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يدئاتعلاةيضابإلاثارتنم
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمتآآآآاااااااااااااااا

ميحرلانمحرلاهللامسب

ريدصت

رصع)لوخدلهنمدبالطرش.ثارتلاصوصنل؛يعوضوملالوانتلانإ

طبض)طورشبهيفثحابلامزتلي؛يملعلاثحبلاةريسميف(ديدج

؛عجارملاورداصملانمديفملابهريوستو؛هقيقحتجهنمماكحأو(صنلا
تاعامجلاروهظءاروتناكيتلا؛.ةيسايسلاوةيعامتجالافورظلاو

امنإ؛ةيمالسإلاةرئادلاىلعرصتقتالةيعيبطةرهاظهذهّدعُت؛قرفلاو

انعديعببسيلوءاوسلاىلعةيعضولاوةدحوملاتانايدلايفاهريغ

!(يتمأقرتفتس)ثيدح

ديفحلاو)داجلاثحابلاةمهميفتدجو؛هريغوببسلااذبل

نمًاصوصن.ئراقللمدقيوهو؛يسيولانيسحنيسايروتكددلا(رباغملا
اليذلاقيقحتلااذهبالغم(يرّفصلا-يضابإلا-يجراخلا)ثارتلا

لماوعنمةأربملاةقيقحلاريغاذهدياحملاهجهنمءارونمدصقي

لجس(ةيثارت)لامعألًالمكمهلمعءاجف؛بصعتلايعاودوأ,زايحنالا

؛جارخإوقيقحتنعةيمهألقتالةيعونةفاضإ؛ءارقلاىلإاهجارخإ
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تتيرزئكاقعلاةيضايإلاثارتنم

نأريغنم.اهنمةيمالسإلاءاميسالو.نايدألانمةقرفيألصنيأ
.صوصنلاكلتنومضملةيديقعلاعفاودلاب؛ثحابلارثأتي

نيدايمنمبصخناديم؛اهرهوجيفيه(مالكلاملع)ثحابمنإ

تازجنمو(مالكلاملع)عوقونممغرلاىلع(يفسلفلالمعلا)
قلعتيببسل!قحاللاىفسلفلالمعلل؛لخدمك.اهفالتخاىلع.نيملكتملا

ماكحأنعًاديعب!ةعامجوةقرفلكداليمتقفاريتلافورظلابلصب

مهعضيل؛يديقعلافقوملامهذخأيامةداعنيذلا.نيفلاخملاوأ؛موصخلا

ةديحولاةقيقحلااهّدِعُي(ةيتاذلا ةيمالكلاةقيقحلا)نععافدلا(ةناخىف)

تالكشملاةيؤريفنيرخآلاقحًايسانتم!تانكمملاملاعيفةنكمملا

ىنعمبال(ةمحرىتمأفالتخا)ةدعاقاهيلعقبطنتىتلا(ةيفالخلا)ةيمالكلا

مكل)ةدعاقىلعدقتعملاةيرحقالطإينعيامرادقمبرحانتلاومداصتلا

لقنىلعصرحييذلاخرؤملانأش؛اهيفثحابلانأش؛(ينيديلومكنيد

.زايحناالوفيرحتريغنم؛يهامكةيورملاةقيقحلا
؛ثارتلاصوصنبنييميداكألانيثحابلانمديدجلاليجلالغشنا,ىتمف

هلاعوضومدعي؛نراملا«يعوضوملأيملعلإجهنملاقفوىلع

يأرلاويأرلاثحابلااهيفمرتحي؛ةيلدج؛ةيفالخاياضق.ةيمالكلا

اهيفرصتقتيتلا(ايجولويوبألا)دويقنميملعلاثحبلاررحتءرخآلا

ةقيقحلا)ةبسنبفرتعيعيمجللًايفرعمًاقحنوكتل!تاذلاىلعةقيقحلا

ةلكشملإحبصت:ىلاملابو؛3اهتجالإلمتحتاياضناهدعي(ةيمالكلا
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسا

ةقرفوةعامجلكفالتخاب.ةفلتخماياوزنمهيلإرظنيًاعوضومةيمالكلا
الوأةيعورشمىلعمكحلا.لضافلائراقللًاكرات!ايأراهيفىرتامكو

مهاياضقيفمالكلاءاملعاهحرطييتلاتامدقملاوأةلدألاةيعورشم

نآرقلااهاوتحا(ةيلقن)ةماعدعاوقنمقلطنيعيمجلامادام.ةيفالخلا

.ةفيرشلاةيوبنلاةنسلاو(سدقملاباتكلا)ميركلا

يبرعلاريونتللأديدجارصع؛ءانتاعماججولوتامدقميهكلت

زخألاَىملعلاثحبلازكارموتاعماجلاىلعرذعتي6هريغنم6ىمالسإلا

ةيبرعلاانتاعمتجملىعامتجالاويراضحلاىملعلاممدّعتلاةريسممامزب

يأرلاةيرحبعيمجللفرتعيدغوحنةيناسنإلاةريسمنمض.ةيمالسإلا

.هنمًاصاصتقارخآللءاصقإوأريفكتوأ؛يركفباهرإريغنمدقتعملاو
نمدعاصلاليجلانمهريغوَيسيولاروتكرلاهلواحمل6تررسهيلع

تالكشملانولوانتيمهو؛ةيمالسإلاةيبرعلاتاعماجلاديعصىلعنيثحابلا

ةيرحنيرخاللنيكراتيراضح.ىعامتج٠يخيراتقفايسيفةيمالكل١

ىهوهنديفعو؛هنعانقو؛هتفامثبسحلك6هريغوصنلااذهعملماعتلا

يقارعلااميسالويقرشملابابشلاتامامتهانعةبئاغتيقبةلأسم

ةريسمعستتسلهفاهبدتعي تاءانثتساعم-ةمرصنملادوقعلالاوط

.قفوملاهللاو؛هلمأتاماذه!ىملعلاثحبلاىفةيرحلا

يرباجلانيسحىلع.د.أ

١٠٠د7٠١ىفقتشمد

7



اايرئاقعلاةيضابإلاثارتنم
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمااا

ميحرلانمحرلاهللاعسب

ةمدقملا

نمءيضشيمالسإلااثارتيفنوكينأزازتعالايعاودنمنإ

لماعوهامردقبمالسإلاىلعًالابورمألااذهسيلويركفلافالتخالا

وهراكفألايفلباقتلاورظانتلاّنإثيح.ركفلااذهةمويدوءاإىفمهم

دقهنأىعدينأبهذموأههاجايألنكميالذإىحصرمأوىعيبطعضو

ىتحولبلامعألالاجمىفبرلادارملثمتىتلاوةقلطملاةقيقحلاىلإلصو

.قحلاىلإتلصوتاهنأىعدتبهذموأةقرفلكف؛داقتعالالاجمىف

ىءارتةقرفلكنإوأ.كلتوأةقرفلاهذهىرتاميفهلكقحلالهنكلو

هللاملعىفهلكقحلانإ.هلكقحلاوهاذهنأتنظفقحلانمًابناجاهل

.ئطخنوبيصنفرشبلاىنبنحنامأ.ةرذلاقثمهملعنعبزعياليذلا

.انفلاخنمعملالضلاولطابلانأوانبناجيفقحلالكنأيعدناننأريغ

:رعاشلالوقيامكقرفلاهذهنأىرأانأو

لاببمهلدمتالىليلو ىليلبالصويعديلكو
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ااايرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

يركفلاباهرإلانمًاعونيمالسإلاركفلايخرؤمضعبسرامدقل

قحلاوقحلاعمرودتيتلا؛ةيجانلاةقرفلايهاهيلإاومتنايتلامهقرفنماولعجف

تافارحناوليطابأاهنأىلعمهموصخءارآعيمجتلقنوءاهعمرودي
لباقملابو.نيخرؤملاكئلوأقرفدنعةنوهرمةينيدلاةقيقحلانأكو.تاءارتفاو

:لوألالاثملاف.فاصنإوةنامألكبهقرفويمالسإلاركفللخرأنمكانهنإف

يرعشالامامإلاهلثيي:يناثلالاثملاوقرفلانيبقرفلاهباتكيفيدادغبلاهلثي

مامإوهريخألانأعم؛نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقمهباتكيف

لكنمهلوقديرأيذلاو.يرعشألابهذملاعابتأدحأوهيناثلاو؛ةرعاشألا

نوكتدقفةقيقحلاىلإلوصوللةليسولاوهلقنلايففاصنإلانأهتصالخكلذ

دقف.فالخلالئاسمفالتخابًاعيمجقرفلادنعرهظتاهنكلةدحاوةقيقحلا

مدقةلأسميفاقحمنوكيالدقوهللاةيؤرةلأسميفاقحميرعشألانوكي

ةفالخيلوتةلأسميفاقحميجراخلانوكيدقو.المهقلخوأنآرقلا

يفيمامألاحلفيدقو؛هلنيفلاخملانيملسملاريفكتةلأسمقفخيدقو؛نيملسملا

النمنأةلأسميفقفخيدقو«نيرمأنيبرمألبضيوفتالوريجالةلأسم
ىرينممهنمفكلذيفءارآلافالتخاىلعنيدلانمجرخيةمامإلابنمؤي

اقحميلزتعملانوكيدقو.ةلملانمهجورخىرينمهنموبهذملانمهجورخ
اذكهو.صنلاىلعلقعلاميدقتةلأسميفقفخيدقو«ناسنإلاةيرحةلأسميف

باهرإلااهقحيفسروميتلاةيمالسإلاقرفلانمو؛هتقيرطبقحلاىريلكلاف

قفومهرظنتاهجونايبومهراكفألقنىلإدحأهجوتيملفةيضابإلايركفلا
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسا

نيثدحملاضعبدوهجتءاجاذكهو.ةقيقحلانعًاثحبهوراتخايذلامهجهنم

دوهجلاكلتنمءزجالإةلاسرلاهذهراهظإاموةقرفلاهذهنعفيحلاعفرل

يفمكحلاةيلمعليهستلرخآلايأرلاويأرلالقنيفانقفودقنوكتنأنيلمآ
.دصقلاءارونمهللاوهيغتبنيذلاقحلاعضوم

مهتفسلفومهقرفوجراوخلانعةساردبةلاسرلاهذهلتمدقدقل

حبصيومهنعزيمتيلقرفلاهذهنيبنميضابإلابهذملاروهظةيفيكو
نمريفكتمدعبىرخألاةيمالسإلاقرفلانمابرقمهرثكأوًالادتعارثكأ

تمدقمث.يلخادلارخآلاةرواحميفلقعلالامعإونيملسملانممهفلاخ

يتلالودلاومهدوجوقطانمومهروهظفورظيفايفارغجوًايخيراتًاحسم
هذههيفتلقنيذلاباتكلاوةلاسرلاةساردبتمقاهدعبو.اهوماقأ

دعبةرعاشألادودراهيفتدرويتلاصوصنلاطبضىلعًاصيرحةلاسرلا

يتلاعجارملاورداصملايفاتبثتعضًواريخأواهيلعةيضابإلادودرضرع

ةصلاخانلامعألمجينأريدقلايلعلاهللاًالئاسقيقحتلايفاهتدمتعا

.ريصنلامعنوىلوملامعنهنإميركلاههجول

يسيولانيسحنيسايروتكدلا
مر/قشمد
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمجك

حالطصالاوةقللاىفجراوُحلا

زرب؛اجورخ جرخ])طيسولامجعملايفءاججورخلانمةغلجراوخلا

نم..وهركاظنوهسنجقرافنمجراحلاومملصفناوهلاحوإهرمنم

ةيمالسإلاقرفلانمةقرفجراوخلاو...كلذيفلصأهلسيلوداس

ءافلخلاىلعجرخنمىلعقلطيو.هيأراوفلاخويلعمامإلاىلعاوجرخ
.'!(مهوحنو

؛ةينيدةقرفويسايسبزحلمساجراوخلانأىريفروظنمنباامأ

وأنيدلانعوأسانلانعمهجورخل(جراوخ)اومسمهّنأةقرفلاباتك

نإفحالطصالايفامأ."!(ههجوهللامركىلعنعوأقحلانع

٠١ج(تاد)ط؛قشمد«يرونلاةبتكم«طيسولامجعملانيفلؤمةعومجم(١)

.٠77--777١ص

َحج«سورعلاجات«يديبزلاًاضيأ؛١0صحج؛برعلاناسل«روظنمنبا()

دبعنيدلايحدمحم:قيقحت«نييمالسإلاتالاقم,يرعشألاكلذكو؛77ص

.١٠صءديمحلا
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ايرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

مامإلانعجرخنملكىلعقلطييجراخمساّنأ)ىرييناتسرهشلا

ىلعةباحصلامايأيفجورخلاناكءاوس؛هيلعةعامجلاتقفتايذلاقحلا

لكىفةمكألاوناسحإبنيعباتلاىلعمهدعبناكوأ؛نيدشارلاةمكألا

نمجراوخلاظفلنا):ةيمستلاهذهيفنوريفجراوخلاامأ""ل(نامز

هللاليبسيفرجاهينمو]ىلاعتهلوقبنيدهشتسم؛هللاليبسيفجورخلا

هللاىلإارجاهمهتيبنمجرخينموةعسواريثكامغارمضرألايفدجي
اروفغهللاناكوهللاىلعهرجأعقودقفتوملاهكرديمثهلوسرو

08"(.00اميخر

دنعنيفصبرحيفميكحتلاةثداحبطبترمهنإف.جراوخلالصأامأ

:لوقتثيحيواملقريهسىرتامكنيثدحموىمادقنمنيخرؤملارثكأ

ليقهنألةعقوملاكلتيفيلعىلعاوجرخنيذلامهمهدنعجراوخلاف)

اوناكو.!(هلجأنمداهشتسالاوداهجلاهشيجووهأدبرمأيفميكحتلا.

لبرشبلاىلإلكوينأحصياليبنلاةفالخعوضوميفلصفلانأ)نوري
يا .*)(ءامدلاكفسوحافكلاوبرحلاىلإهيفماكتحالايغبني

.٠٠٠١ص3١«لحنلاوللملا؛يناتسرهشلا١,

.١١٠ةيآلا«ءاسنلاةروس(7)

.48ص«ةيمالسإلادئاقعلاوقرفلايفتاسارد«ديمحلادبعنافرع(3)

.؟ص«جراوخلابدأ«يواملقريهس(4)
نداقلادبعيلعوفسويدمحم:ةمجرت«مالسإلاٍِقةعيرشلاوةديقعلا(رهيستدلوج(5)

.8٠ص«9٠١١«ةرهاقلالإُط
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمااا

؛ةصلاخةيمالسإةتبنتاذةقرف)مهنأبجراوخلانزوهلففرعيو
تلكأدق+رهسحالطأو0دابعءاضنأوىوقتلاييديدشاموقاوناكو

امببسبةرفعملاهابجلايوذباوبقلىتحدوجسلاةرثكنممههابجضرألا

نومسيىرخأءامسأجراوخللو.'"!(دوجسلارثأنممههوجويفنيبتي
ةفوكلارهاظبةيرقيهو)ءارورحةيرقىلإةبسن(ةيرورحلا)اهنماهب

."!(نيفصةكرعميفيلعمامإلاشيجنممهجورخدعباهيفاوعمتجا
ةيمستلاذهببسيربطلأفصيو(ةمكحملاب)اضيأنومسيو

شيجنيبحلصلادقعيفحجنامدنعسيقنبثعشألانأكلذ):لوقيف

مهيلعضرعيوسانلاىلعحلصلاباتكأرقيأدبةيواعمشيجويلع

نبةورعلاقفمهيلعهأرقفةيدأنبةورعةفئاطىلعهبرمىتحهنوؤرقيف

نحنكلذلهللانيدلانسفنأانيرش:مهلوقنمٍراشعمجيهو)(ةارشلا)

نينمؤملانمىرتشاهللانإ|ىلاعتهلوقنماهودمتساةيمستيهوةارش

نمسانلانمو]ىلاعتهلوقنمو؛""[ةنجلامهلنأبمهلاومأومهسفنأ
:(!(ةقراملاباضيأنومسيو"!|هللاةاضرمِءاغتباهسفنيرشي

جراوخلا«مالسإلاردصيفةينيدلاوةيسايسلاةضراعملابازحألا«نزوهلفسويلوي(١)
.-؟ص«(ت.د)ةيرصملاةضهنلاةبتكميودبنمحرلادبعةمجرتةعيشلاو

«ءارورحةدام«نادلبلامجعم؛«يومحلاتوقاي()

.88١ص1٠ج«ةيبدألاةعبطلا؛كولملاولسرلاخيرات«؛يربطلا(©)
.١١١ةيأآلا؛ةبوتلاةروس(4)

.١١7ةيآلا؛ةرقبلاةروس(5)

7ص؛ةيمالسإلادئاقعلانمقرفلاٍِقتاسارد«ديمحلادبعنافرع.د)
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ايزكاقعلاةيضايإلاثارتنم

جراوخلاقرف

دهشدقو؛قرزألانبعفانىلإنوبوسنملامهو)ةقرازألاامأ.ةيضابإلاو

."!ةرصبلاىلإداعنممناكو؛ريبزلانباعمةمركملاةكمنععافدلاعفان

اهرمأًادتباوكيرشتلاةلأسملحتتايذلاوهقرزألانبعفانو

.مهتلماعمماكحأونيكرشملابقلعتيامونيفلاخملارادنمةرجبلابجوأو

."اهنعةيخيراتلارداصملاتركذامك

:ةيدجنلاوأتادجنلاامأ

لتقمدعبةماميلابراثيذلاىفنحلارماعنبةدجنىلإنوبوسنملامهف

نبااهيفرصوحيتلاةنسلايفهباحصأبةدجنجحو؛يلعنبنيسحلا

.ااهنعبذلايفةدجنكراشةكمىلعنييومألاشيجمجهاملف,ريبزلا

:قيقحت؛فارشألاباسنأ(م897/ه1749ت)رباجنباىجينبدمحأ«يرذالبلا(١)

؛جم411٠/ها1417ط؛توريب؛ركفلاراد؛يلكرزضاير«راكزليهس

.798797 ص

.77ص99جةسفنردصملا()

دمحم:قيقحت«بدألاوةغللايفلماكلا(مه48/ه1785ت)ديزينبدمحم«دربملا(©)
؛جيلححت/ه١ا14031ط؛توريب؛ةلاسرلاةسسؤمنيلادلادمحأ

ممألاخيرات(م177/ه١٠11ت)ريرجنبدمحم«يربطلا:اضيأو.7١١ص

.3صتاجيلححح/ها408ط؛تورب؛ةيملعلابتكلاراد؛كولملاو
7!صجح«باسنألا«يرذالبلا)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمكا

.هيلعبترتاموكيرشتلابمكحلايفعفانعباتةدجننأرداصملاركذتو

."!ةنامألالالحتساولافطألالتقولاتقلانعدوعقلارذععطقادعامو

سفنيهبرغملابترشتنايتلاجراوخلاقرفو):يديوهروتكدلالوقي

اهلقأنكل.اهلًادادتماتناكوأقارعلابترشتنايتلاجراوخلاقرف

نيذلايفنحلاقرزألانبعفانباحصأةقرازألاةقرفتناكبرغملابًاراشتنا

نورينيذلاو'"!(جراوخلاةقرفلفرطتملايراسيلاحانجلانولثمياوناك

ينعيضارعتسالاومهريفكتونيملسملارئاسنمةءاربلا)يوالسلابسحب
يأهنألةنامألالالحتساولافطألالتقودحالاحنعلاؤسريغنملتقلا

ارشتنتنأامهلردقناتقرفجراوخلانمو!"!(ارافكمهاريقرزألانبعفان

امههنادلبوهميلاقأيفحضاورثأامهلنوكيوبرغملايفعساولكشب

ءافلخَّنإ)يديوهروتكدلالوقيامكةيومألاةفالخلاوةالولادضةروثب
اوذخاومهتلوديفةايحلابلاطمتثدمعتومهكلمعستانأدعبةيمأينب

نمبئارضلاةيابجىفاوغلابومهكلمءابعأومهتاقفنةهجاوملةيزجلاو

دبعنبدمحمنبدمحأ«هبردبعنبا:اضيأو.١؟١١--١١7١ص؛3ج«لماكلاءدربملا(١)

.الصتجم6٠+6؟ط«توريب«لالهلاةبتكمراد«ديرفلادقعلا؛يطرقلاهبر

.١7ص«ةيقيرفإلاةراقلايفمالسإلاةفسلفخيرات؛يديوهىجي.د()

ًالقنىصقألابرغملالودرابخألراصقتسالا؛يرصانملادلاخنبدمحايوالسلا(©)
.١ص«قباسلاردصملانع
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ايزئاقعلاةيضايإلاثارتنم

."!(مالسإلابدهعيثيدحاوناكمهنألبئارضللًاديدجًاردصم

يخيراتديدحتكلانهسيلفبرغملاوةيقيرفأيفمهروهظتقونعامأ

ةيبرغموةيقرشماهفالتخاىلعرداصملاو)يباشلايلعروتكدلالوقيامك

الإ."!(برغملاوةيقيرفأضرأيفجراوخلاروهظلتقوديدحتبانفعستال

ثيحرادمةلودنمهمالكضرعمىفبيطخلانبالةراشإكلانهنأ

يندملاهللادبعنبيربربلاةمركعنعاهسسؤمدجدعسذخاو):لوقي
نبهللادبعهارتشا؛ةيقيرفاربربنم)اذهةمركعو"!(ه٠١٠-؟0

."!(يزاغملاوريسفتلابسانلاملعأحبصأفهالومنعذخاللغرفتوسابع

ىفناكفبرغملاوةيقيرفادالبىفةيجراخلاراكفألاراشتناقيرطامأ

نمودعسنبةملسويربربلاةمركعهلثميملعكلسم)لوألانيكلسم

سيقنبرابجلادبعو"ه7ت"ىبيجتلادوعسمنبهللادبعامهدعب

:١١ص؛ةيقيرفإلاةراقلاٍِقمالسإلاةفسلفخيرات؛يديوهىحي.د١ا

ةمالسوبرادلوألاةعبطلا؛«ةفسلفلاومالكلاملعيفثحابم«يباشلايلعروتكدلا(7)

.١١٠ص9/7سنوت«عيزوتلاورشنلاوةعابطلل

يدابعلاراتخمدمحأ.دقيلعتو:قيقحت«طيسولارصعلايفيبرعلابرغملا؛بيطخلانبا(7)

.7/8١ص«ءاضيبلارادلايبرعلاباتكلارادةعبط؛نانكلاميهاربإدمحمذاتسألاو

؛ةيرصملاةضهنلاةبتكمسنؤمنيسحروتكدلا:قيقحت«سوفنلاضاير«يكلاملا(4)
.7١ص١٠ج+١؟7٠٠ط
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسدد

:ىناثلاو'"ل(ه١١ةنسسلبارطىفةيضابإلاةمامإىلوتيذلايرماعلا

نألبقودونجلاوربربلانيبنوثبنياوناكةاعدهلثميرسيئاعدكلسم)

ضرأزهتةيجراخلاربربلاتاروثتناكه١١ةنسراردمىنبةلودرهظت

ريغيفمهتلوداونوكينأدعبنمكئلوألحاتأاممًازهبرغملاوةيقيرفا
ةروثلوأنإ)رداصملاريشتوامك."!(ركذتةبوعصاودجينأنودوءانع

ةريسمةروثىوها؟١ةنسانماقبرغملاضرأبربربللةيجراخ

نمبرغملاتمعىرخأةيجراختاروغلاقلطنمتراصيتلايرغدملا

."!(هاصقأىلإهاندأ

نممهئارأيفافرطتلقاألارفصالانبدايزعابتامهو)؛ةيرفصلاو

:ِِوِ+)مدسا
بهذينممهنموةريبكلابكترمكرشب)نولوقيالمهو٠«80((ةقرازالا

هباهامسامزواجتيالهنأفنيعمدحبنآرقلااهركذيتلابونذلاىلإ

لالبوبأمهنموممىضاملاهدحيبىتحارفاكربعيالةريبكلأبكترملب

.66ص«ةفسلفلاومالكلاملعثحابم«يباشلايلع(١)

.١9١٠ص«هسفنردصملا()

نداصةبتكميزودةرشنبرغملارابخأيفبرغملانايبلايشكارملايراذعنبا()

ةيمالسإلالودلاخيرات«نودلخنبااضيأو؛*؟ص1١ج019490«توريب

.7١١٠١ص١هن١٠رئازجلانالسودةيانع«برغملاب

ءاج.للحنلاوللملا؛يناتسرهشلا١5ص(١ج«نييمالسإلاتالاقم«يرعشألا0

.؟١9ص«7ج«فقاوملا«يجيإلا77٠/ص
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ليززئاتعلاةيضابإلاثارتنم

جراوخلاتاكرحمهأامأو؟"!(ناطحنبنارمعهدعبىلوتمثسادرم

مهأتناكةيسابعلاةلودلامايأيفو)لوقيفيديوهروتكدلااهصخليف
برغملايفةسانكمةيصانبتماقيتلاةروثلايهةيرفصلاجراوخللةروث

نموبرعلايلاومنمدوسألاديزييبأنبىسيعةدايقتحتىصقألا
اوطتخاوراردمينبنمةيرفصلاهلوحعمجمدقو؛ةيرفصلاجراوخلاسوؤر

ةالونممهسفنألاهوعطتقاوه١ةنسةساملجسةنيدممهسفنأل

ىلعهدعباوعمتجاوهيلعاومقنو؛ةسانكمةيرفصمهيلإمضناو,ناوريقلا

."!(يرفصلايسانكملالاوساونبوكمسنبمساقلايبامهريبك

نوكينأيفقفوتملاهنإفجراوخلانمةقرفلاهذهءارآنعامأ

تاقطرمالإدجنالكلذلتاروثلاوبورحلاباهلاغشناليفسلفرثأاهل

رأذعنبالوقيةوبنلااهيفىعدأئبنتملافيرطنبحلاصنم

نبنوعمشدلونمفيرطناكهريغو(ناطقلانبالاق)يشكارملا

ناوريقلاةنيدمىلإتعجرةيرفصلاتناكو.مالسلاهيلعقاحسا

بسنتهيلإوركسعلااذهداوقةلمجنماذهفيرطناكو...اهبهنل

لتقنملتقواوقرفتوناوريقلالهأبهللامهمزهاملف.فيرطةريزج
ضعبدالبتناكوءانسسأتىلإفيرطراسمهعمجتتشتو؛مهنم

ركفلاراد؛مالسإلاٍِقيفسلفلاركفلاخيراتٍِقتارضاحم؛لضافلايلعدواد.د(١)

.ههص(ت.د)«نامع«عيزوتلاورشنلل

.25ص«ةيقيرفألاةراقلايفمالسفاةفسلفخيرات؛يديوهىحي.د()
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمااا

هسفنىلإاعدومهيفماقف؛مهلهجةدشىلإرظنفءربربلالئابق

؛ةدمدعبتاموعرشاممهلعرشف.مهسفنأىلعهومدقوهوعيابف

ىلعمهنيبماقأفًاحلاصهنباربربلامدقفةعبرأدلولانمفلخو

برحهيبأعمرضحدقناكو....فيرطهوبأهعرشيذلاعرشلا

سأراناكنيذللانييرفصلاتولاطنبرورغموريقحلاةرسيم
مهللاقوهنوؤرقياوناكيذلامهنآرقهيلعلزناهناىعداف.ةيرفصلا

ىلإحلاصدهعو.زيزعلاهباتكيفهللاهركذيذلانينمؤملاحلاصهنا

رهظيالأهرمأوهنيديفههقفوهعئارشهملعوهتنايدبسايإهنبا

هرمأو.هفلاخنمذئنيحلتقيفهربخرشتنيوهرمأرهظيىتحةنايدلا

هنادعووقرشملاىلإحلاصجرخو.سلدنألابنينمؤملاريمأةالاومب

يفنوكييذلايدهملاهنامعزومهكولمنمعباسلاةلوديفعجري
هلاجرنمنوكيمالسلاهيلعىسيعناو؛لاجدلالاتقلنامزلارخآ

هيلعىسومىلإهبسنًامالككلذيفركذو٠٠٠هفلخيلصيهناو
ه١ماعهتوعدادبوه١٠٠ماعدلودقٌحلاصناكو٠٠٠مالسلا

هدعبنمواماعنيسمخسايلاهنباقرشملاىلإهجورخدعبيلوو

نبداعمنبريفعوبأهدعبنموةنسنيعبرأمكحوسايلانبسنوي

!"(ريفعيبأنبهللادبعهدعبنموفيرطنبحلاصنبعسيلا

.١ص١٠ج«برغملانايبلايشكارملاىراذعنبا(١)
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ديزلئئاقتعلاةيسئابإلاثارتنم

ىلإتمتالةديدجةيربربةنايداهنأكوةنايدلاهذهيركبلامدقيو

ٍ."!ةيربرباهيفظافلألاىتحةلصبمالسإلا

دمحموباعفصلاوه)يرتفملاميماحةرامغةنايدتاقطربلاهذهنمو

يرتفملاببقلملالاورزونبلاوقجونبورمعنبزيرحنبهللانمنيميماح
يتلا(ةسكجم)اهللاقيىصقألابرغملالامشبدلبيفهتنايدسسأدقو

."أ(”ناوطيت"ةنيدمةبرقمىلع؛هيلإبوسنملاميماحلبجاهبمقي

لعجو.هتوبنباورقاريثكرشبةباجإ):ةنايدلاهذهيركبلاحرشيو

ىلعنودجسيو؛اهبورغدنعوسمشلاعولطدنعنيتالصةالصلامهل
."(.....مهناسلبانآرقمهلعضوو.مهفكانوطب

نأوقبسدقفيبرعلابرغملايفيرفصلابهذملاراشتنانعامأ

برغملادالبيفحوضوباترهظىربكلاجراوخلانمنيتقرفنإانركذ
بلطبءاجنملوأ)نأرداصملاانربختثيح.ةيضابإلاوةيرفصلاامهو

نمانيلعمدق؛لاقدعسنبةملسةيقيرفإناوريقبنحنوةيضابإلابهذم

ىلإوعديةملس؛ريعبىلعسابعنباىلومةمركعهعموةرصبلاضرأ
.!(ةيرفصلابهذمىلإوعديةمركعوةيضابإلابهذم

سيراب«نالسرود«نورابلاةعبط«برغملاوةيقيرفادالبركذيفبرغملا؛يركبلا(١)
.للحلذصكلم

.77ص«ةيقيرفإلاةراقلايفومالسإلاةفسلفخيرات«؛يديوهىحي.د(1)

؛يشكارملارظنأكلذكو.١41١ص«برغملاوةيقيرفادالبركذيفبرغملا؛يركبلا(©)
.اهيليامو777ص٠١ج«برفغملانايبلا

مقرب)؛ةيرصملابتكلارادبطوطخم؛ةيضابالاتاقبط«دمحاسابعلاربأ؛ييجردلا)

؛.ةمئألارابخأوةريسلا«ركبيبأنبىجيايركزوبأو2ةقرو«١ج«(خ١1971
.3ةقرو؛(خ0٠107مقربتكلاراد)«طوطخم
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمااا

يلاومنمناكو٠٠يبرغملصأنماذهةمركع)نأينيعلاركذيو
ءاهقفلارابكةطلاخمكلذهلحاتأدقوتيصلاعئاذهيقفلاسابعنبا

ىتحمهنعذخاومهنمعمسف؛ةشئاعةديسلاوةريرهيبأكنيثدحملاو

يرفصلابهذملاذخا."!(ثيدحلاوهقفلايفةاقثلامالعألانمىحضأ

دعببرغملادالبىفبهذملارشنبهيلإدهعدقو)هئاهقفرابكنمراصو

ذخأدقو.'"!(ةوعدلاوميظنتلابولساعابتاىلإةيرفصلاجراوخلاهاجتا

نمةرغطمميعزوديسيرغطملاةرسيميرفصلابهذملالوصأةمركعنع
"ةرسيميأ"هلىنستدقو):لاقفنودلخنباكلذركذربربلالئابق

ربربنمهموقنيباهرشنفداعمثةمركعنعبهذملاميلاعتذخاكلذب

دقفبسحفةرغطمىلعةيرفصلابهذمراشتنارصتقيملو.'"!(ةرغطم

..ناوريقلايفةمركعبةسانكمخيشلوساونبوكمسمساقلاوبألصتا)

نبفيرطديىلعركبمتقويفبهذملااذهاوقنتعاةطاوغربربربّنإو
بهذملاراشتنالصاوو."!(كلذكناوريقلابةمركعىقليذلانوعمش

."!(هولحتناومهسبهيفنرفيونببرضدقف)ةنانزلصوىتحيرفصلا

خيراتٍِقنامحلادقعناودمحانبدومحمدمحميأنيدلاردب«نيعلا0(

.74و47ةقرو١١ج16784مقرببتكلارادبطوطخم«نامزلالهأ

.47ص«برغملادالبيفجراوخلا«قازرلادبعليعامسادومحم.د()
.١١صاج1801«ةرهاقلاةعبط«ربخلاوًأدتبملاناويدربعلا«نودلحنبا(©)

.7١١٠و١٠#ص71جءربخلاوأدتبملاناويدربعلا«نودلخنبا(4)

.١١ص07ج«هسفنردصملا))
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7|يرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

سانجأىلإمهادعتلب؛طقفربربلانيبسيلبهذملاراشتنارمتساو

دقو)يرفصلابهذملاباونادنيذلاةيقيرفايفنيميقملابرعلاضعبكىرخأ

نععاذىتح؛قرشملانمةمداقلاشويجلاةبحصببرغملاىلإءالؤهبرست
ىلإ."!(هيقنتعمعممهفطاعتلقألاىلعوأبهذملااذهمهقانتعاةالولاضعب

تاعامجلاهذهىفيرفصلابهذملاراشتنارارمتسانأفكلذلكبناج

الصأمهو.ةقرافألاتاعامجنيبيرفصلابهذملارشتنا)نأىلإىدألئابقلاو

نموأمهتنايداوقنتعاومهتمدخيفاولخدومورلاباوطلتخانيذلاربربلانم

اوحبصأىتحبرغملادالبيفمهدوجولاطنيذلانينطوتسملابناجألا

ىلإيرفصلابهذملاراشتنادتماةراجتلالفاوققيرطنعو."!(ةقرافأ

املإجراوخلائدابملءارحصلايبونجنطقتتاعامجباجتساثيحنادوسلا

عساولاراشتنالااذهو.'"!(نوللاورصنعللرابتعانودةاواسمنمهيلعيوطنت

لئابقلارئاسىفاهتلاقمتشفدقةيرفصلا)نإ:هلوقبنودلخنباهنعربعي

بهذملادعاوقديعقتيفريبكرثامهلقرشملايفةيرفصلاو."(ةيقيرفاب
ركبرايدوةريزجلاولصوملا)قطانميفةقراشملارثأنإثيحيرفصلا
؛ةفوكلاوةرصبلاوحنةريبكدادعأيفهجتتلمهتاوقهيفعمجتتارقماهوذختاو

.١٠صهجه7ةرهاقلالماكلاىنألانبا(١)

19317ةرهاقلا«ةيقيرفايفةيبرعلاةفاقثلاومالسإلاراشتنا«دومحمدمحانسح.د()

.7١١٠١ص١ََج

.٠9ص؛«برغملادالبٍِقجراوخلا«ليعامسادومحم.د()

.“١1ص14ج«نبعلا؛نودلخنبا(4)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمد

ءاطخأنممهتدافتساو"'!(نيترممهيديأىفاهسفنةفوكلاتطقسدقو

ةوعدلاهاجتاببرغملاىفمهتوعدباوحنينأىلإمهبىدأتادجنلاوةقرازألا

ةيرفصلاجراوخلاركفيفديدجلاروطتلانالوفنعلاذبنوةمظنملاةيرسلا

دئاقعنإ."!(قرشملابمهتاكرحيفيلمعلاهاجتالاو,ةيقتلاًادبمزيوجتب

ىلإحنجتذا):ةيرفصلافجراوخلاركفيفاظوحلماروطتلكشتةيرفصلا

ملمهف.لبقلشفلاىلإمهتاكرحبىضفأيذلافرطتلاءاولغنمفيفختلا

امك.ةقرازألاكمهريفكتونيكرشملالافطألتقباومكحيملومحرلااوطقسي

."!(لمعلانودلوقلايفةيقتلازاوجباودان

تاعامجللمهتشياعمومهئاقبىلعدعاسةيرفصللًادبمكانهو

يفمهموقرافكنمتاملسملاجيوزتمهئامعزضعبزاجأ)دقفةيمالسإلا
ليبسمهلحاتأومهبهذمراشتناىلعًادبملااذهدعاسدقف."!(ةيقتلاراد

اوبهذفةيضابإلاادعةيجراخلاقرفلاةيقبكاولاغمهنأريغ؛هيلإةوعدلا

لاقنودحوممهنأةيضابإلاىأرامنيبف)ةريبكلايبكترمريفكتىلإ

.”!(مهريفكتبنويرفصلا

.4ص«برغملادالبيفجراوخلا«ليعامسادومحم.د(١)

.41ص«برغملادالبيفجراوخلا«ليعامسادومحم.د()

«ةرهاقلا«نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا(ه71.091ت)نيدلارخف«يزارلا(©)

.١ص1177

.١١"ص«هسفنردصملا(4)

.١١ص(هسفنردصملا)
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ايئعلاةيسئابإلاثارتنم

تاا

ِء٠ِءٍِء

عفانعمناكيذلاضابأنبهللادبععابتأ)مهو:ةضابإلاامأ

رثكأمهو)ةيضابإلاو""!(امهنيبفالخلابدينألبققرزألانب

نولاغيالواريكفتةيمالسإلاةعامجلاىلإمهبرقأوالادتعاجراوخلا

يفمهتلودتماقدقلو!"!(ءاقبلالادنتعالااذهمهبسكأدقوًاريثك

لوقيىصقألابرغملاىفةيرفصلاةلودلاهبتماقيذلاهسفنتقولا

اذهسفنيفوطسوألابرغملابناسملتيفماقو)يديوهروتكلا

ةساملجسةيالوىصقألابرغملابهيفتسسأتيذلاخيراتلا

بهونبهللادبعىلإةبسن)ةيبهولاوأةيضابإلاو.'"(ةيرفصلا

تراصدقهبكرنألتاثفنلاهللاقيناكيذلايدزألاىسأرلا

قرفثالثىلعنومسقنيمهنأف."!(دوجسلاةرثكنملبإلاتاثفنك

يفةيعرفقرفكانهو'"!(ةيثافنلاوةيقلخلاوةيراكنلا)يهةسيئر
ىلإبرقأيهوةينيسحلاوأةيرمعلا)اهنميقيرفألالامشلا
مهوةيثرفلاو...كاكسلاهللادبعمهمامإوةيكاكسلاو"م.ةلزتعملا

-886١«ليرباةعبط.كولملاوممألاخيرات«ريرجنبدمحمرفعجوبأ«يربطلا(١)

.4٠صاجلغغت

.1٠ص«مالسإلايفيفسلفلاركفلاخيراتيفتارضاحم«لضافلايلعدواد.د(3)

.9١ص«؛ةيقيرفألاةراقلايفمالسإلاةفسلفخيرات؛يديوهىجي.د(©)

.ُص«هسفنردصملا0

ردصملانًعالقنةيضابإلانعلاقمٍِقةيمالسإلافراعملاةرئاد؛يكسنيلينوم))

.44ص«قباسلا
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمأس

دبعنبمامإلأحلفأنبدمحمنببوهقعينبلاميلسىبأباحصأ

ميسوسنوييبأباحصأةينيزمتلاوأةيسوفنلاكانهو....باهولا

."!(ينيزمتلايسوفنلا

-ه17ةنس"ىفتادجنلاوةيرفصلاروهظتقوىفةيضابإلاترهظ

ةدّمقلاهريفكتيفقرزألانبعفانضابأنبهللادبعفلاخامدنع"م7

نيخرؤملانمريثكدكؤيو."!(ًالدتعمًافقومكلذذختاولاتقلانع

ةيضابإلادئاقعىفةحضاولاةمسلاىهلادتعالاةمسنأىلعنيثحابلاو

نإلب."!(مهلاومأةمينغومهيرارذيبسونيملسملاءامدنومرحي)مهف

روداوربتعامهّنإ):لوقييدادغبلااذهفمهنعكلذركذنممهموصخنم

امأ."!ل(يىغبرادهنافناطلسلاركسعمالإديحوترودمهيفلاخم

ميلاومأةمينغومهتاراومومهتحكانماوزاجأمهنأ):ركذيفينييارفسالا

لضفلابتنادةيضابإلانأكشالو.!(ةجحلاةماقإولاتقلابصندعبالإ

بهذملةوعدلاىفةريبكةلزنملاندقفديزنبرباج؛مهنمريبكددعل

.٠١ص«(ت.د)؛«ةينيطنطسقرئازجلاةعبط«ريسلاباتك؛«ينامشنلارظني)

.١0ص؛برغملادالبيفجراوخلا«ليعامسادومحم.د(7)

حرش«"يرجمهلاسداسلانرقلارخاوات"يغرملاةفيلخنبنامثعرمعوبأيفوسلا(©)
.هالةقرو(ب716787مقربةيرصملابتكلارادبطوطخمتالؤسلا

.١١٠ص«قرفلانيبقرفلا«يدادغبلا(4)

.؟/#ص«نيدلاٍِقريصبتلا«ييبارفسالا))
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تليزكاقعلاةيضابإلاثارتنم

دحا)هفلخهتافودعبو."(ةمكألالوأمهضعبهربتعاىتح)ةيضابإلا

ىقلتيلظهناليقيذلاةميركىبأنبملسمةديبعابأىعديوهذيمالت

انهنمو.-بهذملايأ-هميلعتلهسفنبصناهدعبواماعنيعبرأملعلا

وبأناكو.'"!(اهفالتخاىلعمولعلايفهقمعتبةعساولاهترهشتناك

مالعألادنناك)دقفةيضابإلاجراوخلايملكتمرابكنماذهةديبع

."!(مهلداجيومهرواحيناكو؛ءاطعنبلصاوكةلزتعملا

ةيمالكلاوةيفسلفلامهؤارآ

ًالاؤسحرطنةيفسلفلاوةيمالكلاةيضايإلاءارآيفضوخلالبقو

انيلعبجيكلذىلعباوجللو؟جراوخلانمةيضابإلانإلهوهوامهم

كلذلبقولاؤسلااذهىلعانوبيجيلمهسفنأةيضابإلاءارآىلإةدوعلا

يفترهظجراوخلانمةلدتعملاةقرفلاكلتيهو)ةيضابإلافرعننأبجي

عمعيرشتللاردصمثيدحلاونآرقلابنمؤتيهوةيومالاةلودلارخاوأ

لوسرلادعبةودقلارمعوركبابأتربتعاو,سايقلابويأرلابلوقلا
يذلالاؤسلاىلإاندعاماذإو."!(ةفالخلاىفةيشيرقلاطرتشتاهنكلو

.7ص؛7ج«4ه700١«ةرهاقلا؛لوقعلالهألاليلدلا«نالجرولا(١)

:7٠ص؛«برغملادالبٍِقجراوخلا«ليعامسادومحم.د0"

.٠٠ةقرولأحج«ةيضابالاتاقبط؛ييجردلا"(

«بادآللةيبرعلاتاعماجلاداحتاةلحب؛برغملادالبيفةيضابإلاروذج:شايعناندع(4)

.؟١٠اص7١٠ها(يباثلاددعلا«عبارلادلجملا
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اللللوه

دقفيضابإلابهذملاةأشنخيراتةفرعمنمًاضيأانلدبالفهانحرط

مدقأوهف؛.ةرصبلايفيرجبلالوألانرقلايفيضابإلابهذملارهظ)
دنعروهشموهامكةيمستلاوقالطإلاىلعةيمالسإلابهاذملا

وهوضابأنبهللادبعىلإهوبسنونييومألافرطنمتءاجبهذملا

زييمتىلعلدأءىضشالو('!(ةرتفلاكلتىفضابأنبهللادبعاهب

يبايسلادومحنبملاسخيشلا؛هبتكاممحضوأجراوخلانعةيضابإلا

هركذامو!"!«جراوخلانعةيضابإلازييىفجهانملاقدصأ»هباتكىف

)"0حيراتلابكوميفةيضابإلا(هباتكيفىيجينبيلعنبرمعم

(*!«ةيضابإلاخيراترصتخم»يف(م4٠9٠ ه١؟08ت)ينورابلاو

ءاملعريس»باتكيف(م077١ هه*78ت)يخامضشلاكلذكو

زيييفقرفلاوخرؤمهلاقامضعبركذنسو'"!«هسوفنلبجخياشمو

.١١ص«هسفنعجرملا0(

ةيضابإلازييمتيفجهانملاقدصأ(م19096 ه1100ت)دومحنبملاسيبايسلا(7)

.179٠«ةرهاقلا«فشاكليعامسإةديس:قيقحت؛جراوخلانع

يفلوألاءزجملارشندقو1986طقسم«ثارتلاةيعمجهترشنباتكلااذه()

.974٠ةرهاقلا

.978٠«سنوتيف؛ةماقتسالاةبتكمهرشنبماق(4)

.خيراتنودب«رئازجلايفرجحةعبطدجوياذهريسلاباتك(5)
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ايرئاقعلاةيضايإلاثارتنم

ناجنزونامُعةيضايإامأو):يبايسلالوقيثيحجراوخلانعةيضابإلا

يداووةبرحةريزجوهسوفنلبجيفةيقيرفألامشوةيقيرفأقرشو
؛جراوخلاىلإمهتبسننمنوؤربتيفنكامالانمكلذريغيفوبازيم
لاهقمفلنأىرنذإ6مالسإلاىلعجورخاهانعممهرظنيفجراوخلاو

مئاقعلامالسإلاوهمهبهذمنأنودكؤي58دحواميدقةيضابإلاىخرؤمو

راتخادقو.ةفرشملاةنسلاوةيوبنلاثيداحألاىلعوميركلانآرقلاىلع

ةماقإىسيئرلامهفدهاولعجولادتعالاقيرطمهخيراتلاوطةيضابإلا

."!(المعواملعيمالسإلانيدلاميلاعت

ىلإنورظنيمهدجنجراوخلايفةيضابإلاةمئأءارآىلإاندعاماذإو

امأو):لوقيينالجرولامامإلااذهفمالسإلاىلعنوجراخمهنأبجراوخلا

؛مالسإلالمأيفاوراسامةريسبلقاعىلعىفخينلف,جراوخلامهوةقراملا

رخآلوسرمهيلإثعبامنأك؛مانصألاوناثوألالهأيفمالسإلالهأةريسك

اومعزمهنإف:ةقراملاامأو):رخآعضوميفلوقيو.'"!(مالسلاهيلعدمحمريغ

.ميظعلاهللابكرشأريبكوأبونذلانمريغصيفولوىلاعتهللاىصعنمنأ

ىلعمسالاباوضقف(نوكرشملمكنإمهومتعطأنإو)لجوزعهلوقاولوأتو

.؟ص«جراوخلانعةيضابإلازيمتيفجهانملاقدصأ«يبايسلا(١)

نبملاسخيشلا:قيقحت«ناهربلاوليلدلا«ميهاربإنبفسويبوقعيوبأنالجرولا()

بط.نامغعةطلس«طقسمةفاقثلاوثارتلاةرازوةعبط«يتراحلادمح

.١١صم١٠مها١7ص
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسا

اسائانإ»:2(هللالوسرلوقمهببحّفُلايعللىبسلاولاومأل١ذخأولاجرلا

ىرتالفلصنلايفرظنتف؛ةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرمييتمانم

ةمأيفسيلف«قوفلايفىرامتتو؛ائيشىرتالفحدقلايفرظنتو؛ائيش

ارهظاهوبلق.ةعيرشلااوسكعمهنأل؛مهنمةياورلاهذهبهبشأ(25)دمحأ

هللالوسردهعىلعاوناكنيملسملانألماكحألاوءامسألااولدبو.لطابل

تلزننميفيرعشتيلف.نيكرشملاماكحأمهيلعيرجنالونوصعي(+5)

مهنأك؛عطقلاودلجلاومجرلااولطبأف.نيكرشملايفوأنيملسملايفدودحلا

رمأيذلاىنعملايفاورظنفمهنيعأتلوحا.مالسلاهيلعدمحأةمأنماوسيل

ىفدجلاوودعلاداهجنم.نيكرشملاىفهولمعتسينأنيملسملاهبهللا

جراوخلانعةيضابإلايبايسلازيميو''(نيملسملايفمههولمعتساف؛مهتبراحم

."!(لالدتسالامثسايقلامثعامجإلاوةنسلاو

ىلعرصميفتعبطىتلا(ةيضابإلالئاسرلاعومجم)ةيضابإلاةفسلف

بوقعييبآل(لوقعلالهألليلدلا)باتكو.ينورابلاسنويدمحمةقفن

.1-7ص«هسفنردصملا(١)

.١7ص؛جراوخلانعةيضابإلازيتيفجهانملاقدحأ:يبايسلا0
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سس

ةرهاقلاةعبطدحاودلجميفءازجأةثالثينالجرولاميهاربإنبفسوي

يفةيفسلفلامهؤارأيهولئاسمثالثلضرعتنفوسو.ه7
فالخلايفةرعاشألاةشقانموةلزتعمللمهتكراشمومهتفلاخمو,دوجولا

.امهنيبئشانلا

دوجولاعةيضابالاءارآ

ةيفسلفلامهتاحلطصمضعبودوجولايفةيضابإلايأرىلعفرعتنلو
يواربلاميهاربإنبنبمساقلايبألاهيلإجاتحملاقئاقحلاةلاسرلالخنم

وهملاعلا)يواربلالوقي(ةيضابإلالئاسرلاعومجم)نمضيهويضابإلا
(ةرعاشألامهو)ريغلادنعوطقفضارعألاوماسجألاوهوهللاىوسام

مسجلاةقيقح-زيحتملاوهرهوجلاةقيقح-رهاوجلاوضارعألاوماسجألا

.مسقنملاوهومسجلاريغلادنعورهوجلانيبوهنيبقرافالوزيختملاوه

ةهجلاريغقرشللةيلاوملاةهجلانأماسقنالاليلدنكلمسقنمزيحتملاو
جارخإلاقلخلاةقيقحهسفنبموقيالاموهضرعلاةقيقح--برغللةيلاوملا
ءاقبلاةقيقح-مدعدعبدوجوثودحلاةقيقح-دوجولاىلإمدعلانم

وهميدقلاةقيقح-نآلارضاحلاهنأدوجوملاةقيقح-دوجودعبدوجو

-ميدقلاةفصمدقلاةقيقح-دوجودعبمدهيالومدعدعبالدوجوملا
مودعملاو-دوجوملاوهةيرعشألادنعو؛هنعربخملاوهءيشلاةقيقح

-ءيشبسيلاندنعمدعلاو-مودعمءيشاندنعوءيشبسيلمهدنع
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسا

_اهعافترابعفتريواهدوجوبدجويلولعمللةمزالملاىهةلعلاةقيقح

."!(ًاتابثإوأًايفنسفنلاىنعمىلعبلقلادامتعاداقتعالاةقيقح

دالببيصنناكفراصمألاوتايالولاىلإهتاعدةديبعوبأهجودقلو

يناثلانرقلاةيادبيف)ديعسنبهملسهتيعادبمهلثعبنأبرغملا

ديعستامنأثبلامو.""!(ةبراغملانيبةيضابالاةوعدلارشنليرجبلا

ذملتتيذلارطيغمنبديمحلادبعنبدمحمهللادبعوبأ)هلحملحفاذه

هسوفنربربنيببهذملاراشتنا3همايايفو٠٠٠ةرصبلابةديبعيبأىلع

."(يرجبلايناثلانرقلالهتسميف

يهلإلاملعلالةيضابإلاءارآ
ىلإىدأةسوفنلبجىفهخوسروىضابإلابهذملاراشتناّنإ

ةغاوزوهترادسوةنانزوةياملوةراوهلثمىرخالالكابقلانيبهراشتنا)

ردصتينمكانهنوكينأدبالفبهذمللراشتنالااذهدعبو.(!(هناولو

نمضلاهيلإجاتحملاقئاقحلاةلاسر؛«يضابالايداربلاميهاربإنبمساقلاربأيداربلا١4ل

؛ةيرصملابتكللطوطخملا؛.١١ص«(ت.د)ءرصمةعبطم«ةيضابالالئاسرلا

؟١١ص؛ةيمالسإلحنودئاقع0/8مقرلاتحت

.48صءريسلا؛يخامشلا7ةقرو؛ةمئألارابخأوريسلاءايركزوبأ()

بتكلارادبطوطخم«عيبرلايبأريس(ه141/1ت)مالسلادبععيبرلاوبأ؛نايسولا()

.80وال49ةقرو-خ4117مقربةيرصملا

.٠١"٠-١١٠صاج«ربعلا.نودلخنبا()

33



ت7يردئاقعلاةيضابإلاثارتنم

وحنلااذهىلعيضابإلابهذملاراشتناّنإ)بهذملااذهميلاعتبداشرإلا

نمديزمىلإةجاحيفناكطسوألاوىندألانيبرغملالئابقنمريثكنيب
نعنيلثمبرايتخامتكلذلو٠٠ةيهقفلاهلوصأوبهذملاميلاعتبريصبتلا
؛سردلانمديزملةرصبلاىلإهجوتللبهذملااهيفرشتناىتلاتاهجلا

يوازفنلايلبقلادوادوبأو؛ساروألابرغنميتاردسلامساعريتخاف

يبونجسمادغنمراردنبليعامساو؛ةيقيرفايبونجةوازفننم

ءالؤههجوتوناوريقلانممتسرنبنمحرلادبعمهيلإمضناوسلبارط
ملسمةديبعيبأةبحصيفاولظثيحةرصبلاىلإملعلاةلمحباوفرعنيذلا

نوملعتيوروهظللةدعلانودعيوهديىلعملعلانوقلتيتاونسسمخ

اولصاو):برغملاىلإملعلاةلمحةدوعدعبو.""!(هنونفومكحلالوصأ
ىلعمزعلااودقعمهدعاسدتشااملوبهذملامئاعدتيبثتيفمهدوهج

دالبتحبصأاذكهو."مال07--ه1”ةنسروهظلاةمامإنالعإ

ربربنيبيرفصلابهذملاراشتنادعبجراوخلاطاشنلالقعمبرغملا

نيبرغملايفيضابالاو.طسوألابرغملايحاونضعبوىصقألابرغملا

مل.'"!(دالبلاخيراتيفةديدجةبقحجراوخلاأدبو.طسوألاوىندألا

تافصلاةلأسميفقرشملايفمهفالسأنعبرغملايفجراوخلافلتخي

يفمهفالسأنأامكف؛ةصاخةروصبيبلإلاملعلاوةماعةروصبةيبلإلا

.ص«برغملادالبيفجراوخلا«ليعامسادومحم.د(١)

.هال-٠*ص«هسفنردصملا()
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمناعيا

الو.تاذلانيعاهنأبوتافصلايفنيفةلزتعملاعمنوقفتيقرشملا

عمنوقفتيجراوخلاف)دحاوءيشمهدنعيهفتافصلاوتاذلانيبنوقرفي

هللانا":نوريف؛ديحوتلانأشبةعيشلانمةيديزلاوةئجرملاوةلزتعملا
الو.ةرخأالواينديفراصبألاهكردتالوءيشهلثمكسيلدحاوىلاعت

الو.راكفألاهدحتالو.بولقلاهلثمتالو.ماهوألاهطبضتالو.لوقعلاهفيكت

الودودحهلالوءمسجريغهناو؛ةحاسمهيلععقتالو.ريداقملاهعطقت

ىلإلاحنمالوناكمىلإناكمنملقنلاهيلعزوجيالوراطقأ
ةعدبيه)تافصلاظفلنأمزحنباىرينيحيف."!(.٠.."لاح

ءاسؤرنمهؤارظنوماشهوةلزتعملاتافصلاظفلعرتخاامنإلاق:ةركنم

فلسلاكلسمريغاوكلسمالكلاباحصأنمموقمهليبسكلسوةضفارلا

ظفلقالطإ)نأاضيأمزحنباىريو""!(ةودقالوةوسأمهيفسيلحلاصلا

يفطقصنيملىلاعتهللانألزوجياللاحمفلجوزعىلاعتهللتافصلا

نعظفحالوةفصلاظفلىلعالوتافصلاظفلىلعلزنملاهمالك

نممزحنباموصخنأريغ""!(تافصوأةفصىلاعتهللناب(5)يبنلا
ىلعمهقافتايرعشألاركذينيذلاةيمهجلاوةعيشلاوجراوخلاوةلزتعملا

1مقرهاقلاةداعسلاةعبطم«نيعلاروحلا؛ءديعسنبناوشن«يديمحلا(١)

؛ةعيلطلاراد«يومألارصعلايفجراوخلا«فورعمفيان.دكلذكرظتيو.47١ص

.١٠٠صم4١٠٠مط«نانبل«توريب

.١١ص؛7ج«لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلامزحنبا(7)
.١٠ص77ج«هسفنردصملا(©)
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ايزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

ةيمهجلاوةلزتعملاوةيرورحلانمنولئاقلاقامك):تافصلاىفنبلوقلا

هللايضر"ةشئاعثيدحبجتحينممهنم!'!(ىلاعتهللانعتافصلايفنب

ةروسعمةعكرلكيفدحاهللاوهلقأرقيناكيذلالجرلا)يف”اهنع

نمحرلاةفصيهلاقفكلذنعلأسينأرمأ()هللالوسرناوىرخأ

."!(هبحيهللانأمالسلاهيلعهربخأفاهبحأانأف

سيلولالهيبأنبديعسدرفناةظفللانأ)كلذنعمزحنبابيجيو

جاجتحانافاضيألبنحنبادمحاوىيحيطيلختلابهركذدقيوقلاب

مهدنعبجويالدحاوربخهنألميلوصأىلعخويسالاذهبانموصخ

:لاقنملوقانركنأامنإاننألانلوقلًافلاخمناكاملحصولفاضيأوملعلا

ةردقلاوملعلاىلعكلذلقلطأفهتاذتافصنمةقتشمىلاعتهللاءامسأنإ

اريصبوارصباعمسوةدارإقلطأنمىلعوتافصاهنإمالكلاوةوقلاو

طبريمث."!(راكنإلاةياغهانركنأيذلااذهفتافصاهّنإقلطأوةايحو

هموصختاضارتعاىلعدرلابوىرخأةفصتابثإلتافصلانيبمزحنبا

لزيملهناواريصبًاعيمسهنومستمكنأاولاقفاوضرتعانإف):لوقيف

ىلاعتهللابومهلانلقلزتملتارصبملاوتاغوسملانأمكمزليفكلذك

.١7صةنابإلا؛يرعشألا(١)

.١١ص؛7ج«لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا«مزحنبا()
.١١٠١ص77جسفنردصملا()
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمكسا

عيمسلاوهولزيملهناكلذبانلقفريصبلاعيمسلاىلاعتهللالاقلوقنف

هبىتأامىلعديزنفرصبيالوعمسياللوقنالو؛وهامكهتادبريصبلا

اريصبتاعومسمللاعيمسلزيملىلاعتهّنإ:لوقننحنوائيشصنلا

ملاعهّناهلكاذهىنعمو؛ءتاعومسملإعمسيوتتايئرمل|-ىريثارصبملل

ىنعمهلكاذهو."'!(ىرأوعمسأامكعمينإ)ىلاعتلاقامككلذلكب

هنانوكيامملعينكللزتملتامولعملادوجويضتقياليذلاملعلا

ناكدقامكناكدقامملعيووهامكوهامملعيوهتقيقحىلعنوكيس

اديزنأملعندقاننيباميفاننألةرورضوةدهاشموًاسحهدجناذهو

.'!(دعبعقيملهتوموتوميس

ريغ):لوقيفةدارإلاىفةلزتعمللةيضابإلاةفلاخميرعشألاركذيو

مهفطقفةدارإلاىفديحوتلاةلأسمىفةلزتعملافلاختجراوخلاةيضايإنأ

؛.نوكتنأنوكتيتلاهتامولعملاديرملزيملهناحبسهللانانومعزي

يفةيضابإلامزحنبافصيو."!(نوكتالأنوكتاليتلاتامولعملو

نومرحيسلدنألاباندنعةيضابإلااندهاشو):لوقيفمهلاعفأوسلدنألا

نوبجويوشبكلاوروثلاوسيتلابيضقلكأنومرحيوبتكلالهأماعط
رابآلاىلعمهونومميتيوملتحافناضمريفاراهنماننمىلعءاضقلا

.ةيألا:هطةروس(١)

.١١؛؟ص7ج«لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا«مزحنبا(3)
.١٠ص«٠ج«نييمالسإلاتالاقم؛«يرعشألا)9
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ايزئاقعلاةيضايإلاثارتنم

يبالىرخأالاوقأركذيمث."!(مهنمليلقالإاهنمنوبرشييتلا
الإةبجاوةالصالنإ):جراوخلانممهوهباحصأويحيطبلاليعامسا

عيمجيفجحلإنوريوطفيشعلابىرخأةعكروةادعلابةدحاوةعكر

نمةيزجلاذخانوريالوحبذيىتحكمسلالكأنومرجيوةنسلاروهش

رانلالهأنأنولوقيوىحضالاورطفلايفبطخنمنورفكيوسوجملا
الاوقأمزحنباركذيو.""(كلذكةنجلالهأوميعنوةذليفرانلايف

ثرحلاباحصأنمةفئاطتلاقو):لوقيفىضابإلاثرحلاباحصأل

نمباتتسيمثدحلاهيلعماقيهنأففذقوأقرسوأانزنمنأيضابإلا

."!(ةدرلاىلعلتقةبوتلاىبأٌنإوكرتباتنافلعفام

يرابلاتافصّنإ):اضيأتافصلاىفنىلإبهذتاهنإفةيضايإلاامأ

هناىلعدوجولاةفصًالغملدتلبهقرافتوأهمزالتناعمىلعلدتال

رابخإيحىلاعتهللانإانلوقو٠هقفاويواهفلاخيهريغدوجوكانهسيل

هللانإانلوقو.ريغلابفرصتلاهلىلاعتهناوةتيمتسيلتاذلانأنع

للاْنِإ):انلوقوءيشاهزوعيالوزجاعبتسيلاهنإتاذلانعرابخإرداق
مهو."!(ءيشاهقوفيالوةهركمريغاهنأتاذلانعٌرابخإديرم

.8١ص77ج«لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا؛مزحنبا(١)

.8١ص(4جهسفنردصملا(١)

.8١ص«4ج«لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا؛مزحنبا(3)

.48-مص01جثلوقعلالهألليلدلا"نالجرولا(4)
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سل حح>زااووددكم

ْناب)اول8ةلزنعملإنعمهسفنأاوزيمييكلوتافصلاوتاذلانيبنودحوي

يفءاجدقو؛"سأبهبناكاملكلذالولو"قالطإلااذهنمتعنمةغللا

ءرتولاهللاو.لدعلاهللاو.برلاهللا:كلوقكءامسألاضعبىفهقالطإةغللا

تافصللمهيفننمهيلإانبهذامينالجرولادكؤيو."'!(نيبملاقحلاهللاو

.)(هللاريغءيشكانهسيللوقتنأنذإيدنعنسحألاو):هلوقب
ىريامكةلأسملاهذهيفةلزتعملاعمكارتشالاىلإريشياذهبوهو

نأ)اهمهأةلزتعملاعمةيضابإلااهيفكرتشتلئاسمةدعررقيذإونيلن
نمسيلهناو-هتاذنيعاهنكلوهللاتاذىلعةدئازتسيلهللاتافص

نإلوقلاو-ناآرقلاقلخبلوقلاو-ةرخآلايفىلاعتهللاةيؤرنكمملا
رانلاباذعنأتوملالبقاوباتاذالإاهيبكترملرئابكلارفغيالهللا

البوتينأنودملسملاتامناونيملسملانمرئابكلاىبكترملىدبأ

يفقداصهللانألكلذوءايلوألاوألسرلاوةكئالملاةعافشهلعفنت

ًايزاجمًاليوأتىرخألاةايحلالئاسمضعبليوأتو-هديعووهدعو

."!(نازيملاوطارصلالثم

.؛/-مصةسفنردصملا(١)

.فرصتب(/ص«هسفنردصملا()

باتكنمضةيلامشلاةيقيرفايفةيضابالابهذموةلزتعملانيبةلصلاثحب«ونيلن()

دبع.د:ةمجرت؛نيقرشتسملارابكلتاسارد«ةيمالسإلاةراضحلايفٍنانويلاثارتلا

.١٠7-١7ص195460«ةيرصملاةضهنلاةبتكم«يودبنمحرلا

39



تايرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

هللاءاوتساةصاخبورهاظهيبشتلكنإ)اضيأرهيستدلوجفيضيو
نيبفالخلاطاقنونيلندجيو.""!(ايزاجمًاليوأتهليوأتبجيشرعلاىلع

ةيضابإلافنيتلزنملانيبةلزنملا):امهنيتمهمنيتلأسمبةلزتعملاوةيضابإلا
لوقيكلذل.""!(ًارفاكهنوربتعيمهفةريبكلابكترمقحبلوقلااذهركنت

"!(رفكلاةلزنمونامميإلاةلزنمنيبةلزنمالنأبنيدن):يخامشلا
لوقتةلزتعملافهلاعفأيفدبعلاةيرحوردقلاةلأسميهةيناثلاةلأسملاو)

؛"!(ةدودحملاةيرحلابةيقيرفالامشيفةيضابالالوقيامنيب«دبعلاةيرحب
بكلاوأباستكالاةيرظنيفةيرعشألاهباشتةلأسملاهذهبيهو

اوبرهمهنأماعهجوبةرعاشألاىلعنوذخأي)ةيضابالانكلو.يرعشألا
مهف.دودرملالكشملاىلإدوهعملاحضاولانموأ؛لكشملاىلإحضاولانم

مهتغلمهيلعاوريغومهناسلبرعلاىلعاودسفادقتافصلاةلأسميف

ناسللالهأقرفدقو"ظعولايهةظعلا"فصولايهةفصلانإاولاقو

لعفظعولاوظوعومللةفصةظعلانال"فوصومللةفصلااوبجوأو,امهنيب
ثادحإيدؤيهنإفتاذللةرياغمتافصلانأبةرعاشألالوقامأ"ظعاولا

باحصأ.ةثالثثلاثباحصألوقهبنوكراشيو؛ةدحولايفةرثكلا

مقردلجملا«نايدألاخيراتةلحب«ةيضابالاوةلزتعملانيبءاقتلاطاقنثحب«رهيستدلوج(١)

.777ص900٠ةنس7

.؟١٠-4١ص؛ةيلامشلاةيقيرفايفةيضابالابهذموةلزتعملانيبةلصلا«ونيلت(7)

.اهدعبامو8١ص«(ت.د)ةينيطنطسق«رئازجلاةعبط«ريسلا«يخامشلا(7)

.١٠7-4١3صةيلامشلاةيقيرفايفةيضابالابهذموةلزتعملانيبةلصلا«ونيلت(4)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم_سسااآأآأآأششلا]

باحصأةعبرألاعئابطلاباحصألوقهبنوكراشيمهنإلب؛ميناقألا

ةماعةروصبجراوخلانأالإمكحلااذهةبوعصمغربوأ'!(تاسقطسالا

مهفنيملسملاريفكتةلأسميفنولابيالةصاخةروصبةيضايبإلاو

."!(ةمسجملاوأةهبشملاوةعيشلاوةئجرملاوةيردقلاريفكت)ىلإنوبهذي
ملفةرعاشألاامأ.ةدحىلعةقرفلكريفكتىلعةلدأنودرويو

اهيصحي5ديدعلكاسميفمهعمنوفلتخيمضوهحارصمهورفكي

انفلتخادقةيرعشألانأملعا)لوقيامكىهلئاسمرشعىفينالجرولا

ملعلابفصويهناحبسيرابلاانلقانإ-اهلوأ:نطاومةرشعيفمهعم

”ةرعاضألاّيأ":اولاقفءاهبفصوييتلاتافصلارئاسوةدارإلاوةردقلاو

ةدارإلاكلذكو؛ةفصتسيلىنعممهدنعىهوةفصاندنعةردقلاو

ىهمهدنعةفصلاف.ناعماهنكلوتافصبتسيلتافصلارئاسو

رايغأاهنإاهوركذيتلايناعملاهذهىلعاوقلطأمهنأ-يناثلاو.فصولا

.هللاريغىناعماهوتبثأمهنأ-ثلاثلاو.امهنيبرياغتلااوبجوأفىلاعتهلل

عبارلاو.هللاعمميدقالو«هللاريغىنعمكانهسيللوقننحنوةميدقيهو

ءاملاعناكملعلاب.اهبافوصومهللاناكىناعملاهذهىضتقمبهنأ-

.اديرملاكدارإلابو16داقناكهردّملابو

.اهدعبامو7/“ص0حج«لوقعلالهألليلدلا«نالجرولا١4ا

.0١ص«ةيقيرفإلاةراقلايفمالسإلاةفسلفخيرات؛يديوهىجي()
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ايدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

.مدقبميدقو؛ةايحبيحو.ةدارإبةدارإو؛ةردقبهردقو؛ملعبملعو

تاذ:تاذلابةمئاقناعماهبهوفصويتلايناعملاهذهّنأ-سماخلاو

نينيعلاوسأرلاونيديلاوهجولابهوفصومهنأ:سداسلاو.هناحبسيرابلا

يتلايناعملانممالكلانأ:عباسلاو.خلا٠٠٠نيميلاوةسلجلاو؛بنجلاو

يهنلاورمألانأ:نماشلاو.هبلزيملوهتاذبمئاقوهواهبهوفصو
لزيملهتاذبنامئاقواهبهوفصويتلايناعملانممالكلايفنيجردنملا

نمةلزنملابتكلارئاسونآرقلانأ:عساتلاو.كلذنعهللاىلاعتوكلذك

نا:رشاعلاو.هناحبسكلذبلزيملهتاذيفاهبفصوييتلاويناعملا

."!(ةثدحمهلاعفأاهنكلهتافصماعنإلاونملاولضفلاوناسحإلاولدعلا

يفانايإمهتضراعمىلإعجرنو)لوقيفمهعمكلذينالجرولاشقانيو
اموهيهاهتافصَّنأوةدحاوتاذلانأمتمعزاذإاولاقنافتافصلا

هملعدحاوملعبأيبحمثاتيمواتاممثايحيرابلاهقلخنميفنولوقت
نإو«ًايحتيملاوًاتيميحلامتلعجدقفدحاوملعبمتلقنإفةريثكمولعب0

يفمتعقوملعالبهملعمتلقنإوةريثكءامدقمتبثأدقفةرثكمولعبمتلق

مثهتايحنيحيفانميحلاملعىلاعتهللانإقيفوتلاهللابانلقو.لاحملا

تاذلانأامكنيملعلانيبالنيتلاحلانيبتوافتلاعقووهتومنيحيفهلمع
ملعلايفانلقملاعلايفمتلقامفةيحاهتملعتاذلايهةتيماهتملعيتلا

أتيمًايحهولعجينأمهمزلدحاوملعباولاقنافةلأسملامهيلعسكعن

.؟8ص؛٠ج«لوقعلالهألليلدلا؛ينالجرولا(١)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنما

دقفةقيلخلاءازجأددعىلعةريثكمولعباولاقناو.ًامودعمًادوجوم

يفاوعقوملعالباهملعاولاقنافلزألايفهللاعمةريثكءامدقاوتبثا

كلذكوهانكلسيذلاليبسلاالإمهلجرخمالومهلليبسالولاحملا

."!(تافصلارئاسيفلوقلا

تافصلابلوقلاّنإ):اولاقوةيضابإلالاوقأىلعةرعاشألاضرتعاولو

ملعيًالثمهللانألةيبلإلاتاذلايفريغتثادحإىلإيدؤيوحنلااذهىلع

يفريغتىلإيدؤياذهنإف؛ناسنإلااذهتومينأثدحيمثيحنالفنأ

نأملعا):ًالئاقضارتعالااذهىلعدريينالجرولانإف.""!(هللاملع

ملعلاةهجنماهيلإةبسنلاعقتوناكملاونامزألاونايعألابفلتختءايشألا

سيلوةفلتخمتاهجنموةدحاوةبسناهريغوةردقلاةهجوةدحاوةبسن
ءيشلاوًادحاوًائيشنالجرملعولكلذك.ائيشتاذلاىلإرئاصبكلذ

يرابلاعمتبثنالانأىلعنيئيشلجرملعوأ؛نانثاناملاعلاوهتدحىلع

دودرلابدرطتسيو.'"(هيلعبطاختلاوبلاطتلاعقيامريغًاملعهناحبس

ىنعملامتلطبأمكنإ:ميلوقبةرعاشألاضرتعانإف):لوقيفةرعاشألاىلع
وأنبجلاوأةعاجشلاباناسنإاوفصواذإمهنأبرعلاةغليفلوقعملا

ْنِإقيفوتلاهللابومهلانلق.هريغلتافصاهوتبثألخبلابوأءاخسلاب

.4748ص٠١جلوقعلالهألليلدلا«نالجرولا(١)

.14ص؛«مالسإلاةفسلفخيرات؛يديوهىجحي()
.8ص؛١ج«لوقعلالهألليلدلا؛نالحرولا(©)
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لليزاُئَأَفَعْلاةيضايبإلاثارتنم

سيلوةفصلاكلتىنعمىلإنوهجوتيمهنأةفصبًائيشتفصواذإبرعلا
ديحوتامأو"!(هريغوأوهيهاهنإمهناسليفيضتقياممهتافصيف
نمعونمماذهنأب)ينالجرولادريفخلا٠٠٠ةردقلاوملعلانيبةرعاشألا

."!(ةغللاوبطاختلاةهج

سضتلاكلةيضابإلاءارآ

ناتقرفاهنمبرغملابترهتشا؛ةديدعقرفانركذوقبسامكجراوخلانإ

مهتروثربربلالوحيرجبلايناثلانرقلاطساوأ)يففةيرفصلاوةيضابإلاامه
ةاواسملاىلايعادلايجراخلابهذملااوقنتعافةينيدلاةيحانلاىلإةيعامتجالا

يرفصلابهذملا:نيبهذماوقنتعاف,ةالولاضعبفرصتىلعًاجاجتحاكلذو

."!(ًالادتعارثكأيهيتلاةيضابإلاوةيراسيلاةعزنلالثيييذلا
مديملمهقوفتنكلوةجنطىلإسلبارطنم)ةيرفصلاراشتناناك

ةيضابإلادضوأبرعلادضاهوضاخيتلابورحلاباوكهنأمهنإفًاليوط

ربجاوةيضابإلايفةيرفصلابلغاباذدقونييريخألاىلإدالبلااوملسف
دعبو.'"!(يقبنباةريغصلا”ةساملجس"مامإلوحاوعمجتينأىلعةيقبلا

.8ص١٠ج؛هسفنردصملا(١)

.؛/ص١٠ج«هسفنردصملا()

.7ص119971ط«سنوت؛ةمالسوبرلد؛ديرجلابةيضابالا؛ةيجابحلاص(3)

(7)4م1817/10140121057آو15ةناعتهمةنهتقتعةننتمتدععقمسم
.0.4-51958
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمجكس

يفتماقربربلاءامعزضعبةماعزبجراوخلااهضاخةليوطبورح
:ةيجراخلودثالثيمالسإلابرغملا

رمعتملةيرفصةليوديهو"ةيولموناسملتب":ةرقيبأةلود١
."مالها-ا/١1اها37-ه١"ةنسنمتدتماةنسنيعبرألا

نمرثكأترمتسا"تاليفاتب"ةساملجسيف:راردمينبةلود.؟

اهتاقالع”ةيرفصلا"تناكو.”مهال6-مال07/>م؟٠4١713نينرق

نوبطخيفنييسابعللءالوىلعةلودلاهذهتناكو٠٠ةيضابإلاعمةنسح

نييمطافلانعميلالقتسااونلعأامكيدهملاوروصنملايسابعلاةفيلخلل
.نييسابعللمهئالوىلعاوقبو,داركنبدلخمديزييبأةروثدنع

ةنسنيسمخوةئامةبارقتدتمادقوةيضابإلا:متسرينبةلود.

ةميالاحماستلضفبو.."مح711--ه192-1(نم

ءاملعلادجلترهاتىلعاودفينأنوينسلاءاملعلاعاطتسانييمتسرلا

يفنوعمطياوناكةيضابإلالعلو؛ةعيرشلاوةديقعلالئاسميفةيضابإلا
ٍ."!(ةيضابالاةلحنلاقانتعابةنسلالهأءاملعاوعنقينأ

؛ةيضابإوةيرفصجراوخلالوصأنعةقباسعضاوميفانملكتدقو

صخياميفامأ:امهنمةيضابإلااميسالو.نيتقرفلانيتاهماسقأنعو

ضعبيفةلزتعملاعممهعيمجنوقفتممهنإفماعلكشبجراوخلاداقتعا

ةيرفصلانيبلصفنالفوسو.نيتلأسميفمهعمنوفلتخيولئاسملا

.١٠٠١و47ص؛يقيرفإلالامشلايفةيمالسإلاقرفلا«لبديرفلا(١)

45



تسيرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

ةيضابإلانأوهطقففلتخملاو.فلتختالاهنألءارآلاضرعيفةيضابإلاو

نإفيلازتعالابهذملايفروطتلاجردتامك.افرطتلقاوًالادتعارثكأ

هقفنميضابإلاهقفلابرتقاىتحًاضيأروطتلايفجردتيضابالابهذملا
براقتلااذهوسانلانيبءاضقللةيضابإلاضعببصتنيىتح)ةنسلالهأ

نيبنمو."!(فئاوطلاوبهاذملافلتخمنيبتالماعملاصخياميفلصح

نإ)رداصملاركذتيذلايسوفنلافلخينبفلخيةيضابالاةاضقلاءالؤه

ةقرفتمبهاذموةفلتخملئابقنمبرعلانمةعامجوربربلانمةعامج

تاحارجلايفمهنيبيضقياجاوفأهدنعنوعمتجيففلخيخيشلانودصقي

ناكسامأو:هلوقهيلعنودريالو؛هبهذمةفلاخملهنعنوبغريال.اهريغو

يفةيضابإلاةوعدلاراشتنانممغرلابو.'"!(هملعىلإنوقرتفمفةرضاحلا
قرشملاىلإو,ءازجألاعيمجيذغتيتلاةاونلالظيقرشملانأالإبرغملا
مامإلاناكىوتفلالاجميففداقتعالاوىوتفلايفبرغملاةيضابإعجري

ءافلخنمهيلعىشختيهْذإهسوفنهضرتعتفجحلأديريباهولادبع

"دنسملابحاص"ثدحملاةمالعلابيبحنبعيبرلاكاذنأقرشملا

.1.ص«ديرجلابةيضابالا؛«ةيجابحلاص(١)

ميهاربا:قيقحت«برغملابخئاشملاتاقبط؛«(170تز)دمحاسابعلاوبأ؛ييجردلا(7)

مقربسنوتيفةينطولاةبتكملابطوطخملاو؛577ص997/4٠«رئازجلا؛يالط

.١9صدل(7٠)

46



يدئاقعلاةيضايبإلاثارتنمسآ|'سسسشسشسششسسا|]]ا

هنعجحينملةرجألاءاطعإزاوج)بعيبرلاهباجأف,دابعنباةمالعلاو

كولمنمهسفنىلعهفوخعممالسإلاونيملسملارمأبالوغشمناكثيح

ف!(ةفصلاهذهب

تناك)دقفبرغملاةيضابإىلإقرشملانمملعلالاقتنالاجمىفامأ

تاشعبلاوةيرسلاةوعدلاءانثأقرشملابيمالسإلابرغملاةيضابإةلص

لاوحأدقفتودييأتلوأ"ايقيرفإىلإملعلاةلمحاهنميتلاةيملعلاىلوألا

يناسارخلامناغنبرشبمناغابأىرتفاهنيوكتءدبيفةيمتسرلاةلودلا

مامإلادوعيلبرغملاىلإاهجوتمقرشملانمجرخ--ةنودملابحاص
ىفديرجلاةيضابإطاشنرصتقيداكو.ةسوفنلبجيًارامباهولادبع

فلخي"نعثيدحلايفف؛جحلاتابسانميفقرشملايفمهناوخإبمهلاصتا

ىقتليمارحلاهللاتثيببجيجحلابكرىرنهرْكدرميذلا"ىطفنلافلخينب

يذلاو؛مهعمجحيذلامههيقفمهعمو"نامع"لهأمهناوخإبكرب

ىلإةراشإلانمدبالتالحرلاىلإةراشإلابو.""””ةيجاننبةيجان"ىمسي
ىفهتعاربوهتباجإنسحلو-دادغبًاديدحت-قرشلاىلإثافنةرجه)

امكةزجعمةروصب"ديزنبرباجناويد”خاسنتسانمنكمتدقفملعلا

كولموةمباٍِقةيضايرلاراهزألا«يسوفنلاهللادبعخيشلانبناميلس«يورابلا١4ا

.٠١٠١>-١١ص(ف١١17١ءرصمةعبط؛ةيضابالا

.٠؛؛ص(ج؛تاقبطلا؛ييجردلا"7
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ايرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

هتمينغبثافنرفيويسابعلاةفيلخلاةنازخنم؛يضابإلاردصملااهروصي

ىلعلديإ)اغإفءيشىلعلدنإلمعلااذهو."'!(ةلودلانويعنمافئاخ

كلذلرطاخملاهفحتتناكوةيرسلابطاحينأبجيقرشلابلاصتالانأ

دابعنبالبقنميأ.هنعجحلاضرفطوقسبباهولادبعماماللىتفأ

تالاصتالانوكتنأروصتأالكلذلو قرشملايفجراوخلا,ءاملعنم

.'"(ةقراشملامهناوخإوديرجلابةيضابإلانيبةرمتسمةريثك

نعوجراوخلانمةيرفصلانعيدادغبلاهيفملكتييذلاتقولايفو
يفلوقلاَلَضَفُيامنيب.""””ةيضابإلا"ركذىلإقرطتيالجراوخلاقرفةيقب

يفميلاوقألصفيذإ."'”يناتسرهشلا"وهوقرفللرخآخرؤمةيضابالا

نازكهلعوضوملامسالابالإهبحاصىمسيالعقاودحهيلعلامعألانم

نعالملأنأورفاكهبحاصورفكوهفموصلاوةالصل١كرتكلحهيفسيل

مقرب«سنوت؛ةينطولاةبتكملاطوطخم؛ةمألارابخأعماجلةمغلافشك«لوهجبفلؤم(١)

.71ص(87١)

.8ص«ديرجلابةيضابالا؛ةيجابحلاص"(

قافآلاراد؛ليجلاراد؛قرفلانيبقرفلاءرهاقلادبعيدادغبلا:رظني0

.0-0صم817١ها4076؛نانبل؛توريب«ةديدجلا

«نانبل«توريب«ةفرعملاراد«ناليكديسدمحم:قيقحت«لحتلاوللملا«ناتسرهشلا5

.٠؛9-7١صجم١7٠
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مكحيالبنذلابحاصْنإ٠٠.تلاقةيرفصلانمةثلاثةقرفو٠٠اذك

اذهىلعةيرفصلاتراصف؛هدحيفيلاولاىلإعفريىتحرفكلابهيلع

ةيناثلاو٠٠كرشمبنذلكبحاصنأمعزتةقرف.قرفثالثريدقتلا

يفدودحملاواحهيفسيلنيدبحاصىلععقاورفكلإمسانأمعزت

رفكلامسانأمعزتةثلاثلاو؛رفكلايفلخادريغوناميإلانعجراخهبنذ

رثأىلإةفاضإلابو.""!(هبنذىلعيلاولاهدحاذإبنذلابحاصىلععقي

برغملاجراوخيفترثأةيمالسإلاقرفلاةيقبنإفقرشملاجراوخ

ئدابمبنولوقيةيضابإلا)نإفايقيرفإلامشىففمهنمةيضابإلاًاصوصخو
روطتتو.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمالاو؛ديعولاودعولانم:ةلزتعملا
ةلأسم"ىرتفلازتعالابهذمروطتبسحبرغملابةيضابإلاةديقعلا

ضعببرثاتتو٠أ"حلفانبدمحممامالللاسرعوضومنآرقلاقلخ

وههللا":لوقي(تافنب)فورعملايسوفنلاجرفىرنفةيفسلفلاتارايتلا

نودلقيفةنسلالهأةديقعبةيضابإلاةديقعلارثأتتامك.""!”مئادلارهدلا
هنإثيح"مئاعرلا"باتكاذهيفازِك:إ(*)"بسكلا"ةيضقيف"ةيرعشألا"

.١-١7ص«قرفلانيبةقرفلا«يدادغبلا(١)

رئازجلا«ةنيطنسقةعبط«تاقبطلاباتكهبلخاامماغإيفةاتنملارهاوجلا«يداربلا(١)

.امتداككغص١١

.١٠٠١ص«7«ةيضايرلاراهزألا«ينورابلا0

:رظني"اهبسكيدبعلاولاعفألاقلخيهللانأ"اهدافم؛يرعشألانسحلايبألةيرظنيهو(4)

.١7١-٠١مص«يرعشألانسحلايبألةنايدلالوصأنعةنابإلايفةلأسملاتاليصفت
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تتيرئاقعلاةيضايإلاثارتنم

يهودئاقعلادئاصقضعبىلعةيضابإلانمنيرظانملادحأهنمعلطاامل

ةقفاومالإانهاهىرأام:اضرعملاق.ةيردقلاىلعدرلاىفىهىتلاةيئارلا

اذهةقفاومفلاخامو:ىنيجردلاسابعلاوبأهللاقف'””ةنسلالهأ"

ةيمالسإلاقرفلانممهريغكةيضابالاو.'"!(ةنسلافالخوهفباتكلا

نإوسفنلاهبنوديريوبلقلاظفلنوقلطيوسفنلادوجوبنونمؤي
ملكتملا"رامعوبألكسامنيحفبلقلالامعأيهمهدنعةيسفنلالامعالا

ردقلاونيقيلاام:س):ديرجلابةيضابإلاخئاشمضعبلبقنم"يضايبإلا

؟امهنيبقرفلاو

.دابعلالاعفألضفأنموبلقلالاعفأنموهوداقتعالاةحصنيقيلا:(ج

ردقلاو”ءاوبلاىلعىشملانيقيدادزاول"لاقو."ريثكريخهركتامىلع

هرشوريخردقلابنمؤتنا":ناميالايفلاق.نوكينألبقهللاهردقام

."!"هللانمهّنإ

اهتيلختوسفنلاةدهاجمىلعثحلوألاثيدحلانميناثلاءزجلايفو

نعضارعإلاوعرولامهنعفرعةيضابالاو.لئاضفلاباهتيلحولئاذرلانم
الهنإفايندلابىلضرعتالو):لوقيضابانبالئاسرىدحإيفايندلا

©ةقرود7؛تاقبطلا؛ييجردلا)

.؛7صديرجلابةيضابالا«ةجابحلاص)"١

.؟7ص«هسفنردصملا()

50



ااا ااا ااااا سلسا يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

؛نيدلايفيلكتحيصننكتلنكلو؛يتجاحنمتسيلوايندلايفيلةبغر
كنيبواننيبعمجينأرداقهللاٌّنِإف؛,ةحيصنلالضفأكلذّنإفتوملادعباملو

ةيضابالانكيمل."!(هللاةعاطىلعنكيملنإريخالهنإفةعاطلاىلع

صوصنلارهاظدنعنوفقوتيمهنألكلذومهدئاقعليركفلاءانبلابنومتهي
تايبيغلايفثحبلامدعىلإمهنمريثكلاعوزن)ىرخأةهجنموةهجنم

صوصنلارهاوظبمهثبشتلةجيتنو.'"!(مهريكفتىلعيلمعلاعباطلاةبلغل
قرفلانممهفيلاخمىلعاولوقتدقو؛ارفاكةريبكلابكترماوربتعا
جورخلا-مهيفلاخميأ-اودقتعاو)ةمغلافشكبحاصلوقي.ىرخألا

رانلانمنوجرخيمهنأو.رانلايفنودلخيالرئابكلالهأنأو-رانلانم

الإرانلاانستنلاولاق"لبقنمكلذدوهيلاتلاقدقو.ةنجلانولخديو

مأهدهعهللافلخينلفًادهعهللادنعمتذختألق):لاقف."ةدودعمامايأ

هتئيطخهبتطاحأوةئيسبسكنمىلب؛نوملعتالامهللاىلعنولوقت
يفريغيالولدبيالهللامكحو.(نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوأف

وةيديزلا'الإرانلانمجورخلاىلعانيفلاخمعيمجعمجادقوهقلخعيمج
ىوسةمايقلامويمهبرنوريمهنأىلع:انوفلاخمعمجاكلذكو,"ةلزتعملا"

كرديوهوراصبألاهكردتال)لوقيهللاو."ةعيشلاوةلزتعملاوةيديزلا"

؛١ط«توريب«ةعيلطلاراد«ياكبةفيطل.د:قيقحت«ضابانبألةلاسر«ضابانبا(١)

.97ص7٠٠

.44ص«ديرجلابةيضابالا؛ةيجابحلاص(٠)
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سليكاقملاةيضابإلاثارتنم

هللاباتكلفلاخموهامممهلاعفأومهتاداقتعانمريثكو٠٠(راصبألا

دراوصنلاوفيكفصنلاهيفدريملولولوقعلاهركنتو.هيبنةنسو

دولخلانأبنونمؤيةيضابإلانأصوصنلاهذهلالخنمنيبتو."'!(هفالخب

ىفدولخامأفاضيأتباثباقعلاوباوثلاوصوصنلاىفتباثتوملادعب

افوقونادبألاوحاورألاثعببةيضابإلادقتعيو«رانلايفدولخامأوةنجلا

كلذبو.اقباسرمامكىلاعتهللاةيؤرنوركنيو؛صوصنلارهاظدنع

ةرخآلاباذعةيعونيفةيمالكلاقرفلانماهريغنعةيضابإلافلتخت)

نيرفاكلاباذعنوبذعيمالسإلايلحتنمنمرئابكلايبكترمنأنومعزيف

يهيتلاوةريبكلابكترمريفكتةلأسمىلعءانبو.'"أ(رانلايفنودلخيو
ملعةأشنيفببسلاربتعت"امبريتلامالكلاملعيفةمهملالئاسملانم

ةيمالسإلاقرفلانماهريغ_ةيضابإلا_جراوخلاتفلاخدقلو)."”مالكلا

مالسإلانمجرخيةريبكلابكترمّنإ:اولاقذإرئابكلاباكترانأشب

؛بنذناميإلاعمرضيال”:ةئجرملاتلاقامنيبءرفكلاةرئادىلإلقتنيو

.)("ةعاطرفكلاعمعفنيالامك

.١٠٠-"79845ص«ةمغلافشك«لوهجبفلؤم(١)

.١٠؛ص«نييمالسإلاتالاقم؛«يرعشألا")

نصمم؛ةداعسلاةعبطم«ةيمالسإلاقرفلاخيرات«يبارغلاىفطصميلع:رظني()

.كصككتم

.؟صةنابإلا؛يرعشألا)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمااا

نودامرفغيوهبكرشيينأرفعيالهللانإ(ىلاعتهلوقباوجتحادقو

ةئجرملاهتمهفاماهيفدجيالةيآلاهذهبرظانلالعلو"!(ءاشينملكلذ

يملامهيلعدرو.نيقسافلاعيمجىلعتعقودقهللاةرفغمنأباهنم

مهتاممومهايحمءاوستاحلاصلااولمعواونمانيذلاكمهلعجننأتائيسلا

ناميإلايفاومكح"...ةئجرملانأ)مزحنباىريو'!(نومكحيامءاس

فرطلاباوذخا-ةيضابالا-جراوخلانأىريامك٠٠هيفرطدحأب
رفاكوهفكلذنودناكاموةتبلاهلبنذالنمنمؤملااودعامنيبءرخآلا

تلاقو.'"!("ًاطسوقحلااوكرتو؛هتياغولامكلادحباوذخادقفءرانلاىف

رفاكبوهسيلف.نيتلزنملانيبةلزنميفوهةريبكلابكترمْنِإ)ةلزتعملا

.ناميإلارئاودىلإدوعيلجألاعوقولبقباتوعجارتاذإف.نمؤمبوهالو

يفادلاخنوكيورفكلازيحيفنوكيفبوتينألبقتاماذإامأ
يأ)-(!(رخآعوننممهباذعنأ)ةلزتعملاىرتامنيب٠٠٠٠!(رانلا

.١١١ةيآلا:ءاسنلاةروس(١)

:قيقحت«عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا؛دمحانبدمحمنيسحلاوبأ؛يطلملا(3)

.7(ه-7١ص19778«توريبةعبط19449ةرهاقلا,؛يرثوكلارهازدمحم

.١7ةيألا:ةيئاجلاةروس()
رهاقلاةعبط«سابعناسحإ:قيقحت«يدوهيلاةليرغلنلانباىلعدرلامزحنبا()

.7صم110٠ه7

.؟ص؛ةنابإلا«يرعشألا)0)

.4١٠ص«نييمالسإلاتالاقم؛يرعشألا(3)
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||يدئاقعلاةيضايإلاثارتنم

نيملسملاريفكتمهمزلدقفجراوخلاامأ."!(نيرفاكلاباذعنعفلتخي
ناسنإلايفعمتجينأزوجيالهنأب)مهلاوقأنيرربمةلطابتاءاعداب

؛رخآهجونمًامومذمهجونمًادومحمنوكيف,قافنلاوناميإلادحاولا
يفًادولخوأةنجلايفًادولخالإنوريالمهف.اعيمجرانلاوةنجلاقحتسيف

مدعنأيفةهبشال):لاقفمعازملاهذهىلعيجيإلادردقو""!(رانلا

مزلتسينألاقيالو؛ًابذكالوًافلخمزلتسيالعوقولاعمبوجولا
نمامهوفيك؛ةعونممهتلاحتسالوقنالنأللاحماضيأوهوامهزاوج

بكترملايأبنذملاملعاذإهناو٠٠٠هتردقلمشتيتلاتادكمملا

لب؛بنذلانعرجزنيملهنعىفعيلبهبنذىلعبقاعيالهنأةريبكلا

؛هيلعريغللءارغإناكو؛هنعةبوتلامدعو؛هبنذىلعًاريرقتكلذناك

امأ."!(تايهنملاكرتوتاعاطلاىلإةوعدلادوصقملفانم؛حيبقهنأو

هلوقاهنمنآرقلانمتايآبهيلإاوبهذامىلعاولدتسادقفةيضابإلا

نافرفكنموًاليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللو):ىلاعت
ىلعرصملاكلذكورفاكجحلاكراتمهرظنيفف.!")(نيملاعلانعينغهللا

الهنا)ىلاعتهلوقلرفاكوهفهللاحورنمسيأآهنإفرئاغصلاباكترا

؟004٠مط؛توريب«ةعيلطلاراد«يومألارصعلايفجراوخلا«فورعمفيان.د(١)

.فرصتب7-00٠000ص«م

.77ص7ج17787«لوبنطساةعبط«فقاوملاباتك«نيدلادضعيجيالا()

.77ص7ج؛هسفنردصملا(©)

.7ةيآلا:نارمعلآةروس(4)
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ا

يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمبسسس

نبامهيلعدرللىدصتدقو."'!(نورفاكلاموقلاالإهللاحورنمسأيي
مهكئلوأفكلذدعبرفكنمو)ىلاعتهلوقبالدتسمديدحلايبأ

رفكنودءرفاكلاقسفىلعلالدتساةيآلايفنأ)ىأردقف."(نوقسافلا

هراكنإومهيلعسببمالسلاهيلعىلعمامإلادريفلدتساكلذكوقسافلا

؛هسمفنهللإلوسرلعفبالدنتسسم٠ةريبكلبكترممهريفكتمهيلع

هنكماملوىبنلاهيلعىلصاملًارفاكةريبكلابكترمناكولهنأبمهملعأو

برتميو0ءيفلانمهبيصنذخاوأُتاملسملاحاكنوأملسملاةثارونم

:اهمهألئاسمىفىلازتعالاركفلانمىضابإلاركفلا

:.نآرقلاقلخ).١

.ةمايقلامويهللاةيؤريفن.؟

.طارصلاونازيملاكايزاجماليوأتىرخألاةايحلالئاسمليوأت."

هليوأتبجيءشرعلاىلعهللاءاوتساةصاخو.رهاظهيبشتلك.؛

ةلزتعملاعممهقافتإبجراوخلاةيقبىلعنوديزيةيضابإلاو.ًايزاجمًاليوأت
.اهنمىرخألئاسجب

.توملالبقاوباتاذإالإاهيبكترملرئابكلارفغيالهللا.©

.ىالةيآلا:فسويةروس(١)
.506ةيآألا:رودلاةروس(7)

؛يبابلاةعبط«ميهاربالضفلاوبأدمحم:قيقحت؛ةغالبلاجمنحرش«ديدحلايبأنبا()

.١١صفجدقححال-اوف»7١ما/-ه7786١مقرهاقلا
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تايرزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

تاماذإو.نيملسملانمبنذلابكترملىتحيدبارانلاباذع.7

ىلإعجاراذهو.ءايلوألاولسرلاوةكئالملاةعافشهعفنتالْبوتينأنود

نيدراولاههديعووههدعوىفقداصهللانأوهو6لازتعالالوصأنملصأ

.نآرقلايف

نأىنعمب؛هتاذنيعاهنكلو.هتاذىلعةدئازتسيلهللاتافص.

اهدوجويفيفكيةرعاشألادنعتافصلاكلتىلعةبترتملاجئاتنلا

.اهبةمئاقاهيلعةدئازناعمىوعدىلإةجاحالو.ةسدقملاتاذلا

."!(جئاتنلاكلتاهبدجوت

نعىمالسإلابرغملاىفةيضابإلاامهيففلتخاناتلأسمكانهو

بكترماهبربتعييتلاةقيرطلايهلئاسملاهذهلوأةلزتعملابهذم

نيتلزنملانيبةلزنمالنأبنيدن)يخامشلالوقيثيح.ارفاك,رئابكلا

."!(رفكلاوناييإلا

نمحرلادبع.دةمجرت؛ةيلامشلاةيقيرفايفةيضابالابهذموةلزتعملانيبةلصلا«ونلين(١)

رابكلتاسارد«ةيمالسإلاةراضحلايفينانويلاثارتلاباتكنمض«يودب

كلذكو..0٠77077؛4ص1964660ءرصم«ةيرصملاةضهنلاةبتكم«نيقرشتسملا

١سصمةعبط؛مالسإلايفةعيرشلاوةديقعلا«رهيستدلوج:رظني

فرصتب.7١١ص

؛ةلزتعملانيبةلصلا«ونيلننعًالقن؛«تانايدلالوصأ«يلعنبرماعيخامشلا(3)
.؟١٠-4١7ص«ةيلامشلاةيقيرفايفةيضابالا
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ادداه ا 5.لاس يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

نوعطقيةلزتعملافهلاعفأىفدبعلاةيرحوردقلاىه)ةيناثلاةلأسملاو

0دودحملاةيرحلابنولوقيىمالسإلابرغملاىفةيضابإلاامنيبدبعلاةيرحب

.ل!(يرعشألأبسكلاةروصيف

مساقلايبألاهيلإجاتحملاقئاقحلايفةلاسرةيضابإلاةلاسرلايفو

لالخنميضابإلايجرالاركفلاةروصحضن٠."يوراربلاميهاربإنب

ماسجألاوهوهللاىوساموهملاعلا):لاقثيحهيفلاخمءارآلهتشقانم

ةقميقمحو6رهاوجلاوبارعألاوماسجأل|١!مهريغدنعءطقفصارعألاو

وهمسجلاريغلادنعورهوجلانيبوهنيبقرافالوزيمتملاوهمسجلا
قرشللةيلاوملاةهجلانأماسقنالاليلدنكلمسقنمزيحتملاو.مسقنملا

ةقيقحودوجودعبدوجوءاقبلاةقيقحو٠٠٠برغللةيلاوملاةهجلاريغ

يا_مهدنعمودعملاودوجوملاوهةيرعشالادنع؛هنعربخملاوهءيشلا

سيلاندنعمدعلاو."!(مودعمءيشاندنعوءيشبسيلةرعاشألا

وأايفنسفنلاىفىنعمىلعبلقلادامتعاداقتعالاةقيقحو"...ءىشب

الوعرشلاهحبقامحبلاوعرشلاهنسحامنسحلاةقيقح--اتابثإ

.7٠9ةقرو«تاقبطلا؛ييجردلا:رظني(١)

ةيضابالاجراوخلاامأ؛رهوجلاومسجلانيبنوقرفينيذلا«ةرعاشالاهبدصقيريغلا(7)

ماسقنالاةرعاشالادنعرابتعالاامنيب«زيحتلامهدنعرابتعالانألامهنيبنوقرفيالف

نيسحلاوبأطايخلانراقءاهدوجولبقءايشأتامودعملانابةلزتعمللهقفاومانه(©)

.٠٠ص0١«ةرهاقلا؛جربينةرشن«راصتنالاباتك
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تايزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

زعهللابقيدصتلاناميإلاةقيقحو"-"كلذنمءىشىفلقعلاىلإتافتلا

هللادعوام'"'عرشلايفرفكلاةقيقحو«حراوجلاوبلقلاوناسللابلجو

."!"باقعلاهيلع

بوجوبلوقلاةرعاشألاضفريفةرعاشأالاعمةيضابالافلتخيو

ةمكحلانمسيلفمهسفنأعممئادداهجيفرشبلاّنِإذإةنملاولضفلابال

لوقيامكباقعلابدعوتوباوثلابدعوديعوودعونودمهكرت

ءامئادهيلعبجومالهنأل--هللايأ_ءيشهيلعبجيال:ينالجرولا

باقعلاوةمكحلاقحىفباوثلاهيلعبجاو؛ةمكحلاقحيفبوجولاو

ىلاعتهللاىلعباوشلاورجألامهلبجينأةمكحلابجاونم٠٠كلذك

نإامك."!(بجومباجيإةهجنمالاهاضتقموةمكحلابجومنم

ةمايقلامويىلاعتهللاةيؤرةلأسميفةرعاضألاعمنوفلتخيةيضابالا

ريمثنببلاغنبدمحمنبباهولادبعيضابإلاهيقفلاىدصتيو

.؟ص؛ةنابإلا؛يرعشألانسحلاوبأتراقةيرعشاللةقفاومانه(١)

.ةيمالسإلاقرفلاعيمج«جراوخلافلاخيانه(1)

؛ةرهاقلاةعبطءاهيلإجاتحملاقئاقحلايفةلاسر«يوراربلاميهاربانبمساقلاوبأ()
578مقرب«ةيرصملابتكلارادبطوطخملايفوءاهدعبامو«7١1ص+(ه17

.١١ص«ةيمالسإلحنودئاقع

؛ةرهاقلاةعبط«لوقعلالهلليلدلا«ميهاربانبفسويبوقعيوبا«نالجرولا(4)
.#“ص©جم١١٠
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنماا

يفالإايئرمًائيشدجنمل):لوقيثيحةرعاشألاىلعدرلليراصنألا

تاهجلاهذهيفنىلعليلدلاماقدقو٠٠٠تسلاتاهجلاىدحإ

الوةلباقملاالودودحلاالونكامألابفصويالىلاعتهللانعنكامألاو

يضتقيالوةفصبسيلدوجولانأملعا-لوقيو-ةنياعملاهيلعزوجت
ليلدىلاعتهللاةيؤرمهراكنإو؛"!(هتابثإوهامنإوةلعبجويالوًامكح
رشحلاتايآليوأتىلإاوعسكلذل؛ةيسحلاةذللابنونمؤيالمهنأىلع

دنعنوفقيمهنأو,ليوأتلانعمهجهنميفنوديعبمهنأمغرباسحلاو

اميفنوريالمهنألةثدحموةدوجوممهدنعسفنلاوصوصنلارهاظ
ضارعألاوماسجألاهذهوًافلاسرمامكضارعألاوماسجألاريغهللاىوس

ماسجألابةمئاقضارعألاوةقولخمماسجألافاهتاذبةمئاقتسيل

.ميحجلايفدولخوأميعنلايفدولخمهدنعةدلاخلاسفنلاو

ةلاسرلابفيرعتلا

ةخسنيأابلدجوتال؛ةيضابإلليدئاقعلاثارتلانميهةلاسرلا

ليلدلا)باتكنملوألاءزجلاةياهنيفةدوجوماهنكلو."!ةطوطخم

ةعبطلايهو؛ةينورابلاةعبطلايهوىلوألاهتعبطيف(ينالجرولل ناهربلاو

.17ص١٠ج؛هسفنردصملا(١)

ةعبطللهتمدقميفيودعلاديعسنبدشارنبسيمخ.ةيناثلاةعبطلاعجارمرظني(7)

.ةيناثلا
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موقنىتحطوطخمدجويالفاةيناثلاةعبطلاعجارماهدمتعايتلا

هلاسرلإنعمتهماعةروصببانكل١نعملكتنفوسنكلو.هفصوب

٠.ةصاخةروصب

قيقحتلليلدلارونبليبسلاينابللوقعلالهألليلدلا)وهفباتكلاامأف
ةيناثلاعبطلاعجارمفصودمتعنفوسو(قدصلاوناهربلابقحلابهذم

:بيلاسأةثالثب...ناهربلاوليلدلازاتمادقو):لوقيثيحباتكلااذهل

داهشتسالايفةجحمو«ريبعتلاةناصروفيلأتلايفكبسلاةوق:ًالوأ

.ةيوغللاوةيعرشلاصوصنلاب

نمفلاخملارواحيوهف؛هبنوملسيامةلملكعابتأشقانيًايناث
يعمسلاليلدلاو؛يعرشلاصنلابةماقتسالاوقحلالهأةديقعلةمألا

ىلعموجبلاو؛ةقحلادئاقعلانععافدلا:نيتقيرطلمشيهبولسأفاذهعمو

.ثحابلاوئراقلاللملاومأسلاذخأينأنودبكلذلكلالفلادئاقع

ةيرخسلاومكهتلابولسأاريثكهنعهللايضرخيشلامادختسا:اثلاث

اذهنإفكلذكو""!(مههبشتفاهتدنعةغئازلادئاقعلاباحصأنم

هذهلةيساسألاةماعدلالكشيوهفةمهملاجراوخلابتكنمدعيباتكلا
بوقعيوبأخيشلا)وهباتكلااذهفلؤمومهموصخىلعدرلايفةقرفلا

.هسفنعجرملا0ل

.١ *هص«ةيناثلاةعبطللهتمدقم؛«يودعلاديعسنبدشارنبسيم()
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

ءاملعلاورابكلاباطقألادحأ(ينالجراولايضابإلايتاردسلاميهاربإنب

رئازجلابونجبالقرأوهتاردسبهخويشنمملعلاذخأ.رارحألانيدهتجملا

ةيضابإلاءاملعلابرخزيلازيالوناكيذلابازيميداونمبرغلاىلإ
ةيرقلاو...اذهانمويىلإمهبةرومعميداولارئاسودالبلاهذهلازتالو

اهراثآتيقبوهتومدعبةربابجلادحأاهرمدفلؤملااهيفشاعىتلا

ناكو..نآلاةرومعميهيتلاةيرقلايقرشنآلاىلإةفورعماهرباقمو

هللاتايآيفربدتلاوراثآلارظنيفجورخلاورافسألابًاعلومهللاهمحر

لحرةيكلاملاءاملعنممهريغوهبهذمءاملعنمًارقومًاليلجًاملاعناكو

ضعبهحدمىفلاق.اهئاملعىلعذملتتوسلدنألاىلإملعلابلطيف

:اهنمًاتايبأنيفلاخملانمةسامجلسءاملع

!""بتقلاولحرلانيبحبصيفسيعلاهلمحتدوطلانأبسحأتنكام

:اهنمىرخأتافلؤمفلؤملل

...ميظعلانارقلاريسفت

هرصتخاءازجأةتالثهمفلالوأيف«فاصنإلاولدعلا»باتكاهنمو

نبرماعكلاموبأةمالعلارصتخملامظنو؛يخامشلاردبلارصتخملاحرشو

«فاصنإلاولدعلارصتخممظنفاطلألادراوم»هامسىكلاملاسيمخ

يفوهوهددصبنحنيذلاباتكلا:اهنمو.شيفطامامإلالصألاحرشو

.4صيئراحلاديمحنبناميلسنبدمحنبملاس«ةيناثلاةعبطللرشانلاةمدقمرظني(١)
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تايزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

.نونفلاعيمجبهماملإوهعالطاوهقمعتوهملعةرازغىلعلديءازجأةثالث

دنسملهبيترتاهنمو.('!ةفسلفلاملعيف«نيرحبلاجرم»بانكاهنمو

اهحرشبماقدقو ديزنبرباجليسارمهيلإمضدقوبيبحنبعيبرلا

نبهللادبعمامإلااهضعبحرضو,سنوتبةبرجءاملعنمةتسوبأمامإلا
دئاصقهلوهقفلاىففلؤمهلليقو...نامءاملعنمىملاسلاديمح

هملعةرازغىلعلدتةنسلامايأددعاتيبنيتسوةئامثالثبةيزاجحلااهنم

.""!نونفومولعنمهعدوأامل
مامإلااههجوةلئسأنعةرابعيهفاهددصبنحنيتلاةلاسرلاهذهامأ

لجألاهيقفلاىلإ"يراصنألاريمنببلاغدمحمنبباهولادبعهيقفلا

؛هناحبسيرابلاىلإرظنلاو,ديعولاودعولايفةينسلالئاسملاضعبنع

.نآرقلاقلخو

يفناهربلاوليلدلاباتكنميناثلاءزجلايفناكهنأققحملاركذامكباتكلااذه(١)

اذهنعةيناثلاةعبطلايفهدارفإمتنكلو«ةينورابلاةعبطلاو«ىلوألاثارتلاةعبط

.شماهلا١٠ص؛باتكلارظنيباتكلا

.ناهربلاوليلدلاباتكنم١١صرظنييخامشلانعالقنقباسلاعجرملا(1)
.١١ص.قيقحتلاةمدقمدمحنبملاسيئراحلا

يفتركذامنأالإيتوانتلايفاكلادبعرامعيبألةهجومةلاسرلانأنممغرلاىلعو()
عبطدقو؛يقاكلادبعخويشزربأنمدعييذلانالجراوللناهربلاوليلدلاباتك
ءازجأةثالثم١م88 ه1701ةنسةرهاقلابرصميفةيرجحةعبطباتكلااذه
.دحاودلجبٍِق
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

مثهللاهمحريفوتىتحناعموللعبةباجإلانمرامعوبأعنتماف

عرشننحن:اولاقفرامعىبأةذمالتضعبعربتف«باهولادبعاضيأيفوت

وبأوهيفاكلادبعو؛باوصللقفوملاهللاو؛انلهللاحتفامباوجلادريف

ةيضابإلاىفلؤمرثكأوهو)."!ىتوانتلابوقعيىبأنبىفاكلادبعدامع

كلذيفتناكوةرجهللسداسلانرقلايفنالجراويفًاشن...ءاملع

ىلعملعلاذخأ.(ةينيدلاريغوةينيدلافراعملاناديمىفةرهدزمنيحلا

/هدا/٠ةنس)ىفوتملاينالجراولابوقعييبأريبكلايضابإلاملكتملادي

دامعوبألحتراملعلاوردقلاريبكلاهخيشنعذخأنأدعبوم

لناللامولعدخاومنيريثكةذتاساىلعكانهسردوسنوتىل1

دجلابكلذهذخأيففرعو.ةفلتخملاةيمالسإلامولعلاوهبادآويبرعلا

؛يلاطلارامعدرظني«هتاردسعنالجراوىرقنمةيرقيهوتوانتىلإةبسن١4ل

رشنللةينطولاةكرشلا«يضابإلاٍيقاكلادبعرامعيبألزجوملا؛ةيمالكلاجراوخلاءارآ

.١١1صم978١--ه174948١«رئازجلا.عيزوتلاو

(1.10/77)2اعل,116120.1ع8665:قتهق-10201165,قا,278.0,1936,10

ىلعو؛فراعملاعاونأقشىلععساوعالطااذناكوةيضايإلاخويشزربأنموهو(©)
دهعغيفةبطرقةييدمبماقأوسلدنألاىلإلقتنا«رصعلاكلذيفةيمالسإلاةفاقثلا

لدعلاباتك:اهنمةديدعبتكهل.ظحاجلابهنوهبشياوناكو...نيدحوملا

ٍِقلوقعلالهألليلدلاباتككلذكو.ءازجأةنالثٍِقهقفلالاوحأٍِقفاصنإلاو

نيعبسيفعقيهنإلاقينآرقلاريسفتينوهقفلايفباتكهيلإبسنيوءازجأةثالث

ءارآ؛يلاطلارامع.درظني(برغملاحوتف)ىعديخيراتلاٍِقباتكهلوًاءزج

.7١7-١١7ص١٠ج؛ةيمالكلاجراوخلا
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تايزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

هيلإلسرتتناكاهنإفكلذل؛ىنغوءارثتاذهترسأتناكو,طاشنلاو

فرصيو؛هيلعسردييذلاهخيشىلإاهفصنىطعيفةنسلكرانيدفلأ

لكسهنأهتاقبطىفىنيجردلاركذيو."!ةصاخلاهنوؤشىفرخآلافصنلا

لضفأنمو؛بلقلالاعفأنموهو.داقتعالاةحصنيقيلا):لاقفنيقيلانع

نألبقهللاهردقامردقلا :باجأفردقلانعلئسو ةدابعلالاعفأ
ينيجردلالقندقفةنتفلانمةءاربلاوملسلاوملعللابحمناكو.'"!(نوكي

نأيلإبحألافنينمؤملانمنيتئفنيبةنتفلاتعقواذإ):لاقهنأهنع

نأبحأنمنإفةئفةئفبلغتالنأّيلإبحألافاولعفيملنإفاوحلطصي

كلتلهأمزلامهمزلو.ةئتفلايفلخددقفىرخألاىلعاهادحإبلغت

٠)0امدرطقيهفيسناكو6ةكفلا

.!ةديدعتاماركيخامشلاوينيجردلاهيلإبسندقو

هتافلؤم

رظانتلاولادجلاىلعةردقمةيضابإلاخويشرباكأنمرامعوبأناك

:هتافلؤممهأنموةيضابإلابهذمنععافدلايفمهزربأو
.دوففموهو+زجوملاهباتكىفهيلإراشأيذلاوهوةعاطتسالاباتك-١

.١١7ص«هسفنعجرملا(١)

١١17ص«رئازجلابفسوينباخيشلاطوطخم,ييجردلاتاقبط«نييجردلا(7)

.(3)مقرشماهلا؟8١ص«؛ةيمالكلاجراوخلاءارآ؛يلاطلارامع.دنعالقن

.77ص«هسفنردصملا()

.447صريسلا؛يخامشلاردبلاو44؛صييجردلاتاقبط؛ييجردلا)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمتستسع

جراوخلاءارآناونعبيبلاطلارامعروتكدلاهققحزجوملاباتك ؟

ىفةيآهنأبرامعابأفصوثيحىخامشلاردبلاهيلإهبسنف؛ةيمالكلا

.'"انيئزجيف

نيضاملاىلعهزجومبىرزأيذلاوهو):هتاقبطيفهنعينيجردلالاقو
0(نيتالإنيرضاحلابعتأو

.("!تالاهجلاحرشباتكذا

.امهئامسأوةيضابإلاخويشةمجرتبتبثهيلإبسني4

ىلعهللاىلصو؛ميحرلانمحرلاهللامسب)هلوقبأدبتفةلاسرلاامأ

.(ملعأهللاو.يراصنألاريغنببلاغنبدمحمنب

.551ضص«ريسلا؛«يخامشلاردبلارظني(١)

.4ص؛ييجردلاتاقبط؛ييجردلا0"(

ةقروه4يف7777497مقربطوطخمةيرصملابتكلاراديفةخسنهنمدجوت(7)

؛ةيمالكلاجراوخلاءارآيلاطلارظنيءارقتداكتالبطشامبوادجءيدراهطخو

..٠'١٠ص26

؛توريب؛(سنوتيفةيضابإلا)خيراتلابكوميفةيضابإلارمعمىيجييلعرظني(4)
.١؛صم116٠ه5
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>

ميحرلإنمحرل|هليامسب

ٍ::ِ
ملسوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصو

ىلإيراصنألاريمننببلاغنبدمحمنبباهولادبعهيقفلاةلاسر

مسهيلعهللاةمحر

ىلإرظنلاو""”ديعولاودعولاىف؛"!ةينسلالئاسمضعبنعهلأسي

."!نآرقلاقلخوهناحبس""ايرابلا

دنعظفللارركتىلإرظنيةعامجلاوةنسلالهأنمةرعاشألاانهديري:ةينسلا(١)

:هلوقاضيأو.7/8ص«ةينسلاةلزركذ»:لاقثيحناهربلاوليلدلايفنالجرولا

ةينسلاركذ»:ًاضيأو.48ص7ج«ةيضابإلاوضفاورلاوةلزنعملاوةينسلالوق»
يفةلاسرلاسفنيفظفللارركتو47ص١٠ج«مهلئاسموةهبشملاوةعيشلاوةقراملاو

.ةلاسرلانم٠ص(ةينسلادنعنييفانتماسيلو)باقعلاوباوثلانعهمالك

امأءاهدحأيفقلخلازوجيال؛ةقيقحلاىلعناعقاوناربخامهو:ديعولاودعولا(7)

مهديعوورافكلاقحيفوهفديعولاامأو.ةنجلابمهدعوونينمؤملاقحيفوهفدعولا
.ةلاسرلانمصرظني.رانلاب

ةيؤرزاوحباولاقثيحةرعاشألااهبدرفنايلاةيمالكلالئاسملانميهو:هناحبسهللاةيؤر()
دوجوملكةيؤرزوجي):هلوقيرعشألانسحلانبانعيدادغبلالقنف.ةرخآلايفىلاعتهللا

ت)يدادغبلايميمتلارهاطنبرهاقلادبعروصنمربأ؛يدادغبلارظني(مودعملاةيؤرلاحأو

.7ص«(تد)«نانبلتورببةيملعلابتكلارادنيدلالوصأه4

اهيفمهفلاخو؛جراوخلاوةلزتعملااهبلاقيلاةيمالكلالئاسملانمينهو«نآرقلاقلخ(4)

ةيلزأةفصىلاعتهللامالكنأ)ةرعاشألاتعداثيح«ةنسلالهأمومعوةرعاشألا

٠١١٠صنيدلالوصأيدادغبلارظني«هديعووهدعووهربحخوهيشوهرمأيهوةمئاق

.رخآعضوميفءارآلاةشقانمضرعنفوسو
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

يفنوملكتملاهيففلتخاامعلأسيدشرتسملاؤس:هباتكيفلاقو

مأ-لجوزعهللاىلعنابجاوامهله.باقعلاوباوثلاوديعولاودعولا

وهامنإو؛هبموزجمءازجالو؛هبموتحمريغ"ةرعاشألادنعباوثلاو؟ال

.ًاضيأبجيالباقعلاوهللانملضف

دعوتوأ.باوتلانمهبهللادعواموِِلجوزرع-هللانملدععقاولاف

."!قدصلاهدعووقحلاهلوقف:باقعلانمهب

."!.هللاهمحريفوتىتحناعموللعبهتباجإنمرامعوبأعنتماف

رامعيباةذمالتضعبعربتفباهولادبعاضيايفوتمت

قفوملاهللاوءانلهللاحتفامبباوجلادريفعرشتنحن:اولاقف

.(*"باوصلل

ةنملالهأمامإيرعشألاليعامسإنبيلعنسحلاوبأمامإلاعابتأمهو:ةرعاشألا(١)

.ه١77ةنسقوتملاةعامجلاو

هنأولضفهللانمباوثلانأىرتةرعاشألانأيهولئاسلااهحرطةلأسملوأهذه(؟)

هللاىلعبجيالًاضيأباقعلانأو«بيثيالنأوبيثينأهلفءيشهللاىلعبجيال
ىلاعتهللانملدعباقعلاوباوثلانأىريفلئاسلاامأ.وفعيوأبقاعينأهلفلاعت

.ءيسملابقاعيونسحملابيثينألدعلانمف

هتطاحإمدعوهللاهمحرهملعةلقلسيلفباوجلانعرامعيبأهيقفلاعانتماامأ(©)

ةعدومامنأوأ.ملعأهللاوةيفالخلاةيمالكلالئاسملايفضوخلامدعرثآهنكلولئاسملاب

.ةيدئاقعلاهبتكيف

اهرقلتيلاةديقعلاقدصنايبتاودارأفةلئسألاهذهىلعدرلايفةذمالتلاعورشامأ(4)

.للاعتهللاهمحررامعيبأخيشلانع
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تايزئاقعلاةيضايإلاثارتنم

عقودقفيلكتلاو؛ديعولاودعولالصأفيلكتلاةلأسمنأملعا

."!نجلاوسنإلاوةكئالملا.قلخلانمفانصأةثالثل

:قلخلانمفانصأةثالثلمتحتىهو

الونيدغتمريغمهعئابطيفمهو؛ةكئالملاةفصىلعَْناكنمابلوأ

فلتخمال.ةوهشالبلوقعةدحاوةعيبطىلعربكىلإرغصنمنيبرتم

مهيلعناطيشللسيلو.لامآلامهتقلخنعميلوحتالولاوحألامهيلع

: الوةعاطلاعنمياممهعتابطيفمسيلوليلدمهيلإَوهشللالوايبس

.."!'فنصاذهف.مهيلعاهلقثي

طبترمديعولاودعولالصأنأثيحاهروذجنمىلوألاةلأسملاحرشةذمالتلاأدب(١)

ةكئالملامهو؛«قلخلانمفانصأةثإالثىلعلمتشيفيلكتلانأاونيبثيح.فيلكتلاب

.نجلاوسنإلاو
ءايبنألانأىلعثيدحلاباحصأعمجأ):لاقثيحيدادغبلادنعةلأسملاليصفت()

تفلتخاو.مهيلعةكئالملالّضفهنإفيلجبلالضفلانبنسحلاالإةكئالملانملضفأ

مهّبراوصعنيذلاةكئالملانملضفأءايبنألانإ:مهضعبلاقف:بابلااذهيفةيردقلا

النيذلاةكئالملاامأو.ةكئالملاةلمجنمسيلبإاولعجوسيلبإوتوراموتوراهك

نإمهرثكألاقو.ءايبنألانملضفأمهف«نورمؤيامنولعفيومهرمأامهللانوصعي

لبابنمنيجلعاناكتوراموتوراهنأاومعزوسانلاعيمجنملضفأةكئالملا

نملضفأرانلاةينابزنوكينأمهسايقيضتقيءالؤهو.نجلانمناكسيلبإنأو

ادبعنوكينأحيسملافكنتسينل:للاعتهلوقباولدتسادقو.مالسلامهيلعءايبنألا

مهليضفتيضتقيالاذهو؛[177ةيآلاءءاسنلاةروس](نوبرقملاةكئالملاالوهلل
نأ:لاقيف.نييواستملانعهبربخيدقمالكلااذهلثمنألمالسلاهيلعىسيعىلع

نملضفأحيسملانوكيالنأيضتقتةيآلانأىلع.ورمعالواذكبىضريالاديز

نمملعأدحاولانوكيالامكمهنمدحاولكنملضفأناكنإوةكئالملاعيمج
رظنيمهنمدحاومهنملكنمملعأنوكينأزاجينأوضرألاءاملععيمج
.16١١ص«نيدلالوصأ«يدادغبلا
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

بكرو6مهقلخىلاعتهللا.ف6نجلاوممدأونب:مهورخآفنص:يناثلا

.)١ألوقعلأمهيفبكروء؛ثاوهشلامهيف

ادبامهفءرشلكىلإوعدتتاوهشلاوءريخلكىلإوعدتلوقعلاف
:عفادتوعناموداهجيف

.لوقعالبةوهشمئاهبلاو؛ةوهشالبلوقعةكئالملاف
ناطلسلعجومهفلكف؛مهيفهتمكحرهظينألجوزع.هللادارأف

.لقعل١ىلإحورلا.أطلسلعجوسفنلاىلإدسجلا

هلقعىلعهسفنطلسنمو؛هاشالوهكهنهدسجىلعهلقعطلسنمف

.هادرأوهلبخ

رهظأنمو.نيبرقملاةكئالملابقحتلاهسفنىلعهلقعرهظأنمف

.ناثفنصاذهف.نيرسخألانيطايشلابقحتلاهلقعىلعهسفن

عيمجوتارشحلاوماوبلاوريطلاوعابسلاوشوحولاومئاهبلاك:ثلاثلا
مهعئانصومهدالواةيبرتومهشياعمىلعرادتقاورايتخامهلف6تاناويحلا

ءايبنألامألضفأمهلهوةكئالملاةقيقحيفتركذيلالاوقألاعيمجيرعشألاركذ()

ةكتالملانولئاقلاقف١؟ءايبنألامألضفأةكئالملاله:سانلافلتخاو):لاقف

نملضفأةمئألاو؛ةكئالملانملضفأءايبنألانولئاقلاقو7.ءايبنألانملضفأ

يفنوكينأزئاجهنأ:نيكسنتملانمموقلاقو.ضفاورلالوقاذهوءاضيأةكئالملا

يلعنسحلايبأيرعشألارظني(ةكئالملانملضفأوهنمةمئألاوءايبنألاريغسانلا
؛ديمحلادبعنيدلايحمدمحمقيقحت؛نييمالسإلاتالاقم(ه0٠77ت)ليعامسإنب

.١١١-١١١ص؛7(تءط.د»
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ت7يرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

طبضو؛ىضمامظفحو.لوقعلايفالإاوقرتفيملف؛مهئادعأومهسنجءانبأو

نيرومأملانيفلكملاءالقعلاكمهف«مدأىنبيديأىفمهنملصحامف«ىتأيام

."؛ةرخآلارادلانودرادلاهذهىفمهباقعومهباوثنكل.نييهنملاو

لجوزعهللاىلعيصاعلاوعئاطللباقعلاوباوثلابوجو

؛هتدابعبممدآينبوةكئالملانمهدابعرمأ-لجوزعهللانأملعا

ىفنأل.ًالضفةكئالملاقحىفباوغلاناكف؛ةيصعملالعفىلعباقعلاب

لمعةلوهسلاهكرتنودةعاطلالمعىلإمهوعديامباقعلاباجيإ

؛مهتمدخىفباوثانيلعانديبعلسيلنحنانيلإىرتالأ؛مهيلعةعاطلا

.انلمهتيصعميفباقعلامهيلعبجاوو

نعباقعلاطقساذإو؛ةحابإناكةعاطلانعباوشلاطقساذإو

اوغلناكةيصعملا

فلتخاو):يرعشألالاق.فلتخمفنجلاامأومهفيلكتىلعقفتمفمدآونبامأ(١)

ةلزتعملانمنولئاقلاقف١؟نورطضممأنوفلكممهله:نجلايفسانلا

رشعماي):لوقيلجوزعهللانألءاوُشوءاورمأدق«نويهنمنورومأممه:مهريغو
نمحرلاةروس](ضرألاوتاوامسلاراطقأنماوذفنتنأمتعطتسانإسنإلاونجلا
كلذكو«نورومأمنورطضممهنأنومعازمعزو7.نوراتخمممنأو.[37ةيآلا

(نحلايفمهفالتخاليبسىلعنوراتخموأنورومأمممنأيفوةكئالملايفمهفالتحا
جراوخلانأىلعاذهلديو.7١١ص«7ج«نييمالسإلاتالاقميرعشألارظني
عممترللاعتهللانأةلالدبنوفلكمنجلانأيفيرعشألاوةلزتعملاعمنوقفتم
.ركذلاةفلاسلاةيآلايفءايبنألا
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسرا

بجومالهنأل.ءيشهيلعبجيالنأدكوأوىلوأهناحبسيرابلاف

قحيفباوثلاهيلعبجاو؛ةمكحلاقحيفبوجولاامنإو.هيلع
هنمباوغلاو؛ًالصأهنمدبالباقعلانأريغ.كلذكباقعلاو."'!ةمكحلا

."!نيرخآقحيفدب

للاعتهللاىلعبجاوال:ملعأهللاوعملالعلو«ةينورابلاةعبطلايفمالكلااذكه(١)

.(؟طعجارم).ةمكحلهدابعىلعباوثلاوباقعلابجوأنكلو

نيناحجملاولافطألاومياهبلاتقحليلامالآلانأ»:نورينيذلاةرعاشأللةفلاخمانهو(7)

نإفمالآلانمايندلايفاهلانامىلعاهضيوعتهيلعابجاوسيلوللاعتهللانملدع

نأةيردقلاوةمهاربلاتمعزو.هنمًالضفتناكًامعنةرخآلايفمهيلعهللامعنأ

امنإ:اولاقو.ةرخآلايفهللاىلعبجاومالآلانمايندلايفاهلانامىلعمياهبلاضيوعت

هلصويلضيرملاملويبيبطلاكةرخآلايفالنومضملاضوعللاهماليإهنمنسح
ماليإناكولانلقفمهيلعيدادغبلادريو هنممظعأعفنىلإماليإلاكلذب

هتردقعمهنمكلذنسحيالنأبجولةرخآلايفضوعلالجألهنمنسحامنإمياهبلا
امنإهومتركذيذلابيبطلاو.ماليإريغنممهيلإضاوعألاكلتلاثمألاصيإىلع

ضوعلالجألكلذنسحناكولو.هبالإهلآنمعفنىلعردقيالماليإهنمنسح
هلصوتعفنلجألقاقحتساريغنمءانريغماليإانمنسحلانأبجولهومتركذيذلا
.407ص«نيدلالوصأ«يدادغبلارظني«ملألادعبهيلإ

لطابسايقلااذهودهاشلاىلعبئاغلاسايقبرمألامهفينيتلاحلاالكيفنأىرأو

مهضيوعتولدعمهماليإومئاهبلاءالؤهةايحفقرافلاعمسايقهنألىلاعتهقحيف
انقحييذلانكلو.هتمزوأضيوعتلاةقيرطبةطاحإانلنوكينأنودلدع

هنأهارأيذلاف.لضفمألدعملألانعضيوعتلانألهوهةيقالخأةلأسمكهتشقانم

ابوجوال؛ةمكحلاىضتقم.بوجولانأيأ.ةمكحلاىضتقمببجاولدعلاولدع

هيلإبهذاموهوىلاعتهنمةمكحلبوجولاىضتقاهنأرخآئعمع.ىلاعتهيلع

.7ص«نمتملارظنيةيضابإلا
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اابايواقعلاةيضابإلاثارتنم

مهف؛ةرخآلاوايندلايفهللاةعاطيفمهنأةكئالملانمرهظييذلاو

يفوايندلاةايحلايفمكؤايلوأنحن):اولاقامكنيملسملاهئايلوأةمدخيف
مكسفنأيهتشتاماهْيَفكلو):اولاقنأبنينمؤملااورشبو."!(ةرخآلا

."(ميحرٌروفغنمًالزننوعدتاماهيفمكلو
بجاونمءالؤهف؛نجلاومدآونب:نيفلكملانميناثلافنصلاامأو

ةمكحلابجومنم.؛ىلاعتهللاىلعباوشلاورجألامهلبجينأةمكحلا

ميقتسيالميظعداهجيفمهنأل؛بجومباجيإةهجنمالاهاضتقمو

باقعلاوباوثلاروهظعممهارتالأ.ةمكحلابجاوبالإءيشمهنم

نودباقعلاوأباقعلانودباوثلاىلعمهرصقولف؛نوكلاهمهرثكأف

.ءيشمهنمحصاملباوشلا

ماعنألانممئاهبلافانصأمهو«ناويحلانمثلاثلافنصلاامأو

نمو؛دهدبلاولحنلاولمنلاوتارشحلاوعابسلاوريطلاوباودلاو

؛هللانيبومهنيبال؛مهيلإانمفيلكتلاعقيامنإو.بيجعبجعدامجلا

.هللاالإبيغلاملعيالوءاميرو

كلذركذامنإو.(ًابجعلناتوملااذهيفنإ):يرصبلانسحلالاقو

.١7ةيآلاتلصفةروس(١)

.١7ةيآلاتلصفةروس(7)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسس

نكبرمله:ًاضعباهضعبىدانعاقبلاتحبصأاذإ»ثيدحلاةهجنم

."!«؟هللاركاذ

ْْن1ىلعاباجيإواباطخىلاعتهدامهرمايْنبمهنيبواننيبفيلكتلاو

.انرماوأىلإاوهتنيو؛انوصعيالوانوعيطي

ىفمالسلاهيلعناميلسلىرجيذلاك.هانبقاعمهنمعنتمانمف

نمناكمأدهدبلاىرأاليلام):هزكرمبلخأنيح؛دهدبلا

ملو(يلام):لاقفةمئاللابهسفنىلعناميلسعجرف.("/.يئاغلا

وبأهاوردقف.فعضاهيفاهلكقرطبوةددعتمظافلأبدئاوزلاعمجبيفيمشيهلاهاور(١)

ركذيةعقبنمام»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقسنأثيدحنمىلعي

ىلعترخفونيضرأعبسلإواهاهتنمىلإترشبتساالإركذبوأةالصبهللااهيف
هلتفرخزتالإةالصلاديريضرألانمٍةالفبموقيٍدبعنماموعاقبلانماهلوحنم
سابعنبانعرخآقيرطبو.فيعضوهويذبرلاةديبعنبىسومهيفو«ضرألا
الإةالصباهيفهللاركذيةعقبنمام»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاق

ترشبتساالإضرألانمةالفبموقيٍدبعنماموعاقبلانمالوحامىلعترخف
يسملابلاركبنبدمحأهيفلاقو.ناربطلاهاور.«نيضرأعبساهاهتنمىلإهللاركذب

لهنالفيأهميسابليجلايدانيلبجلانإ):لاقدوعسمنبانعو.ًادجضفيعضوهو

ريخلانعمسيالوّرشبلانعمسيفنوعلاقرشبتسامعنلاقاذإفهللاركذنمكيبرم

تاوامسلاداكتادإائيشمتثجدقلادلونمحرلاذختااولاقو):ًارقوعمساريخللنه

نمحرلليغبنياموادلونمحرللاوعدنأادهلابجلارختوضرألاقشنتوهنمنرطفتي

عمجمبيفيسئيهلارظني.(حيحصلالاجرهلاجرويناربطلاهاور((ادلوذختينأ

.717ص؛4ج«دئاوزلا

.١7ةيآلالمنلاةروس(7)
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ايرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

هنبيذعأل]:لاقف؛.هسفنىلعباطخلابعجرف(هارأالدهدهللام):لقي

."(هنحبذألوأًاديدشاباذع

مهفيلب؟هنعمهفيالولقعهلسيلنمباذعهللحأنمف

هيلعناميلسهدعوتكلذلف؛هزكرمبلخأفرومألاصويوباطخلا

ناطلسبينيتأيلوأهنحبذألوأًاديدشًاباذعهنبذعأل]):لاقفمالسلا

ناميلسىلعرختفاودهدبلاهاتأفديعبريغناميلسثكمف.""!(نيبم

بيدأتىلاعتهللاحابأىنعملااذهبف"!(هبطحتملامبتطحأ]):لاقف

وهامنإ.ةرخآلاماكحأهباقعالوهباوثغلبيملفيلكتلاورمألااذهو

اماولعفاملثابوقعهيلعوَملاظتالوملظال0دحاوةمكحلاو0اينرُل١ىف

هيلعميهاربإىلعرانلاخفنتاهنأةغزوللىرجيذلاك؛هبمهلنذؤيمل
انرمأ):خياشملانمخيشلاقكلذلونهلتقب#هللالوسررمأف؛مالسلا

.(ةنيكسمايكلتقب#4هللالوسررمأ)وأ(ةنيكسمايكلتقبهللا

امل.رفكدقفرأتلاةيشخنهكرتنمونهانبراحذنمنهانملاساميعافالا
لكأىفرثعىنتحمدالسوسوف0:ةنجلاهتلخدأفاهيباننيبسيلبإلخد

ا

.١7ةيآلالمنلاةروس(١)

.؟١ةيآلالمنلاةروس(؟)
.77ةيآلالمنلاةروس(؟)
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ددددد

ا

ااا ..سس

يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

اهنماوطبها):لاقف""!ضرألاىلإ.لجوزعهللامهطبهأف؛ةرجشلا

.'"(ودعضعبلمكضعباعيمج

امل,©!«ةمايقلامويىلإريخلااهيصاونيفدوقعم»:ليخلايف"ألاقو

.هللاليبسيفداهجلايفاهيعسناك

.ةكمىلإمدآىدههنألدرصلالتقنعمالسلاهيلعهيهنيفو

لامنماهنإ»:لاقف؛منغلافانأنعماغرلا#هللالوسرحسمو

هيلعمدآدهعنمةمايقلامويىلإةربعبالكلايفسانللو(*«ةمنجلا

لكهرشنيحُةمّقلهليمريلنمالسلاهيلعمدآهللارمانيحّمالسلا

ىلإومدآىلإعجرفاهمقتلافهيلعهللاتاولصمدآلعفف؛ناويحلانمءيش

.ةمايقلامويىلإهدعبنمهتيرذ

ذحؤيامباذهسيلوةمألاهبتلتبايذلاليخدلانمىعفألايفسيلبإلوخدةصق(١)

عوضوميفامبسنأتساامنإوةديقعلابلصيفامبلدتسيملهنألفلؤملاىلعهب

.(1طعجارم).داقتعالااياضقنمسيلبيرنودبوهوناويحلافيلكت

.77ةيآلاةرقبلاةروس()

.(؟طعجارم).لوسرلاىلإدئاعريمضلا()

.47714بقاثملا؛توريب«يبرعلاباتكلارادةعبطهحيحصيفيراخبلاهاور(4)

هححصو؛(8؟ص17ج/رخآظفلبةريرهيأثيدحنمهننسيفيقهيبلاهاور(5)

اوحسماومنغلاحارمٍِقاولص»:ثيدحلا7784مقرعماجلاحصحصٍِقينابلألا

(نيعلاب)ماعرلايوروبارتلاوه(نيخلاب)ماغرلاو«ةنجلاباودنمامنإفاهماغر
.ةاشلافنأنملاساموهو
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ايرئاقعلاةيضايإلاثارتنم

:-لجوزعهللالاق.فهكلاباحصأبلك:ةربعةيآمظعأو

مويىلإمونلاهايإومهلمشف'"!(ديصولابهيعارذطسابمهبلكو)

.ةمايقلا

اهتيبرتواهعناصمواهعئانصيفوتتارجعموتايآمثاهبلاهذهيفو

-هللاالإاهملعيالةبيجعرارسأناتوملاىفو؛اهكولملاهتعاطواهدالوأل

٠ناويحلإنعالضفلجوزع

هللاىلعمتحباوشلانأىلإقيرفبهذو):باهولادبعلاقمث

هلمععيمجطبحيوَاهنمبنيمل١ذإةريبكلأفرتقمىلعبحاوبامعلاو

)ْدبعلالمععيمجطبحينأميقتسيفيكفمدحاوةلزفارتقاب

؛باوجا
ناكامنإ.بدألااوؤاسأدقهللاىلعمتحباوغلانإ:اولاقنيذلاف

هنإ:اولاقامحصينأدعبةمكحلابجاويفمتحاولوقينأمهليغبني

.اميرفنجلاومدآينبيفهركذنإف«بجاو

.مهيفلوقلاانمدقدقفةكئالملاامأو

دبعلالمعنمريبكلاطبحيسيلو؛«طلغفطابحإلاىفمهلوقامأو

ملولصيملريبكلالمعنمنإ؛دحألقيمل«باوشلاطبحيانإائيش
.باوثلايفطابحإلااممصي

.8٠ةيآلافهكلاةروس(١)
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سرا

<..بسبسسود

يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

هيفمدقتدقو(دبعلالمععيمجطابحإميقتسيفيك):لاقنأهبجعيو

يفسيلو.لعفلكرشلاكريبكلاطبحينأعرشلابحاصءاشولو؛باوجلا

.كلذلعفيملميحرلافوؤرلانكلو؛هلطبيامةمكحلايفالولقعلا

نأباوغثلاسيلف.نييفانتمباقعلاوباوغلاناكنإو):هلوقامأو

تائيسلاءردىلعوهيلعلديعرشلاو؛طقسيوأباقعلانمىلوأطبحي

تانسحلانإ)لجوزعهللالاقدقوقحأباقعلاهطابحإف.تانسحلاب

.(!!(تائيسلانيهذي

:باوجا

.""انييفانتمباسيلفةرمنينمؤمللباقعلااوبجوأ

تانسحلاباهذإبولمعلاباوثريبكلاطابحإبعرشلادرودقو

باوغثلاطبحيريبكلافءرخآلاىلعامهدحأبيلغتنمدبالو؛تائيسلا

.6١١ةيآلادوهةروس(١)

باوثلانوكيفلثمتيباقعلاوباوثلايفضقانتميأرةنسلالهألنأرواحملاىري(7)

١:نيرمأىلعليلداذهفنمؤملاقحيفباقعلاوباوثلاعقونإفباقعللايفانم
:يناثلاو.ناميإلاوهودحاولاحيقامهئاقتلاليلدبباقعلايانيالباوغلانألوألا

قحبباقعلاونموملاقحبباوثلانوكيفدحاولاحبنايفانتمباقعلاوباوغلانأ

.رفكلااهبكترمىلعبجوف.رئابكلايهبونذلامظعأوهيجوتباقعلاو.رفاكلا

صحجناهربلاو.ليلدلاينالجرولارظني
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هييرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

يهو؛الفرفكمريغنميأءيشريغبريبكىلعباقعلاطابحإامأو
لوحألاعدتبملاوهبرلدناعملارصملانإ:اولاق؛ةئجرملانيبواننيبامةلأسم
نمامهيلعهللإهطرشييذلاطرشلاريعب0امهنعبامعلاطقسِبرهبرنع

.ةئيسلاوةبيصملاوةنسحلاوةبوتلا

؛ةتباثةعاطلاوتباثوهواهالعأودبعلالامعألجأناميإلا):هلوقامأو

.(اهقئاقحىلعةتباث؛هبالإمتياليذلاديحوتلاةعاطلاردصمو

:باوجا
طقسينأنمعنتمنانسلو؛قدصدقف؛(دبعلالامعألجأناميإلاو):هلوق

ىصاعملانمانركنأامنإو,.تانسحلارئاسلثمىصاعملاةبوقعهناحبسيرابلاهب

.ةئيسوأةنسحبامهطاقسإنمتعنمدقةمكحلاو؛ةعدبلاورارصإلا:نيفنص

ىفانتتناكلتاعاطلاًاردتتناكولةريبكلاىلعرارصإلاو):هلوقامأو

ىفىفانتلا:لوقنلبهلوقنالانألانمزليالاذهو؛(ةلملاةقرافموةدرلاك,اهتحص

؛ةيصعملااهدضودبعلالعفةعاطلاو؛,تافلتخملاىفىفانتلاسيلوتاداضتملا

."!فانتباقعلاوةعاطلانيبسيلو,باقعلاهدضوهناحبسيرابلالعفباوغثلاو

؛هبيصاعملاطوقسنمعنامالواهيلعقفتمةرابعلامعألالجأناميإلانأرواحملاىري(١)
ةعدبلاورارصإلاكتاعاطلابرديالاميصاعملانمامنإوتانسحلابيصاعملاعفرتامك
رواحملايأربسحباذهو(اهتحصيقانت)ارارصإقببملةعاطلابرديناكولرارصإلاو
«تافلتخملايفالتاداضتلايفيفانتلانوريمهنأثيحةيضابإلاجراوخللمزلمريغ
.يرابلللعفامهالكوباقعلايانيباوثلاو«دبعلللعفامهالكوةيصعملايانتةعاطلاف
رفكيفاوفلتخاو«رفكهنأهيلعسانلاعمتجادقكرشلانأملعا):ينالجرولالاق

ةيضايبإلاهتبثأنمو«ةلزتعملاوةينسلاهلطبأنمفنورخآهلطبأوضعبهتبئأفلاعفألا
ةنطلسمةفاقثلاوثارتلاةرازوةعبط«ناهربلاوليلدلا«نالجرولارظني(جراوخلاو

..78ص71جم6١١٠ها177طاطقسمنامع
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اااااااا سدساد ]سس [(> يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

هلباوجامكهتومكحت(ةلملاةقرافموًدرلاكهحصيفاني):هلوقو

.ضرعلاومسجلاوضرالاوَامسلاك

ملعف؛لمعلاطبحنيالوةدحاوةلزفارتقابطبحنيباوغلانأملعاو

نأءرمألاوقلخلاهلنمءاشولو؛لقعلاةهجنمسيلو؛عرشلانماذه

.لعفلةلملاةقرافموةدرلاك؛ايندلاىفةعاطلكريبكلاىفاني

ناعقاوناربخديعولاودعولانإ:لئاقلاقنإف):باهولادبعلاقو
ىلعنايراجنايمومعامهنألءامهدحأىففلخلازوجيال؛ةقيقحلاىلع

نييلوصألادنعزوجيالكلذنأل؛.هربخمفالخبربخلانوكيالف؛امهمومع

.'"!(ىلاعتهللاربخيف
؛قدصف(امهيففلخلازوجيالناربخديعولاودعولانع):هلوقامأو

:هجوأةسمخدحأنمرمألااذهولخينلو

ديعولاربخحصيوأ؛ديعولاربخلطبيودعولاربخحصينأامإ

يفحصيسيلف؛اعيمجناحصيوأاعيمجنالطبيوأ؛دعولاربخلطبيو

.ءىشةعبرألاهوجولاهذه

..اميرفابيصنواظحامهنمدحاولكللعجينأامإو

ممنأل؛دحاولوقجراوخلالوقوهيفةلزتعملالوقفديعولاامأو):يرعشألالاق(١)
نيدلاخرانلايفمهرئابكىلعنوتومبنيذلارئابكلالهأنأديعولايفموق:نولوقي

نوبذعيمالسإلالحتنينمثرئابكلاييكترمنإ:نولوقيجراوخلانأريغ,نيدلخماهيف
يرعشألارظني(نيرفاكلاباذعكسيلممباذعنإ:نولوقيةلزتعملاو«نيرفاكلاباذع

.١8١ص(٠ج«نييمالسإلاتالاقم
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7يزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

؛ةدحاوةلصخبحصيالباوثلانأةمألاعامجإبف؛ةعاطلابيصنامأف

وأجحلاوموصلاوةاكزلانالطبعماهدحوةالصلاىلعىلاعتهللاهبيثيف

.اهريغوةبوتلاكايعرشاببسناكنإالإ؛اهريغنالطبعماهدحوةاكزلا

يهو؛ةبوتلابيصاعملاعيمجطحىلاعتهللانإف«يصاعملابيصنامأو
ةصوصخمِءاودألةصوصخمةيودألاو:يودألابوأمظعألاٌّقايرتلا

.ةمولعمىصاعمصختتانسحلانإف.تائيسلاك

نماذهفتائيسلالباقيامتاحلاصلانمهعمنمنأعيمجلابيصنف

رخآوًالاصًالمعاوطلخمهنأ:فارعألالهأنعىورييذلاك,ةنجلالهأ

.هللادنعهملعوكلذرادقمو؛ًائيس

ةبوتلالثم؛ةئيشملابورئابكلابانتجاباردتتائيسلانأانملعدقو
نونظمفكلذءارواموفارعألالهأو؛#ىفطصملاةعافضوةبيصملاوةنسحلاو

...الفمالسإلاقرافيذلاعدتبملاوهبرلدناعملاورصملانكل,نقيتمريغ

اممالإربخيالوأ؟ديريالامبربخينأزوجيلهو):باهولادبعلاق
اميرمأيىلاعتهللانأىلإاوبهذةيرعضألانأل؟رمألافالخبلزألاىفدارأ

.رافكنمهريغولهجابأرمأينأهلوسررمأ-لجوزعهللانأل«ديريال

."!(نونمؤيالمهنأربخأو.ناميإلامهنمدرييملو؛اونمؤينأشيرق

قايرتلايهو):ةبوتلا:وهودبؤملاباذعلانمةمالسللًاطرشةيضايإلاجراوخلاعضت(١)
ةصوصخمءاودألةصوصخمةيودألاو:ةيودألابًاأردتفتاكيسلاةيقبامأ_-مظعألا

ام)تائيسلانمو.١١طصنلارظني(ةمولعميصاعمصختتانسحلانإف؛تائيسلاك

...#ىفطصملاةعافشوةبيصملاوةنسحلاوةبوتلالثم؛ةئيشملابورئابكلابانتجابًاردي
.هالعأصنلارظنيملفمالسإلاقرافيذلاعدتبملاهبرلدناعملارصملانكلو
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داددار

ااا
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

؛باوجا
.اهتقيقحفرعيملنمىلعهبتشتةدارإلانأملعا

.رايتخالاىلإانايحأو؛ةبحملاىلإريشتانايحأ

وهوَرفكلنعربخأدقو+ديريالامىلع-لجورع-هلل١ربخإدقو

.هلعىهنوههركىنعمب؛هديريال

لعف:رمألاف.ناكدقديريالاميرمأيهللانأةيرعشألانعهتياكحو

؛امهبىلاعتهللافصويناينعمامهنأ:ةيرعشألادنعوةفص:ةدارإلاو؛اندنع
امتحمهنمهدار١ول0شيرقضعبكلذكو6حيحصفلهجيبأنعاوكحامو

٠هوديريالناواهوديريناناهجولانكمالارمامهنمْْداراولو6هودارال

ةيرعشألاونحنانلمشدقو؛ةليزملاوةتبثملايهامنإةلأسملاهذهو
."!ناعتسملاهللاو؛اهباوج

لعفرمألانأنيحيفىلاعتهللةيتاذةفصهنأبجراوخلاهاريءيشلارايتخاضعبةدارإلا(١)
ىلاعتهللافصويناينعمةدارإلاورمألانأنوربتعيفةرعاشألاامأ؛ةفصةدارإلاامنيب
ةدارإلاهذهو«تاذلانعناجراحخاسيلامهفتقولاسفنيقونايتاذاسيلاممنأيأامه
.هلابستكمدبعلاولعفللالاخهللانوكنمعنمتالةيضابإلاوةرعاشألانملكدنع
هللانم؛هرشوهريخردقلانأبناسنإلانمؤيىحمتيالناميإلانإ»:ةيضابإلالوقيو
فرحناسنإلانأ:يأ؛ناسنإلانمباستكاوهللانمٌقلخناسنإلالاعفأنإو
لوقيكلذنماقالطناو.هلعفلاقلاخالوهيلعاربحجبسيلوهلمعلبستكمهرايتخا
بسكنيبواقبسمميدقلايلزألاهملعوهللاةدارإنيبضراعتكانهسيلنأ:ةيضابإلا
ةيضابإلا«ثارتنامثعرظني«ردقلاىلعبذعيالورودقملاىلعٌبذعيهللاف«ناسنإلا
.7-١صتافاقثلاراوح؛ةيبرعلاعقوم؛ةيمالسإلابهاذملامدقأنم
ةفصةدارإلانوكامأ.قولخملاوقلاخلااهيفكرتشييهفةبحملانعمةدارإلاامأو
يأيضابإلاملاعلااهلثمدقوةيضابإلالاوحأهيلعتجرداماذهفىلاعتهللةيتاذ
«هتايآاذهتلداهريغالهتاذيههتاذلهتافص»:مولسنبديمحنبهللادبعدمحم

عبارلالصفلا؛ةيضابإلالوصأيفةيمالسإتاساردشوعاديعسنبريكبخيشلارظني
دقدشرنباوةيرعشأللةبسنلابامأ»:رخآعقوميفلاقو.7صيناثلالصألانم
.7صسماخلالصألاهسفنعجرملا«ةيضابإلاهتكلسيذلاكلسملاسفناوكلس
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تايرزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

الامكلوقيوديعولاذافنإبلوقينمجتحانإف):باهولادبعلاقو
ءامهلةدارإلامومعلديعولايففلخلازوجيالكلذكدعولايففلخلازوجي

اهيفنيدلاخمنهجرانهلنإفهلوسروهللاصعينمو:ىلاعتهلوقبجتحيو

:هلوقىلإ"أ(رخآالإهللاعمنوعديالنيذلاو):هلوقبوأ."![ادبأ

قابوهفبتيملنمو؛باتنملاهلكتاءانغتسالاهذهف.'"!(باتنمالإ)
.(اهركذمدقتملاتايآلامومعيف

:باوجا
فلخلازوجيالامك:لوقيو.ديعولاذافنإبجتحمجتحانإف):هلوق

.(ديعولايفزوجيالكلذكدعولايف
تمدقدقويدلاومصتختالإ:لجوزعهللالاق.قدص:انلق

امنإ:انيلعالانلةلأسملاهذهف.ل(ديبعلل):هلوقىلإ"!(ديعولابمكيلإ
ةرهاظلاةئيشملابةيمومعلاتايآلاهذهاوصخنيذلاةيرعشألاىلعيه

.ةيفخلاةئيشملاىلإاوؤجتلاو

امإو.تاقبوملانمةمالسلابصوصخمديعولاو؛ةئيشملانونفبهتاذيف
.الفتناكاذإ

.77ةيآلانجلاةروس(١)

.18ةيآلاناقرفلاةروس()
.١٠7ةيآلاناقرفلاةروس(7)

.7م8ةيآلاقةروس(4)

.79؟ةيآلاقةروس(©0)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

وهفهبمتللدتساامعيمج:يرعشألالاقنإف):باهولادبعلاق

لوقلاانملساذإ,اهلثمباهضراعنفتامومعلانمهبمتللدتساامو«ضقتنم

هلةغيصالمومعلانإ؟لطاباندنعمومعلابلوقلاوفيك؛مومعلاب

رفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإ):لجوزعهللالاقدقو؛اندنع

.(عازنلاعضوميفصناذهو؟!(ءاشينملكلذنودام

؛باوجا
تامومعلاةضراعمامأوضقمتنمبمتيعدااملكنإ:يرعشأل|باوجف

.انرضتنلومهعفنتنلوءاولاقامكدحأىلعىفخينلفاهلثمب

؛ابيصنهضيقنوماعلكللعجننأةمألاهيلعتعمتجايذلالصألاو

لصحامف.ًالطابمومعلابلوقلاناكنإف.لاحمفاهنالطبوأاهتابثإامأو
؛هلثمصوصخهلباقصوصخلاىلإلامنإوَلطابلاالإءىسشهديىف

لاقثملمعينمف):هلوقكلذكو؛ىصاعملاعيمجوكرشلاطبحتةبوتلاف

."!(هريارشةرذلاقثملمعينمو):هلوقو""'(هرياريخةرذ
ةئيشملاىعدانإف.رصأنملاذهانلقو.باتنملاذه:لئاقلاقنإف

.اهيفةبوتلاانيعدابونذلاىف

ملةيآلابةبوتلاقيلعتو؛أطخليلدالبرهاظلانعجورخ):هلوقو
.(ًارمضمالوًارهاظالدجوي

.48ةيآلاءاسنلاةروس(١)

.7ةيآلاةلزلزلاةروس(9)
.هةيآلاةلزلزلاةروس(©)
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ايدرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

ينإو):ىلاعتهلوقفرهاظلاامأ.ًرمضموًارهاظتدجولب:انلق

.ةيآلا!(باتنملرافغل

نعباقعلانالطبويصاعملاةحازإيفمتحةبوتلانأ:رمضملاو

يصاعملاةرفغملسيلو؛اهتحابإىلعلذيعوجرالوةبوتالو؛يصاعلا

.ةحابإلابءيشهبشألئاطةبوتلابالةئيشملاب

ةبوتلاتسيلو]:هلوقبهيلعضقتنيف.(متحةبوتلالوبق):هلوقامأو
ةبوتلللعجيملءاشولو.""!(نآلا):هلوقىلإ'"!(تائيسلانولمعينيذلل

.ًازئاجناكو.ةبوتهللبقأالفيناصعنم:لاقوًاجرخم
انمؤملتقينمو:هلوقيفلئاقلاقنإف):باهولادبعلاقو

عيمجللوقتنأبجوف؛طرشلاتاودأنم(ْنَم)ةظفل"أ(ادمعتم
درومتدرونإو(ْنَّم)ةظفلنألمهلملسيالاذه:ليق.نيزاجملا
:لاقرعاشلانأل؛هيفتدروامعيمجلةقرغتسمنوكتالفطرشلا

مدهيهحالسبهضوحنعدذيالنمو

ملظيسانلاملظيال'مو

(ريثكدوجوماذهو؛ملظيسانلاملظيالنملكسيلو

./8ةيآلاهطةروس(١)

.8٠ةيآلاءاسنلاةروس()

.8٠ةيآلاءاسنلاةروس()

97ةيآلاءاسنلاةروس(4)
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سس

سس. )سس

يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

:باوجا

ةقرغتسمريغ(ْنََم)ةظفلنأ''!(ادمعتمانمؤملتقينمو:هلوق
اذهنأل؛.ةجحلامظعأاهيفهلفهذهامأءرعاشلالوقبلدتساوسنجلل

؛نولهاجلامهوتيامعهللاىلاعت؛نيملاعلابرلثمنيلئاقلاقدصأرعاشلا

؛نيلئاقلاقدصألوقبلدتساامو.بذكلاهيلعزوجينملوقبلدتسادقو

!"!(ةنجلاهيلعهللامرحدقفهللابكرشينمهنإ):-لجوزعهللالوق
."!ةنجلاهيلعمرحتكرشملكسيل.نوكرشملالخدي

ْلاعفألافيراصتوْءامسألروصاهلاوقأنمبرعلانعذخؤياإو

ءاروامامأو.برعلامالكموهفمىلعءيجينأطرشب.فورحلاغيصو

ريغكلذفلوقعملانعمهجورخو.لوبقمريغمهربخف.رابخالانمكلذ
.يلعلاميكحلايلزألاقداصلامهبمهرظانيالو.لوهجم

نمو])"!(اقهرالواسنبفاخيالفهبربنمؤينمو):هلوقكلذكو

نمو)'"!(راهنألااهتحتنميرجتتانجهلخدناحلاصلمعيوهللابنمؤي

.اهلاثمأيفو.""!(هتائيسهنعرفكنًاحلاصلمعيوهللابنمؤي

.97ةيآلاءاسنلاةروس(١)

.7/7ةيآلاةدئاملاةروس(7)

كلذكفكرشلاةفصهنعىفتنافناميإلايفلخديذلاكرشملاكلذنمئثتسييعي(©)

.امتقويفمكحلاومسالاهيلعقبطنادقناكنإومسالاءافتنالمكحلاهنعيفتني

.١٠ةيأآلانجلاةروس(4)

.١١ةيآلاقالطلاةروس(*)

.9ةيآلانباغتلاةروس(7)
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تايزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

هناحبسيرابلاةيؤريفمهفالتخايفناثلاؤس):باهولادبعلاق
ليلدبةرخآلايفيئرمىلاعتهللانأىلإةيرعشألاتبهذ:داعملاىف

ناكاذإ«عئامكلذعنميالف؛ىرينأزئاجدوجومءيشلكنأودوجولا

هللانأل.لكشالوةروصالودحالوناكميفالوهسنجبىريسيلكلذ

ةنياعملاهيلعزوجتالو.ةلباقملاالودودحلاالونكامألابفصويالىلاعت

.(كلذنعىلاعت؛ماسجألاهلباقتالذإ,ةلباقملاسنجنميهيتلا

:باوجا

اذهف(يئرمدوجوملكنأو؛دوجومهنأليئرمىلاعتهللانإ):هلوق

؛ةدوجوماهنأىلعةيئرمريغاهنأضارعألارئاسبمهيلعضقتني
.تانولملاالإىرتالراصبألانإف؛نوللابفصويالنماميسالو

يئرمكلذكو(دوجولاليلدب؛ةرخآلايفيئرمهنإ):يرعشألالوقو

ضقتنتىوعدلاهذهنأ:ىرخأو؛هنولوقيالودوجولاليلدبايندلايف

هنومعطيوهنوقوذيومهبلإنوسمليمهنأعدمىعداولو؛سمللابمهيلع
.كلذنعهللاىلاعت؛هبشأناكلدوجولالّيلدبهنوحفاصيوهنومشيو

انإ.ةلعبجويالوءامكحيضتقيالو؛ةفصبسيلدوجولانأملعاو
؛دارأةفصيأبتاداضتملالكنأىلعلدتسملدتساولف.تابثإوه

.هلالتعاهلحصلدوجولابلتعاو

فصنأنإ؛هلقععناملوأنإف.(عنامكلذنمعنميالو):هلوقامأو

.همصخنيبوهنيبةجحهلعجيىتح؛كلذىلعهقفاونمو؛هسفن
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمااا

الوهسنجبىريسيلناكاذإ؛عنامكلذنمعنميالو):لاقفبقعمث

نكامألابفصويالىلاعتهللانأل.لكشالوةروصالودحالوناكميف

ذإ؛ةلباقملاسنجيهيتلاةنياعملاهيلعزوجتالو؛ةلباقملاالودودحلاالو
.(كلذنعىلاعتماسجألاهلباقتال

يتلايناعملاهذهبةيؤرلالطبأدقفيرعشألامالكنماذهناكنإف

.يناعملاهذهعمالإةيؤرلاتبثتالذإ؛هناحبسبرلانعاهافن

الذإ؛ةيؤرلاهلإلانعلطبأكلذبف؛.همصخمالكنمناكنإو
.ىلاعتوهناحبسهللانعاهافنيتلاةفصلاهذهنمءيشبفصوي

نأحصيدوجوملكنأنمهبمتللدتساامليقنإف):باهولادبعلاقو

.(هومتلقاملطبفاهتيؤرحصتالوةدوجوماهنألتاكاردإلابضقتنمىري

ريغيفانلقلخيكاردإبانكاردإىرينأزئاج):يرعشألالاق:هلليق

.(هبانكاردإكردنف؛لحم
:باوجا

لابامف.لحمريغيفرخآكاردإبلوألاكاردإلاىرنانإ:هلوقو

قلخينأيناثلاو,لوألايفهمزليلوألانودلحمريغيفيناثلاكاردإلا

ىهتنمالامىلإ.ًاسماخعبارللوًاعبارثلاثللو؛لحمريغيفًاقلاثًاكاردإ

.ةياغالوهل

وهف؛ةيؤرلاتابثإيفهبمتللدتساامليقنإف):باهولادبعلاق
ولخيالو؛تسلاتاهجلاىدحإيفالإًايئرمًائيشدجنملانأل.ةيؤرلايفن
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اإليئاقعلاةيضابإلاثارتنم

؛هذهىلعالإًايئرمدجنملانأل؛ةلباقموأناكميفوأءًاسنجنوكينأ
ههبشيالذإ,ىلاعتهللانعنكامألاوتاهجلاهذهيفنىلعليلدلاماقدقو

.(ةيؤرمكلحصتنلو.تاقولخماهلكهذهنأل.ائيشهبشيالوءيش

:باوجا
.قيقحليلدبحيحصفاذهيفانعهاكحامعيمجنأملعا

؛ةرخآلايفاكاردإانلهللاقلخينأزئاجهلليق):باهولادبعلاق

؛انيفقولخملاكاردإلابهكردنف؛اننيعأيفلاحلاكاردإلااذهريغ

نأزئاجو.نينيعلايفالاحنوكينأكاردإلااذهطورشنمسيلو

ريغنمًاقيقحتهكردنف«مدأينبءاضعأنمهريغيفو؛بلقلايفنوكي
.(ةيفيكالودح

؛باوجا
يفلاحلاملعلاىنعمتبثأوةيؤرلالطبأدقف.لاقامحصنإهنأملعا

.ءاضعألانمدارأاميفوأ؛بلقلا

ىفهطلغهل"!انغوس.ةلباقملاوةنياعملاوةهجلاونوللاودحلالطبأنإف

ْ.ةيؤرلاظفل
ليق؟نآرقلايفهتيؤرزاوجىلعليلدلاام:ليقنإف):باهولادبعلاق

مالكيفرظنلاو.'"!(ةرظاناهبرىلإةرضانذئمويهوجو:ىلاعتهلوق:هل

.ةيؤرلاظفلدحلاطبإيفهطلغانربخأيأ(١)
.77ةيألاةمايقلاةروس(7)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسسسسسآسسسسر

ىلإالوةليبقىلإهركذبنرقيذلاهجولافضيملو؛هجولابنرقاذإبرعلا

.(رصبلابرظنلاهيف-دارملاف.نيلوعفمىلإدعيملوءرجلافرحبيدعو.ةريشع
ض:باوجا

لضفأوهيذلاهجولانأل؛هلكدسجلاوهورخآًاهجولفغأهنأ

الورظنلاهبنوديريالو؛هلكندبلاهباودارأنإو«هباوبطاخمسجلا
:ىلاعتهللالاق.كلهبديريكهجولاذهتلعف:مهضعبلوقيامكءرصبلا
هللاهجولاذهتلعفو؛هلكندبلاديريةيآلا!(ةرسابذئمويهوجو)

ءسانلاهجواذهو؛موقلاهجوءاجءرظنلاىلعهرصقيملف؛هللاديري

.هلكلجرلل
ال):هلوقبىلاعتهللاحدمتدقسيلفأ:ليقنإف):باهولادبعلاق

نأزوجيفيكف""!(تاومسلاعيدب]):هلوقبحدمتامك!"!(راصبألاهكردت

؟هتحدمهنعاودرت

حدتميملو!(راصبألاكرديوهو):هلوقبحدمتامنإ:هلليق
زوجيال«ضارعألارثكأوحئاورلاوموعطلانأل راصبألاهكاردإةلاحتساب

.(كلذبةحودممتسيلو,راصبألابىرتنأمكدنع

.47ةيآلاةمايقلاةروس(١)

.7٠٠ةيآلاماعنألاةروس()

.7١١١ةيآلانمةرقبلاةروسو«١٠ةيآلانمماعنألاةروس()

.7١٠ةيآلاماعنألاةروس(4)
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ليزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

:باوجا
نأل."!(مونالوةنسهذخأتال):هلوقبحدتميملهللانإ:هلليق

حدتميملامك؛مونالوةنساهذخأتالرجشلاولخنلاوناطيحلاوةدمعألا

."!(راصبألاهكردتالإ:هلوقب

ماعيفن"!(راصبألاهكردتال):هلوق:ليقنإف):باهولادبعلاق
نيتيآلانيبقرفالف؛"!(مونالوةنسهذخأتال):ىلاعتلاقامك

٠يفنلامومعيفامهكارتشال

ىتلاةيآلانأل؛ةبسانمامهنيبالونيتيآلانيبعمجلاحصيال:هلليق

زوجيالهنأةبطاقنوملسملاعمجأ.*(مونالوةنس٠ذخأتالإتءاج

هنأل؛هناحبسهللاىلعزوجتالصقنةفصامهنأل؛مونلاالوةنسلاهللاىلع

:---.هيلعكلذليحتسم

.فالخلاعضوميفعامجإلابجتحيال«سانلاهيففلتخااممةيؤرلاو

اهبرىلإةرضانذئمويهوجو:ىلاعتهلوقةيؤرلاتابثإيفةجحلاو
هكردتال):هلوقوهوتدرويتلاةيآلاوةرخآلاباديقمءاجو«(")(ةرظان

.(هسنجنمهنألديقملاىلإقلطملادريف,اقلطمدرو'!(راصبألا

.؟٠٠ةيآلاةرقبلاةروس0(

.١٠ةيآلاماعنألاةروس(7)

.7٠٠ةيآلاماعنألاةروس(7)

أه0ةيآلاةرقبلاةروس(4)

.506٠7ةيآلاةرقبلاةروس(©)

.77ةيألاةمايقلاةروس()

.7١٠ةيآلاماعنألاةروس(٠)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسا

:باوجا
يفةبسانملامظعأامهنيبو(قرفالو)نيتيآلانيبةقرفتلايفهلوقيفو

ىلعنازوجيالةنسلاومونلانأةبطاقنوملسملاعمجأ):هلوقو

.(ىلاعتهللا

:صقنةفصهنألِهكردتالْراصبألنأنوملسملإعمجأكلذكانلق

اهنأهتلعوكلتيفةيرهدلاهعمفلتخادقفهذهيفسانلافلتخانإف

ىفقلطملادريالفةرخآلابًاديقمءاج("!(ةرظاناهبرىلإ):هلوقو

الف؛انفلتخاف؛ةرخآلايفكلتمكحو؛ايندلايفهلوقنأل؛ديقملاىلإهذه

.هسنجنمناكولورادلاامهبتفلتخاديقمىلإقلطمدري

طرشاذهو؛'"'(ينارتنل]:هلوقىنعمام:ليقنإف):باهولادبعلاق
نمالإباتله."!(كيلإتبت]:هلوقو.لابقتسالاولاحلاىفةيؤرلاىفن

هلكاذهف.!(مهملظبةقعاصلامهتذخأفةرهجهللاانرأ):هلوقو؟ةيؤرلاةلأسم

."!(اقعصىسومرخف]:هلوقو.ةيؤرلايفنىلعليلد

.7١7ةيألاةمايقلاةقوس(١)

.67١ةيآلافارعألاةروس(7)

.27١ةيآلافارعألاةروس()

.7٠١ةيآلاءاسنلاةروس(4)

.67١ةيآلافارعألاةروس(5)
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ليركاقعلاةيضابإلاثارتنم

ملسمريغف؛ةيؤرلايفنيفطرش؛"'!(ينارتنل)مكلوقامأ:هلليق
.لابقتسالايفاللاحلايفهلاؤسلاباوجناكامنإ"!(ينارتنل)نألمكل

نموهنيمأوهللاىبنوهوىسومهلأساملهيلعةليحتسمةيؤرلاتناكولو

.(ليحتسملاهلأسينأ؛هتلاسرلًالمحتموهقلخنيبوهنيبةطساوهلعج

:باوجا

"!(كيلإتبت)هلوقو'"'(ينارتنل):هلوقيفهبلتعاامعيمجنإ
الحونناكو؟(اقعصىسومرخف])هلوقو!(ةرهجهللاانرأ)هلوقو
.ةنجلاهلوخدلاحمكرشملانأيردي

امبرو؛هيفعمطمالسايإفرحهنأملعا'!(ينارتنل]:هلوقو
هيلعزاجولو.ةرخآلايفىسومهاريالوةرخآلايفهبريرعشألاىري

وهعمطنإالإ؛هتيؤرنمىسومسأيأدقف(ينارتال)لاقلىرينأ

.67١ةيآلافارعألاةروس(١)

.627١ةيآلافارعألاةروس(7)

.647١ةيآلافارعألاةروس()

.67١ةيآلافارعألاةروس(4)

.67١ةيألاءاسنلاةروس(5)

.ًاعطقحيحصتايآلاهذهيفهبلدتساامعيمجف7٠١١ةيآلاءاسنلاةروس(7)

.ملسمريغف(لابقتسالااللاحللهلاؤسناكامنإ):هلوقو

؛ىسومهملعيليحتسملالكسيلف«ىسومهلأساملةليحتسمةيؤرلاتناكولهلوقو
.47ةيآلادوهةروس(ملعهبكلسيلاميلأستالو):مالسلاهيلعحونلهلوقكو

.67١ةيآلافارعألاةروس()
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسرس

سايلافورحنمنلو؛ىسومهارينلو؛هبرىرينالابقتسالايف

.هريغوىسومل

نمف.ةيؤرلاةلأسمنمباتهنإ:هللالقيملو"!(كيلإتبت])هلوقو

ىلعهبرهبقاعي؛اقفانمىسومنوكينأوأ؛هكرتنموأ؛هريغنمبوتيو
.عماسلاهيلإبهذيلفدارأنيينعملايأف؛هفالخيفةبوتلاهلرهظيو؛ءيش

ليحتسمريغ(اذهلفغأواهنمباتفهبونذهلترطخامير):هلوقو

.لقاعريغنع

.(ةيؤرلاةلاحتسالةقعاصلامهذخأتنل):لاق'"'(ةرهجهللاانرأ)هلوقو

لعفةيؤرلاةلاحتساو؛مهلعفوهوةيؤرلامهلاؤسلنكل.كلذكانلق

.لجوزع.هللا
.دارأاميردأال.(مهذخأكلذبفهايإمهتيؤربمهناميإاوقلع):هلوقو

راظتنالاةيآلايفيذلارظنلابهللادارأ:ليقنإف):باهولادبعلاق

ءنورظنتيأ"!(ةدحاوةحيصالإنورظنيام)لجوزعهللالاقامك

ىنعمبهلكاذهو'!(مكروننمسبتقنانورظنا)-لجوزعهللالاقو
.راظتنالا

.67١ةيآلافارعألاةروس(١)

.7٠٠ةيآلاءاسنلاةروس()

.49ةيآلاسيةروس(7)
.7٠ةيآلاديدحلاةروس(4)
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سٍ|/]/#/005|ايدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

ىلعفرصتيبرعلاةغليفرظنلانأل؛هتركذامحصيال:هلليق

.ايلسماخالهجوأةعبرأ

الو:ىلاعتهللالاق-ةمحرلاوفطعتلاىنعمبرظنلانوكينأ:اهدحأض

ةطيحمىلاعتهتيؤرنأل؛مهاريالهنأدريملو''!(ةمايقلامويمهيلإرظني

.ةمحروفطعترظنوهامنإو؛مهريغبومهب

نورظنيالفأ):ىلاعتلاقامكرابتعالاىنعمبرظنلانوكينأ:يناثلاو

.ةيآلا"!(فيكلبإلاىلإ

الإنورظنيام:لجوزعهللالاقامكراظتنالاىنعمب:ثلاثلا

نمسبتقنانورظنا):هلوقو؛نورظتنيام:يأ""!(ةدحاوةحيص

©!(مكرون
زع هلوقنوكينأزوجيالف.نيعلابفورعملارظنلاوه:عبارلاهجولاو

رابتعارادبتسيلةرخآلانأل.رابتعالاىنعمب!(ةرظاناهبرىلإ)-لجو

نرقاذإف.بلقلاىفوهامنإراظتنالانأل.راظتنالاىنعمبالو.فيلكتالو

رظنهبديرأاذإهنأامكبلقلاهبدارينأزجيمل؛هجولاركذبرظنلا

.هجولاركذبًانورقمنوكينأزجيمل؛بلقلا

.٠ةيآلانارمعلآةروس(١)

.7١١ةيآلاةيشاغلاةروس(7)

.49ةيآلاسيةروس(7)

.7٠ةيآلاديدحلاةروس(4)

.77ةيآلاةمايقلاةروس(5)
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسدس

ءرجلافرحبالهسفنبدعتملعفهترظتناىنعميهترظننإفًاضيأو

.(حيحصرظنلاهوجونمهركذيذلاو

:باوجا
يفهللادارأيذلاو.ةحيحصرظنلاىفتركذىتلاهوجولانأملعا

يرابلاتاذىلإرظنلاةلاحتسال.نادبألااهبدارأهوجولاو.راظتنالااذه

.كلذنعىلاعت؛هقلخبههيبشتباجيإبالإهناحبس

نإف.(فرحبالهسفنبدعتملعفهترظتناىنعميهترظن):هلوقو

.باتعلاعطقناويدعتلانعىنغتساايثالثهبتبطاخ

.(نآرقلاىفىرخأةلأسم):باهولادبعهيقفلالاق

ريغوأ؛قولخموهلهنآرقلايفاريثكافالتخاهيفاوفلتخااممو)

؟قولخم

ولخيالقولخملكذإ؛قولخمريغنآرقلانأىلإةيرعضألاتبهذف

ناكولو؛رهوجلاتبثينمدنعارهوجوأاضرعوأامسجنوكينأ

؛مالكلاهيلعزاجو.تافصللًالمتحمو؛هسفنًبامئاقناكلاسمنآرقلا

:نآرقلايفلوقنكلذكو.نآرقلاباملكتمنآرقلانوكاذهنمئجيناكف

.ةياهنريغىلإ؛ثلاثلاوىناثلا

نأىلع؛ليلدلانمهانمقأامضرعبسيلهنأهيلعلدييذلاو

.اثدحمهنوكحصيالىلاعتهللاو؛ناثدحمضرعلاهلحنموضرعلا
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ب يرئاقعلاةيضابإلاثارتنم

هثدحىلإيدؤيالكلذو؛هريغيفهللاهلعفضرعوه:ليقنإف
.ىلاعت

ملكتملاوهضرعلاهيفلوعفملاريغلاكلذنوكينأيغبنيف:هلليق

الو.ضرعهنأىلإبهذنملوقنالطبىلعليلدًاضيأاذهو,نآرقلاب
يفوأهسفنيفهلعفولخيالهنأل مالكلالعفنمملكتملانوكينأحصي

هنوكىلإيدؤيكلذنأل؛هسفنيفلعفينألاحمف.ناكميفالوأهريغ

.ثداوحللًالحمهتاذ

يفالهلعفنإو؛هبًاملكتمريغلاكلذناك؛هريغيفهلعفنإكلذكو

نأل.ناكميفالاهلعفحصيالتافصلانألجأل.كلذلاحتساناكم

.(اهسفنأباهمايقىلإيدؤيكلذ
:باوجا

ًامسجناكولو.ًارهوجوأًاضرعوأًامسجنوكينأولخيال):هلوق
.حيحصف(تافصللًالمحتموهسفنبامئاقناكل

سيلف؛ناهرباهتحتسيلىوعدف.(مالكلاهيلعزاجو):هلوقامأو
نآرقبًاملكتمنآرقلانوكاذهنم؛يجيناكف,مكحيوملكتيمسجلك

يفهمزليو؛ةياهنريغىلإثلاثلاويناثلانآرقلايفلوقنكلذكورخآ
اهسفنبةمئاقتناكل.ًامسجضرألاتناكولوءاذهلغمهللاقلخعيمج
ضرألانوكاذهنم«يجيف؛مالكلااهيلعزاجو.تافصللةلمتحمو

.ةياهنريغىلإمالكمالكللو.مالكبةملكتم
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنما

نأ.ليلدلانمهانمقأامضرعبسيلهنأىلعلدييذلاو):هلوقو
نحنانلدف.(ًاثدحمهنوكحصيالةئلاو؛ناثدحمضرعلاهلحنموضرعلا

وهذإ.ثدحمهنأهانملعفناثدحمهلخنموضرعلانأهثودحىلعاضيأ

ااءمشسجلايفدحاوضرع

وهنآرقلانإ:هلوقىلعف.(ًاثدحمهنوكحصيالىلاعتهللاو):هلوقو
0.اثدحمهنوكحصيالكلذلف.هللا

كلذو؛هريغيفىلاعتهللاهلعفضرعوه:ليقنإف)+باهولادبعلاق
.ىلاعتهثودحىلإيدؤيال

ملكتملاوهضرعلاهيفلوعفملاريغلاكلذنوكينأيغبنيف:هلليق

نأحصيالو,ضرعهنأبهذنملوقنالطبىلعلدياذهو.نآرقلاب
وأ؛هريغيفوأ؛هسفنيفهلعفولخيالهنأل مالكلالعفنمملكتملانوكي

هتاذنوكىلإيدؤيكلذنأل؛هسفنيفهلعفينألاحمف.ناكميفال
.ثداوحللًالحم

.هبًاملكتمريغلاكلذناك؛هريغيفهلعفنأكلذكو

اهلعفحصيالتافصلانألجأل.كلذلاحتساناكميفالهلعفنإو

.(اهسفنباهمايقىلإيدؤيكلذنأل.ناكميفال

:باوجا

(ىلاعتهثودحىلإيدؤيالكلذوهريغيفىلاعتهلعفضرع):هلوقو
.قفدص
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تايزئاقعلاةيضابإلاثارتنم

(نآرقلابملكتملاوهضرعلاهيفلوعفملاريغلانوكينأيغبنيف:هلليق)

نيرجحقيفصتنملعجىلاعتهللانإ:لوقننحنو؛مّلسمريغلاقيذلااذهف
لبجلايفناكاذإالإ.لبجلامالكبسيلهنأ,ًامالكلبجىدصنموأ,ًامالك

.مالكلاامهيلإبسنيكلذدنعف.راجحألايفوأةايح

امبرو؛حاولألايفوفحاصملايفبتكينآرقلانإ:لوقنانأامك
؛املكتمحوللاوأفحصملانوكينأيدؤيالو,اقلخهيفىلاعتهللاهقلخي

حصيالو.ضرعهنأىلإبهذنملوقنالطبىلعليلدلاقاميفسيلو
؛هقلخنمنودملكتملاوههلعفنملب؛مالكلاقلخنمملكتملانوكينأ

الو؛هيفهقلخهللاو؛مالكلاامهنمعقيفيك؛دوعلاوةبابرلاىلإىرتالأ
.هباملكتمىلاعتهللانوكي

امكهسفنيفالهللامالكوهو؛هريغيفمالكلالعفهللانإ:انلقدقو

يهةقاطلاتناكو؛هريغهبملكتولوهريغيفهلعفامبرو؛ناكميفلبلاق
.ةملكتملايهةقاطلاتسيلو؛ملكتملا

ميدقهللاوقولخمريغًاميدقناكول:ليقنإف):باهولادبعلاقو
صخأىفكارتشالانأل.نيلاثماناكنيميدقاناكاذإو.نيميدقاناكل

ٍ.(هادعاميفكارتشالابجويتافصلا

هللاو؛ناسنإلايفةايحلاتناك:لاقنمكلذكو:مهللاقيباوجلا

ضرعلب؛ميدقنآرقلانإ:لوقنالو؛كارتشالابجوي؛يحىلاعت

.قولخمريغنآرقلانإ:لاقنمىلعهلاقامبجيامنإو.ثدحم
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمهسا

.هريغيفوأمدقلايفكارتشالانعديعبوهف.قولخم:لاقنمامأو

فورحلاوةعطقملاتاوصألاوهمالكلانأكلذو):باهولادبعلاقو

.(لقعيالوءاذهىوسمالكلابجويالهنأو؛ةموظنملا

نأحصيمل.ةموظنمًافورحوةعطقماتاوصأمالكلاناكاذإو:اولاق

فلحنمليلدب؛قولخمثدحمهنأتبثف؛هريغىفالإىلاعتهللاهلعفي

.عامجإاذهو؛ثناحريغءيشلكلقلاخىلاعتهللانأىلع

الوقولخمبسيلهنإلوقيو؛ءيشودوجومناآرقلانإلوقيفلاخملاو
٠ءىشهنإاذهعمو6قلاخ

لزنأاماولوقينإ)؛هلوقبهللابذكدقف؛ءيشبسيلهنأمعزنمو
."!(ىسومهبءاجيذلاباتكلالزنأنملق؛ءيشنمرشبىلعهللا

,رابختسالاورابخإلاويهنلاورمألانمضتينآرقلااندجواضيأو

ةفلتخمقشاقحاهلكْْنذهولامألاونيلوألإصصقوديعولاودعولاو

يهو؛هناحبسيرابلاتاذبةمئاقةميدقنوكتنأحصيفيكف.ةرياغتمو

:ثودحلاةنساهلك0ذهو6ةرياغتموةفلاختم

لاقدقو.تاثدحميهومهريغوءايبنألانآرقلاىفاندجوانإفًاضيأو

.رومأمالوبطاخممثسيلوباطخلاورمألاحصيفيكف,كاذإمودعم

.1١9ةيآلاماعنألاةروس(١)

.١١ةيآلاهطةروس(7)
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سليزكاقعلاةيضابإلاثارتنم

.لوزنلاتبثأف.")(ديدشسأبهيفديدحلاانلزنأو]:ىلاعتلاقو

."!ثدحممهبرنمركذنممهيتأيام):ىلاعتلاقو

."!(ةكرابمةليليفهانلزنأانإ):لاقو
اذهو.قولخملاةفصهلكاذهو"!ايبرعانآرقهانلعجانإ]:لاقو

.انتجحهلكمدقتيذلا

؛ايدقناكنآرقلانأىلعكلالدتساامأ:هلليق):باهولادبعلاق

بافرخآلادسمدسامنيلثملادحنأل؛حصيالنيلثماناك؛ميدقهللاو

اميفكارتشالابجويصخألاىفكارتشالانوكينأحصيالو؛هبانم

هذهنأىلعليلدلاماقدقوءرداقوملاعويحىلاعتهللانأل؛هادع

لثمقولخملانوكينأحصيالو؛قولخملاوقلاخلايفةدوجومتافصلا

.*!(ةفصلاهذهىفامهكارتشالقلاخلا

.©ةيآلاديدحلاةروس(١)

.7ةيآلاءايبنألاةروس(7)

.7ةيآلاناخدلاةروس()

.١7ةيآلافرخزلاةروس(4)
نيبوةيلعلاتاذلانيباهيفقرفلاحضاوةردقلاوملعلاوةايحلاةفصنأيأ(5)

!؟اهنممهفياذامفهللاريغىلإتفيضأاذإ(ةيقولخملاريغ)ةفصامأ«نيقولخملا

هللاىلاعتهللاعمةيصاخيفكارتشالايلاتلابوللاعتهللاريغمدقالإاهنممهفيال
باوحجلايف لاعتهللاهمحر خيشلادارماذهلعلوًاريبكًاولعكلذنع

.(؟طعجارم)
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ااا جكااا يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

:باوجا

.هاكحاميفقدصو؛انيلعالانلاهلكاهركذيتلارومألاهذهف

ريغويهنلاورمألانآرقلايفنأمهلالدتساامأو):باهولادبعلاقو

؛حيحصفهناحبسيرابلاتاذبموقتنأحصيالف؛ةرياغتمةفلتخمكلذ

هيفحصيالسفنمالكوهف؛هتاذبمئاقوهيذلاىلاعتهللامالكنأل

رمألاو؛ًازجتيالوعطقنيالوهسفنيفريغتيالدحاومالكهنألرياغتلا

.دحاوهيفيهنلاو

ريغتويهنلاورمألاهمهفيفقلخهمالكقولخملامهفينأدارأاذإف
.(قلاخلاالقولخملاسفنيف

:باوجا
مالكوهوهتاذبمئاقوهودحاوهناحبسهللامالكيفركذيذلااذهو

قولخملاسفنيفريغتيامنإهيفيهنلاورمألاريغتنأيفركذامىلإ؛سفن

.قلاخلاال

.قولخملايفناريغتيامنإدحاوامههتافصنمقزرلاوقلخلاكلذكو

؛قولخملايفاراصاذإالإ.نيقولخمريغامهباوثلاوباقعلاكلذكو

.دحاوامهفقلاخلاةفصيفامأو

باذعلاهدسجيفقلخهبيثيوأًاقولخمبذعينأدارأاذإكلذكو

.لهاجلمهفنتالولقاعاهلقعياليتلاطيلاختلاهذهلثميف؛باوثلاو
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تتاحيدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

وهفحصيالمودعملارمأنأبمهلالدتساامأو):باهولادبعلاقو

نمب؛ءاضتقالاةفصىلعميدقلارمألابرمؤينأحصيمودعملانأللاحم

.مودعملارمأحصف.ناكاذإنوكيس

مالكيفلئاسملاهذهوكدلقامىلع كانغأوهللاكقفو رظناف

لكىلعينبواجوهبحاصىلعقيرفلكهبجتحاامومهريغوةيرعشألا
.(يلعلكشأرمألانأل؛هبحاصىلعقيرفلكجتحااموةلأسم

؛باوجا

ةفصىلعميدقلارمألابرمؤينأحصيمودعملانإ):هلوقو
ىلعانغلبوانرمأوانيلإلسرأًادمحمنأهذهىلعاولدتساولو؛(ءاضتقالا

يذلااذهف؛48دمحمهلاسرإبوىلاعتهللارمأبمهنمهبشأناكلءاضتقالا

.لقعللمهفنتالىلويههنأللقعلاهنمىبأاولاق

يفهتافصاهولعجو.هلاعفأعيمجهناحبسيرابلاىلإاوفاضأاذإو

؛نيقولخملايفمهبهاذماهيفاوبهذقولذخملاىلإاهودراذإو؛هتاذ
مدعلاودوجولاوتوملاوةايحلايفمهلصأىلعاورجينأنوجاتحيف

ةايحناكقلخلاةهجنمو؛ةفصراصهللاةهجنمف؛نوكسلاوةكرحلاو

.ًاتومو

انرودصحرشيو.انبولقرونيىلاعتهللاف):باهولادبعلاقو
اللوصألايفنيملكتملافالتخانأهللاكديأ كملعيفو؛مالسإلل

اذهكنمبولطملاف؛دحاويفقحلالب,امهيلكيفقحلانوكينأحصي
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمااا

هللانسحينأ:ءاعدلايفلاهتبالايديسيفبغرنو كتمدعال دحاولا

ملعلاةءارقلينطشنينأو؛نادوسلادالبنميحارسقلطيو؛يصالخ

طلسيالو؛يصاعملانمينمصعينأو«أرقاوًاظحهنمينقزريو؛همهفو
نملكىلإةبغرلاو,ءاعدلايفلضفلاكلف؛ءوسبينيغبًياملاظيلع

ةلالضىلعينإف؛ءاعدلايلمهنمبهوتستنأةبازعلانمكانهمكدنع

.اهنمهللاينذقنينأالإ

ريمثنببلاغنبدمحمنبباهولادبعهللايفكيلوهبتكو
.ملعأهللاو.يراصنألا
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ااايرئاقعلاةيضابإلاثارتنم
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آر

بسسس

يدئاقعلاةيضابإلاثارتنم

عجارملاورداصملا

ٍينيسحلاراطعةزع:قيقحت؛نيدلايفريصبتلا«ينييارفسإلاِ-

دمحمنبدامحخيشلاميدقت؛ةنايدلالوصأنعةنابإلا.يرعشألا-

.يراصنألاليعامسإخيشلاوزابنبزيزعلادبعخيشلاويراصنألا

.ماححت-ها١١٠ط؛ةيردنكسإلا؛ةريصبلاراد

دبعنيدلايحمدمحم:قيقحت.نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم-

.١“؛لوبنطساةعبطكلذك(ط؛ت؛د)ديمحلا

0يثوكمبرإلا:قيقحَتءعدبلاوغيزلالهاىلعدرلايفعماللا_

.م900٠؛ةرهاقلا؛ةبارغةدومح.دةرشنكلذك؛907٠؛توريب

ها٠6لوبنطساةعبط6مالكلاملعىففقاوملا0نيرلادضعىجيالاب

.ها٠نانبل؛توريب6قرشملارادءابدألامجعم6يومحلاتوقاي_

.ها٠7نانبل؛توريبَقرشملاراد6نادلبلامجعم_

؛ةعيلطلاراد.ياكبةفيطل:قيقحت.ضابأنبالةلاسرءضابأنبا-

٠١١١٠٠ط؛توريب
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تليلئأَلايايإلفارنم

؛ميهاربالضفلاوبأدمحمقيقحت؛ةغالبلاجهنحرش؛ديدحلايبأنبا-

.مح30١١.27أ؟8ف؛ةرهاقلا؛يبلحلايبابلاةعبطم

ةميأيفةيضايرلاراهزالا.يسوفنلاهللادبعخيشلا؛ناميلسينورابلا-
.ه١١١١ءرصمةعبط؛ةيضابالاكولمو

ةعبط؛تاقبطلاباتكهبلخااممامتإيفةاقتنملارهاوجلا؛يداربلا-

.ه7١١٠؛ةنيطنسق

يد«نورابلاةعبط؛برغملاوةيقيرفادالبركذيفبرغملا؛يركبلا-

.م18٠١؛سيراب؛نالس

.97١١؛ةرهاقلاةعبط,لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا؛مزحنبا-

ةرهاقلاةعبط؛سابعناسحإ:قيقحت.يدوهيلاةليرغنلانباىلعدرلا-
.ماخح-ها٠

؛ندياهردنوفةرشن؛مهتريسوديبعينبكولمرابخأ؛دامحنبا-

.(تءد)سيراب؛رئازجلاةعبطم
.7١6١١١؛ةرهاقلاةعبطءربخلاوًادتبملاناويدوربعلا؛نودلخنبا-

دمحا.دقيقحت؛طيسولارصعلايفيبرعلابرغملا؛بيطخلانبا-

؛يبرعلاباتكلارادةعبط,يناتكلاميهارباذاتسألاوبدابعلاراتخم

ٍ.(ت؛د)ءاضيبلارادلا

؛مالسإلايفيفسلفلاركفلاخيراتيفتارضاحم.لضافلايلعدواد-

.(ت.؛د)نامع؛عيزوتلاورشنللركفلاراد
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمكا

؛برغملابخياشملاتاقبط؛(ه797/0ت)دمحاسابعلاوبأ؛ينيجردلا-

.87/4١؛نئازجلا.يوالطميهارباقيقحت

.(خ؟071)مقربةيرصملابتكلارادبطوطخم؛ةيضابالاتاقبط-

ىماسىلع.د:قيقحت؛نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا؛يزارلا-

ب.78١١١؛ةرهاقلاراشنلا

رادءاقسلايزاجحدمحا:قيقحت؛يبلإلاملعلايفةيلاعلابلاطملا-

.ماخال97-1(0ط؛توريب؛يبرعلاباتكلا

رادبطوطخم.ةمئألارابخأوةريسلاركبيبأنبىيحيايركزوبأ-

.(خ+07-)مقربةيرصملابتكلا
.فراعملارادفيضيقوشقيقحت.برغملايلحيفبرغملا؛ديعسنبا-

.07١١رصم

ىصقألابرغملارابخألءاصقتسالا.يرصانلادلاخنبدمحا.يوالسلا-

.(طءتءءد)

.جراوخلابدأ.يواملقريهس-

(يداسلانرقلارخاوأت)ينغرملاةفيلخنبنامثعرمعوبأ؛يفوسلا-
.(ب"15707)مقربةيرصملابتكلارادبطوطخم.تالاؤسلاحرش

؛١ط؛ةديدجلاةودنلاراد؛توريبةعبط؛لحنلاوللملا؛يناتسرهشلا-

؛ةفرعملاراد؛يناليكديسدمحمرشنكلذكماغخال-يا7/١

3١١؛نانبل؛,توريب
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ايلامتعلاةيضابإلاثارتنم

.74١٠؛دروفسكأ؛مالكلاملعيف,مادقألاةياهن-

.39702١طسنوت؛ةمالسوباراد«ديرجلابةيضابالا.ةيجابحلاص-

.(ت.د)ةيبروألاةعبطلا؛كولملاوممألاخيرات؛يربطلا-

؛برغملاوةيقيرفارابخأركذيفبرغملانايبلا«يشكارملايراذعنبا

.78١١١؛سيراب؛نالسيدنورابلاةرشن

راد؛برغملارابخأصيخلتيفبجعملا؛يشكارملادحاولادبع-

.١ط؛بتكلا

دقع(ه800ت)دمحانبدومحمدمحميبأنيدلاردب؛ينيعلا-

مقربةيرصملابتكلارادب؛طوطخمءنامزلالهأخيراتيفنامجلا

:خيرات0784١)

نمفرعنميفةساردلاناونع؛دمحانبدمحاسابعلاوبأ؛ينيبرغلا-

ةينطولاةكرشلا؛انويحبارقيقحت؛ةياجببةعباسلاةئاملايفءاملعلا

.881١؛رئازجلاءرشنلاوعيزوتلل

ةضهنلاةبتكم.سنؤمنيسح.د:قيقحتسوفنلاضاير؛يكلاملا-
١١1١١ط؛ةيرصملا

؛ةينطولاةبتكملاطوطخم.ةمألارابخألةمغلافشك؛لوهجمفلؤم-

؛(؟87١)مقرب؛سنوت

؛عيبرلايبأريس؛(497/1ت)مالسلادبععيبرلاوبأ؛يناليسولا-

.(ب؟0787١7)مقربةيرصملابتكلارادبطوطخم
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسس

.اخكم٠توريبةعبط6برعلاناسلروظنمنبا-

.ه74١؛نانبل.توريب؛قرشملاراد؛ءابدألامجعم؛يومحلاتوقاي-

.ها٠7نانبلتوريب6قرشملارادنادلبلامجعم_-
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ايرئاقعلاةيضابإلاثارتنم
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يدئاقعلاةيضابإلاثارتنمسسوس

سرهملا

5ريدصت

9ةمدقملا

13حالطصالاوةغللايفجراوخلا

16جراوخلاقرف

28ةيمالكلاوةيفسلفلاةيضابإلاءارآ

32دوجولايفةيضابإلاءارآ

33يبلإلاملعلايفةيضابإلاءارآ

44سفنلاىفةيضابإلاءارآ
59ةلاسرلابفيرعتلا

70لجوزعهللاىلعيصاعلاوعئاطللباقعلاوباوثلابوجويف
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روطس باتكلاجعل
ًروتكدلاقيقحتوّتسارد؛يدئاقعلاّتيضابإلاثارتنم0

حمالمحيضوتبتاكلادمعتي؛يسيولانيسحنيدياييقارعلا
'ّحئفلاكلت(جراوخلا)ىعدتمالسإلانمّدئْمليدئاقعلاثارتلاا

.. فيرعتبأدباههنكدفرعمبلوادتلاواهنعثيدحلالقيتلا
,.يمستلا

.©اوناكو؛ةصلاختيمالساتبنتاذةقرف)مهنأبلئاقنمفلو
ببسًانيبم(ةمكحملاب)مهامسنممهنمو(ىوقتلايديدشًاموق"
؛ّميواعمشيجويلعشيجنيبحلصدقعلعجريثيحميمستلاد
ّميآلانماهودمتساّميمستيهو(ةارشلا)رخآمهامسامكوب

/.(ةقراملا)مهنومسيو«مهسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإ»تميركلاا

؛ةقرازألا)مهو.ةيسيئرقرفعبرألجراوخلاخيراتلامسقول

قارعلانيبقرفلاتعضوتدقو(ةيضابإلاوٌيرفصلا؛تادجنلا1"
.يبرعلابرغملاو

كلجراوخلاروهظتقوديدحتنآلاىتحخيراتلانكمتيمل٠.
؛يبرعلابرغملا2

دعس)نإهمالكضرعم2بيطخلانبالةراشإكانهنأالإ3

نأبلوقينمكانهو.ةيرجه6١٠ماعربربلانعذخأ(اهسسؤمدج---
ْ..ةيرجه6٠١:ماعسلبارطاتيضابإلاتمامإىلوتيرماعلا

لوالانيقيرطكلسببرغلملاىلإراكفالاراشتناقيرطًاحضوم1
(يرسيئاعدكلسم)يناثلاو(يملعكلسم])ُِ

يسسؤمنملكلًادجةريثكءامسأويئزجليصفتباتكلاخيل

«مينيدلااهلويمو؛اهراكفأو؛اهتاماسقناو؛اهئاسؤروعبرالاقرفلا2

.باهسإبميقيرفألاوٌديبرغملاىرقلاوندملا4.اهعضوتوالو

رشانلا
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