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ميحرلانمحرلاهللامسب
ةمدقا

.نيدلامويىلإهيدهبىدتهانموهبحصوهلآىلعومركلاهلوسرىلعمالسلاوةالصلاونيلاعلابرهللدمحلا

:دعبامأ

يتلاتاقاطلاوتاموقملالكهلًأيهوهتفيظوقولخملكىطعأو«نيعمجأقلخلالجوزعهللاقلخدقف
.اهلجألهقلخيتلاةياغلاىلإلصيىتحقوقحلاهلضرفوهتابجاوءادأىلعهنيعت

ةيدوبعلاةمهميهوالأ«تايسارلالابجلااهلمحتنعتعجارتةمهلسنإلاالعولجهللاراتخادقلو
يفناسنإلااهبيتأيةريبكوةريغصلكىلعءازجودعوءاصحإوباسحةمهملاهذهتاعبتنأل؛ىاعتهل
.ةيويندلاهتايحةريسم

اهنودهاشيسةيورخأقئاقحنممهلهنيباع.ةيويندلارشبلاةايحطبريهميلاعتلكيفميكحلاعراشلاف

.اهدهاشع.ةرخآلامودقوىلوألالالحمضادنعوايندلاهذهنمنوجرخيموياعقاو

لوقعاهدرنعتزجعاججحهيلعماقأومركلانآرقلاهتبثأرمأةمايقلامويىلإةبطاقةيرشبلاريسو

قیبطتمهقياسترامضمومهسفانتلامنوكينأ-اذهلاحلاوايندلاهذهيفنيلماعلاىلعناكفرشبلا

.ةرهاطلاهتنسيفملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسراهنيبونآرقلااهبءاجيتلاةيهلإلارماوألا

طقفدايقنالاوقيدصتلالقعلاىلعف«ثادحأنمةمايقلاموييفنوكيسامعارتخايفلقعلللاجمالف
مهئانفدعبرشبلاةداعإيفىلاعتهللاةردقىلعايوقًاليلدوًايلجًاحضاوىلوألاةأشنلارمأدهاشيمادام

قيدصتلاوعمسلاالإرشبلاىلعامو.ءازجلانسحنممهلاممهئاطعإومهيلعامذيفنتومهتبساحمومهثعبو
يتلاةدلاخلاهللاتانجمهلاحرطومهلامنوكيىتحةحلاصلالامعألاوصلاخلاناعيالابدادعتسالاو

.نيلماعلانينمؤملاهدابعىلاعتهللااهدعو

ضرفلرشبلالوقعلىلاعتوهناحبسنذأيملو«هنايببىاعتهللالفكتدقةمايقلامويسانلاريصمعوضومف
يتلاةقيقحلاةفرعملجألبوودلايعسلايهناسنإلاةمهمف.'بيهرلامويلاكلذثادحأنعتاروصت

لصيسو.ءاعمجقئالخلااهيلإلووتثادحأنمرشحلامويبقعياموةمايقلامويقئالخلالاوحأاهيلعنوكت

ينيقيلاملعلارداصمف؛هتاساردوهثحبيفةبئاصلاجهانملاوىلثملاقرطلاعبتااذإةحيحصلاةفرعملاىلإناسنإلا

.ايندلاملاعيفمهوهلجألوهبلمعلاوهتفرعمهدابعنمىلاعتهللادارأامنايببةليفكنيملسملادنع

بلطم-قلخللةيوامسلاتالاسرلازئاكردحأوهيذلا-يورخألاريصملاقئاقحنعةيلحاةفرعللاف

ءةيويندلاسانلاةايحرطأىدعتتالىدملاةقيضةرظنناسنإلانملبَقُيالففلكملكىلعضرفويعرش
ًالاثتما-بجواذهل.ةايحلاهذهيفمهفئاظولمهئادأتقودارفألاكولسىلعنميهتالةفرعملبقُتالو

ةريثلاتاجحجؤوملالكرشبلاتانايكيفثعبنتنأ-(بجاووهفهبالإبجاولامتيرالامر:ةدعاقلل

سانلاريصموةرخآلالاوحأةسارددنعجهانملاقيبطتوءةفرعموء؛ليصأتلجألةيحلالوقعللةزفحملاو
فراعلاوهقحابديعسلاف.راكفألاوءارآلاددعتهيفلبقيالدحاولوقهنألوريطخدجرمألانألءاهيف
يتلاةقيقحلابلهجلاهظحنإفءارآللعبتلاوتباثلاملعللكراتلاامأوءةحيحصلامولعلاجهانلقبطملاو
..لاعتهللااهدار
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يذلانازيملاوهلبةقيضلاةيدرفلاةيبهذملاتارظنلاهددحتالجهنملااذهو.ىاعتهللاهلزنأيذلاباوصلا
ابجاوارمأهقيبطتوهتفرعمتحبصأو«نورقلاربعنيملسملالايجألهنايبتيف"ةبطاقمالسإلاءاملعدهاج

.صالخإوقدصلكباهيلعاونمتْوأيتلامهتفيظوقيقحتاودارأاذإةبطاقنيملسملاىلع

ماصعروتكدلاهركذاميهاهقيبطتًاعيمجانيلعًابجاوناكو«ءةمألاءاملعبتكاهتنيبيتلادعاوقلانمف
:لاقثيحريشبلادمحأ

لوألاماقمايفدانسإلابنيثدحملامامتهانأدجناذلثيدحلكىلعمكحللًايرورضدانسإلاناكالو»۰
یرخآطورشرفاوتنمدباللبهدحودانسإلاةحصىلعفقوتيالثيدحلاىلعمكحلاناكنإو
."«ةياورلاوأيوارلاىلإعجرت

اهيلقانلاوحأعبتتدعباهدقنواهصحفوثيداحألاعمجيهفدقانلااهلىدصتييتلاةمهملاامأ»۰
انیعتسم.فالتخاوةلعنماهيفامنايبواهتساردواهديناسأوتاياورلاقرطعمجبموقيف.اهتاورو

.*«ثيدحلاىلعمكحلاكلذنمصلختسيطبضوةلادعنميوارلالاحةساردب

-:بئاصلاجهنملااذهىلعادكوميليحزلاةبهوروتكدلالاقو
هقفلالوصأعمملعلاكلذ؛ثيدحلاحلطصمملعهلاجمف«ثيدحلادنسدقندعاوقيفليطأالو»۰

طبضبنوملسلاينمدقو.نيملسملاريغايندلامأدنعمولعلالوصأومولعلاخيراتيفامهلريظنال

ةعيرشلاماكحأًامزتلمرالدعيوارلانوكطارتشااهنم«ةريثكطباوضبهلقننمدكأتلاوثيدحلا

لدعلايوارلانعثيدحللًاعماس(ئطختداكتالةينهذةردقاذاظفاحرًاطباض(ةءورملابادآو

ةوقلايفذعامسلاكىرخأقرطبثيدحلاًالقانوأيباحصلاىلإلصينأىلإةلسلسلالكيفطباضلا

.*«تشلاو

:نيمأديسلايجنملادبعلاقو

اهميقسوتاياورلاحيحصنيبزييمتلافرعدحألكىلعبجاولانأىلاعتهللاكقفوملعاو»۰
نأو«هيلقانيفةاقثلاو«هجراخمةحصفرعامالإاهنميوريالنأنيمهتملانماهلنيلقانلاتاقثو
.«عدبلالهأنمنيدناعملاو؛مهتلالهأنعاهنمناكاماهنميقتي

ديسلايجنملادبعويليحزلاةبهوروتكدلاوريشبلاماصعروتكدلااهيلإراشأيتلادعاوقلاوسسألاهذهف
.قيقحتلاوةساردلادنعاهزواجتانليغبنيالفمالسإلايفثحبلاوةباتكلالوصأنملصأنيمأ

ريغبةمايقلامويءاجنمنأكمالسوهللاتاولصاهباحصأىلعءةيوامسلاتالاسرلاهبتءاجامو

.هلامیهرانلافرفاکلكف«نيملسملانيبهلوحفالخالمكحاذهو«رانلابجوتسادقفمالسألاةديقع
هللاهدعودقف«بونذلارئابكنمملسوةحلاصلالامعألابهنيزاومتلقثدقوةمايقلاىلإءاجيذلاملسملاو
.ضراأالاوتاوامسلااهضرعةنجىاعت

وهفرانلالوخدةريبكلاةيصعملاكلتببسببجوتسادقو«ريبكبنذبةمايقلامويرضحنمامأو
.سانلاماهفأربكألاضرعلادعبهلبقتسملوحتعزانتيذلاصخشلا
.رانلااهببسبلخديالةعافشهلمشتدقهنإ:لاقنمسانلانمف
.ةنجلافاطملاةياهنيفهلامنوكيسمثرانلالخديهنإ:لاقنمسانلانمو*
جورخالةدلاخةنجىلإامإعومجاقلطتتهللاىلعضرعلادعبورشحلاموييفنإ::لاقنمسانلانمو٥

.ةمئادةدلاخرانلاوأاهنم
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٠همرْفُكىلعتامافاَنْصأةعبرأساَنلا»ايلموبيالاوحألهركذضرييباعلاق

بسحهيلعٌموُتَعةنحلايفاذهفكلذىلعَتاموطقْبنْذُيلنسٌمنمْوُمو؛عامجإبراتلايفدلاذهف

نمْولابقحالةّمألاءاَهَقفروهمجوةَنسلالأدنعوهف«هتبوتىلَعتاَمبئاتو«عامجإبىلاعتهللانمرخل

."«فالخامضوموهاذهفبوَلبقَتاَمْبنذُموءةنيشملايفهنأنيملكتللانوُناقنألإ؛نسحللا

'"يبيهولاملسمروتكدلاو‹"يزارلامامإلاو"ةيطعنبااضيأهركذدقةمايقلامويسانللميسقتلااذهو

.مهریغو
مكحف؛هلرربمالةرخألايفبونذلانمرئابكلاباحصأريصملوحيبلاعتلاهيلإراشأيذلافالخاف
نمهريغىلإهزواحتزوجيالدحاومكحوهف؛ميكحلاعراشلاهنيبدقةرخآلاوايندلايفرئابكلاباحصأ
جاهنملاىلعتاياورلاضرعواهتساردوةلدألالكعبتتبمتيامنإعرشلاهددحيذلامكحلاةفرعمو.لاوقألا

.لداعلانازيلاوبئاصلا

اذهل؛مكحلايفقداصوةلالدلايوقوهفءأدحأيباحيالأهنأشنمةيضقلاهذهةسارديفمبتلاجهنملاو
.فالخلاطويخهلالخنمبرستتنأنكعالف

هيلإراشأيذلافالخلااذهمهبوصنمءاجنيذلاةددعتملالاوقألاباحصأمهوثلاثلارصنعلاىقبيو

.هريسفتيفيبلاعثلا

دقو«رانلانمجورخلاورئابكلالهألةعافشلابلوقلاسيسأتيفايلجًارهاظارودتاياورلاتبعلدقلو
مدعبمهضعبفارتعاعمةيضاملانورقلاربعاهباوراسوتاياورلاكلتىلعيأرلااذهباحصأدمتعا

یفسیلفاذإو»:يغارملاخيشلالاقدقف«لوقنمهيلإاوبهذامىلعلدتىلاعتهللاباتكنمتايآدوجو

عافشدكيلوقكاهعوقوديزيامةحيحصلاةنسلايفءاجنكلواهتوبثيفعطاقصنميركلانآرقلا

.۱٠«‹اهلنيملاهببذكنمف«يتمأنمرئابكلالهال

رئابكلالهألةعافشلاةيضقنأوهعوضوملااذهيفةباتكلاوثحبلاةلصاوميفةبغرلاديزيامو
حفصلا›ةاعدواهنمجورخلايفلمأالةقيمعةقيحسةوهىلإةيمالسإلاةمألاترجدقرانلانمجورخلاو

مالسإلانازيميفاهلنزوالةريثكتاياورمهنوغلبيوراهنليلسانلاناذآيفنوخرصي(رئابكلالهأنع
نيملسملاثحيو(رئابكلالهألةعافشلل)ةجورملاتاياورلاةاعدتكسيالوقبجاولاناكف.لداعلا

.ةايحلاطشانملكيفمهجهانمسسأقيبطتىلإةبطاق

ىلعةرسحلاوىسألانيكارباهئانبأنمنيرويغلانادجويفتججأمويلاانتمأاهيلعيتلاةلاحلاو

يتلاضارمأللةعجانلالولحلابتوصىلعأبنودانيمهتلعجوماللةدئاقتناكنأدعبهيلإتراصام
بجاولانمنكلو»:فاوصلادومحمدمحملاقدقف.ةايحلاهذهيفاهتفيظوبمايقلانعةمألاهذهتلطع
يرذجرييغتبنحًنأدبننأءانتايحخيراتنمةريطخلاةمساحلاةلحرملاهذهيفنحنو«نيملسملارشعمانيلع

نوكينأوءةماعلاوةصاخللةبسنلابالماشوًاماعرييغتلاكلذنوكينأوءانقالخأيفوءانسوفنيفيرهوج

ةوقلابابسأبذخأنوءةهجنمفعضلاولالحنالابابسأيقتنيكلةمكحمةطخو«سوردمساسأىلع

ىرخأةهجنمةزعلاو
ميقلاولثلايفكيكشتلايفالو«بادآلانمللحتلايفالو«قالخألاىضوفيفتسيلةوقلابابسأو

.كانهوأانهنمئدابملاداريتسايفالو«برغلاوقرشلاديلقتيفالو

نمداجبألاكئلوأاهبزعأو‹مالسإلااهبءاجيتلاةدئاسلاةعيركلائدابملاوءةدلاخلالوصألايفيهامنإو

.٩٠ةزيزعلاانتمأفلاس
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وونمطاسوأيشلوقيآهلنوینلفرصادرمدعميشابيدايذلالاأ
.رانلاباذعنممهيجنتةعافشبةاصعلالمويوةعافشلاثيداحأل

تهجويتلاتاياورلاةلزنمنايبيه-فاوصلادومحمدمحمخيشلالاوقأقبطنيكل-ىلوألاةوطخاف
.بادألانمللحتلاوقالخألايفىضوفلاهذهىلإةمألا

يهامىلإةمألاهذهبتدأيتلابابسألانع-هريغلءاستامك-فاوصلادومحمدمحمخيشلالءاستو

ىتحانرايديفتشعشعاهلابامةيعامتجإلاوءةيقالخألاوءةيركفلاوءةيسايسلاىضوفلاو»:مويلاهيلع
ئطاشىلإدابعلااوداقوءتالبلااوحتفوتاهجلاملعاوعفرنيذلاءداجبألاكعلوأءانيأانسلاننأكوانودغ
ادغوءةرومعملاعبرنمرثكأيفةسايسلاوءةدايسلاو«رمألامهلحبصأىتح«مالسإلاوةمالسلاونمألا

تبواحتانیداناذإوهترمألايلاتخاصأنأذو؟ةيضرألاةركلايفتاراقثالثيفددرامك
..انئاعدلةيناسنإلاتنمأانوعداذإوءانئادنلضرألاءاجرأ

رهظمايألاانلتبلقىتحىرتایاناهدامف»:اضيألءاستو ألايلعتعادءأبسيديأاقرتوء؟يجللربط

مكحتو«رارشألاانيلعطلسوءهسفننععفديالنمانيفعمطوءةسيرفلاىلعيوعتوبائذلاىعادتتامك
ىلعىتحاُهولبسانلاىلعانهوء4مكاَبَجاوُهفألانيبنمانابتجادقوللاىلعاًنُموراجفلاانيف
تحوطو؟قيحسلاردحتلااذهلإاتلصوأيتلابوطخاولمارعلاوءيعاودلايهامف.؟انيلهأوانسفنأ

٠«؟مألانيبامسقمابهنوقزماولشاهتلعجىتحانتمأب

فاوصلادمحمييشلانيبويلاهيلعيهامىلإاتمأتداقيتلاضارمألانعتالاواستلاهذهدعبو
يذلاميقتسملاقيرطلاانبكنتو«اننيددعاوقانفلاخوءانبررمأانكرتاملف»:لاقثيح«ساسألاببسلا
.جوعملاليبسلااذهانكلسال‹هكولسوهيفريسلابانرمأوءةيوقةنيبةحضاوهطوطخانلطخوءانلهللاهمسر

الإءالبوءادورشةرخالاوايندلايفلهو‹ناوهلاو‹؛لذلاو«تاتشلاوءةقرفلانمهيلإانرصامىلإانرص

.«؟يهاونلاورماوألاكرتو«يصاعملاو«بونذلاهببسو
انباصأامىلعنوعجارهيلإانإوهللانإف»:هلواطتمنورقبفاوصلاخيشلالبقيبطرقلامامإلاىكتشادقو
داشرلاةلقونايغطلاةرثكلوداسفلاروهظلهُمْسَرالإنيذلانمالو«هركذالإمالسإلانمقيمللبانبلحو
.٠"«محرنمالإمصاعالونحملاتمظعونتفلاَتمَعوءرحبواربًابرغوًاقرشودعلاىلوتساىتح

تاياورلالاحنايبلداهتجاودجيفلمعننأةمألاهذهمسجيفهراثآروهظوءادلاانفرعنأدعبانيلعف
‹ناوهلاولذلاوتاتشلاوةقرفلااهببسياوؤرمتساوةمألاهذهعابتأنمريفغلامجااهيلإنكريتلالاوقألاو
.ةمألاهذهءانبأنمنوصلخملاهيلإوعدييذلاحالصإلاةريسميفتاوطخلاىلوأيههذهو

بناجبفءةيضاملانورقلاربعءاملعلالوقعهنأشبتلغتشادقةيمالسإلاةحاسلايففيلأتلارمأو
جرختالأيغبنييتلاتالاجملااونيبدقمهف«نيدلااذهقئاقحضرعيفةعبتلامولعلاليصأتيفمهمامتها
.باتكلامالقأاهنع

امإ:يهوءاهيفالإلقاعماعفليالماسقأةعبسىلعفيلأتلانإمث»:يملاسلانيدلارونمامإلالاق
لخینأنودهرصتخيليوطءيشوأ«هحرشيقلغمءيشوأ«هممتيصقانءيشوأ«هعرتخيفهيلإقبسيملءيش
.هحلصيفهفنصمهيفًاطخأءيشوأ«هبتريطلتخمءيشوأ«هعمجيقرفتمءيشوأهيلعاممءيشب
الطعمناکءیشطابنتسا::دئاوفةسمخنمهباتکولخیالناهیلإقبسدقنفيفباتکفلوملكليغبنيو
.۱۷«لیوطتووشحطاقسإوأ«فيلأتومظننسحوأءاضماغناكنإهحرشوأءاقرفمناكنإهعمجوأ

MARRAAMRECMLARLMIAEMEMIL 2
, 7 A a

02E AKA



RY Blan aiUianeeueeCue<
   

 

وأطلغىلعرخأتملارثعينأ:اهثلاثو...»:فيلأتللةيعادلابابسألادحأًاحضومنودلخنبالاقو
يذلاحضاولاناهربلابكلذيفقثوتسيوءهتيصةدافإلايفدعبوهلضفرهتشانمنيمدقتملامالكيفًأطخ

قافالايففيلأتلاراشتنابهعزنوهوحمرذعتدقذإدعبنلكلذلاصيإىلعصرحيفءهيفكشلللخدمال

.٠*«كلذنايبىلعفقيلباتكلاكلذعدويف«هفراعم.سانلاقوثووفلولاةرهشوراصعألاو

.هبادآوملعللاضراعهلعجتيتلادويقلابديقتينأهيلعفًأطخوًاطلغهاريامدقنىلعدحأيأمدقُيامنيحو
ترجدقنيرظانتملانأامكهنإف؛تالاقملاوججحلاءاذهمومعيفلخديلب...»:يدعسلاخيشلالاق

ججحلانمهمصخامنييينأاضيأهيلعبجيف«ججحلانمهلامىلعصرحيامهنمدحاولكنأةداعل

ناسنإلافاصنإفرعيعضوملااذهيفووههتلدأيفذرظنيامك«همصخةلدأىفذرظنينأوءاهملعياليتلا

۱۹یلکلقیفوتلافالاسنههفسیمهلقعو«هربکنمهعصاوتوهفاسصعاوهبصعترم

نيدلاوملعلالهأةداعىلعءالوهججحنعباوجلاونيرخآلاججحركذمث»:ميقلانباةمالعلالاقو

«هینیعرجفیو«هیتبکرىلعكربي«دعتمملاظلهاجقيرطكلسيملو.مهعمثحبلاو؛مهيفلاخمفاصتإيف
برضبحجويءرفكةلأسملاهذهبلوقلا:لوقيو؛همهفنسحبالهدصقءوسبوملعبالهبصنع.لوصيو

وهو‹لئاقلکناسلدنعىاعتهللاو«هناديمىفهعميرجلاو«هناسلطسبنعهعنعيو؛همصختهبيل«‹قنعلا
٠٠.۱«لئاسهلاقامعهيدينيبفوقولامويهل

هبذخأيملنإوهفلاخنملوقملعتينأهليغبنيماعلانأىلعليلدةيآلايفو»:يبطرقلامامإالالاقو

نممهفلاخنملوقهباحصأوهييبنلاملعأىلاعتهللانأل؛هيلعدريفيكملعيوءهلوقداسففرعيىتح
.٠'«مهلوقداسفاوفرعيل؛مهنامزلهأ

ماهفأاهتبذاحجتيتلااياضقلانعثيدحلااولوانتنيذلا«نيفلوملانمريثكلانأ:وهةباتكلاىلإانعفديامو

نباةمالعلاو؛يدعسلانمحرلادبعخيشلااهركذيتلاةرينلاةيمالسأإلاقالخألاهذهياوديقتيمل؛نيملسللا

.يبطرقلامامالاوميقلا

نمسانلاىلإرظنلاىلإاوعسف؛اهتاذيفًاليلد(رئابكلالهألةعافشلا)ةلأسماولعجباتكلاكىلوأف
زييتورظانتلاورواحتلادنعةمألاءاملعاهنعىهنيتلاةئيدرلاقالخألالكاولثمتوةركفلاهذهلالخ

ناهربتاكسإالمهنمةسئايةلواحميف""ليطابألاوبيذاكألاةيضابإلاىلإاوبسنو«ضعبنعاهضعبءارآلا

.!؟كلذمهلىنأو‹غمادلاقحلا

مهومناظلادرو؛مولظملاةرصن-ةعيركلاةمألاهذهةدحوىلإنوعسيامئادمهو-ةيضابإلاقالخأنمف

هيلإةوعدلاب-ةيضاملانورقلاربعنيملسملاءاملعهجهانملصأيذلا-ملعلاةيارنوعفريمهلاوحألكيف

ةفرعملاوملعلانمسسأىلعايندلاةايحلاهذهيفةمألاهذهدارفأشيعينألجألهدعاوقوهسسألقيبطتلاو

.ةرخألانعمهدئاقعيفتباثينيقيملعىلعاونوكينألجأالو
فاعزمسواهيبتاكىلعراعيهلب«باوصلاوقحلاةبلطنمًادحأفيختنلباتكلاكعلوأبيذاكأف

هبلاقامنأثحبلااذهلالخنمو-ىلاعتهللاءاشنإعيمحجلاكرديسوءاهأرمتساواهبقدصنمل

ةيبهذملابراحتيتلاةمألامولعهنيهاربوهججحترهظألوقوهةمايقلامويةعافشلاةلأسميفةيضابإلا

.ناتهبلاوبذكلاوبصعتلاو

وهقحلانازيملاىلعاهضرعورانلانمجورخلاوةعافشلاتاياورعبتتهاجتبجاولابروعشلاديزيامو
نيملسملاةاصعريصملوحةديقعنمهيلعمهامنايبلاوربنييكلةيضابإللةهجومتاوعدنمهاندصرام

جاواةلوقلئمىلعناموادورمنمبحعإبحعالو...»:روشاعنةمالملالافدققايقموب
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«داتعلاليوأتلاكلهئامدقلوقلوزوأدارابذهينممهئاملعقاذحنميربيالوةلرتعللوةيضابلاو

يفلاقثيحةمألانازيميفاهلاوحأةفرعموتاياورلابتلإراقلكيناكوشلاالعلاةوعدكلذكو
لالوصألاىهدأيال؛دانسإلالاحنايبريغنمةياورىلإوزعمثيدحلاركذأدقو»:هريسفتةمدقم

وئنمناقتوباوملحدقينهوفلطأامفلاقنأيعبيالو«دوييلواعضتيدااوملي

تتبثفهنعاوفشكولمهنأل؛نظلاهببلغييذلاوهاذهلبءدانسإلالاحنعفشكنودنمهولقنينأ
يتلالوصألادجونمف؛نسحلاوةحصلابحيرصتلاريثكمهنمعقيامك«كلذنايياوكرتيملهتحصمهدنع

.٨۲هللاءاشنإاقفوماهديناسأيفرظنيلفاهيلإمهریسافتيفامنوزعواهنعنووري

تاعامجاودارفألاىلعبجاورمأ-روهدلاومابألالاوتبريغتتاليتلا-ةيمالسإلاحهانمللقيبطتلاو
ئدابملاودئاقعلالقتنتيكلوءهليجءانبأطسويفوهوهتفيظوبمايقريخناسنإلاموقييكلبوعشلاو

.ةنكمألادعابتوةنمزألالواطتبرْأتتنأريغنمليجىلإليجنمقالخألاو
قيبطتوةفرعم.اهئانبأطاسوأىفاوداننيذلاةيمالسإلاةمألاءاملعتاوعدلةباجتساثحبلااذهنإ

.دئاقعلايقلتيفةعبتملاةلدألاضرعدنعسسألاوطباوضلا

مهفوفصیقبتيكلةايحلاطشانملكيفمهجهانمقيبطتىلإةفاكنيملسملاقفوينأالعولجهللاوعدأو
.مهلوحنمنوكلاوةيناسنإلامهتماقتساومهتدحوبدعستةمحتلمةصارتم

:ةماخولوصفةنالثيفةضورعمثحبلااذهةدامتءاجدقو

نإل:ىلاعتهلوقريسفتدنعتءاجيتلالاوقألاوتاياورلايفةيجهنمتاءارق:لوألالصفلافم
.ءاًشَينلكلذَنوُدامْرَفْعَيَوهبكَرْشُينأرفعيالهللا

لهألةعافشلابنولئاقلااهيلعدمتعايتلالاوقألاوتاياورلايفةيجهنمتاءارق:يناثلالصفلاو۰

.یلاعتهللاباتكنمتايآلمهريسفتدنعرئابكلا

ةعافشلامدعبنولئاقلااهيلعدمتعايتلالاوقألاوتاياورلايفةيجهنمتاءارق:ثلاثلالصفلاو٠
.یلاعتهللاباتكنمتايآلمهريسفتدنعرئابكلالهأل

هلآوهيلعهللاىلصدمحمةمأءانبأقفوينأالعولجهوعدأو«ثحبلااذهينملبقتينأىلاعتهللاوعدأو
.ايندلاوةرخآلاداسفهنأشنماملككرتومهيلعبجواع.لمعلاونيدلايفةماقتسإألاىلإملسو

.نيدلامويىلإهيدهبىدتهانموهباحصأوهلآىلعوميركلاهلوسرىلعملسوهللاىلصو

يرجحلارماعنبدمحمنبيلع
ةيدبةيالو-نامعةنطلس

ه١٤٤۱ماعلوألاعيبررهش

.م٢٠٠۲ماعریاربفرهشلقفاوملا

alihajri0d50@gmail.com
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:كيهمن
ىرخألاةلدأللةيجهنمتاءارقلالخنمةيآلاهذهةسارديفقمعتلاىلإروشاعنياةمالعلااعددقل

هذهنأيدنعو...):روشاعنبالاقثيحءِهَكَيىفطصلملاهلوسرةنسيفوىلاعتهللاباتكيفةدراولا

ليوهتوهو«دوصقملانايبىلعاهيفرصتقاةيآيهفبونذلاةرفغملاوحأبمالعإلااهبادارمتناكنإ«ةيآلا
يضتقملا4ُءاَشَينلل:هلوقیفاهلكُهروصتلخدأنأبءابيجعًالامجإهادعاملمجأوكارشإلانأش
نمةاَّرقتسملاىرخألاةلّدألاىلعلمجملااذهنايبيفةلاوحلاو.مهبمقيرفلةذخاؤمومهّبمقيرفلةرفغم
ينغتسيكلذبوءاهمّدقَتاملكىلإرظنتاهنأنّيعتف«نآرقلامظعمٌدعبتلزناهّنكلو...ةّنسلاوباتكلا
‹؛عيمجلالماحملةحلاصحبصتوهتلحندعاسياعبلكاهليوأتيففّسعتلانعنيملسملافئاوطميم
."*«ةنيبلاةلّدألاىلإاهليوأتيفعجرملاو

وفَتلامكحملانماذهو»:ەهبُكَرْشُينأرَهللانإ:ىلاعتهلوقرييسفتيفيبطرقلامامإلالاقو
.٢٠٦٠ةمألانيبهيففالتخااليذلاهيلع

ء۷٠«هيفءاملعلاملكتدقيذلاهباشتملانم»:4اينلكلذَنوُداَمرفْعَيَول:ىلاعتهلوقریسفتيفلاقو

-:لاوقأةئالثركذمث

هبقاعءاشنإو«هبنذهنعافعءاشنإىاعتهللاةئيشميففةريبكبحاصلكنأةيآلاهذهتنابأدق»۰١

٢۲۹.۱یاعتهللابارشهتریبکنكتملامهيلع

ْمكَتاََيَسمكْنَعفكنهنَعنوهامرئابكاوبكنإ:هلوقبكلذىاعتهللانيبدق:مهضعبلاقو»۰
اهرفغيالورئابكلابنتجانملرئاغصلارفغينأءاشيهنأملعأف"١:ءاسنلاەامركًالُخْذُممُكْل{خْذنَو
."«رئابكلاىتأنل

:تباثنبديزلاق.«ناقرفلا»رخآیففيتللةخسانةيالاهذهنأىلإليوأتلالهاضعببهذو)»۰

رابخألايفخسللانال؛خسنالنأحيحصلاورهشأةتسب«ناقرفلا»دعب«ءاسنلا»ةةروستلزن

."«ليحتسي

نبالاقثيح«هيفءاملعلاملكتيذلاهباشتملانماذهف»يبطرقلامامإلالوقىنعمروشاعنباحضوأو
-:ةلكشمأرومأيضتقياهرهاظنأديريوهو»:روشاع

.دوهيلارفكككرشبسيليذلارفكلارفغيدقهللانأيضتقيهنأ:لوألا٠
.بتيملولوبونذلابكترملرفغيهنأ:يناثلا۰

يقالتيهوءةئيشملالإنارفغلالكوهل«هتبوتدعببنذمللوهتاعإدعبرفاكللرفغيالدقهنأ::ثلاثلا٠
ةفلاخمىلعةّمألاتقفّتاوءاهفالخىلعةرفاظتملاةلدألاتءاجدقةثالثلاهذهلكو.ءافتنالاوعوقولا
.٠«نيملسملاعيمجدنعهباشتملانمةيآلاتناكفءاهرهاظ

اوقَتاَو:ىلاعتهلوقلمهريسفتدنعةحضاورئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلاقرطوبيلاسأترهظدقلو
رق€توصلعمألوذَادعوهافاهملفلايَفسفنعنسفيِلام

عافلولحلوهيفعيالوَأَنلبقنممكافأوقفاومايذلااهياب::ىلاعتهلوقو
°2ةرقبلا»4َنوملاظلاممَورفاكلاو

نټياآلاتاهلئراقلاف ىلاعتهللاىوقتىلإةوعدولمعلايفدجلاىلإةوعديهةملكلكنأدجينيتهركلانيتي
.ادحأدحأهيفعفنياليذلاةمايقلاموينمرذحلاو
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ىلإهقيرطيفوهوباعصلابءولمملاهقيرطهبناسنإالاقشييذلارونلاوءايضلايهةدودعللاتاملكلاهذه

.ميعنلاراد

تفتلیامنیحنكلوموقنوداموقصصختملومهئيسمومهنسحمنيلقثلاتبطاخةميظعتايآاهنإ
ًاجلتمالقألانإف«ةبوتريغنمرئابكلاباحصأنعةمايقلاموييفوفعلاىنعم.تءاجتاياورىلإناسنإلا
وأاهديناسأفعضل؛اهيفةجحاليتلاتاياورلانيبونيتحضاولانيتمركلانيتيآلانيتاهنيبقيفوتلاىلإ

.عوضوملايفاهتحارصمدعلوأاهنوتم
لیواتلايفصاخاهبدارمنإفءةوالتلايفاماعاهجرخمناكنإوةيآلاهذهو»:يربطلامامإلالاق

نمسيل›:لاقهنإو.(يتمأنمرئابكلالمليتعافش»:لاقهنأهعهللالوسرنعرايخألارهاظتل

رشالنمعلمهللااشنإةلئانيهو؛يتُمالةَعافَشيتوُغَدُتأَبتَحِإينوةَوُغَديطغأدولإيبن

مهلهيدمحمانينةعافشبنينموملاهدابعلحفصيدقهانتلجهللانأكلذبنيبتدقف.(اکللاب

ىلعتامنمليهامنإ ٌةَعاَفْشاَهْنمبْفيالَول:هلوقنأو«مهنیبوهنیبمهمارجإةبوقعنمريشكنع

. » لجورعهللاىلإبئاتريغهرفك
نم:هانعمامنإو.صاخاهبدارملاوماعةعافشلايفاهجرخمةيآلاهذهو(:اضيأيربطلامامإلالاقو

عفشيهبناميإلاوهللاةيالولهأنألللابرفكلالهلةعافشالوةلخالوهيفيبالموييتايتألب

رئابكلالهألةعافشلابنولئاقلااهيلعىنبيتلاةدعاقلاوهيربطلامامإلاهرطسیللوقلااذهف

نكلو«نيلقثلالمشيماعامهتلالدونيتيآلاجرخمنأنوريمهف.ةيضاملانورقلاربعمهلاوقأومهريسافت
.هرفکىلعتامنمطقفلمشیلصيصختلاراصتاياورلاببسب

نوعفادملانهيلعدمتعايتلاةريثكلاتاياورلانمنيعوننالثمتانهيربطلامامإلاامهركذناتللاناتياورلاناتاهو

.باذعلانمابيصنمهليندعبوأرانلامهلوخدلبقامإةمايقلامويرئابكلاباحصأنعوفعلاةركفنع

انههلثمتعونلااذهو‹نتملابناجنمةفيعضلاوأدنسلابناجنمةفيعضلاتاياورلا,لوألاعونلا٠

.) يتمأنمرئابكلالهأليتعافشر:اهيفءاجيتلاةياورلا

نكلو«رئابكلاوشحاوفلاباحصأنعوفعلاعوضوميفاحيرصاصنتسيلتاياوريناثلاعوتلا٠
اذهو.اهتاملكنمضءاج(ةعافشلا›ركذنوكلاليلدرئابكلاباحصأنعوفعلابنيلئاقلاعمتلثم

.انهيربطلامامأالااهركذيتلاةيناثلاةياورلاهلثمتعونلا

ةاصعلانمناكنمنأبةرهاظتمرابخألاو»:ةرقبلاةروسنم**^ةيآللهريسفتدنعيبطرقلامامإلالاقو

.نيحلاصلاوءادهشلاونيبنلاوةكئالملانمنيعفاشلاةعافشمهلانتنيذلامهنييبنلاممأنمنيدحوملانيبنذملا
:يناثلاو.ىنعملايفترتاوتيتلاةريثكلارابخألا:امهدحأ:نيئيشبدرلايفمهيلعيضاقلاكسمدقو
."*«ريکنراصعألانمرصعيفمهنمدحأنمدبيملو؛لوبقلابرابخألاهذهيقلتىلعفلسلانمعامجأإلا

لاوقألاوتاياورلاعيمجيفقيقحتلاءانعهسفنفلكيمةعركلاةيآلاهذهلهريسفتيفيبطرقلامامإلاف

تاياورلاكلتبذخألبءةعيركلاةيآلاهذههبتقطنيذلاماعلامكحلانمنيملسملاةاصعتنثتسايتلا

لصولتاياورلاكلتنوتميفةصحافةرظنرظنوليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأىلإعجرهنأولوهریغک

.ادبأادقتعمتبثتال»ةرهاظتم»اهنعلاقيتلارابخألانأتباثنيقيىلإىلاعتهللانذإب

لاقنيحسانلاعيمجهتوعد(ةركذتلارباتكيفالوهريسفتيفقبطيمليبطرقلامامإلانأظحالماو
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ءايعمًرانيدعيبايفنوذخايالمهو«مهلاومأيفمهرظنمهنايدأيفذاورظنينأسانلاىلعامنإو»:مهل
«هدنسةَيلانعصامالاهعنينانعتاياورلانمذخويالكلذكءبيطلاملاسلانوراتخيانإو

اميرلب«صقنلاباصأدقهباذإلضفلابلطيوهامنيبفءَهللالوسرىلعبذكلاريحيفلخديالل

۳*(نيبملانارسخلاباصأ

نأةغللاولاجرلامولعوثيدحلاوريسفتلابتكيفةعافشلاعوضوملئراقلااهكردييتلاةظحالملاو

تابثإىلإنييأرلاباحصأىعسيثيحبءاهيفنوأرئابكلالهألةعافشلاتوبث:نييأردنعفقوتتملةلأسللا
ةمالاهذهدارفألوقعاهدعبنوكتوءلاوقألانمفيعضلاىلعينباملكوحمىلإوعطاقلاليلدلاهديأام

.نيملسملادنعةديقعلارداصميفاهللصأالةركفلكنعةدعتبموهليلدرهظالةعيط

اليتلا»لعل«برظانتلاوىواعدلاةرئادىلإ؛ملعلاةدئامنمرئابكلالهألةعافشلاةلأسمتجرخدقل

.دفتعمياتشن

يفاهحرطيتلاهتارظانميفاهبناعتسايتلاهيلاسأبئاوجنماناجاتلروصييزارلامامإلاوهاهف

ضعبيفعفشيالوسانلاضعبلعفشيالهكيادمحمنأىلعةلاديهفثيداحألاامأو»:لاقثیح«هریسفت
يفةعافشلانمعنتيهنأالورئابكلاباحصأنمةتبلادحألعفشيالهنأىلعلديالكلذوءةمايقلانطاوم

نكيمللوسرلالعلفللانذإبالإعفشيالنيعفاشلانمادحأنأنيبىلاعتهنأهققحنيذلاو.نطاوملاعيمج

انوذأمريصيمث«نامزلاكلذيفالوناكملكلذيفعفشيالف«تاقوألاضعبوعضاولاضعييفانوا
."٢٦ملعأهللاوكانهعفشيفةعافشلايفرخآتقويفورخآعضوميف

يزارلاويبطرقلااهيلعدمتعايتلارابخألاكلتضرعبموقنس-ىلاعتهللاءاشنإ-ثحبلااذهيفو

هيلإاعديذلاجهنملاقيبطتةيضقيهةيضقلانأملعنساهنيحوءةيمالسإلاةمألاءاملعجاهنمىلعامهريغو
.نيملسملاءاملعنمامهريغويزارلاويبطرقلا

ةيمالسإلاةمألاءاملعونيرسفملامالكاهلوحراديتلارواحملاضرعنثحبلااذهنملصفلااذهيفو
.ءاشَينلكلذنوُدامْرفْعَيَوهبكَرْشُينأفعالهللانإ:ىلاعتهللالوقلمهريسفتدنع
-:ةينآلاعيضاوملايوحتماسقأةعبرأيفلصفلااذهرواحمضرعنو

لعدعاوقبسحنتانومضمودنسلابناجنم(يتمأنمرئابكلالهأليتعافشةياورةشقانم۰

.فيرشلاثيدحلا

.ةمايقلامويهللانازيميفرئابكلاباحصأةلزنمنيبتتةعركةينارقتايركذو۰

.ةمايقلامويرئابكلالهألاحنايباهيفهَهللالوسرنعةحيحصتاياورركذو۰

.ليدعتلاوحرجاجاهنمىلعةمايقلامويرئابكلاباحصأنعوفعلااهيفءاجتاياورضرعو٠
.ىلاعتهللاةرفغملينلجألاهبنايتإلاناسنإلليغبنييتلابابسألاركذو٠

.ةمألاءاملعلاوقأوةرهطملاةنسلاومركلانآرقلايفءاجامكةرفغملاوةبوتلانيبقيثولاطبارتلاركذو٠
.اهبرشبلاتافرصتطبروةيهلإلاةئيشملاىنعملوحةمألاءاملعلاوقألقنو۰
.ىلاعتوهناحبسهتئيشمبسحمالسإلاةمألاهنعهللازواجتيتلابونذلانمضعبركذو٠
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.مالسإلانازيميف(يتمآنمرئاكلالهالتعافش)ةياور
دبعو«سابعنباوللادبعنبریاجو«كلامنبسنأىلإةبوستمثيدحلابتكيفةياورلاهذهتعءاج

تسيمعتنبءامسأو«يرعشألاىسوميبأوءةملسمأوىادردلايبأورمعنبهللا

.ىقهييلاو«يذمرتلاومكاحلااهجرخأ(يتمأنمرئابكلالهأليتعافشاهيفءاجيتلاةياورلاهذهف

مامإلاو«دوادوبأو«باهشلاو«يسلايطلاوريبكلاخيراتلايفيراخبلاو«ىلعيوبأو«ثراحلاو«نابحنباو

.هلیصفتيتأيسامبسح‹يدادغبلاوحجامنباو«؛نایحنبرفعجنبدمحمنبهللادبعوءيناربطلاوكمحأ

‹“'يناكوشلاوءيفسنلاو""ريثكنياوء""يبطرقلاو""يربطلااهبجتحاوةياورلاهذهركذو
‹“"يروفكرابملاو"رجحنباو‹ء*"ميقلانباوءةيميتنباو‹؟؟يوسوربلاو‹؟"يطويسلاو‹"يزارلاو
.مهريغو*'يرديحلاو*"يراقلايلعوء*'يدابأميظعلاو

كلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنمةياور#

ث۲مكاحلادنع»تباثنعرمعم»قيرطنمكلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاج٠
.””نابحنياو‹“*يقهيبلاو""يذمرتلاو

..»:رجحنبالاقدقف«ينانبلاتباثنعدشارنبرمعمةياورببسبةفيعضةياورلاهذهلقيرطلاهذه
يرهزلانعالإهفلاخفنييقارعلانعرمعمكثدحاذا:لوقينيعمنبیحیتعمس::ةمثيخيباأنبالاق

.ائيششمعألاثيدحيفلمعاموالفةرصبلالهأوةفوكلالهأامأفميقتسمامهنعهئيدحنإفسواطنباو

ريثكبرطضمبرضلااذهوةورعنبماشهودوجنلايبأنبمصاعوتباثنعرمعمثيدحو:ىيحيلاقو
.°"«ماهوألا

.**ىلعييبأو‹*"ثراحلادنعيشاقرلاديزيقيرطنمكلامنبسنأنعةياورلاهذهتءاجو٠

*'(فيعض...يرصبلاورمعوبأ«يشاقرلانابأنبديزي»:رجحنبالاق

ء٠"طسوألايفيناربطلادنعيرصعلاهللاديبعنبدمحمقيرطنمسنأىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاجو٠
|."ىلعييبأو«(ريبكلاخيراتلا›يف٠يراخبلاو

يرصحعلاهللاديبعنبدمحم

*"«قافولادنعالإ؛هيوريامبرابتعالاالوهبجاجتحالازوجيال:ناّبحنبالاق»:رجحنبالاق

دبعانٹدح«يوقبسيل:لاقفيرصعلاتباثنبدمحمنعلئسوةعرزابأتعمس...»:متاحيبانبالاقو

.'؛«يوقبسیلوهثیدحبتکیيرصبوه:لاقفيرصعلاتباثنبدمحمنعىبأتلأس:لاقنمحرلا

٦*يسلايطلادنعنامثعيبأمكحلاقيرطنمكلامنبسنأىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاجو

.٠"«ماهوأهلقودص»:بيرقتلايفرجحنباهنعلاق«يشيعلاةيطعنبمكحلاوهنامثعوبأمكحلا

لاقو.هيفًاطخأاٹيدحهلتدجویتح«؛ثیدحلاحلاصيدنعناك:دمحألاق...»:بيذهتلايفلاقو

۷٨«...هفعضهنأکریکانع,ثدح:دمحأنع‹يذورملا
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ةبورعيبأنبديعسنعحبألاديعسنبرمع...قطكاليرمتا0

)...كلامنيسنآنع«ةداتقنع

٠۷یلعبيآدنعيوبلدايزبانجيآویرطیملاميالای۰

.'"ريبكلاخيراتلايفيراخبلامامإلاو‹«'"باهشلاو

وكلايبلكلاةيحيبأنبىيحيوهبانجوبأ
ناطقلاییحيناك:متاحوبأويراخبلالاقو...ٹیدحلايفافيعضناک:دعسنیالاق»:رجحنبالاق

سيل:نيعمنبانعيقرودلاهللادبعلاقو...ريكانمهثيداحأ:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاقو...هفعضي

۷*«...سلديناكهنأالإسأبهب

يريمتلاهللادبعنبدايزامأو

دوادابأتلأس:يرجآلالاقو.هبجتحيالو«هئيدحبتكي:متاحوبالاق...»:رجحنباهنعلاقدقف

هبشتالءايشأسنأنعيوري«ثيدحلاركنم:لاقوءاضيأءءافعضلايفنابحنباهركذو...هفعضفهنع

۷*(نعمنباهکرت؛تاقثلاثیدح

٦۷دواديبادنع«سنانعينادحلاثعشأنعثيرحنبماطسب»قيرطنماضيأةياورلاهذهتءاجو۰

.ريبكلاخيراتلايفيراخبلامامالاو‹^`باهشلاو‹“دمحأمامإالاو‹'^يقهيبلاو‹«مكاجلاو

.۲٨هيففلتخم)):يرابلاحتفيفرجحنبالاقدقفينادحلاثعشأيفليدعتلاوحرجلاءاملعفلتخا

يراخبلايفهلسيلويئاسنلاهقثوو«هبربتعي:ينطقرادلالاقفهيففلتخاو...»:ينيعلانيدلاردبلاقو

.*٨ةعباتمواقيلعتعضوللااذهالإ

^*«لاحلالوهجي»:يبهذلاهنعلاقدقفثيرحنبماطسبامأو

ءاملعهيففلتخاصخشولاحلالوهجبقيرطنمتءاجيتلاةياورلاهذهىلعدامتعالاحصيالفاذهنم

.حرجلا

ء١٨۷٠يناربطلادنع**يقرعلاناورمنبةورعقيرطنمكلامنبسنأىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاجو٠
۸۸نایحنبرفعجنبدمحمنبهللادبعو

يقرعلاناورمنبةورع

^۹«...ثيدحلايفيوقلابسيلءايمأناك:ينطقرادلالاقو...»:رجحنبالاق

۹يناربطلادنعيبلكلاءاجريبأبيسملانبحورقيرطنمسنأىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاجو۰

:يبلكلاءاجروبأبيسملانبحور

و:نابحنبالاقو.حليوص:نيعُمنبالاقو.ةظوفحمريغهثيداحأ:يدعنبالاق...»:رجحنيالاق
..يوقلابسيل؛حلاصوه:يزارلامتاحوبالاقو...هنعةياورلالحتال؛تاقثلانعتاعوضوللا
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هللادبعنبرباجيباحصلاىلإةبوسنمةياور#
دمحمنبریهزوةملسيبأنبورمعقيرطنمهللادبعنبرباجيباحصلاىلإةياورلاهذهتبسندقو٠

.۱*نابحنباو٣٩مکاحلادنعكلذءاجامك

يقشمدلاصفحوبأيسينتلاةملسيبأنبورمع

الوهثیدحبتکی:متاحوبالاقو«فيعض:نیعمنبانعروصنمنبقاحسإلاق...(:"رجحنبالاق

ثیداحأريهزنعیور:دمحألاقو«فيعض:يجاسلالاقو...مهوهثيدحيف:يليقعلالاقو«هبجتحي

..لیطاوب

.فيعضتلانمملسيمليزورملايناسارخلارذنملاوبأ,يميمتلادمحمنبريهز

هنإفةرصبلالهأهنعىورامو«ريكاتمهنإفماشلالهأهنعىورام:يراخبلالاق...«:رجحنبالاقدقف

.فيعض:يئاسنلالاقو...ريكانمهنعنووري:ريهزنعنييماشلاةياوريفدمحأنعمرثألالاقو.حيحص

ينعي-ةملسيبأنبورمعدنعوسابهبسيلرخآعضوميفلاقو.يوقلابسيل:رخآعضوميفلاقو
..ريكانملاضعبهثيدحيف:دمحأوبأمكاحلالاقو...ريكانمهنع-يسيتتلا

.يراخبلامامإلالاقامكريكانملااهبهنعهتياورف«يقشمديماشوهوةملسيبأنبورمعانههنعىوردقو

دمحمنبرفعجنعيربنعلادمحمنبريهزنعملسمنبديلولا»قيرطنماضيأةياورلاهذهتءاجو٠
.۱۷مکاحلادنع«رباجنعهيبنع

.“ةيوستلاسيلدتسلدموهوةنعنعلابملسمنيديلولاقيرطنماهدورولةفيعضةياورلاهذه
الإةقتناكديلولاو...»:يزوجلانبال(نيكورتملاوءافعضلاباتكرققحميضاقلاهللادبعءادفلاوبألاق

ربخأ«ثدحنعلاق:لاقاذإوةحيحصهتياورفانأبنأءانربخأانثدح(*٠:لاق)اذإفسيلدتلاريثكناكهنأ

۰٠٠«هتیاورلبقتالف

نبرفعجنعدمحمنبريهزانتملسمنبديلولا...»قيرطنم٠٠'ةجامنبادنعةياورلاهذهتءاجو
ريهزوةيوستلاسيلدتسلدملايقشمدلاملسمنبديلولاهيفدنسلااذهو«(...رباجنعهيبأنعدمحم

.نيبتامكریکانلابحاصدمحمنب

‹٠٠"مكاحاو«٠٠"يذمرتلادنعتباثنبدمحمقيرطنمهللادبعنبرباجىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاجو٠
.'"؛يسلايطلاو

`*(فیعض‹يرصبلا«ينانبلاملسأنببتباننبدمحم)):رجحنبالاق

سابعنبايباحصلاىلإةبوسنمةياور
بئاسلانبءاطعوةنعنعلابجيرجنباقيرطنمسابعنبايباحصلاىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاجو۰

.٠٠طسوألامجعملاو'٠"ريبكلامجعملايفيناربطلادنع

يكملاجيرجنبزيزعلادبعنبكلادبع:وهجيرجنباف
رش:ينطقرادلالاق.سيلدتلابهريغويئاسنلاهفصو‹؛ثيدحجاريثك«تبثلاوملعلابروهشمزاجحلاهيقف»

.٠٠*(حورحبنمهعمساميفالإسلديالسيلدتلاحيبقهنإفجيرجنباسيلدتسيلدتلا

.بئاسلاوبأيفقثلاكلامنببئاسلانبا:وهفءاطعامأو
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اأالاەئوسنونميامفسمقەبلاطواقرجن

ميقتسمحلاصطلتخينألبققدصلاهلحمناك:متاحوبألاقو...ةبعشونايفساهيدقهنمعمسءيشبنكي
دعبهنمجیرجنباعامس:قحلادبعلاقو...ةريثكطيلاختهظفحيفءهظفحريغتهرخابمتثيدحلا

"«...طالتخالا

سابعنبايباحصلاىلإةبوسنميربطلامامإلادنعىرخأةياورتءاجو0

يلعنع4؛حلاصنبةيواعمين:لاق«ءحلاصنبهللادبعانث:لاق«ٍنثملاينئدح:يربطلامامإلالاق

ْمَُدَحأَرْضَحاذإىحتاسلانولمْعَينيذللةبوَلاثَسِيَو»::هلوق«سابعنيانعءةحلطيبب

ُرفْعَيالهللانإف:كلذدعبىلاعتوكرابتهللالزناف ٌراَفُكْمَُونونويذلاالونآلاتُينِإلاقتولا

لهًُاجرأورفاكوهوتامنمىلعةةرفغملاىلاعتهللمرحفشَيكلذنومريَكرين

«ةرفغملانممهسيويملفءهتئيشمىلإديحوتلا

.٠٠"يربطلامامإلاةياورلاهذهجرخأ

"يزوجلانباو‹'""يناكوشلاو‹'٠"يطويسلااهبجتحاواهركذو
ةيواعمو.يمشاهلاةحلطيبأنبيلعلبقنماهدورولةفيعضسابعنباىلإةبوسنملاةياورلاهذه

.ينهجلاحلاصنبهللادبعو؛يمرضحلاحلاصنب

يمشاهلاةحلطيبأنبيلع

مل:ميحدلاقو...صمحلهانموهو«تاركتمءايشأهل:دمحأنعينوميملالاق»:'رجحنبالاق

)..سابعنبانمريسفتلاعمسي

يمرضحلاحلاصنبةيواعمو
.٠٠٠«ماهوأهلقودص)»:هلوقبهيفلوقلارجحنبارصتخادقف

يفتبثطلغلاريثكقودص»:رجحنباهنعلاقدقف«يتهجلادمحمنبحلاصنبهللادبعامأو
.٦۱۱«ةلفغهيفتناكوهباتک

ءادردلايبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور#

يرزيشلانانسنبدمحمقيرطنمءادردلايباىلاةبوسنم''يدادغبلادنعةياورلاهذهتءاجو0

نمدجأمنيذللاةحلطنبنايحنبميهاربإوقيرزنبنمحرلادبعنينسحلاو٠١“ريكانلابحاص

.يدينيبيتلامجارتلابتکيفامهرکذ

ةملسمأةيباحصلاىلإةبوسنمةياور#5

يذلاةداتقيبأمرخمنبورمعقيرطنمةملسمأىلإةبوسنم٠٠"يئاكلاللادنعةياورلاهذهتءاجو7

دیبعنبسنوينعةنييعنبانعاذهو»::ةياورلاهذهركذنأدعبيدعنبالاقدقو٠ليطاوبلايوري
.٠«اضيأظوفحمريغثيدحلااذهبوءاضيأيناثلادانسإلااذهوءاذهمرخمنبورمعالإهيورياللطاب

يرعشألاىسوميبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور€

رابيأقرنمجامنالتيرغلسرميبيج۰
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۔يتوكسلاسيقفنبديلولانبعاجش

.٢٠۱ماهوأهل؛عروقودص»:بيرقتلايفرجحنبالاق
لبنحنبدمحألاقو...هنمدبعأةفوكلابسيل:لوقينايفستعمسعيكولاق...)):بيذهتلاىفذلاقو

كنبانوكيال«ثيداحألاهذهرظناوخيشايهللاقتا:هللاقفردبابأيقلفنيعمنبییحيعمتنك
نأوجرأ:لاق؟وهةقُثدمحألتلقف:يزورملالاقو.ةيحانتيحنتوتييحتسافهللادبعوبألاق.كيطعي

جتحيالنيتلابسيلخيشوهوهنميلإبحأيمهسلاركبنبهللادبع:متاحوبالاقو...اقودصنوكي

.:متاحوبالاقو...هبسابال:ةعرزوبألاقو...ةالصلاريثكءاعروناك...:نيطملاقو.هثيدحب

.۱"«...ثيدحلانيلعاجش

.هتیاوربجتحيالوثيدحلايفنيلهنأالإ«هسفنيفهبسأبالوةقثناكنإوردبوبأف

رمعنبايباحصلاىلإةبوسنمةياور#
‹"رازبلاو«'""ربلادبعنباو'""طسوألايفيناربطلاو«٠"*ىلعييبأدنعًاضيأةياورلاهذهتءاجو٠

اهيفةجحاليهو«رمعنبايباحصلاىلإةبوسنم"١يئاكلاللاو‹٠"٠مصاعيبأنباو«'""يقهيبلاو
.يرقنملاجيرسنببرحلبقنماهدورول

راَزَبلايِرْصَبلاناّيْفُسويأ.يرقْنملارذنُملانبجْيَرُسنيُبْرَح
سيل:دمحألاقو.هنمعمسأملو«سأبهبنكيمل«انراجناك:يسلايطلاديلولاوبألاق»:رجحنبالاق
ریشکبسیل:يدعنبالاقو.يوقبسيل؛تاقثلانعركني:متاحوبألاقو.ةقث:نيعمنبالاقو.سأبهب
:نابحنبالاقو.رظنهيف:يراخبلالاقو...هبسأبالهنأوجرأوتارفأوبيرغهثيدحلكو«ثيدحللا

.٠"٦«حلاص:ينطقرادلالاقو.درفنااذإهبجاجنحالاحنعجرخىنحأريدكءءىطخي

٨۳«ءیطخيقودص»:بيرقتلايفهنعرجحنبالاقو

بئارغهثیدحنأکوثیدحلاریثکبوهسیلوترکذامريغثیداحأجیرسنببرو»:يدعنبالاقو

.٨۱۳«هبسابالهنأوجرأوتادارفإو

هسفنيفناکنوةياورلايفئطخيويوقبسيلجيرسنببرحنأكردنليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأنم
.هبسابالًالاص

.رمعنبايىباحصلاىلإةبوسنمىرخأةياوريربطلادنعءاجو٠

انٹ:لاقتامحنبمثيهلاانث::لاقمداانت:لاق«ينالقسعلافلخنبدمحميئثدح(:يربطلامامإلالاق

ِلتاقيفكشناللسوهيلعهللاىلصّيبنلاباحصأرشعمانك:لاق«رمعنبانع«ينزملاهللادبعنبركب
كَرْشُينأرعيالهللانإل:ةيآلاهذهتلزنىتح«محرلاعطاقو«روزلادهاشو«‹ميتيلالاملكأو«سفنلا
.«ةداهشلانعانكسمأفُلءاَشَينلكلذَوُدامُرفْعَيَوهب

.'٠ريثكنباو‹'""نزاخلاو‹'""يدنقرمسلاو‹'""يزارلاو٠"يطويسلااهبجتحاوةياورلاهذهركذو
»:يبهذلامامإلاهنعلاقدقف«لوهجملادامحنبمثيهلالبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذه
.'٠(فرعي

لبقنماهدورولاهيفةجحاليهوءرمعنباىلإةبوسنمىرخأةياور٠٠"متاحيبأنبادنعءاجو٠
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|۔يرملارشبيبآعداونبريشبنبحلاص

:نبنامثعنبادمحملاقو.ادجيبأهفعض:ينيدملانبيلعنبهللادبعلاق...»:رجحنباظفاحلالاق

:ثیداحأبثدحي«ثیدحلافيعض:يلعنبورمعلاقو.فيعضفيعضءيشبسيل:يلعنعتياثيبأ
'ريكانمثيداحأهلثيدحلافيعضيئاسنلالاقو...ثيدحلاركنميراخبلالاقو...تاقُثموقنعریکانم

.٠٠"«فيعضينطقرادلالاقو...مهدنعيوقلابسيلمكاحلادمحأوبألاقو...

ورمعلبقنماهدورولةفيعضيهورمعنباىلإةبوسنمىرخأةياور'؛؛يربطلامامإلادنعءاجو٠
.''يقشمدلاصفحيبأيسينتلاةملسيبأنب

ببسبكلذوةفيعضيهورمعنبايباحصلاىلإةبوسنم'*ريسفتلابتكيفىرخأةياورتءاجو٠

.ةبوكلايرقشلايميمتلاديعسيبأكيرشنببيسحلالبقنماهدورو
لاقو.هنعاوتکس:يراخبلالاقو.هثيدحسانلاكرت:دمحألاقو.ءيشبسيل:ىيحيلاق»:يبهذلالاق

.٠*"«فيعض:ينطقرادلالاقو.كورتم:ةعامجوملسم

سيمعتنبءامسأةيباحصلاىلإةبوسنمةياور#

يفهنعرجحنبالاقدقف.اهدنسيفنوميمنبرمعنبصفحدوجوببسبةفيعضةياورلاكلتو
.٠*٨«فيعض)»:بيرقتلا

(تمانمرئاكلالهالعافش)اهيفىتلاةياورلالوحلاوقا
,نيليآيتنمرئابكلاللا(:(دوبعلانوعبحاصرلاق الفرئابكلامهينيرانلااوبجوتسان

۰«رينلاجارسلا

-:ىتالارهظيةياورلاهذهلوحانتاءارقنف
ةقيقحلاهذهلجسدقوءةياورلاهذهقرطنمقيرطيأتوبمدعانلنيبتيهركذقبساملكنم:الوأ

لهليتعافش»اعوفرمرباجنعوسنانعقرطنمهيودرمنبایوردقو»:لاقثیحریثکنبا
نعرمعمانربخأ:قازرلادبعهاورامالإ«فعضهقرطعیمجنمهدانسإيفنكلو««يتمأنمرئابكلا

دانسإهنإف«يتمأنمرئابكلالهليتعافش»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاق«سنأنع؛تباث

ةعافشلاركذدعبملسوهيلعهللاىلصهلوقوهوهانعلدهاشحيحصلايفو.نيخيشلاطرشىلعحيحص

٠٠٠.0««نيثولتملانيئطاخللاهنكلوال؟نيقتملانينمؤومللاهنورتأ»

.۱"نیبتامكةفيعض-)»)تباثنعرمعم»قيرطنمتءاجيتلاو-ريثكنبااهتحصىلإراشأيتلاقيرطلا

الف٠*”ةفيعضيهف««نيثولتملانيئطاخللاهنكلوال؟نيقتملانينمؤمللاهنورتأ»»:اهيفيتلاةياورلاامأو
.نيلاعلابرهللدمحلاوءةْيَعلوسرلاىلإاهتبسنحصي
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اهطقسأتاياورىلعةينبمةفيعضةركفيهف«رانلانمرانلاهبونذرئابكهتلخدأنمجارخإامأ:ايناش

.نيملاعلابرهللاءاشنإثحبلااذهيفنيبتيسامك.ةيمالسإلاةمألاجاهنم

ةعافشلانيبةقرفملاةعدتبملاعمقاهيفةعافشلاهذهنإف»:ةياورلاهذهركذنأدعبمكاحلالاق:اثلاش

.٠٠*«ينادحلارباجنبثعشأوءةداتقنعظفللااذهبدهاشهلو.رئابكلاورئاغصلالهأل

فصولداعلاةمألاجهنمىلعلماحتلانمفءةياورلاهذهانلتلمحيتلاقرطلاعيمجفعضنيبتدقل
.نيدلايفعادتبالابةيمالسإلامولعلادعاوقلنيقبطملاونيكسمتملا

نأملعاو»:(يتمأنمرئابكلالهأليتعافش)اهيفيتلاةياورلاركذنأدعبيزارلامامإلالاق:اعبار

ةدراولارابخألاعومجمعنكلوءهدحوربخلااذهبةلأسملاهذهلثميفكسمتلانكيالهنأفاصنإلا

.۱۰۰«ةعافشلابابيف

الانهيزارلامامإلااهيلإراشأيتلاورئابكلالهألةعافشلالوحبتكلااهتلجسيتلارابخألاعومجمف

تايآلارهاوظىلعةينبملاةيمالسإلاةديقعلاعماهتالولدمضقانتلواهقرطفعضلكلذوادقتعمتبثُت

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهيفنيبتيسامكعلوسرلاةنسنمتباثلاحيحصلاو

هذهبميقلانبارقأدقوءاهلساسأالةركفرانلانولخديالدقرئابكلاباحصأنوك:اسماخ

عفشيفرانلااوبجوتساموقيف::امهدحأ:سانلانمريثكامهركذيناعونىقبيو»:لاقثيحةقيقحلا

يفةحيرصثيداحألارثكأو.هيلعلديثيدحىلعنآلاىلإفقأملعونلااذهو.اهولخديالنأمهيف

لبقمهيفعفشينأامأوءرانلامهلوخددعبنوكتامنإرئابكلابابرأنمديحوتلالهأيفةعافشلانأ
.٦٠٠«صنبهيفرفظأملف.نولخديالف«لوخدلا

ةعافشلاركذيفغلابيذلايواضرقلاخيشلالوقلبيوصتهيفانهميقلانباهركذيذلالوقلااذهو
ةعافشلاتسيل»:يواضرقلاخيشلاةليضفلاقثيحهيلعدامتعالاحصيليلديألركذريغنمنيبنذملل

‹نمزلانمةرتفرانلااولخدينأاوقحتسانميفةعافشلالجلِءاهنمجرخأمثةدمرانلالخدنميفاهلك

.رانلالوخدنماونومهتعافشهللالبقف«؛نيلوبقملانيعفاشلامهيفهللاعفشمث

.؟اهركذيتلاتايآلامهيلعقبطنتالمهوىالؤوهيف'*”روتكدلالوقياذامف

دارملاو؛نيبنذمللةعافشلاىه«ثيدحلاونآرقلاصوصنبةتباثلاىرخألاةعافشلاو»:ًاضيأهتليضفلاقو
كرتمأىنزلاورمخلابرشو«ءابرلالكأكروظحلعفرئابكلاهذهتناكءاوس«رئابكلالهأمه:نيبنذملاب
.۹٠٠«ناضمررهشيفرذعالبراطفإلاوةاكزلاعنموءةالصلاكرتلثمءرومأم

ةضيفتسملاةحيحصلاتاياورلاوةعيركلاتايآلاركذيواضرقلافسويروتكدلاخيشلاةليضفنمىنمتنانك

يتلا'"تاياورلاو.ميقلانباةمالعلاصنباهيفرفظيمليتلاوهذههلاوقأتبثتيتلاو-هلوقبسح-

نيبنذمللةعافشلاعوضوميفاهتحارصمدعوأاهفعضلكلذواهيفليلداليواضرقلاخيشلااهركذ
.٠٠«ةمألاءاملعدنعاهتضافتساوءاهتلالدحوضووءاهتوبثةوقب»وهلاقنإوةاصعلاو

باتكيفهرطسيذلاهلوقهضقنيانههركذيذلاةعافشلالوحيواضرقلاخيشلالوقنإفقحلارمعلو

غلابلالئاهلاديعولااذهىلإرظناف»:كانهلاقثيح«رئابكلاباحصأنمدحأقحيف(هللاىلإةبوتلا›

ط:يونعملاباذعلاوء4َراَنلاالإمهنوطُبيفَنولكأيامل:يداملاباذعلانمضتييذلا؛نيمتاكلاءالؤوهل
َباَذَعلاَوىَدُهْلابََلالَصلاوَرَشالدقفمهتقفصيفنارسخلاو4مهيكَريالَوةماعلامويهللامُهُمَلكْيل
دنعهَداَهَشممكنمَلظَأْنَمَولقحلابةداهشلامهنامتكبهللادابعاولضأمهنألالإكلذامو4ةَرفْعلاب
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.«هلام
ةنعلوهللاةنعلنمو«باذعلااذهنماوجنيىتحءالوهنمادكؤمًابلطةبولطم٠٠"ةبوتلاتناكاذهلجأنم

پاتكلايفساقلامدغينمىَدهلاَوتالانماَنامنوُمْنكَييذلانِلهناحيسلوقينينعاللا
باوتلاانأوْمِهْلَعٌبونأكعلوأفاونيواوُخلصأَواوُباتَنيذلاالإ]َنونعاللامُهْنعليوهللاْمُهْنَعلَيكعلوأ
(٠-۳۹١ةرقبلا)4ُْميحَرلا

.هومتکاماونیبیو«هودسفأاماوحلصينأ:مهتبوتلوبقيفطرتشاف

«لطابلاةروصيفهلعجينألواحو(قحلاهوش)نممرجبمكلابامف؛قحلامتكنممرجاذهناكاذإو
؟هملقبوأهناسلبهدضمهلنيزيو؛هنعسانلادصيل

تييعاذإلاونييفحصلاونيفلّوملاونيبتاكلانمريثكهيفعقياموهوءارطخدشأهبنذو«مظعأهمرجنأبيرال
.مهتاهاجتاومهلويمو«سانلالوقعنوعنصينمممهلاثمأوءابطخلاونينانفلاو

لوقعلانمًاريثكاودسفأدقل«اونيواوحلصيرنأدياللبمزعلاومدنلادرجمبءالؤوهةيوتحصتالو
ام‹مالفأ›وأةطرشأوأبتكنمداسفإلااذهبابسأاوليزينأمهيلعف«سانلانماريثكاوللضورئامضلاو

‹ةنكمملامالعإلالئاسونماهريغوفحصلايفةينالعاهتماوئرباوعيطتسيملنإف«اليبسكلذىلإاوعاطتسا

.٢۹۱٠۱نیقیوةعاجشيفلبقنمهيلعاوناكامعمهعوجروديدجلامهفقوم:حوضوباونيبينأمهيلعو
فقاوملانيابتونمزلادادتماعمريغتيالدحاوركفبرئابكلاباحصأمامأفوقولاجهنملاتابلطتمنمف
نماداسفهللاضرأيفىعسنملاحوهمهلاحهنوهوشيوقحلانومتكينيذلاءالوهف.تابسانملاو

مهريغىلعاهضرعدقوةعافشلامهيلعيواضرقلاخيشلاضرعيالاذإاذاملف«ىرخألارئابكلاباحصأ
.؟هدعبوأباذعلالبقةنجلالوخدبةاصعلانم

ةراتهيلإعوجرلامدعوةراتجهنملابكسمتلاهوشنم-دحاوبتاكنمولوىتح-ءارالايفنئابتلااذهو
ءازجيفيواضرقلاخيشلااهركذيتلاةقيقحلاىلإلصوميقتسملاجهنملابتاكيأقبطاملكف.ىرخأ
اھلنزوالتاياوردامتعاىلإلصوبتاكيأدنعةيبهذملاتاءامتنالاةفكتلقتاملكو«؛قحللنيماكلا
.رئابكلالهألةعافشلاةيضقيفلاحلاوهامكةمألانازيميف

هبقلطنياجهنم(هللاىلإةبوتلارباتكيفهرطسيذلاهلوقلعجينأيواضرقلاروتكدلانمىنمتنانكو
اممثيعهلوسرةنسوللابانك:لوألايعجرمويتدمعناكدقلو»:كانهلاقثيح«هبتكعيمجيف
جرخأنمنيبأنأو«هيجوتوأمكحيففيعضثيدحىلعدمتعأالأتدهتجادقو.ةمألافلسنعءاج

اذإو«بيهرتلاوبيغرتلايفناكولو«هبذخآالًانسحالواحيحصنكيملامفراصتخابهتجردوثيدحلا
.۹٦۱(ابلاغهفعضانیبم«يريغنعهلالقاننوكأوأريغالسانئتساللفهترکذ

ىئابكلالهألةعافشلايفةدراولاتاياورلاعبتتيفهسفندهجيمليواضرقلاخيشلانأاقحدكؤوملانمو
.نيبنذمللةعافشلايفاصنتسيلتاياوربو«لداعلاةمألانازيميفاهلنزوالةفيعضتاياوربذخألب

لهألةعافشلاتاياورىلع(هللاىلإةبوتلا)هباتكيفهيلإراشأيذلاجاهنملايواضرقلاروتكدلاقبطولو
بوبذبةرخآلارادلاىلإلقتنانلةعافشالهنأكشهطلاخيالنيقيىلإ-ىلاعتهللانذإب-لصولرئابكلا
.ىلاعتهللادنعةلوبقمحوصنةبوتاهحمتمل

هتافلومتاحفصنمىرخأةحفصيفهرطسيذلاهلوقركذتينأيواضرقلاروتكدلاخيشلانمىنمتنانكو
ىٍاوبوثومکتدقرنماوهبتناومکترکسنماوقيفأنأ:مهيفخرصيريذنىلإسانلاجوحأامالأ»:لاقثيح

Ane RANA ne ANA RANA a RAN aSAN QAN RM aRAMAN CANRAM 7 .ORERROREE jTRنخ Mr



8

 

ەلایالتووامیالاالفکیراوورید

.!؟مهتركسنماوقيفييكلرومخلالهأوةانزلاوىبرلاةلكأاهجاتحييتلايواضرقلاروتكدلاتاخرصنيأف

.!؟نيفعسملايديأبونيذقنملاتاخرصبمهتايحوفصريكعتيغبنيالرئابكلاهذهباحصأنأىريهنأمأ

.!؟رانلايفلوخدلالبقباذعلانمةمالسلاوةعافشلامهلجلىريوهومهيفخرصينأديرياذاملوأ

نعيهنلاوفورعملابرمألاةدئافنع-ىلاعتهللاهظفح-يواضرقلاروتكدلاخيشلاةليضفلأسننحنو
.؟راتلايفباذعريغنمةنجلانولخديسرئابكلاباحصألجناكاذإركنملا

‹؟لعالولكيالدهجبهدرنيملسملاءاملعلوهليغبنيريبكللخرئابكلالهألةعافشلالوحهلوقسيلأ

لب«ركنملانعىهنتالوفورعملابرمأتال-كيرمحرنمالإ-مويلاانتمأو»:لئاقلاوهوالفيك
نعیھنیورکنلابرمأینماهیفتابلبءافورعمركنملاوءاركنمفورعملاتأرفءاهنازيمواهسحتدقف
.۷٠٠«ناريحميلحلارذتةنتفاهتيشغو«فورعملا

طاسوألايفتجارامنيحًالاظوارئاجاهنازيمراصوءاهسحرصعلااذهيفمالسإلاةمأتدقفدقلمعن
.رئابكلالهألةعافشلاةركف

.!!؟نيبئاتلاعمةنجلاهريصمناكاذإيصاعملاكرتيسيذلااذنمف

«:هلوقبيواضرقلاخيشلاهنيبدقورهاظسانلاةايحيفاهرثأوريبكللخرئابكلالهألةعافشلارةركفو

یعسيالوةنحجلاديريو؛هجهنعبتيالوهللالوسربحيو.هرمأعیطیالوهللابنمیثيحءانملكيفللخلا
.٠*«هترصنللمعيالومالسإلاىلإباستنالابرخفيوءاهلهأليبسكلسيورانلافاخيو.اهيعساهل
مهتديقعمهفيفقمعتللةمألاهذهدارفأليواضرقلاخيشلاةليضفهيلإاعداةباجتساالإاذهيثحبامو

-:ةديدععضاوميفهتليضفلاقثيحقيبطتلاومهفلاوةءارقلالالخنم

ېمهفتنأنسحتالتأرقاذإوءأرقتنأنسحتالارقال:اهباتكيفتلزنةيآلوأةمأنمبجعلاو»۰
.۹6٦۱!!رمتستنأنسحتالتلمعاذإولمعتنأنسحتالتمهفاذإو

يرانيعجشتنأوهةمرلاوعوقتللاهسفتعمنيحلاونيحلانيبفقتنأةيمالسإلاةكرحلليفيتيو»۰

هللامحر):لوقي--رمعناکامكءاعجومناکناودقتلاوهارمناكنإوحصتلاعدقتىلع
۱۷۰«(يسفنبويعيلِإىدهأاءرما

اوباصأءهيلعنوروجأممهوناهتجالايفمهقحركفلالهألنوكينأةقفاوملالكقفاوأينكلو»۰
ءادبإدرجملعينشتلاوماهتالاركنأامك.يأرلاةيرحيفمهقحةرداصمراكنإلالكركنأواوأطخأمأ

ةدمدعبدئاسلاولوبقملايأرلاوهودغيءةيرثكألانممويلاضفرييأربرف.دوهعمللفلاخميأر
.٠"«نامزلانم

بسحأو.مهدهجومهتقوضعبيمالسإالاركفلالاجراهحنينأو«ةيانعلابدرفتنأةقيلخةيضقلاو»°

الورمتسینأيغبنياهيفدهجلانكلو.تالاقموبتكنمتبتكامضعببلبقنماهيفمهاسنممينأ
.'""(«فقوتي

ضرعدنعجهانملاطباوضبماتلامازتلالاتقولكيفوتقولااذهيفيمالسإلاركفلالاجرىلعف
يويندلامهيعسطبرو‹؛مهنيدميلاعتبنيملسملالايجأطبربةليفكةيجهنملاةءارقلاف.عرشلااذهقئاقح

.ركفلايفبارطضاريغنميورخألامهريصع
ةوعدةليصحلاتناكفيواضرقلاخيشلاةليضفهيلإراشأيذلاجهنملاىلعترسدقفةنملاودمحلاهللو
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عرشيفاهللصأاليتلارئابكلالهألةعافشلا»ةركفىلإنوكرلامدعو«نيدلااذهبادهأبكسمتلاىلإ

.یلاعتهللا

تيملسملاطاسوأيفاهراشتناواهيشميفرتخبتت(رئابكلالهألةعافشلا)ةركفتلعجيتلابابسألانمو
انتاقاطنإ»:لاقثيحءةيمالسإلاةمألالاحهفصودنعيواضرقلاخيشلااهركذيتلايهنورقلاربع
ريكفتمدختسنيأ.ركفنالوظفحن«ركتبنالولقتن؛عدبنالويكاحتدهتجنالودلقناننألءةلطعمةيلقعلا

.۷٠"«نيرضاحلانمانريغمأ«؛نيضاملانمانفالسأريغلاكلذناكأءاوسءانسفنألنحتركفنالوءانريغ

٠۷٠0«ةيملعلاةيلقعلاةيحانلاىلعةيفطاعلاةيحانلاةبلغةيمالسإلاةكرحلاتافآنمو»:ًاضيألاقو

تناكفةيملعلاجهانملاىلعةفطاعلاتبلغو«ىمعألاديلقتلارثكوءةيلقعلاتاقاطلاتلطعدقلمعن

اذهللحاف.ةيمالسإلاتاعمتجملاطاسوأىفناطرسلاكرئابكلالهألةعافشلاتاياورترشتنانأةجيتنلا
.قايرتنمهعفنأوهعجنأوهلهسأوهرسيأاموءةيمالسإلاجهانملاقيبطتوهميظعلاللخلا

داسفلالهارذع(تمانمرئاكلالهالىعافش)ةياور
داسفلاةحوبحبيفيدامتلالجألسانأدسافلااهلولدمبناعتسافعضنماهيفامىلعةياورلاهذهف

يفةياورلاهذهاهئشنتيتلاةئيسلاراثآلاىلإيزوجلانباهبتدقو.بونذلالحويفشيعلاىلعرارصأإلاو
برلا:لوقينممهنمو...»:°(سيلبإسيبلت»باتكيفلاقثيحةمألاهذهدارفأنمةاصعلابولق
...نيبنذملاةماعكلهأيذلااذهوىاجرمهرارتغاومهينننومسيف«نيدلانمءاجرلاعساووفعلاورك
يتڻدح«نوفوختيايا:لاقف.لجوزعهللالإبت:هلاولاقفهتومضرميفساونيبأىلعاولخددقلو

ينوةعافشيبنلكل«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقسنأنعيشاقرلاديزينعةملسنبدامح

.مهنمنوكأالىرتفأ‹«يتمأنمرئابكلالهأليتعافشتأبتخا

:نيهجونملجرلااذهًاطخو:هللاهمحرفنصللالاق

.باقعلابناجىلإرظنيلوةمحرلابناجىلإرظنهنأ:امهدحأ
ء۵۲:هطرهباتنرافعىتإَوإ:لجوزعلاقامكبئاتللنوكتامنإةمحرلانأيسنهنأ؛يناثلاو
يذلاوهسيبلتلااذهو٠*٠:فارعألا»َنوُفَيَنيذللاَهْكأَسَفءىشلكتَعِسَوىتمحَرَوِ:لاقو
.«ةحابإلالهأركذيفهانفشكدقو‹ماوعلاةماعكلهي

اهبابسأنمفءاهبابسألضرعتةمحرلااجرنمنأملعاو»:هباتكنمرخآناكميفيزوجلانيالاقو
اوُرَجاَمَنيذَلاَواوُنمآَنيذَلاَِإ>:لجوزعهللالاقدقو؛عرزدصحينأاجرنمنأامك«للزلانمةبوتلا
تورصلملاامو«قيليءالؤهبءاجرلانأينعي«(١*:ةرقبلاركهللاةَمْحَرنوُجَرَيكلوهللاليبسيفاودهاجو
هسفننادنمٌسيكلا»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقدقوديعبمهؤاجرفةمحرلانوجريمهوبونذلاىلع
١۷٠.۱««ينامألاهللاىلعىّتمواهاوههسفنعبتأنمزجاعلاو«توملادعباللمعو

وفعلاىلعًادامتعابونذلابنوزرابيماوعلامومعو»:(رطاخلاديصرباتكيفاضيأيزوجلانبالاقو
.لهجلاةوقلاذهلكوعفتدقتانسحيلنأوأءةنسلالهأنمينأ:دمتعينممهنمو.باقعلانوسنيو
حيمجنمةمالسلاهللالسنهسفنملعبقثيالو«هتهبشنكاسيالوليلدلاةفرعميفغلاينأناستولليف

.۱۷«تاف

مهضارغأليصحتل«يصاعملاكلسيفملعلابمستينمةعامجطرخنادقو)»:اضيأيزوجلانبالاقو
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ˆسالوقيدلانالاذهو؛مهضارغألينلاوفلاخنيدهزتملانمًاقلخانيأرو.ملعلامهعفنامفةلجاعلا
اولبقأفمهتاذللجاعىلإاليم؛مهلآمقلخارثكأيسندق.قنخلاىسنيوةبحلاديريروفصعلاو«ريفاصعلاك

تاوهشباوقحتساوءاريثكاريخةريسيةذلباوعابدقلف.لقعلاةرواشمىلإنوتفتليالوىوهلانورماسي
.۱۷۰«؟نآلأهللاقیفءابارتتنکينتیل؛نكأملينتيل:لاقتومامهدحأبلزناذإف.اميظعاباذعةلوذرم

نايتإلايفةقاطلاغارفتساودهجلالذبعمنوكيءاجرلانأينمتلاوءاجرلانيبقرفلاو»:ميقلانبالاقو

:ىلاعتلاق«هيلِإةلصوملابابسألاليطعتعمكلذلوصحبسفنلاثيدحينمتلاو.زوفلاورفظلابابسأب

طاسبهناحبسیوطف4هللاةَمْحَرَنوُجْرَيكلواهللاليبَسيفاوُدَماَجَواوُرَجاَمَنيذلاَواونَمنيذلانإ

اماوبنحتوهطخسأاماوعبتاوهيهاوناوبكتراوهرماوأاوعيضنيذلانإ:نورتغملالاقوعالوهنعالإءاجرلا

.٠۷٠«مهلناطيشلاوسفنلارورغنمعدبباذهسيلو«هتمحرنوجريكئلوأ«هيضري
ةعافشلاوةرفغملاووفعلابهسفنينعينأنمّوملاناسنإلليغبنيالهنأحضتيكلذبو»:يرديحلالاقو

.ةاجنلاوصالخلاهبوجريلمعريغنماهوحنو
ىتحكلذكنولازيالف؛وجرننولوقيويصاعملابنولمعياموقنإ:مالسلاهيلعقداصلارفعجمامإللليق
نمنإ«نيجاراوسيل؛-ةماقتسالانعمهبتلاميأ-ينامآلايفنوحجرتيءالؤوه:لاقف«تولملامهيتأي

̂(هنمبرهءيشنمفاخنموءهبلطائيشاجر

نأحضتيو.ةيصعملانمرفياليذلاىدلفوخالنأحضتينذإ...):بيغتسدنيسحلادبعديسلالاق

اضيأاهلوقييتلاةلمحجلاهذهو«ةيهلإلاةمحرلابالمآسيلةرفغملابابسأليصحتيفدجيالوىعسياليذلا

.٠٠٠«هرغفهناسلىلعناطيشلااهارجأ(ميركهللا

..هلبأءاجراذهو«ميحرروفغهللافققدتال:لوقيسانلارثكأف»:يسلبانلابتاردمحمروتكدلالاقو
.٦٠۱...قمحأهلبألاوافتةماقتسانودوةبوتنودءاجرلاولوافتلاف

كيلعدرماثآلانعهلًارجازوأءاحصانهتملكنإسانلانمنيبنذملاضعب»:فاوصلادومحمدمحملاقو
هنأنيكسلمااذهيسنو«هناسحإو«هوفعو«همركوللاةمحرىلعنودمتعمنحنوءةعساوهللاةمحرنأب

هنأامكلجوزعهللانأنمنيكسملااذهلفغو«هنيدرومأنمعيضاميفامهعيضوهيهنوفلارمألمهأدق

وفعلاىلعدمتعانمو«نيمرجملاموقلانعهسأبدريالهنأو«باقعلاديدشىاعتوكرابتوهفةرفغملاعساو

.رياكملاودناعملاكوهفبنذلاىلعرارصإالاعم

.قمحلاونالذخلانمهعيطتالنمةمحرلكواجر:يخركلافورعملاق
ةرخآلايفهتبوقعنوكتنأنمأتالمهاردةئالثةقرسبايندلايفكنموضععطقنم:ءاملعلاضعبلاقو
.اذهوحنىلع

.يلابيالورانلايفينحرطينأفاخأ:لاقفىاكبلاليوطكارن:نسحللليقو

:لاقف؟عطقتتانبولقداكتىتحاننوفوخيماوقأةسلاجع.عنصنفيك:دیعساباایلاقف:نسحلالجرلأسو

كقحلتىتحكنونمؤوياماوقأبحصتنأنمكلريخًانمأكردتىتحكنوفوخياماوقأبحصتنألهللاو
.٨٠٠«فواخللا

روتكدلاو«بيغتسدنيسحلادبعديسلاو«يرديحلاوميقلانباو«يزوجلانبااهركذيتلالاوقألاهذهف
كرتوةبانإلاوةبوتلابونذلاناردأبنيسبلتملاىلعف؛بئاصلالوقلايهفاوصلادومحمدمحمو«يسلبانلا
.^؛ةكلهملانامألا
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دورئاسلارئابكلالهأاهبقلعتيىتلاةلطابلاةركفللدرهيفءاملعلاءالوهبناجنمتافتلالااذهو

ولُمأوءةياورلاهذهلاوجورنيذلاءاملعلانمريثكلالاوقألحيحصتكلذكهيفو.ةبوتريغنمةرخآلالإ

.ىلاعتهللاىلإةبانإو^”ةبوتريغنمبونذلانارفغبةاصعلا

-ةبوتريغنمبونذلالهألةعافشلاةركفىلعاورصأنيذلاعمهراوحيف-دومحمىفطصمروتكدلالاق

ومدقتسينأثعبلاةعاسنوديريمثمدننودمهسافنأاوظفليوةبوتنوداوتومثرمعلارخآىلإمهرورشو
وجتحاواوجض..مكتايحيفةبوتلايفةديحولامكتصرفمتعيضمهلانلقاذإف..مهلعفشيلمهلوسر
.٦٠٠«لوقلابيجعنمكاذواذهنولوقيةاورلانمتارشعلثيداحألاتارشعباوءاجولهجلابانومرو

لهأنممهلثمانأفنيركنتسملاونيضفارلانمبجعأانأو»:ًاضيأدومحمىفطصمروتكدلالاقو

=دخأنأعيطتسأالينكلو«نادلولاهلوهنمبيشتيذلامويلااذهيفاهبقلعتأةشقلجاتوبونذلا

قحانإف«يعزفيفشيويبلقهلحاترياباهنمجرخألةينارقلاتايآلايناعمفرحأنأميطتسأالويسفن
.۱۸۷«یوهلافداصیالناکنإوعبتينأبىلوأولاقينأبقحأ

كنإهلليقفسانللظعولاريثكناكوهبنمنببهونع«يراخبلاحيحص)»يفو»:روشاعنبالاقو

الْمِهَسْفْنَأىلعاوفَرْسأَنيذلايداّبعايل:لوقيهللاوسالاطنقأنأردقأانأأ»:لاقفسانلاطنقتكظعوب

ىءوسلابةرامألاسفنللبينأتولجووفوخىلعبونذلافارتقاةلحرمنمةاصعلاسوفنجردتتدقو

فعاضتفوسةفرحنملامهتاروصتبسحاهنأل؛مهبونذةرثكنمةوشنلابةاصعلااهيفسحيةلحرمىلإ
.لاوقألانمفيعضلاىلعكلذيفنودمتعيو‹مهتائيسددعبمهتانسح

نبلضفلاينربخأف:لاقنادبعانُثهجوماوبأانت«يرايسلاسابعلاوبأانثدح):مکاحلادنعءاجدف

اورثكأولماوقأَننَمَعيل»:هعهللالوسرلاق:لاقتةريرهيبأنع«هيبأنع«سبنعلايبأنع«ىسوم

نبديعساذهسبنعلاوب.(تانّسحمهتائیسهللالدبَنيذلا»:لاق؟هللالوسرايم:اولاق‹«تاميَسلانم

1ِ.هاجرخیملوحیحصهدانسإوریثک

.٠٠يبلعتلاو‹'؟مكاحلاةفيعضلاةياورلاهذهجرخأ

.اهيلعرارصالاواهنمةدازتسالاالاهعاونأببونذلا

يبأثيدحامأو»:(نيترجهلاقيرط)باتكيفلاقثيحميقلانباةمالعلاةياورلاهذهنتمدقندقو
فيكو؟ليلجلارمألااذهلثعبامهدرفتامهنملبقيىتحهوبأنمو«سبنعلاويأنموءهلثمتبثيالفهريره
ءاهلهأحيبقتو؛تائيسلانمريفنتلاىلعهصرحةدشعمءةْتَعهللالوسرنعثيدحلااذهلثمحصي

ماوقأنينمتي):لوقيهنأهيهنعحصيفيكف؟اهداضتوتانسحلاصقتتاهنأبرابخإلاومهبيعومهمذو
نمراثکالاینمتیامنإو؟اهتبغمءوسو«اهتبقاعءوسعمءاهنمهراثكإءرملاينمفيكمث؟(اهنماورثكأمهنأ

.٠٠٠«؟تاعاطلا

نمرثكتسينأمهضعببلاحلالصوىتح...»:ةياورلاهذهبذخأنملاح هفصويفيوارعشلاخيشلالاقو
.٩٠(؟هنمهللالبقباتنإهنأوأ«بوتينأىلإشيعينأهلنمضْينَمنكل«تانسحلدبتنأيفاعمطةئيسلا

نمتباثلاىلعءانب-نيقيلاملعاوملعمهنأولنيملسملاسوفنيفالحمدجتنأةياورلاهذهلناكامو
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ةعافشلانأوءاهيلعبوكرلاىلعاهباحصأرصأاذإةدلاخلارانلاىلإةيطمةريبكلابونذلانأ-ةلدألا

موقتالرئابكلالهألةعافشلاةركفاهيلعينبيتلاتاياورلالكنأو«مالسإلاهيلإوعديامتسيلةاصعلل
اهبثبشتيتلاينامألاهذهبرارتغالامدعوةطيحلاذخأبلقاعلاردجأامو))مالسإلاجهنميفةجحاهب
لأياملالومكاتبسيلاقثيحارثيامكاهبثيشلانمةمألاهذهللارذحو«باتكلاله

, ۱)۳ ءاسنلاداًريصْتلوالوهللانوُدنمُهَلدجَيلَوهبرجباوسبلَمْعَينَمباتكلا

ەنيرصلاوةاصعلااعيفتاينسلويالادوددنعةفيعشلائابلالملينعافشيورفتو

دنعةفيعضلاتاياورلانماهريغبواهباوذخأنيذلاريسفتلاءاملعنمضعبلةجوعملبسمسريفترثألب
.ةحضاولاةرهاظلاهللاتايآلمهريسفت

اهنمليلوايشسفتنعسفتيجنلمويأوَُاَو»:ىلاعتهلوقلهريسفتدنعيربطلامامإلالاق

-:4َنوُرَصُيْمُهَالَولُدَعاهمُدَحْويالَوةَعاَفَش
نعرابخألارهاظتلليوأتلاىفصاخاهبدارملانإف‹ةوالتلايفاماعاهجرخمناكنإوةيآلاهذهو(

«يمانمرئابكلاللياف:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

هللاءانإةلئانيهو«يتمالةَعاَفْشيتَوُعَدُتاَبحِإينوةَوَعَديطأذَقَوالإيننمسْيَ»:لاقهنأو

انيبنةعافشينينمؤوملاهدابعلحفصيدقهؤانثلجهللانأكلذبنيتدقف.«ايشهللابكرْشُيالنمْمُهْنم

ةَعافشاهنملبَقيالو:هلوقنأومهنيبوهنیبمهمارجإةبوقعنمريشكنعمهلملسوهيلعهللاىلصدمحم

.۹٠*«لجورعهللاىلإبئاتريغهرفكىلعتامنمليهامنإ

ءانثتسالحجألةفيعضلاةياورلاهذهبناعتساهنإالإةعيركلاةيآلاىنعممومعبيربطلامامإلافارتعاعمف

.يهلإالاديعولااذهنمرئابكلالهأ

نملطابلاهيتأياليذلا-مركلانآرقلاهدريانههريغو١°يربطلامامإلاهيلإبهذيذلالوقلااذهو

الوهبَرْجُياوسلَمْعَينَمباتكلالأنامالوْمكَناَمأِبسيل:یلاعتهللالاقےهفلحخنمالوهيدينيب
.4اريصتلَويلوهللانوُدنمهلذج

نإوريخفريخنإهلامعأبذخااومناسنإلانأةرابعحضوأباولجس-يربطلامامإلامهنمونورسفملاو

.لداعلاهللانازيميفدحألةاباحمالفرشفارش

یواكلذانلقامنإو.هبيزوج«رفاكوأنماومنماريبكوأاريغصاءوسلمعنملكنأ...»:يربطلالاق

نکیملذإاهمومعىلعيهفءدحأمهنمىنثتسيوأصخينأريغنم«ءوسلماعلكةيآلامومعلءةيآلاليوأتب
.٠٠«ٍهَِيَعلوسرلانعريخنمكلذبةجحتماقالوءاهصوصخىلعةلالدةيآلايف

نمٌمعأةيآلارهاظو«كرشلا:ءوسلابدارملاليقة4هبَرْجُياءوُسلَمْعَينملل:هلوق»:يناكوشلالاقو
امةلمحجلاهذهيفو.رفاکلاوملسملانيبقرفريغنمهبيزجوهفناکءوسيأ:اءوسلمعنملكفكلذ

يفتبثامكميظععقوماهلوزندنعنيملسملارودصيفاهلناكدقوديدشلاديعولانمبولقلاهلفجرت

نيملسملانمتغلبهبَرْجُياءوُسلَمْعَينمل:تلزنامل:لاق«ةريرهيبآثیدحنمهريغوملسمحيحص
ءاهبكنيةبكنلاىتحةرافكملسملاهبباصياملكيفءاودّدسواوبراق›:هيلعهللالوسرلاقفءاديدشاغلبم

.۷٠٠«‹اهكاشيةكوشلاو

باوثلانازيمنإ..ءازجلاولمعلايفىربكلامالسإلاةدعاقبقايسلابقعيمث»:بطقديسلاقو

نوناق.يباحيالنوناقو«فلختتالةنسو«تباثلصأىلإعجريهنإ.ينامألاىلإًالوكومسيلباقعلاو
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`قدعاقلاهلقرغتدحألوسرهصالوبسنبهناحبسهللاىلإتعيدحأسيلف-ألاهمامأيوس 1

ةنسحلابحاصو؛ءوسلابىزحجبءوسلابحاصنإ..نوناقلاهباسحللطعيوءةنسلاهلجأنمفلاختو
..ةاراممالواذهيفةاباحمالو.ةنسحلابىزحب

یربکةيمهأتاذ.ءازجلاولمعلانعحيحصلاينامإالاروصتلاءاشنإيفةقلحهذهتناكدقللاحةيأىلع

¦‹مهنايكةيالاهذهتزهدقلو..ىرخأةيحاننميلمعلاعقاولاةماقتساو«ةيحاننمروصتلاةماقتسايف

دعولااذهنوشيعيو.اقحهللادعوقدصنوفرعيو.ادجرمألانوذخأياوناكمهنألمهسوفناهلتفجرو

.٠*«ايندلايفدعبمهوةرخألانوشيعيو

زيزعلافبسنهقلخنمدحأنيبوهللانيبسيلهنأكلذكملعيانلكو»:فاوصلادومحمدمحملاقو

ةعفرلاوزعلاىلإاقيرطهبهللاكلسهللاىلإًاقيرطكلسنمو.هاصعوهنإهنايصعبادغليلذهللهتعاطبمويلا

٦٠٠0«بيطلاءينهلاشيعلاوءةديغرلاةايحلاىلإاقيرطهبكلسوىايلعلاو

:يأهبَرْجُياوُسلَمْعَينمبكللأيامأالوكَمسيلل:یلاعتلاقاذهلو»:ريثكنبالاقو

لسرلاةنسلاىلعهعرشامعابتاوهناحبسهللةعاطبةرلاليينبتدرحمةاجلامهلالومكلسيل

°«€ەيرخيلمعينمل:هدعبلاقاذهلوماركلا

ءاحنوزافدقفهدانيدعبتاوهلاقيرطكلسنمهنأ؛ةتباثلاهللانأسنمو»:فاوصلادومحمدمحملاقو

لضوكلهولمعطبحدقفناطيشلاقيرطكلسوهللاةيادهكرتنمو.ایجنزادبعناکنإو«تاقوتاسو

هنُأو.اليوحتهللاةنسلدحتنلوءاليدبتهللانسلدحتنلوهلاةنسكلت.ایشرقاديسناکنإوأديعًبالالض

`«ةبوتبالإعفتراالوبنذبالإباذعلزنام
ملظلاامأو»:-ىلاعتهللاباتكىلإنكروةيبهذملاتاعبتلانمدرجتامنيح-نيميثعنباخيشلالاقو

مرحهعاونأبملظلالكو.كلذهبشأاموفذقلاوطاوللاوىنزلابريغلاىلعءادتعالالمتشيفضارعألايف

مويهنأيأ(عطبعيفشالَوميمحنمنيلاظللام:ىلاعتهللالاق.ىلاعتهللامامأهرصنينمملاظلادجينلو

هملظبذوبنمهنألعطيفهلعفّشياعيفشدجيالوهللاباذعنمهيجنياقيدصيأاميمحماظلادجيالةمايقلا

.٠"راَصنأنمنيلاظللاًمَور:ىلاعتلاقو«هناودعوهمشغو

درييذلاقحلاوهو«لاعتهللاتايآىلعزكترمنيميثعنباخيشلالمانأهتطخيذلاغيلبلالوقلااذهف

ريغنمايندلاهذهنماوجرخنيذلاةريبكلابونذلاباحصألةعافشللةيعدملاةفيعضلاةيبهذملاراكفألا

.ةلوبقمةبوت

ىلعيوقدرهيف-ةيبهذملاتاءالمإلانمدرجتامنيحنيميثعنباخيشلاهركذيذلا-قحلالوقو

رداقلادبعنيهللادبعحوتفلايبألاثمأنمرصعلااذهيف(رئابكلالهألةعافشلاةركفدلنيجورل
مهرانلانممهجرخيوملسوهلآوهيلعىلاعتهللاىلصمهيفعفشيسنيذلاةاصعلاف»:لاقيذلايديلتلا
ءابرلابلماعتلاو‹ميتيلالاملكأوءةقرسلاو«برشلاوءطاوللاوءانزلاو؛لتقلاكبونذلارابكباحصأ
‹ةميمنلاوءةبيغلاوملسملانارجهو«بذكلاوللالزنأامريغبمكحلاو؛فذقلاورحسلاوةئايدلاو

راثلانمنوجرخملامهكلذباحصأفءةميظعلاتاروذاقلاهذهلاثمأو«؛سكلملاوةفارعلاوةناهكلاو
(ءاعفشلانمهريغوملسوهلآوهيلعىاعتهللاىلصانيبنةعافشب

هتسوموكلرتليدايذلقاومليدلوماسالاوسياباينهحوتلايأاوتلى
.نيملاعلابرهللدمحلاو.ةحيحصلاهِيلوسرلا
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ةرخالايفةاصعلاريصمنيبتةينارقتاي
يفلوقنمنيميثعنباخيشلاهيلإبهذامتبشتلاعتهللاباتكنمىرخأةلدأانههضرعينبنييذلاو

.هالعأامهنعهانلقنيذلاحوتفلايبأمالكدرتوءةمالاهذهدارفأنمنيملاظلاقح

هللاةَرخلاَوالايفميلاباَذَعمُهَلاوُنمآيذلايفةّحاَفلاعيتنأَوُبحُييذلانإل:يلاعتهلوقيفف

.مهبونذىلعاوتامنإرئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلالاوقأضحديام«*روتا4َنوُملْعَالْمأَولع

‹مهيفكلذرهظيوهلوسروهللاباوقّذصنيذلايفانزلاعيذينأنوبحينيذلانإ»:يربطلامامإلالاق

تانصحملاىمارلاًذحهللاهلعجيذلادحلابءايندلايفعيجوباذعمهل:لوقيملأٌباذَعمهل

'۰؛ہبئاتریغكلذىلعاَرصُمتامنإمنهجباذعةرخآلايفو؛كلذبمهومراذإنينصحملاو

امأف.مذلاونعللاودحلاوهومهكفإبهوقحتساامباذعلااذهبدارملانأبرقألاو»:يزارلامامإلالاقو

...رانلاباذعةمايقلاوهباذعربقلاجهنأكشالفةرخأآلاباذع

قلعىلاعتهنألقسفقسفلاةدارإنأوميظعميظعلابنذلاىلعمزعلانأىلعلدتةيآلا:ةسماخلاةلأسملا

.٠٠*«ةشحافلاةعاشإةبحمببديعولا

ىلعاوتاماذإرئابكلاباحصأنعووفعلاةةركفداسفىلععطاقيليلدففطملكلديدشلاديعولاو

وأمُمولاُكاَذِإَوَ*نوُفْوَْسَيساقلاىلعأولاتكااذِإيذلا*نفلليویلاعتوهناحبسهللالاق؛كلذ
نيففطلا»4َناَعلابرسالاوقموي×ميظُموي*ونوممهنكعلوأنيالا*نورْسُمونرَو

7(

٦٠«منهجيفداووهوأديدشلاَرشلاوأ«باذعلاسفنوأباذعلاةذش:انهليولابدارملاو»:يناكوشلالاق

٠رءاقشلاونزاورول:هاعملو»:ةيطعنيالاقو

لجعرفولوممرامرامعيومیبنراتاويانمواخ

نوسخبينيذلاىلعديعولااذهناكاذإو...باقعوباذعةملكلنو(:يدعسلاخيشلالاقو
ىلاعتدعوتمث...نيففطملانمديعولااذهبىلوأءةقرسوارهقمهلاومأذخأييذلاف«نازيلاولايكملابسانلا

ميظَعموي“رَنوُنوُكَممُهََأكعلوأُظَيالألاقفهيلعمهامىلعمهتماقإومهلاحنمبجعتونيففطلا
اوتمآولفالإورخآلامويلابمهناعإمدعفيفطتلاىلعمهأرجيذلاف3»اعلابرساقلاُموَقَيموي)

."«ەنماوباتو«كلذنعاوعلقألريثكلاوليلقلاىلعمهبساحيللايدينيبنوموقيمهنأاوفرعو«هب

مهلاومأ!ولكأمهنإةبقاعلاءوسمهلارذحمنينماوملاهدابعبطاخيهمكحيفلداعلاالعولجهللاو

كَمكلاَومأاولكاتالاونميذلاهيأايل:العولجلاقثیحءاملظواناودعمهءامد!وكفسولطابلاب

كلذلعْفَيْنَمَو("٠»ًاميحرمكيناكهللانإمكساوفالوكنمضاربْنَعراحوكتنأالإلطالب

4'رريسهللاىلَعكلذاكواراتهيلْصُنفْوَسَفامْلظَوًاناَوذُع

.اهولخدينأدعبرانلانمجورخابوأةعافشلابهوصعمهنإنينموملاىلاعتهللادعيم

ماركووهامرتبكلذهالن:يتبطو2منهلسمتدنعيرل
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"٢٦۱اھیفقرتحیفاھبیلصارانہدرونفوسق:لوقي4اراتهلصفْوَسَف»:هلوقو.هنعهللاهاهندقا

نعلاهاهامىطاعتينمو:يأ ًامْلظَوانوُدُعكلذلَعْفَينَمَول:ىلاعتلاقاذهلو»:ریٹکنبالاقو

انهوءةيآلااراهلصفْوَسَفلاهكاهتناىلعًارساجتم«هعرحتيًالاع:يا«هیطاعتيفالاظهيفايدتعم

١‹ديهشوهوعمسلاىقلأنممبيبللقاعلكهنمرذحيلفءديكأديعووديدشديدهت

ولماناغرارألا:علوقبهدابعلاللاوةزعلابربطاخِو

4یاباعمُر

بلتهيهلااشارتلوكنن:ىلاعتهللالوقو):هلوق)):رجحنياظفاحلالاق

اهنأمعزنملافالخ‹نينمؤملاورافكلاقحيفةماعةيالانإ:مهريغوةباحصلانملاقنملوقةيوقتىلإ

وهوءةاكزلايعناميفتلزتاهنأىلعةلالدةيآلاملسوهيلعهللاىلصيبنلاةوالتيفو...رافکلابةصاخ

."«ريسفتلابملعلالهأرثكألوق

هلامةاكزدويملنميفنيملسملانمةصاخيه:ةماعوةصاخيه:هلوقبينعي»:يربطلامامإلالاقو

.'"«اوقفنأنِمهتاقفنمهنملبقتالرافكمهنأل؛باتكلالهأيفةماعو؛مهنم

"٠*«حيحصلاوهو.نيملسملانممهريغوباتكلالهأاهبدارملا:هريغوَرْذويألاقو..»:يبطرقلالاقو

َنيذلانإل:زيزعلاباتكيفلاقثيحةرمسملارثااملظمايلاوبالنيلكألالاعتلدعوتو
٠ءاسنلا) اريعسَنْولصَيَسَواراتمهنوطُبيفولكيامتإاملظمَالاَوْمَأنوكأ

ميلالاملكابنملكلماعمكناذهنأيلارعاظو:ةركلاةيآلاهذهلهريسفتدنعيسولألالاق
1»اکرٹموُناکانمٴوم

مهفاوجأيفججأتترانهولكأيذلانإف:يأرانمهنوطُبيفولكياإف»:يدعسلاخيشلالاقو
يفدروديعومظعأاذهو؛ةدقوتمةقرححاران:يأاريعَسنْوَلْصَيَسَوِمهنوطبيفهولخدأنيذلامهو

ربكأنماهنأكلذلدف«رانلالوخدلةبجوماهنأوءاهحبقوىماتيلالاومألكأةعانشىلعلدي«بونذلا
."٦«ةيفاعلاهللالأسن«رئابكلا

ىلإقوقحلادروةبانإلاوةبوتلاىوسًأجلميأىماتيلالاومأةلكأقحيفيهلإلاديعولااذهدعبسيلف

يذلامكحلااذهلةضراعلاةفيعضلاتاياورلامهيقتنلورئابكلاباحصأيفةفانلارههلمكحف.اهلهأ

ةياوريهكرشلالهأىلعةيآلاىنعماهيفلمحيتلاوديزنبانع"'"يربطلامامألااهركذيتلاةياورلاو
وولللولانق

۲۳نا ۳(

ىپ€تاناشحالوُرَيَنيذلانإ:هركذىلاعتلوقي»:يربطلامامإلالاق
اعهلدنعنمهيهاجاموفلوسروهللاب4تاما»شحاوفلانع€4تالفاغلالتافيفعلا
:لوي€رخواينايف

أ

ٌباذَعلةرخآلايف ْمُهلَول.ةرخألاوايندلايفهللاةمحرنمود

..منهجباّذعكلذو ٌميظَع
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باذعهلوةرخآلاوايندلايفنوعلمفةيآلاهذهيفهانلجهللاركذيتلاةفصلابةنصحممارلكف

كلذدعبنموباتَنيذلاالإ:هلوقبهئانثتسابلدهللانإفهتافولبقكلذهبنذنمبوتينأالإميظع

ىلعوءةيمرملاةنماوملاةنصحملاتناكةفصيابةنصحملكيمارمكحكلذنأىلع«اوُخلْصأو

.۹«اوبوتيملواوکلهنإكلذمهل:هانعم¶ٌميظَعٌباَذَعْمُهلَوةَرخآلاواينَّدلايفاوُنعل:هلوقنأ

ةبوتباورهطتيملاذإميظعباذعهللانممهلوءةرخآلاوايندلايفةةريبكلاهذهباحصأىلعهللاةنعلف

.حوصن
.حوصتنلاةبوتلانعيهليوليطابألافرخًياتفياليذلاناطيشلاسواسونمرئابكلاباحصأرذحيلف

يْلنَمَو:هناحبسلاقثيح«ةمألاهذهدارفأنممهبونذىلعنيرصلملاةبقاعنيبهالعيفلجهللاو

(١تارجحلا)نوملاظلامهكعلوأف

هاخأهزبننمبتيملنمو:ەركذىلاعتلوقيەپَنوُلاظلاْمُمكَلوأَفبيْينَمَول::هلوقو»:يربطلالاق
اهوبسكأف«مهسفنأاوملظنيذلامهكللوأف«هنمهتيرخسوأ«هايإهزموأ«باقلألانمهبهزبننعهللاىهناب

٢'«هنعمهاهناممهبوكربهللاباقع

هللاىهناممهباكترال4َنوُلاظلاْمُمكوفهنعهللاىهنامع4ٍبلنمو»:يناكوشلالاقو
."٠«منالانماهمزلاعمهسفنأمهملظوءهوبقلنماوملظفءةبوتلانممهعانتماونع

عضومنايصعلاعضوب4َنوُلالاْمُمكوف»هنَعيهُناَمَعبي[نمو...»:دوعسلاوبألاق
.باذعللسفنلاضيرعتوةعاطلا

هللالإبوتينأدبعلاىلعبجاولاوهاذهو€دوُناطلامُمكن»::يدعسلاخيشلالاقو
كلوا2نمو.همذىلعةلباقمهلحدملاورافغتسالاوهلالحتساب؛ملسملاهيخأقحنمجرخيو«لاعت
.""«امهريغثلاثمسقمتالو«حلفمبئاتو«بئاتريغهسفنلملاظ:نامسقسانلافَنوُالام

اولطبَالَولوُسَرلااوُعيطَأَوهللااوُخيطأاونمَنيذلااهْيأاي:هلوقبنينمؤملاهدابعىلاعتهللارمأو
(۳۳دمحمرْمكَلاَمْعَ

ءايرلاب:جيرجنبا.رئابكلاب:يرهزلالاقو.نسحلاهلاق؛يصاملابمكتاتبحيآ»:يبطرقلالاق

.همالسإبملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلعنيناكنلباطخوهو؛َنملاب:يلاَمْتلاولتاقملاقوةعمسلاو

ناميالانعجرختيصاعملاو«تاعاطلاطبحترئابكلانأىلإةراشإهيفو.هعمجينسحلالوقو«براقتمهلكو

طبحتنأرئابكلااوفاخفةيآلاهذهتلزنىتح؛بنذمالسإلاعمرضيالهنأنورياوناكةيلاعلايبأنعو...

.""؛«لامعألا

ناكامًانئاكلامعألانالطبىلإلصوتيتلابابسألانمببسلكنعيهنلارهاظلاو»:يناكوشلالاقو
.نيعمعوتبصیصختريغنم

لامعألاباوثلًالطبمشحاوفلاباكترانوكينأىشخيفلسلاضعبناكو»:روشاعنبالاقو
.كلذىلعةيآلاهذهلمحيوةحاصلا

دحأمهعفنيالمويرشحلامويتاليونمنينمٴوملارذنينأهَىهلوسروهدبعرمأميميحرلافوذورلاهللاو

سيلمهببر:رلإامربنأنواحيذلابرذنأو:هناحبسلاقثيح«ايندلاهذهيفىلاعتهللاوقتيلنإ

(°`ماعنألار4َنوُفَيمُهلعَلعيفَمالَويلوهنوُدنممه

دعوبنوقدصممهفنئاككلذنأبمهنماملع4ْمِهَبَرىلإاورْينأنوفاخُيَنيذلال»:يربطلالاق

1RDزن9030203RDا022030ن05Atن



۱

4RAR0REE3ECARD رکان1ج 13RARE2R03AMR C2

۱ .

ا3ErrtustsatsGiressuweUtUrusEUuUtUyاق1

۱
PRATEEEن

اوعیطيف«مهسفنُأيفهللااوقتييكمهرذنأ:لوقي€نوفيلعل».هیاقعنممهصلخيفلاعتهللادنعمهل

لاقثیحةياسنلاهفرعتيرهاالنرغناكلوًدحأكحيفباحي|لدلاو

باذعلانمةاجنلاوةعافشلابداعلجادعيلقبازحالاراريىلعكلاكيت

.دحألةاباحمريغنمعيمجلاىلعذفانلانوناقلاوهنكلو«شحاوفلاىلع-نهاشاحو-نمدقأنهنإ

هيجوتلاهناحبسقحلاأدبكلذل»:ةعيركلاةيآلاهذهلهريسفتدنعيوارعشلايلوتمدمحمخيشلالاق
فيكفعترمأةشحافلانكل:بازحألا.ةَيمةشحافينكنمتاينم»هلوقبيباءاسل

دمحمايلاف:نذإ؛كرشلايففعوقولاةنلفمسيلهللالوسرنأمولعمو.0رمل.كّلَمَعطبخي

فوسفقشحافنكادحإْثلعفنإ::هئاسنلةبسنلابلاحلاكلذكةبساحملاقوفكنأىنعييكوافطصاسيل

«َّنكلعفشتسةناكملاهذهنأنظتنأَكايِإفهللالوسرنماهتناكم اهيلعرتسننلو«باذعلااهلفعاضت

ةلزنم:ندإ.هوکرتفيرشلاقرساذإوءدحلاهيلعاوماقأعيضولاقرساذإ:قاطنيفةلأسملاتلخدالإو

.۲هارماوأباهمازتلاىدع.اهتلزنمامنإهللالوسرلةجوزدرحماهنوكيفتسيلننكنمةدحاولا

یا:نيملاعلللوقينأهبرهرمأيهعلوسرلاومهبونذىلعنورصملاةاصعلااهوجريةعافشيأو,

.؟٢٠2ماعنألارهميظَعموَباَذَعىرُتْيَصَعنِفاع

وه:ليقو؛هوركملاعقفو::فوخاو.هيهنوأهرمأةفلاخموأهريغةدابعبهتيصعنإ:يأ»:يناكوشلالاق

.٢۹ًاميظعًاباذعيلنأيبرتيصعنإملعأينإيأ:ملعلاىنعع.انه

.الوالوخدرکذامهيفلخديفناكنايصعيأهيهنوهرمأةفلاخم.يأ»:يسولألالاقو

‹لاعتهللارماوأاوصعمهنإمهريغومالسلامهيلعلسرلاىلعذفانلاهللامكحهِتلوسرلاغليدقلو

.میظعمویيفاباذعركذلباوفعالوةعافشركذيملو

قيلاعماهنملعجيتلاةئطاخلاراكفألاوةفيعضلاتاياورللنيجورملاىلعدرللةيافكلااهيفةيالاهذهف

نإ:نحبلاقدقءةبحرالوةعافشمهدموعفانعللنيئاكلالامتوهناحبسللانلقلوِ

مهنعليوهللاُْهْنلَيكعلوأباَتكلايفسالهانيامدعبنمیدهلاوتانّيلاننماًلَرنَأامنوُمَنكَيَنيذلا

°022ةرقيلادنوال

ءااماولسالورموزيدرينو.سانللهنايىلاعتهللاضرف

"`&«راننماجلبةَماَيقلاميملأ«همُكهُملْعَيملعْنَعلتسْنَم»
نملكهنعلوهذاهنعلنمنإفهردقرداقيألامديدشلاديعولانمةيآلاهذهيفو(:يناكوشلالاقو

:"*١«اههنككرديالوحلتاليتلاةياغلالإنارسخلاو«ةواقشلانمغلبدقهدابعنمنعللاهتميات

ءاهحضويوسانللتايآلاهللانيبيلقاشملارمألداضمهللالرنااممتاکلاف»:يدعسلاخيشلالاقو
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.""«ديدشلاديعولااذههيلعاذهفءاهيمعيواهسمطياذهو

هبَنوُرَْشَيَوباتكْلانمهللالَامنوُييكََينيذلانإ:ىلاعتهلوقريسفتدنعيزارلامامإلالاقو
بيلٌباَذَعْمُهَلَومهكرالوةماعلامويهللامُهُملكُيًالَورالالإمهنوُبيفٌنولكأَيامكعلوأاليفان

«:(1-ةرقبلاداَلاىلَعْمُمَربصَامفةَرفْعلابَباَذعلاَوىداةلالّصلاوَرَنيذَلاكعلوأ
لکقحيفةماعاهنكلدوهيلايفتلزننإوةيآلافببسلاصوصخبالظفللامومعبةربعلا:ةثلاثلاةلأسلملا

هللاورئابكلاباحصأديعوبنوعطاقلااهبكسمتينألحلصتفهراهظإبجينيدلابابنمائيشمتکنم
."*«ملعا

.؟كلذكاهبكسمتينأهلىلوألانمسيلوأ:لئاستناننكلو«تاملكلاهذهىلعيزارلامامإلاركشن

هللاربخأو‹ىلاعتهللاهنعلدقورئابكلاباحصأنموهمركلاهباتكيفهلزنأيذلاىلاعتهللامكحلمتاكلاف
.نينعاللاةنسلأىلعرركتمهنعلنأ

.؟ديعولااذهنمدشأديعويأف

.؟انهةريبكلاهذهباحصألةموعزملاةعافشلامقومنيأو

اهفلاخاملككرتواهبذخألاهريغويزارلامامإلاىلعناكفرئابكلاباحصأعيمححلصتةيآلاهذهو

.ةفيعضتاياورنم
سيلفهدودحىدعتوهللارمأفلاخنمريصمهلنيبتوملسملاعتمجملابطاختةيركلاتايآلاهذهف

نوكرريغنممهتايحعقاويفهتمجرتنيملسملليغبنييذلانايبلااذهمامأنزويأةفيعضلاتاياورلل
.ةلطابلالاوقألاوةفئازلاينامألاىلإ

ةقباسلاألاتاثورومنمةمألاهذهمسجىلإلقتنايذلاءادلاروشاعنبانيبدقو يأ»:لاقثیحءةقب
نال؛قحلاعابايمهئارتكامّدعنافءةليلقًامايأالإباذعلانمنامأيفمهنأمهمعزببسباولعفاماولعفمهن

عمداقتعالااذهو.ضارعإلااذهلئمباكتراىلعمهأَرَجلاحلكىلعهللاباذعنمةاجنلامهداقتعا

ةلالدلوقلابداقتعالانعربعو.سفنألاةيكزتيفنوسفانيالاوناكفءةينيدلامهتمهةلافسبًاضيأنذؤومهنالطب
.ةرقبلايفمدقتامكءدوهيلاةديقعةديقعلاهذهو«سلدمىرتفملوقهّنأوهيلعليلدالداقتعالااذهنأىلع

ةلادلايفبيتأكلذلفهيفهولخدأونيذلاىلعهولّوقتاميأنورياوناكاممهنيديفْمُهَرُعَول:هلوقو

0ِ:ةرقبلو4ةدوُدماميلرالأل:مهلوقهنورتفياوناكامةلمجنمو.ةيزاجملاةيفرظلاىلع
.هءانبأبذعيالأبوقعيدعوهللانأنومعزياضيأاوناكو

نعنكتملاذإةفلاخملاأل؛مئادلالالضلايفاهعاقيإبءارتفالاورورغلااذهدسافمنعىلاعتهللاربخأدقو

عيرافتيفريثكرورغبنوملسملايلتبادقو.عالقإهنمبقرتيالفرورغملاامأيجرماهنععالقإلافرورغ
يفكلذليصفتو‹؛لاطبإالابةعيرشلادعاوقونيدلادصاقمىلعتداعتاعوضوملانمتاءارتفاومهنيد

.٠۲۳«لاجملااذهريغ

لوحتيلوقلانأئراقلايخأملعتاذهبو»:ىلاعتهللاهظفحيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسلاقو

ةمالعلاكلذلهبتدقو«؛يمالسإلاركفلليدوهيلاوزغلاراثآنمرثأالإوهامباوثلاىلإباذعلانمراجفلا

ءازحجلانأةسداسلاةدعاقلا):رانملانمةرقبلاةروسلهريسفتةمدقميفلاقفءاضرديشردمحمديسلاليلجلا

وجنيهلءايبألانميبنيدلإيمتنلظينأرورتلانمو؛لمعونامإنيدلانلاعمللاناملىلع
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۲ ..هيفمهننسعبتنالیتحمهيلعهبدر

فلَحَفلطلاملوقسفوهنهزوشاعنباهلقيذقالکلذو َباَتكْلاأوُئرَوفحعهدنمنمفلب

بالافكمهعةيوغابةرعهلداكيرياف

.(`*فارمالاد4نوقفنوفييذبحةرخَلااَدلاوهيفامأوُسَرَدَوقحالإهللاىلعاووفالنأ

«وملعت:هللاباتكاوروموسلَدَبمهدعبنملّدبتف:نذإمالكلاليوأتف»:يربطلامامإلالاقو

لجاعلااذهضرعنمهيفةوشرلانوذخأيفللامكحيفَنْوُشْرُي؛همكحاوفلاخفهبلمعلااوعيضو

اينمتانبونذانلرفغيسهللانإ:كلذاولعفاذإنولوقيوكعبألالجآلانمبرقألا:ىندالابينعي‹ىندألا

.٠"۷«ليطابألاهللاىلع

‹نيملسملاوهتيبلهأوهييلوسرلاتبطاخيتلاىلاعتهللاتايآعابتاوةلطابلاينامألاكرتنيملسملاىلعف

.ايندلاوةرخآلايفةاجنلااذهيفف

ذاذتلاكءاهبنوذتليومهتاقوأنوعطقياهب«سيلافملالاومأسووريهةلطابلاينامألاو»:ميقلانيالاق

دعباللمعو«هسفننادنمسيكلا)عوفرملاثيدحلايفو.ةلطابلاتالايخابوأ«ركسملابهلقعلازنم

ووذالإقئاقحلانعينامألابىضريالو.(ينامألاهللاىلعىنمتوءاهاوههسفنعبتانمزجاعلاو«توللا

.""*«ةطقاسلاةئيندلاسوفنلا

فارعألاىلعاوسبحينأدعبكلذوءةنجلااولخدافارعألاباحصأللاقي...»:يرشخزلالاقو

.نولوقياماولوقيومهاميسبمهنوفرعيونيقيرفلاىلإاورظنيو
هللادنعقبسيالادحأنأوءاهبسحىلعرخأتلاومدقتلانأو؛لامعألاردقىلعءازحجلانأنايبكلذةدئافو
ىلعاوصرحيونيقباسلالاحيفنوعماسلابغريلوهيفهفلختبالإهدنعفلختيالولمعلايفهقبسبالإ

ريخللالهأنماهبمسوينأبجوتسايتلاهاميسيمويلاكلذفرعيدحألكنأاوروصتيلومهتبصقزارحإ
ىتحدحألكمهخبويةاصعلانأملعيلو.هناسحإيفنسحملاديزيو«هتءاسإنعءيسملاعدتريفنشلاو

.""۹«المعسانلارصقأ

6

2

هلامعأذخاؤمناسنالانأتشتاناور
كردياهلامعأتاعبتةلماعلاسفلاليمحتعوضوميفهيلوسرلانعةدراولاتاياورلايفرظانلانإ

هکةعلوسرلاحئاصناهضقانتواهللصأالةمايقلامويبونذلابنيسبلتمللةعافشلاةركفنأكاردإلامامت

.ةمايقلامويىلإنيملسملاةفاكوهباحصأوهتيبلهأل

هيتلوسرلالاوقأنمةفئاطلاهذهئراقلايخأكيلإو ع

فانعسويربح:لاق.بفنَاىينبةلَمرَحينئدحو»:''"ملسممامألاىور٥
لنانيحهللالوُسَرلاق::لاقةَريرمبأنأنَمرلادْبَعنبةَملَسوُبأَوبيسنباينَرَبحأ:لاقباش
يغالهللانمْمكَسْفَأاوراشرفرحماي»٣ِ:ءارعشلاكنييَرفألاكّنريشَعذَا:هلع
ينغأًال_بلطللادْبَعنبساَبَعايءايهللانمْمكْنَعينغأالبلطملادبعيتباايشهللانممُكْنَع

ةيفصاي.ايَشهللانمكْنَع ينيلّسهللالوُسَرتنيةَمطافاي.اميشهللانمكْنَعينغأالهللالوُسَرةَمَعةيفص
9.««ايَشهللاَنمكْنَعينغأال.تفشاب

منعيتخيلهنمهرخلناعأامكمهلنلعألبةعافشلااركلاهتيلهاه6للوسرلادعيمةياورلاهذهيف
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يباْنَعناخييباْنَعميهارن:ليعاَمْسِإاَننَدَح.برخنبيهزينئدحو».ملسممامالایورو۰

ال»:لاَقمي.هرممظَعَوهَمظَعَفلولعلاكد.مْوَيتادهللالوُسَرايفمَ:لاقهَةَريَرُهيبانعةَعرْز
كلُمأال:ٍلوقأَف.يبفغأهللالوُسَراي::لوقاعرهلريعهتبقَرىلعهقَماَيقلامويُءيجَيمكَدَحأنيل

لوسراي:لوقّيف.ةَمحُمَحهلسَرهتبقَرىلعقَماَيقلاموييجيمكدحأنيفلأالكعبدق.ايشکِل

ةاَشهتبقَرىلعهةَمايقلاموييجيمكدحأنيفلااكلبدق.ايشكلكلماال:لوُقَ.يغهللا
موييجيمكدحأنيفلأال.كْععلبَأدق.يَكلكلاال:لوَُف.يبفغأهللالوُسَرا:لوُقَ.ٌءاعثاهل
.كْنعلبأذَقايكلكلُمأال:لوَُ.يبفغأهللالوُسَراَ:لوُقي.حاَيُصاهلسَهتيقَرىلعهةم

ل:لوُقأَفيشأهالوس:لوُقَيف.قفحَحتعاقرهتبقرىلعهقماَيقلاموييجيمكدحأنيفلأال

لوُسَراي:لوُقَيفٌتماصهتبفَرىلعةَماَيَقلاموييجييمكدحأنيفالاكلاذَف.ًاَشكَلكلي
.«َكْغلبأدق.ًايَشكلكلمال:لوُفأَف.يأهللا

۲°هیوهارنباو‹٠۲؛يقهيبلاوء٠۲"ىلعيوبأو"٠"نابحنباو٤'ملسممامإلاةياورلاهذهجرخأ

ءيشنمةمايقلامويهلكلميالهنأمارحلامللئأتموبصاغلكلنلعياهريغوةياورلاهذهيفهعلوسرلاف

.هلمعبلكيزوجومكحلاعقووريذنلاقدصدقفءةئاغإةلواحمالوةعافشالف؛ةيهلإلاةلادعلامامأ

نبدمحمانٹدحوحديمحنببوقعيانثيیکملالالخلاورمعنبدمحأانثدح»:يناربطلایورو0

مزاحيبأنعضايعنبسنأانثالاققارولاميكحلادبعنيباهولادبعانثيناهبصألامرخألاسابعلا

ِهِفَعهللالوسرنأدعسنبلهسنع لثمكبونذلاتارقحملثمامنإفبونذلاتارقحمومكايإر:لاقهاب

بونذلاتارقحمناومهزبخهباوجضنأاماولمحىتحدوعباذءاجودوعباذءاجفداونطباولزنموق

.((هکلهتاهبحاصاهبذخأيىتم

مهلةكلهمنوكتسفاهباحصأىلعتمكارتاذإيتلابونذلارئاغصنمهتمأرذحيهيمرکبلوسراا

نعدمحمنبرمعانثدحعيرزنبديزيانثدحيريراوقلارمعنبهللاديبعانثدح»:۷١۲یلعیوییورو۰

ةنالثوةنجلانولخديالةنالث»:كعهللالوسرلاقلاقهيبنعهللادبعنبملاسنعراسينبهللادبع

مويمهيلإهللارظنيالةئالثوءةلجرتللاةأرلاو«ثويدلاو«هيدلاولقاعلاءةمايقلامويمهيلإهللارظنيال

.«ىطعأام.نانملاورمخلانمدموهيدلاولقاعلاىنثفةمايقلا

."دمحأمامالاو۰۱يناربطلاو‹"*يقهيبلاو٢٤ےکاجلاةياورلاهذهجرخأو

مدعوةنحجلالوخدمدعبمهدعوتلبةعافشلاببونذلاهذهباحصأهعلوسرلادعيملةياورلاهذهيف

طاسوأيفةعافشلاةركفلنيجورمللاتاكسإورئابكلالهألًاعدارراذنإلااذهبىفكو.مهلىلاعتهللاةمحر

.ةاصعلا

نعسويوبويانثدحديزنبدامحانثدحكابانبمحلادبعانثّدح»:يراخبلامامالایورو0

:تلق؟دیرتني:لاقفةركبوبأييقلفلُجَرلااذهَرْصنألتبهَذ:لاقسيقنبفّنُخألانعنّسحلا

امساىلااذإ»:لوقيملسوهيلعهللاىليصهللالوسرتغمسيتإفمحالاق:لجَرلااذهرصنأ

ناکهنإ:لاق؟لوتقملالابامف‹لتاقلااذههللالوسراي:ُكلقف.رانلايفلوتقملاولتاقلافامهيفْيسِب

.(«هبحاصلتقىلعاصیرخ
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۶۷٩ةجامنباو۳يئاسنلاو٢٩دوادوبأو"١٢ملسممامالاو‹١"يراخبلامامإالاةياورلاهذهجرخأ

.مهريغو‹"٠يقهيبلاو۹نابحنباو‹*دمحأمامإلاو

ویبمحهکلوسرلنيببولائيكنمرخةريكهذهو

لمافسلفاواق«؟سلفللاترودادلاالوسأةنرميأنعهيأنعلعن

مَعَذَقيتايَوةاكزوماَيصَوةالصبةَماَيقلامويينا«يتَمَأنمسلفملانإ»:لاقف.عاتمالوهلمرد

اذَمَوهتانسحنماذهيطف.اذُهبرضواذهمدكفَسَواذهلاَملكااذهفذقولذه

يفحرطمن.هيلعثخرطفْمهاَياطَخْنمذخأ.هْلَعاَمىّضقُينألبقهتاَنَسَحتيْننِإَف.هتانسحنم

.««راّنلا

وبأو‹"٠”يقهيبلاو‹"٠؛نابحنباوء"""دمحأمامإلاو‹"؟يذمرتلاو‹"٠'ملسممامإلاةياورلاهذهجرخأ
.٠۲یلعي

ليعاَمْسِإْنَعاعيمج.رجحنبيلعَوديعسَنيَفَوبونبىيانثدح»:ملسمحيحصيفءاجو۰

ىمنمحرلادبعنباوهوالعلااربحلاقرفحنبليعامشندع:بوَلاق2

نم»:لاقهللالوُسَرنأةماَمَأيبأنعبغكنبهللادْبَعهيخأْنَعيملّسلابغعكنبعمنعةقرحلا
ايشناكْنِإَولمَاقفءاهيلعةوناتا1جوففنميملمءيرئانععطف

.««كاَرأْنمابيضقنِإو»:لاق؟هللالوُسَرايءاريسُ

.مهريغو؟يمرادلاو"نابحنباو:ملسممامإلاةياورلاهذهجرخأ

ٌدمحساند:اولاَقراشناوىققلإنُِدَمْحَويَيبنركبوبانئح»۱'"ملسممامإلادنعءاجو۰

:لاقٍهَِيَعيلانَعرُذيبباْنَعرحلانبشرْحنَعةعرَزيبأنعكرذُمنبيلَعنعةبعشنعرفغجن

مهكرالوهَلَرظْنلَوةمايقلاوَهللامهمليالةنالث)ل لوُسَراَمأَرَففلاق«ميلأباذَعهلوهيك

ةعلَوناارلبسلا»:لاق؟هللالوُسَرايمهْنَماوُرسحَواوبا:َرذوبالاق.رارمالثهللا
.««بذاكلافلحاب

‹"°يمرادلاو‹""؛ةجامنباو‹"""يذمرتلاو‹"""دوادوبأو‹""'نابحنباكلذكةياورلاهذهجرخأو
.مهريغو‹"""ةبيشيبأنباو‹"""يسلايطلاو

نعَةيمإنبليعامسإنعميلُسنبىبحيانتلحموحرمنيرشيينثدح»::يراخبلامامإالادنعءاجو٠
نالت:هللالاق»:لاقملسَوهيلعهللاىلصّيبنلانعهنعهللايضرةريرهيبأنعديعسيبأنبديعس
اريجرجأتسالجروفَّنَمُثلكافارحعابلجروردعمثيبىطعألجر:ةماّيقلامويمهُمصخانأ
.««هّرجأهطعُبملوهنمیفوتشاف

.مهريغو٠٠ىلعيویو'ةجامنياو:يقهيبلاوء"""نابحنياو""يراخبلامامإلاةياورلاهذهجرخأ

يڻدخوح.ديرياَبَثَدَح.ُناَفَعاَ.ةَيشيبنبركبوُبانثح»:ملسممامإلادنعءاجو0
,Jو0و ابانأُهيَدَحاديزنأىياًدح.ناباتد.لالهنبناَبَحانربخأهلظفللاوروصْنَمنبحس
:نهنوکرياللهاارشانميتميفعَبرأ»:لافيِبنلانأُهْدَحيرعْشألاكلامبأنأهْنَذَحمالش

ًَ نن ماذِإةحئاَنلا»:لاقَو.«ةَحاَلا‹موُجنلابُءاَقُْسَتْسالاَو,«باسنألايفنْطلاوي
.«بّرُجنمعزدوهناَرَفنملاساَهيلَعَوةَمايقلامويماَقَتءاهتوَملبقبش
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۸۷٩ىلعيوبأو‹"^"يقهيبلاو۸نابحنباو‹^؛دمحأمامالاو۸۳ملسممامإالاةياورلاهذهجرخأ

."٠مكاحلاو"٠قازرلادبعو"٠"ةبيشيبأنباو‹""يناربطلاو
۰ ً ۳ - ۰ باا ۰ e ۰ .ريصملاسئيونارطقلانممهرذحلبةعافشلابهيتلوسرلامهرشميمرئابكلاهذهباحصأ

ربعنعةعنعيار!نعروصتنمنعنايفسنحتسوينيمحاننح»يرامالایورو

۹ىئاستلاو6ىم»'دوادووباو3"۳ملسممامإلاو١؟يراخبلامامإالاهياورلاهذهجرخأ

نباو‹"`"يسلايطلاو‹"٠'يناربطلاو۰٠٩٤ىلعيوباو‹"'يقهيبلاو٩نابحنباو‹""۷دمحامامالاو

۳ةبيشیبانباو‹١دعجللا

(نينيعملاريغيصاعملاباحصأنعلزاوج»بابتحت٠(نيحلاصلاضاير›يفيوونلامامإالاركذو

حيحصلايفتبثو»:يوونلامامإلالاقثيحءَلوسرلامهنعلنممرئابكلاباحصأنمةلمج

..‹نيروصلملانعلهنأوءابرلالكأنعلهنو«ةلصوتسلاوةلصاولاهللنعللاقهييهللالوسرنأ
..(هيدلاونعلنمهللانعل)::لاقهنأو

مهدرطنيذلاةاصعلانيملسملانمةعومج(لمهنءالوه)هباتكيفيبطلنانادبعةفاكعركذو

دنعةاصعلاةلزنملنايبنمهيفامهبابيفميقباتكلااذهو."هتمحرنمةرخألاوايندلايفىلاعتهللا
وفعلاةركفنأكاردإالاماتكرديباتكلااذهلئراقلاوةرخآلاوايندلايفيع:هلوسردنعوىلاعتهللا

.مالسإلايفةعيرشلارداصميفاهللصأالمينزةبوتريغنمنيملسملانمرئابكلاباحصأنع

ثالثلاصختسينازلل:ملسوهلآوهيلعهللاىلصلوسرلالاق»:بيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو
يفدولخلاوباسحلاءوسوبرلاطخسفةرخآلايفيتلاامأو...ةرخآلايفاهنمثالثوايندلايف
0»رانلا

رخأنمادغيتعافشلانيال:ملسوهلآوهيلعهللاىلصهنعو»:بيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو

رےتنا..*(اهتقودعبةضورفملاةالصلا

عمجيملهيفامبانمومباتغانم:ملوهلآوهيلعهللاىلصهنعو»:بيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو

يفًادلاخباتغملاناكوامهنيبةمصعلاتعطقناهيفسيلاهبانمؤومباتغاننموقتلايفامهنيلا

۹ريصلاسئيورال

اللەرلااةرسرلا

يفةيتآلاماكحألابقطنت«تاياورلانماهريغوانهاهانركذيتلاءٍةَكَيهللالوسرنعتاياورلاهذهو

-:اهنمبتيملوبونذلارئابكلمعنمقح

RRORRCMDMMAARAenenenen71

.«(برجنمعردونارطقنملابرساهيلعوةمايقلامويماقتاهتوملبقبتتملاذإةحئانلا»

.(ةمايقلامويمهيلإهللارظنيال...وةنحلانولخديال...»

.ادباھیفادلخمادلاخهيفیدرتیمنهجرانيفوهفهسفنلتقفلبجنمیدرتنم»

.(ادبااهیفادلخمادلاخمنهجرانيفهاسحتيهدييفهمسفهسفنلتقفامسىسحتنم»
.(ادبأاهیفادلخمادلاخمنهجرانيفهنطبيفاهبأجيهدييفهتديدحفةديدحبهسفنلتقنم»
.«رانلايفلوتقملاولتاقلافامهيفيسبناملسللاىقتلااذإ»

Ww.
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.€هللاقلختاريغملانسحللتاجلفتلاوتاصمنتملاوتامشتوملاوتامشاولاهللانعل».
.(«تاتقةنجلالخديال»٠

.«ربكنمةرذلاقثمهبلقيفناكنمةنجلالخديال»۰

٠(ةنجلاهيلعمرحورانلاهلهللابجوأ»0

.(مارحهيلعةنجلاف»

.(هقئاوبهراجنمأيالنمةنجلالخديال»٠
.«ةنجلاهيلعهللامرح)»۰

.(ةنحلامهعملخديمل»۰

.(رانلانمهدعقمًاوبتيلف»»

.(رانلايفحرطمث»۰

.«هللاةمحرنمسيا)»0

عوقولانمريذحتاأمهورذحمالسإلاحورينيملسملااوبطاخامنيح٠هئاملعومالسإلاةمئأعيمجو

ا.ناوألاتاوفوتامملالبقهللاىلإعوجرلاوةبانإلاىلإنيبنذملااوثحتسةساو«رئابكلاقلازميف

-نيملسملاطاسوأيفترشتناوترهتشانإو-(يتمأنمرئابكلالهأليتعافش)ةياورنأىلع

سميحصلاتباثلاوتانيبلاهللاتايآاهساسأيتلالمعلاوملعلانيدايميفاهلدوجوالةعيقببارس

.هيَعلوسرلاثيداحأ

نمريذحتلامهنعءاجدقونيدلااذهبادهأبكسمتلاىلعاصرحسانلادشأنممهمك تيبلالاةمئأو

ريغنمبونذبمويلاكلذءاجنلةمايقلامويةعافشالنأةرابعغليأباوحرصو«للزلابطاعميفعوقولا

-:هلجألوهبلمعلاوهقيبطتانليغبنييذلاجهنملااهيفةينآلاتاياورلاو.ىلاعتهللادنعةلوبقمةبوت

نع«ةبعشانأ«؛يلعانثدح»:ههجوىاعتهللامركيلعمامإلانعةحيحصلاةياورلايفدعجلانبالاق0

‹ةنجللايفضاقورانلايفنايضاق:ةئالثةاضقلاركسيلعلاق:لاقةيلاعلاابأتعمس:لاقةداتق

يذلاامأءرانلايفوهفًاطخأفدهتجالجروءرانلايفوهفادمعتمراجلجرفرانلايفناذللاامأف
يذلااذهبنذام:ةيلاعلايبألتلقف:ةداتقلاق.ةنجلايفوهفقحلاباصأفدهتجالجرفةنجلايف

."٢۱۱«ملعيملاذإايضاقنوكيالنأهبنذ:لاق؟ًاطخأفدهتجا

رقابلارفعجيبأنعهدجنعهيبأنعمالسلاهيلعاضرلاىسومنبيلعمامإلانع»:يرديحلالاق٠

هللادنعاملانيالهنأانتعيشغلبأوءائيشهللانمينغنالانأانتعيشغلبأ»:ةمثيخلاقهنأمالسلامهيلع

غلبأو«هريغىلإهفلاخمثالدعفصونمةرسحةمايقلامويسانلامظعأنأانتعيشغلبأو؛لمعلابالإ

."'٩«ةمايقلاموينوزئافلامهمهنأاورمأاعباوماقاذإمهنأانتعيش

فختسانميتعافشلانیال:ملسوهلآوهيلعهللاىلصًاضيألاقو»:بيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو٠

.٢۳٠۳هللاوالضوحايلعدريالركسملابرشنميتعافشلانيالوهللاوالضوحلايلعدريالفهتالصب
هداهشبدهشیلجرنمام:مالسلاهيلعرقابلامامألانع»:ًاضيأبيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو۰

.رانلاىلإاكصهناكمهلهللابتكالإهعطقيلملسملجرلامىلعروز

ةعافشلانوكتفيكفهللالوسرنباي:هلتلقف:ريمعيبأنبالاق)»:يرديحلالامكديسلالاقو٠
توکيالرئابكلابكترينموىَضتْرانملالإَنوُمُفْشَيالو:لوقيهركذىلاعتهللاورئابكلالهأل
.؟هبیضترم
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ىفك:هلآوهيلعهللاىلصيبنلالاقدقوهيلعمذيوكلذهءاسالإًابنذبكترينممنمامدمحأابأاي:لاقف
ملونمو.سيلفهبکتریبنذىلعمدنيملنمف«نمْوموهفهتئيسهتءاسوهتنسحهنرسنم::لاقو.ةبوتمدنلاب

.¶عاطُيعيفالَوميمحنمنيلاظللامل::لوقيهركذىلاعتهللاوءاملاظناكوةعافشلاهلبحت

دحأنمامدمحأابأاي:لاقف؟هبکتریبنذىلعمدنیملنمانمومنوکیالفيكوهللالوسرنباي:هلتلقف
اقحتسمابئاتناکمدنیتموبککتراامىلعمدنالإاهیلعبقاعيسهنأملعيوهويصاعملانمةريبكبكتري

اتمامناكولو«بكتراامةبوقعبنمؤومريغهئألهلرقغيالرصلاوءارصمناكاهيلعمدنيلىتموءةعافشلل

"۶٠(رارصإالاعمةريغصالورافغتسالاعمةريبكال:هلآوهيلعهللاىلصيبنلالاقدقو«مدنلةبوقعلاب

اماذهوةعافشلانماهبحاصمرحيةريبكلابونذلاضعبكانه«:بيغتسدنيسحادبعديسلالاق0

لانتال:مالسلاهيلعقداصلامامإلانعدروامك‹ةالصلابفافختسالاك«تاياورلاضعبهبتحرص

.٦۱۱٦«هتالصبفختسانمانتعافش

مالسلاهيلعهللادبعابأتعمس:دالويبأةحيحصيفو«:اضيأبيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو۰

۲۱۷اهیفادلاخمنهجرانيفوهفادمعتمهسفنلتقنم:لوقي

مهباكترالوعرولامادعتالةنسحلامهلامعأقرفتتيأ»:ًاضيأبيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو۰

اذهلدي:ثيدحلاحرشيفيسلجملاةمالعلالوقي.ةميقيأامهلدوعتالفءاوهلاىفرابغلاكمارا

."٨٠«ةيصعملاببسباهلاوزوتادابعلاوتاعاطلاطرحىلعثيدحلا

:رورغلااللمألابجوتةعافشلا»:ًاضيأبيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو۰

عشرياسرةوقلسسوهليةيصملاىلعةأرشاورورفلاتبسيالةعافشلعوضومنأمامحض

.٠«نيلاعلابربرقتاماقمًادصاقمالسلامهيلعةراهطلاوةمصعلاتیبلهاةعافشلمىلعةحلاصلا

تاباتكلكدرتاضرلاوقداصلانيمامإلانعوههجوهللامركيلعمامإلانعاهانلقنيتلالاوقألاهذهف

نمقحيفةحيحصلاتاياورلااهترهظأيتلاةقيقحلاةليلقروطسيفنيبتو«رئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلا

.ىلاعتهللاىلإةبانإوحوصنةبوتريغنمبونذبةرخآلارادلاىلإلقتنا

:مىلع(يتمأنمرئابكلالهاليتعافشرةياورصرعدعبو ءاهقرطفعضانلنيبتةيمالسإلاةمألاجهنم

يفيغارملاخيشلاحرصدقو.هك8لوسرلاعتيثالوتانيلالاعتلاتابآهبتاجالاهنتمةضقانمو
صنميركلانآرقلايفسيلفاذإو»:لاقثيحميركلانارقلايفرئابكلالهألةعافشلاتوبثمدعيهريس

«...اهتوبتيفعطاق
.ةايحجهنماهقوفسسويوةديقعاهيلعىنبتةحيحصقيرطنمتأيملةعافشرئابكلالهألنأروصتلاف

صلخُيذئدنعفءاهلهأىلإملاظملادرويصاعملاىلإعوجرلامدعىلعمزعلاوعالقإلاومدنلاةاصعلاىلعف

.هتایحنميقباميفءاطخديدستوهتبوتلوبقیلاعتهللانمايجارءاعدلايفناست

رخلکلقفوملاونيحملاهّللاو‹لداعلاةيمالسإلاةمألاےاهسىلعرئابکللهأالةعافشلاب

e
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َ.نِعفاَشلاةَعاَفُشمهُكفناَمَفل

.%حايعبفَمالوميمحنميلاامنيمظاكجاتاىدبولقاذإةامَمُهرذنأَو

.نوُرَصيُْهالَةعافُسهعالولذَعاهملقياايَشسفننعسفنيتالًامْويأوَفاَو
  .€نعشنماَنلاَمَف»

ةعافشنأىلاعتربخأمث»:¢4نيعفاّشلاةَعاَفُشهعامفل:یلاعتهلوقلهریسفتدنعةيطعنبالاق

E:ثيداحأىنعملااذهةحصيفو«نيعفاشمثنأكلذنمررقتفمهعفتتالنيعفاشلا

لْذَعاهنمليفيالَوايشسفننَعسفيجنالًامْوَأوقتاَو»::ىلاعتهلوقلهريسفتدنعةيطعنبالاقو
هنأىنعملاسيلو-مثتسيليأ ةَعاَفَشاَهُعْفنَاللىنعمو»-:نوُرَصُيْمُهالوةَعاَفَشاَهُعَفنَتالو
يفيهيتلاةعافشلاامأوءايندلايفيهامدحىلعةعافشمثنوكتنأىفنامنإوريفدحأمهيفعفشي
لهایففىلاعتهللانمنذإبيهيتلاةريخألاامأو«مهتصاخيفةةرفكلاءالوهلةعفانبتسيلفباسحلاليجعت
."""«ءيشاهنمرافكلانمنيدعوتملاءالوهلسيلو«هقحباقعلاذخأنأدعبيهفنينموملانميصاعلا

رکذو.دحأيألةعافشلاتابنإىلعليلداهيفسيلو‹ةعافشلاةعفنميفنيفةحيرصتايآلاهذه

نعاديعبراكفألابزفقوهانِإتايآلاهذهىلعادامتعاةرخآلايفاهبنيعفتنملارصحو«تاعافشلاعاونأ
الوءادفهيفلبقياليذلاةمايقلامويلوهنمريذحتلانمتايآلاهذهاهتلجسيتلاةحضاولاتالولدملا
.دحأنعدحأهيفیزاجی

لهأجارخإىنعم.يتلاةعافشللركذانهسيلو«باسحلاليجعتاهنمديرأيتلاةعافشللركذانهسيلف
.راتلانمنيملسملانميصاعملا

جارخإوةعافشلاتابثإلجألةفيعضتاياورىلعوةفلاخملاموهفمىلعانهةيطعنبادمتعادقلو
لاحيفرظنلابو‹؛تادقتعملاتابثإيف(ةفلاخملاموهفم›ةيحالصیدميفرظنلابو.رانلانمةاصعلا

اماهيفسيلتايآلاهذهنأفرعنءةكركلاتايآلاهذهريسفتدنعهريغوةيطعنيااهركذيتلاتاباورلا
.ةمالاهذهنمةاصعللةعافشلاىلإريشي

.؟ةفلاخملاموهفمةيجحىدمام¥

ذبنييلوصألادنعىمسيةاصعللةعافشلاتابثإيفانههريغوةيطعنباهدمتعايذلابولسألااذهف
.يهقفمكحوأ؛يدقعرمأتابثالىوقيالو«لالدتسالايففيعضوهو(ةفلاخملاموهفم
-:ەريسفتنمعضاوميفلاقدقف«ةفلاخللاموهفم)عملماعتايفعلاجهتسفنةيطعنياكدو

باطخلاليلدنأكلذو‹؛باطخلاليلدمازلإضفريعهللالوسرليتلاظافلألاهذهيفو...۰
الاممكلذلعجف(تملعولو›ةعلكەللارلاقفهاهعمردفبنييسلاىلعةدايزلانأيضتقي
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ضقربلوقللةميظعةجحاذهيفف؛لجوزعهللانمهملعبلطيوملعتينأيغبنيامو«هملعي

.""",باطخلاليلد
ينأتملعول»:َُيَعيبنلالوقيفو«رافغتسالايفدحنودمهلرفغيالهنأملعأو...»:ًاضيألاقو٠

."٠۲«باطخلاليلدضفرىلعصن(مهلرفغتدزول

بذكللةنظماهلك«ةنيابتمبتارموهو«؛قحلاجهننعجورخلا:قسفلاو»:رخآعضوميفلاقو٠
هنألةيآلاهذهباطخليلدهيضتقياميدحاولاربخلوبقبنولئاقلاسنأتو؛نيبتوتبثتعضومو

عضوماذهسيلويوقلالدتسابسيلاذهو‹هبسحبلمعينأإبنبءاجاذإقسافلاريغنأيضتقي

.""*«دحاولاربخةلأسمىلعمالكلا

جورخلاىلعاذهةلالدنكل«يهانتلاديفياباق:هلوقنأبه:اهثلاثو»:يزارلامامإلالاقو٠

مهاَمَوراتلانماوُجْرنأنوديرُيل:یلاعتلاق.نوجرخيالمهنأىلعلدقوطنملاوموهفملاةلالد
""«حجارقوطنملانأكشالو:ةدئاملاْميقُمٌباَذَعْمُهَلَواهْنمنيجراح

روهمجدنعهتيجحىدموحلطصملااذهىنعمحيضوتيفةيلاتلاةلثمألايطيقنشلاخيشلابرضو

-:لاقثيحىاملعلا

ىلعءاملعلاريهامجف«بقللاموهفميفلخدي""ةيآلاهذهلثمنأًايلدجًاميلستانملسولو....
.لامتهلوقيفبقلموهمريعوتاولامفكهرابتعاناکامرو.هپةربعالرباموهفمن

هللالوسرنكيململسوهيلعهللاىلصدمحمريغنأهبقلموهفمنممهفي::لاقفهللالوُسَردَمَحل
ءالقعالوةغلالواعرشهيلعليلدالبقللاموهفمرابتعانأقيقحتلاف.نيملسملاعامجإبرفكاذهف

ءيجبمدعهنممهفيالديزءاجكلوقف.كلذريغوأعمجمساوأ؛نيعمساوأسنجمساناکءاوس

.""١«دسألاريغلكتيرمدعهنممهفيالأدسأتيأر:كلوقو.ورمع

وهامكقحلاوهوءءاملعلاريهامجدتعريتعيالوهوبقلموهفمةبرتلاموهفمنأ:يناثلا...»°

.""«لوصألايفمولعم

̀.«...ةجحبسيلبقللاموهفمنأبروهمجلالبقنمبيجأو...)٠

ةاايفهلُبهلوقيفلاجرلاباهيفهلحبسينمهصيصختنأملعافكلذتملعاذإو»۰
رهظيدقودجاسملايفالنهتويبيفهلنحبسيءاسنلانأىلعهموهفع.لدي4لاجر٠٠رلاَصآلاَو

.""«هبجتحيالهنأنييلوصألادنعقيقحتلاوبقلموهفملاجر:هلوقموهفمنأرظانلل

يف(ةفلاخملاموهفم)رابتعامدعتبثت-هريغوةيطعنيااهلاقيتلالاوقألانم-اهريغولاوقألاهذهف

امأو»:اضيأهلوقو««نيعفاشمثنأكلذنمررقتف»:لاقنيحةيطعنبالوقًاطخبمكحتو‹"٠"جاجتحالا

تایالاف‹«هقحباقعلاذخأنأدعبيهفنينماوملانميصاعلالهأيفىلاعتهلانمنذإبيهيتلاةريخألا

.هبذخألاانيلعيذلاقحلاوهاذهو«دحألةعافشتوبثاهنممهفيال

هريغوةيطعنبااهبجتحايتلاتاياورلا#
الف...»:اهيفيتلاةفيعضلاةياورلاركذدقف«هيلإبهذالةديؤماهربتعاتاياورىلإةيطعنباراشأو۰

."٢۳۳ناعإهلناكنمرانلايفىقبي

ریشبنبدیعسلبقنماهدورولةفيعضيهو""*يرصبلانسحلاىلإةبوسنمةياور""؛ةيطعنباركذو٠

a
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.ةداتقنع"""فيعضلا

اهدورولةجحاهبموقتاليهو«يرصبلانسحلاىلإةبوسنمدانسإلاةعطقنمةياور"""يبلعثلاركذو٠
ریثکءاقودصةقثناک:(هخیرات»يفهیوريشلاق...»:يبهذلاهنعلاقيذلاهيوجنفنبالبقنم1

نبرفعجنبدمحألبقنمكلذكاهدورولو.""*«...فيناصتلاريثكطخلانسح«ريكانمللةياورلا
."۳۹«هرمعرخايفلتخا»يذلايروندلانادمح

.(رضمنمرثكأةنجلاهتعافشبهللالخديسنميتمأنم)»:اهيفءاج"*"ةياوريبلعثلاركذو۰

نبدبعو«"؟یلعیوبأو«"٠"مكاحلاو"٠"ةبيشيبأنباو"٠ةجامنبااضيأةياورلاهذهجرخأو٠

."۸٢ةعيزخنباوء"٠"ريبكلايفيناريطلاو«"٠"مصاعيبأنياو«"ديمح
دقف«ءيعخنلايدسألاسيقنبهللادبعةلاهجببسيكلذوةفيعضهريغويبلعتلااهجرخأيتلاةياورلاهذه
عمسدنهيباأنبدوادهنعىوريذلاسيقنبهللادبع:ينيدملانبيلعلاق(::بیذهتلايفرجحنبالاق

.*١«يفاصلابهدانسإسيل«دوادريغهنعوريمللوهجمدنهيبأننبدوادهنعو«شيقونبثراحلا

."١"فيعضلاوعلاةيطعقيرطنميردخلاديعسيبأىلإةبوسنمةياوريذمرتلاجرخأو
نعَقَدئاَريأناركزنع«ىَسوُمنبلْضَْلاانربخأءَرُْخنبُنيَسحلارامعوياانثئذح»:يذمرتلالاق

«ةليبقللعُفْسَينممُهنمَو«ِساَنلاَنمماقفللعفشنَميتمنمنإ»:لاقهللالوُسَرنأدعسيبنعهَةيطَع

ةاالْحدَيىحلجلفَْينَممُهنمَوءةَبْصَحللعَفْشَيْنَممهمو
."*دمحأمامإلاو‹"*"ةميزخنباو‹"٠'يذمرتلاةياورلاهذهجرخأ

"°يسولألااهبجتحاو
ةياورلاكلتتبسندقو‹)»...ةعبرألاوذوأةعبرأالإرانلايفىقييال»:اهيفءاجةياور"*"يربطلاجرخأو
.دوعسمنبهللادبعىلإ

0٦۳يئاكلاللاو"؟نزاخلاو"*يبلعثلاو«"*"يوغبلاو"١"يوسوربلااهبجتحاواهركذو
|.دوعسمنبانعيوارلا"٠ءارعزلايبأببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

ةياوريهومنهجراننمساناجورخركذتةياورنعشنماتلامف:ىلاعتهلوقريسفتدنعءاجو
.ريبزلايبأوملسمنبديلولانيبلوهجبلجرلبقنماهدورولةفيعض
نيسحلاينربخأيبلعثلاقاحسإوبأانربخأيحيرشلاديعسوبأانربخأ»:هريسفتيف"٠يوفبلادروأدقف
تاوفصانثدحيليقعلاديزيهللادبعنبدمحأانربخأينيطقيلانسحلانيدمحمانئدحهيوجنفنبدمحمنب
:لوقيهللادبعنبرباجتعمسلدهشأ:لوقيريبزلاابأعمسنمانثدحملسمنيديلولاانندححلاصني
لوقيفايفهقيدصونالفيقيدصلعفامةنجلايفلوقيللجرلانإ::لوقيهعهللالوسرتعمس
لاق€4ميٍمقيِدَصاو*نفاعنمااف»:يقبنملوقفةنجلاىلإهقيدصهلاوجرخأ:ىلاعتهللا
.«ةمايقلامويةعافشمهلنإفنينمؤوملاءاقدصألانماورثکتسا:نسحلا

."؛يوسوربلاو."٠"يزوجلانبااهبجتحاوةياورلاهذهركذدقو

كلامنبسنآيلإةبوسنمىرخأةياورتءاجو
نعشنيغالانكواند:الاقدمتنِلَوربكنبهلادبعنبدَمُحانثذح:"0ةجامنبالاق

مومو ريغنبالاقو«ًافوفصةَمايقلامويسالافصي»:هللالوُسَرلاق:لاقكلامنبسْننَع«َيِشاقَرلادي
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لاق؟ةبرُشكْيفسَفَتْيَفْسَتْساموبركذَانلفاَ:لوُقَفلُجَرلايلعراتلالأنْملُجَرلارَةالأ

نلفاي:لوُقَيو»:رْيُغنبالاق.«ۀلعَفْشَيف؟اروُهطكنلواتمويركذَتام:لوُقَيفلجَرلارُوهلعفيف:

.هلعفيف؟كلتنحفاذكواذُكةجاحيفيتعبمويركذَام

."""يوغبلاو‹"٠"يبلاعثلاو‹"٠"يرذنملاو٠"يبطرقلااهبجتحاوةياورلاهذهركذ
۷يشاقرلاديزيفعضوء۷"شمعألاةنعنعببسبةفيعضكلامنيسنأىلإةبوسنملاةياورلاهذه
ينابيشلاةراسيبأنبيلعقيرطنم۲"ىلعييبأدنعكلامنبسنأىلإةبوسنملاةياورلاهذهتءاجو٠

."""فيعضلا

مويةاصعللةعافشمتنأتركذيتلاتاياورلافعضببسبوءةفلاخملاموهفمةلالدفعضبيسبف
.نيملسملانمرئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلالوقةحصمدعانلنيبتيةمايقلا

.ادحأيباحتاليتلاةلداعلاةيمالسإلاةمألاجهانمهترقأيذلاقحلاوهاذهف

.نيلاعلابرهللدمحلاو

تثتلاتلامسعلا

راكلالهالةعافشلاةفدييأتيفاهبنيعتسأتاياور
نيوبريأرألهاامتوقريسقتدنعتمایرخآتایاورركنمسلادي

“تامللبقةبوت

ناویدوءائنيشهبهّللاابعيالناويد:ةثالثهللادنعنيواودلا):اهيفيتلاةياورلا

(هللاهرضغيالناويدوءانيشهنمهللاكرتيال

‹يسرافلاناملسوكلامنبسنأو‹؛ةشئاعنينمٴوملاملإهبوسنمثیدحللابتکيفةياورلاهذهتەءاح

يرصبلانسحلاوةداتقىلإكلذكةبوسنموماتةريرهيبأو

.هليصفتيتأيسامك«قازرلادبعو

كةشئاعننينمؤملامأىلإةبوسنمةياور#

قولاارمعوأدلاق.ىسومنقدصنرخلاليزيانثدح»:دمحأمامإالادنسميفءاج٠

هبَعهللالوسرلاق:تلاق.ةشئاعنع«سونبابنبديزينع

ناويدلامافهلاهرفغيالناويدوهنيشهتمللكريالناويدوتيشهبلاًبعيالناويدةثالثهللادنعنيواودلا»

ناويدلاامأوةاهيلَعهللامرحدققهللابكرْشُينمنإ:لجوزعهللالاقفلابكرشلافهللاهرفغياليذلا
كلذرفغيهللانإفءاهكرتةالصوأهكرتمويموصنمهبرنيبوهنيباميفهسفندبعلاملظفءائيشهبهللاابعياليذلا
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. (ةلاحمالصاصقلاءاضعبمهضعبدابعلاملظفائيشهنمهللاكرتياليذلاناويدلاامأویاشنإزواجتیو

۷محتاحيبأنباو۷۷مکاجلاو"۷ادمحأمامإالاةياورلاهذهجرخأ

.فيعضلايرصبلايقيقدلاىسومنبةقدصقيرطنمةياورلاهذهتءاج

ثيدحلانيلمتاحوبألاقو...يوقلاكاذبمهدنعسيليذمرتلالاقو...فيعضيبالودلاويئاسنلاو

يجاسلالاقو...مهدنعيوقلابسيل:مكاحلادمحأوبألاقو.يوقبسیلهبجتحيالوهثیدحبتكي

."' ٨«ٹیدحلافيعض

كلامنبسنأيباحصلاىلإةبوستمةياور

هللادبعنبدايزقيرطنمكلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنمىرخأةياور""رازبلادنعءاجو٠

. فيعصض)):رجحنباظفاحلاهنعلاقدف‹ليدعتلاوحرجلاءاملعهفعضيذلا‹يريمنلا

حيبصنبعيبرلاقيرطنم"*"يسلايطلادنعكلامنبسنأىلإةبوسنمًاضيأةياورلاهذهتءاجو٠

.نيفيعصلايشاقرلاديزيو

يدعسلاحيبصنيعييرلا

:ةمثيخيبأنبالاقو...ةبولقماهلكهثيداحأ:ملسمنبنافعلاق...»:بيذهتلايفرجحنياظفاحلالاق

حلاصلجر:هبیشنببوقعيلاقو...فيعض:يئاسنلاودعسنبالاقو.ثيدحلافيعضنيعمنبانع

لاقو...يوقلابسیلوحلاصاندنعوهينيدملانبانع:هبيشيبانبالاقو...ادجفيعضةقثقودص

.۳٠٨...يوقلابسيل:سالفلالاقو...الاصادبعناكومهيناكهبسحأ«؛ثيدحلافيعض:يجاسلا

^) ادهاحبادباعناکولظفحلاءيس؛فقودص(:بيرقتلايفهنیعلاقو

يرصبلا...يشاقرلانابأنبديزي

قيرطلاعطقأنأل:ةبعشلاقو...ًايردقًافيعضناك:دعسنبالاق»:بيذهتلايفرجحنياظفاحلالاق
تانميلبحينزُانال:لوقيةبعشتعمس:نوراهنبديزيلاقو...ديزينعيورآنآنميلإبحا

:ةمثيخىبُأنبالاقو...ديزيثيدحبتکيال:دمحأنعدوادوبألاقو...يشاقرلاديزينعثدحأ

لاقوثيدحلاكورتم:دمحأوبأمكاحلاويئاسنلالاقو...ءيشبهثيدحسيلوحلاصلجرنيعمنبانع

."٩٠«...ةقثبسيل:اضيايئاسنلا

ث٣يسرافلاناملسيباحصلاىلإةبوستمةياور#
ريغصلانيمجعملايف"*يناربطلادنعيسرافلاناملسيباحصلاىلإةبوسنماضيأةياورلاهذهتءاجو0

.فيعضلايرصبلاةحاورنبهللاديبعنبنايفسنبديزيقيرطنمريبكلاو

زوجيال«يثراحلادمحمنبهللاديبعهنعىور«ةبولقمةخسنبيميتلاناميلسنعيوري»:متاحوبألاق
."^۷«تاياورلايفتاقثلاهتفلاخموهئطخةرثكلدرفنااذإهبجاجتحالا

كةريرهيبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور#

ةحلطقيرطنمةريرهيبأيباحصلاىلإةبوسنمةياورلاهذه"طسوألامجعملايفيناربطلادروأو۰
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.گكورتملايكملايمرضحلانامثعنبورمعنب

ال:دمحألاقوهنعناٹدحیالنمحلادبعوىیحيناک:يلعنبورمعلاق...»:رجحنباظفاحلالاق

لاقوهثیدحيفيضرمريغ:يناجزوجلالاقوفيعضءيشبسيل:نيعمنبالاقو.ثيدحلاكورتمءيش

وبالاقو.هيفيأرلاءيسنيعمنبىيحيناکءيشبسيل:يراخبلالاقو.مهدنعنيليوقبسيل:متاحوب
سيلويوقلابسيل:رازبلالاقو...ةقثبسيل:اضيألاقو.ثيدحلاكورتم:يئاسنلالاقو.فيعض:دواد

."^٩«...فيعضينطقرادلاويلجعلاوةعرزوبألاقو.ءيشبسيلفيعض:ينيدملانبالاقو...ظفاحلاب

امهيلكوأةداتقوأنسحلاىلإةبوسنمةياور#
.يرصبلانسحلاوأىقارعلاةماعدنبةداتقنعرمعمقيرطنمةياورلاهذه"٩"قازرلادبعدروأو٠

نیعمنبییحیتعمس:ةمثيخيبأنبالاق...»:رجحنبالاقءةفيعضنييقارعلانعدشارنبرمعمةياور
لهأامأفميقتسمامهنعهثيدحنإفسواطنياويرهزلانعالإهفلاخفنييقارعلانعرمعمكثدحاذإ:لوقي

مصاعوتباثنعرمعمثيدحو:ىيحيلاقو.ائيششمعألاثيدحيفلمعاموالفةرصبلالهأوةفوكلا
."٠٠«ماهوألاريثكبرطضمبرضلااذهوةورعنبماشهودوجنلايبأنب

نمةرشعكهعفشوةنجلاهللاهلخدأهظفحونآرقلاأرقنم):اهيفيتلاةياورلا#
(رانلابجوتسادقمهلكهتيبلهأ

پخنبدمعاَثدح.ٰيصْمحلارانيدنبريثكنبديعسنبَناَمْفُعنيوُرُمَعانثَدح»:ةجامنبالاق7

:هللالوُسَرلاق:لاق«بلاطيبانبيلعْنَعرمحنبمصاَعنعءناذازنريڻکْنَعمَعيينع

.««َرانلاٌبَجْوَتْسادقمهلك.هتيبلهاْنممِةَرْسَعيُفهَعَفْسَوةنحلاهللاهحهظفحَوناراارقْنَم»

ریثکقیرطنم"*يناربطلاو۴دمحأمامإلاو٢"يذمرتلاو۹٠"ةجامنباةفيعضلاةياورلاهذهجرخأ

.لوهجملاوكلايعخنلاناذازنب

."٢٦٠رظنهيفيدزألالاقو...لوهجب
نباروزألاانثدحيفئاطلاميلسنبیحیانئدحرحبنبدمحمانثدح»:"۹۷هدنسميفىلعيوبأدروأو۰

لکيفهللنإ»:هِتهللالوسرلاق«كلامنبسنأنعيميتلاناميلسوينانبلاتباثنعيرصبلابلاغ

.««رانلااوبجوتسادقمهلكهثيدحيفامهدحألاقرانلانممهقتعيقيتعفلأةئامتسةعمجموي

:يميمتلامتاحوبأنابحنبدمحملاق.يرصبلابلاغنيروزألالبقنماهدورولاهبجتحيالةياورلاهذه

ۍطخيناکهنأکفربکانلانمهيلععباتيمامتاقثلانع-هتلقىلع-یورهنأالإثيدحلاليلقناك...

عيلانأسنآنعتاويملاناميلسنعيورهدرااذإهبعتحيالنمراصيحملعيالوهو

نبنيسواترانااوجوتسادقمهلكرالانمقيتعفلآةئامتسمويلكيفلحرعف:لوقيناک

.7۸هللصأ

.۹٩۲«ظفحلاءيسقودص::رجحنبالاق«يفئاطلاميلسنبییحيلبقنماهدورولكلذكو

ريثك«ثيدحلاركنميرصبيليقعلالاق((:رجحنبالاق«يميجهلارحببنبدمحملبقنماهدورولكلذكو
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Oهبجاجتحالاطقس:نابحنبالاقو.مهولا

«(:يئاسنلاهنعلاقيذلاديزنبدحاولادبعقيرطنمًاضيأ"ىلعيييأدنعةياورلاهذهوحنءاجو۰

.٨٠٠«ثيدحلاكورتم

(ايندلا2فورعملامهيلإعنصنممرانلاهلتبجونلةعافشلا):اهيفيتلاةياورلا#
نبةيقبانلاقمصاعنبرابجلادبعانلاقيمرضحلاهللادبعنبدمحمانثدح«:طسوألايفيناربطلاجرخأ۰

طلجوزعهلوقيفٍهَِيَعيبنلالاقلاقهللادبعنعقيقشنعشمعألانعيدنكلاليعامسإانلاقديلولا
.«ايندلايففورعملامهيلإعنصنهبرانلاهلتبجونلةعافشلا4هلضفنممُهديَِيَومهَروجأمهيفَويف

.٠٠*متاحيبأنباو«٠٠؛مصاعيبأناو٠"يناربطلاةياورلاهذهجرخأ

.«(ةيقبهبدرفتيدنكلاليعامسإالإشمعألانعثيدحلااذهوريمل(:ةياورلاهذهركذنأدعبيناربطلالاق

.ةيوستلاسيلدتسلدملاديلولانبةيقبببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

ريصيفءهرغصوأهفعضلهخيشريغطقسينأوهوءةيوستلاسيلدتاهنم...»:ركاشدمحمدمحألاق
اذهو...«كيلولانبةيقب:كلذبرهتشانمو«ديدشريرغتهيفو‹ةحصلابهلمكحيفءةقثنعةقثثيدحلا

.*°«اهرشواقلطمسيلدتلاعاونأشحفأسيلدتلا

شمعألانعيدنكلاليعامسإان...»:يتآلاكاهيوريديلولانبةيقبدحجنةياورلاهذهدنسيفرظنلادنعو
.(...هللادبعنعقیقشنع

هذهىلعمكحياذهلتاقبطلاعيمجيفعامسلابحرصيملةيوستلاسيلدتسلدملاديلولانبةيقبنأاعو
.فعضلابسدوعسمنبهللادبعىلإةبوسنملاةياورلا

(يدبعاولسرألوقيف...رانلاىلإرجيللجرلانإو):اهيفيتلاةياورلا#
لاقىسومنبهللاديبعانتلاقيقرودلاميهاربإنبدمحأانئدح»:هريسفتيفيربطلامامإلاجرخأ٠

ضبقنیويوزنتفرانلاىلإرجيللجرلانإ:لاقسابعنبانعدهاجبنعىيحييبانعليئارسإانربخأ
لحجرلانإو.يدبعاولسرأ:لوقيف«ينمريجتسيلهنإلوقتف؟كلامنمحرلااهللوقيفضعبىلإاهضعب
.لاقكتمحرينعستنألوقيف؟كنظناكامفلوقيفكبنظلااذهناكامبرايلوقيفرانلاىلإرجيل
.(يدبعاولسرألوقيف

.*''ميعنيبأنباو‹“*دهزلاباتكيفدمحأمامإلاو‹٠٠يربطلامامألاةفيعضلاةياورلاهذهجرخأ

.تاتقلاییحیيبأوىسومنبهللاديبعلبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذه

راتخملايبأنبىسومنبهللاديبع

طیلختبحاصناک:لاقوهلرکنماکهتیأرفیسومنبهللاديبعدمحأدنعركذينوميلملالاق»:رجحنبالاق
..ةيدرلاثيداحألاكلتجرخأفوهامأو«هنمرتسأناك:لاق؟لیضفنباف:هللیقءوسثیداحأبثدحو

.۱۰٠...ادقهنمتعمسدقوهنعتضرعأفةكعب.هتيأردقوريكانمىور:دمحألاق
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ينانكلاوكلاتاتقلاىيحيوبأ

نعمرئألالاقوتاتقلاىيحيابأفعضيكيرشناكهيبأنعدمحأنبهللادبعلاق...»:رجحنبالاق

هثيدحيفويدعنبالاقويوقلابسيليئاسنلالاقو...ادجريكانمةريثكثيداحأليئارسإهنعىوردمحأ

۱«...هثيدحبتكيهنأالإهيفامضعب

ديبخف؛َلَجَورَعهللالاقهْنَعَتْوُفَعْدَقينِإَفَبَراي:لاق»:اهيفيتلاةياورلا#
7..ةَنْجْلاُهَلخْذأَفكيخأ
سنانبدمحأنبدمحمهللادبعوبأانث«؛يكتعلامساقلانبدمحمروصنموبأانثدح»:مكاحلالاق۰

كلامنبسنأنع«سنآنبدیعسنع‹يطبحلاةبيشنبدابعأبنأ‹يمهسلاركبنبهللادبعانث«يشرقلا

ايككحضأام:رمعهللاقف«هایانثتدبىتحكحيضهانيأرذإسلاجهللالوسرانيب:لاقس

ذخبراي:امُهُدَحَألاقفةّرعلابٍريَدَيبايََجيتمأنمنالجر»:لاق؟يمأوتنايبأبهللالوسر

؟ْيَشهتاننمقبيلوكيخأبعَنْصَرفْیكف:بلاطللٌلاعَتَوكرابَتهللالاقف«يخأْنميتَمَلظَميل
ٌميظعوَلاكاذنإ»:لاقمث«ءاكبلابڭالوسرانيعتضافو:لاق«يرازوُاْنملمحلبراي:لاق

عرفنانحلايفٌرظْنافكَرَصَبفرا:بلاطللىلاعتهللالاقفمهرازوأنمْمُهْنَعلمحينأساقلاجا

قيدصيالوأاذهيبيلولوللابةللكُمبَمَذنماروصقوبهذْنمنئادَمىرأبراي:َلاَقفُهَسأر

كلمتتأ:لاق؟كلذكلْينَمَوَبَراي:لاقنَمَكلاىطغأنملاذه:لاق؟اذهديهُشيلوأاذه

كيحأديبحف:لجَورَعهللالاْقنَعُتْوُفَعدقينابراي:لاق«كيخأْنَعكوفعب:لاق؟اذاع.::لاق

بخلصُيىلاعتهللاَنِإَفْمكنيَبَتاذاوحلصأَوهللااوه۱(:كلذدنعهللالوسرلاقف«ةَنلاُهلْخْذأَ

.(هاجرخيملودانسإالاحيحصثيدحاذه.«َنمَلْسلا

.*'"ايندلايبأنباوء٠٠"مكاحلاةياورلاهذهجرخأ

نبالاقوفيعض...»:رجحنبالاقدقف.اهدتس2يطبحلاةبيشنبدابعدوجولةفيعضةياورلاهذه

*'؛«ریکانملانمهبدرفناام.جاجتحالازوجيالنابح

(مارحنعيهتنيالخأنبايلنإ...):اهيفءاجيتلاةياورلا#
بئاسلانبلصاوقيرطنميراصتنألابويأيبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور؟'"يناربطلادنعءاج٠

.فيعضلايشاقرلا
نبىسيعانث«يصيصلابانجنيدمحأانت؛لبتحنيدمحأنبهللادبعانت»:ريبكلامعمليفيناربطلالاق

نبايئنِ:لاقفهعيبنلاىلإلجءاجلاق«بويايبانعءةروسيبأنع«بئاسلانبلصاونع«سنوي
بلطف.هنمهعتبافیبنإفهنیدهنمبهوتساف:لاق.هللادحويويلصيلاقهنيداملاقمارحنعيهتنيالخأ

نِللجوزعهللالزنافهنیدىلعاحیحشهتدجو:لاقفهربخأفهيميبنلاىتافهيلعيبافهتملجرلاكلذ

.4ُءاَشَينلكلذنوُدامرفْعَيَوهبكَرْشُينأرفْعيالهللا

.''يطويسلاو٠٠"ريثكنبااهبجتحاوةياورلاهذهركذو
.يشاقرلابئاسلانبلصاوببسبةفيعضةياورلاهذه

وبالاقوفیعضهبیشيبانبركبوبألاقوءيشبسيلنيعمنبییحينعدوادوبالاق....»:رجحنبالاق

لاقو...ثيدحلاكورتميئاسنلالاقوثيدحلاركنممتاحوبأويراخبلالاقو...ثيدحلافيعضةعرز
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ينطقرادلاواضيأبوقعيلاقوثيدحلاكورتميدزألالاقوثيدحلاركنميجاسلاونايفسنببوقعي

٠٠«نیلوهواهيلععباتيلثيداحأةفوكلابثدحرازبلالاقوفیعضنابحنباو

الوهلترضغبونذلاةرفغمىلعةردقوذينأملعنم..):اهيفءاجيتلاةياورلا

۔(ائیشيبكرشيملاميلابأ

.فيعضلانابأنبمكحلانبميهاربإقيرطنم؟'؟يناربطلادنعسابعنبايباحصلاىلإةيوسنمةياورتءاج۰

انٹدح«بيبشنبةملسانثاح«يناهبصألانالجعنبنسحلانيدمحمنعخيشوأانثئدح»:ىناربطلالاق

:لجوزعهللالاق:لاقهعهعهللالوسرنعسابعنبانع«ةمركعنع«هيبأنع«نايأنيمكخحلانبميهاريإ

:«تيشيبكرشيملام«يلابأالوهلترفغبونذلاةرفغمىلعةردقوذيأملعنما

.اهدتس2نابأنبمكحلانبميهاربإدوجولةفيعضةياورلاهذه
لاقو.ءيشال:ةرمو.ءيشبسيلفيعض:ةرملاقو.ةقثبسيل:نيعمنبالاق...»:رجحنباظفاحلالاق

وهو«يوقلابسيل:ةعرزوبألاقو.هئيدحبتكيالوءةقثبسيل:يئاسنلالاقو.هنعاوتكس:يراخبلا

مكحلانبميهاربإانيلعىلمأ:ينشخلادسأنبدمحملاقو.طقاس:يدزألاو‹يناجزوجلالاقو.فيعض

دبعنبسابعلاقو.اثيدحركذفءانباحصأدنعفيعضوهوءهعامسهنأكشنمليذلاهباتكنمنابأنب
نعهييثيداحأينعي؛ةريرهوبأالو«سابعنبااهيفسيلءةلسرمهبتكيفثيداحألاهذهتناك:ميظعلا

هيلععباتيالهیوريامةماعو«هيبأنعليسارملالصويناكهنأهوركذامهؤالبو:يدعنبالاقو.ةمركع

يفيوسفلاهركذو.هنعثدحأال:لاقفهنعدوادابأتلأس:يرجآلالاق.فيعض:ينطقرادلالاقو...
يوقلابسيل:دمحأوبأمكاحلالاقو.هفعضيفنوفلتخيال:اضيألاقو‹مهنعةياورلانعبغرينمباب

٠"٩«ةقثبالوءيشبسيل:يليقعلالاقو..مهدنع

ييةياورقيرطنم١"(راثآلابيذهت)يفيربطلادنعورمعنبهللادبعىلإةبوسنمةياورتءاجو۰
نبالاقدقفتبثراليهو«يروثلانايفسنعيفوكلايريبزلاريبزلانبهللادبعنبدمحمدمحأ

'۲۹«نایفسثیدحيفًاطخلاريثکناکلبنحنبدمحانعقاحسإنبلبتحلاق»:رجح

.قورسموورمعنبانيبلوهجمبلجردوجولكلذكتبثتالةياورلاكلتو

القيرطنم٠راثآلابيذهت)يفيربطلادنعاضيأتءاجورمعنباىلإةبوسنملاةياورلاهذهو٠
نبانعيمرادلانامثعلاق»:رجحنبالاق.يدزآلاماشهنبةيواعمقيرطنمتدرودقف.تبثت
.ةجحبسيلوقدصلجرماشهنبةيواعم:ةبيشيبأنبنامثعلاق...كاذبسيلوحلاص:نيعم

.٢٦٦٠ًاطخلاريثكوه:لبنحنبدمحألاق.مهيويقودص:يجاسلالاقو

تبثتالكلذكو .ورمعنبهللدبعوقورسمنيباهدنسيفلوهجملجردوجولتبث

نأيتباجأف.ءاهَبونذيتَمألرفعيْنأةقرعمويهللاتوعد۰):اهيفيتلاةياورلا#
م0.

(..۔تْرَفُمق

اااینتینىلإةبوسنمةياور
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2۰  
یلصهللالوسرلاق:لاق«يملسلاسادرمنبسابعلانع«هييأنعءةنانكبأىنكيو«ةنانكنباانث:لاق
نواهنياهوُنُدلإتْرَفَعدقنأيسباجافءاهبوُنذيمالفعنةَفَرَعمويهللاُتْوََ»:ملسوهيلعهلا

ٍضْوَعنأرداقكنِإبراي:لقةفلدْرُلاادعناكاملءْيَسِيبجاملفمويءاعُدلاتّذَعأفيقل
هللاىلصهللالوسركحضف:لاق«ُتْرفْغدقْنَأينياجأف‹ملاظلااذهلَرْفْعَنو«هتمالظْنمَمولَظَملااَذَه
نمتکحض)»:لاق؟هیفكحضتنكتملموييفكحضتكانيأرهللالوسراي::انلقف:لاقملسوهيلع
.««هسأرىلعَباَرَلاعصي‹روُثلاَوليلاوُعذَيوهاَذِإعمّساميَعمَّساملسيلهللاودع

؛يملسلاسادرمنبسابعلانبةنانكنبهللادبعلبقنماهدورولكلذوةجحاهبموقتالةياورلاهذه

.*"*«هثيدححصيمل»:يراخبلاهنعلاقدقف

هيبنعیور(:رجحنباهنعلاقدقف«يملُسلاسادْرمنبساّبَعنبةنانكلبقنمكلذكاهدورولو

:ءافعضلاباتكيفلاقو...حصيال:يراخبلالاق.هللادبعهنبا::هنعو.ةفرعةيشعهتمألاعديبنلانأ

.*"هبجاجتحألاطقاسوهفناکامهاننموءفنبانموأهنمطيلختلايردأالءادجركنمهئيدح

نبراشبقيرطنمرمعنيايباحصلاىلإةبوسنم"يربطلامامإلادنعاضيأةياورلاهذهوحنءاجو٠
.يدينيبيتلالاجرلابتكيفةمجرتىلعهلرثعأليذلايفنحلاريكب

(ةّرخالابباَدَعاَهْيَلَعسِيةَموُحْرَمةَمأهذهيتمأ):اهيفيتلاةياورلا

يرعشألاىسوميبأيباحصلاىلإةبوستمةياورلاهذهتءاج

يبانبديعُسنعيدوُعسملاانربخأماسهنبريثكانربخألاقيشيبأنبْنامْتُعانثدح»:دوادوبالاق۰

سيلةموحرمةَمأهذهيمأ»:ملسوهيلعهللايلصهللالوُسَرلاقلاق«یَسوُمييأنعهيأنعهدر

.««لْنفلاَولزالّرلاَوقفاايلايفاَهُباَذَعةررخالايفٌباذعاهْيلَع

؟۳؟ليمحنبدبعوء؟""دمحأمامإلاو‹ء؛""مكاحلاوء"'دوادوبأةياورلاهذهجرخأ

طلتخايذلايدوعسملاةبتعنبهللادبعنبنمحرلادبعلبقنماهدورولاهيفةجحالةياورلاهذه

.هرمعرخايف
ميعنوبأويدقيدوعسملانمعيكوعامس::هيبأنعدمحأنبهللادبعلاقو»:بيذهتلايفرجحنبالاق

ناک:ريمننبالاقو...ديجهعامسفةرصبلاوةفوكلابهنمعمسنمو«دادغببيدوعسملاطلتخاانإوءاضيأ

ةقنناک:دعسنبالاقو...ةطلتخمثیداحأنوراهنبدیزیويدهمنباهنمعمس«هرخابطلتخاوةقْن

لبقتبثناک:رامعنبالاقو...ةحيحصهنعنيمدقتملاةياورو«هرمعرخآيفطلتخاهنأالإ؛ثيدحلاريثك

شارخنبالاقو.هرخابريغتهنأالإءةقْنر:يلجعلالاقو.فيعضهعامسفدادغببهنمعمسنمو؛طلتخينأ

.*۳*«كرتلاقحتسافزيمتيملفهثيدحطلتخا:نابحنيالاقو.كلذوحن

تبثيامكانهسيلو‹طالتخالابفصودقيدوعسملانألةياورلاهذهيفءاجاميذخألامدعانيلعف

هذهيئهذيملتنألطالتخالادعبةياورلاهذهىدأهنأحجارلاو.طالتخالالبقناكةياورلاهذهلهءادأنأ
فقودص):يدوعسملانعرجحنباظفاحلالاقدقو.دادغبليزنيقرلايبالكلاماشهنبريثكوهةياورلا

۱طالتخالادعبفدادغببهنمعمسنمنأ:هطباضو«هتوملبقطلتخا

نبییحیقیرطنميرعشألاىسوميبُأىلإةبوسنم"ىلعييبأدنعاضيأةياورلاهذهتءاجو٠

.نيفيعضلايعافرلاماشهيبأو'""نامي
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.يلجعلا<دامسنبةعافرنیریثکنبدمحمنبدیزپنبدمحم,وهيعافرلاماشهويا

لاقفهنعيبآتلاسمتاحيباربلاقو٠بئارغانفكاوالطاتفمصأناكلاقفهنعريغنبلاسيارا
.٢۹٠٠مهدنعيوقلابسيلدمحأوبأمكاحلالاقو...هيفنوملكتيفيعض

اهدورولةجحاهبموقتالةفيعضيهو؛كلامنبسنأىلإةبوسنم٠٠"ةجامنبادنعةياورلاهذهوحنءاجو

.*'"'فيعضلايبضلاميلسنبريثكقيرطنم

ةلمرحنبرهاطنبدمحأقيرطنمكلامنبسنأىلإةبوسنمىرخأةياور؛'"يناربطلادنعءاجو٠

''"باذكلايبيجتلاىيحينب
اهدورولةجحاهبموقتالةفيعضيهوءةباحصلادحأىلإةبوسنم؟؛؛مكاحلادنعةياورلاهذهتءاجو٠

يدراطعلادمحمنبرابجلادبعنبدمحأبسب؛كلذكو«؛يباحصلاوةدربيبأنيبلوهجبلجرلبقنم

.٠٠*(حيحصةريسللهعامسوفيعض(:رجحنباهنعلاقدقف.يفوكلارمعوبأ

.'*"فيعضلايومألاةملسمنبديعسقيرطنمةريرهيبأىلإةبوسنم؛طسوألايفيناربطلادنعةياورلاهذهتءاجو٠

تمهلمحتامدردقو«فيظنلايمالسإلاركفلايفنزويأاهلسيلنالادلاةفيعضلاةياورلاهذهف

6ةانمةفئاطيفديعولاوُتوياألعيمجيفهمومعىلعوهسيليدلاهويبلاعثلالاق

هيفءاوسهكْعهتمأنمدحأبذعيالنأهموهفمنأللكشمثيدحاذهرهظملالاقو»:يدابآميظعلالاقو

ةمالايدارملانأبلوأينأالإمهللاةريبكلابكترمبيذعتبثيداحألاتدرودقف«هريغورئابكلابكترانم

ىلإباهذلاو...هللاهمحريبيطلالاقو.هاهنامعيهتنيوهللارمأام.لثتمويغبنيامكهييهبىدتقانمانه

اَهُبتكاَسَفءْيَشلكْتَعسَويتَمحَرَول:هلوقباهيلإراشملايهةمحرلاهذهوماقمااذهلثميفروجهمموهفملا

.**٩«ىهتنايملايبللوُسَرلاَنوُعبََنيذلالهلوقلإنوعنيذلل

ىلاعتهللاباتكهنيبدقوحضاوقحلافءاهلاثمأوةياورلاهذهنمرذحلاةمألاهذهدارفأنمةاصعلاىلعف
.ةحيحصلاهعهللالوسرةنسهتنيبو

اته:لوقيفءاينارصنوأايدوهيملسملكىلإهللاعفد...):اهيفيتلاةياورلا
(...رانلانمككاكف

:لاقسوميأنعقَديبنعيجينحطنةماوباند.ةَيشيبأينكوبأانثدح»

اذه:لوقَيف.ناَرْصنوأايدوُهَبلسملكلإلجوَرَعهللعفَدهةيمويناكاذإ»::هعللالوُسَرلاَ

.««راَلانمككاكف

.'”اديمحنيدبعو٠2ملسممامإلاياوهذهجرخأ

العدلاةفعشلايوقلالم

.؟رئابكلالهألةعافشلابدوعوكانهوممهلاضهنتفيكف

.؟ءادفلاباهدعينمكانهوهللاىوقتىلإسوفنلاىعستفيكو
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ةيوسجهانمىلعهميقوهئدابمماقأمالسإلانإف«ةرشتنمموةجئارةوعدنمنكتامهمو«رمأنمنكيامهمو

.ةقباسلاتاباورلاوةياورلاهذهاهضرمكيتلااعلاهذهنعضاعالاورولافعافسجتةال

.فينحلامالسإالارهوجقفاوتيناعمىلعلمحدقفاهنتمامأو«دنسلابناجنمملستملةياورلاهذه

نباهنعلاقدقفءةفوكلاليزنيندملايميتلاهللاديبعنبةحلطنبىيحينبةحلطةياورلاهذهدنسيفف

.*۰۲۲ةسداسلانمءىطخيقودص)»):رجح

.*°"«يوقلابسيل»:ىئاسنلالاقو

نافعانثدحةبيشيبأنبركبوبأانثدح»:ىرخأقيرطنمملسممامإلادنعًاضيأةياورلاهذهتءاجو0

رمعثدحيةدرباأادهشامهنأهاثدحةدربيبأنبديعسوانوعنأةداتقانٌثدحمامهانثدحملسمنب

..ةقباسلاةياورلاوحنركذمث»...:لاقةَيبنلانعهيبأنعزيزعلادبعنب

رانیدنبییحینبمامهقیرطنم«*°"يسلايطلاو‹°°دمحأمامالاو٤ملسممامالاةياورلاهذهجرخا

.٠*"ليدعتلاوحرجلاءاملعهظفحفعضيذلا

ةلبجنبدابعنبورمعنبدمحمانثدح»:ىرخأقيرطنمملسممامإلادنعاضيأةياورلاهذهتءاجو0

.ةقباسلاةياورلاوحنركذمث«...:لاقٍهْيَعيبنلانعهيبأنع

.امکاحلا۸ملسممامإالادنعةياورلاهذهتءاج

ةحلطيبأدادشقيرطنمتءاجدقفءدئاقعلاخيسرتيفاهيلعدمتعيالةياورلاهذهلقيرطلاهذه

.ةصفحيبأنبةرامعنبيمرحو«يبسارلا

٠«ءیطخيقودص)»:رجحنباهنعلاق«؛يرصبلايبسارلاةحلطوبأديعسنبدادش

۱٦۶«مهيقودص»:رجحنباهنعلاقدقفةصفحيبأنبةرامعنبيمرحامأو

.صاقلاليعامسإنبرضتلاقيرطنم*""دمحأمامإلادنسميفاضيأةياورلاهذهتءاجو۰

دمحأنعمرثألالاقو...دانسإلاظفحينكيملهيبأنعلبنحنبدمحأنبهللادبعلاق»:رجحنبالاق

دمحأوبأمكاحلالاقوكرتلاقحتسافهمهورثكوهوطخشحفنابحنبالاق...يوقلابسيليئاسنلاو

....ريكانمهدنعيجاسلالاقومهدنعيوقلابسيل

نبديلولاةنعنعقيرطنمىسوميبأىلإةبوسنم*٠؛يناربطلادنعاضيأةفيعضلاةياورلاهذهتءاجو0

.*°ةيوستلاسيلدتسلدملاملسم

يشرقلاةثراحنبديوسنبريمعنبكللادبعقيرطنم*٠"يناربطلادنعًاضيأةياورلاهذهتءاجو۰

.هرمعرخايفهظفحريغتلمهركذعمهيففلتخللا

ةلقعمادجثيدحلابرطضمكلملادبع:دمحأنعيناجنسهلانسحلانبيلعلاقو»:رجحنيالاق

دمحأهفعض:روصتمنبقاحسإلاقو.اهنمريثكيفطلغدقو«؛ثيدحةئامسمخهلىرأام«هتياور
ىلعناكءةيطبقلانباهللاقي:يلجعلالاقو.طلخم:نيعمنبانعروصنمنبقاحسإلاقو...ادج
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هبسيل:يئاسنلالاقو...هتوملبقهظفحريغت«ثيدحةئامنمرثكأىور«ثيدحلاحلاصوهوءةفوكلا
.۷٠سب

؛يطساولاثراحلانبرفعجقيرطنم*يناربطلادنعیسوميبألاةبوسنملاةياورلاهذهتءاجو0

.فيعضلابهشألايبأ

:رخاعضوميفو.ءيشبهثيدحسيل:نيعمنبانعيرودلاسابعلاق(:بيذهتلايفرجحنبالاق

خيش:متاحوبألاقو.مهدنعيوقلابسيل:مكاحلادمحأوبألاقو.فيعضيئاسنلالاقو.ةقثبسيل

ءيشهظفحيف«ثيدحلاركنم:يليقعلالاقو...يدنعهبسأبال:ةعرزوبألاقو.سابهثيدحبسيل

.*۹(هفّعضهنأنيعمنبانعينغلب:دوادوبألاقو.يراخبلاهلاق«هئيدحبنكي

.٠۷٠ًاطخلاريثكقودص»:بيرقتلايفهنعرجحنبالاقو

‹رهاطلايمالسإلاركفلاقفاويامىلعاهانعماولمحلبةياورلاهذهرهاظباوذخأيملثيدحلاحارشو
قنجلاىفلزنمدحألكل:ةريرهىبأثيدحىفءاجامثيدحلااذهىنعمو»:يوونلامامإلالاقدقف

نمككاكفىنعمو.(هرفكبكلذهقاقحتسالرانلاىفرفاكلاهفلخةنجلالخداذانمّوملاف«رانلاىفلزنمو

.نيملسملاكاكفلاىنعمىفاوراصېهيونذو؛مهرفكب

اليهلامعابرانلامهلخديف,مهيونذو«ېهرفكياهلثمىراصتلاو:دوهيلاىلععضيومهنعاهطقسيو

.4ىَرْخأزوةَرِزاَورَتالولىلاعتهلوقل؛ليوأتلااذهنمدبالو.نيملسملابونذب
.٩۷٠هانركذامكمهبونذباهلثممهيلععضي:دارملاوزاحيءاهعضيو:هلوقو

يفليدعتارحراءاملعاهركذيتلاوقالاكالتنمويوتاماسلاهلقيلاحرشمنما

السل

4ىررزوةَرزاَورزتالاعتهللالاق

(...هللايبنايكرشلاو؛لاقفلجرماق....):اهيفءاجيتلاةياورلا#
نبىسيعرفعجيبأقيرطنمرمعنبهللادبعيباحصلاىلإةبوسنمةياوريربطلامامإلادنعءاج٠

.ناهامیسیعيي

ءحيبرلانعفيبأنع«رفعجيأنباانت:لاق؛قاحسإانت:لڵلاقءىنثملاينندح](:۷"يربطلامامإالالاق

«ةيالا.4.٠عهلعأوفريذلاىدابعابل:تلزنا:لاقهنا؛رمعنبهللادبعنع«ربحميشن:لاق
َتوُداَمْرفْيَوهبكرينأرفاانإ:لاقفعيبلاكلذهركف.هللايبنايكرشلاو::لاقفلجرماق

مما

.«هپًاميظُعًامنِیَادفهابكرْشُينَمَوءاَشَينلكلذ

.''؟يطويسلاو٤٤رشکنبااهبجتحاوةياورلاهذهركذو

نبعيبرلاةمجرتيفنابحنيالاقدقفءةبرطضمسنأنيعيبرلانعناهامىسيعيبأنيىسيعرفعجييأةياور
.٢٩۷٤ریثکبارطضااهیفنأللهنعرفعجیبةياورنمناكامهثيدحنوقتيسانلاو»:يركبلادايزنبسنأ
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لاق...»:رجحنباظفاحلالاقدقف«فيعضتلانمملسيملفهسفنىسيعيبأنبىسيعرفعجويأامأو

هنکلوهثیدحبتکی:نيعمنبانعمرميبانبالاقو...ثيدحلايفيوقبسيلهيبأنعدمحأنبهللادبع
يورياميفطلغيوهوةقْثنيعمنبانعيرودلالاقوحلاص:نيعمنبانعةمثيخيبأنبالاقو.ءىطخي
سيل:يئاسنلالاقو...ظفحلاءيسقدصلالهأنموهوفعضهيفيلعنبورمعلاقو...ةريغمنع

ينبجعيالريكانملابريهاشملانعدرفنيناكنابحنبالاقو...ظفحلاءيسقودصشارخنبالاقويوقلاب

.'"«...تاقثلاقفاواميفالإهثيدحبجاجتحالا

.(رايخلابهيفوهفاباقعلمعىلعهدعونمو...):اهيفيتلاةياورلا
كلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنمةياور۰

هلعہللالوسرلاقلاقكلامنبسنأنعتباثنعمزحيبأنبليهسانثدحةبدهانثدح»:ىلعيوبألاق
.)رایخابهيفوهفاباقعلمعىلعهدعونموهلهزجنموهفاباوثلمعىلعهللاهدعونم

.۷٠*يناربطلاو‹*"”ىلعيوباةياورلاهذهجرخا

̂يبطرقلاوء۸يوسوربلاو‹^'يسولألاو‹*^`يطويسلاو٤٤رشکنبااهبجتحاوةياورلاهذهرکذ

.؛*يبللاو

.فيعضلامزحيبأنبليهسلبقنماهدورولةجحاهبموقتالاهدجيةياورلاهذهدنسيفرظانلاو

:نیعمنبانعروصنمنبقاحسإلاقو.ةركنمثيداحأىور:دمحأنعبرحلاق»:رجحنبالاقدقف

:متاحوبالاقو.مهدنعيوقلابسيل:ةرملاقو.هيفنوملكتي«هثيدحيفعباتيال:يراخبلالاقو.حلاص

.٠*«يوقلابسيل:يئاسنلالاقو...هبجتحيالوهثيدحبتكييوقلابسيل

نبيلعينڻدح«نامیلسنبرمتعمانئدح«روعذميبانبورمعنبدمحمانثدح»:ايندلايبأنيالاق

لحتةرفغملالازتال»:لاقيعهللايبننأللادبعنبرباجنع«هيخأنع«ةديبعنبىسومنع‹حلاص

هبكرشتالهاقلتسفننمامو«هبكرشلا»:لاق؟باجحلااموللايبناي:ليق««باجحلاعفريملامدبعلاب

نإلارقهللايبننأالإملعأال:لاقمث«اهبذعءاشنإوءاهلرفغءاشنإللانمةرفغملااهلتلحالإائيش
.٠*٦ءاينلكلذَنوُدامْرفْعَيَوهبكَرْشينأرفعيالهللا

.٠"۷متاحيبأنيااضيأةياورلاهذهجرخأو

.يذبزلاثراحلانبورُمَعنبطيشنبةَدْيَبُعنبىَّسوُملبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذهو

سيل:دمحأنعدوادوبألاقو...ثيدحلاركتم:دمحألاق:يراخبلالاقو...هتانملفةكعبناكمث
اگ.ءےن۰هنأ.1fّء لريشبسيل:نيعمنبانعىلعيوبلاقو...هثيدحبجتحيال:نيعمنيانعسابعلاقو...ءيشب
يوقبسيل:ةعرزوبألاقو.ریکانمثیداحأبٹدح؛ثيدحلافيعمةديبعنبیسوم:ىنیدمانبيلع

راراڏو.فيعض:يئاسللاقو.فعضي:يذمرتلالاقو...ثيدحلاركنم:متاحويألاقو.ثيداحألا
.فعضهيف:عناقنااق:َ

و

ریالاق
نباوهيف:عناقنبالاقو...ةجحبسیلوثيدحلاريثكةقُبناك:دعسنيالاقو.ةقثبسيل
.۸۸(فیعض:نابح
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رذيبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور۰

«ملسمنبديلولاانثدح:لاقءةبتعنبديلولاانثدح:لاق؛نانسنبدیعسنبرمعانربخأ)):نابحنبالاق

هللالوسرنع«رذوبأانثدح:لاق«؛ناملسنبةماسأنع«لوحكمنع«هيبأنع«نابوثنباانثدح:لاق

يهوسفنلاتومتنأ):لاق؟باجحلاعقيامو:ليق(باجحلامقيملامهدبعلرفغيهللانإر:لاق

.((ةكرشم

"يناربطلاوء"ادمحأمامإلاوء٠٠"مكاحلاء؛؟نابحنباةياورلاهذهجرخأ

.يقشمدلايسنعلانابوثنبتباثنبنمحرلادبعلبقنماهدورولاهيفةجحالةفيعضةياورلاهذه

يوقلابنکیمل:دمحأنعقارولانبدمحملاقو.ريكاتمهثيداحأ:دمحأنعمرثألالاق»:رجحنبالاق

سیل:ةرملاقو.فيعض:يئاسنلالاقو...ءيشال:نيعمنبانعةمثيخييأنبالاقو...ثيدحلايف

٠*٢٨ةقثبسيل:ةرملاقو.يوقلاب

سابعنبايباحصلاىلإةبوسنمةياور۰

نع؛ماشهنع«ضايعنبليضفانٹ:لاق«يعوبريلاةحلطنبىيحيانثدح)»:*'؛يربطلامامإلالاق

كلذتاكوهيلعمكحيملداعنإف«هيلعمكحديصلامرحملاباصأاذإ:لاق«سابعنبانع«ةمركع
ٌزيزعهللاهنمهللاْمَقعَيَفداعْنَمَوْط:ةيالاهذهأرقمت.هنعاضعءاشناوبقاعءاشنإلجورعهللاىلإ

«...4ماقتاوذ

ةحلطنبییحيلبقنماهدورولةجحاهبموقتالةفيعضسابعنباىلإةيوستللاةياورلاهذه
.*۱يعوبريا

نعءحلاصنبةيواعميت::لاق«حلاصنبهللادبعانث:لاق‹ىنثملاينئدح»:'"يربطلادنعءاجو

هلتقنإ:لاق4عرعتأوةيصلااواتالارنايذلااهبأاب»:هلوق«سابعنبانعءةحلطيبأنبيلع
.«هللاوفعينأالإءةبوقعلاهلتلجعادمعتمداعنإوهيلعمكحايسانوأادمعتم

نبةيواعموء'""يمشاهلاةحلطيبأنبيلعلبقنماهدورولكلذوةجحاهبموقتالةفيعضةياورلاهذه
۱'''ينهجلاحلاصنبهللادبعو.'”يمرضحلاحلاص

نازيملا2هديعوهللافالخاةركف

ءاقباساهانركذىتلاةفيعضلاتاياورلاهذهبهديعوهللافلخينأزاوجةركفبنولئاقلاناعتسادقلو
.رهاطلايمالسإلاركفلايفاهلنزوالةلطابةركفلاهذهنأكردناذهبو

ةفلاخملابٌمذَتبرعلاو»:يبطرقلالاقدقف«رعشلانمتيببةلطابلاةركفلاهذهبنولئاقلاناعتسادقو
:مهلئاقلاقىتح؛ديعولايفكلذبحدمتودعولايف

ددتهتلاةَيْشَحنميفّتخأالو2يتلْوَصتشعاممعلانياٌبهريالو

٠٠٠«يدْعُرِجْسَويداعنإتلخ%4تدعووأتدعویتئاو

:اودشنأوبرا

يدغومٌرجْنُمويداعيإفلل**ُهَنْذَعَووأُهَتْدَعْوَأإوينإو
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:زجارلالاق.ملظلابرخفتبرعلاوىلاعتهللاىلعةجحرفاكقمحأيبصرخفلعجدقءيشالاذهو:دمحموبألاق

هلبرغمهلوحكولملاىّرَي4هلمرحنبمشاههابأايحأ

°``&هلبنذالنمو«بنذلااذلتقي

لجسدقو«رئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلاطاسوأيفدييأتلاقلتملهديعوهللافالخالامتحاةركفو
ل=:مھبتکنمریثکيفةةركفلاهذهضقانيامءاملعلا

هربخوهثيدحيفهنمقدصأدحأاليأ ًافيدحهللٌافَدْصأنمو:یلاعتهلوقو)»):ریثکنبالاق

`«هاوسبرالووهالإهلإالف«هديعووهدعوو
:*“«اهرمأللمظعاذهلوديعولاودعولاققحتياهيفنألةمايقلامويءامسأنمةقاحلا»:ًاضيأريثكنبالاقو۰

‹لبقتسمىلع«ّبر«عقوتبرعلاداكتال:نالوقيءاَرفلاويئاسكلاناكف»:يربطلامامإلالاقو۰

:الاق.كوخأينءاجامبروءاذكتلعفامبر:مهلوقكلعفلانميضاملاىلعاهنوعقويامنإو
ديعوودعونمنآرقلايفناكامنألكلذزاجامنإودويامبر:لبقتسملاعمنارقلاىففءاجو

.نايعهناكحوهفيقام

.°٠*«ةلاحالنئاكوهفّرشلانمهبدعوأوريخلانمهبدعوامففلختياليحهللادُغَونإ»:يناكوشلالاقو٠

هانعم.وهوأديعولاىلعدعولابيلغتىلعباقعلاوباوثلابليق4هللادُعَونإل»:يسولألالاقو٠
مدعامأوهيفمالكالاممباوثلابدعولافالخإمدعوفلخيالققحتمتباث ٌّقحليوغللا
2اضيأفلخيالهنأقحلاومالكهيففباقعلابدعولافالخإ

لاعتوهناحبسهنأىلعلدي4دَعَاتلينفل:ىلاعتهلوق:ةعبارلاةلأسملا»:يزارلالاقو٠
.*۷٠«...هديعووهدعوبذكلانعهزنم

زوجدقفهيففلخلاهللاىلعزوجاذاف«ربخلاماسقأنممسقديعولانأل...»:ًاضيأيزارلالاقو٠
ىلاعتهنأىلعاوعمجأءالقعلانإفءارفكنوكينأنمبرقيلبميظعًاطخاذهوللاىلعبذكلا

مركديعولايففلخلانإ:لاقاملجألديعولاىفهللاىلعبذكلازوجاذإهنألو«بذكلانعهزنم
نعطلاىلإيضفيبابلااذهحتفنأمولعموءةحلصملاضرغلرابخألاوصصقلايففلخلازوجيالملف
.°°^«ةعيرشلالكونآرقلايف

.هدعوفلخيالهللانأىلعليلد4ُهَدهَعهللافلينفط:هلوقيفو»:يسلدنألانايحوبألاقو٠
.۹٠«هدعوفلخيالامكهفلخيالهنأىلإروهمجلابهذفديعولايففلتخاو

ربخلافالخوةصيقنلكنعهناحبسههزنتل4ُهَدْهَعهللاٌفلْخُينلفل»:يروباسينلايمقلالاقو۰

:انلق.فطلومركديعولايفهنكلءةصيقنومولدعولايففلخلانأبه:لیقنإ.صئاقنلاصقنأ

۰:«لمأتفاذهیوسرخآاقیرطمرکلللعلو«لماكهزوجيالحيبقبذكوهثيحنمفلخلا

:لاقملسوهيلعهللاىلصيبنلانأةريرهيبأنع:هريغوملسمحيحصيف:تبثدق»:ةيميتنبالاقو۰
نهسوورىلع؛تالیممتالئام«تايراعتايساكءاسن:دعبامهرأمليتمأنمرانلالهأنمنافنص»
نوبرضي«رقبلابانذألثمطايسمهعملاجرو.اهحيرندجيالوءةنجلانلخديال«تخبلاةمنسألثم

نعلاضلهاجهنإفديدشلاديعولانمهيفاع.حيحصبسيلثيدحلااذهنأمعزنمو«(هللادابعاهب
نعةحيحصلاثيداحألاىلعنوضرتعينيذلالاهجلانمهلاثمأو«هعدرتيتلاةبوقعلاقحتسيعرشلا
اسفنلتقنم»:هلوقلثمةريثك«ديعولا»يفةحيحصلاثيداحألاو.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
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يذلاهلوقلثمو«ًافيرخنيعبرأةريسمنمدجوياهحيرو«*"'ةنجلاةحئاردجيملاهقحريغبةدهاعم

ءانسحهبوثنوکیلجرلا!هللالوسراي:لیق.(ريكنمةرذهبلقيفنمةنجلالخديالر:حيحصلايف

.(سانلاطمغوقحارطبربكلاءال:لاقف؟كاذربكلانمفأءانسحهلعنو

دل:حيحصلاثيدحلايفهلوقلثمو.مهواردزاومهراقتحا(سانلاطمغروهدحج(قحلارطبرو

.(لاتخمريقفو«باذككلمونازخيش:ميلأباذعمهلو‹مهيكزيالوءةمايقلامويهللامهملكيال

...هللاءاشامديعولاتايآنمنآرقلايفو
ديعولانكلو.دوجومرئابكلالهألةنسلاوباتكلايف;«ديعولا»نأ‹؛نيملسملانيبهيلعقفتمرمأاذهو
:هلوقببئاتلاقحليالهنأملسوهيلعهللاىلصهلوسرةنسوهياتكيفهللانيبدقةنسلاوباتكلايفدوجولل

رولاوههنإاعيمجبونذلارفعيهللانإهللاةَمْحَرنماوطتفالمهسفنَأىلعأوفرْسأيذلاىدابعيلفل

كلذَنوُداُمرْفْعيَوهبكرينأٌرفْعَيالهللانإ:ىرخألاةيآلايفلاقو.باتنليأ۳:رمزلايحل

نإو«هرفغهللاءاشنإكرشلانودامو«رفغيالكرشلاف«بتيملنمقحيفاذهف٢٠٠:ءاسنلاُدَشَينل

.*٢۱۲هيلعبقاعءاش

EAEAR

نمک؛ةقباسلاكلتىلإهبلصييذلالمعلابهلمعتساةقباسهلانمدبعللتقبساذإنكلو«ينسحهللانم
قبسف«تاببسملاوبابسألاردقهناحبسهللانإفءاهلبحيةأرماًأطينأدبالف.دلوهلدلوينأهللانمهلقبس

بابسألارسیمهناحبسوهلبلضدقفببسالبینسحهللانمهلقبسادحأنأنظنمف؛اذهواذههنم

.°٨«اذهواذهىضماميفردقدقوهو«تاببسملاو

نبالاقثیحءةيميتنباةمالعلااهركذيتلاةدعاقلاهذهةغيلبةدودعمتاملكيفيزوجلانبانيبدقو

.°٠*«هلكايهرمألكدارأاذإو.ناعمبولطملاوقفومدارملافءاذهدعبو»:يزوجلا

تدحجوف«هتلفغداقرنمظقیتینمهابتناو«يدتهينمةيادهببسيفتركفت»:رخاعضوميفلاقو

.°٠*«هلكأيهرمألكدارأاذإ؛ليقامكصخشلاكلذللجوزعقحلارايتخاربكألاببسلا

مهنإمهبونذنارفغبنيبئاتلاىلاعتهللادعودقوةرفغملابابسأبذخأدقفةيوتلاليسكلمنمفا

تاصيرختلانمىهفهديعوهللافالخإةركفامأو.ملعلانيدايميفاهلنزوالانهتركذيتلاتاياورلا
.ىلاعتوهناحبسهللاىلإاهتبسنزوجياليتلا

.ريخلكىلإقفوملاهللاو.انهةيميتنباةمالعلاهيلإراشأامنايبةدايزهيفلصفلااذهنميتآلامسقلاو

عيبارلامسقلا

ةيهلالاةئيشملاوةرفغملا
ىلاعتهللامهانعنيذلانعثحبلايفاوذخأ€ڭااإ:ىلاعتهللالوقنوملسملاعمسامنيحف

باوصىلعليلدتللمهتلدأباوءاجوىءانثتسالااذهمهلمشينيذلادارفألارکذباوماقویانشتسالااذهب
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يتلامهتاباتكعيمجيفهنمىنشتسملاوىنشتسملاركذاهيففةياوروأةيألكعمهوعبتاجهنماذهو‹مهلاوقأ

يتلاةتباثلاةلدألاهتديأيذلاوهحيحصلالوقلاناكف.ةيضاملانورقلاربعةيمالسإلاةبتكملااهبترهدزا

.كوكشلااهلوحموحتال
:ىلاعتهلوقلحيحصلاىنعملاةفرعميفةمألاءاملعهقبطيذلايمالسإلاجهنلاىلعدمتعتمسقلااذهيفو
.ءاسنلاةروسنم٠٠ةيآلاو؛^ةيآلايفلزنملا4ءاَّشَينل

-:رصانعةنالثيفمسقلااذهضرعيو

.دابعلابونذنارفغلجألهييىفطصلملاهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكيفدراولايهلإلامكحلا.١

.ةيبهذملاتاعبتلانماودرحتامنيحنيملسملاءاملعهبىدانرمأةرفغملالجألةبوتلاطارتش

.اهرفغواهنعهللازواحتبونذ.۲

 

م

e

.ىلاعتهللامكحكءاجامكةرفغملابابسأ:لوألارصنعلا
اهليهلإالانذإلابةموكحمهنيناوقونوكلاسيماوننأنايبلىلاعتهللاباتكنمتايآيفةئيشملاركذءاج

.بابسألاباوذخأمهاذإمهتاهجوتورشبلاتارايتخاعمبواجتلاولعافتلل

توبكنعلاد نوُبلقهلوهاينَمحرُيهاَشَينَمبذي:ىلاعتهلوقريسفتدنعيربطلامامإلالاق
باتنمممهتمءاشينممحريو«هتايحمايأيفهمرجنمفلسأامىلعمهنمءاشينمبذعيف»:)

.*٠۱احلاصلمعونمآو
ميحرءاهنممتبتاذِإمكبونذنعوفعوذهللانإف:لوقي4ْميحَرروُفَعهللاَنِإفل»:يربطلامامإلالاقو

اومّدقتنألبقملسوهيلعلاىلصهلالوسرمكتاجانركدخاومريغو«ةبوتلادعباهيلعمكيقاعينأمكب
.*۷۱«ةقفدصهایإمکاوحجبيدينيب

ةروس»4وُبهيلوءاضَينمُمحْرَيوءاَّشَينمُبَذَعُيل.لاعتهلوقلهريسفتدنعةيطعنبااق

٢۲

"`توبكتنعلا

)

نملامعألءاشينمرسييو«باذعلاهيلعقحنملامعألءاشينمرسيي:ىنعملا»:
لامعأيفىلاعتكرابتهَليذلاجارتخالابنرتقملاباستکالابباقعلاوباوغثلاقلعتيفةةداعسلاهلتفقس

.°*(ديبعلا

ترسفيتلاريسفتلابتكعبتتلباوبألاانلحتفتةيطعنباويربطلامامإلااهرطسيتلالاوقألاهذه

.باقعنمناسنإلاهبدعوتاموباوثنمرشبلاهبدعواموةيهلإلاةئيشملانيبتطبريتلاتايآلا

‹تامدقمابجئاتنلاطبريفيهلإلانوناقللقيبطتمهتايحيفرشبلاكولسجئاتننأتبثتتةينارقلاتايالاو

-:العولجلاقثيحءةئيشملااهيفركذةريثكتايآيفزيزعلاهباتكيفةقيقحلاهذهلاعتهللاركذدقو

|ا.یکكلاميلاَوُمهَءاَشَيالفيطلييرنإ٠

.باننمهيلِيدوءَنمضياةررنةهيلعأوانيلويو۰
.€ياعبَرهللاءاينأالإَدوُؤاَشَلاَمَو»۰

كَبدَعياَشَيإوكمْاََينِ» .همكب

.نوُلمعَمنكاملاسوسينميدُهَمَينمٌلضُينكلوٌةدحاوةَمكَلَعهللااعوََول۰

.€ٌميحَرَروُفَعهلواَنمبدعياَبنرفعيضرَألايفامَوتاواَمسلايفامو٠
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.€ىنشىلاياوسخيذلايِرْجَيواولمعاَؤيذلايِرْجَلِضْرَألايفانوتاواَمسلايفامو٠

يهلاالامكحلااذهلءاملغلانايب

وُهُهَِإ»هرسيوهردقوابابسأهلضيقًارمأدارأاذإيأءاييطأيرنِل»:ریٹکنبالاق۰

.°"«ەديريوهراتخياموهردقوهئاضقوهلاعفأوهلاوقأيفميكا«هدابعحلاصعملا
:¶ىتاياوُنَسْحَأيذلايِرْجَيَواولمعاَاوُءاَسُأَنيذَلايرجيل:ىلاعتهلوقريسفتيفًاضيألاقو
منالارئابكنوبنتجينيذلامهنأبنينسحملارسفمنرشفارشنإوريخفاريخنإهلمعبالكيزاجييأ(

مهيلعرتسيومهلرفغيهنإفرئاغصلاضعبمهنمعقونإورئابكلاتامرحملانوطاعتياليأ‹؛شحاوفلاو

اعرالخدممكلخذومكامكننفكهعنَاربكاوإلىرخألابلايفلاقامك

شحاَوُفلاَومئلارئابكنوُبنجَييذلاف:انههلاقو رئافصنمممللانأل:عطقنمءانثتسااذهو4مماالإش

يشلکتعسوهتمحريأ4ةَرفْعلاعساوكبَرنِإل:ىلاعتهلوقو...لامعألاتارقحموبونذلا
اولطتفالهسىلعاوفردلايدابعايلف:يلاعتهلوقكاهنمباتنماهلكبونذلاعيستهترفغمو

٠5«€ْميحَرلاُروُفَعْلاوُهُهَِإًاعيمحجبولارَهللانإهللاةَمُحَرْنم

ةياغيفناكنإولصحفهبابسألهسءيشلوصحدارأاذإففيطلىلاعتهنأالإ»:يزارلامامإلالاقو٠

.*"'«لوصحلانعدعبلا

ءاهباعصللهسملاواهلريدملارومألاايافخبملاعلاىنعع.انهفيطللانأهلصاحو»:يسولألالاقو٠
لهسيفطليامنألفيطللاهنأشلجهيلعقلطأهبابسألهسئيشدارأاذإفهناحبسهتئيشمذوفنلو

.*""«هذوفن

وأهيلإةيدوملاهبابسأةرشابللالضلاهيفقلخييأهلالضإعينمهللللضيف«دوعسلاوبألاقو٠
نَمإلطفاطلإلاحنموقيفوتلاب؟ىدهنول.فاطلإلاهيفعجنيالهنأملعيامهبفطليالوهلذخي
.*۳«قحلاىلإلابقإلاوةبانإلانمهيفاهّيادهاشي

:ءايبنألا؟نوُدَعُْمهَكََىتنمهَثقبنياىلاعتهلوقامأو»::ةيميتنبالاقو۰
نمهلقبسيمنينماوملانمنكکیملنمفءايقتانماؤمریصينأدبالف:ىنسحلاهللانمهلتقبسنمف١

نمك«ةقياسلاكلتىلإهبلصييذلالمعلابهلمعتساةقباسهللانمدبعللتقبساذإنكلو«ىنسحهللا
‹تاببسملاوبابسألاردقهناحبسهللانإفءاهلبحيةأرماًأطينأدبالف.دلوهلدلوینأهللانمهلقبس

رسیمهناحبسوهلب؛لضدقفببسالبینسحهللانمهلقبسادحأنأنظنمف؛اذهواذههنمقبسف

.*'*«اذهواذهىضماميفردقدقوهو‹؛تاببسملاوبابسألا

ىمسللاقلخااذهنوكينأتضقيتلاةقيلطلاةئيشملا..هللاةئيشمهلككلذءاروو»:بطقديسلاقو٠
..مازلإوأءاضتقانعالءةمكحورايتخانع«لالضلاوىدهللجودزملادادعتسالااذهىلعناسنإلاب

‹دهاجينمنيعتيتلا؛كلتهتئيشع.ميقتسملاهطارصلإءاشينميدهيوءاشينمهللالضيكلذكو

ءلالضلاىلإههاجتاوأىدهلابلطىلإناسنإلاهاحجتانإ..دابعلانمادحأملظتالو.دناعينملضتو
جئاتنلاو.هللائيشمءادتياقولخمكاذوهاجتالااذهف.هتئيشعاهيلعهللاهرطفيتلاهتقلخنمأشنيامهالك
ةلعافةئيشملاف.كلذكهتئيشعهللااهئشنيامنإلالضلاوءادتهالانمكاذوهاحجتالااذهىلعبترتتيتلا

هاحجتاللدادعتسالاناكنإوهكلعييذلا.ناسنإلاهاحجتاىلعناموقيامنإءازجلاوباسحلاو.ةقلطمو
.٩٩هللائيشمنملصألايفوهجودزللا
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ىلإراشأةمظتنمريغةيفازجةئيشمرادمروديرمألانأهنماومهوتينأنمؤويملالو»:يئابطابطلالاقو.

يشملإمالاأنيفتامنإيدفنا:هلوقنمءاشينمهيلإيدهيو:انلوقليدبتبهعفد
أنمةيادهءاشيىلاعتهنأكلذورمتسمنقتمماظنوةمئادةنسىلعةيراجىاعتهللا

.*٦٩(بنيملوضرعأنملضيو

ةمحراهيلعمهبقاعيالواهبمهذخآويالفمهبوتذنينمؤوملانم4ُءاَشَينلرفْعيل»:يسربطلالاقو٠
لبقتامنإنينمؤوملايبنذمنمءاشينمونيرفاكلابذييويأ ءاشينمبذعيولالضفوهنم

:ءاسنلاهپُءاَشَينلكلذوُامرفعيهبكريُنرفْعَيالهللانِفهلوقًارسفمهيلعلديوًالدعةبوتلا

.القععيمحلاىلعوفعلازونانکلكلذالولو١

فوخلانيبفلكملافقيلهبيذعتءاشينموهلرفغينمنيبيملفةرفغملاوبيذعتلابرمألاهللامهبأاإ:ليقو

.°"۷«نورفاكلاموقلاالإهللاحورنمسأييالوىاعتهللاباذعنمنمأيالفءاجرلاو

يآ٠:ناسنإلارهڳاميِكَحاَميلَعناكهللانإ:تلیذدقفناسنإالاةروسةياامأو»:روشاعنبالاقو

ىلإذختينأاشيملنمنأديفيفاهلمهتيحالصعضاومب.ةماقتسالامهلهتئيشمطونيهتمكحوهملعبوهف

.۰٩۰«مهناقشنعةيانكهتمكحوهملعبريخلاهتنيشمنمىلاعتهللاهمرحدقالبيسهبر

مالكلاانهلوقلاىنعمو.ةرفغملابلطبىلاعتهللاىلإهجوتلابوىوقتلابمهمهفصو»:روشاعنبالاقو
ااوجلاارقزدات:مهارقيفاعدليفةبغراطرفىلعيراشاوخايفعقولقباطل

.*7*هللمعيلوهمفيكلذلاقنمءازاذه

ةئيشمنعةيانكلااذهىلعمكبمُكْمَحراشينإ»ىنعمو»:اضيأروشاعنبالاقو٠
نيبيوةيآلاهذههبرسفتامنسحأاذهو.مهنأشومهكرتةئيشموأءةمحرلاببسوهيذلامهايإهّيده

لدعوهتمكحب«هبابسأبّباذعلاواهبابسأبةمحرلاطاناملف...مئتليالهارأهريغليقاموءاهعقوم

"`€...امهبابسأداجيإةئيشموهبيذعتلاوأةمحرلاهتئيشمىنعمنأملع

نملصحدقو...هللاةئيشمًاعبتالإةقيقحلايفمكلةئيشمال:ىنعملاناك...»:روشاعنبالاقو٠
امهتعمجدقوهللاةئيشمىرخألاو«دابعلاةئيشمامهادحإ:نيتئيشمتوبثاهتياهنوةيالاهذهردص

فيلاكتلاطوهدارفناباهضعبيضتقللةينارقلاتايآلاضراعتمنيبعمجللًالصأتناکفةيآلاهذه

هللةئيشمرخآلااهضعبيضتقملاو‹مهسفنألاهوءاشيتلالاعفألاىلعمهباقعومهَباوثودابعلاةئيشع
اطرشهللاةئيشمتلعجوسانللةئيشمتتبثأةيآلانألةيربجلابهذملطباذهبو...هدابعلاعفأيف

لوقنمديعبريغفةلزتعملابهذمامأو.ةلاحمالهتئيشمناسنإللفءطرشلاةوقيفءانثتسالانألاهيف

الإو‹قلاخلاهللاعمبدالابقلعأوقّشرأيرعشألاةرابعو«بسكلابوأقلخلابةرابعلايفالإيرعشألا
.*”«مالكلاملعيفهليصفتوقرفلامدعوأرمألانييواهنيبقرفلاوهللاةئيشمىنعمقيقحتيف

مدعونارقلابنبطاخملارأتبنارملإعجبارهللاىلإلالضاإلاوىدهلادانسإىینعمو(:روشاعنبالاقو

هعلنمهتموبیدنممهنواكفهبسالاتمابابلافوتسمنآرقلاناكيحبمرت
*۳«ىدهلاهنأشنميذلاباتكلايفاللاضلاىفصقنلكلذنإ:ىنعملاو.

1:ىيسلاهدادعتسابسحهرايتخافرصلهلالضإاءاينملاعتالضيإ»:يسولألالاقو٥٠
ءاشّينميديوتىدهلابةقطانلاىلاعتهللاتايآلهتدهاشمدنعلالضلابناج oرایتخافرصلەتيادىھەءا

*""«امهنمىندأةيادهوًالالضإالىدهلابناجىلإتايالاكلتةدهاشمدنعنسحلاهدادعتسابسح
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.اًروُفُعَنييَواللناكرهناقطهيلإباوألا«هبرىلإبينماوهوءاشينمرفغيف»:يدعسلاخيشلالاقو٠
.”"«هرهاظوهنطابيف«يصاعملاىلعرصملاوهواشينمبذعيو

:وهو«يئازحجلامكحلابدرفنملاوه:يأاشْينَممريوُاَشَيْنَمبذيل»:اضيأيدعسلاخيشلالاقو
.٠"مهبليكنتلاونيصاعلابيذعتو‹مهتمحرو‹نيئاطلاةباثإ

بذعيةرخألاةأشنلادعبهناحبسوه:يأُهءاَشَيْنَممحَريَواْينَمُبْذَعُيل»:يناكوشلالاق7

هلسرلنوقدصلملاهبنونموملامهو«هتمحرءاشينممحريو؛ةاصعلاو«رافكلامهو«هييذعتءاشينم

.°"٩€هيهاونو«هرماوأبنولماعلا

ةبوتلابمالانمءاشينمرهطي:يأ4ءاشّينميكزُيهللاَنكلول:ىلاعتهلوق»:يزوجلانيالاقو٠
.*۳۷«مکیلعبوتأنُأتئشدقو:ىنعملاف‹نارفغلاو

ملعنماشينميدُهَيَولةلالضلارايتخاهنمملعنمهٌءاْشَينَملضُينكلَو$»:يفسنلالاقو٠
.°"^*ةيادهلارايتخاهنم

ددحيو4اشنولل:لوقيةئيشملانعملكتينيحىاعتوهناحبسقحلاو»:يوارعشلاخيشلالاقو٠
ءالطقفانبرةعيشمتسيلةئيشملانأملعناذكهو4ْمهبوُنذبْمُهاَْبَصألف:هلوقوهوةئيشملابابسأ

ae..رايتخالابمهزيمنيذلادابعلاةئيشماضيأيهلب

:ىنعمنال...»:لاقثيح«ملعتملكهبريلاثميفةيناميإلاةقيقحلاهذهيوارعشلاخيشلاانلنيبو٠
ءلالضلابهلمعلالخنماذهىلعمكحي:يأ.٠":لحتلا4اَبنميدُهَيَوُهاَشَينملضُيلف
ةنجللا:لوقنالف«ناحتمالاناجليفاندنعثدحياملثمءةيادهلابهلمعلالخنماذهىلعمكحيو

اهلالخنموءةباجإلاقاروأرظنتنأاهتمهملبءاهتمهمهذهتسيلفءانالفتبسرأوانالفتححجنأ
.°`«كاذقافخإواذهحاجنبةنجللامكحت

؛میکحزیزعكنإف:لقيمو ْميحَرروُفُغكإفيناصَعْنَمَويمهنينعينمفل»:ميقلانبالاقو۰
كرشلانمعوجرللمهقفوتنأبمهمحرتومهلرفْغَتنإيأءاعدلابضيرعتوفاطعتساماقمماقملانأل

.°*«(نوملعيالمهنإفيموقلرفغامهللا›:ثيدحلايفامكةعاطلاىلإةيصعملانموديحوتلاىلإ

ةيهلإلافاطلألانأانلنيبتاهلةرسفمتءاجيتلاءاملعلالاوقأوءانهاهانركذيتلاةعيركلاتايآلاهذهف

همهلأهلةرفغملاوهنعوفعلاىلاعتهللادارأنمف«قلخلايفهللاةئيشمذيفنتلجألدابعلاةايحيفلخدتت
..امهلانيهبامءادأىلعهناعأوامهبلطلهقفووامهبابسأ

ناىلعينوعياب)(:مءةباحصلاعيابامنيحهعيعىفطصللاثيدحمهفنةيناعيالاةقيقحلاهذهبو

مکیدیأانیبهنورتفتناتهبباونأتالو«ېمكدالوأاولتقتالوہلونزتالوءاوقرستالوءائیشهللاباوكرشتال
يفبقوعفئيشكلذنمباصأنموهللاىلعهرجأفمكنمىفونمف«فورعميفاوصعتالومكلجرأو
(هبقاعءاشنإونعافعءاشنإللاىلإوهفهللاهرتسمثائيشكلذنمباصأننموهلةرافكوهفايندلا
.*٢٦٠كلذىلعهانعيابف

لجهللابةناعتسالاواهبذخألاوبابسألاةفرعمسانلاىلعف«ميكحلاعراشلااهددحدقةرفغملابابسأو
.مهيلعبجوامءادأيفالعو

بابلااذهادعاموءةرفغملاىلإيدؤوملاببسلايهفحوصتلاةبوتلابابالإرئابكلاباحصأمامأسيلف
.ناطلسنماهبهللالزنيملينامأ
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هملققلطأوءةثوروملاةيبهذملاتاعبتلانعىلختوءةفيعضلالاوقألانمدرجتنأدعبيزارلامامإلالاق

ىوقأويصاعملانعريذحتمظعأ**"ةيآلايفنأ:ىلوألاةلأسملا»:تانيبلاىلاعتهللاتايآفلخيشميل
الوكاردتساتومادعبسيلهنأروصتاذإهنألةبوتلابةيصعملانمهنمنوكيامناسنإلايفالتيفبيغرت
يفريصقتلانمةعاسلكنمأيالناكاذٍإفءةعاطلابالإهلصالخالهنأملعةيدفالوةرصنالوةعافش

تناكنإوةيالاو«لاحلكيفافئاخارذحراصءاقبلايفهلنيقيالهنإثيحنمةبوتلاتوفنمو«ةدابعلا

نملکمعيكلذومويللفصواهيفركذيذلافصولانأللكللةبطاخمىنعملايفيهفليئارسإينبيف

.***«مويلاكلذيفرضحي

ةرضغملابابسأباوذخأمالسلامهيلعىلاعتهللاءايبنأ
نارقلالجسدقو‹ىلاعتهللاناوضرليتلهنماولخدوءايبنألاهفرعدقبونذلانارفغىلإكلاسلابابلاو

.حوصنةبوتريغنمةرفغملانولانيسةاصعلانأىلاعتهللاءايبنأنميأنعدريملو.مهءاعدميركلا

-:ءايبنألاهدابعءاعدلهركذىفىلاعتهللالاق

.ميحَرلاروعلاوُههِلَرَفَعَفيلرفُعافيسفَنُتْملظيِبرلافف
€ٌتيمحارلاْمُحْرَأتنأَوكتَمْحَريفاًتلخْذأَويخلويلرفُعاٍبَرلاقف0

.4نيرانمئوكامَحْرََوارفعمنإوانساملابرالافل0

ٌ€يمحارلاريحٌتنأَومْحراَورفابرلَول۰
ءهكمكاَوفتَومُکمعَلاوتامْولاَوييْوُمَلَوكندرفاهللاالإهلاهلأمَا07

.€ارابتالإلالادرتالَوتاملنينمْوُمللَواًنمْوُميييلحدنويدلاَولويلفغابر0

.4نيرانمنكينمرتويلرفاملعببيلسيلاكَلاْسأنأكبذوُعَأييِإبرلاقل۰

ِهبيغنيءاطلخلانماريكَكِإَوجاعلإكتبَلاوسكملدَلاف۰ َنيذْلاالإضْعَبىلعْمُهْصُع
€تاقاافكاروعويرراأووايومخالفوتااصاومعَواوا

4ْميحَرلاَباوَتلاوهمهَهلَعبافتاملكهبَرنممَاىق۰

ْميحَرلاُباَوَلاتنكنتيلَعبُوتكسركةسةايرنموكليملسُماًلَعجاَوتبر0

نمدحأبقرَفالهلْسُرَوهبيكَوهتكئالَمَوهللابنملَكونموهيرنمهيللنالوُسَرلامآ0
:€صاكيلوايركناراعطاانعماولاقوهل

ناصوأايستنإانذارالايرتبسماَهْيلَعَوبسكاماهلاهَعسوالإاسفللافلكيالل۰
اتعفاوهباقهَاطاالكالواتيالبقنمنمذَلايلعهلمامكاإالعلمحالوا
.4َنيرفاكلامْوقْلاىلعاًنرُصناَفاًالْوَمتًأانْمَحْراَوالرفَغاَو

.4راكنإلاويشعلكبَردْمحبٌحَبَسَوكبدفْقعهللاَدُعَوَنِإرصفل

.اًميحَرااروُمَعناكهللانإهللارفْعَْساَول0

‹لاعتهللالإةبانإلاوةبوتلابابنمرعبنأدبالبونذلانارفغىلإريسملانأحضاونايبىلاعتهللالوقف

ةالصلامهيلعهلسروهللاءايبنألعفامكايندلاةايحلاهذهيفهبيعسلاوهداقتعاانليغبنييذلاقحلاوهاذهو

-:نورسفملاةقيقحلاهذهبرقأدقو.مالسلاو
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نئاخلانعكتمصاخميفكبنذةبوقعنعكلحفصينأهلسودمحماي€ڭرفَْساَو:يربطلالاق٠ه

نينمؤوملاهدابعبونذنعحفصيلزيمهللانإ:لوقياَميحَراًروُفُعناكهللانإ.هريغلالامناخنم

.*٠*«كلهللارفغيدمحمايتنأكلذلعفافمهباميحرءاهنمهورفغتسااذءاهيلعمهتبوقعهكرتب

رمالابدارملاف«لوسرلاىلإباطخاهيجوتبولسأىلعىرجهللارافغتسابٌرمألاو»:روشاعنيالاقو

مهمهليلنينئاخللهللارفغتساو:دارأوأ«هوفرتقاامهللارافغتساوهومهلعفنأوهامىلإمهدشرأ«هريغ

1مهنعنيعفادملاعافدنمردجأكلذفمهلكرافغتساةكرببةبوتلاىلإ

تاحلاصلالمعويشخونمآنلةرضغملا:ىلاعتهللامكحج#
لكوء؛نيملسملادنعةديقعلارداصميفليلداهلسيلةبوتريغنمةاصعلابونذةرفغملامتحاةركفو

ةرفغملانيبو-بونذلانمةبوتلاعم-ناسنإلاهيلعريسييذلاحلاصلاكلسملانيبطبرتةينآرقلاةلدألا

ددجينأنيعبرألاغلبنلداشرإيفاذهويملمىوكيتىق»:ريثكنيامامإلالاق۰
امَنَسحاأْمُهْنَعلبقنيذلاكعلؤألل:لجوزعهللالاق...اهيلعمزعيولجوزعهللاىلإةبانإلاوةيوتلا

توبئاتلاءانركذاعبينوفصتلملاءالؤوهيأ٠:فاقحألاةاباحْصأيفمهْسنَعرواجاولمع

امنسحأمهنعلبقتننيذلامه«رافغتسالاوةبوتلابتافامنوكردتّسملاءهيلإنوبينملاىلاعتهللاىلإ

لملنمريس23لبقتولللنمرثكلامهلرفغيفمهتانیسنعزواجتنواولمع

يصاعلانعفكشفسالايعااغناكاإهيوهعايفهيرماففاخينمعوخىلاعتلوق

یزاجیوهبونذهنعرفکتيأريبكرجأوةرفغمهلهنأبىلاعتهللاالإدحأهاريالثيحتاعاطلابموقيو

.***«ليزحلاباوثلاب

نموطنامهساىلعاوفريذلايدابعايلفل:ىلاعتهلوقريسفتدنعريثكنبامامإلالاقو۰

رعدةهركلاهيلاهذهرمزلا)ٌميحَرلاروُفَعلاوهُهَِإاعيمجَبونذلاُرفَْيهللانإهللاةَمْحَر
اعيمجبونذلارفغيىلاعتوكرابتهللانأبرابخإوةبانإلاوةبوتلاىلإمهريغوةرفكلانمةاصعلاعيمج

لمححصيالو«رحبلادبزلئمتناکوترثکنإوتناكامهمتناکنِإواهنععجرواهنمباتنل
هنأدارملانأىلعةلاداهلكثيداحألاهذهف...هنمبتيملنملرفغيالكرشلانألةبوتريغىلعهذه

ةمحرلابابنإفترثكوهبونذتمظعنإوهللاةمحرنمدبعنطنقيالوةبوتلاعمكلذعيمجرفغي

نمو:لجوزعلاقو هدايعنعلليومكامليبرواةيوتلاو

كاتتيتىرلتقاريالوفمستدنعيطامالار۰

هيلعمكتوقعنع

عبسلانيضرألاوتاومسلاضرعكاهضرعيتلاةنجلانإ:ينعيهنبقتلتدع:هلوقامأو
يفاورقملوهدودحاودعملفمانوهرماميهواهاوتانيا‹نيقتمللهللااهدعأ

°`«هوعیضيفمهيلعهقحبجاو
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رتن)هززمو:لوقي:بيغلابمهبرنوفاخينيذلانإ:هرکذىلاعتلوقي»:يربطلالاقو٠

هایإمهتيشخىلعمهلهللانمباوثو:لوقي ٌريبكٌرْجأولمهبونذنعهللانموفعمهل:لوقي
̀«لىزجبيغلاب

اهلجألةعراسملانمدبالةرفغملانأكردنيربطلامامإلاوريثكنبامامإلااهلاقيتلالاوقألانمف
ةركفلطبتلاوقألاهذهو.نلعلاورسلايفالعولجهللانمفوخاوتاركنملانعدعبلاوتاعاطلالعفب

.ةبانإوةبوتريغنمبونذلانارفغلامتحا

-:ةرفغملاوحلاصلاناسنإلايعسنيبطبارتلااذهانلفشكتةينآلاةينآرقلاتايآلاو

مرکرخوةَةربّيقلاينمحخرلايشكوركلعيانردنا۰
َرفْعَممُهَلتاحلاّصلاولمَعَواونَمنيذَلاهللاَدَعَو۰ ٌ.ميظَعأَو:

كنملمعنمهنأةَمْحَرلاهسفنىلعكبَربكْمكَِعالسلَتايبوَُنيذلاكءاجاذِإَولف۰

.بحرروُفَهافَحَلْصاَوهدبنمبامنةلاهجباوس

4ْميحَرروُفَعهللانإهللاورفْعَْساَوسالاضافأٌثيحنمأوصيمث۰

کناَيَسنكنُعركياناقرُفمكلعبهللاومتنإوبماَنيذَااهيأايإل۰ مطالصفوُلَومكرومكت

,.ڳنورصبشمهاذأوُرَكَذتاطيَلنَمٌفئاطمهساذأوَقايذلا».

هبنوشاروكللَعْجَيَوهتمحَرنمنْيلفك۾مكتوبهلوُسَرأوماهللاوُقااوُنَمايذلاهيأيل۰

ِ.4ٌميحَرروعهللامكلريو
رققساَوهللورقكوُواجمهملذإمْوََوهللانذلعاطلاللونمالَسرَامَو»۰

.اًميحَراباتهللااوُدجَوللوسسرلامهل

 

ةرضغملالينلجألتاحلاصلالعفىلإةوعدةيوبنلاةنسلا#

محنناينيناَوُرَماَْتدَح.يمرادلامارهنبمَحرلادبَعنبهللعات»٠°'ملسممامإلالاق۰

:يباْنَعَرَديبانَعينالؤخلاسيهرذإييأْنَعديزينبةَعيبَرْنَعزيزعلادْبَعنبديعَساًيدَح.يقْسَمالا
.امَرَحمكبهلعيسىلعللُاْمَرَحينإيدابعاي»::لاَقْهَنالاعبوكراهللانعىوراَميف

ْنَمالإئاجكلكيداّبعاب.مكدهاينوُدهَنْساف.هيدُهْنَمالإلاَصْمكلُكيداّبعاب.اولاظٌتالف

يدابعاي.ْمكشكأينوُسكَتْساف.ههتوسكنملإراعمكلكيدابعا.مكمعطأيينوُمعطَتْساف.هع

نلمكَِإيدابعاييلرتانورشنتناف.اعيمجَبوُنذلاُرَفْعأاأوراهَنلاويللَاوُطْخُتمك
.مكنجومكسمكرخاومكلَوَأنأوليدابعاي.ِفوُعَفنتَفيفاوُعلبَنو.ِفوُرْضَتفيرضاوُعل
نرومكونوَيدابعيايشيکلُميفكلذدارا.ْمكْنمدحاولُجَربَيقنأىلعاوئاك
نأوليدابعايايفيكلمنمكلفصقتا.دحاولُجَربلقرجاىلعاوئاک.مكَنجَومكاو
ام.هَلاْسَمَناَسْنِإلكتْيطغينولأَسَفدحاوديعَصيفاوماق.مكَنجَوْمكَسْنِإ.مكرخآومكا
ناماكلتاساقينااالَاذإطيحصبامكلإيدفعامكلذص
.««ُهَسْفَنالِإموليالفكلذَرْبَعَدَجَونمو.هللادَمْحَلفاربحدونمفامامكيفوأمث

ْنَعَقحْسِإيْبنَعُةبْعُشاَنندح.يبأاًنَْدَح.يربنعلاذاعُمنبهللادبعاند»:**"ملسممامإلالاقو۰

يتقيطحيلْرفْعامُهللا»ءاَعَدلااذهوُعذَيناكهَيلانَعهيأنَعٍيِرَعْشألاىّسوُميبأنبهدريأ
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.يدمعوينط.يلزهو.يدجيلرفامهلا.يمهبمَاتامو.يرُمُايفيفاَرْساَوا.يلهجو
يتمهبْملْعَأتنااموتاَمَوتَرَامو.ُتْرحأاَمَوُتْمَدَقاَميلفغامهل.يدنعكلذلكو
.««ٌريدَقءْيَشلكىلعَتنآو.رخَولاتنْومدَقلاتأ

يبأنعبيبحيبأنبديزينعُثيللااند:لاقدیعسنبهيفانثدح)):°°؛يراخبلامامإلالاقو٠

:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرللاقهنأهنعهللايضرقيذصلاركبيأأنعورمعنيهللادبعنعريخلا

الابونذلارفعيالو«اريثكاملظيسفنُتملظينمهلالقلاقيتالصيفهبوعدءاعُدينملع

.(ميحّرلاروفغلاَتنأكنإينمحراو؛كدنعنمةرفغُميلرفغافتأ

دنعتءاحبيتلايرخألاةياورلاجرشتيراخبلاحيحصوملسمحيحصنماهانلقتيتلاتاياورلاهذهو

َتوُبنذَتمكنأًالّول»:لوقيةععهللالوُسَرتعمّس):لاقثيحتبوييباقيرطنم*“ملسيمامإلا

مهُلرفْعَينوُبنَذُياقلهللاول

باوتلاهللانإفهللاةمحرنمطونقلامدعوىلاعتهللالإةبانإلاوةبوتلاىلإةوعدلااهيفتاياورلاهذهو

.مهبونذىلعاورصأاذإةرفغملابنيبنذمللدعواهريغالوتاياورلاهذهيفسيلو«هيلإلبقأنملبقي
روفغلاوهومهلرفغيمثنوبنذياقلخهللاقلخاوبنذيملدابعلانأولر»:يوانلافوورلادبعدمحملاق٠

هركذزعهللاةبععقوموهيذلارافغتسالاوةبوتللبلجتسم...ثيدحلايف:يبيطلالاقو..:؛ميحرلا

هشهللهيفو«راهتلاءيسمبوتيليلابهديطسيلإديدليفونيَوبحي

°°“...نارفغلاوملحلاومركلاةفصراهظإهرسو(نمؤوملاهدبعةبوتباحرف
نيرخآموقيأءأقلخهلقلنونوهيأيأ«ويتذتمكنأالولو»ولمابأيزونكالالاو۰

هللانورفغتسیفنوبنذيموقبءالملسمةياوريفو«مهلرفغيفنوبنذي»مكريغنموأمكسنجنم
للابةرغلالهأهمهوتيامكبونذلايفنيكمهنمللةيلستثيدحلايفسيل:يبيطلالاق.مهلرفغيف

وفعلنايبلببونذلانايشغنعسانلااوعدريلاوثعبامنإمهيلعهمالسوهللاتاولصءايبنألانإفلاعت
نأبحأامكهللانأوهثيدحلانمدارملاىنعملاوةبوتلاىفاوبغريلنيبنذملانعهزواحجتوىاعتهلل
ميلحلارافغلاهئامسأنمدحاوريغكلذىلعلددقو«نيئيسملانعزواجتينأبحأنينسحملايطعي

.°°"«وفعلاباوتلا

هرْثأوحموهرتس:بنذلارفغفرتسلا:رفغلالصأ(مكلرفغأينورفغتساف)»:يقيدصلانالعنبالاقو٠
ابلاغكفنيالظوفحملاوموصعملاريغنأنايباهلبقاع.ءافلادعباملةئطوتلاةمكحوءهتبقاعنمأو

.°°*«رافغتسالانمانهةدارملايهوةبوتةريغصولوبنذلكلددجينأهمزليذئنيحفءةيصعملانع

رفغأينإفكلترفغهنعترفغتسامث:لعفتتنكامفاعضأتلعفنإيأ...):ئراقلايلعلاقو0

امكقباسلافصولابناكاذإءاشاملمعيهانعمسيلواهايإأرفغتسماهنعتمدامءًاعيمجبونذلا

.°«لمأتفحصيالوهوةبوتلاوةيصعملابرمألانمضتيهنإفردابتي

لوبقطرشنمنأىلإةراشإهيف4اولَعَفامىلعاوُرصُيلَولل:یلاعتهلوقو»:رجحنباظفاحلالاقو٠
.°``(بعالتلاكبنذلابسبلتلاعمناسللابرافغتسالافالإو«بنذلانعرفغتسملاعلقينأرافغتسالا

لاقو»:لاقثيح«بونذلاىلعرارصإلاىلإةاصعلاتفرجيتلابابسألانماببسربلادبعنباركذو۰
جتحاوءةراهطلاوةالصلااهرفكيرئاغصلاورئابكلانإ:انرصعلهأنمملعلاىلإنيمتنملاضعب
امو«هبونذنمیقبيكلذنورتامف»:هلوقبو‹راثآلانمهلثعو‹*٠'اذهيحبانصلاثيدحرهاظب

نأبليذلزوجيفيكوكلذنمهيلإاوبهذاميفةئجرمللةقفاومو«نيبلهجاذهو.كلذهبشأ
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ةَهللالإاوبوُتوثَمنيذَلإاهيابلجوزعهللالوقعمسيوهواهمومعىلعراثآلاهذهلمحي

ةريثكيآيف¶َنوحلْفتٌمكلَعلنونوهيأاعيمجهللاىلإاوبو»::ىلاعتكرابتلوقواحوص
ركاذريغيلصملارهطتملاورئابكللةرفكمربلالامعأوةالصلاوةراهطلاتناكولو.هباتكنم

ةطيحملاهتئيطخترطخالوهيلعمدانهنأكلذهنيحيفهرضحالوهيلإدصاقالوقبوملاهبنذل

رثابةنجلابهلدهشيىلصوًاضوتنملكناكلو«ىنعمةبوتلابلجوزعهللارمألناكاملهلاببهب
مهفهلنممدحأهلوقيالاذهو«رئابكلاتاقبوملانمءاشاماهلبقبكترانإوءةالصلانمهمالس
الإاهنمءيشءادأحصيالضورفلاوضرفبنذملاىلعةبوتلانأنوملسملاعمجأدقو«حيحص

ىلعمدانالورئابكلانمبكترااملركاذريغوهويلصينأامأف«ةدوعالنأداقتعاوهينودصقب
سمخلاتاولصلا»:هَيَعلاقو«ةبوتمدنلا»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقدقو«لاحمفكلذ

حضويوانركذامكلنيبياذهو...«رئابكلاتبنتجاامنهنيباملةرافكةعمجلاىلإةعمجلاو

زعهللالوقىنعماذهىلعنوكيفرئابكلابنتانملسمخلاتاولصلابرفكترئاغصلانأكل
جحلاوموصلاوةالصلابرئاغصلا-4مكناسْمكْنَعفكنُهْنَعنوهامرئابكاوبنْنِإلفلجو
اذإرئاغصلاريفكتباوعفتتملاهنماويوتتملورئابكلااوبنتجتملنو.ربلالامعأوضئارفلاءادأو

.°`"«ملعأهللاوتاكلهملاتاقبوملامتعقاو

ءادبأهيصعأالنأًادهعهللايطعأنأديرأ:يبطرقلللجرلاق»:يوانلافوؤورلادبعدمحملاقو0

نأدبعلاىلعامنإهردقوهواضقكيفذفنيالنأهللاىلعىلأتتتنأوكنمًامرجنآلامظعأنمو:لاق
۳ «بنذأاملكبوتي

الر:لوقيمالسلاهيلعهللادبعابأتعمس:لاقریصبيبانع»:بيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو۰

ربكىلعثيدحلااذهةلالدو.(هیصاعمنمءيشىلعرارصإلاىلعهتعاطنمئيشهللالبقيالهللاو

لوقيفامكتابحاولاءاذأورئابكلاكرتعمرفتفتةريغصلاةيصعلانألةحضاوًاضيأرارصإلابنذ

كلذف؟تادابعلالوبقعنمتفيكامأهمكکنافمكْنَعفكنهْنَعنوهتامرئابكوبنتْنِإط:ىلاعت
1تاداّبعلالوبقعنهموهورئابكلانمبنذلايلعرارصإلانأل

دحأنمامر:مالسلاهيلعلوقيمالسلاهيلعرقابلامامإلانعريمعيبأنبانعةنسحلاةياورلايفو»۰

اباتناکمدنیتموبکتراامیلعمدنهنالإاهيلعبقاعبسهنأملعبوهويصاعملنمةريكبكتر

ولوببكتراامةبوقعلنماومريغهنألهلرفغيالرصملاوارصمناكاهيلعمدنيملنموةعافشللاقحتسم

1(مدنلةبوقعلابانمومناك

ةوعديهوءاهيلإبرقياموبونذلابنجتىلإةوعداهلكهييعلوسرلانعةيورملاةحيحصلاثيداحألاف

.ىلاعتهللانمةرفغملابلطوةبانإلاوةبوتلاىلإكلذك

‹يوانملانعاهانركذيتلالاوقألانمو«انهاهانركذيتلاتاياورلاوةعيركلاةينآرقلاتايآلانمف

ماتكردن*٠امهریغوريلادبعنياورجحنباو؛ئراقلايلعو‹يقيدصلانالعنباو‹يروفكرابملاو

.حيحصليلداهبتأيملومالسإلايفاهللصأالةبوتريغنمبونذلانارفغلامتحاةركفنأكاردإلا

؛ميركلائراقلايخأ
نيبنذملانمةبانإلاوةبوتلاطرتشيادحأيباحياليذلايهلإلامكحلانأقبسالكتءارقنمتكردأكلعل
.ميحرلارافغلانمةرفغملالينلجأل
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.ةرضغملابابسأبذخألاىلإنوعديةيمالسالاةمألاءاملع:يناثلارصتعلا

هذهمهتركفبمهوءةيوتريغنمةرفغملاةركفرئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلاطاسوأيفترشتنادقل

اوعدتيتلاةحيحصلاهَلوسرلاثيداحأاوفلاخوءةبوتلاوةرفغملانيبطبرييذلايهلإلامكحلااوفلاخ

امكةيوتلابوجويفةريثكلاةديدعلامهلاوقأكلذكاوفلاخو«بونذلالكنمةرفغملابلطىلإدابعلا

.یلاعتهللاءاشنإليلقدعبكلذحضتيس

یاشینمهادعامرفغيهنأبمكحو«كرشلارفغيالهنأبانههمكحدقىلاعتهنأل...»:ريثكنبالاق٠

.*۱۷هبحاصبتيملنإو:يأ

كلخیوهفًارفاكناكنإف«نيبئاتلامكحيفسيلفتوملاهرضحىتحبتيملنمو)ا:ةيطعنبالاقو٠

نمعطقيو‹هبيذعتيفنظلاىوقيوهيلعفوخلابلغينكلءةئيشملايفصاعوهفانمؤومناكنإو

.°`«هبذعيالوهنمالضفتىلاعتهلهللارفغينمةفينصلاهذهنمنأعمسلاةهج

امرفْعَيَوْط:لاقامكءاشنلةبوتلاريغغنمامإروُفُعوفعلهللاناول:یلاعتلاقمٹ»:يزارلالاقو۰

.ةبوتلادعبوأءاَشَينلكلذنود

قالطإلاىلَعنمفلسانرفغيفةرفغملاووفعلايفيفغلابميأروفوفعلقإو»:دوعسلاويألاق٠

°“¢هْنعباتملابوَ

نمعوفعيوهنمفلسامرفغيفةرفغملاووفعلايفغلابميأهروُُعوعهللا3»:يسولألالاقو٠
.*"«ةبوتلابوأاقلطمهبکترا

-:يتآلاظحالنيسولألاو«دوعسلاوبأو«يزارلاوءةيطعنباوريثكنبااهركذيتلالاوقألاهذهنم

يذلايهلإلامكحلااهدريتامملالبقاهبحاصاهمدقيحوصنةبوتريغنمرئابكلاباحصألةرفغملاةركف
مسقلااذهيفاهانركذيتلاةحيحصلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلاو.اهبابسأبرومألاجئاتنبتر

.اهلينلرشبلادوهجوةرفغملانيبطبرت
ركفلاىلعمحقملوقبونذنمهيلعمهامىلعةرفغملامهلمشتدقنمرئابكلاباحصأنمنأبلوقلاو
يزوجلانباححصدقو..ەتبثياميهباحصأتأيملوهِتلوسرلاثيداحأوىلاعتهللاتايآهتضراعدقويمالسإللا

.**"بنذلانععالقاريغنمةرفغملاينمتهنعلقنيذلاساونيبأىلعهدردنعةركفلاهذه
موقتالتایاوردامتعااهردصمةبوتريغنماوتاماذإةاصعلاريصمنأشيفةيطعنيادنعراكفألانيابتو
رفغينمنيرصملاةاصعلانمنأ؛هعمسامىلعادامتعاعطقيةيطعنبادجنف.مالسإلانازيميفةجحاهب
.هيلعفونخلابناجبلغيامهبيذعتيفنظلاةبلغبلوقيهدجنةركفلاهذهلبقهنكلو«بذعيالوهل

حورنمًاناودعوًاملظلينللنيقرشتسملاتأرجدقىلاعتهللاىلإةبانإوةبوتريغنمبونذلانارفغةركفو
مركلانارقلنموديامكةيهلإلاةرفتللاناد:هلوقنيقرشتسملادحأنعيوارعشلاخيشلالقندقفمالسأإلا

۷۳°...هشيُمبَذَعَُوُءاَشَينرفْعََفل:لاعتهلوقنمكلذىلعلداسيلومولعمساسأريغىلعحنم
اهللصأالةركفتامملالبقاهبحاصاهمدقيحوصنةبوتريغنمبونذلارئابكنارفغلامتحاةركفف

امميركلائراقلايخأكللقنأثحبلااذهنمعضوملااذهيفو.مهبتكنمريثكيفاهبنولئاقلااهقعدقو
مهحرشدنعةصاخ؛ىنسحلاهللاءامسألمهحرشدنعوءاهبابسأوةرفغملانيبمهطبردنعنيملسللاءاملعهلاق
.(باوت)و(وفعر)و(رفاغر»و(روفغلا›ىنعمل
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ةغملاويوتانيقيطالوحءاللاق
داوجلادبعدمحألاوقأنم

هيلإاوباتنيذلاهدابعلنارفغلاريثكوهوةرمدعبةرمبونذلارفغيهنأهانعمو:(هلالجلجرافغلا)»٠

.°**«باسحلاموياوحضتفيالئلمهرتسومهلرفغفهورفغساو

هناحبسوهوهلهللارفغرفغتساودبعلابنذأاملكحفصلاونارفغلاريثك:هانعم(هلالجلجروفغلا)»٠

.°"°«باسحلاموياوحضتفيالئلهدابعرتسي
ىلعمدنوهتعاطىلإعجروهاذإهتمحرلضفهدبعىلإديعملاهنأهانعمو:(هلالجلجباوتلا)»٠

 

.°*`“@باوتلابرلانملوبقلارركتدبعلاةبوت
نمعحفصيو‹؛يصاعملانعزواجتيو‹تائيسلاوحييذلاوههنأ:هانعمو.(هلالجلجوفعلا)»۰

.**۷«بانأوبات

دمحأنبنابعشنبدمحألاوقأنم

نملوفعلاوةرفغملابدعودقو.مرکوهتمجرلإرطضموهایکيترفتموهوفعلإرطضمدحألك»/
)۸:هط»ىَدَتْامتالاصلمَعَوَنَماَوباتنرافعينِإَوظ:ىلاعتلاق‹اهبابسأبىتأ

ةبوتهللالإباتنملكف.نيرلبونذرفغيو«نيبئاتلاىلعبوتيلزيمليذلاباوتلاوههللاو۰
.هيلعهللاباتءاحوصن

‹مهتبوتدعبمهيلعبئاتلاوهو«هيلإمهبولقبلابقإلاوةبوتللمهقيفوتبًالوأ«نيبئاتلاىلعبئاتلاوهف۰

.*٨۷«مهایاطخنعاوفعواهلالوبق

يواطهطلالاعلادبعدمحأيلعخيشلالاوقأنم#

نماوطنقينأنعمهاهنوهترفغمعساوبمهسفنأىلعنيفرسملاهدابعهناحبسرافغلاهللارشيدقف»°

هنأبمهرشبو«شحاوفلاومثالارئابكنماوفرتقيامهمو«تائيسلافارتجايفاوفرسيامهمهتمحر
هذهيفمهتبغرتقدصنِمهيلعاملكو.ترغصوأتربك«تلجوأتقداعيمجبونذلارفغي

راضوأنماورهطيومهماننعاوعلقيو‹هلاوملسيومهبرىلإاوبينينأ:مهلامآاهوحنتمسوةرفغللا
.حوصنلاةبوتلاباياطخلا

الثاهبلصتتيلاتايآلاولتينألبقًاحرفاهبريطيمثاهدحوىرشبللةياولتينأنمؤملليفبنيالو
رشبنيحتانيبلاتايآلاهذهيففءاضعباهضعبرسفينآرقلاتاياق«نيضعنآرقلااولعجنيذلانمنوكي
نألبقنمهلاوملسيوهيلإاوبينينأىرشبلاهذهمهيلإقاسنيذلاءالوهنمبلطةلماشلاةرفغملاهذهبهللا
.نورصنيالمثباذعلامهيأ
یلاعتهللالوقاذهديوي.تايالانميلباميفمهتمبلطامقيقحتينوموقينيلءالرهلىرخملامترامإو

)۸۲:هطىَدَعْامتًالاَصَلِمَعَومَوباَتنرافعيتِإَوف:هطةروسيف

بانلرافعينوف:هناحبسلاقلبنیمئآلاوةاصعلانمجردوبدنملكلرافغلينإىلاعتهللالقيإ

)۸:هطرىَدَتْمامثًالاصلِمَعَونمو

ننافلفردیساارهنوناردسوردلرد
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.ةرفغملاهلتيجرةيادهلاوحلاصلالمعلاوناعيالاوةبوتلاهنمتقَقحتنمف«ةيادهلابهلك

حلاصلمعريغبةرفغملانونمتينيذلا‹نينوتفملاينامأو«نيعماطلاعمطو‹نيرتفملارورغىلعءاضقاذهيفو

ىرسأاهأرقولةميكحةعماجةملكمالسلاوةالصلاهيلعلوسرللو...مهداعملاهورخداةنسحالوهومدق

ارورغالاناطيشلامهدعيامومهينومهدعييذلاناطيشلاعدخنعمهراصبأتفرصلاهوربدتوينامألا

سيل:لوقيهيلعهللاتاولصهيلإعمتساف«هتنجوهللاةرفغمىلإةليسولااهبنوغتبيتاحاصلاىلعاولبقألو

ايندلانماوجرخىتحةرفغملاينامأمهتهلأاموقنإ.لمعلاهقدصوبہللايفرقوامنكلوينمتلابناميإلا

0(لمعلااونسحألنظلااونتسحأولءاوبذكوفلابنظلانسحننحت:اولاقومهلةنسحالو

يسلبانلابتاردمحمروتكدلاذاتسألالاوقأنم

القل:ىلاعتلاقرخألاهضعبيسننوهضعبأرقندقنآرقلاانارقاذإاننأوهةيساسألاةلكشللا»۰
وو

ُروُفَعلاوُهُهَنِإاعيمجَبونَذلارفعيهللانإهللاةَمُحَرْنماوطَتفَالمِهسْفَْأىلعاوفرنيذلايداّبع

اوُبيأَو: لاعتلاقاهدعبامعباتتلبءةيآلايفدحلااذهدنعفقتالنأبجي:رمزلاد4ْميحَرلا
ءلبقأنلروفغ:يأ.(*':رمزلا)4َنوُرَصْنتالمتُباَذَعلاْمكَيَيْنألبقْنمُهلاوُمِلْسأَومكبرلإ

ميقينأامأ؛رفغتسانملروفغ؛حلصأنلروفغ«بانأنملروفغ«عجرنلروفغ«باتنروفغ

لهجلاوةجاذسلانماذهنإفميحرروفغهللا:لوقيوءاهيلعىقبينأيونيوءةيصعمىلعناسنإلا
.*^`«مهفلامدعو

اذامفهباقعدیدشهنأرکذهملحوهترفغموءهتمحريفميظعهنأهللاركذاملكذإ!؟ةمكحلاامف)ل

تحلصأو«؛كبنذنمتبتاذإروفغو«هترفغتسااذإروفغو«هيلإتدعاذإروفغهللانأكلذينعي؟؟ينعي

ودننەمللەوزعلايفىلضفلاتافصلاو«ىتساامسالهذهف«تصاخلد

.ميلأهباذعو«باقعلاديدشلاعتوهناحبس

روفغلاهدعبنمكبرنإتاحلاصلااولمعواونمآواوباتنيذللكبرنأىنعماهيفتايآثدروكلذل

نمف«ةيصعمىلعميقمتنأوهللاةرفغمىلعًلامآقلعتنألهجلاوقفألاقيضوةجاذسلانماذإميحر
ٍوفغهللالوقتنألهجلاوقمحلاوءابغلا °((...ةبوتلايفركفتالتنأوميحرروفغ

«كبنذىلعمدنتنأو«بوؤوتنأوهيلإبوتتنأو«هيلإدوعتنأطرشبوهفميحرروفغهللانأامأ...»۰

هونصلفرحتملالوقيذإ؛نيلفاغلامهفسانلاضعباهمهفيميحرروفغةملكهذهف...هنععلقتنأو

تبتاذِإمیحرروفغوهفلهجاةياغيفمالكاذهو«يتبقريفكتافلاخمعضفميحرروفغهللاققدتال

.°^٩¶ةبانإلادويقبةديقمةمحرلاوةرفغملاف«هيلإتعجرو

يربطلامامإلالاوقأنم¥

4ْمهْيلَعهللابونيلٿبيرقنمنوبوتيمثةلاهجبءءوسلانولمعينيذلاءالؤهف كَِلْوَفل...0

رهةجرفحهمغوهلقعيقعبلغتحبتيليمنود

:ليدمحمهيبلهركذىلاعتلوقي4ْميحَرلاُروُفْعلاانأينأيدابعىل:هلوقو»)0 يدابعربخأ:

مهتبوقعواهبمهتحيضفكرتبءاوبانأواهنماوباتاذإمهبونذىلعرتسأيذلااناينآکمحماي

:لوقي4ْميلألاُباَذَعلاوُهيباذُعنأول.اهيلعاهنممهتبوتدعبمهبذعأنأمهبميحرلاءاهيلع
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عجوملاباذعلاوهءاهنمبتيملواهيلعماقأو«ٌيصاعمىلعَرصأنمليباذعنأاضيأمهربخأو

ةبانإلابمهلهنمرمأوهيصاعمىلعمدقتلاهقلخلريذحتهللانماذهو.باذعههبشياليذلا

.*^*«ةبوتلاو

.هایإهفارتقابلهجف«ابنذمكنمفرتقانمهنأ:ةلاهجباوسكنملمعنمهنا:هلوقینعمو...)٠ه

هلملإدوعلاكرتوهاةعاطبعجارو«باتأوباتاذإهبنذل4روفاَحلاوهدبنمباتإل
موتدعبهذىلعهاتينإباتير.سطرفامىلعمدناع

«نهايإهليقبباتو«نهبلمعونهلبقفهبرنممدآنهاقلتف؛تاملكمدآىقلهانتلجهللانأ....

نمهتمفلسامىلعامدات«هتيطخنمهيرىلإااصتتمهينذيافرتعم«هتتيطخنمللىلإنهبهلمعو

.^٦«هنمبنذلافلاسىلعهمدنوهنمنهاقلتيتلاتاملكلاهلوبقبهيلعهللاباتف.هرمأفالخ

اهنعماسيتلاءايشألانعمكتلاسمنعمكلهللاافع:هبينعيهنإف4اهْنَعهللاافَعلل:هلوقامأو»٥
ءاهيلعمككبقاعيوأءاهبمكذخاوينأءاهنعهايإمكتلأسممكلهللاوركيذلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

هحضفينأكراتفءاهنمباتنمبونذرتاسللو:لوقيەٌرروُفَعهللاول.مکتیانإومکتبوتاهنمفرعنإ

.°*"«اهيلعهتبوقعنع«هوفعوهتمحرباهنمبئاتلاهدمغتلاهبهبقاعينأملحلةرخآلايف

نمتفلسيتلاهبونذنعحفصلاو«هنعوفعلانمهبحيامىلإهقلخنمدحألعجاربهللاام::لوقي»

هنمنوبوتيوهللاةعاطنوعجاريمث؛نونمؤممهبربمهومهنمةلاهجمهبونذنمهنوتأيامنوتأينيذللالإ
.*“«مهبتوملالوزنلبقنمهلثمىلإدوعلاكرتورافغتسالاوهيلعمدنلانمهبهللامهرمأامىلإ

رْْعَْسَيمثلللاةبوقعهبٌقحتسياماهايإهباسكإبهسفنملظيوأىوسلاوهوءابنذلمعينمور»۰

لامعألانمهللاهبحيامهتعجارموهسفنملظو«ويسلانملمعامهتيانابهللاىلإبوتيم:لوقيهللا

هبنذهيلعارتاسهبردجیي:لوقيهاًّميحَراًروُفَعهللادجّي»«همرجبهذتوهبنذوحمتيتلاةحلاصلا

.**۹هبامیحرمرجهتبوقعنعهلهحفصب

هيلإباتنمةرفغملاوذوهو»:4ُدوُدَولاُروُقَعلاوُهَول:ىلاعتهلوقريسفتدنعيربطلامامإلالاقو٠
.°٠٩«هلةبحملاوذو«هبونذنم

%4ُروُفَعلالهرمأفلاخوءهاصعنبهماقتناديدشلايوقلاوهو:لوقي4ُريَِعلاوُهَو:ەلوقو»۰
۱

غ    

«هبونذنمباتوهيلإبانأنمبونذ

ىلعةباقعهُدابعيقتينألهأهللا:هرکذیلاعتلوقیةرأالُهأوىَوْعَلالُهَأوُهل:هلوقو»۰

رفغينألهأوه:لوقي4ةَرْْعلالهولمهتعاطىلإاوعراسُيو‹؛هيصاعماوبنتجيف‹هايإمهتيصعم

."٩۱«اهنممهتبوتعماهيلعمهبقاعيالوكلذاولعفمهاذإمهيونذ

اميحر‹؛نيبئاتلابونذىلعرتساذناكهللانإ:لوقي اميحراروُفُعناكهللانإظ:هلوقو)
.°`7«ةيوتلادعبمهبقاعينأنيبئاتلاب

هکرتی«هبونذنمباتنمبونذنعحفصوذهللانإ:4ميحَرٌروُفُغيبَرنإظ:هلوقبينعيو»°
.*٨٩«اهيلعهبذعينأهتبوتدعبهبميحراهبهتحيضفواهيلعهتبوقع

هتعاطىلإبانأوهبنذنمبات*""نملنيمحارلامحرأهللاو:لوقي4ٌنيمحارلاُمُحْرَأَوُهَوِ»0

.۹°٦(هتيصعمنمةبوتلاب

مهبونذبمهبذعيفمهايإهنالذخبةبوتلانعهللامهزجحينأامإ::ينعيهنإفممُهْبَدَعياَمإل:هلوقامأو»۰
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°مهلرفيف

لااولاوفلهتوهنو0

اهتماوباتاذِإہدابعبونذنعحفصووفعوذلهللانإ:هوانثلجلوقيەڳروفُعفَهللاناون(

۹ةبوتلادعباهيلعمهبقاعينأمهلروفغءاوبانأو

«هنمهبحيامىلإهبرلدبعلاعجراذإهبحيامىلإهدبعلعجارهللانإ:لوقيٌميحَربانهللانإ»0

'۰۰«هنمهتبوتدعبهبنذأبنذىلعهبقاعينأبهبميحر

هللارمأعجارو«كلذككئادنبللاةيصعمنمباتوهنإ«باجحلاءارونمكاداتنمعوفعوذهللا7

۰۱٠«هنمهتبوتدعبنمكلذهبنذىلعهبقاعينأهبميحر«هريغيفوكلذيف

7»هبونذنمرفغتساوباتنم.ةمحروذو؛كقلخبةفأروذكنإ:لوقيٌميحَرفوركتل:هلوق)»۰

 « ``"«ەيلإهريصموهئاقللبقهيلإبانأوباتذإهنيبوهنيبتفلسيتلاهبونذفلاسىلعهتبوقعهكرتب4ٌميحَر۰

هيلإباتوهعاطأنلبارعألااهيأوفعوذهللانإ:هرکذىاعتلوقيٌميحَرروُفَعهللانإل:هلوقو»۰

نأهيلإنيئاتلاهقلخبميحرمكبونذمكلرفغي«هيهنوهرمأىلإاوهتاو«هوعيطأف«هبوتذفلاسنم

فعلةو0 رتسي«هتعاطعجارو«بانأف«هبونذنمباتنمبونذنعحفصوذلهنإو:لوقي#ٌميحَروُ

.٠٠*«ةرثعلاليقيوةبوتلالبقيهنألءاهنمهتبوتدعبهمرجىلعهبقاعينأهلميحرءاهنعهوفعباهيلع
نماهيلعمكبقاعينأمكبٌميحرلفمكبونذنم«هدابعنمباتنلمكل4ٌميحَرروُفُعهللانإ»۰

.٦٠«اهنممکتبوتدعب

رهاظنمبنذىلعرتساذهللاناكو:هركذىلاعتهللالوقي4اميحّراروُفُعهللاَناكوإل:هلوقو»)٥

فلارمأاعجارواباتاذِإهلانباهریغدلویعدانمبنذو؛لوقلانمروزلاولطابلالاقفهتجوز

امهتبوتدعبكلذىلعامهبقاعينأامهبةمحراذهنعامهبرامهاهننأدعبلطابلاليقنعايهتناو

.۷٠«امهتئطخنم

ىلإهيصاعمنعبانأوباتنمىلعرتاسهركذرعهللانإ:لوقي4ٌميحَرٌروُفَعهللانإل:هلوقو»۰
هبميحرتاهشألاسوورىلعاهبهتحيضفهكرتوةمايقلاموياهيلعهتبوقعنعوفعلابهبونذهتعاط

`“*(مهبونذنمهيلإنيبئاتلاهدابعبو

هتبانإبهتازاجمكراتلاهبونذنمنيبنذملاهدابعنمهيلإباتنمىلعباوتلاوههانتلجهللانأ»+
.٩٠٠«هبنذنمفلساميهتيصعمدعبهتعاطىلإ

وذلدمحمايكبرنإو:هركذىلاعتلوقي4ْمِهمْلَظىلعسالةَرفْعَموذلكبَرَنإَول:هلوقو»۰

نعهلٌځخفاصو«ةمايقلافقوميفاهبهتحيضفكراتف«سانلانمهبونذنمباتنمبونذىلعرتس

3"«مهملظىلعالجاوالجاعاهيلعهباقع

هيلإبانأوهعاطأنمبونذلاروفغوهو«هایإهتیصعمىلعهيلعدرمتوهاصعنمهباقعدیدش/0

اهتمهتبوتوهتبانإدعبهبونذنمفلسامىلعهبقاعينأهبميحرءاهبهتحيضفكراتوهيلعرتاسف
.

ىلإمتبنأومتبتاذإكلذضعبركشيفريصقتنممكنمناكاملروفغلهللانإ:هؤانثلجلوقي»°
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٠.0«ةبوتلاوهيلإةيانألادعبهيلعمكبذعينأمكبميحر؛هتاضرمعابتاوهتعاط

نمباتنمبونذنعوفعاذهللاناكو:هركذىلاعتلوقي4اميحَّراروفُغهللاَناكولل:هلوقو»
.٢۱۱۳اهتمهتبوتدعبهبونذىلعهبقاعينأهبةمحراذو؛هتعاطعجاروهدابع

يبطرقلامامإلالاوقأنم

اذهلصتينأنكعبو.هبنذىلعّرصيملوهتبوتيفصلخأنلبونذلانارفغهمركوهلضفبىلاعتبتر»
.٠٠*«هللاةرفغمهلفًرصيملوباتمثرفنميأدحأةّصقب

لدو؛ةريبكهلنكتملوةريغصلمعنموأبئاتلاوهوهلرفغينأءاشنملجوزعهللافرعدقو»

یناكلذىلعلديءاعيمجهبونذهلروفغمبئاتلاف«ْمكَبَرىلإاوُبينأَو»هدعبامبئاتلاديريهنأىلع
۱هيفلاکشاالاذهف)۸:هط)باتنرافع

مهرارتغاباوعطقفءاهوبكتراةيناثمهتنكمأاذإلاحبمهنأو«اًنلرَفْعْيَس»مهلوقيفمهرارتغابمهَمذمث»

هبىلاعتهللامذيذلافصولااذهو:تلق.مدنوعلقأنمانلرفغيسلوقيامنإو«نورصممهوةرفغملاب

٦۱انیفدوجومءالٴوه

ظفلتلاال«نانحجلايفهانعمتبثيورارصأإلاَدمَعلحييذلاوهبولطملارافغتسالا:انؤاملعلاق...»
رافغتساىلإجاتحيكلذهرافغتسافهتيصعمىلعَّرصمهبلقوهللارفغتسأ:هناسلبلاقنمامأف.ناسللاب

%۷ «رئابکلابةقحالهتريغصو

نألجوزعهللابءاملعلاليبسهذه:هلليق؟ةرفغملاوةبوتلادعبفوخلاىنعمامف:لئاقلاقناف»

ملءيشةبوتلاطارشأنميقبدقنوكينأنونمأيالاضيأمهو«نيلجومهيصاعمنمنيفئاخاونوكي

.٢٨۱٠هبةبلاطملانمنوفاخيمهف«هباوتأي
.٨١٠ةيذألانمدارأامععجروةظعوملاهيفتلمعاذإيصوملانع ٌروُفُعهللانإل»

4ميحَرٌروُفَعهللاَنِإَفله.لمعلااوحلصأو:ليقو.ةبوتلاراهظإديريچاوُحَلْصَأَول:ىلاعتهلوق»
٢٠٦٦مهتبوتتلبقواوباتثیح

.۲۱٠«اوباتاذإنيبنذملانعوءاوتمااذإنیکرشملانعزواحبوذليأ ةرفْعَموذلكبَرنو«

ریثکنبامامالالاوقأنم#

RORECOREMAREARMLA AAن

نلاهلكبونذلاعستهترفغموءيشلكتعسوهتمحريأ5فْخَلاُمعسوكبَرنإ:ىلاعتهلوقو»

ةَللنإهلاةتحَرنماوفمسىويذلايدابعايلفیلاعتهلوقکاهنمبات

»4ُروُفْعلاوهُهَِإاعيمجَبونذلا

نملروفغكلذعموهو«بانجلاعينملاميظعلازيزعلاوهيأهروُفَعْلاُريزَعلاوهو:ىلاعتلاقمث»
حفصيومحريورفغيكلذعموهازيزعىلاعتناكنإو«هرمأفلاخوهاصعامدعببانأوهيلإبات
.٠«زواجتیو

هنإف«هبكرشلانمىتح«ناكبنذيأنمولو«هيلإباتنل:يأ4ُْميحَرلاُروُقعْلاوُولل:هلوقو»
21۽بلعبوت

راواو

6e ی ۸



ے

ه

س

ا

UTDriraireUdUrnsUeUUaUuiUu1 نحلا

باناوباتمنهاصعنملرافغوهوهئایربکوهتمظعوهنزععميأْرفَعلاُريِزَعلاوُهل(

'"«هيلإ

عضخوبانأوءهيلإباتنليأ ًاميحراروُمعااكوهاكنمُبَذعيَوعَنأرف»

."«هيدل

.٠"٨«هيلعدمتعاوهيلإعجرنمميحرهيلإباتنمىلعباوتيأْميحَرباَوَتهللانإ»+

«ناكءيشيأنمبنذلاناكولوهيدلعضخوهيلإباتنمبنذرفغييأهُدوُدَوَلاُروُمَعلاوُو»٠

oيفةبوتلالبقيو«بنذللانمفلسامرقييأ€بوفلبقبألارفاغ:لجوزعهلوقو(

روقو.عصخوهي

أَوْميحَرلاُروُفَعْلانأىنىدابعىتلوقكهذهومینیلاتلاماوأعاتءاينالاةايحلا

۹;جابادلاذ

EERA

م::لاقفهيلعباتهيلإمهنمباتنمنأنينمؤوملاةاصعلاقحيفانانتماوًامركتىلاعتربخأمث»۰

نماوُباتمتلهاجوهفهللاصعنملك:فلسلاضعبلاقةلاَهَجِبءوُسلااولمُعَنيذللكبَرنإ

نمكبَرنإتاعاطلالعفىلعاولبأويصاعلانميفاوناكاعاوفايأاولوكلد

."«ميحَرروفةلزلاوةلعفلاكلتيأامد

ءهيلإبوتينمىلعباتءاشنإو«مكنعهرخأءاشنإو«باذعلامكللجعءاشنإللاىلإمكرمأ»۰

.راتخيوديريوءاشياللاعفلاوهوءةواقشلاهيلعبتكنملضأءاشنإو

ملو«بیرقنعهللاىلإاوعجرومهبونذنماوباتيأ َنوُمَلْعَيْمُمَوولفىلعاوُرصُلَوهلوقو»ء
۲.«ەتموباتبنذلامهتمرركتولوءاهنعنيعلقمريغاهيلعاورصيوةيصعللىلعاورمتسي

.17*«مارلاوتاهبشلاكرتو
روشاعنبالاوقأنم#

oهبوُنَذلارفعيلدفرتسللهجايتحاوروتسملادوجويضتقيوهوءرتسلاىلإعجرترفغلاةدامو(

يتوو:لخازلاليزييأءاهرفنيللوتيااهبةذخارلليأتببوذانأىلع

۹7۹

2

اهيلعدعوتوًابونذاهامسدقوفيك«لاتلاهتهواءبوناداولتاكللول

فرعبنذملااهبلطاذإفةرفغملاهذهبابسأبلطتىلإةوعد«بوُيذلارَهللانط:هلوقناکف

نِٳاهنمبنذلكرفغيفءاهمومعيأءاهعيمجلاحيأ‹«€بونذلانملاحايمو.اهليصفت
.٢٦۲۳كلذبابسأبنذملانمتلصح

اذتحتنألهيفربدتلاوكلذفّرعتىلإماهفألاهجوتتل ُءاَشَيامل:هلوقبتبثلاووحمملامهبأو»٠
نيبنذملامهلينأديعولارحمىاعتهللاةئيشمنمو٠.صحتلةيشلاتابسأويصحتالاروصلوصول
.۳۷٠«لاثتمالاةيعادمهبولقيفقلخيوعالقأالاوةبوتلا
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اذإهتدارإبسحىلعيرجيةعافشلابهللانذإنألإةراشإللءاَشَينل»ىلعىوفطُو».

ىضرلضرعتلايفاودهتجينأنينمومللضيرحتماهبإالااذهيفو.هلعفشُينالالهأهلعوفشملاناك
ەلامانقاولرئامعوفلاونومهن

رفغيلةبوتلاورافغتسالايفتائيسلانيفرتقملابيغرتىلإةراشإللركذدقفروفغلافصوامأو...»٠
.٢۱۳۹لةمحرنماوطتقالفمهل

تولادعبنوكييذلاثعبلادعباهرثأرهظيةرفغملنأللجألاركذلةبسانمرقفصويفو»۰
`٤*«كرادتلاتوفينيحتولملالبقةبوتلابرادبلاىلعاضيرحتلجألاءاهتناو

رئاغصلاسانهلارفغدقورئابكلاباتتجاىوقتلادومعنألىوقنلاىلعءازجبوذاُارفغو»۰

.٠*`«اهترفغمنمبرضاهيمهلادعبيصاعملانعلوحتلاوءةبوتلابرئابكلامهلرفغورئابكلابانتجاب
ديدشوهفىلاعتهتلماعمماسقأ4ْميحَرَروُفُعهللاَنأَوباّقعْلاُديدَشهللانألل:هلوقیفوتسادقو»٠

مامتهالل اوُمَلُعالطظفلبةلمجلاحاتتفاو.الاصلمعوباتنلروفغوهماكحأفلاخنملباقعلا
.٠٠«راب

ليصحتيفةقباسملايهةرفغملاىلإةقباسملاف:اهلئاسوواهبابسأنماورثكأيأةرفغملاىلإاوقباس»٠
.٠«اهبابسأ

دوعسلايبألاوقأنم

نإفكاذبسيلوقافنلاىلعاورصأنإ:ليقولاحلانمهيلعمهامىلعاوقبنإ4ْمُهْبَذَعُياَمِإل»۰

ا٠«مهُبوَتتحصومهنيتصلخنإ ْمِهْيلَعبويامِإَول؛نيقفانلانماوسيلنيروكذللا

.°«عاطأنلٌبحملاهڳُدوُدَوَلاظَنمآوباتنلروماوهو».

.`*«مهنمباتنملهٌروُفعلالطلمعلاءاسأنمهَنوفياليذلاُبلاغلاريزَعلاوهو»٠

.٠٠«هلميحرهبفرتعاوهبنذلرفغتسانلروفغيبرنإ»0

اوُباتنإءالوهْنعامهُنحاسَقيضينلفامهُكساوةمحرلاوةرفغملاغيلبٌميحَررروعهللاوإلل»+
.*"«اوخلصأو

ىلَعهللابوو.لمعلاولوقلايفمكتماقتسابةرفكماهلعجيومكونمكَلفْ».
مهتبوتلبقييأهدارفأنممالهىلعىلاعتهللاٌبوتيْنأاهلهلمحةبقاعناكيأتّتمؤوملاونينمْومل
ناسنإلااهنعولخياملقتاطّرَفنممهنمطرالمهيفالتوةّرَلابمهباقرنعةعاطلاًةقبرمهعلخمدعل

,ةبانإلاوةبوّتلاباهلمهكرادتوهتلبجمگیب

هللاناو:ىلاعتهلوقو«كلذىلعرصأوأهَمراحمكهتنانلديعو4باَقعْلاُديدُمللاناوم»
٠0«هيطاعتدعبكاهتنالانععلقأوألاعتهتامرحةاعارمىلعظفاحنكدعوبحرروف

ٌميحَرَروُفُعهللانإمهبونذبمهفارتعانمةموهفملامهتبوتلبقييأْمِهْيلَعبوينأهللاىس»0

.٠١٠«هيلعلضفتيوبئاتلاتائيسنعزواجتي
°0«ةبوتالبةرفغملابلوقلامهبىلعٌخيبوتلاومهيلعُدرلاهبٌدارلاو»°

يسولالالاوقأنم

٢۱۳:نارمعلآ4ننيرفاكللْتَدعأيتلاَراَنلااوُقَاَول:ىلاعتهلوقنأيبيطلاةمالعلاركذو...»°

<» RAO RIMIRAEEMMMRا
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نمنيكلاهلاتاكردىلإمهيديامىلعرارصإلانعمهلًاعدرونينمؤوملانمابرلايلكآلًاباطختدرو

.٠°"«نييئاتلاونيقتملانمنيزئافلاعمتاجردلالينىلإةعراسملاوةبوتلاىلعًاضيرحتونيرفاكلا

ةرفغملابلطدرجيدارملاسيلو...ةحلاصلالامعألانمامهبابسأيأةَجَوْمكَبَرنمةرفْعَملإ»

:ةيودعلاةعبارتلاقانهنمو«هنأشلجبرلابءازهتسالاكرارصإلاعمةرفغملابلطفالإوةبوتلاعملب

.اىلإجاتحياذهانرافغتسا

هلمضَرَعمهنينإَولل....انعزواجتيوكلذبىلاعتهللاانذخاؤيالو4الرقعيَنوُلوُفَيَول»

تنأو...هنعنيبئاتريغهلثمىلإنودئاعبنذلاىلعنورصممهوةرفغملانوجرييأ...هود
اع.يصاعلانعالضفنارفغلابعيطملايفنومزجيالةنسلالهأونارفغلابلوقلااودكأدوهيلانأملعت

.٩۱دابعلاقوقحنموهاميفهناحبسهاصعنمعًالضفامتهللاقحوه

.۱٠٠باتاذإدماعللرفغيفاروُفُعهللاناکو

هيلإةبوتلاوهرافغتساىلإالإهطخسنمأجلمالنأاوملعيأيِاإهللاْنماجمالنأاوُنََوِل»
وأهاوُبوُتيللطةبوتللمهقفويأْمهْيلَعباتممطمهلبسانلاهنألمعلاىلعنظلالمحو«هناحبس

.٠«اهبمهملعأونآرقلايفمهتبوتلوبقلزنأ

باطخيفتءاجثيحوناعيالاىلعةبترمرافكلاباطخيفتءاجثيحةرفغملانأبهجوو..(

٠٠«ملاظملانعجورخلالوانتيف؛كلذوحنويصاعملانعبنجتلاوةعاطلابةعوفشمنينمؤولا
.١۹٠٠ٍهََيهيبنعابتابهيلإبرقتوهتعاطبهيلإببحتنليأ ٌميحَرَروُفَعهللاول»
ملورفغتسيملنلفيوختو:ليق«رافغتسالاوةبوتلاىلعنيبنذملانمةيآلاتلزنمهيفنلثحهيفو»
*"۰«هبضغبيلتباوىاعتهتمحرنممرحرفغتسيملنمنأديفيهنإفموهفملابسحببتي

يسربطلالاوقأنم#
%4باَقعلُاديدُشهللانأاوُمَلعال:لاقفديعولاودعولاركذبهناحبسهّبَقَعماكبحألانايبمدقتا»
الهنأملعيلةمحرلاوةرفغملانيبعمجوعاطأوبانأوباتنل4ٌميحَررفعهللاَنأَولف:هاصعنل

.٠٠٠«هلضفبهيلعمعنيلبهنعباقعلاعضوىلعرصتقي

یلاعتهللانبم:4ًاميحَراروُفَعهلاذجَياةرفغملاهنمبلطيوهيلإبنييأهللرفعي37

.٦٠اوياتواورفغتسااذإةبوتلالوبقوةرفغملانمةعنامريغاهنإفتمظعنإومهتكرجنأ

يوسوربلايقحلاوقأنم#
روفغهنايغطىلعرصمللبقاعمهنأىلعهتلالدلةيشخلابوجولليلعتوهونيشاخلل4روُفَعل»
١٣٦٠هنايصعنمبئاتلل

يفو«مهلرفغأفنورفغتسيونوبنذياقلختقلخومكبتبهذلاوينذتملول»ىسدقلاثيدحلاىفو»
ناثيدحلاسيلو...«بجعلاوهوالأبنذلانمدشأمكيلعتيشخلاوبنذتملول»يوبنلاثيدحلا
كرتبالإدجويالوهوماعلاحالصإةثبلاةيضقنإفبذاىلعثحلاليبسىلعنيدراوناروكذلا

`«رافغتسالاوةبوتلاىلعثحلاليبسىلعنكلوىصاعملاوكرشلاورفكلا
«ميحَروَُلنَأَو»كلذىلعرصأوهمراحمكهتنانلديعو4باَقِْاديدعلأوما»
.٠٠(هیطاعتدعبكاهتنالانععطقناواىلاعتهتامرحةاعارمىلعظفاحنلدعو
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oمالسالاكهبناقحتسيامىلانو>نمطةنئاكةرفْعَملإاولبقأواوردابيأاعراسو(

امىلعاومدنينابمهبولاوُرُمْعَْساف..تايهنملاكرتوتابجاولاءادأوصالخإلاوةبوتلاو
امنإوبنذلاةلازإيفهلرْثأالفناسللابرافغتسالادرجامأولبقتسملايفهلثمكرتىلعمزعلاعمىضم

۱نياذكلاةةبونوهورافغتسالانمناسللاظحوه

 

يدعسلاخيشلالاوقأنم

ةمحرلابابهسفنىلعقلغأدقفدبعلااهبتأيملنإ‹؛بابسأامهلينوهتمحروهترفغلنكلو»٠

عرضتلاوءاعدلاو«حوصتنلاةبوتلابىلاعتهللاىلإةبانإلا:هريغاهلببساللباهلجأواهمظعأ«ةرفغملاو

.٠"«مظعألاقيرطلاو؛لجألاببسلااذهلإملهفكبعتلاوهلأتلاو

ْعحْرلَو«هيلإبتلفردتقمزيزعذخأهذخأ«ءيصاعلاذخأاذإهنأو‹لمهيالولهعللانأْملعَيلَو...»۰

كولسو‹ميمعلاهربوءةعساولاهتمحرىلإرادبلارادبلاف.ميحرفوؤورهنإفءهيلإهرومأعيمجيف
."“«هاضريوهبحيام.لمعلاو«هاوقتيهوالأميحرلابرلالضفىلإةلصوملاقرطلا

ةبوتلانمةرفغملابابسألعفتنأب«كبنذلةرفغملاهللانمبلطا:يأكِلرفْعَْساَوِل:هلوقو»+
.٠«مئارجلانعوفعلاو«بونذلاكرتوءةيحاملاتانسحلاو‹ةرفغملابءاعدلاو

لوبقبمميحَرْط«بانأوباتاذإ؛يصاعملاوبونذلاىلعأرجتنلروفغوه:يأروُفُغىرنإ»٠
7٦*@ةحاصلالامعأللهقيفوتوهتبوت

..مالسلاامهيلعناميلسودوادةصقيفمكحلاودئاوفلانمانلنيبتاميفلصف»۰

دوادېلعهللایت[امككقلخيصاوخوقلءاينأفاصوأنمنومألاعيمجيفللالإعوجرلانأ:اهنمو
هدفامُهادْهِبفهللاىَدنيذلاكىلنوكلاسلامهادهبدتهيلو«نودتقملاامهبدتقيلف.كلذبناميلسو

فوادبنذةرفغمبّترهللانإف«بونذلاتارفكمنمقةالصلاًاصوصخةدابعلاورافغتسالانأ:اهنمو

.۱۷«هدوجسوهرافغتساىلع
.هادهوهبرهابتجا-بونذلاهنمتردصاذإعالقإلاومدنلاوةرفغملالاؤوسوفارتعالابمدآهبشأنمف»

.۷۲٦(ادعيالاهللانمدادزيالهنإف-يصاعملانمدادزيلازيال‹؛بنذلاهنمردصاذِإ سيلبإهبشأنمو0

لمعللهقفويو«بانأوهيلإباتو«هرفغتسانميظعلابنذلارفغي:يأهاًميحَراًروُفُغناكهللانإ»٠
.هباقعلاوزوهباوثلبجوملاكلذدعبحلاصلا

.**«حوصلاةبوتلاباهكرادتف«تافلاخملاضعبهنمردصنمعروُفُعوُفَعلهللاإو»0

°7«اهنمةبوتلادنع«تخلبامتفلبولوةميظعلابونذلارفغيروُكَشروُفَعهللانإ»0

لوبقبهيلعبوتيمثاهلهقفويفهدبعةبوتبنذأييذلاباوتلاوء4ْميحَرباَوَتللاَنِإهللااوُقَاَول»۰

ريذحتلاىلعليلدةيآلاهذهيفوءةبوتلامهنملبقو«مهعفنيامىلإمهاعدثيح«هدابعبميحر«هتبوت

.“@رئابكلانمكلذو«تيملامحللكأباههبشهللانألرئابكلانمةبيغلانأوءةبيغلانمديدشلا

ىلعارجتْنَمىلعباّقعلاديدشإل.ننييئاتلانمبوتللباقَوِنيبنذملل بْنذلارفاغل»۰
.۱۷۷«اهنمبتيلوبونذلا

. aا
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مكبولقيفنيدوجومناملعلاناذهنكيل::يأميحَرَروُمَعلَناباعاديدللناوم»+

ميحرروفغهنأو«هاصعْنَمىلعلجألاولجاعلا-باقعلاديدشهنأنوملعت«نيقيلاومزحلاهجوىلع

ىلعنولمعتو‹هباوتوهترفغملءاجرلاوءهياقعنمفوخلاملعلااذهمكلرمثيف.هعاطأوهيلإباتنمل

٠٠'٨«ءاجرلاوفوخلاهيضتقيام

اذهلو..هدوجومهبرةرفغماولانيل؛يصاعملانمةبوتلابمهرمأو«بونذلاىلعةماقإلانممهبهرو»0

دیارس:لاق

1۷۹
هبرامهباوماامببتمهترفغم

نمريصقتعوقونمدبالناكوةنسحتسللااياصولابىصووءةنسحلارماوألاهذهبىلاعترمأالنو»٠
هوعدينموانالوُوهيأًاعيمحجهللالإاوبو:لاقفةبوتلابىلاعتهللارمأ كلذبنموا

‹ةبوتلابالإحالفلاىلإليبسالفوحلفمكلعلط:لاقفحالفلاكلذىلعقلعمثةبوتلاىلإهنامإ

7«ًانطابوارهاظهبحيامىلإءانطابوًارهاظهللاههركياممعوجرلايهو

.۱۸۱(ًاحوصنةيوتباتنم:يأروفهللاوإل:لاقاذهلو»ء4

باقعنمدبعلاهبوجنييذلاقيرطلاركذ«مهلسرنعومهدوبعمنعقلخلالاوسلاعتركذال٠١

ءهلسربنمآوهدبعفهللابنمآو«يصاعملاوكرشلانعةبوتلابفصتانملالإةاجنالهنأو«لاعتهللا
يحلفنملاصخلاهذهعمجْنَمتوكينأىسعقال.لسرللهيفاعبتمءالاصلمعومهقدصف
.^"«رومألاهذهنودبحالفلاىلإليبسالف.بوهرملانمنيجانلا«بولطملابنيحجانلا

.۸۳(هتیوتلبقثیحهبمیحر«بانأوهيلإباتنملروفغ:يأ«ٌميحَرروفُعهللانإ»۰
.بانأوهرفغتسانل«تائيسلانعوفعيو«باتنماهعيمجبونذلارفغييذلاُروُفعلاَوُمَول»۰

هللاىلإاوباتاذإبونذلالهأنُىلعكلذلديل«روفغلاب«دودولا»نرقٹيح‹فيطلرساذهيفو

.٠"٠«مهبحأأومهبونذمهلرفغءاوبانأو
ةبوتلانم«ةرفغملابابسأبيعسلابنوكيكلذو«هتنجوهناوضروهللاةرفغمىلإةقباسملابرمأمث»

؛حلاصلالمعلابهللاناوضرىلإةقباسملاوءاهناظموبونذلانعدعبلاو‹عفانلارافغتسالاوء؛حوصنلا

عيمجبقلخلالإناسحألاو‹قلاخلاةدابعيفناسحألانمنمماودلاىلعهللايضريامىلعصرحاو

.٠٠*(كلذلةبجوملالامعألاهللاركذاذهلو‹عفنلاهوجو

دمحأوتداولادبعدمحأنعهانلقنيذلاةاصعلابونذنارفغلجألةرفغملابلطوةبوتلاطارتشابلوقلاف

مامالاو«يربطلامامإالاو«يسلبانلابتاردمحمروتكدلاو‹يواطهطلادمحأيلعخيشلاودمحأنابعش

و‹؛يوسوربلاو«؛يسربطلاو«يسولألاو«دوعسلايبأو«روشاعنياوءريثكنبامامالاو؛يبطرقلا
`^يدنقرمسلاوء“'يزارلاو‹"“*يطيقنشلاو,“"يواضرقلروتكدلااضيأهركذدق*١يدعسلا
مامإلاو‹“'*يواجلايوونو‹""؛يزوحجلانباو‹""”يسلدنألانايحوبأو‹"""نزاخلاو‹٠*'يواضيبلاو
.٠يراخبلا
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اهنعزواجنوىلاعتهللااهرفغبوتذصا2%
ضعبنعزواجتدقیاعتهللانأميركلانآرقلاىف ةلاسرلادهعةيادبيفنوملسللاهلعفيتلالامعألاضعب
نرسيدويادليفلامعتسبنعوتلالاتوهاحساكسويل

اوداميفةمألانعزواجلانكلوموصعملاالإاهبءافولاقحغليالرطاوخلاو
0"^«ةبوتلابةيضاملابونذلاوحميفو؛ممللايفو«هلعفتملوهب

۔:ةقيقحلاهذهانلنيبتةيتآلاةميركلاةينآرقلاتايآلاو#

.€غيلوقعمكيفتبسَكامكداوينكمكناتيفولايكلمكحول٠
ءاهبمهذخاؤيالهنأهركذىلاعتهللاربخأيتلامهناميأنمنماوغلاميفهدابعلروفغهللاو»:يربطلالاق

مهذخاوءاشولوهيفريفكتلابايندلالجاعيفاهورفكفاهبمهذخاواملوءاهبمهذخاوءاشولو
نمكلذريغواهيفةبوقعلانعهوفعبمهلحفاصوءاهيفمهيلعرتاسفهيلعةبوقعلابةرخلالجايف
«مهبونذ

نممهَذككبلَعوُهةَساوكبَرمملالإىششحاولومنلرئابكنوبَينيذَلاف۰
یانعملقاوممكمنمكتاهمأنوبيفةتموضل

عساَوِ»دمحمايهكبَرنِ ملسوهيلعهللاىلصدمحمهيبنلهركذىلاعتلوقي»:يربطلامامإلالاق
اذههلوقبهانتلجملعأامنإو.مُنالارئابكوشحاوفلامهبونذغلبتملنيذلانيبنذمللهوفععساو:€ةَرفْعلا

.٠*٨«شحاوفلاومثالارئابكبنتجانلبونذلانمانفصوام.ممللارفغيهنأهدابع

تامرحملانوطاعتياليأ«شحاوفلاومثالارئابكنوبنتجينيذلامهنأبنينسحملارسفمث»:ریثکنبالاقو

رئابكاوُبنَجنإىرخألاةيآلايففلاقامكمهيلعرتسيومهلرفغيهنإفرئاغصلاضعيمهنممقونإورئابكلا
منرلارئاَبكَنوُبنَجَيَنيذلاط:انههلاقوامركالخدممكلخْذْنَومكناسمكْنَعزفكنهعنوهام

.'«لامعألاتارقحوبونذلارئاغصنمممللانأل‹عطقنمءانثتسااذهو4مَمللاالإشحاوفا

.€ْميحَروفعلادعينمكبَرنِأوُرَبَصَووُدَماَجمناناَمدعبنماوُرجاَمَنيِذَللكبَرنِم٠

ءاطعإنممهنمناكامىلعرتسوذل:لوقي«روفغلمهلهذهمهتلعفدعبنمكبرنإ»:يربطلامامإلالاق
مهبميحر«نودقتعمناميإللونورمضماهريغلمهو‹مهتنسلأبرفكلاةملكنممهنماودارأامنيكرشملا

"'«مهتبوتوهللاىلإمهتبانإعماهيلعمهبقاعينأ

تالكتابكنتكْاعأكلماتنمفتالاتاتصخلاكنينألوممكسعطنينول٠

ريغتانصحفورعلابنهَروُجَأنهوناَوَنهَلَهَأندبنموځکنافضبنممصعبكناملأهللاو

نِيتانضخملاىلعامفَننهْلَعَفةَشحافبنيانِإَفصحاادوناَدُحَأتاذخَُمالوتاحفاسُم

4ْ۱ميحَرَروُفَعلاومليحاوربضُناوْمكْنَمَتَنَعلايِشَحنكلذبذل

ِ
انارمه ىلوالانأنمEaت
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يلإمكجايتحالمكلهحابأىلاعتهنأالإمالكلااذهنمعنملايضتقياملصحنإوهنأينعيحاكنلااذهكرت

."«ملعأهللاوةمحرلاوةرفغملابابنمكلذناكف

هللانفداعالوغابريعَرطْصامَهبهلارعلأاتَونامومَاةاکترع2

میحرروفغ
يفةحابإلاتجرخو«رطضمللةحابإلاهنميضتقي«4ْميحَرروُمَعهللانف:هلوقو)):ةيطعنبالاق

صخرملااذهةياغف«تامرحملاهذهيفرظحلامظعىلعمالكلالديلءاهرمأيفاقييضتوًاجرحتظافلألاهذه
.'۳٠هترورضالولمثالانمهقحليناكامهنعهطحولهللانارفغهل

نيذللرفغينأىلاعتهللاءاشدقف4ُءاَشَينلكلذَنوُداَمرْفْعَيَول:ىلاعتهلوقلريسفتاهيفتايآلاهذهف
.ةعركلاتايآلاهذهمهيلإتراشأ

ىتحبونذلارئابكىلعرصمانهمهلروفغملانيبنمدحجنالنحنومهلرفغينأهللاءاشموقلاءالؤهف
.تامملا

:لاقثيحاشينلكلذَنوُداَمرفعيل:یلاعتهلوقهیلإدشریرخآینعمىلإروشاعنباراشأدقو
بيغرتلقوسُممالكلافءايندلايفباقعبدوهيلاديدهتنماهلبقابةقلعتمةلمجلاهذهنوكتنأزوجي(

سمطلاٌباذعناكولو‹مهناعإلوصحدنعمهنعهللازواجتيثيحبمهَنأبمهمالعإو؛مالسإلايفدوهيلا

باذعلاعفرييأ«مهبونذومهرفكمظعبمهلةذخاؤوملانعايندلايفزواجتلانارفغلابدارملاف؛مهيلعالزان

مالسإلاةّمذتحتلوخدلانيباتكلالهأنملبقمالسإلانإفحاسنارفغلابدارملانوكيوأ...مهنع
°مالسإلانيديفلوخدلانود

A
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لوالالصفلاةمتاخ

-:ةيتآالاطاقنلاكصخليلصفلااذه
ةدراولاتاياورلاعيمجفىاعتهللاتايآةسارددنعةيمالسإلاةمألامولعقيبطتريسفتلاملعسسأنم

ەدامو«هبذأجهنلاهيأامفهةمألاجاهتمىلعضرعتنأدبالةباحصلانعوهيلوسرلاي
.یاعتهللاباتكريسفتيفهركذحصيالجهنللا

؛تایاورنماهانعميفءاجامو«(يتمأنمرئابكلالهأليتعافش)ةياورىلعجهنملاقبطيامنيح٠
عساولاةفرعملاناديميفاهلنزوالتاياورلاكلتنأءرملاكرديس

مهنعوفعلاركذبتءاجيتلاتاياورلاوءاهلساسأالةركفرانلانولخديالدقرئابكلاباحصأنوك۰

.ثحبلاجهنميفاهلنزوالةمايقلاتاصرعيف

رارصإالااهببسباوأرمتساوةمألاهذهنمداسفلالهأاهيلإنكر‹يتمأنمرئابكلالهأليتعافش)ةياور٠
بسح-لدبتنألجألبونذلانمراثكإلايفلسرتسانمداسفلالهأنمو.بونذلارئابكىلع

.ةريثكتانسحب-ةفرحنملامهتاروصت

نلوهلامعأىلعبساحمناسنإلانأةحيحصتاياورو‹ىاعتهللاباتكنمةريثكتايآانلتنيبدقل٠
.ةمايقلامويمهنععفادينم-اهيلعنيرصماوتاماذإ-ةريبكلابونذلالهأدجي

نمومهدقتعمتابْثإيف(ةفلاخملاموهفم)ىلعةريبكلابونذلالهألةعافشلابنولئاقلادمتعادقل٠

.هقفوأدقتعمهيلعسسويالف؛ةفيعضهتلالد(ةفلاخملاموهفم)نأةمألاروهمجدنعمولعملا

لهألةعافشلادبلوقينممءاملعلانمريثكاهدردقوءاهلساسأالف(هديعوهللافالخا)ةركفامأ٠
.یئابكلا

لكوءنيملسمادنعةديقعلارداصميفليلداهلسيلةبوتريغنمةاصعلابونذةرفغملامتحاةركف٠
هيلعريسييذلاحلاصلاكلسملانيبطبرتهييمركلاهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكيفةدراولاةلدألا
.ةمايقلاموياهليصحتلناسنإلاىعسييتلاةرفغملانيبو-بونذلانمةبوتلاعم-ناسنألا

ءاديعووادعومثنأبناسنإلارعش اذإف؛كولسلانيسحتيفلاعفرثأاهلديعولاودعولاذافنإةديقعو»0

ناكهسفنقامعأنمكلذبرعشاذإءةمايقلاموياهبىزاجيفهلامعأىلعبساحينأنمدبالهنأو

نامإلاوءاجرلاببوحصللهللاباوثبنامإلانإفهرشلاباتتجاوريخلالعفىلعهلاتعابروعشلااذه

٠٠۷ريخلاىلإهناعفديورشلانعناسنإلانارجزيفوخاببوحصللاهللاباقعب

.بونذلافارتقيفلاسرتسالامدعوةرفغملابابسأبذخألاىلإنوعديةيمالسإلاةمالاءاملع
نممهةرفغملامهلهللاءاشنيذلاوءةرفغملابلطةاصعلاىلعبجوأوةبوتلاباوبأحتفىلاعتهللا٠

.ةقداصةصلخمسفنبحوصتلاةبوتلاباوبأعرقولضفتلاومركتلااذهلباجتسا

ىلإرارفلاىلإرشبلانمنيفلكملاعيمجوعدتةيهلإلاةلادعلانأنايبهيفثحبلااذهنملوألالصفلا٠
:ةلاحمالاهلخادللابذايعلاورانلابحجوتسانمف؛بونذلارشنمهللا

.(رانلانمجورخلاةركفدبنولئاقلااهيلعدنتسايتلالاوقألاوتاياورلالاحنايبهيفيناثلالصفلا٠

.رانلايفرئابكلالهأدولخبنيلئاقلاةلدأركذهيفثحبلااذهنمثلاثلالصفلا٠

7
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ةاماعسن

:كيهمت
۴Fوصنةيوتريغنمةريبكبونذبةمايقلاموياوتأنيذلابونذلاباحصأنأانفرعلوألالصفلايفق

ح ةعافشلابمعويتلاتاياورلاو.امیفشمهلاودجينل يايلاقالتاورمهيوتذنعزواجايو

.رشبلانمًادحأيباحياليذلا

اهودوايرباتاويفلولوتانورفسسانس

-ا

روا0

1
۱۷(

رىنىلقااورقريت0

الإضْرَألاَوُتاَواَمّسلاتاداماهينيدلاَخ*قيهَّشَوريفراًهيفمهلرانلايفقوفمَنيذلاامفلل0

تاَواَمسلاتااماهينيدلاخةتيفقودعميذلااأو*ديرالافكترنإكبَراغا

)١'ادوه)ر4ذودريعءاطُعكبَرءاامالإضْرألاَو

تاراپناسمُهنمَوصفمُهنمَوهفتمطمُهْنمفاقدابعنماًيَفطِضايداباكااروم0

اولولوبهذنمَرواَسُأنماَهيفنوحاَهَنولحدندعتانج*ريبكْلالَصَفلاوُكلذهللانب

رادالَحأيذلا*روکشدواباتعبعيدافدنولاَرخامهو

٢۳-۲رطافر.€ْبوُلاَهيفانسَعالَوبصاهيفاسالهلصنمةا

(۱هطر.4ًاملظلمحْنَمباخذَقَولل۰

(^7ماعنألار.َنوُدَتْهُممهونالاْمُهَلكعلوأملظبمْمُهَناَعِاوسيمواوُمآَنيذلال٠

0"نامقل›.ْميظَعملطكَرّشلاَنِإهللايكرشاليبايهّظعيَوُمَوهنبالُناَمْفََلاَفِإَو>۰
(°ىحضلا.4ىَضْرَفكبَركيطُيفْوَسلَو0

(۷٠نونمؤملار.دوُناطانفانذُعنِاهناجرابر.

(۲*ماعنألار.َوُرفَيواكاممُهْنَعلصَومهسىلعاوُيَذَكفكرظنا۰

NVRَراتلالختنمكنانب0

اَماَقُمَوارسمْتءاَساَهَِإ*امارناكاَهاَذَعَنِإمََهَجَباَذَعاتعفرصاابرَنوُلوُعََييذَلاَو۰

)م°1ناقرفلا)$

‹`"ىلعألا4ىيالَوايفتوالمث7

-١ابنلا).4ايامنيغاطلل*ادامتناكمَنَهَجنإ»
0دالاد.4قباعواميراكاوالناوجْرْخَينأودير٠

.ةمتاخوماسقأةينامثيفلصفلااذهءاجو
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(7۹ءارسإلا)$ادومحاماقمكيركثيناىسعكلةلفانهبدجهتف

ماقملاكلذينعميفليوأتلالهأفلتخا»:ةعيركلاةيآلاهذهلهريسفتدنعيربطلامامإلالاق
ةمايقلامويملسوهيلعهللاىلصهموقيوهيذلاماقملاوهكلذ:ملعلالهأرثكألاقف؛دومحملا

.۷"«مويلاكلذةدشنمهيفمهامميظعنممهبرمهحيريلسانللةعافشلل

-:لاوقأةعبرأىلعدومحلملاماقمايففلتخا»:ًاضيأيبطرقلامامإلاهلاقريسفتلااذهو

.'°*«...ةمايقلامويسانللةعافشلااهحصأوهو:لوألا

مهيلعءايبنألاهعفادتييذلاةعافشلاأوهدومحلاماقمانأتبثاذإ:ةعبارلا»:رخآعضوميفلاقو
لخجعيلفقوملالهألةعافشلاهذهعفشيفملسوهيلعهللاىلصدمحمانينىلإرمألايهتنيىتحمالسلا
ديسانار:لاقكلذلجألو'مسوهيلعهللاىلصهبةصاخلايهومهفقوملوهنماوحاريومهباسح

۷۰۸««رخفالومدادلو

.نيرسفملانممهريغدنعو"يسولألاو؛يناكوشلادنعريسفتلاذهسفنءاجو
نعةحيحصلاتاياورلابديؤمحيحصلوقملعلالهأرثكأىلإيربطلامامإلاهبسنيذلالوقلااذه
.نيعباتلاوةباحصلانعوععلوسرلا

عهللالوسراهبصتخاةماركلكلمشيثيحبهقالطإىلعدومحملاماقمالعجنمءاملعلانمو
بلجیاملكيفقلطموهوهيفمئاقلادمحييأ(اًدوُمحتاماَقَم::هلوق)):رجحنباظفاحلالاقدقف

.«تاماركلاعاونأنمدمحلا

  

باوبأحتفوءةماعفقوملالهألةعافشلاب(دومحملاماقما)ىنعمتبثتتاياور#
.ةصاخةنجلالهألةنجلا

(دومحللاماقمارريسفتاهيفامّرمعنبايباحصلاىلإةبوسنمةياورهريغويراخبلامامإلاجرخأ۰
.اهلهألةنجلاباويأحاتفتسالجألوقلخلانيبءاضقلالجألةعافشلاب

يضَررمعنباتعمس:لاقيلعنبمدآنعصّوخألاوأانثئدحَنابأنبليعامسإانئلح:يراخبلامامإلالاق
يهتنتیتح«ْمُفشانافاي:نولوقي.اهّيبنعَةمألكءاثُجةمايقلاموينوريصُيسالانإ»:لوقيامهنعهللا
:««دومحلالاللععويكلذفلسوهيلعهللاىلصيلالإةعافشلا
.""يئاسنلاو‹'٠"يراخبلاةياورلاهذهجرخأ

انیبف.نُذَألافعنُقّرعلاعليىتحةمايقلامويوندتسمشلانإلاقو»:ًاضيأيراخبلامامإلالاقو٠
ثيللاينثدح:هللادبعدازو.(ملسوهيلعهللاىلصدّمحعمت«یسوع.مُداباواغتساكلذكمه
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هلالعبذموپاخبابىتحينسفللابیفعرفحيايت

هللادبعنعدشارنبنامعنلانعٌبيهواْثَذحىلعُملاقو.(مهلكعمجلالهأهّدمحُيادومحاماقَ

يفملسوهيلعهللاىلصيبنلانعامهنعهللايضرَرمعنياغمسٌةرَمحنعّيرهَرلايخأملسمنب
.€ةلأسملا

٠۷”يربطلامامإلاو‹"'؛يراخبلامامإلاةياورلاهذهجرخأ

يبأقيرطنمةوبنلاماقمىلإةعوفرم"'"يراخبلامامإالادنعىرخأةياوررمعنباةياوروحنءاجو٠

.تةريره
ماقما›ريسفتاهيفيسرافلاناملسيباحصلاىلإةبوسنمةياور"'*يناربطلاو«'٠"ةبيشيبأنبادنعءاجو۰

.رانلانمجورخاوةاصعللركذاهيفسيلورشحلافقوميفٍهََتلوسرلاةعافشب(دومحللا
(دومحملاماقملا›ريسفتاهيفويرصبلانسحلاىلإةبوسنمدنسلاةحيحص"'ةياوريربطلادنعءاجو٠

.منهجراننمجورخلاةياورلاكلتيفركذيملو‹«ةمايقلامويةعافشلاماقم»ب

نسحلاو«يسرافلاناملسو«ةريرهيبأو«رمعنياقيرطنمتءاجيتلاةحيحصلاتاياورلاهذهف

يذلافقوملاكلذوههَدمحمهلوسرللجوزعهللاهبهيسيذلادومحللاماقمانأبةحيرصمكت يرصبلا

كلذو‹نمحرلادوفولنانجلاباوبأحتفتسهبيذلافقوملاكلذوءةمايقلامويةدشنينموملانعهبيلجنتس

.ةفاكقئالخلاىلعباسحلاضرعهبًادبيسيذلافقوملا

كهللادبعنبرباجنعنيحيحصلاىففهاجرخأاب«لوقلااذهلدهشتسيو»:ريثكنبامامإلالاق٠
ترصن:يلبقءايبنألانمدحأنهطعيملًاسمختيطعأ»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاق
.يلبقدحأللمتمومئاتتلايلتلحأوءأروهطوادجسمضرألايلتلعجوءرهشةريسمبعلب

۷"*««ةماعسانلاىلإتتشعبو«هموقىلإثعبييبنلاناکوءةعافشلاتيطعأو

(:هلوقيفيتلاةسماخلايهو«هلةصاخفباسحلاليجعتيفدمحمةعافشامأو»:ةيطعنبالاقو
.»...نينموملاةحارإاهنمدصقلاو«سانللةماعيهو‹ةعافشلاتيطعأو

كحألكاهلانيالواهيلإلصوياليتلاةيلاغلاةيلاعلارادلااهنإفءةنجلاامأو»:يدعسلاخيشلالاقو۰
يلعءءاعفشلامركأدنعةعافشلاهلوخدلنوجاتحيف؛كلذعموءاهيلإةلصوملالئاسولابىتأْنَمالإ

؛عفشيىتحملسوهيلعهللاىلصدمحمهللاىلإنوعفشتسيلب.اهيلإاولصوامدرجع.مهلحتفتملف
.۷۲۲«ىاعتهللاهعفشيف

درفنييذلادومحللاماقلاوىمظعلاةعافشلانعثيدحعساتلالصفلاو»:رقشألارمعروتكدلالاقو٠

لصفيف«‹رشحملالاوهأنمهيفمهامدابعلاصلخيلهبردنععفشيثيح«رشبلانيبنمهكهتلوسرلاهب

.٨٠«رانلاىلإرانلالهأوةنجلاىلإةنحجلالهأقاسيمت‹فابعلانيبهللا

حلاصلافلسلالاوسضيفتسملالقنلابفرعو:ضايعيضاقلالاق:ةسماخا»:يبطرقلامامإلالاقو٠

لاستنأهركيهنإ:لاقنملوقلتفتليالاذهىلعوءاهيفمهتبغروملسوهيلعهللاىلصّيبنلاةعافشل
انمدقامكنوكتدقاهنإف«نيبنذمللالإنوكتالاهنأل؛ملسوهيلعهللاىلصّيبنلاةعافشكقزرينأهللا

هلمعبدتعمريغوفعلاىلإجاتحمريصقتلابفرتعملقاعلكمث.تاجردلاةدايزوباسحلافيفختل

بونذّلاباحصألاهنأل؛ةمحرلاوةرفغمابوعديالألئاقلااذهمزايو«نيكلاهلانمنوكينأقفشم
نأهللادبعنبرباجنعيراخبلاىور.فلخلاوفلسلاءاعدنمفرعامفالخهلكاذهوءاضيأ
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ةالصلاوةماتلاةوعدلاهذهبرمهللاءادنلاعمسينيحلاقنم»:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

هلتلحهتدعويذلاادومحمامامهثعباوةليضفلاوةليسولاملسوهيلعهللاىلصادمحمتآةمئاقلا

٤ ««ةمايقلاموييتعافش

الو»-:لاقيذلايواضرقلافسويروتكدلااهركذيتلاةركفلاححصتاهانلقنيتلالاوقألاهذهف

‹نيبنذملاوةاصعلااوسيلو‹نيبئاتلاونيعيطملانمهدابعنمنوحاصلامهاهنإهللامهاضترانيذلانإ:لاقي

عيضنمرصقملاوهةعافشلاىلإجاتحييذلااإءةعافشىلإنوجاتحيالنوحلاصلاءالؤه:لوقنانأل
ىلإهمامضناوهناعإببسبةلمجلايفهللاهاضترانمموهو«تامرحملاضعببكتراوأ‹تابجاولاضعب

.۷۲*«هافطصلملاةمألا

ىوساهرقيليلديأاهلسيلوءةحيحصلاتاياورلااهفسنتيواضرقلاروتكدلااهلاقىتلاةركفلاهذهف

.يملعلاقيقحتلادنعةميقالواهلنزوالةفيعضتاياور

.راتلانممهجارخاإونيملسملاةاصعلةعافشلاب(دومحملاماقملا)رسفتتاياور

ةفيعضلاتاياورلاهركذبتلفكتدقفمنهجراننمنيملسم|ةاصعجارخإب(دومحملاماقملا)ريسفتامأو

.روصنملايمالسإلاجهنملانيدايميفاهلنزواليتلا

سانلارورمركذاهيفوكدوعسمنبهللادبعىلإةبوسنمةفيعضةياور'""يربطلامامإلادنعءاج٠
مالسلاوةالصلالضفأمهيلعوهيلعلوسرلاىلعلسرلامدقتاهيفوءةعافشلاضرأىلإطارصلاىلع
تاياورلااهتركذىتلاثادحألالسلستفلاخياذهو«مهرخأهِيَوهنوكيثيحةعافشلايف
.ةحيحصلا

يناربطلاو‹"""يسلايطلاو«"۸ةبیشيبأنباو‹""”يئاسلنلاةياورلاهذهجرخأو

.دوهمنبلدبعياحصلانعيورارعايبلبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذه

هيلعهنأفورعملاوامارمکینموتةاعاقشلادوفنانعهحليكنلهنس

اهيفو'"فيضيوماةعيرطنميردنديسيألإيوم“لوريدرمسلرو0

زبنيبوهتيراوحاهيفوكللادبعنبباجيباحصلاىلإةيوستمةياورملسممامإلادنعءاجو۰
.ريقفلا

س:۷۳ملسممامإالالاق

:ِلاَاقبويايبانبدمحمينيمصاعوُانننېدنبلضخ.رعاشلانبجاجحانثدحو»

نأدیرددَعيودةباصعيفاًنحَرَحَ.جراوخلايأرنميارينقعقنك:لاقريقفلاديريينئدح

.ةيراَسلإسلاح.مولاتديهلادبعنرباباذةنيداىلعنرم:لاق.سانلاىلعجوختم.جخن

؟نوُتدحتيذلااذهامهللالوُسَرَبحاَصا۰4لُتلَقَفلاق.نييمَنهجلاركقوهاذ:لاق.هللالوُسَرْنَع

اهماوُجرحَينأاوُارأاملك1:ةيآلانارمعلاذةتيرْخادققالالخذُتنَمكنف:لوُقيهللا

له:لاق.ْمَعَ:تلق؟َناَرَقلاارمأ:لاَقُف:لاق؟نولوقَتيذلااذهامف(٠:ةيآلاةدجسلا)هاَهيفاوذديعأ

MOQMRMMREGAERERRMEEAD A)
ا

e N e
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يذلاُدوُمْحلادَمَحْماَقَمه۰َلاقمعن::ُبلَق؟يفهللاعبييذلاينعَيرالسلاهيلَعدمكماقَعتغمسم

ظمأنوكأالنأفاح:لاق.هيلَعسالاَرَمَوطارَصلاعضوتعمت:لاق.جرخينمهبهللاجرح

ْمُهَناكَنوُجْرخيَفينعيلاق.اَهيفاوئوكينأدعبراقلانمتوجموقنأمعزدقهاريَع:لاق.كاذ

اعرف.سيطاَرقلاهناكَنوُجْرَحَيف.هيفَنولسَْعَيفةنحلاراهاْنمارهَنولخدَيَفلاق.مساَمَسلاَناَديع

امكوأدحاولحجرريعامجرحامهللاوالقءاعَجَرَف؟هللالوُسَرىلعبذكَيَعْيَشلانورمو:اَنَ
.«مَعوبالاق

-؛ةياورلاهذهلوحةيتألاتاظحأاللاضرعن

تاياورلاهفلاختريسفتاذهومنهجنمسانلاجارخإوه(دومحملاماقملا)نأركذتةياورلاهذه١
ةيادبيفروكذموهامكرشحملامويىمظعلاةعافشلاب(دومحلملاماقما»ترسفيتلاةحيحصلاىرخألا

.مسقلااذه

ىلعینبیاموءةمالاوعامجألاهفلاخيدحاوبذخألانمىلوأعامجأإلاناقفاوينيدنسىلعءانبلاو»

هيلعزوجيام؛دحاولالقنلطبأوةعامحلاةياوربذخأالاقلا

بشروتعالتورالسمكملناكل«نوفلاخيمكةباحصلائاسويلعوامتعرمعر

.٦۷۳هيلعهعمعمجيموهيففلوخاذإةجحبسيلةباحصلانمدحاولالوقو»:لاقيذلا

نعريقفلاديزيةيةياورلانتسارددنعيبطرقلامامإلااهركذيتلاةيجهنملاةدعاقلاهذهانْمكَحاذإنحنو

ناملسوةريرهيبأورمعنباقيرطنمتءاجيتلاةياورلافلاختديزيةياوردجاننإفهللادبعنيرياج

هيلإتراشأيذلاىنعملاىلعءاملعلاروهمجدمتعادقو.(دومحلملاماقماريسفتيفمّيسرافلا

ةياوردامتعاانليغبنيالاذهل.نورسفملاكلذبحرصامكيسرافلاناملسوةريرهيبأورمعنباةياور

.ةكيركلاةيآلاهذهريسفتيفهللادبعنبرباجنعديزي

ذَقتىك:لاقرمَقْفلاديريينل»:هصناماهيفءاجدقف.ةيركفلاتاضقانتلالمحتةياورلاهذه=١
.«سالاىلَعجرمث.ُجحَتنأدينددَعيودةباصعيفاجرح.جراوخلايأَرنمييأَرينفْعُش

رانيفدولخلاباهلعافهللادعوتةعرجمالسإلانازيميفربتعيقرطللًاعطقوًالتقسانلاىلعجورخلاف
.رشبلااذههمكحيفهناحبسرشتسيملوضرألاوتاوامسلابرمكحوهاذهو"منهج

سفنيفءاجاماججأتاهديزيءجحلاكسانمءادأدعيسانلاىلعجورخلايفهتبغرويوارلاةينو
.«اًهيِفاونوكينأدعراّنلانمَنوُجْرْخَيموقنأ»:ةياورلا

امنيح-هيلوسرلاثيداحأنمحيحصلاومركلانآرقلااهبءاجيتلا-راتلايفةاصعلادولخةديقعف

جورخلاةركفنكلو«دابعلاودالبلايفداسفإلاهسفنهللوستنملكعدرتسفنلاقامعأيفلغلغتت
يفنيعتارلاومهضارعأيفنيحراسلاوسانلاءامديفنيحباسلالعجترئابكلالهألةعافشلاورانلانم

رانلانممهجارخإبدعووةعافشلابمهلدعوكانهوكلذنوكيالم(مهداسفنعنووعريالمهار

ةعافشلانبمائونمكانهسیلوءلاداسفضرألايفيعسلاودولخلاهديقعنابقافونمكانهسيل
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ادنميالرماهوضرألايفداسايةايودرادعيهلتىمد

.متيالرمأاذهوضرألايفداسفلاراكنإنيبو(رانلانمجورخلاةركف)نيبتطلخو

مهلاومآونيملسملاءامدنملينلايه-باتكلانمريثكلوقعيفتخسريتلا-جراوخلاةركفو-۳

اهناصيتلاتامرحلاكهتنانمءازجفينحلاعرشلانيبدقو«مالسإلاهبراحًادبماذهومهضارعأو

.خيراتلاربعنيدسفملامامأفقووهمواقوركفلااذهبنجتنمديعسلاف.مالسإلا
تاياوراهبتءاجوةينآرقةديقعيهفرانلايفةمألاهذهنمرئابكلاباحصأدولخةديقعامأو

اهبحاصىلعةرهطملاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلابكسمتنمديعسلافءَلوسرلانعةحيحص

.مالسلاوةالصلالضفأ

مهفيفيجهنمًأطخوهجراوخلاةركفنيبو(رانلايفنيملسملاةاصعدولخةديقع)نيبطبرلاو-1

مهدوقتاهنإفرشبلانايكنمتنكمتاذإةينآرقلاةديقعلاهذهنأل«سانلاةايحيفاهرثأوئدابملاميلاعت
هللانمةرفغملاوةبوتلابلطىلإمهوعدتو؛شحاوفلافارتقانعمهدرتومالسإلاميلاعتقيبطتىلإ

.بونذلارئابكنمةريبكمهدحأفرتقةااماذإىلاعت

يخيراتلادعبلاهبذكيججراوخلاةركفنيبو(رانلايفنيملسملاةاصعدولخةديقع)نيبطبرلاو٥

هدیقعاهتتحنةئيضمانادحأهنيبحجىلعخيراتلالجسدقلو.'"^ةديقعلاهذهلحيحصلاييراضحلا

ةريصبوىدهىلعةينآرقلاةديقعلاهذهباحصأناكفمنهجرانيفدلاخلاىلاعتهللاباذعنمفوخلا

.مهتايحراوطألكيفةماقتساو

هنودصيالوهنوطبضيالركسعبنادلبلاويحاونلاىلإجورخلامدعرانلايفدولخلاةديقع)ميلاعتنمف
كراشملسمشيجنملامذخؤويالنأةديقعلاهذهباحصأةمئأميلاعتنموء"""داسفلاوملظلانع

ةليقلالهأنمرابجنعرثؤملاايأتلأسو»:(تاباوجلاوريسلارباتكيفءاجدقفكرشمبراحمهيف
نممهلرابجلاعماوراسنيذلانيكرشملانإ:لاقف«نيكرشملانمموقهعمراسونيملسملاىلعايغابجرخ

ةلبقلالهأةلزنع.هعمنوكرشملاناكةلبقلالهأنممهمامإناكاذإةلبقلالهأنمةاغبلاةمرحكةمرحلا
.٠٠۷«مهيرارذىبستالومهلاومأمنغتال

.ىلاعتهللاديعونمفوخلاسرغمدعرانلانمجورخلاورئابكلالهألةعافشلاةركفنأشنمو
.دابعلانيبودالبلايفداسفإلاوملظلاونايغطلانوكييرشبلانايكلاىلعةركفلاهذهةنميهردقبف

انؤاملعلاق»:1(ةركذتلاباتكريفيبطرقلامامإلاهلاقاماهنمركذنةريثكةيخيراتلاههاوشأاو

هنکلهتافونونالفومهمکلتلقتنشو:لوقيهارتاليزلرثلاهنعثدحينمىلع

هلالوسرتیبلهآلقرممهنعرصدققهةيمأينبكولمثادحأنممهتلزنملزنتنمودايز

«حاجحلانعردصامفاحريغوءاهريغوةكعوةنيدملابراصتألاونيرجاهلارایخلتقو؛مهيبسو

اوكفسف«قوقعلاونلاخلابتاوهتلأيتعيلةواولايأويلمبوكلر

مهنعلاوحابتساومهفرشومهلضفاودحجومهرايداويرخومهراغصاورساومهءاسناوبسومهعامد

اوفقواذإمهتلجخاوف«هتينمأوهدوصقمضيقنبهولباقوهتيصويفهعهعهللالوسراوفلاخفمهمتشو
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.ملعأهللاو؛مهيلعنوضرعيمويمهتحيضفاوو«هيدينيب

لآدضةيمأينبدونجاهبماقةلؤمًاثادحأ-ةريثكعضاوميفو-كلذكيبطرقلامامإلاركذو
.'*"ةملسملاتاعمتجملاوةباحصلاوُهََِعهللالوسر

ئدابمنم(رانلايفدولخلاةديقع)هبرمأتامعقاوعمقفتتال-انهاهانركذيتلا-ريقفلاديزيةياورف
عفرباهعابتأرمأتوضرألايفداسفلابراحت«رانلايفدولخاةديقع)نأل؛ةايحلاهذهيفءرملااهبشيعي

.ىلاعتهللادابعنعداسفلاوملظلا

ماقملاريسفتيفمهريغوةباحصلانمءاملعلاروهمجهذهريقفلاديزيةياورتفلاخدقل:راصتخابو

يأاهلسيلو(رانلانمجورخلاةركفربقوصللامامتةقيصليهةيخيراتعئاقوىلإتراشأو«دومحللا

ةيمالسإلاةمألاركفعقاونعدعبلالكةديعبةياورلاهذهنوكتاذهبو.(رانلايفدولخلاةديقعرببسن
.خيراتلاوةيبرتلاوريسفتلالاحميف

يذلاةحيحصلاتاياورلاهتديأاموه(دومحملاماقملارلحيحصلاريسفتلانأملعنقبساملكنمف

,Aوهكلذملهارکالافد(لاقتیسمالالهاراكألإيريمامإلابسن

.**"«مويلاكلذ

.لداعلامالسإلانازيمىفهلةميقالفريسفتلااذهادعامو

يناثلامسقلا

1و

س4جاهلا
.تايالاهذههيلعلدتيذلاىنعملالوحمهفالخ(رانلانمجورخلاةركفربنولئاقلانورسفملاركذدقل

يفةدراولاةينارقلاتاملكلليوغللاىنعملاةءارقبو«؛ثيدحلاءاملعونيرسفملادنعةدراولاتاياورلاعبتتبو

فرعنساهدعبيتلاتايآلاواهلبقيتلاتايآلاوتايآلاهذهانلاهروصتيتلادهاشملاضرعبوءةيالاهذه
.ةيركلاتايآلاهذهلحيحصلاىنعملاىاعتهللانذإب

مث‹"'؛«عضوملااذهيفهللاهركذيذلادورولاىنعميفملعلالهأفلتخاو»:يربطلامامإلالاق
-:تایاورنماهانعميفءاجامولاوقألاركذ
مامإالادروأمث‹"٠*«نينمؤملانودرافكلاىنعهنكلوء؛لوخدلاوه:دورولالب:نورخآلاقو»°

.يأرلااذهدييأتل*"نيتياوريربطلا
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رفاكلادوروو«رورملانماوملادورونأريغ«رفاكونمملكلماعدورولالب:نورخآلاقو»+
.يأرلااذهديأتلةفيعض۷**ةياوريربطلامامإلادروأمت«"٠"«لوخدلا

يربطلامامإلادروأمث«"«ضرموىّمحنماينالايفهبيصيامنمؤملادورو:نورخآلاقو»+
.عضوملااذهيفنيتفيعض۷*'نيتياور

ءاهدورو:ليقفدورولاينعميففلتخاو«:لاقثيح«يربطلامامإلالاوقأوحنيدعسلاخيشلاركذو

.نيقتملهللايجنيدعبمثدحألكنمجاعزتالالصحيىتح«مهلكقئالخللاهروضح

.امالسوادربنینموملاىلعنوكتفءاهروضحواهلوخدءاهدورو:لیقو
مهنمف؛مهلامعأردقىلعسانلارميف«منهجنتمىلعوهيذلاءطارصلاىلعرورملاوهتورولا:ليقو

اا؛یعسينممهنمو؛باكرلاديواجأكو«ليخلاديواجأكو«حيرلاكورصبلاحملكرينم
:لاقاذهلو«ءاوقتبسحبلك«رانلايفىقليففطخينممهتموءافحزفحزينممهموءايشم

مالاورفكلابمهسفنأنيلظلُارُذَنَوْروظحملابانتجاورومأملالعفبىلاعتهللااوفانيذْلايج
مهبتعطقتو؛باذعلامهيلعقحو‹تولخلامهلبجومهرفكومهملظببسباذهوهايجاهيفإل

.۷*۱(بابسألا

نباوء‹"*”يناكوشلاو‹"*"يطيقنشلادنعكلذكيدعسلاو«يربطلااهركذيتلالاوقألاهذهتءاجو
.مهريغو٢۷رجحنباو٠٢۷ربلادبع

‹طارصلاىلعقئالخلارورع.نيلئاقلاتاياوراهيفشقاننرصانعةعبسيفمسقلااذهةدامضرعنو

امبسحروبقلانممهجورخدعبةمايقلامويسانلادهاشمنمًابناجركذنو«رانلانمةاصعلاجورخو

موي-هللابذايعلاوقئالخلاىلإهللانايتإنعثدحتتيتلاةياورلاركذنوءةعركلاتايآلاهذههيلإدشرت
ةفاكقلخلاىلعاهبىلاعتهللانهييتلاىمظعلاةعافشلاةياورضرعنو«سانلااهركنتسيةروصيفةمايقلا

يتلاةياورلالاحركذنوءلداعلانازيملايف(نييمنهجلا)ةياورلاحنيبنوءةمايقلامويةصاخنينمؤوملاو

.(ةتامإمهتامأفمهبونذبرانلامهتباصأموقنكلو):اهيفءاج

(رانلانمةاصعلاجورخ)بنولئاقلااهركذتاياور:لوألارصنتعلا#

هذهلتيطعأيتلايناعملانأدحجنانهدورولاةملكلوحءاملعلااهرطسيتلا-فالخلامقاومنمف
نازيميفًادبأاهلةميقالةلطابتاياورىلعتئشنأامنإ-(رانلانمجورخلاةركف)مدختيكکل-ةملكلا
تاياورلاكلتةيحالصمدعانلرهظي؛ليدعتلاوحرجلاملعةصاخو«ثيدحلامولعليلمعلاقيبطتلابو.قحلا
.هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاىاعتهللاباتكلةرسفمنوكتنأللهأبتسيلاهنأو

نأىلعتلددق«:لاقثيح«هريسفتيفاهيلعدمتعاوتاياورلاكلتليطيقنشلاخيشلاراشأدقلو
نآرقلايفامميمجنأنمامّسابعنباهركذاموه-لوألا:ةلدأ-لوخدلاهانعمةيآلايفدورولا

نآرقلاهبرسفيامريخو؛كلذكعازتلالحمنأىلعكلذلدف؛عازتلالحمريغاهلوخدهانعمرانلادورونم
(دورولا)ريسفتتددحيتلاوثيدحلاوريسفتلابتكيفةدراولاتاياورلاىلإراشأمث«"٠٠»...نآرقلا

.لوخدلاب

:لاقثيحءانهيطيقنشلااهيلإراشأيتلاتاياورلابدتعيالروشاعنباةمالعلادحنرخآبناجنمو
يفدمحأهاوراممفعضلاةيترمنعجرختالثيداحأنيلمحملانيذهيفريثكنباويربطلاىورو»
:لاقيذمرتلاىسيعوبأهاورامبابلايفامحصأو.«لوصألارداون»يفيذمرتلاٌميكحلاو(هدنسم)»
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نایکفاعضإهنأشنماملکلصأتسنیتحقحلانازيمىلعتایاورنمدروامضرعنماذإدبالف

.لجوزعانبرباتكسردننحنوفالخلابابسأنعدعتبنىتحوءةمألاهذه

سابعنباىلإهبوسنمتاياور
نعةنييعنباانربخأ:لاق«قازرلادبعانربخأ:لاق«ىيحينبنسحلاانثدح»:"**يربطلامامإلالاق

لاقو«لوخدلا:دورولا:سابعنيالاقف«قرزألانبعفانمصاخيسابعنياعمسنمينربخأ:لاقورمع
مأوهدوروأ4َنوُدراَواَهْلممنَهَجبصحهللانودْنمنودعامَومكنِإل:سابعنباارقفءال:عفان
تنأوانأامأ؟المأوهدوروأ4دوُرْوَملادولَاسْئبَوَراَنلاْمُهَدَرْؤافةمايقلامويموقمُدَفَيلل:لاقو؟ال

.(عفانكحضف:لاق؛كييذكتباهنمكجرخمهللاىرأامو؟المأاهنمجرخنلهرظنافءاهلخدنسف

‹""يطويسلاو«*٦"يسولألاو‹"يناكوشلاو‹"٠”يطيقنشلاو٢۷ریثکنبااهبجتحاوةياورلاهذهركذ

."'"ةيطعنباو‹""'يوغبلاو

ورمعنيبلوهجملجردوجوبيسبكلذواهيفةجحالةفيعضلاةياورلاهذهانيلعاهتصقيتلاةياكحلاهذه
.يناعنصلامامهنبقازرلادبعنعدعجلانبىيحينبنسحلاةياورببسبكلذكو.سابعنباورانيدنب

يريمحلاعفاننبمامهنبقازرلادبع
يناسربلاوأقازرلادبعجيرجنبايفتبثأنمدمحألتلقيقشمدلاةعرزويألاق....٦۷رجحنبالاق
امدعبهنمعمسنمرصبلاحيحصوهونيتئاملالبققازرلادبعانأدمحأبنربخأًاضيألاقوقاززرلادبع:لاق

...ريكانمثيداحأهنعبتك«هرخابهنعبتكنملرظنهيفيئاسنلالاق...عامسلافيعضوهفهرصببهذ

...هنمقدصأيدقاولاوباذكلهنإوقازرلادبعىلإتمشحتدقل:ءاعنصنممدقاليربنعلاسابعلالاقو

.ثيدحلاقرسيًاباذكقازرلادبعناك:لاقكرابملانبديزنعيربنعلاسابعانّثدح:لاقهنأينايهرفلانع

.(...هنعثدحيالأعمجموهوالإانهاهنمرابكلاءالوهنمدحأجرخيمل:لاقديزنعو

نمعامسف؛نقلتیفنقليناکفهرمعرخآيفيمعهنألبنحنبدمحأركذ:حالصلانباورمعوبألاقو»

."٠«ءيشاليمعامدعبهنمعمس

اهيلعدامتعالاحصيالةياورلاهذهنأكردنقازرلادبعنأشيفدمحأمامإلالوقبانذخأاذإنحنو

ةيناثلانسزواجتينيذلايدبعلاطيشننبدعجلانبىيحينبنسحلاوهقازرلادبعنعيوارلانألكلذو
.قازرلادبعىلعريغتلاروهظدنعرمعلانمةرشع

ناك:لاقيذلا-كرابلانبديزمادقإوهنيتئاملاسأرلبققازرلادبعريغتىلعلدياممو

دمحمكلذدعبهتمزالموقازرلادبعنعاهيفىوريتلاهبتكقرحىلع-ثيدخلاقريباذكقازرلادبع
يتلاماوعألايفرظنلابو.۹٩۷ًابيرقته٠ماعيفناکروثنبدمحمتومنأملعلاعمذه.۷*روتنب

دقوھ۳٦۲ماعهتافوتناكذإ؛ابيرقته٠افساکنياناکهنآديبيحبنبنسااهشاع

ةنس٩۸شاع .ابیرقته۱۷۸ماعيفتناكهتدالونأكردناذهنمو«ةنس

نيملسملاتاقثهيلإلحردقوءريثكثيدحوفانصأمامهنبقازرلادبعلو...(:يدعنبالاقو

الامملئاضفلايفثيداحأىوردقو؛ميشتلاىلإهوبسنمهنأالإاسأبهئيدحباوريموهنعاوبتكومهتمئأو
مهريغبلاثميفهاورالو«ثيداحألاهذهلهتياورنمهبهومراممظعأاذهفتاقثلانمدحأاهيلعهقفاوي
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لئاضفيفثيداحأهنمقبسدقهنأالإهبسأبالهنأوجرافقدصلابابيفامأوءاذهيباتكيفهركذأملام

.'۷'«ريكانمنيرخابلاثمو«تيبلالهأ

"٦«هیفعیشتىلعهظفحنمثدحاذإءیطخينممناك...»:نابحنبالاقو

:فيعضرخآدنسبسابعنباعمقرزألانبعفانةصقاهيفىرخأةياورتءاجو
يبآنبءاطعنع؛جیرجنبانع«جاجحيت:لاق«نيسحلاانت:لاق‹مساقلاانثدح»:يربطلامامإلالاق

.ةياورلاركذمث."...:يرورخلادشاروبألاق:لاق«حابر

.سلدمايكملاجيرجنبزيزعلادبعنبكلمادبعةنعنعلبقنماهدورولةفيعضقيرطلاهذهنمةياورلاهذه
لاق.سيلدتلابهريغويئاسنلاهفصو«ثيدحلاريثك«تبثلاوملعلابروهشمزاجحلاهيقف»:رجحنيالاق
.""*«حورحبنمهعمساميفالإسلديالسيلدتلاحيبقهنإفجيرجنباسيلدتسيلدتلارش:ينطقرادلا

سابعنياىلإةبوستمىرخأةياورتءاجو

نعءهيبأنع«يبأيت::لاق«يمعين:لاقيباينٿ:لاقدعسنيدمحميئدح»::''*يربطلالاق

ْمكنمنوط:هلوق«سابعنيا عمستملأ«رجافلاوٌربلاينعي4اًيضْقَمامْنَحكبَرىلعناكاهُدراَوالإكنم
الاقو«&ُدوُرْوَملادزولاسيورالْمُمَكَرْؤأفةمايقلامويهْوَقدقي:نوعرفلىلاعتهللالوقىلإ

.«رداصبسیلو«ءالوخدرانلايفدورولاىمسففادومَنَهَجىلإنيمرجُملاقوسنو

."ریثکنبااهبجتحاوةياورلاهذهركذ
لاقءةيطعنبنسحنبدمحمنبدعسيبايٽٺدلاقدمحمنبدعسنبدمحم:يتالاکوهةياورلاهذهدنس

نبدعسنبةيطعهيبأنع«يفوعلاةيطعنبنسحيبأينلاق«يفوعلاةيطعنبنسحنبنيسحلايمعيث
..سابعنبانعيفوعلاةدانج

:ءافعضلانمةلسلسةياورلاهذهدنسيف

.مالسإلاةمئأهتاياوربحرفيالسلدمفيعضنسحلاوبأوكلايسيقلايلدجلايوعلاةدانجنبدعسنبةيطع

من«ثیدحلافيعضوه:لاقفيفوعلاةيطعركذودمحألاق:جاجحلانبملسملاق»:۷۷۷رجحنبالاق

ءدلیعسوبألاق:لوقيفديعسييأبهينكيناكوريسفتلانعهلأسيويبلكلايتايناكةيطعنأينغلب:لاق

ةرضنوبأوهثيدحبتكيفيعض:متاحويألاقو«نيل:ةعرزوبألاقو...ةيطعثيدحفعضيميشهناكو

نأدعبعءافعضلا)يفنابحنبالاقو...فيعض:يئاسنلالاقو«لئام:يناجزوجلالاقوءهنميلإبحأ
يبلكلاسلاجيلعجتاماملفثيداحأديعسيبأنمعمس:لاقفبرغتسمظفلبيبلكلاعمهتصقىككح
يوريوديعسابأهانكوهظفحيفاذكملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:يبلكلالاقاذإفهتفصبرضحي
داراانإويردخلاديعسابأديريهنأنومهوتيفديعسوبأينثدح:لوقيفاذهبكثدحنم:هلليقاذإفنع

.«ةجحبسيل:يجاسلالاقو...هيلعدمتعييذلابسيل:دوادوبألاقو...يبلكلا

.'"*حيبقلاسيلدتلابروهشمظفحلافيعضفورعميعبات»:ًاضيأرجحنبالاقو

:وعلادعسنبةيطعنبنسح
..ةيقنبتسيلهثيداحأ:(تاقثلاريفنابحنبالاقو.ثيدحلافيعض:متاحوبألاق»:رجحنبالاق
کیم:دازوءافعضلاريفنابحنباهخرأاذكو.('*۱)ةنستام:عناقنبالاقو.كاذبسيل:يراخبلالاقو

.'۷۹(اعمامهنموأنبانموأءهنمةيلبلايردأالف«ثيدحلا

RRAGARACAMARAGARRAREAMR C9
A ۸ e

WEY



A

. نول٣ e GURUVoCNMUUUaRE2Guid:O

 

:ڭيوعلاةيطعنبنسحنبنيسحلا

جاجتحالازوجيالءاهيلععباتيالءايشأىور:نابحنبالاقو.ایا

یدليهاود:يناجزوجلالاقو.ثيدحلافيعض:متاحوبألاقو...فيعض:يئاسنلالاقو...

.ءافعضلايفيليقعلاهركذو.ثيدحلايفافيعضناكوءأريثكاعامسعمسدعسنبالاق

سابعنباىلإةبوستمىرخأةياورتءاجو¥

؛دهاجمنع«؛جیرجنبانع؛جاجحيتٿ:لاقنيسحلاانت:لاقمساقلاانتدح)):يربطلامامإلالاق

١۷۸«اهلخدي:لاق4اهُدراَوالإمُكْنمْنِإَو:هلوقيف«سابعنبانع

YAY
سلادملاجيرجنباةنعنعببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

نادعمنبدلاخىلإبوسنميأر

دلاخنع«ناورميبانبراكبنع«ةيواعمنبناورمانث:لاقءةفرعنبنسحلاانثدح»:**"يربطلالاق
متررمدق:لاق؟رانلاىلعدورولاانبراندعيملأ:ةنجلااولخدامدعبةنجلالهألاق:لاق«نادعمنب

.(ةدماج:لاقوا«ناورميبانبراکبلاقءةيواعمنبناورملاقءةفرعنبالاق.ةدماخيهواهيلع

.'۸يسولألاو«"*؛ريثكنبااهبجتحاوةياورلاهذهركذ

يرازفلاثراحلانبةيواعمنبناورمدوجولكلذوهنعتبثيملنادعمنبدلاخىلإبوسنملايأرلااذه
.ةياورلاهذهدنسيف

يورياميفهفعضونيفورعملانعيورياميفةقن:هيبأنعينيدملانبيلعنبهللادبعلاقو»:رجحنبالاق

:يلجعلالاقو.ككسلانمخويشلاطقتليناك:ريمننبانعدينجلانبنيسحلانبيلعلاقو.نيلوهجملانع
وبألاقو.ءيشبسيلو‹هيفامهيففنيلوهجملانعثدحامو؛حيحصفنيفورعملانعثدحام«تبثءةقن

:دواديبنعيرجآلالاقو...نيلوهجملاخويشلانعهتياوررثكيو«هقدصنععفديال«قودص:متاح
.«سانلاىلعيمعيءامسألاريخيناورمناك:نيعمنبانعةمثيخيبأنبالاقو.ءامسألابلقيناك
.٣۸جردوبدنمعيوريهنکلءاملاعهبناک:يبهذلالاقو

ىلعهلرثعأليذلاناورميبأنبراكبنعاهيوريةيواعمنبناورمنأًاضيأةياورلاهذهفعضنيييامو
.ناعتسملاهللاو؛يدينيبيتلالاجرلابتكيفةمجرت

دلاخيبأىلإةبوسنمةياور#

نارمعوبأيئ::لاقزيزعلادبعنبموحرمانت:لاق‹ىنثملانبدمحمانثدح»:*^۷يربطلامامإلالاق

نِإَول:هللالوقكلذف:لاق؟اھلمتددعأاذامفءارانامويضرألانوكتا:لاقدلاخيبأنع؛ٍينوجلا

.«%ايناهيفنيملاظلاُرَذَنَواوَقَاَنيذَلايجيجننمثاًيضَقَمامْنَحكبَرىلَعناكاهُدراَوالإمكکنم

يبلاولادلاخوبأمرهوأزمرهوهنوكيدقوةياورلاهددحتلينوجلانارمعوبأهنعيورييذلادلاخوبأق
.رشحملامويضرألوهنمريذحتلااهيفلب«رانلانمجورخلاىنعماهيفسيلهذهةياورلاو«يفوكلا

رابحألابعكىلإبوستميأر#

نع«ليلسلاييبأنع«يريرجلانعءةيلعنياانث:لاق«ميهاربإنببوقعيينئدح»:يربطلامامإلالاق

يوتسيىتح«ةلاهإنتماهنأكسانللٌرانلاكسْمُ:بعکلاقفءرانلادورواورکذ:لاق«سیقنبمينغ

:لاق‹يباحصأيعدو‹كباحصأيكسمأنُا:دانماهيدانيمن؛مهرجافومهربقئالخلامادقأاهيلع
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لاقو:لاق..مهنادبأةيدننوتموملاجرخيوهدلوبلجرلانممهبملعأيهلوءاهليلولكبفّسْخُيف

هةعفَدلاهبعفدي«ناتبعشهلدومعمهنمدحاولكعمءةنسةريسماهتنزخنمنزاخلايبكتمنيبام::بعك

.«فلأةئامعبسرانلايفهبعرصيف
VA ةبيشيبأنباو‹«"“يربطلاةياورلاهذهجرخأ

.۷۹ریثکنباةياورلاهذهركذو

اهيلعينبينأدحألسيلو.نيملسملاناهذأىلإاهلقنيفرابحألابعكمهسأيتلا"٠تايليئارسإلانميأرلااذه

اهروطسنعضرعأف؛تاتبلاىلعءءاملعلادنعةضوفرمتايليئارسإلاو«:يبطرقلامامإالالاقدقفةديقع

.۹۲«الابخالإكداؤوفديزتالوءالايخالإكركفيطعتالاهنإف«كينذأاهعامسنعممصأوءكرصب

يرصبلانسحلاوءةحاورنبهللادبعوءةرسيميبأىلإبوسنملوق

:لاق«قاحسإيبأنع«لوغمنبكلامنعء؛نامینباانٹ:لاق«بیرکوباانثدح»:''"يربطلامامإلالاق

؟ةرسيمابأايكيكبيامو:ليقف«يكبيمث«يندلتمليمأتيلاي:لاق«هشارفىلإىوأاذإةرسيمويأناك

.«اهنعنورداصانأانربخُيملوءاهودراوانأانربخأ:لاق

تبنتالةرسيميبأىلإةبوسنملاةياورلاهذه :اهدنسيفنانيادوجوببسبكلذوهنعتشن

وكلاايركزوبأ,يلجعلانامينبىيحيوه:ناميلانبا
هفعض:يجاسلاايركزلاقو.هتدابعلینعیبهاركاذ:شايعنبركبوبألاق...»:**؛رجحنبالاق

ميهاربإلاقو.ةجحبسيل:دمحأنعقاحسإنبلبنحلاقو«بئاجعبيروثلانعثدح:لاقو.دمحأ

يرجألالاقو...ثیدحلامهوتيناك«ثدحءيشيأيلابينكيمل«تبثبسيل:نيعمنبانعدينجلانب

امةماع:يدعنبالاقو...يوقلابسيل:يئاسنلالاقو‹اهبلقيوثيداحألايفءىطخي:دواديبانع

رابكنمناك:يلجعلالاقوهيلعهبتشيوءىطخيهنأالإبذكلادمتعيالهسفنيفوهوظوفحريغهيوري
ءهظفحريغتفهرخابجلفهنأالإاقودصثيدحلابافورعمادبعتم«ثيدحلازئاجةقْثناكويروثلاباحصأ

اریثکءیطخيوهو«نايفسباحصأدحأةقثناينبىيحي:اضيأةبيشنببوقعيلاقو.اروبصاريقفناكو

.)نایسنلاعیرسظفحلاعيرسناک:ةبيشيبأنبالاقو«هثيدحيف

هنعتبثتملةياوريهو"٠"‹**ةحاورنبهللادبعىلإاضيأبسندقةرسيميبأىلإبوسنملالوقلااذهو

.اهدنسيف«يزارلايميمتلانايحنبديمحنبدمحم«ديمحنبادوجوببسبكلذو
هنمرهظينُالبقنمديمحنبانعنيعمنبییحيينلأس:يزارلامتاحوبألاق...(:**"رجحنبالاق

هریغیفملقلاذخأيفاذكهاذهسیل:لوقیفءيشهباتکيفنوکي:تلقف؟هنمنومقنيءيشيأ:لاقفرهظام

دمحأانعمواننيبقاروألاانقرففىمقلابوقعيباتكهنمانذخأفدادغبانيلعمدقةلصخلاهذهسئب:لاقف

هئیدحیف:يراخبلالاقو‹ريكانملاريثكديمحنبدمحم:ةبيشنببوقعيلاقوءاريخالإرنملوهانعمسف

نعيدنع:يزارلاكلضفلاقوءةقثريغبهذملاءيدر:يناجزوجالاقوءةقثيسيل:يئاسنلالاقو«رظن

نعةعرزابأتلأس:ةعرزيبأيخأنبامساقلاوبألاقو...فرحبهنعثدحأالافلأنوسمخديمحنبا

هلعلخاشدقناک:هلتلقفمعنهسأربلاقف؟بذکيناك:هلتلقف؛همفىلإهعبصإبیموأفدیمحنبدمحم

يزارلامتاحابأتعمس:يدعنبميعنوبالاقودمعتيناکينبايال:لاقف؟هیلعسلدیوهيلعلمعيناك

هناىلعاوعمجأفدیمحنبااورکذفمهظافحويرلالهأخياشمنمةعامجوشارخنباهدنعوهلزنميف

ال۔ةيزخنباينعييسةمئألامامإناك::يقهيبلالاقو...هعمسيملاميثدحيهنأوادجثيدحلايففيعض
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؟ةتبلالتلقق:لاقبیشبسیلدیمحنبدمحم:نانكلارمحهتعلاساميقياسالاقوهعير

لاقاذکو«باذکدیمحنبدمحم:رخاعضوميفلاقو...ال:لاق؟ائیشهلتجرخُأام:تلقمعن:لاق

هلليقف«رظنهيف::يراخبلالاقو«ىيحيودمحأهيضرنأشلااذهبالاعاظفاحناك:يليلخلالاقو«ةراونبا

:يروباسينلايلعوبألاقو«تابولقملابتاقثلانعدرفني:نابحنبالاقو؛هسفنىلعرثكأ:لاقفكلذيف

هفرعيملهنإ:لاقفهيلعءانثلانسحأدقدمحأنإفديمحنبدمحمنعذاتسألاثدحول:ةيزخنبالتلق

.(الصأهيلعىنثنأامهانفرعامكهفرعولو

دمحمنبدیعسامهیفنیتياوريف١٩۷٣مكاحلادنعةحاورنبهللادبعىلإبوسنملالوقلااذهءاجو

ةلاحيفمامهنبقازرلادبعنعىوريذلايربدلاميهاربإنبقاحسإو‹“"فيعضلايناوجحلا
.̂اهطالتخلا

؟يرصبلانسحلاىلإاضيأهوحنبسندقةحاورنبهللادبعوةرسيميبأىلإبوسنملالوقلااذهو

.(دوادنبدینسبفورعما)دوادنبنيسحلاببسبكلذوتبثيمللوقوهو
.٢۸۰۳هځیشدمحمنبجاجحنَقلُيناکهنوکل«هتفرعموهتمامإعمفيعض»:رجحنبالاق

جتحاواهركذدقيرصبلانسحلاوءةحاورنبهللادبعوءةرسيميبأىلإةبوسنملاةفيعضلاتاياورلاهذهف

.۰٠يسولالاو٠٨ريثکنیااهب

لقنامكلذنم«ةيآلاهذهرهاظنماوفوختمهنأتاياورفلسلاضعبنعىوريو»:روشاعنبالاق
*٦۰«لمتحمءيشنمفوخافقوميففوقولانموهو«يرصبلانسحلانعوءةحاورنبهللادبعنع

لوخدللركذيأيرصبلانسحلاوءةحاورنبهللادبعوءةرسيميبأىلإةبوسنملاتاياورلاهذهيفسيل

.اهنمجورخلامثرانلايف
.ةدلاخلانجلالوخدواهتمةاجنلايفءاجرورانلانمفوخنيبنيملسملانأتاياورلاهذهيفاملك

باذَعنمْمُهَنيذَلاَوط:لجوزعلاقثیح«هءايلوأوهدابعلاحزيزعلاهباتكيفىلاعتهللاركذدقو

.4̂نوُمََمْرْيَعْمهَبَرَباذَعنإ')َنوُقْفْشُممهب

بجياعّافارتعاو«مهلامعألًاراقحتساةعاطلالامعأنممهلامعمنولجونوفئاخ:يأ»:يناكوشلالاق

الاممكلذنأةنيبماهلبقامنومضلةرّرقمنوُمأَمريعمِهَبَرَباَذَعنإةلمجو.مهياعهناحمسك
.^۷°«هفاخينأدحألكقحنودحأهنمأينأىغبني

فلسلاناكاذلوءالؤوهكةعاطلايفغلابنإولجوزعهباذعنمأينأدحأليغبنيال(:يسولألالاقو

ىلإيندلتمليمأتیلرخآودضعتةرجشتنكينتيلايمهضعبلاقىتحنيلجونيفئاخمهمهوحلاصلا
۸۰۸(كلذريغ

باذعنمايندلايفمهنيذلاو:لوقيَنوُقْفْشُمْمهَبَرباذَعنمْمُهَنيذلاول:هلوقو»:يربطلالاقو

ل:ەلوقو.احهلنودعتيالوءاضرفهلنوعيضيالكّلَذةيشخنممهفءةرخآلايفمهبذعينأنولجومهبر
۹هرمأفلاخوهاصعنملانينأ نوُمأمريغْمِهَبَرباذَعنإ

نآرقلاهيلعثحاماذهوةرخآلاىلإايندلانموااهبربعينيذللانيحانجلادحأوههللاباذعنمفواف
.نوقفشملاهللادابعهلثتماوٍهْيَيلوسرلاومركلا
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تدوعسمنباىلإبوسنميأر

تعمس:لاق‹ناقربزلانبدوادورمعوبأانتلاق‹نيسحلاانت:لاقمساقلاانثدح»:يربطلامامإلالاق

ْمكْنمْنِإَوْدوعسمنبانع«ينادمهلاةَرمنعركذيّيدسلا .)اهلخاد:لاق4اهدراَوالإمكْنم

."''مكاحلاوء٠٠"يربطلامامإلاةياورلاهذهجرخأ

۲يناكوشلااهبجتحاواهركذو

.اهدنسيفيشاقرلاناقربزلانبدوادورمعيبأببسبةفيعضةياورلاهذه

.ادحجەفعضوهبتیمروهريسيأنيشهنعتیتيتيمنيالاقوءيشبسيل:نيمنيالاق:رجحنيالاق

E)ةقثبسيلاىئاسنلالاقوەثيدحكرتاق:ءيشبسيل!ةرملاقو.فيعض::دوادوبألاقو

دوعسمنبهللادبعىلإةبوسنمىرخأڭكياورتءاجو

وياانربخأ:لاق‹ليئارسإانربخأ:لاق‹رضنلاانربخأ؛لاق«ملسأنببدالخانثدح»:يربطلامامإلالاق

رلاقهاومكسول:لوقيفللدبعنعصولايأنعاحس

`.«ملسملسمهلا:نولوقيةكئالملاونوّرميمث.مئاهبلا

.^"يناربطلاو۱٨مکاحلاو‹^٠؛يربطلامامإالاةياورلاهذهجرخأ

.^*يناكوشلاو۸۱۷ریثکنبااهبجتحاوةياورلاهذهرکذو

نمرثكم«لايفوكلايعيبسلاديبعنبهللادبعنبورمعقاحسإيبأةنعنعبسبةفيعضةياورلاهذه
نمسلدملاةنعنعمكحرجحنبارکذدقو.^۲نيسلدملانمةثلاثلاةبنرملادارفأنمدعيوهو‹^`«سيلدتلا

هيفاوحرصاع.الإمهثيداحأنمةمئألاجتحيملفسيلدتلانمرثكأنم:ةثلاثلا»:هلوقبةبترملاهذهدارفأ

.^٠٩«يكلملاريبزلايبأكمهلبقنممهنموءاقلطممهثيدحدرنممهنموعامسلاب

دوعسمنبهللادبعىلإةبوستمىرخأةياوركانهو

رمنع؛يدسلاين:لاقءةبعشنع«ديعسنبیحیانت:لاق‹ىنثملانباانتدح»:يربطلامامإلالاق

.«مهلامعأباهنعنوردصيمثاهنوذدري:لاق4اهدراَولإكنْمنِإَولهللادبعنع

6""يربطلامامإالاةياورلاهذهجرخأ 6"*يمرادلاو‹^"؛يذمرتلاوء۲"دمحأمامالاو١ وبأاو۲٨کاجلاو

..۸۲اةعزخنباو٢٩۸يقبلاو۸۲۷ىلعي

.۸۳۰ریثکنباةياورلاهذهركذو

.يدسلاةميركيبأنبنمحرلادبعنبليعامسإببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه
نبرمتعملاتعمس:لاقدالخنباركبوبأانثدح:لاقةبشنبرمعانثدحلاق»:^"يليقعلالاقدقف
.يدسلاويبلكلانيباذكةفوكلابنإ:لوقيناميلس

نببينبهللادبعانثدح:لاقيريبزلادمحأوبأانثدح:لاقيبأينڻدح:لاقدمحآنبهللدبعاثدح

نإ:لاقفنآرقلابملعنماظحيطعأدقيدسلاليعامسإنإ:هلليقو‹يبعشلاتعمس:لاقتباثيب
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رجاهملانبميهاريإركذونيعمنبییحيتعمس:لاقيلعنبورمعانثدح:لاقیسیعنبدمحمانئدح

.(«فعضمهثيدحيفيدسلاوتاتقلاىبحيوبأورجاهم
هللادبعنبرباجىلإةبوسنمةياور
يناسربلادايزنبریثکنعنامیلسنببلاغانثدح٤برحنبنامیلسانٹدح»:دمحأمامإلادنسميفءاج

مثءاعيمجاهنولخدي:مهضعببلاقو‹نموماهلخديال:انضعبلاقفدورولايفانفلتخا:لاقةيمسيبآنع

لاقوءاعيمجاهنودرياقفهدورولايفانفلتخلانإ:هلتلقفهللادبعنبرباجتيقلفءاوقتانيذلاهللايجني

هللالوسرتعمسنکكأملنإاتمص:لاقوينذأىلإهيعبصأبىوهأوءاعيمجاهنولخدي:ةرمنبنامیلس

رانلاتناكامکامالسوادربنمواىلعنوكتف«ءاهلخدالإرجافالوربىقبيال»لوقيملسوهيلعهللاىلص

.))«ًثجاهيفنيلاظلارذيواوقتانيذلاهلايجنيمثمهدربنماجیجضرانللنإىتحمیهاربإىلع

»۲؛ثراحلاو1"دیمحنبدبعو‹^۲"دمحأمامإالاةياورلاهذهجرخأ ٣۸۳یقهيبلاو۸

.^*ةيطعنباو‹١""يطويسلاو‹*"*يسولألاو*""يناكوشلاو‹*"ريثكنباةياورلاهذهركذو

هنعو«رباجنع:ةيمسوبأ»:رجحنبالاقدقف«لوهجملاةيمسيبألبقنماهدورولاهيفةجحالةياورلاهذه
.۱١۸«لوهج«دایزنبریٹک

ةماعدنبةداتقىلإبوسنملوق#

هاھدراولإْمكنمْنِإَولةداتقنعديعسانت:لاقديزيانت:لاقرشبانثدح»:*؟"يربطلامامإلالاق

.(اهيلعسانلارممنهجينعي

*"فيعضلايدزألاريشبنبديعسببسبكلذوةفيعضةماعدنبةداتقىلإةبوسنملاةياورلاهذه

.يقارعلاةماعدنبةداتقنعدشارنبرمعمهيف٤٤۸رخآدنسبةداتقىلإبوسنملايأرلااذهءاجو

نيعمنبییحیتعمس:ةمثيخيبأنبالاق...»:رجحنبالاقءةفيعضنييقارعلانعدشارنبرمعمةياور

لهأامأفميقتسمامهنعهثيدحنإفسواطنباويرهزلانعالإهفلاخفنييقارعلانعرمعمكثدحاذإ:لوقي
مصاعوتباثنعرمعمثیدحو:ییحيلاقوايششمعألاثيدحيفلمعاموالفةرصبلالهاوةفوكلا

.^**«ماهوألاريثكبرطضمبرضلااذهوةورعنبماشهودوجتلايبأنب

.يقارعلاةداتقنعهلقنيهنوكلانهدشارنبرمعمهاورامةفلاخمانيلعنيعمنبايأربسحف

َِنِلَعلوسرلانعاكةصفحةياور

ریاجنع«نايفسيبأنع«شمعألانع«سيردإنبااث:لاق«بيركوبأانئدح»:يربطلامامإلالاق

ال«:ةصفحتيبيفوهوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:تلاقةثئراحنبديزةأرمارشمأنع

ْمُكْنمْنإَولللوقيهللاسيلأهللارلوسراي:ةصفحتلاقف:تلاق.ةةييدحلاوارُذَبدهَشدارالالح
.««اوُقَانيذلاهللايجيمثةَمف»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف؟اهُدراَو

۰١۸یلعیوبأو٠١*ةجامنباو‹١*نابحنباو"دمحأمامإلاو‹*"يربطلاماماةياورلاهذهجرخأ
^°"يناهبصألاميعنوبأوف۸۶۱مصاعيبانباو

.۸**ةیطعنباو٩۸ریثکنبااهبجتحاواهرکذو
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.نايفسيبأهخيشنعشمعألايلهاكلانارهمنبناميلسةنعنعببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

ثيدحدسفأاإ.:لوقيكرابمانياتہعمس:يزورلاةعمزنببهولاق:يناجزوحجالاق»:"̀يبهذلالاق

بحاص٤«تس:قداصلدعشمعألافالإوعاجنمعةياورلاينعهنأك؛اذهمكشميعأوقاحسإوبةفوكلا

...هنعيوريو‹هندحينعينظلانسحي«نارقوةنس

شمعاألاثيدحيفف؛ةفوكلالهأتبثأروصنم:لوقيلبنحنبدمحأتعمس:يوسنلاديعسنبيلعلاق

..ريثکبارطضا
هيلإقرطت«نع»لاقیتمومالکالفانٹدحلاقیتمف«هبيرديالوفيعضنعسلداعرو«سلديوهو

هتیاورناف؛نامسلاحلاصيبأو“۷لئاويبانباو‹ميهاربإك:مهنعرثكأهلخويشيفالإسيلدتلالامتحا

.لاصتالاىلعةلومحمفنصلااذهنع

«ءافعضلاءالوهثيداحأيفمهولاریثکناكشمعألا:ينيدملانبالاق

ىنعملاىلإہتةصفحننينمؤملامأهعءلوسرلااهيفهجوةةحيرصةياورثءاجو¥

دمجاجحاند.مدورتنسماماللاققف(اهدراو)ةملكلحيحصلا

3تاقكاوادةَجَشلااحسانقلهانإنالالنيلصفحدنعلوق

:ةيآلامرمر اَمُدراَولإمكنمنوم:ةصفحتلاع.اَهَرهَلافهللالوُسَرا دق:دعيلالاقت.(۷:ةي
)۷::ةيآلامرمرايتجاهيفنيالانواواَنيذَلايجنمناط:لجَورعهللالاق

‹^`ينابيشلامصاعيبأنبا̀ويئاسنلاو٨°دمحأمامالاو٩۸ملسممامإالاةياورلاهذهجرخأ

۸۲ةهاو

هذهلهضفرغلبدقو(لوخدلارب(دورولا)ريسفتلهضفررهظأهيىهللالوسرنأةياورلاهذهنمفرعن

.مزحوةدشهيفبولسأبةركفلا

نمهللاءاشنإرانلالخديال»:ملسوهيلعهللاىلصهلوق»:ةياورلاهذهلهحرشدنعيوونلامامإلالاقو
هبحرصامكءاعطقمهنمدحأاهلخديال::هانعم:ءاملعلالاق«اهتحتاوعيابنيذلانمدحأةرجشلاباحصأ

دورولابدارملانأحيحصلاو...كشللال.كربتللهللاءاشنإ:لاقامنإوبطاحثيدحهلبقيذلاثيدحلايف
۳(نورخآلاوجنيوءاهلهأاهيفعقيف«منهجىلعبوصنمرسجوهو«طارصلاىلعرورملاةيالايف

يتلاتاياورلاوءةديقعلارداصمنماهتبثياماهلسيلمنهجقوفدودميطارصىلعقئالخلارورمةركفف
.یلاعتهللاءاشنإليلقدعبنلحضتيسامكةجحاهبموقتالاهنَركذ

دورولاىنعميمسقلاةلحتاهيفركذةياور

اتٹدحو«ح»بويانبیحیينربخأ:لاق«بهونباانربخأ:لاق«سنویيتتدح(:يربطلامامإلالاق

یبانع«ذاعمنبلهسنعدئافنبدايزنعاعيمج«نيدشرنعءديِزنبدمحمانن:لاق«بیرکويأ

هللالبسيففنيملشُملاءازوسرحنم)»:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنع ُهذْححأيالءاعَرطَُمهل

0««ەاھدراولإمكننإَو»لوفيىلاعتهلاإفمسقلالحنلإهيبراتلاريلسرحبَناطلُس
۸۷يناربطلاو‹٠١ىلعيوبأودمحأمامإلاو١؟يربطلامامإلاةياورلاهذهجرخأ

“۹یناکوشلاو١ریثکنبااهبجتحاواهرکذو
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.اهدنس2دئافنبنابزو,ينهجلاسنأنبذاعمنبلهسدوجولةفيعضةياورلاهذه

..«تاقثلا»يفنابحنباهركذو.فيعض:نيعمنبانعةمثيخيبانبركبوبالاق»:رجحنبالاق

ثيدحلاSua:لاقف«ءافعضلا»يفهركذو«هنعدئافنبنابزةياورنمناكامهثيدحربتعيال:لاقنکل

۰۸۰«نابزنموأهنمهثيدحيفطيلختلاعقَّوَأيردأتسلفءادج

يرصملادئافنبناْيِز

هتدابعوهحالصعمٹثيدجللافیيعض)):رجحنبالا

دورولاىنعمع.مسقلاةلحتاهيفركذةريرهيبأقیرطنمیرخأةياورتءاجو0

‹يرهزلاينربخأرمعمانربخأ:لاق«قازّرلادبعانربخأ:لاق«ىيحينبنسحلاانثدح»:يربطلالاق

لاُراَنلاُهَسَمَتملةئالُثهلتامْنَم»:لاقملسوهيلعهللاىلصّيبنلانأ«ةريرهيبأنعبيسملانبانع

.*""«دورولا:ينعيمّسَقلاةلحت

نبقازرلادبعنعییحینبنسحلاةياورلبقنماهدورولكلذواهيفةجحالقيرطلاهذهنمةياورلاهذه

.۷٠"قازرلادبعيفحرجاءاملعلاوقأكبرمدقومامه

نعبّيسملانبديعسنعّيرهرلاٌثعمسلاقٌنايفسانئدحيلعانثَدح»:يراخييلامامإلادنعءاجو0.

َرانلاجلفدولانمةنالثملسلتوميال»لاقملسوهيلعهللاىلصيلانعهنعهللايضرةريرهيب

۷:ميرم)هكاهدراوالإْمكْنممناوهللادبعوبألاق.«مّسقلاةلحتالإ

٦۷6ملسممامالاو۸۰بیبحنبعيبرلامامإالاةياورلاهذهجرخأو ‹^۷*یلاممامإلاو‹^۷۷دمحأمامالاو

۸۸*ىلعيوبأو٤۸٨يديو‹^^"ىسلايطلاو‹*"ةبيشيبأنباو‹۸۸'ةجامنباو‹^^*ىئاسنلاو۷يقبلاو

-:ةياورلاهذهحارشاهلبقيملاهنمجورخلامثرانلانيقتملاجولوةركفف

:ىلاعتهلوقثيدحلايفمسقلابدارملانأىلإانموقروهمجبهذو»:يملاسلانيدلارونمامإلالاق

وهوةيآلايفروكذملامسقلالحتيامرادقمراثلالخديهنأمهدنعىنعلاو4اهدراوالإْمكْنمنِإوف
ءاهدراوالإمكنمنإهللاو:ىنعملاوةيآلايفردقممسقلااولاق«رابخإلبمسقةيآلايفسيلانلق«ليلقلوخد
الق4مهتركيرفلاعتهلوقوهواهليقةيآلايفمسقلاىلعةفوطعماولاقريدقتلاىلإةجاحالانلق

A)(ملعأهللاوفانثتسالارهاظلا

لإ0لاتهرقلهدمئامهبسقفهلواكمسالرحاتهو

۷..للحتيمسقةيآلاهذهيفسيلذإ«لطابلمحاذهو4اهدراو

ازاحبًاقلطملوصولاىلعقلطيو.ءاقتساللءاملاىلإلوصولاهتقيقح:دورولاو(:ًاضيأروشاعنبالاقو

۸ةنيرقنمهلدبالفروهشمربغازانوكينأالإفرعُبالفلوخدلاىلعدورولاقالطإامأوءاعئاش

اهيلعراملانأههجوو«رورملانعهبزوجتلوخدلابربعنمنألل...»:حتفلايفرجحنباظفاحلالاقو
.*٩«مهلامعأفالتخابةراملالاوحأفلتختنكلءاهلخدنمینعميفطارصلاقوف

ءزاوحلا:دورولانمدارملانأىلعليلدلاىوقأنمو«:ةياورلاهذهلهحرشيفينيعلانيدلاردبلاقو
ملدلولانمةنالثهلتامنم»:وهو«بابلالئاوأيفأهانركذيذلايراصنألاريشينينمحرلادبعثيدح
رزاوحجلا:ينعي«(ليبسرباعىلعألإر

e
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رباجثيدحنممكاحلاويئاسنلاودمحأهاورايكلذىلعلدتساو«لوخدلاوه:ليقفءةيآلايفدورولاب

."*`««امالسوادربنينموملاىلعنوكيفءاهلخدالإرجافالوربىقبيال؛لوخدلا:دورولا»اعوفرم
ىَلَصهللالوُسَرنأةرْبَرهيأنعبيسملانيديعسنعباهشنبانعكلام»:ربلادبعنيالاقو„ب
اذكه.«مَسَقلاةلحتالإاقلامدلولانمةنالتنيملشُمْلانمدحألُتوُال»:لاَقْملَسَووهيلعهللا

ربصلابهبونذهلرفغتوهایاطخرفكتملسملاناهيفو.باهشنبانعهريغوكلامثيدحلااذهىور

هللاورانلانعحزحزيمل«هبونذهلرفغتملنمنأل؛هسمتملفرانلانعحزحزكلذلو«هتبيصمىلع

.^٠٩«اهنمهللاانراجأملعأ

ىنعع.اعطقنمءانثتسا «(مسقلاةلحتالإ»:هيَهلوقنوكينألمتحيدقو»:ًاضيأربلادبعنبالاقو
«مسقلاةلحتالإرانلاهسمتنل»:هلوقف؛كلذككلذناكاذاوءةغللايففورعماذهومسقلاةلحتنكل

لوقيفاهنمدبالمسقلاةلحتنكليأمسقلاةلحتالإًادتبامث.اماتامالكءالصأرانلاهستاليأ

ةمالسلوخدلوخدلاوءةيورلاوأطارصلاىلعزاوجلاوهو4اَهُدراَوالإكنْمنِإَولل:لجوزعهللا
دئاعريغهناو؛عطقنمانهاهءانثتسالانأىلعلدياممو...يذويسيسمكلذنمءيشيفنوکيالف
ركذهيفنأل:لوألارسفيثيدحلااذهبو...«مهبستحافدلولانمةثئالثهلتامنمسمتال»رانلاىلا
اموثيدحلااذهيفيدنعهجولاو..هلارسفمهرثأبكلامهلعجكلذلو«مهبستحيفا»:هلوقةبسحلا

يفباطخلانأكلذىلعليلدلاو«رئابكلابنتجاوهضئارفءادأىلعظفاحنملاهنأراثآلانمههبشأ

.^""«مهيلعهللاناوضرةباحصلامهوانركذاممهلامعأنمبلغألاموقىلاالإهجوتيملرصعلاكلذ

يبنلاهرسفدقف"١:مرماَمدراَوالإمكنناول:ىلاعتهلوقيفروکذملادورولاامأو»:ةيميتنبالاقو
«طارصلاىلعرورملاهنأبر»:رباجنعهحيحصيفملسمهاور؛حيحصلاثيدحلايفملسوهيلعهللاىلص

."٢٩٩نکیلنموايتدلايفًريغصناكنمهةتالخدينملكلهيلعرورملنمديالفهرسجلاوهطارصلاو

١:مرم)هپًابِضْفَمًامَْحكبَرٰىلَعناكامُدراَوالإكنمنإول:یلاعتهللالاقدقو»:مزحنبالاقو
.٠٠منهجنولخديءايبنألاومالسلاهيلعادمحنإ:لاقينأزوجيالومومعاذهف

ىلعروبعلا:وهدورولاو4امدراَوالإمكننإَول:ىلاعتهللالوق(مسقلاةلحترو»:يوونلالاقو
.۹*«اهنمهللاانافاعمنهجرهظىلعبوصنمرسجوهوءطارصلا

اهنعردصيمثعيمجلااهدري:لاقنملوقباوصلابكلذيفلاوقألاىلوأو»:يربطلامامإلالاقو
ىلصهللالوسرنعرابخألاهبترهاظتاموهاهومهدوروورافكلااهيفيوهيوهللامهيجنيف«نونمّوملا

.^٦۹«اهيفسدكموملسمجانفمنهجنتمىلعبوصتنملاطارصلاىلعمهرورمنمملسوهيلعهللا

ءربلادبعنباو«ينيعلانيدلاردبورجحنباو«روشاعنبانعانهاهانلقنيتلاتالوقنلاهذهنمف
مثرانلاءايقتألالوخدةلأسع.نولوقيالمهنأكاردإلاماتكردنيربطلاو«يوونلاو؛مزحنباوءةيميتنباو

.مالقألانمريثكهتابثإلجألتعزانوةفيعضلاتاياورلاهتروصامسکكعبءاهنمجورخلا

سالاعيمجلاَمُدراَوالإمكننِإَو»هلوقيفباطخلاسيلفهلوقبینعملااذهروشاعنبادكويو

نمنَوجْنُيمثنيرفاكلاعمرالنودرينينمؤملانأيضتقيثيحب؛مالكءادتياىنعمىلعمهرفاكومهتمم
هذهعقومف...ةقباسلاتايآلاقايسنيبوهنيبةبسانمالذإ«قايسلاهنعوبنيليقثىنعماذهنلءاهباذع

كلسيلیداَبعنإهلوقبقع('":رجحلا)نمامهدعْولمنهجنوط:ىلاعتهلوقعقومكانهةيالا
عمنيصلخَلاهللادابعدعوممنهجنأمهوتيالف.(":رجحلارَنيواَعلانمكَعَبانَمالإنْطلُسْمهْلَع
.^۷٩«ءانشلاماقمهنعوبنيهّنألهرکذمدقت
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دنعترشحيتلاةفيعضلاتاياورلابسح-منهجءايقتألالوخدةركفنأنيبتنهلقنقبساملكنم

يذلاقحلاوهاذهوىاملعلانمريثكاهضفردقوحصتال-4اهذراَوالإكنمنإَول:ىلاعتهلوقريسفت
.روشاعنباةمالعلاهرطس

اهتممهجارخإمئراتلاكةاصعلاطوقسوطارصلاىلعروبعلاةركف:يناثلارصنعلا
ريسفتوهف-هالعأمهنعانلقننيذلاءاملعلالاوقأبسح-طارصلاىلعروبعلابمنهجبدوروريسفتامأو

.ادیعبروشاعنباهدعدق

رابخألااوقاسفمنهجىلعرسجوهو؛طارصلارورع.متهجدورولّوأَتنممهنمو»:روشاعنبالاق
.^٨٩هلبقيذلانمدعبلقأاذهو.زايتجالاةعرسيفنيتوافتمطارصلاىلعسانلارورميفةيورلل

النقلانأىلعنيرسفملاعيمجقفتاو؛لاقوليقطحمولاكشإراثمةيآلاهذهو»::ًاضيأروشاعنبالاقو
هوورو«نآرقلابنيبطاخملاعيمجلمكنريمضلعجنممهتمفةيآلالحميفاوفلتخاومنهجرانمهلاتت
ءاقلنمذئموينينمّوملاةمالسىلعةلادلاةلدألاوهللاةمكحةافانموىنعملاداسفمهُمدصففلسلاضعبنع

ء؛ىذأنينمولاسهنأنوددرجملارورملابدورولالوتنممهنمف«ليوأتلانمكلاسماوكلسف«باذعىندأ
ضوحادورنمهلصأنلدروملاىففعدوموهاملوصحهبداريامنإدورولانإف؛لامعتسالانعدعباذهو

تضعللنونمودينامومكن:ىلاعتهلوقكراتلاىلإريصملاىنعملالإءاجامنآرقلايآيفو
ةَماَيقلامويُهَمْوقُمدَقَيلهلوقو۴٠^:ءايبنالاەاَموُدَرَوامةهلاءالْوَمناكولَ(نوُدراَواهلمَامه
يلع٦:مرم)ادْرومَنهَجلإمرجوشنوهلوقو:ەوه»دورودولاسيوررا

۸۹1دئاوفهاّمَساممرخفلاهلهركذاميدادتعاالوءاثبعنوكيفهلیودجالراّنلاىلإنينم:موملاداريإنأ

يفنيملاعلابرمهءاجدقورشحملاضرأيفمهوقئالخلادهشماهيفيتلاتاياورلاعيمحلعبتلاو
ءةنجلاىلإهيلعنيقتلاروبعدهشموءطارصلاىلعمهومهدهشموتفصولااذهنعهللاىلاعت-ةروص

وأانتموادنسةفيعضتاياوراهدجيءةنجلاىلإرانلانممهجورخدهشمو«رانلايفةاصعلاطقاستدهشمو

.یلاعتوهناحبسهللانذإبثحبلااذهتاحفصيفحضتيسامك«اهنيباميفةضقانتم

كلتنعفالتخالاماتفلتختتاياورلاكلتاهتروصيتلادهاشملاكلتنأكلذكعبتتملادجيو

.ثيداحألانمحيحصلاوميركلانآرقلااهروصيتلادهاشللا

نمنيملسملاةاصعجورخةركفوءطارصلاةركفنأئراقلاكرديروصلاودهاشملاكلتةسارددعبو

.يمالسإدقتعميأسيسأتيفهيلعدامتعاللىوقّيامهيلعليلدالاهيفمهلوخددعبرانلا

.تايآلاهذهتاملك2ءاجامكةمايقلامويدهاشمنم:ثلاثلارصنعلا#
نماهتاموقملكيانمامأةلثاميهودهاشملاىرننأميطتسنءةعيركلاتايآلاهذهتاملكيفرظنلابو
.نامزلاوناكملاكلذيفمهريصمبسحلك.قئالخاةكرحو«صاخشألاو«نامزلاو«ناكملاثيح

ىلَعدَمهيأعيشلكنمنعرنم*ايثمنَهَجلوحمُهَرضحمثيالاممُهَترْحَلكرو»
نحلمث*اتعنَمْحَلا يضماًمَتَحكبَرىلعناكاهُدراَوالإمكننإَو*الصاهبلْومُهَنيذَلابمَلْعَأُنحَل

.4اياهيفيلارنواوايذلايجم*
4مَنَهَجلوحلبلاعتهللاهفصويذلارشحملاةحاس:ناکلاف
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9ْ4مُهَنرُسحَنللف؛عزتلامويورسشحلاموي:نامزلاو

راتلالهألوخدلبقةمايقلامويعقتدهاشمهذهو«بكرلاىلعوثجلاكانهو؛عزتلاكانهورشحلاكانهف

.یرخأتایآيفميركلاهباتكيفیلاعتهللاانربخأامكرانلايف

دقونيقتملادهاشنو.نيطايشلامهعموسانلاقوستيهوةكئالملا:نامزلاوناكملاكلذيفًاضيأدهاشنو

ىلعناچموتكيش٣نييرجلاونيلاظلارتةيلمعدهاشنوااوناكلكافلوهنقامهام

نباةمالعلاقيقاهذهنعربعدقو.نيلاطللراذنلاهيفونيقتمللةراشبلاهيفبيهرلادهشللااذهو

يجنيمن:ىنعملاسيلو.منهجدورونماوقتانيذلايجننكلذىلعةوالعو:ىنعملاف»:لاقثيح«روشاع

هراشېبجامدإ‹نيتموملايأ:نيقكملاءاحنإرکذو.راتلالادورولانماونمهنأىنعملالبمهنيبنمنيقتملا

.٠٠"«نيكرشملاديعوءانْنأيفنينمّؤوملا

ةميركلاتايآلاهذه‡ةدراولاتاملكلليوغللاىتعملا

رشحلاموي‹مويلاكلذيفقئالخلادهاشمنيلقثللروصتلىلاعتهللااهراتخايتلاةينارونلاتاملكلاو

.یلاعتهللامالکلهنایکوهساسحإوهركفغرفأنملكاهيلإبذجتاحوريناعملايطعت

-:ةميظعدهاشممامأنوكنةعركلاتايآلاهذهلانتءارقدنعنحنو

يفوءنيقيرفلانيبلصفلاوزييمتلاةيلمعدهاشنةيلاتلااهتاظحليفو«نيلاظلاوءايقتألامضتىلوألااهتاظحل
.ضعبلاامهضعبنعماتًالاصفناالصفنادقونيقيرفلاحوضولكيىرنةريخآلااهتاظحل

ولوعييضتمدعلجألقلطملامامتهالاوةيويحلاوةعرسلابزيمتتةديدشةكرحيفمهوةكئالملادهاشنو

.هيبشتلاحصنإةدجتنلاوذاقنإلاقرفهلعفتامك«نيقتملاةاجنليبسيفةدحاوةظحل

لذيفمهومنهجباوبأىلعاديعبمهبفذقلاوقئالخلاكلتنيبنمنيملاظلاىلعضبقلاةيلمعدهاشنو
.راغصو
.هرَذَنَوِةملكيفوىجةملكيفو«هاَمُدراَوةملكيف:تاملكثالثيفانلىلجتتدهاشماكلت
(درو)ةملكليوغللاىنعملا#۴

يناثلاوءىشلاىلإةافاوملاامهدحأ«نالصأ:لادلاوءارلاوواولا(درو)»:ةغللاسيياقممجعميفءاج
.*“"«ناولألانمنول

ٌ»هرضحأهَدَرْوَْساوهربغهكَرْوأورضحادوُرُورسكلابدريدَر:درودرو)):حاحصلاراتخميفءاجو

هيلعملددرودقوِْلُخْذَيوأهلَخَد؛هريغواملىلَعفارشإلا:ردرَولاو»:سورعلاجاتيفءاجو

:رْيهزلوقهدیسنبادشنأو«ادرؤوادو
مَعَرضاحلايصعَنَْصَوُهماَمجاقرَءنْذَرَوام

:ىلاعيتهلوقزاجملانمودرودقفهَروأالهمانكمىنانملكوهيلعنأةانشبا:هانعم
الوُراَفْكلااَهَلُخْذَيفرافكلاعماهنودر:لاقفبلعهرسف:ةيآلارمةروس)هاَهُدراَوالإْمكنَمنإ

اَهْنَعكعلااتممهلثقبيذلانإ»لجورعهللالوقكلذىلعليلدلاو‹ثوملسملااهل
كلذيفمهَنجُحو:جاجزلالاقو.)و٢:ناتيآلاءايبنألاةروسهاَهَسيسَحَنوُعَمسَيالنودع

برعلانأل؛يوقوهواهوسيلهكون:اولاقمهناةَداَفونسحلاودوعسُمنيانعلقنوءةيوق
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۳:ةيآلا«صصقلاةروس»ندمءمدَرَواول:لجورعهللالاقوولُحذَيلوءاَذكاماقروا:لوقت

سیلعامجإلابدوُرولا:لاقلْخْذَيملوأهلخَدهيلعفرشاذِإءاذكءامورکدابترو:ةعللايفو

...لوخذب

اهرضاحواهيفاوميأ اهدراول:لاعتهلوقينعمنأكردنةغللابنكيفةلجسملافيراعتلاهذ

انفرعةغللاءاملعنعاهانلقنيتلاتالوقنلانمو«لوخدلاىنعممزلتستاليناعمهذهوءاهيلعفرشمو
.رانلانيقتملالوخدةركفلمهلوبقمدع

€ىَجَنْن»ةملكليوغللاىنعملا

-:تاملکنماهنمقتشأامو»وجن»ةملكىنعمحرشيفبغارلالاق

اينول:ىلاعتلاق.هتینوهتیناونافنمنقا:هنموءيشلانملاصفتالا:ءاجنلالصأ:وجب»

«..."/توبكنعلا كلُمأَوكوُجَنُماإلط:لاقو*"/لمنلااونَمنيذلا

0-:روظنمنبالاقو
نمكّصلَحُنيأ؟كلُمأوكوُجَنُماإل:ىلاعتهلوقيفسابعلاوبأ...ءيَشلانمصالحااجلا»
.«كلُهأوباذعلا

كرابتهللاامسيذلاناكمللمهتافاومومهروضحدعبرشحلاموييفنينمومللصالخولاصفناكانهاذإ
.همنهجلوحبىلاعتو

€ُرْدَنَو»ةملكليوغللاىنعملا
-:يناهفصألابغارلالاق

انتجاولاَقل::ىلاعتلاق.هيضاملمعتسيملو«هبهدادتعاةلقلهفذقي:يأ.ءيشلارذينالف:لاقيزرذو»
اَماوُرَدَوههَنوُرتفَياَمَوْمُهَرذَف4كنهلاَوكَرَذَيَو«انوابأدبعناكامَرَذَنَوهدوهللادبل

ممً
aم

هنإف؛نوفلخيونوكرتي:لقيملو«ههاجاوزأَنوُرذَيَول:هلوقيفهصيصختو.هلاثمأىلإ ابَرلانميب

.هللاءاشنإباتكلااذهدعباميفركذي

0'"«مضوىلعمحوه::هبدتعيالاميفمهلوقوحناهبدادتعالاةلقلكلذباهتيمستومحللانمةعطق:ةرذولاو

هريءيشلاَرَذو.ءءيشلاىلعهرثتمثهعباصأفارطأبهذخأا:هرُذَيَءيشلاَرذ:ررذ»:روظنمنيالاقو
حلملارردهرذَكعباصأفارطأبءيشلاكذحخأوهوتزرذردصم:ُرذلاو...َدَدْباذاررذوهَددَباذإ

يفقلخلاهللاردو...هتقّرف:اَرُذهّرْذأءاودلاوحلملاوَبحلاتزرذو.ماعطلاىلعقوحسملا

٠٠هنميلعةَيَرذلاو..ْمَُرْشَن:ضرالا
.اهطوقسناكموفذاقلادينيباهتلحريفيهوةراجحلاك«رثننورثنيمهونيلاظلاىرنيناعملاهذهنم

مدعفرعناهنموءةعيركلاتايآلاهذهيفةينارقلاتاملكلاهذهاهبتقطنيتلاةيوغللايناعملايههذه

يذلالوقلاةحصمدعو«هريغويطيقنشلاخيشلاهدمتعايذلالوخدلاب(دورولاررسفيذلالوقلاةحص

.امهريغويزارلاويطيقنشلالاوقأبسح(يقبنديو(كرتنبردو:ىلاعتهلوقرسف

كرتنيأ»:%4ايتجاًهيفَنيلاظلاُرَذَنَواوفاَنيذَلايجننمث:ىلاعتهلوقريسفتيفيطيقنشلالاق
لب؛اهيفنيلاظلارذنو:لقيماهولخديمولذإ«اهيفمهلوخداهلمهدورونأىلعليلد-اهيفنيلاظلا
مهنأىلعليلد4اوَقَاَنيذْلايجننمثل:هلوقكلذكوىرتامكحضاواذهو«نيملاظلالخدو:لوقي
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َنيذلايجنن/مت:هلوق4اَمدراَوالإمكنمْنإَول:هلوقىلعفطعاذلو,ةكلههنأهنأشنماميفاوعقو

۰«هاوتا

عضوملاكلذيفنوقبيمهنأىلعلدياذهو«ايثجاًهيفنيلظلاُرَدَنَول:للاعتهلوق»:يزارلامامإلالاقو

.٠'«رانلايفنوقييامنإمهوهودرويذلا

ةكرحابمعفملايوغللاىنعملامجرتيال«يقبن»ىنعمبوأ««كرتن»ىنعمبانه«رذن»ةملكريسفتف
كورتملاءيشلانأل‹زيزعلاهباتكنمعضوملااذهيفىاعتهللااهراتخايتلاةملكلاهذهلةوقلاوطاشنلاو

ةيلمعلضرعتيهبىقلملانكلو«رخآلناكمنمهلقنتةيجراخةوقلضرعتيالرارقتساودومجهيفىقبماو
.رخآناکمىلإناکمنمهلقنتةيجراخةوقبلقنوفذق

مهجارخإمثرانلايفنيقتلالوخدبنولئاقلااهيلعدمتعايتلا-تاياورلاعيمجفعضلانتفرعمدعبف

.هللصأالنيرسفملانمريثكهيلإحنجيذلاريسفتلااذهنأكردناهتم

يفعمتجتقئالخلانأكردنتايآلاهذهيناعمتددحيتلاتاملكللةحيحصلايناعمللانتفرعمدعبو

نمريثكهركذيذلاطارصللركذريغنمرانلاةهجىلإوأةنحلاةهجىلإكانهنمقرتفتمترشحملاضرأ
.دورولاةملكلمهريسفتدنعءاملعلا

حيحصريغًريسفتةعركلاتايآلاهذهترسُفةفيعضلاتاياورلاىلعنيرسفملانمريثكدامتعاببسبف
.٨٠٠لاقوليقطحعولاكشإراثم»تايآلاهذهلمهريسافتتراصنأةجيتنلاتناكو

...بئاصلاجهنملاقبطيامدنع#
فيعضلاىلإاوتفتليملوءةلدألانمحيحصلاتباثلااودمتعاو«نآرقلابنآرقلااورسفنيذلانورسفملاو

يلريغنمميركلانآرقلاتاملكاهتضرعيتلايناعملاكلتىلعمهريسافتاوديشو«لاوقألاوتاياوورلانم

.ضقانتلاوبارطضالانممهلاوقأتملسدقفىاعتوهناحبسهللاباتكتايقانعأل

(:4اوَقَاَنيذَلايجنمثلل:ىلاعتهلوقريسفتدنع-ريسفتلاجهنمقبطيوهو-يواضيبلالاق
نيلظلارنو.كانهيأءاثلاحتفبمثءىرقو«فيفختلابيجننبوقعيويئاسكلاًأرقوةنجلالإنوقاسيف

نوقرافينينمؤوملانإواهيلاوحوثجلادورولابدارملانأىلعليلدوهو«اوناکامكمهباراهنمهايجاهي
.٠'"(مهتائيهىلعمهباراهنماهيفةرجفلاىقبتو‹مهيئاجتدعبةنجلاىلإةرجفلا

.ىلاعتهللاباتكيفةريثكتايآهيلعتصنيذلاريسفتلاوهانهيواضيبلاهلاقيذلاريسفتلااذهف

:هركذىلاعتلوقي«:وَرَذموةَعاَسلاُموُقَنمْوَيَو:ىلاعتهلوقلهريسفتدنعيربطلامامإلالاق
قررفتي:ينعينوقّرفَتيمويلاكلذيفلوقيفئمويهللاىلإقلخلااهيفرشحييتلاةعاسلاءيجتموي

لهأامأوءةنجلاىلإنيميلاتاذمهبذخٴویف‹ناميإلالهأامأفهبرفكلالهأوللابناميإلااه
.٠٠*«بّيطلانمثيبخلاهللازيميكلانهف«رانلاىلإلامشلاتاذمهبذخؤويفرفكلا

اقَّرفباسحلافقومنع#اتاتشأسانلاُردْصَيذمي:هلوقینعمو(:ًاضيأيربطلامامإلالاقو
.*١١ررانلاىلإلامشلاتاذذخآوةنحجلاىلإنيميلاتاذذخاف‹نيقّرفتم

هلدَرَمالموييتبنألبقنمميقانيدللكَهجَوماف:ىلاعتهلوقلهريسفتدنعيربطلامامإلالاقو
:مهلوقنمنيتقرفسأنلاقّرَفتي:لوقي؛سانلاعدصيٌمويلاكلذءيجيموي(: َنوَُدَصَيدمويهللانم
.١'"«ريعسلايفقيرفوءةنجلايفقيرف:نيتقرفاهتقرفاذإ:نيتعدصمنغلاْتعَدَص

نيهاجتايفكلذدعبنيقيرفلابريسلامثريعسلاقيرفوةنجلاقيرفنيبلصفلاتركذتايآلاهذهف
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هلتجوريذلامنهجقوفروبعللركذيأتايالاكلتيفسيلو.ضعبلاامهضعبنعنيديعبونيلصفتم
.ةجحيأاهيلعموقتالتاياور

يتلادهاشملاكلتنيبنماهلدوجوالنيرادلاىلإامهريسيفامهوطارصلارهظلنيقيرفلاءاطتماةركفف

.راثلاباوبأوأةنحلاباوبأنملوخدلاىلإروبقلانمجورخلاذنمةمايقلامويلميركلانآرقلااهروص

سالاُردْصَيذموطووفرقذئمويةَعاَسلاُموُقَتميول:ىلاعتهلوقيفىنعمنمءاجامو
ردناوفاَنيَذلايجمئل:ىلاعتهلوقيفءاجيذلاىنعملاسفنوَهوُعَدَصَيذمواتام
.هابتجايفنيالا

.دحاوطارصامهعمجيالنيقيرفيفاتاتشأبهذتوعدصتتوقرفتتولصفتتقئالخلانأررقتتايآلاهذهف
.هللابذايعلاونارينلاباوبأبوصقيرطونانحجلاباوبأبوصقيرط:نيتفلتخمنيقيرطيفمهلي

عممهقوسينأيفانيةعيفرلالزانملابمهفيرشتوةنجلابنينماوملاىلعهللالضفألو...»:روشاعنيالاق
لاقو:مرم»َنيطّيَشلاَوْمُهَرْشحَنلكبَرهلوقبمالكلارّدُصدقوفيكادحاوًاقاسُمنيكرشللا

وهو٣٨٦٨:مرم)ادومَنَهَجىلإنيمرجملاقوُسنَو*اذفَونَْمْحَرلاىلإنقلارشحتموي:ىلاعت
.۷٠٩(نيقيرفلارشحفالتخايفحيرص

یوساهللصأالطارصلاقوفمنهجرهظىلعقئالخلارورمةركفنأكردنهركذقبساملكنمو

.ةيمالسإةديقعينبتيكللهأبتسيلةفيعضتاياور

.ةمايقلامويءايقتألادوجوناكمىلاعتوهناحبسهللافصووهمنهجقوفءايقتألارورمةركفلطيامو

اَهَسيسَحنوُعَمْسيال'»َنوُدَعُْماَهَْعكواىنشحلااتمْمُهَلتَقَسَنيذَلانإ:العولجلاقثيح
4رَنوُدَلاَخٌمُهْسَفنَأتهَعْشااميفمهو
اديدشدعباهنعنودعبميأ«؛نودعبمىنعملنايبهاَهَسيسَحَنوَُمْسَيالطةلمجو»:روشاعنبالاق

اممدعبأْنمعمسلاىلإغلبيتوصلاوءاهتوصنوعمسيالواهرظنممهعوريالواهّرحمهحفليالثيحب
۱.يئرملاهنمغلي
غلبتالورانلانمنوبرقياليأديعبنمعمسييذلاتوصلايأ«؛سحلاغلبييذلاتوصلا:سيسحاو
.6٨اهلؤياممهعامسأعرقيالفاهتاوصأنمعزفلانمنوماسمهفءاهناوصأمهعامسأ

:ىلاعتهلوقريسفتنالطبىلعرخالیلداذهومنهجرهظىلعءايقتألارورمةركفدرتةيالاهذهف

.طارصلاىلع(رورملادب4اَمدراَوالإْمكْنمْنِإَول
ىلاعتهللاباطخوه-تاياورلاهتلاقامبسح-منهجقوفطارصلاىلعنيملاظلارورمةركفلطيامو

نآرقللةفلاخللاتاياورلاتركذامكدودمطارصقوفنمسيلوءاهباويأنممنهجلوخدبرانالعل
.عركلا

هح َباَوبَأولُحْداَف:یلاعتلاقدف ۰4َنيِربكَعاىوْفَمسنبلاهيفَنيدلاحمَنَهَج

نيشکام:ينعي4اهيفَنيدلاخلمنهجتاقبط:ينعيمنهجباوبأاولخدا»:يربطلامامإلالاق
-.اهیف

ةراشبوه:ليقو.توملادنعكلذمهللاقييأ4مَنَهَجَباَوبأاولُخْداف»:ىلاعتهلوق»:يبطرقلالاقو
الإًالثماهيلإةيناثلاةكردلالهألصتال:ليقو.نيرفاكللمنهجباوبأنمبابوهذإ؛ربقلاباذعبمهل

بابنمنولخديضعبلاف«درفمبابةكردلكل:ليقو.اذكهةثلاثلاوةيناثلامثىلوألاةكردلالوخدب
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.*٠«ملعأKF.رخآبابنمنولخديضعبلاو

منهجباوبانمابابلخدینأمهنمفنصلكلباطخ¶مَنَهَجَباَوْبأاولداف(«:ىسولألالاقو

٠۲.٠«ةقبطلاوأذفنملاامإاهبدارملاو

.""«مهلاحبقئالل'بابلانمنولخديلمعلألكمنهجباوا»:يدعسلاخيشلالاقو

ةنكمألارئاسفالخب«ءامهقحتسانمالإامهيفلخديالناتلل‹ناتصلاخانارادلاامهو.ةنزخامهنم
۹دلا
۰(...روو

طارصلاقوفنمرافكلاطقاستركذتمو.هللبةاعلاوراتيفرانلالهأجولولباوبألاهدمتةيآلاهذهف

كنمنإ:ىلاعتهلوقريسفتنالطبىلعليلدهيفاهباوبأنمرالالإةاصعلاجولوهيفيذلادهشلاو

.نيلاعلابرهللدمحلاو.منهجقوفطارصلاىلع(رورملادباَمُدراَولإ

لصفتتمثءةمايقلامويربكألاضرعلاةحاسدرتقئالخلاعيمجنأملعنانههضرعقبساملكنمف
-هللابذايعلاو-ميححجلالهأوءاهباوبأبوصمهبدخوبةنجلالهأف.لامعألاوناعإلابسحقئالخلا
دهاشملالكف.ايندلاةايحلايفهلجأللمعيذلاهلزنميفمهنمدرفلكلخديمث«رانلابوصمهبفذقي
باحصألوخدىلإروبقلانمجورخلاذنمةمايقلامويلةحيحصلاثيداحألاوميركلانآرقلااهضرعييتلا
اهبموقتالطارصلاتركذيلاتاياورلاو«هيلعقئالخلارورموطارصللارگذاهيفسيمهلزانميفنيرا

ريغةروص‡ىلاعتوكرابتهللامهيتأيف):اهيفءاجيتلاةياورلا:عبارلارصنعلا#

(نوفرعييتلاهتروص

باتكيفُتركذدقوءامكَيردخلاديعسيبأوةريرهيبأنييباحصلاىلإةبوسنمةروصلاةياورتءاج

‹ىلاعتوهناحبسهللاةيوردقتعمتابثإىفةياورلاهذهنملوألارطشلادامتعامدع('"؟طسقلانازيملا›
.روكذملاباتكلايفهتلقنوهتلقاملكةعجارمميركلائراقلانموجرأف

ةريرهيبأىلإةبوسنلاةياورلانميناثلارطشلايفتركذيتلاو-رانلانمةاصعلاجارخإةركفامأو
اذهنمعضوملااذهيفاهركذنسبابسألتبثتتالكلذكيهف-امت ديعسيبأىلإةبوسنملاةياوورلاو
.ىلاعتهللاءاشنإثحبلا

تةريرهيبأىلإةبوسنملاةياورلا-١
ْنَعباهشنباْنَعيياًنِذَح:َميهاَرْبِإنببوعياَدَح:بحنييهزينڻدح»::ملسممامإالالاق
ِ؟ِةَماَيقلامَاَتبَرىرَتلم!هللالوُسَراي::هللالوُسرلاولاقاساننأةرهريرهابانأيتلادينبءاطع
َتوُراَضَتلَم»:لاق!هللالوُسَرا.ال:اولاق«؟ررَبيرمليوريَفنوُراَصتلَم»:هعهللالوُسَرلاقف
ساناهللاعم.كلذكهو3َ:لاق!هللالوُسَراي.ال:اولاق«؟باحَساَهَنوُدسيلسُمْشلايف
دْبعَيناکْنَمعيتيَو.ىثلارسمشلادّبعيEEE.هعيَيلفايشدبيناكْنَ:لوقَيف.ةمايقلامو
كراتفلاْمهِينَف.ءاموُقفاتمهيفُةَمألاهذهىف.تيغاوطلاتيغاوطلادعيناكْنَمعي.َرَمَقلاَرَمقلا
ىحاًَناكَماذه.ڭكنمهللايذوُعَ:َنولوُقَيف.مکبررانآ:لوقَيف.َنوُفرعَييتلاهتروصريغةَروُصيف؛لاَعو
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:ولوفييرانالومي.َنوُفرَْييتلاهتروُصيفلاعبهللامهينِهَفَرعابراجاِف.اةراي
ذمولكَلَو.زیجُپْنَملوايتَمأوانوكاف.مَنَهَجيَرْهَظنيطارَصلاُبَرْضُيَو.؛.هنوُِيفرت
رلَه.نادْعَسلاكوشلثمبيلالكمتَهَجيفور.ملسٍملَس!مهللاذميلُسُرلایوو.لُسَرلالإ

الإاهمظعٌردقامُملُعَيالهنأريغ.ناَدْغَسلاكوشلماهَنإف»:لاق!هللالوُسَرَي..من::اولاق«؟َناَدْعَسلا

نمهللاغرفاذِإىت.ىجَيىتَحيزاجلامهمولمعيقينموانم.ْمهلاَمُعأبسالاطح.هللا
ناکْنَمراتلانماوُجِرخُينأةكئالملارمرانلالهنمدارْنَمهتمحَربجرحينأداروءداَبعْلايءاَصَفلا

مُهَنوفرعي..راتلايفهنوف..هللاالإَهلِإال:لوقَينمهَمحْرينأىلاعتهللاداَرأنمءابَشلابكرش

وجر,دوجسلارالكاننأرالىلعهللارح.دوجشسلارثاالإمَانبانمُراَنلالكا.دوجُسلارثأبأب
-هنتامكهلمَنوُنَنيف.ةايحلاامْمِهْيلَعبصف.اوُشَحَتْاَدََواَلا قرتمث.ليَسلاليمحيفبلاتب

لتقلاالودةالَخوو.راتلاىلعههجوبلبقُملجَرىق.داّبعلانبءاَصَقلاَنماع
.ُةَوُعْذَينأهللاءااَمهللاوُغَذَيف.اهواکديقرااهحيريبقدقاراقلانعيهجَوفرضاپَر!ي

ېطغيو.ُهَريَعكلاسال:لوُقيفارعلاِسَتنأكيكلذتلعَفنِإَتيَسَعلَه:ىلاَتَوكابنهللالوق
هللاَءاَشامتكساهروةنحاىلعلأاِ.راتلانعُهَهُجَوهللافرضي.هللااشامقياووم
كيمودوهتِدرسي:هلهللالوقف.ةنحابابىلإينْمَدَفبريألوقت.َتكشسَينأ

وِ

لَه:هللوقَيتحهللاوعدو!بَريأ:لوُقَفكرداممَانباايكليو.كّيطْعَأيذلَارْبَعيناسبال
َقيئاَوَمَودوُهَعنمهللاءاَشامُهَبَريطعبفكتزعو.ال:لوُقيفمربعلاسينأكلذكطنإتس
اتكٍيروُرْسلاَوربانمهيفامىأرف.ةاهلتَقهَفناةابابىلعمقاذ.ةنجلابابىلإهمد

كَدوُهَعَتْيطَعَأدقسِي:هلىلاَعََوكراتهللالوقف.ةنحلاينلخذأ!بَّريأ:لوُقَيمتتكسبلاش

.كقلَحىقشأنوكأال!َبَريأ:لوقيف!كَّرَدْعأام!مدَنْباايكليو.َتيطْعأاَمَرَعَلاْسَتالنكَقيئاوَمَو

اَهلحَداذ.ةنحلالحدا:لاقفْنمهللاكحضاًذِإف.ةنملاتوكراهلاكحضَييتهللاوحداَول

لاق.يناَمألاهبتعفناذإىح«اذكواذكْنمهركيهللانإىت.ينمَيَوهبَرلأشَيف.نك:هلهللالاق
هَعَمُهلْمَوكَلكلذ:یلاعبهللا هثیدحنمهيلعدريالةَريَرهيبميردخلاديعسوبأو:دیزنبُءاطَعلاق.هَعَم

4

ي.هعَمهلامةرْشَعَو:دیعسوُبلاق.ُهَعَمهلمو:لجَرلاكلذللاقهللانإهريرهوباتدحاذىحبا

نمٌتظفحينادَهْشأ:ديعسوبالاق.«ُهَعَمهلْمَوكلكلذ»::هلْوَقالإتظفَحامةريرهوبلاقهريرهابآ

.ةاالودةالأرخآلجَرلاكلذَو:ةَريَرهوبالاقهلُاَرُمََوكَلكلذ:ُهلْوَقهللالوُسَر

»"*ملسممامالاةياورلاهذهجرخأ .'""يئاسنلاو3̂ىلعيوبأو۲۷٩نابحنباوء٠"'يراخبلامامالاو©

نمريثكنعكانهتلقنو(طسقلانازيملارباتكيفةياورلاهذهنتمفعضبناوجنمابناجٌتركذ
.سيدقتلاوهيزنتلاةديقعلةمداصمروصنمةياورلاهذهيفءاجالمهلبقتمدعءاملعلا

هذهدارفأرجحنبافصودقو.""'نيسلدملانمةغلاثلاةبترلانمض*"٠ّيرهزلارجحنباركذدقف
هيفاوحرصابالإمهثيداحأنمةمئألاجتحيملفسيلدتلانمرثكأنم:ةثلاثلا»:هلوقبنيسلدملانمةقبطل
.يكلملاريبزلايباکمهلبقنممهنموءاقلطممهٹیدحدرنممهنمو‹عامسلاب

نيبثيدحتلابحيرصتلااهيفو۳١يراخبلامامإلادنعيرهزلاقيرطنمةياورلاهذهتءاجو۰

هيخيشويرهزلا اهدورولكلذواضيأاهبدتعيالقيرطلاكلتنكلوكيزينبءاطعوبسملبديعسهيخيش

.مهالومينارهبلاعفاننبمكحلاناميلايبألبقنم
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زيرحوناوفصنعهثيدحامأ:لاقفناميلايبأنعهللادبعوبألئس:مرثألالاق»:رجحنباظفاحلالاق

رمناک:هّللادبعوبألاق۰۱"بیجعءيشبكلذلحتساو«بیعشانربخأ:لوقيوهو:لاق‹حيحصف

هولاسمهناهارصمحلهألةّسقركذو«هنمعمسشايعنبيلعناكودًجارسعثيدحلايفبيعش

كلتينعاوورا::مهللاقفناميلاوبأكلذرضحوملكمث.ا:مهللاقف«هنعاوورينأمهلَنْذأينأ

اذهعمسانإءائيشالوابتکمهطعيملناكةلوانمناكوللاق؟ةلوانم:هللادبعيبألتلقف.ثيداحألا

لاقو...انربخأ:لوقيوهوُدْعَبينمبيعشبكذخأفينءاجناميلابأنإ::لوقيبیعشنباناکفءطقف

وهسيلومميانيابيشثيدحنعنايلايأتلاس:نيعمنبىحينع«ناسغنيلضفللا

نمناميلاوبأعمسيم:دوادونع«يرجآلالاقو..ةزاجإيقابلاوًادحاوًايدحالإبيعشنمناميلا

.'"(ةملكالإبيعش

ی
دعنامییکورو

.ةياورلاهذهلهحرش
ةيمالسإلاةديقعلاناينباهيلعموقيامتسيلةياورلاهذهنأفرعللاوقأنمهلجسامقبطهنأولو

.ةرهاطلا

لسرلاةنسلأىلعنورمؤويةكئالملانأبعمجيو...»:ةياورلاهذهلهحرشدنعرجحنباظفاحلاهلاقامو

.*""«ةكئالملامهجارخإلانورشايينيذلاف؛كلذب

يتلاوةمالاءاملعدعاوقبسح-تبثتالرانلانمسانأجارخإبةكئالملارمأيهللانأاهيفركذيتلاةياورلاهذه
.ىرخأتاياورعماهياعمعمجنعالضفاهيلعامتعالاحصيلاذهلهتافلٴوميفهسفنرجحنبااهرطس

سيردخلاديعسيبأىلإةبوسنملاةياورلا-٢

لالهيبانبدیعسنعديزينبدلاخنعدعسنبُثيللاانثدحريكُبنيیحیاننَلح»:يراخبلامامإلالاق

له::لاق؟ةمايقلامويانبرىرنلههللالوسراي::انلق:لاقيردخلاديعسيبانعراسينبءاطعنعديزنع

دئمويمكبرةيؤوريفنوُراضتالمكنإف:لاقءال:انلق؟اوَحَصناكاذإرمّقلاوسمشلاةيؤريفنوُراضت
ٌباحصأبهذيفنودبعياوناکاملإموقلكبهذُلدانميدانيلاقمتامهريفنوراضتامكال

ناکنمقبيیتحمهتهلاعمةهلآلكباحصأومهناثوأعمناثوألاباحصأو‹مهبلصعمبيلصل

ام:دوهیلللاقیفبارسهناكضرعتمتهجبیتمثباتكلالهأنمتاروداقرزمادي
؟نوُدُّبعتمتنک

انیقستنادرن:اولاق؟ٌنوديرتامفدلوالوةبحاصهللنكيممتبذك:لاقیفللانباايردبعاتك:اولاق
هللانباحيسملادبعتانك:نولوقيف؟نودبعتمتنکامیراصنلللاقيمثمنهجيفنوطقاستيفاوبرشا:لاقیف

نوطقاستيفاوبرشا:لاقیفءانَيقستنُأدیرن:نولوقيف؟نوديرتامففلوالوةبحاصهللنكيممتبذك:لاقیف

مهانقراف:نولوقيفٌسانلابهذدقومكسبحيام:مهللاقيفرجافوأربنمهللادبعيناكنمیقبییتح

:لاق..انټرٌرظتتنامنإونودبعياوناکاعبموقلكقحليل:يدانيايدانمانعمسانإوويلاهيلإاتمجوحأنحنو
هملكيالفءانبِرتنأنولوقيفمكبرانأ:لوقيفةرملّوَأاهيفهوأريتلاهتروصريغةروصيفُراَبحلامهيني

«نمّوملکهلدجسیف«هقاسنعفشکیف.قاّسلانولوقيف؟هنوفرعتةيآنيبومكنيپله:لوقيفءايبنألاالإ

نتيترتبتويادوأتهروعةجسياسكبهذةسسوايرفاسيناكنتىقمو
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هیوامبراکوواعفلالعنولناداهادنودءافيقُعكوشاهل
دشأبمتنأامفابحسبحسُيمُررکیتحمنهجرانيفسودکموشوُدخمجانوملَسُمجانفباكرلاو

انّبر:نولوقيمهناوخإيفاوجندقمهنأاًوأراذإو«رابجللذئموينمؤوملانممكلنيتدققحايففةدشانميل
يفمتدجونمفاوبهذا:یلاعتهللالوقيفءانعمنولمعيوانييمنوموصيوانَعَمنولصياوناكنيذلاانناوخإ

لإرانلايفباعدقمهضعبومهنوتأَيفرانلاىلعمُهَروُصهللاَرحيو«هوجرخأفنامإنمرانيدلاقثمهيل

فصنلاقثمهبلقيفمتذُجَونمفاوبهذا:لوقیف«نودوعيمثاوفرَعنَمَنوجرخُيفهيقاسفاصنأإوهمدق

۔ناعإنمةرذلاقثمهبلقيفمتدجوْنمفاوبهذا:لوقیف«نودوعَيمثاوفرَعنمنوجرخيفهوجرخافرانيد

ٌنِإوةَرذلاقثمْملظيالهللاَِإط::اوءرقافينوقدصتملنإف::دیعسوُلاقاوفرنمنوجرخيفهوجرخاف

عمشيا ضبقيفيتعافشتیقب:رابجالوقيف«؛نونمؤللوةكئالماونويلفش

رشااقرفلسیولولاینانوشرعبتیاناکللالإایسناکامونشاناكا

.ةنحانولخديف

اممكل:مهللاقيفهومّدقريخالوهولمعلمعريغبةنجلامُهلَحدأنمحرلاُءَقُعءالؤهةالمالوقف

.٠*"يسلايطلاوو٤نابح

بابسألاهذهبىفكوةينارقلاتايآلاعطاوقلضراعموهفاهنتمامأو«٠؛"للعنمولختالةياورلاهذهديناسأ
.اهبجاجتحإلامدعواهدرلةلدأ

مامإلااهدروأامكةريرهيبأوهللادبعنبرباجنييباحصلاىلعةفوقوماهدجيةياورلاهذهقرطلعبتلاو
.٠"يربطلامامالاومس

ياراتالوولقباواکيرددعسياوةريوهلدعبراسلعصاعاه

-٠مركلاهلوسرەركذوزيزييفلمتلهركذيذلاقاهفمدياوتماورالهيناجا

مهنونايفرالاىلعمُهَروُصهللمَرحيو«هوجخفنامنمرانيدلاقثمهبلقيفمتديبونمفاوبهذا»۰

..نودوعٌيمثاوفرَعنُموجرخفهيقاسفاصنأىلإوهمدقىلإرانلايفباغدقمهضعبو

هقدارسيفنوتحببو؛ةديلحتارممنهننوليرانلانموحننيذلانينمؤملاركذتةياورلاهذه

.اليصفتوةلمجميركلانآرقلاهضقنيلوقلااذهو.مهجارخإلجألنيملسملاةاصعنع

الرنودعماَهْنَعكأىّمسْكلااتممُهَلتفسَسنيذلاَنِإ: راربألاهدابعلهركذدنعىلاعتهللالاقدقف

نآرقلاصنبمنهجنعنودعبمنمحلادابعف.40رَنوُدلاحْمُهْسْفنَأْتهَعْشااَميفمُهَواهَسيسحَنوُعَمْس
.ةاصعلانعمنهجتاكرديفنوثحبينينمٴوملاوهييلوسرلانأركذتةفيعضلاةياورلاهذهنكلوعركلا

ةديقعباهلةلصالتاروصتنماهيفءاجاميذخألامدعىلعةجحةياورلاهذهراكفألنآرقلامدهبىفكو

م
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.هَيهلوسرةنسوىلاعتهللابانكىلعةينبملامالسإلا

لوبقزوجيالامك«نآرقلابءافتكاةنسلادرزوجيالف«نآرقللةنيبمةنسلانأ»:يواضرقلاخيشلالاق

ديیقتواهماعصيصختب«هنمدارملانيبيوهحضويامنإءنيبملاضقانيالنايبلانأل«نآرقللةضقانملاةنسلا

.٦٠٠هلمحجبليصفتوأ«همهبمريسفتوأهقلطم

لبقيءرملالعجبنينمؤوملاوءايبنألاولسرلانمىلاعتهللادابعقحيفةلدألانمتباثلابلوقعلاديقتمدعو

لوسرةلزنمباسحىلعولویتحهراکفُأةرصنلجألةياورلكلبقتيولاوقأنمبدوبهاملكىلع
.ةرخألايفهيَهللا

ةاصعلانعثحبلالجألرانلالخدييلوسرلانأتابثإيفاهبجتحاوةياوريرديحلادروأدقف

.اهنممهجارخإو

نمةميخيفوهوهلاوهيلعهللاىلصيبنلاىلعليئربجلخديف...»:اهيفيتلاةياورلايرديحلادروأدقف
نمةاصعلاةباصعلادنعنمكتئجدمحماي:لوقيف.بهذنمناعارصماهلوبابفالآةعبرأاهلءاضيبةرد

.انناكمقيضأوانلاحأوسأام:نولوقيومالسلاكنوئرقيمهورانلابنوبذعيكتمأ

زعهللالوقيف.هلثمدحأهنثيملٌءانثهللاىلعينثيوادجاسرخيف«شرعلادنعهلآوهيلعهللاىلصىبللاىتأيف

.عفشتعفشاوطعتلأسأوكسأرعفرا:لجو

ِ.هللاالإهلإال:لاقنماهنمجرخأورانلاتافمهيفكتعفشدق:لجوزعهللالوقيف

كلاماي:لوقيف«هلاميظعتماقهلآوهيلعهللاىلصدمحمىلإكلامرظناذإف«هلآوهيلعهللاىلصيبنلاقلطنيف

؟ءايقشألايتمألاحام

.مهناكمقيضأومهلاحًاوسأام:كلاملوقيف

.'٩٠اعيمجمهجرخيو...قبطلاعفرأوبابلاحتفا:هلآوهيلعهللاىلصيبنلالوقيف

.؟اهللصأالةلأسمنعثيدحلادنعحطسلاىلعاهلاثمأوةياورلاهذهوفطتاذاملف

ايندلايفةيلاعلانينمؤملاوءايبنألاولسرلاةلزنمباسحىلعولو-ةنوروملاراكفأللراصتنالابحف

.لاوسلااذهلباوجلاوه-ةرخألاو
.؟ةيمالسإلاجهانملاقيبطتىلإةقداصةعجرنملهف
.؟نيملسملامالقأاهرطستيتلاثوحبلالكىلعةنميهلاانتمأجهانملققحتةيلاعةمهنملهو

.انلفاعطاسوأنمبيرغوفيعضلوقلكدرطوانلمشملوانتدحولجألاوعدننأانلف

‹متهجراتنمجارخإلاسيل)ةمايقلامويىمظعلاةعافشلاةياور:سماخلارصتعلا

۔(فقوملامويةرارحنملب

نمىنعمهيفىلجتييذلاوةمايقلامويدهاشمنمدهشماهيفةيتآلايراخبلامامإلاوملسممامإلاةياورف
.ەدابعبةمحرُهَكَعهلوسروهدبعلىاعتهللاهبهيسيذلا(دومحملاماقمايناعم
:٨يلسممامإلالاق

بذيُعهَدحَوح.يرعْالالهنبدَاَدح.دزُندامَحاًكذَح.يكلعيبزلاوباثدح» ً
4

se

۰ كلامنبسنأىلإانفلطنا:لاق«يرنعلالالهنبدعماتدح.ديُبُداَمَحاًنذَحهلظفللاوروض

را
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ىلعُهعًَماتباثسَلُجأَو.هْيلَعاًنلُحَدَف.ٌتباَتاتَنَدَْساَ.ىحضلايلَصُيَوُهَوهبلايهاتباعفت
َرْصَبلالهانمكناَوُخِإنإرمحابأاب:للاق..هریرس اند:لاق.ةَعاَفْسلاتيْدمُهَتَدَحنأكولاشةر

.كَيَرَذلخفا::هلَنولوُفَمدانونا.يضغَبىلإمهصْعَبسالاجامةَماَقلاويناكاذإ»::لاقهتد

.اهلتسل:لوَقَيف.ميهاَرِْنواف.هللايلحهَ.السلاهْلَعميهاْرمكْيلَعكلواهلتسل:لوُقَي
هْيلَعىسيعبْمُكيلَعْنكَلَو.اهلتشل::لوقیفيسومنوف.هللاميلكهن.مالَسلاهْلَعیسوعمكلعکلو ل
لوقفىوأف.هلعدمحممكْلَعكلور.اهلتشل:لوقف..یسیعینويف.تلكَلور.مالَسلا

هيم.ّنآلاهْيلَعردفاالدماحَعهدم.هْيدَبموقف.يلندو.يِبَريلعْنْذاَْسافيلطف.اهلانآ

لوقف.ُعَفْسَتعَفْشاو.ُةطْحَتلسو.كلعَمْسُيلقَو.كسأرعزادَمحاي::يللايفاداتاهللا
.اهنمهجرخافنامانمةريعشوأةَرُبنمةبحلاقثمهبلقيفناْكنَمَف.قلطنا:َلاَقَُك..يتما.يتمأبر

كسارفرادمحناي::يللاقُيف.اداسهلخاعتدمالكليةدَمحاَفييرلإعجمت.ٍلَعففىاطا
ولو

لاقثمهبلقيفناکْنَمَف.قلطنا:يللاَقْيف.يتمأ.يتمأ::لوقأف.ٍعفّشَتعفشاو.ةطغتلسو.كلْعَمْسُيلف
هلرخمث.دماحلاكلُبهَدَمْحافيبرلإدوعأمن.لَعفأفىولطف.اھنمُهجرحفنامنملدرخنمةَبح
.يتَمأبرالوقفخفضتعْفْشاو.ةطعَتلسو.كلعميلف.كَسَأَرعقَراُدمُا:نلاق.اداس

نمهجرخافنامنملَدْرَحنمةبحلاَقْمْنمىذاىنذأىنذأهبلقيفناكْنَمف.قلطناللاق..يتمأ

.««لَعفافلطف.رالا

لوهلامظعفرعةروكذللاةلاحلالمأتنمو»:هلوقبةمايقلامويدهشمرجحنباظفاحلافصودقلو

ةرارحنوكتفيكف«ليمردقسوؤرلانمسمشلاىندتوفقوملاضرأبفحترانلانأكلذوءاهيف
عضومردقالإدجيالدحاولكنأعماعارذنيعبساهتمغلبيىتحقرعلانماهيورياذاموضرألاكلت

ةردقلاميظعىلعلديولوقعلارهيالاذهنإ«هيفمهعونتعممهقرعيفءالوهةلاحنوكتفيكفمدق

امنإو‹ةداعالوسايقالولقعباهيلعضرتعيالو‹لاحباهيفلقعللسيلنأةرخآلارومأبناميإلايضتقيو
رابخألاةدئافو.هنامرحوهنارسخىلعلدكلذيففقوتنمو«بيغلابناعيإلاتحتلخديولوبقلابذخوي

‹تاعبتلانمةبوتلاىلإردابيوءلاوهألاكلتنمهصلختيتلابابسألايفذخأيفعماسلاهبنتينأكلذب
هلاخدإو‹ناوهلارادنمهتمالسيفهيلإعرضتيو‹ةمالسلابابسأىلعهنوعيفباهولاميركلاىلإاجليو

.**«همرکوهنع.ةماركلاراد

الإكلذنوكيالو«قلخلانيبنمةعبسلاءالوهزايتماىلعلدي**ثيدحلاو»:ىنيعلانيدلاردبلاقو
الوقرغلامهذخأيواهرحمهيلعدتشيو«سمشلامهنمتندو«نيملاعلابرلسانلاموقيمويةمايقلاموي
.٠*١«شرعلالظالإءيشلكانهلظ

مظعيولوهلاهيفدتشي«بيصعمويةمايقلاموينأبيرال»:يصارحلادمحمنبناطلسذاتسألالاقو

نوكلاماظنلخلختيو«راحبلارجفتتو«ضرألالزلزتومارجألاىواهتتوىامسلاقشنتثيح«بطخلا
فوخلانمسانلاهيفهاقليامو«هلوطةدشوهلاوهأةرثكبزاتمبةمايقلامويو..:دحألادحاولارمأبهر
نإايندلاةايحلاهذهيفمدقاعمهنمدحألكبساحينأىلإكلذوعلهلاوبصنلاوبارطضالاوقلقلاو
ةعافشلابنذأيذإ«فقوملااذهيفةعساولاىلاعتهللاةمحرىلجتتكلذبو...رشفارشنِإو«ريخفاريخ

«باسحلاةعاسبيرقتلًاعيمجفقوملالهألةعافشيهوميظعلافقوملاكلذيفسانلانيبءاضقلالصفل

۱(..دومحملاماقملابفرعتو

لهألوخدلبقوةنجلايفةنجلالهألوخدلبق-ةمايقلامويدهاشمنمًادهشماتلروصتةياورلاهذهف
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٠”"رشحملامويلوهوةدشوةرارحنموهناعالالهألروكذملاجارخإلانأىلعلدتوسرانلايفرانلا

ريكةلدأهتضراعدقوهللصأالمنهجراننمجورخلاذإ؛اهيفلولادعبمنهجراننمجورخلاسيلو
.ٍهكَيىفطصملاهلوسرةنسنموهللاباتكنم

ةرنمهبلاَقْمهبليفناكنمف.قلطلا:لاَقَ«:ةياورلاهذهيفءاج٠
.«لَالطف.اهنم

نوتمٴوملازيمتييكلوءاهباويأىلإةنجلالهأثعبلجألةمايقلامويتاصرعيفهعملوسرلاقالطناو

.هلیصافتنمًابناجةياورلاهذهتنيبوتانيبتايآهبتءاج«رانلابجوتسانمممهريغنع

رمأاذهف٤ايفعقونماهنمجرخيلمنهجرانىلإقلطنيهعلوسرلانأملسملالابيفرطخيالف

قحيفةيناميالاةدعاقلاهذهنمو.منهجنعىلاعتهللامهدعبأنيذلانيفطصللاهللادابعقحيفليحتسم

مويلاكلذيففقوملاةرارحنموهدوصقملاجارخإلانأفرعنةياورلاهذهرهاظنموهَلوسرلا
.اهيفةاصعلالوخددعبمنهجراننمسيلوبيهرلا

سبخحلاراتلابدارينأ:امهيناثو»:(حيتافملاةاقرم›يفلاقثيحءيراقلايلعهركذدقىنعملااذهو

صالخلاجورخلابو«قرعلامهماجلاواهرحومهسوؤورىلإسمشلاوندوةدشلانمهباوناكاموةيركلاو
دارملانإف«بسنأةيضقلالصأىلإوبرقأرمألاةقيقحىلإهنكلازاجبناكنإولوقلااذهو:تلق.اهنم
تحتهنودنمومدا:ٍةَّيَعهلاقامىلعدودمملاءاوللاودومحملاماقملاباهنعربعملايهوىربكلاةعافشلاهذهب

.٩°°«مانأللةبساحملابرمألاومايقلاوسبحلانمصالخلايهةعافشلاهذهطحمو.ةمايقلاموييئاول

-:هَيلوسرلالوقو

.راقلانمُهجرحَأفنامنملّدْرَحنمةبحلامنمىذاىنذأىنذأهبلقيفناكْنَمَف.قلطنا:يلاقف»

ْ«لَعْاَفلطف

ةياورلاهذهانلهلصفتامبسح-ةمايقلامويفقومنمهيلوسرلاةعافشمهجرختنيذلاءالؤهف
-:ةريثكةحيحصتاياوريفهيكعلوسرلامهنعلاقنيذلانماوسيلةحيحصلا

o۱مارحهعهتافهيأريعأموموهيأرَلإيان(

۷هقئاوَبراجنالنمةالحي(٠

ْنِإَو:لُجَرهَللاقاَهناهيلَعمَرَحَونالاهَللاَبَجْوَأذَففنيميمليمءىرماَيحَعطَفانم»4
.“كارنمابيضقنإو»:لاق؟هللالوُسَرايءاریسيايشناک

.٠*٩هلاهيلعهللامرحلإيعولضَعوُهَوتوموثوُكفيَهللاهرسدبَعنما»۰

۰KC«ًاماعنیعبرأةريسُمنمُدَجوتاخيرنوءةنجلاةحئارخريمأدهاعُملقنم»۰

.٢٠٠٠طاقةالُخْذَيل»۰

.تاقهلالحي»۰

.۳٠ربكنمةراقمهبلقيفَناكنمتلالذي»0

.رانلانمُهدَعفَماَولّيلَعَبَذكْنَم»۰

هَلوسرلااهبصخييتلاةعافشلامهلانتنلمنهجرانلوخدبهعلوسرلامهدعوتنيذلاءالؤهف

اهنأشنميتلاتائيسلانممهتمالسعميعرشلانامعالاننمىندألادحابةمايقلامويىلإنوتأينيذلاكعلوأ
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.ىلاعتهللابذايعلاوةدلاخلامنهجرانىلإاهباحصأرج

رانلالوخدبرئابكلالهأهييلوسرلااهيفدعوتيتلاتاياورلاهذهلمهحرشدنع-نيلئاقلالوقامأو
لخديالهلوقىنعمسيلف»:مهلوقو"٠"ةنجنودةنجديريةنحلالخديال»:¬ةنجلانمنامرحلاو

.ةيمالسإلاةديقعلارداصميفاهلساسأال

.لداملاللنازيميف«يشاهنمتبثهبالةفعضتاوراهتامأكلوءايقللوسر

ناک»نموأ«ناَعِإْنمِةَريعَشوأةَرُبْنمةبحلاَقْفمهبلَقيفناك»نمنأهِيلوسرلالوقنمأرقتالف

مهجرخينمةرمزيفنولخديرئابكلالهأنأ«نامإنملَدرَحخنمةبحلامنمىنذأىذاىنذأهلقيف

لهادعوتنمهسفنوههييلوسرلانأل«نانحلاباوبأىلإةمايقلأمويفقومةحاسنمهيَلوسرلا

حصيالرانلايفتقاولاباذعلاركذيفاهيلعدمتعأيتلاةلدألاعيمجنألوءةنجلانمنامرحلابرئابكلا

دحأباولخأثيحيعرشلانامبإلامسايفظحمهلسيلاهيلعاوتامنممرئابكلاباحصأنالو.ءيشاهتم
.حراوجلابلمعلاوهوهزئاكر

لعفلوانتیهنافهلوسروهللامالكىفقلطأاذِإناميإلامسامكحاذهف»:ةيميتنباةمالعلالاقدقف

ءامرحملعفوأابجاوكرتدقنوكينأدبالف«ناإلاهنعهلوسروهللاىفننمو«تامرحلاكرتو«تابجاولا

.۷٩(دیعولالهأنمن.نوكيلبكيعولانوددعولاهلهأقحتسيبىذلامسالاىفلخديالف

.`“اهبلسيواهليزيةبهنلاباهتناورمخلابرشو
ىنعملااذه«هتعاطدعبهللاةيصعع.لماعلاروصتولف:لهاجهللاىصعنملك»:اضيأميقلانبالاقو
دبالنكلوءاهتعاضإوةحلاصلاهلامعأقارحإ-هللاو-هسفنهلتلّوسام«يغبنيامكهلمأتو«هروصتقح

.۹١۱«لهاجوهفهللایصعنملكفلهجامساقحتسااذهلوءةيصعملادنعهلمعهنعبيغينأ

بلقلابنوكينأدبالديحوتلانأةمألانيبفالخاللوقنف..»:باهولادبعنبدمحمخيشلالاقو

اذهنمءيشيلخأنإف«يهاونلاورماوألاذيفنتوهيذلالمعلاوءلوقلاوهيذلاناسللاو«ملعلاوهيذلا

ديحوتلابلمعنإو«سيلبإونوعرفكدناعمرفاكوهفهبلمعيملوديحوتلابرقأنإفءاملسملجرلابنکيم

5'«رفاكلانمرشوهو«صلاخقفانموهفًانطابهدقتعيالوهوأرهاظ

هبقيضيهردصنإ:يأ.هنيدهيلعقيضيهنإفامارحامدناسنإلاباصأاذإف:نيميثعنباخيشلالاقو

ُهُواَرَجُفادَمَعَُمانمأوُملعَعَينَمَول:ىلاعتهلوقيفرسلاوهاذهو.ارفاکتومبوهللابذايعلاوهنمجرخيىتح
منهج::هللابذايعلاوتابوقعسمخهذهف4ًامِيظَعًاباذَعهلَدَعأَوهعهيلَعهللابضُعَواهيفالاخمَنَ

او.هتعلوهيلعهللابصغرايف دققانموملتاذإهالًادسمتمًاتمؤملن.ًاميظعًباذعهلدعأو

`.«اهيفنيدلخلا

قيقحتلاو»:هلوقبةمايقلامويسانلالآمىلاعتهللاهظفحيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسحضويو

لمعمهيادنعاديعسناكحلاصلالمعلاوةحيحصلاةديقعلابهلمتخنمف«لامعألامتاوخبةربعلاننأ

الىوُقَاو(۳ةدئالا×نقلامهللبَاإلوقيلاعتللوهرارصإبةطبحاهنألايشةقياسلا
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.٩۷٠«رارصإلاعماجت

الةريبكلابحاصنمةءاربلانأهركذانتوفيالنأبجياممواذه«:اضيأىليلخل|خيشلاةحامسلاقو

«بوتيناىلإنيدلايفةيالولاادعام«نيملسلملاقوقحنمهنامرحالو‹مالسإالاةلمنمهجارخإلاحبينعت

وا؛ناصحاأإالادعبىنزلاوأ‹؛مالسأالانعةدرلا:يهو‹ثٹالثیدحإبالإهلتقحابتسيل‹مدلاموصعموهف

ةمرحةاعارملجانملتقواینزنإو؛هلامحابتسيالفلاملاموصعموهو؛قحريغبةمرحملارسفنلالتق

ءادأءامزالاضرفبتيملنإهنمةءاربلاىقبتامنإو«نيملسملاةقيرطبىراويوءكیحوتلالهارباقميفتام

.« ةرجفلاوةرربلانيبازييمتو؛قحلاتامرحىلعةريغو‹نيدلاماظنىلعاظافحو‹یلاعتهللاقحل

هقبسياليذلالوألامهنمةنحلايفنولخادلاو‹نيقتملاعيمجهبرقيرمأةنجلالهألزانميفتوافتلاو

َ .باوبألاهلوخددعبقلغتيذلارخألامهنموكح

. هللادبعنبدمحمهلوسروهللادبع:وهنيلخادلالوأف

“قبابابعرفينملوانأو»:هتلاقثيح٠
۷۰٠.٠كلفدحألمَفأالتّرمأكب»:هِيهللالوسرلنانجلانزاخلوقءاجو٠

هللکو«هلمعوهنامإبقبسنممهتمقباسلاف«نانجلاباوبأنمنمحرلادوفولخدتهَلوسرلادعبو
.مئادلاهللاميعنيفهظح

.تانجلالهأنمقحاللاكانهوقباسلاكانهنأنيبيامفارعألاةيآريسفتتيفءاجدقو

هلعجنمهبفقوياناکمهللااهلعجفارعألاهذهنأ:هبةيآلاريسفتيغبنييذلاو«:روشاعنبالاق
نیتوافتمةنحللا01نيلخادلا|عجفد‹فيفخباقعلانمبرضكلذو‹اهايإهلوخدلبقةنجلالهانمهللا

لتاقَوحفلالبقنمَقُقنُأْنَممكنميوتيبالل:ىلاعتلاقدقو«هريداقموهبابسأهللاملعياتوافتقبسلايف
ˆ.“ :ديدحلا$ىنشحلاهللاٌدَعَوالكواولتاقَوُدُعَبنماوقُفنأَنيذلانمةَجَرَدمظُغَأكعلوأ

ىواستتنيذلامهثلاثقيرفدجوينأينيزاوملاسايقلايفقطنملاىهتنمو»:يوارعشلاخيشلالاقو

لهآنودهاشينيحمهنأبيجعلانمو.فارعألاىلعنوسلجيف(ةمحرلاةن)ىلعمهلامعأضرعتنم

٠.٠«*`:فارعألا4َنوُمَمطْيْمُهَواًمولخْذَيمْمكْكلَعُمالَسنأةّنحلاَباحْضصُأاوَدانو$.هبضغتقبس

مويةاجنلافرشليتلمهلهأاذهو«بونذلارئابكباوتأيملو«يعرشلاناميالاباوتأدقفارعألاباحصأف

.فقوملاتاحاسيفمهسبحدعبةنحلالوخدوءةمايقلا

يمالسإروصتسيسأتيفاهتيحالصمدعانلنيبتةيمالسإلاةمألاجهنمىلع(ةروصلا)ةياورضرعدعبو
.مهيلعهمالسوهللاتاولصماركلاهلسريفوىلاعتوهناحبسهللايفةتباثلاةديقعللاهتضقانلكلذوفيظن

اهيلعدمتعيةيوققيرطنمتأتملمنهجراننمنيملسملانمةفئاطجارخاتركذيتلاةروصلاةياورو
تنيبيتلاةحيحصلاىمظعلاةعافشلاةياوريفءاجالةضقانميهفاذهعموءةيمالسإلادئاقعلاخيسرتيف

جارخإيفسيلوهلوهوهتدشوفقوملامويةرارحنمنيملسملاجارخإيفيهةعافشلانأحوضولكب
.منهجرانتاكردنمةاصعلا
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.عضَساهتممهسمامدعبرانلانمموقجرخي):اهيفيتلاةياورلا:سداسلارصنعلا
(نييمتهجلا:ةنجلالهأمهميةنجلانولخديف

نبةفيذحو؛نيصحنبنارمعوكلامنبسنألإةبوسنمثيدحلابتكيفةياورلاهذهتءاج

يردناديعسيبأو«هللادبعنبرباجو«ءورمعنبهللادبعوءةبعشنبةريغملاو«دوعسمنبهللادبعو؛ناميلا

م

.يمرادلاو.يئاكلاللاوىلعيوبأومصاعيأنياوءدمحأمامإلاو‹يراخبلامامإلاةياورلاهذهجرخأ

امیفهلیصفتيتأيسامك.مهریغو«نابحنباوءةجامنباودوادوبأو«يسلايطلاوءةيزخنباو«يناربطلاو
.يأي

كلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنمةياور#

دنعيدزألارانيدنبیحینبمامهقيرطنمكلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاج٠
.""ادمحأمامإالاو‹'""يراخبلامامإلا

:يدزآلارانيدنبییحينبمامهلبقنماهدورولكلذواهبجاجتحالاحصيالقيرطلاهذهنمةياورلاهذه
لإعجريداکیالمامهناکلوقينافعتعمس:يناولحلايلعنبنسحلالاق...»:*رجحنیالاق
ئطخنانکنافعای:لاقفهبتکيفرظنفدعبعجرمنهباتکىلإعج-ریالففلاخيناکوهيفرظنيالوهباتک

..ىلاعتهللارفغتسنفاريثك

وبلاقولبتحنيدمحأكلذىلعصندقوءاعدقهنمعمسنمحصأهرخآبمامهثيدحنأيضتقياذهو

ثدحامظفحلائيسقودص:يجاسلالاقو...بتحيالوهثيدحبنكيقودصمامهيجيدربلاركکي

«ءيشبسيلفهظفحنمثدحاموحلاصوهفهباتکنم
دمحملاقو...هظفحىضريالناطقلاىيحيناكوءيشهظفحيفءةقث:متاحوبألاق...»:يبهذلالاقو

ورمعلاقو.ائیشیوسیالهظفحوحلاصهباتک:لاقفمامهنعلئسو-عيرزنبديزينع:لاهتملانب
.۱۸۱...هنعثدحيالو«هباتكالوهظفحىضريالىيحيناك:يلعنب

̂يراخبلامامإلادنعتءاجةياوراهلقنيفهبارطضاوةياورلاهذهيفمامهًاطختبثييذلاو۰

كلامنبسئهخیشنعةاداعلوثيحءوء٠؛مصاعيبانباو١""ىلعييباو

*^"هتنعنعلبقتالفةثلاثلاةقبطلانمسلدمةداتقنأفورعموهامكوةعت

.*'دمحأمامإلادنسميفكلامنبسنأىلإةبوسنملاةياورلاهذهتءاجو۰

نعيعيطقلاكلامنبنادمحنبرفعجنبدمحأركبيبأةياوروهدمحأمامإلادنسمنأمولعملانمف
.دمحأمامإلانبهللادبع

:حالصلانيورمعويألاق...ًاليلقريغت«لوبقمهسفنيفقودص»:يعيطقلاركبيبأةمجرتيفيبهذلالاق

يبأنبالاق...تارفلانيانسحلاوبأاذهركذ«هيلعأرقيامأنيشفرعيالناكىتح«هرمعرخيفلتخا

ةعلطقتقرغ:يناقرلالاقو.رظفاهيفلوصأدمدسمضعيفهلكاذبثیدحلايفنكيمل:سراوخ
.۸...ةقثوهفالوكلذلجألهوزعففهيفهعامسنكياهنأاوركذباتكنماهخسنفیکنف

ورمعيبأنبورمعقيرطنم"يمرادلادنعكلامنبسنأىلإةبوسنملاةياورلاهذهتءاجو0
.هيففلتخللا
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هثيدحيف:نيعمنبانعيرودلالاقو.سأبهبسیل:هیبأنعدمحأنبهللادبعلاق(:رجحنبالاق

٠٠۰۱...فیعض:نیعمنبانعةمثيخيبانبالاقو.يوقلابسيلفعض

نم٠٠"يناتسجسلاركبيبأو«٠٠'مصاعيبانيادنعكلامنبسنأىلإةبوسنملاةياورلاهذهتءاجو

نيصحنبنارمعيباحصلاىلإةبوستمةياور

مامالادنعناوكذنبنسحلاقیرطنمنيصحنبنارمعيباحصلاىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاجو0

.'"يوغبلاو‹اةحامنباو‹*يناربطلاو٩؛دواديبأوء۹"يراخبلا

:يرصبلاناوكذنبنسحلاةملسيبألبقنماهدورولكلذوةفيعضةياورلاهذه

اموءهنعثدحيىيحيناك::يلعنبورمعلاقو.فيعض:متاحويو«نيعمنبالاق»:رجحنبالاق

نبدمحأوبلاقو.يوقلابسيل::ًاضيأيئاسنلاومتاحوبلاقو.طقهنعثدحنمحرلادبعتيأر

يفو«هبهذملفعضامنإ:يجاسلالاقو...هبسأبالهنأوجرأو«هريغاهيوريالثيداحأيوري:يدع

ناکو:لاقءهفعضوثيدحلاركنمدباوألابحاص:لاقفنیعمنبییحیهرکذ.ريكانملاضعبهثيدح

:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاقو.يوقلابيدنعسيلونعثدحيىيحيناك:ايندلاييأنبالاقو.ایردق

ليطابأهثيداحأ:لاقف؟ناوكذنبنسحلايفلوقتام:هللادبعيبألتلق:مرثألالاقو.ليطابأهثيداحأ

1

ناميلانبةفيذحىلإةبوسنمةياور#
نبادنعناميلسيبأنبدامحقيرطنمناميلانبةفيذحيباحصلاىلإةبوسنمةياورلاهذهتءاجو۰

۱`"يئاكلاللادنعو‹٠٠٠دمحأمامإلادنسميفو‹۰٠٠ةيزخنباو‹٩مصاعيب

وكلاليعامسإويأ:مهالوم,يرعشألاملسم؛ناميلسييأنبدامح

1ماهوأهل«قودصهيقف»:بيذهتلابيرقتيفرجحنبالاق

كرابملانبالاقو...ةبعشونايفسءامدقلاهنعیورام‹«براقم:دمحألاق)»:بيذهتلابيذهتيفاضيألاقو

‹هقفلايفميقتسموهوهثيدحبجتحيال«قودصوهدامح:متاحوبالاقو...ظفحيالناک:ةبعشنع

ناکوءائجرمناکوهرمأرخآيفطلتخاو«ثيدحلايفافيعضناك:دعسنبالاقو...شوشراثالاءاجاذإف

لاقو.مهولاوًاطخلاريغك:يلهذلالاقو.ًاطخأميهاربإريغنعلاقاذإو«باصأهيأربلاقاذإثيدحلاريثك

اندنعسانلاناك:سنأنبكلاملاقو.ثدحأدقهنإفاذهنعحتت:لاقفدامحبانررمفديبزعمتنك:ةبعش

۱`؛«هيأربهيفلاقفنيدلااذهضرتعافدامحهللاقيناسنإبنوىتحقارعلالهأمه

يبانبدامحقيرطنماهادحإقرطةدعنمتءاجیرخآةياورلوحهلمالکدنعرجحنبالاقو

دامحومصاعةياورنمحصأامهقافتالروصنموشمعألاةياورحيجرتلاثيحنمنكل...»:نامیلس

'۰۰«لاقمامهظفحيفامهنوكل
حاضولاةناوعيبأقيرطنمكعناميلانبةفيذحىلإةبوسنمةياور'"٠"يسلايطلادنسميفءاجو7

.يركشيلاهللادبعنب
ریغنمثدحاذإوتبْأوهفهباتكنمةناوعوبأثدحاذإ:دمحأنعبلاطوبألاقو...»:رجحنبالاق

.هباتکنمثدحاذإةقث:ةعرزوبألاقو...مهواعرهياتك
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:ربلادبعنبالاقو..ةقنقودصوهوءاریثکطلغهظفحنمثدحاذإوءةحيحصهبتك:متاحويألاقو

.۰٠٠"«طلغاعرهظفحنمثدحاذإ:لاقو«هباتكنمثدحاميفةجحتبثةقثهنأىلعاوعمجأ

.هباتکنمدواداأثدحةناوعابأنأتبثيولديامةياورلاهذهيفسيلو

دوعسمنبهّللادبعىلإةبوسنمةياور#

.٠٠٠'يئاكلاللاوء٠٠١٠"نابحنباو٠٠٠٠۹٠٠٠ىلعيىبأ

.٠٠طسقلانازيملار

بناسلاوبأيفقثلاكلامنببئاسلانبءاطعامأو

اٹیدحهنمعمسنمو؛حيحصهعامسفاهيدقهنمعمسنم:دمحأنعبلاطوبألاق...»:رجحنبالاقدقف

ميقتسمحلاصطلتخينألبققدصلاهلحمناك:متاحوبألاقو...ةبعشونايفساعيدقهنمعمسءيشبنكيم

.٠ةريثكطيلاختهظفحيف؛هظفحريغتهرخابمثثيدحلا

.كدوعسمنبهللادبعيباحصلاىلإةبوسنملاةياورلاهذهفعضنيبياذهبو

ةبعشنبةريغملاىلإةبوسنمةياور#
ةفيعضةياورىهو.٠٠'*ةعيزخنباو‹٠٠؟يناربطلااهجرخأدقفةبعشنبةريغملاىلإةبوسنملاةياورلاامأو٠

.یوکلايطساولاثراحلانبدعسنبقاحسإنبنمحرلادبعةبيشيبأقيرطنماهدورول
رکنمءيشبسيل:دمحأنعبلاطوبألاقو.هفعضيدمحأتعمس:دوادوبألاق»:رجحنبالاقدقف

وبالاقو.رظنهيف:يراخبلالاقو.كاذبسيل:يئاسنلالاقو.فيعض:نابحنباو«يئاسنلاودواد

نبالاقو.هبجتحيالوهثیدحبتکی«ثيدحلاركنم«ثيدحلافيعض:متاحوبألاقو.يوقبسيل:ةعرز

نامعنلانعثدحييذلاوهوكاذبسيل:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاقو...هئيدحبجتحيال:ةعزخ
.ریکانمثیداحأدعسنب

ورمعنبهللادبعيباحصلاىلإةبوسنمةياور#

نماهدورولةفيعضةياوريهو‹٠٠٠"ةعيزخنبااهجرخأدقفورمعنبهللادبعىلإةبوسنملاةياورلاامأو٠
ِ.يعبضلاةجراخنببعصمنبةجراخقيرط

هنعبتکأنأيبأيناهن:دمحأنبهللادبعلاقو.هثيدحبتكيال:دمحأنعمرثألالاق»:رجحنيالاق

لاقو.ءيشبسيل:ةرمهنعالاقو.ةقثبسيل:ريمننبانعةيواعمو«يرودلالاقو.ثيدحلانمائيش
..ءيشبسيل:نيعمنبانعهريغويمرادلانامثعلاقو.فيعض:هنعةيواعملاقو.باذك:هنعسابع

.ةقثبسيل:ةرملاقو.ثيداحألاكورتم:يئاسنلالاقو...عيكووكرابملانباهكرت:يراخبلالاقو
ملهبجتحيالوهثيدحبتكي«يوقبسيل«ثيدحلابرطضم:متاحوبألاقو...فيعض:ةرملاقو

.۱(بذكلالحمهلحمنكي

هللادبعنبرباجيباحصلاىلإةبوسنمةياور#
نماهدورولةفيعضةياوريهو‹٠٠٠"نابحنبااهجرخأدقفهللادبعنبرباجىلإةبوسنللاةياورلاامأو٠
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.مهالوميدسألاسردتنبملسمنبدمحمريبزلايباةنعنعلبق

اورلأو«رييزلاوبانثدح::لوقيبويأناک:يالاقد:دمحأنيادبلاق9.:رجحنيالاق

يفحجرتسيوایو

نببوقعيلاقو...ةماعدىلإجاتحيريبزلاوبلوقييعفاشلاتعمسىلعألادبعنبسنويلاقونازيللا

انيبفهنمتعمسفةكمتمدقف«ريبزلايبأنعهلأسافمدقيلجرنميلِإبحأايندلايفنكيملةبعشلاق
لجرىلعيرتفت2ابااي:هللاقفهيلعیرتفافهيلعدرفةلأسمنعهلأسفلجرهءاجذإهدنعسلاجانأ

...ائیشكنعتیورال؟هیلعيرتفتكبضغينمو:تلقةينبضغأهنإ:لاقملسم

نمممهدنعهنأل(هرحتوراج«نع»هيفوقياميحيمدريهلمونيدمحموأاوويهلقو

دعسنبثيللاهنعهاورامم«نع(«:لاقاذإمزحنباهبجتحيو.هبجتحاانربخأو«تعمس:لاقاذإفس
۱..ةصاخ

٠٠0"«ىشاهنمبتلايقفنعثيلقیرطريغنع

هنعاهيفنعنعلبرباجنمعامسلابةياورلاهذهيفحرصيمريبزلااأنأميركلائراقلااهيأىرتتنأو

.اهبجاجتحالاطاقسإليفكياذهو

يردخلاديعسيبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور#

يبانبحوتنبملاسقيرطنم٠٠"ةعيزخنبااهدروأدقفيردخلاديعسيبأىلإةبوسنملاةياورلاامأو٠

.يريرجلاسايانبديعسقيرطنمو‹؛يرصبلاءاطع

حرجلاءاملعهيففلتخادقراطعلاديعّسوبأيرَزَجلايِرْضصَبلاءاطُعييأنبحوننبُملاَسف

.ليدعتلاو
.ءيشبسيل:نیعمنبانعيرودلالاقو.سأبهثيدحبام:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاق»:رجحنبالاق

يئاسنلالاقو...هبجتحيالو«هثيدحبتكي:متاحوبألاقو.ةقث«قودصهبسأبال:ةعرزوبألاقو

:ينطقرادلالاقو...ةبراقتمةلمتحمهثيداحأونارفأوبئارغهدنع:يدعنبالاقو.يوقلابسيل:
.٠٠"*«يوقلابسيل

:نيعمنبانعيرودلالاق»:رجحنبالاقدقف«هرمعرخآيفطلتخادقفيريرجلاسايإنبديعسامأو

نبالاقو..ثيدالانسحوهوحلاصوهفالقهنعبنكنمفتوملفهظفحرنمناحوبلاقو.ةقث

-هطالتخلادعبهنمعمسهنألينعي-هنعورتال:لاقيعن:لاق؟يريرجلانمتعمسأ:سنوينبىسیعل
ةنناک:دعسنبالاقلاق.هنعيوريالناکويريرجلانمديعسنبییحیعمس:نيعمنبانعيرودلالاقو

0(هرمعرخايفطلتخاهنأالإفلاءاشنإ
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لبقمهنعذخأنمثیدحلبقيهنأمهيفمكحلاو»:لاقثيحنيطلخملاتاياورمكححالصلانبانيبدقو

طالتخالالبقهنعذخألهرديملفهرمألكشأوأطالتخالادعبمهنعذخأنمثيدحلبقيالوطالتخإلا

.٠٠"٨هدعبوأ

مدعانيلعفاذهل؛طالتخالالبقيريرحلانمةياورلاهذهذخأحوتنبلاسنأتبنيليلدنمكانهسیلو

اهدربلیفکاذهواهنمدنسيأةحصمدعاتلنيبتيةياورلاهذهقرطلوحهركذقبساممو

.يناعمنمهلمحتامبنجتو

هركذدنعميركلانآرقلااهدرتارابعلوقلحارشلاترجيناعمبىتأدقفةياورلاهذهنتمامأو

.دلاخلاتانجلاناكسميعتل

اإ:ليق...):يبطرقلالاقثيحېههابجىلع(نويمنهج)ةملكقلعتنمصيغتلاوراعلاوءايحلاب

اويحتساوءادعألاراديهيتلامنهجىلإاوبسنينأاوفنأمهنألىلاعتهللايفنيباحتملافالخبكلذاولأس

.مهنعةبستاهذهلاووبناتسالالامكاودارأةنجلالوخدبمهيلعساملفكلذلجلماوخإم

ولانهلإ:نولوقيكلذدنعف«نويمنهجلاءالوه:ةنلالهألاقةنحلااولخداذِإمهنإ»:اعوفرميوردقو

ىلعبهتةريثلااهللاقيشرعلاتحتنمًاحيرهللالسريف؛راعلانمانيلإبحأناكراتلااانتكرت

حج نمضعبنأىلعلدياماذهيفف:ليقنإف...«انسحوًالامجوةجهبمهديزتوةباتكلايحمتفمههوجو

كلذىلعلدتثيداحألاهذه:هللیق.دکنالواهيفصيغتتالةنجلاوءامصيغتتهقحليدقةنجلالاخدي

باصأيذلااذهانئاملعضعبلثمدقومهنعمسالاكلذلوزيمثةنجلالوخددنعمهقحليكلذنأو

هيبشتوهوءةنجلالهأىلإةبسنلابءالؤوهباصأامكلذكاهلمكحالهنأتاساجنلاهيفعقترحبلابءالوه
.ن

لبمهلًاصيقتتاهبةيمستلاتسيل»:هصناميبيطلانعيراقلايلعلقنةياورلاهذهلهحرشدنعو

٢۰۲۸۰یاعتهللاءاقتعمهنوكلًاملعكلذنوكيلوجاهتباىلإًاجاهتباوحرفىلإاحرفاودادزيلاراكذتسا

نأحارشلاضعبمعزو(:حتفلايففلاقثيحرجحنباهضتريميراقلايلعهلقنيذلاليلعتلااذهو

باهذإمهلاوسولاقاذكأكفكلذباودادربلللاةمعنلراكدتسالللبهلًاصيقتتسيلةيمستلاهذه
.۱۰۲«كلذيفشدخيمهنعمسالاكلذ

ئيتلاةياورلاهذهلمهحرشدنعهورطسيذلافلكتلااذهنعءاملعلاءالؤهلةعساوةحودنمكانهف
مييقتدنعقبطبئاصلاجهنملانأولءاملعلاتاحفصيفرطستنأاهلناكامتاليلعتلاهذهو.ادبأتبث
يلصأالىقةيورلادذ

لاقوَأ)ْمهبوُنُدُِراَنلاُمُهَنَباَصأموفكلو):اهيفءاجيتلاةياورلا:عباسلارصتعلاا*

.(هَقاَمإْمُهَلاَمأَف(ْمُهاَياطخب
۱لاق ِنَعةَملْسَميبْانَعلَضَفملانبايعيرانندَح.يمضْهحلايلَعنبُرْصَنينثدحو»٠"٠ملسممامإلال

الواَهيفنونوالمهءاَهلْأْمُمَنيذَلاراتلالمَامأ»:هللالوُسَرلاقلاقنیسيبانةريب
ذأ.امخفاوناکاذِإىحةقنإعهاتأقماباطَعبلاقوأدمهبوُنذباَلاُمُهْتباَصأمْوَقنكلو.نو

ROADERDOMMEMRAARennenn
5 دیر ,eوک2ر3

 



درازا3RESOAنا6!ISIErrUuUAR1uiUReبنعلطس

َتاَبَنَنوُنيْيف.مهْيََعاوُصيفأةالَا:ليقمثةنراهنىلعاونبفِرْئاَبضرئابمهبءيجف..ةعافشلاب

.ةَيدابلابناكدقهللالوُسَرنك:مْوقلانملُجَرلاق«لّيَسلاايميفنوکةا

۱'ةحجامنباةياورلاهذهجرخأو ٣۳٠یلعيوبأو0"*نابحنباو‹'۲٠"دمحأمامالاو0""يمرادلاو۳

٠"ٴدیمحنبدبعو

ملنمنيبوهلقثومنيب؛ثيدحلاةمئأهيففلتخايذلاةرضنيبألبقنماهدوروةياورلاهذهللعنمف
۱.هتایاوربجتحي

.يرصبلاوعلامثيديعلاةعطقنبكلامنبرذتملا؛وهةرضنويأف

نیعمنبانعروصنمنبقاحسإلاقواريخالإتملعامهيبأنعدمحأنببحلاصلاق»:رجحنبالاقدقف

يلابحأةرضنويألاقفةيطعوةرضنيبأنعيبألتسمتاحيبأنالاقويئاسنلاوةعرزوبألاقاذكوةقث

نمناکلاقو.تاقثلايفنابحنباهركذو...هبجتحيدحألكسيلوثيدحلاريثكةقثناکدعسنبالاقو

.١۳٠٠«...يراخبلاهبجتحيملاذهلو...ئطخينمناكو...هرمعرخأيفجلفسانلاءاحصف

ةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاهبءاجامةفلاخماهاندجولةياورلاهذهنتميفةيجهنمةرظنانرظناذإنحنو

.ةرهاطلا

.«ةتاَمإهُهَتاَمأف,؛هصنامةياورلاهذهاءاج-١
تيبنذملانأ:هانعمفهرخآىلإ«رانلامهتياصأساننكلو»:ملسوهيلعهللاىلصهلوقامأو»:يووتنلالاق

بهذيةيقيقحةتامإةتامإلاهذهوىلاعتهللااهدارأيتلاةدملااوبذعينأدعبةتامإىاعتهللامهتيمينينمْؤوملانم
ساسحإريغنمرانلايفنيسوبحمنونوكيمثمهتييمتمهبونذردقىلعمهباذعنوكيوساسحإلااهعم

٨٠93ًامحفاوراصدقىتومرانلانمنوجرخيمث«لاعتهللااهردقيتلاةدملا

.مهلا٠"*اعرکتكلذوردصللابهدكأهنأل؛توملايفةقيقح«هللامهتامأف»هلوقف(:يبطرقلالاقو

وجي:ليقو ؛ةقيقحلاىلعاتومكلذنوكيالو«مونلاباهمالنعمهييغتنعةرابع«مهتامأ»نوكينأزوهجي

'“«حصألّوألاو

اونوكياذهبوءةنجلايفريخآلامهلامنوكياهيفمهباذعدعبرانلايفنوتوعبنياذلانأركذتةياورلاهذهف

.رانلاباذعنماوقاذدقاونوكيوءايندلاةايجلانماوجرخذنمنيتتامإباورمدق

الل:ةنحلايفهدايعىلعهلضفدادعتيفهناحبسهللالاقدقفميركلانآرقلاهضراعيلوقلااذهوإ
َباذَعاَناَقَوَواَيلَعهللاَنَمفل::ىلاعتلاقو4ميححلاَباَذَعممهاووىلوألاولاالإتولاهيفَنوُقوذَ

6€الورقنۇقرىقالزاضيأىلاعتلاقو4موُمَسلا
:نيتقيقحانلركذتتايالاهذه

رتقلانممههوجوملسوميححلاباذعومومسلاباذعنمىاعتهللامهاقودقةنجلاناكس-:ىلوألا
.ةلذلاو

ىلصينألقعيالوءةلذالورتقمهبيصيالمهنأمهنعربخأهنأ...»:ىلاعتهللاهظفحيليلخلاخيشلالاق
.٨٠٠٠«ةلذالورتقاهيفهقهريالفيناوةدملولورانلادحا

فيضأامعماهتدحىلعاهتاذبةلقتسمةمعنكلتو«رانلاباذعنممهاجندقويأ»:ريثكنبامامإلالاقو
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.'"«رشببلقىلعرطخالوتعمسنذأالوتأرنيعالامرورسلانماهيفيتلاةنجلالوخدنماهيلإ

مهاجنومهملسومهاقودقميقللميظعلاميعنلااذهعميأ»:هريسفتنمرخآعضوميفاضيأربثكنبالاقو
"٢بوهرملانممهاجنوبولطملامهللصحفميححجلاتاكرديفميلألاباذعلانعمهحزحزو

قلاوهاذهورانلاباذعمهبرمهاقوو«لوألاةتوملالإتومانملاعتهلمهملسدقةنجلاناكسف
.زيزعلاهللاباتكيفءاجهنألهريغزوجياليذلا

.مركلانآرقللاهتمداصملكلذو-يراخبلامامإلاهبجتحيمليذلا-ةرضنيبأةياوربذخألامدعانلىغبنياذهبو

ميركلانآرقلافلاختيتلاتاياورلامكح¥

هذهبحرصدقو؛ميركلانارقلافلاختيتلالاوقألاوتاياورلادرىلعرصتةيمالسإلاةمألاجهانمو

.ةمألاءاملعةّققحلا

هبرهادههبوهللاباتكفلاخيفيكو(ينعسيلفهفلاخامورهلوق»:يملاسلانيدلارونمامإلالاق٠
ةمألافالتخادنعهللاباتكرهاظبكسمتنمفاهدودرمنمرابخألالوبقمهبفرعينوناقاذهو؟
هيلعهللاىلصهللالوسرةيصوبذخأواهلماصفنااليتلاىقثولاةورعلابكسمتدقفربخوأمكحيف
.ثيدحلااذهيفملسو

امضورعملاف«ضرعلاىلإجاتحيالهيلعتقفتاامنأوةمألاهيفتفلتخااميفثيدحلانأمدقتدقو

باتكفلاخامنابمكحدقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأواهتوبثيففلتخللارابخألانمهنعانماج
خسانلاملعدقوةماتمالسإلابةمعنلاولماكننيدلاومالسلاوةالصلاهيلعيفوتهنألكلذوهنعسيلفهللا

رقتسملامولعملاىلعهانضرعكلذدعبانءاجامف«قحلانابتساوةعيرشلاترقتساوصاخلاوماعلاوخوسنلاو

.۱۰**(هانلبققفاونإفهتنسوهللاباتكنمهنامزيف

ضراعاذإلطبيلهجيوزتلايفطرشلا:لاؤسلا»:يلاسلانيدلارونمامإلاتاباوجيفءاجو٠
.؟الوأتبثضراعيملنإفعامجإلاوةنسلاوباتكلا

لك›:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقللطابوهفعامجإلاوأةنسلاوأباتكلافلاخطرشلكمعن:باوجلا
فلاخيملاذإامأو.لالضلاالإقحلادعبامفكلذبهقحأامودودرميأ(دَروهفانرمأهيلعنكيملءيش

.همزلازئاجاثيشهسفنمزلأنمومهطورشىلعنيملسملانألتباثوهفةمألاعامجإالوةنسلاالوباتكلا
.٠٠٠٠«ملعأهللاو

؛ًالثمثيدحلاملعىلإانئجول...»:ىلاعتهللاهظفحيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسلاقو٠
مداصتمريغنوكيىتحءةحصلاةجردىلإىقريالثيدحلانأباعيمجنوثدحملاهلوقيامنأىرن

كلذقبطلهنكلو«مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلانمرتاوتملاومركلانآرقلاعم
يداحألاثيدحلابذخألاكرتو«نآرقلالولدمعمقفتييذلاثيدحلابذخأثيحب؟اقيقداقيبطت
هيلعنوريسياموهنولصْؤويامنيب؛ثيدحلاءاملعدنعابيجعًاضقانتدجنلبءال؟هعمضراعتييذلا
ناةياورنمهلبحربيحنبيرلامإلاهجرخأيذلاثيدحلايفلوقيينالنأكلا

«ينعفهقفاوامفهللاباتكىلعهوضرعافينعمكءاجامف«يدعبنمنوفلتختسمكنإ)امّ

هکجراوفاوةقداتزلاطونموهويسللطبتيدتيداامقابلعييفهفلخامو

ًالطاباثيدحهاندجولنآرقلاىلعهانضرعوهسفنثيدحلااذهانّمكحوانئجول:لوقيمثهرخاىئا

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةعاطبانرمأيناكاوملسوهيلعهللاىلصيبنلاةعاطبانرمأينآرقلانال
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اوامسوهيلعلیلصيلايعتاششرتهالوبتيداعهر:الوأ

مدعونارقللةياورلاةقفاوميفرظننلنآرقلاىلإعجرننأهقرطةلمجنمهريغوحيحصلانيبزييمتلاةفرعم
.؟اهتقفاوم

هللاتاولصلوسرلابمهدهعبرقعمف«‹مهيلعىلاعتهللاناوضرةياحصلاكلسميفرظننل:ایناث

امدنعو.نارقلاعمضراعتتاليتلاةياورلاباوذخأينأىلعصرحلالكنوصرحياوناكهيلعهمالسو

٠٠٠٠.٠«كلذنولبقيالهلةضراعميأاهنمنومّنشيةياورمهيأت

الامك«نارقلابءافتكاةنسلادرزوجيالف«نآرقللةنيبمةنسلانأ((:يواضرقلاروتكدلاخيشلالاقو

نصيصختينمدارملانيييوهحضوياإ؛نيبلاضقانيالنايبلانأل«نآرقللةضقانملةنسلالوبقزوجي

.٠٠٠«هلمحجبليصفتوأهمهبمريسفتوأهقلطمدييقتوأهماع

ايمالسإلاعيرشتلالصأناهيفكشالام»:يليحزلابهوروتكدلاذاتسألالاقو

تارتاخؤهنأيتکملهرقلتالاعوجنمطبسهلكوأاعةداقأهير

*“«دیعبنامزنممهریغوثیدحلاءاملعهررقاماذهو«يورملاثيدحلاكرتيو

هریکيهف«نلاةهجنمتيدادقتداووأطارشمأو(:اضيأيليحرلاروتكدلااتسألالاقو

عمجلاوأةتسلامكرنرقلفلاخيالا...ەلوسرولتافصنمديلالوصأيفلوقما

اهضرعبتيداحألانوتموتاباورلاطافةاحصلايعدقق»:ريشبلادمحأماصعر.ءتكاللالاقو

باتكلالئالدنمةمولعملاعطاوقلاوهةتبالادعاوقلاوهةيعرثلالوصألانممهدنعررقتامىلع

دنععزتملاو«عيرشتلايفلوألالصألاوهلاعتهللاباتكناكال.ةرورضلابنيدلانمامولعموأ
نمهفلاخاملبقيالف«لوألاسايقملاوهناكءأرتاوتانيلإلوقنملاواعيمجظوفحللاوهو.فالتخالا

ناكمإروصتيالهنألكلذوطلغلاومهولابهتاورىلعمكحيلب«تاياورلانمهنايبوأثيداحألا

ءلوقعملاضقانينتملكنأنيئدحملانيباهيلعقفتملاةدعاقلانإ»:يبهذلانيسحدمحمروتکدلالاقو

.٠٠*٠«لوسرلاىلععوضوموهف؛لوقنملانمتباثلاضراعيوأءلوصألافلاخيوأ

عيمجيفاهميكحتبجيضرعلاةدعاقةيعورشمتوبدعب:يمشاهلارطمنسحيلعلاقو

؛حاحصلابةموسوملابتكلاتاياوركلذيفاب؛نيملسمللةيثيدحلاتافنصملايفةدراولاتاياورلا

ناكالو‹«تاقثاهتاورنأ:اهانعملبرودصلامولعماهنومضمنأينعتالةياورلادنسةحصنأل
مكحمىلعضرعلانمفقوملامسحدبالف؛نظلاةرئاديفىقييهتياوررودصنإف‹ئطخيدقةقثلا
RAةنسلاوباتكلا

سیسات:ضرعلاتاياوربديريسدقملاعراشلانأ:قحلاف)»:ًاضيأيمشاهلارطمنسحيلعلاقو

امىلعمالسلامهيلعنيوصعملانعاهرودصنونظملاثيداحألاضرعربلثمتتةيعرشهدعاق
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نيموصعملاىلعةعوضوماهنألامإ:اهرودصمدعىلعكلذلدءرودصلامولعملةفلاخمثيداحألا

۲(اهلنيلقانلاةاورلاهابتشاوًاطخلامإو‹مالسلا4هيلع

رئابکلالهأتابوقععاونأ-٢

تاياوركانهنكلو«نيملسملاةاصعرظتنيرانلايفقرحلادعبمحفتلانأركذتهذهةرضنيبأةياورو

ماودتاياورلاكلتتنيبوءاهباحصأاهفرتقايتلابونذلاعاونأبسحباذعلانمىرخأاعاونأتركذ

۰'*؟باذعلا

املسامساَدحثانداخاحباوادبعناَ:يراخبلامامإلالاق۰

دیدکولاقد-ىبَلانعهنعهللایضر=هريرهیبأْنَعتدَيناَوكَدُتْعمَسلاق

ههَسْفَنلفامسىسْتنَمَوكدباهيفدلكالاخهيفیدرتَيمنهجراتىفوهفهسلفلج
دییفُهَنديدحَف«ةديدحيُهَسْفنلْفنَمَوءادْبأهيفادلاًدلاخمَنَهَجرانىُفهاَسَحَبمديىفهمس

.)«ادْبَأايفادلعاًدلاَحَمَنَهَجرانیفهنطبیفاهباج

.٠٠*"دمحأمامإلاو٠٠”يئاسنلاوء١e`°°*يراخبلامامإلاةياورلاهذهجرخأ

الوةرفغع.مهرشبيوأةعافشبمهلمويملورئابكلالهأيفهللامكحةياورلاهذهيفانهركذٍهيَيلوسرلاف

.رانلانمجورخب
مكحثيدحلااذهبهعلوسرلاغلبدقورانلاىلإمهغلبياملكنمرشبلاريذحتكهعلوسرلاةلاسرنمف

.هللابذایعلاومنهجنطبيفدباومدولخلبةعافشالف؛هسفنلتقنميفهللا

.عطقنيالادلاخًاباذعتركذلبللابذايعلاو«رانلايفمحفتلادعبتوملاركذتمةياورلاهذهو
ةاصعلاقحيفباذعلاعاونأنمضعبهعلوسرلانعتبدنجنيةرمس۹٩۰١ٹیثیدحيفءاجو0

اَمُهَلتلقلاق...»:ةياورلاكلتيفءاجدقفتلاىلإيدؤوملارانلابقرحلاعاونألاكلتنمسيلو
يذلالوألالُجَرلااأكْررْخْسسانإامأىللاقلاقُتْيأَرىذااذَمامفءابجَعهللاذمتْأَرذفىّ

لُجَرلااأو«ةيوتكملاةالَصلانعاَُهصُكَرنارقذألجرلاهافجلابسارلهلعتأ

هتينمودُعَيلجَرلاهَنِإففافقىلإهنيعوافقىلإُهُرخْنَمَومافقلإ.ةقدشرْشَرشِيهلعتْيَأىلا
.ىناَوَرلاَوةنمفرولاابلسيفيذقارعاُءاسَتلاَولاجَرلاامأَوقافلالبةبذكلابذكَف
..اَلالكاهنِإَفنجحلامقليرَهنلاىففحبيهيلَعَتْيتأىذلالجَرلااأو

.هللابذايعلاو0ةلكأوةانزلاونيباذكلانمرئابكلاباحصأرظتنتباذعلانمىرخأروصهذه
دقفءاهیفءاجاع.مهنيقيمدعىلعلدتتارابعمهتاباتکيفترهظهذهةرضنيأةياوراوحرشنريذلاو

.تاملكنمهورطساع.عطقلامدعىلعةلادلاضيرمتلاتارابعبمهلاوقأاوضرع

ليقدقو.مهمانآومهمئارجبسحببيذعتلالوطيفمهلاوحأاضيأفلتختدقو»:يبطرقلامامألالاق

نييذعملامالآنألرافكلامالانمفخأنوكتنينمّوللامالآنأريغمهتومةلاحنيلأتماونوكينأزوجيهنإ
ءاضعأيف«روبقلايففمهياذعوهءءابطخلايفءاجامنوكيدقو....ءايحأمهومهباذعنمفخأىتوممهو1

دیزنبةماسأثيدحيفهلوقنأالإ.مدقتامىلعليوطلاةرمسثيدحيفءاجامكمهريغكةصوصخم

مهلوقةفلاخمنمهوبكترااممظعلنارمألامهلعمجينألمتحيدقو.كلذريغىلعلدي«ةمايقلاموب
.۰٦۰٠«كلذنمهللابذوعنومهلعف

نباظفاحلادنع-اهانعميفءاجاموةياورلاهذهنعثيدحلادنع-ًاضيأتالامتحالاهذهركذءاجدقو
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يسولآلاو٠٠رجح
وعضوملااذهيفتالامتحالاهذهركذو

.ةئطاخراکفُأمهذههیوحتاموةياولاهذهكرتلإانعقدرخ

كنمنولاعتهلوقلنيرسفلالاوقأوتاياورهيفانضرعيذلامسقلااذهيف ىلَعناكاَهُدِراَوالإمكْنم

-:ينآلاانلنيبت«4ايتاهيفالاردناوفاَنيذَلايجن¥ّيضقَمامّنحكبَر

حلصتقرطنمتأيملمنهجقوفطارصلاىلعرورملاوأءاهنمجورخلامثمنهجلوخدبدورولاريسفت٠
.مالسإالاهديقعيفاهبجاجتحالل

‹دابعلانيبلصفلامتيثيحرشحملاةحاسيفاهعيمجقئالخلاروضحوهةيآلاهركذتيذلادورولاو٠
.عطقنيالرانباذعىلإوأ‹مئادةنجميعنىلإامإكانهنمقئالخلاهجتتمث

يکیتبلصقللال6معلوروهلعىلعاهبلنتايطاةعاقشلااورو۰

.ةيمالسالاةمألانازيميفةتباثلا

هللاروصتاهنأل؛حصتالراتلانمةاصعلاجارخإورئابكلالهألةعافشلاتركذيتلاةروصلاةياورو۰

منهجيفنولخدينينمؤملاوهيلوسرلانأكلذكركذتوءةمايقلامويقئالخللاهيفيتأيروصبلاعت

قيلتالولاعتوهناحبسلتافصرمفتالياملهنوهايتساساجارخإلجألةديدعتارم

.نيفطصلملاهللادابعةلزنع.

ضرعيهمهلعلاناوضرةباحصلادهعنمقيطتلامرفاولاظااهليتلاةيمالسإلاجهانلامو۰

هعلوسرلاةنسنمتباثلاوميكحلاهللاباتكىلعاهتالولدميففلتخملاتاياورلا

تثتلاثلامسقلا

-:ىاعتەلوقريسفتیفلاوقأوتاياور

موودیےسوو

رفد4نيسماوتاكواورمكنرذلادويامير   
ٹیدحلابتکيفترکذتاياورىلإ(رانلانمنيملسملاةاصعجورخةركفربنولئاقلادنتسادقل

.ةميركلاةيآلاهذهريسفتدنعريسفتلاو

اوفرعاذإرافكلانأةيركلاةيآلاهذهيفركذ»:هلوقبنيرسفملالاوقأيطيقنشلاخيشلاصخلدقلو

رخأعضاوميفىنعملااذهنيبومهرفكىلعاومدنو«نيملسماينالاراديفاوناكمهنأاونمترمألاةقيقح
«هنينمْولانمنوكنوابرتاياببذكُنالورايااولااَلاىلعاوُققوذِإىرولو هلوقك
ىلعْمُهَراَْوَأُنولمحَيمحواَهيفطرفامىلعانرْسحاياولاةعةعاسلاْمُهَءاجاذِإىحل:ەلوقو
لوُسَرلاُمتْذَحَناينيايلوُقَهيديىلعملاظلاضيمْوَيَولللوقو«نورماسالاعمرو

نإلوقينمنأل.دحاوءيشىلإةعجارةيآلاهذهيفءاملعلالاوقأو«تايآلانمكلذريغىلإاليبّس

ناكهنأىنمتاهيلعفقوورانلانياعاذإهنإلوقينموءاملسمناكهنأىنةقيقحلانياعورضتحااذإرفاكلا
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لاارلقلكيلماوكاورامنيدحوملاجارخإاونياعاذإمهنإلوقينموءاملسم

6٨0:7نيملسماوناكمهنأاونورفكلاىلعاومدنةقيقحلاوتباعاإافكلانأ

لهابتسيلوةجحاهبموقتالاهديرتانمياخواجارخإتركذيتلاتاياورللعبتماو

اتونوگیادوأتابلکلالهبتاوركللتاب

«oرافكلالاقءةلبقلالهأنمهللاءاشنممهعموراتلايفرانلالهأعمتجتجاوءةمايقلامويناكاذإ»(

:ةلبقلالهأنمرانلايفنمل دقومكمالسإمكنعىنغأامف:اولاق«یلب:اولاق؟نيملسمتسلا:ةل

نمناکنملكبرمأفءاولاقامهللاعمسف.اھبانذخأفبونذانلتناك:اولاق؟رانلايفانعممّترص

.««نيملسمانكانتيلاي:رافكلانمرانلايفنملاقفءاوجرخأفرانلاىفةلبقلالهأ

.«رانلانمنوجرخيمهوأراذإنييمنهجلايفاذه»٠

ىتح«رانلانمنوجرخيف«؛نوعفشيفاوعفشا:نييبنلاوةكئالملللوقيفمهلهللابضغيف...»٠

.«رانلانمنوجرخينيذلايفتلزن:لاقَنيملشسُماوناكولاوُرَفكَنيذلادوياَمَبُرل:هلوقيف»۰

نبسنأو«سابعنباو«يرعشألاىسومييأىلإءاهانعميفءاجامو‹لاوقألاوتاياورلاهذهتبسندقل

.ةداتقوءةيلاعلايبأو؛كاحضلاو«دهاجبو؛يعخنلاميهاربإو؛دوعسمنبهللادبعو؛كلام

‹يدنقرمسلاو«يسولألاو؛دوعسلاييأو«يزارلاو«؛يربطلامامإلاريسفتيفتاياورلاكلتتءاجو

دنعةيطعنباوءيبلعثلاو«؛يوغبلاو«يوسورالاليعامسإو«يزوجانياوروشنلاردلايفيطويسلاو

لاوقألاكلتتءاحجدقءاهديئاسأعيمجيفةرهاظللعدوجولحصتالاهدجيلاوقألاهذهيفرظاناو
ةورجيبأنبهللادبعنبلضفلانببمساقلاو٠٠؛فيعضلايرعشألاعفاننب,دلاخلبقنميربطلادنع

نبىنثملاو٠'"يدنكلائناهنيهللادبعءارعزلايبأوء٠١"بئاسلانيبءاطعنعةناوعيأةياورو٠

يبأنياةنعنعو۷۰٠يرزجلانمحرلادبعنبفيصخو٠٠٠؟يزارلاديمحنبدمحمو٠٠“يربطلاميهاربإ
یسیعرفعجيباةياورو‹'٠"؛عيكونباوء٠٠""كورتملاديعسنبرييوجو٠'جیرجنباةنعنعوحين

ةداتقنعدشارنبرمعمةياورو‹٠٠"*ةبرطضملايركبلادايزنبسنأنبعيبرلانعناهامیسیعيبانب
.۷٠٠'دانسإلاةعطقنمةياورو٠""يفوكلاناميلسيبأنبدامحو

رکذدقف.مالسإلانازيميفةجحاهبموقتالةريثكتاياورةعركلاةيآلاهذهلهريسفتتدنعریثکنبارکذو

دلاخوء٠٠ةنابننببوقعيو۷٠؟يرزجللاننمحرلادبعنبفيصخو۷۸٠ءارعزلايبأقيرطنمتاياور

يتلالاجرلابتكيف٠٠٠"لدعموأحرحجبىلعهلرثعأليذلافيرشيبنبحلاصو٠٠٠0'يرعشألاعفاننب
.۳٠*۰لوهجملاديزينبناميلاويديبند

سهللادبعنبرباجىلإةبوسنمىرخأةياوركانهو#*
ان«لیعامسإنبمتاحانيكلدابعنبدمحمينئدح:لاقهللادبعنبنامثعينربخأ:يئاسنلالاق٠

:لاقجراوخلاَركَذَفباجدنعأنك:لاقريقفلابْيهَصنبديزينعْ-ماَسَبوهوفيصلانسماو

مثهونيهللةاالايفنوُفوكيَكنهوويدنيتمنمساق»:هيعهللالوسرلاق
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المکعفت۽؛مكَناَعَومُكَقيِدْصَتنمهيفوُمنكامىرا:ُْهَلَتولوُميفكّرَشلالُهُأمههريع

ءيألاهذهلالوسالكهاجعلومىقمققرنفلنمكرفلالأيريذالي

.«نملسُماوناكولاوُرَفكيذلادويامرا

."^"يئاكلاللاو‹٠**يناربطلاو٠̂؛يئاسنلاةياورلاهذهجرخأ

.٠^؟يناكوشلاو‹٠*يسولألاو٠٠٠"يبطرقلااهبجتحاواهركذو
.يکملادابعنبدمحو«يندملاليعامسإنبمتاحقيرطنمةياورلاهذهتءاج

.يتدملاليعامسإنبمتاح

هيفناکامتاحنأاومعزو«يدرواردلانميلإبحأوه:دمحألاق»:بيذهتلايفرجحنبالاق

لاق:«نازيملا»يفيبهذلاطخبتأرقو...سابهبسيل:يئاسنلالاقو...حلاصهباتكنأالإةلفغ

.٠٠٠“«يوقلابسيل:يئاسنلا

٩٠٠.۰«مهيقودص‹باتكلاحيحص)):بيذهتلابيرقتيفهنعرجحنبالاقو

:يکملاناقربزلانبدابعنبدمحم

۱۰۲
«مهيقودص»:رجحنبالاق

:یرخأتایاورلهلقندنعدابعنبدمحم)مهو»ترکذهمولعوثيدحلاحورشبتكيفةلثمأكانهو

:لوألالاثملا

2حادمحمنممهواذه.ينطقرادلالاق»:ملسمدنعءاج|ٹیدحهحرشيفيوونلالاق

دابعنبدمحمطقسا(«ملسوهيلعهلاىلصيلامالكنمسيو«باوصلاوهو«سنآمالکنمهنأ

.٠٠٠؟«ًاطخوهواعوفرمهلعجو«سنأمالكبىتأو«ملسوهيلعهللاىلصّيبنلامالك

:يناثلالاثملا

اتتدحدابعنبدمحمانثدح):هلوق»:ملسمدنعتءاج'۰**یرخأةياورلهحرشيفيوونلالاقو
نباعباتيمل:لاقو‹ينطقرادلاهکردتسادانسإلااذه(ةدربيبأنبدیعسنمهعمسورمعنعنایفس

ہیعنبانعيوردقو:لاق.رانيدنيورمعنعاذهحصيالو:لاق.اذهىلعدابع ملو‹رعسمنعةنييع

.١٦۹٠٠ملعأهللاوةنييعنباةياورنميراخبلاهجرخيملوتبثي

:ثلاثلالاثملا

داَبَعنبربدمحماور۽ثیدحْنَعةَعْرزبويبلَو»:ثيدحلاللعيفيزارلامتاحوبألاق
هعتلااسرغأءررهيبنع«ديعشعالجغنايَليعاَمْسِإنبمتاحنع«
مكالاقهلوُسَرَوهللابح:لاقاهلَتْدَدُغْام:لاقةَعاَسلاىم:َلاقفينلىلَعومو
ْنَع«هللادْبَعنبكيرُشنع«يبقاديعَسْنَعدعسللاهيورَياطاذه:الاقفَتْبَبُحَأنم
.تالجعنبانم:لاق.؟وهنمممهولا:ةَعرَزيبلتلقيحصلاَذَمَو«هلعيلانعسن

.۷٩۱۰(متاحوأدابعنبدمتنم:لاق.؟وهنممهولا:يبألتلقو

ماهوألانميهكتهللادبعنبرباجىلإةبوسنللاةياورلاهذهنأكردنةلثمألاهذهنمورجحنيالاوقأنم
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يفنيبتيسامككوكشلاوماهوألااهتحصلوحموحتالةحيحصتاياوروتانيبتايآاهضراعتيتل
.ىلاعتهللاءاشنإثحبلاهذهتاحفص

.ههجوهللامركيلعمامإلاىلإةبوسنمىرخأةفيعضةياوركانهو¥
:لاقتبلاطيبانبيلعنعءةنسلايفنيهاشنباومتاحيبانباجرخأو»:رطويسلالاق.

هلعهللالوسرلاق نيمدانريغمهرئابكىلعاوتامنيذلاءاهلكمالايدحومنمرئابكلاباحصأنإ:هَ

الونيطايشلابنونرقيالو؛مههوجودوستالومهنيعأقرزتالمنهجمهنملخدنم«نييئاتالو

لجأنمدولخلاىلعمهداسجأهللامرح«نارطقلانوسبليالوميمحلانوعرجيالو«لسالسلابنولفي

هذخأتنممهتموهيمدقىلإرانلاهذخأتنممهنمف«دوجسلالجأنمرانلاىلعمهروصوءديحوتلا
نممهنموهتزجحىلإرانلاهذخأتنممهنموفيذخفلإرانلاهذخأتنممهنمو‹هيبقعىلإرانلا

مهنموءاهنمجرخيمثارهشاهيفثكمينممهنمو‹مهلامعأومهبونذردقىلعءهقنعىلإرانلاهذخأت
اذإف«ىنفتنأىلإتقلخمويذنمايندلاردقباثكماهيفمهلوطأوءاهنمجرخيمثةنساهيفثكمينم

رانلايفنل«ناثوألاونايدألالهأنمرانلايفنموىراصنلاودوهيلاتلاقءاهنممهجرخينأهللادارأ

ابضغمهلهللابضغيف.ءاوسراتلايفمويلامتنأونحتفهلسروهبتكوهللابمتنمآ:ديحوتلالهأنم

يفثيئارطلاتابناهيفنوتبنيفطارصلاوةنجلانيبنيعىلإمهجرخیف«یضمامیفءيشلهبضغي

نوثكميف.نمحرلاءاقتعنويمنهجلاءالؤه:مههابجيفبوتکم.ا.ةنحجلانولخديمث«ليسلاليمح

اكلمهللاثعبيفمهنعمسالاكلذوحمينأىلاعتهللانولأسيمثهاونکمبنأهللاءاشامةايف

لتاهنورمسيءاهتفيقبنمىلعاهنوقيطيفراتنمريماسممهعمةكتالمهلاثعييمثرحمت
ويارل:هلوقكلذو.مهتاذلومهميعنبةنجلالهأمهنعلغتشيوهشرعىلعهللامهاسنيفريماسملا
يفلاقثيحاهفعضببسوةياورلاهذهدنسرجحناركذو.04تملاوكواورد

‹هیبأنع«ريمحنبدمحمنعديزينبناميلاةياورنم«فلتوملا»يفينطقرادلاجرخأو»:بيذهتلا

يدحومنمرئابکلاباحصأنإ»:هعفرهدجنع«هيبأنع«يلعنبنيسحلانبيلعنبدمحمنع
مههوجودوستالومهنيعأقرزتاللوألابابلايفرانلامهنملخدنمنيبئاتريغاوتامنيذلامألا
ء؛ثيدحلااذهيفالإادمحمفرعأال:ينطقرادلالاق«دوجسلالجأنمرانلاىلعمهروصهللامرح

هنيبطقسهلعلوناينبىيحيهنعدرفت:ىبهذلالاقو...فيعضهنعيوارلاو«ثيدحلاركنموهو
۹۹٠۱۰.۱(لجررفعجنيبو

.هڭيلهابلاةمامأيبأىلإةبوسنمىرخأةياور#
انتدابعنبدمحمانتيربنعلاديلولانبدابعانثيرتستلاريهزنبدمحأانثدح»:٠٠٠"يناربطلالاق٠

ارللجوزعهللالوقنعبلاغابأتلأسلاقبصقلابحاصىبحينبايركزنعطايخلاديمح
يفتلرنلاقهنأهعهللالوسرنعةمامأويأينثدحلاقف4َنيملْسُماوناكولاورفكنيذلاذو

.«نيملسمانكانتيلاياولاقةعامجلاوةمألانعونيملسملانعهللازواجتاوأرنيحجراوخلا

.هيففلتخموفورعمريغةياورلاهذهدنسيف
لاجرلابتكيفلدعموأحرحبىلعهلرثعأليذلابصقلابحاصىيحينبايركزوهفورعمغلاف

۰'يمثيهلاكلذكهتفرعممدعبحرصدقويدينيبيشأ

٦۰٠٠«ءیطخيقودص»:بيرقتلايفهنعرجحنيالاقدقق«ةمامأيبأبحاص«بلاغوبأوهفهيففلتخلاامأ
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سیل:متاحوبالاقو.ثيدحلاحلاص:نيعمنبانعروصتمنبقاحسإلاق»:۰ابلهقاعلاق

ٹثیدحبلاغيبانعیوردق:يدعنبالاقو.ةقن:ينطقرادلالاقو.فيعض:يئاسنلالاقو.يوقلاب

يذمرتلانسحو.هبسأبالهنأوجرأوءاركنمًاثيدحهئيداحأيفرَملو«هبفورعموهو«هلوطبجراوخلا
نبالاقو..تاقثلاقفاواميفالإهبجاجتحالازوجيال:نابحنبالاقو...اهضعبححصوهثيداحأضعب

نوراهنبیسومهقنوو.هبربتعي«؛يرصبروزحبلاغوبآ:ينطقرادلانعيناقربلالاقو.افيعضناك:دعس

.«هلبقيذلايفىضمامك

نمنيدحوملاجارخإاونياعاذإمهنإ»:لئاَقلاريسفتلافضعضرهظيهركذقساملكنم

.‹نيملسماوناكمهنأاونمترانلا

هيضتقيالليوأتاذهو»:ىلاعتهللاهظفحيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسهلاقيذلاريسفتلاىقييو٠
مالسإلاةوقنوريامدنعنوكينألمتحيكلذمهدونألءاهريغنمدهاشهيلعمقيملوءةيآلاظفل

ءهيلإنيقباساوناكولاودويف«سانلانيبةذقانهتملكو«؛مئألاىلعانميهمهناطلسوضرألايفةبراض

‹وبستحيملامةرخألارادلالاوهأعئالطنمنودهشيو‹مهحاورأعزتتتامدنعنوكينألمتحيو

ذئمويةاجنمالهنأنوكرديو«ربكألاعزفلانوهجاويومهروبقنمنوثعييامدنعنوكينألمتحيو

يورمهوجولاءالوهنمدحاولكو«هتورعبكسمأوهنكرىلإىواومالسإلالبحبمصتعانملالإ
الوهيلعاصننكتملامىلعةيالابلالدتسالللاحقبيملففلخلاوفلسلايرسفمنمةعامجنع
.۱۱«هيفةرهاظ

دويامبر:مالكلاليوأتف»:ةعركلاةيآلاهذهلهريسفتدنعيربطلامامإلاهلاقيذلاريسفتلاىقيو٠
.٠٠٠*«نيملسماينالاراديفاوناكولهتينادحواودحجفهللاباورفكنيذلا

:لاقهنإفجاجزلاهلاقامحصألاو...»:لاقثيحيزارلامامإلاهركذيذلاحيحصلاريسفتلاىقييو۰
هولااذهوءاملسمناكولدوملسملالاوحأنملاحىأروباذعلالاوحأنمالاحىأراملكرفاكلا
5:«حصألاوه

:لاقثيح«ءةعيركلاةيآلاهذهلهريسفتدنعيدعسلاخيشلاهركذيذلاحيحصلاريسفتلااضيأىقييو۰
مهيلعيتأيسنيذلانيلاضلانيبذكملانمهنإفءاهبرفكلاوءاهدربةميظعلاةمعنلاهذهلباقنمامأف(
لئاوُرهظتوىاطغلافشکنينيحكلذوءماكحألنوداقنم:يأ‹نوملسممهننونمتيتقو

تقوتافدقو‹؛نوملسممهنأنونمتياهلكةرخالالاوحأيفمهنإف؛توللامقرخالا

۷۰̀(نورتغمايندلاهذهيفمهلکلو‹ناكمالا

يدعسلاخيشلاو«يزارلامامإلاو«يربطلامامألاو«يليلخلاخيشلاةحامساهركذيتلالاوقألاهذهف
يفيطيقنشلاخيشلااهركذيتلاةعركلاتايآللاهتقفاولكلذواهبلوقلاواهدامتعاانليغبنييتلايهانه

7̀*مسقلااذهةيادب

يفاهيلعدمتعايتلاتاياورلاو«هيلعدمتعيليلدهلسيلف«رانلانمنيملسملاةاصعجارخإ«بلوقلاامأو
.نيملاعلابرهللدمحلاوأدحأيباحياليذلالداعلاةمألاجاهنماهلطبأدقلوقلااذهريرم
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-:ىلاعتهلوقريسفتيفلاوقاوتاياور

َتاَواَمَسلاتُماداماهيفنيدلاخ*قيهَشَوريفرهيفمهلراَنلايفقفاوفسَنيذلاانف
اايفدلاةايفقاودسذَااأو*ديراهلاعقكبرنإكثرءااملاضل

  )٦۰٠۸دوهذودريَءاطَعكبَرءاشامالإسضْرلاَوُاَواَمَسلاتما
-:هدعبنماوءاجنيذلانورسفملااهلقانتيتلالاوقألايربطلامامإلاركذةيركلاتايآلاهذهلهريسفتدنعو
ديحوتلالهأيفهللاهانثتساءانثتسااذه:مهضعبلاقف«؛كلذىنعميفليوأتلاوملعلالهأفلتخاو»٠

.٠٠٠«رانلامهلخدأنأدعبءاشاذإرانلانممهجرخيهنأ

اشام99:هلوقىنعم:اولاقمهنأالإديحوتلالهأيفةيآلاهذهيفءانثتسالا:نورخآلاقو»

.٠٠٠«رانلامهلخديالفمهنعزواجتينأكبرءاشينأالإكبَر

.۱۱'«اهلخدنملکورانلالهأكلذبينع:نورخآلاقو»+
لوقلا«باوصلابيدنعكلذيفلاوقألاىلوأو»:هلوقبةيآلاهذهلهريسفتيربطلامامإلامتتخاو

ضزالاوُتاَوَمّسلاتاداماهيفَنيدلاخةّنبجلايفاوُدعُسَنيذلااأوفوهوكاحضلانعهتركذيذلا

اهانعمةيآلانوكتوءةنجلااولخدأنأىلإاهولخدندلنم«رانلاىففمهٹكمردقنم@كبَرءاَشاملإ

اهدعبامىنعمجارخإوءانثتسالاىنعمىلإاههيجوت«الإ»يفبرعلامالكنمرهشألانألصوصخلا

امالإل:هلوقيفينعأمالكلايفةلالدالو«كلذفالخىلعلدتةلالداهعمنوكينأالإاهلبقامم
.٠٠٠"«هيلإهجويفمالكلايفموهفملاءانثتسالاىنعمريغاهانعمنأىلعلدت4كِبَرَءاَش

هللاىلصهللالوسرنعترتاوتدقرابخألانأو...:هلوقبهذههلاوقأةصالخيربطلامامإلارربو

مهلخديفءاهنممهجرخيمثرانلااهوباصأبونذبهبناميإلالهأنماموقلخديهللانأملسوهيلع

ىلصهللالوسرنعرابخألاةحصعماهلوخدلبقديحوتلالهأىففءانثتساكلذنوكينأزئاجريغفءةنجللا

ةنجلالخديال:لوقینملوقيفاناخددقانکكلذيفءانتساهانلعجنإنإوءانركذامملسوهلع
هللاىلصهللالوسرنعرابخألاهبتءاجامو‹ملعلالهأبهاذمفالخكلذو؛نمؤمرانلاالوقس

۱(...ملسوهيلع

نماوءاجنيذلانيرسفلملامالقأاهتلقانتيتلااهسفنيهانهيربطلامامإلااهركذيللالاوقألاهذهف
«باوصلابىلوألا»يربطمامإلاهدعيذلالوقلااذهىلإتهجويتلاتاياورلايفرظانلاو'٠"؟هدعب
يربطلامامألااهركذيتلارابخألايفرظانلاو«لداعلاةيمالسإلاةمألانازيميفةلطابةطقاستاياوراهدجي
اهقيطتىلإنيرخآلانوعدييتلاوجهاتاهتطقسأدقراشاهدجمبهلهاولاقيلاءاملعلانمهريغو
.باتكلااذهتاحفصيفانلنيبتيسامك

ةروسنم١-٦٠٠تايآالاريسضتدتعيربطلامامإلااهركذيتلاتاياورلا#

قازرلادبع زرلن٣ىحينبنسحلاقيرطنميربطلامامإلادنعةفيعض٠'*ةياورتءاجدقف0
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هداتقنعدشارنبرمعمقیرطنمكلذكو
.٠'*فيعضلاریشبنبدیعسقیرطنمةداتقىلإةبوسنم'''*ىرخأةياورتءاجو0

لبقنماهدورولةفيعضيهو١'يربطلامامإلادنعكلامنبسنأىلإةبوسنمىرخأةياورتءاجو0

.٠يرْضَبلايبساَرلالالهييمْيلُسنبدَمُح

دیمحنبدمحمقیرطنمنانسيبلاةبوسنمىرخأةياور۲٠"يربطلامامالادنعءاجو0

۳.دلا

دشارنبرمعمقیرطنممحازمنبكاحضلاىلإةبوسنمةياور٠‹'٠"؟يربطلامامإلادنعءاجو0

هرکذامبسحه۰"وأهاوأه٠°ةنسكاحضلاةافوتناكذإ؛دانسإالاةعطقنمةياوريهو

رجحنباهيلإراشأامبسحه٦ةنسدشارنبرمعمةدالوتناکوء۱۱"بیذهتلايفرجحنبا

ةرفيهوتاونسرشعنعديزيالكاحضلاةافوورمعمةدالونيبينمزلاقرافلاف.''""بيرقتلايف

موقتاليهونادعمنبدلاخلاةبوسنمةياور٠٠"متاحيبانباو‹٠٠"١يربطلامامإالادنعءاجو0

«لاجرلابتكيفةمجرتىلعهلرثعأميذلايلمآلاميهاريإنبىنثملالبقنماهدورولةجحاهب
0۱يمرضحلاحلاصنبةيواعموينهجلاحلاصنبهللادبعلبقنماهدورولو

لبقنماهدورولاهيفةجحالىهوقياحصلادحأىلإةبوسنمةياور٠""يربطلامامإلادنعءاجو٥

.٣۱۱۳قازرلادبعنعییحينبنسحلاةياور

ةعطقنميهودوعسمنبالإةبوسنم٢يوغبلاو‹٠٠"*يربطلامامإلادنعىرخأةياورتءاجو۰

.دانسإلا

دمحملبقنماهدورولةفيعضيهويبعشلاىلإةبوسنم٠'""يربطلامامإلادنعىرخأةياورتءاجو٥
.۳٠يزارلادينب

تناكيتلاوانهتركذيتلاةفيعضلاتاياورلابرانلانمنيملسملاةاصعجورخبنولئاقلاناعتسادقل
-:لاوقألافالتخاوءارألانيابتيفببسلا

لاوقأىلعءانثتسالااذهنمدارملا نورسفلافلتخادقو»:'"ريثكنبامامإلالاقدقف٠
اريثكلقنو«ريسفتلاءاملعنمهريغوريسملادازهباتكيفيزوجانباجرفلاوبأخيشلااهاكحةريثك
كاحضلاونادعمنبدلاخنعهلقناموهراتخاو«هباتكيفهللاهمحرريرجنيارفعجوبأمامإلااهتم
ةاصعلاىلعدئاعءانثتسالانأ:ًاضيأنسحلاوسابعنبانعمتاحيبانياهاورو.نانسنباوةداتقو
ىتح«نينمؤوملاونييبنلاوةكئالملا.نم؛نيعفاشلاةعافشبرانلانمهللامهجرخينمتديحوتلالهأنم
طقريخلمعيمنمراتلانمجرختف«نيمحارلامحرأةمحرياتمث:رئابكلاباحصأيفنوعفشي
هللالوسرنعةضيفتسملاةحيحصلارابخألاكلذبتدروامك؛هّللاالإهلإال:رهدلانمامویلاقو
یقبيالوءةباحصلانممهريغوةريرهيبأوديعسيبأورباجوسنأثيدحنمكلذنومضعةع
ءاملعلانمريثكهيلعيذلااذهوءاهنعهلديحمالوءاهيفدولخلاهيلعبجونمالإ«رانلايفكلذدعب

اطانبرمعنينمؤملاريمأنعاهريسفتيفيوردقوةعيركلاةيالاهذهريسفتيفاثيدحواعيدق

زلجبيبانعو«ةباحصلانمديعسيبأورباجوورمعنبهللادبعوةريرهيبأوسابعنياودوعسمنياو
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نمامهريغوهيوهارنبقاحسإوملسأنبديزنبنمحرلادبعنعو«نيعباتلانمامهريغويبعشلاو
نالجعنبيدصةمامأيبأنعريبكلاييناربطلامجعميفبيرغثيدحدروو«ةبيرغلاوقأيفةمئألا

ةخوسنميه::يدسلالاقو‹هاينثبملعأهللا:ةداتقلاو.ملعأهللاو‹«فيعضهدنسنکلو‹يلهابلا

».ً€ادبأهيفَنيدلحل:هلوقب

‹نآرقلايفةلكشملاعضاوملانمامهونيتيآلايفاذهليوأتاءاملعلافلتخا«يسربطلالاقو0

ىتنعم::رخاألاو.ضرالاوتاوامسلاماودةدمم.دولخلادیدحت:امهدحأنيهجونمهيفلاكشإلاو

...4كبَرَءاَشامالإلهلوقبءانسالا

عجريءاقشلالهأيفءانثتسالا:مهضعبلاقف‹نيئانثتسالانيذهكاوفلتخا»:''''يوغبلالاقو

ريغنمءانثتساكلذنوكيفاهنممهجرخيمثءاهوفرتقابونذبرانلاهللامهلخدينينماوملانمموقىلإ

.«ءايقشألاةلمجنمهللامهانثتسامثءادعسرانلانماوجرخأنيذلانأل«سنجلا

.«ةنحجلالوخدلبقرانلايفمهبلةدمىلإعجريفةداعسلالهأيفءانثتسالاامأو»:''*"اضيأيوغبلالاقو۰

٠٠0”يبطرقلاًاضيأاهركذدقيوغبلاو«يسربطلاو‹ريثكنبامامإلاانهاهيلإراشأيتلالاوقألاهذهف
وبأو٩للاو۱̂نزاخلاو۱}۷لاو2۱آيزارلاو۴°يزوجلانباو‹٨٠٠يناكوشللاو

01۰ دوعسل

مهركذدنعنورسفملااهيلعدنتسايتلاو-رانلانمنيملسملاةاصعجورختركيتلاتاياورلاعيمجف
.ىلاعتهللاءاشنإنيبتيسونيبتامكةيمالسإلاةمألاجهنماهبلفحيملتاياور=ةفلتخللالاوقألا

تايآلاونبتلةلمحبتايآلاهذهيفةئيشملاو»:ىلاعتهللاهظفحيليلخلادمحأخيشلاةحامسلاق

صوصنلاىلعفقوتتةيدئاقعلارومألاورابغاهتلالدىلعسيلاهتدروأيتلاكباذعلاماوديةحرصلا

ءليصافتلادوجوعمتالمجملاىلإاجليفيكفءةيلامجإلاةلدألانماهمولعىقستستالفةحيرصلا

الو«؛نوكيامائيشلهجيالو«تاودبلاهلودبتالهناحبسهنأل«لاحبزوجيالعراشلارابخأيفخسانتلاو
يأ-ةيآلاهذهيفلاقهنأكعهللادبعنبرياجنعهريغوريرجنباهاوراىنعمالف«قدصلابالإيحوي

يباحصلاوهو-رباحناكاموءاضعبهضعببذكينأنآرقللنكيمنذإهلكنآرقلاىلعيتأت-دوهةيآ

ءاوهألالهأتاءارتفانموهامنإو«لوقلااذهلثمىلعورجينأ-ةوبنلاةسردمنمجرختلاليلجلا

.٠٠*«رورغلاباحصأتاقيفلتو

ترطسيتلالاوقألانمضركذُتنأاهليغبنيالرانلانمنيملسماةاصعجورخةركفنأنقيتناذهنمف
.ةيركلادوهةروستايريسفتدنع

:يهةميركلاةيآلاهذهلمهريسفتدنعنورسفملااهرطسيتلاىرخألالاوقألانمو#
:مالكلايفلوقتامك.اهنممهجرخينأديريالوهو«جارخإلانمءانثتساهنأ:سداسلا»:يبطرقلالاق/

مهجرخينأءاشولهنأىنعملاف؛لعفلاكلذىلعميقمتنأومريغءاشأنأالإكلذلعفأنأتدرأ

لهالو:لاقةغللالهأنعجاجلانيلوقلانيذهركذءاهيفنودلاخمهنأمهملعأدقهنكلومهجرخال

نم«كْبَراشامالإضْرألاَوُتاَوَمَسلاتّماَداماهيفَنيدلاح»:نيلوقلادحأف«نارخآنالوقيناعمل
.باسحللفوقولاو؛خزربلاوءايندلايفمهٹكمردقوءةبساحمللومهروبقسأرىلعمهفقومرادقم

تّماَداماًهيفَنيدلاخ»:هريدقتو«باذعلاوميعنلاىلعةدايزلايفءانثتسالاعوقو:رخألالوقلاو
.٠٠«ميحجلالهألباذعلاةدايزو‹ميعنلالهألميعنلاةدايزنم«كْبَرءاشامالإضْرالاَوَتاَوَمَسلا
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ءانثتسالاقيرطىلعكلذانإ«كْبَرءاَشامًالإ»:ىلاعتهلوقنأوهورشاعلا»:اضيأىبطرقلالاقو٠

هاشنإارحلدجشملاَنلخذل:لاعتهلوقذحىلعوهف؛مالكلكيفهلامعتساىلإعرشلابدنيلا

ءاشنإ:لاقهنأك؛كلذكطرشلامكحيفءانثتسالااذهو«بجاويفءانثتساوهف:حتفلاهنينمآهللا

يبأنعهوحنو«ذوذُجبريغُءاطَع»:ىلاعتهلوقهيوقيوهديؤيو؛عطقنمالولصتعيفصويسيلفكبر

ةعزعلاوءانشتسالاظفلعقوف؛نيرادلايفنيقيرفلادولخيفىلاعتهللانمةئيشملاةمزعتمّدقت:لاقديبُع

۷:حتفلانينمآهللاَءاشنإمارادجشملالحد:ىلاعتهلوقلثماذهو:لاقدولخلاينتمدقتدق

ةزعلابتمدقتدقةئيشملاذإ؛ارايخنيعضوملايفءانثتسالابجويملفءامتحهنولخديمهنأملعدقو

.'۱*"«ءارفلانعهوحنو؛مارحلادجسملايفلوخدلاونيرادلايفدولخلايف

ةدايزوميعنلالهألميعنلاةدايزنمكبرءاشامالإاهيفنيدلاخ:ينعملانأ:نماثلا»:ىناكوشلالاقو۰

.'°*«يذمرتلاميكحلاهراتخاو«جاجزلااضيأهاكح؛ميححلالهألباذعلا

يفركذينأمنهجباذعيفدولخلانمنيملسملاةاصعءانثتسابلوقللقحيال:مسقلااذهةصالخو

جورخبنولئاقلااهيلعدنتسايتلاتاياورلاعيمجفعضلكلذو؛نورسفملااهركذيتلالاوقألاةمئاق

.منهجباذعنمنيملسملاةاصع

ةعيركلاتايآلاهذهلهريسفتدنعدوعسلاوبأهرطسيذلالوقلاوههبذخألاانليغبنييذلالوقلاو

الإتولااهيفَنوُفوُديال:ىلاعتهلوقةقيرطىلعدولخلانمٌءانثتساهكبَرءااملال»:لإقثيح

`:ءاسنلافلسدقامالإءاَسَلانممكؤواباءحكتاماوخكتتًالوإل:هلوقو*":ناخدلالوألاةو

ةمولعمةروكذملارومألاةلاحتسانأريغ:فارعألاطايخلامسىفلمجلاجليىح:ىلاعتهلوقو

يفرانلايفنوّرقتسممهنأينعيلقنلامكحبةمولعمدولخلامدعبةئيشملاقلعتةلاحتساو؛لقعلامكحب

مكحباهنامزلالوةئيشملاكلتلناكمإالذإوءاهيفمهرارقمدعلىلاعتهللاةئيشمنامزيفالإةنمزألاعيمج

نوكنممهوتيىسعامعفدلواهيفمهرارقةدمءاهتنالٌناكمإالفدولخللةبجوملاةعطاقلاصوصنلا

€ديرياملاَعَفكبَرَِإل:لاقىلاعتهللاىلعبوجولاقيرطبدولخلامدعبىلاعتهللاةئيشمقلعتةلاحتسا
هتئيشمیضتقع.ضاقهتدارإبجومبلاعفهفالخعوقوليحتسيثيحبرانلايفءايقشألاديلختيفهنأينعي

/7دابعلالاعفأىلعةيزجألابيترتىلإةيعادلاهتمكحننسىلعةيراجلا

سماخلامسقلا

2

:ىلاعتهلوقريسفتيفلاوقاوتاياور

قياسْمُهْمَودصَْفُمُهنمَوهساظمهماندابعنمايفطْصايذلاباكااروامتل
نمرواَسأنماهيفنولياهنولخديندعتانج*ريبكلالضفلاوهكلذهللانذإبتاّريخلاب

روٌشروُفْعلنبرنإَنَرحلاانَعَبَمْذأيذلاهلمحلااولافَو*ريحايفمهسااًولْولَوبهذ
°2-7رطاف)بوُعلاهيفانسالَوبصلاهياَنُسَكاللصفنمةَماقلارادانلحأيذلا*  

ندَعتانجو:ىلاعتهلوقًاضيأءاجو هسفنلملاظْمُهْنمفل:ىلاعتهلوقةعيركلاتايآلاهذهيفءاج
جورخةركف)تابثإلجألتايآلاهذهلمهريسفتدنعتاياوربهريغويربطلامامإلاجتحاوهپاهنولخدي
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.ةنحلاىلإ(رانلانمنيملسملاةاصع

1شحاوفلاهفارتقاو«يصاعملاهمارتجاو‹مُاملاهبوكربهسفنملظينم..»:يربطلامامإلالاق

»:لاقثيحةرخآلايفنيملسملاةاصعريصملوحهلادجيربطلامامإلاىنبفيرعتلااذهىلع 9

تاننولخدبهناهرکذیلاعتلنمرامخااهيفامناورانانولخديالمهرخنايرہل

هسفنهملظوءايندلايفاهباصأيتلاهبونذىلعهايإهللاةبوقعدعبهسفنلملاظلااهلخدينأزئاجوندع

تانجلهلوقبهوانثلجهللاربخهمعنممنوكيفءةنجلاهلخديمث«هباقعنمءاشامبوأرانلاباهيف
نإوٌرابخأكلذيفانلقيذلاوحنبملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعيوردقو.4اهنولُخْذَينع

.٠٠٠«تنّيبيذلاوحلاىلعهتحصىلعباتكلاليلدعمرظناهدیناسأیفناک

هللاءاشامبوأرالايفهللةبوقعهتلانيذلايصاعلادولاب(هسقنلماظلاانهيربطلامامإلارفدق
.ندعتانجهلخديمن

-تايالاهذهيف-ركذالذإ؛هتابثإاليوقليلدىلإرقتفيفيعضانهيربطلامامإلاهركذيذلالوقلااذهو

هريسفتدنعيربطلامامإلاهيلإبهذيذلاىنعملااذهبةدراولاتاياورلاعيمجيفةجحالكلذكو«راكل
.اقباسهنعانلقنامكفعضلابهسفنبوهاهيلعمكحدقو‹تايآلاهذهل

نمذإ؛نيبلاضقاتتلللاعتهللاتايآلانمهفضرعيانهيربطلامامإلاهبحرصيذلاىنعملاذهدامتعاو

شحاوفللفرتقملارشييتقولاسفنيفوْ¶مُكَسْفنَأَنهيِففاوُملظَنالفل:هلوقبانبرانرمأينأليحتل

.ةنجلابمثامللبكارلاو
ةنلاىلإةابصعلالوخدةركفدريوقحلالجسييربطلامامإالادحجنهعيركلاتايآلاهذهلهريسفتةياهنيفو

»:هٌروكَشوُانَبَرَنِإل:ىلاعتهلوقلهريسفتدنعلاقدقف«؛تايآلاهذهلهريسفتةيادبيفاهركذيئ
:ةنجلاهلوخددنعهدابعنممهافطصاهنأريخأيذلافاتصألاهذهلقنعارخمهركذىلاعتلوقي

ىلعمهلروكشءاهنعمهلهوفعبمهيلعاهرتاسف؛مهبوتذنماوباتنيذلاهدابعبونذلروفغلايرنإ
.**«لامعألانمايندلايفاومذقامحلاصو«ايإمهتعاط

ثيحءةنحجلايفةاصعلالوخدةركفىلعهديشيذلاناينبلاكلذفسنييربطلامامإلادجنلوقلااذهيف

حلاصومهتعاطمهلركاشو«اوياتاذإمهبونذمهلرفغيلاعتهللامهافطصانيذلافانصألانأانهحرص
نکالتحلصوتعاطأاذإاهلامعأاهلركاشوتباتاذِإاهيلعهللابوتييتلافانصألاهذهومهلامعأ

شحاوفلاباکتراىلعرصمصاعاهنیبنمنوکینأ

تايآالاهذهريسفت2ةدراولاتاياورلا

سابعنباىلإةبوستمةياور#
«سابعنبانعيلعنعءةيواعمين:لاق؛حلاصوبان:لاقيلعانثدح»:١٠٠يربطلامامإلااق
لكهللامهتَروملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأمهريبكلالضُفلال:هلوقىلإ.َ€بانكلانثریهلوق
`«باسحريغيةنجلالخديمهقباسوءاريسياباسحبساحيمهد2ءةموهلرفغيمهملاظف«لزنأباك

تءاجدقفءاهدنسفعضلكلذوةمألانازيميفنزوالواهلةميقالسابعنباىلإةبوسنللةياورلاهله

نيذلا٦۱۱ينهجلاحلاصنبهللادبعحلاصيبأو‹٠٠٠'حلاصنبةيواعمو31ةحلطيبأنبيلعقيرطنم

.مهتایاوريفةجحال
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هوعسمنهللادبعيياحصلالإةيوستمهكياور

دبعنعسيقنبورمعانٹ:لاقريشينيمكحلاانت:لاق؛دیمحنباانٹدح)):٠٠٠"يربطلامامألالاق

ةمألاهذه:لاقهنادوعسمنبهللادبعنع«لئاويبأنع«ويَقشنع«؛ثراحلانبديزينع«ےسیعنبهللا

نوئيجيثلثوءاريسياباسحنوبساحيثلثو«باسحريغبةنجلانولخديثلث:ةمايقلامويثالثةنالث

بونذباوواجءالؤه:ةكئالملالوقتف«ىلاعتوكرابتملعأوهو؟ءالوهام:لوقيىتحماظعبونذب

ل:ةيآلاهذههللادبعالتو.يتمحرةعسيفءالؤوهاولخدأ:َبرلالوقيفكباوكرشُيملمهنأالإماظع

.«4اندابعْنماًْيَفطْصاَنيذْلاَباتكلااننَرْؤُأمث

.٠۱۱؛يزارلاديمحنبدمحمقیرطنمتءاجدقوةجحاهبموقتالةياورلاهذه

كلامنبفوعىلإةيوستمةياور

نعفوعنعباهشنبانعليقعنعةمالسانثدح«زيزعنبدمحمانثدح»:٢٠۱۱متاحيبانيالاق

؛باذعالوباسحريغبةنحلانولخديثلثف::ثالثأةالثيتمأ»:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

نولوقيفةكئالملايأتمث«نوفشكيونوصحمبيثلثوءةنحجلانولخديمث:اريسيًاياسحنوبساحيثلثو
المهلوقبةنملامهولخدأانألإهلإالاوقدصلجوزعهلللوقيمدحوهلللإهلإال:نولوقيمهاندجو

الاَقَأَولاَفنلمحََو:ىلاعتهللالاقيتلايهو«رانلالهأىلعمهاياطخاولمحاو«هدحوهللاالإهل

نماًيفطصاَنيذلا١َبتكلااروامنط:ىلاعتهللالاقةكئالملاركذاهيفينليفاهقيدصتومهلاعم

.((صحعوفشكييذلااذهف‹«هسفنلملاظمهنمفمهلكفانصأمهو‹عاونأنالتمهلعجقداب

بیرقتيفرجحنباهنعلاقدقف؛يليألاهللادبعنبزيزعنبدمحمببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه
.١۱(ةمالّسهمعنمهعامسةحصيفاوملكتدقوفعضهيف»:بيذهتلا

ويألاق...»:بيذهتلابیذهتیفهنعرجحنبالاقدقفيومألادلاخنبحورنبةمالسببسبكلذكو

.۷۱۱«ثثیدحلارکنم؛فیعض:ةعرزوبألاقو.ةلفغلالحميدنعهلحم«يوقلابسيل:متاح

نعتندنيتلاتاياورلاعيمجفعضبيسيوءراثلانمجورخلاةيضقىلعتايالاصنماعبيس

صوصتلالعاهيفدانتسألانمدبالةيدئاقعلارومألا»نأليمركلاهلوسرةنسولاعتوهناحبسهلل
۸ةعطاقلا

ميركلانآرقلاجءاجامك(سفنلاملظ)عاوتأ
قحتسايتلالامعألاتتوافتدقو.ةديدععضاوميف(سفنلاملظ»ركذىاعتهللاباتكيفءاجدقلو

.ةفصلاهذهاهببسبناسنأإالا

مامأاوفقونيذلاةرفكلانعثدحتتتايآ2(سفنلاملظ)ةفصتءاجدقف2%

-:كيهلإلاةوعدلا

oوفاقمكئرابلِاوبوُفلجعلكدابمكسممَلطمكمْوَقاَهمْوَقلىَسوُملاقذلو

٠يحولباوهعكيَلَعباكمكنرابدنعمكربحعْكمُكَسفنأ

نكلَوانوُمِلظاوْمكاَفَرَرامتانينمولكىَولسلاَولاكلَالراوماما40
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/.«َنوُمِلظُسُْننكَلَوهللامهملاََو

رققْساَوهلاورَقْْسَفكوُواجمُهسُأوملذإهتولوهللانذلعاطلالإلوُسَرنمقَرَأَل۰
.اميحَراباتهللاوُدَجَوَللوُسسرلامه

رجاكاصَعَببرضانأموقُهاقْسَْساذإىسوُمىلإايواأاطابسأَةرَْعيمُاَْعطَقَول۰
نامِهْيَلَعاملَرنأَوماَمْعلاِهيلَعاًللَظَومُهَبرْشَمسانألكمَعذَفاًنيَعًةرْشَعاتنانمثَسِجَا
.4َنوُمِلظَيُْهَسُفنَأاوناكننكلوانوُمَلَظاَمَومكاَفَرَرامتاييطنمأولكىَوْلسلاَو

.€َدوُمِلَظَيواكمُهَسْفنأَواتتاياوُبذكَنيذَلامولاالفمءال۰

ْمُهَْأتاكفتأولاَوَنَيذَمٍباحْصأوميهارموقَودومنوداعَوحوتموقميهلبَقنمنياابمهيلأل۰

چنويوكوطهناكتامه

ءااءْيَشنمهللانوُدنمَنوُحذَييتلاهتهمهنتفتمهارملظكوماتتاز۰

بیبثتريغمهودازاًمَوكبَررم
.€ناتألامُكَترصَوغهباعفتيكمكتمهسدانكاتيفمتكَسو)۰

هللاْمُهَملَظاَمَوْمهلَْقنمَنيذلالَعَفكلذكىكبَررأييوأةكئالملامهبنأالإنوريلَمل.
.4نوُمَلظَيمُهَسْفنأأوُئاكنركل

.هَنوُمِلظَيمهسأوناكننكَلَومُمانمَلَطاَمَولبقنمكلَاْصَصَفاماشرحاودانياىلَعَول۰

تلقريِراَوَفنمدَرحرصهنلاَقاَهْيقاَسنعتفشلهّييسحُهنأَراملحرَصلايلدااهلليقإل
.€ىلاَعلاَبَرهلَناَمْيلُسعمُتْمِلْسأَويسفنتملينإبر

هباَْفَسَحْنَممُهْنمَوةَحْيَصلاُهْيَذَحَأنممُهْنمَواًبصاهيلعالسانممُهْنمَفهبنذبانذَحَأالكف۰

.نوُملَظَيمُهَسُفنأاوناكنكلَوْمُهَمِلظَلهللاناكاَمَواَفَرْغَأنممُهْنمَوضْالا

ضرارةفمهمدعاوُإكمهلبقنميذلاةبقاَعناكفيكاوريضرَألايفورسيو0َ

مُهَسُفنَأاوناکنكلَوْمَهَملْظيلهللاناكاَمَفتالاببمُهَلُسَرْمُهْءاَجَواَهوَرَمَعاممرکااَهوُرَمَعو

.نوم

كلذيفنِقرهلكمُاَفَرَمَوتيدامُماَلعجَفمهساوُمَلظَواِرافْسَيبذابانبَراولا.
.روکش راَبَصلکلتايال

رانلاالإىلاعتهللادنعهرفكىلعتامنلسيلو«مهسفنألنيلاظلابنيرفاكلاتفصوتايآلاهذه
.تامملالبقهنأشحلصأوهرفكنعباتاذإالإةدلاخلا

-:ىیلاعتهللادودحيدعتنمنيملسملاريذحتقايس(سفنلاملظ)ةفصتءاجو+

َنهلَجألَكهسامقلطاذار ارسنشوفوفورووفورموكسافنل

ملكلكيااوااوىا
نايموماودكنأكللحبالوناشخيرَوأفواسناوميطلف۰
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هوُدحكتهبْتَدَفآامفامِهَلَعحاجلفهللاةوُدحاميلاجثفحنقهلادوُدحاميلا

.4تولظلامهكلْوأفهللادوُدُحدعينمواَهوُدَتْعَالفهلل

نمنمورامكرهلاواوةااوُصحأونهتدعلهوُءاسلافلاِيلاهيأاي
الةّسفَنملدقهللادوددعينَمَوهللادودحكلتوةنيبمةشحافينينينأالإنجريالونهو

ِِارهاكلذدعبتديهللالعليردن

رحةَعَبَرأاهنمضْرألاَوتاواَمَسلالحعَهللباكينارَمرَْعالاةعرولاةعن

هللانأاوُمَلْعاَوةفاكمكنولتاقيامكفاكنيكرْشلاولتاقَومنهيوُملظَتالفْميَقلانيدلاكلذ

€
نكتأولاضْرألايفَنيفَعْضسُماتكأولاقمسكميفأوُلافمهسايلاظةكناللاماونينانإ
.€اًريصَمتءاَسَوَنَهَجمُهاَواَمكىلواهيفاورجاهةَعساَوهللاضر

ضئارفلانماهريغوةيجوزلاتاقالعلايفىلاعتهللادودحىدعتيملسملكقحليانهسفنلاملظف
.نيملسملاةايحل2رشلااهددحيتلاتابجاولو

لفسالااأکلاهیاادودديسهتافناتالإاينيمقالارختلاو
اهدحيتلاهللادودحزواجتينمو:هرکذیلاعتلوقيسفنملطْدَقفهللاَدوُدُحدعيْنَمَولاهودتعت

.۹٦۱٠«ايّدعتماهيلعوءاملاظاهلكلذبراصفءارزوهسفنبسكأدقف:لوقي:هسفنملظدقفهقلخل

ةبوقعهللانماهلبجوأوءامثِإكلذباهبسكأفينعي«هسفنملظدقف»:اضيأيربطلالاقو
.۱۷۰٠«كلذب

مهللحيالمهلاهذحيتلاهدودحيههدابعلاهنيبيتلاماكحألاهذهنأ:ىنعملاو»:يناكوشلالاقو
%اهنمءيشبلخيوأءاهريغىلإاهزواجتي:يأهېلدوُدُحَدَعََبنَمَوِطاهريغلإاهوزواجتينأ
هدودح هتزواحبىلعهلهللاةبوقعبررضلاعقاوميفاهعقوأوكالهلادروماهداريإبهَسَفملظدَ

.'«همسرلهیدعتو

زواجبنمفءاهنعزواجتلاعنمدقوتابعلاىلعهللاماكحأاهّنيبيتلاماكحألاهذه»:يبطرقلالاقو
.۷۲٠٠«كالهلادروماهدروأوهسفنملظدقف

هذههيلإتلصومثهلوسرةعاطوهللاةعاطهيلعبجهنأبرمأنملكاذهىلعف«:يزارلالاقو
:ىزهتسلاكناكاهئادألرشيالفةراضملكرتوعلوةعجرلاوةدعلايفاهركذمدقتيلافيلاكتلا

.۷٠٠"«ةالصلالهأنمةاصعللميظعديدهتاذهواهب

.۷«هللاباذعلاهضرعوهسفنبًرضأدقفُ¶هسْفَلملطُدَقَفلل»:يسربطلالاقو
.۱۷۴٠«هللاباذعىلإاهضيرعتب4ُهسْفمَدققكلذلَعَنَ»:نيلالجلاريسفتيفءاجو
2-:ىلاعتلاق«ناوألاتاوفلبقاهلهأىلإقوقحلاعاجرإوةبانإلاوةبوتلاملظلايففعقونمىلعف

َبوُتدلافْنَمَومهبولاوفاهللأوردمهسومَلَعواةَحاقولعاإنيذلاول الإَب
.نوُمِلْعَيمهواولَعَفامىلعاوُرصيملو
انياروعلادجهللرفعمنهمليواوسلمعينتو»

.4ْميحَرروُفَعهللانإهلَعبويهللاإفَحلضصأَووهمْلظدعبنمَباَتنَمَفف
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.رافغتسالاوةبوتلابمهلهناحبسهتوعدتناكاذهل؛مهلاحىلعاورمتسااذإةنلابهناحبسمهرشبيملو

هللامكحدقرفاكلانأل؛رفاكلاوهسيلرطافةروسيفروكذملا(هسفنلملاظلا)نأقبساملكنمرهظي
.یلاعتهللامهافطصانمموهسيلورانلابهيلع

هللانأل؛هتيصعمىلعتاميذلاملسملاوهسيلرطافةروسيفروكذملا(هسفنلملاظلا)نأكلذكرهظيو

نمالویلاعتهللاباتکنملیلدتایملو؛كلذىلعتاماذإمنهجرانبيصاعملابكترمدعوتدقىلاعت
.ةنحلاىلإاهنمهجورختبثيةعطاقلاهلوسرةنس

مامإلااهلاقيتلايناعملاكلتاوركذثيح«هسفنلملاظرللمهفيرعتيفنورخآنورسفمعسوتدقو

-:ىرخأيناعماهيلإاوفاضأويربطلا

لمعيذلا.....رفاكيأ..›:(هسفنلملاظرللهفيرعتيفةيتآلالاوقألايبطرقلالقن٠

بحاصااهللا1ملاظلا...لهاجلاماظلاJ..رئابكلاٌبحاص...رئاغصلا
مناظلا...«رانلانمًافوخهللادبعييذلاملاظلا...ايندلالجأنمهللابحييذلاملاظلا...لاوقألا

ملاظلا...ةداعلاوةلفغلاىلعهللادبعييذلاملاظلا...ءالبلادنععزجييذلاملاظلا...ايندلايفدهازلا

لخدييذلاملاظلاو...هبلمعيالونآرقلليلاتلاملاظلا...هلاعىنغتسانمملاظلا...عنمفيطأيذلا

يذلاملاظلا...ةعامجلاوتقولاتوفيىتحةالصلانعلفاغلاملاظلاو...ةالصلاتميقأدقودجسللا

.*«فيسلابالإملسيملنمملاظلاو...فصالوفصتنييذلاملاظلا...هسفنبحي
باحصأمه...تامرحملاضعبلبكترملاتايجاولاضعبلعفيفطرفملاوهو...»:ريثكنبالاقو٠

.۷٠٠«...قفانملاوه...ةمأشملا

نمىلعقداصوهوهسفنىلعفرسأوباتكلابلمعلايفرصقنمهسفنلملاظلاو»:يسولألالاقو٠
ملاظلا...هتانسحتفخنمملاظلا...هريغلملظلابهتلباقمروهشملاوهسفنلملاظكلذبهنألهريغملظ
..حتفلادعبملسأنم...فرسملايصاعلاهسفنلملاظلا...اهنمبتيملةريبكىلعتاميذلاهسفنل

ضلئارفلابىتأينم...هداعمنعهشاعمهلغشنم...ةلزلاكرات...ةاجنلابلاط...ايندلاهمهنم
ركتملانعىهنيالنم...هلقعهتوهشتبلغنم...ةعامجلاوتقولانعلفاغلا...رانلانمًافوخ
.۱(..هنطابنماریخهرهاظناکنم...ةيدابلانكاس...هيتايو

ءرملةيصعمنإفةيصعلاباكترالإمهسفنأنورينيذلامهمهسفنألنوماظلاو»:روشاعنالاقو۰
ءادتعاهنألسفنللملظكلذواهليصفتىلعيصاعمللةنيعملاةبوقعلايفاهطرويهنألهسفنلملظهبر

۹۰.۱۱۷«هیلعامیمذءازجدحجتامیفاهطروو«ريثكوأليلقتاريخلانمءيشنعاهبرصقذإاهيلع

لالخنمةرابعلامهفبنوكيدوصقملاىنعملاديدحتو«سفنلاملظرنايبلةحلاصيناعملاهذهنوكتدق

.مالكلاقايس

.؟رطافةروسكىلاعتهللاهركذيذلا(هسفنلملاظ)لاوهنمف

.رطافةروستايآهشتيذلاوحلايفشيعنامنيح4هسْفلمْطمُهْنمَف: ىاعتهلوقىنعمانلحضتي

هبنوعسياریبکًالضفمهاطعأوهدابعنیبنمیلاعتهللامهافطصادقًارشبیرنرطافةروستايآيف

‹ريرحلاوولْؤللاوبهذلاباونيزتدقوتانجلانولخديمهورشبلاكعلوأىرنوريخلكىلإقباستيف
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.هنارفغوهلضفىلعالعولجمعنملانوركشيمهومهعمسنو
›ینعملمحللاحمالوهيفنايصعلاركذللاجالفءةعاطوجوهتايآلاهذهانلهمسرتيذلاوجاف

.بونذلابكترمىلع(هسفنلملاظلا

ةرخألاباذعورشللاهيفركذالوةنجلاوايندلايفةمحروتاريخةايحتايآلاهذهىفةايحلاو

.رانلانمجورخاو
دقو-ومسلاوةعفرلاهذهىلإاولصونيذلا-نيفطصللاهللادابعحوضولكبانيلعضرعتتايآلاهذهو
.اهبراغموضرألاقراشميفاهيبلاطىلإتاريخلاغيلبتلةمزاللاتاقاطلابىلاعتهللامهدمأ

.تاریخابیعسیوتاريخاهبطيحوتاريخلابسبلتمقباستملكهيفىرنميظعدهشم هنإ
هبوکربهسفنملظی...»يذلاصخشلاوهسيل-رطافةروسيفهركذدراولا-(هسفنلملاظرلافاذإ

...شحاوفلاهفارتقاو«يصاعملاهمارتجاومنآملا معضوميفهسفنعضورخآصخشوهلب‹'٠^٠»
ارداقوهناکتقويفلمعلارامضميفبوؤدلالصاوتللهيعسمدعببسبةيلاعلاتاجردلااهدقفأ

مهافطصانيذلاعمهقابسيفهيلعهللامعنرخسهنأولتاجردلاىلعلوصحلاونيسفانتملاعمسفانتلاىلع
.زيزعلاهباتكلمحلىلاعتهلل

يفهانعمناکو...»:َنوُسفانتلاسفالكلذيفولل:ىلاعتهلوقلهريسفتدنعيربطلامامإلالاق
.١۸٠«مهسوفنهيلعصرختلو«هبلطيفاوقبتسيلفهيلإوهيفسانلاذجيلف:كلذ

يفف«ديدحلاةروسوءاسنلاةروستايآهئشنتيذلاوحلاسفنوهرطافةروستايآهئشنتيذلاوجاف
قلطيلاجملااذهيفنوقباستملاو«تاجردلاىلعأىلإتاريخلابقباستلاويعسلاىلإةوعدتايآلاكلت
لك‹حتفلادعبقفنملارو(حتفلالبققفنملارو(دعاقلادو«‹قباسلارو(دصتقملارو«(هسفنلملاظلارمهيلع

.رامضملااذهىفهصالخإوهئادأبسح

:رطافةروسيفىلاعتهللالاق

نذلتالابقبامهموٌدصَعْفُممهْنمَوهساطمهماندابعنماًيفطصاَنيذَلاباكلنرومث
ايفمُهُساَلَواَوُولَوبهذنمرِواَسأنماَهيفنولياهنولدينذَعتانج*ريكالضَفلاوُهكلذهللا

الهلْضُفنمةَماَقلارادانلَحأيذلا*روُكَشوفعلابرنَِنَرحلاًانَعبذايذلاهللدملااولاقو*ريرح

.بوغلهيفاسالبصاهياسك
:ءاسنلاةروسيفىلاعتهللالاقو

لصفْ۾مِهِسُفنأَوٍعهلاَونأ0لیسيفَنوُدهاجلاَورَرْضلاِلْوأعنيتمْوَلانمَوُدعاَقلايوسيالل
ىلَعَنيدهاَجلاهللالَصُفَوىَنّسحلاهللادعوالکوةددَنيدَعاَقلاعسْامهلاَوُمأبَنيدهاجملاهللا
.اًميظَعاأنيدعاَقلا

:دیدحلاةروسيفهناحبسلاقو


حْمفلالبقنمَقَنأنيمكنميوتالضْرلاَوتاّواَمسلاتارهوهللاليسيفاوقفالكلام

:ه4رميحلَمْاع.هللاوىتشحلاهللادعوالكواوفودعبنماوقفيذلامةجَرَدمظغأكعلؤألئاقو
يف:يشلاعَءانميكوقللأدنعملو(:(نآرقلابيرغيفتادرفملارباتكيفءاجِ
۱..هناكمموأهتفَوْنَعلودياًمِإَو«ةدايزبوأناصفامإهبصحاهعضْومريغ

يفهسقنعضودقرطافةروسيفهركذدراولا(هسفنللالا)نأكردنملظلاةملكلفيرعتلااذهنمو
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.قباسلاودصتقملااهيلإلصويتلاتاريخلاوتاجردلانماهظحاهصقندقو«بكرلاةرخوم

لتيملنيحهسفنملظهنكلوءةنجلاىلاعتهللاهدعواذهلمنآلابوكروشحاوفلافارتقانمملسدقوهف

.ةوقنميتوأاملكباهلجألسفانهنأولاهيلإلوصولاهرودقمبناكيتلاةيلاعلاتاجردلا

ىلاعتهللامهدعونيذلا(حتفلادعبقفنملالاحدو(نيدعاقلا)لاحسفنوهانه(هسفنلماظلارلاحف
ىلإروشاعنباراشأدقو.ديدحلاةروسوءاسنلاةروسيفءاجامكمهسفنأومهلاومأبنيدهاجملاعمىنسحلا

ىلإلوؤويفنيلوألانيمسقلايفةدارماهنأىلعةلالدرخآلامسقلايفتاريخلاركذيفو»:لاقثيحىنعملااذه
نماهصقاهنأكهفاظىنعملعجتنأكلوءاضيأتاريخلايفدصتقموتاربخلايفهسفنلملاظىنعم
۱رامثإلايفاهداتعمنعصقتتمليأ4ايشنمْملظَتةواهلكأثنانينجاالكل:هلوقكتاريخلا

تالامكلاملسيفدوعصللسوفنللزفحملايمالسإلاروصتلااذهبلاقيفبصي-غيلبلوقكانهو
ىضرلانعهاهنو«تاماقملافرشأبلطىلعهلديفاصلاهركفلمعأنم»:يزوجلانباهلاق-ةيناسنإلا

:يبنتملابيطلاوبألاقدقو.لاحلکيفصقتلاب

مامتلاىلعنيرداقلاصقنك...ابيعسانلابويعيفرأملو
صئاقنلاحبقأنمتيأرلتاومسلادوعصيمدآللروصتيناكولف‹هنكبامةياغىلإيهتنينألقاعلليغبنيف

نكهملاذإهنأريغ.ضيضحيفاهليصحتيفرصقملاتيأرداهتجالابلصحتةوبنلاتناكولو.ضراألابهاضر
يفاهلنكمملااهلامكةياغىلإسفنلاجورخءامكحلادنعةليمجلاةريسلاو.نكمملابلطينأيغبنيفكلذ

.'٠٠؟«لمعلاوملعلا
سفنلابيهتنينأ:دوصقلملاو.ارشبنوكينأضريملاكلمنوكينأهلحصولو»:اضيأيزوجانبالاقو

.٠٠٠*«لمعلاوملعلايفاهلنكمملااهلامكىلإ
لاحدنعفوقولانمبوتينممهنمو...»:يواضرقلاخيشلالاق«نيبئاتلاتاحجردرکذنأدعبو

.٦۱۱۸«یلعأوهامىلإقتريملثيح«ىندأ

ءادأىلعنورصتقيراربألانأ:امهدحأ...«:لاقثيحةيميتنباةمالعلاىنعملااذهوحنىلإراشأدقو
هبحاصجرخينأةنيسهنوكىنعمو.نيبرقملاقيرطيفةئيسراصتقالااذهو«تامرحملاكرتوتابجاولا
...نیبرقمانمنوكينأديرينمءوسياممكلذومهتاجردمرحيف؛نيبرقماماقمنع
نوكينمو.هتردقوهملعغلبمكلذنألءابحتسمامإوءابجاوامإ«هنمًانسحنوكيلعفبرمؤيدقدبعلانأ:يناثل
.٠*۷(ةئيسكلذناكلوألاهلعفاماذهلعفولف«هنمىلعأوهاع.رمويلب«كلذبرمؤيالردقأوهنمملعأ

هللاقحيفريصقتلابسحينأهلدبالفهيعسيفهللصالخإلاتاجردىلعأىلإلصؤنإوناسنإلاو

-:هيلإنوعرضتيوهنورفغتسيىاعتهللامامأمهعضاوتيفىلاعتهللءايبنأمهاهف«ىلاعت

.4نيرانمئوكامَحْرََواَرعتلنوسفناَمَلَظاًبَرلاقف

4ميحرلاُروُقْلاوههِلَرَفعفيلرفُعاَفسفتمليتِإٍبَرلاف»
:مالسلاهيلعمدآلوقجهنىلعفْلرفْعاَفىسفَنُتْمَلَطىلإبَل:هلوقامأ»:يزارلامامإلالاق.

ىلاعتهللاىلإعاطقنالاليبسىلعامإ؛نيهجودحأدارملاو(۲":فارعألاهاَنّسُفنأًانملظابر
باوثلاهسفنمرحثيحنموأطقبنذكانهنكيملنإوهقوقحبمايقلانعريصقتلابفارتعالاو
.٨٨۱٠«بودنملاكرتب

هانلمحولانإلوقننأوهف»:نيانمتنكىّنإ»ىلاعتهلوقريسفتدنعيزارلامامإلالاقو0
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لعمايراولناللیواناوياهديامىلعهحولولكلتةالامل

اللوقنفليوأتلابجواذإوملسمهلوقيالاذهو«نعللًاقحتسميبنلانوكبلوقلابجولءاهرهاظ

.۹٠٠٠«ًاملظكلذناكفلضفألاليصحتىلعةردقلاعملضفأللًاكراتناكهنأكش

هذهيفدبعلاككشهللانأةيآلانمدارملاسيل»:هريسفتنمرخآعضوميفيزارلامامإلالاقو۰
قحيفمهسفنأننيرصقتسمءتاهجلاوةرجهلاعمايندلانوقرافيمهنأبمهفصودارملالبءةرفغمل

هللاىلعنومدقيفنيدةرصنيفمهمزلياماوضقيملو«هتدابعقحهودبعيملمهنأنوري«للاعتهللا

چتوُعِجاَرْمهَبَرلإمهنةلجَوْمُهبولفَواونآامنونيَنيذَلاَولل:لاقامكءاجرلاوفوخلاعم

CC:نونملا

«ەٌنيملاظلانمتنكينإكَناحْبُستأالإهلال:تاملظلاكلتيفىدانف»:يدعسلاخيشلالاقو۰

.٩٠٠«هتیانجوهسفنملظبفرتعاو«ةفآوبيعوصقنلكنعههزنوءةيهولألالامكبلاعتهللرقاق

ُتْلظ.كُدْبَعاأويبَرتن.َتنأالإهلإالكلاتأمهلا..«:ءاعدلااذههيهللالوسرنعءاجو

...تأالإَبونذلارفْعَيالهنِإ.اعیمجبيبوُنذيلرفْعافيِينذيُتفرَعاَويس

ةرفغملالاوسىلعهمدق.ريصقتلابتفرتعايأ(يسفنتملظ:هلوق»:ةياورلاهذهلهحرشدنعيوونلالاق

.*"«4نيرانمئوكاتْمحِرتَواتلرفْعَأنإوانساتلابر:ءاوحومدآلاقامك.ابدأ

ېهسفنألمهفصووهاذهومهلوقوهاذه«لاعتهللاقلخةوفصمهومالسلامهيلعءايبنألاناكاذإف
للكلاوفعضلامهيرتعيامئادمهو(سفنلاملظربرشبلانمهللنيلماعلانمنيرخآلافصنالانلابامف
.ةوعدلانيدايميفمهو

ءاريثكًاملظيسفنُتملظينإمهلالق.»:ءاعدلااذهكَركبابأيباحصلاهَلوسرلاملَعدقو
.٠٠٠«ميحرلاىهقْخلاٌتنأكنإ‹؛ينمحراو؛كدنعنمةرفغميلٌرفغاف«َتنأالإَبونذلارفغيالو

ةبوقعلابجوتسيامةسبالمبيأ(يسفنتملظ):هلوق:ةياورلاهذهلهحرشدنعرجحنياظفاحلالاق
11اقيدصناكولوريصقتنعىرعيالناسنإلانأهيفو.ظحلاصقنيوأ

ءايلوألاتاجرداوددحينأرشبلارودقعسيلف«هليبسيفنيلماعلالاجرلالزانمفرعيىلاعتهلل
›ماهتاو«ريصقتلابساسحإلاةمزالمعمةوعدلارامضميفقياستلاويعسلاعيمجلاىلعلبنيفطصللاو
.ىلاعتهللادابعنمنيقيدصلاوىلاعتهللاءايبنأباءادتقإبجاولابمايقلادنع(ملظلابسفنلا

۔:انلنيبتيقبساملكنم
قايسنألرئابكلايبكترموةاصعلاىلعهسفتلمْامُهْنمَفل:ىلاعتهلوقلمحيذلاريسفتلافعض٠

.ةجحاهبموقتالةفيعضريسفتلااذهبٌةدراولاتاياورلاعيمجنألو«ىنعملااذهلريشيالتايآلا

.هللاىلإةوعدلارامضميفنيلماعلاةنجلالهأبتارلليجستيهةعركلاتايالاو۰
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سداسلامسمعلا

اتقناوتتالو

ەئقتيتمذادرشناليلاقيوفهباينو

ءابلاوءايلاوءاخلا(بيخ)»:باخلةملكليوغللاىنعملانايب(ةغللاسيياقممجعم)اتكيفءاج
:اولاقمبايخوه:يروُياليذلاحدقللمهلوقلصألاو.نامرحوةدئافمدعىلعلديدحاولصأ

.٢٦۱۱۹اريحدقيملفمرحاذإكلذو«َباخفرمأيفىس

كرشملاةبيخف؛ملظلانملمحامردقبلماحلكةبيخو؛يصاعملاوكرشلامعيملظلاو»:ةيطعنبالاق

."«ةبوقعلايفدحاوتقوبةديقميصاعلاةبيخو«قالطإلاىلع

60٠"يطيقنشلاو«٠٠"؟يسولألاو٠٠*يسلدنألانايحوبأاضيأهركذدقانهةيطعنباهركذيذلالوقلااذهو

يبأو‹'"٠*نزاخلاو‹'":؛يفسنلاو‹٠"٠"يزوجلانباو‹'""يوغبلاو٠"٠يبطرقلادنعءاجدقو
نيتياورىلعدمتعايأروهويصاعملاركذنودكرشلاىلعانهملظلالمح٠":"يسربطلاو‹"""دوعلا

.هریسفتيفيربطلاريرجنباامهركذامكدیزنباوةداتقىإاتبسننيتفيعض

‹ةداتقنعرمعمانربخأ:لاق‹قازرلادبعانربخأ::لاق«ىيحينبنسحللاانثدح»:يربطلامامإلالاق٠

.۱۲۰۸(اکرشلمحنم::لاقهکاملظلمحنمباخدقو:هلوقيف

نبقازرلادبعنعییحينبنسحلاةياورلبقنماهدورولكلذواهيفةجحالقيرطلاهذهنمةياورلاهذه
نبرمعمةياورلبقنماهدورولكلذكو.٠"٠*قازرلادبعيفحرجلاءاملعلاوقأاقباسكبرمدقومامه
.۱"٠يقارعلاةماعدنبةداتقنعدشار

دقوي:هلوقيفيزنبالاق:لاق«بهونباانربخأ:لاقسنويينثدح»:يربطلامامإلالاقو٠
.٠"٠«كرشلا:انهاهملظلاءاكرشلمحنم:لاقهکًاملظلَمَحْنَمباخ

.'"''دیزنبانعبهونباةياورلبقنمهدورولفيعضلوقلااذه
فلاباكرشةمايقلافقومىلإلمحنم»:يربطلامامإلاهلاقاموهةيآلاهذهريسفتيفلوقلاةصالخو

.٢۱۲۱۳هتیصعمبالمعوهبارفكو

ركذتايآلانماهريغيفالوةيآلاهذهيفسيلوءاهانمتييتلادئاوفلانمةمايقلامويهبحاصمرحيملظلاف

.عطقنيالمئادنوملاظلاهلانيسيذلانامرحلافءةاصعللتقّوملاباذعلل

حيرصعابتامهيلعوءةلطابلاةفيعضلاتاياورلاكرتوةبذاكلاسفنلاينامأنمرذحلاذخأسانلاىلعف
.مركلانآرقلا

ريسفتدنعتءاجيتلاتاياورلاىلعادامتعاكرشلاهانعمانههيلإراشملاملظلانأيفسانأعزانيدقو
هوشاراىاعتهلوف
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.«ْميظَعملطكرشلانِهللاكرشاليَاُهظعَيَوُمَوهبالُناَمْفَلاَذِإَول:ىلاعتهلوقو
ادحأيباحياليذلاةيمالسإلاةمألاجاهنماهلطبأتاياورطقفكرشلابملظلاتددحيتلاتاياورلا

نيکرگلانيتيالاناهويسقتيفتدردنعاتلنييسامك

املفكلذو‹ملظلايناعمنمءيشبمهنامإاوطلخيمو:كلذىنعملب:؛نورخآلاقو»:يربطلامامإلا

يناعمنمىنعمهبصخيملهللانألمومعلاىلعةيآلا:اولاقو‹هلعفبهللارمأامكرتوأهلعفنعهللاىهن

.٠٠٠*«ملظلا

اوطلخي:يأاوسواونميذلا:نيقيرفلانيبالصافىلاعتهلللاق»ل

‹ماتلانمألامهللصح«يصاعمالوكرشبل,قلطملطبمهنامإاوسيماوئاكنققتلاارل
.ةماتلاةيادهلاو

لصأوةيادهلالصأمهللصح‹تائيسلانولمعيمهنكلو؛هدحوكرشلابمهناعإاوسبليملاوناكنإو

.اهلامكمهللصحيملنإوءنمالا

لالضلامهظحلب؛نمأالو‹ةيادهمهللصحيمل«نارمألامهللصحيملنيذلانأءةعيركلاةيآلاموهفمو

.٠"٠*«ءاقشلاو

.يصاعملانمهريغوكرشلاىلعلدت-ماعلااهانعميف-ملظلاةملكنأفرعنلاوقألاهذهنمف

.؟ةعيركلاةيآلاهذهتاملكهيلعلدتنيمسقلايأف

ةهجائراقللاهلوأنمةيآلاهذهددحتاذهبو.اوكرشأنيذلانعسيلو«هاوُنَمآَنيذلالفنعانهمالكلا
.هيفشيعلاعيمجلليغبنييذلانموملاعمتجملاةهجيهوءاهيلإرظنييتلا

چاوشبليمو:للاعتهلوقهيلإدشرييذلاىنعملاوهنمؤوملاعمتجملاةهجبوصةرظنلاهذهقمعيامو

.دحاوناكميفنيطلتخكرشلاوناعيإلاروصتليحتسملانمذإ.١٦٠٠٠اوطلخيمليأ»

امسنمهيفونوبئاتلانورفغتسللاهيفو«نيبئاتلاريغةاصعلاهيف؛ايكئالمًاعمتجمسيلنماوملاعمتجملاو

.ىلاعتهللالضفبىوقتلاتاجردىلعأىلإ

مدعوتاعاطلابلمعلاىلإنينمؤملاوعديةيمالسإلاةوعدلارمعنمىلوألامايآلاذنمميركلانآرقلاو
.ةرخآلاوايندلايفهبرنمةيادهيفوهونمألاهلفكلذلمعنمنأل«يصاعملاباهطلخ

تاآهريصمومهلاوحأتركذدققرغتسالاويوتااهاوصلختوماظلااوطلحيذلا

تالولدمباسحياعناكناوةعركلابلاهذه٠٠ريسفتدنعاهروضحاهلرانانمجورخلاةركفو
.ةعيركلاتايالارهاوظ

ةيمالسإلاةمألاجهنماهبلفحيملتاياورىلع(رانلانمةاصعلاجورخةركفربنولئاقلادمتعادقو
.ةيآلاهذهيفةدراولا(ملظلارةملكلمهريسفتدنع

.طقف(كرشلا)ب(ملظلا)ىنعمتلمحيتلاتاياورلا#
ةحصلابنيلوقلاىلوأو»:ةعركلاةيآلاهذهريسفتيفلاوقألاوتاياورلاركذنأدعبيربطلامامإلالاق
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نباهاوريذلاربخلاوهوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعريخلاهبحصام؛كلذيفحصام؛كلذيف

۸«كّرْشلاوهعضّوملااذهيفىلاعتهللاَُركذيذلاْملظلا»:لاقهنأهنعدوعسم

ناملَّسوٌيلعوقيذصلاركبوبأهلاق؛كرشبيأ4مْلظباعاوسيواونميذلالء»:يبطرقلالاقو
.۱٠۱م

«؛ناملسو؛بعکنبيبأو«رمعو؛قيدصلاركبيبآنعيورو»:متاحيبأنبانعريثكنبالقنو

ةمركعوءكهاجبو«يملسلانمحرلادبعيباو«ليبحرشنبورمعوءرمعنباو«سابعنباوءةفيذحو
٢(كلذوحندحاوريیغو؛يدسلاو؛هداتقو؛كاحضلاو‹ىعخنلاو

لوسرلاىلإتبسنيتلاو«ريثكنباويبطرقلاويربطلامهنمو«؛نورسفملااهيلإراشأيتلاتاياورللعبتتملاو
.ىوعدالوةجحاهبموقتالتاياوراهدجيءطقف(كرشلارب(ملظلا›ريسفتنيعباتلاوةباحصلاويي

ءةفيذححو

مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةوبنلاماقمىلإةبوسنملاةياورلا#

ربعنعةمقلَعنعهارب:إنعشمعألاانتَذحسنوينبىسيعانّربخأقاحسإانثلحا»:يراخيلامامإلالاق
اي:اولاقفٌنيملسملاىلعكلذقشملظبمهَناعِإاسيلمواونمآنيذلا:تلزنال»:لاقهنعهللايضرهللا
 هظعَيوهوهنيالناقللاقاماوعمستملأكرشلاوهاإكلذسيل:لاقُ؟هَسفنْملِظَيالاأهللالوسر
0«ميظعمظلكرشلانإهللابكرشَتالياي

٠"دمحأمامإلاو""”يربطلامامإلاوء'"٠"ملسممامإلاو٠""'يراخبلامامإلاةياورلاهذهجرخأ
‹"`يئاكلاللاوء'""رازبلاو٠""*ىلعيوبأو٠""*يئاسنلاو‹'"”يقهيبلاو٠""نابحنباوء'"""يذمرتلاو
.مهريغو
نباو"رجحنباو«'""؟يطويسلاوء'""؛يناكوشلاو‹'"""ريثكنباو۳٠٠"يبطرقلااهركذواهبجتحاو
.مهريغو٢٠٠"ةيطع

.۱۳“(هتحصرادقمواذهیورنمرظناو»:لاقةياورلاهذهىلإروشاعنباراشأنأدعبو

ةياورلاهذهلهحرشيفو.٠"""سلدملاشمعألاةنعنعلبقنمةدراواهدجنةياورلاهذهيفانرظناذإنحنو
عيمجيفريملو‹ميهاربإنعثيدحلااذهنعنعدقو٠٠٠:سيلدتلاىلإبسنو...»:ينيعلانيدلاردبلاق
هباوريفلارابحإلاوأتيدحتلابحرصهنأامهويغوملسمويراخبللشمعألاةياوراهيفيتلاقر۱

ىلع‹مالسلاهيلعميهاريإةصقيفيراخبلاةياوريفروكذملاثيدحلا‹؛شمعاألانعثايغنبصفح

ءنيبينأالإ؛عامسلاىلعهثيدحلمحيالاسلدمناكاذإنعنعملا:تلقنإف:ىلاعتهللاءاشنإءءيجيسام
يفناکام:هریغوحالصلانبالاق:تلق.ثيدحتلاىلعلدياموأ«تعمسوأءكانربخأوأءانثدح:لوقيف

عامسلاتوبثىلعلومحمف«مهريغوةداتقوشمعألاونينايفسلاك:نيسلدملانعكلذنمنيحيحصلا

ءةقثلاريغنعسلديشمعألانألظافحلاضعبنعبيطخلاركذدقو«رخآقيرطنمملسمويراخبأدنع
٠ملعأهللاوفرعيىتحنيبينأدبالفكلذكناكاذإو.ةقثةننعسلدياهإهناإفنایفسفالخب

-شمعألانمبلطلب«حالصلانباةرابعهلقرتمهنأكردنينيعلانيدلاردبهلاقيذلاصنلااذهنم
.يورملاثيدحلاةحصفرعيىتحةياورللهلقنةغيصنيبينأ-ةقثلاريغنعسلدلملا

تمدقتيتلاثايغنبصفحةياوريفنكلوسيلدتلابفوصومشمعألاو...»:رجحنبالاقو
امهريغونيخيشلادنعهقرطعيمجيفكلذبحيرصتلارأملو«ميهاربإانثدح»::هنعفلوملادنعاهيلإةراشإلا
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.٠"٦٠«قيرطلااذهىفالإ

تەءاجءانهرجحنباوينيعلانيدلاردباهيلإراشأيتلاو‹٠"*”يراخبلااهركذيتلاىرخألاقيرطلاو

.ليدعتلاوحرجلاءاملعهظفحفعضيذلاقلطنبثايغنبصفحقيرطنم

:ةعرزوبألاقو...هظفحضعبىقتُيو«هباتكنمثدحاذإتبثةقث::بوقعيلاق...)»:رجحنبالاقدقف

لبنحنبدمحأنعمرئألاركذو...طلغلاريثكصفح:ديشرنبدوادلاقو...يضقتساامدعبهظفحءاس

‹؛يرجألاديبعوبألاقو.سلدي؛ثیدحلاریثکءانومأمءةقْثناك:دعسنبالاقو...سلديناكاصفحنأ

.۲**«نایسنهلخدهرخابصفحناک:دواديبأنع

نمحجرأهخيشوشمعألانيبةنعنعلابتءاجيتلاقيرطلانأكرديةياورلاهذهديناسأىفرظانلاو

.هخيشوشمعألانيبثيدحتلاةغيصبتءاجيتلاقيرطلا

ملسمويراخبلادنعتءاجدق«يعخللاميهاربإخيشنعةنعنعلابشمعألااهيفحرصيتلاةياورلاف

يبأو؛حارجلانبعيكوو«يعيبسلاقاحسإيبأنبسنوينبىسيعو«جاجحلانبةبعشقيرطنمامهريغو
.ريرضلاةيواعم

.ثايغنبصفحنمةياورلايفطبضأوقثوأمهنمةاورلاءالؤهنمو
شمعألااهيفحرصيتلاةياورلانمحجرأهخيشنعشمعألااهيفنعنعيتلارثكألاةياورنأنيبنياذهبو
.هخیشنعثیدحتلاب

قرطنمتءاجةياورحجرامنيحدواديبأننسىلعهتيشاحيفةدعاقلاهذهميقلانباةمالعلاقبطدقو

قیرطنمتءاجةياورحجرنمىلعهلباوجيفميقلانيالاقدقف«ثایغنبصفحنمنقتأمهلاجر

«؛ثایغنبصفحةیاورنمحجرأ«ديعسنبییحينعهعمنموكلمادبعةياور...»:ثايغنبصفح
.١٠٠«...طلغلانعدعبأورثكأونقتأمهنأل

نعاهولقننيذلاةاورلانألحجرألايههخيشنعشمعألااهيفنعنعيتلاةياورلانإلوقننحنو
.)طلغلانعدعبأوشكاونقنأ»)شمعألا

ةقيرطنم٠"٠"يئاسنلاو٠"*؟يراخبلادنعدوعسمنبهللادبعيباحصلاىلعةفوقومةياورلاهذهتءاجو

.٠٠*١يسلايطلادنعثيدحتلاةغيصبدوعسمنباىلعةفوقومتءاجو«(ميهاربإنعشمعألا»ةنعنع

.تايآلالوزنلينمزلابيترتلاركذاهيفاملكلب؛كرشلابملظلاريسفتةفوقوملاةياورلاهذهيفسيلو
هريغوأشمعألادجنف؛اهفعضىلعرخآليلدىرخأانايحأفقوتوانايحأمفرةياورلاهذهنوكو
.دوعسمنبةلادبعيباحصلاىلعاهفقوموأةوبلاماقمىلإاهلعقارنيبةياورلاهذهةبسنيفنوبرطضي

توشمدعكردنوءبلوسرلاىلإبوسنملاريسفتلااذهتوبثمدعكردنلاوقألاهذهنم

.ةميركلاةيآلاهذهادراولا(ملظلا)ىنعمنعهِتلوسرللةباحصلالاؤس
هذهريسفتيفلوقيثيحفاشكلابحاصنمبجعلاو»:يناكوشلالوقًاطخكردناذهنمو

ءاجاذإوءاذهباهرسفدققودصملاقداصلانأيرديالوهو«سبللاظفلرفكلابملظلاريسفتىبأو:ةيآلا
.١٠١٠«لقعمرهنلطبهللارهت

فيكيناكوشلاةمالعلانمبجعلافءهيلإبسنيذلاريسفتلااذههنعتبثيملةعقودصلملاقداصلاف

.ةياورلاهذهديناسأيفتءاجيتلاةرهاظلاللعلاهذهنعلفغي

1
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رضحميفرانلانمنيدحوملاةاصعجورخبةلئاقلاتاياورلاتوبثءاعدارركييناكوشلاةمالعلادحنو

هتقفلامهنإ:اذهلهركذدعبفاشكلايفيرشخزلالاق»:يناكوشلالاقثيح«يرشخمزللهتاشاقن
هللاىلصهللالوسرىلعبذكلابذكأنيبوحيحصلاّحصأنيبقرفياللجرنمبجعلاهللايوءةربجللا

ىلعىفخيالارتاوتثيداحألاترتاوتدق؟وهاميرديالوهفرعيالامىلعمالكللضرعتيملسوهيلع
؛ةرظانملللهأبسيلفاذهركنأنمفف‹رانلانمنوجرخينيدحوملاةاصعنأبةياورلاملعبماملإىندأهلنم

.٠٠٠٠«ارفغمهللاةعيرشلاتايرورضنموهامركنأهنأل

.ةياردلاوةياورلاملع2ةيقادصميأيناكوشلااهلاقيتلاةرقفلاهذهلسيل

.رانلانمنيملسملاةاصعجورخةركفدرتاهعورفعيمجبةيمالسإلاةمألاجهانمف
ىوعدنالطبهلنيبتلو«لوقلااذهلاقالحيحصلاجهنملاىلعاهبدتعايتلاتاياورلاضرعهنأولو

ةيضقحلاصلهتمصاخمنعالعولجىلوملانمنارفغلابلطلوءاهنوتمواهديناسأفعضفرعلوءاهرتاوت

.ةروصتملاةيمالسإلاةمألاجهانماهتبراحو«دوهيلاىلإمركلانارقلااهبسن

ريسفتاهيفيتلاوء'"”'مكاحلااهاوريتلاوسقيدصلاركبيبأىلإةبوسنملاةياورلاو٠

؛يدراطعلادمحمنبرابجلادبعنبدمحألبقنماهدورولةفيعضةياوريهءطقفكرشلابملظلا
يفىرخأةلعكانهو.٦٠٠٠«حيحصةريسللهعامسوفيعض»:بيرقتلايفهنعرجحنبالاقدقف
سقيدصلاركبيبأنعتبثيمليفوكلايبراحملالالهنيدوسألاعامسنأيهوهةياورلاهذهدنس

يبأتومدعبعباطخلانب.٠٠"رمعمايأيفةنيدملاىلإرجاههنأالإهيتلوسرلاةايحكردأنإووهف

نركبيبألدجياللالهنبدوسألامهنعىورنيذلاصاخشألاءامسأيفرظانلاو«قيدصلاركب

.۶٢۱*قیدصلاركبيبأنعیورنمةمئاقيفاركذلالهنبدوسأللدجيالكلذكو٠اركذ
ببسبكلذوةجحاهبموقتاليهوقيدصلاركبيبأىلإةبوسنمةياورًاضيأ١٠يربطلادنعءاجو

.كقيدصلاركبيبأويعيبسلاقاحسإيبأنبسنوينيباهدنسعاطقنإ

تباطخلانبرمعلاوسىلعاهيفباجأيتلاوكسبعكنبيبأىلإةبوسنملاةياورلاو٠

.ناعدجنبدیزنبيلعلبقنماهدورولتبثتملةياوريهف٠"*"يربطلاو‹'"٠"مكاحلااهاوريتلاو

هلصأ«يرصبلا«يميتلاناعُذُجنبهللادبعنبريهزنبهللادبعنبديزنبيلع»:رجحنبالاقدقف

|فيعضذجذجلإهوبأبستي«ناعذجنيديزنبيلعبفورعلاوهو؛يزاجح

نامثعوبأهلسرأدقف«تانسإلاعطقتم١٠يربطلادنعًاضيأكيبأىلإبوسنملاريسفتلااذهءاجو

.ملاسنبورمع

نعلسرأوءرمعنباو«سابعنبایأر...هتینکبفورعموه:دمحأوبأمكاحلالاق»:رجحنبالاق

.٦۱'«بعکنبيبا

كلذوتبثتالطقفكرشلابملظلاريسفتاهيفيتلاو'""يسرافلاناملسىلإةبوسنملاةياورلاو

.يدينيبيتلاثيدحلابنكيفةمجرتىلعامهلرثعأملو«هيبأورعشألايبألبقنماهدورول

كلذوتبثالطقفكرشلابملظلاريسفتاهيفيتلاو"كةفينحىلإةبوسنملاةياورلاو٠
RَAED,۷ C٤را 5RDECAR3ACARR,3CA3RRRCI0rرک



E AR ia a aA ISE
UyaiUOReCiUuoy 3 اک

ةياوريربطلادنعتءاجكلذكو.لاجرلابتكيفةمجرتهلدجأليذلابسردلبقنماهدورول

.اهدنسيفمسيمللوهحجبلجردوجولةفيعضيهوةفيذحىلإةبوسنم'"٠؛ىرخأ
كلذوةجحاهبموقتالكرشلابملظلااهيفرسفيتلاوامّسابعنباىلإةبوسنملاتاياورلاو

ةياوردورولكلذكو«لاجرلابتكيفةمجرتهلدجأمنيذلا'يلمآلاميهاريإنبىنثملالبقنماهدورول
نبنایفسلبقنم'يربطلادنعىرخأةياوردورولو‹'"ءافعضلاهدافحأويفوعلاةيطعلبقنمىرخأ

.'ناعدجنبدیزنبيلعو3۳"حارانبعيكو

لبقنماهدورولةفيعضيهوثادوعسمنباىلإةبوسنمةياور'"""يربطلادنعءاجو.

.ليدعتلاوحرجاءاملع'۲۷؟شمعألانعهتاياورفعضيذلادشارنبرمعمو۲٠سلدملاشمعألا

ةفيعضكرشلابملظلاريسفتاهيفيتلاويعختلاميهاربإىلإتبسنيتلا'"""ةياورلاو٠

.١۱۲۷«ثیدحلانل)٠هنعرجحنبالاقدقف‹يعوبرلاةحلطنبیحیلبقنماهدورول

لبقنماهدورولةفيعضيهويعخنلاميهاربإىلإةبوسنم٠""يربطلادنعتءاجىرخأةياوركانهو
٣۱۲۷حارحلانبعیکونبنایفس

لبقنمهدورولفیعضریسفتةرسيميبأليبحرشنبورمعىلإ'"""بوسنملاريسفتلاو٠
دعيوهو‹'""“«سيلدتلانمرثكم«لايفوكلايعيبسلاديبعنبهللادبعنبورمعقاحسإيبأةنعنع
ةيرملاهذهدارفأنمسلدملاةنعنعمكحرجحنيارکذدقو.۲۷٠نيسلدملانمةثلاثلاةبترملادارفأنم

مهنموعامسلابهيفاوحرصامبالإيشيداحأنمةمئألاتحيملفسيلدتلانمرثكأنم:ةثلاثا):هلوقب

.۸۰٩۱«يکللاريبزلايبأكمهلبقنممهنموءاقلطممهثيدحدرنم

نبةداتقىلإابوسنمكرشلابةيآلاهذه2ملظلاريسفت'“'يربطلادنعءاجو٠

.١٠؟فيعضلاريشبنبديعسلبقنمهدورولهنعحصيالاذهويسودسلاكهماعد

حيحبيبانباةعنعلبقنمهدورولهنعتشيالوهفدهاجمىلإبوسنملاريسفتلاامأو٠
.١۱۲۸يزارلاديمحنبدمحملبقنمهدورول'٠*كلذكو٠٠؛سلدللا

كلذكوريسفتلامولعيف٠"“*يدسلافعضللبقيالفكرشلابانهملظلل"̂"يدسلاريسفتامأو۰

۹ينادمهلارصنزنبطابسأهذيملتفعضل

الف«كربلادنعءاجامكديزنباىلإبوسنماوءطقفكرشلابانهملظلاريسفنو٠

مبهونياددياويللايزنيةماسأوملسأنديزيةماسأوملسأنب;ديزنبنمحرلادبع

نکیامهمف.دیزنبنمحرلادبعىلإبهذيحيجرتلاناكنإوةياورلاهذههنعلقنيذلاديزنباوه

.١۲۹٠مهلاوقأبجتحيالةئالثلاءالؤهلكفرمأنم

كرشلابماعنألاةروسةيآيفروكذملاملظلاتددحيتلاتاياورلالكنأانلنيتيهركذقبساملكنم
.ةجحاهبموقتالتاياورطقف

4َنوُدتهُممهوُمألاهَلكلوأملطمهاماوسواومايذلا»:لاعتوهناحبسهللالوقف
REMRRL ناززفد MAIER ندر LRIC )٣(
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ةَاَففونمنولمواخعنرشلاعتهناحبسلالوقو

ْمُهَلناكامو»مقباذَعيفناظمونوامهناوزيذلايراققياوثتا

-*ىروقل2'»ليسنةاهلالصنوهلانونمنورتين

مهلدیعالواهتممهلجورخاليديأيدمرمئاديأميتباَذَعىفيللانإلإ(:ريثکنبالاق

باذعلانمهيفمهامممهنوذقنييأ4هللانوُدنمْمُهَنوُرَصنيءالنممهلناكامو:ىلاعتهلوقو.اهنع

.٦۲۹٠«صالخهلسیليأليسنمثلامفهللاللصُينمولاكلاو

هئاوسيف:يأمیقنباذَعىنيصاعملاورفكلابمهسفنأنيلننإ!الأ»:يدعسلاخيشلالاقو

.۹۳"۱(نوسلبمهيفمهو«مهنعرتفيالوءادبأهنمنوجرخيالنيرمغنم«هطسوو

اذإمهملاظمتايوتسمبسحمهتاكردتوافتعممهريصموهاذه-هللابذايعلاو-نيملاظلالكف

امممهذقنیومهلعفشييلومهلسيلويدبأيدمرسباذعيفاعيمجمهف.نيبئاتريغةمايقلاموياومدق

ةينارقلايالاهذهلعجىلعنولمعياهلنيسمحتلانإفتقلاباذعلاةركفنهذلاىلعبلتامنيحو

يتلاةفيعضلاتاياورلاوةثوروملاةيبهذملاراكفأللراصتنالابحهدوقيامنإهجوتلااذهومهراكفألاعبت
.ةئطاخلايناعملاتلمأ

نأىلعلدياذهو:يضاقلالاقمئاديأميقُباذَعىفنيالانإأ:لاقمت»:يزارلالاق

ت:یلاعتلاقرفکلابصوصخمنآرقلايفقلطلاملأظلاظفلنأ:باوحجلاوامهباذعموديقسافلاورفاكلا
ْنَممهلَناكاَمَوِظةيآلاهذههدعبلاقىلاعتهنأاذهدكؤييذلاو٠٠:ةرقبلار؟نولظلامهنورفْكلاو

امىلاعتهللادنعمهلعفشتنألجألاهنودبعياوناكيتلامانصألانأىنعملاوهلآنوُدنممُهنوُرُصنيءال

.٠"*؛«رافكلابالإقيليالاذهنأمولعموةعافشلاكلتباونأ

 

-:یلاعتهللاتايآةسارددنعنزواهلسيلسسأىلعلوقلااذهىلإيزارلامامإالابهذ

هلةميقالهجوتاذهو«تادقتعملاهبحجرتتًليلديضاقلالاوقألضراعملاهيأروقباسلاهفقوملعج٠
.ةيمالسإلاةمألانازيميف

ةمألاهذهدارفأنمرئابكلاباحصأتفصويلاةينآرقلاتايآلاكلتىلإانهيزارلامامإلاتفتليملو۰

.ةقباسلاهتركفعممءالتيلطقفادحاوىنعمحجرلب۴ملظلاب

باحصألةعافشلاةركفلتادكوملاىدحإةمايقلاموينيرفاكللمانصألاةعافشمدعيزارلامامإلالعجو٠

الايندلايفنيرفاكلانأمركلانآرقلاانلدكأدقلفهسفننآرقلاهضقنيلوقاذهو.ةمألاهذهنمرئابكلا

.ةمايقلامويمهلمهمانصأةعافشيفمهتينمأنعًالضفرانبالوةنجبالوثعببالوتوملادعبةايحبنوفرتعي

‹٠*يناكوشلااهبجتحاواهركذو"متاحيبأنياو'"٠"يربطلامامإلااهجرخأيتلاةياورلاو٠

نبرضنلاىلإتبسنيتلاوء"٠"روشاعنباو٠"٠'يزوجلانياو٠٠٠"يطويسلاوء'"٠"يسولألاو
نبنيسحلالبقنماهدورولةلطابةفيعضةياوريه««ىّرعلاوتاللايلمفشتفوس»:هلوقثرحلا

١۱۳۰ماهوألابحاصيندعلانابأنبمكحلالبقنماهدورولو«٠٠٠"دمحمنبجاجحهخیشنعدواد
.ٹرخلانبرضنلاوسابعنبایلومةمركعنيباهدنسعاطقناببسبو

RCMIYORCAESORECARRARA2ARAQA١١٤۱
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ءةعافشلاةينمأىلإنوكرلامدعوىلاعتهللاىوقتبمهيلعرشحلامويبنونمؤوينيذلانأمركلانآرقلاانلنيبو0

مُهلَعَعيفْشَالَويلوهنودنْممُهَلسمهَبَرلِاورشَينأَنوُفاَحَييذلاهبرذنأو:العولجلاقثيح

نوقَي
دعوبنوقدصممهفنئاككلذنأبمهتمًاملع4ْمهَبَلإاورُحينأنوُفاخَييذلا»:يربطلالاق۰

سلط.هللاباذعنممهداعميفمهذقنياميفيعسلايفنومئادهللايضريام.نولماع«هديعووهللا

ممىدقتفمرنيلومهبذعنإللاباذعنملسيليأيوهنرنس

۰5*«هیصاعمباتتجابەطخساورذحيومهداعماولمعيومهبراوعيطيفمهسفنأيفهللااوقت

»:هلوقف‹مالسإالايفمولعلايقلتاهيلعريسييتلاسيياقملاضقانيانهيزارلاهيلعراسيذلاهجوتلاو0

-:لئاستيناسنإلالعجي«رافكلابالإقيليالاذهنأمولعمو
«رانلانمجورخلاةركفرتابثإيفيزارلااهيلعدنتسايتلاتاياورلالكوملعلاةجردىلإلصوفيك
.!؟ةجحاهبموقتالةفيعض

.؟اهیلعصنتةحيرصةيآىلاعتهللاباتكيفسيلوملعلاةجردىلإ(رانلانمجورخلاةركفرتلصوفيكو
ديشردمحمذاتسألالاقو.٠٠٠٠...اهتوبثيفعطاقصنمركلانآرقلايفسيلف»:يغارملاذاتسألالاقدقف

ET.اهاتيدادرونكلوةعافشلاعوقويفيعطقصننارقلايفسيلف»:اضو

اعیفهنرفناسنالااهفرتقيىلاىصاعلاةيمخهانميكمعيللانأكلذككردتر«يالل

.ايندلاةايحلا

تاملظُملظلا›:يعلوسرلالوقهيفققحتييذلامويلايينألبقماظلالكنمرهطتلاناسنإلاىف

.هيلعقفتم«ةمايقلاٌمْويٌتاملظْملظلا»:هللالوسرلاق:لاقاَمرَمُعنبانعو»:ياعتصلالاق
نممقحيف«ضرعوألاموأسفنيفناكءاوس«هعاونأعيمجلمشيوهوملظلاميرحتةلدأنمنمثيدحلا

۹(قسافوأرفاكوأ

مهوهللايكارشإلايفملظلارصحنإف..9:ىلاعتهللاهظفحيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسلاقو

تأرىتحاهنيزاومبالقناىلإكلذىدأدقوداسفلاوروجلابحنمسوفنلاهذههبتعبشتامعئشان

فارحتاكلذكو«ملظلاديعوهيلعقبطيلةئاسنإلامهتماركمهيلسومهقوقحمهلطمغوساتلشط
نالارئابكبةناهتسالاىلإىدأامماذهو‹تالماعملاوكولسلايفطارصلاءاوسنعجورخلاو8

دلايلعلدااکوءالرتلصوصرفتلمعيامرألعاحل
٠٠«يعرشلاهقحهبلسبهريغلهملظوهنايصعبهسفندبعلاملظىلعقدصيامنإوءكارشإل9

اO-هديفاضيأهتحامسو

لطبمُهَتاَعِاوسيمواونميذل)لاتوقيمظلرصسريدونئألاهَكنو
ايالاريسفتنإقحلارمعلو»:ىصاعملاهریغنودهدحوكرشلايفدو .يصلکنمااسإالاىلعرطخأكلذب

ىغلملا‹هلئاضفعيمجلثتجمل|هسسأعيمجمادهلالوعلملاهافطخ0هانعمسيلذإهتلدأعيمحل
اکنا٥

رميشبستيمامعنصامهريضيالنامإلالهأىلعًابوسحوةالصلاعاضأولوكرشلا
2ءء١الإةليذرالو ھاتُأالإةريبكعديملفهتاوهشءاروقاسناو؛جحلالطعوةرسالههری

ءاعشعيمحلالطعمهللايقلنأهيلعامفءاهكهتناالإةمرحالواهلمه

ARE9ناومازاREM۳ORAARD0نا0Eتزف
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لًالمهمومالسإلا ؛قحريغبةمرحملاسفنلالتقوطاولوانزنمءاشحفلكابكترمو؛نيدلاتابجاوعيمج

فيفطتو؛سانلارئاسلاومألكأوًاملظىماتيلالاومألكأوابرلالكأو؛ماحرألاعطقونيدلاولاقوقعو
هناعإبشيملنإهنإف؛تانصحمللافذقوةميمنوةبيغسانلاضضارعأيفناسللاقالطإو؛ليياكملاونيزاولا

رئابکلانمهانركذامنأثحابلايعدينأالإمهللا؛نودتهممهونمألامهلنيذلانموهفكارشإلاةيئاشب

ءنولاغلاجراوخلاالإهلقيملامموهو«نيكرشملاماكحأبهيلعموكحمهلعفنمو«كارشإلاةلمجنمدودعم

اوغلأنيذلاةئعجرملاةديقعىلعوأىابكلامكاتيفجراوخلاةديقعىلعنوكينأامإهمزليهنإفهيلعو

..(رمامهالحأنيرمآنميبسحو)؛نامعيالاسوماقنماهلكلامعألا

1ةغرافلانامألاوةلطابلامثبشتلااةخراصومدوهعمتجلايفركلاذهلثمثب...

.مصلاوانونمج

*رْصَعلاَلااصحجرانبميسعمنالاراباسالسلامحلعكحامدنع

لالاالدالداويالاكربلرواوياقةروطخيل

الايوققللااو

.فالخالبمومعلادقتيقتلقايسيفةركتهيفيلرةملكنإكرملايفللاصحنمةياورلامكلت

لمحزاوجب:لاقيأنمُهَعَمناكامودلونمهللادحام:لاعتهلوقيفلاقينأىسعاذامفالإو

هيلايفيفنلللمحلادالوأًاذختمهللانوكينأزاوحجوديحوتلاضقتلإيدويهنإف؛لقعنمصيصبالو

‹هللاالإهلإالرةلمجتناكالكلذزاجولوضعبنودهلآلاضعبودالوألاضعب:ىلعهلالاودلولانم

..عامجالابديحوتاهنأعماديحوت

نأىسعاذامفهيفةماقتسالاوىوقتلاحورصفسنبهددهيامعمتجبىلإراكفألاهذهلثمبرستنأ...

هدحويفكيكارشإلاةبئاشنمملسنإميقعلايديلقتلانامبإلانأهنادجووهركفيفرقيعمتجمةلاحنوكت

ىلإعادروصتلااذهلثمنأخيشلااهيأنوروصتتالأ؟ةمايقلاموينامألاطانموةيادهلادقعمنوكينأل

نونمأتفيكو؟اهتاوزنيفطرشالوديقريغنماهلاسرتساواهتابغرعيمجيفءوسلابةرامألاسفنلاكامهنا
بزعأباشةلاحنوكتفيكمتيأرأ؟مهسوفنيفدقتعللاذهىرسولمكتدنفأتارمثومكدابكأذالفأىلع

مناهناقتعامتسعيفةلخلکعيهتفتعاناةوهشهسفتيفججأتتبابشلاةعيميفوهو

یرتأ«ليحلاعاونناوشغلاوةئايخلاوةقةقرسلاوابرلالكألإثعابلالاملا؟هشراعسكلذلثمو؟ةليذرلا

عفدتيتلاماقتنالاةزيرغكلذكوالك؟هتبغرءارولاسرتسالابهراعسءافطإنعءىششكلذبىلتبانمزجحي

نأنكيله«ركتنملاوءءاشحفلافونصومئارحلابورضىلإةقئاسلاسفنلازارغرئاسوديكلاولتقلاىلع

مساحلاجالعلاوعفانلاقايرتلانأ-خيشلااهيأ-نورتالوأ؟دتقعملااذهنايرسدنعاهنعسفنلافکفکت
ةنسلاوميركلانآرقلاعبانمنمحلاصلافلسلااهاقتساىتلاةماقتسالاوقحلالهأةديقعوهءاودألاهذهل
اهلل؟اهتايئزجنمةيئزجيفطيرفتريغنماهيلعةظفاحملاوةيفاصلا
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:ىاعتهلوقريسفتيفلاوقأوتاباور

)ٌىحضلا)4ىَضْرَفكبَركيطعُيفوَسلَول
  

يتلامهتلدأنمضةعيركلاةيآلاهذه(رانلانمنيملسملاةاصعجورخةركفربنيلئاقلانمريثكركذدقل

مدعبفرتعادقلو«دحألاهيفةجحالاهدجياهوركذيتلاتاياورلايفرظانلاو.مهلوقتابثإيفاهورطس

.مهسفنأ(رانلانمجورخلاةركفربنيلئاقلانمريثكلاوقألاكلتةيحالص

-:ةيتآلاتاياورلا(ىضّرَف):ىلاعتهلوقلنيرسفملادنعءاج

تلرتالمالسلاهيلعهنأىوري...»:ةيآلاهذهلمهريسفتدنع٠ةيطعنباو'""يزارلانملكلقن٠

.رانلايفيتمأنمدحاووىضرأالاذإ:لاقةيآلاهذه

.٠۳٠*«ةنجلامهلكهتمألخدينأهاضر...(:ناعيإلابعشيفيناربطلادنعءاجو۰

:هلوقيفامسابعنبانعرخآهجونمهباشتملاصيخلتيفبيطخلاجرخأو»:يطويسلالاقو٠
0رانلايفهتمأنمدحأودمحمىضريال:لاق ىَضّرَفكبَركيطُعيفْوَسلَول

قداصلارفعحجمامإالالإ٠۳٠*يروباسيللاىمقلاو‹۷٠٩۱يواجلايوونو‹١٩۱يزارلانملکبسنو7

.((دحومراتلالخدیالنُيدجءاضر(ب

ماهفأدايطصالاهعضيًأتفيمليتلاهلئابحنمكابشو«هرورغوناطيشلاسواسونمتاياورلاهذهنتمف
.ةغرافلاماهوألاىلعاولكاوتيىتحسانلا

رتغيامامأو»:لاقثيح«تاياورلاهذهاهيوحتىتلاةيدقعلاتافلاخملاهذهلميقلانباةمالعلاهبنتدقو
نماذهف!راتلاهتمأنمدحألخدينأىضريالوأرانلايفهتمأنمدحاووىضريالهنأنم«لاهجلاهب

وهو«ىلاعتوكرابتهبرهبىضرياميىضريهيلعهمالسوهللاتاولصهنإفمهبهبعلومهلناطيشلارورغ
هبفرعأهلوسرو«مهيفعفشيًادحهلوسرلدحيمثةاصعلاورافكلانماهقحتسينمرانلالخديهناحبس
نذأيىلاعتوكرابتهبرلبءاهيفهعدينأىلعرانلايتمأنمادحألخدينأىضرأال:لوقينأنمهقحبو
.۱۳۲۰«هیضروهيفهلنذُأنمريغيفعفشيالو٠٠٠٠هيفعفشينأهللاءاشنميفعفشيفهل

هللایلصدمحميضرال»:نیلئاقلالوقىلعليقعنبادر(سیلبإسیبلترباتکيفيزوحلانيالقنو
يبنلانإفءةبذاكملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلعىلوألاىوعدلاو( دحأهتمأنمرانلايفوملسوهيلع
بیيذعتبىضريالهنأىوعدف«ةرشعرمخلايفنعلدقوفيك.راجفلاباذعبىضريملسوهيلعهللاىلص
.٢٠٠۳٠عرشلامكحبلهجىلعمادقإوةلطابىوعدراجفلللجوزعهللا

فلسلاىلإةبوسنملاتاياورلاهذهنتمقحيفيزوجلانياوميقلانبااهلاقيتلالاوقألاهذهبيفتكأ
.اثيشينغتاليهفنيطايشلاماهوأىلإنوكرلامدعولمعلايفدجلااعيمجانيلعف؛حلاصلا

.يصرفكبَركيطعُيفْوَسلَور:ىلاعتهلوقلحيحصلاريسفتلادوعسلاوباوميقلانيانيبدقو
هيطعينأوهوءهردصهبحرشنیو؛هسفنهبحرفتوءهنیعهبرقتام.هدعومث)):ميقلانيالاقٹیح۰
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‹هتملکءالعإو«هرکذعفرو؛عابتألاةرثكوءرصنلاو«ىدهلاو«نارقلانمهيطعياممعياذهوىضريف
.٠"٢١٠ةنحجلايفهيطعياموءةمايقلافقوميفهيطعيامو«هتاممدعبهيطعيامو

هللاُةاطعأاكةلماشةعركٌةَدع4ىَضْرَفكبَركيطعُيفْوَسلَولف:یلاعتهلوقو:دوعسلاوبألاقو۰
ةعقاولاحوتفلابنيدلاءالعإورمألاروهظوَنيرخآلاوٌنيلوألامولعوسفنلالامكنماينڈذلايفیاعت

ةوعدلاٌوشفوةيمالسإلاكولملانممهريغوَنيدشارلاهئافلخمايأيفومالسلاوةالصلاهيلعهرصعيف
ًابنأذقوىلاعتهللاالإاهُملعياليتلاتاماركلانم٠هلَّرخداالواهيراغموضرألاقراشميفمالسإلاو

نمرصقفلاةنجلايف»:ُمالّسلاوةَالَصلاهيلعهللاقيحاهتمٍةَمَشنعامُهنعهللايضرسابعنيا

.۳۲۳٠«(كسملاهّبارتضيبأولو

تءاجيتلاةياورلامهفىلعاننيعتدوعسلايبأو«يزوجلانياو«ميقلاننبانعاهانلقنيتلالاوقألاهذهف
ظ:ميهاَرِْإيفلجوَرَعهللالوقالتهعيبانأصاعلانبورُمَعنبهللادْبَعْنَع)٠"؟ملسممامالادنع

«::ُمالَسلاهيلعىّسيعلاق.يالا(٢:ةيآلاميهاريإ)4يتمهنِإَفينعبَتْنَمَفساقلانماريثكللَصنْهَِإَبَر
َمُهللا»:لاَقويديْفَرفةيآلاةدئاملارمميكحلارريِزعلاتنكنإفمهلرفعتنِإَوكداَبعمُهَنِإَفمُهْبَدعَنإ

ليرثجناف؟كيكياَُهلَسملغكبَرَودمحملإبذاليرثحاب:لجَوزَعهللالاَقفیکبو«يتميتم
دمحمىلإهَذاليربجاهللالاف.ُملُعَأوهو.لاقاع.هيهللالوُسَرهَرُ.هلأَسَفمالَسلاَوَهالَصلاهلع

.«كوستالَوكتمأيفكيضّرساإ:لاَ

كيطْعُيفْوَسَلَول:لجوزعهللالوقلقفاومثيدحلااذهو»:ةياورلاهذهلهحرشدنعيوونونلامامإلالاق
.۳۳۳٠صرفكبَر

ةقيقحهذهنعنورسفملاربعدقو؛لمعلاولوقلايفهنوعبتينيذلامههكةعلوسرلامهنعىضرينيذلاف

روُفَعهللاَومكبونذمكلرْفعيَوهللامكْببحُيينوُكيتافهللاَنوُبحتمسكنإلف:ىلاعتهلوقلمهريسفتدنع

ْ.ميحَر
هتدابعيفلوسرلاعابتالةمزلتسمتلعجوةعاطلاةدارإبةيحملاترسفكلذلف»:يواضيبلالاق٠

فشکیومکنعضرييأرمأللباوج¶مكکبودمكلفْهللامكنبخُيل.هتعواطمىلعصرحلاو
ربعهساراوجيفمکئویوهزعبانجنیبمکبرقیفمکتمطرفامعزواجتلابمککبولقنعبجحا
عابتاوهتعاطبهيلإببحتنمل ٌميحَرروفُعهللاوول.ةلاقللوأةراعتسالاقيرطىلعةبحلابكطنع
٦.هعهيب

.((

 

هتعاطوهاضربلطيوهللابحيهنأيعديءالقعلاقرفنمدحاولكفةلمجلابو..» :يزارلالاقو۰

نعنيزرتحهرماوالنیداقتماونوکفیلاعتهللاةبحمءاعدايفنيقداصمتنكنإلق:هكدعهلوسرللاقف

اذإو؛هطخسبجویامرذحاياغيفنوكينأودبالىاعتهللابناكنمنأ:مالكلاريدقتو‹هتفلاخم
نأىلعكلذلدةعباتملاهذهلصحتمنإفعتباتمتبجوييدمحمةّوبنىلعةعطاقلاةلالدلاتماق

هواطعإهللاعترللاةبحمنمدارملاو4ْمكبونذكلرفْعَيَولل:ىلاعتلاقمث...تلصحامةبحملاكلت
«ميحَرَروُفَعهللاوإل:لاقمث«لقاعلكهبلطيامةياغاذهو«باقعلاةلازإهبنذنارفغنمو«باوثلا

.۱۲۲۷«همرکوهلضفببةرخألايفميحريصاعملاعاونأدبعلاىلعرتسيايندلايفروفغينعي

هيلعهيبعابتابهيلإبّرقتيوهتعاطبهيلإبّبحتينليأ4ْميحَرروُفُعهللاول..»:دوعسلاوبألاقو٠

ريمضلاعضومليلحلامسالاعضووءةمحرلادعوةدايزعمهلبقالٌررقملييذتوهفمالسلاوةالصلا
.'"^«ةمحرلاوةرفغمللةيهولألافصوعابتتسابراعشإلل
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نالبذاكبحوهفلوسرلاعابتاهعمنکیملاذإموعزملابحلاىلعلديو»:روشاعنبالاقو٠

۹.هودعبسبلتوهلةضاغإبوبحملاههرکیامباکترانالو؛عيطمبحينلبحلا

هعابتايهعهلوسروهللةقداصلاةبحملاةمالعنأةعيركلاةيآلاهذهنمذخوي»:يطيقنشلالاقو٠
ةماعلادنعمولعملانموءهعاطألهلابناكولذإ.رتفمبذاكوهفهبحيهنأىعديوهفلاخييذلافءَ
ا٠۳۳٠ِ«ةعاطلابلجتستةبحملانأ

ىلعلدتةيآلاهذهههللامكْنبحُيينوُكَافهللاَنوُبحتمسكنإلفل:لوقيقحلانإ»:يوارعشلالاقو٠

مهنأكفْْيَعهللالوسرهبءاجامفهللااوعبتيلمهنكلوفلانوبحيمهنأاوعدادقدبالمهنإ؟اذام

تادمإوءداجيإهقلخىلعهلىلاعتوهناحبسهللاو«رخآائيشفيلكتلاعابتاوءائيشهللبحلااولعج

نإ4مكبونذمكلٌرفْعَيَول:قحلالوقيكلذدعبو...فيلكتلالضفهقلخىلعهللو«ةمعنكلتو

اذههلابيفنكيملنمف«يعجرلارثألابةيرشبلانيناوقلاهيمستامنمضتتهذه4مكرفْعَيَولةلاسم

ةلأسملاهذهيفادبينأةيلوئسمهيلعنأفرعينأهيلعفءََِيلوسرلاعابتاولابحوهو؛رمألا
؟انههللااهرفغيبونذيأو«قبسدقامهللاهلرفغيسو‹يناميإلافيلكتلاذفنيوهيتلوسرلاعبتيواروف

.٠""`اهيفمكحلابييلوسرلاءاجف«لوسرلاعابتانعدابعلاضعباهنمرفيتلابونذلااهنإ

هللابضغياعبلمعلاامأو«هعرشبلمعلاوَُِيَيهلوسربحبنوهرمیلاعتوهناحبسهللاىضربلطف

.نيتموملاوهلسروهتكئالموهللاةنعلىلإالإءرملارجينلفهلوسرو

نماثلامسقلا

:ىلاعتهللاباكنمتايآريسفتيفلاوقأوتاياور

-:یلاعتهلوقریسفت2لاوقأوتاياور-١

 
ريسقتدنعتركذةفيعضتاياوررانلانمنيملسملاةاصعجورخ»بنولئاقلااهبجتحايتلاتاياورلانمو
.هگنوُلاظانفاَنُنفاهمانجانبَرلىلاعتهلوق

 

.'"٣۳ءارعزلايبأقيرطنمدوعسمنبهللادبعلإةبوسنمةفيعضةياور""يربطلامامإلاركذ
ِد١۳۳|۱کذ «۳٠ينابيشلاناليغىبأدعسقيرطنمناميلانبةفيذحلإةبوسنمةفيعضةياوريناربطلاركذو
لبنح.امحأ.هللادع1ىذلا۱۳۳۷قأنبنامثعنبامحمو۱۲۴۳نامیلسيبانبدامحو ہحنبنبیخهمهدايبديس.مضولابهغوبذكلاب

,یلاعتهلوقريسضت2لاوقأوتاياور۲

.٠ماعتألاهكنوفيأوكاممُهْنَعلضَومهسفنأىلعاوبرظنا
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دنعلوقلااذهنولوقينيكرشملاءالؤهنأركذدقو»:ةعيركلاةيآلاهذهلهريسفتدنعيربطلامامإلالاق
. ٦۳٠(ذئمویهللاةمحرةعسمهتنياعم

نایفسنع«ةيواعموبأانٹ:لاقتانهانثدح»:ريبچنبديعسىلإةبوسنمةياور٠"'يربطلامامإلاركذمث

لاجرجارخإبرمأال:لاقَچنيكِرْشُمانكامانيرهللا:هلوقيفيبجنبدیعسنع«يرفصعلادايزن
ت:لوقناولاعت:نيكرشملانماهيفنملاق«ديحوتلالهأنمرانلانم

ْمهسُفْنأىلعاوُبذكفيكُرظنا:هللالاقف:لاقيكرماتكامانبرهللاظ:اوفلحف:لاق‹ءاوقدصيملف
.«هنورياوناكامْمُهْنَعَلضَو

يميمتلامزاخنبدمحمةيواعميبألبقنماهدورولةفيعضريبجنبديعسىلإةبوسنملاةياورلاهذه
.يدعسلا

ثیدحريغيفريرضلاةيواعموبأ:لوقييبأتعمس:دمحأنبهللادبعلاق»:بيذهتلايفرجحنبالاق

نيلناكوءءاجرإلاىريناكوءةقُت«ىفوك:ىلجعلالاقو...اديجاظفحاهظفحيالبرطضمشمعألا

:يئاسنلالاقو...بارطضاهيفهريغيفو«ةقثشمعألايفوهو«قودص:شارخنبالاقو..فلوقلا
.٠٠۳٠«شمعألاىفةقُث

:يرقصعلادابزنبنايفسنعريجنبديعسىلإبوسنلالوقلااذهلقتيةيواعمايأدهةياورلاهذهيف

.ريبجنبديعسلإاهتبسنحصتالةبرطضمةياورلاهذهنإفحرجلاءاملعلاوقأبسحو

:یلاعتهلوقريسفت2لاوقأوتاياور۳

٠نارمعلآ راَصنأنمياللامويردراللحنَمكَانَ
:ةميركلاةيآلاهذهلهريسفتدنعنيلوقيربطلامامإلاركذ

هدلختفكدابعنمرانلالخدتنمكنإانبر:كلذىنعم:مهضعبلاقف؛كلذيفليوأتلالهأفلتخا»٠
.٠٠٠«باذعلاضعبرانلاببذعنإوةنجلاىلإهريصمنمؤومىزخيالو:لاقهتيزخأدقفاهيف

يزخأدقفءاهيفدلخمريغواهيفدلخمنمرانلالخدتنمكنإانبر:كلذىنعم:نورخآلاقو»٥

.٠٠(باذعلاب

.ةجحالوىوعداهيلعموقتالاهدجياهيفرظانلاو«ىنعملااذهركذت"*"تاياوريربطلامامإلادروأمث

يفمسيملوهجبلجرقيرطنمو°27"قازرلادبعنعىحينبنسحلاقيرطنموء٠٠سلدللاةداق

ناعدمعنياححهخيشنعهوَيذلايميلهوانديسيفورا"دوادنب

ةديقعهذهو.نيلخادلانيبزيمتملوهلهازخأدقوهلريصتالرانالخدينمنأةرهاظةحيرصةيلا

ليللايفمهبونجىلعوادوعقوامايقهللنيعرضتملانينمؤملابابلألايلوأةنسلأىلعمركلانآرقلااهلجس

.راهنلاو
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.هدضيةحيحصلاٍهََْيىفطصملاةنستءاجوميركلانآرقلاهضراعفيعضلوقلكذبنملسملاىلعف

نمتءاجةعيركلاةيآلاهذهلمهريسفتدنعنورسفملااهركذيتلا(رانلانمرئابكلالهأجورخةركفرو

-:ادبااهیفةجحالةفيعضتاياورلبق

جرخنإويزخموهفرانلالخدنملك:هريغوهللادبعنبرباجلاقو»:ىسلدنألانايحوبألاق٠

."**(يقشمدلانامیلسوبأوجيرجنباهراتخاوءايزخلكلذنوديفَنِإوءاهنم
كلذانبلعفتالف:يأ.ةذاعتساوةراجتساهذههيرْادَففراَتلاْلخْذُتْنَمكناًنبَرِط»:ًاضيألاقو
؛جيرجنباو‹لتاقمو«ةداتقوديعسوسنألاقو...هتحضف:هتيزخأىنعمو.اهلمعبلمعينمانلعجتالو
.١۹٠٠٠«يزخع.سيلفناعيالاوةعافشلاباهنمجرخينمامأ«رانلايفدلخينمىلإةراشإيه:مهريغو

نمنإ:رباجلوقيدنعباوصلابنيلوقلاىلوأو»:هلوقبةيآلاهذهلهريسفتيربطلامامإلامتتخاو٠

يزخملارتسكتهوهامنإيزخلانأكلذو.اهنمجرخأنإوءاهايإهلوخدبيزخأدقفرانلالخدأ
.٠٠٠«يزخلاوهكلذو«ايإهباقعبهحضفدقف«هبونذىلعةرخالايفهبرهبقاعنمو«هتحيضفو

وقتالةفيعضةلطابتاياوريه«رانلانمنيملسملاةاصعجورخركذيفءانهاهيلعلوعيتلاتاياورلاف
.ةضقانتملاوقأركذىلإرئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلاتاياورلاكلتتّرجدقو.نيبتامكةجحاهب

يربطلامامإالاحجرو««يزخعم.سيلفناميالاوةعافشلاباهنمجرخينمامأ»:يسلدنألانايحوبألاقدقف

.«اهنمجرخأنإوءاهايإهلوخدبيزخأدقفرانلالخدأنمنإ»:لوقلا
فورحبيترتاهدنعراصةجردىلإتلصولبدحلااذهدنعةفيعضلاتاياورلاكلتتاءالمإفقتملو

بولقملخدت:ةداتقلاقو»:ىبطرقلالاقدقفءلويملاوراكفألابسحلكَضَتةبعلةينارقلاتاملكلا

.١۱۳«ءارورحلهُلاقامكلوقنالوكلخت

راهظإيفهيلإمكتحُيوعيمجلاهبفرتعييذلاجهنملاةيضقتسيلةيضقلانأانلحضتيقبساملكنم
ىعدتساولومهتلابقشارتوعفادتوعزانت-فسأللايو-نيملسملاةيضقتراصلب؛لطابلادروقحلا
راصتنالالجألتاملكلافورحبلقوءةضقانتملاءارآلابهوفتلاوءةفيعضلاتاياورلاىلإنوكرلارمألااذه
.ةفيعضلاءارالاوراكفألل

-۔:ىلاعتهلوقريسفت2لاوقأوتاياور-٤

هکاَماَفُمَواًرَفَتْسُمثءاساهَنِإ٭اًماَرَغناكاَهَباَذَعَنِإمََهَجَباذعانعفرصاانبرنولوقيَنيِذلاَوف
1-١ناقرفلا

  
.منهجباذعمهنعفرصينأيفهدابعءاعدىاعتوهناحبسهللاركذينيتعركلانيتيآلانيتاهيف

.هاَماَرَعناكلهنأباهباذعفصويفءاجو«ماقملاةئيسورارقلاةئيساهنأمنهجفصويفءاجدقو
-:نيتيآلانيتاهتاملکيناعملهحرشيف٩۳"روشاعنبالاق

.«رمتسلارشلاىلعهقالطإبلغومئادلاحلاكالهلا:مارغلاو»
.(رارقلاةوق:رارقتسالاو.رارقتسالاناكم:رَقتسملاو»
.(ةماقإلاناكممسا:ماقملاو»
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مئادمنهجباذعنأفرعننمحرلادابعناسلىلعتءاجيتلاةينارقلاتاملكلاهذهليناعملاهذهنمف

.ىلاعتهللابذايعلاو«هيفلخدنمةئفنودةئفلباذعلااذهصصخُيملو؛حلمو

ءانثتسايفذخأءاحلموًامئادمنهجباذعنوكىلإدشرتيتلاةيوغللاتالولدملاركذنأدعبروشاعنياق

عضاوميفونيتيالانيتاهريسفتدنعتءاجةجحاهبموقتالتاياورىلعكلذيفادمتعمنيملسملاةاصع
.ريسفتلاوثيدحلابتكىفىرخأ

اهيفميقينمونايدألالهأةاصعلغمةماقإنودباهيفرقتسينلاعضومتءاسيأ»:روشاعنبالاقدقن
.٠۳٠"«مهيلإنيثوعبملالسرللنيبذكملانم

هذهتاملكتالولدمعمماهفألاضقانتةرابعغلبأبمجرتينيتيآلانيتاهلهريسفتدنعيزارلامامإلاو

نعةصلاخةرضمهنوكىلإةراشإهاُماَرُغناكاهَباذَعنإ:هلوقف»:هريسفتيفلاقثيحءةغيلبلاةيآلا
قرفلامأ«ةرياخلايفكالو«ةمئاداهنوكىلإةراشإاورقناساهنا:هلوقوعفنلابئاوش
وميقيالورانلايفنورقتسيمهنإفناميإلالهأنمةاصعللرقتسملانوكينألمتحيفماقملاورقتسملانيب

.١۳٠«رافكللفةماقإلاامأوءاهي

لمتحیف»:لاقثیحنیقياهيفسيلةرابعبفيرعتلااذهنععجارت‹(ةمئاداهنوكىلإةراشإ»:هلوقدعبف
.«اهيفنوميقيالورانلايفنورقتسيمهنإفناعيالالهأنمةاصعللرقتسملانوكينأ

رافكلاقحيفمئادلاباذعلاىنعمصصخو(رانلانمجورخلاةركفرهيلعترثأدقيربطلامامإلاو

:لوقيەڳاماًرَغناكاهباذُعنإ:هلوقو)»:لاقدقف«هریسفتيفاهدروأةفيعضتاياورىلعكلذيفًادنتسم

.۳۶٠*«هلاکلهمورافکلانمهببّذعنمقرافمريغامزالامئاداحلمامارغناکمنهجباذعنإ

دنعهريغويربطلامامإلااهركذةفيعضتاياورىلعينبموهامنإطقفرافكللمئادلاباذعلاصيصختف

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهيفحضتيسامكاهريغوةيآلاهذهريسفت

چ
2  

بعکنبدمحمیل!هیوسنتمةياور

نارمعنبىفاعملاانربخأ:لاق«يناللانسحلانبيلعيتثدح»:"*يربطلامامإلالاق

:لاقڳاماَرَغناكاهباذَعَنِإل:هلوقيفبعكنبدمحمنع«ةديبعنبىسومنع«يلصوملا
.(رانلامهلخدأفمهمرغأف«هيلإاهودريملف«همعننعرافكلالأسهللانإ

۳oy\(فیعض)»:رجحنبالاقدقف«يذبرلاةديبعنبىسومببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

.فيعضلايرصبلالالظيبأقيرطنمكلامنبسنأىلإةبوستمةياور

نبسنانعلالظوياانثدحنيکسمنبامالسانثدحخورفنبانابيشانثدح»:ىلعيوبألاق

ای:هّللالوقیف:لاقنانماینانحاي:ةنسفلأيدانيلمنهجيفادبعنإ»:لاقيييبنلانعكلام

اي:لوقيفعجريف:لاقمههوجوىلعنيبكنمرانلالهأىريفليربجقلطنيف::لاقيدبعتاليربج
يدبعاي:هلهللالوقیفهبرءيجيف«هينأيف:لاقاذکواذکناکميفهنإف:هللالوقيف:لاقهرأملبر

يدبعاودر:لوقيف:لاقلیقمرشوناکمرشبرای:لوقيف::لاق؟كليقموكناكمتدجوفيك

.((يدېبعاوعد:لوقيفينتجرخآذإيندرتنأوجرأتنكامبراي:لوقيف

.'"٠يقهيبلاو٠يوغبلاو"٠دمحأمامإلاو١١٠ىلعيوبأةياورلاهذهجرخأ
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.٠"يبطرقلاو"٠"ريثكنبااهبجتحاواهركذو

يفهنعرجحنبالاقدقف؛يرصبلالالظيبأ؛لالهيبأنبلالهببسبةفيعضةياورلاهذه
نبانعيرودلالاقو.ءيشبسيللالههمسالالظوبا:نيعمنبانعحلاصنبةيواعملاق»:بيذهتلا

:يرجالالاقو.ثيدحلابراقم:يراخبلالاقو.ءيشبسيل«فيعضيملسقلالالهوهلالظوبأ:نيعم
:يدعنيالاقو.ةقثيسيل:ةرم:لاقو.فيعض:يئاسنلالاقو.هزمغوهضريملفهنعدوادابأتلأس

نیل:نایفسنببوقعيلاقو.ريكانمهدنعلالظوبأ:يراخبلالاقو...تاقثلاهيلعهعباتيالهيوريامةماع
يفيئاسنلالاقو.مهدنعيوقلابسيل:مكاحلادمحأوبألاقو.فيعض:يدزألاحتفلاوبألاقو.ثيدحلا
.٨٠۳٠«ءيشبسيلويلمسقلالالهلالظوبأان«ناورمانت«ميهاربإنب,قاحسإانت:ىنكلا

فصولااذهءاجوءيسماقمورارقتاذاهنأبمنهجنافصتومئادهنأبباذعلانافصتناتيآلاناتاهف

.ميحجلاناكسنممهريغنعنيملسللاةاصعزييمهتذاعتسايفاوركذيملو«نمحرلادابعناسلىلع
يفاهيلعدامتعالاحصيالةفيعضتاياورمهتجحفنيملسملاةاصعلتقّوملاباذعلانعاوثدحتنيذلاو

.یلاعتهللابانكریسفت

.نيكورتملاو؛نيسلدملاوءافعضلاتاياوركرتونمحرلادابعتاوطخعابتاملسملاىلعف

-:ىلاعتهلوقريسفت2لاوقأوتاياور-٥

٠"ىلعألا4ىيالواهيفتوالمن
الت:ىلاعتهلوقنماومهفدقو«تارابعنممهتنسلأىلعيرجياميبرعلابطاخميركلانآرقلا

`لوراهيلعهرمييلاركلانعاوضرعأمهاذإديدرمأىلعنوبمهاىوايفر

.منهجرانيفمهريصعمهربخيوهع
ةدشيفعوقوبلجرلاتفصواذإتناكبرعلانألء؛كلذليق:نورخآلاقو(:يربطلامامإالالاق

.۰٣۱۳«مهمالکنمكلذهبیرجيذلابهللامهبطاخف«تيموهالو؛ْيحوهال:اولاق«ةديدش

:ۆههنعثدحتتاعباهلةلصاللاوقأنوركذيمهدجيةعركلاةيآلاهذهلنيرسفلاضع لاوقألعبتتملاو

اهلضرعتتملةركفلاهذهوءاهنممهجارخإلبقمنهجرانيفنوتومينيملسملاةاصعنأاوركذدقفءةيالا
.ةميركلاةيالاهذه

ايذلديعسيأثيدحاهريغو(داسنا»يفىضمدقود:يلطرقلا

KRةبترملهذهغلبياليقشعناكنإو«ىقشللديعولااذهيهئاقشيفنوتوافتمءاقشلالهأ:لیقو

REOREN :يسولالالاقو

۷٠۳مّلسوهيلع

اظحهلنوکییتحهیمازتلالاسرادلكليغبنييذلاكلسملاوهةيآلاهذهلولدمنعجورخلامدعف
اصعجورخکفهبلهذهىنعمنمصلختسينأميطتسيدحأالو؛عركلانارقلاراونانمارفاو

.رانلانمنيملسللا
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۔:ىیلاعتهلوفريسضتےہلاوفاوتایاور۔٦

(۲-٢٠بلاباقااًهيفٌنيثيال*ابَمَنيغاطلل*اًداَصْرمْثّناكمَنَهَجنإل

  
ةركفرىلإاوبهذنيذلليغبنيناكف«منهجرانيفمئادلاباذعلانمءانثتسايأنيتيآلانيتاهىفسيل

تالولدملابكلذكاومزتليوتايآلاهذههنعثدحتتيذلاقايسلاباومزتلينأ(رانلانمةاصعلاجورخ

.تاياورلامييقتيفبئاصلايمالسإلاجهنملاباضيأاومزتليوىاعتهللاباتكتاملكلةيوغللا
كلتيفرظانلاو.٠٠*»ةلبقلالهأيفاهنأءةيآلاهذهيفنادعمنبدلاخنعيورو»:يربطلالاق٠

نع«بشجنبرماعنع‹حلاصنبةيواعمين:لاق؛حلاصوباانت:لاقيلعيتئدح»:'"٠'يربطلالاق

نمديحوتلالهأيفامهنإ4كبَرءاشامالإ :هلوقو«اباقحأاهيفنيثيالل:هلوقيفنادعمنبدلاخ
.«ةلبقلالهأ

."يطويسلاو٠"ريثكنباةياورلاهذهركذو
بحاصحلاصنبةيواعمببسبكلذوهنعتبثيملوهيفةجحالنادعمنبدلاخىلإبوسنملالوقلااذه

رجحنباهنعلاقيذلايرصملاينهجلاحلاصيبأدمحمنبحلاصنبهللادبعببسيكلذكو٠٠"ماهوألا
.٠"٢۷۳ةلفغهيفتناكوهباتكيفتبثطلغلاريثكقودص»:بيرقتلايف

.رمعنباىلإةبوستمرازبلادنعىرخأةياورتءاجو
:يميتلاناميلستلأس:لاقملسمنبناميلسىلعملاوبأان:سادرمنبدمحمانئدح»:۷رازبلالاق٠

:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصيبنلانع«رمعنبانع«عفانينئدح:لاقف؟دحأرانلانمجرخيله
ةنسلكءةنسنونامثوعضببقحلاو»:لاق«اباقحأاهيفثكميىتحدحأرانلانمجرخيالهللاو»

.««نتودعتامماموينوتسوةئامثلت

."”يطويسلاو"اريثكنباو‹'""”يبطرقلااهبجتحاوةياورلاهذهركذو

.يرصبلايعازخلاىلعملاوباملسمنبنامیلسلبقنماهدورولكلذوةفيعضةياورلاهذه

.٠""«هنیدحىلععباتيالوعفانعيميتلاناميلسنع«لوهجب»:يليقعلالاق

.۱۳۷۹(رابتعالالیبسىلعالإهنعةياورلالحتال:ناّبحنبالاق»:رجحنبالاقو

-:ةضقانتماهدجيرانلانمنيملسملاةاصعجورخبنيلئاقلانيرسفملالاوقألعبتلاو

نولمحيمهدجن٢٠٠٠٠ادبأاهيفنوثكمييأ«ديبأتلانعةيانك«لابباقحألاهيفاورسفيذلاتقولايفف
."^«باقحأدعبرانلانمنوجرخينيذلاةاصعلاىلعةيالا»

اراقتحاو«؛قحريغبسانلاىلعنيدتعملاوأهللاقوقحبنيفختسملانيملسملانأواذه»:روشاعنبالاقو
...رفكلالهألاحنممهبارتقارادقعيديعولااذهنمظحمهلةوهشلاةبلغدرجملال

نالمهووهودولخلاتايآبكلذخسنىوعدىلإجاتحُيىتحةياهنثبللااذهلنأىلعةلالدهيفسيلو
دقذإلوألايكملانآرقلانأشنمسيلكلذنإف؛نينماوملاةاصعلةيآلالعجىلإجاتحيوأخستالرابخألا
.٠٠۱۳«مهلامعأيفنیدجبنيصلخمنيحلاصذئمايأنونموملاناك
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-:یلاعتهلوقریسفت2لاوقاوتایاور -۷

(۳۷ةدئاملارٌ¶ميَقُمٌباذَعْمُهلَواهْنمنيجرابمهاَمَورانلانموجرحنأَنوُديرُيل
  

.۳١٨٠«ادبألقتنيالو‹مهنعلوزيالتباثمئادباذعمهل»:ةيآلاهذهلهريسفتدنعيربطلامامإلالاق

راكفأةفاضإريغنمتايآلاهنوكتيذلاقايسلابمازتلالاميكحلاباتكلاتايآسردننحنوانليغبنيف

.ينارقلاقايسلاباهلةلصال
يفءاقبلابمهيلعىلاعتهللامكحدقنكلورانلانمجورخلانوديريرافكلانأفرعنقايسلالالخنمف
.ميقملاباذعلاكلذ

دنعهزواحجتمدعانليغبنيلوقلااذهو«رانلانمجورخابدحألدعواهيفسيلةيآلاهذهنإ:راصتخابو
.ةعركلاةيآلاهذهلانتسارد

:رانلانمسانأجورخركذاهيفءةيركلاةيآلاهذهريسفتدنع«تاياورترطُسدقو

نایآنبامکحلالبقنماهدورولةفيعضيهوةمركعىلإةبوسنمةياورهريسفتيف؟يربطلالقن٠
.'"““ماهوألابحاصيندعلا

امسابعنباعمقرزألانباةصق

رظانلاوءةيركلاةيآلاهذهلوحسابعنباعمهراوحيفيجراخلاقرزألانبعفانةصقنيرسفملادنعءاج
.اهلةميقالةلطاباهدجيةصقلاكلتيف

نعفقاونبنيسحلاات:لاق؛حضاونبیحیار:لاق‹؛لیمحنباانندح)):'٠يربطلامامإالالاق

نأمعزت«بلقلاىمعأءرصبلاىمعأاي:سابعنباللاققرزألانبعفاننأءةمركعنع؛يّوحتلاديزي

؛كحيو:سابعنبالاقف4اهنمنيجراخبمهامول:رعولجهللالاقدقورانلانمنوجرخياموق
.«(رافكللهذهاهقوفامارقا

١۳۸٠ِناكوشلاو0"^"يسولالااهركذوةياورلاهذهبجتحاو

.يزورملا

يزورملايلعوبأ؛دقاونبنيسحلا

نببويأثيدحىفهلليقو«لبنحنبدمحأتعمس:لاقةعزخنبمرصأنبدمحأانثدح...»:يليقعلا
نيسحلا:هلليق؟اذهىورنم:لاقوللادبعوبأهركنأفةقّبلملايفمالسلاهيلعيبنلانعرمعنبانععفان
لاق«کمححنبدمحأانٹدح:لاق؛توادنبرضخلايندح.هضريمهنأكءهسأركرحوهديبلاقفكقاونب

.۱۳۹۰«هدیضفنويهءيشيأىرأامنيسحثيداحأو:لاقفدقاونبنيسحهللادبعوباركذ

جورخلايفنينمؤوملاةاصعلةعافشلابلوقلايفانتالف«رافكلاقحيفىرتامكةيآلاهذهو»:يسولألالاق

لوقي:رباحتلقف:ريقفلاديزيلاق««ةنجلانولخديفموقرانلانمجرخي:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
Eص

0وم.ً-ءاّ12eدو»ٿى:اعهللا ولاوُرَقُكَنيذَلانإةيآلالوألتأ:لاق4اهمنيجراحِبْمُهاَمَوراتلانماوُجْرحَينأنوديريل
۳ ب
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1اسللا۲:ةدئاملارهكهباودَعْفَيلُهَعُمهلمواعيمجضأألافاميلنأ
.٠٠٠٠«اورفكنيذلامهنإال.€ادیمهل

۱۳۹۲تیہلااذهنماهعصوميثاهانرکذدقانهيسولألااهيلإراشأيتلاةياورلاف

٠OسابعنباقرزألانباةصقىلإراشأنأدعبYIلاق ډلوةاورلاهذهحيحصتلنيرطضماتسلو»:سايمنيامزالنيلاراشتطيسرااتو
.٢۱۳۹۳لوقنامةقيقحىلعدهاشحيحص۱1ىلعةديقعلاةحصىلاعتهللافقو

انلانم(نيملسملاةاصعجورخ)ةركفتابنإيفهريغويسولألااهيلعدمتعايتلاتاياورللعبتتملاو
11.-اهديناسأةمالسبملُساذإ-ةيداحآوأءةضقانتموأءةفيعضاهدجي

عيمجىلعهریسفتيفهيلإراشأيذلاميقتسملاجهنملايسولألاةمالعلاقبطولو
.هلدهشيحيحصلیلدلکنمةغرافهديدجول

¬:دئاقعلاتابْثإلوحهريسفتىفاهبتكىتلاهلاوقأنمف

ًاداحآوأارتاوتهنولقنتأهبلصوحيسملالتقنمهومتيعداام:ىراصنلللاقيهنأ:لوألا:رومأانههو»
وطاوتلاوةلفغلاووهسلامهيلعنمويملداحألاذإملعلاتبثيملوةجحكلذبمتتملداحاهنأاومعزنإف
۹(؟تايعطقلايفمهلوقبeتحيفیکكفكلذمهلضرعيداحألاناکاذإو؛بذكلاىلع

ةيعطقلاتايآلاضراعتالفداحأرابخأثيداحألاكلتنأب:لوألا:نيلوألاكسمتمنعبيجأو«)٠
.٠۳٠نوُمِدَمَْسَيالَوةعاسنوُرخأَتْسَيالمُهلَجأَءاجاذإفإ»:ىلاعتهلوقك

ىلعليلدةيآلايفو‹مهقالتخاومهلهجىلععيرقتلاوخيبوتلانمهَنوُملْعَنالاًمهللاىلعَنولوَقَأط«(
الوءادتهالانملزعم.ديلقتلانأوعطاقنماهلدبالدئاقعلانأوةلاهجوهفهيلعليلداللوقلكنأ

ماقاللوصألابةصوصخميهوعورفلايفكلذنألداحألاربخب|معلاوسايقلايفنلاكسمتمحلصت

.١۱«اهرهاظمعنإواهصيصختىلعةلدألانم

عومجبونظللةديفلاداحالابيورمنآرقلاروسضعبيفةباحصلافالتخانأفقاوملاحرشيفو»۰

تفتليالامنداحالاكلتفهتلباقميفنظلالحمضينيذلانيقيللديفملارتاوتلابلوقنمنارقلا
.۱۳۹۷هلا

ةيالاهذهلهريسفتدنعلاوقأنمهركذامنأنهربتهريسفتيفيسولألااهرطسيتلاصوصنلاهذهف

ىلعةجحاذهبىفكوءهيلإوعدييذلاجهنملاعمقفتتالراكفأيهرانلانمنيملسملاةاصعجورخلوح
.هلاقامًاطخ

اهبجتحايتلاتاياورلا
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يناثلالصفلاةمتاخ
-:ةيتآلاطاقنلاكلصفلااذهصخلن8#

)باحصأاهدعةريثكتايآريسفتدنعتءاجةديدعتاياورانضرعثحبلااذهنملصفلااذهيف

.راثلانمنيملسملاةاصعجارخإورئابكلالهألةعافشلاتابثإيفمهلئالدنم(رانلانمجورخلاةركف

›تابثإيفتاياورلاكلتةيحالصمدعانفرعةيمالسإلاةمألاجاهنمىلعتاياورلاكلتضرعدعبو
.(راتلانمجورخلاةركف
ةماعةمايقلامويفقوملهألٍهَِّيَيلوسرلاةعافشوهودومحملاماقملاتبثتةحيحصلاتاياورلاو
.ةصاخةنجلالهألنانجلاباوبأحتفلو؛مويلاكلذةدشنممهحير٠ل

زيمتتكانهومهيلعلاوهألاهيفدتشتدحاوفقوميفمهلكقئالخلارشح:ةمايقلامويدهاشمنمو
لوهللابذايعلاورانلاىلإرانلالهأقاسيوةنجلاىلإةنحجلالهأببهذيف.عومحاعدصتتوقئالخلا

.اهيفمهلوخددعباهنمةاصعلاجارخإالومنهجقوفطارصلاىلعءايقتألارورمةمايقلامويدهاشم

ملراكفألاوتاياورلامييقَتيفةمألاءاملعاهيلعصنيتلاجهانملانأئراقلكاهكردييتلاةظحالملاو
هياوبهذامتابثإىفاهياوجتحايتلاتاياورللمهشرعدنعرئابكلالهألةعافشلابنولئاقلااهقبطي

نوعفادملاو.ثيدحلاملعدعاوقوليدعتلاوحرجلامولعليصأتيفمهاسنممهسفنأمهاوناكنإو
اهلإدشرتيتلاةيوغللايناعلاهاتىلإةفيعضلاتاياورلامهتدرجدق(رانلانمجورخلاةركف)نع

ةَلوسرلاثيداحأوىلاعتهللاتايآلةرهاظلايناعملاليوأتىلإمهتعفدو‹ىلاعتهللاتایآتاملک

.دئاقعلاسيسأتوتاياورلامييقتيفةمألاجهانمهضفرتكلسماذهوءةحيحصلا

لإةيعاديهوةحيحصلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلااهردصمرانلايفنيملسملاةاصعدولخةديقعو

جورخلاةركفامأو؛ىلاعتهللانمةبوتلاوةرفغملابلطليعسلاىلإةيعادو؛عرشلاجاهنعيسوفنلاطبض
.لاعتهللادودجةيدعتملاسوفنلايفهللاديعونمةباهلاسرغتاليهوردصملاةيدوهياهنإفرانلانم

يبكترموةاصعلاىلع¶هسْفَنللْامُهْنمَفذل:ىلاعتهلوقلمحيذلاريسفتلافعضنيبتدقلو
يعملاذهبفلسلانعةدرآرلاتاياورلاميمنالو«ينعلااذهلريشيالتابآلاقايسنألرئابكلا
ةوعدلارامضميفنيلماعلاةنجلالهأبتارلليجستيهةعيركلاتايالاو.ةجحاهبموقتالةفيعض

.اهلجألمهسوفناوعابيتلاةفيظولاةماخضمامأمهلامعأنوصلخملالقتسيادبأوامئادوللاىلإ
يباحياليذلاةيمالسإلاةمألاجاهنماهلطبأتاياورطقفكرشلابملظلاتددحيتلاتاياورلاو
.طقفكرشلاىنعمىلعرصتخيالوهيناعملكلمشيملظلالولدمنأًاضيأءاملعلانيبدقلو.ادحأ

ةبوتريغنمةمايقلاموياوتأنيذلابونذلارئابكباحصأنأنيقباسلانيلصفلايفانفرعدقلو

تاياورمهبونذنعزواجتلابوةعافشلابمهتدعويتلاتاياورلاوءاعيفشمهلاودجينلمهنإفحوصن
بسحاهلخادةلاحمالرانلابجوتسانملكنأكلذكانفرعو.لداعلاةمألانازيميفاهلةميقال
.رشبلانمادحأيباحياليذلالداعلايهلإلامكحلا

تايآريسفتدنعتءاجتاياوروًلاوقأىلاعتهللاءاشنإضرعنثحبلااذهنمثلاثلالصفلايفو
.ریخلکىلإقفوملاىلاعتهللاو.رانلايفرئابكلاباحصأدولخبنولئاقلااهركذىلاعتهللاباتكنم
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رانلاىفرئاكلاباصصأدولخبنولئاقلااهركذ
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:دیهمت9
؛تيملسملانمرئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلادنعتءاجةديدع

تاياورانلقننيقباسلانيلصفلا

لإنكريالوةيبهذلابفرتعياليذلا=ةيمالسإلاةمألاحهنمىلعلاوقألاوتاياورلاكلتضرعدعبو

يللاتلوتنورفالوزوهنريوتلکدريربرس

اھیفءاجيتلاةعيركلاةينارقلاتايللمهريسفتدنعءاملعلاهبتكالةيجهنمقرقتاصلااذهيفو

.ىلاعتوهناحبسهللاىصعنلديعولا

,:فاعتهلوقلمهريسفتدنعاهورطسيتلامهتاباتكضرعنو

هبااقواهَكلذسلانمُناطْةاطحيذلاوقياملإنومولنوكأنيا

نَمَوهلل٠لِمَفلساَهَىاهيرنتةظعؤمماجنقترامرحَوعيبهاأوترالَ

)٢ةرقبلا)نوُدلاَحاهيفمهراثلاُباحْضصُأكعلْوأفَداَع

هَدوُمَلتَالَوَوُملظَالمكلومأسوورمكلفنوهلوُسرَوهلامبحبأوان[نإ۰

)٢ةرقبلا)

)۲نارمعلآ4َنوُمَحْرَتمكلعللوُسَرلاَوهللااوُعيطَأَو*َنيرفاكللثدعأيتلاَراَنلااوَقَاَول۰

.«اميظعًاباذَعهدوعوهيلعَلبضُعَواهيفًادلاحمتَهَجهواًرادمعتماسملفيسَو٠
.€4نيمباَذَعهَاهًيادلاحخارالحدهوددعوهلوُسََوهاصننموف۰

.اداهيفقيدلاحخمنهجرهَهلوُسَرَولصقنتوهالالاغلب»۰

.4نوُدلاَخهيفمهرافُباَحْضَأيلوحباأوةَبسكنئل).

نولمكااِدوَرَجلَهرليفمهُموجؤوبكفةّيسلابءاجنمو.

.«دوُرَصألمثهؤنممهللانودنممكَلاَمَوالاكسمأوُمَلَطيذلالإاوكالو۰

َناكَوهِيَهللابويكلوبيرقنمًنوُبوُيمتهاجوسلانوميهللىلعهيواافي۰
تييقإلاَتواْمُمَدَحَاَرَصَحَاذِإىحتاسلاَنوُلَمَْينذلهولاتسلَوً*اميكًحاميلَعلا
:اميلأاباَذَعمهلادمكلواراكمُهَونوُنوُنيذلاالوَنآلا

تيشامأَكمصاتْنمهلنممهلاملذمُهفعرَواهلفعةيارجتاسلااوبكنيذلاو۰
e اعط

ادخنرعانامهمو

€وافينفأيرنايقين
)ا۱۳اطفتالا)

قىراقۇمان
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لوألامسقلا

 

-:ىلاعتەلوقريسفتيفلاوقأوتاياور

ياوناَقمهناكلذسانمنايُاهطَبحَييذلاوقياملإَنوُموُقَيلاَلاولّكنيذلال

هللاىلإُهرمَأَوفلساَمهلفىهَناَفهبَرنرمةظعومماجنمفابرلامَرَحَوعلاهللالحأَولالعيل
e)ةرقبل»َنودلاَخهيفمهرالباحضأكلَوداَعنمو

َنوُمَلْظُيلَونوُملظَلكلوولدمكلفنِإَوهلوُسَرَوهللاَنَمبحبوُندَفاوفمنإ
ِ)۹ةرقيلا

  (۳۳-٢۳١نارمعلآَهنوُمحْرُتمكلَعللوُسَرلاَواوُميطَأَو*َنيرفاكْللتدعيتلارراَنلااوقَاوی
باذعلاةركفبلغتامنيحنكلو.ابرلانولكأينيذلاىلعىلاعتهللامكحاهيفةعركلاتايآلاهذهف

تالامتحاللةضرعسانلاطاسوأيفحبصتةعيركلاتایالاهذهتالالدنإفةنوروملالاوقألاوتقّوملا

ماودهدولخفصاعملسمیفوأدیباتدولخدولخافرافکلايفتناكنإف»:ىسلدنألانايحوبألاق٠
.٠"**«ديبأتلاالهئكم

:برعلالوقتامكءةغلابملاىنعمىلعاراعتسمدولخلانوكيلوألاريدقتلاىلعو»:يناكوشلالاقو٠
جورخبةيضاقلاةرتاوتلاثيداحأللبجاوليوأتلااذهىلإريصملاوىاقبلاليوط:يأكلاخكلم
.۳۹۹٠«رانلانمنيدحوملا

بحاصنأانبهذمنأكلذو(هلوقبيناكوشلاويسلدنألانايحوبأاهلاقيتلالاوقألاهذهيزارلامامإلارريو0

لكومنيبابلايفهرمأوهللاهبقاعينأزوجيو«هنعهللاوفعينأهقحيفزوجيهلوسروهابانمومناكاذإةريبكلا

يفبهذللااذهةحصنيبىلاعتهللاوءاهنمهجرخيلبرانلايفدلخيالهنإفهللاهبقاعينأريدقتبمثللاىلإ

.'٠٠“(هانیبامىلعةةريبكلابحاصقحيفوفعلازاوجىلعلاىلإهلوقبتايآلاهذه

سسُأيأرانهيزارلاهيلإبهذيذلايأرلاوءاهيفةجحاليناكوشلااهيلإراشأيتلاتاياورلاعيمجف

.ثحبلااذهيفانلنيبتيسونيبتامكةلدألانمفيعضلاىلع

نملكلذلاقيالوفلسامره:ليقمهلو«تلزننيبرملارافكلايفاهلكةيآلاو»:ةيطعنبالاقو
.٠٠٠٠«ةيآلاهذهديعونمفرطبابرلاىفةاصعلاذخأينكلوصاع

نمؤوملابالورفاكلابقيلتالةيآلاهذهنأتبثف...»:لاقثيحءارخآايأريزارلامامإلاانيلعضرعيو
رفغءاشنإوهبذعءاشنإهللهرمأانههفابرلالكأمثابرلاةمرحبرقأنعباصتخمنوكينأالإقبيملف؛عيطللا

ىلعارهاظالیلدكلذنوكيفهمينكلذٌنوُدامُرفْعَيَوءهبكَرْشُينأُرفْعَيالهللانإهلوقكوهوهل

.٠٠"«وجرمهللانموفعلانأانلوقةحص
قحيفةيالانوكنععجارتثيح«هساسأنمهيلعىتأانهيزارلامامإلاهحرطيذلايأرلااذهو

باحْضصأكعلْوأفَداَعْنَمَولهلوقامأ»:لاقثيح«رفاكلاقحيفةيآلانألوقلاىلإنيملسملانمنيبارملا
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.۰۳٠۱ًارفاكريصيىتحابرلالالحتساىلإداعنمو:ىنعملاف4َنوُدلاحاهيفمهرانا

كوفلەكلذىلعرصألبءةظعولماهعفنتموابرلايطاعتىلإداعْنَو:يدعسلاخيشلالاقو
لهأديلختاهرهاظيتلاديعولاصوصنيفهللامهمحرءاملعلافلتخا4َنودلاَخاًهيفمهرانلاُباَحْضصأ
دولخلااهيلعهللابتريتلارومألاهذه:لاقينأاهيفنسحألاوللابكرشلانوديتلابونّذلانمرئابكلا

ملعدقوءهاضتقمهيلعبترتهعنعيامدجويملنإبجوملانكلو؛كلذلتايضتقموتابجومرانلايف
٠*٠*«راتلايفدولخلانمعنامناعيالاوديحوتلانأةمألافلسعامجإوةنسلاوباتكلاب

-:يتآلاظحالنيدعسلاخيشلالاوقأنم

يتلابونذلانمرئابكلالهأديلختاهرهاظيتلاديعولاصوصنيفهللامهمحرءاملعلافلتخا»
.(للابكرشلانود

ةرهاظلاديعولاصوصنلئالدحوضوعمرابتعايأهلسيليدعسلاخيشلاهيلإراشأيذلافالتخالااذه

.رئابكلالهأديلختب

نأةمألافلسعامجإوةنسلاوباتكلابملعدقو»:هلوقبيدعسلاخيشلاهيلإراشأيذلاءانثتسالاو
اهبموقتةحيحصةياوريفتأيملو؛ميركلانآرقلاهركذيمل»رانلايفدولخلانمعنامنامإلاوديحوتلا
.ةيبهذملاتاهجوتلااهتلمأيتلاةثوروملاراكفألانموهلب«ىوعد

ةمألافلسهيلععمجأاموةنسلاوباتكلاصوصنعيمجقيدصتوملعتلإيدعسلاخيشلاةوعدو۰

عيمجيفاهقيبطتواهبذخألانيملسملاعيمجليغبنيواهنزواهلةوعديهءٍةَيَعمركلااهلوسردعبنم
.مهتايحطشانم

يتلاةعيركلاةوعدللقبطملاوءاهعماسالواهلئاقعفنتالفةايحلايفيملعلاقيبطتلابضحتملةوعديأو
دلاخلاميلألاباذعلاتبثيو(رانلانمجوراةركف›يفنيزيزعلاباتكلادجيانهيدعسلاخيشلااهرطس
.ءانثتساریغنمرانلالخدةریبکبحاصلکل

اهدنسحصي-ةدحاوولو-ةميلسةياوركانهسيلهنأتاياورلامييقتيفيمالسإلاجهنمللقبطملادجيو

.باتكلااذهتاحفصيفحضوموهامكمنهجراننمجورخلاةركفربنولئاقلاهلاقامتبثتاهنتمو

مَْنِإَوهلوُسَرَوهللانَمبحيونداولعفتمنإفف:هلوقبنيبارملانيملسملادعوتلعولجهللاو,
.4َةوُمَلُْتَالَوَنوُملطََالعكلومأسوورمكلف

الولوحالفءةظعوملادعبابرلاىلإداعنلىرتامكرانلايفدولخلابميظعديعواذهف»:يبهذلالاق
.١٢٠٠۱للابالإةوق

.۰١۱«راذنإلادعبابرلايطاعتىلعرمتسانل«دیکأدیعوودیدهتاذهو»:ریثکنبالاقو
.ناوألاتاوفلبقيبارملاهمدقيحوصنةبوتاهسيطودمختىلاعتهللااهنلعأيتلابرحلاهذهف
يتلاَراَنلاوُمَاَول:مهللاقثيح«رانلاىلإمهلصويامپانتجابنيملسلالاعتوهناحبسهللارمأو
هللااوُعِيطأَو*َنيرفاكللثّدعأ اهدعأيتلارانلانمجورخلابةاصعلادعيموء4َنوُمَحْرَتمكلَعللوُسَرلاَوهلل

.نيرف

ابرلامكلكأباهولصتنأرانلانونموملااهيأاوقتاو:نينمؤمللهركذىلاعتلوقي»:يربطلامامإلالاق
؛يرمأمكفالخبيبمكناميإدعبمهلخادماولخدتف«يبرفكنملاهتددعأيتلاهنعمكايإييهندعب
۰۷13«يتعاطمكککرتو
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ابرلاىلعديدهتلايفةغلابملانمهيفامنطفلاىلعىفخيالو:يناشاقلالاق»:يوسوربلايقحلاقو
عانتمامزلتسیهنمبانتجالابهءاجروحالفلاناكمإقيلعتنألهبنتجاوهاقتانمحالفيفلعلبيتأثيح
نينماوممهنوكعمنيرفاكللتدعأيتلارانلابهيلغدعوأمث.مهناعإعمهوقتيوهوبنتجيملاذإمهلحالفلا
ةعاطبرمألابظيلفتلادمأمثهيلعظيلفتنمهدشأامونينمؤمللرافكلاباقعبجوتةيصمنماهمظعأامف

هلوسروهللاةعاطبنينمؤوملاءاجرقلعمثهلةعاطالةيصعملايفكمهنمابرلالكآنأباضيرعتهلوسروهللا

اهعانتمالنينمومللهتمحرنمسأيلابجويوهفنايصعلانمعونلااذهعمةمحرللءاجرالهنأباراعشإ

..هترابعبىهتناباقعلاوءازجلايفرافكلابهقحلأىتحديدهتلايفظيلغتلاجردفيكرظنافهعممهل

دنعناميإلاهبعزتيءوسلالمعلاو...ةالصالوًاجحالواداهجالوةقدصهنمهللالبقيالابرلاذخآو
ةفينحيبأنعقارولاركبوبآیورو.كلذنمهللابذوعنرافكلاكرانلايفدولخاهبحاصهبقةحتسيفتولا

اهيأقتافدابعلاملظناملاعزاهعرسأوتوملادنعدبعلانمبونذلالجألنامبلاعزنيامرثكأهللاهمحر

نممکایإوهللاانمصعريبكبوحهنإفقحريغبمهيديأنممهلاومأذخأبهللادابعملظتالوهللانمنموا

.٠٠*(لاحلاءوس

نمربكأابرلالكألةيورخألاوةيويندلاةميظعلادسافملانألو»:بيغتسدنيسحلادبعديسلالاقو

بنذلااذهىلعمالسلامهيلعتيبلالهأوميركلانآرقلاددشدقفعمتجمللولكاللىرخألابونذلا
لبقيموعيتشلالعفلااذهىلعمدنغوهلمعىلعابرلالكارصأاماذإفءةريخلابوتذلانمهورتعاواریثک

0«...ةاجنللهمامأةليسوالومنهجيفدولخلاهبيصنناكيهلإلامكحلاب

ركلانمءاهلوخدبحجويامكرتبچنياكْتَدعأيلاراتاو»:يدعسلاخيشلالاقو

لبءرفكلاىلإرحت-رابكلايصاعملااصوصخو-اهلكيصاعملانإف.اهتاجردفالتخاىلع«يصاعلاو

.٠٠٠«هلهألرانلاهللادعأيذلا«رفكلالاصخنميه

عضتالبرحيفلوسرللوهللميصخ-هللابذايعلاو-ابرلالكآنأملسملادقتعيةعبركلاتايآلاهذهنم
تايآلاهذهيفسيلوءابرلالكأنمةبوقعوهرانلالوخدنأوءهنايصعنعيبارملاعجراذإالإاهرازوأ

المنهجنمنيملسملاةاصعجورخاهيفءاجيتلاتاياورلاعيمجورانلانمجورخللركذاهريغيفالو
.اهنوتمواهديناسأفعضببسباهيفةجح

ليِهلعرجلادلاكل:هناحبسلاقثيحةرخآلارادلانوكتنملالعولجهللانيبو
*"صصقلار4قَتَلَاَداَسَفالَوضْرأْلايفاّولُعنودي

.00"«ىصاعلامحلمااذهاقإل»:يدعسلاخيشلالاق٠

نعاربكتنوديريالنيذللاهميعنلعجنةرخآلارادلاكلت:هركذىلاعتلوقي»:يربطلالاقو٠

ايصاعمبالمعو؛قحريغبسانلاملظالو:لوقي.اداسفالوهنعاريجتوضرألايف
اوّدأوهلايصاعماوقتانيذلامهو«نيقتمللةنجلاو:ەركذىلاعتلوقي4َنِيَقَُمْللَةَبةبقاعلاو:هلوقو
.٠۱(هضئارف

يفاودسفأنيذلاوءةنحجلامهلهللالعجضرألايفداسفلاباوعسيملوىلاعتهللايصاعماوقتانيذلاف

.نانجلالوخدبمهدعيملورانلايفمهلآمالعولجهللانيبدقفحوصنةبوتمهرهطتملويصاعملابضرألا
مكحلااذهفلاخيملوةيميظعلالوسرلاةنسيفوميركلانآرقلايفءاجيذلايهلإلامكحلاوهاذه

.ميقتسملاةمألاجاهنماهبلفحيملتاياورالإ
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يدالامسعل۱

-:ىاعتەلوقريسفتفةءا

 
. اميظَعاباذعهلدعأوهنعلوهلعهللابضغواهيِفادلاخمنهجهوازجفادّمَعَتُمانماوُملفينمولف

 
رئابکنمةريبكبكترانمقحيفةرخآلايفىلاعتهللامكحنيملسملاىلعضرعتةعيركلاةيآلاهذه
.قوقحنمهيلعاميدؤويوءاعنشلاهتلعفنمبتيملاذإبونذلا

يذلاميقعلالدجلاءانعنممهسفنأاوحارألةعركلاةيآلاهذهتاملكتالالدبنوملسملامزتلاولو

.ةيضاملانورقلاربعهلمحباوصاوت
لوحراوحيفةمألاهذهةايحنمنورقتعاضالمولعلايقلتةلأسميفةمألاجهانع.اومزتلامهنأولو

.درياليذلاهمكحاهيفهللانيبدقةيضق

مهمولعدئاومىلعنيباذكلاونيكورتملاوءافعضلالاوقأتعبرتالمهتايحيفمهمولعاوقبطمهنأولو

.مهفراعمو
ةنسلاوميركلانآرقلاراصالتاياورلانمحيحصلاتباثلاوةحضاولانارقلاتالالداوعبتامهنأولو

.ساسأالواهللصأاليتلاةثوروملاراكفألاعباوتنمةرهاطلا

سانألاوقأنمفيعضوليزهلك(رانلانمنيملسملاةاصعجورخر»بنيلئاقلاطاسوأيفحرسدقل

.مولعلالقتلمهتيلهأمدعبةيمالسإلاةمألاتمكح

بضغدغواهيفادلاخمَنَهَجُهُواَرَجَفادَمَعَعُمانمأوُملعقَينمولف»:ىلاعتهلوقريسفتدنعيواضيبلالاق۰
ييو:ىلاعتهلوقلبتيلنعيصوصخمهنأىلعروهمجلاو...4ًاميظَعاباَذَعهلَدَعأَوهَنَعلوهلَعهللا
لئالدلانإف...هريغوةمركعهركذامكهللحتسملابصوصخمامإاندنعوهوهوحنوباتنراغل

.١٠۱«مهباذعموديالنيملسملاةاصعنأىلعةرهاظتم

ةفعاضع.انهنيبماثآلايقلنألًاماثآقليركذاممةدحاولكلعفينمدارملاسيلو»:روشاعنبالاقو
يصاعملانمرفكلاادعامنأىلعةنسلاوباتكلانمةرفاظتمةلدأثضهندقو.هيفدولخلاوباذعلا
,ةيآلارهاوظليوأتيضتقيام«دولخلابجويال

هدجباذهعمو«لتقلاةعرجنمبتيملنمىلعرانلايفدولخلاباومكحروهمجلانأىرييواضيبلاف-
وديالنيملسملاةاصعنأىلعةرهاظتملئالدلانإف(:ناهربالوةجحالبلوقيومهلاوقأبذخأيال
.(مهباذع

اڌهتاحفصيفحضوموهامكدحألةجحاهيفسيلانهيواضيلااهيلإراشأيتلالئالدلالكف

.ب

اهليوأتىلإوعديهدجناذهعمو«ةريبكلاهذهبكترمىلعدولخلابمكحيةيآلارهاظنأبرقيروشاعنباو-
.ثحبلااذهيفانلرهظيسامكهيلإبهذاميفىنعملاةرهاظتسيلةلدأعمقفاوتتل
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CCoSuقماعم۴لااا
ت.؟ةلدألانميلجلارهاظلاكرتاذإملسملليقبءيشياف

عممشتلنألجالةلدألانمرهاظلاليوأتىلإةوعدلانيملسمللقوريفيكو

.!؟ناطلس

مولعلاماكحأقيبطتمدعوةمالامولعبمازتلالامدعو‹ىلاعتهللاتایاتاملکتالالدبمازتلالامدعف
الاعلوقعلاتلغشأدقواهللصأالاياضقثالثةرواحتملاطاسوألايفزرفأةاورلانمءافعضلاقحيف
.هنمهدئاف

نماهبهللالزنيمللاوقأ

:نيلسلااصنعدتاذإةصاخ"٠داةماكلينسواىداةي

.٠٠٠نيملسملاةاصعديعوفالخإةيضقو-

نيملسملانمرئابكلاباحصأريغلمنهج2دولخلاصيصختةيضق#
جرختاللاوقألاكلتدجيءةعيركلاةيآلاهذهلمهريسفتدنعثيداحألاحارشونيرسفملالاوقألعبتتملانإ

.ةيالاهذهلهريسفتيفيربطلامامإلااهركذرصانعةئالثنع

.۷٠٠٠«هازاجنإمنهجهوازجف»۱

.۱٠۱(اهيفادلاخمنهجهوازجف«هلتقالحتسمادمعتمانموملتقينمو١

.٩٠٠٠هلةبوتالفادمعتمانموملتقمثهرمأوهعئارشملعومالسإلايفلجرلالخداذإ»."

‹هازاجنإمنهجهّؤازجف«:لئاقلالوقةشقانم:لوألارصنعلا#

مدعهلنيبتيواهفعضئراقلاجتنتسيتاياورلاكلتيفرظنلادنعو‹ىنعملااذهددحتتایاورتءاج

.تانيبلاهللاتايآريسفتيفاهتيجح

زلميبانع«‹يميتلاناميلسنعءةيلعنباانن:لاقمیهاربإنببوقعيينئدح»:يربطلامامإلالاق۰

.(هنعزواجتءاشنإوهوازجوه:لاق4منهجُهُواَرَجُفًادَمَعَُمانموُملَفِينمو:هلوقيف

23بلاو٠"'دوادوبأو٠يربطلامامإلازلميبأنعيميتلاناميلساهلقنيتلاءةياورلاهذهجرأ

۱"السنبمساقو٠"٣ةبيشيبأنياو

تعءاجاهنوکلوزلجميبأليسارمنماهنوكلكلذوةجحاهبموقتالودقتعماهيلعسسيالةياورلاهذه

.٠٠"سلدملايميتلاناميلسةنعنعقيرطنم

يتلانوميمنياللاتراطعلاعماجنيدمانتيرصبلايلكعلاماحنبحبسمانثدح:قاربطلالاق

انمأوُملقينموللجوزعهلوقيفهَيبنلانعةريرهيبأنع«نيريسنبدمحمنعدوسألانب:جاجحان
.(هازاجنِلاق4ْمَنَهَجُةواَرَجَفادّمَعَم
ءالعلاالإجاجحلانعهاورالودوسألانبجاجلاالإنيريسنبدمحمنعثيدحلااذهوريمل»:يناربطلالاق

.(عماجنبدمحمهبدرفتنومیمنب
.'*""يئاكلاللاو٠طسوألايفيناربطلاةياورلاهذهجرخأ

.راطعلاعماجنبدمحمببسبكلذواهيفةجحالةفيعضةريرهيبأىلإةبوسنملاةياورلاهده
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وهو؛هنعتیةماحوبلاقو.ىلعببأهفضوداسىلعيالدعنلاق:ىهذلالاقدقق

.٨٦٠۱(تیدحلافيعض

ىلععباتيال»:ةياورلاهذهلهركذدنعيليقعلالاقدقف«يربنعلانوميمنبءالعلاببسبكلذكو
.'*۲۹«...هبالإفرعيالوهثيدح

انموُملعقنمول:ىلاعتهلوقيهوءةعيركلاةيآلاامأف»:ةياورلاهذهىلإراشأنأدعبريثكنبالاقو

هیودرمنباهاوردقو«هازاحجنإهؤوازجاذه:فلسلانمةعامجوةريرهوبألاقدقفءةيآلا١ادع

نعءدوسألاجاجحنع«يربنعلانوميمنبءالعلانعراطعلاعماجنبدمحمقيرطنمًاعوفرمهداتسإب

.'۳۰«حصيالنکلوءاعوفرمةريرهيبأنع«نيريسنبدمحم

رقرصنمسوگنااوسملوروساعاتباکيفلسنیقعجو۰

نبمصاعنع«بیسملانبءالعلانع«ةيواعمنبناورمانثدح((:لاقدبعويااثدحلاقىلعاتر

هیذعءاشنإوهلرفغءاشنإفهؤازجيه:لاق ْمَنَهَجُهواَرجَفل:هلوقيفسابعنبانع«دوجنلايبأ

RA

‹'*"*ينيعلانيدلاردبو«'؟"؟يطويسلاو١""نزاخلاو'٠""ةيطعنبانملكاهبجتحاوةياورلاهذهركذ

.'*۳ىسلدنألانايحوبأو‹'؛۳"يوونلاو

نبالاق.اهدتس2دوجنلايبأنبمصاعدوجولةجحاهبموقتالسابعنياىلإةبوسنملاةياورلاهذه
:هييأنعدمحأنبهللادبعلاقو.هثیدحيفًاطخلاريشكناكهنأالإةقثناك:دعسنبالاق»:رجح

شمعألاوءةقثءاريخناكوءاهراتخاانأو«هتءارقنوراتخيةفوكلالهأو«نآرقللائراقءاحلاصالجرناك

لاقو...هبسأبال:نيعمنبالاقو...ثيدحلاتبثيفهيلعشمعألاراتخيةبعشناكوءهنمظفحأ

يف:شارخنبالاقو.سأبهبسيل:يئاسنلالاقو...ةقثوهوبارطضاهثيدحيف:نايفسنببوقعي

٨۳٠٠.٠«ءيشهظفحيف:ينطقرادلالاقو.ظفحلاءوسالإهيفنكيمل:يليقعلالاقو.ةركنهثيدح

ةقثناكنإودوجنلايبأنبمصاعف عامستبثيامكانهسيلو.ظفحلاءوسبفوصومهنأالإهسفنيفةقن

.سابعنيانممصاع
ءاهانعميفءاجامناهريغوسابعنباىلإةبوسنملاةياورلاهذهىلعمالسنبمساقديبعوبأملكتدقو

عمسامصاعينعيهملعنال«راثآلانمانركذامدنعهلثع.جتحياممسيلهنأاذهيفاندنعيذلاو»:لاقثيح

اراع.ملعأهّللاو«ةيبرعلابهذميفكلذىلعلديالةيآلارخآظفلنإاذهعموهآرالو«سابعنبانم
هللاَبضُعَوللاقفءاعقاوامتحهلعجهنكلو«هنعليوهيلعهللابضغينأومنهجهؤوازج:لقيمهنألجأنم

.4١۳٠٠ًاميظُعاباَذَعهلَدَعأَوهنولَ

ةيآلاهذهىنعملوحهلوقضرعدنعيربطلامامإلاهبذخأةفيعضتاياورىلعينبملايأرلااذهو

هوازجفادمعتمًانموملتقينمو::هانعم:لاقنملوقباوصلابكلذيفلوقلاىلوأو»:لاقثيحةيركلا
ءاهيفدولخلابمهيزاجيالف«هلوسربوهبنامإإلالهأىلعلضفتيوأوفعيهنكلو«اهيفًادلاخمنهجهازجْنِإ

اهتمحرلضفباهنمهجرخيمثاهايإهلخدينأامإورانلاهلخديالفهلضفبوفعينأامإهركذرعهنكلو

نِهللاةَمْحَرنمأوطنْفَتالمهسُفنأىلعوقرأَنيذَلاىدابعيلفل:هلوقبنينمؤوملاهدابعهدعونمفليس
٠اعيمخجَبوُنذلارفعيهلل
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:هلتقًالحتسمًادمعتمانمؤملتقينمو›:لئاقلالوقةشقانم:يناثلارصتعلا
.› اهيفادلاخمنهجهّوازجف

الجرلتقوهمالسإنعدتراف‹ملسأناكهنیعبلجركلذبينغ:نورخآلاقو»:يربطلامامإلالاق
RE

٠'«اهيفالاخهجايبتاعتاورلعتداازشون:ةيآالالعمق::اولاق؛اتموم

اتەباورلاكلتلإعوحلب.ةملسلاسفنلالتقومالسإلانعدقرانكصاةيآلاهذهاوويتعاويولل

.هلولدمنالطبولوقلااذهفعضكردن

ةبابضنبسيقمةصق #
نموجیرجنياةنعنعقيرطنمسابعنباىلومةمركعىلإةبوسنمةبابضنبسيقمةصقتءاج٠

.يصيصملادوادنبنيسحلاقيرط

الحجرنأ:ةمركعنع«جيرجنبانع«جاجحيث:لاق«نيسحلاانت:لاقمساقلاانثدح»:يربطلالاق

لاق.هلتقفهیخألتاقىلعبثومثءاهلبقفةيدلاٍهََييبنلاهاطعأفءةبابضنبسيقماخألتقراصنألانم

رهفينبنمالجرهعمثعبوًاسّيقمثعبمث«راجنلاينبىلعهتيدهَيبنلابرض:هریغلاقوجیرجنبا

؛نيرجحنيبهسأرخضرو«ضرألاهببرضفءادّيأناكويرهفلاسيقملمتحاف‹هَْيَعيبنللةجاحيف

:ىنغتييفلأمث

پخالومسالومرحالولحيفهَللعناكناواأءاثدحتدخن»هيَعىبنلالاقف

.**ةيآلا..ههادَمعَمنمملقينَمَولةيآلاهذهتلرهيفو:جيرجنبالاق؛حتفلامويويلتقف «

.ةمركعنعجيرجنباةنعنعلبقنماهدورولةفيعضيربطلامامإلااهاوريتلاةصقلاهذه

هعمساميفالإسلديال«سيلدتلاحيبقهنإفجيرجنباسيلدتبنجت:ينطقرادلالاقو»:رجحنبالاق

.٩٩٠۱«حورحبنم

حرجاءاملعفعضيذلايصيصملا(دوادنبديتسبفورعملا)دوادنبنيسحلاببسبكلذكو

.جيرجنبانعدمحمنبجاجحهخيشنعهتياورليدعتلاو

:لاق.كلذريغوميلسنبناوفصنعتربخأو«يرهزلانعتربخأ«جيرجنيال«عماجلا»باتكهتم

:لاقمیلسنبناوفصنعجرجنباو«يرهزلانعجيرجنيالق:دمحمابااي:جاجحللوقدينس
كلتضعبو:يبألاق.كلذىلعهمذوجاجحبعنصيهأراميفيبأهدمحيملو:لاق.اذكههللوقيناكف

یکحو.اهذخأنمنعیابیالجیرجنیاناک«ةعوضومثيداحأجيرجنبااهلسريناكيتلاثيداحألا
نایریو<«هريغتتقويفهتاذهناکًاجاجحنايورو:لالخلالاقمثكلذوحنمرثألانعلال

ةقثبسيل:يئاسنلالاقو.فيعض:هيبأنع .٨٠«ةقثب

.٠٢٠*«هخیشدمحمنبجاجحنقليناکهنوکل«هتفرعموهتمامإعمفيعض»:بيرقتلايفهنعرجحنبالاقو

.ةيابضنبسيقمةصقاهيفةفيعضةياورةوبنلالئالديفيقهيبلادنعءاجو٠
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وبأانثدح:لاق«بوقعينبدمحمسابعلاوبأانثدح:لاقظفاحلاهللادبعوبأانربخأو»:٤٤يقهيبلالاق

دبعنبمكحلاانثٹدح:لاق‹يفوكلارشبنبسلاانٹدح:لاق‹يقشمدلاورمعنبنمحرلادبعةعرز

.«...:لاقكلامنبسنأنع«ةداتقنع؛كلللا

.يرصبلايشرقلاكلادبعنبمكحلالبقنماهدورولاهيفةجحالقيرطلاهذهنمةياورلاهذه

هريغودينجلانبالاقو.ءيشبسيلوءةقثبسيل«فيعض:نيعمنبانعيرودلالاق»:رجحنبالاق

.يوقبسيلو«؛ثيدحلابرطضم:متاحوبألاقو.شارخنبالاقاذكو«ثيدحلافيعض:ىيحينع

.`**«يوقلابسيل:يئاسنلالاقو.ثيدحلاركنم:دوادوبألاقو

.هبحرفيالرخآدنسبيدحاولادنعةبابضنبسيقمةصقتءاجو٠

.ةصقلاركذمث»...:سابعنبانعحلاصيبأنعيبلكلالاقو»:'***يدحاولالاق

نيبئاسلانبدمحملبقنماهدورولكلذوهبحرفيانتسيلواهلةميقالقيرطلاهذهنمةياورلاهذه
.٤٤۱ربذكلابمهتمرسفملاةباسنلا((:بيذهتلابیرقتىفرجحنباهنعلاقيذلايبلكلارشب

۔ٰیناھمآیلومماذابحلاصييألبقنماهدورولكلذكو

لاقو.باذك:لاقهنأيدزألانعيزوجلانبالقنو»:بيذهتلابيذهتيفهنعرجحنبالاقدقف
لاقو.مهدنعيوقلابسيل:مكاحلادمحاوبالاقو.دومحمريغياروذهللاقيناک:يناجزوجلا

.۰۰٠۱(هنمعمسيملوسابعنبانعثدحي:نابحنبا

يمقلاو‹٠**"نزاخلاو٠**"ةيطعنباو‹'٠*'يوغبلانملكةفيعضلاةبابضنبسيقمةصقركذو
ريسفتلاىلالوصولالجألاهيلعاودمتعاومهريغو٠٠يواضيبلاو‹'٠°”يطويسلاو‹'**؛يروباسينلا

.ملسملتقلحتسارفاکبةصاخةيآلانأيفئطاخلا

اهبصصختنأنعًالضفميركلانآرقلاريسفتدنعركذتىتحةحيحصبةبابضنبسيقمةصقتسيلو
.تانيبلاىلاعتهللاتايآ

ةصوصخمةيآلاهذهنأو»:ةيركلاةيآلاهذهلهريسفتيفلوقييبطرقلامامإلادجنأفسؤوملانمو
.۷١٤٠)رابخأوتايآصيصختلاليلدو

يغبنيالفنيّدلاءاملعوريسفتلالهألقنباذهتبثاذإو...»:يبطرقلالاقسيقمةصقركذنأدعبو
.١١٠٠نيملسملاىلعلمحينأ

لوقوهطقفنيملسملاءامدللحتسملابقيلتاهنأومالسإلانعدترميفتلزنةيآلاهذهنأبلوقلاف

رخآولتاقنيبزييمتريغنممارحلامدلاكفسىلعمدقأنملكلديدشلاديعولااهيفةعيركلاةيالاف.فيعض
.بانأوباتاذإالإ

هعئارشملعومالسإلاالجرلالخداذإ»:لئاقلالوقةشقانم:ثلاثلارصنعلا2
.هلةبوتالفادمعتمانمؤملتقمثهرمأو

.ادمعتمًاملسملتقاذإملسملاةبوتلوبقمدعاهيفركذسابعنبانعتاياورهريغويربطلامامإلادروأ
ققاوملاحيحصلاليوأتلاهتلوألبءةيمالسإلاةمألاهبذخأتلسابعنبايباحصلاىلإبوسنملايأرلااذهو
.ميلستلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلايفاهيلعصوصنملاةلدألانمتباثلل
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ينئدح:لاق؛روصتنمنعءةدئازنع«مانغنبقلطانٹ:لاق«بيركوبأانثدح»:يربطلامامإلالاق
نيتاهنعسابعنبالاسيناهرمأيزبانبنمحرلادبعنأ«ريبجنبدیعسنعتندوا«ریبجنبدیعس

:ناقرفلايفيتلاوءةيآلارخآىلإ....ْمنَهَحُاَرَجَفادَمَعَتُمانمأوُملُعفَينمول:ءاسنلايفيتلانيتيآلا
مالسإلايفلجرلالخداذِإ:سابعنبالاقانامهيفدليىلإ..4ًاماثأقليكلذْلعَفَينمو
نمنوكرشملالاقتلزنأاماهنإف«ناقرفلايفيتلاامأو.هلةبوتالفادمعتمًانماوملتقمثهرمأوهعئارشملعو
لاتماسالنفيامفيحاولرافلمرحيلسلنقوددق:ةكملهأ

..ةيالا..4َباَتنَمالإلتلزتف

.٤٤۱يراغيلماملاوء٠٠لسممالويرلمامإلااهوحنوةياورلاهذهجرخأ

حصتوهتبوتحصتالفيكوادمعلتاقلاةبوتةحصىلعنوملسملاعمجأو»:ينيعلانيدلاردبلاق۰

.١١٤٠ر؟مالسإلاىلإعجرمثادمعنمٴوملالتقمثمالسإلانعدترانمةبوتورفاكلاةبوت

هللاللاوبوُنَول:لجوزعهللالاقو«لتاقللةبوتالسابعنبالاقفيك:ليقنإف»:رخآعضوميفلاقو
كلذنأب:بيحجأ.ةبوتلابوجوىلعةمئألاعمجأو4هدابعْنَعةبوتلالبقوُههللانإف:لاقو4اعيمج

كرشلاوحمعع.كيهانوءةبوتلللباقبنذلكفالإوديدشتلاوظيلغتلايفهللاةنسبءادتقالاىلعهيفلومحم

.٦٦٠۱«الیلد

ةلويقمهتيوتادمعملسملالتاقنأ:ةنسلالهأبهذموهو؛نورثكألاهيلعيذلاو»:يوغبلالاقو

هبكرسينأرفعيالهللانِإط:لاقو^:هطالاَصلمَعَوَنَماَوَباَتنمافعلينو:ىلاعتهلوقل
يفةغلابموديدشتوهفامسسابعنبانعيوُرامواو:ءاسنلاهاينلكلذنودامرفعي
مثلعقنِإو«كلةبوتال:هللاقيلقيمنإ:لاقهنأةنييغنبنايفسنعيورامك«لتقلانعرجزلا

.٦٠٠؛«ةبوتكل:لاقيءاج

امرفْعَيو:ىلاعتهلوقلیلدبهتبوتتلبقباتاذِإاناودعادمعنمٴوملالتاقنإليقو»:نزاخالاقو٠
ليلدبةلوبقمهرفكنمرفاكلاةبوتولتقلااذهنممظعأرفكلانألو*:ءاسنلاهُڳءاَشَينلكلذًنوُذ
نأالفةلوبقمرفكلانمةبوتلاتناكاذإو4فلسدقاممهلرفعياوُهَعَينإاورفكَنيذلللقظ:هلوق
.٠٠*«ملعأهللاوىلوألتاقلانملبقت

ةيواعمثیدحوةريرهيبأثيدحلمحتمالعف(تلقنإف)»:(راطوألالين›يفيناكوشلالاقو٠
هينيعنيبابوتكمهللاىقليلتقلاىلعنيعملاوألتاقلانأبيضقيلوألانإف؟بابلالوأيفنيروكذملا

رودصمدعىلعنالومحمامه:تلق.هللاهرفغياللتقلابنذنأبيضقييناثلاو.ةمحرلانمسايإالا

ءاصوصخوامومعلوبقلابةيضاقلاةلدألانمبابلايفامليوأتلااذهىلعليلدلاو«لتاقلانمةبوتلا

ةكئالموةمحرلاةكئالمهيفتعزانتيذلاةئاملللتاقلالجرلاثيدحالإكلذنمنكيملولو
الو‹ليوأتلاكلذىلإريصملاىلإنائجليامهنإفكلبروكذملاتماصلانبةدابعثيدحو‹باذعلا

ثيدحفالخب‹نيحيحصلايفنيئيدحلانوکعموةدابعثيدحخيراترخأتنمانمدقامعماميس

لجرلالعجهنإفليوأتلااذهلإدشريامهسفت'*"ةيواعمثيدحيفًاضيأوهةيواعموةريرهيأ
بئاتريغهبنذىلعارصمارفاكتومييذلانأكشالوءارفاكتوبيذلالجرلابًانرتقمادمعلتاقلا
-نيرقلاكلذنوكيفءرفكلابنذوحمتةبوتلانأدييقتلااذهنمدافتسيف«رانلاىفنيدلخملانمهنم

.'؛۷٠«اهلوبقبىلوأ-لتقلاوهيذلا
ىلعتسيلهيلإةبوسنملاةياورلاهذهنأبرقنانلعجتامكسابعنبامامإلااهأوبتييتلاةيلاعلاةناكللاف
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.؟ةمألاهذهربحومولعلارحبوهواهطورشوةبوتلاةيعورشمنعسابعنبالفغيفيكفءاهرهاظبسح

.!؟ةرورضلابنيدلانمملعامسابعنبافرعيالفيكو

امکلاق.ٹیحةياورلاهذهيفهذاتسألوقهيلإدشريام«سابعنباةذمالتصخأنموهو«دهاجنيبدقو

.)مدننملإ»:'*^يراخبلامامإلاهاور

هبىتأامف؛مهلاوقأنيبحضاولابراضتلادجيرانلانمنيملسللةاصعجورخبنيلئاقلالاوقألتتملاو

مةلداعلاةيمالسإلاجهانملانأىلعلديامنإفءيشىلعلدنإاذهو.هبلقحيلوهدقتئاورخآلاهدرضعبلا

.تايآلانماهريغوةميركلاةيآلاهذهريسفتدنعحيحصلالوقلاىلإلوصولايفۀاهبذخوي

يفتلزنةيآلانأىلعنيرسفملاعامجإ:لوألا»:لاقيذلايدحاولاىلعدريوهويزارلامامإلالاق
اذهو‹منهجبىزجيسهنأيألابقتسالاهانعم4ْمَنَهَجُهَواَرَجَفلل:هلوقنأ:يناٹلاو...انموملتقرفاك

.۹٠٠٠«نينماوملاديعوهللافلخينأزوجيهنأاندنعو؛مركديعولافلخو:لاقديعو

ءفيعضفلوألاهجولاامأ:لوقأو»:لاقثيحاهضحدبيزارلامامإلاذخألاوقألاهذهركذنأدعبو
ىلعلادلاظفللانأتبثاذافببسلاصوصخبالظفللامومعبةربعلانأهقفلالوصأيفتبثهنألكلذو

مُت‹ةيلكلابمالكلااذهطقسيف؛مومعلاكلذيفحدقيالرافكلاقحيف۷٠"هلوزنف«لصاحقارغتسالا

رخاهجوانههاذكفةروكذملاةفصلابفوصوملتاقلكيفاماعهنوكيضتقيظفللامومعنأامك:لوقت

-:هوجونمهنايبو‹رفاکلابةيآلاهذهصيصختنمعن

ًادتباف«؛داهجلابمهلاغتشادنعهيلانوجاتحياممهملعمثرافكلاعمةدهاجملابنينمؤوملارمأىلاعتهنأ:لوألا

لتقةرافك:تارافكثالثةيالاهذهيفركذف:ءاسنلا4ًاطخخالإانموُملفينأنلاكاتول:هلوقب
عمهنوکسدنعملسملالتقةرافكو«برحلالهأعمهنوكسدنعملسملالتقةرافكومالسإلاراديفملسلل
ايبًاطخلالقكحنايبناكاملف«ديعولابانوقمدمعلالنقمكحهيقعركذمث’دهعلالهأوةمذلالهأ

اضيأنوكينأبجوءاطخلالتقلدضلاكوهيذلادمعلالتقلامكحنابيناكنيملسلابصتخامكح
.هیفمهلوخدنملقاالفمهبصتخيملنإف«نينمؤوملاباصتخم

ىقناولوالوأونهللالبيسىفمَُرصاإأونماءيذلاهيأ:ةيآلاهذهدعبلاقىلاعتهنأ:ينإثلا
نمةعامجقحيفتلزنانِإتايآلاهذهنأىلعنورسفملاعمجأو:ءاسنلاانموُمتشلْمَلَسلامكي
يالاهذهف:ريدقتلااذهىلعو«فوغخلانماوملسأامنإمهنأاومعزومهولتقفاوملسافاموقاوقلنيملسل
اتقينمول:هلوقنوكينأىضتقياضيأاذهو؛ناعيالانورهظينيذلالتقنعنينموملايهنريفتدرو

هذهلبقامنأانركذاهتبثفسانتاصحييتحنيمولعقنعنينمولايهنيفالزانادعا
يدحاولاهاضترايذلاهجولااذهنأانركذاميتبثف...رافكلابةصوصخماهنوكنمعنباهدعباموةيآلا
.ءيشبسيل
اذافربخلاماسقأنممسقديعولانألداسفلاةياغيفوهفامهراتخانيذللانيهجولانم:يناثلاهجولاامأو

نافءارفکنوکینأنمبرقيلبييظعًاطخاذهوللاىلعبذكلازوجدقفهيففلخلاهللاىلعزوج
:لاقاملجلديعولايفهللاىلعبذكلازوجاذإهنألو«بذكلانعهزنمىلاعتهنأىلعاوعمجأءالقعلا

اذهحتفنأمولعموءةحلصملاضرغلرابخألاوصصقلايففلخلازوجيالملف«مركديعولايففلخلانإ
.٩۷١۱«ءيشبسيلنيهجولانيذهنمدحاولكنأتبثفةعيرشلالكونآرقلايفنعطلاىلإيضفيبابلا

ةلدألانمحيحصلاتباثلاىلعةينبماهنألقحلابةقطانلايهانهيزارلامامإلااهرطسيتلالاوقألاهذهف
ملاعمعفردقويزارلامامإلاىرننأيفانتينمأيهمكو.دئاقعلاةسارديفمالسإلاجاهنمىلعتراساهنألو
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.ةمايقلامويديمالصعويعمعوضومينهارظامعوهويسفتنمىرخألاكامألاانهبا

اذه:لوقأو»:لاقثيحنيرسفملاضعب؛ىلعهدريفيزارلامامإلانمةدحلقأروشاعنبانكيمو

دقسفنلالتاقديعويفانههللاهركذامنأهكالمو«تملعامكنيرّسفملاتاملكهيفتبرطضادقماقم

‹هرهاظىلعةيآلايفديعولالمحلبجومكلذنأفلسلاضعبىأرفءظالغإلانمفولأملاذحلاهيفزواجت
ةيقبفالخبءةقيقحًدولخلالتاقللتبثيف«زاجملاىلعدولخلالمحنمعنهباديكأتهديكأتةّدشل«ليوأتنود

ملمهنألةخوسنموأةمكحمةيآلاهذهرابتعايفنوضوخيمهلعجيذلاوهىنعملااذهٌنأكو«ديعولايآ

نيبعمجلاوأ«ليوأتلالماحنم::دیعولاتايآهيلعتلمحامىلعاهلمحيفهيلإنوُوأيَرخآاجلَماودجي

عَنوُعْذَيالنيذَلاَو)۹"ناقرفلاةروسيفىلاعتهلوقباهّصنخسنىوعذىلإاوواف«تاضراعتا

بونذلاعومجهبدارينأاإكلذلعْفَينَمَوف:هلوقنالباتْنَمالإلهلوقىلإرحاهلإهللا
لعافدربناتإوردحدمعلتاوهراهضعبلعاقتةبتلاتفتاهعرملعافناكاإةروكذلا

نييف«نورقلاهيلعروسالاهلقاتتولاطُنأمثءاذهلثممالكلاقينأبجعلانمو.ءيشاهخسن

اهنأبباوجلاىلإقيرفبهذو.ةبوتلالوبقتايآنيبوسفنلالتاقلديعويهيتلاةيالاهذهنيبضراعتال

وصخخسهڳُءاَشَينممومعنأىلعءانب٤:ءاسنلاُهءاَسَينلكلذَنوُدامرفْعَيَوط۰ةيابتخسُن

.لتقلا
باوجوهو«رفكلالجألدولخافرفاكوهو«ةبابصنبسّيقميفتلزنةيآلاَنأبباوحلاىلإقيرفبهذو

لمحتالفمومعلاغيصنميهوةيطرش«نم»نأنيعتفطراةغيصبوهذإاعةيآلاظفلنلطلغىلعينبم

.هيلإتافتلالايغبنيالاذهوريغالهببسبهصصخيماعلاببسنأىرينمدنعالإ؛نيعمصخشىلع

ًذحتفلبىّتح«اهرهاوظةرهاظتماهيلععمجةضهانةبوتلاتايَآنألءاهيلإةجاحالءىجالماهلكهذهو

امنإةيآلايفديعولاديكأتنأىلع.رفكلاىتحاهلكبونذلاديعوتايآاهيلعلمحيف«هبعوطقملاصنلا
الفيناعملاةفلتخمانهتادكووملاذإ.دولخلاوهوهبدُعوتلانييعتيفالاديعوهنوكيفزاجملالامتحاعفري

باوحجلاوهاذهو.هعاونأالديعولاوهو.ضرغلاتدكأانإلبرخآلالولدملادكوماهدحأربتعينأحصي

.*""«هيلعليوعتلاو«هيلإًاجللانّيعتييذلاوهو.ةريحلاهتاهلعطاقلا
يتلا(راثلانمنيملسملاةاصعجورخةركف)ةيبذاجىلعبلغتلايفهفعستملانهروشاعنبادرةدشف

الاةيركلاةيآلاهذههتنيبيذلايلجلاحضاولاىنعملاراهظإىلعديدشلاهسامحعمف«ليلدريغنماهدقتعي

.رخآبناجنوداهنمبناجىلعةلاداهلعجهنآ

لوقاذهوديعولايفدولخلانودديعوللةدكومةيآلاهذهنأانههمالكرخآيفروشاعنباربتعادقف
.اهسفنةيالاهدرت

صصختمومنهجرانيفدولخلاهريصمقحريغبسفنلالتاقنأةحيرصةيآلاوء؟ءانثتسالاىتأنيأنمف
.رخآنودًالعافالومکحنودامکح

يفلافقلاىكحو»:لاقثیحيزارلاامالا۱
هنأاهیفسیلنکلرکذامرارلاماهبلفحيملانهروشاعنبااهضرعيتلاةركفلاهذهو

۱وهدمعلالتقلاءازجنأىلعلدتةيآلا:لاقوباوحجلاوهخااهجوهريسفت
ءهلعفالفأالإءاذكواذككبلعفأأ

کذابنواز:هدبعللجرلالوقيدقوءالمأهيلإءازجلااذهلصويىلاعت
0كو(رفددمعلا

یزجبمويا:لاقو۳اسلاهبرلاءازجنأةيآلاهذهبتبثهنألفيعضًاضيأباوحجلااذهو
زجياءوُسلَمُحَينمل:ىلاعتلاق.نيقحتسملاىلاءازجلالصويىلاعت
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ارشةَرُدلاقثملمعينَمَو*هرياريحةرَدلاقْملمعينم:لاقو۷:رفاغبسكابسفنلک

ٌدَعأَول::هلوقوهوءازجلااذهمهيلالصويهنأىلعلديامةيآلاهذهيفركذىلاعتهنإلب۷:ةلزلزلار
5:هلوقناکولف اَهيفًادلاخْمَنَهَجُهواَرَجَف:هلوقبلصحهؤازجاذهنأنايبنإف4ًاميظَعادع
لعفيسىلاعتهنأنعرابخالاىلعهانلمحولفءاراركتناكقاقحتسالانعارابخإ4ًاميظُعاباذَعهلَدَعأَو

.'*"«ىوأكلذناكف«راركتلامزلي

امنیحوءادقتعمتشنئنالتایاورىلعينيميرکفثوروملكنعىلاعتهللاباتكلئراقلادعتييامنيحف
.اهيففالخاليتلاةقيقحلاىلإلصينأهلدبالفًاضعبهضعبرسفيلاعتهللاباتكنأئراقلادقتعي

عمجلانإمث»:هلوقبيبطرقلامامإلاهرصتخيةيركلاةيآلاهذهريسفتلوحلاوقأنمضرعاملكف

دَيَقُمىلع«ءاسنلا»ةيأقلطملمحينأكلذو«ضراعتالوخسنالفنكممةيآلاهذهو«ناقرفلا»ةيآنيب

وهوبججوملاولتقلاوهوبجوملادحتادقواميسال؛باتنمالإاذكهؤوازجفهانعمنوكيف«ناقرفلا»ةيآ
َ.۷٠٠«باقعلابدعاوتلا

اهيفهلهللاعمجفءادمعلتاقلاةبوقعظيلغتيةيآلاهذهتءاجدقو»:هلوقبيناكوشلاكلذكاهرصتخيو

هيلعهللابضغنيبوءاهيفادلاخهنوكنيبو«بنذلااذهببسياهقحتسي:ياهلءازجمنهجنوکنیب

.٠٠»ديعوديعولااذهلثمالوديدشتديدشتلااذهءاروسيلو.اميظعاباذعهلهدادعإو«هلهتنعلو

ثيح«يرطلامامإلاهركًذادحاواريسفتلإاتلقيغثيدحلاوريسفتلابتكعمتاققولاهذهدعبو
لوقيْ¶مَنَهَجُُواَرَجَفل«هسفنفالتإاديرم«هلتقادماعانمؤملتقينمو:هوانتلجكلذبينعي»:لاق
:هلوقيففللءاهلاو.اهيفايقاب:يتعي4اَهيفالاخلمنهجپاذع:ينعي«منهجهايإهلتقنمهباوثف
:لوقي4ُهَنَعلَولءادمعتمهايإهلتقبهيلعهللابضغو:لوقي4هُلَعهللاَبضُغَول.منهجرکذنم(اهيف»
.٩٨٠٠هركذىلاعتهاوسهغلبمردقملعيالامكلذوءًاميظعًاباذعهلذعأوهازخأوهتمحرنمهدعبأو

تايآىلعاضيأدمتعادقهللامرحيتلاسفنلالتاققحيفانهيربطلامامإلاهركذيذلاريسفتلااذهو

َارَحيتلاستلنوليلوراغأعمنولألنازيلاعتهللالاقدقف«ناقرفلاةروس

-“^ناقرفلا»4امالَكلذلعُفينَمَوَنوُنرَيالَوقحاب
ئاچەفيراَتهلوقبلاعتهللامهدعوتدقرئابكلاهذهباحصأف

0..ناوهيفةياهنالامىلإهيفىقييو ًاناهُمهيفدلْخَيو»:هلوقو»:اضيأيربطلامامإلالاقدقو
نمبورضبصنلااذههيلعلداممصلختلااولواحدقو»تاياآلاهذهلحيحصلاريسفتلاوهاذه

لإتالالاليفيالوء٠٠۳٠«يشىلعاهناوقفتلوضعيىلعمهضعباهيركنأيشلتاليرأتا
.نيبتامكلداعلاةمألاجهنممهتاياورطقسألاجرلبقنمتءاجاهنوكلريسافتلانم

ڭىةزمحلتاقيشحومالسإةصقاهيفيتلاةياورلا#
نبانعءاطعنعنايفسنبنيباننوكرألانبقاحسإانترابألايلعنبدمحأانْثدح»::١۷٤٠يناربطلالاق
يوعدتفيكدمحماهيلإلسرافمالسإلالإهوعديةزمحلتاقيشحولإهكلالوسرثعبلاقسابع
اناهمهيفدلخيوةمايقلامويباذعلاهلفعاضياماثأقليانزوأكرشأوألتقنمنامعزتتنأوكنيدىلإ

الاصًالَمَعَلمَعَونموباتْنَمالإللجوزعهللالرئأفةيصخرنميلدحتلهفكلذتعنصدقانأو
نمالإدیدشطّرشاذهدمحمایيشحولاقف4اميحَراروعهللاَناكَوتانَسحمتاسهللالدبيكعلؤأف
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7ودلبكرينلجووعللونفاذهىلعردقأاليعلاصالمعلمعونمآوبات

لزتافاذهريغلهفالمآيلرفغييردآالفةئيشمدعبىرأدمحماييشحولاقف ءاَشَينلكلذَنوُدام

هنًاعيمحجبوُنذلافْهلانإهللاةَمخَرنموطفلالْمهسْفنَأىلَعاوفَرْسَيذلايدابعايلجوزعهلا
لاقيشحوباصأامانبصأاذإهللالوسرايسانلالاقفمّلسأفءاجفاذهيشحولاق ْميحَرلاروُفُعْلاَوُم

.«ةماعنيملسملليه

ءاذهريغهمالسإيفظوفحملاوءةحصلاديعبوهوءرظنهنعروكذملاثيدحلااذهيفو»:يزوجانبالاق

۰:«طارتشاريغنمملسأففئاطلالسرعممدقهنأو

‹'*؛يوغبلاو‹'#*"يوسوربلاو‹٠^"يزارلاو٠٠يسلدنألانايحوبأاهبجتحاوةياورلاهذهركذو
۸لاو2نزاو

٩("«ىكاتمهلفيعضكرللاقو...فيعض»درجحنبالاق

تاييفاهتلاضدتاهنإفةلطابلاماكحألاوةئورولاةفيعضلاراكفألابئاوشنمسوفنلاوفصتامنيحف

هدأهَهيلعلبضعايفًدلاحمتهاَادعماؤلنسو:لاعتهللالوقف

مهتالوقنورشبلاراكفأنمءاجامهانعمرهاظدحيالونميهملاوهفف؛لٴوقلكىلعبلاغ4ًاميظُعاباذَع
_.ةفيعضلامهتاياورو

لةحضاولاةرهاظلااصطاعقارنورذحيلورئابكلاباکترا

تلاثلامسقلا

-:ىلاعتهلوقريسفتیفلاوقأوتاباور

.گێيهُمباَذَعهلواهيفًادلاحاراتهليُهدوُدحَدَعَيَوهلوُسَروهللاصينمو

.دبااهيفنيدلاحمَتَهَجراهلنفُهَلوُسَرَوهللاصَُينموهتالاسرَودهللَانَمغالبالإلف

1

  
نوکیورانلاىلإهريصمنإفهدودحیدعتیوهيصعينمنأىلاعتهللانمنايبنيتعيركلانيتيآلانيتاهيف

.ادبأادلاخاهيف

هدودحیدعتیوىاعتهللايصعينملكفموقنودموقيفامهانعمصصخيامنيتيآلانيتاهيفسيلو

اهنمجرخيالراديفءاقبلاماود»هتبوقعف-للابذايعلاو-رانلاهلخديام.سبلتموهوةمايقلاموييتأيو

بانكنمنيكيركلانيصنلانيذهيفةدراولا(دلخلا)ةلمكهبتءاجيذلايوغللاىنعمللاقيقحت٩*٨

.ىلاعتوهناحبسهللا

هيلعسيلفطقف(ةلملانمجرخملارفكلاربانه-راتلايفءاقبلاماودبجوملا-نايصعلاديدحتامأو

٠٠“رانلايفنيملسملاةاصعدولخمدعبةلئاقلاةركفلامهتجحفصيصختلااذهىلإاوبهذنيذلاو«ليلدنم
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.ةجحاهبموقتالتاياورىلعةينبملا

ةغللابتك2ءاجامكدولخلاىنعم

:لاقيفةمّراللاوتابثلاىلعلديٌدحاوٌلصألادلاوماللاوءانلا(دلخر»:ةغللاسيياقممجعميفءاج

9اضيأدلخأومعاق::دلخ

.ماودلاوُياقبلا:مضلابللا((:طيحملاسوماقيفءاجو

.'*«ءاقبلاماوددلا:دلخدلخ»:حاحصلاراتخميفءاجو

هدلخأوءاًدولححٌدلخيلجرلادل:لوقت.ءاققبلاماود:للا:دلخ)):يرهاوجللحاحصلايفءاجو

.۹۳٨٠اًديلختهّدلخوهللا

؛هلةياهنالوءادتباهلاثوكم؛ًاليوطثكملاديفت(دولخلا)ةملكو»:هريسفتيفيوارعشلاخيشلالاقو

9دولخللديکاتوهفداذإو

)دلخلاىنعمتلمحيتلاةركفللدرهيف«ءاقبلاماود»بةيبرعلاةغللابتكيف(دلارفيرعتنوكف

.(ءاقبلاماودبالثكملالوطب

نمجورخلاةركفرتامالمإالإ«ىهتنملإلؤييذلا«ثكلالوطدبةرغالاي( دولخلارريسفتامو
جهنماهلطبأتاياورىلعتدمتعايتلاو؛نيملسملادنعةديقعلارداصميفاهللصأاليتلاةلطابلا(رانلا

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهيفنيبتيسونيبتامكةيمالسإلاةمألا

باينمسيلوزاجملاوهيبشتلابابنموهدولخابايندلاهذهيفتاقولخملاضعبفصويفءاجامو

.ةغللاءاملعلوقلااذهركذدقو(دلخلا)ةملكاهانعمنعربعتيتلاةقيقحلا

.ماقأو؛يقبو»مادر:َمضلابدوُلدلْخَيلحود»:يديبزلالاقدقف

اناكنسادقوُبْيَّشلاهنعاط:دوُعُفك«ادولځو)؛نوکسفحتفبادلخربرٌصدحنمءدلُخيَدلَحخور

«لجرلللاقيو.ٌدلْخلهنإربكلاىلعتيحوهسأرداوسيقياذإلجللاقيو:بيذهتلافولحللح
هدلخأهللانأكمآللاحتفبوه:لیقو:ساسألايفدازو:زاحجبوهو.دلخمهنإ:مَرهلانمهنانسأطقسملاذإ

.٨٠٠۱اهيلع

يتب:ادراخوادلدلدل.اهنمجرخيالراديفءاقبلماو::دلحلا»:برعلاناسليفءاجو

٠(05«دليلقلخافكبيلاهعاطبأدواوادلةاشوداشلوكلذ

مهلوقهنمو؛لوطياميفًازاحبلمعتستدقو.دلخللاةَنجهنمو؛ءاقبلا::دولخاو):هريسفتيفيبطرقلالاقو

:ريِهزلاق.هلرطيأهکلُمهللادلح:ءاعدلايف

اًيساورلالابجلاالإًادلاخالو¥اًقابثداوحلاىلعىرأالالأ
.۷٩٩(ةقيقحيدبأوهفةيآلايفيذلاامأو

نتاءانثتسابلاوقألاتءاجفعضوللااذهيفاهيلئاقلبقنم(رانلانمجورخلاةركف»تمكحدقلو

.يَمركلاهلوسرةنسالوىلاعتهللاباتكاهديؤي

نمهبعوطقملاىلعو«لاعتهللاباتكتايآتاملكيناعمهيلعتلدامبذخألاوهريسفتلايفلصألاو
.ميركلانآرقلااهبلزنيتلاةغللاتالولدمىلعوءْكَعهللالوسرمالك
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هريسفتدرومسق:نامسقنآرقلانأملعاو١لاقثيحهتلاذهلإيطويسلانيدلالجراقدق

.دريملمسقو‹لقنلاب

كنسلاةحصنعهيفثحييلوألاف:نيعباتلاسووروأءةباحصلاوأسد-يبنلانعدرينأامإ:لوألاو

.مهدامتعايفكشالفناسللالهأمهف:ةغللاثيحنمهرسفنإف:يباحصلاريسفتيفرظنييناثلاو

تادرفمىلإرظنلاهمهفىلإلصوتلاقيرطو‹ليلقوهف:لقنهيفدريملامامأو»:اضيأيطويسلالاقو
.۹۹٠٠(«قايسلابسحباهلامعتساواهتالولدموبرعلاةغلنمظافلألا

يغبنييذلاليصألالصاألابهلاوقأطبريوةيركفلاتاثوروملانعبتاكلااهيفدعتبييتلاتاظحللايفو

لضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاونارقلاهيلإوعدييذلاقحلالجسيس-ةلاحمال-هملقنإف«هعابتا

ماودلاليبسىلعهللاناوضروأمئادديدشباذعيهفةرخآلاامأو»:يزارلامامإالالاق.مالسلاوةالصلا
.۰۰٠٠«ميظعكلذنأكشالو

عبارلامسعلا

“a

 

.4تولااهيفمهراتلآباحكواكطهبتطاسبسكنتىبل

.4َنولمْعَتكامالإوَرَلَحراقلايفمُهُهوُجُوثبكَفيسلبءانموف

.هنوُرَصتالتءالنمهللانوُدنممكاوراتكسماوُملظيذلالإأوُنكرَالَول

ْمهْلَعهللابويكعلوأَفبيرقنمَنوُبوُيِمنةلاهجب٤وسلاَنولَمْعينذلهللاىلعهيلااإ

لاقتومامُمَدَحأصحاذِإىحتاسلَانولَمْعَييذلهبوَلاتسيل*اميكحاميلهللاَناكَو

,.€انينانمهلةذتغأكلوارافكمعَدونويذلالوكالاتتإ

4تولااهيفمكااتاحصأكنوملطللاناطعموم   
هللااهراتخايتلاتاملكلاتادرفملحيحصلامهفلاهددحيةعركلاتايآلاهذههبتءاجيذلاىنعملاف

.(ةئيسلاباستكا)نيبو(رانلايفدولخلا)نيبىاعتوهناحبسهللاطبريتايآلاهذهيفق

راديفءاقبلاماود»:وه(دولخا)ةملكليوغللاىنعملانأءةغللابتكنمالقنءاقباسانلنيبتدقلو

يفنيدلاخاونوكينأللهأمهتايآلاهذهمهنعثدحتتنيذلانأفرعناذهنمو٠٠٠٠«اهنمجرخيال
.ىلاعتهللابذايعلاومنهجرات

(ةئيسلا)ريسفتمهتاباتکضعبيفنيملسملاةاصعقحيف(تقاولاباذعلاربنيلئاقلادنعءاجدقلو

امكءةيمالسإلاةمألاجهنماهطقسأةفيعضتاياورىلعكلذيفاودمتعاوءطقفرفكلاوكرشلابانه

.اعيمجانلنیبتیس

يفْ¶مُهُهوُجُوتبكفلهتينادحودوحجوvماقليمويهبكرشلابءاجنمو»:يربطلامامإلالاق٠
.۱۰«منهجران

۹
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‹ةيلاعلايبأو«لئاويبأوءةمركعو«سابعنبالوقيفكرشلا:انهاهةئيسلاو»:يزوجلانبالاقو٠

.۰٠٠"«لتاقموةداتقو؛دهاجمو

نايفليوأتلالهأنمعامجإوهو»:ريسفتلااذهمهيلإبسننمءامسأركذنأدعبيبطرقلالاقو٠ه

.٠*٠*«ةيآلاهذهيفكرشلاةئيسلانأوفّللاالإهلإالةنسحلا

نوكرشملامهبدارملاو«ليمىندأمهيلإاوليتاليأاوُمَلََنيذلاىلإاوُنكْرَتالو»:يسولألالاقو٠

بلقلاليكليلارسفوءامهنعیلاعتهللايضرسابعنبانعمتاحيباناو.ريرجنباكلذىورامك
۰°«ةبحملابمهيلإ

ةققحملاداسفلاعئارذذسيفلصأةيآلاهذهو.نوكرشملامه«اوُملظَنيذلالظو»:روشاعنبالاقو۰

.٠٠٠٠«ةنونظملاوأ

نعةئشانروشاعنياو«يسولألاو«يبطرقلاو«يزوجلانباو«يربطلااهرطسيتلالاوقألاهذهف
اهيدقتعمىلعبعصةثورومةركفنعكلذكةئشانو.نيعباتلاوةباحصلاىلإتہبسنةفيعضتاياوردامتعا

كلسملااذهنعربعيوهونزاخلالاقدقف«ىلاعتهللاتايآاهنالطبىلعتفدارتولوىتحاهنمملختلا

انهةئيسلاوءةريغصوأتناكةريبكيصاعملاعيمجلوانتيمساةئيسلا»:يأرلايفهقفاونموهكلسيذلا

يه:سابعنبالاقهبناوجعیمجنمهبتقدحأيأ ُهييطَحهبتطاحأَوِلسابعنبالوقيفكرشلا

لهأبهذمىلعفهتعاطباوثتطبحأوهتئيطخهتكلهأيأهبتطاحأ:ليقوهبحاصهيلعتوعيكرشلا

ْمُمراتلاُباَحْصأكعلْوأَفل:ىلاعتهلوقلكرشلاورفكلابءةيآلاهذهيفةئيطخلاوةئيسلاريسفتنيعتيةنسلا

.٠٠:"«نيكرشملاورافكللوهرانلايفدولخلانٍإف4نودلاَخاهي
نمجورخاةركف)لوحلوقنمهيلإبهذامحيجرتيفهدمتعايذلاردصمللهركذدنعيسربطلالاقو

يه:نسحلالاقو.كرشلاانههةئيسلا:مهريغوةداتقودهاجمبوسابعنبالاقف:ةئيسلايففلتخا»:(رانلا
؛انبهذمقفاويلوألالوقلاو.راثلااهيلعهللادعوأيلابونذلايه:يدسلالاقو.رانللةبجوملاةريبكلا

.٠*٠*«اندنعرانلايفدولخلاهبقحتسيالكرشلاادعامنأل

درحمنأهناحبسحضوأمث»:يسربطلاونزاخلااهلاقيتلاةركفلاسفننعاربعميناكوشلالاقو

ةريبكلاليقو؛كرشلايه:ليق.هبةطيحمةئيسنوكتنأدباللب‹رانلايفدولخلابجويالةئيسلابسك

اهنوككلذديؤيو«رانلانمنيدحوماةاصعجورخنمأرتاوتةنسلايف٠"تبثال؛ىلوأكرشلاباهريسفتو

.٠٠«ببسلاصوصخبالظفللامومعبرابتعالاناكنإو«دوهيلايفةلزان

ةفيعضلاتاياورلارطانقىلع-يسربطلاونزاخلاويناكوشلاربعامك-يسولألارّبَعريسملاسفنيفو

ةرهاظلاةحضاولالئالدلاباسحىلعولو(رانلانمجورخلاةركف)رشنيلةثوروملاةيبهذملاراكفألاو
نعهباهريسفتيورامككارشإلاةئيسلابدارملانأببيجأو...:لاقثیح‹تانيبلاىلاعتهللاتايآل

ةئيسلامومعبلوقلاىلعاءانبهلوخدملسولوةئيسلابءاجنميفيصاعلانمؤملالخديالفةمألافلسرثكأ
دولخاهجوىلعرفاكلاىلإةبسنلابرانلايفبكلانوكورانلايفهدولخىلعةلالدةيآلايفنأملسنالف

اعونمهضعبلتباثلانوكيويلكرمأبةعامجىلعمكحيامًاريثكفكلذكهيلإةبسنلابنوكينأيضتقيال
ريدقتىلعاهيفيرجيفديعولابابنمةيآلانإمثهيفبيرالاماذهوهنمرخآاعونرخألاضعبللو
.٠٠٠٠«لمأتومهفافديعولاتايآيفةرعاشألاهلاقامنممومعيفيصاعلانمؤوملالوخد

نيبفالخلانأكردنيسولألاو«يناكوشلاو«يسربطلاو«نزاخلانعاهانلقنيتلاصوصتلاهذهنم
راصةفيعضتاياوروءةيبهذملاتاءالمإلاىلإبزحتلااهببسرانلانمجورخلاوةعافشلاةيضقلوحنيملسللا

EDMrAMRAAMDLOANERLM ىزاالنا (۷)
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هكىفطصلملاةنسهبتءاجوميركلانآرقلاهبقطنيذلاقحلاباسحىلعراكفألاهيجوتيفدايقلااهل

‹ىلاعتهللاتايآلةيلحجلاةرهاظلايناعملاباهللصأاليتلاةثوروملاراكفألا-قيبطتلادنع-طلتختامنيحو
.لاوقألانمفيعضلاوينامألاةرطيسوقوحلاةوقهيفهبذاجتتملاعيفشيعیسءرملاناف

تايآيناعممهفوةسارددنعةلطابلاةثوروملاراكفألادمتعانمتاباتكيفةيلجاهدهاشن٠""ةلقلقلاهذهف

9:هلوقيةاصعلاةبقاعنايبدنعوتاملكلايناعمديدحتدنعبذبذتلااذهيبطرقلالقندقف«لاعتهللا
4كنملمعنمهنأ(ماعنألاو»ةيالاهذهيفءوسلا ةلاَهَجِبَءوسلانولَمْعيَنيذللل:ىاعتهلوق

امأو...هتیصعمنعزنییتحلهاجوهفهبریصعنملكف؛؟يصاعملاورفكلامعي5:ماعنألالَه

اباذَعْمُهَاَنْدَنعَأكنو:لاعتهلوقبةراشالامهيلاوهةرخآلايفمهلةبوتالفمهرفكىلعنوتوهرافكلا
اذهو؛هعمدولخالباذعةاصعلاةهجيفوهفعيمجلاىلإهلوقبةراشإلاتناكنإو.دولخلاوهواميل

«توملادنعباتمثتائيسلانمرفكلانودلمعنمةبوتلاتسيليأ؛رفكلانودامتائيسلانأىلع
رافكللةبوتلاتسيلوىنعملانوكيف«رفكلاانهتائيسلانإ:ليقدقو.ةمايقلامويباتفارفاكتامنملاالو

.٠۶٠"«رافكمهونوتومينيذللالو«توملادنعنوبوتينيذلا

نأيفةحيرصةيالافالإو«رانلانمجورخلاةركف)ةبلغهساسأ‹تائيسلا›ىنعمنايبيفبذبذتلااذهف

.راتلانمجورخلاوأةعافشلابةاصعلاةيآلاهذهرشبتملو«ميلأباذعمهلرافكلاوبونذلاىلعنيرصللا

ءارالالعجببسبو.لطابلاريسفتلاىلإسانلاهحجباحلاصلافلسلالإةبوسنملاةفيعضلاتاياورلاببسبف

ناذهف.مهتابغروسانلالويلةعضاخوةعباتىلاعتهللاتايآياعمتراصسايقملايهةثوروملاةيبهذلا
.مهبهاذملكنمنوملسملاهقيبطتبيدانييذلاةيمالسإلاةمألاجهنمامهرقيالناهاحتالا

تبسنيتلالاوقألاةسارددنعانجهانمقيبطتيفدهجلالذبننأو«ىلاعتهللامالكلًاعبتنوكننأانيلعف
.نيعباتلاوةباحصلاىلإوهيَلوسرلالإ

اهيفدنتسينأزوجيالاياضقلاهذهلاثمأنأل«:ىلاعتهللاهظفحيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسلاق
1...لوقعللاهيفمكحالفةتحبةيعمساياضقاهنألهلسرىلإهاحوأاميفهناحبسهللاهنيبامىلإاإ

الإيفنلاىلإوأتابثلاىلإريصملازجيملالقعهمدعوهدوجوزاجاملكنأ»:يزارلامامإلالاقو
.۱٩۱*«(يعمسلیلدب

مالکنمنیبتيلنإ«هبهذمقفوىلعهلوسروهللامالكلمحينأدحألسيلو»:ةيميتنباةمالعلالاقو

لوقسيلهعهلوسروىلاعتهللالوقلةعباتءاملعلالاوقأفالإو«هلوسروهللادارمىلعلديامهلوسروهللا

,مهلاوقألاعباتهلوسروهللا

هنال«؛يوارلانماذه:لقفةحيحصلالوصألاقفاويالاممهدحأنعتعمسولو»:يزوجلانبالاقو

بأالولوصألايفدلقيالهنإفهنعهتحصانردقولف.هيأرنمءيشبلوقيالهنأمامإلاكلذنعتبثدق

نمدوصقملاناكو.سوفنلايفمظَعُمركذكَنوَهُيالفهيلعءانبلابجيلصأاذهف.امشرمعالوركي

.۷٩٠«هبانيذأتامهيفماوقألخدأامنإو«میلساننیدنااذهحرش

:لوقنانإف.سوفنلايفنيمظعملاءامسأىلإرظنيالوباوصلاعابتايغبنيامنإو»:ًاضيأيزوجلانبالاقو

.٠٠٠«ليلدلاحتينأيفياغاو‹يعفاشلاهفلاخيمتةفينحويألاق

طقف(كرشلا)ب(ةئيسلا)ريسفتةتاهيفءاجيتلاتاياورلا#

ةئيسلابسكريسفتاهيفءاجيئلاوءامّسابعنبايباحصلاىلإةبوسنملا'"ةياورلا
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لبقنمو١۲٣فيعضلايزارلايميمتلانيحنيديمحنبدمحملبقنماهدورولةفيمضطقرفكلا

.٠لوهجملايراصنألادمحميأنبدمحم

اهيفوسابعنبالإةبوسنمةفيعضةياوردمحميبأنبدمحموديمحنبدمحمقيرطنمءاجو۰

.(ةنسحنمهلامبهرفكطيحيااب4ُهئيطَحهبثطاحأولفريسفت

يهو(كرشلارب(ةئيسلا)ريسفتاهيفوسابعنباىلإةبوسنمىرخأ٠"""ةياوريربطلادنعءاجو٠
.يوكلاییحييبأينامحلانمحرلادبعنبديمحلادبعلبقنماهدورولةفيعض

لاقو.يوقبسيل:يئاسنلالاقو.ءاجرإالايفةيعادناك:دوادوبألاقو»:بيذهتلايفرجحنباهنعلاق

لاقو...هثیدحبتکینممهنباووه:يدعنبالاقو.«تاقثلا»يفنابحنباهركذو.ةقث:رخآعضوميف
نبالاق:يقرالاقو..ءیجرم؛ٹثیدحلافیعض«يفوك:يلجعلالاقو.افیعضناک:دمحأودعسنبا

.'*"٠«لمعلافيعضهنكلوةقثدناک::نعم

1ءاجررالابيمروءىطخيقودص»:بيرقتلايفرجحنباهنعلاقو

ةياورلاكلتو‹كرشلابةئيسلاريسفتاهيفوسابعنباىلإةبوسنمةياور۶٠""مالسنبمساقدنعءاجو۰

.۲۷٠كورتملازازخلاننمحرلادبعنبرضنلارمعيبألبقنماهدورولةفيعض

ةفيعضيهو«كرشلابةئيسلاريسفتاهيفوسابعنياىلإةبوسنمىرخأةياور٠*""يربطلادنعءاجو0

حلاصنبهللادبعحلاصيبأو‹۰٩٢۱حلاصنبةيواعمو۴''ةحلطيبانبيلعلبقنماهدورول

۱:ملا

يفوعلاةيطعلبقنماهدورولةفيعضيهوسابعنباىلإةبوسنمىرخأةياور'*""يربطلادنعءاجو٠
.٠*۳۳ءافعضلاهدافحأو

ةفيعضيهو(كرشلادب(ملظلارريسفتاهيفوسابعنباىلإةبوسنم٠"ةياوريربطلادنعءاجو۰

حلاصنبهللادبعحلاصيبأو‹٩٢٠حلاصنبةيواعمو٩٩۱ةحلطيبانبيلعلبقنماهدورول

J۷ ينهجلا
ةياورلاكلتو.(كرشلارب(ةئيسلارريسفتاهيفوكةريرهيبأىلإةبوسنمةياور'*""يربطلادنعءاجو۰

.هیففلتخملا؛يلجبلاةعرزيبأنببويأنبىيحيلبقنماهدورولاركفسسؤوتال

لاق:يليقعلالاقو...ةقث:يرجالالاقو...سابهبسیل:نیعمنبانعيرودلالاق»:رجحنبالاق

.۱۰۳۹«حلاص:ةرملاقوفعض:نيعمنبانعيقربلالاقو.فيعصوه:نيعمنبا

طقفكرشلابانهةئيسلاصيصختاهيفسيلةريرهيبأىلإةبوسنملاةياورلاهذهف«لاحنمنكيامهمو

يذلاثيدحلاوهلوقلااذهديوييذلاو.ةملكلاهذهاهلمشتيتلايناعملادحأ(كرشلارنأىلإدشرتلب
القةيَسِبيدْبَعمهاذ:لجَوَرَعهللالاق»هللالوُسَرلاقلاق»:ةريرهيبأنعملسممامإلاهجرخأ
ةنّسحبمحافَاموتالمعنإلعاوبك موبافاهلمععنإ.ةَنسحاهوُتكاَفاهلَمْعيملفةَسحب

يفناسنإلااهفرتقيدقيتلابونذلانمهنودامينعتاهنكلوكرشلاينعت;الانهةئيسلاذإ٠٠٠٠««ارشع
.هنايح

o۲٢

١١١ نمهدورولكلذوهنعتشيالدهاجمىلإبوسنملاوكرشلابانهةنيسلاريسفتو
لبقتالنيذلاللاقاةقبطلانمضرجحنباهرکذدقو«؛سلدملاحينيبأنباةنعنعلبق

.مهتنعنع
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و:لاقو«تاقثلا»يفنابحنباهركذو»:بيذهتلابيذهتيفهنعلاق
نباعمسيم:ديعسنبیبحيلاق:ل۱xأدا:نابحءالاقزها.ر. وويآنبساقلابانکیفجيرجنيايظنحتيآنب:نابحنيهاجنسرسلحجيب

نع!يب٢٩٤۶٠سلدیناکنمیفيئاسنلاهرذو...عامسريغنمدهاجنعایور«لايفدهاجب

فعضلةميقهلسيلبّئاسلانبءاطعىلإبوستملا'*'؛دسضتلاو

.هرمعرخايفطلتخايذلا

*؛«فيعضلاندعلارمعنبصفحلبقنمهدورولفيعضةمركعىلإبوسنملا'“'ريسفتلاو
َ.'***ءاهوألابحاصيندعلانابُأنبمكحلاو

نعتبثيملطقفكرشلابةئيسلاريسفتهيفيذلاويعختلاميهاربإىلإبوسنملا'ريسفتلاو

دوجنلايبأنبامصاعلبقنمهدورولكلذوهيفةجحاللئاويبأىلإبوسنملا'اسقشتلاو

.٠٠ظفحلاءىيسلا

لبقنمهدورولكلذوهيفةجحال'““'يرصبلانسحلاو'""كاحضلاىلإبوسنملاريسضتلاو
.۶٠**دوادنبدينسبفورعملاتوادنبنیسحلا

۶۷٥٠ینامحاحوننبرباجلبقنمهدورولكلذوهنعحصيالبعكنبدمحمىلإبوسنملا'ريسفتلاو

.نيفيعضلا٠”*”يذبرلاةديبعنبىسومو

.فيعضلا٠*٠"ريشبنبديعسلبقنمهدورولهنعحصيالوفيعضةداتقىلإبوسنمل١ريسضتلاو

ةفيعضيهو(كرشلارب(ملظلارريسفتاهيفوةداتقىلإةبوسنمةياور٠*٠'يربطلادنعءاجو

.٦٠؟فيعضلاریشبنبدیعسلبقنماهدورول

.ةياورلايف**ديزنبافعضلةجحبسيلديزنباىلإبوسنملا'*"ريسفتلاو
اهيفو؛دوهةروسنم٠"ةيألاريسفتيف‹'٠٠*يربطلادنعديزنباىلإةبوسنمةياورتءاجو

.ديزنباببسبةفيعضيهو«(كرشلارب(ملظلا)ريسفت
.٠٠"ظفحاءيسلاىسيعيبأنبىسيعرفعجيبأببسبفيعضستأنيعيبرلاىلإبوستمااريسفتلاو

(ملظلا)و«‹ةئيطخلارو«‹ةئيسلا)ىنعمديدحتيفاهيلعدمتعاىتلاتاياورلايهمكلت
عيمجنالطبيو.ةيمالسإلاةمألاجاهنماهلطبأةفيعضتاياوريهوءطقف‹كرشلاربو(رفكلادب

ةركف›ىواهتتءطقفكرشلابورفكلابملظلاوةئيطخلاوةئيسلاصیصختتىفاهيلعدنتسايتلاتاياورلا

تائيسلاباحصأىلعتمكحيتلاىاعتهللاباتكلةنيبلاةرهاظلايناعملاولعتو«(رانلانمجورخلا

دوجومدعبواهيفدولخابورانلايفمههوجوبكب-مهتامملبقىلاعتهللاىلإاوبوتيملنإ-ملظلاواياطخلاو
.یلاعتهللانودنممهرصنييلو

بتكيفةرطسملالاوقألانمباوصلاوقحللقفاوملالوقلاتبثأيذلاهدحووهةيمالسإلاةمألاجهنمو

.نيملسملاءاملع

.(ملظلا)ةملكو(ةئيسلا)ةملكريسفتكمالسإللاءاملعلاوقأنم

ةدراولالاوقألاوتاياورلامييقتيفةقداصلاةيمالسإلاةمألاءاملعةوعدقبطننأمزاللامارتحالانمو

٥٤١ءاطعنعجیرجنباةياور
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بسح(ملظلا›ةملكلو(ةئيسلا ةملكلمهريسفتدنعةبئاصلامهلاوقأكلذكركذننأو«لئاوألابتكيف

.مهبتکنمةريثكعضاوميفهودروأام
ىتعمديدحتيفاهيلعدمتعأيتلا-تاياورلانأانفرعنيملسملاءاملعهيلإوعدييذلاجهنملاانقبطامنيحف

.نيبتامكمهسفنأءءاملعلااهيلعدنتسانإوةفيعضتاياور؛-طقفكرشلاب(ملظلارو(ةئيسلا)ةملك

نمفيعضلاوطقاسلانعهرکفدعبیوءةطقاستملاةيركفلاتاثوروملانمناسنإلادرجتيامنيحو
ىاعتهللانذإبلصیسهنإف«تاياورلانمحصاموىلاعتهللاتايآىلعادمتعمهاياضقسرديو«تاياورلا

-:ةيتالاروطسلايفءاملعلاسفننعهلقنتسامكفلكتريغنمقحلاىلإ-

يربطلامامإلالاوقأنم

oةيوقعلاهباجيإبهسفنلملاظوهف«ىلاعتهللانمابوقعلاهببجوتسيالعفلعافلككلذكو.(

۸..ىلاعتهللانماهل
ةبوتلاوةبانالالبقاهيلعتامفهيلعتعمشجا تيطحهبتطاحأووافلهبهلوقبييو۰

كىلوأفءةبوتلاوةبانإلالبقاهيلعتامفةمجًابونذفرتقاوهللابكرشأنم:اذإةيآلاليوأتف...اهنم
.۹٠٠٠«ادبأنودلخماهيفمهرانلاباحصأ

ذأامريغىلإنيدعتملانمانوكتفهبينعيهنإف ٌنيملاظلانماوكفل:هلوقليواتامأو»۰
یدعتنمجاهنمىلعامتنكةرجشلاهذهامتيرقنإامكنأكلذبىنعامئإو.هيفمهلحيبأومهل
.نيقتملايلوهللاو«ضعبءايلوأمهضعب;نيملاظلانأليمراحملحتساويرمأىصعويدودح

٠°"“«هعضومريغيفءيشلاعضوبرعلامالكيفملظلالسو
داخلإبهيفدريْنَمَول:هلوقبععلانأكلذوههةيصعملكعضوملااذهيفملظلابينعم...۰

؛كلذككلذناكاذإفومعیلعوهفتعالوريخيقملنودملطظبیسصخیملوم

ةمايقلامويهقذنهيفهللاىصعيف«ملظبليمينأبمارحلادجسملايفدرينمو::مالكلاليوأتف

.۱۶۷«هلعجومباذعنم

روشاعنبالاوقأنم#

ىلعتطغومهتائيستبلغيأ«رالاىفمُهُموُجُوْتَبكَفةََسلابجنَمَوِ»هلوقكلذكو»۰

تيبو.ءاقشلاومئارجلالهأنينمؤملانماوناكوأنينمؤمريغاوناكنأبتانيسللاوضحمتوأمهتانسح
.'°*؟«باقعلاتاكردوباوثلاتاجرديفةريثكفانصأنيتلاحلانيتاهلهُ

۳*۶«يصاعملاباكتراىلعًاضيأقلطأورفكلاوكرشلاىلعنآرقلايفهقالطإعاشسفنلاملظو»۰

ملظقالطإرهتشاو«ٌمئارشلاوةميلسلاسوفنلاهبىضرتالوهلعفقحياليذلاءيشلاوهملظلاو»٠
.۶۷٠*»ةيصعملاىلعورفكلاىلعنارقلايفسفنلا

نمنيملسملاريذحتىلإريشتيهفنينمؤمللنيذؤملانيكرشملانأشيفةدراوتناكنإوةيالاهذهو»+
ةهباشمنمءيشبنوذخأيكلذيفمهنألاهيلعهللاديعوبًافافختساتائيسلافارتقايفمهتهباشم

نيحديعولانعهضارعإلهنظينمةلزنملزنيهنكلوكلذنظيالنمواناكنإو«تالفنالانابسح
.١۷١٠ر)ةئيسلافرتقي

اتطابوًارهاظرئاغصلاىلعلاسرتسالامدعورئابكلانمتايهنملابانتجاورماوألالاثتمايهةيعرشلاىوقتلاو»۰

-'*۷"«ممللانودباقعلابماندمواهارالاقعهشاجرهاحللج

س
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ةيطعنبالاوقأنم
ةئيشملالهأنمهيلعىلاعتوكرابتهللامتحنمميصاعملاورفكلايهةيآلاهذهيفيتلا(ةئيسلارو»۰

.٠*۷۷«رانلالوخدب

.٠°*«...يصاعملاورفكلامعيةيآلاهذهيفءوسلاو»٠

هللادعوتناكملاةمرحمظعلفرئاغصلاىلإرفكلانميصاعملاعيمجعمجيملظلاوداحلالااذهو»

.٠*"«هيفةيئسلاةينىلعىاعت

هجوالفمهلحدميفتءاجامنإةظفللانأليلدبيصاعملاءاقتاوكرشلاءاقتايفةماعانهاوفا»2
ةمصعلاتسيلذإناطيشلانمفئاطهسيدقذئاعلايقتملافاضيأو«هدحوكرشلاءاقتاىلعاهرصقل
.٠”^*«مالسلامهيلعءايبنأللالإ

يصاعملاةئيسلثمو«رانلايفديلختلارفكلاةئيسلثمف«يصاعملاورفكلاانهاهتائيسلامعتو...»۰

.۲٠٠٠«یاعتوكرابتهللا"٠ةئيشمىلإفورصم
يدعسلاخيشلالاوقأنم

.٢۱۶۹۳ةئيسلكلمشي«سنجمساةَّسلابهاجنمو»+

سفنلاملظكلذكو...ةريبكلاوةريغصلايصاعملارئاسلمشيقالطإلادنعءوسلالمعنأملعاو»٠
.٠**«هنودامف؛كرشلاباهملظلمشيقالطأإلادنع

.٠٠**«رفكلانوداميفيصاعملا:يأتاسلَانولَمْعَيَنيذللةَبوَماتسول:انهلاقو»٥

oرئاغصو«رئابکوكرشنمتانسااولمَعَنيذلاَوِط(.

ریثكنبامامإلالاوقأنم#
دقوألةنسحالًائيسمهللايقلنميأهكراتلاىفمُهُهوُجُوْثِبكَفيسلباجنمو:ىلاعتهلوقو»+

.٠*«گنولَمْعتمسكاَمالإنورتله:ىلاعتلاقاذهلو«هبسحبلكهتانسحىلعهتائيستحجر

يناكوشلالاوقأنم#

نمبنذوأ«يصاعملانمةيصعملعفب#ُهَسْفَْملْظَيوألهبءوسييذلاحيبقلا:ءوسلابدارلاو)٥
.٨٠«هريغىلإىدعتتاليتلابونذلا

.٠*(ةيصعملابمهسفنأل4نيلْظلاَنمنوکانهدارملاو»°

.ايسلابدارملاو...ةوعدلالهأنميناثلاقيرفلااذه اَهلْثعةَيَسءاَرجتاسلااوُبَسكَنيذلاولل»°
هانممهلام...يصاعملانمةاصعلاهبسبلتياميهوءكّرشبتسيلىلاىصاعملاوأكرشلاامإ
4نممهلاما«هباذعوهللاطخسنمناكنمًانئاكدحأمهمصعيال:يأ4مصاَعنم

نمنسايفووتامدتامدنورسلنوكيامكمهمينمد قالطإو4نودلاهيفمهراتلاُبْحضألةميمذلا

۶۹۱٠«نیدحوماةاصعجورخ

يبطرقلالاوقأنم#

.۹۲١٠«ةيصعملكىلعقلطتةشحافلاو»°

:ةئيسلابدارملاو..
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کبربنكمكيلَعممالسلَقفاانتايابنوُنمويذلاءااذإَوط«ماعنألاو»ةيآلاهذهيفءءوسلا..0 22

؟مامالارحردوفاعاهدنتنمباقفلابوشكملمعنمةرف

.۱۶۹۳«هتیصعمنععزنییتحلهاجوهفهبریصعنملكف؛يصاعملاورفكلامعي٠

ىلعىلاعتهللادعوتناكملاةمرحمظعلف؛رئاغصلاىلإرفكلانميصاعملاعمجيملظلاوداحالااذهو»٠

ِ.٠*؟*«هيفةئيسلاةين

هېهللانمهلا...كرشلا:ليقو.يصاعللاولمعيأتايأوبَكيذلا::ىلاعتهلوق»٠
2..هنممهنعناميأ4مصاَعنمف.هللاباذعنميأ

دوعسلايبألاوقأنم

.٦۹١٠))ةريبكوأتناكةريغصةيصعملاءوسلابُدارملاو)»0

يروباسينلايمقلالاوقأنم

oةئيسلانوكوهورخآطرشاهيلإمضف«تربكوأترغصيصاعملاعيمجلوانتي4َةَيَسلهلوقو(

يلوتستوتاعاطلاطبحتةريبكلانأةهجنمو«تاعاطلارتستةريبكلاو...ةريبكلابصتخيلهبةطيحم

.۶۹۷٠«مهنعصالخلانمناسنإلانكمتيالثيحبناسنإلابودعلاةطاحإاهيلع

نزاخلالاوقأنم
اهنمبتيملاذإاهتبقاعءوسلاءوستيمسيصاعملاوبونذلاينعي¶َءوُسلاْنولَمْعَيَنيذللل»٠

24

يرابيزلاديعسرماعلاوقأنم#

)٠“:ءاسنلاةروس» اّميحَراَروُفَعهللادجيهللارفْعَعْسَيمُهسْفمليوأاوسلمعينَمَول»0

.**«كرشلانوداملكوةريغصلاوةريبكلالمشيءوسلاو
يسولألالاوقأنم#

وهولطابلاىلإقحانعليملاهانعملصاحنألماثآلارئاسلمشيفرهاظلاوهركذايداحالاريسفتو»ە
كلذيدارملا:ليقو«ديكأتللاذهىلعامهعمجوعمجدنعملظلابدارملااذكوماثألاعيمجيفققحم

خلاذرينمو:ىلاعتهلوقنعلئسهنأديمحنبدبعجرخأدقفءةكيلميبأنباهضتريلوكرشلا
اومعزفةفوكلالهأنمجالعأىلإةرصبلالهأنمجالعأءاجىتحبونذلااهنأكشنانكام:لاقف
.١٠٠٠«كرشلااهنأ

.١١٠٠«صيصختللىعادالهنألوةرفغملامومعلتناكةئيسيأ4تاسلااولمُعَنيِذَلاَول»۰

قيطتلاوةوعدلانيبيربطلامامإلالاوقأ

كوفهكليَحهبطاحةًَبسكنَمىلَبل:ىلاعتهلوقليربطلامامإلاريسفترقتامنيحو
ةيمالسإلاةمألاةتمسريذلالداعلانازيلاىلعهتاياورضرعنو4َنوُدلاَخاًهيفْمُهراتلاٌباحَصأ

مامإلاديقتمدعكردناننإف«هريسفتنمةديدععضاوميفهسفنيربطلامامإلاهبىدانيذلاوءاهسفنل

.ةمايقلاموينيملسملاةاصعريصمعوضومهتسارددنعهقيبطتىلإىعديذلاجهنملابيربطلا

هتئيطخهبتطاحأوءاهبسكنمنأهوانلجهللاركذيتلاةئيسلانإ:انلقامنإو(:يربطلامامإلالاق

ناكنإو«ضعبنودتائيسلاضعباهبهللاىنعامنإعضوملااذهيفاهيفنيدلخمللارانلالهانموهف
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رفكلالهألرانلايفدولخلاو«رانلايفدولخلاباهلهأىلعىضقهللانألءاماعةوالتلايفاهرهاظ

نأوءاهيفنودلخيالناميإلالهأنأبهييهللالوسرنعرابخألارهاظتلهبناميإلالهأنودهللاب
.۱۰بناميإلالهأنودللابرفكلالهألرانلاىفدولخلا

-:يتآلاظحالنانهيربطلامامإلااهرطسيتلالاوقألاهذهنم

دقلف«تاياورلامييقتجهنميلمعلاقيبطتلاهضراعيانهيربطلامامإلاهرطسيذلالوقلااذهءالوآ
ىلعةيركلاةيآلاىقبتتاذهبوءطقف(كرشلارب(ةئيسلا>ترسفيتلاتاياورلاعيمجفعضنيبت

.صیصختريغنماهرهاظ
-ديدشلافسألاعم-مهلتقارةمألاهذهنمريثكو»:ىلاعتهللاهظفحيليلخحلاخيشلاةحامسلاق
ًاليوأتةيديعولاتابألانولووياوذخافقتحبلا٠ةيدوهيلاراكفألانممهيلِإترسيتلاةديقعلاهذه
اورصحفءةيلجلاصوصتللةفلاخملامهتادقتعمعمقفتتىتحاهيناعمنوفرحيو«نيبلااهلولدمنعاديعب

:ىلاعتهلوقنأنمهومهوتامالإاهقالطإديقتةيعضووأةيعرشةنيرقيأنادقفعمكرشلايفانهةئيسلا

ا'«هنايبمكيتأيسامكهولاقامسکعةقيقحلاوهيلإاوبهذامىلعلديهكيِطَخهبتطاحأَو»

-ةفئازلاءافعضلالاوقأاهمامأترخبتيتلاوىلاعتهللاتايآاهبتعدصيتلاةقيقحلاهذهلهبنتدقو
هنمدجونع.اومَانيذَلاظرسفيامككلذنممعأوهاعيرسفيدقو...«:لاقثيحيسولألاةمالعلا
ريصاعألابلاغيفلبويلاسانلاىلعهبعصأامو-٠٠٠*يناثلاريسفتلاىلإو...اقلطماملظىمسيام
ءاضفالايفامملظهنمدجونملإةلمجايفليلالاحناكاذإو:اولاق«نيرسفلارثكأبهذريسفتنم

هتبحاصمىلعكلاهتيوليمالكملظلايفنيخسارلاىلإليينعيكنظامفرانلاسانلاساسملإ
عفانلابلجيفليخلاولجرلاضهنتسيو‹مهيلعرورسلالاخدإيفهبلاقوهبلقبعتيو‹مهتمدانمو

.ةينافلاايندلاةرهزنمهباوعتمامىلإهينيعديو.مهيغيفمهلةكراشملاومهيزبييزتلابجهتبيو؛مهيلإ

ةقيقحنعالفاغةينادلافوطقلانماوتوأاميمهطبغيو نأيغبنيو!كلانهاميهتنمنعًالهاذكلذةقيقح

طيخأين:نايفسللاقالجرنأيورامىلعًءاتبمهيلإنينكارلانمالاوملظنيذلانمكلذلثمدعي
٠`"«مهناوعأنمةربإلاكعيبييذلاومهنمتنأال:هللاقف‹؟مهناوعأنمدعألهفةملظلل

لإةوعدهلكوانهيسولألاهرطسيذلامالكلااذهلاهيبشًامالك٠٠:*يوسوربلايقحلاقدقو

مهناوعأونيلاظلانعرارفلا

نمةديدععضاوميفهبحرصيذلاهجهنمهرقيالانهيربطلامامإلاهركذيذلالوقلااذهوءايناث
-:لاقثیح«ريسشت

بجييذلاهجولانمهاوعدىلعناهربلافلكهرهاظيفسيلامليزنتلايفۀىعدانمف»٥
0:"«هلميلستلا

الوباتكصننمهيلعةلالدالليوأتلانمنطابىلإليزنتلارهاظةلاحإزئاجريغو»:ًاضيألاقو٠
0'"«هوجولاهذهضعينمةلالدالوةمألانمعامجإالوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلربخ

لوقاذهو...»:سابعنباىلإةبوسنمتءاجةياورلهركذمدعببسانيبميربطلامامإلالاقو0

.۱۳٠۱«...هدنسفعضلهرکذأنأتهرکهجونمسابعنبانعرکذی

ىلعاهقبطيمهنكلو«هريسفتيفاريثكترركتانهيربطلامامإلانعهانلقنيتلالاوقألاهذهف
هریسفتيفاندجودف«(رانلانمنيملسملاةاصعجورخةركفرلهتابثإدنعاهرطسيتلاتاياورلا
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موماكماركلاةباحصلانمهريغوسابعنباىلإوهييلوسرلاىلإةبوسنمدنسلاةفيعضتاياور

.ةنيبلاةرهاظلاىاعتهللاتايآصيصختيفاهبذخألبيربطلامامإلااهدري

نإمث«:لاقثيح«يبهذلانيسحدمحمروتكدلايربطلامامإلاريسفتىلعةظحالملاهذهكردأدقو

ديناسألابقعتيالبلغألامعألايفهنأالإءاهديناسأبتاياورلاركذهريسفتيفمزتلانإو«ريرجنبا
كلمحدقفكلدنسأنمنأ-ثيدحلالوصأيفررقموهامك-ىريناكهنأل«فيعضتالوحيحصتب

ءةدهعلانمجرخدقاذههلمعبوهف؛حرخجلاوأةلادعلانمهغلبمةفرعمودنسلالاجرنعثحبلا

«داتسالااجرنملدعينملدعيفريصبلادقانلافقومانايحأدنسلانمفقيريرجنيافكلذعمو

.۱٠۱«...اهبسانياع.اهيفهيأربحرصيوءاهتحصبقثياليتلاةياورلادريومهنمحرجينمحرجيو

نمسانلالاوقألعبتملادلقملاف؛باوصلانعثحابودلقمنيبهتايكولسوهدئاقعيفناسنإلا:اشلاش

ةايحلاوةديقعلانيدايميفاهلقبطملاوةلدألانعثحابلاامأو«نيهاربلانعلزعمبوهتباثليلدريغ
.رهاظلاقحابحاصوهف

اذهو(:هللانمىّدُهرعبوَعبانملَصَأْنمَوط:ىلاعتهلوقلهريسفتيفيزارلامامإلالاق٠
.١١٠٠»لالدتسالاوةجحلانمدبالهنأوديلقتلاداسفىلعلئالدلامظعأنم

ةداهشلانأىلعلديديقلااذهوَنوُملْعَيْمُمَو»::یلاعتلاقمث...»:اضيأيزارلامامإلالاقو۰

نأىلاعتهللانّيباولاقفءةتبلاعفنيالدلقملاناعإنأبنولئاقلاجتحاوءةتبلاديفتالطقفناسللاب
ملهيفهبحاصككشوليذلانيقيلانعةرابعملعلاوملعلااهعملصحاذإالإعفنتالةداهشلا

:۳٠۱...ةعيلاعشبالدلانامإنأتبثفليلدلادنعالإلصحيماذهوككشت

.١٠٠*«...ةلاقملاةحصبملعلامدععمينغيالديلقتلانأو...»:يبطرقلالاقو٠

يفرقوامنكلو«ينمتلابالو«يلحتلابسيلنيدنأيلاهذهيفىلا»:ريثكنبامامإلالاقو٠
هنا:لاقنملکالوهاوعددرجع.هللصحائیشیعدانملكسيلو«لامعألاهتقدصو«بولقلا
.٠٦۱*«ناهربهللانمهلنوکییتح؛كلذدرج.هلوقعمس«قحلاىلعوه

:لوقلاةصالخو

.منهجراننمنيملسملاةاصعجورخبتلاقيتلاتاياورلاعيمجفعضمالسإلاجهنمانلنيبدقل

.ةحضاوةجحنودبنيقيالوملعالهنإنيملسملاءاملعلاقو

ىلاعتهللاباتكيفهللصأاليذلاديلقتلانمبرضوهمنهجراننمنيملسملاةاصعجورخبلوقلاو
.هعهلوسرةنسيفالو

طقفرفكلاوكرشلاباهتصصخيتلاتاياورلاو«رابكلايصاعملالمشت(ةئيسلارنأانلنيبتدقلو
۱.ةفيعضتاياور

تائيسلابنيسبلتملاىلعو.لاوقألانمفيعضلاىلعينبملاديلقتلاكرتوةحيحصلاةلدألاعابتاانيلعف

.تانيبلاىلاعتهللاتايآهبتءاجيذلايهلإلامكحلالوزنلبقهللاىلإعوجرلاةمألاهذهدارفأنم
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_:ىلاعتهلوقريسفتیفلاوقأوتاياور

مامو*نيامَاَهْوَلصَي*ميحجيفلراَجُفلاإو*ميعتيقلرارنِ

كلَالْمْوَي*نيذلامويامكارداممث*نيامويامكارداَمَو*ياعاَهْنَع

  )۳۱رسالا4هدمرَْْلاَواًيَشسفنسَ
.ةغللابتكيفءاجامبسح4َراَجُفلاف:ةملكىنعم

عمج::راجُفلا...يصاعملايفتعب:اروجفوارجُفُرْجُفَيناسنإلارجُفو»::برعلاناسليفءاج

ترجفو.انز:اروجُفرجُفَيةأرملابلجرلاَرَجْفو...مراحملاويصاعملايفثعبُملاوهورجاف
ديربلبط:لجوزعهلوقو...رجفموقنمروجفوهةَرَجَفوراجُفموقنمجافلجرو..تنز:ةأرملا
هنأهانعم:ليقو«ةبوتلارخويوَبونذلارثكي:لاقيو؛بوتأفوسلوقييأ؛4ُهَماَمَأَرْجَفَيلناَسنإلا

بذاكلاو...ثعبلانمهماّدقام.رفكيل«ملعأهللاوزوجيو:لاق؛ةّيسلالامعألامدقيوةبوتلابفّوسي

.دصقلاوقدصلانعمهليملرافرفاكلاوجافبذكملاوجاف

«َبذكو؛َبذكوَقَسَف:َرْجُفو...ىنّرلاويصاعملايفتاعالا:ُرْجَفلاو»:طيحملاسوماقلايفءاجو

.۷٠٠٠«فلاخو«ىصعو

‹ىنَلاودمراحملاو(يصاعلايففثاعبنالاريفلمْعُتْسامثْيّشلاجَفلارلصأى»:سورعلاجاتيفءاجو

هبو«فلاخوىصَحءاروُجَفَرَجُفور..یفروخشاکربرکواهذاكنیکحیفمالکبوکزو

0كفلاحُيْنَمَوكيصُينم:لاقف«كُرجَفَيْنَمكرتنغلخنو»:ءاعدلايفمهلْوَقبلع

شحاوفلاباكتراويصاعملايفثاعبنإلا:وه-ةيبرعلاةغللابتكيفءاجامبسح-0

.ميلألاباذعلابةرخآلايفاهيلعهللادعوتيتلاماظعلا

نيذلاهدابعقوقحوهللاقوقحيفاورصقنيذلاَراَجُفلاإو»ا:هريسفتيفيدعسلاخيشلالاق

راديفو‹خزربلارادوءايندلاراديفميلأباذع:يأمیخىفلإلمهلامعأترجففمهبولقترجف

اَهْنَعمهاَمَول.لامعألاىلعءازجاموي:يأنيدلاميلباذعلادشأاهبنوبذعيوهاَهَْوَلُصَي».رارقلا
.۹۱۱«اهنمنوجرخیالاھلنومزالممهلب:يأههنييئاغب

.اهنعنوبيغيالرانيفباذعلابةعركلاتايآلاهذهيفمهيلعهللامكحدقفمهلامعأترجفنيذلالكف
.موقنودموققحيفتقٴوملاباذعلابمكحاهريغيفالوتايآلاهذهيفسيلو
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ةتباثةحيحصتاياورالوةيركلاتايآلااهبذهتملةيبهذمتاهجوتوءةضقانتمةرصاقةيلقعتاروصتالإ

.هعهللالوسرنع

هبءاجاعبتسانلاف؛هيفنوأهتابثإيفرشبلالوقعىلإدريالءاهنمجورخلاوأ«رانلايفدولخابمكحلاف

كلذونيعةفرطرانلانعنوبيغيالنيذلامهنأل«؛نوكرشملا:انهراجُفلاظبدارملاو»:روشاعنبالاق

راتلايفنودلخيالفنينموملاةاصعامأف.رفاكلاريغلرانلايفدولخلادقتعنالةنسلالهأنحنو«دولخلاوه
.٠٠٠٠«ناعيإلاةدئافتلطبلالإو

ةيملعلاهتناكع.قيليىوتسمىلإعضوملااذهدنعهحرطبيقترينأروشاعنباةمالعلانمىنمتنانك

.نيملسملادئاقعاهيلعرقتستدىتلاتاروصتلا

ةرتاوتمةنساهبتاتمونآرقلااهتمراكفأعمقفاوتلتايألايناعللمحوهافانهررشاعنيااقامو

اهللصأاليتلاىواعدلاترثكنإوءَ ىفطصلملانع

.؟طقفكرشلالهألَعراَجُتْللىنعمهلمحيفروشاعنياليلدوهامف

سانلاراكفألعجينأال«ميركلانآرقلاهبحرصامعيذخألاىلإراكفألاهيجوتروشاعنباىلعناكف

.ىلاعتهللاماكحألةصصخم

تيديددشاو...«:هلوقبيناكوشلاةمالعلااهرصتخايتلاريسفتلالوصأقيبطتروشاعنباىلعناكو
نعريسفتلاكءاجنإفللاهفصوامكٌيبرعنآرقوهفءةيبرعلاةغللاهيضتقتامىلعهللاباتكريسفتيف
نعهاجامكلذكو«لقعمرهتلطبللرهتءاجاذإوريغىلإتفلتالفمسوهيلعهللاىلصلللوسر
تاحالطصالابملعلاةيبرعلاةغللاىلإعمجنموةغللالهأنمو«برعلاةلمجنممهنإفمّةباحصلا

يباحصلاهركذامىلإمضتنأكيلعف«برعلاةغليفهبهورسفامعسوأظفللاىنعمناكاذإنكلوءةيعرشلا

ىلإكدشريامريسفتلااذهةبطخيفانركذدقوءاهبعفتتةيلكهذهذخفءاهرارسأوبرعلاةغلهيضتقتام
.۱۱اذه

باذعلابلاقنمعيمجدنعقيبطتلانمًاظحاهلدجتمليناكوشلاةمالعلااهرطسيتلاتاملكلاهذهف
.تقّوملا

مهيلعوءاهدضبنآرقلاءاجىتلاسانلالاوقأىلإنوكرلامدعةمألاهذهلبستنانمم(راجفلا)ىلعف
.هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلازيزعلاهباتكيفىلاعتهللاهلاقاميذخألا
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رجفنملمزالملاتباثلادلاخلاديدشلاباذعلابديعولااهيفةعيركةينآرقتايآلصفلااذهيفركذدقل
.ىلاعتهللاىصعو

ةعافشلاةركفباحصأاهرهاظبذخأيمنرئابكلاباحصأديعويفةحضاولاةينارقلاتايآلاتالالدو

.بئاصلاةمألاجهنماهلطبأةفيعضتاياورباهيناعمدييقتباوماقدقف«رئابكلالهأل

ىلعهيلإاوبهذامحيجرتيفارودرئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلادنعةيبهذملاتاهجوتلاتبعلدقلو
.ةحيحصلاةيوبنلاثيداحألاوةعركلاةينآرقلاتايآلاتالولدمباسح

ةيوبنلاةنسلارهاظوميركلانارقلارهاظفلاخاملكدريتاياورلامييقتيفعبتملايمالسإلاجهنملاو

.مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلع

ةقرعملإيعسلامم-مكةباحصلانمةمألاهذهفلسلإةيوسلاودلعالوسراةبوسلا

1فقايسلابسحباهلامعتساواهتالولدموبرعلاةغلنمظافلألاتادرفم(يناعم

لديامهلوسروهللامالكنمنيبتيملنإ«هبهذمقفوىلعهلوسروهللامالكلمحينأدحألسيلو»

هلوسروهللالوقسيلءََعهلوسروىلاعتهللالوقلةعباتءاملعلالاوقأفالإو«هلوسروهللدارمىلع
.٢۳٠٠مهلاوقألاعبات

لاوقألاو.ىاعتهللابنجيفناسنإلااهبكتريةيصعملك|مشي(ملظلادو(ةئيطخارو(ةئيسلا)ىنعمو

تاياورولاوقأيهطقف(رفكلارو(كرشلارب(ةئيطخلارو(ملظلارو‹ةئيسلا»)ترسفيتلاتاياورلاو
.ةيمالسإلاةمألاجاهنماهطقسأةفيعض

(ةئيسلا›ىنعمنأةرابعحضوأباوحرصمهتاسارديفبئاصلاجاهنملااوقبطامنيحنيملسملاءاملعو

.يصاعملاعيمجلمشي(ملظلارو(ةئيطخلاو
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ثحبلاةمئاخ

لوحلاوقأنمهضرعمتامو«ةيمالسإلاةمألاجهانمقيبطتىلإةوعدلارصتخنثحبلااذهةمئاخيف٠
-:ةيئآلاطاقنلايفةيضاملالوصفلايفةعافشلاتاياور

لانتالمألاف.ةقحاللاوةقباسلاألالاوحأاهبساقتاطسوةمأىلاعتهللااهلعجةعيركلاةمألاهذه٠
.ميقوئدابمنممالسإلاةمأهيلإتعداممرفاوظحاهلناكاذإالإاهتاراضح

لابانكيفءاجدققمالالكايندلاوةرخألانعةميقتسللاهترظنواهتداعبةمألاهذهتقيسدق۰
ىلاعتهللادودحیدعتوهنإاريصنالويلوهلدجينلوهلمعياميذخاؤمءرملانأحضاونايبىلاعت

لَمْعَينَمباتكلالأيناَمأالووْمكَناَمَأِبسيلل:ةمألاهذهدارفًأابطاخمهباتكمكحميفهللالاقدقف
.4اريصتالويلوهللانوُدنمهَلذِيالوهبرخياوس

انآرقنوكينأهيلعبجودوجولااذهيفملسملاناسنإلااهلمحتييتلاىمظعلاةيلوؤسملاببسبو۰

ةبوتلاباوبأاعراقوءايندلاهذهيفىعسيوهويورخألاهريصمًامئاداركاذ«ضرألاهجوىلعيشهي
.يناسنإلافعضلاتاظحلنمةظحليفناطيشلاهغرناماذإهللاىلإعوجرلاوةبانإلاو

S>نلصاخمکحكانهنوكينلفءايندلاهذهيفرشبلاراكفأددعتلريغتيالةرخآلايفىلاعتهللامك

مويىتُأنلةعافشلامدعبلاقنلرخآصاخمكحكانهنوكينلو‹ئابكلالهألةعافشلابلاق
ءةمايقلامويعيمجلاىلعقبطيفوسيهلإالانوناقلاف.ىلاعتهللابذايعلاورانلاهلخدتبونذبةمايقلا

رداصمىلإعوجرلاالإرشبلاىلعامف.حوصتلاةبوتلاوحلاصلالمعلاوقداصلاناعإالاوهرايعملاف

.اهلاوحأوةرخأآلانعاهنمحيحصلاروصتلاذخألئطختاليتلاةيمالسإلاةديقعلا

باسحلادعبوروبقلانمجورخلادعبنيقيرطىلإمسقنيةرخألاىلإهروبعيفناسنإلاقيرطو٠
-:يورخألا

.مهجهنىلعراسنملكولسرلاوءايبنألااهكلسيسوءةدلاخلاةمئادلاةنجلاىلإقيرط

لخديبونذبةمايقلامويءاجوىلاعتهللادودحىدعتنملكاهكلسيسوءةدلاخلامنهجرانىلإقيرطو
.ميححجاباوبأنماهببسي

نوجرخيساهيفاولخداذإومنهجراننولخديالدقنيملسملانمرئابكلاباحصأنمنأبلوقلاو٠
نعةتباثةحيحصةياوريفتأيملو«ىلاعتهللابانكيفتايمللوقوه«تقولانمنيحدعباهنم

طاسوأيفرئابكلالهألةعافشللتجوريتلاتاياورلالكوملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسر
.اهبلفحيملولداعلايوقلامالسإلاجهنماهدرنيملسللا

ةحيحصلاثيداحألاومركلانآرقلارهاظاولوأةمايقلامويرئابكلالهألةعافشلاباولاقنيذلاو٠
.ةيلقعتاروصتوةفيعضتاياورب

ءةينارقتايااهنألةيوقةيلجةحضاواهتالالدرانلايفرئابكلاباحصأدولخبتقطنيلةلدألاو٠
ماهرقيةحيحصثيداحأو .تایاورامقتيفةمالاجهنم

لالنعهنومآنمناامفماويرللعحصلناويحولىلعاسلاىم
العفعجارتوأوكلتنودبنيعرسميبلننأانيلعبجوةحيحصلاةنسلالالخنم-ةعٹ4-هلوسرو
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ىلعنومكحيوترادثيحصوصتنلاعمنورودي-هللامهمحر-فلسلاناكاذلو...اكرتو
نولئاقلااهقبطيمانهاهيلإريشأيتلائدابملاهذهف.٠٠"*»رثألاىلعناكامقيرطلاىلعهنأبلجرلا
باحصألةعافشلامدعباولاقنيذلاو«ثحبلااذهلوصفيفانلنيبتامكرئابكلالهألةعافشلاب
.مهتاباتكومهتاسارديفسسألاهذهباوذخأدقةمايقلامويبونذلا

‹نارقلاصوصنلةضراعمرانلانمجورخلاتاياور»نأمالسإلاجهنمىلعضرعلادعبنيبتدقلو٠
امىلإالنآرقلاعمقفتاامىلإةلاحلاهذهلثميفريصملانيعتيوءاهعمةقفتماهيفدولخلاتاياورو

.۲۶٠٠ررهفلاخ

جهتماباوديقتيمرئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلانأةمألاجاهنمىلعتاياورلاضرعدعبنييتدقلو۰
امنم»ا:هلوقبمهدحأهفصويذلا هيلعيذلاوًاطخلاوفارحتنالانمميلسلاحيحصلاريسفتلاجهنم

يسقياهيلعدامتعالامدعوةعوضوللوةفيعضلاثيداحألاحرطهللامهمحرحلاصلافلسلا

فعضلاوكشلاىلإامهأشنموامهلصأدوعيعوضوملاو«فيعضلاثيدحلاو...لجوزعهللامالك

الفنيدلارداصملوأنمهنألوميركلانآرقلاريسفتيفامهبذخألازوجيالفبذكلاولهجلاو

هبذکملعیعوضومثيدحىلعینينأنعًالضفتباثريغفیعضثیدحىلعنيدلاساسأعضوي

.٠٠«هءارتفاو

باكترابرشلاىلإةمألاهذهدارفأرجرئابكلالهألةعافشلاورانلانمجورخلاةركفنأشنمو٠

تازارفإنمالإنيملسملاطاسوأيفبدييذلاطاطحتالااذهامو«للاعتهللااهمرحيتلاشحاوفلا

هشيعتيذلاعايضلاوطاطحنالابابسأوللخلانعنولءاستينيذلاو.ًاشنملاةيدوهيلاةركفلاهذه

عفشيسنيذلاةاصعلاف»:رشتنملالوقلاوهاهلكدسافملاهذهءاروببسلانأكاردإلامهيلعمويلاانتمأ

ءانزلاولتقلاكبونذلارابكباحصأمه«رانلانممهجرخيوملسوهلآوهيلعىاعتهللاىلصمهيف
مكحلاوفذقلاورحسلاوءةئايدلاوءابرلابلماعتلاو؛ميتيلالاملكأوءةقرسلاو«برشلاوءطاوللاو

لاثمأو؛سكللاو‹ةفارعلاوةناهكلاو‹ةميمنلاوءةيغلاو؛ملسملانارجهو؛بذكلاوفسالزنأامريغب

هلاوهيلعىلاعتهللاىلصانيبنةعافشبراتلانمنوجرخلمهكلذباحصأتةميظعلاتاروذاقلاهذه

2نمهریغوملسو
مدعىلإةفاكنيملسملاةوعدوةلطابلالاوقألاهذهةبراحمةرهاطلاةمألاهذهانيحلصلملاىلعف

.مالسإلانازيميفاهللصأاليتلاةبذاكلاةعافشلاينامأبقلعتلا

.!؟بوعشلاومألاودارفألامدهتيتلابونذلاهذهعمحالصإلانوكيفيیکف

نأ-قيبطتلاقحاهباحصأاهقبطاذإ-رانلايفةريبكلابونذلاباحصأدولخةديقعنأشنمو۰
‹«بونذلاسندنمارهاطانايكهنمعنصتنأو«تاعاطلارونىلإيصاعملاتاملظنماهدقتعمجرخت

ةنسنمةحيحصتاياوروىاعتهللاباتكنمتانيبتايآاهردصمنأل‹ىلاعتهللادودحدنعافاقوو

.ٍةلَيىفطصلا
حلاصلافلسلاهبتكاعحدمتلاولوقلادنعفقتالانتلاسرنإةيمالسإلاةمألاهذهدارفأللوقأًاريخأو

.قيبطتلاوميلعتلاوملعلابانيلعلب
.هتاكربوىلاعتهللاةمحرومكيلعمالسلاو«نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو
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سشماوهلا

ليصأتيفلاحجبلقعللسيلهنالو؛عرشللعبتلقعلانألءةيلقعلاةلدألاةشقانمثخبلااذهلمشيالاذهل

.ضعبياهضعبمولعلاطبرلالخنمصوصنلامهفهلامنكلو«بيغلارومأ
اهييترتومولعلاليصأتيفمالسإلاءاملعاهبماقيتلادوهجللهنايبيفريشبلادمحأماصعروتكدلالاق

اهيترتو‹لالدتسالاجهانموكلاسملاهوجولفشكلاو«ماتلارارقتسالادعبرقتسيتاحلطصلملانأشو»
تاغايصيفهيلعلوعييذلاراسملاو«هيلإمكتحييذلارايعملالثمت«ةمكحملوصأوءةطبضنمدعاوققفو
(٥ص«ثيدحلالهأدنعدقنلاجهنملوصأ)«ملاعملاةحضاوتامسقلاةنيبءةلالدلاةددحم

۷٠ص«ثيدحلالهأدنعدقنلاجهنملوصأ

۷ص«ثيدحلالهأدنعدقنلاجهنملوصأ

٢۲ص«يوبنلاثيدحلامهفيفطباوضوٌةءارق

٦٠٦ص«راتلانمرارفلا

.٢٢٥ص/١٠ج«يبلاعثلاريسفت

.ءاسنلاةروسنم۸٤ةيالاريسفتنم«٤٤٤ص؛ءةيطعنباريسفت
اهركذتنلو‹لئاسملاتامظعمنمةلأسلملاهذهنأملعاو»:يزارلالاق.۱۳۹ص/٣۳ج«يزارلاريسفت

))..رئابكلاباحصأديعويفةلبقلالهأفلتخا:لوقنفانھھ

:امهناعونًاضيأمالسإلاءاملعنيباهيففلتخملاةعافشلاو»:يبيهولاملسمروتكدلالاق
.اهولخديالنأمهلهيعفشيفمهبونذبرانلااوبجوتسانيدحوملاةاصعنمموقلةعافشلاأ
دنعيدقعلاركفلا).«اهنماوجرخينأٍََِيدمحمةمأنمديحوتلالهأنماهلخدنميفةعافشلا.ب
(۳۲۷ص«ةيضابإلا

۹۷٩-۸ص/١ج«يغارملاريسفت

4٦ص«بوعشلاومئألامدهيفبونذلارثأ

۲۳ص«بوعشلاومألامدهيفبونذلارثأ

٢۲ص«بوعشلاوألامدهيفبونذلارثأ

٢۲ص«بوعشلاوممألامدهيفبونذلارثأ

۷٦٠ص/۳ج«يبطرقلاريسفت
١٤۱ص/۱ج؛لامآلاجراعم

.اهاوسامءاغلإوفيلأتلاباهدامتعايغبنييتلادصاقملايفلصف‹ء١۷۳ص«نودلخنباةمدقم

.نيففطملاةروسنم٢ةيآلاريسفتنم‹٢٤۸۷ص«؛يدعسلاريسفت

۳٢۳-۱٦۲ص/١جءناطيشلادئاصمنمنافهللاةئاغإ
.ماعنألاةروسنم۳۹٠ةيألاريسفتنم١٠ص/۷ج«يبطرقلاريسفت
يفرئابكلاباحصأريصمىفةيضابإلالوقىلإراشأنأدعببوقعيدمحمدومحرهاطروتكدلالاق
نميراعلابصعتلااذهبمهلاومأوهمءامدنوحييتسيومالسإلالهأنورفكياوحارو...»:ةرخالا
.(١١٦ص/٢۲ج‹ريسفتلايفاطخلابابسأ).«ناهربلاوةجحلا

نورقلاذنممهكلسموءةيضابإلابتكو.ليكولامعن;وهللاانبسحف‹ةيضابإلاىلعبذكاذه,الوأ

.ءارتفالاوناتهبلااذهداسفىلعليلدريخنآلاىلإمالسإلاخيراتنمىلوألا
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‹نيملسملاىلعبذكلانعاهيدقتعملةعدارلايهرانلايفدولخلاةديقعنأملعينأروتكدلاىلعءًايناث

.مهلاومأةحابتسانعمهلةعدالاو؛نيملسملاءامدكفسنعمهلةعدارلاو

ةرقبلاةروسنم۸ةيآلاريسفتنم۲۷۹-٢۲۸۰ص/١ج«روشاعنباريسفت

    ۷۱ص/١ج‹يناكوشلاريسفت
س

س

ی

ی

c
e
o

an
di

۱٥۱-۲٥۳ص/٤ج«روشاعنیاریسفت

۹٥١٠ص/٥ج«يبطرقلاريسفت

١٥١٠ص/٥ج«يبطرقلاريسفت

هركذلوقلااذهوحنو.١۲٠ص/٠جءيربطلامامإلاريسفتنمًالقن١٠٠٠ص/٥ج«يبطرقلاريسفت
.(۳۰۸ص۲جریثکنباريسفت)ريثكنياو‹((١۰٦۷ص/٠١جيناكوشلاريسفت)يناكوشلا
۹٥١٠ص/٥ج«يبطرقلاريسفت

١٥١٠ص/٥ج«يبطرقلاريسفت

١٥۱ص/٤ج«روشاعنباریسفت
۸٦۲ص/١ج؛يربطلاريسفت

.ةرقبلاةروسنم٢٤٠۲ةيآلاريسفتنم«٣ص/٣۲ج«يربطلاريسفت
۲٥۲-۷٥۸ص/١ج«يبطرقلاريسفت

١١٠ص/١١ج«يبطرقلاريسفت
٦٦ص/٣۳ج«يزارلاريسفت

٢٦۲ص/١ج«يربطلاريسفت

٦٠صا٥چ‹يبطرقلاریسفت

۸۳٥ص/٥ج۰۳۱۳ص/۲ج۸٦۲٤ص/۲ج؛ریثکنباریسفت

۷٤ص/١ج؛يفسنلاريسفت
ریسفتنم۱۱ص١جو.ءايبنألاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم٦٥٥ص/٣۲ج‹يناكوشلاريسفت

.ءاسنلاةروسنم۸٤ةيآلا

١۱۳ص/۳۲جء۲٦ص/۳ج«يزارلاريسفت

۹٦٥ص/٤جو۳۰۲٤ص/۲جرولاردلا

٢٤۲ص/۹ج٢٤۳ص/۷ج۱۹۲4ص/ەچئ١٤٠ص/٥چ۱۲۷4ص/١۱ج‹نايبلاحورريسفت

اعترئوتدقامکاتامیامو.VVVE.یراتفای

«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش)»:حيحصلات67هللایةعافشلاثيداحأ ادحليفملسوهيلعىلصهلوقلثمِ
ةعافشلاترتخافةعافشلانيبو؛ةنلايتمأفصنلخدينأنيبتريخ»:ملسوهيلعهللاىلصهلوقو
وېدتالاقو.«نيئاطخلانيثولتلانينخمللاهنكلو.ال؟نيقتمللاهنورتأ؛رثكأومعأاهنأل

جرخيمن«رانلالخديدقرئابكهلونا الانمء=هعميذلالجرلاف»:(ىافلاVKا
/نمرک ومحم)«ىتمأنرمئاراسرا(یواعومج
)(يتمنمرئابكلالهأليتعافش»:يلاقامك؛كللذريغبامإوهعيبللاةعافشبامإ:اهنم

ومحب

ع

ADEA) eADIEDERYI RAMn
70و

e ۰ CAY e AVN A A
.ر ای 0eDEAR

Ww 0
<Y40

e

EERE

  



NASDنل 2 نش: eنحرNALD SL

7٦

 

.o۳

٤.

٥.

٦.

.o۷

0۸.

-

٠1.

۱١.

.1آ

. ۳

٤.

 

] 92 7 raA aA ِa rax2 o7 i7 ۹

°5۹, Va o, AE0 71 [ 7 LAA ۸ 7ِ 2 9. VPA ۰ ا A .

Bi ICDCRiCriCrye CsasCryUCir

(٢٠٦۳ص/۷ج«ىواتفلا

۷۱ص/۱۳ج؛دواديبآننسىلعميقلانباةيشاح

,Yoص/۳٠ج«يرابلاحتف

۲۷٠ص/۷ج«يذمرتلا نىسحرشيذوحألاةفحت
۷-۱٢۷۲ص۱۳ج

«دواديباننسحرشدوبعملانوع

۲۷۰ص/١٠ج«حيتافملاةاقرم

يبنلکلنإ)و(يتمأنمرئابكلالهألةمايقلاموييتعافشنإ):يرديحلااهركذيتلاتاياورلانم
المهنمتامنمةلئانيهويتمالةعافشيتوعدتابتخاينإوهتوعديبنلکاجةفةباجتمةوعد

۱€(۱۳۳ص«ءةعافشلا)(ائيشهللايكرشي

هذهنإف»:انهمكاحلاهللادبعوبألاقو.١/۱۳۹حء٢٠:ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسللا
قداتقنعظفللااذهبدهاشهلو.رئابكلاورئاغصلالهألةعافشلانيبةقرفملاةعدتبملاعمقاهيفةعافشلا

.«ينادحلارياجنبثعشأو

ءاهتحصبمكاحلامكحمغرىلعةفيعضاهدجيرئابكلالهألةعافشلاعوضوميفمكاحاتاياورلعبتتما

ءدعبلاةياغيفوهو»:مكاحلااهححصىرخأةياورلهركذدنعلاقثيحيسولألاةقيقحلاهذهركذدقو

.(ةرقبلاةروسنم١۹٠ةيآلامسفنةتنم٤۷٤ص/١٠ج«يسولألا

نع«قاَرَرلاُدْبَعانثدحءيرنَعلاسابعاانئَدَح:يذمرتلالاق۷۹٠صء٥٤٠١:ةياورلا«يذمرتلاننس
.يتمنمرئاَبكلالهاليتَافْش»:هّللالوُسَرلاق:لاق«سنأنع«تباثنعرَمْعَم

١١ص/۱۲ج«١٤١١٠:ةياورلا«ىربكلايقهيبلاننس

۳۸۷ص/٤١۱ج«٢٤٤٤٦:ةياورلا؛نابحنياحيحص
٠۲۲۱-۹٠۲ص/١٠ج‹٦۷۱۲:ت«بیذهتلابيذهت

دبعوبأانُثةديبعوبأانتنوعنبهللادبعانئدح»٩٠1ص/۲ج١١٠٠٠:ةياورلا«ثراحلادنسم
لهليتعافش):ه٤هللالوسرلاق:لاقهنعیلاعتهللايضركلامنبسنأنعيشاقرلاديزينعهللا
.(يتمأنمرئابكلا

1£۸١:ةياورلاو«٢٠٠٤:ةياورلاىلعييبأدنسم
۳۲۰ص/۲ج‹١۷۷۱۱:ت«بیذهتلابيرقت

لهأليتعافش:هَهللالوسر:لاق:لاقسنأنعتباثان:لاقهللاديبعنبدمحمان:لاقيمدقللاركب

سنأنعاتياثعمسيرصعلاهللاديبعنبدمحم»:يراخبلامامإلالاقء١٠۷٠ص/١ج«ريبكلاخيراتلا

مامإلاهركذيذلالوقلااذهيفو.«يمدقملادمحمهنمعمس(رئابكلالهأليتعافش)هعيبنلانع

هللادیبعنبتباثنبدمحمانئدحيمدقملاركبيبأنبدمحمانئدح».۳۲۸۷:ةياورلاىلعييبأدنسم

«...يهللالوسرلاقسنأنعتباثانثدحيرصعلا
ديبعهيبأمسانأرهاظلاو»:رجحنباهلاقامو.٢٢٤۲-٢٢٤۲ص/٥ج٩٤۷:ت«نازيملاناسل
.(يرصعلاهللادبعنبدمحم»:ةمجرتلايفهمساءاجذإ««ارغصمهللا

۲۱۷ص/۷جء٢٠٠٠:ت‹لیدعتلاوحرجلا
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نعنامثعوبأمكحلاانثدحلاقدوادوبأانثدح.٦۸٤ص/۲ج۷٠٠٠٠:ةياورلا«يسلايطلادنسم
.«يتمأنمرئابكلالهألةعافشلا»:لاقهيييبنلانعسنأنعتباث

۲۳۲ص/١ج٤٤٤١:ت«بیذهتلابيرقت

۳۹۱ص/۲ج۰٥٥٠٠:ت«بیذهتلابيذهت

ذاشمحنبيلعانثدح»:مكاحلالاق.١١٤٠ص/١جء٠۲:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسللا
رمعنيليلخلاانتءالاقيطافسألالضفلانبسابعلاوزوجملازيزعلادبعنبلهسنبنسحلاانت؛لدعلا

:لاقتكلامنبسنانع«ةداتقنعءةبورعيبأنبديعسنعحبألاديعسنبرمعاث‹ميهاربإنب

هذهنإفحبألاديعسنبدامحنبرمعبناجبف.««يتّمَأْنمرئابكلالهألةعافشلا»:هللالوسرلاق
سلدملاةداتققيرطنمكلذكوهيفملكتدقيذلاةبورعيبأنبديعسقيرطنمكلذكتءاجةياورلا
.انهنعنعدقو

ءنازیلاناسل)«دیعسنبدامحنبرمعوهاذه(يرصبلا)ديعسنبرمعو»:رجحنبالاق
نب»حيحصلاو«دعسنيدامحنبرمع»لصألايف.(٥٥۲-٢٤٥۳ص/٤ج۰۷۸/۱۷۲۷ت
.((ذیعس

٥٤۳ص/٤ج۹/۱۹۸٤۰٠:ت«نازیلاناسل

٤٠٤٤:ةياورلا«ىلعييبأدنسم

۲۳۷:ةياورلاباهشلادنسم

١٠٠ص/۷ج«ريبكلاخيراتلا

۱۷۷-۱۷۸ص/١۱ج‹۷٥۸۷:ت«بیذهتلابيذهت

۳۳۰-۳۳۱ص/۳ج؛٤۲۱۷:ت؛بیذهتلابيذهت

٤٢٤٢٤۷ص«٩٤٤٤:ةياورلا«دواديبأننس

١١٤۱ص١ج٠:ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسلملا

٤٢٠۲ص/٥٠ج«٤۲۱۲۳:ةياورلا«ىربكلايقهيبلانتس

۳۰٩ص‹١١۱۳۲:ةياورلادمحأمامإلادنسم

٦۲۳:ةياورلا«باهشلادنسم

١٦۲٠ص۲ج:ةياورلاريبكلاخيراتلا

٦٢۲ص/١۱ج«يرابلاحتف

۱٢۳۲ص/٠۲ج«يراقلاةدمع

 

۳۰۹ص/١۱ج۱۱۷۰:ت«لادتعالانازيم

ء٢٤٠1٦٥:ت«نازيلاناسل)يفحضوموهامك»يقرعلا»باوصلاو»يقرلا»ةياورلادنسيفءاج

(۱۸۹صا٤ج
‹يقرلاناورمنبةورعانت«يرصلملاةفرعنبريخانثدح)»:ةياورلادنس.٩٤۷:ةياورلاريبكلامجعملا
.سنأنع«لوحألامصاعنع«كرابملانياانت

١۱۷ص/٠١جء۹٤:ةياورلاريغصلامجعملا

نبحونملسموياينئدح«:نايحنبالاق.۹٥۱ص/۲ج‹۸۸۲۳:ةياورلا؛ناهفصأبنيثدحملاتاقبط
ءلوحألامصاعنع«كرابملانياانث:لاق«يقرعلاةورعاث:لاق؛ىلعالادبعنبسنوياث:لاق«روصنم
.«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش»:هيهللالوسرلاق:لاق«كلامنبسنأنع
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۱۸۹-۱۹۰ص/١٤ج٤۰٦٥:ت«نازیلاناسل

وباادبنبعرومانثدح...(:ةياورلادنس.۳۹۳ص/1ج۷:ةياورلاطسوألامجمل

(O ..

۳۸۷ص/۲جء۷۳٠٠:ةياورلاريغصلامجعلا

۷۷٥ص/۲ج٩٤٤۳:ت«نازیلاناسل

١٤١٠١ص/١جء۱۲۳ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسللا

٦۳۸ص/٤۱١جء٤٤٤٦:ةياورلا«؛نابحنباحيحص

۳۷-۳۸ص/۸ج٢۳٥٥:ت«بیذهتلابيذهت

۳۰۸-۳۰۹ص/۳جء٤۲۱۳:ت«بیذهتلابيذهت

£١١ص/۲ج‹٤٤٤۳:ةياورلانيحيحصلاىلعكردتسللا

۸۹٢۲ص/۲ج‹٤۸٤۷:ت«بیذهتلابيرقت

«انتدحاذإفاذإفسيلدتلاريثك»:لصألاىف

1۷صشاھج۳۷۱:ت«نيكورلاوءافعضلاباك

ررساكياعنعهينعدتونرفقنعدمتمهراتلشنديلولانند

.«يَمُأنمرئاَبُكْلالهلةةَماَيقلامويبيتعافشنإ:لوقَيهللا

دوادوُباربحراشَبنبدمحمانثدح»:يذمرتلالاق٩۷٥4ص.ةياورلا‹يذمرتلاننس

لوُسَرلاق;لاقادْبَعنبریاجنعبيبانعدمتنبِرَقْعَجنعءِنَِبلاتياثنبدمحمنعيسلط

:هللا لهانمنكيمنمدم:رباجيللاقف:ّيلَعنبدمحملاق.«يتمآأنمرئابكلالاليتعافَّش»:ء

ثیدحنمُبرغتسُيهولااذُهنمبيرغنسحٌتيدحاذه:ىّسيعوبالاقةَعاَعَشلَوهلاَمَفرئابكلا

.(دمحمنبرفعج

١١١ص/١۱جء۳۲:ةياورلا‹؛نيحيحصلاىلعكردتسلا
۳۱۳ص/۲ج‹١١١٠:ةياورلا؛يسلايطلادنسم

۹۰صاج:oV۸oت‹«بيذهتلابيرقتر

نبنمحرلادبعوحلاصنبنامثعنبىبحيانثدح»:ةياورلاصن.٤١٤٠٠:ةياورلاريبكلامجعللا
نجيرجنيايتذحياعتصلامحرابنبيسوملاحرانرطليااايبلةا

دعةعافشبةانولخدپفارعألا

.۹٠۳ص/٣۳ج١۷۱٤:ةياورلاطسوألامجعملا

٥٩ص۸۳۴:ت«سيلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت
۱۷۷-۱۸۰ص/۷ج٤٥٠٤:ت«بیذهتلابيذهت

٢٤۳۰ص٤ج«يربطلاريسفت

۲۳۳ص/۲ج«روثنملاردلا

.ءاسنلاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم١١۷ص/١ج«يناكوشلاريسفت
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٢٤۳۸ص/١ج«؛يزوخجلانياريسفت
٢۲۸ص/۷جء٦٤٩٤:ت«بیذهتلابيذهت

١۱۹ص/۲ج؛٦۷۸٦:ت«بیذهتلابيرقت

١7ص/١جء۳۳۹۹:ت«بیذهتلابيرقتد

.يلعنبدَّمُحءالعلاوبأيضاقلاويرُهَزألااَنَرَبْحَأ»:يدادغبلالاق.٣٤٤ص١ج‹دادغبخیرات

قيرنبمحلادبعنبنساتبثلاقيسوسرطلانبدمتنبميهاربإنبدمتحبلاوباانب:الاق
مکحلانعةبعشانأبنلاقةحلطنبنايحنبميهاربإانأبنلاقيرزيشلانانسنبدّمحمانأبنلاقصمحب
يتمأنمبونذلالهأليتعافش):هلهللالوسرلاقلاق.ءادردلايبأنعىليليبأنبنمحَرلادبعنع

فنامغرىلعقرسنإوینزنِإومعن):هعهللالوسرلاقف؟قرسنإوىنزنإو:ءادردلاويألاق.)

.(ءادردلايبأ

٢٠۲۱ص/٥ج٤٤٥٤۷:ت«نازیلاناسل

:لاق«؛بتاكلاءالعلانبهللاديبعنبدمحمان:لاقديمحنبدمحمنبرمعنبدمحمانأ»:يئاكلاللالاق
مآنع«نسحانعءدیبعنبسنوينع«ةنيیعنباان:لاقمرنبورمعان:لاق‹مثيهلانبدمحأان

حرش)»«يتمأنمنيكلاهلليتعافشنإف‹؛يلكتتالويلمعا»:هييبللايللاق:تلاقءةملسمأنع

.(١١٠ص/۲دلجملاء۸۲٠۲:ةياورلاةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأ

٢٠٦۲ص/٦ج«۱۳۱۷:ت«لاجرلاءافعضيفلماكلا

٢٦۲ص/٦ج«لاجرلاءافعضيفلماكلا

وُباد.دّسأُبليعاَمُسإانثَدح(:ةحجامنبالاق«۹۹٦ص»۱١۳۱٤:ةياورلاءةحجامنبانیس

:لاقيرعْشالايسوُميباِنَعشارحنبيعبرْنَعدنهيبانمَعنعةَمَيَحندايزاند.رد

مَعَاهل.ةعافشلاُترتخاف.ةنايتمأفصنلحينأنيبوةعافشلانيبُتريح»:هللالوُسَرلاق

.«ُىْثَوللايئاطخلانيِنْذُملَلاَهَتكلَو.ال؟َىقمللهنر.ىفكأو
يبأانثهللادبعانثدح»؛لوهجملجراهذدنسيفنكلودمحأمامألادنسميفًاضيأةياورلاهذهتءاجو

دبعنعلجرنعدارقنبنامعنلانبيلعنعةمثيخنبدايزانتهللادبعوبأىقرلاناميلسنبرمعمانت

(٢٤٥٥٤٥٤٥:ةياورلا:دمحأمامإلادنسم).»..لاقهَييبنلانعرمعنبهللا

١١٤ص١ج۸٥1۷:ت«بيذهتلابيرقت

٦۲۸-٢۲۸ص/٤ج٢٥٤۲۸:ت؛بیذهتلابيذهت

نبانععفاننعينايتخسلابويأانثدحيرقنملاجيرسنببرحانثدحنابيشانثدح(:ىلعيوبألاق

ُرفْعَيالهللانِإ:لوقيهَهللالوسرانعمسىتحرئابكلالهألرافغتسالانعكسُنانك:لاقرمع
لاق.يتمأانمرئابكلالهالةعافشيتوعدترخداينِإ:لاقُ¥ءاَشَينلكلذنوُدامْرَفْعَيَوهبكرين
.)۷:ةياورلا«ىلعييبأدنسم)»«انوجرودعبانقطنمثانسُفنُأيفناكاممريثكنعانكسماف
ريسفت)يسولألاو(۳۱۳ص/۲ج؛ریثکنباریسفت)ریثكنيااهبجتحاوةفيعضلاةياورلاهذهركذو
.(۲٠۳ص/۲ج«روثنملاردلا)يطويسلاو؛(۲٠؟ص/٣ج«يسولألا

٦٦۲ص/٤ج‹٤٤٩٥:ةياورلاطسوألامجعملا

۷٤-٤٦٤ص/۷جتيهمتلا
٠٠٠٤۸٥:ةياورلا«رازبلادنسم

٢۳۰ص/١ج«يقهيبللداقتعالا

۷۲٥ص١جAo»:ةياورلامصاعيبانبالةنسلا

.
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۱۲۸ص/٢۲دلجملا١:ةياورلاةعامحجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش

۲۰۷ص/۲٢ج‹۱۲۳۲:ت«بیذهتلابيذهت

۱۹۳ص/١۱ج١۸١۱۱:ت«بیذهتلابيرقت

۳۳۷ص/۲۳ج«لاجرلاءافعضيفلماكلا

١٦۲٠ص/٥ج«يربطلاريسفت
٢٠٠ص/۲ج«روثتلاردلا

۲١۱۱ص١٠ج«يزارلاريسفت

٢٥۳ص/٠۱ج«يدنقرسلاسقت

.ءاسنلاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت

۳۱۲ص/۲٢ج«ریثکنباریسفت

۳۲۱ص/١٤ج۹۲۹۷:ت«لادتعالانازيم

اثدح«مصاعنبهللدبعانثدح«يرقلانمحرلادبعيبأنبكلماديعاث٠متاحيبنبالاق

راتلاهلهللابجوأنميفكشنالانك:لاق«رمعنبانععفاننع«بويانعرشيوبا؛يرملاينعيحلاص

 ءاَشَينلكلذنوُدامْرَفْعَيَوهبكَرْشُينأرفعيالهللانإلةيآلاهذهانيلعتلزنىتح«باتكلايف

؛يزارلامتاحيبأنياريسفت).«لجوزعهللالإرومألاانيجرأوةداهشلانعانففكاهانعمساملف:لاق

ريثكنباريسفت)ريثكنبامامإلااهبجتحاوةياورلاهذهركذو.(۲٠ص/٣دلجملا٠٠٦٤٥:ةياورلا
.)۳۱۲-۳۱۳ص/٢۲ج

۳٨٣٤۳-۷٢٤۸ص/٤جء٤٤۲۹:ت«بیذهتلابيذهت

«‹يناسارخلاذاعموبأانت:لاقءةملسيبأنبورمعات:لاق«يقربلانبايتئدح»:هريسفتيفيربطلالاق

يرنماسوهيلعهاىلصهللالوسرباحصأرشعمانكلاق«رمعنبانععفاننع«نايحنبلتاقمنع

لوُسَرلااوُميطأوهللااوُميطَأظةيآلاهذهتلزنىتح«ةلوبقميهوالإانتانسحنمءيشسيلهنإ:لوقنوأ
ء؛شحاوفلاورئابكلإ:انلمف؟انلامعألطبييذلااذهام:انلقةيآلاهذهتلزناملف4ْمكلامْغَأاولطبتالو
هيكَرْشُينأرفعيالهللانإلةيآلاهذهتلزنىتحكلهدق:انلقاھنمائیشباصأنمانيأراذِإانكف:لاق

باصأادحًأَنيأراذإانكفكلذيفلوقلانعانففكةيآلاهذهتلزناملف4ُءاشَيْنلكلذَنوُدامرفعي

نم١٠ةيآلاريسفتدنعةياورلاهذهتءاجو).(هلانوجرائیشاهنمبصيملنإو‹هيلعانفخائيشاهنم

.(١٦۱ص/٢۲ج«رمزلاةروس

.ثحبلااذهنم١٠صرظنا

لوسردهعىلعانک:رمعنبالاق:لاقريخشلانبفرطمنع«كيرشنببيسلملا(:يبلعثلادنعءاج

 ةيآلاهذهتلزنىتح«رانلالهأنمهنأاندهشةريبكىلعاملجرلاتاماذإملسوهيلعهللاىلعهللا
‹يبلعثلاريسفت).(«تاداهشلانعانكسمأف«4ُءاَسَينلكلذنوُدامرفعيهبكرْشُينارفعيالهللانإ
ريسقت)و.(۲۸۰ص/۲ج‹يسلدنألانايحيبأريسفت)رظناو‹(.ءاسنلاةروسنم۸٤ةيالاريسفتنم
ءيزارلاريسفت)و.(ءاسنلاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت)و.(۹٤۳ص/٠١ج«يوغبلا

.(٢٥۳ص/٠١ج«يدنقرمسلاريسفت)و.(١٠۱ص/٠٠ج

٤1٩ص/٤٥1٤تلادتعالانازيم
‹يقفارلايلعنبنسحلاانثدح‹لضفلانبدمحأانثدحكمحمنبدمحأينثدح»:ربلادبعنبالاق
ماشهنع«دیزینبروثانثدح«يشرقلانوميمنبرمعنبصفحانثدح«ميهاربإنبدمحمةيمأوبأانثدح

ءةمايقلامويهلعفشتنممينلعجينأهللاعداللالوسراي:تلاقاهنُأ«سيمعتنبءامسأنع«ةورعنب
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هشمختيتمأنمكلاهلكليتعافشنإف‹رانلاكشمختہتنذِإ»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسراهللاقف
(46ص/۷جءكيهمتلا)«رانلا

٢۲۲ص/١ج٤٤٤۱٠:ت«بیذهتلابيرقت

۷۱ص/۱۳جفواديبأنتسحرشدوبعملانوع

٢۸٦۲ص/۲٢ج؛ریثکنیاریسفت

.ثحبلااذهنم۳۱صرظنا

.ثحبلااذهنم۱۲۲شماهلاو۱-١١۱۷صرظنا

١٤١ص/١ج‹نيحيحصلاىلعكردتسلا

۳٦ص/۳ج«يزارلاريسفت

۷۷-۷۸ص۳١جدواديبنسىلعميقلانباةيشاح

.(ةعافشلا)باتكبحاصدومحمىفطصمروتكدلاوهانهدوصقلملا

بكردقف»:ًاضيأيواضرقلاخيشلاةليضفهلاقامو.٢٤۳ص«لقعلاولقنلانيبةرخآلايفةعافشلا
ةرخألايفةعافشلاتابْثإيفةضيفتسملاةحيحصلاثيداحألادرىلعاوءرتجانيحططشلانتمةلزتعملا

‹؛نيدحوملاةاصعيف«نينموملايحلاصوةكئالملاوءايبنألاهناوخإالومالسلاوةالصلاهيلعلوسرلل
نوجرخيواهنولخديوأالصأرانلانولخديالف«نيعفاشلاةعافشوهتمحروهلضفبىلاعتهللامهمركيف

(°4ص«لقعلاولقنلانيبةرخآلايفةعافشلا).«...ةنجلاىلإمهريصمنوكيو«؛نيحدعباهنم

٢۲صءلقعلاولقنلانيبةرخآلايفةعافشلا

(4-647صءلقعلاولقتلانيبةرخآلايفةعافشلا)يواضرقلاخيشلااهركذيتلاثيداحألا
-:ثحبلااذهنماهعضاومىفاهانركذدق

امو١٠٠صرظنا)‹(نييمنهجلانومسيوةنجلانولخديف-هيب-دمحمةعافشبرانلانمموقجرخي)
.(ثحبلااذهنماهدعب

(ثحبلااذهنم٢٢۳شماهرظنا)‹(ریراعثلامهنأكةعافشلابموقرانلانمجرخي)
(ثحبلااذهنم٥۳۳شماهرظنا)(میتينبنمرثكأيتمأنملجرةعافشبةنجلالخدي)

(ثحبلااذهنم٢۳۳شماهرظنا)«(هتیبلهانمنیعبسيفديهشلاعفشي)

لوسرنمةوعدةياورلاهذه.(هبلقنماصلاخهللاالإهلإال:لاقنمةمايقلاموييتعافشبسانلادعسأ)

شماهرظنا).ةمايقلامويىربكلاةعافشلانمهظحملسملالانيهبيذلاصلاخلاناميالاىلإهييهللا

(ثحبلااذهنم۷

ةياورلاهذهيفسيل.(ةمايقلاموييتمألةعافشيتوعدئبتخأنأللاءاشنإديرأفةوعديبنلكل)
نيبتواهحرشتةياورلاهذه.مهبونذنعزواجتلاوأمنهجراننمجورخلاةعافشبرئابكلاباحصاألدعو
.(ثحبلااذهنم٠۹صرظنا)ىمظعلاةعافشلاةياوراهانعم
اماوقأجرخيرانلانمةضبقضبقيف«يتعافشتيقب:رابحجلالوقيف«؛نونموملاوةكئالملاونويبنلاعفشيف)

نمملستملةياورلاهذه.(...ةايحلاءامهللاقيةنجلاهاوفأبرهنيفنوقليف-اوقرتحايأ-اوشحتمادق

(ثحبلااذهنم۳٠۱-۲١٠۱صرظنا)اهنتمواهدنسدقن

7£ص«لقعلاولقتلانيبةرخأآلايفةعافشلا

‹ةساماهيلإةجاحلاو؛يرورضلبمهمملع:ةبوتلاملعنإ»:يواضرقلاروتكدلاخيشلاهلاقامو

ترئاکتومهسفنأمهاسنافهللااوسنوءاياطخلاوبونذلايفسانلاقرغدقوءانرصعيفاصوصخو

ناطيشلالبسيمهئارغإوللاليبسنعمهدصىلعتيلاكتوريخلانعتاقوعملاورشلابتايرغملامهيلع

‹؛نحللاومغنلابوةروصلابوتوصلابرثؤتودهاشتوعمستورقت«ةرابجةزهجأوءةيمنهجلئاسو
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ىلعدعاسو‹جراخلاولخادلاءادعأو«نحجلاوسنإلانيطايشكلذىلعتنواعتو‹ليوهتلاوليثمتلابو

اهتلفغو«رانلاوةنجللو«باسحللو«تومللاهنايسنوءايندلاىلإاهنوكروىوسلابةرامألاسفنألاكلذ
هللادهعاوضقنو«تاوهشلااوعبتاوتاولصلااوعاضأاذإبجعالفراهقلادحاولااهقلاخواهبرنع

امباولابيمنو؛لطابلابسانلالاومألكأاوورمتساو«سانلاقوقحوملادودحيفاوطرفو«هقاثيمدعبنم
.۸ص(هللاىلإةبوتلا-٤)هللاىلإقيرطلايف)«مارحنممألالحنمناكأ:لامنماوبسك

روتكدلاكلذلعفامك»:هصنام(ةبوتلاباتكنم٢٠۲ص١شماهلا)يفيواضرقلاخيشلاهلاقامو

.هللامهادهنمنورخآودلاخدمحمدلاخذاتسألاودومحمىفطصم

٤٢٠۲-٢٦ص«(هللاىلإةبوتلا-4)هللاىلإقيرطلايف

١٠-١ص(هللاىلإةبوتلا-4٤)هللاىلإقيرطلايف

۸ص«(هللاىلإةبوتلا-٤)هللاىلإقيرطلايف
٥ص؛؟للخلانيأ

٧٤۸ص‹؟للخلانيأ

٩ص‹للخلانيأ

۳۱ص«؟للخلانيأ

٨٥ص«؟للخلانيأ

۳ص؛؟للخلانيأ

۷ص؛؟للخلانيأ

٤٤ص؟للخلاني

٤٢۳-٥٤٢ص«سیلیإسیبلت

۳۲۳ص«سیلباسیبلت
۸٤۱٤-١٤٤ص«رطاخلاديص

٥٤٥٤-٤٤٤٤رطاخلاديص

كرادم)باتكيفءاجرلاوينمتلانعميقلانباهبتكامكلذكرظناو.۲٠۲-٢٢۹ص؛حورلا
(4-45ص/۲ج‹نيكلاسلا

(٥ثيدحلاء1۸ص/۲جيفاكلانملوصألا)نمًالقن‹۹۲صءةعافشلا

١٩ص/١٠جةريبكلابونذلا

۲-٢٢۲۲۱ص/١ج«ىنسحلاهللاءامسأةعوسوم

43٤-4ص«بوعشلاومئألامدهيفبونذلارثأ

نبهللادبعلاقو«:(تایفولابيفاولا)باتكيفءاجامساونيبأنعتركذيتلابئاجعلانمو
ايا:هلتلقف«ةريبكةمعنيفوهومونلايفساونابأتيأر:لاق«هبقثأنمينثدح:يمشاهلاحلاص

تتنكتنأوكاذمو:تلق.ةمعنلاهذهيناطعأو«يلرفغ:لاق؟كبهللالعفام:تلق.معن:لاق.ساون
فيمدقفصو«هءادرطسبف«يلايللانمةليل,يفرياقملاىلإنيحلاصلاضعبءاج«ينعكيلإ:لاقف؟اطلخم
هللارفغف؛رباقملالهألاهباوثلعجوهكّدُحَأهللاوُهلقللةرميفلأامهيفارقرباقملالهالنيتعكرىلصو
ءیناهنبنسحاساونيبأةمجرت«تايفولابيفاولا)»مهتلمجيفانأتلخدفمهرخآنعرباقملالهأل
بسكلاليلدیورلاهذهتحبصأفيك«ناعتسملاهللاو.(يمكحلايلعوبأ؛حاّبصلانبلوألادبعنب
ِ.!؟هیونذىلعتامنمةرفغملا
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. ثحبلااذهنم١٠صيفمهلاوقأنماضعبرظنا.١۱

۷۱-۷۰ صءةعافشلا ۲

٢۷ص؛ةعافشلا .۷

      

   

۲۰۱ص/٢٤۲ج«روشاعنباریسفت.۸

١۲۸۱ص/٤جء٤٤٦۷:ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسملا۹

.ناقرفلاةروسنم٠۷ةيآلاريسفتنم«يبلعثلاريسفت٠

۲۷۹صء؛نيترجهلاقيرط۱

.ناقرفلاةروسنم٠۷ةيآلاريسفتنم.١٠١٠٠ص/۱۷ج«يوارعشلاريسفت۲

٢٠۲ص«؛ْغمادلاقحلا۳

٢٦۲ص/١٠ج؛يربطلاريسفت٤

:يريطلامامإلاقحيف(٦۲٢٤صنارقلاماكحأ)باتكيفيبرعلانيااهناقيتةرابملاسفتانهلوقا.٥
«ليوالااذُمىلعُهاَرْجَأيذلانإ؛كلذنممكَبَجعاليقِإَوهقَنْسلاَونارقلايماعنمةَوفُهاهلي..

؛يبطرقلاريسفتاضيأرظناو)«...بهوااوربرعتيدوشهلماقعلأبحرصذرو

)۳١٠ص٥ج

۲۹۳ص/٥ج؛يربطلاريسفت..٦

.ءاسنلاةروسنم۳١۱۲ةيآلاريسفتنم«١۸۲ص/٠١ج؛يناكوشلاريسفت۷

۷٦۷-۲٦۳ص/۲دلجملا؛نآرقلالالظيف۸٨

٢۲ص«بوعشلاومالامدهيفبونذلارأ3ء۹

۳۹۷ص/۲ج«ریثکنباریسفت٠

٦ص«بوعشلاوممألامدهيفبونذلارثأ١

١٦۱صںئابکلاحرش٢

۷٤صءةرهطملاةنسلايفاهعاونأوةعافشلا٢٠

١٠١٠ص/۸٠ج«يربطلاريسفت٤
٦۱۷ص/۲۳ج«يزارلاريسفت٥

.نيففطملاةروسنم١ةيآلاريسفتنم١٠٠٥ص/٥ج«يناكوشلاريسفت1١

.نيففطملاةروسنم١ةيآلاريسفتنم«١١۹۱صءةيطعنباريسفت۷

۲۳۷ص/۷ج«ریثکنیاریسفت۸

.نيففطملاةروسنم١-١تايآلارسفتنم‹(٠۸۷-٢٠۸۷ص«يدعسلاريسفت۹

١٦۳ص/٥چ؛يربطلاريسفت٠

٢٥۲ص/۲ج؛ریثکنیاریسفت۱

٥۱-١٠۱ص/٤ج«يرابلاحتف.٢۲

١۱۲ص/١٠ج«؛يربطلاريسفت۳٢

E‹يبطرقلاريسفت.٤

٦٢٤ص/۲ج«يسولألاريسفت٥
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ء٦۲

۲۷.

 

۲۳۸.

۲۹.

٠۲.

٢۲.

.٢۲آ

٢۲.

٤۲.

٥٤۲.

٦٢۲.

۷٧۲.

۲۱۸.

۲۹.

٠۲.

٢۲۲.

ء٢۲

۳٢٢۲.

٤۲.

٢٥۲۲.

٦۲.

۲۷.

ء٢۸٢۲

۲۹.

۰٢۲.

۲۱.

٢۲۳.

٢۲.

٤۲.

٥۲۳.

181

۲۷.

.ءاسنلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم١٤١ص«يدعسلاريسفت

دیزنبالاق:لاق«بهونباانربخأ:لاق«سنويييثدح»:ېربطلالاق.ل٣۷يص/٤ج«؛يربطلاريسقت
لاق:لاق اريعَسَنْولْصيَسَوارامهنوطُبىفَنولكأَيانإاملظتيللوُمانولكأيَنيذلانإل:هلوقيف
.«مهلاومأنولكأيو«مهنوترويالاوناكنيحكرشلالهألهذهنإ:يبأ

.ثحبلااذهنم١۱۲۹شماهلارظنا

١٠٠-١٠۱ص/۱۸ج«؛يربطلاريسفت

١۱۳ص/٦۲ج«؛يربطلاريسفت

.تارجحلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم؛٦۸ص/٠ج«يناكوشلاريسفت

۷١۱۱ص/٦ج«دوعسلايبأريسفت

.تارجحلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنمء۷١۷۱ص«يدعسلاريسفت

١١٠ص/١٦٠ج«يبطرقلاريسفت

.دمحمةروسنم٢۳ةيآلاريسفتنم٤٥١ص/٥ج«يناكوشلاريسفت
.دمحمةروسنم۳۳ةيآلاريسفتنم«۷١١ص/٦۲ج«روشاعنباريسفت

٢٠٠۲ص/۷ج«يربطلاريسفت
بازحألاةروسنم٠٠ةيآلاريسفتنم‹١٠١۲٠ص/۹٠ج«؛يوارعشلاريسفت

.ماعنألاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم‹١٤١ص/۲ج«يناكوشلاريسفت

١٠٠ص/٤ج‹يسولألاريسفت

۳٥ص/۲ج«يربطلاريسفت
.ةرقبلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم٢٠۳ص/٠ج«يناكوشلاريسفت
.ةرقبلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم«١١ص«يدعسلاريسفت

٠۲ص/٥ج«يزارلاريسفت
٦٦ص/۲ج«روشاعنباریسفت
١۹٠ص«غمادلاقحلا

١٠٠ص/٩۹ج«؛يربطلاريسفت
١۱۱-١٤١۱ص/۲حج؛نیعتسنكايإودبعنكايإلزانمنيبنيكلاسلاجرادم
.فارعألاةروسنم٩٤ةيآلاريسفتنم«١۸ص/۲ج؛فاشكلا
١٤٤١٤۱ص‹٢٠۲:ةياورلاملسمحيحص

٢۸۲ص۱۸۳۱:ةياورلا«ملسمحيحص
.١۱۸-۱۸۲ص/١۱ج۸٤۸٤و١٤۸٤:ةياورلا؛نابحنباحيحص

.١١٠٩:ةياورلاو«۸۸٠1:ةياورلاىلعييبأدنسم

.۸٠4ص/١٠ج‹۷۹٥۸٠:ةياورلاىربكلايقهيبلاننس
۱۱-١۱۱۷ص/١۱ج؛هیوهارنبقاحسإدنسم

۸۷۲٥:ةياورلاريبكلامجعللا

٥٥٥٥:ةياورلا«ىلعييبأدنسم
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۸٨۲.

۹۲.

۲۰.

٥٢٢۲.

٢٢۲.

„o۳

٤۲.

٢۲.

٢۲.

۲۷.

۸٢٢۲.

۹٢۲.

۰٢٦۲.

۱٢٦.

ء۲٢

ء۳٢

٤٦٢۲.

٢٦۲.

٦۲.

۷٢۲.

۲۸.

۲۹.

۲۰.

۲۱.

٢۲۷.

٢۲۷.

٤۲.

٥۲۷.

٦۲.

۲۷۷.

۲۷۸.

۹.

۰٠۸.

a

RE:ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسملا

۳۳۳ص/١٠١ج‹١۹٤۲۱:ةياورلاىربكلايقهيبلانئس

۱۳۱۸۰:ةياورلاريبكلامجعملا

۳٤ص/۲جء٤٤٤١:ةياورلاطسوألامجعملا

٣۷٤صء۱۸۰٦:ةياورلادمحأمامإلادنسم

‹۰۸۳۷:ةياورلاو.١١٦۱ص/٦ج‹1۸۷۰٦:ةياورلاو.١۳صء٠۳:ةياورلا؛يراخبلاحيحص

.۱۲١۱۲-١١۳ص

۱۲۱-١۱۲۱۱ص«۲۸۸۸:ةياورلاملسمحيحص

۹٦٦ص۸٤٦٤٤:ةياورلا؛دواديبننس

٦۳۱-١٠۳ص/۲ج«۸۹٥۳-۸۳٥۳:تاياورلا«ىربكلايئاسنلاننس

۳۹٦ص«٥٦۳۹-۳٦۳۹:تایاورلاةجامنبانتس

٤١١٠ص‹۰۷۹۳۲:ةياورلاو«١۹٤١ص‹١۰۷۱۲:ةياورلادمحأمامإلادنسم

۳۱۹ص/۱۳ج؛۹۸۱٥:ةياورلاو.۲۷۳ص/۱۳ج٥٤٢٥:ةياورلا«؛نابحنباحيحص

۳٦۳-٦٦۱۷ص/۱۲جء۱۷-۱۳۰۱۷۱۳۱:تاياورلا«ىربكلايقهيبلانئس

١۱۱۰ص‹٢۸٥۲:ةياورلاملسمحيحص

٥۷٥-٤۷٥ص«۸٨٤٤۲:ةياورلايذمرتلاننس

۸۸۲۹و٥۸۳۹۰و٦۸۰۱۰:تایاورلادمحأمامإالادنسم

قل

 

.٠۰٠۲-٢٢۲ص/١٠جء١٤٤٤:ةياورلاو.۹٥۳ص/١۱ج۷۳۰۹:ةياورلا«؛نابحنباحيحص

.٠44ص/۸ج‹١١١۱٠:ةياورلا«ىربكلايقهيبلانتس

104:ةياورلاىلعييبأدنسم

۱۰۹ص‹۱۳۷ملسمحیحص

٣۸٤ص/١۱ج۰۸۷٥:ةياورلا«نابحنباحيحص

٢٦٦۲ص/۲ج«يمرادلاننس

۸٩ص«١٠۱:ةياورلاملسمحيحص

۲۷۲ص/١۱۱ج٤٠٩٤:ةياورلا«؛نابحنباحيحص

١٤٦ص«۸۷٤٤:ةياورلا؛دوادييأننس

٦۳۱صء١۱۲۱:ةياورلا؛يذمرتلانتس

۳٢٢٣۳ص۲۲۰۸:ةياورلا«ةجامنبانتس

۷٦۲ص/۲ج«يمرادلانتس

٤٢٤۲ص/١جء7٤٦٤:ةياورلا«يسلايطلادنسم

٠۱٢۲ص/٦ج۲۲۳۳۳:ةياورلاءةبيشييأنبافنصم
۳۹۳ص۲۲۷۰:ةياورلاو«٣٤۳۸صء۲۲۲۷:ةياورلايراخبلاحيحص

۳۳۳ص/١۱ج؛۷۳۳۹:ةياورلا«نابحنباحيحص

٢٤ص/۹ج١١۷٠۱٠:ةياورلاو١۱۳۲ص/۸ج‹١١١١٠:ةياورلا«ىربكلايقهيبلاننس
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۳۹۱ص٤٤٤٢:ةياورلاةحجامنباننس

10۷:ةياورلا«ىلعييبأدنسم

۳۹۸ص؛٤۹۳:ةياورلاملسمحيحص

۰۰۲۳۳و۲۳۲۹۱۲۳۲۹۲:تایاورلادمحأمامإلادنسم

٤٤۱٤ص/۷ج«٤٤۳۱:ةياورلا«؛نابحنياحيحص

٠٤٦٤ص٥ج١:ةياورلا«ىربكلايقهيبلاننس

۷۷١۱:ةياورلا«ىلعيوبأدنسم

٥٦٢٣۳:ةياورلاريبكلامجعللا

٢٦۲ص/۳٣ج١٦٠۱۲:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم

۲۳۷ص/۳جء1۹۰٦:ةياورلا«قازرلادبعفنصم

3۹°ص/٠١ج١٤٤١٠:ةياورلانيحيحصلاىلعكردتسللا

‹١۷٠۱ص«۹۳۱٥:ةياورلاكلذكو.۸۹۳صء٩:ةياورلا‹يراخبلاحيحص

ص۸٨:ةياورلاوء۰۷۲٠ص۳٧:ةياورلاوء۰۷۱٠9ص۹:ةياورلاو

۱.۷۲

٤٤٩ص‹٢٤۲۱۲:ةياورلاملسمحيحص

٤٥٦ص٢٦٤٤:ةياورلا؛دواديبأننس

.١١1ص‹«۲۷۸۳:ةياورلاو‹44.صء١١۷٠:ةياورلا«يذمرتلاننس

٢۲۱٤ص/٥ج‹۹۳۷۸:ةياورلاو«١4ص/٥٠ج۹۳۷:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس

٤۳٤٤و٤٤٤٤و٤٤٤٤و٣٤٤٤و٩٤۱٤:تایاورلادمحأمامإلادنسم

-۳۱۳ص/۱۲ج٤٢٥٥:ةياورلاو«١٠۳ص/١٠ج٢٠٥٥:ةياورلا«نابحنباحيحص

٤۳

٤۱۷-٣۷١۱ص/١۱ج۰۸۱٥٠:ةياورلاىربكلايقهيبلاننس

٤٤٥٥:ةياورلا«ىلعييبأدنسم

٥۹٥۷:ةياورلاو‹«١٠٠٠٠:ةياورلاريبكلامجعملا

۳۸۸ص۲ج‹١۸۲:ةياورلا«؛يسلايطلادنسم

۷۳۸:ةياورلادعحجلانبادنسم

٦۷ص/٦ج۲۰۹۷۳:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم

۹۲۹-۹۳۰ص«نیحاصلاضاير

:(تادرفملا)يفبغارلالاقدقو»:(نعل)ةملكليوغللاهفيرعتدنعنانملادبعةشاكعلاق
نمعاطقناايندلايفوةبوقعةرخآلايفهللانمكلذوءطخسلاليبسىلعداعيإلاودرطلا:نعللا

(٥صفلامهنعلءالؤه).«هریغىلعءاعدناسنإالانمو«هقيفوتوهتمحرلوبق

۳ح«يئازلاباب١٤٠ص/٥جيفاكلاعورفنعأالقنء٤١٠ص/١جقريبكلابونذلا
۱۳ح؛۸۱صةعيشلالئاسونعالقت.١١٠ص/۲جةريبكلابونذلا

۳١٠ص«ةييغلاباب/١ج«بساكلملانعالقتء٢٠۳٠ص/۲ج«ةريبكلابونذلا
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نِإف«توملافوخوءهيلإرارطضإلادنعبارشلاوماعطلالوانتفبجاولاقوذلاامأو»:ميقلانبالاق٠

لکایملفةتيملالكأىلإرطضانم:سوواطودمحأمامإلالاق«هسفنلالتاقايصاعتامتامىتحهكرت
(٤۱۸ص/١ج؛نيعتسنكايإودبعنكايإلزانمنيبنيكلاسلاجرادم).«رانلالخد«تامىتح

‹۰۷۱۸۷:ةياورلا)ةبيشيبأنبافنصميفًاضيأةياورلاهذهتءاجو.۸۲۳:ةياورلاءدعجلانبادنسم.۱١

اااعیفرتعمسلاقةداتقنعةبعشنعراوسنبةبابشانثدحلاقركبويأانثدح(:)٢٥٥۳صاج

هریسفتيفريثكنبامامإالالاقو.ههجوهللامركيلعمامإلايأرةياورلاهذه.»...:يلعلاقلاقةيلاعلا

ءةنجلايفوهفهبىضقوقحلاملعلجر«رانلايفنايضاقوءةنحجلايفضاق:ةئالثةاضقلا:نتسلايفو»:

ریسفت).«رانلايفوهفهفالخبیضقوقحلاملعلجرو«رانلايفوهفلهجىلعسانلانيبمكحلجرو
.(۷۷٥ص/٤ج؛ريثكنبا

۱۷۹صءةعافشلا.۲

.١٠ح١٠٠بابء١1٦۲ص/۷٠جءةعيشلالئاسونعًالقن۳٠۲ص/١٠جءةريبكلابونذلا.۳

١ح«روزلادهشبابء۳۲۸۳ص/۷جيفاكلانعًالقن«١۲۷ص/١جءةريبكلابونذلا.٤۳

ناكمدنىتمو):مالسلاهيلعهلوقو»:هلوقبةياورلاهذهىلعيرديحلاقلعو«٤٤۲صءةعافشلا.٥۲

دوصقملاامنإو‹يتأيسامكةيجنمةعيفشاهسفنباهنألةحلطصلملاةبوتلادارملاسيل(ةعفاشللاقحتسمابئات

(٤٤۲صءةعافشلا)«ةعافشللاقحتسمايضرمنوكيفنيدلاىلإوىلاعتهللاىلإعوجرلا

.ةعافشلاباب۳دلجملا:راونألاراحبنعأالقن«١٠۲ص/١جءةريبكلابونذلا.٦٢

.۱ح٥باب۱۳ص/۱۹ج:لئاسولانعالقن١١٠١٠ص١جەقةريبكلابونذلا۷

١۱۷ص/٠١جقريبكلابونذلاء۸

٢۲ص/٠١جةريبكلابونذلا۹

ديويامةحيحصلاةنسلايفءاجنكلو...»:يغارملالاوقأةمتتو.4۷-۹۸ص/١ج«يغارملاريسفت٠
راشأيتلاةياورلاهذه««(اهلنيملاهببذكنمفءيتمأنمرئابكلالهأليتعافش)هيهلوقكاهعوقو

.ثحبلااذهيفنيبتامكاهقرطفعضلةجحاهبموقتاليغارملاخيشلااهيلإ
.رئدملاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم«١۱۹۲صءةيطعنياريسفت۱

 

.ةرقبلاةروسنم١۱۲ةيالاريسفتنم«١۱۳صءةيطعنباريسفت۲

.ةبوتلاةروسنم۸۰ةيآلاريسفتنم«۱۸۸ص؛ةيطعنباريسفت۲۳

هذهلبقةيطعنبالاق.نوقفانملاةروسنم٦ةيالاريسفتنمء٠۱ص؛ةيطعنباريسفت.٤٢۳

ةالصلاهيلعهنأكف«(تدزلمهلرفغنيعبسلاىلعتدزنإيأتملعول):رخآثيدحىفو»:ةرابعلا

لعفاملق«همكحنعجرخيهزواجيامنأىلعلبءةلمجمتحلاةهجيلعسيلدحلااذهنأاجرمالسلاو
....ةروسلاهذهيفمهيلعىلاعتهللاددشاولعفامهباحصأويبأنبا

.تارجحلاةروسنم١٦ةيآلاريسفتنم«١٤۱۷-٤٤۱۷ص؛ةيطعنباريسفت٥

١٥١ص/۳۱ج«يزارلاريسفت.٦٢

.فاقحألاةروسنم۳۱ةيآلايهانهيقنشلاخيشلااهرسفييتلاةيآلا.۷٢۳

٢٦۲-٢٢٠ص/۷ج«يطيقنشلاريسفت.۸
.ةدئاملاةروسنم١ةيآلاريسفتنم«١۳ص/۲ج«قنشلاريسفت۹

٢۳ص/۲ج4قنشلاريسفت٠

١٥٠ص/٦ج«يطيقنشلاريسفت۱
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ساللات
انهةيطعنباهركذيذلاصنلااذهىن۸٤يالاسقتم0۹1صفيعنيرست

مجعملا)ناربطلاوotroصاج»۸۹:ةياورلا«نيحيحصلايلعكردتسلا)كاجو

يدنكلائناهنبهللادبعءارعزلايبألبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذهو.)۱٦۹۷:ةياورلاريبكلا

)ثحبلااذهنم۸۲صرظنا).هتدوعسمنبهللادبعنعيوارلا

.رئدملاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم«١۹۲۱ص«ةيطعنباريسفت

«نېمفاشلاةعافُشمُفتمفةدانقنعديعسات:لاقدیزیاش:لاقشیانثدح»:يربطلامامإلالاق

ا:نسحلالاقميتيتبمرفأاهافهللخذالحر

(۷١۱ص/۲۹ج«يربظلارسفت).(هتيبلهأنمنيعبسيفعفشيديهشلا

HEEAT:ت«بیذهتلابيرقت

لوقي»:لاقالسلاهلع)اهلللوسونأنساعتباثفحلاقداخانقدحلاقليعامسإن

لوقيفهيفينعفشفايندلايفءاملانمةبرشيناقسنالفكدبعيبريأةمايقلامويةنجلالهأنملجرلا
ءاذحلادلاخنعدامحنعدانسإبو.«اهنمهجرخيىتحرانلاسسجتيفبهذيفرانلانمهجرخأفبهذا

-هللاىلصهللالوسرتعمس:لاقمیمينبنملجرنعقيفشنباهللادبعنع نعفشيلا»):لوقيملسوهيلع

.(رثدملاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم«يبلعثلاريسفت)ميتينبنمرثكأليتمأنملجر
٢٤۳۸ص/۱۷جالبلامالعأريس

.ثحبلااذهنم١۱۱صرظنا

نيهاشنبدمحمنبدمحأانثدح:لاقيلجبلاحوننبرمعانثدح:لاقنسحلاانربخأو»:يبلعثلالاق

سيقنبهللادبعنعدنهيبانبدوادانثدح:لاقةيواعموبأانثدح:لاقرمعنبهللادبعانثدح:لاق

لخدیسنميتمأنم»:لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمس::لاقنشقأنبثرحلانعيدسألا

(رثدملاةروسنم۸٤ةيالاريسفتنم«يبلعثلاريسفت;).(رضمنمرثكأةنجلاهتعافشبهللا

۷۰۱ص٢٣٤٤:ةياورلاةجامنيانتس

٣٤٤ص/۷ج۷٤٤۲۷:ةياورلاءةبيشيبأنيافنصم
٢۳٦ص/٤ج٢٥8۷:ةياورلاو«١٤٠ص/١٠جء6۳۹:ةياورلاكردتسللا
١۸٥۱:ةياورلاىلعييبأدنسم
٤١١ص«٤٤٤:ةياورلاديمحنبدبعبختم
۰-٣۲.4ص(فبيدسألاشيقأنبثراحلاركذ)«يناثلاوداحألا
٠٢۳۳:ةياورلاريبكلامجعلملا

پ٢٤ص/۲ج۷۱٤:ةياورلاديحوتلابانك
۳۲۳ص/٥ج٢٢۳۱:ت«بیذهتلابيذهت
.ثوحیلااذهنم۸۸صرظنا

۷۹ص٢:ةياورلايذمرتلانس
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۷٢٤۷-٩٢٢۷ص/۲ج‹٩٦۷٤-٥4۷:ةياورلاديحوتلاباتك

۲۷١۱۱:ةياورلاوء١٦٠١٠٠:ةياورلاكمحأمامإالادنسم

٣٥٤صا۸ج‹يسولألاريسفت

يمعتعمس:لاق«سیردإنباانت:لاق«بیّرکوباانثدح»:)١١٦٠ص/۲۹ج)يربطلامامإلالاق
ةعبرأالإرانلايفىقييال:هللادبعلاق::لاقءارعزلايبانع«ليهكنبةملسنعكلاخيبانبليعامسإو
كنمنوَيلَصْلانمكتملاولاقَرَفَسيفمككَلَساولتيمثيربطلارفعجيبأنمكشلا.ةعبرألاوذوأ
.«%4نيّدلامْوَيبٌّبَذِكُنانكونيضئاخلاعَمضوُحَتانكونيكسملامع

٢٢۲ص/١٠ج«نايبلاحورريسفت

۳۸۷ص/٤ج؛يوغبلاريسفت

.رثدملاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم«يبلعثلاريسفت
.رثدملاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت

١۳٠ص/۲دلجملا«٠٠٠۲:ةياورلاةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش
.ثحبلااذهنم۸۲صرظنا

٤۳۳ص/۳ج؛يوغبلاريسفت
٢٣٢۳ص/۲ج«يزوجلاناريسفت
۲۹۰ص/٦ج«نايبلاحورريسفت

٤٥٥-٢٩٤٥ص٢۸٥٦۳:ةياورلاءةحجامنباننس

۱۷۹ص۲ج‹يبطرقلاريسفت

٠٥ص/۲ج٢٠٠:ةياورلا«بيهرتلاوبيغرتلا
.رطافةروسنم٠۳ةيآلاريسفتنم۷-٦۸۷ص/۳٣ج«يبلاعثلاريسفت

.رثدملاةروسنم۸٤ةيآلاريسفتنم«۳۸۷ص/٤ج؛يوغبلاريسفت

.ثحبلااذهنم٤٩صرظنا

ورمعوبا؛يشاقرلانايانبديزي»:(۳۲۰ص/۲ج۱١:ت)بيذهتلابيرقتيفرجحنيالاق

.(فيعض...يرصبلا

ةراسيبنيايلعانٹدحنمٴوملادبعنبحورانثدح»:یلعیویالاقء۲۳:ةياورلا«ىلعييبأدنسم

.».لعهللالوسرلاق::لاقسنانعتیاثنع

٢۲۷ص/۷ج۹01٤:ت«بيذهتلابيذهت

۳۰۸ص۲ج«ریثکنباریسفت
۳۰۳ص/۲٦جروثنملاردلا

١۱۹۳ص‹٢٥٥٠٦۲:ةياورلادمحأمامإلادنسم

۹٠٦ص/٤ج‹۸۷۱۷:ةياورلانيحيحصلاىلعكردتسملا

ةدئاملاةروسنم۷۲ةيآلاريسفتنم«٤٤۲ص/۳٣دلجملا۷۸١۱1:ةياورلامتاحيبأنباريسفت

۳۸۳ص/٤ج۳۰۱۷:ت«بیذهتلابيذهت

نبةدئازان:يريشقلاكلامنبدمحأانئدح]هدانسإبو»:رازبلالاق.٤8۹٦:ةياورلارازبلادنسم

هرفغيالملظفةنالثملظلا»:لاقملسوهيلعهللاىلصيبنلانع[سنأنع«يريمنلادايزنعءداقرلايبا
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عللكّرَشلاَنِإلهللالاقوكرشلافهللاهرفغياليذلاملظلاامافهللاهكرتيالملظوهرفغيملظوهللا

امأومهبرنيبومهنيباميفمهسفنألدابعلاملظفهللاهرفغييذلاملظلاامأو«(١:نامقل)4ميظع

«(ضعبنممهضعبلنيديىتحاضعبمهضعبدابعلاملظفهكرتياليذلاملظلا

۳۲۲ص/٠١ج۹۳٠٠:ت«بيذهتلابيرقت

نعديزينععيبرلاانثدحلاقدوادوباانثدح»۳۲٥ص/۲ج۹:ةياورلا«يسلايطلادنسم
يذلاملظلاامأفرفغيالملظورفغيملظوللاهكرتيالملظف:ةثالثملظلالَهللالوسر::لاقلاقسنأ

هكرتياليذلاملظلاامأو«هبرنيبوهنيباميفدبعلاملظفرفغييذلاملظلاامأوهللاهرفغيالكرشلافرفغيال
.«ضعبنممهضعبهللاصقيف

۲۲-٢۲۲۲ص/٣۳ج‹١۱۹۷:ت«بیذهتلابيذهت

٢٥۲۹ص/١ج١٠۱۹:ت«بیذهتلابيرقت

۲٠٦۲-۸٦۹ص/١۱ج٥۸۰۰:ت«بیذهتلابيذهت

لاق(۳٣:ةياورلاريبكلامجعملا)رظناًاضيأو.۷.-۹٦صج٦:ةياورلاريغصلامجعللا
يثراحلادمحمنبهللاديبععيبرلاوبأانثدحدادغبييسوسلاىسومويأنارمعنبدمحأانثدح:يناربطلا

نعيدهنلانامثعيبأنعيميتلاناميلسنعيرصبلاةحاورنبهللاديبعنبنايفسنبديزيانثدح

بنذلاامافرفغيبنذو«كرتيالبنذو«رفغيالبنذ(:َيهللالوسرلاق:لاقكيسرافلاناملس
رفغييذلابنذلاامأوءاضعبمهضعبدابعلاملظفكرتياليذلابنذلاامأوللابكارشإلافرفغياليذلا
مجعملا).عيبرلاوبأهبدرفتنايفسنبديزيالإيميتلاناميلسنعهوريم.(ىلاعتهللانيبوهنيبدبعلابنذف
(٠۷-1۹٦ص/١ج٦۹٠:ةياورلاريغصلا
دبعنبنايفسنبديزيانتيثراحلاعيبرلاوبأانتدمحأنبنادبعانئدح:ينعي)ەدانسإبو»:يناربطلالاقو

بنذورفغيالبنذ:هلَيهللالوسرلاقلاق(ناملسنعنامثعيبانعيميتلاناميلسانتةحاورنبهللا
يذلاامأولجوزعهللانيبوهنيببنذفرفغييذلاامأوهّللابكرشلافرفغياليذلاامأفرفغيبنذوكرتيال

(۱۳۳6:ةياورلاريبكلامجعملا).«اضعبمهضعبدابعلاملظفكرتيال

.١۱۰ص/۲ج؛نیحورجملاباتك

نبدمحأنبدمحمانثدح»:يناربطلالاق۳٥۳-٢٢۷ص/٥ج٥:ةياورلاطسوألامجعملا
نعءاطعنعورمعنبةحلطنعداوريبأنبزيزعلادبعنبديجملادبعانيلمرلانابيشنبدمحأانديلولا

رفغياليذلابنذلاامأفهبىزاجيبنذورفغيالبنذورفغيبنذ:هيهللالوسرلاقلاقةريرهيبأ

-«كاخأكملظفهبىزاحتيذلاامأوكبرنيبوكنيباميفكلمعفرفغييذلابنذلاامأوهللابكرشلاف

۲۲-۲۳ص/٥چ۳۱۳۱:ت«بیذهتلابيذهت

ةداتقنعرمعمانربخأ»:قازرلادبعلاق.(۸۴ص/١۱ج٢۲۷.٠٠:ةياورلا)قازرلادبعفنصم

اليذلاملظلاامفرفغيملظوءكرتيالملظورفغيالملظ:ةثالثملظلا-لاقامهيلكوأ-نسحلاوأ
دبعلاملظفرفغييذلاملظلاامأوءاضعبمهضعبسانلاملظفكرتياليذلاملظلاامأوللابكرشلافرفغي
.«هبرنيبوهنيباميفهسفن

۲۱۹-۲۲۱ص/١٠ج؛٦۷۱۲:ت«بیذهتلابيذهت

۸٤ص‹١۲۱:ةياورلا؛ةجامنباننس

١٥۷٦ص٥:ةياورلا«يذمرتلانتس

۱۲۷۸:ةياورلاو۸١۱۲:ةياورلادمحأمامإلادنسم
اضيأطسوألامجعملايفةياورلاهذهتءاجو«۳۷-۳۸ص/٤ج٠:ةياورلاطسوألامجعملا
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مجعملاققحم)لاقو.هللادبعنبرياجنعريبزلايبأةنعنعقيرطنم(٤۷ص/٤ج٢٥٠٥:ةياورلا)

؛هفعضیلعاوعمجألاسنبملس:هيففيعضهدانسا):oYo۸:ةياورلادنسنعهثيدحدنع(طسوألا

.هتایاورفيعضتىلعنوٹدحملاقفتادق:يزوجلانبالاقو

٢٥۳ص/۸ج۸۲۹٥:ت«بیذهتلابيذهت

نبدمحمقيرطنمتءاجثيح۸٤٣٤۳:ةياورلاكلذكرظناو.٢٤٤۳:ةياورلا«ىلعييبأدنسم
رحب

۱۷۸ص/۱ج؛نیحورجملاباتك

٢۳۰ص/۲ج‹۹۰٥۷:ت«بیذهتلابيرقت

۲٠٠ص/٥ج۷۰۷۸:ت«نازیلاناسل

نرمدمصالادبعنبهللادبعانثدح»:دنسلااذهبةياورلاتءاج.۷٣٨٣۳:ةياورلا‹یلعييبأدنسم
هللالوسرلاق:سنأنعتباثنعديزنبدحاولادبعنعيرصبلاماوعنعيلعنيدمصلادبعيبأ

نمقيتعةئامتساهيفللوالإةعاساهيفسيلةعاسنورشعوةعبرأةعمجلاةليلوةعمجلاموينإ»:

دقمهلكهيفدازوهتعمسلاقفتیاثثیدحهلانرکذفنسحلاىلعانلخدفهدنعنمانجرخمثلاقرانلا

.(((رانلابجوتسا

۳۷:ت«يئاسنلاءافعض

۸٠۲ص/٤ج۷۷۰٥:ةياورلاطسوألامجعملا

هيف.فيعضهدانسا)):باتكلاققحملاق.٥۸٥ص/١۱ج۲:ةياورلا؛مصاعيبانبالةنسلا

.«يدنکلاهللادبعنبلیعامسإ

 

.ءاسنلاةروسنم۱۷۳ةيآلاريسفتنم«١۹١ص/٢۲دلجملا٤١۳٠:ةياورلامتاحيبأنباريسفت
٦٤صشماه«ثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا

۱۸۷ص/١١ج«يربطلامامإلاريسفت

وبأانثدحرافصلافسويينثدحهللادبعانثدح»:دنسلااذهبةياورلاتءاجثيح«٢٠4صءكهزلا
.:لاقدهاجمنعتاتقلایحیيبأنعركب

۳۳۳ص/٣۳جايلوألاةيلح

۷٤-٦٤ص/۷ج٦٤٥٤:ت«بیذهتلابيذهت

٢٢۲-۸٤٦ص/۱۲ج؛۸۷۹۲:ت«بیذهتلابيذهت

٢٠٦ص/٤ج‹۸۷۱۸:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسللا

۱۸٠:ةياورلاللابنظلانسح

۲۹۰ص/۳٢ج٤٤٤٤:ت«نازیملاناسل

£6۳0:ةياورلاريبكلامجعملا

١۳۱۱ص/۲ج«ریثکنباریسفت

٢٠۳ص/۲ج«روثنملاردلا

۲٩ص/١۱ج‹۰۲۷۷:ت«بیذهتلابيذهت

٢٢٠۲ص/١٠جء١٠٠١٠٠:ةياورلاريبكلامجعملا

۳۱۲ص/۲ج«ریثکنبامسفت
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٤٤.

۷٧٤.

ء۸٨٢٤

۹٤٤.

٠٣٤.

۱١٤٤.

٢۳٤.

1

٤٤.

٥۲.

٦٤٤.

۷٣٤.

۳۸٤.

۹٤.

C2

٤.

٥۲٤.

٢٠۳۰-٢٠٤ص/۲ج«روثتملاردلا

١٠٠ص/١٠ج١۱۸۰:ت«بیذهتلابيذهت

هضهجايلعنبرصنانثدح»:يربطلامامإلالاق.٠.ص/ج‹٠4۹:ةياورلاراثآلابيذهت
اثدح:لاقدمحأوبأانثدح:ىيحيلاقودمحأوبأانربخأ:رصنلاق«؛يطساولادوادنبییحیو

هلادبعتعمس:لاقف«فیضقورسمىلعلزن:لاق«هییأنعرشتنملانبدمحمنبميهاربإنع«نايفس

هعمهرضيملوءةنحلالخدائيشهبكرشيالهللايقلنم»:لوقيهعهللالوسرتعمس:لوقي«ورمعنب

.((لمعهعمهعفنيملو«رانلالخدهبكرشيوهوهيقلولامك‹ةئيطخ

۲۲-٢۲۲۱ص/٩۹ج٢۹٠٠٦:ت«بیذهتلابيذهت

ةيواعمانثدح:لاق«بيركوبأانثدح»:يربطلالاق.١۳٦ص/٢۲جء١٤٩:ةياورلاراثآلابيذهت

نمقورسمىلعخيشلزت:لاق«هيبأنع«رشتنملانبدمحمنبميهاربإنع«نايفسنع‹ماشهنباينعي

هبكرشيالهللايقلنم»:لوقيهبهللالوسرتعمس:لاقورمعنبهللادبعنعهثدحفقنيدملالهأ

اوثدحتال:ريمقتلاقف:لاقءةنسحهعمهعفنتملائيشهبكرشيهيقلولهنأامك«ةئيطخهعمهرضيملائيش

.(«مکبابشاذهب

۱۹۸ص/١٠ج۷۰۸۸:ت«بیذهتلابيذهت

٢٢۲ص/٢۲ج؛يربطلاريسفت

٤۷٤ص/۲ج٤٤٤٥٤٠:ت«لادتعالانازيم

۳۹۱ص/۸ج۸۹۲٥:ت«بیذهتلابيذهت

زيزعلادبعانت:الاق؛يفنحلاريكبنبراشبانت:لاق؛يراصنألامتاحنبملسمينثدح»:يربطلالاق
اهيأ»:لاقفةفرعةيشعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرانبطخ:لاق؛رمعنبانععفاننعداوريبانب
بهولاسامْمكَنسُحُمىطغأومکنسحخُمنمليقفلذهْمكِماَقَميفمكْيلَعلوطنهللانإسالا

اهيآ»:لاقعمجةادغناكاملف«هّللامساىلعاوُصيفأمكباميفتاعيتلاالإمكنسُخيلمك

ېكتسخُملمُكتيسُمبَهَوَومکنسخشنمليقفذهعكماقميقمكيلَعلوطدقهللانإسا

سمالابانبتضفأهللالوسراي:هباحصألاقف«هللامساىلعاوضيفأهدنعْنماهَضَوَعمكبتاعبتلاو

يبَرُتلأسين”:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقارورسماحرفمويللاانبتضفأوءانيزحابيك
كبَرنِإ:لاقليربجيناتأُمْوَيلاناكاَمِلُفيلعىبأفتاعبقلاهلاسهبيلدجُيملايشسمالاب
)٥۲۹ص/۲ج«؛يربطلاريسفت).««يدْنعْنماهّصَوَعُتْنِمْصاعلالوقيوٌمالّسلاكنف

1۷۰ص٨٤٤٤:ةياورلا؛دواديبآننس

١۹٤ص/٤ج۸۳۷۲:ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسللا
۱۹۹۹۰:ةياورلاو‹«١۱۹۹۱:ةياورلادمحأمامإلادنسم

۱۹۰ص٦٢٥:ةياورلاديمحنبدبعدنسم

۱۹-١۱۹۲ص/٦جء٩٥٠4:ت«بيذهتلابيذهت
۷۸٥ص/٥١ج؛۳۹۳۳:ت«بیذهتلابيرقت
انٹدحنانبىيحيانثدحيعافرلاماشهوبأانثدح»:ىلعيوبألاق«۷۲۷۸:ةياورلا«ىلعييبأدنسم
ةموحرمةمأيتمأ»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقیسوميبانعةدربيبأنعسيقنباةلمرح
.««لتقلاونتفلاولزالزلاايندلايفاهباذعةرخآلايفباذعاهيلعسيل

.ثحبلااذهنم۰٩صرظنا

457٥٤-4ص/۹ج‹66۹4۷7:ت«بيذهتلابيذهت
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ريثكامدح.سلانِبةرابجانثدح((:ةحجامنبالاق,١1۹ص۲:ةياورلاةجامنبانس.٤٤

ويناکارق.اهيداباَهباذعودهلاٍلوُسَرلاق:واقكلامنسنانعميلن

YAalg:ت«بيذهتلابيرت.٤١٤٤ o

يدجانلاقرهاطنبدمحأانثدح»:يناربطلالاق.۹٠٠ص/١ج۹:ةياورلاطسوألامجعملا.٤٤٤

نبسناتعمسلاق-انلاراجناکو-لیوطلادیمحانلاقيرصبلادايزنبدامحانلاقییحینبةلمرح

جرختواهبونذباهروبقلخدتاهيلعباتمةموحرمةمأيتمألوقيهييهللالوسرتعمسلوقيكلام
الإدیمحنعثیدحلااذهوريم.«اهلنينمؤملارافغتساباهبونذاهنعصحمتاهيلعبونذالاهروبقنم
.(ةلمرحهبدرفتدايزنبدامح

٠٠۲ص/١ج١٠٠٠:تنازيملاناسل٤
واواچ۹۷ايوانيجيحصلاىلعكردتسلا.٤

لاقفابجعتىرخألاىلعيديىدحإبتبرضذإدايزةرامإيفقوسلايففقاوانانيلاقةدربيبأنع

موقنمبجعأتلقةدربابأايبجعتامميهللالوسرعمةبحصهدلاولتناكدقراصنألانملجر

ضعبلتقمهضعبلحتسيدحاومهوزغودحاومهجحوةدحاومهتوعدودحاومهيبنودحاومهنيد
سيلةموحرمةمأيتمأنإ:لوقيهتهيهللالوسرعمسهنأينربخأيدلاوتعمسينإفبجعتالفلاق

دانسإلاحيحصثيدحاذه.نتفلاولزالزلاولتقلايفاهباذعامنإباذعالوباسحةرخآلايفاهيلع

.(هاجرخيملو

٢۳۹ص/١٠ج٤٦:ت«بيذهتلابيرقت.٥

بيبحنبيلعنبدمحمانٹدح(:يناربطلالاق.١١۱صاج»٩۹1:ةياورلاءطسوألامجعلا٤آ

يبانع«قراطنبدعسنع«يومألاةملسمنبديعسانن:يقرلانوميمنبيلعانت:يقرلايفهئارطلا

مهياذعالإباذعلامهنععفردقةموحرمةمأيتمأ):هعهللالوسرلاق:لاق«ةريرهيبأنعمزاح

.«(مهيديأبمهسفنأ
٢٦۳ص/١۱جء٢٤٤۲:ت«بیيذهتلابيرقت۷

۰٢۲ص/١ج؛يبلاعثلاريسفت۸٨

۹٥۳ص/١۱جتواديبأننسحرشدوبعملانوع4

١٦۱۱صء۷٦۲۷:ةياورلاملسمحيحص.۰

۱۹۰ص۷٢٥:ةياورلاديمحنبدبعدنسم۱

 

٤٦٥٤ص/١ج٢٤۳۰٠:ت«بیذهتلابيرقت۲

۳۱۷:ت«يئاسنلاءافعض0.۲۳

٦١۱۱-١٦٠۱صء۷٦۲۷:ةياورلاملسمحيحص٤

۱۹۷۸۹:ةياورلاو‹٠۱۹۷هةياورلاو«١۱۹۷۱:ةياورلادمحأمامإلادنسم٥

٢٠٦۲ص/١جء4۹:ةياورلا؛يسلايطلادنسم٦
.ثحبلااذهنم١١۱صرظنا.۷

١١٦۱۱ص«۷٦۲۷:ةياورلاملسمحيحص0.۸

۱٢۲ص/٤جء٤٤٦۷:ةياورلانيحيحصلاىلعكردتسملا۹
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1۱٦٤.

.٦٤آ

۳٤.

٤٦٤.

٥٦.

7٦7.

۷.

۸٦٤.

۹.

٠.

۷۱٤.
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٢۷٤.

٤۷.

٥.

٦٩٤.

.۷٤ا۷٧

۷۸٤.

۹٩٤.

۸.

۸۱.

۸۲٤.

٤٤٤ص/١۱ج‹۳٦۲۷:ت«بیذهتلابيرقت

١۹٠ص/١٠ج‹۱۱۸۲:ت«بیيذهتلابيرقت

ليعامسإنبرضنلاوهوةريغملاويأانثدح):وهةياورلادنس.۹:ةياورلادمحأمامإلادنسم

.O».هلهللالوسرلاقلاقیسوميبأنعةدربيبأنعديربانُثصاقلاىنعي

۳۸۸-۳۸۹ص/١٠ج؛٩٤٤۷:ت«بیذهتلابيذهت

ديلولاانثيبأانثيقشمدلاميحدنبميهاريإانثدح»:يناربطلالاق‹46۷:ةياورلا«نييماشلادنسم

ةمأيتمأنإ»::هیهللالوسرلاقلوقيناکیسومابانأةمقلعنبرصننعديزينبروثنعملسمنب
نايدألالهأنماناسنإيتمأنمناسنإلكهللاىطعأةمايقلامويناكاذإفاهيديأباهباذعهّللالعجةموحرم

.«رانلانمكوادفكنود:لاقي

.ثحبلااذهنم١٠صرظنا

يطوحلاةدحجبنيباهولادبعنبدمحأانثدح»:يناربطلالاق.۹ص/٠١ج«١:ةياورلاطسوألامجعملا
نعريمعنبكلمادبعنعناوصعيذنيديزينبديعسانندحلاقيظاحولاحلاصنبیحیانثدحلاق

.ةقباسلاةياورلاوحنركذمث»...هَهللالوسرلاقلاقیسوميبانعةدربىبأ

۳٦۳-٢٥۰ص/٦ج٢٥٤٤:ت«بیذهتلابيذهت

يناتسجسلاديزينبدمحأانثدح»:يناربطلالاق.١١٠ص/١جء٢٢٠۲:ةياورلاطسوألامجعلا

هللادبعنبةورعنعثراخحلانبرفعجنعشايعنبليعامسإانلاقيروباسينلاىيحينبىيحيانلاق
مويناکاذِإةرخآلايفاهيلعباذعالةموحرمةمأيتمأهيتهللالوسرلاقلاقىسوميبأنعريشقنب
.«راتلانمكاوادفاذهملسمايلاقيفيراصتلاودوهيلانمالجرنيملسملانملجرلكىلإعفدةمايقلا

۸۰ص/۲ج۹۹۰:ت«بیذهتلابيذهت

١١٦۱ص/١جء۸٨۹۳ت«بیذهتلابيرقت

ضايريفلوقلااذهوحنءاجو.۸۷-۸۸ص/۷٠ج؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنللا
۳۳۸-۳۳۹ص«4۳۲:ةياورلا؛نيحلاصلا

١٠٠ص/٥ج؛يربطلاريسفت

.۳۱۳ص/۲ج«ریثکنباریسفت

٢۳صاجءروثنملاردلا

۲۲۸ص/٤ج٢۲۱۱:ت«نابحنیاتاقث

٥.-٩۹٤ص/۱۲ج‹۷٤۸۳:ت«بیذهتلابيذهت

۳۳۱۹:ةياورلا«ىلعييبأدنسم

٤٠۲ص/ج١٥۸:ةياورلاطسوألامجعلا
.۳۱۲ص/۲ج؛ریثکنباریسفت

۳۰۳ص/۲جروثنملاردلا

زعهللانإ:يدحاولالاقامىلعاذهيفلصألاو»:يسولألالاق.۱۱۲ص/۲ج‹يسولألاريسفت

يضرسنأثيدحيفقةنسلاتدرواذهبوكعولافلخينأعتتمانإوديعولافلخينأزوجيلجو

هلمعىلعهدعوأنمو«هلهزجنموهفًاباوثهلمعىلعىلاعتهللاهدعونم:لاقهتيبلانأهنعلاعتهللا
.(رایخابوهفاباقع

٤٢٤۳ص/٥ج؛نايبلاحورريسفت
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۲٠۲۰ص/٤جءيبطرقلاريسفت ۲۳

. نارمعلاةروسنم١۹٠ةيآلاريسفتنم«يبلعثلاريسفت٤

۲۳-٢۲۳۷ص/4٤جء٢٦۲۷:ت؛بیذهتلابيذهت.٥

 

٥٥0ِ:ةياورلاكلابنظلانسحء٦٩

AY٥٥ص/٢۲دلجملا‹٩٢٥٤٥:ةياورلامتاحيبأنباريسفت.E

1۴S.-۳۱۸ص/٠١a؛«١۱۰۷۳:ت‹بيذهتلابیذهت.۸۸

کا۳۹۳ص/۲ج٦۹:ةياورلا؛نابحنباحيحص.۸۹

 
٢٥۲۱۸:ةياورلاو‹«٢٢۲۱۸:ةياورلاو٥۲:ةياورلادمحأمامإلادنسم.1٤

ا
١۹٠:ةياورلانييماشلادنسم۲

۱۳۷-۱۳۸ص/٦ج‹٢٥۳۹:ت؛بیذهتلابيذهت۲

٠٦ص/۷ج«يربطلاريسفت٤
.«ثيدحلانيل»:(٦٠۳ص/۲ج‹١٠۷۱:ت)بیيذهتلابيرقتيفرجحنبالاق.٥

٢٤ص/۷ج؛يربطلاريسفت٦

.ثحبلااذهنم١١صرظنا.۷

.(ماهوأهلقودص»:(١۱۹ص/۲ج«٦۷۸٦:ت«بیذهتلابیرقت)يفرجحنبالاق۸

هباتکيفتبثطلغلاريثكقودص»:(٠٠ص/١٠جء۳۳۹۹:ت«بیذهتلابيرقت)يفرجحنبالاق.۹
.(ةلفغهيفتناكو

٢٠۲ص/٤ج؛يبطرقلاريسفت٠

٥ص/٤جلحتلاو:اوهألاولايفلصفلا١
.۱٥۳ص/۲ج«ریثكنباريسفقت٠

.۹۹ص/۷جںریثکنیاریسفت

۲ص/٤٠١جءيربطلاريسفت٠

0

o

وأ

.نامقلةروسنم٢۳ةيآلاريسفتنم؛٢۳۲ص/٤ج«يناكوشلاريسفت٥٠

١٠٠ص/١٠ج«؛يسولألاريسفت٠

۱۳۷ص/۳ج؛يزارلاريسفت۷

۲۱-۰٠۲۱۱ص/١٠ج«يزارلاريسفت۸
1/٥04ىستانسياسى۹0

.ةرقبلاةروسنم٠۸ةيآلاريسفتنم۳۱۸-۳۱۹ص/١٠جءنآرقلابئارغريسفت٠
قنجلاادهاعملتقنملوخدمدعنعةيانكاذهو«بيطلااهميسنةنجلاةحئارو...»:يناكوشلالاق.١۰

ديدشتىلعالمتشاناثیدحلاو...اهلخديماماعنيعبرأةريسمنمدويوهواهميستمشيللاذإهئأل
دقهنأعمهيلعةنجلايرحتواهنعهجورخمدعو«رانلايفهديلختىلعامهتلالدلدهاعملالتاقىلعديعولا

ناثيدحلافدهاعملالتاقامأو...؟اهنعجرخيمأاهيفدلخيلهملسملالتاقيفملعلالهأنيبفالخلاعقو

نأيغبنيامهلاٹمأوناثيدحلاناذهوءادبأاهلوخدمدعلمزلتسمكلذوةنجلاةحئاردجيالهنأبناحرصم

لين).«كلذدعبةنجلامهلوخدورانلانمنيدحوملاجورخبةيضاقلاثيداحألامومعامهبصصخي

\
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الهنأ-ةيمالسإلاةمألاجهنمبسح-ملعننأانيلع.(٩٠٠٠صرابخألاىقتنمرارسأنمراطوألا
ٹثحبلااذهيفنيبتيسامكمنهجراننمنیملسملاةاصعجورخركذهيفحيرصحيحصثيدحدجوي

.ىلاعتهللاءاشنإ

۲۹-٦۲۹۷ص/١۱ج«یواتفلاعومجب

٤۱۳-٣٤٤۱ص/۸ج‹یواتفلاعومجب

)وحلاصلالمعلاىلإهقفويهراوجبهللاهديرييذلا:يأ»:انهناققحملالاق.٢۲۷ص«رطاخلاديص
.«نيحاصلاهدابعنمنوكيلهناحبسهللاهبلطييذلايأ(بولطلملا

۳۱۸ص«رطاخلاديص

۱۳۹ص/۲۰ج«؛يربطلاريسفت

۸١/٠۲يرطلاسقت

١٤٤۱ص«ةيطعنياريسقت
نملضُيهللاَنِإلكف:لاقاذهلو...»::رخآعضوميفريثکنيالاقو.۰٥ص/٤ج؛ٍريثكنياريسفت
)«هيدلعرضتوهبناعتساوهيلإعجروللاىلإبانأنمهيلإيدهيو:ياهکباانمهيلايدوع

(۸۹ص٤ج‹ریثکنباریسفت
٥٥٤-٤٥٤ص/٦ج«ريثکنیاریسفت

۱۷۸ص/۱۸ج«يزارلاريسفت

۸٥ص۷ج‹يسولألاريسفت

)۱۷۷ص/۷ج)هريسفتيفيسولألادنعلوقلااذهوحنرظناو«١۷٤ص/۲جدوعبلايأریسفت
الفهلذخي:لیقوهيفهيلإةيدوملاهبابسأدوجوللالضلاهيفقةلخييأهلالضإشينمكال:

€هَمَينمللفاطلألاحتميوأةيادهلاقلخي4ىهيلففاطلإلاهيفعجنيالهنأملعيامهبفطلب

.«كلذىلإةيدؤوملابابسألانمهيفاهتیاده

.٣٤۱۳-١٤۱ص/۸ج؛یواتفلاعومجب

r)٢٠۲ص/١دلجملا)رخآعضوميفبطقديسلاقو١۸1ص۲دلجءتآرقلالالظي

لكنتمطيلكينسخمَاناوانتسبايفودهاندا:اهيلعيعيلباهتمهمرحب
يلاولاكلكحقومكااوتوىداهلسقتظاةنيشمنألاىدهلإهجينم

:.4باننمهليدهءاينملضللنِلف(٢٠٠۲ص/٤دلجملا)اضيأبطقديسلاقو
بينيالنيذلانأنذإموهفملاو.هادهّلالهأمهتلعجيتلايههللالإةبانإلاف.هیلإنوبينينميدهيهّللاف

لابولقلاأ«هبلطرلاهيسىدهللباشلاادعاوامهلضيفءلالضلانولهاتسبنيلمع

.دعرلاةروسنم۷هيلاريسفتنم٥٥۳ص/١٠ج«يئابطابطلاريسفت

.نارمعلآةروسنم۹Eریسفت

EEE

.ءارسإلاةروسنم٤٥ةيآلاريسفتنم‹۷١١ص/٤١ج«روشاعنباريسفت
.ناسنإلاةروسنم٠۳ةيآلاريسفتنم«٣۳۸-۳۸۲ص/۲۹ج«روشاعنیاریسفت
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.رمزلاةروسنم۲۳ةيآلاريسفتنم«۷۲-۷۳ص/٤۲ج«روشاعنباريسفت۲

.o۳۳١٤١ص/۱۱ج‹يسولألاريسفت

ةبتكموبتكلاملاعاهترشنو«راجتلايرهزدمحماهققحيتلاةخسنلا«٢٠٠۳ص/٠١ج؛يدعسلاريسفت٤

العمنبنمحرلادبعاهققحيتلاةخسنلايفءاجو.م۱۹۸۸-ه۸٠٠١«ىوألاةعبطلاءةيبرعلاةضهنلا

بابسأبىتأنلوهو ءاشينلرفغيفل»:هصنام‹((١٠٠ص)مزحنباراداهترشنيتلاو«قحيوللا
امةفاضإبالعمنبنمحرلادبعماقدقو»هرفكيامهللصحيمليذلاهبنذبءاشينمبذعيوءةرفغملا
.مزحنباراداهترشنيتلاةخسنلانم١٠۱٩صيفناتخستنلاهيفتفلتخا

.توبكنعلاةروسنم٠۲ةيآلاريسفتنم‹٩۹٥ص«يدعسلاريسفت٥
.توبكنعلاةروسنم٠۲ةيآلاريسفتنم«٠٠٦۲صإ/٤ج«يناكوشلاريسفت.١

.رونلاةروسنم٠۲ةيآلاريسفتنم٦۲۸ص/٣۳ج؛يزوجلانباريسفت۷

٢۲۹ص/۲ج؛يفسنلاريسفت.۸

.فارعألاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم.٥٠٤ص/۷ج«؛يوارعشلاريسفت..۹

لحتنلاةروسنم۳٩ةيآلاريسفتنم؛١٦۸۸۱ص/۱۳ج«يوارعشلاريسفت٠

۸۲ص/١جنيعتسنكايإودبعنكايإلزانمنيبنيكلاسلاجرادم١

ملسمحيحص)ملسممامإلاًاضيأةياورلاهذهجرخأو.٢۲صء۸١:ةياورلا«؛يراخبلاحيحص٤
(۷٦۷صء۱۷۰۹:ةياورلا

.ةرقبلاةروسنم۸٤ةيآللهريسفتدنعلوقلااذهيزارلامامإلالاق.٤

 

ه٥ص/٣۲ج‹يزارلاريسفت.٤

٢٠٦۲-٤٦۲ص/٥ج؛يربطلاريسفت٥

.ءاسنلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم«٢٠٤١ص٤ج؛روشاعنباريسفت٦

.۲۸۲ص/٦ج«ریثکنباریسفت۷

.۷۱ص/۷ج«ريثكنياريسفت.۸٨

۱۰۰-۱۰۱ص/٦جںیئکنباریسفت۹

۹-١۹۳ص/١٤ج«؛يربطلاريسفت٠

٦ص/۲۹ج؛يربطلاريسفت..١

١۰۱١۱۱ص«۷۷٥٢۲:ةياورلا؛ملسمحیحص.٢٥0آ

.oo۲۸٤۱۱ص«۱۹۲۷:ةياورلا؛ملسمحیحص

١١٦۱ص٢٤۸۲‹يراخبلاحيحص0.٤

١۸١۱۱ص«٢٢٤۲۷:ةياورلا؛ملسمحیحص.ە٥

۳۸۸ص٥ج؛۷۳۹۹:ةياورلاحرشريدقلاضيف٦

۳٢٥٥ص/۹ج«؛يذمرتلاننسحرشيذوحألاةفت.۷

۲۸۳ص/١ج؛نيحلافلاليلد۸

۸٦۳ص/۳ج؛حيتافملاةاقرم۹

٢٦۳۷ص/۱۲ج؛يرابلاحتف٠

هللادبعنعراسينبءاطعنعملسأنبديزنعكلام»:وهربلادبعنباهيلإراشيذلاثيدحلا.۱١٦۰
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اذإَفبيفنماياتجرحضَمْضَمفنمودعااضناذإ»لاقئهللالوسرنأ:يحبانصلا

ِرافْشَأتحتنمجرتيتحهجونماياطخخلاتجرحُهَهْجَولسعاِففننماياطخلاتجرحرتا
م

-اذإفيديرافظأتحتْنمجرختىتحهْيدَينماياطخلاتجرحهيَدَيلسعاذإفءهْيَع

تحتنمجرحتیتهيجنماَاطخلاتجرحيلجلسعاذإفهيأنمجرختيتحهسأرنماياطخلا

(١۱۷ص/۲جءكيهمتلا).«لةلفانُهتالَصَودجشملالإهيْشَمناكمتهيلُجررافظأ

تامنإف«توملالبقهلكاذهو»:ينآلاوهانهربلادبعنبالوقةمتت.۱۸۱-۲/۱۸۳جءديهمتلا۲
لهآوهفهنعافعنإو«همرجبفهبذعنإف«هبذعءاشنإوهلرفغءاشنإ:هللاىلإهريصمفةريبكلابحاص

رقغتساو«؛دوعيالنأدقتعاومدنو«هتنياعموهروضحلبقوتوملالبقباتنإوةرفغملالهأووفعلا

ءاملعةعامجهيلعو«تءاجدقفلسلانعحاحصلاراثآلاهلكاذهبو«بنذيملنمكناك«لجوو
تأتيشخولئاقلاكلذلوقالولبابلااذهيفمالكلانعيسفنببغرأتنكدقو...نيملسملا
ءاهيلعمدنلانود؛سمخلاتاولصلااهرفكتاهنأىلعالاكتاتاقيوملايفكمهنيف؛لهاجهبرتغي
ىدحإيهةئيشملاوةرفغملاةيضق.»قيفوتلاوةمصعلاهلأسنو-ملعأهللاو-اهنمةبوتلاورافغتسالاو

.ثحبلااذهنممسقلااذهرصانع

٥٦٤٤ص/٥ج‹۱۷۷٥:ةياورلاحرشريدقلاضيف۳

۳حء۸٨۲۸ص؛بونذلاىلعرارصأالابابج.يفاكلانعالقت٥٠۱٦ص۲ج‹ةريبكلابونذلا.٤٦
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عم١٠حء٦٠٦۲صء7٤باب١٠جءةعيشلالئاسونعًالقن۷ص/٢۲جةريبكلابونذلا.

لجأةقداصلاةبوتلاطارتشانايباهيفءاملعلانمريثكنعةديدعًلاوقأىلاعتهللاءاشنإليلقدعبركذنس1
.ةرفغملالين
۳۱۳ص/۲ج«ریثکنیاریسفت۷

.ءاسنلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم٤١٤ص؛ةيطعنباريسفت۸
٤٤٢۲ص/۲۹ج«يزارلاريسفت.۹

٤٠۲ص/٦جتوعسلايبأريسفت٠

٢٠٠۲ص/٤٠١ج؛يسولألاريسفت۱

.ثحبلااذهنم٢۲صرظنا.٢0۷

:ةيرفلاهذهىلعادريوارعشلاخيشلالاق.٠۲-٢٠۲ص«(ىنسحلاهللاءءامسر)باتكرظنا.۳
لكلکلوهتهدايمءامبنلولجوزعلديبباذعلاوةرققللانإ:هيلعادرلوقنو..

قحلاف.دابعلانيبةقرفتلاوملظلاوىوهلانعقحلاكلماانيرىلاعت..ىوهللاقفوريستةلأسملانأينعي

باذعلابريدحجهنأقثفادحأبذعينءاشنإوةرفغملابريدحجهنأقثفدحألرفغينأءاشنِىلاعتوراب

قافحتساءآرامنودديليعقللسورعلةرففبنأىلعًاضيألدورةرففلابلجيدقهبقداصلا

رفغيذلادبعلااذهو«قحتسملالإحنمتاللجوزعقحلاةرفغمنأىلعاضيألديثيدحلااذهنإ...
هلوقو.هنمهتيشخولجوزعهللابقداصلاهناعإىلإعجرياذهو«رافغتسالامئادناكلجوزعهللاهل
داسفلاضرألايفيغييلنانعلاهلقلطأالعولجهنأينعيال..كلترفغدقفتئشاملمعا:قحلا
لەييذلاودبملاقاقحتساىلعةبترتمةرفغماهنلإةيليقتسماهنوكمغرتيداطلهيفةر

نمهقرقااملجووعقلهلرقينأناكمإلايفراصءااصلمعونمآنمف.ضرألايفداسفودبعلا
متاحويالاق»:نابحنباهلقنامهديوييوارعشلاخيشلاهركذيذلالوقلااذه.(بانأوباتنإبونذ
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.صعتال:يأ«(تثشاملمعا):هلوقبديريدعوبتبقعأديدهتةظفل(تعشاملمعا):هلوق:
(۳۹۲ص/۲ج٢۲٠٦:ةياورلا«؛نابحنباحيحص)»تبتاذإ:ديري(كلترفغدق):هلوقو

٥٥ص«اهبهوعدافىنسحلاءامسألاهّللو
۲٩صاهبهوعدافىنسحلاءامسألاهلل
۱۷۷ص«اهبهوعدافىنسحلاءامسألاهللو

۱۸۱ص«ءاهبهوعدافىنسحلاءامسألاهّللو
3ةمدقمنمًالقن«٤٤۲صءةيزوجلاميقنبادمحمنبهللادبعيبأنيدلاسمشلىنسحلاهللاءامسأحرش
اباتكلاءوضيفىنسحلاهللاءامسأحرش):باتكيفلوقلااذهوحنكلذكرظناو.يدعسلاريسفت

.۷-٦۷۸ص«يناطحقلافهونبيلعنبديعسل(ةنسلاو

نم٢۲۲صيفلوقلااذهوحنرظناو.٢٠۲۲-٤٢۲صءىنسحلاهللاءامسأحرشيفىمسألالوقلا
.باتكلاسفن

۲۱۲-۲۱۳ص/١۱ج؛ینسحلاهللاءامساةعوسوم

٦۷٤-٢٥۷٤ص/٢۲ج«ىنسحلاهللاءامسأةعوسوم

٩۷٤ص/۲ج«ىنسحلاهللاءامسأةعوسوم

٢۳۰ص/٤ج؛يربطلاريسفت

۳-٢۳۹ص/٤١۱ج؛يربطلاريسفت

۲۰-٢۲۰۹ص/۷ج‹يربطلاريسفت

٢٥٥٠۲ص/٥١ج«يربطلاريسفت

٥۸ص/۷ج«يربطلاريسفت
٢۲۹ص/٤ج؛يربطلاريسفت

۲۷۲-۲۷۳ص/٥ج«؛يربطلاريسفت

۱۳۸ص/۳۰ج«يربطلاريسفت

١ص/٢۲ج«؛يربطلاريسفت
۱۷۲ص/٢۲ج«يربطلاريسفت

١٤۱٠ص/٢۲ج«؛يربطلاريسفت

١ص/١٠۱ج«يربطلاريسفت
«نمم»:لصألايف

٦٥ص/١۱ج«يربطلاريسفت
٢۲ص/١١۱ج«يربطلاريسفت

٥٥ص/٢۲ج«؛يربطلاريسفت

۷ص/٢۲ج«يربطلاريسفت

۱۳۸ص/٢۲ج«؛يربطلاريسفت

۱۲۳ص/٢۲ج«يربطلاريسفت

٥٤ص/۲۸ج«يربطلاريسقت
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١١٠ص/۸٨ج٤يربطلاريسفت

١٤٤٠ص/٢۲ج«يربطلاريسفت

١٠٠ص/٩ج«يربطلاريسفت
١۱۲ص/٢۲ج«يربطلاريسفت

١۱۲ص/٢۲ج«؛يربطلاريسفت

٢۲۳ص/٦ج«؛يربطلاريسفت
٢٢٠۲ص/١ج«يربطلاريسفت

١٠٠ص/١۱ج‹؛يربطلاريسفت

٢۷ص/۷ج«يربطلاريسفت
۳٩ص/١١ج«يربطلاريسفت
۸٤ص/١٠ج«؛يربطلاريسفت

.نارمعلآةروسنم١۳٠ةيآلاريسفت‹۳۹٠ص/٤ج«يبطرقلاريسفت
رمزلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم‹١۷٠ص/١٠ج«يبطرقلاريسفت
.فارعألاةروسنم1۹٠ةيآلاريسفتنم«۱۹۸ص/۷ج«يبطرقلاريسفت

.نارمعلآةروسنم١۳٠ةيآلاريسفتنم‹١۳٠ص/٤ج«يبطرقلاريسفت
.لمتلاةروسم١1يلاويستنس4٠٠ص/0١9«ىيطرقلايسقت

.ةرقبلاةروسنم۸۲٠ةيآلاريسفتنم«١۱۸ص/۲ج«يبطرقلاريسفت

.رونلاةروسنم٥ةيآلاريسفتنم‹١١۱١ص/١٠ج«يبطرقلاريسفت

.دعرلاةروسنم٦ةيآلاريسفتنم«۱۸۷ص/۹ج«يبطرقلاريسفت
.مجنلاةروسنم٢۳ةيآلاريسفتنم«٤٤٥٤ص/٦ج«ريثكنباريسفت

.كلملاةروسنم٢ةيآلاريسفتنم1۸١ص/۷ج«ريثكنياريسفت

سنويةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم۳۳٥ص/۲ج«ريثکنباریسفت

رفاغةروسنم۷ةيآلاريسفتنم١١۱ص/٦ج«ريثكنياريسفت

.رمزلاةروسنم٥ةيآلاريسفتنم(١۸ص/٠ج«ريثكنباريسفت
.حتفلاةروسنم١١ةيآلاريسفتنم«۳۳۸ص/٦ج«ريثكنباريسفت

.تارجحلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم٦۳۸ص/١٦ج«ريثكنياريسقت
۲٦۲ص/۷ج؛ریٹثکنیاریسفت

۱۲-١۱۲۲ص/٦ج«ریثکنباریسفت
٦۱۲ص/٦ج«ریثکنیاریسفت

٢۲۳ص/٤ج«ریثکنباریسفت
٤/٤١٦ج«ریثکنباریسفت

۱۱۹ص/۲ج«ریثکنباریسفت

.ةرقبلاةروسنم٠٠۲ةيآلاريسفتنم«٤٤٤ص/٠١ج«ريثكنباريسفت

.رمزلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم١١٠ص/٢٤۲ج«روشاعنباريسفت
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رمزلاةروسنم۳۹ةيآلاريسفتنم«۳٠۲ص/١۱ج؛روشاعنباريسفت۷

۱۱۸/۲۷ج؛روشاعنیاریسفت۸

.یروشلاةروسنم«٢۲ةيآلاريسفتنم«١١٤۱ص/٢۲ج«روشاعنباریسفت۹

.رمزلاةروسنم٥ةيآلاريسفتنم١۲ص/٤۲ج«روشاعنياريسفت٠

.بازحألاةروسنم۷۱ةيآلاريسفتنم«٤٣٤۳ص/٢۲ج«روشاعنباريسفت١

.ةدئاملاةروسنم۸٩ةيآلاريسفتنم«۲۲۷ص/٥ج«روشاعنباريسفت٤

.دیدحلاةروسنم۲۱ةيآلاريسفتنم۳۱۷ص/۲۷ج«روشاعنباريسفت٤

.ةبوتلاةروسنم١٠٠ةيالاريسفتنم‹١۹٠ص/٣جءدوعسلايبأريسفت٤

جوررلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم۸٠٤-۷٠٤ص/٠جتوعسلايبأريسفت٥

.كلملاةروسنم٢ةيآلاريسفتنمء٢٠۲۷ص/٠جتوعسلايبأريسفت٤

فسويةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم‹٥٠٤ص/۳جتوعسلايبأريسفت٧

.تارجحلاةروسنم٥ةيآلاريسفتنمء٤۱۱-١٤١١ص/٠٦جتوعسلايبأريسفت۸٨

بازحألاةروسنم۷۳ةيآلاو۷۱ةيآلاريسفتنم«٤۲-٤٤۲ص/٥٠جدوعسلايبأريسفت۹

.ةدئاملاةروسنم۸٩ةيآلاريسفتنمء٢٤۳۲ص/۲جءدوعسلايبأريسفت٠

.ةبوتلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم«ء۱۸۷-۱۸۸ص/٣ج«دوعسلايبأريسفت۱١

 

.فارعألاةروسنم١١٠ةيآلاريسفتنم«۷٤ص/۳جءدوعسلايبأريسفت١آ

.نارمعلآةروسنم١۳٠ةيآلاريسفتنم«۲۷۸ص/۲جءيسولألاريسفت٢

٢٥۲۷-٢۲۷ص/۲ج«يسولألاريسفت.٤

۹-۹1.ص/٥ج‹يسولألاريسفت٥

.بازحألاةروسنم٥ةيآلاريسفتنم«١٤١ص/١٠۱ج؛يسوولالاريسفت.٦

.ةبوتلاةروسنم۸١٠ةيآلاريسفتنم١٠٤ص/٠ج«ءيسولألاريسفت۷

.حونةروسنم٤ةيألاريسفتنمء۷۹ص/١٠ج؛يسولألاريسفت.۸

نارمعلآةروسنم۳۱ةيآلاريسفتنم١۲٠ص/۲ج«يسولألاريسفت۹

.ءاسنلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم«۱۳۷ص/٣جءيسولألاريسفت٠

.ةدئاملاةروسنم۸٩ةيآلاريسفتنم‹٢٤۳ص/۲ج«يسربطلاريسفت١

.ءاسنلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم‹١٥٠ص/٣۲ج«يسربطلاريسفت.۲٦

٢٤٢٤۳ص/۷ج؛نايبلاحورريسفت۳

٢٢۲ص/۷ج«نايبلاحورريسفت٤

٤٤٤ص/۲ج«نايبلاحورريسفت٥

۹٩-٤۱ص/۲جءنايبلاحورريسفت٦

رمزلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم«١۹٠ص‹«يدعسلاريسفت۷

.لحنلاةروسنم١٤ةيالاريسفتنم‹١٤٤ص«يدعسلاريسفت.۸

.دمحمةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم۳٠۷ص«يدعسلاريسفت۹

.فسويةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم۳۷۷ص«‹يدعسلاريسفت٠
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.صةروسنم٠٤-٢۳تايآلاريسفتنم١1۸ص«يدعسلاريسفت

.فارعألاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنمء۳٠٦۲ص‹يدعسلاريسفت
.ءاسنلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم۱۷۹ص«يدعسلاريسفت

.ةلداجملاةروسنم١ةيآلاريسفتنم؛۸٠۸ص«يدعسلاريسفت

.ىروشلاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنمء١۷۲ص«يدعسلاريسفت
.تارجحلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم«۷١۷ص«يدعسلاريسفت

.رفاغةروسنم۳ةيآلاريسفتنم«1۹۸ص«يدعسلاريسفت

.ةدئاملاةروسنم۸٩ةيآلاريسفتنم«۲۲۳ص«يدعسلاريسفت

.ماعنألاةروسنم٤٥ةيآلاريسفتنم«١۲۳ص«يدعسلاريسفت

.رونلاةروسنم۳۱ةيآلاريسفتنم۸٥ص«يدعسلاريسفت

.ةرقبلاةروسنم۲۱۸ةيآلاريسفترنم‹۸۲ص‹؛يدعسلاريسفت

.صصقلاةروسنم۷٠ةيآلاريسفتنم۳٠٠ص«يدعسلاريسفت
.تارجحلاةروسنم١١ةيآلاريسفتنم‹ء۸١۷ص«يدعسلاريسفت

.جوربلاةروسنم١١ةيآلاريسفتنم‹۸۷۸ص«؛يدعسلاريسفت

.ديدحلاةروسنم١۲ةيآلاريسفتنم‹٥٠٠۸ص«يدعسلاريسفت

أةرفغملابابسأباوتأاذإشَينمُبذَعيَوهينلرفعي»:هريسفتيفيدعسلاخيشلاهلاقامو
هللانأاوُملغاَوو.(٦٥٦صنيبئاتلابونلروفَعل»و)٦۲ص)«باذعلابابسأ

ميرروغهللانإلو.(۸۸ص))»هبرلإعجروءاهنمباتف«بونذلاهنمتردصنل4روُفُع

نع.يلحلهيلإباتنلروفلهللاو«و.(٦۳۲ص)»هيلإباتنملةميظعلاتائيسلارفغيف

۔(٥۸ص)هيدينیبهنوکوهيلعهتردقعم؛حفصورتسوهنعملحلب«ةبوقعلابهلجاعيلثيحههاصع

يفةيالاهذهىلعسوماقلابحاصقلعيو»;زدنام(للإةيوتلا)باتكيفيواضرقلاخيشلالق

ةادأبىتأو«هببسبببسملاقلعت4َنوُححلْفتمكکلَعللةبوتلابحالفلاقلعمن...:لوقيف(رئاصبلا)هباتك

-«نويئاتلاالإحالفلاوجريالف؛حالفلاءاجرىلعمتنكمنبتاذإمكنابًاناذيإ‹يجرتلابةرعشملا(لعل)
(۱۷ص«(هللاىلإةبوتلا-٤)هللاىلإقيرطلايف)

*ٌميظَعٌباذَعْمُهَلَوةَرخآلاَوايندايفةوىلاعتهلوقنأرهاظلاو»:يطيقنشلاخيشلالاق

اويوتماذإميفهل[۴٤:رونلا]تولعاوُاكاممُهلُجْرأَومهيديأَوْمُهُتسلاْمهْلَعدَ
(60ص/٦ج«يطيقنشلاريسفت).«ديعولاكلذنمءيشمهلنيملءاولحصأواوباتنإفءاوحلصيو
صوصخلينعيضالىفنأنورسةعركلاةبآلاهذهيفلاعتلوقو»:رخاعضوميفلاقو
(۷٩ص/۷ج«؛يطيقنشلاريسفت).«هليبساوعبتاوهللاىلإاوباتومهنماونمآنيذلا

لاقفمهتبانإومهتبوتملعدقوردبلهأىلععلطاىلاعتهنأ:لوألا:نيرمأ...»:يزارلامامإلالاق
:يناثلاةنحجلايفةيلاعلاتاجردلامكتيطعأومكلترفغغدقفريثكوأليلقنملفاونلانممتئشاماولعفا
ةيوتلاىلعنوتومتمكنأبيملعلمكلترفغدق:لاقنأكفةعاطلابنوقاويمهنأدارلانوكينألمتحي

٢۲ةيآلاريسفتنم«١۸۳١ص/۲۳ج«يزارلاريسفت)«ةبقاعلادارأوتقولايفمهلاحركذفةبانإلاو

.(رونلاةروسنم
¥ةبوتلادعبمهيونذل4روُفَعهللانفللةبةبوتلادعبلمعلا:ىنعي4اوُخلصَأَول»:يدنقرمسلالاق
(.رونلاةروسنم٥ةيآلاريسفتنم۲۷٤ص/۲ج«يدنقرمسلاريسفت).«ةبوتلادعبمهب4ٌميحَر
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نإ«.)۸۷ص١ج«‹يواضيبلاريسفت)»باتنلْميحَرلاباواتنأكتل(:يواضيبلالايق1

وُو«و.)٤١٤ص/١ج«يواضيبلاريسفت)»هيلعلضفتيوبئاتلانعزواجتيٌميحَرروُفْعهللا

/۲ج«؛يواضيبلاريسفت;)»مهنمباتنملرولا.لمعلاءاسأنمهزجعيراليذلابلاغلاهْريِزَعلا
̀.)٢۳ص٠ياشلامست)درقتتسينلاسوقكاو(دص

نأيسبااوتاكاإ6.(لحملاةروسنم۱۹٠ةيلاريسفتكلذكرظناو.ةدتاقلةروس
نم١٠ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت)»هيلإباتاذإهتمحروهترفغموهلضفبهدبعىلعدوعيىاعت

.)ءاسنلاةروس

(ةدئاملاةروسنمةيآلارفتنمصاج«يسلدنألانايحيبأريسفت»

امىلعمکلدينأديري:جاجزلالاقْمُكََْعَبوُتيْنَأديريهللاَولل:لاعتهلوق»:يزوجلانبالاق.٤

کتبوتلاببسنوکی )۳40ص/١ج؛يزوجلانباريسفتت(.مكت

جديبلحارم).»هبٌميحَرلاْ»باتنملزواجتملايأبالاتنكتإإل»:يواجلايوونلاق٥

(٤٤ص

رغهالةلقومبِهواتولادنعاذه»:ييراخبلامامإلالاق.٦

0عتفاونعقيرنبرنهدوسكرو

ىئْنِإَو»لاَقْسنِإَوىْننِإَوتEEEلالاهِلاقدبع

ىزنَِو»لاقفرسنوىناوقهرسوىقولافقروىقإو:«قرسناو
مً

و

 

)۷ًص۷:ةياورلاو۷٥۱٥٠صااخ
مامإالاقيلعتمهفورذيبأةياورمهفلًاعجرمرانلانمجورخلاةركفتلعجةياورلاهذهلمهحرشدنعو

اليتمنمتامْنَم»::هلوق:,:مماحويالاق»:ةياورلاهذهىلعاقيلعتنابحنبالاقدقف.اهيلعريراخبلا

وهو:رخاىنعمهلو.راثلالوحهيلعهْدَعوأنيشبكتنأالإ:ەبديري«ةّنجلالجَدايشللابكرش

حيحص)«ةمولعمةدماهايإهلوخُدلبقَبُذُعْنِإوءةلاحتالةنجلالخد«َتاَموائيشهللابكرشيملْنَمنأ

.(٤٤٤صاج۳٢:ةياورلا«؛نابحنبا

كلذىلعتاموهبردحونمىلعلومحمثيدحلانأهيلإراشأاملصاحو»:رجحنبالاقو

يفاذهوىادتباةنجلالوخدبثيدحلااذهبدوعومهنإف«ثيدحلايفاهيلإريشأيتلابونذلانمابئاٿ

بيثيولوألاكوهلبليقو«رثكألادنعاهدرطرتشيفدابعلاقوقحامأوءةنسلالهأقافتابهللاقوقح

ًاضيأهنأثيدحلارهاظفةبوتريغنمتاموةروكذملابونذلابسبلتنمامأوماشاميقحلابحاصهلل

تماصلانبةدابعثيدحهيلعلديو«ىلاعتهللاةئيشميفهنأةنسلالهأبهذمننکل؛كلذيفلخاد

هبقاعءاشنإیلاعتهللاىلإهرمأفهببقاعيملفكلذنمئيشىتأنموا)»):هيفنإفناعيالاباتكيفيضالملا

هلتهنموجراوفانمةعدتاىلعدريامهنملكو؛مهيملاىلعمدقمرسفملااذهو(هنعافعءاشنإو

هنع.كلذنمهللاانذاعأ«رانلايفةبوتريغنمرئابابكلايبكترمنمتامنمدولخبوجونوعدييذلا

ةطرتشمةبوتلاتناكولهنإفثيدحلارهاظفالخيراخبلامالكنأيدوادلانعنيتلانبالقنو.همركو

حتف).ملعأهللاو.كلذدعبامإوءادتباامإةنجلالخديهنأدارملاامنإو:لاق«قرسنإوىنزنإو»لقيم

.(٤٤-٤٤٤ص/١۱ج«يرابلا
ةلزتعملاوةيرعشألاوفلخلاوفلسلانمنيملسملاةمئأقبطأدق:لوقأو»:يناكوشلالاقو
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نمهللابجوأام.لالخإلامدعبةديقمةنحجلالخدهللاالإهلإال:لاقنمنأبةدراولاثيداحألانأمهريغو
ايجومنوكيالةداهشلادرجنأوءاهنعاهلعافبتيمليتلارئابكلانمةريبكلعفمدعو«ضئارفلارئاس

تابجاولانمءيشبلخأنمدولخيفاوفلتخامهنكلو«بولطملاىلعةجحنوكيالفةنجلالوخدل
لئاسملاهذهو...كلذنعةبوتلامدعوةداهشلاةملكيهملكتعمرانلايفتامرحملانمئيشفراقوأ

عناملامدعبةديقمثيداحألاهذهنأىلعنيملسملاعامجإبفيرعتللاذهانركذامنإو؛مالكلاملعاهلحم
يهنلاورمألاوضلئارفلالوزنلبقناكاذهنأبيسملانبامهنمةعامجنعىكحف«فلسلااهلوأاذهلو
؛قافتالابعبسةنسريبخماعملسأمالسإلارخأتموهوةريرهوبأثيداحألاهذهضعبيوارنأبدرو
نعيوونلاىكحوءاهريغوجحلاومايصلاوةاكزلاوةالصلانمةرقتسمةعيرشلاماكحأكاذذإتناكو
لوقاذهو:لاقاهتضيرفواهقحىدأوةملكلالاقنمهانعموحرشىلإجاتحتةلمجبيه:لاقهنأمهضعب

باتكيفهركذكلذىلعتاموةبوتلاومدنلادنعاهلاقنلكلذنإ:يراخبلالاقو.يرصبلانسحلا
يفةداهشلاةملكىلعراصتقالاينعأكلذنوكينأزوجيهنأ:حالصلانبرمعوبأخيشلاركذو.سابللا

فماتهیجلیدمسوهلوهيلعهللاىلصلالوسرنملةاورلاضعبنمًراصتانجلالوخدةي

دبعرافكلاهببطاخاميفملسوهلآوهيلعهللاىلصلوسرلانماراصتخانوكينأزوجيو«هريغةياور

اذإرفاكلاوءهلامزلتسمومالسإلاهيلعفقوتيامرئاسيابوحصمىلاعتللابمهديحوتناكنيذلاناثوألا

.همالسإبمكحاهانيكحيتلالاحلاهلاحوهللاالإهلإال:لاقويونئلاوينثولاكةينادحولابرقيالناك
امإدحوملكلاهلوخدنمدبالهنأةنجلاهقاقحتسابدارملالاقينأبةلدألانيبعمجلانكعيو:يوونلالاق

ضايعيضاقلانعكلذيكحو.دولخلاميرحترانلايرحتبدارملاو«هباقعدعبارخومامإو«ىفاعمالجعم
نمريثكركذبةنسلاوباتكلاصوصنيفدروالليوأتلاىلإريصملانمدبالو؛نسحلاةياهنيفهنإ:لاقو

تامرحملانمريثكركذبصوصنلادوروكلذكو.رانللبجوماهكرتنأبحيرصتلاوةيعرشلاتابجاولا

.(٢۲۳ص«رابخألاىقتنمرارسأنمراطوألالين).«رانلاباهلعافدعوتو
)بنيلئاقلانأكردنيناكوشلاورجحنباو«؛نابحنبانعاهانلقنيتلاصوصنلاهذهنم

كلذواهيلعيراخبلامامإلاقيلعتورذيبأةياورمهفيفقافوىلعاوسيل(رانلانمجورخلاةركف
.ةفيعضتاياورىلعمهدامتعاببسب

مركلانآرقلاهبقطنمكحاذهوةرفغملاوةبوتلابلطبطورشمىاعتهللاةرفغمبسكليعسلا
حطسلاىلعاوفطتامنيحنكلو‹مهبتكيفنيملسملاءاملعهرطسوءةحيحصلاهبلوسرلاةنسيفءاجو

جواوخلانيبومهتيبعارةيضقةيضقلانولعحراثانمجورخلةركفنيالانإةيصذلاتاعالا

١۱۹ص/۹1ںوشاعنیاریست

١٤٤ص/۲ج«يربطلاريسفت

۹٦ص/۲۷ج؛يربطلاريسفت

۷٥٤ص/٢٦جريڻنياريسفت

۱۸۳ص/١١ج«يربطلاريسفت
١٦ص/١٠۱ج«يزارلاريسفت
لحلةروسنم١١1ةبآلاريسفتنم١۲١٠٠صهةيطعنباريسقت

١٥٥ص/٤ج«روشاعنیاریسفت
١۳۱ص؛ءةيضايإلادنعيدقعلاركفلا

٤٤١-٤٤٤ص/٥٠ج«يربطلاريسفت

٠ص/٠٠ج«يبطرقلاريسفت
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٠٠۲ص/١٠ج«يبطرقلاريسفت۸

TE4-T‹يناكوشلاريسفت۹ EAIنملکهدمحيهنأ:ادومحماقملانوکینعمو»:يناكوشلالاق.

هيلعهللاىلصيبنلاهموقييذلاماقملاهنأ:لوألا:لاوقأىلعماقملااذهنييعتيففلتخادقو.هبملع

ةلدألاهيلعتلديذلاوهلوقلااذهوهيفمهامهناحبسمهبرمهحيرولسانللةمايقلامويةعافشللملسو
ىلعنيرسفملاعامجإو:يدحاولالاق؛ليوأتلالهأرثكأنعريرجنباهاكحوءةيآلاريسفتيفةحيحصلا

.ةعافشلاماقموهدومحللاماقملانأ

لصفيفىمظعلاةعافشلاماقمماقماكلذبدارملاو»:يسولألالاق.١٤۱۳ص/۸ج«يسولألاريسفت٠
.«هبيهئاولتحتوهوالإدحأالثيحءاضقلا

۳۰۰ص/۲ج«يرابلاحتف١

٤٢٤۸ص‹٨٤۷۱٤:ةياورلا؛يراخبلاحيحص.۲۷

۳۸۱ص/٦ج‹١۹١٠٠:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس۳

٦٢٦۲ص٥:ةياورلا«يراخبلاحيحص٤۷

٤١٤١ص/٥٠ج؛يربطلاريسفتر.۷ا٥

لتاقُينبدمحمانئدح(:يراخبلامامإلالاق.۲٣٤۸ALص٢آ:ةياورلا‹يراخبلاحيحص.٦۷

هنعهللايضرةريرهيبأنعريرجنبورمعنبةَعرَزيبأنعٌيميّلاٌناَيحوبأانّربخأهللاذبعانربخأ

ةسهاهتمسف-بعتتناکو1لبملسوهيلعهايلصهللالوسريأ:لاق

فلورمينينورنائامقورالالوقفنومِتحَي

..یسیعنوتأیف...یسومنوتأيف....ميهاربإٌنوتأيف...احونَنوتأيف...مدابمكيلع:ضعبل

عُقتامكلللارفدقواينألاماخوهاوسرتنأهدما:نولوقيفملسوهيلعهللاىلصادمحم

ادجاسْمَقأفشرعلاتحتيتاف«قلطنأف؟هيفنحنامىلإىّرَتالأكبرىلإانٌغفشا«رخأتاموكبنذنم

:لاقيمث.يلبقدحُإىلعختمانيشهيلعءانثلانسخوهدباحتنميلعهإحتقيمثلجورعيير

:لاغتف.براياييتمأ«َبراييتم:لوقافيسارفراققعشاطعنلميسارعفرمعاب

كتيامكةعيراصمنمنيطارصلابامهديبيشتيذلا:لاقمن.باوبألامكلذىس

.«یرّصبوةكمنيبامكوأريُمحو

 

نعةيواعموبانثدح«:ةبيشيبأنبالاق.٤٤٤ص/۷ج٤٤٤۲۷:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم۷
مجامجنموندتمتنينسرشعرحةمايقلامويسمشلايطعت:لاقناميلسنعنامثعيبأنعمصاع

؛لجرلارغرغيیتحEمضرألايئةماق3قرعلاریتحنوقرغيفنيسوقباققنوکيیتحسانلا

دمحمنوتايف...ىسيعنوای..ميغنوتايفاوننوتا..مکمكرلامكلمنشيمآمكا

هللايدينوبموقيىتحءيجيفهلحتفيف::لاق«دّبح»؛لوقيف؟اذهنملاقیقبابلاعرقيف«بعذنم

؛بجبعداوعفشتعفشاوهطعتلس؛كسأرعفرادمحماي:ىدانیفدجسيفهلنذويفدوجسلايفنذأتسيف

حتفيملامديجمتلاوديمختلاوءانثلانمهيلعهللاحتفيف:لاق يتّمأٌبَر»:لوقيف:لاق‹قئالخلانمدحألحت

فمامديجمتلاوديمحتلاوءالانمهيلعاعفيفدجسيفهلنذؤيفدوجسلايفنذاتسيمث««يتنأ

:لوقیوهسأرعفريف«بحتعداوعفشتعفشاوهطعتلسكسأرعفرادمحماي:يدانيو«قئإلخلانمدحأل

ةطنحنمةبحلاقثمهبلقيفناکنملکيفعفشيف:(ناملس)لاقءاٹالٹوأنيترم«يتّمُأيتمبراي»
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.(دومحملاماقملامكلذف«ناعإنملدرخةبحلاقثموأناعإنمةريعشلاقثموأناميإنم

وبانٹةبيشيبأنبركبوبأانتمانغنبديبعانثدح»:يناربطلالاق‹١١٠6:ةياورلاريبكلامجعللا

نمیندتمثنینسرشعرحةمايقلامويسمشلاىطعتلاقناملسنعنامثعيبأنعمصاعنعةيواعم

كلرفغوكبهللاحتفيذلاتنأهللايبناينولوقيفهييبنلانوتأيفلاقثيدحلاركذفسانلامجامج
شوحیجرخیفمکبحاصانآلوقیفانبرلإانلعفشافهيفنحنامیرتدقورخأتاموكبنذنممدقتام
حتفیفدمحملاقیفاذهنملاقیفعرقيفبهذنمبابلايفةقلحبذخأيفةنجلابابىلإيهتنيىتحسانلا

دومحملاماقملاكلذفعفشتعفشاوهطعتلسكسأرعفرايدانيفدجسيفهللايدينيبموقيىتحءءيجيفهل

.

يدعيبانياانتا:لاقراشبنبدمحمانٹدح»ا:يربطلالاق.١٤٤٠ص/۱ج‹؛يربطلاريسفت

اماقُمكبَركعنأىسَعكَلةلفانهبدجللَامَوىلاعتهللالوقيفنسحلانع«فوعنع

.))ةمايقلامويةعافشلاماقم:دومحملاماقملا:لاقادوُمحُم

۷٤۳ص/۳ج«ریثکنباریسفت

.ةرقبلاةروسنم٢٥۲ةيآلاريسفتنم«٢۲۲صءةيطعنباريسفت

.رمزلاةروسنم۷۳ةيآلاريسفتنم‹«۹۷١ص«يدعسلاريسفت

١١ص/۲ج«ىربكلاةمايقلا-رخآلامويلا

٠٠۲ص/٠١٠ج«يبطرقلاريسفت

٠ص«لقعلاولقتلانيبةرخألايفةعافشلا

:لاق«نمحرلادبعانث:لاق‹راشبنباانثدح»:يربطلامامإلالاق.٤٤١ص/٥٠ج«يربطلاريسفت
رميمن:قيودةتيفهللاديعنعتارعزلوياكلاق«ليهکنبةملسنع«نايفسان

طليمهرخآءيجيىئحءايشممثءايعسلجرلارميىىنحكلذكمثيئاهبلاعودأكوبطلازمكو

ندامث:لاقكلمعكًبأطبأامنإكًباطبأملينإ:لوقيف؛يبتأطبأاملبر:لوقيف؛هنطبىلع

ايلخميهاربإم:«سدَقلاحور«مالسلاهيلعليئربجةمايقلامويعفاشلَوأنوكيفءةعافشلايفهللا

ةالصلاهيلعکینموقمث:لاقلاقامهيأيردأال:ءارعزلاوبألاق«ىسيعوأ«ىسوممث«؛نمحرلا

نأىسهللاركذيذلادومحمللاماقملاوهوهيفعفشياميفهدعبدحأعفشيالفءاعبارمالسلاو

.«ادومخُماماقَمكبَركشعب

۳۸۲ص/٦ج‹١۱۲۹٠:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس
٥۷٦ص/۸ج٦٤٣۳۳:ةياورلاءةبيشيبأنيافنصم
٠٠۲ص/٠١جء۹٨۳۸:ةياورلا؛يسلايطلادنسم

١٦7٩:ةياورلاريبكلامجعملا

ء٥٠٠٦۳:ت«لامكلابيذهتكلذكرظناو.۷٠٠-١٠١ص/۲جء٤٦٦٤:ت‹لادتعالانازيم
۳.-١۳صا٤ج

اتثدح:لاقدمحأنبليلخاانثدح:هيقفلالاق»:يدنقرمسلالاق.٠۲۸ص/۲ج«يدنقرمسلاريسفت
نعءةفينحوبأانْثدح:لاقيفوعلاةيطعنع«؛نيسحلانبنسحلاانثدح:لاقيطامنألاةيواعمنبدمحم

:هلوقيفلوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمس:لاقيردخلاديعسيبأنع«يفوعلإةيطع
دمحمةَعافسيناميالالهْنمرانلانماماوقأهللاجرخُي»::لاقپاًدوُمحتاًماَقَمكبَركْعينأیّسع
امكنوُْنيف؛هيفنرهليناوَيحلاهللاقيارهَتمهبىتوُيفُفوُمْحملاماَقلاكلذُفملسوهيلعهللاىلص
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نأىلاعتهللاىلإَنوبلطيمث:لاق.َنوُيمَتَهْلااهيفَدْوَمَسْيفهناولحَقنوُجَرُخُيمث.يراَقَلاثني

.(مهْنَعهَبهذيفمسالااذهممهنَعبهذي

۱.ثحبلااذهنم۸۸صرظنا

۱۳N-١۱۳۷ص‹۱۹۱:ةياورلاملسمحيحص

.ثحبلااذهنمثلاثلالصفلانميناثلامسقلارظنا

-۳٥۷ص«يريبعجلاتاحرفروتكدلاخيشلل(ةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا)باتكةعجارموجرأ

VY1۳

ق
١٠٤paص/٠١ج«تاباوجلاوريسلا

۹٥۳ص/١جتاباوجلاوريسلا

٥۸٥ص/۲جقرخالارومأوىتوملالاوحأيفةركذتلا
۹۳٥-٢٥۸٥ص/٢۲جةركذتلاباتكرظنا

٤٤٠-٤٤۱ص/٥٥٠ج«؛يربطلاريسفت

|۸ص/١١جيرلق

١٠٠ص/١٠ج؛يربطلاريسفت

وبااث:لاق«ىشملانيااثدح»)۰ص/١٠۱ج)هريسفتيفيربطلامامإلالاق:امهناتیاورلا

.لوهجملجرقيرطنماهنوا.«نماوماهدريال:لاقرافكلاينعي اهُدراَولإ

دعا:لاقراشبنيردمحمانثدح»(١۱۱ص/٦۱ج:هريسفتيفيربطلامامالالاقو

ينعي اهدراوالْإمكْنمْنِإَول:لوقيةمركکعتعمس::لاق‹يَنْشلاديلولانبورمعانت:لاق«نمحرلا

.(٢۳۳ص۷:تءةعفنملاليجعترظنا)هيففلتخمديلولانبرمع.«راضكلا

١۱١۱۱ص/١۱جءيربطلاريسفت

:لاق«بهونباانربخأ:لاق«سنويينڻدح»:يربطلامامإالالاق١١۱ص/١٠ج؛يربطلاريسفت

اهيرهظنيبرسجلاىلعرورملانيملسملادورو¶اهُدراَوالإماول:هلوکيفهيزنبالا

ينكذويتالازلاوَنولاَرلا»:ملسوهيلعهللاىلصٌيبنلالاقو:لاق‹اهولخدينأنيكرشملادوروو

دبعاهيةياورلاهذه.«ْمُلَسْملَسهللاايذمومهاَوعَدةكئالّملانمناطامسَرْسجلاطاحأدقو

(۷۰٥صج۹:ت«بيذهتلابيرقت)فّعَضلاملأن:ديزنبنمحرلا

١١۱۱ص/١۱ج؛يربطلاريسفت
نإانٹ:لاق«بيركوبأانئدح»:(١١١ص/١٠ج)هريسفتيفيربطلامامإلالاق:امهناتياورلا
ْمكْنمْنِإَو:ًارقمثرانلانمنماوملكظحىمحللا:لاقدهاجمنعدوسلانبنامثعنع«نامي

.ثحبلااذهنم٠صرظناءاهدنسيفنامينباببسبةفيعضةياورلاهذه.«4اهدراَولإ

؛يعالكلاراكبنبنارمعينئدح»:(١١۱ص/١٠ج)ريسفتلايفيربطلامامإلالاقو
يبأنعهللاديبعنبليعامسإانث:لاقميمتنبديزينبنمحرلادبعانن:لاقةريغملاوبأانث:لاق

انأوكعوهبوهباحصأنمالجردوعيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجرخ:لاقةريرهيبأنع«؛حلاص

.«ةرخألايفرانلانمهظحنوكتل؛نمؤملايدبعىلعاهطلسأيرانيه:لوقيهللانإ:لاقمثعم

بیرقت)»فيعضلايقشمدلايملسلاميتنبديزينبنمحرلادبعببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه
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(٥٩٥ص/٠١ج‹٤٥٠٤:ت«بيذهتلا

.مرمةروسنم٠۷ةيألاريسفتنم‹١4۷٤ص«يدعسلاريسفت
٢٤٦۲ص٤ج«فْنْشلاريسقفت

سانلافلتخادقو)»:هلوقبءاملعلالاوقأرکذيناكوشلاةمالعلاادب«٤۷٤ص/ج‹يناكوشلاريسفن

)..دورولااذهيف

.١٤٠ص/٣جديهمتلا

دارملايففلسلافلتخاو»:هلوقبءاملعلالاوقأركذرجحنياظفاحلاأدب.٢٠٤٠ص/٣۳ج«يرابلاحتف
›...لوخدلاوهليقفءةيآلايفدورولاب

٠٦٠٦۲-٢٠٦۲ص/٤ج«يطيقتشلاريسفت

۷۱ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت

۱۰۸٠٠-۹ص/١٦۱ج«؛يربطلاريسفت

٦۷٤صا٤ج؛ريئکنياريسقت

يفقرزألانب!عفانىلعسابعنبالدتسااذهيو»:يطيقنشلالاق.٢٦۲ص/٤ج«‹يطيقنشلاريسفت

.««لوخدلادورولانأ»

تانهوروصتنمنبديعسو«قازرلادبعجرخأو»:يناكوشلالاق.٦۷٤ص/۳ج«يناكوشلاريسفت
نبعفانمصاخ:لاقدهاجمنعيقهيبلاومتاحيبانباو«رذنملانباو«ريرجنباو«ديمحنبدبعو

امومكنِإوطسابعنياأًارقفءال:عفانلاقو«؛لوخدلادورولا:سابعنبالاقفسابعنياقرزألا
ود - مدقِيًارقو؟المااودرو:لاقو.(۸:ءايبنألا)هڳنوُدرَواهلممَنَهَجبصحهللانودنمنودع

جرخنلهرظنافاهلخدنسفتنأوانأامأ؟المأاودروأ.(۹۸:دوه)4رالمُهَدَرْوأفةَميقلاموهم
.«؟المااهنم

۳۸٤ص/۸ج«يسولألاريسفت

٥.٥٥ص/٤ج«روثنملاردلا

١۱۷۱ص/۳ج«يوغبلاريسفت

.مرمةروسنم۷۱ةيآلاريسفتنم«۱۲۳۷صءةيطعنباريسفت
۲۷-٢۲۷۸ص/٦ج٤٤٤٤:ت«بیذهتلابيذهت

.يضاقلاهللادبعءادفلايبأقيلعت١٠٠ةحفصشماه/۲جء١۹۲٠:تنيكورتملاوءافعضلاباتك
١١٠ص/۳ج۸۲٠٠٠:ت«يليقعلاءافعض
١٠٦ص/۲ج۹۳۷٥٤:ت«بیذهتلابيرقت

۱۷۰ص/۲ج۱۲۱۳ت«لامكلابيذهت

٥٤٥ص/٦ج٤٥٤٤/٤٤٤١:ت«لاجرلاءافعضيفلماكلا
٤٤٤ص/۸ج١٤٤٤۱٤:ت«نابحنباتاقث
۹٠٠ص/١۱ج؛يربطلاريسفت

٥٩ص۲:ت‹سيلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت
۹٠٠ص/١٦١ج؛يربطلاريسفت

۷۷٤ص/٤ج«ريثکنباريسفت
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١۱۳ص۱۲۲:ت«سیلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت

۸٦۲ص/۲ج‹۱۳۲۷:تءبيذهتلابيذهت

٤٢٢٤۳-٢٢٤٣ص/۲٢ج؛۷۹٦۲:ت«نازیملاناسل

ص/١٠ج؛يربطلاريسفت
.ثحبلااذهنم١٠صرظنا

۹٠٠ص/١١۱ج«يربطلاريسفت

٦۷٤ص٤ج«ريثکنباريسفت

۳۸٤ص/۸ج«يسولألاريسفت

۸۸-۹۰صأ٠١ج٥۸۸:ت‹بيذهتلابيذهت

١٠٠ص/١٠۱ج«يربطلاريسفت

١٠١ص/١٠ج«يربطلاريسفت
لاقنورهنبديزيانئدح»:ةبيشيبأنبالاق.۹۹ص/۸جء۲۹۹۰:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم
)..بعكلاق:لاقماوعلايبأنعسيقنبمينغنعيريرجلاانربخأ

۷۸٤ص٤ج«ريثکنباریسفت

طقفتايآلاصنبمركلانآرقلاصصقمهفينأيغبنيواذه»»:(نافهللاةئاغإ)باتكشماهيفءاج

.امهریغواریٹکنباوریرجنباهاوردقناکنإوتابارنمگافيیورپمعفالکایس
منإو«سأرلاونيعلاىلعفتحصنإءةياورلايفرظنيف--لوسرلانعكلذناكاذإالإمهللا

ةفيعضتناكاذإامأ.جرحىندأاهلدحجتالواهيلإنئمطتةنمةاانيولقنإف.ةرصاقلاانلوقعاهمهفت
نمنوکیالهنأل؛لوسرلانعیوریاكلذناكانإو.تايليئارسإلاىلإفاضتاهنإفءةيهاووأدنسلا

مهماهفأومهتيرشبنمكشالبوهف؛ةباحصلانعناكامامأ.هلهللاءاحيإنمنوكيامنإو.هتيرشبدنع
اعملعأهللاوءامهلاثمأو«هبنمنببهوورابحألابعكلاثمأ«ليئارسإينبةملسمنممهتاعومسمنموأ

ةئاغإ)»هللابالإةوقالولوحالوهلكمالسإلاباصأاعولبءامهصصقوامهلاوقأنمريسفتلاباصأ

(۳۲۷صشماه/۲ج«نافهللا
-مهنعىلاعتهللايضر-ةباحصلانمهلرسفملاناكامكلذنمىنئتسيهنأالإ»:يلرمزدمحأزاّوفلاقو

نبهللاديعكو«هريغومالسنبهللادبعلثمباتكلالهأةملسمك«تايليئارسإلايفرظنلابفرعنم

.لامتحالاةوقلعفرلااهركذاتمدقيتلارومألانمهبرخياممكحنوكياذهلدم«صاعلانيورمع
)١۱صشماه«هبادآورسفملاطورش)»ملعأهللاو

۱۳۷ص/١٠ج«يبطرقلاريسفت

١٠١٠ص/١٠ج«يربطلاريسفت
٦٦۲-٢٦۲ص/١٠ج۰٠۸۰:ت«بیذهتلابيذهت

نبهللادبعیکب:لاق«سیقنع؛لیعامسإنعماکحانت:لاقديمحنباانثدح»:يربطلامامإلالاق

(١٠٠ص/١٠١جءيربطلاريسفت)ل(...

نبنسحلاانثدح»:ةحاورنبهللادبعىلإةبوسنمةياورلاهذهوحنًاضيأيربطلامامإلادنعءاجو

مزاحيبآنبسيقنعءكلاخيبانبليعامسإنعءةنييعنبانع«قازرلادبعانربخأ:لاق«ىبحي
:تلاق؟كيكبيام:لاق«هتأرماتكبف«؛یکبف«هتأرمارجحيفهسأرعضاوةحاورنبهللادبعناك:لاق

؟الماءاهنموجنأيردأالف اهذراوالإْمكْنمْنِإَولهللالوقتركذينإ:لاق«تیکبفيکبتكتيأر

ةحاور
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١۱٠۱۱-۸١١ص/۹ج۰۸۱٠:ت«بیذهتلابيذهت

نبدمحمسابعلاوبأانثدح»:مكاحلالاق.١۳٦ص/٤جء۷٤۸۷:ةياورلانيحيحصلاىلعكردتسلملا

...لاقمزاحيبانب
نيدمحمسابعلاوبأانثدح(م1صجAVA:ةياورلانیماىلعرسل

.:لاقمزاحيبانبسيقنعكلاخيبنبلیعامسإنع«ةنييعنبا

يفوكلايناوجملادعسنبمحنبديس٠٠(١8١ص/۳۹۷هت)لادتعاانازيمياع

.(«فيعض:ينطقرادلالاق.رخأت.هريغوعيكونع

بحاَصيلاميهارنبقاحشإ»:FAA)۸۷صچ۹.تلنازيلاناسليفءاج

لاقو.اوردیعبدرفتاموريموهبرفاهسيملمهرلوففركبو

:تلق.نأشلااذهلاجرنمنكيم:لیقامنإءافالخهيفتیأرام«قوُدص:مكاحلاةياوريفينقال

اتطلعركاو؛مريغوهحيجصياعبأيريذلابجتحادقواريإ:لاق؟حيحصلايفملخديو

نع؛يربذلاىوراميفتدجودقو:حالّصلانبالاق..يشاليمعامدعبهنمعمسنمعامسفنفلي

ریکانلاوءادجرخأتمهنمهعامسنال؛يربدلاىلعاهرمأتلحأفءادجاهرکنتساثیداحأقارَرلادْبَع

مالكلاامنإوفرحوأفحصهنأالإةعبتهنميربذلاقحليالفقازرلادبعثيدحيفعقتيتلا

ةلاحيفهنمهعامسلجألكلذو‹ريكاتلااهيفيتلايهف«فيناصتلاريغيفهدنعيتلاثيداحألايف
ملاهللاوطالتخالا

؟اينعرداصكلاكلتال:لاقيعن:لاق؟رالادراوكنأبكاتأله:هيخأللجرلاق:لاقنسحلا
/١٠ج«يربطلاريسفتر)«للابقحلیتحاکحاضيؤرامف:لاق؟كحضلاميفف:لاقءال:لاق

(١١۱۱ص

۳۹۷ص/١ج٢٤٥٠٦٠٠:ت«بیذهتلابيرقت

٥٦۷٤ص/٤ج؛ريثكنياريسفت

١6٤ص/۸٨ج؛يسولألاريسفت

۷۲ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت

.جراعملاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم«۳۸۹ص/٥ج«يناكوشلاريسفت

۸۳ص/٢۲ج؛يربطلاريسفت

ص/١٠ج؛يربطلاريسفت

٠۳٦صإ/٤ج5٤۸۷:ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسللا

٦۷٤ص/٣۲ج‹يناكوشلاريسفت

۷١٦۱ص/٣ج‹١٦۱۸:ت؛بیذهتلابيذهت

١٠ص/١٠۱ج«يربطلاريسفت
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۸٠٤-۷7٠٤ص/۲ج؛٤٤٤۳:ةياورلانيحيحصلاىلعكردتسللا

   

    

   

 

 

١۲٠٩:ةياورلاو‹٤۸٠4:ةياورلاريبكلامجعملا١

۷۸٤-۷٤٧٤ص/٤ج؛ريثکنیاریسفت۷

ا٦۷٤ص/۳ج؛يناكوشلاريسفت۸

٢٢۲8ص٥۷٥:ت؛ليسارملاماكحأيفليصحتلاعماج۔.۹

ب١١٠صء١۹:ت؛سيلدتلابنيفوصوملابتارعسيدقتلالهأفيرعت٠

ا۲۳ص‹سيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهأفيرعت۱١
:١۱۱ص/١۱جء؛يربطلاريسفت۲

£7٤٤ةياورلادمحأمامإلادنسم۳٣

۷۲۹صء١٦۳۱:ةياورلا؛يذمرتلاتس٤

۳۲۹ص/۲ج‹يمرادلاننس٥

٠«۹٠6ص/٤ج١٤۸۷:ةياورلاو«۷٠4ص/۲جء١٤٤۳:ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسملا٦
۳۰٦ص/٤ج؛٤٤۸۷:ةياورلا

ليئارسإنعنمحرلادبعانثدحةمثيخوبأانثدح»:ىلعيوبألاق.٥۸٠٠:ةياورلاىلعييبأدنسم۷

اهنمنوردصيمث«راتلامهلكسانلالخدي»:لاقهتيبنلانعهللادبعنعةرمنعيدسلانع

.«(«مهلامعأب

۳۲۲ص/١ج«يقهيبللداقتعالا۸٨

٩۸۹ص/۲ج١٠۱٦٠:ةياورلاديحوتلاباتك۹

۷۷٤ص/٤ج؛ریثکنیاریسفت٠

.۸۸ص/١ج٠٠٠٠:ت«يليقعلاءافعض0.۱

٤٤٤١٤١:ةياورلادمحأمامإلادنسم۲

۳۳۳ص«١۱۱۰:ةياورلاديمحنبدبعبختنم۲

٥.٠ص/۲ج‹١٤١١:ةياورلاثراحلادنسم٤

٢٦۳۳ص/١جء۰٠۳۷:ةياورلا«ناميالابعش٥

٤/٦۷٤ج؛ريئکنباريسفت٦

٦۷٤ص/٣۳ج؛يناكوشلاريسفت۷

۳۸٤ص/۸ج‹يسولألاريسفت۸

٥٥٥ص/٤جروٹنملاردلا۹

.رمةروسنم۷۱ةيآلاريسفتنم«۱۲۳۷ص«ةيطعنياريسفت٠

١٦ص/۷ج۸٥٥٥٠:ت«نازیملاناسل١

١٠١٠ص/١٠۱ج؛يربطلاريسفت٤۲

٢٢٠۳ص/١ج؛۲۲۸۳:ت«بیذهتلابيرقت٤

.Aلهلوقيفةداتقنع«رمعمانربخأ:لاق«قازرلادبعانربخأ:لاق‹نسحلاانثدح)»:يربطلامامألالاق

(١٠٠ص/١٠١ج«؛يربطلاريسفت)»اهيلعَرملاوه:لاق اھدراَوالإمكْنمْنِإَو
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٠۲۲۱-۲۱۹ص/١٠ج‹٦۷۱۲:ت«بیذهتلابيذهت

:تايفسيبأنعشمعألانعنايرخأناتياوراضيأيربطلادنعءاجو.١٠۱۱ص/١٠۱ج«؛يربطلاريسفت

يبأنع؛شمعالانعةناوعوبأانت:لاقدامحنبیحیانت:لاقكردمنبنسحلاانثدح«-
يبأنع؛شمعألانعءةيواعموبأان:لاق«بيركوبأانئدح(-.»...رشبمٌمُأنع«ریاجنع«نایفس

.(...رشبمٌمأنع«رباجنع«نایفس

٢٢٥۲۷:ةياورلادمحأمامإلادنسم

٥۱۲ص/١۱۱ج«٠٠۸٤:ةياورلا«نابحنباحيحص

٤۹٦ص۱٨٤٤:ةياورلا؛ةجامنباننس

٦٤۷۰:ةياورلا«ىلعييبأدنسم
10ص«(رورعمنبءاربلاتنبرشبممأ)«يناثماوداحآلا

۳٥٥ص/١ج؛۸۸۷:ةياورلاومصاعيبأنيالةنسلا

٢۳۸ص/٥ج‹ةباحصلاةفرعم

٢٨۷٤ص٤ج؛ريثكنباریسفت

.۱۲۳۸صءةيطعنباريسفت

٢۲۲ص/۲ج؛۷٠٥۳:تلادتعالانازيم

.«لئاويبأو»وهحيحصلاولادتعالانازيمةعبطيفاذكه

٥۱۰۷ص‹٢٩٤۲:ةياورلاملسمحيحص

٦۲۷۹۰:ةياورلادمحأمامإلادنسم

٥۳۹ص/٦ج١۱۱۳۲:ةياورلاىربكلايئاسنلانتس

٠٥6٦ص«(رورعمنبءاربلاتنيرشبممأ)«يناثملاوداحألا
۲۳۲ص/٠١ج«تافصلاوءامسألا

٢۲۷ص/٦٠ج؛جاجحلانيملسمحيحصحرشجاهلا
١١٠ص/١٠ج«؛يربطلاريسفت
۹۷٠١١٠:ةياورلادمحأمامإلادنسم

١٤٤١:ةياورلا«ىلعييبأدنسم

١۸٠ص/٠۲ج7٠٤:ةياورلاريبكلامجعلملا

۱۹۳ص/۲ج«ریثکنباریسفت

٧۷٤-٦۷٤ص/٣ج؛يناكوشلاريسفت

٢٤۲۳ص/٤ج۰٦۲۷:ت«بیذهتلابيذهت

٢۳۰ص/٠١ج١۱۹۹:ت«بیيذهتلابيرقت

١١٠ص/١٦٠ج«؛يربطلاريسفت

.ثحبلااذهنم۸۷صرظنا

.١۱۱۸ص‹١٥٦٦:ةياورلاو«٢۲۲صء١١۲٠:ةياورلا؛يراخبلاحيحص

١۱۸ص‹۹٠۷:ةياورلا؛عيبرلامامإلادنسم
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۱۱۱۷صء۳۲٦۲:ةياورلا(ملسمحيحص0.٩

٢٦۷۲:ةياورلادمحأمامإلادنسم۷

٦٥٥٥:ةياورلاكلاممامإلاًاطوم۸٨

٤٥٥ص/٤١ج٤٤٤۰٠:ةياورلاىربكلايقهيبلاننس۹

٢۳۹ص/٦ج١۱۱۳۲:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس٠

۷٢٢۲ص«١۰٦۱:ةياورلاةجامنيانتس0.۱

۲۳۲ص/۳ج۱۱۸۳۳:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم۲

.AAY١١٦ص/٢۲جء٢۲۳۰:ةياورلا«يسلايطلادنسم

٤£ص/۲ج‹١٠٠٠:ةياورلايديمحلادنسم٤

٩۸۸٥:ةياورلا«ىلعييبأدنسم٥

۳۷٥ص/٣۳ج(عيبرلامامإلادنسم)حيحصلاعماجلاحرش٦

ةحتسانمنإ:ثیدحلاینعمامنإو...»:انهروشاعنبامالکةمتتو.۷۲ص/١٠ج«روشاعنباريسفت۷
وورانلاجليالفهلةرافكاوناكدلولانمةثالثهلتامدقناکاذإَفصاعملجلنينمؤوملانمًاباذع

همسقربهيلعبعصاذإءيشىلعمسقملانأكلذو.هنمللحتلايأ‹مسقلاةلحتلجأللعفيامهبشياليلق

.(«ليشمت«(مسقلاةلحت»هلوقفهيلعفلحامهيفققحتياملقأبذخأ

 

۷۰ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت۸

٤٤٦٤ص/٣۳ج«يرابلاحتف۹

٩٤ص/۸ج؛يراقلاةدمع7

٤٤٠-٤٤٤ص/٣۳جءكيهمتلا۱

٠١١٠-١١١ص/٣۲جكيهمتلا۲

١٤٠صا٤ج‹یواتفلاعومجب.۸۹۳

١١٠٠ص١١٠٠:ةلأسملاناعألاباتكراثآلابىلحملا٤

۲۹٦ص«‹٢٥۹:ةياورلانيحلاصلاضاير٥0

١١۱۱ص/١١ج؛يربطلاريسفتا٦

۷۰-۷۱ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت۷

۷۱ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت۸

كلذنأ:اهدحأءاهوجورانلانينمؤوملالوخدةدئافيفملعلالهأرکذ:هیبنت):يروفكرابملالاق.۹۸

نينموملانوريثيحرانلالهأىلعمهديزمهيفنأ:اهيناثو.هنمصالخلااوملعاذإارورسمهديزيام

دیزماببسكلذراصرافكلاىلعباذعلاكلذاودهاشاذإمهنأ::اهثلاثو.اهيفنوقابمهواهنمنوصلختي

ًاعیمجقلخلانإ:لوقتنكلومهعمبدأرانانولخديءايبألانإًاحيرصلوقتالوءةنجلامينيمهذاذتل

اهنولخديءادعسلاوءايلوألاومهمئارجباهنولخديةاصعلاف.بابلاثيداحأهيلعتلدامكاهنودري
(608ص/۸٨ج؛يذمرتلاننسحرشيذوحألاةفحت).«نوبنيلخادلانيبف«مهتعافشل

۷۱ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت٠

لعافمسامهو«؛مرجملاعمج:نومرجلاو»:فهكلاةروسنم٩٠ةيآلاريسفتيفيطيقنشلالاق۱١
ريسفت).»لاكنلاهيلعهيحاصقحتسيييذلاميظعلابنذلايهوءةعيرحلاباكترا:مارجإالاو.مارجإلا
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اذزومنهجىلإنيمرجملاقوُسَنَول:هلوقيف«نيمرجملاالو»::يبطرقلالاقو.(١۹ص/٤جءيطيقنشلا
.(۳١١ص/١۱ج٤‹يبطرقلاريسفت).»ةاصعلاوةرفكلامعي

۷۰ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت

١٠١٠ص/٦جءةغللاسيياقممجعم

WN(درو):ةملك«واولاباب«حاحصلاراتخ

ء«برعلاناسليفلوقلااذهوحنرظناو.(درو):ةملكءةلمهللالادلاعمواولالصف«سورعلاجات

۸٦۲ص/١۱ج

٦۸٤ص«نآرقلابيرغيفتادرفملا

۲٦-١٦ص/٤١٠ج«برعلاناسل

۳٥٥ص«نارقلابيرغيفتادرفملا

۳۳ص/٥ج«برعلاناسل

٦٠٦۲ص/٤ج«يطيقنشلاريسفت

٢۲۲ص/۲۱ج«يزارلاریسفت

.ميرمةروسنم۷۱ةيآلاريسفتنم۷۱ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت

۳۷ص/۲ج«؛يواضيبلاريسفت

۲۷ص/٢۲ج«يربطلاريس
۷٦۲ص/۳۰ج«يربطلاريسفت

١٥ص/٠٢۲ج«يربطلاريسفت
۷۱ص/٦۱ج«روشاعنباریسفت

٤١۱ص/۱۷ج«روشاعنباریسفت

۹٩ص/٤١ج«يربطلاريسفت
٦٦ص/١٠ج«يبطرقلاريسفت

۳۷۰ص/۷ج؛يسولألاريسفت

.ميرمةروسنم٢۲ةيالاريسفتنم‹١٤١٤ص«يدعسلاريسفت

.رمزلاةروسنم۷۲ةيالاو۷۱ةيالاريسفتنم«۹۷١ص«؛يدعسلاريسفت

اهدعبامو٢۲۳۹صءطسقلانازيملارظنا

۱۲۹-۱۳۰ص«۱۸۲:ةياورلاملسمحيحص

۱۳۱-١۱۳۱۲ص‹۷٤٤۷:ةياورلايراخبلاحيحص

٥٥ص/٦۱ج٩٤٤۷:ةياورلا؛نابحنباحيحص

٢٦۳٦:ةياورلا«ىلعييبأدنسم

45۷7٥٤-۸ص/6٦ج‹۸4٤٠:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس
ريصمنعثدحتتيتلاتاياورلاةصاخ-يرهزلاتاياورلبقتيفىنأتيءرملالعجتيتلابابسألانمو
-:يزوجلانباويسولألاهركذاموهةمايقلامويةاصعلا

هللاانافاعوهو«نيطالسلاطلاخنيحيرهزللنيحصانلاضعبهبتكامنسحأامو((:يسولألالاق

كمحريوىلاعتهللاكلوعدينأكفرعنمليغبنيلاحبتبحصأدقفنتفلانمركبابأ-كايإوىاعت
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هيلعهللایلصكيبنةنسنممكملعوهباتكنمكمهفابلاعتهللامعنكتلقْثأدقوًاريبكاخيشتحبصأ

لآ)ەتوالوسالهنيدل:هناحبسلاقىاملعلاىلعقاثيملاىلاعتهللاذخأكلذكسيلوملسو
ليبستلهسوملاظلاةشحوتسنآكنأتلمتحاامفخأوتبکتراامرسيانأملعاو(۷:نارمع

ارسجومهلطابىحركيلعرودتابطقكوذختاكاندأنيحالطابكرتيملواقحدويملنممكوندبيغلا

نوداتقيوءاملعلاىلعكيكشلانولخديمهلالضىلإكيفنودعصياملسوموتالبلإيلعنوري

ةدصلااواشَألعمدنيمعف:ههیفلاعتالاقنمنوکتنأنميامفكنيدنمكيلع

لفغیالنمكيلعظفحيولهجيالنملماعتكنإف(۹:مرم)4ايَعنوفلفْوَسَفتاَوَهَشلااوُعباَو

ضرألايفءيشنمهللاىلعىفخيامو«ديعبلارفسلارضحدقفكدازئيهومقسهلخددقفكنيدوادف

)۸٢٤۳ص/٦ج٤يسولألاريسفت)»مالسلاوءامسلايفالو

لقو.هنمدبالامىلإاوجاتحاف«بسكلانعملعلامهلغشءاملعلاروهمجناو(:يزوجلانبالاقو

ء؛كلملادبععميرهزلاف.مهلنسحأناكاهريغنأالإءاهيفاولوأتنإومهتناشلخادماولخدفربصلا
امو.ريزولاحدع.هياتكردصةبيتقنباودضتعملابدؤومايندلايبأنباو؛نيسحلانببرهاطعمةديبعوبأو

اوکلساوناکنِإوءالوهو.ملظلابنيفورعملانمةعامجلظيفنوشيعيداهزلاوءاملعلانمفلحلاز

١-۲١٤۱(

۹٠٠ص١١٠:ت«سیلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت..۱١

۲۳ص«؛سيلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت۲

بيعشانربخأناميلاوبأانثدح((:يراخبلامامإالالاق.١٦۱۱۹ص۳٢:ةياورلا‹يراخبلاحيحص.۹۳۳

١٥٠ص‹٦۰۸:ةياورلايراخبلاحيحص.٤۳

فزاجدقو»:ركاشدمحمدمحألاق.»...بيعشانربخأ)»لوقيةيةياورلاهذهيفناميلاابأنأىرتتنأ.٥

دحأهزجيملوىاملعلاكلذركتأو!(نالفانربخأ)وأ(نالفانئدح)هلوقبةداجولاهذهلئملقنفمهضعب

رظنا)»هتياوردرتو«نيلوبقملاةجردنعاندنعطقسيهبيوارلاو؛حيرصلابذكلانموهلبهيلعدمتعي

(۹۷صشماه«؛ٹثیدحامولعراصتخاحرشثیثحلاثعابلا

۳۹-٢۳۹۷ص/۲ج‹۹١٥٠۱:ت«بیذهتلابيذهت٩

 

٢٤٢۲ص/۱۳ج«يرابلاحف۷

انثدحریکبنبییحيانثدح»:يراخبلامامإلالاق.۱۳۱۲ص‹٩٤٤۷:ةياورلا؛يراخبلاحيحص0.۸
يردنديعسيبانعراسينبءاطعنعديزنعلالهيبانيديعسنعديزينيدلاخنعدعسنبثيل

..انلقلاق

ېنتدحلاقدیعسنبديوسينئدحو»:ملسممامإالالاق.١۱۳ص‹۸۳١:ةياورلاسحص.۹

هللالوسرنمزيفاساننأيردخلاديعسيبأنعراسينبءاطعنعملسأنب,دیزنعةرسيمنبصفح

.(...اولاق

دمحمنبرمعانربخأ»:نابحنبالاق.۳۷۷-۳۸۰ص/٦۱ج۷۳۷۷:ةياورلا؛نابحنياحيحص٠
نبديعسنعبيبحيبانيديزينعحسنبثيلانربخا:لاقدامحنبىسيعانثدح:لاق‹ينادمهلا

..لاقيردخلاديعسيبآنعراسينبءاطعنعملسانبدیزنعلالهيبأ

ادبعوباندد:مكاملالاق۲۷٦-٢٦۲٠٦ص/٤جء٢۸۷۳:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا١
باهولادبعنبدمحمدمحأوبأانتالاقلدعلابوقعينبنسحلالضفلاوبأوظفاحلابوقعينبدمحم
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يردنلادعسيبانعراسينبءاطعنعملسأنبديزانثدعسنبماشهابننوعنيرفعجاثيدل
..تلقلاقتس

بعصمنبةجراخانثدحلاقدوادويأانثدحدب٥٥٦٥ص/٢۲ج۹و«ىسلايطلادسم

..يردخاديعسيبآنعراسينبءاطعنعباطخلانبرمعىلومملسانبديزانُثلاقيعبضلا

نبلاقهقفلالالهيآنبهیساهناسناويراعلمالدنعتاجيقيرطلاامأ

يشيأيردأاملوقيدمحأناكقودصيجاسلالاقوهللاءاشنإةقُثناكدعسنيالاقو»::رجح

ناوبيطخلاويقهيبلاويطقرادلاوةعرخنباهقثووةقثيرصميلجعلالاقوثيداحألايفطلخي

)٢٧٤۸۸oص/٤ج٢:ت«بيذهتلابيذهت)»...مهريغوربلادبع

يورهلارايرهشنبلهسنبديعسنبديوساهيففملسممامإلادنعتءاجيتلاقيرطلاامأو

هيلعيقتنيدمحأناكوظافحلانمناك:يوغبلالاق...»:رجحنيالاق«يرابنألايناثدحلادمحموبأ

:ةبيشنببوقعيلاقو.هثیدحنمسیلامنقليفيمعدقناک:يراخبلالاقو...هنمناعمسيفهيدلول

ناکفيمعناکهنأالإقودص:دمحمنبحلاصلاقو.يمعامدعباميسالوظفحلابرطضمقودص
؟هلاحشياف:هلتلقفهيفلوقلاءىبسيةعرزابأتيأر:يعذربلالاقو.هئيدحنمسيلثيداحأنقلي

:يئاسنلالاقو...الفهظفحنمثدحاذإامأفءاهنمبتكافهلوصأعبتتأتنكو«حاحصفهبتكامأ:لاق

دیعسنبديوس:لوقينيعمنبییحيتعمس:لاق:ثعشالانبناميلسينربخأنومأمالوةقثيسيل
نعىتناک:نابحنبالاقو.رهسمنبيلعنعسانلاىورأنمةقث:يلجعلالاقو...مدلالالح
)۹٤۲-۷٤۲ص/٤ج٥:ت«بيذهتلابيذهت)«تالضعملابتاقثلا
وبالاق»:رجحنبالاق.يندملادابعوبادعسنبماشهاهدنسيففمكاحلادنعتءاجيتلاقيرطلاامأو

یحیناکاذکواذکدعسنبماشههیبأنعدمحأنبهللادبعلاقوظفاحابماشهنکیملدمحأنعمتاح

تعمنبانعيرودلالاقو...ثيدحلامکحموهسیلدمحأنعبلاطوبألاقوهنعيوريالديعسنب

ةرملاقوفيعضيئاسنلالاقو...يوقلاكاذبسيلنيعمنبانعحلاصنبةيواعملاقو...فيعض

دنعتءاجيتلاقيرطلاامأو.)۳۸-۳۷ص/١۱ج۲:ت«بيذهتلابيذهت)»يوقلابسيل

كورتم»:رجحنبالاق.يسخرسلاجاجحلاوأةجراخنببعصمنبةجراخاهدنسيففيسلايطلا

ِ.(٢٤٥۲o٥ص|ج۷:ت«بيذهتلابيرقت)«نيباذكلانعسلديناكو
هللادْيبَعلاق.حورْنَعامالروُصْنَمنِيحسوديعسنبهللاديبينثدح(:ملسممامإلالاق

هللادْبَعنِرياحغمسهنأيروباينربخأ:لاقجيرنياانندح.يسْيلادابنبحورانثدح:

ملاىَعْدُفلاق.سانلاقْوَفكلذيأرظْنااذكواذكنعةَماَيقلامْوَينحنيجب:لاقف.دوُرولانَعلاسي
ابررظَْفووق؟َنوُرظَْنم:لوُففكلذدعبابرايم.لوالاقلوألا.دْبعَتتنكامواهناثؤاب
ىطغيَو.هنوغبتيومهبقلطْنيفلاق.كحضنمهلىلجَتفكلِرَىح:َنولوُقيَكبَران:لوُقَيف
ِءاَشنمذأ.كسحَوٌبيلالكمَنَهَجرجىلعو..هنوعَيم.اړونمووأقفاتمهمناَسِْلك
افلأنوُعبَس.ِردّبلاهليلرمقلاكمهُهوُجَوةرمزلواوجْتف.نونموملاوجنيمثيقاتلروفطمث.هللا
چرخيیَتنوُعُفْشيو.ةَعافّسلالحتمث.كلذكمت.ء.ءاَمَسلايفمحنإوضاكمهنولينيذلامث.َنوُبَساَحُيال
لهألَعجَيو.ةتحلاهاتفينوعةعنامرانمهيففناواال:لاقْنَمراتلانم
اينداهَلعتىحلاسمث.هقارحخبهذي.لْيَسلايفءءيِسلاتاباونيىتحءاهيلعنومةا

.(١۱۳ص١۹٠:ةياورلاملسمحيحص)«اَهَعَماَهِلاتمأةَرْشَعَو
يربطلامامإلالاق:ةريرهيبأوهللادبعنبرباجنييباحصلاىلعةفوقومةياورلاهذهيربطلامامإلادروأ

«جیرجنباانٹ:لاقمصاعوباانت:لاقراشبنباانٹدح»:(١۱۱-١۱۱ص/١۱ج)هریسفتيف
ىوكىلعةمايقلاموينحن:لاقف«دورولانعلاسيهللادبعنبرباجعمسهنأريبزلاوبأينربخأ:لاق
:لاق«هنوعبتيومهبقلطميف«لوألافلوألاديعتتناكاموءاهناثوأبممألايعدتفسالاقوف«ىركوأ

ءاشنمذخأتبیلالکمنهجرسجیلعو«هنوعبتيمنةملظىشغيوءاروننموموقفانمناسنإلكيطعيو
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باسحالافلأنوعبسو«ردبلاةليلرمقلاكةرمزلّوُأوجنتف؛نونمؤوملاوجنيو؛قفانملارونًافطيَفهللا
جرخيو‹توعفشيفةعافشلالحتمثكلذكمثىامسلايفمجنًاوضأكمهنولينيذلامث‹مهيلع

مهيلعقيرهيوءةنجلاءاقلتنوقليمثريخنمةريعشنزوهبلقيفنممهللاالإهلإاللاقنمرانلانم

.«اهلاثمأةرشعوايندلامهللعجيفننولأسيمث«‹ليسلايفءيشلاتابننوتبنيفءاملاةنجلالهأ

انربخأ:لاق«بهونباانربخأ:لاقسنوياندح»:(١٠۱ص/١ج)هربسقتيفيربطلامامإلالاقو

لاق.اهيلعمايقلارانلادورونإ:لوقيانالفنإالرسالقناهنجاركبناثراحملانيورمع

نودبعينيذلاىقييىتحةبشخلاىلإاذهو؛سرفلاىلإاذهورجحلاىلإاذهموقيف«نودبعياوناك

كلذدنعف‹قيلعهيفو؛طارصلاىلعمهبكلسيفمهببهذيف«هيلإاوماقهوأراذإفللامهيتأيففلا

:لوقيةريمعنباناكف:ريكبلاق.«ملسملسمهلا:نولوقينويبنلاو«سانلارميفءةعافشلابنذوي

.(جانمن:شودخمومنهجيفسوكنموملسمجانف

١۷٠ص«يواضرقلل؛لقعلاولقنلانيبةرخألايفةعافشلا٤١

۳۱-٦۳۱۷صءاهتايطعمواهماسقأواهتقيقحيفثوحبةعافشلا.۷

ص٠٠٠۷:ةياورلا«يراخبلاحيیحصرظناوء۱۳۹۸ص۳:ةياورلا‹ملسمحيحص۔.۸

٤۳۲\

 

,۹٠۲ص/۱۳ج«يرابلاحتف۹
..هلظالإلظالمويهلظيفهللاْمُهلظُيةعْبَس»:هق#هلوقوهانههيلإراشملاثيدحلا40.

٢٠٦۲ص/٥ج؛يراقلاةدمع.۱١

٥٥-۰٥صقيورخألاةعافشلا.۲٢

يتلاوءيتلوسرلاةعافشركذاهيفهاجيتلاىرخالاتاياورلحرشونايتيهىربكلاةعافشلاةياورف.۳٢۹

ةعافشلاةياوركلفيفرودتةيتآلاتاياورلا.رشحلامويمنهجرانةرارحنمجارخإلاركذاهيف
ِطا
ُدَمْحَأاًثدَحدشارنبفُسوُياًح«:)۱۳۲۳١٤N۳۲ص۹:ةياورلا)يراخبلامامإلالاق
-ىلاتغمسلاق.هنعهللاىضر=استغمسلاقدْيَمُح-نعشايعنبرکیويااندهللادبعن

و

َنولخْذَيفقلَدرَحهلقىفناكنمةالخْذأبراي2ف؛تفْفْشةَمايقلامويناكاًذإ»لوفيع

.(-ةاب=هللالوسَرعباصألإرَیناسلاق.«ءْیَشىناهبلقیفناکْنَمةالخذألوقأمثن

ةَبيشيبنبروبااند(:(١۱۳ص۱:ةياورلاملسمحيحص)ملسممامإلا.3 .ةي

اساجرحيهللانإ»لوُميهنذأبيلاُمهَعمَس:لوُقَيارباجَعمَس؛ورْمَعْنَعةعْبناَيْفُساد

وباانٹڻدح)»):(١۱۳ص۱:ةياورلا«‹ملسمحيحص)ملسممامإلالاق.»ةُاهلخْذيَفراَلانم

لوُسَرْنَعُتَدحُيهللادْبَعنبرباَجَتْعمَسَأياتنورملتلقلاقهدرنامحاندحاعيبرلا

معن:لاق«؟ةعافشلاببرانانمامْوَقجرحيهلانإهللا

.دعسنبهيفانئدح»:)١٤۱ص۹اورالسمحيحص)ملسممامإلالاق

يبنلکل»هللالوُسَرلاق:لاقَةَرْيَرُهيبانعةعيبأْنَععاقْعفلانباوُهَوةراَمُعنعريجاًنَدح

.«ةَماَيقلامْوَييتَمألةَعافَشيتوعدتاتايقو.اهاتويفهلباجَسسيف.اھبوعديَةَباجَْسُمهوُغَد

:لاقهللادبعنبزيزعلادبعانئذح»(١٤ص4:ةياورلا؛يراخبلاحيحص)يراخبلامامإلالاق

ایلق:لاقهناٌةريَرُهيبانعيبقاديسيبانبديعسنعورمعيبنببورمعنعناميلُسينئدح

ايُتننظدقل»:ملسوهيلعهللاىلصهلالوسرلاق؟ةمايقلويكتَعافْسَبسانلاذعسأْنَمللالوسر

سانلادعسأ.ثیدحلاىلعكصرحنمتيأرام؛كنملوادحأثيدحلااذهنعينلأسيالنأةريرمابأ

.«هسفنوأءهبلَقنماصلاخهللاالإَهلإاللاقنمةمايقلاموييتعافشب
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وُباد.رعاشلانبجاجحانثذح(:(١۱۳ص:ةياورلاملسمحيحص)ملسملامامإلالاق
:لاقهللادبعنبراجانثدح.ريقْفلاديزيينئدح:لاق.يرينامْيلُسنببسيقاًح.يرييزلادَمْحأ

.«ةنحلانولخذُيىتححمههوُجُوتاّراَدالإءاهيفَنوفَرَتحَيراتلانسَوُجَرْحُيامْوَقًنإ»هللالوُسَرلاق

اًنثدحناَمْعنلاوبأاثَدح):(١٦۱۱ص۸:ةياورلا‹يراخبلاحيحص)يراخبلامامإلالاق

ْمَُناكةَافَملابافلانمجْرخَ»لاق-هلدىِبتلانأ=هنعهللایضر=رباجْنَعورُمَعنعداَمح

تمسدماأريدنبورشتَهطقسدقناكَو.سيباَعَصلالاقٌريِراعَلاامتلق.«ريراَعْتلا

"معنلاق:«راّنلاَنمةعافسلابجرحيلوفي-هيىيِبنلاُتْعمَسلوُقَهللادْبَعبرياح
انثَلحىسومانثدح»:)٤٦۱۱١٦۱۱صةياورلا‹يراخبلاحيحص)يراخُلامامإلالاق

مسوهيلعهللاىلصيلانأهنعهللايضريردفبادعسيبأنع»هببأنعىحينبورمعاننحبيَهو

تاعانملدرخنمةبحلاقثمهبلقيفناکنم:هللالوقيرانلارانلالهأوةنحاةنحلالهألحداذإ:لاق

يفةبحلاتبتامكنوتبنيفةايحلارهنيفنوقفءامَمُحاوداعواوشحُمادقنوجرخيف«هوجرخأف5

؟«ةيوتلُمٌءارفصتبنتاهنأاورتملأ:لسوهيلعلاىلصيلالاقو.ليّسلاةّيمح:لاقوأليسلاليمح
ٍرشحملاةحاسيفاوسبحمهنكلو«منهجراناولخديمنيذلافارعألاباحصأىلإريشتةياورلاهذه.»
اواومُماَميسبالَكنوُفرْعَيلاجرفارغألاىلَعَوٌباجحامه:يلاعتلاق.نمزلانمةرتفل
اولاقالاباخضصأءاقلتمهراَصْبَأفرصاذإَو.َنوُعَمطَيْمُهَواَهولُخْذَيمْمكيلَعمالَسنأةّنجلاباحضصأ

مكنَعىّبْغأاماولاقماميمُرالاجِرفاَرغألاباحصأىدا.نيالامْوَقلاعمالعجلابر

ْمُكْيلَعفوتاللاولحدةَمحخَريهللامهلاالْمُسْمَسَفأَنيذلاءالّوَمأ.َنوُربكَتسَتمامومكْعْمَج

¶ونحتمُمنأالو
.يللاديعَسنبُنوُربَحينثدحو(«:)\۳۳صء٤:ةياورلا«ملسمحیحص)ملسممامإلالاق

يباْنَعءيبآېشدح:لاقةَراَمُعنبیخینيورعنَعسنانبكلامربح:لابهونيااند
راتلالألخديو.هتمخروُءاَشَينملخدپ.ةنحاةالأهللالخذي»::لاقهللالوُسَرنأيرذخلاديعس

ايمنوچرف.ُهوُجرحافنانملَدرَحنمبحلاقتمهلقيفممدجَونماورظنا::لوَقَيمنارانا

ورتأ.لْيَسلابناىلإهباتناَمكهيفنوفاحلاوأةايحارهنيفنوقف.اوُشِحَتْمادقامسح
َء«ةَيوَتلُمءاَرفَصرخنرفيك

ٌتحشاوةَييَشييأنبُناَمْفُعانثَدح)٤۱۳-٣۱۳ص1:ةياورلالسمحيحص)لسمااللاق
نڪدبْعنَعميهارنعروصْنَمُنَعريرخجاتدْ:ناَمْتُعلاق.ريرخنعاَمهالكيلظنحلاميهارنب

ةنالأرخاواهماجورراتلالأرخآملالين:.بهللالوُسَرلاق:لاقدوُعْسَمنبهللادبع
لِيحيفاهي.ةنحلالحذفبهذا:هلناعََوكراهللالوقف.اونالانمخيلر.ةلاالوُحُد
.ةّنجلالحداْبَمْذا:هليئاَعتَوكراهللالوق.یالُماَهَنْذَجَوبرا::لوقيفعجرف.ىالُماهنهلِإ

ٍلخْذاَفبذا:هلهللالوقف.يألماَهَتْذَجَوبرايلوقفجرف.يالماهنهِلِلَيعَفاَهَباَلا
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كحضَنأوأييرحنا:لوقيفلاق.ايندلالاماةَرْسَعكلنأ.اَهلاَعْمُةرشَعَوابايندالفمكَلنِإف,ةنجلا
لأىنةَاذلاقَيناكَفلاكهذانتدبىحكحهللالوُسَرُتيأَردق::لاق«؟كللاتنويب
"ةلزنمةنجلا
كلامينّتَدح:لاقليعامسإانثدحري:(۲۹ص٢:ةياورلاءيراخبلاحيحص)يراخبلاماماقو
مسوهلعقاىلصینانععفاشريرلدسيألعيأعنزلاسرصن

ةَبحلاقْثمهبليفناكْنَماوجرحخأىلاعتهللالوقيمثالارانلالهأوةاةالهألحي:لاق بح
امكنونيكلامكشةايحلاوأایارهنيفنوقفاوادقاهتمنوجَرحُف«نامإنلر
«يراخبلاحيحص)يراخبلامامإلالاقو«ةَيوعُمهارْفَصجْرْخَتاهنأرتملأ؛لْيَسلابناجيفةّبحلاتّتت
هيبْنَعیحینبوُرُمَعاننَدحبيوانئدَحیسوماتن»:(٥٦٠۱-١٤۱۱ص۰:ةياورلا
ٍراتلالُهأَوةاةالألحَداًذإ»لاقنيبانأهنعهللایضریردخلاديعسیبْنَع

e
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اوُداَعَواوشحُمادقنوح.هوُنانملدرخنمةبحلامهبليفناكنمهللالوقا

3تامكَنوُتَيفةايحلارهنيفنوقفءامَمح لاقَو.«لْيَسلاةّيمح-لاقوأليس|لیمحیففةاتي

ملسمحيحص)ملسمدنعاضيأةيأورلاهذهتءاجو»هةيولُمهاَرْفَصناهناورما»هب-يبنلا

كلذكو.۰۸٠ص١ج۲:ةياورلا«؛نابحنباحيحص)نابحنباو«(۱۳۳ص٤:ةياورلا

ص/١۱ج۹:ةياورلا«ىربكلايقهيبلانتس)يقهيبلاو((١صاج۲٢:ةياورلا

.(۱۲۱۸:ةياورلا«ىلعييبأدنسم)ىلعييبأو(٠٠۲-٢

خيراتلاوملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرماقملةءاسإهيفءيشيأبنوضريالةبطاقنوملسملا.٤٥٤

لعهللاىلصهللالوسرىلعنيرتفملنيلاظلادربنوملسللااهيفماقيتلادهاوشلانمريثكلااتليكحي

ءادعأنمرفناهبماقيتلاتيربكلابلعىلعهيي(دمحم)مساةباتكنوملسلملادقتنادقف.ملسوهلاو
مسااوعضونيذلاىلعهيفدراباتكيناتكلاسيردإنبرفعجبهاوملاويأخيشلافلأدقو.مالسإلا
انناوخإءداجبألالضافألارشعمايف«:هباتكةمدقميفلاقثيح«تيربكلابلعىلعهِتىفطصلا

نم؛نيجحلايفكالهلاورامدلابهللامهلجاع؛نيدلاءادعأنمردصاملاوهبنتتارفألانينقوملانينمؤوملا

ردعةنهسللاديقَولاقيدانصىلعء؛فينملادمحم؛كرابللاءعفرملا‹فيرشلامركملامسالابتك

‹رانلاقيدانصىلعبوتكملاراتخملايبنلابقلعتياميفراَمَعلارسلاوراردملاثيغلا)لرظنا.»ديبعلاو

ةباتكبنوضريالنيملسملانأاعو.(۷۹صرافكلاهلوسروهللاءادعأراجفلانمةراسجوةأرحج

لمحتيتلاتاياورلاكلتىلعمهتمئاقموقتنأمهيلعبحاولانمف«تيربكلابلعىلعمهنوسرمسا

٠rrج«يتاقلاةقرم.٥۹ o.نمهريغلاذكوهليهلامأو....):وه«يراقلايلعمالكةمتتو.

شضعبلاخدايفةددعتمتاعافمشكلذدعبءارقفلاونيحلاصلاوءادهشلاوءاملعلاوءايلوألاوءايبنألا

يفورانلانممهضعبجارخاوءرانلالوخداوقحتساولوةنحلامهضعبلاخداوباسحالبةنجلانيتمؤوملا

فصويفرجحنباهلاقامو.»اهلاثمأوةنحجلايفمهضعبتاجرديقرتيفومهضعبباذعفيفخت

سبحارانلابدارينأزوجي:لاقفرخآقيرطبلاكشالانعباوجلليبيطلاضرعتو»:ةمايقلامويدهشم

ىتحاهعفسواهرحيمهبركومهسوورىلإسمشلاوندنماهيففقوملالهأناكيتلاةدشلاوبركلاو
‹ديعبلامتحاوهو:تلق.اهيفاوناكيتلاةلاحلاكلتنممهصالخاهنمجورخابدارينأو«قرعلامهمجلأ

صالخلاهبدارملاوهقرطفالتخاىلعبابلاثيدحيفامهدحأركذعقوناجارخإعقيهنإلاقينأالإ

هعبتیلفائیشدبعیناکنملوقیف»هيفهلوقنوکیوهیلیيذلابابلاثيدحيفيناثلاو«فقوملابركنم

يفطقسينليناثلاجارخألاعقيو«هيلعرورملايفنذألاوطارصلابصنوفقوملانمصالخلامامتدعب«

الآیلاعتلوقباب»يفقرعلاثيدححرشيفرووكذالامتحالاىلإترشأدقوءادحتيفرورلالاحرانلا

ةعافشلاامأو.مويلاكلذةدشنمينمجارخإوفقوللالهألبلوساةعافشةديحصلاهلدألاب

يفةديقعلارداصميفامهللصأالمنهجراننمةاصعلاجارخإكلذكوءاهلخديالأرانلاقحتسانل

.هتافلوميفرجحنباظفاحلاانلهلقنيذلاةيمالسإلاةمألاجهنمهنيبامك؛مالسأإلا

۱۱۹۷صء1۷17:ةياورلايراخبلاحيحص٦

۸۰ص٤٤ةياورلاملسمحيحص.٥ا۷

.)٢۰-٠٠۲ص«نيحلاصلاضاير)رظناو.۱۰۹ص۷:ةياورلاملسمحيحص0.۸

لَقْعَمدايزنهللاديبَداَع:لاقنسحلانعبهاوياند:ځورقنبناَبْيَشانثدح:ملسممامإلالاق۹
ُتْملَعولألوُسَرنمهمساثيدخكْذَحتيتإ:لقَُملاق:هيفتاميذلاهضّرَميفينزملاراَسَين

وُهَوتومويتوءةَيعرهللاهيعرتسَيدّبَعنمام»:لوُقَيهللالوُسَرتْعمُسيئ.كنندَحامةاَيحىلنأ

0©7٤:ةياورلاملسمحيحص))ملسماملاةياورلاهذهجرخأ.«ةنلاهيلَعهللامَرَحالإهنيعَّرلشاع

 

 
IER3ARR:3ARR5RR3ARRIER1ARQ3غ0AAD۳او0"R039ANS۳٢۳

 



 

۰٦۹.
2
اا
17
ا

اب
ا
كل

a

۱١.

.۲

.۳

eA OB

ناس)يمرادلاو‹((۳١۱۲صء١١٠۷:ةياورلا؛يراخبلاحيحص)يراخبلامامإلاو((١١٠ص
)٢۲۷ıص/۱۳ج۲۸:ةياورلا«ىربكلايقهيبلاننس)يقهيبلاو‘)٢٤۳۲ص/۲ج‹يمرادلا

:ةياورلا؛يسلايطلادنسم)يسلايطلاو«(٢٠۲ص/٠۲جء۷77٤:ةياورلاريبكلامجعملا)يناربطلاو
.مهریغو‹((۷:ةياورلادعجلانيادنسم)دعجلانباو«(۷٩۹٤ص/١ج۰

هاجانثذحورمععنبُنسحلاانثدحدحاولاٌذبعاننَدحصفحنبسيقانثئذح»:يراخبلامامإلالاق

ځريملادهاعُملتقفنّم»:لاقملسوهيلعهللاىلصيلانعامهنعهللايضرورمعنبهللادبعنع

حيحص)يراخبلامامإلاةياورلاهذهجرخأ.''«اماعنيعبرأةريسمنمُدجوتاهحيرَنِإوءةنجلاةحئار

؛(٤٢٤٢٤صء٠:ةياورلاءدواديبانئس)دوادوبأو٢٥٥٦٥ص٦:ةياورلا‹؛يراخبلا

»٦۲:ةياورلاءةجامنبانتس)ةجامنباو«(۳۹.صء۳٠:ةياورلا«يذمرتلاننس)يذمرتلاو

كمحأمامإلادنسم)دمحأمامإلاو(۲-٥۲۳ص/۲ج«يمرادلانتس)يمرادلاو((٤٤٤٠ص

:ةياورلاو«۳۹۱ص/١٠۱جء۷۳۸۲:ةياورلا«؛نابحنباحيحص)نابحنباو‹((٤٥٤۷:ةياورلا
Nچro۳:تاياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسملا)مكاحلاو«(۳۹۲ص/١۱ج۷۳

:تاياورلا«ىربكلايئاسنلانتس)يئاسنلاو«(١۱۳ص/۲جء١۸٥۲:ةياورلاوء٠١٠٠ص
AEE:تاياورلا«٢۲۲ص/٤ج5-4 AVEN۹~11ص0ج(«

ءیلعیيبأدنسم)ىلعيوبأو(٢۲۳ص/۱۲ج۸:ةياورلا«ىربكلايقهيبلانتس)يقهيبلاو

دنسم)يسلايطلاو‘)١۱۳ص/١ج۱:ةياورلاءطسوألامجعملا)يناربطلاو»)1۷٦:ةياورلا

AY-:تاياورلا؛توراجلانبالىقتنملا)دوراجلانباو)١۷٤ص۱ج.AM:ةياورلا‹يسلايطلا

:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم)ةبيشيبأنباو((٢١۲ص‹١۷٠٠و۲۱۲٠-۲۱۳ص٥

.)٦۳٤ص٦ج۸

رثبجنبدمعنأباهشنبانعلْبقُعْنَعُتْيللاامدحربكبنبىحاند»:يراخبلامامإلالاق

جرخأ.»«طاقةالحيل»لوفي-هلس.ىلاعمأَومممنبجنإلاقمطن

ص:ةياورلافوادىبننتس)دوادوبأو۹E-١۱۰۹ص:ةياورلا‹ملسم

كمحأمامالادنسم)دمحأمامالاو)1۹٦٤صء۹٠٠:ةياورلا‹يذمرتلاناس)يذمرتلاو»)٦٢۲۷

نس)يقهيبلاو(۱۹۹ص/۲جco:ةياورلا«نابحنباحیحص)نابحنباو(۳١۸٦۱:ةياورلا

V۳۹۲)»اورا«ىلعييبدنسم)ىلعيياو«(ص٠جالرایرغليتم

لالپالونابناسالاف4نامللإيدشعقبنإل
۱۸۸5ص:ةياورلا.«يراخبلاحيحص)يراخبلامامإلاةياورلاهذهجرخأ.»«تاق

ناس)يقهيبلاو»۹صاج٤:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاناس)يئاسنلاو)۳
ج‹°°¶:ةياورلاريغصلامجعملا)يناربطلاو«(۳۸۱ص/١٠جء١۲٠۲:ةياورلاىربكلايقهيبلا
-١١٠ص/٣۳ج١41۹:ةياورلاطسوألامجعملاو.۲٠۳:ةياورلاريبكلامجعملاو.٠٠۲ص١
ء«باهشلادنسم)باهشلاو‹((٠۲۲ص/١ج١:ةياورلا«يسلايطلادنسم)يسلايطلاو«((۳
.(٦۸۷:ةياورلا

مايدنعيهارناوراشنمحوىتندتانثقحون:ةياورلا)ملسممامإلالاق

نمةتفلالذيالد:ّلاَقيلانععويشنإلادنعنععفنلميهارنعمقالف
ةَّسَحُهلْعََوءاََسحبوتنوكيُنبحُيلْجَرلانإ:لجَرلاق«ربکنمةَرذلاقثمهبلقيکناک نإ::لاق.ةَنَسح
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٦٤۱ص‹١٠٠:ةياورلا؛يراخبلاحيحص

٢٢۲ص/١۱جءنابحنباحیحص

۸۰ص«راتلانمرارفلا

۳۸-۳۹ص؛ناعيالاباتك

۱٠۳۰ص؛نيترجهلاقيرط
۸٠٤-7٠٤٤٠٤ص؛نيترجهلاقيرط

۳۷ص/٤جمالعألادجنءاملعضعبلةيدجنلالئاسملاولئاسرلا

يفخوهوكرشلانم:اضيأكلذنمو»:نيميثعنياخيشلالاوقأنمو«۱۷-۱۸ص«رئابكلاحرش
اذام.ايندلايفاهلكهتظقيوهمونوهندبوهركفوهلقعدجهلقعوناسنإلابلايندلاذخأتنأ:اضيأ
رومألاةالولةعيدخلاوبذكلاومارحلاولالحابايندلاىلعلیحتيهدحجبكلذلو.رسخاذامومويلابسك

دبعسعت):-يي-يبنلالوق.كرشلااذهىلعليلدلاو.هللابذايعلاوهتدبعتساايندلانأليلابيالو
تلديتلاةميظعلاةالصلاهذهكرتامءيشهبلقيفناكولذإ»(١٠صرئابكلاحرش).((رانيدلا

منامبالانملاقثمىندأهبلقيفناكولف.اهرائابفرعتءايشألاواهتيمهأواهبةيانعلاىلعصوصنلا
نأىلعةلادةيرظنلاوةيعمسلاةلدألانوكتاذهبو.اهمظعواهتيمهأعمةالصلاهذهكرتىلعظفاحي

مويلاهبنواهتيذلاعينشلالمعلااذهنمرذحللةيضتقمنوكتو.ةلملانعاجرخمارفكرفاكةالصلاكرات

(۳۱-۳۲صںئابکلاحرش)هللدمحلاوحوتفمةبوتلابابنكلو.سانلانمريثك

۲۱۲-۲۱۳ص«ْغمادلاقحلا

٢۳ص«ةريبكلابكترمنمةءاربلامكح

.ءالعلانِيدمتبيركوُبَأانثحو»:(١١٤۱ص٦۱:ةياورلا۽؛ملسمحيحص)ملسممامإلالاق

رکاانأ»هللالوُسُرلاق:لاقكلامنِيسنانَعللفنباراقمْنَعَنايفُسنعماهبةيواعُاَتندح
.««ةّنحلابابعرْينَملواأو:ةَماَيقلامويعبءابْألا

بحنِيريزوقاتلاورْمَعينثدحو»:(١٤1ص١۹٠:ةياورلاملسمحيحص)ملسممامإلالاق
هللالوُسَرلاق:لاقكلامنبسنأْنَعتباثْنَعةريغملابناميامدح.مساقلانيمشاهانثدَح:الاق
ثْرمَأكي:لوُقَيَف.دَمحح:لوقأف؟تأم:نزاخلالوقف.حَتَْْسف.ِةَمايقلامويةنجلابابيتآ»:هع

كلفدحلعل

۱۰۹ص/۸ج«روشاعنباریسفت

.فارعألاةروسنم١٤ةيالاريسفتنم١٤٤٠٤ص/۷ج«يوارعشلاريسفت

انثدحدلاخنبةيذُمانثَدح»:يراخبلامامإلالاق.١١۱۱ص4:ةياورلا؛يراخبلاحيحص

ٌمفّساهنممهَسمامدعبرانلاّنمموقجرخي:لاقهلتيبنلانعكلامنبسنانثدحةداتقنعمامه

.(«نييمنهجلا:ةنجلالهأمهيَمسْيففةنجللانولخديف

١۱۳۸۷:ةياورلاو7٠٠۱:ةياورلادمحأامالادنسم

١٦-١٠٦ص/١۱ج‹۷۱۳۸:ت«بیذهتلابيذهت

۳۰۹ص/٤ج٢٥۹۲:تلادتعالانازيم

نعةداتقنعٌماشهانثدحَرمُعنبصفحاثلح»:١٠۱۳ص٠:ةياورلا؛يرإخبلاحيحص

اهوباصأبونذبرانلانمفساماوقأيصلقلسوهلعهلایلصلانچنعلايضرس
«نوُيمّنهجلامهللاقُي«هتمحرلضفبةنجلاهللامهلخديمثةب
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مامهانثدحلالهنبمصاعانئدحهللاديبعانثدح)»:ًاضيأءاجو.YANA:ةياورلا«ىلعييبأدنسم

ريهزانٹدح:اضيأىلعييبأدنعءاجو.)۳۹:ةياورلاىلعييبأدنسم.سنانعةداتقنع

ةبوقعرانلانمحفساماوقأنبيصيل»:لاقهعهللايبننأسنانعةداتقنعهيبأنعماشهنباذاعمانثدح

دنسم).«نويمنهجلا:مهللاقي‹نيعفاشلا.ةعافشوهتمحرلضفبةنجلاهللامهلخديمثءاهوباصأبونذب

ةداتقنعهللادبعيبأنباماشهانْثدحةدابعنباحورانثدحريهزانثدح(٠اورایليآ
لضفبةنجلاهللامهلخديفءاهولمعبونذبةبوقعرانلانمعفساساننبيصيلا:لاقهييبنلانأسن

)٢۳.۰:ةياورلا«لعييأدسم).«نويمنهخلاموللاقيتمس

٢٤۸٥ص/ج۱:ةياورلامصاعيبأنيلةنسلا

نبدمحمانأبنأءيميعتلاللادبعنيدمحأنيدحاولادبعانربخأ»:۳۳۸-۳۳۹ص/٢۲ج«يوغبلاريسفت
يبنلانأكمسنانع«ةداتقنع«ماشهانثدح«رمعنبصفحانثدح«لیعامسإنبدمحمانثدح«فسوي

ءهتمحرلضفبةنجلاهللامهلخديمتةبوقعءاهوباصأبونذبرانلانمفساماوقأنصي»:لاقق

.«نوُيمْنهجلامهللاقيف

۰۲ص۷۲آ:ت«سيلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت

ناکوابدناكرحلاصيباندیوانکواشدح«.Y۹۲۸\ال

.«َتوُيمَتَهَلاءالؤهءافالوفواعانارمحوتااإيمس

۸۷-۸۸ص/١ج۳۲۰:ت«لادتعالانازيم

يزيينثدجيللاينثدح؛حلاصنبهللادبعانربخأ»:يمرادلالاق.٢-۲۷ص/١ج«يمرادلاناس
هللاىلصهللالوبسرثعمس“:لاقكلامنبسنانعورمعيبنبورمعنع«داهلانب,هللادبعنباوه

دملااولىطغأوخفالوةمايقلاعوييتتجمجنعضرالاقشنتسانلالوألينا:لوقيملسوهيلع

ساقيقسماباباقلخداف«لوحتيمعاألوقفذمنمولومالحبذاةا
لوفافيسارعفرافعَنغفشاو«كنملبقلفوكمعميخلكتومحابكنارغفرالوقف

وففلداقاتدةاداتتلاعيفحاكلذلامهلقيفتدحومَأتك

اييتميمالوقأفيسارعرافمُفتعفشاوكنمليفيلُفوكنمعَمْسُيملكتدمحمايكسارغفرا

بهذافءةنجلاةلخدأفنالانملدرخنمةبحلاقثمهبلقيفَتدَجَوْنَمَفكتمَأىلإبهذالوقيفبر
يفيتمنميقبنملخدأويسانلاباسحنمجرفومةلاهتلخدأكلذلاقثمهبلقيفتدَجَونمف
لوقیفءائیشهبنوكرْشَتالوهللاَنودُبعَتْمُْكمكنأْمكنعىنغأام:راتلالهألوقيف«رانلالهأعمرانلا
ةايحلارهنيفنولديفءاوشحتمادقوراثلانمنوحيرخيمهللسْرفهالانممقنعيتزعبقراي

نولُخديفمهيُبَمْذُيَفهللااقعءالؤهمهنيعأنيبٌبتكيو«ليسلاءاثغيفةبحلاثبتتامكميفْنوَتييف

.«رابجلاُءاقتعءالوهلبرابجلالوقيف«َناوُيمَنهجلاءالؤهةنجلالهأمهللوقيفةنجلا

۸٦ص/۸ج۲۳:ت‹«بيذهتلابيذهت

تح«ازولابويأانث»:مصاعېبنبالاقE:ةيورلامصاعيأنبالةنسلا

مهئامسأبنوفرعينجلانولخدیواهنمنوجرخیو؛منهجموقلخدي»»:لوقيهَهلللوسرتعمس
.»«نويمنهجلا:مهللاقي

ېنعيهللادبعانن:لاقدلاخنبدومحانٹدح»:يناتسجسلالاق.٥٥ص/١٠ج«(دواديبأنبا)ثعبلا

هللاىلصهللالوسرتعمس:لاقسنانعسنانیورمعينعهسايلانهدیزنع؛ورمعنبا
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مهئامسأباهيفنوفرعيفءةنجلانولخديفءاهنمنوجرخيمثمنهجموقلخدي»:لوقيملسوهلآوهيلع
.«نويمنهجللا:مهللاقي

یحیانثدحٌدَذسمانثَدح:يراخبلامامإلالاق‹١٦٠۱ص٦:ةياورلا‹يراخبلاحيحص۳

:لاقهعيبنلانعامهنعهللايضرنيصحنبنارمعانثَدحءاجرويأانئدحَناوكڏنبنسحلانع

.«نييمتهجلانوُمسُيءةنحجلانولخديفهعدمحمةعافشبرانلانمموقحّرخُي»

٦٢٤۷صء٠:ةياورلا«دواديبأناس.٤

۱۳۷ص/۱۸جء٧۲۸۷:ةياورلاريبكلامجعملا٥

۷۰۰ص‹٥٥٤٤:ةياورلاءةحجامنباننس.٦

٢۳۳۹ص/۲ج«يوغبلاريسفت۷

٢٢٥۲ص/۲ج؛١۱۳۱:ت«بیذهتلابيذهت۸

دامحنعءةملسنبدامحانتةبدهاث»:مصاعيانبالاق.۷۸٥ص/١۱جمصاعيبنبالةنسلا.4۹

‹رانلامهتشحمامدعبرانلانمموقجرخي»:لاقهييهللالوسرنُءةفيذحنع«يعبرنع«ناميلسيبأنب

.((نويمنهجلانومسيف«ةنحلانولخديف

١٤٦٦ص/۲ج7٠٤:ةياورلاديحوتلاباتك٠

۲۳۸۱۷:ةياورلاو«ء۱۲۲۳۷:ةياورلادمحأمامإالادنسم١

٥٥ص/۲دلجملا‹٠۸٠۲:ةياورلاةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش٠

٢۲۳ص/١۱ج‹١٠٥٠:ت«بیذهتلابيرقتا.

 

١٠-١١ص/٣۲ج١۷٥٠٠:ت«بیذهتلابيذهت٤

٤٤٤ص/١۱ج«يرابلاحتف٥

كلاميبأنعةناوعوبأانثدحلاقدوادوبأانثدح».۹٠۲ص/٠١جء١٠4٤ةياورلا«يسلايطلادنسم.١

رانلانمموقنجرخيللاقهعفريالانايحأوهعفريانايحألاقهعيبنلانعةفيذحنعشارحنبيعبرنع
.«نييمنهخجلانومسيفنيعفاشلاةعافشوهللاةمحربةنحلانولخديفرانلامهتشحمدقنينتنم

١٦۰٠-١١۱ص/١۱۱ج۷۷۲۸:ت؛بیذهتلابيذهت۷

ةملسنبدامحانثدحرامتلازيزعلادبعنبكلمادبعرصنويآانثدح».٤۹۸٤:ةياورلا«ىلعييبأدنسم..۸

:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ:مهٹدحدوعسمنیانانومیمنبورمعنعبئاسلانبءاطعنع

رهنيفنولستغيفءةنجلاىندأيفنونوكيفمهجرخيفهللامهمحريمثهللاءاشامموقرانلايفنوكي»

.مهشرفومهفحلومهاقسومهمعطألايندلالهأهدحأفاضأوول؛نييمنهجلاةنجلالهأمهيمسيوةايحلا
.««اتیشهدنعاممكلذصقنيالمهجوزو:لاقهبسحأولاق

١٠٤٥٥:ةياورلا«ىلعييبأدنسم.۹

٩٤٤-٢٤٤ص/١۱جء٢٤٤۷:ةياورلا؛نابحنباحيحص.٠

١٤٠ص/١دلجملا‹٠۷٠۲:ةياورلاةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش..١

١٦۱۳-۱۲۲صء‹(طسقلانازيلا)لرظنا.١

۱۷۷-۱۷۹ص/۷ج٤٥٤٤:ت«بیذهتلابيذهت..۳

ةبيشيبأنبنامثعنبدمحموىسومنيرشبانثدح».٥4۲ص/٠۲ج‹١١٠٠:ةياورلاريبكلامجعملا.٤
لاقدعسنبنامعتلانعقاحسإنينمحرلادبعنعينزلكلامنيمساقلاانثءارغملايبأنبةورفاٹالاق

نويمنهجلانومسيفةنجلانولخديفرانلانمموقجرخيهتهللالوسرلاقلاقةبعشنبةريغملاتعمس
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.ء.٦

۷١۱.

ء۱۰۱۸

۱۹.

٠۱.

۱١.

١۰۲۱.

۲۳.

٤١۱.

٥١۱۰۲.

١۱.

۷۱.

۱۰۲۸.

۹۱.

يفمسالاكلذمهنعلوحينأهللانوعديفةنجلايف .(مهنعهللاوحميف

٠۷٦-١۹٦ص/۲ج۸٨۳٤:ةياورلاديحوتلاباتك

١۲٠-١۱۲ص/٦ج‹٢۳۹۳:ت«بیذهتلابيذهت

:لاقرمعنبنامثعاٹ:لاقراشينيدمحماند»۷٦٦ص/۲جء١٤٠٤:ةياورلاديحوتلاباتك
رانلانمسانجرخي»:هلعهللالوسرلاق:لاقورمعنبهللادبعنع«هيبأنع«بعصمنبةجراخانث

.«معن:لاق؟:هللالوسرنماذهتعمستنأ:ورمعنبهللادبعلتلق:لاقنويمنهجلانومسيف

۷۰-۷۱ص/۳ج‹۱۱۸۹:ت«بیذهتلابيذهت

«نايفسنيْنسحلاانربخأ»:نابحنبالاق.٤.-۹٠٠ص/١ج۱۸۳:ةياورلا«؛نابحنياحيحص
رباجنعرْيبَزلاييبانعةيواعُمنيريهانثدح:لاقناراةديبعيبنيءاجريبنبىيانثدحلاق
لُسَرلاتماقراتلارانلالهوةّنحلاةالألذراتلالأوةالأريماذإ»:لاقهكهييبلانع
مٹاړیٹکارشَبنوجرخبف؛هوجرخأف«ناعإنمطاريقاقمهبلقيفْمُفَرَْعنَمَفوبذا:لاَقيفاعف

لجلوقیمثءاريثکارشبنوُجرحيفوجرخافناعإنمةلدّرحلاقثمهبلقيفْممفَرَعنمفاوُبحذا:لاقي

اوراصوءاوُسحَمادقْمُهْفاَعِضأَواوُجَرْخأاَمفاَعْضأجرحي.يتمحربويتَمْعَجرحاَنآلاانا:العو
اضيبٌنودوعيفِرْهَنلاكلذةفاحىلعْمُهُساحتطقستفقنارإهنأنمرهنيفوأرهتيفَنْوَفليفءامخف

.«نينجااهيفَنْوَمَسُيَوهللاُاقَع:مهباقريفَتكيف«ريراعتلالم

—۳AYص/چ۸:ت«بيذهتلابيذهت TAN

۳۷ص/٤جء۹٦۸۱:تلادتعالانازيم

۳۹ص/٤ج؛لادتعالانازيم

راشبنبدمحمو«یسوموباانئدح»:ةيزخنبالاق.1۸۹ص۲ج٦:ةياورلاديحوتلاباتك

:هلهللالوسرلاق:لاق«يردخلاديعسيبانع«ةرضنيبأنع«يريرحلانع؛حوننبماسانن:الاق
مهتيمتفءاهنممهجارخإهللاديرينيذلاامأو«؛نويحيالواهيفنوتوبالرانلالهأمهنيذلارانلالهأامأ
ءاهئامنممهیلعشریوءةنجلاراهنأىلعنوقليف«رئابضنوجرخيمثءامحفاولوکيیتحهةتارانلا
الاقوةنجلانولخديف:ىسوموبألاقوءةبحلاينعي:رادنبلاقليسلاليمحيفءةبحلاتبنتامكنوتبنيف
.«مهنعمسالاكلذبهذيفللانوعديفنييمتهجلاةنجلالهأمهيمسيف::اعیمج

٦۳۸-٢٥۳۸ص/۳جء۲۲۷۸:ت؛بیذهتلابيذهت

٦-٥ص/٤جء٢٦۲۳:ت«بيذهتلابيذهت

4۲٤ص‹حاضيإلاودييقتلا

.۳V۳صاجةرخألارومأوىتوملالاوحأيفةركذتلا

۹٥۲ص/جج؛حيتافملاةاقرم

۲٠٠ص/٣٠ج؛يرابلاعف

۱۳۳ص‹٥١۱۸:ةياورلا؛ملسمحيحص

۹۹٦ص‹٩٤٤٤:ةياورلا؛ةجامنباننس

۳۳۱-۳۳۲ص/۲جءيمرادلاننس
۹۳٠٠١٠:ةياورلادمحأمامإالادنسم

.١۳٥ص/١۱ج٥۸٨٤۷:ةياورلاو.۳۱۲-١٤٤ص/١جء١٤۱۸:ةياورلا؛نابحنباحيحص
۹٦۱۳:ةياورلاو«١۹٠٠:ةياورلا«ىلعييبأدنسم
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٢۲۷ص‹٢٦۸:ةياورلاو.٢٥۲۷ص‹۸٦۸:ةياورلا«ديمحنبدبعدنسم..١

۳۳٥٥:ت؛نابحنبالتاقثلا))كلذكرظناو.٠ص٠ج‹۷۲۰۸:ت«بیذهتلابيذهت.۷

هنعلاق(١٤١۱ص۳ج؛فشاكلاو(«ءیطخينممناکو(:نابحنباهنعلاق(٢.صاج

(«ءیطخيةقثهوفمغيلبحيصف»:يبهذلا

يناقلیکحو»:يوونلالاوقأةمتتنمو.۸صج؛جاجحلانيملسمحيحصحرشجاهنملا.۰۳۸۱

 

     

     

a
s
d

  
ةقمقحةتامإاهنأ:امهدحأ:نيهجوهيفهللاهمحرضايع !نكلو«‹يقيقحتوم.سيل:يناثلاو.ةيقيقح

0هانمدقامراتخملاويضاقلامالکاذهففخمهمالآنوكتنُروجيو::لاقمالالابمهساسحإمهنع

کا.ملعأهللاو

.!!!ةماركللاراد-هللابذايعلاو-رانلاريصتانميحةعجافلااهنإ..۹

.ةرقبلاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم«ء١۱۷۳ص/١جءيبطرقلاريسفت.٠

.٢٠۲ص«غمادلاقحلا١

.روطلاةروسنم۸٠ةيآلاريسفتنم«١٤٤ص/٠٦ج«ريثكنباريسفت.٤

.ناخدلاةروسنم٦٠ةيآلاريسفتنم«۲١۲ص/٦ج«ريثكنباريسفت.٤

N۷٦ص/٠١ج«(عيبرلامامإلادنسم)حيحصلاعماجلاحرش

۱۷٤ص/۲ج«يلاسلامامإلاتاباوج.٥

۲-٢۲۲ص«(ىلوألاةقلحلا)ةمألاةغايصةداعإ.٦

١٠ص«يواضرقلل«لقعلاولقنلانيبةرخآلايفةعافشلا.٧

۱۳ص«يوبنلاثيدحلامهفيفطباوضوةءارق.۱۰۸

نإلب»:ًاضيأيليحزلاروتكدلاهلاقامو.۲-٢۲۳ص«يوبنلاثيدحلامهفيفطباوضوةءارق
ذوذشلاوبارطضالاكىرخأحاوننمءاهلكةقباسلاللعلانمهتمالسنممغرلاىلعنتملااودقنانءاملع

٢۲ص«يوبنلاثيدحلامهفيفطباوضوةءارق).»كلذوحنوجاردإلاوطلغلاوبلقلاولالعإلاو
ةيساسألادعاوقلاوةماعلالوصألاعمضراعتتالةفيرشلاةيوبنلاةنسلانإ:ةصالخلاو«:اضيألاقو«(
مهفيفطباوضوةءارق)»هتاقالطإوهتامومععمةقفتمو؛هطیحميفةرئاديهلبءنارقلايففةررقملا

٥1ص«يوبلاثيدحلا

.٥يص«ثيدحلالهأدنعدقنلاجهنملوصأ.۰

فشكلنوئدحملااهعضويتلاةيملعلادعاوقلاضعبكيلإو»:اضيأريشبلادمحأماصعروتكدلاهلاقامو
.ثيداحألانوتميفعوضوملا

.ةنيبةضقانمةحيرصلاةحيحصلاةنسلاوأةيعطقلاباتكلاةلالدلثيدحلاةفلاخم-١

.يعطقلاعامجإللثيدحلاةفلاخم۲
«(8۰صء«ثيدحلالهأدنعدقنلاجهنملوصأ)»....لقعلاحيرصلثيدحلاةفلاخم-۳

يفنودحملااهيلإمكتحايتلادعاوقلامهأتاحفصلاهذهيفقوسنو»:ريشبلاماصعذاتسألاهلاقامو

هعمرذعتيهجوبميركلانارقللافلاخعٹیدحلانتمناکاذٍإف:مركلانارقلاةضقانم.اهدروثيداحألادقن

(۹۳ص«ثيدحلالهأدنعدقنلاجهنملوصأ)»...عضولابهيلعمكحخسنلاوأعمجلا

لهأدقنكلذكو»:ميقلانياةمالعلاهلاقالحرشهيفريشبلاماصعروتكدلاهركذيذلالوقلااذهو
لغزلايفريصلاجرخيامك«مهدقانهجرخيفبوذكمنتمىلعسمشلاكرهاظدانسإرعيهنإفثيدحلا

(60۹/۲نيعتسنكايإودبعنكايإلزانمنيبنيكلاسلاجرادم).»ةضفلانمرهاظلاتحتنم

۳۳ص/۲ج«نورسفملاوريسفتلا..۱
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جهنمامأو»:يمشاهلانسحيلعهلاقاو٩صءاهفيعضتوتاياورلاحيحصتيفنتملادقنجهنم

نمنقيتموهامىلعوءةنسلاوباتكلامكحمىلعةياورلانتمضرعساسأىلعموقيهنإف«نتملادقن
رودصحعبملعلايهكلذةجيتنو‹ةيملعلانيناوقلاوةيخيراتلاقئاقحلاوةيلقعلاتايهيدبلاكتامولعملا

نمنقيتموهاميفانيوأءامهيفانيامرودصمدعبملعلاوءةنسلاوباتكلامكحملتاياورلانمقفاوملا
(۱۷ص«اهفيعضتوتاياورلاحيحصتيفنتملادقنجهنم).»تامولعللا

۱۰۷صءاهفيعضتوتاياورلاحيحصتيفنتملادقنجهنم

.ثحبلااذهنم١۱۷صيف(دلخ)ةملكليوغللاىنعملايفةغللاءاملعهلاقامرظنا

١١٠٠ص‹۷۷۸٥:ةياورلا«يراخبلاحيحص

۹٩ص‹١۱۰:ةياورلاملسمحيحص

:ةياورلاو.۱۲۳ص/٣۳جء١١۷٤:ةياورلاو.۳۸ص/٠١جء۹۲٠٠:ةياورلاىربكلايئاسنلاننس
.١۱۲ص/ج٢

۱۹۸٠٠:ةياورلادمحأمامإلادنسم

نيلومیدر(,:يراخبلامامإلالاق.۷٤N:ةياورلايراخبلاحيحص

لاقاورنممكندَیارلقمضللوركاوهللالورناكلاقهعهللا

..ِةاَدُعتادلاهََوصعنأهللااْشنَمهيلَعصَفيف

٤٢٤٤£(ص/۲ج«ةرخآلارومأوىتومللاوحأيذةركذتلا

٢٦۲۸ص/۱۳ج«يرابلاحتف

۱٢۳۲ص/١٠ج«يسولألاريسفت

/۱۳جروشاعنباریسفترظنا)اضيألوقلااذهوحنروشاعنباركذو.۸۷ص/٣۲ج«يطيقنشلاريسفت

(١١ص

1.نعیورما٤.:تلماحيباأنيالليدعتلاوحرجاباتكيفءاج

.«ثیدحلافيعض.لاقففاتنبدلاخيعةعرزابألاسلاق

.يدينيبيتلالاجرلابتكيفةمجرتهلدجأم

حيحصنمسیلهووذوريرجهنمعمسامو؛طلتخابئاسلانبءاطع:نيعمنبالاقو((:رجحنبالاق

رجحنيا[تلق...هئيدحبجتحيالوءاعيمجطالتخالاوحيحصلايفةناوعوبأهنمعمسدقو«هئيدح

هنعبویأوديزنبدامحوةدئازوًاريهزوةبعشويروثلانايفسنأمهمالكعومجبنماتللصحيف:[

og»:ت«بيذهتلابيذهت)«مهلوقفلتخافءةملسنبدامحالإهيففقوتيمهادعنمو؛حيحص

)۱۷۷-۱۸۰ص۷ج

.ثحبلااذهنم۸۲صرظنا

.يدينيبيتلالاجرلابتكيفةمجرتهلدجأم

.ثحبلااذهنم۰٩صرظنا

»۱۷۲۳:ت«بيذهتلابيرقت)»ةرحأبطلحظفحلاءيسقودص(:بيرقتلايفرجحنبالاق

)٢۹٦۲صج

.ثحبلااذهنم١۱۷صرظنا
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.ثحبلااذهنم١۱٠صرظنا.۲

لاقو.ئشبسیل:نیعمنبالاق»:(٢۲٤ص/١۱ج؛۹۳٥۱:ت«لادتعالانازيم)يفيبهذلالاق.۲۳
.«ثيدحلاكورتم:امهريغوينطقرادلاويئاسنلالاقو.هبلغتشيالىناجزوجلا

سيل:يئاسنلالاقو»:(۱۱۲-١١١ص/٤ج؛٤٠٤٥۲:ت«بیذهتلابیذهت)يفرجحنبالاق..٤
.«ءيشبسيل:رخاعضوميفلاقوءةقثب

ةمجرتيفنابحنبالاقدقفءةبرطضمسنأنبعيبرلانعناهامىسيعيبأنبىسيعرفعجيبأةياور٥
ناکامهثیدحنوقتيسانلاو»:(٢۲۲ص/٤ج١۲1:ت«تاقثلا)يركبلادايزنبسنآنبعيبرلا
۔(ریثکبارطضااھیفنالهنعرفعجیبةیاورنم

.ثحبلااذهنم۳٩صرظنا..٩

نأتثدح»:لاقثيح«ريسفتلااذههللقنيذلاصخشلابيعخنلاميهاريإاهيفحرصيملةياورلاكلت..۷

.«نيكرشملا

نعيروثلانايفسلاقو»بةياورلادنسءاج(سلدنألاراد)ةعبطيف.ثحبلااذهنم۸۲صرظنا۸

ركذءاجيربطلاريرجنباهركذيذلالصألايفو.»..هللادبعدنعءةيهازلايبأنعليکنبةملس
.باوصلاوهو««ليهکنبةملسهنعيوريودوعسمنبهلادبعنعيورييذلاءارعزلايب

۱۷۲۳:ت«بيذهتلابيرقت).»ةرخأبطلحظفحلاءيسقودص»:بيرقتلايفرجحنبالاق.۹

(٢۹٦۲ص/ج

.يدينيبيتلالاجرلابتكيفةمجرتهلدجأل٠

نيديعس.نعیور»:(٢٥٥۲ص/ج٤:ت)متاحيبانيالليدعتلاوحرحلاباتكيفءاج.۸۱
نمحرلادبعانثدح.هثیدحبنكييوقبسيلخيش:لاقفهنعهتلأسوكلذلوقييبأتعمس...ةدربيبأ

.(ثيدحلافيعض:لاقفعفاننبدلاخنعةعرزايأتلأس:لاق

نباحلاص»:نابحنباتاقثيفءاج.فيرشيبانباسيلوفيرطيبأنبحلاصانهدوصقملانوكيدق..۲
)»ينادمهلاثراحلانباةيطعقوروباهنعیوريردخلاديعسىبأنعيوريءاديصلاوبأفيرطيبأ

مولعملانموءائيشلوقلااذهىلعنابحنبادزيملو((٢۳۷ص/٤ج؛٢٤٤۳:ت«نابحنباتاقث
.هباتکيفلیهاجملالجسينابحنبانأ

۳۸۷-۳۸۸ص/٦ج۹۳۷۷:ت«نازیلاناسل۲۳

۳۷۳ص/٦ج‹١۱۲۷٠:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس٤

٢٤ص/٤ج٤٤٠٥:ةياورلاطسوألامجعملا..٥

.١٤٠-١١٤١ص/۲دلجملا‹٢٠٠۲:ةياورلاءةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش٩

۳ص/٠٠ج«يبطرقلاريسفت.۷

هيودرمنياو«يناربطلاجرخأو»:ةياورلاهذهلهركذلبقيسولألالاق.٠٠۲ص/۷ج«يسولألاريسفت..۸
.!؟مهولابفصونمهيفوةياورلاهذهدنسحصيفيكف.»هللادبعنبرباجنعحيحصدنسب

١۱۷ص/٣ج«يناكوشلاريسفت.۹

۱۱۷-۱۱۸ص/۲ج٤٠٠٠:ت«بیذهتلابيذهت.٠

۱۷۰ص/١۱ج۹۹۷:ت«بیذهتلابيرقت.۱

»سابعنبدمحم»(بیذهتلابيرقت)ةعبطيفءاج.١٩ص/۲جء١۱٠٠:ت«بيذهتلابيرقت.۲

(٢٠۲ص/۹ج٠:ت«بیذهتلابيذهت)يفروكذموهامك»دابعنبدمحم»حيحصلاو
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:لاقيِبَلانأ«سنأْنَعدْيَمُحْنَعدمحمنبزيزعلادبعاند:دابَعنبدمكينثدح»:ميلسممامإلالاق ۳
( 1۸۹ ص SS -T

:ةياورلا؛ملسمحیحص(.(؟هيخألاممكاحتيمفهللااَهْرمُتيملْنِإ»

رظناو.حئاوحلاعضوباب-ةاقاسملاباتكء٦٠٦٤صأ١ج؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا.٤۱

    
    
    

 

نعهدربيبانبديعسنمهعمّس.ورُمعنعناَيفُساند.دابَع“ردمحمانثدح)):ملسممامإلالاق..٥

:لاقهاَرأَو«اًرفَنَتالواملعو.ارّسيوارشبا):اَمَهللاقفنماىلإاذاَعُمَوُهعَبّيِبنلانأدْجنَعهيبا
a Ne ST eE (OT

.دقعيىتحخبطيلسعلانمابارشمهلنإهللالوُسَراب:لاقفىّسوُموبأعجَرىلواَملفلاق«اعَواطَتَو»2

b
۴

‹ملسمحيحص).»«ماَرَحوهفةالصلانَعركاملك»:هعهللالوُسَرلاف.ريعّشلانمْعَنْصُيرْرلاَو

(٥۸۹ص«۱۷۳۳:ةياورلا

لکتأورمخرکسملکنأنایبباب«۱۷-۱۱۷۲ص/۱۳ج«؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنللا.٦

.ةبرشألاباتكمارحرمخ

۱۸۱۸:ت«يزارللثیدحلاللع.۷

٤۱۷-٤۱۷ص/٤جروٹملاردلا.۸

١١۱٠ص/۹ج٩۰۸٠:ت«بیذهتلابيذهت.۹

۲۷۲ص/۸جء۸٤٠۸:ةياورلاريبكلامجعملا٠

يوارلاوايركزو«يناربطلاهاور»:يمشيهلالاقثيح‹١۳٠ص/۷ج‹١٠٠٠٠:ةياورلادئاوزلاعمج.۱١۱

«امهفرعأملهنع

٢٨٤٤ص/۲ج؛٦۸۳۳:ت«؛بیذهتلابيرقت۲

۱۷-٦۱۷۷ص/۱۲ج؛۸۱۳۷:ت«بیذهتلابيذهت۲

٢٠۲صمفمادلاقحلا٤

۲ص/١٠ج«؛يربطلاريسفت٥

۱۲۷ص/۱۹ج؛يزارلاريسفت۱

.رجحلاةروسنم۲ةيآلاريسفتنم٤٠٤ص«يدعسلاريسفت.۷

.ثحبلااذهنم١۱۲صرظنا.۸

۱۱۷ص/١۱ج«؛يربطلاريسفت۹

۸١۱۱ص/١۱جءيربطلاريسفت٠

١١۱۱ص/١۱ج«يربطلاريسفت.۱

«:لاقثيح«رخآعضوميفلوقلااذهوحنيربطلامامإلاركذو.١۱۲ص/۱۲ج«يربطلاريسفت.۲
كلذنأنم«؛كاحضلاوةداتقنعانركذيذلالوقلا«باوصلابةيآلاهذهليوأتيفلاوقألاهذهىلوأو

اهیفمهکرتنمءاشامالإادبأاهيفنيدلاخ«رانلامهلخديهنأرئابكلالهأنمديحوتلالهأيفءانثتسا

يفهتداعإنعىنغأامبعضوملااذهريغيفانيِبدقامكءةنجلامهلخديفمهجرخيمث«كلذنملقأ

(١٠١۱ص/١١جءيربطلاريسفت).(عضوملااذه

۱۱۹ص/١۱ج«؛يربطلاريسفت.۳

ءانمدقامكةاصعلاوةرفكلايفًاماع4اومَنيذَلاامفله:هلوق»:ةيطعنبالاق:كلذةلثمأنم..٤

(۹۷۱ص؛ءةيطعنباريسفت).(4َنيدلاخلنمءانثتسالانوكيو

دبعانربخأ:لاق«ىيحينبنسحلاانثدح»:يربطلامامإلالاق«۷١٠ص/۲٠۱جءيربطلاريسفت٥

۹

7 E

TAN: A VT م ıi یہک ۳ sm 0 در AN ı™ N 0 0 ہ , At . TT eECA ICAMNA RAAQAYAQAMAMAAMIR
7



Lae OHVUUoiMUUGSEUUGUUUVUجل

نيدلاخٌقيهَشوريفاهيفْمُهَلاَلايفقاوُقَمنيااًماف»::هلوقېف«ةداتقنعرمعمنع«قازرلا

مهبيصياساننأانلركذو.داينشبملعأهللا:لاق4كبَراشامالإضْرالاوُتاَوامَسلاتّماَداماهيف

.«ةنجلامهلخديمنءاهوباصأبونذبرانلانمعفُس

.ثحبلااذهنم۸۷صرظنا؛ةفيعضقازرلادبعنعىيحينبنسحلاةياور.٦

.ثحبلااذهنم۳٩صرظنا«ةفيعضةداتقنعدشارنبرمعمةياورء۱۱۱۷

نع؛ديعساٹ:لاق«دیزیانٹ:لاقشبانٹدح)):يربطلامامإلالاقء۷٠١٠ص/١٠جءيربطلاريسفت.۱۱۱۸
اساننأانلركذءهينشبملعأهللاو4كبَرةاشامألإضزألاوُتاوَمسلاتّماَداماهيفنيدلاخ: :ةدانق

.(«نويمنهجلامهللاقي؛هتمحرلضفبةنجلاهللامهلخديمن:مهتباصأبونذبرانلانمعفسمهبيصي

٢٢٤۳ص/ج٢:ت«بيذهتلابيرقت..۹

انث:لاق«ىنثملانبدمحمانثدح»:يربطلامامإلالاق«۱۸٠-۷١١ص/١٠١ج«يربطلاريسفت.٠
مهلرايفقاوقعنيذلااتاقل::ةيالاهذهالتوءةداتقانث:لاق«لالهويآانث:لاق؛خورفنبنابيش

ةياورلاهذهركذدقو.هارورحلألوقاملثملوقنالو:داتقلاق»راثلانموقجَ(:لاق

-۳۳٦ص/٣۳جءروثنملاردلا)يطويسلاو«(١۷۳ص/۲ج«يناكوشلاريسفت)يناكوشلااهبجتحاو
۳(

:يلعنبورمعلاق»:(۱٦۱-۸٦۹ص/۹ج۱۹۰٦:ت)«بیذهتلابیذهتيفرجحنبالاق.۱
يبأنعتلدع::لوقيعيرزنبديزيتعمسوءهنعثدحينمحلادبعناكو؛هنعثدحيالىيحيناك

لاقو...ءافعضلايفيراخبلاهلخدأ:متاحيبنيالاقو...ادمعيبسارلالالهيبأويلذهلاركب

لمحا:رازبلالاقو.ركتمثیدحهتعیور:يجاسلالاقو.ثيدلابرطضموهوةداتقيففلاخي

.(ظفاحريغوهو«هثيدحسالا

يبانع«بوقعياث:لاق«دیمحنباانثدح»:يربطلامامإلالاقء١٠١٠ص/١٠جءيربطلاريسفت.١۱۱
َنيدلاخٌقيهَّموريفَراهيفْمُهَلرانلايفاوفَنيذلاامف::هلوقيف«نانسيبانعءةبلعتينعي«كلام

هذهرکذدقو.«(ديحوتلالهأيفءانثتسا:لاق¢كناشاملإضرالاوتاَوامّسلاتادامهيف

.ثتخبلااذهنم٠صرظنا.۳

انت:لاق«ىلعألادبعنبدمحمانثدح»:يربطلامامإلالاق«۸١٠ص/۲١جء؛يربطلاريسفت.٤۱

ل:هلوقىلإ...€رانلايفقاوفسَنيذلااًماَفلل:محازمنبكاحضلانع«رمعمنعروثنبدمحم

ءةنجلانولخديفرانلانمموقجرخي:لاق4كبَرءاشامالإضزالاوتاوّمسلاِتَماَداماهيفنيدلاخ

ينثتسانيذلامهف .«مهلين

دمحمان:لاق«ىلعألادبعنيدمحمانثدح»١:يربطلامامإلالاقء١۲٠ص/١٠ج«؛يربطلاريسفت.٥
ِتَماَداماهيفٌنيدلاحةَنّجلايففاوُدعُسَنيذلاامأولل:هلوقيف«؛كاحضلانعرمعمنعروتنب

ةنجلانولخديفرانلانمنوجرخينيذلايفاضيأوه::لاق$كبَرءاشامالإ«ضْرألاوُتاَواَمَسلا

يفاوثكمامالإ:لوقي4كبَرٌءاشامالإلف«ضراألاوتاوامسلاتمادامةنجلايفنيدلاخ:لوقي
.(١۳٦ص/٢۲جءروثنملاردلا)يطويسلااهبجتحاوةياورلاهذهركذ.ةنجلااولخدأىتحرانلا

۸٤٤ص/٤ج۳۰۷۸:ت«بیذهتلابيذهت.٦

هرمعناکوه١٤١ماعيفرمعمةافورجحنباركذ.٢٠۲ص/۲ج«۸۳۳٦:ت«بیذهتلابيرقت.۷

.ةنس۸٢٠ذئنيح
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O۸؛حلاصنبهللادبعانت:لاق«ىنثملاينئدح»:يربطلامامإلالاق.۸٠٠ص/٠١«يوطلارسق
:هلوقو ًاباقحأاهيفَنيشيال:هلوقيفنادعمنبدلاخنع«بشجنبرماعنع«ةيواعميش:لاق
)يناكوشلااهبجتحاوةياورلاهذهركذو:«ديحوتلالهأيفامهنأكبَرءاشامالإاهيفنيدلاخ
.(٢٤6۳ص/٣۳ج«روثنملاردلا)يطويسلاو((١ص/۲ج«يناكوشلاريسفت

.دوهةروسنم١٠٠ةيالاريسفتنم.٢۳۲ص/٥دلجملا«ء۸۹٠۱۲:ةياورلامتاحيبأنياريسفت.۹

هباتکيفتبثطلغلاريثكقودص»:(٠٠٥ص/١۱جء۳۳۹۹:ت«بیذهتلابيرقت)يفرجحنبالاق.٠
..(ةلفغهيفتناكو

..«ماهوأهلقودص«:)١٦۱۹ص/۲ج٦:ت«بیذهتلابيرقت)يفرجحنيالاق.۱١۱۱

دبعانربخأ:لاق«ىيحينبنسحللاانثدح»:يربطلامامإلالاقء١١۱٠ص/١١ج«يربطلاريسفت.۲
نعوايردخلاينعيديعسيباوُرباحنعءةرضنيبآنعهيبنعميتلانباانت:لاق«قازرلا
هذه:لاق4ديريامللاَعَفكبَرَنِإكبَراشامالإ:هلوقيفيعهللالوسرباحصأنملجر
هذهرکذو.(هيلعياتاهبفنيدلاخظنآرقلايفناکثيح:لوقي»هلكنآّرَقلاىلعيأتةيآلا

/۳جءروثتملاردلا)يطويسلاو‹(٠۷۳ص/۲جءيناكوشلاريسفت)يناكوشلااهبجتحاوةياورلا
.(٣٤۳٦ص

.ثحبلااذهنم۷۸صرظناءةفيعضقازرلادبعنعىحينبنسخاةياور.۳۳

نبانعهرکذنمعبيسملانعتد)»:يربطلامامإلالاق«١١٠ص/١٠ج«يربطلاريسفت.۳

تمادامنوجرخياهنممهالو«نوتوميال4ضْألاوُتاَواَمَسلاتّماَداماهيفنيدلاخ:سابع
هذهركذو.«مهلكأتنأرانلارمأي:لاق.هللاءانثتسا:لاق4كبَرءاشامالإلع.ضرألاوتاوامسلا

ص/٣۳ج«روثنملاردلا)يطويسلاو؛((۷۳۲ص/۲ج«يناكوشلاريسفت)يناكوشلااهبجتحاوةياورلا
١۳٦(.

منهجىلعنیتأيل:دوعسمنبالاقو:لاق«:يربطلامامإلالاقء١٠١٠ص/١٠۱ج«يربطلاريسفت..١٥

اهبجتحاوةياورلاهذهركذ.»اباقحأاهيفنوثبليامدعبكلذودحأاهيفسيلاهباويأقفختنامز
.(۷۳۲ص/۲ج«يناكوشلاريسفت)يناكوشلا

۳۳۹ص/۲ج«يوغبلاريسفت.٦

«نايبنع«ريرجان:لاق؛دیمحنباانثدح»:يربطلامامإلالاق«۸١۱ص/١٠۱ج«يربطلاريسفت.۱۷۱
اهبجتحاوةياورلاهذهركذو.)ابارخامهعرسأوانارمعنيرادلاعرسأمنهج:لاق«يعشلاىع

)يسولألاو‹(٥1۳ص/٣ج«روثنملاردلا)يطويسلاو‹((۷۳۲ص/۲ج«يناكوشلاريسفت)يناكوشلا
)٤۳ص/٦ج«؛يسولألاريسفت

.ثحبلااذهنم١٩صرظنا.۸

/٣ج؛ریثکنیاریسفت.۹ ۷۸٥ص

.دوهةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم«۸٠۲ص/٥ج؛يسربطلاريسفت٠

۳۳۸ص/۲ج«يوغبلاريسفت.١

٢۳۳۹ص/۲ج«يوغبلاريسفت.٤

ركذمث(...:ةرشعلاوقأىلعهيففلتخادقو»:(٦٠ص/۹ج)هريسفتيفيبطرقلامامإلالاق.٤١۱

.لاوقألاكلت

ىنعميفملعلالهأفلتخادق4كبَرءاًشاملإ:هلوق)۷۲۹٠ص۲ج‹يناكوشلالاق.٤
انفقوامةلمجيهلاوقألاهذهو»:هلوقباهمتتخاالوقرشعدحأركذمث»...:لاوقأىلعءانثتسالااذه
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..تاعوفدبتعفدو‹تاشقانع.اهضعبشقوندقو.ملعلالهألاوقأنمهيلع

يفروكذملاءانثتسالايهتز:ىلاعتهلوق٦٠:۱-۱٠ص/۲ج«يزوخجلانبالاق.١٤۱
.:لاوقأةتسهيففءةنجلالهأقحيفءانثتسالاامأف...لاوقأةعبسرانلالهأقح

٣٥ص/۱۸ج«يزارلاريسفت.١۱۱

٢٠۲ص/۲ج«يفسنلاريسفت٧۷

نيذهىتعميفءاملعلافلتخا»:نزاخلالاقثيحدوهةروسنم١٠٠ةيألاريسفتنمنزالريسفت.۸١۱۱

..نيءانثتسإلا

ُءاشاَمالإ:لاقفینٹتسامٹ»:يبلعلالاقثيحدوهةروسنم۷١٠بآلسقتنءيايس..4
..نیءانثتسالانيذهيفءاملعلافلتخاكبَر

٢٥۳ص/۳٣ج«دوعسلايبأريسفت٠

١۹٠ص«غمادلاقحلا١

.٤٠٤ص/۲ج؛يزوجلاريسفتكلذكرظناو.1۷ص/۹جيبطرقلاريسفت.٢

“۷۹ص/٠7ياكوشلرستياكوشلادعلوقاوحناجو5۸سا؛يبطرقلاريسفت۲
Y۳لکيففعراشلاهيلإبدنيذلاءانثتسالإليبسىلعوهاإءانثتسالااذهنأ:رٹشعيداجلا(:)

اذهوختۍور[۷:حتفلا]4َنينماءهللاءاّشنإماَرحادجسَمنلحْذَلل:هلوقدحىلعوهفمالک
.«ديبعيبانع

۷۲۹ص/۲ج؛يناكوشلاريسفت.٤

۳٥۳ص/٣ج«توعسلايبأريسفت٥

۱۳۷ص/۲۲ج؛يربطلاريسفت.١

۱۳۷ص/۲۲ج«؛يربطلاريسفت.۷

۱۳۹ص/۲۲ج«يربطلاريسفت.۸

٤۱۳-١٤۱ص/٢۲ج«يربطلاريسفت.۹

.ثحبلااذهنم١١صرظنا٠

.ثحبلااذهنم١۱صرظنا.۱

.ثحبلااذهنم١١صرظنا.۲

١۱۳ص/٢۲ج«؛يربطلاريسفت.۳

.ثحبلااذهنم١صرظنا٤

 

 

 

.رطافةروسنم٢۳ةيآلاريسفتنم٢٤۳ص/۷١دلجملاء۸١١۱۸:ةياورلامتاحيبأنباريسفت٥

۱۱۳ص/٢۲ج١١٠1٦:ت«بیذهتلابيرقت.۹

٢٠٦۲ص/٤جء۲۸۰۸:ت«بیذهتلابيذهت.ا۷

۱۹۷صممادلاقحلا.۸

١۱۳ص/٢۲ج؛يربطلاريسفت.۹

٦۸٤ص/۲ج؛يربطلاريسفت٠

۰۳۲ص/٥ج«‹يناكوشلاريسفت.۱

.قالطلاةروسنم١ةيالاريسفتنم١١٠ص/۱۸ج«يبطرقلاريسفت.۲
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١٠۱ص/٦ج«يزارلاريسفت
.ةرقبلاةروسنم۲۳۱ةيآلاريسفتنم٩۸ص/۲ج«يسربطلاريسفت

ةرقبلاةروسنم۲۳۱ةيآلاريسفتنم۳۷ص«نيلالحلاريسفت

۲۲-٢۲۲۳ص/٤١جءيبطرقلاريسفت

oAYT—o۸AYصاج‹ريثکنباریسفت

۳٦۳-۸٦۹ص/١٠ج«يسولألاريسفت

٥٦۱ص/۲۲ج«روشاعنباریسفت

۱۳۷ص/۲۲ج«يربطلاريسفت

١٠١٠ص/۰٣ج«يربطلاريسفت

.(6۸£ص/7جهةغللاسيياقممجعم)يففيرعتلااذهءاجو.۳۱۸ص«نآرقلابيرغيفتادرفلل
ءاملظهملظأهّنملظردصم:ملظلام-ل-ظملظ»:ديردنیالاق.٦۰٠ص/۲جءةغللاةرهمج)يفو

فْسَعلكيمسىتحكلذرثكمث«هعضومريغيفءيشلاكّحضومّلظلالصأو.مسالا؛مضلابملظلاو
ملظلا»:يديبزلالاقىاظلاباب«سورعلاجات)يفو(۳٠۲ص/٨۸ج«برعلاناسل)يفو.(.املظ
.((ملظ):ةملكىاظلابابحاحصلاراتخ)يفو(.هعضومريغيفءيشلاعضو:

٦٦۱ص/۲۲ج«روشاعنیاریسفت

۱۳۹ص«رطاخلاديص

١٤۱ص؛رطاخلاديص

۱۷ص«(هللاىلإةبوتلا-٤)هللاىلإقيرطلايف
۳٤-٤٢٤ص«ةبوتلا

۳٠۲۱ص/٤۲٢ج«يزارلاريسفت

٥۲۰ص/٢۲ج«يزارلاريسفت
.ةرقبلاةروسنم۸٠۲۱ةيآلاريسفتنم«٥۳ص/٠٦ج«يزارلاريسفت
.ءايبنألاةروسنم۸۷ةيآلاريسفتنم‹٢٠٠ص«يدعسلاريسفت

٢٤٢۳ص‹۷۷۱:ةياورلاملسمحيحص

۳۰۰ص/٦ج؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنمل
١١٦۱ص٤۸۲۳:ةياورلا؛يراخبلاحيحص
٥٦۸٨٥-٥۸٥ص/۲ج«يرابلاحتف
۲۳۲ص/۲جءةغللاسيياقممجعم

.هطةروسنم١۱۱ةيآلاريسفتنم۷١۱۲صءةيطعنباريسفت
٠٠۲ص/٦ج«؛يسلدنألانايحيبأريسفت

٥۷٥ص/۸ج‹يسولألاريسفت

۳۹۱ص/٤ج«يطيقنشلاريسفت

١۲ص/۷جو‹١٠٦٠ص/١٠ج«يبطرقلاريسفت
۲٩ص/۲جو١۹٠٤ص/۳ج«يوغبلاريسفت
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.۹٤ص/۲جو۱۷۷٤ص/۳ج«يزوجلانباريسفت

٦٦ص/۳ج«؛يفستنلاريسفت

.ماعنألاةروسنم۸۲ةيآلاريسفتنمو؛هطةروسنم١١٠ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت
.۸٠٤ص/۲جو١٠۳٠ص/٤ج«توعسلايب

۸۲ةيآلاريسفتنمء٦۷ص/٤جو.هطةروسنم١١٠ةيآلاريسفتنم«٤٤ص/۷ج:يسرطلايس
اةروسنم

۷٠۲۱ص/١٠ج«يربطلاريسفت

.ثحبلااذهنم۸۷صرظنا
.ثحبلااذهنم۳٩صرظنا

۷٠۲۱ص/٦٠ج«يربطلاريسفت
ثحبلااذهنم١۱۲۹شماهلارظنا

۷٠۲۱ص/١١ج«يربطلاريسفت

٢٢۲ص/۷ج«يربطلاريسفت

.ماعنألاةروسنم۸۲ةيآلاريسفتنم«١٤٤٠١ص‹؛يدعسلاريسفت

١۱۲ص/۱١ج«يرابلاحتف

نماهنأباوجلاف؟هللصحيذلاءادتهالاونمألاوهامفبذعيدقيصاعلاف:لیقنف»:رجحنبالاق

ومرانلايفديلختلانم (١١٠ص/١ج«يرابلاحتف)«ملعأهللاو.ةنجلاقيرطىلإدتهم

ریسفت ٥۹٢۲ص/۷ج؛يربطلاريسفت

٠م/ميطرقمق
(۳۸۲ص/٣۲دلجملا١۷٥۷:ةياورلامتاحيبأنباريسفت)رظناو.۹ص/۲جںیٹکنباریسفت

ء٢۳:ةياورلاو«١١1صء۸٤٤۳:ةياورلاو«٤١1-١١٦صء٩٤٤۳:ةياورلايراخبلاحيحص

ص٦۷۷٤:ةياورلاوء١۱۲۲ص۹۳۷:ةياورلاو«۱۲۲۳ص141۸:ةياورلاو«١۳ص
۸۲۰صء٩٤٤٤:ةياورلاو٥

١١۰٠ص‹١۱۲:ةياورلاملسمحيحص

.شمعألاةنعنعبتءاجتاياورةدعيربطلامامإلاركذ‹٦٠-٢٥۲ص/۷ج«؛يربطلاريسفت

٤٤٦٤و٤٤٤٤و۸۹٥۰۳:تایاورلادمحأمامإالادنسم

۷۰۹ص۷٦۳۰:ةياورلايذمرتلانتس

۸۷٤ص/١۱ج٢٥٥٦٤:ةياورلا«؛نابحنباحيحص

١٦۲۳ص/١٠جء۲۱۲۰:ةياورلا«ىربكلايقهيبلاننس

۲۷٤ص/٦جء۱۳۹٠:ةياورلاو«٤٤۴ص/٦ج١١١١١:ةياورلاىربكلايئاسنلاننس

١٦٥٠٥:ةياورلا«ىلعيىبأدنسم

٤٤٤١:ةياورلاو١٤٤٠:ةياورلارازبلادنسم

١۲٠ص/۲دلجملاء۹۸۹٠:ةياورلاةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش

٣٤ص/٤٠١جو١۲٤ص/۷ج«يبطرقلاريسفت
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۸٥ص/٣۳ج«ریثکنباریسفت ۲۳

.ماعنألاةروسنم۸۲ةيآلاريسفتنمء١۱۹٠ص/۲ج«يناكوشلاريسفت٤

٩۹٤ص/٣۳جروثنلاردلا.٥

۱۲۳/۱ج«يرابلاحتف٦

.ماعنألاةروسنم۸۲ةيآلاريسفتنم«1۳۹صءةيطعنياريسفت.۷

١۱۰ص/۲۱ج«روشاعنیاریسفت۸

  

      
     

Y
B
N

C
A

6

۳۹۲ص١ج۲۳٢٦۲:ت‹؛بيذهتلابيرق.5۹

IR)

٢۳۳ص/٠١ج«يراقلاةدمع.١

|٤١۱ص/١ج«يرابلاحتف٤

انثدحثایغنبصفحنبرميانثدح»:يراخبلالاق.۹۷٥٠ص‹۰٦۳۳:ةياورلايراخبلاحيحص.١۱۲

1«...:لاقهنعهللايضرهللادبعنعةمقلعنعُميهاربإينئدح:لاقشمعألاانثدحيبأ

٥۳۷-۳۷۳ص/٢ج١١٠٠٠:ت«بيذهتلابيذهت.٤

نمتسبهعبتأمثناضمرماصنم):اهيفيتلاةياورلاقرطلهتشقانمدنعلوقلااذهميقلانيالاق.٤٥
نممتبثأوهو«ثایغنبصفحهاوردقف:ليقنإف...»:ميقلانباهلاقامو.(رهدلاماصامنأكفلاوش

يدعنعديعسنبییحينعةورفيبأنبقاحسإهاوروهنعهيخأنعهاورامالإوتباثنبرمعنعهوري
ةياورنمحجرأ«ديعسنبييحينعهعمنموكلمادبعةياور:ليق.هيففلتخادقفىاربلانعتباثنب

هاورف؛هیخأنمهعمسییحينوكينألمتحيوءطلغلانعدعبأو«رثكأونقتأمهنأل«؛ثايغنبصفح

هیخانعدیعسنبهبردبعنعةعيهلنبهللادبعهاوردقو«ةريثكرئاظناذهلو«رمعنمهعمسمث؛كلذك
هلةنالثلاةوخإلاةياورهيفتقفتادقفدعسهيخأنمهعمسامنِإىيحيناكنإف«رمعنعديعسنبىبحي

)۸۹-۹۰ص/۷جفواديبأنسىلعميقلانباةيشاح).«ضعبنعمهضعب

ةبعشانثذحديلولاوبأانثَدح»:يراخبلامامإلالاق.١٠1صء۸٤٤۳:ةياورلا«يراخبلاحيحص.٤٦

ملظيمهناعإاوسبلُيملواونمآَنيذلا»:تلزنال»:لاقهللادبعنعةمقلَعنعميهاريِإنعشمعالانع

كرشتالل:تلزتف؟ملظبهّناعإسليملانّيأ:ملسوهيلعهللاىلصيبنلاٌباحصألاق(۸۲:ماعنألا)
.٩٤٤٤:ةياورلاو٢:ةياورلاكلذكرظناو.(١٠:نامقل)ميظعٌملظلكّرشلانإللاب

٢٣٤۳ص/٦ج‹١١۱۱۱:ةياورلاىربكلايئاسنلانتس.٧۱

شمعالايللاقلاقةبعشانثدحلاقدوادوبأانثدح»١١٠.٠ص/١٠جء٠۷:ةياورلايسلايطلادنسم.۸٨
َنيذلالتلزنال»:لاقدوعسمنبهللادبعنعةمقلعينثدحلاقميهاربإينثدحاديجاثيدحكثدحأالأ

ْملظلكْرْشلانإللابكرشُتاللةيآلاهذهتلزنىتحطخيملانيأو:اولاق4ملظبمهنامإاوسبليمواونمآ
11.(«ميظع

١۹٠ص/۲ج«يناكوشلاريسفت.۹

.ةدئاملاةروسنم۳۷ةيآلاريسفتنم‹٦٠ص/۲ج«يناكوشلاريسفت.٠
دمحمسابعلاوبأانثدح)):مكاحلالاق47۸٤ص/۲جء٨٤٠۳:ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسملا.١١۱۲

نبركبيبأنع«ينابيشلاقاحسإوبأابنأ«سيردإنبهللادبعانت«رابجلادبعنبدمحأانت«بوقعينب

نإ:لجورعهللالوقيفنولوقتام:لاقكقيذصلاركبيبأنعلالهنبدوسلانع«ىسومييأ
¥:اولاقف.¶ملظبمهنميإاوسيلواوماَنيذلا»:ىلاعتهلوقو«اومشتسامثهللااتبَراولاقنيا
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لايقفءةنيطخب‹&ملظبمهتميإوسلبلول:هلوقوءاوتفتليملف«وشماكروفند
مهتميإاوسيليلولكهربغهلإىلإاوتفتليمواوفسمثللمحملاهجوريغىلعاهومتلمح:رکبويا
باطلا)يئةياورلاهذهوخترظناو.(هاجرخيملودانسإلاحيحصثيدحاذه.كرشييأ4ملظب
.(۹٠۲ص/٨۸جءةيلاعلا

۳۹صج‹٦©٤:ت«بيذهتلابيرقت

۸٠٠ص/١ج٦٥٤:تءةباحصلازييمتيفةباصإلا

۳٦۲ص/١ج؛لامكلابيذهت

٦.۲-٢.۲ص/٤ج.لامكلابيذهت

يبأنبسنوينعءةصيبقانث:لاقتانهانثدح»:يربطلالاق.٠٠۲ص/۷جء؛يربطلاريسفت
.(كرشب:لاقملظيمُهاَعلاوسيمواونمنيا:رکبيبأنع؛قاحسإ

لدعلاذاشمحنبيلعينثدح»:مكاحلالاق٥صج٠‹نيحيحصلاىلعكردتسلملا
نبديعسنعءديزنبيلعنعيزنبدامحاشءةدابعنبحورانآتماسيأنيثراخلاربا:لاق

نبيبأىتاف«ملظبمهنااوسغواونميذلا:ةيآلاهذهىلعىتأباطخلانبرمعنأ:بيسللا
ينبايل:هنبالنامقللوقتعمسامأكرشلاكاذامنإنينمؤوملاريمأاي:هللاقف؟ملظيمانيأ:هلأسفبعك
.«€ميظَعللكرمانإلليكذا

اث:لاقيباين:لاق‹يمضهجلايلعنبرصنانثدح»:يربطلالاق.۷٢٢۲ص/۷ج«يربطلاريسفت

ْمُهناَعِإاوسيمواونَمنيذْلاط:ًارقباطخلانبرمعنأ««بيسلانعءديزنبيلعنعمزاحنبريرج
:لاقفملسُينمهللاباتكنمةياتأرقرذنملاابأاي:لاقف«بعكنبّيبأىتأفعرفاهأرقاملف ملظب
ملكّرَشلانإلل:هلوقيىلاعتهللاتعمسامأ؛كلهللارفغ:لاقف؟هسفنملظیالانیافهيلعرقف؟يهام
.«كرشبمهنامإاوسبليملو:وهامنإ؟4ٌميظَع

٤۹٦صج۰ت‹بيذهتلابيرقت

يبانع«فرطمنع؛ليضفنباانث:لاقتانهانثدح»:يربطلالاق.٢٥۲ص/۷ج«يربطلاريسفت
لاقف€مليْمُهَناَعِاوُسليلواونَمنيذَلال:ةيآلاهذهباطخلانبرمعأرقلاقلاسنبومعنامثع
.«كرشلاكاذ:نينموملاريمأاي:يبألاقفملظبهناعإسبلُيلنمحلفأدق::رمع

١٤۱ص/۱۲ج۳٢:ت«بيذهتلابيذهت

«يئاطلاديبعنبديعسنع؛عيکواث:لاقتانهانْثدح»:يربطلالاق.٢٢۲ص/۷ج؛يربطلاريسفت
هللاباتکنمةيآهللادبعابأاي:لاقف«؛ناملسلأسناحّوُصنبديزنأ«هيبأنع«يدبعلارعشألايبأنع
.ىلاعتهللابكرشلاوه:ناملسلاقف؟مْلمُهَاَعِاوُسِبَيمواونميذلاليملكينمتقلبدق
.«هکلمأتیسمأءْيْشلکلميلنأوكنماهعمسأملينأاهبينرسيام:دیزلاقف

نمحرلادبعان:الاق؛عيکونباوراشبنباانثدح»:يربطلالاق.٢٢۲ص/۷ج«يربطلاريسفت

ارسليوف:هلوقيف؛ةفيذحنع«بسردنع«قولُغُذنببريسنانن:لاق«نایفسانت:لاقيدهمنب

.كرشب:لاقملظياَ

انربخأ:لاق«؛نوعنبورمعان:لاق«ىنثملاينئدح»:يربطلالاق.٢٢٥۲ص/۷جء؛يربطلاريسفت
«ملظبمُهَناَعلاوُسبلَي1و:هلوقيف؛ةفيذحنع««یسیعنع«لجرنع«يفوكلاقاحسإيبأنع«ميشه

.'كرشبلاق

ات:لاق‹نامعنلاوبأمراعان:لاق«ىنثملاينثدح»:يربطلالاق.۷٢٢۲ص/۷ج«يربطلاريسفت

اونَمنيذلال:لوقيناکسابعنبانُا«هريغوريجنبديعسنع«بئاسلانبءاطعنعءديزنبدامح

؛ىنثملاينئدح»:۷٢٠۲ص/۷جهريسفتيفاضيأيربطلالاقو.كرشب:لاقمطْبمهَاَعِلاوسيلو
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اوسيمواونمَنيذلال:هلوق«سابعنبانع«يلعنع«ةيواعميئ:لاق؛حلاصنبهللادبعات:لاق
.«رفكب:لوقي ملظياَ

؛يمعيئ::لاقيبايتٿ::لاقدعسنبدمحميتئدح»:يربطلالاق.۷٥۲ص/۷جيربطلاريسفت

مهنامإاوسبليل:لوقي4ملظيمَنَاوسيمواونَمنيذَلاله:سابعنبنعءهيبأنع«ييأيثلاق
صيفهدافحأوةيطعقحيفليدعتلاوحرحجلاءاملعلوقرظنا).«ميظَعْملظلكسلانإلاقو؛كرشلاب

.(ثحبلااذهنم۸

دامحنع«نوراهنبديزيانن:لاق؛عيكونباانئدح»:يربطلالاق.۷٢۲ص/۷ج«يربطلاريسفت

يفارقفهلزنملخدرمعنأ:ںیابعنبانعءنارهمنبفسوی«تاعدجنبدیزنبيلعنع«ءةملسنب

نينمٴوملاريمأاي:لاقفمربخافاييىتاف ملظبْمَُناَعِلاوسيلواونميذلا:ةيآلاهذهبًرمففحصللا
.«كرشلاوهامنإ

سيل:يئاسنلالاقو»:(۱۱۲-١١١ص/٤ج٢٠٤٥۲:ت«بیذهتلابیذهت)يفرجحنبالاق
.(ءيشبسيل:رخاعضوميفلاقوءةقثب

هلصأ«؛يرصبلا«يميتلاناعذُجنبهللادبعنبريهزنبهللادبعنبديزنبيلع»:رجحنبالاق
؛بيذهتلابيرقت)»فيعضذجذجىلإهوبأبسني«ناعذُجنبديزنبيلعبفورعملاوهو«يزاجح

.(٤۹٦صج:ت

نعروٹنبدمحمانٹ:لاق«؛ىلعألادبعنبدمحمينثدح»:يربطلالاق.۸٢٢۲ص/۷ج«يربطلاريسفت

؛نيملسملاىلعكلذربك4ملظبْممُهَناَعِلاوسيلول:تلوث2لاقدومسمنیانأتملانعرمعم
لوقْمُعِمَسامأ»:ملسوهيلعهللاىلصيبنلالاقفهسفنملظيوهوالإدحأانمامهللالوسراي:اولاقف

.««%4ْميظَعْمْلَظَلكرلنإنام

.ثحبلااذهنم٢٤٩صرظنا

.ثحبلااذهنم۳٠صرظنا

نع‹ليضفاتٹ:لاق«يعوبريلاةحلطنبىبحيينئدح»:يربطلالاق.٦٢۲ص/۷ج«يربطلاريسفت
.(كرشب:لاق«ملظبمَعاوسيلواونميذلا:هلوقيف«ميهاربإنع«روصنم

٢٦۳۰ص۲ج٠:ت«بيذهتلابيرقت

ةدئازنع«يلعنع«نيسحاٿ:لاق؛عيکونبراانتدح)):يربطلالاق.٢٥۲ص/۷ج«يربطلاريسفت

.«كرشب:لاقملطمهاماوسول:ميهارباإنعهللادبعنبنسحلانع

)٤14ص4:ت«بيذهتلابيرقت).(فيعض»:رجحنبالاق

اٹ:لاق«نمحرلادبعانت:لاق‹راشبنبدمحمانثدح»:يربطلالاق.۷٢٠۲ص/۷ج؛يربطلاريسفت

.«كرشب:لاق4ملطماعاوُسيلَيو»:هلوقيف؛ةرسيميبأنع«قاحسإيبأنع«نايفس

٢٢۲ص۰:ت«‹ليسارملاماكحأيفليصحتلاعماج

١۱١۱صء۹۱:ت‹سيلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت

٢۲صسيلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت
اث:لاقعیرزنبديزيانت:لاقناعمنبرشبانثدح-»:يربطلالاق.٢٠۲ص/۷ج«يربطلاريسفت
.«كرشبيأ:مبهاماواونميذلال:هلوقءةداتقنعديعس
٢٢٤۳ص/ج٢:ت«بيذهتلابيرقت

ان:لاقمصاعويااٿ:لاق«ورمعنبدمحمينثدح»:يربطلالاق.٢٥۲صج‹يربطلاريسفت
.«ناثوألاةدابعب:لاق«ملظبماعاوسلواونميذلاف:دهاجبنع«حيحنيمانبانع«یسیع
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.ثحبلااذهنم١۱۷صرظنا

دمحمنع(ةسبنعنماکحاٹ:لاقتیمحنباانثدح(:يربطلالاق.Yo۸/Vج‹؛يربطلاريسفت

ةدابع:لاقچمطبماعوُو8:هلوقيفتهاجمنعربيبأنبمساقلانعءنمحرلادبعنب

.«ناڻوألا

.ثحبلااذهنم٠صرظنا

ءلضفملانبدمحأانت:لاق؛نيسحلانبدمحمانثدح)»):يربطلالاق.٢٥۲ص/۷ج«يربطلاريسفت

.(كرشب:لاق4ملظبمهااوسلول:يدسلانع«طابسأانت:لاق

.ثحبلااذهنم۲٩صرظنا

؛يردآام:لاق؟هئیدحفیک:دمحألتلق:برحلاق...ينادمهلارصننبطابسأ»:رجحنيالاق

لاقو.ديناسألابولقمطقسهتماعهثيداحأ:لاقوهفعضيميعنابأتعمس:متاحوبألاقو.هفعضهناكو

(۱۹۲ص/١ج٢٤٥۳٠:ت«بیذهتلابيذهت).«يوقلابسيل:يئاسنلا

نباانربخأ:لاق«ىلعألادبعنبسنويينئدح»:يربطلامامإلالاق.٢٢۲ص/۷ج«؛يربطلاريسفت
.«كرشب:لاقملممناويلو:هلوقيفدیزنبالاق:لاق«بهو

فيعض(:(٠

(:)٥۷ص/١ج‹«١۳۱:ت‹بيذهتلابیرقت)يفرجحنبالاق‹؛يودعلاملسأنبديزنبةماسأ((

.(هظفحلبقنمفيعش

لاق«:(۱۸۹-۱۹۰صج۰:ت«بیذهتلابيذهت)يفرجحنبالاق«يشيللاديزنبةماسأ
یور:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاقو.ءيشبسيل:دمحأنعمرئالالاقو.ةرخابناطقلاهكرت:دمحأ

.ةركنلاهيففرعتسفهثيدحتربدتنإ:لاقفثيدحلانسحهارأ:هلتلقفريكانمثيداحأعفاننع

:هنعيلصوماىلعيوبألاقو.هفّعضيديعسنبییحیناک:ةمثيخيبأنبركبيبأةياوريفنيعمنبالاقو
.ةجح:هريغداز.ةقث:هنعهريغويرودلالاقو..سابهبسيل:هنعيمرادلانامثعلاقو..حلاصقق

VTNE:ت«بیذهتلابيرقت)يفرجحنبارصتخاو( TYنبةماسأيفحرجلاءاملعلاوقأ(
.(مهي؛قودص)»:هلوقبيثيللاديز

۲۱۲ص/٦ج«ریثکنباریسفت

.ىروشلاةروسنم٥٤ةيآلاريسفتنم۷۲۷ص«يدعسلاريسفت

۲٦۱ص/۲۷ج«يزارلاريسفت

.ثحبلااذهنميناثلالصفلانمسماخامسقلايفةينارقلاتايآلارظنا

ين:لاق«نيسحلاانت:لاقمساقلاانثدح»:يربطلامامإلالاق.٢۲۷۹ص/۷ج«يربطلاريسفت
فوس:ثرحلانبرضنلالاق:لاق؛ةمركعنعنابأنبمكحلاينربخأ:جیرجنبالاق:لاق؛جاجح

:هلوقىلإ.4ةَرَملومُكانْفلَخامكىَداَرفانوُمُتجُذَقلَوف:ةيآلاهذهتلزنفىّزعلاوتاللايلعفشت

.«4َءاكرش

.ماعنألاهروسنم٤٩ةيآلاريسفتنم۳۹۸ص/۴دلجملا٥:ةياورلامتاحيبانباريسفت

٠٠۲ص/۲ج«‹يناكوشلاريسفت

۸۳ص/٦جو٠«۲٠۲صإ/٤ج«؛يسولألاريسفت
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VE؛يزوجلانباريسفت
٢٥٤ص/١۱ج«روشاعنیاریسفت

.ثحبلااذهنم١٠٦١صرظنا

-١۹٠صء‹(طسقلانازيملا)بانكيفتركذدقو.٢۲۳۰ص/١۱ج٤٤٤١٠:ت«بیذهتلابيرقت

.نابأنبمكحلاقيرطنمتءاجتاياورلءاهقفلادروليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأ۷

٠ص/۷جء«يربطلاريسفت
ديويامةحيحصلاةنسلايفءاجنكلو...»:يغارملالاوقأةمتتو.4۷-۹۸ص/١ج«يغارملاريسفت
راشأيتلاةياورلاهذه»(اهلنيملاهببذكنمف«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش)هليهلوقكاهعوقو
.ثحبلااذهيفنيبتامكاهقرطفعضلةجحاهيموقتاليغارملاخيشلااهيلإ

اهيفءاجيتلاثيداحألا .نيملاعلابرهللدمحلاوةجحاهبموقتالرئابكلالهألةعافشلاركذاهيف

.۳۰۷ص١جرانملاريسفت

.YTصا٤جء(قالخألاءیواسمنمبیهرتلاباب‹عماجلاباتک)«مالسلالبس

٢۲ص«ةريبكلابكترمنمةءاربلامكح

.ءاتفإلابتكمبخيشلاةحامسلباوجنم

٢٠۲۱ص/۳۱ج«يزارلاريسفت

١۱۹۸ص؛ةيطعنباريسفت

٤١٦۱ص/۲ج٤٤٤١٠:ةياورلا‹ناعبالابعش

١٠٦ص/٦جروثنملاردلا

٢۰٠۲ص/۳۱ج«يزارلاريسفت

٤٤٠٦ص/۲جديبلحارم

/۳۰ج«نارقلابئارغريسفت ۷٠٠ص

حصيليلدهلسيللوقلااذهنإف«رانلانمنيملسملاةاصعجارخإلجألانهةعافشلابدصقيناكنإ

.نيملاعلابرهللدمحلاو«ثحبلااذهيفحضوموهامكهيلعدامتعالا
٤^ص«نارقلاماسقأيفنايبتلا

۳۰۷-۳۰۸ص«سیلبإسبلت

۸٤ص«نآرقلاماسقأيفنايبتلا

0٤٤ص/٦جتوعسلايبأريسفت

١٤۱ص«٢۲۰:ةياورلاملسمحيحص

٢٤۷ص/٣۳ج؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنللا

١٦١١ص/١ج«؛يواضيبلاريسفت

۱۷-١٦١ص/۸ج«يزارلاريسفت
.نارمعلآةروسنم۳۱ةيآلاريسفتنم«٥٥۳ص/١ج«دوعسلايبأريسفت

۸۱ص/۳ج«روشاعنباریسفت
۷٠۲ص/١ج؛يطيقنشلاريسفت
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.نارمعلآةروسنم۳۱ةيآلاريسفتنم‹١١٤۱-۸١٤٠ص/۳ج«يوارعشلاريسفت

نمحرلادبعانت:للاق«راشبنيدمحمانثدح»:يربطلامامإلالاق«١۹٠ص/۸٠ج«يربطلاريسفت
وبايش:لاق؛ليھکنبةملُسنع«نايفسانت:لاقيدهمن اهركذةصقيفهللادبعنعارعاوب

ءيجيفېهناولأومههوجوريغءادحأرانلانمينعيءاهنمجراهللادارأاذإف:لاقةعافشلايف

ءيجيف::لاقهجرخیلفادحأفرعنم:لوقیفبراي:لوقيف؛مهيفعفشيفنينموملانملجرلا

انبر:نولوقيكلذدنعف.كفرعأام:لوقیفنالفاينالفاي:لوقيفءادحأفرعيالفرظنيفلجرلا

تقبطناكلذاولاقاذإف نوُملكَتالواهيفاوُمَسحال:لوقيفَنوُملاظاَنِإفانّذُعنفاهنمانججرخأ
/ ٥جریثکنیاریسفتررظنا)ریثکنبااهبجتحاوةياورلاهذهركذ.(رشباهنمجرخيالفمنهجمهيلع

) ٤٤ص

.ثحباذهنم۸۲صرظنا

ءةبيشيبأنبنامثعنبدمحمانثدح(:(۸١٦۱صج٢۲٠:ةياورلا«ريبكلامجعملا)يناربطلالاق
نبةلصنعميهاربٳنعناميلسيبنبدامحنعينابيشلاناليغويأدعسانثدح«سنويينبدمحأانثدح

ةنحجلانلخديلهديبيسفنيذلاو»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقعناميلانبةفيذحنعرفز

يذلاوءهبنذبرانلاهتشحمدقيذلاةنجلانلخديلهديبيسفنيذلاو‹هتشيعميفقمحألاهنیديفرجافلا

.«هبيصتنأءاجرسيلبإاهللواطتيةرفغمةمايقلامويهللانرفغيلهديبيسفن

(۲۲۹ص/۳ج«ریثکنباریسفت).)هفرعأالاذهدعسوادجبيرغثیدحاذه»:ريثکنبالاق

.ثحبلااذهنم١۱۱صرظنا

النادبعيلفصوامىلعوهو«اركنماثيدحهلرأمل:یدعنبالاقو.ةرزجحلاصهقثو»:يبهذلالاق

:نيطملاقو.ثيدحلاعضيناك:شارخنبالاقو.باذک::لاقفلبنحنبدمحأنبهللادبعامأو.هبسأب

؛لادتعالانازيم)«ثدحمريغبانكذخأهنإلاقي:ينطقرادلالاقو.نوكفأيامفقلتىسوماصعوه

.) ٤٤٦ص/٣۲ج٤۷۹۳ت

١١٦۱ص/۷ج«يربطلاريسفت

١٦۱ص/۷ج«يربطلاريسفت

۱-١٦١۱۱۷ص/۹ج۹۰٠٠:ت«بیذهتلابيذهت

٢٠۲ص/٤ج«يربطلاريسفت

٢٠۲۱ص/٤جءيربطلاريسفت

-:) ١٠۲ص/٤ج«يربطلاريسفت)يهيربطلامامإلااهركذيتلاتاياورلا

‹لالهوبأانربخأ«لماوملاانربخأ:لاقراشبنبدمحمويريبجلاصفحوبأينثدح١

.دلخُتنم:لاق4ُهَيَرْخأدقراتلالخذتنمكنانبرل:هلوقيف«سنُأنع«ةداتقنع

نع؛لجرنع«يروثلاانربخأ:لاق«قازرلادبعانربخأا:لاق«ييجينب.سحلاانثدح21

.اھنمجرخیالنملةصاخيه:لاق4ُهَيَرْخَْدقَفراتلالخذُتنمكَاتبَرلل:بيسملانبا
نبةصيبقانتا:لاق«مراعنامعنلاويأان:لاق۽تملاينتدح۲

هَردفرالألخذُفىتكنCy:لاعتهالوقتيارأدعسنأبتلق:لاق.قحقحمعن::لاق

نأنوديريلو ىلععيطتستالهللاوكنإ:يللأقف:لاق؟اهمجرابهاتواماووي
؟اوجرخمٹاولخدنمیف:دیعسابآایتلق:لاق.هللالاقامكاهنمنوجرخيالًالهأرانللنإءيش

مهبولقيفملعيامبمهجرخأمث:ءاهبمهلخدأفاهبهللامهذخأفءايندلايفابونذاوباصأاوناك:لاق

.هبقيدصتلاوناميإالانم
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٥۱.

.۔٦

۱۷.

۱۳۱۸.

۹..

٠۱۳۰.

۱١۱۳.

۱۳۷۲.

٤۱۳.

٥١٤۱۳.

١۱.

۷١۱۳.

۸۱۳.

.۔۹

١۱„

١١۱۳.

١٥١١۱۳.

۳١۱۳.

١٥٤١۱۳.

١۱۳.

۹١۱۳.

۷١١۱۳.

۸١١۱۳.

۱۹.

٠۱.

١۱.

۱۳۲.
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١٤۱.

نمكنإإط:هلوق؛جیرجنبانع؛جاجحين:لاق؛نيسحلاانت:لاقمساقلاانثدح٤

4:لاقهَّيَرْحأدقراللخت

لغدنكفانيرللقتطعونبلإتيهتا؛ةرمعيفلاديعيرباعالعمقلاق«رانید

.ايزخلكلذنودنإو«رانلابهقرحأنيحهوازخإامو:لاق؟4ُهَيَرْخَأدَقفراَنلا

.ثحبلااذهنم١۱۱۲شماهلارظنا

١١٠صء۹۲:ت«سیلدتلابنيفوصوملابتارع.سيدقتلالهأفيرعت

.ثحبلااذهنم۸۷صرظنا
.ثحبلااذهنم١٠٦صرظنا

١٤١ص/٣ج‹يسلدنألانايحيبأريسفت

١٤١ص/٣۳ج‹يسلدنألانايحيبأريسفت

٢٠۲ص/٤ج«يربطلاريسفت

٢٠٠۲ص/٤ج«يبطرقلاريسفت

۱٩ص/۱۹ج«روشاعنیاریسفت

۱/۱۹٩ج«روشاعنیاریسفت

۱۰۲ص/٤۲ج«يزارلاريسفت

٢۳ص/١٠ج«يربطلاريسفت

٦۳ص/۹٠ج«يربطلاريسفت

٢۲۲ص/۲ج‹٢٠٠۰۷:ت«بیذهتلابيرقت

٤٤٢٤:ةياورلاىلعييبأدنسم

٤٤١۳٠:ةياورلادمحأمامإلادنسم

.رمةروسنم١۷ةيآلاريسفتنم«١۷١ص/٣۲ج«يوغبلاريسفت
.۸١٠ص/١ج؛تافصلاوءامسألاو.۳۹۲ص/١جء٠۳۲:ةياورلا؛ناعيالابعش
٥٦۱-١٤٦۱ص/٥ج؛ريثكنباریسفت
٦45ص/۲جةرخآلارومأوىتوملالاوحأيفةركذتلا
٥۷-٢۷ص/١۱ج‹١٦۷۱:ت«بيذهتلابيذهت

١٥٠ص/٠۲۰ج«يربطلاريسفت
١٠ص/٠۲ج«يبطرقلاريسفت

٠۰۳۲ص/١٠ج«يسولألاريسفت

١٠ص/۳۰ج«يربطلاريسفت
١١ص/٠۳ج«يربطلاريسفت
۱۹۹ص/۷ج؛ریثکنباریسفت

۳٠٥ص/٦جروثنملاردلا

١۱۹ص/۲٢ج٦:ت«بيذهتلابيرقت

MM a RAN RM aRM RARRRRRMEREI



UtBRRU0Û:36CSUta0نUUSCUUSU62 AAA:WSUنجماعم

٠٠٥٥ص/١۱ج؛۳۳۹۹:ت«بیذهتلابيرقت.۲۳

.o4۸:ةياورلا«رازبلادنسم.٤۱

›:رازبلااهركذيتلاةياورلاهذهىلعةدايزيبطرقلادنعءاجو«١۷١۱۱ص/۱۹ج«يبطرقلاريسفت.٥
رولاردلا)يطويسلادنعًاضيأةدايزلاهذهتاجو.»رانلانمجرخيهنأىلعمكدحأَنلكتيالف...

.(۰۲٥صاج

۱۹۹ص/۷ج«ریثکنباریسفت.٦٩

٥٠٥٥ص/٦ج«روٹنملاردلا۷

١٤۱ص/۲ج٠۰:ت«يليقعلاءافعض.۸

٥۱۲ص/۳ج؛٦۳۹۳:ت«نازیملاناسل.

١٠٠ص/۱۹ج«يبطرقلاريسفت٠

ياناقهيفنيل»:ىلاعتهلوق»:انهيبطرقلاهلاقامو.١٦١۱ص/۱۹ج«يبطرقلاريسفت.۱
باقحألاركذو...َبَقحءاجبحىضماملكف:عطقنتاليهو«باقحألاتمادامرانلايفنيثكام
يآهديتنعياكيهواوفريومهئاهوأهيإبحتهلكتمدن.يشدعبناكبقا

نمنوجرخينيذلاةاصُعلاىلعةيآلالمحنكعو..نيكرشملاقحيفدوللاذهو.ادبأاهيفنوئكمب

 

.باقحأدعبرانلا

٣۳۳ص/۳۰ج«روشاعنباریسفت.۱۳۸۲

AE؛يربطلاريسفت۲

نبدمحمانت:لاق؛ىلعألادبعنياانثدح»:يربطلامامإلالاق١٠٠-١١٠١ص/۷ج«؛يربطلاريسفت.٤

نملجورعهللاغرفاذإ:لاقهدنسأهتبسحةمركعنع«نابأنبمكحلايفربخأو:لاق«رمعمنعرو 

«نيمحارلامحرأانأو«يبضغتقبسيتمحرنإ»:هيفشرعلاتحتنماباتكجرخأءهقلخنيبءاضقلا
كشأالفلثمامأو««الثم»:لاقالإهملعأالوءةنجلالهأالثملاقوأءةنجلالهألثمرانلانمجرخيف:لاق
 :لوقيهللانإفللادبعابأاي:ةمركعللجرلاقف.هللاءاقتعمرحتىلإمكحلاراشأوءانهاهابوتكم
نيذلااهلهأكعلوأكليو:لاق4ْميقُمَباَذَعملواهنمنيجِراحبْمُهامواَلانماوُجْرْحَينأَنوُديِر
(۲۸ص۳جريٹکنباريسفت)ريثكنيااهبجتحاوةفيعضلاةياورلاهذهركذو.«اهلهأمه

٥۱3؛ص«(طسقلانازيلا)بانكيفتركذدقو.۳ص/٠١ج٤٤٤٠٠:ت«بیذهتلابيرقت.١۸۱
نابآنبمکحلاقیرطنمتءاجتایاورلءءاهقفلادروليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأء۷

۲۲۸ص٦ج‹؛يربطلاريسفت.٦

۳۰.ص/جالايت.۳۸۷

٥٦٥ص/۲ج«يناكوشلاريسفت.۸٨

.ثحبلااذهنم۰٩صرظنا.۹

٢٢٥۲صج٠:ت«يليقعلاءافعض.٠

۳۰۰ص/٣ج؛يسولألاريسفت.۱

.ثحبلااذهنم۸۲-۸۳صرظنا.آ

٠۳۰۰ص/۳ج؛يسولألاريسفت.۲
۱۷۳ص۲ج«يسولألاريسفت.,۹٤۱۵

۲۹۱ص/۲ج«؛يسولألاريسفت.۴
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١٤١ص/٦ج«يسولألاريسفت.٦

۷٠٥ص/٥٠ج«يسولألاريسفت.۷

٢٢۳ص/۲ج«يسلدنألانايحيبأريسفت.۸٨

.ةرقبلاةروسنم٢۲۷ةيآلاريسفتنم‹٠٠٠ص/٠١ج«يناكوشلاريسفت.۹

٤٩ص/۷ج«يزارلاريسفت٠

.ةرقبلاةروسنم٢۲۷ةيآلاريسفتنم«٤٢٤٢١۲-٢٢٥٦ص؛ةيطعنباريسفت.١

٤٩ص/٧۷ج«يزارلاريسفت٢

١٤٩ص/۷ج«يزارلاريسفت٢
بتكلاملاعةخسنيفءاجو.ةرقبلاةروسنم٢۲۷ةيآلاريسفتنم١٠-١٠١ص«‹يدعسلاريسفت٤

چداعْنَمَول»:(۹-۲ساارنايرمزمخایتيئاويرلةضوناةبكمو
ابرلانأاذهيف َنوُدلاَخاًهيفْمُمرانلاٌباَحْصأكعلْوَأفللابرلالكألهدعوتوهريكذتوهللانايبدعب
ةلمجنماذهو.ناعيإلاعنامدولخلانمعنمملام«هتعانشلكلذوءاهيفدولخلاورانلالوخدلبحجوم

نماهريغك‹جراوخللةجحاهيفسيلو.اهعناومءافتناوءاهطورشدوجوىلعفقوتتيتلاماكحألا
؛صوصنلاهبترتاوتامءدبعلانمٴويفءةنسلاوباتكلاصوصنعيمجقدصتنأبجاولاف.ديعولاتايآ
تاقبوملاهذهقاقحتسانمو.راتلانم«ناکالانملدرخنمةبحلاقثمىندأهبلقيفنمجورخنم

ةخسنلانم١٠٩صيفالعمنبنمحرلادبعاضيأريسفتلااذهلقندقو.»اهنمبتيمنإرانلالوخدل

.مزحنباراداهترشنيتلا
يفدجوتالانهيبهذلاظفاحلااهلاقيتلاةرابعلا:مهمهيبنت.۹٥ص«مراحملانييبتورئابكلاباتك٥٠

تسيلتاعبطلاكلتنأكلذيفببسلاو.(رئابكلا)مسابترهظيتلاوةرشتنملاىرخألاتاعبطلا
تاعبطوتاطوطخملوحةفرعملانمديزمللو.هيلإةبوسنماهنكلو«يبهذلاظفاحلاهفلأيذلالصألا
.ثحبلااذهيفاهيلإانعجريتلاةعبطلاهذهلققحملاوتسمنيدلايحمةملكىلإعجرار؛ابكلاباتك

۸۷٥ص/١ج؛ریثکنباریسفت.٦

٠٩ص/٤ج«يربطلاريسفت.ا۷

٤٩-۹۳ص/۲٢جءنايبلاحورريسفت۸٨
١١٠ص/٠١جءةريبكلابونذلا..۹

.نارمعلآةروسنم١۳٠ةيآلاريسفتنمء١۱۳١ص«؛يدعسلاريسفت.٠
.صصقلاةروسنم۸۳ةيآلاريسفتنم٥٥ص«؛يدعسلاريسفت.١
۱۲۲-۱۲۳ص/۰۲ج؛يربطلاريسفت.آ
۲۳۱ص/١ج؛يواضيبلاريسفت.۳
٤.

 

٤٩-۹۳ص/۱۹ج«؛روشاعنباریسفت
.لصفلااذهنمثلاثلامسقلارظنا.٥١۱
ثوبااذهنماهدعبامو۲٥صرظنا..٦
۷٠۲ص/٥جءيربطلاريسفت..٧۷
۷٠۲ص/٥ج؛يربطلاريسفن.۸۱
۹٠٢ص/٥ج؛يربطلاريسفت..۹٩
£.

ttء.or؛يربطل|رسب3 وبأانٹ:لاق؛ىنثملانبدمحمانثدح»:ىرخأةياوريربطلادنعءاجو۲۱۷٠صأحي
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١۱.

١١۱.

٣٤۱.

٤١۱.

٥١۱.

٦۱.

.۱ا۷

۸١۱.

۹.

٤١.

١١۱.

.١۱آ

۳١٣.

٤١۱.

٥١۱.

٦.

.۱ ۷

۸١۱.

۹٤٤۱

٤.

١٤۱.
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٤٢۱.

نىقاازڵكو:حلاصيبانع«راسينع«ةبعشانت:لاقللادبعنبمكحلانامعنلا
نعيوارلاراسيلرثعأم.)۷٠۲ص/١٥ج‹؛يربطلاريسفت)»هازاجنإمنهجهوازحج:لاق4مَنْ

.لدعموأحرحبحلاصيبأ

۷۰٦ص٦:ةياورلا؛دواديبأننس

۷ص/۲٠جء١۳١١:ةياورلا«ىربكلايقهيبلانسلا

٠٠٤.ص/٦ج؛٤۹٣٤۲۳:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم

١١:ةياورلاءاهيفنيللاخسنولتقلاةبوتباب؛خوسنملاوخسانلا
.«سلدیناک:نیعمنبییحیلاق»:رجحنیالاق.۱۸۳ص/٤ج‹۷۰٦۲:ت؛بیذهتلابيذهت

۲۳۰ص/٦ج٠٠٦۸:ةياورلاطسوألامجعملا

١١٠ص/۲دلجملا«ء١١۹١:ةياورلاةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش

۹۸٤ص/۳ج؛۷۳۰۲:ت«لادتعالانازيم

٤٢٢٣٤۳ص/۳ج؛۱۳۷۷:ت؛يليقعلاءافعض

۱۱٦۳ص/۲ج«ریثکنباریسقت

.١14:ةياورلاءاهيفنيللاخسنولتقلاةبوتباب«خوسنملاوخسانلا
.ءاسنلاةروسنم۳٩ةيآلاريسفتنم۷٤١٤ص«ةيطعنباريسفت

.ءاسنلاةروسنم۳٩ةيآلاريسفتنم«نزاخاريسفت
۲٥۳ص/۲جءروثنلاردلا

سيلو«هوازجاذه:هانعم4منهجهوازجفل»:ينيعلانيدلاردبلاق.٥۳۳ص/١ج«يراقلاةدمع
«یزاجینأمزالب

نأقحتسيهنوكنممزليالو»:يوونلالاق.٦۸ص/۱۷ج؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنمل
اأهيفاغإو«مدهحجيفدلخيهنأرابخإبألايفسيلوهارنكلذمتحتينأةصوصخةيوقعبىزاجي

لاقثيحدولخلابةحيرصةيالاو.يوونلامامإلاهلاقاماذه.»كلذبىزاجينأقحتسي:يُا.هوازحج

اميظَعاباذُعهلَدَعأَوهلوهْلَعهللاَبضعَواهيفادلاخمَنَهَجُهوارْجَفادَمَعَُمانمأوُملَفِينمول:ىلاعت
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..»:يرشخمزلاعمهراوحيفيسلدنألانايحوبألاق.٠۲۸ص/٣۳ج«يسلدنألانايحيبأريسفت
نولدتسيامنإو.؟اذهتبثنيأو:هللوقنف.ةبوتلابالإرئابكلانمكرشلانودامرفغيالهنإو:هلوقو
نبااهصصخدقوةيآلا4ادَمَعَماًنمْوُملعَفَينَمَول:هلوقبمهلالدتساك«صيصختلالمتحتتامومعب
ليوطلاثكللاهبداريدولخلا::لاقو.هللاهازاجنإهوازجف:لاق:هلوقورفاكوهو؛كلذلحتسملابسابع
دمتعانأدعبلوقلااذهيسلدنألانايحوبألاق.«كلذبدهاشبرعلامالكوءةياهنىلإالءةموعيدلاال

.هريسفتيفراكفألاهذهلثمرطساملدرلاوذخألايفبئاصلاجهنملاقبطهنأولوءةفيعضتاياورىلع

۳-٦۳۷ص/٥ج؛۸١۳۱:ت؛بیذهتلابيذهت

٠£١1:ةياورلاءاهيفنيللاخسنولتقلاةبوتباب«خوسنملاوخسانلا
.٢۲۲ص/٥ج؛يربطلاريسفت

۲۱۷ص/٥ج«يربطلاريسفت

۷٠۲ص/٥ج«؛يربطلاريسفت
٢٥٥۳صا٦جء٥٤٤٤:ت‹«بیذهتلابيذهت

(0v RAOORAERAMAE ا
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٤۱.

٥٤۱.

 

١١٤۱.

٢۱.

٤٥٤۱.

٥۱.

٦.

۷٤۱.

۸١۱.

۹۱.

٠..

۱١٦۱.

١١۱.

۳١۱.

٤٦۱.

٥٦٤۱.

٦۱.

۷١۱.

٤٦۱.

.۱ا۷

۱۸.

۹۱.

۱.

١١۱.

٢۲۲ص/٤ج۲۷۳۹:ت«بیذهتلابيذهت

۳۹۷ص/١ج٢٤٢٦۲:ت«بیذهتلابيرقت

١۱٦-١٦ص/٥جةوبنلالئالد

۳۸۸-۳۸۷ص/۲ج؛٦٥٠۱:ت«بیذهتلابيذهت

١١٠ص/١٠ج«لوزتلابابسأ

٢۷ص/۲ج‹۹۲۰٥:ت«بیذهتلابيرقت

۳۷-٢۳۸۰ص/١۱جء١٤۸٦:ت«بیذهتلابيذهت

ِرانلايفديلختلابلوقينملقلعتمةيآلايفسيلو»:يوغبلالاق.٠۳۷ص/١ج«يوغبلاريسفت

انموملتقنلدیعوهن:ليقو«ةبابصنبسيقموهو«رفاكوهلتاقيفتلزنةيآلانالرئابكلاباكتراب
.«راتلايفادلخمارفاكناكمهناميإلنايإلالهألتقلحتسانموفناعإببسبهلتقلالحتسُم

.ءاسنلاةروسنم۳٩ةيآلاريسفتنم«۸٤٩٤صءةيطعنباريسفت

.ءاسنلاةروسنم۳٩ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت

.ءاسنلاةروسنم۳٩ةيآلاريسفتنم‹٥۷٤ص/٥ج«نارقلابئارغريسفت

٢٣٤۳ص/۲ج«روثنملاردلا

١۲۳ص/١ج؛يواضيبلاريسفت
ذافنبةحيرصزيزعلاهباتكيفىلاعتهللااهركذيتلاةعيركلاتايآلا.٢٠۲ص/٥٠ج«يبطرقلاريسفت
.انهيبطرقلالوقلةجحيأاهيفسيلفرابخألاامأو.اوباتاذإالإهيقحتسمىلعباقعلا

٢٠۲ص/٥ج«يبطرقلاريسفت

۹٠۲ص/٥ج«؛يربطلاريسفت
۱۲١۱۲-۸١۹ص‹٢۰۲۳:ةياورلاملسمحيحص

۸۱٦ص‹٢٥۳۸:ةياورلا؛يراخبلاححيص

٢٢٤۲ص/۱۸ج«يراقلاةدمع

١۳٠ص/۹٠ج«يراقلاةدمع

۳۷۰ص/٠١ج«يوغبلاريسفت
.ءاسنلاةروسنم۳٩ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت
يَسيعنبناَوُفصاًنَدَحلاقىلانبدمعاَنَرَبُحأ(:يئاسنلالاق:وهءانههيلإراشملاةيواعمٹیدح

هللالوُسَرنَعثيدحلاليَناكوبطيةيواَعُمتْفمَسلاق«سيِرذِإيينَعنوعيأنَعروثنع
لتيلجرلاالإهرفغينأهللاىسعبذلك»:لوقَيهللالوُسَرتغمسلوقيَوُبطخُيهتغمس:لاق

:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس)يئاّسنلاةياورلاهذهجرخأ.»«ارفاكتويلجرلاوأادّمعتُمنمؤولل
‹٤/۳۹۱ج8۰۳۱ةياورلا؛نيحيحصلاىلعكردتسملا)مكاحلاو«(٢٤۲۸ص/۲ج٦
يناربطلا«(۹٠1ص٠٤٤٤:ةياورلاواديبأنئس)دوادوبأو«((٤/۳۹۱جء۸۰۳۲ةياورلاو
٢٣٦۳ص/١٠ج‹۸٥8:ةياورلاريبكلامجعملاو.۱۳۱۸:ةياورلاو94٤:ةياورلانييماشلادنسم)
مامالاو(۷٠٤صدجء۹۲۲۸:ةياورلاو«۹صإ/٤جء١٥٠٥:ةياورلاءطسوألامجعملاو.
باحصألةرخآلايفةمئادلاةبوقعلاتبثتةياورلاهذهف[((۱:ةياورلادمحأمامإلادنسم)دمحأ
.تامملالبقاوبوتيملنإرئابكلا

٣٤٤١-٢٤٤۱صرابخألاىقتنمرارسأنمراطوألالين
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۸۱٦ص«٢٥۳۸:ةياورلا.يراخباحيحص.۸١۱

۰٠۲ص/١٠ج«يزارلاريسفت.
تبثم.٠١۱ .هالعأنیتامکفاكقحيفبلاهذهلوزتتصصخيتلاتاباورلاتبث

۲٠۲۱-۰٠۱ص/١٠ج«يزارلاريسفت.(۱

٢۲۲س/٤جنوشاعنسق.٢

٢٠۲۱ص/١٠ج«يزارلاريسفت.٤

٤۲1ص|٥«ىطرقلاريسقت.

.ءاسنلاةروسنم۳٩ةيآلاريسفتنم«۷۹۲ص/١ج«يناكوشلاريسفت..٥

٥٠۲ص/٥ج«؛يربطلاريسفت۹

٥٤ص/۹٠ج«يربطلاريسفت۷

۲۱۳ص«غمادلاحلا.۸٨

۱۹۷ص/١٠۱جء١٤۱٠:ةياورلاريبكلامجعملا.۹

۳۲۹ص/۳ج«؛يزوجلانباريسفت٠

١7٤ص/٦ج‹يسلدنألانايحيبأريسفت.۱

۱۱۳ص/۰۱ج«يزارلاريسفت.٩

٢٠۲ص/۲ج؛نايبلاحورريسفت.۲۳

نمء٢٤٠۳ص/١جكلذكرظناو.رمزلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنمء۷۲ص/٤ج«يوغبلاريسفت٤
.ءاسنلاةروسنم۸٤ةيآلاريسفت

.ءاسنلاةروسنم۸٤ةيالاريسفتنمو«رمزلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت.٥

.ناقرفلاةروسنم۸٠ةيآلاريسفتنمو«رمزلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم«يبلعتلاريسفت.٦

۱۳۳ص/١۱ج‹۳۹۹:ت«نازیملاناسل.۷

١۱۷ص/٤ج«برعلاناسل.۸٨

..-:طقفرفكلابانهنايصعلاتصصخىتلالاوقألانمو.8
ريسفت)«روكذملادولخلاليلدبرفكلاديريهللاصْعَينَمَول:ىلاعتهلوقو»:ةيطعنبالاق

.(نجلاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم‹١٠۱۹۱١صءةيطعنبا
راعتسمو؛نيكرشملايفديبأتلاوقالطإلاىلعةيآلاهذهيفدولخلاو»:ًاضيأةيطعنبالاقو

نباريسفت).اایدوا:لاقيامكهعاطقناملعنإو؛ةاصعلايفلوطلاىنعع.

(.ةرقيلاةروسنم۸۱ةيآلاريسفتنم‹٠٠٠-١٠٠صءةيطع
هيلعلديوءرفكلاوكرشلابيأ:4ُهلوُسَرَوهللاصخينَمَول»:يسلدنألانايحوبألاقو

.(۷٤۳ص۸ج‹يسلدنألاِنِإيحيبأريسفت)»4ادّبأاهيفَنيدلاخل:هلوق
«يبلاعثلاريسفت)»دولخلادبيانليلدبرفكلاب:دیریهللاصعنَمَو:ىلاعتهلوقو»:يبلاعثلالاقو

.(١١٤صاج

يصاعملاوه:ليقو.كرشلاوهانهنايصعلانأىلعليلد4ٌادبألهلوقو»:يبطرقلالاقو
نماوجرخاذإةلاحمالوةعافشمهقحلتوأوفعأنأالإ4ادبهيفٌنيدلاحلىنعمنوكيو؛كرشلاريغ
.(۱۸ص۹ج4‹يبطرقلاريسفت)»وفعلامهقحليناهيإلاىلعايندلا

رئابكلاهبديرأنإو«هيابىلعدولخافرفكلاهبديرأنإنايصعلاو»:اضيأيبطرقلالاقو
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ص/٥ج«يبطرقلاريسفت)«هكلمهللادلخ:لوقتامك.امةَّدلراعتسمدولخلافىاعتهللارماوأزواحتو
٤).

۷٠۲ص/٢۲جءةغللاسيياقممجعم

(دلخ):ةملكىاخلالصفطيحملاسوماقلا
(دلخ):ةملكاخلاباب؛حاحصلاراتخم

(دلخ)ةملك«لادلاباب«يرهوجللحاحصلا

دوهةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم١۸١١ص/١٠ج«؛يوارعشلاريسفت
.(دلخ)ةملكءةلمهملالادلاعمةمجعملاءاخلالصف«سورعلاجات

١۱۷ص/٤ج«برعلاناسل

۷١٦٠ص١ج«يبطرقلاريسفت

۲٦صہتبادآورسفملاطورش

۳٦ص«هباداورسفملاطورش

ديدحلاةروسنم٠٠ةيآلاريسفتنم«٢٥۲۲ص/۲۹ج«يزارلاريسفت

١۷٠ص/٤ج«برعلاناسل

٢۲ص/۲۰ج«؛يربطلاريسفت

۸۳ص١ج«يزوملنباريسفت

.لمنلاةروسنم٠٩ةيآلاريسفتنم«١١۱ص/۳٠ج«يبطرقلاريسفت
۷٣٤۳ص/٦ج«يسولألاريسفت

.دوهةروسنم۱۱۳ةيآلاريسفتنم«٤٢٤۳ص/۱۱ج«روشاعنباریسفت
.ةرقبلاةروسنم۸۱ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت

.ةرقبلاةروسنم١۸ةيآلاريسفتنم‹٢٠۲ص/١ج«يسربطلاريسفت
.ةيمالسإلاةمألانازيميفتبثتملانهيناكوشلااهيلإراشأيتلاتاياورلاهذه

.ةرقبلاةروسنم١۸ةيآلاريسفتنم١۲۲ص/١ج«يناكوشلاريسفت

۷٢٠۲ص/٠۰-ەىسولألايس

.«ناكملايفتولاهلقلفلاوةلَفلَفلاو»:(٠ص۲ج)نیلباکيفهاج

۲٦-١1٦ص/٥ج«يبطرقلاريسفت

٥٠٥ص/٣۳جريسفتلارهاوج
.ةرقبلاةروسنم٠ةيآلاريسفتنم۱۳۸ص/٣ج‹يزارلاريسفت

۳۲ص؛ءناعإلا

١۱۰صءرطاخلاديص

٢٤٤٤ص«رطاخلاديص

:لاقةملسانت:لاقديمحنبدمحمانثدح»:يربطلامامإلالاق.٢٤٢۳ص/١ج؛يربطلاريسفت

نبانعءةمركعوأريبجبنبدیعسنع؛دمحمیبانبدمحميتئدح::لاق؛قاحسإنبدمحميتندح

منترفکاملثمبرفکومكلامعألثملمعنميأ4هتيطحهبٌتطاحأوةَبسْكنَمىل:سابع
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هذهرکذو.(...€َنوُدلاَخاهيفْمُهراتلاُباَحْصأكعلوافلءةنسحنمهلامبهرفكطيحيىتحهب

) ۲۰۸ص/١ج؛ریثکنباریسفت)ریثکنبااهبجتحاوةياورلا
.ثحبلااذهنم٠صرظنا.١١۱

١۱۳ص/۲ج٢۲۹٦:ت«بیذهتلابيرقت..۱

٢Oنياينربخأ:لاقءةملسانت:لاقديمحنباانثدح»:يربطلالاق.٦۳۸ص/١ج؛يربطلاريسفت

ڭ:سابعنبانعءةمركعوأريبج+نبديعسنعدمحميبانبدمحمينٽدح:لاق«قاحسإ

.(ةنسحنمهلامبهرفكطيحي:لاق4هتيطُحهبثطاحأو

وبان:لاق«يقورسملانمحرلادبعنبىسومانثدح)»):يربطلالاق.۲۲ص/۲ج‹؛يربطلاريسفت.\ه۳٣

هلقةنسحلاباجْنَمل:هلوقيف«سابعنبانعءةمركعنع«ْيبرعنبرضنلانعينامحلايحي

مُهَهوُجَْوثّبكفةّعيسلابَءاجْنَمَوللاالإهلإالبءاجنم:لاقنوديموعرقنممواهلريخ

۱۹.۱۱صچ4ت«بیذهتایت.٤١۱

|051ص/١جء۲۷۸۲:ت«بيذهتلابيرقت.١٦۱

رارتزلجوزعهللالوقيفسابعنبانعقمرععنارا

ةبوتلاباب؛خوسنملاوخسانلا).«كرشلالهأمه»:لاقهنالاتبنينإلاقتولاْمُهَدَحَأَرصَحاذ

)۳۹۲:ةياورلاةصخرلاوةعسلاباهيفديدشتلاخسنوتوملادنع

٤٢٤۲ص/۲ج۷۱۷۰:ت«بیذهتلابيرقت.۷

ةيواعمين:لاق«؛حلاصوبأان:لاقيلعيتئدح»:يربطلالاق.۲٢۲ص/۲جج‹؛يربطلاريسفت۱۲۸5

ْنَمَولهللاالإهلإالبءاجنم::لوقياهنريحهلقةَسحلابءاجْنَملل:هلوقسابعنبانعيلعنع
.«كرشلاوهو ةََيَسلابًءاج

.ثحبلااذهنم١۱صرظنا.4

.ثحبلااذهنم١١صرظنا.٠

.ثحبلااذهنم١۱صرظنا.۱

ين:لاقيبايشد:لاقدعسنبدمحمينئدح»:يربطلالاق.۲٢۲ص/۲جج‹يربطلاريسفتن.,۲۱

.«كرشلاب:لاق¶ةميّسلاباجْنَمَو:هلوق«سابعنبانع«هیبأنع«يبأين:لاق؛يمع

.ثحبلااذهنم۸۸صرظنا.۳١٥۱

ةيواعمانن:لاقللادبعانثلاقارلدذا:يريطلالاق.۷١۱صا۲٠ج«يرطلاسقت.١١۱

كلا

.ثحبلااذهنم١١صرظنا.٥

.ثحبلااذهنم١۱صرظنا.٦

.ثحبلااذهنم١٠صرظنا.\۷

:لاق‹ينالقسعلافلخنبدمحمينئدح»:يربطلامامإلالاق.٢۲ص/٠۲جءيربطلاريسفت.۸

لاقءةريرهوبألاق::لاق؛ةعرزابأتعمس::لاق«يلجبلابويأنبىيحيان:لاق«نیکدن|ضفلايس

ذمورفنممهواهنمريحهلقةسحلاباْجنَمل:لاقملسوهيلعهليِإىلصيبنلانعهبسحأ::ىیحي
:««كرْشلايههو::لاقاَلايْفمُهُهوُجُوبكفةّيسلاباجْنَمَوللهللاالإلإاليهو:لاق نونمآ
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١١۱.

١۱.

٤۱.

٥١١۱.

١۱.

۷١١۱.

۸١۱.

۹۱.

!.

.١١١۱ا

١١١۱.

۳\.

١٥۱.

١۱.

١۱.

۷٥۱.

۱۸.

C2

(٢۲۰ص/١۱ج؛۱۱۷ص/١ج)هیوهارنبقاحسإدنسميفًاضيأةياورلاهذهتءاجو
١٤٦۱ص/١۱جء۷۸۳۲:ت«بیذهتلابيذهت

١٦٠٠ص«۱۲۸:ةياورلاملسمحيحص

نعمصاعوباانٹ:لاقءورمعنبدمحميتئدح»:يربطلالاق.٢٤۳۸ص/١ج‹؛يربطلاريسفت

ريسفتلايفيربطلالاقو.«اكرش ةَيَسبسْكنَمىلبله:دهاجمنع«حيجنيبأنبانع«ىسيع
ينئدحویسیعانت:لاقمصاعوباانٹ:لاقورمعنبدمحمينئدح»:(٢۲ص/۲۰ج)اضيأ
ءاجْنَمت:هلوقهاجمنع؛حيجنيبأنيانعءاعيمجءاقروانت:لاقنسحلاانُث:لاقثراحللا

.«كرشلا:لاق¶ةّنيسلابَءاجْنَمَولصالخإلاةملك:لاق4ةَّنَسحلاب

۰٩ص‹۷۷:ت‹؛سیلدتلابنيفوصوملابتارعبسيدقتلالهأفيرعت

٥٥-٠٥ص/٦ج؛٦۳۷۸:ت«بیذهتلابيذهت

ينثدح:لاق؛نيسحلاانت:لاقمساقلاانثدح»:يربطلالاق.٢۳۸ص/١ج«يربطلاريسفت
.«كرشلا:لاقهةَيَسبسْكنَمىلُبل:ءاطعلتلق:لاق«جيرجنبانع«جاجح

.ٹحبلااذهنم١٠صرظنا

ان:لاقمكحلادبعنبهللادبعنبدعسينثدح»:يربطلالاق.۲۳ص٠ج«‹يربطلاريسفت

ةداهش:لاق4ةَنّسحلابٌءاجْنَمل:هلوقءةمركعنع«نابأنبمكحلااث:لاق«يندعلارمعنبصفح
يفءيشلک:ةمركعلاق:مكحلالاق.كرشلا:ةئيسلا:لاق¶ةَيَسلابءاجْنَمَولهللاالإهلإالنأ

.(كرشلاوهفةئيسلانارقلا

٢۲۲ِص/١ج١٤٤۱:ت«بیذهتلابيرقت

-١۹٠1«ص«(طسقلانازيملا)باتكيفتركذدقو.٢۲۳ص/٠١ج‹٤٤٤١:ت«بيذهتلابيرقت
.هقيرطنمتءاجتاياورلءاهقفلادرونابأنبمكحلايفليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأ«ء۷

يبأنع«ريرجانث:لاقديمحنياانثدح»:يربطلامامإلالاق.٢۲ص/٠۲ج«يربطلاريسفت
:لاق¶ةَنَسحلابءاجْنَملتنأ«ينشتسيامفلحيناك:لاقميهاربإنعرشعميبأنعلجحمللا

.«كرشلا:لاق4ةّيّسلابءاجْنَمَومفلاالإهلإال

۱.ثحبلااذهنم٠۹صرظنا

نع«دیعسنبیحیانت:لاقراشبنبدمحمانثدح»:يربطلالاق.٤۳۸ص/١ج«؛يربطلاريسفت

.«هللابكرشلا:لاق َةَيَسبسْكنَمىلَبللئاويبأنعمصاعينثدح:لاق«نايفس
.ثحبلااذهنم١١٠صرظنا
:لوقيذاعمابأتعمس:لاق؛نيسحلانعتد»:يربطلالاق.۲۳ص/۲۲ج‹؛يربطلاريسفت

.«كرشلا:ينعي4ةَنيَسلابًءاجْنَمَول:هلوقيف«لوقيكاحضلاتعمس:لاق«ديبعانربخأ

‹تايفسوبأانث:لاق؛نيسحلاانث:لاقمساقلاانثدح»:يربطلالاق.۲۳ص/٠۲ج«يربطلاريسفت
.«كرشلا:لوقي:4ةَّّسلاباجْنَمَولفنسحلانع«رمعمنع
.ثحبلااذهنم١٦٠صرظنا

یسومان:لاق«حوننبرباجانٹ:لاق«بیّرُکوپاانثدح»:يربطلالاق.٢۲ص/٠۲ج«يربطلاريسفت
.«كرشلا:لاق4رانلايفْمُهُهوُجُوتَبكَفةّيّسلابءاجْنَمَولبعكنبدمحمنعءةديبغنب
١١٠ص/١ج؛۸۷۸:ت«بیذهتلابيرقت

٢۲۲ص/۲ج‹٢٠۷۰۱:ت؛بیذهتلابيرقت
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ديالاقديزيانت:لاقرشبانثدح»:يربطلالاق.۲۳ص/٠۲ج«يربطلاريسفت
اضيأهريسفتيفيربطلالاقو.«كرشلا:لاق4َةَيسلابٌءاجْنَمَولصالخالا:لاق4ةَلاباجن
یلُبل:هلوقةداتقنع«دیعساٹ:لاق؛عیرزنبدیزیانت:لاقءذاعمنبرشبانثدح:(٥۳۸ص/١ج)
.«كرشلافةئيسلاامأ:لاق4ةَيَسبسْكنَم

.٢٢٤۳ص/ج۳٢۲:ت«بيذهتلابيرق

قداتقنع«دیعسانت:لاقدیزیانن:لاقرشبانٹدح)):يربطلالاق.۲۷١۱ص/۲٠جءيربطلاريسفت

متجرخيذلاوهو؛كرشلاباوقحلتال:لوقي4ُراَنلاُمكَسَمَمَاوُملظَنيذلاىلإاونكْرَتالول:هلوق
.)هنم

٢٤۳ص/۱ج۲۲۸۳:ت«بیذهتلابيرقتر

نبالاق:لاق«؛بهونباانربخأ:لاقسنويينئدح»:يربطلالاق.۲۳ص/٠۲ج«يربطلاريسفت
.«رفكلاكرشلا:ةئيسلا:لاق4راتلايفمُهُهوُجُوتكفةنيسلابةاجنمو:دیز

.ثحبلااذهنم١۲۹٠شماهلارظنا

نبالاق:لاق«بهونباانربخأ:لاقسنوييندح»:يربطلالاق.۱۲۷ص۲‹يربطلاريسفت

اوُدَول:ًارقو.ناهدإلا:نوكرلا:لاق4ُراَنلاُمكَسَمَاوُمَلَظَنيذلاىلإاوُنكْر۹:هلوقيف«ديز
ابمهرفكنمميظعلااولاقدقوءاولاقيذلامهيلعركتالومهلنكرت:لاق ْنوُنِهْذُيَفنهنول
لهانمبونذلالهأامأ؛مالسإلالهألسيلوكرشلالهأورفكلالهألاذهامنإو:لاق.هلسروهباتکو

نكريالوفلايصاعمنمءيشىلعحلاصينأدحأليغبنيام«مهلامعأومهبونذبملعأهللافمالسإلا
.«اهيفهيلا

ءرفعجيبآنباانٹ:لاقنسحلانبرامعنعتثدح»:يربطلالاق.٥۳۸ص/١ج«يربطلاريسفت

.«كرشلاينعي َةَعيَسبسكنَمىلبل:هلوقعيبرلانع«هيبأنع

۳V1‹٩٤۸۰:ت«بیذهتلابيرقت

.ةرقبلاةروسنم٤٠ةيآلاريسفتنم«٢۲۸ص/١ج«يربطلاريسفت
۳۸۹ص/۱0«يرطلاسقت

٢۲۳ص/١ج«يربطلاريسفت

١٤٠ص/۱۷ج؛يربطلاريسفت

.لمنلاةروسنم٠٩ةيآلاريسفتنم«۳۲۲ص/۹١ج«روشاعنياريسفت

.ءاسنلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم٠٠۲ص/٤ج«روشاعنياريسفت

 

 

.ءاسنلاةروسنم۷٩ةيآلاريسفتنم«۲۳۱صإ/٤ج«روشاعنباريسفت

.توبكنعلاةروسنم٤ةيآلاريسفتنمء١۱۳۳ص/٠۲ج«روشاعنياريسفت

.ةرقبلاةروسنم١ةيألاسفتنم۳١۲ص/٠١جروشاعنباريق

.لمنلاةروسنم٠٩ةيآلاريسفتنم١١١١٠ص؛ةيطعنباريسفت

.ءاسنلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم١٤٤ص؛ءةيطعنباريسفت

.جحلاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم۱۳۰۷صقيطعنباريسفت

.فارعألاةروسنم٠٠۲ةيآلاريسفتنم«۷۷۱صءةيطعنياريسفت

.ثحبلااذهنملوألالصفلانمعبارلامسقلايفةئيشملاىنعمةعجارموجرأ

.سنویةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم‹٠٠۹صءةيطعنياريسفت
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.لمتلاةروسنم٠٩ةيآلاريسفتنم‹١۸٥ص«؛يدعسلاريسفت

.ءاسنلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم«١۸٠ص«يدعسلاريسفت

.ءاسنلاةروسنم۸٠ةيآلاريسفتنم‹١١٠ص«يدعسلاريسفت

.فارعألاةروسنم١١٠ةيآلاريسفتنم۲۸۲ص«يدعسلاريسفت

١۱٦۲ص٥ج«ریثکنباریسفت

.ءاسنلاةروسنم١٠٠ةيآلاريسفتنم«١۸۱ص/١٠ج«يناكوشلاريسفت

.ةرقبلاةروسنم٢٠ةيآلاريسفتنم‹١٤١٠ص/١ج«يناكوشلاريسفت

.هتبثيامهلسيلءاعدااذه

.سنويةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم«۷٠١-١١١ص/۲ج«يناكوشلاريسفت
.نارمعلاةروسنم١۳٠ةيآلاريسفتنم١۳٠صإ/٤ج«يبطرقلاريسفت

.ءاسنلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم«١١ص/٥٠ج«يبطرقلاريسفت

.جحلاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم«٢۲ص/۲٠ج«يبطرقلاريسفت

.سنويةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم«۲١١ص/۸ج«يبطرقلاريسفت

.ءاسنلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم«۲١١ص/۲ج«دوعسلايبأريسفت

.ةرقبلاةروسنم١۸ةيآلاريسفتنم«٠۳۲-۳۱۹ص/٠١ج«نآرقلابئارغريسفت

.ءاسنلاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم«نزاخلاريسفت

۸۸ص«يصاعملاكرتىلإيصاعلاهيبنت

٤۳٠ص/۹ج؛يسولألاريسفت

.فارعألاةروسنم١١٠ةيآلاريسفتنم«١١ص/٠ج«يسولألاريسفت

٢۳۸ص/١٠ج«يربطلاريسفت
يبنلاةفصنعءايبنألارافسأيفءاجو»:ةفرحملاةاروتلايفابهداهشتسادنعجاجحهللادبعلاق
يفكلذو((نيبنذملايفعفشو)):هفاصوأيفءايعشأيبنلادازأو.هنعىسومةاروتيفءاجاملثمهي

اولخداذإهعابتأنمنيبنذملايفعفشيسيبنلااذهنإ:ةاروتلاورسفملاقو.نيسمخلاوثلاثلاحاحصألا
تيبنذملايفعفشيسيذلاهنإ:اولاقومالسلاهيلعىسيعىلعهذهءايعشإةءوبنىراصتنلاقبطدقو.منهج

.(5٥٤صءةعافشلاراكنإ)«

۹٥٥-۸٥ص/۳ج‹ريسفتلارهاوج
.ةيآلاهذهلهريسفتنمحضتيامكءطقفكرشلابملظلاريسفتوهيسولألاهركذيذلالوألاريسفتلا

٢٣٤۳-٢٢۳ص/٦ج«يسولألاريسفت

٦۱۹-١۹١ص/٤ج«نايبلاحورريسفت
.ةدئاملاةروسنم١۹ةيآلاريسفتنم١١ص/۷ج«يربطلاريسفت
.ةدئاملاةروسنم١۹ةيآلاريسفتنم«٤٤ص/۷ج؛يربطلاريسفت

رمزلاةروسنم٢۲ةيآلاريسفتنم«١٠۲ص/۲۳ج«يربطلاريسفت
نباناکاذِإو»:ًاضيأيبهذلانيسحدمحمروتكدلالاوقأنموء٩ص/١٠ج؛نورسفملاوريسفتلا

جايتحا؛لماشلاصحافلادقنلاىلإجاتحيلازيالهريسفتف«دقنلابتاياورلاهذهنماريثكبقعتيريرج

انمدقامك-ريرجنبانأىلع«يليئارسإلاصصقلاوعوضوملاىلعتلمتشايتلاريسفتلابتكنمريثك
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رظنننأنحنانيلعو؛ةدهعلانمجرخدقنوكيكلذبوءاهيوريةياورلكيفهمامتبدنسلاانلركذدق
.(۱۸۸ص/٠١ج؛تورسفملاوريسفتلا).»تاياورلادقفتنودنسلايف

.صصقلاةروسنم٠٠ةيآلاريسفتنم«۲۳۷ص/٤۲ج«يزارلاريسفت.۲

فرخزلاةروسنم٩۸ةيآلاريسفتنم٠٠۲-٠٠۲ص/۲۷ج«يزارلاريسفت.۳

.فرخزلاةروسنم٩۸ةيآلاريسفتنم؛۸۲ص/١٠ج«يبطرقلاريسفت.٤
۳۹۷ص/۲جںیٹکنباریسفت٥

۱۸۸-۱۸۹ص/١٠ج«برعلاناسل.١

۱۸۹-۱۹۰ص/۲جءطيحملاسوماقلا.۷

(رجف):ةملكىارلاعمءافلالصف«سورعلاجات.۸

.راطفنإلاةروسنم١٠-٤١تايآلاريسفتنمء١٤۸۷ص«يدعسلاريسفت.۹

 

.راطفنالاةروسنم١٠ةيآلاريسفتنم١١۱ص/١۳۰ج«روشاعنياريسفت.٠

4.۷-4.۸ص/٤جناكوشلاسقت.۱
۳٦صفباداورسفملاطورش.۲

۳۲ص«ناعإالا۳٢

١١٦٠صءرانلانمرارفلا.٤

۲٠۲-٢٠۱ص«غمادلاقحلا.٥

ديقتيليذلاجهنملالوحدومحمرهاطروتكدلاهلاقامو.١۲٠ص/٠١جءريسفتلايفًاطخلابابسأ.٦
ةفيعضلارابخألانمةحيحصلاريغثيداحألاىلعدامتعالاو»:هرهظفلخهبىقلألبوههب

ثوليوريسفتلارداصمءافصاذهردكيامكءةقومرملااهتلزنموةنسلانأشصقنيريسفتلايفةعوضوملاو
نعفارصنالاىلإرمألااذهيدويدقوهلوبقيفددرتلاوجرحتلاوفعضلاوكشلانمنمءيشبريسفتلا

ءةميقسلالوقعلايوذوةيحطسلاماهفألاباحصأنمسانلاضعبهذختيامكءةحيحصلاثيداحألا

ةفيعضلاثيداحألاداريإنمرذحينإرسفملاتابجاونمف.ةحيحصلاةنسلاراکنإىلإلوصوللاملس
.(١۱۳ص/٠١جريسفتلايفًاطخلابابسأ)».بعهللالوسرنعحصامىلعرصتقيوةعوضولملاو
داهتجالانعكيتغيالريسفتلابتكنمباتكيفيريسفتلامالكلاوأثيدحلادوجوف...»:اضيأهلوقو

حيحصلاةفرعميفداهتجالابجيلبءةيالانمدوصقملاىنعملاوحيحصلادارملاىلإلوصولانعثحبلاو

عئاقولاورابخألالبقتيفتبثتلاونقيتلامزليامك«هبوشنمصلاخلاو«هليلعنمميلسلاو«هميقسنم
(٥°4ص/۲جءريسفتلايفًاطخلابابسأ).«...نيصرلايملعلانازيملابريسفتلابتكيفةدراولا
هذهلنيقبطملاونيعبتلاىلعبذكيويرتفيلبقأوءهفرعنأدعبجهنملااذهكرتدومحمرهاطروتكدلاف
مالسإلالهأنورفكياوحارو...»ةيضابإلادضبيذاكأنمهلاقامو«ليطابألامهيلإبسنيوجهانملا
ريسفتلايفًأطخلابابسأ).«ناهربلاوةجحلانميراعلابصعتلااذهبمهلاومأومهءامدنوحيبتسيو
.ليكولامعنوهللاانبسحف«ليكولامعنوهللاانبسحف«ليكولامعنوهللاانبسحف.(١١٠ص/۲ج

۷٤صءةرهطملاةنسلايفاهعاونأوةعافشلا.۷
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ها١٠٠٠‹۷ط«نانبل-توريبةلاسرلاراد«فاوصلادومحمدمحمبوعشلاوممألامدهكبونذلارثأ.١

.م۱۷

هيلعقلع«ينابيشلادلخمنبكاحضلامصاعيبأنباورمعنبدمحأركبويأظفاحلامامإلايناثلاوداحألا۲

.م۳٠٠۲-ه٠٤٤٤۱ط«نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«دارمىبحيروتكدلا

-ضايرلا‹عيزوتلاورشنلليزوحلانباراد«بوقعيدمحمدومحمرهاطروتكدلاريسفتلا٣أطخلابابسأ۳
.ه٥‹١طةيدوعسلا

ربكألاعجرملاتاروشنمنمض.ىوقتلاراد«يروباسينلايدحاولادمحأنبيلعنسحلاوبألوزنلابابسأ.٤

.يمالسإالاثارتلل

.ةفاقثلاعاطق-مويلارابخأراد«يوارعشلايلوتمدمحمخيشلاىتسحلاهللاءامسأ.٥

رصم-ةرهاقلاءةيقيفوتلاةبتكملا‹يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأركبوبأيقهيبللتافصلاوءامسألا.٦

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمضمم۷

ء‹ةيملعلابتكلارادرجحنبابفورعملادمحمنبيلعنبدمحألضفلاوياةباحصلازييمت٠ةباصالا.۷

.اتكلكةدلبيفم١١۸٠ةنسةعوبطملاةخسنلاقبط«نانيل-توريب

-توریبء؛عيزوتلاورشنلاوةعابطللنايرلاةسسوم«ريشبلادمحأماصعثيدحلالهأدنعدقنلاجهنملوصأ.۸

.م۱۹۹۲-ه۲١۱٤۱ط«نانبل

‹يبيهولاكرابمنبدلاخدادعإ‹يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس(ىلوألاةقلحلا)ةمألاةغايصةداعإ۹

.١ط«نامعةنطلس-طقسمكعاولاليجلاةبتكم

عجرملاتاروشنمنمض.م٢ءةماميلاراد«يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأركبويأيقهيبللداقتعالا.٠

.يمالسإلاثارتللربكألا

‹يقفلادماحدمحمقيقحتءةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمنيدلاسمشناطيشلادئاصمنمناغهللاةثاغإ.١

.م۹۹۲٠-ه١١٤١‹نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد

ةريبكلابكترمديلختونيملسملاريفكتوءاملعلاىلعمجهتلاوةنسلايفنعطللةديدجةلواحم)ةعافشلاراكنإ.١

ه٤٤٤١‹؟طرصم-ةرهاقلا«يمالسإلاثارتلاةبتكم«جاجحهللادبعقيقحتوةساردوعمج(رانلايف
.م٢۰٢

 

.ه۳١٠٤٠ط«‹يمالسإلابتكللا«ةيميتنباةمالعلاناميالا۳
رتكدلا؟للخلانيأ.٤٠

نر

زافس -ه١۱١١٤٠۱ط؛«نانبل-توريب‹(نورشان)ةلاسرلاةسسوم‹يواضرقلافسويروتكدلا؟للخلانيأ
.م۱٢

۰7ھ^2اا.١٥١ ‹ةيفاقثلابتكلاةسساوم«ركاشدمحمدمحأرجحنباظفاحللثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاتعب ے٣۸١۰٣۱ط«نانیل-تور
¦نبا)ثعبلا١

رادهادٍ

-توريبءةيملعلابتكلاراد«يناتسجسلاثعشألانبناميلسنبهللادبعركبوب۷0نان
.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنم
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تاروشتمنمض.سابعلاوبأنيدلاباهشيفنحلاينميلايديبزلايجرشلافيطللادبعنبدمحأسورعلاجات.۷
.يمالسإلاثارتللربيكالاعجرملا

-توريبءةيملعلابتكلاراد«؛يربطلاريرجنبدمحمرفعجوبأمامإلا(كولملاومألاخيرات)يربطلاخيرات.۸
.م۱۹۸۷-ه١١١٤۱ط«نانبل

نمض.نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«يراخبلاميهاربإنبليعامسإنبدمحمهللادبعوبأريبكلاخيراتلا۹
.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنم

۹۹۷٠«نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«يدادغبلابيطخلاتباثنبيلعنبدمحأركبوبأدادغبخيرات.٠

.يمالسإالاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م

‹نيهاشفسويهطهيلعقلعوهححصءةيزوجلاميقلانبهللادبعوبأنيدلاسمشنآرقلاماسقأانايبتلا.١
.م۱۹۸۲-ه٢٠٤١«نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد

ميحرلادبعنبنمحرلادبعنبدمحمىلعلاويأظفاحلامامإلايذمرتلاعماجحرشيذوحألاةفحت.٢

ءعيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد؛نامثعدمحمنمحرلادبعهححصوهلوصأعجاروهطبض«يروفكرابلا
.م۱۹۷۹ه۳۹ط

جرخ«يبطرقلايراصنألاجرفنبركبيبأنبدمحأنبدمحممامإالاةرخالارومأوىتوملالاوحأاةركذتلا٢
.م۱۹۹۷-ه١۸٤٤١طةيمالسإلارشنلاوعيزوتلاراد«سنويفلخدمحمهيلعقلعوهثيداحأ

.داشرإالاةبتكم«يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعنيدلايكزبيهرتلاوبيغرتلا٤

‹يعفاشلاينالقسعلارجحنبيلعنبدمحألضفلاوأمامإلاةعبرألاةمئألالاجردئاوزبةعفنملاليجعت٥٠

.م١۱۹۹-ه١١٤٤١ط«نانيل-توريبءةيملعلابتكلاراد«نابعشحلاصنعأقيقحت

دمحمنبيلعنبدمحألضفلاوبأنيدلاباهشظفاحلاسيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهأفيرعت١
بتكلاراد«زيزعلادبعدمحأدمحمذاتسألاويرادنبلاناميلسرافغلادبعروتكدلاقيقحت‹ينالقسعلارجحنب

.م۱۹۸۷-ها٦١٠٤ط«نانبل«توريب«ةيملعلا

راد‹ءاملعلانمةنحيحصت‹يقشمدلايشرقلاريثكنبليعامسإءادفلاوبأنيدلادامعريثكنباريسفت۷

.م۱۹۸۳‹٤طءنانبل«توريب‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللسلدنألا

دمحمقيقحت«يبلاعتلافولخمنبنمحرلادبعخيشلا(نآرقلاريسفتيفناسحلارهاوحجلا)يبلاعثلاريسفت.۸

.م۱۹۹۷-ه0١١٤١ط«نانبل«توريب-اديص«ةيرصعلاةبتكملا‹يلضافلا

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.يروباسينلايبلعثلادمحمنبدمحأييلعثلاريسفت.۹
ريهشلا؛يدادغبلاميهاريإنبادمحمنبيلعنيدلاءالع(ليزنتلايناعميفليوأتلابابل)نزاخلاريسفت٠

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.نزاخلاب

دبعقيقحت«يدعسلارصاننبنمحرلادبع(نانملامالكريسفتيفنمحرلامركلاريسيت)يدعسلاريسضت١

.م۳٠٠۲-ه١٤١٤١ط‹نانبل-توريب؛عيزوتلاورشنلاوةعابطللمزحنباراد«قحيوللاالعمنمنمحرلا

عوجرلابلطأأأذخدنعاذهةظحالموجرأفءةخسنلاهذهنميدعسلاخيشلالاوقأتذخأدقل:ةظحالم)

(عجرملاىلإ

دمحمقيقحت؛يدعسلارصاننبنمحرلادبع(نانملامالكريسفتيفنمحرلامركلاريسيت)يدعسلاريسفت۲
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.م۱۹۸۸ه٠۸٠٤١ط«نانبل-توريب‹ةضهنلاةبتكموبتكلاملاع«راجنلايرهز

ةيقَحت‹يدنقرمسلاميهاربإنيادمحأنبدمحمنبرصنثيللاوبأ(مولعلارحبىمسملا)يدتقرمسلاريسفت.٢
بتكلاراد‹يتونلاديجملادبعايركزروتكدلاودوجوملادبعدمحألداعخيشلاوضوعمدمحميلعخيشلا

.م۱۹۹۳ها١۱٤ط«نانبل‹توريب«ةيملعلا

.ةفاقثلاعاطق-مويلارابخأ«يوارعشلايلوتمدمحمخيشلايوارعشلاريسفت٤

دمحمنبيلعنبدمحمةمالعلا(ريسفتلاملعنمةياردلاوةياورلاينفنيبعماجلاريدقلاحتف)يناكوشلاريسفت.٥

-ه۸١٤٠«۲طءرصم-ةروصتملا‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللءافولاراد؛ةريمعنمحرلادبعقيقحت«يناكوشلا

.مم۷

يملعألاةسسوم‹يئابطابطلانيسحدمحمديسلاةمالعلا(نآرقلاريسفتيفنازيملا)يئابطابطلادست٦

.مآ۲١٠١۲۰-ه٢آ‹٢ط؛«نانبل-توريب؛تاعوبطملل

راد«؛يسربطلانسحلانبلضفلايلعوبأمالسإلانيمأ(نآرقلاريسفتيفنايبلاعمحب)يسريطلاريسفت۷
.م٢٠٠۲ه١٤١٤١لوألاةعبطلا«نانبل-توريب«ىضترملا
بتكلارادءيبطرقلايراصنألادمحأنبدمحمهللادبعوبأ(نآرقلاماكحألعماجلا)يبطرقلاريسضت۸

.م۱۹۹۳-ه١۱٤١«نانبل-توريب‹ةيملعلا

يلعدمحمتاروشنمدوسلانويعلسابهثيداحأوهتايآجرخ«يغارملاىفطصمدمحأذاتسألايغارملاريسفت.۹

.م۱۹۹۸-ه١۱۸٤١ط«نانبل-توریب«ةيملعلابتكلاراد«؛نوضيب

-توريبرشنلاوةعابطللةفرعملارادوركفلارادءاضرديشردمحممامإلا(ميكحلانآرقلاريسفت)رانلاريسضت.٤٠

.۲طنانبل

.عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد«يفسنلادومحمنمدمحأنبهللادبعتاكربلاوبأمامإلايفسنلاريسفت١٤

.عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد«يوسوربلايقحليعامسإمامالانايبلاحورريسفت.7

بتكلاراد«يروباسينلايمقلانيسحنبدمحمنبنسحلانيدلاماظنناقرضلابئاغرونآرقلابئارغريسفت.۳
.يمالسإالاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م١۱۹۹«نانبل-توريبءةيملعلا

.م٢۰.٠۲۰-ه٢صمهالا؛ٹیدحلاراد‹يبهذلانيسحدمحمروتكدلانورسفلاوريسفتلا٤

بتكلاراد‹اطعرداقلادبع‹ىنالقسعلادمحأظفاحلابيذهتلابيرقت.٥ رقيقحتيئرجحنبنب
.م٥۹۹٠-ه٦١٥٤١ط«نانبل-توريب‹ةيملعلا

.يبرعلاركفلارادء؛نامثعدمحمنمحرلا

ةعابطللركفلاراد«يدادغبلايزوجلانبانمحرلادبعجرفلاوبأنيدلالامجمامإلاظفاحلاسيلباسيبلت.۷
.م٤۱۹۹ه١٤۱٤۱نانبل-توریب‹عيزوتلاورشنلاو

 

يكلاملاربلادبعنبدمحمنبهللادبعنبفسويمامأإالاثدحملاديناسألاويناعملانمأطوملاغالديهمتلا.۸
.مآ١۰١٠۰ه۰رراریاری
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.رصع.ةيدوعسلاةسسوملا-يندملاةعبطم«ركاشدمحمدومحمهثيداحأجرخ‹؛يربطلارفعجوبأراثألابيذهت.٠

بتكلاراد«اطعرداقلادبعىفطصمقيقحت‹ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأبيذهتلابيذهت١

.م٤۱۹۹ها١١٥٠٤ط‹نانبل‹«توريب«ةيملعلا

‹فورعمداوعراشبروتكدلاقيقحت‹يزللافسويجاجحلاوبأنيدلالامجلاجرلاءامسأ لامكلابيذهت.١آ

.م۱۹۹۸-ه١۸طط؛نانبل۔توریب6ةلاسرلاةسسوم

-ةرهاقلا‹ةيمالسإلاثارتلاةبتكم؛جاجحهللادبعقيقحت‹يقشمدلاينارحلاةيميتنبميلحلادبعنبدمحأةبوتلا.٢

.رصم

‹يقشمدلايئالعلاهللادبعنبيدلكْيكنبليلخنيدلاحالصديعسوبأليسارلاماكحأاليصحتلاعماج٤
.يمالسإالاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.مم٦ء«بتكلاملاع

دعأ«يرصبلايدزألارمعنببيبحنبعيبرلامامإلا(بيبحنبعيبرلامامإلادنسم)حيحصلاعماجلا.٥
.م١٤۱۹۹-۱٠٥ط؛نامعةنطلس-طقسم؛طقسمةبتكم«يبيهولاهللادبعنبدوعسهسراهف

ربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م٢۰٠۲۰‹نانبل-توریبءةيملعلابتكلارادليردنبدمخةغللاةرهمج.١

.ىمالسأإلاثارتلل

.م١۱۹۹ها۱۷ط؛‹نامعةنطلس-طقسمءةضهنلاعباطمفدع

-طقسمءةماقتسالاةبتكم‹يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسليزنتلانايبنمراونأريسضتلارهاوج۸

.نامعةنطلس

دبعقیقححوطبضءتوبعملانوعةيشاحيفعوبطم«ةيزوخجلاميقنبادواديبأنتسىلعميقلانباةيشاح۹
.م۱۹۷۹-ه۱۳۹۹ء۳طةيفلسلاةبتكملارشانلا«نامثعدمحمنمحرلا

تاروشنمنمض.م۱۹۸۸؛ءةبيطراد«ايندلايبأنباديبعنبدمحمنبهللادبعركبوبأهللابنظلانسح.٠

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملا

بتكلاراد«يناهبصألاقاحسإنبدمحأنبهللادبعنبدمحأميعنوبأءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح.١
.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م٢٠٠۲«نانبل-توريبءةيملعلا

؛نوضيبيلعدمحمتاروشنم‹يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالالجروشألاريسفتلاروثنملاردلاآ

.م١٠٠۲-ه١١١٤۱طنانبل-توريب«ةيملعلابتكلاراد

يطعملادبعروتكدلاهيلعقلعوهثيداحأجرخوهلوصأقثو«يقهيبلانيسحلانبدمحأركبوبأةوبتلالئالد۳

.م٠٠٠۲-ه7٤٤٠۱ء۲ط‹نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحمتاروشنم‹يجعلق

؛ٹثیدحلاراد‹يطبابصلانيدلاماصعقيقحت‹يقيدصلانالعنبدمحنيحلاصلاضايرقرطلنيحلافلاليلد٤

.م۱۹۹۸-ها١١۱٤۱طرصم-ةرهاقلا

وبأهيلعقلعوهلصأققح‹يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبعجاجحلانبملسمحيحصىلعجابيدلا.°
ہاھا!aء٠ط«ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا-ربخلا«عيزوتلاورشنللنافعنباراد‹يرثألاينيوحلافقاحسا

.مم٦

م٠.-۔-ها١٢٢ا
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-توريبرشنلاوةعابطللفراعملاةسساوم«لالهةعمجمثيههيلعقلعوهبىنتعاءةيزوجلاميقنباحورلا.۷

.م٤٢٤۰٠۲۰-ه١٥٦٤٣٤۱طءنانبل

ده۰١۱ط؛نانبل۔توریبمزحنباراد؛يوونلافرشنبىحيايركزوبأمامإلانيحلاصلاضاير.۸

.م۱١۲

ء۲ط‹نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«ينابيشلالبنحنبدمحمنبدمحأهللادبعوبأمامإلادهزلا.۹

.م٤۱۹۹ه٤

دمحمنبحالصنبليعامسإنبدمحمنيدلازعميهاربإوبأماكحألاةلدأنممارماغولبحرشمالسلالبس.٠
ثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م١۹۹٠«نانبل-توريب«ركفلاراد‹يناعنصلاينالحكلاينسحلا

.يمالسإلا

راد«ةرباوحجلالصيفنبمسابد.أهثيداحأجرخوهققحمصاعيبأنبورمعنبدمحأركبوبأمامإلاتسلا.١

.م۱۹۹۸-ه٩١٤١‹١طءةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاضايرلا؛عيزوتلاورشنلليعيمصلا

تاروشتم«نيدلاسمشدمحأصوصتنلاطبض«ينيوزقلاديزينبدمحمهللادبعوبأظفاحلاجامنيانتس.۲

.م٢٠٠۲ه١٤١٤۱طنانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحم

يلعدمحمتاروشنم‹يدلاخلازيزعلادبعدمحمقيقحت‹يناتجسلاثعشألانبناميلسدوادوبادواديبنتس.۳

.م٠٠٠۲-ه٩٤٤١‹١ط«نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«؛نوضيب

نمض.م١۱۹۹«نانبل-توريب‹ركفلاراد«يقهيبلايلعنبنيسحلانبركبوبأىربكلايقهيبلانتس.٤

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنم

.م۲٠٠۲-ها١٤٤٤ط«نانبل-توريبةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحمتاروشنم«ظوفحم

رشنللزابلارادعيزوت«ةيوبنلاةنسلاءايحإراد«يمرادلانمحرلادبعنبهللادبعدمحموبأمامإلايمرادلانتس.٦

.ةمركملاةكم«عيزوتلاو

ناميلسرافغلادبعروتكدلاقيقحت«يئاسنلابيعشنبدمحأنمحرلادبعوبأمامإلاىربكلايئاسنلانتس.۷

.م۱۹۹۱-ه١٠١طءنانبل-توريبةيملعلابتكلاراد؛نسحيورسكديسويرادنبلا

ميعندمحموطوْونرألابيعشقيقحت‹«يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمنيدلاسمشمامإلاءاليتلامالعأريس.۸

.م۱٠٠١۲-ه٢آ‹١طءةلاسرلاةسسوم«يسوسقرعلا

ثارتلاةرازو؛فشاكليعامساةديسةروتكدلاةذاتسألاحرشوقيقحتنامعةمئأوءاملعلتاباوجلاوريسلا.۹

.م۱۹۸۹ه١٩٠ط؛نامعةنطلسببةفاقثلاو

هللادبعخيشلاهعحجار‹يناطحقلافهونبيلعنبدیعسةتسلاوباتكلاءوضكىتسحلاهللاءامسأحرش٠

ه١٦٤٤١ط«نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحمتاروشنم«نيربجلانمحرلادبعنب

.م۲۱

ةيقحت٠ئاكلاللاىربطلاوصنمرب.رسحلاربهللاةبهمساقلاوبأةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش١ قيفحم«يئtروصتنمنبنبمساقلاوبحرش

.م٤٢٠۲ه٥٤٤رصم-ةرهاقلا«ثيدحلاراد«نارمعديس

ءيلاسلانيدلارونمامإلا(يدزألايديهارفلاورمعنببيبحنبعيبرلامامألادنسم)حيحصلاعماجلاحرش۸۲
.نامعةنطلس-طقسمةماقتسإلاةبتكم«يخوتنتلانيدلازعقيلعتوحيحصت
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-ةروصنملاديدجلادغلارادديعسلادومحمنيدلاحالصقيقحت‹نيميثعلاحلاصنبدمحمخيشلارئابكلاحرش.۴6

.م٢۰٠۲۰-ه١٦۲٤۱طصم

مزحنباراد«يلرمزدمحأزاّوفقيقحت‹«يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجظفاحلاهبادآورسفلاطورش.€

.م٤۱۹۹-ها5٤٠41ط‹نانبل-توريب‹عيزوتلاورشنلاوةعابطلل

نمض.م٠٠٠۲‹نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد.يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأركبوبأناميإلابعش
.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشتنم

ةنطلس-طقسمءةضهتلاعباطم؛يصارحلانارهزنبدمحمنبناطلس(ةيدئاقعةسارد)ةيورخألاةعافشلا٦

.م۲۰۰۲-ها۱٤۲٤۱طنامع

رثشنلاوةعابطلليبرعلاخيراتلاةسسوم«يرديحلالامكديسلااهتايطعمواهماسقأواهتقيقحكثوحبةعافشلا.۷
.م٤٢٤٠٠۲ه٠٥٤٤ط«نانبل-توریبميزوتلاو

؛مويلارابخأرادتومحمىفطصمروتكدلانيضراعملاونيديؤملانيبميدقلافالخلامهفلةلواحمةعافشلا.۸

.ةيبرعلارصمةيروهمج

ةعابطللةيمالسإلارئاشبلاراد«؛يديلتلارداقلادبعهللادبعحاتفلاوبأةرهطملاةنسلاااهعاونأوةعافشلا۹
.م٠٠٠۲-ه١١٤٤٠ط«نانبل-توريب؛عيزوتلاورشنلاو

ربكالاعجرملاتاروشنمنمض.يرهوخجلاسابعلاوبأ(ةيبرعلاحاحصوةغللاجات)يرهوجلاحاحصلا٠
.يمالسإلاثارتلل

ةسسوم؛طوأونرألابيعشقيقحت«يسرافلانابلبنبيلعنيدلاءالعنابلبنبابيترتبنابحنباحيحص.١
.م۱۹۹۷-ه۳۱۸٤۱ط«نانبل-توريب«ةلاسرلا

‹عيزوتلاورشنلاوةعابطلليبرعلاثارتلاءايحإراد«يراخبلاليعامسإنبدمحمهللادبعوبأيراخبلاحيحص.۲

.م۱١۰٠۲۰-ه۱١١٤۱ط«نانبل-توریب

ةعابطلليبرعلاثارتلاءايحإراد«يروباسينلايريشقلاجاجحلانبملسمنيسحلاوبأمامإالاملسمحيحص۲۳

.م١..-ها۲نانبل-توريب‹عيزوتلاورشنلاو

نبارادللادبعفيرشويلعدمحمقيقحت«يزوحجلانبجرفلاوبأنيدلالامجظفاحلامامإلارطاخلاديص٤
.م٠٢٠٠٠طصم-ةرهاقلا؛مثيهلا

بتكلارادءيليقعلادامحنبىسومنبورمعنبدمحمرفعجوبأ(ريبكلاءافعضلاباتك)يليقعلاءافعض.٥

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م۹۹۸٠«نانبل-توريبءةيملعلا

نيدلازعزيزعلادبعخيشلاقيقحتوةسارد«يئاسنلابيعشنبدمحأمامالايئاستللنيكورتملاوءافعضلا7

.م١۱۹۸-ه٥ء٠ط«نانبل-توريبملقلاراد‹نيكورتملاوءافعضلايفعومجملانمض‹؛ناوريسلا

ءةيملعلابتكلاراد«؛يناهبصألانايحنبرفعجنبدمحمنبهللادبعدمحموبأناهفصأبنيثدحملاتاقبط.۷

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م۱۹۸۹«نانبل-توريب

هثيداحأجرخءيليحزلاةبهوروتكدلاقيقحتءةيزوجلاميقلانباةمالعلانيتداعسلابابونيترجهلاقيرط.۸
.م۱۹۹۸-ه۱ط‹توريب-قشمد«عيزوتلاورشنلاوةعابطللريخلارادءكيجملادبعنسحةماسأ

‹مايقلانسحرمعقيقحت«يملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونمامإلا(لوصألاسمشحرش)سمشلاةعلط۹
م٠٠۸٠۰ط‹نامعةنطلس-ةيدبةيالو«يملاسلامامإلاةبتكم
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.م٠۱٠٠۲ه١١١٤۱ط«نانبل-توريب«ةيملعلابتكلاراد«رمعدمحمدومحم

L
l

L
l

0

راجفلانمةراسجوةأرحج‹راتلاقيدانصىلعبوتكملاراتخملايبنلايقلعتياميفرامعلارسلاوراردملاثيغلا.١

ثارتلازكرمءزوزعدمحمروتكدلاقيقحت«يناتكلاسيردإنبرفعجبهاوملاوبأرافكلاهلوسروهللاءادعأ

.م۷٠٠۲-ه۸١٤۱‹١ط«نانبل-توريبمزحنبارادةيبرغملاةكلمملا-ءاضيبلارادلايبرغملايفاقثلا

نبزيزعلادبعخيشلاقيقحت«ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأظفاحلايراخبلاحيحصحرشبيرابلاعتق.۲

.م۱۹۹۳ه٤١٤١نانبل-توریب«رکفلارادزابنبهللادبع

؛رصم؛مكحلاومولعلاةبتكمونمحرلادابعةبتكم؛نيمأديسلايجنملادبعدمحأوبأرانلانمرارفلا۔.۲

.م٦

.ةيملاعلامالسلاةبتكم‹يسلدنألايرهاظلامزحنبامامإلالحنلاوءاوهألاولللا2لصفلا٤

‹يبيهولايلعنبملاسنبملسمروتكدلايرجمهلايناثلانرقلاةياهنىتحةيضابإلادنعيدقعلاركفلا.٠

.م٠٦٠٠۲-ه7٤٤١‹١ط‹نامعةنطلس-بيسلا«عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكم

۳

1

.م۱۹۸۲-ها۰٠۱١٤۱ط؛توريب«قورشلاراد«بطقديسنآرقلالالظ2.٦

‹ةيملعلابتكلاراد؛يرهاقلايوانلافوورلادبعدمحمنيدلانيزريغصلاعماجلاحرشريدقلاضيف.۷

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م١۱۹۹«نانبل-توربب

.م١۱۹۹-ه٥٠٤١‹ط‹نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«يزاريشلايدابازوريفلاطيحملاسوماقلا.۸

؛٠ط«ءايروس-قشمد«يبتكملاراد‹يليحزلاةبهوروتكدلاذاتسألايوبنلاثيدحلامهفيفطباوضوةءارق.۹

.م۱١۲-ه

يلعدمحمتاروشنم‹؛يواطهطلالاعلادبعدمحأيلعخيشلاىتسحلاهللاءامسأحرشاىمسألالوقلا۔٠

.م۳٠٠۲-ه١٤٤٤۱ط«نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«نوضيب

 

 

راد‹يبهذلازاعاقنبنامثعنبدمحأنبدمحمهللادبعوبأةتسلابتكلا٠ةياورهلنمةفرعم2فشاكلا.١

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م۱۹۸۳«نانبل-توريبءةيملعلابتكلا

دمحألداعخيشلاقيقحت«يناجرجلايدعنبهللادبعدمحأوبأظفاحلامامإلالاجرلاءافعضالماكلا.١

؛نتوضيبيلعدمحمتاروشنمءةنسوبأحاتفلادبعروتكدلاذاتسألاوضوعمدمحميلعخيشلاودوجوملادبع

.م۱۹۹۷-ه۱۱۸٤۱ط‹نانبل-توریبءةيملعلابتكلاراد

زيزعلادبعروتكدلاقيقحت«ةيزخنبقاحسإنبدمحمركبوبألجوزعبرلاتافصتابثاوديحوتلاباتك.۳
.م۹۹۷٠-ه٦۸٤٤١ط«ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاضايرلا«دشرلاةبتكم‹ناوهشلاميهاربإنب

فراعملاةرئادسلجمةعبطم«يزارلامتاحيبأنبنمحرلادبعدمحموبأظفاحلامامإلاليدعتلاوحرجلاباتك.٤

.م۲١۹٠-ه١۳۷۱٠طءكنهلا-نكدلادابآرديح«ةينامثعلا

«يزوجلانيادمحمنبيلعنبنمحرلادبعجرفلايبأنيدلالامجمامإلاخيشلانيكورتماوءاقعضلابات٥
.نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«يضاقلاهللادبعءادفلاوباهققح

حيحصت«يئارماسلاميهاربإروتكدلاويموزخملايدهمروتكدلاقيقحت«يديهارفلادمحأليلخلانيعلاباتك.١
(ةيريخلارومألاوفاقوألاةمظنمةعباتلا)هوساتاراشتنارشانلا«بيطلادعسأذاتسألا
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يحقيقحت«يبهذلازامباقنبنامثعنبدمحأنبدمحمهللادبعوبأظفاحلامراحملانييبتورئابكلاباتك.۷

ةخسن.م٤۱۹۹۸ط(ةرونملاةنيدملا)ثارتلارادةبتکمو(توريبوقشمد)ريثكنبارادءوتسمنيدلا

.تامولعمللةيلاعلاةكبشلايفةينورتكإلاىفطصملاةبتكميفةدوجومباتكلااذهنمةروصم

يميمتلامتاحوبأدمحأنينابحنبدمحمظفاحلامامإالانيكورتملاوءافعضلاونيثدحملانمنيحورجملاباتك.۸

.م۱۹۹۲-ه١آ‹نانبل-توریب«ةفرعملارادديازميهاربإدومحمقيقحت«يتسبلا

يرشخزلارمعنبدومحمهللاراجمساقلاوبأليوأتلاةوبحكليواقألانويعوليزنتلاقئاقحنعفاشكلا۔۹

.م۱۹۷۷-ه١۱۳۹۷ط«ركفلاراد«يمزراوخلا

يبرعلاثارتلاءايحإراد«؛يديبعلاقداصلادمحموباهولادبعدمحمنيمأحيحصت«روظنمنبابرعلاناسل.٠

.م۱۹۹۷-ه۲۱۸٤۱ط‹نانبل-توريب‹يبرعلاخيراتلاةسسومو

رشنلاوةعابطللركفلاراد«ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأنيدلاباهشظفاحلانازيملاناسل.١

.م۱۹۸۸ه۸٤۱«نانبل۔-توریب‹عيزوتلاو

ِىلعنيدلاروننسحلاويأدئاوفلاعبتمودئاوزلاعمجم.آ -توريبركفلارادءيمٹیهلانامیلسنبركبيبأنبيلع

:يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م١۹۹٠ناني

دمحمتاروشنمءاطعرداقلادبعىفطصمقيقحت«يفارحلاةيميتنباميلحلادبعنبدمحأیواتفلاعومجم.۲٢

.م٥٠٠۲-ه٦٤٠۱‹6ط«نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«؛نوضيبيلع

ةيبرعلاةكلمملا-ضايرلاءةمصاعلارادمالعألادحجءاملعضعبلةيدجتلالئاسملاولئاسرلاةعومجم.٤

.م7٤٤٠ةثلاثلاةرشنلاه١١٠۳٠ىلوألاةعبطلاءةيدوعسلا

ناسحهبینتعاءيسلدنالامزحنبديعسنبدمحأنبيلعدمحموبأراثالاوججحلابىلجملاحرشكىلحلا۔°

.ةيلودلاراكفألاتيب«نانملادبع

.يمالسإلا

فيطللادبعنبدايإقيقحتءةيزوجلاميقلانباهللادبعوبأنيعتسنكايإودبعنكايإلزانمنيبنيكلاسلاجرادم.۷٠|
.م٢٠٠۲-ه٦٤٠۱‹6طةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا-ضايرلادشرلاةبتكم«يسيقلاميهاربإنب

نيمأدمحمحيحصتوطبض«يواحجلايوونرمعنبدمحمخيشلاديجملانآرقلايناعمفشكلديبلحارم.۸¦
.م۱۹۹۷-ه١١٤١‹٠ط«نانبل«توريبءةيملعلابتكلاراد؛نوضيبيلعدمحمتاروشنم«يوانضلا

ةيبرعلاةكلمملايفعنص«رتويبمكللسيرعلاجاتنإ«ثلاثلارادصإلايمالسإلاثارتللربكألاعجرلا۹¦!
.ةيدوعسلا

راد‹يناتيعلامجخيشلاقيقحت‹يراقلادمحمناطلسنبيلعخيشلاحيباصملاةاكشمحرشحيتافملاةاقرم.١٠

.م٠٠٠۲-ه7١٤۱ء١ط‹نابل-توريبةيملعلابتكلا

.م١۱۹۹-٠١١٤۱ط«نانبل-توريب«ةيملعلابتكلاراد

نمط.م٦«نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد«يرهوجلادعجلانبيلعنسحلاوبأيدعجلانبادنسم۔٢آ

 

 

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنم

ءتانبل-توريب٠ةيملعلابتكلاراد؛يلصوملايميمتلاىنثملانبيلعنبدمحأىلعيوبأىلعييبأدتسم۔٢
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.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م۸

هيوهارنبابوقعيوبأ«يزورملايميمتلايلظنحلادلخمنبميهاربإنبقاحسإهيوهارنبقاحسإدتسم.٤
.يمالسإالاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م١۹۹٠ةرونملاةنيدملا؛ناميإلاةبتكم

٤٤٤٠‹ضايرلا‹ةيلودلاراكفألاتيب«لبنحنبدمحأمامإلالبنحنبدمحأمامإلادنسم.٥
.م۸

تاروشنمنمض.مكحلاومولعلاةبتكم«رازبلايكتعلاقلاخلادبعنبورمعنبدمحأركبوبأرازبلادتسم٦
.يمالسإالاثارتللربكألاعجرملا

ربكألاعجرملاتاروشنمنمض.يمئيهلانامیلسنبرکبيبانبيلعنيدلاروننسحلاوبأثراحلادنسم.۷

.يمالسإألاثارتلل

.م۱۹۸۸«نانبل-توريب‹ةيملعلابتكلاراد«يدسألايديمحلاريبزلانبهللادبعركبوبأيديمحلادنسم.۸

.يمالسإالاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض

نمض.نانبل-توریب‹ةلاسرلاةسسوم‹يناربطلابويأنبدمحأنبنامیلسمساقلاوبنييماشلادنسم.۹

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنم

عجرملاتاروشتنمنمض.نانبل-توريب‹ةلاسرلاةسسوم«يعاضقلاباهشلاةمالسنبدمحمباهشلادنسم٠

.يمالسإلاثارتللربكألا

تاروشنمنمض.نانبل۔توریب‹ةفرعملاراد‹يسلايطلادوراجلانبدوادنبناميلسدوادوبيسلايطلادنسم.١

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملا

يحبصديسلاقيقحت«ديمحنبدبعدمحموبأ(دیمحنبدبعدنسمنمبختنتملا)ديمحنبدبعدنسم.١آ

‹١ط؛ءنانبل-توريبءةيبرعلاةضهنلاةبتكموبتكلاماع‹يديعصلاليلخدمحمدومحمويئارماسلايردبلا

.م۱۹۸۸ه۸

.م١۱۹۹«نانبل-توریبركفلاراد«يسبعلاةبيشيبأنبدمحمنبهللادبعركبوبأةبيشيبأنبافنصم.٢

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض

ثارتلاءايحإراد«يدعاسلاريظنذاتسألاقيقحت«يناعنصلامامهنبقازرلادبعركبوبأقازرلادبعفنصم.٤

.م۲٠٠۲-ه١۲٤۱ط«نانبل-توريب«يبرعلا

‹ينالقسعلاينانكلادمحمنبىلعنبدمحأنيدلاباهشلضفلاوبأةيتامثلاديناسملادئاوزبةيلاعلابلاطلا.٥٠١

.يمالسإالاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م٢٠٠۲«نانبل-تورببءةيملعلابتكلاراد

ةيقحح‹يلاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونمامإالالاصخلارصتخممظنبلامكلاجرادمىلعلامالاجراعم.1٦١

.م١١۸٠٠۰۲ط؛نامعةنطلس-ةيدبةيالوءيملاسلامامإلاةبتكمةذتاسألانمةعومجب

نسحدمحمقیقحتءيناربطلايمخللابويأنبدمحأنببناميلسمساقلاوياظفاحلامامإالاطسوألامجعملا.۷٤۱

‹ةيملعلابتكلارادعیزوتء؛ندرألا۔-نامع‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد‹يعفاشلاليعامسإنسحدمحم

.م۱۹۹۹-ه١٤٤۲٤۱ط«نانبل۔توریب

ةسسوم«؛توحلافسويلامكطبضوميدقت«يناربطلابويأنبدمحأنبناميلسمساقلاوبأريغصلامجعلا۸٨
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.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنم

؛لیجلاراد؛نوراهدمحممالسلادبعقيقحت«ءايركزنبسرافنبدمحأنيسحلاوبةغللاسيياقممجعم.٠

.نانبل-توریب

راد«يناهبصألانارهمنبىسومنيقاحسإنبدمحأنبهللادبعنبدمحأميعنوبأةياحصلاةفرعم.۱١١

.يمالسإالاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م٢٠٠۲‹نانبل-توريبءةيملعلابتكلا

دمحمهعجاروهطبض.يناهفصألابغارلابفورعملالضفملانبدمحمنبنيسحلانآرقلابيرغكتادرفلا۔١آ

.م۱۹۹۸-ه۸‹ط‹نانبل-توریب‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللةفرعملاراد‹يناتیعلیلخ

رادراکزلیهسةعجارمةتاحشليلخذاتسألانتملاطبض‹؛نودلخنبنمحرلادبعنودلخنباةمدقم.۲آ

.م۱۹۸۸-ه۸٠٠١‹6ط«نانبل-توريبعيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلا

هللادبعدمحموبأظفاحلامامإلا(يهللالوسرنعةدنسملانسلانمىقتنملا)دوراجلانيالىقتنلا.٤
‹١ط«نانبل-توريب‹نانجلارادوةيفاقثلابتكلاةسسوم‹؛يدورابلارمعهللادبعهيلعقلعتوراجلانب

.م۱۹۸۸-ه۸٨

ةفرعملارادءاحيشنومأمليلخخيشلاقيقحت«يوونلانيدلايبيحمامإلاجاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنلا.٥

.م١٦۱۹۹-ه۷؛۳ط؛نانبل«توریب«

‹١۱ط؛نانبل۔-توريب‹راحبلاراد‹؛يمشاهلارطمنسحيلعءاهفيعضتوتاياورلاحيحصتانتملادقنجهنم١

.م۹

ءيبرعلاباتكلاراد«يريمحلايحّبصألاكلامنبسنأنبكلامهللادبعوبأمامإالاكلاممامإلااطوم.۷١

.يمالسإلاثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض.م۱۹۸۸«نانبل-توريب

ةعابطللركفلاراد؛يراخبلادمحميلعقيقحت«يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمهللادبعويألادتعالانازيم.۸

.عيزوتلاورشنلاو
رماعنبدمحمنبيلع(ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياوردقنوةسارداقيبطتلاوجهنملا)طسقلانازيلا۔۹

رشنلاوةعابطللمزحنباراد«يناكوشلادمحمنبربدمحممامإالارابخألاىقتنمرارسأنمراطوألالين.١ ٍنب1یھىسىمرارسانم

.م١٠٠۲-ه١١١٤۱ط«نانبل-توريب؛عيزوتلاو

ثارتللربكألاعجرملاتاروشنمنمض‹يدْفَصلاهللادبعنبكييأنبليلخنيدلاحالصتايفولاباولا۔آ

.يمالسألا

ه۳۷٤٤١ط«نانبل-توريبءةيملعلابتكلارادتاوحلادبعدمحأاهبهوعدافىتسحلاءامسألاهلو.۳

 

.م٦

 ءتوريب-عيزوتلاورشنللحالفلاةبتكمءرقشألاناميلسرمعروتكدلا(ىربكلاةمايقلا-۲)رخآلامويلا.٤
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سرهفلا

OOOO ةمدقْملا

:ىلاعتهلوقريسضتكتاءارق:لوألالصفلا

Îءاَشَينفكلذَنوُكامْرفْعيَوهبكَرْشُينأرفعيللانإلل

ا:دیهمت

ES.مالسإلانازيميف(يتمأنمرئابكلالهأليتعافشةياور:لوألامسقلا

اكلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنمةياور

TEEهللادبعنبرياجيباحصلاىلإةبوسنمةياور

Oسابعنبايباحصلاىلإةبوسنمةياور

RESءادردلايبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور

RESةملسمأةيباحصلاىلإةبوسنمةياور

NEيرعشألاىسوميبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور

NESSرمعنبايباحصلاىلإةبوسنمةياور

VAسيمعتنبءامسأةيباحصلاىلإةبوسنمةياور

LE(يتمأنمرئابكلالهأليتعافش›اهيفيتلاةياورلالوحلاوقأ

Waداسفلالهأرذع(يتمأنمرئابكلالهأليتعافش)ةياور

VVةرخألايفةاصعلاريصمنيبتةينآرقتايآ

۴هلامعأبذخاؤمناسنإلانأتبثتٌتاياور

:ىلاعتهلوقريسفتيفلاوقأوتاياور:يناثلامسقلا

یمظاکجاتایدلبولاد!ةقرألاووراPs€نييفاَشلاةعاَفْعمهام
ee

  
   
     

  

۸٠e.تورعهلوعاماهنلولذعاهمليفيسفع

WN؟ةفلاخملاموهفمةيجحىدمام

یهريغوةيطعنبااهبجتحايتلاتاياورلا:|

Êكلامنبسنأىلإةبوسنمةياور2

Êرئابكلالهألةعافشلاةركفدييأتيفاهبنيعتسأتاياور:ثلاثلامسقلا+
ک1ت
~
-

هنمهللاكرتيالناويدوءائيشهبهللاابعيالناويد:ةثالثهللادنعنيواودلا›:اهيفيتلاةياورلا
E(هللاهرفغيالناویدوءائیش

۱Eةشئاعنينمؤوملامأىلإةبوسنمةياور

ESMEREEA CC)
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Ê.رتكلامنبسنأيباحصلالإةبوسنمةياور

AOEةعيسرافلاناملسيباحصلاىلإةبوسنمةياور

Êتسةريرهيبأيباحصلاىلإةبوسنمةياور

Êامهيلكوأةداتقوأنسحلاىلإةبوسنمةياور

مهلكهتیبلهآنمةرشعيفهعفشوةنجلاهللاهلخدأهظفحونآرقلاأرقنم:اهيفيتلاةياورلا

E(رانلابجوتسادق

(ايندلايففورعملامهيلإعنصنهمرانلاهلتبجونملةعافشلا):اهيفيتلاةياورلا

.fane(يدبعاولسرألوقيف...رانلاىلإرجيللجرلانإود:اهيفيتلاةياورلا

كيخأديبْذَُف:لجَوَرَعهللالاقفْنَعُتْوفَعدقيِبراي۰لاق»:اهيفيتلاةياورلا

E«ةُاهلَخْذَأَف
EO(مارحنعيهتنيالخأنبايلنِ...›:اهيفءاجيتلاةياورلا
ام‹يلابأالوهلترفغبونذلاةرفغمىلعةردقوذينأملعنم...›:اهيفءاجيتلاةياورلا

Êe(ایشيبكرشي

£٦..(ترفدفناينئاجافءاهبوَُذيمالرفعينأةفَرَعموَيهللاتْوَعَد):اهيفيتلاةياورلا

.EV‹ةَرخآلايفباذَعاَهْيلَعسيلةَموحَرَمةَمأهذهيتمأ):اهيفيتلاةياورلا

نمككاكفاذه:لوقیفءاینارصنوأایدوهيملسملكىلإهللاعفد...›:اهيفيتلاةياورلا

EA(...رانلا

O‹...هللايبنايكرشلاو:لاقفلجرماق«...):اهيفءاجيتلاةياورلا

Oe(رایخابهيفوهفاباقعلمعىلعهدعونمو...):اهيفيتلاةياورلا

Oنازیملايفهديعوهللافالخاةركف

OÊةيهلإالاةئيشملاوةرفغملا:عبارلامسقلا

O0ىلاعتهللامكحيفءاجامكةرفغملابابسأ:لوألارصنعلا

Oيهلإالامكحلااذهلءاملعلانايب

Oةرفغملابابسأباوذخأمالسلامهيلعىلاعتهللاءايبنأ

اتاحلاصلالمعويشخونمآنلةرفغملا:ىلاعتهللامكحيف

Uةرفغملالينلجألتاحلاصلالعفىلإةوعدةيوبنلاةنسلا

Eةرفغملابابسأبذخألاىلإنوعديةيمالسإلاةمألاءاملع:يناثلارصنعلا

Oداوحجلادبعدمحألاوقأنم

Oدمحأنبنابعشنبدمحألاوقأنم

TOيواطهطلالاعلادبعدمحأيلعخيشلالاوقأنم

NESيسلبانلابتاردمحمروتكدلاذاتسألالاوقأنم

NEEيربطلامامإالالاوقأنم
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SEOيبطرقلامامإلالاوقأنم

EEOريثکنبامامإلالاوقأنم

VSروشاعنبالاوقآنم

VOدوعسلايبألاوقأنم

VLيسولألالاوقأنم

VTيسربطلالاوقأنم

AESيوسوربلايقحلاوقأنم

VEيدعسلاخيشلالاوقأنم

VOاهنعزواحتوىلاعتهللااهرفغبونذ:ثلاثلارصتعلا.

VVلوألالصفلاةمتاخ

منهجراننمنيملسملاةاصعجورخبنيلئاقلاةلدأكةيجهنمتاءارق:يناثلالصشلا

ِ.لاعتلوقريسفتيفةءارق:لوألامسقلا

ةنجلاباومتفوهةماعفقوللهألةعافشلاب(دومحللماقاىنعمتبثنتتاياور

AY..راتلانممهجارخإونيملسملاةاصعلةعافشلاب(دومحملاماقمارسفتتاياور

*ًايضْقَمًامْثَحكبَرىلَعَناَكاًهُدراَوالإمكْنمنإ::ىلاعتهلوقريسفتيفةءارق؛يناثلامسقلا

 

AOانجاهيفٌييماظلارَذَنَواوفاَنيذَلايجنمث

,Ane(رانلانمةاصعلاجورخ)بنولئاقلااهركذتاياور:لوألارصنعلا

NYسابعنباىلإةبوسنمتاياور

۸Aسابعنباعمقرزألانبعفانةصقاهيفةياور

NAسابعنباىلإةبوسنمةياور

۸سابعنباىلإةبوسنمةياور2

۸نادعمنبدلاخىلإبوسنميأرا

۸دلاخيباىلإةبوسنمةياور

EEREرابحألابعكىلإبوسنميأر

4يرصبلانسحلاوءةحاورنبهللادبعو«ةرسيميبأىلإبوسنملوق
AEEسدوعسمنباىلإبوسنميأر

o Ne
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seveeosدوعسمنبهللادبعىلإةبوسنمىرخاةياور oso eee ooo oe oes

TYEEدوعسمنبهللادبعلإةبوسنمىرخاةياور

اهللادبعنبرباجىلإةبوسنمةياور

اةماعدنبةداتقىلإبوسنملوق

اهيلوسرلانعاةصفحةياور
EESدورولاىنعع.مسقلاةلحتاهيفركذةياور

..اهنممهجارخإمثرانلايفةاصعلاطوقسوطارصلاىلعروبعلاةركف:يناثلارصنعلا

eتايآلاهذهتاملكيفءاجامكةمايقلامويدهاشمنم:ثلاثلارصنعلا
ESةعركلاتايآلاهذهىفةدراولاتاملكلليوغللاىنعملا

EES(درو›ةملكليوغللاىنعملا

4EESىجلةملكليوغللاىنعملا

ا4ُرذَنَولةملكليوغللاىنعملا
SREبئاصلاجهنملاق بطيامدنع

اهيفءاجيتلاةياورلا:عبارلارصنعلا

sees«نوفرعيينلتروصريغةروصيفلاعتوكرابهللمهيتيف»

eeeeeeeesتةريرهيبأىلإةبوسنملاةياورلا١

اكيردخلاديعسىبأىلإةبوسنملاةياورلا١

۹۸...

‹منهجراننمجارخأالاسيل)ةمايقلامويىمظعلاةعافشلاةياور:سماخارصنعلا

sese(فقوملامويةرارحنملب

؛عفَساهنممهّسمامدعبرانلانمموقجرخي):اهيفيتلاةياورلا:سداسلارصنعلا

RS(نييمنهجلا:ةنحجلالأمهيَمسْيفءةنجلانولخديف

eكلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنمةياور

eeeدوعسمنبهللادبعىلإةبوسنمةياور

seerseeeeeeةبعشنبةريغملاىلإةبوسنمةياور

seesورمعنبهللادبعىباحصلاىلإةبوسنمةياور sese eee

seeseeeهللادبعنبرباجيباحصلاىلإةبوسنمةياور

TRESSر..يروفاهيسيايحصللايوسةيور

هنااَئابالاقأر

e))ةَناَماْمُهَتاَمأَف:ةياورلايفءاجامةشقانم١

امركلانآرقلافلاختيتلاتاياورلامكح

ارئابكلالهأتابوقععاونأ-٢

۱.
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-:ىلاعتهلوقريسفتيفلاوقأوتاياور:ثلاثلامسقلا

ا(7رجحلا)نيملْسُمواكولاوُرَفكَنيذلادوياَمرف

:ىلاعتهلوقریسفتيفلاوقأوتاياور:عبارلامسقلا

اِلْضْرالاَوُتاَواَمَسلاتمامهنيدلاَح*قيمرفَراهيفهَراليفقاوُمَمينام

اَواَمَسلاتّماَداَمهيفَنيدلاحةايفقوُدعُسيذلاًمأَوديريلاَعَفكبَرنِكبَرءا
٦O(Aدوھ»ذوَدرْيَعءاطَعكبرءاشاَمالإضرألاَو

ريسفتدنعيربطلامامإلااهركذيتلاتاياورلا

NOدوهةروسنم۸٠١٠-٦١١تايآلا

لوحنيرسفملانمضعبلاوقأ
Nدوهةروسنم۱٠١٠١-١٦١٠۸تايالا

:ىلاعتهلوقمسفتيفلاوقأوتاياور:سماخلامسقلا

ْمُهْنمَودصتقُممهنمووهسْفَلماظْمُهْنمَفاندايعنماًيفطصانيذَلاباتكلاانْم
7

ماهيوحهولدعتاجبكاللاوهكلذهللذابتارابا
رمم

زااعبذايلاكدنيقو*زيرافعولولوبذنيزرا

اَهيفاسكالَوبصَنهيفسَالهلضَفنمةَماَقلارادالحايذلا*ٌروُكَشرولابر

٥۳A-٢۳رطافرهبوُل
EEرطافةروسنم٢۳-۳۲تايآلاريسفتيفةدراولاتاياورلا

NEEميركلانآرقلايفءاجامك(سفنلاملظ)عاونأ

,eةيهلإالاةوعدلامامأاوفقونيذلاةرفكلانعثدحتتتايايف(سفنلاملظرةفص

,aىلاعتهللادودحيدعتنمنيملسماريذحتقايسيف(سفنلاملظرةفص
ارطافةروسيفىلاعتهللاهركذيذلا(هسفنلملاظرلا

:ىلاعتلوقريسفتيفلاوقأوتاياور:سداسلامسقلا

ْمُهَلكعلوأملظبْمُهَناَعِإاوسيلَواونمنيا3.امللَمَحْنَمباخذَقَوف
كسلانإهللابكرْشُتاليبايهظعَيَوُهَوهباُلناَمْفللاقإولو.نودَنُهُممهوُُْسألا
e

   
   
   

۷ا4ميظَعمللڃ
PAطقف(كرشلارب(ملظلا)ىنعمتلمحيتلاتاياورلا2

۹مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةوبنلاماقمىلإةبوسنملاةياورلا2
Eكقيدصلاركبيبأىلإةبوسنملاةياورلا2-۱

٤سبیکنبيبأىلإةبوسنملاةياورلا81

Eكيسرافلاناملسىلإةبوسنملاةياورلا
Eڭتةفيذحىلإةبوسنملاةياورلاو
E3امكسابعنباىلإةبوسنملاتاياورلا
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Eكدوعسمنباىلإةبوسنملاةياورلا

٤Nيعختنلاميهاربإىلإةبوسنملاةياورلا

١٤ةرسيميبأليبحرشنبورمعىلإبوسنملاريسفتلا

TRيسودسلاةماعدنبةداتقىلإبوسنملاريسفتلا

٤۱آدهاحجبىلإبوسنملاريسفتلا

Eملظلليدسلاىلإبوسنملاريسفتلا

٤ديزنباىلإبوسنملاريسفتلا

:ىلاعتهلوقريسفتيفلاوقأوتاياور:عباسلامسقلا

E(٥ىحضلا»4ْىَضْرَفكبَركيطغُيفْوَسلَول

:ىلاعتهللاباتكنمتايآريسفتيفلاوقأوتاياور:نماثلامسقلا

-:یاعتهلوقریسفتيفلاوقأوتاياور١
NEAe(١١٠نونمٴوولارهنواَنانْذُعنفاهماجراابرل

-:یلاعتهلوقریسفتيفلاوقأوتاياور=٢
۸٤۱.....٤۲ماعنألاَنوُرَفَياوئاكاممُهْنَعلَضَومهساىلَعأوُبَذُكفيكظنالف

:یلاعتهلوقریسفتيفلاوقأوتاياور-۳
۱۹.‹۹1¥نارمعلآ»4راَصنُأنمَييلاظللاَمَوهَردَاَلالخذُتنمكابر

-:ىلاعتهلوقریسفتيفلاوقأوتاياور-٤
اَرقَُمتماساه*اماَرَعناكاَهَاَذَعنإمَنَهَجَباَذَعاَفرضاانبَنولوُقَينيِذَلاَو>
TSS(61-٦ەناقرفلا›$اًماَقُمَو

 

-:یلاعتهلوقریسفتيفلاوقأوتاياور-٥

ا‹١٠یلعالار ىّيحَيالَواًهيفتوالمتل

-:یاعتهلوقریسفتيفلاوقأوتاياور١
.oe)۲۳-۱٢ارباَحنيئياَل*ايامنيغاطْلل*اذاَصَرماكمنهجنإلل

-:ىلاعتهلوقریسفتيفلاوقأوتاياور-
|5.«0تكىتبذملوانىاقيمتواباوكتدادو
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دولخبنولئاقلااهركذةينآرقتايآريسفتكةيجهنمتاءارق:ثلاثلالصفلا
E,

7NOراتلارئابكلاباحصأ

:ىلاعتهلوقريسفتيفلاوقأوتاياورءلوألامسقلا
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ِقوقلسلامايماهَيذلاموُياَمُكالنوويدوكان
ىلإهروفلسامُهلَفيهاهبرنمةظعومُةءاجمقابلامَرَحَوعيباهللالحأوابرلالمع۱

Yo)ةرقبلانوُدلاحاَهيفمهراَلاباحكلوداَعْنَموهللا

EREAaا

۹۳۲ERR(N-١۱۳نارمعلآَنوُمَحْ

-:ىلاعتهلوقريسفتيفةءارق:يناثلامسقلا

اباَذَعهَدعوهعهيَهللبضعاهيفًادلاحخمتَهَجوارحمامملفينمو
4ً۸اميظُع

۴نيملسملانمرئابكلاباحصأريغلمنهجيفدولخلاصيصختةيضق

۴«هازاجنإمنهجهوازجف»):لئاقلالوقةشقانم:لوألارصنعلا

منهجهوازجفءهلتقالحتسمادمعتمانموملتقينمو»:لئاقلالوقةشقانميناثلارصنعلا

O(اهیفادلاخ

RCSةبابضنبسيقمةصق

لتقمثهرمأوهعئارشملعومالسإلايفلجرلالخداذإ»:لئاقلالوقةشقانم:ثلاثلارصنعلا
ا«هلةبوتالفادمعتمانموم

اكةزمحلتاقيشحومالسإةصقاهيفيتلاةياورلا
-:ىاعتهلوقريسفتيفلاوقأوتاياور:ثلاثلامسقلا

€نهمباَذَعُهَلَواهيفًادلاحاراتُهلخْذُيهَدوُدحَدَعَيَوُهلوُسرَوهللاصغنَمَول

۱۷...ادنأاهيفنيدلاحمنهجراهلَنِإعُهَلوُسَرَوهلاصينموهتالاسروهلامغالبالإإطو

essesةغللابتكيفءاجامكدولخلاىنعم eee eee oerese٢۷\

-:ىلاعتهلوقريسفتيفلاوقأوتاياور:عبارلامسقلا

نَمَوَونوُدلاحاَهيفمهرالباَحْصَأَكَلوااقىيلطخهبطاحسةَبسكنملب
ىلإاونكرتالوَونولَمْعَتمُکامالإنوَرُجلَهراليفمهُموجوبكفةّيسلاباج
ىلَعةَيوَلاامِإطو.€ورتلمتلومهللانوُدنمكلامورالكسماوُملظنيل

اميلُعهللاناكومِهيَعهللابوُتيكلوابيرقنمنوويمنةلاهجَيهوُسلانولَمْعَينيذللهللا

فاتِيِلاقتواُمَدحاَرَصُحاَىتحتاسلانومييذليواتسيل*امي
ارجتاسلااربسكنيذلاو,€ادعهانداكلزر

 

۴ودلاهرعصا/
|تایا ۷6تر
ةي VOامسابعنااياحصلالوسرر

فبةريرهيبآلإةبوسنمةياور
aTننانام2

RRMAIEAMPERMAe
E ن aX 4 7و 7

x
E

Jı
EE



۲ نر 1UaeUiaCUUUUuCu

۷دهاحجبىلإبوسنملاريسفتلا

٦لبئاسلانبءاطعىلإبوسنملاريسفتلا

RAAةمركعىلإبوسنملاريسفتلا

NNWيعخنلاميهاربإىلإبوسنملاريسفتل

۷۷لئاويبأىلإبوسنملاريسفتلا

NAيرصبلانسحلاوكاحضلاىلإبوسنملاريسفتلا
NVبعكنبدمحمىلإبوسنملاريسفتلا

NVةداتقىلإبوسنملاريسفتلا

NAAديزنباىلإبوسنملاريسفتلا
RNAدسنأنبعيبرلاىلإبوسنملاريسفتلا
VVe(ملظلا›ةملكو(ةئيسلا)ةملكريسفتيفمالسإلاءاملعلاوقأنم

NVAيربطلامامإلالاوقأنم
NVAروشاعنبالاوقأنم

NVةيطعنبالاوقأ

۷يدعسلاخيشلالاوقأنم

N۷ريثكنبامامإالالاوقأنم
NVيناكوشلالاوقأنم

NVىبطرقلالاوقأ

VAدوعسلاىبألاوقأنم

۸يروباسينلاىمقلالاوقا

VAنزاخلالاوقانم

NAيرابيزلاديعسرماعلاوقأ

Aيسولألالاوقأنم٠
Aقيبطتلاوةوعدلانيبيربطلامامإلالاوقأ.

اهنَعمهامو*نياعَاَهَّلسَب*ميحبيَِراَجَو٭ميعنيفرانإ
ايمسفنسفنكلمالموينياموياكاَرْذأاَممث*نيذلامَاكَذَاامو*ٌنيئاَع

 

A(۱۹-۱۳راطفتإلا)هللذمورمو

NAةغللابتكيفءاجامبسحراجا:ةملكىنعم

LESSثلاثلالصفلاةمتاخ
NATثحبلاةمتاخ

NAA شماوهلا

RES عجارملا
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هةقرعملجلبوؤدلايعسلايهناستالا

قئالخلالاوحأاهيلعنوكتيتلاةقيقحلا همايقلامويقت
قئالخلااهيلإلوؤتثادحأنمرشحلامويبقعيامو
ةحيحصلاةفرعلاىلإناستإالالصيسو.ءاعمج
هثحب2ةبئاصلاجهاتملاوىلثلاقرطلاعبتااذإ
ةليفكنيملسملادنعينيقيلاملعلارداصمف؛هتاساردو
هبلمعلاوهتفرعمهدابعنمىلاعتهللادارأامنایبب

۔ايتدلاملاع2مهوهلجألو
-يورخألاريصملاقئاقحنعةيلجلاةفرعملاف

-قلخللةيوامسلاتالاسرلازئاكردحأوهيذلا

نملبقيالف؛فلکملکىلعضرفويعرشبلطم
سانلاةايحرطأىدعتتالىدملاةقيضةرظنناسناللا
كولسىلعنميهتالةقفرعملبقتالو‹ڭكيويتدلا

اذهل.ةايحلاهذه2مهفئاظولمهتادأتقودارفألا

وهفهبالإبجاولامتيالام):ةدعاقللالاثتما-بجو
تاججؤلالكرشبلاتانايك2ثعبتتنأ-(بجاو
؛ةفرعمو‹ليصأتلجأةيحلالوقعللةزمحملاوةريثملا

ريصموةرخآلالاوحأةسارددنعجهاتملاقيبطتو

ادحاولوقهنأالوريطخدجرمألانأللءاهيفسالا

وهقحلابديعسلاف.راكفأللاوءارآلاددعتهيفلبقي

كراتلاامأوءةحيحصلامولعلاجهاتلقيطملاوفراعلا

ةقيقحلابلهجلاهظحنإفءارآللعبتلاوتباثلاملعلل
.ىلاعتهّللااهدارأيتلا

باتكلاةمدقمنم


