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ميحرلانمرلاهللامسب

جاصلابراتخيتلاةليضفلةمدتم

انقالخأبذهو«مالسالابانلومعرونيذلاهللدمحلا

ريسنمرطسابانكولسنسحوءمايصلاوةالصلاب
تناكنمىلعمالسلاوةالصلاوءمالعألاهلسروهئايبنأ

:ىلاعتلاقفءهبیسأتیایدهو«هبءاضتسيًارونهتريس
هلآىلعوء(١)(ةنسحةوسأهللالوسريفمكلناكدقل)

‹يدتقملامعناوناكفاوصلخأواوقدصنيذلاهباحصأو

:دعبو‹ىسأتيالاثمىلعأو

ءحورلاىلعةداملاهيفتغطيذلارصعلااذهيفف

اهءاروسوفنلاتعرهفءلغاشلالغشلايهاهماطحو
هلينللمعلاوهيفريكفتلابقحأوه|عتضرعأو

ءةيحورلاةنينأمطلاوةيدبألاةداعسلاىهوهليصحتو
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ىلوتساف«بالخلاةيندملاقيرباهيفمعيتلاةنوآلاهذهين

لئاسوهثبتابترثأتدقوءلوقعلاوسوفنلاىلع
دقوةيرصبلاوةيعمسلااهتالآفلتخمبةيداملامالعإلا

عيجاهرطخمعوءاهرثأمظعوءامهتاقلحتمكحأ

اهلسرتيتلااهجاربمومسنمهثبتاب«عمتجملاحئارش
عمتجملاحبصأفءانميعواللايفرقتستوءانراكفأوزغتل

نماہتاھیجوتبسحكرحتتىمدهبشهحئارشفلتخمب
لوقعلابلسيفيلأتنمهبتمكحأ(براتسءارو

ةيفخةينويهصديأاهتريسمءارونألكلذ
.دیعبنماہتاجوملسرت

مهدلصيو‹مهبريسنيابمعفملابرهكملاوجلااذهيل
ينيدلامهبجاومهيسنيو‹ةالصلانعوهللاركذنع

ء‹ةاجنلاءيطاشنعنعاوفرحتافيعامتجإلاو

هللاهمحلأنمىلعاديكأبجيقدحملارطخلااذهيفلوقأ
قدحملارطخلااذهىدصتينألالضلانمهظفحودشرلا
تاءارغإلاكلتيزاويابفقثملاابابشةصاخءةمالاب
ىلإيعولادريو؛موقعيرؤيابتاياعدلاو

هيلإمهاعمهفرصيو«مهكولسنمريغيو«مهسوشن
۸



ةيلوؤسمكلتءنوهجوتمةكلهملاهتياهنىلإونورث
ظعولاةنامألنيلمحتملاةبقريفىلوألاةجردلابقلعتت

.تابسانملايفتاعمتجملاوءدجاسملايفداشرإلاو

ةينيدةفاقثفقثملابابشلاىلعةيناثلاةجردلابو

مملًايهتتنيحءةيمالسإلادهاعملانمجرتنممةيقالخأ
‹؛عمتجملايفيقالحخألاوينيدلايعولاثبلصرف
دسلاكلذدصلفيقثتلاوةيعوتلالعشمنولمحيف
.دحلملايفاقثلاوزغلانمفراجلا

تابيتكفيلأتنمًاريخأعاشورهظامليبقلااذهنمو

عوضوملاةروصحمءمعفنلاةميظعمجحلاةريغصلئاسرو

.حضاولهسبولسيف

دوعسمذاتسألاهزربآوء؛هققحامليبقلااذهنمو

ينتازلافلينبناليسعيبرلايبأريسنمديعسجاحلا

تناكثيحقيفوتلالماكقفودقهنأدهشأفءهباوبأو

۹



اذهةمألاهذهبابشمامأعضينأرمثملاهلمعةروكاب

ء؛نيداجنيصلخءالعفيلأتنمسيفنلافلؤلا

داحإلابحسدعباهلصتمءةيقنةيفاصمهسوفنو
ء‹مالسأإلارونبتعبشتسوفن؛رحاسلاةيناملاقيربو
ققحلملاراتخاف‹ةرهاطلامهحاورأيفعشيهللابنيقيلاو

نظيناونعلارهاظبىفتكانمف«نايلسعيبرلايبأريس

وهاكءاظعمجارتنعةرابعفيلأتلانأدجيهنأ

(ققحملالاق|ك)هلوانتهللاهحرفلؤملانكل«ردابتل

.كولسيأةريسعمجوهوريسلاةملكليلصألاىنعلا

مامفلؤملااهعضي؛ةحضاوةروصنعةرابعفلؤملاف

راوطأيفملسملليقيقحلاكولسلانمءيراقلا

قيرطللايحاجذومنناكف؛هكولسجهانمو«هتايح
ثيداحأوءةيلاغمكحنمهعمجابحضاولاميقتسملا

ةرخآلايفةاجنلاناضدارأنلءةيلاعلاثمأوءةيوبن
يفرارقتسإلاو«سفنلايفةنينأمطلاوءايندلايفةداعسلاو

.اهقيبطتبمزتلااذإةايحلا

همزتلينأبجيابيملعلابناجلافلؤملالوانتدقف
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ایفقیقحتنممکحیوأ‹هيتفيوأهملعينموحنماعلا

صالخإوءلذياےحصنوالصيحمو‹عمجي.

.نيجانلاءالعلافاصميهلعجيلمعلايئ

ءبلطلاصلخأنإهلهللاهدعأامنيبدقفملعتملاامأ
ريغنمهتمأعفنو؛هسفننعلهجلايفنلهبلطناكو

.لاعتوأةاهابمدصق

ةراسخنممهبقعياموءوسلاءالعبناجلوانتاك

ريصبلاملاعلااهبنجتيلتافصنمهبنوزاتميامراهظإب

ء؛سانلاداسفنمهيفرهظامونامزلاركذمث

ًاشنامو‹نيدلانعمهضارعإوننسلانعمهفارحتاو

؛هتقفارمبعفاتنلاهتبحصبفرشللا‹تاعاطلاباستكا

لمعلايفهبغريامهلركذدقفلمعلابناجنمو

١۱



بسكيايفةعيرشلاماكحأايعارمءلالحلابسكلاو
.هللافوقحايدؤم٠|ےفادصتقم

غولبنعاهبةناعتسإلاعماهرورغوايندلانمرذحمث
.ةرخألايفةداعسوءايندلايةبيطةايحنممارللا

ءكولسلابادآوةلضافلاقالخألانمةلمجمث

لمعللانعفدياينيدًاعزاوانسوفنيثعبتةيحورةنقحو
.قيفوتلاهللابو«يوسلاكولسلاوحلاصلا

م1990سطسغأ0
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هلآودمحمانديسىلعهللاىلصو

باتگلايدبنيب2

:باتكلاميمصت7لوح(1)

ءاغتباعيبرلايبألريسلاباتكيتخسنتحفصتنيح

نا(لع)بوبمولصفميقطنمميمصتياهيلع

دوهعموهاکهلوهرخایسنیلخادتمولصتمهمالک

هيلعجسنوهباتکهيلعماقا ينهذولوططعيبرلا

نمباتکلاجارخإيفدهنمسيلفءرمآنمنکیاهم
ينمهألب«بسحفقاوسأللاثعبوثارتللًاءايحإ«فرلا»
ءةيرصعةءارقبميركلاءيراقلللمعلااذهمدقأنأ
ةيجهنمنمسانلاهفلأامويفاقثلارضاحلاحورلةمئالم

تدهتجاكلذلءةفرعملاكالهتساو‹يملعلالوانتلاف
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:يفباتكلامدقأنأ

اذهةيقطنموءباوبأىلعةلمتشم:ةثالثلوصن

نايبىلإلوألالصفلايفهللاهمحرخيشلافدي-

هفصوبءهليصحتوهبلطيداهتجإلاوءهتيمهأوءملعلا
يحالفلابزوفلاوايندلايفةاجنلاىلإدوقياحالس

نيوانعافتعضوباوبأةينايثىلإهمسقدقو«ىرخألا

هتافآنمريذحتلاو‹«هميلعتوهليصحتبادأوملعلا

نامزلارخآداسفنايبىلإيناثلالصفلايئفدو-

ءنيدلاتوموننسلاعايضنمنيبابيئهنيبابهلهآو
مهسفنأءالعلاكلاهتواهظوظحوايندلابسانلالاغتشاو
ملعلانعرابدإلاوءءاشللابحوةرهشلاودجملاىلع

نمالإ؛«هدحوهللاهجوهبداریيذلاحيحصلاعفانلا

كبرمحر

ادغيذلاهسفنملعلاعوضوموهنيلصفلانيبطبارلاف

٤\



‹ءالعتساورخافتنمءيونعملاويداملافرتللةليسو

نامزلارخآداسملحالصإوءانبةادأنوكينألدب

.هلهأو

بادالانمةلمجلوانتىلإثلاثلالصفلايفيهتنيو-

هليبسيفنوكيىتحاضيأملعلاعوضوملةمدخةقرفتملا

لبحوةمألاودرفلاحالصإلاعجانودغييكوةعورشللا

ىلعرويغصلملسملکلیرخأوايندمالسوةاجن

.هداعموهند

بيذهتوء«سفنلاحالصإيثابابرشعةسمخىلإهتمسقف
ءايندلاةنتفوءوغللبانتجاوةبوتنمءكولسلا
قحللراصتنإلالدبةريشعلاوةليبقللبصعتلاوءءاسنلاو
ركتملانعىهنلاوفورعملابرمألابادآو‹نيدلاو

ةلزعلانايبمث؛عمتجملاونيدلاةمدخلهترورضو
.مملاحمزاتيوسانلادسفينيحاهتيمهأولبءاهزاوجو

:ةيحهنملالوح(2)

يبأ«كلم»يفيسفنمحقأنأيلقحيأيردأتسل

نمهيفهتببصايجهنمابلاقهلذغتأنأوءهبتكايفعيبرلا



تسللوقأءنتمايفدرتلنيوانعوباوبأولوصف

امىلعةنامألاقحو‹يميداكألاجهنملاينرذعيأيردأ

؟الماسانلل

ميدقتىلعيصرحهيلاتبهذايفيلعفشييذلانأالإ
موقأوانرضاحبسانتةلحريخيفانخيش«ثاربم»
.لمشأةدئافومعأعفنءاغتبالوانتللاليهستجهنم

كلمامهو):نيتخسنىلعقيقحتلايفتدمتعادقف-

:(فطعلاب«ناورا»ذيمالتلارادةبيتكم

نبدمحمكلميهو:(أ)فرحلابامهادحإلزمر*

اسإاهبدجنملويلعبأنبميهارسيإ
ءدوسآربحبحضاويبرغمطخبتبتكانآالإءاهخسانل
غلب‹اضيألیقو»««لیقو»تارابعيرحربحاهللختي

نمةحفصنيرشعواتسةخسنلاهذهتاحفصددع

يفًارطس22ةحفصلارطسأددعو5×81ساقم

.طسوتلمل

خسننميهو:(ب)فرحلابةيناثلاةخسنللتزمرو
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ربحلااهللختيدوسأبحبحضاويبرغمطخبتبتك
‹مالعألاءاسأو«اضيأليق»وء«ليقو»تالكيفرحألا

نمةحفصنيعبرأهذهةطوطخملاتاحفصددعغلب

يفارطس18ةحفصلارطسأددعو15×21ساقم

.طسوتلا

اهريبعتةمالسيف(ب)نمنسحأ(ا)ةخسنلانأىلع

ةريثكتالكىلإباتكلاايانثيفترشأدقوءاهلاكو

تغلبتارقفولمجانايحأو٠.(ب)ةطوطخملانمطقست

.ةحفصلافصنةرم

ةمالسبمتينكيل(ب)ةطوطخمللخسانلانأاك

اهخسنيوأتالكدروينيحءلقنيايفهتحصوريبعتلا
دمتعأينلعجيذلارمألايباهعقولةاعارمنود

.خيشلاخسننم()ةخسنلاىلعاريثك

نمريباعتوأتالكنيتخسنلانتلتفضأينأىلع-

لخاداهتفاضإىلإةجاحلاتعدنيسوقنيباهدجتيدنع

اكءدوصقملاحضتيوىنعملاميقتسيىتحهسفننتلا



نيبةينآرقتایآوٹثیداحأنم«رسلا»ِدروامتجرخ

.اضيأنيسوقلا

تابقعموءيناعملاىلعقيلعتنمقيقحتلاةيلمعاهتضتقا

يتلامالعألاءاسألمجارتوءهلوقنوخيشلاءارآىلع

..باتكلارخآيفلب.ةحفصلاشمام

:فلؤملالوح(3)

ىلعملعت.يتازملافلخينبنابيلسعيبرلاوبأوه

ركبنبدمحمهللادبعوبأمامإلامهنموخئاشم

ملعلاذخأهنعوءةبازعلاماظنسسؤميناطسرفلا
ءةساردلايفهبابشوهابصمايأىضقدقفءةريسلاو

ءةنامألاغيلبتو«فيلأتلاوسيردتلاىلعاهدعبفكعيل

جهنمسانللنيبو«بالطلابجنأنماليجنوكف
انلكرتو‹ركذتلاوداشرألاسورديهلبسومالسإلا

.ةربسلاولوصألايففحتلااهنمةميقتافلؤم

\۸



٠يىلعيبأخيشلاىلعارقدق»هنأينيجردلاانليوريو

ًاغلبمكلذيفغلبورظنلاو«لوصألاملعهيلعنقتأو

ءاهقفىلععورفلاملعاهبًارقيلةبرجىلإلقتنامث
يبأوحلاصيآنبنالسيودمحميب«نساریينب

مهافاوفیینبرکبوبآو«سنویوءایرکزوءءايركز
مثءاہترشابمنمادبنودجیالبابسأبملاغتشاتقويئ
يأ)هدحواذهلثمعدننأانليغبنيال:مهنيبايفاولاق
ءانيلإدصاقهنأانملعدقوءةءارقلانمالطاع(عيبرلاابأ

وهالفمويدعبامویهلدعقننكل«دصقيفانملعو
انغرفتانلاغشأتغرفتاذإفءانلاغشأالو«لطعتي
.(1)ريخىلعناکفًامويمهيلعارقيراصفانبحاصل

عاونأبةلفاحةبتكموءةخاشلاملعلاممقنمةمق»وهف

ملعلاةلمحنمنكيملهنأىلعةلقنتمةيحءفراعللا

مفنوكينأنودمهريغءارآنولمحينيذلانيدماجلا
داكتاليتلاةيعاولاةظفاحلاعمبهودقللبيأر

ةرببخةربيصبوءءايشألاقئاقحىلإًاذافنًاركف«ىستت
لكسرد؛هقفلاولوصألابالاعناك.ماكحألاعقاومب

قيقحتءينيجردلادحأسابعلايبافيلأتبرغلابخثاشملاتاقبطبتاتکنع(1)

.192,191صلوألاء0.يالطميهاراذاتسألل
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الن‹مهقافونارقألاعيمجزبىتحهديهيلإتلصوام

.«ىوتفلاو

بحوعضاوتوءنيلوةحاسوميركقلخاذناكو

ىلعاوعمزأنيحهبالطنماضعبقفاردقف‹نينمؤملل

راسوءةساردلانممهئاهتنادعبمهناطوأىلإليحرلا
متلصواذإَفاوضما»:مهاصوأوةفاسممهعم
اهولبقتستنأايندلاومكايإفءهللاءاشنإمكلزانم

الفاهربدتسانمونمناف؛مکهوجوب

‹روازتلاوةحيصنلاوةفلألابمكيلعوءهنمذخأتنأدب

مكايإو«سانلارومأومكايإوءركذلاسلاجمظفحو
.(مالسلاومكتوعدلهأنممكيلعدرينميفريصقتلاو

مهناطوأىلإةدوعلابالطلانمةفئاطدارنحو

نمةيافكلاهيفاماوذخأمغنيدقتعم

مل‹مهملعلاكتسإلبتكلاىلعداتعإلانوصعيطتسي
نأركبابأةمالعلاىصوأوعيبرلاوبأخيشلاملضري
ىلإلاحلاهذهىلعمتعجرنإمكنأ:مهلوقي

نمفنعأسيلوءادمعمالسإلاكرتنمكمتنأفمكلهأ

۲۰



هكلمتيوأیضرينمىلعاخيبوتةرابعلاهذه

هبلصياملئاسولانمكلمدقهنأبسحيفءرورغلا

.()«لا|كلابلطىلعاضيرحتدشأالوءةياغلا

يفانلیوردقفرکبيبأنبییایركزوبآخيشلاامأ
ىلإ‹(هسوفن)لبجلانملقتناخيشلا»نأ«هريس»
نماناويدمحلنودينأاوبلطذيمالتلانإمث«(تسلومت)

اليوطارهداوڻکمف«كلذبملمعنيملفءهعضووهيأت

افءبلطلايفاوحلأفمحلىبأيوهوكلذىلعهنودواري
.هرکىلعكلذىلإمهباجأوملمعنأىتحلاز

ةعامجنأايؤرىأر(2)ميهاربإنبميهاربإنإمث
هنماوعزتف؛هردصاوبقتفعيبرلاابأخيشلااوذخأذيمالتلا

هقلقأوكلذهلاهنمهبتنا(لف«لسعنمنيتعصق

معنصينألبقةلجعنعتوميهنأخيشلابنظىتح
.ائیش

رعمنعلأسف(اذهميهاربإ)سباقىلإىضمو

ينةيضابإلا»هباتكنمءرمعمىييلعلصوصنيهنيسوقنيبيتلالوقنلا(1)
`.140,135ص.توریبايسةعبطم«سنوت
صء2ءزجلا«ينيجردلاتاقبطينهرابخأدجنعيبرلايبآةذمالتدحأ(2)
3
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موقذألجرنعهلأسهآرالف٠هلععلطافءايؤرلا

لاقفلسعنمنیتعصقهنماوجرختسافهردصنوبقني

.لامبحاصبسيل:ميهاربإهللاقفءاهركلامل

ملعلاهنمجرختسيفءاملاعناكنا«ربتعملاهللاقف
.كاذ:هللاقاهرك

ربخمهربخأفةذمالتلاوخيشلاىلإميهاربإعجرف
بلطلايفخيشلاىلعاوحلأفءاهنأشنمناكاموايؤرلا

ىلعاوقرتفافاحاولأهتذمالتريبكذخأف«لئاسملاميظنتيئ

نمانونفمحلمظندقوء؛هسلجمينمماقاذإفءهفيلأت

هنماوعمسابسحهسلجميفزاجاملكنوفلؤي«ملعلا
ءةربيثكًاحاولأاوفلأدقوءهسلاجمنماريثكاوضفتساالف

اهلكاحاولأطقسأمهنمةفئاطفءهيلعاهوضرعفاهباوتأ

اهوضرعمثءاهتبثأةفئاطوءاهنماريثكطقسأةفئاطو

ءحاولألاهيلعنوضرعيانامزاوثكموءةرمدعبةرمهيلع
اناکفءاهنيودتبرمأواهققحىتحءاهنمديزيوصقني
.يناثلايناثللو«لوألاامھدحأللاقينیرتفد

1



مثءهللاءاشام(تسلومت)يهتذمالتوخيشلاثكمو
يبأخيشلاىلعبتكلااوضرعاوناكوءاهنماوجرخ
.نیفرحالإاهيفدزيملف«(1)نيدرسنبدمحمهللادبع

الفءةيقبمهنمتيقبولبحلاىلإةذمالتلارئاسىضمو
ىلإاوعجرءلبحلانمةذمالتلاعوجرناوأناك

ىلإرابخألاتلصتاو«مهتنساهيفاوشكمف(تسلومت)
؛محلايتغادارأليفعنباجنمنأءهذيمالتوخيشلا

ىلإكلذكاوناكفءخيشلاىلإنسارهيونبكلذبتلسرأو
اوذخأةفئاطفءةالصلانممهغارفدنعءةودغمويتاذ

اوعمسذِإةءارقلايفدعباوذخأيمةفئاطوءةءارقلايف

‹حامرلابمهيلاةذمالتلاتردتبا«تسلومت)لوحةحيص

اودجوةحيصلااولصوالف«ضعبىلعمهضعبزاجف

اولتقو(تسلومت)لهاىلعةريغمليخيفليقعنباجنم
تبرهفءيجادنرلايريزهللاقيةذمالتلانمالجر

اومارت«راغلابابىلإاولصوالفءراغلاىلإةذمالتلا
‹مهفلخعيبرلاوبأخيشلاوءهيفاورجحناف

ءهيلعهللاةمحرهوحرجوهتوسكاوعزنوبرعلاهكردأف

1



هيفاولزنف..(ريتوت)هللاقيعضومىلإدعباولقتنامث

هيفىرجفءةبازعللىوأموالزنمراصیتحليلا

؛هربخیشفیتحءهللاهردفالحداهتجألاومزعلا

ريساوماقأوءننسلاهيفاويحأفںريخلايهركذعمسو

عيبرلاوبأاهيفيفوتىتحءةوعدلالهأنممهلبقناكنم

.()«نىجأمهنعوهنعهللایضرفلينب.ناےلس

.يرجه1ماع

:ريسلاباتكبهتيمستلوح(4)

عمج«ريسلا»ةملكنمةلهولوألنهذلاىلإردابتملانإ

مهرثامةياكحوءنيضاملارابخأوخيراتوهنإءةريس
ةمئألاريسنعفرعناكمېهتایحتابلقتو‹مهبقانمو

ريسوالشمركبيأنبیی ءايركزيلمهرابخأو
تنكتلق؛مهريغوينايسولاعيبرلايبأريسو‹ياشلا

لاونمىلعجسنينايلسعيبرلاابأانخيشدجأسينأدقتعأ
ةمئألارابخأمامأیندجأسينعأ؛تركذنيذلاكئلوأ

.خيراتباتكمامأةطاسببمهخيراتو

قیلعتوقيقحتركبيبأنبىيءايركزيبألمهرابخأوةمئألاريسباتكنع(1)

0188,187ص.عيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلاعبطءيبرعلاليعامسإ
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هريسبعيبرلاوبأاحندقف.كلذكنكيمعقاولانألإ

هفنصمنومضميف.اکایوبرتایقالخآایهقفیحنم

يحالطصإلاىنعملانعاحفصبرضدقهبينأكو

ينعيل(رابخأومجارت)ريسلاةملكنمدوهعللايخيراتلا

كولسلاوةقيرطلااه

نعهتتم

(16:نجلا)

خيشلانعاصاخاربخدجتداكتالكنكلمهنععمس

هبقانموهدلومركذكهمكحوهتاياورهنعلقنييذلا

نودمهتاینکرکذىلعطقفرصتقاهنآلبءالثمهلاحرتو

اشحيمحلةمجرتلايفينبعتأامملماكلامهمسإركذينأ

‹مجارتلاوخيراتلابتكنوطبيفمهئاسأنعومهنع

.اهررکتومهتاينكهباشتل

:لصيفءایرکزوبنمیہو



يرينمنبصيفءایرکزوباخیشلانآلع

ةئامونيرشعواعبرأتفلباهتدجوفهحئاصنوهلاوقأ
امم؛ةثالثلالوصفلايفباوبألالجىلععزوتتةلوقم

عيبرلايبأمسإبءيراقللهمدقأيذلاباتكلااذهنأ
يبأروكذملاهخيشلثارتوكلمالإهتقيقحيفوهنإ

.ريسلليرقفلادومعلاهفصوبلصيفءایرکز

يلوألابابلاحتفتسانيحعيبرلاابأنأكلذس
يميركلانآرقلانمةدحاوةيآركذب«ملعلابلط»

ةرشعوءنوملعتالمتنكنإ»ركذلالهألاؤسبجاو
‹؛هسفنضرخللملسوهيلعهللالصيبنلاثيداحأنم

ةنميهفنصلملاةدامىلعنميءايركزابأهخيشكرت

باوبألالجىلعىغطاعساوالاجمهلحسفنيحةلماش
نمةفلتخملاهتاهيجوتوهتاداشرإضرعل-تفلسأاك-

.روحملکيئتاظعومكحواياصو

الإسيلهرخآىلإهلوأنماذهريسلاباتكنأىلع#

٢۲



تحتماكحلاوءاملعلاهاوفأىلعلاوقأللةياورواضرع

:(ريسلا)هنأطقفايجهنملوقأنأءيراقلايلحمسيلف

بابيفنهالوأطقفًاعبرأركذلايآددعناكف(1)

ريغبلوقلانمريذحتلابابيىرخألاو«ملعلابلط
بابيفةريخألاوء«عباسلابابلايفىرخألاو«ملع

.ءاعدلا

ةتسملسوهيلعهللاىلصانلوسرثيداحأتغلبو(2)

بابيفةئالثوءلوألابابلايفةرشعءاثيدحرشع
يفرخآو«صالخإلابابيرخآوءامبادآوةحيصنلا
نمربخألابابلايهدروأرخألاوءاعدلاباب

.رسلا

ةلوقمبسناکرکذاھیفةصقیورو(3)
بابِفلوألا‹مالسلاوةالصلاانينىلعو|يیلعىسيعل

نمیرخآةلمجو»بابيفىرخألاو«تافآملعللنإو»
.(ملاعلابادآ

Y۷



‹؛باطخلانبرمعلاهنمةعبرأو«سابعنيإلةلوقم
بلاطيآنبيلعلةدحاووءرمعنبهللادبعلةدحاوو

(«ةباحصلالإبسني»هنعلاقلجرلاهبسنةدحاوو

يلديلجونامنبهللادبعدمحميبأللاجملاحسفيو(5)

.ةلوقمبهنعهللايضرديزنبرباجرفظو.نيتلوقمب

يناشبهصخدقءايركزىجاأخيشلا«نكلو7
.تالوقم

الغيرزحخوبآو؛نالسيودمحموبناخيشلاامأو)8(

دجتسوءةدحاوةلوقمبالإامهرثؤيملف«بويآنبا

.نتلاشماوہباعيمجكئلوأمجارت

ةحوتفماهكرتفةلوقم(46)نوصعبرأوتسامأ(9)

Y۸



٠ءیضمنمعلی‹ءالعلانعليقفةداميفدرتةمهبمو

..نعركدواضياليفوريغلاف

ريسلاتالوقمعيزوتليطيطختلالكيلاوهاذه
كلمدقيء(218)ةلوقميتئاموةرشعينامثيفممجتتل

ةيسفنةيوبرتتاداشرإوتاظععومجماهيف

تابثلاوةقيرطلاموزلوءاهتيكزتوسفنلاحالصأإل

.اهيلع

وبأوهنيأو:ءيراقلايزيزعءاذهدعبلأستنأكل

ىلعبقعيوأ«ىنعمىلعقلعيوهال«هريسنمعيبرلا
محلىلخنمتاياورىلعوأ؛هخشءارآنميار

بايغلااذهنعهبتاعتوكلذنعهلأستنأكلءلاجللا
.لماكلا

ينألضارتعالااذهةهاجومغربكعمفلتخأفانأامأ
:بسحأايفهيفناعفشتنيتنثالجأنمميبرلاابأربكأ

۲۹



هريستاياوريفاهمزتلإىتلاةيملعلاةنامألاكلت

؛هعوننمابيرغایرحتهبحاصللاقملکةبسنیرحتنيح
«لاق»ةدامليجستنمرتفيملولميملءابيجعامازتلإو

نعليقوءاضيألاقوءليفنيبامةرمةرشعينا

.ةدحاوهذه

يقيقحلايملعلاعضاوتلاكلذيهفىرخألاامأ

ملثیحء؛تاذلابفنصملااذهيفالعفىلحتيذلا

ًاديجاذهملعت؛ًابيقعتوأوأايأرهلركذيًاتفي

ایفییجیءایرکزویاهلمجرتالدوعتنیحيخ_

نمهيلعاوحلأامهتبلطلبجتسيملهنأنمكلهتمدق
محلبتكيلديهجدهجدعبالإفينصتلاوفيلأتلابلط
مهنيذللاريسوأىدحلاهخسنيفنأمرجال؛احاولا

لجأنم.«هريس»يباندوعامرارغلع؛نوبهريمہرل

املایًاياجسىهف»ًامارتحإوًارابكإيماحأنأترثآكلذ
۱.(ایاجسنم

جاردإءىراقلايخأكيلعتحرتقاولاذامنآلاو

لخداملااذهيفعسوتلانمءيشبلصيفءايركزيبأةمجرت

۳۰



نعهلازييتو«عيبرلاريسبرئأتسملايلعفلاهدوجولارابتعإ

ءاملعنمهللاهحرروسميبآنبلصيفءایرکزوبأوه
‹ىعرموادرومبيطلا»(ه400)350 ةنماثلاةقبطلا

اربخدومحملا«ءاراثآوانيعكرابملاءاعرفوالصأميركلا

ىانبألاهثروأوءابآلادجحمأنعدجملاثروءلرابخأو

ةرجشمهفءءانفلامويىلإىنفيالادلمهيفهاقبأو

تركذنإءءاسلايفاهعرفوتباثاهلصأنأل.نيدلا
نيصلخملاتركذنإوءزربملاناكملعلاةبلحيفقابسلا
همرکوهعرونعامزرحأاهرسأبريخلالاصخلهتدجو

رابج)يومناونيِإلماعابر»هنأينيجردلاهنعيكحيف
ةيقت)ماعطإبمهلباقوءماركإلابههابشأو(طلستم
هلثمماعطإبعربتكلذنمائيشلعفاذإف(ةارادمو

ةيناشلاوءةمرحللءاقبإوضرعللةياقوىلوألافءةبازعلل
اعرزثرحنم:لوقيهنأىلع«ىلوألانعًاريفكت

ةربابجلاهمعطأوءهنجعو؛هنحطو؛هسردو؛هدصحو

؛باوشثلانمظح|ييلكلفءءايلوألاهمعطأنمةلزنمب

۳۹



.«رخلايفيوراکهللادنعبتكيامهالكو

ارسمهتناعإوهتبلطبلصيفايركزيبأمامتهانعامأ
مهيلعهقافنإبمهجرحياليكوةهجنملمعللاصالخإ
هللاةمحر»ناكهنأىنيجردلاهنعيوريف«ىرخأةهجنم

يفمهاردلالعجيو«مهاردلابريناندلافرصيهيلع
‹ةذمالتلاحاولأيناهقلعيمثءررصلاو«سيطارقلا

ذيملتلانيباهلعجابرو«مهرتافدةيعوأيفاهلعجيبرو

يئةبغرهنمكلذلكوءنورعشيالمهو«هبايثنيبو
عطقناهللاهمحرءايركزوبأتامالفءةقدصلاناتك

نإهنأاوملعفكلذنمهنوداتعياوناكامةذمالتلانع

.«كلذاوققحتوءءايركزوبأكلذلعفيناك

نإفعرشلانوؤشوملعلايفهبعكولعوههقفنعامأ
ركبيبأنع»هغلبءايركزايأنأفيضيينيجردلا
الو؛روهظيئالوعافديئانسل:لوقيناكهنأيغاوزلا

عييضتلبئاساننامزنكلوارشيفالو؛ناتکيئ

نيدلانمهجوبئاسلانأينعيالو«قحلابمايقلاسانلا

:كلذهنعهغلبامءايركزوبأخيشلالاقف«سماخ

رمألاوهوناتكلا:ةعبرأنيدلاكلاسمنأهوربخأ

1



مثءةكمبملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلقباسلا
مثءداهحجلابرمأنأهدعبمثءةنيدملابهلاحكروهظلا
صاعلانبإمكحبنيضارلانيورهنلالهأعافدكعافدلا

هللايضرلالبيبأكءءارشلامث«سيقنبهللادبعو
نمءىشبكسمتلااولاحتسألهلهأواننامزاوأرولفءهنع

۱.(1)«نيدلا

نعرثامهريسيئرکبيآنبییحیءایرکزوبآدرویو
اذإ»:لاقهنأءايركزيبأنعانغلب»:هلوقكمكحو

طحقاذإوء؛ماعطنمةضبقبةنجلالانتضرألاتطحق

دشأمالسإلاطحقوءلاقتقحةملكبةنحلالانتمالسإلا

ءاذهاننامزيفامهالكاعمتجادقو‹ماعطلاطحقنم

الوملکتنفيكانملعام:لاقهنآءايركزيبأنعانغلبو

يفربصلاوملحلاوملعلانمهغلبامعم«تكسنفيك

ىتحءهلهأيفنيدلاةبرغوءنتفلادادتشال)نيدلارومأ

ادحأنأول:اولاقدقوءةوعدلايفةمكحلاهيلعتباغ

وبأوهناكل‹نیواودهقطنموهمکحنمعضوي

.(عیبرلايبأريسىلعهمکحتغطدقوءالفیک)«(ءایركز

.364,363,362,361ص.(قباسلاردصملا)تاقبطلاباتكيفاهدجتلوقنلاهذه(1)
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ةمئألاريسبحاصهنعيكحيفهئاهدوهتنطفنعامأ

اءایرکزيبانبییحیءایرکزيبانعةياورمهرابخأو

خويشنمخيشعم(لصيف)ءايركزوبأعمتجا»:هلوق
ةنيدم)ةغاوزنمالمنم(ةيضابإلانمةقرف)راكتلا

ىرجفءراكنلاوةيبهولاهيفو«(ايبيل-سلبارطيرغب
نحن؛ءايركزابأاي:راكنلاهللاقنأىلإمالکمهنیب

امبلاطيبانبيلعىلعانركنأدقانإف«راكنانلكمتنأو

ىلعسبلينأيراكتلادارأدقو؛مكحتلانملع

تكسنإفءةماعلاعماسميئعقوىتمكلذبءامعضلا

مسانيقيرفلامزلهيلعمقنيلوءايركزوبأ
هللاق:مهدئاكمضعبنمهنأملعوخيشلاهبنطفف

هللابيخوهمحفأفراكبتسلفانأامأ:ءايركزوبأ

‹هتهيدبوخيشلاةسارفنمسانلابجعتف«راكتلاديك

ءايركزيأىلعلاتحينالف:ةغاوزنملئاقلالاقىتح

.«هسفنىلعمئاقءايركزوبآو

نأ(ىيحي)ءايركزوبأفدريهملعوههقفةعسنعو

.اهدعبامو448ص.2ءزجلا.(س.م)تاقبطلايفةجرتدجت()

٤۳



ص»هريسيفيخاشلاهلمجرت)سومكدمحمابأ»

ناطيشلاهبفاطفءهرمعرخآيفضرم(471)370 

ىتحقلخءىشيأنموءهبرفيكءلابلابهلرطخأو
نبسنويمساقلايأللاقف«كلميدمحموبأخيشلاداك
يضر(419)صهريسييخاشلاهلمجرت)ءايركزيب

ناطيشلانإفيلعلجعوءسنويايكيبأبينتئاهنعهللا
رخآينيبعلوآو«يربکويفعضىلعيكلداك
هربخأفءهيبأىلإريسلامساقلاويأعرسأف:لاق.يرمع

.يشميةراتءاعرسمءايركزوبأهيلإلبقأفدمحميبأربحت

لاقفءهيلعمدقىتحهنبإىلعانايحأًاكوتيوىعسيةراتو
يبعلومناطيشلانإفءيبيبحيلِإمله:دمحموبأهل

نأفاخأاملابلابيلرطخيو«يرفيكأنأىلإليخيو

لكنأملعإ:هنعهللايضرءايركزوبأهللاقف«ينکلم

‹كبلقبرطخيوأ«كمهويفلشمتيوأ«كلاببرطخيام
امالإلابلابرطخيالوهللاقلخنموهكنهذءاقلتيو

هللاف«ساوحلاهتكردأابهبشياموأ«ساوحلاهتكردأ

نإ:راثآلاضعبيفليقدقوءءايشألاهبشنعىاعتي

كيأرام)«ديحوتلاضحمىلاعتهللانعرطاوخلاهذهيفن



تفيمليذلايعرشلايسفنلابيبطتلااذهيفراقلايخأ

.(؟ءايركزابأ

معنألانمهيلعقدغأاموهبرءالآلهركشنعامأ

ةأرما»نأ(ىيحي)ءايركزوبأهنعيوربفقزرلايفةعسو

نمائيشهلأستهنعهللایضرءايركزيبأىلإتفقوةلئاس

ذحخأفءثعشلااذخأدقوءاهسأرهبنهدتتيزلا

اهارفءةيباخلانعكففتيزلااهيفاهلعجيلةرجنط

راصفدنعامةرثكوءةعسلانمهللاهاطعاامىلإرظن

:لوقيوهوءاعومدنالمهنتهانيعوةرجنطلايبصي

نكلوانريغنودانيطعتبسنكنيبواننيبسيلءهللاب
.«نيحارلامحرأايكتمحرب

ءايركزوبأناك»:لوقيةدابعلايفهداهتجاوهلتبتنعو

‹رجفلاعلطاذإف‹مولعمعضوميبةالصلادوعتدق

لتبادقوهاذإفءهيفيلصييذلاعضوملاىلإاورظن
.«سانلانمدحأهيفًاضوتانأك.عومدلاب

ءادیحشاع:لاقفهربقیلإهباوضمف»:ییءایرکزوب
۳۹



:اضيألاقوءهدعبةبرجىلعفلخأمهللاءاديقفتامو

ناکتوميسهنأهملعلو(])(تومیسهنأملعؤرمأتام

.ناکام

ةيفيلأتةروصكلمسرأنأتعطتسافتنلاهذهبيلعل

يذلاوةيملعلاهتناكموءايركزيبأةيصخشملاعمبكفرعت

خيشنمهبمعنأفءهريغنودنمهریسبعيبرلاوباهرثآ
‹رابكإلاوراثيإلااذهبریدجيینابر«بیبللضاف
:دعبو

افصركيلاهمدقأايفكنأبسحأهللايفىخأ

دجننأنودءملعلايارثاكتو«ثارتللاثعبو«لوقلل

احالصإ«ريسلا»وكولسلايفابواجتوىدصاعيمجهل
؛كلهترفوامنتدفتسانإفءلآللةرصبتولاحلل

ي«بيغلارهظىلعكئاعدحلاصينينكرشأف
كلذلشمىنمكلوءهمايأوهللاتاحفنيفو؛كدوجس

|.هللاءاشنا
.نياعلابرهللدمحاو؛هلآودمحمانديسىلعهللاىلصو

ءايركزيبأل«مهرابخأوةمئألاريس»نميهنيسوقنيباهدجتيتلالوقتلاهذه(])

167,168,169,170٠:تاحفصنم«يبرعلاليعايسإقيلعتوقيقحتركبيبأنبىي

۳۷



ريسلاباعك

هللاهمحريتازملافلخينبنابلسعيبرلاوبأخيشلاةمالعلافيلأت

اليذلامحلنيعملاهئايلوألديؤملاهللدمحلا

هناسحإوهلضفوهنمبالإريخلانمءيشلاني
ربخلالمعىلعقيفوتلاونوعلاهلأسن.هدييأتو
لوقلايفللزلاوإطخلانمةمصعلاوءناسحأإلاو

ميظعلاىلعلاهللابالإةوقالولوحالولمعلاو

ليبسىلإيداماقيفوتلاونوصعلاةدايزهبو
.داشرلا

۳۸



4لوألالصفلا

ااموهيلاتولطلملاملعلاو

»:لاق:نيحلاصلانمهريغو()خيشلانعيور

ايوهلوقللقملامصغلابىلعةضيرفملعلا

لهاوملوالاجيالاَ
وےو

وماعنالمتدلا
(43:لحتلا)دن

هجرخأ)«نيصلابولوملعلااوبلطأ»يبنلالاقو

وعديملعلابلاط»:اضيألاقو.(سنأنعبيبحنبعيبرلا
يذمرتلاهاور)«رحبلائناتيجللایىتحسبایوبطرلکهل

اٹلاٹنكتالواملاعتموالاعنك»:اضيألاقو.(فلتغظفلب

.(يذمرتلاهاور)«كلهتف

ريخالٹلاثٹوملعتموملاعنالجرسانلا»:اضيألاقو

يئاقيرطكلسنم»:اضيألاقو.(يناربطلاهجرخأ)هيف

هنیمینعلايمةعبسهنازیميفهلنزویهنامعلابلط

.هللاهحرروسميبنبلصيفءايركزوبأخيشلاوهءلخدملايهتجلتمدفت(1)

۳۹

 



عبسىلإهقوفاموهتحتاموهفلخوهمامأوهراسينعو

.(هدجن

ربلالاعأ»:لاقهنأ(ءايركزيبأنع)اضيأهنعركذو

ءارحبلانمءامةعرجكهللاليبسيفداهجلايفاهلك
بلطيناقيرطكلسنم»يبنلايأ)اضيألاقو
لاقوء(ملسمهاور)«ةنجلاىلإاقيرطهلهللالهسملعلا
ةنسةدابعكمارحلاولالحلانمةلأسمملعتنم»:اضيأ

.(هجيرختدجنم)«هراهنمایصوهليلمايق

ةيدكبقدصتنمكةلأسم(يف)ىتفأنم»:اضيألاقو
.(هدجن2(ةضعلاوبهذلانم(نيیعمردق)

هلاقامىلعدازيناکول:ءايركزيبأخيشلانعليقو
بهذلانمنيتيدكبقدصتنمكانأتلقل«نوملسلا
ءاملعلاةلقو,ملعلاىلإنامزلااذهيفسانلاةجاحةضفلاو
هللادبعملعلابوملعلايفالإةءاجنالإهين
تبکّتراو؛مارحلالحتساو‹ناثوألاتدعلهجلابو
َ.«يصاعملا



£ملعملاوملعتملاتابجاو

الولجوزعهللهبلطلعجينأملعلابلاطليغبنيف

ًاضيرحاعضاوتمًارباصادهتحمهفوًالاطهدنع

تاعاسيفًابغارءهملعمىلع(ةفلكلا)ةنوؤملافيفخ
.هردصقيضو(هرهقل)هتلوصلًارباص

دنعالًابلاطهملعينملهمالعإيفنوكينأملعملاىلعو
نملًارباصنوكينأوءهئازجنسحوباوشلانمهللا

ةمحروةفأرودوبنمبلطينممهفىلعاصيرح

هللبدأنسحو(هيجوتلا)ةسايسلانسحو

اوملعتتالوهباولمعتلملعلااوملعتا:اضيألاقو

.«هباونیزتتوهباوهابتل

(نكمتومهفت)ةياعرظفحملعلااوظفحا»:اضيألاقو

.«ةياورظفحال

ملعوبلقلابملع:نالعملعلا»:اضيألاقو

٤ا



ملهنألمحلال)هلهأىلعةجحناسللاملعف‹ناسللاب

.«((مهقولحزوابيملذإمهعفني

ضرألاىيحتاكبولقلاىيجيملعلا»:اضيألاقو

هثروءالعلانإفكلذل).«ةءوبنلاالإءاينألاهجردو

.(ءايبنألا

نمًاباب()ديفتسيالهملعبلماعلانمؤملا»:اضيألاقو
ء؛هسفنيفةيشخوءهبلقيفًارونهللاهدازالإملعلا

هدازهلللمعيلناوءاهنم3ًادايقناو(2)هسفنلةرقحمو

يئىمعوهسفنيف(4ًارابكتساوهللانعادعب(ملعلا)

يفةواسقوريغىلعةلاطتسإو«هندبيفًالسكوءهرصب
.«هللاهاضريالامعيجنمهللابذوعأ

.هانتبثأامحيحصلاوءدافتسي(ب)ةخسنلايفءاج(1)

۔اررحتوءاهنماقاتعنا(3)
.ارابكتساحيحصلانكلارارطتسا(ب)ةخسنلايفدرو)4(

1



£ملاعلاصختتايتالخأ

الإاهلخديالنئازخهلنوكتنأملاعلليغبني:لاقو

.(]))وه

.«هلأسنملكليتفينأماعلاةلاهجنم:اضيألاقو

الفبيبطلاكهملعفملاعلا»:اضيألاقو

.«اهئاودعمةلعلكحلصيثيحالإهءاودعضي

«بدألا

ماعلالامسأرنأكذءعايضلاويشالتلانماهنوصتوبتكلاظفحتنئازخلانأل(1)

يهلامىلعةورثلاوذظفاحياكءازنکواظفحخيهبیرحأفهتافنصموهبتكوهارنا
رادقمبيطعيءاودملعلانأهريغماعلانئازخلخديالنأينعيدفوءاذهءنئازخ
نولخديالنيذلاهاضرمعمبيبطلالعفياكامامتاهبلاطبسانتةددحمتافصوبو

ملاعلاكلذكوءمهئافشل«بسنألاملفصينآدعبالإنوءاشيامنوبيعيفهتيلديص

هنئازخیشغینأقليالفكلذلجألءنازيموةياردوةمكحبهملعنمقفنييتفملاو
|.بدوبهنم
محليليالمهسفنأةبلطلاىتخهنألهللاذاعمءهلاناتكوملعللاركحاذهسيلو
كلذلمهيرستومهخايشأةزاجاومهجضنودعبالابتكلانئازخلليبسلا
١8|ء‹‹نافرعلاوملعلاروحبيعايضلاوهيتلاةيشخ

اهيفولييتلاةصاخلاهتفرغوماعلابتكمنحتهيمسنابطبترتملعلانئازخنأمث
اماهنمطيلاخأوةيوايكداومبجعييذلايملعلاربخملاةباثمبيهفءهفيلأتوهثحابم
.۔٤وجالإاهلخدي»الثلمرتحتوناصتنآردجألافرضموريطخوه

۳



۱جاتحتالامةسايسلاىلإجاتحيملعلا:اضيألاقو

٠])ملعلاىلإةسايسلا

`الوءاهونوصومكسلاجياوظفحا»:اضيألاقو

امءهملعنامتكبهللادبعينأماعلاىلع»:اضيألاقو

همتكنإف«هنامتكهعسيالفهيلإجيتحااذإفءهيلإجتحيإ

.(2)«نيعمجأسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفهلهأن

عاتسإلانسحو؛تمصلاملعلالوأ:اضيألاقو

.«ةياعرلاوظفحلامثءهيلإ

.«ليلقهبلومعملاملعلاوملعلا:اضيألاقو

N
L
A

‹ميلعتلاوةيبرتلايفايجوغاديبلاقرطباثيدحاهيلعانحلطصايتلاةسايسلاكلت(1)
لکبسانتتايوتسمىلعملعلاداومميزوتةجربلبيتارتوجانمنمثدحتساامو
هانثدحتسابريبخكلعلو؛هتناكمجضنوملعتملاومنلاعبتروطلكلحلصتونس
الةمحرتهذه؛يعماجلاويرناثلایوتسلاوةئالثلاراوطالايديساسآملعتنم

.رصعلاةغلبءايركزوبأهدصق
نمانلزناامنومتكينيذلانا):لجوزعهللاباتكنمةيآكاذهلوقدضعيو(2)
مهنعليوهللامهنعليكثلوأ؛باتكلايسانللهانيبامدعبنمىدلاوتانيبلا

.(159:ةرقبلا)

٤٤

 



لکنماوذخنكلوءىصحينأنمرثكأملعلا:ليقو
.((1)هنسحأءىش

هعفروءعفرينألبقملعلااوملعت»:اضيألاقو

.(24)مقربهريرهيأنعهدنسبعيبرلاهاور«هلهأباهذ

ةئالثدعبالإهبلاطلملعلاحلصيال:اضيأليقو

‹؛حاحصلابتكلاوءملعلانوتنفبريصبلاداقنلاماعلا
.(2)رضاحنهدوةنوؤملاهعسو

$ملعتلافادهأو,ملعلاتاياغ

الإبلطيالنأملعلاةين:هنعهللايضرخيشلالاق

هبيضقياموء9هلزاونلوءهبلمعيلوهللاهجول

وآهشاعميفهبحاصعفنيالنيح؛لوضفورثاكتوفرتوهامملعلانمنأل(1)

نمهتمفداموملعلانيبطبرينذإوهفءعقاووكولسىلإمجرتيالوداعم
.ملعللملعلاةعزنداضيوفيقثتوهيبرت

حورلابمويلاهيمسنامخيشلااهدروييتلاةئالثلانيناوقلاهذهنمفشتسن(2)
ء(حاحصلابتكلا)ةيعوضوملاوءةملعلاةنامألاو٠(رصبلادئانلا)ةيدمنلاوةيملعلا

ملاعأومهثاحبآيففالسألااهفرعيتلاتايقالخألاكلت؛(رضاحنهذ)هابتنإلاو

.هدحوهللاةيشخونايإلاعزاوب
.ةدجتسمنوؤشوثداوحنم(3)



.هملعيلهبلطيالوءهتمحربزوفلاو٠هللاباذعنمةاجنلا

هملعنإنكلو«›ًاصلاخهللاهجولناكنإورغل

ابلاطءهيلإجاتحمهربغ(2)هميلعتفف(هربغ)هبلطنأدعب

.(ميظعلارجألاكلذيففءهللادنعال(ملعللا)

غتانامسلعللنإو

يهملعنعلأسينأماعللدبال:اضيألاقو

هرجأ)طقسهربغلناکنإرخل٠1هللهبلط:نطاوم

ناف«لطابمآقحأملعتاعلئسهللناكنإوء(هلضفو

ملمآهبلمعألئسءاقحناكنإو«طقسالطابناك
وهفهملعبلمعنإو‹طقسهبلمعيملنإف‹(4)هبلمعي

رخافتلاوةاهابملاعئارذلادسوءلجوزعهللةينلاصالخإىلعاصرح(1)

العفجاتحينيحكلذهيضتقتةرورضلالإ؛هملعلماعلاثبمدعىلعخيشلادكؤي
الوسانللهننيبتل):ملعلايلوأنمهللاهذخأيذلاقاثيملاعماذهينىفانتيالوءهيلإ
ثبيفدصقملاقدصو؛صالخإإلايرحتنمخيشلادوصقممهفننيح(هنومتكت

.(ب)نم«هريغ»طقس(2)

يخأةرذعمفءطقفةدحاوةركفىوتحانيحبابلااذهرصقظحالتكلعل(3)
عسوتولليقثةرقفلانزونأىلع«كلذلتعدباتكلافينصتةيجهنمفءءىراقلا

.(ب)نماهلكةلمجلاهذهتطقس(4)

1٦



ةربابجاونوكتالو«مكملعيفهللااوقتا:اضيألاقو
(2)ابلطهبلمعلاوءهللاهجولالإاوملعتتالوء(1)ملعلا

ءاينغألاهباولكأتستلهوبلطتنأاورذحاوةاجنلل

.ءارقفلاهر(3)اومدختستلو

.نيدلابلكألاومكايإ:لاقو

ملعتيناکلیئارسإينبنامزيئلجرثيدحركذو

لوقيو«یسومهللايبننعيوريويتفيمهيفماقفهموق
لاقاملعدزیملو.«یسوميخألاقاماذه:هاوتفيف
هخسممنلاحلعانامزهموقيئماقفنمصقنيملو

امهبلحملاعلجر(9هرمأيفهموقراحفابنرأهللا

مشلافىلإهبهللالحأامرمأغلبىتحءںوری

‹(©هبلطفهللاىبنایناک:هلاولاقف؟اذهناکا(یسوم)
هكسمأفهلاهوركذىتلاةلاحلاىلعهدجوفهيلإهباوتأف

ركلملاكاذفءقوقحلاطمغوءليلضتللةيطمملعلاذاغتاوأىالعتسا(1)

.تورجلا
.(آ)يئابلاطاج2
.(ب)يئاومداختو)3(

(آ)نمرمأتطقس(5)
(ب)يفهوبلطف(6)

غ۷



هللالأسينأمهف«يخأاذه:لاقفرجحيف(ىسوم)
هللاىحوأفءاهيلعناكيتلاهتلاحىلعهدرينأهيفىلاعت

اممهلكايندلالهأهيفينلأسول:ىسومايلاقفيلإ

نمهللابذوعن(1)هنيدبلكأيلجرهنألءهتلأسمتجأ

.ةلاحلاهذه

ءرشلاندعمرجافلاملاعلا:ءوسلاءالعيفاضيألاقو

.رجنياملقهداسف

:لاجرةئالثلبقنمنيدلاداسفءاجنإ:اضيألاقو

.نيدلابايندلابلاطو«لهاجدباعو«رجافماع

قيرطرشوءاهنمبلطتقرطايندلل:اضيألاقو
.نيدلاباهبلطهنمبلطت

نموجنيال:(ءايركزيباريغيآ)هريغنعلیقو

ةديدشةليليفليدانقلانمءيفطنيالاملثمالإءاملعلا
.(2)حيرلا

ءهللادنعنماذهنولوقيمثمهيديأبباتكلانوبتكي)دقهبارضأووههنأل(1)
:ةرقبلا)«(نوبسكياممملليوومهيديأتبتكاممملليوفءاليلقانمثهباورتشيل

نمرئاكتللةليسوملعلاذختپنيحملاعلابقدحييذلاغلابلارطخلاىلإهنمةراشإ(2)

.سفللاظوظحرئاسو‹قلخلاىلعءالعتساوهابت

£۸



.(1)ءوشسلا

«ملعريفبلوقلانمفيوختلاوريذحتلا»ىفباب

:ملعريغيلوقلايففيوختلاوريذحتلايفاضيألاقو

.ملعريغبلوقلااورذحا

ريغبلاقنموءملعريغبلوقلااورذحا:اضيألاقو

.(2)سانلادنعباصأںإوًاطخأدق

ا

.(ت)نمهلمكأبلوقلااذهطقس(1)

وجنتالمٹاكنكلكتلاقمنوبورصینسانلاعهوو٠لطابابقحلاسبلتدف)2(

نأل)36:ءارسالا)هبكلسيلامفقتالو):كاب“يذلاكىرةذخاؤمنم

.هيحاصهرمطحءیدالاوءارتفإلا

£۹
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©وكلاملعلومناوم
(33:فارعألا)

:لوقينألئاقلسیلو؛سانلادنعودنعو

.(1)لوقياکقحلانأملعيىتح

ةفاحمءاهيفباوصلاوقحلاملعيىتحاهرمأيفركفيو
.هيفعقينأءأطخلا

ىلعمكؤرجأ:هنعهللايضرسابعنبانعليقو
.(2رانلاىلعمكؤرجأءاتملا

ةلأسميفهنعهللاىضرباطخلانبرمعنعليقو
متهانإنمريخءاهبحاصاہمتہینالاقفءاهیفلئس

.(اہانآ

اغلبمهفصوبةيكزتهيفكيقوثوموققحمردصمدامتعاولوقلاهيرحتنأل(1)
.ميلستلاوقیدصتلابیفتکانیحغلبيامقئاقحهنكتسيملولوءایوارو

متہينأبهيلإعجرينيحلوؤسمملعلافالإوريغبلوقلانمافوخواعروتس
.مهيلالزنامسانللنيبيلثحبيو؛ركفيو
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:لاقفءاهنعلئسةلأسميفبلاطيبأنبيلعلاقو
ءدبكلاىلعاهدربأام:لاقءاهیفبجيملفهللا

لجرلالوقينأ:لاقف؟اذال:هلليقف.ًارارماهرركف

.(1)ملعأهللا:ملعيالايف

حلفلئاسمنعلئسرمعنبهللادبعنعليو

نإلاقفءابضغممهيلعجرخفءمهلاؤسيئهيلعموقلا
.منهجىلإمحلةرطنقانولعجينأءالؤهدارأ

ایفباوحجلانمریٹثکنعنوکسمی:یضمنمعلیفو
باوحلانوعفديالايفاوعقينأةفاخنوملعي
نمالإهلككلذاموريغىلإمهنمدحاولكهدریف

دويىتحءللزلاوًاطخلانممهسفنألةمالسلابلط
جاتحيالىتحءالعاهلكايندلاتناكولنأمهدحأ

.ةمالسللًابلط

ولنأمهدحأدويماوقأنامزلارخآيفنوكيس:ليقو

وهالإ»لاسيالوريغ3ملاعايندلاينكيم

اراثیإوءاعضاوتءاهراركتيفاجرحدجيوأءاملوقنمفكنتسينأنود(1)
.هيفكيفهنمملعأوهنمبملعنإاصوصخءةاجنلاوةمالسلل

.(ب)يفءالع(3) .(ب)يئةلأسمنع(2)
.(آ)يفوهالإالوؤسمالو(4)

2



ىلعهنمفوخلاةلقوءاهيلعاصرحوءايناللابلطكلذو
.اةاجنلابلطوءهسفن

نمريثكىلعاوفقومهنأ:ءاملعلانمىضمنمعليقو
ةفاحمباوجلانعاوكسمأفءائيشاهيفاوبيجيملولئاسللا

.()مهسمنأىلع

يتأيىتح(مههأسنملاؤسيأ)مهلاؤساوبتكااولاقو
.هوبيجيفنامزلارخآلهأ

لاق:ىضمنمم«ملعلاهيلإبسنينمملجرنعليقو
ناكلبجيملاموءانباجأامبتكنانكول:هذيمالتضعب
ريخلاوملعلانمزيثاذهفءانلهباجأاممرثكأبجيملام

هيفبهذوءءالعلاهيفتلقيذلااذهاننامزيففيكف

.هللاءاشنمالإريخلالهأ

(ايبيلب)ةسوفنلبجىلعنامزرم:اضيألاقو

مهنمقبيملىتحءالعلاهيفترشكو«ملعلامهيفىشف
ليقوبدألاقيرطنمالإرخآلاىلإةلأسمدريلزنم
ىلإملزانمىلإتراس©تولالبةلأسمتلزناذإ
.(ب)نمةربخألاةلمحجلاهذهتطقس(1)
.(رمعمىييلعخيشلاسأرطقسم)(ايبيل)ةسوفنلبجبةيرق:تولال(2)
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مشزانمغلبتىتحضعبىلإمهضعباهدريف(35)نيمرغت

اذهوءاهنوبيجيفهيفتلزنيذلالزنملاىلإعجرتمثاهلك
ريغىلعاننامزلهومتريسنسحومبدأةرثكنم

ىلعمهصرحلالإاذهنظأاموهللاءاشنمالإءاذه

١.ءانثلا

.ةيبيلةيرف:نيمرغت(35)
.ملعلايفثدحتلاوءاتفإلاةيلوؤسمرطخنممهلصتنتو(36)

150-500)ةعساتلاةقبطلاءالعنم(لصيف)ءايركزيأنبءايرکزیجبوبأ(37)

يئةيضابإلايثرابعبأةمجرتعجار)يئاكلادبعراعيبأخيشلانعسردء(ه
نمراعوبآسنأتسانیحوء‹زجرلملا»بحاص206ص:رمعمیميلعل«رئازجلا

لعجوءةيملعلاهترادجتبثأوهزاجألئاسملانونفيفهفرصتويملعلاهنکمتوهتباجن

ءاعدو«باحسلاكدوجءاياجسنمالاياياجسهلو»هيفهتقثلهيلإمولعلايوري

ىرعنمكسمتلاوءةيقيقحلامولعلاظفحوءةقيرطلاكولسنسحو؛باهشلاك
بابسالابىوقتلا

ىنيجردلانعيوريو نمخيشلسلبارطةيحانبملعلانماسلجمرضحهنآاضيأيني
لهاههبشأاموريصحلاكضرألاتابننملمعيامع»خيشلااذهلئسوءخئاشللا
سیل:یحیوبآلاقف‹سمشلاهرهطتمعن;لاقف؟ةساجناهتباصأاذإسمشلاهرهطت

لب(خيشلا)لاقنمباوااذهبضريملهناكايهبلومعملانمباوحجلااذه
يلاقييذلاناف(خيشلا)لاقفعناPi؛هتحصررکوءبلومعملا

ةبقعنأتملعلهءءايركزيبآاق؟حیحصنیداقنمريغمهنأخويشلادالوأ

(٭)نورعشتالمتنأومكنيداوقرافتالثلنيصخرملاومكايإ:هدالوأللتباجتسلا

.393,394صينيجردلاتاقبطنميهنيسوقنيبيتلالوقنلا(*)
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:هلئاسللاقف(سنوتبدلب)ةبرجيفامويةلأسمنعلئس

.ةبرجلخد(دق)(38دمحميبأبتعمسنإ

(ه500-450)ةعساتلاةّقبطلاءاملعنميئامللاجونامنبهللادبعدمحموبآ)38(

ضاتعاو؛نيحدعبتاوقلايفالتركذتفءانیحرکذو‹رصتبساورصبأف«رظننمدحأ»

جلاعيامجلاعوءةلوهسلاىلإنزحلادعبنأمطاو٠نينسددععيضمبداهتجالا
ردابوءىوترافاظافلأظعولالهنمنمدورولاهلهللارسيءةلوهكلايفوهوباشلا

الوهتركفداهتجأإلانمحازأالوءهنانعريخلابلطنعنثيملدجوءأطابتيلو
.«ءاعدلاةباجإلالهأهبرنمبرقلانموءءاعولامعفمملعلانمحبصأىتحءهنامثج
ببسوءربكلادعبباتجونامنبهللادبعدمحمايأنأ(نايلس)ميبرلاوبآركذ»

اهاعرتمنغنأملعا:خيشلاهللاقفءهلانغىعريوهوةيالنماخيشيقلهنأهتبوت
هسفنيفةبوتلاتعقوفءاحللارشيهمنغلاعبتتةيحلنأوءمعنلاريخيهةيحللا
نبیسیعیسوميبأويبأونوسميآو:خياشملاىلإذيحعلطو‹بات

روكذملاخيشلايقلفهلهأىلإعجرمثهللاءاشامةريزجلايفمهدنعثكمفءحمسلا
عجرف‹لامحألاغيلبتيفلضافتتنكلواهيلعلمحللكريتلاجلانأملعأ:هللاقف

لانءروكذملاخيشلايقلفعجرمثهللاءاشاممهدنعثكمفءخئاشملالإ
عجرفءءاملااهيفىقييايفلضافتلاامنإوءاملاذخأتاهلكناردغلانأملعإ:خيشلا
ءاهقفلادحأوهوءهقفتىتحءملعلارقيهللاءاشاممهدنعثكمفخئاشملاىلإةثلاث
.(روهشلملاةبازعلاناويداوفلأثيح)«جامجمأراغىلإمهتبسنةروهشملاةعبسلا

نبهللادبعنأعيبرلاوبأركذامايندلاقئالعبهقلعتةلقوءةعانفنمركذيامو»
ىلإهنیعبهدروءةرمهفلستساءدحاورانیدربغطقاثیشدحأنمفلستسيملجونام
عموءلاقءهلهللامسقابىضرلبىءانغتسااذههنمسيلوءهنمهفلستسايذلا
يوذةفايضلاهيلعلضفالةليفحلازتالهتفايضنإفهلامهلق

يداهتجإللانمنوليختيامال‹؛صالخإلاوةينلا؛لاقف؟يهامةدابعلانعلئسو»

.هللاىوقتكلذبحصيماذإءاهريغوةءارقلا

اذإماعلانألوقينمءالعلانمنأربكامدعبلوقيدمحموبأناكعيبرلاوبآلاق»
كرتأولوقلااذهبذخآانأو.ىتفينأهلزوجيالفربكلوأةلعلافعضهلقعبسحأ
هيلعرجيالهسفنضرعيملفءهلجأينهللارخأدقناكوءينوكرتينألبقسانلا

نمعباسلابابلايفاذهعيبرلايبآريس»يةيورمةركفلاهذهديت).(*)ءاصقن
.(لوألالصفلا
.0,402,403ص:ينيجرادلاتاقبطنملوقنلاهذه(*)
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۽ملاعلابادآنمىرخأةلمجو

لاسياملكيفهتميشتناكنم:هللاهحراضيألاقو

نموجنيالايداوكلسءهتلأسميفقيالونع

لاؤسلايةبرجنمموقبغرفمويتاذهدنعانسلجو
ناكامبءةبصعيمحلاؤسرثكوءباوحلاياوصرحتو
؛ملعأهللا:لاقهولأسالكفهيفباوحجلانعكسمي

لاقفءلئاسملاهذههريغنعلأسأ:لاقنملاقىتح

رضيامنإ؛محلادباعاولأسيل(لب)«مهفلخ(نم)
ءیشيففقيالنابحيناکنمهيلعقشیواذه
اضيألجرهلأسف.1)هنعلاسياملکيفابیحمنوكينأو
هل)لاقةلأسمنعلأسالكف.اہباوجدارآلئاسمنع
ًاريكفتوءًاقيضهمالكيفسحأىتح«ملعأهللا(خيشلا

اهيفيدنعسيلةلأسلانإ(خيشلا)لاقفءهبلقيئ

نيتاهنأوءةحاريفتسلنأملعأوہللاقتا:لجراي

:ىلاعتهلوق:نيعلايفرجانخلاكنيتيآلا

نأبحييذلاملاعتلافنصلاكلذنمسيليذلاخيشللةيكزت:كلذاولافامنإو(1)
..ملعيملاموملعابءيشلکيئيلدي

o0



هكادعنسِلاَ

تە

(159:ةرقبلا)

رانىامترتله:هلوقو

وبارامهابناومكالاونطب
ہر

D))33:فارعألا9ىنا

کہیفاناصقتلجرلا©الوقءال

.لوقلاكلذب(دمحم

أي:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعليقو

(ةربغلانم)رياغتكءالعلاهيفرياغتينامزسانلاىلع

.(3)ايندلابحنمهلككلذوءرئارضلا

(ب)ةخسنلايفالصأهلدجنملبابلااذهةيادبنمانهاههانتبثأامنإ(1)

.ةعمسواردصتهلةملكلانوكتنأومجرينأبحيلك(3)

٦٥



نوكتالولوقياممدعيلبتكلاسردينم:ليقو
.(1)ةكرعلاهيف

نملهبيتفيفهلهريغيفملعلاعضينم:اضيأليقو

.ريزانخللؤلؤللاقلعينمك(ناك)هقحتسيال

نعملعلااوكسمتال:مالسلاهيلعىسيعنعليقو

.(2)هوملظتفهلهريغيفهوعضتالومهوملظتفهلهأ

ءيضيجارسلاكاونوكتالءوسلاءاملعاي:اضيألاقو
اريذحتهذيمالتلاموياضيالاقو(3)هسفنقرحيفسانلل

لئاسمينعيءلئاسملاهذهيفرظنينمىرأام:ممحل

دبكيفيواديةملظمةليليفىمعأبيبطكالإءديحوتلا

هللاهيجنينأالإوجنيفيكف4ةداحنيكسبضيرم

امجبتكلاىلعكمهنيءدانلكيفةبطخلاوءةلأسملكيفتبلاهلغشنمنأل(1)
لاوقآيصقتسينمنيبوءاذنيبقرفلابريبختنأوءلوقيامهتوفيالنأفدمبامو
.لوقيايفقيقحتلافدمباهصحفيوبتكلا
ةجحللةماقإ«سانلايفهملعثينأملاعلاىلعلوقنكلذةماجومغرب(2)
هللاهذخأيذلاقاثيملانمهتمذلةئرتوءانوقتيمهلعل»و(مكبرىلإةرذعم»مهيلع

.(سانللهننيبتل»ملاعنم
وهىلصيوءنوآريفءءارتفاملعلايهلوقبمهاطخنمرازوآوتاعبتهمزلتهنال(3)

.اران
يفضوخلارطخناكانإوءةديقعلاومالكلالئاسمجلاعينلرطخريوصتوهو(4)
ءهناينبةدمعأونيدلالصألشمتاهنألءهربغنمةروطخدشأديحوتلالئاسمباب
باشاملإةراشإء(ةملظمةليل)هنمهلعلوءاذه‹كالهللةاعدماهيفقالزنإلاو

يرظنلااهعمناكءةليخدتافاقثوءنيمدقألاتافسلفنمهذهديحوتلالئاسم
.(دیدشرمآاذه
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هللالأسن«باصيالهكرتويدشرمأاذهيفرظنلاو

.مكلوانلةاجنلا

لهآرابخأنعهلأسيلجرءآرفمويتاذهدنعانکو

لئاسمضعبمهضعبنعركذىتحمحلاوحأو(1)ةوعدلا

اورظنا:لاقف«فعضوةلاهجنمتناكةميقتسمريغ

الئلهيفمكرظناونسحأواودهتجاوبابلااذهي

هللجرکبدأهلنکیموالعملعتنم:اضيألاقو

.ءاعوهلسیلوتیر

لالحلاملعمهملعينمملضفأالإابدأةبلطلاءالؤه

نألدشأومظعأبدألاىلإمهتجاحنألمارحلاو

الملعنمهللابذوعنءهتقيرطاولهجو(2)هوكرتسانلا

اذكو«انباحصأ»نولوقيو«مهسفنأىلعنويضابإلاهقلطيحلطصمةوعدلالهأ(1)
.ةماقتسإلاوةوعدلالهأ

ءةبيطلاةريسلاوةليضفلاو«قلخلانسحانهاهبدألابدصقيهنأكشال(2)
(هيلإامورعشلاونايبلانفنممويلاهفرعنيذلابدألاسيلو
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يفنوعمتجينامزسانلاىلعِقأي:ليقدقو

ملو.‹سمشلاعلطتم‹؛مزعوداهتجاباهيفنودبعتيو
.(1)مهنمرشىلعبرغت

ىلعهومهتافاينالاىلعاصيرحماعلامتيأراذإ:ليقو
ءايندلايفسانادهزأنوكينأاعلينبني

مهدعبأوريخلالعفىلعمهصرحأوةرخآلايمهبغرأو

.ءوسلاورشلا(نع)

.()يصاعلاكرتبملعلاظفحىلعاونيعتسا:ليقو

ذإدعبءالعلابولقنمملعلاليزييذلاام:ليقو
.(>سانلاىلإجئاوحلاوعمطلاةرثكلاق؟هوعووهوظفح

بدأتيو©هنامزلهأقالخأبقلختينأماعلاىلعو

ربكألارطخلا»مثالانطابنمكثلوأهبخطلتاموءوسنمهانفلسأيذلل(1)
(قأيس(ک)ءايرلاونئاغضلاوداقحألاباهئالتماواياوطلاداسفك«نيملسملاةايحيف
'.لاحبيرهأظلادبعتلاهعمينغياليذلاو
.؛صاعلىطعيالهللارونورونملعلا#نأكلذ(2)
ءهملعريغىلإملامعلاةمهفارصناينعيسانلاىلإجايتحالاوعمطلاةرثكو(3)
كنآولوهلههدهعتمدعملعتاموحميكلذىلعرارمتسإلاو

.هضعبالإكحتمامملعللكلكتيطعأ

ايوطنمشاعالإوءهملعثبيةمكحلابورضنسحيو٠مهعمبواجتيىتح(4)

.جاسعجربيئهسفنىلع
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؛هلةرفانموءمالسأإلادضءوسلاقالخأ:اضيألاقو

.()نيدللةدسفمو

عزنيو«بوتينأقيرطلاعطاقيفعمطي:اضيألاقو
سندينميفعمطيالوءاحلاصنوکیوء‹ءوسلانع

.رجنيالفاذهوهربغيو

نمهوكرت:ةثالثبمالسإلاسانلاملظ:اضيألاقو

نکيملوهوعداوءهیفنكتملوابويعهلاولعجوبيعريغ
.(3)مهل

يفقءاملالعجينأعمطنمكءءوسلاقالحأ
هعمسيلو4ةدراشذخأينأعمطنمكوءةكبشلا

يعديملاعنمززقتلاوزازئمشإللىعدأونيبانتقمدشأسيلءاقح(1)
غلبينوكيامدشأكديلاقتلانماضعبو؛تاداعوحوسمباكسمتم؛نيدتلا
كلمهنكلو..هلوقكبجعي»اكتهتواداسفضرألايفثيعيوهمثءانايحأبصعتلا
دآ»:ملوقدحىلعوهفءيقيقحلامالسإلابلنعاحفصابراضثرحلا
.(ضرالابقناو؛ضرفلا

هعضاومنعملعلافرحينأهتبراحموهللاةيصعمىلعءرجلاهبغلبنمنأل(2)
هريخیجريیاماليلف‹قحلاريغهللاىلعلوقلاىلعلواطتيواليلانمٹهبيرتشیل

بعالتلاوأبعللاةعانشريوصتلقيرطلاعطاقباذهنراقامنإورجنياملقو»
.نيدلاب

هنأمالسإلادالبلهترايزلبقملسأيذلايجنرفالاكلذنعاولاقءكاذببسلل(3)
نکيملوهوءاعدامالسابمهيمستلنيملسملالاحهتيؤرلبقملسأنأهللادح

CC

.تعاضوتبرهینعمبةدراشهاشلاقي:دورشلانم:ةدراش)4(
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ىلإهينيعىدحإبرظنينمكوأءاهبنورودي(ا)قيلالسلا
اذهو)ةدحاوةلاحيفضرألالإیرخأبوءءاسلا

وهواهغلبينأءاسلاىلإهديطسبينمكوأ«(ليحتسم
.(»ضرألايئ

نمأءةئيندلاقالحخألاهذهنعانربخأ:هلليقو
.(3)بونذلانمرشيه:لاق(ف)؟يهبونذلا

؛موصیويلصيوهولجرلانممالسإلاجرحي:لاقو

الوهولاصخنمكلذلبقلعفيناكاملعفيو

هدنعتوشتساادإو؛مهروزيناکنأدعبمهترایزكرتو

.هريغعمملسملاهيخأةجاح

‹؛مكسفناىلعاورذحا:ملعلابلطيفائدتبم؛«هدنع

مكبرىلإةاجنلا(ملعلاب)هباوبلطاو©اهيلعاوذخو
.مكيلإقبسينأ(9ءوسلاغابداورذحاو

.ديصلللمعتسيبالكلانمعون:يقولسعمج:قيلالسلا(1)
ركتمنمهنعهللاىجامةرجهنمدباليأ:يلحتلالبقيلختلااضيأليقاذل(2)
.هبلوهتقيقحبىلحتنومالسإلاكردنيك«قلخءوس»و

ءعبطىلعيوطنيوهفءيندلاقلخلاامأ.ةلاهجوأءوسلفرتقتبونذلانأل(3)

.هجالعبعصييسمندوعتو
۔يليایفاهحرشمدقیس(5).مزعلاودجلاب(4)
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ليقةعيرزالبثرحلااورذحا:اضيأمحللاقو

عجارءىدتبم:معن:لاقنيتاهانلرسف:هل

لاحنسحهعوجرءدبيهيلإقبسنإمالسإلاىلإ

(ىلعءرملاامنإو)ءهيلإقبسامىلعوهفءةنسحقالحأو
.رشفارشنإو«(2)ربخفًاربخنإهنعًاشنيام

نلسيلفءةينالبلاعألاكءةعيرزالبثرحلاامأو
الواحمقدصحيالو«بصنوءانعالإةعيرزالبثرحي
؛هدصحاريخثرحنمو‹(3)هبعفتنيامالوءاريعش

نإعرزامالإعرازدصحيالو؛هدصحارشثرحنم
دصحیالفثرحیملنمو«(رشفارشنإو؛ريخفاربخ

يفةينهلنكتلنإ؛هلمعولماعلاكلذكوءائش

یزابال(هنإف)ءائیشلمعيلنموءهلرجأالفلمع

رذبعمجروذبلاانهدصقيوءيشلا:ةعيرز(1)

الومالسإهعمعقتياليذلاءهنعهتبلطرذحيذلا«ءوسلاغابد»لحرشاذهف(2)
فيئءيشانللةيلوألاةيبرتلارثآلِكلذبريشي.(اردانالإ)ناسنإلاىلإقبسنإةيبرت
ذنمربخلاوةليضفلاىلعَءيشُننمف؛خخيشينأىلإبشينيحهتايح«طيرش»هيجوت
سكمعلاوءهتاکزوالاجوتتهمالسإناكوةليضفلابمعنءهرافظأةموعن

.هيلعباشءیشىلعبشنمو»

پبسلل(23:ناقرفلا)ءابههانلعجفلمعنماولمعامىلإانمدقو)(3)
.خيشلاهنيبيذلا

:ةلزلزلا)«(هريارشةرذلاقثملمعينموهرياربخةرذلاقثملمعينمف)(4)
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نموهبیزجآاریخلمعنمو؛لمعريغنمدحأ
لماعلکلویونامءیرمالکلهبیزجآارشلمع
.لمعام

الإاذهاننامزلهألةاجنلاكردتال:اضيألاقو

فءنيلوألا()داهتجإنممظعأولشمأداهتجإب

هيفتلقوءمظعأودشأهلزاونوءطيلغديدشنامز
هيفريدأنامز.ءةكلملابابسأهيفترثكوءةاجنلابابسأ

هيفلقوءملعلاهيفسردناوءرشلاهيفلبقأوريخلا

تسقو؛سانلابولقنمفوخلاهيفبهذوءعرولا
اموتسقوالإنويعلاتدمجاموءبولقلا
.(»هيفبونذلاترثكوالإ«بولقلاتسق

ییهنءیشياب3 4یت

:هللاقف.هئاکبيئغلابیوېیالجرعمس:لاقو

لافيلناک٠بلق:لجرلاهللاقف؟كىكىيام

.(ب)يئداهجنم(1)
ةسردملاوسفنلاملعيفةيكولسلاةسردملابانركذيعئاريملعيسفنليلحت(2)

دومجف؛نيعمرثؤملةباجتسإدرفلاكولسلعجتيتلاواةيطرشلاوءةيطابترإلا
خطلتنعرغسييذلاوءهتوموبلقلاةواسقيهةينطابةياجتسإهلباقي(رثأک)نيعلا

.بونذلالحوبناسنإلا
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هبلقيئوالإاذهلثمىلعيکابلايکبڀال:همالکرثِإيف
.ةاح

ةايحنممظعأوهاريخهيطعيالو‹هبلقةواسق

.()هبلق

نموءهبلقهللاايحأ(2)هليلايحأنم:اضيألاقو

.هبلقهللاتامأهليلتامأ

ركذلاةرثكب:لاق؟بولقلاىيحتءىشيأب:هلليقف

ىلإعرضتلاوىاعدلايفلاهتيإلاو«ةدابعلايفداهتجإلاو
هللةقفنلابنكمأابديلادموءراهنلاوليللاءانآهللا

رظنلادروءهطاشندنعنآرقلاةءارقكلذنموءابستحم

ليللابةالصلا»و«تمصلاموزلوءهديعووهدعوي

ءينعيالامكرتوضوخلابانتجإوء«ماينسانلاو

ءتوملاركذوءةرخالايفةبغرلاوءايندلايفةداهزلاو

دعباموءهتملظوهتشحووءربقلاركذورصقو

يفهلثمنمك«سانلايفهبيشميارونهلانلعجوءانييحأفاتيمناكنمفأ#(1)
.(122:ماعنألا).ءاهنمجراخبسيل؛تالظلا

..مايقلاوءاعدلاولتبتلاب(2)
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مدعيالءايإهمحلأوءاذههللاهقزرنمفءلوهدعبالوه

الخوءاذهمدعنمو؛هسفنيئاطاشنالو«هبلقةايح

ةمايقلامويهيتأينأهدبعبهللادارأاذإ:اضيألاقو

.مونلاةرثكبهالتبا‹لاعألانماريقف

هتقرتحادلجكءبونذلا(1)هتقلتخابلق:اضيألاقو

.حلصيالو‹جلاعيالرانلا

هيشغابءهيشريوبلقلاتيميءاهيفيداتلاو.يصاعملاىنعرارصأإلانأكلذ(1)
.هيلععبطف٤تفئاکتءادوسبکننم



4يناشلالصفلاب

“ثلا1

؟نيدلاتوميو

هيلإعجريالفمالسإلاهنمجرخنم:اضيألاقو
.(1)دبأ

مهيفىقبتو«سانلانممالسإلاجرخي:اضيألاقو
هدعب(2)اهؤطبرثكيالو‹هقالخأهعبتتمث«هقالحخ

.هقالخأمدعتو‹مالسإلانوکيال

>ةنيعظلاليحركسيلمالسإلاباهذ:اضيألاقو
باهذءهباهذنكلو«مهنعىراوتيىتحسانلاهاريف

دعبةريسءةلخدعبةلخ:هلالخوءهبدأوءهتريس

.(4نورعشيالمهومالسإلامهنمجرحيىتح«ةريس

ءاوملظواورفكنيذلانآ)كلذ:نارفكلايداتو«تآيسنمحرتجاامببسب(1)

.هانتبثأامحيحصلاوءاهيطبنيتخسنلايءاج)2(

.(لمجلاىلع)جدوملاينةآرملا(3)
يراخبلاءاورايفنيدلاىرعنمبيستلايفجردتلااذهىلإييبنلاهبندقلو(4)
اوکلسرلیتحعارذباعارذوءاربشاربشمکلبقنمننسنعبتتل»:سابعنبانع
.هرمتکلسلبضرجح

٦1

 



امرادقمالإهنمقبيملومالسإلابهذ:اضيألاقو
كرحتتفءاهحبذدعبءةحوبذملاةاشلايفةايحلانمىقبي
.(ةايحلا)اهنمعطقتفهکرح

رطسلايفنحتفةفيحصلايفانلخداذإ:اضيألاقو
.(1)ربخألا

ريخلاىلإاوعادتاذإيضاملانامزلالهأ:اضيألاقو
اوعمتجاواوعادتاذإاننامزلهأو‹نيالااويحأفاوماق
.(2)هوتامآهوينألع

اذهلهأرثكأىرأام:(ءايركزوبأ)خيشلالاقو
.نيدلاةتامإىلعالإمنمهعامتجاونامزلا

هنمهللامقتناءهیديىلعنيدلاتامنم:اضيألاقو

ىلعيتأيىتحهنیاهنىلإرمتساهيفعرشاذإمالسإلايرعكفنأىلإهنمةراشإ(1)
عقاومنمامناشتموآءاذههمکحيئاغلابمنكيملخيشلالعلو..اهلكنيدلاننس

(نورقلاريخذنم)نيملسملابيستبدهشيذلاشيعملاودوهشملاعقاولاليلدبسانلا

..نيدلابادهأنم

نيملسملاةدحوىلإةوعدلاتاراعشواهترثكومهتاعامتجاكبجعتدفمعن(2)

ريخريثکبتتآامنکل؛كانهوانهتاودنوتارمتؤمدقعو‹مالسإلابةضهنلاو

ناراموءمثإلانطابببسبهتماقإلمهيعادتثيحنممهمالسإاوتامأ(برلو.ركذي

ليصفتلانمديزل«سفنلاينامأوءايندلاظوظحءاغتباو«تاوهشنمبولقلاىلع
روتكدللءءنيملسملاةايحيربكألارطخلا:مئإلانطاب»باتكبابلااذهيفعجار

۔يطوبلاناضمرديعس
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ءء|العلاو٠ايألاممهراز(.لتکا

.(1)نيجلاصلادابعلاو

ةيشخلامهيفنكتماذإءليخلاكءالعلا:اضيألاقو

(ب)ءالعلاياذهو؟مهدريءیشياف(2)مهدرت

%4ناسمزسلارسخاوسالام

ةثالثيفدجوينأنمؤملليغبنينإ:اضيألاقو
وأءاريخلمعيوأهللارکذيدجسمامإ:نطاوم

يفوأهملعيوأريخلابرمأيوأءريخلاملعتيوأ«هعمسي
الاممابراههتيبرعقيئوا؛هشاعملايعاسهنعيض

نامزلااذهيفهللاهايحأنمةايحىرأامءاضيألاقو
.(3)حلصيءيشل

ناكهنأكفهديىلعتتامنملليو»كلذكليقدقوءهنماديدهتوابيهرت(1)
.لجوزعهللانيدلرصتنينأنودهيدينمعاضنيحنيدلاعطقلاببس

.اهنعانثدحتيتلاضارمألانع(2)

هذهلازتنليوروءةفئاطلازتالو»«كلاوملاونتفلامغرب؛ريثكلحلصيدقو(3)
.(يراخبلاهاور)«مهفلاخنممهرضيالهللارمأىباعةمئاقةمألا
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رخآىلإهللارخؤيال:لاقهنإ:خيشلانعليقو

.()سانلارشالإنامزلا

هللادارأول:هنعهللایضر2دیزنبرباجنعليقو

دفوءىحولانامزىنعيخلانامزيئانلعحجلاريخانب

ىبنلاباحصأنعذخأوءىحولاكردأنم(وه)كردأ

رجأاضيأنامزلامكلذي«دجاونلابهيلعضاعلاقحلابكسمتسملارجألو(1)

.نيقباسلاوةباحصلانمنيعبس

٤ه93ةنسىرخأةياوريوءيخامشلاةياورين١٤ھه96ةنستامو(ه21هنس

جارسوملعلارجب»:هنأبيخاشلاهفصوءنامعنمهلصأوءةرصبلالهآنميعبات
نمرهشأناكوءهنعهللاىضرسابعنبابحاص..هسأوبهذملالصأنيدلا

تيأردق:هلوفةيواعمنبسايانعىنيجردلالقنيوهيلعارقوهبحص

ةيناثلاةقبطلاءالعنمضينيجردلاهفنصيوديزنبرباجريغتفماهباموءةرصبلا
(ه100-50)

كلامنبسنآهتافوربخغلبوءرباجتامالهنأ«حيحصلاعماجلاةيشاحينو
رکذو٠ه93ةنسينتامارباجنأهيفو«؛ضرألارهظىلعنممكحأتام»:لاق
رباجنمايتفلابملعآادحاتیآرام»:رانیدنبورمعلوق؛ظافحلاةركذتبحاص

نبرباجمکیفوءيشنعينولآست»:هلوقسابعنبانعيوركلذكوءديزنب

الوقاضيآدروآهنکلوھ93ةنسيفيفوتارباجنأةركذتلابحاصركذدقو
عماجلاةيشاحيفرباجريسعجار103ةنسيفتامهنأبدعسنبإلويدقاولل

.س.م:ص‹ققحمللقيلعتنممهرابحأوةملأالاهسبانکيئاهدجت
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(وه)نمبفيكفء؛بدألاوءهقفلاوملعلايي

.()؟اذهاننامزی

هلتناكنمفءةنسةئاسمختلخداذإ:اضيألاقو

نمءرفحيلفرافظألاهلتناكنموءرطيلفةحنجألا

.(2>يبصلايرينممريخورحلايبري

سانلايفداعمالسإلافةئامثالث:خيشلانعاضيألاقو
.(3)كرش(وهف)ةئاسمخوءقافن(وهف)ةئاعبرأو

ىلعسانلانوكيىتحةعاسلاموقتال:اضيألاقو

.(9لهجيبانيد

.(يذيمرتلاهاور)«مهنولينيذلامتينرقمكريخ»وَءيبنلالوقل(1)

نتفلادادتشانميعيبطلااهخانميلاوقألاهذهمهفانيلعيغبني(2)

ايكءاناريحميلحلااهيفريصي(نورقلاريخيلتيتلاو)ملظملاليللانمعطقكاهبقاعتو
..دوضعكلمىلإةفالخلايدرتاهرطخألعل؛ماسجلاهعئاقوبخيراتلادهش
الإوتاياورلاولاوقألاهذهلاثمأهيفعضوتيذلاميلسلاوحيحصلاراطأإلاوهاذه
.(ملسمهاور)«مهكلهأوهفسانلاكلهلاقنم»نإف
..روكذملا«نورقلاربخ»ثيدحىلإريشيهلعل(3)

.درواکقلخلارارشىلعالإموقتاليأ(4)



هيلعتمرح«ركذلاسلاجمرضحيناكنم:اضيألاقو
لشمنوكينألجرلليغبنيالفءاهلكايندلاسلاجم
ىلعنوكيةرم«نيرازحلانيبو«نيراطعلانيبءبابذلا
اذهءنتنلاومدلاوثرفلاىلععقيةرموءةبيطلاحايرلا

ةرمء؛رشلاسلاجمرضحيمثءريخلاةعامجرضحينمللاثم
.رشلايةرموءريخلاي

حيرللنحطينمكرشلاوريخلاطلخينم:اضيألاق
. )1(

رشسلاجبروضحباهطبحيءريخوركذسلاجميفتانسحنمهعمجيامنأل(1)
.هبلعافهللااميردتال«ائيسرخآوالاصالمعاوطلخ»نمراصلنذإو؛ءوسو
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€لصفلالب

بوسنذلانسمةيوتسلايفبناب
لئاضفلاهدنعتناكنم:اضيألاقو؟نيدلاتوميو

.()عودحمهنأملعأفبونذلاكرتنملضفأ

ىلإهعوجردعبدبعلااهلمعيبونذ:اضيألاقو
هرهطيءيشالفنمهرييغتناكبوشكمالسأإلا

ءاملا(نإف)ءاملاريغنمهباصأخسووأرييغتامأوءهيقنيو

ةلاهجىلعاهلمعيتلابونذلاكلذكوءهرهطيوهيقني
ىلإعجرفءاهنمباتاذإ؛مالسإلاىلإهعوجرلبق
‹(بونذلا)اهقارفباهحلصأوهسفنىوادوءمالسإلا

هلعفامأوهللاءاشنإاصلاخنوكيف(2)اهنعبهذيو

لهأعمهنوكوءهرصبو؛مالسإلاىلإهعوجردعب3)
.هللاءاشينأالإ‹(4اهقرافياموجنيالقمالسإلا

نردوبونذلالحوبًاخطلتملظيدبعياهتيلاعفواهتميقدقفتةليضفلانأكلذ(1)
.هلئاضفباوثلهتائیسكالهتساثيحنمعدخو‹يصاعملا

ءهلبقامبجييذلامالسإلاببسبناسنإلابونذةيفصتةلوهسىلإكلذبريشي(4)
سابلعميصاعلابسبلتلانأنيحيفءحوصنلاةبوتلاب(مالسإلا)هيلإعوجرلابوأ
وأ؛لعفيالامءرملالوقينأكًافافنبلقنيدقذإهتاوادمبعصيناميإلاوىوقتلا
.ملعأهللاو..هسفنىسنيوربلابسانلارمأي
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ةينباماصأاذإبونذلاءاودةبوتلا:اضيألاقو

.اهقرافوهتفراف(1)ةيفاص

ىلعيداتلاورافغتسإلابناسللاةعرس:اضيألاقو
.نيباذكلاةبوت«بونذلا

ءىزهتسماکهنمباتامىلإعجريمثبتينم:لاقو
.(2)هيرب

فحلءهنمرشغتسيامناسنإللاملعول:اضيألاقو
.(3)كنحلايفهناسل

ناسللاتافآووفللانمريذحتلاىفباب

ناکنممبئاتلجرهنعراسهنأ:اضيأهنعليقو

نعیراوتیتح(ءايركزوبخيشلا)هعيشف؛هدنع

ملعا:لاقفءهرذحيوءهركذيوءهيصويلعجفءسانلا

.ةلاهجباءوسلمعيأ(1)
نولمعينيذللةيوتلاتسيلو):هدعوتنيحًاضيأوههنمهللاازهتسادقو(2)

مهونوتومينيذلاالوءنآلاتبتينالاقتوملامهدحأرضحاذإىتحءتاثيسلا
.(18:ءاستلا»(ايلآاباذعمحلاندتعاكعثلوأرافك
ًاطيرفتهفرتقاامرطخناسنإللفشكولفءهللاتامرحكتهو«بونذلارطخل(3)
.«كنحلايفهناسلفحل»نذِإهللابنجي
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ةعاجحلانمهلهأىلإعجراذإلجرلليغبنيانايخأاي

‹؛مهريسوءنيملسملاننسلو؛هسفنلاظفاحنوكينأ

اظفاح)1(هلغتسمو‹همحتسموءامولعمهالصمنوکیو

نمابراهءامتاقوأيفهتاولصلوءامتاقوأيف(2)هتمتخل

٠مهعمضوخلاو‹مهتسلاجموايندلاله

مهعموهوءمالسإلايعديلجركنوكتنأرذحاو

ءاهتقولوآرموةالصلاترضحاذإىتح‹عفنلاهيفلقي

ىلإهديببرضف؛مهنمبيرقعضومىلإمهنعىحتت
اعرسممهيلإعجرمثءاهرقتفءهتالصلمميتف«ضرألا

.(3)مهضوخومهٹيدحيئابغار

.اهعضومو.ةالصلاةمرحوءةراهطلامامتلطايتحا(1)
زعهللاباتكنمءزجةوالتك.راهتلاوأليللابيتلاةصاخلاهدروأ(2)
ىلاةيضابأإلاىدلةدوهعمةريس‹(نآرقلاةمتخ)ةيعاحلاتامتخلادوهشولجو

.نالا

6.(نوءاريمهنيذلاء؛نوهاسمهتالصنعمهنيذلا.نيلصمللليوف)(3)
.(6-5:نوعاملا)
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اندلبنمانرساذِإ:(1)نالسیودمحموبأخيشلالاقو
مکایإ:لاق.انصوأ:هلانلقو(2)سوطامنبنايلسنع
مل‹(ه400-350)ةنماثلاةقبطلاءالعنمءيتازلابوقعينبنالسياودمحموبأوه(1)
دجو؛دفحویعسفءىفلادعبداشرلالذب»هنآريغءىشال»یئاهاضقهبابشبعمتي

ةدهاجملابناکفءةريبكلاماوعالايفهربغلاٽابةربسيةدميفهيلعهللاتفیتح؛دهتجاو

عرولاوابو«اروكذم

تاقبطلايفهرابخأعجار)دلمنبديزياقلايأخيشلاىلعسرديلنآرقلاذيمالتبقحل
یتح؛دهتجاورباهنکل«هزجعوهرهرمألواهعشوكلذهدهجأف(341و340ص

ىلارامث؛روكذملاهخيشىلعلوصاألالصحوملعملعتمثءنآرقلاظفح
ءانثأيفناكوءةريثكًابتكهقفلايفظفحيتح«ملعلاارقيلعجف»عورفلاملعتلةسوفنلبج
نمهرطویضقیتحءهأرقيالةوكلايفهبىمرهلهأءاقلتنمبانكهلصواذإةدملاهذه
همأبةيزمتلالوألايفدجوفبتكلاارقفءهلهأىلإعوجرلاىلعةينلادقعو«عورفلاملع
.ريخلانمهيلادصقامع(هل)ًالغاشناكلهيلعملطاولامباتكيفدجوو
ارقي»هلهأهاراذإف«ءاتشوًافيصءنامزلكيفارقيناكملعلابلطيفهدجوهترباثمةدشلو
نإن«ففجيوفيصلاأيس:مهللوقيوةيدنأللببكباتكلبي:هلاولاقءاتشلايف
ءاتشلايتأيس:محللوقيو«سمشلارحبضبقتيو؛كباتكقرتحي:اولاقفيصلاناك

.يلحردصلابحرًارباصانيلهللاهحرناكو-(طسبنيو
.(371و370ص)ىنيجردلاتاقبطنمىهنيسوقنيبىتلالوقنلا
مولعيففيلأتهل.(ه350-300)ةعباسلاةقبطلاءالعنم:سوطامنبنايلس(2)
ينساربلاحلاصوبأمهنمءهيلعاوأرقيلهذيمالتهيلإراسوءةيبرتلاوسيردتللسلجوءنيدلا
اولقتنامثهللاءاشامهيلعنوأرقياوماقافصينيجردلاتاقبطيفهتمجرتعجار)
اوعجرمهنامثءانامزبتكلانوسرديهباوماقأف«كيلعمالس»هللاقيةيقيرفإبعضومىلا
شبركبيأنيركبارقلفةدكلتيفهواراسهيلعاوسضرصبلسوطنباىلإ
رصقا؛يلصاىفلجرمهعمو‹رهظلاةالصتقوىلإاوراسفمو
للاقفركبيبآا«لايمةتزواج۳ال:هلکاولةف؟ًامامت

ةنيمهاشنمعزنةوصلسفتةارماباورممث؛لایمآةتسجورختیونذإءرفاسملاةالص
٢اضفعبسو.ةبرتأعبسبةنكمأةعبسيفبرتيىتحهيلافوصرهطيال:اهلاولاقف
كمزليالو«فوصلانمهريغنيلسفتاکكفوصلسغأ:ركبامللافاذهدعبلسغي
اولاقف‹سجنيبارتلانإورهطتديلانإءةسوجنمهديوہتلجريئاولاقوءىشاولاق

سوطامنبااولصوىتحاوراسف؛تابرضلانيبتبهذلاق؟ديلاةساجنتبهذنيافءهل
يفاوذخأمث؛ملاعيئاطسرفلا:محللاقفركبباوجبولئاسللابهوملعأف
ناركذو.مياهىلااوعجروءرهشآةتسيفهوححصفسوطامنباىلعهورظنوهوأرقام

ءامکنملاجرنعانغلب«مهدالبيحاوتنمهيلعدرينمضعبللاقسوطامنبا

*).

نهذيفمسرتدقلوقتلاهذهنکلسوطامنبارابخألفاوءاصقتسايلرسيتيملو..اذه
.ىوتفلاوملعلايفهبعكولعوههقفىدميفسؤطامنباخيشلانعةروصءىراقلا
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الايفمالكلاةرشكومكايإو«مهورذحافايندلالهأو
مهوءايندلالهاسلجمنمماقنم:لاقو«ينعي

مهضوخنمابراهوءابستحممهنعماقفهيفنوضوحي
الإهمانمنمموقيالفءادقارهبنجعضوو‹مهٹيدحو

.(1)همأهتدلومويكهبونذهلهللارفغدقو

سالادفاذإةلزعلاىلعتحلاىفباب

؛مهنعةلزعلاوسانلانعبورمايئ:اضيألاقو

اوقتا:لاقفمهرومأكرتو

الو(2)هوربدالإريعبرهظاوبکرام‹مهورذحاو

.هودسفأوهوفرحالإنمؤمبلقالو«هورقعالإداوج

النامزأي:نيحلاصلانمىضمنمعهريغلاقو

(3)قهاوشلايئاوبرهنإالإمهنيدنينمؤمللحلصي
.(4)بلعثلاك

الإتقولالهوءاردهنيمثلاتقولاميبضتوءوغللاسلاجمبانتجالعًاضيرحت(1)
وللااوعمساذإو)(3 نونمؤملا)«نوضرعموغللانعمهنيذلاو»:ناسنإلارمع

.(55-صصقلا)(مكلامعأمكلوااهاوءسارش
.اا45اصفةربدهتباصأىأ:هوربد مهرشىلإةراشإءاروقعمراصفةربالاا(3)

نيدلافعضلسانلانيببيرغ٠ةرمجبكسمنملاكهنيدبكسمتسملانآلو(4)
.هتماقإىلعنيعيميلسيعاتجاطسوالو.ةحلاصةثيبالفءمالسإلاننسباهذو
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ال(1)نوبلنباكنامزلارخآيفنمؤملا:اضيألاقو

.(2)بلحیفعرضالوبكريفرهظ

ريطهعموالجریارهنآ:ةباحصلانملجرنعليقو
نيانم:هللاقفتلأسفهبسانلاةفرعمتلقبيرغ

اذهوءاذكواذكلبجنم:هللاقف؟ريطلااذهتدص
ثيحتنكينتيلاي:هللاقف«سانلا(نع)ديعبلبجلا
نامزيفاذه.سانلانمىسفنبابراهءريطلااذهتدص
هيفدسفيذلااذهاننامزبفيكفءريخلالهأوةباحصلا

اوسنوءاهيلإاونكروءايندلاىلإهيفاولاموءسانلا
.هللاءاشنمالإءاطاعأوءاهوكرتوةرخآلا

سلاجيالفءايكحنوكينأدارأنم:اضيأليقو

.ثلاثلاهماعيفلخادلاةقانلادلو:نوبلنبا(1)
نأىلإاديجديكوتلايغبنيهنأىلعءهللامحرنمالإنمهولخلكلذو(2)
الإوء.مهيفنتفلاءارشتساولاحداسفلاحفتساةغلابلاهذهبدصقيخيشلا

نامزلامذينوغلابينيحسانلاضعبهبتنيلوءلازينلوءربخلاهيفلازيالنمؤلاف
هاور)«مهكلهأوملسانلاكلهلاقنم»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقىلإهلهأو
3
ةيح(قحلاباسحىلع)اهديلاقتواهاوملراصتنإلاواهبصعتللىعدأكاذنآل(3)
ريبدتلةربشعلاةسلاجمامأ‹نأشلااذهصصخملاعساتلابابلايفىرتساكةرخافمو
مالكنمًادبأادوصقمسيلفنيملسملانوؤشبامآيفورلاىلعانواعتاهئانبأنوؤش
مہیوذنممھرارنريرتلةياردنودنمليواقألاهذهںونبتينيذلارذحيلف٠خيشلا

نعمكاجلاهاور)سيلفنيملسللارمأبمتیملنمدنالمہتاوذىلعءاوطنالاو

.(فلتخظفلب؛دوعسمنبا
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حلاصلابحاصلارايتخاىفباب

اهيفرظنتةآرمكسفنلذغتا:هيصويلجرلامويلاقو

؛بحاصلاوهورعشتالتنأوكيلعسنديالئلكهجو

يذلانم:هلليقفقوفشلادودولابيبحلاخألاو
ةنوؤمكيفكييذلا:لاق؟اليلخهذختننأانلىغبني
(3)هتيوربكظعييذلاو«كسفنىلعكنيعيو(2)هسفن
ىريامكسفنلىرييذلاوكظعينألبق

رفاولا«كقارفىلعحيحشلا«كبرقيفبغارلاءهسفنل
اذهفء(4)همدوهمحلىلعقوفشلاءهنيدببراحلا

.(هتردنل)رمحألاتيربكلانمزعأوهوءدجوياملق

الولهأعمالإةاجنالوريخال:اضيألاقو

.(5)احلفمیریالنمحلفي

ءةنحلاىلإهبحاصبرقيحلاصلابحاصلا:ليقو
ىلإهبحاصبرقيءوسلابحاصونعهدعبيو
.(6)ةنحلانعهدعبيوءرانلا

.؟قيفشلاداولا»نيتخسنلايءاج(1)

.ءاثيشسانلالأستالو»ثيدحلايفءاجوهفيلاكتبكيلعرثكيال(2)
-كولسلاوةريسلاانهاهاهبىنعيهلعلوءرومألايفركفتلاورظنلاةغلةيورلا(3)
.ادغرانلانم(4)
.لضافلاهكولسبىساتیو.هبشتي(5)

.يدتقينيرقلابنيرقلاو(6)
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نمو‹ملسيالءوسلابحاصبحصينمليقو

.(1)مهتيءوسلالخادملخدي

هدمنم:هنعهللايضرباطخلانبرمعنعليقو

‹«هراجو«هتبارفهندمحنميئكشتالف

.رفسلايئهبحاصو

هللارتسنم:ثنحأملنهيلعتفلحولةئالث:ليقو

بحاصناوةرخألايف(هل)اهرتسيايندلايفهبونذهيلع

نأوء(2)ةرخألايفهبحاصوهايندلايفلجرلا

يفهيلع(وأهل)ةداهشلايهايندلايفلجرىلعةداهشلا

.(3)ةرخألا

ةشيعملاهيفلانتالنامزسانلاىلعيتأي:اضيألاقو

.(4)هللاةصعميالإ

.تاهبشلانطاومنعدعتبينأنمؤلملابنيمقوءهضرعوهنيديئ(1)
.مهعمرشحاموقبحأنمنأل(2)
.(78:جحلا)‹(سانلاىلعءادهشاونوكتوءاديهشمكيلعلوسرلانوكيل)(3)
‹ةرجاتملاوبسكملايفلالحلايرحتو‹؛شاعملانوؤشيفهللادودحةاعارممدعل(4)

ةايحياثيدحةيداصتقإةرورضكالوبقوابرلاةرهاظيشفتوءداصتقإلارومأرئاسو
.خيشلاهيلإبهذامعليلدنيملسلا
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رخآلهآ:لاقهنأهللاهمر(1)روسميآنعيورو

الو«نوذخاؤيالو‹(2)لوهجملامارحلابنوشيعينامزلا
.مہتاوعدلبقت

حلصموءريبكملعلايعابوذءينيسارهيلانيجوينباجسيروسموبأوه(1)
فيطلءةداملاريزغءهللاهمرناک»:رمعمیحیيلعهنعلوقي.ريهشيعامتجإ
‹؛حماستلاوةايحلادودحدعبأىلإاحعاستمايحءةكيرعلانيل؛قلخلالهسءرشعللا
ةعسكلذىلإفاضي٠اےلحعضاوتلامجكلذعمناكو٠ةربصبلادفانءایکذناکو

اهعيجتامفصلاهذهوءعوبطممركوءديلايئافالطنإو«سفنلايءاخسوءلاملايئ

ةلزنمةيضابإلاريغوةيضابإلادنعهلتأيهوءةبوبحمةميظعةيصخشهلتنوك
وأءميعزلاىلإرظنيامكهيلإرظنيناكفءسانلانمردانلاالإاهلصيالءةيماس
نأنمفرشأناكهنكلوءةبعوىضرنعهوبليلهرمأسانلارظتنيبوبحملامكاحجلا
عمليمينأنملدعأوءقحلانعفرحينأنمهزنأو«سانلاةبحمنملغتسي

.«اهجئاتنورومألابقاوعردقيالنأنممكحأوءتابغرلا
يئينيجردلاهلمجرت)فورعميبأةسردمبقحتلامث«نسارهيينبةليبقيأشن
سردو؛ةسوفنلبجبسورشيةريبكلا‹(اهدعبامو325:صعجار«تاقبطلا»

شيعلافظشكلذليبسيفلمحتوءملعلايهتذتاسأنماضعبقافماوعأةينامثاهب
يئهخبطيوءةبجويفءءءامبرشيفريعشلاعقني»#ناكاماريثكفهديتاذةلقل

.«رومألانمهفاوتلابهتقولغشيالو.لكالابلفتحيالوقلأتيال«ىرخألاةبجولا
ءهتساردءاهتنادعبءةبرجىلإبهذنيحهلضفوهقزرنمهيلعضافآهللانأالإ
ناكفءربخلاهجوأوةيبرتلاليبسيفقفنيءهتمأفرصتتحتهتورثعضوو
ةمحرايخسهبرمعنألاركاشلضفلاوةعسلالاحيفناكوءارباصىلوألاهتلاحيف
.هيلعهللا

ةعبطم(سنوتيفةيضابإلا):خيراتلابكوميةيضابإلاباتكنملوقنلاهذه(*)
1.ط.82ص.توربءایمس

ةيغاطةرورضكةيداصتقإلاانتايحيفمارحلايشفتنمافنآهيلإانرشأيذلل)2(.

نأريغءهوفعوهللافطلمهلمشف(مللوحالنيذلا)اهلهأعمرذعهنأكةمزالو
ءهبرشموهمعطموهسلبممارحلا؛ربغألاتعشالاف«مارحلابيدغنملبقيالءاعدلا
..اعداماعدولوهلباجتسیىن



هيفسانلانوكينامزسانلاىلعيتأي:اضيألاقو
ابئذنکیملنموبائذلاعملكأابئذناكنمف«بائذ

.(2)بائذلاهتلكأنميفريخلاو(1)ًابائذلاهتلكأ

ارفاکحبصيواملسمهيفلجرلايسمينامزيتأيليقو
ةنتفلاهيفعباتتتنامزاراکيیسمیو؛السمحبصیو

الإاهنموجنيالفءملظملاليللالثمكءاضعباهعضبعبتي
؛باصتالفةاجنلاهيفبلطتنامزهللاهمصعنم

‹؛هسفنلتوملالجرلاىنمتيفءهيفسانلادساحتينامز

دازةرثكلالوءهسفننعىضرلالءةايحلاهركيو

ةلقوءلاوهألاةرثكوءنامزلاداسفنمهاريالالإ(نكل)
‹هلمعبلماعلاملاعلاهيفوجنيالأىرحأ(نامز)ءةاجتنلا

.سانلانمهنودنم(ب)فیکف

يسايسلافوسيلفلاء(زبوه)يآرعماذههيأربروسموبأيقتلينأفيرطلانمو(1)
لكمادامءناسنإلاهيخألبثذناسنإلانإ»:لاقيذلاواثيدحروهشملايزيلجنإلا
هتحلصمالإدشنيالهنألرخآناسنإلكودعناسنإ
ءاباقعواصاصق؛نوشعييمويادغنيلكألاقحلتماسجتاعبتنمالصتنت(2)

هكاتقةعاسلايدينيبنإمالسلاوةالصلاهيلعهيفلوقيثيدحنمرطك(3)

«مئاقلانمريخايفدعاقلا.ارقاكيسميوءانمؤماهيفلجرلاحبصيملظملاليللا

يرعشألايسوميبأنعدوأدوبهاور٠.يعاسلانمربخاهيفيشاملاو
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صالسخإلايفباسب

هبرلاصلاخدبعلالمعنوكيفيك:اضيألئسو

رجحلاعمهدنعسانلاناكاذإ:لاق؟ةينلاحيحص

ناكاذإفمهبكرتيالومهبلمعيالىاوسبطحلاو

.اہبعفتناوهلامعأتحصاذکه

:لاق؟وهءيشياو؟وهفيكءايرلانعاضيألئسو

وهفمهبلمعلاامأوءسانلابلمعلاكرتينأءايرلا

.(1)كرش

كرشلاهنإفءايرلااوقتا»:لاقيءيبنلانعليقو

.(2)«رغصألا

دقءهتيبرعقيف«لجرلانوكي:(خيشلا)اضيألاقو
؛ليللافوجيفهتالصيففقاوءباوبألاهيلعتقلغ
فيكو:هلليفءهتالصبءارموهوءهريغهعمسيل

دنعكلذرهظينأهسفنيفبحأاذإ:لاق؟كلذ

.هيلععلطيو«سانلا
اذهفءءايرلاةفاخهنعفكيفءهلسانلاةبقارمهلاببرطخيفلمعبدبعلامهييأ(1)

رهن»كلمعبسانلايئارتنأرطخألاو«سيلباسيبلتنموءةديكموخفهسفن

ءايرلاريسينإ»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقباطخلانبرمعنعةجامنباىور(2)

.ثيدحلا).كرش
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نوكتو«‹؛سمشلاعلطمبلجرلانوكي::اضيألاقو

هريرسىلع(لجرلايأ)هتيبيفوهوءاهبرغميةنتفلا

رطقيهفيسو‹هلابالوهسفنب(ةنتفلا)رضحيملوءدقار

.(1)ةنتفلاكلتنمامد

ىدحإىلإهبلقبلاماذإ:لاق؟كلذفيكو:هلليقو

نټتمئاطلا

ةسوفنلئابقنمنيتليبقنيبةنتفلاتعقو:اضيألاقو
امهدحأیعدینمنالجراهيفناکوءلبجلا

نمهسفنبابرهف؛یرخآةليبقنمرخالاوءةليبقنم

ءيشيأ:رخآاللامهدحالاقفا‹ىرخألاىلاننتمئاطلا

مهمزهينأ:هللاق؟يتليبقمآكتليبقمهمزجتنأ

مهومزهنإكتليبقلهأنألءِيلِإبحأكتليبقلهأ

نوقبتسيالمهومزهنإيتليبقلهأوء(2)مهيفنوقبتسي

يفةيضابإلا»هباتكدبعرامعيبألهتجرتيفرمعمییحييلعخيشلاركذي(1)
اذإ»:لوقيراعابآنأركذي217صء(ةيبرعلاةعبطملا)لوألاءزحلا

النألأبحألافاولعفيلنإفءاوحلطصينأيلإبحألاننيبةنتفتعفو

امهمزلولخددقفء‹ىرخألاامهادحإبلغتنأبحأنمنإ.ةئفبلغتت

نماونوكينأيدنعةمالسلا»:لاقوءامدرطقيهفيسنأكوءةنتفلاكلتلهأمزل

.«مثآعجریتمهنإف‹نيتفئاطلاىدحإىلإيبلقعجريالوارا

.مهدعل(2)
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؟تنأبحتءيشيأ:هباحصلرخآلالاقف«()مهيف

؛بارتلاةنحطملشماوراصمهنأوليلابأاللاقف

تنأ:هبحاصهللاقفمهلكاوبهذيىتحنوقحسي

ريغدالبىلإهسفنببرهف.الفانأامأوانهاهىقبتيذلا

.(2)دالىلاكلت

عرولايعديو؛موصيويلصيلجرلاىرت:اضيألاقو
هبلقبلاموءاهيلعىماحهتليبگترکذاذإفعوشخلاو
بحو«ءايرلاوءةيبصعلاوةيمحلانمهللابذوعنء(اهيلإ)
.ءانثلاوةدمحلملا

دشألمعلادعبلمعلاىلع(3):ءاقتالا:اضيألاقو

.(4)لمعلانم

مهنايغطومهروجل(1)
نيتفئاطلاتاومىفتبانيح«ىغولاةحاسنعهدعبمغربنوتفمهنألهنمبره(2)

ء؛نيملسملارمأبلاغشنإلاوةالاملامدعهيف؛دیاحموهوءاضعبمهضعبحسو

ديفتسنف؛نوتفملااذهنمةاجنللاراثيإناكءاذيأرلاهينبتلهنمهبحاصبورهفاذل

نيبتاذالصالهيعسبالاعفوايباجيإنوكينأسانلانفينيحنمؤملابىرحأهنأ

الإرصتنيآلنأةطيرش«لضنمرضيالسفنهيلعف»؛كلذهايعأنإوءنيملسللا

ريغكيلإينضبقامهللاوعدينأملسمللنسدقولاىواعدذبنيو.قحلاب
.«لتقلانمدشأةنتفلا»نأل«نوتفم

.طابحإلانمهتياقو(3)
‹ةرهشللاديصتوءایهابتهسفننعثدحيامارثكناسنإلانأل)4(

بئاوشهتلخادنأدعبءهلمعباوثراهنيف«سانلاىدلةدمحملاوةعمسلاءاغتبإو
.«لمعلانمدشأ»وهداذهنمرذحيلف
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.(1)هيفريخالفةنجلالهأنمهنأمعزينم:اضيألاقو

كلبينلوءهردقفرعيالنمحلفيال:اضيألاقو
.هردق(2)فرعنم

.ةواقشلاةمالعنمسانلايفةعيقولا:اضيألاقو

ءهبويعهرصباريخهدبعبهللادارأاذإ:اضيألاقو

نموهينيعنيبهګونذوهایاطخلعجو؛هردقهفرعو
هاسنأو«هردقهلهجأو؛هبويعنعهاعأارشهبدارأ

.(4)هريبغبويعيئهرظندرو«هبونذ

ءاسنلاةنتفنمرذحلاىفباب

ءءاسنلاةثداحمنعانانهنعهللاىضرخيشلاناکو

.نهبةولخلاونهتطلاحمو

ىلإمهنأةلجومهبولقواوتآامنوتؤي)مهنأصالخإلاونايإلالهأميشنمنأل(1)
مهنملبقتيالنأنوفاخيمهاقتومهلامعأمغربيأء(60:نونمؤملا)مہر
.«مهسفنأنوكزيال»مہنأل
نمةمعنهكرادتنأالول»؛«هسفنضحمنمسيلقيفوتوةمعنهبامنأل(2)
.ىكزتيفاهحالصإبلغتشيل(3)
كثلوأمهسفنأمهاسنأفهللااوسننيذلاكاونوكتالو):هسفنهلككلذءهاسنأو(4)
.(19:رشحلا)مه
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ناطيشلاناكالإهدحوةأرمابلجرلاوليال:ليقو

(1).

نموء(2)هنمبرإلكوعدياهنمبرإلك:لاقو
بنتجيو؛نهنمبرهيلفهسفنوهنيدلةمالسلادارأ

.نهرومأ

هللايضر(هتجرتتمدقت)روسميأخيشلانعليقو
ءاسنلاةطلاخمرشكيلجرلاتيأراذإ:هنع

دارأنمفءعرولاةلقوءرظنلاءوسولقعلاةسل

.نهنمبرهيلفهنيدوهسفنلةمالسلا

ةرضمينتكردأريخلالهأنملجرنعاضيأليقو

.(5)ةنسىلعةأرملاةرظن

.هنعهللاىضرباطخلانبرمعنعيذمرتلاهاور(1)

لكوضعنأثيحب؛هبلطيورخالايهتشينيسنجلانمالكنأاهبينعيهلعل(2)

.رخالاوضعيهتشياهنم
.داعتبإلاوبانتجإلاىلعةيانك(3)
.هتعاضو(4)

هنيعتفرتقابءازجةنسلذوءاباذغةمرحملاةرظنلالابوقاذىنعمب(5)

.مرحمرظننم
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هيوامو؛كرسيامعيمجنمرذحإ:لاقو
.كرضينأادغنمأتالو

امكجرفينزيالوءىنزلاءدبنمةرظنلا:اضيألاقو
.()كرصبتضضغأ

ةرظنلكوءوغلهللاركذريغبمالكلك:اضيألاقو

.قفانملاةمالعنم(2)تافتلالاةرثك:اضيألاقو

.ةقاحلاتامالعنمةجاحريغ

نمفءهانيعوءهناسلدبعلايذؤيامرثكأ:اضيألاقو

هيلعهللانمدقفءهرصبضغوءهناسلظفحهللاهقزر

امتبساحمواهظعولسننلابةولخلاىفباب

للانإملىكزأكلذ؛مهجورفاوظفحيومهراصبأنماوضغينيتمؤملللق)(1)
.(30:رونلا)«(نوعنصيابريبخ
.ميرككلذلعفيالومهنعرتسلافشكوسانلاتاروعلاعبتت(2)

؛(نونمؤيالمهرذنتممأمهترذنأمهيلعءاوس)هبلفتولةظعوملاهيفرثؤتال(3)
(6:ةرقبلا)
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الوءةايحهيفبلقيبالإلمعتالةظعولا:ليقو

.اتیمابلقلخدت

هلحتفنمک؛ةظعومبالجرظعونم:اضيأليقو

.لخديملءاشنإولخدءاشنإءةنحلاىلإاباب

:ليق.رانلابيضردقفةظعوملانعضرعأنمليقو
هيلعهللانمدقفهربغوأ؛هسفننمظعاوهلناکنمف

.رساخاوهفهريغنموآهسفننمظعاوهلنکیمنمو

عملجرلاهلعجيسلجم«سلاجملالضفأ:اضيأليقو

اماهيلعددعیوءاهبويعاهرصبيواهركذيوءاهظعيفهسفل

لءاهدحولاسلجيهسفنللعجيلنم:اضيأليقو

.(1)اهلكايندلاسلاحيهعفني

ةسرادم:لاق.(2)هللادبعدمحميبأنعركذو

ءاوبساحتنألبقمكسفنأاوبساح»هنعهللايضرباطخلانبرمعنعدرودقو(1)

وليةعاسهلنوكتنألقاعلانمؤملابيرحونزوتنألبقمكلامعأاونزو
.ىلوألافحصلايءاجاكءاهبساحيواهظعيلهسفنىلإاهيف
.هتحجرتتمدقت:جونامنبهللادبعدمحموبآ)2(
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بلقلايفةفأرلاثروتنيلوألاثيداحأوءبتكلا

.(1)ةدابعلايداهتجأإلاوءرونلاو

اهيفولخيةعاسهلنوكتنأملسملليغبني:لاقو

فداهتجإلاولةاجانملاو‹ءاعدلااهيفرٹکیو«هيرب

.هرومأ

ركذلا:ركذلالضفأاهنعهللاىضرةشئاعتلاقو

.(2)ةكئالملاهظفحتاليذلاىفخلا

نيعبسبركذلانمهركذنعفعاضي:اضيألاقو

.(يفخلاركذلايأ)(3)افعض

.حالفماركلابهبشتلانإ.مهلشماونوكتملنإمهباوهبشتف(1)
.(لوقلانمرهجللانودوءةيفحواعرضتكسفنيفكبرركذاو)(2)

.(205:فارعألا

.ةاجانملاقدصوصالخإلاىلعلديهنآل(3)
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هسيادأوءاسدلاةيمهأىفباسي

نأل‹«ةباجإلاعنميملءاعدلايطعأنم»:اضيألاقو
«مكلببتسلامكررلاتودو:لاقىلاعتهللا

(60:رفاغ)

علطمبلجرلاناكول(ءايركزوبأ)خيشلالاقو
اعمتجاىتحامهرافظأبنارفحياهبرغمبرخآلاو«سمشلا

.(1)ابابي2هللانالأسف

امهدحأهللااعدفنالجرعمتجااذإ:خيشلالاقو

(2)توعدتعفرةينريغبنيمآرخآلالاقوءةين
تعفرةينبنيمآرخالالاقوءةينالبامهدحأاعدنإ

.(3)هتينبتوعد

ارسهنعاولفغتالف‹(4)«ةدابصعلاحمءاعدلا»:اضيألاقو

دبعلاالخاذِإهلضفأوءسانلاعموأكدحوءأرهجو

.ةيلاوملاةرقفلايفحضتيساكلجوزعهللةينلا(هصالخإمدعل(1)

نيحةينلاباحصتساةرورضوءانثأبلقلاروضحةمهأىلإانهريشي(3)

انؤاعدادغلعفنملناو‹لجوزعهللاىلإهعافتراوهلوبقلطرشكءاعدلابهجوتن

يدينيبالتبتوءةعارضواللذتهفصوبهبلوءاعدلاحورنمةغرافناسلةمتمت

۴.نمحرلا
.سنأنعيذيمرتلاءاورنِيهللالوسرلثيدحوه(4)

۹



.هبرب

قهريغبةريشعلاوةليبقللبصقتلانمريذحتلايفباب

ونبنحنلاقينأ:لئابقلابيعادتلانعىهنيناكف

هتیبلهآدعیو«هتيبيسلجينمانمسيل:هريغلاقو
اذكيفنالفونبنحن:لوقيفء(1)هتبارقو

ىلعهفقويوءهنهديوهیوسیوهڅرلقصنمانمسیلو

.(3)همصخباب

هتهبجىلعاهاوسةماعلاطبراذإنمانمسيلو

ةيمحلاىلإرجيهنألهلكاذههركدقواهشرفو

.اراختفاوارثاكت(1)
بسنلابارخافتوةيبصعمهيوذلنورصتنينيذلاكئلوأمهنوريثك(2)
ءانبةلصاوملسفنلابةقثلاديكأتوءادتقإلاليبسىلعسيل؛فالسألاوءابآلارثآمو
ءالعتساكلذىلإرخافملااجلينأمومذملانكلءدومحموبولطمكلذفءداجألا
نمىتفلاسيلوءاذانآاهلوقينمىتفلافءالإودوعقولسكلاريربتوأءاظاعتو
.(13:تارجحلا)«(مكاقتأهللادنعمكمركأنإ)مث.يبآناكلوقي
نينمؤملانيببولطملاومومذموهوءةرثاكموادادتعاوازازفتساكلذىلإدمعيدق(3)

.اضيأعضاوتلاولقعتلاوقفرلااومصتخانإو
ءرخافتىلعيوطنيءهتقيرطخيشلانيبسأرلافاحليفزياتلانمعون(4)
هذاحتاقئارطوسابللازيتءرثكأحيضوتبءضعببمهضعبنيملسمللصيصحتو

لئابفنيبكلسملااذهذختينأوامألحنلاوللملانمهريغنعنمؤملازاتميلبولطم
لهأبقيليالاموةلاطتسا»وهفايلبقالتكتواراختفاوازيامتملسملاعمتجملا
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.ريخلالهأبقيليالاموةلاطتسإلاوءركلاوةيبصعلاو

اوركذاذِإ.مهسمهنمهتليبقلناكنم:اضيألاقو

مشتناكنِإوبلقبظاتغاوههجوريغتءوسب(هتريشع)

نووتسيالفكلذريغوأةموصخيفمهريغعمجئاوح
تلقاذهف(ىرخألارئاشعلانم)مهريغعمهدنع

ملسملليغبنيالو.هللاهيجنينأالإ«هصالخوهتاجن

وأناکابيبحءاديعبوأناكابيرققحلاعمنوكينأالإ

.(2)اعیضووأناکاعيفراضيغب

اهيادآوةحيصنلاةيمهأنايبىفباب

مكضعبمكتبحصاونسحأ:هللاهمحرلوقيناكو
نماورذحاوءهللاينوهللمكيخآتاولعجاو«ضعبل

.ضعببمكضعبنظلاءوسوفالتخا
3.نظلاءوسنمةبحألانيبةدومللعطقأءيشال:لاقو

قحلايرحتنعناسنإلاىمعيابصعتوةيةليبقللراصتنإلابحنأكلذ(1)
تلزالاطنيبططشوهوهيوذوهسفنلهاريامسانللیریالف‹فاصنإلاو‹لدعلاو

.مادقألاهيف
دودحنمدحليطعتلهلهأيعفشيءءاجنملمالسلاوةالصلاهيلعلاقدقو(2)
فيرشلامهيفقرساذإاوناكمهنامكليقنمنيذلاكلهنإساتلااميأاي»:هللا
تنبةمطافنأولوءهللاميأوءدحلاهيلعاوماقآفيعضلامهيفقرساذإووكرت
تعطقل«تفرسدمحم

ضعبنإنظلانماريثكاوبنتجااونمآنيذلااهيأاي):كلذنععراشلااناندقو(3)
.(12:تارجحلا)ء(مثإنظلا

1



الوةحارالوءدوقحلبحاصال:لاقو

:لولمةجاح

نفءاوداوتوءاوحصانتوءمكنيبايفاورواشت:لاقو
ىیمصتو‹ةنيغضلاو‹دقجحلابهذتوءةدوملابلجتةروشلملا

.مكضعببولق

.(1)«راشتسانممدنالوراختسانمباخام:ليف

ءانالثاملاقءةحيصنلانيدلا»ءىبنلانعليقو
.هنيدلو«هلوسرلوهلل:لاق؟هللالوسراينلليق
.(2)«(مهتصاخونيملسملاةماعلو

دهتجيلوءاهمتكيالوةحيصنلالذبيلفحصنتسانمف
هاريهمتكيالو؛هحصنتسانمل(قحلاناسِن)

نم»:لاقوييءيبنلانألءىشيفهشغيالوهلاحالص
۱.(3)«انمسيلفانشغ

.سنآنعيناربطلاهاورثيدحاذهنأعقاولاوليقهلوقتحتءاج)1(

هاور(1)
.ءارمحلايبأنعةجامنباهجرخأ(3)
ىلعةردقموةيافكهسفننمسنأتسيملنإهريغىلإههجوينأهبرجألاو(4)
.هلةرصنوهديباذخأءملعآوهنمیردآوهنملأسیلوآحصن
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نإو«4كسمأءاشنإوءةحبصنلا7بلاطل)

كسمأنإو‹(هلهنيبیف)احالصهاري|ےيفدهتجیلفهحصن

.هرضيالفةحيصنلا

رمأيفهنورواشينمسانلادقف:خيشلالاقو

نموأنيمأبسيلنملجرلارواشيله:اضيألئسو

ذخأيفيكفرعيناكنإلاق؟ايندلالهأ(نموه

قحافرعيوهلليقفايفزیمیوءهرظندریو٩

بيرجتهدنعوجرینمءاشنمحصنتسيلفلطابلانم
.(3)اهزييمتورومألا

.ةريصبلاوةمكحلايلوأةلقل(1)
.ىهنلاوهقفلالهآةلقل(2)
بايغنعاضيوعتنوكي‹قحلاةصحصحلةسرادةيدقنحوربةحيصنلاىقلتف(3)

.(ايندلالهأ)لوؤسملايفةنامألاوةقثلا
ريثيامم«تاروعللعبتتو‹تالزللءاغلابلاةحيصنلانأل)4(

لعفي(کءاذهنمرذحیلف٠حلصتورمثتاممرثک‹حصنلابهيلإهجوتننمةظيفح

الف؛توقعقیقدتبمهرتسنوفشکيوء؛مېتالزمهيلعنوصحمنممهضعب الف

:لوقيخيشلاىلإرتلوأءانسحمهدصقمناكنإوءاداشراالوةيبرتكلذرمثي
ىلإجاتحتاهنأالإةديجةحيصنلاو»

1:



‹(4)ةوادعلاثروتةحيصنلايةغلابملا:لاقو

.ةسابسلاىلإجاتحتانآالإةديجةحبصنلاو

.(1)ةميمنانننامزيفةحيصنلاتراص:لاقو

نوبحيالو«نوحصانتيالموقيربخال:اضيألاقو

.(2)ةحصنلا

ةبحصىلع(ايركزابأ)خيشلاترواش:لجرلاقو
كلىرال:يخأنبااي:لاقف.ةربابجةملظءوسموق

ال:یضمنمضعبنعلیقهنآلاريخمهتبحصيئ
ةبوقعمهيتأتالئلءةمالظهللهيفتناكنمبحصت

هللا(3)ترختساو‹مهتبحصتکرتفمهعمكذحخأتف

.لاق|ےفیلاعت

اولفغامشبنومهتافرصتوءماوقأسانلاىلعءاصحإنمهيلإانرشأيذللهلعل(1)
.قتيلفءهيجوتلاوحصنلایوعدبهیاوحاستوهنع

ىلعوهللاقلخىلعلواطتمنغتسم؛رکتموهن؛كاذهقلخناكنمنال)2(

.هرخیجریالقحا

ةراختسالاةالصوريخيهيتللينهجوىتحةراختسالاةالصهللتيلصيآ)3(
.عجارتلفءةدابعلاهقفيفةفورعم
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نعىيهنلاوفورعملابرمألايفبناب

عمتجملاودرفلايفهرثأو

فورعملابنورمأيمهلزانميفموقناكاذإاضيألاقمث

دنعنمةبوقعهتتأرسلايفمهنمهللاىصعنمف«كلذك

؛كلذملاحىلعنولازيالوريغهعمذخأتالهللا

ووتسااق‹مهاهنيومهرمأيدحاولجرمهيفمادام

كتلوأنمدحاومهيفماداممهنععفترتالف‹(1)اعبج

.ةبوقعلاهبمهتتأنيذل

فلادنعنمةيوقعلامهتتأاذإموقلانإ:هريغلاقو

6لوألانملظعأودشأةبوقعمهن٠(2)اوعزني

وهوهلبتكتلجرلا:ًاضيأخيشلالاقو

نورمأتلءهديبىسفنيذلاو»:ويَيهللالوسرثيدحبمالكلاانهانركذي(1)
هنوعدتمث6«هلماباقعمكيلعثعبينأهللانكشويلوأنعنوهنتلوفورعملاب

.يذمرتلاهاورءمکلباجتسيالف

.اوهتنيمليآ)2(

اوعجرف‹مہرتلوءمهعدرتمللوأمهيلعهللااهطلسيتلاةبوقعلانآأل(3(

.اوبسکاباءازجبارخلاوباذعلامهيلعحينذإو٥مهيغنع
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؟كلذفيكو:هلليقءاہبرعشیالوهوهشارفىلعدقار

فورعملابمهرمأيهموقيلجرناكاذإكلذ:لاق

مهنمفصنيوءقحلامهيفميقيو؛ركتملانعمههانيو
‹نوقحتسيابمحلاعفأءوسىلعمهبتاعيو

وألاملكأيفهنولعفيءوسبمهسفنمهتثدحاذإ(نكل)
هللاهاضريالامكلذريغوأ«قيرطعطقوأ«سفنلتق

انلمتيال:اولاقو«مهنيبمهيأراوربد«تاركتملانم

انلعفنإ(هموقلحصانلالجرلا)نالفعماذهنمءيش

مهتثدحيذلااوكرتف.قحلاانمجرخأاذهنمًائيش
عوقولانم(نذإ)اوصلخفءهولعفينأاومهوهبمهسفن

هلبتکتف«مهروجومهملظنممهريغصلخوهيف
ءرعشيالوهوميظعرجأوتانسحلا(حصانلالجرلل)

الهموقيفناكيذلاوهءتائيسلاهلبتكتيذلاو

روجلاو«سانلاملظيفاوجرخاذإ«مهاهنيالومهرمأي

مهيلعقيرطلاعطقو؛مهلتقو«مهلاومألكأو«مهيلع
بقاوعلوهباومتهاواذهبمهسفنمهتلئدحاذإ(ف)
لجرلا)نالفمكيفمادامءيشالاولاقءهرومأ

مكيلإ.لصيالف(ركانللاءازإبًافقومذختياليذلا
.صاصقلل(1)
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؛مهروجو‹مهملظيئاوضمفء(1)مكتایانجيفمكبلطيو

يمهريغًاضيأعقووءماظعلابونذلاوءالبلايفاوعقوو

نمملسمهريغالو«بونذلانماوملسمهالىالبلا
هيلعبتكتفيفمهكيرشاذهناكف‹مهملظ

.رعشيالهتيبيدقاروهوءاياطخلاوبونذلا

ايندلاةنتفنمريذحتلاىفباب

ليلاوءاملبلطلاو؛بونذلانمرذحميناک:لاقو

:ةلطلانمهعماوناکنيذلللاقوءاهيلإنوكرلاوءاهيلا

اذإفةمحلاماسقنانمريخلاوملعلابلاطلرضأءيش١
‹(ملعلانم)بلاطوهامهلحصيالهتمتمسقنا

.(1)بلطامريغنمهبمتهايذلاالو

‹؛لئابحاملءةعادخء(2)ةرارغايندلا:ًاضيألاقو

عابتاو؛ماثآلافارتقاىلإوفهمتهسفننأثيحنمءلابلاتتشمنوكيهنآل(1)
.ملعلاليصحتينبولطملازيكرتلاهنعدعبيامم«تاوهشلا

.كالهللةضرعميأريرغتلانمةرارغ(2)
لمعيميكحلابيبللافءاهرثآىغطنملالإةرخآللةرضتسيلايندلانأمقاولاو(3)
نذِإنك(هنيبعمجلافءادغتوميهنأکهترخآللمعيوءادبآشيعيهنأكهايندل

يفعقيوهبلستفهبلقفاغشیشغتنأنودهيديدودحينملسملاايندنوكتنأةطيرش
.هارخألةيطماهنأاك.اهکارش
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.هللاهمصعنمالإاهنموجنيالدئاصمو

عمتجيالفءةرخآلادض(ايندلا)يه:ًاضيأليقو
نإاعبج|هيیضريالوبلاطوءاندلابلاط

يفكلوحخدردفو؛ىرخألاطخسأامهادحإىضرأ

ليملارذحاف6(3)ىرخألانمكجورخ(نوکی)امهادحإ

.عقيلمحلالامثيحهنإفءاهيلإ

ىنمدخنم»:امللاقفايندلاىلإهللاىحوأ:ليقو

نعيعاضقلاهبشىورثيدح)«هيبعتأفكمدخنموهيمدخاف

النمىعسياهيلإوء؛هلرادالنمرادايندلالیقو

اهيلع‹مهتبلطومهمومهمأيهاينالالهوهللقع

اهيلعونوسفانتياهيفو«نوضغابتياهلجأنموءنوباحتي
.ںوعسي

نإوكنعدعابتهتبلطنإكلظلشمايندلا:ليقو

.كعبتهنمتبره

هيلعهللاقرفهمهايندلاتناكنم:ًاضيأليقو

هلبتکامالإهيتأيالوءهينيعنيبهرقفلعجو؛هلمش
هانغلعجوهللاعمجهمهةرخآلاتناكنمو
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ثيدحعقاولاياذه).ةمغاريهوايندلاهتتأوهينيعنيب

.(هباشمظفلبراجنلانباويناريطلاهجرخأ

دومحموهاماهنملبءاهلكةنتفايندلاتسيل
هبیوقتیوهسفنىلعهبرتسيلًالالحبلطنموبولطمو
سيلفءهرقفمويوهداعملهنممدقيوءهللاةعاطىلع

:ايندللبلاطب
ًاروفغمتابلالحلابلطنمًالاكتابنم:ليقو
1

یتحءهلالحيفیعسيهراهنيفلظنم:ًاضيأليقو
الإهداقرنمموقيالفءًادقارهعجضمذخأفليللاهاتأ

ملاذإهلكاذهو.همأهتدلومويكهبونذترفغدقو

.(2)هترخأبكلذعطقيملو«هضئارفءادأنعلغشني

ليبسيففيسلاببراضلاكلالحلابلاط:ًاضيأليقو
.هللا

.الاكىسمأنمظفلبطسوألايفيناربطلاهاور(1)
.هترخآىلعهايندبةناعتسإلاو«ففعتلاهيعسبيونيناك(2)

دادتشالبيطمالكبفالإوءةرمثقشوأءةمقلبولوةاساوملاىلإةجاحلاةدشل(3)
ةملكلافءهقفنتامدجتلنإكنألءريخلانمةملكبلانتةنجلاوءةبركلاوةمزألا
.نانحجلاكثروتبيصعلافرظلااذهيةيلسملاوةيساوملا

۱.



هلاقامىلعدازيول:ءايركزيأخيشلانمركذو

.ةجاحلانامزهنآلنيفيسببراضلاكبلقل؛نوملسلا

ةنحلاكردتضرألايفةعاجتعفوادإ:ًاضيألیقو

.(3)ريخلانمةملكبةنجلا

اليذلاغرافلاحيحصلامهلكسانلارش:ًاضيأليقو
.ةرخألالغشيفالوايندلالغشيفهدبجت

؛دجسلملاهنعهللايضرباطخلانبرمعلخد:ليقو

:لاف.(1)؟ةعسكلأ:هللاقفأدبعتمًاباشهيفدجوف

هالعفءنوملسملا:لاقف؟كتنوؤملمحنم:هللاقفءال
؟نيملسملاىلعالاكوأالئاعنوكتأ:هللاقفء(2)ةردلاب

فرعوءهنيميدكءرملاهبرسيامربخ:خيشلالاقو

ئ

اصع(2).قزرنم(1)
ءارواڻثهالوءاقهاللظيءةرخصلاكسلمأوهفءةيطعنمعبشياطلاداکيال(3)

یضرىلعاهبحاصمدقرقتستالسفنلايفمكحتساىتمميمذمبرهف.هلسيلام
.ءانغتساو

كبحيسانلادنعايفدهزاوهللاكبحيايندلايفدهزا»ءىبنلانعيورو(4)
..هجامنباهاور‹«سانلا
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ءاسلملاةرخصلاهنإفءاورذحافءعمطلاومكايإ:لاقو

.(3)مادقألااهعمرقتستاليتلا

رشكيلفهللادنعهتجردعفردارأنم:ًاضيألاقو

‹؛سانلاهمظعينأدارأنمو«هيفعمطلاوء(هللا)هلاؤس

عطقيلو«محلاؤس(نم)للقيلفمهدنعًابوبحمنوكيو
.(4ىلاعتهللاىلإهدريوءمهنمءاجرلا

(ملعلاوىوقتلالهأ)مهنامزيفةسوفننعركذو

:ثالثأةثالثمهرهداومسقمهنمهداهتجاو‹مهمزعأ

‹مهداصحو‹مهتشيعمحالصلايندلل

ةرخآللنيثلثوايندللاشلثاوطعأفءمهترخألناثلثو

مزعللرهشآةين|ثوءداصحللنارهشوءبرحللنارهش

اودجوفرهشالاةيناشلانماورظنف«مېترخالداهتجالاو

يتلارهشأةعبرألابالإمهداهتجاومهمزعحصيالهنأ

ةرخآللةيطمايندلاليفكلذلجأنموسكعلاوةرخآلابايندلاحصتاليأ(1)
:ةرقبلا)ةرخالايفوةنسحايندلايفانتآانبر»ءاعالابانرمأو.اهيلإةليسوو

ةصحىلإايندلايعسةصحمضيأةينامثلاىلإةعبرألامهعمجنأعقاولاو21
ءاشتباوقزرلاىلعيعسلااوربتعانأالإمهللاءاقباسانيباکامقتسمسیلةرخالا
۱.ةرخآللاثرحةينلاببلقنيفامزعواداهجهللالضف
.هتحرتتمدقت(2)

.ةقرسوبلسنم(3)



(نوکتنأيغبنيهناالعاوعمحأوثرحلليه

الإهذهحصتالذإ(اعيج)ةينافلاوةعبرألاةرخآلال
.(1])هذه

:(جونامنبهللادبع)دمحموبأخيشلالاقو

سکنءمنغلابسکو؛داصحلاوثرحلاملسملاتسک

.(3)تاراغلاةرثكوطحقلاباذهاننامزيلازدقمنغلا

تيقبواهثرحنم:ثرحلالضفيفًاضيأخيشلالاقو
؛تتبنيتلانملضفأامباوثنفتبنتملوبارتلايف

بکهلاقاميلعتءاجوس(1)ٍتذحخأو
*ےسAAسوسذاااک

ةَبَحلمكوالسنمهلاومنوقغنينذلالم
4AACEڪٽہوسم
هللاوهبحهريسلکفلباسعبستتبنا فعلصبهلل

(261:ةرقبلا)©لَكعو7ل

هسردوهدلصحفباسحلااذهلعتحاملكءاجف

قفوملاهللاو‹نيملسللاهمعطأفهسفنبهنحطوهعفرو

بجتستملنإو٠ءاهبعاتمىلعربصلاوةعارزلاينيملسمللابيغرتكلذلعل(1)

ةنهلاهذهنمسأيللامفدكلذخيشلالوقياتعتناابم

.فالخلالهآنمولونيملسملائاسيآ(2)
.مهتاکزومہنامیإنسحهلنیبتنیذلانمهتیالولهآنم(3)
.لجوزعهللادنعيضرملاءيقيقحلانمؤملا(4)



املسواهلضتنوةتدصلانايبىفباب

ىلعمالسإلايعدينمىلعقدصتنم:ًاضيألاقو
نموء؛هدنعملسمىلعقدصتنمك.(2)مالسإلاهجو
دنعملسمىلعقدصتنمك.(3)هدنعملسمىلعقدصت

ءريثكوأًاليلق(4)هللادنعملسمىلعقدصتنموهللا

ةنجلارايثنمهللاهمعطأهسرضهيلععضيامرادقمولو

.ًادبأاهيفهنكسأو

فدصتنممريخمهردبملسمىلعقدصتنم:ليقو

.())هریغلعمهردفلاب

يفوأملعلابلطيفهلامنمقفنأنم:ًاضيألاقو

ءديغملاحلاصلالمعلاوةعاطلاىلعهيلعهبقدصتنابنيعتسي(ملسملا)هنأل(])٠

ةدافتساعمءهلمعباوثكقحليذإةرخآلايفةبوثلاىعدأكتفدصعفننوكيف
.ًاريخالإلعفيالملسملانألايندلايفحالص
یرعدبهتقفارمرزخيبآنمبلطةرهاقلاىلإلاقتنإلابزعملامه#نيحووبأوه(2)
روشینآنمافوخهبناجىلإهمضينأدیریهنکلءهتروشموهملعنعینغتسیالهنآ

ينةيصخشلاوةناكملاةوقوتيصلاعويذنموهنموهوءهبايغيديدجنمهيلع
ءاذهءءانهودغرةشيعرصميفهمايأةيقبشيعيلليحرلاىلعرزخوباهقفاوفهموق

.دعبامو340ص.هتاقبطيينيجرالاهلمجرتدقو

.كورتم*



رمأيفةبلطلاهبنيعيوأهريغىلعوأهسفنىلعهيفمزعلا

هبلمعلاوملعلابعافتنألالضفىفباب

ةسارد(نم)رثكيهنأهللاهحر.(2)رزخيبأنعركذو

اذِإءاهيف(اه)دجويتلالئاضفلايفبغريوءبتكلا
نم)اذهبيصيفاذهلمعنم(بتكلايفيأ)اهيفىأر

لمعيىتحهسفنىلعًاديدشكلذناكباو
لاقو.(1)هيفهداهتجاوريخلاىلعهصرحل(لمعلا)اذه

نم(هیف)باتکيهآروااٹیدحعمسنم:ًاضيأخيشلا

ءاجرهلعففءهللادنع(رجألا)اذهبيصيفاذهلعف
نمهللادنعامنإف)هللادنع(ام)بيصينأًاعمطو

نأفداصينيحاهئازجورخلااضفباوبأيفهتاعلاطميفرزخابأىنعي(1)

لانيلةنسحلابقدصتيىتحلابهلدہالاناٹمآةرشعبءىفوكةنسحبقدصت

.تانسحرشعلايآ‹هبيصيوريخلاكلذ

نمؤملاميلستلو؛ثيدحجلاهلقنوءةاورلايبءىراقلااهعضويتلاةقثللو)2(

ةهحجلاهذهنمهبارُثتنوكيفهلاًقيدصتوءاييبنللهنمثیدحلاتاملكب

امعاضم

.ةيكزتلاوءطبضلاو(3)
هنيدىلعضباقلانألمظعأهيفرجألاف؛نيدلافعضو؛نتفلادادتشال(4)
ءهيلع؛هفورظوةاولاداهجنألواکرمحلاىلعضباقلاك

.رمعوركبيبأنمزنمنورماريخيفنوکيداهجنمسفنلاىلعدشأوبعصأ
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حيحصريغهاراموأ«ثیدحلاناكنإوءهبيصي(ةبوثم

.بتكلانمريثكيكلذلثمىلعانعقو

هيفٌقحلالهأةيرغو.نامزلارخآنعرخآمالكو

حجلاعملانامزلارخآيفنمؤملا:ًاضيأخيشلالاقو

.(4)رمعوركبيبألثمنیعبسنمريخ.(3)هسفنل

ركبابأكردأولءهنامزلهأرقحنم:ًاضيألاقو

.())امهرقحلرمعو

سانلاهيفعفادتينامزسانلاىلعينأي:ًاضيألاقو

ءاصحإوحيرجتلاوءجاجللاودقنلالجأنمدقنلابعبطتنمسانلانمنأكلذ(1)
ذوبنملاعبطلااذهءءانبادقنوأاعفنوهمدقينأنودمهتالزوماركلاتاطقس

يلوآاوکردآولومهنامزلهآو؛مهلضافآومهءاملعاورقحف«مهسوفنيفمكحتسا
.اضيأمهورقحللوألالضفلا

ىءانوجتاراعشلشميءاعداواياستناىوسمهدنعدعيممالسإلانأكلذ(2)
مهنمجراخ»هلعجيذلارمألا

.سنأوهريرهيآنعهجامنباهاور)3(

1٦.۱

 



نمهللابذوعتمهلكمهنمجراخوهو‹؛كثلوأدنع

.(2)ءافشلاقباوس

ًابيرغدوعيسوءًابيرغنيدلااذهًادب»رييبنلالاقو

ءابرغلااموليقءنامزلاكلذيفءابرغللىبوطفادباک

داسفدنعمهسفنأنوحلصينيذلا:لاق؟هللالوسراي

.(3)«سانلا

لبىلإدلبنمىشمنمبيرغلاسيل:ًاضيأليقو
لاقو.(1)ءوسموقنيبحلاص.لجربيرغلانكلو
.(2)ةبرغلاوةلزعلامهيفتلحسانلادسفاذإ:ًاضيأ

نيأف«مارحلارهظ؟برهلانيأف«سانلادسف(دقف)

؟بلطيزر

.هللدمحلاودجواممت

ءىقتللةمئالمةئيبالوانوعدجيالثيحمهيءءاقبلابیقشيءاقح)1(

.باذعسنجلاريغعمرشحلاو

اہیآای):ذئدنعدیشرلجرمهتمسيلف؛هیجوتالوحصنمهعميديالنيح(2)
.(105:ةدئاملا)‹(متيدتهااذإلضنممكرضيالمكسفنأمكيلعاونمآنيذلا



:بحملاخالااهيأاماتخفو66©

؛طقفايملعلوضفاذانلمعنوكيالىتحوءاماتخ

؛ثارتلاوداجمأللاثعبو

ةراصعك‹؛ةيلمعةليصحكيلعتحرتقاولءادام

و«رسلانماروتسد»:اهيمسن؛اهيلعدهعتنريسلل

يفةحاشمالفءتئشاموأء«ءايركزيبأقاثيم»

:عبرأداوميوحيقاثيملااذه



oa!ىلوألا:

قحللالإرصتننالفء؛هدحوهللنيدلاصلختننأ
يواعدذبننو«ضرألاوتاواإسلاتماقهيلعيذلا

انفرعنإريضالوءةريشعلاوةليبقللةيبصعلاوقرعلا

اولاقو»نوبلقنمانبرىلإبيرقامعانإفطاسوألايفكلذب
جرخأالإوءنالفعم(لطابلا)اذهنمءيشانلمتيل

.(66.65:صءايركزوبأ)««قحلاانم

:mil نال

موقنلعبربولو«مويلكرجفليبقظقيتسننأ
امهللاىلإلاإعألابحأف»نيتعكربولو‹لجوزعهلل

نيلتبتمانالصمينيعباقاهدعبلظنللقنإوماد

انعرهةالصللبوثاذِإىتحءاراحسألابنيرفغتسمو»
عمةعامجحبصلايلصنفهللاتويبنمتيببرقأىلإ

نںوديري‹ىشعلاوةادغلابمہرنوعدينيذلا»

ءارهجوارسهنعاولمغتالف‹ةدابعلاخمءاعدلا

.(62ص:ءايركزوبأ)«سانلاعموأكدحو
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:هلالاندا1

‹اهتبساحملاهيفغرفناتاقوأانسفنأليفطصننأ

سلجم«سلاجملالضفأو»ءاهتاكزواهبيذهتىدمميوقتو
اهرصبيواهركذيوءاهظعيفءهسفنعملجرلاهلع

يبآنع)«اہہونذنمفلساماھیلعددعیوءاہویع

ةدالا1

یدانينيحتاعامحدوهشلءادنلاىبلننأ

«الاجر»انکنإ«لابوذءىشایندلانمانتوفینلو«نه
ايندلاو»ءليللانمًافلزوراهنلايفرطهللاتويببذولن

«كعبتاهنمتبرهنإوءكنعدعابتهتبلطنإكلظلثم
.(64:صءایركزوبآ)

ءايلمعتامازتلالاهذهسيركتىلعانقرتفاولف
هللااوقتاو»هللاانملعلنذإاعقاوواكولساهانغبطصاو

بصنأنأيلعاقيقحناكلنذإوء«هللامكملعيو
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.هنمميظعوهللا

ىلعلجوزعهللاركشلمعلااذهيهنأانأويبردجي

اذهتمنایتحنوعبيندمنمرکشو«رسيولهسام

ذاتسألالضافلايخيشركذلابصخأولمعلا

داشرإلايفدهجنميعمهلذبامىلع‹جاحلابراشق

.حصنلاو

نمريثكبيندعاسيذلاموركدمحألضافلايخأاذكو

.ريسلاثيداحأرثكأجارخإبلضفتوتاهمألا

.ًاريخمالسإلانعوانععيمجلاهللاىزاجف

عسجارملا

ء؛رمعمىحييلعل(سنوتيةيضابإلا)خيراتلابكوميةيضابإلا(1

.ىلوألاةعبطلا«توريبءايمسةعبطم

.ةنيطنسقةيرجحةعبطءيخامشلاديعسنبدمحألريسلا(2



Eقيلعتوقيقحت٠ نبىيءايركزيبألمهرابخأوةمئألاريس(3

زعيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلاعبط«يبرعلالع ہطيبعاسا

.1979رئازجحلا

ءيبرعلالیعاساقیقحزايسولسبرغمحئاشمریس(4 ياي(1 ہبرلي۱۰د)

êقمءنيأز
۰ق۱

.1974ةنطنسق٭ طنسقعبط؛يالطميهاربإذاتسألا

نكامألاوصاخشألاسرشف

(دشارلاةفيلخلا)ركبوبأ

(سادرم)لالبوب

ینب)رکيوب
يغاوزلا)أ

(ءايركزيبآنبسنوی)ق۴
(بویانبالغي)رزخوبآ
فلغينبنامیلس)عيبرلاوبآ
روسميبأنبلصیف)ءايركزوب
(مساقنبرکب)حلاصوب
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(يناكلادبع)رامعوب
(رکبنبدمحم)هللادبع

نبدمحم)هللادبعوب (نیردسنبو

(جونامنبهللادبع)دمحموب

(نالسیو)دمحموبا

(سومک)دمحموب
(نيجوينباجسي)روسموبا

(ءايركز)یحیوبا
(هللادع)سابعنبا

يومناونبا

تسلومت
ريتون

هبرج
(دیزنب)رباج

(دیعسنبدمحأ)ينيجردلا

(ءايركزيبأنبا)ءايركز
هغاوز

(يجادنرلا)يريز "

(سوطامنبا)نالس

(باطخلانبا)رمع

(بلاطيأنبا)يلع



(رمعنبا)هللادبع

(نينمؤملامآ)ةشئاع

(صاعلاني)ورمع
(سیقنب)هللادبع

تولال

(لیقعنبا)اجنم

(لبحجلا)ةسوفن
ناورهنلا
راكنلا

ءادهالا

جاحلابراشقخيشلاةليضفلةمدقم

باتكلايدينيب

ةيجهنملالوح

فلؤملالوح

ريسلاباتكبةيمستلوح

؟ءايركزوبآوهنمف

(ةمدقم)ريسلاباتك
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لوألالصفلا

ملعلابلطيفباب

ملعملاوملعتلاتابجاو

ملاعلاصختتايقالحخأ

ملعتلافادهأوءملعلاتاياغ

تافآملعللنإو

ملعريغبلوقلانمفيوختلاوريذحتلا#يباب

ملاعلابادآنمىرجخاةلمجو

بولقلاییحتءيشياب

يناثلا:لصفلا

نيدلاتوميوءننسلاعيضتفيك

نامزلارخآوسانلا
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ثلاثلالصفلا

بونذلانمةبوتلايفباب

ناسللاتافآووغللانمريذحتلايفباب

سانلادسفاذإةلزعلاىلعثحلايفباب

حلاصلابحاصلارايتخايفباب

صالخإلايباب

ءاسنلاةنتفنمرذحلايفباب

اهتبساحمواهظعولسفنلابةولخلايباب

هبادآوءاعدلاةيمهأيفباب

قحريغبةرشعللبصعتلانمريذحتلايفباب

اهبادآوةحيصتلاةيمهأنايبيفباب

درفلايفهرثأوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفباب

عمتجلاو
ايندلاةنتفنمريذحتلايباب

دومحوهاماهنملبءاهلكةنتفايندلاتسيل

بولطمو

اهلبسواهلضفوةقدصلانايبيفباب
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هبلمعلاوملعلابعافتنالالضفيفباب

هيفقحلالهأةبرغونامزلارخآنعرخآمالكو

اماتخو

عجارملاسرهف

نكامألاوصاخشألاءاسأسرهف

سرهف
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