادحأيثبو«فوذحمادتبم

.مهداهتجاىلإومهيلاةلكوم

١ يفو()لمجىلعاهامحنيأ(امامح:خسنلارثكأو-حيحصينو)(

د"وسن\يأ)اهم"محن:اهضعبيفو2ريهشت(لجىلعهلمحنيأ)اهلعجن:اهضعب
.محفلاوهو(ممللاب(مهوجو

)٢( اهكمج:هزيدقتفرذحمأدتبلربخ(نارلجبوحضفن)ةلمجنأيأ.
.(نادلج)لومفمللينملاو(امحذضفن)وهلعافللينالعفلاو0اهلحوامتحيضف
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نبفسوبةيرذنمربحلايليئارسالا:(مالسنبهللادبع)هلوق٠-

.جرزجلافيلحبوقمي
نمباطخوهو«اهأرقأذيأ:)اهولتأفةاروتااباونأف(هلارق_١١

مهعدأ:مالسنبهنلادعلاقف:يذللةياوريفو{دوهيامالسنبهنلادبع

اوتاف::(ألميبنلايأ)لق:بوبأةاوريفو«اهبينأف،ةاروتلابهتنالوسرا

.هلككلذعوقوبعلالمتحيو2نيقداصمتنكنإاهةولتأفةاروتلاب

. اهباوءاجيأ:ةيقولاوهزمحلاحتفب(اهباوتأف)هلوق _١٢

اولاقف:هاورفداز{اهوطسبواهوحتفيأ:)اهورسشنو(هلوق_١٣

.أرقإروعأاينوضربنمنلجرل
ايروصنبةللادبعوهو«ءيراقلاكلذوه:(مهدحأعضوف)هلوق_١٤

نشمةاروتلاةءارقفرميناكنمرهظتالشلاهيلعهدبعضواغإو«يدوهلا
:مهنملسأ

يبأدنعابنايبعقوو0حولتيأ(اللتتمجرلاةنآاذاف)هلوق٥

ةنيبلااهيلعتماقواينزاذإةنصحملاونصحملا»:هظفلوةريرهيبأثيدحنمدواد

دواديبأدنعو«اهنطبيفامعضتىتحاهبصبرتىلبحةأرملاتناكنإو،امج"ر

يفهركذاوأرمهنأةمبرأدهشاذإةاروتلايفديحنانإ»:راجثيدحنماضيأ

.«ج”رةلحكملايفليملالثماهجرف

هةاكنانكلو:بوأةاوريفداز...حلا)قدصاولاقق(هلوق_١٦

:اولاق؟اهومجرتنأكمنمامف:(لقميبلايني)لاق»رازبلاةياوريفو2انني
رثكهنكلومجرلادجمنه:ءاربلاثيدحيفداز،«لتقلاانهركانناطلسبهذ

،دجلاهيلعانهأفيعضلاانذخأاذإوهانكرتفيرلاانذخأاذإانكف7انفارشأيف٠
ناكمرلجلاوممحتلاانلخعيضولاوفيرمكلاىلعهميقنهيدىلععمتجناولامت:انلقف
ةمبرأاؤاجدوهشلالجةلالوسراعدف»:رباجنعدواديبألو««مجرلا

.«ةلحكملايفدورلالثماهجرفيفهركذأوأرمهنأاودهشف
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:نيخيثلاةاوريفداز:(امج”رفلةللالوسراجرمأف(هلوق--٧

.يوبنلادجسملاوقوسلانيبناكموهو««طاللادنع»

اهيلعينحنييأ:ءافففلافمخةيتحتلامضب(يناج)هلوق۔-٨

ةلمهلاناكسإوءايلاحتفب«يجم»ةياوريفو،١2)اهايإهبحلهسفنبةراجحلااهبقيل
مهضعبمجدقوثليعيأ:ةزهلاومجلا»انحمهىرخأيفو«نونلارسكو

ىلإعجرتهوجوةرشعىلإاهاهنأف،ةظفالاهذهيفةلصاحلالاوقألاةلجيف

٠دحاوىعم

ءاملاكلذيففلتخادقو«باتكلالهأىلعمجرلاتوبثىلعلديثيدحلاو

ىلعمجرلانوكتيالفمالسالاناسحالايف"موقطرتشاف«مهريغوانباحصأنم
كانباصأضمبوكلامخيشةعسروةيفنحلامظعموة.كلاملالوقوهو.مهدنعكرمششم

احرانإ:نهنأببال١ثدحنعاوباجأو6هلاصخفقاحسإوأهدمتعاو

كيلاذيفنتبابنموهامإوثءيديفمالسالاكحنموهسيلوةاروتلاكح
:اولاق،نصحلاريغونصحملاىلعمجرلاةاروتلايفناف0مماتكيفامبمهيلع

لمعلاوةاروتلاكحعابتاًارومأمناكو،ةنيدلالتمينلالوخدلوأكلذناكو

خسنم:اولاقاكلاكلذىلعنيبدوهيلامجرف،هعرشيفكلذخسنيىتحاهب

١ شارفلانعهتحافح:لاقيربلاوةلصلاكرتودعلاينعم:ءالالصأ)(

2اهيلعهئانحناباهنعةراجحلادعابييأ(يناج)ىنعلافىفاجتفهتيفاجو(يفابتو

نمهلملو«اهيلعبكييأ:ةراجحلااهيةيلاهيلعىهيناجم»قيلعف:ةاوريفو
انج،اهيلع«ءينجثي»ىرخأو«أنجَي»ةاوريفو،نيمسرلابراقتلفيحصتلا

نم:انجألالجرااو،دحاوىنمأنابحتوأناجوأنجأكحرفولعجكءينلاىلع
.هيفديدحالسرتلا:للامخبنحللاوبدحأبسبلوهردصىلعهلهاكفرشأ

٢٩٨ __



,اليبسنهلةنالمحوهلوقيلإ...ةشحافلانيتأيينآللاو»:0)ىلاعتهلوةكلذ

ىضتقمروهجلالاقو.نسحبلنمونصحأنمنيبةقرفتلاباضيأكلذخسنمث
&نيسلانمةنسحلاونصحملاىلعمجرلانأاوعججأو{رثألايفوثيدحلارهاظ
عامجالابدارأهلملو«دهعلالهأنممالسالاماكحأهمزلنموباتكلالهأنمو

ظفلبريبمتلايفنولهاستيمهناف«لوآلانامزلايفبهذملالهأنماصاخاعجإ
امضوفالخلاغيوستعمعضاوملاضعبيفباحصألاقافتاىلعهنوقلطيفعامجالا
همدقمدنعكلذلمفةفهنوكوثيدحلارهاظبدعسألوقلااذهو{ايفرع

باتكلالهألىلاعتةناهعرشكحاذهناف{ةيعورملاتومثاىفانيالةنيدلا

ماكحأقفاوتيتلماكحألاتوبثىلإانلقيرطالوىةهللالوسرهررقو

وهوايسالو«هلانيامانعرشيفكلذب:ةعتيملو،قبرطلاهذهلثمالإمالسالا

نعيهنموةلالزنأامنمهنيبكحنأبرومأم نآرقلاكلذبحرصامكمهئاوهأعابتا

مهنيبكل،مهعرمثمهفريلهونأيملوكسلانعهنولأسيةكهونأدقو،زبزملا
لاقينأزوبالو،هعرمثيفهنوبثكمهعرمثيفتباثكلذىلإمههبنوهعرش

خوسنموهامممهيلعهنمكلنأل،هعرلهتفلاخمعممهعرشبمهنيبكحهنأ

يفعقوامكةاروتلابكنيبمكحأاناف»:هلوقبدارأامنإو2هلثمىلعزوجالهدنع
.ةجحلامهمازلا2ةريرهيبأثيدحنمةاور

هيفامةنانف«كئاسننمةشحافلانيتأييتللاو»لامتهلوقبجاجتحالاامأو

يفامكبانلاىلعجروهو،نيذسملاءاسنىلإةبسنلابكلااذهعرشةنانأ

ملسلاورفاكلاهيفيوتسياهنماريثكنأعمنيذسملاونينمؤلابةصاخلاتاباطملا
كلذنعتاجراخرافكلاءاسننأىلعاهموهفمبلدتةيآلانأانملسولو؛عامجالاب

كئاسننمةشحافلانينأيينآللاوه:ةنالاصنو(١٥/٤)ءاسنلا)١(
نهافوتيىحتويبلايفنهوكسمافاودهشناف«مكنمةعبرأنهيلعاودهشتساف
.«اليبسنهلةنالمجيوأتول
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لهنأبحرصمهناف؟١باللاثيدحقوطنمهذضراعدقموهفملااذهف«كملا

هنأكلامنعيو"رامتابصمتلابئارغنمو،يدوهيلاعمةيدوهيلامجر
ةمذمملنكبملذثمويدويلانألنييدوهلاقطينلامجراغغإ»:لق
.«هلااومكاح

ةمذهلزنمىلعهميقينألنهلةمذالنمىلعدلاماقأاذإومعهنأببقلمو

ولمكنامأمهبحو:لهلنيائا۔ك(")دوهيلاءيجنافاضيأو،ىلوألاب

دئاوفثيدحالو3ملعأةناومهنمأمىلإاودرثينأىلإنامأيفمهنافةراجتلاولخد

.ماقااهركذبلوطي

ورايفءاممام شلرمملارلوىمدافن

نعَنَعالالجرنأديسيبأنعةديبعوبأ-٩
ا,ه٥..ت-..٠١٠هتلا.14٠ هللالوسر"قرفف"دلولانمىنتناف5"لمينلانامزيف"هتارما

.ةأرمابدلولاًقَملأواهنيزولالوم

خ«هخه

١ .هنعهللايضرديزنبرباجهنعهاوريذلا)٩٨)رمعناثيدجوهو)(

.كلامىلعًآضرتعميطرقلالوقوهو)٢(

...س



.رمعنبهللادبعثيدحنم(اةعاجلاءاورثيدحلا
ينةمدقتلاةصقلابحاصينالجملاريوثعوهليق:(الحرنإ)هلوق_١

لتكةنالوسرنأدواديبأودمحأنعسابعنباثيدحيفو،مصاعثيدح

،بألاهدلوىعديالنأىفقو«اهنيبقًرنوهتأرماوةيمأنبلالهنيبنعال
كلذدعبناكف:ةمركعلاق«دجلاهيلعفاهدلوىعروأاهامرنمااهدلويرالو

7‘ةمأنبلالهلجرلانألدياذهو{بألىعديامورصمىلعاريمأ

.دلولانمىنتنادقنيلجرلانمدحاولك
،اريوع۔لجرلاناكنإةينالجملاسيقتنبةلوخيه:(هتأرما)هلوق٢

تتبةلوخىةبافلادسأهيفو5“مسنمللالهةأرماؤ،لالهناكنإاهريغو

ةدنمنبااهجرخأانيبفطينلاقرففاهنعاليتلاةيمأنبلالهةأرمامصاع
دقو«لوقلاضمبيفرعوعةأرمايدعنب.مصاعتنبةلوخنأمدقتوكمعنوبأو

.روصلابلاغيفامقافتالنيتيضقلا.رمأسانلاىلعهبتشا

عسنةنسنابعشرهشيفكلذناكليق:(لثمينلانامزيف)هلوقج

هتافوو،ةرشعةنسناكليقوڵتهللالوم.راهفيوتينلاةنسلايفناكليقو

.رشعىدحإ.ةنسك

٤ هنأمعزواهنطبيفيذلادلولاركتأيأ:(.دلولانمئفتناف)هلوق.

يأ:مالفءاففةيقوففةنكاسنونففلأب«لنفنتنناو»ةاوريفو،هنمسيل

ءاوريذلاهثيدحيفسيلوث[نهاللافالحإباب]يفيراخبلاءاور)١(
مليذلاينظقرادلالاق،«ةأرملابدلولاقحلأوهةدايزرمعنبهللادبعنعمفان

اوركذ:ربلادبعنبالاقو،ةدايزلاهذهبكلامدرفت:بابلاثيدحىلععلطي

ظافلأبتءاجدقو،رخأهجوأنمتءاجدقو،ةظفللاهذهبدرفتاكلامنأ

ىلإبسنيدلولاناكف»:ظفلبدواديبأدنعدعسنبلهسثيدخيفاههباشت
.«همألىغديابنباناكو»:يرخأو«همألىعديدلولاناكود»:ىرخأةاورنمو{«همأ

_٣٠١



لحرلاءافتنالابستناكةنعاللايأ،ةيببس«ىفتناف»هلوقيفءافلاو:ليق«أربت

.اهبهقاحلإوةأرملادلونم

دوجوببساهنأدارأنإو،ديلءافتنالاتوبثببساهنأدارأنإهنأببةلمتو
.فتنيملةنعاللايفدلولايفنلضرعتيلنإهنافءكلذكسيلفءافتنالا

ةنابجوأالذافنإانيبةقرفلابحيأ:ديدشتلاب(قرفف)هلوق_ه

ناعللادرحمنإ:مهلوقيفةيفنحلاكسمتهرهاظبو،ناعللاسفنباهنيبةدعاملانم

ءاتفالاداراانأبروهمجلاباجأوءاححنمدبالهناوقيرفتلاهبلصحمال

يفرمعنبانعريبجنبديعسةاوريفهلوقليلدبعرسلاكحنعرابخالاو
تنكنإكللامال:لقييلام:لاق3اهلعكلليب؛سال»:(ا)نيحيحصلا

.«كلدمبأ3َكاذفاهيلعتبذكتنكنإوءاهجرتفنمتللحتسااميوهفاهيلعَتقدص

‘ جوزلانعهافنواهدحواهلهرةيصيأ:ةأرماب)دلولاقحلأو(هلوت ١٦

وهو7اهتبصَسليفا_الاوثاهلهناضرفامهنمثزتفهمأامأو،اهنيبثراوتالف

؛امأوابأهلاهرتيصهنأهمابهقاحلإىنعم:ليقو،هنعهنايضرةديبعيبألوق
دوعسمننبالوقوهو،هوحنودلونمرخآثراوهلنكيملاذإهلامعيمجثزتف

يلعلوقوهو0هلةبصعريصتهمأةبصعنأهانعم:")ليقو&ةفئاطوةلئاوو

نألديثيدحلاو2")درلاوضرفلااهنمهتوخإوهمأهرت:ليقو2رمعنباو

: نينعالتمللمامالالوقباب]يفيراخبلااهاورريبجنبديعسةاورو )١(
ةللادبعنبيلعانثدح:هيفثيدحلادنسو]!لاتامكنملهفبذاكمكدحأنا

نينعالتملانعرمعنبا_الأس:لاقريبجنبديعستعمس:ورمعلاقنايفسانثدح

..(ثدملا)
.دمحأنعروهشملاوهومساقلانب١نعكلذيوردقو(٢)

ملناف:لاق،دمحأنعةناورونسحلانبدمحموةديبعيبألوقوهو)٣(

.همأةصعهتبصمفلاحبضرفوذهثرب

_٣.٢



ثاعللادرجبدلولاىنتني:)ليقو،همأبقحليجوزلاهنمىفتنااذإةنعالمادلو
:ليقوىهقحلهقحلتساولهنألرظنهيفو{ناعللايفهركذللجرلاضرمتيملنإو

دمبدلولاهنعيفنيهناف،جوزلاهدحلمحاهبرهظفاهبلوخدمريغتناكنإ

ةنعالملايفدلولايفننإ:يفاشلالاقوىهلاصخيفقاحسإيبألوقوهو«ناعللا

نإوءةأرملاىلعةداعإالو،هئافتنالناعللاديعثينأهلفهلضرعتيملنإوىفتنا

يفامكهيفنينأهلنكيملتدلوىتحرذعريابرخأفمكاحلاىلإعفرلاهنكمأ

شارفللدلولا»:هلوق,رقينأبسوڵلمعلابىلوأثيدحلارهاظو«ةعفشلا

همأنعاليملاذإايفكلذلحمنأببابلاثيدحنيبوهنيبعمو«رجحلارهاعللو

.هيبأبقحليوشارمالنوكياعمنيتلاحلايفهنافدلولانمفتنيملفاهنعالوأ

ربحلامهامللوشارفللرلولانأءامام

١ ٠ :تلاقاهنعللايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوأ=-٠

ىلإدهعصاتوييأنبةبتعناك .صاقويبأنبدمَسهيخأ

ناكاًسلف،«ًكيلإ"هنبقافىناوهةنسْمَزةديلونانإ»:لاقف

َناكدقو)ىخأن١«:لاقوصاقولأنبدمَسهذخأْحتفلاماع

مء-.۔۔1ِ-هس-

نباويخا»:لاقوةعمز,7دمعهيلإماقف3«هيفيلإ"د۔مع

ىلعدلوًناكدقو."ينأ٧ةدرلو لوسرىلإهاقواستف5«ثهشارق

. دمحأنعيورملوقلااذهو (١(

ةديلونبايخا):٦٧ص)ةثلاثلاةمطل١(عيبرلادنسمهاورو(٢)

٠واونودب‘يأ

.م



.۔-ض.-تد
‘هتجح7١رن.عماكنو6١هتحدعسملكتفذ:ةهللا

ح,2١١(١)۔71-هتالح>2إ..
دلولا:ةصممزنب"دبعايكلوه»:ةفدنلالوسرلاقف

,١٤ ٥٠ 2 ِ هتبالص,ى‘١إ۔.{2
هتجوزلةثعمهللالوسرلاقف،«'"رذجَحلارهاَسللو"شارفلل

'٧ىارآ¡(ةدوسا7١ىجتحإ«١ةعمزتنبةدوس

«'“هنياقاىتحاهاراف»:ةشئاعتلاق5ةبتع٨ههابشا

٥ ه 2 . :٣
.مجرلا:(ر؛جٌلاهل)ىنعمو،يازلاسهاعلا:عيرلالاق

هخهد٭د»٧٣

‘:ثينلانعىورامحصأنمشارفالدلول١ثدح:رىل١دبعنبالاق

.ةباحصلانمًاسفننيرشعوةعضبنعءاج

آطولاايفكلامءاورثيدحلا:(اهنعةنايضرةشئاعنع)هلوق_س

وخأوه:ةيقوفلاناكسإوةلمهملامغب(ةبتع)و2اهريغولسمو؟")يراخبلاو

دبعنببيهأ:ليقو«بهونبكلامصاقويبأمساو«صاقويبأنبدعس
يبأنبةبتعو،بلاغنبيؤلنببعكنبةرمنببالكنبةرهزنبفانم
:ىلعتامليقصاقو ذلاوههنألاقي\هكر ،دلحأموبةنلقعينلاةيعابررسكي

١ .دعسابكوخأوه:يراخسالةناورودواديبأةاوريفو)(

انثدحديلولاوبأانثدح:هدنسو[رجحلارهاعالباب]يفيراخبلاهاور)٢(
دلولا»:هظفلنمو،ابنعهللايضرةثلاعنعةورعنعباهشنبانعثيللا

.«رحجلارهاعالو»:ثيالانعةييتقانلداز«ةدوسمايهنميجتحاوشارفلل

_ ع٠.٤م



اف7ارفاكتوميىقحلوملاهيلعلوحالنأذثمويهيلعاعدتلطهنأيورو

تامىتحلوجلاهيلعلاح .رانلاىلإرفاك

. ىصوأيأ:ءاملارسكونيعلاحتفب(دهع)هلوق _٢

ىور٤ةناليبسيفمهسبىمرنملوأوه:(دعسهيخأىلإ)هلوقو
امبةبتعيخألتقىلعيصرحطقلجرلتقىلعتصرحام»:هنعقاحسانب

نمىلعةنابضغدتشا:تعهلوقهنمينافكدقلو5ولكةنالوسربعنص
حتفب(ةديلولا)و3جحلاباتكنمعتمتلايفهركذمدقتوز«هلوسرهجوىمدأ

دقومملانوكسويازلاحتفب(ةعمزو)و،ةيراجلايه:ماللارسكوواولا

لسحنبكلامنبرصننب"دتودبعنبسمشدبعنبسيقنبةملمأزوه:حتفت
ةديلو(وزاهنعةللايضرنينمؤملامأ:)ةدوس(و،يثرقلايؤلنبرماعنبا

ريغصيباحصهيفعزانتملااهنباو،ةيناماهنإليقنكلاهمساركذيمل:(ةعمز

.ةعمزنبنمحرلادبعهمساو
» كيلاهمضفيأ:ةدحولارسكولصوةزم)ُ‘هض_بثاف)هلوق _٣

.نهنيتأتنهتاداستناكو3نينزبءامإةيلهاجلايفمهلتناكهنأةمقلاهذهلصأو

} ينازلاهيعديامروثديسلاهيعدياممرفدلونهادحإتتأاذاف،كلذلالخيف

كراشيالهنأالإ2هبقحلهتثروءاعدافهركنأالو.ءاعدانكيملودسلاتامناف

قحليملديسلاهركنأناكنإو،ةمسقلالقهقحلتسيناالإهثاريميفهمقحلتسم

اهبرهظو0اهبمليوهوةبرضاهبلعو،فصوامىلعةمأسيقنبةعمزلناكو2هب

نأهتوملىقدعسهبخأىلإةبتعدهمف،دعسيخأةبتعنمهنأنظيناكلمح

يخأنبا:لاقودعسهذخأحتفلاماعناكادف،ةعمزةمأبيذلالجلاقحلتسي
.ىأرحتنلاموناكاذف:يرهزلانعرمعمةاوريفوضهيفلإدهعناكدق

.ةصقلارخآىلإ«ةمكلابرويخأنبا»:لاقوهنضتحافهبشلابهفرعومالنلادعس

.ردقتبهصنبهاوريو{ناكساحتفلاماععفرب:)حتفلاماع(هلوق ٤ 5

. ةرحملانمةنماثلاةنسلايفناكوحتفااعق
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ىلعةبلعقاحلتسإبجتحافهيفيلإىصوأيأ:(ةيلإدهع)هلوق_ه
.ةيلهاجلاةداع

مأةدوسوخأسيقنبةعمزنبدبعوه:ةفاضإالب(دبع)هلوق٦
.ةباحصلاتاداسنمناك:ربلادبعنبالاق،حتفلامويملسأنينمؤملا

.هتيراجيأ:(يبأةديلونبا)هلوقب

نأعمسهنأكثةروكذلاهتمأنميأ:(هشارفىلعدلو)هلوق_٨

,انزلاببسنلاقاحلإةيلهاجلاةداعتناكدقو«هب"جتحافشارفلاكحتنأعرتلا

نمقاحلإعقيلو5هبقحلهلهنأمألاتفرتعانهف2انزالءامألانورجأتسياوناكو

:©ةبتعلفرتعتملةمألانألامإو،ىوعدلامدعلامإ،ةيلهاجلايفةعمزةديلو

تناكو،بئارضلانهلعنوبرضيوىنزللنهنوجرخدئالولايلاومتناك:ليقو

.كلذكةعمزةديلو

ةممزلةشرفتسمةمأتناكاهنأةصقلاقايسنمرهظيىذلاو:رجحنبالاق

نإوهقحلهقحلتسااذإديسلانأكلذلثميفةيلهاجلاةداعتناكوزةتعاهبىنزف

.ةفاقلاوأديسلاىلاكلذةدرهريغهاعدانإو،هنعىفتناهافن

مصاختدمبفطينلاىلاهافاسيأ5هامفادتيأ:(هاقواستف)هلوق_٩

ءاعداابفهبحاصاهنمدحاولكقاسيأ:(ءاهالب)اقواستف:ةياوريفو،هيف

.ةلطةنالوسرلا

دهعناكدقويخأنبا»:هلوقيهو(هتجحدعسمكف)هلوق٠

.«هيف"يلإ
ةديلونبايخأ):هلوقيمو)هتححمةعمزنبدبعملكتو(هلوق١١

.مكالايدينببملكتلايبلاميدقتهفو،«هشارفىلعدل"وناكدقو«ينأ

ىلعو«اهحتفيىوريولصألاىفعلادلامضب(دبعايكلوه)هلوق_١٢

،تيعدامككوخأوهيأ«كلوه»هلوقىنعمو،حوتفمنبانونفنيهجولا
_.٦



ناكهشارفف،هرهصناكةعمزنأل،هملعبكلذيفملعهنالوسرىضق:ليق
قحيففالخمملابءاضقلايفو،للعهصئاصخنمناككلذناو2مهدنعافورمم
.كلذركنيملهنألةعمزرثارفاهنادعسفارتعابيضةومعهنأرهاظلاو،اتهريغ

وهو،شارتفالاايفنكمييتلاةلاحاليأ:(شارفللدلولا)هلوق١٣
نعيقتنياللخلاو«"طولاناكمإعماهيلعدقعلابرثاريفةةرثلاف،ُطولايتأت

،ناملبالإهريغوثرإنمماكحألاانيبيرحتو0المأهمبشأءاوساهجوز

يفةمألاوثةرحلانيبقرفلاو2ةنتيببتبثوأاهئثطوباهديسرقأنإشارفةمألاو
ةمألاو4ُطولاةلزنماهلعدقعلالعجُطوللالإدارثتالتناكامةرجلانأكلذ

شارفلابداراا:لبقو،"طولاتثبىتحاشارفنوكتالفةريثكهوجولىرتشت
دارملا:ليقو،«ُةعوفرمةرثرفودهنمو«لاغامللمجمشارفلانآل،ةجورزا

.فلكتلانمملسأورهظألوألاو{شارفلابحاصهنأل(١»جوزلاهب

نملعافمساينازلارهاملا:مبرلالاق(رجحلارهاعلو)هلوق_١٤

:رهلعلاو«تنزاذإترههتويهترهعو«روجفللاهانأاذإ:ةأرملالجرلاَرََع
مجرلا«رجحلاهل»ىنعمو:عيبرلالاق،ليالاىفكلذلعفبصتخم:ليقو،انزلا
نممزليالفاضيأوىنصحلالبمجرثينازلكسيلهنأقعلتو‘ةراحجلاب

ظفالاومجرلادير:يجابلالاقو0هنعهيفنفوهامنإثيدحلاو{دلولايفنهمجر

:ةانكوه:(")ليقوثهماكحأدشأبربخأانزلابيعدصقامو«مومملاىلعجرخ
__

اذهىلعًالدتسميبارعألانبادشنأوثةفينحيبأنعكلذيور)١(

:جيرجلوقىنملا
«ام:ارفتابوهقنامت.تناب»

بسنلايفهلقحاليأ:«رجحلارهامالوههلوقينعم:ديبعوبألاق)٢(
اهجوزوهو«دلولامأبحاصليأ{شارفلابحاصلوهاغإودلولايفهلظحالو
.هلءيشاليأ:بارتلاهل:رخآلالوقكوهو5اهالوموأ

_٣.٧ _



هل:مهلوقبنامرحلانعينكتبرعلاو«دلولايفهلةقحالىنعملاوةيلانع

.ةيحلانوديري،بارتلاهيفبورجملا

.مومعتحتلخديهنأل،ةرحلاشارفكةمألاشارفنأثيدحلارهاظو

.نبادعسوةممزنبدبعنيبعازنلانآل،كاذيف؟صنبابلاثيدحوشارفلا
شارفتورثيفربتعيالهنأىلإروهملابهذدقو،ةعمزةديلونبايفصاقوييأ

ديسلاىعدااذإالإاه:ارفتبثيالةمألا:ليقو،دلوللبآلانمىوعدلاةمألا
اذهبسنو،اكلمناكهلادلوهعديملناف،كيال٬طولابرارقالاناو«دلولا

لوثهبةعمزدلوقحلألتلعينلانأبهدرو8يروثلاوةفينحيبأىلإلوقلا

.شارفلابحاصهنأقاحلالايفةلعلالعجلب؛؟المأةممزهاعدالهلصفتسي

4هروكذمادعتخاسيقنبا:)ةعمزتنبةدوسهتحوزل(هلوق-١٥

:يدعينبنمورمعنبديزنبسيقتنبسومذلااهمأو،ةلمهملانيسلاحتفبيهو
لبقةجبدخةافودمبةكمبتشاهجوزت،راجنلانبا تناكو،اهدمبليقو،ةشئاع

يؤلنبرماعيبنمورمعنبليهسيخأورمعنبناركشملااهمعنباتحتهلبق
(١)ةطتثةليقثةأرماتناكوثطهتنالوسراهجوزتفاهنعيفوتواملسمناكو

.رمعةفالخرخآيفتيفوتو{ادلوهنمبصتولةلالوسردنعتنسأو

.اهنعهللايضر

نميأ:(هنميجتحا)هلوق١٦ نمحرلادبعهمساو2هيفعزانتمادولوملا
.كيلعلوخدلانمهيعنما:دارملاو

.«ًةطبةأرماةدوستناك»:ثيدحلايفو«طهبرملاناسليفو)١(

.ليزنتلايفو«دارملانعللشلاوقبوعتلاوهوطيبثتلانم:ةئيطبةليقنيأ
مدرفكمماوجرخينأهركيأ:«مهطنشفمهتناعنا"ةناهركنكلوهليلجلا

.جورملانع
_٣٠٨



يأ‘للافيفختومالل١رسكب{رصبأال:يأ:)ىأرال(هلوق_١٧

.صاقويبأنبةتملهتهباشمنمىأراملحأل

ةتعوهلعافءاهلاو0هبشأردصم:ةزهلارسكب)ههابشإ(هلوف-٨

ليق:هريغوضايعلاقو6تاهما١نمهزنآل١ىلعيراخللاهبلذتساو‘ةلومعم.

نييلعباجحلارمأظيلفتولتمهجاوزأقحيفايسال،بدنلاهجوىلعوه
لخددقوةنوميموةلسمألهلوقكوهف:يطرقلالاق«نهريغىلعهيفنهتدايزو
اتناوايمعفأ:لاقف6ىمعأهنإ:اتلاقفآهنماحتحا:موتكممأنب١نهلع

نمضتفموتكممأنباتيبىلايلقتنا:سيقتنبةمطافللاقو؛هنارصبتاتسلأ

.هجاوزألهعنماماهلحابأف،كاربالهنافهدنعكبايم
5 هتافولاح:راتدحأملو{تامىتحيأ:)هللاقلىتح(هاوق -٩

. ملعأهلأوةنيدملابمهوبقعهلو:ليق،ةدوسليقتامهنأرهاظلاو

اينزازاىصحلارم۔وركلاراميفءامام

١ ٠ :لاقسابعنانعديزنبراجنعةديبعوأ_١

.۔,ء٠.هت{.,هه-۔.
اننيبضقإ»:اهدحالاقف.رثوهتنالوسرىلإ.نالجرمصتخا

.»هللاںاتكي

ج٭»0٭»٧٨

نغرنلاوثاضيأهحرشمدقتدقو2الماكحألانابيفهركذمدقتثيدحل
__

٨٨ثيدلامقرو٢٦٤رف)١)

_٣٠٩م



.دلجتلعهنأكلذو،نصحملاوركملادحناييوينازللدحلاتابثاانههركذنم

.تفرتعانافرخآلاةأرماينأبنأيملسألاًاسبنأرمأواماعهب٥رغوةدلجةئامركللا

كهركذمدقتدقونصحملامجرلاتوبثىلعلديثيدحلاو2اهمجرفتفرتعاف2اهمجر

.نمدحأنييفالخالهيلععمجفدلجلااماف«ركبلبيرننلاودلجلاتوبثىلعو
.نمهنإ:انموقروهمجلاقف2هيفسانلافلتخادقفبيرغتلاامأو،هيفسانلا

.بجاوريغبيرغتلانإ:ةيمساقلاودامحوةفينحوبأوانباحصألاقؤ5دلاةلج

ةسايسلابابنمهنالاقنممهنمفءكلذلةفهلعفىنعميفاوفلتخاث

ردصيفناكهنالاقنممهنمو،ءي:يفةدحلانموهسيلوحلاصملاةاعارمو

«ةدلجةئاماهنمدحاولكاورلجافينازلاوةينازلا»:ىلامتهلوةبخسنمثمالسالا
يفهتايخبةناانعتمبطقلاحتحصو،يرذنااويمزاحلاانموقنمخسنلابلاقنممو

رمعوركبابأنإولاق5ةناهمحرعيبرلاحيحصيفهدورولبيرذتلاءامبهريسفت

.دقوثمدعلاقلطمىلعلديالرلجلاةنآيفبيرغتلاركذمدع:هريغ2اب؛رغوادلج
.قيرطنمثيدحلامعلالهأقافتابةتباثلاةحيحدلاثيداحألايفبيرغتلاركذ

نيبسيلوث.ركذيملاهضمبوبابلايففنصملاهركذاهضهبةباتحملانمةعامج
.ةافانمةنآلايفهركذمدعنييوثيداحألايفبيرغتلاركذ

ةناباتكبيضقيهنأفيسملاةصقيفتتيبنلامىقأ:رذنلانبالاقو

بطخو5ىلامتةناباتكلنيبلاوهوماعبيرغنوةئامدلجهيلعنألاقمث،ىلاعت

كاكفدحأهركنيملوؤنودشارلاءافلحلاهبلمعورانملاسؤرىلعكلذبرمع

«.همفدىلإليبسالفندشارلاهافلخلالمعنمءاعداام"حصنإ:لوقأو،ًاعامجإ

.باوصللمهيرحتوةنايدلايفمهزرحتةدشعمكلذاوكرتمهنعةلايضرانتمئأنكل

مهدنعتبثيملولف؟ديصبمأناكابرقهبءاجنممقحلامهلوقوىدهللمهسايلاو

تامدبؤملادحلاةلمجنمسيلهنأ !اوناكلرذنلانباهءاعداا.مدنعحصولو،.وك

ضمبباقراهضمببرضوةنسألافالتخادمبقبيلو0هبذخألابسانلاىلوأ

_٣١٠ _



.مهتقيرطوءارفلامهتريسىلعناكنمالإ}نودتهمنوداهةمأالونودشارافلخ

نكلوءعازنماقمعضولاوداهتجاةلأسمةلأسملانأملعأانأواذهلوقأ2ءارهزلا
.ثيدحلارهاظنإو،هلباقمىلعلوقحيجرتيففاكنيدتلانداهلاةمئآلالمعة

.هلاوزململيىتحناكامىلعناكامءاقبلسألاذإىبيرغتلاتانثإحجر.

.وألفطىلعبيرفتالومجرالودلجالو:هتايحبةللاانعتمبطقلالاق

موأانصحأ>نيسمخدلحاهلعلبةمأوأدعىلعمجرالو:لاقسنونح

كانمحأنإنيسمخوانصحملنإنيعبرأليقو،نصحملاريغرجلادلحفصنانصح

.دلجلادمبةمألاودسلابرغيةئامةدلجدمبةنسركللابيرذتءاقبىلعو:لاق

رجلاب؟رغيامإودبعلابرغيال:ليقو&رحلابيرغتفصنةنسفصنروكذملا
.هيرغتبلوقلايفلحرلاكةأرملابيرغتو:لاق«لامهنأل

.نهبيرغتيفوتاروعنهنألءاسنلاىلعبيرغتال:يعازوألاوكلاملاقو

ةئامدلجركبلاركبلا:ةدابعثيدحهيلعدربو:لاقةنتفللىضيرمتونهلعييضت
رمعوركيابأنأةحصنإ:تلق5ابةرغوادلجرمعوركبابأنإو2«ةنسبيرذتو
ناف،هبذخألانكمالةداعثيدحرهاظو&كلذلوبقبحواب"رغوادلج

كلذبهصرصختبلئاقالو،ركبلاازيفبيرغتلاودلجلاصيصختيضتقيهرهاظ

.لعأةلاو؛بيثبمأركمبانزدحاوركملاكحنأةنمآلانمهيلععمجملارمألالب

لاقو.بيرغتلاودلجلاومجرلاماكحأعيجفملسملاككرشلاو:بطقلالاق.

.ملعأةناوةدوهيوايدوهيويمهمجرهدريو،كرشمىلعمجرال:ةفينحوبا

۔۔مومح_
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ىرابلاربعفىفءامام

١ ٠ :تلاق'اهنعهنلاىضرًةشلنامنعراحنعةديبعوبأ_٢

١ ٢۔هتنااك-, عمم.٠
»دعاصف"رانيد»رف٢عطقلا(:لوق:نهللألوسرتريس

جه»٭٧

لشخار_)١( ااضرأهاورثدحلا:)اهنعهنلايضرةشئاعنع(هلر ١

'عطقتال»:لاقجينلانعةشلاعنع:مهدنعهظفلو0ةحامنباويئاسنلاو

يفقراسلاديعطقت:نيخيشلاةناؤريفو««أدغاصفرانيدعبربالإقراسلادي

تيسنامولعَلاطام»:تلاقةشئاعنعأطوملاةناورو{ادعاصفرانيدعبر

. » ادعاصفرانيدعبريفعطقلا

اومطقافةقراسلاو”قراسلاو«ىلاعتهللألوقباب]فيراخللاهاور))١

نبانعدعسنبمهاراانثدحةملسمنةللادمعانثدح:هصنوهدنسو]«اهسديأ

»دعاصفرانيدعبرفدرل١عطقت(:دنعينل١لاق1نعةرمعنعباه

يفنسمهاورو،يرهزلانعرمعمويرهزلايأنباودلاخنبنمحرلادبعهمباق
لوسرذناك»:تلاقةشئاعنعةرمعنعيرهزلانع[[اهباصنوةقرسلاةدحبا]
ثيدحنمىرخأةياوريفو««ادعاصفرانيدعبريفقراسلاعطقي:لهنا
تعمعساهأةرمعنعراسبننابلسنعهيبأنعةمرحمينربخأ.لاقبهونب.

عبريالإقراسلاديعطقتال»:لوقي:ةلالوسرتعمساهنأثدحتةشئاع

.«هقوفامنرانيد
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. هنيعدارملاو،قراننلاديعطقيأ:)عطقلا(هلوف _- ٢

:عراو|زرحنمةقرسهذخأبسبيأ:)رانيدعبرف(هلوق-

ةلمامملايفوهو،لاقثمهنزوبهذلانمفرصرانيدلاو3نكسيوءايلامضج

هبسحبهنافةيزجلاوشورآلاوتايدلايفامأو،صقنيومهاردلافرصيفديزب
عبريففدللاعتوكلذببسبو(مهاردةرثعةاكزلارانيدو،ًاهردرشعينثا

كلذيفرانيدلانآلمهاردةئالثهنإ:انمرقروهمجلاقف،مطقلاباصنيفرانيدلا

لعةَّدلارمعضرفدقو«مهاردةنالثهعب:رفًاهردرشعينافرصنعنرامزلا

.رانيدفلا:بهذلالهأىلعو{مهردفلارشعيناقرولالهأ

»مهاواتفترحهلعوانبامصأذخأهدوامهاردةعبرأرانيدلاعبرناليقو

ديعسبثدحىلإكلذفنودنتسيمهنأكو‘مهاردةعبرأمهدنععطقل١باصتف

لقندقو،مهاردةمبرأهبفليمينلاعطقيذلانيحلاةميقنا:بابلايفينآلا

.هاحصلاضعبنعضايعهلقنوةررهيباوديعسيبانعثكلذهرمغورذنملانبا:

ءافلالمعتسيوؤًادئازفي:لالا.ىلعبوصتم)ًادعاصف٠)هلوو_ئ

.«هقوفامنرانيدعبريفالإقراسلاديعطقتال»:ملسملةياوريفو«واولاالمبو

۔موص
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ةلالوسرنأ:اديعسيبأنعرباجنعةديبعوبأ-١٣

."ماردةمبرأ"شين"نميف"قراسدي"عطتلال
.سرتلا:نجملا:عيرلالاق

خهج+

ههيلعنلاناوضفرفتصملاهبدرفتاممثيدحلا:)ديعسيبأنع(هلوق_١

رمعنباثيدحنمةعامجلادنعويريدقتلااذهبالوقيرطلااذهنمهريغلهدجأملو
|.ماردةئالثهنمت“نتجرميفعطقةلعيبلانأ

هسفنبعطقلارمشابينكيملةلفهنأل،اهعطقينمرمأيأ:(عطف)هلوق-٢

.ناكيذلاوهتوكيألمتحيف‘ةيموزحلاديعطقرشابيذلاوهالالبنأيوردقو

.هريغلمتحبو،كلذبًالكوم
. همسادحأم:)قراسدي(هلوق _٣

حتفوميملارسكب("ننجميف)هلوق-٤ «سرزتلاوهو:نونلاديدشتومجلا
لاقيو،رتسينعمب“نجنمذوخأموهف«برضلانعهبحاصرتسإهنألكلذبيعس

.نيتحتفبةقردلاوجلامضبةلحهل

ةميقو،دحاوىنعلاو:(هنم)تاياورلاضعبينو(هتميق)هلوقه
«ةرنكدمباهعوقولءايواولاتلدبأفةموقاهلصأو5هيفةبغرلاهيلاىهتنتام"يللا

.عيبلادنععيبللهبلباقيامنمثلاو
ثلائةدراهم)١(« ةعاجلادنعرمعنباثيدحيفو:(مهاردةعبرأ)هلوق _٦

كنلالوقبابنمنماثلاثيدحلاوه&يراخبلايرمعنباثيدحو)١(
هكلاميثدحليممساانثدح:هدنسو].اهيديأاومطقافةقراسلاوقراسلاو»:ىلامت

نبا كلوسرنأاهنعةللايضررمعنيةنادبعنعرمعنبةادبعىلومعفاننعسنأ
.مهاردةئالثهنمثنحميعطقملعةنا
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لوسردهعىلعنيلانمثناك:لافسابعنباثيدحنميواحطلاوقببلادنعو

نأدوادوبأهنعجرخأو«هوحنيئاسنلادنعو،مهاردةرشعموقألقعةنا

ورمعنعقاحسإنبدمحمنعيتهيلاجرخأوكمهاردةرشعوأارانيدناكهنم
ةرشعثهللالوسردهعىلعنهملانمثناك:لاقهدحنعهيبأنعبيعشنبا

عطقلايفباصنلامهلمجيفقارعلاءاهقفرثاسوةيفنحلاتجتحاكلذبو{مهارد
تاياورلاهذهذخألاو:اولاق«كلذنودايفعطقالهنأاومعزو4مهاردةرشع

.تاهيثلابأردثدودحلاو،ةهبشتثروااهنأل‘حصأاهريغناكنرإوظفحأ

ءاجاذإهلثممجتحبالو،نمنعدقوقاحسإنبدمحماهدانسإيفنأببيجأو

معزفيواحطلافَسمتدقو،باللاثيداحأةضرامملحلصيالفانمنسلمثيدحلا

اناسولو،هلوقنالطبديفيامببارطضالانييمث،برطضمةشئاعثيدحنأ

ينعأ«بولطمللاديفمكلذنكيملمهاردةرشعبنجلانثربدقتتاياورةيحالص

<رانيدلاعبريفعطقلاتابثإنمباباايفااكلذنودايفمامقلاتوبثمدع

تاياورلاحرطوةياورلاهذهىلإعوجرلانيمتيف،اقافتامهاردةرشعنودوهو
نأفندملادنعديعسيبأثيدحنمانباحصأدنعتبثاملو،نيحلانمثيفةضرامتلا

رانيدلاعبرلةنيبماهولمجمهاردةمبزأنلوينلاهيفمطقيذلانيجلاةميق

.اهنودايفاومطقيلو2ةئئاعثيدحيفروكذلا
عطقيهنأاهلقأالوقنيرشعىلإمهضمباهلصوأبهاذمعطقلاباصنيفةمأللو

اهرثكأو{جراوخلاودوادويرصبلانسحلانعكلذيكح4ريثكلاوليلقلايف

وهويخنلانعكلذيكح«امهردنمبرأوأريناندةمبرأيفالإمطقلابال

;0))ىلامتهلوققالطأباوكسمتهبابرأنافهل_قيذلاامأو{هيلعليلداللوق

.«اهيديأاومطقافةقراسلاوقراسلاو»

۔....

ابءازجيديأاومطقافةقوملسلاو"قراسلاوه:اهمنو٨٣/هةدئالا)١(
.«مكحثرزعةناوةللانمالاكناسك
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ثيدح:اولاق،بابلايفةروكذملاثيداحألابدئيقمةيآلاقالطإنأباوجلاو
هديعطقثتفةضيبلاقرسيقراسلانانمل»:دمحأو١0لنيخيشلادنعةريرهينأ

لمجمةقرسلانعريفنتلايفةنلاملادارملا:(٢)انلق0«هديعطقتوللاقرسيو

،ةاطقصحفككولوادجسمهللىبنمثيدحيفمكعطقيامةلزنمبهيفعطقيالام
،ادجسمنوكيالةاطقلاصحفمنأعم،ق"رح'مفلظبولويدصتثيدحو

.ىلمأةللاوهبعفتنيالقرحلافلظلاو

مح

دحاولادبعانثدحليعمسانبيسومانثدح:يراخيلايفثيدحلادنسو)١(
ةلثمةنالوسرلاق:لاقةربرهابأتممس:لاقجلاضابأ'تممس:لاقشمعألاانثدح

.هصنبثيدحلا.ي...هنأنمل«

دحاولكو‘ةنيفسلالحوديدملا7ةضرللابدارملا:ةعانجلاق(٢)

ةضيب.:اولاقفهوفثضواذهنوققحملاكنأونرانيدعبرنمرثكأيواسياهنم

ليثمتلانوكينأيضقتلوقلاةغالبو{ةرهاظةميقمهنةنيفسلالبحوديدحلا
رسخاممظعىلعهيبنتلادارملاو،قرحلافلظلاوةاطقلاصحفمكريثكلاالليلقلا

باوصلاف:،لزتملالبحوةجاجدلاةضيبكريقح٤يثةلباقميفهدييهوقراسلا

.ةفاةمحرةكا“ردلايملاسلاحراشلاهيلابهذام
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تنزازا:موي"رمهيفءامام

91ّ7١ء

ينلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعويا_-١.ك

"تنزنإ»:لاقف."؛نَصْحتلوتنزاذإةَمالانع"لئسهنأوال

مخاهودلحافتنزنإث‘اهودلحافتنازنإ..ثاهودلحاق

.لبحيني«ريفَضبولو"اهوعيبمع0اهودلجافتَتزنإ

ج٭×جه+

ةناورنمدمحأو(ا)نيخيشلادنعثيدحلا:(سابعنبانع)هلوق_١

:باهشنبالاقمش«اثالثرلحلااوركذمهنأريغ،يهلادلاخنبديزوةريرهيبأ

دعباهوعيبميشيوارلالاقلهكشهنأينعي،ةعبارلاوأةثلاثلاةرملادمبيردأال

وحنىلعوهفعيباودلجلاةعبارلايف:دوادودمحأزكذو؟ةعبارلاوأةثلاثلاةرملا

.فنصلاركذام

يفو،كلذكحنعلئاسهلأسيأ:لومفالءابلاب(لثلس)هلوق_٢

:لاقكاهانزنيبفتنزيتيراج:لاقفينلالجزىتأ:تاياورلاضمب

.لجرلااذهمساىلعفقأملو:رجحنبالاق.اهرلجاف

١٧٠٣ ثيدحلامقرو )١٢٨/٣( ملسمو[ةمألاتنزاذاباب]يراخيل! )١(
.٠ دودلاناتكنم

١٧م



:ناصحإفسانلافلتخادقو4جوزتتميأ:)نصحتو(هلوق_٣

سابعنبالوقلوألاو{قتعلاليقوىجيوزتلااهناصحإ:رثكآلالاقف،ةمألا

.حيحصلاوهو

"يفانزلاركذو.اهبقئاللادلجلايأ:(اهورلجافتنزاذإ)هلوق_؛

بجوملبثدلجلايفهلرثأالناصحالانأىلعهيبنتللناصحالابدّمقمريغباوملا
قلطمالزئارحلادحفصنبجوتةمالعناصحالاوثانزلاقلطمةمألايفدلخلا

ىنعلاىلعهلم،دحلافصنىلعوريزمتلاىلعقدصيمهبمثيدحلايفرلجلاف«راجلا
فمننهيطفةشحافبنيتأنافنصحأاذاف»:ىلامتهلوقموهفمقباطملاوهلوألا

ىلعدحلاةماقإيفناصحالاطارتشاةيآلاموهفمنآل«باذملانمتانصحملاىلعام

دلجلاريسفتنيمتف،بجاواهنيبعمجلاو2انزلاسفنبدلجلابجويثيدحلاو2ءامألا
وهوانبهذمءامألاىلعدملاةماقإيفناصحالاطارتشاو،رزمتلادلجمثيدحلايف

فالخلاانموقنمروهمجلابهذو«حيرجنباوءاطعوسواطوسابعنبالوق

الوبالاثيدحماوكسمتو7انزلاسفنبدحلااوبحوألبناصحالااوطرتديفكلذ

حضاولانعلودملانكيالفهانملةرسفمةيآلاومهبمدلجلانأل،كلذبمهلكَتسمت

نألانموقرثكألوقوانلوقوهو4نصحأنإوكولمملاىلعمجرالو،مهيلاىلإ

.ءباذعلانمتانصحملاىلعامفصنمهلعتبجوأةيآلاو،فصتنيالمجرلا

.مجرلاةلدأةلدألامومعباوكسمتوروثوبأويرهزلافلاخو

.فيمتتلاةيابصصخممومملا:انل
ًاضيآةعبارلايفدلبحتاهنأحيرصاده:(اهوعيمثاهورلجاف)هلوق_ه

،دلجريغنمعابتةثلاثلايفاهنالاقثيحيوونلاىلعدريكلذبو2عابتمث
لاقو2،ًاخسانهلملعنالوخوسنمهنإليقو،روهجلادنعبحتسمعيبلارمألاو

،ةبجاوةقسفلاةطلاخمكرتنألو{رمألارهاظبًاكسمتعيبلابوجوبرهاظلالهأ

;:ضحلاىععيبارمألاءاهقفلالمح:لاقمبنبالاق«زئاجريقحلاريثكلاعيبو
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نمكلذيفالو،كلذباضرلاديسلابنظيالثلاانزلاهنمرركتنمةدعامىلع

يفهلفلسالوبوجولاىلعمهضعبهلمحو:لاق5انزلادالوأريثكتىلإةليسولا

.هبلغتشيالفةمألا

، لبجلاىنممب:ءافميشةلاثملاريغةمجعملاداضلاحتفب(ريفضبولو)هلوق _٦

هنمو‘ضعبيفهضعبلاخدإورهثلاجسنرفضلالصأو،لوعفمىنمليعفوهو

،ثالثنمناكنإالإاروفضمنوكيالليقو،لجرلاوةأرلسأرلارعشرافض

. ...نمثلاةراقحيفةغلابمريفضلإبعيبلاركذو

ىربنأرومأمنمؤملكنأعمانزاذإقيقرلاعبببرمألالكدتساو

دنععوقولاققحمسيلهلجألهعإبيذلاببسلانأببيجأو،هسفنلىريامهيخأل
نمجارخالاناف«جرخأداعىتمهنأملعاذاقيقرلاعدترينأزاوجليزتشلا

.هريغبواهسفنبيرتشادنعفافعالاعقينرأزوجو،قاشفولأملانطولا

:دئاوفثيدحلايفو

.انزلاهنمدجواذاقوقرملاةميقنمطحلابرمأللقيقرلاهبدرانزلانأاهنم

لبقرارمانزنمفالخمهيلعديعأداعممدحلاهيلعمقافانزنمنأاهنمو
.ةدحاوةرمهيلعدحلاةماقابهيفىفتكيهنافدحلا

.مهترم:اعموقاسفلاةطلاخمنعةتفلااهنمو

نأل{بوجولليضتقملارمألاىلعبدناليفتقملارمألافطعزاوجاهنمو
.رهاظلالهأوروثيبألافالخروهجلادنعبودنمعيبلابرمألاوبجاودلجلابرمألا

هياعهميقيهنافكلذكو:ليق،هسفنبهدعرزعتىلوتيديسلانأاهنمو

‘بهذلايلوقوهويفاثلالاقهبو،فلسلانمةعامحبهذكلذىلاو،هسفنب

نعيواحطلاىورو.ةيفنحلاتلاقهبو3مامالاىلادوذلانأبهذملاروهشمو

ُينلاودودحلاوةاكزلا:لوقيةباحصلانملجرناك:لاقهناراسينبملسم

نباهتقمتو7ةباحصلانمافلاخمهللمنال:يواحطلالاق،ناطلسلاىلاةمحلاو

.اياحصرثعانثاهفلاخهنأبمزح
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نررمثلا,عالابابلا

هنءو{ةَسيَضلالالضلايفلصألاو‘ںاودك“لاوضملاو‘ةبادنزوىلع

ماض:ناويحلاربخللاقيو‘ىشاوأاركذءاملابةكاض:عئاضل١ناويحللليق

.۔يرهزلاهلاق\هتدقف:فلالابه'ةللضأو«هعضومنعيفخوبغ:ريعبلالضو.ةطقنو

۔انلافرعىملالاضناولاضربالافلايوأبرباءامام

٨ ١ِ۔۔٤
نعسابعنانعديزنبراجتنعةديبعوبا١0

ةلاض»:لاقو،«"لاضالإةلاضلا"\'ىوأَيال»:لاقةلينلا

.0'رانلاقرح"رمؤلا

+++«

«اعمدعتمومزال(يوأ)ناديفي:(لاضالإةلاضلايوأيال)هلوت)١(

نيثدحلاءاحصفهاوراذكه:هصنامةيوبنلاةرابعلاهذهدمبيرهزألاركذدقف

لاقو،هباحصأنعدعوياهاوراكهيفبايتراالحيحصهنعوهو:لاقءالا

.يريغ'تيّوأو،لزنلاىلا'تيوأ:لاقي،يوأيىوأنمهلكاذه:ريثألانإ
نمو&ةحيصفةنليه:يرهزألالاق{يدعتلاروصقلامهضمبركنأو.هتيوآو

.هيلاعجريا«ةناىلاىوافمدحأامأوه:رخآلاثيدحلامزاللاروصقلا
ىوأمىلااندريا:)اناوآوانافكينلاهللدحلا(:ءاعللاثدحدودملانمو

.منالاكنيرتتنمنلمو
٣٣٢۔_ _٠



ينابنلاو(الإسمودمحأهاورثيدحلا:(سابعنانع)هلاوف_١
فنعةدايزلاهذهتبثتملواهفرعيملامهرخآيفاودازو،ينهجلادلاخنبديزنع

ةياورىلعقلطموهو،فيرمتلامدعبطورشم(")ديزةياورىلعلالضلاف،فنصملا
.يهنلاةكح:ءافلالاقأكنحلايفةطقنلاوةلاضلانيبقرفلاوهو،فتنلا

اهلهبثلطتنيماهكلامنادجوىلابرقأتنلضثيحاهدقفنألبالاطاقتلانع

نأبتيسمانبديعسنعديعسنبىحبنعأطوملايفكلامركذو2سانلالاحريف
ك"لاضوهفةلاضذخأنم:ةبعكلاىلاهرهظدنسموهو،لاقباطحلانبرمع

عبسلانماهتوقبعنتمتةم.هبلكنماهانعميفناكاموأ،لبالاةلاضةلاضلادارملاو

سابعنباثيدحيفولتهلوقل()ىوؤت"اهنافمنفلاةلاضامأ۔رقلاك .ديزوفنصلادنع

.(بئذللوأكيخألوأكليهامنافاهذخ):دمحأونيخيثلادنعدلاخنا

مثالاهمزنايفباوصلاقيرطنعبئاغيأ:(لاضالإ)هلوف_٢

كثاضلانعهبربعهدنعتكلهنإنماض:لاضىنعم:ليقو{اعرشنامذلاو

اذإهنألالاضناكاغإو،ثيداحألاقانسهدبؤيو،رهظألوألاو5(ث)ةلكادملل

: هدنسو ، ١٣٤٨ صةطنقالاباتكنميناثلاثيدحلايفملسمءاور )١(

(رفعجنبا)ليعامساانربخأارجحنبا)لاقرج'>حنبوةييتقوبويأنبيحانندح
نأ:ينهجلادلاخنبديزنعثبنماىلومديزينعنمحرلادبعيبأنبةعيبرنع

. ثيدحلارخآىلا...ةطقللانعةلعةنالوسرلأسالجر

. ينهجلادلاخنبديزيأ (٢)

ءاجمكبثذلااهلكأيوأ2اهكلاماهليدتهيالفمننلاةاوأميفأبنتيأ)٣(

.اهذخأاه'دجاولف{ثيدحلايف

: وحنعيدبلالعيفةلكاشملاو(لاضوةلاض)نيبةيظفللاةسناجلايأ )٤(
. مهدئاكمطابحإومهركمريثأتلاطبإبىلامتهركمو«ةناركمواوركموه

٢١ =- م -٣٢١



اشطخمناكف«اهنعهليلضتيفاببسراصواهبحاصبرضأدقفاهفرعيمفاهطقتلا
.قحلانعالاض.

,نموهف0هلبقامىلعفوطهموهوةنلالتمعينلايا:)لاقو(هلوق_٣

ىلعلاندوراجلاثدحنمانمودنعوهو(فندعملادنعسابعنب١ةياور.

.كلامنباةمصعوريحشلانبهنلادغو.

. ملسملاةطقلانموقةياوريف:(نمؤملاةلاض)هلوق _٤

ىنعملاو.اهمهيأ:نكستدقوكيرحتلاب)رانلاٹقرح(هلوف_ه

هببسوضةيصعمامهلضرعتلانألرانلاىلإهت"دأناسنالااهذخأاذإملسملاةلاض

رغانإ:انلقففاعلبإىلعنحنوةلثتعينل١انيتأ:لاق3دوراجلانعثيدحلا

.ملعأةناوهركذفملسلاةلاض:لاق)اهبكرنفآلبإدحنفهامسدقعضومب

لبرياوىنفلااطيفهاجام
١ 1 _-..

_-١ "لئسهنأمالسلاهيلعهنعسابعنباقيرطنمو٠٦
«‘ذلوأكيخالوأكلىهف'اهأذُخ»:لاقف"سلاةلاصنع

.١ 3} “ م-..-ا.ه._

بضعو"هبحورمجاف«؟لبإلاةلاضفلوقتام»:هلليق17

©)زكساتفهاملاأرتاهؤاقسواهؤاذحاهمم؟املوكلام»:لاقو

.(.7اهدحىتحرحللا

لكأتوءاملادرت:٦١٥هيفثيدحلامقرو٦٦صعيرلادنسميفو)١(
ةلاضباب]يفو[دبالاةلاضبا]يفيراخللاحيحصيفءاجكلذكوثرحشلا

.اهثراهاقليىتحرجشلالكأتوءاملادرت:ءاج١٣٤٨صلسفحيحصيفو[[مننلا

_٣٢٢ _



ربصتاهنأيني:'اهؤاقسو5اهقافخأ'اهؤاذخ:عيرلالاق
.إ..()ه.ث,.ف

.يامزهكلعاهشوركلالجأنمءانع

جه٭ج+

هتخسنيفهركذومدقتلادنسلابيأ:(سابعنباقيرطنم)هلوق١
.ينهجلادلاخنبديزثيدحنمملسمويراخبلاودمحأءاورثيدحلاوب

ىلع"تفقوالولئاسلانيبيملو،لومفمللءانبلاب:(لثم)هلوق_٢
.ينهجلارخصنبديوسهلملو«يهلاديوسهنالديرجحنبامالكو{همسا

اولمحنيذلاةمبرألادحأوهو،ناوضرلاةميدعيابوةيدلادهشوامدقملسأ

.حتفلاموبةنيهحلةيولأ
،ةاشلانعهلأسودلاخنبديزثيدحيف:(منلاةلاضنع)هلوق_

.لإ...اهذخ:لاقف.

: لاقنمىلع«ا)درلاهيفو،داشرإوأةحابإرمأ:(اهذخ)هلوق _٤

.طةَحأالةالةاشلانتزا:

هنأكىذخألازاوجلةلع:(بئذللوأكيخألوأكليهف)هلوق_ه

وأتنأاهذخاتنأنييةددرتمكالهللةضرعملالقتسالامدعلةفيعضيهلاقن
،رخآطقتلمنموااهبحاصنم"معأوهامكيخأبدارملاو،بئذلاوأكوخأ

اذإهنألاهذخأىلعثحهيفو«عابسلانمةاشلالكأيامسنجبنذلابدارملاو
يفكلامهبكسمتو،اهذخأىلإهلىعدأكلذناكبنزللتيقبذخؤتملاذإاهناملع

۔۔۔۔ححص=ء=تته

,اهثوركاهلقسو:ناكلصألالملو)١(
.)طقتلتالةاشلانإ(ةياوريفدمحأنعيورامىلعيأ)٢)

ر_٨٢٣



نأبكلذىلعجتحاو:اهبحاصءاجنولوةمارغهمزنتالو\ذخألان(الاهكنلعهنا

.طقتلملاكلذكف«ةيلعةمارغالبئذلاو.طقتللاوبئذلانيبىوسوتفينلا

اذإهناىلعاوممجأدقوثثالمبالبئذلانألكيلمتللتسيلماللانأببيجأو

كلمىلعةيقاباهنأىلعلدف،اهذخأهلناكطقتللااهلكأينالبقاهبحاصءاج

كليه)هلوقنيبو(اهذخوأاهبكنأش)ةطقللايفهلوقسيبقرفالوأاهحاص
الوابئذهعمكرتيملهنألكيلمتلابهبشألوألالب،(بئذللواكيخأل)ا
.اهبحاصءاجماهيففرصتتاذإاهمرشلي:ةطقللايفاولاقفكلذممو«هريغ

مرغوءاشنإاهلكأفيرعتلاةدمتضقنااذافاهفيرعتبج:روهجلالاقو

ةيرقلايفامأوثةالفلايفتدجواذإاهفيرعتبجال:يفاشلالاقو7اهبحاصل

.حصألايفبجيف
.ثيدحهيلعلديمكلوآلالئاسلاوهاذهلئاق:(هلليقمث)هلوقد

..دحاو(")نيخيذلادنعدلاخنبديز

”فطمف،ةهجويفبضغلارثأرهظيا:((")ههجورمحاف)هلوق٧

.ةمارغهمزلتالوذخألاباهكلمنال:باوصلاو5اهكليهنايف:لصألايف)١(
لأسًاييارعانا:هلاثملئاسلاصخشداحتالعلدتثيداحألاصوصن)٢)

يأ)لاقمث{...اهءاكوواهصافعفرعإ:هللاقفةطقللانعتعينلا

وأكليهامنافاهذخ:مينلالاقف؛مننلاةلاضيفىرتفيك:(يبارعألا
آىلإ؛لبالاةلاضيفىرتفيك:(يبارعألا)لاقمث...كيخأل ،ثيدحلارخ

.ملسمحيحصيفءاجكلذلثمو
يفءاجوىثيبلاهجورّممتف:[لبإلاةلاضباب]ثيدحلايفو)٣(

ةراضنلاةلقهلصأو،ريغتيأ:ههجورّسمتف.:ثيدحلايفو(رعم)برعلاناسل

ثهيفبصيخاليذلا:بدهجملاوهو،رممأناكم:مهلوقنمنوللاقارشإمدعو

.ىلاغتهللًابطغ.بتطقملا:رومملاو2هرتيغ:ههجورَشَتمو

٢٤



روهجلاو،امهلضردتلاعنمىلعليلدةإثفتصهبطغو2ريسفتفطعهيلعبضنلا
نرمىلعيبنلامهضعبلمحو«اهطاقتلازوجمالاهنايفثيدحلارهاظبذخألاىلع

أطوملايفكلامركذو{."ربثيدحلارهاظو5اهظفحيلالاهكلمتيلاهطقتلا
لبإباطملانبرمعنامزيفلبالا"لاوضتناك:لوقيباهشنباعمسهنا
اهفيرعتبرمأنافعنبنامثعنامزناكاذإىتخ«دحااهكسميالجنانت(١اةلّبؤم

“ةلاضضََقنم:ةللاهمحرعيبرلالاقو«اهنمثيطعأاهبحاصءاحاذاف{عابتحش

.عايضريغنمعبساهلكأيواتومتنأالإنماضاهفوبف

يا.:دلاعمةمجعملاذاهدعبةلمهلارسكب(اهؤاذح)هلوق-٨

.هرفاحنمسرفلاوهفخنمريعبلاهيلعءىطوامولعنلاءاذحلالصأوكاهفخ

نبللاوءامللنوكيءاعوءاقسلا:دلاعمةلمهلارسكب(اهؤاةس)هلوقو_٩

،عابسلارانصنععانتمالاةوقنعءاذحلابىنكفاملضرعتلاعنملليلعتةلجلاو.

اذهلو2اهفوجليقواهقنعاهئاقسبدارملا:ليقو،شطعلاىلعربصلانعءاقسلابو
هكسمتاهشوركنألجأنمءاملانعربصتاهناينعي:ىلاعتهللاهمحرعيبرلالاق

ىلاكلذبراشأ:ليقو،‘"هيبشتلازاحمءاقسلاقالطإقفنيلوقلاىلعو5انامز

(١ .ةينقالةذختمةريثكيا:ةمظع(

واةرامتسالاليبقنمنايبلاءالعضعبدنعوهوثغيلبلاهيبشتلايا)٢(

ناعماسلامهوتينازوجبذإ،ريمضلايفنونكمهيبشتلاناكاذإهيبشتلازاح

نمثيثدعبالإهيفهيبشتلادصقملعيالف«هلعوضوموهامهبهبثملامسإبدارمل
انحرشرظنا)رودقمواروكذمهّبثملانوكينبحكلذعنتتو،لمأتلا

هلوقثيدحلايفانهغيلبلاهيبثتلاو(١١٦صينيوزقلالالجللحاضيالابيذهتل

اهؤاذحاهفلخ:دارأأةقانلاىلاعجارريمضلاو(اهؤاقسواهؤاذحاهعم)

غيلبنمدسأديز:كلوقكوهو،اهقسءاعوواهئاذحكيا2اهؤاقساهشركو
.هزاجوهيبثنلا
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لوانتو،شطعلاىلعةدالجلانماهعابطيفبتكرامياملظفحلانعاهئانغتسا

نييقرفلاوهاذهوىطقتللملاجاتحتالفيأضاهقنعلوطلنضتريفبلوكألا

.لثمشاعملاوعانتمالاىلعةوقلانماهلسبلمنلاةلاضناف{منغلاولبالاةلاض

.دوادوبأودمحأىورورقبلالاوضنماهلثمناكاماهقحليو،لبالاةلالام

.داوسلايف١0_جيزاوبلإبريرجيبأعمتنك:لاقريرجنبرذنمنعةجامنباو

رقبلابتقحلةرقب:اولاق؟ةرقبلاهذهام:لاقف{اهركنأةرقبئأرفرقىلاتحارف

ةلاضلايوؤيال:لوقيةنعينلاتعمس:لاقمث،تراوتىتحتدرطفاهبرمأف

يذلالحرلارمأف،لبالاةلاضبديملاةلاضةللاهمحرىسومساقو،ةلاضالإ

ةرضحبهنمهذخأيذلاعضوملاىلاهدرينأبحاصلهنظياطلغلاضلادبلاذخأ
۔ملعأةتاوءراكنإامنعلقنيلفءاتفالاارضحدقلزانثموريدباناكو&لدعيدهاش

._ .._=.۔.

© ةمجملايازااب(جتيزاوبلاب)باوصلاو(جيراوبلاب)لصألايف )١(
دنعهيفتاياورلاتقفتااذك:لاقمنادلبلامجعم»يفيركبلاهطبضاذك

7 جرخدادنبقوفةميدقةدلب:)جيزاوب)يناممساانبالاقو«دوادينأ

اهبوةنادبعنبريرجاهحتفرابنألاجيزاوب:يرذنملالاقو2ءاملعلانمةعامج

. ليبراوتيركتنيبيتلاكلملاجبزاوبتسلو،هيلاومنمموق
_٣٢٦ _



قللاباب

-فاقلاحتفوماللامضبيهو{تاناويحلاريغنمطقتلييذلاءيدلااهدارملاو

۔لاقو«هريغزوجحال:ضايعلاقو{نيئدحلاوةهللالهأدنع(١)روهشملاىلع

زلا امأو:لاق،نوكسلاليللامزجو4اهنكستةماعلاوفاقلاحتفبيه:يرشخع

.برملانمعمثسيذلانكلسايقلاوههلاقام:يرهزألالاقو،طفاللاوهفحتفا
:ةبمباروماللامضبةطاقلاةثلاثةغلاهيفو،حتفلاثيدحلاوةنللالهأهيلععمجأو

.اضياماللاحتفبةطلق

يقلمهدجتيذلاءيشلامسا:(فاقلانيكستب)ةطنقثللاو:ثيللالاق)١(

.ىطاتقللالجرلاوهفةطقللاامأو،ةطقلانايبصلانمذوبنملاكلذكو«هذخأتف

ةزلململاو)ةكح"ضلاكلومفمللةللعفلانأل،باوصلاوهاذهو:ي`ربنبالاق

.كيرحتلابةبخنلاوحيحصلاوهنوكسلابةمنختلاكلذكو:لاق«(ةزمالاو

{ةطّقللاوةطشلايفثيللالاقامريغءاحصفلابرملامالكو:يرهزألالاق.ردان

تالقثمةعفنلاوةعَسصلقلاوةطقللايه:الاقرمحألاويمصألانعديبعوباىورو
اذكهوثثيللاريغلةطقلعمسأملنييوحتلاقاةنحلوقاذهو:لاقكاهلك

طيقللاوهفناسناهدجبذوبنملايضلاامأو:لاقيديبعيبأنعنوثدحملاءاور
.طقتللا:هللاقيطقاسلاُيعلاوايصلاذخأييذلاو«برملادنع



ةمرمعلاباريفرلكالاناوةنس:فللافبرمنىفءامام

١ ٢ث,ثهتالص,.؟.
نعيفارعاهلاس:مهنا'سابعنباقيرطنمو)٭٧

فصوايعدمءاحنافً.ةنَسااهفرع»:لاقف"اطةلاةطقل

.»“اعفتنافالإو.هلىهف7اهصافع

.هبدَشُْنيذلاطْيللااكولاو5ءاعولاصافهاا:عيرلالاق

هخ٭»٭»٧٨

ةخسنيفهركذومدقتملادنسلابيأ:(سابعنباقيرطنمو)هلوق_١
نباديزةناورنمانموقدنعوهو0هركذمدقتلاةلاضلاثيدحنمةعطقثيدحلاو.

.امهريغونيحيحصلايفقرطهلوينهجلادلاخ.

. ينبحلارخصنبديوسرهظيبفوه:ةزمهلاحتفب(يبارعأ)هلوق _٢
هبلعلدياكقرووأبهذنميا:)اطقتلاةطنةألنع(هلوق_٣

ةطقلنعللعةنالوسرلئس:لاقكدمحأونيخيشلادنعدلاخنبديزثيدح

.)ثيدحلا(قرولاويبهذلا

لاق}سانللاهركذأيأ:ةروسكملاءارلاديدشتب(اهف“رع(هلوق_ب

نم:لوقيكلذوحنوقاوسألاودجاسملاناوبآأكلفاحلاكلذلحو:ءاملا

.تافصلانمائيشركذيالو{تارابعلانمكلذوحنوةقفنهلتعاض

{داتعلابسحىلعاهيففيرعتاانوكيو{اماعيأ:(ةنس)هلوق_ه

_٣٢٨ _



الف2ةداعنكميالذإًامطقدارمريغ١0)باعيتسالانآل ليالاففيرمتلامزلي

يفنيترممويلكءادتبالايففرديفكلذنمداتعملاىلعلب2مايآلاباعيتساالو

الوةرمرهشلكيمش(ةرمعو+۔ألكيفمشةرمموبلكفمثكراهنلايفرط

!اهدوجوناكميفاهفرعبوهريغليكوتهلزوجلبثهسفنباهفرعينأطرتشي
كبوجولايضتقيرمآلانآلفيرعتلابوجوهرهاظو7ءادعلالاقاذكهريغيفو

فيرعتلاىلاةر:نابلابوجويفلاضاهفرعيملنتملقمىمسدقوبسالو
فيرمتلابجالهنأاضيأهرهاظو؛الماروفلايذتقيرمألالههانبمفالخ

يفينأيسو،كلذىلععامجالا:انموقضعبىعداورومالاقهبو5ةنسلادعب

.نيتنساهفرعينأهرمأ:هناتباثنديزثيدح

هنالمتحمو{اريسيائيشطقتلايبارعألانألمتحم:ةكربنبادمحموالاق

لمتحيفنيتنساهفيرعتبتباثنديزلهرمأامأو:لاق،اهبءافتنالانهرمأفاريقفناك

ةطقللا:رؤااوبالاقو{اهحاصىلاريصتناءاجو[اهرطخمظعلنوكينا
حاهتئاندواهردقىلعرثكافرعتاهنمولقأفرعتاهنموةنسفرعلتاهنمةفلتخم

ةطقللايففرصتلانععروتلاديزمردقىلعلومحمنيتنسلافيرعت:ليقو
.'٢)هنمدبالامىلعلومحبابلاث.دحوحاهنعفّفعتلايفةنلابملاو

. دارمريغفيرعتلايفطارفالا )١(

تدجو»:ظفلبهريغويراخبلادنع"يبأثيدحنمةاوريفعقودقو)٢(
دجأمفاهتفّرمف،ال'وَحاهف“رع:لاقفلقعيبلاتيتأفرانيدةئاماهيفةرص
:لاقف[فلاثهتيتأمم،دجألف{الوتحاهف"رع:لاقفةينهتيتأمث،اهفرعينم
تعتمتساف،اهعتمتسافالإواهبحاصءاجنافاهءاكوواهددعواهةاعوظفحإ

بنرالاق.«!؟ادحاوالوحمألاوحأةنالث؟يردأال:لاقفةكمن"دعبهتيقلف

مزحنبامزجوىهيوارهيفكشيامبالهيفكثيلامالإذخؤيالو:يزوجلا
.طلغ“يبأثيدحيفةدايزلاناب
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::عيرلالاق2دماعملوأرسكب)اهثاكوواهصافعفصوب)هلوق_٦

صافملا:ديبعوباهلاقيرهزأآلالاقو{هبدشييذلاطيللاءاكولاوءاعولاصافغدلا

دلجلاىمسياذهلو،كلذريغوأةقرخوادلجنمةقفنلاهيفنوكتيذلاءاول
مايصلاباذه.سيلو.:لاق<لحلءاعولاكهنألصافملاةروراقلاسأرهسبلييذلا

.اهلداهسنوكيفةروراقلامفيفلخدييذلا

هفرعيالواهبافراعنلكهناىلعةلالدلااهئاكوواهصافعفصونمضرفلاو

ليكلاوهو«زدقلاوةقصلاوسنجلاةفرمماهبقحتليو.اهكلامالإابلاغكلذب
.عرذييفعرذلاونزوببفنزولاولاكيبف

۔ةرامألابكلاةيعورشهيفو{لاحلارهاظباكح:(هليهف)هلوق_٧

اهفصوباهبعدمتأيملوةنساهتفرعنإيا:((١)اهبعفتنافالإو)هلوق٨
.كمفانميفاهلعجافصاخلا

هرمأف،اريقفناكهنألمتحمواريسيائيشطقتلاهنألمتحم:دمحموبألاق
.ثيدحلاو4ينغملااهطقتلملحتالاهنأهداقتعالكلذلاقامنإو،هرقفلاهمعافتنالاب

لاق.آموتحمابوجوالاعروتواففعتاهبقدصتلابينلااورمأباحصألاوقلطم

قدصتودهتجاواهعابهيلعردقيملناف،اهبحاصنعلأسيوةنساهف“رعي:رباجوبأ

عفربمزجدقو(كدنعًةميدونكنلواهقفنتساف)ملسمحيحصءاجو)١(
دقو.ملسمدنعةميبرنعنايلسنعدلخمنبدلاخوديعسنبيحنةرابعلاهذه
[هيلعاهدرةطقللابحاصهاجاذإباب]مجرتفاهمفرناحجرىلايراخبلا.راشأ

دربوجونعةميدولاركذبز"وبتو5اهعدوملاهدربجيفهدنعةيدواهنآل
يفنوذأملانأل5اهنيعىقبتنأبجعةيقيقحةيدواهنألقافنتسالادمباهلدب
اهنأًةميدواهنوكنمدافتسيو«ديعلاقيقدنبالاقاذك2هنيعىقبتالهقافنتسا

ةعاجلابتيراخبلارايتخاوه:حتفلايفلاق2اهنامضهبلعركيملتفلتول
.فلسلانم

_م.



هلهيلمفاهبلطناف،رجألانيبواهنيبرريخاهبحاصءاجناف،ءارقفلاىلعاهنمشب

!يرصبلانسحلاهيلعمهقفاوولاق؛كلذىلعانباحصأقافتادمحموبأركذو.اهمرغ"

اهبربلطيفغلاباذإهيلعنايضلابجوأفالخلالهأنمادحأنأملعأملولاق

.ملعأةناوكلذيفمهنيبفالجلانمءاجامىلعنيتنسوأةنسدمباهبقدصتم

ىبننسةطقللافبرمنيفءامام

١ ٠ !تباننبديزنأاضيأ'سابعنباقيرطنمو-٨
ةنساهنفرعَ»:لاقفةلىنلاىلإالرانيدةثاماهيفةرًصامََصلا

:هللاقفةنسلاماعدنعهءاج،«هلاهمفداف"ةمالسلابكءاجنهف

ه٠اخ6«ٹىرخأةنس2:هللاقف«ةنسهللالوسراياشفرع»

وه»:لاقف،ىرخأةنساهفرعهنأهرمخأفةيناثلاةنسلاءاضقنادنع

ينادشنملالاهتطقللحتالةكميفو.«ءاشينمهيتؤيهللالام
.جحلاباتك

خهه«

دنعثيدحلاو.مدقتملادنسلابيا:)ساعناقيرطنم(هلوق_١

..رانيدةئاماهيفةرصتدجو:لاق،بمكنب“يبأ'ثيدحنمهريغويراخبلا
طقتللاو‘هتياورنممهدنعثيدحلاوكبمكنب"ينأطقتلانألعلديوهو{.

ثنيتياورلانييعجلانمدبالو،تبثنبديزفنصملادنعسابعنباةناوريف
--- ٣٣١_



نمىلوأوهو،"ينألىرخأوديزاةرمتقوفترركتدقةصقلانأهشألاو

هنألثهريغىلعرشابلاةاورحيجرتبلوقلانموهسلابةاورلاضمبىلعكملا
.علارذعتدنعالإنيلاحلادحأىلإراصثيال

نبارمعنبناذولنبديزنبكاحضلانب)تباثنبديزو(هلوق_٢

نمحرلادبعوبأليقوديعسوبأهتينك2راجنلانبثلامنبمنغنبفوعنبدبع
دهثوةنسةرشعىدحإةنيدلاكيبلامدقاملهزمعناكو{ةجراخوبأليقو

ةنالوسرلبتكيناكو«هدهاشملوأقدنملادهشامنإواهدهشيملليقو،ادحأ

رمأف١0)ةينايرسلاببتكلثتصهللالوسرىلعدرتتناكو«هريغويحولانم

ليقونيعبرأوثالثليقونيتنثاليقونيمبرأوسمخةنسيفوتو5ا_مملعتفاديز

وأمهاردةفرغنزو:ةزصلاو.كحلانبناورمهيلعىصوانوسخخوسمخ

.هوحنوأطيخاهيلعديفهوجنوأبوثيفعمجتريناند

لوألاثيدحلايفهلوقنممعأوه:(ةمالعلابكءاجنرف)هلوق_٣

.هريغواذهىلعقدصتةمالعلانأل«اهبئاكوواهصافعفصوب

ثيدحلايفراصتقالاعمههجويففلتخا(ىرخاةنساهفرع)هلوق_٤
ةنسلافيرعتناليقهناواهنسعجلاهجومدقتدقوةنسلافي.رمتىلعلوألا

لاملاةلقفالتخابفلتخيكلذناليقو،طايتحاوعرواهقوفاموبجاو ٨هترثكو

رمأفينبنييذلاهجولاىلععقيملاهفيرعتنأفرعةليمنوكينألمتحبليقو
.لصتملكناف:لصف"عجرإ:هتالصءيسلللاقامك.فيرمتلاةداعابزا

يكذلايبرملاىلعاهملعتلهسيفدحاولصأنمةيبرعلاوايهوةيناربملاوأ)١(
نمنمأموقةغلفرعنتمو؛اهنقتينممويلانيطسلفبرعنمو.تباثنبديزك
دربوبرملالمشةلنا.عمجتنأءاعدلاالإكلغالو،رشلاركمأدوهلاوكمركه

بانلامهمامإءالتحتاهلهأو.نإثعرصنيو،ندرشلااهلهأاهلدربونيطسلفمهل
.نزممتسلاورامتسالاناوعأىلع

بچهچ-



نمدحألقيمل:يرذنملالاق،مهئالضفوةباحدلاءاهقفنمكلذدعبتساو

يدرروالاهاكحدقو«رمعنعحيرس:الإماوعأةئالثفرعتةامةللانإىوتفلاةمثأ

٠ءاهقفلانمراوشنع

اههعافتتازاوجىلإةراشإ:(ءاشينمهيتؤيهنلالاموه)هلوق_ه

يه»:لاقهنإانيفلاخمضمبلاق:دمحموبألاق.اهبعفتنا:يبارعأاللهلوقريظنوهف
ثيداحأوةدايزلاهذهاندنعحصتملو:لاق«ءاشإنمهيتؤيهنلاُلاميهو0كل

ىلعاهفيرعتبلوقلاف‘فيرعتلادعباهطقتللةطقللابعافتنالازاوجىلعلدتبابلا

هركو.ظفحلادصقنملاهطاقتلازاوجىلعلدتو،باجسإال“بابحتساءارقفلا
ىلاسانلاليمةدشنمىأرالكلذهركامنإهلملوثةطقللاذخأديزنبرباح

.اهبرلظفحلااهذخأبدسةينم"لقفةلجاعلاعابطألا

فجحلاںاتكيفمدقت:(دشثمالإاهتطقللحتالةكميفو(هلوة_٩

نمحرلادبعنعملسمودمحأىورو،حتفلاماعةبعكلابابىلعويثثتمهتبطخرخآ
لاقنماهبجتحاو(١)“جاجلاةطقلنعةلتهللالوسرىن:لاقناعنبا

ةكمةطقلناىلاروهمجلابهذدقو2ادبأفرعتلبلاحممرحلاةطقلكلمتال

ناكمالمهدنعكلذبتصتخاامنإو:ليق{ةصاخفيرعتلللبثالمتللطقتلتال

قفأولخالفيقافآللتناكناو؛رهاظفُيكمالتناكنإاهنأل{اهبابرأيلااملاصيإ

لاقو.اهبحاصةفرعمىلالصوتلالهسماعلكيفاهفاذاف.اهيلادراونمابلاغ
ةغلابلابةكمصتختامنإودالبلانماهريغكه:ةيعفاشلاضمبوةيكلاملارثكأ

ىلإامهلطقتللاجاتحاف{دوعيالدقوهدلبلإعجريجاحلانرألفيرعتلايق ةغلابلا

.ملعأةناوفيرمتلايف

ىجاحلاةطقلنعالعةللالوسريهن:لاقنانعنبنمحرلادبعنع)١(
يفو‘»فرعمالإاهتطةللحتالو:1ةكمفهلوققاسدقو«ملسمودمحأ7

.«دشنملالإاهتطقاسلتالو»ه:رخآظفل

_ممم



حئابذلاباتك:

يمو،ةركومئاركلثمةحيبذعمج(حئابذلاباب)خسنلارثكأيفو

:ةصوصحلاةاكذلاىلإعرللاهلقنمثققشلاحبذلالصأو،0»ناويمحلانمحبذيام

«؟)دربتىتحاهكرتنواهلعةنامساركذتو،نيجَدولاويرلاوموقلحلاعطقيمو
امأف:لاق،ةلبقلالابقتساوةينلاوةيمستلاةاكذلاطورشنم:رماعخيشلاركذو

ةاكذلانافةينلاامأو5«هيلعةلامساركذامماولكفه:0")للاعتهلوقلفةيمستلا

نرإهناف\رحنلاعضومفحربالحنمطنمكلذلثمو«ةينلااهفحلصتةدابع

لاقتساامأو{لكؤيالفرحنلانميملنإو،لكؤيهنافرحنلاىعوةنامساركذ

ملامميرحتكلذيفسبلهناف،ةلقلاريغلحبذودمتنإو{بحتسمهنافةلبقلا

حبذنمكلذكو:لاق،لكؤتملمهتفلاخمدقتعااذاف2نيملسلاةفلاخمكلذيفدقتسي
نكتمةنسلاةفلاخمكلذبدربملناف،ةعبرلاهبتءاجامفلاخدقهنافهلاي

اهببهذهنألثنأو{ناويحلانمحبذياملمساةحيبذلا:يرهزألا)١(
هحننوأحيذشكوأحيذةاش:تلقناف،تمنلابهذمالءامسألابهذم

ىنعميناتنناكاذإاليمفنأل7ءاملااهيفلخدتملحييذ :لاقي،ثنؤيوركةذيلومفم

٠.بيضخفكوليتقةأرما

يفو،حورلاةرارحمدعهنألقاقتشالافحيحصوهو«تومتىتحيأ(٢)

.(تاميأ)دربىتحفيسلاهربهف:رمعثيدح
متنكنإهيلعةنامساركذامماولكفه:ةيآلاصنو١١٨/٦ماعنألا)٣(

.«نينمؤمهتايآج



مزاللالوانتياماهطورشبدارأهنألديهناهمحرهلوقنماذهو،ةشيخكلذب

رومألاو:لاقفطورىتاانمروكذلافقعحبذلابادآركذاذهلويبحتسلاو.

.حلإ...,نيميلاحبذيورسيألااهتةشىلعةلبقلاىلإةحيبذلا())مجضتنأ

٠

راريلاولمرلاصفءامام

نعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبا-١٩
7ّ٠--ك

٨٣دارمجلا:ناتتيلاف،نامدو"ناتتيمكلتئاحا»:لاقةقلمينلا

.«لاحطلاو"دبكلا:نامدناو5!كمسلاو

=هجه+

ينطقرادلاوةجامناودمحأدنعثيدحلا:(سابعنبانع)هلوق_١

نبانعهيأنعملسأنبديزنبنمحرلادبعثيدحنم اضيأيطقرارللوهو،رمع
.دانسإبهيبأنعملسأنبديزنبةللادبعةياورنم

.ةقثهللادبعهوخأوفيعضديزنبنمحرلادبع:ينيدلانباودمحألاق

٠ةيعرشةاكذرمغنمحورلاهقرافاميهوةتيمةينثت:)ناتتيم(هلوق_٢

ةأيهىلعلتق'وأهفنأفشَحتامامعرشلافرعيفةتيلابدارملا:حابصملايفلاق.

امك)١( الوةماقحبذتالو،بحتسملاوهو{تعةنالوسرلمفيناك

نروللسلاهيلععمجأوثيداحألاتءاجاذهبو«اهبقفرأهنألةمجضلملبًةكرا
ىلعلهسأهنأل«رسيألااهبناجىلعنوكياهغاجنإنأىلعاوقفناو{يوونلالاقاك
.راسيلاباهسأركاسمإونيميلابنيكسلاذخأيفحباذلا

م٣٥



‘مارحالألاحيفوأ،منصلاحبذامثلوعفملايفوألعافلايفامأ،ةعورشمريغ

ىئتسيو:اولاق،لل.لاديفياللكؤيالاماذكو«ةتيمموقمالاهنمعطقبموأ

.صنيفامآچاحاكلذنم

«ءاتلابهدحاوزيوىثنألاوركذلالععق.سنج:(دارتحلا)هلوق_

نرموهو0)سلمأيأ)درحأهنألوأ٨هيلعلزنيامدريهنألًةدارحىمسو

ثيداحأباولدتساو&يرحهنأليقو{رثكألادنعايرحمهلصأناكنإوربلادص

نبالصفو،دارجلالكأ"لحىلععامجالايوونلالقنو،(١١هفمضنمولختال
.هنآللكؤيالسلدنألادارجيفلاق«سلدنألادارجوزاجلادارجنبيينرملا
.هؤانمتسانيعتدالللادارجنمهريغنودهرضيهلكأنأتبثنإاذهو«ضحمررض

هيكلاملادنعو،ببسريغبتامولودارجلالكأ“لحىلإروهمجلابهذو

هسأرعطقبنأبامأ،يمدآبسبهتومنوكينأانهيهو،ةيكذتلاطارتشا
"لحسملءاعويفوأهفنأفتحتامناف،ايحرانلايفىقليوأقلسيوأهضمبوأ

.نمايحرانلايفءاقلاانباعصأضبهركو،ليدفتلااذهىلعليلدالو«مدنع

جحيفطةنالوسرعمانجرخ:لاقهنأةريرهيبأنعيوراماهنم)١(
:لاكعلاقفانطاوسأوانلاعنبنهبرضنانلعجدارجنم"لجرانلبقتسافةرمعوأ

دانسابةجامنباويذمرتلاودوادوبأهحرخأو2«رحبلاديصنمهناف.ولك»

يفوةررهينأنعىرخأقيرطنميذمرتلاودوادوأهوحنجرخأوإفيمض

نمةجامنباجرخأو&فيعضوهو(يازنارسكوميملامضب)مزهثلاوبأهدانسإ
،هتسطعيأ:«رحلانمتوحةرشتتدارجلاناه:اعوفرمسنأثيدح

نأل«ناتيحلابدارجللهحرشتوناويحلالعيفةقالعالذإ،اضيأفيعضوهو

ربلايفةيلصألااهنطاوموةحنجألاتاهقتسمةبترنموةباثولاتارمنحلانمدارجلا
.رحبلاديصكلالحيأ«رحبلاديصنمهنا»تعهلوقو،رحبلاال

- ٦مم



.ميرحتلابابنمالهنلاقلحلةمحرلاباب

هلوقءايلابابيفمدقتدقو،رحبلاتوحوه:(كمسلاو)هلوق_٤
مامطاانادآيفاضيأمدقتو،«هتتيم؛زلاوهؤامروهطلاوه»:رحيلايفف

هلككلذويرحبلامهلءاقلأيذلاتوحلايفهللادبعنبراجثيدحبارتلاو

{«همامطورحلاديص<ةلحأ»:ىلامتهلوةكلذكو‘كمسلاةتيملحىلعلدي

الإهتتيمهماعط:ساعنبالاقو{هبىمرامهماعطوديطصاامهديص:رمعلاق

وأينارصنوأيدوهيديصرحبلاديصنملك:سابعنبالق،اهنمترذقام

.يسوجملاديصريبجنبديعسوءااععهركو{يسوحم

ءابلاناكسإزوجو{ءابلارسكوفاكلاحتفب(دكلا)هلوق_ه
ةلمجنممومدلاهبثتءادوسهيهو:اهرئاظنيفاكاهركوفاكلاحتفعم

هلعوفورممءاممآلانمءاطلارسكب(لاحطلا)و،نميألابناجلااهلحمءاعمألا
ديكلءانثتساحصو‘هللاحطالفسرفلاالإشركيذكلوه:لاقيوكرسيأآلاناجلا

ةلمجنملاحطلاو َاكحمدلاكمنأكحمهللعالنممهوتيدقف{دقعنملامدلاكنآلءامدلا
.عأةناوناتمخينأليلكأزاجأوقرفلالعوتفعرادلاهتبف5انولهلثماينأاك

ةيكيرمألاوةيويسآلاوةيبروألادالبلاددهبهنألاياودمويلاحفاكيدارجلاو)١(

يفهنعنولاحرلاثحيو،برملاةرزجبونجةيلصألاهنطاومو،ءاوسلاىلع
ةيلمكاكيرمأوبرفملاءارصولاغنسلاوشكارموتومرضحونانعويلللاعبرلا

ىمح،نيتنجرألاو .هتمحروهتنممرامتسالادارجورايدلادارج:نئيدارجلانمهقلخةنا

.)١)مقر٣٣٦ةحفصلايف.اهلحمو،اوهسانهتفص(١(مقرةرضاحلاهذهو

٢٢-.م_مهب_



مرلاربحبشلافءامام

:لاقاديعسيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ-))ه
ةاشاهنمتبيصاف،هل"امنغىعرتكلامننكل""ةراجتناك
سابال»:لاقفكلذنع:فهللالوسرَشؤإرجحاهتحذف

.«اهوذكتاه

جهه+

نم(١)يراخللاودمحأهانعمىورثدحلا.)ديعسيبأنع(هلوف_١

كذاعمندعسوأدعسنذاعمنعأطوملافكلام.ءاورو‘كالامنبعكثيدح

.كشلاىلععواذك

ىرخأيفوةمأةياوريفمقوو7اهمساركذيمل:(ةيراجتناك)هلوق_٢
ضعبيفاهتيمستهيفانيالو،كلامنببمكل“ةَمأتناكاهنألديكلذو{ةأرما

.نايبةدايزصيصختلايفو«"معأةأرملامسانأل2ةأرماتاياورلا

حتفبملسبانموقلةاوريفداز،بمكليأ:)امنغىعرت)هلوق_ج

.يرلاعضولنايبةدايزلاهذهيفو«ةنيدملابلبح:ةل٬همنيعوماللاذوكسوةلمهلا

نممدلارهنأامباب]نملوآلاثيدحلايفيراخبلاهانعمىور)١(
نعرّمَملمانثدحركبينأندمحمانثدح:هدنسو[ديدحلاوةورلاوبتمنقل.

ًةيراجنآ(هربخأهاب]نأرمعنب١رحكلامنببعكنب١عمسعفاننعهنلاديع

مهلا نمةاشبترصبأفملسبانغىعرتتناك ءاهتحعذفأرجحترسكفاتوتماهمنغ

نمهيلإلسرأ:ىتحوأ«هلأسافعينلاينآىتحاولكأتال:هلهأللاقخ
..عاهلكأبنلعينلارمأف،هيلإثمبوأ،:لينلاىتافكهلأسي

_سسم



: كلامةاوريفو،تومتنألبقيأ:((١)رجحماهتحذف)هلوق _٤

. هباهتحمذوارجحتركف:يراخبللةياوريفو،رجحباهتكذفاهتكردأغ
لومفمللءانبلابوأ،بعكلئاسلاو:لعافللءانبلاب(ًلثلسف)هلوق_ه

ىتحاولكأتالهلهألبمكلقف:يراخبلةاوريفامك،لوهحملئاسلانأىلع

.هيلاثبوأهاتأف،هلأسينمهيلالسرأىتحوأ«هلأسأفةلتفهتنالوسرينآ

يمو«دارفألاب(اهلكف)ةخسنيفو(اهولكفاهبسأبال)هلوق_١
.ةحااللرمألاوكلامنببكهنأولئاسلانييعتديؤت

تناكةرهاطثةمأتناكنإوةأرملاةحيبذزاوجاهنم:دئاوفثيدحلاينو

ربملو،ةحابالاقلطألبةيراجلالاحنعثحيمتهللالوسرنآل،المأ

هلثمو2ةالصلالقعاذإمالغلاةحيبذبالوةأرملاةحيبذبًاسأبيلاعتةناهمحررباج

نبالقنوىةيمستلاظفحوةحيبذلاقاطأاذإ:لاقنكلكيخنلامهاربانع

.ةأرملاةحيبذةهارككلامنعكحلادبع
رجحلابحبذلانعىهيهللاهمحرعيبرلاناكو«ديدملاريغبحبذلازاوحاهنمو

لاقو{ةرورضلاعضومىلعةزاجالارصقىلاعتهلاهمحرهنأكف«بشلاوةضفلاو

رحجلاوءاضيبلايهودو"رتلاةراجحلاحبذيامنإ:ةننادبعوبأ نمءاوساممجبذيالوءا .ةراجحلا

هيلاو،ثلذىلعحبذاملكأزاوجوبئاغلالاميفباستحالاتوبثاهنمو
لكأاورملفرهاظلالهأوقاحسإوةمركعوسواطكلذيفهفلاخوروهلاهذ.

.عأهللاوهكلامنذإرينبحبذام

م

كىقفشترسكاذإهناف(ناوشنلا)نا"رتظلاوورتملانمناكهلعل)١(

يراخبلاثيدحلوقكلذىلعلدي«نيكسلاكعطقتةداحفرطلاةقيقدهنمةيظشلاو

.«هباهتحذفارجحترسكف»
_مهنج



عبلانعانعىرملاهربولايفءاام
م7..ُ

اسانتعمس:لاقديزنبرباجنعةديبعوا-)))

ةعبرانعحبذلايفىهنهنأةايالانعنوورياةباحصلانم

.دادرّتلاوعختلاوزخولاو"لزنملا:هجوأ

رلالاق "حبذو.محللاوردلجلاتحتةديدملالاخدإزلزلا:عيي

لاو5هتلابق حبذلادعبةاشلاةبقريفةديدحلاسأرب"نمطلا:زخو

كلاو5ةبقرلاُرسك:"عخنلاو يتلاةليلكلاةديدحلاب"حبذلا:دادر

.محللايفدرتت

+++×٭+

هنأكو3هريغدنعهدجأملثيدحلا:(ةباحصلانماسان'تممس)هلوق_١
.هعامسقوثوملاوهوةباحصلانمددعنمراحهعمسدقوكهبدرفتام

ةضيبذلامبرحتحاضيالايفركذخلإ..(هجوأةعبرأنع)هلوق_٢

{ةدحاوةنبصبةمبرآلالععتاوىلاو¡دادرتلاولزجلانودعخنلاوثزخولاب

مهلعلو‘قرفلانايبفرظنلايغبنيفرذعتمةداركلاىلعهلمحو7ميرحتلاهرهاظو

«دادرتلاولزجلانمريشأتدشأزخولاوعخنلاناف"ىنعملاىلارظنلاباوقرف
.املًامرعنوكيةحربذلالتقىلعنيعباعحباذلاهلعفيءيشلكنأمهدنعلعافلاو

تعحتتةديدحلالاخدإهنأبعيبرلاهرسف:نيتمجممب(ل'زتحلا)هلوق_٣

يفلزخلالصأونثيدحلانمدارلابريسفتوهو{هتلاقحبذيومحللاودلجلا
٣٤ ۔.



نمطلاوهاضيأنيتمجممم(")زخولاو5هتمطتقايأهتلزتخا:لاقي{١)عطقلاةغللا

لصأو.ًاضرأدارمابريسفتوهو4عيبرلاهركذامكةاشلاةقريفةديدحلاسأر

،ةبقرلارسكوه:ةلمهمفةمجعمنونب(0")مئخملا)و،ذفانلاريغنطلازخولا

رلالاقاذك ءعاخنلاىلاحبذلاىهتنمنيكسلابةزواجملاهنأهريغركذو5عيب

.راقفلافوجيفنوكيبلصلايلا"دنمةبقرلامظعلخادضيبأطيخوهو
هيلع'تددزت:لاقي.محللايفددرتتينلاةليلكلاةديدحلابحبذلادادر٨تلاو

:هعفرسوأندادشثيدحنمملسمدنعو«ىرخأدعبةرمهل١تعحراذإ

.هتحييذحريلوهنرفشمكدحأةدحيلوةحماذلااونسحأفمتحذاذإو

١ :رعاشلالوقوىعطقنافهتعطقيأ:لزخنافهتلزخلاقي)(

طيحلاسوماقلايفسيلو{هرمثضلعطقنيهانعم:«لزخنيرصملاداكي»
.هبلزللاعيبرلارسفامناسللاالو

كةرألاوراملاكةديدحسأروةربابسخنلاوزخنلا:زخولا)٢)

.عيرلاهبهرسخ
ءرهظلاراقنواةقرلارسكبالإعطقيالو{عاخنل١عطق:عئختلا(٣)

ىتحرهظلاراقفيفداقنيوهو{غامدلابلصتمقتعلالخادضيأقرععاخنلاو

يويعاخنلاعطقعضوم:عخنلاو،اهعاخنعطق:ةاشلاعخنو‘بنذلا7غلب

لبقاهولصفتواهتبقراومطقتاليأ:بحتىتحةحيبذلااومخنتالالأ:ثيدحلا
.يخنلامهرباطهردزألانمةليبق:عخلاو2اهتكرحنكستنأ

-٣٣٤١



اهرولعبعافنرباريعاضأررامروفرايرافءامام

:تلاقاهنعللايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوبأ-)٧٣

للللالوسرنامزيفىحألا"ةرضح"ةنيدملالهأنم"سن"ةفد
«٢مايأةنالتدمبيتباعاوفدصَتو"اولنك»:للمهللالوسرلاقف
"ساَئلاناك»:بهللالوسرلليق١٨كلذدعبناكاساف:تلاق

«6ةَمقْسألاهنمنوذختيوكدولامج"نولمو٬ماياحضبنوُسفتنَي

!هللالوسر«:اولاقف«؟١١كلذامو«:تهللالوسرلاقف

نمكشيهنامنإ»:لاقف«!مايأةنالتدمباياحضلاكاسمإنعتليجن

.«»"اورخداواوقًدَصنواولكف)"كلعتدىلاةفدلالجأ ِ:َ

منومداقلا:ةفادلاو:عيرلالاق

ج٭`٭×٨٣

١ <دحاويوفشجرخمنمءافلاوءايلاناف«لديل١لعبيدلا:فدلا)(

هورمعوباهلاق.ديدشلابسيلايسًةعامجنوريسيموقلابةفاذلااورسفكلذلو

لجأنماهنعكيهناغإ:يحاضألامؤملثيدحيفو(ففدربرملاناسليقو
ةدالالخأم٨قراىأ:هتادتود:لاقب{(كلعثقدنلازاةئادلا دابلالهانم"موقىنايا:هتود.5('مملعتشل(فاد
ه,ةاساومللمهنامعضنمرصلادرنمبارعالاةوادو.وملادو

_م٢٤-



البخاري)١« ودمحأوأطولايفثلامءاورثيدحلا:(ةشئاعنع)هلوق _١

٠ دوادوأو ومسز)٢(

. ءاحيأ:ءافلاديدشتوةلمهملالادلاحتفب)فد(هلوق _٢

يفو‘ةيدابلالهأنم:انموقهاورف)ةنياللالهأنم(هلوق_٣

هلوحتناكةيدابل١نأاهنىبعمجنو‘هىدالالهأنزمتايبألهأةفد(:(")ىرخأ

.ةنيدملالهأنممهنأاهلهأىلعقلطينأحصفكاهنمبرقلابةنيدلا

اهلكاهفنكاسداضلاواهرسكواهمضوءاملاحتفب)"ةرضح(3

«تقولااهبدارملاو:(ث)ءاجلاتفذحاذإحتفتانإوڵفيعضوهواهحتفيحو

.ىحضألاتقواوءاجيأ

.مكاياحضمولنميأ:(اولك)هلوق_ه
. مهريغونيمداقلاىلعيأ:)اوقدصت(هلوقف ٦

اوقدصتوثالثلاورخدا)ثكلامةناوريفو(مايأةئالثدعبيتبامم)هلوق_٧

ليقفزئاجاهفراخدالاناكيتلاثالثلالوأيففلثخا:ىطرقلالاقو(قبامي

هكسعنأهلزاحرحنلامايأرخآىضولف{ىًحضيموبالوأليقو©رحنلاالوأ

..اهدمباثالث

. ليقلاماعل ١ فيأ.)كلذدمب(هلوق _٨

[اهنمدوزتيامويحاضآلاموحلنملكؤيامباب]يفءانمميراخبلاىور)١(
لكأنعيهنلانمناكامباب]يفملسماضيأهاورو،يحاضألاباتكنم
.[ءاشىتمىلإهتحابإوهخسنومالسالالوأيثالثدمبيحاضألاموحل

. روكذلابابلانم ١ مقرثيدحلايفملسمةاورظفل )٢(

.يفبطاختلاةغلنمريبتلااذهلازبالو.«نالفرضح»:لاقيف)٣(

.ماشلادالب م,

٣٤٣ __



هيلعناكيذلالاحلاهعمركذيأ:(ومعنالوسرلليق)هلوق٩
كدولااهموخشنمنوذختييهنلالبقاوناكمهنأو2مهاياحضبعافتنالايفسانلا

كاذاميأ)؛ثالذامو:معةنالوسرلاقف١0)ةيقسألااهدولجنموريثكلا

مهربخأويضاملاماملايفعقاولايبنلاهلاوركذف(؛اهبعافتنالانممهعنميذلا

نمعنملاناكف،يقاابمهيلعنوقدصتيفمهيلعنيمداقلاةفادلالجألكلذناكاغإ

.ةلعلاهذهلجألراخدالا

.نومنصييأ:ةلمهمنعفةنكاسمخلةيتحنةانثم:)نولمجحمؤ(هلوق-.٠

مسد:نبتحتفب(كدولا(و{رثكيأمجءام:لاقب{ةريثكيأ)كدولامج(و

ذختيءانإيهو:ءاقسعمج)ةيقسالا(وىكلذنمللحتباموهومحشلاومحتلا

.منغلادلحنم.

عناملانعثحوهو:)!كاذامو(ةخسنيو)؟كلذامو(هلوق_-_١١

اوناكمهنأنظوأيهنل١ينتعهنأكفىراخدالاوغافتنالانممهعتميذلا

.ماودللالةللىهنامإهنأو،ههجونوفرعي

راخدالبرمألامهلقلطأ:(اورخداواوقدضتواولكف)هلوق_١٢

لاقنممهنفف{ةحابالاهذهيفسانلافلتخادقو2ثالثىلاالإاعونممناكامدمب

ةبرقلاكءامللالإنوكيالوىعذجأاذإةلخسلادلجوهو2ءاقسعمج)١(
:يبارعألانادشنأو.

:اقسنهدنوالإنهيلعانلاموةالفلاضرعانبنبجلي

يذللباطحلانبرمعلاقو2ءاقسهنمذختيوهنبديلهايإءاطعأ:اباهإهاقسأو

ٍِقلسأواهمحلبقدصتفمنغلانمةاشذخ:مرحموهوهلتقفءامريظيفهاتفتسا

نمساليحنلاوةصاخنبالبطولاو2اقبسهذختينماهباهإطعأيأ:اهباهإ
عمجوثةيقسأعمجلاوثءالاونبللنوكيءاقسلا:تيكسلانبالاق{ةصاخ

.قاسأ:علا
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ىلعةرمتسماهنا: ‘روهجلاىلاكلذبلوقلابسنوثةنسلابةنسلاخسننمهولمحولاح

ريملهنأءاثعشلايبأنععيرلازقنو،كلذيففالحلاعفرربلادبعنبايعداو.

ةكمبآمويانحمذ:لاقليحرلايبأنععيبرلالاقو،يحاضألادولجعيبيسأب

تقداذإىفاشلالاقوهدلجعنبءاثعثلاوبأيللاق،هيفانكرتشاف“اكسنةيحضأ

ةمخلف:هتفادفدتملاذاف،ثالثدعباياحضلاموحلكاسمإنعيهنلا:تبثةفادلا

نعيهنلانوكينألمتحبو:لاق،ةقدصلاوراخدالاودوزتلاولكألابةتبث.

صنةشئاعوةلسثيدح:يطرقلالاق،خوسنمثالثدعباياحضلاموحلكاسمإ

دوعبكملادوعيو«هبذخآلانبمتفهحومعفتراتعفتراامافةلعلناكعنملنأىلع.

لهأدنعنكيملوؤىحضألانامزيفنوجاتحم“رسانرلبلهأبعمدقولف«ةلملا٠

،ثالثقوفاورخديالآمهلعنيعتل«يحاضألاالإمهتقافاهباودسيلةعسدلبلاكلذ

عيجلاةقرفتبالإةلخلادستملوف،لاحةعقاوثالثلابدييقتلاو:رجحنبالاق.

.كاسمالامدعريرقتلااذهىلعمزلا

لهوىةاكزلانمةفلؤملامهسيفعقاولافالابفالجللااذههبشأامو:تلق

ثيدحلاقايسنمرهاظلاو؟مهفيلأتىلامامالاجايتحاىلعقلعمقابمأخوسنموه.
.ملعآهللاوهيضتقمدوحودنعكلاءاقن

،ثيدحلالوأيف«رسانةفدلهريسفتنومداقلا:ةئفادلا:عيرلالوقو

ةَقادو.افيفخارعسًاميمجنوريسيموق:ءافلاديدشتبةقادلاةفللالهالاق

مهنمديربنم:بارعألا ةاساومللبارعألاءافعضنمدرونمانهدارملاو،رصملا

.ملعأةياو

۔_,وم
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ىبعنمأببمبىحضلاءامام

_-١ نّس»:لاقمالسلاهيلعهنع'سابعنباقيرطنمو٣
نيًشنَتكبىدلاقتح(ثيدمحلا)«...ةميلاةدشنمفاخ

.«نيعوُجوَمنحلمأ

.ناقلئالا:ناحلمالاو

خهه+

ايابسلابابيفمدقتلادنسلابيأ:(سابعنباقيرطنمو)هلوق_١
ءاصخلابءاجولاربسفتيفهنعةايضرعيبرلالوقانههنمضرفلاوحةلزعلاو

:ناحلمألاو،(نءوجومنيحلمأنيشبكبىحض)لعينلانأيوراملثملاق

نميمرادلاوهجامنباودوادوأودمحأهحرخأكلذفثدحلاو‘ناقلبألا

.ےةشئاعو(١])ضاريبأثيدحنمًاضبأدمحأهجرخأو«ةنادبعنبرباجثيدح
.رتشايحضينأدارأاذإناك»:ةشئاعوةررهيبأثيدحنمةجامنبادنعو

(١ هدانسإو:دئاوزلاعمجبيفلاقىمكاجلااضيأهحرخأعناريبأثيدح(

.ثيدحواهثيدحنممكاجلاوتيبلاوهجامننبااضيأهحرخأةشئاعثيدحو،نسح

داتسإيفولاقمهيفوليقعنبدمحنبهنلادبعىلعاهلكهقرطرادموثةريرهيبأ
(بابلايف)و.فيمضوهو«ةورفنبنمحرلادبعنبىبع:ةشئاعوةريرهيبأ
نمًاضيأرباجثيدحنمدهاشهلو،ليقعنباقيرطنممكاجلادنعراجنع
يناربطلاودمحأدنعءادردلاينأنعو{يقبيباودواديبأدنعىرخأقيرط

_٣٤٦ -



رايتخاىلعلدياذهو،«نأوجوم()نيحلمأنينرقأنينيمسنيميظعنيشبك
رضتنمكلاذسلهنأو6ةحلصملابلطلمامنألايمصخزاوحواهنمسلنيصلا

.ةناقلتخ

«ضايوهاوس:('نتلبلا)و،‘نيبتنألاعوزنم:(هوجولا)و
“سبتوحلمأهشبك:لاقي،داوسهطلاخم4ضايناولألانم:(ةتحلا)و
«ضايبلايقنحلمألا:ليقو«داوسلابضايبلاطلتخمًاسيلتخهرمشناكاذإحلمأ

ركذلانأىلإةراشإثيدحلايفو،ةربغهيفلبضايبلاصلاخبسيل:ليقو
اذإوأىنأاذإلجلا:(شكلا)و،بيطأهجنافىثنألانملضفأ

.هتيعرتجرخ

(١ ةَحلللااو3صايبوداوسبقلبالاحلنألا:ىضصالالاق«نبحلمأ,هلوق(

رمشلكو،ءاحلمىثنألاوجلمأركذلاو،دوستارمشهبوشتضايبناولألانم
؛ضايبلايتنلاضيبألاحلمآلامهضمبلمجو0حلمأوهفداوسوضايهيففوصو
:يئاطلاةعيبرنبناسحلاق،ضايبلاىلاةبراضلاءاقرزلاءاحللا.ةيتكلاو

ديدحلاسلاذإدحووذيوقنأ"لئثاقل١لعدقل

دوهشانل"فوسلاو:{"يلوتىتحءاحللابرضنانإو

نييشألاقرعقوقشلاونهليقو،امهريغوروظنمنباويرهوجلاهركذإك)٢(
.ملاحناتيصحلاو

_٨٤٧



ةيملاىفءامام

-و..8

١ اثيمينلاليثس:لاقديزنبراجنعةديبعوبأ-٤
هلدلونم:"لاقما"قوقُملا٢بُحأال:لاقفةقيقَملانع

٠لعفيلفهدلونعكسننأبحأوالو

ركذلانمفكلذدارأنم):ةديبعوبألاق:عيرلالاق

.«ْةاشنألانعونانتاس

خه+ه

ةدالونمجباسلامويلايفحبذتيتلاةاثلااهلسأوةلمهملانيملاحتفب:ةقيقّصلا

نيحيصلاسأرىلعنوكييذلارمشلااهلصأو:ليق،يمسيهيفو«دولولا
نموهف:ةديبعوبألاق5اهحذدنعرعشلاكلذهنعقلحمهنألكلذبتيمس،دلوم
اهسفنةحيذلاةقيقعلا:ليقو،هببسنموأهعمناكاذإهريغمسابءيشلاةيمست
اياحضلادمبةةيقملاركذو©عطقيوقشييأ"قلياهحبذنمنألكلذبتيعس

لكألايفاياحضلاملكحاهحو:حاضيالايفلاق5اهيلابودنماهنألدي
جاوزألانماياحضلايفيزجماماهيفيزجيكلذكو:لاق،كسناهنألةقدصلاو
٠ملعأةقاوةنناهلا

.ثيداحألايفاهيلعصنلةقيقملايفةاشلانيمتت:.ريغلاقو
١ ديزنعأطوملايفكلامءاورثيدحلا:(للعيبنلاليثلس)هلوق.

دوادوبأودمحأهجرخأوهركذف{لاقهنأهيبأنعةرمضينملحرنعسأنبا

٣٤٨



.اثاسلامساىلع(فقأملو،هدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنعيئاسنلاو

ةاريفداز،ناسحالاكرتونايصعلايأ:)قوقعلابحأال(هلوف_٧٢

ريشيظفلنمزارتحالابدألاملعيفررقتدقو2مسالاهركامنإهنأكوانموق
.ًاقلطمهبءاحيفهوركمامهدحأناينعمهيف

ةلالوسرلاباولاقف:بيعشنبورمعةاوريفداز:)لاقمش(هلوق_م

«لعفيلفهدلونعكسنينأكنمبحأنم:لاق،هلدلوباندحأنعكلأسناغإ

.ةاشةيراجلانعو("ناتتفاكمناتاشمالغلانع

عوطتييأ.:رصتنبابنمنيسلامضب(كلستنينأبحأو)هلوق_:

هتيمستعممهتبحمىلإالوكومكلذلعجيفو،لعفيلفهدلونعىلاعتهللةبرقب

معزنمىلعو،هعدباهنأمعزنمىلعدرلاهيفو،بابحتسالاىلاةراشإأكسن
.ةيفنحلانمنسحلانبدمحىداامكةيحذضلابتخسناهنأواهتيعورشمين

دمحأءاور،ثيدحلايفةيعكلازرلكمأيهةلئاسولوهحملئاسانه)١(

زركمأنع»ينطقرادلاوكاحلاوناحنباويناسنلاهحرخأوهححصويذمرتلاو

ناتاشمالغلارعمعن):لاقفةقيقعلانعلتمةنالوسرتلأساهنأةيمكلا

»)ثانإوأنكاناركذك"رضيالةدحاوىشألانعو

لاقىءافلانوحتفينوثدحملاو{ةزمهاهدمبءافلارسكب:يوونلالاق(٢)

:يباطجلالاقو،دمحألاقاذكو،ناتبراقتموأناتيوتسميأ:هننسيفدوادوبأ

اذهيفوثىرخألًةلباقمامهادحإحبذينأ:ليقو«نسلايفؤفاكتلادارملا

عورشلانأىلع؛ليلدعفاريبأوسابعنباوةديربوزركمأثيداحأوثيدحلا

مامالاودوادوروثوبأودمحأوىفاشلالاقهبو،ركذلانعناتاشةقيقحلايف

ىثنألاوركذلانعةاشاهنأىلاكلامبهذو5روهجلانعحتفلايفءاكحو,يحم
.بهذلاوهورحبلايفلاق

_٣٤٩



يهلاقرخآلاو،ةعدبيهلاقلجرىنالجرةقيقعلايفطرفأ:يفاشلالاق

ةقيقعاهتيمستاوهركو&ةحيبذوأةكيسناهتيمستمهضمببحتساو«ةحاو

.ثيدحلااذهل

ثيدحيفمدقتامك:(ةاشىشألاىلعوناتاشركذلاىلعف)هلوق_ه

©هححصويذمزتلاودمحأدنغهعفرتةشئاعنعءاحكلذكو{بيعشنبورمع

نيتاشركذلاىلعهاوركذمهلكةيمكلازركمأثيدحيفامهدنعاضيأكلذكو

.روهجلاىلاكلذبلوقلابسنو«ةاشىشنألاىلعو

سنفنااءاقبتسادوصقملانأركذلانمفصنلاىلعىشألانوكيفةمكحلاو

نعوعمينلانألىشألاوركذلانعةاشاهنإ:كلاملاقو«ةدفل١تهشاغ

نأىلعاليلدكلذىلعمافتَط.راصتقايفنأليقوثاشبكاشبكنيسحلاونسحلا

ملهنإليقو،ةبحتسمريغةزئاجةاشلاو5ةنيعتتسيلوطقفةبحتسمنيتاشلا
.ملعأةناوةراشالالاحلاكلذيفرسيتي

۔۔ے,_یالتسح۔حوح..

٣٥ ٠ ۔-_



.س7٥ءين
٠|ه٭“٠روك ٠

ذيبنلاونخلازمةنرشالااق

نألاردصمسياو،برشياامساةمعطأومامطكبارشعمجةبرشألا
ريصعنمذختملاركسلابارلاوهفرخلاامأو،لوألاثلثمبركلاوهردصلا

عونذيبنلافهيلعو،ءاطغيألقملارمخركسملكلمسايه:ليقو.بنعلا
يأذشيهنألكلذبيمس)هتيقلأاذإ(هتذنننملوعفمىنعمبليعفوهو0اهنم.

.دتشيىتحكرتي

بعافتنرياركورملازؤاراىنءامام

.اإج١..؟
:لاق'سابعنبانعديزنبراجنعةديبعوبأ-١0

اما»:هللاقف٣رمخ"يوارجهلالوسرىلإ'"إجريدها

:ةع7اناسنإراسف«ال»:َلاقف،«؟ثاهمرحهللانأ"تملع

هللاقف.«٨اهعسنأهترصأ»:هللاقف،«؟"هترراس.«

-2-..همه-2-777هتلاحار

،نيتدازملاحتفف6_اهَسييمارحاهَبرشمرحيذلانإ»:زثثؤمتالوسر
.اهفامبهذىتح،ناتيوارلااهو

ج٭سهج٭+٭×
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عيبلايفلسموأطوملايفكلامءاورثيدحلا:(ساعنانع)هلوف_١

.يئاسنلاودمحأو(١)هحرحصنم

كهئيدحنمدمحأهاوراكينقثلاناسيكوه:)لحرىدهأ(هلوق_+

حتنلامويهيقلفسودوأفيقثنمقيدصةلمةنالوسرلناك:ةياورينو

.هيلااهيدهبرمخنمةيواروأةلحار
كلامةناوريفو،ةدازملايهوةيوارةينثت:(رمخيتيوار)هلوقف_٣

ةيوارلاتقلطأمش2ةنلابمللهيفءاملاو،ءاملالمحمريعبلاةيوارلالصأو«دارفالا

.(")ةدازللاىلعمشءاملااهلعلمحةبادلكىلع

.تملعله:ةاوريفو3للافيفختوةزمهلاحتفب(تملعامأ)هلوق_٤

...ىلا...رسيملاورخلااغإهةيآبيأ:(اهم"رحةللانإ)هفوق_ه

.«'"؛نوحلفتكلهوننتجاف
لبقأف:ةاوريفو،اناسنإىجانيأ:ليقتتل(رانف)هلوق٦

.لجرلامالغكلذبرومأملانألدتيهو،اهمبفبهذإ:لاقفهمالغىلع؛لجرلا

. ١٥٧٩ مقربيناثلاتيدحلا[رمخلاعيبميرحتباب]يفملسم )١(
لالجلالاقكلسرلازاجملاىلعةرواجملاقيرطب2ةدازالىلعمثههلوق)٢(

ةدوازالةيوارلاه:١٣٠/٢()ءانحرشوءانبذهيذلاحاضيالاهباتكيفينيوزقلا

تيبلاعاتمهنوكعمريمبالضّفنحلاكو2اهايإهلماهللماحلاريعباهنوكعم

ىلعهنوارريعلاىمسيو4ءاملااهيفةدازمالةيوارلاو:هديسنالاق._اهايإهلمج

ةقالخوقالطالايفاهلثمتلقو{)ةرواجلا(هنمهبرقلهريغمسابءيكاةيمست

ضفحلالمجتاهلكةميير:سنوبلاق2ريعبلاىلعضرمكضفملامهقالطإةرواجملا
.عاتملاضفحلالمجتسيقوثريعلا

'رسبتلاو"رخلاامنإاونمآنذلااهبأاي»:اهصنبةيآلاو٩٠/هةدئاملا)٣(

٠:«نوحلفتكلملهوذتحافناطشلالمعنم٨رىجر'مالزألاوباصنلاو

_ ٣٥٢



.ةيفخهتلكيشيأبيأ:(هترراس)هلوق_,

. اهنمثبعفتنييأ:(اهعيبينأ)هلوق _٨

.: ىلامتهلوقيفكلذو:(اهعيبم“رحاهبرمثمرحيذلانإ)هلوق _٩
. اهبرشيلايدؤياهميبنألوهعيبحصيالسجرلاو«ناطيشلالمعنم"سجره

ةدحاولاوناتبوارلااهو:ءازلاولاحتفن(نيتدارتللاحتفف)هلوق_٠
.١0)ءالااهفدوزتياهنألكلذبتيمسةبرقلايهوةدازم

ةعفنماهيفتناكولواهبعافتنالاممرتورجلاةقارإبوجوىلعلديثيدحلاو
.ملعأةناواهتقارابةلفطرمأامهوجولانمهجو

,لاقةيوارلا.دازلانمةلهفمةدازلا«دوز»برعلاناسليفءاج)١(

ةحيطسلاكلذكو«عستتلاهنيبكادلجبماغثتندلجنمالإنوكتال:ديبعوبأ
ليقوىةدايزلاناكلكلذبتيعس:ةديسننالاق.ديازماو.دازللامجلاو‘بيعشلاو

زيعبلا:اولاقو،بيعشلايهفنيهجونمتجرخنافدجاوبناجنمةبومشملايه
نادلجةنحيطسلا:ليمشنبالاق.بارشلاومامطلايأ:دازملاودازلالمحب

لمحميذلافرظلايهو(ثيدحلايفةرمريغةدازملاركذ.رركتدقو،نالباقتم

‘ةدئازملاو،دوازماعمجلاو:لاقو،ةحيطسلاوةبرقلاوةيوارلاكءالاهيف
.ديازملاعمجلاوةدايزلانمةلعممةدازلاو

٢٣_م-ممم



الامورماىملىفءامام

:لاق'سابعنانمعديزنبراجنعةديبعوا-٦١١

"اهَرصاعواهيرتشمواهَسئاب"رخلاهللاًنَسل»:ةالغهللالوسرلاق

.«اهسراشو"هيلإةلومحملاوثاهَلماحو

خه»«ه

ثيدحنمدوادوبأهجرخأثيدحلا:(سابعنانع)هلوق_١
.اهنمثلكآو:هرخآفدازورعنا.

تسبلاهنوكلةمحرلاةحاسنماهدمبأيأ:(رخلاةللانعل)هلوق_٢

انايب..جلااهبراشوهلوقنوكيو،رجابراشةللانملدارملاو3لالجلانم.

نملورخلاةلامرحىنعملانوكيفهيلعو،تمرحرخلاتنعلىنعم:ليقو.كلذل
نمنوكيف«داعبالاوممرحتلانببكرتشم«نمل»لعجبنألمتحبو،اهمئإ
يفةملكلالاهعتسانمنوكيفممرحتلايفةزاحملعو«هيبنعميفكرتشملالاهعتسا

.هعنمنمدنعزاجملامومعنمنوكيو،كلذزاحأنمدنعاهزاحمواهتقيقح

:لاقيثهوحنوبنعلانماهحرختسموه:)اهرصاعو(هلوت_٣

أترصتعاوهءامتتحرختسااذإبارضبابنمارصعهوحنوبنعلا'ترصع

.لوعفمىنعمبليعفريصملاءاملاكلذمساوكلذك

. عضومىلإعضومنماهلقنييدلاوه:(اهلماحو)هلوق -٤

.هلجأللقنتيذلا:(هيلإةلومحملاو)هلوق_ه
للامتهنأوئهىلإةليسولاميرحوممالالعنواعتلاميرحتىلعلديثيدحلاو

.ملعاهناوهجولكبهيلالسوتلام"رحائيشمرحاذإ
٥٤ س



اهمس'ريغباهبحبورخلالعبىجسءاجام

١ ١ لوسرلاق:لاقتماصلانةدابعنععيرلا_٧

.هاهب!اهنومسي؛امسأبَرخلا"ىنمأرخآ""نلحتنم»:ولورلا

هه«

دوادوبأودمحأهانعمىورثيدحلا:(تماصلانبةدابعنع)هلوق_١
.يرعشألاكلاميبأثيدحنمةجامناو

اهلحنودقتمياهنوبرشييأ«نلحتسيلهللاويأ:)۔للحتسل(هلوق_٢

نعرابخإوهو7راكنالاةيئاشرابخألااذهيو.مهدنعاهمسافالتخاببسب

.ةوبنلامالعأنموهفبيغ

هنأكلامينأثيدحيفاكمهنمضعلادارملا:)يتمأرخآ)هلوق_٣

.رجلايتمأنمسانةنيرشل:لاق

ةثداحلاءامسألاببسباهلحنودقتمييأ:(اهنومسيمسأب)هلوق_؛

ىلإنولصوتي:ليقوثةذبنألاءامسأباهبرشيفنورتتسي:ليقو2املاهوعضوينلا
ريغهنأنومعزبو،كلذوحنوةرذلاءامولسملاءامكةحابملاةذبنأآلاءامسأباهبرش

هيفمهو«رمتلاوبنعلانمسيلهنألمرح رادلاف،مارحركسملكنألنوبذاك

ثيحفورعمرجشرمتنمذوخأملاةوهقلابرشرضيالفركسملاةمرحىلع
رابتعالانألرخلاءامسأنمةوهقلاتناكنإو،اهنمراثكالاعماهيفركسال

ولوققحتاذإهنع“يهنموهفرمخلابربهبشتلاامأو.ثيدحلاسفنيفاكىمسلا
.اهريغونبللاوءالابرش.

لصأوه:يبرملانبالاق،مرحلالوانتيفلايتحالاميرحتىلعلديثيدحلاو
.ملعأةناواهظافلأبالءامسألايناعمبقلعتتامنإماكحألانأيفل

.٥٥



نبملناةرضريايفاببرشبملاينرلايفرمابرشىمنأءامام

٥ م]

'يردخجلاديعسيبأنعديزنبرراجنعةديبعوبا-١٨
بشيمثاينلايفًرخلابرشنم»:لوهللالوسرلاق:لاق

.«"ةرخآلايفاهمرح"اهنم

«٭د٭٧٭»٧٨

؛يذفرتل١الإ(١)ةعاجلاهاورثيدحلا:)يردلاديصسيبأنع(هأوف_١

.زمعناثدحنم

. فاضمفذحىلعوهف،اهبرشنميأ:)اهنمبتيمش)هلوق _٢

ةفيفخلاءارلارسكوةلملامضب:(ةرخآلايفاهمرح)هلوق_٣

يباطخلالاق{ةرخآلافاهرمثنمعنميأ:نامرجلانملوألاو؛اهدبدثتو

مرحاذافةنجلالهأبارمثرخلانآل«ةنجلالخديالثيدحلاىمم:يونبلاو

.ةنجلالخديالهنأىلعلداهرش

ةلانأل,ةنجلالوخدنامرحىلعلدي"ديدش"ديعواذه:ربلادبعنبالاق

١ :هيفهدنسو[ةب:ألاباتك]نهلوألاوهويرال٢يفثيدحلا)(

!اهنعةلايضر,رفعنبنلاديعنععفاننعكلامانربخأفسونهللادبعانثدح

:..(هظفلبثيدحلا):لقلمةنالوسرنأ

ہم٦٥



اهنعنوعدتميالمهنأو2)نييراشللةذلرمخنمراهنأ»ةنجلايفنأربخأىلاعت
مزلهلةبوقعاهم؟رثحهنأوأارمخاهيفنألعدقواهلخدولف،(')نوفزنيالو

ةنجلايفاهدوجوبمميملنإو«نزحالواهيف"هالةنجلاو،نزحلاومهلاعوقو
:مدقننمضعبلاقاذهلف.ملأاهدقفيفهيلعنكيملهلةبوقعاهم“ر>هنأالو
رئابكلالهأنأموقلادقتعملضقاننسحالكوهو2الصأةنجلالخديالهنا

ليوأتفافلكتمدقتلاهمالكدعبربلادبعنبافأاكتدقوةنجلانولخديال

.ىلامتةللاديبقيفوتلاوهركذنسحالثيدحلا

« ۔-..««».هه

اهيفنوقتلادعوينلاةنحلا؛لثم»:ةنآلاصنو؛هإ٧٤دمع]١( نم"راهنأ
ءنيبزاشللةذلرمخنمراهنأو©همعطريغتبمنبلنم“راهنأو٤نسآرحنام

نمك،مهبرنم“ةرفنموتارمثلالكنماهيفمهلو،ىتفصملسعنم“راهنأو
.مهءاممأعطقًفاميمحاماوقسوذرانلأف“رلاخوه

١ةعقاولا)٢( رنليالواهنعنوثعةدملال»ةيآلاو:٩٥٦ اهلبقو«نوف
٠«نيممنمساكو«.

_ ٥٧



رملا;ينآرسكىفءامام

٢ . . .
١ ١ كلامنبسنانعديزنبرباجنعةديبعوبا_٩

ابارش"بعكنبيأو!ةَحلطابأو"ةناجدابأ؟قسأتنك:لاق

لاقفتمرحدقرخلانإ:لاقف'ت1ءا.رمتلا"يضفنم

:سنألاق5اهرسكافرارجلاهذهىلإ'مق٨ستأاي:ةَحلطوأ

.«ترسكناىتحهلفساباهتبرضف0انلسارهمىلإتمقف

ج٭+٣

والبخاري'١© أطوملايفكلامءاورثيدحلا:(كلامنبسنأنع)هلوق _١
. ةفلتخمظافلأبةددعتم“قرطننسلابابرأدنعهلو(")لسمو

لوآلاثيدحلا[رمتلاوربلانميهورخلاميرحتلزنبإب]يفيراخبلا)١(
دبعنقحسانعسنأنكلامينثدحلاقهللادبعنبليعاتاانثدح:هدنسو

ةديعايأيسأتنك»:لاقهنعهللايضركلامنبسنأنعةحلطينأنبانا

رجلانا:لاقفتآمهءاج،رمتووهزخيضتفنمبمكنب"يبأوةحلطابأو
.«اهتقرهأف،اهقرئهأفسنأاي"م:ةحلطوبألاقف،تمآرحدق

هللاديبعهيورب١٨مقرثيدحلاو٥٠/ء)يللا(ملسم(٢)

ديعسانثدح:لاقمايهوبأىلعألادبعنبىلعألادبعنعيريراوقلا.زمعنبا
سانلالبقتسافهثيدحلارخآو،يردلادعسيبأنعةرضنيبأنعيرئيرلا

٠اهوقارأيأ:)اهوكفسفةنيدلاقيرطفاهنمهدنعنابسام

_ ٣٥٨ _



.رجلاميرحتليقيأ:)يقسأُتنك)هلوق_ب

-همسا:نونفلألادنبميجلافيفختولادلامضب(ةناجدابأ)هلوق_
.نباةشرخنبسوأنبكامس:ليقو(ةحوتفمءاراهنيبنيتمجممب)ةشرخنب.كامس

جرزجلانببمكنبةدعاسنبجرزخلانبةبلعثنبديزنب"دودبعنباناذول
‘ةلهللالوسرعمدهاشملاعيمجودحأواردبدهش©يدعاسلاىراصنألا

الباهيفىلبأامدعبةمابلاموبدهشتساو نيفصدهشىتحرشاعلب:ليقو،ًاميظعَء
.ملعأهلاورثكأوحصألوألاو.يلععم

مدقتسنأمأجوزيراصنألالهسنبديزوه:(ةحلطابأ)هلوق٤
.لوألاءزجلايفهركذ

.دقوثمهملعأوراصنألاريبكوءارقلاديس:(بمك١نب"يبأو)هلوق_ه

يفوصةناجدابأناكم((١)ةديبعابأ)انموقدنعةاوريفو،اضيأهركذمدقت

.دحأاوناكموقلانأىرخأيفو،بوبأابأولبجنبذاعموءاضيبنبليهسىرخأ

..اذهةرمواذهةرمسنأركذيدقف4تاياورلافالتخاننببعمجباهبو٤الحررثع

اذإرسللمسا:مظعنزونبتمجعممشءافلاب(حيضفنم)هلوق٦_

©رمتلاورسلاطيلخىلعقلطيخيضفاانآل،رمتلاىلإهفاضاوذبنوحدش"

.هدحورمتلاىلعوهدحورسالاىعقلطيو

:اذإيأيينأنملعافمسا:ةيقوفلاةانثلابوةزملادمب(تآ)هلوق٧

.هساركذيملينآلااذهو2ءاج

يقاسهنألوهبيبرهنوكلباطخلابهصخاغإ..خلإ(سنأاي)هلوف_ه
۔.روكذمابارلااهيفينلاةينآلايهو:ةرجعمح(ميجحلارسكب)رار,لاو«موقلا

يهورخلاميرحتلزنباب]نملوألاثيدحلايفيراخبلاةاوريهو)١(

.[رمتلاورسالانم
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رحح:ةلمهمنيسففلأفءارفءالملاناكسإومملارسكب)سارلا(و

ليقف،بحلااهفتدلييتلاةبثشخللريعتسادقو5أضوتيوهيفقديولقنيليطتسم

.اهريغوبوبحلاهيفرسرهبيذلارفثصلاوأرجحلانمسارلابهيبشتلاىلعرسارهمامل
اكلمتناكنإورارجلاناف،رخلاةينآرسكزاوحىلعلديثيدحلاو

لخادلزئاجاهرسكنكيمولولاملاةعاضإنعىنلهنافآلثمةحلطيبأل

غيلبتيفةجحهنأو0))دحاولاربخلوبقيفةيوقةجحهيفو2ةعاضالاتحت

هلجأنماومدقىتححابمناكيذلاءيئلاخسنيفهولبقمهنافةيعرسللاماكحألا

ليوحتيفكلذريظنمدقتدقو2اهيناوأرسكورخخلابصوبارشلاميرحتىلع
.ملعأهنلاوةلقلا

مارعركملحكنأءاهام

اهنعهلايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوبا-٠٣ه
٥-..ِهتلا,.1.. لك»:لاقف"عثتببلابارشنعوهتالوسر١لس:تلاق

«"مارحوهفركسأبارش
٤ ٨ .١ .. .. ."صرقملا:عتيلار

جهجهج+

ماخ...»ثيدحلايفينآلاربخاولبقمهنعةنايضرةباحصلانآل)١(

‘اهناواورسكورجلااوسصفهلوقاولىقو«تمرحدقرجلافإ:لاقفتآ

غيلبتيف"ةجحهنأوىذحاولاربخلوبقيفةيوقةجحثيدحلااذهف .ةيعرشلاماكحألا
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.لسمويراخلاودمحأوألطومايفكلامهاورثيدحلا

يفامكيرعشألاىسوموبألئاسلاو:لومفمالءانبلاب(لئس)هلوق_١
.دحاونيخبنلادنعةياور

ةيقوفلانوكسوحتفتوةدحوملارسكب(عتبلابارمتنع)هلوق_1
.())هنوبرشينميلالهأناكولسملابارمثوهو:ةلمهمنيعوحتفتدقو

اةلماشةيلكةدعاقهذه:(مارحوهفركسأبارشلك)هلوق_

ةنالوسرناكوكلذدنعىسوموبألاقاذهلو&هريغنموبنعلاريصعنمذختي

ميرحتبربحلاجرخاذإ:رمعوبألاق،هةاوخملكلاعماوجيطعأدقهلانت

ىلك:رمعلاقاذلو©٢2)ك_لايفهلثمركسملكفلسملابارشىلعركسلا

ةئاملارخاوأيفةرهاظلاةشيشحلالخدتو2هريغوورملالوانتيفرخركسم

راتيفلاق.ةعباسلاوأةسداسلا بحيفةركسمهذهلهفلتخاو:سيجخلاخي

اهنأءابطألاهيلععمجأيذلاو:لاق؛ريزعتلابجيفلقعالةدسفموأدلااهيف

يففكاهتمرحىلعةلدألاترفاضتدقو:لاق،ءاهقفلامزجهبو:لاق{ةركسم

ذختيذيبن:عمقلاوعمةاالثمعتتبلاوعلا«عتب»برعلاناسلينو)١(

عقوأفلسملانمةذختملارجلاعتبا:ةفينحوألاقو&ةبالصرجلاهنأكلسعنم

ينلا.ثيدحيو«راجلاعاتملاوةينابرخلا:اضرأعتبلاو«لسملاىلعرجا

وهولسعلاذيبنوه:لاق3مارحركسملك:لاقفعتبلانعلثممهنأ:لع

.نميلالهارمح

يفبنعلاذيبنكاهنافةرذلاذيبن(ةريبلا)يهوةعجلاعتبلالثمو:تلق)٢(

اهبرشومهدالباهعنصيفكرتلااذحدقو2اهللحبنممهنموراثكالاعمراكسالا

ناف،اهمئباقتحاواهبرشنمبرعلانمرصعلااذهءانبأهتناىمح2ناملألاوذح

.هبانتجابانرمأيذلا.سجرلانميهوثةريبميرمعلةريبلا
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6»ثئاللامهيلعمرحوه:(١)للامتهللالاقدقو3مارحركسملك:زسمحيحص

..اهظفحباجعإىلععئارلاولللاتقفتايتلالوقملادسفيامممظعاث.خيأو

.هلكدمتسملالوقلاولمفلاماظتنايفرينتلاهبرهظيةثيشحلالوانتمنأبيرالو

:تلاقةسمأنعهننسيفدوادوبأوهدنسميفدحأىورولاق.لقعلاروننم

.روتفلاثروباملكرتفلا:ءاهكلعلالاق{رزتفموركسملكنعةلتهللالوسرىن

.اهريغوةثيدملامسرحتىلعليلدلدأثيدحلااذهو:لاق\فارطألايفردلاو

عمجدقو:لاق،دحاوريخاهمرحتلععامجالالقندقو:لاق۔تاردخملانم

يفاملك:مهضعبلاق،ةيندبوةينيدةرضمنيرلعوةئامةشيشحلايفمهضعب

ندلايفرمخلاررضرثكأناف،ةدايزوةشيشحلايفدوجومتاموهذمانمرما
فشكوةءورملامدعولقعلاداسفكلذنف©اهيف(_اهررضوندللافال

وقولاوةالصلاكرتوةروملا :نانسألارفحونافجألارمشطوقسومفلانتنوتامرحلافع

::لاقايفلئاقلانسحأدقلولاقئديكلابيقثتونوالاريفصتوسفنلاق۔ضواهديوستو

هثيعمرشتشعدقًاسيسخالاالهجةشيشحلا'لكأينمللق
هشيثشحباهتمبدقهيفساياذامف(")“ةردبلقعلاةيد

١فارعألا)١) .يذلايألاينلالوسرلانوعبتينذلا»:ةيآلاو٥٦٧

كركنملانعمهاهنيوفورعمبمهرمأيليجنالاوةاروتلايفمهدنعابوتكمهنودب

تناكينلالالغألاومرصإمهنععضيو،تابلامهيلع'مةرحموتايطلامم"لبو
۔۔«نوحلفمامهكثلوأهمملزنأيذلارونلااوحتاوهورصنو.ور“زعوهباونمآنيذلاومهيلع

وأتاردخملامبرحتلايفةشيشحلالثمو،امبمجندبلاونيدلايفيأ)٢(
.يهف{اههاشأونينورديهلاونيفروماونويفآلاونيياكوكلالشمةيوايكلاتارفللا

.نيذسملاوبرملااناحسلداسفإولوقمالاررضدشأ

.تمادامكسماوةلخلاكثسَم:لصألايف)ءابلاحتفب(ةردلا(٣)

6داثسمنمسالوةردبنبالاهكفتنطفاذاق{ةتكننمسللوةوكَشعضوت

۔وأفلأهيفسيك:ةردلاو7يحننمسللؤوبطونبللاهمكسفتعذجأاذاف

.هءانببامكةلخلاةردبتيعس«فالآةرشع
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صوصخلابارثلااذهلمسامظعمنزو:)صرقلا'عتبلاو(هلوق_٤:

نكميو،ضمحبىتحاكرتيهنالكلذبيمسامنإهلعلو لعافلامسانزوبنوكينأهطبضيف

وملانمهيفالكلذبيمسو .ملعأةتناوهتوقنمناسالايذحُيناكاذإصراقذيبن:لاقي٤ةض

ىبطبخلابرشيفءاجام

٣ هلالوسرنأاديعسيلانعرباجنعةديبعوبا-))

لككلاذكو.اعيمجبيبزلاورمكلابرضينأيهنلو ."نيطيلتخ
."ادَّسَفوارَمَتئخااذإكلذ»:ةديبعوبألاق:ميرلالاق

.«هبسأبالفكلذريغىلعامأو

خه«+

.ضعبباهضعبءايشألاءازجألخادت(١ا)طئتجلالصأو

كطالخأعجلاو"ينلاطلاخامءاحلارسكبطليخلاو،لخادتلا:طلتملا)١(

نيطيلخلاريسفتامأو:يرهزألالاق.هوحنوفلملاوءاودلاوبيطلاطالخأهنمو

رمتلانمذختيبارمثوهفهبرشنعيهنلانمءاجاموةبرشألايفءاجيذلا
يتفلتخااذإعاونالانألكلذنعىهناغإوشاممسزلاوبتملانموأرسلاو

ىلإموقبهذنيطيلخنملوملاذيبنلاو؛ريمختلاوةدشالعرسأتناكذابتنالا
.نيثدحملاةماعودمحأوكلاملاقهبو،ثيدحلارهاظباذخأركسيملنإوهمزح

دمبهبرشنمو{ةدحاوةمحنممشآوهفةدشلاثودحلبقهبرشنم:اولاق

هيفصخرمهريغو،ركسملابرشونيطيلللابرش:نيتهجنممآوهفاهثودح
.راكسالابميرحتلااوللعو

- ٦٣م



.يذمرتلاوملسمودمحأاضيأهاورثيدحلا:(ديعسينأنع)هلوق_¡

:(نيطيلخلككلذكواميجبيبزلاورمتلابرثينأىهن)هلوق_٢

رمآلانعو&اهنيبطملحتنأبيبزلاورمتلانعىهن:يذمرتلاو(١)!۔هودمحأةياوريفو

رمتبآرسبطلخننأاناهن:ظفليفو3ذايتنالايفىنعيثاهنيبطلخمنأرشلاو

ادرفارتوأدرفادبزهبرمشرلفكنمهبرمشنملاقو‘رساابزورمتبًاسبزو

رباحنعةداتققيرطنمدوادوأىوروييئاسنلاوملسمهاور«ادرفارسوأ

سابعنبانعكلذناذخأيوهدحوربلاناهركياناكنأةمركعوديزنيا

يوارلالاق،سبقلادبعهتعتيهنيذلاءازملانوكينأىثخن:سابعنبالاقو

.تفزااومتلايفذيبنلا:لاق؟ءازلملاام:ةداتقل"تلقف

عرسيراكسالانأكلذببس:موقلاقفنياعيللانعيهنلاببسيفاوفلتخاو
زهنلبدقوراكسالادحغلبيملهنأبراشلانظيفدتشينألبقطلجلاببسبهيلإ

كهيرنتلليهنلانإ:ةديبعيبألوقىضتقموهوروهجلاىلإبسنونورخآلاقو
معرحتللوه:ةيكلاملاضعبلاقو،هتمالعىفختالوةركسمراصاذإمرحتانإو
لهباركلادنعدتشيمليذلارمتلاذيبنعمدتشيملاذإرسبلاذيبنطلخيففلخاو

سأبال:ثيللالاقو}قرفال:روهلالاقف؛ذابتنالابطلخلانعيهنلاصتخوأعنتم

.اعماذنناذإالذيبنلادذينلاطلخهنعيبنمانأليقو‘ةديبعيبأبهذممزالوهوكلذب

نبطيلخلابرشنعيهنلانأينعي:(ادسفوأارمتخااذإكلذ)هلوق_
فطعواركسمارمخاراصاذإيأ{ادسفوارمتخااذإامىلعلومحوهامنإ

.لغأةياونايبفطعراتخالاىلعداسفلا
-

مقرو[نيطولخمبيبزلاورمتلاذابتناةهاركبإب]يف١٥٧٤/٣ملسم)١(
ءاطعتممسمزاحنبريرجانثدحخو“رفننايشانثدح:هدنسو٦ثيدحلا

طلخنأىهنلعيبلانأ:يراصنألاةنادبعنبرباجانثدححريبانب
لاقلاق:هلادبعنبرباجنعيرخأةناوريفو{رمتلاورشبلاورمتلاوبيبزلا

.ذيبنرمتلاوبيبزلانيبو،رسيلاوبطرلانيياوعمجتال:لالطةنالوسر
٣٦٤ __



اهيفزابننرباىهىهنلا;عرأربايفءاام

للالوسرنأ:اديعسيبأنعرباجنعةديبعوأ-١٧٧٣

.متنتحلاوربقتلاورترلاوهبدلايفذبنانأىهونل

‘تذرلابىلطبينلا:تّقزملاواعرقلا:ابثدلا:عيرلالاق

.رضلالالقلا:متلملاورجح:"ريقلاو

يورييذلا:لاقديزنبراجنعةديبعوب_١٣

صونأهللو"ينلاةزاجإيفنجلاةليل"دوعسمنبةللادبعنع

.ءوضولابابيفمدقت9ذيينلاب

ججهجه

ملو(١)لسمودمحأاضيأءاورثيدحلا:(ديعسيبأنع)هلوق_٠

١ ١ملسم)( منحلاوءابثنلاوتفزاايف.ذابتنالانعيهنلابا]يف٥٧٧٣

نعليهسنعبيهوانثدحرجنيثدجمتاحنبدمحمينثدح:هيفدنسلاو|ريقنلاو

لبقلاقىرقنلاومتنحلاوتفزلانعىجهنأةلكينل١نعةربرهينأنعهيأ

۔رضلارارجلا:لاقمتلاام:ةريرهيبأل
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.(١)ةشئاعوسابعنباثيدحنميراخبلاوامهدنعوهو،تقزماركذي

{ةيعوألاهذهيفداسفلاةعرسلكلذو.جلإ(ذبنينأىهن)هلوق_ب

سابعنباورمعنبامهنمؤهئاقبةعامجلاقفيبنلااذهءاقبيفسانلافلتخا71

الوأناكامإيبنلانإ:نورخآلاقو{قاحساودمحأوكلاموانباحصألاقهبو

ميرحتلارهتشااملفءاييرقناكرمجلاةحابابدهملانأيهنلايفينعملاو:اولاقءخسنمش

ةرايزنعيهنلاريظنوهف،اركسماوبرئيالنأطرشبءاعولكيفمهلحيبأ

.اهترايزيفنذأمثرمألالوأيفروبقلا

ينلاةينآلانموهوعرقلاوهو:ءابلاديدشتوةلمهملالادلامضب(ءابدلا)و
تفزلابيلطملاءانالاوهو«لومفممسا(تفزلا)و.ةدشلاىلإبارلااهيفعرسي

نوذخأياوناكو،رقنيرقننملوعفمىنعمبليمف(ريقنلا)و.راقلانمعونوه

ةدشيفاريثأتهلنأل،هيفنوذننيءانإهنولعبجوهفوجيفهنورقنيفةلخنلالصأ

رجلالمحتتناكةنوهدمرضخرارجةلمهملاءاحلاحتفب(مثتننحلا)و.بارلا

اممأضيأيهو3ةمتنحاهدحاو«متنحهلكفزخلاليقفاهيفعستامةنيدملاىلإاهيف
.ةدشلااهيفعرست

[يبمنلادعبفورظلاوةيعوألايفلتمينلاصيخرتباب]يراخبلا)١(
دهاحمنعلوحألاملسميبأ7ناملسنعنايفسانثدحهللادبعنبيلعانثدح

نع:ةلعينلاىهنام:لاقاهنعةلايضرورمعنبهللادبعنعضايعيبأنع

ريغ"رجلايفمهلصخرف،ءاقسدجبسانلالكسيل:ولعينللليقةيقسآلا
نعروصنمنعريرجانثدحنراثعيثدح:ةشئاعثيدحدنسمو.تّقزلا

؛هيفذبتنينأهركيامعنينمؤملامأةشئاعتلأسله:دوسأللتلقميهوا
.افاهن:تلاق؛هيفذبنينأممينلاىهن"مع«نينمؤاامأاي:تلقمعن:لاقغ

؟متتحلاورجلاتركذامأ:تلق«تفزلاوءابلايفذبتنننأتيبلالهأكلذيف

!؟عمسأملامثدحأ{تمسامعكثدحأامنإ:لا
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ةينآمدنعريقنلانألديرححهنا:ريقنلايفىلاعتةناهمحرعيرلالوقو

هنالىنعملاثيحنماضرأهيلإهحوتميبنلافالإواذهتبثناف{اضيأرححنم.

ءاجمدقتاممريقنلاريسفتنكلمتلاوبلانمدشأوهوةظيلغلاةينآلانح
لوسراب:اولاق(١>سيقلاد.عدفونا:لاق،دمحأدنعديعسيبأثيدحنمًاعوفرح

ةناانلعج:اولاقف،ريقنلايفاوبرشتال:لاق؛ةبرشألانمانلحلصياذامةنا

ىلإ)..هطسويفرقنبعذجلا:لاق؟ريقنلااميردتوأكادف (ثيدحلارخآ

.ملعأةناو

مدقتثيدحلا:(دومسمنبهللادبعنعىوربيذلا)هلوق٢
.ملعأهلاوهحرش:

‘يراخللايف(ةبرسثالا1(ثيداحأنميهدحأمسيقلادبعثيدح)١)

١يلحلا(ملسميفوهو :لاقةرجيبأنعديزنبدائمحانثدح:هدنسو)٧٩٣

:ةلعينلالاقفثثتعةنالوسرىلعسبقلادبعدفومدق:لوقيسابعنباتممس
ناكملمج:دامحثيدحيفو.ربقلاوربقلاومتحلاوءابثدلانعكاهنأ

.تّقزملاريقلا

٣٦٧ __



وك.و١
لاوفرباولامفرباص۔امرو

ىشأللاناولمويفبلاررضوبلكتاىمتيفءامام

١.-..1.آ

نعسابعنبانعديزنبارباجنعةديبعويا-١٣٤
١٨هه۔٠..ثهتالص-. ٢٣٣ .- - .ا١
ناولحوِيغبلارممو٠تللكلا.نعنعىم:هر١ةتينلا

.نهاكلا

رلالاق ىزينأىلعةأرملاهذخأتامفبلارن:عيب

.فتككلافرظنىذلا:ُ..هاكلاو)ةرحالا:ًزاوللاو٠اهم

خ»٭»»٭»٧٨

دوعسميبأث.دحنم(٠)ةعاجلاداوثيدحلا:)سابعنبانع(هلوق_١

.يردبلاورمعنبةبقعو

ةللادبعانثدح:هيفهدنسويراخبلانم(عويبلاباتك)رخآيفوهف)١(

دومسميبأنعنمحرلادبعنبركبيبأنعباهشنبانعكلامانربخأفسوينبا
ينبلارهموبلكلانمتنعىهنطةنالوسرنأهنعةللايضريراصنألا

١١)ةاقاسملاںاتك(نمملسمفنتملاوهسفندنسلابوهو0نهاكلاناولحو ٩٨/٣

١٥٦٧.ثيدحلامقرو

_ ٣٦٨



يجئلاو.ء.هئارشيففتيلاهتميقيأ:(بلكلانمتنعىهن)هلوق7
امموأ.ؤانتقازوجبامبناكاوسثهريغومعلانييقرفلامدعءرهاظومبرحتلل
٠.روهجلالإرهاظلاادهلوقلابسنو6زويعال

:ليقو.{.هريغومعلايفةمئاقيهواقلطمهتسانليقفىهنلاةلعيفاوفلتخاو

فلاخموهوهميبزوج:ةفينحوألاقو{هلتقبرمألاوهذاختانعيبنلاةلعلا

هيلعلديو٠.هرعغنوددسصلاںلكعيزوج:يخنلاوءاطعلاقو©١©ثدحال

الإبلكلانمنعكةنالوسريمن:لاقراجيدحنميئاسنلاهجرخام
هميبميرحتبلاقنهف؛هفلتمىلعةميقلاببحتله:اضيأاوفلتخادقو،ديصبلك
ولابلاقهزاوبحلاقنمو،بوجولامدعبلاق لّتمفعيبافلثمفنمو&بوح

:لاقهنآهنعيورو«ةميقلابحتوهميبزوجالهنأكلامنعوثةميقلاموزليف

.طقفهوركمهعس

.ىلععموهوانزلاىلعةينازلاهذخأتاموه:(يغبلارهمو)هلوق_

لصأو7ةينازلا:ةيناتحتلاديدشتوةمجعملارسكوةدحوملاحتفبىنبلاو،هميرحت

ةهوركلاجرخييغبلادديبقتلاو،©١)داسفلايفلممتسرامرثكأهنأريغ:بلطلايللا

.“يغببتسلذإهذخأاملو،اهقادصاهمهركممزليهناف،انزلاىلع

"ينبجءابلاو‘تنز:ةأرملاتغبردصمءايلا:هيولاخربالاق)١)

:ىثعألالاق.ةئافبال

لافطأقورتلوفحتناتسبلاكرجارجلاةلجلابه

لايذألااذيعركلاوحيرضالاةيسكأنضكمرايانبلاو

هباومعىحمهمالكيفرثكمش‘بهوتالةرحلانألاناشيلابهو:دارأ

.ثءاغلاىلعكتايتفاوهركتالو:ليزنتلايفو«رئا:رحوأةنكَءامأرجاوفلاهب

.يفوثنهروجفللصألايفكلذبنيتسنإومتشلاهبداريالوروجفلا:ءاغبلاو
.ينبلحرلللاقيالو.ةرحافيأ:بلكيفةنجلاتلخديغبةأرما:ثدحلا

٤.-م_م٩٨٦_



٤ مضلابوهو{نهكت١ىلعهذخأياموه::)نهاكلاناول>و(أوق_.

ثحنمولحلاءينلابهشةوالجلانمهلصأوئهتطعأاذإًاناولثحهتولَحردصم.

.وللا2_هتمعطأاذإهتولح:لاقب{ةقثمالوةغلكالبالهسهذخأيهنأ

هرفو،نئاوكلانعسانلاربخوبيذلالعةعلاط.يعدييذلاوهنهاكلاو
كلاذبلدتسيهنآمعزب©ةحيبذلافتكوهوفتكلايفرظنييذلاوههنأبعيبرلا

نهاكلانآفا“رعلانيبوهنيبقرفلاو،هوحنورطملالوزننمنوكيسامىلعرظنلا
فارملاو:رارسآلاةفرعميعديوںامزلال۔ةتسميفتانئاكلانعرابخألاىطاعتي

ىلعةرحألاذخأو6امهوحنوةلاضلاناكموقورسلاءىنلاةفرعمىعدييذلاوه

نهكتلايهومارحةفارعلاو(نهاكل١كنعامةفرعمبلطكلذكوكمارحنيعونلا

عالطالانمنوفراعل١هاطاعتبامكلذرغوىمحلاببرشلاومجنتلااهانعميفو.

.ملعأهللاوبيغااىلع

..-

=-

اهتعتمىلعهاطعلتتناكاموأ،ةأرمارهماهنم،ىرخأناعمناولحالو)١(
ًاثيشرهمانمهللعجنأىلعىمسمرههتخاوأهتنباجدزينأناولللاو3ةكم

يفءاجمكب.رهاكلاةرحأ:اضيأناولجلاو0هبريعتبرملاتناكو٤ىمسم

ىلعهللعجتونهاكلاهاطعيامناوللا:يمصألالاق،ثيدحلا :هنملوقنهتناهك

وهوثةصاخلالدلاةرجأ:ينايحللالاقو،هتوبحاذإناولحهولحاهنتولنح

هلصأوةدئازهنونونارفغلاكردصمناولجلا:يبارعألانبانعو2اضيأةوشرلا

.الحلانم.

٣٣٧۔س _٠



لحملاعفءامام

١١-س١._وع

ةعينلاناسابعنانعراجنعةديبعوبا١

."لحفلابسعرعىبن
ه.,هء-|-,,--..-

نمهلعهنمدحويامداراو6ببسملاركد:عيرلالاق

.لحفلاًُنارض:بْسملاو.ةرحالا

خ+ج+

يئاسنلاو)يراخبلاودمحأءاورثدحلا:(سابعنبانع)هلوق_١

.ةباحصلانمدحاوريغنعةددعتمفرطهلورمعناثيدحنمدوادوباو.

ناكسإوةلمهلانيملاحتفببّسصلا:)لحفلابسعنعى(هلوق_٢

نمركذلالحفلاو3ًاضيأسملاهللاقيو{|ةدحومهرخ1يفواضيأةلمهلانيسلا

١ دحاولادعانثدحدسمانثدح:[لحفلابسعبا]٢يراخلل)(

:لاقاهنعهللايضررمعنبانرععفاننعكلانبيلعنعمهربانبليممساو

١١ملسميفو.لحفلابسعنعةفينلاىهن ،١٥٦٥ثيدحلامفروء٩٧/٣
ينربخأجيرجنبأانثدحةدابعنبحورانربخأميهرباشقحساانثدح:هدنسو

بارضعيبنعليمةللالوسرىهنه:لوقيةنادبعنبرباجعمسهنأريبزلاوبأ
هريغولحفلاةرحأفءاملعلافلتخادقو(هباررضةرحأنعىيأ‘»لجلا

.بارضللباودلانم.
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وه:ليقفهسعففلتخاو&كلذريغوأاسيتوأالحوأناكاسرفناويحلك

وهو:ليق6لحفلاُ'بارضبسملا:مرلالاقو6عاجلاةرحأ:ليقو]هؤام

ردقتنيمتفيبلاهبقلعتيالو،ناوَرتلابارزضلابدارملاو{هيفريسافتلارهشأ

دارأوبسملاركذ:عيرلالاقاذهلو&ةرجألاوهويبنلاهيلععقيفاضم

يفمالكلامدقتدقو،ميرحتليهنلانأحيحصلاو،ةرجألانمهيلعذخؤيام
.لعأةناوحيقالماعيبنعيهنلايفكلذ

عر۔اربلاوىنيعلالرفماما

نعسابعنبانعديزنبراجنعهديبعويا١٩٦

نالنجرلاو6"ناينرتت,ناديلاو5ناينرتانيملا»:لاقولويبن
.«_”جرتفلاهبذكيوكلذقدصيو."ناينزتت

جهجهج+

ةنام“رحامىلإرظنلاامهانزو(ناينزتنانيملا)هلوق_١ .تاروملانمىلاعت
ىلامتةنامرحامسمل:سمللااهانزو(ناينزتناديلاو)هلوق_٢

.نادبألانم

'فالطإيفوثةشحافلاىلإيشلاامهانزو(ناينزتنالجرلاو)هلوق_٣

.رظنلانال،هببسىلعببسلامساقالطإنملسرمزاجملاوحألاهذهىلعانزلا
.انزلابابسأيشلاوسمللاو

هيلعلمحجرفلابءانزلانآينعي(جرفلاهبذكيوكلذقدصيو)هلوق-٤
٣٧٢



رظنلانمهتامدقمهيلعلمحجرفلابانزلاعقوناف{بذكلاوقدصلابهتامدقم

تامدقملاتراصهسفنناصوهحرفظفحنإو&ةشحافونزعيجلاناكو{هدمبامو

.رئابكلابانتجاةوفعلامملاتلخدوابذك
انهورابخآلاتافصنماهنألجرفلاىلإبيذكتلاوقيدصتلاةبسنلكشتساو

نأيرينألمتحمو،زاجموهفهيبنتلاليبسىلعانهاهقالطإنأببيجأو.هفالخ
.ملعأناوةنانكنوكيفًةداعاهبكملامزلتسيعاقيالا

ماناورمزلامرحفءامام

-م.

:لاقمالسلاهيلعهنع'سابعنباقيرطنمو-١١٧
."ةمندنعرامزمتوص:ةرخآلاوايندلاين"نانوعلمنانوَص»
٠--,وم- ٥ . 12َ.؟..٩١ تنع»:ىرخأةياوريف١اهفديزو.«"ةبيصمدنعةترمتوصو
.«ةعمَسلاواهلاةسلطلاوةحئانلا

.ةينغمتوص:رامزمتوصو6ةحنانلا:ةترلا:عيرلالاق

خهه٭+

ةخسنيفهركذو،مدقتلادنسلابيأ:(سابعناقيرطنمو)هلوق-١

هحراشلاق،ءايضلاورازبلانعسنأةناورنمريغصلاعماجلايفهركذثيدحلا

.حيحصدانسا

٢ .ةمحرلانعدورطموايحاصنوملميأ:)نرانوعلمناتوص(هلوق_ِ

.رمزلاةلآ:مملارسكب(رامزيلا)و

_٣



ثداحدنعرامزلابرمزلادارملاو:ةلملانيملاب(ةعندنع)هلوق_

يفتوصلانسحومالكلاسرجيمو:ةمجعملانيغلابطبضنممهنمو،رورس
.اهوعنوةءارقلا

مضب(.ةرثلا)و،هيبشتلازاجمنمومفةينغابرامزملاتوصميبرلارقفو
.ةحيصيأ:ةزرهلو،(١»تةوصاذإ“نَرأنملعافمناملا

"معأةحئانلافالإودارمابريسفتوهوةحئانلابةنرملاهلناهمحرعيبرلارفو

ءاكللاباهتوصعفرتيتلايأ:فاقلاوةلمهملاداصلاب2ةقلاصلايهةنرملاوثةنرملانم

.ضرألااهنمغنرتو
.ىلعةلمتشمةحيصيأ:لامباهذوأتومنم(ةبيصمدنع)هلوق_٤

دشأنبمضومافامنأالإؤًاقلطمنامرحاهلبهدنعللموهفمالو،عزجوطخس

هموهفملاقو،طقفنيعضوملابميرحتلادييقتانموقنميريشقلامهفو،حبقأو
.لطابوهوامهريغيفلجلا

اودازةاورلاضعبنأينعي:ةياورلاهذهيفيأ(اهفديزو)هلوق-ه
ةسلاجلابدارملاو&«ةممتسملاواهيلاةسلاجلاوةحئانلاتنعلا»هلوقةمدقتلاةياورلايف

ناسحتسالواهدنعاهردقةلالجلاماركإواهلاميظعتامهلوحسليحتيلايهاهيلا

ةسلاجلانيبواهنيبوًاناسحتساوذذلتاهتحاينعمتستيتلاةعمتسلابدارملاو2اهلعف

سلجتدقاهيلاةسلاجلاوديعبنمعمتستدقاهنأل،هجونمصوصخومومعاهيلا
.ملعأةناوعاتسالاريغل

-

:: نانرالاونينرلاوةقرلا:هديسنإلاق(ننر)برملاناسليفو )١(

:نانرالا:يبارعألانبالاقو،ءاكبلاوأءانفلادنعنزحلاتوصلاوةديدشلاةحيصلا

: اسوقفصيجاجملالاقو.ءاكبلاعمقيهشلاتوص
ابةوحتاذإنوزحمًنانرإاضنأاماذإانانرإهنرث

/.سوقلا:نانريملاوةنرماو
_٣٧٤



ىرسفنأيفءاضلاالعفنلاومأمعرمميفءامام

:لاقمالسلاهيلعهنعسابعنباقيرطنمو-٨
ةمشاولاوَةلصوتتسملاوةلصاولاو"ةصمنتملاو"ةصمانلاُهللاًنَسَل»

.«"ننسُحللتاجلفتملاوةعشوتمملاو

.نوكللاهبجاحرعشنمذخأتيتلاةصمانلا:عيرلالاق

َرعشلصتتةلصاولاو،كلذاهبلعييتلاةصنتملاو،الدتعماقيقر

ةمشاولاو6كلذاهسلَسْفُييتلاةلصوتسملاو،ليوطهئللاتقلاهسأر
٠. ه۔..م۔٨....۔:

لمفييتلاةمسوتسملاوااهعارذفوااههحويمتولالعجنيتلا

.لامللرهنانسأنببامنجافيناللا"تاحملفحلاو،كلذاهس

«ه«+

» ةخسنيفهركذومدقتلادنسلابيأ:(سابعنباقيرطنمو)هلوق _١
نمةقرفتمعطقنيثدحلادنعوهو،فنصملاهبدرفتامملاجلااذهىلعثيدحلاو

رمعنباودوعسمناثيدحنمدمحأو(١)»نيخيشلادنعهيناممعمتجتةددمتمقرط

: هنتموهدنسو[نسحللتاجّلفتلاباب]يف ٢١٢/٧ يراخبلايفوه )١(
ةلانمل:ةللادبعنعةمقلعنعميهاربانعروصنمنعريرجانثدحنانعانثدح

> ولا ىلامتةناقلختاريللانسحالتاجلفتلاوتاصمنتلاو{تاعشوتسلاوتامثا

_ «هوذخلوسرلاكاتآامو»ةناںاتكيفوهو‘ةلتينلانملنمُنملأاليلام

_٣٧٥



نإةنالوسراي:تلاقفةأرماةلمينلاتنأ:ءامسأتلاقأركبيبأتنبءامسأو
ةلفنالوسرلاقفهللصأتفأاهرعشقزوتفةبصحاهباصأهنافاسيرعةنبايلنإ

.ةريبكلعفلانألديلبممرحتلاليلدنعللاو«ةلصوتسملاوةلصاولاةللانمله

لاقو.هحولانمرعشاةفتان:ةلمهمداصو_نروذب(ةصمانلا)هلوق_٢

.الدتعماقيقرنوكرلاهبجاحرعشنمذخأتيتلا:عيرلا

يتلايه:ةلمهمداصمنونمشةيقوفلاءاتلاب(ةصمنتملاو)هلوق_٣ يعدتست

هلعفبلطتةصمنتلاواهسفنيفاهسفنبكلذلعفتةصمانلاف،اههجونمرعشلافتن

،براشوأةيحلةأردهللتتنناذإاممهضعبىنثتساو،مارحلكلاو،اهريغنم

الواهتقفنعالوا__ممتيجلقلحزوجعالليقو،بحتستلباهتلازإمرحالف:لاق

.هللاهمحرعيبرلاريسفتىلعهنعجرخو،روهجلاريسفتىلعصمنلاتحتهلوخدلاهبراش

رثكتلىرخأةأرمارعشبةأرمارعشلصتيتلايه:)ةلصاولاو)هلوق_٤

.ةأرملارعشهج

.(١)ليوطهنإلاقيلاهسأررمشلصتينلايه:عيبرلالاقو

مقربثيدحلاو[...ةلصوتسملاوةلصاولالمفميرحتباب]يف١٦٧٨/٣ملسميفو=
ظفللاو(هسشيبأنبنامثعومهربانبقحساانثدح:هنتموهدنسوإ٢١٥

نمل:لاقةللادبعنعةمقلعنعميهربانعروصنمنعريرجانربخأ(قحسال
ولاةللا تاصمانلاوتاموشوملاوتامشاولا(لضفمثيدحيفو)تامشوتسملاوتامشا

.هنلاقلختاريغملانسحالتاحلفتملاوتاصمنتلاو

كلذبديرتاهنأ:«ليوطهنإلاقل»ةللاهمحرعيبرلالوقنممهفيو)١(
،"شغنمانمسيلو،ةضغعادحلاو،رعشلالوطىوهييذلابطاحلاعدخ.

قلخريي:توشنااوعادخلانمكلذيفاملجيلفتلاومشولاوصمنلامرحكلذك

(هافشلارمحأ(رمحألابهافذثلاغصرييذتلاوعادحلااذهيفلخديو:تلق«ةفا

تايبرملاهافشلاةرعسو«جنرفلاءاسنلاديلقترصملااذهيفهلسنلاءايزأنموهو

!ةغبصةللانمنسحأنموةيبرملاةرطفلاوةناةغبصنميه(ىملا)
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امللاقيوككلذاهلعفينأيعدتستينلايم:)ةلضوتسملاو(هلوقه

يشلكبعونممهنإ:نورثكألالاقفلصولاكحيفسانلافلتخاو5ةلوصوم
يبناا:دعسنبثنالالاقوش,هالارمهاظلفةرخوأفوصوأرعشبهتلصوءاوس

قالطالجوجحوهواهريغوأقّربخوأفوصبهلصوبسأبالورعشلابلصولابصتخي
هبذيالامماهوحنوةنولملاريرحلاطويخطبرامأف:ضايعيضاقلالاق.ثيداحألا

وهامنإو،لصوبدوصقمىنعميفوهالولصوبسيلهنآلهنعيهنمسيلفرعشلا
؟وهامفليلذبالإنوكيالصيصختلاتنأ.7‘نيسحتلاولمحتلل

وأفكلارهظيفةربالابزرغينأوهومثولاةلعاف(ةعثاولاو)هلوق٦
ناخدوهورونلاوألحكلاعضوااكلذىشحثمدلاليسلىتحةفشلاوأمصعلا

.قاسفلاهنسحتستانتوهوعضوالكلذرضخيف{محشل

بيرقوهو«اهعارذيفوأاههجويفمح:ولالمحتيتلاةمشاولا:عيبرلالاقو

هعاونأعيمجوهو،٨لقيورثكيدقوشوةنوتارادبمثرلانوكيدقو،هلنقامم
نافءاررضفختملنإمثولاةلازإوكلذنمةبوتلااهيلعوثيدحلارهاظامارح

.نيبئاتلاةبونلبقيوهومحرروفغهللانافهتفاخ
،ل؛جالنهنانسأنيبنجلفييتاللانه:(نسحللتاجآلفتلاو)هلوق_٧

ايناننلانمةحرفلايهو:ماللاوءافلاحتفب("جّاَفل١(نمملاوءافلابةحلمتممج

نانسألانسحورغصللًاراهظإنسلايفاهبراقنموزوجحملاكلذلمفت،تايعابرلاو
ةأرملاتزجعاذاف{رئاغصلاتانبللنوكتنانسألانيبةفيطالاةجرفلاهذهنأل
هللاقيوةريغصاهنوكمهوتورظنملاةنسحةفيطلريصتلدربلاباهدربتفاهسترك

.ملعأةناواهبلومفلاوةلعافلاىلعملرحوهوجلفلا

.,وه



سانللاهرذتكربروهروملاارظنامبفءامام

:لاقمالسلاهيلعهنع'سابعناقيرطنمو-۔]٩
ههيخأةروعىلإ»لاقوأ«"هيخأجرفىلإرظننم"نومام»

.«'ساّتللهنَروَعىدبأنمنوعلمو

خه«+×«

.ةخسنيفهركذومدقتملادنلابيأ:(سابعنباقبرطنمو)هلوق-١
٠ةريثكدهاوشهلوهبدرفتعهنأكفهرمعدنعهدجأمثدحلاو

. ةمحرلانعدعبموبرقل ١ نعدورطميأ:)نوعلم(هلوق _٢

.نمكش:هيخأةروعىلإلاقوأ(هيخأجرفىلإرظننم)هلوق_ج
هوخأهيخأبدارملاو«ةروملاضبجرقلانأل{صوصخومومعاهنيبويوارلا

‘هىرسلاو"ةحوزرلاالإنيفلكملاعيمجنممارحتارودلالإرظنلاناف«“يدالا

امهلهة_كرلاوةرسلايفاوفلتخاو{ةكرلاىلإةرسلانملجرلاةروعو

:المأةروعلانم

«نيذخفلاظامتسمىلإرعشلاتبانم"دحنمناكاممرحملارظنلا:ريشبلاقو

ةروعكةأرملاعمةأرملاةروعو«نيفكلاوهجولاالإةروعلجرلالعاهلكءاسنلاو
.لجرلاعملجرلا

ديقتلايفو«مهلاهرهظأيأ:(سانللهتروعىدبأنم)هلوق-٤
قحتسيالةولجلايفاهرهظمنافكلذفالخمةوللاكحنأىلإةراشإسانلاب

۔لحوزعهلانمءايحللًافانمناكنإوىنعللا
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نمنمللانألاهففدككلذكوثةريبكةروعلاىلإرظنلانألديثيدحلاو
دنعدمتعملاوهوانموقضمبمعزو،ءالعلاضمبحرصكلذبوةركلاتامالع

ةءورلمراخسانلاةرضحيفوهو«رركتنإقسفلابجوبةريغصاهنأيعفاشلا

ءوضوضاقتناىلعحاضيالافهبلدتساو‘مهيلعدرثدحلاوةلادعلاط_ةسادف

.عأةناومدآيبنمنينلابلاجرفىلإدمعلاىلعرظننم

رعقلاراشااافءامام

يفأنب'ةيواممنعيننلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأ-١٣٥
٠ - ٠١ ..م۔َ.

دييرعشنمهصقلوانتف."جحماع"ربثملاىلعوهولاقنايفس

لوسرتمس؛٦كؤاملعنأ.ةنيدملالهأاي»:لاقف٠يسرَح

هذهلثمتذخانبحليئارسإونب"تكلهاعإ:لوقيةمهلل

`«مهؤاسن

جه٭+

باهشنانعأطوملايفكلامءاورثيدحلا:(ةبواممنعينلب)هلوق١
.لإ...جحماعنايفسيبأنبةيواعمعمسهنأفوعنبنمحرلادبعنبديمحنع
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.مدقتلادنسلابكلامقيرطنم(")لسمو(»يراخبلاءاورو
. ةنيدملابكلذوىةلعيبلاربنمينعي:(ربنملاىلعوهو)هلوق _٢

عبسةنسكلذو،هتلودمايأيفةربخآلاهتجحيأ:(جحماع)هلوق_ء

رخآو:نيمبرأوعبرأةنسهكلمتدمباهححةجحلوأ:ريرجنالاق،نيسمخو

.نيسمحوعبسةنساهجحةجح
دشوفاقلاضبيهو،("ةصقذخأيأ:(ةئملقلوانتف)هلوق٤

.هترثكمهوتلاهرمشيفةأرملااهديزترعشنمةلصخ:ةلمهملاداصلا
تالمهلانيسلارسكوءارلاوةلمهملاءاحلاحتفب("يبسرَحدييف)هلوق_ه

۔(٤»هنوسرحنيذلاريمألامدخموسرحلاىلإًةبسن:ةيتحتو

(١ يثدحلاقليممساانثدح:[رعشلايفلصولابا]يفيراخللاهاور(

يبأنبةيواعمعمسهنأفوعنبنمحرلادبعنبديمحنعباهشنبانعكلام نايفس
«“يسَرحدستناكرمشنمةمقلوانتو»:لوقيوهوربنملاىلعوهوجحماع

تكلهامنإ»:لوقيوهذهلثمنعىهني:"

٠»مهؤاسنهذهذختانبحليثارسإونب

ةلصاولالمفميرحتباب]يف١٦٧٩٣ملسمهظفلبءاورثيدحلااذهو)٢(
امنإ:رمممثيدحنمىرخأةياوريفو.٢١٢٧ثيدحلامقرو[...ةلصوتسللاو.

.ليثارسإونببذع

ليقو2ةهبحلاىلعلبقملاسأرلامدقمرمشةئصنقلا:هريغويمالالاق)٣(

:اسرففصيديزني“يدعلاق.ةيصانلارمش
'ملثظلايفام؛رصبتنيملاويهبيتيجاحنتنشَف“ةنصق"هل

هنأل"يسرحدحاولا«ناطلسلاسرح:سرحلاو(سرح)ناسللايفو)٤(

لهببهذتنأالإسراحلقتالويهيلإبسنفسنجمسا(سرحلا)راصدق
.سنجلانودةسارحلاىنعم
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يشيأو؟هذهلكللراكنالانعاوبهذنأيأ:)مكؤاملعنأ(هأوق_٩

؛لهاجتمألهجأقحلابعدصلانعمهتكسأ

هيفو.خلا..)ليئارسإونب(بذلعامنإ)ملسمو(تكلهامنإ)هلوق٧

كراكنالااوميضاذإمهرمأتحتناكنمنايصمبنوبنصيرمألابماوقلانأ

ز«نولعفياوناكامسنلهولعفركنمنعكوهانتيالاوناك»:ىلاعتهلوقهقادصمو

ينبككالهلاةمألاهذهىلعهفوحللسايقلابكلاورابتعالاهيف:رمعوبألاقو

كلهلمعبانتحابوجوهفو{هنأوفعيوأهقحتساهلثملعفنمنافلليئارسإ

.ملعأهللاوموقهب

نرعاطلاباب

ىلعالادهوعضووهلصأنعهباولدع(؟)نعطلانملوعافنزوبنوعاطلا
كلوهونجلانمكئادعأ"زخونوعاطلا»:وملاق«ءابولاكماعلاتولا
.هريغومكالاهححص«.ةداهش

امغإهزأىلع٭;لالدءاماهيطأوءأوهدالىلحصأولوصفلألدعأفهعوقويفو

وضعىلإمدلابابصناوءاوهلاداسفببسبناكولهنآل،نجلانمطنمنوكي

)١ ىلعليئارسإيبنماورفكننذلانعلا»:اهلبقو٧٩٥ةدئاملاةروس(

.«نودتمعباوناكواوصعاممكلذيميرمنباىسعودوادناسل

هباصأ:نيمطونومطموهف'لجرلانملط:لاقيو{نيعاوطىلععمجو)٢(
نمطم"لجرو،نبعطوهوةبتعنبمشاهيبأىلع"تلزن:ثبدحلايفو،نوعاطلا

:لاقودعللنمطلاريثك:نامطمو

صرقلانمءامسلا"قافآةربغااذإىجدرلل"فيشاكماجيهلايف'نيعاطم
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،ىرخأحصيو“ةراتدسفيءاوملانأل«كلذمادءاطألامعزاككلذثدحيف

ةنسءاجامبرو«ةبريحتالوسايقريغىلعانايحأ"يبوانايحأبهذبنوعاطلاو
امرو(١»ناويحلاوسانلاُمعلءاوملاداسفنمناكولو،نينسأطبأامروةنسىلع

امبرومهجازملثميفوهنمهبناجوهنمبيصيالوسانلانمريثكلابيصي
امو:رححنباظفاحلالاقيمهبقابهنمملسيودحاوتببلهأضمبنمبيصي

ةدنسملاثيدحلاقرطنمءيشيفهدجأملنجلامكناوخإزئنخسونمهنأركذي
:لاق،غلابلاليوطلاعبتتلادمبةروشنملاءازجألاالوةروهشملابتكلايفالو

يبأنبالنيعاوطلاباتكوأيناربطلاودمحأدنسلناجرلاماكآيفءازعو ايندلا

.(")اهنمدحاويفهلدوحوالو:لاق

اذإ:ليقناف دفصتنيطايشلاوناضمريفعقيفيكفنجلانمنمطلاناك
ريثأتلارهظيالوناضمرلوخدلبقنونمطيمهنألاتحاب:بيجأ؟لسلستوهيف

ردصينمطلاومهتدرمللفلاوديفصتلانوكينألمتحمو:تلق«هلوخددمبالإ

.ملعأهلاومهتماعنم

م

نموهامنإوثءاوهلاداسفنرمرك"ذامكنوعاطلاسيل)١(

ءاملاداسفابنورممتسلامرجأاماريثكو«نوعاطلامئارجببركلاهايمثولت

نيبنوعاطلاءابورشتنيودسفتفبرشلاهايميفنوعاطلاميثارجءاقلابهئيولتو
.رامتسالاونوعاطلا:ناحاتجمناءابومهكلهف،نيدهاجملاونيلهألا

رجحنبظفاحلالثمهدبلنجلازخوثيدحنأةنادمحنو)٢(

حيحصلاثيدحلاوثةروهثملابكلايفالوثيدحلاقرطنميشيف

.اليدبتاهلدجنالينلاةللاننسالوحيحصلامملافلاخيال
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ںوعاللافءاهام

٥ ّ ِج.َ

١ :ديزنبةماسالصاقوانبُدہسلاقةديبعويا_٣١

:لاق«؟نوعاطلايفلوقيةنعلللوسرنماتعمساذام»

ىلعلسرأ"رذجرنوعاطلا:لوقيهمس» .ليئارسايننمةفئاط
.٠هيلعاهولُخدتالفضرابهبمتعمساذإفى"كلبقناكنمىلعوأ

.«ثهنمأرارفاوجرخالفااهفناوؤضرايفمقواذإو

خ٭»»٭»٧٨

نرًعأطومايفكلامهاورثدحلا:)صاقويبأنبدعسلاق(هلوق-١

رماعنلرعهنلادمعنرمعىلومراغل١نعرظنل١يبأملاسنعوردكلانرىح۔

لوسرنمتممسام:ديزنبةماسألآسيهعمسهنأهيبأنعصاقويبأنبدعسنبا

ركذيفيراخيلاهاورو(ثيدملاركذو(:ةماسألاقف؛نوعاطلافةمتعهللا.

.مدقتلادنسلابكلامقيرطنمامهالك|بطلايفملسموليئارسإينب

ةاورلاضعبلعقووىباذعيأ:فورعملاىلعلازلاب(زجر)هلوق٢

ىلعسجرلاقلطيو:ليق،لوآلاظوفحملاولازلالدبةلمهملانيسلاب(سجر)
«نولقميالنيذلالعسحرلالعجو»:ىلاعتهلوقهنمو0ةبوقعلا"

كشلاب:(كلبقناكنمىلعوأليئارسإيبنمةفئاطىلع)هلوق_٣

ءاجامىلإكلذبراشأهنأكو،صخأليئارسإينىلعصيسنتلاوكيوارلانم
.ماعلبةصقيش
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.تأراستينعنيمباتلارافصدحأيميتلانابلسقيرطنميربطلاجرخأ

ليئارسإيبيفلبقأىسومنأو،ةوحنذلاباجحناك١0)ماملبهللاقيناكالجر

(١ نباهاكح.لحرمسامعلبو:)معلب)برعلاناسليفو( الو،ديرد

.باتكلاسوماق»يفءاجو««مهن»ىبةيناربلايفوه:تلقكايبرعهبسحأ
هيرقروتفنمروعبنباوهماعلب:٢٤٧/١()هخيراتوهنامسأوهتنليف«سدقلا
،ةنادميادحومناكهنأرهاظلاو،هليجيفاروهشمايبنناكو،نرهنلانييايف
هذهةموثرجنأنظيثيحليلخلاميهاربانطونمهنأل،بيجمبكلذسيلو
.يف«نيرهنلانيبام»دالبلاكلتلهأدنعةفورعملزبملتناك(ديحوتلا)ةدابعلا
.لحرلااذهمايأ

.هدصقتتراصوهنأشالعفنامزلاكلذلهأنسيبنلااذهتصعاذدقو

ابيلوأ،مهبةصتخمرومأنعمهلأبنتيلدالبلاءاحنأعيمجنمسانلا كرابيومهكر

.نعليلهيلإءاعدتساباؤمكلمقالابنأركذلابريدجوهاممو.هبشأامومهتاينتقم

ثهلنذؤيملفباؤملسرهيلعتمدقةليلهبرلأسفوهامأو،ليئارسإبمش
داعمث،كلذبهلحمسيملبرلانأحرصوقالاببلطضفرحابصلاناكامف

ابفةينهيلإلسرافقالاب ىلإبهذينأماملبلهللانذافلبقنمهيلإلسرأناك
اروثاهنملكىلعمدقيو،حباذمةعبسينينأهرمأهقيرطيفوهايفو2قالاب
ابف،ليئارسإكرابينأهرمأف؟هعنصيايفةننالأسمث،اشبكو عمسمىلعمهكر

مهوهموقوقالابنم .نمماملبهبفرطأناكامقالارسخو،هلوحفوقو

لكبهذوقالابظاتغاف،ليئارسإهلنمليلهليمتسينأةيفبهلسرعمايادهلا

.هتدلبىلإاهنم

ةرمتسملامهتانايلوملكلافبرحتوقاثيملامهضقنلليئارسإىبهلانملدقو:تلق
نعملكلانوفرحبةيساقمهبولقانلمجوممالمهقاثيممهضقتاهف»:ىلامتهلوقب

...مهنمآليلقالإمهنمةنئاخىلععلتطتلازتالو«هباورتكذامماظحاوسنو2هعضاوم

.«نونعاللامهنعليوهنلامهنعليكللوآ
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.يماؤأىتح:لاقف2مهيلعةللا'عدا:اولاقفهموقهاتأفماعلباهفيتلاضرألاديري

هيلاعجربملف،يبررماؤأىتح:لاقفايناثهولأسواهلقفةيدهمهونأفعنمتفزيبر

ىلعهبوعديامهناسلىلعيربراصف0مهيلعاعدف،كاهنلهركول:اولاقفُيشب

،مهكالههيفامىلعكلداس:لاقفكلذىلعءومالف،هموقىلعبلقنێفليئارسإيب

كاوكلهيفاونزبنأىسعف{دحأنمنمنتمالرهورمومهركسعيفءاسنلااولسرأ

نمهتنكم2هناكمباهربخأوطابسألاضعباهدارافكلملاتنبجرخنمتناكف

لجرءاجو،موبيفافلأنوعبسمهنمتاهف،نوعاطلاليئارسإينبيفعقوفاهسفن
,ًاميمجاهمظتنافةناهديأوامنعطفحرلاهعمونورهيبنم

.ىلإةناىحوأمهنايسعرثكاملليئارسإيبنأ:أدتبملايفقاحسإنباركذو

ةثالثنوعاطلاوأنيرهشودعلاوأطحقلابمهبلتبأنأامإ:ثالثنيباممهريخدواد

سمشلاتلازنأىلإمهنمتاهف«نوعاطلاراتخاف،انل"رتخا:اولاقفمهربخأف‘مايأ

.هعفرفهبرىلإدواد»عرضتف«فلأةئامليقو«افلانومسم

دارملاوهنوكينألمتحيف،ليئارسإيبريغيفنوعاطلاعوقودروو

ديعسنعمتاحيبأنباويربطلاهجرخأامكلذن{كلقناكنموأ»هلوقب

بضخمشاشبكمهنملجرلكحبذينأليئارسإيبيسومرمأ:لاقريبجنب
ةنانإ:اولاقفكلذنعطبقلامهلأسف{اولعففهبابىلعهببرضيمثهمديفهفك

نوعرفموقنمتامدقواوحبصأف؛ةمالملاهذهبهنموجننانإواباذعكيلعث

نئلكدنعدهعامبكبرانل"عدأ»:ىسوملكلذدنعنوعرفلاقفثافلأنوعبس

.مهنعهفشكفاعدفيةيالا«زحرلاانعتفثك

نيذلا»:لاعتهلوقيفنسحلانعريرجنباوهريسفتيفقازرلادبعجرخأو
مهللاقفنوعاطلانماورف:لاق2توملارذح“فولأمهومهرايدنماوجرخ

.نوعاطلاعقونملوقنلايفهيلعانفقونممدقأف،مهلاجآةبقباولديلمايحمثاوتومهنلا

نمهب .مهريغلكلذدعبرركتو،نوعرفةبمقيفمهريغنمو©ماعلبةصقيفليئارسإيب
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اهيفوهوضرألاكلتاولخدتاليأ:(هيلعاهولخدتالف)هلوق_٤

اللو،شيعللبيطأوسفنللنكسأعانتمالانآلو،رطخىلعمادقإوروهتهنآل
هيفمولالابنمهسفنأاوموليالئلاييدأتكلذنعاوهنف،هنعيهنملاموللايفاوعقي

.هلحأمهنمدحأزواحتيالضعهانلاويفال١نأل

رختالف(هلوق_ه الئلو|ردقلانمرارفهنأليأ:(هنمرارفاوح

بيدأتلوألايهناف«مهزبتنممدعبىتوملاو،مهدقفتينممدعبيضرملاعيضت
رومأمكلاملانمرارفلاناليدشتوه:ليقو،ملستوضيوفتيناثلاو2ملعتو

.ملعأةناو2هانعمملعيالوهيف"رسلوهفاذهنعيهندقوهب

١ نأ١سسابع:مامرعديز:ررياحرعةدسعوأ٣٧٣ سابعنبانعديرنبرباجنعهديبعوب

_؟غْرَسبناكاذإىتح"ماشلاىلإجرخهنعللايضرباطخلانبرمع

يضرحا“رملانةديبعوبأ:؛دانجألاءارمأهيقل_ماشلابعضوموهو

اوفلتخافماشلاضرأيفعقوثءايَولانأهورخأو6هباصأممهنعللا

لاقو٠«هنععجردنأيرالورمالتجرخ(:مهضعبلاقف

نأىرنالو:هللالوسر"ںاحصأو"سانلاةقاكمعم»:مهضمب

نبالاق،«ينعاومفترإ»:رمعلاقفؤ«هابولااذهىلع٢همدقت
٠.مء..ه - -٠

مهراشتسافمهنوعدف٦«نيلوالانرجاهملايلعدا»:رمعلاقف:سابع

ةلثمهللالوسرباحصأوسانلاةيقبكعم»:مهضعبلاقف5اوفلتخاف

تجرخ:مهضعبلاقو،«ءابولااذهىلعمهمدشتنتنأىرتالو

؛اوعَّفتراف.«ىنعاوعفترإ»:لاقف5«هىععجرتنأىرنالورمألا

_٨٦ _



ليبساوكلسفمهراشتساف5مهشوعدف«راصنألايعدأ»:لاقم

راف«ينعاوعفترا»:لاقف5مهفالتخاكاوفلتخاونرجالا .،اوعف

«`حتفلاةرجاهمنمو٨شيرقةخيشمنمانهاهناكنميل"عدأ»:لاق

سانلابعجرتنأىرن»:اولاقفنالجرمهنمهيلعفلتخملفمهتوعدف
:سانلايفرمعىدانف5«ءابولااذهىلعمهمدقتالو

!هيلعاوحبصأف"٠رهظىلع""حبنصمإ»_
»؟3هللاردقنمارارفآ«:ةديبعوألاقف

هللاردقنم"رفن"معن!ةديبعابأاي'"امهلاقكريغول»:رمعلاقف

.«٨هللاردقىلإ

يف'؟بّرنتمناكو،فوعنننمحرلادبعءاج:سابعنبالاق
ةلهللالوسرتعمس{ا٨أرلعاذهنميدنعنإ»:لاقفهتجاحضب

متنأوضرأعقواذإو،هيلعاومدقتالفضرأهبممعماذإ:لوقي

«٠هنمرارفاوجرخالفاه

'فرصنامث""هيلعىتأوعهللادمخ:لاق

« × » »
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يراخلاوآطوملايفكلامءاورثيدحلا:(سابعنبانع)هلوق_١

.هريغوكلامقيرطنمملسمو

"عبسةنسليقو{ةرشعينامتةنسيفكلذو:(ماشلاىلاجرخ)هلوق٢

ةلمهلانيملاحتفب،ساومعنوعاطناكو،ةيعرلالاوحأدقفتيلجرخاغإو،ًةرشع

رفصومرحميفماشلابعقووءاسأومعهنآلهبيمسو«ةلمهمنيسففلأفملاو

هوربخأفدانجألاءارمأهيقلغرسبناكاذإىتحجرفنرمعىلااوبتكفعفترامث

ركذاموحنىلعهباحصأرواشف{ناكامدشأكماشلاضرأيعقوءابولانأ

.سابعنبا

:ةمجعمنيغوروهشملاىلعءارلانوكسوةلمهلانيسلاحتفب(غ"رَس)و٣_
ةدسعوأاهحتتفاةنيدميه:ليقو،همدعوفرصلااهيفزوبحبكوبتيداوبةبرق

.ةلحرمةرشعثالثةنيدملانيبواهنيبو،تالصتمةيباجلاوكومريلاويهو

ماشلامسقرمعناكو،دنجعمج:حتفلاب(دانجألاءارمأ)هلوق-٤

دنجنيربتقودنجنيطسلفودنجقشمدودنجصمحودنجندرألا:دانجأ
نبادلاخوحارجلانبرماعةديبعوبأدانجألاءارمأف2اريمأدنجلكىلعلمجو

دقاوناكو،صاملانبورمعوةنسحنبليبحرشونايفسيبأنبديزيوديلولا
.ماشلابمقودقءابولانأهوربخأوهمودقدنعباطلانبرمعاوقلت

،نوعاطلاوه:هدمنمحصفأهرصقوزومهم(ءابولا)وه

.مهمدقتلمهمَدقو،نيتلبقلاىلإاولصنيذلامنيلوألانيرجاهملابدارملاو

.ريسفتفطعهيلعهدمبامفطعوةباحصلايأ:(سانلاةيقب)هلوق٦

يأ:لادلاركوفاقلانوكسوةيقوفلامضب(مهمدلقت)هاوق٧
.ءابولااذهىلعنيمداقمهلمجت

. نسلايفنمطنموهوخيشعمج:ميلاحتفب(ةخيشمنم)هلوق ٨
اوملسأنذلامليق:مجلارسكوممامضب(حتفلاةرجاهم)هلوق_٩
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حتفلاةملئسلممهليقو،هدعبةرجمالذإ(حتفلاماعيأ)هماعاورجاهوحتفلالبق

ةخيشممهيلعقلطينيذلامهنأل:لاقضايعهرهظتساو،هدمباورجاهنيذلا

عطقنانإوةروصرجاهمهنألحتفلادعبةنيدملاىلإل"وحتنمىلعقلطأو،شيرق
.رجاهيملوةميماقأنمممهريغنعًازارتحاحتفلابةرجملاكح

رسكوداصلانوكسوملافب("حبنصلمينإ)هلوق٠ .ةفيفحلاةدَتحوملا

وملارسكوةلمهملاداصلاحتفبو .حابصلايفرفاسميأ:ةليقثلاةدح

ةلحارلاىلعرهظلاقلطأو،ةلحارىلعبكاريأ:(رهظىلع)هلوقو-١١

امغإو٤لكلاىلعضعبلامساقالطإنملسرمزاجموهف،اهنمبوكرلاعضومهنأل
مهقفاودقو،ةبرجتلاونسلالهأمهنألونيدسمللطوحأهنألةخيشملايأربذخأ

:نييعرشنبلصأىلع"ينبممهفالتخايفنيتفئاطلادنتسمو،سانلانمريثكهيلع
.ةكلهتلاىلإديلاءاقلإكرتورذجلايناثلاو،هردقوةنلاءاضقلميلستلاولكوتلالوألا

نيلتالاألةلاقلاكلتبكنمىلوأناكل:(اهلاقكريغول)هاوق_١٢
يمتاليهوأكلثم ىنملاو،باوجىلإجاتحتالو .رذمليكلذلاقاذإهلمهفالنممكربغنأ

يذلاءالبلانمرفنيأ:(ةياردقىلالاردقنمرفنمعن)هلوق-١٣
ةيحانلالهألةنااهردقينلاةمالسلاىلاةيحانلاكلتلهأىلعهلزنأوةللاهردق

سيلناكنإو،ةروصلايفهبهبلرارفلامساعوجرلاىلعقلطأو،ىرخآلا
؛لضئألالوزندنعهلقعوهمهفبقثوبزممةروشمهيفوثيونعمالوايعرشارارف

نمطينأالو«هفناخنمبيعينأاهفنيلئاقلادحألزوجسالداهتجالالئاسمنأو.

هيلعناكةنسلايفالوباتكلايفركذاهلسيلةلزانهبتزناذإمامالانأو«هيلع
ىلاليماهيلمفليلدبمهنمدحاوتأيملناف،مهرواثيويأرلايوذعمجنأ

.عامجالاهبجويامإوامكحبجوبالفالتخالانأهيفو،ءاربامبذخألاوحلصألا

.ةروشملارضحممهنأيني:هتجاحضعمبيف(ًايغتمناكو)هلوق١٤

ايفمدنعروصحملانأيلاةراشإهيف:(املعاذهنميدنعنإ)هلوق-٨

_٣٨٩



.يذلا:دعلاقيقدنبالاق3يأرلاضحميلادنتسيامنودنتمدمحهبءاج

رتي ضرمتهيلعمادقالانأمودقلانعيبنلاورارفلانعيهنلافيدنعحنج

وأربصلاماقملىوعدلانمبرضهيفناكامرو2هيلع.ربصيالهلعلو2ءالبلل

امأو؛ققحتلادنعهيلعتبثتالاماهاوعدوسفنلارارتغالكلذعن،لكوتلا

لواحبنمةروصباروصتم،بابسألايفلغوتلابابيفالخادنوكيدقفرارفلا
رمأفرارفلايففاكلاعقياكمودقلايففلكتلاعقيف،هيلعرادقاجةاحنلا
.(١)يففلكتلاكرتي

دابتجاوهداهتجاةقفاومليأ:(هيلعىنثأورمعةنادمخل)هلوق-٦

.يونلاثيدحالةباحصلامظعم

ىلعيوقليلدثيدحلاو2ةنيدملاىلاعجريأ:(فرصنام)هلوق-١٧
اولوقيمفةباحصلانمميظععمجرضحمبناكهنأبدحاولاربخبلمعلابوجو
.ملعأةناو،ةفاكلاربخلوبقبجامنإودحاوتنانمحرلادبعل

_
. رارفلاومودقلايففلكتلاكرتبيأ )١(

_م.



ءارهتلاغرعباب

777مء7ء

١ لاق:لاقهررهف١نعراجنعهديبعوا_٣٢٣

"قيرفلاونوطبملاونوعطملا:"ةسمخءادهشلا»:يلوهللالوسر
.«هللاليبسيفديهشلاومدهلابحاصو

ه»×«

{كانههحرشمدقتدقوداهجلاباتكنمءادبشلاةدعيمدقتدق(١ا)ثيدجلا

نأديؤيثلذوثءادهشلاةلمجنمهنأنوعطلاركذانههركذنمدارملاو

.عأةناوكلذيفمالكلامدقتدقو،نجلانمانئادعأزخونمنمطلا
نكيملنإ»:هلوةبمتلوسرلااهرسفو(ةسمخءادهشلا)هلوق_١

.«لياقنذإمهففيسلابلتقنمالإيتمأنمءادهشلا

(١ سماخلاثيدلا٣١ص|سدقلابةااثلاةماطلا]عوبطلادنسلافوهو(

٠داهجلاباتكنم

_م١٩



كعولاوىمنايف

بلقلايفلمتشتةرزغةرارح:رصقلاوملاديدشتوءاحلامضب)ىَسللا(

:(١)نايقيهو{ندللاعيمجىلإقورملايفمدلاوحورلاطسوتبهنمرتتنتو

ديدشلاضبقلاوأس۔ثلاةرارحةباصاوأةكرحوأمرونعةثداحلايهو(ةيضرع)

؟ندلاعيجنخسياماهن.مةدامنعنوكتوعاونأةنالثيهو(ةيضرم)و،اهوحنو.

ةثالثىلاهتياهنو،موييفابلاغعلقتاهنألمويىمحيهفحورلاهةلعتأدبمناكناف
دىمحيبفةيلصألاءاضعألاباهقلمتناكنإوىمايأ اهقلعتناكنإو{اهرطخأيهو(")ق

١ :ىلإاهعاطقناوةرارحلاعافتراةدمرابتعابمقتفثيدحلابطلايفامأ)(

محلبنأكلذو،عبارلامويلايفاهنايتإيهوعبرلاىمحكةمطقتموةرمتسم
اذإىجلاهتّبغأ:لاقي؛“بفلاىحو«عبارلامويلايفمحمشكنيمويكرتيوموي

:ةثالثًاماسقأمقتةيلمعااةهحولانمو،رخآهتكزتوامويهتذخأ

.(ةيبصعلازكارملاويغامدلادهجلاوعزصلاىمحك)ةيبصعىمح۔١

ىمحىلاءابطألااهمسقيو،اددعتايجلارثكأيهو:ةيممستىمح_
يتاذممستىمحو(نيرزبالاونينيكيرتسلالثمينجأمسنعةئشان)بيرغممست
.(ضبقلاولوبلاوومنلاوداهجالاىمحوةيرطقلايماك)ندبلاهدلوامممسلانوكيانيح

جلامتو،ةكاتفلاميثارجلالمعنعةثشانةيموثرجوأةدممىمح_

عافتراجلاميو،(ةيمزنامورلا)ةيلصفلاةيثرلايفتاليسيلسلاوةبرالمايفنينيكلاب
نريغريتنألاونربيتنألاونينيكلالثمبيوضملاقارتحالاصاقنابةرارحلا
.اهوحنونبتسانغلاو.

هلظلغاليذلا:قيقدلاو،ضماغ:قيقدثيشو(ققد)ناسللايفو)٢(

رطخأنهو.:'تلق،ق"ذلاىمحهنمو0:هلثمرئكلابقدلاوىمضلابقاق"دلاكلذكو
.ءابصحلاوسوفيتلاىمحتايلا
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ةروكذلاعاونألاهذهتحتوةمبرألاطالخألاددعبيهو5ةينتفعتيمسطالخلاب

٠.بيكرتلاودارفالاببسبةريثكفانصأ

:ليقو،ريسفتفطعىحلاىلعهفطعف{ىجلاوهليقف(كعولا(امأو

.ملعأةناوءهلككلذركذمدقتدقو١50)اهثنم:ليقوىجلاملأوه

ءاىماءافلافءامام

'يردلاديدسيفأنعديزنبرباجنعةديبعوبا-١٣٤
77.۔.,؟.٢ت.١).۔هتالح١.؟

خه»٭\«

ينكلامهاورثيدحلا(يردلاديعسيبأنع)هلوق-١ (')يراخيلاوأثطولا

ةئلناعوجيدخنبعفارثيدحنًماضرانيخيشلادنعوهورحنلاث,دحو٬نسمو

.اهريغونيحيحصلايفةريثكقرطهلونبنمؤااما

ةلمهم.7ةمرتحتل١نوكسوءافلاحتفب)ننهجحيفنمىجلا(هلوف۔۔٢

هدجمآلا:اضيأكلعةولاو،ندايفاهمجووىجلاىذأ:ليقو)١(
.بعتلاةدشنمناسنالا

نملوالاثيدلاوهو)نجحبفنزمىجلاںاب(فيراخلل١هاور(٢)

يثدح:لاقبهونبايثدحنابلسنبىيحانثدح(:هنفهدنسو،بالااذه

حيفنمىجلا»:لاقةكتعينلانعاهنعةنلايضررمع.نبانععفاننعكلام

.زج"رلا:انع"فشك|:لوقيةنادبعناكوعفانلق.«ءالابادؤفطأفمنهج



اهنالنينمؤمللريشبونيرفاكللًريذنايندلاىلإتلسراءهناروفواهرحعوطسيأ

اهروهظةناردقمنهجراننمةمطقمومحلامجيفلصالابهللافءمهبونذلةرافك

اهرهظأةشجلاممننمةذلألاوحةرفلاعاونأناامككلذبدابدلاربتعيلاهضتقتبابسا

ةميبطلاةرارحلامتشاهبش:هيشتلابابنموهليقوةلالدوةربعرادلاهذهيفةللا

رانلارحةدشىلعسوفنالهيبنتهيففمنهجرانبهلةبذمموندبلنةييذماهنوكيف

ىتح):هلوقكاهيبشنوكتىتحةئينايبتسبل(نم)"يتيطلالقىلوألوألاو

ىتجلايأةثيئآدتباامإىبف(رجفلانمدوسالاطيملانمضيبالاطيحلاكليبي
اذهىلعلديو:لاق5اهنمضمبيأةيضيعتوأكمنهجحبفنمتلصحوتأثذ

اهلنذأفاضعبيضعبلكأبرايتلاقفاهبرىلارانلاتكتشاحرحصلاينامليوأتلا

اهحيفنمرثأفيصلاةرارحنأامكففيصلايفسفنوءاتشلايفسفننيسفنب
.ىنحلاكلذك

همومضمةزمهاهدمبءآملارسكوةزمهلاعطقب(ءاملاباهفلطأف)هلوق_

نراكلاوجازملاونامزلابقرليامىلعالسغوًابريشدراللاءاملاباهترارحءآفطابرما

ريغنمةلعلانكامأىلاهتفاطلبلصيفهتلوهسلغاسنيبطردرابلاءآلاناكلذو

.قو،ضعبنود)١(تايمحلاضعبيفوهامنااذهو،ةعيبطلاةنواعمىلاةجاح

.ةدراباهضعبوةراحدالبلاضعبنالناكماكلذكوضعبنودنامزالاضعب
.يذلاو،حلصيالاماهنموءابداربالاهلحلصياماهنم:عاونأىجلا:نالصاحلاو

امنينكلابجلاعت(ةبراللا)ةيغزرملاىملانأىلإريثيثيدحلابطلاو)١(
اذهءابطاريثيو،تاليلتسلابلصافملاضارمأيهو(ةيمزتامورلا)تايث"رلاجلاعت

تدبةرارحفيفختبيوضعلاقارتحالاصاقنالةديدشلاتانيجلاضعبئفرصملا
«لولبمجيسنبمومحملافلبوأةدرابلاتامامحلاليتسابكلذو2هديربتبمومحملا

امو،يوبنلابطلاهبءاجاموهو تامومحمللءامسأنيقاطنلاتلذةيطلاهفسصتتناك
:.ءاسنلانم

_.م٤٩



!كهبيجومومحملاندبنيب؛شرينأحلصيامهنمفاضيأفلتخيءآملابهدارباحلصي
جاتحماماهنموكلذزواجمالفءاقسلانمهردصىلع:رطقيواينآلاءامساثيدحيف

رثكأفةرمىرالارهنل١فهسانناىلاوأهندبرئاسوهسأرىلعءآلاصىلا

فيصلاوءآتشلانيبيواسبالفناكااونامزلاوجازملاوضرملاعونفالتخابكلذو

احايتحامولعلارثكأنمبطلالعناكشاليرزامالاق،زانجحلاوماشلانيبالو

يهلءآدريصيمشةعاسيفهؤاودءيكلانوكيضيرملانأىتحليصفتلاىلإ

لثمو«4-العريغتيفالثمهجازميمحببضفكهلرضرعيضراعلاهيلتيتلاةعاسلا

ءافشلادوجومزليملةلاحيفءيشبصخشلاءافشلادوجوضرفاذافريثككلذ

هجالعفلتخيدحاولاناىلعءابطألاعمجاو)١(لاوحألارثاسيفهريغلوأهلهب

.عابطلاةوقوفولألاريثأتلاومدقملاءآذغلاوةداعلاونامزلاونسلافالتخاب

١ 3 . .7

ءامساناريبزلانبانعديزنبرباجنعةديبعوبا-م
د.717ء7.ص

4.صنوءاملاذخاتوامفوعدن"تمحدقةارماب"تس|اذإركبياتنب

٤ . . ٥/هتااے>ِ . .٠١
.ء'1اياهدربناانرهيةاكعتالوسرناكتلاقو)"اهيَجنابواهنه

خههه

كريبزلانباقيرطنمةخسنيفو(ريبزلانبانعديزنبرباجنع)هلوق-١

رزلانبابدارملاو،رباجطاقسابرببزلانباقيرطنمةديبعوبأىرخأيفو
.ريبزلانبةورع"

نافعرابلاملسملابيبطلاةراشتساضيرملالهأىلعو)١( تاضالتخاضارمالل
.ءاوداهنملكلواهميممتستت

_٩٥ _



ةمطافنعةورعنبماشهنعملسمويراخبلاوأطوملايفكلامءاورو
يأتنبءآمسانارذنملاتنبةمطافو،هركذمشركبيباتنبهمسانارذنملاتنب

ريبزلانبرذنملاهمعتنبيهوماشهةجوزرذنملاتنبةمطافو،هركذمشركيب

.اهتدحءامساو

. لومفمللاينبمةزمهلامضب:(تيتأ)هلوق _٢

. ةددشمميملاحتفوءآلامضب:(تتح٣)هلوق _٣

نيبيأةدحوملارسكوةئيتحتلانوكسومحلاحتفب:(اهبيج)هلوق

.اهدسجواهقوط
ةناوريفوءارلامضوةدحوملانوكسونونلاحتفب(اهدربتننأ)هلوق_ه

ديربتلاةفصءآمسالمفيفو)0١ةددشلاءآرلارسكوةدحولاح:فونونلامضب

ىعداو،هريغنمودارلابملعأيباحصلانالهبرسفنامىلواوهو«ثيداحالايفقلطاا

لبوأتوهو{لمعلاسنجنمءآزجلانأوءءآلابقدصتلادارملانأيرابنألانبا
.ملعاهللاوديمب

برلاىحص"يفءامام

التلاهنعهللايضرةملاعنعرباجنعةديبعوبا٦١
"امهيلعتلخدف6لالبوركبوبأ"كعوَةنيدملاويلالوسر"مدق

ءارلارسكوءابلانوكسونونلامضب(اهدرنأ):ةاوريفو)١(

هتدآربو،دوربموهفاناهتدَرَبو«َہضلابءيشلادرب:هحاحصيفيرهوجلالاق

(”هةدةربأ)حيصفلانموتلق؛ةئيدرةغليفًالإ(هتدربأ):لاقيالو5ديربت

.ادرابهاقس:هلًدربأو5ادرابهبءاجىنعمب

-٣٨٩٦ _



:لوقيىجلاهتذخأاذإركبوبأناكو"؟كدجتفيكتبأايتلقف

ِهنمن“كارشنم"ىندأتوملاوهلهايف"حبصم»يرمالك

:لوقيو"6١هتراقععفريىجلاهنعتملقأاذإلالبناكو

ليلجواث"رخذايلوحو'"داوةليلنتيأله'"يرمشَتيل١الأ
ُليفطو٧ةماشيل١٦١نودبيلهو(٢)ةّسحَمهايمأموي"ندرالهو

هتربخأفةلمهللالوسرىلإ"تثجف:اهنعهللايضرةشئاعتلاق

٢٠كرابو'٩ابحُحَصوةكانتحكةنيدملاانيلاببحمهللا:لاقف

.ةفحجلايفاهلعجاواهامح!٢7اهعاصقانل

رلالاق (ليفّطوةماش)وتوّسصلاةريقَسلاوتبن(ليلجلا):ميي
.اهنمديربىلعةكملفسأبقوسةتحو،ةىلعنافرمشمنالبج

هجهجه+

هلجرترقلعالجرنأريبعتلالصاو،هتوصيا(هتربقععفرب)هلوق)١(

ىهتريقععفر:ليقفهتوصىلعأباهيلعىكبوةحيحصلاىلعاهعضووةريقعااعفرف
نملكلليق:يرهوجلالاقو،“ةريقعءانفلابتوصلاريص"ىتحكلذرثكمم
.ءانفلابدقيملوةريقعهتوصعفر

ملاوةحوتفلاميلابةطوبضمةينبنويلايراخبلاةخسنيفاذكه:ةتيجم(٢)
نإ:طيحلاسوماقلايفوجلاحتفوميلارسكبينالطسقلايفيهو،ةروسكللا
.رسكتدقوةحوتفهنملااماو،طقنحتفلابمجلا

٣٨٧٩٧ __



مو.

دبعنبرباجتمسلاقديزنبرباجنعةذيبعوبا-٧

لوسر""“يبارعاميابلوقيللا .ثيدحلا..كّعو"يبارعالاباسأفولومثا

»«»«هخ+

.ملسمو(١»يراخبلاوأطوملايفكلامهاورثيدحلا:(ةثئاعنع)هلوق_١

يتنثالنينثالامويكلذوةنيدلاىلاًارجاهثميأ:(مدقال)هلوق_

هللاضرأَأب"وأةنيدملاتناكو،لاوقالادحأيفلوالاعيبرنمتلخةرشع

نأدارأواهلخداذإناسنالاناكوةيلهاجلايفافورعماهآبوناكو:ماثهلاق

ولاىلعولعهمودقضايعلاق،رامحلاقهنيامكقهنف٬قهنإ:ليقاهئابونمملسي ءآب
.١.حر۔....

ةنيدملابيذلاو،‘نوعاطلاوعبرلاتواايوهامنإىہنالانال{هنعهيهنةحصعم

نآليهنلالبقناكةنيدلاهمودقناوءابرغلانمريثكهبضرمًامخوناكا

.ةنيدلابناكىبنلا

.ح"يأنيملارسكوواولامضب:(كع"و)هلوف_س

يفملمينلاتنذأتساامدعبكلذوةدايماليأ:(ايبلعتلخدف)هلوق٤

.باجحلانهباعبرضي"نألبقكلذناكو،اهتدايع

يناثلاثيدحلا(منهجحيفنمىتلاباب)وبطلاباتكيراخبلا)١(

ةمطافنعماشهنعكلامنعةلسمنبةللاديعانثدح(:هدنسوباللااذهنم

دقةأرملابتيتأاذإ«تناكاهنعةناىضرركبييأتنبءامسأنأ:رذنلا,تنب

ةلالوسرناكو:تلاق5اهبيجنيبواهنيبهتتبصفءاملاتذخأ5اهلوعدت،تمح"

يراخبلايفهظفلبنوكيثيدحلاداكيو(.ءالاباهدربننأانرمأيم
.ملسمو

_٣٩٨ _



كسفندبتفيكيأ:مجحلارسكوةيقوفلاحتفب:(؟كدبتتفيك)هلوق_ه
.كمسجدبتفيكوأ

يأهليقثلاةدحوماوةلمهلادامسلاحتفومملامذب:(حٌبَصلم)هلوقو٦

:هللاقيدارملاليقو5ةادّتفلابرثوهوحوبنصلاىقسيوأاحابصتولاب”باصم

.ريحلابةناثحتبصة
. برقأيأ:(ىندأ)هلوقو ٧

ىلعيذلالمنلاريس:ءارلاةفخوةمجعملارسكب:(كارشنم)هلوقو-٨

رمعركذو«هلجرلهلمنكارشنمهيلابرقأتوملانإىنعملاو،مدقلارهظ ةبعشنب
لثمتوراقيذموبهلاقورايسنبةلظنجحلزجرلااذهتأةنيدملاراخأيف

.قيدصلاهب

:ماللارسكوةزمهلامغبةناورينوماللاوةزمهلاحتفب:(تملقأ)هلوقد

.ىجلاهنعتلازو(١)تفكيأ

: ةيتحتلاذوكسوفاقلارسكوةلمهلاحتفب:(هتريقععفرب)هلوق _٠

هتوصعفريأ:هريغلاقو،توصلا:ةربقملا:عيبرلالاق،ةلوعفمىنعمبةلبعخ

رنأهلصأ:يمصألالاق«ءانغوأءاكي لمحوىرخآلاىلعاهمفرفهلجرترقعناالج
لاق،هلحرعفربملنإوهةربقععفر:لاقيؤهتوصعفرنملكراصف0حيصي

. اهلصأريغىلعتلمعتسايتلاءامسألانماذهو:بلعث

. حاتفتسالاةادأ:ماللاةفخ(الأ)هلوق ١١

يلعقيلهملعأيتيل:ىنعملاو،يروعتنيأ:(يرعشتيا)هلوق١٢_
ىلإ..ةكمبتيملانمبلطأام .هرخآ

.ةكميداويأ:(داوب(هلوق١٣

ءالارسكولاذلانوكسوةزمهلارسكب(ريخذل)هلوق١٤

.«هتريقععفريهنعَم_لئقأاذإلالبناكوم:يراخبلاةاورو)١(

۔مصه٨-



.ةبيطلاةحئارلاوذ)_١©ةكمشيشح:نبتمحملا

('صاصتخ)هبيثحبفيعضتبن:ةروسكسمالوةحوتفممحم(0")لي.لَنج)و
"الخلانمناتبنليلجورخذا:رمعوبألاق،مامنلاهناليقوزاهري:وتويلا
.اهريغيفنادجوبناداكيالاهتيدوأوةكمنانوكيةحئارلاابيط

. ةفيفحللاديكوتلانونبدرأ:("ندرآ)هلوق ٥

نملايمأىلععضوم:مجحلارسكبوةددنملانونلاومجلاحتفب(ةئنَم)و

ديربىلعةكملفسأبقوسةثنحم:عيبرلالاقو{ةيلهاجلايفقوسهبناكةكم

.اليمرشعانثاديربلاو«اهنم

. نرهظي:ةفيغجلاديكوتلانونب:)نو"دْي-{(هلوق ١

ةلمهملاءاطلاحتفب)ليفط(و0ففخممموةم>مم:)ةماش(هلوق٧-

.لاقاذكو0ةنحمىلعنرافرشمنالبحليفطوةماش:عيبرلالاق.ءافلارسكو

وحنىلعةكمبرقبنالح:رثكألالاقو{ةكمنمديربىلعدازوًاضيأهريغ

اهلعتفقوواهبتررمىتحنيلبجاهبسحأتنك:يباطخلالاقوحابنماليمنيثالث

.نيلبجلابرقبنينيعلانألاتحابعمجويليهسلاهاوقو،ءامنمنانيعامهاذاف

.لالباهبلثمتفةكمنمةعازخمهتفنامامهدشنأيمهرلابلاغنبركبلليقناتيللاو

4 هءاعدهللاباحتساف:مهضعبلاق:)ةنيدملاانيلابسحمهالا(هلوق ١٨

. اهََحنمةنيدملاىأراذإهتبادكرحسناكو0ةكمنمهيلابحاتناكف

قاقدنفدنملصأهلرخذالا:يرونيدلاةفينحوبأيبرملاباتشملالاق)١(

ةرمتهلوثًابوعكرغصأوضرعأهنأالإنالوكلالسألثموهو،حيرلاريفد

يفتبنتيهو«بيطلايفرخ"ديفنحطيرنصأوقرأهنأالإبصقلاحساكماهنأك
.بشلافوفتويبلااهبفقسيو0ةدرفنمةرخذالاتبنتادقو،لوهسلاونوزملا

۔قاذعأهلراصيأ:(اه'رخذإقةذلعأو)ةكمةفصيفثيدحلايفو0ةدئازاهتزمهو

فيعضتبنوهو;ةزايجحميةيلاليلجلاو(للج)برعلاناسليفو)٢(
.ةليلحهتدحاو{تويىلاصاصخهبيشح

_ .٠ع



. ءابولانميأ:(اهححصو)هلوق ٩
:ةمبرأعسيليك:(عاصلا)و5"دزومثأيأ:(كرابو)هلوق٠

عاصلانألعاسعبرزاجحلالهأدنعو٬ثلثولطروهوليكضلابهدلاو{دادمأ
.ثلثولاطرأةسمخمدنع

: ةفحجلاىلااهامحل“وحيأ:فاقلامضب(لثقناو)هلوف ٢١

نينثاىلعةمماجةيرق:ءافلاحتفوةلمهملانوكسومجلاحتفبةفئحلاو

اذلو.دوهلانكسمذئموبتناكوةمعيهَمىمستتناكو«ةكمنمالمنيئنالثو

.نيذسمللوكالهلاو١()ضارمألابرافكلاىلعءاعدلازاوجهيفو«مهيلعهؤاعدهَحوت

`"إابثامنمدحأبرديالةئيبو.ذئموبنما؟ااهنافةبيجعةزجعمهيفو{ةحصلاب

.ملعأهللاوطقسومحالإرئاطاهبرمعالومح

نمةعيبلابابيفمدقتدقثيدحلا(يبارعأعياب)هلوق-١ داهجلاباتك
لضفاهءابونأوةنيدملاءابونايبانههركذنمضرفلاو،كلانههحرشمدقتو

عياب»:ثيدحلاصنو2اهلهأل }كّتعويبارعألاباصأفتلعةننالوسريبارعأ
“ةيناثءءاجمم«:ك"

.اهبيطكسمتواهثبخيفنتريكلاكةنيدملاامإ:لاقفيبارعألاجرخ،هلىبأفةثلاثو

ءاقلابلبءاعدلابنيذسااوبرهلانيبضارمألانورشنيالمهنافرافكلاامأ)١(

هنلامهلتاقتوللميئارجحماهنون"وليفمهراهنأومهرابآومهنامنويعيفةكاتفلاےئارجلا

..مهءارضغدابأو

مهو،ليبتعيباوجرخأقيلعلانأيبلكلانبامعزو،ةفحجلايأ)٢(
مهفحتجافليسمهءاجةميهماهمساناكوثةفحجلااولزنفبرثينم«داعةوخإ

.ةفحنجتيهسف
٢٨ - م _٤.٠١



كعولاىع:بذرراينءاجام

هللالرأ:ت.اصلا‘&.ة٤.بل_ وسرلنبداب۔عنرعميرلا١٣٨

(ثيدحلا).١كعووهوليربجهانقرةنع

يضر"ةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ٩-

هسفنىلعأرقي"ىكتشااذإناكةلمهللالوسرنأ:اهنعللا

ومل ايعهيلعأرقأتنك"عجولاهيلعدتشااملفء"و'نيتذ

.اهتكرباجر"هديس"سمأوُثشنأو

.قاصإريغنمقدصبيأ:تشني:عيرلالاق

رم7ع

نملجرنعينغلب:لاقراجنعةديبعويا_)؟٠

لاةدشنم"هيلإىكّحنشافةلقًينلاىآةباحصلا هللاقف"مجو
هلةزعبقو١١١نا7عبس١٠كيميب-(لوهالوسر

يذمرتلاويئاسنلاودواديبأدنعسابعنباثيدحثيدحلااذهىنمميفو)١(

عبسهدنعلاقفهلحأرضحماضيرعداعنم:لاقهنأةلينلانعهنح

كلذنمةناهافاعالإ(كيفشينأمظعلاشرملاةبرمظعلافالأسأ)تا"رح

هيفملكتدقو2يتالادلابفورعلادلاخوبأنمحرلادبعنبديزانسإيفوڵضرملا
ءاعدلابابحتساىلعلديامثيداحألانمكانهو3متاحوأهقثوودحاوربخ

.هنيعرشوضيرملل
_ ٢.ع



٠.م.... .وق٨٧8

ناكاميعهللاجرففكلذتلعفف:لاق»١"دحاامرشنمهنردقو

-ع١٣,مرہس.ه..

.ممهرعويلهااهمرص١لزامله

خ««٨٣

راكذالاباتكيمدقتدقثيدجلا:)كّعووهوليربحهاقر(هلو١

نأوتةنالوسرنعتماساانباةدابعنععيبرلا»:هصنو١0>اعدلابابف

كيذؤيءادلكنمكيقرأهنلامسب:لاقفكعووهوهاقرمالسلاهيلعليربح

.كانههحرسثمدقتو3كيفشيهللامساونيعلكنمودسحاذإدساحلكنمو

ملسمويراخبلاوأطوملايفكلامهاورثيدحلا:(ةشئاعنع)هلوق_7

.هريغوثالامقيرطنم.
ضرلل:ةناكشلاو،ضرميأ(ىكتشااذإ)هلوق_٣

يفو{سانلاوقلفلااهو:واولارسكوميملامضب(نيتذ"وملاب)هلوق_٤
قلفلاوصالخالاباهورسفوجلاةلاصب)نيتذومماب)انموقدنعهاوريهوهخسن

.ىلاتللاةفصنمهيلعتلمتشااملوًايغتةذوعمصالخالاىلعقلطأو،سانلاو

حيرلاجرختيأ:ةثلثماهدعباهمضوءافلارسكب)ثْفنبو(هلوق_

.هقيرنميدعمهديفهفنم

البقاصبلاهشيرخفن:مهضعبلوقىنعموهوقاصبريغنم:عيبرلالاقو

؛منألاعضومىلعاهبحسيمثتفنيوايفأرقيوهيديعمجبناكوامهنأكلذوقير
{ههحواهبحسمشهديىلعثفني:لاق؟ثفنيفيكيرهزللتلق:رمعملاق.

.٤٧ عيرلادنسمفثردملاثرو (١(

_ ٤ .٠.٣



يذلاءاوهلاوةبوطرلاثالتبكربتلاثفنلاةدئافو:ضايعلاق{(١)يراخللاءاور

ملألالاوزبلؤافتهيفو4ركذلانمبتكيامةلاسنبكربتيالكركذلاهسم

لكنمةذامتسالانماهفاملتاذوعملاصخو،ثفنلاثلذلاصفناكهناصقنو

.اليصفتوةلمجهوركم
. هبفتاميذلاهضرموهو:)عجولاهيلعدتشاالف(هلوق ٦

ىلعحسميأ:)هديبحسماو)هلوق٧ اهتكراجرةفيرىئلاهديبهدسح

.0")نيميلااهنأديلانايباهيفو،هنيميبهيلعحسماو:كلامةناورينو
"يقرلاهيفو0مالسالالهأنمهركنمىلعدرلاو"يقرلاتابثإثيدحلايفو

{.ةيقرلادنعديلابحسملاوهيفثذنلاةحابإوركذلاراصءانمميفو،نآرقلا

مي-ةيلاسأرىلعحسماكهُريخوهؤافشوهتكربىجرثياملكىلعاهحسمهانعميفو

لامكلانودنيميلابكربتلاو،ةثئاعلمفىلعاسايقنيحلاصلاراثآبكربلاو

.اهيلعاهليضفتو
أطوملايفكلامهاورثيدحلا:(ةباحصلانملجرنعينالب)هلوق٧

يفقثل١يصاملايبأنبنامثعوهلحرلاوحيحصثيدحاذه:لاقويذمرتلاوملسمو

.ةرصبلابةيواعمةفالخيفتاموفئاطلاىلعةمثلتمينلاهلمعتسا

: نامثعلاقثالامةياوريفو{عجولاةدشنم)هلإىكتشاف(هلوق ٩

ىلاىكشهنأنامثعنعيرهزلاةاورنمهريغوملسمو،ينكلهبداكدقعجويبو

. سأذنمهدسجيفهدجمجوويللكَعهنالوسر

: هدنسولوآلاثيدحلاي[ةيقرلايفثفنلاباب]يفيراخبلاءاور )١(

ألاهللادبعنبزيزملاديعانثدح نعباهشنبانعسنوينعنابلسانثدحيبيو
. ) ثيدحلا)تلاقاهنعةنايضرةشئاعنعريبزلانبةوهع

: لاقاهيبأنرعدعستنبةشئاعثيدحةكربالحسملااذهدكؤيو )٢(

يردصحسمميتهبجىلعهديعضوويندوميولعهنلالوسرينءاجتيكتشا «
.دوادوبأويراخلاهحرخأ«هنرجمهل"ممتأوادعسفشامهالا:لاقمثينطبو

س٤.٠٤



. مألاعضومىلعيأ;(كنيميبحسما)هلوق ٠

حجنأنوكيهراركتنألثلذبهرمأامنإ(تارمعبس)هلوق١١

غلبأو دجوتالةيصاخعبسلايفو7ةداملاجارخإءاصقتسالييبطلاءاودلاراركتك

نيقيلاةوقبطورشمريثأتلاو،عضومريغيعبسلايالكرصخدقو{اهريغيف

.عبسلانمةحسملكيفكلذلوقيهنأكالاويناربطللو{ةينلاقدصو.

. ءىجتلأومصتعأيأ:("ذوعأ)هلوق ١٢

. رداقلازيزعلابيأ:)هتردقوهللاةزعب)هلوق _-١٣

داز،عجولانمهبسحأامريثنميأ:(دجأامترثنم)هلوق١٤

.رذاحأوملسمةياورف

ةيودألانماهنألكلذوةذاعتسالاهذهيأ:(اهبيمآلزألف)هلوق٥

هتردقبةذاعتسالاوهيلإضيوفتلاوهلاركذنمهيفال،يوبنلابطلاوةيهلالا

نبالاق.ركذلاونآرقلابءاقرتسالازاوحىلعليلدبابلاثيداحأيفو،هتزعو

ىلعناكاذإيناحورلابطلاوهىلامتةناءامسانماهريغوتاذوعمابيقرلا:نيتلا:
سانلاعزف)عونلااذه“زعالفڵةنانذإبءافشلالصحقلخلانمراربألاناسل

يعدينمفثهريغوم"زمللااهلمعتسيينلااهنعيهنملاىقرلاكلتوينامسجلابطلاىلإ

ةناركذىلإعمجيو،لطابوقحنمةبكرمةهبشمرومأبىتأفهلنجلاريخست
اهتوادعلةيحلانألاقيو،مهتدرمبةنامتسالاونيطايشلاركذنمهبوشيامهئامسأو.

ءامسأبةيحلاىلعمزعاذاف،مدآينبءادعأمهنوكلنبطايثلاقداصتناسنالل

هثامسأوةناركذبنكيإلاميقرلانمهرككلذلف،تجرخوتباجأنيطايشلا
ةهاركىلعوكرشابوشنماتيربنوكيلهانعمفرعييذلايبرمااناسالابوةصاخ

٠ةمألاءااعوةناباتكرينبيرلا

:ماسقأةثالثيقرلا:يطرقلالاق

. قللاراربأموسانلانم (١(

- ه.٤ _



نوكيالثلهبانتجابجيفهانعملقنيالاةيلهالايفهبىقر'ناكاماهدحأ

٠كرسمللايلايدؤيوأكرسمثهيف

.بحتسيفروثأمناكناف،زوحيفهناعسأبوةنامالكبناكاميناثلا

شرملاكتاقولخملانممئاظعموأحلاصوأكلمنمةللاريغءامسأبناكامثلاثلا
لإءاحتلالانمضتييذلاعورلانمالوهبانتحابجاول١نمسلاذهف:لاق

نأيغبنيفهب"يقرملامظعتنمضتينأالىلوأهكرتنوكيلهئامسأبكربتلاوةا

ضبرلارمايفءامام

-اإه..اه.ه.١“.:ما.

_-١٤ لاق:تلاقاهنعهللايضرةشلاعقيرطنمو١

7هنلارفكالإ٢ةبدصممؤل١ُبيصال«::لهللا7

.(ةكوشلاىمح"هاياطخ

ا,م“إإم٥ء17

(١ ونلالوسرلاقثةريرهيفأنعراجنعةديبعوبأ٤٢

.«!هنمبصلرخهرهنلادننم»::ن

خهه«

كلامءاورثيدحلاو،مدقتلادنسلابيأ:(ةشئاعقيرطنم)هلوق_١

٤.٠٦ _-



.يئاسلاوملسمو(١)يراخبلاوأطوملايف

:مهسلابيعرلاهئطخملاذإهباصأنملعاف:مملامضب(ةدصلم)هلوق_

.لاقثرسكلاوريللايفلمعتسيباصأ:بغارلالاقو{ةلزانلكيفتلمعتسامش

ةباصالا:ليقو.ةنآلا«ةبدصمكبصتنإومهؤستةنسحكبصتنإ»:ىلا۔هت

.ررضريغنمةجاحلاردقبالإلزنياليذلاراملاوأباودلانمةذوخأمريخلاب

.ناسنالابلزنيامةغللايفةبيصلا:ليقو،مهسلاةباصأنمةذوخأمرلايفو

.انهاهدارملاوهوةصاخهوركمنمهبلزنامفرلايفو7اقلطم

وجلاببسةبيصملاكلتنوكتيأ:(هاياطخاهبةنارفكالإ)هلوق_

..هبنذةرفغمابسهنوكلوةيصعملانمهنمزدصناكامبسبةبوقعكلذنوكلاياالا

.ةكوشلاو،(اهكادلي)("اانموقدنعةناوريفداز(ةكوثلاىتح)هلوق-٤

.يرخألاةناورلايفهلوقلو،ىناعملةناغاهلعجليلدبهكاشردصمنمةرملا

.ةكوشلايفاوزةوحو)اهمكاشي(لاقلتابنلانمةدحاولادارأولو،اهكاشي

.لماعريدقتببصنلاوثةكوللاىلإيهتنييأ:ةيالاىنعمبرحلاف،ثالثلاتاكرحلا

.ملعأةلاوةبيصمىلعافطعمفرلاو،ةكوشلاهنأدجوىتحيأ

يفءاجامباب]نملوآلاثيدحلاوهوبطلاباتكيفيراخبلاهاور)١(
نرعبيشانربخأعفاننكحلاناملاولأانثدح:هنتموهدنسو[ضرللاةرافك

.تلاقولعينلاجوزاهنعةتنايضرةشئاعنأريبزلانبةدوعينربخأ:لاقيرهزلا

ىتحهنعاهبةناركالإملسلا'بيصتةيصمنمامه:جةنالوسرلاق
.«اهكاشنيةكوشلا

«بصوالوبصننمملسلا"بيصيام»:هدمبيذلايناثلاثيدحلاةياورو
ىذأالونزحالو“مهالو تفكالإاهكاثليةكوشلاىتحمغالو ..«هااطخنماهبةلا

رمادقويراخبلايفطلاباتكنميناثلاولوألاثيدلاةرابعيهو)٢(

.اهركذنآلاانب

_٤.٧



يراخبلاوأطولايفكلامءاورثيدحلا:(ةريرهيبأنع)هلوق_ه
.(١»)ضطلا١

تاريخلاعيجوأ،ميظعتلريكنتلافاآإظعيأ:)اريخ)هلوق١٦

.ممعتللريكنتلاف
نيثدحملارثكأدنعداصلارسكوةيتحتلامضب(هنمبهلي)هلوق_٧

:ييطلالاق{داصلاحتفبمهضعبهأرقوڵهللرضلعافلاوهياورلاقرهشألاوهو

.«نبفشيوهف"تضرماذإو».(")لامتهلوقلبادآلابقيلألاوهو

ىنعمو،فلتتلاوحألاوتاماقمباطخالوكقطصملاهبقطنالكقبلألا:تلق

هبةنادارأنهف،هلريملاةدارإتامالغنمنمؤلاىلعبئاصملاعوقونأثيدلا

ناسنالاهبىواديىمهلإبطءالتبالانألكلذو{اهلعهييثيلبئاصملابهنملنياريخ
.ملعأةناوةكلهملابونذلاضارمأنم

١ انثدحورمعنبكلمادبعانثدحدمجمنبهللادبعينثدح:هيفهدنسو)(

يردملاديعسيبأنعراسينبءاطعنعةلحلحنبورمعنبدمحمنعدمحمنبريهز

.لوينلانعةريزمهيبأنع
. ءارعال ١ ةروسنم ٨٠ ةيآلا (٢)

_ ٤٥٠٨



برقملاةغرلىم;بفرلا

نمالجرذناةريرهينانعراجنعةديبعوبأ)ك٢٣

«؟ءيشيأنم»:لعهلللوسرلاق«ةليللاتعام»:لاقاسأ

تلقولكئإآاما»:مالسلاهيلعَلاةغ«برتَعىتنا»:لاق

رشنم"تاَّماَسلاآتاثماتلاثهللاتايلكب'ذوُضأ"تسمأنح

«هللاءاشنإىشكر٧قلخام

جهجهه

ملسمهاورثيدحلاو©هعمساركذيم:)ملسأنمالحرنإ(هلوق_١

٠هانعمهحام.نرالودوادوبأو

. !الأ»كةحاتفتسا:للافيفخنوةزملاحتفب)امأ(هلوق _٢

. ءاساينتلخديأ:(تيسمأ)هلوق _٣
. ُيجتلاومصتعايأ:)ذوعأ(هلوق _٤

.نآرقلا:(ةناتالكو)هلوق-ه
۔تالكالفصو:(تاّنماعلاتاّماتلا)هلوق٦

اهفصوىنعمو،}فنصملادنعةدايزيه3تامتماعلا»انموقةاوريفركذيو

هنألةماتاهامسدقو،سانلامالكلخدي!اكبيعالوصقاهلخدياليأماهنلا

.نييمدالانالكيفنوكياك؛صقنوأبيعىلامتهمالكيفنوكينأزوبالا
ذ؟ومتياملكنمتايفاثلاتايفاكلااتامفانلااهنأ«تاّماملاب»اهفصوىنعمو

.اهعفنيفةماعاهسفنيفةماتىب0هنح

۔_٤.٩



توفناكملاهلعفياممهرشو«هقلخرشنميأ:(قلخامريثنم)هلوق-٧

،كلذريغومتشوبرضولتقوينبوملظنممهضعبةراضلموماثآلاويصاعلانم
.تارشحلاوعابسلاكضعلاوغدللاوشهنلاولكألانمنبعلكملاريغهلعفيامو

ميمعوةذاعتسالاهذهةكربلثالذو:(ةنلاءاشنإيشكرضيمل)هلوق_ه

ذنميناف2ةبريتواليلدهقدصاناعيذلاقداصلالوقاذه:يءةلعلالاق2اهعفن

ةيدهماب"برقعىنتغرلفهتكرتنأىلإءيشينرضيملفهب"تلمعربحلااذه"تعمس
.تاهلكلاكلتبذوعتأنأتيسندقيباذافيسفنيف"تركفتف5آليل

اثدحمنآرقلاناكول:اولاقث,دحلااذهيناعمبنآرقلامدقبنولئاقلاكسةو

:0))لوقبىلاعتةللاو2نيقولخملابذوعتلانعهيهنعمهبذوعتلابوعهتنالوسررمأام
.«امتَهَرمهودازفنحلانملاجرنوذويسنالانم"لاجرناكهنإو»

كيهانو&تاقولخلانمهريذكسلهنأونآرقلاتايصوصخنماذهبالاو

اهبفاوطلاواهميظعتبىلاعتهنارمأدقفكلذممو2ةمآلاعاجابةقولغةبكلانأ

دبعتلاةمجلعاهبفاوطلاوراجحألاةمظعتهميرحتعمهدابعىلعكلذضرتفاو

تايصوصخلانأاندعو،قرفلارهظفاعاجإةداعةسكلايفو7اعامجإكرش

ءاشاعهداعىلعكحهللكلانأو&هقلخنمءا.نينملاببهبهللابهاومنم

.ملعأةناوهمكحلبتقعمالءائيفيكو

جاتجرلالاقو(قهر)برملاناسليفءاجو.نجلاةروسنم٩ةيآلا)١(
مهنمةقف‘رترماذإةيلهاجلالهأناك:ليق«ةلاجرناكهنإو»:ىلاعتهلوقيف

يأ:«قتهمهدازف»{نجلاةدرمتنميداولااذهزبزمب"ذوعن:نولوةيداوب
مهدازنجلانمهباوذاعيذلاناسنالانأىملعأةنلاو،زوجو:لاقكًافعضوةلذ

لاقو{اغمهوداز:يلكلالاقو0امإمهوداز:ةداتقلاقو«ةلذيأ:ًاقهر

:ءاقهرمهودازفههلوقيفليقو،ركاىلإةعرسلاوهاقهرمهودازف:يرهزألا
ةمظعلاوداسفلاونايغطلاليقولظلا:قهرلارمممتىفليقو«انايغطوًاهَفَسيأ

.ةلذلاوهفسلاو
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سبمالامراعفءامام

٠--سءم177

هللالوسر١فغر:ةديبعوالاق:عيرلالاق_١؟؟

نمايهفامملعول»:لاقو"ىضرلاةدايعو"ةبارقلاةرايزيفيلقو

"كلذيفةوطخلكببتكيهللاو،امهنعتفلختامرجألا

.«تانسحرشع

خهه٧

باوثلامهلركذنيحكلذىلعسانلاةثَحيأ:(بغر)هلوق_١

بيغزتلاو..خلإ«اهنعمتفلختامرجألانماهيفاممتلعول»:هلوقيفهيلعبترتملا

.:(١ا)روحولامدعىلعهمالكلديالفبودنملاوبجاولالعفيفنوكي

١ 6عاجالايةعورشميهوةدايعلاةيعرشلعةنسبةلالدثيدحلااذهف)(

:لاطبنبالاقو،(ضيرملاةدايعبوجوباب)لاقفاهبوجوبيراخبلامزجو
نوكينألمتحيو«ريسألاكفومئاجلامامطاكةنافكللبوجولانوكينألمتحي

قحيفبوجولاىلالصتدقو،روهجلالاقهبو&بدنلاىلعالومحماهيفدراولا

مزجممؤهتكربىجرثتنمقحيفدكأتت:يربطلانعو«ضعبنودصعب

ي"وقيثيداحأضيرملاةدايعيفنإةصالخلاو،رفاكلاةدايعبوجومدعبةيوونلا
ملسملاقح»:ةريرهيبأثيدضيرملاةرايزةيعورشمدكؤتةيوقتاضعباهضمب
تيمشنتوةوعدلاةباجإوزئانجلاعابتاوضيرملاةدايعومالسلادر:سمحمسلاىلع

:نمهللالوسرلاقلاقنابوثثيدحكو7هيلعقفتمثيدحوهو{سطاملا

دمحأءاور،2عجربيتحةنجلاةفرحميفلزيململسلاهاخأداعاذإملسملانإ»

.يذمرتلاوملسمو

_٤٦١١ س



ةبارقلاو7مادقألابمهلالوصولايفيأ:(.ةبارقلاةرايزيف)هلوق_٢
نإو7ةبارقلانحبوجوىلعسانلاعمجأدقو2ماحرألانمكيلإبرقنملمسا
يفمالسلابولومهئلصاويلفمهترايزنعفوملاهمنمنإوكلذةيفيكيفاوفلتخا
.هومطقنإومهعطقيالوناتكلا

اهنأكو«مهلاوحأيفرظنلاومهترايزيه:(ىضرملاةدايعو)هلوق
ةداهلانأثيدلاقالطإو0ىرخأدعبةرممهلاددرتيمهرازنألكلذبتيمس

ةسلجلافيفختاهبدارمراهنلايفرطاهبةداعلاترحنكل،تقونودتقوديقت

©عضوملاتاروعنعرصبلاضغو0ةيفاعلابهلءاعدلاوةقرلاراهظإولاؤسلاةلقو
.هلحفيكهلأسيوهديىلعوأهتهبجىلعهديمكدحأعضينأاهمامتو

ركذونىضرملاةدايعوةبارقلاةرايزيأ:(اهيفاممتملعول)هلوق_٤
ةوطخلكببتكيةنلاو»هلوقيفينآلاليصفتلاىلاسوفنلاقيوشتللامجالااذه

.{تانسحرثعكلذنم

.ةكناللافحصيفوأتانسحلاباتكيفكلذتبثييأ:(بتكي)هلوق_ه

كيعملامدقلالقنيهوتاوطللانمةدحاولا:ةمجعملاحتفب(ةوطخلا)و

{تاف"رغوةفرغلثمتاوطخوىطلخهممجونيلجرلانيبام:مضلاب(ةوطملا)و

لكنعهلبتكامنإو :(١0»لوقيلامتةلاو،ةنسحةوطخلكلنآألتانسح"رشعةوطخ

.«باسحرينبءاشينمقزربوءاشينلفعاضيلاو«اهلاثمأ'رشعهلفةنسحلاباجنم»

يفنأىلعلديلب،ىضرلاةدايعوةبارقلاةرايزةيعورشمىلعلديثيدحلاو
يفركذو{ليمامدلاوسرضلابحاصودمرالامهضعب(")ىنثتساو،يظعالضفكلذ

.ملعأةناونوداعيالةثالثلانأاعوفرماثيدحكلذ

. ١٦٠٦ ماعنألاو ٨٤ صصقلا )١(

ةلالوسرينداع»:لاقمقرأنبديزثيدحاذه(مهضعب)ىلعدريو)٢(
يراخبلاهحرخأو©يرذنماودوادوأودمحأهاور«ينيعبناكعجونم:

ًأمجوضارمألا"دشأنموهامنيملاضارمأنمو،مكاحلاهححصودرفملابدألايف

.ةدايعلابحوتسيوشارفلاةمزالمبحوامو

-٤١٢



2٠,.ا(.اا٨ا١.م
روذنلاولامالباتك

لارنبفللاعيبر"فءامام

١ ٤ يبنلانع'سابعنانعديزنرباجنعةديبعوبأ0
.«"تّسْصلوأهللاُفلئحَفافلاحكنمناكنم»:لاقج

نأ"_)ىردنلاديعسيفأنعراحنعةديبعوأ_١؟٦

هلالوسر ثفلحمن"بكريفهنعايضرباطحلانرمعكردأةع

فلاحكنمَناكنف.كنإآباوفلحتنأمكاهنهللا؟نإ:لاقفهيأب

.«"تّسْنصَلوأهللابفلحف

خهه×«

ىلعتقلطأو«ديلاةنللايفنيميلالصأو،نيمعمجةزمهلاحتفب(نامالا)

ىنميلاديلانأل:ليقو،هبحاصنيميب+"لكذخأاوفلاحتاذإاوناكمهنألفلحلا
ابعريثتف"رعوثهيلعفولحلاظفحلكلذبفلجلايمسفءيشلاظفحاهنأشنم
.هتفصوةلامساركذبءيشلاديكواهنأب

-٤١٣



باجمإهنأباعرشفرعو،فيوختلاىنعمبراذنالاهلصأورذتمجروذنلاو

.رمأثودحلبجاوبىلام

ديعسيبأنع)يناشاثيدحلايفهلوقو(سابعنبانع)هلوق_١

ىوروثبسلاركذينالاثيدحلايفنو،دحاوينعميفناثيدملا:)يردلا

:لاقفهيبأبفلحوهورمععمستعينلانأرمعنبانعلسمويراخبلاودمحأ
يفو،تمصياوأنإبفلحيلففلاحناك_نرف.كلاآاوفلحتنأمكاهنيتانإ
شيرقتناكف2ةنابالإفلحمالفًافلاحكنمناكنم:ثوةنالوسر۔ةظفل

نعو3يئاسنلاوملسمودمحأهاور«كابآاوفلحتال»:لاقفثاهثب7٦فلحت

نوكرشتكناو(١)نورذنتكنإ:لاقفلنتينلايتأايدونأيفيصتنبةليتلق

اودارأاذإةلثينلامهرمأف،ةبعكلاو:نولوقتو«تئشوةناءاشام»:نولوقتو

دمحأءاور«تثشمحشنلاءاشام»مهدحألوةيوةبمكلابرواولوقينأاوفلحبنأ

لوقيلصألابسلانوكينألاتحالباسألاهذهنيبيفانتالو«يئاسنلاو

عمسيملرمعنأو،ةللاريغبشيرقفلحيدوهيلاراكنالصأو،كلذيدوهلا

.ةلطعهبلعركنأفمهتدامكفلخيبنلا

يأميملامضب(تثمصيلوأةنابفلحيلففلاحكنمناكنم)هلوق_٢
فلحنأأشيملنمو«ىلاعتةنابفلحيلففلحنأكنمءاشنمىنعملاو:تكسي

ءادادنأةننولمجتيأ:«نو'د:دتنثت»فيحصتلانموهو،لصألايفو)١(

ثيدحلايفسيلوىمجسنميلرعفطعوهو«ءاكرسثهللنولمحتيأ:نوكرثثو

ةياورلاتءاجكلذىلعو«ءاكرشلاودادنأآلاذاختابكرلاىلعلبرذنلاىلعلديام

ءاشام:لجرلالوقنعوةبعكلابفلحلانعيهنلاثيدحلااذهيفو،ةحيحصلا

،ةبعكلابرو:نولوقيفكرم:الوهيفديدنتالامباونأينأمهرمأمث،تثشوهنا

©ىلامتهتتدشميفكيرت)تثئشوةللاءاشام(محلوقيفو،تئشمثهللاءاشامو

.زاملاقيرطنفهرينلتسناذإو{ىلاعتوهناحبسهللةدرفنميهو

_٤١٤



ءيعابفلحلانأيهنلايفهرسلاو:ءاملالاق،ةناريغبفلحبالوتكسيلفةلاج

هتاذوةنابالإفلحمالف،هدحوهللىهاغإةقيقحلاينةمظعلاو،هميظعتىضتقي
'....هاهقفلاقفتاكلذىلعو«هتافصو

وبلادبعنباىكحو3هوركمليقو{مارح:ليقفيبنلاهحويففلتخاو

نملاعتةنايندقيامفولحلايفدقتعانإ:ليقوىزاوجلامدعىلععاجالا
.اكرشمارفاكداقتعالاكلذبناكةمظعلا

هيفنأاهدحأ:ناباوجهيففىلاعتةنارينبمسقلانمنآرقلايفدروامامأو

ميظعتدارأاذاف،هللابصتخيكلذنأيناثلاو،هوحنوسمثلابروريدقتلاوفذح

رظنلانباهدمتعايذلاهجولاوهكلذ2هريغلسيلوهب0١)مسقأهتاقولخمنمءيه

:هلوقيف
"مَسنقهقلخنمءاشاعقلحلابوانبرةنامقياقحةنابف

"مقهريغامساوقللسيلوهلثمروطلاوليالاولبنيتلاوك

&2قدصنإهيبأوحلفأ»:يبارعألمالظهلوقكثلذفلاخاممعقوامامأو

اهنأربلادبعنبالاقمكةظفللاهذهةحصيفنعطلالوألا:ةبوجأبهنعبيجأدقخ
.اهفحمف«ةناوحلفأ»ةياورلالصأنأمعزوك(")ةظوفحمريغ

ىلاميظعتلاعجرهتاقولخمنمميظعءيشبمقأاذإزعو"لحةانأل0

يفهدقتسيامقولخلايفدقتعانمنأل،ثلذلثمهريذلسيلوميظعلاعدبملاقلاخلا

.اهامناتشو«ًاكرشمرفاكعراشلالاقمككلذبناكةمظعلانمةنا

هدارمو«ةنارينبفلحلازاوجمدعىلععامجالاربلادبعنباىكحو)٢(

.رخآعضوميفهبحرصاكهرزنالاوبرحالانم'معأيهو3ةهاركلايأزاوجلايقن

هريغمزجو4ميرحتلابمزحنب١مزجو4هيزنتهوركمهنأىلعةمافاثلاروهمجو

داقتعالاكلذبهفلحناكىلاعتةللايفدقتعيامهبفولحلايفدقتعانإهناف:ليصفتلاب

.ًامترحمالواهوركمالارفك

- ه١.؛



«مقلادصقنودمهتنسلأىلعيربعوبرعلانمعقيناككاذنأيناثلاو

.فلجلاةقيقحدصقنمقحيفدروامنإيهنلاو

امإيهنلاو4ديكأتلاوميظعتل:نيهجوىلعمهمالكيفعقبناكهنأكلاثلاو

.لوآلانععقو

لبقناكيذلالاحلاىلعكلذلمحيف،خيسمثرئاجناككلذنأعبارلاو

.حارلارثكأهياعوخسنلا

ثيداحأو{خيراتلاققحتمدعلوعمجلاناكمالةفيمضخسنلاىوعدنأببقمتو

،هنعيهنلاداسفىلعلدييهنلانآل«دقعنيالةنارينبفلحلانأىلعلدتبابلا

بيحتودقعنيوثلطانيبنبفلحلانإ:ةلبانحلاضعبلاقو،روهمجلابهذهيلاو
.ملعأةناوةرافكلا

ةازغيفثلذناكو،بكارعبحصك(بكريف)هلوق_
.:نةنالوسرعماهازغ

تثدخل:رمعلاقتاياورلاضعبيف(كساب[اوفلحتنأمكاهن)هلوق_٤

“تفتلاف6كناب11اوفلعتال:يفلخنملحرلاقف«يبأوال»تلقفاثدحًاموق

نم"ريخحيسلاوثلهحيسلابفلحمكدحأنأول:لوةيثهللالوسر"

.ملعأهنلاولعفلاميرحيضتقيكالملابريمعتلاو74

۔۔ہ۔۔۔ےےوحس۔۔...
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نماريفهريغىأرفءىسىلعفلمىمامام

نم:لاقمالسلاهيلعهنعةريرهيآقيرطنمو-١٧

..هيلعفلحام"لعفيَوهنيمنع"ركيلف"اهنماريخىآرف"انيعفلح

هخههه«

:ةخسنيفهبحرصومدقتلادنٌتسلابىنعي(ةريرهيبأقيرطنمو)هلوق_١

.ةريئكقرطثيدحلاءالعدنعهلوهححصويذمرتلاو١0)لسمودمحأهاورو

.هكرتيالوأهلعفيالءيشىلعيأ:(انيبفلحنم)هلوق_٢

.ةاعارمنمريخثحلانأهيأريفعقويأ(اهنماربخىآرف)هلوقو_٣
.لمفىلعفلحنافهيلعفولحلاكحفالتخإبكلذفلتخيو{رجأمظعأونيميلا
:"هسكعوةيصممثكحلإاوةبجاواهيلعةظفاحلاوةعاطهنيميفمارحكرتوابجاو

تنإو.“هوركمثنجلاو")ةعاطهثيميفلفنلمفىلعفلحنإو،سكملا

٠(ت)فالخهيفف(ًامعانسبليالوابيطلكأيال)فلحولمككرتلاولمفلاناحجر
.نيفرطلايوتسمناكناو)لاوحالافالتخافلتخمكلذنأباوتملاو

نيمىلعفلحنم):لاقلتيبلانا:هظفلؤةريرهيبأنعملسمةاور)١(

دمحأهاورو(ريخوهيذلالمفيلو.هنيمنعرفكيلفاهنماريخاهريغىأرف
ليلدهيفو(هنيمنعرفكيلوريخوهيذلاتأيلف)ظفليفو٬هحصويذمرتلاو
.ةحلصمثنحلايفناكاذإاهلعةظفاحلانملضفأنيميلايفثنحلانأىلع

هوركمكحلاو،٢بحتتسمنيميلاىلعةظفاحلا:يدانلاو2ةعاطهنيميف)٢(
.ةضفاشلادنعُفاللا)ء(

.لاوحالافالتخابفلتخبكلذ“نإبنورخأتلاهبوصوغابصلانبهلاق')٤(

٢٧-مم٤١٧س



هنعةرمسنبانمحرلادبعثيدحيهلوقلىلوأنيميلاىلعةظفاحلانأحصآلاف

(ريخوهيذلاتأافاهنماربخاهريغتيأرفنيىلعتفلحاذا)هعفريدمحأونيخيشلا

هذهفدرواذكه)هيلعفلحاملعفبوهنيعنعرَفكيلف(هلوة_٤

:ىرمدحاوريغاهوحنحصدقو،ثنجلاىلعةرافكلاميدقتبةحرحّملاةياورلا

لهانمروهجلالوقوهو«ثنحلالبقريفكتلازاوجىلع“لدتيهو2ظافحلا

.ايباحصرشعةمبرأنعيكحوملا

ضرفثنحلادمباهناباوحتحاو،ثنحلالىقةرافكلايزيتالنورخآلاقو

رهاظلفلاخمسايقوهوضورفملاماقمع"وطتلاموقبالف،عوطتهلبقاهجارخاو
.ةاكزلامحدقنيفاكيرجحتالفالإوثنحلاةدارإطرسباهمدقتيزجامناهنأىلع\ثيدملا

اهريخأتزوجهناوثنحلابُالابيتالةرافكلاناىلعاوقفناضايعلاقو

نرابلوالالوقالاوحتحاو،كلامهداهريخأت(١موقبحتساوأثجلادعب

وأيلاملعفيهوةرافكلاهلحتنالفمالكوهوءآنثتسالاهلحبناكامنيميلادقع

.ملعاةناو،ثيدحلارهاظدكؤيسايقوهوىلوأيندب

هطفبلرلص“ىرمالامىلعفلمىمءاجام
-ى

لاق؛سانبعنبانعديزنبراجنعةديبعوبا-١٨
لامىلعانيميفلحنم:ملسوهيلعةتلاىلصهللالوسرلاق ملسم:ىرما

."نابضغهيلعوهوهنلاقل"هَمطقيل

جههخ«

رمبعنمو:ضايعلاقو،يروثلاو”يعازوألاويمفاشلاوكلاممهنم)١(
.روهجلاهدروةيصملاىلعةناعإهيفنأل:ةيصمملاثنح_ةرافكمدقتةيكلاملا

_٤١٨



6١ معناه)١( نسل ١ بابرأجرخأثيدحلا:(سابعنانع(هلوفس ١

وهوسابعنباقيرطيفاهدحأنيقيرطنمفثشصملادنعتبثو3ةد"دمتمقرط

. باللاثدح

.بابلارخآيتآلاثيدحلاوهوكلامنباسناقيرطيفيناثلاو
ءىرمايدينسبناكلاقةريحن١يدعنعاهريغويئاسنلاودمحاركذو

:"يرضحلللاقنثينلاىلااعفترافةموصختومرضحفلحروسقل١

ةنالوسرلاقفيضرأببهذفلحنإةنالوسرايلاق7هنيميف"الاوثنيب

.نابضغهيلعوهوةنا"يللهيخاقحاهبعطقيلةبذاكنيمىلعفلحنموو
لاقفةتحلالاق؛قحاهنالميوهواهكرتنملامنةنالوسرايبقلا.ؤرما۔قف

انثمهنامأبوةنادهمبنورتشينذلاناةنآلانهتلزنفاهتكرتدقينأكدهشأ

.ةنآلارخآىلااليلق

هنيميبهيلاهمضيوأهبحاصنعلالاعطقييا:(هَمطقيل)هلوق_

عطقيلىنعلانوكيوملسمءىرماىلاًادئاعريمضلانوكينالمتحو،ةرجذلا

٠ةرحافلانميلابلالانعهاوعد

هنلادعوامءآقلهنلاءاقلبدارملا:)ناضغهملعوهوهنلاقل(هلوق_٣

ضَّنلابدارملاو‘لاوحالايفكلذءارواموترواادهثلل١وهودامعلاهب

رعاةللاوبونذلانمرئابكلالهابيذمتبعطقلاثيدحلايفو،هيلارلالاصيإ

ةنويبلاىلإيبارعأءاج:.لاقرمعنباثيدحنمةيراخنلاجرخأو)١(
سبل=“سمخ):هظفلوةريرهيبأثيدحركذف؛راكلاامةنالوسراي:لاقف

رارفلاو،نمؤم"تهجو،ثقحرينبسفنلالتقو2ةنابكرلا:ةرافكنهل
(.-قحرينبلاماحعطتقيةرباصنبمبز،فحزلامو

.٤٩٩



عبررها..هكعمب]زذلاناءامام

م.ل-م,٠.
٩ مالسلاهيلعهنعاهنعهللايضراهشناءقيرطنمو_١؟١

هناف:هصعبالفهيصعبنارذننمو"هئطيلف"هنلاميطينارذننمآ:لاق

.هللاةيصعميفرذنال

خهه٭×

ةخسنيفهركذومد_فتلادنسلابيا:(ةشئآعقيرطنمو)هلوق_١

.السمالا(١ةعاجلاءاورثيدحلاو

ريغوأةبحاونوكتنأنممعأةعاطلا:)هنلاعيطينا(هلوق_٢

ةيصعميفرذنال):لاقتلمينلانأةنئاعنعهانعمةسمخلاىور)١(

هوكرت:هنعيراخلالاقو&قحساودمحأهبجتحاو(نيميةرافكهترانفكو

ناثحنباويئاسنلاوةعرز"وبأودوادوبأويلعنورمعمهنمةعاجحهفملكتو

ةلاذبعنببلاغةباورنمينطقرادلادنعةشئاعنعىرخأقرطهلو{ينطقرادلاو
ةيصمميفرذنهيلعلعجنم)ظفلب(اعوفرم)ةشئاعنعءاطعنعآيرزجلا
نعبيركثيدحنمدواديبأدنعىرخأقرطهلو.)نيعةرافكهترافكف

،ثحصأفوقوملاوينعي(افوقوم):دوادوبألاقو«نسحاهدانساو،سابعنا

يقهيإلاوننسلاباحصأودمحأهاورو.نكسلانبيلعوبأويواحطلاهححصدقو
الإحيحصهدانساو:ظفاحلالاق«ةريرهيبأنعةملسيبأنعيرهزلاةاورنم

.ةلس"يبأنع.هورمليرهزلانأل:(عطقنم)هنأبلولعمهنأ

-٤٢٠



يفةالصلايلصينأرذنينيكثهة:ؤيناببجاولايفرذنلار٤وصتيف{ةبجاو-

تادابلاعيمجيفبحتسلاامأو3هتقوامردقبكلذهيلعبجيفاهتقولوأ

.رذانلاهبديقتيامبديقتيو{ابجاورذئلاببلقنيفةيندبلاوةيلاملا
.هرذنبءآثوةعاطلالمفيلفيا:(همطيلف)هلوقو_٣

ًاثيشلمفينارذنيفيا:(هصعيالفهيصمينأ.رذننمو(هلوقو:.

رذنالو«ةنامرحامهلحيبيالهرذننألهلعفينأهل“لحمالفىلامتةلاهمزح

.هاوسنودىامتةناهجولناكامرذلانمعورشلانأل،ىلامتةناةيصمميف.

ةباحّمصلانعفالحلايذمرتلالقنو{هيلعةرافكلابوجويفاوفلتخاو

دنعةشئاعثيدحةرافكلابحوأيفجتحاوةيصعلابرذنلاميرحتىلعمهقافتاعم.

نرعسابعنبانعهوحنو(نيميةرافكهترافكوهتيصعميفرذنال)ةسجخلا.

.دواديبأ

يفرذنلاداقعنامدعىلعلديبابلاثيدحوثلاقمنيثيدحلايفناب.بيجاو
.ةعاطلايفهبءآقولابوحوىلعو،ةيصعلا

دقعنيالليقو،دوقعلابءافولابجو،هيفرذنلاحصيليقف(١)حابلابو

لاقتميبلانأء"دجنعهيبأنعبيعشنبورمعثيدحلحابملايفرذنل٣
.ملعاةناو،دوادوباودمحاهاور(ىلاعتةنا"هجوهبيفلتباايف"الارذنال)

تبلاىع۔زنلاءاضقىفءامام

'ىتفتسالاقهنعهللايضرسابعنباقيرطنمو-١ه

يمانا:هللالوسرايلاقفلوهللالوسرةدابعنبدعس

.اتباثءادع¡امحبةيصممايفرذنلاىفناهنالحابملايفرذنلاحصيليق)١(
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.هاهنهضنإهلوهللالوسرلاقفهضقتًملو"رذناهيلعوتنام

خههه

هبحبرصتلاعقودقومدقتلادنسلابيا:(سابعنباقيرطنمو)هلوق-١
.(١)»نيحيحصلايفهلصأويئاسنلاودوادوبأهاوروةخسنيف

.كلذيفكحلانايببلطيأ:(ىتفتسا):هلوق7

يدعنبةانمديزنبورمعنبدعستنبةرمعيه:(يمأنإ)هلوق_٣

.تنبةرمعليقوسيقنبدعستنبةرمعليقوراجنلانباكلامنباورمعنبا

.ةرجملانمسمخةنستيفوتورمعنبيدعنبرمعنبسيقنبدومسم
ملسمءاورالاموصناكليقفهنيستيففلتخا:(رذن"اهيلعو)هلوق٤

"فلإةنالوسرايلاقفلجرءآجلاقسابعنبانعريبجنبديعس.نعنيطبلا
.ثيدحلامعنلاقاهنعهيضقأفأرهشموصةاهيلعوتتاميما

اهرذنناك"ربلادبعنبالاقودمسلجرلاناهيفنكيملهناببيجأو

:لاقةدابعنبةدعسنادحمنبمساقلاقيرطنمهجرخأامبلدتساواقتعإ

اهرذنناكليقو.ممن:لاق؟اهنعنتعأنأاهعفنيلهفتكلهيعانإهنالوسراي

.يصوأهمألليقفةلعينل١عمجرخادعسنأهريغوأطولاي.اوراةقدص

نأاهمفنيله:ةنالوسرايلاقفمدقينالبقتيفوت"و،دمسلاملاملا:تلاق
“ةتنبتتاماهنأةيصولايففصلادنعينأيسامهيفانيو2معن:لاق؟اهنعقدصتا

.تطجةأرمارمعنبارمأو:"يراخبلالاق،حيحصلاطرشىلعوهو)١(
نبالاقو:لاق،اهنعيلتصة:لاقف،تتاممميي:ءابقلبةالصاهسفنىلعاهمأ

.حيحصدنسبةبيشيبأنباهجرخأو،هوحنسابع

-٤٢٢



.يفناكاهرذننأضايعرهظتتساو0رذنلا”ركذهلبقيذلاالوهيفسيلفاضيأو

.دعسدنعنمم"ناكهنأبابلاثيدحرهاظو‘امهموألام

.ةي"رهاظلانمهعابتأومزحنباهرهاظبذخأ:(اهنعٍهضنقإ)هلوق--ه

.هثورومنعرذلاءآضقثراولامزاياولاقف

هبصويملناوهلامسأرنمهؤاضقايلامرذنلاناكناانموقروهمجلاقو
.نأةيفنحلاوةَئكلالاطرشو«ثلثانمنوكيفتوملاضرمفرذنلاعقونإالا

.ىبعبجالهحاصلعنّيمتيمبحاولكناانياحصادنعو«ًاقلطمكلذبيصوي

.ةيصولابالإةثرولا

ريغيفاذهو؟ثلثلايفوألالاةلمحيفجرخاله«هبىصوأاذإاوفلتخاو

.ةدحاوالوقلالاسأرنمىضقياهنمتباثلافيهامأفدايعأاقوقح

ةءاربىلالصاوتلاوتوملادمب(١)ندلاولاربوملعالاءاتفتساثيدحلايفو

.ملعاُْناواهتمذيام

ةرمافلاىبمبلايفربرتفلايفءاجام
.٤ مه١ى-

١ .لاقلاق'كلامنبسنانعراجنعةديبعوبا-١
ها٣,.ى٢۔7.ًهتنا{

هللامرح"هنيميماسمقح"عطتقانمةنعهللا"لوسر

.نأىلإروهجلابهذدقو،تيمانعةبجاولاقوقحلاءاضقثيدحلايفو)١(

هنإالإصويمنإو0هلامسأرنمهؤاضقبجهناف{يامرذنهيلعوتامنم

يسوينأةيفنحلاوةيكلاملاطرشو،ثلثلانمنوكيفتوملاضرميفرذنلامقو

.اقلطمكلذب

٤٢٣ __



اليلقثيشناكنإو١لجرهللاق3”راتلاهلبجوأوثةَئجلاهيلع

كارانم'ابنضقناكناوةنهللالوسرلاقفهللالوسراياريسي

خهخهه

لسمودمحاوأطوملايفكلامءاورثيدحلا:(كلامنبسنأنع)هلوق-١

.يراصنألاينراحلاةمامأيباثيدحنمهحامناوىناسنلاو

هركذودحومياملسمنحهلوةعطقل١نملعتفا:(عطتقازم(هلوف_٧

.دهاعملاويمذلاهلثفالاوللاغلل

. بنذاكلاهفلحبيأ:)هنىمى(هلوقو _٣

. بتيملناالوخدنمهعنميأ:(ةمجلاهيلع"تلامرح)هلوق ٤
ملنااهلوخدورانلاقاقحتسابهلحيا:(رانلاهلبجوأو)هلوق_ه

نإمارحمهيلعةنملاناو(١)زابكلالهأبيذمتبعطقلاىلعةجحهيفف،بتي
هتثرو"ىلإوًائيحَناكنإاهحاصىلإةملظملاي"دؤب""نأملاظلاةبوتو5اوبوتيمل

وهو(رفغتساومدنوءآرقفلفهذفنأهبابرأةفرعمترذعتناف‘تتمناكنإ

نمحتفنبورمع"لاقهبو2ةقراشملاروهمجهيلعو2انباحصأنمنيمسوملالوغ
خياشمنعمملاذخأًاديهثلتقوًادهاحمالضافاملاعناكوىلاعتهللاهمحرةبراغملا

.جحلاىلاهجورخيفزاجحلابهيةلنيحبوبحمنبدمحمنعوةوعدلالهأ"

١ سومنلا١نبميلايهو‘بذاكوهونيميلابملسلالامعاطتقازاىكا١نمو((

اهلةرافكالواهحاصرانلايفسمنتيتلا ،ةرافكنهلسيلسخلارئابكلارئاسك

فحزلامويرارفلاونمؤملاتهبوقحريخبسفنلالتقو«هللابكرشلاهو

.سومنلانيميلاو

س٤٢٤



لاقامهحااتفمعاض“لفق:نولوقيواهثرلهحاذاةملظملايفددشينممهنمو

اوسيؤي"النأنيملسملانأشنموهوورمعلاقادمعانمؤملتقنميفسابعنبا

.لامتةناةمحرنمادحأ
. عجلاةنيصباولاقكلامةياوريفوهمساىلعفقأمل(لجر)هلوق _٦

. عوطقمياابوضقمنصغيالوعفمىنمبليمف(بيضق)هلوق _٧
ةدحاولا7هنابضقبكاتسيرجشةزمهلاحتفب(كارانم)هلوقو_٨

ديقانعيفرمثاملوناصغالاوقرولاةريثكةمعانةليوطةرجشيهلاقيوةكارا

راركتكلامةاوريفو.فكلادوقنعلالعريمأنازوةدحومبرربلاىمسي

قاقحتساناوةلقلايفةغلابموهو،تارمثالث(كارانمًابيضقناكناو)هلوق

ةميقالاريسيائيشناكناوقحلاعاطتقايفنيميلادرجمب'نوكيةننابذايملاورانلا
.ملعأ_نناو[١6)هل

لقملاونايرلايف

نعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبا١٧
.س-

.«لبإلانمةلثامةيدلا»:لاقةلعىبنلا

خهه«

عاطتقالالحتساهسفنهلغ“وستنمنألةبرورضةلقلايفةفلابلاهذهو)١(

.هلالحتساوريثكلاعاطتقادايتعالابهلغوسنتليلقلا

_٤٢٥٢



.بجويذلالالاوهودحاوىنعمباهو:(لقعلاوتايآدلايف)هلوق_١

:يمصألالاق،تابهوةيهكتايدماوردصللةيمستةيدىمس«سفنلالدب

.م،ليتقلايلوءانفبلقعتتناكلبالانأل،ردصلابةيمستلقعةدلاتيمسو

ىلعلقملاقلطأىتحلمتسالارثك .تمرغهنعتليقّتعو2دقنواتناكآلبإةيدلا
نيبقرفلاوهاذهو«ةيانحوةيدنمهمزلامهنع قرفلانمو«هنعتلقعوهتلقع

.ةيرللدةوقلاتكرتاذإنالفمدهلتلقعضيأانيي

نهبفق"رفيمفكلذيفديشرلاةرضحبفسوابأيضاقلاتلكييصألانعو

هنعتلقعوهتلقع .لوتقملايلوءانفبلبالالقعيهنأللقاعةيدلامفادو2هتمهفىتح

.ملعأهلاولقاوعةلقاملاعمجو(١)ةلقاععمجلاو

رمألارلارففءامام

عاونأنمعونلااذهىلعراصتقالا:(لبالانمةئامةبدلا)هلوق-١
ةيقبو:اولاق،ءالعلاضمبهيلابهذامك،بوجولايفلصألاهنأىلعلديةيدلا

.صنلللبالانميهلب:موقلاقو،ايعرشريدقتالةملاصمتناكفانصألا

ىلعضملاأطخلاودمعلاهبشةيدبةنلتعةنالوسري:ة:ثيدحلايفو)١(

ةبارقلامهوةبصعلامه(ةلقاعلا)و،لوتقملاةثروىلانينسثالثيفاهنودؤيةلقاعلا

سااهلصأو2ةلقاعةعامحةفصيهوثأطخلالتقيفَةدلانوطعينذلابألالبقنم
نبادمحألتلق:روصنمنبقحسالاق،ةبلاغلاتافصلانميهولقملانمةلعاف
ملناف:لاق&نوقيطيامردقبنولمحمهنأالإةليىقلا:لاقف؟ةلقاماانم:لبنح

ةلقاملانكتملاذإ:قحسالاق،هنعردهت"لبيناجلالاميفلمجتملةلقاعنكت

.ةيدلاردهتالولالاتيبيفنوكيهنافالصأ

_٤٢٦



ةيدلانإ:نورخآلاقو،حلصامهاوساموتافلتلا"مقامهذإاموقتندقنلانمو

.لاقثمفلأبهذلانمو«نافلأمنغلانموكناتئامرقبلانمو0ةئاملبالانم

«مهردفلارشعانئاليقو،مهردفال7ةرشعليقف{ةضفلايفاوفلتخاو
دوادوبأجرخأو{ليوارسوصيقوءادرورازإةللاو{ةللحاتئامللثلانميمو

دهعىلعةيدلاةميقتناك:لاقهدجنعهيبأنعبيمئشنبورمعثيدحنم
ىلعباتكاالهأهىدو{مهردفالآةينامتوأرانيدةئامنامث:لهللالوسر

ابيطخماقفكرمعفلختساىتحكلذككلذناكف:لاق،نيملسملاةيدنمفصنلا

رانيدفلأبهذلالهأىلعرمعاهضرفف:لاق&تتلتغدقلبالانإالأ:لاقف

لهأىلعو«ةرقبيتئامرقلالهأىلعو‘مهردفلأرشعينثاقرول١لهألعو

بهذلالهأىلعو7ءادرورازإةيناممةلحينتئاجللحلالهأىلعو«ةاشىنلأبةاشلا
الو0افلأرشعانثاليقو4مهردفالآةرشعقرولالهأىلعو0رانيدفلأب

مهردلاردقناف،ةضفلاوبهذلانمكلذريدقتيففالتخالاكيلعلكشي

مهردًب٬رو.رانيدسمحومهردنعنوكيرانيدةنرف6ًافلتخناكرانيدلاو

ماقمموقتىلعألاسنجلايفمهردفالآةرشعف{قنادومهردنعنوكي

.ملعأةناوريناندلايفلوقلااذكو{هنوديذلاسنجلانمافلأرشعيا

أرلا;برىفءامام

.۔.ء

ةيد»:لاقمالسلاهيلع"اضيأهقيرطنمو١٣-

.«"لجرلاةيدفئصنةأرملا

ج»٭»+ه٣
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ثمدقتلادنسلابسابعنباقيرطنميأ:(اضيأهقيرطنمو)هلوق١
.ةخسنيفهبحرصو

دنعلبجنبذاعمنعهوحنو:(لجرلاةدفصنةأرملاةيد)هلوق_٢

كاهنوداموسفنلايفلجرلاةدفمنةأرماةداولمجلانباحصأذخأهبو{همفرانموق

ةيفاشلاويروثلاوثيللاوةمربشنباوىليليبأنبالاقهبويلعورعلوقوهو
لإعجرشهتيدنمثلثلاغلبييتحلحرلاةيدلثمةأرملاهيد:ليقو4ةيفنحلاو

يواسياهثشرا:ليقو«هباحصأوكلاملاقهبوةنيدلالهألوقوهو}فصنلا

اهحرجشرأ:ليقو،فصنيميثلبالانمًاسمخاهشرأغلبيىتح(١»لجرلاشرا

نودابفنايوتسي:ليقو،فصنلاىلعاهنافةحضوملاالإلجرلاةحارجَشرألثم

لثماهتيد.ليقو،فتنيمثفصنلاىلانايوتسيليقو«لبالانمةرشعسمخ
ثيدحلارهاظبذخآلاقحلافاهلعليلدالو«ريفلالاوقأاهلكهذهو،لجرلاةيد

.ملعأهلاو

سحجحرمج“>م

يفرركتدقو،تاحارجلاةبد(شرأ)برعلاناسليفءاجمكرألا)١(

عئابلانميرتثلاهذخأييذلاوهو2تاموكحلايفعورشلاشرألاركذثيدحلا
نملصحامعاهلةزئاجتاحارجلاوتايانجلاشورأو5عيبلايفبيعىلععلطااذإ

اذإ:موقلانبُتشرأ:لاقب»عازتلابابسأنماهنألًاشرأيمسو٠صقنلا

.مهنبتمقوا

_٤٢٨



رمملا:يولفنألا:بدفيفخيفءاجام

ء2۔,ء.-

آاطملاةَمد»:لاقمالسلاهيلعاضياهقيرطنمو-٤8

يفثدئسَسلاةيدو،ةيدلاثلمخةنَسلكيف،"ماوعأةنالتتيف

.«دحاوماع

خههه«

حرصو«مدقتلادنسلابوهو،سابعنباينعي:(هقيرطنمو)هلوق-١
.ةخسنيفهب

لتقدصقييذلاك٤أطخلااهببسيينلاةددلايأ:(ًأطلاةيد)هلوق_٢

اذهنراف\كلذوحنوأًاناسن7اريطدصقييذلاكو‘ملسمفعقيفرفاك

ةبقرريرحتيناجلاىلعةرافكلاو،ةرافكلاويناجلاةلقاعىلعةبدلابجوبأطملا

:ليقو،اهمجحالإةيدلانمهيلعسسيلو،نيعباتتمنيرهشمايصفدبعملناف،ةنمؤم
.رثكألوألاو،مهنمدحاومزاياملثمهمزليوةلقاعلانملجركنوكي

ثلثةنسلكيفماوعأةئالثفىدؤتيأ:)ماوعأةئالثف(هلوق_٣

ثيدحللفلاخموهو4دحاوملعيفثلثلاونيماعيففصتلاىدؤي:ليقو0ةيدلا

آطخلاىلعةيانملاتناكثيح.ةلقاملاىلعفيفختلا.اثالئأاهميجبتيفةمكحلاو

دمملاةيدنودففختةيدلاسفنكلذكو7ءادألايففيفختلابسانفمهدحأنم

تنبنورشعونوبلنبانورشعوضاخمتنبنورشع.:ءازجأةسمخلمجتف

ةمركعويرهزلالاقهبوانباحصألوقاذه{ةعنجنورشعوهقحنورشعونول

هةيضاشلاوةيفنحلاوكلاموراسينباناهلسوزيزعلادبعنبارفويروثلاو.ثيللاو

٠دوعسمنبالوقوهو

_٤٧٨٩



،نوبلتانبًمب"رو7اقاق.حًمب"رو،ًاعاذجامبر:عابرأنوكت:ليقو

نوكت:ليقو،اهريغويمشلاويرصبلانسحلالوقوهو،ضاخمتانبامبرو
بسنو،ضاخمتنبنيرشعونروبنبانرشعوةقبحنيثالثوةعذَجنيئالث
.تبثنبديزونافعنباناثعيلاكلذبلوقلا

.اهثازحأليصافتيفاوفلتخاامنإو،لبالانمةئاماهنأاوقفتادقفةلجلابو

نوكييتلايهو0دمعلاىلاةبوسنملاةيدلايأ:)دمّملاةيدو(هلوق-؛

(١)دوقلاكلذيفهيلعناف،قحرينبملسملتقدمعتينأكلذو،دسملااهببسب

وأميجنتلابيلولاىضرينأالإ،دحاوماعيفًةظلغمتبجوةيدلابيلولايضرنف

ىبعنهف»:(؟)ىلامتهلوقفروكذلاوفملاكلذناف«ةظلنملانودامبىضر

ةعذجنوثالثوةقحنولالث2اثالثأنوكتةظلنماو،«ةناىلع.رجافحلصأو

.ءيثاهنمةلقاملامزلياليناجلاىلعاهعيمجو{اهدالوأاهتاهمأنوطبيفةفلخنومبرأو

تايصوصخنموفعلاوةيدلاذخأوصاصقلا:رومألاةنالثلانيبيلولامضت.
ذخأووفعلامرحو.ةتبلأصاصقلامهيلعبتكةاروتلالهأنأل.همال.

هذهترّيخو{ةيدلاوصاصقلامرحووفملاليجنالالهأىلعبتكو{ةيلا

.ملعأةناواريسيتومهيلعةعسوتةثالثلانييةمألا

مص

حاتفناوواولاكرحتل،ةاشسفنلابسفنلالتق:كيرحتلادّوقلا)١(
.ينداقأفهتدقنسادق:لاقيو؛ةناحلاوةكاجلاسايقلاوءةنوتحلاوةكةوتحلاكاهلبقام

نراف«هبهتلتقيأ:ليتقلابلتاقلاتدقأو0صاصقلادوتقلا:يرهوجلالاقو

.هثصقأوانالفناطلسلاداقا:ليقدوقبناطلسلاهلتق

افعنفثاهلثمةثيسرةثيسازجوه:ةيآلاصنو٤٢/.٤ىروشلا)٢(
.«نيلاظلابحمالهنإةاىلع.رجافحلصأو

۔_ع٣م٠.



مهامرفقتىمسملاناءامام

"نوملسملا»:لاقمالسلاهيلعهنعاضيأهقيرطنمو-0
"مهاوسنملعدمهو6ذمارَحمذي"مهلاومأو."مهؤامدافكت

دهعوذلستالو.'مهاصقأمميلعدرو"مهاندأمهتمذبىملس

ملسملُذاكل١ثرالو(١رفاكمبُ-لتثتُالو7دهعيف

.«"رفاكلاملسملالو

.لتقلاوةيدلايفاوسمهيأ:مهؤامدأفاكتت:ميرلالاق ١/مهرمحيرا

ىعسل{مهريغنملضفاوىوقامهيا:مهاوسنمىلعديمهو
.مهمرآدهملانيملسملانملجرىدأىطعأاذإيأ:مهاندأمهتمذب

.دارناكنيملسملانمدهملادرنميأمهاصقأمهيلعدربو

.مالسإلايفلضفلالهأةعامجوأمامألاقافتابالإ:رباجلاقو

هخهد٭»٧٣

هركذومدقتلادنسلا(١)ساعناينعي:)اضيأهقيرطنمو(هلوف۔١

كدوادوبأويئاسنلاودمحأءاوريلعقيرطنمثيدحلااذهءجو\ا٫
‘مماندأمهتمذبىمسيو،مهاوسنمىلعهديمومؤامدًأفاكتتنونمؤملا»:هظفلو

.«هدبعيفدهعوذالورفاكب؛نمؤم'لتقليالالأ

_٤٣١



.انتخسنيفاكهلاصتاباوصلاوالسرمراصفسابعنبااهنمطقسنكلثةخسنيف
. نودحوملايأ:(نوللا)هلوق _٢

مهنرتقليف٨١0صاصقلاكحيفيوتستيأ:(مؤامدافاكنت)هلوق_

ه:أالإڵحراوجلارئاسيفلتقيفصاصقلااذكو«مهندبمهفيرشومهفيرشب
اهنايلوأىلعو،لجرلابةأرملاوملسملابرفاكلاورحلابدلالتقيودبلابرحلالتقيال
فصنهنايلوألاهؤايلوأيدؤيوةأرمابلحرلالتقيو5لوتقملاءايلوألةيدلافصن

انبهذمدرلاو،نيمضوملايفدرالليقو«لتقبنأدعبليقو،لتقينألبقهتيد
ُدىصلالَّسَقناو«هديسلهتميقدصلالتاقىلعو{مدقتكهتيدفصناهتيدنأل

.كلذيفرايحلامهلنافهتميقاوءاشنإالإلوتقملاءايلوأىلاهتمربعيف'دثرحلا

:ريبجنربديعسلاق«ضعبىلعمهضعبلواطتيفبرملاىلعدرثيدحلاو
لتقمهنيبناكف«ليلقبمالسالالبقةيلهاجلايفاولتتقابرعلانمنييحنا

.ناكف{اوملسأىتحضمبنممهضعبذخأيف{ءاسنلاودصلالتقىتحتاحارجو

ىتحاوضريالنأاوفلغ،لاومألاوةدملايفرخآلاىلعلواطتينييحلادحأ

.نيذلااهيأاي»:0"»مهيفلزنف،مهنملجرلابانمةأرملبومهنمرحلابانمدبعلانوكتي

۔«ىثنآلابىثنألاودبملاب"دبعلاورحلاب"رحلاىلتقلايف'صاصرقلاكيلعَبتلكاونمآ

(١ هنأدارملاو{حاكنلايفةءافكلاهنمو{يواسماوريظنلا:٢فكلانم(

ةلضافملانمةيلهاجلاهيلعناكامفالخمدلافعيضولاوفيرسكلانيبقرفال

.ةاواسملامدعو

ين'صاصقلاكيلعبلكاونمآنذلااهبأاي»:اهصنو١٧٨/٢ةرقبلا)٢(

؛يشهيخأنمهلينلعنهف،ىنألابىتنآلاودلبدلاورحلاب"رحلا:ىلتقلا
ىدتعانمف{ةمحروكبرنمفيفختكلذ،ناسحإبهيلاةادأوفورملاب؛عابتاف
٤.مظعةںاذعهلفكلذدمي

.٤٣٢ ۔_



ضعبىلعمارحمهطمبلاومأيأ:)مارحمهنيبمهلاومأو)ث)لوق_٤

.كلذحرم:مدقتدقو،يضارتلابالإ

.مهريغىلعيأ:(مهاوسنمىلع"ديمهو)هلوقف_ه

مهعاتجاعممهتوقيأ(مهريغنملضفأوىوقأمه:هانعميفميبرلالاق

هنعةللايضرهنماذهوحمهريغلضفنممظعأمهلضفو،مهريغةوقنممظعأ

نيملسملاةوقنعربخأوقمهنألوقتنأكلذو،ربملاىنعمىلعثيدحلللمح

رمأةفتطهنأ:لوقتفرمآلاىنعميفهلعجتنأثاو،ممآلارئاسىلعمهلضفو

قرفتلانعيهنلامزلتسيف،مهاوسنمىلعةدحاوادياونوكينأنيملسملا
7حربهذتواوملذفتفاوعزانتالو»:(ىلاعتهلوقهبحرصامكتتشتلاو

.رهظأهجولااذهنأرهاظلاو

لجرىندأىطعأاذإيأ:عيبرلالاق:(مهاندأمهتمذبىعسي)هلوق_٦

دحاوةفاكلانمأاذاف،دحاومهنامأنأهانعمليقو،مهمزلدهعلانيلسملانم

اهيطامتممذيهنآلدهملاةمذلاو2نابراقتمناينعملاو،هلضرعتلاهريغىلعمرحمهنم

ةمذنأىنعملاو،ءيحبواهببهذيواهالوتييأاهبىعسيىنعمو،اهتعاضاىلع
دحاونمأاذاف«عيضووأفيرم{رثكأوأدحاونمتردصاوسنيسلا

لحرلاكلذيفيوتسيف&هضقندحألنكيملهتمذهاطعأوارفاكنيهاسملانم

:تإالإدسعالنامأالليقو&ةدحاوسفنكنيسانأل5دي.لاورحلاوةأرماو

.الفالإوهنامأحصلاتقلايفهديسهلنذأاذإليقو،لتاق

زيمملايصلانيبقرفلابليقو،فالخالبالنامأالفنونجلاويملاامأو

رمألااذهرادمنأل،زيمملاريغيفعامجالالحماولعخ«هريغوقهارملاوهريغو
ازغنإ:يعازوألالقو5ةمذنينمؤملاىلعرفاكالسيلو،مالسالاودقعلاىلع

٤لافنألا)١( لولشفتفاوعزانتالوهلوسروةنااوعيطأو»:اهصنو٦/٨

.«نيرباصلاعمةنانإاوربصاوكر7
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{هنمأمىلإه"د"رّيللفالإوهاضمأمامالاءاشنافآدحأنشمأفنيسلاعم٨ذلا

روهقمهنألهنامأذفنيالهنافبرحلاضرأيفزيسألالاجرلانمىثتسيليقو

.ودعلادييف

اولوأتو{َد"رهدرنإوزاج.زاجأناف2مامالاىلااقلطمنامألارمأ:ليقو

مامالاقافتابالإ:رباجلوقىنعموهوةصاخاهاياضقىلعكلذفلاخادروام

.مالسالايفلضفلالهأةعامجوأ

نيلسملانمدهملادرنم:عيبرلالاق)مهاصقأمهيلعدربو)هلوق_٧

هدرتبثيكلذككنيملسملاعيمجىلعدحاولانيمأتتبثامكهنأهانعمو2درنا

ديزنبراجلاقو،ادحاومهبرحوادحاومهماسنوكيف،مهعيمجىلعنامل

:ةخسنيفو،مالسالايفلضفلالهأةعامجوأمامالاقافتابالإهنعهنايض

لهأومامالاقفتينأالإعيجلاىلعنوكيالدرلانأىنعملاو،فلأالبةعام

ىلعكلذتيثاوقفتاناف«هدرىلعنيملسملاةعاجنملضم مهتماعونيلسملاةصاخ

كمهتمذومهنامأدرةماعللسيلفاوقفتيملنإوىادحاومهبرحوادحاومهنامأناك

نيسللاةوقبىردأنيدسملاةعامجومامالاوديدشدرلارمأنأل"يوقهجواذهب
ملنإتباتةماعلانامأو،ريجلامهلنوبلطيوحلاصملامهلنورظنيمهف2مهفعض

دحألسيل2هرمألاثتمابجاولاناكمهيلعمدقتناف2عنمبمامالامهلعمدقت
.هلنامأالفرحجلادمبنمأنهف،هفالح

ءاطعأنمدهملايذبدارملا:(هدهعيفدهعوذلتقيالو)هلوق_٨

ضقنيوأهدهعةدميضقنتىتحلاجلاكلذيفلتقليالهنافثةمذوادهعنوملسل

ي)هلوقبديقتلاو2١2ا)ةنجلاةحئارحرليالهدهعيفهلتقنهف،هسفنب

كهجامنباويئاسنلاويراخبلاودمحأءاوريذلاثيدحلايفءاجاك)١(

.)ةنجلاةحئارحرشيم؟دّهامثملتقنم(:رمعنبةللادبعن

-٤٣٤



.دهعريغيفلتقيهنافهسفنبهثكنوأهتقوىضقنافدهعهلناكنمجرخي(هدهع۔

لتقيالفرفاكلاملسملالتقاذإيأ:(رفاكب"ةلسملتقليالو)هلوق_٩
.)رظنلاهتبوقعيفمامآللو{هتيدهيلعنكلايمذناكنإو7هب

اذإ"يعذلابملسملالتقي:ةيفنحلاتلاقو،هبلتقيهنافلاقيذلاكلاميثتساو

يدوهيلابلتقي:يمخنلاويعشلانعوثنيماتسلابلتقيالو،قاقحتساريغبهلتق.

نال‘باحصألاهىلعوتيدحلارهاظوهو{ًاقلطمعنملاحيحصلاو{يسوجملانود

يىنبييذلاكلانالو،صيصختلاىلعليلدموقيىتحظفللامومعبةربصلا

اعيمجهلوأرفكلاصقنوأمالسالافرلوهاغإرفكلاومالسالاىلععرنلا

.ةناوملاعوبنيرفكلاوةماركلاعوبنيمالسالاناف

يفهحرشينأي:)رفاكلاملسلاالوملسلارفاكلاثرالو(هلوق-.

.ملعأةناوىلاستةناءاشنإينآلابابلا

ره:يبستلق:لاقةفيحج"يبأنعاضيأيلعثيدحيفءاجامهديؤيو)١(
أرَبوةمحلاقلتفيذلاوال):لاق؟نآرقلايفسبلاميحولانمثيشمكدنع

امو:؛تلق،(ةفيحصلاهذهيفامونآرقلايفالجرةناهيطعيامهفالإةمسلا"

.يذمرتلاودوادوبأويئاسنلاويراخبلاودمحأهاور.۔

_٤٣٥



ىنملا7فادام

دكّ١ءم.

١ ٥ __الاقهررهيانعتعمسلاقه٥هذ۔بعوا_٦١

٥..راش77. } 2- ,. هم.ف٤ اتيم"انينَج“تحرطف"ىرخالااهادحاتمر"ليذه"نم"ننأرما
٦ . ٨۔٠٤؟۔٧م٠-هتااك7.-

ةماوادبعةرشباهنبوعهنلالوسرهيفىذقف

جج×+

ابأنألفنصملادنععطقنمثدحلا(ةرب"رهيبانعتممس)هلوق_١

وهو2هنمهعمسيملهنأىلع“لدي(هنعتممس)هلوقنكلةررهايبأكردأنإوةديع

ةلأنعباهس:نانعأطوملاؤثالامهاور٨)و(فالخال,"ححصهعاامقن١عم

كلامقيرطيفملسمو(١)يراخبلاءاوروةريرهيبأنعفوعنبنمحرلادبعنبا
٠نلانابرأكدنعتراثهانعمو6هريغو

.نيترضاتناكو")ةغبانلانبكلامنبلمحاتجوزامه(نيتأرما)هلوق-٢

:هظفلو[هريغودلولاعمجوزلاوةأرملاثاريمباب]يفيراخبلاهاور)١(
:لاقهناةريرهيبأنعبيسملانبانعباهشنبانعثيللاانثدحةبيتقانثدح)

هنإمةمأوأ,دبع,ةرذباتيمتطقسنايحليبنمةأرمانينجيفةللالوسرىضق
اهنبلاهثاريم"نأبوؤثفتشهنالوسرىضقفتيفوت"ةرذلاباهلعىضقيتلاةأرملا

.هيلعقفتمثيدحلااذهوابتبصعَىلعلقملانأو{اهحوزو

ج(ةغبانلانلمح)تاياورلاضعبيفوملاوةلمهلاءالاحتفب:لمح(٢)



.ةكيلمةيمرملامساوحورسشم3تنبفيفع"ماةيمارلامسا
نباليذهلاةسنةمجعلالاذلاحتفوءاملاثمخغب)ليذه"نم(هلوق_٨

ينبنمنيتأرماباهثنبانعثيلاةياورهفلاخيالو،رضمنبسايلانبةكردم
.ليذهنمنطبهنالنال

لومعمليقواهنطبباصأفرجحبليق(ىرخآلاامهادحاتمر)هلوق-٤
.زبللاهبتقربدوعوأةبشخوهوحطسمليقوطاطسف

مظعنزوبةيتحتةنكأمءآباهندبنانونددعبمجلاحتفب(نينج)هلوق_ه

وادلووهفايحجرخنافهراتتسالثالدبيمساهنطبفمادامةأرملالمحوهو

رملاهتقلاامنينجلاليقونئنجلاهيلعقلطيدقو‘طقس.وهفاتيم دلوهنافرعياجةأ

.اخراص"لهتسيملامىتناماةركذناكءآوس
ةريغملاثيدحيفداز«هيفاومصتخانادمبيا)هفىضقف(هلوة_٦

نينجلايفةدلبلتاقلاةبصعىلعاهفىضقفيئآنلاودوآديبأوملسمودمحادنع

{تلطيكلذلثمَلهتساالوحاصالوبرشالوَمعطالاميدنسأ:اهتصعلاقفةرغ"

٠بارعالامحجسلثمعجسلاقنف.

يفضايبلااهلصاوءآرلاديدشتو(')ةمتجمللانينلامضب(ة"رنب)هلوق_٧

ةرهثرثكأناكنااهسالودلاىاابرتلابدنتاماريثكو،هدجىلاةبسنوهو=

.ةنبالانبكلامنبلمحوهف"الإو،بآلانم.

: سرفلاةهبجيف:حاحصلايفوةهبجلايفضايب:لصألايفة"رشلا )١(
نعربعهنأكةمآلاوأدبملاة"رثلاو:(ررغ)ناسللايفو،ءارغورغأسرف

= : زحارلالاقوةرفلابهلكمسحلا



.ةبقرقتعااولاقمكهلكمسجلانعةرفلابربتعهنأكيرهوجلالاقسرفلاهجر
هأرقفةرغلانيونتيفةاورلافلتخافةرغللريسفت(ةماوادبع)هلوق٨

نونتلالاقوفالتخالاضايعيضاقلاىكحو.نونتلابمهريغوةفاضالابةماعل

:هسفنىلافاضيدقءيللاناةفاضالاهيجوتو7يهامةرغللنايبهنالُهحو

.ردانهنك

ثيدحلانمعوفرملاليقو،رهاظلاوهوعيونتلل(ةماوا)هلوقين(وأ)د
ذافيعضوهوامبدارملايفيوارلانمكشف(ةمأوأدبع)هلوقامأوةرغبهلو

ناو٬نبدوسأاناكناو،ةمألاودبعلاةرغلانمدارملاو2مهولاضحمالاهللصأ

اكهلكدسجلاىلعاهقالطايفاومتسوتنكلهجولايفضايبلاةرفلايفلصالاذ
هناالولذادوسألاالضيبألادارملا(؟}انموقضمبلاقو(ةقرقتعأ)اولاق

.اهركذامةمالاودسلاصخشىلعادئازىنعمةرفلابدارأةلع

لهألاقءادوسلاةرشلاءآزثجإيفءاهقفلاهيلعقفتتاام"فالخهنأببقمت"و

ىلاعتةنا"نالناسنالاىلعانهتقاطأوءيعلا٢سفنأبرتملادنعة"رثنلا:ةفللا

.ملعأةناوتاقولخلاسفنأوهفموقتنسحأيفهقلخ

يفليتقلك)= (.ثرم"؛ل7آ7لتقلالانيىتحهرغبيلك
ىتح«مهتلتقنإءامالاوديبلاةلزنمبماغإبيلكلءفكباوسيلمهلك:لوقي

.ذئنيحءافكألامهنافةرملآلتقآ

: نينجلا(ةرثغلا)ريسفتيفلاقهنأءالملانبورمعيبانعيوردقو )٢(

} قيقرلاضيبأالإنوكتال:بيذهتلايفو،ءاضيبةمأوأضيبادبعةرغلا

سيلو:لاق،ءادوسةيراجالودوسأدبعةدلايفلبقيالو:ريثالانبالاقو
.مامالاوديبعلانمةيدلاترثع"اهنمثغلباممدنعةرثلااغإو.ءاهقفلادنعاطرشكلذ

_٤٣٨



تاولاف

.ىلعاوتأ(ثدحلاهنمو{ةيقىلاولصالاةفلوهوثرالاىنعمثاريمعمج

هيلعهلوقكلذكوهنيدنمةيقبوهلصايا(ميهارباكياثرإىلعكنافكرعاشم

عرملايفوهوتاملاىلاانعميقابلايا(انمثراولاهلمجاو)ءاعأللايفمالسلا

هلو،©ببسوأامهندبةبارقلكلذهلنمآتومدعبقحتسمللتشيءيزحتلللباقنح

ةمسقبمظعلانآرقلالفكتدقوضعبنمبرقأنيثراولاضعبوعناوموبابسأ
فبابلاثيداحأ7‘مهاوسنمثاريمةفعنبتو(ماهّلالهافثفالذ

كحيفيهفهبراقأهنرال:هنأوكرشاولتقلاكثرالاعناومركذ
.ه.١

مم

هررولابتب۔وتلاىفءامام

هتنا2
:ةلثممينلانعاسابعنبانعرباجنعةديبعوبا-٧

."سنلاةمحلكةنجل""ءالولا:لاق

ججج+

يبأنبةنادبعنعيناربطلاهاورتيدحلا:(سابعنبانع)هلوق_١
زبهويالوعابي"ال:هيفاودازو،رمعنبةللادبعنعيتييلاومكاحلاوىفوأ
.قتملاباب.خآةشئاعثيدحنمفنصلادنعةدايزلاهذهيتأتسو

_٤٣٨٩



.قتعلاوق.ةعانيبناكلالاصتالاوهو:واولاتغب)ءالولا(هلوق_٢

ةملو:(بوثلاةمحلك)انموقةياورينو(بسنلاةمحلكةجل)هلوق_ج
ةمحللامضيففلتخاو«ةبارقلا:بسنلايفةمحللاو،اضرعجسنيامبوثلا

بوثلايفليقو،ًاعمحتفلاوملاببولاينومضل!بسنلايفيهليقف،0الاهحتفو
ديصلاهبداصياموهفمنلابامأف{حتفلاببوثلاوبسنلاليقو،هدحوحتفلاب

.مضيورثكأبوالاةملينحتفلاو،حتفيورثكأبسنلاةجليفملابليقو

ةمحللاطلانتلمكبسنلاىرحميرتءالولايفةطلاخلانأثيدحلاىنعمو

"لدتساوثةديدشلاةلخادلانمامنيبالدحاولاءيئلاك(")اريصيىتحبورالاىدس

بترملا يقرادلاىورو،بسنلابتيامكءالولابثاريماتومثىلعثيدحلابهريغك
،ةزمحةنباوهتنباكرتوينوتةزمىلومنأ»سابعنبانعديزنبرباجنع
رباجنعاذهحصنافث«فدنلاةزمحةنباوفصنلاهتنبا:لينلاىطعأف

نميقباماهبلع“درفهتخأةلزنمبهالومةنبالعجهناف،بابلاثيدحلريسفتناك

داصليام:ديصلاةمجلو،حتفلاببسنلاةلوبوثلاةمحلا:يرهزألا)١(

نيبي٥دثسام:هتجلوبولاةتجخوةبارقلا:مضلابةمحللاوكمنلابهب
كحتفلابىبنلاةحلوبولاةجل:يبارعألانإنعو،حتفيومضيانيّيدقسلا

{(حتفلاومضلاب)هتجلو(بوثلانم)ىلعألابوثلاةحلو:يرهزألالاق

:يربنبادشنأو،بوثلانملفسألا:ىدنسلاو
ىهتجل8“ررحوثزلقثهادتس»

:ليقفاهحتفوةمحللامضىففلتخادقو:لوةيفريثألانباامأو5اذه

ليقو{هدحوحتفلاببولاليقو_ختفلاومضلاببوللايفو‘مضلاببسنلافيم

حراشلامامالاريسفتو.ديصلاهبداصياموهفمضلابامأف،حتفلاببوثلاوبسنلا

.هتياهنيفريمألانبامالكهديؤي

. خسانلاوهننموهو(ريصيىتح)لصألايفو )٢(
_ ٤٤,. -



،ءالولافهقتعمةنباامأوسنلابفهتنباامأ،زكللابأناكةزمحةنأكف7هتنبامهس

اولمحوكحلااذهنعمهروهمجلدعمننمث7انباحصادنعكلذتثبملنكل

ادرناكةبصعلاتمدعناف{تيالةبصعلوأالفلضفاهف،ماهسلايوذلثاريملا

نكيمنافىهماحرأفهولمحةيصعالوماهسوذهلنكيمناف\ماهہلايوذلع

:؟١)ؤاسنلاالإ7دنعةشاعثدحلهسن>لهأف.ولحهتارقنممحرهل

له:لاقفةمتعينلاهبىتأف،تاهفةلخنقاذنعنمرخومينللىلومنإ»
ىورو0«هتيرقلهأضحمبهثاريماوطعا:لاق{ال:اولاق؟محروأبيسننم

لاقن«ثراوعديمفدزألانم"لحريفوت:لاقةديربنعدوادوأودمحأ

سنجلاثروتلوةل|فضدمو6ةعازثخركأىلاهوفدا:لتلهللالوسر.

.هدعبءاجنمضعبهعبتأوهيلعهنلاناوضرقاحساوبامامالا

ءالولابثاريملاتونىلإناهدلاحلاصحونوأمهنموانبإىصأنمليلقلابهذو

مش،ب:ةرملاعينصهيضتقييذلاوهو«انموقروهمجهيلعو‘د_ةملاهبتبثاك
ضلبحلاخياشمنعىليعامساخيشلاىك،ثيروتلاةيفيكيفءالؤهفلتخا

وهفيلاولانمهيلاقبسنمينعي،قبساابهلامثروبىلوملانأ(ةسوفنلبجيضب)
قاتتلاىلومنأساشعناودوعسمناوباطخلانرمعنعيوروآهب؛قحأ

ماحرأيوذىلعمدقيهنأىلإممريغبهذو«تيلاماحرأيوذدعبالإثربال

ءالولاثاريمليقو،تابّصّنعلاعمطقسبو«ماهلايوذدعبىالاذخأيوتللا

وهو«نقتعأنمءالوالإءالولانمءاسنلاثرتالو1روكذلانمربكالل

{هنقتعأنمهقتعأنماضرأنثر:ليقو&تب6نبديزورمعوىلعنعيورلا

زلوطياهطسبيفمالكلاو.عساولاحماهيفداهتحاللو،فالخةلأسمةلأسملاو

.ىلاعتةلادنعملعااوكلذنعنضيماقملاو

ننسلارصتخميفيرذناازعدقو،يذيرتلاهنئس>حةثئاعثيدح)١(

.رظنهيف(ةسخلادنع)هلوقف،هدحويناسنلاىلااذهةتئاعثيدح.

_٤٤1١



لوتقلا'كمريلئافلانأوتاول:بصوربنأءامام

أففوألتنانافارمع

6-ء

هنعسابعنبانعديزنبراجنعةديبعوأ١٨

.«'ثراولةيصوال»:لاقمالسلاهلع

٢ 2,..,,٨ه71)١(.,ه.
١ ٥ ,لتاقلابربال»:ماللاهيلعهنعهقرطنمو-٩

.«"اَطَخوأ"لتقلاناكادمع،لوتقملا

`هههه

"امإوةيصولابابلوأيف"هحرشىنأي:(ثراولةيصوال)هلوق_١
اهعنمثاريملانأل{ةيصولاوثرالانببعمالثراولانأىلاةراشإانههركذ

|.مدقتملادنسلابسابعنبايأ:(هقبرطنمو)ةلوق_٢
.يفصن:(أطخوأ.لتقلاناكادمعلوتقملالتاقلاثريال)هلوق_

"اثيدح(ةثلاثلاهتعبطيف)عيرلادنسميفناثيدحلاناذهءاجدقو)١(
.٦٧٦ثيدحلامقرويناثلاءزجلانم٨٦ةحفصلايفادحاو

-لاقهنعهللأيضررمعنعهجامناودمحأوأطوملافكلامىورو(٢)

.{ثاريملتاقلسبل»:لوقيةلنتعينلاتممص

-٤٤٢



«ثاريملالحمتسادقلتاقلانأل{رهاظف"دمعلاامأ،(١>ثراللعناملتقلالمج

.هنامرحبقوعهناوألبقاثيشلمجمتنمنإو،هدصقضيقنبايندلايفعراشلاهبقامف
يفأطخلانألو،يطخمةروصيفدمعتم“برفثةعيرذلادسلفأطخلاامأو

ثرالاهلبحونأبسانيالف2لتاقلاىلعةرافكلاوةلقاعلاىلعةىدلابحولتقلا

ثاريملاعنيودوقلاوأةبدلابجويهللحياللتقلكف،مننملاالمرغملاببسهنأل
هيلعبجوبنملهرمأبناكوأهريغعمهيفكرتشاوأهسفنبهيلوهلتقءاوسةيصولاو
هتيحنتعيضوأهرمأتحناكنمعيمجوهديبعوهدالوأكدوقلاوثةيدلا

.هتيجنتهيلعبيتنممناكوكالهلاىلعفرمثأنأبةدلاهيلعتجوف

نيملسملانيديفنعطنموأهيلعينبوأهيلولتاقلتقكلالحلالتقلاامأو
الوةبوقملابجويالهنألةيصولاالوثرالاعنمالهناف،كلذوحنوأ"دترملاوأ
نبارباجنعيقهلاجرخأو‘اهركذبليطنالبهاذمةلأسملافموقللوثمرغلا

4اهنمهلَثاريمالفأطخوأادمع“ةأرماوأالحرلتقلحرامأ:لاقهنأديز

ىضق:لاقو{اهنماهلثاريمالفأطخوأادمع“ةأرماوأالحرتلتقةأرمااعأو

.عأتلاونيملسملاةاضقنممهريغوحيرشتويلعوباطخلانبرمعكلذب

م

عيبنلانعهدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنعثيدحلايورو)١(
ينطقرادلاهلعأويئاسنلاهجرخأودوادوبأهاورو7ثيشلتاقلاثرال:لاق

قازرلادبعوىفاشلاانضيأهجرخأقباسلارمعثيدحويربلادبعنباها"وقو
لتاقلاثريالهظفلبينطقرادلادنعسابعنبانعبابلايفو،عطقنموهوتيبلاو
هنافاليتقلتقنمه:ظفلييتهبلادنعرخآثيدحاضيأسابعنبانعو.«ائيش
ؤو«هدلووأ.ةدلاوناكنإو»:ظفليفو«هريغثراوهلنكيملنإوهثربال
.فيعضوهوقربنبورمعهدانسا

_٤٤٣ _



رص,موكرامنأوںرت۔ربربءامنربا7ءامام

امنعهتنايضرةشئاعنعراجنعةديبعوأ١٦٠-
نامث..نأ٨٢طُاسندارألوهللالوسر٢يفونبحكلاق

."وليهللالوُسرنم"نماريمهتلأسركبيبألانافعنبا
٠- ۔03٠.هتالو>,2۔.-.

رشاممنحح::لهللالوسر٨لاقدقسدلا»:!نهلُتلقف

.»“ةَقدصوهف‘زهانكرام'"ثروتالءاينألا

.«'"نّسُسثالثةريرَبيفناك»:تلاقاهنعو١٦١
-٨٢۔١١=۔ء_ء

لاق:لاق'ةريرهيبأنعراجنعةديبعوا-۔٢٧
١, ھ۔ء۔۔۔.۔هت»

١٤اهردالوأرانيد٢ىتثرو١:ال(:نفعهللالوسر

.«٧ةقدّصوهف'٦ىلماعةتؤمو٨يناسنةقفندمبتكرتام

خد»٭»]٧٭

١ يلعودحسوريبزلاوفوعنبنرلادعوناثللاقهنأرمع_لزرعو)(

ةثفتعةنالوسرنأنومليتأ«ضرألاوءاملاموقتهنذإيذلاةناكدشنأ:سابلاو

.مذ:اولاق؟ةقدصهانكرتامثرونال:لاق

(ًاهردالو)ظفلاهيفسيلو(ًارانيديتترومنتقتال):ةاوريفو)٢)

.انصنبثيدحلاةيقبو

س٤٤٤



يراخبلاودمحأوأطوملايفكلامهاورثيدحلا:(ةشئاعنع)هلوق_١

.يناسنلاودوادوبأوملسمو

ةليلةرشعيتنثالراهنلافصننينئالامويثلذو(يفوتنيح)هلوق_٢

لخديذلاتقولالثميفةرجهلانمةرشعىدحاةنسلوألاعيبرنمتلخ

هيفضبقيذلامويلاثيدحلايفنيحلابدارملاسيلو2هتافوموباذه،ةنيدملاهيف
.هتافونامزدارملاانإوومللع

.نهنعتاميتاللاهحاوزايا:)هاسن(هلوق_ج

هنوكلركبيبأىلاهنثعيينأندرأامنإوىنلسريأ:(نثعبي)هلوف_٤

.هلتكثرتهديبوتتمةنالوسراةفيلحلا

.ثيراوملاةنآموممبالمعنمثلاوهو:(نهثاريم)هلوف_ه

ربيخباهكرتينلاهتكرتنميأ:(تلطةنالوسرنم)هلوق_١
.رظنلاوكدفو

. ةشئاعةلئاقلاو،ءاتلامضب:(نهلتلقف)هلوق _٧

ىلعنهعالطانمهتملعدقتناكامررقت:(لاقدقسبلأ)هلوف_٨

اهنعناهذنكلةلاقملاكلتطةنالوسرنمملعدقنهعيمجنأ"ديفيفكلا

.كلذىلعنهتهنفةشئاعترضحتساو0اهانعمنرضحتسيملو

ءارلاحتفونونلامضب:(١0)>ثروثنالءايبنألارشاعمنحن)هلوق٩

ميدقلايفثيدحلالهأهيلعدراوتيذلاوه:نونلاب(ثرونال)هلوق)١(

(ةقدص)وءادتبالإبعفرلاعضوميف(انكزتام)و،حتفلايفظفاحلالاقمكثيدحلاو

(ءانكرتام)ونونلاالءايلاب(ثرونال)نأةضفارلاضنمبمعزدقو،هربخ

:ريدقتلاو{لاحلاىلعبصنلاب(ةقدص)ولعافلانعةباينلاىلععفرلحميف

هلقنوةاورلاهبتءاجامفالخاذهو.ةقدصهنوكلاحهانكرتيذلاثرويالا

ثورسفيونوفرحع:يممسألالاقاكمهف{ءالؤهلفيرحتلوأبكلذامو،ظانفملا

۔ةقدصوهف:ظفلبةررهيفأثيدحفءاحاممهتياورنالطبحضويو4فيرحناا

- ؛٤ ٤٥



يفو،ثرونالءايبنألارس:اعمانإاعوفرميرهزلاىرعيناسنلادنعو،ةففخغ

ثرونال:ةلالوسرلاقدقسيلأ»:ةشئاعنملتلاقف:هريغوكلامةاور

.ةقدص(١)وهفءانكزاح

مهلنأنظلاوثروولمهنأنوثرويالمالسلاوةالصلامهيلعمهنأيفةكحلاو

نالوأ،نوكلهيفمهتوممهتثروىمتيالثلوأ،ناظلاكلهفمهثراولايندلايفةبغر

مث،ةماعلاةقدصلانعموهو،عيمجالهناريمنوكيفهتمألبآلاكلثمينلا

،ثيدحلاصنهيضتقيامكمالسلاوةالصلامهلعءايبنألاعيبلماشكلااذهنإ
،نوثروءايبنألاعيمج:ةيمامالاتلاقوىةصاخانيبنلكلذنإ:ةبلعنبالاقو

هلوقامأ،صنلااذهدوروعماهبفةهبشالطيلختلانمعاونأبفاديفاوقلمتو
ايلوكندلنميل"بهف»:ايركزنعهلوقودوادناملسَثرووه:ىلامن

ةوبنلاوملعلاةثاروكلذبدارملافءايضر"برهلعجاوبوقعيلآنم"ثريوير

.عأهللاو

رخآيفهركذمدقتدقثيدحلا:(ننثسثالثةربربيفناك)هلوق_٠
ءالولا»,ثثلتطهلوقيهو©ةيناثلاةنسلاانهاههركذنمدارأو()بالطلاباتك

تاريمابابيفهركةذلىنممالذإ،ءالولابثاريملاتوبثىلإكلذبراشأوىىتعأن
.ملعأةناوبالالوأهيفمالكلامدقتدقد.ثلذلال

يراخبلاودمحأوأطوملايفكلامءاورثيدحلا:(ةريرهيبأنع)هلوق-١
.دوادهاودسمو

ءاتبةاوريفو«ناتياورةيتحتبوهلوأةيقوفب:(مقتال)هلوق-..١٢

نأندرأينوتنيحثيحينلاجاوزأنأةشئاعنع:ثيدحلاصند)١(
:لتمينلالاقسيلأ:ةشئاعتلاقف2“نهناريمهنلأسيركبيبأىلانانعنثميي
.؟!ةقدصانكرتامثروال

.٩٤ ةحفص )٢(

_ ٤٤٦



(مقنام)ةخسنيفامهديؤيوربحلاىلعمملاعفربيهو2اهفذحبىرخأوفاقلادعب.
.ره:ألوآلايهنلاىلعميلانوكسبليقو،يفنلايفةحرصاهناف

هنأرابتعإبةثرومهامس:(ينثرو)هلوق_١٣ مهعنمنكلثةوقلبكلذكم

:ليق،(ةقدصوهفءانكرتامثرونال):هلوقوهويعرشلاليلدلاثاريملانم

اللعمكحلانوكيل«ةثرو»ظفلبىنأفثرالاةهجهتكرتلاممقيالدارماوأ

.هنعثرالابهمسقيهنملاف،ثرالاوهوقاقتشالاهباملا

رانيدلانآل،ىلعألاىلعىندألابهيبنتهيف:(مهردالورانيد)هلوق_١٤
.ةضفلافرصنمءيثلقأمهردلاو،بهذلا.فرصنمءيشلقأ

دارملاو،هدمب"نهنمشاعنمهئاسنبدارملا:(يناسنةقفن)هلوفه٥

ُةقفنلانهلناكامنإوث.كلذريغوءاسكوماعطنممزاوالاعيمجمعيامنهتقفنب

كنهلضفبنهقوقحمظعلوأهببسبجاوزلانعتاسوبعنهنألمقطهتومدمب
زوبالنهنأل،تاًدتعلاىنعميفنهنألو«نينمؤملاتاهمأنهنوكونهترجممدقو"
.اهتتكسينملنهرَجأحتكرتوةقفنلانملترخ،ادبأنحكنينأنهل

لماملادارملاليقو،١0)هدعبةفيلحلاوهليق:(يلماعةنؤمو)هلوق_١٦
ينلاليخنلاحالصبمئاقلاوهو(")لخنلاىلع نماملدبالاهناف،تعهلتناك

ليقو«ريجألكاهيفلماعلاليقوثةقدصلاىلعلماملاليقو2اهحلاصمبهدعبمئاق
&نياسملارومأنمرمأبماقنممهريغوأةفيلخنمنيذسملللمعيلماعلكدارملا

.دمتعملاوهاذهو:حتفلايفظفاحلالاق))

هلمامبدارملا:صئاصملاةيحدنبالاقوثلاثطبنباويربطلامزجهبو)٢(

.ةقدصلاىلعلماعملا:ليقو«همداخ

لاومألانمهوكرتامعيمجمناونوثرويالءايبنألانأثيداحألارهاظو
ةثارولابدارملاناف)دوادناملسثروو(:لامتهلوقكلذضراميالو«ةقدح

.ريسفتلاةمثأنمةعامجهبحرصاكلالاالملاةئاروةروكذلا

٤٤٧ -_



لمالاوةقفنلابءاسنلاصيصختهجوام:ليقناف،ةلنتعهللماععيجلاناف

لدبقافنالاو(١)ةيافكلابمايقلاةغللايفةنؤملانأببيجأ:قرفاهنيبلهةنؤلاب

روكذملاصيصختلايفرسلاو.ةنوزاانودةقننلانأيضتقياذهو،توقلا

دبالناكةرخآلارادلاوهلوسروةنانرتخاالةثعهجاوزأنألاةراشالا

ريجألاةروصيفناكاللماعلاو،هيلعلديامىلعرصتقاو،توقلانمنهل

.هيلعلديامبربعهيفكيامىلاجاتحيف
} نيلسملانمةجاحلايوذىلعهبدصتييأ:((")ةقدصوهف)هلوق _٧

ةنيدلابمهتقدصعفدهتفالخيفرمعنأثركبيبأدييفةقدصلاهذهتناكو

ةلنتتعهللالوسزةقدصامه:لاقورمعاهكسماكدفوربيخامأوسابعويلعىلا

نأمشؤكلذىلعاهفرمألايلونمىلااهرمأوهئاونوهو"رتفليلاهقوقملتناك

ديبهدمبتراصمث،هنوداهتيالوصتخافةقدصلاالتىلعآاسابعبلغايلع

اناكنسحنبنسحونيمسجلانبيلعديبمش‘نيسلاديبمثيلعنبنسحلا

ونبمهنماهضبقمث،نسحمشةنلادبعديبمث،نيسحلانبديزديبمث2اهنالوادتي
. ملعأةنلاوساسلا

تق

-
.ماق:مهناموموقلاَنأم.توقلا:ةنوؤلاو)نأم)برلاناسلينو0

مظعهنأىنعملاو{ةدشلاوبعتلاوهوندانم)ةنوؤاا(ي:ءارفلالاقمهيلع

.ةكرحتلقنف(ةنيأم)شفخألابهذمىلعاهلصأو،لوعينمىلعقافنالايفبعتلا
.اهلبقاممايضناواهنوكسبً؟واوءايلاتلقناف5ةني"و:متراصفةزملاىلاءايلا

:ىدصتملاو3ءارقفالهنلاتاذفهتطعأوهبتقدصتامةغلافةقدصلا(٢)

.«نيقدصتنايزجمةنانإانيلعقّدصتو»:ليزنتلايفو،ةقدصلايطعييذلا

_٤٤٨



..؛لامالاربوىسلاحمربرنلرانأءامام

ه-۔1.
١ ةماسانعننلب:لاقاديزنبراحنح.77٦٢٣

7ملسملا"رفاكلاثريال»:هلهللالوسرلاق:لاقديزنبا

.«”رفاكلادسلاالو

۔,ه.م-٨
.ك]ثماانهرفاكلابينعي:عيرلالاق

خههخه«

..يناسنلاالإ[١)ةعاجلاءاورثدحلا:)ديزنبةماسأنعينغلب(هلوق_١

ينعي:عيرلالاق)زفاكلاملسلاالوملسلارفاكلاثرال(هاوق_٢

ةمعنلارفكناف،ةمعنلارفاكجرخيلكلذبهرسفامنإو{كرلاانهاهرفاكلاب

هافولالهأكححابذلاوحاكنلاوثراوتلايفهماكحألب‘ثاريملاعطقيال
٠نيملسلانم

ةيلكلابمهنيبقئالملاعطقنيكرشملاونيملسملانيبكلذمرحتيفةكحلاو

بزحنماوراضثيح«نييمدآلاسنجريغاسنجمهريصكرلانأكىتح
.نبطايثلاناوخاوسيلبإ

!ورفمحثرملولاطوليقعهثرولاطوأتامال:ديزنرمباجلاق

.اسأنعةجامناركذو،نرفاكبلاطوليقعناكو2نيملسماناكنأليلع

.باللاثيدحظفلهظفلويناسنلاهورملوناخدلاهحرخأثيدحلا(٢)

٢٩-م-٤٤٩



انلكرتلهه:لق«؟(١_)ةكادغ'لزنتأهتنالوسراي»:لاقهنأديزنبا

رفعجثربملوبلاطووهبلاطابأثروليقعناكو5«رودوأعائرنمليقع

نمرمع.ناكف4نرفاكبلاطوذئموبليقعناكو{نيذسماناكذإائيشىلعالو

ةنينلانعدروكلذنأحيحصلاو«رفاكلانمؤااثريال:لوقيكلذلجأ

هموممبذخأدقوثاقلطماهنيبتراوتلاعنمىلعلديوهو،بابلاثيدحيفامك
هنمىطميهنافلالامسقينألبقكرلاملسأنإ:انباحصألاقو.انموقروهمج
نيجوزلانيبدمحأقرفيملو،كلذ,يفاملءيشالهنافنيجوزلاالإثرالابهبيصن

بسنو،مالسالايفًابيغرتثروةمسقلالبقكرلاملسأاذإ:لاقف2امهريغو

،نسحلاوةمركعوديزنربرباجوةباحصلانمنامثعورمعىلاكلذبلوقلا
امهدحأتومبعطقنيكلذو،ةيجوزلاببسباهثرونألرهاظنيجوزلاءانئتساو

.ضرامبسيليلصأببساهنافةبارقلافالخم

نهف©هلوانتيثيدحلامومعنأبةمسقلالبقملسأنإهثبروتبلوقلابقعتو
اذافتولابقحتسيثاريملانألو{ليلدىلاجاتحاةمسقلابثراوتلامدعدق

.مسقيملولوهيلالقتنايذلاهقحتسيهتومتيماكلمنعلقتنا

ذاعمبهذو0ثيدحلامومعلروهجلادنعرفاكلاهيلوثريالهنافملسملامأو

يعازوألاوقورسموبسلانبديعسوةباحصلانمةوامموهنلاهمحرلبجنبا

ولعيمالسالا.):ةلكهلوةباوجتحاوث[ي"هذناكنإهثربهنأىلانيمباتلانم

هوهبشو©(صقنيالوديزبمالسالا):تاياورلاضمبيفو،(("هيلعىلميالو

١ كراديفةدغلزنتأهللالوسراي:لاق:نيخيشلاثيدحلهاوريفو)(

بلاطابأثروليقعناكو؛رودوعابرنمليقعانلكرتلهو:لاق؛ةكم
بلاطوليقعناكوثنيملسماناكهنأليلعالورفعجثريملو،بلاطووه

.هااانرفاك

.هححسرمكاحلاودولدوبأهجرحأثيدحوه)٢(
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.تاملسملامهللحالومهءاسنجوزتننأانلنأثيح،حاكنلاباضيأ

وهلبدارملايفاصنسيلفثيدحلاامأو،صنلا.ةضرامميفسايقهنأببقعتو
لامفأضبأاوفلتخاو،ثرالابهلقلمتالونايدالانمهريغلضفيهنأىلعلومح

رملا وهلهلتقاذإدت وهو؛نيملسلاهتبارقلوأ،زاجحلالهألوقوهو؛نيملسلالامتيبل
خيكلاهاةوقونارملالهألوق. .لعأةناومالسالاوةبارقلا:نيببسهيفمهلنأبليعامسا

شتملايفلاب

رسكبقتعقتعيىتتَعلاقي‘كللاةلازإ:نيملارسكب(قتيعلا)هلوف

اذإ:سرفلاىتتّعمهلوقانمقتشم:يرهزألالاق{ةقاتعوًاقاتعوحتفتوهلوأ

.ءاشثيحبهذيوقتعلابصلختيقيقرلانآل{راطاذإخرفلاقتعو،قبس

ىداولاىتءلاىفىزحبىزلاىفامام

١؟ ىلإ"لجرءاح:لاق١دبزنب١راجنعةدابعوب]-٦

6"امنغىعرت"ةيراجيلنإ6هللالوسراي(:لاقف:لعهللالوسر

‘سانلااهلك]:تلاقفاهثلأسف\مفلانمةاشتدقففاهت:

ةبقريلعو|اهجوتْسًطَلىتح٠ترجواهلعُتأفساف

‘"لجرلااهىلاف‘»"اهتأف"تءاجيهنإ»:لاقف«؟٨اهشقتءافأ

»يفرهللا»:تلاقف«"كي"رنم»::لهللالوسرامللاقف

.«هللالوسر"دسحتنأ»:تلاقف«!؟كَّتنمو»:لاقف

.«ةنمؤُماهنوفاهنقتعأ:لجرللةنمهللالوسرلاقخ

خ»٭»٭٨٢

ع١٥إ



لجرىتأ:ةخسنيفو،لجرءاج:لاق(ديزنبرباجنع)هلوق_١
نبالالهنعكلامءاورو،فنصلادنعلسرمثيدحلاويكجلا.نبةيواعموهو

:ُتلقف:نلوةنالوسر"تبتأ:لاقهنأكلابورمعنعراسينبءاطعنعةماسأ

©كحلانبورمعةسقلابحاصلمجوثيدحلاركذف7ةيراجيلنإةنالوسرا
ءاملععيمجدنعمووهوكلاملاقاذك:ربلادبعنبالاق ةباحصلافسيلوثيدحلا

ثيدحلااذهىورنملكلاقمكككحلانباةيواعموهانإو3كحلانباورمع
©فورعماذههثيدحوةباحصلايففورعمكلانبةواممو،هريغوألالهنع
.بحاصهنأحصيالفينعي0فورعميندميراصنأيمباتفكلنبورمعامأو

لاجرلايماسأيفءيطختكنأنولوةيسانلا:كلاملىسيعنبنمملاقو،ةيضقلا

.انظفحاذهكلاملاقف5ةيؤامموهاغإوكحلانبورمعلوقت

‘هلةكولمميأ:)يلةيراجتناك(ةخسنيفو)يلةيراجنإ(هلوة_٢

.اهمساركذيملو
ةيراجلانآأحيرصيمهو:)يلًامنغ(ةخسنفداز)ًامنغىعرت(هلوق_٣

.ةاوريفهركذامكدثحأةيحانيفيمرلاناكو،هلميلكمنلاو

نادةفىلعتنزحىنعملاوأ5اهيلعت۔طغيأ:)'تفسأف)هلوق_٤

..ةيراجلاىلادوميلوألاريسفتلاىلعريمضلاو،كلذلتفهلتوةاشلا

“رجضوهفآرجضءيعلانمرجضلاقب،تممتغايأ:('ترجنو)هلوقه

.هنممالكعمق۔اقوهنمينغااذإبعتبابنم

،اهيجومطلىلافسألايبغلبيأ:(اههجو'تمطلىتح)هلوق_٩
.مدنوكلذدنبعطقناو

ةبجوملابابسألانمببسبةبقرقتعىمزليأ:(ةبقر“يلعو)هلوق-٧
.كاذهماعبجوأيذلاببسلاركذدحأملوؤكلذل

لهاهقتعكحنعلاؤسلاو»ماهفتسالاةزم:)؟اهقتعأفأ(هلوق-٨

.هلثمقيليالاماهبانجيفهنمردصنيحاهقاتعفبغرهنأكو؛المأهبجاوءادألهيزبي

_٤٥٢:



كلذةرشابمواهناميإرابتخاهيف:(..جلااهبتافتءاجيهنإ)هلوق_٩

.سسجتلانمسيلاذهلثمنأىلعلدتمينلانم
لاقتعةنالوسرنأانموقةاوريف..خلا(؟كبرنم)هلوق_٠

تنأ»:تلاقف«؟انأنم»:اهللاقف{«ءامسلايف»:تلاقف«؟ةنانأ»:اهل

موقاعلضو0ليوأتلاىلاتحاتحاةهباشتمةلكشمةاوريهو،«ةللالوسر

فيرحتالإاهارأالو،نايدلادحاوللناكملاتابثإيناهباوكسمتف،ةهشملانم

عامجابناقتالاوطمذضلانمةياغيفةللاهمحرديزنبرباجناكثحو0ةاورلانم

نامالاطارتشاىلعلديثيدحلاو{رسفماحضاوءاموهامكثيدحلاىور9لكلا

نمود:١0)لتقلاةرافكيفىلاعتهلوقلةكرشملاةبقرلاىريتالف،بجاولاقتعلايف
انباحصأضمبزاجأو،«ةنمؤمةبقرريرحتوهلهأىلاةمّسمُةبدفطخانمؤملتق
©ناميالاةفصباهديّةيلوهيفةبقرلاقلطأىلامتهللانألراهظلايفةكرسللاقتع

اهديقمىلعراهظلايفةبقرلاقلطملمحاقلطمبجاولاقتعلايفةنمؤملابجوأنمو
بوجوااببسنعلئاسلارسفتسيملتفعهنألهديؤيبابلاثيدحو{لتقلايف
.ملعأاو

“_م{ححصخحم)هسس

ءأطخالإانمؤملتقينأنمؤمناكامز»:اهصنو٩٢ةيآلاوءاسنلا)١(
،اوقدصينأالإهلهأىلاُةمكسم“ةيدوةنمؤمةبقرُربرحتفأطخانمؤملتقنمو
موقنمناكنإو{ةنمؤمِةبقرررحتفنمؤموهوكل“ودعموقنمناكناف.

دجبلنمف،ةنمؤمةبقرريرحتوهلهأىلا؛ةمسم؛ةيدف"قاثيممهنيبوكنيب
.«ابكحايلع"هناناكو،ةلانمةبوتنبمباتتمنيرهش'مايصغن

_٤٥٣ _



كلممعمرباتعرباءاهام

"ينلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبا-

قتعالوحاكندعبالاراهظالوحاكندمب"الاقالطال:لاقويلو

.ةنيوقادصويلوب"الاحاكنالوكلم"دمب"الإ

خهخه+

باتكلالوأيفم"دقتدقثيدحلا:(حاكندمبالاقالطال)هلوق١

دمب"الاقتعالو)هلوقانههركذنمضرفلاو؟١)ثالانههحرشمدقتوحاكنلا

ف"رصتلانمعونممهنألهقتعهيفيذمالهريغدبعقتعأنمنأىنملاو(كلم

هجارخايضقيو،قيق“رلانعكلملاةلازإبجوي“لاحقتملانألو«رينلاثلميف
اذإهللقو،هكامبقتعلاقلعولفكلعاهفالإهعاقياحصيالفةشرحلاىلإ

اهحاكتبةيبنجالاقالط"قيلمتيفيراجلافالملاانهاهجرخيفرحتنأفكتكلم
:هلوقيفثالذوقات.هلافعوقولامدعرظنلانباهبمزجيذلاو،ثاذمدقتدقو

قلطناف"رحكعاتب"اةموبيننألدبللاقاذإو

قرتسن"ملامةكقتع“زااجالو،رحنكيملهارتشنف

.ملعأهللاوهنعلودمللىنعمالف{ثيدلارهاظلقفاوملاوهو

٠ حاكنلابابنم ٥ ةحفص ()١(

٤٥٤



رمعىسامقسناىعنءاما۔

قتعانم:لاقمالبلاهيلعهنعاهقيرطنمو-٦<

هيلاعفد"كيرشهيفهلناكنافث"هميمحمثرحوهفدبعيف"اصقش
."هبنصنةميق

ججج٣

ةعاجلاىوروم٣دقتلادنشسل1سابعنايا:)هقيرطنمو(هلوق_١

نتمينلانعةررهينأنعيئآسنل١الإةعاحللو{ةددمتمقرطنم77

لامهلنكيملنافثهلاميفهصالخهيلعفهكولممنمهلاصقشقتعأنم:لاق

«هيلعقوقشنريغقتعيمليذلابيصنيف'_لىعستسامثلدع"ةميقكولمللموق"

١ يدؤياملمملانمهفياكت:دملاءاعستسا:«ىعس»برعلاناسليفو)(

ىعسوءكلذنمفلكامةنامسلاوكيقبامهبنقتعيلهضمقتعأاذإهسفن.نع.هب

اذإدصلاءامستساف7هتميقيفدعلاتيمستساوي“ةامسهتبقرقتعيفبتاكلا

.نميقبامكاكف-3يفىعسينأ:ثيدحلايفءاجمكوههضمبقروهضمبقتع

ةنامسهسكيفهف٭رصتيمسف٠هالوملاهنمثفرصيوبسكيو3۔لمميفهتقر

الوقرلانمهيفامردقبهيقاب"ثالامهمدختسينأهديسلدصلاءامستسا:ليقو

هتشال«هيلعقوقشمرغىعستسا,هلوق:ةواتطملالاقو؛هيلعردقبالامهلتمح

:هانممو7ةداتقلوقنمهنأنومعزو4::ليتلانعادنسملقنلالهأرثكأ

.هيلعقشفهتقاطقوفهفلكيالنأ

۔ع٥٥



لاقهيامسلركذيلهبورعيبأنبديعسنعةدابع"نحورءاوردوادوألاق:.

اركذيو{ةبورعيبأنبديعسنعيدعينأنباوديعسنحتهاورو:هريغ

.ةنامسلاهيفركذفديعسنععيرزنبديزبهاورو{ةيامسلاهيف
ربلادبعنبالاق.ةاعسلاهيفركذيملفةداتقنعديعسهاوريراخبلالاقو

ةبعشانهاهعمتجادق:يقرئلالقو،اهركذنمم"تبثاةنمسلااوركذيملنذلا

مامهوهظفحلضفعمماشهوعمسيملاموةداتقنمعمسامبهملعوهظفحلضفعم.

.جاردايفديعسنمفالخىلعثيدحلانمسيلامبهتفرعمةدايزوهباتكةحصعم

.ثيدلايفةنامسلا

لكنمليلقلاوهفاقلانوكسونيدلارسكب:(امقش)هلوق_7
.اريثكوأناكآليلق()سصنلاوهليقو.يش

ةلقتعاانالوأزجتيالقتملاال:.(هميمجم"رحوهف):هلوق٣
.كيرشنمهلام.

ناكاذاينعي:)هصنةميقهيلاعفدكيرمثهيفهلناكناف)هلوق_:

قتعلانمضو&هناكقتعناهنمهسصتمهدحأقتعافرثكافنيكيرشنيدملا

ةلعةلالوسرنعرمعنباركذامكلدملاةميق"دصلاموقي:ءاكرشلابيصن

...هدودحوهتداهثمتلدبعلاةيرحلمكن"ناميوقتلايفةكحلاو

قاشناىلعلديهقالطابثيدحلاورانلانمنقتملاذاقنالامكتسالاهنإليقو

لكىلع“دربنأقتعملاىلع:ليقو،بهذايفدمتعملاوهوءامستساريغنمدلا

نرأءاكرشلا"بحأنإوكلذبدسلاوهيستسيودصلانمهتصحةميقدحاو

ناكنإليقو،كلذيفةدراولاثيداحاللفلاخموهوثمهلكلذفدبلااوعستسي

ةرجأبمهمدخوأمماطعأفمهتنتصح'ةميقينءاكرللاةقبلدبغلايعسارصمقتسلا

.ًاضيأء:صيقش»هللاقيوءلامحأولمكصاقشأىلعصقنلاعمجتو)١(

_٤٥٦٢



مدقتلاةريرهيبأثيدحيتقويتلاةدايزلابنوكسمتيمهلملوىمهبفوبىتحكلذ

ثيدحلايناهجارداىعًداوظاتفحلاضعباهركناناويهو،ءامستسالاركذيف

البالاثيدحوىملسملا“قحعيضيالثلحلاصاهبكسمتلاونورخآاهتبثادقف

7ملعأةناوهدييقتوقاطلانيبْةافانمالوديقلالمتقلطمهنالاهفاني

بهربريوعايبرببذلا؛ورولاناءامام

.مإ:4
اهعهللايضر"ةشئاعنعراجنعةديبعوبا-٧

اسسااكوهو"ُفهويالوعابيأال:٢ءالول١ف:نلعأ١لوسرلاقتلة

خهه+

0)هجرخأنمركذىلاةراشالاتمدقتثيدحلا:(ةشئاعنع)هلوق_١
.بسنلاةمحلكةمجلءآلولاثيدحنمةعطقمهدنعوهو،ثيراوملاںابلوأيئانموقنم.

.هيفكلااذهبكحيا:(ءالولايف)هلوق_٢
هنألةبهالوعيببلوحتياليأ:('")بهوبالوعابيال)هلوق_٣

يفيراخبالو«قتعأنلءالولاه:لاقهناةلثتَطينلانعحصدقو)١(

نمباب]يفثيدحلااذهمدقتو،ةمعنلايلووقرةوللىطعأناءالولا:ةاور
طرثواءالولاطرشنمںاب[فًاضرأمدقتو]هقتعبنأطرشبادبعىرتشا.

.[بتاكملاباب]يفةربربثيدح.يفوعيبلاباتكنم[دساف

ءاوردقو«هتبهوءالولاعينعىهن»هنأتعيبلانعرمعنبانعو)٢(
يونعمرمأهنألهتبهالوءالولاعيبحصيالهنأىلعليلدثيدحلايفوثةعاجملا

.هلاقتناىنةأتيالفبسنلاك

-٤٥٧



ةيلهاجلايفاوناكو،بسنلاليوحتزومالهنأىلع(٠>اذملاعمجأدقو&بسنلاك

.ثلذنع"عرملاىهنفهريغوعيبلابءالولانولقني

كلذكفبهوبالوعابيالبسنلانأامكيأ:(بنلاكوهو)هلوق-
بالانأامكاكحبسنلاىلاةيأرلابهجرخأديدلاناهيبشتلاهجوو7ءالولا
ماكحألاقحيفمودملاكناكدعلانالاسحدوجولاىلاةفطنلادلولاجرخأ

نمماكحالاهذهدوجوىلإةيرحلابهديسهجرخأفدهديالويليالويضقيال
قحلاو&قتعأنملءالولاامغإءاجثالذلفكقتعلبطنأبسنلاكحهباشافاهمدع

.ملعأةناوبدناةبترب

صرلا

هوحنوأدهعنمهريغوألامنمهبيصوبامىلعويسوملالعفىلعقلطتيهو
يفيهو©مسالاوهولوعفملاىنعمبنوكتو2ءاصيالاوهوردصملاىنعمبنوكتف
.يفناكاماهبلصيتيلمانالًةيصوتيمس"توملادمبامىلافاضمصاخدهععردلا
ىلعكلاوتانيهنلانعرج"زلاهبعقيامىلعاضيأًاعرشقلطتو،هتاممدمبهتايح ..تارومأملا

كاولہمورباءامام

هتنا1.
ةلثمينلانعسابعنانعراجنعةديبعوبا-٨

تقلاناكادملوتقملا"تاقلاثربالوثراولًةيصوال:لاق اطخوأل

جههج+

١ نالاقو;هالولاعيبزوجحمهنأكلامنعيكحو‘لاطبناثالذلاق)(

=نعءاحو>ةورع"نعاذكو‘ءالولاعيب”زاوحناثعنعءاحو:هريغولاطب

٤ ٥٨ __



ينطقرادللوهوسابعنبانعينطقرادلاوفنصملاهاوركلذيثيدحلاو
يئاستنلاالاةسخلاءاورو(١>هدجنعهيأنعبيعشنورمعثيدحنمًاضبأ

نباورمعثيدحنمدوادابا٠الاةسخلااضيأهاورو"ةمامايباثيدحنم

.يذمرتلاهححصو")ةحراخ

نالةيصولاهلحصتالفثراوناكنميأ:(ثراولةصوال)هلوق_١

نأحصيالفثاريملانمهبيصنثراولاقهقحقحيذلكىطعأدقىلاتةنا

ةكرتلايفهللمحدقىلاعتةناناورخآلاثراولاىلعفيحكلذنألهيلعدازي

حصيالفكلذوحنوافصنلاواثلثلاواعبرلاواسدسلاوانمتلاامااقح

۔ندلاوللةيصولاىلامتهلوقلخسانثيدحلاوهبيصننمهريغءاطعاوكلذنمهصيقنت

نميزانلابلملالهأنممهنعانظفحنموايتفلالهأاندحويفاشلالاق

هنورنؤيو(ثراولةيصوال)حتفلاماعلاقمعينلانأيفنوفلتخبالشيرق

لقننمىوقأوهفةهاكنعلقنناكومملالهأنموقلنممهنعهوظفحنتمع

«نانعنمزيفدوعسمُنباكلذركنأدق:ظفاحلالاق.هته'زاوحةنوميم=

؛هبسنمكدحأعيبيأ:لوقيناكهنأهنعقازرلادبعجرخأف

لعةينلاناهدجنعهيبأنعبيمشنبورمعنعو:ثيدحلاصنو)١(
.ينطقرادلاءاوردقو.ةثرةولازيجعنأ"الإثراولةيصوال:لاق

ىطعأدقهللانا»:لوقينفعينلاتممص:لاقةمامأيبأنعو:هصنو)٢)

.يئاسنلاالاةسجلاهاور«ثراولةيصوالفهقحقحيذزك

تحتاناوهتقانىلعطخةلثثتطينلاناةجراخنبورمعنعو:هثمنو(+)

نا»:لوقيهتنمسفوتكنييليسيلاهماغلانإواهتمرحعصقتيمو،اهنارج
ىدوادابأالاةسخلاءاور)ثراولةيصوالفهقحقحيذلكىطعادقنأ

.يذمرتلاهححصو

_٤٥٩



تيلايدلاولةبجاومالسالالوأيفةيصولاهذهتناكءاملعلاروهجلاقو.دحاو

تناكليقو،ضئارفلاةنابثلذخسنمثليضفتلاوةاواسملانمهاريامىلعهئابرقاو

نبالاقوثةيصولادمبيقبامنونرباوناكمهنافدالوألانودنييرقألاونيدلاولل

ليقةلاملعيتلاةيضقلامادقميفنيبرقألاونيدلاوللةيصولابنيفلكماوناك:حيرش
ليقو.هيلعراكنالادتشاولاحلابفيلكتلابلوقلاهيفناللطابوهواهلزنينا
ةبجاوةيصولاتناكو[ثا"رو'اونوكينأنممعأنيبرقألانألةموصخةآلا

نمثريالنملكيقبوبابلاثيدحوضئارفلاةنابثراولااهنمصخفمهميجج
دبالفندلاولايفميقتسيالفنييرقالايفاذهماقتساناتلق2هلاحىلعنيبرقألا

ثيدحليقوضئارفلاةنآليقفخسانلانيبمتيفاوفلتخاناوخسنلابلوقلانم
اهلصأنمةلطابثراوملاةيصولالهاوفلتخامثكلذىلععامجالاةلالدليقوبابلا

رثؤيالنذالاناواهلصأنالطببلاقنممهنفثرالايفكيرانذإىلعةفوقومم

.تعصكيرشلانذأنالاقنممهنموثيدحلارهاظباوكسمتناهزاوحيف

ةيصوزوبحتالهعفربيطقرادلادنعسابعنباثدحكلذىلعاوجتحاو

اذافةثرولاىللصالايفناكاغاعنملانالو:اولاق؟_)ةثرولاءاشينأالاثراول

يصولاةايحيفاوزاجانا(")ليقفةزاجالاتقويفاوفلتخاو(")عنتمملهوزاجا

.ذفنهدمبهوزاجاناواوؤاشىتمعوجرلامهلناك

زاجتوملاضرميفاوزاجأناليقوعوجرلامهلسيلةعيبرويرهزلالاقو
ملعأةناوعوجرلاهلفشاعولهنعهفورممعاطقناهعانتمانميشخناليقومهلع

.ثيراوملابابيفثيدحلاةيقبحرشمدقتدقو

ةيصولاحصتالاهنا:اولاقثبحيكبسااودوادوينزملاىلعدركلذيفو)١(

.ةثرولازاجأولوثلثلاىلعدازام
(٢)ر .ىنلاةهحنمجاجتحالااذهو٦.

توماضرمنيبةايحلايفةيكلاملاضمبلصفوثروهجلالوقوهو)(7

.هدمبامبتوملاضرماوقحلاف2هريغو
-ع٠٦.



;۔صولاىلحملإلاقءاهام

١ىردخلاأرعلزنرباجنرعةديبعوبأ ١ يردخاديعسينانعدرنرباجنعهديبعوب٦٩

غهبىصوي"ءيشهلملسم:ىرمال"ثلحمال:لاقةنكنالوسرنا

۔.٦٠هسأردنعةبوتكمهثيصووالا"نيتليلتيبي

خهه٭×«

نراهاورنمةعامجلادنعثدحلا:)يردلادعسيبأنع(هلوق-١

.[؛ا),هع

نباويواحطلادنعهوحنوفنمدنعمقواذك:(لحمال)هلوق_٢

ملسملينبنياليرخأةياوريفورمعنباثيدحيفنوعنباقيرطنمربلادبع
جرخملسلابفصولاو.حلانيتليلتسبملسمءىرمانحاممهدنعةناورلارثكاو

جييهتللركذواهلموهفمالفةعيرمثلاعورفبنوبطاحمرافكلانالبلاغلاجرحم

رفاكلاةيصووكلذكراتنعمالسالايفننمهبرعشياللاثتمالاىلاةردابلاىلع

لمعلايفةدايزتعرشاهنأبثحبو،عامجالاهيفرذنملانبايكحوةلجلايفةزئاج

حصيوهوقاتعالاكةيصولاةنأببحأو،تولادعبهللمعالرفاكلاوحلاصلا

.يبرحلاويذلانم

قحام»:لاقثهللالوسرنارمعنبانع:ةعاجلاهاورايفهصند)٤(

دنعةبوتكمهتيصووالإ،هيفيصوبنأديربءيشهلو،نيتليلتيبيملسمءىرما
٤.هسأر
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.ىرمالةفص:)ءيهل(هلوق_م

ءيثهلرمعناثيدحنمةاوريفوءيدلةفص:(هبيصوب)هلوق_٤

۔هيفيصوينأديري
ناونامزهيلعيضمالىنغلاوةلقلايفةنلابم:(نيتليلتيبي)هلوق_ه

ملسمةياوريفوريسيلانمزلارافتغاىلإةراشإهيفةبوتكمهتيصووالااليلقناك
ثالثلاونيتليالاصيصختيفيبطلالاق،لايلثالثرمعنباثيدحنمويئاسنلاو

يفءانحماسدقهليوأتوانمزتيبينأينبنيالياةقلابلاةدارايفعاستركذلا

.كلذزواجتينأهلىغبنيالفثالثلاوانبتليللا

يفةغلابمةباتكلاركذيطرقلالاق:(هسأردنعةبونكم)هلوق٦

وهوةبوتكمنكتملولو‘اهيلعقفتماهبدوهشملاةيصولاف"الإو،قئ“وتلاةدايز
.لوقلانمحيحع

نرتقيملولوطخلاوةباتكلاىلعداتعالازاوجىلعثيدحلابلدتسانممهنمو

ماكحألانماهريغنوداهفربحلاتوبثلةئيصولابصتخمكلذليقو،ةداهنالابكلذ
هتيصوهلوقىنممو:اولاق،ةدوهشملاطبضنماهبفالتركذةباتكلانأببيجأو
.اهمطرشييأهدنعةبوتكم

نملاهكرتمرحيهرهاظنالةيصولابوجوبنولئاقلاثيدحلابآلدتساو هلناك

ناتروللامكدحأرضحاذاكيلعبتك):١0)لامتهلوقدحىلعوهفهبيصويءيش

يفةيصولابيترثكألاقفاوفلتخامث(نيبرقألاونيدلاوللةيصولااريخكرت

نذلاةبارقللبجت:نورخآونسحلاوةداتقوسواطوديزنبراجلاقو7ةلجلا

دريوذفنتملسواطلاقهتبارقريغلىصوأنافاندنعلمملاهيلعو،ةصاخنوثربال

لاقو؛ثلثلاثلثمهيلادربنسحلاوديزنبراجلاقو2هتبارقىلاهلكثلثلا

ةكرت"نإ٬تولامكدحأرضحاذإكيلعبلك»:اهصنو٨٢ةرقبلا)١(

,.نيقتلاىلعتقحفورملابنيبرقألاو,نيدلاوللةيصولااريخ

-٤٦٢ -



قلانعةؤنموةربنبىصواوهيلعبجاولاكرتهنألثالذوثلثلاثلثةداتق.

ةآلايفةيصولابحوروثوأألاقو.٠ًَدروهفانرمأهلعسيلءىثلكوهيلادر

هبصوبملنإهبحاصىلععيضيتأىتخيعرشقحهيلعنميرمتخ١_نيدحلاو
بهأتلاىلابدنلاهيفوةيصولاىلع٤ضحلاثيدحلاينو5اهوخنون"دلاوةعيدولاك
نمامهنالتوملاهؤجفيىتميرديالناسنالانآلتوفلالقزارتحالاوتوملل

لاحلايفتومنأزراجهنيعبدحاولكو{جعمجهيفتامدقوالإضرفينس.

طحمورحألاهللمجماماهفعمجتوهتصوبتكيف٠كالذلااهاتمنوكين١يغبنيف

.ملعاةناوهدابعقوةحوىلاعتةناقوةحنمرزولاهنع

سربملو:تغبنامىمحمفرصلايلءاححام

.۔..ء
١ ٧ هللايضرهشلاعنعديزتراجنعهدبعوا_٠

ناهللالوسراي:لاقفةقلعهتالوسرىلالجَرءاج:تلاقاهنااهنع

...تع.-٥غ|م..۔رمهعء
؟'ااهنعقدصتافا©تقدصتلتملكنولاهاراو٢اهسفنتلفا"ىم١

.٠“.ح..7١,م.

ياتتلشفا:عيبرلالاق.اهنعقدصتمعن:ةنلتعهللالوسرلاقف

.ةتنبتنام

خههه

ىلع«تولامكدحأرضحاذاكلعبتك»ةنابوثيدحلااذهبلدتسا)١(

ةحلطوزلحمواو:يرهزلاوءاطعمهنمفلسلانمةعامجلاقهبوةيصولابوجو.

واودوادوقحسالاقهو،ميدقل١فيمفاشلانعيقهيبااهاكحو\فرصمنا

٠نورخآو٨ررحنباوةناوع.
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فمْدقتدقوجرزخلادّنبسةدابعنبدعسوه:(“لاحرءاج)هلوق_١

.نا)طهللالوسرلدعسلوق١}سابعنباقيرطنمروذنلاوناميألاباتك
.نيبيفانتالو(اهنعهضقاجهنلالوسرلاقفهضقتملورذناهلعوتتاميعأ

هيفانيالثلذكواهنعةقدّمصلانعورذنلانعلثس"نوكينألاتحالنيتصقلا

لوسرللاقةدابعنبدعسنأدمحنبامساقلاقيرطنمأطوملايفكلامركذام

معن:رطهللالوسرلاقفاهنعقتعأنأاهمفنيلهفتكلهيأنا:ولعةنا

رثكاو.رذنلابىفووقدصتوقتعأهنأولكلانعلأسنوكينألاتحال

.ةقدصلايفيمامنادعسةصقيفثيداحألا

.مدقتدقودوعسمتنبليقودعستنبةرمعيه:("يعأ"نإ)هلوق_٢
.روذنلافاهركذ

رسكوةنكاسلاءافلادعبةيقوفلاةانثملامضب:((٤)تالثنفا)هلوق_

.ةتنبياةتلفتذخأيأماللا

ةدابعنبدعسناسابعنبانع»:هثصنويئاسنلاودوادوبأءاور)١)

لوسرلاقف،هضقتملرذناهيلعوتناميعأنإ:لاقفنتمةنالوسرىتفتسا

,يمأو:يراخبلالاقحيحصلاطرمثىلعثيدحلااذهو«.اهنعهضف:ولثثَيَعةنا
يلص:لاقف2تناممثينمي2ءابأقبةالصاهسفنىلعاهمأتلعجةأرمارمعنبا

.ةأرمانأاحيحصدنسبةبيشيبأنباجرخأوهوحنسابعنبالاقولاق،اهنع

۔ساسبعنبهللادبعىتفأف،هضقتملوتناهفءابقدحسمىلاًايثمةاهسفنىلعتلعج

.اهنع-يثمتنأاهتتب'

: هثاثريف"لذملابيصح`لاقو )٢(
ُدّفلاه"رصقَءىخدازلكومهثتلظفافيسفنةثيبخاوناك

.يذلاوه»ءيجلادازاهو1“ةتنيأةتلفيماوذخأيأ«مهتلثفا»هلوقف

.هبنضي
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ةأحفلاتوموهواضرأحتفلاورهشألاىلعمضلإب:(ب۔.“.))لوف_:

كلوسرعمزاغدحسوةرحلانسمخهنسفاهنومناكوعدرلاسفنا.دأرفاو

.د.لاةمود"ل:يا

وليأ،تقةدصتلتماكتولاهنظأيأةزمهلامضب(اهارأ)هلوف.-ه

.هنيبواهنيبليحنكلو©تلعفلةقدصلابءذاصبالاب-كمأ

؛ابنعهتلعفنإكلذيفرجأاهللهيأ:(اهنعق“دصنأفا)هلوف_٦

:لاقةقدصىلعينلدةنالوسراي:لاقانموقدنعةياوريفوثاهنعقدصتمنلاقف

ىجلاةقدصنأةلديثيدحلاو،ةنيدلابدعسرارحتلازاهف:لاق5ءالاقسإ

.ملعأةناو(١اكلذلهأنمناكاذإهعفنتتيلانع

ىرلافءادا

١٧ رباجنعينألب:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ-)
۔و/۔٣۔عههل7..7

ىرمعرمعلجراعا»:لاقثىنلانعيراصنالاهتنادبعناا

.«ادااهاطعيذللاهساف]هل

خد٭»٧٨

١ دقو&تيمانعةبجاولاقوقحلاءاضقىلعاضيأثيدحلااذهبلدتسيو)(

هلامسأرنمهؤاضقبجتهناف"يلامرذنَهيلعو٤تامنمنأىلإروهجلابهذ

طرشو«ثلثلانمنوكفتوملاضزميفرذنلاعقونإ"الإ،صوملنإو

.قلطمكلذبيصوينأةيفحلاوةيكلاملا

٠ - م _٤٦٥



عأ«::هلوقفهنلادبعنباثيدحهيفركذ:)ىرمعلافءاجام(

فهركذمدقتدقو(«ادبأاهاطعييذللاهنافه.ةعلوهلىرمع"رعلحر

جتهلوةةيصولايفهركذنمضرفغلاو،كلانههحرشانركذوماكحألاںاتك

عطقنيالدقهبقعنآل{ءينلاكلذبءاصيالامزلتسيظفللااذهناف«(هبقعلوهل)

يطعملالبقىطعملاتوميدقو،ةيصولاىنعميفبقعالهريمعتنوكيفيطعلاةايحيف

.ملعأةنناوثلذيفمالكلامدقتدقو،ةيصولاىنعمباكلمهلىرمعلالقتنيف

باذا7ك.صر١عفءامام

١ 'صاَقوياندعسنعدبزنبرباجنعةديبعوبا٧٢

٠ه2.ت7هتلااكا,ه:2!م
نم7دوعب"عادولاةنسحماعفهللالوسرفءاح:لاق

عجولانميبََلَبدقهللالوسراي»:تلقف5"يبدتشامجو
'يلشب٢قدصنافأايلةنينب"الإينئثريالولاموذانأو،ىرتآم

«ال»:لاق«٨رطّتشلابف»:تلقلاق«ال»:لاقفلاق«؟يلام

٥ - - . . - ..-

نإ١ك‘ارثكُثأْشلاومعن(:لاق»؛ثثألايف»:تلقلاق

'"ننوفكتي"لاممارتنأنم"يخةليغ"كرو'"رذت
٥ ,- . 1غ٥ا؛,۔-ه.-<71-(

"ترجأالإ""هللاهنجواهبديرتةقفنلاقفنُتنلكنإو""سانلا

يندوعيينءاج:هظفلاممهرثكأةياوريفوىةعاجلاءاورثيدحلااذهو)١(
=ح=؟تصوا:لاقفىيضرملعةللالوسرينداع:ظفليو{عادولاةححيف

_٤٦٦



۔.عذح...,إ..ه۔ ١٨.ه
فماخااهللالوسراي»:تلقف٧'«كزارصافلعحامىتحاهس

`إ"املاصالمعلمعتففلختنلكنإ»:لاقف«١يباحصأدمب
د,ث۔.3...ر.-ے,{<.-

ماوقاكيعمتسىتحفلاحناكلعلو‘هحفروهحردهيفتددزا

عىٍّعع._ت.

مهدرتالومهترجهباحصال""ضمامهللا."7
َه۔١..هه۔ءا١١تء

لوسرهل٢يفرسةلوخنذدمحعس٢"رسلارلانكل»""مهباقع(ىلع

."ةكتامنأنتهنلا

.-ھ۔م.74.ِ

:ں١كياوقاكىرفت,هم:الاق ورح!رصيوماوقاكبعفت»ىنعيبرلل
2۔-..-مم2.-..م۔۔,ء

"“مهرَبَصف""ةّد"رلاىلعاموقلتاققارملاىلعدمسرمااهنأ
0"٨"راآذكلاةملئيسمعْجَسباوعَجَساوناكنيرخآباتتنساو

.اربمهلتقيأ:(مهرّبصف)هلوقو.هباومفتاواوبات
دجهججه+

؟كدلولتكرتامف:لاق{ةلاليبسيفهلكيلامب:تلق؛كب:لاق{معن:تلق=

ِصوأ:لاقيتحلوقأولوقيلازامن{رشعلاِصوأ:لاق{ءاينغأمش:تلق

٬تلق:لاقهنأالإهانعمدمحأويئاسنلاهاوروثريبكوأريثكثلثلاو،ثلثلاب

.ليبسلانباونيكاسملاوءارقفلايفهلكيلام'تلعجممن.

(١ :ةئيطحلالاق.سبحلاةنللايفهيناعمنمربصلاو(

ليلقفيرطلاثمأكحمو:ادهاجاه"رصأامهلتلق
هرَسَصدقواربصهلتق:لاقن٠روصموهفلتقللناسنالابصن:ربصلاو

يشلتقنعىهنهناثيدحلايفو«هانركذيذلاسبحلاىنعملااذهلصأو،هيلع

ربصليحورلاتاوذنمهريغوأرئاطلاكسعنأوه:ليق{ارصباودلانم.

.لتقيىتحهيشبىمرثيمثايح
-٤٦٧



يثرقل|يرهزلاثانأمنبدهسوه:)صاقويبأنبدعسنع(هلوق_١

٠جلاباتكنمعتمتلافهركذمدقت

ةرشعةنسيهورهشالاىلعواولاحتفب:(عادولاةجحماع)هلوق_

۔هنممهوهزأىلعظافحلاقفتاو»ةكمحتففةنيعنرباةياوريفو«ةرحلانم

۔ضرملكلمساعجولاو2ينروزبيأ:ةلمهملادب:(يندومي)هلوق_س

.يفرصبتيأ(يرتام)هلوقو،لعيوقيأ:(يب"دتشا)هلوق_؛
.ميئلاةياغنعةيانكوهو©لاملا

وذ)هلوق_ه .ريثكيأ:(لام

ريغ(يلةنبا)ةياوريفو،ريغصتلا:(يلةينبالإينثريالو)هلوق_١٦
“تنبالإءاسنلانموأةثرولاصاوخنموأدلولانمينثريالهانعمو،رغصم

هانعم:ليقو4اريثكاوناكوةرهزنمهنآلتابصّعدعسلناكدقهنأل{ةدحاو

ينثريالريدقتىلعركذلاباهصخ:ليقو{ةدحاوالإضورفلاباحصأنمينريال
امهلرثكتساوألاملاعيجثرتاهنأنظوأ،يهالإعايضلاهيلعيشخأنمم

ركأنأاوركذو{هتانبر:صأيهو0ةثلاعاهمساليقتنلاهذهو«فصنلا

<ةرهزنثرالانهنلادبعنبںاہششتنباهمأو‘ىركلاكحلامأهتانب.

لكلالعلو4ةيوبنلاةافولادعبمالسالاتارخأتمنهتاهمأرخأتانبهلاوركذو
يةروكذلاتنللا.نوكتنأرححنبارهظتساو\كلذدعسلوقدسبنسأ

:لاق.،ةثئاعاهنألاقنممهوو©اهمأبدعسجوزتمدقتلكحلاميهثيدحلا

٠هدالوارذنصااهنال

ةيصولاقدصتلابدارملاو2رابختساللماهفتسالا:(قدصتأفأ)هلوق٧

.دحاواهنمدوصقملانآل

.فصنلايأ:(رطشلابف)هلرق-ه

فإمهناف،ةنرولاقوقحىلإرظنلابيأةثلثمب:(ريثكثلثلاو)هلوق_٩
_٤٦٨ _



ىلاسانلا“؟»)ضغول:١2)ساعنبالاق«آليلقمهريثكناكنبثلثلايناوكرتشا

لاقهنأل(!)ولعةنالوسرىلإةبحأ:ةباوريفو،يلإبحأناك("هعبرا
رصقيفءادعلالصأثيدحلااذه:ربلادبعنبالاقو3«‘ث)ريثكثلثلاوثلثلا»

.هريغمللصأالثلثلاىلعةيصولا

فرحريدقتلعاهحتفبوفانأتسالاىلعةزمهلارسكب:(كنإ)هلوق._٠
.كنأليأرجلا

حتفب:(ر¡ذتنأ)هلوق-١١ يوروىكرتتيأ:ةمجعلالاذلاوةزمهلا

&نراحيحصاهو:يوونلالاق{ةيردصملاىلعلوألاوةمطرشااىلعةزملارسكب

.هلعفارالربخيتييوهلباوجالريصيهنآلانهطرشللىنعمال:يطرقلالاق

سانلانأول:لاقسابعنبانع»:هيلعقفتملاثيدحلااذهصنو)١(

.ريثكثلثلاوثاثلا:لاقثكمنلالوسرنافعبرلاىلاثلثلانماوضغ

نمصقنوعضويأ:ضئنيهنمةضغو(ضضغ)برملاناسليفو)٢(
هيفو،كسمقنأاليأامهردكضغأالو،هنصقن:اضغهثطفيهضغو(هردق

يأ:(ريمننمكنإفرطلاةضنف):ريرجلوقصقنلاوضفخلاىنمباضيأ

.ةناهموالذهعفرتالوهضفخا

. يديملاةدايزلاهذهركذاذكو،ةيصولايفدمحأهداز )٣(

نعةدبعنبدمحأقيرطنمو«هقيرطنميليعامسالاهجرخأامك)٤(
ةرحأناك»:ظفلبنايفسنعديلولانبنابلاقيرطنمهجرخأوثنايفس

.«ةثختزطةنالوسرىلا

(٥ ؟ةئلملامأةدحوملاوهلهكشلاب)ربكوأرثك(:ملسمهاوريفو(

ىلعبصنلاب(ثلثلا)لاقو،ةثلثملاتاياورلارثكأيفظوغحلاو:ظفاحلالاق

ةيصولازاوحىلعليلدهيفو،هنودامىلاةسنلابرثكهنأدارملاوىءارغالا

.مهفلا.ردتياماذهو:ظفاحلالاق{هنعصقنينأىلوألانأىلعو{ثلثلاب

-٤٦٨٩



،ريخهلوقطرشلاءازج:كلامبالاق،هريدقتنمعنامالهنأببقعتو

(ريخمهل"حالصإلقىماتيلانعكنولأسيو)سواطةءارقكاجءافلافذحو

.رمخوهفيا

ةبتعنبمشاههيخأدالوأوةروكذلاهتنبامه:(كننرو)هلوق_١٢

،كلذدعبدعسلدلويسنمىلععلتطادقطهنأنكميوهتوخاوصاتقويبأنبا
نمسنأدعدقو«اتنبةرثعيتنثاوأرثكأوأنينبةرشعنعتامهنأليقدقف

.نامثعوًاملاصونارمعونمحرلادبعوةنادبعوقاحساوميهارباورمعهينب

. )هلوق ءارقفيأ:(ةلاع _١٣

.فّفكتلاقي،مهفكأبمهنولأسييأ:(سانلانوففكتي)هلوق_٤
:لآسوأثعوجلاهنعفكياملأسولاؤسالهفكطسباذإ:"فكتساوسانلا

.سانلافكانمةقدصلانوبلطيىنملاوأ2ماعطنمفافك

. هاضرىأ:)هللاهحو(هلوق -١٥

.ةلعهلبفامعموهو«لوعفمللينبمةزمهلامضب:(ترجأ)هلوق-٦

.تقدصتتشعنإو.ءاينغأكتثروتكرتتمنإكناللمفتال:ليقهنأكىننا
.ناسحالاوربلاهوجونماهريغىلعةقفنلابهنوثنيلاحلايفلصاحرجألافتقفنأو

مفيفلصحتيذلاىتحيأ:(كتأرمايفلمبحتامىتح)هلوق-١٧
(ثتأرمايفىلااهعفرتتلاةمقالايتح)حيحصلايفةياوريفو،مامطلانمكتأرما

اف،رجألاةرثكيفبغرهنأبرعشليدعسلاؤسنأةيصولاباذهقلعتهجوو
.نموةزجانةقدصنمهلاميفهلعفيامعيجنأب."السثلثلاىلعةدايزلانمهعنم

ركذلابةأرلاصخهلملو2ةلاهجواهبدصقاذإاهبرجؤيةبجاوولوةقفن
قافنالانأل2ةينلابدادزيبجاولانأهنمدافتسيوأزاهريغنوداهتقفنرارمتسال

ظفلو،هرجأدادزاهللاهجوءانتاهبىوناذاف،رجألاهيفوبجاوةجوزلاىلع
٭اج)مهلوقيفامك،ينعملاىلاةبسنلابرجألاليصحتيفةنلا,!ايغتقتانه(ىتح)

.)ةاثملاىتحجاحلا
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.ماللاحتفوةمومضمةزمهشماهفتسالاةزمه:)فآًخأأ(هلوق-٨

.لوعفمللينبمةددشملا

ضرملاينسبتحمأينعملاو«كعمنبفرصنمايأ:)يباحصأدمب)هلوق٩

اهنماورجاهمهنوكلةكمبةماقالانوهركياوناكو؟كعمفارصنالانعانهاه

.ةتاهوكرو

فالخبدمسلباوج(خلإ..احلاصآلمعلمعتففلختنلكنإ)هلوق_٠

مهنعهغلختيضتقيامبهباجأفهباحصأنعةكمبهفلختنعلأسامنإهنأل،هنعلأسام

تمزهئاقبىلعلدهنأل،ةدايزودعسدارمنمضتمباوجلااذهنكمسةايحلايف
.نمعونوهوسلاحلاهيضتقيامىلارهاظلاىضتقمنعجورخلاهيفف2هباختأدعب

راشأ:فطهنألثةوبنلامالعأنمملعهيفومكلابولساىمسيثعيدبلا

.هيلاموأامكمقوفيشىلا

: يتحفلختنأكلعلو)هلوق (نورخآكبرضيوماوقأكبعفتني _٢١

مهرَبصفةدرلاىلعاموقلتاققارملاىلع"دعسريمأاملهنأثلذىنعم:عيبرلالاق

ىورو«هباوعفتناواوباتفباذكلاةمليسمعجساوعجساوناكنرخآباتتساو

.دعسنبرماعلأسهنأهيبأنعجشألانبةللادبعنبريكبقيرطنميواحلا

مهباتتسافاودتراموقبىتأقارملاىلع"دعسرمأامل:لاقف،ثيدحلااذهىنعمنع

‘& نيرخآللررضلالصحوباتنمهبعفتنافمهلتقفمهضعبعنتماومهضعبباتف

بلسلاولتقلبنوكراكبرضيومئانغلاوحوتفلابنوملسملاكبعفتنيدارملاليقو
,عفنلصخقارملاحتفىتحشاعهنافنبينلابهرابخإولهتازجممنماذهو
نيسمخونامتةنسليقو(١١نيسمحوسمخةنستامو«رافكلاترضوهبنيملسلا

اةنسنيعبرأواسمخعادولاةجحدمبشاعنوكيف،روهشملاوهوةرجملانم

.ةنسهتافووةداليم٦٠٣كلذقفاويوةرجهلالبق٢٣ةنسدلودقو)١(

.هنعةللايضر«اردبدهشوةنس٧نباوهوملسأدقو&٦٥
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رضلانأو٢0:اهريغوةيسداقلاكحوتفلانمهيديىلععقوعفنلانأنيتلانبامعزو

هنأبدرو،همصمنمونيسلااولتقنيذلاشيجلاىلعرمعهنبارمأتنمعقوام

.كلذىلعلمحتةرورضالبفثكت

يأ:ذافنالاوهوءاضمالانمعطقةزمه:)ضْمأمهالا(هلوف_٢٢

.مهترجهيباحصألممتأ

كرتكءاروىلعمهدرتاليأ:)مهباقعأىلعمهدرتالو(هلوة_٢٣

.مهتماقتسانعمهعوجركومهترجم

سؤرلارثاهيلعيذلاةلمهمنيسوةزمهوةدحوب:(سئابلا)هلوق_٤
.ةحاجلاورقفلاةدشيأ

يثرقرايق:ثينأتءاتومالوواولاناكسإوةلمهلاحتفب(ةل"وتخنبدعس)و
كنميلانميسرافوهليقو،مهيلاومنمليقو«مهئافلحنمليقو،يرماع
٠.رماعيبفلاح

يأ:ةثلثملاركوءارلانوكسوةيتحتلاحتفب:(يثري)هلوق-ه

.نّزحتيوعجوتي
هتقويفاوفلتخامش،ةكمبهتوملجأليأ:(ةكمبتامنأ)هلوق_٦

ةندهلاةدميفتامليقو،نيحيحصلايفدوجوملاوهوعادولاةجحيفتامليقف
فركذو٤هترحهمدعهسؤبباسفرجاهمهناليقو{عبسهنسشيرقعم

ةلوخنبدعسيفهلوقىنعمو:لاق،ثيدحالعيبرلاريسفتيفةدايزدنسملانمةخسن
هللاضرفكرتوةكمبتامورجاهبنأيبأةنيدملاىلاةكمنمسانلارجاهامهنأ

١ اراداهمىنتباو،برمل١لئاقلاططخاهلمحاهضرألزنهنافةفوكلاك)(

مثانمزنامثعهرقأوكباطخلانبرمعةدماهلعايلاو"لظو0اهبرودلاترثكف

نملايمأةرشعىلع)قيقعلابهرصقيفتامو2آليلقماقأفةنيدملاىلادامفهلزع
.ًاث.دح٢٦٧١نيحيحدملافهلو»اهيلالمحو)ةنيدملا
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ريخألالوقلابمزجنهمالكاذهو©لاضقسافرمفضرفلاكرتنمو،ةرجملايف.

.رمألاةقيقحبعأةناو

.هيفلوخدلادمبمالسالانععوجرلايه:(ةدرلاىلع)هلوق_٧

©قاثيالادمبمهلتقمثمهقثوايابرضبابنم:(ربصف)هلوق_٨
توالملاوناوهلاةدشع“رجتيوهفاعافدكلميالهنال،لتقلاتالاحدشأيهو

.ةايحلاىلعفمس۔ألاو.

ايحواهمعزةحسمتالكقفلو(اذكهنناىلعىرتفاوةونل١ىعداةفينحينبنم

حصأونرادلايزخهتثروأف،تلودمحمىلعلزنلااهبيكاسأنآرقاهامسو

ترده:عفنبابنمًاعجسةماجلاتعجس:لاقي{لقاعلكاهنمرخسيةكوحنأ

&باذكلاءىنتلا(ةماموبأ)يلئاولاىفنحلاريبك١نبةمامتنبةمليسموه)١(

مويلاةانسملاهنرقلافةماملابأشنودلو»ةماسسمنمبذكأ«لاثمألايفو.

ةمليسمناكو،مبمالسإوةفينحدفوعوجردعبو،دجنبةفينحيداوب!ةلبجلاب)
:هللألوسردرحلإهنلالوسرةلسمنم(:لفتعينلالاةملسمبتك“ممم

ضرآلافضنانلنإو،كعمرمآلايف'تكرثأدقينافدعبامأ،كيلعمالس

:ألملوسرلاهباجأف5(نودتميموقاشيرقنكاو،.ضرألافصنشيرقاو
ديبامأ‘ىدهلاعبانملعمالسلا{ںاذكلةملسميلإهألوسردمحنم(

.ه١٠رخاوأفكلذو)نمقتمللةقاملاوهدابعنمءاشدنماهثروهللضرالاناخ.

{هتنتفىلعءاضقلالقيفوتوئنآرقل١اهيماضيعاجسأعضونمرثكأدقو

مجابف،يوقشيجسأرىلعديلولانبدلاخ.داوقمظعأركبوبأهلبدتناو

١هنسةلسملتقومسرفظوةفينحيب .اےص٤٥٠برجلاهذهفلتقو.٧٢

هوقةليبجلاةبرقيفلازيالو،برملايفةفينحونبقرفتو،(تارذلايف)اك
.هدابلالئاقنمامهريغوةلورلاوةزنعماثل١فمهنموزةفينحينبىلانو۔ستني
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:همالكلجرلاعحسو،هلصاوفبراقتلكلذبهبثممالكلايفعحلاو،تنَوصو

.انوزومنكيملورعشلايفاوقكلصاوفهمالكلمجاذإهمظنلاقياك

دادتشابدكأتيو،هنودنهفماماللضيرملاةرايزبابحتساثيدحلاينو
ماذإهلأةوقوهضرمةدشبضيبراارابخإزاوحوثهلمعلالوطبلطوضرلا

ڵءاودوأءاعدبلطللباضرلامدعوم"ربتلانمهركيوأعنماممثيشكلذبنرتقي

كلذزاجاذإوثدومحملاربصلابفاصنالاينانيالكلذنأوكلذبحتسااعرو

ناسحالاومحرلاةلصىلعكلاو،زًوجأِءربلادعبهبرابخالاناكضرلاءانثأ

هبدصقاذإحابملاناو،ريحلاهوجويفقافتالاولضفأمهتلصنأو،براقألايلإ
عضووهوةداملاةيويندلاظوظحلالقأبكلذىلعهنندقو،ةعاطراصةنا٬هحو

كلذعموثةحزاملاوةبعالملادنعالإباعكلذنوكيالذإةحوزامفيفةمقللا

؛كلذقوفاممفيكفاحيحصادصقهبدصقاذإهلعانرجؤيف
هلوقموهفمنأل{هلثراوالنملثلثلانمرثكأبةيصولازاوجهيفو:ليق

كرتيالهنألدازامبةيصولابيلابيالهلثراوالنمنأ(ءاينغأكتنرورذتنأ)

.رقفلاهبلعيشخنم

ةيصولانمعنماملادعسنأل{ًاهوحولمتحااذإلمجملانعراسفتسالاهيفو

.هنعرسفتسافزاوجلاوهنودامفعملاهدنعلمتحاهلامعيمج

هتفصبناكنممعيدحاوللعراشلاباطخنأوةثرمااحلاصميفرظنلاهيفو

باطخلاناكنإو2اذهدعسثيدحبجاجتحالاىلعءادعلاقابطالنيفلكملانم
.ملعأةناودارفالاةغيصبهلعقوامإ

ہجسم

_٤٧٤



ربلاونيميلاتاكلمامو۔اودلاوفافلا

3وهَ.

هللالوسرتعمسلاقديزنبرباجنعةديبعوبا-)٧٢٣

"هنثاجهفيطمركيلف"رخآلامويلاوهللابنمؤيناكنم:لوقيل

»ةقدصوهفكلذدعناكامو.مانأةنالةفايضلاوْةليلواموي

.٧هجتلحم"ىحهدنعآيوثينأهل٠لحمالو

خه«ه

«١»مجلامضب(راوجلا)امأو،همارلزوفيضلالازنايبف(ةفايضلا)اما

كتنبرواجيذلاراجلاياالانانعبلعتىكحوؤنكسلايةقصاللايبف

كتعفنمهلانتستدوحدا,م,ئيج۔قلطأفهيفاوعسوتشةنللالصأيفاذه

نشكلذءاشاو......سورانلارمامتقاكةلحاملاةحاجلاءاضقيفهتعفنمكلانتو

كلم(امأوهقوقحكتمزوراحكلوهففصولااذهىلعكنمبرقلابىرت

.!ارمعصهوباهنعتاميدوهم\مي(امأوديصلمهف)نيميلا

وهوفمللادنعلسرمثيدحلا:)ةللالوسرنعتممس(هلوف_١

١ يبرواح:لاقبةلعافملاردصماهرسكبومسالاوهملامضب»هلوق)(

ناسللايفءاجكحصفأرسكلاو«مهراوجبمةرخت:؟راوجو"ةرواجممهمونالف
٠ةنللابتكنمهريغو

_ ٧٥‘٤



ثيدحنمهانعمءاجدقو(١يمازحلاحبرشيباثيدحنمدمحأونيخيشلادنع

.يراخبلادنعةررهينأ.

تافصبًافصتمناكنميأ(رخآلامويلاوةنابنمؤيناكنم)هلوق_٢

اهمعييضتوىنامالالاصخنمةلصخفيضلاماركاةنافهفيضمركيلفناميالا

ڵدامسلاوأدبملاىلاةراشارخآلامويلاوةنابنامالاصخو2هلعبيضتاهبوجودمب

فيضلاوهفيضمركيلفهلمعبهيزاحليسهنأبنمآوهقلخيذلاةنابنمآنمىنعملاو

1(٢امقملىلعلزنيةعاطيفرفاسملاوهومجلاودحاولاىلعقلطي

لدبلاىلعبوصنموهواهبعوطتملاهتيطعوهتلصيأ:(هتاج)هلوق٣
الاواهبفهتلصنسحبيأةليلوامويهتزئاجمركيىنعملاوهفيضنملاتشالالدب
ءادتبالاىلعمفرلازوجوهتزئاجنسحتوهفيضمركيىنملاو&ردقملعفبهبصنرهظ

ةلياوموييوروةليلوامويةعورشمهنزاجهردقتاوجوفوذحمربلانوكيو

أدتبماربخمويناكهتزناجانبصنناو،هتزاجوهوأدتبملاربخاذهىلعوهفعفرلا
.ةليلومويلاقهتزئاجاماولاقمهنأكردقملاؤلاباوجفوذحم

نعيازلاحيرمث"يبأنعو»:هظفلوثهيلعقفتمثيدحلااذهو)١(

ڵهتزئاجهفيضمركيلفرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنم:لاقولةنالوسر
امف4مايأةئالثةفايضلاو0ةليلومو:لاق؟هلالوسرايهتراجامو:اولاق نراك

»."هحرحاىتحهدنعيوثينأهللحسالو،ةقدصوهفكلذءارو

تسيلو،ندلانساحموقالخألامراكمنمةفايضلاو:نالسرنالاق)٢(

ةَححو،ةد_حاوةليلاهجوأهنافدعسنبثيللافالخءادعلاةماعدنعةبجاو

بدنلاىلعاهلصأيتلاةلصلاوةيطعلايهةزئاجلاناف٬ةتروكذلا(هتَراج)ظفلروهجلا

ماتهالاثيدحلاىعم:ءااعلاضعبلقو،بجاولايفظفللااذهلمعتسياذقو

.فاطلاو“ربنمنكميامبهفاحتاوةليللاومويلايففيضلاب

س٤٧٦



نافاهدمبهلقحالمايأةثالثىلااهتياغيأ(مايأةثالثةفايضلاو)هلوق_٤

فلكتالبهماركايفدوهجلالذبوىرقلانيسحتباريدجناكةليلوامويىوث

لمتحبليقوءثالثلادعبهلقحالوهنقلايفوتسمناكةليللاومويلاىلعدازناو

اذهفمقيالةراتوثالثلاىلعدازبالاذهفهيلعلزنينمدنعمقبةراترفاسملانا

ىنعملاوثالثلاريغةليللاومويلاليقو.ةليلوامويهتيافكردقهبزوجامىطعي
مزليهنأب"د'رو"ةليلومويدازهيلاعفديياةليلومويةزااجوثالثةفايضلاقح
.صوصنملافالخوهواعبرأةفايضلانوكتنا

دمبابففيضللقحاليأ(ةقدصوهفكلذدمبناكامو)هلوق_ه

ىلعةقدصكلذلمجملدتساو،لضفت3-ضحموهفكلذدعبهيلاعفدامنثالنلا

نمريثكلانالريفنتلاةقدصهتيمستنمضرفلاورهاظوهوبحاواهل.قيذلانا

.ةقدصلالكأنمتوفنأيءاينغألااصوصخسانلا
ماقأاذاىوثعراضمواولارسكوةثلثلانوكسب:(يوثينأ)هلوق_٩

ينملاو،قيضلاوهوجّرحلانممجمثةلمهماح:(هجرحب')هلوق_٧
امىلعهلمحوقيضلاهياعلخديىتحلزنلابحاصدنعميقينأفيضللزوجبال
بحاصبغرينأكلذو،روذجلاعافترادنعةزئاجةماقالاناهموهفمونيلبال

لزننهلامنملكالانمعنتممرمعنباناكوكلذهنمبلطيوأهتماقايفلزنلا

فيضلارمأينألزنملابحاصلوهلامنمهيلعقفنينأرمأيومايأةئالثقوفهيلع
يفةفايضلابوجوىلعلديثيدحلاو،هيلعامىضقهنألثالثلادمبهنعلوحتلا

امناو«نامالانمسيلهفالخلتفنأديفيو،نامالانمكلذلمجهنألةلجملا
هنافڵةقدصثالثلاءاروافلمحهنألورخآلامويلاوهابنمؤيالنملمفوه

«انموقضمبوباحصألابهذموهواعرشبخاولبةقدصريغكلذلبقامنألدي

:مهضعبلاقو[")قالخألامراكمنموهامإوبجاونكلذسيلانموقروهمجلاقو

مالسالاعستاامظ“ةبجاوةاساوملاتناكنيحمالسالالوأيفناك“بوحواانا

٤٧٧ س-.



،لامتيبنكيملثيحنلهنمزفكلذمزايناكامنا“يباتطلالاقو‘كلذخسنا

ىلعليلدالو،نيملسملالاومأيفمهلقحاللالاتيبيفمهقازرأفمويلاامأو

.نامزنودنامرصيصختلاىلعالوخسنلا

ليقوةليلوامويببحت:دعسنبثيللالاقف،بوجولابنولئاقلافلتخاش

ةيدابلالهأمهو،ربولالهأىلعبوجولاليقوقمرلا"دسيامكلذنمبجاولا
١ولدتساوحةيدابلانودءارىتلاباهفهتحاحكردي"رفاسملانألندلالهأنود

لصاالعوضومثيدحهناليقدقوربولالهأىلعةفايضلانأىوربامبكلذىلع

.ملعأةياو(١)هل

اولارصىلعآفءامام

لوسرنع١يننلبلاقدزنبراجنعةديبعوا-٤

ولواهراجلنئكادحا"نرقحتالتانمؤملاءاسناي:لاقةلمللا

.قرحمةاش٢عارك

ج«هخ«

نرعملسأنديزنعأطوملافكلامهاورثيدحلا:)يننلب(هلوقس١

ركذمدقتدقونكسلانبديزبتنبءآوحيهوهتدجنعذاممنبدعسنبورمع

١ نمو{هللصأالعوضومثيدحهنإ:طالملانمهريغو“يوونلالاق)(

ثيدحلااذهبالالدتساندملالهانودرولالهأببوجولاصيصختفُسمتلا

.هللص:اليذلا

٤٧٨ __



ةلصىلع"كملاانههركذنمضرفلاوةاكزلاباتكنمةقدصلاعماجفثيدحلا

اذهمظعتسيدقوءي٦كلذنمهراجدنعدجوبالدقهنافريسيلاءيدلابولوراجلا

عراشلارمألاثتمابةكربلالازنتساوةبحملاماودوةفلالابلجوةشحولاعفدل

:لئاقلاردهللو2هبعفتنيالقهنافىرلاعاركلاكلذةلقللثمو

ُليزجَةوهفدوجوملاةلقىلعهبدحماهمفدومحدوجلاوذو

نأهتراقحاهعنياليأديكوتلانونوءآرلاركب:(نرقحت)هلوق_٢
فاكلامضب"عاركلاوءينلاةراقحلجأليداهنلاكرتنع"يبنلافثاهتراجلهيدهن
.(؟")سنالاوباو"دلاوي:اوملانمبقملانودام.

يفنوكسلاىلعنوفقيمهنافةعيبرةغلىلعفلاالب:(قرحم)هلوق_

ةقرحمةخسنيفوىحدفلاةنملاىلعفلالاتابثاأطوملاةناوريفوهريغوبوصنملا

دقوهركذيبرعلاضمبنايبارعالان١ىكحوثؤمعاركلانالحصفأيهو.

.ملعأةناوثيدحلاةيقبحرشمدقت

اماىعىررلاتكىنءامام

ناكنموللالوسرلاقلاقاراجنعةديبعويا-0
.٠ ... ,.٢ . } ٠ء٠ . هم٠

.ادباهراحيذؤيالو'تممصبلوااربحلقيلف"رخالامويلاوهتلابنموإ

ج»٭»٭»٧٨

لممتسبوغسرلانودامرفاجللاتاوذنمعاركلا:يًرنالاق(٢)

،ةصاخناسنالايفالإديلانودلجرلايفعاركلانوكيالو:لاقلباللًاضي

=»ثنَؤيوركذيام:اهينايحللالاق3زيلحرلاونديل١فنوكيفهاوسامامأو
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لادبعنبرباجوالسرمثيدحلافديزنباينعي:(رباجنع)هلوق_١
ةليلقهنعهتياورنافيناثلانودهنعهتياورةرثكلحجرألوألاوالصتمنوكيف

آاضطواايفكلامهاوردقوباللالوأم-دقتيذلاثيدحلانمةمايقثيدحلاو

نكليازلايعكلاحبرشيبأثيدحنمهحيحصيفملسموبدالايفيراخلاو

ةنابنمؤيناكنموتمصيلوأريخلقيلفرخآلامويلاوهنبنمؤيناكنمهظفل

ةباوريفوةررهينأثيدحنمناخيذلاهاوروهراجمركيلفرخآلامويلاو

.هراجذؤيالفاهدنع

هذهلهأنمناكنميأ:(رخآلامويلاوةنابنمؤيناكنم)هلوق_٢

.ناميالالاصخنماهنافةروكذملارماوألالثتميلفةفصلا

ةناىلاةوعدلاكةرخآلايفهب"باثيالوقيأ:(ريخ"لقيلف)هلوق_ء
تاذحالصاوفورعملابرمالاولهالاملعتوناريحلاةلالدولاتضلاداشراوىلاعت

.راكذالاعاونأوديدحتلاوحيستلاكونيلا

ليقواجنتكسنمنافتكسييأميلامغب:(تمصرلوأ)هلوق_
مالكلاىلعنيبترتلاباقعلاوباوثلابقدسملاناهانعمولوالاظوفحملاومملارسكب

ةعفنمهللصحاعملكتينأامانيلاحلادحأنمولخلاهلسيلةرخآلارادلايف

تمصلاهلنسيفميسقتلاوعيونتلوملسفًارضهلبلجءيثنعتكسينأوأمننيف

عابضوهفكلذنعهولخ,ضرتفبو،هوركتموأمرحمىلاهئادالحالانعىتح

نأثيدحلادافأو،هينميالامهكءرمامالسانسحنمو،ينيالايفتقولل

دقوريملالوقمدعدنعهبرمأامناوهيلعهمدقتلتمصلانملضفأريمحلالوق

_

نمعاركلاو،عملاعجعراكأو؛عركاعمجلاو،ريكذتلايمصالافرعيلو=
.يرامعلاقاسلا6ة-؛:ةسموهورجولبالاوليلانمفيظولاةلزنعمنغلاورقبلا

.محللانرم
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رصحتحتلخدتنرأنمرثكأيهومالكلاتافآليصفتيفسانلارثكأ

نارخلاوكالهلايفاهمظعأوناسناللتافآلاع_ء۔أناسللاتافآنأهلصاح
تاريللاىلعلوصحلاوتافآلانمةمالسلاققحتتىتحتمصلاةمزالملصألاف

ملكلاعماوجنماذهوةمومزمىوقتلاةتمزأبوةموطخمةملكلاكلتجرغتذثنيخ

نمبولطملكريللايفلخدفاهدحأىلالثآارشوأاريخهلكمالكلانال
اممكلذادعاموهيلالؤيامهيفلخدوهعاونأفالتخاىلعهيفنذافلفنوضرف

.هنعتمصلابرمأفهللالودوارشوه

يمادامهراجلىذأهنمردصياليأ:)دبأهراجذيالو(هلوق_:

لنمةنجلالخديالوهقئاوبوهئاهدبالوهحراوجرئاسبالوهناسلبالهراوج

سيلوايونعموأناكايسحرارضالاعاونأعيجللماشءاذيالافهقئاوبهراجنماي

فورعلابرمالابتارمبسحىلعنسحأيهيتلابهكترامعهفكىذألانم

هنساحمراهظاوهيلعمالسالاضرمبرفاكلاةظعومكلذكوركنملانعيبنلاو

هرحهالاودافأنرافقفربهلاحقيلياممقسافلاةظعوموأقفربهيفبيغزتلاو

عمراجلاماركابرمأاذاهنأوهو"هيبنتانهو،ببسلابهمالعاغمهبيدأتادصاق

اهنيوهنيبسبلنذللانيظفاحلاقحىعرنأيغبنيفهنيبوناسنالانييلئثالا

انأدرودقفتاعاسلارورميفتافلاخلاعاونأباينؤيالفلئاحالورادج

نمراثكالاباهبناجةياعرويماركايغبنيفتاثيسلابنانزحيوتانسحلابنارسي
ناريجلانمريثكنمماركالابىلوأاهفيصاعلابنبمتىلعةبظاوملاوتاعاطلالمع
.ىلمأةنلاو

۔هموهح
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راجلاىل'ںامرباولونلازنررافامام

ةنيعينلانع١ساَّبعنبانعراجنعةديبعوأ-١٧٦

نا"تننظىتحكولمملاقفرمالسلاهيلعليربجييبح'ىناصوأ:لاق.

ىفخمالنأ١تننظىتحراجلايلاصوأوادأمدختسيالمدآنبا

."ءيشهيلاع

أامي:لاقيراصنألادوعسميأنععيرلا_١٧٧

«دومسمابأاي١لعا»:يفلخنماتوصتمسذاطوسبيلامالغبراض

هتيأراملف:هللالوسرانأىتح١بضفلانملقعأالتلع

كنمكللعردقأهللانأدوعسماأيلعا«:لاقف١'يدبنمطوسلاطقس.

«اديأادبع١"تبرضامقحلاب"كنبيذلاو»تلقف:«'"مالغلااذهىلع

.اكولمملاقوأ

«»+×٭×٭+

{هريغدنعهدجآمللالااذهىلعثيدحلا:(سابعنبانع)هلوق_١

ىتحراجلابييصويليربحلازام(ةشئاعثيدحنميهيللو&هبدرفتامهلعلو.

اتقووأالحأهلبرضيهنأتننظىتحكولملابىنيصويلازاموهثرويهنأتننظ

(.يتحتهنمباذإ
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هيفغلابادكؤمادهعكولملابقفرليلإدهعيأ:(يناصوأ)هلوق_ب
.هريغيف(١)ةنلايملانمرثكا

أتلاةهكلنايبحلا:(تننظىتح)هلوق_٣ هيلعهنافءاصيالاينديك

ةمدقمكلذيفءاصيالانأكلذيفديكأتلاةرثكنمهتنظيفعقومالسلاوةالصلا

برضيهنأتننظىتحهلوقنمةشئاعثيدحينامهيفاني"الوادبأقاقرتسالاعنم

دعبأدبأمدختسيالهنأفلتصملاةاوريفىنعملانالقتعهغلباذااتقووأالحأهل.

.بورضملالجآلاغولب
نعوفعيوربحتلانيعبهيلارظنيالوهتقاطقوفهفئاكيالنأكولمملابقفرلاو

بهذيناكباطحلانبرمعنأهغلبهنأأطوملايفكلامركذوهترثعلبقيويهتلز.

.هنمهنععضوهقيطياللمعيفدبعادجواذافتبسمويلكيلاوّسلاىلإ

.هيلاناسحالابيأ:(زاجلايناصوأو)هلوق_ب

.ةيصولايفديكأتلاةدشلنايبحلا(تننظىتح)هلوف_ه

يفوفورعملانمءيثهيلعرتسياليأ:)ءيثهيلعىفخيال(هلوق_٦

هتومدمبىقبيالىتعملالملو:يشحملالاقءيشهدعبتببالهنأتننظىتحةخسن

.كلذوحنواهبهليمويوأهتايحلاحيفهدنعامعبمجمهلعفدينأبثوروماثيش.

هئيروتينرمأييأهثرويهنأتننظىتحةشئاعثيدحيفامهيفانبالوتلق

اوفلتخامهنأىلع،راجلاىلعىفختالاهنأملمنظينلاءايشألاضعبثيروتلانألا

{براقألاعمءاطعيمهس:ضرفبلاملايفةكراشمهللمجليقف،ثيروتلااذهيف

رمتسايناثلانافلوالارهظألاوةلصلاوربلايفثربنمةلزنملزنينأدارملاليقو.

.عقيملهلثيروتلانأبرعشمربخلاو

هماركإىلعثحلاىلعوكولملابقفرلاغلبمىلعةلا"دلاتيداحألانمو)١(
ةنباقتعأةلسمةقرقتعأنم»:لاقجينلانعةررهوأهاورامقتملا.

.هيلعقفتموهو{)رانلانماوضعهنموضعلك
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قالخألامراكمنماهوراجلاىلاناسحالاوكولملابقفرلاىلعلديثيدحلاو

.نعربلا:دبعنباىكحوهقحظفحوراجلاةاعريفنونلابيةيلهاجلايفاوناكدقو
:١0)لاقمهلئاقاذهڵراجلابكنم"ربأةيلهاجلالهأناكلاقرانيدنبامزاحيأ

ردقلالزنييلبقهللإوةد۔حاوراجلارانويران

رتسهبابلنوكيالنأهرواجأذإيراجرضام
ُردجلناينراجيراوىتحتزرينراجل"ضغأيرطة

:رخآلاقو

اضهاوأميتراجيراويىتحيتراجيلتدباميفرطآضغأو
بيرذلاوودعلاوقيدصلاوقسافلاودباعلاورفاكلاوملسملالمشيراجلامساو

بتارمهلودعبلاوارادبرقالاوينجآلاوبيرقلاوراضلاوعفانلاويرلبلاو

ملهواهرثك]شاهلكلوألاتافمصلاهيفتعمتحانمىلعألافڵضعبنمىلعأاهضعب

ةقحةركىطعيفىرخألاتافصلاهيفتممتجانمهسكعو«دحاولاىلاارج

رمأفةاشرمعنبالتحذو«يواستوأحجرتتفناتفصضرامتتدقوهلاحبسحب

هنتسحويذمرتلاودرفملابدالايفيراخبلاهاورمكيدوهلاهراجلاهنمىدهبنأ

هلراجوراوجلاقحهلكرماوهوقحهل"راجةثالثناريجلا:اعوفرمءاجو

ثلاثلاتيبلاردصو«رمضملاآذحألا»لماكلاسماخنمرعشلااذه)١(

ماركايفهلثموتزربيتراجاماذايفرط“ضغأ:لصالايفوهو«نوزومديغ
:=يناطلالوقفيضللبرعلا

ِدرآولاسرتفلاوندربثايذ-ةنباايوكلام3ةنباوةنادبعةةنباايأ
يدحوهلك[تسلينافاليكأهليمتلافدازلاتنص{اماذإ

يدمبنمثيداحألاتامأنمفاخأينافتيراجوأاقراطاخأ
۔!دبعلاةميشنمكلت"الا٢يفاموايولازامفيضلادبل,ينإو

-٤٨٤



ملسماوهوقوقحةثالثهلراجو{مالسالاقحوراوجلاقحهلملسملاوهوناقح

فالتخإبفلتخبماركالابرمآلاوثمحرلاومالسالاوراوجلاقحمحرهلا
نوكيدقوةافكضرفنوكيدقونبعضرفنوكيدقولاوحألاوصاخشألا

.ملعأهتناوقالخألامراكمنمهنأ!عيمجلاعجأو2ابؤدنم

يردبلايراصنألاورمعنبةبقعوه(0١:دوعسميبأنع)هلوق_٧
.فتلادنعامعةفلاخمضعبهيفولسمهجرخأثيدحلاولوآلاءزملايفمركذمدقت

طوسلإبيلامالغبرضأتنكممةياوريف:(ةبراضانأانب)هلوق-٨
ينمانداذفبضخلانمتوّتصلامهفألف،دومسم!بأ:ىفلخنماتوص'تممسخ

يفو،يدينمطوسلاتيقلأفدومسمإبأايلوقيوهاذافلثمةنالوسروهاذإ

اذهىلعكنمردقأهللانأدومسمابأايملعالاقفهتبيمليدينمطوسلاطقسفةياور

.رانلاكتحفلللعفتملولامأ:لاقهنلاهجولآرح:تلقفلاقمالغلا

جلادوعسمابأاي:هلوقيفوماللاحتفولصوةزمهب:(ملعا)هلوق٨٩
كلذكو،بطاختلاسلجمىلاسلجبنألبقتوصلاعافترابيهنلاىلاةردابلا

.هلبقتسينألبقهفلخنميهنلابةزدابلل

نمنمحرلادبعوبايلذهلابيبحنبلفاغنبدومسمنبهللادبعوه)١(
نمو(ةكملهأنموهولةنالوسرنمبرقوالقعوالضفةباحصلارباكأ

لوسرمداخناكوثةكمبنآرقلاةءارقبرهجنملوأو2مالسالاىلانيقباسلا

هنيلارظن«برحلاوملسلاولاحرتلاولحلايفهقيفروهرسبحاصونيمآلاةنا
مدقمثةفوكلالامتيبلوسرلاةافودمبيلوو،[عءىلمءاعو:لاقفامويرمع

نوسلاجلاداكياريصقناكوىماع.٦وحننعاهفيفوتفنانعةفالخيفةنيدلا

نيبتلاونايبلايفهلظحاجلادروأو«اثيدح٨٤٨نيحيحصلايفهلو«هنوزاوي:
.همالكنمتاراتخموةطخ
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.نمةْتَتَمينلاتوصزيمأاليأ:(بضنلانم"ليقعال)هلوق_١٠
.ةريصبلارونىلعبضفلاةماظءالىتسالهريغ

. هردقةلالجوةلهتبيحليأ:(يدينمطوسلاطقس)هلوق _١١
ردقأهنلانا)هلوق_٠٢ كيلعردقأيأ:(مالغلااذهىلعكنمكيلع

ملحلاىلعربصتالتنأويملعاذإملحبهنكلو،هبرضىلعكتردقنمةبوقملا
.تبضغاذإهنعوفعلاو

. قحلابًاسبتلمكلسرأيأ:(كثعب)هلوق _١٣

ادبع'برضأالنعلاو،مسقلاباوج..لإ(تبرضامب)هلوق-١٤
مدقتو،تتهنالوسرىضرهبلطوهلاثتماةعرسلكلذو2ةرماهذهدمبدبأ
ررحهنأباهنيبعمجتوهللاهحولرحوه”تلقف:لاقدومسمايأنأملسمةاوريف

لعفتمولامأ)ملسمثيدحيفةقهلوقامأ،اكولممبرضيالفلحوبورذلا

بذعلهنمبتيملوشحافلاهبرضنرععجرمولهنأهانعمف(رانلاكتحفلل
نرعجرخدقناكدوعسمينأنمردصيذلابرضلانألدياذهو«رانلاب

ةرافككلذراصف،دصلاررحتومدنلاوعوجرلاهكرادتنكلثزاوجلاادح

.ملعأةناوهل
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ترمهرمأرف,ب۔ةرابعسمأوهرسلنازاميملاناءامام

ارمعنباقيرطنمديزنبرباجنعةديبعوبا-١٨
هبرةدابعنسحأو."هديسلحصتاذإ"دسلانإه:لاق

٥وم] ََ٤

.(نبصهرحاهلف

جهجج+

وهوةهجلاهذهنمءذخأربملانأينمي:(رمعنباقيرطنم)هلوق_١
مهلكو‘ملسمويراخلاوأطولافكلاماضرأهاوردقو3هبلإهارأرمعنبانأ

.رمعناقيرطنم
.قيقرلايأ:(دبعلانا)هلوق_

.> سولللااهجوىلعهحلصيامبماقأيأ:)هدسلحصناذإ(هلوق _٣

حوصنلالاححالصةدارإاهانعمةمماجةلكةحمصنلاو‘ههشنوهرمألئتماو

كهوحنوةناريغىلعديسلاقالطإهيفو،شنلانمهتيفصتوللخلانمهصيلختوهل

يفو،(حوجلانبورمعمكديس)ثيدحو(مكديسىلااوموق)رخآلاثيدحلاو
ينلالمحباهنيبعجوثنيقولخلاىلعديسلاقالطإنعيبنلايئاسنلاودوادينأ

وأدحأهطاختنأهركيءالملاضمبناكدقو2كلاملاىلعنذألاوكلاملاريغىلع

قفانملااولوقتال:لعهلوقلينتريغبطاخلاناكاذإدكاتبوديسظفلبتكي
. هريغودوادوأهاور،ديس

اهتابجاوواهطورشىلعاهميقينأبكلذو:(هبرةدابعنسحأو)هلوق-٤

.هديسقحتوفينأريغنماهتبودنمنمةنكميامو
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ثقرلاب.راسكناونيقحلاإهمايقلكلذو:(نيترمهرجأهلف)هلوق_ه
.قولخلاةعاطنمبجوأةلاةعاطنألنييواستمنارجألاسبلو:ليق

ثيدحلاىنعم:ربلادبعنبالاقو.ةللاةعاطنمانهقولخلاةعاطنأب"دزو

يفهديسةعاطوةدابلايفهبرةعاط:نابجاوهيلععمتجاالدبملانأيدنع

ةعاطيفءاواسهنأل{هتعاطبعيطلارحأفعضهلناكاميج\»ماقف|فورعملا

عمتجانمنإلوقأانهنمو:لاق،هتعاطبةلارمأنمةعاطبهيلعلضفوةنا

تبجونمكهاةداف\دحاوضرفالإهيلعسبلنمبلضفأامهاَدأفناضرفهيلع

نمنأهاضتقمعو&طقفةالصهيلعتحونمتلضفأوهفاهبماقفةاكزوةالصهيلع

ملنمنايصعنمربكأهنايصعناكاثيشاهنمدؤيمف"ضورفهيلعتمتجا
٠اهضعبالإهيلعبب

املنيتفصلابفوصوملادبعللضفلاديزمنأرهظييذلاو:رجحنبالاقو
لمملاةهجفالتخابسبفيمضتلاناكولفالإو،قرلاةقشمنمهيلعلخدي

.كلذبدبلاصتخيم
فيضتلاببسليقوحهلفعاصيهلمميلمعلكنأدارملا,نيتلانبالاقو

ةداهزلارجأونيبجاولارجأهلناكفاناسحإةناةدابعيفواحصنهديسلدادزاهنأ

هنأببيجأو.تاداساارجأ.فعضكيلاملارجأنوكينأمزاييليقناف،اهيلع

زخأتاهجديسللنوكيدقوثةهجلاهذهنمفعاضمهرجأ.نوكينأروذحمال

.اهدحأليدؤالدبلاىلعنيقحلليدؤلادلاحجزتدارلاودبعلارجأفاضأاهبقحتسي

دحتييذلالمملاباصتخمرجألافيمضتنوكينألمتحيو:رجحنبالاق
©نرابتعالابنرجأهيلعرجؤيوادحاولمعلمميفديسلاةعاطوةناةعاطهيف

،رارحألانمهريغىلعهيفرجألافيعضتبهلصاصتخاالفةهجلافلتخلالسملاامأو

يطويسلاظقالااهنمعمجنيترمهرجأىتؤينميفةريثكثيداخأتدرفدقو
:هلوقيفاهمظننيئالثوًامبس

:٨ __



اققحهوروحرحأملىنثيمهنأءانيورافىنأمجو

ريخ"جاوزاف. اقةدصتبيرقالوأاهجوزىلعنمومهلوأ,قلحلا
اقدصيباتكلاونبتنثاءوضولاوںاصاداهتحاودهتراقو

ىقتهليغمميرسيراعو"دنسوهلالا“ن>حىنأ“ديعو۔

اقتعأنبحهدعبنماهحكنبوًاتسحمَندأفىرشةمأنمو.

اقشاذدهاجتذإ"ناحكاذكهتالصداعأوأاريخنسنمو

الافباتكلالهأنملتقلاهلىنأنموراحلافدهشكاذك

اةقحمديدثلادربلاىدلاَةوضو"غبسمشكردملع"بلاطو

افقوًآلسملوأفصربخأتبنموانددقةطخف"عمتسمو

ىقترايذلابارشتسماحرفىرادبنإمًابفخمريخلماعو

افقدصتمادغدقانقحهيفنموةبانجنعةعمجيفلستفمو

اقلطمهلةسضفاماريخمويلااذبىتأنتممةعمجيلصيشامو

اقبستريخلنإلعن؛عزانوهحالسنمهةاجدقهفتحنمو

اقرحأفىراصلنلا'برحهحاتجادقهلاماينغلاماذناكنمو

اققح؛دهايملاولكأدعبادي"لساغوتيمعييشتيدلشامو

ىقتلاىورامفنآرقلا"ممتسموهلهأنمءايحاتيم؛مبتمو

اققحمفيرللاهانمممهفتبًابرعثمهيراقوأرقيفحصميفو

ثالثبمهضعبهليذو

اقجلافَناثعنمجاحةححوةدامسنماملاب"عيطممامإ

اقلطمرهمالعيالةهالفاملطرتشمويرديةمأنمو

ىلعانهلاىلصتمنإةرحيمو ىقتلاوقحلابثوعبلاىفطصملا

٥
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.يندلامميسعاامارئىساعىرلاف,امهام

..مء

١ مانأتعمس»:لاقديزنراجنعةديبعوا_٧٩

۔٠.ثهتإ٨,¡¡ه-7۔١.,۔

لامتسانعىهنهناةهنلالوسرنعنووريةباحصلانم

.«"ةَمَسَسلاةالصدمبديبعلا

خ««»«

.هنأكفهربغدنعهدحأمثيدلا:)ةباحصلانماسانأتممص(هلوف_١

.هبدرفتام

قفرلالجآلثلذو:(ةمتنملاةالصدعبديبعلالهتسانعىهن)هلوف_٢

الولمملانمقيطياهفءاشعلاةالصىلاحبصلاةالصنمهمدختسينأهلفمج

.ليالابهمدختسينأهلفراهنلهتمدخضقتسيملنإليقو4يبنلااذمهلكلذدمبهلمعتسي

:لوقيهنعةللايضرصورخينبةمثأنميناثلامامالاةلادبعنباناسغناكو

‘هنعةنايضرلاقاكوأمفلدمننرأىلعردقنملانافةنطابلاديبعيفالإانلدع

ثلثلايفمهرجزرثكأناكو«يناوسلايهورجاوزناىلعةنطابلارادمنأكلذو

الإوًاقلطمةمتعلادمبمادختسالاعنمةلاهمحرهيأرنمناكو،ليالانمرخآلا

تإ:ليقو«ليللابمهنولمعتسيامرادقمرابلابمهديبعنوحمربةنطابلالهأف

.راهنلابهتمدخىضقتساولونأبالفهبهيضرياثيشهاطعأ
مهسفنأتباطنإوةمتلادمباومدختسيملاوهركنإ:هللادبعوبألاقو

يضرليحرلانببوبحنعلئاويبآنعةرفصوبأهوحنىوروسأبالفكاذب
ردقب:لاق؟ليالابديعلاةمدخنمزوجام:ةنادبعيبآلليقو،مهنعةنا

-_- ٩٠؛ _



.ثكلذممنال:لاق؟تقواهيلعلمعلايفلهباودلاف:ليق2راهنلايفحبرتسيام

هالومرينلالوليللايفهسفنللممينأدعللسبل:اضيأةلادبعوبألاقو

ديسلاىهندقوثراهنلابلمعلانعفعضليللابلمعنإهنألكلذو2هنذابالإ

ةحارتسالابقفرلاهللصحاذاف{هبقفرلالجألةمتعلادمبهمادختسانع
مهنافنوددشلاامأو»نبصخرملاهحواذهعراشلادوصقملصحدقفرابنلاب

{ةدابعوةحارتساتقولبلمعتقوتقولاسيلذإ{هرهاظىلعيملانولمي

.۔لعأةفاوىضرلاهيفهلفدبعللقحكلذنأىأردقفهسفنةبيطعمكلذزاجأنمو

امبىوآىملضفينءامام

١٨ ديزنرباجنعبئاسلانامامضنعةديبعوا٠
۔,دل٢٢{۔هتنا"

"هبماقوهللاميتىوانم»:لاقهلقيينلانع'سابعنبانع

نمرجأ”ميضُياللو{وللاىلعهرجأمقروهللاناسزحا
.«المعنسحا

خ٭»٭»٧٨٢

درفتاممهنأكو©هريغدنعهدحأمثردلا:)سابعنب١نع(هلوق_١

لثتمالوسرتمس:يريشقلاكلامنبرمعنعدمحأودحسنباجرخأو.هب

دقفهللاهينغيىتحهبارشوهمامطىلانيلسمنوأنًمامتيضنم»:لوقي

_٤٩١ _



.(١)ةنجلاهلتجو

. هيلعظفاحوهيلاهعضيأ:(اميتيىوآنم)هلوق _٢
وأهلامنمناك،هحلاصميفىعسوهلفكيأ:(هبماقو)هلوق_

ىلع"رجأهنادنعهلكلذع۔يجيفف«ايبنجأوأابيرقمتيلاناكمتيلالامنم

.بتارملاتوافتبسح

ليزجورجألامظعنمةنادنعامءاجريأ:(ةلباستحا)هلوق_٤
صالخالاىلعكحلاهيفف،يويندضرفلالةللاهجولهبماقهنأىنعملاو،باوثلا

.هدوجوبقلعمباوثلانأو
،فلتخيالاتوبثهنلادنعهرجأتبثيأ:(ةناىلعهرجأعقو)هلوقه

ًامرظعترجألامتهنأوءداعيملافلخيالىلامتوهوكلذبهللاعتوهناحبسهمكحل
ةاوريفةنجلابرسفمءاجدقو«رصحلاتوفيمظعءيشكلذنمهلدعأامنأكفل

ةلهنأملسمدنعرمعنباوةشئاعثيدحنمءاجو،يريشقلاكلامناورمع

ىطسولاهيبابراشأو«نيتاهكةنجلايفهريذلوأهلمتيلالفاكوانأ»:لاق
.ماهبالايلتيتلاو

هعاضأنمةمجعملاداضلاركوةانثملامضب:(عيضيالةناو)هلوق٦

لمعلانأىلإةراشإةلمجلاهذهركذو،دحاوىنعملاوديدشتلازوجو«هلطبأاذإ

ةحلاصلالامعألاةلمجنممتيلابمايقلانأولاعتةلادنععيضيالحلاصلا

.ملعأةناوالمأريخواباوثكبردنعريختاحلاصلاتايقالاو

-

ةنادبعانثدح:[اميتيلومينملضفبإب]يفاضيأيراخبلاىورو)١(
لهستعمسلاقيبأينثدجلاقمزاحيبأنبزيزعلادبعينثدح:لاقباهولادبعنا

هنعصابلاقو2اذكه{ةنجلايفمتيلالفاكوانأ»:لاقهنلكينلانعدعسنبا

.ىطسولاوةبابسلا
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ناريايةفارلافءامام

:لاقةريرهيبأنعديزنراجنعةديبعوبأ١٨١
١١ - ح۔,۔.إ٠.۔.,۔۔عسِتدا71

ةبشخزرشَيناهراجمكدحأمنمال»:وقلهللالوسرلاق
وح-....-.

.«هيلعبجاوتحكلذنإف3هرادجيف

خههخ«

؟دحأعنمال»:لاقةنعهللالوسرنأةريرهيبأثيدحهيفركذو

هحرشمدقتدقو«(١)هيلع؛بجاوقحكلذنافهرادجيفةبشخزرفينأهراج

.ملعأةناويناثلاءزجلانمةقدصلاعماجبابرخآ

مم

١ ةميبرنبةملسنبةمركعنعو»:يقلاوةجامنباودمحأىورو)(

عايقلف،هرادجيفًايشخزرغيالنأاهدحأقتعأةرينلايبنمنوخأنأ

:لاقعةتنالوسرنأ"دهشن:اولاقفنريثكًالاجرويراصنألاديزينبا

دق_يخأ"يأ:فلالالاقف{.رادحفاشخزرغينأهراح“راح"عنمال

لمفف،يرادجنود:اناوطسألمجاف"تفلحدقوڵزعكل“"ىضقَمكنأ'تملع

يأ:2امهدحأقتعأ»هلوقو:"تلق.ةبشخةناوطسألايفزرفرخآلا
.قتعلابفلح

٤٩٣ __



ترمابابا

لاومورافمولا

رثلافالإلمعتسيالودعوردصم)ديعولا(واهقتحريغنماهذخأفيأ

.كلذنايبمدقتدقوىنيلاحلانيبقرافردصلاف{دعوريملايفلاقيو

رادلاكربسانالارمأسلفلانا.امام

١ ١ . 7 7
نع'سابعنبانعديزنربرباجنعةديبعوبا١٧

.«"رائلا"ثرويسالالاونمأنمليلقلا»:لاقولك"ىللا

خه««

يهانعمءاجدقو&فنصلاهبدرفتثيدحلا:)سابعنبانع)هلوق١

[آاظىماتيلالاومأنولكأينذلانإ»:ىلامتهلوقيف.هقادصموثيداحأةدع

ةلالوسرنأ:ةزربيبأنعو"«ًاريمسنولصيسورافمهنوطب.يفنولكأيامإ

لوسرايليقف«رانمههاوفأججأتمهروبقنمموقاةمايقلاموبثيب:لاق:ننم

امنإلظىماتيلالاومأ.نولكأينذلانإه:لوقيةنانأرتملألاق؟مهنمةن

..(رانمهنوطبيفنولكأي

.»ريعسنولصيسو...»:ةيآلاةيقبو7ءاسنلا)١(
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ةنملاثاريماهلعجيأ:(رانلاثروبرانلالاومأنمليلقلا)هلوق.ج

عضوف؟ةنالو۔.رايلالقلاامو:ليقةديقملاحراشداز٤هلحريغنمهذخأ

يفمدقتندقو،ليلقلااذه:لاقفبارتلانمءيثهبقصتاافصرألايفهعبصا

لوسرلاقف.ةميننلانماهكغدقنيكارثوأكاربءاحالحرناوزنلاعماج

نم:همفرسنأنعناميالابابيفويراننمناكارثوكارش:فنلا

نإو:لحرهللاق‘رانلاهلبحوأوةنجلاهبلعهنلأمآرحهنيميبملسمنحعطتقا

،كارانمبيضقناكنإو:ةطةنالوسرلاقف؛ةلنالوسرايريديايشناك

دحيأنعو4طمرخلاوطلااودر:تهلوقةداعثدحفىنأسسو

هاور،«هسفنبيطريغبهيخأىصعذخأينأىرماللحال):هعفريدعابسملا

لحمال:هعفريسنأنعيلطقرادلاىورو«اهحيحصيفمكالاونابحنباويبيبلا
ضسانلالاومأنمليلقللةرسفمثيداحألاهذهف،هسفنبيطبالإملسمغىرمالام

قرفالفاذإو،قحريغبريغلالامذخأهللاب"ذايعلاورانابجولانأمولعلانمو

ههظىلعتاماذإملاظلابيذعتبةعطاق(١)بابلاثيداحأو،هريثكوكاذليلقنيب

.ملعأةناواهتحصبمهفارتعاعمةئجرلاىلعةححوهف

مح

[ضرألانماثيشملظنممإباب]يفيراخبلاهاوراماهان«يفواهنمو)١(
4ة>حريغبًاثيشضرألانمذخأنم:لهنلالوسرلاقلاقرمعنرب١نع

.ًاضرأدجأهاورو.نيضرأعبسىلإة.ءايقلموهبةفسأ
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;بونلا:حلطرسلاملاررنا:امام

"ةباحصلانماسانتعمس:لاقةديبعونأ !نمتممس:لاقةديبعوبا-١٣

٨ .فه....م..3١إجىتباإك-.
بنذ:نيهجوىلعبونذلا»:لاقتعهنللوسرنعلںوور

نبيذلاُنذلاف}"هبحاصودملانيبذو3هبروديملانب

.هندبهينذامأو3"هل2ذالنكناكثهنمنااذإهبرودسملا

.«"ابلهأىلإماضلادريىحهلةبونالفهبحاصنيبو

خهخ«×«

.لديهنعةلايضرهمالكنماذه:(ةباحصلانماسانتمس)هلوق_١

وهو«هنعهللايضرهبدرفتامموهو3مهنمادحأمسيملعمجنعربحلاذخأهنأ

مظف:ةئالثلظلا:سنأثيدحنمرازبلاويلايطلاجرخأو،كلذيفةجحلا

كرتافهلاهرفغياليذلاملظلاامأف«هكرتيالملظو{هرفغيلظوزهللاهرفنيال

ىلظفىلامتةناهرفنييذلاملظلاامأو،«ميظعةرظل:كردلانإ»:ىلمتةللالاق
.مهضعبدابعلالظفةنيهكرتياليذلالظلاامأو6مهبرنيبومهنيباهفمهسفنأداسلا

تاماذإيأةناهرفنيالكردلايفهلوقىنعمو«ضمبنممهضعبلنديىتحضب
۔ىلعكلذعموهو{ةبوتلافلبوةداسلافدهتجانإو{هلرفغيالهنافكرشم

ءالؤهف،سوجملاداهزوباتكلالهأدابعنمدهاشلبكمالسالانيدفالخ

ريغيةبوتلابروفنهادعامو7مالسالايفاولخديىتحمحلهنلارفنيالمونو

.اهلهأىلاصلختلاوةبوتلابرفنتفيهامأو2ملاظلا

-٤٩٦



:ةالصلانمةلاقوقحيفعييضتلاوهو:)هبرودسملانيب(هلوق_٢

محلوةتيلالكأنمتامرحملالمفكلذكو«تادابعلانماههابشأومايصلاو
.يذلابنذلاكلذف{قولخلاقحهبقلمتيالامعيمجنماههابشأورخلاورزنلا
ىلابانأوهلمفىلعمدنوهنععلقأنملهرفنيىلاعتوهفهبرنيبودبعلانيبنوكي

كخةفلاخلاب.وبراحويصاملابةتنااوزرابدقفنو"رمللاامآ،هبنذنمرفغتساوهبر
رانهلنافهلوسروهللاصمينمو»ه:©`)هلوقبرانلايفدولابمهلعلحوزعةللا

اهيفأدلاخمنهجهؤازلادمعتمانمؤملتقنمو»:0")هلوقو«ادبأاهفندلاخمنهج

اهضعبمدقتثيداحألانمريثكوتايآلانماههابشأيف.هنملوهيلعهنابضغو
لةدييام»:2")ايوامسادعوويهلإامكحاً"رصلمتامنمةنجلالخدبالفضعبيتأيو

.«ديبعللمالظبانأامو"يدل"لوقلا

ملظلايهو،نيقولخلانمهبحاصيأ:(هبحاصودبلانيي)هلوق_٣
ناف،هلهأىلإصلختلابالإرفغيالذاذهفؤضمللمهضعبمهنمنوكتيتلا

:ليقو5ءارقفلاىلافمهتفرعمترذمتوأاومدعناف{ثراولاىلافالإواودجو

.هحاةةمعاضلفق

رئابكيفكلذو،نارفغللةبوتلاطارتشاهيف:(هنمباتاذإ)هلوف_٤

رئابكلاكرتاذإهنأىنملاو.رئابكلابانتحابةروفنماهنافرئاغصلاامأ،بونذلا

كلذوبونذلارئانصبهذخاؤيالةنانافهرماوألآلاثتماوىلاعتةلانم.افوخ

كنائيسكنعرفكنهنعةنوتهنثامَرئابكاوبنتجتنإ):ىامتهلوقل
.ةنجلاوهو(امرًكآلنخدمكلخدنو

"دمتيوهلوسروةلاصعينمو»١٤ءاسنلاةروسيفو٢٣نجلاةروس)١(
.«نيهم"باذعهلواهيفدلاخارانهلخديهدودح

!اهيفادلاخمْهج.ؤازجخًدّمعتمانمؤملتقينمو»:اهصنو٩٣ءاسنلا()

.«ايظعاباذعهلدعأوهنعلوهيلعةنابضغو

. ٢٩ قةروس )٣(

٣٢ ۔م _٤٩٧ _



جرخهنأىنعلاوأطقبنذيمليذلالثميأ:(هلبنذالنك)هلوق_ه

.طقاهلمعيملهنأكاهنعلأسيالفهلرتستوهبونذنم

ةبوتلاةحدلملاظملادرطارتشاهيف:(اهلهأىلإملاظملا“د"رىتحرهلوق_د

هيلعوانلوقاذه<٠)ملاظملادربالإملاظةبوتلبقتالف سيلملاظملادرنأمعزنمافالخةلزتعملا

رخآبجاووهاولاقةبوتلاةحصيفطرشب .مهلعدريثيدحلاوةبوتلاةحصيفهللخدمال

ناف،ةبوتلاةحيفهللخدمالهنأملسنالانكلرخآبجاوهنأاناس
بحاوللذلرتاهدرىلعةردقلاعمملاظملادركرتو‘رارصاللةيفانمةحربحدلاةبوتلا

"رجاوةبانجلانملسنلافاضيأو،ائاتيصاعنوكيصاعادمعىجاولاكراتو

ةحتفطرشوهسفنيفةبجاوملاظلادركلذكفةالصلاةحصيفطرشوهسفنيف

.ملعأهلناوبوجولاونيطرمتلانيبةافانمالف«ةبوتلا

عرزلافىلاىعىبنلافامام

نع'يننلب»:لاقديزنبراجنعةديبعوبأ١٤
...٠...هتنالكك> الإهيفيثعال:لاقو"عرزلايفيشلانعىههن:هللالوسر

.هقاووأهيقنوأهيقاس:ةثالث

.الكلاهنمجرخُي:يذلايقانلاو،ظفاحلايقاولا:عيرلالاق

ج««+×

،ملاظلادنعهبلطتام:ةميلتظلاوةمال"ظلاويهو5ةملئظنمعمجملاظملا)١(
:ميرحنكلاليرن١ددنأو،كنمذخأاممساوهو

ملظلاكبنتجتانيحاننأو{امراصو"يكذلابلقلاعمبمتىتم
_٤٩٨



٠ هبدرفتامهنأكفهريذلهدحأمثدحلا:)ىنلب(هلوق _١

تيدملاةياوريفرزخوبأداز(..لإعررلايفيتللنعىمن)هلوق-٢
اهيراوتاهتيغبدارملاو،ثيدحلاركذو(ةئالثالإعرزلالخديالايرثلاتباغاذإ)
هيفانيالف&هعموأرجفلالبقهرخآيفاهغولطوليالالوأنمنرظانلانع

(ةهاعلانمعرزلانمأايرثلاتعلطاذا):ريغصلايفيناربطلادنعةربرهيبأثيدح

حالصودسيذئنيحئرحفل١عولطدنعنرظانالةعطاساهروهظاهعولطبدارملاذإ

هرمتعييضتوهداسففوخلذئنيحهيفيتللانعىهنلاو2ابلاغةهاملانمأيوعرزا

ناكنإو©تبثنإديقلاهحواذه4رسكنيوالإلاحلااذهفدوعىنحتياهلقن

هيفرورملانمفوخمررضلانأىلع،ريغلاكلميففرصتلاعنموهفاقلطميبنلا

عرزلاحالصنآل«ثيدحلايفنوروكذملاةثالثلاكلذنمىنثتسيو2اقلطم
وه،ميبرلالاق،يفانلاوىعرزلايفءاملالعجيذلاوهيفاسلافىمهيلعفقوتم

ةنيدملا)يورو(١»ينلا؛تيقننهلعافممساوهف2راضلاالكلاهنمجرخ"يذلا

زارفإيهوةيقنتلانموهفديدثتلابىوريو&(")هجرختتيأ(اهثبخقتنتريكلاك

١ ‘حتفلابةواقنقشرسكلابيكاَيبةن:)اقن(برعلاناسليفو)(

ناسالايدربملو.هراتخا:هاقتناوهاقنتوهاقنأو3فيظنيأ:قنوهفءاقنو

.“راضلابشملانمعرزلايقنييذلابتشملايتانلابدارملاو:"تلق5ًايدمتم(ىقن)

[سانلايقنتاهنأوةنيدملالضفباب]فثيدحلااذهيراخبلادروأ)٢(

:لاقدعسنبىحنعكلامانربخأفسونهللادبعانثدح»:هظفلوهفهدنسو

لاق:لوقيهنعهللايضرةريرهابأ'تممسلوقيراسينبديعسبابحلاابأ”تممس

ةنيدملايهو،برثي:نولوقيىرقلالكأتةيرقبترمأ»:وتكةنالوسر
ءافلاب(ىننت)ثدحلااذهظفلو.«ديدلاَثخريكلاني!ئانلايفنت

.فاقلاالت

-٤٩٩



وهوظفاحلاىقاولاو{١)سبايوأناكاطربشملاُالكلاو،ءيدرلانمديجلا

>هناصيأهاقو:ليقامهانممو6اهريغورويطلاوباودلانمعرزلاظفحيذلا

.ىنعمظفمحلاوةنايصلاناف

:ىراف

نذلانيبمطافلاكولملوأميبأدنعرصعىلاعتهنلاهمحررزخوأناك

خبيدثلاميمتوبأذخأف،برغملاعمرصماوكلمونييمتسرلاةمألادمببرغلااوكلم

هدسجهردقعفرو©هنمبزلالعافوخرصمىلإلقتنانيحهدنعرزخابأ

ضرتعاف،ءارزولاورزخوبأهعموقيرطلايفرامممتأانيبف،هباوعسوءارزولا

هلأسف،كعابتانعلدعهنأهلليقف‘خيشلاهنعلاموميمتوبأهتقشفعرزهل
هيقاس:ةثالثالإعرزلالخديالايرثلاتباغاذإ)ثيدحلاهلركذفكلذنع

نسحنمبحيمتن4هيقاوتنأومهنمدحاوبتسلو:لاق.)هقانوأهقاووأ

.ملعأةناوهيلعنوردقتالكللقأملأ:هباحصأللاقوهتهادب

مم

وهوبشعلاىلععقيبرملادنع"الكلا:('الك)ةمجرتيفيرهزألا(٣ر
؟جفرملاوحيدلاوبيطلاناثيلصلاويمئلاورجشلاوةورسلاىلعو،بطرلا
:)‘الكلا(ليقوحاههبشأامولقنلاوبشعلاكلذكوُالكلانمكلذلك

۔هلدحاوالو0عونللمساوهو«هسبايوهطربشلا

..٥



زاريغبهربغ:سامأرمابلحبنايرلايفهاجام

هللالوسرَلاق:لاقارمعنباقيرطنمةديبعوبأ-ا
كدحأث_مأأ{هن5ريغبدحأةيشامكدحأ"ًزبذحال(:ةن

امإف."هماعطلقيفهشتارخرسنكشفهشبرشمفأؤثنأ
٠.۔۔هه.عشذ3:٨م..ه,.۔.

ةيشامبلحلنالحنالو٠ممتمعطاممتيشامعورضملںزحب

.»"هزذإريغنمدحأ

هخ٭»٭»٢٧

أهنعهذخأهنأىنملاو0هتهحنميأ:)رمعنباقيرطنم(هلوق-١

.ةجامنباوملسمويراخبلاوأطوملايفآضيأثلامءاورثيدحلاو
ةيشاملاو«اهعورضننماهبيلحرجرختسياليأ:(نبلحبال)هلوق۔7

دقوءارلامضبةبرثلاو0رثكأنفلافهنكلومنااورقلاولبالالععقت

{ميثلاهيفنزخميذلاناكملاوهونزخلا:ركللابةنازحلاو{ةفر'ذلا:حتفت

.هظفحدارثيامهيفنزخيذلاءاعولاىلعةنازحلاقلطتو

، هيفهنزخيذلاعضولانعهلوحيأ:)همافطلقث"يف)هلوق _٣

كلذكفهماعطلوحوهتنازخحتفتوهتيبلخدينأمكدحأهركيك:ىنعلاو.

دقامهيبشتهيفو،مهتمعطأنئازخاهعورضناف«مهتيشامبلحتنأءالؤههركي

. ماهفأللابيرقتهنمحضوأوهامبىفخي
ثنحيف«نبللاىلعمامطلاقالطإهيفومهنابلأيأ:(مهتممطأ)هلوق_٤

_٠ ١ -



مهفرعانوكيوأ،نبللاجارخايفةينهلنوكينأالإامامطلوانتيالفلحنم

.نامآلابابيفربتممفرملاناف،نبللارينبمامطلاصيصخت
كلاركذداع:(هنذإريغنمدحأةيشامبلحتنألحبالو)هلوق_ه

3هتلعكحلاركذاهنمدئاوفهنماوجرختساوأربرقتواديكأتهتلعىكذكيب

طرتشيالسايقلانأو3ماكحألايفسايقلالهمتساومالكلايفلاثمألابرضاهنمو

رغيالةيزملصأللتناكاممرلب،رابتعالكبلصأللعرفلاةاواسمهتمصيف
يفةنازحلايواسيالعرضلانأل،ةفصلالصأيفاكراشناذإعرفلايفاهطومتس

يفةلفقملاةنازحللابكلايفرورصملاعرضلاعراشلاقحلأدقفكلذعمو،زرخ

.ةجاحلاتقويلامامطلانزخةحابإاهنمو.هبحاصنذارينباهنملكمرحت

نبلاهلناكاذإةاشلانأاهنمو .نمثلانمطسقهلناك

ةرورضريغنمةزورحمةرورصماهريغوأةقانعرضنمبلحنمنأاهنمو

نييعتاهبحاصهلنذأيملنإعطقلاهيلعناعطقلاهيفبامةميقغلياملبواتالو

ضمامطلانمءزجماعنألاعورضيفامنأبحصفأدقثيدحلانأل،الاجاوأ

زرحبءافتكازرحيفمنغلانكيملولوعطقلابوجومهضعبنعيطرقلاىكحو
.ثيدحلارهاظهيضتقييذلاوهونبلللعرضلا

ثيدحنأبهنعبيحأو{بالاثيدحهعنمامحيبيانموقدنعثيدحءاجدقو

لامميرحتيفةيعطقلادعاوقللضراممهنأبوهبلمعينأىلوأوهفحصأيبنلا
.هيلاتفتليالفهنذاريغبملسلا

ملعاذإامىلعنذالالمحاهنمعمجلانمهوجوبنيثيدحلانييعمجنممهنمو
.مميملاذإامىلعيهنلاوهبحاصسفنبيط

:ليقو،©هريغنودرطضملاوأهريغنودليبسلانببنذالاصيصختاهنمو

ححاشتلاننمهدمبنوكيسامىلاهبراشأيبنلاثيدحو،جبهنمزيفناكنذالا

اذهو7راملانمجوحأكلاملاناكاذإامىلعيهنلالمحنممهنموكةاساوملاكرتو

.عأفاوهنمبرقأهلبقامويضرملاريغ
٥.٧٢ _-



7ںاثںاوسحانلالاوماسلبلثلاعمف'اهام

هللالوسرلاقلاقتماصلانباةدابعنععيبرلا-٢

هلهأىلع"”راعهناف"لولنلاوركايأوطيخلاوطئينلااودرملل

٠ةمايقلاموي

جهجهج+

دقوىئاسنلاهحرخأثيدحنمةصلطقوهوةدابعثيدحكلذيفركذو

.وزغلاعماجيفهنمةعطقتمدقت

ةمجعملاناكسإوميملاركب:(طيخلاوطيحلااودر")هلوف_١
ةيحتوةمحملارسكبطايحلاوطرخلاوطايللااودرهخ۔نيفو،ةربالاءال١حتفو

!كةربالاىلعطايحلاقلطأناوهيلعطيخاافطعليلدبطيحلايأفاحلةنزب

ليلقتلاىلعجرخاذهوثيدحلايفاهبهريسفتحصيالفطايحلامسيفىلاعتهلوقيف

يبأنبليقعنأقازرلادبعىوروهانعميفلوخدلابىلوأهقوفامنوكيل بلاط

هذهكنودلاقفًامدخٌطلمهفسونينح"موبةدشتنبةمطافهتأرماىلعلخد

ىتحدريلفةائيشذخأنملوقييدانملاعمسفاهبلإاهمفدفكنبايثاهبنيطيختةربالا
.مئانلايفاهاقلأفاهذخأفليقعمجرفِطيخلاوطيخلا

كلذبيمسنملافةنايخلايهوهورذحايأ:)لولغلاومكاياو(هلوق_٢

.ًاعاجازئابكلانموهو١0)هيفهيفخيأهعاتميفهلنيهبحاص"نأل

هنأثيدحلايفو)١( حلصيفىلمأو ةلالساالوَلالغإال"نأ:ةيبيدحلا
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نأىتعلاوةسوأنيشهنممزليءيشيأ:("راع"هناف)هلوق_٣

أريمبناكناهقنع7هلمحبلغامينأينبحةمايقلامويحضتفيلولنلابحاص

نموءابن"اهلواهبيتأيهنافةاشوأراوخاهلواهبءاجةرقبوأءاغرهلوهبءاج

تبسكامسفنلكىفوتمثربكالاءازجلاليقاذهوةمايقلامويلغاممتايلظي
.ملعأهللاونوملظيالمو

مالابسكىفءاهام

اباناسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبا-٧

"رممنمعاصبةعهنلا"لوسرهلرمافعهللالوسرمجحاةبيط

."هجارخنمهنعاوفخأنأ"هلهأرمأو

خه««

ركذرركتدقو:ريثألانبالاق،ةقرسلالالسالاوةنايملالالغالا:ديعوألاق=

ناخنملكو«ةمينغلانمةقرسلاومنغملايفةنايلاوهو،ثيدحلايف(لونلا)

لومحمةعونميأةلولنماهبفيديألانأل:الولغتيمسولغدقفةيفخءيشيف

2ةمماج»امللاقيو.هقنعىلاريسألاديعمجتينلاةديدحلاوهو(لغ)اهنم
لولنلامحرحتىلعلدتبابلاثيداحأو{ةريثكةمينغلايفلولذلاثيداحأو{اضيأ

رئابكلانمهنأىلععامجالايوونلالقنو،ريثكلاوهنمليلقلانيبقرفريغنم
لاقو،هممهلَمغيذلاءيئلاوةمايقلامويينأيةلاغلاةنأبنآرقلاحارصدقو

.اهدعبالةمسقلالبق"لغامديمينألاذالنأىلعاوعمجأ:رذنلانبا
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دقو،هبسكيفدوجولافالخلاىلاةراشالاونألايفديعولابابيفهركذو
نباعفارثيدحيفثبخ.امسودمحأدنعةررهيأثيدحيفهنعيهنلاءاج

لاقنم"لدتساكلذبو{هحث=ودواديبأويذمرتلاوملسمو.دمحأدنعجيدخ

.مارحثيبلاو،ميرحتلايفةقيقحيهنلانألماجحلابسكممرحتب
هزنتلاىلعىهنلااولمحوبابلاثيدحاوجتحاو2لالحهنأىلاروهمجلابهذو

ءايشألانمةماجحلانألو«رومآلايلاعمبحةناو2ةءاندماجحلابسكيفنأل
.اهلاجايتحالادنعهلةناعاللملسملاىلعلسلببحتينلا

مًاتئحس؛ناكولو0.رحأماجلاىطعأو:ينلامجتحاسابعنبالاق

ةضاييبادبعلتمينلامجحهظفلوملسمو١0يراخبلاودمحأهاورإهطمب
مًاتحممناكولوىهتيرضنمهنعففخفهديسملكوهرجأجينلاهاطعأ

.ةلنتعينلاهطعي

اهدبةيتحالانوكسوةلاهلاءاطلاحتفب:(ةبيط!أنا)هلوف_١

ثراصنألانمةثراحينبلىلوموهوةرسيمليقورانيدليقوعفان:همساوةدحوم

نيمبرأواثالثوةئامشاعليقثةضايبينبلدبعهنإليقودوعسمنبةصنيحعلوم
نم:هتلأسفناضمرنمتضمةرشععبسلةبيطايأتيقلسلبعنبالاق،ةنس

.رجألايناطعذتلقعةنالوسرتمجحلاق؛تئجنأ
نيخيكلادنعودواديبأوكلامةاوراهلثمو:(رمتنمعاصب)هلوق_٢

وأاعاصهرجأءاطعافظفليفومامطنمنيعاصءاطعاوسنأثيدحنمدمحأو

دمحمانثدح:هظفلوهدنسو[ءادلانمةماحملاناب]يفيراخبلاهاور)١(

لثسهنأهنعهلايضرسنأنعليوطلاديمح٨انربخأةنادبعانربخأ.لتاقم"نبا

نيعاصءاطعأوةبيطوبأهمجحواقَعةنالوسرمجتخا:لاقف.ملجحلارجأنع
طسنقلاوةماححلاهبميوادتاملثمأنإ:لاقوهنعاوفتفخخهيلاوم.ملكو.مامطنم.

..يحلا
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ىلعندموأ"دم"وأعاصبهلرمأفملسملةياوريفويراخبااودمحأءاورنيعاص

.نبقيلاككشلاسيلو،كشلا

اوففخنأهيلاومملكوسنأةاوريفوهتاداسيأ:)هلَهأرمأو)هلوق_

سابعنباثيدحيفامهدرنكلةعامجلناكهنأىلعلدتساهبو{هتبرضنمهنع

.هنعففخفهديسملكوملسمدنع

يبأتاداسملكللعهنأينمي:(هجارخنم.هنعاوفةخينأ)هلوق_٤

نبارباجثيدحيفوثاولعففهيلعهولعجيذلاجارلانمهنعاوففخمنأةيط

ةيطابأتلطةنالوسراعد:راجلاقهنعففخيذلاردقلانييعتةللادبع

نباهركذعاصهنععضوفلة،عاصآةئالثلاقفهتبيرضنعهلأسف،همححف

.لاقمشلاهدنسبيربطلانسحلانبلضفلايبأةناورنمةبانلادسأيفريثألا

.ربلادبعنباوميعنابأوةدنمنباينعيةثالثلاتركذ

.2هريغومدلاجارخإنمهبىوادتيأاماهبقحليوةماجحلاةحابإثيدحلايفو
ءاهنماوففخبنأقوةحلاباحصاىلاةعافكلاوبطلابةجلاعملاىلع(ةرجألا)هيفو

لكينيطعتنأىلعبستكتنأكلتنذأ:هللوقينآكهدعلديسلاةجراخمزاوجو
ناكاذإصاخلاهديستذإريغبدبدلا"لامتساهيفو،كلوهفدازامو،اذكموي
.ملعأةناولمملانمهنيكمتنمضتدقماعلاهنذا

باررباعمامب

مراكمذخآلاهنابهنعمهضعبربعولعفولوقدمحماملامتساوهوبدأمج

كنودنميقفرلاوكقوفنمميظمتليقوتانسحتسملاعمفوقولاليقوقالخألا
.هيلاىعديهنألكلذبيمسمامطلايلاةوعدلايهوةبهداملانمذوخأمهنإلاقيو
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ارنلاورساخلاوضغبلاىعيهنايفءاجام

لاقلاقكلامنبسنأنعرباجنعةديبعوبأ-٨
اونوكو"اوربادتالو"٦اودساحالو"اوضغابتال:نلكلالوسر

.ثالثقوفهاخأرجهبنأملسمللحمالواناوخاهللادابع
ح7\:٠

»هه٭٨

آاضشطولايفكلاماضيأءاورثيدحلا:(كلامنبسنأنع)هلوق١

.مهريغوملسمو(١)يراخلاو

الضنبلانالضغبلابابسأاوطامتتاليأ:(اوضغابتال)هلوق_٢
لبليقوضغابتلاةيضتقملاةلضملاءاوهألانعىهنلادارملاليقوءآدتبابستكي

نيبعمقينأضغابتلاةقيقحو،هنمبرضءاوهألايطامتوكلذنممعالادارملا

١ :ىلاعتهلوقو]ربادتلاودساحتلانعىهنيامباب[يفيراخللاهدروأ)(

دبعانربخادمحمنبرشبانثدح:ظفلبهيفثيدحلاو؛دسحاذإدساحرسثنمو

مكايإ»:لاق:نينلانعةريرهينأنعهنمنبمامهنعرمممَانربخأ٦

اودَساعحتالواوسَستالواوستسحتالو،ثيدحلا"ىذكأنطلانافَرتظلاو

ثيدحلااذهدعبءاجو«.اناوخإهنلاداعاونوكو{اوضغاتالواورادنتالو

يرهزانعبيشانربخأنايلاوأانثدح»:هظفلوهدنسو،هانعميراخللاف

اوضغابتتال»:لاقتتةنالوسرنأهنعةلايذركلامنبسنأينثدحلاق

رجنأملسللسالو.اناوخإهنلاداعاونوكواورَمادَتالواودساحتَالو

«.مايأةثالثقوفهاخأ
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بحاوهنافهللاريغيفناكامهنمهومذلاو©اهدحأنمناكاذاقلطيدقونينما

ملانالةمالسلالهأنمةنادنعاهدحأوأاناكولوهناحميظعتلهلعاف'ںاثيوهيف

.مالارهاظبالادبتنملوبينلافلكن"
دسحلاوضمبةمعنلاوزكضمبىمتياليأ:(او'دنساحتالو)هلوق_س

المأكلذيفيمسينأنممعأوهواهلقحتسمنعةمعنلالاوزصخشلاينت

بابسأديكأتيفببستالوهرهظأالوكلذيفعسيملناوايغإبناكىعسناف

ىوقتلاكلذنمهلعناملاناكنافرظن"،ملسملاقحيفاهنعملسملاىهنيتلاةهاركلا

لمعيالهنأاهتههاجميفهيفكيفةيناسفنلارطاوخلاعفدعيطتسيالهنالرذمي"دقف

.اهبلمملاىلعمزعيالواهب
ضحمبنعكضعبضارعابرابدالااوطامتناليأ(اوربادتالو)هلوق٤

بحلاوهربدىلودقفضرعأنموضرعأضنبأنمنالةربادمضارعالايمسو
هربدللوهنالآردم"رئاتسلاىمسودحأىلعكدحأرئأتسيالهانعمليقوكسكملاب

هتيداعيأهتربادلوقتةاداعملاربادتلاىنعمليقورخآلانودءيشبرثأتسينيح

.اونوامتنكلواولذاختالهانعمليقو

هبنوريمتاماوبستكايأ:(اناوخاةنادابعاونوكو)هلوق_ه

ةلخلاهذهويفنوأاتاثاكلذلةيضتقملارومألانمكلذريغوهركذقبساماناوخا

ملاذاهموهفمواناوخامتنكتايهنلاهذهمتكرتاذالاقهناكمدقتاملليلعتلاهبشت

.ءادعأنوريصتاهوكرت

ىلاةراشاهيفوءادنلافرحفذحمةتلادابعاليأ:(ةلادابع)هلوق١

ناوخاكاونوكىنعلايطرقلالاقو،كلذباوخاوتتنأكقحفةلاديبعكنا

.ةحيصنلاوةنواعملاوةاساوملاوةبحلاوةمحرلاوةقفشلايفبسنلا

يذلاتيدحلايفهحرثيأي:(خلاهاخأرجهينأملسمللحبالو)هلوق-٧
بنذريفبهتدعبهتعيطقوهنعضارعالاوملسلاضفبميرحثيدحلايفوهيلي
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بسنللخالاةلماعمهلماعينأىلعثحلاوهيلعهب.ةنامعنأامىلعهلدسحلاويعرش

عملاكرتشيدقوانلاورضاجلانمبكلذففرفالوهناعمنعبقنيالناو

.ملعأةناوكلذنمريثكيفتيلا

ترمقوفملسلاناربهىهيزايفءاجام
وبالاقيردجلاديعسيبانعراجنعةديبعوا-٨٩

رجهينألسل"لحمال:وقلهللالوسرلاقلاقيراصنالابوبأ

امهريخو'اذهضرعبواذهضرعيفنايقتلي.لايلثالثقوف"هاخأ

."مالسلابادسينلا

خههخه«

وهويباحصنعيباحصةياورهيففبويأيبأنعديعسيبأث,دحهيفركذو
يبأثيدحنممهلكسمو(١))يراخللاوأطوملايفكلامءاورحدانسألافئاطلنم

.يراصنألابويا

دساحتلانعىهنيامباب]يفافنآانعم“مامكيراخبلايفثيدحلاو)١(

.]رادتلاو
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تبثيلحلايفننألمثآهلمفنمهلزوجالييأ:(لسللحمال)هلوف_١
قوفنارجهلازوجحمالهنأاوممجاربلادبعنبالاق؛مثآمارحلابكرمومرحتلا

هايندوأهسفنىلعهنملخديوأهنيدهيلعدسفيامهتلاكمنمفاخناالاثالم

امبلكشتساو،ةذؤمةبطاخمنمريخليمحرجه"بروكزاجثلذكناكنافةرضم

ترجهفيهنلابمهلععمثالثقوفرجملانمضمبقحيفةباحصلاضعبنمردص
ءايبنآلارم:اممنحن)ربحلاامهلركذواهبأنمثاريلااهمنمنيحركبابأةمطاف

نمنيلجربةدمدعباهيلعلخدمثريبزلانباملكتالنأةشئاعترذنو.(ثرونال

تركذتاذاتناكوةقرنيمرأكلذلتقتعأوديهجلادهجلاديبهتملكفةباحصلا

.اهرامخاهعومدلبتىتحيكبتكلذدمباهرذن

مالسلالذبيفةلحةرجاهملابانتجاىلعألاف،ىندأوىلعأنيماقمانهنأببيجاو

دنعولاودريغنودمالسلاىلعراصتقالاىندألاو،قيرطلكبةدوملاومالكلاو

هقحليالفبناجألانمهكرتنفلعألاامأو،ىندألاماقملاكرتينملعقوامناديدشلا
ناكريبزلانبانالةشقانمهيفومحرلاةميطقيفلخديهنافبراقآلافالخمماللا

يتعيطقيرذنتنألحسالريبزلانبالاقاذهلوةبيرقمحراهبفهلفةشئاعتخأنبا

الفهتمزتلايذلارذنلاواذهاهدنعضرامتاهنكلكلذبتملعدقةشئاعتناكدقو

هنعضارعالاكرتاهدنعحجرعقوامهعافشثساوريبزلانباراذتعانمعقو

اهدنعضرميكلذدعبمثمركذمدقتيذلاقتملاباهرذننعريفكتلاىلاتجاتحاو

امىلعامدنامإكلذىلعفسألارهظتفاهيفكيالروكذلاريفكتلانأيفكش

.هبءافولاكرتةقلعنمافوخاماوروكذملارذنلالصأنماهنمردح

هتحاباونيملسملاىلعكحلارصقكلذةدافاوملسملاينعي:(هاخأ)هلوق_

لبكلذماكحالاتضتقااذاقسفلابرهاجلاوقفانملاتحيفحابيدقومهريغي

.داسفلامطتيجرنادلنملاورارصالاعضاوميفبجحبدقو

كلناندافافمايأةثالثقوفىرخأةياوريفو:(لايلثالثقوف)هلوق_٣
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ناكتبسلامويرهظلانمالثمتأدتبااذاةقفلماهيلايلبمايأةثالثيضمرابتعالانآ

ةليللاوأمويلاءاهتبانمةدعلالوأنوكينألمتحيو7ءاثالثلاموبرهظاهرخآ

.طوحألوآلاو.

7

نأيباطللاركذوثالثلايفلقيوأديزبهنأبلافلاوكلذوحنوقلحلاءوسو

ةثثثتمينلانأبلدتساوثالثلابديقتيالهتجوزلجوزلاوهدلولدلاولانارجه

.اره:هءاسنرحه

ةنسلايذبانموقوسفلاوعدبلالهأنارجهثيداحألاتدرويروثلالاقو

ظحلرجهنملوهامناثالثقوفنارجهلانعيهنلاوًامئادمهنارجهزوبهنأو.

تلازاموهريغلاق،مئادمهنارجهفمهوحنوعدبلالهأامأو2ايندلاشيامموهسفن

نمهيلعلخدنموأةنسلافلاخنمنورجهيمدعبنمنومباتلاوةباحصلا
.ةدسفمهمالك

لحماليأنارجهالريسفت:(اذهضرميواذهضرميفنايقتلي)هلوق٤
هانموابناجاذهوابناجاذهذخأيلبناماكتيالفايقتلينأوهولاحلاهذهمهل

الففكرتلالصألايفيهورخآلاةملاكمصخشكرتةرجملانامهضمبلاقام
.الوقوأناك

هبحاصتبسنمنيلجرلاريخيأ:(مالسلادبييذلااهريخو)هلوق_ه
ناكوةعيطقلاعفروةشحولالاوزلابسراصهنالاهريخناكامناوهيلعمالسلاع

درجمبلوزتةرجملانأهبلدتساو0(٦)للجوزعهبررمألاشتماىلااعراسم
.الوأاهيلعناكينلالاحلاىلاءدومبالاةرجملانمأربيالليقو،.درومالسلا

: ىنملااذيفءاجو )١(

ملظأيدابلاورشلابركلاومركأيدابلاوريلبريخلا
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,ىفانتلاوسجلاىهوىفلاءو۔نعيهنلايفاجام

لاق:لاقةريرهيبأنعرباجنعةديبعوبأ-٠

«"ثيدحلا"بذكأنطلانإف"نظلاوكايإ»:ليهللالوسر
الواودساَحنتالواوسّاَتَتالو!اوسئسَحَتالواوستسَحَتالو

.«اناوخإهللادابعاونوكو6اورّباَدَق

ةروعكضعبعبتياليأ:اوسسجتال:عيرلالاق

:اوسفاَنَالو‘مميتلاكدحأسعاليأ٤أوسَسَحَتالو‘ضضم

.٬وسلانمهيفلمجامبضَّبنمكطعب"مقتنيالويأ

خهه«

آاطولايفكلاماضيأهاورثيدلا:(ةريرهيبأنع)هلوق-١

.ملسمويراخللاو.

؛رومألانطاوبنعشيتفتلا:جلابسسجتا(سسج)برعلاناسليفو)١(

رسبحاص:سومانلاو،رشلارسبحاص:سوساجلاو،ركلايفلاقيامرثكأو

:ليقو«هشفنلهبلطينأءاخابو7هريغلهبلطينأملابسسجتلا:ليقو«ريملا

بلطتيفدحاواهانعم:ليقو4عاتسالاءاجلابو{تاروعلانعثحللاملاب

٠راسخألاةفرعم

_ ٥٩٢٠



ادحأاومهتتالفلسلابنظلاءوساوبنتجايأ:("نظلاومكايإ)هلوق_٢

نإمارحوهوثليلدالببلقلايفعقتةمهت".ظلاو{هيلعرهظتملامةشحافلاب

هنعثيهنلافاضيأ"وفع'كشلالب."وفعفسفنلاثيدحورطاوخلاامأ،كلذكهدقتعا

تامعةرابعوهو،نظلا .'قبقحةالنتننظاذإهنمو،باقلاهيلاليتوسننلاهيلانكر

اغإو©سفنلاثيدحيأ:(ثيدحلا٢بذكأ"نظااناف)هلوق_٣
.ناسنالاسفنيفناطيشلاءاقلابنوكيهنآلهبذكأنظلاناك

.دارملانأببيجأو،لاوقألاتافصنمبذكلانأبابذكهتيمستلكشتساو

.ىنظلانعاشنيامدارملانألمتحيوكالمأالوقناكءاوسعقاولاهتقباطممدع

.زاجمهبنظلافصوف

ةيناثلايفءاحلاوىلوألايفملاب:(اوسَتسحتالواوسسجتالو)هلوق_«

.يأاوسًتسعحتالو«ضبةروعكضعب"عبتياليأاوسسجتالو:عيبرلالاق

ثيدحعإتساءاحلابوتاروعلانعثحبلاميجلابهريغلاقو2مئانلابمكدحأشمال
ءاحجلابورلايفلاقيامرثكأورومألانطاوبنعثحبلاميجلاليقو6موقلا

مجلابوهسفنلصخشلاعبتتءالابليقو.نذآلاوأنيملاةساحبكرديامعثحبلا

الإزوبالكلذوثةلجلايفسانلارابخأبلطتمجحلابسسجتلاليقو©هريغل

زوبحبالفسانلاضرع_اماف،مهظفحمامزهيلعقلأومهحلاصمبتريذلامامالل

.هبشأاموأةلماعموأرفسيفةقفارموأراوجوأةرهاصمضرغلالإكلذمهل
زوجيالكلذو«صخشللبئاغلاريملابلطفءاحلابامأو۔جازتمالابابسأنمكلذ

۔بياعلبلطتلاوثحبلاوهو،دحاواهانعمناتظفلامهليقو«هاوسلالومامالل

.اهربخنعفشكيالواهنعلأسينألحملترتتساوتباغاذإمهئواسموسانلا
.نمهسحوهسحبهكردأاذإءينلاةرسحكلوقنمةنللايفةظفللاهذهلصأو
(دنسب)مهلوقكديكوتلليناثلاركذ:ينرابنألانبالاقو،ةسحلاوةمجلا

۔،سلاساوحلادحأةتساحلانمءاجلابيتلالصأ:يباطملالاقوي(اقحس)و

م٣_م-٥٧١٣۔-



ءاملابيتلانذوكيفءساوحلادحأيهو©ديلابءيدلارابتخاىنعمبسجلانممجلابو۔

ةمهتلارطاخهلعقيرصخشلانأل(نظلاومكايإ)هلوقىلعنينلجلافطعامإوكمعأ
قفاويثيدحلااذهو&كلذنعىهنفعمتسيوثحييوسسجتيفقةحتينأديريف
نوصبرمآلاىلعاهقايسلدف،(ةيآلا(نظلانماريثكاوبنتجاو)ىلمتهلوق.

:“ناظلالاقناف،نظلابهيفضومحلانعيبنلامدقتلةنايصلاةناغملسملاضرع

هلليقسيسبحتريغنمهتققحتلاقناف(اوسسجتالو)هلليقققحتآل"ثحبأ
.(اضعبكضعببتنيالو)

رثكهيلعويحلاهطبضاذكثةلمهممحشءافب:(اوستفانتالو)هلوق_ه

دمبةمجعملاباهضعبيفو2ءافلادمبةمجعملانيشلابخسنلاضعبيفو،")تاياورلا
كضمبمقتنياليأ)هلوقيفعيبرلاريسفتاهبسانيوىنعملايفناتبراقتماهوفاقلا
(ىاؤسلانمهيفءاجامم)ةخسنيفو«(ءوسلانمهيفلمجاممضعبنم

شفنلاو،سفنالينغتلاماقتنالاف،هظيغينشيلهبحاصبويعمكدحأثبشيال

فاقلاةخسنىلعو،}ىواعدلاومالكلاةرثكىلعقلطيوًامثتلمناكامرشن.

بويعفشكمكدحأصقتسيال:ىنعلاو2ءيئلانعفشكلاكؤاصةتساشقنلاف.

"نإنظلانماريثكاوبنتجااونمآنذلااهبأاي»:اهصنو١٢تارجحلا)١(

َلكأينأمكدحأ"بحسأكاضعبكضمب"بتنيالواوبحتالو2مإنظلاضمب.

.2محر"با"وتةنانإةااوقتاو2هومتهركفاتنيمهيخأمحلا

هربموهب"نض:ركلابءيشلابهيلعتسبفنو:(سفن)ناسللايفو)٢(
‘تدسحيأليلقريخلعتسفنو«هيفهسفانوهيلعهسفن:كلذكو4هلهأتسي.

و نأىشخأ»:ثيدحلافو7انقناستواندساحت:هيفانسفانتوزرمألاكلذانسفانت

وه«اهوسفانتامكاهوسفانتفكلبقناكنمىلعتطيسلبامكمكيلعايندلا"طسبنت"
ديجلاسيفنلاءيشلانموهو2هبدارفنالاوءيشلايفةبغرلايهو:ةسفانملانم.

.هعونيف.

_٥١٤ ۔



ناكىشحلاهطبض.اكةلمهملانيسلاوءافلابهانبورنإوىهنمهظيغينشيلهبحاص
امنإثايندلاىلعاصرحاوسفانتاليأ،ءيشلابةبغرلايهوةسفانلانعيهنلا
مالكو،«نوسفانتلاسفانتيلفكلذيفو»:ىلامتةنالاقثريحلايفسفانتلا
{رىئلايعاودنمهمزلتستامبةسفانملارسفلاقينأالإىنعلااذهبسانيالعيبرلا

ةنادبعةياوريفعقوو‘ضعبنممهضعبماقتناىلاكلذىضفأاوسفانتنإمهناف

{(اوسفانتالو)هلوقلدب(اوشجانتالو)يراخبلادنعكلامنعفسوبنبا

.رخآهجونمثيدحلاقرطضمبيفمقواذكو

كاهَارثديرالنمةعلسلايفديزبنأعيبلايهنع"يهنلاشجنلا:ضايعلاق

(١)ريفنتلاشجنلا:ليقو.اضعبمهضعب"مذنعيهنلادارملاامنإو{انهدارملاسيلو

ارفانيالاوشجانتالىنعمف7ءارطالااضيأشحنلاو،هرّفن:ديصلاَشَّحنلاقي

هنتكسيلبديصلارفنيمكهرفنثياممالوقلانمهلماعياليأ:اضعبكشضمب
.اورادتالواومطاقتالىنعملإعجريوهسنؤيو

، بابلالوأسنأثيدحيفهحرسثمدقت..جلا(اودساحتالو(هلوق _٦

يبنلافرصيفاهبفيلكتلاحصيالفةبستكمريغرومأهذه:هريغويطرقلالاق

. ملعأةناوكلذبجواماولمفتاليأ2اهبابسأىلا

عقيعيبلايفديازتنأ:حاحصلايفيرهوجلاهركذامك:شنجنلا)١(
يفو.{ناكمىلاناكمنمشحولاريفنت:هيفلصألاو؛كتجاحنمسبلو2كريغ
وه,اوشجانتال:لاقف!عيبلايفشجنلانعىهنوثتَطةنالوسرنآثيدحلا

.شجنلانملعافت
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بونزلارابكىميغبلاىلاورحلاناءابام
-لة.,اق١.-ا.الع=:

١ ٩ لاق:لاقدوعسمنانعيلب:لاقهديبعوا--١

“ظَحالهنف]يتبلاونظلاو"دسحلاومكايإ»:ملوهللاغلوسر

ىدحإهيفنلمالسإلايفظحالو،كلاذلمفنمل"مالسإلايف
.«لاصمللاهذه

جهه+

.هبدّرفتاممململوهريغدنعهدجأملثيدحلا:(دوعسمنع)هلوق_١
دقو0رذحتةلك«1اإهذ0هورذحايأ:)دسحلاومكالإ(هلوف_٢

.ملسملابءوسلانظوهو،ثيدحلابذكأةرظلانأونظلاودسحلايفمالكلامدقت

ىلعةناطتسالاكثلطاللاىلاقحلاوروجلاىلا؟١‘‘لدملاةزواحفيفلاامأو

ءيل١دحوهيذلارادملالعةزواحموطارفالاكو6قوةملالعيدعتلاوسانلا

.يغبوهف

لسفنممالسالايفبيصناليأ...خلا(مالسالايف"ظحال)هلوق_٣
هحرخأهاضتقملعفاذإدسحلاف،اهنمةدحاوهيفناكناالو4اهلكلاساهذه

ثنطبامواهنمرهظامشحاوفلايبرمرحامنإلق»:ىلاعتهلوقيفو)١(
:تلق،سانلاىلعةلاطتسالايبلا:ءا"رفلالوقي.«قحلاريغبيشلاومالاو

.ةللامةرحيتلاشحاوفلانمنهف2زابكلانميناو"نظلاو۔`+كشالف
.ااهنمةناانذاعأ،اهنطاوبواهرهاوظ

س٥١٦



:أهلمفاذإيفلاكلذكوهققحاذإ؛نظناثلذكو{ةمعنلارفكىلامالسالانع.
اهبحاصتحرخأاةريبكنركتمولذإ،دارفنالاىلعةريبكاهنمةدحاولكف

«ظحا٬هلوةثيدحلافرركىمااذلو6"رشأثالثل١عاتجاو6مالسالانم

مهوتيناكلكلذلعفنمهلوقىلعتكسولذإ2قرفتموًاعمتحمكلذمرحتديفيل

الو)هلوقبمهوتلااذهىنف،مالسالانعجرخالطقفةدحاوهيفناكنمنأ

يهلوخديضتقيهنعمالسالاقنوؤ(لاصحلاهذهىدحإهيفنملمالسالايفظح

.ملعأةللاوةمعنرفكرفاكةريبكلابحاصنأانباحصألوةلليلدوهف{رفكلا

ءوسلافرء7رامنانلاءوسناءامام

١ يضرباطخلانبرمعنعينغلب:لاقةديبعوا٩٢

7اريخهيفانلقااريخهيفانملعنمم»:لاقهنأهنعهللا

.«ارشهيفاَتَسَظو"رشهيفانلق"رشهيفانلمعنمواربخ

جههجهج

.هنعةلايضرباطخلانبارمعنعرثأهفركذو

انذلبوأريخلالامعأهنماندهاشنميأ:)اريخهفانملعنم(هلوة-١

اًتسحأيأ«هنمانلعامهيلعانينثأيأ:اربخهيفاةلقملعلاقرطنميسبثلذهنع
الفةنطابلاهلاوحأىلعليلدةرهاظلاهلامفأنآل،هلاحنمانيلعىفخايفهبنظلا

اذناكنئةريرسانسحةرمةريسلانسحنأل‘ةريرساوةريسلافلختت

اهرتسنإوهتريستءاسهتربرستثبخنمو«ةنسحةريسهنمتردصةنسحةررس

:انايحأرهظتاهنافانامز

ملعتسانلاىلعىتالاخنإوةقيلخنم:ىرمادنعنكتاهمو

٠حيحصل١وهوعاملابوأةدهاشملابرىشللعفهنمانلرهظنميأ

٥١٧ ۔_ب_



-، رشلانمهيفامب.انركذوارثأ:هانممذ(هيفانلعنمو)هلوق _٢

. سانلاىلعءادهئمهنأل

.ةداملانآلرسلاهنمانملعنيحهيفاننظءاسيأ:(؟رش"هيفانلق)هلوق _

: هبفرعءيشنمرثكأنمو،ةكحم

اقداصناكنإويثيفقدصينكيملبذكلا"باذكلافرثعاذإ

لاقيويهلاوحأرئاسيفهبنظلاءوسسفنلايفرثأهلاحءوسهنمفرعالف

دهغلاثكنوثبخوءوسةنيرقترهظناف،نيبناجلادحأبلغتلاوحألانئارقنأ
ملءافووحالصوقدصةنيرقترهظنإو؛نظلاءوسهعملصحكلذهبشأامو

وهو ٤ ىنعملااذهىلاريشي«نظلانماريثكاوينتجا»:ىلامتهلوقوكلذهبنظي

ثرداحأتءاجو{نظلاءوسنمريذحتلانممدقتامنيبورثألااذهنببحلاهحو

ليقو2ءوسلانئارقهنمترهظنمىلعلمحتفسانلانمنظلاءوسبسارتحالايف

. ملعأهللاو'١هبحاصمثأيلسانلانمةمالسلابلطىلعنظلاءوسناكاذإ

ك

,نظلانوكيدقوث«سانلابنظلاءوسمزحلا:ليقاكمزحلانمهنأل )١(
: رعاثلالوقيمكهبهتتضنمنوكيوهبنونظمللةبحلاطرفنم

.نينضلامشنم&_رظلاويبتننظفيبتثئتضو ٠-
_ ٥ ١٨ _



سبرمفممسناءامام

١ :لاق١:لهللالوسرنعُ۔ىرس:لاقةدابعوبأ-٩٢٣

نظنمو،"عيجريالفريطتنمو3"غنبيالفدسحنم»

.«"قفانلاولسلانيبامقرفوهو."ىقتتَحُالف

جهجج+

"يدعبادنعهانعمولسرمثدحلا:)ةللالوسرنع"تعمس(هلوق_١

ليعامسانعرمعمنرعقازرلادبعجرخأو«ةريرهيبأثيدحنملماكلايف

اف:ليق،دسحلاونظلاوةريطلا:دحأاهنمملسيالثالث»:هعفرةيمأنا

تدسحاذإوققحتالفتننظنإوعجرتالفتريطتاذإ:لاق؟هنلالوسرايجرخملا

زواجمنممدسحلاهيفوالإيمدآنمام:لاقيرصمللانسلانعو،«غبتالف

.ءيشهنمهعتيملظلاوينبلاىلاثالذ

آرارطضاهسفنفدسلاعقونميأ:)غيبالفدسحنم(هلوق_٢

عيطتسيالهنأل،وفعكلذنوداموينبءاضتقمبلمملانافهاضتقمبلمعيالفًايميبط
،لمعلاىلعمزعيالواهبلمعيالهنأاهتدهاجميفهيفكيفةيناسفنلارطاولاعفد
اذإكلذنمىنثتسيو ىلامتةنايصاممىلعاهبنيمتسيقسافوأرفاكلةمعنلاتناك

هيلعهنلاوعدينأهلو،ةسمعملالوزاهلاوزذإهنعةمعنلاكلتلاوزىنمتينأهلف

.داهجلانمعونوهامناومومذلادسحلانماذهسيلو7اهلاوز

هوحنو۔مطلانميأرامبم٭اشتنميأ:)عجرالفريطتنمو(هلوق_٣

هيلعتناكامفلاخبوىلاعتةناىلعلكوتبودارأثيحيضميلبهدصقنععجريالف
_٥١٩



هنوقليرئاطلوأاورةفنرفس.ىلااوجرخاذااوناك5(١)ةريطلابلمملانمةيلهاجلا
رةرسيراطناوءاونميتواوراسًةنمعراطناف ةنفحينلاىهنف،اومءاثنواومح

:رعاشلالاقو۔ثلذنع

مولبهلبعَتالرهدلارذعافاضقدرتالسانلا"ةريط

موبلكف'لزنتانانلاودوعأسبهصختم"يأ

موقوموقليرجت؛روحنودوسهيفوالإهوبسيل
اوققحتالفاءوسدحأبمتننظاذايأ:(ققحالفنظنم)هلوق_ب

.مثإنظلاضعبنإهدراومعبتتوسسجتلابكلذ.

رماوآلاهذهلشعملسملاناف:(قفانملاوملسملانييامقرفوهو)هلوق_ه

©هسفنيفعقاولانظلاققحتيلتاروعلاعبتيالوريطتلابعجربالوغيالف

&ٌنظنإققحوىرّتيطتنإعجربودسحاذإيغبيوهف،كلذسكعىلعقفانلاو.

.ملعألاورابكاهنأىلعليلدقافنلاتامالعنمءايشآلاهذهلمحو.

مح

١ ةلثتمعلالوسرناكو«ةماهالوةريطالوىودعال»:ثيدحلايفو)(

لأفلايفةيلهاجلابرعبهذمناكوىلأفللةداضمةريطلاو،ربطتيالولةافتي

:لاق{ةريخرةيذتوةريطريطتردصمةريطلا:ريثألانبالاقكدحاوةريطلاو

حناوسلابرثاتلالاقيايفهلصأو:لاق.امهربخاذكهرداصملانمءىسملو
عرشلاهافنفمهدصاقمنعمدصيكلذناكو،امهريغوريطلاوءابظلانمحراوبلاو

هنموثررضمفدالوعفنبلجيفريثأتهلسيلهنأربخأو،هنعىهنوهلطبأو

:لاق؛عنصناهف:ليق،نظلاودسحلاوةريطلا:دحأاهنمملسيالةثالث»ثيدحلا
يأ»'ححصتالفتننظاذاو3غبتالفَتدسحاذاو«ضمافترقيطتاذا

.بابلاثيدحيفءاجامك«قتقحتال

_ه٢._



اب

رسوىمؤلاس

هنأكو6بسنأقباسلابابلايفاهركذناكبدألافثيداحأهفركذ

نمنمؤملاةفصنايبانهاهركذبدارأ اهاضتقعفصتييذلاوهنمؤملانأو،هريغ

(َةَمَسَتل(امأو{هتفصيأنبتحتفبهلشَمو&هلوةتحصاهانعملخديفهريغنود.

اهريصمونمؤملاحورركذلعوضومبابلانأةمجرتلاىنعمو،حورلافنيتحنفن.

.ايندلايفهتفصنايبلوةرخآلايف.

بمكنعينلب:لاقدبزنبراجنعةديبعوبا-٤
.۔۔۔,.ةالص

قلعي"رئاط"نمؤملاةمساعإ»:لوقلقمىنلانعكل٠نب»

٦ه-ت۔۔. 1 2 ١{
«هثعبمويهدسجىلإلاهعجرىتح٤ةلاررشي.

جزج٭×+

نعأطولايفكلام.اورثيدحلا:)كلامن.ركنعيننلب(هل,ه_١

كلامنثبكهابأنأهربخأهنأيراصنألابكننمحرلادنع‘رعراهنا"

نعدمحأوكلامنعىفاثلاهاورو،هزكذف4ةلعةنالوسرأثدحمناك

.مظعزبزعحيحصثيدحاذهو:ربلادبعنبالاق2مدقتلادنسلاب:لامنعيفاشلا

_٥٧٢٧١



نذلاةثاللادحأوهو،١0)لوألاءزجلايفهركذمدقت(كلامنببعك)و

.يلعةفالخيفتام«اوفلخ

نمؤماو\هحوريأ:نمسلاونونلاحتفب)نمؤملاة.هَسنامنإ(هلوق_٢

لخديفماملاىنملادارملا:ليقفانههبدارمليففلتخاو«هريغوديهشلالوانتي

اذهبديهشلاناصخبةنسلاونآرقلانالءادهشلابصاخليقو،هريغوديهشلاهيف
:ءادهشل١حاورأامأو»ةنجلاريطلكشلعنوكتنمؤلاحورليقو«فصولا

نمليدانقىلايوأتواهرامننملكأتوةنجلاراهنأدرترضخريطلصاوحىفف
.اعوفرمسابعنبانعدمحأهاورمكشرعلالظيفبهذ

.ثيدحللثيدحلااذهةضراعممهوتلوزيلءادهشلاىلعهلمحربلادبعنإراتخاو

.يفاهاريوهفةنجلايفحرسيناكاذإهنآل{دعقلاضرعيفروبقلابابيفمدقتلا

.هنايحأعيمج

.ريطةئيهيفيأدحاوىنعملاو{ريطكلامةياوريف:(رئاط)هلوق_٣

.ءاشيامقاخمةناوةئيهلاوناريطلايفاهكارتشالهمسااهلعقلطأو

ةيتحتلابقلميو&اهرامتنملكايليأ:(ةنجلارجشيفقطي)هلوف-٤
وهودحاوىنعملاورثكأحتفلاوليقمضلاوحتفلابيورفمالل١امأو:زاطةفص

تقدبرملالوقت،ىعرتمضلاويوأتحتفلابهتياورىنعمليقو،يعرلاولكألا

(١ .يحرزملاىراصنألايردلل١نبقل١نورمع:نكلامنبعكوهو(

ناكمالسالايفو،ةيلهاجلايفرهتشا{ةنيدملالهأنمءارعشلارباكأنميباحص
ملفيلعةرصننعدعقلتقاملو«نانعباحصأنمناكودمينلاءارعنشنم

تببعجشأ:عابنزنبحورلاق{اثيدح٨.هلوةنس٧٧شاعوهبورحدهشي

:كلامنببعكلوقهموقلجرهبفصو

قحلتملاذإاهقحلنوامويانوطخبنرصقاذإفويسلالصن
٥٢٢



هانعممضلاو2اهنمهدمقمىرواهبثبثتيوهانعمحتفلابليقو(١)اقولعمويلا

.ماعطلانمةقلعلااهنمبيصي

۔ايندلافتولابهنمجرخيذلاهدسجىلاهدربيأ:)هعحرىح(هلوق_ه

ضرفلاو0ةمايقلاموكلذوءازجللهييحيأ:)هثعبيموب(هلوقف_٦

عمريصيمثةمايقلاموبىلاعطقنتالاهنأو،ثيدحلايفةروكذملاةلاحلاهذهدييأت

ثعبلادعبوةنجلامعنيفثبلالبقهحورف«مئادلاكلملاومقلملمعنلايفهدسج
انلمجمنأةنالأسن،ليلجلاكللاوليزجلاباوثلانمهلةنادعأامىلاهميمجريصي

٠.بيبحبيرقهناةفصلاهذهلهأنم

ىسؤلالسيفءامام

م-7.٨ء
لوسرلاقارمعنانعينالب:لاقهديبعوب|_١آ٥

ُلثميهو،"اهقروطقسيالةرجش"رجملانمنا»:هلمهلل
ء.7س74.-٨٢ث|.7٠

راجشايف"سانلاعقوف:لاق«؟يهامينودخلسلا'مؤملا

لوسراي:آولاتف"تيحتسلفةلنختلااهنأ١يضنيفعقوفيراربل
"رك١اهتنكيتؤتةكرابملاةلختلا»:لاقف.«!ىهامانثدحهللا

.رهشأةتسلكفينعي:«اهرنذاب١٠نبح

ججه«

(١ كاهجوزريغبحتاليتلاو{ماهملاهءاعرتاموناسنالابقلعيام:قوللا(

.نبالانمءيثىأ:قولعةقانلابام:لاقيو
س٥٢٣



. دهاجةباورنم(ا>يراخبلادنعثيدحلا:(رمعبانعينلب)هلوق _١
يفرازبلالاق:رجحنبالاقرمعنبةنادبعنعرانيدنإهللادبعوعفانو
الوهدحورمعنباالإقايسلااذهبتعينلانعثيدحلااذهوربمل:هدنسم

رصتخمثيدخىلاكلذبراشأو،ةريرهيبأنعبابلايفو:لاقيذمرتلاهركذ
دنعو«ةلخنلالثمنمؤملالثمهظفلهريسفتيفديمحنبدعهدروأوةررهيبأل

لثمو:أرقنتمينلانأسنأثيدحنمنامحنباويناسنلاواضرأيذمرتلا

يفولاقكةملسنبادامحهعفربدرفتةلخنلاىمه:لاقيةيطةرحشكةسطةلك

نأهانركذامعومجنماندفتسافةرشعرئاعناكهنأرمعنب ١ نعدهاحمهناور

نمهانوراماعمعساناكنأكلامنبسنأوةريرهابأورمعنباورمعوركبأمهنم

. سلجلاكلذيفثيدحلااذه

ںاب(يفيراخللادنعدهاعهاورفداز:)رحشلانمنإ)هلوق_٢

،ةثعينلادنعانك:لاقف("ةنيدلاىلارمعنباتبحص:لاق(معلايفمهفلا

: هباوبأولوآلاءزجلانم(ملعلاباتك)يفيراخبلاهركذثيدحلا )١(

هباحصأىلعةلأسملامامالاحرطباب]و[معلايفءايحلاباب]و[مملايفمهفلاباب [
هللادبعانثدحناملسانثدحدلخمنبدلاخانثدح:هدنسو[مغلانممهدنعامرتخلل

ًةرحشرحذلانمنإ»:لاقاهظفلوةينلانعرمعنبانعرانيدنبا

رحشيفسانلاعقوف:لاق؟يهامينوثدح‘ملسملالثماهنإوثاهقروطقسيال

لوسراليمامانثدح:اولاقمثةلخنلااهنأيسفنفعقوف:هنلادبعلاق{يداولا

) . !ةلخنلايه:لاق؛ةنا

لوسر:نعتدمهمعمفةنيدلاىلرمعنبا'تبح:تيداظفلو()
نإ:لاقفرامينأفوليكيبلادنعانك:لاقًادحاواثيدحالإةنفتعتا
رغصأانأاذاف،ةلخنلايهلوقأنأ"تدرأفنلسملالثكاهلثمةرجشرجشلانم

.ةلخنلايه:ثثتَعيبلالاقف،تكسنموقلا

_ 11 _



..رجثلانمنإ:لاقف(ادرهبيتأف

هناف٤صوخلاوهواهفَسنساهقروبدارملا:(اهنروطقسيال,)هلوق-٣

ىتحليثمتلاهجويففصولااذهلخديملو:راجشألاقروفالخبطقسيال
نباثراحلاةياورنممملاسمتلافرجحنباهاخدأو،اهنيبعماجلانعثحبن

امهلطقستالةلخنلايههيفو،رمعنبانعرخآهجونمثيدحلااذهيفةماسأ

.ةوعدنمؤملطقستالوةلثمنأ

تابجاونمهيلعامبمئاقلاقدصملالثميأ:(نمؤملالتم)هلوق-٤

(لش.م)وسملاىلعيراخبلايفرصتقاوىًأعمنيفصولاركذةدئافوهفعرتلا

«دحاوامهانعمو«ناتياورلبناهجو:اعماهحتفبوةثلثملاناكسإومملارسكب

هدحاوىنعمبهمشوهليشلاقياكةىوستةلكهلثموهلثمو:يرهوجلالاق

.لاثمألانمبرضيامكيرحتلابلماو:لاق
يمهويراربلاراجشأيفمهراكفأت۔هذيأ:)سانلاعقوف(هلوق_ه

هنأكلذو©دحاوىنعملاو(يداوبلارجشيف)يراخبلاةناوريفو،يراحصلا

.ةلخنلانعاولهذوعاونألانمعونباهرسفيمهنملكلعج

نيبو،دحاوىنملاو(يبلقيف)ةخسنيفو:(يفنيفعقوف)هلوق_٦
.هبىقأيذلارامجلالخأنمةلخنلااهنأ"تننظف،دهاجمقيرطننمةاوريفكلذهجو

لاوحألانئارقلنتطفتينأيغبيهلزغللاناىلاةراشإهيفو:رجحنبالاق

لمجمالثيحبةيمعتلايفغلاببالنأهلينبنيزغللاناو،لاؤسلادنعةمقاولا

.هعماسسفنيفعقوأناكهبرقاملكلبثهنملخديابابهلزنفلملل

رغصأينوكلكلذءادبانمءايملينعنميأ:)ُتبحتساف(هلوق_٧

‘ملكتأنأ'تهركفدالكتيالرمعوركبابأ'ثيأرو:ةاوريفو،اتسموقلا

لكؤتةراجه:لثلايفو5ةرامج”هتدحاؤءلخنلابلق:راثملا))١

.الهاجثرويمثدكبعمجبلاملايفبرضي«سالثملاب
٥٢٥ __



نإل:لاقفيفنيفعقوامبيبأ'تثدخل:ةاوريفو2هاتبأاي:رمملتلقانمقاملغ

.١0»ذكواذكيلنوكينأنمةيلابحأاهنتلقنوكت

هجوىلاةراشااهفاصوأركذيف...جلا(ةكرابملاةلخنلايه)هلوق_ه
:لاق3شمعألاقيرطنمةممطألايفيراخللادنع.عقوامهريظنو،هيبشتلا

:لاقفرابينأذإوويبلادنعنحنني:لاقرمعنبانعدهاجميندح
امئازجأعيمجيفةدوجومةلخنلاةكربوكملسملاةكربكهتكربالرجشلانمنإ

كلذدمبممشاهعاونألكؤتسييتنيحىلاعلطت.نيحنهف،اهلاوحأميمجيفةرمتسم
اممكلذريغولابجلايففيالاوباودلافلعيفىونلايتحاهثازحأعيمجعفتنلي

هريغلوهلرمتسمهعفنو،لاوحألاعيمجيفةماعمسلاةكربكلذكو«نخمال

.هتومدعبىتح
ردصيامنأوتاثسماندلصأنأةهجنماهنيبهيبشتلامقوف:يطرقلالاقو

هنافهنيدبروتسملازيالهنأو،باطتسمحاورألل"توقريخلاومولعلانمهنع

ةفيعضاهلكفاصوأهيبشتلاهجويفهريغركذواتيموايحهنعردصاملكبعفتنلي
.لسلابصتختالنيبمدآلايفةكرتشمفاصوألاكلتنألو،ثيداحألارهاظاهفالخل

، اهرامثنملكؤيامدارلاو0؟الهلوكأميأ:(اهلكأيتؤت)هلوق ٩

كاهنممظعألادوصقلاهنألركذلابلوكألا"صخامنإو2اهتكربضعبكلذو

. اهتكربركذيفهوجولا"نممدقتاميفانيالهركذىلعراصتقالاخ

ةلخنلااهنأ«يفنيفعقوف»هلوقدمبءاج[معلايفءايحلاباب]يفو)١(
هللالوسرلاقفاهبانربخأهنلالوسراي:اولاقفُتىبحتساف:هنلادبعلاق،ةنطفلاب

:لاقفيسفنيفعقوامبيبأ'تثدحل:(سابعنب)ةنادبعلاقةلخنلايه:ةثلتع

.اذكواذكيلنوكينأنم"يلإةبحأاهتلقنوكتنآل
:ليزنتلايفو،لكؤياملكورجشلاولخنلارمتللكألا:حاحصلايفو)٢(

اهلثكأينؤت:»:.زيزعلاليزنتلايفو7اهانتج:ةرجشلالكأو«هئاداهلكأ»

مطمخىنحيأ:طمتخلكأ'يناوذ:.هيفو«اهبرنذابنيحلك

٥٢٦ ۔۔-



دررملانأل،رهشأةتسلكيفينعي:فنصملالاق(نيح؟لك)هاوق_٠

نسحلاوةداتقوريبحنبديعسلوقوهوناكاردإنيحىلإةرمثلاروهظنيحنم

اضيأهنعةناوريفو،سابعنبانعةباوروهو،بلاطيبأنبيلعىلابسنو
لاق.ةرمثةنسلكيفرمثتةلخنلانأل«ةمركعودهاحملاقهبوةنسنيجلانأ

اليلأدبألكؤي:لخنلارنأل،ةيثعوةودغلكيأنيحلك:سنأنبعيبرلا
لوأدعصينمؤملالمعاذك،رسبوأابطروآرمتامإءاتشوفيصاراهنو

.(١)ديأعطقنتالهنمةكربوهرخآوراهنلا

ملنإمهلنايبعميفخامبةبلطلاناهذأملاعلاناحتمااهنمدئاوفثيدحلايفو

.معلايفمهفلاىلعضيرحتلااهنموهومهفي

.ةحلصمتيوفتىلادؤيملامءايحلابابحتسااهنمو
نهذلايفخسرتل'يناعملاريوصتوماهفألاةدايزلءاشأآلاولاثمألابرذاهنمو

.ةثداحلاكحيفرظنلايفركفلاديدحتلو۔

عيمجنمهريظننوكينأمزايالوءيئلابءيعلاهيبشتىلاةراشإهيفو

.هلداعيالوتاداجلانمءيشهلناممالنمؤملاناف«ههوجو.

لعلانأل{هنودوهنمهكرديامضعبهملعىنهدقريكل١ملاعلانأاهنمو

.ملعأةناوءاشينمهلضفيتؤيهلاوبهاوم

نيحلانأىلابهذيةنللالهأنمهتدهاشنمعيجو:يرهزألالاقو)١(

مسا اهنكأيتؤته:لجوزعهلوقيفىنعلاق:لاق،.نامزأآلاعيجلحلصيتقولاك
ةلزنمنيحلانأىلعليلدلاوثةتبلأاهعفنعطقنيالتقولكيفاهبعفتنيهنأ«نيح.لك

:ةغبانلالوقتقولا

"عجارتايحوانيحهقلطتاهمسوسنمنوٹقارلااهرذانت

.اتقودوعيواتقوهلافخيمسلانا:ىنعملاو

-٢٧



ىوقتلالضفيفءاجام

,!(.١هتنا.7ُ.-٢ع
١ _ ١ :لاقلهللالوسرنعتممحمعس:لاقهدبعو٩٦

لوسانلاقانمو\"ساتلاةنوؤمهللاأافك"هللاقتانم»

.«هتذخوَساَلاهيلعهللاطتَسهللاقتي

خههه«

.كنعهدحأملولسرمثيدحلا:):فهللألوسرنعتعمعس(هلوق_-١

٠ةريثكدهاوشهانعمفهلوهبدرفتامهنأكفهرمغ

. ةعاطتسالاردقبهيهنوهرمأيفهعاطأيأ:(ةلاتتانم)هلوق _٢

.سانلاةاناعمنمهمتيامهنععفديأ:)سانلاةنؤمهنلاهافك)هلوة_٣

.نعهرداونفيدذمزتلامكحلادنعو{مهبولقفةيملاهقزرومرمثنمهظفحو

هباهأةناقتيملنمو،ءيثلكهنمةناباهأةناىقتانم:هعفريعقسآلانباةلثاو

«نيقيلارونبهبلقألتماىوقتلانمظحاذناكنمنأكلذو{ءيثلكنمةللا

.آرنملكهبهباهبامةباهملانمهيلعحتفناف
وأهليةيصعمفمهعاطأيأ:)هنلاتيملوسانل١قتانمو(هلوق_٤

«ةنهادمالحتالثيحمهنهادوةدشلاراهظإوبلصتلابنلاهرمأثيحمهرذناح

:ةمفادملانعهلذخوسانلاهيلعطلسيف{هدصقضيقنبايندلايفهبقاميىلاعتةللاناو

:لئاقلالوقهيفقدصيويتتيثيحنمردلاهيتأيف

"هلقنمىلبلاكيتايفوسىلبلاعفدهبوجرتنملك

_٥٢٨ م



!اوكرتتفمهوفاخاليأ.(ا»ينوشخاومهوشختالف»:ىلامتوهناحسلاقدقو.

.هبكترمأاماوميضتالفنوشجخاومهداهجنمهبكنرمأام
نأل،لضفلكلصأوريخلكسأراهنأوىوقتلالضفىلعلديثيدحلاو

نع(")يراخبلايفو،هبرمأ"اممزتلاثيجهظفحوةناةلعريفنوكييتتلل

دقف[ايلويلىداعنم:لاقىلامتةنانا:للعهتنالوسرلاقلاقةررهيبأ

دازيالو،هبلعهتضرتفاامميلإبحأيشبيدبعيلإبرقتامو،برحلابهتنذآ
هرصبوهبعمسييذلاهممستنكهتببحأاذافهبحأىتحلفاونلابيلإبرقتييدبع

.هئيطعأليلأنئلواببينمتلاهلجرواهب'"»شلطييينلاهديوهبرصلبيذلا
.هنذبعأل:ذاعتسانئلو

عيمجفةناةنانعيفنوكييأ«..جلإهبعمسييذلاهممستنك»هلوقىنعمو
ةظوحلميهوالإلاوحألانمةلاحالوةكرحهنمردمتالف0هتانكسوهتاكرح

دنلادنعاهردقمظعأاموةلزنملاهذهىلعأامناةنلاف{هتياعربةفوفحمةناةيانمب

.ملعأهلاو!ىلاصت

۔.وج

دجسلارطشكهجولوفتجرخ"ثيحنموه:اهصنو١٥ةرقبلا)١(
رانللنوكيالثل'هرطشكهوجواولوفمتنكام"ثيحو2مارحلا الإةجحكيلع
«نودتهنكللوكيلعيتمعنةمتالو،ينوّشجخاومهونثختالف«مهنماوملظنذلا

نإوه:هيفو[عضاوتلاباب]نرميناثلاثيدحلايراخبلايفوهو)٢(
ءيشنعتددرتامو»:اذهدمبو«هثذعألينذامتنسانلونهتيطنعأليلأ

«هتغاسم.ركأانآوتوملاهزكينمؤملاسفننمعيندزهلعافانأ

اهريغىفيذلاو:ينالطسقلالاق.ةينينويلايفءاجامكءاطلامضب)٣(
.اهركب(شطي)

٤م م- -٥٧٢٨٩ -



عضاوتلاعرمورلكلامزينءامام

يبنلانعسابعنانعديزنراجنعةديبعوبا--٧
ماوتنتمو5"هللاهمو'سانللهسفنمظعنم»:لتلو وں۔هو٠6وسانللمظعنسم»لاقةنطع مص

}ط{2٨۔.2ح> .«'هللاهعفر'هلل

خههه

ىعداوهسفنةمظعمحلرهظأنميأ:)سانللهسفنمظعنم(هلوق١

يفهلوهلذأوهمضفنأب،كلذسكمبايندلايفىلاعتةناهبقاعمظامتلاوربكتلا
.باذعلانمهلةدعأامةرخآلا

الو،هتلزنمنعهضفخوهتبترنمطحيأ:(ةلاهعضو)هلوق_٢

لمتحموةيبملتأةدعاقلاناف«مهتلزنمىلعنوتوميمظامتلالهأضعبنأكيلعركشي

هبىفكونينمؤملادنعوةكناللادنعوةللادنعمهتلزنمطاطحنادارملانوكينأ

مركمنمهلاهفةنانهي"نمو،لاهجلامظعتبالوءاغوغلارظنبةربعالف{ًاطاطحنا

.ءاشياملعفيهللانا
.نلاةمظعلجأليأ:(ةللعضاوتنم)هلوق_

بولقيفةيحلاهلسرفتفةرخآلاوايندلايفيأ:(ةناهعفر)هلوق_٤
،نيقيدصلاو»ايبنألا.راجةرخآلايفنوكيوءنيقسافلابولقيف:ةيحلاونينمؤاا

.ملعأةناومظامتنمضفخوعضاوتنمعفربهنأمكحلاززملاةمكحكلذبترج

٥

_ ٥٠



عجرملاونادلارعىما.7فامام

.١.-.؟ ينلانع'دومسمنبانعينألب.:لاقةديبعوا-٨

لوسراناهاموليقهندزرح١ننننانمهَسفنظفحنم:لاقةنع

"هيلجرنيبامو"هييلنيبامظفحنملاق؟هللا

.جزرفلاونانبمللإينعي:عيرلالاق

٣ خه+

يذمرتلاويراخللاهانعمىورث.دحلا:)دوعسمنبانعينغلب(هلوق-١

يذمرتلاورباجنعاهريغورهلادبعنياويركسملاودعسنبلهسثيدحنم
نعاضيأءاجو«سنأنعيمليدلاوربلادبعنباوييبلاوةريرهيبأنعنابحنباو
هللالوسرنأراسينبءاطعليسارمنمًأطولافهاوروهانمععمهلكىسوميبأ

نيبام،هيلجرنيباموهييحلنيبام:ةنجلاجلونينثارشةناهاقونم):لاقمثلت

ةاورلاقافتابتارمثالثهركذ(هيلجرنيياموهييلنيبام،هيلجرنيباموهييحل
.راركتلااذهفنصملاةناورفسيلوديكأتل

نايحالاويجلىشمةلمهلانوكسوماللاحتفب:(هييحلنيبام)هلوق٢

.ناسللاوهاهنيبامومفلابناجيفناظملاامه.

ايحتساوآناجهتساهنعىنكهجرفنعةنانك:(هيلجرنييام)هلوق_
مغلاهييلنيبامدارملايدوادلالاقو0ىلامتهنلاهمحرعبرلاريسقثىنعموهاذهاو.

قطنلانميأمفلابىتأتيامراسوبردلاولكألاواهمكلاوقألالوانتف2هماتت

۔٥٣١



.قبيملهنالهلكرسنلانمأكلذنمظفح"نم:لقةمثوضعوليبقتكلمفلاو

`..رصبلاوعمسلاالا
لصأناسالابقطنلانأىلعثيدحلالحامنإو،نديلابشطبلابهنأببقعتو

ركلامظعأيقوايعرشيقو"نهفهجرفوهناسلايندلايفءرملاىلعايالبلاملنعانأىلع

.ملكلاعماوجنمدودعمثدحلاوهرعغلاق

بززلاوبغبفلاوىنفلاىعنع""يفءاجام

١ ٠١ ]. = هتنا.ا1
تمينلانع'سابعنبانعينلبلاقةديبعوبا-٧

لوسراينهامو»:ليق«ةنملابكل"ميعزانأو"ثالثنماورذجا»:لاق

«.بنذبذلاوبقب:ةلاوقلقللا»:لاق«؟هللا

.جرفلا:بذبذلاونطبلا:بقبقلاوناسللا:قلقللا:عيبرلالاق

خ٭٭»٧

عماجلايفهانعم.ركذثيدلا:(سابعنبانرعينلب)هلوق_١

(١}ههقلقلَرثيقو"نم:لاقنامالابعشيفسنأثيدحنمريغصلا

بولقمهلقلقوهكرحءينلاقتلقلو.:.(ققل)برعلاناسليفءاج)١(
يفوناسللاقلقالاو...بارطضاوةكرحيفتوصلاةدشةقلقللاوقالقللاو.هنم

.ةنجلالخد:ةاوريفو٬يفودقفهبذبذوهبقبقوهقلقلرشيفو"نمآ:يدجلا

_٥٨٣٧٢



.ةنلاهلتحودقف)٢(هبذبذو)١(هقبقو.

اوزرتحاواهرشنماوظفحيأ:)ثالثنماورذحا(هلوق_٢

٠اهصاعمنم

، اهلوخدبيأةنجلاكلنماضلينكيأ:(معزانأو)هلوق _٣

تناكاهنمنراسنالاظفعتاذافثالثلاهذهنمردصنرابكلارثكأنالكلذو.

نأشميظعتثيدحلانمدارملانوكينألمتحمو.زئابكلابانتجابةروفغمهتائيس

ظفحتلاىلعقفوياهنمظفحتلاىلعقفوملانأكلذةقيقحو،اهريغنمرثكأثالثلا

ةياكحاهناكوةبلحلاوحايدلاةقلقللاوناسللاقلقللاورطخأودشأاهنالاهاوسامم

نطبلانم.عمسيتوصيهوةبقبقلانمةذوخأمنطبلابقبقلاو،ةريثكلاتاوصألا
معانلاوهكرحتيأهبذبذتلكلذبىمسركذلابذبذلاو\توصلاكلذةناكحاهنأكف"

. -..

ةاكحيهوةبقبقلانمبقبق:ناطبالليقوثنطبلاناسللايفبقبّتقلاو)١(
تلق»نميلالهأةفلببشخنمةذختملالمنلا:باقبقلاولاق،نطبلاتوص

يمسامناواضيأمانلالهاو جررفلا:باقبقلاو«طالبلاىلعيشلايفهتبقبقتوصلكلذب
ركذوهركذلاليقو،:نزاسللا:بذبذلاو::(ببذ)ناسللايفو)٢(

ددرتلاةبذبذلاو...ريكاذلا:بذابذلاو‘هتكرحيأهبذبذتلهبىمس«ثدحلا

نيبنيبذبذم»:نيقفانملاةفصيفزيزملاليزنتلايفونيلجرنيبوأنرمأنيي.
.ءينلاسون:توصلاثحبميف.ةبذبذلاو،2ءالؤهىلإالوءالؤهىلإالكلذ

.ةعاسلاصاقرةبذبذكثءاوهلايفقلعلا

ممم



ناماوارلولاصمامرتانخءاهام

٢ ٠ توعال»:١ةفعهللالوسرلاقلاقةدابعوبأ_٠

لوسراينانثاو»:"ةأرماتلاق٨«'رانلاهگسمتف"دلولانمةنالث"دحأل

.«'نانماو»:لاقههلا

٨..-أ
٠ .نعةررهفنعديربراجنعهديبعوبا_1١

١٠رانلاهسمتف"نينبلانم"ةنالتكدحألتوعال»:لاقمالهلالوسر

«١مسقلةلحالا

هخ٭»٭»٧٢

يبأنعكلام.ها.ورولسمثيدلا:)ةلعهللالوسرلاق(هلوقس١

اوملكتوريملااذهبالافرميالنيمباتلاوةباحصلايفلوهجموهويملسلارضنلا

.همساركذيملوةباحصلايفريثالانباهركذوهلليلدال.امبهنيستيف
كلامهاوريمونيسللانمةهحسنلفداز:.)دحالتوعال(هلوق_٧

.اظحاذهنم.لانيالرفاكلانافكلذبدييقتلانمدبالو

باوثلااذههللصحيلهملسأمثرفكلايفدالوأهلتامنميفرظنايقبو

يلتاب7ةننللوسرايتلقلاقيجشألاةبلمثيبأثيدحكلذمدعىلعلديو
.يناربطلاودجحأهحرجخأةنجلاهناهلخدأمالسالايفنادلوهلتامنملاقنادلو

كلامدازىشالاوركذلالعقدصيوهو:)دلولانمهنالم(هلوق_٣

٥٣٤ __



.دعولايفلخديملبستحبملنملإهلضفايجارةفاءاضقبايضارريصييأمهبستحيف

.11صاعوهفةناردقبضرملوطخستنملب

خلادحالتويبالهلوقيفيفنلاطحموهو:(رانلاهسمتف)هلوق_٤
.رانلانمةنجهلاوناكالاكلامةاوريفورانلاهسمتالكلذهلتامنمهانعمو

.مهببسبرانلانموجنيهنأىنعملاوةياقولانونلاةدشومجلامضبةنملاو

كلامنبسنأةدلاوةيراصنألاميلسمأيه:(ةأرماتلاق)هلوق_ه
يناربطلادنعلكلاونميأمأاذكوكلذنعةيراصنالارشبممأهتلأساذكو

نكميفيناهمأكلذكوليقكلذنعتلأسةشئاعناسابعنبانعيذمزتللو
.عمسامةاورلانمدحاولكركذفسلجملايفلكلانمردصلاؤسلانأ

.سيلددملاموهفمنأضايعهبلدتسا:)هنلالوسراننانثاو(هلوق۔-٦

اهدنعكلاىفتنالهتربتعاولذإهربتمتملناسللالهأنمةيباحصلانالةجحب
'...تلأسفكلذتزوحاهنكلةثالثلاادعاع

.قيقحتلاوءلآستملهربتعتملولذاددعلاموهفمتربتعااهنارهاظلانأببقملاو

.تلأساذلوةلمتحملباصنتسبلهتلالدنا
.يحوبكلذلاقهنأرهاظلاوكلذكهكحيأ:(نانثاولاق)هلوق_٧

-نالاولكتينأمهلعقفشأهنكلكلذبلاعناكهنألمتحيو،لاحلايفهيلايحوا

.نمادبدجسملكلذنعلشساملمشةثالثلاتومنمرثكأابلاغنينئالاتوم

افةمبرالالوانتيونينثالاوةثالثلاكحنيبةيونتلايفرهاظثيدحلاوباوجلا

نرامهدنعمولعملانمهنالةثالثلاىلعدازامعلانتملاذلوىلوأبابنماهقوف

؛"دحاووتلقينتيلةأرملاتلاقفنابحنبالو،مظعارجالانأكترثكاذاةنيما

دمحالودحاولانعهلأستملمشةريرهيبأوديعسيبأتيدحنمةييشيبأنبالو
ةنجلالخدمهبستحافدلولانمةئالثهلتامنم:اعوفرمراجنعديبلنبدمحمنبا

دحاوولاق٤\دحاوولاقلدحاوومتلقولكارا:راجلدوححملاقنانئاولاقنانثاوانلق

.كلذنظأانأ

_ م٣ه



:ةدئاف

ًاباححهلنكنهلانسحافتانبلانمثالثهلناكنمءايكذألاضعبلليق

لاق؟نهلانسحأدقثالنهلواهلعتاماذاةريبكلابحاصيفلوقلاامفرانلانم.

.ملعأهناوباجحلاكلذقرغتةريبكلاورانلانمباجحتانبلا"

ملسمويراخباوًأطوللافكلامهاورثدجلا:)ةررهيبأنع(هلوف_٨

ركذلالماشوهودلولانمانموقةناورف:(نينبلانمةنال)هلوق٩

يفو٬بيلنتلابثانالاهيفلخدتوةلاصالابروكذلاصخبهنافنينبلافالخىثنالاو

ناو9هبلصنمهدالوأدالوألوخدمهضعبرهظتساوهبلصنمةثالثسنأث.دح

بجحلاةدشبثيدحلاقرطنمءيشيفعقيملو،تانبلادالوأجرخهبلصبدييقتلا

هبهمربتوهدلولسانلاضعبةهاركنمدجوبالكلذيضتقيسايقلاوهمدعالو

كحلاهبَطينةقفشلاوةبحلاةنظمدلولاناكالنكللاحلاقيضناكنماهسالو

.دارفالاضعبيففلختناو

{.يننالاباوجبصنلاب:(رانلاهتسمتف)هلوق_٠

دشوءالاركوةيقوفلاحتفبةحتلا:))١ےقلاَةلحتالا(هلوق-١

اذهبدارملايففلتخايطرقلالقلصألايفنيميلاوهومسقلاهبلحنيامماللا

رانلاهسةاليأواولاىنعمبءانثتسالاهريغلاقونيميريغليقونيوهليقفمقلا"

تراينأوهوىةلقلاطرفملاليلقلايفلتثماذه:ريثألانبالاقو)١(

لوزنلاىلغفلحنألثمهلتحتوهمسقربي"يذلارادقملاهيلعمسقييذلالعفلانم

الارانلاهسالىنعملاوءهمسقلحتكاتفهتأزحأةفيفخةمقوهبعقوولف{ناك!

اهبزايتحالاورانلاىلعدورولاهتلحتبديربوفلاحلامقةلحتلثمةريسيًةَسمَ

:ارخ]تهتظغوؤآليلحتهتبرض:برملالوقيو.ها.ةدئازةلحتلا»يفءاتلاو.

.هظعووهبرضيفغلابأميأ

٥٣٦ __



واولاىنمم(ًالا)ءيجشفخألاوءآرفلاز؟وجدقو«منقلاةلحتالواليلقالوآريثك

نأىلاانموقروهمجبهذو(لظنمالانولسرلايدلفاخال)(')هنمالمجو

هنأمهدنعىنعملاو(اهدراوالاكمناو):(؟هىلامتهلوقثيدحلايفمقلإبدارملا

يفسيلانلق،ليلقلوخدوهوةآلايفروكذمامسقلالحنيامرادقمرانلالخدي

اهدراوالا.ناةناو:ينعملاوةيآلايفردقممقلااولاق،رابخالبمقةنآلا

(٢)ىلامنهلوقوهوالبقةلايفمسقلاىلعةفوطعماولاقريدقتلاىلاةجاحالانلقن

.عأهللاوفانئتسالارهاظلاانلق(مهنرسئحنلكبروف)

عالاىفثامام

ديدشلاسيل»:لاقمالسلاهيلعهنع'هقيرطنمو-٣ه٧

.«"بَضَّضلادنعهسفن"كلعيذلا5ديدشلاامإةعرصلاب

خهخهه

ىلتوةناجاهنأكزتهت"اهآرادفةاكاصع3قلأو»:اهصنو١٠لمنلا)١(
ى.نولسرملاةيدلفاخي"الينإ"فختال«ىسوماببقعي"ملواربدم"

!ًايضقمَامتحكبرىلعناكاهدراوالإكنمنإو»:اهصنو٧١ميرم)٢(

مهنةرضحلنلمثنيطايشلاومهنَرشحنل.كيروف»:اهصنو٦٨ميرم)٣(

٤.٠اشحمنهجلوح

٥م٧



ةخسنيفهركذومدقتلادنسلابةريرهابأيعي:)هقيرطنمو(هلوق_١

.ملسمو()يراخبلاوأطوملايفكلامهاورثيدحلاو

وهوءارلاحتفوةلمهملاداصلامضب:(ةعرصلابدبدشلاسبل)هلوق_٢

ءاجاملكوةفصلايفةفلاب4لءاملاو،هنوعرصيَالوسانلاعرصرثكييذلا
ةعرصلاوةعدخ"وةكحضوةظفحوةزملوةزمهكحتفلاومضلابوهفنزولااذهب

نزولااذهبءاجاملكو«اريثكهريغهعرصيَنموهوسكملابءارلانوكسب

حتفبةعرصلاانطبضنيتلانبالاق.امهدمباموةزثل'وةزلمهكنوكسلاومفلاب
اضيأطبضولاقبولطملاسكعهنالءيشبسيلوثاهنوكسبمهضعبهأرقوءارلا

ملعيهنافةدثلايفندربملويجابلالاق.ءيشسيلوداصلاحتفببتكلاضمبيف

هسفنكلمعيذلاهنمدشأوةدشلايفةياهنلابسيلهنأدارأامناوهتدشةرورذلاب

املسيلةدشاهنادارأوأبضنلادنع ةدشاببعفتنييتلاةدشلاامناوةمفنمريبك
نعمركلايفنهبدريلفسويالامبركالمهلوقكبضلادنعهسفنكلمييذلا

.مركلايفهلةيزمتابثاديرأامناوهريغ

بضفلاتابجوملمفياليأ:(بضنلادنعهسفنكلميذلا)هلوق_٣

هناللماكلاديدشلاوهناكبضنلانعهسفنكلماذاهنالهيفةدشلارصحاماو

اہهنقأوهللاةبوقملةحوماهنألاهنودسفنلاادعامىذأنالهئادعأرك]رهق

: هيفهدنسو[بضنلانمرذحلاباب]نميناثلاثيدحلايراخبلايف )١(
نعبيسلانبديعسنعباهشنبانعكلامانربخأفسوينبةنادبعانثدح

. » هظفلبثيدحلاه:ةربرهينا

نوبنتحنذلاو»:ىلامتةللالوقل:هلوقببالااذهىلعيراخبلابقعو

ءارسلافنوقفنينذلا.نورفنيماوبضغاماذاوشحاوفلاومثالااك

.نينسحملابحسةناوسانلانعنيفاملاوظينلانيمظاكلاوءارضلاو

-٥٣٨ _



۔كنحنيىتلاكسفنكلودعىدعأربخيفءاجوايندلاتابوقعنمدشأ

عسوتلاوزاجلانمبرصبيونللااهعوضومنعتلقنيتلاظانلالانمثدحلاو

ينلانمةديدشةلاحداضنشأاتاكاللهتالهنيلبومالكلاحصفنموهو

ىضتحعهلمعمدعوهتاأبعرصوهلعاهرهفبضنل١نمةدشهيلعتر6دقو

ضملا .زعأهناوهتوعرصالولاحرثاءرصييذلاةعرصلانمناكبضنل

4:ر7ّ..

نامبلاورلاءاًفاو_دعنلاومبوزلايف

هرذبضارلاءانقأوهعزف:ذأهعوررفصمعيورت!وكنذماكحأيفيأ

نتننمءزرمتمركمسا"نيذلاوءايشالانممتكيامرسلاوهرو
هقةتسلؤوسراطيشلقيفةفاضالابنكلسنألانمدرمتلاىلعقلطيو

ةرنصادونلاروتفهاةحرنعوأقحانعدمباذانطشنماهدحأ:نالوق

نموهولو`رأسكعةدئازتونلاوةيلصأءايلانأيناثلالوقلاولامْيفةهنزوو

لحتحبرلرضنقغ!امونالفهنزوفقرتحاوألطياذاطشبطاش

.دحاوبابيفبالكلاوناطيشلا

عدزلاىعيهنلايفءامام
١

,.1-..-ء

٣ . لوسرنعينلبلاقديزنبراجنعةديبعوبا٣
٢ِى٦ے۔هتا١ . رأ,٠ مويلهعور"املسمعورنم»:لا ىتأنمو"ةمايل
٠.ع.ءى - 7 ٥ ..+ا.١

+"ه×
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. شواهذ)١؟ هاميفهلوهريغدنعهدحأمثيدلا:)يلب(هلوت _١

ةزاشالسمابدإعتلايفوهفوخوهعزفأيأ:(املسمعورنم)هلوق_,

ةمذلافيعذلاامأورهاظفبرا2اامأ3مالسالانفصتمنمعيوزاوحىلا

دنبانزوأقحريغبسفنلالتقكعيوزتلابحوملمفناققسافلاامأو2هيمحت

وهسيلوهيفةللاكحذافثإبجاولافكلذوحنوأضرألايفداسفوأناصحا

.هعيورتلحساليذلاملسلابوه

مويلاكلذيفهفوخوهعزفأيأ:(ةمايقلامويةللاهعور)هلوف_٣

.لالغالاولسالسلانمناميامولاوهألانمىربامةدشنعةنانكوهومظعلا

هوخأهيخأبدارملاوسانالهرهظأيأ:(هيخأ"رسىشفأنمو)هلوق_٤
الهنافسانللهرهظيفهراهظاهركيارسهياارسينأكلذوثملسملاوهوندلايف

نوكيدقهنألو(")هتنامألًانئاخناكهانفأنافهدنعةنامأرسلانألكلذهللح

١ :هنملوألاثدحلاو]رسلاظفحباب[رسلليراخبلادحةعدقف)(

سناتعمس:لاقيبأتممس:لاقناهلسنبرمعمانثدححابصنبةللادبعانثدح»
مأيتلأسدةلوثهدعبادحأهب'تربخأامنارسثتَعينلاىلاةرسأكلامنبا

الفةثالثنمرثكاوناكاذإباب]هيلييذلايناثلابابلاو«هباهتربخأاهنملس"

نالحرىجانتيالفةئالئمتنكاذا,:ةلعينلالاقهثيدحو[ةاجانملاوة“راسلابسأب

ةوخالابدانموهوثلاثلانزحبيأ«.هنزحمنالجاسانلاباوطلتختىتحرخالانود

و٬ميفرلا :يعازحلاذقنمنبسيقلاقدقفنينئالانيبرسلاظغ>حبوجىلعنالديناثئيدحلا

"عئاذِنيننازواجرُسركالأثلاثكرسويرس'نعمسنيالو

: لاق ينزملاريهزنببمك )٢(
بكنألاقيرطلاىلعنوؤالانإيتنامأنوخأالةنامألاىعرأ

:يراصنألاصوحألالاقو
.نيمأبهليدنعدحأاموةلككرشعزاثمتنالاقو

ِ۔نينكريغرسلاضعبويداؤفهنكأدقارمضمأرسنودير

_.٥٤



هراهظإةحلصملاتوفتفةدسفمعفدوأةنعفنم.لوصحرمآلاناتكيفهبحاصل

مهرارساننمذإنيقفانلاوةربابجلارسجرخيهيخأرسبديقتلاو،ررضلاهللصحو
بجوثلذنمءيشىلعملطانهف«نيقتملاىلعالاكنونيملسملاىلعالبونوكيام
.رضلاهيلعىتخنمريذحتونيداسملامالعإهيلع

اهمتكيناكينلاهحئاضف.ةنافشكيأ:(هرسةناىنفأ)هلوق_ه

.اقافوَءازحلمملاسنجنمءازجلاو‘هيخأرسنمىشنأناكامةبوقعهتايحيف

ديدشلاديعولانمهيفناتريبكرسلاءاشفإوعيورتلانألديثيدحلاو

.عأهنلاوفالذلعافل

۔رعلارأفءامام

نعاهنعهنلايضرةشئاعنعراجنعةديبعوبأ-۔-٢ه&

مرصقت"عرضلالوعرزلالالك"ىنتقانم»:لاق:لينلا

مويلكهرجأ طارعقلاو.«ثناطاريق»ةناوريفو:رباجلاق«'طاريق
مء,إ.
.دحالبجىلثملغشملايف

٠ :لاقيرمهَبلانَسلانعرباجنعةديبعوبأ-0
.٦۔٢.-تب.اش, ااأأ٨
كلذلوذنيملسملاعوريهنالباكلاءانتقانعةعينلااعاه

.ةرجالانمنيطاريقلاصقنبلاق

+ه٭٭٨
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ومسل»١« يزاخبلاوأطوملايفكلامدنعثدحلا:(ةشئاعنع)هلؤق _١

لوسرباحصأنم(ةؤتشدزأ)نملجروهوثريهزيبأنبانايفسثيدحنم
. ةلعتا

. ذانتالايهورسكلاةينقلانملاعتفافاقلا:)ىنتقانم(هلوق _٢

. اينمدحاولهنتقيمليأ::(عرضلالوعرزلال)هلوق _٣
:عززلابلكبدارملاو:ليق،يثاوملانعةيانكنوكسفحتفب(عرضلا)و

ةشلالاںلكو»قراسلانمهظفحيذلاال.راهنلاو.ليللابشحولانعهظفحىذلا

ظفحلل:اهذاختازاجأنم(٢)مهنمو{فراسلانماهظفحيذلاالاهعمحرسييذلا

.ه(٢)هبلعصوصنلاىعمفالقاحلإقراسل١نم

.روقملا(٤)بلكلاوهوهلتقىلعقفتيملاموههذانتابنوذأملانأىلعاوقفتاو

وهو:راجلاق.ىلامتةللاالإهميالردقوه:(طاريق)هلوق_٤
ليثمتكلذو،دحألبجلثمريدقتلايفطاربقلانأينعي،دحألبجلثمللايف

(١ :لاقرهزينأنبنايفسنعوه:هظفلوهيلعقفتمثيدلااذهو(

نمصقنًاعرضالوًاعرزهنعينيالبلكىنتقانم:لوقيطةنالوسرتممص
.طاريقموبلكهلمع

.يفاممصوصنللاقاحلإبوردلاظفحلبلكلاذاختاةحابإةيمفاشلادنعو)٢(
.ربلادبعنباهيلاراشأامكهانعم

نوصوعرزنلوأديصللذختملابلكلالمشيماعهيلعصوصنلاىنمو)٣(

ذختيامهنعيبماو،بائذلاسةيشاملانوصوصوصللاونثوجولانمعرازملا
.ةرضمعفدوأةعفنمبلحرنل

ضوضعلاوجنيالبكهناف{روعسملاب.دكلابلكلاروقعلابلكلالثمو)٤(
:رعاشلاهيفلاقيذلاروقملانمأررضفشأوهو،بتلكلاءاددضهنقحالإهطعنم

بلكلاطبارنمسانلاءالبلكفهبايروقنملا!بلكلاطبربنمو

-٥٤٢٣



يفاعوفرمءاجكلذبهريسفتو،طاريقهتيمستببسبةنراقممهوتيالثلهمظعل

ىتحاهدهشنموطاريقهلفاهيلعىلصيىتحةزانجلادهشنم:ةريرهيبأثيدح
غلبف«نيميظعلانيليجلالثم:لاق؛ناطاريقلاامو:ليق{ناطاريقهلفنفدت

نباكلذ تقدصفاهنعةنايضرةشئاعكلذغلبف{ةريرمهوبأرثكأدقل:لاقفرمع

نبطاريقلايففلتخانكل.ةريثكطبرارقفانعيضدقل:رمعنبالاقف{ةررمهابأ

لضفلابابنمةزانجلانأل؛هنودوأاهعابتاوةزانجلاةالصىطاربقكاهلهانه

تانسحلامظعتعراثلاةداعنآلهريغنمعسوألضفلابابوةبوقملاابنماذهو
.اهيواستىلعلديرباجمالكو،هنمامركاهلباقمفيفختو

أطوملايفكلامةياورلاهذهجرخأ:(ناطاريقةياورينو)هلوق_ه

{نيتياورلانيييفانتالو،رمعنباهللادبعنععفانقيرطنمملسمويراخبلاو
الوربخأملعهنأوءرخآلاظفحبملامظفحةيوارنوكتيدئارللكحلانأل
يفةدايزنيطاريقصقنبينثربخأمثلوألايوارلاهعمسفدحاوطاريقصقنب

صقنف:نيلاحىلعلزنيوأجيناثلايوارلاهممسفكلذنمريشنتلايفديكألا

نملناطاريقلاوأزهتلقرابتعابطاريقلاو،هذاغتابرارضألاةرثكراتعابنيطاربقلا

ىرقلاوندملارئاسةنيدملاقحليوأىادادعالطاربقلاوةصاخةغيرتاةنيدمابهذنحتا

.هتلقويذأنتلاةرثكىنعمىلاتفتلموهويداولالهأطاريقلاصتخمو

وأىذألانمراملاقحلياموأهتيبلوخد:ةكئاللاعانتماصفنلاببسليقو

اهبحاصةلفغدنعيناوألاياهغولولوأ؛يهنلاةفلاخلةبوقعوأ«نيطايشاهضمبنال

.اهنمرهاطلاسجنيامبرخ

يصاخمأءانتقالالبقيضاملاهلمعيفنوكيلهناصقنلااذهيفاوفلتخاو

راهنلالمعنمليقف،نابمقنلالحميفاوفلتخاكلذكو؛هانتقالالاحهلمسب
كلذكو}رخآلفنلانموطاريقضرفلانمليقو{طاريقليللالمعنموطاري

.عأةفاوبالكلاددمتبطيرارقلاددمتيفاوفلتخا

_٥٤٣



هميورتهئانتقانعيهنلاببسيأ:(نيدسلاعوريهنأل)هلوق_٦

“«نسحلادنعرجألانمنيطاريقلاناصقنيفببسلاوهو3مارحعيورتلاونيسلا

)١)ديبعنلورمعلأسروصنملانأىورو.ناصقنل١سسيفليقاممدقتدقو

.لئاسلاعوربوفيضلاحبنيهنآلكلذامنإ:لافثيدحلاببسنع

اهصقنياملمعلانمرذحتلاوةحلاصلالامعألاريثكتىلعثحلاثيدحلايفو

يهقلخهنلافطلنايبو،بنتحتلاهنمصقنلاوأاهيفةدايزلابابسأىلعهينتلاو

ةحلصملاحيجرتومهداعمومهاعمرومأمهلةتفشغيلبتو3عفنهيفمملامةحابإ

.ملعأةناوهذاختامرحاعهبعفتنيامءانمتسالةدسفملاىلعةحارلا

صع

ه١٤٤٨٠يرصبلا(نانعوبأ)يميتلابابنبديبعنبورمعوه)١(
ايطرشممًاجاسنهوبأناك،نيروهشملاداهزلادحأواهتفموهرصعيفةلزتعملاخيش

هاهنيوفورمللاباهيفهرمأيةريثكيسابلازوصنلامهرابخأو.ةرصبلايفجاجحلل

هلو.(دييعنبورمعريغديصبلاطكفك):روصنملالوقبهيفو،ركنملانع
(ةكمبرقب)نارمبيفوت،ةيردقلاىلعدرلاوريسفتلااهنمبتكوبطخولئاسر

.ءاوسهنودنمىرةفيلخبعمسيملو،روصنملاءاثرو

٤ ٤ ..--.



ںال۔.تارمأفءامام

نبارباج"تمس:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ-٦٨
اوك"وأو"رابلااوقلغأ»:ولعهللالوسرلاق:الوقيهللادبع
'حتفيالناطيشلانافحابصملااوتفطأوءانإلااوثطغو"ءاقسلا

ةقسنوفلارو0"ةانإ"فشكيالوناكو٨زحمالو"قلع
٣اأ١١.ح 1 َ١١:
.معويقرحارانتببللهلعمرصد

.ذخأتتويبلاقرحت:مرضنو.ةرافلا:ةقسيوفلا:عيرلااق

.فقسلافاهعضنوةليتفلا

خ»«٭د٦٨٧

يفثلاماضيأهاورثيدحلا:(لوقيةنادبعنبرباجتمس)هلوق_١

بكلامنعىحنعملسمءاورو‘هللادبعنبارباجنعيلاريبزلايبآنعأطوملا

.يفوهوءوحنبو،©١)ريبزلايبأنعملسمدنعمهلكونايفسوريهزوثيللاهمباتو
.هوحنبرباجنعحايريبأنباءاطعنعقرطنمملسمويراخبلا

: يليامكهظفلوهدنسو ٢٠١٢ مقربوهو ١٥٩٤٣ ملسميفثيدحلاو )١(
ومبزلاهبأنعثميالاانربخأحمرنبدرنانثدحوثيلانثدحدصسنةبتقانثدح «

-بلااوقلغأوءاملااوكوأوءانالااوطغ:لاقهنأفطةنالوسرنعرباجنع
:= نافءانإفشكيالواباحتفيالوءاقس؟لحمالناطيشلانافجارلااوثفطأو

٣٥ - م۔س ٥٤٥



رمأانإو،ةمجلانوكسوةزمهلاحتفب:(بابلااوقلغأ)هلوق_٢

.ناطيثلاايسالوداسفلالهأنملاملاوسفنالةسارحثالذب

حتفب:(ءاقسلااولك"وأو)هلوق_+ فاكلامضوواولانوكسوةزهلا

وهو2ءاكولاباهسأراودش:ىنملاو،ةبرقلانيسلاركب(ءاقسلا)و«زمهالب
ةنسلانمةليليفلزنييذلاءابولانمأزارتحاوناطيثلامناكلذبرمأاغإوطيخلا

.يورامك

ناطيشلاهيفغليالثلءاطلاهياعاولمجايأ:(ءانالااوطغو)هلوق_٤
ءانالااورخوأءانالااوفكاو:كلامةاوريفوىراذقألاتاوذنمماوحلاو.

ناكنإهوكايأ«وملينلاظفلهنألمتحيو،يوارلانمكشهنألمتحيف

.ءيشهيفناكنإهورمخوأاغراف

ءافلارسكوةلمهلانوكسوعطقةزههب:(حابصملااوئفطأو)هلوق_ه

..ءوضاوبهذايأ«جارسلامملاركب(حابصملا)و،ةمومضمةزمهمش
رشنلاوفللاليبسىلعمدقتاملليلعت..حلإ(ناطيشلاناف(هلوق٦

ركذعمجرلامتافطأوةيقسألامتيكوأوباوبألاقلغأاذإكنأىنعملاوةبرلا

.كيلعاورَوستبنأنيطايشلاعيطتستالعيمجلايفىلاستةنا

يأ:بابلاهبدسياموهماللاونيفلاحتفب:)قلغحتفيال)هلوق-٧

.هحتفنمعونمموهفكلذنمنكميمل
. ءالامضوءايلاحتفب:)ُللحعالو(هلوق -٨

ناف،."لعفيلفةللأساركذيو8ادوعهنانإىلعضرمينأالإمكدحأدجمل =

اوقلغأو):هئيدحيفةييتقنباركذيملو«مهتيبتيبلالهأىلعمرضتةقسيوفلا.
ريغثيدحلااذهءاج:وليبلانعراجنعيحبنبيحيثيدحيفو،(بلا
ةقسيوفلاو:لاقىتئلانبدمححثيدحيفو7ءانالااورتمخوأءانالااؤفكأو:لاقهنأ

.هلهأىلعتيبلامرضت

_٥٤٦



. ءاقسلافهبطبربيذلاطيخلاوه:)ءاكو(هلوق -٩

..ءاظطغليزباليأةزمهلارسكب:(ءانإفشكيالو(هلرة٠-

.(١)ةرافلايهوريقحتللريغصتلاب:(ةقسيوفلا(و

يأ:ءارلارسكوةمجعملانوكسوءاتلامضب:(مرضت)هلوق-١
نبانعدواديبأيفو.رانلابهلمارضلاو،رانلا:كيرحتلابةمرضلاو{دقوت

ةرجلاىلعثثلتشهيدينيباهتقلأفاهبتءاجةليتفلارجتتذخأفةرافتءاج:سابع
كج"رشاوثفطافمتتاذإ:رلثتشلاقف،مهردعضوماهيفقرتحافاهيلعأدعاقناكيتلا

تناكاذإ:دلاقيقدنالاق.كقرحتفاذهىلعهذهلثملديناطيشلاناف

ناكاذإجارسلانأهاضتقمةليتفلاةمق..وفلا"رجنمرذحلاجارسلاءافطايفةلعلا

نكممالسلمأساحننمةرانمىلعناكولاكعنال“ةداعةرافلااهلالصتالةئيهىلع

جارسلاىلاهيفبثتنأاهنكميالاديعبهناكمنوكيوأهيلادوعصلانمةرافلا

رجريغىرخأةدسفمهنمقرطتدقفًاقلطمرانلاءافطابرمآلادوروامأو:لاق

رشتنيفةرانملاطوقسكو«تيبلاعاتمضمبىلعجارسلانمءيشطوقسكةليتفلا

قثوتسااذاف&ثلذنمقاثاتسالاىلاجاتحيفهقرحيفعاتملانمءيشىلارارىثلا

.هتلعلاوزبكلالوزيهنافقارحالاهعمنمؤيثيحب

ًأعمداشرالاوبدنلالمتحماماهنمف،اهدصاقمبسحعونتترماوألاهذهولاق

زارتحالانأل«اقلغمابابحتفيالناطيشلاناف،ليلعتلالجأنمباوبألاقالغاك
كلذكو،ةسارحلاكةيويندجلاصمهتحتناكنإوهيلابودنمنيطايشلاةطلاخمنم
.ءانالاريمختوءاقسلاءاكبإ

& اهداسفإوسانلاىلعاهرثحلجنماهجورةقسافريغصت:ةقسيوفو )١(

} ًاقسافيصاعلايمسه؛وروجلاوةماقتسالانعجورملاقسفلالصأ:يباطخلالاق

ىكذأنماهمجحرفصىلعةرأفلاو:تلق.اهئحلةرامتسالاىلعةقسبوفتيمسامنإو
. ركمواثبخناويحلارابكقوفتاهرفصىلعيهوهثبخأوناويحلا

_٥٤٧



رثكيلحميفةقسيوفلاتناكنأكبوجولاىلعلمحاماهنمو:هريغلاقو
هظفحيلولاىلعبيمهنافهوحنومتيلالامكلانهو،اهنمزرحتلانكميالواهداسف

يفماعباوبألاقلغبرمألانأ"مرقنظ:يبرملانبالاقو.اهريغنموأاهنم
كلذبليللاصاصتخاناكو«ليللابديقموهامإكلذكسيلو«اهلكتاقوألا

ناطيشلاىلاعجريكلذعيمجيفلصألاو،ليللافالخمةظقيلالحمابلاغراهنلانأل

.ملعأةناورادلاقرحىلاةرافلاقوسييذلاوههناف

شدلاوهففسسؤملالاد]

.يسمخو.سأرلايفسمح:ناسنالايف:نلعهللالوسراهتتسيتل١ںادآلا

©هسفنفنمؤاابدأتحةلخاديهو{مالسلاهيلعمهارالاصخيهو،دملا

يفناسنالاهبصتخمامهسفنيفهبدأبدارملاو2ماعىلعصاخفطعهيلعاهفطمف
يفةنسلابءادتقالاوريجلالامعأىلعةموادملاوسانلاةارادمنمهندب»هلمع

.ملعأةياوهسفنةصاخيفهلمفبرمأاملمف

لامرراارارميفءامعام

١١يتبازصط-,..-
.لتمهللالوسرنعديزنرباجنعةديبعوبا٢ه٧٣

.»٣لاجرلاةارادععمالسلاهيلع"ليربجيببح٢ينرمأ»:لاق

خهخهخ+×

_٥٤٨



هلسرضنأمدقتدقولسرم«١ا)ثبدحلا:(لتمةنالوسرنع)هلوف_١

:هعفريةريرهيبأثيدحنمبعشلايفيقهيبللو،لصتلحيفاهنأوح,حصهغالبو
ثيداحأو،ةرخآلاينفورعملالهأايندلايففورعملالهأوثةارادملالقملاسأر

.ىنعمتارادملاويهوةروهشمةحيحصقلحلانسح

} قالخالامراكمىلعثحوبدنوداشرإرمأيأ:)ينرمأ)هلوق _٢

. نايحألاضمبيفابجاونوكيدقو

النإمادألاتحاومهتبسنسحومهتنيالميأ:(لاجرلاةارادمب)هلوق_٣
:("اثلالوقنسحأامو.هنعاورفني

"بتاعوهو"تيهيفامضعبنعو.هقبدصنعهتنيعضهنيملنمو
نرّْمعوفعلاةارادملا:ليقو،«هتوفحتلمتحاهتدومتحصنم»:ليقو

لذبةارادملا:ليقوحةازاجلاىلعةردقلاعماهسالوهعينصىلعهيزا"الوهاذأ

يبفاينذلالجألندلالذباهنافةنهادلاسكعضرملاوأندلالجأللالا

اذهنأل«يراعالويراديالناك»:نلهتفصيفءاجامهرفانيالوكمارح

جتوهويةنهادلاىنعميفوهو،قحلابعدصلاوركسملاراكنإكرتىلعلومحم

: هظفلامهدعبركذو[سانلاعمةارادلاباب]هليراخبلادقعثيدحلا )١(

انثدح3مهنعلتانبولقوماوقأهوجويف"رتتكنلانإ:ءادردلايبأنعركذيو «
هتربخأةشئاعنأريبزلانبةدوعةثدحردكنملانبانعنايفسانثدحديعسنبةستق

لخداهف2ةريشملانباسئبفهلاونذئإ:لاقفلجرولعيبنلاىلعنذأتساهنأ

! لوقلايفهلَتنلأمثتلقامتلقثةالوسراي:هل:تلقف©مالكلاهلنالأ

؛سانلاهعدووأ٬هكرتنتمةنادنعةلزنمسانلاةرمثنإ،ةشئاع"يأ:لاقف

. _ ه۔ثلحفَءاقنا

: هدعبو{يعازلانمحرلادبعنبريثكوه (٢)

="بحاصرهدلاهل'ملسيالوكاهدجبةرثعلكادهاجشتتينسو

_٥٤٩



'نعلاقدقو،ىلاعتهبررماوألالشتممناكلبىلاتةنارمأيفنهاديالناك

.ظلغاونيقفانملاوَراثفكلادهاج»:(')لاقو{ءةظليغكيفاودجيلو»:١6)لئاقنم

الإحيحصثيدحنمامذإنآرقلانمدهاشبابلاثيدحلله:ليقناف«مهيلع

«اليمجربحمرثجلهاو»:ىلامتهلوقهدهاشنأببيجأ،دهاشنآرقلانمهلو

نوعرفلنتيللالوقلابرمألاو{ةارادملاوهليجلارجهلاف("النتيللوقهلالوقفه
يلاعتهنلارمأغيلبتىلإاهباوللصوتيلعضولااذهيفاهباورمأاغإو2ةارادلانم

.ملعأةناو«ىشخيوأركذتيهلعل»:لئاقنمةزعلاقاذهلو

ہمجیدصح

:ىليقعلادربنبراثنبلوقهلثمو=
هامثاليذلاقلتملكقيدص!باعرومألا"لكيفَتنكاذإ
هراقثيوأةراتانذ"فراقهنافكاخألصوأادحاو؛'شمف

هلراشموفصتسانلاأيأوَتثمظىذقلاىلعأرارمبرشتملتنأاذإ

١:نابيذنبةنبانلاقلبقو
؛ب٣ذهلالاجرلاةيأثتمتشىلعهشلتالاخأنقبتسميتسلو

)١ ١ةبوتلا( رافكلانمكنولينذلااولتاقاونمآنذلااهأاي»:اهصنو٤

.«نبقتلاعمةنانأاودعاوًةظلغكيفاودحتيتو

مهيلع'ظللغاونيقفانملاورافكلادهاجينلااهيأاي»:اهصنو٧٣ةبوتلا)٢(

.«ريصملاسئبو"منهجمهاوأمو

۔«ىشخيوأركذتيهلعلانئيلالوقهلالوقف»:اهصنو٤٤هط)٣(
٥٥. __



اعورأقلىلالامحمارراتمأناثامام

٧٣ ٠ هللاضرةشئاعنعدزنبراجنعةديبعوبأ٨

موادييذلاليعهللالوسرىلإ'لامعألا“بَحأ»:تلاقاهناهنع

.«"هُّبحاصهيلع

خههه

::ةشئاعتلأسقورسمنعيراخبلايفف،ملسمويراخبلاهانعمىورثيدحلا

.لاق:تلاقاهنعملسميفو{مئادلا:تلاق؟ةلعينلاىلاةبحألامعألاهيأ

اذهبوهوليقثةلقنإواهنموأةنايلالامعألا٢بحأ»تلتةنالوسر

.ملسمدارفانمدودعمظفللا

موصلاوةالصلاوركذلانمريخلالامعأيأ:(لامعألابحأ)هلوق_١
.ضئارفلادمبناسنالاهذختااملمساكلذوكداروآلابةفورملايمو

نألكلذو2هلعفىلعبظاويأ:(هبحاصهيلعموادييذلا)هلوق_٢

ةعاطلارمتستليلقلاماودبليقو2هيلعلابقالاببسبهيلعموادتوهبفلأتسفنلا

ىتحقاشلاريثكلافالخب،لجوزعةناىلعلابقالاوصالخالاوةبقارملاوركذلا
:يزوجلانبالاقو،ةريثكًافاعضأعطقنملاريثكلاىلعديزبثيحبمادلاليلقلاومني

دعبضرملاكهيفلوخدلادعبلمعللكراتلانأامهدحأ:نيينعلمئادلابحأاغإ

لبقناكنإواهبسنمثةنآظفحنميفديعولادورووثمزللضةرعتموهف،لصولا
باللامزالنمسيلو«ةمدخللمزالمرياموادمنأايبن5هيلعنبعتيالظفملا

.ملعأهللاوعطقناممشالماكامومزالنكامتقوموبلكيف

۔٥٥١



لاهنربا7فثامام

٢ ٠ :لاقةريرهعانعلازنبرباجنعةدبعوا٩

٥ع..٠هتنااح١.ه-" . . م٠٠
ايهلعتنياو٨هدحاولعنيكدح١نيشع٧)(::هللالوسرلاق

1٠مء۔-٠..2عغ ٤ اذإوںنيسيلابأدبيفمكدحألتاذإواميجارنلخيلوأايج
.2

.لامثلابادبىلفعر

جهجج٣

والخاري»١( أطوملايفثالامآضيأماورثيدملا:(ةريرهيبأنع)هلوق ١

. ةرزمهيبأنعاهالكنيثيدحيفاوركذنكلدوادوأو

يهوينعال:ةخسنيفو{ةلقنلاديكوتلانونب:)"نبشعال(هلوق_٢

٠كلامنلرعينعقلاهاور

دحاوفخيفينملالشمو:ءالعلالاق:(ةدحاولمنيف)هلوق_س

،هنوشتثالذنأىهنلاببسو0رذملالإهوركمهلككلذناف}\دحاوسادمو

،لادتعالانعةجراخاهنألليقو،ناطيشلاةيشماهنألليقو.راقوللفلاخمهلثمو

١ هدنسو[ةدحاولعنفىئعالبراب[فثيدحلااذهيراخيل|دروأو)(

ةربرمهيفأنعجرعألانعدانزلاينأنعكل'منعةملسنبهللاديعانثدح:هظفلو

.(ًاعيجحاهملءنثيلوأ|مفحللةدحاولعنيفمكدحأىشعمال(:لاقلثتمهلالوسرنأ

:لاقةلعةنالوسرنأ:هسفندنسلاب[ىريلالمنعزنيباب]يفءاجو
الوأىنمىلانكتل،لامشلابًأدسلفعزناذاوثنيميلابأدىسلفمكدحألعتنااذإ(.

.(عزنلامهرخآولمنث

۔٥٥٢



ليق،راصبألاهقمرتفةرهشلانماهبفامليقو2راثملافوخويلاةقثلليقو۔
.هوركموهفكلذكرمألكو

اهفنافكلامةياورىلعفالخبنياع:الريمضلا:(اعيمجاهلقنيل)هلوق_٤

.اهعلخيلوأاميجاهلعنيلوهترابعونيلجرل
يراخنلاوكلاامدنعينااثيدحلالوأاذه:)مكدحألمتنااذإو)هلوق_ه

.لوألاثيدحلانمةمطقفنصلادنعوهو،دو!ديبأو.
ءادتبايفعورشمنمايتلا:يجابلالاق..خلا(نيميلابديلل)هلوق.-٦

ةأدبلابابحتساثيدحلايف:يمقلعلالاقو{اهكرتيفعورشمرسايتلاولامعألا
لمنلاسبلككلذوحنوةفاظنلاوةنيزااوميركتلابابنمناكملكيفنيميلاب

فتنوبراشلاصقوهليحرتوسأرلاقلحوكلاوليوارلاوسادلاو“فلاو.

لوخدومميتلاولسنلاوءوضولاورافظإلالقتولاحتكالاوكاوسلاوطبالا

تانسحلايفعفدلاعاونأنماهريغوةقدصلاعفدوءالجلانمجورجلاودجسللا

نمكلذنمركذامدضيفراسيلايفةأدبلابحتستو،ةنسحلاءايشألالوانتو

ءالجلالوخدودجسملانمجورلاوكلاوليوارسلاوسادملاولعنلاعلخ

راثنتسالاوطاختمالاوركذلاسمورإجتسالاوراححألالوانتوءاحنتسالاو

.اهيلععمرومآلاهذهلكو:لاق{اههابشأوتارذقتتسلايطامتو

نيميلاوتافآلانمةلاقوهنألندبللةماركسبللاناكام:ىميلحلالاقو

مودأاهماركالانوكيلعلايفترخأوسبللايفاادبىرسيلانممركأ
ةفلاخمءاسأىرسيلالاقتنالابأدبنهف:ربلادبعنبالاقو،رثكأهنماهظحو.

ىرسيلانملمنلازنينأيغبني:هريغلاقو،هلعنسبلهيلعمرحمالنكلوةنسلا
.ملعأةناوبابحتساللهيفرمآلانأىلعهريغوضايعلقنو«نيميلاأدبيمث

مح

٥٥٣ __



ىمللاءافعاو_۔الاءافصاءامام

٢ ١ يردئملاديعسيبأنعديزنراجنعةديبعوبأ-٠

."ىحللاءافعإوبراشلاءافخإبأ:للالوسرر

.٠اهبلاطالعطقلاديريعيرلالاق

خه«

يذمرتلاوملسمهانعمىورثيدحلا)يردلاديعسيبأنع(هلوف-١

يواحاملاوةربرهيبأث.دحنميدعناهاورو«رعنباثيدحنميناسلاو

.سنأنع
وهو)١(هنملاطالعطقلاديرعيبرلالاق)براشلاءافحاإب(هلوق_٢

ءاصقتسالاءافحالالصأنألهرعشعطقَلصأتسااذإ:هبراشىفحأردصم

هنمبرقيو{نئارقلانمذوخأملادارلابريسفتهنملاطامعطقبهلعيبرلاريسفتو

راتخلايوونلالاقوبرذلابعجوياهذخأنمكزامللبيعفاشلاوكلاملوق

:ةيدنباولاقفظفالارهاظبةيفنجلاتذخأوثةفشلافرطوديبىتحصقيهنأ

١ لاق:لاقيدمرتلاوىئاسنلاودمحاءاورامبراثلاءافحإيفءاجو()

:لاقةريرهيبأنعوي(ان.سيلفِهييراشنم"ذخأيملنم)وثقَعةنالوسر

۔اور(سوهملااوفلاخىحلااوخ"رأوبراوشلااو"رثج):ولقةنالوسرلاق
.ملسمودحا

٥٥٤



هصقتسايأهبراشىفحأالجرىلإنيمباتلاضعبرظنواهلكبراوذلاةلازإ
.بهذلايففالخلاوملعةنالوسرباحصأينتركذلاقف

هرقواذإرعثلا,يفعأردصمةزمهلارسكب:(ىحالاءافعإو)هلوق_٣

الواملاحىلعىحالااوقبأىنعملاو،اورثكواورفوتيأ(اوفعىتح)١0)ىلاعتهلوقهنمو

اوفعاوبراوشلااوفحأسنأث.دحنميواحطلادنعوسرفلالعفتامكاهوعطقت

يقارملالاق()سوجملادوهيلالدبنابحنباربخيودوهلاباوهبشتالوىحللا
.سوجملالمفدنأروهشملاو

رومأملوألافءىحالاوبراشلانميأ:(اهنملاطالمطقلاديرب)هلوق٤

يففءافعالابهنعربعملاوهو،هنملاطامعطقنع"يبنميناثلاوهنملاطامعطقب

.ملعأةناوهنايباذهلامجإهنعةناىذرفصلامالك

١ اوفعىتحةنسحلاةئيئسلاناكمانل“دبمثه:اهثصنو٩٥فارعألا()

2نورمثيالمهوةنمهانذخأفءارشلاوءارلاانءاإنآ"سمدقاولاقو

٢ نبانع:ىحالاءافعإيفءاجو() نيكرتلااوفلاخ:نلينلانعرمع

ناكو:يراخبلاداز{هيلعقفتمثيدحوهو(براوشلاوفنحأوىحللااورفو

.هذخألضفاهفهتيلىلعضبقرمتعاوأجحاذإرمعنإ

هيفحليالوةفشلافرطودبيىتح(هبراش)صقيهنأراتخلايوونلالاق

نيتفشلانعلاطاماوفحاهانعمف(براوشلااوفحأ)ةناورامأو:لاق،هلصأنم

لاق:ةفشلافارطأودبيىتحبراشلانمذخؤي:أطوملايفكلاملاقكلذكو
سأرلارمشيفمهبهذمناكفدمحموفسويوبأورفزوةفينحوبأامأو:مقلانا
ُاجمكةنللايفءافحالاىنعمنأىلع«ريصقتلانملضفأءافعالانأبراوشلاو

.ملعأةللاو}لاصئتسالاوه:فاشكلاوسوماقلاوناسللاوحاحصلاي

۔٥٥٥



ةرافلاىنسىفءامام

٣ ١ “نَس»:َلاقةريرهيبانعيننلب:لاقةديبغوبأ-١
٨....-هللااط2 . ..ء.1١.٢

يسمخوسارلايسمح"ناسنالايننسرثعتهللالوسر

٥.“-حھ۔ وُ٠

كاوسلاوبراشلاصقو"رعللاقرفسأرلايفيناولافدسجلا

ملقنونيطبإلافشندسجلايفيتأوللاو.قاشنتسالاةمضلاو

).ءاحنتسالاونات۔لاودادحتسالاو:رافظألا

ججهخه«

أطوملايفكلامانعمركذثيدلا:)ةريرهينأنعينلب(هلوة_١

ملسمودمحأىورو{(١)بابلاثيدحيفةروكذملالاصخلانمسمخىلعارصتخم
نباقلطنعةبيشنبابعصم"نعةدئازيبأنباايركزنعيذمرتلاويئاسنلاو
رثع:تلطةنالوسرلاقتلاقاهنعةللايضرةثئاعنعريبزلانبانعبيبح

رافظألاصقوءاملاُقاشنتساوكاوسلاوةيحالاءافعاوبراقشل“صقةرطفانم

لاق&ءاجنتسالاينعيءاملاصاقتناوةناملاقلحوطبألاثفتنومجاربلالسغو

نمدوادوأهحرخأوةضمضملانوكتنأالاةرم:اعلاتيسنوبعصملاق{ايركز

يضرةريرهيبأنعاةرشعالسمخ«ةرطفلاننسهنأةعامجلاىورو)١(
صقوناتللاودادحتسالا:ةرطفلانمسمخه:وعةنالوسرلاقلاقه.ةن
ث_.رافظألالقتوطبالافتنو.دشلا

_٥٥٦ ---



هونرينتينانوقومىلعنياتدحنميتلااملهادروكرتمتيدح
دلافرخوسأرلايفسخ:لاق«(تفكبهبرميهارباىتاذاو)0اهىلعت
ديمسنعأطوملايفكلامركذو«ميهارباننسبرشعلاهذهتيمسانهنمو،هركذق
سانلالوأوفيضلافيضسانلالوأ:ممهاراناكلاقهنآبيسلان
؛اذهامبرايلاقف«بيشلاىأرسانلالوأو2هبراش"صقسانلالوأو2نتتخا
قيبلاويدعنباهلصوو2راقويندزيبرلاقف«ميهاربايراقو:ىلاعتةنالاقف
..لميبلانعةريرهيبأنعهاجرخأو

انهنموةدحاواهنمهنعجرالهدسجيفيأ:(ناسنالايف)هلوق_٢

ةنساهنالكلذبتيمسليقو{ةقلحلايهوءافلارسكب(ةرطفلاننس")تيمس
.هيلعاورطج"يلبجرمأاهنأكفعئارلااهيلعتقفتاوءايبنالااهراتخاةميدق

.بجاووهو:ليق،ضعبنعهضمبزييةيأ:(رعشلاقرف)هلوق_٣
ةيحاننمتارعشثالثتزاحنإ:حاضيالايفلاقىتحثةضبقلاردقىلعدازاذإ

قوفاملاعباصأةعبرأرادقمرعشلاناكاذاكلذولاق2هتالصداعأةيحانىلا

بوجوانلسنإوديدشديدشتوهوقرفينأنكمياملقأيدنعوهولاق{كلذ
.نعلأسيءاجيذلاييارعالالجرلاثيدحيفو،ضقنلاىلعليلدالفقرفلا

.ىلايضفيالهناوبجاوُريغةقرفلانأىلعليلدسأرلارئاثوهومالسالاعئارش

لجرلاوايسالتيبنلاهبهربخألاضقانوأحاوناكولذا{ةالصلاضقن

كاوسلاوبراشلاصقىلعمالكلاامدقتدقو،مالسالاعئارشنعلأسيءاجدق
.قاشنتسالاوةطمذملاو

كرمألالصأيفبحتسمةدحوملانوكسوةزمهلارسكبنيطبالافتنامأو

ينإ:لقَنهئتافتاهكبهبر'ميهرباىلتباذإو»:اهصنو١٢٤ةرقبلا)١(
«.نبلاظلايدهع"لانياللاقيتيرذنمو:لاقامامإسانالثلعاج

س٥٥٧۔



ليق،نيميلابهيفدبيوءديدشتذئنيحهئاقبيفو«ادححبقأداتعملاىلعدازناق

ظفللاىلارظننم:ديملاقيقدنبالاق«١0)فتنلاهلؤينمايسالقلحلاهنعيزجيو

فتنلانأنيمتينكلليزملكبهلازاىنملاىلارظننمو،فتنلاعمفقؤ
قرعللمسجلاخسولانمةئشانلاةهبركلاةحئارلالحمهنألىنملاةهجنمدوصقم

هنافقلحلافالخبهبةحئارلافختفهفعضييذلافتنلاعرشفجيهيدبلتيفهيف

ركذةباحصلانمةعامجنعءاجدقو«كلذبةحئارلارثكتفهجيهبورمشلايوقي
نولكاناكفرعشاهتحتنكيملليقفكلذبدارملايففلتخاووفتهيطباضايب

ماودلنكلوناكلبليقوةتبلارمشاهتحتنكيملليقفاوفلتخامتهدسج
.رعشهيفتبيال(")هل.هدهامت

نعاهنملاطامةلازاوهوعطقلاوهوقلانمليعفتوهورافظألاميلقتامأو

هتيعورشميفىنعملاو«نانسألابهركي،ةلآلانماهريغالنيكسبوأصقبمحلا

امىلاءالالوصونمعنمبدحىلايهتنيدقو،‘٢)رذقتسفهتحتعمجبخسولانأ

.ةراهطلايفهلسغبح

ةلازالاهانعميفو،هوحنو(؛)ىسوماكديدحلابةناعلاقلحوهفدادحتسالاامأو

نزملاهدنعويفاشلاىلعتلخد:لاقىلعألادبعنبسنوينعيكحو)١(

.عجولاىلعىوقأالنكلوفتنلاةنسلانأتلع:يفاشلالاقفهطبإقلح

هفتنلهسيفرعشلاتالصبفعضتهيلعفتانلادايتعابو،فتنلابيأ)٢(

.مألاهنمفاخالو

العرشلاو{يحصرمأرافظألاميلقتف{ةنذؤالاميثارجللةءابمخسولاو()

.ةيحصلاعفانملابهيلعدوميامالاملسملارمأي

ىلعهلمعتسااهبقالحتسالاينعبةديدحلانملاعفتساوه:ديبعوبألاق)٤(

هترفتش"دحأاذا:لجرلادحتسا:ىمصألالاقو«ةيروتلاوةنانكلاقيرط

..اهريغوةديدح

_٥٥٨



ءاخرتسابجوزلاىلعاررضهيفنأبلكشتساوءءاسنلل"فتنلا٢بحتسيوثةروتلاب

ةباشتناكنالاقف.ةلبكلاوةباثلانيبيبرعلانبالصفوءابطألاقافتاب"لحملا

نالقلحلاىلوألافةلهكتناكناو،فتنلاناكمنزيهنأو،اهقحيفىلوأفنتنلاف

.ىلوأاقلطماهقحيفرونلاو:تلق،لحلايخرب"فتنلا

طبالافتنورافظألاملقتوبراشل١صقيفملعأال٠هيلأهمحرةديمتوألاق

.كسفننعكلذ؟حزأفَلاطاذاالاادودحمادحةناعلاقلحو

صضصمبمطقولحرل١نمةفشحلاىطغتتلاةفلقلاعطقوهفنرا:تخالاامأو

لجااناتخىمسيوكيدلافرعكوأةاونلاكةأرملانمجرفلاىلعأبيتلاةرلجلا

لاحرللناتللا(:لاقهنأجتهنعيورونبتمحععًاضفَّخةأرملاناتخوأراذعإ

ىظحأوهجوللىرسأهنافةأرلاضفخيففلابالنأينبنيوةمركمءاسنالوةنس

.جوزلادنع

اهندبمجلانمدبالوءالابوراححألابوحنلاةلازاوهفءاحنتسالاامأو

مالكلامدقتدقويءاقناللءاملاوعضواانعثبلانيعنيعلافيفختلراجحألا

.ملعأةناولوألاؤزجلايفكلذيف

بارباف

دقوكالذرمغهفيرعتفليقو)آلعفوالوقدمح"املاعتساوهوندأعمج

باتكبمدقتلاعماجلانعمجرينأبتراليغبنيناكو6ںادآلاعماجفمدقت

مجارتلارئاسيفهتداعىلعايرجبادآلاعماجبابلااذهنعمجرتيو،بدألا

عاونأثلذعيمجو؛باتكلاتحتةلخادباوبأممالاوباتكلانيبامنوكيف

.ملعأةناوبدألا

_٥ ---



رهاوںورىنناهامانمفءامام

٢ ١ `يرداذل۔عسع١نعديزنرلاحنعةذابعوأ-٢

"دحاونعنانثا"رجانتَيال»:ةلممهللالوسرلاقلاق ).دحاونعںىجاسبي«ًتيجهللوسراقلاق

خهخ٭×«

٠ًاضمبمهضعبةراساذااوحتناوموقن١ىجانت:لاقب‘ةراسلاةاحاتما

أطوملايفثلامءاورثيدحلا:(يردخلاديعسيبأنع)هلوق_١

نباهنادبعقيرطنماضيأكلالوهوءرمعنبانععفاننعملسمو0_}يراخبلاو

ينميقوسلايتلاةبقعنبدلاخراددنعرمعنبةللادبعوانأتنكلاق،رانيد

.لجرلاريغويريغدحأةنادبععمسيلوءهيجانينأديربلجرءاجةنيدلاقوس

(١ هلوقو{]كلاثلانودنانثاىحانتيالباب[يفهانعيراخبلاىورو(

لوسرلاةيصعموناودعلاومالاباوجانتتالفمتيجانتاذااونمآنذلااهبأاي»:ىلامت

دبعانثدح..;ينونمؤملالكوتيلفةناىلعو_هلوقىلا-ىوقتلاورباباوجانتو

.دبعنععفاننعكلامينثدحلاقليعامساانثدحو،كلامانربخأفسوينبةللا

نرانئاىحانتيالفةثالثاوناكاذإ»:لاقةلةلللوسرنأهنعةلايضرةنا

:[ةاجانملاوهَراسمابسأبالفةثالثنمرثكأاوناكاذاباب]يفو.«ثلاثلانود

دلاقهنعهللايضرهنلادعنعلئاوينأنعروصنمنعررحانثدحناثانثدح

.اوطلتختتح٤رخآلانودنرالحرىجانت٦٧ةثالثنكاذإ«:لكينلا

هننزحع`نألجأسانلاب

٥٦ س.



يللاقفةعبرأانكىتحرخآالجررمعنبةنادبعاعدفهيجانينأديرييذلا
ىجانتيال):لوقيعةنالوسرتممسينافائيشارخأتساهاعديذلالجرللو

.(دحاونودنانثا

يهوةباتكلايفةتباثريغةروصقماظفلفلأب:(ىجانتيال)هلوق-٢
.ىهنلاهانعموربحلاظفلبنينكاسلاءاقتلالجردلايفةطقاس

يفنمبربعامناودحاونودرمعنباةاوريفو:(دحاونع)هلوق-٣

ةعبرأاوناكنافهنعاهمالكايفخاليأءافخالاىنعمىجانتبنمضتلفندلاةناور

"فالللادوجوببقعتويوونلاهاكحثعامجالابرمأبالفنينثانودنانثاىجانتف
.ةعاجحنودىجانتلابةعامجدرفنااذاايف

يهاهاوجننأمهوتيد_ةف،درفنملابلقيفبعرلاعقوييجانتلانأيهنلاةلعو

لصحتةلئاغىلعناقفتياناو،مهاويفهالخدينأنعهراقتحاوهيفاهيأرءوسل

2رفانتلامدعوسنالاوةفلالانمةبحصلاهبجوتااةفلاخمكلذينفو،اهنمهل
:'١)ليقاذلو

مهستهلهأيفكتافنساحميفترَراستنأاذا

هنذابثالإملسملاةياوريفدازكثلاثلاامهفيالةنلبملكلاةاجانملاىنعميفو

ادحأصخاذانمناكاذايجانملانأىلاليلمتلااذهدشرأو{هنزحكلذناف

: ليلجلاباتكلااذهمداخيخونتلازعالو )١(

هبنج؟لحنمعثهمتكتالفاقيدصثرسيفنيجاناذإ
؛هبيعمثكيّنمموقلافيرتتةبيتعهيلع,ثيدحلا'نايكف
:لاإكللاجرادميفحراشلامامالاحئاصننمو

بادآلاولضفلابىدترانمباحصألامركأىخوتتمث

هللقثأامهممة_رلمحباو"هلةنحصنتيوثًرم۔متكي

٥٦١ +٦-م--



ىجانتيالهنأ:ثيدحلانمبهثأطبنتساوغكلذمنتمانيقابلانزحأهتاجانم

.دحاوكرتبنأىهندقهنألةرشعالودحاونودةنال

نرؤدنوحانتينوةفاناناكنيح.مالسالاردصبيهنلاضعبصصخو

دييقتلنكيملكلذكناكولهنأبولاتحالابتيالخسنلانأبدرو«نينمؤللا

صيصختوكعحتهنأبةدروفولاهنظم3ؤهنألرفلابضايعهصخو‘نعمددعلاب

رضحلايفدوحوموهو،نزحلاةلعلاو3ىنعملاوظفللا"ماعربلاو5هيلعليلدال

.معأنياواممعينأبحوفرمغسسلاو.

نامزلارآلاومرراريغنفامام

.717....-..23

ىتحةعاسلاموقناللاقةريرمهيلاقيرطنمو-٢٣
27ِ.ه..2١.ء

.هناكمنوكينأىنمتيفلجرلاربقبلجرلارع

خ٭»٭»٧٣

ركذمدقتدقوةخسنيفهركذومدقتملاكنسلابيأ:ةررهيبأقيرطنمو

نمضرلاو{كلانههحرشمدقتوزئانجلاباتكنمروبقلابابرخآيفثيدلا
ةدشنمتوماىنمتيلجرلاناىتحنامزلارخآلاحلاةدشىلعهيبنتلاانههركذ.

ةنكمينلالاقلاقاضياةريرهيبأثيدحنميراخبلايفوهوركملانمقليام

نتفلارهظتونامزلاآنراقتيولزالزلارثكتومغلاضنقليىتحةعاسلاموقت,ال(

ةنسلانوكتف"ةكربلالقتيأنامزلابراقتىنعمو¡لتقلاوو(جرفلارثكيو

.عأةناورهدلاك

٥٦٢ س_



بللاترلاضربالكانمرآنالكناءامام

١ . ِح2.ه/
مدانبالك»:لاقمالسلاهيلعهنع'هقيرطنمو-٤گ

هلكان هنمهنافء"بنذلابجعالإ"ضرالا :«فكريهنموقلخ

جهه+

5ةخسنيفهركذومدقتلادنسلابةربرهابأينعي:)هقيرطنمو(هلوق١-_

.يناسنلاودوادوبأوملسموأطوملافىلاماضرأهاورثيدحلاو

نبالك)هلوف_٢ مومعاذه:ربلادبعنبالاق:(ضرألاهلكأتمدآ

&مهلكأتالضرألانأءادهشلاوءايبنألاداسجأيفيورالصوصخلاهبداري

مهداسجأةنسلةنسنيمبرأوتسدعاوحرخذإدحأءادهشفءاحامكسحو

:لاق«بنذلابجهنملكأتالفضرألاهلكأتنم»لاقهنأكف(مهفارطأينمي)
بينمميلستلااذهيفامنإو:لاق،ءادهشلالكأتالنأزاجهلكأتنأزاجأاذاو

لماحوبستحملانذؤملاونيلماعلاءادعلاونيقيدصلا:هريغدازوىزتلوميلستلاهل

ةناركذنمرثكملاوًابستحمرباصنوعاطلابتيلاوطبارالاوهبلماملانآرقلا

.ةلماكةرشعكلتفهللنيحلاو

‘ ةدحولاوملانوكسونملاحتفب:)بذلا7الإ(هلوق _٣

ةميهلانمليذلا:نونلاولاذلاحتفببذلاو2دنسملايفةخسنيموملابلاقيو

بنذلاسأرناكموهو(١)للصلانمطراخملامظعملالفسأصعصلمل١بنذلايعو

آيأ)١( .بلثملانمطبالايرقفلادوهعلارخ

-٥٦٣



.رادجلاةدعاقكنديلاةدعاقوهوىلدرالاةحلثمهنالاقيو3عبرآلاتاوذنم

ًافناتسممالكلااولعجوعاطقنالاىلعهلمحنممهنمن،ءانثتسالااذهيفاوفلتخاو

ىنمبالإنإلاقنمهبنمو،بكرهنموقلخهنمبنذلابعنكل:ىنملاو

ءارفلاىنعملااذهتبثأدقو،ىلسياضيأبنذلاعو:يأ،ينزملالوةوهو2اولا

وهو©لصتمءانثتسالا:لاقنممهنمو،واولاىنعمب(الإ)درباولاقفشغخألاو

دمحأهيلعو،بارتلاهلكأيالوبنذلابجعيليال:اولاقو،انموقنمروهملالوق
نماهبهوجرخألئاسميفمهفلاخهنكلةيضابالانموهويلبارطلانيسحلانبا

مهقلخهنأىلعنوعمتجيانأل:لاقةنناهمحرتالاؤسلابحاصهيلعدرو١مهتيالو

قلحلاادييذلاوهو»:(١»لحوزعلاقو7اهلثمةداعالاوءيشنمالمهأدبو

اك»:(")لاقو،«نرودومتمكأدباكد:(")لاقو«هيلع'نوهأوهوهديعيمث
"

امعهليوأتوحيحصثيدحلاو2ثلذىلعباحصألابهذمنأهمالكىضتقمو0مهلع

بنذلابعنمدسجلابيكرتو«هنمدوصقهللفلاخموقايسلارهاظلفلاخمرم

هنموقالخهنمهنآلاضيأكلذكناكأديملانأىلع{أديالةداعالاةلنامميفانيال

ةعساوةردقلاو{أدبموةداعإدسحلارثاسىلعقباسبحملاقلخن«بكرم

.ىلعهباولدتسيلأدبلامهلركذف،ثعبلايركنمىلع"درتايآلاوةنلابةمكحلاو
اهئانفدعباهتداعإنمبرغأاهدوجولبقءايشألاأدبمنأكشالو2ةردقلاعاستا

كهيلع"نوهأوهوهديعيمثقلخلاأدبييذلاوهو»:اهصنو٢9مورلا)١(
.»مكحلازيزملاوهوضرألاوتاومسلافىلعألاُلشلاهلو

"يكبتكلللجسلا"يطكابلاىوطنموب»:اهصنو١٠٤ءايبنألا)٢(
.«نيلعافانكانإانيلعادعوهديعقلخلوأانأدب

.لكدنعكهوجواوميقأوطسقلابيبرترمألق»:اهصنو٩فارعألا(٣)

.«نودؤفتمكأدبمكندلاهلنيصلخم.وعداودجسم

-٥٦٤



اهنمقرفتاماهنيعبماسجألاهذهةداعابعطقلانأريغهجولكنمةلملامزالتالف
"حصاذاف{باقعلاوباوثلانماهبهنلادارأامللوالااهلاحىلادوعتفقرفتيملامو

نمثاذلوبقانيلعبجولاوحألانميشبةداعالاةفصبربخأعراشلانأانعم
ءانثتسالاف«ليصفتلالمتحتتالامجاوصيصختلالمتحتتامومعبهضراعننأريغ

دوجولارهظثينمنآلهدعنالرساذهيفهللو،ثيدحلارهاظهيضتقيمكلصتم

قلخوبزالنيطنممدآقلخريظنوهف،هيلعينبييشىلاجاتحبالمدعلانم
ىللامتهتكحتضتقاضعبنماهضعبءايشالاقلخو&نيه.ءامنمةلالسنمهتيرذ

بذلابنأهيفةكحلاليقو،(ءاشاعالإهماعنم:يثبنوطيحبالو)كلذ

رادجلاةدعاقكعيجلانمبلص'وهف،هيلعىنيييذلاهثسأوناسنالاءدبةدعاق

.هئاقللمودأناكبلصأناكاذإو

قلخيثلوأبنذلابعنأينعي:(بكرثيهنموقلخهنم)هلوق_

نافةرخآلاةأشنلاكلذكوثىلوآلاةأشنلايفهقلخأدموهناكفناسنالايف

هلكاذهفهللو‘عرزللرذَّساارعظنوهفههئازحأقثرفتدعببكرهنمدسحلا

.ةللادنعملاوههنككةردثيالرس

لئام,يفانجلفرنرب:نرملاناءاصام

١ےىإ..12
يردنلاديعسيانعديزنراجنعةديبعوا-

,ث.",.2,.۔٢١١ة۔ےس.ر.تالك,2ِ ليامهيف"اتيبلخدتال"ةكنالملانإ»:معهللالوسرلاق:لاق
{-ا
۔((آروصو

خه»×«
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دمحأوكلاماضيأهاورثدحلا:(يردلاديعسيبأنع)هلوق_١

ثيدححصأاذه:ربلادبعنبالاق.(_))دي...يبأنع.باكنامحناويذمرتلاو

.بابلااذهيف
ةكئالمدارملاليقو،ثالملاكيفماعوهليق:(ةكناللانإ)هلوق_ج

هعامحدنعالإناسنالانوقرافيالمهنافةظغخلاامأ«ةكربلاةكئالملقوىيجولا

ىلعىلاستةنامهملطيفهجراخاوفقيلبتيلااولخديالنأنككعليقو3هئالخو

.هنو۔تكيفهلخاديفدمعلالمع

اتيبناكاوسصخنلاهيلارةتسياناكميأ:(أتيبلخدتال)هلوق_

عنسياميهوةروصلاوهولاثمتعمجربواصتلا:(ليثامتلا)و.امهريغوأةميخوأ

.ناويحلالثمىلع

رلانمكش:(روصوأ)هلوق_ب ديعسيبأنمكشلانأرهاظلاو{يوا

يأيفكشدقديعسوبأنوكيف،هنعنيلقانلاتاياورعيجيفدوجومهنأل
.ليلاتلاريسفتوعيونتال(وأ)لعجلمتحمو4:لعةنالوسرلاقنيتظفالا

.ناولابروصلاو(٢)مانصإلاب

مدآانثدح»:هظفلوهدنسوثةحلطيبأنرعهاوردقفيراخيلاامأ)١(

سابعنبانعةبتعنبةللادبعنبةللاديبعنعيرهزاانعبئذيبأنباانثدح
.هيفاتيبةكئالملالخدتال::مىنلالاق:لاقمهنعهئلأيضرةحلطيبأنرع

.«رواصتالوبلك

عونصملاءيدللمسا)هنأبلاشمتلاريسفتيفءاجامضعبقفاويوهو)٢(
.؛مانصآلاكرجلانمتوحنماوهف،روصملاريغعونصمو(ةناقلخنمقلختًاهبشم

-هلنولمعيه:ليلجلاباتكلالوقاذهديؤيو{هذهانمايأيفهيلعفراعتملاوهو

.{ليثامتوبيراحمنمءانيام

_- ٥٦٦ -



اهنمبو،ةتناقلجلةاهاضماهيفةشحافةيصعماهنوكةكئالملاءانتماببسو

يذلاناكمالخدتالةكناللانوكلكشتساو.هللانودنمدبعيام.تروصيف
هلنولعب»:(١مالسلاهيلعنايلسركذدنعىلاعتوهناحبسهلوقعمربواصتلاهيف

هحرخأ٠ساحننماروصتناك:دهاحملاقدقو‘»ليلامتوبيراحمنمءارام

.قازرلادمعهحرخأ‘جاجزنموبشخننمتناك:ةداتقلاقويرامل١

نيحلاصلاوءايبنألالاكشأنولمءياوناكوةميركلاكلتيفرراجكلذنأببيجأو

فثلذنكيم:ةيلاعلاوألاقدقو0مهتدابعكاودعتيلةدايعل١يفمهتتيهليعمنم

ىلعتناكليثامتلانألاقينألمتحمو.هنعيهنلابانعرمشءاجمم«امارحمهتعيرش

ىنعملاىلعلمحلانيمتي.ملالمتحمظفللاناكاذإو،حاورألاتاذريغلشوقنااةروص

.ملعاهللاولكشلا

مدعلان777فامام

١١١ا۔=: .اإ¡هتبالبع٠١ ٧٢١ :لاقةلصهللالوسرنعينابلاقةديبعوبا_٦

3,..ش-.77.٤.ء..مَِّ&,,.

غلبننانظيناكامهللاناوضرنمةملكلابماكتَيل٢لجرلانإ«

.۔رهے,,.-١.-.33مےس.ن.-
لجرلانإو‘اةمايقلاموبىلاهراوضراههلهللابْشكفهتفلم١ام

١ . . -..۔١.ه,.-...
بتكيفتنلباملبننانظيناكامهتناطخسيفةملك_)ابماكتيل

.١۔..٨١ .٨
.«ةمايقلامويىلاهطخساهسهللا

ججهج٣

نافجوليئامتوبيراحمنم:ايامهلنولممي»:اهمنو١٣أبس)١(
۔«روكشلايدابعنم"ليلقوركشدوادلآاولمعإتايساررودقوباوجلاك

س٥٦٧



يذمرتلاودمحأوكلامءاورثيدحلا:(ةنالوسر.نعينلب)هلوق١

تاميباحصينزملاثرالانبلالبنعكالاونابحنباوهجامنباويناسنلاو

.ةنسنونامثهلونبتسةنس

نأدمحأويراخبلادنعةريرهيبأةاوريفو:(لجةرلانا)هلوق٢

صخامناودبعلاورحلاوىثنألاوركذلاىلعهقدصللجرلانممعأوهودبعلا

ىلاهجوتتامناعرشلاتاباطخبلاغوهتحتنمىلعمئاقلاهنوكلركذلابلجرلا

.ةيعبتلاليبسىلعباطخلايفمهريغلخديولاجرلا

. سنجللماللاوةدحاولايأ:(ةملكلاب)هلوق _٣

اهفةلكيأةناناوضرنماهنوكلاحيأ:(ةللاناوضرنم)هلوق_٤

داشرالركنمنعيهنوفورعمبرمألثموةلظماهبعفديةلكلثمىلاعتهناىضر

.لالضنمذاقناوىدهىلا

تغلباهنأبسحبناكاميأ:(تفلبامغلبتنآنظيناكام)هلوق_ه
ابلمأتياليأ2لاباهلقليال:ةريرهيبأةياوريفو،هسفنيفاهتلقلةلزنلاكللت

:١0)لاسعتهلوقوحنىلعوهفائيشرثؤتالاهنأنظيواهتبقاعيفركفتيالوهرطاخم
.»مظعهللادنعوهوانيههنوسعحتو,

أةمايقلاموبيأ:)هاقليموبىلاهناوضراهبهلةللابتكيف)هلوق٦

ةمايقلاموبىلاهناوضراهببسبهلاتبثيلاباهلقليمليتلاةملكلاكلتنأىنعلاو
.ًادبأهيلعطخسيالهنوكنعةرابعةلاغلاو2اهببسبهنعايضارهدجيفهاقلي

مالكلانميألعافلامساىنعمبردصم:(ا")ةناطخسنم)هلوف٧

(١ كلسلامكهاوفأبنولوةتوكتتنسلابهنوقلثتذإ»:اهصنو١٥رونلا(

.»مظعهللادنعوهواتتههنوسعتوئلعهب

"هنملعفلاو،اضرلادض:مدسلاومدهلالثمطخلاوطنخغلا(٢)

،طخاسوهفههرك:يتاطخسوطخستو،اطخَسطسبطختس
ههركيىأ:(اذك.-طخسيةللانإ)ثيدحلاهنمو.هبضغأ:هطخسأو

.هيلعكيفاعيوهنمكمنمموكل
_٥٦٨



بتكيفتنلبامتنلباهنأنظيالوهوثهباقعبجوملاهللبضفلايأ{طخسلا

لاق2انموقهاوريهو0ةمايقلاموىلاةخسنيو،ءاقلبموبىلاهطخساهبةنلا

اهبهرجيلةيناثلاو،ملظلانعاهبهدريللوألافناطلسلادنعةماكلاي:ةنييعنبا
نإوكلذبهريسمتيفافالخملعأال:رمعوبألاق،لظىلا {هيلعهرصقنبمتيالناك

:ةمقلعهللاقف.مهكحضأيفءارمألاىلعلخديلحرناك:كاجلاىوردقف

:ثلاملاق{هركذفثرالانبلالبتعمسمهكحضتفءالهىلعلخدتملثحو.

.ملعأهللاوريثكمالكنمثيدحلااذهينعنمدقثراجلانبالالبلاق

نيرلاولاىونىف:امام

ناينالب:لاقديزنارماجنعةديبعوبا-١٧٣
١ ٨2,۔۔ذ٠عِ.تلااك-, حه٠

٢ةئامل١الخدبلو"هيدلاوكردنم»:لاق١ةعهتنالوسر

._'انَكردأالف

نمةعاس"هليدلاودحأًرَحاهنم»:مالسلاهيلعلاقو

.«بوشينآالإرائلالهأنمناكراهن

««هخه

هريغدنعاهدجأملغالبلاةغيصلوألاينو،لسرمامهالكنيثيدحهفركذو
.روهشمفورممةيوبنلاةنسلاومظعلانآرقلافامهانمموهبد"رفتامةلمجنماهنأكف

ةلثتعالوسرنعةخسنيف:(تلعةنالوسرنأينلب)هلوق_١
_٥٦٩



.ةررهيبأثيدحنم(١)هانعمومكاملاويذمرتلاوملسمودمحألو

ةباوريفو،ىثنألاىلعركذلابيلغتهيف:(هيدلاو:كردأنم)هلوق_٢

وهو4ةلالخدبمثامهالكوأاهدحأركلادنعهبدلاوكردأنم:ملسم

:لاق؟هلالوسراننم:ليق4ًاثالمهفنأمخرهلوقنعهلأسنملاؤسلباوح

.اهقوقحىلاتاقوألاجوحأهنآلربكلاركذو..خلإهيدلاوكردأنم

» ةنملالوخداهببسبهللصحمملويأ:(ةنجلاايبلخديملو)هلوق _٣

كلذفرصقنف‘ةنجلالوخدلبسكلذريغوةقفنلاوةمدللابامهربنإكلذو

٠ ةنجلالوخدهتاف

.هلاقاذلو‘اهقومقتحفرصقتلاواهقوةعبسبةنجلالخدبمهانعملوو

ةصرفلاكلتكردأنمرسخوباخو"لذ:ييطلالاقثاثالث(هفنأمغر)للع

هيلعلمتشااموهاهزاهتناو،اهزبتنيملمثةنجلابزوفلاوحالفللةبجوميهينلا
ىلإ«اهالكوأامهدحأربكلاَكدنع“نناامإاناسحإندلاولابو»:يلاعتهلوق

.عيمجنعبانتجالاىلعةلدهناف{ًاريذصينايبرامكهمحرابرلقو..»هلوق
ةمدخلاوعضاوتلانملاعفألاولاوقألامئاركعيمجبنايتالاوةمرحلالاوقألا
.ةبقاعلايفاملءاعدلامشاميلعقامنالاو

يقننعةراسعوهو‘اهكرديمهنأكفيأ:)اهكردأالف(هلوق71

.ينثدح:[رئابكلانمندلاولاقوقعباب]يفيراخبلادروأهانعميفو)١()

هيبأنعةركبيبأنبنمحرلادبعنعيرير"لانعياعساولادلاخانثدحقحا

:انلق«؟زئابكلاربكأبكشبنأالأ»:تفطهللالوسرلاقلاقهنعهللايضر
سلجأئكتمناكو«ندلاولا"قوقعوةناب'كارشالا»:لاق««هنلالوسرايىلبه

امن},روزلا"ةداهشوروزلا"لوقوالأ،روزلا"ةداهشوروزلالوقوالأ»:لاقف
ندلاولاقوقعتمةنالوسرنرقدقف.تكستيال:تلقىتحاهلوقيلاز

.اميظعليوهتهنتداهشوهلوقوروزلارمألةوهو2ةنلابكارشالاب
س٥٧٠



ةربعالف{اوسهمدعوايكاردافهكاردابعفتنيملنإهانعمو،اهبعاذتنالا

فعفنلاهيلعب:رتياموهو©يونملاذلاردالابةربملاامنإوىيجلاكاردالاب

.داعملاوشاعملا

هبأوأهمأمالكنعكسمأنميأ:)هردلاودحأرحاهنم(هلوة-٥

نمكلذبنوكيهناف‘ةعطقلابحواماينمدحاوعملعفوأ6نارحملادصقل

.بتيملنإرانلالهأ

نمليلقلاناو4نامرلاةلقنعةرابع:)راهننمةعاس(هلوف-٦

هنأمدقتدقهناف(ندلايفخألارجميحماسيامهيفحماسيالفيةمكامهرح

ريثكف«هيلعاهقحمظعلندلاولاريمكلذكالولايلثالثىلاثلذيفحاسي

نعةنانكوهذإ(فأ)مهللاقينأىلاعتىهندقو،ةريبكومارحهليلقوكلذ

ذلاملعول:لاق:نتمهنأدرومشنمو2هعاونألقأبىتحناكعونيأبءاذيالا

.هنعىلفأنمىندأاتيش

.ةيعفاشلاضمبوكلاملاقهبوقوقحلايفندلاولايواستىلعنالدينائيدملاو
ليضفتهيلععامجالايساحلاثراحلاىكحىتحانموقروهملادنعواندنعبهذلاو

ةربرهيبأثيدحركذكلذىلعانتححو،رظنعامجالاةكحيفو«ربلايفمألا

ىكمأ:لاق؛يباحصنسحب؟قحأنتمةللالوسرايلجرلاق:')نيخيشلادنع
.ملعأةناوكوبأ:لاق؛نمم:لاق٤كمأ:لاق؟نمم:لاق،كمأ:لاق!نتمم:لاق

؟قحأنمباب]يفيراخبلانمبدألاباتكنميناثلاوهثيدحلااذه)١(
نعررحانثدحديعسنةبتقانثدح:هظنلوهفهدنسو[ةبحمل١نسحسانل١

ءاح:لاقهنعةنايضرةررهيبأنعةعرزينأنعةمربأشنعاقعقل١نةرامع

:لاق؟يجباصنسحرحأنَمهنلالوسر:لاقفنفعهنلالوسرىلالحر

؟نمش:لاق{كمأ٠لاق؟نَمش:لاقىكمأ:لاق؟نمش:لاق،كمأ

.هلثمةعرزولاانثدح.:.بوأنبىحوةمربشلاقو«كوأ:لاق

٥٧٧٦١ -



ىمولايزيفءامام

2٠ع ] ١ ٠-هتنا٥

:لاقزليوينلانعةريرهيبانعةديبعوبا١٨

«هجوبءالؤهوهجوبثالؤهيناي،"نينجولاوذ؟ساّتلارش”

د٭٭٧٭»×٧]

أطوملايفكلاماضيأءاورثيدحلا:(ةريرهيبأنع)هلوق١
.حلإةريرهيبانعجرمالانعدانلايبأنعهفكلامدنسوملسمو(١)يراخيلاو

لكدارملاو‘)سانلارمثنم)ثالامهاوريفو:)سانلارش(هلوق٢

.نيهحولاوذاهتيبىعسيناتللاناتفئاطلاسانلابدارملاليقو‘مذلاةغلاسوفسانلا

ءالؤهوهجوبءالؤهينأيهلوةبرفمثيدحلايفوهو،زاجمىنملااذهىلعهجولا
يفحرصأيبف..لإهجوبءالؤهوهجوبءالؤهينأييذلاكلامةاوريفو،هجوب

نمةدحاولكدنعرهظيهنأكلذو&ليلعتلايفرهظأفتێملاهاوروريسفتل١

ثيدحءالؤهيتأبيذلاهاوريفو{ملضنغمنرخآللفلاخمومهنمهنأنيتفئاطلا

.ءالؤهثيدحءالؤهو0ءالؤه

صفحنرعانثدح:هظفلوهدنسو[نيهجولايذيفليقامبا]ف)\(

.لاقلاقهنعةلايضرةريرهيبأنعحلاصوبأانثدحشمعألاانثدحيبأانثدح
.أييذلا:نيهجولااذهادنعةمايقلامويسانلارشنم"دجته:ومنلينلا

.«هحوءالؤهوهحوءالؤه

٥٧٢ .۔_



قّمتيوهذإ«نيقفانملالاحهلاحنألسانلارشنمناكامنإ:يطرقلالق
ةفئاطلكينأيهنأل:يوونلالاقو،سانلانيبداسفلللخدمبذكلابولطابلا
“}عادخو“بذكوضحمقافنهثينصف،اهدضلفلاخمواهنمهنأاهلرهظيفاضريامم

.ةمرحمةتهادميهونمتفئاطلارارسألععالطالاىلع.7

ينأيفهيفبغرلاحالصالاكلذبدصقنمامأف:هريغوضايعيضاقلالاق

دومحمليجلاهللقنيورخآلانعدحاولكلراذتعاوحالصهيفمالكلمكأ

هلوقلابذاكناكنإودومحمحالصالايفنيهجولاوذ:يطرقلالاق{هيفبّتغرم

۔لعأهتلاو..اريخىمتيواريخلوةيسانل١نبحلصييذلا4اسيل«:نفع

مئاهىلعىم:فرصلالهفىفامام

يبنلانع١ةريرهيفانعرباجنعةديبعؤبا٩
٠رشطَملاهيلعدتشاف،٠قيرطلايفيشم“٣اجر"ايب»:لاقةلك

روء77ّ.ع٠ه

لكأيوثمنيبلكباذإفاًجرحوبرشفاهفلزنفءاربدجوف
نمبلكلااذهغلبدقل:لجرلالاقفءشطملانمىزلا

٨هيفهكسمأوءاملابهَفُخأالفربلالزتفء'ىغلبيذلالثمشطملا
44١٦١۔.١١٥٤-ؤ.-..١۔۔ين۔.>-س.-..
:'"اولاقف60هلرفغواكلذهلهللا_نعف.1لكلاقسفعلطف

ردنكىلكهيف:لاقف؟ارجالمناهلايفانل"نزللالوسرا

.«رجأ.7

ج`هج+ج

_٥٣ن



واليخاري١١( أطوملايفكلامآضيأ.اورثيدملا:(ةريرهيبأنع)هلوق _١

. دوادوبأولسمو

.اهنودبةاوريفوممم:(انيب)هلوق_7

. همساركذيملا:(لجر)هلوق _٣

ةالفبىرخأيفوقيرطبكلامةاوريفو:(قيرطلايفينم)هلوق_٤
.ةكمقيرطتناكاهنأوةالفبقيرطلانأاهمعونمنيبتف،ةكمقيرطبىرخأيفو

ةاوريهو،ةدتشااذإ:ةخسنيفو:(شطعلاهيلعدتشاف)هلوقه
.ةياهنلادحهبهغولبشطعلادادتشاىنعمو.كلاح

© هعالضأنيبهسفنعفترييأ:ةثلثموءاهلاحتفب:(ثهلي)هلوق ٦
."يدنبارت:رصقلاوةثلثملاحتفب(ىرنالا)و،شطعلانمهناسلجرخهانممليقو

، يبغلبىرخأيفو«ينمغلبةاوريفو:(ينغلبيذلالثم)هلوق _٧
& فوذحمردصلةفصههنأىلبصنلاوغلبلعافهنأىلعفرلاناهجولثمبارعايفو

. رهظأعفرلاو،ينغلبيذلالثمانلبميأ

ىلاجاتحاامنإو،هيفبفخلاكسمأيأ:(هيفبهكسمأمث)هلوق.-٨
.ارَعناكدوعصلانأبرعشموهوثرئبلانمدمصيلهيديبجلاعيناكهنألكلذ

هللادبعانثدح»:هظفلوهدنسو[ءاهلايتسلضفباب]يفيراخللاهاور))١

ناهنعةلايضرةريرمهيبلانعحلاصيبأنعينمسنعكلامانربخأفسونب١

اهنمبرشفًارثبلزنفشطعلاهيلع"دتشافيشميلجرانيب:لاقعةنالوسر

(شاط"لاىور"؛و)شطملانمىرشلالكأي:ثهليبلكبوهاذاف«جرخم
‘)هنخألفارئبلزنف:ىوريو(هفخلمنيبغلبيذلالثماذهغدقل:لاق

لوسراي:اولاق.هلرفغفهلهنلاركشف،بلكلاقسفيرمش،هيفبهكسمأمش

نبادامحهمباتو{ءا.رجأةبطردبكلكيف:لاق؟رحأمئاهبلايفانلناو:ةللا

.ايزنبدمحمنعملسمنبعيبرلاوةملم
_٥٧٤



(
.اورأىتح(حلاصيبأنع7فداز:)لكلاىقسف(هلوقس
4٩

. نامرهلعحيأ

ليقوأثثلذببسبهيلعىأيأ.:)كلذهلهناركشف(هلوق٠-

هبةتناءازاجامرهظأيأ:ثاذةناركشىنعمليقو7هلعفبءازاجوأ،ثلذهلمع
.هتكئالمهدنع

ثالذببسبهللصخثهبونذرئاسهيلعرتسيأ:)هلرفغو(هلوق-١١

.باوثلاونارفغلا

ناةقارسنيلئاقلانمىمسوةباحصلاينعييأ:(اولاقف)هلوق-١٢

.مشحنربكلام

.مئاهلاىلاناسحالايفوأمئاهبلايتسيفيأ:(مئاهلايف)هلوق_٣

) بطردبكيذلكيف)ةخسنيفو:(ةبطردبكلكيف)هلوق _٤

. ةبطرةايحلافةيحاهنألةبوطرلاباهفصوف،ةدحولارسكوفاكلاحتفبيهو
:هريغلاق{ناويحلاعيمجفماعوهويحدبكلكيفىنعملا:ىدووادلالاق

ًانميتيوًاتيكسمهلاحىلع"ماعناانوممطيو«:2لامتهلوقهلعلديرفاكل١ىح

قيدحلااذه:كللادبعوبألاقو2ارفاكبلغألايفنوكيامنإريسألانأل5اريسأو

يف)هلوقو:لاق©بالكلالتقبرمأدقفمالسالاامأو،ليئارسإىنبيفناك

ريزتحلاكهلتقبرومأملانأل،هيفررضالامممئاهبلاضعببصوصخمدبكلك
ًصوصحمهمومعنا:يوونلالاقاذكو٤٨هررضدادزيلىوقينأزوجال

هماطاهبقحتليوهيقسبباوثلالصحيفهلتقبرمؤيملاموهو،مرتحلاناويحلاب
.ناسحالا٥هوحونمكلذريغو.

تناكنإوهناف‘قايسل١بسانيالثيدلامومعنمبلكل|جارخا:ُتلق

نبحةباحصلاىلاهجوتمباطخ(ةبطردبكلكيف)هلوقنليئارساينبيفةصقلا
٥٧٥ _-



۔(١»صيصختلابنولئاقلاهدعبتساامدامتسادمبالإهولأساموكلذكحنعهولأس

انرمأدقو،كلذلبقهيلاناسحالاعنمملسنالفهلتقبرومأمبلكلانأانملس

عنميال:لاقفىنملااذهلهبنتثيحنبتلانبا"ردهللو،ةلتقلانيسحننأولاف

.همومعىلعهؤارحا

نإواهبهريغوناشطعلاعافتنالءارحصلايفرابآلارفحزاوجثيدحلايفو

ملةرورضلاتققحتولف{ردانرأرضتلاوةققحتمةعفنملانأل«ردانلايفاهبررضت

اهنآلريبلاتفلتأاهفهيم-نامضالهناف،لوألاىنعملاىلعهفالخرفاحلاندضوزي
هيفو:ليق،تابرقلامظعأنمءاملايقسنأو،ناسحالاىلع٢كلاهيفو2رابثج

كالملاهسفنىلعفخملامانعرمثيفكلذلحمو«دازريغبادرفنمرفسلازاوج

.ملعاهللاو

-

اه=وبالكلالتقبنورمأيةرضحتلاماملانادلبنمريثكيفو:'تلق)١(
«ةكاتفلاضارمآلانمهريغوبتاكلاءاديةباصمنوكتدقلف،ناكسلاةايحلًاظفح

نم،شطملانمثهليةكمقيرطبةالفلايفلجرلاءآريذلابلكلاامأو

كلذلوىهغينصهلركشوهلةنارفغاذلو،(ةبطردبك)هنآلهيقسةمحرلا
(قايسلابسانيالثيدحلامومعنمبنكلاجارخا)هلوقبحراثلاةنالملاباصأ

.ىلاستهللامحرهلبقنمنيتلانباكلذلثمركذك
٥٧٦ -



شملاصسرملاويلادلاعفءامام

.يراصنالا"ريشبيبأنع'يننلب:لاقةديبعوبا-٧٣ه

االوسر.7اف"هرافسضعبيف:هللالوسرممتنك»:لاق

ِ۔۔.٦٢٤۔.هءه۔2-٥2.
٨ريونم"ةدالق٧ريعبهبقريف٦نيهبالاميمقسانلاو

٩ "ِھ«,ع١٠۔.۔¡_4-.
ماودبيصيال١نيملانمكلذو)اهمطقالاهرعالو

«.نوهركيام

+د»٭د»«

دابعنعركبيبأنباةنادبعنعكلامهاورثيدحلا:(ينلب)هلوق_١
.ضمبف:هنلالوسرعمنراكهنأهربخأيراصنألاريشبأنأممنب١

.فسوينبةللادبعنع١0)داهجلايفيراخبلاهجرخأوكيدحلاركذوهرافسأ
.هبكلامنعمهلكينعقل١نعدوادوبأوىحنعساسالافملسمو

] لبالاقانعأيف.وحنوسرجلايفليقامباب]يفيراخبلاهجرخأ )١(
.كلام.انربخأفسونبهللادبعانثدح»:هظفلوهدنسوداهجلاوريسلاباتكنم

-هنعهنلايضريراصنألاريشبأنأممعنب.داتعنعركبينأنبهللأدعنع

هنأتنسح;ةفادبعلاق2هرافسأضعبيفتلقعةنالوسرعمناكهنأهربخأ

يفو)ثنيقييةالنأد:الوسرومعهنالوسرلسراف«مهتيبميفسانلاو:لاق

«تّحطلقالإةدالقوأزونمةدالقربسةيقريف(ةطقاسنأو"نيقبتال:هاور

٧ ۔-م ٥٧٧٢



يراصنآلاةمجعملارسكوةدحولاحتفب:(ريشبيبأنع)هلوق٢

هلفقوبال:ريثألانبالقرظنهيففينزامهنالاقنهفيثراحلاليقو،يدعاسلا

ينبنمدعجلانبورمعنبريرحلانبديبتنبسيقهمساليقدقو،حيحصمباىلع
ةميبده:ريثألانبالاق،رغصمتالمهمريرحلاوحصيالوراجنلانبنزام

لاقو،هيزغنبرامعوةلاضفنبدحموممتنبدابعوهدالوأهنعىورناوضرلا

.ةئملازواجلاقيوكلذنمتامواهبحرجوةرجلادهثونيتسلادمبشاعهريغ

.هنييعتىلعفقأملرجحنبالاق:(هرافسأضعبيف)هلوق_

نبالاق،كلامنعةاوريفاكديزءالومره:(الوسر)هلوق٤ دبع

.يلرهظياهفةثراحنبديزوهوربلا
ركبيبأنبهللادبعلاقكلامةياوريفو:(مهتيبميفسانلاو)هلوق_ه

ملوةلجلاهذهيفكشهنأكرجحنبالاق(مهليقمَيفسانلاو)لاقهنأتبسح

،ثيدحلااذهيفكلامخيشركبيبأنبةنادبعو،اذكه"الاهقيرطنماهرأ

.هبذخؤينأقحأنيقيلافمهتيبميفاوناكسانلانأكشفنصلاةاوريفسيل»

ةلمهمءارففاقفةيقوفبةاورينفوةيتحت:("نيقيال)هلوق-`
لوسرلارمأةلعهنافدحاوىنعااواهلوأينةيتحتبنكلاهلثمىرخأيفوةددشم

.ةدحاواهنميقببالىحلاجلاقانغأنمدئالقلاةلازاب

ميرحتللليقوروهجلاىلابسنوهيزنتلاةهاركلليقفيهنلااذهيفاوفلتخاو

زتولابدئالقلاةهاركصيصختكلامنعو،ةجاحالزوجوةجاحالبهنمعنميليقو

امامأفاهريغومئانلاقيلعتيفهلكاذه2نيملا؛عفددصقبملاذإاهرينبزوجو

ليقوءهركذوهئامسأبذومتلاوهبةكربلللمحماغاهنألهنعىهنيالفةنااركذهيف

ىذأتتباودلانألليقو،ضكرلاةدشدنعاهبةبادلاقنتختالثلكلذنعيهنلا

كريسلانعتقوعتوأتقنتخافةرجشبتقلعتاممروزاهبعرواهسفناهيلعقيضيوهب

دوادوبأىوردقو5اهفسارجألانوقناعياوناكوسرجلانعيبلادارملاليقو

_٥٧٨



ةكناللابحصتال:اعوفرمةملسمأنعاضيأيئاسنلاوةبيبحمأنعيئاسنلاو
.كلذيفاهريغولبالانهبقرفالوليق،سرحاهفةقفر

ركذلابرصخامنإولمجلاوةقاناللماشوه:(ريمبةبقريف)هلوق_٧

يفلمجامفاقلارسكبةدالقلاو0اهلثمكملايفاهرينفالاومهباودتناكاهنال

.ُي:لكنمقنملا
يدوادلاهبمزجوانيديأبيتلاخسنلاعبمجيفةدحومب:(ربونم)هلوق-٨

ةحوتفملاةيقوفلاةانثلابوههريغلاقو،فوصلاهشيلاجلانععزنياموهلاقو.

ةدحومعربولاةفثدحلابملعالنمفحاريزوجلانبالاقءتاياورلاعيمجف

دئالقاعيمحنعيهنلاديفيفصاخىلعماعفطع:(هريغالو)هلوق-٩

كشلايفتنيودارملانيىتياهونكيموأسرحافناكورووأرونمتناك

.هريغهاورنم

نيملانمءاقتاكلذنوعنصياوناكيأ:(حلانيملانمكلذو)هلوق-٠

هنعةللايضر:ةديبعيبآنممالكلااذهنأرهاظلاو{هنعاوهنفمهباودىلع

ىرا:كلاملاق،لوالاديؤيكلاممالكنكلثريشبيبأنمنوكينألمتحيو

ةنارمأنمدرتالراتوألانأبامالعاهمطقباورمافهحراشلاقزنيملانمكلذ

(هلهنا"متأالفةميمتقلعنم):همفررماعنبةبقعثيدحهديؤيولاق،اتيش

.ملعأةناوكلذوحنونيملاةيشخدئالقلانمقلعامةميمتلاو{دوادوبأءاور

مح

_٥٧٩



اقرعوغأرالاشغىفءامام

١ :. 0:
٢٧٣ نلهللالوسرنعةريرهيانعةديبعوبا-)

ةريسمريسننأ"رخآلامويلاوللبغنمؤن"ةأرماللحسال»:ل
«.اهمرحميذعمالإ"ةليوموي

خه.»٭»٧٢

يراخبلاوأطواايفكلاماضيأءاورثيدحلا:(ةريرهيبأنع)هلوق١
.مهريغوينطقرادلاوةجامنباويذمرتلاودوادوبأوملسمو

ةمرحلايفاهكراشيالهنأللجرلاجرخأ:(ةأرماللحال)هلوق_٢
هيب]نعبيعشنبورمعثيدحيفكلاهملانمهيلعقافشاللةدحولاهلهركناو

ديربلاىثتسيوناطيشبكرلا:يذمرتلاودواديبأودمحأدنعهمفرهدجنع

٠ليخعتلاةرورضل

نألكلذبليقوةمايقلامويأ:)رخآلامودلاوةلادنمؤت(هلوق_٣

.فصولانأوأهلداقنيوهبعفتنيفعرللاباطخهبفصتلللرمتسييذلاوهنامالا

نامالاطرشتفلاخمرحمالبترفاساذااهنأبضيرمتهنالميرحتلاديكأتلركذ

دصقيملوبلاغلاجرخمجرخوأهنعتيهنامدنعفوقولليضتقملارخآلامويلاوةنا

ظفلوموهفملابكسمتءاململاضمبهبلاقمكةيبرحوأةيباتكةرفاكلاجارخإهب
لكيفرفاستفىهتشتاليتلاةريبكلا'مهضمبىثتساو(ءاسنلاعيمجيفماعةأرملا

نابدمبتساوضىنعلاىلارظنلابمومعللصيصختوهومرحمالبوجوزالبرافسألا

٥٨٠



اهيفةدوجومةنظاافةروعابلاغاهدسجنمهيلععلطيالامومارحاهبةولخلا
.هنمجرختالنأيغبنيفاهلحلاصمومسلاو

اولاقدقو.ةريكولوةوهثلاةنظمواهفعمطلاةَتظَمةأرملا:يوونلالاقو

عفتريالنممهطقسةوسانلاءاهفسنمرافسألايفعمتجبو5ةطقالةلمفاسلكل

.كلذوحنوهئايحوهتءورموهنيدةلقوهتوهشةلنلاهريغوزوجملابةشحافلانع

ىنعةشيمكريسلاىنعمبيميمردصمريسلل:(ةليلومويةريسم)هلوق_٤
دنعديعسيبأثيدحيفف.ديدحتالةليللاوموياالوةرمللهيفءاتلاتسيلو،شيعلا

يفرمعناثيدحيفوادعاصفمايأةثالثقوفزفاستنأاهريغو١0)نيخيشلا

ةاوريفو(مرحموذاهمموالاائالثةأرملا"رفاستال):دواديبأو(")نيحيحصلا
ديردواديبأيفوًامويدمحأةياوريفوةليلةريسمرفاستةريرهيبأثيدحلثيللا

.ديقتريغنمرفسلاقالطاىرخأيفونيمويةياوريفومويلدب
اهرفسنعةرملئسف،نيلئاسلافالتخاببسبفالتخالااذهءالملالاق

ديدحتهيفسنلواهعيجحيفاذكهواللاقفاموياهرفسنعىرخأو،اللاقةليل

هقفلافةلجلابوءاهدحألموهفمالفنيلئاسالاباوجتناكاذااهنأدارملاو:“يبآلالاق

طبنتسيفاهّصَخأرظنيواهَسيمجرضحتسينأرظانلاقبابلاثيداحأ'عمج

مثهقوفايفعنتماهيفعنتمااذاهنأل"مويهيلعكحلابترترابتعااهصخأوهبكحلا

ىهنةقتَمينلانأديمسيبأنعو»:ةعاجلاءاوريذلاثيدحلاظفلو)١(
ظفليفو،مرحموذوأاهثجوزاهعموالإنيتليلوأنيمويةريسمةأرملارفاستنأ
.ال» ملأةئالثنوكيارفسرفاستتأرخآلامويلاوةنابنمؤتةأرماللحم

ءاور«.اهنممرحموذوأاهوخأوأاهنباوأاهجوزوأاهوبأاهعموالإادعاصف

.يناسنلاويراخبلاالإةعاجملا
:ةلحةللالوسرلاقلاقرمعنبا.نعو:ةظفلوهيلعقفتمثيدحلاو(٢)

«مرحموذاهعموالإةمالث:ةأرملارفاستال».
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مساهيلعقدصياملقأعنميف،اهبااغيفروكذلارفسلافصوموينمرمخأ

عمةولخلااهسفنةأرملاضرمتالفزاهبةولخلارفسلامسانمصخأمم،رفسلا

ايفالإةنتفةأرملاو5©١)»نمزلاداسفعمايسالنمألامدعلنمزلا“لقنإودحاو

.مراحملانعةرفنلانمسوفنلاهيلعتلبج

.جيوزتلامارحملاحتفب(")مرحتو:(اهممرحميذعمالإ)هلوق_ه
يفو(جوزوأ)ديعسيبأثيدحنمناخيشلاداز،عاضروأرهصوأبسنباهنم

هركو؛ايلجاسايقمرحلاىلعسيقلجوزلاركذدريملولوةمألاوديسلاهانمم
ليقف،كلذهجويفهباحصأفلتخام،اهجوزنياعماهرفسهيزنتةهارككلام
.سيلبألاةأرمانعةرفنناىلايعادلانألو،ةمرحلاةثادحونامزلاداسفل

.ةرفنلانمسوفنلاهيلعتلبجإافالإةنتفةأرملاوىمراحملارئاسنعةرفنلاىلايعادلاك

.اهيلعهتقفشمدعواهتيبرلةأرملاةوادملليقو،سنلامراحمنع

جوزلاوأمرحلانأىلعهقفاونمودمحأوةفينحيبألثيدحلابلدتساو

نمجحلاو،امهدحأعمالإرفسلااهلعمرحهناف،جحللةأرملاةعاطتسايفطرش

يفيمفاثلاوكلاموانباحصألاقو،بجالفاهيلعامارحنوكيفرافسألاةلمج

)١ نماهفرىنتنياو{نامع"يفوهو0اذهحراشلاحلاصلامامالالوقي(

كداشرلاليبسنعاودعتباواهولهأجنرفتيتلادالبلانماهريغيفرتناامداسفلا

:رعاشلالوقانيلعقدصيمويلاو

ٍِبرْجألادلجكفلخيف'تيقبو3مهفانكأيف؛شامئينيذلابهذ
غاهحاكنهللحمملاذا:اهنممحروذوه:لاقيهحاحصيفيرهوجلا(٢)

يرجنمومعلاونبالاوبآلاكبراقألانماهحاكنهللخالنم:مرحلاوذو

ةراجلالخدتةيرملاةءورملاو{اهبموزتمرحم:مرحممحر:لاقيو.مارح

:يبرملارغاشلالاقذمراحملايف

امركتنمليمسلاءراكسامرعاهارأتيبلا"ةراجو
_٥٨٢



اهيلعوباطخلاسفنباهيلاهجوتمبوجولانالمرحلاطرتشيالةفئاطوامنعروهشلا
.هنعتيهناماهرفسيفيقتتنأ

:ةرورصلاو)“ةرورَصةأرملاتناكاذإ:لاقهنأراجنعةديبعوباركذو

لناف،هممجحتلفمرحماذتباصأتناكناو،بجاواهيلعط٢يملاف(جحتمليتلا
هنمنوعنميامماهوعنمنأمهيلعو2نيذسملانمةاقبثعمجحتلفمرحماذبصت

جحيفالللالحمو0مرحميذعمالإجحالفحدقنممتناكناو4مهسفنا

.ىلعجلاةضيرفاوساقو،جوزوأمرحمريغعمجحتالفعوطتلاامأف،ضرفلا
.ةرحمااهيلعبرحلارادبتملسأاذاةرفاكلاناف{اهخسنلبقةرحملاةضيرف

.ملعأناوبوجولاسفنامنيبعماجلاوعامجامرحمالبنإواهنم

خليلاؤلوتلاارمافءامام

۔هتلازك٨ء.
:لاقةليمهلالوسرنعارباجنوعةديبعوا٢٧٢

رفغو"هلهللاركش،"هَجرخأفقيرطلايفاكوش"هَصَراعنم»

.«ثهَبنذل

هجههجه

هانعميتأيسوثلامتةلاهمحرديزنبراجوه:(رباجنع)هلوق١

نع١0»بدالايفيراخبالو،هنعنلآيضرلبجنبذاعمقيرطنمعطاقلايف

[ىذألاةطامإباب]ملاظلاباتكيفيراخبلايفوهثيدحلااذهىنمو)١(
‘طيع«::ةنعينلانعهنعهللايضرةريرهينأنعمامهلاقو:هظفلوهدنسو

.«ةقدصقيرطلانعىذالا
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نموىةنسحهلبتكنيسلاقيرطنعىذأطامأنم:همفريراسينبالقعم

لجر"رم:هعفريةريرهيأنعملسمودمحألو3ةنجلالخدةنسحهنهتلىقت

مهبذؤيالونيملسملانعاذه"نيسنألةناو:لاقف«قيرطرهظىلعةرجشنسنب
.ةنجلالخدأف

۔.كلذبيمسوفورعم(كوشلا)و،هفداصيأ:(هضراعنم)هلوق_7
لصحاذإو{راملايذؤياملكهانعميفوثهدلجبيصييأناسنالاكيشيهنأل

ىذألاةلازالادصاقجرخنملهلوصحناكقيرطلايفهضراعامليزلباوثلااذه

.كلذيفىنستنملكثلذكو،ىلوأبابنم
يفهعضونمدبالو،قيرطلانمهجرخأيأ:(هجرخأف)هلوق_

.دحأبرضيالحابم

. هبلعهباثأوكلذبهيلعينأيأ:(هلاركش)هلوق _٤
هللصخ۔اقعالوباتعالفهرتلسيأ:(هبنذهلرفغو)هلوق_ه

٠هبونذلهنارفغوهلةناباوث:ناثيشكوشلاجارخاب

هانعمياموأكوشبىذألانراكءاوسقيرطلانمىذألاةلازإلضفهيفو

نمقيرطلانعىذألاةطامإوثكلذريغوأةفيجوأرذقوأهبرثعتيرجأ

.نابالابعش

.ملعأةنلاواررضمهنعلازأونيذسلاعفننملكلضفىلعهيبنتلاهيفو

مح
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بازلا7هليورهانأءاهام

:لاقةريرهىنانعديزنبرباجنعةديبعوبا21
7ءَ:َهت١,ح-٢٫}

كدحأمن"باذعلانمةمطقرفسلا»:هتلعهللالوسرلا
7{.ه.ع.©.٣۔ّ٣۔ّ
.هحونم"هتمهكدحاىضقاذاف)همونوهبارشوهماحط

.«هلهأىلإ"لجمياف

7ةحاملا:ةَمْبشلا:عيرلالاق

هخههه

يراخبلاوأطولايفكلامءاورثيدلا:(ةريرهيبأنع)هلوق-١
دانساكالاوينطقرادلاهاورو.ةررهيبأنعكلامقيرطنماهااكملسمو

رمعنباوسابعنبانعبابلايوثةشئاعنعهيبأنعةورعنبماشهنعديج
.ةفيعضديناسأبيدعنبادنعرباجوديعسيبأو

: ةلمهملانوكسوفاقلارسكبةعطقلا:)باذعملانمةمامق(هلوق .٢

نميشلاوبوكلايفةلصاحلاةقشملانعءيثانلاملألا:باذعلاو{ءينلانمءزجلا
دقو&بابحأللقارفلاوشيملاةنوشخوفوملاودربلاورحلانموفولأملاكرت

هلكثلذناف..حلإهمامطمكدحأعنع:هلوقبةمطقلاهذهمالسلاهيلععراشلارشف
ءامشالاهدهناف{هلإكتساعنمكلذعنميدارملاو)باذعلانمةعطق(هلوقلريسفت

دسجلاملأتولابلالفتشااذافأةحارلاتقووغارفلالاحنراسنالااهلكتسياغإ

فوخلإبهذيمونلاوعناوملالوصحدنعلقتةبغرلاناف،هنمدبالامىلعرصتقا
تامامبروهيلعنارذمتيفباركلاوماعطلايفبغرامبرو،ممهلاومهلاةدشو

. شطعلاةدشنممهدحأ

_٥٨٥



طبضوءاملانوكسونونلاحتفب:(هتمهنَمكدحأىضقاذاف)هلوق_٣

.هبلطمغلبنأبهنجاحيأ:نونلاركباضيأ
،هنطونعتدمبيتلاتاهجلانمةهجنميأ:(هجونم)هلوف_

سابعنباثيدحيفيدعنبالو،هدصقنميأ(ههجونعيأ)كلامةاوريفو
.(هرفسنمهرطومكدحأىضقاذاف)

ةاوريفو{ةددشملامجلارسكوةبتحتلامضب:(لجسيلف)هلوق_٤

يفو«(هلهأىلاةركلا.رتجميلف)يرخايفو(هلهأللاعوجرلالتجميلف) ثيدح

)ةشئاع .هرحألمظعأهناف(هلهأىلاةلحرلالتجميلف

نإوهدههلهألذختيلو:ثالامنعءافعضلاضمبهيفداز:ربلادبعنبالة

رجحينعي:حادقلااهببرضبذئمويةراجحلاو،هتالغيفهلقيلفارجحالإدبمل
لهألانعبرتلاةهاركثيدحلايفو3حصتالةركنمةدايزيهو:لاق2دانزلا

ةماقالايفاموةعيضلامهيلعىشختنمايسالعوجرلالاجعتسابدنو2ةجاحالب
ىلعةوقلاوتاعامجلاليصحتوايندلاونيدلاحالصىلعةنيعلاةحارلانملهألايف

مدقتامالو(اوثحصتاورفاس)اعوفرمرمعنباثيدحهضراميالوتاداسلا

نمهيفالرفسلايفةحصلانممزايالهنآل(اومنغتاورفاس)ةديبعيبأغالبيف

بقعملارملاءاودلاكراصفةقشملانمهيفاملباذملانمةمطقنوكيالنأةضايرلا

هبرمالافهيلعمننملابترتهيفانيالكلذكو،ةهاركهلوانتيفناكنإوةحصلل

هتمهمكدحأىضقاذان:ثيدحلااذهيفلاقاذهلو3مولممهنمةلصاحلادئاوفلل

هنعيهنلاوةدئافلالوصحلهبرمألاثيداحألاعومجمبنمانمهفف،هلهأىلالجعيلف

.ملعأةللاوكلذريغيف

<=
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ىسفلاوأرملارارلايفمزتلاناءامام

١٠ - ١َأا:] ٠١ رمعنبانعيننلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبا-٤

«."سرفلاوةأرملاورادلايف"هؤشلا»:هيليهللالوسرلاقلاق

خ»«»ه«

رمعنباو©غالبلاطاقساةخسنيفو:(رمعنبانعينلب)هلوق_١

يفكلامءاورثبدحلاوغالبلاوعاملالمتحيفثيداحألانمريثكيفرباجخيش

رمعنبةللادبعنعرمعنبةلادبعيباملاسوةزمحنعباهشنبانعأطوملا
نعةئالثلاوءىحوينعقلانعملسموليعامسانع(١)حاكتاايفيراخللاهحرخأو

.مدقتلادنسلابكلام
ريصتفلهستدقوةزملانوكسوةمحملامضب:))"»مؤشلا(هلو٧٢

.اذكبتنمتواذكبتمءاشتلاقينميلادضوهواواو

هلوقو[ةأرملامؤشنمىتت'يامباب]حاكنلاباتكيفيراخبلاهجرخأ)١(
,كلامينثدحلاقليعامساانثدح»كلاودعدالوأوكجاوزأنمنإ»:ىلاعت

هنلايضررمعنبةللادبعنعرمعنبةللادبعيباملاسوةزحنعباهشنبانع
دمحمانثدحو«سرفلاورادلاوةأرملايفمؤشلا»:لاقلةنالوسرنأاهنع

ن١نلنرعهب]نعينالقسملادعنبرمعانثدحعيرز"نبديزبانثدحلاهنمنب١

"نإ»:ثيبلالاقفولعيبلادنعمؤشلااوركذ:لاقرمع يفمؤشلاناك
.سرفلاوةأرملاورادلاينفءيش

= ىموؤشملجرونميلافالخمؤشلا:(ماش)برملاناسليفاج )٢(
- ٥٨٧ _



اهريغيفنوكيدقواهيفنئاكيأ:(سرفلاوةأرملاورادلايف)هلوق_٣

اہتمزالملوطلركذلاباهصخوةقلخلاىلاةسنلابالةداملاىلاةبسنلاباهفرصحلاق

نوكيالورشلاوريجلانمناسنالابصياناتمالعمؤشلاونميلايباطلالاقو

ةيضقالاعقاومتلعجفورظةئالثلاءاشألاهذهوةناءاضقبالاثلذنمءيش

املاهنأًالا؟يشيفريثأتالولعفاهمئابطواهسفنأباملسيل يتلاءايشألامعأتناك

اهرشاعةحوزواهنكسيرادنعينغتسيالهلاوحأللاغيفناكوناسنالااهينتقي

اهيلامؤشلاونمثيلافيضأهنامزيفهوركمضراعنعولختالوةطبترمسرفو

.لحونعىلاعتهللاةئيشمنعنارداصاهوناكمةفاضإ

ةداعلاهلللايرجمنأعنتميالوهرهاظىلعوهليقفثيدحلاىنعميفاوفلتخاو

تامهسأرعطقنموتاممسلابرشنمنابةداعلاىرحأامكءالؤهيفكلذب

نإ:ثيدجلاىنعمليقو«اوكلهفساناهنتكسرادنممكلاقفكلامهنعلثسو

ةبحشملاوىنكشسلاباهتمزاللاهرمأهتيهاركعماهببلقلابيذمتلوطيءايشألاهذه

.بيذعتلالوزيلاهقارفبرمالاىلاثيدحلاراشأفاهبفمؤشلاناسنالادقتميملولو

:يعوبريل١صوحأللهيو.دسدشنأومئاشمعمجلاو‘هموق_

اهبرغ"نيببالإبعانالوةريشعَنيحلصموسيل"مئاثم

«نبحلصعاوسيليأءايلابضفخهمضومو4نيحلصم»عضوملع7“در

ايفناكنإ:هانعم«ثالثقف'مؤشل١ناكنإ(:ثدحلايفو{هباومءاشتدقو

برعلابهذملطبأاملهنأاملهصيصختو{ثالثلاهذهيفففاخوهتبقاع"ركت"

عَدحألتناكناف:لاقاهوحنوءابظلاوريطلانمحراوبلاوحناوتسلابرثيطتلايف
اهقرافيلفاهطابتراهركيثرسرفوأاهتحلضهركيةأرماوأ‘اهانكسهركيراد

ىةزمهمؤشلايفواولاو.سرفلاعيبيوةأرللىتنلطيو2رادلانعلقتنيانأب
.ةزومهماهبقطنيمىتحفيفختل١اهلعبلغو{أواوتراصفتففلخاهنكلو
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ناذآلااهفعمسيالدجملانماهدعبواهراجءوسواهقيضرادلامؤشليقو

>اهنانسلطسلوأاهعنقمدعوأاهرهمءالغوأاهقلخءوسورزتالنأةأرملامؤشو

اذافيعضدانسابيطايمدلايورو،اهنورحوأاهلعوزنيالنأسرفلامؤشو

هةموؤشميهفلوآلااهلعبىلاةأرملاتنحاذاو،موؤشموهفانورَحسرفلاناك

يناربطللوثةموؤشميهفناذآلااهنمعمسيالدجسملانمةديعبرادلاتناكاذإو

هيفوىةبادلاوةأرملاورادلاعوسايندلايفءرملاءاقشنمنأءامسأثيدحنم

4اهعبطءوسواهرهظعنمةبادلاءوسوثاهناريج"ثبخواهتحاسقيضرادلاءوس
اهركذبليطنالرخأثر,داحأثكالذيفواهقلخءوسواهمحرمقلعةأرملاءوسو

.ثيدحلايفمؤشلاىنعملةرسفماهولعج
ليملا:تمهلوقلثيدحلااذهةفلاخمؤتنتف'ثيدحلاثيدحلاهبرفامقحأو

لامتحالاضيأةضراعمالفثيدحلارهاظبانلقناو،ةمايقلامويىلاريملااهيصاونيف

وأةكربلاوريحلابةصوصخلايههلتدعأيتلاوداهجللتطبريتلاريغيفمؤشلانا

عنمالورجألابريملارسفهنافةدحاوتاذيفاهعاتجانكميرشلاوريحلالاقي

.نأددهباهنأيأربلاسنحدارملاوأهرم+اشتياممسرفلانوكينأنمكلذ

٠ملعأهللاوًاضراعهريغلوصحيفانيالفريجلااهفنوكي

دورلاىلعمرمسلار۔ف7

إ=١ء٠.١!اح!الث,...1
لوقيرمعنالاقلاقديزنراجنعةديبعودا-٥

.,٠.هع7ِهتن١ م.٢

للوقبامافدوهلانمدحاكيلعملساذإ(:ةالعالوسر

١,ه..-7 “٠ «.درلايف"كيلعو:اولوقنكل""توملاوهماسلاو"كيلعماسلا
خه٭٨
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واللخاري'١( أطوملايفكلامءاورثيدحلا:(رمعنبالاق)هلوق _١

نباويذمرتلاوملسمويراخبلاودمحالوتولاوه"ماسلاومدنعهيفسيلو

. سنأثيدحنمهانعمهحام

نمسنأثيدحيويوروموركيدوهعمج:)دوهلانم(هلوق_٧

.ىراصنلاودومل١هلومشلمعأوهوباتكل١لهأ

نمكلذوةللاءادعأةداعهذه:)كيلعماًنسلكلوقيامناف)هلوق_س

كلذيفمهدةيحتلامهويامراهظابنيملسملانونهاديفهلهأومالساللمهضنبةدش
.ةيلبلانورمضي

نفسينلانمريسفتاذهنأرهاظلا:(توماوهماسلاو)هلوق_٤

رسفمءاحورانيدنبهلادبعهياورنمهطوقلسلرمعنبانمنوكينألمتحمو

.تولا:لاق؟ةنالوسراماسلااموليق)ماسلاالاءاودءادلكل(ثدحي

البكنامتاياوررثكأيفوواولاب:(كيلعواولوقنكلو)هلوق_ه

نم[انيحفتمالوانحاوينلانكيمباب]يفيراخبلاهاور)١(
دمحمانثدح:هيفهظفلوهدنسو&باللااذهنميناثلاثيدحلاوهوبدألاںاتك

كنعلوكيلع:ةشئاعتلاقف،كيلعماسلا:اولاقفيلقوينلااونأدوهينأاهنعةنا

فنعلاوكايإوقفرلابكيلع”ةنشئاعاباليم»:لاق4كيلعهللابضغوهنلا

"تددر:تلقاميستملوأ:لاق؟ارلاقام"عمستموأ:تلاق«شحفلاو

«.ةيفمهل"باجتسيالو،مهيفيل'باجتسليفمهيلع

ءادلكنم>أفشءادوسلاةئحلاف:لاقةنكهنأثيدحلافيورو(٢)

.توللا:لاق؟ماسلاامو:ليق»ماسل١الا
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:يطرقلالاق{رثكأوهواهتابئاوا,فذحمملسميفثيداحألاتءاجو(١)واو.
زاوجباوصلا:يوولالاق،ربم:أوحصأتابثالاوىنعمنسحأفذحلاةياورو

الفمهيلعوانيلعوتولماسلانالهيفةدسفمالودوجأوهوتابئالاوفذحلا
لاقوتعلاقاكانيفنوبابالومهيفباجهنأريغ:يطرقلالاق،هيفررض

لثممآسوًةمآسَتمئسردصمكنيدنومأستيأةمآسلاماسلابهدارم:ةداتق

.هدربثبدحلايفتولابهريسفتوًاعاضروةعاضر
محللاقيالنكلاودتساذإباتكلالهألدرلاىلعءاملاقتفتا:يوونلالاق

ضايعلاقواهفذحوواولاتابثإب(كيلعو)وأطقن(يلع)لبىمالسلاكيلعو

بهشأىورو،ثيدحلاوةيآلامومعلمهمالسدرةداتقويمذلاوسابعنبابحوأ

ڵملسملامالسبناصوصخمثيدحلاوةيآلاوؤمهيلعدربالكلامنعبهونباو

اذهوكيلعلوقتلبعورلامالسلاظفلبمهيلعهدري"الهنأثيدحلااذهنيو

ياننيسلاركبمالسلامهيلعدرلايفلوقينأانموقضمبراتخاو،رثكآلالوق

كياعمالس):ىلا.۔ءتهلوقلمالسلاظفلبمهيلعدرلامهضعبزاجأو2ةراحلا

نالوقلاةدرو{(نوملميفوسفمالسلقو):ىلاعتهلوةو،(يبركلرفغتسأ

ىنعمبالةدعابملاوةكراتملاىنعمبنيتيآلايفمالسلانأوىمالسالاةيحتمالسلانأب

.ملعأةللاوةيحتلا

_._._

) كيلعو):نولوقيثيدحلااذهنوور“نيثدحملاةلماع:"يباثطملالاق )١(

هنأل:باوصلاوهوحواوريئبهيورةنبي"عنباناكو:لاق{“فطعلاواوتانناف

تبثأاذاوثةصاخمهلعادودرمهنيعبهولاقيذلامهلوقراصواولافذحاذإ

. ملعأةناونيئيثلانيبعمجتواولانأل:هولاقابفمهعمكارتشالاعقوواولا
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رهرلارمىفاما.

:ةللهنلالوسرنعينلب:لاقراجنعةديبعوا٩
-2.24۔4ِ.٨>ا,{7؟.

نموا(١ي.اصودةفهمجحرلصونم:ىلامنهللالاق«:لوقن

۔۔.إ۔وو۔.:.۔۔۔۔

.('ىنَعَطَقدقفهمحرعطق

خه««

اضرألسملو‘ةربرهيبأثدحنمملسمو(١)يراخيلاهانعميورثيدحلا

1نعدواديبالورخاهحونمهنعهانعم

هتمأامهمحرعملعفنميأ:)ينلصودقفهمحرلصونم(هلوق_١

.قحتساوهيلعتبجوأامىدأويرمألثتمادقف،ةلصلاوةلصاوملانمهلعفب

.باوثلاوءانثلا

.هبهترمأاملئتعمنميأ:)ينمطقدقفهمحرعطقنمو(هلوق_٢

.رتبعتلايفو،يتعيطقلضرعتويرمأفلاخدقنهمحرىلافورعملاوربلالاصيإنم

:هظفلوهدنسو[لاهلصوَلَصَونمباب]يفيراجلاهانعمدروأ)١(

,يمع”تعمس:لاقد“رًزشميبأنهىواعمانربخأهللادبعانربخأدمحمنبرشينثدح

3قاخلاىاخهللاناه:لاقنينلانعةررهيبأنعثدحمراسينبديعس

معن:لاق،ةعيطقلانمكبذئاعلاماقماذه:محرلاتلاقهقلخنمغرفاذإىتح

وهف:لاق،برايىلب:تلاق؟كمطقنمعطقوكلصونملصاناَنيضراما

اودسفتنأمتيلوتنإمتيسَعلهف:متشنإاؤرقاف:ةلفطهنالوسرلاق،كل

.كماحرأاوعطقتوضرألايف

4٧ __



.هتعيلطقونمحرلاةلصلةبجوممحرلاةلصناىلاةراشا2ينمط»و«ينلصو»هلوقب
فهل7نأبحأنم:هعفرسنأثيدحنمنيخيشلادنعو(هتعمطقلةبجوم

١.همحرلصيلفهرافهلأسنيوهقزر

بيتونيدلامحرةماملاف،ةصاخوةماعلصوتينلامحرلا:يبطرقلالاق

{ةحتسملاوةحاولاقوقحلابمايقلاوفاصنالاولدعلاوحصانتلاوددوتلاباهتلصاوم

توافتتوهن“الزنعلفاغتلاوهلاوحأدقفتوبيرقلاىلعةقفنلافةصاحلامحرلاامأو
ىلعنواعتلاولالامحرلاةلصنوكت:هريغلاقو2ثلذيفمهقاقحتسابتارم

.ءاعدلاوهجولاةقالطبوررضلاعفدبوةجاحلا
.بسحبرىئلانمنكمأامعفدورياحلانمنكمأاملاصيإعماجلاىنملاو

اراورافكاوناكناف{ةماقتسالهأمحرلاناكاذإرمتسيامنإاذهو2ةقاطلا

نأاورصأاذإمهمالعإشمهظعوفدهجلالذبطرشمهتلصيههنلافمهتعطاقم

.ملعأةناوقحلانعمهفلختببسبكلذ

قلا:صر:املالورناءامام

٠هتنا..731

الوينلانعسابعنانعراجنعةديبعوبأ٧-
لوسر1تنأالو»:ليق«١هلمعبحأةمل١لخدبنل»:لاق

٢1هتمحرنلايدصتنأالإأالو«:لاق»٦؟هللا

.دمغياه.يبده۔نيوهتمحربيلوسكييي:عيرلالاق

.ةنفجيففيسلا

خ٭»»٭٧٨
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ةمحرنعدرملاهلمعبسبيأ:)هلممبثدحأةنجلالخدينل(هلوت_١

رلابنورقلالمعلاباهلخدينكل،ىلامتةنا انأالو»تلاقاذهلو،(١)ةمح

ةلادلاتايآلانيبوثيدحلانببعمجلالصحمىنعملااذهبو،هتمحربهللايندمنتينأالإ

امماهومتئروأيتلاةجحلاكلتو»:'")لاعتهلوقيفمكلامعألاباهلوخدىلغ متنك

نأكلذوثتايآلانماهلاثمأيف.نولممياوناكامبءازج»:0")هلوةو«نولمعت

ةلاةمحرنملممالقيفوتلا ةعاطلاالوناعالالصحامةقبالاةناةمحرالولو2ىلاعت

يتلا &هديسلدبعلاعفانمنأاهنمانيبمجلايفرخأهجوأكلانهو7ةاجنلااهبلصحت

.هلضفنموهفءازجلانمهيلعةاممنأاهمفهالولقحتسمهلممخ

ماسقناوةناةمحربةنجلالوخدرسفيامثيداحألاضعبيفءاجهنااهنمو

.لامعألابتاحردلا

راجنعةديبعيبأث,دحىنمبيراخبلاححصيفثيدحلااذهءاجو)١(
وبأانثدح:هظفلوهدنسو«يناثلاثيدحلا[توملاضيرلاينمتباب]يفدبزنبا

فوعنبنمحرلادبعىلومديبعوبأينربخألاقيرهزلانعبئيمشانربخأناهلا
هلمعادحالخدبنرل»:لوقي:نلةنالوسرتمس:لاقةررهابأنأ

لضفبةنايندمغتينأالإانأالو:لاق؟ةنالوسرايتنأالو:اولاق،ةنجلا

دادزبنأهلعلفانسحمامإتولامكدحأةنينمتيالو{اوبراقواوددسف،همحرو

.«بتعتتنسلينأهلعلفاثيسمامإو2اريخ

نميرجتليغنمرودصيفامانعزو»:اهصنو٤٣فارعألا)٢(
ةناانادهنأالوليدتهنلانكامواذهلانادهيذلاهن'دجلااولاقوراهنألامهتحت

.«نولمعتمتكامياهومتنروأةنجلا'كلتنأاودونوقحلابانبرلسرتةاجدقل

ءازجنيعأة“رأقنممهليفخأام"سفنمتالفه:اهصنو١٧ةدجسلا)٣(

.«نولممياوناكاع
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يذلامامنالاوذفنيالباوثلاوريسينمزيفتناكتاعاطلالامعأنااهنمو
.لامعألاةلباقماللضفلابدفنيامءازجيفدفنيال

نكيمامةنجلالوخدلماعلاهبديفتسياللمعوهثيحنملمعلانأاهنمو
نمةناةمحربلصحامإو،يلاعتةناىلالوقلارمأفكلذكناكاذإو2لوبقم
.لوبقملالمملانمهنولمعتيأ«نولمعتمتنكامب»هلوقىنعمفاذهىلعو،هنملبقي

نأنولميالاذهنعاولأس:(؛ةنالوسرايتنأالوليق)هلوق_

نمصلخدقنوكينألاتحالو4موقأةداصلايفهلمعومظعأةعاطلايفهرجأ

.العوزعبرلانمبرقلابصخامكىنعلااذهبمهنيب
هتمحربيفوسكيينعي:عيبرلالاق(هتمحربةتلايندمنتينأالإ)هلوق_

امورتسلادمنتلابدارملا:ديبعوبألاقو،هنفحيففيسلادمنيامكاهبيندمنيو

هترتسودمغلاهتسبلأدقففيسلاتدمغنإكنألفيسلادمغنمذوخأمالإهنظأ

لينوزوفلابلطيفلممىلعلكينايغبنياللماعلانا:ثيدحلايفو«هب
لضفبلكف«ةناةمصمبةيصملاكرتامإوةاقيفوتبلمعاغهنألكتاجردلا
.ملعألاوهتمحروهنلا

م
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ءارلاوفوخلابوهويفءامام

.ا!إ!ج١يتالك,ى...ء
:لاقاوثَمهللالوسرنعينغلب:لاقةديبعوبأ-٨

.راكلالهانمومةلالهأنمألاقنم«

جهجهجه

.هريغدنعهدحأمثيدحلا:)نفهنلالوسرنعينغلب(هلو-١

.هبدرفتاممهنأكو

: كحنميأ:)رانلالهأنزموهفةنجلالهأنم\ألاقنم(هلر۔ ٢

.ىعداوبيغلابكحهنألزرانلالهأنموهفةنجلالوخدباهلعطقوزوفلابهسفنل

هللاركمنمنمأهنألو،ةنابذايعلاورانلالوخدبحوتةريككلذوهلسنلام

موقلاالإ.هنلا3ركمنمأيالو»:١0ا»ىلاعتهلوقلكلاههللاركمنمنمآلاو

.ءاجرلاوفوملانمهجورخوصنلاهتمداصملكرمهنأيحلارهظتساو«نورسالا

ليوأترينبةهجاومصوصنلامداصنميفرهظياناولوأتلايفرهظيالاذهوةيلكلاب
۔هريغلاهبعطقينأهلحصيالكلذكو©زوفلابهسفنلعطقينأدحألحصيالف

.مهئاسننمةأرمايهوءالعمأ_نرع(")تباثنبديزنبةجراخنعيراخبلايفو

١ :الإللاركم”نمأيالف،هللاركماونمأفأه:ابصنو٨فارعألا)(

.!نورساخللا"موقلا

.يفجردأاذإتومادمبتيلاىلعلوخدلابإب]نميناثلاثيدحلاوه)٢(
.باهشينأنليقلعنعثاناانثدحريكبنبحانثدح:هظفلوهدنسو[هننك

:=ينلاتميابراصنألانمةأرماءالعلامأنأتباثنبديزنبةجراخينربخألاق

_٥٨٦



تعرتقانيحىنكسلايفنومظمنبنانعانلواط:تلاقلثعةنالوسرتميا

هباونأيفءانلمجمثيفوتىتحهانض٤رمفىكتشاف،نيرجاهملاىنكسىلعراصنألا
كيلع.يتداهشف«بئاسلاابأكياعةناةمحر:تلقفممهنالوسرانيلعلخدف

دقفوهامأ:لاق{ةناويردأال:تلق؟كيرديامو:لاق،لاكمركأدقل

لعفيامةلالوسرانأويردأامةناو{ةنانمريخلاهلوحرآلينإ،نيقيلاهءاج

.هدعبادحأيكزأالةللاوذ:ءالعلامأتلاقف{كبالويبةنا

يدسلارفعجنعديزنعميلسيبانباثيلةياورنمريثألانباركذو
يف"نرالفنولوةينذلايتمأنم)نيئاأتملل"ليوه:لثمةنالوسرلاقلاق

فولابوجوثيدحلايفو،ىسوموبأهجرخألاقو«رانلايف"نالفوةنجل
.ملعأةناورفكيحوريغنمنيفرطلادحأبعطةلانألءاجرلاو

ءانلزنأفنوعظمنبنامثعانلواطفىةعرقنورحاهلامستتقاهنأهتربخأتللك

لخدهباونأيفكوللس'غويفوتاملفهيفينوتيذلهجوعجوفا:1ف
كمركدقلكيلعيتداهشف،بئاسلاابأكيلعةتلاةمحر:تلقفلمةنالوسر

لوسرايتنأينأب:تلقف؟همركأةنانأكيرديامو:ةلينلالاقفىهنلا

ئريناهلوحرألينإهللاو0نبقيلاهءاجدقفوهامأ:لاقف؟ناهمركينمفهنا

ادحأيكزأالةناوف:تلاق؛يبلمف'يام،ةنالوسرانأو،يردأامةناو

.ادبأهدعب

هتيلآوءيشلاىلعتيلآوتيلتلاوتيأتدقو(الا)ناسللايفءاجو)١(

نميأ:(هبذكيةناىلعةلاتينم)ثيدحلايفو«تمسقأ:فرحلافذحىلع
عسهنلا“نحجنيورانلاانالفهلا؟رلخديلةناو:كلوقكفلحوهلعح .نالف

:نولوقيوةنالعنومكحمنذلايمي:(يتمأنمنيلااتهل“ليو)ثيدحلايفو
.رانلايفهنالفوةنجلايفنالخ
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اب

هيتقلالو۔۔ىلعبذكىمرما

يفوهاغنإبابلايفيذلاثيدحلانألوهنعريفنتلمثالاركذبرعالو
.ةلعهيلعبذاكلاةبوةعنايب

نع'سابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ-۔٩
٢٢ ٨.۔۔ه.{.-ى71.م-{

هَدَسْنقَمأوبتيلفادمعتميلعبذكنمم»:لةلمهللالوسر

.«"راَتلانم

هخههج+

نمهريبكيفيناربطلااضيأهاورثيدلا:(سابعنبانع)هلوق-١
قرطهلو١)ةريرهيبأثيدحنمامهريغونيخيشلادنعوهو0هريغوقيرطلااذه

.رتاوتلادحتفلبةحبحصةريثك

.ينلاىلعبذكنممثإباب]نمثلاثلاثيدحلايراخبلاحيحصيفوه)١(
.نعنيصُحينأنعةناوعوب]انثدحلاقىسومانثدح:هظفلوهيفهدنسو[ةلت

يتينكباونكتالويمساباوگست»:لاقةلينلانعةربرهيبأنعحلاصيأ

“يلعبذكنمو‘ينروصفلثمتيالناطيشلانافينآردقفمانملافينآرنمو

:٤.رانلانمهدعقمأوتيلف

- ٥٩٨ -



أوبتيلفادمعتملعبذكنمنأةريثكث,داحأفديعولاءاح:ينرقلبلالاق

اعوفرمءاور:رازبلالاق،رتاوتلادحتنلباهنا:هاذمعلالاقوڵرانلانمهدعقم
مجلاهاور،رتاوتلادحغلبثيدحهنأحالصلانبالاقوحايباحصنيعبرأنموحن

يفهقرطريحنبعجو،اسفننينامثنوغلبيمهناليقثةباحصلانمريثكلا
.ةرشعلاهاورنمةلمحنمنأركذو6ايباحصنيمسقوفهتاورليقمخضءزج

٨نينامثوةعبسهدنمنباويناربطلا:غسا؛و،فوعنبانمحاادبعالا

.ة,شعلا.منم

هازجيأ:(رانلانمهدعقمأوبتيلفادمعتميلعبذكنم)هلوق-٢
وهو.انكسهذختااذاناكملالحرلاأوست:لاق،اناكمذختيأوتيىنعمو«رانلا

رانلايفهلزنمنعرابخالاضرفلانأل،ديدهتلاىنعمبوأاضيأربخلاىنعمرمأ

رايتخاودصقنعبذكلادئستيبذاكلاناكامنكلرمألاةقيقحدارلاسبلو
.ىلعرمألانوكينألمتحم:ليقو2رانلايفتيبذاختاىلادصقنمةلزنملزن

.ء٨و.تلابهسفنرمأيلفبذكنمىنملاو.هنقيقح

دصقهنااجحيا{هثازحوبنذلافدصقلاىنعمىلاةراشإهيف:ىبطلالاقو

ينثتساامالإةيصممبذكلاليقناف،وبتلاهئازجيفدسةيلفدمعتلابذكلايف

لوسرىلعبذكلاهبزاتمايذلاارانلاباهلعدعودقيصاعلاو(هريغوحالصالل

.هريغىلعبذكنمىلعديعولانملاثتعةنا

[تيلاىلعةحاينلانمهركيامباب]نملوألاثيدحلايراخبلايفوه)١(
نعةيبرنبيلعنعديبعنبديهانثدحمعنوبأانثدح:هيفهظفلوهدنسو
سيل“يلعابذكنإه:لوقبةلينلاُتممس:لاقهنعةنايضرةرينلا

'تممس«رانلانم.دعقمأوبتيلفًادمتمةلعبذكنم0دحأىلعِبذكك

.«هيلعًحنيامبذميهيلعحنبنم»:لوقيثتَطيبنلا
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ىلمعبذكوهيلعبذكنمقحىفديعولاءاوتسانممزليالهنأببيجأ
ةبوقملاو‘توافتتيصاعملاو‘تاكردرانل١نأل3ادحاوامهرققمنوكينأهريغ

ةريغملاثيدحنمملسمويراخبلايفو.ادحأكبرلظيالوءةبارجلردقىلع
{نيبذكلانيبقرفلامصنيبدقف{«دحأىلعبذككسيلىلعابذكنا»

ثةلوقماهطرشبهتبونناو(١)ةمعنرفكرفكيلبكرشيالهنأاندنعو«هتبوت

‘هرنغلعنبذكلاةحابانتمالوسرلعبذكلافديدشتلانممزاليالو

ثدحلاو{ةنسلاوباتكل١زمرخاةلدابهريغلعبذكل١ميرحتىلتلدتسي.لب

انفلاخنمىلعةخحوهوسرانلايفديلورئابكلالهأبيذمتبعطقلاىلعلدي

.ملعأهللاوثالذف

ةحنلانوكسوللامبعرخلا:)هلعفبوكلذعرتحممسبلو(هلوق

دارملاسالىعلاو‘هؤادتاوءيثلاءاشنإوهوعارتخالانملعاف.ءارلارسكو.

رانلايفناكم.ءازجنأدارملااغاو،رانلايفهللزنمءاشنابرمألا(أويلف)هلوقنم

.ةرابعلاتفلتخانإوهركذتمدقيذلاىنعلاوهاذهو.

هرخآىلا(هؤازجدارأاغإو)خسنلاضمبيفو:(هازجكلذ)هلوق

يغبنيفءازجالاريسفت(هذختياناكم)هلوقنوكيفانتخسنىلعو{ةراشالاطاقسإب
.ملعأةناو(ءازج)ىلعفقولا

١ لعفيمظعهللادنعوهلبنيھملسملاكيرمثتنابسحالناانياع)(

ةنجلافاذه:نولوقي.رافنلامحرلاةناىلع_نآلاانبرمامكنوتاأتلاكلذ

نكركلااذهلعنأبرلاهنعىضروبلقلاهلنئمطييذلاف0رانلافاذهو.

يلسمرثكأانجرخألريفكتلايفاندةدشولو،دابلابربداسلارفكالةمعن

بسالإو.دذكلايفددختلاملسملاىلعاعساوانرتحلو5نامالانمرصملااذه

.6'مىلافنمانمحرنأىسعضرالايفنممحرنلف‘ءالىلامخنأدعب.
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"بئاسلانبءاطحتنعاريثكنبىيحمنععيرلا-٠٥
لوسرلاقنملنوردنأ:لاقف"ثراحلانبهللادبعدنعاك:لاق

«راَّتلانمهدعقمأًوتيفًادّسعتملعبذكنم”:لعهلا

ىنأةعذجًييأنبهللادبعلبقنمكلذلاقامم":لاق"ال:انلقلاق

نأينرمأاليمهللالوسرةلحهذه:لاقففئاطلاب'فيقتت

اهيأأ"و:تقانتويهذه:اولاقف،تثشكبوييأوبأ

تنشكئاسنيأأوَبَتأو:لاقف١ليللاداوسرظتناف.تنش

؛ليسرشَسف5انارحتيهللالوسرباندهعنإ»:اولاقف

لوسراي»:لاقفثرهظلادنعهيلعمدقو5«ااالوسرهيا

هذهد:لاقفانانأةَعذَجيفأنانإ:كيلإفيقثلوسرانأ5هلل

تئشنويبيأاوتأنأيرمأ٨"ىلعةلطهللالوسرةلح

:لاقوليللاداوسرظتنافؤستئشاهيأأوبتتفانتويبهذه:انلقف

وهوؤهللالوسرباندهع:انلقف،ةتششجناسيأأوسأو
دأألاديدشابضغلوهللالوسربذَتف،«انأزلازرح
هامنكردأنإف©هيلإابتهذإء"نالفايونالفاي»:لاقمث،هنم

١؛هامتئفنكدقو"الإهنايناتاكارأالد:لاقملإ«هقرحأوهالشثاف
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١“ةيَحهتتغدلف"هتجاحيضقيلةريطمةليايفجرخفه:لاق

.نم»:جهللالوسرلاقكلذلف.٧نالوسرلاهقرحأف»هتاتقف

»٠.رانلانمهدعقمأبيلفًدَمَمَسُم:يلعبذك

٧ ج٭د»٧٨٢

. لوآلاءزجلافهركذمدقت:)ريثكنبىبحنع(هأوق -١

يفلاقدمحموبأهتينكيفوكلايفقثلا:(بئاسلانبءاطعنع)هلوق_٢

ثرذنعثيرحنبورمعوىفوأيبأنباوسنأنعيورب"ةمئألادحأ:ةصاللا
ءناطقلاىيحمو(")ناداجخاو(١)نانايفتسلاوةعاشهنعيورو4ناخويهرلا

١ ١٦١يرواألانايفس:اهونيثدحلاحالطصانم:نانايفسلا)( _ )ه)٩٧

.ديسناكثيدحلايفنينمؤملاريمأ:هللادبعوبأرضمنمةانمدبعنبروثينبنم
.يسابعلاروصنماهدواروءةفوكاايفأدنودلو،ىوقتلايفوندلامولعيفهنامزلهأ

٨ةنيدملاوةكمنكسفھ١٤٤ةنسةفوكلانمجرخو77فكحلايلينألع

:بتكلانمهل{ايفختسماهبتاموةرصبلاىلالقتناوىراوتفيدهلاهبلطمث

نبالو«هتيسناتيشتظفحام:همالكنمو،ضارغلايفباتكوريبكلاعماجلا
١٥١دادنبخيراتيفهتمجرتو5هبقانميںاتكيزوجلا .))٩/

١٠-١٩٨ةنيع"نبلايفسوهيناثلاو ,مرحلاثدحم:يفوكلالالهلا)ه)٧

۔كلامالول:يفاثلالاق2ململاعساوةقثاظفاحناك،اهفيفوتوةكمنكسيكملا

١٧٤دادنبخبراتفهتجرو ٤ظافملاةركذتو٩ .٢/٦

_يتفم)١٦٧-(يرصللايمبًرلارانيد7ةملسنبدامح:اهناداخجلا)٢(
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طالتخالايفةبعشهنمعمسف{هلقعطلتخاوهليللكمتخبناك:يدهمنالاق

دلاخوميتشلهوةناوثعوبأوديزنبدحاولادبعوديجلادبعنبريرجو©نيثيدح
هقثو:بيذهتلايفلاقةئامونيثالثوتسةنستام:دعسنبالاق2هللادبعنبا

.هرمعرخآيفهطالتخاويدعنبالاق«يلجملاويناسنلاودحأ

نباثراحلانبةنادبعهنأهبشألا:(ثرالانبةللادبععم)هاوق_+

ليقوىةبحصهيبألوهليمشاهلايثرقلامشاهنببلطملادبعنبثراحلانبلفون"

تنبدنههمأودمحوأليقوضقاحساوأهتينك(ةحصهيبالواكارداهلنإ

يبلاهبينأو،نيتنسبلطيبلاةافولبقدلو٤ةيمأنببرحنبنايفسيبأ
«مهريغوبمكنبيبأوسابلاويلعونامنعورمعنعىورو،هكش:نلع

نرحرلادبعنبةلسوبأوراسينبنابلسوةنادبعوقحساهانباهنعىورو
عبرأةنسنابتاموةرصللانكسومهريغوزيزعلادبعنبرمعوييبسلاو

ثعشألانبامزهناافهلتاقوجاجحلاملخالثشألانباعمناكهنآلنينامتو

.ابتامفنامعىلاهنلادعبره

ةنلالوسرللماحلابسلانوفرمتأيأ:(لاق-لنوردنأ)هلوق_٤

لاؤسلااذهبدارأوأدمعتمهيلعبذكنلديدشلاديعولانعهرابخايفةلفغ

.ثلذببسنايبنممهيلعهيقليساممهعماسمءاقلاومراضحتسا

ةيبردلاينأمامإناكهنأيهذلالقنو2ةقثاظفاحناكاهي"وحنواهثدحموةرصبلا=

.«٥٠ءابلالاةهزنرظنا»ةعدتمملاىلعديدشواحيصفوًاهةق

ثيدحلاظافحنميرصبلايمضهجلايدزالامهردنبديزنبدامح:يناثلاو

١٧٩)ةتسلاةمالاذثئيداحأجرخثيدح....٤ظفح ةركذتيفهتجزو)٩٨

٩٥ظافحلا نداجلايفاولاقو٢/٣بيذهتلابيذهتو٢٧٦/١لادتعالانازيمو١|

زنمحرلااہمحراهنملكدحىلاةراشإ«رانيدلاومهردلانيباملضفلانماهنيبنإ»
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ىلعبناكلاامسابحيرصتلاهيف:(ةعذجيبأنبةنادبعلبقنم)هلوق_ه

.هريغدنعهبحرصمهدجأملوهنامزيف:لهللالوسر

ةفورعمبرملانمةليبقفاقلارسكوةثلثملاحتفب:(افيقثىنأ)هلوق_٦

الجرنأرمعنبةنادبعنعطسوألايفيناربطللام"فالخاذهومهدلبفئاطلاو

ينلاةلحلثمةلحسبل هيلعهنإ:لاقفةنيدملانمتيبلهأىتأمةلت

اولسرأواتيبهلاو"دعأف،تماطتساتثشةنيدملانمتيبلهأيأينرمأماللا

ضهللااقلطنا:اهنعةلايضررمعوركبيبأللاقنهوربخأفةننتعهللالوسرىلا

امكارأالوهاتيفثكدقهامتدحَونإورانلابهاق"رَحمحشهالتقافأئيتحهامتدحوناف

هاقرغىمفأةيحهتغدلفلوبيليالانمجرخدقوءادجوف2هاقرحأفهاتيفنكالا

"يلعبذكنم:مالسلاهيلعلاقفربخلاءاربخافثتعهيلاامجرمشرانلاب

ناك:لاقةدير"نعلماكلايفيدعنبالو«رانلانمهدعقمأوبتيلف7

ملفةيلهاجلايفمهنمبطخدقلجرناكوةنيدملانمنيليمىلعثيلينبنميح
كحأنأينرمأواذهيناسكهثَتَةنالوسرنإلاقوةلحهيلعومهاتأفهوج"وز

موقلالسرافاهبتطخناكيتلاةأرملاكلتىلعلزنفقلطنامثئامدوكلاومأيف

هتدجونإ:لاقفالحرلسرأمشهنلاودعَنذك:لاقفلعةنالوسرىلا

هقرختامفىنأهتغدلدقهدجوفرانلابهقرحأفاتيمهتدجونإوهقنعبرضافايح

.رانلانمهدعقمأوبتيلفادمعتملعبذكنممالسلاهيلعهلوقكلذفرانلاب

انلرهصىلايبأعمتقلطنا:لاقةيفنحلانبدمحمنبةنادبعنعيناربطللو

:لوقيةلمهتالوسرتمس:لوقيهتعمسفلميبلاباحأنمملسأنم
©بضنفةلتهللالوسرنماذهتعمس:تلق،ةالصلاينعيلالباياهبانحرأ

:لاقمهاتأاذفبرعلاءايحأنميحىلاالجرثمبمالسلاهيلعهنأمهثدحملبقأو

ةنالوسررمألةعاطوامم:!اولاقفتثشاممكئاسنيفكحأنأمالسلاهيلعينرمأ
ةفشةيالوسرنإلاقفانءاجانالفنإ:لاقفمالسلاهيلعهيلاالجراوثعبوةل
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رويغنعناكناوثةعاطوًاممسفكرمأنعناكنافكئاسنيفمكحأنأينرمآ

بهذا:لاقفراصنألانمالجرَثنبومالسلاهيلعبضنفكلمننأانيبحأفكلذ
مترانلابهقرحأمثشفهبرمافربقوتامدقوهيلاىهتنافرانلابهقرحأوهلتقاف

:لاقف7رانلانمهدمقمأوتيلفادمعتميلعبذكنم:ةنهللالوسرلاق

.اذهدمبهللالوسرىلعتبذكينارتأ

ةلحنكتملةلملانافهتابذكلوأهذه:(ةنالوسرةلحهذه)هلوق_ب

امنايناربطلادنعورمعنباثيدحيفمدقنامكاههبشتنكلووةلثتطهللالوسر

.همعرسانلاىلعسلفهمهويفهقدصىلعةرامانوكتلةلحلاذنتا

هانعموذانغتالا(١>وبتلاوةيناثةبذكهذه:(أوبتأنأينرمأ)هلوق٨

٠تجرخناهيلاعجرأىأهيلابوؤأاناكمهلمجافتئشكنوييأذنتأنأ

هنالليالاةلظبقنراامنإوهتماظيأ:(ليالاداوسرظتناف)هلوق_٩
ةروشملالوطورظنلاعاستانعولوسرلاثعبنعقيضيتقولانالو،تيملاتقو

.هضرغودعلاقداصيملفطايتحاومهرومأيفمزحوةنطفلهأموقلانكل

كابلاعجرأًامحرماهذنتأيأ.)تثشكئاسنيأأونتأو)هلوق-٠

.يدعنبادنعةديربةاورهيلعتاد!مكدعبألاهمار.هوىصقألاهضرغوهاذهو

. همساىلعفقأل:(الوسر)هلوق _١١

دبعثيدحيفمكرمعوركبوبأاه:(نالفايونالفاي)هلوق_١٢

.مدقتلاورنبهنلا

__ييمبسللللللللللاننللللناانانناراااااااااوا
نعهلوقوثتيبكل'تذغتا:الزنمكتأ“وبو(أوب)بردلاناسليفءاجو0

ةنيدملايفه:ثيدحلايفو،اذنتايأًاتوشةرصامكموقلآًوبتنأ»:لحو

هلزنأىنعمبهيفوهلو.اياهأاوروالزنمهءابأو،لزنملاوةءالملايأز«وبتلاانهه

.هيفهلنكمو

_٦.٠٥



. امكتظأاليأةزمهلامضب:(امكارأال)هلوق _١٣
ةالثتصكلذلاقاغاو‘هنأشمتيفكيأ:(ءاتيفكدقوالا)هلوق_١٤

ةظوفحميهو7ةيدمحملاةعبرلاىلعمجهتوابظعارمأبكترادقلجرلانوكم
لمتحموهرونمتينأالاةناىبأيواهبلعمجهتنمةبوقملاليجمتيضتقيلاحلاناكو
هتومبمهربخموهملعنمافرطمهلرهظأفيحولانمكلذمعومنوكينأ
مهريسمنملجعأهكأردايفنوعمطيموهيلامهريسمنافاهاربةمكحلاحارص

رهظيملىنملااذهلهلملفهتومدمبولوهوقرحمنأمهنمثدارافهنماوسلبدقو
.عاميجمهل

.ورمعنباةياوريفمكلوبييأ:(هتجاحيضقيل)هلوق_ه

. ىضفأيأ:(ةيحهتغدلف)هلوق -٦
ىلعرساجتيالفهريغهبربتميليأالاكت:(نالوسرلاهقرحاف)هلوق-١٧

ةلثمهنالوسرىلعنيباذكلاىلعديدشتلانمةصقلاهذهيفوحيبقلاهلمفلثم

عمانزلامعرحتنمثتصهنالوسرلاحنماودهعامبفيقثكسمتيفوىنمالام
..ملعأةناولصألاباحصتسابكسمتلايفيوقليلدمهلثهللالوسررارقا

م

س٦٠٦



۔ا

ثيغقلالوس۔:بلعيف

هتثيههتيلحمدارملاوبابظفلطاقساىرخأيفوةللالوسرةثيهةخسنيفو

مقيفةلخادطهنالوسرةفصاهيفيتلاثيداحالا:رجحنبالاق،هتفصو

.اريرقتالولمفالوهلثثتعهلالوقتسيلاهنأعمقافتالابعوفرملا

١١١).؟.ا
كلامنبسنانعديزنبراجنعةديبعوبأ-٣٣١

ريصقلابالو٢نابلا.ليوطلابسالفل|لوسرناك«:لاق

[ةنمينلاةفضباب]يفيراخبلانممارلاءزجلايفهتيلحتءاجو)١(
نبايثدح9:هظفلوهدنسوكلامنبسنأنعبابلااذهنمسداسل١ثيدحلاف

دبعيبأنبةميبرنعلالهيبأنبديمسنعدلاخنعثيللاينثدحلاقريكب
سيلموقلانمًةمبَرناك:لاقجرينلافصيكلامنبسنأتمسںفنمحرا

ططقدمجسيل{مآالوَقهمأضييأبسيلنوللارهزأريصقلابالوليوطلا"

:هيلييذلاثيدحلايفةيتاذلاهتفصوثثيدحلارخآىلا«لجرطلبمالو

نعنمحرلادبعيبأنبةعيبرنعسنأنبكلامانربخأفسوينبةللادبعانثدح
الونئابلاليوطلابىبيلثثفَةنالوسرناك:لوقيهعمسهنأكلامنبسنأ

ططقلادعجلابسيلومدآلابسيلوقهمآلاضيبألابالو(نماطتمنودب)ريصقلاب
رشعةنيدملاونينسرشعةكمماقأفةنمنيمبرأسأرىلعةللاهثمبطب"لابالو

.ءاضيةرعشنورعثءعهتلوهسأرفسيلو2ةناهائفوتفنينس

س٩٦٠٧۔



الو`طتطَقلادمحلابسيلومدآلابالو؛قَمْمألابسل٨"نماطتلا

ةنيدملابو"رشعكماقأفةنسنيعبرأسأرىلعهللا"هثعبطبَّسلاب

هتيلوهملريفسيلو'ةسنيتسناوهولهانتوو«"رشع
.ةلع"اضربةرعشنورشع

:قهمألاو،نوكيام"رصقأ:نماطتلماريصقلا:"عيبرلالاق

.ضايبلاديدشلا

:لاقديزنبرباجنعةديبعيبأنععيرلالق-٢٣٧٣
.تستنبيهولثمهللالوسراهجوزتاهنعهللايضرةشئاعتناك

الإاركهناسننمجوزتامونينسعسلتنبيهواهبىتباونينس

نيعبرأوايامهدمبتناعوةرشعنامتنبيهوخاهنعيفوويه

ىلصونبسمخوناينةنسناضمريفكلذوةيواعمنامزتيفوتوةنس

نشدحنوتسوةينامثاهنيدحوميقبلايفتنفدو،ةررهوبأاهلع

-هللادبعتعمس:ةرامع"نبنايحلاقةديبعوبألاقعيبرلالاق

عأديزنرباج:مارحادجسملابلوقيهنعلليضرسابعنيا

.١٦قالطلابسانلا

.ايدح٢٬٢يراخبلاحيسيفالو().
_٦٠٨ _



.كلامنبسنأهتومغلبديزنب"رباجتامامل»:نيصحلالاق

»؛هضرألالهأريختاموأ'١ضرألارهظىلعنمعأتام:لاقف

١"اضيرمتكلذدنعسنأناكو:ةديبعوألاقميرلالاق

.ثالثةنسيفكلذناكو":ةدحاوةمجأيفديزنراجووهتايف

“}نومبرأكلامنبسنأثيدحو"برألاةرجهنم"انيعستو

.«اثيدحت

اهيقفسابعنباناك»:ةديبعوألاقعيرلالاق-٢٣

ةرثكنمهيفامل""رحبلاهنومسيسانلاناكوهنمعأهنامزيفملعنماملاع

ات!"يلولسمللاقف:امصأعممويَناذدعقهنإليقوملسلانونف

«.هبكربخأىلفسلانبنرألاوةعباسلاءامسلانوداعنش

نبانعانغلب»:ةديبعوبألاق يف"فئاطلابتامهنأسابع

نيعبسونيتنئانباوهو"انيتسونامثةنسناورمناكلملادبعنامز

ةفعو"عروهليلعهللاقيهلدلوفتخف"هتيحلرتفصيناكوةنس

داجسلاهنومسياوناكو،ةمكرفلأةليلوموبلكيفيلصيناكو

. انبدح ٢٦٨ يراخبلايفهلو (٣)

٣٨ _ م۔ ٦.٩ -



ثيدحو"اثيدحنوسمخوةئامهنعهللايضرسابعنباثيدحو

نوعبسونانةررهنأثيدحو.ثيدحنوتسيردلاديعسيفأ

©ثيدحةثامواثيدحنونامتوعبرأديزنارباجليسارموثاثيدح

نذهفام.7.اثيدحنوناموةناع7ةدبعيفأثدحو

نوسمخوةمبرأوثيدحةلامتستلوهالوسرثيدحنمني٬زجلا

.عيرلاهاورامىوساثيدح

ةعبرأمهللالوسرنعيورامةدعنأينلب:ميرلالاق

بادآلايفيقابلاو6""لوُصألايفةئامسمخاهنم،ثيدح""فالآ

لجرةثامستةاورلانمهنعىورنمةدعامأو3"'رابخألاو

هانركذيذلاوءاهنعهللايضرنينمؤملا"1ةشلاعيهوا""ةأرماو

يفأنععيرلاىورامالخنب٬زجلانذهيفثيداحألاةدعنم

6هسفنبوههاوردوعسميفأنعوتماصلانبةدابعنعوبوبأ
عأهللاو

ج»«هخ«

، ائيدح ٢١٧ يراخبلاحيحصيفسابعنبةلادبعثيداحأو:ةدئاف )١(

٤٤٦ ةريرهيبأثيداحأو«اثيدح ٦٦ يردلاديعسوبأكلامنبدمسثيداحأو
» ولااختصار١٦.٢ رركتالبهثيداحأو ٢٦.٢ ىراخبلاثيداحأعومحمبو،اثيدح

. اثيدح ٧٢٧٥ رركملاعمحالصلانبنيدلايتتخيشلاهركذامىلعهثيداحأو

_٦١.



[آاطولايفكلاماضيأءاورثيدلا:(كلامنبسنأنع)هلوق-١

.ملسمويراخللاو

رهظاذإ:نإبنملعافمساةدحو:(نئابلاليوطلابسيل)هلوق_٢
.لوطلايفطرفمريغهنأدارملاو{ءاوسنمقرافوأهريغىلع

وه:عيبرلالاق.ةلمهملاءاطلاب:(نيماطتملاريصقلابالو)هلوق_٣

سبلو،تضفخناتنماطتوضرألاتنأمطامهلوقنمذوخأم،نوكيامرصقأ

ءاربلاةاوريفو،ريصقلاىلعراصتقالااهيفانإونيماطتملاركذانموقةناوريف
ينتنااذاو،رصقلايفطارفالادارملاو(نئابلاريصقلابالو)ملسمدنعبزاعنبا

ةميبرنعلالهنبديعسنعيراخبلايفو،طسوتلاتبثنيتلاحلايفطارفالا
هذهو(برقألوطلاىلاهنكل)يقهيبلاداز(موقلانمًةعبرناك)سنأنع

لواطتيالىتحةزحممهنآلهيلعدازليوطلايئاماذإناكهنادرالفةيتاذلاهتفص

مل:ةشئاعنعةفينحيبلنباىور،ىنعمهيلعلواطتيالمكةروصدحأهيلع
هفنتكاامرو،وقمهلاطالإلوطلاىلابسنيسانلانمهيشامدحأنكي
2ةمبثرلاىلاولكبسنولوطلاىلاابتستنهاقرافاذافمهلوطيفناليوطلانالجرلا

قوفوالوطبهاذلابسبلهثثتمةنالوسرناكيلعنعدمحأنبةللادبعلو
،لوطلايفمهلعدازيأملاوة۔جعملاحتفب(مهرمع)موقلاعمءاجاذاف{ةمبرلا

ىربكلذنأوأ«هنمعنامالوذثنيحةقيقحالوطهلهناثادحابكلذلهو

ذإ»:)لمتهلوقوحنىلعهتقلخلصأىلعقابهدسجونيرظانلانيعأيف
.يناثلااهرهظأنالاتحا«مهنيعأيفكللقيواليلقكنيعأيفمتيقتلااذإمومكيرب

ءاليلقمكنيعأيفمتيقتلااذإموكبرثيذإو»:اهصنو٤٤لافنألا)١(
۔«رومألاعجرتةناىلإوزالومغمناكارمأهنلايضقيلمهنيعأيفكلتدقبو

٦١١_



اهرخآةنكاسيماهنيبءاملاوةزمهلاحتفب:(١0)قبمألابسبل)هلوق٤

.صجلانولكضايلاديدشيأ:فاق

هضايبطلاخيامإوةرمسلاديدشالويأ:دلب(مدآلابالو)هلوق_ه

برشمضيبأيأ:!نوللارهزأ)سنأنعةميبرنعنيجيحصلايفو،ةرجلا
:يلعنعامهريغومكاحلاويذمرتالو،رخآهجونمسنأنعملسميفامكةرمحب
.نينوللادحأنأكتولبنولُطلخ:بارشالاو{ةرمحهضايبًابرىمضيبأناك

ريثكتالناكد"دشاذاف\فيقختلابةرمحببرشمضايب:لاقي،رخآلام

.ناولألانسحأوهوةنلابلاو

.لادونيعلانوكسومجلاحتفب:)دعلاططقلادعجلابسيلو(هلوق٦

.جنزلاوةثبملارعنكيوتلبيأ،زىئكتيودسجتييذلاوهورعشلاضبقنم:ةلمهم
، رهشألاىلعىلوآلاةلمهملاءاطلاوفاقلاحتفب:((")طلطقلاو)هلوق _٧

. دعلديكأتوهف.اوتلالاديدش:اهرسكزوجو

.رعشلاوه:ةدحومارسكوةلمهملانيسلاحتفب:(طيسلابالو)هلوق-٨
.لبةطوسلايفالوةدوعجلايفةاهنبسيلهرعشنأدارملاوڵلسرتسماطسبنملا

:ةعيبرنعيراخسالناوريفدازدقو،اهطاسوأرومألاريخوامنيباطسوناك

هه:ليقويةقرزيفضايب:ةقه"لاوىهلا(قهم)ناسللايفءاجو)١(
قهمألحرو،هوحنوصجلانولكنكلوةرمحالوةرفصهطلاخمالجمسضايب

نكيملورهزأناكهنأكهللالوسرانديسةفصيفو{ءاقهمةأرماو

.قهمألاضييألاب
ططقرعشوططتقلجر:لاقي«يجنزلارعش:ةغللايفءاجامكططقلا)٢(

:ططقوطقرعشو،طاطقوطاطقأوتاططقونوططقعجلاو٠ططقةأرماو

دحأوهو.هرعشًَططقدقو4ةدوعجلاديدشيأ:ططقدمحو(رصقدعح

.فيعضتلاراهظابلصالاىلعءاجام
_٦١.٢ _



:يرشخمزلالاقو،حرستيأنكستوميجلارسكبرمشلالثجةر:سنأنع
هلوسربىلاعتةننانسحأدقو{هتطوبَسمجعلاىلعورعثلاةدومجبرعلاىلعللانلا
.لئاضفلانمفثارظلايفقرفتامهيفعمجو-لئامدلا

. هلسرأيأ:(هثعب)هلوق -٩
ىلعباخااذهوليقؤاهرخآيأ:)ةنسنيعبرأسأرىلع(هلوق٠-

رهثيفذلوهنأروهجلادنعروهشملاو{هيفدلودقيذلارهشلايفثمبهنأبلوقلا

فصنوةنسنوعبرأهلنوكياذهىلعف،ناضمررهشيفثبهناولوالاعيبر

يدوسملالاقنكلىربجوأركلاانلانيمبرألاقنمفڵفصنونوثالثومسنوأ

نومبرأثمبنبحهلنوكياذهىلمف،لوالاعيبررهشيفثمبهنأربلادبعنباو
‘امونورشعوليقو{ماأةرشعوةنسنرومبرأهلوثعبليقو&ءاوسةنس

.ذاشوهوناضمريفدلوليقو

ةناورهبتحرصامكنينسرشعيأ:(ارشعةكمماقأف)هلوق_١
لسرميفمدقتدقو،يحولاعباتتدمبمهتماقاةماقالاهذهبدارملاو،انموق

،نينسثالثليفارساهعمنرقو،ةنسنيعبرأنباوهوثعب:لهنأةديبعيبأ

ثمالسلاهيلعليئاربجهعمنرقوليفارساهنعلزعمشءيدهيلعلزنينكيملو

ةلثتمهللالوسرتامثةنيدلابنينسرشعوةكمبنينسرشعنآرقلا:هيلعلزنف

ةرشعثالثةكمثبل:سابعنبانعيراخبالو.ةنسنيتسوثالثناوهو

ةرشعثالثلاقنمنأبعمجو«نيتسوثالثنباوهوتامونمبرألثعبوةنسم

لوزنويحولاةرتفدمبامدعارشعلاقنمو«ةوبنلابكلملاهءاجاملوأنمدع

.ثدلااهيأا

. ةاورلاقافتابكلذونينسرشعيأ:(ارشعةنيدلابو)هلوق _١٢

سأريلع:انموقةباوريفو:(.ةنسنيتسنباوهوةناءافوتو)هلوق_؛٣
يبالسرميفمدقتذقوثطقفنيتسشاعهنا.هحبرصوثاهرخآيأةنسنبتس

-٦١٦٣



نيتسوثالثنباوهوتامهنأيراخبلادنعسابعنباثيدحوفنصملادنعةديع

فةشئاعثيدحيفهلثمويةنسنيتسواثالثشاعهناسن1نعملسميفو،ةنس

،اهدحأحيحصلانوكينأدبال:يليعامسالالاقو،روهجلالاقهبونيحرحصلا

.ركلاءانلابمهريغعمجو

ةبيشنأينعي:(ءاضيبةرعشنورستعهتيحلوهسأريفسبلو)هلوق_٤
نعتباثنعدمسنباىورثكلذنملقأناكلبردقلااذهغابيملللط
ناموأةرشععبسالإهتيحلونمهسأريفناكام:سنأ يراخبلايفوڵةرشع

يفناك:سنأنعملسميفو،ضيبتارعشهتقفنعيفناك:رسبنبةللادبعنع

هسأريف"تددعام:سنأنعتباثنعديمحىربةنادبعلو،ضيبتارعشهتيحل

.عأةناونامزألافالتخافلتخاهرابخأنأبعجوةرعشةرشععبرأالإهنيملو
يضرةشئاعتناك)هلوق-١ه .رخآلا(ةملمةنالوسراهجوزتاهنعةنا

نملمفهنألةلنتعهلئامجشنمهنألانههركذو4حاكنلاباتكيفهحرشمدقت

رطوثيحهعضاوتةدشوهبناجنيلوهقلخنسحىلاةراشالاهيفويهلامفأ

لهأهيلعامفالخعستتنبيهواهبلخدمث'نينستستنبيهنمجوزتلهسفن
فينعقلخاذناكنمنأىلع،لاحلااذهلثمنعةفنألانممظاعتلاوربكتلا

نسحنعينتهعماهتنانثمطاوهباهثتتفئلافءراغصنانمالضفرابكلاعابطهنعرفنت
تاولصهنطابوهرمأرهاظيفكلذكوهامك،هرمأنطابيفهتريسليمجوهترع

.همالسوهيلعهنلا

اذهيفةشئاعثيداحأيأ:(اثيدحنوتسوةينامتاهثئيدحو)هلوق-١
معتللاحلاعستيملوادجةريثك(١دنسلاريغيفهثيداحأوددملااذهتنلبدنسلا
«بترملاىلاكلذرمأانيقلألب،هداسفنمددعلاةحصملعنىتحةاورلاثداحأ

.كلدبىرداوهف

. اهنعةنايضراثيدح ٢٤٢ يراخبلاحيحصينالو )١(
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ةدعينأخويشدحأوهو{ساسعناةذمالتدحأ)ةرامعننابح(و

«ديزنبرباجرجحيفأشنيذلامتيلانابحنبةرامعدلاونوكينأهبشيو
٠اريخالضافناكوهرافسأفهحاصناكو

زئاسبمهنمملعأهنوكينانيالنفلااذهبمهلعأهنوكو&(١)قالطلاماكحأبسابع
سابعنبانعءاجدقو،ضرألالهأملعأهنأسنألوقهيلعلدياكنونفلا

!اودصقولديزنبرباجمهعموانيلإنوجاتحيفيكقارملالهألايع:لاقهنأ
٤سانل١ملعأديز:رماح:لاقهنعهنلايضراضرأهنت-رو(هلعمهعسوهوحن

كفعأوةلعمكاضقأوديزكضرفأ:ةنهلوةك)قالطلاسانلاملعأ(هلوقف

:ةيصوصللامهلو{هباوقصتخاامريغفاعساوًاملعءالؤهلناف«ذام"ممارلاولالجلا

رحلاينأنباشاخدمللانبا)ثالامنبنيحلا(و.هنيعبءينلاكلذفمهريغىلع

ةزمحيبأبحاصيكملايربلانيصحلانبيلعرحلايبأدلاويميمتلايربنعلا
امعوكلامهوبأناكوةرصبلابرعنمنيصحلاناكو2ةللاهمحرفوعنبراتخملا

ينلاىلعكلامهنباووهشاخدلادفو0نيباحصشاخشمللاهدحوسيقوديبع

رضمهدجنعنيسحلانبانسحلانعهيبأنعذاعمنبيمانبذاعميدرةلال

ايتأناديبعوسيقهيمعوكلاموهيبأنعرحلايبأنبنيصحنعناسحنبا
باتكاذه):تميبلاهيلابتكف2مهفيبنمالجرهيلااوكسنفملعينلا

هجرخأ(كيديأالإمكيلعينجيالومكريغةريرجمنوذخاؤتالكلاومأوكزامد

نم«هدنمناينعي«نرخاتلاضمباور:معنوالاقوىمعنوبأوهدنمنا

دنسمىلعةيشاحلاهذهنملوآلاءزجلايفةلصفمةمجرتديزنبرباجل)١)
نباعببرللويميمتلاةعركيأنملسم:ةديسعييألاذكو1باحنعيبرلأمامالا

مةينورابلاراهزالاةمبطجب١٨٢٦ةنسعطلوألاءزجلاو2مهنعةلايضربيبح
.تلاثلاءزجلااذهةمدقميمهتاجرتركذنسو
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:رصننرعنيسحلانبنسحلالاقف«هيففحتوهيبأنعىنملانبذاعمثيدح

ينبنملجرنعاضيأفنصو3نيصحلانبارحلاوهامإو ينبنملاقفمهمع كمهف
ًايمبات_.ريصحلاناكو&باوصلاىلعمهمعلاقوشاخشلانبكلاميفهركذدقو

نباسنويوريمعنبثالملادبعهنعىوروثسابعنباوةرمسوهدجنعىنور
.متاحوباهقثوديع

ىنممبامهالكو(ضرأآلاهجو)ةخسنيفو:(ضرألارهظىلع)هلوق٨

.نييمدآلانمءايحألانعةنانكوهودحاو

سنألاقاهبأنيصحلاكش:(ضرألالهأريختاموأ)هلوق٩
هنأىلعلدتةيناثلاةلاقملاوهنامزيفضرآلالهأملعأهنأىلعلدتىلوألاةلاقلاف

.نيتداهسكلاىدحابسنأهلدهثلجربكيهانومهلضفأ

هذهلاقفرباجةافودنعيأ:)ًاضيرمكلذدنعسنأناكو)هلوق_٠

اهمناسنالاناف2قحلابعدصلاىلايعادلاهضرميفةلاقملا هتحصيفيراديناك

هلوةف©اهتافآوايندلاقئالعنمصلختلاىلايعادلاهنألهضرميفيراديالهناف

.ةارادماىننيوهقدصدكؤيلاحلااذهيفثلذ

سيلدحاوعوبسأيفيأ:)ةدحاوةممحيف(هلوق-١ ،تامَوب"الااهنيب

ىلصو،ةرصبلانمنيخسرفىلعكلانهنفدوفطلابهرصتقبسنأتومناكو

ناكةديبعابأنإليقامقدصثيرباجدعبسنأتوهف«يبالكلاكردمنبنطقهيلع

رفعجورباجدنعهيفكيامدحوهنأريغراجهكردأنمكزدأدقهنأوايمبات

امأونبيعباتاناكفرفعجورباجاتمأف٤معهذخأرثكأناكو&مهمزالفراحصو

ىباتكلااذهثيداحأوادنسمهيفهلركذو،يباحصهنأدمحأدنسمىنفراحص'

.باتكلااذهريخيفيهفهخويشةقبنعهتاياورامأو«ديزن7اهلاغ

دمحأمزجهبوحيحصلاوهاذه:(نيعستوثالثةنسيف)هلوق_٢

تسةنمةيبرغملاريسلايفو،ةئاموثالثةنسدعسنبالاقو،راجةافويف
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دقوهنعةلايضررمعةفالخنمنيتنسندلودقىلامتةناهمحرناكو«نيمست

.سنأةافويففالملامدقت

ةرجملانافهببسمىلاببسلاةفاضإهيف:(خيرأتلاةرجهنم)هلوق_٣
يضرباطخلانبرمعيمالسالاخيراتلابتكنملوأويمالسالاخبرأتللببس

:لاقاوخرأامو:رمعلاق،اوخ"رأهللاقفامويهاتأالحرنأكلذو،هنعةللا

اوخرأفهنلاونسح:رمعلاقاذكواذكرهشفًارمأ.بتكتمجاعألاهاعفتءيش

طحتقلابنوخرؤيامنإومولعملصأىلاخرؤتالثلذلبقبرملاتناكدقو

ةلنتمهللالوسرناعأضعبهنعهنلايضررمعرواشف‘مهلعنوكيلماعملاو

ةننتصةنالوسرثمبمنمهوبتكا:مهضعبلاقفنوخرؤيىتمنموخيراتلايف

نمسانلافرصنمهنافمرحلانمهوبتكالبمهضعبلاقوهترمنممهذعبلاقو

ةرجملالقنمخيراتل١فهوهدقفمرحملاىلعاوةفتاف‘مارحرهشوهومهجحح

مدقولوآلاعيبريفرحاه:ةنلالوسرنأكلذو«ةليلةرشعينتثاونرهشب

.ملعأهلاوهنمتاخةليلةرشعيننالنينثالاموبةنيدلا

هرمقكردليالرحبلاف،هملععاسناليأ:(رحبلاهنومسي)هلوق_٤

عونلاوهونفمجنونفلاو{)7ن١لعثلذكو«هثامردقتعاطتسيالو

٠هعاونأملعلانونفوءىشانم.

%-.............

ةوبنلارصعيفأشنو(٦٨ھ.ق٣)ةكمبسابعنبةللادبعدلو)١(

١٦٦١٠نيحبحملايفهلو0ةحيحصل١ثيداحألاهنعىوروةلوسرلامزالخ

:دومسمنبالاق{هرمعرخآفهرصبةزكونيفسوؤولجلايلععمدهشو\اثيدح.

عمجأناكاسلجم"تيأرام:رانيدنبورمعلاقو،سابغنبانآرقلانامجرتمع

,رمشلاوباسنالاوةيبرملاومارحلاولالحلا،سابعنباسلجمنمريخلكل
مهعئاقووبرعلامايألسانوباسنألاورعشللسابعنبانوتأيسانناك:ءاطعلاقو
=ظفملايفًةئآناكو2نوؤادياممهلعلمقإالإمهنمامف{ملعلاوهققفالسانو
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.لاقڵ|ثدلكبرةمعنيامأوةمعنانثدحتاذهحلا:(ينولس(هلوق_٢٥

:لاقريبجنبديعسنعيلذهلاركبيبأنعيفوكلايلعنبدمحمانربخأوعيبرلا
كارجااملاقهيفباجأالاءيثنعسابعنبالأسيالهنأقرزألانبايأرال

هيفت۔جأالاءيشنعلأستالكارألاققرزألاناايكاذامولاقسابعناال

لاقملعيالامبمناكتلجروهدنعاملعمتكنمعينربخأيدنعملعوهكليولاق

ةنلادبعنبهنلاديبعلاقو{ةكملاانيتوأتيبلهأانإمعنلاقهملعتهبلوقتالكف

هيلاجيتحامفهقفوهقامملعبلاصخسانلاتافدقسابعنباناكةبتعنإ
لوسرثيدحنمهنقبساميملعأناك؟دحأتيأراموليوأتوسنولحوهيأرنم

الوهنميأريهقفأالو3هنمنانعورمعوركبيبأءاضةبالو،هنممعةنا

َيقثأالوهنمةضيرفالوباسحالونآرقلاريسفتبالوةيبرعالورعشبملعأ

امويوهقفلاالاهيفركذيالوامويسلجبناكدقلو،هنمهيلاجيت>اامفايأر

سلحطقاملاعتيأرالوبرعلامايأآ.ويورمشلاًاموبويزاغلاامويوليوأتلا

.نباثيللاقوىاملعهدنعدحوالاهلأسطقًآلئاستيأراموثهلمأطخالاهللا

مزلسوواطلتاقميلسيبأ باحصأنمرباكألاتكرتوسابعنباينعيمالفلااذهَت

اذاغليهنالوسرباحصأنمالجرنيعبستيأرينإ:لاقألمةنالوسر

.سابعنبالوقىلااوراصرمأيفاؤرادت

.ةنتفلاتمقواملهنأكلذو،فيقثدالبيهو:(فئاطلابتام)هلوق_٦

دحتوسابعلانبةنادبعلحتراناورمنبكلمادبعنيبوريبزلانبللادبعنيي
.ناعيابياهيلاريبزلانبةنادبعثعبف،ةكماولزنىتحاهئاسنوامهدالوأبةيفنحلانبا
ااحاحلإيلعةلأويبأف،كريغلالوكالضرعنالةكنأشوتنأ:الاقوايأف

:اهعلطميتلاهتديصقةعيبرينأنباهدشنأ=

(ركبمدانتنأمعنلآنمأ)
.تبنوناميهوةدحاوةرمياهظفل
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ىلاليفثطلاابأاشع{رانلابامكنقرحالوأنيابأتل:لاقيايفامهللاقفاديدش

اولخدففالآةمبرأبدتناف،لجرلااذهنمأتالانإ:الاقوةفوكلابمراصنأ

رادلخدىتحابراهقلطنافريبزلاناوةكملهأاهعمسةريبكتاوربكف،ةكم
سابعنباىلأاولاممث،تيبلابذئاعانألاقوةبعكلاراتسأبقلعتلاقبوثةودنلا

ىتحمهبطاحأفبطحلاعمجدقدحسمانمبيرقروديفمهواهباحصأوةيفنحلانباو

باوبألانعهورخأف،دحأمهنميؤرامهيفعقتراننأولردلاسوؤرغلب
رَذ:سابعنبالاولاقو هنلاهمرح"مارح“رلباذهال:لاقف،هنمسانلاحبزانأ

ناواولمحتف،انوريجأوانوعنمافةعاسمعينالالإدحأللجوزعةناهلحأام
ايارسلانإ{ةيرسلاهذهتمنغامابندعبهرستمنخغام:ليحلايفيدانيايدانم

ءاشاماوماقأفىنممهولزنأىتحمهباوجرخ2انءامدمتمنغامنإوةضفلاوبهذلامنغت

ىتحاميأالإثبلاغسابعنبةنادبعضرم،فئاطلاىلامهباوجرخمةلل
يفلخدفضيبأرئاطلبقأف،ةيفنحلانبدمحمهيلعىلصف0ةنعةللايضريفوت

:ةيفنحلانبالاقبارتلاهيلعي"وسادفزهعمنفدىتحاهنمجرخاهفهنافكآ

.ةمألاهذه؛ربخمويلاهللاوَتام

ثالثةنسليفو«نيعبسةنسليقو:(نيتسونامنةنس)هلوق_٧

.بيرغلوقلااذهونيعبسو

نيعبسوىدحاناليقو:(ةنسنيعبسونيتنثانباوهو)هلوق_٨
«ةنسةرشعثالثةفينلاينوتامهلناكليقو،ةنسنيعبسنباليقو،ةنس

:كلذيفلاقنهرمعرخآيفيمعدقناكو،ةنمةرثعسمخليقو

:روناهنميلقويناسليففاهرونينيعنمةلاذخأينإ
ُروثأمفيسلاكمراصيمثيولخديذريغيلقعو"يكذيلق

بيطلانمةرفصلارثأاهيلعلمجيأ:(هتيحلرثفصيناكو)هلوق_٩
لالهالايفرمعناثيدحيفكلذيفليقاموبيشلابيضختيفمالكلامدقتدقو

.ةكمنمجحلاب
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وبأيمشاملاساملانبةلادبعنبيلعوه:(ادلوفلخ)هلوق_.
هجوىلعنملمجأثيدحلاليلقةقثدعسنبالاق{دمحمابأىنكي«نيبساصلاكولملا

{ةدحسفلأموبلكدحسيناك:ةليمحيبأنبلاق.نيعبرأةنسدلوىضرألا

.ةئاموةرثععبسةنستام:ينيدملانبالاق

:(ثيدحفالآةمبرأرلثثتظةنالوسرنعيورامةدعنإ)هلوق_١

حاحصلالهألواحانهاهنمو6عوضوملاوفيعضلانوداهنمحيحصللرصحوهو

ملسمويراخبلاكثيدحفالآةعبرأىلعمهبتكنوكتنأنسحلاىرحتينمو

طاقسإعمفالآةمبرأىلعىوتحادقاهنمدحاولكناف،ةجامنباودواديبأو

.اهريغوفاعضلانمليقاماهفليقدقفكلذعمو،(\)راركتلا

نعتلزنواهطرشاهفالخأثيداحأملسمويراخبلاىلعةعامجكردتسادقو

يلعآضيأىتثمدلادوعسميبآألو«كلذيفينطقرادلافلأدقو2هامزتلاامةجرد

:رجحنبالاق،كاردتسادييقتلانملطلاءزجيفيناسنلايلعيبألوككاردتسا
كهضعبيفملسمهكراشنإو«يراخبلاباتكيفاممكلذنمانلعمتجاامةدعو

ًائيدحنوثالثونانثاوهوثاهبرختىلعملسمهقفاواماهنم«ثيداحأةرشعوةثام

ابنعباوجلايفذخأمثكاثيدحنوعبسوةينامتوهو«هجبرختبدرفنااماهنمو
.اليصفتوةلمج

نم؟حص:دمحألاق«فولألانمنيتناتغلبدقفتاعوضوملاوفاعضلاامأ

دمحألاقو،افلأنوسمخرسكلا:هريغلاقو\رسكوفلأةئاعسثيدحلا

نيسمخوفلأةئاعبسنمرثكأنماهتيختناثيداحأدنسملايفتعمجدق:اضيأ
رافهيفمتفلتخاامفافلأ ليعامسانبدمحملاقو،ةجحسيلفهيفاودبتملاموهيلااوعمج
فلأةثاتسنمهتجرخةنسةرثعتسيفحيحصلايباتكتفنصو:يراخللا

تغلبفاهفر"ركلاطاقسإعميراخللاثيداحأحالصنبايقتلا‘دعو)١(

ربعهنكلثهحرشيفيوونلاندلايحمخيشلامزجكلذبوءثيدح...
.٤٠٠٠وحنرركملارينبهيفامةلمحو:هلوقب
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ثيداحألاعيمجنآبنالوقلاةد"رو.ىلاعتةللانيبويبيفةححهتلعجوثيدح
هثيدحفلأنومبرأدمحأدنسمعيجوافلأنيسمخغلبتالبتكلايفةدوجوللا

نوسمخوفلأةئامبسثيدحلانمحصلوقيفيكف،ةرركمفالآةرشعاهنم

نأف©ةجحبسيلفهيفدجويملام:لوقيمث،افلأنيسمخغلبيالهدنسموافلأ

؟فلأةئاهعسم

.نوتملاالقرطلاددملااذهبدارملانأببيجأو

دارملاو،ةميرثلالوصأيأ:(لوصألايفةثاعستاهنم)هلوق_٣٢

.ماكحألاونايدألانماهريغودئاقملانمةعيرشلاماكحأبقلمتيامعيمجلوصألا
.ثيدحةثايمخيفاهراصتخاوثيدحفالآةعبرأيفةعيرسلاةلدأطسبليقو

.مراكمىلعكلاوهفلوآلاامأ:(رابخآلاوبادآلايف(هلوق_٨٣

.اهئايبنأوةضالاممألانعرابخآلالوانتيفيناثلاامأو،تافصلادماحموقالخألا

.رومأيفةلبقتسملالاوحألالوانتيوكلذهابشأوضرألاتحتوءايلاقوفامعو
.ةرخآلاوايندلا

ىقأدقنوكينأهبثيفلاجرلاامأ:(ةأرماولجرةئاهعستف)هلوقف_٤

يوردقفءاسنلاامأو،ةباذلادسأبهيلعفعالطالاءاشنمومهبلغأوآمهعيمجىلع

ىلعراصتقاللىنمالف،باتكلااذهيفنهضمبركذوريثكددعنهنمةلفهنع

,متيالفكلذعمو،ةلورلايفيملعهنعنرثكلاركذديربنأالإ(١)ةشئاع
رثكأناكنمءاسنلايفلبنيرثكماوناكلاجرلانمةئاملاعستلاسيلذإرصحلا

.ملعأةناومهضعبنمةاور

نملوم٦ءامسأاهتخآلواثيدح٢٤٢يراخبلايفةثناملنأانركذ)١)

.نبارمعتنبةصفحلو«٧ةيلالملاثرحلاتنبةنوميملو،١٦ةملسمأةيمأيبأتنب

«٣ةيراصنألاذ"وعمتنبعيرللو،هةيراصنألاةيطعمأةيسنلو،هباطللا

=شحجتنببنيزو،نايفسيبأتنبةلمرو(ديمسنبدلاختنبةيمألو
_٦٢١ ۔۔



(بيترتلاباتكنميناثلاءزجلاممت)

همركوهنعهللاءاشنا٨7ثلاثل١ءزجلاهنيءاشنإهولتي

عيرلادنسمحيحصلاعماجلاىلعهتباتكانلىنستامرخآاذه

ثلاثلاءزجلاميكلذو.بحلاثيداحأنمحيحصل١فبيحنا

عباوتحرشيفعبارلاءزجلايلامتةللاءاشنإهولتيوحرسلانم
بترملااهقحلأوهفلاخنملععيرلااه"جتحاثيداحأيهو«دنسملا

مالسااوةالصلاوهدمحقحةللدجاودرفمءزجفاهلمحوباتكلاه

هحصوهلآودمحمانديسىلع

4

بانجنمانيلاتلصوةخسنيفاهبانرفظناثيدحةيناملاخسنلانمطقس
يلعهتايحبهبةناانتمشيفطأفسوبنبدمحمانخيشةمألابطقوبهذلامامإ
نأانببحأهلضفوهبلطوملعلابابيفيناثلاونآرقلاركذيفامهدحألوألاءزجلا
.ةدئافللًاميمتنانهاهاهحرشبتكن

مأو{لضفلامأةبابأو{لاطيبأتنبيناهمأةتخافو«ةملسينأتنببنيزو=

سيقمالو0ةيراصنالاملسمأو،ةثئاعةدلاونامورمأو،ناحلمتنبمارح
نملكلدحاوثيدحو«ناثيدحءاسنلاءالؤهنملكلةيدسألانصحمتنب

تنبةميبثسوثةيفقثلابنيزو5.ةيراصنألاسيقتنبةلوخو2مازختنبءاساتخ
تنبةيفصو0يحتنبةيفصو،هيرماعلاةممزتنبةدوَسو4ةسلسألاثرالا

كيرس:مأو،نينسملامأءارهزلاةمطافو،ةيرهفلاسيقتنبةمطافو{ةيردصلاةبيش

)٣٢٦(يراخبلاحيحصيفءاسنلاثيداحأةلمج،ةيراصنألاءالملامالو{ةيرماملا

.اميجنهنعواهنعةنايضراثيدح٢٤7اهنماهدحوةشئاملاثيدح
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نآرفلالينمىفءامام

نعةزرهينانعديزنبرباجنعةديبعوبا_٢٧٣؟
=._-.٨...س۔٤-..-١١٢١ههتلااك١م الو.اليترننهلترفنآرشلاتأرقاذإد:لاقهلجهللالوسر

٠ - - . 6 - . ¡. 2.2 .«هرثكألةكئالملاعمستنأبجيهللانياف"هباوُشَسَت.-

ججهج+

. هتءارقيفتذخأاذإيأ:(نآرقلاتأرقاذإ)هلوق _١

نكمتيشيحبفورحنييبتوةدؤتىلعهأرقايأ:(اليترتهلترف)هلوق_٢
ةزواجيريغبنييبتلاو.اهفلثمزتلا:ةءارقلاليترتو«اهمهفواهعامسنمعماسلا
ضفخوهليقو،فوقولاظفحوفورجلاجراخمهياعرليترتلاليقو،(١ا)دحلل

ناكوتللهنأهريغوفنصلادنعةصفحثيدحيفو5ةءارقلابنزحتلاوتوصلا

سنأتلأس:ةداتقلاقو5اهنملوطأنملوطأنوكتىتحاهلتريفةروسلاأرقي
باحتساللليترتلابممألاو3("اأدمهدعناك:لاقفلقمينلاةءارقنعكلامنبا

.هيناعممهفتويراقلاربدتهتدئافوءاذملارثكأدنع

. » ليترتنآرقلالثتروه:زيزعلاباتكلايفو )١(

انثدحميهربانبملسمانثدح:[ةءارقلا"دمباب]يراخبلاحيحصيفو)٢(
يبنلاةءارقنعكلامنبسنأتلأس:لاقةداتقانثدحآيدزآلامزاحنبريرج

زراورمعانثدج:وهو.ولتيامثيدحلااذهحرشيو2ادمهدمناك:لاقفنل
:الويبلاةءارقتناكفيكسنأَلبثاس:لقةداتقنعماهانئدحمصاع
دعو«ههامسب»'د>خمحرلانمحرلاهللامسب:ارقمث{ادمتناك:لاقف

٤.محرلا»ادعو«نمحرلا>

_ ٣م٢×



لكراذإوهيلعةفحخأناك(١ا_“ذتهاذإنمسانلانم:لاقفك'لاملتمو

فخمامومهتاجردردقىلعاذهيفسانلاو:لاق{نسحمالنمسانلانمو{أطخأ

يفنآرقلانومتخياوناكمهنأفلسلانمةعامجنعيوردقو{عساولكومهيلع

."ذهلابالإىنأتيالاذهوةمكر

٨ءانغلاهشيادمةءارقلابتوصلااودمتاليأ:(هباوتننتالو)هلوق_ج

نعةرابع("»يجزتلاو،بيرضتلاوعيآجرتلالمشيفلثسرتلايفطارفالاوهو

دمنعةرابعبيرضتلاو4ناجلآلاںاحصأةءارقكقمللافتوملاديدرت

.هنىسحتوتوصلا

.بحسةنلانأهلوقبللعو4يفتلانعىهنوليترتلارمأعهنألصاحلاو

يننتلانودليترتللعمتستةكئالملانأديفياذهو:هركذلةكئاللاعمسننأ

رثكأعللاىلعو،بولطممهروضحنافعنملايضتقيكلذو«هنعنورفنيمهناف

.نآرقلااونيزه:هيفثيدحاوجتحاوىاشلاوةفينحوبأفلاخو9ءادلا

: اذههذهنآرقلاةذه:ةءارقلاةعرسوعطقلاةعرس:ذنملا )١(

ثيدحيفو.(بلخلابةءاشألا"ذهك):دشنأوهدرسييأ:اذهثيدحلاذيو

؟رع"تنلاةذبكاذهأ:هللامف4ةلبالالثمفلاتأرق:لحرهللاق:سابعنا

: تلق\ردسلاىلعهيصنو،رهسلايفعرست!كنآرقلاةءارقيفعرتأيأ

.عاطق:ذاهذهفيسو«هطق:ادحفيسلابهذهلاقيعطقلاذهلاىنمملصأو

نبامدآاتح:هثيدحو[عيجرتلاباب]سداسلاءزجلايراخبلايفو)٢(

ةلثتعينلاتيأر:لاقلفغمنبةللادبعتعمس:لاقيبايإوباانثدحةبعشانثدحسانإينا

,حتفل١ةروسنموأحتفل١ةروسأرقيوهوهبريستيهوهلمحواهتقانىلعوهو١رقي

وأةءارقلايفقلحلايفتوصلاديدرتعيجزتلاف.عجريوهوارقيةنيلةءارق
.هودَشفماجلاعيجرهنمو(ءاننل١وأناذألا
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.!انمرسيلفنآرقلاٌنفتيلنم»:هيفرخآو«(١)كناوصأب

:اضيأليترتلايفنوكيلبينتلايفرصحنيال(توصلانييزت)نأباوجلاو
هريغنعهبٍننتسيملنمنأءانمف(انمسيلفنآرقلاب'نفتيلنم)هلوقامآو
:ليقو&تيننتساوتبناغتوتيشنت:لاقيمهبارضأوىراصنلاو.دوهلابتكنم

نذأام):رخآثيدحيفارسفمءاجدقو«انمسيلفةءارقلابرهجملنمدارأ

هلوقلريسفت(هبرهج)هلوقنا:ليق(هبرهجنآرقلابىئننتي"ينلهنذاكهيلتا
اذإوت.كراذإنابكراابىًشنتتبرملاتناك:يبارعألانبالاق2(هبىنتي)

نوكتنأتلعينلاةبحأنآرقلالزاملف،اهلاوحأرثكأىلعوةيذفآلايفتسلج

رقلاب2")ماريح لابينتلاناكمن .نآرقلاَةوالتكئانغناكماولمج]:هانعمو،نابكر

«رمعنبةلاديبعهنعهثروفةركبينأنباةناديبعنالالابأرقنم'لوأو

نباديعسعمسوحفالعلانبديعسكلذهنعذخأو{يرملاةءارق:لاقبكلذلو

:ديعسهيلالسراف«هتءارقيفبآرضفسانلاهمؤيزيزعلادبعنبرمعبيسلا

رقوككلذدمب(؟>)يرضتلارمعكرتف{اذكهأرقتالةمألانإ؛ةناكحلصأ

ةنالوقي:لاقودحمنبمساقلاثالذركنأفبرضفيوبنلادحسملايف؛لحر

نم"ليزنتهفلخنمالوهيدينببنملطابلاهيتأيالزيزعباتكه:لجوزع
.«ديمحمكح

(١ :لوألاهئدحو[ةءارقابتوصلان۔>باب]يراخبلانمسداسلايو(

نباةللادبعنبديزبانثدحيناثملاىحوبأانث۔حركبوبأفلخنبدمحمانثدح

:هللاقةلتينلانعهنعةنايضرىسومينأنعةدرينأ.دحنعةدريبأ

«!دوادلآريمازمنًمارامرمتيتوأدقلىسوماب17

۔كبأديأ:كاريكحن7رقلالحا:لاقينآرقلاةو>تةمزاللامهتداعيأ(٢)

ىلعقلطأمث،برحلايفضيرحتلاوءارغالا(بيرضنلا)ينامنمو)٣(
.ءانفلاونيحلتلا
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.مهاردلاهيلعاوذخأيلهبنوننتيءانغوهامنإ:كلاملاقو

لهأنمهوقمدعبنمفلخمشمهتاغلبنوؤرقيسانل:ناك:ةبتقنبالاقو

نمريئكيفاونهف.ملكتلاملعالوةغالاعطمهلسيلمجملاءانبأوراصمألا
حالصلاماوملادنعهيلعةلارتسلحرمهنمو:لاق&او"لخأواوئازوفورحلا

اطيلخترثكأهتءارقهوجونم'تمبتتايفرأملف،نيدلاببولقلانمهبرقو
الصألصومثهريظنيفهثعديامفرحلايفلممتسيهنآل«هنمابارطضادشأالو

ىلعالإهلجرخمالامفورحلانمريثكيفراتخيو،لعرينبهريغىلافلاخو

هطارفإبزاجحلالهأوبرملابهاذمةءارقيفهذبنىلااذه«ةفيمضلاةليحلابلط
ىلعنيلءتلاةلمجوىماغدالاو١}١عاجمنالايفهشاخلإوعابشالاوزهلاودلايف بهذلا

بحعسلانمو:لاق{هحتسفامهقيبضتوىلاعتةتاهرّشيامةمألاىلعهريسمتوبعصلا

هذهلمعتسيعضوميأىفف،اهبةالصلاهركيوبهاذلاهذهبسانلاىريهنأ

هفرحهتالصيفأرقنملىربةنبيعنباناكو2اهبزويحتالةالصلاتناكنإةءارقلا
،نيسلارايخنمريثكثاذىلعهقفاوو:لاق«ديعينأهتءارقبمامابةمأوأ
نمهنوراملالإكلذسالو0مهتقوسوسانلاماوعهتءارقبفغشدقو:لاق

يففلتخادقهوأراذاف2اهفءىرقملاىلاملعتملافالتخالوطواهتبوعصواهتقشم

دنعهوأرو«الوحلوطلاعبسلاينفو«رهشةبآةئاميفورثعباتكلامأ

ةءارقلافهلضفلكلذنأاومئهوتنيجلاحشارنديرولارئادنيقدشلاَلئامهتءارق

الوفلسلاريايخالوقلعةالوسرةءارقتناكاذكهتسيلو3اهبهقذحو
هتياهنيفنسحلانموهوههالكاذه«ةلهستناكلبنيلاملاءارقلاالونيمباتلا

لهأهَرارقاوةلثتتةنالوسريدهلمأتنمو¡هتياغيففاصنالانمو

.ملعأةنلاوهتنسنمسيلقثدشتلاومطنتلاناهلنيبتمهتءارقىلعناسل"لك

٠.ةارقلانةلمالا:عاجضالا().
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راعوىشأبطكلابذءادام

لاقلاق"ةررهيبانعديزنراجنعةديبعوبا٧

هلهللالهس"آملع"هيف""سمتلي"اقيرطَكلسنم»!ليهللالوسر
«.ةنملاىلااقبرط

جهجج+

هقأعويذمزتلاوملسماضيأهاورثيدحلا:)ةررهيبأنع(هأوف_١

.(١)يراخللا

لضوتيلاهبستلتواقيرطلخدنميأ:(اقبرطكلس'نمَ)هلوقج
هيفيذلادجسمللةلصوملاقيرطلاكيحلاقيرطلادارملاو«ملعليصحتيلاكلذب

وأسيردتلسولمجلاكةونعملاقيرطلاامكحيفوعلااهيفىرخأةدلبلوأملعلا

."معأهتنالضفوكلذىلاةلصولاةعنصلالاغتشالاكوفيلأتلا

لوقل[لمعلاولوقلالبقملعلاباب]يراخبلانملوالايفءاجدقف)١(
‘ءاينألاةثرومءاملعلانأو0ملعلابأديف«ةلاالاهلإالهنأملعاف»:ىلاعتهنلا

آملعهببلطياقيرطكلسنمو»«رفاوِظحبةذخأهذخأنم4مللااوثرو

هدابعنمةناىشخيامنإه:هركذلجلاقو««ةنجلاىلاقبرطهلهنالس
انكاملقمنوأعمسنانكولاولاقو»&«نوماملاالإاهلقعيةامو»:لاقو«ءادعلا

‘»؟نوملعيالنذلاونوعينيذلايوتسبله:7ريمسلاباحصأف

...ملعتلابملاانإوثهمهفياريخهبهللادر"نم»:ةلطيبلالاقو
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.دحاوىنعمبامهو(بلطي)ةخسنيفو:(سمتلي)هلوقس

ةيدساليفنيهجولاىلعوءقيرطلايفوأهكولسيفيأ:(هيف)هلوق٤
تيرطلاكلتنملوصولاوأكولسلاببسببلطييأ يهوهببلطيةناوريفوءاملع

.ةيبسلايفرهظأ

'١ذكو(١)ريثكلاوليلقلاهيفجردنيلهرتكنو.فانيأ(آملع)هلوف-ه

.ليصحتىلاةلصوملاقرطلاعاونألوانتيلهركناغإهنافقيرطلاريكنتيفلوقلا

.ةينيدلامولعلا

(هبهلهللالهس)ةاوريفو:(ةنجلاىلااقيرطهلةللالس)هلوق٦
اقافوازجةنجلاىلاةلصوملاةحلاصلالامعأللىلاعتهنلاهقفوينأكلذوهببسبيأ

نيذلاونومينيذلايوتسيلهه:ىلاعتهلوقيفملعلاركناك)١(

هقفلاىلعروصقمسيلف&ةعفانلاموللاعيجللماشنوكيل«نولميال
ءايميكلاوءايزيفلاوةيضايرلامولعلاىلعًاضيأقلطيلب،اهدحوفرصلاووحنلاو

ىلعمهنيعيو،برعلاونوملسملاهبىوقيملعلكىلعو(كيناكيملا)ليحلاملعو
نومفاديونرممتسمانمءادعألااهبنولتاقييتلاةيرذلاةثيدحلاةحلسألاعارتخا

؛نوميالنذلاونوملعينذلايوتسيلهو«ندلاونطولاةزوحىرعا

انرعاشنرأولو،لفاغلزعأوملاععرادالولهاجوملاعيوتسيال:ةاقدص

:لاقلاذهنيلسملابرملارصعيفشاعخاةدشلايبرملا

امگرضملاخورلاالإرممتسمو“ةعاطنيطالسلايطعنالفانيبأ

امةوقملاحجيشولاكاذيضترنَالو؟دةرحمماسجلااذهيضتننَالو

اتيبو،ءامسلاىلارانلاميرضتبدعصييذلاخوراصلاوهلومفنزوخورتملا
:اهينانكلافوعةنبخادشلا

موقلاحجيشولاالإةقوسالو“ةمالظ"اكيلمتيطمنالفانيبأ

:كرتتن؛زم"ثيغيفةقعامكهلحلنيملااقرببماسحالإو
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نلأىفخيالو«ةنجلالوخدلببسةعاطلاو{ةعاطلاىلاقيفوتلاببسملابلطف-

هيفو،بلطلابفصتانميةميظع"ةراشبيهف،يلاعتةللاهجولهبلطنمبصاخاذه
بلطىلعثحلاهيفو«اضعبهلضمببتيريحلانأوضعبلببساهضمبتاعاطلانأ
رانلايفةنلاءاقتلعيلارظنينأبحأنم)ثيدحلايفوريخلكلببسهنأومملا
عساوباندعنأومهترمزنمانلعجينأمبركلاةنالأسن(نيدتملاىلا"رظنيلغ

يللاهللابالاةوقالولوحالو.ميركلاينلامحرلاروفنلاهنا{مملاهلضف

محلنيعباتلاىلعو{هبحصوهلآوينلادمحمانديسىلعلسومهللا"لصو4ميظعل(

.نيلاملابرهنل"دحلاو،ندلامويىلاناسحا
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بانلاسريف
ةحنم

عاناباتك١

[;ايلوألايفبا]7
ةنئبوقادصو“ىلوبالإحاكنالهنأءاحام٣

اهجحيوزنةحصيفةأرملاىضررابتعايف۔33١
ةدرنعيهنلايف۔٠ بطخاذإ؛فكلا
ءافكألاةفصيفس١٠

راغشلانعيبنلاآ”١٣

قادصلا"لقأيف۔١ه٥ه

[زوجيالاموحاكنلانمزوجامباب]٢٠
اهتمعوةأرملانيبعمجبنأيبنلايفءاجام٢٣

ةيسنألارملاموحللكأنعوةمتلانعيهنلاف۔٥

حكنيالوحكنيالمرحلانأيف۔٩

سرملاةميلويفسمس

ةيبصلاجيوزتيف۔٣٧

[عافرلابي]{٤٢
بسنلانممرحيامعاضرلانممرحمهنأيفءاجام؛«ه

ةلغلاف۔٨:

[ةلزلملاوايابسلايفبا]٢
ءامالاداريتسايفءاجامه٢
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هحفص

ةلزعلايفءاجام٥٩

موصلابةوهثلارسكيفس٦.٠

ةةفنلاوعلاوىرماللاباتك.
مارحضيحلايفقالطلانأءاحام؛٦ه

حاكندمبالإقالطالنأ۔٠

اهتخأقالطلأستنأةأرماىهنيف۔١

ةنوتبللةقفنالهنأوةتلاقالطيف۔٧٤

لوخدلالققالطلايفمس٨٤

مالسالافعلخلوأيفمس٨٦

.تقتعاذإةمألارايخيف۔هب

[ةد.ااودادلابا]١٠٢

ًارىشعورهشأةعبرأجوزلاىلعدادحالابوجويفءاجام١٩

ىتحاهتيبيفميقتاهنعىفوتملانأ۔١٧ لحت
اهنعىفوتملالماحلاةدعيف7١٢٠

[ضيحلاب]١٢٦

هرثكأوضيحلالقأيفءاجام١٧

ةثلاثلاةضيلانملستنتملامهتأرماب٢قحألجرلانأ۔3٠٩

ضيحلانمرهطلاةفصيفه١٣٢

ضئاحلاطوميرحتيف۔١٣٦

ضئاحلاندبةراهطيف۔١٣٨

ةذضيحلارابدبلسنلابوجويف۔٩

بوثلانمةضيحلامدلسغيفِ١٤٢
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- .

[ةناحتسلابث] }٦ ٣
رةثتستولستقتةضاحتسملانأءاعامس١٤

ةضيحلاردقباهذدمبةضاحتنملللسغيف۔٩

ةالصلكلأضوتتةضاحتسملانأء3١٥٩

عربا_انك١٥٣

] عولانمهنعىهنيامباب [ ١٥٤
علاودلايلتنعيهنلايفءاحام١٤٤

١ ةلحلالحوةذبانملاوةسمالملاعينعيهنلاف`رم-٥٧

نيماضملاوحيقاللاو
تربأدقلختعابنميف۔3٩٥
دقملاحصوانلادسافًاطرىثطرشنمتأ۔۔3٨

٧ [شنلاوخاسفنالاونرلابا]٠٠

يفءاجام٢٠٠ ابرلااهفيرجىتلافانصألا

دياكاذإدحاولاسنجلايفلثانلابوجويف۔٢٠٣.

ثلذنايبيفمالكلاوديب

فرصلايف۔٢٠٧
هبالهابحتوأكلابالپحابرلابلمعنملعراكنالايفء3٠

آلضافتمضعبهضعبناورجلاعيف7٢١٥٠

رمتلابرتلاعيبفُ٢٧

هسنجنملضفألابءاضقلاوناويحلاضارقتسايفء٢٤
_٦٣٢ _



ةحفص

شنلاميرحتيفءاجام٧
نيسنجلافالتخايفس٢٢٩

ريستلايف۔ء٣٠

ميرغلاسالفإيف۔3٢٣٢
ضارقلاونهرلاوةعفشلايفس٢٨٣٦

مامابانك
الكاجلاكحنأءاجام٢٤١ امارحللحم

ءاضقلارمأيفديدشتلايفس٢٤٦

نيبكحنمنأ-0٤٨ نيكسريغبهسفنحبذدقفنينثا

ركتلاوهلسيلاميعدملانأوريقفلامدزايف۔ء٩

ناراكهيلعام

ركنأنمىلعنيميلاوىعدانمىلعةنيبلانأء3٢٥٩٧

نينيفلاحلكنيبنأ۔ء٢٥٤
اهنعلآسينألبقهتداهثبينأينميفء3٢٥٥

عنميفء3٢٥٧ قحلاريغىلعةداهشلا
مكاحللحلصلازاوجيفء٢٦٩

يفوهنلاباتكىلاقحالقفاوملاءاضقلادانسإيفء٢٦٤
متالايدينيبموصخلاملكت

.ينلالطميكملايف۔٢٦٨
هملعريذبهمصخلامنمهقحناسنالاذخأيفكحلايفء٩.
ندملاورئبلاوتاواجملاحرجيفكملانم۔٢٧٢

زاكرلاسمخو
_٦٣٣ _



ةنس

ةزايمحلابكحلايفءاجام٤
ىرمعلايفكانمء٩.
[دودحلاومجرلايفنوثالثلاوسداسلابالا[٢٧٩

ناسحالاينءاجام.
ةحاوةنسمجرلانأمس٢٨٣

نامللايف۔ء٢٥

نيكرلامجريف۔ء٩٤
ةنعاللادلونمءافتنالاىف۔ء...٣

رجملارهامالوشارفللدلولانأء..م.م
اينزاذإنصحملامجروركبلادلجيف۔٣٩
فراسلادي'مطقّ٣١٢

تنزاذإةمألادلحين۔٧

[نوللاوعباسلابا]
نمؤملاةلاضنأولاضالإةلاضلايوأيالهنأءاجامج.

رانلاقرح

لبالاومنغلاةلأضيف۔٣٢

[ةطقللاباب]٢٧
ةمالعلاباهفكحلانأوةطقللافيرعتيفءاجام٣٨

نيتنسةطقللافيرعتد٣١

بزلابانك
دارجلاوكمسلاةتيميفءاجامهه

ديدحلارينبحبذلايف۔3ه
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هحفص

حبذلادنعاهنعيهنلاهوجولايفءاجام.
اهبعافتنالاويحاضألاموحلراخدايف۔ء3٣٤٢

نيحلمأنيثبكبىحضطهنأ۔٤٦
ةقيقعلايف۔3٣٤٨

زبهنااورخلاىم;مريا۔انك
هبعافتنالاميرحتورخلاةقارايفءاجام٣٥١

املامعورجلانمأىفس٥

اهمساريغباهيمسيورخالحتسينميف7٥

ةرخآلايفاهبرشيملايندلايفرخلابرشنمنأء٦

بتيملنإ
رجلاةينآرسكىفء٣٨

مارحركسملكنأ۔٢٦

نيطيللابرشيفءمس

اهيفذابتنالانعىبنلاةيعوألايفء٣٦٥

لاوفوباولاعفربامتامرحملا
نهاكلاناولحوىغبلارهموبلكلانمتيفءاجام٣٦٨

لحفلابسعيف۔ء3٣٧١

حراوجلاونينيعلاءانزيف۔ء3٧٢
ةحاينلاورمزلاميرحتيفءمس

نهسفنأيفءاسنلااهلعفتلاوحأميرحتيف۔به
سانالاهفشكميرحتوةروعلاىلارظنلاميرحتيفء٧٨.
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ةنس

ةصقلاءاسنلاذاختايفءاجام٩٤

[نوعاطلابا]٣٨١
نوعاطلايفءاجاممنم

[ءادهشلاةدعباب]١.3

كعولارىمحلايف٢
ءامبىجلاءافطإيفءاجام٣٣

ىمحيف۔٣٦ ةنيدملا

كعولانمةيقرلايفء3٤.ج

ضيرملارجأيف۔ء٩.

برقملاةغدلنمةيقرلايفء٩.

ضيرملاةدايعيفءاجام١١

نامربابانك

ةنلارينبفلحلانعيبنلايفءاجام٤١٣
هنماريخهريغىأرفءيشىلعفلحنميف۔٧
همطقيلملسم؛ىرمالامىلعفلحنميفم٨

حصيالةناةيصممبرذنلانأ۔٠

تيلانعرذنلاءاضقيف۔ء١

ةرحافلانيميلايفديدشتلافء٢

لشداونابرلايف٨
ةلماكلاةدلاردقيفءاجاما

ةأرماةديف۔٧
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ةحفص

دمعلاةدظيلغتوأطخلاةيدفيفختيفءاجام٩

مؤامبأنفاكتتنيذسملاناء3١

نينجلاةيديفء٦

نبرارلاي
ءالولابثيروتلايفءاجام٤٣٩
لوتقملاثرباللتاقلانأوثراولةيصوالنأ۔٤٤٢

أطخوألتقلاناكادمع

ةقدصهوكرتامنأونوثروبالءايبنألانأ۔ء٤٤٤
رفاكلامسلاالوملسملاثرالرفاكلانأس٤٤٩

[قتعلايفباب]٤٥١
بجاولاقتعلايفيزجميذلايفءاجام٤٥١

نا.۔اعبالإقتعالهنأس٤٥٤

دبعنساسعاشقتعأنميف۔٥

۔بهوالوعابيالسنلاكءالولانأس٤٥٧

ة۔عرلا٤٥٨

ثراولةيصوالهنأءاجام٨

ةيصولاىلعثحلايف۔3٤٦١
,صوبملوًةتنبتامنرمةقدصلايفس:.مد

ىرمعلاىفّ٤٦٥

نمرثكأبةيصولاعنميف۔٦٦ ثلثلا

,ميتيلاونيميلاتكلماموراوجلاوةفايضلا٥

راجلاةلصىلعكملايفءاجام٤٧٨
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ةحنم

راجلانعىذألا=فكيفءاجام٩
راجلايلاناسحالاوكولملابقفرلايف۔٤٢

هبرةدابعنسحأوهديسلحصناذإدبعلانأ۔عب

نيترمهرجأهلف
ةمتعلادعبديصلامادختسانعيبنلايف۔٣

اميتيىوآنملضفيف۔٤٩١
ناريجلانيبةقفارملاىف۔ء٩٣

[نوسجلابابلا]

لاومُرراىفرعولا

رانلاثرويسانلالاومأنمليلقلانأءاجام٤٩٤
ةبوتلاةحصلطرشملاظملادرنأ۔3٦

عرزلايفيشلانعيهنلايفء3٨
هنذاربنبهريغةيشامادحأبلحبنأيهنلايف۔٥.١

ًاعاشمناكنإوسانلالاومأنمليلقلاعنميف۔ء3ه.

ماجحلابسكيفً٥.٤

]ںادآلاعماجباب[٥٠٦

ربادتلااودساحتلاوضغاتلانعيهنلايفءاحام٥.٧

ثالثقوفملسملانارحهنعيبلايفص٥.٩

سفانتلاوسسجتلانعونظلاءوسنعيهنلايفء3٣
بؤنذلارئابكنمينبلاونظلاودسحلانأم٥١٦

ءوسلابفرعنميفزئاجنظلاءوسنأء.٧
غييالفدسحنمنأ۔3٩
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ةحفس

] نمؤاةمسنباب ] ٥٢١

نمؤمللثميفءاجامه
ىوةتلالضفيف۔ء3٥٢٨

عضاوتلاحدموربكلامذيف۔ء3٠

جرفلاوناسللارشنمسفنلاظفحيفء٥٣١
بذبذلاوبقبقلاوقلقللانعظفحتلافِ٥٣٢

نانثاوادلولانمةثالثهلتامنميف۔ء3٥٣٤

بضنلايفس٥٣٧

ناطيثلاورسلاءاثفاوبالكلاومبورتلايف۔ء٩

عبورتلانعيهنلاف۔٥٣٩

بالكلارمأفء١

ناطيشلارمأفً٥٤٥

نسلاوفافنسصزلابارا

لاجرلاةارادميفءاجاههه

اهمودأةاىلالامعألابحأنأم٥٥٧

لاعتنالابدأيفس٢

ىحللاءافعاوبراذثلاءافحاىفس31

ةرطفلانتسيفس٥.٥٦

دحاونودنينثاةاجانميف۔ء3٦٠

نامزلارخآلاوحألارييغتيفءهد٢

بنذلابجعالاضرألاهلكأتمآنبالكناء.هدس
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ةحن۔

,ليثامتهيفاتيبلخدتالةكئالملاناءاحام.

مالكلانمظفحتلاف۔ء٥٦٧

ندلاولاقوقعيف۔3٥٦٩

نيهجولايذف۔ه٢

.مئاهبلاىلعىتحةقدصلالضفيف۔ءه٣

,قنعلانمسرجلاوقيلاعملاعزيفءه٧

اهدحوةأرملارفسيف۔ءه.

قيرطلانمكوشلاجارخايف۔هد
باذملانمةمطقرفسلاناس٥٨٥

,سرفلاوةأرماورادلايفمؤشلانأءهب

دوهيلاىلعمالسلادريفس٥٨٩

محرلاةلصيف۔٥٢

هنلاةمحربةنجلالوخدنأم٥٩٣

ءاحرلاوفوجلابوجويف۔ء3٦

--
[ةلعةالوسرةيلحيفبا]٦٠٧

نآرقلاليترتيفءاحام٦٢٣

,املعهيفسمتلياقيرطكلسنميف۔٧
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تابيوصنلا
.هبالإدودغملاىنعملامعفمتيالامىلعبيوصتلانمرصنقن

باوصلارطسلاةحفصلا

٨ يلوبالإ-

١٠ ةينغنباو١١

٦ اهب"جاوزلازاج١٢

١٨ تسلايشخ١٨

١٤ هدعبالوهلق٢١

١٢ هتمصعيفىليل٢٥

١٩ اكمشمأف"الإو٢٦

١١٩ عوجرلايورو٦٢٨
١٣ ًةتببصتمادام١

٨ هنبلبرشو٤٢

١٩ تيدراهنىل٥١

.جرملافكورصبلا"ضغ؛٦٢
_.رم"أأ"هلصأ.٧.

١ "قبلا7

١٨ ةرشعلاعبشن٧٢

١٢ كاحضلاتخأ٧
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باوصلارطسلاةحفصلا

٢ اذه“يرق""حايص٨٢
١ دلاقتعلاقيال٩٧

٦ بيطلااملدبو١١رطسويحثللانم١.٣

١١٢7 هرافظأوأ١هرطسولحاىلاعاتممهجاوزأل١١٦٣

٢٤ ةمجعملاداضلاو١١٦

٢٠١0 كلذىلابهذدقو0١٦٨

٧ قثوتسينأدارأ١٢٣

٣ ضئاحيناتلقف١

١٢ لسنلاضئاحللىر١٤٨

١. هديقفصي٠١٥٣

راهلااهحقلي٠٦١١٠ث

٩ وهزاهز١٦٢

كميبألهدر١٦٥

ةلا"لوسرمس١٨٨

١٩ اقافتاافنآهيلعمالكلامدقت١٨٩

١٣ ىنثتسيونمضيوأاثيش٩
١١ .ءاملابلوسنملاشرو٢٠٠

١٨ هعاتبايذلا٢٣٣

٣ ۔عرقينأاهكحف٦٤

٩ ثقرافناوردتوأ٢٧٠

١٧ عنامالثيحهركنيملف٧٥

دلجفصناهيلعاثإو١م٢٨٢
٦٤٢ ۔-



باوصلارطسلاةحفصلا

باتكلالهأنمو٤١إا٢٨٢

١٩ اهورتنأكعنماه٢٩٧
٩ مهيواتفترجهيلعو٣١٣

٦ ٥يءاجاماذكو©بطقلاةخسنيف٣٢٨ / ٣٧٨

٢/٤٢٨و٤٢٢)و٥/٤٢٠و٤٤١٧د
١و٤٣٢/|١و ٤٥٦٣و١١٥٦٢و٥٣٨!

١١٢ رثؤملاوبألاقو٣٢٩

١٥ ةورملاةراجحلابحبذيامنا٣٨

١ 'دادرتلاو٣١

٦ ةنجلانولخديرئابكلالهأ٣٧

١٤ انزلاىلعَةهركسألاجرخ٣٦٩
٨ هانعمملعيالو٣٨٦

نيتسانفلا:١٨رطسو«ةيمزتامورلا١٦-ه٢٩
٧ ءالباهؤفطأف٩٣

١٩ تاليسيلسناب٤
رذنملاةمعتنبم٣٦

٤ هث'رومنع٤٢٣

١٣ مهردنعنوكيمهردبرف٧:

دمعلااهببس٢:م.
٥ طاطسفدومعبليقو٤٣٣٧

١. :دواد'نايلسثرو٤٦:
ابل١٠رانسوريمحلاهوحويفقافنالاوه:

_٦٤٣



باوصلارطسلاةحفصلا

١ بضفلانملقعأال٨٦:
٣ قولخلاةعاطةنابةدرو٤٨٨

١٧ زمهنودب:ارقي١٨رطسوهلهآنم٤٨٩

٤ "هماعطلقنيف٥٠١

١ مايأةثالث:يضميرابتعالا٥١
ةملسنبدامحهعفربدرفت٥٢٤

٢٠ رمعنبةللادبعلاق٥٧٢٦

ءيشهلامال٤١و٢٧
٨٩ ةيبلغأةدعاقلا٥٣

٢٣ كًرسعزف٥:٤٠

١١ هيوازنوكي٣

٩ ةقسيوفلارجنم٥٤٧
٩ مشلجنبكلام٥٧٥

نيقبالنأع٥٧٧

٢ هتحاحيأ٥٨٦

١ دفنيالباوثلاو٩٥.

٢٢ هبلعحبناببذميهيلعحبننزم{.٩
٨ زسكلااىفلأ٦١٦

٥ .هَسشنأيي٦١٤

أرجأاممس٦٦١٨

.١ه اهطرش٦

٢٠ ارامزض:تيتوأ٦٢٥

٢٣٥ ٢ ثيدحلامقر٦٢٧

_٦٤٤
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