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برغملاخيرأتليضابإفْلَؤُممدقأنعأبنلواركذنملضفلاعجري
يخامشلاديعسنبدمحأسابعلايبأريبكلايضابإلاخرؤملاىلا

«الريسلاباتكبىمسملاهباتكيفركذدقف.(م1577/ه478تإ)

ةوعدلاخيرأتلوانتت.«مالسنباباتك»نمةذوخأمتاياورةّدذع

شاعمالسنبانأًاضيأفرعناهلالخنموايقيرفالامشيف«"!ةيضابإلا
نيثحابلانمراشأنملّوأو.يرجملاثكلاثلانرقلانميناثلافصنلايف

يدنلوبلاملاعلاوهةيضابإلايخرؤممدقأكمالسنباةيمهأىلإنيرصاعملا

."يخاّمشلاٌْيِسيفدهاوشلاكلتالإفرعيمليذلايكستفيلشوُبِدات

متىتحتادوقفملانمَّدُعُيناكمالسنباباتكنإفكلذادعو

ىلعلقألاىلعواباتكلاصنىلعىوتحيم14764ةنسطوطخمفاشتكا

نباباتكنعةلوقنملايخامشلاتاداهشتسانع.م1887/ه١170ةرهاقلابةيرجحةعبط(١)

.دعبامو84صقحلملارظنامالس

شوُبِداَتِلثوحبلاوةيملعلاتالاقملاًاصوصخوعجارملاسرهفعجاراهخيراتوةيضابالاميلاعتنع(7)

نيدللواهخيرأتلةرصاعملاةيضابالامهفبقلعتياميفامأ.يمانلاةفيلخورمعلويِكْسَتيفِ
.زوبديلعدمحمورمعمىبجبيلعتافلؤمعجارفيمالسإلا

نييضابإلانيخّرؤملايفهثحبكلذكو(77ص؛1474)يخامشلاريبيفيكستيفلةلاقمرظنا(©)
.(١٠-١١٠ص٠«١٠)نيبهولا
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ىبرجلابوقعينبملاسخيشلاملاعلاديىلعفاشتكالامتدقو.هّصنّلُج

يفروطخبلاةبتكميفكلذويضابإلاثارتلانععّسوملاهثحبراطإيف

نبملاسخيشلادهمدقو.سنوتبةَبْرَجةريزجيفةعقاولالاوةموح
نإف.هبةقلعتملاتاقيقحتلاضعبيفكرتشاامكباتكلااذهرشنلبوقعي
روتكدلامهنمونيرصاعملاةيضابإلاءاملعنمًاريبكًامامتهادجوطوطخملا
ةماعلطوطخمللًازجومًافصورشنيذلاىمانلاةفيلخورمعخيشلا

.(؟نيمتهملا

ربتعيالفاذهانمويىلاظوفحملاىبرعلاثارتلانعهفرعنامبسحو

بسحفةيبرغملاةيضابإلادنعخيراتلانعبيكاممدقأمالسنباباتك
كلذىلعةوالع.«©هرسأبىمالسالابرغملليخيراتفّلْؤممدقاوهلب
برعلاريغلىلوألاتالواحملانمربتعيهنأيفلثمتتباتكلااذهةميقنإف
فيرعتللوةينيدلاةايحلاسّسُأفصولنييلصألادالبلاناكسلىرحألابوأ
ةيبرعلاةغللاةطساوبوديدجلانيدلااذهراطايفاذهومالسالاخيراتب

طوطخملاكلذيفدوجوملاصنلانأيفكشنندأكانهسيلو.ةيمالسالا

ماعدعببتكدقفهمدقلوهنومضمةيمهألًارظنىملعلاقيقحتلاّقحتسي

.مالال-مكتح/ه17

لوصفضعبنيبفالتخاانلرهظيةظحللوأيففكلذنممغرلابو

نيبامنأبعابطنالاانيدلنّوكتيفاهنمريبكءزجلةلمتكمريغةروصوصنلا

تميالةصقانصوصنةعومجموهلبلصاوتمباتكبسيلانيدي
نلكلذل.طوطخملايفتعمُجدقوةلصبرخآلاصنللةدحاولاصنلا
فصووفّلؤملاةايحدرسبنيثدتبميداعلاجذومنلاةمّدقملاهذهيفكلسن

لعالعادقو.(88نص+14970)فاضتكالاةثيدحلاةيضابإلاتاطوطخللايفنحبرظنأ«9)
.(برغلاسلبارط)رمعمىبحبيلعخيشلادنعهلةروصمةخسنيف144ةنسةرملوألصنلا

مدقأ»هنأبهفصوو«مالسنبا»يضابالافلؤملااذهباهولادبعينسحنسحىمسدق(0)

.(80صا١مسق©تاقرو).«نييقيرفإلانيخرؤملا
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فلأتيىتلاتادحولاوصنلانومضمنعًالوأثّدحتنسلب.طوطخملا

نعثيدحلالبقلصتمفينصتكباتكلااذهةَدْحٌوهلالخنمتبثنلاهنم
ًاثحببتكنلصنلااذهنمديفتسنناانهانفادهانمسيلو.هبحاص
تاهيجوتلاوةيخيراتلارابخألانمهيلعىوتحيامىففالّضفم

هنومضمنعةرباعةروصءىراقلاىطعنناديرناننكلو.«)ةيدئاقعلا

نمهلكصنلاناانضرفتابثإيفاهبٌجتحنٌةَججُحكلذنوكيلهئانبو

:دحاوفلومفينصت

برغملايفةيضابإلاخيراتيفانتلاسريفاهيلعاندمتعايتلاصوصنلامهأنممالسنباباتكف(«)
.يمالسإلا
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مجحتاذةيسيئرءازجأةعبرأنمةيلاحلاهتروصيفصنلافلأتي

:اهتايوتمبسحطوبضمعباتتِفعقتوفلتغ

فيرعتلايتأي9(8ىلإ؟ةرقفلا)طوطخملانملوألاثلثلايف-١

راشيامكمهريغنعنييقيقحلانينمؤملازّيمباموةيمالسالاةديقعلاسسأب

اذهفو.ىلعألثمكمهتايحتذخأنيذلاةباحصلانمةعومجمىلا

نبهللادبعنملكلدنستقتلاةيوبنلاثيداحألانمريثكلادرينومضلملا

فعجرملااضيامهءالؤهويرصبلانسحلاوسابعنبهللادبعودوعسم

لكشتلةديدعةينارقتايآترفدقو.ةديقعللةماهلاّلثاسملأضعب

كلذبناجىلاتركذوصنلايفترهظةماهلاوقألاليلدوًاساسأ

:نيرخانيرّسفملةفلتحمتاريسفت

يتلا«نيدلاعئارشل»ضرع١٠و نيترقفلايفكلذليو"

ةيقالخألاتافرصتلابقلعتيامبتاكلاحرشيو؛ةينيدلادرفلاةايحمظنت
يمالسالاعمتجملاةايحمظنتةينيددعاوقضرعتمث.ًاضيفتسماحرش

عبتيوباتكلالهانموننيئَّدَحلانمةفلتخملاتائفلابفيرعتلاانهيتأيو

مثوىفملاويصضاملونيملسملإمامإ((ِِفاهرفاوتبجبنىتلألاصخفأكلذ

تارقفىلاٌصنلاميسقتباهيلاانرشأورمحألادادملالامعتسالالخنمصنلالوصفضعبرهظي(٠)
.ليصفتلابهيلاريشُنَسامكانومضمبسحتارقفلااندّدحكلذادعواهمقراهنمةدحاولكل
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.(١ىلإ١١ةرقفلا)رئاجلامكاحلاةمواقمضرفتىتلاطورشلا

نييسابعلاونييومألاءافلخلاروجزاربإدجنثلاثلاءزجلايف"٠

مالسإلارجفلعٍةرظنءاقلإلةمدقمكاذهيقأي:ٍمهمفو

اهبترميتلاةمساحلاثادحألاضعبلةيضانالامييقتنإ:(4١ةرقفلا)

نمةفالخللباطخلانبرمعميظنتركذلالخنمرهظيةيمالسإلاةمألا

ةدايقيفشيرقةليبقرودركذاضيأونافعنبنامثعةيالوةرتفركذوهدعب

.(١٠ىلإ٠١ةرقفلا)ةمألا

قرشملابهئامعزوهئاهقفويضابإلابهذملاءاملعركذيتأبمث4

صوصخبةماهةيخيرأترابخأكلذعبتيو.(8١ىلإ١١ةرقفلا)رصمبو
سّسْؤمسرافلامتسرنبنمحرلادبعاقبسةيضابإلاةمئأنمنيمامإ
متاحوبأويرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلاوباامهوترهاةلود

رابخألاهذهللختتو.(9١ةرقفلا)يزوزلملابيبحنببوقعي
عطقتو(م؟2654م507ص)؛مربربلالئاضف»نعربعتثيداحأ

اموناوريقلاةنيدميف«انباحصأءاهقفةيمست»درتمثيخيراتلاضرعلا

ىسيعيأةلاسر»اهدعبو(١٠ةرقفلا)سلبارطةنيدمفواطوح

حّلْفُأهنباوباهولادبعنيمامالانامزةبراغملاهناوخاىلا«يناسارخلا

.مالسنباباتكنمانيدلاميهتنيهبو(١1ةرقفلا)

ىطعيناهفادهأنم:اهعبتدقفلؤملانوكينانكمملانمةلماشوةماه

دعاوقلافصيناوهعئارشومالسإلاةأشنلةيقيقحوةحضاوةروصءىراقلا

نانومضملااذهيفدبالو.عمتجملاودرفلاةايحمظنتيتلاةيساسألا

ىكلةقحلاةينيدلاءىدابملاكلتللوصألاوسسألايهامملسملافرعي

فّرعُينافلؤملاىلعبجيكلذلو.عدبلاوفيرحتلانمةملاساهظفحي

هميلاعتىلعاوظفاحنيذلانيدلاةاورمهأةلسلسبنمؤملاءىراقلا
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مهبيدتهينأنكمينيذلانيرصاعملاىلاىتحميقتسملاهطارصىلعاوراسو

ضرعةجيتننأف.مهتايحيفمهضرتعتيتلالئاسملاعيمجيفنونمؤملا

عمالوقمالسإلانولحتنينيذلانيبونييقيقحلانيملسملاةريسنيبنيابتلا

خيراتينعيةيمالسإلاةوعدلاخيراتلاضرعالإتسيلالمعهنعمهفارحنا
.ةيضابإلا
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يألرفوتيلهباتكفينصتيفةروكذملاةلماشلاةطخلاهذهلثمقيقحتل

ىنعتبتكالإيرجمهلاثلاثلانرقلانميناشلافصنلايفيبرغمبتاك

نودهباتكءازجأنمًاددعاهلاثمىلعفلصيليبرعلابدألاعورفضعبب

ناكمإيفنكيملامك.ةهباشتمةطخُهبجاصعبتأدقباتكهيدلنوكينأ

ةراضحلاراطإجراخيبدأجذومننعثحبينأنييضابإلانمفلؤم

نمالإديفتسيناهلزجيملفةيمالسإلافيناصتلانيبنمو.ةيمالسإلا

نوفرتعيةوعدلاهذهلهأناكىتلابتكلانموأاهسفنةيضابإلابتك

ىغبنيفصنلاةدحوةلكشمةشقانمبنآلاانأدتبااذأو.ًاينيداهلاوقأةحصب

"بايقيرفألامشيففّلؤملارصعيفةدئاسلاطورشلاىلاهبتننناانيلع

يفدراولاصنلانعثيدحلادنعىساسألالاؤسلاانهللف
مأدحاوفأؤمهبتكدحاوعباطوذفلصمانيدينيبله:طوطخملا

ةدحويفكشكانهنوكيامبرف؟نيفلؤمةدعلفيناصتلانمةعومجم

نأل ةمتاخوأناونعنودانيلالصوطوطخملانعرظنلافرصب-صنلا

رهظييوغللابولسالانأامكتارقفلاضعبيفلماكريغودبينومضلملا
.ةفلتخمتايوتسمىلعهناك

دبعيمتْسُرلامامالاةلاسرةيادبلبقصنلانملوألافصنلايف

ىلعريسيًاظتنمًافينصتكانهّنأظحالننااننكمي(٠9صباهولا

١١



قيسنتةاعارميفرارمتسالامدعوراركتلاضعبنممغرلابدحاولاونم

يتلاةروكذملاةلاسرلاةيحاتتفإهيلينكلو.ةديقعلالئاسمبصاخلاريسفتلا
ريسافتلابةقباسلاتارقفلايفةدراولا«نيدلاعئارش»عمًايفرحقباطتت
راركتكانهفكلذىلاةفاضالابو.©(70-74ص)اهيلعقيلاعتلاو

اهتلخدىلا«نادلبلا»و«راصمألا»ركذيف(44ص)ظوحلمرخا

هذهلكاهيفركذتةرشابمةقباسلاةحفصلانانممغرلابةيضابإلا

.نادلبلا

قايسعمةقسانتمتءاجدقباهولادبعمامالاةلاسرتناكاذأو

امنعالقتسمالصفتناكولامكناونعبوةلمسبلاباهلمِّدَقهنأالإصنلا
يبأهيقفلاةلاسرلمِّدَقكلذك.ىرخألاصوصنلانمطوطخملايفدري
ةقالعةيأةلاسرللسيلنكلوصاخناونعبوةلمسبلابيناسارخلاىسيع

ةبراخمءاهقفةدعءامسألًادرسنّمضتتيتلاةقباسلاةرقفلاب

صر) 994-٠٠).

امك.هلةقباسلاةيخيراتلارابخألابةقالعًاضيأهلتسيلدرسلااذهو
طيحياملحضاوبسانتالب«ربربلالئاضف»يفثيداحألانمةعومجمدجن

.يرفاعملاباطخلانبأمامالإةيالورابخانماهب

يفدحاوىوتسمىلعسيلهنأفيوغللابولسألابىتلعتياميفامأ
بيلاسأتمدختسأ١١ةرقفلاىتح؟ةرقفلانمف.باتكلاءازجأعيمج

اذهيرسيو.ًامومعةسلسوةحضاوةغلبنكلوهيلعيوتحتاملًاعبتةفلتخم
يدزألاديزنبرباجاهالوأصختثيداحألانمنيتعومجمىلعًاضيألوقلا

دعبيرسيامك««ربربلالئاضف»ىلعزكرتاهيناثوروهشملايعباتلاهيقفلا
يفًانايحأرهظياماذهنعفلتخيو.يناسارخلاىسيعيبأةلاسرىلعكلذ
.ةكيكرةغلعمرثعتمبولسأنم١٠ةرقفلاىتح١١ةرقفلا
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ةلقتسمصومصنعمجمتهنأحجرتيتلانيهاربلامهأيهتنتكلذبو

وأدحاوفلؤمدوجودعبتستيتلاوانطوطخميفنيفلؤمةدعفيناصتنم
ناانداقتعايفنكلو.ةلماشلاهتطخبسحهباتكعضودقدحاوعماج

هعمجوهبتكدقانيدينيبيذلاصنلاناوهانضّرفوكلذريغىلعرمالا
اصوصخةرشتنملاتافنصملانمٌذعيو.ًايئابنهحّشنيملهنكلودحاوفلؤم

رداصمنمباتكلاءازجأُمُمَجيهاهترهاظوةيبرعلاةيخيراتلافيلأتلايف

قيسنتديعيونيعملاهثيدحلسلستبسحعماجلااهبتريثيحبةفلتخم

نوكتفهمييقتوهقيلاعتكلذىلإعماجلافيضيانايحأو.يوغللااهبولسأ
بتكلاهذهلثامبانمامأامناف.؟*!يصخشلاهفيلأتنمتاليمكتلا

.خيراتلالاجمهنومضمزواجتيامكهحيقنتوةيخيرأتلا

هئازجأضعبيفانلودبييذلافينصتلااذهنمةخسننارهاظلاف
اقّيشاهربتعانميديأيفمولعمريغنمزيفتدجُوباتكلاةدوسمهنأك

الصاوتمًادحاوًاباتكهلكّصنلاًاربتعمهخسنبماقفةلبقملالايجأللًاماهو
ةباتكبصنلالوصفزاربإواحضاوايواستماطخهمادختساكلذىلاريشيو

.رمحألادادملابهريباعتضعبوأهيبناجلاهنيوانع

اهبءىراقلايطعييتلاوهفيلأتنمصنللةمدقملاةملكلانوكتدقو

ةمدقملاهذهيهتنت.(١ةرقفلا)هرسأبباتكلاتايوتحمنعٌةركف
لالخنممهفنو«نيمدقتملاانباحصأضعبفيلأتنم»هنإهلوقبةريصقلا

.ذئتقوًالوهجمناكفلؤملانأكلذ

هنمىقتساباتكلااذهلةخسنىلعهانيعتعقويذلاىخامشلاامأ

هركذساسأىلعو.برغملابةيضابإلاةمئابةقلعتملاةيخيراتلاهرابخأّلُج

-118ص147/16)ءافلخلاخيراترابخألةيبرعلاتاعومجملامدقأيفطونتنبأةلاقمعجار(4)

١١ص١ج1473)ةميدقلاةيمالسإلاةيخيراتلاتاياورلانعيدقنلاهثحبو(4

.(خلا

و



ربتعيناكيخامشلانإلوقننأعيطتسنهلردصمكمالسنبالرمتسملا

.(0٠ىلا7١تارقفلا)؟'"”فلؤملااذهلًاعجارانصننمريخألاثلثلا

ريغصنلااذهةدحوبةلئاقلاانتيرظنديؤتيتلالئالدلامهأنمو

ةديدععضاوميفاهدجنةيلكشفاصوأةدعىلادنتستيتلاكلتحقنملا

نميأيففشتكنملف.هتايوتحمىلادنتستامكةفلتخملاصنلاتارقفنم

ت)مالسنباةافودعبنمزنمَدَعُينأبجيًاظفلوأًاربخصنلاءازجأ
دئاقعنمهلؤانتيتأياملالخنمومث.(مامغالم85/ده77

ضقانيالوفينصتلااذهلةماعلاةطخلانمءيشحوضوبانلادبخيراتو

اهضعبةعطقنملاوراكفألاةمظتنملاريغتارقفلانمةيأيفدريامةطخلاهذه

اهنأدقتعنيتلاةماعلاةطخلاهذهفصونممّدقتامممغرلابو.ضعبنع

ةرماهنعثيدحلاةداعإٌدوْنَفباتكفينصتيفهيلافلؤملافدهتسااملثمت

يفاهيلاةراشالارركتتنلو.روكذملاانضرفتابثايفاهتيمهألاذهوىرخأ

:زاجيإلابالإلصفملاصنلاءانبفصو

مالسإلاميلاعتنماًيهمهارامضرعوهبتاكلافدهنأحضتي

دمحمباثدابهللارماوألمهقيبطتيفٌنييقيقحلانينمؤملافصوكلذكوهتأشنو
سسأحيضوتدارأو.بتاكلاهيفشاعيذلارصعلاىتحيَيبنلا

ةباحصلانماهلقننمبفيرعتلاوابىحولالوزندنعتءاجامكةديقعلا

اذهيقي2(؟...ءاهقفلانموكنيدعئارشامكلليقاذإ».تاقثلاو

بتاكلاربعييتلاةديدعلاةلثمألادحأوهوةثلاثلاةرقفلاسأرىلعلاؤسلا

عملادجلادنعةيفاكبتسيلاهدحونيدلاماكحأةفرعمنأنعاهب

تلقننّمعوهتأشنونيدلاسسأًاضيأنمؤملافرعيملنإنيفلاخملا
ميقتسملاطارصلااوكلسنيذلانيملسملاءالؤهةفرعمبجيامك.هعئارش

لعو.فيرحتنودمهفلخْنَماهونقلوةحيحصلانيدلاميلاعتاوعبتاو

.94١٠صقىحلملانراق(١٠)

1



مهيلإهجتييكلهرصعِمهءاعزونيملسملاةمئأفرعينأنْمؤوملا

بنجتدرفلاعيطتسيكلذبو.مهتاهيجوتومهميلاعتيفءاهقفلاوةمئألا
صلقعل|ءامعض)رليلضتمهنأشنمنيذل١لهجلأيوذ((ةسوسو

نوصعينيذلانيبونييقيقحلانينمؤملانيبدحعضويغبنيهبو.(4

فيلأتبابسأنعةرابعيأتراكفألاهذهلثم.مهلمعومهلوقفهللا

.هلمعلجهنمكاهعبتافلؤمللةماعةطخنعوباتكلا

فلتخيىتلاصنلاتارقفنأىلعلدتىتلاةيلكشلافاصوألاىهايف
فلؤمىلادوعتنايحألاضعبيفًاريبكًافالتخاضعبلااهضعبنع
مهنعيورن»ةرابعرركتيفةروكذملاةطخلانمءيشرهظي؟دحاو

:0ااننيد

ءاهقفلاونيعباتلاوةباحصلاولىبنلانملكتاملكلاهذهىنعنو

«اننيد»ظفلرركتيو.هيلعاوظفاحويمالسالانيدلااوّقلتنيذلاءاملعلاو
اهلاثمأنملاوقأيفهتاوررابكوةّماهلاهثدابمركذدنعمالسإلاىلإةراشإ

ىبلاباحصأنمةعامجلانيداننيد»وأ7لهلوسروهللانيداننيد»

ْ.7ول

ىلادوعت.«نمرثألافءاجام»وأ/ِقءاجام»:ةغيصنأحجري

نيوانعلايفوأةديدجةرقفةيادبيفاهلمعتسيوهوهسفنفلؤملا

امباب»:لوألاىبناجلاناونعلايفةغيصلاهذهدرتمك.('"!ةيبناجلا

اذهِيةدراولاّريسفت((ةملكف.7صلأي.0.ناميإلاريسفتِفءاج

:ىرخأنيوانعيفاهدجنناونعلا

.١١١١١٠١[تفمصرظنا١١

.١١٠قنامكىلابلابلالبكفصرظنا(١١)

.ا(#للاخابالكلفاتالاصرظنا١

١



«ةعامجلانيدوهيذلاهللانيدمسقتنمرثألافءاجامباب»

("”؛ص"ةءاربلاوهيلعةيالولاونيدلاعئارشريبسفت)»و(”7ص)

.(ص«كولملانمةعامجلانيدلنيفلاخملاريسفت«و

كشىندأنوديضابإلابهذملارابخأبصاخلاوّصنللريخألاثلثلاف

هابأوهّذدجركذوتاظحالملاعماجكهسفنركذدمفمالسنبافيلأتنم

ركذنايحألاضعبيفوةنّيعمتامولعممهنعىقلتنيذلاىلإًاضيأراشأو

صنلانمثلثلااذهيفرركتي.مهبهؤاقتلاهيفمتيذلاعضوملاوةنسلا

اهلمحنموأ١ىلاوتارقفلانيوانعِق/ةيمست)ةملكلامعتسإ

.«؟!ةيحاتتفالا

وأفلؤملليبرغملالصألاتبثيامنيلوألاصنلايثلثيفدجويو

يفو«نيتيربربلاامهيتليثمبنيتيبرعنيتملك8صيفحرش:هتارقفعماجل
امملوأنيثيدحىلإهيفادانتسا«ةيلهاجلاةوعد»ريسفتدعبو774ص

ةرقفلابقحلأصاعلانبورمعىلاا(هيناثوباطخلانبرمعىلابوسنم

ىلعمهتروثيفسلبارطةيضابإداقيذلاباطخلايبأنعرخااثيدح

ةلاسرةعيرشهذه)ناونعلااذهبتكا٠صفو.يسابعلامكحلا

.(سلبارطألهأىلاترّمشاتمامإنمحرلادبعنبباهولادبعاهمبتك

رخاوأيفيتأيامًاًبرغمًاًيضايإفلؤملانْوَكىلعلديامٍةلمىلإفيضنو
ص)اهيفةيضابإلاترهظىتلاراطقألادعنمصنلليناثلاثلثلا

.(؛١

نمىتلاتارقفلاكلتليوغللابولسألاليلحتةلواحمبانمقاذإواذه

اذهساسأىلعانلواحاذاو.«'*!هسفنباهغاصمالسنبانأتباثلا

ظحالنفمالسنبااهغاصءازجأنمىرخألاتارقفلايفامزييمتليلحتلا

.7٠٠تتتأصرظنا(١()

اممظعميه(١) .0٠ىلا7١تارقفلاهيلعمضنت

١



ًاليلدمالسنبافيلأتىلعلدياالجئاتننمهيلالّضوتلاانعطتساامنأ

ملاهاَيإهفيلأتيفكشياليتلاتارقفلانمًاددعنأكلذببسو.ًاعطاق

لباقمو.ينمزلارابخألالسلستبسحاهبّتريموًاًيئاهناهحيقنتبوهمقي
مالسنباىلإةراشإةيأاهيفتأتمليتلاصنلاءازجأنمدجنكلذ

اذهىلعبرتقننلف.مظتنمنومضمولمتكمبولسأتاذتارقف
,طقفريخألاثلثلاسيلو«هلكصنلانوكتابثإوهوانفدهنمقيرطلا

ةماعلاةطخلانعثيدحلايفكلذىلاانرشأامكمالسنبافينصتنم

.صنللةيلكشلافاصوألانعو

نألجأنمو.ليصفتلابهءانبوباتكلالكيهنآلالوانتنساذهل

ىلاانفضأةلماشةّيلجةروصبصنلاىلععالطالانمءىراقلانكمتي

اهتايوتحمساسأىلعةدّدحمتادحوكرهظتيتلاتارقفلاميقرتلصألا

لعًاضيأدمتعيهبانمقيذلاماعلاميسقتلااذهف.ةيلكشلااهفاصوأو

.طوطخملاةباتكيفرمحألادادملالامعتسالالخنمرهظيلّصفمميسقت

نعتلقنيتلالوصفلاديدحتةلواحميفًاليهستنوكيامبرصنلاميسقتف
.ةنودموأةيوفشرداصم

تافلؤمنعتلقناهنأىلعلديفانومضموتارقفلاضعبلكشامأ
تفلااهنأوأخيراتلاومجارتلاوثيدحلاوريسفتلامولعتالاجمنمىرخأ
نوكينأبلطتيباتكللةلماشةطخدوجونعهانلقامنكل.اهلاونمىلع

ىدحإلصتخملايبدألالثملاكلذبءادتقالاوديلقتلازواجتدقفلؤملا

ءانبيفةنيعملاهفاصوأبيكرتىلالّضوتدقنوكينأوةروكذملاتالاجملا

الإهتاجايتحادسلهيلعدمتعيامدجيملفلؤملانأودبيفكلذعمو.هباتك

ضعبلالخنمودبو.ثيدحلاوريسفتلايلاحجميفلخدتتافلؤميف

ةميدقلاةيضابإلاتاعومجملابةرشابمةيعبتنودهباشتصنلالوصف
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يضابإردصميأدعبفشتكنملفريسفتلالاجميفامأ.«'"”ثيداحألل

."هبظوحلمهباشتةينعملاانصنلوصفلنوكينأرهظي

ىلعرصتقيفصنلالوصفيفمالسإلاردصخيراتبقلعتياميفامأ

رابكىلإبسنتوةعيرشلاوةديقعلاصوصخبةماهلاوقأوءىدابمركذ

اذهيرسيو.تاذلابخيراتلابمامتهالانودةمساحلاثادحألاولاجرلا

فالسأنمنوّدعينيذلانيعباتلاوةباحصلاءامسأدرسىلعًاضيأ

ءامسأدرسىلعكلذدعبيرسيامكٍِةيلَكيبنلاةريساوجهننيذلانييضابالا

هباشترهظينأداكيالو.قارعلاباهخيراتلوأيفةيضابإلاءامعزمهأ

.حلاصلافلسلاركذيفتاقبطلاومجارتلابتكب

ةصاخلاتارقفلايفىتحيقيقحلاهانعميفيخيراتلافيلأتلاأدبيالو

وأةدرفنملارابخالادرسلكشيفيتأيوهوةيبرغملاةيضابالاخيراتب
ركذىلعفصولااذهيرسيو.سانلامالعأركذوأةريصقلاتاظحالملا

نماماحضاوهناف.رصمبوزاجحلابهيبألوأهلنيرصاعمللبتاكلا
يفثحبلادنعىربكةيمهأبزاتمتيتلاتارقفلاكلتىلعانعالطالالخ

انهدنتسيملبتاكلانأةيقيرفإوسلبارطيفبهذملااذهباحصأخيرات

تامولعملاعيمجلقنلبمجارتلاوخيراتلابتكنمنّودمردصميأىلا
.ًايصخشهدهاشامركذوأهيربنع

نعةعوفرملاوباتكلايفةدراولاثيداحألليوفشلالقنلاةلأسميفو

يفةنودمرداصمنعةلوقنماهنأحجريفنيعباتلاوةباحصلاوِةكَكيبنلا

ةفورعملاتعبطدقيتلاةديحولايهيتلاةعومجملايفتدروثيداحأةدعىلايشاوحلايفريشن(١٠)

بيترتيفعقييلاحلاهلكشيفدنسملااذهو(ةرجهلليناثلانرقلا)يرصبلابيبحنبعيبرلادنسمب
.مرشعيناثلا/هسداسلانرقلاىلإدوعييبرغم

عجار)ةّصتخملاةيضابالابتكلايفدهاوشهلدجنالومتسرنبنامحرلادبعريسفتانيلالصيمل(١)

نبانأىلعلديامرهظيالفٍينامُعلايراوحلايبأريسفتامأ.(7١-١١ص1431يكستيفل

.مرشاعلا/هعبارلانرقلالئاوأىتحوهرصعيفيراوحلاوبأشاعدقوهباتكىلععلطامالس

79١



باتكلا74ص(دحاوعضومِففْلوملاركذدقو:لاوحألامظعم

نبهللادبعل«ضفاورلاىلعدرلاباتك»وهوًانّيعمًاثيدحهنعذخأيذلا
الماكًادانسإانيطعينأبتاكلالواحيملفكلذادعو.«'*!يرازفلاديزي
نيمسإىلعديناسألانمضةروكذملاٌءامسألاديزتالو.ثيداحألانميأل

لوقلادهاشوأثداحلارضحنمبامئادةلصتمةاورلاةلسلسوًاردانالإ

صخشلامسااهيفركذييتلاةديحولاةرملايفو.ثيدحلانتميفدراولا

ةيفيكىلعلديذانسإمسالااذهدعبركذييالفلؤملاهنعىوريذلا

ىلاةبوسنملاثيداحألاكلتعجرتنألمتحملانمف.(04ص)ةياورلا

اهربتعنىتلاتارقفلايفةحمدماهاندجوةنودمرداصمىلانيلوألانيملسملا

ىلاةليوطىهوىرخأثيداحأكانهف.تاندملانعاهتاذبىهةلوقنم

نبانأبانضرفديؤييذلاو.«'*اايوفشةلوقنمنوكتنأبعصيٍّدح
اذإهيلالصوتناموهةنودمرداصمنعبلاغلاِفثيداحألالقنمالس

ريغةقيرطبىرخأعضاوميفهباتكىلااهّمضيتلاةيوفشلارابخألاباهانراق
معتملمعتسملايوغللابولسألانأبعابطنالاانيطعتيتلاوةمظتنم

.""اًانايحأكيكرو

ىتلافاصوألاورهاوظلاىلإريشنسصنلاتارقفليلاتلاضرعلافو

ىلعدرلا»ابنيبنموهتافلؤمىلاراشأويضابالاديزينبهللادبعمسابميدنلانباهركذ(18)
ىلاةراشالابانهيفتكنو.ةيضابالابتكهتركذامًاريثكو.(187صتسرهفلا)«ةضفارلا
فيلاوت»نيباهيفءاجو«بتكلادييقت»يف(مع4١ءاه8نرقلا)يداربلالضفلايبأةلاسر

نبهللادبعنعهراثارثكأمهلتقوربنلالهأرابخأونيفصرابخأهيفباتك...ةقراشملاانباحصأ

نع.ىرخألاةيضابالابتكلايفباتكلااذهىلاةراشادجنمل.(787ص)6يرازفلاديزي

نبهللانيدلرصانلادمحأفيلاتةاجنلاباتكلجنوليدامدرْفْليِوةمدقماضيأعجارديزينبهللادبع

يتلاديزينبهللادبعةلاسرىلعيدْيزدرنعةاجنلاباتكربعيعبطلاتحت)نيسحلانبىبجي

.ةيردقلافقاوماهبضفر

.١١٠-7١١صو68-17صالثمرظنا(14)

.4١صقباسلاانلوقعجار(70)
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ةلماشلاةطخلاراطإيفاهناكمىلإريشنامكىرخألانعةرقفلكاهبْرّيمتت
يفةحضاوةماعلاتاشقانملانمقبسامىلاةبسنلانوكتكلذدنعوصنلل

:("'9لاوحألامظعم

خسانلاةملكهربتعنامباتكلالوأيفدجن.(؟ص)١ةرقفلا

.("؟"صنلاىوتعحمحضوتىلا

نبافيلأتنموهيذلاصنلاءىدتبي.(7-9ص)7ةرقفلا

نمونيدلاءىدابميفلوطمٍيوبنثيدحهعبتيويبناجناونعبمالس
.نّودمردصمنعلقندقنوكينألمتحملا

دحاولكءىدتبيةلئسأةسمخانهدرت.(١١-7ص)7ةرقفلا

.ةرقفلاهذهريغيفاهريظندجنالو«....امكلليقاذا»ةغيصباهتم

.ةلئسألاهذههلوانتتاملًاحرشاهتاريسفتعمةديدعةينآرقصوصنينأتو
تاريسفتللاحاتتفا«لاق»ةملكانايحأرركتتةينارقلاظافلألاركذدعبو

ضعبيف«ينعي١وأ«يأ»ةملكنعةرابعلاهذضاعتستاميرو

روكذمريغرّسفمىلا«لاق»ةرابعبراشُيهنأدعبتسنالاننكلو.تارملا

مهلاوقأفالتخاىلعمهئامسأركذنودنيرخآ«نيرسفم»ركذو.همساأ

«نسحلا»مسايتأيو.(+568ص)ةرقفلانمعضاومةثالثف

اذهنسحلاركذويرصبلانسحلاىنعيهنألمتحملانموتارمثالث

ادانتسإاهنعهلللاىضربلاطبأنبلعوباطخلانبرمعنعايدح

ركذنود«لاق»ةملكنسحلالاوقأقبستنيعضوميفو.هلوقيفهيلا

املةرقفلاهذهناو.((...لوقينسحلاناكو:لاق»:لعافلا
4

تسبتقااهنأدعبتسنالفدحاوفينصتنمانوكحجرنانعدتصئاصخ

صتايوتحملاسرهفيفةيحاتتفإلالمْجْلاوةيبناجلانيوانعلادرت(71)

+9صرظنا(7)

و



.""لاهيفرييغتءارجإنودرخآباتكنع

نعتاياورىلعةرقفلا.هذهيوتحتو.(1١-١١1ص)؛ةرقفلا

يتأيفركبوبأوهومهلوأءانثتسابو.ِةينَكلوسرلاباحصأنمةتسلئاضف
نمرثألايفءاجام»:تاملكلاهذهيباحصلكمسالبق

ةيادبيف«...نيداننيد»ةغيصهبسنوهمسادعبيأيو.«...لضف

.«باطخلانبرمعنيداننيد»:لاثملابسحىلع«ةيلاتلاتاياورلا

اهبتروهسفنمالسنبااهعمجامبرتاياورلاهذهنأىلعّلديامدجويو
("2يفءاجام»:ةغيصدورُوةّلدألاكلتنموًابسانمًابيترتهآراملًاقفو

احجيرضهيفعقييذلاناكمللهفصويفكلذىرنامكباتكلايفةرركتملا

-3١صرةرونملاةنيدملايفايهبنعهللايضرباطخلانبرمعوركبيبأ
.ةرقفلاهذهريغيفىرخأةنكمألهفصوبولسأبابباشت(٠

ىلإراشيوناونعريغبةرقفلاهذهيأت.(1٠-١8“ص)6ةرقفلا

ةدعتركُذو.ةفاكنيملسملالعوهيبنىلعهللااهبجوأىتلا«ةرواشملا»
باطخلانبرمعنعرخآلاوهيكيبنلانعامهدحأنيئيدحعمةينآرقتايآ
يفهللاقيفوتىلاةجاحيفلازيالناسنالانأىلعنازكرتوهنعهللاىضر
ةرقفلايفاهمادختساهبشيانهةينارقلاتايآلامادختساو.ةرواشملاهقيبطت

تسيلتائفثالثىلانيملسملاميسقتركذهةرقفلاىلامضناو.©

نومدختسينيذلانوملسملااهيلانوّدعيوةدحاولإةنّقنماهادحإ

.«ةرواشملا»عميأرلا»و«لقعلا»

ةباحصلادرسانهلصاويبتاكلانأودبي.(18ص)9ةرقفلا
مهنعيورتنيذلاءاملعلاوءاهقفلانمو...»لوألالاؤسلانماًءزجنإفكلذّحصنإ(7©

نمهيليامعمبسانتياللاؤسلانأللوقنملاٌصنلاىلامالسنباهفاضأاممنوكي«؟كنيد

.تاحيضوتوحورش

.ال؟صرظنا(6١)
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مهئامسأركذبنآلايفتكيو؛ةرقفلايفمهركذأدتبانيذلانيعباتلاو

دوعتو.يبنثيدحهيفيتأييذلاينزقلاسيئاءانثتسإبواذه©طقف

طقفةدحاوةرملوألايباحصلامساًلاميدقت«...نيداننيد»ةغيص

.«...انمو»:ةطيسبةملكبنيقابلاءامسألمّدقُيو

نيدلانأةيحاتتفالاةلمجلايفحضوي.(79-18ص)١ةرقفلا
دعب.«ةمألاقارتفا»لبقٍةيَكيبنلاباحصأهيلعناكاموهقتحلا

ثيدحلايفةدراولا«ٍةقبرلا»ةملكحرشهيلعةفاضإدجنٍّيوبنثيدح

عمسلا»:ةسمخبنينمؤملاّيبنلارمأيرخاثيدحيفو.ةيربربتاملكب
«ةيلهاجلاةوعدباعدنَم»رذني«داهجلاوةرجملاوةعامجلاوةعاطلاو

هيلعاحرشثيدحلااذهدعباملكيتأيف.(19١ص)راثلاباذعب

ريسفتمف:تلق»:لكشلااذهىلعةلئسأبةفلتخملوصفىلامسقنيو
نأنكميوبيجملاولئاسلانعحضتيلو.«...لاق.ةعاطلاوإ

.ةقيقحلايفراوحكانه0يدأالكشمدختسأل
لجقو.ةريثكلاثيداحألاوةينارقلاتايآلانمددعمالكللايعدتتركُذو

نيبوهنعهللايضرباطخلانبرمعنعثيدحبيهتنتيتلاوةرقفلاةياهن

ربخصاعلانبورمعنعةياوردعبأي«ةيلهاجلاةوعد»نعمالكلا

نومضمعمبسانتيوهوباطخلايبأيبرغملايضابإلامامإلانع

ةيقبكًانيهرربخلااذهبولسأسيلفةغللاةيحاننمنكل.لصفلا
ىتلا1ةرقفلاىلاربخلااذهفاضأبتاكلانألمتحملانمو.ثيداحألا

.ىرخألاصنلاتادحونيبةدرفنمةدحوانأككلذنعادعودبت

هللانأحاضيإىلعةرقفلاهذهرصتقت.(14-79ص) ةرقفلا

هللادبعلثيداحأوتاريسفتىلعزاكترالاوالماكًانيدهلوسرىلإىحوأدق

.همساركذنود«رّسفم»ىلإراشيو.هريغلوسابعنبا

اهتاذّدحتةدحواهنأكةرقفلاهذهرهظت.(90-74ص)4ةرقفلا
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باهولادبعيمتسرلامامإلاةلاسرلةمدقملايهو١٠ةرقفلاباهتنراقمدنع

يفًاًيفرحاهتاذعئارشلاهذهلكدرتو.«نيدلاعئارش»درساهيفدرييتلا
عسوماهتمضعبلاىلعقيلعتلاو.؟"'”ةحضومتافاضاعم4ةرقفلا

نيبحضاولاقباطتلاامأ.ةفلتخمثيداحأىلاوةينارقتاياىلادنتسيو

:ناضقانتمناحرشهلدجويف١٠و4نيترقفلا

اهتمّدقمىأروباهولادبعةلاسرهيدينيبتناكبتاكلانا:ّالوأ

قلعواهعئارشظافلأليفرحلقنبماقفةضافتسابحضوتوحرشتنأبةريدج
ةلاسرلاةمدقمصنهباتكىلإمضلمعلاكلذنمغرفنأدعبو.اهيلع

ةلاسرلاذخأتنأىعيبطلانمناكواهيفديدجبأيالهنأنممغرلاب

لسلستيفطلخلااذهلثمظحالناننكل.اهيلعقيلعتلالبقاناكم
باتكلانأيفهببسىرننأعيطتسنوىرخأعضاوميفباتكلارصانع

ركذٍتأيملاذاًاحورطملاؤسلالازيالواذه.يئاهنلاهلكشيفسيل
اهبولسأْنأودبييتلاو4ةرقفلالوصفنميأيفباهولادبعةلاسرل

؟نومضملاوةغللايتيحاننملمتكم

مامالاو6ةرقفلابتاكنملكهنعلقنكرتشمردصمكانهً:ايناث

امهدحأدمتعينأنوديلصألااهلسلستيف«نيدلاعئارش»باهولادبع

ديزيامكرتشملاردصملاكلذنع4ةرقفلابتاكلقنامبرو.رخآلاىلع

اذاملمهفننأعيطتسنكلذانضرتفاناف.حورشوقيلاعتنمعئارشلاىلع

دبعلامهإلاذهو١٠ةرقفلايفامهدجنمل4ةرقفلايفناتعيرشرهظت

.«ةنّسلابقالطلا»و«ءاسنللةبحصلانسحح»:اهاّيإباهولا

اهيناثنأنممغرلابكلذوأحرشلااذهةحصبمسحلااننكميال

مضمالسنبانأهنمجتنتسنفيناثلاحرشلاتبثنإو.ًالوبقرثكأودبي

4ةرقفلايفءاجامعماهتقفاومنمىأراملباتكلاىلاباهولادبعةلاسر

.ققحملاصنلايشاوحرظنا(19)

وه



يفهريظنظحالنو.عئارشلاحورشراطإيفناكمةلاسرللنوكتنأنود

ىلإًانايحأتفيضأثيداحأوةينارقتايآاهيفدرتىتلاةقباسلاتارقفلا

امىلإةبسنلابةديدجةدافإاهيفتأتنأنودوهنومضملًارركملاوقألاضعب
كلتمعدتنأهنمدارملاو.ةعيرشلاوأةديقعلاءىدابمنملصفلاهلوانتي

يفادانتساوةنيعملاةدافالاراركتبلاوقأنماهقبسامثيداحألاوتايآلا

وأيباحصوأيننمثيداحألايفركُذنمةناكمىلاوأنآرقلاىلاكلذ

ْ.باهولادبعمامالاىلادانتسالافانهامأ.يعبات

نسحلامسانألىرخأةيمهأاهل4ةرقفلانافكلذلعةوالع

بست(؟/و77ص)عضاومةعبرأيفو.تارمرشعاهيفيتأييرصبلا

مساركذيابهنمنيعضوميفو«لاق»ةملكهيلاةبوسنملاةياورلاوأهمسا

.(8١و77ص).6«...ركذينسحلاناك:ورمعلاق»:لئاقلا

يتلانسحلالاوقأنماًءزجتاياورلاهذهلكشتلهلءاستننأزوجيهّلعل

تاياورلاىلعكلذيرسيلهو؟؟""ديبُعنبورمعهذيملتهنعاهلقن
نميربطلاخيراتيفدريامددعامأ؟“ةرقفلايفنسحلاىلاةبوسنملا

.انصنيفاّيعفلتخيوهفنسحلاهخيشنعورمعتاياور

لصفتوناونعبوةلمسبلابةرقفلاًادبت.(70ص)١٠ةرقفلا
دبعاهببتكةلاسرةعيرشهذهو»:باتكلايفقيساًيعكلذبةرقفلا
ظفلامأ.«سْلُباَرْطُألهأىلاتّرّْماَتمامإنمحرلادبعنبباهولا
الإ«ةعيرش»مهفننأعيطتسنالفناونعلالوأيف«ةلاسرةعيرش»

سيلناونعلاكلذعبتيامنألةلاسرلل«ةمّدقملا»وأ«ةيادبلا»ىنعممو

قيلعتالوةفاضاانهركذتنأنود4ةرقفلايفةدراولاعئارشلادرسىوس

مامإنمةهجوملاةلاسرلانمض«عئارشلا»هذهدرسرّسفنو٠.اهيلع

دئاقعللةركذتءيجيوةمدقملالحملجيهنأبسلبارطةيضابإىلاتّرَهاَن

71



ءالؤهابكسمتييكلنيرخآللةحيصنومامإلاابكسمتيىتلاةكرتشملا
:إ(”ةلاضيأ

4نيترقفللانريسفتساسأىلع.(©-0ص)١١ةرقفلا
اهتمتاخىلارْشُيمليتلاباهولادبعةلاسرءازجأنم١١ةرقفلاتسيل١٠و

ةملكحرشبةلاسرلاب١١ةرقفلاطبترتلب."*عباتناكميفالوانهال

حيضوِتِقأيو.باهولادبع«ةلاسرةعيرش»رخابةدراولا«ثدح»

نودةرقفلاهذهيفباتكلالهأتائفوةفلتخملا«ثّدحلالهأ»تائف

.لمتكمءزجاهنأبعابطنالايطعتةرقفلاو.ثيدحلاونارقلاىلاعوجرلا

١١ةرقفلاىتحباتكلايفءاجامصخلت.(77ص)7١ةرقفلا
يفهيلعفاضينأوأهضعبرركتينأكلذعنميالو.ةرصتخمتاملكب

يفانيمسنممةمألاهذهرايخأو»:ةرقفللةلمشرخاو.ةمداقلاتارقفلا

نماًءزجةلمحلاهذهقبسامرابتعااننكمأول.«اذهانباتكريدصتلوأ

ةلاسرلاىلااهيسنتنكميالةروكذملاةلمحلانافباهولادبعةلاسرءازجأ

؛نيترقفلايفمهلئاضفركذءاجنيذلا«رايخألا»ىلاحوضوبريشتاهنأل

وحنينعتيتلا«انباتكريدصتلوأ»ةملكو.نوعباتلاوةباحصلامهو+و

ةيمستنألبتاكلانممارملالمعلامجحىلاريشت«انباتكةمدقمةيادب»

ىلعالإرهظتملهالعأنيروكذملا«رايخألا»مهنيذلانيعباتلاوةباحصلا

+0٠نعهتاحفصعيجددعديزيالوطوطخملانم8١ىلا١١تاحفصلا

.ةحفص+٠وأ

ةديقعلاسسأركذنمقبسامدعب.(77-79ص)17ةرقفلا

نأشيفسلبارطةيحانبةيضابالاىلاباهولادبعاهلسرأيتلاةلاسرلاةمدقموهانههارنامامبر(78)

ص)يخاّشلاركذ.ةسوفنلبجىلعالماعيرفاعملاىلعألادبعنبحمسلانبفلخةيلوت

امعمنومضللاِِلالوصنلِاِلقالقباطتكانهسيلنكلوراصتخالابةلاسرلاهذه(1١8١-٠

.مالسنباباتِكِفدري

.ةمداقلاةرقفلايفانلوقعجار(74)
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ةعامجماظنبةصاخلالئاسملاضعبانهدجننيحلاصلانيملسملادرسو

ِفاهرفاوتبجييتل|طورشلىلعةرقفل|هذهرصتقتومهتدايقونيملسملا

خيراتبةضاخلاةيلاتلاتارقفللاديهمتكلذوقىتفملاويضاقلاومامالا

يفيكيبنلاىلانيبوسنملانيثيدحلايفيتأيامركذبريدجلاو.ةيضابإلا
.هبنجتىلعوأرئاجلامامالاةمواقمىلعناثحينْيّذللاوةرقفلارخآ

لصفمريغوليوطوماعدرساهيفو.(76-77ص)6١ةرقفلا
؛مالسإلاماكحألاضقننويسابعلاونويومألااهبكتراىتلاةشحافلالاعفألل

مهيلعذخأدقو.كلملادبعنبديزيلدرفأصاخركذكلذيفو

ركبيبأركذهبناجبيتأيوديصلايفمهطارفاوةدغرلاةايحلايفسامغنالا

مهفالخدشأنمو٠ادبأديصللاجرخي1نيذللإامهنعهللاىضررمعو

مهبراقألنيملسملاةمامإمهتيلوتباتكلااذهردصيفانركذامدعب

.نالوألاهاتفيلخوِةيلُكيبنلاهلعفاملةضراعمكلذو«مهنايبصو

هيتفيلخوِةيَكيبنلاٍةنُسىلإةراشإلاهيفيتأتيذلاريخألاءزجلااذهو

.""”نومضملاوبولسألافيعضودبي

«ةتسلافالخإةصق»ناونعتحن.(40-7ص)6١ةرقفلا

نبرمعىلعحرتقايذلاسابعنبهللادبعىلإبوسنمثيدحّيتأي
مسادعبًامسإىروشلالهأبنيفورعملاةتسلالاجرلافالختساباطخلا

بجنبةنيعمفاصوألمهتقباطممدعلرخآلادعبأدحاورمعمهضفرو

.هللادبعهنبافالختساىلعكلذدعبضرتعاامكةمألادئاقيفاهرفاوت

امبنعهللايضرباطخلانبرمعلةفيلخنافعنبنامثعرايتخاركذُيمث

.ةيلاتلاةرقفللةمّدقمكلذيتأيو.ًاًيعرشًارايتخافلؤملاربتعيو

نامثعةيالورمأ»ناونعتحت.(40-41ص)16ةرقفلا

ءاطخأنمهّدعننأنكمملانمفميتنمالدبميمتةليبقىلإةبسنيميمتلابركبيبأةيمستامأ(٠©0)

:خسانلا
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ةفالخلانامثعّلوتذنمثادحأنمىرجامًازجومًافصوفصوي*نافعنبا
باحسناو«ٌنَتَعيِش»ىلاةمألاقاقتشانعترفسأيتلانيّفِصةعقومىتح
يوتحبيو.يمالسالاملاعلافارطأيفمهئافتخاونييقيقحلانيملسملا

عقوتملارطخلايفو«ةنتفلا»يفثيداحأىلع١1ةرقفلانميناثلافصنلا

.مكحلاىلعشيرقةليبقءاليتسانعءىشانلا

درستو«انئاهقفةيمست»ريبعتبأدبت.(48-47ص)١١ةرقفلا

سمألاعضويفهتيمهألًاقبطوةيضابإلابهذمخيراتبةقلعتملارابخألا
.اهيفمهألاماقملايدزألاديزنبرباجلتحيبهذمللاهريغوةيهقفلا

ردصمنعديزنبرباجبةّصاخلاثيداحألالقندقمالسنبانأىرنو

دمتعملاريغىضابالاثارتلايفاهتمربدجوتثيداحألاسفننألنّودم

.١مالسنباباتكىلع

نيرصاعلملاءاهقفلانمةسمخةرقفلاىلابتاكلامضرباجركذدعبو
افصومهرخاركذىلافاضأوباتكلااذهريغيفمهءامسأدجنلهل

راشأ.ىنِميداويفنييضابالانامُعجاجحبٌصاخلامايخلابرضناكمل
عيمجربخهاطعأيذلاوهامبروكلذبهربخأنمىلاةياهنلايفمالسنبا

.""ةسمخلاءاهقفلاءالؤه

نبعيبرلاويميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأركذكلذدعبيتأي
ارظنةرشابمديزنبرباجدعباركذينأيغبنيناكو«يرصبلابيبح

درسلاعطقنيو.هدعبنمنيملسملاةداقمهأنمامهربتعتةيضابالانأل

:«ةربابجلا»ءاقللنيحلسماوجرخنيذلاةداقلاركذبىرخاةرمينمزلا

هلماععميدنكلاىبجينبهللادبعو؛"يفاَحْحلادابعوسارِملالبوبأ

.ح١1صةمدقملاهذهيفهانلقاموةققحملاصنلايشاوحعجار١«

.٠8-70صعجارةيوفشةقيرطبهوربخأنيرخانع(١3)
ركذىلاكلذيفًادانتسا(؟فاحلبجىلاةبسن)«يفاَحجْلادهأرقنوطوطخملايف«يئاحجلا١(©©)
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ةزمحوبأاهببطخةبطخهباتكىلامالسنبامضو.يراشلاةزمحيبأ

رخايفيتأيو««0دلاخنبدمحمىمسيلجرىلاةياورلابسنوةكمب

ربخلقنبتاكلالعلو.نودمردصمنعترصتخااهنأرابخألاهذه

."؛؟ةاردصملاسفننعيفاخجلادابع

مالسنباراشأو«ظحالمبيترتنودنورخآنويضابإًءاهقفركذُيمث

حمسلانبفلخهلاسر:يهوهتامولعمرداصملعصأومةنالثٍِق

.ىزاجحلاكلملادبعنبدمحمهيقفلاعمهسفن

فيلأتلناسةرقفلاهذهِقنيتي٠.(-صلمةرقفلا

عوكألادمحميضاقلاهنعلوقييذلا«يجراخلايناحملاةفنفنبدابع»هللاقيلجرلينادملاب
نميلايلاولعراثيذلافورعلملاييَغَّرلادابعهنأنكمملانمنوكيناليلكإلاباتكىقحم

«7١١»ىقحملاةيشاحيفءاج)م271-600/ه١١٠ةنسيفقثلارمعنبفسوييومألا

ىحيلينامألاةياغباتكعجار.(786ص7جليلكإلا«ينادمهلا؛ةعبطملاءاطخأنمهربتعنو

جرخ[8١٠ةنس]اهيفو»:(١4١ص6جلماكلا)ريثألانبالاق.١١١صنيسحلانبا

فالتخامغردحاوصخشهنأحجريدابعلمالسنباركذساسأىلعو«ًامُكحتنميلابينيعرلادابع
٠تاياورلا

حجريو.دلاخنبيجنزلاةياورةبطخلاهذه(48ص١جخيرات)طايخنبةفيلخركذ(1©)
.ةيلاتلاةيشاحلانراق«لصألاسفنىلامالسنباةياوردوعتنأ

يأبحنماهعماموىبحينبهللادبعمامالاةريس»(187-1896صدييقت)ْيداَرُبلاركذ(©4)
نميلليراشلاةزمحيبأوىجبنبهللادبعحتفركذو.هلأنميردأالفوعنبراتخمملاةزم

كلتاهيفدرتيتلاتافلؤملاةيمستبانهيفتكنو:يضابإلاريغثارتلايفىتحرشتنمزاجحلاو

نيفلؤملاةيقبامأ؛ةّكمبةزمحوبأاهبطخدقفطايخنبةفيلخومالسنباةياوربسحو.ةبطخلا

خيرات(يربطلا74٠ص"ْجخيراتطايخنبةفيلخ:4نمالدبةنيدملاىلااوراشأف

يدزألاءايركزوبأ؛(146١ص©4جديرفلادقعلا)هبردبعنبا؛«(108ص+7ج

هذهركذو.(797ص77جيناغألا)يناهفصالاجرفلاوبأ«(١١١صلصوملاخيرات)

يفةبطخلايتأتويضايإلاريغثارتلاىلعًادامتعا(114ص7جتاقبط)ينيجردلااضيأةبطخلا
نايفسيبأباتكنعينيجردلالقنامبرو(44١ص4جهبردبعنبانراق)كلامنبسناةياور

)دوقفملا .؟ح38١صنراق
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مالسإلاميلاعتنوورينمعنيملسملافيرعتفدهوهلوألا:باتكلا

يكلنيملسمللةفرعملاهذهرفوينأدارأبتاكلانأيناثلاو«نودتهينمبو
مالسنباراشأهسفنعضوملايفو.«نيفلاخملا»تارواحمىلعاهباوّدري
.راّثألاوملعلانيواود٠نم«انئاهقفوانتاداق»نعهتامولعمعمجهنأىلا

اهئازجأمظعميفةرقفلاهذهنوكتت.(04-44ص)149ةرقفلا

راركتلابزّيمتملااهصنانلحضويوةيوفشرابخأساسأىلعتامولعمنم
اهحقنيملمالسنبانأبةديدعتارميخيراتلالسلستلاةاعارممدعو

.ادبأ

ىلعلصحت1اهنأىلعيفاضاليلدةرقفلاهذهيفيوغللافعضلاو

لوصحبسحاهقبسامىلاتفيضادقرابخألانأودبي.ةيئاهنلااهتغيص
لمتحملانمف.اهيفةروكذملاثادحألالسلستةاعارمنودواهيلعبتاكلا

تامولعمنمدجوامباتكلافينصتيفهلمعةيادبيفعمجدقفلؤملانأ

.ةتقؤمةغيصةلاحيفناكاهنماًءزجلعلوكلذوحنوهتساركقاروأىلع

اهاوتحمىأروقاروألاكلتخسنيفهقبسنموأانطوطخمخسانءاجمث

كلذقيقحتدنعو.حصاوطخبوباتكلكشفعصوينأاريدج

اكلصألايفتامولعملاكلتدوروعباتتىلعظفاحيخسانلاناكعورشملا

عم:ةبيرغةجيتننعاذهرفسأو.ةقباسلاتارقفلاخسنيفهيلعظفاح

ٍواستمولصتمهرهاظصِنقتاظحالملاوتامولعمل١كلتلكدورو

ةنوكتملسالسآلإسيلهنأبعابطنالاعضاومةدعيفصنلاكلذانيطعيف

نومضمل١عمةقالعاملفشتكنن1بعصيواًيوُحَنةلصتمريغتاملكنم

شاوحةدعمضونيحيفًاضايبلمهأخسانلانأعقوتنو.ًانايحأ

.رخانيحيفصنلاىلاةيبناجلاهتاظحالموأفلؤملاىلادوعت

ىلعانيشاوحىدحإيفءىراقلاىلعضرعناذهانضرفساسأىلع
عضوملايفةدراولاةلصتملاريغتاملكللاحرشهارنامةرقفلاهذهصن
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لصاوتمصنىلعلصحنيكلطوطخملاتاملكىلعفيضنو.راتخملا

اندصقسيلوبسحفةعطقنملاتاملكلانيبةقالعتابثاهبديرنوًاَيقطنُم

حضاوضقانتيفكلذلبةيلصألاهتروصيفصنلاءانبديعننأ

فينصتيفةركبمةلحرملثميصنلاتارقفضعبنأعقوتنو.«*اانضرفل

ةخوسنمعطقبوتاظحالمورابخأنممظتنمريغادرساهيفنأوباتكلا

ريغنأتابثالانكميلبةفولألاريغرهاوظلانمسيلاذهو.تانّودمنع

اهوفلؤمدنتساوةلحرملاهذهمترمدقةميدقلاةيبرعلافيناصتلانمليلقلا

.©"يئاهنلافينصتلاِفةدوسملاهذهثمىلا

ساسأىلعاذهوةقباسلاهئازجأيفتارقفىلاصنلاميسقتبانمقدق

ءزجيفميسقتلاكلذةلصاومنمءيشانعنميالوعاونألاةددعتملااهفاصوأ

جابهنملاسفنىلعانهانزرساذانكلو.مقرهاناطعأيذلاٌصنلا

تارقفىلاصنلانمءزجلااذهميسقتوهكلذةجيتنّنأظحالتف

ةريصقلاتادحولاهذهلثميفءىراقلادجينلوةديدعةريصقتاريقفو

.ةدحاوةرقفنّوكيلمّسقمريغهكرتننأانيأرف.حاضيإالوليهستيأ

.ةيبرغمرابخأىلعاهتايوتملجرصتقيوةرقفلافصويلياييفو

جورخةيمستنمو»:رعتمبولسأبلوألاناونعلابّتك
عبتيو.6سادَّمْغَبدنجلالتق»باطخلاابأنأرّكذُيو.«...انتمثأ

.؟ح4١صالثمرظنا(*ه)

:إ.(٠-١ص«1447)لاطنزوزرئارفرظنا(7)

يفةثيدحلاتّرُسدلبنمًاييرقدلبلااذهعقومناكو««سيدانوكاَم»مالسالالبقاهمسا()

برعلانييفارغجلادنعةروكذملاترسةنيدمبةثيدحلاترستسيلو.نارفعزبىّمسملالهسلا

هتطيرخو8صّ"جلقوخنبا؛؟؟(صرفعجنبةمادق؛مصهيذادرخنبا)ىمادقلا

ص١حجيسيردإلا؛١صبرغملا6يركبلا؛#7صيسدقلملا؛7٠و5نيتحفصلانيب

ةنيدمبئارخيفةثيدحلاترسنمًايقرشمك80وحنةعقاوتناكاهنأحجريو(14صو4
رهاطلاىأرفكلذمغر.(برغملاةيضاباخيراتيفانثحبيف١مقرقحلملارظنا)ةيلاحلاناطلسلا

ةرواجبِقاهعقومتناكةميدقلاترسنأ(8١-اذخغصر.118صمجعم)يوازلادمحأ

.نارفعزىسرموأنارفعزرصقبًاضيأةفورعملاةثيدحلاترس
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/ه060٠ةنسركذدعبو.ةكرعمللةمدقتملاثادحأللضرعكلذ

لكشبروصنملاوهومكاحلاةفيلخلامسابتاكلافاضأم1/0-6/8

20ص)تارمةدع«رفعجوبأ»هتينكبهركذأيهنأعمامامتءىطاخ

هنأكيدنكلاىيحينبهللادبعروهظ»ىلإراشأمث.(000998

ةيابنيفلتقهللادبعنأبةرشابمهلاقامضقاندقوتقولاسفنيفمت

دعبأبو.(م1148-17/47/ه8١1ماعهلتقمناك)نييومألامكح

ةفيلخلاحافسلاةعيابمىلاهكالهودمحمنبناورممكنيبامركذكلذ

.لوألايسابعلا

(٠9ص)«برغملابباطخلايأروهظةصق»ناونعتحنهولتي
ىلاىرخأةرمراشيوساَدَّسْغَمةكرعميفمامالااوكراشنيذلاءامسأدرس

دنجلاعمناكنمركذدعبو.ةكرعملانمزلًاتابثارفعجيبأةفالخ

هبفلؤملاربخأنمةيمستعمموهفمريغربخيتأيفنيحلاكلذيفيسابعلا
(ةيقطنملاةقالعلا)هارنامحرشنلعضوملااذهانرتخادق.(١0ص)

مدقتامكةيلصألافلؤملاةدوسمنمضًايوحنةلصتملاريغتاملكلل

.اهبنعثيدحلا

درطاهيفركذيتلاةياورلامالسنبايربختنمنيرخآىلابسنتو
ةدوعلابمهلحامسلاو«"06ترسىرق»لهألباطخلايبأباحصأ

دعبنيتنسيلاوحثدحامضعبنعربخلاربخملاركذعماهيليو.ًايئاه
نأبوسادمغمبدنجلاباطخلايبألتقبلوقلارّركيمث.سادمغمةكرعم

ةحصيفكشيناكفلؤملانأودييذلاقنئادوبأهمسادنجلادئاق

لصاوي(44ص)هركذمدقتوةكرعملاقبسثدحركذدعب.همسا
لتقواغرواتبربربلاةميزهنعترفسأيتلاةيسابعلاةلمحلاركذبتاكلا

اغرٌواتوًاقرشةيبادجأنيبةعقاولاةقطنملاناكوةقباسلاةيشاحلايفةروكذملاةنيدملامساترس١

.مسالاسفنبىمسيابرغوالامش
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.هباحصأنمافلأرشعةعبرأعمةيضابإلامامإ

ةضيفتسمثيداحأةثالثيتأت(88-7صرةيلاتلاتاحفصلاىلع

ثيداحألاسفندرتو.يمالسإلانيدلاءايحإيفصاخلاربربلارودنع

ينالجرولاءايركزنبالةمئألارابخأوةريسلاباتكيفةريسيتافالتخاب

نود(مةرشعةيناثلا/هةسداسلاةئاملانملوألافصنلاىتحشاع

ةنراقمنعجتنتسناماذهو؛هلاردصممالسنباباتكنوكينأ

اذخأدقمالسنباوءايركزيبأنمالكنألمتحملانمف."لنيباتكلا

تانودمىلاادنتسادقاههنألقألالعوأةنودمرداصمنعثيداحألا

عالطالانودندمردصمىلعمالسنبادامتعاو.ةرشابمريغةقيرطب

ءايركزوبأهمض«ربربلالئاضف»يفرخآثيدحدنعحجريٌةرشابمهيلع

يفادرفنمثيدحلاكلذركذمالسنبانكلوةروكذملاةثالثلاثيداحألاىلا

دعبتسملانمسيلكلذلو"ْ'ةيوفشةقيرطبهربنعهاورورخاآعضوم

.ىرخالاةثالثلاثيداحألااضيأهنعلقندقهنأ

:اهقبسامبحضاوطابترانودةلمجثلاثلاثيدحلاىلإتفيضأو
.ملعأهللاوافلأةرشعينثإمهددعناكنينَحموينيملسملانأاوركذ»

؛ربربلالئاضفيفيناثلاثيدحلايف(1:0)ٌنينُحةميزهركذمدقتدقف
باصأيعهنعهللاىضرباطخلانبرمعىّرعٍةيكّئبنلانأهيفءاجو

نمبعشبديدجنممالسإلانأشنمعفريفوسهللانأبنيملسملا

عضوملااذهيفةروكذملاثيداحألادجناذاملمهفنانلعجياذهو.برغملا

.ققحملاّصنلايشاوحعجار(34)
نمددعدنعاهرّفننأنمًانايحأاننكمتنومضملااذهيفةلمعتسملا«...يلىَوَر»ةغيصناف(4)

دورودنعهلثمريسفتىلعانلمجيامانهدجويالنكلوباتكنعلقنلاىلإٍةراشإكبرعلانيفلؤملا
نأنودةيوفشلاواهنمةنّودملاهرداصمركذدقفلؤملااذهنألمالسنباباتكيفةروكذملاةغيصلا
بسحىلعو.تانّودملانعلقنلانملضفأةيوفشلاةياورلاربتعادقهنأىلعليلديأكانهنوكي

.(١4١ص)هنمذخأيذلاباتكلاركذعميوبنثيدحأيفلاثملا

.نينحموي«ءادعأبلغدقهَيبنلانأباوثدحنيرخآةاورنكل(أ40)
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(ب؛0)نيملسملانمًافلأةرشععبرألتقمواغرواتةميزهركذدعب:هنيعب
نأهدعوبوهللابةَقثهموقةدايزفلؤملادصقربربلانممهتيبلغأتناكو

يبنلااهيفمزهنايتلاْنينُحةكرعمف.ربربلاديىلعنوكيسمالسإلاءايحإ
مثعزعزتاذاملف:لوقينأمالسنبادارأامبرو.هللابهتقثعزعزتل0

؟مهبهنيدءايحإلهللامهراتخادقوموقلااذه

اغرواتبباطخلايبأعماولتقنيذلاءاسأيأتىباجناونعدعب

ةيضابإحافكركذلدّهمتةلمجدجنمث.مهدحأنعةيوفشرابخأركذُتو
هذهدعبفاضأبتاكلانكلوثعشألانبدمحم«لامع»دضسلبارط

رابخألابلعفلابأدينألبقباطخلانباةيالوفتافاضاةدعةلمحلا

.لامعلاةلتاقمنع

مامالارابخأبينمزلالسلستلابسحثيدحلامالسنبالصاويو

هذهنأكشالو.ناوريقلاةنيدمىلعهئاليتساىتحمتاحيبأيضابالا

نبناميلسوهودحاوربخمنعاهعيمجذخأهنألةدحاوةريتوىلعرابخألا

انهمالسنباركذمدقتامعمقباطتوأحضانودبو.(؟'لنوقرز مالسنبركذمعمقباطتوأحضاوببسنودبوٍروقرز
درجمكلذنأودبيو.يرفاعملاحمسلانبفلخبهؤاقتلامتنياوىتَم

ىئاهبنلالكشلاهباتكءاطعادنعاهاسنيالىكلبتاكلااهعضوةظحالم

لاحيأىلع.هيلاخسانلااهلقنينألبقنتملاشماهىلعاهبتكامبرو

ةّصاخلاتامولعملانمًاددعفلخنعذخأمالسنبانأنكمملانمف
.يرفاعملاباطخلايبأمامالافلخٌدِجب

ةرشعينثااغرواتبىلتقلاددعغلبيامهادحايفونيتياور(ب119/١٠ق)ءايركزوبأركذ(ب4)

٠نيلةميزهنعثيدحلاعمةقفاوماملأ

ينيجردلاتاقبطيفروكذملايسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلاوبأوهاذهناميلسنأنكميال(١4)
فصنلايفةيضابالالاجرتاقبطليفاكلادبعرامعيبأبيترتبسحشاعيذلاو(8ص١ج)
؛؟/ب١8ق)ءايركزيبأةريسًاضيأهنععجار.(مرشاعلا)يرجهلاعبارلانرقلللوألا

.(اهدعباموب
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ّربخمالسنباركذوناوريقلامتاحيبأراصحنعثيدحلالصاوي

ىلايشينأنودكلذوةنيدملاحاتتفادعبنييسابعلادونجلانمٍددعٍدرط

وهفنودمردصمدوجوضرتفنانلعجيامو.هنعربخلالقنيذلاباتكلا

فحزركذيقأيمث.(*"هباتكىلاافرحةياورلاسفنمضءايركزابأنأ
لسلستعطقنيومتاحيبأمامإلاةلتاقملبرغملاىلايدزألامتاحنبديزي

.ناوريقللمتاحيأراصحبقلعتمربحبىرخأةرمثادحألا

نباهيقلييذلالاؤسلاهالعأروكذملاحمسلانبفلخركذهباشيو

وبأمأمتاحوبأناكاذإ:قبسامبةقالعنودعضوملااذهيفمالس

نعمالسنباىوركلذدعبو؟سلبارطراصحبماقيذلاباطخلا
ةداشإِةيِكيبنلاةجوزةشئاعنعًاثيدحهالعأروكذملانوقرزنبناميلس
كلذكثيدحلادريو.نييوينذلاماكحلاىلعةروثللمهدادعتسابوربربلاب

يتلارصانعلللَّصفملااندرسيهتنيهبو.ينالجرولاءايركزنباباتكيف

ريغةصقانلااهّضنةروصكلذلالخنمحضتاو14ةرقفلااهنمنوكتت

.ةحقنملا

ةرقفلايفهاندجوامنعفلتخيال.(0-04ص)١٠ةرقفلا

ةيضابالا«ءاهقفةيمست»نمانهيتأياميوغلبولسأنمةقباسلا

نبايرصاعمنموديامكمهوسلبارطةنيدمبواهتقطنموناوريقلاب
.بولسألاةلمتكملاريغتاظحالملاضعبمهئامسأىلافيضيو.مالس

ىسيعيبةلاسرصنلاتارقفرخآ.17-٠صل١ةرقفلا

هججوملاهباطخيفضفروقرشملابةيضابإلاءاهقفنمهيقفوهويناسارخلا
ىلعراثيذلايضابالادئاقلاحمسلانبفلخبلاطمةبراغملاهناوخاىلا

72الث

.ةلاسرلاهذهببطوطخملاصنيهتنيو.حلفاوباهولادبعنيمامالا

نعةذوخأماهحأةلاسرلاهذهءازجأضعبهلقندنعيخامشلاركذيل
نمةلاسرلانأبكشنانلعجيامدجويكلذىلعةوالعو.مالسنباباتك
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...)»:تاملكنم٠ةرقفلاهبمتخناموهومالسنبافينصترصانع

هذهنأدقتعنكلذعمو.([قيفوتلاولوحلأهبومكحأوملعأهللاو

املةقباسلاةلمجلاىلاةبوسنماهنالبباتكلاةمتاخلكشتالتاملكلا

هتعيشو...»:ىسلبارطلانيسحلانبدمحأنعاهيفبتاكلالاقىتلا

تاملكلابمالسنباربع.«سايقلامهلئاسميفنولوانتيهباحصأو

يتلانيسحلانباءارآةشقانميفضوخلانعهعانّتمانعهالعأةروكذملا

قيبطتةلأسمبقلعتياميفًاصوصخوةيضابالاءاملعنيباهيلععزانتلاىرج

لالخنمالرولبتتىتلا(*”!ةماعلاةطخلاىلانومضملااذهيفدغنل

ًاعطاقاليلدلدتيتلاةيلكشلافاصوألاىلاًاضيأوباتكلاتارقفعيمج
دقتعنكلذساسأىلعو١5509ةرقفلاىلا؟ةرقفلانمصنلاةدحوىلع

اممظعمف.هباتكىلاهسفنمالسنبااهمضىسيعيبأةلاسرن|

نأدارأمالسنبانأىلإريشيةيخيراتتامولعمنمصنلاهيلعلمتشي
نيلوألانييمتُسُرلاةمئألامايأىتحهتيادبنمبرغملاةيضاباخيراتركذي

اركذهيرصاعمضعبمالسنباركذامك(**!مهركذىلاصنلارقتفيالو

اذهلثمنمضاهناكماهليناسارخلاىسيعيبأةلاسرناو.(*”الوطم
٠فيلأتلافعورشملا

طوطخملانأتارقفلافصووصنلاءانبيفثحبنممدقتامبانتبثأ

يخيراتباتكىلعيوتحييبزجلابوقعينبملاسخيشلاهفشتكايذلا
نأاننكميو.ةلمتكمريغةدوسمةلاحيفتاذلابةيخيراتلاهؤازجأتيقب

ريخألاءزجلاهنمدقفحقنمريغاضنبتكدقناكمالسنبانأروصتن
نرقلاطساوأىلالصتبرغملاةيضابانعرابخأهيفتدرودقناكو

ملفلؤملانأانداقتعابسححجرألانكل.(معساتلا)يرجملاثلاثلا

.هعورشملمكيملوطوطخملايفانيدلامزواجتي

سي



نماهنمضعبلاهتارقفزيتاننكميحقنمريغصنلانوكلضفب
ةفلتخملارداصملاىلعاريثكقبطنتاهتماددعنألكلذو«رخآلاضعبلا

ىدحإجبنمعبتامالسنبانأىلاليلددجويالوكلذ.اهنعتلقنيتلا

لديامدجويالىرخأةيحاننم.هنامزيفةفورعملاةيخيراتلاتافنصملا
.ةيمالسإلاةيبرعلاةراضحلاجراخنممالسنبافيلأتىلعريثأتيأىلع

هفرعنيذلايضابإلايخيرأتلاباتكلاىلعفلؤملااذهعلطيملكلذادع

بوبحمنايفسيبأباتكوهوىخامشلاوىنيجردلاهنعلقناملالخنم

ةنماثلا)هةيناثلاةئاملاةياهنيفةرصبلاةيضايإميعزيدبعلاليحرلانبا
لم

نمةعومجممالسنباباتكىلعهعالطايفءىراقلاىلعضّرعَت

مجارتلانموأريسفتلاملعنموأيمالسإلاثيدحلانمامإدعتتارقفلا

هذهدحأىلعةدحاولاةرقفلانوكتنأنودخيراتلانموأتاقبطلاو

ىلإًارظنوهباتكفيلأتيفمالسنباعورشمبسحامأ.اهرسأبجهانملا
جهانمريوطتىلاىعْدُيدقفلؤملاناكفةفلتخملاتارقفلاعيضاوم

نبانكمتيلو.هتطخلبسانموديدجلكشىلالصيلةيديلقتلافينصتلا
كلذلوهذههتلواحميفةبراغملانييضابالاتافلّؤُمىلعدامتعالانممالس

ايأريدبننأعيطتسنالكلذعمو.هفدهقيقحتيفةمجتابوعصدجو
رداصملافاشتكاىتحو.هلمعمتيملهنألبولطملامدقتلاهزارحايفايئاهن

كلتلهمادختسالوحمييقترادصانكميالةرشابماهنعذخأيتلا

.رداصملا

سل



لا 62

11 نب5
0ا.

نعةذوخأملاتامولعملادنعهمسابمالسنباركذيذلايخامشلا

ورمعنبمالسىمسيالجرركذهنكلفلؤملااذهةيوهنعانربخي1هباتك

يففلؤملانعًاربخدجنالكلذكو.مالسنبادلاوهنأحجرييذلا
نباةايحىلععالطاللديحولاردصملاف.باتكللةمدقملاخسانلاةملك

ىلعفلؤملانعتامولعملانمهيفدجنامرصتقيوهسمنهباتكوهمالس

.ةنيعمتايصخشباهيفىقتلايتلاةنكمألاركذوخيراوتةدعركذ

برغملاةيضاباخيراتباقيثوًاطابتراةطبترممالسنباةرسأتناكو
وخأونينطمتنبرمعهذجورمعنبىجيهمَعنملكناكدقل.ميدقلا

ةعقوميفباطخلايبأمامالاعمكرتشانمنينطمتنبديمحوبأريخألااذه

باطخلابأباحصأنيبنينطمتنبرمعناكو.(٠ص)سَادَمْعَم

يضابالامكحلانعاعفادمم١1/6/ه44١ةنساغرواتبهتميزهدنع

دعيمو.(#9ص)يعازخلاثعفشألانبدمحمىسابعلادنجحلادئاقدض

هنألمتحملانمفكلذلوةميزملاكلتيفىلتقلانيبنمرمعهّدٌجمالسنبا

.اهدعبشاع

نرقلاةيادبىلادوعيوهولوهجمفلؤماهعضوةلاسريفدجنو
نييبهولانييضابالاخويشلاءامسألادرس(مرشعثلاثلا)هعباسلا

لماعٍِقاولاورمعنبمالسمسأاهنيبنمرهظيويلبقلامهبسنبسح
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ترسلع(م877-874/ه708ت)باهولادبعمامالا

ىلالوهجملاةلاسرنعةظحالملاسفنلقنيخاّمشلانأودبيو.اهيحاونو
الدب(944ص)«ورمنبمالسوهابأمالسنباىمسدقل.(*0هباتك

نمو.نينطمتنبرمُعهدجمسالًاقفاومناكيذلا«رمُعنبا»نم

انلحضتيامكلذدّيؤيوفلؤملاوبألعفلابوهلماعلامالسنألمتحملا

هباتكىلعانعالطادنعسلبارطةقطنمعمةديدعلامالسنباطباورنم

ريشتىرخأةيحاننمو.ةيقرشلاسلبارطدودحىلعترسلمعناكو
لاصتاىلا(44ص)مالسنبااهركذدقوهيبأىلاةهجومةلاسرليصافت

رمعنبمالسنوكتابثاعمو.طاطسقفلابرصمةيضابإبرمعنبمالس

لئابقربكأنميهوهتاولىلامالسنباءامتناتبثيفلؤمللأبأيتاوللا
.ربربلا

ةثدتبملا)ه1460ةنسلبقيههسفنبتاكلاركذىتلاىلوألاةرملا

يفرزْوَتيفناكامدنع"ليسوفنلاحلاصيبأبىقتلاو(م884/5
نعحلاصوبأهربخأو.يسنوتلايبرغلابونجلايفةعقاولاديرجلادالب
ةنسدعبو.(#8ص)ةسوفنلبجبنارقلاءاملعلوأنتكمينبرمع
نمتاردس»هقيفرعممالسنباراز(م8726/7/1ةيهتنملا)ه٠

دبعنبدمحمهيقفلا«ةسوفنلبجىرقنم©*””يريمو««يريملهأ
ناكملللماكريغافصومالسنباانيطعيو.طاطسفلابيزاجحلاكلملا

.(48ص)هيقفلانكسمهيفعقييذلا

ىلامالسنبالصو(م8774/10/16ةيهتنملا)ه798ةنسدعبو

رامةيبادجأبيقلو.جحلانمهتدوعقيرطيفوهوةيبادجأةنيدم
دحأيغاوّرلانايبظلنبارامععمناكويسلبارطلانيسحلانبدمحأنبا

دجنطوطخملايفو(90) لبجىرقنمًاضيأيهو«يريت»هأرقنامرو.ةملكلاهذهلوأدنعًاضيرأت
.(؟98صيخامشلا)ةسوفن
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ءانبأنمامهوسلبارظنانكسينسحلاهوخأورامعناك.ةغاوزةليبقداوق

نيبعجدقناكيذلاو«يسلبارطلانيسحلانبابريهشلادهتجملاملاعلا

ًاتوناحذخأناك»يذلايئامللابوقعيوبأوهراّمعنيبومالسنبا
.(٠ص)«دمحأنيسحلانبانعةيبادجأب

(م0884ربمسيد-ربمفون)ه19/1ةنسىدامٌُيّرهشىدحايفو
باطخلايبأمامالاديفححْمَسلانبفلخبةبوُدْنَجيفمالسنباىقتلا

يضابإملاعكانهو.(47ص)امنيبلئاسرلللدابتىرجو(08ص)

ص)يسوفنلارصننبثافنوهرابخألاضعبهنعفلؤملاذخأدقرخآ
باهولادبعنبحلفألًاضراعمًافقومفلخوثاقننملكذختاو.(4

.م/ما؛-879/ه8١7ةنسمكحلاىلوتيذلايمتسرلامامالا

لقيملو.نيلُجّرلليلاوملاوأضراعملاهيأرٍدْبُيملمالسنبانأظحالنو

تناكوهالعأروكذملاىسلبارطلانيسحلانباهيقفلاءارآصوصخبًائيش

نباركذامك.(60صردعباييفةيبهولاةيضابالادنعةلوبقمريغهؤارآ
نبملسمةديبعابأافلاخدقزيزعلادبعنبهللادبعوجرؤملاابأنأمالس
نيقفانملادادعايفزيزعلادبعنباعضوامأ«لئاسملاضعبيفةميركيبأ

هلةلاسريفكلذبحمسلانبفلخلوقركذبالإهيلامالسنبارشيملف
هناولئاسملاهذهلثميفاظفحتمناكفلؤملانأانلودبيو.(47ص)

اك-وةيويندلاوةينيدلابهذملاةملكةدحودّدهياملكةشقانمبنتجا

يكلًادنسنيملسملايطعينأباتكلافيلأتيفهفادهأنمناك مدقت

.هباودته

دلبيهوةَبوُدْنَجِبنينسةدعيضقيناكمالسنبانألمتحملانم

هؤاقتلامت.(150)«ةيبونجلاةيبرغلانايرغدودحىلععقتضرأ»وأ

ماعدعبةبودنجبائاقلازيالهدجنوه١/77ةنسعضوملاكلذيففلخب

اتومتدويعيللاتدلإلامجمبيرازلادعأرماطلامصر
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ًابحاصويسوفنلادامابأيقلامدنع(م/6/77//8/817يهتنملا)ه77

يفنطقتةليبقلاهذهنمةعامجىلإيمتنيناكوةسوفننمًاضيأوهوهل
لوهجملادامحيبأبحاصجحو.راردمينبمكحلظيفةساملجةنيدم

لباقيتلاةكمباماعىضقامككلذءانثأيفرصمبماقأوتارمثالثهمسا

ءاقللادنعمهرابخأمالسنباىطعأوهومهءاملعونامُعجاجحاهب

.(47صرروكذملا

هتايحنمةرتفيفمالسنباعّبتننأعيطتسنهباتكىلإًادامتعا

لقألاىلعةنس١٠و١٠نيبناكهّرمُعنأضرتفنو.ًاماع0#اهردق

ىلعو.ه1460ماعيسوفنلاحلاصيبأنعرابخألاضعبىقلتامدنع

هباتكفلأامدنعلقألاىلعةنس#٠مالسنبارمعناكساسألااذه

انكاذاكلذنمْنسأناكهنألمتحملانمو.ه777ماعدعباذهو

سيلواذه.(*ا)ه147ماعسادمغمةعقوميفكرتشاهََّجنأركذن

يهتنملا)ه773ماعدعبيفوتدقمالسنبانأدعبتسملانم

.هلمعلامكتسانمهعنماممةليلقتاونسب(م881/077

فاشتكايفلضفلاهيلاعجرييذلابوقعينبملاسخيشلاامأ

فلؤملانأىريفهّضنقيقحتوهرشنليبسيفريثكلادّهميذلاوطوطخملا

وهيتاوللانينطمتنب(ورمعوأ)رمُعنبمالسنباهنأبهمساانتبثأيذلا
ةعساتلا)ةرجهللةثلاثلاةئاملايفشاعيذلامالسنبباولهيقفلاملاعلا

يفوداجةنيدميقرشمك6١يلاوحدعُبىلعنانيمزغادلبنمهلصأو6
ناكدقويأرلااذهبٍدْبُيمليخامشلانكل.ةسوفنلبجةيدواىدحإ

بوقعييبألليلدلاباتكىلعمالسنبباولنعهرابخأيفدمتعي
دمحمنبنيرقمريسىلعو(م1176-1174/ه57/6ت)ينالجرولا
ناباتكلاناذهو.(*9م1707/ه544ماعهباتكمتأيذلايروطغبلا

ّ.744-5صيخامشلا(ه7)
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نرقلللوألافصنلايفشاع)يفوُسلاورمَعيبألقرفلايفةلاسرو

نعةربخملارداصملانمانيدلاممدقأ؛(مرشعيناثلا/هسداسلا

«يتاوللا»ةبسناهيفدرتالةثالثلاصوصنلاهذهلكنكل.(9">باول

عبتتيتلاءاسألاينعيهدادجأءاسأاهيفدجنالمكباوللاهركذدنع

نبمالسركذدنعاهيلاةراشالاتمدقتيتلاةلاسرلاامأ.مالسهيبأمسا

خويشلةلاسرلاكلتدرسيفمالسنبباولركُذدقفيتاوللاورمَع

.**!ةوسفنةليبقىلإحوضوبهلةبسنةيضابإلا

.١؟صجوال#ص١جليلدلاباتك٠.ينالجرولا.*صقرفلاِقةلاسر+يفوسلا0979(

.١و47و46و74صيروطنبلا

خويشضعبءامسأركذرظنا.ةسوفنلبجىلاانكسمالوةليبقلاىلاًابسنةبسنلايتأتفكشالبو(84)

.١04صةيبهولا

رب
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"5ا.

١٠لعمويلاانيديأيفوهاكطوطخملالمتُشي:مجحلأ.١

ةقرو١نمةليلقنينسذنمهفاشتكادنعفلأتيناكهنكلو.ةقرو

طوطخملاىلععالطالليديألالدابترثإناتريخألاناتقرولاتدقفو

امهعايضلبقناتقرولاتخسندقفظحلانسحلو.تارمةدعهخسنلو

بأةلاسرنمهيفدروامءىراقلايديأنيبعضننأكلدذباننكميو

:يناسارخلاىسيع

مالسنبافيلأتىلإباتكلاصننمدوعيامًأدتييف(*0مدقتامكو

قبسيامو.«...ناميالاريسفتيفءاجامباب»:وهيبناجناونعب

فيلأتريغنموهفباتكلانومضملرباعفصووةيلصتوةلمسبنمكلذ

هذهبتاكىدلًالوهجمناكفلؤملانأكلذىلإريشيو.مالسنبا

اكو«نيمدقتملاانباحصأضعبفيلأت...»اهرخايفيتأيىتلاتاملكلا

هذهنكتملوبهذمللةيمست«ةيضابالا»ةملكلامعتساًاضيأهيلإريشي

نرقلايفبرغملاب«ةوعدلاهذهلهأ»باحصأدنعدعبًةرشتنمةيمستلا
نبافلَؤُمءادتبانمىرنمانلمحيو:تلامعساتلا)لةرجهللثلاثلا

.صعجار(97)

.برغملاةيضابإيفانثحبنملوألابابلارظنا(٠9)
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خسانيديأنيبتناكيتلاةخسنلانأضرتفننأىلايبناجناونعبمالس

فاصوألانماذهبسحنوأىلوألاقاروألاضعباهنمتبهذدقانطوطخ

.حقنملاريغصقانلاّصنللةيجراخلا

طسسوتمددعنمطوطخملايفةحفصلكهيلعيوتحتامساسأىلع

تعقودقيناسارخلاىسيعيبأةلاسرةياهننألمتحملانمفتادرفملل

ةحفصلايأ+4ةحفصلالفسأيفتسيلو(**”طوطخملل+7صىلع

.ةريخألا

.اهلجوأاهعيمجاضيبٌتكرتةريخألاةحفصلانأهنمجتنتسنو

تاملكلاسفنبيهتنتاهصناهنعلقنيتلاةخسنلاتناكهارنامبسحو

ةروصىلإارظنةمتاخةباتكخسانلالفغأدقوىقحملاضنلايفيتأتىتلا

تاملكلاكلتركذىخامشلانأوهانيأرديؤيامبو.ةصقانلاباتكلا

اضيأكلذلديامكيناسارخلاىسيعيبأةلاسربهتاداهشتسارخآدنعاهسفن
انخسننملمكأتناكباتكللةخسندجوتلهنامزيفهنأىلع
:إ(*40ةطوطخملا

وأخسانلااهعضويتلاةروكذملاتاملعلانعادعو:مدقلا.'آ

النتملاشماهىلعنيتيشاحدجنصنللةمدقمطوطخملاسأرىلعهريغ

.(©4ص)باتكلايفدرياملًاحرشهديباهفاضأخسانلانأكش
الاذهليعامساو.«ليعامساانمع»لوقىلانيعضوملالوأيفدنتساو

ابلطةيضابالانممهنامزلهأمهيلاعجريناكنيذلاءاملعلادحأهنأدب

ةملكنألمتحملانمف.مهايندومهنيدلئاسميفداشرالاوهيجوتلل

ماهبإلابنجتنيكلو.قاروألابسحسيلوتاحفصلابسحهميقرتمتطوطخملافاشتكادعبو(9/8)

ىلوألاةقرولامقرنافلاثملاليبسلعفْنيمْقَرِبةدحاولاةقرولاىلاريشنوتاحفصلابميقرتلاعبتن
.؟/١وه

.1١هصيخامشلا(ه4)
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عمع)بقللب٠«كلذىلااموأخسانلاةرسأىلاًاسنتأت0«مع»

وأهيرصاعمةقفاومىلاوملإعلاةناكمىلاةراشايضابالاثارتلايفرفاوتم

دقو؛ةبرجبشاعخسانلانأانضرتفااذاو.(""!هئارآيفةعباتلالايجألا

هلوقبراشأهنأليحتسملانمسيلف«ةريزجلاهذهيفطوطخملافاشتكامت

نبليعامسارهاطيبأروهشملايضابالاملاعلاىلا«ليعامساانمع»

ميلعتلاوملعلاِفادهتجمةريثكتاونسةبرجبماقأيذلايلاطيجلاىسوم

لوقلاانلزوجيالهنكل.م1944-1300/ه660ماعاهبيفوتىتح

سفناندجواذاالايلاطيجلارهاطوبأةقيقحوهكلذ«ليعامسا»نأب

.'حوضوبهيلااَهّبْنَْتىرخأرداصميفةيشاحلايفةدوجوملاةظحالملا
ىلاعجريامىلعًادامتعاطوطخملاخسننمزددحننأناكمالابسيلف

:يشاوحوتاقيلعتنمخسانلا

ةخسنوانطوطخمصننيبزّيمغنأنكمملانمنوكيسهنأانعقوتدقل

يبسنلامدقلاتابئثإليخامشلااهنعلقنمالسنباباتكلةدوقفمىرخأ

اهكلسيتلايفّرحلاريغداهشتسالاةقيرطف.باخانلمأنكلونيطوطخملل

امةنراقمساسأىلعليلحتلااذهلثمليفاكلالاجملاكرتتالىخاَمشلا

اهيلعلوصحلانكمييتلالئالدلاف.انطوطخمصنعميخامشل|هلقن

.صنلانمنيعملصفىلإريشننأدونصوصخلااذهبو.ةعطاقتسيل

هخسندنعاوهستاملكةدعطقسأدق0صيفخسانلانأظحالن

طاقسالااذهببسّلعلو.«ءاهقفلاةيمست»ىلعيوتحتيتلا78ةرقفلل

«...هللاقيلجرو»:يهةرركتمةغيصنمهيقفلكمسالبقأيم

.انيلاهلئاسرىدحايفبوقعينبملاسخيشلاهبانربخأ(2)

يف«ةرط»)«اَرَطةمولعمريغاهلكاندنعرئاغصلا:ليعامساانّمع[لاق1»:يهةيشاحلا(91)
هباشيامهيلعانعلطانيذللايلاطُيْحلايباتكنميأيفدجنالف.(76ص)رظنا؛لصألا

؟ج)بونذلافانصأبصاخلا7رطنقلل؟بابلايف«تاريخلارطانقفباتكعجار.لوقلااذه

ص؟ج)«دابعلاملاظموقوقحلاباتكهدنع«مالسالادعاوق»باتكو(1769-7١7ض

.(١١-ا
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لصاوويلاتلامسالاىلاٍهيقفمسالّوأةباتكدعبخسانلاراظنأتفرحناو

امسااحبصأو««حاتفلاوبأ»و«فسويوبأ»«نيمسالاطلخهبوخسنلا

ىلعدمتعملااذهانضرفتبثاذاو.©"حاتفلافسويهوهًادحاو

نوكينلفيخامشللريسلاباتكعمةنراقملادنعةرهاظلاتافالتخالا

اذه.انطوطخمنممدقأطوطخمليخاّمشلالالغتساىلعًايفاكٌدليلدكلذ

تاذيفمالسنبا«مالك»ضعبلهلافغانمهيلايخاّمشلاراشأامو

نباباتكلةخسنىلعهانيعتعقوهنأىلاطقفليلدوهفروكذملاعضوملا

بابسأو.دودحملاعضوملاكلذيفعسوأولمكأصنتاذتناكمالس

امىلاعجرتيخامشلاطوطخملباقمانطوطخميفةدراولاتافالتخالا

لمتحملانموهامكهخسنءانثأيفطاقسالاوءاطخألانمانطوطخمباصأ

طوطحميفدراولاصنلاىلعحيقنتوأحيحصتنممتامىلاعجرتاهنأ

نمديحولادهاشلااذهو.روكذملاعضوملاىلعكلذرصتقاولويخامشلا

ساسأىلعتبثيهنكلويبسنلانيطوطخملارمعىلعليلديألديالهعون
.يخاّمشلاطوطخمنعةخسنمتيلانطوطخمنأطقفكلذ

ةباتكخيراتتابثإانلواحاذإلضفأجئاتنىلالوصولاعيطتسنو

انراقتفاعماذهولمعتسملاقرولاليلحتوهطخليلحتقيرطنعطوطخملا

مولعلابضعبلااهيمسييتلاتالاجملايفةميلسةيملععجارمىلاريبكلا

برغملانمةيبرعتاطوطخمىلعانعلطااماريثكو.خيراتلاملعلةدعاسملا

ةيضابالابتكلايفالإانطوطخمطخهِبشُيًأطخفشتكنملفيمالسإلا

يذلايروطغُبلاريسباتكطوطخمطخنمبرقأانطوطخمطخو.ةيبرغملا

514ةنسِينايِغْدّصلاناميلسنبميهاربانبرمعنبورمعنبديازهبتك

ةموحىلاجسانلااذهةبسنساسأىلعحجريو.م1904-150/8/ه

يفمتيروطغبلاريسطوطخمفاشتكانأساسأىلعوةبرجبنايِغْدِص

ةبرجةريزجيفبتُكطوطخملااذهنأْغَلاَوِبةيمسملااهلةرواجملاةموحلا

4ف1صرظنا.كلذدنعنيمهربأ؛ملكطاقسارسنأبعصلانم(7)
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.(0١1ناكملاسفنبهخسنمتمالسنباباتكطوطخمنأًاضيأحجرنو
نمزلاسفنيفبتكهنأىلاانطوطخمقرويفةرهاظلاةيئاملاةمالعلاريشتف

رشعسماخلا)ةرجهللعساتلانرقلاةيادبوأنماثلانرقلاةيابنيفينعي
.(ب+٠٠)(مرشعسداسلاوأ

اهضعبةقرونيثالثىلعمويلاانيديأنيباملمتشيو:قاروألا.

ةقرولانمقاروألاف:ضعبلاهضعبنعلصفنمرخآلاضعبلاوكسامتم

١47/4ةقرولانمو7/78ىلا١71/7ةقرولانمو١١/7١ىلا7/١

نأداكتو.ةجودزملاقاروألانمتاقبطعبرأنعةرابع816/006ىلا

١٠١/١٠و7١8/1١ناتققرولاو.ةجودزملاقاروألاهذهنمددععطقني

ةلصتمةقرواتناكاماذاكلذتابثاعيطتسنالواههضعببناتقصتلم

يهف4/١وه//هالو40/79قاروألاامأ.رمألالوأيفةجودزم

نودبمس١7٠٠وحنوهةدحاولاةقرولامجحو.ةدرفنمقاروأ

سايقملااذهف.مس١7714,5وحنةجودزملاةقرولامجحوءانثتسا

لبققرولانيحاوطجاتنانمةيلصألاةقرولافصننعةرابعريخألا

سلمأوهفلمعتسملاقرولاامأ.مس47,6714,5يلاوحينعياهعطق

قرولاو.هجاتنإدنعةمدختسملاةيكبشلاةافصملارثانمهيفرهظيامعم

اهيلعبتُكنأدعبوضيراتلاراشتنالبق.ةدشبهينثدنعمِطُكدقوبلص
فيفخلاقرولانمةطرشأقاصلإةليسوبةقزمملاقاروألاضعبميمرتمت

لكيفاهرثأدجنواهفارطأنمقاروألايفةبوطرلاتلخددقو.اهيلع
ملو.ةفلتخمتاجردبقرولاةرمُسىلاةيدؤملابابسألانماذهوةقرو

ديلجتىلاوأطيخبقاروألاطابتراىلاةريشملالئالدلانمًائيشدجن

.باتكلا
للللللللا119ت#5و#و3ل+اىو|)الةد!7اأبأتتتأإتتكلاللللساؤ)ؤ)ن)نستمسم» ا

نيحيروطُبلاطوطخميبرجلابوقعينبملاسخيشلافشتكادقف.47صيروطخغُبلارظنأ(أ)

.روطُعُبلاةنازخيفمالسنباباتكلهفاشتكا

.٠٠صرظنا(ب)
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رثاوقرولاةرمسعمةيئاملاةمالعلافشتكننأبعصلانمناكو

ةقرونيثالثِفةمالعفصنوةيئامتامالععبساندجو.هيفةبوطرٍل

عمنيتريخألنيتقرولإدوجونيحةلماكتامالعيفامثناكهن١حجريو

يفهارنامكةجودزملاةقرولايفابناكموةيئاملاةمالعلالكشوطوطخملا

:ةروصلا

١
ةفاحلا

!ا(1111)ا)ا!انانالا

ماهمإلا

(١:١سايقملا)

ماهبإعقيو:ريسيفالتخابنيتمالعلكشةروصلاهذهنعفلتخيو
.راسيلاىلاةجرد١7يلاوحبةيوتلمةرهزلافايلعلاةقرولاةيحاننمديلا

ددحننأاننكميةيئاملاتامالعللهّقيرب.م.شسراهفىلعًادامتعاف
نيحاوطجاتنانمهنأتبثيو:هنامزوقرولااذهجاتناناكمبيرقتلاب

وأرشعسماخلانرقلانميناثلافصنلايفةيلاطيالاتميسوأاَونَجءانيم

0(هعساتلاوأنماثلا)مرشعسداسلانرقلانملوألافصنلايف

نمقروىلعبتكيدقناكخسانلانأرصعلاكلذيفبيرغبسيل.«ج

مقرّةرهزلاعمديلالكشبةيئاملاتامالعلاةعومجمو©4060صج١٠6هقيِربرظناٍج“7)

.(07ص٠جرظنا)777١٠-١٠٠
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ايلاطياءيناومنيبةديدعلاةيراجتلاطباورلاىلاًارظنكلذويلاطياجاتنا

خسننإلوقننأعيطتسنكلذبو.يقيرفالالامشلانيبوىربكلا
دعبةليلقتاونسبوأيخاّمشلارصعيفمتمالسنباباتكطوطحم
.هتافو

مويلاهنولودبيدوسأدادمبّصنلابلاغبتُك:دادملاومالقألا.؛
فصنوحنهردقضرعهلناكدوسأدادميهببتكيذلاملقلاو.رمسأ

رمحألادادملانأظحالنو.رمحألادادملابةباتكلايفمدختسملاملقلاضرع

ضعبيفابنعلاسدقنيوانعلاوتاملكلانمددعةباتكيفلمعتسملا

ال.ه؟صيفيبناجلاناونعلادنعةصاخكلذثدحدقوعضاوملا
ىلعرهظيطخلانأةجردىلا”صيفدوسألادادملافتكتببسفرعن
يفتاملكةدعةباتكبأدبامدعبخسانلااعدامبةقرولانمرخآلاهجولا
ىلعهبتكامديعيواضايبةحفصلاةيقبكرتينأةعبارلاةحفصلاىلعأ

.ةيلاتلاةحفصلا

مس١”*7١لدعملاٌصنلاسايق:ةيجراخلاّصنلافاصوأ.ه

لكيفروطسلاددعو.رداندحاورتميتنسنمرثكأبهنعفالتخالاو

ةقرولكىلعّصنلالاصيامت.ًارطس73و١7نيبامحوارتيةحفص
رطسلايفةمدقتملاةحفصلارخايفالةقباسلاتاملكلاةداعابةديدج

تاملكسمخوةدحاوةملكنيبامرِّرُكَتوةيلاتلاةحفصلانملوألا
تابيقعتكلذىلعةوالعدجنعضاومةعبرأيفو.(بلاغلايفناتنثإ)

دنعوةمدقتملاةحفصلانمريخألارطسلاتحتنيتملكوأةملكنمةنوكتم

لفسأيفبيقعتعضوبخسانلاىفتكا(49/47ةقرولا)دحاوعضوم
كلذوريبخألارطسلاةياهنيفةدراولاتاملكلارركتتنأنودةحفصلا

ءزججراركتنكميالوّصنلانملصفلااذهيفرعشتايبأدوجوببسب
لوألاهجولانمتاملكرركتتو.رعشلاعاطقنانودمدقتملاتيبلانم

01



تاملكلاانلعجٌصنلاعبطدنعامأ.تارمعبرأرخآلاههجوىلعةقرولل

.ةحفصلاهذهنمةديدجةحفصلوأيفةرّركتملا

روطسلاةياهندنعاهطسويفةعطقنمتاملكنايحألانمريثكيفدجن

عطقىلازومرريشتنأنودةيلاتلاروطسلالوأيفتاملكلاةيقبدجوتو

ةملكلاعطقنتو.ليطتسملاصنلالكشىلعظافتحاللاذهو.تاملكلا

دجنو.هيلارمألااعداذاةملكلاماسقأةاعارمنودةعطقنملافورحلادنع

وأةبباشمثالثطقندجنامكٌصنلاةفرخزيف..لكشلااذهبثالثطقن

ىلارطسلاةياهنءلمل//لكشلااذهبنيلئامنيفيفخنيطخوأةدرفنمطقن

.تاملكلانمناكملاالخناشماهلادح

نيوانعلاضعبلرمحألادادملامادختسابٌصنلليجراخلاميسقتلامث

و«امأ»و«اغا»و«و»لاثمىلعريباعتلاوةيحاتتفالالمجلاوةيبناجلا

أدبتو.رمحألادادملابمالعألاءايسأتبنُكنايحألاضعبيفو«لاق»

.ةرهاظةحسفكرتنودرطسلاةيادبيفةديدجلالوصفلاوتارقفلا

حضاوودحاوخساننمويبرغمطخلا:ةباتكلاطبضوطخلا.9

تاجايتحالايفمدختسملايداعلاطخلانعحوضوبطخلازّيمتي.قسانتمو

ودبيامو.بّتُكلاةباتكلصاخلاطخلانمهنأبُهمِصَننأنكميوةيمويلا
طخهبتكامبطشدقخسلابهلاغشناءانثأيفخسانلانأوهكلذضقاني

ىلعهعالطايفلإءىراقلااهظحاليالةفيفخطوطخبكلذمتوةرشابم
ةباتكبةئطاخلاتاملكلابطشدعبخسانلالصاوناكو.برقنمصنلا

ملقلاليدبتنيحًاضيأةباتكلالصاوهنأودبيو.ةححصملاتاملكلا

خسانلانأينعي«ديدجنمدوسألاملقلابهدعبورمحألاملقلابدوسألا

زمحألادادملاباهئلميلالثمتاضايبكرتنودودحاوتقويفلكلابتك
داعأخسانلانأىلإريشيامدجويال.©"دوسألاةباتكنمغارفلادعب

كلذنألمتحملانم(1) ىلًعاضيأيرسي .١3٠صو76صيفنيتيشاحلاةباتك
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ءانثأٌصنلايفاهكرتيتلاتاوجفلانا:هنمغارفلادعبهبتكاميفرظنلا

تيقبهنعلقنيذلاطوطخملايفتاملكلاضعبةءارقهناكمامدعلهلمع

رمألالوأيفاهخسندنعةموهفملاريغتاملكلاوءامسألاتيقبامك.اضايب

امأ.لصألاطوطخملايفدجوامبسحخسانلااهمسريتلااهلاكشأيف

فلتختريباعتاهنمالدبلمعتساخسانلانأودبيفةبوطشملاتاملكلاضعب

نأىلعاليلدهربتعننأنكمملانمو.هنعلقنيذلاٌّصنلايفناكاّيع
.ةيوغللاطالغألانمصنلايفهلرهظامضعبحيحصتبماقخسانلا

هيلعرمألاناكامتبثننأاهساسأىلععيطتسنالوةليلقعضاوملاهذهو

ماقوهسفنخسانلاءاطخأنمةبوطشملاتاملكلاهذهنأحججرنلب

ّصنلالقننأىلعاليلدعضاوملاهذهذخأننأزوجيالو.«؟؟ااهحيحصتب
يتلاةموهفملاريغتاملكلاوءامسألانعهانلقامنألءالمالاةليسوبمتدق

ضقانياموهفلصألاطوطخملايفهلرهظاماهعضوميفخسانلامسر
.كلذ

ءافلاواهقوفنمةدحوملافاقلانمهظحالنامبيبرغموهفطخلاامأ

ءاتلاامأ.بلاغلايفةطوقنمَةمَجُْحْلافورحلاف.اهتحتنمةدّوملا

اهالعأةحوتفمةطوبرملاءاتلادجنًانايحأوطوقنمطقفاهفصنفةطوبرملا

حيحصلاثنؤملاعمجلايفو.اهقوفنمةانثملاةليوطلاءاتلاهبشتيهو

فلاخيامبو.ةليوطلاءاتلالحمةطوقنملاةطوبرملاءاتلاتلحاماريثكف

نألمتحملانمو.طقفنيتطقنبءاثلافرحةباتكوهةحيحصلاةباتكلا

نأوأءاتلاقطنبسحلاوحألامظعميفقطنتتناكءاثلانأهببسنوكي

نيبزييمتلابعصامبرو.اليئضناكرخآلاودحاولاقطنلانيبقرفلا

تاحيحصتنمهبماقامكلذىلعلديوخسانلاىلعنيفرحلانيذه

«ثكن»ةملكيتأتوةثّلثملاءاشلاباشاد«متاح»مسابتكدقو:ةئطاخ

تبطش46١صىلعو.«وحنرئابكب»تلدبتساو؛لثمةريبكب»تبطش:«صالثمعجار(4)
.«رئارحلا ةملكبتلدبتساو«رارحألا»
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.طوطخملالوأيف«تكن»نمالدبدارملاةلمجلاىنعمرييغتىلاةيدؤملا

(4:7/8٠ةبوتلا)ًاطوبضمبتكدقو«تع»نارقلاريبعتلاريسفتفو

.(١١ص)ةثلثملاءاثلاب«ثنعلاهو«اوثنعتهيتملكيتأت

مظعميفةليوطلافلألافرحبخسانلااهبتكفةروصقملافلألاامأ

فلألافرحب«ىتح»بتكهنكلو«لع»و«ىلا»هنمىنثتساولاوحألا

مسالكبتكف«اذههو«كلذ»يتملكءانثتسابو.«اتح»:ةليوطلا

؛كئالوأ«ءالؤاه«هذاه»:اهبقطنيامبسح«نكل»ةملكوةراشا
يفًأطلغهربتعنف«اذاه»:ةدحاوةرمفلألاب«اذه»بتكو.«نكال

«ةالصلا»يتملكيفو.*(4١ص)هلكصنلايفةعبتملاةباتكلاطبض

«ةاروتلا»ةملكوبلاغلايففلألانمالدبواولافرحدري«ةاكزلا»و

.ايئادفلألانمالدبءايلافرحبتبتكف

فرحاهيفيتأيىتلاتاملكلادنعوًاردانالإةبوتكمةزمهلادجنال
ةزمهلارهظتنأنودًائادطوقنماذهدنعءايلافرحفةزمهللًاّيسْرُءايلا

ةملكلععبتاذاف.ةزمحلاةباتكلًايواستمابولسأخسانلاعبتيملو.هيلع

نودةزمهللاًيسركءايلافرحاهدنعدجنفلصتمٌريمضةرركتملا«ءاهقف»
ًانايحأرهظيف.انرصعيفلمعتسملاوهةزمهلالكشاينيبو.ابيرقتءانثتسا

رهظيامهبشياذهو.7:ةروصلاهذهباهلكشوطوطخملايفةّدشلالكش

نودةلمهملافورحللًازييمتطخلايناثفدنعةصاخوىرخأتاطوطخميف

لاكشأدرتًانايحأو.انطوطخميفلامهالاةمالعدجنالوةمجعملافورحلا

ىلوألاروطسلايفةرشتنميهوانرصعيفةلمعتسملااهتروصيفتاكرحلا
يفنوكتداكتفنيونتلاىلاةراشاةيئانثلاتاكرحلالاكشأو.طوطخملل

:(!مدعلامكح

7واقمقستأمعجملبءانع2اعيككالتنريلأنا
؟خسانلاةئيبيفةليوطلافلألانمالدبةريصقلاةحتفلاةكرحبامهوقطندق«كلذ»

17صطوطخملل١صيف«بابدةملكيفنيونتلارظنا(95) .عوبطملل
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تاحيحصتلاىلاةراشالابجيطوطخمللانِفَصَوةياهنيفو

م146764ماعطوطخملافاشتكادعباهلكتمتدقو«ةثيدحلاتافاضالاو

نورصاعملاماقف.هسفنخسانلاهبتكامىلاةفاضانمكلذادعامدجنملو

ةيقباوفاضأوًاضايبخسانلاهكرتامضعبليمكتبوتاحفصلاميقرتب
نأرهظيف.باتكلانتميفةلماكريغتدجوةينارقتاياىلاتاملكلا

ةديدععضاوميفهتاملكضعبةباتكداعأطوطخملاىلعملَّطانمضعب
نمدجنامو.ًاحضاودُعُيملوأبهذدقيلصألاطخلانأهلادبامدنع
ددعيفنايحألاضغعبيفكلذدازرفتاحيحصتلاوطيقنتلاليمكت

نْولِبفاحلاربحلاملقوربحلاملقنورصاعملامدختسادقو.ءاطخألا

.رضخألاوقرزألانيباموقرزأ

م
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8

اذهفدهتسيفمالسنباباتكنمطقفديحوطوطخمدوجولًارظن
ءىراقللرهظتاليكلوكلذعم.ةقدبوًايفرحطوطخملاٌصنٌرْشَنقيقحتلا
هيلععمتجيامقيبطتانرتخاصنلاىلعهعالطايفةيرورضريغتابوعص
اذه.خسانلاهطبضامةاعارمنودةباتكلاطبضنمانرصعيفبرعلا

صنلاتارقفضعبيفةفلتخملاةيوغللابيلاسألاىلعةظفاحملااندرأو

ءاطخألحيحصتلابانمقاذافكلذلو.ةحقنملاريغٌّصنلافاصوأىلعو

يفةئطاخةروصبودبييذلايوغللابولسألاريغنالةحضاولاخسانلا

نوكينأنكميالانيديأنيبيذلاٌصنلانأمدقتدقف.عضاوملاضعب

ةغلنأكلذكدعبتسملانمسيلو.هئازجأعيمجيفرظنلاداعأدقفلؤملا

دقتاوجفلاف.هبولسأيفريثأتاهلناكدقةيربربلايهوةيلصألافلؤملا

نأنكميامىلايشاوحلايفريشنونتملايفهيلعيهامىلعةضايباهانكرت
خيشلاهحرتقاامىلعكلذيفادانتساصنلانمهطقسأدقخسانلانوكي

.عضاوملانمديدعلايفبوقعينبملاس

ةرمتسمةروصبًاًيفرحمالسنبانعهلقنامركذيمليخاّمشلاف

تاملكلاىنعمىلعريثأتاهليتلاتافالتخالاىلايشاوحلايفريشنكلذلو

يفثيداحألاةنراقمدنعطقفىنعملايفتافالتخالاىلااضيأريشنو.طقف

.ينالجرولاءايركزيبألةريسلاباتكيفةدراولاكلتبربربلالئاضف

8



نيتريخألانيتقرولاعماهّضنلجةدوقفملايناسارخلاىسيعيبأةلاسرف
بوقعينبملاسخيشلاديىلعةدحاونيتخسنساسأىلعاهقيقحتمتدق

.يرئازجلايرارقلايزومرملادمحمنبرصانخيشلاديىلعىرخأو

اهيلعاندانتسالاحيفالإةرصاعملاتاحيحصتلاوتافاضالالمهنو

شماهىلاهلقننفتاحفصللثيدحلاميقرتلاامأ.حورشلاضعبيف

نأنكمياملهبًابانتجاتاقروللرخآًابيقرتفضنملو.هعبطيفباتكلا
فصولهسيتاقروللميقرتلانأعمءىراقلاىلعماهبتسانمثدحب
ةمقرمتارقفولوصفىلاٌصنلاميسقتانفضأو.ةدلجملاريغتاطوطخملا
اضيأكلذيرسيو.عالطالاىلعليهستلاهبنيفدهتسمنيوانعلاانرهظأو

صوصنللاىلعتامالعانعضوىلعواليلقةلمعتسملاطيقنتلاتامالعىلع

نمانلرهظيامساسأىلعةيجراخلاتافاضالاكلتبانمقدقو.ةينارقلا

رهاظلاميسقتلاىلعهيفاندمتعاامكهتايوتحموصنللةيلكشلافاصوألا

.طوطخملايفرمحألادادملامادختسالالخنمًانايحأ

نعهتابثاوأهتعجارمنكميالامبانيفتكايشاوحلايفانتاقيلعتيفو

.ةمدقملاهذهردصيفاهيلاانرشأيتلاةيضابالارداصملاوعجارملاقيرط

روشعلاناكمالايفو.ةمدقملايفةدراولاتاقيلعتلاىلايشاوحلايفانرشأو

ماعلاسرهفلاةليسوبنيعممساىلعقيلعتلاهيفدرييذلاعضوملاىلع
ماقرألانعقيلعتلاةحفصىلاةريشملاماقرألافلتختومالعألاءاسأل

.ىرخألا
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تاداهشتساىفقحلم

باتكنعةلوقنملاىخامشلا

مالسنبا

اي1
«*تبميمهويمتصبن0ينيت__اهممللابل.

باتكنع(م1977/ه478ت)يخامشلاهلقناميفانثحباذا

رابخأىلعرصتقادقهنأدجنريِسلاباتكبىّمسملاهباتكيف"ماسنبا

لوصفلانميخامشلاركذو.انصننمريخألاثلثلايفةدراولابرغملا

طقفنيربخ(٠9ص)«برغملابباطخلايبأروهظةصق»قبستيتلا
متسرنبنمحرلادبعمامالاهيبأو(44ص)باهولادبعمامالابناقلعتي
ضصنلاىلعيوتحياملجلقندقف٠٠صنمًءادتباامأ.(48ص)
باتكيفتاياورلاعباتتليدبتلوراصتخاللةجيتنو.ةيخيراتلارابخألانم

مالسنباباتكلةبسنلابتاضقانتلاوتافالتخالانمددعرهظيىخاّمشلا
يخامشلااهمدختسايتلامالسنباباتكةخسننأىلااهضعبدوعيامبرو

."هذهانتخسننعتفلتخادق

دبعنينلمؤملاريمأنم١امهلوأِفأييتلاةلاسرلاءازجأضعبدرتو

نأودبيوريلاباتكيف«سلبارطزيحبنيملسملاةعامجىلاباهولا

سفناهنأىلاريشيامدجويالفكلذعمو.ًاًيفرحاهركذيخاّمشلا

مسابوتارمثالث«رمعنبمالسنبا»مسابوتارمرشع«مالسنبا»مسابيخامشلاهركذ()

.ةدحاوةرم«ورمعنبمالسنباه

.١١٠١صرظنا",(

.186٠-81صيخامشلا(©)
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ةيضابإىلاباهولادبعمامالااهلسرأواًنصنيفاهتمدقمدرتىتلاةلاسرلا

تاياورانُصننم47و47ناتحفصلانمضتت.(70(9ص)سلبارط

نويضابإلاهربتعييذلايدزألاديزنبرباجيعباتلالضفنعانربخت
ةديدعةيضاباتافلؤميفدرتيتلاتاياورلاسفنيهومهبهذمسسؤم

هذهلقنهنأىلعلديامدجويالنكلوًاضيأيخامشلااهركذىتلاو

.؟"!ةرشابممالسنباباتكنمتاياورلا

هعجارملكركذبرغملاةيضابايخرؤممهأنموهويخاّمشلانإ
مالسنباباتكنعرابخألاوتاياورلاهلقندنعو.ًابيرقتءانثتسانودب
اهركذيتلايناسارخلاىسيعيبأةلاسركلذنمىنثتسُيءاهلردصمكهركذ

كلتنعهلقنيخامشلايبنينكلوريبلاباتكنمنيعضوميفاًيفرح
حجريكلذلو.انّضنيفةلاسرلااهبيهتنتىتلاتاملكلاسفنبةلاسرلا

بسنملىرخأةيحاننمو.©!مالسنباباتكنعًاضيأاهلقندقهنا
.ًاًيعطقمالسنباىلاانصنيفةصقانوهباتكيفةدراورابخأةيأيحخاّمشلا
مالسنبارابخأمظعمليخاّمشلالالغتسانمهانركذامساسألعف

نعهلقنلصاودقنوكيهنألمتحملانمفبرغملاةيضابإنعةيخيراتلا

كلذل.انتخسنيفامملوطأصنىلعلمتشتةخسنهيدلتناكولباتكلا

حصناو.؟"اانطوطخمصنزواجتيصنيخاّمشلادنعنكيملهنأضرتفن

يدينيبناكمويلاهارنيذلاهلكشوهمجحِمالسنباباتكنأ

رابخألالمهيىخامشلاناكاذامللأسننأىلعانلمجيكلذنافيخامشلا

ح77صرظنا(4) .؟8

تاياورلاهذهنعءيشلاضعبفلتخيام؟صيروطخغبلاىورو.ا-7صيخامشلا9

.ةرشتنملا

.اهه-ذاصو4١صيخامشلا5(

.94صانلوقنوناقنكلو(0)

٠1



ملهلعل؟(*!يمالسإلاقرشملابةقلعتملاانّضننمنيلوألانيثلثلايفةدراولا

ض؟ريخألاصنلاثلثالإهيدلنكي

ةيفرحريغوأةيفرحةقيرطبمالسنباباتكنميخامشلاهلقنامنإ
:ةيلاتلاتاحفصلاىلعربسلاباتكيفهدجن

"١7-١7رطس:7١ص

"١-١س:74١ص

-١س:١#9ص "”١-١٠7و٠(-9و

7٠١-1١1١-14"و١٠-7و١س:١١ص

7١س:١4١ص

"٠١-١س:47١ص

١١-١س:47١ص

"١-١١س:١١1ص

١١-١“س:7١١ص

*7١-4س:4١1ص

*١؟١-١١"س:87١ص

*١١-١س:88١ص

١٠-١١"س:١٠7ص

٠١-١س:١١1ص

؛-١س:17+71ص

نباباتكعميخامشلاريسةنراقملكيفامأ.يخامشلايديأيفناكهنيعبانطوطخمنأدعبتسي(/)

ملايرجحاعبطم887١/ه١178ةنسرصمبعوبطملاربسلاباتكنأظحالننأبجيفمالس

.يملعقيقحتةجيتنتاي
.يناسارخلاىسيعيبأةلاسر*

١1









«و

7ل ف46

الا2 هكا
:

7ا.

مّلسوهلآىلعودمحمانيبنىلعهللالص
1(

ةباحصلالئاضفنمتكنونيدلاعئارشومالسالاءدبهيفباتك.١

نيدتعملاةربابجلارابخأنمعملو"نيدتهملا

عممهرمأناكفيكونيدشارلاةيضابإلاةمئأرابخأنمةلمجو

.نيرئاحلاةملظلا

.نيمدقتملاانباحصأضعبفيلأت

.ثكن:خ(١)

.نييدتهملا:خ()
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9.

٠

مالسإلاوناميالاريسفتيفءاجامباب

.ناسحإلاوّزعلاو

و8«

حا0هال10ل

باشةروصِمالسلاهيلعليربجهءاجنيحمالسلاهيلعيبنلانع

تق:لاقرمتعمنبىبحينعانغلب؛هفرعيالمالسلاهيلعيبنلاويبارعا
لاق.يبارعالاربخانربخانمحرلادبعابأاي:باطخلانبرمعنبهللادبعل

هءاجذااسولجلهللالوسرعمأل١:رمعنبا

نمدجويالامةبيطلاةحئارلاهنمدجويةيحللاوهجولانسحنسلاباشلجر

اندف.ندا:لاق؟هللالوسرايكنمرندأ:مالسلاهيلعّيبنلللاقفهريغ
.لَكهللالوسرّىببكراتسمهيتبكرنأاننظىتحاند

هللابنمؤتنأ:مالسلاهيلعىبنلاهللاقف.ناميإلاام:لاقف

نمهرشوهريخ("!ردقلاوتوملاورخآلامويلاوثعبلاوهلسروهبتكوهتكئالمو
هيلعيبنلالاقف.نمؤمانأفكلذتلعفاذإف:لاق.لجوزعهللا

هلوقنمانبجعف:رمعنبالاق.تقدص:باشلالاق.معن:(”)مالسلا

.هنعهلأسيامبملعأهنأكتقدصىبنلل

رباجنعهاوردقوعيبرلادنسميف714ثيدحرظناوانكانيب»هلوقبسهلمكأ.خيفضايبهيلي(١)

.(١باب؟جزديزنبا

.(١١باب١ج)عيبرلادنسميف7؟ثيدحنراق(؟)
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ةداصلا"ماقإ:مالسلا«7هيلعيبنلالاقف.مالسإلاايف:باشلالاق«١مث

لاقف.ةبانجلا(؟نملاستغالاوتيللاجحوناضمرمايصوةاكزلاءاتياو

.معن:مالسلاهيلعىبنلالاقف.ملسمانأفكلذتلعفاذإف:باشلا

تقفدصلوسرللهلوقنماننجعف:رمعنبالاق.تقدص:باشلالامف

:اجعتانددزافهنمهلأسيامبملعأهنأك

نمملعأباهنعلوؤسملاام:ىبنلالاقف."*!ةعاسلاىتمف:باشلالاق

#ماحرألايفامملعُيوثيغلالّزنُيوةعاسلاملعهدنعهللانإإ»لئاسلا
:إ("يريخىلإ

ضرأأىرديامفهلئاسييذلاباشلالجرلاماقمث:رمعنبالاق

لع:يبنلالاقف؛مالسلاهيلعيبنلانعفرصنانيحءامسلامأهتعلتبا

اذه:لاقفكلذدنعيبنلاهفرعفهيلعاوردقيملفهوبلطف.هوعديللجرلاب

:مكنيدرمأمكملعيمكءاجليربج

نيدلاعئارش

يورتنيذلاءالعلاوءاهقفلانموكنيدعئارشام:كلليقفاذإوا

يفمالسلاهيلعدمحمهيبنلعرشيذلاهللانيداننيد:لقف.كنيدمهنع

مكيلعضرفومكلنيبيأ«*#نيدلانممكلعرش؟"!#«ّقسعمحل
نمٍةيلَكدمحماي)#كيلاانيخوأيذلاواحونهبىصوام#نيدلانم

.مث:خيفروتبم(١)

.سهححص.عيارش:خ)0

.خيففاقلاو.فلألاروتبم_(©)

.خيفميملاروتبم(«)
.عيبرلادنسميفلاؤسلااذهدريال(ه)

.4:71٠نامقل()

.7و١:(7ىروشلا(٠)

.47:١١ىروشلا(م)
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هتعيرشوهللانيدوهف('”«ىَّسيِعوىسوموميهارباهبانيصواموإنيدلا

وهونيرخآلاونيلوألايفادحاوانيدمهلنيبوهقلخلعرشيذلاهجاهنمو
اوقرفتتالونيدلااوميقأنأإلاقمث.ةعاطلابهلةنونُيَدلاوهللاديحوت

.هنممكلعرشايفيأهيف

هيبنللاقذاماعنألاةروسيفنيروكذملارشعةينامثلانيدواننيدوه

اهانّيتأانتجحكلتوإهلوقوهو«#هِدقامهادُهبفإ:مالسلاهيلع

ميهاربإموقلاحلثميفناكنمىلعانتّجحيهو("#هموقىلعميهاربا
هيلعيبنلاموقهللاربخأفهريغهللانودنمَدْبَعنمىلعةجحميهاربإو
ناكميهاربانأونودهاجهللانيدبمهنأوميهارباءاصخمهنأمالسلا

هللاباونمؤتىتح#؟*هلوقىلإ#مكنمءاربانأ»"!هموقوهيبأللوقي
(؛*)ىنعي)ن6بوقعيوقاحساهلانهوٍِ:لاقمث)6هدحو

(2)«انيدهالكمالسلامهيلعقاحسادلوبوقعيوميهاربال

اندشرأينعيمالسلأمهيلعبوقعيوقاحسوميهأربإينعي

("«لبقنمانيدهًاحونوإ»لاقمث.يوسلاطارصلاىلعمهنا«كلذو
دووادهتيرذنمو#مالسلامهيلعهدلووميهارباهللاقلخينألبقنميأ

نممهنألمتحيدقوميهرباةيرذنمينعيمالسلامهيلع(')«ناميلسو

)ىسوميفلاقايكو.امهثابانمامههقبسنمكلذكومالسلاهيلعحونةيرذ

.7:0ماعنالا(١)

.مك:6ماعنألا()

نمةقرولالخديذلاربحلارثأنماهيفرهظامببياذهوًاضايبةعبارلاةحفصلاخسانلاكرت(©

.كلذدعببتكامبطشو4صيفىلوألاتاملكلاةباتكبأدبدقناكو.لوألااههجو

.4صىلعةبوطشمتاملكلاكلتدرت«ينعي»هلوقىلا«هلوقىلإ»هلوقنم(؛

.:0٠26ةنحتمملا(ه)

اماعنالا)")

.كلذو:ةظفلخيفرركتي(7)
.؛هانيتا»:سهلمكأ.خيفضايبهيلي(/)
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هلوقىلا»ىدههانلعجوباتكلاٍِمالسلاهيلع[ل

:مالسلاهيلع0حونعمانلمحنمةيرذ©

يزجنكلذكونوراهوىسوموفسويوبويأوؤلاقمث
مهديحوتومهناسحإبمهانيزجلوقيمالسلامهيلع««نينسحملا

ِ:

ىسيعوىبجيوايركزو#هللانعغالبلاوةوبنلابايندلايف"ثاجردانعفروهلل

مهتاجردانعفرالكويأمالسلامهيلع«(**#نيلحاصلانم9كسايلاو

مهئابانمونيملاعلاىلعانلضفالكواطولوسنويوعسيلاوليعامساو

مهضعبٌصخكلذلفاكرشُمناكنممهنمنأل")4مهناوخاومهتايرذو

ضعبنودًاضعبينعي(#مهئابانموأشللاقذامهّمعيملوضعبنود
لاٍِةمكحلاوباتكل١نممهيلعانلزنأ"مهانيدهومهتاجردانعفرو

هلوقىلا*هدابعنمءاشينمهبيدههللاىدمكلذميقتسمطارص

ينعي*!«(0مكحلاوباتكلامهانيتأنيذلاؤلاقمث.”#نوملعيإ

ىدمهنيذلاكئلوأ)هقلخىلعهللجاجتحالاونايبلاوماكحالاوضئارفلا

.(9)«هدتقا

ملمهممأنمىدألاىلعاوربصلوقيمالسلاهيلعدمحمهلوسرللوقي

هبكسمتلوقيهدتقامهليبسبفمهدحجنممهفلاخنإومهنيداولدبي

.٠و7١١:7١ءارسإلا(١)

معحماعنالا),(

.«مهتاجردانعفردوأ«تاجردمهانعفر»انهدوصقملالعل(©)
.الك:خ(؟)

.مف:9ماعنالا(ه)

.مالو1ماعنالا)

.مغفال:6ماعنالا(7)

.ةمكحلا:خ(/)

.١٠أب:ماعنالا)5)
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.'#لسرلانممزعلاولوأربصامكربصاف#لاقدقو.هيلعمهعبتاو

يكدمحماي"«لق#نيملسملاعيمجلعماوجتايايفىلاعتلاقو

اننيبءاوسةملكىلااولاعت#ىراصلنلاودوهيلاينعي"”#باتكلالهايإ

لهأينعياورمااموألاقمث."«نوملسمإهلوقىلا«مكنيبو
مهنيدهللنوصلخيلوقي"#0نيدلاهلنيصلخهللااودبعيلالإباتكلا
«”«ءافنحإلاقمث.ًادحأهيفكرشيالًاصلاخهلناكامالالبقيالهنأو

اهضرتفايتلا"#7ةالصلااوميقيوإهللصلخملافينحلاونوصلخملامهو
كلذوإؤلاقمهلاومأيفهللااهبجوأيتلا!ةاكزلااوتؤيو#مهيلعهللا

أدبأهللاهريغياليذلا*!«ميقلانيدلاكلذإللوقي"ةّمّيَقلانيد
لاقو.هريغيالوهللاهلدبياليذلا(*#ميقلانيدنلكهجومقأف#هلوقك

لوقي(")ةاكزلااوتآوةالصلااوماقأوؤباتكلالهأينعي("ل«اوباتنإفإل
يذلابوةاكزلاوةالصلاوناميالابرقأنملكناةنسلانألاهباورقأاذإ
وأةالصهيلعبجتملامملسموهفمالسلاهيلعهيبنناسلىلعهللانمءاج

مركأهللانعاومّهفت"نيدلايفمكتاوخافإلاق.اهعيضيفةاكز
.مهفصوهنانيمركألا

الإهلوسردنعوهللادنعدهعنيكرشمللنوكيفيك#لاقف
يفنوبقريالإهلوقىلامث#متدهاعنيذلاالإهلوقىلا#متدهاعنيذلا

لاقذإمحرلاةعيطقوةوادعلاةدشبمهفصوف©ةيآلا4ةمذالولإنمؤم
هلوقريسفتيفنورّسفملافلتخاو.("*ةمذالولإنمؤميفنوبقريالإل

.٠٠:(١فاقحألا(١)

.4:؟نارمعلآ(؟)

.ه:ةمةنّيبلا(؟)

.70:١90٠مورلاو7١:40فسوي(5)

.70:47مورلا(9)

.4١١ةبوتلا()

.١٠-4:7١ةبوتلا(7)
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ةمذلاوراوجلالإلا:مهضعبلاقف.«ةمذإريسشتىلعاوقفتاو*ًالإ)

لاقو١ثكنتتمهشففلحلالأ:و و2دهعلاثكنبمهفصوفلإلا:مهضعبلاقودهعلا
اوباتناومالسلاهيلعيبنلارمأمث.دهعلاةمذلاوةبارقلالإلا:مهضعب

اذإمهءابحأونيدلايفمهناوخااونوكينأ«')ةوكزلاوتاوةالصلااوماقأو

نمؤميفنوبقريالإ»لاقذااهبمهفصويتلاىلوألاةوادعلاةدشنماوبات

رأشبنيبلاطالودوقحلهأنونمؤملاوٍةيَكيبنلانوكيالثل("#ةمذالوالإ

.مهرفكيفمهنمتناكةوادع

مهكئالوأ#(؟#هلوسروهللاباونمانيذلا#)وهلوقو

هبمهربخأاميفهللااوقّدصنيذلانونمؤملامهلوقي«#9نوقداصلا

ٍةيَجيبنللمهريغلاقامكاولوقيملوهللانعمهوغلباميفهلسراوقذدصو

ينعي90ةقيدصهمأو»ىسيعيفهلوقكو.©باذكرحاس
0«مهبردنعءادهشلاولاقمث.هللةقدصمةنمؤمميرم

ءادهشللنأريغديهشنمؤملكوادهشمهلكنونمؤملالوقي
ناكولاق.مهريغلسيلامةليضفلاوةلزنمل١نمهللاليبسِقنيلوتقمٍل

ةنجلانماهقازرأىلعحاريواهبادغيءادهشلاعيمجحاورأ:لوقينسحلا
لاقمث.ءادهشلانممهريغىلعةليضفهللاليبسيفنيلوتقمللنأريغ

٠

مهليواقأومهلامعأينعي«مهرونوإمهلامعأباوث«*لوقي0«مهرجأ#

.4:١١ةبوتلا(١)

.4:١٠ةبوتلا()

عِبلاذك(©)

.44:٠٠تارجحلا(4)

.46:74رفاغو78:4ضصرظنأ()
.ا26:مةدئاملا)5(

.14٠:ه7٠ديدحلا(7)

ِلق؛ينعي»نمالدب«لوقيهةملكفلؤملالمعتساو.«ينعي»هلمبتكو«لوقي»سبطش(4)

.صةمدقملارظنا.ةريثكعضاوم

.4١:ةالديدحلا()
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كلذبينعي(#9ناسنالاانيصوو#هلوقو:ةمايقلامويرونمهليهفةيطلا

ضمفخوامهربنمهللامهرمأاموهورانسحهيدلاوب!مهلكقلخلا

نيدلاولاينعي«"#امهدحأربكلاكدنعنغلبيامأ#هلوقكامهلحانجلا

(؟ياهركهمأهتلمح#لاقو.("!#اميرك#هلوقىلا#امهالكوأ#امهدحأ

انهوإألًاضيألاقوًاضيأةقشميفيأ"«أهْرُكهَنَعَضَوَو)ةقشميفلاق
نوثالثهلاصفوهلمحوإلاقوفعضىلعافعضلاق(#9نهوىلع

.©«ًارهش

يصرباطخلانبرمعىلاتعفرةأرمانإ:لوقينسحلاناكولاق

نأهنعهللاىضررمعدارأو:لاقرهشأةتسيفتدلودقوهنعهللا

نإ«نينمؤملاريمايكلذكلامهللاو:هنعهللاىضرىلعهللاقفاهمحري

.هللاباتكيفوهنيأو:هنعهللايضررمعلاقف.هللاباتكيفنيباذه
نعضريتادلاولاوإ#لوقيهللاتعمسامأ:هنعهللايضرىلعلاقف

هلمحولاقفارهشنورشعوةعبرأكلذو)0#نيلماكنيلوحنهدالوأ

هنعهللاىضررمعالخف.رهشأةتسكلذف(")ًارهشنوثالثهلاصفو

«مكتائُيَسمكنعرفكنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنإإ»ىلاعتهللالاقو

يفباقعاهلهأىلعيتلايهورئابكبونذلانمنأىلاعتربخاف«9ةيآلا

مرحلايفديصلالتقوميتيلالاملكأوفذقلاوابرلاوانزلايهو.ايندلا

هلجروهديعطقيليبسلاعطاقوفحزلانمرارفلاوىبسلايفةمينغلالغو

.م١١تونكنعلا(١)

.7١:79ءارسإلا(7)

.١٠١:(١فاقحألا(©)

.١(:١7نامقل(4)

.٠٠7:؟ةرقبلا(9)

.47:٠٠١فاقحألا(١)

.١9:ةءاسنلا_(7)
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ىنميلاهديعطقتمهاردةعبرأةميقسانلالاومأنمقرسنموفالخنم

مثإلارثابكنوبنتجينيذلا»اضيألاقو.ةاكرزلاعنموةالصلاكرتو

مثةرخآلاوايندلايفديعولااهيفءاجيتلاتابجوملاىهو('"#شحاوفلاو

)4مللالإلاقوىنثتسا

انزلانمدبعلااهبملي#ممللاالاؤ»:هنعهللايضرنسحلالاقو

بوتيومدنيمثرثئابكلابونذلانمكلذهابشأورمخلابرشوةقرسلاو

ةبوتلابمهيلعلضفتوهللااهانثتسادقفاهنماوباتاذإمهلهللارفغيفعجريو

اولعفاذإنيذلاو#هلوقكو.اليلقالإسانلاكلهلىنثتساهناالولواوباتاذإ

وأ#لاقمثهللانمديعولااهيفءاجيتلارشابكلااهبينعي("ةشحاف

هللااوركذ#بونذلانمرئابكلانوداييفينعي("6مهسفنأاوملظ *0")

يتلابونذلانمرئاغصلاولاق.(")#مهيونذلاورفغتساإ»وهللاىلإاوباتف

لاقو.نذاريغبتيبلالوخدوحنايندلايفمكحلايفاهيلعباقعاال

ايندلايفاهيلعباقعاليتلارئاغصلابونذلاممللاامنإ:نيرّسفملاضعب

امناوهوصعاذإهدابعبقاعينأهللوةريغصاهنأايندلايفهللامكحيفو

لعجيملواهضعبهتمحربرفغيهنأوِةيَكهلوسروهللاقّدصنمرئابكل١بنتجي

هنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنا#لاقوةرخآلايفالوايندلايفاباقعاهيلع

وحنرثابكبتسيليتلاو””اميرك#هلوقىلا«مكتائيسمكنعرفكن
نيميلانودهللابنيميلاووغللاوةرظنلاو(9ةبسلاوةلفغلاو(9ةبذكلا

.قتعلاوقالطلاب

ىلإ:دالبلايفًاباتكبتكمالسلاهيلعيبنلاناثيدحلايفءاجهنإف

.٠٠1:؟نارمعلا(؟)

.2:١١٠ءانلا(©)

.«ريغلابّرضتاليتلاةبذكلا»:شمالاىلعس(4)

.؛ًاحزمنوكتيتلاةبسلاو»:شماحلاىلعس(9)
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هبشو«ىرقلاونئادملالهأينعي«سانلاىلاو«ءاملعلاينعي«ءايبنألاةثرو

ناميأنماهنإفقالطلاوقتعلاباوفلحتال«ةيدابلالهأىنعي«سانلا

اذإاهبلمعنمىلعهللالواطتةفبونذلا«'ةرئابكلانودامف.قاسفلا

المثهنمبوتينأهريغلاقو.ّرصمريغاهيلعًامداناهنمةبوتلابًارقمناك
.عرضلاىلانبللادوعياامكدوعي

ةرشععبسيهلقف.هللاباتكيفنيقتملاةفصام:كلليقاذإو

ىلعلاملاقاو#»هلوقىلا#هللابنمانمربلانكلو#هلوقيهوةلصحخ

ىماتيلاوىبرقلايوذ#لهيلعهللاضرتفاامهيلعيدؤيف«!«ِهّْبُح
:نيرّسفملاضعبلاق.("#باقرلايفونيلئاسلاوليبسلانباونيكاسملاو

:ةاكزلادعببجنءايشأىهمهضعبلاقو6ةبجاولاةاكزلااهىنعي

هيلعهللاضرتفاامىلع(#0ةالصلاماقأوإ»لاقمث.نازئاجنالوقلاو
ٍءاَسُأََبلايفنيرباصلاواودهاعاذامهدهعبنوُفوُلاوةاكزلاقآوأل
لوقي9*سأبلانيحو#ضارمألاينعيءارضلاورقفلاينعي(١)ٍ#ءاَرضلاو

هلكربلاوهاذكهفهللاليبسيفداهجلاىلعضارمألاورقفلاعمنيرباصلاو

هللااودهاعامىنعي(")«اوقدصنيذلاكتئالواٍِةعيمجبلمعلامكيلعو

امبنولماعلاوهنعهللامهاهناملينعي("0نوقتملامهكئالوأوإهيلع
نم(؟لوهكئالوأفاهملمعوةيأآلاهذههقالخأتقفاونمفهبمهرمأ

مهبرمهاتاامبنيهكاف(')ميعنوٍتانجيف)»مهنيذلااقح(*)#نيقتملا)

.اذك)«ةرطةمولعمريغاهّلكاندنعرئاغصلاليعامساانمع»:خسانلاديبرسيألاشماهلاىلعخ(١)
.امامتهّلكهانعمو«ًارُط»ةملكلاهذهسأرقي

.١:177ةرقبلا()

.١:77١ةرقبلا(©)

.خيفاذك(4)
.اهو٠١:«روطلا(9)

.ميعنلا:خ(7)

7



.(ميحجلاباذعمهبرمهاقوو

لقف6ملسملانمونمؤملانمومالسالاامونيدلاامكلليقاذإو

تيبلهأيفلاعتهللالاقهللابتكيف««مالسالاهللادنعنيدلانا

ريغاهيفاندجوايفنينمؤملانماهيفناكنمانجرخأف#مالسلاهيلعطول

.ملسملاوهنمؤملانأربخأف«”#نيملسملاْنمتيب
ةروسفهتفص:لقف«هللاباتِكقنمؤملاةفصام:كلليقاذإو

ينعي"!#مهبولقتلجوهللاركذاذإنيذلانونمؤملاامناهلوقيفلافنألا

مهيلعٌتْيِلَتاذإو)مهيلعهللاقحباوموقيالأاوقفشاومهبولقتفاخ

(*)يًانامإمهتدازإلهنايبتوهججحينعيمهيلعَتنِرُكاذإولوقي(*)«هتايآ
اصالخإواقيدصتةجحوباتكنممهلهللاثدحياملكبنودادزيلوقي

مهبرىلعو#ناميإلانموهفهدابعىلعهللاضرتفااملكبارارقإو

نوميقينيذلا)»وهاوسادحأهللاريغىلإنوبغرياللوقي(")«نولكوتي
لوقي("0نوقفنيمهانفزرامتوأمهيلعهللااهضرتفاامىلع(")جةالصلا

نونمؤملامهكئالوأ#هللامهقزرامننوقفنيومهسفنأبهللانودبعي

مه*هتعاطنمهللااومفاومعنينمؤملامسامهلبجواقحينعي()0ياقح

ردقبلئاضفمهضعبلنأىنعيةلزنملاىهةجردلاوهن#مهردنعتاجرد

مهسفنأيهتشتام(0)9ميركقزرو#مهبونذل(#00ةرفغمو#مهتعاط

.عيفروفيرشينعيميرك

.اهو٠١:*١روطلا(١)

.٠:١١نارمعلآ(©)

.61:70١2تايراذلا(©

.١:ملاقنالا(4)

.١:ملافنالا(ه)

.١٠:ملاقتالا(د

.6:ملاقتالا(7)

.4:ملافنالا(8)
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نأةداهشمالسالاعئارش:لقف«مالسالاعئارشام:كلليقاذإو

حجوناضمرمايصوةاكزلا١ءاتيإوةالصلاماقإو6هدحوهللاالإهلإا

نادلبلادعُبردقىلعةلحارلاودازلاىهواليبسهيلاعاطتسانمتيبلا

يبأنيدوِةيَكهلوسروهللانيداذهف؛ةبانجلانملاستغالاوةكمنماهبرثو
.امهنعهللايصررمعوركب

.ءاتا:خ(١)

لإ





ٍ|[
؟-

ةباحصلاضعبلئاضفيف
قيدصلاركبوبأ

:م8

نيحةالصلاةماقاىلعمالسلاهيلعهللالوسرةفيلخةرمنبميتينبنم

هيلعهتوملبقمايأةعبسهيففوتيذلاضرملابمالسلاهيلعىبنلاكعو

لوقيذإ#ةكملبجيف«#راغلايفامهذانينثايناث#هبحاصومالسلا

ملف«'”«انعمهللانإنزحتال#هنعهللاىضرركبوبأوهو('#هبحاصل

يبيبلوةكمبمهرادِمهيلعنيكرشملارهاظتهحاصالوهرضي

لاقف.مهرصانهللاومهموقمهرضايفسانلانمعفادمحلسيلومهرهظأ

نزحتالإ:نزحلاهنمىأرذإهنعهللاىضرركبيبألمالسلاهيلعيبنلا

نيحمالسلاهيلعيبنلانأانغلبو.انودعنمانعنمي"انعمهللانإ

هللايضرركبيبأللاقفرجشلارغصأيهوةمامثبرمراغلاىلااوجرخ
هلخدفهيلاهنعهللايضرركبوبأهقبسراغلاىلاايهتناملف.اهذخ:هنع

.ركبابأايكلام:لاقفراغلاباببٍةيلَكهللالوسروهيفامسمتليلعجف

ناكنإفماوهلاوعابسلاىوامناريغلاهللالوسرايىمأوتنأيبأب:لاقف

هللايضرركبابأنالاقيو.كبنكيالويلناكغدليءيشوأةيحهيف
جرخيالثلرجحلاىلعِهِلجررخؤُمىلإهنفعلعجفراغلايفرجحتدجوهنع

.4:٠9ةبوتلا(7)

.«هبقعوهلعلوّخيناذك(©)

7



عضينأمالسلاهيلعيبنلارمأف.مالسلاهيلعهللالوسريذؤيفءيشهنم

دونجبهللاهدّيأفبابلاىلعةمامثلااوأرفنوكرشملاءاجفبابلاىلعةمامثلا

لزنأونينمؤملاىلعوهلوسرىلع('!هتنيكسهللالزنأفلاقامكاهوري1
.مهنعمهبولقونيكرشملاراصبأهدونجبهللافرصاف("اهورتملًادونج
يفيبحاصوتنكدقل:امويهتبطخيفلاقمالسلاهيلعيبنلانأانغلبو
انمدقىتح؛مودلاقيقدوهو«ريربلاالإماعطانلامامويرشعةعضبراغلا

.انوسأرفراصنألاانناوخاىلع

ام:مالسلاهيلعيبنلالاق:هللالوسرمداخكلامنبسنالاقو
.قيدصلاركبوبأيرثأىلعَبِيَكالإهللالوسردّمحمءامسسلايفٌتْيُ
هنعهللايضرركبيبأنمراغلاةليلهنعهللايضرباطخلانبرمعلاقو

يننلاةافودعبهنعهللايضرركبوبألاقمويلوءرمعلاورمعنمريخ
ادمحمنأوهللاالإهلإالنأدهشناولاقنيذلانيدترملالاتقلمالسلاهيلع

نيبقرفنمنلتاقأل0:ركبوبألاقفةاكزلايطعنالولصنوهللالوسر
هللالصهللالوسرىلاهنودؤياوناكًالاقعينماوعنمولوةاكزلاوةالصلا

نألورمعلاورمعنمريخمويلاكلذلو؛هعنمىلعمهتلتاقلملسوهيلع

لثممهيفنوكيموقىلعًاريمأنوكأنأنميلاٌبحأيقنعبرضتفمدقأ
.نآلاهدجأالامتوملادنعيسفنيللوستنأالإهنعهللايضرركبيبأ

.هنعهللايضرركبيأردصيفةرعشينتيل:رمعلاقو

نأكلذوهنعهللاىضرركبوبأشيرقلاجرنمًامالساسانلالوأو

ركبابأاي:هللاقوهبدجفلمجلاهلحرففركبابأيقلهتوبنلوأِةيَكيبنلا
يقيدصويربويخألكنأولإمهلكضرألالهأبحألكناهللاو

.ةنيكس:خ(١)
.؟4:١ةبوتلا()

.عيبرلادنسميف(*8باب١ج)241ثيدحنراق(©)

"مَ



ًامالكينملعوةكئالملانمكلمءاجهنأكربخأمهلكشيرقنودليلخو
نيطايشلاونجلابرفكأنأينرمأفةفاكسانلاىلاهللالوسرينأينربخأو

نيتلارجشنمةبشخكلذمهناكميفمهيديأنيبو.ىزعلاوتاللابرفكأو

يفترصدقل:هنعهللايضرركبوبألاقف.ةرخنتّرَسرستعارذلاردقب
ىتحًادبأثيدحلااذهبنمآاليناوًامالكطقمويلاكتيأرامهللابجع
ةبشخلاتناكورحلادشأةراحةعاستناكواورظنف.ةبشخلاهذهتبنت

نماظقيتسيملفةراغملاكلتيفًاعيمجادقرفاهيفامهوةراغمكلذيفاهلباقت

يضرركبوبأاهاءراملف.هللانذابةرجشلاتتبندقوالإمويلاكلذامهمون

هيلعوايحأهيلعَكُعيابُأىنيميهذهًاقحهللالوسركنأدهشأ:لاقهنعهللا

-.هبتنمآاممنمؤأوهبٌترفكامبرفكأانأوتومأ

ديزنعانغلبو؟'!ضفاورلاىلعدرلاباتكيفديزينبهللادبعلاقو
ىقلتهنعهللايضرركبابأنأسابعنبانع؟"!محازمنبكاحضلانع

هيبنىلاهللاىحوأاملف.كلذبهقدصفبهارلا(«)ريجبنميبنلابةراشبلا

هللالوسرناكيذلابهنعهللايضرركبابأكلذىلععلطأمالسلاهيلع

يبنلاعجرنيحبهارلاريجبدنعنمهتوبنرمأنمهيلاىهتناهنأملعدق

ىلعىْشَمةجيدخهتأرو؛هتوبنروهظلبقةكمىلاشيرقةقفرنميَ
.ءاملا

.هنعهللايضرباطخلانبرمعلضفنمرثألايفءاجام

اهنعهللايضرباطخلانبرمعوركبيبأوِةيَكيبنلانيداننيدو

يبأةفيلخلطابلاوقحلانيبقرفيذلاقورافلاوهوهللامهمحرديهشلا
ةولؤلنباةنعطنمةافولاهترضحىتحنيملسملاىلعهنعهللايضرركب

ةمدقملارظنأ()

.عيبرلادنسميًفاريثكهمسادريو.7-١٠711ص+جدعسنبارظنأ(9)

.ىَريِجَببهارلاقاحسانبايمسنمهنأكشالوخيفاذك(؟)
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.هلَباَقمحرالورمعهللامحرفرجنخلابهنعهللايضررمعنعطهللاودع

برضهللانإ:ٍةيَكهللالوسرلاق:لاقكلامنبسنأنعانغلبو

دقفينبحأنمورمعنمانأوينمرمع:لاقو«هبلقورمعناسلىلعىتحلاب

.ّبحيثيحبينمرمعوينضغبأدقفرمعضغبأنمورمعّبحأ

ماعبتومينألبقنيواودلانودودانجألادنجيذلاؤهرمعو

ناتفيلخلاامو")يؤلنببعكنبيدعينبنميشيرقرمعو.دحاو
مالسلاهيلعهدجسملخاديفٍةيكهللالوسرربقفلخامهاربقناذللا
برُثييهوةنيدملابهدجسميقرشيفمالسلاهيلعيبنلارنمفلخةنيدملاب
.ةّيطىمسُتو""!نآرقلايفاهمسا

.هللادبعنبرماعىمسيحارجلانبةديبعيبألضفيفءاجام

لوسرهيفلاقيذلانيمألايشيرقلاحارجلانبةديبعيبأنيداننيدو
اذه:اههتيزجبهيتأيلنارجنيبهرديسلاوبقاعلاعمهثعبنيحٍةيلكهللا
هيديلعتحتفىتحنيملسملاىلعركبوبأهالويذلاو.ةمألاهذهنيمأ
تيبضرأبمورلالتاقمث.كومرُيلاوصمشاهنمماشلاضرأنمنئادم

هللارصنف.ناهاممورلاريمأوفلأةيامثالثهيلعاودشاحتسدقللا

وبأمهرصاح.سدقلملاتيبلهأاورصاحفمهومزهومهولتقونيملسملا

يضرركبيبأدونجونيملسملاعومجنمامهعمنمولبجنبذاعُموةديبع
هنعهللايضررمعىلووهنعهللايضرركبوبأقوتىتحهنعهللا
رابحألاقفسدقملاتيبراصحيفهتيالوىلعةديبعابأتبثأف.ةفالخلا

مدقف.نينمؤملاريمأرمعمدقيىتحمِلْسُنالوّرقنال:سدقملاتيبلهأ

ناكورابحالابعكمهنم.هتفالخيفرمعديىلعاوملسأواولزنفمهيلع

.ناكملااذهيفتاملكضعبطقسهنأودبي(١)
.١1:؟77بازحألارظنا()

ب



«لهأ«ايإةيآلاهذهأرقيليلبنيملسملانمالجربعكعمسفًايدوه
«اهوجوسيطننألبقنممكعماملاقّدصم«النلزنامباونمآباتكلا»

ههجوحسميوهوبعكماقف(")«تْبَسلاباحصأانعلمكهلوقىلا
وبأيفوتامناو.همالسإنسحوملسأفهفلخههجوهللالوحينأافوخهسأرو

ذاعُمهدعبيقبفسدقملاتيبنم(*ساومعنوعاطيفحارجلانبةديبع

وهةديبعوبأو.نوعاطلاكلذبًاضيأذاعُميفوتىتحسانلابيلصيلبجنبا
هيلعٌذخآءىشهلوالإدحأيباحصأنمام:ٍةيكهللالوسرهيفلاقيذلا

.حارجلانبةديبعابأالإهقلخيف

ةرهزينبنميشيرقلافوعنبنمحرلادبعلضفيفرثألايفءاجام
.هللاهمحر

:مالسلاهيلعيلاهيفلاقيذلافوعنبنمحرلادبعنيداننيدو

دريالونودريفءاينغألانمةلمحِفةمايقلامويدمحموبأضوحلاىلعدري

يفًانمؤمهللاهامسدقو.ماكحلاعمليميميكح:هيفلاقمث.دمحموبأ
نيذلاوتاقدصلايفنينمؤملانمنيعوطملانوزملينيذلا#لوقيذاهباتك

فوعنبنمحرلادبعنيعوطملابينعي(*ةيآلا#مهَدُهَجالإنودجيال
مهنماورخسنيذلانمهللارخسف(9)#مهنمهللاٌرْجَسمهنمنوُرْحْسَيف»

.اييلأاباذعملبجواو

.رساينبراَمَعلضفيفءاجام

يكهللالوسرهيفلاقيذلاناظقيلاابأاَنْكَيرساينبراّمَعنيداننيدو

.خلا«..باتكلااونونيذلااهّيأاي»:هصنامةيألايفيتأي0(

.انلزنأ:خ(9)

7١:(ءاسنلا(©

.اومع:حخ0

.ال:4ةبوتلا(0)

"م



همأورسايهيبأوراّمعبِةيلَكيبنلاٌرمفرهظينألبقنامتكلابةكمبهماقميف

مالسإلامهنيدنعمهوذريومهونتفيلةكمبمهنوبذعيشيرقرافكوةيمس
هيفلاقيذلاوهراّمعو.ةنجلامكريصمورسايلآاياربص:رفكلاىلا

ةنيدملابهللايبندجسمناينبلنبللارامعلقنيمويمالسلاهيلعيبنلا

ايةيغابلاةئفلاكلتقت:ٍةيَكىبنلاهللاقفرامعسأرنعبارتلاضفنو

يلععملتاقيوهونيفصمويلتقف.حاقللاقوتلانبلبرشتمويراّمع
هبرشفقوللانبلبيتوأفبارشباعدوشطعفهنعهللاىضربلاطيبأنبا

ٌلَباَق:مالسلاهيلعيبنلاهيفلاقو.نايفسيبأنبةيواعمباحصأهلتقو
عمراع:ٍةيَكهللالوسرهيفلاقيذلاوهراّمعو.رانلايفهيلاسوراّمع

حاورلا:نيفِصمويلاتقلاىلاحاراذإلوقيناكف.رامععمىتحلاوقحلا
.ةنجلاىلا

.هللاهمحردوعسمنبهللادبعلضفنمرثألايفءاجام

هيفءاجيذلادشيرقلفيلح6يلذهلادوعسمنبهللادبعنيداننيدو

دبعاليضرامةمألاهذهملتيضر:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعرثألا

يبِفلاقهنأمالسلاهيلعىبنلانعرثألاو.دبعمأنبدوعسمنبهللا

اودتقا:نيملسملللاقومهنعهللايضررامعودوعسمنباورمعوركب

رامعىدبباودتهاوامنعهللايضررمعوركبيبأبيدعبنمنيذلاب
.مهنعهللايضردبعمأنبدوعسمنباىدهباوكسمتو

م



.ي؟'؟ىسسسسسهنيمو(0--حش_آههمبسد٠.

7.

©

اهريغوةوراشملاِق

:ٍ
بلقلاٌظيلغًاظَفتكولوإ»مالسلاهيلعيبنللهباتكيفهللالاقو

كلذيفمهيلعهتمعنبنيملسملاهللاربخاف#0كلوحنماوضفنال
مكءاجدقل#لاعتلاقامكةميركلاقالخألاىلعمالسلاهيلعيبنلافطعو

ام)اَهلُسَرلمَمّألالوقكوهومكلثمًارشبينعي("4مكسفنأنملوسر
لجرىلاانيحوأنأابجعسانللناكأ#هلوقكو«”*#انلثمرشبالامتنأ

الفرمأىلامكوعدينأهيلعّزعيلوقي("!«متيَغامهيلعزيزعإ0مهنم
هللاهلسرأكلذبو:مثألوتنعلأمكاقوامبجيلباوتنعتفهوييجن

امىلاهوييجيوهللاباونمؤينارافكلاىلعينعي("#مكيلعصيرح#

هرصنمهللدبوحانجلاضفخي('#ميحرفوورنينمؤملاب#هيلامهوعدي

هقالخأتناكذاميظعنيدىلعيأ(*«ميظَعىتاخٌلَعَلكنإَوأللاقامك
ٌفغاِفٍلاًمف٠ةبحىلعمهفطعيوهلل١نممهبرقيِهَيمأىلعةمعن

امنكلذنإف0«مهرفغتساوًِمهنيبوكنيباميفمهبونذ(1)#مهنع

.7:4٠١نارمعلآ(٠١)

78:4١ةبوتلا()

.١7:١٠سي()

.١٠:١سنوي(4)

.8:6ملقلا))

.4٠١:؟نارمعلآ(7)
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ةالصلاومحٌلنُكَسكتاولَصنأمهيلعٌلَضوإللاقامك.هيلانونكسي
ينعي"”رمألافمهزواشوٍِمهلهرافغتساوهةيآلاهذهيفٍةيبنلانم

لوقي؛مهلكماركانوفرعياممكلذنإف.ٌدهعهللانمهيفكدنعسيلامم

اذامالسلاهيلعيبنلاناكف.مهمركتومهعفرتكنااوفرعمهترواشاذإ

ابنعهللايضررمعوركبيبأىلاتفتلافوخلاوأنمألانمرمأهءاج

لاقاههيلوقنمريختافلتخانإومهُفلاخُيملرمأىلعاقفّنإنإفامهراشتساف
هيبنهللارمأكلذبو.ًاضعبمهُضعبُرِواشُييأ'”مهنيبىّروشمهرمأوإل
اناوهدعبنسكلذنوكيلكلذبهرمأف"”«رمألايفمهرواشوإلاقو

نميحولاءاجاذإفهللانمرمأهيف(9مهتأي1يذلارمألايفمهترواشم
رمأهيفناكاذإورّواشتهيفسيلهللارمأليضملاناكوةرواشملاتبهذهللا

.هللةيصعمهيفرواشتلافءامسلانملزن

لجرلاامأو«ءيشالولجرفصنوماتلجر«ةثالثلاجرلا:لاقيو

ريشتسيىتحهيفمدقتيملًارمأدارأاذإفيأرلاولقعلاهليذلالجرلافماتلا

لقعلاويأرلاهليذلالجرلافصنو.ابيصملازيالماتلالجرلاكلذف

اليذلافءيشاليذلالجرلاامأو؛,ءىطخيوبيصيمكلذفريشتسيالو

)0]ريشتسيالويأرالوهلملع

نمرمألايفلجرلاىقلي[1
مث.كلذيفمهريشتيفهقفلالهأنمهبىضري

قحلادصقوهلوسروهللاىلاهترجهتناكنمهنإفهللاىلعلّكوتي
تينباذإلوقي("#تمزعاذاف»ًادشرموًارصانوًايلوهلناك

.”م67ىروشلا(7)

.7:4٠١نارمعلا(

.«مهتأيدوأ«هتأي»لصألايفناكامنيبتيملو«مهتأي»ةملكقوفخسانلاديبءاهدجوي(؟)
.خيفرطسلافصنردقضايب(©)

.7:4٠1نارمعلآ(7)
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كدامتعانوكيالف#9هللاىلعلكوتف#هدشركلنيبتدقرمأىلعكيأر

نكلوهللابالاقيطتالكنافكباحصأوكتدعوكعمجىلعتمزعاذا

هللاىضرهباحصأوٍةيجىبنللىلاعتلاقامكهللانمرفظلاورصنلاسمتلا

.("”#نيربدمإىلا4مكترثكمكتبجعأذانينحمويوأمهنع
الانينحمويمهتميزهمويمالسلاهيلعيبنلاعمبيملهنأاوركذو

ثراحلانباباوصلا«هلامشنعبرحنبنايفسوبأوهنيميبنعسابعلا

ةحلطبهللاىبنلتقأنأتدراف:ةبيشلاق.هفلخنامثعنبةبيشو«ةرط

ىسفنِفامىلعهيلهللأعلطفدنأمويالخفاناكوةحلطنب|نامثعو

تدحعتراف.ةبيشايهللابكذيعأ:لاقفيردصيفبرضفيلاتفتلاف

دهْش:َتلقفيرصبويعمسنمِِل١بحأوهوهيلترظنفيصنارف

هللاناؤ»لاقمث.ىسفنيفامىلعكعلطأيذلاهللانأوهللالوسركنأ

.هللرمألاوقلخلاورصنلابنينمؤملانيلماعلاهيلع('#0نيلكوتملابحي

اذإف:وزغلاىلعهلماعلهنعهللاىضرباطخلانبرمعلاقو

لاق.ىوقتلامكتليحنكتلفمكيلعنولاتحيةليحمكودعنع(")مكتغلب
هللارمأدقف(#9نونسحممهنيذلاواوقتانيذلاعمهللاناىلاعتهللا

.حالصالاوداشرلاوقيفوتلانمكلذيفملعاملهباحصأةرواشمبٍةَِجهيبن

.4٠٠:؟نارمعلآ(٠١)

.؟٠#:4ةبوتلا()

.مكفلب:خ(©)
١1:8١١لحنلا(4)
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..>

-١١

(١)يراصنألاتباثنبةميزخنيداننيدو

هتداهشٍةَثَتهللاىبنزاجأ

.نيلجرةداهشبهدحريذلانيتداهشلاوذ
.ٍ

ًايقنرشعىثإلالوأوهيذلا(يراصنألاناهبنلانبمثيهلاوبأانمو
هيلعىبنلانامتكيفةّكمبةبقعلاةعيبلَكهللايبناوعيابنيذلاراصنألانم
.ةكمبهترجهلبقمالسلا

ًِِِ
هيلعيبنلانعرثألاِقءاجيذلادارمنم9ينرقلاسيواانمو

سيوأيموؤرقتوأاكيصو|:امهنعهللايصررمعوركبيبأللاقمالسل

مويهتعافشيفلخديراصنألاةيحانلزنييدعبةنيدملامدقيمالسلاينرقلا

.رضموةعيبرددعةمايقلا

.اناودعولظجاجحلاهلتقيذلا(؟)ريبجنبديعسانمو

.0ص؟مسق4جدعسنبارظنا(١)
.38ص؟مسق*جادعسنبارظنأ.ناهّينلا:باوصلا.(9)
.4١١-١١١1ص+جدعسنباو197ص١جنيكزسرظنأ(©

نيباينًاريثكهمسادريو.187/-178ص6جدعسنبا.777-©ال١ص؟جناكلخنبا!(4)
.(٠ج)عيبرلادنسميفديناسألا
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لال

مالسلاهيلعيبنل١باحصأنمةعامجلانيداننيدو

راصنألاونيرجاهملانم

ةمألاقارتفالبقهيلعاوفلأتواوعمتجاامنيدو
.اهفالتخاو

"2

دقفربشديقةعامجلانمجرخنم:لاقمالسلاهيلعىبنلانأانغلبو

عمجتلبحقبرلاوةيربربلاب«تيذدسأت»ةقبزلاو.هفنعنممالسالاةقبرعلخ

.بلحتناضلاهيفعمجتلبحكبرلاوةيربربلابهزييدسأ»وهونايدجلاهيف
اوقرتفادقليئارساينبنإفءارملااورد":لاقمالسلاهيلعهللايبننأانغلبو

ىلعمهلكةقرفنيعبسوثالثىلعقرتفتسيتماوةقرفنيعبسونينثاىلع
.هللانيديفاورامتالومويلاهيلعيباحصأوانأامىلعناكنمالاةلالضلا

عمسلا:لاصخسمخبمكرم:لاقهنألَكهنعانغلبو
جرخنمف.هللاليبسِفداهجلاوةرجملوةعامجلاوةعاطلاو

؛هسأرنممالسالاةقبرعلخدقفربشرتفةعامجلانم

هيبنلهللالاق.منهجيثجنمرهفةيلهاجلاةوعدباعدنمو
منهجلوحمهنرضحنلمثنيطايشلاومهنرشحنلكبروف مالسلاهيلع

"الإمكنمنإو#هلوقىلا#ايثج ."ةيآلا©اهدراو

اهلكةنكمأةثالثيفهللاباتكيفدورولا:لاقهنأسابعنبانعانغلبو

متنامنهجبطحهللانودنمنودبعتامومكنامالتمث.لوخدلاهبينعي

.(١جنم<باب)عيبرلادنسميف١4ثيدحنراق(١)

.ال٠-8:14ميرم(9)
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سكبورانلامهدروأفةمايقلامويهموقمدقيٍِنوعرف:لاقو20نودراوامل

امىلعنآرقلافةيآلا#اهدراوالامكنمناو#هلوقو؟"”(دوروملادرولا

رورملادورولا:مهضعبلاقو.منهجنودريرافكمهركذنيذلالكوءىرق

يفهللاربخيملو.نينمؤملاينعيانولخديالوطارصلاىلعاهبنورميلوقياهب

يفرافكلادورونارقلايفهللاركذامناورانلانودرينينمؤملانانارقلانمءيش

اوقتانيذلاهللايجنيومهلوقك(#40اوقتانيذلايجننمث)فلاقمنهجران

نيكرشملاينعي004مكنمناوًماضيأو(*)ةيآلا4ءوسلامهسميالمهتزافمب

نيملاظلارذنومرانلادورودعبينعي("#0رذنوملاقمث(4)7اهدراوالإمي

.رانلانم(40اوقتانيذلايجننمثم#0اًيْيِحاهيف

هلوسرلوهللةعاطلاوعمسلا:لاق.ةعاطوعمسلاريسفتايف:تلق

ةنسوهللاباتكعابتاوهوهركملاوطشنملاورسيلاورسعلاىلعمالسل١هيلع

ًازوفزافدقفهلوسروهللاعطينمومىلاعتهللالاق«مالسلاهيلعهيب
(4)«ًايظع

نورجاهملاهيلععمجأام:لاق.وهامىلعةعامجلاريسفت:تلق
لاحلايفكلذفلاخنمفةمألاقارتفالبقعئارشلاوننسلانمراصنألاو

كلهوعبتانماجن:لاقيهنألهقنعنممالسالاةقبرعلخدمفةريسلاو

ناكناميلانبةفيذحنأانغلبو.مهفالخيفىدهلادجويالو«عدتبانم

مذ:١١دره(١)

.4١:١7ميرم(©)

.ال؟:4١ميرم(4)

.4٠:١1رمزلا(ه)

4١ميرم(١)

الآ:ميرم7

8٠:١ميرمم(

.7ل77:١بازحألا(6)
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متللضدقفمتاطخأناوانيبمقبسمتقبسدقفانراثأاوعبتنا:لوقي

هللالوسرنأانغلبو.متيفكدقفاوعدتبتالواوعبتا:لاقو.اديعبالالض

.ةعدبيفريثكلمعنمريخِةنَسيفليلقلمع:لاقمالسلاهيلع
هللاةنعلهيلعف«االثِدْحمىوآوأًاثدحمالسإلايفثدحأنم:لاقو

:نيعمجأسانلاوةكئالملاو

ةقرسنمًابنذبنذأنم:لاق.هاوأنموثدحلاريسفتامايف:تلق
وأقحريغباسفنلتقوأسانلاىلعليبسلاعطقوأصصلتوأهديعطقت

مكحهيفدمنينأنيملسملامامإدارأفالسمحرجوأةملسموأاملسمفدذق

وأهاوانمفةنسلاونارقلايفهيلعهللابجوأيذلادحلاهيفميقيوهللا

يذلاوهوًاثدحمىوأدقفهللادحهيفميقينأنيملسملامامإنمهعنم

:دوعسمنبهللادبعلاقو:مدقتملاثيدحلاهيفءاجيذلاةنعللابجوتسا

.ةعدبثدحلك

دمحمباحصأكئالوأتامناكنمينستسيلفانستسممكنمناكنمو

افيلكتاهلقأوًايدهاهموقأوًابولقاهّربأةمألاهذهلضفأاوناكمالسلاهيلع
مهلضفمهلاوفرعأفهنيدةماقإومالسلاهيلعهيبندمحملهللامهراتخاموق

مهنأفمهريبومهقالخأنممتعطتساامباوكسحتومهراثآِمهوعبتاو

الاةعدبدحأعدتبيال:لوقيِةيَكهللايبنناكو.ميقتسملاىدهلاىلعاوناك

نمام؛مالسلاهيلعهللاينقدصكلذنمهلريخوهامةنسلانمكرت

انغلبو.كلذنمهلريخوهامقحلانمكرتالالجرهبكريلطاب

عمسلاوهللاىوقتبمكيصوأ:مويتاذهباحصأللاقهنأمالسلاهيلعهنع

يتنسبمكيلعفًاريثكًافالتخا'"!ىرّيَشَفمكنميدعبنمشيعينمهنإفةعاطلاو

مقر4ج)ًاضيأو(70"مقر١باب9ج)عيبرلادنسميف«ًائدحت»هلوقىلاثيدحلارظنأ(١)

47).

:ارّيِف:لصألايفتدرو:ىريسف()
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تاثدحمومكاّيإوذجاونلاباهيلعاوضعويدعبنمنيدشارلاءافلخلاةنسو

'فلخمهدعبنمفلخف.ةلالضةعدبلكوةعدبثدحملكنإفرومألا

.هريغاوذخاوهوصضقفنىدمهوعئارشلاوةعامجلانيداوضقن

ظيلغالوظفالراتخملادمحمةمأةفصةاروتلايفبوتكمهنأانغلبو

هتمأ«ةئيسلاةئيسلاببنتجيوةنسحلاةنسحلابعبتيوقاوسألايفباصالو

مهيدانمدجنلكىلعهنوربكيوفرشلكىلعهللانودمحبينودماحلا

مهلمهطاسوأىلعنورزتيومهفارطأىلعنوٌؤضوتيءامسلاوجيفيداني
هللالاق.ءاوسةالصلايفولاتقلايفمهْفَصلحنلاىودكىودليللاب

مهلمهضغبيف('«رافكلاىلعءاّدِشأهعمنيذلاوهللالوسردمحمىلاعت

ًاضعبمهضعبمحريلوقي('#مهنيبءامحرإ»لاقمثمهاّيإمهتوادعو

:لوقينسحلاناكو.ضعببمهضعبقفريوضعبىلعمهضعبفطعيو
هسيجنتنمغلبيفنيكرشمل١نمٍلجرل١ىقلينيملسملانملجرل|هللاوناك

مهنأمنعري)اداعكرمهارتؤ»لاق.هبوثسمينأيقتيامهنم

نمالضفنوغتبيإلاقمهنيدنمدوجسلاوعوكرلاودوجسوعوكرلهأ
نأوهللانملضفلادوجسلاوعوكرلانمنوكيامبنوغتبيلاقهللا

مههوجويفمهاَميِسإللاقمثةنجلامهيلعهلضفبمهلخديفمهنعىضري
لاقمثةالصلهأمهنأمهيفيتلاءايسلابنوفرعيلاق'#دوجسلارثأنم

('#ليجنإلايفمهلثموإمهتفصكلذلوقي«'#ةاروتلايفمهلثمكلذؤ

رثأىريىتحمههابجمهشارتفاِةَكدمحمةمأيفساناذهنأ

دوجسلاكلذرثأةاروتلايفمهتفصهذهلاقف.اهيفدوجسلا

.مهيفهنكلومهلكسيلومههوجويفالإنوكيال

جرخأعرزكإ#ليجنالايفمهتفصيأ«#9ليجنالايفمهلثمؤلاقو

7:48حتفلا(١)

.(اذك)شاف:خ()
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قحلاوليصقهيفريصيمثهتابضقوهوآلقبجرخبنيحيأ«هأطش
هللاهّبشبُعكألاكلتبيوقودشفلوقي('#هرزافإهلاوقأناكبعك

ابْعْتَأنوكيمثبضعتمثًالقبأدبثيحعرزلابمهرمأءدبيفنينمؤملا
اذإيأ0!«عاّرْزلاٌبجعي»لاقمثأظلغوةوقدادزااعكهيفدادزاالكف

بجعياووقواورثكاملكٍةيُجيبنلانوبجعينونمؤملاكلذكفيوقوظلغ

0رافكلامجظيِغَيلملاقمثعاَرْزلاعرزلاكلذبجعيامكيبنلامج

.مهتوقومهترثكنورياملرافكللظيغكلذيفينعي

رشلاٌرشلارجاهينأكلذيفىنعيهارأ:لاق.ةرجملاريسفتايف:تلق

.تاهبشلانعفكلاومراحملاعيمجبائتجاوهوهلك

:لاق.منهج("يثجنموهفةيلهاجلاةوعدباعدنمريسفتايف:تلق

نميهفنالفينبلاايونالفلآايلاقفهموقىلااعدمولظملجرلك
ينبنمالجرعمسهللاهمحرباطخلانبرمعنأانغلبو.ةيلهاجلاةوعد

مرحف.طقريخةبضلااي:لاقفلئابقلاةوعدباعدميمتينبنموأةّبض

ةوعدلاكلتببسبةنسلاملاتيبنممهءاطعةبضينبهنعهللايضررمع

صاعلانبورمعنأانغلبو.نيتنسءاطعمهاطعأرخآماعناكاملف
لآايةريغملاينمتشيأ:ورمعلاقفًامويةبعشنبةريغملاووه«"اامتاشتي
ةيلهاجلاةوعدبتوعدأ:هيقفلاهنباهللادبعهللاقفهتليبقينعي.صيصه
ىثجنموهفةيلهاجلاةوعدباعدنم:مالسلاهيلعهللالوسرلاقدقو

كلتبنذبانغلبايفقتعأفهللاىلاباتوهلوقىلعورمعمدنف.منهج
.ةبقرنيثالثةلاقملا

.48:١7حتفلا(١)

.؛اثج»لصألايف(")

.خيناذك()
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املحمسلا"نبفلخدجيرفاعملاىلعألادبعباطخلاابأنأانغلبو

عمسثْعشألانبدمحملاتقلةراوٌّموةتاولوةسوفنوةتانَزنمربربلاهولو
توعدالا:لاقفباطخلاوبأهدلجف.ةراوهلااي:اعدهركبذعيفالجر

لاتقكلذكو.ةيلهاجلاةوعدبيركسعيفتوعدفيكفنيملسملارشعماي

ةوعدنمكلذنإفلئابقلاباوعادتاذإىرخأةليبقتبراحاذإةليبقيف

مكيلعتعادتاذإ:لوقيهللاهمحرباطخلانبرمعناكو.ةيلهاجلا

فويسلابمهوبرضافناطيشلاةوُخَننميهامنإفةيلهاجلاةوعدبلئابقلا
نمةعامجلاةريسفلاخنمف.مالسالاوهللاىلاةوعدلانوكتىتح

الوهوةعامجلانيدنمجرخوفلاخدقفةريسلاولاحلايفةباحصلا

.يردي

.نب:خنمطقس(١)

1



ّ]:
8

هللانيدريسفتنمرثألايفءاجامباب

.ةعامجلانيدوهيذلا

م“

اذإوإلوقيذاقاشيملاهيلعدقتعايذلانيملسمللهللادهعناكف
ًاعئارش('هنومتكتالوسانللُهنثييَلباتكلااوُنوُأنيذلاقاثيمهللاذخأ
لوقيدااهلمكأواهرمأومالسإلاضئارفنماهذحًادودحوهللااهعرش

ِهِفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيالإ»يذلازيزعلاهباتكيفىلاعت
تلمكألوقي«مكنيدمكلتلمكأمويلاؤ:("«ديمحميكحنمليزنت

يفًادهتجمناكنمثومكودعنممتنمأنأبهباحصأولَكيبنللينعيالامكإمكل

لهأضعبمعزو.نونماكلذنممويلامتنفمكنيدليدبتومكلتق

ةجحيفتافرغفقومبمالسلاهيلعيبنلاوةيآلاهذهتلزنامناريسفتلا

ول:لاقفاهأرقيلجرنماهعمسدوهيلانمالجرنأانغلبو.عادولا

ًاديعهيفُتَلْزْنَأيذلامويلاكلذانّذختالةاروتلايفةيآلاهذهتناك
؛يدوبهينمهللاهلتاق:لاقفسابعنبالهلوقىكحف.ةمايقلامويىلا

هللااهزنأدقل:سابعنبالاقف.ساقامباوصنمساّبعنبانمًابّجعت
نباريغلاق.عادولاةجحيففقوملابمالسلاهيلعيبنلاوتافرغةيشع

.هللاهضبقىتحاريسيالإاهدعبمالسلاهيلعيبنلاثبليملمث:سابع
.ةمايقلامويىلاًاديعاهزنأٌمويلعجهللاناربخيسابعنباناكف

.8١ال:7نارمعلآ(١)

.(١7:6تضف()
.٠:مةدئاملا(©
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ٍةكَكيبنلانعومهنعمهودعهعفدبمهنيدمهللمكأهللانأليوأتلاو

مكيلعتممتاِوٍيلاقم:مهودعبمهرفظبمهنيذاهممهللمكأو

لاقمث«مكنوفاجخيمهومكودعنوفاختتالمتلُِجنأب('#يتمعن
هللادبعتامعيمجلمسامالسالاهلوقف0١«انيدمالسالامكلتيضرو#

نونيديوهللاىلاهبنوبرقتيانابرقوةدابعمهلهيضردقفهبمهرمأامبهدابع
:مالسإلاوهفهبمهدبعتامثهباوذخأءيشلكفهب

م



-4

ةيالولاونيدلاعئارشريسفت

:ةَءاربلاوهيلع

80

هلوسروهدبعًادمحمنأوهللاالإهلإالنأةداهش0!مالسإلاعئارشو

ركنملانعيبنلاوفورعملابرمألاوهللالزنأامبناميإلاوقحهبءاجامو
مايصواليسهيلاعاطتسانمتيللاجحوةاكرزلاءاتياوةالصلاماقإو

يذراجلاو«'!نيكاسملاوىماتيلاوىبرقلايذبواناسحإنيدلاولابوناضمر

بنجلاراجلاومالسإلاىتحوراوجلاحوةبارقلاقحقوقحةثالثهلىبرقلا
َيَّمْدلاوهدحاوقحهليذلاراجلاومالسإلاقحوراوجلاقحناقحهل

كفورعمهللذبتناراوجلاقحنمو.راوجلاقحهلينارصنلاوأيدوهيلا

نمنمؤملاسيل:("لاقمالسلاهيلعىبنلانأانغلبو.كاَذأهنعفكتو

وهو"!بنجلاببحاصلاحو.هملظوهشىنعي.هقئاوبهزاجفاي
اذافيضلإوهو0ليبسلإنبأىحو.هتبحصىقحهلرفسل١ِقكقيفر

.؟*!ةقدصهتفياضفكلذقوفامولايلةثالثهتفايضقحوكبلزن

ةرفغمبلحرلحراذإوهعمهقزربلزنموقبفيضلالزناذإ:لاقو

بوثو6هلكأيريعشزبخِ:ةعبرأِملسمىلعباسحاللاقيو.مهمونذ

ةلضفو.هبرشيحارقءامو؛هنكسيتيبلظو«هتروعهبيراويفوص

.(باهولادبعمامالاةلاسر)رظنا«نيكاسملا»هلوقىلا«مالسالاعئارشوههلوقنم(١)

.(4ج)عيبرلادنسميف404ثيدحنراق(7)

.خيفاذك(©)

.(باهولادبعمامالاةلاسر)رظنأ«ليبسلانبا»هلوق(4)
.(44باب؟ج)عيبرلادنسميف181ثيدحنراق(©)
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لكأتاممهمعطتنأمدخلانم('!نيميلاتكلمامقحوماعطلانمفيضلا

الاملمعل١نممهيلعلمحتالومالكل١مهلنيلتومهروهظوسكتو

ليربجيبيبحلازام:("لاقمالسلاهيلعيبنلانأانغلبو.نوقيطي

تننظىتحاسنلابينيصويو6هثرويسهنأتننظلأل١راحل|ىحبينيصوي

.مهقمتعبينرمَهنأتنظىتحنيميلاكلمبينيصويونهقالطبينرمَهنأ

اموةالصلابهيفىفوتيذلاهضرميفمهيصويمالسلاهيلعيبنلانأانغلبو

بلغىتحهديبامهةيصولابراشأمث«””هناسلدقتعاىتحنيميلاتكلم

.توملاب
نأهبهللارمأامرتسوءانزلانمجورفلاظفحو؛*ارصبلاٌضْعبنيدنو

ايإ»مالسلاهيلعهيبنللوقيهللانألءاسنلاولاجرلاتاروعنم(؟اتسُي

ينعي*!نيبيبالجمؤهلوقىلا6كتانبوكجاوزأللقيبلاي
ىلعٌنهرمخبَنِبِرضَيلْوَولاقمث.فاحللاوعنقملاوهورامخلابابلجلاب

نهتنيزونهجاوزأينعي!ةيآلا«َنِتلوُعَبِلالا:نهتنيزنيدبيالونيبويج
نماهجوزتمرحةأارمإاميالاقيو.ديلاِفمتاخلاونيعلاِقلحعكلاينعي

هبدوستباضخغلاوءانجلابباضخلونيعلالحكورطعتلإةنيز

سمخةريسمنمدجويةنجلاحيروةنجلاةحئارحوُرَتسَتنأتمرح«ءانجلا

ءاهرمةأرملاىرأنأهركأ:لاقمالسلاهيلعيبنلانأانغلبو.ماعةئام

اهعباصأفارطأنمسيليتلاءاَدْلَلاولحتكتاليتلاءاهرماو.ءادلم

لحتكتنأاهجوزرضحيتلاةأرملاىلعىقحبنو.بعوأءانحاهنانبو

.(باهولادبعمامالاةلاسر)رظنأنيميلاتكلمامهلوق(1)

.(49باب١جرعيبرلادنسميف184ثيدحنراق(7)

.«هناسلدقعتا»:سهححص9

.(باهولادبعمامالاةلاسر)رظنأ«َرتْشُي»هلوقىلا«رصبلاُضْعب»هلوقنم(4)

.4:77بازحألا(ه)

.١١٠:؟(رونلا()

.خيفاذك()

٠١١



الالحتكتنأاهجوزرفاسييتلاةلمرأللهركيوىلوألاةالصوًةودغ

يغبنيواهتمةوهشلاجيهتلاحتكالاوةنيزلانألاهرصبتكتشاناليللاب

نأّبحأال:لوقيساَّبعنباناكو.مويدعبًامويلحتكينأاهجوزل

لثمقحلانميلعاهلنأل«'9يقحنماهيلعيلحباملكبيتأرماموقت
لوقيىلاعتهللانأليلنيزتتامكاهلنيزتأنأّلعالواهيلعيليذلا

.”4فورعملابنهيلعيذلالثمنيل
اهئاباينعي؟”«نهئاباوأنهتلوعبلالإنهتنيزنيدبيالوأ»لاقمث

وأاهينبينعي«نهئانبأوأ»اهجوزءاباينعي”#نهتلوعبءاباوأ

ينعي"”«نهئاوخأوأ#اهييبريأاهجوزنباينعي"”#نهتلوعبءانبأ
(9)«نهئاسنوألاقمثاهتوخأينبينعي"جي(نهئاوخاينبوأاهتوخأ

١ّ«نئاَمَأتَكَلَماموأ»لاقمثاهلثمءاسنرامخريغباهتنيزبسلاجتينعي
اهيبألثممرحموذوهواهتنيزبهسلاجتكيرشهيفالسيليذلااهدبعينعي

ينعي(*#لفطلاوأ»لاقمثةبيرهنمفاحتالتناكاذإاهتوخإواهنبإو

ىتحنايبصلاينعي(*#ءاسنلاتاروعىلعاورهظيملنيذلا»ريغصلا

.اوملتحجي

بابلجلاعضواهيفهللاصخريتلاةنيزلا:يرصبلانسحلالاقو

عردلاوةعنقملاورامخلاامأو.ةفحلملاورازإلاوهورامخلاقوفنوكييذلا

رامخلاوعردلاعضوبصخرامناو.جوزلادنعالاهعضتنأاملسيلف

لكىلااورظنينأمهلهللاحابأدقءاسنلاجاوزأنألهدحوةأرملاجوزل

ىلارظنينألجرللهركينسحلاناكو.نهداسجأومهئاسنةنيزنمءيش

.خيفاذك(٠)

.7:778ةرقبلا()

.”7:١(رونلا(©)

.نهتاوخاءانب:خ(4)
.7:١٠؛رونلا(8)

١١٠



ال:هتبطخيفلاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعرثألايفءاجهنألهتأرماجرف

مكدحأميديالوىمعلانوكيهنمنإفعماجاذإجرفلاىلامكدحأرظني

جرفىلارظنتناةأرمللهركيو.لقعلاباهذنوكيهنمنإفءاملايفرظنلا

نمالكأنيحمالسلاامهيلعءاوحومدآنعربخأدقهللانألاهجوز

نافصخياقفطفإاههتاروعينعي؟'!اههتاَءْوَساملتدبةنجلايفةرجشلا

:0ةنحلاقرونماهيلع

لوأنمركذامونهئاوخأونهؤانبأونهؤاباامأف:نسحلالاق
يديأنيبرامخلاقوفيذلابابلجلانيقلينأنمصخردقف("اةيآلا

الإابنيقلينأنحلسيلهنإفرامخلاوعردلاالاهللاىّمسنيذلاءالؤه

ةيآلايفركذنملنهتنيزنيدبينأكلذدعبهركنسحلانإمث.نهجاوزأل

يندواريدلاونإديعسابأاي:تلاقوهتءاجةأرمانأكلذونهجاوزأالإ

نرتتسينأةأرملاكلتلوقدعبنسحلانهرمأف:لاق.يسفننعةبيرلاب

ةنيدملالهأءاسنتكردأ:نسحلالاقو.هدحوجوزلاالإمهلكسانلانم

نبدمحمناكو.اهتيبنمتجرخيهاذإاهعردج0فصنبمزحتنهادحإو

ءيشابنمرهظيالةبقنتماهتيبنمجرختتناكنهادحإنأركذينيريس

.اورميىتحتماقلاجرلاتيقلاذإواهينيعىدحإفصنالإ

بايثلايهلاق(#ابهنمرهظامالإنهتنيزنيدبيالوإ»هلوقاًمأو
سأبالفبايثلانمرهظاملاجرلانمنهيفختنأنعطتسياليتلا

نمهللاىنثتسانمللإةتبلألحيالفدسجلانمهوحنوهجولاامأو.كلذب

هللانهرمأ("نيبويجلعنهرُمْحِبنيرضيلوإلاقنهماحرأيوذ
ملاذإرامخلانأل«قنعلاهبرتستلبّيجلاىلعهعضتنأةعنقملاوهورامخلاب

اذإ:لاقهنأٍةلَكهللالوسرنأانغلبو.قىنعلارهظبيخجلالعنكي

."7:١(رونلا()
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.ةقدصالوًاموصالوًةالصاهلهللالبقيلرمتختملفةيراجلاتضاح

.ضيحملاغلبتملنإوتجوزتاذإةيراجلاىلعرامخلابجي:نسحلالاقو
:لاق.بجاورامخلااهيلعفتجوزتوأاهديساهثطواذإةمآلايفلوقيو

نأاهيزجي:لوقيواهديساهأطيوأجوزتتنأالإةمألارمتختنأهركيناكو

:بوثوأهعنممباهسأرفلت

لاق؛.'#نهتنيزنمنيفخيامملعيلنهلجرأبنبرضيالوشلاق
تناكفلخالخلاوسرجلاوزرخلانذختينهنأركذينسحلاناك:ورمع
ىتحىرخألاىلع«"!اهيلجرىدحإببرضتفلاجرلاسلجمبرمتنهادحإ
امملعيلنهلجرأبنبرضي#نأنهلهللاهركفاهيلعيذلاتوصاهتمرهظي

ادمعموقبترممثترطعتةأرمااميا:لاقيو.(#9نهتنيز"نمنيفخي
نمةيئاجةأرمايقلةريرهابأنأانغلبو.تنزدقفاهجحيرنماودجيل

.رابجلاةّمأايتئجدجسملانم:اهللاقفبيطلاحيراهنمدجوفدجسملا

لبقيملالإوةبانجلانمكلاستغالستغاويبهذإ:اهللاق.معن:تلاق
ءامإاوعنمتال:لاقٍةكهللالوسرنأانغلبو.لستغتىتحةالصكلهللا

انغلبو.تايطتمريغينعي«تالفتّنهوالإنمالوهللادجاسم(*هللا

بيطلاحيراهنمدجوفيشمتةأرمايقلهنعهللايضرباطخلانبرمعنأ

لوحفلاجرلانأنيملعتامأهللاكبزعأيبزعأ:اهللاقفةردلاباهبرضف

؟هحيربواذهكسأربنيجرختمهفونأدنعمهبولقنأو

الفلاقىلاعتهللانأل(")تويبلايفنذإريغبلوخدلاكرتبنيدنو

.©7:١؛رونلا(١)

.اهلجر:خ(9)
ام:حخ"(

.7:١9؛رونلا(4)

.«نمدخيفبطش(©)
.(باهولادبعمامالاةلاسر٠رظنأ()
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ىلعاوملستِوٍياوحنحتتيينعي0#اوسنأتسستىتحمكتويبريغاتويباولخدت

يفينعي«#ادحأاهيفاودجتملنإفإ»لاقمث(')«مكلريخمكلذاهلهأ
اهلهأمكلنذأيينعي«مكلنذؤيىتحاهولخذتالفإ»مكريغتويب

ِقةنسلا:نسحلالاق.("ةيآلا#اوعجرافاوعجرامكلليق("”نإو#

باطخلانبرمعنأثدحينسحلاناكو:ورمعلاقو.اثالثناذئكتسالا

:لاق.اثالثناذئتسالا:لوقييرعشألاىسومابأنأهغلبهنعهللايضر

:لاق.هلنذأيملفاثالثنذأتسافهنعهللايضررمعبابىسوموبأىتاف
يبأبيتواف.لجرلابيلع:هدنعلجرلهنعهللايضررمعلاقفعجرف

عجريلفهلنْذويملفثالثنذاتس|نم٠لوقيلهللالوسرتثعمس

.هنعهللاىضررمعهكرتف

(9يلولانذإبةضيرفلاوةنيبلانعءاضرلاب«9حاكنلابنيدنو
زوجيالو.#9ةلخننهتاقدصًءاسنلااوتاو)هللالاقامكقادصلاو

؛يلولاهلاهجوزيجوزو؛اهجبوزتبجوييلورفن:ةعبرأبالاحاكنلا
:ةأرملانمءاضرب(":ريدهاشو

ركذو("!ةبانجلانملاستغالاو("!ضيحملايفءاسنلالازتعابنيدنو

("رجافلاومهنمزابلاسانلاعيمجىلاةنامألاءادأو(")ةحيبذلاىلعهللامسا

ربلاىلعنواعتلاوىوقتلاوربلابيجانتلاو"لدعلابسانلانيبمكحلاو

.لوسرلاةيصعمو"لناودعلاومثإلاب©ىّجانتنالو(")ىوقتلاو

.7١7:(رونلا(١)

.١10عرونلا7

.ناف:خ(©)

.(باهولادبعمامالاةلاسر)رظنأ«لولادهلوقىلا«حاكنلا»هلوقنم(4)

.(:؛ءاسنلا)9

.(باهولادبعمامالاةلاسر)رظنا()
.اجانتي:خ)7

١٠



ىلابئاتلادوعيلأيهوًاحوصنةبوت؟”بنذلانمةبوتلابنيدنو
.عرضلاىلانبللادوعيالامكهنمباتبنذ

كاسمالاوفاحللايفاهيلاءاضفالاوءاسنللةبحصلانسحبنيدنو

.ناسحابحيرستوأفورعمب

نارهشألابوأ«ضيحتنممتناكنإرارقإلاىلعةنّسلابقالطلابنيدنو
ةدحاواهقلطيلفضيحملاغلبتملىتلاةيراجلاو«ضيحملانمتسيأدقتناك
هّبرىَّضعدقفةدحاوةرمبًاثالثهتأرماقلطنمفرهطلادعبعامجريغنم
هيلعتمرحو("#0هسفنملظدقفهللادودحدعتنمو#هدودحىدعتو

ةدحاوةقيلطتتناكولوهريغًاجوزحكنتىتحاهيلعهلةعجرالوهتأرما
هللانأللدعيّدهاشبةدعلايفتمادامدارأامىتماهتعجارمهلتلحل

ينعي9ً«ارمأكلذدعبثدحيهللالعليردتالإ»لوقيلاعت
.اهتعجارم

ةداهشلاوهيلعمهَتّبالؤومهادهببىدهلالهأل؟"ةداهشلابنيدنو

هذهب«نيملسمللرقأنمفمهنمةَءاربلاومهتلالضبةلالضلالهأىلع

تبجودقملسموهفاهيفامبلمعوباتكلالوأنماهانركذيتلاعئارشلا

نمهجريائدحثدحيملامهقحبجووهلرافغتسالاوهتذومو"!هتيالو

.(9نيملسملاةيالو

.(باهولادبعمامالاةلاسر)رظنا(١)

.٠٠:٠١قالطلا()

.يلبايفباهولادبعةلاسررظنا«نيملسمللوهلوقىلا«ةداهشلا هلوقنم(©)
.يلبايفةروكذملاةلاسرلارظنا«نيملسملاةيالو»هلوقىلا؛هتيالوتبجو»هلوقنم(4)

٠٠م





:يىبسسسسوه'ؤهمانسب“(0)ر_اهموهسسب».

9.

١٠
ميحرلانمحرلاهللامسب

:الستملسوهلاىلعودمحمانينىلعهللالص

مامإنمحرلادبعنباباهولادبعاهببتكٍةلاسرةعيرشهذهو

:سنُباَرْطألهأىلاترها
م8

هلوسروهدبعًادمحمَنأوهللاالإهلإالنأةداهشمالسإلانإفدعبامأ
ءاتيإوةالصلاماقإوركنملانعيبنلاوفورعملابرمألاوهللالزنأامبرارقإلاو

نيدلاولابواآليبسهيلإعاطتسانمتيبلاّجحوناضمرمايصوةاكزلا
نيميلاتكلماموليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوىبرقلايذبواناسحإ

ىلعناذئتسالاوَرتْسُينأهبهللارمأامرتسوجورفلاظفحورصبلاضغو

لدعيوذدوهشلاويلولانذإبةضيرفلاوءاضرلابحاكنلاوتويبلالهأ

ءادأوةحيبذلادنعهللامساركذوةبانجلانملسغلاوضيحملاءاقتإو

لدعلابسانلانيبمكحلاورجافلاومهتمزابلاسانلاعيمجىلاةنامألا

ناودعلاومثإلاوركنملاوءاشحفلانعيبنلاوىوقتلاوربلاىلعنواعتلاو

؛هيلعمهتيالؤومهادهبىَدْهْلالهألةداهشلاوبونذلانمةبوتلاو
نيملسمللْرقَأنمفمهنمةَءاَرَبلاومهتلالضبةلالضلالهأىلعةداهشلاو

اثدحثدحي1امهقحبجووهلراقغتسالاوهتذوموهتيالوتيجو١ذه

.نيملسملاةيالونمهجرجي

١٠





ََُ
0<

.باتكلالهأوثيدحلالهأ

'م8

ثدحلاكلذناكنإفهثدحيفنوملسملارظنًاثدحثدحأنإف.١١
ىتلامالسإلاةلمنمجرخمالسلاهيلعّيبنللوأنارقللوأهللاراكنا

هتحكانم("!مرحتو'لاملاومدلالالحًاكرشمراصواهبدهشواهبَنَمَآ
وأًاًيدوهيناكنإاهيفلخديتلاةلملابىَّمسُيوهتمرحتبهذوهتثراومو

.اهمكحهقحلبواًيسوجموأاًينارصن

نيديونارقلابرقموهورانلاهلتبجوأةيصعمهثدحناكنإو

تضقتنادقوهتيصعمردقبمكحلأهيلعيرجيفاهمكحبرقيواهميرحتب

ءىربمكحلاكلذلبقىفوتناكنإفهتبوتهنمتلبقباتناف.هتيالو

لتاقيًايغابراصهثدحبعنتماةهبشليوأتوأةهبشيفهثدحناكنإو
ةيرذهلىّبسَتالولامهلمنغيالوهيلعىّدتعيال«هللارمأىلإَءىِفَيىتح

ركنملاسيلوٍةَكّيبنلاونارقلابرقأامهتّدعيفتناكامةجوزهلحكنتالو

ةلمنمًاجورخ(؛)ٍةيَكيبنلاونآرقلابًاركنمليوأتلاب

بتك(١) .اذك:ةملكلاىلعأيفخسانلا

.هيفرظنُيامىلارشيملو«رظناهةحفصلليراسيلاىلعألانكرلاهناكموةملكلاىلعأيفخسانلابتك(7)

.سهلمكأف«لبق»خنمطقس()

.«دعيكلذناف»هلوقبسهلمكأفضايبخيفعبتيو(4)

١٠



بيذكتلاوراكنإلالهأنمةّلميفٍةيَكهللايبنمكحهيفمكحلاومالسإلا

يكرشُمنممهنمناكنمف؛مهلّلِميفلَكهللايبنةريسهيفةريسلاو

نعمهّذصوفيسلابمهضارعتساومهاومأومهءامدلحأهللانافبرعلا

ىلعنورقيالومهحئابذلكأومهتثراومومهتحكانمميرحتومارحلادجسملا

.اولتقُيوأمالسإلايفاولخدينأالاةيزجلامهنمذخؤتالومهنيد

اورقامثءىباصوأينارصنوأيدوهينمباتكلالهأنمناكنإو
يبسومهتتراومومهءامدنيملسملا١ىلعمرحومهنمكلذلبقةيزحلاب

اوراصاذاو٠مهئاسننمتانصحملاحاكنومهحئابذلكألحومهيرارذ

الهنألمهئاسنحاكنمرحومهؤامدومهلاومأومهيْبَسلحنيملسمللابرح

همذدمرحممهئاسنحاكننملجيامغاوهريغلاهيبَسلجي3رم١حاكنحلصي

سوجملانمناكنمو.مهتمذونيملسملادهعيفاوراصاذإةيزجلاءادأب

مهتحكانممرحومهلاومأومهؤامدمرحومهنمكلذلبقةيزجلاباورقأ

:مهحئابذلكأومهتتراومو

مهنمرقأنمفنيكرشملانممهلكللملايفيكهللالوسرةريسهذهف

.نيملسملاىلعامهيلعونيملسمللامهلوهنمكلذلبقمالسإلاب

٠١١



"١
هبهللانيدنيذلااننئيداذهف

٠2
.ن008ب.0اسبهجهجمت.

هرخاىلإنيدلاةعيرشلوأنمهبهللانيدنيذلااننيداذهف.

نيرجاهملانمةعامجلاوةباحصلانيدوهتكئالموهلّسروهللانيدومهو

ىضَمنيعدتبمالونيباترُمالونيئاشريغناسحإبمهلنيعباتلاوراصنألاو

اوماقأومهّبرلاوباجتسانيذلاو#ىروشلالهأونيملسملانمانفالسأهيلع

لوأيفانيمسنمثةمألاهذهرايخأو.(#9مهنيبىروشمهرمأوةالصلا

.؟م:١4ىروشلا(١)

١١١





ىتفملاويضاقلاومامالا

مومممم## اممم
هوعيابونوملسملاهراتخادقمامإنمعئارشلاهذهبلبقتنمف.١"

هللاةماركهل«!َجْرُتهللانيدةماقإىلع تناكاذا.هتيعرىلعةبجاوهتعاطف
اوفتخيومهتلالضنعاوعجريتحلطابلالهأرهقيعافدًةمامإهّنمامإ
نأنيملسمللسيلهنأىضمنمرايخنعرثألايفءاجهنألمهلطابب

يفهبقوثوملامهبموقيمامإلاودقعيىتحةوقوددعيفاوناكنإواوروثي

ايفةئسلاوباتكلابهملعوهلقعوهمهفوههقفوهفافعوهعرووهحالص

لهأىلعطسبلامارحفاولعفيملنإفاومرجيوهباوّلحيومهنيبمسقيومكحب
.مهسفنأنعهبنوعفديومهرمأمعديمامإريغبمهفالخ

قوثوملاالاءاضقلاىلعلمعتسينأيغبنياليتفملاويضاقلاكلذكو

هملعوهلقعوهمهفوههقفوهعرووهحالصيفمامإلاةفصلثميفهب
يأرلاوسايقلاهنمْذَخْوُييذلاهقفلاهجووراثآلاوةنّسلاوباتكلاب

ةنسلابملعهلسيليأربحاصنوكينأميقتسيالهنإف.ءاضقلاو
هنألاذكهناكنملالايغبنيالايتذفلاكلذكو.ثيداحألاوراثآلاو
نأسانلاىلعمارحوسانلارومأيلينألهاجلاىلعمارح:لاقي

.طقفهعمسءيشبلجرلاربخينأالا«سانلارخسدقوالهاجاوُلوي

اااو
الاهنمبطشيملف«ءيشبربخينأالانأالاو:«سانلا؛ةملكدعباطلغانهخسانلابتك()

٠نييلوألانيتملكلا

١١



سمهيفنوكتىتحيتفيوأيضقينأيفتمللوأيضاقلليغبنيالو
امبملاعنوكيناهيف"ةمصوتناك؟'!نبتمةدحاوتصقننإفلاصخ

نعميلح؛يشتريلأينعيعبرأنعفلطةّنُسلاوباتكلانمىضم

؛هيدينيبارجاشتوابخاصتناونيمصخلانعملحتيينعيمصخلا

يأرلايوذلًارواشم«مئالةمولىتحلايفهذخأتالأينعيةمئألابًافحتسم
نألهأوهفكلتفصوامكيتفملاوأيضاقلاناكاذاو.ملعلاولقعلاو

.ناكنمًانئاكًايضاقنوكي

عيبرلاوخأيدنكلاديزينبٍّلعانثدح:لاقمساقلانعانغلبو

يضربلاطيبأنبٍّلَعلبقأفيضقأتنك:لاقرحبوبأينثدح:لاق

النإيلعسوتل.:يلعيللاقف:لاق.هلعسوألتبهذفهنعهلل
:لاق.خوسنملانمنارقلانمخسانلافرعتأ:لاقو.كيلإسلجأ

نمنارقلايفخسانلافرعتالويضقتأ:لاق.هملعأال:تلقف

ابأ:تلقف:لاق.كمسأام:لاق.تكلهأوتكلهكحيوخوسنلا

.ينوفرعوبأتنأ:لاقف:لاق.رحب

يأ«نهّتافتاملكبهُّبَرٌميهارتبالباذاو ىلاعتهللالاق
قلحوةّمْجلاقرفوكاوسلاوناتتخالابهرمأ:ءاملعلاضعبلاق.نهافوأ

لاقو.ءاملابطئاغلانمءاجنتسالاورافظألاميلقتوبراشلاصقوةناعلا

يفهايأهموقهفذقورمقلاوسمشلاوبكوكلابهربتخافهّبرهالتبإ:مهضعب
هللالاق.مالسلاهيلعهيلإهللادهعّنههَلكنهبٌفوَفهنباحبذورانلا

ًالوسرنوكتفكيلإانيحوأيأ(9)#ًامامإسانللكلعاجينإ)ميهاربإل
يفهدابعىلعهللاهعفرونيدنمهللامهدبعتايفمهلمامإتنأوكبنومتأي

.«بيعينعيةمصوهرسيألاشماهلاىلعخسانلابتك(7)

.4٠١:؟ةرقبلا(7)

.9٠(:١ةرقبلا(6)

١



ًالوسرمهيفثعباوانّبر#لاقامكهدهعوهنيدىلعنوكيناوةّوبنلاوةلزنملا

دُبْعَتنأُيَبَوينْجآَو»لاقو.(«ميكحلاإ»هلوقىلا«مهنم
يدهعلانياللهلهللالاق©يتيّرُذْنِمَو)لاقمث.(#مانصألا
ملاظلانيدلايفةمامإلاوةوبنلانمكيلادهعاملانيالينعي#0نيملاظلا

كدعبةمئأمهنمنوكتسوكناميإمهملاظلانيسيللوقيكتيزُذنمهسفنل
اهلعجو)للاقامكًالوسروًامامإنوكينمهبقعيفنأملعيهللاناكدقو

.(9)ةيآلا#هبقعيفةيقابةملك

دقْفعطَُيملولدعبيلومامإاميأ»:لاقيكدمحميبنلانأانغلبو

.دقفطسقيملولدعيمويلومامإاميأوهاصعنممهلوسرةمذوهللاةمذتثرب
لكنأهللدمحلاوانملعدقو.هعاطأنموهلوسرةمذوهللاةمذهنمتئرب

لمعلاومهماعطيفمارحلاوتحسلاومهماكحأيفروجلامهدنعرهظنم

ىلعاوسيلمهناضرألايفنيدسفموأنيدلايفىوملاوةلاهجلاويأرلاب

.اومعزايفاهنولحتنييتلاةعامجلانيدىلعالومالسإلا

ثعبيىتحةعاسلاموقتال:لاقهللاهمحرلبجنبذاعمنعانغلبو

ةقسفءارقوةملظءافرُعوةنّوخءانماوةرجفءارزٌووةبذكءارماهللا

.ةملظلايفدوهيلارّوهتنوروهتيفةملظمءارّبُغةنتفهللامهسبليف

امبنولمعيءافلخيدعبنوكيس»:لاقٍةيَكهللالوسرنأانغلبو

امبنولمعيالءافلخمهدعبنمنوكيمثنورمؤيامبنولعفيونوملعي
ملسمهلزتعانمواجنمهيلعركنأنمفنورمؤيامبنولعفيالونوملعي
.«مهنموهفمهعمناكنمو

.7:94٠ةرقبلا(١)

.٠١:9٠7(ميهاربا(7)

.7:94ةرقبلا(©

.٠0:78فرْخُُرلا(4)

١١



يفرهظاذا»:لاقفهئاسنضعبوةشئاعىلعلخدٍةيكهنأانغلبو

يبناي:هلهأهللاقف.«هسأبمهبهللالزنأهنعاوهنيملفءوسلاسانلا
مثككلوأباصأاممهبيصيمعن»لاق.نوحلاصمهيفناكناهللا

.«هتنجوهتمحروهللاةرفغملانوريصي

١١



5.

١

كولملانمةعامجلانيدلنيفلاخملاريسفت

.مهعابتأوةربابجلاو

8

«'لطعوىوهلابمكحوةنسلاريغوءاضقلاطخسمامإلاناكاذاف

الودهلعجو("لاحأواهيفىّدتعاولودحلا

ىدهلاةمئأليبسنعبغروهلبنذالنمبنذلابذخأو«ءاينغألانيب
لوقيهللانأبكلذىدههبرلةيصعمهتعاطذنافهيررمأنعقسفو

نمف«نيحوبقملامهلوقىلاةيآلامرانلاىلانوعديةمئأمهانلعجو
ابف)لوقيهللانإ.هللاةنعلهضقنببجوتساهقاثيمضقنبهللارمأعيض

.(9ةيآلا ةيساقمهبولقانلعجومهانعلمهقاثيممهضقن

اونادنيذلاوكاكشلانممهعابتأوةربابجلاوكولملاتعيضامنتناكف

اوكرتْنأمهلامعأبهوفلاخومهتنسلابةعامجلانيدنولحتنيومهتعاطبهللا

ينبوةيمأينبةيالويفكلذو.اهتقونع(*لاهورخأوةعمجلايفةالصلاتقو
اذاناورمنبكلملادبعلماعنيعللافسوينبجاجحلاناكو.ناورم

ةيمأينبىلعةعمجلاةالص("!ةعمجلامويبطخيناك

.لضع:ّخ0(

.«هللالامدهلوقبسهلمكأفخيفضايبهيلي()

.؛7و؛8١:١صصقلا()

.١:مةدئاملا(4)

0اهورخوو«َ:لصألاِلق9)

.ِِلقءانثلاْركبو1هلوقبسسهلمكأوِحٍقضايبهيلي)ف

١١١



تقونمبيرقىلااهرخّؤيفمشاهينبوبلاطيبأنبيلعنعليو

لعامتح«'ءاهقفلانمهعمنموديزنبرباجناكف.رصعلا

ٍِّ"ناكاذافهعمنيتعكرةعمجل|ةالصروضحمهسفنأ

نعمهناذا؟نعللابأدباذاوهلاوّتَصناوةبطخلااوعمتساهدمحيو

ايلف.دوجسالوعوكرالومايقالب«؟لًادوعقةعمجلااوّلصوهلتاصنإلا

سيلواهتقولةعمجل١اودرمشاهيبهيالوتلخدوةيمأيبةيالوتضقنا

:هللاهمحرهيقفلا؛”اراحُصلاقكلذيفوةيمأينبفالخالامهومهب

.انتعمجانيلعدريذلاهللدمحلا

ةكمبريبزلانبهللادبعلجولاتقلاهيفاولحتساةكمبمرحلاو

لهأوتاملسملاوتانصحملاءاسنلانممهيلعهللاءرحاماولحتساو

,اهوعطقىبرقلايودنمماحرألاومئانغلانم(')تائيسملا«ةمذلا

نصحملاينازلامجروركبلافالادلجوقراسلاذيعطقنمدودحلاو

ىلااهئادأبهللارمأدقوتانامألااولكأو«امهتبوقعاوعيض نع«)ىبنواهلهأ

؛اهبمهلءافولابهللارمأدقوىراصتلاودوهيلاةمذلالهأباوردغو اهلكأ

ريغبتاقدصلااوذخأو6اهلتقنعهللا(7)ىبندقوىحريغبسفنألااولتقو

نمةضيرف)لهلوقىلا6نيكاسملاوءارقفللمهللااهاّمسدقيتلااهضئارف
ةربابجلانمءاجفمهسأةينامثيوقلالاميففيعضللاهضرتفا©هللا

.«نوبجوي»هلوقبسهلمكأوخفضايبهيلي(١)

.«هللاركذيوهلوقبيلاتلاضايبلاسلمكأ(؟)
.؛اوّدسدهلوقبيلاتلاضايبلاسلمكأ(©)
.دوعف:ّخ(

ملسمةديبعيبأخويشنموهيذلايدبعلاراحصهنأينعي«يدبعلا»مسالاىلعأيفسبتك(9)
نرقلانميناثلافصنلايأةيناثلاةقبطلاءاملعنميفاكلادبعراّمعوبأهّدعنكلوةميركيبأنبا
.(١ص١جينيجرذلا)ةرجهلللوألا

.تاييسملا:خ(1)
.«انود:لصالايف()

.4:١٠1ةبوتلا(/8)

٠١



اهعضاومريغيفاهعضوواهلكأفهفيسبًارباكمِهَّبَرِلًابرامعساتعست
ءيفلاماهسةمسقاوكرتو«مهلويخمحومهجورسومهفويساهبتيلحف

دعبنمضرألايفاودسفأو«اهلهأاهومرحونيكرشملايبسنممئانغلاو
المهنأكمهروهظًءاروهللاباتكاوذبنو«ننسلااوعاضأو«اهحالصإ

؛رومخلااوبرشو«هوركنيملفهوريغيملفانزلاىلعاورهظو«نوملعي
.ريرحلااوسبلو

زيزعلادبعنبرمعتومدعبةفالخلايلواملكلملادبعنبديزيناكو

سنْؤُيملنومأمريغفيعضهيفسمالغوهوةثامودحأةنسنابعشيف
ناف#مهلاومأمهدنعتناكنملىماتيلارمأيفىلاعتهللالاقدقوهدشر

نممظعأٍةييَجدمحمةمأمف(')مهلاومأمهيلااوعفدافادشرمهنممتّسنأ

رمخلابرشيةفالخلايلواملناورمنبكلملادبعنبديزيناكوكلذ

اهيفبتكدقورانيدفلأبتموقيتلاةلحلاسبليومارحلالكأيومارحلا

ٍدبعلالولسرمّيبنلهللاهلحيملاماهيفلحتساوةكمجابيدلثمراعشألا

نعةمالسوهنيمينعةبابحسلجيفهيدينيبرمخلاعضيمث.حلاص
كلتذثنيحقزم«اهذخأمرمخلاهنمتذخأىتحرمخلابرشيمثهراسي

.هللاكدرالرانلاىلاٌرِطَفمعن."!ريطأ:لوقيفةلحلا

يبنلاباحصأاورجاهومهوتفتساونجلاباحصأناهكلااومدانو
هللارمأاوعيضوءاهفسلااهيلعاولمعتساومهتيالونعءاهقفلااولزعوٍةَ

؛عدبلااوثدحأونْنُسلااوعاضأوهرمأاوصعوهباتكنعوهنعاوفجو

درفأنملوأو.ٍةيلكيبنلانّذَؤُملالبةماقإلًافالخةالصلاةماقإاودرفأو

.هريغوديصلاجورخىلاةعرسللنايفسيبأنبةيواعمةالصللناذآلا

عناصماوذختاو.ديصلاىلاناجرخيالايبنعهللايضررمعوركبوبأناكو

.6:١ءاسنلا(١)

.١4١ص١جظحاجللنيبتلاونايبلاو464١ص١جيربطلاخيراتنراق(7)

١١١



ميرلاو"رورمللاودسألاو0!ءاظلاودوهفلاوةدرقلانمشوحوللوديصلل

فلسلامهفالخنممالسإلايفاهوعدتبايتلارومألااولعتفاف.بائزلاو

نيلوألانيقباسلاونيدشارلاءافلخلاوليبنلاةنسىلعيضاملاحلاصلا

مهفالخٌدْشأنمف:ناسحإبمهوعبتانيذلاوراصتنألاونيرجاهملانم

مهبراقألنيملسملاةمامإمهَتِيِلْوَتباتكلااذهردصيفانركذامدعب

باقرلعمهبراقأمهّلحوٍةمامإدعبًةمامإوٍدهعدعبًادهعمهنايبصو
.سانلا

فوتيذلاضرملابةالصلاىلعكعوانلكهللالوسرفلختساامناو

.9يدعرمعو"!يميمتركبوبأويمشاهيبنلاو.قيّدصلاركبابأهيف

ةمامإىلعباطخلانبرمعفلختساةافولاهترضحاملركبوبأكلذكو

رمعو(")يميمتانمدقامكركبوبأو.هَدَلَوفلختسيملوهدعبنيملسملا

هيبلهأوهَلةيالولانمجرخأةافولاهترصضحاملرمعكلذكو٠(4)يدع

.شيرفقنممهلكطهرةتسيفاهلعجو

..ابضلا(١)

.رومللاهّلعلوخيفاذك()

١ٌيِمْبَت»نمالدبخيفاذك)ر

.«ٍيودع»نمالدبخيفاذك(4)

١"



ٍ"|

٠١
ةتسلافالخإةصق

هللاىضرباطخلانبرمعتوملا'رضحال:ساّبعنبهللادبعلاق
لاقف.انيلعفلختسانينمؤملاريمأاي:تلقفهيلعٌتلخدهنع

باحصأءالوه:تلقف.سسابعنب١ايفلختسأنموكحبو:رمع

ملعلاولقعلاوهللاىوقتعملاصخسمخهيفتعمتجانملالإةفالخلا
يفهعضووهلحبابنملاملااذهعمجنموهوةنطفلاوملحلاو"!هللاو

1ينعيهلحبابنمهعمجامدعبنمهنعفعمةفرعموملعىلعهعضاوم

ريغنمنيللا؛ةزجضالوفنعريغنمديدشلا«لحيالايفافارسإهقفني

.فوعنبنمحرلادبعفلختسانينمؤملاريمأاي:تلقف:لاق

الوفعضهيفهنأالاالهأهلناكلهتفلختساولساّبعنبااي:رمعلاقف
.فعضريغنمنيللارجضوفنعريغنمديدشلاالارمألااذهلحلصي
:رمعلاق.بلاطبأنبلعفلختسانينمؤملاريمأاي:تلقف:لاق

نملكنأىريهنأكجازماذينعي«ةباعدوذهنأالاالهأاهلناكدق

.ترضح.خ(١)

تافالتخالاضعبعمهسفنباطخلانبرمعىلإهيفٌمِفَريذلاعيبرلادنسميف787ثيدحلارظنا()

.خيفاذك(©)

١١١



فعضهبلقيفوبعللاهبشيهنأكماتبهلقعسيلفسانلاجزاميوبعادي

نينمؤملأريمأاي:تلق:سابعنبالاق.ءاهفسلاونايبصلابولقلثم
ديدشهنأالاالهأاهلناكدق:رمعلاق.ماّوعلانبريبزلافلختسا

قلغأسانلانعءارمألاوةمئألانمهبابقلغأنمف«سانلانعباجحلا
.رسخوباخدقفهجاحوهنعةمحرلابابهللا

لاق.نافعنب؟"نامثعفلختسإنينمؤملاريمأاي:تلق:لاق

نإفاخأانأفةلزنملاوةيحتلابةيمأينبرويهنأالإالهأاهلناكدق:رمع
هيلاتشملكلذلعفولونيملسملاباقرىلعهّموقلعجينأةفالخلاهتيلوأ
ىريهناكف«ةمايقلامويىلاسانلانيبةنتفتناكفهقنعاوبرضفبرعلا

الو.لدعيال("اوهفسانلاىلعهموقنمسانلاضعبرِئْوُينمهنأ
بيرقلاًءاوسىتحلايفمهلكهدنعسانلانوكينمالاايقتسمًامامإنوكي

رمحألاوريبكلاوريغصلاوىثنالاوركذلاوعيضولاوفيرشلاوديعبلاو
نإ#ىلاعتهللالاقمكهللاىوقتبالاهدنعسانلالضافتيالودوسألاو

سيلامهيطعينأريغنمهلضفبهفرعيوهف.0«مكاّقتأهللادنعمكمركأ

نموهسيلفكلذكنكيملنمفءاوسقحلايفمهلك(*لسانلانألهل

.لدعلالهأ

لاق.صاقويبأنبدعسفلختسانينمؤملاريمأاي:تلق:لاق
الارمألااذهلحلصيالوقرخهبلجرهنأريغالهأاهلناكدق:رمع

:لاق.مركتملاميلحلانطعلابحرلاىلخلاعساولاقلطلالهسلالجرلا

اهل(*!ناكدق:لاق.هللادبعنبةحلطفلختسانينمؤملاريمأاي:تلق

.خيفمسالادجنلكشلااذهبو«نمثع»بطشخسانلانأودي(١)

.«نم»خيفهيليامبطش()
.44:١٠تارجحلا(©)

.«هدنع؛خيفهعبتيامخسانلابطش(؟)
.«ناك؛خنمطقس(ه)

ل



ريمأاي:سانلاهللاقف:ساّبعنبالاق.هسفنهّبِجْعَتهنأالاٌالهأ
:اولاق.وهنمو:رمعلاق.حلاصلايقتلاانيلعفلختسانينمؤملا

موييانأيلنوضرتأهللاناحبس:رمعلاقف:لاق.كنباهللادبع

لاقمأ.هنمّدبالاولاق.يدعبنملقلاينباثروأمثًالولقمةمايقلا
قلطرمعنبهللادبعنأل.هتأرماقالطمكحيلالجريلوأ:فيك

هللاىصعدقفكلذلعفنمواهتضيحنمرهطتموةدحاوةقيلطتهتأرمإ

فدته1نمو0"هسمنملظدمفهللادودحدعتنموٍِهدودحىدعتو

:هريغيده

ٍ,هطتنيحةدعريغلقلطوأةدحاوةرمباثالثهتأرمإىقلطنمو

قالطلابفلحيناكوأاهرهطدعباهعماجينأدعبةدحاواهقلطفاهتضيحل

بتكٍةيَكهللالوسرنأانغلبو.نيموصعملانموهسيلفهريغهبفلحيوأ
ينعيءاينل١ةثرولالهللالوسردمحمنم١:دالبلأل١اباتك

؛سانلاهبشىلاو«ىرقلاونئادملالهأينعي«سانلاىلاو«ءاملعلا

.«قاسفلاناميأنمايهنافقالطلاوقتعلاباوفلحتال«ةيدابلالهأينعي

عرولاولضفلِرمعنمصقنأبسيلرمعنبهللادعناكدقلو

ِاهلعجواهايإهلويوهللادبعهنبإلةمامإلاطعيملفهلضفرمعلنأريغ

مه.ةتسلادحأاوراتخيىتحمهيفىروشلالعجومهرايخنمطهرةتس

يبأنبلعمهنمشيرقنممهلكوضارمهنعوهوهللالوسرىفوتنيذلا
دبعوهللادبعنبةحلطوماوعلأنبريبزلولاعنبنامثعوبلاط

مهثيبىروشلارمعلعجف.صاقويبأنبدعسوفوعنبنمحرلا
:هللايبنهيفلاقيذلايمورلابيهصرمأوةتسلادحأنولويونورواشتي

.(لاقهخنمطقس(١)

6٠:١قالطلا()

١١١



لهأيأرعمتجبىتحمايأةنالثسانلابيلصينأ؛بيهصمورلاديس

:فوعنبنمحرلادبعمهللاقف.ةتسلادحأنمهنولوينمىلعىروشلا
نمهلوسرةعاطوهتعاطوهللراتخأنأىلعاهتميبيصنعدأنأمكلله

هسفنلاهيعديالنأىلعهقيثاوماوذخأف«انيضر:اولاق.مكنمةسمخلا

لامثعهعاطتناعفمهرمأهالونملاوعمسواوعيطيل1ىلعمهقيتاومذخأو

.ةماعهتمامإوةمألاىلعةبجاوىروشلاب

١



ط“
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بلاطيبأنبيلعونافعنبنامثعةيالورمأ

.اهنعهللايضر

ع"«

نكرمثماوعأةتسرمعوركبيبأهيبجاصةريسوةنسلابمهيفلمعف
هورمأفاهريغىلإداعوابنمهوباتتسافًاثادحأثدحأوايندلاىلادلخأو

.لبقىتحهراديفهولتاقفٌرصأوبافةفالخلانمعلخنيناوهتيبموزلب

نموهولتقينألبقىفوتدقناكفوعنبنمحرلادبعهلتقرضحيملف
هيلعيلصيلأهنومدنعنمحرلادبعىصوأو:هيلع0:ادرحسانلادشأ

لعىلعسانلاعمتجانافعنبنامثعلتقاملف:لاق.نافعنبنامثع

مث.ةمزالمهلهتمامإوةبجاوةمألاىلعهتعاطتناكفبلاطيبأنبا

ةرصبلالهأنمموقعمريبزلانبهللادعوريبزلاوةحلطهيلعثكن

.نامثعمعدلًابلطةيواعمعمماشلالهأماقو.ةعيبلادعبهوفلاخو

لمجلاموياًيلعمهلاتقيفريبزلاوةحلطلتقومهضعبلتقولعمهدهاجف

.ةرصبلابجدوهلايفةبكاريهوهللااهمحرةشئاعٍجّدوُههيلعيذلا

عموهونيفِصمويهعمدهشتسانموهللاهمحررساينبرامعلتقو
باتراوبرحلادتشاورمألامهبلاطفهباحصأوةيواعملتاقيلع

فنيمكحل١اومكحوهللاباتكلافالخنيمكحلإاومكحو0#نولطمل١

نيتعيشسانلاراصوةملكلاتقرفتوةمألاتفلتخافهللاهاضقرمأ

.درح:خ()(

.م:74توبكنعلا()

١"



.قحلالهأىلعةيواعمباحصأنملطابلالهأرهظو.نيتقرتفم

نيفلتخملاةملكمهيلعتفلتخافهباوكسمتيذلاقحلابنوملسملاىفتخاف

ناكاموافينحميهاربإةلمٍِةقداصلاةلملاوفينحلاهللانيدىلعمهنولتقي

لعهللاِف("”نوربصيورسلاقفمهيدسانلانورصبي0انيكرشملانم

ديأيفةوعدلاهذهتراصفلاعتهللاتاذيفكلذاورقتحاولتقلاو©ىذألا

نمماوقأ(*يديأفوناسحإبنيعباتلاوراصنألاونيرجءاهملانمماوقأ

ناسارخونامُعوتّوُمَرْضَخوَنُّميلالهأنمدالبلافارطأوبرغملالهأ

.ريثكيفليلقمهوبّرْعل١يحاونوسلبارطأو

:لاقفًامويسانلابطخهنعهللايصرباطخلانبرمعنأانغلبو

لاق.انأ:ةفيذحلاقف.ةنتفلايفٍةيَكيبنلالوقملعيمكيأسانلااهي

هللالاقيتلاهلاموهلهأيفلجرلاةنتف:ةفيذحلاق.ينربخأ:رمعهل

:رمعلاقف.ةسمخلاةالصلااهرفكت(*)#ةنتفمكدالوأومكلاومأامنا

جومكسانلابجومنيتلاةنتفلانعكلأسأامناكلأسأةنتفلاكلتنعسيل

لاق.باباهنيبوكنيبةنتفلاكلت:ةفيذحلاق.رحبلايفةنيفسلا

لاق.رسكيلب:ةفيذحلاق.رسكيوأحتفيةفيذحايبابلا:رمع
سانلالاقف.ةمايقلامويىلادسيالاىرحأكلذفبابلارسكنا:رمع

رسكوبابلايهرمعةايح:مهللاقف.وهاموبابلاام:ةفيذحل

مهلحتففلتقفنامثعيلورمعلتقاملف.اتومتميملذارمعلتقبابلا
.ةلتفلاباب

ذامويتاذهتيبيفٍةيَكهللالوسرانيتأ:")يناميلانبةفيذحلاقف

.١١:77١لحنلاو.6:161ماعنألاو46:©نارمعلاو.178:؟ةرقبلا(١)

»خال() .سهحخصف؛نورصبي
.6ءاذالا»:لصألِاِق)9

.ديأ:خ(4)
.64:١٠نباغتلاو78:ملافنألا(9)

.ناميلا:خ()
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ريغنمتيبلايفناكنم:مالسلاهيلعلاقفاوجرخفسانلاهنعضفنا

يبنلامهللاقفمهدحوشيرقيقبوسانلاجرخايلف.جرخيلفشيرق
:مالسلاهيلعمهللاق.ال:اولاق.مكريغدحأمكيفله»:ٍةَك

زونكمتجرختساو«ةيالولاينعي؛سانلاباقرىلعمتنكاذامكبفيك
لثملوقلايبنلاىنثمثاوتكسفشيرقموقلاٌمَزأَف:لاق.مورلاوسراف
:فوعنبنمحرلادبعهللاقفاوتكسفًاضيألوقلاثلثمثاوتكسفلوألا
ةالصلاميقنهّيبنةنسبذخأنوهللاباتكبلمعنًاذإهللالوسرايًاريخ

:ِةيَكهللالوسرمهللاقف.ءْيفلامسقنوودعلادهاجنوةاكزلا)يتؤنو

متسفانتكلذناكاذامكنكلوكلذنولعفتالهديبيسفنيذلاوالك

مهضعبلتقفنيرجاهملاءارقفمتلمحومتضغابتومتدساحنومتربادتو

ةمأىلعيدنعفوخأمتنأل:امويشيرقلباطخلانبرمعلاقو.اضعب

.مورلاوسرافوةشبحلانمدمحم

.اوتون:خ(١)

١١١





َ" لااا

صيبلادهعدعبائئيدمهنعيورننيذل١انتمئأوانئاهقفةيمستنمو

ءاهقفنمناسحإبنيعباتلاوةباحصلاو

ةكمءاهقفوةنيدملالهأنميلالهأوةفوكلالهأوةرصبلالهأو

.ناسارخوتومرضحونامعو
م8

.“هميم_بمم“ص]ل) )“لهجيااااااا_ااهجهل٠

سابعنبهللادبعنعيوريةرصبلالهأنميدزألاديزنبرباج
الفلئاسمضعبنعاملأسونينمؤملامأةشئاعديزنبرباجيقلدقو

."طققولخمابنعينلأسيمللاسمنعينلأسدقل:تلاقاهنعجرخ

:نسحلالاقو:("”ةئامونينسثالثةنسهلعهللاىصضررباجىوتاماو

تام:لاقفلىبنلابحاصكلامنبسنأهتومغلبفرباجتامامل

لاقو(”ضرألالهأريحتام:لاقوأ4ضرألاىلعنمملعأمويلا

.("ديزنبرباجريغتفماهباموةرصبلاتيأر.ةيواعمنبسايا

ِهدوعتديزنبرباجىلعنسحلاوانأتلخد:لاقينانبلاتباثنعو

لاقف.ءاثعشلاابأايهللاالإهلإاللق:هللوقينسحلالعجفهضرم

ينكلو(*)ةيآلا«اهناميإًاسفنعفنيالكّبرتايآضْعَبيتأيموي):رباج
نعلقنربخلانأركذيذلا(ل97ص)شيفو(706-707ص)طيفربخلااذهلثمرظنا(1)

:.ليحرلانببوبحمنايفسيبأ

كلذدنعسناناكو:ةديبعوبألاق:عيبرلالاقد:(147ثيدحج)عيبرلادنسميفو(3)

6خيراتلاةرجهنم7ةنسِِقكلذناكوةدحاوةعرمجِِلقديزنبرباجووهتامفاضيرم

.(١٠ص)شو(09٠ص)طيفاضيأو(247ثيدح؟ج)عيبرلادنسميفربخلادري()

.نسحلانمالدبنايحنبنيصحلانعيورو
.(٠٠ص)شرد“١ص)طيفربخلادري63

.98٠:+ماعنألا(ه)

١١١



هللاواذه:نسحلالاقف.باسحلاءوسنمورانلانمهللابذوعألوقأ
ٍ:؟١)]اعلا

نبسابعلاناورموبأوةكملهأنمرمتعملانبلضفلاانئاهقفنمو
ةكملهأنملضفلانبرمعورواجمةكمبوهونامُعلهأنمحاضولا

وهونامُعلهأنميدنكلابوبحمنبنايفسوةّكملهأنمبلهملاو
ةسمخمهنمةكمبلجرةثامونوسمخ.انباحصأنمةعامجعماهبلزانةكمب
ةديبعيبأنمملعلاملعتيربجملا«هدجناكو.نامُعلهأنمنورشعو

بوبحمبراضمىمستتامايخهلوةكمببوبحمرادو.ةميركيبأنبملسم

ةرمجلافلخقيرشتلامايأمايألاةثالثلاىنمبمهماقمب"!جاحلامايأىنمب

يبرغوىنميبْرُغةَفِلدْزْلانمنومدقياملّوأ"لجاحلااهيمرييتلاةريبكلا
()جاجدروماهيفتامايخبراضميهوىنِمةبقعفلخثلاثلارامجلا

كلذبينربخأ.ىحضألامويدعبقيرشتلامايأمهتاعامجونامُعلهأ

يفمهءاملعونامُعجاجحيقلملاعلجروهويسوفنلادامحيبألبحاص
دامحيبأعمةبودنجبهتيقلامناو.براضملاكلتيفنيميقمىنِممايأ

يدهلابيبحهعمجحدقناكو.نيتئامونيعبسوثالثةنسدعبيسوفنلا

نمّجحلاداعأواهبماقأورصمىلافرصنافةيناثٌجحفةنس(0اورواجف
ةسوفننموهوهفارصنادعبهتيقلو.هدالبىلإفرصنامثةثالثرصم
.تلاليفاتلهأرارّذِمةنيدم

نعيوريةرصبلالهأنميميمتةميركبأنبملسمةديبعوبأو

.رباجدعبانباحصأءاهقفربكأنموهوديزنبرباج

يبأنعالقنةلوطمةروصب(77-ال؟ص)شو(707ص)طيفربخلادري(١) .نايفس
.روكذملانايفسدجهلعل(7)
.خيلاذك()

.واجنهخيفامسلمكأ(4)

"9



ةديبعوبأهدعقأيذلاوهوةرصبلالهأنميدزأبيبحنبعيبرلاو|ّ

.سانللهايتفوهبلوهلقعوهمهفوهعرويضروةرصبلابهتايحيفسانلل

.هاتفأفاهيفهيتفينأدارألئاسمبترّهاتنمبامهولادبعهيلابتكو

هيقفيرصلملاداّبعنباو.اهيفهاتفأفيرصملاداّبَعنباىلإًاضيأاهببتكو
دبعهيلإثعبيذلاوه؟'!عيبرلاو.انباحصأءاملعنمرصمبٍتفم
رّصننبثانينربخأاميف«رايدوأمهردفلأرشعينثإباشولا

ىلاهاخأعيبرلااهبثعبوةرصبلانمًازاهجعيبرلااهبىرتشا«يسوُفَنل
اذهزاهجاورتشا:مهللاقفتّرَّماَتراَجُثباّمولادبععمجفتْزَهات
انمملعياليكلانعهوجرخأوةلجعلاباندنعهجئاوحهلاورتشاوّيقرشملا
مايأةينامثيفهجئاوحاوضقوهنماورتشاف.انرومأيفًاريصقت
:('”فرصناو

ًادصتقمًاملاع؟"ناكةرصبلالهأنميميمترْيَدُججنبسادرِملالبوبأو

يفةيواعمنبديزيلامعةرصبلابةربابجلاىلعجرخنملوأوهوايضرم

نبهللاديبعو.يلالهملاةعرزنبملسأودايزنبهللاديبعلتاقالجرنيعبرأ
وبأمهلتقوهللامهمزهفسرافيفلأيفمهوةيواعمنبديزيلامعنمدايز

ةنسلاكلتيفو.خيراتلانمنيتسةنسكساهللاقيعضومبسادرملالب

نبديزييلوف؛ةنسةرشععستةيواعمةفالخونايفسيبأنبةيواعمتام

يلعنبنيسحلالتقيذلاوهوقوتفنيدامحورخآلاعيبريفةيواعم

قوتملف.ةيواعمالوديزيهللامحرالفرهشأةثالثهتفالختناكف
نيعبرأيفلالبيألاتقيفو.هللاهنعلدايزنبهللاديبعبرهديزي

:كتافنبىّسيعلوقيللجر

.(١١١ص)شيفريصقتلاضعبعمربخلادري«فرصنا»هلوقىلا«عيبرلا»هلوقنم(١)

.«ناكدخنمطقس(؟)

(177و١١صجراوخلارعش)يطخلاكتاعنبىسيعمسابسابعناسحإهركذ.خيفاذك(؟)
--هتيب7732ةعطق)ةياورلايففالتخالاضعبعم(رفاو)رعشلااذهنمتايبأةينامثركذامك

١١١



ء

متمعزاميفنمؤمافلا

انوعبرأكسابمهمزيمو

مكاذكمكلذسيلمتبذك

"ةانونمؤم|جراوخلانكلو
متملعدقةليلقلاةئفلامه

انرصنيةريثكلاةئفلاىلع

الضفرابجرمأاوعاطأ

انيملاظللةعاطنمامو

("يناجحلاداعهللاقيلجرلالبيأدعبةربابجلاىلعجرخمث

عْذُيمللتقىتحلتاقفهللاهمحرلالبيبأجابنمىلعهعبتانمبايراشنميلاب

.ميقملاجراخلاوجراخلاميقملا

ةوقمهسفنأنماوسنأونميلابىروشلالهأنوملسملاعمتجامث

ىلعجرخفنميلبتومرضحلهأنميدنكلاىججبمنبهللادبعاولوف

.ءاعغَصذخأونميلاىلعرهظىتحمهلتاقفةيناورملاةيمأينبةربابجلا

فوغنبراتخملاةزمحابأهلماعمامإلاىبحينبهللادبعجرخأواهبناكف

نبيلعرحلايبأوةهربأوجلب«نيملسملارايخنمهعمنميفيدزألا

:(١١٠-١٠٠صنراقو9١-14١ص08

.متمعزامككاذ(١تيب)

.(متملعدق:نمالدب)كشريغ(©تيب)
.دينعرابجرمأمتعطأ(4تيب)
امأ.ابنمريخألاالاسابعناسحإىدلةروكذملاتايبألاعيج(770-171ص)طيفدريو
فالتخالاضعبعم(284صرةمغلافشكباتكيفدجوتفمالسنباباتكيفةدراولاتايبألا
.ميمتينبيخأىلعألاىلابسنتو

6ًامؤم,خيامسححص(١)

.(©©ح14صانتمدقمرظنا)ينيعرلاٍيناَحجْلاةفنفنبداّبعهنأحجرف.خيفاذك()

لرفب



اوتأىتح«يدعينبنميشيرقلادمحمنبركبيبأويربنعلانيصحلا

دبعنبناميلسنبدحاولادبعرفو.لاتقريغنماهيلعاورهظفةكم
.ةكمهباحصأوةزمحوبألخدفامزهنمةكمنمناورمنبكلملا

مويتاذماقةكمةزمحوبألخدامل:لاق«'لدلاخنبدمحمثدحف

يفلاقفسانلابولقبذخأمالكبملكتمثهيلعىنثأوهللادمحف

:("هتبططخ

امريغبنومكحيةروج:متلقفمكئارمأنعمكانلأسانإةكملهأاي
اميفافارسإهنوقفنيوهّلحريغنملاملانوذخأيوىوهلابنوضقيوهللالزنأ

متلقامكمهمتقدص:انلق.انقوقحاننوملظيءيفلابنورثأتسيولحيال

انلف.ءافعضنحنوكلذىلعردقنال:متلقف:مهيلعنواعتناولاعتف

ىتحاولزتعاوانيلعمهونيعتالفانونيعتنوردقتالءافعضمتنكذإ:مكل
اذاىتحهيلعهّدرنفهقحقحيذ("!لكلذخأنو(”)مكيفكن

متدهشامبالوأمهيلعمتدهشدقومهنودانومتلتاقفمتثجابرحمهلانبصن

قحلابنومكحينويضرملودع:متلقمهنعمكانلأسذإمتنكولو
لثمأناكل«هعضومنملاملانوذخأيوقحلابنوضقيوةيوسلابنومسقيو

.رشلانمريخلانوفرعياللاهجنيناجم:انلقلومكل

ةنيدملادحاولادبعمدقملف:ةئامونيرشعوعسنةنسِقكلذو

همسإتيقلأةزمحيبألاقفرهني1نم:هئاويدلهأللاقواهلهأرقثتسا

.دلاخنبيجنزلا:408ص١جطايخنبةفيلخخيرات(١)

.٠صةمدقملارظنا()

:(ء8ص27١1طايخنبةقميلخخيراتبسحهصنو.رطسلاثلثهردقضايبّخِقهيلي)9,

تاقبطيفو.«هقحىتحيذلكنيطعنلانرفظنإانيلععارهللامثمكيفكننحن:انلقفو

قحِيذلكنيطعللانرفظنملهللاومثمكيفكننحنهللاو:القف»:4صحجينيجردلا

.(مكلو:لصألايف(4)

١١



نبهللادبعنبزيزعلادبعمهيلعلمعتساوهيلإاورفنف.ناويدلانم

.دْيَدَقِبلزنىتحمهيلعهلماعجرخفنافعنبنامثعنبورمع
املفةرصبلالهأنمدزألانمةبقعنبجلبهتمدقمىلعةزمحوبألمعتساو

هشيجةمدقمىلعومهيلإجرخفهيلإشيجلاريسمةكمبوهوةزمحوبأغلب

نيحةكمىلعةهربأةكمنمجرخنيحةزمحوبألمعتساو.ةبقعنبجلب
اللاقيهايمىلعةكمنمٍلايلثالثةريسمىلعاوقتلاف.مهيلاجرخ

دبعامنيبف.نيثالثةنسرفصنمنولخلايلعستلسيمخلاةادغِدْيَدُ
جلبمهيلعفرشأذإدّيَدَقِبنيلزانهباحصأودحاولادبعلماعزيزعلا
دبعمهاعدفلبجلاسأرىلعهتقاسىلعهفلخنمةزمحوبألبقأوهليخب

دبعباحصأمزهنافاولتتقافهيلعاوبأفنولتاقيالوهنعاوعجرينأزيزعلا

نم.لجر('!ةتسوهسفنبزيزعلادبعمهسيئرلتقوزيزعلا

ةخسنلايفيهامكمهباسنأومهتيمسلباتكلالوطينأالوَل.هباحصأ

دعبدحألاةليلمهلتقمدحاولادبعغلباملو.مهتصقاهنمٌترصتخايتلا
ةزمحيبأنيبلوماشلاىلاًابراهًاضيأةنيدملانمجرخنيتليلبمهلتقم

رفصنمنيقبةرشعةليلةعمجلاةادغاهولخدف.ةنيدملانيبوهباحصأو
ةنيدملاوةكمونميلاىلعهلامُعبىبجينبهللادبعرهظفةئامونيثالثةنس

.ةنيدملايبرغىّرَقلايداوىلاهلامُعتهتناىتح

نامزيفةديبعيبأعمٍتفمهيقفناهدلاحلاصحونوبأانئاهقفنمو

مهلكروصنمنبمتاحوزيزعلادبعنبهللادبعوجولوبأودحاو
يفةديبعابأنافلاخيجراابأوزيزعلادبعنبانأريغةديبعيبأعم

اهريسفتببتكلئاسمضعبيفحمسلانبفلخلاقف.لئاسملاضعب

مهيلعيأرلاهلاخدإوهفالخةرثكلقفانمزيزعلادبعنبهللادبعنأانيلا

ذخؤيامناو؛مهريغلوقبذخأيوفالخلامهيلعلخديلئاسملاضعبيف

خيفضايب(١) .«الجر»بتكو«رشع»هلوقبسهلمكأ
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بئاتسلانبمامضو.مهدنعةقثلاوهفاوفلتخااذابوبحموعيبرلالوقب

نمةملسنبنمحرلادبعدمحموبودحاونامزِفةديبعيبأعمتقمهمف

نملئاق«'لاقو.قرشملابانباحصأءاملعنميمزراوخلاديزيوبأوانئاهقف
اننامزيفةلبقلالهأءامد«"لئاسمجرخينمملعأال:هنامزلهأءاملع

مزراوخو١!يمزراوخلاديزيوبأوبرغملابمتسرنبنمحرلادبعالااذه

.قرشملاب!ةيرق

لثمٍةيَكهللالوسرانيفماق:لاقدوعسمنبهللادبعنعانغلبو
النأدهشيلجرمدلجيال(*اوهالإهلإاليذلاو»:لاقفاذهيماقم
بيثلاوسفنلابسفنلا:ثالثىّدحإلإهللالوسرّينأوهللالإهلإ

كراتلا:لاقوأ4هنيدلكراتلاةعامجللقرافملاو4مجريىنعي4ينازلا

.(مالسإلانعتملايعيهارأممالسإلل

ٍتفمهيقفرجاهملاوبأوةنيدملالهأنمريذعمنبقاحساانئاهقفنمو

وهوةرصبلالهأنمهيقفىئاطلابجاحواهيفانئاملعنمةفوكلالهأنم

:لاملاكلذبهتراجنيفلوقيو.(*)ةضراقمرانيدفلأنينامثشبرجتييذلا

هيقفهللادبعنبمشاهو.هبحاصىلعباسحلاوةاكزلاوحبرلالكاانأ

وبأوٍتفمهيقفيناسارخىسيعوبأويناسارخسانلاعروأنموهوٍتفم
القراسلاةحيبذنأهنعىورُييذلاوهيقفيناسغدرمعلانبدلخمناسغ

يفهلعفنأدلغممعزوةحوبذمةاشلابحاصهنماهعزننالكؤت

ًاقيلعتدازف«يمزراوخلاههلوقىلا«لاقو»هلوقنممالسنبانعًاًيفرح(157ص)شلقن(١)
اهملعةرازغنمنيلجرلادحأايتفبلإءامدلاكفسىلعمّدقتتالكناملعأهللاوينعي»:هيلع

.؛اهظفحتوامهعروو

.روكذملاقيلعتلاةباتكىلعهلمحاماذهلعلو«لئاسم»شنمطقس(7)

.اذك(©

.«هريغ»هقوفنمخسانلابتك(4)

.ةضرافم:خ(«)

1"



فهنعىوريتقمهيمفيدبعلارفعجو.لكؤتالمارحةقرسلابةحيبذلا

.بوكرلادارأاذإسمشلالاوزدنعرفسلايفرصعلاوىلوألاةالصعمج

؛سرحمب؟"”تومرضحبهرادو«رصمبٍتفمهيقفقفومميهارباوبأو

نبمالسيدلاوهيقلواروهشمناكو«رهظلاقوسفقوم«نآرقلاملاع

.هرادعصومهنعنلبتفرعامهتايحفرصمنميدلاوىلاهبامكفوورمع

لثاوبويأوبورصننبدمحمورصننبمشاهوىسومونامثعوبو

ىتلارادلادنعهنكسمرصمبيزاجحلاكلملادبعنبدمحموىمرضصضح

هتيقلدقلوماعطلاعابيثيحنيبوهنيباملماحملاهيفلمعيناكمقوف

نيتئامونيسمحةنسلبق"يرسلهأنمتارّذدَسوانأرصمي

.260صةاضقلاوةالولاباتك:يدنكلارظنا«طاطسقلاءايحأنميحهذهتومرضح(١)

:وهحجارلاانريدقتبسحاننكل.«نيدم»هنأنبىأروهلوأفضيرأتعمخفهلكشاذك(؟)

.ةسوفنلبجبناتيرقامهويريتوأيريم

١١



5.

8

مهراصمأءاهقفونيملسملاخياشم

6"2

مهلامعومهدالبومهراصمأومهؤاهقفونيملسملاخياشمءالؤهف.8

:نيقارعلابونميلاوةنيدملاوةكمبوقرشملابكولملاىلعمهروهظصصقو
انحرشامةفرعمىلعاريثكهللدمحلوناسارخومزراوخوةرصبلاوةفوكل١

هللحصنيوهللافاخينمرظنهللامكمحرانباتكيفاورظنافهنيدملاعميف

0!لضفللهأنمىضمدقنملوقنممتعمسفنيملسمللوهسفنلو

باوصلاوهدن|متيأرومهفلاحجينملوقنممتعمسامو

نمالإمكءاهقففلاخينملوقنماوتؤتملمكنأاوملعاومكيأراومهتاف
نممهللاٍرومأبملعأحلاصلافلسلانماوضّمنيذلانإفمكيأرريصقتلبق

امناو.لامهإالولوقلانمسايقباولوقتالفمهينارهظنيبمويلامتنأ

ةيمستراثآألاوملعلانيواودنمهيفانعمجاذهانباتكانعضونأىلااناعد

اننيدعئارشمهنعيورنويدتقنمهراثاعابتاومهلوقبنيذلاانئاهقفوانتاداق

عباتوناسحإبمهلنيعباتلاوةباحصلاوِةيَجدمحم؟"!لوسرلاوءايبنألانم
.نيعباتلا

ةكموقرشملابمهدالبومهراصمأومهئاملعونيملسملاخياشمةيمستو

:خيفرطسلاعبرهردقضايبهيلي(١)

.لسرلا:خ()

١



ملاعمحضتتيكلماشلاوةرصبلاوةفوكلا:نيقارعلاونامُعونميلاوةنيدملاو

لهجلايوذىلعنيملسملانمانباحصأنمملعلا«')ووذهبجتحيباتك

يمرخبقرشملابمكلسيل:مهلنولوقيوءافعضلابولقنوضرمينيذلا

هيفركذتوأمهيلانوبلطي(7ةنيدملاوةكمبٍةيَجهللالوسر

لقعلاءافعضبولقضرمينمنيبلئاحهللاو.مكتمئأومكئاهقفءامسأ

.هللاءاشنإنيملسملانمريبدتلاو

.«نيدلاةمئأ»هلوقبسهلمكأفضايبخيفهعبتي()

١١



ٍ."|

-9١

مهروهظوانتمئأجورخةيمستنمو

.برغملابةربابجلاىلع

:م٠"

حملانبىلعألدبعوه«باطخلاوب١برغملابرهظنملوأو

لماعمسالاقيو.ساَدَّمْعَبدنجلالتق«حمسلانبفلخّدجيرفاعملا

مهيديأنيباومّدقدنجلانإلاقيو.قنادوبأسادمغمبمهّلتقنيذلادنجلا

نينمومنبدشاروسيمالتنبنتناو؟'لوهوليخلادايجنمنينيغ

نمشيرقنمنالجرباطخلايبأدنجنويعنمنيعأةثالث('مهيقلف
يبأدنجنويعذخأف("نبثراحلاثلاثلاونويعلاكئالوأ

يفعفشتساف؟"”يرونألادشارونتناوامهودنجللنيذللانينيعلاباطخلا
-0:ل0ُِّّ
ةسانطفنماهيفنموةناهزنمناينهرمينبنمرسمالتنبنتناو

سسًادمغمبدنجٍلباطخل|وب|لتاقو.نينمومنبدشارلتقوهوحرسف

ةفالخيفكلذوبرغملابةئامونيعبرأةنسباطخلاوبأيلوامناو.مهلتقف

.ةيناورملاةيمأينبةفالختضقناامدعب(*ارفعجنبدمحمنبهللادبعيبأ

اوعفدوقرشملابتومرضحلهأهيفراثيذلاتقولايفباطخلايبأةيالوو

كلملادبعهلتقهللاهمحرىبحينبهللادبعلتقودادغبلهأمهتزوحنع
ناورمينبةيالورخاِفرصننبدعسينبدحأةيطعنبدمحمنبا

.خيفاذك(١)

.47١صروكذملانودرمنبثراحلاوهامبروخيفضايبهيلي()

.«يروناملا»(1*م8صردعباييفيتأيو.«يرونألا»سهأرقيخيفاذك(©)

.خيلاذك(()

١٠



ِقناورمنبدمحمنب3اورمفلختسااممو:ةيمشاهلاةيالوتلخدو

ماشل١نممزهنموهوةجحلايذفلتقوةئامونيرشعوعبسةنسرفص

ىدحامامتةجحلايذيف«'نومشأىرقنمةيرقبلتقفرصملخدىتح

ةيالومثنمفرهشأةثالثونينسسمخهتفالختناكوةئامونيثالثو

سابعلاوبأفلختسامثمهنمناورمىنبوةيمأىنبةيالوتضقناوةيساّبعلا

.سابعنبهللادبعنبلعنبدمحمنبا

:١7ِ:.ا

نبَارمعنبىبجنو١”نينطمتنبديمحوب|هوخأو؟*نينطمتنب"رمع

0ِ:ِِ..ار
نبهللادبعنبميهارباو(*!نيمتنبهللادبعنبىسومو("!نينطمت

نعةسوفنبًازاحنمناكذاهّمع(*ارمعلنامألاذخأيذلاوهو("انيكمت

ةداقرايخنمسادمغمبدنجلاةليليفباطخلايبأ©"!عمو.ترسريح

يراومهلا؟*لورمعنب؟”سيوأويراومهلاىبحيوبأدنجلاهتبراحميفربربلا

ِ( نبىسيعويتازملا(سيوأو)1(يتازملاسمالتنبدحألادبعويليلملا

:خيلمهمنيسلا0(

.خيناذك(9)

.مالسنباٌدجوهرمعنأىلارشيملو«47١صيخامشلامهركذ()
0أ(ص)ًََّشِقمسالادري0

نبرمغيخامشلاىدلوهيلباميفروكذملاميهاربامعنأىلايدؤياممهناو.«نتكمي»لكشب

.46١صىلعةرملوألمالسنباهركذيذلانتكمي
ةقباسلاةيشاحلارظنا(ه)

شيف«يتازملادياق»هلوقىلا«باطخلابأعمو»هلوقنمباطخلايبأباحصأةيمستدري(7)

.(4١'ص)

.سوأ:ش()
.رمع:ش(/8)
يفهمساطقسأف«يتازملاسينالتنبالادلافيفختبدحالادبع»:(117١ص)شهركذ)5)

.(١!ص)ةيلاتلاةحفصلا

لاي



وبأرهظامناو.؟'”قتازملادياقنبديعسويدبلادمحمويتازملاتفوطي

ةعامجوقرشملابرفعجيبأةفالخيفبرغملابةربابجلاىلعجرخوباطخلا
يبأعمبرغملابانيمسنمةمئأتماقمهبومهداوقوربربلانمنيملسملا

.ناوريقلاوسلبارطأبوسادمغمبكولملاىلعمهجورخيفباطخلا

نب0لارمعسلمحملعأهللواغلبايفسسإدمغمبتدنجلاعمو

ترسبةطيطرقنمةعامجعمدنجلاةعيشنموهويطيطرقلا؟”نينسسم
يفبوتكمترسبدنجلاناويدلهأنمنيلامونبناكو؟؟”نيلامىنبنم

هقازرأءافلخلادنعترسلهأنم«*“تكسرونبنيلاودنجلاناويد

نع؟"ازيزعلادبعنباو««"لدياتينربخأايفرانيدةئامثالثةنسلايف

هبثدحيفرس0/0(نبأتعمسوهباحصأترسبنبلامهتعمسثيدح

دنعنمقرشملانمهنامزيفءافلخلادنعنمةيالولازيزعلادبع")نبا

هلامعوباطخلاابأنأكلملادبعنبنيجاوباحصأينربخأو.كولملا

متنأ:مهلاولاقوناًسحروصقاوْعلبىتحترسىرقلهأاولجأواوجرخأ

.ةقباسلاةحفصلِاِق5ىمقرةيشاحلاعجار0(«

.؛نارمعنبهوهامبروخيفاذك(7)
.خيفاذك(©)

.«نينام»حصألاسهبتكامبسح(4)

6تكعبنيرو,قرزألادادملابىرخأديامهيفدازطقنلاالمهمءارلاوواولادعبنيفرحلانأّخو)

.ديلت:هلعلونيلمهملالادلاوءابلانيبريخألافرحلالكشحوارتي.خيفاذك(9)

زيزعلادبعنبهللادبعيرصبلابيبحنبعيبرللرصاعملاهيقفلاوهاذهزيزعلادبعنباناكول(7٠)
دبعنبالاقامىلاهيفدنتسنوًاّيضرفًاريسفتموهفمريغمالكنمعبتيامرّسفننأكلذاننكمأف
قربلمعلةعباتتناكترسةيحاننأب(746صنادلبلا«700صحرتف)يبوقعيلاومكحلا

دبعنب[هللادبعبقلعتيامامأ]و»:نيسوقنيبصنلاىلاانفضأاملالخنمانريسفتحضتيو

باحصأينعي]هباحصأترسبنيلام[ينبنأ]«هتعمسثيدحنع[ربخلاٌثذخأو]«زيزعلا

[نإلوقيو]«زيزعلادبعنبا[نعينعي]«هبثدحيفرسنباتعمسو«[زيزعلادبعنبا
دنعنمقرشملانم[زيزعلادبعنبانامزينعي]هنامزيفءافلخلادنعنمعترسب]ةيالولا

.رخآناكميفنتملاىلاةدوسملايشاوحمضوناكميفًاضايبلمهأخسانلانأىرن.«كولا

.نب:خ(/)

١١٠



نأترسىرقنممهئاسنجورخنزحنمغلبف.ترسبدنجلا«الزكرم
رمعمهدرف.مهدلبيفمايقلامهبحةدشلمهعناقميفمهدلببارتاورص
ترسبباطخلانبالامعنمذكنيحرمعوناسحروصفق("نيكمتنبا

.'"!جالزبةيالويفمهماقمو

مدق"”برعلانمالجر«*لنأميهاربإنبهللادبعدمحموبأينربخأو

:هيلعرامللرمعلاقف.تسحنواتيبلزنملأريمأميقموهورمعىلع

:يبرعلاكلذهللاقف.قرشملانمثعشألانبدمحمانلفغينأىشخن

ليخو«تارمشملاجربنينمؤملاريمأدنجيفوهوةلفغبمكيتأيال

نملةبلغلاهللايطعيفاراهجاراهنمكيتأيلبتادنهمفويسوتارمضم

نبدشاردنجلاعملتقوسادمغمبدنجلاباطخلاوبألتقاملف.*!ءاشي

لتقايلف«قنادوبأنيلوتقملادنجلاربمأمسالاقيو«يروناملانينمؤم

نمثمقتنيلددعلابلطيقرشملاىلإنينمؤمنبىسومهوخأجرخدشار
نبدمحمعممدقف.ةنسةرشعثالثقرشملابىسومماقأفهاخألتق

باطخلايبألتقف.اغرواتبيهونيمدقلاتاذباولتتقافيعازخلاثعشألا

ةراوهوةناهزنمربربلالئابقنممهعمنمو©!سالتنبدحألادبعو

.«لهأ»:ةبوطشمةملكهعبتيوالمهمءازلاخسانلاكرت(١)

.«نع)وأىلا,مسالااذهدعبطقسهنأحجري,

باطخلايبألًالماعناك»:نتكمينبرمعمسابمالسنبانعلقنيوهو(47١ص)شهركذ(7)

.ًاقباسانلقامعجار.«ترسىلع
ةيحاننمناّسحروصقلبوهو«جالزلاه(7٠ص١ج)يرمعلاهامسيذلاعضوملاهّلعل(4)

.بونجلا

نيبيراجلاثيدحلاًاًيفرح.شهلقنيمل.«ءاشينمل»هلوقىلا(149ص)شيفربخلادري(9)
.رمعويبرعلا

:يبارعأ:ش()

.نيرمشم:ش.خايفاذك)
.خيفاذك(4)

١٠



باطخلايبأعمةتاولل"سيلنيكمتنبرمعذئموي؛'ةتاولءاولوةسوفنو

ناسيطابنبديلولاذئمويباطخلايبأةيولأباحصأمهو؟"!رمعءاولريغ

.هللامهمحرنيملسملانملجر«©»فلأرشعةعبرأذئموياهبلتقفيازملا

.تتاول:خ(١)

:يفرح(47١ص)شهلقن«رمعءاول»هلوقىلا«سيل»هلوقنم()

.افلا:خ(©)

١٠





ُْ

يكيبنلانعرثألايفءاجامباب

:ربربلالئاضفيف

م8

نملجرمويتاذاهيلعلخدهللااهمحرنينمؤملامأةشئاعنأانغلبو
تماقفراصنألاونيرجاهملانمالجر0شعيثأعمةسلاجيهوربربلا

قفتسافًاباضغموقلالسنافمهنوديربربلل«تّرَطَفاهتداسونعةشئاع

مهرودنممهطقتلتةشئاعمهيلإتلسرافجرخمث.هتجاحِفيربربل١

نمانبضغ:اولاق.كلذلواباضغينعمتمق:مهلتلاقفمهلكاوءاجف

«ايّيرثافهّموقضغبنوهيردزنانلكربربلانملجرانيلعلخدهنأ«لجرلا

لاقامبيسفنىلعومكيلع(*!ةترثا:ةشئاعتلاقف.كسفنىلعوانيلع
:تلاق.هللالوسرمهيفلاقيذلامو:اولاق.لهللالوسرمهيف

هللالوسروانأتنك:ةشئاع(*)تلاق.معن:اولاق.يربربلاًانالفنوفرعتأ
نينيعلارئاغهجولارفصميربربلاكلذانيلعلخدذإًاسولجمويتاذِةلَ
ىنتقراف؛ًائيشٌتضرممأرمكاهدام:هللاقفيكهللالوسرهيلارظنف
لاقف.ربقنمترشنامنأكةعاسلاينتئجفنوللاحيحصمدلارهاطسمأ

:لاق.كّمأيذلاامو:لاق٠.ديدشعهللالوسرايتب:يربربلا

.ةرشعاتنثا:خ(١)
وبأ.رطف:خ() .اهتحرطف:(4١ق/ب4ق)ءايركز
.ِهتيرئاف»:لصألايف(©

.هتيرثأ:س(4)
.لاق:خ(ه)

8١



هللاقف.هللانمةياِقتلزنهنأكلذنمتفخ«سمألابفكرصبكددرت

نألجأنمسمألابكيلعيرصبيديدرتامناكلذكنزحيالف:مالسلاهيلع

لاق.ربربلابوهللاىوقتبكيصوأدمحماي:لاقفينءاجمالسلاهيلعليربج

كيلإراشأف«اذهموقمه:لاق.ربربلايأوليربجاي:تلق:ٍةييَكّنبنلا

نيذلامه:لاق٠,مهنأشام:ليربجلتلقف:ٍةيييبنلالاق.ترظنف

نيددمحماي:ليربجلاق.لبيذإدعبهنودّدجيوتوميذإدعبهللانيدنويحي
؟'!هيمنيمثافيعضهقلخةنيدملابهلصأوزاجحلابشنهللاقلخنمقلخهللا

؛ةرجشلامرهتامكمرهيوةرجشلارمثتيكرمثيومظعيو؟"اولعيىتح("!ةّؤِشنيو
نمعفريملعقواذاليقثلاليوطلاءيشلاوبرغملابهللانيدسأرعقياماو

.(9هسأردنعنمفريائاوهلصأنمالوهطسو

نمربربلانمموقهيلعمدقهللاهمحرباطخلانبرمعنأانغلبو

ةفالخيفًايلاورصمبناكذإرصِمنمصاعلانبورمَعهيلامهلسرأةتاول
:رمعمهللاًمفىحللاوسوؤرلإنوقلحممهورمعىلعاولخدف.رمع

مكيفله:هئاسلجلرمعلاقف.ةتاولنمربربلانم:اولاق.متنأنمم

سيل:اولاق.مجعلاوبرعلالئابقنمءيشيفةليبقلاهذهفرعينم
ايملعمهنميدنع:يملسلاسادرمنبسابعلالاقف.ملعمهليبقبانل

دلوهلودلولانمةدعسييقِلناكوسيقنبربدلونمءالؤهنينمؤملاريمأ

لتاقف«قلخلاقيضينعي«ةراعدلاضعبهقلخيفوسيقنبربىمسي
:برعلاتلاقفهدلووهلسناهيفرثكفيراربلاىلاجرخفمويتاذهتوخأ

نبورمعهيلإمهدفوأناكو«رمعمهيلارظناملف.اورثكيأاوُرَبْرَبت

.همني:خ(١)

ُهُِيِْب:لصاألايف()
.اولعي:خ9

رهظيهنكل.ةياورلايفريسيفالتخاعم(ب14-4ىق/9ب4ىق)زيفهلكثيدحلادري(4)
.ءايركزيبأردصمبهباتكسيلمالسنبانافالتخالااذهنم

١



؛ءيشنعرمعمهأسنامهمالكمجرتيًانامْجَْتمهعملسرأوصاعلا
تبنأرعش:اولاق.ىَحْللاوسوؤرلانيقلحممكلام:رمعمهللاقف

مكلله:رمعلاقف.مالسإلايفارعشلدبننأانببحأفرفكلاىلع

نونضحتتنوصحمكلله:رمعلاق.ال:اولاق.اهنونكستنئادم

ال:اولاق.اهيفنوعيابتتقاوسأمكلله:لاق.ال:اولاق.اهيف

.نينمؤملاريمأايكيكبيامو:هؤاسلجهللاقفهيلعهللاةمحررمعىكبف
نوملسملامزهنانينْخمويٍةِيَكهللالوسرنمهتعمسثيدحيناكبأ:لاق

:تلق:لاق.رمعايكيكبيام:لاقف«ىكبأانأوهللالوسّرىلإرظنف
ممأعامتجاونيملسملانمةباصعلاهذهةلق«هللالوسراييناكبأ
نمأبابمالسإللحتفيسهللانإفرمعايكبتال:يللاقف.اهيلعرفكلا

رئاصبوةيشخلهأرافكلامهبهللالذيومالسإلامهبهللاّزعي('”برغملا
نونصحتينوصحالواهنونكسينئادممهلتسيلاورصبأامىلعنوتومي

ثيدحتركذنيحةعاسلاتيكبكلذلف«اهيفنوعيابتيقاوسأالواهيف

رصمبورمعىلامهذرف.لضفلانممهيلعيلركذاموٍةيَكهللالوسر
باطخلانبرمعمهيلإنسحاف.هركاسعةمدقميفمهلعجينأًارمعرمأو

ىتحصاعلانبورمععماوناكفهّيمدقميفمهلعجينأًارمعرمأومهمركأو
برغملالهأنمةباصعلثيدحلااذهناكاملف.نافعنبنامثعلق

نأقحأانتوعدلهأ«"ااونوكينأانوجرِةُكهللالوسرنعرمعنع
."!ثيدحلااذهلضفنوبجوتسياونوكي

نبىلعلاق:لاقهنعهللايضرركبيبأةيرذنملجرنعانغلبو

هللابمكيصوأةنيدملالهأايوةكملهأاي:هنعهللايضربلاطيبأ

نيذلامهوهنوعيضتنأدعببرغملانمهللانيدبمكنوتأيسمهنإفربربلابو

.خنمطقسدقو«موقهزيفهيلي(١)
.خيفاذك)0

.(أ#-ب(ىق/ب٠-٠1قرزيفهلكثيدحلادري()

7١



ةمولإ»هلوقىلا«هنوبحبومهبحيموقبهللا*'”يتأيفوسفإؤهباتكيفهللاركذ

لاق.هللاةعاطفلاخدحأ«”بسحيفنورظنيالمثمثال

نحنلتاقنامناهنعهللايضربلاطيبأنبيلعلتقنيحنمف:يركبلا

لعنولتاقيامناربربلالاتقةنتفلانيحنمومهردلاورانيدلاىلعبرعلا

:لاقدوعسمنبهللادبعىلاثيدحلاعفرو.يركبلالاق.هوميقلهللانيد

مكيصوأةنيدملالهأايوةكملهأاي:لاقفابيطخاهّجحةجحرخآيفماق

؟*!مهوبرغملانمهللانيدبمكنوتأيسمهنإ:ربربلابوهللاىوقتب
«مكريغًاموقلدبتسي"لاولوتت*!نإوألّوقيذاهللالدبتسا

نمعوطأمهلمتنكلمهتدهشولهديبدوعسمنباسفنيذلاوف«ةيآلا

نيملسملانأاوركذو.(*مهبايثينعي«مهراثدنممهيلابرقأو©مهناميأ
.ملعأهللاوافلا«١٠ارشعينثامهددعناكنينُحموي

.تاي:خ(١)

.ه(:هةدئالا()

.باسح:ز()

.مكبهللالدبتسانيذلامهوهزيفيتأيو.«مهبنيذلا)هلوقبسهلمكأفخيفضايبهعبتي(4)

.ناف:حخ9)

.اولوت:خ(١)
.0:478٠دمحم(١)

.مهءاميا:ز()

.(أ٠ق/!١-ب٠قرزيفهلكثيدحلادري(9)

.ةرشعانثا:خ(١١٠)

٠١



ً"|

ةربابجلاىلعنيملسملاروهظيفءاجام

.ناوريقلاوسلبارطأيف

ا:
نبروصنموحمسلانبفلخدجهللاهمحرباطخلاوبألَتقالفلاق

يدبلاستيتنبدمحمو؟'”سالتنبدحألادبعوهللادبعربربلابمعنيياف

نم؟ااملاعناكو("!نتكمينبرمعاهيفلتقونيملسملارايخنمةعامجو
نيعبرأةنسلبق«"ارزوتبيسوفنلاحلاصوبأينربخأو.نيملسملاءاملع

لاقيلزنمب*نتكمينبرمعةسوفنلبجبنارقلاملعنملّوأنأنيتئامو

قيرط"نمنآرقلامّلعتامنانتكمينبرمعنإلاقيو."”نامطافإهل
هحولمهنعبتكيفقرشملانم*7برعلاقافرنماهيفىقلتيسادمغم

ةجحملاىلإ("'لمجر(«*!ملعتوبتكامسرداذإففرصنيونآرقلانم

ملعللملعتلاكلذهبىّدأف.فرصنيوةحول(١")قافرلا؟''”ةراملانمبتكيف

.خيفاذك(١)

.حصالقامعجار(",

.(47١ص)شىلاليلقفالتخاعمافرحلقُن«قافرلا هلوقىلا«ًالاعناك»هلوقنم(2©)

.سنوتبديرجلادالبندمنم(4)
.«هملع»:هدعبشداز()

.ةسوفنلبجبةيرقيه«نامطافايا»:ش(7)

.؛قيرطب»:شا()
.(«برعلاقافر»نمالدب)؛ةراملاوةلئاسلا: ش(/)

0ملعتوبتكامسرد»نمالدب)«هظفح»:ش()

.«داع»ةملكلاىلعأِفخسانلابتك(١٠)

.و:هدعبشداز١0)

.صىلعحرظنا(١١)

١٠



ةأرمإ"*اوجردتنبةينادمحلااومدلورغصأ'لوهو.نآرقلاو

نوملعملالقمالسإلالوأيفنارقلاوملعلابلطيفهصرجلكلذونتكمي

عمتجامث.اغزواتةعقورضحنمم(؟ارمعيدجناكو.('نادلبلايف

دمحملاَمُعاولتاقفًةوقمهسفنأنماوسنأوسلبارطأبوبرغملابنوملسملا

.ثعشألانبا

ابألتاقنيحقرشملانميعازخلاثعشألانبدمحملخدامناو

:ةئامونيعبرأوةعبرأةنسىلوألاىدامحِفمهلتقاماهباحصأوباطخلا

باطخلاوبأوهوىلعألادبع«ناوريقلاوسلبارطأبرغملابيلوامناو

وبأوناوريقلاةنيدمىلعيسرافلامتَسَرنبنمحرلادبعىلوفيرفاعملا

لتقو.قرشملابرفعجيبأةفالخيفةثامونيعبرأةنسسلبارطأبباطخلا
٠نينسثالثهتيالوتناكفنيعبرأوةعبرأةنسباطخلاوبأ

دنجلادسأتساهعمًافلأرشعةعبراوباطخلاوبألتايلف

.سلبارطأةلبقيحاونىلاسلبارطأةنيدمنمربربلااولذتساوسلبارطأب
ىلعطرتشيو:ربربلالذتسيويضقييريزجلاثحعحشألانبدمع(*)جرخأف

ىّتحربربلانمرئارحلايراوحلاالإهسأروهتيحليلقيالأهيلعلزننم

دبعو('!ستالينبنتناومهعموةناهزهايمىلعلزنفةناهزةيحانىلاىهتنا

وهو."!نتلدجبينبنمنتسودنبناميلسو«نتنامنبديزينبهللا

ثيدحلاشلصاويو.(147-147ص)شيف«نادلبلا»هلوقنيبو«وهود:هلوقنيبامدري(١)

.ًاقباسهانلقامعجارترسىلعباطخلانباللماعهدنعنوكيونتكمينبرمعركذب
.ارمد:ش.خايفاذك(؟)

.وجرد:ش.خيفاذك()

.(١3١صرظنا)نينطمتنبرمعوهلبنتكمينبرمعبسيل(؟)
.(194ص)شيفربخلادري؛نتلدجي»هلوقىلاانهنم(9)

.«ستالينبنتيناو»:ش.خيفاذك()
.«نتنامنب»:شنمطقس()

١



مهبذخأفيريزجلالتاقامدعبسلبارطأةنيدمنمدنجلابجرخيذلا

هللاقيعضومىلامهبىهتناىتحلزانمالوهايمالبيفايفلاقيرط

.؟"نيبئاخاوعجرفةناهزمهبلطلةلالدلايفمهحصنيل«'ارمألا

نتناونب(*)هللادبع(؛)لسرأف"ىلعماقأامليريزجلاامأو

هللادبعب"'”نونتؤياولازيملفمهأطبتسافةناهزدشحىلادنجلانمالجرو

(نودرمنبثراحلابرضفةملظلابليللاروهتىتح«”دنجلاونتناونبا

تدشاحتفيدنحلاةباداوبكرفنتناونبهللادبعاوفتكوهلتقويدنجلاةبقر

.«*دحأمهنمتلفيملومهولتقفدنجلانمهعمنمويريزجلاىلعةناهز

.يزوزلملا٠!يبيجتلابيبحنببوقعي؟*متاحبأةيالوةصق

دعباناياوهيلعهللاةمحرمتاحوبأيلوامناومتاحيبأةيالوةصقنمو

.ةئامونيسمخوعبرأةنسيرفاعملاباطخلايبأتوم

نمانتوعدلهأناكلذويهفيكمتاحيب١ةيالوةصقنمو

تناكنيملسملانمامهعمنمودحألادبعوباطخلاوبألتقامدعبنيملسملا

.مهولذتساوسلبارطأدنجمهالوتةنسةرشعةعبرأةرتفمهتيالول

.مكمفوحنبةيلاحلاترسةنيدميقرشعقيمسالااذهبًاعضوم(11صمجعم)يوازلاركذ(١)

.(34١ص)شيفارصتحمربخلادري()
.«ةناهز»هلوقبسهلمكأخيفضايبهيلي(©)

.(١١؛ص)ِشِلقربخلادري«دحأمهنم)هلوقىلا«لسراف»هلوقنم(4)

.(و١:هيليامخسانلابطش)١

.اونتوي:خ(١)

.نودري:ش.خيفاذك(/)

.(مثئاح»لكشبامئادخيفمسالايتأي©

.خيفاذك()

0يسيجنلا»::(7١ص)ِشِقمسالادري.طقنلالمهمءابلافرحخكرت(٠)

١١



امنإمهنأةوقمهسفنأنماوسننأالسلبارطأزيحيفمهعومجب'ااورهظاف

اهيلاةريسلاءاسأاهجوزناكوةملسُمىمستةحلاصةأرمإنماوعمتجا

ململف.سلبارطأدنجىلعجورخلانومورُيمهواهببسبعومجلااورهظأو
.متاحيبألةيالولااودقعفاورواشترضحالإهيلإرظنيدحأمهنمقبب

.رفعجيبأنينمؤملاريمألةعاطلااوبيجأ:ةيرسلاىلعهلماعمهيلإثعبف

مهبصانف.رفعجابأنونعي.كعمرفاكابأننعلوهللاكنعل:هلاولاقف

ابأنإلاقيو.سلبارطأةنيدمىلإمتاحيبأعمربربلامهتمزهفلاتقلا

بضغفمهبايثتعزنواودرججدقودنجلاىلتقدقفتانايإوهللاهمحرمتاح
نمتربوٌتجرخدقفلتقلاءالؤهبالسأاوّدرتلنإ:لاقوكلذل
يبأعمنوملسملامهرصاحفةعاطلااوباجأومهبالسأاوّدرف.مكتيالو

.متاح

سباقنيبايفمتاحوبأمهيقلفةيقيرفإنمًاضيأرخآشيججرخمث
ارهشأاهبماقأفمهتميزهعمسلبارطألخدف.اومزهناومهلتقفسلبارطأو
مدقىتحنيملسملانمهعمنمبجرخفةيقيرفإىلاجورخلابىدانمث
.ةلنسمهرصاحفناوريقلا

«"وبحاصمهةتانزويتاردسلامصاعربربلاخويشرايخنمناكو

ثعبف.ناوريقلامهراصحيفمصاعضرمممهاتأمهبرحةكوش

متاحيأركسعيفاهعيبييبصعمةمومسم0ةءاثقسوقفبنوروصحللا
نوروصحملامهادانف.هتوماهيفناكفمصاعاهلكأفضيرمللاهورتشاف

متاحوبأفرعفهانلتقدقسيلأيتاردسلامنصاعنيأ:ناوريقلاةنيدمنم

يفعادخلاوردغلابمهيلعاولمعدقنيروصحملانأنيملسملانمهعمنمو

ب١١ىق/(1-14616ق)زيفةريبكتافالتخاعمناوريقلاراصحلهركذىلاةيلاتلارابخألادرت(١)

.(١*8-177صر)ًارصتخموةرشابمماسنبانعهلقنهنأودبيفشاامأ.(أ١-

.اوبحاص:خ()
.ةاتق(؟)
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مكحالساوذخ:هباحصأللاقومتاحوبأمهعداخفةمومسملا('ةءاثقلا

حبصأواولعفف.نيمزهتملاهبشقيرطلااوذخومكتامايخومكلاحراولخو

ليللانماوبرهامنامهنأناوريقلالهأنظفايلاخمتاحيبأ"ركسع

مههوجويفاوراثفةداقرلابمهوباصأفمتاحيبأركسعبلطيفاوحبصأف

اهبماقأفنيملسملانمهعمنمومتاحوبأاهلخدفناوريقلاىلامهومزهو

:ىرخأةنس

نعهرخآىلاهلوأنممتاحيبأةيالونمثيدحلااذهٌتيورف
ىدحإيفةبودنجبهيلعتمدقحمسلانبفّلخامأف.نوقرزنبناميلس

يناهزلاليكونبناميلس(*!ينربخأو.نيتئامونيعبسو؟*!دحأةنسنيدامج
عملاوريقلاراصحرضحنمثليكوناكودمحمنبليكوهدلوربخنع

نبدمحمنبلاميلس:لاقفليكومعزونيملسملنمهعمنمومتاح2أ

مهايامهراصحِفاوماقأفناوريقلابنيروصحملاريمأوه()ثحششألا

مهراصحلوطدعبناوريقلاةنيدمنممتاحوبأمهالجأف.«"نيتنس

ةبرقاهيلعنولمجيةبشخوةبرقةسمخلكلىراسألاكئالوأل"ىطعأو
ارجنخمهاطعأوةبرقلانالممنالوادتينيلجرنيبمهقتاوعىلعءاملا

قرفتفطقفافيغررفنةسمخلانم؟*ةدحاولكلومهلاعناهمنولمعي

.ةتاتقلا:خ(١)

.(ب8ق/ب٠٠.ق)زيفوخايفاذك(١)

ةلمحلاثادحأنماهّدعهنأالإ(ب18-8ق/ب١٠-10١.ق)زيفالماكمصاعرابخأدرت(©)
سفنلقناكزنع(1؟4-8١ص)شلقندقو.باطخلايبأنامزيفناوريقلاىلعةيضابإلا

يور:لاقهنألمالسنباهاورمبرقألاو,هلوقبهيلعىلعو٠7١4ص)مالسنبانعرابخألا

.«ملعأهللاوباطخلايبأدعبًايحناكهنأىلعلديامنيفلاخملابتُكيفو.نوقرزنبناميلُسنع
.ادحأ:خ(4)

.(٠١١ص)فالتخالاضعبعم«نيتنسا»هلوقىلا«ينربخأ»هلوقنمربخلاشلقن(9)

.خلا«ثعشألانبدمحمنأناميلسلاق»:ش()

.(أ١١ق/ب١كقرزيفربخلادري«قرشملاىلا»هلوقىلا«ىطعأو»هلوقنم(7١)

.ةدحاو:خ)0

١١



.؟'”قرشملاىلإاوفرصناوىراسألاكئالوأ

يفيدسألامثيدزألامتاحنبديزي("مدقكلذدعبنممث

قرشملانممدقةئامونيسمحوسمخةنس("”ىرخألاىّدامجنمنيقبرشع

يبألاتقىلعمهتعاطبنيدينمثهيلعاوردقنمثهباوّرمنمديزيدمتساو

كلذونيملسملانمهعمنمو«يبيجتلابيبحنببوقعيىمسيو«متاح
نمةليلم('مهوذمفميدهملا(*!نوراهنبىسومورفمعجيأةفالحخيف

دوكطمنبرمعلامفيسومنل١دوكطمنبورمعذئمويدنجلأعم.ةراوه

متاحوبألأسف:ةيودنجيبرغوهوىبنجلبجباودنتسا:هدونجو«"ديزيل

:ةراوهنمةليلممهعم:اولاقفربربلانمةملظلادنحلاعمناكنمنع

نوُدمهنععطقنيالةملظلاودنجلانمةّلذميفاولازيملفمهيلعاعدف

فسويومتاحنبديزيدنجنمةربابجلامتاحوبألتاقف.ًادبأربربلا
دبعنإلاقيو.«*!مهريغوةراوهنمربربلالئابقنمةعاجويطيطرقلا
لجرُهَلَتَقناوريقلاراصحيفةملظلادنجلاعملتقامنانتناونبهللا

ربخأف.متاحيبأىلإهبءاجوهسأرٌرحفمتاحيبأعموهوشيرنم
2أعملاوريقلإراصحرصضحنمثثوهويناهزلأدمحمنبليكوكلذب

ةملظلادنجلارصاحيذلاوهمتاحوبأناكنإكلذنع«9)لأسأو.متاح

.ةمدقملارظنأ()

املارصتخمثادحألاكلتيفزلاقامهيلاّمضومالسنبانعةيلاتلارابخألا(176ص)شلقن()

.؛مئاحه:ايئادمسالااذهخسانلابتك(©)

.ارخأآلا:خ(؟)

.خيفاذك(ه)

َّق/ا١٠١-ب١قفْزِقريثكفالتخاعمربخلادري«مهريغوهلوقىلامهودمف,هلوقنمً)

.(أ9٠١-ب١"

.ديزي:خ()

.ةمدقملارظنأ(/8)

.لسا:خ()

١



.ملعأهللاوباطخلاوبأوأسلبارطأب

اهنأنينمؤملامأةشئاعىلإثيدحلاعفرنوقرزنبنميلسيلىورو

يأنم:تلاقفحيبص«'”فيظننيتباوذيذيبسلانممالغبترصب

نورقيربربلا:ةشئاعتلاقف.ربربلانم:اولاقف.ىبصلااذهةليبق

."مجللاليخلاماجلاكولملانوجليوفيسلابنوبرضيوفيضلا

.فيضن(١)
/ب١ق)زيفهلكثيدحلادريو.«ليخلاماجلبكولملانومجليو»هلوقبسهححصوخيفاذك()

ماجلكولملانومجليوفيسلانوبرضيو»:هرخآيفهّضنونوقرزنبنميلسركذنود(أهق
.مجللاليخلا

0١
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-*١7!

مهيرارذومهمباشمومهئاملعوانباحصأءاهقفةيمست

.اهيلاوحوناوريقلاةنيدمب

م8
1«*'_ًببهيهومومبمجصبحصضيلااااهيمهو___٠1

يفناوريقلاةنيدميبرغ"هللادبعابأالضفىمسيلجرأ!مهدحأ

يفناوخإهلو.نيملسملاةوعدبافورعمزرحمنباةراحدحألاقوسطسو
ةلغنمةنسلك"ارهزألايبألزنمبمهيلاجرخيةراوهنمربربلانمهللا

نوملعتيوهيلانوعمتجيفمهدنعنوكيفىرخألاةلباقلاةلغلاىلاعرزلا
ةنخبسسلابنونوكيةنئانزوةراوهنمهللاِفهناوخإهلنوعمجيوملعلأهنم

لزانمعبسنمةبيرقةروكنيملسملاةوعدلهأنممهلكمهو.(*)جرملاب

هلايعلحمقلاةقفننمهيفكيامهناوخإهلعمجيهدنعنوكتفةدعدجاسمو

ةلغنمهلايعسابلوهسابلنطقوهحابصمتيروريعشلانمهتبادفلعو

.*!ناوريقلابتفمهيقفملاعوهو.ىرخألاىلاةنسلا

ةلمقِفلحاسلابيبرعديعس«”!وبأو؟"'يادحلاديعسىمسيلجرو

.يشاوحلايفاهمهاةروكذملاتافالتخالاعم(167-760ص)شيفةيلاتلارابخألادرت(١)

.(هنكسموانهشداز(99

ركذُيمل() .شدنعلزنملا
.؛ةخبسلابجرملاىلاجرخي»:ش(4)

.(١٠7ص)شيفارصتحمربخلادري(9)

وهو»:دعبايفروكذملايئاكلادبعراعيبأنعلقنيدقوهوانهشداز.«يءادحلا»:ش(1)

هللالوسرةجحنإيدءادحلاديعسلاق:رامعوبألاق؛«ةجحلايفديزينبهللادبعةلاقمدريذلا

ش)؛اوعمسيملوأاهباوعمسةفاكمهتمزلوءاحصألامهدشأنيغلابلانمًاعيمجسانلاىلعتماق
.(؟١١-١٠7ص

:خفاذك7

١



ديعس؟اوبأو.ريبكلا"""دجسملاةلابقطامسناوريقلابةدعتيناوحهلوجرملا

نبرفعجوبأمهلتقفناوريقلاب0ةجح؟ضحدأيذلاوه

.شبكلاودباعنوكرشملامهورزخ

تفمهيقفلجر(*ينارهمريدغلاابأاًتراحىمسييبرعاضيألجرو

رهزألايبألزنم«"ةخبسلابلزنمهلو.نيملسملاةوعدبفورعمريبك
.ناوريقلاةنيدميبرغةسوسةلبقوهو؟”!يراوهلا

ِ,َ:م'ِ
وهوطولقبهلزنمويبرعاضيأ'**ساجنبنميلسهللاقيلجرو

.انباحصأءاملعنمهيقفلجروهوةسوسيبرغناوريقلايقرشةزوح

::)ادٍ نيتس(")ىفوتملعللمهملعموهو(")حاتفلافسويهللاقيلجرو

لجرةئامسمخوحنمهوترهاتبملعلاملعتهقفلابريصبلجروهونيتئامو
.(9ةدحاوةزوحيف

يقرشلحاسلاةصفقبهلزنموبيبحوبأهللاقييبرعرخالجرو

.(دجسم3:خ0(

.خيلاذك()
:فاكلاوءاطلانيبهلكشنأكريخألافرحلامسروةملكلاهذهةءارقيفكشدقخسانلانأودي(©)

.كحدأ,

نأالإ.«شبكلانيدباع»:مالسنبانعًايفرحالقن(151)شيفدريوخيفضايبهعبتي(4)
فيرعتلارثأاذهركذ»:لقنامىلعًاقيلعتشلاق.تاملكلاهذهلثملناكملاكرتيالضايبلا

8خسانلانمةدايزوبأن«ديعسوبأ:هلوقوديعسب

.«يراوهلا»:ش.خايفاذك(ه)

.«ةحبسللابد:خ()
.لزنملاشركذيمل(٠)
0رساي,:شم(

نبالاقفسويبوقعيوبأمينموو:ةنالثوأنيلجرحاتفلافسويناكم/١71صّ)ََشركذو)5)

.ةدعلزانموةعامجوةزوحمهوانباحصأءاملعنموهويبرعوهوفسويوبأهللاقيلجرومالس

وهوحاتفلاوبأهللاقيمهريبكناكو:مالكدعبمالسنبالاق«حاتفلاوبأمهنمو.ةريثكدجاسمو
.«ةدحاووهلوقىلا«...ةنسلبقيفوتملعلامهملعييذلا

١



.هيقفملاعلجروهوةسوسةلبقيفناوريقلا

ددعيفجرملانطاببهلزنمونوصفحرمعوبأهللاقييسوفنلجرو
.دقانضرافملاعهيقفلجروهورثكأوألجرةثامسمخوحنةسوفننم

ملعلاعساوريصبهيقفملاعلجريراوهيريسعلاهللاقيلجرو

ةسوسيبرغنوطب|("نممهللاقيعضومبالزنم«'لىرتشا
صحفشبلزنمهلزانمو0اربخلا١رسيمتتكمهدحووهوفطقلايفرش

كلذ«(؟!لهجلا؟*”ىرتشاولحرتفهيلعيلاوملالوزنبيذوأفناوريقلا

."لزنملا

."!ملاعهيقفيراوهرابجلادبعنبحمسلاهللاقيلجرو

نيسحل١نبدمحانبنسحل١هوورامعسلبارطأةنيدمو

نيتئامونيتسةنسدعبةيبادجأبهتيقلدقو.دايزيبأنبيسلبارطألا

داوقنمنايبظو«يغاوزلانايبظنبا("لوهوجحلانمافرصنم
نعةيبادجأبًاتوناحذخأناكويئامللابوقعيوبأمهنيبوينيبعمج.ةغاوز

هللاوسايقلامهلئاسميفنولوانتيهباحصأوهتعيشو«دمحأنيسحلانبإ

.قيفوتلاولوحلاهبومكحأوملعأ

.شهطقساريخلاههلوقىلا«ىرتشا»هلوقنم(١)

.ناريغصناضايبهيليوهمدقتيوخياذك),

.«لزنملا»هلوقىلا«ىرتشاوهلوقيليامشطقسأ(©)

.خيفاذك(4)

.؛انباحصأءاهقفةيمست»نمشلقناميهتنيانهىلا(5)
.١عموهلوقبسهلمكأفخيفضايبهيلي(١)
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لاآ٠١٠-

يناسارخلاليعامسإنبميهاربإىسيعيآةلاسر

ميحرلانمحرلاهللامسي

.ملسوهلالعودمحمانيبنىلعهللالص

و8
ها208ها10ب_ِمهيجهسا#7"

ىلانيملسملاةعامجويناسارخلاليعامسإنبميهاربإىسيعيبأنم

('لهأنماننيدلهأوبرغملالهأنمانناوخإىلااذهيباتكهغلبنم

الاهلإاليذلاهللامكيلا«دمحأينإفمكيلعمالس.دشرلاوحلا
يذلاميحرلارابلاٍةيَكهلوسرو؟؟”هدبعدمحمىلعيلصينأ""!”هلأسأووه

الإأريالوهيلعالإىلوتيالوهبالإىضرياليذلاهنيدلمكايإواناده

الاكلموميعنلاتانجهبقدصلاو«*!ءافولاىلعهببيثييذلاوهكرتىلع

ىومطلهتعاطفلاخنملروشلاوليولاواديأهدعبسّوبال0(ايعنولي

(")ىارتونباغتلانيبتيكلذدنعف؟"!هّيغوهتلالضيفىدامتوهسفن

.ىنسحلاباونسحأنيذلايزجيواولمعامباوءاسأنيذلايزجيللامعألا

خيشلاالكهيفامخّسنو.هفاشتكانيحناتيلاتلاناتقرولاهلناكيذلاطوطخملايفدجواممت(١)

عالّطإلليدياألالدابتدنعاههعايضلبقيرومرملادمحمنبرصانخيشلاويبرجلابوقعينبملاس
.يليامقيقحتلنيتثيدحلانيتخسنلانيتهىلعاندمتعاو.تارمةدعصنلاىلع

.دمحنانإو:س()

.هلأست:س(©)

.هدبعوهدمحمىلع:س)4( 

.هبءافولا:س(ه)

.ايعن:سنمطقس()

.هتناكم:س)( 
.هيغو:ننمطقس(/م)

.ىأرتت:س(4)

١١١



ىحهتعاطبلمعلوهنامألاوقدصلاوهدهعبءافولامكلوانلهللابهو

انسفنأومكيصون.ميركعساو«')كنإانبرنيحلاصلابمكايإوانقحلي
نمهنفهتامرحنممرحاموهقحميظعنممظعاموميظعلأهللاىوقتب

رمأنمءىشهللانامإعمهرضياليذلاظوفحملا("!نمألاوهفهللاىتي

رشعمايهللااوقتاف؟"!هرمألدادسلاونيقيلالهأناككلذكوةرخآلاوايندلا

هللانيدنإفميقتسملاهقيرط(*)ومكنيدملاعمومكسفنأيفنيسملسملا

سيل9و«*لهلبسهنّيبحضاونيبدودحم”بوسنمفورعمجلبأ")قحأ
كلذيفكشلاوءارملاوىمعلاومكايإوسانلانمدحأىلعتانعإهيف

فِا١١٠ءمعِ
ةنتفلاعوقومكلبقناكنم'"ةصبأدقفةريصبلاومزحلابوىوقتلابمكيلعو
يذلاىدهلاماوقونيدلادامعلكسمتلاب(''لاومزلكلذدنعفتلزننيح

دمحم('"!هيبنناسلىلع(!"هلصفوهباتكناهربيفهحضوأومهلهللاهنابأ

هعئارشوهبيهلوهرمأوهدوهعوهفوقحوهدودحو0*)هماكحأبأ١السلاهيلع

هللابالإةوقالوىتحلااومزلاوهللااوقتاف.")هللانعريبخلاهباتكواهلك

.كنا:ننمطقس(١)

.نيمألا:س(7)

.يذلا:سنمطقس)"١

.هرمأل:سنمطقس؛

.يف:سبتك«و»نمالدب9(

.وىدجأ:س()

.بوسنمدودحم:س(/)
.ةليبسةنيب:نت(/)

.و:ننمطقس(9)

.رصبأ:سنمطقس210

.اومزتلا:س(١)

.لصف:س(١١)
.هيبن:ننمطقس(٠)

.(معلص):س(4١)
.هماكحأف:س0"9)(

.هللانمريبخلاهباتكِِق:س(17)
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مكايإوانييجبنأوهتعاطللمعلامكلوانلهللابهو.'”ميظعلايلعلا

تضقنااذإمكايإوانافوتينأوقدصلاوءافولاىلعانايحأامةبيطةايح

؟!هتنجىلامكاياوانريصيىتحهنيدلةماقتسالاىلعانمايأتمرصتوانلاجا

.'"!ديمحيلوهنإهتمحرو

نم00(انءاسوانيلإغلبأرمأانل(*لاوركذفمكباحصأضعبانءاجو

ىدمهلاةمئأمهفالخونيملسملانيدلهأنممكلبق)كلهنم7كالم

ىلعوكلذىلعناعتسملاهللاف؛١٠الثدنعانكودأنيذلا(*!خياشملابنيملسملادنع

نيملسملانمىضرلاىلعهللاهمحرباهولادبع(11)ىضم.«"!نالكتلاهللا
مكدنعواندنعريخلالهأنمدحأهيلعمقنيالنيدلاىلعةماقتسالاو

مهمكحمكيفهمكحو('"ىدحلاةمئأنمىضمنّمةريسمكيفهتريس
هيلعمقنيالومهتريسورايخألانمىضمنمبرحبراحنميفهبرحو

نيديناكلباهبراسةريسيفالوهمسقمسقيفالوهمكحمكحيفدحأ

نميأرلالهأوءاهقفلاةرواشمونيملسملانيدوىقحلابمكدنعواندنعهللا

باهولأدبعوتىّتح٠مكلبقوانلقناكنعنيدل١فةريصبلاونيحلاصلا

.ميظعلايلعلا:ننمطقس0(

.ةبيطةايح:ننمطقس(؟)

.هتنحل:س0(

.ميمسس0

.ركذف:س)9(

.انلأسو:س00

.كالهنم؛سنمطقس07(

.«ىدهلا»هلوقىلا«كلهنم»هلوقنم(87١ص)ِشٍلقثيدحلادري)0

.خياشملاو:س5)

.اندنع:ننمطقس9(

.لاكتإلا:س(١)

همكحيف»:لوقيوهدعبامشرصتخيمث.؛«ىدمهلا»هلوقىلا«ىضموهلوقلبامِشِلقدري(١٠)

هلوقىلا«ىضمههلوقعبتيامشلقندقهباتكنم4١١صىلعو.(87١ص)«هنيدوهبرحو

.دعبايفرظنأ.«هللاهمحرهليبسلىضم»

١١١



ابأ(””انكردأدقو٠نوعجارهيلاانإوهللانِإف('!ةعساوةمحرهللاهمحر

ابأابوبحمهدعبنموخايشألانمهريغوبويأ؛*نب*لئاوبويأ
دمحلاوائيشهيلع؟"”نومقتنيال؟!هنعنوضارمهوليحرلانب؟"!نايفس
.هلل

حملامكدالبومكارقضعبىلعلمعتساانغلبايف«"”ناكدقو

نمدحأهيلعمقنيال(*!ةماقتسالاوةقيرطلاكلتىلعحمسلاناكف

لهوهبحاصةريسبمهيفريسيهمسقمسقِقالوهمكحمكِحقنيملسملإ

موقلا("للتبامث.هللاهمحرهليبسلىضممثهلبقةمئألانمىوقتلا

(١٠نيملاعلابرهللدمحلاونوعجارهيلإانإوهللانإف"كلذدعب

ىلاعتوكرابتهللاهدارأرمأل؟'"!مالسلاهيلعدمحم
(١١).ِ7١١).

ملعيلةنيبلنع“لايحأنميبحيوةنيب('")رعكلهنمكلهيلمهيف''"هلعف
انذيعينأ"'*!مكبروانبرهللا'؟لأسنفنيبذاكلاملعيلواوقدصنيذلاهللا

ةعضاوةمحر:ننمطقس(١) ا
.انأو:سو(4١١ص)ش(7)

.«هنعنوضاروهلوقىلا؛انكردأدقو»هلوقيليام(87١ص)شيفدري(©)

.بويأ:سنمطقس(4)
امفرعنالكلذلو.«نبهكلذدعبدازو«بويألئاو»بتكيرومرملارصانخيشلانأودي(9)

.(87١و4١١ص)«بويأنبلئاو»شبتكو.لصألاطوطخملايفابوتكمناك

ًابوبحمابأ:دعباميفًطلغبتكو.(164ص)نايفسابأابوبم:ش.نايفسنببوبحم:س()
.نايفسوبأبوبحم:ن.(187صاذك)نايفس

.(4٠١ص)نومقني:ش(٠)

.(اذخ-اذاص)١ةماقتسالا»هلوقىلا«ناكدقو»هلوقنمَّشهرصتخا)0

.(88١ص)«كلذدعبوهلوقىلا«لتبامث»هلوقليامشيفدري(9)

.«مالسلاهيلعدمحموهلوقسطقسأامكسهلمهافنيفضايبهيلي(١٠)

.هلعج:س(1)
.لع:س(١٠)

٠«يحنميحير»:لصألايف(١)

.(188ص)«نطب»هلوقىلا«لأسنف»هلوقنمشيفدري(٠)

.مكبرو:سنمطقس(١٠٠١)

١١



نيقتملابمكايإوانقحليىتحنطبامواهنمرهظامنتفلانممكايإو

حمسلايفوتالف.نوبغارانبرىلإانإونيدلاملاعماوفرعوهوقتانيذلا
نب؟"”فلخ«"ااولمعتساةيرقلاكلتباحصأنأ«ا'اانغلبهللاهمحر

انيلعزاجكلذزاجأنإباهولادبعىضركلذىلعاوطرتشاوحمسلا

ول"”نسحأيرمعلاذهناكف.هتاضرموهللاةعاطيفهتعاطةعاطلاوهلوق

كالهنمرمألامهبلزننيحنيملسملالوقاوفلاخو.مامإلااونذأتسا

(”"!ماماللكلذرمألا.هنذإ«”اريغب(*لالجرمهيلعاولمعتسافمهبحاص

مهيأرىلع”بقعتمامالايأر"ىلاعوجرلا؟'”بجيفمهيلعوهيذلا

ىلعاوماقتساولمهل؟©نسحيأرلااذهف.لعفيملءاشنإولعفءاشنإ

دبعىلإاوبتكمهيلعهولمعتسااملمهنأانيلإىهتناوانغلبهنكلو.اذه

كلذركنأكلذيفموقلا؟"”باتكهءاجاملفكلذيفهللاهمحرباهولا
ناكو.متعنصامبىضرأتسل:مهللاقفءابإلادشأمهيلعهابأومهيلع

هاوساماوعلخيوباهولادبعلوقلاوعيطيو''لاوعمسينأ('"مهليغبني

ةبجاوهتعاطوهتيالوومهيفهتريسنممهل!"!نابأاملهيأروهلوقىلااوهتنيو
:0:.(١"ب:

بوتيوعجريىتحرفاكلاضاندنعوهفهيلعىغب؟"أوهقاشنمفمهيلع

.(٠١هص)4فلخوهلوقىلا«انغلبوهلوقلبامِشقدري(٠)

.هنبا:سداز(؟)

.«نيملسملالوقنمونسحأ»:يلبامكنيفصنلاو(©)

.الجر:ننمطقس(4)

.ماماللكلِذٍقرمألاومامالانذاريغب:سس)©

.«ىلاعوجرلابجيف»هلوقنمالدبنيفضايبدجوي(9)
.بقعتيوهف:س_(7)

.نسحأ:س(/)
'.بوتكمءاجاملف:س(9)
.(8١ص)«عنصامموهلوقىلا«مهليغبني»هلوقلباممرصتخمشيفدري(١٠)

.اوعمتسي:ن(١١)

.رهظامب:س(١)
.دقف:س(١١)

»١



٠بُذ.٠.ب0

نيملسملاوهللاىٍل)0(عمجريوعيصوفلاخو0!”عنصاممهللارمعتسيو

.قلخامرشنممكايإوهللا"”انمصعمهتعامجو

هيبأةريسراس(*)هللاهظفح(*هنبإحلفأباهولادبعدعب"ناكمث

هيلعمقنيالةيعرلايفلدعو"!ةيوسلابمسقوةنسلاب«)لمعوهلبقنم
انغلباميف"لو!همسقمسقيفالوهمكح("!مكحيفمكلبقوانلبقدحأ

يأربلمعيةزئاجنيملسملاوءاهقفلاةرواشموعبتمهيأروعاطمهلوق
نوعلاهلأسنومكلوانل'"!هتايحبهللا'"اانعتمفهفلاخامكرتيونيملسملا

.(20قام:0ِ
مكفلخِيأرِِقلخدنمىلعركنأهيبأ)لانعلف.ربصلوىقحل|ىلع

0"فلاخفمهيلعكلذاوبونيملسملإنمهلقنموهوبأهركذأ

مكاياومهلا"لانرسفدقوناعتسملاهللاف"لمهيأرالإاوبأوهباحصأوفلخ

.(١)هيلع("نيملسملايأرانحضوواننيدملاعم

.ةقباسلاةحفصلايف١٠مقرةيشاحلاعجار(١)

.عجارت:س(7)

.ةمصِعِلق:س7(

.«هللاهظفحوهلوقىلا«ناكمث»هلوقيليام(88١ص)شيفدري(4)

.حلفأهنبا:س(9)

.(اذهص)ِشِقمالكلادري«مكحِقدهلوقىلا«لمعو»هلوقنم(١)

.ةاواسملاب:س(7/)

.اهمسقةمسق:س)0

.و:ننمطقس5,

.هلاهعتمف:س.(88١ص)شفاضيأاذك0.(

.انغلبو:س(11)

هلوقنمهدعبو؛مهيأر,هلوقىلا«فلخفلاخف»هلوقليامَّشلقدريبو.ضايبَنِِلقهيلي77١4

ص)يناسارخلاىسيعيبأةلاسرنعشلقناميهتنيكلذبو«نيملسملاههلوقىلا«انرسفدقو

.(اهه

لكلمحتاملدعمبسحاذهولصألاطوطخملانم+7صىلعدجوامانهيهتنينأحجري(٠©)

:ًاضايبةريخألاةقرولارهظيهو64صكرتخسانلانأاذهينعيوتادرفملانمةحفص

7١١







-.

عجارملاورداصملاسرهف

يشاوحلاوةمدقملاِقةروكذملا

م٠
هل6د0يح.هيص١هول_ور“

:ةيبرعلاعجارملاورداصملا.١

.(ةيبنجألاعجارملادنعثحبانيسوقنيبةروكذملاءامسألانع)

(م1777/ه170ت):ريثألانبا

/ه6/١١توريبأط.جربروتقيقحت:خيراتلاِفلماكلا

.م6

(مخحغخر5/ه68يتنسنيبهباتكفلأ):لقوحنبا

.م19778نديل١ط.سرماركقيقحت.ضرألاةروصباتك

(ما97-7/ه7١77ةنسهباتكفلأ»:هيذادرخنبا

ه576١نديل١ط.هيوجيدقيقحت.كلامملاوكلاسملا

مامدح/

(م1787-1787/ه181ت):ناكلخنبا

.سابعناسحاقيقحت.نامزلاءانبأءانثأونايعألاتايفو

.م١٠/ه4توريب

(م/40/ه0١77ت):دعسنبا

-1006١نديل.هريغوخّوتِمقيقحت.ريبكلاتاقبطلاباتك

.ما7١

١١٠



(م81/1/ه167ت):مكحلادبعنبا

.م1677نفاهوين.ىرتقيقحت.برغملاورصمحوتف

(م478-174/ه777ت):هبردبعنبا

54١ةرهاقلا.هريغونيمأدمحأقيقحت.ديرفلادقعلا

.ماكع“11460/ه77

(مرشاعلا/هعبارلانرقلايفشاع):ميدنلانبا

.م187/7-187/1جزبيل.لجولفقيقحت.تسرهفلاباتك

يراوحلانبدمحم(معساتلا/هثلاثلانرقلايفشاع):يراوحلاوبأ

.يضابألاينامُعلا

ريسفتيفةيافكلاغولبوةياغلاىهتنميفةيانغلازنكوةياريلا
دمحنبملاسقيقحت.ميركلازارقلاريسفتنمةياةئامسمخ

.م4/ه١٠"94توريب٠.يثراحلاديمحنبناملسنبا

ركبيبأنبىبحب(م١١١١/ه904ةنسدعبهباتكفلأ):ءايركزوبأ
.ينالجرولا

رادطوطخم/فوكاركطوطخم.ةمئألارابخأوةريسلاباتك

نيطوطخملالكقاروأىلاريشن)ح4078ةيرصملابتكلا

طوطخمىلامثالوأفوكاركطوطخمىلاوباتكللركذلكدنع

٠.بتكلاراد

(م57/ه7676ت):يناهفصألاجرفلاوبأ

ةرهاقلا.يعابسلايلعقيقحت.يناغألاباتك

.7ج.ماحا(/ه64

:سابعناسحإ

.(9557١٠)توريب.جراوخلارعش

٠7



نبا(م77وأ174/ه376وأ277ت):هللانيدلرصانلادمحأ

نيسحلانبىبجي

.جنوُليِداَمقيقحت.ىدرلابنتجاوىدهلاعبتانملةاجنلاباتك
.(عبطلاتحت)نِدابسيف.“0٠ةيمالسالاتاروشنملا

(م66١1/ه060وحنت):يسيردألا

:هريغويشابموبقيقحت:قافألاقارتخاِققاتشملاةهزنباتك

١٠حج١٠يلوباين

نبسايإنبدمحمنبديزيايركزوبأ(م446/ه334ت):ىدزألا
:مساقلا

٠ما457//ه17/ما/ةرهاقلا.ةبيبحيلعقيقحن.لصوملاخيرات

وبأ(مرشععبارلا/هنماثلانرقلليناثلافصنلايفشاع):يداربلا

٠ميهاربانبمساقلا

هباتكنمضيبلاطرامعقيقحت.انباحصأبتكدييقتاهيفةلاسر

رئازجلا.744-١781ص؟ج«ةيمالكلاجراوخلاءارا»

.ماكالأ/ه78٠

(هقيرب)

.دمحمنبنيرقم(م٠٠"/ه544هباتكمتأ):يروطغبلا

بوقعينبملاسدنعروصم)غلاوطوطخم.ةسوفنريسباتك
ميقرتلا).م1908-1904/ه414خسن.(يبرجلا

.(تاحفصلاب

)م4/ه٠7#96ت):ظحاحلا

ةرهاقلا.لطيبودنسلانسحقيقحت:نييبتلاونايبلاباتك

.7١ج.ماف/ه0

١7١١



رهاطوبأ(م٠١“؛4وأ774١/ه750وأ7“٠ت):لطابخلا

.ىسومنبليعامسا

:ماه/هه٠.بةرهاقلا.ةيرجحْط.تاريخارطانق

حجو

:يلاطيجلا

.ةيادرغ.رمعنبنامحرلادبعيلكبقيقحت.مالسالادعاوق

.ج!م١7١٠/ه5

(ماحح/ه١1م8ت):باهولادبعىنسحسح

ه1797١سنوت.ةيسنوتلاةيقيرفإبةيبرعلاةراضحلانعتاقرو

.١ج.ماحالا/

(م8064-0896/ه140ت):طايخنبةفيلخ

.١ج.م١٠/

474١/ه1745و194464رئازجلا.رئازجلايفحالصالامالعا:زوُبد

:جام١م/ه4978٠ةنيطنسقوم٠و

-437١/ه1784-1787ةرهاقلا.ريبكلابرغملاخيرات:ْزوُبَد

.جام"86

نبدمحأسابعلاوبأ(م1777-١1770/ه4770وحنت):ينيجردلا

.ديعس

ةنيطنسق.يالطميهارباقيقحت.برغملابخئاشملاتاقبط

.ج؟.(ماحا(/ه44)

فو



نرقلايفشاعلوهجمفلؤمل؛ةيبهولاخويشلاضعبءامسأركذ

رظنأ)يخامشلاريسعمعبط.مرشعثلاثلا/هعباسلا

-0/88ص(همساتحت 097.

/هيناثلانرقلليناثلافصنللاِفشاع):يرصبلابيبحنبعيبرلا

(منماثلا

/ه٠576ت١)ينالجرولابيترتيف.دنسملاوأحيحصلاعماجلا

.١ط.يملاسلاديمحنبهللادبعقيقحت.(م64-769١1

.ج46م1470/ه1744ةرهاقلا

(لاطنزور)
:يوازلا

.ماححم/ه9/88١برغلاسلبارط.ةيبيللانادلبلامجعم

.نيكزس

نبنامثعرمعوبأ(مرشعيناثلا/هسداسلانرقلايفشاع):يفوُسلا

.ينغراملاهفيلخ

ميقرتلا).ناشحلاطوطخم.ةيضابألاقرفضعبيفةلاسر
.(تاحفصلاب

دبعنبديعسنبدمحأسابعلاوبأ(م1077/ه478ت):يخاّمشلا

.يرماعلاينرفيلادحاولا

.مامغا/ه196ةرهاقلا.ةيرجحط.ريسلاباتك

(ستراوش)
(م77/ه1ت):يربطلا

م1401-18ا7/4نديل.هيوجيدقيقحت.كولملاولسرلاخيرات

7"



:رمعمىجبيلع

ميدقلايفتالاقملاباتكدنعةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا

.م1476/ه145ةرهاقلا.ثيدحلاو

:رمعمىيحيىلع

.خيراتلابكوميفةيضابالا
/ه84١ةرهاقلا.يضابالابهذملاةأشن.١ةقلحلا

.م64

م14764/ه17/846ةرهاقلا.ايبيليفةيضابألا.؟ةقلحلا

.ج"

/ه86١توريب.سنوتيفةيضابالا.“ةقلحلا

.م7

/ه4ةرهاقلا.رئازجلافةيضابالا.4ةقلحلا

م١١

.هللالضفنبدمحأ(م19449/ه7449ت):يرمعلا

.يارسوبقبوططوطحم.راصمألاكلاممِراصبألاكلاسم

بتكفايل:مجندمحموسابعناسحادنعهنمعبطمركذن)

.(م68١/ه198م8يزاغنب.ريسلاوخيراتلا

م8/ه7١7وحنت):رفعجنبةمادق

باتكعمعبط)هيوجيدّقيقحتةباتكلاةعنصوجارخلاباتك

م84549١نديل.(هبذادرخنبا

نرقلايفشاعلوهجمفلؤمل:ةمألارابخألعماجلاةمغلافشك
.947خيراتةيرهاطلاطوطخم.مرشعنماثلا/هرشعيناثلا

.(تاحفصلابميقرتلا١

7"



(م451/ه760ت):يدنكلا

م1٠١؟١/متوريب.تكقيقحت.ةاضقلاباتكوةالولاباتك

(يكستيول)

)م501/ه06هباتكفلأ):يدوعسملا

م1977توريب.اللبقيقحن.رهوجلانداعموبهذلاجورم

:اهدعبامو

(محم/ه7/8ت):يسدقملا

نديل.هيوجيدقيقحت:ميلاقألاةفرعمِميساقتلانسحأ

.مامال

(يمانلا)

(طون)

)م9976١7وم51-١17/ه١و٠نيبت):ينادمهلا

ه1785ةرهاقلا.عوكألاىلعنبدمحمقيقحت.ليلكألاباتك

١ج.م١١٠/

نبفسويبوقعيوبأ(م76١١-174١/ه576ت):ينالجرولا

.يتاردسلاميهاربا

قيقحتلليلدلارونبليبسلايغابللوقعلالهألليلدلاباتك

/ه7١١ةرهاقلا.ةيرجحط.قدصلاوناهربلابقحلابهذم

جامامغتك-اهغمغ

نبدمحمنبمساقلانبا(م1684/ه١١١٠ت):نيسحلانبىيجي

.يلع

حاتفلادبعديعسقيقحت.يناميلارطقلارابخأيفينامألاةياغ

.١ج.ماححم/ه8١م8ةرهاقلا.روشاع

"7و



:حضاونبىبجبيبأنبدمحأ)ممكغخخحاا/ه1/4ت):يبوقعيلا

.م1847نديل.؟ط.هيوجيدقيقحت.نادلبلاباتك

اتعنعطصنكلععلنعمصقتفلتعم502هانعصسئولتتعسعصعتت11(ع-

2101.

1514101101,طاف-110156آاعو11م:2دعئ.1نمممدنلتعطلقامم-

1131701065065016لان080167لغو1س5200311100

1282زانكوا»م4806,1600.,192316:02:82.

طالخا[1,حسع1ئطملنادبخذل656تاماممهلدعس11800501580م5

[2201لوتأطمطعملمانتصقلها5عصناتع155010165,

.5.63-87,1970

1080105010165:0625نك)0(ةل-158لنرندط),20011811005هآدع

ان01761:511رهآ1ن0رث8ةعانلاوبهآتاك,811087,861-01-
.720241392,02127

16111511(120052,1:آندعطتممتوانتع16118.1080116طهك-كرندت

ل»مطان»]-مطادومطتمل2ك-512081

467[1نع151810065065لوالع1934,85,
.59-76

1:0655و1115101605,ط10ع:ةصاتعكءآ15801165801100015165-
٠ت/2ططلاعولعاس»تتواسسعلسن11010لين111/١جينكال8,5

.1-134.5,1961-2,0316012123

1580116:065ل6ئو)دطحتدطنلمممطعم,8طنعتقتد11150176

.0-5.51,13,19711/10001816

06و:تاناطعلالح1580نروب500600860هع15افسبم10م

.0-5.648,1971,130.3

110111,خاطعهعاأب0طفتمللعب»لعتداعمعضصوطعم501006

20711261160160700[نطعم18ل60261(,12:

.99-168.5,1971,47151800

002:0625ءامطصيعطع250010ن1طءسصعمب01060انهم(160-
650122:11015120150026060260؟0026لنعاعدانمعر0067

.1.10,19733000,25510160011601811511506

71١١



ذتنم2دصق116(فطمنوسعدمعمعمقهآةاسئانص 105111111
8,51018175010دفاعمتم©2403:26018-12,

.197010

١50111117دصععاع|مطنع108كناعم210:02.١0طناصان6
مصغامععطلك2نت652000006

170016102265ة2طفتأب2000.10155

٠01706761110)

66:1021,51:726111يطنعطتعلعق2ةتطاكعطعم5طاطنسمك,1.50,
.19671.6100

لإ
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مالسنباباتكىلعيشاوحلايف

80
هلوملرببالهنجا7“

.تاطوطخملاخسانومالسنباباتكطوطخم:خ

.ةمكألارابخأوةريسلانباتكِينالجرولاءايركزوبأ:ز
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©د.ممم.م...م.م...تت...لا.لليللال.ةملقملا

9.الملللييليلتالاالةؤاتبوصضنلانومضم

١٠لليتيم.م.م.تت...تم.م...ا.لل.م.اللاللللللالصللاةدحو

4فلؤملا

©اثمتلييتلتلتاتيتللتلاااالااطوطخملا

©الايتم.لتتمم.مم.م...يي.........قيقحتلا

4مالسنباباتكنعةلوقنملايخامشلاتاداهشتسايفقحلم

17ييتيتتيتامالسنباباتك

“9ياللااللالالالا«...نيدلاعئارشومالسإلاءدبهيفباتك»-١

اللاالر«ناسحإلاٌوزِعلاومالسإلاوناميإلاريسفتيفءاجامباب»-"

أمهاااا«...ءاملعلاوءاهقفلانموكنيدعئارشامكلليقاذاو»-

ضعبلئاضفيف4 الاااااا....ةباحصلا

مقايياتيتتااالا..اهريغوةرواشملايف8

مكااااااااا«...يراصنألاتباثنبةميزخنيداننيدو٠-

1الاانااا«...ٍةيَكينلاباحصأنمةعامجلانيداننيدو»-١

7.«ةعامجلانيدوهيذلاهللانيدريسفتنمرثألايفءاجامباب»-8

اا«ةءاربلاوةيالولاونيدلاعئارشريسفت٠-4

مإنمحرلادبعنبباهولادبعاهببتكةلاسرةعيرشهذهو»٠-٠
١٠الا..م.م..م....م م...يي«سلبارطألهأىلاترّهات

..باتكلالهأوثيدحلالهأيف-١١ 4١٠ااا...
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١١١«...هبهللانيدنيذلااننيداذهف- ١

مامإلايف٠١ اااااايّتملاويضاقلاو ٠“ااا

7١١..«مهعابتأوةربابجلاوكولملانمةعامجلانيدلنيفلاخملاريسفت»-

٠١7٠اللتيتيللالالالا(ةتسلافالخإةصق»

اتيتا6«نافعنبنامثعةيالورمأ١- ٠#7ااا
719٠اال64...اننيدمهبنعيورننيذلاانتمئأوانئاهقفةيمستنمو»-7١١

٠"الااااا«...مهراصمأءاهقفونيملسملاخياشمءالؤهف»-8

94١...«برغملابةربابجلاىلعمهروهظوانتمثأجورخةيمستنمو١-4٠
9١.....ءربربلالئاضفيفيكيبنلانعرثألايفءاجامباب»

044١.. ناوريقلاوسلبارطأيفةربابجلاىلعنيملسملاروهظيفءاجام

اهيلاوحوناوريقلاةنيدمب...مهئاملعوانباحصأءاهقفةيمست»>-٠

ةنيدميفو» ١٠الاالااالاالالااال4...سلبارطا

١١٠........«يناسارخلاليعامسانبميهارباىسيعيبأةلاسر»-١
اةيبرعلاعجارملاورداصملا

االاااا...ةيبنجألاعجارملا

القاااللا.لومرلاسرهف
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