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يليلخلادمحنبدمحأةمالعلاخيشلاةحامس

نامُعةنطلسلماعلايتفملا





؛اهعجضمةشدحماةيلهاجىلعضقتتذخأ-هللدمحماو-ةيمالسألاةوحصلاهذهف"

نيدلااذههيفدوسيذلامويلايتأموسو«بعرلاوفونحلااهسننقادعأيسثتو|

اهتفلاسبلضامك.اهاينبثثحيو«ةيلهاجماهذهناكرأدولاءاشنإ-|
."هادهعوطسو«هرمونقاشأياهمالظىوطامدنع.ةييدقلاةيلهاجملاض

."8/1١:يسفتلاهاج.يليلخملادمحنبدحأ/خيشلاً

نيملسملاةظّمبىرمأيننأبيرسالو«لئافتمانأهللدمحماو-طقمءاشنأالفانامأ"ض

ةوحصلاهذهف...ًاتاسلاوحألاتناكاسهمءسمألاباهساربخيهرويلاض

نإبرقامعلوصورظفتناوهللاةئيشمبلبقمحبصشابتيهانإةيدالسالا|
١٠ج:ىصقألاىلإقررطلا.يليلحمادمحنبدمحأ/خيشلاللاءاش|

ةيمالسإةوحصاهيفهجاوبةديدجةلحرسةبتعىلعفّشويلاملاعلاناكحاذإو"ض

دارضأعيمجىلعضرضيبجاولانإءنيملسمملابابشلوقعذيساهرونقأتبةقرشمض

هذهرسىلعةظفاحملل-كاميامبسحبلك-مهدوهجاورفاض,نأنيملسملا

اهبرتعلىتح؛نارقلايحونمسونًاهراشتناو«ميلسلااهكلسميسةوحصلا

.٠/18:يسفتارهاوج.يليلخمادمحنبدمحأ/خيشلا.فارحنالاوذوذشلا





لللدخلداعيشلادنعيآ(0)اىوذؤلاكفلاطمنعيف

ةمدقملا

فيأأتلاعفاد

؛لاجآلارّدقمولامآلاقّقحم؛لالجلاولامكلابدرفتملاهللدمحلا

نسحأىلعمالسلاوةالصلاو؛لاصخلاٌديمحهدابعنمءاشينمىلعيفضلملا

هلآىلعو؛ةريرسمهافصأو؛ةريسمهاكزأو٠ًاقْلُخمهمظعأو٠ًاَقْلَخرّشبلا

ءابعألاباهليبسيفنينيهتسملا؛مالسإلاةلاسرلمحبنيعلطضملا؛هبحصو

.نيدلامويىلإنيحلاصلاونيعباتلانممهمادقأعضاومنيئطاولاىلعو«ماسجلا

:دعبامأ

نمناكو؛ًاببسءيشلكللعفياّمعلأسياليذلاميكحلالعجدقلف

ةلُلاءاورإ؛ريطستلااذهىلعحّلملاعفادلاو؛ريبحتلااذهىلعثعابلاببسلا

روفنلبق؛ًايتفتنكذنمياياوطبةعرعرتملاو؛ًابصتنكذمياشحبةقلختملا
ىلإ«ردقلافيطلينداقو؛دعسلاعلاطينقاسذإ؛بيشملاريشابتببيبحلا
رّدصتثيح؛نينسلانمنيدقعىلعفينيامبيمالسإلادهعملابةرضاحم

دئارفنمهيعمتسمىلعرثنيذخأوءراقووةبيهبلالجلاتسدىلعهتحامس

يفكمهناو؛هتاداشرإفئاطلو؛هتاهيجوتديدسو؛همكحدئالقو؛هملع

ٌنساوكاهيلإسوفنلافيفالتيفًاكرحم.قالخألاملاعمنمسردناامحيضوت

؛باجعإلاانيولقىلعًاذوحتسمانجرخمث؛كرادتملاليسلاكردهي؛قاوشألا

يلعترتاوتمث؛كاذريغبكاذنآجرخنملو«شاهدنالاانسوفنىلعًايلوتسمو



غلادنعوي(8]ايىوذزلاكفلالامنعي طادا

يلعلاهللاباتكلريسفتلاسورديفرصبلاينمهترغرونبتلّحكفءردقلاءامعن

نمكامكلذبىّلجتف؛نآرقلاتالالدنميفخاماهيففشكييتلا«ريدقلا

ىلإانسوفنتحمطو؛هبحانيولقْتيِرشأف«نمحرلاتايآنمخيشلاسفنيف
:هتلزنمولعو؛هردقومسعمهاندجوف؛هبرقسامتلا

.بيرضوىدتلايفدنلكنععساشوةافعلايديأىلإناد

ىلعهؤاخسانهبنو؛هفطعىلعهفطلو؛هفطلىلعهتشاشبانتلدف

؛هدرفتتايآنمتدهاشامبترهبناف؛نيلخادلاعميسفنترشحف؛هثاجر

يفةثلألتملاناميإلاراونأيفهلتشيجتستو؛هاياجسيفىدملاةقرابميشأتيقبو
ةفلتخمملعرامثطقتلأ؛فراولاهقلخةحودلظيفماقملاتبطتساف؛هايحم

اهنيحتسرغف؛اهلاولأواهُموعطٍةعونتملضفضايحريمنمعركأواهنانفأ

دقعظفحبيركذديلختو؛هرشآمليجستبيسفنفيرشتيفىنملانصغ
اهنيحنمتعلوفءرهدلاُناسلاهبجهليو؛خيرأتلاٌنيبجاهبنّيزتيل؛هرهاوج

هيلإنيبرقملاءادهتساو؛«هرابخأدئارفنيمثبيعماسمفادصأءلمىلعصرحلاب
؛دورولاورودصلايفهرابخأنملّلعتأانأونمزلاةلفاقتضمو؛هراثآفئاطل

رصهيفةبغرلاينتزهاملكو؛دورولادودخىلعىدنلاعومدنمقرأفئاطلب

مادعناو؛مهفلانعيلقعروصقل؛ىنولاوزجعلاترعشتسا؛ىنملاناصغأ

لئامشلجسأانأو«ريبعتلانالذخو؛«ملقلاةنايخبتنقيأو؛ملعلانميتعاضب

رهظأو؛هتافصنعنيبأو؛هتامسنعبرعأو؛هرثآمنعحصفأو؛هتحامس

هظفح-هينالوأام؛ةباتكلاىمجقارتخاىلعينرّسجنكلو؛هدماحمضعب

فدارتو؛همعننميلعرتاوتامو؛ينتلمشةيانعو؛ينتفنكةطايحنم-هللا



يلليادهعشلادعل(8)بيوبؤلاكفلالاتعانه

اذهناكف؛هئامعننميلعقحالتو؛هثالآنميلععباتتو؛هننمنميلع

هتيصخشنملوانتامباميظع؛«هاوحفيفاريبك؛هنتميفاريغصباتكلا

هبمظتنيو.هراثدنادعبنيدلاحرص--انرصعيف-هبهللاددجيل؛ةافطصملا

نأ.باتكلالزتمو؛بابرألابرلةعارضلاّفكأعفرألينإو.هرانادعبهدقع

موقينأىلإبئاونلافصاوعنمًاظوفحم؛بئاوشلاعيمجنمًاصلاخهلعجي
.نيملاعلابرلسانلا

:فياقاثيحمب

ةيدرفلاةيبرتلابقلعتيلوألا:هتحامسلةيبرتلانمناعونيلحضتادقل

يفةمألاةيبرتيهوةيعامجلاةيبرتلارخآلاعونلاو؛هتاذيفدرفلابةصاخلا

اذهلوانتدقولوألاعونلايفةيجهنملاكلتنعةزيمتمةيجهنمباهعومجم

.نيتيبرتلانملوألاعونلاباتكلا

لصفلاتلعج؛ةمتاخولوصفةتسوةمدقمىلعهئازجأيفلمتشي

أشأملو؛يحالصإلاهرودوهتافلؤمويليلخلاخيشلاةايحنعثدحتيلوألا

دهجلاكلذينافكدقف؛خيشلارصعنعًاثحبملصفلااذهىلإفيضأنأ

.نيثحابلانمريثكلا

ًاديهمتنوكيل«يوبرتلاركفلاىلإًالخدمهتلعجدقف:يناثلالصفلاامأ

.ةقحاللالوصفلايفاهنعثيدحلالاحةيوبرتلاملاعملاضعبروصتل



يلىلادقتعيشلادنعوي(6)يل.ريوبزلاركفلا!اعمنعي

؛ةيحورلاةيبرتلايهوةيبرتلاعاونأمهألوانتدقف:ثلاثلالصفلاامأ

نعًاثدحتمسماخلالصفلاتلعجوةيلقعلاةيبرتللًالوانتمعبارلالصفلاءاجو

؛ةيلقعلاوةيحورلاناتيبرتلاهيفدّسجتتيذلاناديملايهيتلا؛ةيكولسلاةيبرتلا
ءوضيفةيوبرتلاخيشلاةيرظننعالصفماليلحتسداسلالصفلالوانتيامنيب
اهتعدوأةمتاخبباتكلاتيهنأو؛ةرصاعملاوةميدقلاةيوبرتلاتايرظنلامهأ

.ثحبلاةصالخ

ميركتةودنيفهبةكراشملاتدرأًاثحبهلصأيفباتكلااذهناكدقل

نآرقلانماهدحوةرقبلاةروسريسفتيفًاماعرشعةينامثيضمدعبخيشلا

نأ-يوبرتلاركفلاملاعمضعبنّيبأانأو-يدهجهيفتلواحدقو؛«ميركلا

هتايحيفديسجتنمهيلإلوصولاتعطتساامبهتحامسليرظنلاركفلانرقأ

يفقمعأورثأتللىعدأنوكيلوقيبطتلابةيرظنلانرتقتف«ركفلااذبلةيلمعلا
اذهيفًانايحأتدرطتساامبرو؛ةركفللحضوأو.مهفللرسيأوءريثأتلا

؛يريباعتبارطضاو«يبولسأةكراهفلختدقيتلاةماسلاعفدل؛رامضملا

.دوصقملافدبلامدختملنإةدئافنمتادارطتسالاكلتولختالنأوجرأو

صصغتعرجتو؛قاشملاتاقيبطتلاهذهصانتقايفتدباكدقلو

هندلنمىظحأنأىلعًانالفًادصاقياصعتحّشوتمكو؛ةرمامريغنامرحلا

ينسًاعراقو؛يلمانأىلعًاضاعدوعأ-فسألل-نكلونينحيفخدحأب
يلإدميو؛ثحبلااذهزاجنإيفةبغرينقوفيناكنمكانهنأىلع؛يرفاظأب

ردقلاينفحتيملنمكانهنأامك؛يركشليزجًاعيمجمهلف-هيدياتلك



يلدخلادقعيشلادنعو(100يليوبؤلاركفلازاعمنمٍ

مهفراعمضيفنميلعاوقدغأل؛مهيلإسولجلابتدعسولو؛ةتبلامهئاقلب

لهأنأىلإانهةراشإلانسحتو«باتكلااذهحمالمنمًاريثكترّيغامبريتلا

-هتايحنعةباتكلاءاشنمف؛ًاخيشوبأخيشلااوفرعمهريغوًاعيمجنامع

ًاعضاوتاهباونضيملنإ-تامولعملانمةميظعةورثدجاوهنإف-هللاهظفح

ايانثيفنيبتيامك-دحألكهبيقتليو؛سانلانيبشيعيهتحامسف-مهنم

ثحبلالوصأّنأل؛هتايحنعةباتكلايفعسوتلادرأملينكلو-باتكلا

هبتفرشامىلعًانايحأتدمتعادقو؛رّكفملاةايحنعرصتخمعضويضتقت

لمأتملارظانلاو«راركتلاضعبيفكلذينعقوأامبرو؛هتحامسعمفقاومنم

امك-ديكأتلااهلقأو؛ةدئافلاهقرافتاليذلا؛راركتلاكلذلًاغوسمًاليلعتدجي

عمءًاتهابراركتلانوكيالنأيعاطتسمتلواحكلذعمو-نويغالبلالوقي

دقئراقلانأًامامتًاكردمًاليبسكلذىلإتعطتساامهنمليلقتلاىلعيصرح

عيمجيصقتسيثيحب؛باتكلاىلعلماكلاعالطالاىلعلاحلاهفعسيال

يذلاثحبملابعتمتساو؛هّلعييذلالهنملانممهدحأفرتغااميرف؛هتايثزج

.هتلغلصأتسييذلالصفلابىوتراو؛هيوهتسي

نأ-يتساردتابلطتمةمحزيف-تصرحدقفيرظنلابناجلايفامأ

ديب؛خيشلاتافلؤمنميدييفعقوامعًالضف؛«تارضاحملانمريثكلاعمسأ

«رتفيالرمتسمداهجخيشلاةايحف؛دحاودرفهعيطتسيالكلذةقحالمنأ

نبجلبيميمتلاةديبعوبأفصوامكوأ؛فلألاكدحاو-ليقامك-وهف

ينعيافلأوًالجررشعينثاكيلإانثعب":قحلابلاطلهباطخيفيدزألاةبقع
؛يحالصإيعامتجارودنمخيشلاهبموقياملةجيتنو؛ةبقعنبجلبفلألاب



دنع)١<يوبّلاركفلااعمنم. ميحلدقعقلا

تلكاذل؛ءاقلإلانكامأددحتببسبرركتتتناكتاهيجوتلانمريثكلانإف

ثحبلاترصحو.هنمدارملافدبلاققحتلًابلاغقيثوتلايفدحاوردصمبيفتكأ

؛حاورألايغانياباتكنوكينأتحمطدقل.ةداعركفلاددجتلينمزتيقوتب

ةيجهنملاوقيثوتلايفيملعلاثحبلادعاوقبماتلامازتلالاعم؛بولقلاسماهيو
؛تانراقملادقعوأ؛ليلحتلايفعسوتلامدعتدصقدقو؛تامولعملارداصمو

يف-ثحبلاليطيسليلحتلاذإ؛فيصوتلاىلإبيرقباتكلاف«سسألانايبو
ًابلسرثؤيو؛رادصإلااذهنمضرغلانعانبجرخيو-هتاودأيكالتمالاح

دسيولمعلااذهمتينأءاشنملكلذكرتأساذبلو؛دارملافدبلاىلع

يلًاعجرمهلعجأنأباتكلااذهيفيمهةياغتناكذإ؛هقوتفقتريو؛هللخ

؛خيشلافقاومنمهيحوتسنامبدشرتسن؛ماوعلاهابشأو«ماوعلانميلاثمألو
يفانلًاسينأناكامبرو؛انتايحنوؤشيفهتاهيجوتنمهبعوتسنامبرينتسنو

هذهلاثمأ-لاقينأىلوأقحلاو-انمدعدقف؛ةولخلايفانلًاريمسو؛ةدحولا
نيمزلب؛ةفئازلاتايصخشلابلبحم؛ءاذهكنمزيفةّيحلاةيمالسإلاجذامنلا

-ليقامك-هيفميلحلاحبصأو؛دراوملاهيفتركعتو«موجنلاهيفتواهت
عبارلانرقلايفهللاهافطصايذلالدعلاددجملاكلذهللاهظفحناكف؛اناريح

,نيلهاجلاتاليوأتدريو؛نيلطبملاغيزيفنيل؛نييرجبلارشعسماخلاورشع
؛نيدقاحلاماهوأعشقيو؛نيرتفملاججحلطبيو«نيضرفغملاهبشضحديو

طارصىلإنيلاضلادشرتو؛نيكلاسللعشتةيقنةودقنيملسملاءامسيفقلأتيو

.نيملاعلابر



يلقطاداعشلادنع (د8)ر_ريوبؤلاركفلاءاعمنع

يفةّعشمةقلح.هللاةظفح خيشلانأىلإانهةراشإلاادجمهملانمو

«لهابعلاكئلوأدقعيفاهركفبضموتةّردو«لئاوألاةيضابإلاءاملعةلسلس

ةغايصلاددجم؛ةيركفلاهسسأوبهذملالوصأيفمهرامضمىلعىرج

ةّيوسةمحلوهف؛ةيرصعلاةايحلااهزرفتيتلاتالكشمللةيرذجلالولحلا

.خماشديشمحرصلةّيوقةنبلو؛خسارنيتمساسأل

ىلعينمردقأوهنمعوضوملااذهلثميفةباتكلابىلوألاناكواذه

يفهحرصءالعإو«ميظنتلاوديعقتلانمةخسارسسأىلع؛هدعاوقءاسرإ

كرديالاموءاهنعصيحمالةذفانردقلاةدارإنكلو؛ميلسلاليلحتلاقفأ

الينأبيفارتعاعم؛هلةمجرتلاةجليفيسفنتمحقأف؛هّلككرتيالهّلج

؛يركفةلاحضو«يريبعتةكاكربفرتعأامك؛ججللاكلتيفموعلانسحأ

بيكارتلالهسأو؛تادرفملاطسبأىلإيمجعمراقتفاو؛يتارابعءانبيواهتو

بهذدقو«نايسنلاجاردأخيشلافقاومعيمجبهذتنأتفخيتكلو«

نمنوركذيالهوبحصنيذلاكئلوأمكف؛اهنمريسيلارزنلاالإقبيملواهرثكأ

؛اهفيفالتيفتحادناو؛اهرايتيفمايألااهتّفلدقف؛ًاريثكائيشهفقاوم

.ناعتسملاهللاو؛ةرخآلارادلاىلإردقلاديمهتفطتخامهضعبو

مامتإيفمهاسنملكليركشليزجبمدقتأنأالإينعسيالًاماتخو

نالهكخيشلاركذلابّصخأو؛داشرإوهيجوتوأةمولعمبولوباتكلااذه

بحرهتدجويذلايليلخلادمحأنبليلخلضافلازيزعلايخأو٠«يصورخلا

قيقحوهامكهركشليجستنعيملقزجعي؛مامذللًايعار«يعولاقفأ



ملحادهأيتلادعو(16)يليوبزلاركفلاادعنعي

ينفعسأيذلاتامولعملاقئاقدنعثيثحلاثحابلاينابيشلاناطلسخألاو؛هب

؛يلاجدزلاهللادبعنبنامثعزيمتملايفحصلاو؛تارفلابذعلاهرحبنمةفرغب

يرمعملاريمعخألاو؛باتكلاجارخإيفريبكلارثألاهنوعوهتاهيجوتلناكيذلا

ءاوسىلإيداهلاوقفوملاىلاعتهللاو؛هتحامسروصنمريثكلابينفعسأيذلا

.طارصلا

.ًاريثكًاميلستملسوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصو

يمضهجلاناميلسنبدياز

م7١٠7ربمسيد/ه474١لاؤش.طقسم
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ويونؤلامكفلا!اععانعب

يي

يللادمأخيشلادنع[١ال)

ىليلخملادمحنبدمحأخيشلاةايح

اهضعبلعجف؛هماركإضعببعاقبلاضعبىلاعتوهناحبسهللاابحدقل

يخيرأتلاعقاولادهشيامك-نامعىلاعتهللاصخدقو؛«ًاسدقماهضعبوًاكرابم

؛مهتلماعمنسحوءاهلهأقلخومسباهراوزدهشدقف؛ةديدعايازمب-

ام--ملسوهيلعهللاىلص--هللالوسرثوعبممهءاجاملو؛مهعبطةثامدو

اوقدصواونمآلب«برعلانممهريغلعفامك؛هوفنعالوهوبرضالوهوّبس

لوسرركشدقو-دحأهللانمعنتميالو-مهدالبةعنمو؛مهراددعبىلع

؛مهعينصهدعبنمهؤافلخركذو؛مهلعف-ملسوهيلعهللاىلص--هللا

؛سانلانمريثكعزعزتنيحىقثولامالسإلاةورعبمهماصتعامبلاودمحو

ةلوقمتناكو؛برعلانمريثكلزلزتنيحقحلاجهنمىلعمهتابثمهلاوكرابو

تسلو":لاقنيح؛ءيضولامهلبقتسملةفرشتسممهيفقيدصلاركبيبأ

امك؛هتوعدهللاباجأف"مكيفهللاكراب؛مكنيدنعاودترتنأمكيلعفاخأ

نعهللايعاداوباجأنأدعبف؛هلبقنممهلنيعمجأقلخلاريخةوعدباجأ

ماكحأنيقبطم؛نيبملاهرونو؛نيتملاهللالبحبنيكسمتسماوتبث؛مهسفنأبيط

؛نيمثولاغلكبومهحاورأبمهنيدنوّدفي؛ذجاونلاباهيلعنيّضاع؛هللا

ال؛مهنيباميفهللاباتكنومكحي؛ليجدعباليجكلذىلعنيتباثاورمتساو

هفورحبخيراتلامهللجسف.موكحمومكاحو؛فيعضويوقنيبكلذيفقرف

اذشحفنيو؛هتاحفصنمةلادعلاراونأعطست؛ديرفدجمتالجسةينارونلا



(1/)ايىونالاكفلالاععنعهي

و

علادع قطادعا

يل

تاببلاهذهىلعمهموصخمهدسحف؛هروطسنيبنمةّقحلاةيمالسإلاةايحلا
؛باقلألامهيلعاولاهو؛مهتلامملاولاكف؛ةيبلإلامراكملاو؛ةينايرلا

مهقيرطيفثيثحلاريسلانعكلذمهّدصيملف؛ىرفلاوبيذاكألابمهورمغو
ةمامإلامهيفترمتساف؛البوًاداهجو؛ًءادفوةيحضتمهدازلب؛حضاولا

ىتحتفختنيحثبلتالءانرقرشعةثالثءاهزةوبنلاجاهنمىلعةيعرشلا

اهمامزكسميو؛نوصلخملحاطفاهدلقتيو؛نولماعءاملعاهالوتي؛جهوتت

يذلمهسوفننيعئابلاةارشلانمةداقلاكئلوأبطيحيامعم«نوينابرةداق

ليللانابهرمهف؛ةعاجشلاوىوقتلاودهزلانيباوعمج؛ماركإلاولالجلا

يقتلامامإلادهعناكاملف«ىدبلانماورصبأامىلعاوتبث«راهنلاناسرفو

رمتساه774١1ةنسةمامإلايلويذلايليلخلاهللادبعنبدمحميضرلاعرولا

ناكامو؛ه17777ماعيفهءادنىبلف؛ىلعألايلعلاهاداننأىلإءاهتفدريدي

دمحمنبهللادبعديزابأخيشلا"لهب"ةيالوىلعلمجنأمامإلااذهدهعيف

هركاسعنمناكو؛هتيصخشةوقو؛«هترادإنسحو؛«هملعبروهشملا«يمايرلا

نملزنرمقلانأك؛همانميفريخألاىأرف؛يجرفملارصاننبدمحمخيشلا
ىتحًاليلقّالإثبليملمثءالهبةيالونم"ءارضخلا"ةلحميفرقتساوءامسلا
ًاروهشمناكو٠يمايرلاديزيبأملاعلاخيشلاىلعهايؤرصقفءاهنععفترا
؛ليللافصتنمدنعاهآرهنأبهربخأف؛اهتيؤرتقونعهلأسفءايؤرلاليوأتب
الإاهيفثبليالو؛ليلجملاعةلحملاهذهبلزنيسهنإ:ديزوبأخيشلالاقف

اذهقدصىتحنوئسلالطتملو"'”هنامزكردأينارأالو؛اهنعلقتيف«ًاليلق

.يجرفملارصاننبيلعخيشلابدمحأنبليلخخيشلاءاقل(١)



يليخادعاخيشلادنعل(18)يليوولاكفلازنعمنم

ًالاعرابجنزنم-هللاهظفح-يليلخلاخيشلاةحامساهيلإداعدقف«ريسفتلا

مث؛رهشأةرشعكانهيقبو.ه1784ماعنمةيناثلاىدامجرهشيفًاليلج

نبدمحأديسلاةوعدلةيبلت؛يملعلاهبجاويدؤيل؛طقسمىلإاهنعلقتنا

يفنامعيفةيلخادلانوؤشلايفرظنلاىلوتيناكيذلا؛«يديعسوبلاميهاربإ'

خيشلامدقمب؛ةرشبمايؤرلاهذهتناكدقل.روميتنبديعسناطلسلادهع

لهألىلاعتهللانمميمعلضفبةرشبميهامك؛نامعىلإيليلخلادمحأ

.هترسأوهبسنبًاءدب؛هتايحنعثيدحلايفقلطنأايؤرلاهذهنمو؛نامع

:ساوءيل

نبدمحنبدمحأنيدلاردب؛ناميلسوبأدهتجملاةمالعلاخيشلاوه

ًالجرهدلاوناك؛يصورخلايليلخلاديمحنبنيملاسنبرصاننبناميلس

نمرشاعلايفرابجنزىلإلحرءالهبةيالوب"ءارضخلا"ةّلحمناكسنمًالضاف
حافكةشيعاهيفشاعو,؛بجنأوكانهجوزتوه١47١ماعلوألاعيبررهش

يفلعافرثأهلناكو؛ًارثؤممالكلاولح؛ناسللاقيلط؛اهفمًالجرناك٠

داع"'اهرومأرييستيفهيأرىلعنودمتعياوناكذإ؛رابجنزبةيبرعلاةيعمجلا

مأامأ.هللاةئيشمب يتأيسامك يركسعلابالقنالاثادحأدعبنامعىلإ

ملاسنبدومحةنبا”ينالهبلا"ةليبقنميهف-هللااهظفح-دمحأخيشلا

اهئانبأةيبرتيفاهرودزرب«ةهيبنةحلاصةأرما«يكزإةيالونم«ينالهبلا
روداهلناكو؛ةيساقلارهدلافورصاهجوزعمتدهاجو؛ةحلاصلاةيبرتلا

يليلخلافيسنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقل(١)



عشادع(10)اييوبزلاكفلااعنعم يها

دقف؛هتايحىلعقلقلادتشاو؛نجسلااهجوزعدوأنيحبالقنالامايأريبك

نمريثكلالمشاهبهللاملف؛ةالابمنودبرعلانولتقيكاذنآةقرافألاناك

لافطألانماهتيبيفعّمجتىتح؛اهبراقأنمىرخألارسألاءانبأنمدالوألا

اهدعاسي؛اهتياعربمهلمشتتناك""رامعألافلتخمنمًادرفنيعبرأيلاوح

.دمحأخيشلااهدلوكلذيف

هللاتاذيفًاديدشًاعروًايضاقناكدقفرصاننبناميلسهّدجامأ

نودجياوناكو؛مثالةمولهللايفىشخيالو؛داسفلاوملظلالهأعراقي؛ىلاعت

مهيلعهتدشعم-اوناكمهنأودبيو؛هنعهللامهتبكدقو؛ًاميظعًاسأبهنم

؛هميظعتوهرابكإمهسوفنيفرقودقو؛هنوُلجيوهنومرتحيمهلهتنداهممدعو

نوعرهياوءاج؛سانلادصحيذخأوهنبابأدبدقوالهببنوعاطلاعقوامدنعف

ىسع؛ةالصللمهبجرخينأهنوجرتي«تائيسلانولمعياوناكلبقنمو؛هيلإ
شاجةطابرب-ًابجعتم-مهباجأف؛ءارضلافشكيو؛ءالبلامهنععفرينأهلل

مكملظف؟هلكءالبلاردصممتنأوءالبلاعفدلمكبجرخأفيك:نانجتابثو

:مهباجأف؛هللاىلإنوعجار؛نوبئاتانإ:اولاق؛ءالبلاببسوهمكروجو

ناكدقو؟مهلهاوكتلقثأوسانلاتقهرأمكبئارضهذهو؟نوبوتتفيك

دقو”ىدؤملا"اهنومسي"أشرقنيسمخ"لاومألاباحصأنمنوذخأيكئلوأ

ىلإجرخومهبوتف؛اهنمسانلايفعنواهنعفقوتن:اولاقف؛ءاهنمسانلاحاص

يليلخلافيسنبناميلسخيشلابفلوملاءاقل(١)



يلحادلعيشلادنعل(«8) ر___ئىوزؤلاركفلاظاعهان#

همحرخيشلاناكو؛ءالبلاهللاعفرف؛عرضتواعدو؛سانلابىلصوىلصملا

"*.نوعاطلادصحنمرخآهللا

رجشاميفهنومكحيالهبلهألًاعجرمرصاننبناميلسخيشلاناكدقل
؛ناتليبقهيدلتمصاختنأركذياممو؛همكحبنوضريوهلنومّلسيو؛مهنيب

؛اومسقأفءاومسقيلًالجرنيسمخمهنمبلطو؛نيميلااهادحإىلعبجوأف
نممهنمو؛تامنممهنمف؛مهمسقدعبًاعيمجنوسمخلاكئلوأبيصأدقو

.ةفلتخمتاباصإاوبيصأةيقبلاو«هتلحارنعطقس

ريثكًالئافتمناكدقف-هللاهمحر-هشاعيذلاملظلاليليفو

ناكف؛بيرقامعحبصلاجالبناو؛ملظلاليلعاشقنابسانلارشبي«لؤافتلا

تاونسثالثبهتافودعبيصورخلادشارنبملاسمامإلاةيلوتنمناكام

.ًاييرقت
.اهعيمجتبهذ؛ةعونتمًابتكيوحت؛ةمخضةبتكمهلتناكهنأركذيو

نأ؛دمحأهيخأويربعلاديعسنبميهاربإخيشلانعيليلخلاخيشلالقنيو

"ءارمحلا"ةدلبيفيربعلاسيمخنبدجامخيشلاروزيبهذناميلسخيشلا
لاق؛مايأةثالثبةرايزلاكلتدعبيفوتو؛ةميمحةقالعهبهطبرتتناكو؛ةأجف

يفناميلسخيشلايقلنملوأناكو"هسفنينريلءاجامنأك":دجامخيشلا

؟دلوايملعتتلههلأسف؛سلجملابناكو؛يربعلاديعسنبدمحأكلتهترايز

:(ضرافلانبالوهو)"*تيبلااذهبرعأ:لاق؛معنلاق

يليلخلادمحنبدمحأخيشلابفلؤملاءاقل()

يليلخلادمحنبدمحأخيشلابفلؤملاءاقل()



دمخيشلادنع[7) ي__ريواؤلاوكفلاإاعمنم1 ىبخحادعا

ىأتتملهنيعينيعنأهنأالولكشلالالهلثمك

نبليلخلامامإلاوهفليلخلاءانبأهيلإبستنييذلاىلعألاهدجامأ

هنعلاق«ه170ةنسيفوتنأىلإه440ةنسةمامإلابعيوب؛يصورخلاناذاش

؛ةليمجةريس-نامعلهأيأ-مهبراسف":نايعألاةفحتيفيملاسلامامإلا

هلتنادو؛دابعلاهلظيفتحارتساودالبلاهلدعبتنمأو؛ةربابجلامهنععفدو

يفبجعالو'''"لضفلاراشتناولدعلاروهظل؛دوفولاهيلإتدفوو؛كلامملا

؛يصورخلاكلامنبتلصلامامإلاةلالسنم؛هللاهمحرليلخلامامإلافكلذ

؛ه7/١1ةنسةجحلايذىلإه177ةنسرخآلاعيبررهشيفةمامإلابعيوبيذلا

بتكو؛مهدهعاوثكننأدعبىراصنلانم'"'”ىرطقسةريزجررحيذلاوهو

ةقيثودعييذلاعئارلادهعلاكلذلالمشنبديعسوةريشعنبدمحمهيدئاقل

عملماعتلايفهتيلاثموهردقومسومالسإلاةهازنو«ةريسلاءاقنلثمتةيمالسإ

نمهاقتناو؛«اهسراغمتباطةعبننمانخيشىلاعتهللاىفطصااذكهو..ءادعألا

نمنأشاذكهو؛هدماحمتعاردتحمنمهراتخاو؛هقئالعتمركندعم

.ةمألاءابعأبضوهنلاو؛ديدجتلاورييغتللردقلاديمهعنصت

نبحلاصةنباناميلسمأىلوألاهتجوزةبطخلرابجنزبوهوخيشلامدقت

دارفأنم؛يثراحلاناميلسنبسيمخنبرصاننبنمؤمنبناميلسنبنسح
دقعلاهلرسيتيملو؛نأشلادمسنممهلصأو؛ملعلاباهئانتعابترهتشاةرسأ

اهرثإىلعررق؛ةئيسراثآنمهرجامويركسعلابالقنالاثادحأببسبكانه

146/1يملاسلاخيشلا٠نايعألاةفحت(١)

مك476يلاوحلحاسلانعدعبت؛ينميلالحاسلاةلابقبرعلارحبيفعقتةريزج(؟)



يلقلحادهعلادنعل(#4)يلويونؤلامكفلاظاععنعم

الرارحألانأشاذكهوً-اقحالهنايبيتأيسامك-نامعىلإليحرلاهلهأووه

يف؛ةبطخلابمهيلإمدقتنمةرسأتءاجنأهللاقيفوتنمو«ميضلانولمتحي

متف؛ةبطخلاخيشلاةرسأتداعأمهلوصونمةليلقمايأدعبو؛اهسفنةنيفسلا

ًاشورقاهلعفددقو؛ه17484ماعنمبجررهشيفهقيفوتوهللانوعبدقعلا

نابعشرهشيفهللاريسيتبهلهأىلعىنبو؛ةكربنهرثكأًارهمنهلقاف؛ةريسي

وهو(ليلخ)ربكألانبالايفوت«نيتنبونينبااهنمهللاهقزرو«اهسفنةنسلانم

اهبرراوجىلإمألاتلقتنادقو؛هيتخأوناميلسرمعيفهللاٌدمأو؛ريغصلفط

ًابوثسبلتهمانميفكلذدعبخيشلااهآردقوه1747ةنسناضمررهشيف

؛ةعساوةمحرهللااهمحر؛اهنضحيفًاريغصًالفطلمحتو.؛ًاغباسرضخأ

هجوىلعنيتنسبىلوألاهتجوزةافولبقيأ-ه1946ةنسيفهتحامسناكو

هللادبعروهشملابيدألاخيشلاةنبايهوةيلاحلاهتجوزىلعىنبدق بيرقتلا

ًارهماهلعفددقويليلخلانافلخنبديعسققحملاةمالعلانبهللادبعنبيلعنبا

نينباهنمهللاهقزردقو؛ةدحاوةرمهعفدكاذموي.هللاهظفح عطتسيملاريسي

«رمعوهللادبعودمحمونمحرلادبعوحلفأوليلخمهفنونبلاامأ؛تانبو

مهلكو؛تسثانإلانموةعبسروكذلانمءايحألاهئانبأعومجمحبصيو

نبريهزلوقيامكو؛ملظامفهبأهباشينمو؛ةهابنوحالصيوذهللالضفب

:ىملسيبأ
.لخنلااهتبانميفالإسرغتوهجيشوالإٌيّطخلاتبنيلهو
نبدومحوهو٠+ًاماعرشعةسمخبًانسهرغصيخأهللاهظفحخيشلل

ىوسهمامعأنمًادحأخيشلاكرديملو.هتأرجوهتعاجشبفورعموهو؛دمح



يلدمادقعيشلادنعو((4)يلرولاركفلالامنعب

ناكدقو؛يودعلاملاسنبرصانهمساو«همأنمهدلاولخأوهو«دحاومع

نبديعسهلاوخأنمكردأو؛ليلقبهتافولبقخيشلاهكردأ«ًالضافًالجر

هلاوخأنمكردأامك؛اهمأةهجنمهتدلاولخأوهو؛ينالهبلانافلخ

.ارصانوناميلسوافيسوايلعوادمحمهتدلاولءاقشألا

:هدلوم

ةينامعلاتالحرلاتلاوتو؛رابجنزيفينامعلادوجولاخّسرتنأدعب
نمرشاعلايف؛نيينامعلانمديدعلاعمرابجنزىلإخيشلادلاولحر؛اهيلإ

هبهواهيفو؛هترسأعمكانهماقملاهبرقتساو؛ه١417ماعلوألاعيبررهش

مويحابصنمةئماثلاةعاسلايف؛دمحأهاّمسيذلالوألادولوملاىلاعتهللا

رهشنمنورشعلاوعباسلاهلقفاوملاه١77١ماعبجررهشنمرشعيناثلا

نئل:لاق؛همأنطبيفوهومسالااذهبهوبأهامسم1447ماعنمويلوي

نبدومحهمأنمهدجلاقلفطلادلواملف؛دمحأهيمسأسفًادلوهللاينقزر
همأنطبيفوهوهتيمسدقل:هدلاولاقفدمحنبدوعسهيمسن:ينالهبلاملاس

هتيمستىلعلاحلاقفتاو؛ًادوعسهتيمسأللبقنمهَّمسأملولو؛دمحأب
هيلعاهيفضينألأسنهللاو؛ايندلايفدمحلاوةداعسلاهلهللاعمجف دمحأب

.ةرخآلايفانيلعو



ىلادهأخيشلادنع1"6ٍيوبزلاركفلالاعمنم
عشلاتقتا

:هتأي

:نيتلحرمىلإخيشلاةايحنعثيدحلاميسقتنكمي

.ةيقيرفإلاةايحلا:ىلوألاةلحرملا

.ةينامعلاةايحلا:ةيناثلاةلحرملا

:ةيثيرلإلالايك

اهلحارميفةأشنلاةباتكةيجهنمرايتخايفنمزلانمةدمًاددرتمتيقب

ىلإةأشنلامّسقأيننأوأ؛نينسلارادمىلعثداوحلاعبتتأنأنيب؛ةروطتملا

تحّجردقو؛امهيلكيفينمزلاقرافلاعم؛ةينامعوةيقيرفأ:نيتلحرم

ةسماخلالبقامىلإ:نيمسقةيقيرفألاةأشنلامسقأنأكلذعمتيأرمثءرخآلا

عمدوجولاىلعهينيعخيشلاحتفينأردقلابيرغنمو؛اهدعبامو؛ةرشع

يثالثلاناودعلاعمةرشعةسماخلانسغلبيمثةيناثلاةيملاعلابرحلالهتسم

بالقنالالعفبنيرشعلاوةثلاغلانسِقهسأرطقسمنعلحريو؛رصمىلع

هتايحلحارمتفنتكايتلادئادشلاوباعصلاكلت.رابجنزيفيركسعلا

ميسقتلااذهنأ؛هيلعهيبنتلاينتوفيالامبو؛لجريأوالجرهنمتعنص

لحارميفثداوحللطبضلانمريبكردققيقحتىلإيعسلاناكمإلاردقلواحي

موقييتلاماهملانمًاريثكنأسرادلاتوفيالامو«ةددعتملااهراوطأيفةايحلا

؛اهتيادبينعيىلوألاةلحرملايفاهركذف؛نيتلحرملايفةرمتسمتناكخيشلااهب

.لاحيأبةلحرملاكلتيفاهرصحينعيالو



علادعو(مريوبزلاركفلازاعمنعم يطادعا

زوربلاروطىلإاهيفخيشلالاقتناببسبةرشعةسماخلانسترتخادقو

؛ههجوتراسمو؛هركفنونكمنعحاصفإلاو؛يعامتجالاحالصإلايف

.نيتلحرملانيبالصافةيبرعلاةيعمجلاسيئرمامأةبطخلاءاقلإةثداحنمًاذختم

ةرشعةسماخمانسىتحةلوفطلاةأبح

يذلاطسولاىلعجّرعأنأةصاخلاخيشلاةأشننعثيدحلالبقدوأ

رابجنزةريزجيفلثمتملايعامتجالاطيحملاكلذبينعأو؛هتحامسهيفعرعرت

هتقورثكأهيفيضقيو؛هتحامسفئتكيناكيذلايرسألاطسولاو؛ةصاخ

ةريزجنيبعقت«اينازنتلةعباتيدنبلاطيحملايفةعقاوةريزجيهفرابجنزامأ«

ةسمخرادقمبلحاسلانعدعبتاهنإاهنعيريغملالوقي؛مالسلارادوةبمب
كرتنو؛نويعلاوراهنألانمهايملاةريثكءاّنغةريزجيهو«ًاليمنيرشعو

تاذةرومعمرابجنزبةبصخلاعاقبلانإ":لاق؛اهفصويفثيدحلايريغملل
رونلاعفانماهماستقايفًاضعباهضعبمحازيةمسابراهزأو؛ةرمثمراجشأ
ليجرانلاولفنرقلاراجشأاهبو.تاريخلابةؤلمم؛هكاوفلابةينغ؛ءاوبلاو

ةيقيرفأناتسب"رابجنزىمستنأةريدج؛ةقيقحلاو":لاقمث"'لاقتربلاو

ليجرانلاولفنرقلارجشبةطاحميهيتلا؛اهفايرأرظنملامجل+'ةيقرشلا
؛راقلاوراجحألابةبورضملاةعساولاقرطلااهضرأةحاسبدتمت؛لاقتربلاو

ةنطلسبيموقلاثارتلاةرازو؛يريغملايلعنبديعس٠«رابجنزخيرأتيفرابخألاةنيهج(١)

الصلخفتل1:5طنامع



يلحادهعيشلادنعل(6/)_ يوؤلاركفلالطمنع

يفةبذعلاهايملاقفدتتءرظنملاليمجناتسبيفهزنتيهنأكاهفايرأيفلوجتملاىريف

9"هئاجرأعيمج

"نإفةيلخادلاةايحلاثيحنمامأماعلااهراطإيفرابجنزةعيبطكلت

اهيلإتدفوةليلقةئفو؛نويلصألااهلهأمهونيملسماعيمجاوناكرابجنزلهأ

لهأامأ؛رابجنزيفاوماقأمث؛ايقيرفأنمىرخأنكامأنمنيملسملاريغنم

يلاهألانيبدجويو"مهلكنوملسممهفةيرابجنزلوصأنممهنيذلارابجنز

.ةماركلاظفحوشيعلاةمقلبسكيفداهتجابلمعت؛ةحداكةقبطوةيرثةقبط

ناسنإللف؛عيمجللةأيهميهفرابجنزب(ةيمسرلاريغ)ةيصخشلالامعألاامأ

راجشألابعافتنالاهناكمإبو؛دصحيوةيعارزلاعاونألاىتشعرزينأبةصرفلا

مهوصوصللاةئفكانهو؛كلذبرجتيولفنرقلاودنبلازوجوكةقسابلا

برشيفءالؤهلخدفازنتسانوكيامًاريثكو«لمعلانوبحيالنيذلاىلاسكلا

هيلعدمحيامو"لايتحالاوةقرسلاىلإنوأجلياوناككلذبيسب«رومخلا

لفاكتلاًادبمنممهطاسوأيفلّثمتيامهيلعنوركشيورابجنزلهأ

-ضرألابحاصنأكلذنم؛ةديدعروصيفىلجتييذلا؛يعامتجالا

راجشألابالإهضرأنمعفتنيال.ةريثكعايضوةعساوضارأتاذرابجنزو

ةماعلحيبيو؛راجشألاهذهلاثمأونبلارجشولفنرقلاوليجرانلاكةقسابلا

اهيلعدمتعييتلاةيئاذغلاداوملاوراضخلاةعارزيفهضرألالغتساسانلا

كلذنممهعناميالو؛لباقمنودراجشألاكلتتحتاهنوعرزي؛سانلا

الص«رابجنزخيرأتيفرابخألاةنيهج(١)
يليلخلادمحأخيشلابيطولفنملاءاقل(؟)

قباسلا(؟)



يالضاع(18)يولكفانع

حمسيدقو؛هريغضرأيفتيبناسنإلاينبينأكلذروصنمو؛ًاقلطم

؛تيبلاكلذءانبلجأل لباقمنود.راجشألاضعبعطقبضرألابحاص

كرتشيلكلاف؛تناكةقبطيأنمتيمتاماذإمهكارتشاهيلعنودمحياممو

ىلإوأنولىلإتافتلانوكينأريغنم؛هئازعروضحيفوهنامثجعييشتيف

نواعتلااذهو؛مبلسانلاضعبنمةناعإكانهنوكتدقو؛يشيأ

."'هتعاطتسابسحبلكمهنيبنوكيىماتيلاماعطإو«يرسألا

دالبنمو؛دنبلادالبنماهينأيامىلعًاريثكرابجنزةريزجدمتعت
؛ديدشرذحيالإرحبلابابعرخمتالذئمويلاحلاةعيبطبتناكو؛ىرخأ

؛ىرخألاةفئاطلابصبرتتاهنمةفئاطلكف؛ةيراحتملافئاوطلاصّيرتببسب

الإ؛شيعلاكنضنميشيفنوشيعيتقولاكلذيفسانلالعجيذلااذهو

اوناكامنيعرازملانكلوةبصخدالبدالبلاف؛ةعارزلاىلعنودمتعياوناكمهنأ

الةرثعبمدوهجلاهذهتناكف؛ةيدرفادوهجمهدوهجتناككلذل؛نيهّجوم
بولطملاىوتسملابسحجاتنإلاناكامكلذلجأنمو؛نيعمماظنيفمظتنت

"اهنومسيبرعلاوديدحتلاب"ينيسينفم"ةلحمبورابجنزفيريف

هنايعرياناك؛نيّملسمنيوبأفنكيفًاشنوهللاهظفح خيشلادلو"اسنفلا
ناكدقف؛تقولاكلذيفاهنايناعياناكيتلاةدشلاوةبوعصلامغرامهنانحب

ةعاضبلاتناكو؛هتيبنمًامسقاهلصصخثيحةراجتلابينتعيخيشلادلاو
نونعييتلاةيشاملاضعبمهيدلتناكامك؛ةمصاعلانميتأت

يليلخلادمحأخيشلابيطولفتملاءاقل(١)



ىلادجأ>بشلادنعم1ٍ+بيوبرلاركفلاالعمنم.

حسفااان# جالا1ّا
ارت8بم2

28ذيعذا4راحل
جيل١(لل8ملاللاتلاا
5ا1يل+041لا1
اجاتسل|ثحارتسلا»ايم«اوام0دالز

الدرالل
تاهياتمااشىلاااااويحيحمرااراراملااللا
حتكارلااساالامللانجا
مل22او005
لهاجاعلاتررحافمولاركلاحجحلاىولارادلحل

يحوالا5كو
لا5ييتالينال3درايرةضولا الا لشراااتوللااا
لااملا
اارولاجواجاتااحملالاياا1
االاوخ178

ياورجلارملا
نآلاهراثآتيحمدقوهترسأعمرابجنزبيليلخلاخيشلاهيفدلويذلاناكمللةروص

لفنرقلارمثءارشب؛ةيراجتلاتالماعملاضعببخيشلادلاوموقيو؛اضيأاهتيبرتب

هلمأحايرتبهامبرلو٠حبرلانعاثحبهعيبوهداصحبموقيمث؛هرجشىلع

امك٠لفنرقلارعسبلقتل؛ةحدافةراسخىلإحبرلابلقنيفيهتشيامريغب

ىلإةجاحبيهومهتيذغتِقاهيلعنودمتعييتلاتاعورزلملاضصضعبمهيدلناك

ةسماخلانسىلإهيوبأديحويقبوخيشلاًأشنطسولااذهيفو؛ةياعروةيانع

.ةرشع

؛هتايحراوطأنمروطلكيفىلاعتهللاةيانعهفحتخيشلاىبرتدقل

تامستناكدقل؛لافطألارئاسةايحكنكتملاهتيادبذنماهنأودبييتلا

ذنمف؛لحارملاعيمجيفخيشلااهبرميناكيتلاثداوحلارئاسيفةعبطنماهزيف

هيلعدوعيالو؛ءيدجيالامِقتاقوألامييضتوبعللاىلإالايمنكيملهرغص

«همراحريغعموأ؛اقلطمتيبلاجراخبعلينكيمل؛ةدئافبهترسأىلعوا



علادنعو(«2)يليوبزلاركفلااعنعم قطادعا

نمةديمحريغتايقالخأبرثأتلانمهيلعًاصرحكلذىلإههجويهوبأناكو
نمهتخأعمبعليناكاذل؛اهتايحيفةعيرشلارماوأبديقتتمليتلارسألاءانبأ

كلتافصاوخيشلاةحامسلوقي؛هبارتأنمهيراقأضعبوأ؛ةعاضرلا

؛يلاوخأدحأوهوًاليلقًاثيشينربكيناكنممهنمبارنألاءالؤه":ةلحرملا

رغصأةلاخيلتناكو؛يللاخوهودحاوماعبينمرغصأناكنممهنمو

تنكةلوفطلامايأيفو؛ةلوفطلاةقالعمهبينطبرتتناكو«دحاوماعبينم

يدنعبارتألاضعبيتأيامدنعالإمهللا؛رخآناكمىلإتيبلاحربأالًابلاغ

نيذلانايبصلابطلتخأالثل؛يلعيدلاوةظفاحملجألكلذو,كانهنوبعلب

نمًاددعمضيناكانلوحنمعمتجملاأل؛كانهةركنمرومأىلعاودوعت

رمخلانوبرشيمهنمريثكلاناكو؛هنوقتيالوهللانوشخيالنيذلاسانلا

دالوأبطلتخأالثلف؛ةينالعةقرسلابنولابيالصوصلمهنمريثكو؛ةينالع

؛نيرخآلانمصاوخلاءاجاذإالإ؛تيبلايفيننوصييدلاوناكءالؤه

'''"تيبلايفبعلنكانهو
؛هيفوهيذلاهنسنمربكألقعبأشنهلهللاةياعروةيبرتلاهذهعم

نباخيشلاناكنيح؛همألهدجةافوموييفهنعهتدلاوهيكحنامكلذنمو

:هتباجأف؛كديرأينإ؛يلاعتيمأ:اهيدانيذخأرهشأةتسوتاونسثالث

؟نهنيبلخدأفيك؛ءاسنكانهف؛عيطتسأال:لاقف؛يلإلاعت

ةبسانمبلافتحاروضحلةرماهعمهمأهتبحطصاًابيرقتةعبارلانسيف
تحتلافتحاللصصخللاناكملاىلإالصونأامو؛فيرشلايوبنلادلوملا

يليلخلادمحأخيشلابيطولفنملاءاقل(١)



لآىليحادهخيشلادنعل(+3)ليوبولاركفلا!اعمنعيف

ترطخىتح.ةيحانيفءاستلاوةيحانيفلاجرلانوكيثيحب؛راجشألا

ىلإجورخللاهجوزهتدلاوتنذأتسالهىرت؛ةمهمةلأسمبوهوللااهلفطل

ناكميفهدلاونأب:هتباجأف؛كلذنعلاؤسلاباهرداباذلو؟لافتحالااذه

امف؛ًادوجومناكولاهعناميالكشالبوهو؛هرابخإابلًايهتيملو؛ديعب
ىلإهبتداعفءاقبلاهمأهعمعطتستمل؛رمءاكبيفطرخنانأالإهنمناك

"'.هتشاشبهيلإتداعو؛هريمضحاتراو؛هسفنتأدهكانهو؛تيبلا

نمكلذيفيقلامهمهيدلاوةدعاسممهلمحيناكهرافظأةموعنذنمو

ةئيهىلعهوبأهلعنصهرمعنمةعبارلانسيف":همألوقت؛بعاتملاوةدشلا

همدختستل؛تيبلاىلإهلمحيو؛ىقلملادنبلازوجرمثروشقاهيفعمجي؛ةرايس

نمريثكلاءادأبهنارمأينادلاولاناككلذديعبو؛خبطلايفًادوقوهتدلاو

نماهيلإردابيو«ناقتإباهيدؤيناكو؛هرمعيفناكنمىلعةبعصلاتامهملا
ابيرقتةعبارلانسيفهنأاضيأهتدلاويكحتو؛رمألاهفّلكامهمهسفنءاقلت

؛ةرجشلاهتناخف؛دنبلازوجفعسنميشىلعًاكتاف«ًانوتيزفطقيلبهذ

؛رسكلاكلذربجيلديعسنبدمحمءاجف؛هذيترسكنافضرألاىلعطقسف

نمناكامف؛ةيوقةبادبكريناكوماهملاضعبيفبهذةرمو«هنمهللاهافاعف

طقسامبرواهنوصغهتذآف؛ةفتلملاراجشألاطسويفهبلوخدلاالإةبادلاكلت

ءدمختنأهتميزعلناكامو؛روختلهتمهتناكاملفطلااذهنكلو«"أاهنع

.رابكلاةمهباهكراعيواهعراصيناكلب؛دئادشلاهذهلملستسيلناكامو

يليلخلادمحأخيشلاةدلاوعمءاقل0(

يليلخلادمحأخيشلاةدلاوعمءاقل(؟)



مييدللدعاعيشلادنعو(«يليوبؤلاركفلاإاعمنمَ

ىلعنآرقلاةءارقمث«ةءارقلاوباسحلاملعتيذخأرمعلااذهديعب

تنكميركلانآرقلاملعتأتأدبامدنعركذاو":هتحامسلوقي«هيدلاويدي

؛ملعتتنألدعتسا:يلتلاقف؛ةثامىلإدحاونمماقرألابسحأيمأدنع

ىلإتلقتنامث؛اهيلعلاكشألالوخدةيفيكوةيئاجبلافورحلاينملعتتأدبو

"9!"ةحتافلاةروس

ىلعلطيأدبو؛هريغونآرقلاةءارقنقتيخيشلاناكةسداسلانسيفو

؛ميركلانآرقلاظفحيفاهدنععرشو؛تيبلايفةدوجوملابتكلاضعب

رمعلااذهيفدمحأخيشلاناك:لاقيليلخلافيسنبناميلسخيشلاينربخأر

هيلعبضغيف؛بتكلانماهيفلقنيةدّوسماقاروأانلجرخيوةريثكًابتكأرقي

هنعيكحيو؟نآلااهبعنصناذام؛هللامالكاهبقاروألاهذه:هللوقيف؛هوبأ

الف؛ًاريغصناكمويمهتيبيفمهروزأتنكلاقينالهبلادومحنبفيسهلاخ

لحملا)ناكدلايفنوكيامدنعوأرقيخيشلاتدجوالإتيبلاتلخدينأركذأ

©"طقفعيبلاةلاحيفالإهديباتكلاقرافيالناكهدلاولحملحيل(يراجتلا

رضحيناكرمعلااذهيفو"”ةيلحاوسلاوةيبرعلانيتغللانقتيرمعلااذهيفناكو

خيشلانكلو«اهلهترايزنابإرابجنزبةماعلاشيفطأقاحسإيبأخيشلاسورد
الملعلابلطبًافوغش.هللاهظفح ناكو«ديدحتلاباهعيضاومنآلاركذيال

نذؤيناكةعباسلانسيفو«ةءارقلايفاهلغتسيالإاهرصقناكامهمةصرفدجي

.امامإسانلابهوبأيلصيو؛دجسملايفةالصلل

يليلخلاخيشلابيطولفنملاءاقل(١)

.هرغصيفدمحأخيشلاعمشيعيناكيذلايليلخلافيسنبناميلسخيشلاعمفلؤملاءاقل()

.ينالهبلادومحنبفيسدلاولاعمفلؤملاءاقل()



يلىبخلادعاجيشلادنعلا(«]0__يوبؤلاركفلااعهنعب

رهظنعىلاعتهللاباتكظفحىهنأدقناكهرمعنمةعساتلانسيفو

ددرتلاو؛«ملعلابتكةعلاطمىلإىرخألاةايحلالغاشمبناجبتلفناو"'”بلق

قّشعتو؛لئاسملانمهيلعلكشأامهلنوحرشيءاملعلانمرابجنزخياشمىلع

نيتعاسسرديرجفلاةالصدعبجرخيناكف؛همدوهمحلطلاخىتحبلطلا

رجهنويلخلامانوليللاءاجاذإو؛هلامعأيفهدلاوةدعاسمللزنملاىلإدوعيمث

فيسنبناميلسخيشلالوقي؛بتكلاةعلاطمىلعبكناوهشارفخيشلا

ارهسةءارقلايفرهسيخيشلاناك:ةلحرملاهذهيفخيشلابحصيذلايليلخلا

ةدمليلقتبهناحصنيف؛هادلاوهيلعقفشيىتح؛نسلاريغصوهوًاليوط

ةرثكلهيلعنابضغيف؛كلذامهيلعىبأيف؛ةحارلانمطسقذخأو«رهسلا

ىلعًابكنم انايحأ هدجيفليللايفهدهعتيناكيذلاهدلاوًاصوصخ؛هرهس

"!؛رهسلالوطوبعتلاوقاهرإلاةدشنممئانوهوباتكلايفههجو

.هللاءاشنإ هملعتبابيفكلذنمءيشفصويتأيسو

ملعلايقلتلجألنامعىلإليحرلالمأيناكدقوتملاهحومطلةجيتنو

ركذتو؛هملعرحبنمفارتغالاو؛يليلخلاهللادبعنبدمحممامإلايديىلع
مامإلايفوتامدنعًاراحءاكبخيشلاىكبملعلابهقلعتةدشنمهنأهتدلاو

مامإلايفوتدقل:باجأهئاكبنعهدلاوهلأسامدنعو.هللاهمحر يليلخلا

."!؟هدعبينملعيسنمف.هللاهمحر يليلخلا

يليلخلادمحأخيشلاةدلاوعمءاقل(١)

يليلخلافيسنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقل(؟)

يليلخلادمحأخيشلاةدلاوعمءاقل(©)



منع جدزادهاعيشلادعو[+ي])]يليوبزلاركفلا

ءاشنإمت-تاونسرشعكاذنآخيشلارمعناكو.ه177/1ماعيف

دمحمدمحمخيشلاوهيرهزأخيشبهلءيجو؛رابجنزبيمالسإلادهعملا

فورلظلانكلو؛دهعملااذهلوخدىلإخيشلاسفنتقاتدقو٠+ناّهدلا

ناكسنمخيشلاف؛هيلإلاحرلاٌدشنيبوهنيبتلاحهدلاولةيداصتقالا

بلِطٍقهسفنىلعخيشلالوعكلذببسبو؛ةئيدملاٍِقدهعملاو٠«فيلا

تلاحيتلاةديدشلاهتاناعمنعانثدحيلوقلانمةحسفخيشللكرتنلو؛ملعلا

":لوقي؛هرمعنمةيبهذلاةلحرملاكلتيفملعلابلطلغرفتلانيبوهنيب

كلذبناججو؛يعرلاسرامأوةراجتلاسرامأتنكانأف؛ةاناعمكانهتناك

صعبتيبلالوحعرزأتكف٠«ةركبمةلحرمٍِقانأواضيأةعارزلاتسرام

اهنيبنم؛ءاذغلاىلعاندعاستيتلاءايشألا

نانيم
0ل

51708وا:اا378ٍ4اب37ههٍّ

ادالاليمناادمالا اهالا
افخممحضفهيلا

220لا-4
تاتسلا|(51/)3١
م880ا034
200-- 36ا

ارضاجلا
ولآاا ننجذا.تلال
ظبَيا:10029ٍا|3030

١تارااذإنصح.
أى١احلا--#8
احلا7كللذأ
لللا0لي

هتارايزىدحإيفاهرايهنادعباهريمعتيفمهاسدقورابجنزبيليلخلاخيشلاتيبيفتناكيتلارغبلا



يلقدمادلعبشلادنعا(«8]بيوبزلاركفلا)اعنع

ةرتفلاهذهيفو«اهبينتعنوتيبلالوحاهعرزن؛راضخلاضعبورزجلاوزوملا

نامعنميتأيامدنعيمعنباناكو؛طقفيمأويدلاووانأتيبلايفانك

ىلعناسنإلامّجشيناكاموجلاف؛ابلاغيدحوتنكامنيب؛ةرتفاندنعميقي

دهعملالوخدنيبذوهنيبةلئاحلافورظلانعهتحامسثدحتيو'''"ةساردلا

؛فيرلايفتنكينأل؛دهعملااذهلوخدنمتمرحدقو":الئاقيمالسإلا

ةياغللةبعصكلذيفةيداصتقالافورظلاتناكفيرلايفتأشنامدنعو

دقف؛ةددعتمنحمهيلعتلاوتةريخألامايألايفهنأل؛يدلاوىلإةبسنلاب

بهذلاةرجش"رابجنزبىَّمسُيناكامكلفنرقلاو؛لفنرقلايفلمعينألواح

عافتراب«اهعيبيواهدصحيوعايضلانمةعيضةلغيرتشيًانايحأيدلاوناكو"
ىرتشاف«هرقفينأامإوهبحاصلفنرقلاينغينأامإف؛هرعسضافخملاوهرعس

ةلغلاهذهىرتشاامدنعلطرلاةئمرعسناكو؛عايضلاضعبةلغيدلاو

رعسلاذخأداصحلاءانثأيفو.رابجنزيفةلوادتملاةلمعلا جنلش٠84ىلاوح

؛هتراسخلاببسكلذناكو؛جنلش٠8رعسلالصونأىلإًاثيشفًائيشردحني

دهعملايفةساردلانمنكمتأملكلذلف'''هيلإةبسنلابةبعصفورظتعباتتمث

ةدملةراجتلابتلغتشاو؛ةبعصلافورظلاهذهيناعأتيقبامنإو؛يمالسإلا

يفبهذيناكيذلايدلاونعةباينناكدلايفىقبأتنك؛تاونسرشع

يليلخلادمحأخيشلابيطولفنملاءاقل(١)

هقرحأرابجنزب”ينيداقم"يفدمحأخيشلالزنمنأبيليلخلافيسنبناميلسخيشلاينربخأ()
.ديدجنمهتايحخيشلادلاوأدبولماكلابةقرافألا



دمخيشلادنع(١2٠)يلويوبزلاكفلااععنعاي لمادع

ىعرملاىلإاهببهذأو؛اهيلعفرشأتنكتيبلايفمانغأاتيدلو؛هلامعأ

"”*اهدرأو

يفلعافتيناكامببسبو؛هرمعنمةلحرملاكلتخيشلاىضقاذكه

فقوملاكلذهنمناك؛هليبسيفةرهاقلافورظلاحبكوملعلابحنمهسفن

؛رابجنزبةيبرعلاةيعمجلاسيئرمامأهرمعنمةرشعةسماخلانسيفوهوليبنلا
ةثداحلاهذهلعجأسو؛فايرألايفاصوصخةيعرشلادهاعملاءاشنإبهبلاطدقف

.ىلاعتهللاهظفح يليلخلاخيشلاةايحيفةديدجةلحرملةيادب

:شملاوةثاثلاىتحةرشعةسماخلانم.ب

هذهو؛اهسناجتلديدحتلااذهخيشلارمعنمةلحرملاهذهتددحدقل

نطوويلصألاهنطوىلإاهنعيئاهنلاهليحرلبقرابجنزبخيشلااهاضقةلحرملا

نيرشعلاوةثلاثلايفكاذنآخيشلاوه1784ماعيفكلذناكو«نامُع؛هئابآ

.هرمعنم

خيشلافوقووهو؛اقباسهيلإترشأمهمفقومةلحرملاهذهردصتي

كلذىلإعفادلاناكو؛سانلانمريفغعمجيفًايبطخةلحرملاهذهلهتسميف

رصييذلا؛ملعلابلطيفديازتملاريبكلاحومطلانمخيشلاسفنيفجلتعيام
هزفحف؛ءامظيوريوهتلغيفشيلهنمنمالو؛هيرظانمامأةفاجهعبانم

؛اهصتتقاف؛نسلااذهيفهلتضرعيتلاةحناسلاةصرفلالبتهينأىلإكلذ

دحأدنعسرعةلفحتميقأه1771ماعيناثلاعيبرنمعباسلامويلايفف

يليلخلادمحأخيشلابيطولغنملاءاقل(١)



يلىلخادقعبشلادنعو(لآويونؤلاركفلالاعمنعيف

نمو؛لجرةثامسمخىلعفينيسانلانمريبكددعاهرضحءامركلابرعلا

ةيلاجلاوةيبرعلاةيعمجلاسيئريثراحلاناميلسنبهللادبعروقولاخيشلامهنيب

اهعقاوبيقرلاىلإةيثرشملاهسفنهتثدحكلذبخيشلاعمساملف«رابجنزبةيبرعلا

ةمألاةايحنأو؛ءاملعلاوملعلاةيزمنعاهيفثدحتيةملكٌدعينأىلإ

نعاهيفثدحتيامك؛ىلاعتهللانيديفهقفتلاىلعالإموقتالةيمالسإلا

ىَنْعُتيتلا؛ةيعرشلادهاعملاوةيبرعلاسرادملاءاشنإةيمهأوملعلارشنةرورض

فيرلايفسرادملاهذهلثمءاشنإباهيفهبلاطيو؛«مهنيدرومأسانلاسيردتب

نأبهبلاطيو«ةنيدملاىلإليحرللمهفورظمهيتاوتالدقفيرلاءانبأنأل؛اضيأ

؛رابجنزيفنيدوجوملاخياشملاضعبيديأىلعبلطلاةصرفملعلاةبلطلحيتي
."”ةدلبلاءانبأنمنيديفتسمللسوردلااودقعينأو؛مهمولعنمةدافتسالل

رهظنعاهظفحهّنكل؛ةليوطةملكتناكوةملكلاهذهخيشلاٌدعأ

ةطابرب؛ًابيطخمهيفخيشلاماق؛دشحلاكلذعمتجاولفحلاناكاملو؛بلق

هللادبعخيشلاهببجعأف؛لوقلانمةحاصفو؛سفننوكسوشأج
ناكهتملكخيشلاءاقلإولفحلاءاهتنادعبو؛ًاغلابًارورسّرُسو«يثراحلا

نبملاسىعديلجرىلعارمف«يثراحلادمحنبهللادبعخيشلاهتبحصب
"...كابنأنم":يليلخلاخيشلللاقهيلعهتحامسمّلساملف؛يبحرلاديمح

كابأْنأ:هليوقبروفلاىلعةلمجلايثراحلادمحنبهللادبعخيشلالمكأف

يليلخلادمحنبدمحأخيشلابيطولفنملاءاقلنم(١)



(ر)ايىوبؤلاكفلاامنعي

و

عئلادنع لطادجأا

يي

ةروصىطعأو٠مهجهنمىلعراسنيذلادجامألاهئابآبخيشلاًاركذف"بوز

خيشلارورسرهاظمنمو"لسةثادحنممغرلاىلع؛مهتناكمنعةعئار
ضعبذيفنتلواحهنأةحورطملاتاحرتقملاهذهعمهلعافتوناميلسنبهللادبع
.ديريامذيفنتنيبوهنيبلاحكاذنآةيسايسلابازحألاعراصتنكلو؛اهنم

هتوحامو؛حومطنمخيشلاسفنهيلعتوطناامسكعيفقوملااذه

اهحلاصميفرظنوةمألامالآبساسحإنمهّمضتامو؛ملعلابلطلقّشعتنم

هنعحصفتامعًالضف؛لامكلاودجملاجرادميفاهبيقرلاىلإيعسو الامآو

.بهاومنمهنعفشكتو؛تاكلمنم

ملوملعلابلطبريبكلاهفغشخيشلاةايحنمةلحرملاهذهزيمياممنإ

اممحضاوكلذو؛ميهافملاهرونبححصبو؛هغلبيوهبلمعيلالإهبلطيلنكي
كانهفءاهلبقوةلحرملاهذهيفعرولاديدشًاعروناكدقف؛هتدلاوهنعهيكحت
؛اهثودحنمزلقيقدديدحتكانهنوكينأنودكلذىلعدهشيامفقاوملانم

كلذلكأنأةرمثدحو.روثانلناك":تلاقهَّمأهبتثدحامكلذنمف
تحترمثتيتلاراجشألانمناعون)لادنفلاوأوجوهملانمًايشامرروثلا
امف؛هدهعتيناكنيحروثلاعنصاملعجرتسيولقوحيخيشلاذخأو(ضرألا

ءارحصلايفدجوًايعارًايبارعأنألاقي؛ىورتةبسانم"بئذكابأنأكابنأنم"لثملااذهل(١)
همأهتدلوتناكريغصلَمَحعمىبرتف«هفارخعمىبرتيلهلمحف؛همأهتكرتاديلوابثذ

هئابآعابطىلإكلذبداعف؛لمحلاهاخأبذذلاسرتفانانثالاعرعرتاذإىتح؛اثيدح
يعارلاءاجاملف.اهعابطنمائيشملعتالو«اهناضحأيفيبرتدقنكيملنإو؛بائذلا

"١؟بكذكلابأنأكابنأنم":ايرغتسمًابجعتمهللاق«لمحلاسرتفادقبئذلاىأرو
يليلخلادمحأنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقلنم()



يلقلادهعيشلادنعا(«80رايوبؤلاركفلاظاعهانع

كلذبحاصىلإهعفديلبهذودوقنلانمًاغلبمعمجنأالإكلذدعبهنمناك

رمثفطقيفدحأةكراشمنعّفعيناكو"''.هنملبقيملوهافعأهنكلو؛لاملا

يتلانوتيزلاراجشأك؛دحألةكولممريغنوكتيتلاكلتك؛ناكرجشيأنم

ىلعضرتعيناكو'''ًاعرووًاهزنتهنمكلذو؛رابجنزيفاهسفنءاقلتنمتبنت

؛اهوحنوًالثمةينيرأتلاثداوحلاك؛اهحرطييتلاتامولعملاضعبيفهدلاو

هشقانيوهدلاوبفطلتيلازيامدمحأخيشلانكلو؛هيلعهدلاوبضغيامبرف

"*هرظنةهجوبامامتهعنقيىتح هبضغحمالمهلتدبنإ.هيلإرذتعيو

قاحسإيبأخيشلابهؤاقتلارابجنزبخيشلاةايحيفةمهملاثداوحلانم

نعثدحتأنأانهاذبحو.ًاقحالهنايبيتأيسامك؛هنعملعلاهيقلتو«شيفطأ

اهانبيتلاةيملعلاهتناكمحمالمضعبحضتتلهتحامسليملعلانيوكتلا

.اهحرصىلعأو؛ءاهديشو؛هتيماصعب

نآرقلاةوالتوباسحلاوةءارقلاملعتيأدبخيشلانأثيدحلاقبسدقل

رابجنزخويشىلعددرتيو؛ةءارقلايفهسفنىلعدمتعيأدبمث؛هيدلاوديىلع

نكميو؛خّسرتوهيفعربىتح؛ملعلاهيقلتيفيماصعوهف؛هيلعلكشأاميف
:يلاتلاقسنلايفةدعتاءاقللالخنمهتحامسلةيملعلاةريسملاةلمكت

ةرفاوتملابتكلايفأرقيناكهيدلاوديىلعةباتكلاوةءارقلاهملعتدعب

شطعتلانمهتلغيفشيو؛هأمظيورينمعثحبيناكو؛«تيبلايفهيدل

يليلخلادمحأخيشلاةدلاوعمءاقل(١)

يليلخلافيسنبناميلسخيشلاعمفلؤملاءاقل(؟)

يليلخلافيسنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقل(©)



يلىيحلادعاعيشلادعو((0)ايوبلاكفلاؤمنع

سولجلانعةبغرلاو؛ملعلالهأنمعضاوتلاالإدجيالو«ملعلابلطل
نبدمحأخيشلانعيليلخلاخيشلاهيكحيامكلذدهاوشنمو؛ملعتلل

حتفبلطيهيلعددرتيخيشلاناكو؛رابجنزبةيضابإللاًيتفمناكيذلانودمح
اًنايحأانعنقيناكدقو:يليلخلاخيشلالوقي؛هقالغإىلعرّصموهوبابلااذه

ناكدومجلانمانخياشمهيلعلبجاملديدشلافسألاعمنكلو؛ةقفاوملاب

تنكامعّيلإةرمنمرثكأرذتعاو؛حتفنيداكييذلابابلاقلغيامناعرس
نعاهيفاًرذتعميلإاههجوةديصقركذألازأالو؛هنمهبلطأو؛هيلإىعسأ
:اهتيادبتناكو؛يبلط

امركلاةوفصدمحألامظتناوقر.مالس

:ةدعتايبأدعبكلذدعبلاقمث

امقنلااهبحبفاخأةفصينتسبلأدقل

امطتلملآلاتلخومرواذتنمستسادق

امسمولعلايفنمالوادبملاعانأامف

املعلاىلعيليفطلجريننإ كرمعل

املكلاقِّدصفلوقتامكمولعلاتئشنإو

امظعلاكئلوأىلإالجعًاعرسممّميف
امنىرولاىفوأنكوًارردمهرحبنمذخف

املكأبناجينعدوةرذعمكنميلبهو
"'ةديصقلارخآىلإ

يليلخلاخيشلابيرسيعلاخيشلاءاقل(١)



يلقلحادعاعيشلادنعو(49)ليوبؤلاركفلا!اعمنعرب

اهتكسييتلاةّلحلانمةبيرقىرخأةّلحمىلإبهذيخيشلاناككلذبناجب

"ةءارقبهدنعأدبف؛يليعامسإلاديعسنبىسيعخيشلاديىلعملعتللرابجنزب
رهظنعهايإينظفحيناكو:خيشلاةحامسلوقي"يملاسلاخيشللنايبصلانيقلت
ىلعبتكلانمديدعلاتسردف؛ةدمخيشلااذهدنعسردأتيقبمث؛بلق

ناكو؛حضاولاوحنلاتسردف؛تاونسرشعلازهانأكاذنآيرمعناكو؛هيدي

نيباتكةساردىلإتلقتنامث؛ةلثمأولئاسمنمهيفاملكبباتكلااذهينظفحي

ةحلم"وحنلايفباتكو”مالسإلاناكرأعماج"وههقفلايفباتك؛هدنع

باتكاضيأهدنعتسردمث.ةحلملانتمتقولاكلذيفظفحأتنكو”بارعإلا

"لاعفألاةيمال"باتكهيلعتسردمث؛هيلعحورشلاضعبعم”ءانبلانتم"
نباحرشعم"ىدنلارطق"نتمتسردمثءاهيلعقرحبحرشعمكلامنبال

دعبيتساردتناكو؛ماشهنبالهحرشعم"بهذلاروذش"نتممث؛ماشه

يفيدلاودعاسأولزنملاىلإدوعأمث؛اًبيرقتنيتعاسهدنعىقبأورجفلاةالص

تيبىلإيقيرطيفانأواًنايحأسوردلاةركاذمةيلمعمتتو؛ةيراجتلاهلامعأ

تررمتساو؛بلقرهظنعهرهظتسأويقيرطيفسردلاأرقأ«سردملاخيشلا
دعبمث"هلينماًريدقتملعلاةقلحرضحأدعباميفتنكو؛ةدمهيلعددرتلايف

«يصارحلاملسمنبنافلخخيشلاديىلعةساردلابيليلخلاخيشلاقحتلاكلذ

تلاحةبعصلافورظلانكلو؛يملاسلامامإللماظنلارهوجهيديىلعسردف

أرقيأدبكانهو؛ىرخأةقطنمىلإخيشلالحرثيحةقطنملاكلتيفهئاقبنود

ديىلعثيداحألاظفحعممعيبرلامامإلادنسمأرقيذخأف؛ثيدحلاملعيف

يفهيلإبهذأتنكو”:خيشلالوقي؛يصورخلاديعسنبدومحخيشلا

يليلخلاخيشلابيرسيعلاخيشلاءاقل00



يث__ريوبؤلاركفلالاعمنم:

ا

ربتدهأخيشلادنعجا(67)

يم

١١نمرثكأ)لايمأةينامثبراقيامبدجديعبهناكمأل؛ةدحاوةرمعوبسألا

"''”مادقألاىلعًايشامريسأاًنايحاوءاًثيحأةرايسبكرأتنكو("رتموليك
رهوج"باتكيمايرلانارهزنبدمحأخيشلاىلعأرقكلذدعبمث

ديىلعهأرقيذلاردقلانمربكأاردقهتءارقيفلصاوو«ىرخأةرم”ماظنلا

.يصارحلاملسمنبنافلخخيشلا

ءاجكلذدعبمثيدنكلادمحمنبديعسخيشلاديىلعثيراوملاملعتمث

ةيعمجلانمبلطوأقيسنتب؛ةيناثلاةرمللرابجخنزىلإشيفطأقاحسإوبأخيشلا

بلطيتلاةيعمجلاسيئرمامأخيشلاةبطخجئاتننمكلذناكامبرو؛ةيبرعلا

يليلخلاخيشلالغتساف؛كلذىلإةعراسملاةرورضو٠ملعلارشنبمامتهالااهيف

يبأنمناكامف؛هيديىلعسردينأهنمبلطف؛«قاحسإيبأخيشلادوجو

راونألاةجهب"هيديىلعخيشلااهيفأرقاًسوردهلصّصخنأالإقاحسإ
روضحىلعصرحلالكاًصيرحناكو؛يملاسلاخيشلل"راونألاقراشم"و

ءارآدئارفنمهعمسياملّجسيناكو؛دومحديسلادجسميفةماعلاهسورد

وبأخيشلاناكو؛هذيملتوخيشلانيبةدوملارصاوأتدقعناو؛هتركاذيفهخيش

عيبانينملهنلايفهدعاسيليليلخلاخيشلابناجمءاقبلاىلعاًصيرحقاحسإ
؛كلذنودلاحردقلانكلو؛نيردانلاصرحلاوةهابنلانمهيفىأرامل؛ملعلا

؛اهيلإةدوعلالمأىلعلحرونيرهشىوسرابجنزبقاحسإوبأقيبملذإ

رابجنزىلإقاحسإيبأخيشلاةرايزنعانثدحيخيشلاةحامسللاجملاكرتنو

اذهلديهمتلالجألقاحسإوبأءاج":لوقي؛يعولاوملعلارشنضرغل

نمعباسلامويلايفاهتيادبةرايزلاهذهتناكف؛نيرهشةدملرمألائدابضرغلا

يليلخلاخيشلابيطولفنلاءاقل(١)



يلادمحأخيشلادنع171يريزلاركفلاطاعهنم

ةرهاقلاىلإهجاردأاًعجاررابجنزنمرفاسوةرجهلل1788ماعنمرفصرهش

ىلإعجرينأىلع؛ةرجهلل1788ماعنميناثلاعيبررهشنميناثلامويلايف

.ةينمألاهذهقيقحتنيبوهنيبتلاحكانهفورظلانأالإ«ىرخأةرمرابجنز

ةينمألاهذهقيقحتمدعىلعيفسأاهيفتيدبأةلاسرهيلإتبتكيننأركذأو

ىلعثحلاوضحلانمريثكاهبةيباوجةلاسريلإبتكوءاهيلإوبصنيتلا

؛فيعضلايصخشهاجتةبيطلاهرعاشماضيأاهيفىدبأدقو؛ملعلابلط
امنمضنم.ةينمألاكلتققحتمدعىلعهفسأىدبأامك؛ةليبنلاهفطاوعو

يككبناجبنوكألكلانهرمتسانأدوأتنكمكو"هذههتلاسريفءاج

عفانلاملعلانماًّسبقلانتىتح؛يلاعملانمهيلإوبصتاملينىلعكدعاسأ

الةياغوه؛ذافنلامكحلاهليذلاردقلانكلو؛رينتورينتستو؛ديفتستوديفتل

ىلاعتوهناحبسهللاهدارأرمألمكنعيلاقتناوهكلذناكدقو؛ابلوصحنمدب

مهتيقلنيذلاءاملعلاةمدقميفيربعلاخيشلاناكنامُعىلإتثجامدنعمث..

!”مهنمتدفتساو

امكملعلابلطيفاًيماصعناكيليلخلاخيشلانأفورعموهامو

دقو؛هخويشولبهنارقأقافكلذبو؛ةءارقللاًقشاععالطالاريثك؛تمّدق

بلطيفهقيرطةيادبو؛هرغصذنمهنديدناككلذنأهتدلاونعًالقنتعمس
ىلعبكنموهوءامهعمءادغلاةبجولكأيلهنايدانيهادلاوناكدقف؛ملعلا

وهوءامهماعطنمنايهتنيوءامكبقحلأسو«اءدباامهبيجيو؛هنملهنيهباتك

نمدوجولانعهتلصفو؛هّبلهيلعتكلميتلاةيملعلاهلئاسمدراطيلازيام
هاقلتيامادعةلحرملاكلتيفةصاخلاهتاعلاطمضعبافصاولاقدقف؛هلوح

يليلخلاخيشلابيرسيعلاخيشلاءاقل(١)



دهخيشلادنعيي(()يفرقاركفلاإاعمنم:

حفلا دقأ

دما

يل

"باتككىرخألاةيوحنلابتكلايفةعلاطملاتلصاومث":هخويشيديأىلع

ةيشاحعم"ليقعنباحرش"اهتمدقميفوحورشلاضعبعم”كلامنباةيفلأ
تاعلاطملاضعبتعلاطو"نابصلاةيشاح"عم"ينومشألاحرش"ويرضخلا

..ةيانعهبيلتناك"بيبللاينغم"باتككلذكومظانلانباحرش<

ديلاقم"اهنيبنمبتكلاضعب"يسفنبتعلاطدقففرصلاملعىلإةبسنلابو
؛اهيلعهحرشعميليلخلاققحمللفرصلاملعيفةيفلأيهيتلا"فيرصتلا

ردقبهقفلالوصأبتكوةيهقفلابتكلاةعلاطميفكلذدعبتجردتاذكهو

ظفاحلاحرشعميراخبلاحيحصاهنيبنمثيدحلابتكبتينتعاو؛عاطتسملا

"!...كلذريغىلإهيلعرجحنبا
؛هدلاوةدعاسموةايحلالغاشمنيبوديباميفخيشلاةايحترمتسادقل

ىتح.رابجنزخويشىلعًاددرتم+ملعلابلطيفهمهنعابشإةلواحمنيبو
زرفأيذلا؛اهعراصتوةيسايسلابازحألاءوشنبرابجنزيفلاوحألاتلدبت
يفتاليولانوينامعلابرعلاقاذدقو«رمحألايركسعلابالقنالادعباميف
كلتعمكانهءاقبلابىضريالريمضلارحنأىتح؛يركسعلابالقنالااذه
لامهإ:اهنمًابابسأكلذلنأثادحألاكلتلهليلحتيفخيشلاىريو؛لاوحألا
يفسانلانواهتو؛هللاىلإةوعدلاتلمهأامك؛سانللةيعوتلاوةيبرتلا
."'نيدلارومأبكسمتلا

هخويشىلعهسرديذلادعبيأ(١)

ةينامعلاةعاذإلاب"نيعمتسملاةحاو"جمانربيفخيشلاةحامسعمءاقل0,

يليلخلادمحأخيشلابفلوللاءاقلوا



لليدهاعلادعوي(4ف)يلىودلافاطمنعيف

هدلاوعدوأدقف؛بالقنالااذهتاحفلنمخيشلاةرسأملستمل

هنأخيشلانظف؛دمحهمسالجَرلِجُقنأنمزلانمةدمدعبثدحو؛نجسلا
ىلإةقرافألادحأبهذ؛ًاديدشاًءاكبيكبيدومحهوخأذخأو؛هدلاو

فقوتيملًادومحّنكل؛ةايحلاديقىلعخيشلادلاونأنمدكأتلل؛نجسلا

اونأمطاكانهو؛مهدلاوةيؤرلًاعيمجباهذلاىلإمهرطضاامم؛ءاكبلانع

."هتايحىلع
ةداقنأعملاوحألاهذهىلعءاقبلانكميالهنأكلذدعبخيشلاىأر

برعلانونيهياوناك:هتدلاولوقت؛«ءيشبخيشلانوذؤيالاوناكبالقنالا

مهريبكهادانف؛ةرممهعمخيشلابهذف؛ةقاشلالامعألانولمعيمهنوكرتيو

داعف؛كتيبىلإبهذا؛كلغشسيلاذه:هللاقو-وكتباث-ىمسيو

ىلعخيشلااهعمرصأيتلاةرارشلاتناكو.ىلاعتهللاهاجنولزنملاىلإهجاردأ

نممنيينامعلاضعبىأرفنجسلايفهدلاولًاماعطلمحيةرمناكنأ«ليحرلا

ضفرو«رثأتاميأىأرامبرثأتو؛كلذلملأتف؛ةميظعةناهإنوناهيمهفرعي

مّظنيخيشلاذخأانه."رظنملاكلذلثمدهاشياليك؛ىرخأةرمباهذلا

نمهدلاوجارخإبلطبرمحألابيلصلاىلإمدقتف؛نامعىلإليحرلاةلأسم
مهدعاسف؛ديلاتاذةلقوْزّوّعلامهبرْصَأدقو؛كلذهلرسيتيملف؛نجسلا

جورخكلذءانثأمهلهللاّسيو؛مهرفسنوؤشبيترتىلعرمحألابيلصلا

يليلخلادمحأخيشلاةدلاوعمءاقل(١)

قباسلا(؟)



|ىذادعأعيشلادنعجا(؛١)ايقدتتلاركفلاٍلاعمنم٠

نممهجورخناكف؛نامعىلإليحرلاىلعاومزعكانهو؛نجسلانمدلاولا

.م17845ماعنمىلوألاىدامجرخاوأيفرابجنز

ةيقرشلاةيقيرف]ىلإىلوألاهتلحرةياهنيفهّدعأريرقتيفهتحامسركذي

ليحرلاىلإمهعفدامم487١ربمتبسهلقفاوملاه74ماعمرحمرهشيف

نأودوجولااذهىلعٌلطأنأ.ءاشياملعفيهللاو ىلاعتهللاءاش":الئاق

رونلابيانيعلحتكتنأو«يقيرفألاقرشلايفرابجنزةنيدميفةايحلاىلإجرخأ

مايأنمًاءزجوابصلامايأيضقأنأيلرّدقاذكهو(ينيداكملا)يهاهنمةعقبيف

رمتستالمايألانكلو؛ةليمجلاةفراولااهلالظتحتورابجنزعوبريفبابشلا

ماعيفثدحامثدحبينأردقلاءاشو؛لاوحألارّيغمهناحبسو؛لاحىلع

لحو«هرهظىلعٌنِجملابلقناف؛هترودكلفلارادوم1474/ه7

ةملاحلاةنيدملاو؛ءارمحميحجىلإءارضخلاةنجلاتلوحتف«مامتلالحمصقنلا

تاراّفصهنأكليلعلاميسنلاحبصأىتح؛جعزمبرطضمناكمىلإةعداولا

ضرأ؛مالسإلاىمحوةبورعلاتخت؛نامعنيمميمكانهنمانجرخف؛راذنإ
هراتخااميفريخلاو؛ًاريخركشلاودمحلاهللو..ليدبلاناكف؛دادجألاوءابآلا

00.مكلريخوهوعيشاوهركتنأىسعو)هللا

يفدادجألاوءابآلانطومىلإةلحرلاهذهلحارمنعهتحامسانثدحيو

)ىمستتناك؛ةمخضةيناتسكابةرخابيفانثج":لوقي«رخآعضوم
اذكهواهاندهاشةرخابربكأيهو؛جاحفالآةينامثلمحت؛(جاجحلاةنيفس

ةنسيلاوحيفيأابيرقتتاونسسمخلبقاريخأتقرتحااهلعل)اهنعىكحي

ةينامعلافاقوألاةرازوبءاتفإلابتكمفيشرإبظوفحمريرقتنم(١)



دع(490)لويوزؤلاركفلاةاعمنع عيتلا قطادق

اهبناكو؛ًارودرشعةعبرأنمةرخابلاهذهنوكتتو(يبدءانيميفه8

دقو؛اسابممىلإىلوألاىدامجرخاوأيفرابجنزنمانلحر'''ةالصللدجسم

اهتنحشةرخابلالّرنتل؛مايأةثالثاسابمميفانيقيو«قيرطلايفةدحاوةليلانتب

يفاهليزنتلاينيكنماهتلمحيتلا(زرألانمةينوجفلأنيعيرأ)زرألانم
نكلطقسمىلإندعنمهجتتنألصألاو؛ندعىلإاسابممنممث؛اسابمم

لواحو؛دنهلاىلإاهراسمةرخابلاتريغدنهلانودصقيباكردوجوببسب

مث؛ًادحاوامويندعيفانيقبدقل؛ىودجنودنكلضارتعالانوينامعلا

ىلإانرسمث؛ًادحاوًامويانيقيوردنبروخمث؛نيمويانيقبو؛يابموبانلصو

انلزنو؛طقسمىلإانرسمث؛ةلومحلاليزنتل؛مايأةثالثاهيفانيقيويشتارك

انتلمحو؛طقسميفانتبوه1744يناثلاىدامجنمرشععساتلامويحابص

يكزإيفانتبمث؛يكزإىلإرصعلاورهظلانيبيناثلامويلاءاسمتارايسلا

اليلقانيقيوىوزنىلإًاحابصانرداغمث؛ليللافصتنمدعباهيلإانلصوثيح

يداحلاموي؛الهبىلإرهظلاليبقانلصوو؛الهبىلإانلحرمثىوزنيف

."177845ةيناثلاىدامجنمنيرشعلاو

كلتهتلحرنمزلغتسا-هللاهظفح-خيشلانأىلإانهةراشإلاردجتو

؛هتاظوفحمضعب ةلحرلالالخ عجارف؛ملعلابلطوهو«لوألاهلغاشب

خيشلل"سمشلاةعلط”اهحرشأرقو؛يملاسلاخيشلل"لوصألاسمش"لثم
.ةيناثلاةرملليملاسلا

هتدلاوكلذبتربخأامك«ةنيفسلادجسميفامامإسانلابيلصييليلخلاخيشلاناك(١)

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(؟)



علادنع[ير)ينىوبؤلاكفلاااععن»م يلادا

ةينامعلاةأيحما

يلصألاهدلبىلإهلوصوذنمنامعيفخيشلاةايحنعثيدحلاًأدبأ

ىلوألاىدامجرهشنمنيرشعلاويداحلامويرهظليبقكلذناكو.(الهب)

لزندقو؛يليلخلادمحنبدومحهوخأوهاوبأهتقفربوه1784ماعنم

نبفلخلوقي؛الهبقوسنمةييرقلا(ميحسناتسب)بهلوزنلوأخيشلا

)ةلحمىلإانبهذكلذدعب:خيشلاةرسألنيلبقتسملانمناكوينايرشلارهاز

رورسلاوةجهبلاوةحرفلادالبلالهأرمغت؛مادقألاىلعايشم(ءارضخلا

هجتاو''"ةصاخةفصبءارضخلاةلحملهأو؛ةماعةفصبخيشلااذهلوصوب

قارفلًاشحوتسمًارفقمخيشلاءابآهكرتيذلاميدقلاتيبلابوصعيمجلا
؛هترسأوخيشلالخدو؛يليلخلارصاننبناميلسلسننملهابعلاكئلوأ

دقو؛امظلانميفشيو؛قلحلابطريوأةبغسملادسيءيشتيبلايفسيلو

دّرجامك؛اهكالمأنمةعضاوتملاةرسألاهذهرمحألايعويشلابالقنالادرج

ةمينغلانمتيضرو؛توملانئاربنمْتّسِلَسنأاهبسحو٠«رّسألانماهريغ
؛لئازلاةايحلاهذهماطحنمًاعقدمًارقفًاريقفخيشلالصوذقلمعن؛بايإلاب

؛دوجولاقلاخىلعلكوتلانسحولضفلاوحالصلاوملعلابًاعساوءارثايرث

كلذدعبحبصأىلاعتهللالضفبو«دولوملكقزارو؛دوجوملكفّرصمو
.لاحنسحأيف

ينايرشلارهازنبفلخخيشلابدمحأنبليلخخيشلاءاقل(١)



يللخادهأحيشلادنعل(ع8)ليوبؤلاركفلاااعهان»م

هراهنةباحسيضقيو«ءارضخلاةلحمبهلاحرتاصعيقليخيشلاداكام

ىتح«ةعداولاةدلبلاهذهيفةيملعلاةكرحلارابخأاذشقشنتسي؛اهبلوألا

ةليللوأبءارضخلاةلحمب(عيفرلا)دجسمبةيملعةقلحةماقإربخهينذأفّنش

ددعاهرضحيو؛يجرفملارصاننبيلعيضاقلاخيشلااهسأربنامُعيفخيشلل

ال؛ًاعرسماهيلإخيشلاقلطناف؛اهلةرواجملاتالحملايلاهأوةلحملالهأنم

ناطيشلاسواسوهمئازعطّبثتوأ؛رفسلانمقاهرإلاعزاونهامحنمبرتقت

؛ليوطقهرمرفسنمكّوتلتلصودقو؛ةليللوأاهنإ؛بصنلاوبعتلاب

شوانينأكلذنمءيشلناكام؛ًاقحكيلعكمسجلنإو؛عستمتقولايفو

رصاننبيلعيضاقلاخيشلايكحي؛ةيوقلاهتدارإىمحيناديوأ؛هسيساحأ

دجسمبنوعمتجمنحنويودعلاديعسنبهللادبعانءاج":الئاقفقاوملادحأ

بسانموهو؛نآرقللملعمنعنوثحبتمكنأبلاقو؛هربخانربخأوعيفرلا
كديرننحن:هلانلقو؛دجسملاىلإكلذدعبءاجف؛هثيجمانبلطف؛ملعتمو

امملعتمتنألهف+نايبصلانيقلتمهأرقينمديرنو«انئانبألنآرقللًاملعم

يوش):لاقف؟وحنلايففرعتله؛ءانلأسف؛ًاليلق:لاقف؛كلذلكيفكي
لعفوأمسايهله؛ةحورملانعهتلأسفهرابتخاتدرأاهنيحو؛ًاليلقينعي(

يه:لاقف؟ةركنوأةفرعميهله:تلقف؛مسايه:لاقف؟فرحوأ

يفكلف«ليلقبتارلانإ:هلانلقو؛دالوأللًاملعمهلعجىلعانقفتاو.ةفرعم
يذلاوهيميمبلاملاسنبفيسناكو؛سأبال:لاق؛شورقةرشعرهشلا

هللادبعنبدومحويقورحملادشارنبرصانناخيشلاناكهلبقو؛نايبصلاملعي

كنيذهيلعٌتحرطامدعبو؛هعمًاريغصاهمويناككرابمهوخأو؛يدشارلا



يبقادعاعقلادنع(88) ي_ويوبؤزلاوكفلاماعمنم:

كيفعتسأانأ:هلتلقف.ًاباوجرحأملف,ينرّيحلاؤسبوهينردتبانيلاؤسلا

ديعسنبميهاربإخيشلاىلإٍدغدعببهذنلزَّهجتنكلو«"''ملعتمريغينأل

ينايرشلارهازنبفلخديبرصاننبيلعيضاقلاخيشلاذخأو'"؛يربعلا

هنعفرعنملو؛ريزغملعهيدلخيشلااذهنإ:هلالئاقدجسملاجراخىلإ

نحنهنمديفتسنل؛انيلإرابجنزنمهجرخأيذلاهللدمحلاف؛لبقنمعيش

نأيلاتلامويلاحابصيفقفاودقو"انلهللانمقيفوتالإوهاموءاندالوأو

دعومىلعةلحمانايعأضعبويلوعملادمحنبيلعيلاولاويضاقلاناك

ءارمحلا)ةدلبيف(نامعلقباسلايتفملا)يربعلاديعسنبميهاربإخيشلاةرايزل

خيشلاىلعفرعتللمهتبحاصمدمحأخيشلاىلعيضاقلاخيشلاحرتقاف(

ىلإعجريرمألانكلو؛هيفبغرأوكلذبحأينإ:خيشلالاقف؛يربعلا

نبدمحدلاولاىلإرهازنبفلخاولسرأف؛اهمدعوأةقفاوملايفيدلاو

نبميهاربإخيشلاةرايزلمهباحطصايفخياشملاةبغروربخلاهربخأف؛ناميلس

ًالوأمهباحطصايفانلةصرفاهنإ:الئاقمهتوعدباجأف؛يربعلاديعس

مهؤلكتوهللاةيانعمهّفحتعيمجلاراسف٠«ًايناثميهاربإخيشلاىلعفرعتلاو

ةيضقلايفبهسملاخيشلامالكىلإعمتسيسلجيضاقلانأفيسنبناميلسخيشلالوقي(١)

اه:لوقيوهوهسأرعفرف؛ةالصلايلعخيشلا:الئاقنذؤملاهادانىتحهسأراسكنم

ليصفتوباهسإبباجأدمحأخيشلانأ:ينيرلاحلاصخيشلالوقيو.ةالصلامعنةالصلا

ملعينكيملهنأل؛وفعلاورذعلاهنمبلطيخيشلاةبقرىلعضبقوضهنيضاقلاٍنأىتح
.هملعةعسىدم

يجرفملارصاننبيلعخيشلابدمحأنبليلخخيشلاءاقل()
يجرفملارصاننبيلع,خيشلابيليلخلادمحأنبليلخخيشلاءاقل(؟)



يلىدحادقعيشلادنعيل(83)ي_ويوبزلاركفلااعهان»

؛نويربعلاهتعامجوميهاربإخيشلاءارمحلاةدلببمهلابقتسايفناكو؛هتياعر

سلجملاعيمجلابرقتسااملو؛ماركلامهفويضبنيبحرم؛رورسلاورشبلامهولعي

دمحأخيشلاناكويربعلاميهاربإخيشلابناجبسلجييضاقلاخيشلاناك

يندينأبميهاربإخيشلاىلعيضاقلاخيشلاراشأف؛امهنعًاديعبيليلخلا

ةمهمهلكرتو''ملعلانونفيفهلأسيهبناجبهسلجيو«هنمدمحأخيشلا

يضاقلاخيشلاةبغرميهاربإخيشلاىّبلف؛هملعتانونكمنئازخفاشتكا

ذخأو؛يضاقلانيبوهنيبهسلجأف؛هناكمنمضهنيلدمحأخيشلاىدانو

لاقوًاديدشًاباجعإهبميهاربإخيشلابجعأو؛اياضقلانمديدعلايفهشقاني

مامأانملعنأىرأو٠مويلالبقًائيشخيشلااذهنععمستانكام:ابقعم

ايقبو؛هلاثمأنمرثكيو؛هيفكرابينأهللالأسأو؛ركذيداكيالهملع

يليلخلاخيشلاحصفأدقو؛نالءاستيونارواحتي؛ةرايزلاةدملاوطنيمزالتم

ةرورضوملعلاةيمهأانيبم؛نامعءاحنأةفاكيفميلعتلارشنىلإهعلطتنع

ةبغردنعلوزنلايربعلاخيشلاهنمبلطف.ملعتتيكسانللةصرفلاةحات]

نلينكلو؛يدنعملعالانأخيشلالاقف؛مهدالوألًاسردمنوكيلالهبلهأ

لئامسىلإلحرينأدمحأخيشلاةبغرتناكو"'؛ملعلانميدلامبلخبأ

نبميهاربإخيشلانكلويبايسلالّيمجنبنافلخخيشلاتاقلحىلإمامضنالل

دمحأخيشلاناكوسلجملايفةلأسمحرطيربعلاخيشلانأيخبرلاحلاصخيشلايوري(١)

ادجةمهمةيضقدمحأخيشلاحرطمث؛اهيفنورضاحلاكراشو+سلجملافرطيفسلجي

هسلجأودمحأخيشلاديبذخأوهناكمنميربعلاخيشلاضهنفهردقولعابلالخنمنيبت

هبناجيب
ينايرشلارهازنبفلخخيشلابليلخخيشلاءاقل(؟)



جيلادنع(85+])]يلويوبزلاركفلاععنع يبملادقأ

دمحأديسلاىلإةلاسربتككلذلو"'”الهبيفسيردتللهءاقبىريناكديعس
ىتفلااذهرمعهللالاطأنئلو)ةلاسرلاهذهيفءاجصوصخلااذهبميهاربإنب

وهيجرفملارصاننبيلعيضاقلاخيشلاناكو(نامعلهأعجرمنوكيسف

هذههتلحرنعثيدحلالاجمهلكرتناذل؛دمحأديسلاىلإةلاسرلالماح

نبهللادبعخيشلابًارورمطقسمىلإاهبتئجوةلاسرلاتذخأاهدعبو:لوقي

اذه:لاقيربعلاخيشلاةلاسرأرقاملو«هنعهتربخأولئامسيفيليلخلايلع

ىلإتلصواملو؛الهبنمذخؤيسهنأيفمالكلارثكو«مكنعهنوذخأيس

هنعينلأسيذخأو؛ةلاسرلايديعسوبلادمحأديسلاىلإتمّلسطقسم

نبمشاهخيشلالاقف؛هنعمهتربخأو؛ةاضقلاىلعتلخدمث؛هتبجأف

غلييامدنعاذهنوكيسفيكلاقف؛نيرشعلاوحن:تلقف؛هرمعمك:ىسيع

:يللاقف؛هنمباوجلاذخألدمحأديسلاىلإاهدعبتبهذو.!؟نيعبرألا

هوذخأتلالهربخمكانربخأنحن:هلتلقف؛انهانيتأينأبهيلعانّيِصودقاننأب

ءاندالوألوانلًاملعمهديرنف؛اندالبيفملاعالذإ؛اندنعهوتبثلامنو؛انع
اذهو؛ليلجلاوقيقدلايفهيلإنوعجرت؛ميهاربإخيشلامكدنعمتنأ:لاقف

نأيربعلاخيشلابلطاهنيحو""ريبكلاعمجتلاثيح؛زكرملايفانههديرن
ديسلاقفاوف«الهبعماجيفميلعتلايفعرشيىتحنمزلانمةرتفهلقنلجؤي

غّرفيءاسملاتقويفو؛حابصلاتقوالهببعماجلايفسرديذخأف«دمحأ
نبيلعيضاقلاخيشلالوقي؛(ءاثيملا)دجسميفعالطالاوةءارقللهسفن

يجرفملارصاننبيلعخيشلابليلخخيشلاءاقل0,



يلىدحادعاعشلادنعو(6*)يلربونزلاركفلاالعمنم

سردملااذهىرنلبهذنانبلاعت:مويتاذيلاولايللاق":رصان

اهلجتراةيبيحرتةملكىقلأوخيشلاماقعماجلامهيلعانلخداملو؛هذيمالتو

هملعةعسوخيشلاربخعاشو"ريبكلجراذه:يلاولالاقف؛انريحفالاجترا

هترايزدعبف؛ىرخألاولتةدحاوىرقلاهفيضتتذخأف«نامعءاحنأيف

ىرخأةرايزبلطبهيلإمدقتابلالخو؛يربعلاديعسنبميهاربإخيشللىلوألا

ةرايزلانمغرفأتناكو«هتوعديليلخلاخيشلاىبلف؛هدلاوبوهبةصاخنوكت

ةرايزليئانبلارهازنبهللادبعخيشلاهاعدمث؛تاشقانملاوثحابتللىلوألا

اهتدمتناكو؛ينايرشلافلخخيشلاوهدلاوعماهيلإلحرف؛تافاغلاةدلب

؛نيحلاصلاءايلوألاو؛ةمئألارّيِسناضرعتسيابلالخاناكو؛مايأةثالث

هتبحمىلعاجرعو.يليلخلاهللادبعنبدمحميضرلامامإلاةريساضرعتساو

؛مهيلإناسحإلاو؛مهلتادعاسملاميدقتوملعلاةبلطلهبحو؛هرشنوملعلل

لحرمث؛ضراعلاةدلبمث؛اهخايشأنمةوعدب«"ءايسب"ىلإةرايزاهتلتمث

هتارايزعيمجيفخيشلاناكو؛كانهليلخينبخايشأنمةوعدبيربعىلإ

يفىشخيالو؛ركنملانعًايهانفورعملابًارمآ«دالبلاويلاهألالاوحأًادقفتم

ًارجنخسبليالجرىأرءايسبلهترايزيف":ينايرشلالوقي؛مثالةمولهللا

امهلقاسوكلذنعامهاهنفبهذلانمًامتاخسبليزخآو؛بهذلابةنيزم

هتزعولجرلافرشنإ:لاقو؛لاجرللبهذلاسبللمحملافيرشلاثيدحلا

ربقرازضراعلاةدلبهترايزيفو؛بهذلاسبليفال؛هحالصوهاوقتيف

نمربقلالوحىأرامىأروهللاهمحر يمدكلاديعسيبأدهازلاةمالعلا

يجرفملارصاننبيلعخيشلابليلخخيشلاءاقل(١)



رجادهبطلادنعجا(84)يليوبؤزلاركفلاماعمنم1

يم

نعمبلأسامدنعو؛ةيلابلابايثلانمريثكلااهيلعةرجشربقلابرقو«روذللا

ةدالولارطاخمنمتجندقو؛ىفاعمدولومابلَدِلواذإةأرملانأ؛هوربخأكلذ

عطقبمهرمأو؛هتمرحمهلنيبوكلذنعمهاهنف؛ربقلاىلعةاشحبذت

 ربقلارهظىلعنمماعطلااياقبوتاروذاقلانمىذألاعيمجةلازإوةرجشلا

مايأهورصاعمهمرتحيناكامك؛هربقيفليلجلاملاعلااذهاومرتحا:لاقو

هبجعيملف؛مركلايفريبكلافارسإلاظحليربعلهترايزيفو؛هتايح

اذهنإ:الئاقكلذنعسانلانمةلمجىهتف؛مبلهّضريملو؛مهعينص

الهنأشناكاذكهو.ىرخأةرمهيلإدعتالف«ًاديدشًايهنهنعيهنمفارسإلا

ناكءانثألاهذهيفو'''هنعىهنوهركنأف؛هءاسالإهللارمأفلاخيامىري

لوقي؛سانلاداشرإوملعلابلطنيبلثمألالالغتسالاهتقولغتسيخيشلا

سانلانمتاطوطخملاريعتسيةلحرملاهذهيفخيشلاناك:يخمرلاحلاصخيشلا

يفو«راهنلارخآىلإكانهىقبيوءارحصلاىلإحابصلايفًاركبمجرخيوهتلحميف
باعلألانوبعليوأ؛ةيدوألايفنوسلجينيذلابابشلاعمسلجيهتدوعقيرط

اوناكو؛شوشبحرمبولسأب,مهعفنًيائيشمهملعينأهنمًاصرح؛ةيبعشلا
جهنملااذهىلع.هللاهظفح.ناك؛هنمنوديفتسيوهيلإنوسلجيف؛هنومرتحي

"'ةتالثوأنيموييفهبحاصىلإباتكلاعجري

وعدي؛نامعلةيلخادلانوؤشلايفرظانلاميهاربإنبدمحأديسلالسرأ

نيقفارمينايرشلاويجرفملايضاقلاخيشلاناكو؛طقسميفهترايزىلإخيشلا

ينايرشلارهازنبفلخخيشلابليلخخيشلاءاقل00

ينيرلاحلاصخيشلابفلؤملاءاقل()



يلقطادلعيشلادنع(88)نريوبذألاركنلاااععان»

دمحأديسلادنعخيشلالصواملف":ينايرشلالوقي؛هذههترايزيفخيشلل

كدلقنلكانوعدنكلو؛كانجعزأوكانوعد:لاقو؛«رورسلاورشبلابهاقلت

مهيضاقدضىوكشاومّدقكانهيلاهألانأل؛كنضةيالوبءاضقلارمأ

اذبلكانحّشردقو؛هناكمرخآًايضاقنوديري؛نوبضاغمهو؛يلاحلا

كلذ؛ءاضقلاةفيظولحلصأالانأف؛ةرذعملاوجرأ":الئاقباجأف؛بصنملا

ملعلاملعتأملو؛رابجنزيفتيبرتدقو؛ءاضقلاماكحأبيدلةفرعمالينأل

ءيشلابهتفرعممدعبءرملافرتعينأًابيعسيلو؛ةمهملاهذهلينلهؤييذلا

امنإو؛ءاضقلاماكحأفرعأالتلقنأيلعابيعسيلو؛هملعياليذلا

اذهف؛هماكحأبةياردنودءاضقلايفهسفنلخدأومّشغتنمقحليبيعلا

اذهكمالكف,خيشايءاضقلاديرتالكارأديسلالاقف؛يلجحضاويرذع

؛كدلبىلإعجرا؛سأبالنكلو؛كهقفةعسو؛كملعةرازغىلعلدي

كيفهللاكراب؛انيتأتلكانوعدكاندرأىتمو؛هيفتنأيذلاكلمعلصاوو

تارواحممهنيبترادو؛طقسميفةاضقلابكلتهترايزيفىقتلاو؛كلاثمأيفو

ىلعًايضاقدمحأخيشلانييعتيونيناكدمحأديسلانأودبييذلاو."'ةيملع

ىلإةلاسربلسرأيربعلاميهاربإخيشلانأريغهراذتعانممغرلاىلع"كنض"

؛سيردتلاةمهميف؛الهبيفيليلخلاخيشلاءاقبإاهيفبلطيدمحأديسلا
؛ةمهملاهذهنمهافعإبابلاطم«ءاضقلابصنميفهنييعتنعهلرذتعيو

ىلعهفعستالخيشلاةحصو ًالقنتوًالاحترابلطتيءاضقلانأبهيلإًارذتعم
زيمتتنامعنأهيلإرذتعاامبرو؛اهريغوتاددرتلايفةيوعصدجيوهف؛كلذ

ينايرشلاويجرفملانيخيشلابدمحأنبليلخءاقل(١)



يايبادعتحيشلادنعجا(88) يرونزلاركفلاءاعمنم1

جالفأالرابجنزنأل؛دمحأخيشلااهلهجيامبرةريثكماكحأاهلوجالفألادوجوب

''كلذبنوينامعلاصتخاامنإو؛يقاوسالواهب

يصخشلاهراذتعاوخيشلاةجحلًاززعمو«ًايوقاعيفشةلاسرلاهذهتناكف

هترايزدعبيليلخلاخيشلابلطديسلانأ:ينايرشلالوقيو؛دمحأديسلل

هلقنيسهنأبهغلبأكانهو؛هيلإلحرفىرخأةرمهترايزلنمزلانمةدمبىلوألا

ككرتننل:باهذلادنعيللاق:يليلخلاخيشلالوقي”بيرقامعطقسمىلإ

اوبلطدقاوناكو؛دعباميفكبلطنسو؛بهذانآلانكلو؛الهبيفًامئاد

روخلادجسميفميقيل؛طقسمىلإيتأينأيبايسلاليمجنبنافلخخيشلا

.هتخوخيشببسبنافلخخيشلاىلعكلذًّقشدقوًاسردم

اهيف؛الهبيلاوىلإةيقربيفطقسمىلإليحرلاببلطلاءاجرهشأةتسدعب
ليحرللدادعتسالاالإخيشلانمناكامف””انيتأينأروخلاسردمغلبأ"

.كلذدعبةكرابملاهترسأهبتقحتلامث؛الهبيفاهاضقرهشأةرشعدعبهدرفمب

نمسداسلامويلايف؛طقسمنمروعلايداويفهترسأعمخيشلانكس
دجسمب؛يملعلازكرملابسيردتلاةرسأىلإمضناو؛«ه174.6ةيناثلاىدامج

ناكو«يحاورلانافلخنبدمحو٠رملانبعيبرلاخيشلاهتيعمبناكو٠«روخلا

هتحامسلوقي؛ثلاثلاىوتسملاوهو٠«ىلعألاىوتسملاسيردتىلوتيخيشلا

يليلخلافيسنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقلنم61

ينايرشلابدمحأنبليلخءاقل(؟)

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(©)



ىليللادهأخيطلادنع1لا1يريزلاركفلالاعمنم
ادتل

هقفلالوصأسيردتبموقأتنك":روخلادجسمبهسيردتنعلاوسِق

لاؤسيفو'”هقفلالوصأيفسمشلاةعلطبينتعنانكو«هقفلاوةديقعلاو

روخلادجسمبةساردلاماظننعيبايسلادوعسنبدمحأخيشلاىلإهتهجو

:تايوتسمةثالثىلعةساردلاتناك:لاق

ءوحنلاِقةيمورجآألاسردي6يحاورلانافلخنبدمحهسردي:لوألا

.ةديقعلاوهقفلاِقنايبصلانيقلتو

جرادمو؛بارعإلاةحلمسّردي؛رملانبعيبرلاخيشلاهّسردي:يناثلا

ماظنلارهوجنمائيشو؛لامكلا

؛كلامنباةيفلأحرشسردي«يليلخلادمحأخيشلاهّسردي:ثلاثلا

راونألاقراشمو؛هقفلالوصأِقسمشلاةعلطو؛هقفلافماظنلارهوجو

.يرشخمزللفاشكلاريسفتيفبرغملادعبةماعةقلحو؛ةديقعلايف

؛م١٠14 ه6817ماعنمريسفتلاةساردانأدبخيشلاةحامسلوقي

اممو"'.نيءاشعلانيباميفعاطتسملاردقهليلحتلواحنوفاشكلاأرقنانك

هللاهبهوامبكلذو؛ةرصاعملاوةلاصألانيبطبرلاخيشلاسوردهبزيمتت

ثادحألاتايرجمببحريعووةيلقعةرانتساو0ينهذحتفتنمىلاعت

روخلادجسمبنيسرادلاةبلطلادحأوهو يبيصخلادشرملوقي؛هرصعيف

ةنيفلاوةنيفلانيبانثدحيوهوركذتأتنك":"نامزمايأنامع"هباتكيف-

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(١)

قباسلا(7)



جوتدجعئلادنع(هم8]اىروثرلاكفلااعد

ىلعثعبيوةشهدلاريثيامباهنيحيفرودتيتلاثادحألاضعبنع
«كلذلكهلثمنيدخيشفرعينأباجعإلاىلإوعديامك؛بارغتسالا

رابخإلالجألالكلذنعثدحتينيحخيشلاو؛ثادحألاهذبلوهلامف

اهاجتااهبهجتيواهثودحعقوتيرومأبثادحألاهذهطبريامنإو؛طقفاهب

املوأتعمسدقو؛كلذهريسفتيفًاباصلعفلابناكدقو؛اينيد

ًادحاومهركذيناكذإ؛هناسلنميتيفوسلاداحتالاءامعزنعتعمس

نمملعلاخويشنمنيرخآلاهئالمزضعبهيففرعيالتقويفًادحاو

ةرثكبهسوردزيمتتامك"'"ةعيشلاوةيعويشلانيبقرفلامهريغوةاضق
اننأركذتأ":ًاضيأيبيصخلادشرملوقي؛حرشلاوطسبلاةعسوليلحتلا

ذخأيالامبرو...نايبصلانيقلتبيتكةسارديفنيتنسلاىلعديزيامانيقب

'"”ةييشلااذهريغدنعيساردلصفنمرثكأبّيتكلااذه

:ثالثتارتفىلعًافثكمميلعتلاناك":اضيأيبيصخلادشرملوقيو
رهظلاةالصىتحوًاحابصةنماثلاةعاسلايلاوحيفًادبتو:ةيحابصلاةرتفلا
.دجسملايفةعامج

ةالصةياهنىتحو؛ةعامجرصعلاةالصءادأبأدبتو:ةيناثلاةرتفلا
.برغملا

14ص+يبيصخلادشرم؛نامزمايأنامع(١)

77ص(قباسلا(؟)



ىلادمايللادنع5ٍ1ٍيوتلاركفلااحمص
طمياستاداكااااسست©

"”ءاشعلاوبرغملايتالصنيبيتلاةرتفلايهو:ةثلاثلاةرتفلا

ناكوديعسنبينيوثديسلادهعنمدجسملااذهيفةساردلاتأدبدقل

؛يديعسوبلادمحأنبلالهديسلادجسملايفةساردلانوؤشيلوتم

نبدمحأكاذنآهيفسيردتلابماقنملوأوتاريخلاوفاقوألابحاص

ىلاوتمث«يدنكلارصاننبديعسخيشلاهمعنبامث؛يدنكلادمحم

"١.يميلسلاديبعنبدمحهيفسردو؛كلذدعبخياشملا

0ماعلاوصاخلاىدلهربخرشتناو«نامُعءامسهملعبخيشلاراثأ

؟هملعةعسامو؟وهفيكاورظنيلخياشملاضعبءاجو٠؛ريبكلاوريغصلاو

ضعبيقليسيردتلارقميفخياشملانمدحأهرازاملكخيشلاناكو

ثحبناكهنإ:يبايسلادوعسنبدمحأرلوقيو؛مهبابيحرتتاملكلا

نبدمحمخيشلا؛كاذنآخياشملانمهرازنمنو«ءاقلإلاىلعاضيأهبالط

نبميهاربإخيشلاو0يبايسلادومحنب,ملاسخيشلاويشاطبلاسماش

ديعسنبميهاربإخيشلاويئاطلاىسيعنبمشاهخيشلاو؛فيس

:هلوقبهترايزدعببقعيذلا"'يكلاملارماعنبدوعسخيشلاو؛يربعلا

دقو؛هنامزرخأتدقهنكلويليلخلادمحممامإلاةلودلاجرنملجرلااذه

تاملكنوقلياوناكله؛ءالجألاخياشملاءالؤهةرايزنعخيشلاتلأس

ينباجأف؟مهترايزءانثأكلذهباشاموملعلابلطىلعةبلطلاتحت

19ص+يبيصخلادشرم؛نامزمايأنامع(١)

يبايسلادوعسنبدمحأخيشلابفلؤملاءاقل()

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(؟)



عشلادنع(602)ي__يوبؤلاركفلازاعمنم: ادع

اهثدحأيتلاةلقنلاىدمكلذبنّيبتدقو.ًادوهعمنكيملرمألااذه:هلوقب

اهدعييتلاةزيملاهذه؛نامعيفةباطخلاوءاقلإلالاجميفيليلخلاخيشلا
خيشلاةسردملةزّيمملاصئاصخلاىدحإيبايسلادوعسنبدمحأخيشلا
.يليلخلا

م1974وينويرهشهلقفاوملاه1784/يناثلاعيبر/١نينثالاموييف

ًاسردملمعيخيشلايقبو ةمحرلاهلهللالأسن يليلخلاخيشلادلاوينوت
؛ريسفتلاةقلحءاسملايفو«دجسملايفةقلحهيدلحابصلايفف«راهنليل

تقويفاوجرخامبرو؛هتيبيفةبلطلانمريثكلاهيدلعمتجيكلذدعبو

ًارشانطقسمجراخىلإلحريناككلذعمو؛هنديدكلذحبصأورخأتم

يتأيسامك٠تاركنملاوعدبلانعًايهان؛ىوقتلاوحالصلابًرمآملعلل

ةلالجيلوتدعبم1470/ه1748١ماعيفوهللاةئيشمب.هداهجبابيف

ىلإيليلخلاخيشلايعدتسا؛مايأةرشعبمكحلاديلاقمسوباقناطلسلا

لاؤسيفو؛هتلالجمبلوألاهؤاقلوهكلذناكو؛هتلالجةلباقملرصقلا

له:هيفءاجراكفألاةلجمبيفحصلاضوعديلوهتحامسىلإههجو

خياشملاوءاملعللناك:هتحامسباجأ؟كنيبوناطلسلانيبراوحىرج

؛نيدلابلصنمعيضاوملاتناكو؛ناطلسلاةلالجعمةددعتمتاسلج
:هلأسو؛هؤانبأمهددلبلاءانبأو؛عيمجلاوبأو؛دالبلامكاحناطلسلاو

هنممرككلذ؛هتحامسباجأف؛ثيدحلاءانثأكيلإهبدتهنأدبال

.""فطلتو

راكفأةلجم.يليلخلاخيشلابضوعديلويفحصلاءاقل(١)



يللدحادلعلادنعو(68)ينىونؤلاركفلااتمنعاي

«طقسميفنيبايمىلإروعلايداونمخيشلاةرسأتلقتناماعلااذهيفو

ىلعىنبو؛ةيثراحلاهجوزتيفوته747١ماعيفيأ ًايرقتنيتنسدعبو

.كلذنعثيدحلاقبسامك؛ةيليلخلاهجوز

سرامرهشهقفاوييذلاه1747ماعرفصنمرشعثلاثلاموييفو

ترمتسادقو؛نامعجراخىلإخيشللةلحرلوأتناكم1477ماعنم

هتحامسلةلحرلوأاهنوكلو؛ابيرقتًامويرشعةعبسونيرهشةلحرلاهذه

نماهتاليصفتضعبىلإعمتسننأءاوسلاىلعمهملاوفيرطلانمناك
خيشلابتيقتلاورطقىلإطقسمنمتجرخ":لوقي؛هسفنخيشلاناسل

تاقفنلمحتوانمركأو؛راتسلادبعزعملادبعخيشلابتيقتلاويواضرقلا

ةليلانتيوةدجىلإرطقنمانلحرمث؛نيمويانيقبو«رطقيفانتماقإ

لوألةرمعلاىلإانبهذمث؛مايأةسمخانيقبو؛ةنيدملاىلإانرسمث؛ةدحاو

ىلإانرسو؛اهيفنموةعيرشلاةيلكانرزو؛ةكميفمايأةسمخانيقيو«ةرم

رهزألاخيشبانيقتلاو؛رصمىلإانجرخمث؛ةدجيفمايأةثالثانيقبوةدج
ميلحلادبعخيشلاكاذنآفاقوألاريزوبانيقتلاو؛ماحفلادمحمروتكدلا

ءاملعنمةعومجمبتيقتلاو؛دعباميفرهزألاخيشحبصأيذلادومحم

انيقتلاو؛رشازجلاىلإانرفاسمث؛رصميفًاموينيرشعانيقبو؛رصم
خيشلاانلبقتساو؛بازيمىلإانهجوتو؛«ةمصاعلايفضوّيبخيشلاب

مثفطعلاوةيادرغونايربيهو؛تسلاىرقلاانرزو؛يّلكبنمحرلادبع
انهجتامث؛امايأاهيفانيقبوةرارقلاىلإانبهذمثةرّونبمثنجسينبوةكيلم

ىلإانهجتاةيرجنممث؛ةيرجةريزجانرزو؛سنوتىلإمث«ةمصاعلاىلإ



عضلادنعو()يهووبزلاركفلاماععن# يطادج

وابكووداج)ةسوفنيفانرزوةراوزانرزو؛ةسوفنلبجانرزو٠ايبيل

''.طقسمىلإمثيبدىلإمثرصمىلإانعجرمث؛ةريمدنتونيزمطو

يففقاوملاضعبنمهتحامسلىرجامةلحرلاهذهنمفطتقنلو

ثيحةرونملاةنيدملاىلإانلصو":هتحامسلوقي؛ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

ىلص)يبنللفيرشلادجسملاةرايزباهبانفرشت؛مايأةسمخكلانهانيقب

؛مالسلاوةالصلالضفأهيلعهربقةرايزيو؛هيفةالصلاو(ملسوهيلعهللا

ءزابنبهللادبعنبزيزعلادبعخيشلامهنمءاملعلانمةعومجمبتيقتلاو

ةيمالسإلاةعماجللًاسيئركاذنآناكو.ةعماجلاىلعًافويضانذخأثيح

ناكيذلاسابعنسحملادبعخيشلابكلذككانهتيقتلاو؛ةرونملاةنيدملاب

كاذنآناكيذلايناجرفلارمعخيشلاو؛ةيمالسإلاةعماجللاماعانيمأ

يتيلكترزوءاملعلانمةعومجمبتيقتلامث؛ةعماجللماعلانيمأللابئان

ةنيدملابةيمالسإلاةعماجلابناتيلكلاناتاهتناكو؛نيدلالوصأوةعيرشلا

امدنعف؛نيدلالوصأةيلكيفنيسردملادحأنيبوينيبشاقنراثو؛ةرونملا

ناكو؛ملسمحيحصيفيذلاةيؤرلاثيدحسرديهتدجوتلخد

يفالصفُتلخدكلذلبقتنكدقو؛ةيؤرلانوفنينيذلاىلعلماحتي
«دوجولاةدحوعوضوميفناكو٠«ةساردلاناكمتلخدوةديقعلاسيردت

ةركفعوضوميفثحبلاو؛دوجولاةدحوبنولوقينيذلاىلعدرلاو

يأ؛هللاريغةبجلاهذهيفاميواطصيعلاديزيبألوقو«هتوعدوجالحلا

يليلخلاخيشلابيرسيعلاخيشلاءاقل(١)



يلللحادعاعيشلادنع (حم]نب_رىوبؤألاركفلاااهنع

نبالوقكلذكو؛هنعاتباثكلذناكنإكلذنعهللاىلاعتهللاوهىنحمب

:يبرع

فّلكملانيأيرعشتيلفبردبعلاودبعبرلا

فلكيىنأفبرتلقوأبركاذفادبعتنكول

دقناكويبرغملجروهونيدلايقثروتكدلاةداملاهذهسردييذلاناكو

اريرضناك؛نيعستلازواجتيهرمعناك؛تقولاكلذيفاليوطًارمعرّمع

 تريبخأامك.هاروتكدلاذخأوءابوروأيفوقرشملادالبيفةليوطةرتفشاعو

دهعدقو+ةيفلسلاةوعدلابىمسيامىلإنومتنينيذلانمناكوايناملأنم

سرديذلا"يذوحألاةفحت"بحاصيدنبلاملاعلاخيشلانمةوعدلاهذه

شاعو«ةليوطةرتفقارعلايفشاعواييدأالجرناكو؛ةرتفدنبلايفسّردو

يف بسحأاميف ًامامإناكو«ةليوطةرتفاضيأةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايف

نعدوجولاةدحوعوضوميفثدحتيناكو"ةليوطةرتففيرشلادجسملا

ف-ِيسنرفبتاكنعركذواهلبىلإنيعاسلاةركفلاهذهةاعداوناكنيذلا

ةدملمكوحهنإف؛ةمكاحملدعأتناكجالحلاةمكاحمنأبلاقهنأاذههسرد

اذهنعبلاطهلأسو؛مادعإلابهيلعمكحو؛نيدأنأىلإةنسنيعبرأ

ةغللابسيلو؛ةيسنرفلاةغللابباتكلاْنأبباجأف؛يسنرفلافلؤمللباتكلا

ركذأالودبتكلاضعبتدجوينكلو؛دالبلاكلتبوهوهأرقدقو؛ةيبرعلا

ةليوطتاونسنمتامولعملاركذتييذلاخيشلاةركاذةوقنايبلليصافتلاهذهتركذ(١)

هرفسيفمهيقللاجرل



يميبطلادقلعيشلادنع)44[ ينيونزلاركفلالامنع

تاونسعستةدملتناكجاّلحلاةمكاحمنأ.يأرلااذههيفتدجويذلاردصملا

تيقلأةعماجلابيساردلافصلانمجورخللتمقامدنعثيدحلااذهدعب.

بلطب؛ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاةيانعتركشو؛رضاحملااهيفتركشةملك

نمملعلاةبلطنمريبكلاددعللةيمالسإلاةعماجلاءاوتحاو؛هرشنوملعلا

رطمنبملاسخيشلاىّمسيلجركانهناكو؛تجرخو؛ةددعتمتايسنج

تقويأ]نآلاىلإًاميقملازيالو«ةعماجلاببالطلاىلعًافرشم؛يشولبلا
ىدوأف؛ضرملاهدعقأدقو٠اًيتعربكلانمغلبدقو؛ةرونملاةنيدملاب[ءاقللا

؛سردلاىلإعامتسالادعبثدحتأنأىلعينضحييذلاوهناكو؛هتحصب

يفهيفسيردتلاناكرخآًافصتلخدمثتجرخو؛ةزيجوتاملكبتئدحتف

؛دشرنبال"دصتقملاةياهنودهتجملاةيادب"سّردييذلاباتكلاناكو«هقفلا

تلخدمثتجرخو؛تاملكبرضاحملاثيدحىلإءاغصإلادعبتثدحتو

يفناك؛ةيؤرلاثيداحأيفملسمحيحصيفسيردتلاناكو؛ثلاثلافصلا

ملاسخيشلالإراشأجورخلاتدرأامدنعو؛ةريرهيبأوديعسيبأثيدح

رشنباهتيانعىلعةعماجلاركشأيننأب:تلقف؛داتعملاكثدحتأنأبرطمنب

ًاظفحتيدبأيننإفتاذلابسردلاثيحنمامأ؛هيقلتيفسانلابيغرتوملعلا

؛كلذفالخدقتعألب؛رضاحملاهلوقيامدقتعأالو؛هبنمؤأالانأف؛هيلع
شقانألتئجامينإف؛كاذفكلذبنوفتكتمتنكنإهلوقتدرأيذلااذه

يتلاةجحلاةفرعممتدرأمتنكنإو؛مهدئاقعيفسانلاضرتعأوضراعأو

؛ةشقانمللهدادعتساسيردتلاىلوتييذلاروتكدلاىدبأف؛دعتسمانأفيدنع

تركذف«ةشقانمللهدادعتسااضيأىدبأف؛انتبحصباضيأةيلكلاديمعناكو



يللطادعاعقلادنعلحق)يتلاقاطعمم

فيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال"ةميركلاةيآلاًالوأمبل

يشكاردإلانأب:لوقلاىلإ يرصموهو رضاحملاروتكدلاعرسأف”ريبخلا

هبطاحأينعي؛ءيشلااذهتكردأناسنإلالوقيامدنعف؛رخآيشةيؤرلاو

تلق؛يرصمهنأىلإًارظنو«ةطاحإلامزلتستالةيؤرلاو؛هبناوجعيمجنم

؟توتلشدومحمخيشلارهزألاعماجلاخيشةايحمتكردأمكتليضفله:هل

كمزلي؟هتافوىلإهتدالوذنمهتايحعيمجبتطحأله:هلتلق؛معن:لاق

هتكسمأاملككلذدعبمث؛اهرخآىلإاهلوأنمهتايحبأطيحمنوكتنأاذهىلع

اذام:لوقي؛ثيدحلاىلإرشينأدارأنآرقلابلالدتسالاثيحنمةجحلا

؛بّيط:هلتلق؟حيرصلاثيدحلابعنصتاذام؟حيرصلاثيدحلابعنصت

هلتلق؛معن:لاق؟وهامكهرهاظىلعهيفامدقتعتتنألهثيدحلااذهو

نمفقوملوأيفثيدحلاسيلأ:هلتلق؟ال:لاق؟كبرتيأرله:

تكسمأو؟وهاذهثيدحلا:هلتلق؛معن:لاق؟ةمايقلامويفقاوم

؛كلذكهنورتسمكنإلوقيثيدحلا:هلتلق؛ثيدحلاهيلعتأرقوباتكلا

تناكامةمألكعسل:مهللاقيمث؛دحاوديعصيفةمايقلامويسانلاثعب

عينينممهنمو؛رمقلاعبينممهنمو؛سمشلاعتنممهنمف؛دبعت
يتلاةروصلاريغيفمهبرمهيتأيف«اهوقفانماهيفةمألاهذهىقبتف؛تيغاوطلا

حيبنال«كنمهللابذوعن:هلنولوقيف؛مكيرانأ:مهللوقيف؛اهبهنوفرعي

فقاومنمفقوملوأيفاذهناكنإ:هلتلق«انبرانيتأيىتحانناكم

هتروصاوفرعىتحهوأرىتم؛هللاةيؤرللحمايندلانأدقتعتالتنأو؛ةمايقلا

حربنال؛كنمهللابذوعن:اولاق؛اهفالخبهوأراذإف؟مبلوقعيفتمستراو



يطادقعيضلادنعو[يليوبؤلاوكفلالامنعم

هسفنلهفصونمءاجامنهوفرعمهنأب:باجأف؛انبرانيتأيىتحانناكم

تأرقتنأ٠بّيط:هلتلقف؛هل(ملسوهيلعهللاىلصلوسرلافصوو

ىلعهفصوىلإملهفملسوهيلعهللاىلص)هللالوسرةنستأرقوهللامالك

نمكسفنبهتأرقامبهتفرعامبسح؛كنهذيفهتروصتمستراامبسح

يغبنيالف؛كبقيلياللاؤسلااذه:الئاقمهدحأينباجأف؛ةنسلاوباتكلا

انأ:تلق؟وهفيكىلاعتهللانعادحألأسيف؛لاؤسلااذهحرطينألقاعل

؛اذكهنودقتعتمتمداممكمزلينكلو؛ءيشهلثمكسيلىلاعتهللانأفرعأ

ىلوألا:ليقمث؛اليوطشاقنلارمتساو.لاؤسلااذهىلعاوبيجتنأمكمزلي

؛ىرخأةعاقىلإانجرخف؛ةبلطلاركفشوشنالىتحفصلانمجرخننأ

.""انءاروةبلطلاءاجو

لحارمةعباتملدوعنو+«جراخلاىلإىلوألاهتذحرنمةعيرسةحملكلت

نّيعورولادجسمبةساردلاتهتنام1479/ه1747ماعيفف؛هتايح

ىلإطقسمنماهرثأىلعلقتناو؛ةيمالسإلانوؤشللًاريدميليلخلاخيشلا

م1417/4؛ه1746ماعيفكلذناكو؛كانهتارامعلاىدحإبةقشيفيور
 ايلاطيإىلإتاذلابوابوروأىلإخيشللةلحرلوأتناكةئسلاهذهيفو

/ه49607١1ريسثداحيفيربعلاديعسنبميهاربإخيشلاةافودعبو

يفو+ةنطلسللًاماعًايتفميليلخلاخيشلاسوباقناطلسلاةلالجنّيعم0
دوعيلسوباقناطلسلاةنيدمىلإخيشلانكسملقتنام50-ه5ةنس

يليلخلادمحأخيشلابيرسيعلاخيشلاءاقل0(



َيلحدلعيشلادنعحل) ر_.___يرازلاركفلاعمنهر

ةماقتسالاةبتكمبرقبهنكسمناكثيح؛ىرخأةرميورىلإةدحاوةنسدعب

لوأتناكم1418-ه44817يأةنسلاهذهيفو؛هسفنءانبلايفلبًايلاح

ثيحةينامعلاةيرحبللةنيفس؛نيشدتةبسانمبايناطيربىلإخيشللةلحر
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ةينامعلاةيرحبللةنيفسنيشدتةبسانمبايناطيربيفةملكيقلييليلخلاخيشلاةحامس

هلةلحرلوأتناكةلحرلاكلتدعبمث.ةبسانملاهذهبكانهةملكهتحامسىقلأ

دنبلاىلإمثناتسكابىلإ-هللاهظفح-هجوتثيح«ةيبرعلادالبلاجراخىلإ

ةروفاغنسونيبلفلاونيصلاىلإرفاسمث-ةديدعتارماهيلإبهذدقو--

بعصتامبهتحامسلتالحرلاترركتواسنرفىلإرفاسمثجنوكجنوهو



قطتارزضلانكنا(6ريليوبزلاركفلااعمنع

.هتارضاحمضعبيفاهضعبنعنابأفقاوموتادهاشمخيشللو."'هتعباتم

يفروديثيدحلامادامو راصتخاللابلطثحبلانماهعضاوميفاهدروأس

رواجملاهتيبنملقتناخيشلانأىلإانهةراشإلاردجتتالقنتلاولاحرتلاكلف

؛اييرقته14684ماعيلاوحيفزاتمملاةقطنمبرخآتيبىلإةماقتسالاةبتكمل

يلاحلاهنتكسمىلإهتحامسلقتنانأىلإةرجأتسمتناكنكاسملاهذهلكو

(ضوعديلو)رّوصيو.ةيرسألاتالقنتللًادحكلذبعضيل؛ديدجلا

خيشايظحالن:هيفءاجهعمهثاقليفخيشلاةايحراكفألاةلجمبيفحصلا

انولدعضاوتملزنميفميقتتنأف؛دحدعبأىلإفشقتةايحشيعتكنأدمحأ

رثكألعفيامك؛اليفيفالورصقيفنكستالو؛نزاخمهتحتو؛سمألابهيلع

راوزلالبقتسيريتركسالومسارمكلتسيلو؛يبرعلااننطويفاننيدلاجر

دالبلاةبيكرتنأمأ؟كبةصاخةيفّشقتةأشنيهأ؛كيلعهبلخدينألبق
الوحيحصراظنمهنأبعنتقملاراظنمبةايحلاعملماعتأيننإ:باجأف؟انهاذكه

المث؛ضرألاهذهرهظىلعةدودحمةرتفلناسنإلااهشيعيةايحلاف؛هيفةبئاش

ةيانعلاقحتستالةايحاهنأباهيلإرظنينأبجيو؛اهنطابىلإلقتنينأثبلي

ظعاولارعاشلاو؛قحتساامقوفنآلاوههيفانأامأىرأانأو؛ةريبكلا
:لوقي

ربقيفتومييحىلعريثكةكارةليلظوأصوخةميخو

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقلنم(١)



يليلخلادمحأخيشلادنعلايوبرتلاركفلاملاعمنم

يفظحّتينأيغبني؛دودللءاذغهمسجو«ضرألانطابهاوشمناكنمو

ةَرِخآْلاُرَّذلاُكْلي):ىلاعتوهناحبسهللالوقلمأتتنأانيلعكلذعمو؛هتايح
ردجتو"نقللةَبِاَعْلاَوًااَسَفاَنَوضْرألايفاوُنُعَنوُديِرُياننيِذّلَهلَْجَ

ملعيناكامف؛يلاحلاهتيبىلإلاقتنالاةدشبضفرهتحامسنأىلإانهةراشإلا

دمحملوقي«دومحهوخأهنوؤشىلوتدقف؛هدييشتلاحتيبلاكلذب

يعموءاشنإلاديقوهوتيبلابناجيةرمانررم":خيشلاةرايسقئاسيديشرلا

اذه:هتبجأف!؟ءاشنإلااذهامفءانهًاريمعتىرأ:الئاقينلأسف؛هتحامس

لاقتنالاضفرهنمءاهتنالادعبو!؟كلذبملعيالفيك؛بجعتف«مكلزنم

ليخنلافعسنمًاشيرعيلاولعجا:هئانبأللاقو؛كلذىلعٌّرصأو٠هيلإ

عضاوتملاهتيبيفىقيينأىأرو؛يرمعنمىقبتامهتحتيضقألينيفكي

هيلعتمكارتف ايرهشلايرفلأيلاوح-يرهشلاهراجيإعفديذخأو«رجأتسملا
مكارتهدالوأىأرنيحو؛«اهدادسلاليبسدجيممل؛ةريثكنويدكلذببسب

هوعنقأةريثكتاضوافميفهعماولخداهدادسنعهتحامسزجعو«نويدلا

ءانبألاتالئاعخيشلاةلئاعىلإةفاضإلابيوحيديدجلالزنملااذهنأاهلالخ

دبعةلئاعو؛حلفأةلئاعو؛ليلخةلئاعكانهف؛ًاريغصًاقيضىقبيسو؛اضيأ

نودهتحامستيبنيداترملارثكلافويضلاادع؛دمحمةلئاعو؛نمحرلا

ىلإهتحامستعفدانلاهنعنبتملىرخأًابايسأمايألااياوطيفلعلو«عاطقنا
.ديدجلانكسملاىلإلاقتنالاوهيأرنعلودعلا

يليلخلاخيشلابضوعديلويفحصلاءاقل()



لادنع٠يليذلاركفلاٍلاعمنم٠ دخادهعيشلادع

نووشلاوفاقوألاولدعلاةرازولًاليكوخيشلانّيعم1481ماعيفو

ارارملواحو؛اديدشانزحكلذلنزحو؛ءاتفإلابصنمبناجمبةيمالسإلا

؛ةيحالصإلاهتعيبطوةيملعلاهتامامتهالًارظنةيرادإلالامعألانعراذتعالا

رطضاو؛شارفلااهعممزليتلاةديدشلاضارمألاضعببهالتبانأهللارّدقو

فصييبطريرقتبكانهبيبطلاهدّوزدقو؛جالعللابلطاكيرمأىلإرفسلل

يماسلاماقملاىلإريرقتلاخيشلاعفرف؛قاهرإلامدعبلطتتيتلإةيضرملاهتلاح

يفركلذدعبمث؛كلذىلعةقفاوملاتءاجف؛بصنملااذهنمهءافعإًاسمتلم

.هتايحبولسأىلعًاقلطمرييغتيأكلذثدحأامف؛ريزوةجردىلإ

:همويةباحسهتحامسىضّشتيك

هموينإ:لوقلاةصالخو؛لاوحألاوفورظلابلقتبنوهرمكلذ

روطسلاهذهيتباتكلاحخيشلاو؛ًادهيالداجلمعو؛رتفيالرمتسمداهج

نمةلحرملاهذهيفهبةطيحملافورظلانأكشالو؛نيتسلاويناثلاهماعيوطي

نأريغ«كرابملاهرمعنمثلاثلادقعلايفاهشيعيناكيتلاكلتتسيلرمعلا

فيك:هيفءاج؛يتيوكيفحصنملاؤسىلعباوجيفكلذصّخليخيشلا
امًاريثكيتاقوأنأل؛نيعمجمانربكانهسيل:الئاقباجأف؟كموييضقت

؛ةالصللدعتسأو؛ةعاسبرجفلاناذألبقظقيتسأانأف؛اهبذاجتياماهيفنوكت

 رطفأكلذدعبمث«مونلاىلإدوعأانايحأو؛رسيتامولتأرجفلاةالصدعبو

نمجرخأانايحأف؛لماوعةدعينبذاجتتانهو؛ةايحلاولمعلاراوشمادبأمث



يللخادعاجيشلادنعو(ل9)0يوبؤلاركفلاالعمنم1

فلتختمايألاو''”.ليللانمرخأتمتقويفالإهيلإةدوعلانمنكمتأالوتيبلا

هيقلييذلاريسفتلاسردلغرفتيعوبسألكنمءاثالثلاحابصف؛هتحامسىدل

رميةرازولاىلإهجورخقيرطيفهنإفةيداعلامايألاةيقبامأ؛برغملاةالصدعب

بوصهجتياهدعبو؛مهجئاوحيضقيف؛تاجاحلاووذهرظتنيثيحسلجملاب
انايحأو؛ريسفتلايفتاحفصةباتكبأدبيانايحأوأ؛تاملظتلاةنجلوأةرازولا

هسلجمىأروءاشعلادعبًاليلداعاذإو؛ةيرارطضالامعأكلذنودلوحت

؛ةيدسجلاهاوقمطحدققاهرإلاناكامهملوخدلاالإىبأيهنإف؛ًءاضم

تقويفهلهأىلإلخدامبرو؛ةجاحيذلكةجاحيضقيو؛هفويضمركيف

ملف+قوقحهيلعسانللفاليقثًائبعتلمحتدقهسفنىريهنإ.ليللانمرخأتم
نمنيهجوملاونيذقنملاىلإنيشطعتملانيرخآللوهسشنلامنإو؛هتاذلهللاهقلخي

يفخيشلالاحباهيفدهشي؛ضوعديلوملقاهرّطستاملكلمجأامو؛هلاثمأ

ريسفتلاسرديفءاثالثلاءاسمهدهاشامفصيوهو؛«نيتدعابتمنيترايز

تائم؛يفوصناجرهمسوباقناطلسلاعماجيفءاسملا:لوقي؛هتحامسل

؛ةبتعلادنعهيلعنمهنملكملخيامدعب؛دجسملالخادىلإنوعفادتينيلصملا

لمعلاقوسو؛هلاغشأىلإدوعيلبرغملاةالصةيدأتبمهنمقيرفيفتكياميفو

؛دجسملاديجاجسنورخآلامزالي؛ءاسمةرشاعلاىتححوتفمطقسميف

اوقّلحتيوأ؛لجوزعهللاىلإةيعدألاباوهجوتيوأ؛ميركلانآرقلااوؤرقيل
؛اهريظنّرعفُشقتحوربو؛ضيبأبضيبأيدتري«ةماقلافيحنلجرلوح

مهنيبيتفيف؛مومهولكاشموسجاوهنممهدنعامهيدينيبنوعضيو

.لجسمطيرشيليلخلاخيشلابيتيوكلايفحصلاءاقل(١)



يدعضاادعل)هييوولاكفاؤسنعم

دمحأخيشلاوهمكلذ.ناريحلاليلغيفشيو؛بركلابحاصحيريو
نويزفلتلاةشاشىلعةعمجلامويثّدحمو؛نامعةنطلسيتفميليلخلا

خيشلافرعأانأ.ىواتفىلإجاتحياملكيفلصفلاةملكلابحاصو«ينامعلا

؛دعبءاتفإلاةدسيلودقنكيملذئموي؛م1474ماعذنميليلخلادمحأ

ديعسنبسوباقناطلسلاهراتخاىتح؛ةيعرشلاةمكحملايفهجوزربأناكو

يتفمنوكيلهقفلاوةعيرشلايفنيعلاضلانيدلالاجروءاملعلاتارشعنيبنم

؛هدسجيفالإ؛ةّرملاهذهيلعريغتيملنيعبرألانبادمحأخيشلاو.ةنطلسلا

يأرلانإ؛هتأرجيفالوهتيسورفيفالريغتيملنكلو؛ةفاحنلقأحبصأدقف

افشقتمًادهازهتفرعامكو؛ًاكيتكتسيلوةيجيتارتسادمحأخيشلادنع

ًاناويدالو؛ًامخفًابتكمهدنعءاتفإلانكيمل.ةرملاهذههتيفلأكلذكًاعضاوتم

ضيبأبوثبو؛يداعيسركقوفعمجتينأكلباقيوهوهبسحلب«ًايمارتم
:لاق؛ةحامسلابحاصبهتيداناذإف؛هسأرىلعةينامعلاهتمامعبو؛يداع

زعهللاةرفغمىلإنيجاتحملا؛نيكاسملاءافعضلاهللاديبعنمدبعانأ؛هللارفغتسا

."”هناوضرولجو

يوذوراّوزلانمهسلجمولخيال.ةداعلاك خيشلافةعمجلامويامأ

مث؛ةعمجلاةالصلدادعتساللضوهنلالبقمهتاجاحيضقيف؛تاجاحلا

الامبددعلااهيلعرثكامبريتلاءادغلاةبجوىلعةالصلادعبهفويضلبقتسي

تيأردقو«ًاملعخيشلااوطيحينأنودسانلاضعبيتأيذإ«ءرملاهروصتي
نأيسفنينتثدحدقف؛ةعمجلالافتحابهيمسأنأنكميامةرميسأرينيعب

يليلخلاخيشلابضوعديلويفحصلاءاقل(١)



يلقدمادمأخيشلادنعجا(*)اوريوتدلاركفلالاعمنم

ينإيسفنيفتلقو«ءادغلاةبجوهعملوانتأوةعمجلاةالصدعبخيشلاروزأ

سلجملاانبّرقتسانإامو؛تبغوأترضح؛ًائيشرثوأال؛دحاوصخش
يرئادلاسلجملاقاضىتح؛انادحووتافارز؛قفدتتجاوفألاتأدبىتح

اهدعبمث؛ةالصلافوفصكافوفصاونوكينأخيشلامهرمأف«نيرضاحلاب

؛ريبكلاسلجملاىلإلاقتنالاىلعفارشإللهسفنبجورخلاىلإخيشلارطضا

نمخيشلاتقورمياذكهو؛يلخادلاسلجملاىلإلاقتنالابكلذدعبانرمأو

غرفتيخيشلافرصعلاةالصدعبامأ.هتحارباسحىلعنيرخآلالجأ

ةكرابملاةعاسللًاسامتلا؛برغملاناذأىتحدجسملايفءاعدلاوركذلاوةوالتلل

ةالصلادعبسانلاهسبحيو؛كانهءاشعلاةالصىلإىقبيمث؛ةعمجلاموينم

تيبلاىلإداعامبرو؛هنوريشتسيوهنوتفتسي؛ًانايحأليللانمرخأتمتقوىلإ

ةايحاهنإ؛ًارخأتمهلهأىلإدوعيل؛سلجملايفهنورظتنيدارفألاضعبدجوو
.هافاعوهللاهظفح«روختالةيوقةدارإبءادهيالبوؤدلمعو.رتفيالداهج

هتالضأرتام

:ةئمازرهاظفصم

عيرسوهف؛ةداقوةهابنو؛ًاداحءاكذو؛ةيوقةظفاحخيشلاهللاقزردقل

؛يعولاقفأبحر؛عالطالاعساو؛ةءارقلاريثك؛ةظحالملاقيقد؛ظفحلا

؛ىراييالعقاوللًاهقفكلذهثروأدقو؛دراوشلانمريثكلاهتركاذبقلعت

نمةركبمنسيفثداوحلانمريثكلاظفحي,ىراجتالةجردلهلوحامبايعوو



(لو)اييوبؤلاكفلااعنع

و

عضلادنع قطاقل

يل

رماعنباهللادبعخيشلايليلخلاخيشلاىلإهمدقلاؤسيفف؛هتلوفط

تقلعهنودوأماعلايلاوحيف":هيفباجأ«هتايركذمدقأنع؛يرسيعلا

نضحيفتنكامدنع؛ةلوفطلاةلحرميفانأواهتركذتىركذلوأينهذب

نأضفرأتنكو(عرقلا)ءاثقلاينمعطتتناكو؛هللااهظفح؛يتدلاو

يرمعنعاهتلأسامدنعو؛كلذبحأالتقولاكلذيفيننأببسباهمعطأ

.ماعلانمًاليلقلقأوأماعلاوحنبهتردق؛تقولاكلذيف

دنعاهتسلجيتلاتاسلجلاكلتركذأو؛ُتْمَِفامدنعةيناثلاىركذلا

نماهيفامببسباهقولعلعلو؛ينهذبةقلاعلازتامىرخأىركذو'''يدج
يدجلزنميفكلذو؛عاضرلانمتمطفامدنعكلذناكدقو«ماليإلا

؛اهركذأيتلاتايركذلانمو'"نآلاىلإينهذيفةيقابروصلاهذهو؛يمأل

رهشيفيفوتدقو؛يتدلاووبأوهوينالهبلاملاسنبدومحيدجةافوىركذ

ناكو؛برغملاةالصتقوانيلإلصوهيعننأركذأو؛ه17716ماعرفص

ىلإاهتوخإدحأويتدلاوةبحصبتبهذو؛برغملاةالصءادألدعتسييدلاو
الو؛تقولاكلذيفءاسنلاءاكبركذأو؛يدجةبيصمهيفتعقويذلالزنملا

ةأرمانأيهو«كانهءاسنلاىدحإاهبثدحتتتناكةصقنآلاىلإركذألازأ

هيفبالكلااهتشواندققيرطيفتجرخ.اهتكردأدقو نسلايفةريبك
؛اذهانتقوىلإيتليخمبامسترملازيالثيدحلاو؛اهيلعتركو؛اهتحرجف

ةتسوتاونسثالثةيرمقلازهشألابسحبيدجةافوموييرمعناكدقو

يليلخلاخيشلابيرسيعلاخيشلاءاقل(١)

يليلخلاخيشلابيطولفنملاءاقلويرسيعلاخيشلاءاقلو



لذادمأخيشلادنع١يويزلاركفلالاعمنم
عشلا7

هترايزلاحيفشيفطأقاحسإيبأخيشلابيئاقلةميدقلاتايركذلانمو؛رهشأ

ةيلحملابىمستةقطنميفرضحهنأركذأو؛ه1777ماعرابجنزلىلوألا

امظفحأالنكلءًاسردىقلأدقو؛اسنفلااهنوّمسينامعلهأو؛ينيسينفم

هسورديفشيفطأخيشلاهلاقامامامتركذيخيشلانكلو"'"سردلاكلذيفهلاق

حتاوفريسفتيفريسفتلارهاوجيفدروأدقف«رابجنزلةيناثلاهترايزيفاهاقلأيتلا

شيفطأميهاربإقاحسإوبأةمالعلاانخيشرامضملااذهيفىرجنممو":روسلا

مايأرابجنزةريزجباهيقليناكيتل|ةيريسفتلاهسوردغهتعمسدقفهللاهمحر

نيبنآرقلازاجعإباتكيفهنعالوقنمدعبنمهتيأرامه17/8ماعاهلهترايز

هللاةمعنبخيشلاثدحتي''"...فرشينفحدمحمروتكدللقيبطتلاوةيرظنلا

ينالمزناكقاحسإيبأخيشلاسوردرضحأتنكامدنع":لوقيفانههيلع

نولجسيلاحلايروسيمضعبو؛مهقاروأيفخيشلاانيلعيقليامنوبتكي

تنكامنإو؛كلذنمائيشكلمأتنكامانأو؛ةيعمسةطرشأيفسوردلا

رثكأتفلتو؛مهقاروأتعاضبالقنالاثدحاملف؛يتركاذىلعادمتعم

""ةركاذلاهتظفحامقاحسإيبأخيشلادئارفنميدنعيقبو؛مهتطرشأ

هبينربخأامكلذنمف؛هورصاعمهبانثدحيامهظفحبئاجعنمو

رضحدقويدمحيلاردبخيشلاكلذبينربخأو؛همعنعالقنناميلسهدلو

يليلخلاخيشلابيطولفنملاءاقل(١)

/م/؟ريسفتلارهاوج(؟)

نافلخنبملاسخيشلامهنمخيشلاعمسنمبدحاونمرثكأثيدحلااذهّيلإلقن(©)

ينابيشلاناطلسويدشاربلا



نريدتاعضلادنع(لح)اييوبزلاكفانانعي

ظفحيلفنرقةرجشتحتخيشلاسلج:الاق«كلذبمهثدحفخيشلاسلجم

بئاجعلاهذهنمو''كلتهتسلجيفتيبةئمناملهنمظفحف؛ماظنلارهوجنم

«ناتبطخهيفتيقلأ؛يليلخلامامإلاتوملنيبأتسلجمدعرابجنزبوهوهنأ
هللادبعخيشلاهيفىقلأامك؛يثراحلاناميلسنبهللادبعخيشلااهاقلأىلوألا

تناكو؛نيتبطخلااتلكيليلخلاخيشلاظفحف؛ىرخألاةبطخلانودمحنب

نسحلاوبأخيشلاهبينثدحامكلذنمو"ةعاسلاثلثبراقتامهادحإ

يعرشلاءاضقلادهعمبيلخادلامسقلاةبلطيليلخلاخيشلاراز:لاقهتاحش

رثأنعثعبلاةلجميفتأرق:هانعمامباهيفلاقةرضاحمةبلطللىقلأف؛يورب
امكةصقلادرسيذخأو؛سرفلاعمهبرحيفلقرهةصق؛سفنلايفةديقعلا

تعجراملف؛خيشلاهيلإراشأيذلاهسفنددعلايدلناكو؛ةلجملابتدرو

نمصنلاعبتتأتذخأف؛ةرضاحملاكلتللجسملاطيرشلايعمناكوتيبلاىلإ

ملولو؛فطعلافورحريفيالهنأىتح؛ةلجملانمأرقيامنأكهتدجوف؛ةلجملا
نعريسفتلاةرضاحميفهلقنعبتتأتنكامك؛كلذتقّذصامليسفنبهعمسأ

ًافرحديحيهدجأملف؛رانملاريسفتنماضرديشرديسلاو؛هدبعدمحممامإلا
ىلعلديفقومنعيثراحلادمحنبديعسخيشلاتلأسدقو''هالاقامع

هلتركذتنكدقف؛جرحالوثّدحفظفحلاامأ":لاقفخيشلاظفحىدم
رشعةعبسدعبيأه881ةنسيفمث+اهتيأرةيمانمايؤره4ةنسيف

يغلاايؤرلاهبشتايؤرلاهذه:روفلاىلعيللاقف؛ىرخأايؤرهلتركذًاماع

يدمحيلاردبويليلخلاناميلسنيخيشلابفلؤملاءاقل()

يليلخلادمحأنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقل(؟)

ةئاحشنسحلايبأخيشلابفلؤملاءاقل0



نع عيشلادنع[لال) __يرازلافلاطم يقلدا

"!اهبوهينرّكذوانأاهتيسندقل:ديعسخيشلالوقي؛ه١174ماعاهّتيأر

تيأر:لاق؛ديعبدحىلإةثداحلاهذههبشيامبيدمحيلاردبخيشلاينثدحو

انرازاملف٠ايؤرلاتيسنفنوئسلاترمو+خيشلاىلعاهتصصقفايؤرةرم

وهاهظفحدقف؛ال:تلق؟اهركذتأينلأسو؛ايؤرلابينثدحاندلبيفخيشلا

سردأتنكامل:لاق؛يلوعملابلاطنبادايزخيشلاينثدحو""انأاهتيسنو

؛نميلاخيرأتنعثدحتيةعماجلاةبتكمبًاردانًاميدقًاباتكتأرقندرألاب

:اهنمتاقلابرشبقلعتتتايبأةدعهنمتظفحف

يتدحويفيتسيلجيتسينأ"يتعادم

يتلابينذخهللاباهركركيفلوقت

؛لئامسىلإانبهذدقو؛ةيوضغنبنزامةودنتدقعم""؛لتماعفو

فيكتبجعتف؛ةلماكتايبألاخيشلاركذف؛تاقلاعوضوملثيدحلاضرعف

؛هعالطاةرثكالول؛تايبألاكلتظفحيفيكو؛باتكلاىلعخيشلارثع

كلذىلعةلادلافقاوملاو".ءاشيالاموهظفحءاشياملامبر؛هظفحةوقو

:كلذنعحصفتللاجملاةيلاتلافقاومللكرتأينإفءاكذلاوةهابنلاامأ+ةريثك

يثراحلادمحنبديعسخيشلابفلؤملاءاقل(0١

يدمحيلاردبخيشلابفلؤملاءاقل(؟)

ةشيشلايهةعادملا(©)

يلوعملابلاطنبدايزخيشلابفلؤملاءاقل(4)



داعضلدنعيويل.يونزلاركفلااعنعو تا

تاناحتمالامايأدهعملايفيليلخلاخيشلاانرازيلوعملادايزخيشلالوقي

فشكلاخيشلاتيطعأف,تاناحتمالاجئاتنجارخإليبقكلذناكو«ةيئاهنلا

فصتنمناحتماتاجرديوحيفشكلااذهناكو«بالطلاتاجردللصفملا

ةبسنلاوعومجملامث؛يئاهنلاناحتمالاةجردوةكراشملاوريراقتلاولصفلا

يفأطخانه:يللاقةعرسبو؛«فشكلاتاحفصبّلقيخيشلاذخأف,ةيوثملا

امكاهاندجوف«ةبساحلاةلآلابةبسنلاانبسحف؛اذكحيحصلاو؛ةيوثملاةبسنلا

ةجاحبنحنو؛ةعرسلاكلتبأطخلاخيشلافشكفيكتبجعتف.هتحامسلاق

".ةبساحلاةلآلامادختساىلإ

هتارضاحميقليامدنعهللاهظفح خيشلانأةرضاحلاةئطفلاجذامننمو

؛ينالفلاردصملايفاهأرقةديصقوأ«هيلعترمةثداحهئاقلإءانثأرضحتسيو

لوقيف؛ثيدحلانعفقوتنود؛ةلهذمةيباسحةيلمعبخيشلاموقيامناعرس

يأ؛اذكماعةينالفلاةلجملايفتأرقوأ؛ةنساذكذنمنيصلليترايزيف:ًالثم

ماعلاحرطبموقيمث؛ًالوأةنسلاركذتبموقيوهف؛نينسلانماذكواذكذنم

نيئسلارادقمكيطعيف؛ةقئافةعرسبهيفثدحتييذلاماعلانمهيفأرقيذلا

نمهبهللاهمركأامهيفانسملدقو.كلذهتقوىلإةثداحلاكلتنمهيلعترميتلا

تاقوأيَفهْلِب؛ليللانمرخأتمتقويفناكولو؛رارمتسابةهيدبلاروضح

امدنعءزابنباخيشلاىلعءّدرنمناكامةمجفملاهتيوجأنمو؛الثمحابصلا

تيأرأ:هلتلقف:خيشلاةحامسلوقي؛ىبأفةرظانملاىلإيليلخلاخيشلاهاعد

امأمالسإلايفكلداجو؛رخآًأدبمبحاصوأينارصنوأيدوهيكءاجولنأ

يلوعملابلاطنبدايزخيشلابفلؤملاءاقل(١)



يليدعاعيشلادنعل(ل6) ن_ىوبدلاركفلااععانع

.مالسإلاىلإةوعدكلذيفنأل؛معن:لاق؟ينلعلاشاقنلاىلعهقفاوتتنك

.تاهبشلاوعدبلانميلاخلافيظنلامالسإلاىلإةوعدًاضيأاذهيفو:هلتلق

دقل:هلتلقف.رمألاناكامهممهعدبنعنوكفنيالعدبلاباحصأنإ:لاقف

خيشلاٌرصأ؛دروذخأدعبًاريخأو؛هومتفقويذلانآلامكفقومنمكلذنيبت

نكميالرارصإلااذهنإ:هلتلقف؛هيلإهتوعداملضفارلاهفقومىلعًارارصإ

القحلابحاصإف؛ةنيبلاةماقإنعزجعو؛ةجحلانمسالفإهنأالإرّسفينأ
"7.,دقتعييذلاقحلاراهظإىلعؤرجيقحلابحاصلب؛ًانابجالوابيهنوكي

مهدحأىأراذإىتح؛هفراعملكلةقدلاىهتنمبرومألاظحليهنأكلذنمو

فقاوملاعيمجو؛هتايحخيرأتهلدرسيلةشاشبوفطلبهاتأ؛دحلازواج

ةظحالمنمهيلإلصوتامةحصىلإةياهنلايفهبلصيلاهبرميتلاةرفاضتملا

ىلإبوثيو؛باوصلاةداجىلإدوعيو؛ءاهدعبهراسمححصينأهنمبلطي

نأناكنمانثاكدحأعيطتسيالاذلو.بياعملاكلتنمصلختيو؛دشرلا

لكو؛هنابسحيفنكيملامىقليسهنأل؛هامحلوحموحيوأ؛هرانبيلطصي
؛غيلبلاهسردهّنقل مالسإلاةحلصمبقلعتياميف هتشوانمهسفنهلتلؤسنم

ةرمتاذتنكينأركذأةمداقلالايجألالجألو؛انهءامسألاركذلةجاحالو

ركذىلإثيدحلادرطتساو؛ةيهقفةلأسمىلإثيدحلاانّرجف؛خيشلاعمثدحتأ

خيشلاهيلإبهذييذلايأرلاتباعدقو؛عوضوملاكلذيفتبتكةيصخش

ملسألاوهخيشلايأرناكو؛نوكينأيغبنيالبولسأبهللاهظفح يليلخلا

ينامعلانويزفلتلااهثب؛سوباقناطلسلاةعماجبةرضاحم؛زابنباخيشلاىونفىلعدرلا(١)

.ةلوادتمةروهشمةرشتنمةرضاحميهو؛



يلفاداعلادنعو(82]اييوبؤلاركفلاإاعمنم,

؛ةيمالسإلابهاذملانمريثكيف؛ءاملعلانمريثكيأروهو؛ايندلاونيدلايف

؛نالفهيقليذلاهسفنريصملاىقلتسهتنتملنئل؛هيلإتلسرأف:خيشلالاق

هللدمحلاوىهتناف

ةيملعلاهتاكحم

اًناعخيشلانمارّيصدقملعلابلطىلعصرحلاوداهتجالانأكشال

يفكلذرهاوظىدبتتو«رابغهلقشيالاًعلضتم«ملعلايفاًخسار؛اًريبك

:اهنمضعبىلإريشأيتلاثيدحلاوميدقلايففقاوملانمريثكلا

ةرايزلانثجليلقب1477لبقاميفيثراحلادمحنبديعسخيشلالوقي

روزييليلخلادمحأخيشلاءاجكلتانترايزلالخيف؛طقسميفيدلاو

ناكو؛هملعراحبنمانيلعضيفيوثدحتيخيشلاأدبسلجملايفو؛يدلاو

ملعلافوشلاعت؛ملاسلاعت:ملاسليدلاولاقف؛دمحنبملاسيخأكانه

''!"؟ملعلافيكرظنيلًاملاسوعدي؛خيشلابيهابملاةئيهىلع..

قيقحتبُتْفْلُك":لاق؛هتاحشنسحلاوبأخيشلاهبينربخأامكلذنمو

عماجلاةبتكميفخيشلاناكو"ةماقتسالا"يمدكلاديعسيبأخيشلاباتك

ينمرتفدلاخيشلاذخأف؛«فلؤملاةايحنعةمدقمهنمتبلطف؛ةءارقلابالوغشم

هللدمحلا:تلقنيتحفصىهنأملف..هتركاذنمبتكيأدبو0ملقلالوانتو

يثراحلادمحنبديعسخيشلابفلؤملاءاقل(١)



يلىخلادقعيشلادنغل(ح)لريوززلاركفلاظطعان#

مث؛ةحفصةرشععبرأيلبتكف..ثالثامههللدمحلامث,ناتحفصيفكت

"'.اذكوأدغدعبوأ؛دغيفلاعتةدوعلابينرمأيملو؛هلمعىلإداع

:لاقهبينثدحاماًضيأهتايورمنمو

:نع(رصم)ءاملعنمةلثسأثالثيلإتدرو

.(ج)ةئفلارامثتسالاتاداهش-

"بيلصلاعملالبلاىيحي"ةملكمكح-

.ةسايسلايفنيدالونيدلايفةسايسال-عيمجللنطولاوهللنيدلا-

؛مئالةمولهللايففاخيالصلخمملاعنعنوثحبيرصمءاملعنأل

ثالثةدملةيعمسةطرشأيفاهيلعباجأو؛ةلزعنمةفرغيفخيشلاعمتسلجف

.ةلصاوتمتاعاس

ىلإعجرنتايلاكشإلادنعوءدهعملاةبلطلريسفتلاسّردأتنك:لاقو

:ىلاعتهلوقانذخأاًملف؛ليصفتلابوةركاذلانمبيجيهنأتظحالف؛هتحامس

:ةبلطلادحألاقف؛خسنلاركنييناسارخلاملسمابأانيأر(...ةيآنمخسننام)

خيشللةحفاصملادعب؛برغملاةالصدعبف؛حيحصلايأرلانعخيشلالأسن

يليلخلاخيشلاانلأسو؛ذئمويبلاطوهويدشاربلانارهزخيشلاانعمناك

مهيلعدردقل:ةرشابمخيشلادرف؛خسنلانوركنيءاملعلاضعبنإ:نيلئاق

تفءاذكةحفصءاذكءزجلاةيمالسإلابهاذملاىلعهقفلاهباتكيفةرهزوبأ

(هداصحمويهقحاوتآو):ىلاعتهللالوقحرشأتنكةرمو.هظفحةدشنم

نيثحابلاضعبنأنيحيف؛ةتسلافانصألايفهنأنوريبهذملاءاملعمظعمف

ءاملعنإ:خيشلالاقف؛خيشلاانلأسف«ريقفلاحلاصلٌصنلافرصينأنوري

ةتاحشنسحلايبأخيشلابفلؤملاءاقل(١)



يلقطادهعلادنعو(م)لىوبزلاركفلا!اععان»ب

رمتساو؛اذكمهضعبو؛اذكمهضعبلاقف؛عوضوملااذهيفاوملكتبهنذلملا

"'!.ًالاجترالاؤسلااذهىلعبيجيةعاسلافصنىلعديزيامب

"ريسفتلارهاوج"هباتكيفهتحامسلهنأرقامكلفلااذهيفروديامو

؛نيصرملعنميوحتامعًالضف"عانقلاطقسو'هباتكو"غمادلاقحلا"هباتكو

تاءاحيإنمناباتكلاولخيال؛ةيملعلاهتناكمسكعتتاجاجتحاوتاشقانمو

اهلتحييتلاةقماسلاةيملعلاةناكملاىلعحوضوبلدترطاخلاوفعتءاج

نمانههدروأامبىدحتأو":”عانقلاطقسو"هباتكيفهلوقكلذنمف؛هتحامس

نإةلمجةلمجمالكلااذهاوضقنينأةيوشحلاغمادلاقحلايفهتلقيذلاصنلا

يدحتلااذهْتَلَقَندقو""لطابهتلقيذلانأو؛قحىلعمهنأبنيقداصاوناك

نمو؛اًنكاسدحأكرحيملو؛هيلعملاعلاملّطاو.ةينامٌعلامالعإلالئاسو

امخيشلادروأامدعبريسفتلارهاوجيفءاجاماًقباساهيلإترشأيتلاصوصنلا

ةصالخهذه":لاقمثاهيفلاطأونيرسفملالاوقأنمتوراموتوراهيفليق

هجتييذلاو؛اهنأشيفةيآلاهيلإتراشأاموتوراموتوراهةصقيفليقام

نمريثكلاريسفتيفذخأيو"'"..ليقاملكفالخاهنأشبواهبدارملانميل

عتشقيو ؛ءاهضماوغيّلجيفروصعلاربعماهفألاىلعةمكارتلاتالكشملا
امو؛ىلاعتهللاباتكلاًرسفمهنوكهتناكمىلعةلالدلانمانبسحو؛اهتامكارت

نكمتلانمىوتسملااذهسيلو؛ةريثكلاطورشلانمرسمايفءاملعلاهطرتشا
ةغللامولعيفعبشتلادحىلإعلضتمخيشلاف؛ةعيرشلامولعبًاصاخيملعلا

نسحلايبأخيشلابفلؤملاءاقل(١)

7١ص٠يليلخلاخيشلا؛عانقلاطقسو(؟)

١01/1ريسفتلارهاوج()



يلليخادلعيشلادنعل(م9)بىوزلافلاطهنعيف

:لاقيلوعملادايزخيشلاينربخأ؛نايبلاوةغالبلاو؛ةّماعلاةفاقثلاو؛بدألاو

تنكام:يللاق؛وحنلايفصصختموهو؛ةيهندومحمحلاصيلىكح

تاطقسنعثحبأتنكدقف؛ىوتسملااذهبنامُعيفاًبيطخدجأسينأدقتعأ

خيشلاىدلةطقسطاقتلاىلعاًصيرحتنكو«نيرضاحملاوءابطخلاىدلةيوحن

روضحىلعصرحأتنككلذلو؛اليبسكلذىلإتدجوامف؛يليلخلا

ةيقبدنعةميلسةغلدجأالينأل؛ةديعبةفاسمنماهيلإيتآو«ريسفتلاسورد

ايلعلاةنجللارمتؤمدقعدقو؛تيوكلايفم1441ماعيفتنكو.نيثدحتملا

ةسلجكانهتناك؛تيوكلاةلوديفةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتلامكتسال

؛ءاملعلانمريبكددعبتعمتجاو؛رمتؤملالامعأنمضنميمالسإلاداصتقالل

سيلو'''هقلخوهملعبنوديشيو؛خيشلاةحامسنعينلأسيلكلافتبجعتو

كلذ:هلتلق؛ةيملاعةيملعةيصخشهلتنوكتدقخيشلاف؛بجعكلذيف

نمناحطلاىلعهدريفخيشلاهيلإراشأاميفكيو؛ىصحينأنمرثكأ

اباتكتناكلاهرشنولو؛ءانثلابةثيلم؛هيلإتلصويتلاةريثكلالئاسرلا

؛القتسم

يفانك:لاقيبدألاخيشلاعالّطانعةرميلوعملادايزخيشلاينربخأو

وهرطقةلودنمفويضلادحأانعمناكو«راطفإللخيشلااناعدفناضمر

هركذرعشتيبركذو؛يريبعجلاتاحرفخيشلاانعمناكوءدومحملاخيشلا

:وهو؛يرطقلادومحملاخيشلا

نامجرتىلإيعمستجوحأدقاهتلبونينامثلانإ

يلوعملادايزخيشلابفلؤملاءاقل(١)



مدساسيجزي_يورلاكفااصولو

نم؛ملحمنبفوعلاذه؛ال:لاق؟ديبللتيبلااذهأ:خيشلاتلأسف

الوةدراشاهيفكرتامف+فوعةايحىلعيتأمث0يسابعلارصعلاءارعش

ىلإتدعمث.رعاشلاةايحيفرداونبءاجو؛ةلماكةديصقلاأرقمث؛ةدراو

؛فوعةمجرتنعتثحبو؛«توقايلءابدألامجعمباتكيدنعناكو«تيبلا

ناكامنأكو«هنعبتكاماًئيشرداغخيشلاتدجوامف٠هتمجرتأرقأتذخأو

"'.ةليللاكلتتشهدف؛توقايباتكنمأرقيخيشلا

ضعبعمسيوأريسفتلارهاوج"ىلععّلطينأناسنإلابسحو
.وهخماشمَلَعيأاَنيقيملعيل6اًضيأبدألاوةيوغللاءاطخألانعهتارضاحم

؛كبسلاةوقوبولسألاةناصرنمتافطتقمىلععيرسلاجيرعتلادوأو

جئاشولانماهطبريويخاتلانماهّذشيممثءظافلألاءاقتنانسحر

هرهاوجٍِقلوقياهمامزبهمكحتو؛ةغللاةيصاننمهنكمتبيحويامم؛ةيغالبلا

نأمهعنميذلاامو":هلثمنمةروسباونأينأببرعلانآرقلايدحتنع

امنأكاوناكنيذلانايبلاةمئأو«رابغمهلقشيالنيذلاةغالبلاناسرفاودشحي

ىلعمهدوهجاورفاضيل؛«هحورنممهحاورأتصلختساو؛هتدامنماوقلُخ

""نآرقلالثمنمةروسقيفلت

؛هيناعمراونأبهينابممطالتىلإرظننمف":ينآرقلازاجعإلانعلاقمث
"!...ثبليالمثهظافلألةقاسنمهيناعمّنأهسفنةرارقيفعقو

يلوعملادايزخيشلابفلؤملاءاقل(١)

01/1ريسفتلارهاوج(؟)

7/1قباسلا(©)



يطارضاا(مف)بيرقلاكفللعم

؛عمجلاةملكلدبدشحلاةملكراتخافيكلوألاصنلايفهيلإرظناف

ةراعتسالاليبسىلعليخلابةغالبلاهّبشمثءاوعمجيلقيملواودشحيلاقف

ىنكمث؛اهتيصاننمنينكمتملا؛اهيفنيفرصتملاناسرفلاببرعلاهبشو؛ةينكملا

يهو؛مهتدارإبسحاهعيوطتيفمهتراهمنع"رابغمهلقشيال":هلوقب

مهبقاحللادحأعيطتسيالو؛اهءاروعقنلابحسةفلخم؛حيرلاكمهبريظت

ليغلايهوهبهبشملانيببسانتلانمكلذيفامىلإةفاضإ؛مهرابغقشو

«قابسلاناديمةحاسيفناسرفلاوهوهبشملاو؛اهنايرجةعرسعمرابغللةريثملا

نيح؛عئارهيبشتبكلذفدرأمث؛مهريغمهبمتأيونودَصَقُيةمئأمهلعجمث
ةفص-يونعموهو-نايبلابسكاف؛نايبلاةدامنماوقلخمهنأكمههبش

اهنمتصلختساحورلاهذهو؛اًحورهللعجف؛ةايحلاهيلعغبسأو«سوسحملا

ةملكاهلراتخااذل؛هللارارسأنمرسحورلاو؛ءاغلبلابرعلاءالؤهحاورأ

نمةملكلاهذهيفامل؛كلذوحنوأتعطتقاوأتقتشالقيملو؛صالختسالا

جرختسااميهةصالخلاف؛ءانعلادعبصالخلاوصالخإلاوصولخلابءاجيإ

هذهيفامب؛اوهجويللقيملو(اورفاضيل)كلذلك؛ةيلاوتمةدعتايلمعدعب

مهدوهجىلعمكحمث؛زوفلازارحإوحاجنلاىلعصرحونواعتنمةملكلا
؛بسحوقيفلتهنإ؛كلذاودعينلو(قيفلت)هنإ؟فئازلمعاهنأبكلت

نأنكميامىلعبئاصلامكحلاو؛ةينيدلايناعملابرشتبيحوتةملكلاهذهو

انيدلو"يناعملاراونأبينابملامطالت":هلوقيفاذهلثمو؛دوهجنمنوكي
حورلراتخيف«حورلاودسجلا؛ىنعملاوىنبملا؛صنلكنالكشيناتملك

ىلإلاضلايدهتوكلاسلادشرتو؛ىنبملاءيضتاهنإ«راونألاةملك«صنلا

ديعبنمةئيضماهنإ؛رونلابةيرشتمءاهلخاديفةءاضميهف«طارصلاءاوس

ةجئاهجاومأيهأ+مطالتلاةملكلرايتخالاةعورىلإرظنامث؛نيكلاسلل



يبثدجأخيشلادعا(مح)هكربّزلاركفلاءاعمنم*

نأكنكميو؛ىرخأجاومأاهفدرتمث؛ةيوقلاةكرحللةعفادةيلخادةوقاهثعبت

وأاهتاذراونألامطالت؛بيهرثدحنممطالتلالاحلصحيامروصتت

نآرقلاجاومأمطالتتاذكهو؟ثدحلانوكيساذام٠«ةيناروننابممطالت

ةلاطإلاديرأالوءاهيلعنموضرألاهللاثريىتحعاطقنانودةينارونلا

راونأبةنوجعملايلآللاهذهيفةعدوملاتاءاحيإلاهذهاذشنعفشكلاب

رردلادوقعنمًاضعبدروأنأيبسحو؛اهقايستابنجيفيلجتملاصالخإلا

:هرهاوجةمدقميفلوقي«ريسفتلارهاوجايانثيفةئوثبملا

ردقلااهعزتناامنأكلمعلااذهبمايقلليلتحيتأيتلاصرفلاتناكو-١

نماًسالتخادجلااهسلتخاو٠«يلإاهادهأف؛رهدلاةضبقنماًعازتنا

"'هللًرخآوًالوأدمحلاوءاهايإينحنمف؛نمزلاةباقرنيب
؛ةايحلاراوطأنمروطيأيفلاحلايقفتمريغنوفلتخمسانلانألكلذ"

طاسبىلعبلقتيو؛ةحارلالالضًايفتيهرغصيفوهومهدحأدجتف

هلترشكو؛اهسوببايندلاهتحفلدشرلاروطغلباذإىتح؛ميعنلا

الهريغدجتامنيب«اهرافظأبثداوحلاهترفوءاهباينألصعنعمايألا

مهتءاربيفلافطألانمهريغعمكرتشانإو؛ةحارلاهتلوفطيفقوذي
1(ةيرطفلا

بترتياملءاهبيطةحفنبو؛اهيلحةّلربو؛اهتوصةربنبةنتفلاظقيتستدقو

؛اهعجضماهيلعضقتوسفنلاقرؤت؛ةيسفنرطاوخنمكلذىلع
«ىرخأوةظحلنيبسفنلادوارتلايخلانماًعاونأرومألاهذهريثتدقو

157/1ريسفتلارهاوج(؟)



يليلخلادمحأخيشلادنع[مال)ايزلركفلااعنع

تناكلهواهنازتادقفتف؛ةقيحسلالايخلاةيدوأيفميهتاهكرتتىتح

"!؟بابسألاهذهلثمبالإقاشعلايسآم

قلخلاو؛عيفرلايبدألابولسألابةديؤملاةيملعلاةناكملاهذهببسيو

سوفنىلعةرشابمذوحتسيهدجت؛صالخإلابىّكزملا؛يماسلايمالسإلا
جرخاملف«ناتسكابيفةرضاحمىقلأخيشلانأبحلفأهنباينربخأدقف؛نيقلتملا

ةبلطماحدزانملحتلاةيلخكهتفرغتحبصأو.هيلإنوعفادتيسانلاذخأ

نادوسلاىلإخيشلابهذامل:لاقيودعلاسيمخخيشلاانثدحو'"ملعلا

كانهءاملعلاهنمبلط؛سانللهلضفوهملعىّلجتو«تارمتولادحأيفاًكراشم

يفعماوجلاربكأنموهو؛موطرخلابةعماجلادجسميفةعمجلامهبيلصينأ
ةباتكتقوةرمعلاءادأيفهبحصيذلانمحرلادبعهنباينربخأو"'"نادوسلا

نحصلانمداجسلااووطدقيكملامرحلايفلامعلاناك:لاق؛ثحبلااذه

نعمهانلأسخيشلاءاجاملف؛ضرألاليسغتباوماقو؛ةفرشملاةبعكلابطيحلا

ةيحانلاكلتشرفبطباضلارمأف؛ماقملافلخهتحامسلةداجسشرفةيناكمإ

'".هتبحصيفنموخيشللاماركإاهلك
دقف؛ءاهريغوةيهقفلاتارمتؤملاو؛ةيفاقثلاتايقتملايفهتحامسنوكياذكه

نيببيرقتلا”رمتؤميفخيشلافقومنعاًضيأيودعلاسيمخخيشلاينربخأ

:لاقف"ةيمالسإلابهاذملا

6/1١١٠ريسفتلارهاوج(١)

يليلخلاحلفأخيشلابفلؤملاءاقل(؟)

يودعلاسيمخخيشلابفلؤملاءاقل()»

يليلخلادمحأنبنمحرلادبعبفلؤملاءاقل(4)



نيرهندقعيئلادنع١يوبؤلاركفلالاعمنم

مامإلاةيعمجةياعربايروسيفدقعنايذلا"بهاذملانيببيرقتلا"رمتؤميف"
رمتؤملاتاسلجىدحإيفو«يئوخلامامإلانبديجملادبعةسائربو+يئوخلا

ىلعملكتوةنسلالهأنمصخشماقف؛خيشلاةحامسلةسلجلاةسائرتناك

ةعيشلاءاملعنمدرلاناكلباقملايفو؛اياضقلانمريثكيفاًديدشاًمالكةعيشلا

؛هيلعدودرملالجرلامالكنمرادقملاوةوقلايفرثكأ.امر.درهيلعنيرضاحلا

انيلع:لاقو«عازنلامسحلجألخيشلالخدتف«نيفرطلانيبةمزألاتدتشاو

اًمالكمّلكتو؛عيفرلايمالسإلابدألابتيبلالآعموةباحصلاعمبدأتتنأ

ءاملعلالعج؛اًرثؤمباطخلاناكو؛لمشلاهبملو«لصاحلاقتفلاهبقتر

؛ةملكلاعامتجاعمعازنلامسحىلعهتردقوهتراهمىلعنونثيو؛هبنوبجعي

نمثلاثفرطهنأعم؛اهفصدّحويوةمألاثعشملينركفنمهبزيمتيامو
يهكلت'''رمتولاةياهنىتحءانثلاكلذنوددرياوذخأو؛بهذملاثيح

هريغوحلفأهبينربخأامكلفلااذهيفروديو؛حالصإلاوغيلبتلايفةمكحلا

داحتالايفتدقعنايتلانيملسملاتارمتؤمدحأيفةرمخيشلاكراش:لاق

ىدحإنمنيكراشملادحأماقرمتولاتاسلجىدحإيفو؛اقباسيتيفوسلا

امو؛نيملسمللعيدبتلاوليلضتلابةئيلمتناكيتلاهتملكءاقلإبةيبرعلالودلا

ىلعنيمئاقلااصوصخوميمجلاءايتساىلإىدأامم؛تايكرشلانممهيفاشف
ىلعتابثلايفمهرزأشومهبفطللامهناوخإنمنورظتنياوناكنيذلارمتؤملا

اوسحأف.دالبلاكلتيفةيتاعلانتفلاورفكلاجاومأمامأمالسإلائئدايم

؛ةملكلاءاقلإيفخيشلاةحامسرودءاجاملف؛تايونعملاطوبهو؛طابحإلاب



اليادهعشادنعا(مح)نب.وزالقانم

يتلاةقماسلامهداجمأىلعمهبفوطو«كانهنيملسملارزأنمدشوماق

نمريثكلامهلددعو؛دجامألامهفالسأخيرأتبمهركذو؛مهؤاملعاهداش

اومهاسيتلاةئيضملافقاوملاضعببهونو؛نيزرابلاعاقبلاكلتءاملعءامسأ

؛مهنيباميفرزأتلاىلإمهاعدو؛ةخماشلامالسإلاةراضححرصءانبيفاهب

رفكلادالبنممهيلعبهتيتلاريصاعألامامأةنيكمةيوقمهتهبجنوكتل
ةعيرشلابملعلاىلعمهثحو+(مهروذجعالتقاو؛مبلاصئتسالجأل

؛مهتايحتالاجمىتشيفهلوسروهللارمأفلاخياملكثاثتجااوعيطتسيل

ال؛خيشلااهيأتنأهلل.ريبكتلابةعاقلاتجضكلتهتملكنمىهتنااملف

ةعسنممأ؟ةعستملاقوتفلااهبتقتريتلاكتمكحنمأ؟بجعنمميردن

.!؟كيعوقافآةباحروكعالطاوكملع

باجعإلاهكلمتي"ريسفتلارهاوج"هباتكىلععّلطملانإفىرخأةيحاننمو
اوعلطانممنيريثكلادجتاذلو؛هريسفتةقدوهملعوهتيجهنموخيشلاركفب

نامُعجراخيفتاعماجلاةذتاسأاًصوصخهنمةخسنءانتقاىلعاوصرح؛هيلع

.اهلخادو

:هثالخأ

ضعببمهصخيل؛هدابعنمءاشينميفطصيىلاعتهللانأهيفكشاالامم

نمصخيمث؛ةماركلاهذهبهللامهصتخانيذلاكئثلوأنمءاملعلاو؛هماركإ

نونوكيف؛هللاهجولكلذيفصالخإلاوهملعبلمعلابءاشينمءاملعلاءالؤه

ردقىلعايازملاهذهيفمهنيباًثوافتدجتنأبجعالونيدتهمةادهكلذب



عيشلادع[ي)يلورىونزلامكفلااععنعب قطادا

هتمجرتو؛ملعلارحبنمفارتغالايفمهمئازعومهممه
ةكرحنممهتايكولسعيمجلّوحتتىتح؛اهلكمهتايحبناوجيفيحاًعقاو

نملكهسملياماذهو؛شيعملامهعقاويفةايحلابضبنينآرقىلإنوكسو

الاًيلجوديبيذلاو؛لاصتالالاكشأنملكشيأيفيليلخلاخيشلابلصتا

؛تامسلانمريثكلايفقبسلابصقزرحأخيشلاةحامسنأهيلعرابغ

ةالصلاهيلعيبنلابءادتقالانسحيفةمقلاو؛ةلماعملاوقلخلايفةورذلاو

نوكتل؛هورصاعمهيكحياملالخنماهضعبىلإانهةراشإلانكميو؛مالسلاو

.ءادتهالادارأنملاًجارسو«ءادتقالادارأنملاًساربن

:ةانالوملحا

مهنمالإاهلمتحيداكياليتلاةبعصلافقاوملانمريثكلخيشلاضرعتي
ةّلادلافقاوملاهذهنمف.هكلفيفرودينموسيقنبفنحألاك؛هتلكاشىلع

هللادبعهنباةافوموي-هللاهظفح--هفقومنمناكامهتانأوهحفصوهملحىلع

ةبكرمقئاساهدوقييتلاةرايسلاتالجعهتسهدثيح؛اريغصًالفطناكو

كسانمءادألةمركملاةكميفكاذمويخيشلاناكو؛يلاجنبلجروهو؛خيشلا

؛قئاسلازاجتحابةطرشلاتماقفم1417ماعكرابملاناضمررهشيفةرمعلا

يفهنإهلليقف؛قئاسلانعلأسمث؛لقوحوعجرتساربخلاخيشلاغلبأامو
.هنعافعواًروفهوجرخأ:لاقف؛زجحلا

خيشلاناك«ناضمرمايأىدحإيف:لاق«يدلاوخلادلاخخيشلاينربخأو

؛برعلاريغنمنالجرهءاجذإ؛هللاباتكولتيعماجلانمةيلامشلاةيوازلايف



يلليخادهعيشلادنعمغ(3)___. ويوبؤلاعقلاطاعنعي

اعطقدقو؛ةظحللاكلتيفامهتجاحامهليضقينأهنمابلطو؛قاروأامهيديأب

ابتكتنأامكيلعو؛نآلالوغشمانأ:فطلوبدأبامهللاقف؛هتوالتهيلع

أكو؛ةصتخملاةهجلاىلإاههجوأنأكلذدعبّيلعو«ةلاسريفامكتجاح

دقل:خيشلالاقف؛ديدجنمةيضقلاناحرشياذخأو؛امهبجعيملمالكلا

موقأسوةلاسرلاابتكاف؛نآرقلاةوالتبلوغشمنآلاينكلو..ةيضقلاتمهف

نوسنتوربلابسانلانورمأتأ":امهدحألاقف؛نيصتخملاىلإاههيجوتبيرودب

امههجووخيشلاماقو..اذهمهفأ..معن:لاقوامهنمخيشلالمتحاف"...مكسفنأ

نممهنممفقوملااذهلثمردصيدقو'''.ةلاسرلاامبلبتكيرخآصخشىلإ
ةوخإلادحأةرمءاجدمحأنبليلخخيشلالوقي؛ةوعدلاوةماقتسالالاجر

يرودبانأويدنعةلاسرلاكرتا:خيشلاهللاقف؛انوعاهيفبلطيةلاسرب

اذهبةلودلايفنيلوؤسملاةبطاخملبسانملابولسألابو؛«بسانملاتقولاريختأ

خيشلاو؛كيلعطغضننأدبال؛كعمبهذأس«ال:خألالاقف؛بلطلا

"'.دوهعملاهملحمزتلم

الو؛حفصيومهنعملحيهنكلو؛صاخشألاضعبهيلعىدتعاةرممكو

ةرميسفنبتدهاشدقو؛مهبشطبلاو؛مهيلعهتردقعم"'؛ءيشبمهبقاعي

لصوامدنعمايألاىدحإيفرجفلاةالصةماقإليبقف؛فقاوملاهذهنمائيش

هبنأودبيكانهنيسلاجلانميمجعألجرضيهنةنسلاةالصدارأوخيشلا

عوناهنأيسفنيفتننظو؛ةدمهنضتحييقبو+خيشلانضتحاوًايلقعًالخ

يدلاوخلادلاخخيشلابفلؤملاءاقل(١

يليلخلادمحأنبليلخخيشلابفلؤملاءاقل0و

فسوينبروشاعخيشلابفلؤملاءاقل(©)



يديتتعقلادنع[36)ينريوبزلاوكفلا!اعهنعي

ءاملعللءالولاوةبحملانعريبعتلانمًايرضو؛ءالؤهدنعةينيدلاةفطاعلانم

مامإضهنكانه؛هكرتامف؛يلصأينكرتا:خيشلاهللاقمث«نيحلاصلاو

مامإنضتحيوخيشلاكرتيلجرلاباذإف؛خيشلانعلجرلادعبيذخأودجسملا
يقورحملابراحخيشلاضهنف؛مامإلاخرصىتحهيلعطغضيو؛دجسملا

دقف؛بحرردصبهاقلتهنكلو؛ًابراحخيشلانضتحيلجرلاباذإف؛هنعهدعييل

قّرفناييبحامهناكوًاراحًاقانعنالجرلاقنتعاو؛مسجلايفةطسبهللاهقزر

نعيمجعألالجرلاامدقتعفتراو؛يقالتالنأاًنظىتحامهنيبرهدلا

سانلاضهنو؛دجسملليفلخلارادجلاىلإبراحخيشلاهببهذو؛«ضرألا

.هنثاربنيبنملجرلااوذقنيل
ىلعالهبيفخيشلادنعةّرمتاذاّنك:لاقروشاعخيشلاتايورمنمو

ىتحخيشلارظتننءدعبهلوحّفتلنملوانمامأماعطلادعأدقو؛ءادغلاةدئام

مث؛خيشلايديسبخيشلايداني؛قلمتملجرلئاسمىلعهتباجإنميهتني

ام؛بيجيخيشلاوءاذكواذكناكاذإطئاغلاولوبلايفمكلوقام:لأسي

؛دابكألاعّطقتيتلاةلئسألانماهريغو؛اذكيفتطقساذإةرذعلايفمكلوق

ىلإىرخأةرمداعءادغلادعبو؛دماصرباصخيشلاو؛هتلثسأنمغرفىتح

رهظيهنكلوةفيعضلاسوفنلاباحصأنمهنإ:يلليقف؛هنعتلأسف؛هتلئسأ

"!.هلامتحاوهربصوخيشلاملحنماًبجعف؛قلمتللرهظملااذهب

ةحامس:ةرمتاذخيشللتلق:لاقيعباسلارصانخيشلاتايورمنمو

؛خيشلامّسبتف«سانللهيفجرختالةباتكللاًّنقوصّصختنألواح؛«خيشلا



دنعاآ(27)__ يوبزلاركفلالامنعب يلقطادهعيشلا

يفةلأسملايفثحبأتنكو؛ةلكشمةيضقبةاضقلادحأةرميناتأ:لاقو

؛ينعلأسفءدالوألادحأدجوو؛سلجملالخدوسانلادحأءاجف+يتبتكم

:لاقف؛هديرأانألاقف«ليلقدعبيتأيسولوغشميدلاو:دلولاهللاقف

كنعاوعنميالنأبكباجحربخأ:لجرلايللاقف؛تئجف«ليلقدعبيتأيس

ةرمانكدقف؛لامتحاوربصاذهسفنىريالخيشلاىقبيكلذعمو"'سانلا

خيشلاربصنمًافرطخيشلاانلدرسو؛يوربسوباقناطلسلاعماجيفًاسولج

خيشلاربصلثمنوجاتحممويلاسانلا:لاقمث؛يربعلاديعسنبميهاربإ

.؟ربصلاكلذلثمهيفمويلانَمنكلو؛«هلامتحاوميهاربإ

ضعبخيشلاسلجمرضحنمبناك:لاقيليلخلاناميلسخيشلايلىورو

ةنسحريسولضفوةماقتساىلعمهدلاوناكنممرضاحلارصعلايفةناكملالهأ

يفثدحتيخيشلاذخأف«ةريسلاسفنىلعنورضاحلاهؤانبأنكيملو؛ةدومحم

دلاولةنسحلاةريسلاىلعخيشلاجّرعمث؛مهلئاضفنيبيونيحلاصلاوةمئألاريس

اوناكلاجرلاكئلوأ:لاقفيماعلجرنيرضاحلانيبناكو«نيرضاحلاكئلوأ

لاقف؛ءيشبنوعفنيالنيذلاجرختنأكنامزيفو؛يليلخلامامإلانمزيف

بضغيملف؛يماعهنأخيشلامهفتدقل.اريخهللاكازجو؛تنسحأ:خيشلا

يفاًسردينتملعدقل:هللاقوهيلإنسحألب؛ةّبسمهتملكربتعاالو؛هيلع

ءذاتسألابهيدانيوهرّدقيلجرلاكلذيقلاملكخيشلاناكو٠«هاسنأنلةايحلا

."”سلجملاجراخىلإهتقفارمبخيشلاموقي؛هروزيامدنعو

يعباسلارصانخيشلابفلؤملاءاقل()

نأينعيهلعلو؛لجرلاناخدقريبعتلانأيلودبيو؛يليلخلاناميلسخيشلابفلؤملاءاقل(؟)

.هللاهمحر يليلخلامامإلاهبفعسأامبخيشلااهيأكفعسيملردقلا



دعاعضلدنعو(6و)ايىوبؤلاركفلاءاعاد»اي يطا

لأسف؛خيشلاسلجميفةرمانكذإءاذبلةهباشملافقاوملانمهتدهشاممو

يفناكو؟هنيديضقيمأجحيأ«جحلاديريوكنبللنويدهيلعلجرنعلئاس
يضقي؛خيشلالدببيجأانأ:لاقف؛ماوعلانمنسلايفريبكلجرسلجملا

.خيشلاةحامسملكتامف؛جحلاىلإبهذيدعبنممثهنيد

رمأمث؛خيشلاهببجعأاًئيدحردصباتكنعانثدحيخيشلاناكةرمو

لاقف؛ةعرسبهيفأرقيخيشلاذخأف؛هرضحأف؛باتكلاراضحإبهدالوأدحأ

يوش..كاذكشيل...د.د.د.د...مهفأالانأخيشلااهيأ:نيسلاجلانملجر

.هللاءاشنإ:خيشلالاقف..يوش

هلّلضيذلازابنباخيشلاعمهفقويذلافقوملاكلذنممظعأالو

هملحنعجرخيملهتحامسو..؛هتفايضيفيليلخلاخيشلاناكدقو«هعّذدبو

.هتبيهوقحلاةوقاهدنستةناصروتابثبهيلعدريناكلب؛دوهعملا

تكوتنااماذإف؛هدحوىلاعتهللهبضغامنإوًابلاغهسفنلبضغيالخيشلاو
الوًامولهللايفىشنيالًابضغمهتيأر؛هماكحأىلعدحأىدعتوأ؛هللامراحم

عمقوأ؛لهاجللقحلانييبتنم؛هبجاويدؤيىتحهرارقرقيالو«اًنلع

.ًاقحالهنايبيتأيسامك«غئازلارابكتسا

:هللبضغلا

ةثامدو؛ةلماعملانسح؛هللاهظفحخيشلانعرهتشملافورعملانم

؛يمالسإلاقلخلانمةعيفرلاةلسلسلاكلترخآىلإعضاوتلاوملحلاو«قلخلا
وأًالهج؛همامأهللاتامرحيدعتنمنوزرتحيالسانلاضعبكلذلعجامبرو
امو؛هسلجميفسنألانمهنوشيعيامكلذيفمهعقوأامبرو؛اهيلعاورجةداع



ىليلخلادهأخينلادنع1ايوبلاركفلاإاعمنم

اًدحأيراديال.خيشلانكل؛هعمثيدحلافارطأةبذاجميفةيحيرألانممهللظي

ىلعىدعتاماذإ؛هتلزنمتلعامهمًادحألماجيالو؛هبتارمتناكامهم

؛هتوصاهضعبيفولعيو؛ههجوهعمرمياًبضغبضغيلب«ىلاعتهللاتامرح

الاهنيحو؛هبضغيفاًببسناكنمبكيهانءاقرفهلوحنمصئارفدعترتو
:رعاشلالوقيامكو؛هامحنمدحأبرتقي

ادبزمناكاذإهرذحاوٌّردلاىلعانكاسناكاذإهيفصغرحبلاوه

:رخآلالوقلمجأامو

ابضغأنأمكيلعفاخأينإمكءاهفساومكحأةفينحينبأ

خيشلاينربخأدقف؛رغصلاةلحرمبأدبأو؛ةريثككلذىلعةلثمألاو

هرمعنمةرشاعلايفخيشلاناكامدنع:لاق؛يليلخلافيسنبناميلس

شيرعتحتسلجنءايإوانأتنك؛ىوقتلايناعمهيفتخّسرتدقو؛ابيرقت
روغربسيفةبغرينباتنتمث؛ثيدحلافارطأبذاجتن؛رابجنزبتيبلاجراخ

؛خيشلاباضغإىوسءيشلال؛ابلوقأنأيغبنيالةملكلوقأف؛هللهبضغ

؛همالكيفدتشيويلعهبضغدتشيف؛لابمريغينأكهيلعدرأف؛ينحصنيف
امئادتنأ:ًالئاقّيلإرذتعيو؛ينعبتيىتحثبليالو؛هكرتأوهنعموقأف

"نكيملًائيشنأكدوعتف؛ينرذعافيباضغإيفببستت
عماجيفهتحامسعمانكنأهللبضغلارهاظمنميسفنبهتدهشامو

ريغنميبرعلجرءاجف؛ءاشعلاةالصدعبنينسذنميوربسوباقناطلسلا

؛ًاليلقامهنعاندعتباف؛بارحملابوصخيشلابدارفنالابلطو؛نامُعلهأ

يليلخلافيسنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقل010



مارهطدقعيشلادنع (ح)ريىوبزلاركفلااعمنعي

؛ةرتفهتسلجىلعماندقخيشلاانيأرمث«عمسيخيشلاوثدحتيلجرلاذخأو

انبحصانكو.؛هنيبتنالوتوصلاعمسنثيدحلايفذخأاهدعبو؛ظقيتسامث

لجرلااذهءاجلاق؛ةصقلاانربخأوهرخأتنعانلرذتعاف؛هرادىلإخيشلا

؛هتفقوتساف؛حدميلازياموهوتظقيتسامث؛تمثىتحينحدميذخأوعفشتي

:لاقف؛كلذنملقأينأف؛ينفصتامكتسلينإفعوضوملاام:هلتلقو

؛قئاسلاعمةشحافلاتبكترادقو؛ةلفاحلايفةسردملاىلإبهذتةبلاطكانه

نأابلاًعفشتمتئجوابلاًباقعتاناحتمالانماهنامرحبةرازولاتماقو

لمعيفسألاعملجرلااذهناكو؛اهتاناحتماءادأباهلحمستلةرازولابطاخت

عفشتألينتثج:هللاقو؛اًديدشاًبضغخيشلابضغف؛دجاسملادحأيفاًمامإ

؛اهءازجلنتملاهنإ!؟اهيفىلاعتهللامكحاميردتالأ؛هللادودحنمدحيف

«فصاقلادعرلاكردهيخيشلاذخأو؛هللامكحكلذ؛ةدلجةئمدلجتنأدبال

لتتملاهنإمعن:خيشلللاقو٠«ماتسكاعملاهاجتالاىلإلجرلابلقناف

نملجرلايضرو«؛اذكواذكمتنأوءاذكمتنأف؛متلضفتامكوهوءاهءازج

.هللاهظفح--هنئاربنيبنمبايإلابةمينغلا

يكل"الهب"ىلإةرمخيشلاءاج:لاقينيرلاحلاصخيشلاهبينثدحامو
دحأيفناكسلجملايفاوعمتجااملو؛اندنعنيمصاختمنيقيرفنيبحلصي
ىلعهفقومىلعرصمو؛هساسأنمحلصلاادبضفاردناعملجرنيقيرفلا
يشخو٠ًارارصإدادزيوهوهعانقإخيشلالواحو«حضاولاهئطخنممغرلا
بضغفف؛حلصللضفارلالجرلافقومبةملسملاةعامجلاقرفتتنأخيشلا
ىلإسانلاضهنف؛هباطخيفدتشاوضرألاهاصعببرضيذخأو؛خيشلا



يلدخلادعاعيشلادنعل(93) ر._ىوبزلاركفلااعنعيف

نععجارتلجرلانكلو؛هنملجرلاىلعًافوخ؛اعلاىلعاوضبقوخيشلا
.ىلاعتهللاهظفحهبضغنمىأرامىأرنيحهفقوم

سبليباشءاجفعماجلايفانك:لاقيديشرلادمحمخألاهبينثدحامو

ةلاسرلاباشلاكلذعفدف؛ناميلسهنباخيشلاعمناكو؛ةلاسرهديبو؛ةمامع

ةيميلعتلاتاسسؤملاىدحإنمنيلوصفملاةبلطلادحألاهيفعفشتيخيشلاىلإ

املف؛لبقنمهلكعوضوملابناوجبةياردىلعخيشلاناكو؛ةعنقمبابسأل

اًمالكهيلإهجويذخأو؛باشلاكلذىلإتفتلاو؛خيشلابضغةلاسرلاأرق

لكعمأ؛ابلًالهأتسلكنإف؛ةمامعلاهذهملخا:لاقاميفهللاقو؛اًديدش

تلأسف؛خيشلافلخاًقرفدعتريناميلسناكو!؟..ةمامعلاسبلتاذه

يفخيشلاتيأرامل:لاقف؟عوضوملابكلةلصالو«كفاخأيذلاام:ناميلس

.هنمءيشينلانينأيسفنىلعتفخ؛«بضغلانملاحلاكلذ

ناكو؛ءاشعلاةالصدعبخيشلاسلجميفانكذإاهتدهشيتلافقاوملانمو

؛هنمعمسيوثيداحألاضعبهلدابيخيشلاناكو؛يماعلجرخيشلانيميىلع

كلذثحيخيشلاذخأو؛ابلوحانردتساوهكاوفلاتعضووةوهقلابيتأمث

نإو؛خيشلادنعلجرلاةناكمانفرعف؛رخآلاونيحلانيبلكألاىلعلجرلا

يفةوهقلاتباملف«ريدقتومارتحابعيمجلالماعي.ةداع خيشلاناك

ذخآمارح:لجرلالاقف؛«لضفت:هللاقوءلجرلاخيشلارثآ«نيجانفلا

كلنيأنم؟هللالحأاممّرحتأ:اًبضغملاقو.ّنَجملارهظخيشلاهلبلقف«كلبق



قلدلعيشلادنعو(2م)اييوبؤلاركفلاطاعنعو

لالحاذهبذكلامكتنسلأفصتاملاولوقتالو):ىلاعتهللالوقالتو؟كلذ

.ادبأاهلثملدوعيالنأهحصنو(...مارحاذهو

بتكميفانك:لاق؛يديعسوبلافسوينبىسيعخيشلاهبينثدحامو

؛يتفملادعاسميصورخلافلخنبديعسخيشلاانعمناكو؛خيشلاةحامس

نبديعسخيشلامستباف؛قالطلايفةبيرغةبيجعةلأسميفيتفتسيلجرلخدف

هذهأ!؟كحضتأ:لاقو؛ًابضغميليلخلاخيشلاهيلإتفتلامستبااملف؛فلخ

اميفينكلو؛خيشلاةحامسايال:ديعسخيشلالاقف!؟اهنمكحضُيةلأسم

''."طقةلأسملاهذهيلعرمتمل؛ةريثكلاءاهقفلاتاضارتفانمهيلعتعلطا

بتكميفةرمتنك:لاقيدمحيلاردبخيشلايلهاوراماذههبشيامبو

ةعفدًاثالثاهقلطدقوهتجوزقالطةلاسميفيتفتسيلجرءاجفهتحامس

يلبتكينالفلاملعملا:مالكدعبلاقف؟كلذمِل:خيشلاهللاقف؛ةدحاو

؛ًاديدشًابضغبضغةقرولاخيشلاىأراملف؛ثالثلاباهقالطيفةقرولاهذه

نبنالفبلطيلو؛ةيالولايضاقبتكمبنآلالصتا:هبتكمقّسنمللاقو
لجرلافاخو؛يضاقلاملكأنأديرأ؛ءءازجلانيومكاحينأدبال؛نالف

هوكرتاملعملانمسيل:خيشلللاقو؛ملعملالجرلاكلذىلعقّلطملا
بهذتنأكيلعتنأ:لجرللخيشلالاقف؛هنمسيلانأينم«مكوجرأ

نوعجرتاذامل؛ملعملاةعباتمعوضومبكللخدالو؛ىرخأةجوزنعثحبتل

يديعسوبلافسوينبىسيعخيشلابفلؤملاءاقل(١)



يللخاداغيشلادنعيل(ةحز ر_يودلافلانعي

تفخدقو:ردبخيشلالوقي؟ائيشنيدلارومأنمنوملعيالنيذلاةلهجلاىلإ

""ديدشلابضغلاكلذتيأرنيحيسفنىلع

دحأيفانك:لاق؛تاقثلاةوخألادحأهبينربخأامكلذنمو

؛صاخشألادحأاهيفعقوةيضقتحرطو«يليلخلاخيشلاانعموسلاجمل

ملعنيحىسألابخيشلارعشف؛اهيففقومنيفورعملاسانلادحألناكو

خيشلاًبهف؛ةملكلاكلتىلعتدزامو؛هيأراذه:خيشللتلقف؛كلذب

:افئاختلقف,يأرةلاسمالنيدةلأسمهذه:ًالئاقهتوصعفروهناكمنم

.هللاءاشنإ؛هللاءاشنإ

خيشلاسلجمترضح:لاقاًضيأفسوينبىسيعخيشلاتايورمنمو
ةأرملاكلتْتّرَكْذَفءاًنسملجرلاناكو؛ةقلطملاهتأرماعملجررضحو

هنألاحلاهبغلبدقو؛اًميظعاًقشعىرخأةأرماقشعياهقّلطمنأ؛خيشلل

ةيضقلاهتحامسثحبنأدعبو؛ءيشبلجرلادريملو؛ةأرملاكلتىلعيلصي

ذخأو؛اًديدشاًرارمحاههجورمحاىتح.هللاهظفح بضغكلذهلتبثو

الأ؛هللايقتتالأ؛ةأرماىلعيلصتنألاحلاكبغلبأ:هلًالثاقلجرلافنعي
"!."...هللايقتت

سلجملاهدقعرمتؤميفانك:لاق؛يودعلاسيمخخيشلاهبانثدحامنو

؛م1448ماعقارعلايفرمتؤملااذهدقُع؛ةرهاقلايفةيمالسإلانوؤشللىلعألا

؛خيشلالأسيذخأو؛سيرابيفردصتيتلا«يبرعلانطولاةلجميفحصءاجف

يدمحيلالالهنبردبخيشلابفلؤملاءاقل00

يديعسوبلافسوينبىسيعخيشلابفلؤملاءاقل(؟)



دنع(100)اييوزلاكفالاتنعو ياهاداعشلا

خيشلاو«يمالسإلاركفللةفلاخملاهتركفديؤيامهتحامسنمعزتنينألواحيو

زجعاملف؛هبعنتقموهامعو؛هنعربعيوهف+عصانلايمالسإلاهركفهل

هلمحييذلاركفلاباهيفرخسةملكلاقديريامخيشلانملانينأنعيفحصلا

.اهقّرموةبوتكملاهقاروأعيمجهنملوانتو؛هيلعهتحامسبضغف؛خيشلا

ىوزننمصخشءاجف؛الهبيفخيشلاتيبيفانك:لاقاًضيأهتاياورنمو

ىلعأرقيوأنآرقلانماًئيشهلبتكينأخيشلانمبلطو«ضيرمهدنعو

هللانإ:هللاقوخيشلابضفغف؛نورضتونوعفنتمتنأ:خيشلللاقف«ضيرملا
لجرلاو؛هتديقعحالصإبهرمأوخيشلادتشاو؛هدحوراضلاوهوعفانلاوه

خيشلاذخأف؛ال:لاق؛بتكتوأرقتلهخيشلاهلأسف..اهسفنةلمجلارركب

؟!.هدحوراضلاوهوعفانلاوههللاّنإ:ددري

كاهتناىأرنيحاًديدشاًبضغخيشلااهيفبضغةريثكفقاومكانهو

.اهنعًاحفصبرضأيسفنيفةجاحلو؛اهركنمرّيغو؛هللاتامرح

:هعضاوت

نملوطي؛دحاونآيفبعصيولوطيرمأخيشلاعضاوتنعثيدحلا
ثيحنمو+ملاعلاتالكشمهلوحرودتيملعبطقهتحامسنإثيح

الوءريزوةبتربو؛ينيدبصنمىلعأوهو؛ناملتفموهةيويندلابصانملا
كلذنوملعيسانلاعيمجو؛طقهيرظانمامألثمتتهلككلذلياخمنمءيش

عورأبرضهتحامسنإثيحنماضيأثيدحلابعصيو؛مهسوفنهباهتف

يودعلاسيمخخيشلابفلؤملاءاقل()



ديلادهعيشلادع(108)بيوبّلاركفلالاعمنم

بذككينأداكيناسنإلانإثيحب؛هعضاوتيفقالطإلاىلعاهردنأوةلثمألا

نأيلودبيوءدحألكهعيطتسياليذلاخيشلاعضاوتدهاشيوهوهيرظان

ّبناجلااذهٍِقخيشلافقاومنمديدعلادرسٍِقباهسإلايعدتستةرورضلا

ءيشبتاهاجلايوذنمريثكىلعرصاعملانمزلاىقلأدقو؛ىذتحتةودقهنوكل

ةقيقحٍِقمهاموْاهزيعوتاذلاةعفرببذاكلاروعحشلاوْفئارلايلاعتلانم

يهامنإو؛عضاوتلاريغمهلّقحاملكلذكاوناكولوءريفنلاالوريعلايفرمألا

.سفنلاتابنجيفششعملالهجلااهثفنيرورغتاحفل

و07ْم:2
يوااالالاا.-:ا
|3انآتا"©7
4إ"©آَريب
أص57آ0

1ََنو7الد0َّن:::0

باخبهلا*ا«00
البندهل((()

ا0ّ8َب:'7ٍُ]:ٍْ

-لا-يات]ازا
هاكاادهلا

ءاربإةيالولهترايزيفيليلخلاخيشلا
رظانلحالمجنلاكنكتعضاوت

عيفروهوءاملاتاحفصىلع

هسفنبولعيناخدلاككتالو

عيضووهووجلاتاقبطىلإ

ولععمسانلانمريبكلاهوندو؛مجلاهعضاوتيفةريثكلافقاوملانمو

كلذنيبوكنيبلوحينأنودهبدرشنتوهثدحتو؛ناكميأبهدجتنأهتناكم



يلخاداعيشلادنعو(101)يلريوبزلاركفلاامنعي

؛يدهملادمحميلعلوقي؛ةناكملاوأنسلايف؛ًاريبكوأتنكاًريغص«لئاح

:لاق؛هللاهظفحانخيشةحامسنع"فقاوم"ةلجميفبتكيفحصوهو

؛نيملسملاةحلصمومالسإلارومأبالإمتهبالوايندلايفدهازينابرملاع"

كلذتسملوتيأردقو؛ةلكشمهيدلنملكلوةجاحبلاطلكلةحوتفمهراد

اذهلبقتسي.تاعاسثالثلاىلعديزتةدمهسلجميفتثكمامنيح؛«يسفنب

«فلكتلاوعنصتلانملاخشوشبهجوباذهعدويو؛عيدولانمؤملاةماستباب

هنعلوقيو''"”نمحرلاةعاطوناميإلابضبني؛حوتفمبلقبنيرخآلالماعي
/ه14617ماعنامعلهترايزرثإاهبتكةلاسريفدسألانيدلارصانروتكدلا

لضفب؛كلذلكيفربكألارثألا ةحامسلابحاص يخألناكو":م41

نيب؛هلاهبفرتعنوهيفاهفرعن؛ةيسفنوةيركفتافصولئامشنمهللاهقزرام

عيفرلاقوذلاو؛مجلاعضاوتلاعم؛لوقلانونفيففّرصتو«ملعلايفنكمت
انسوفنيفكلذبًاوبتف؛ةقيفرلاةدومحملاةطسابملاو,؛ةقيقرلاةسناؤملاو«

؟"”مارتحالاوةبحملانمايلعلاةلزنملاهبلصتانملكسوفنو
:"ةطرشلا"ةلجمبهللاقميفراجنلارداقلادبعىفطصمروتكدلالوقيو

ثارتلانيبعمجتةيراضحةينامعةرهاظيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامصأ

؛ةهجنمةيفلسلااهمومهنعربعيحبصأف؛نامعاهبهللاابح؛ةرصاعملاو

بطخيورضاحيويكحيولصفيوحرشيفاىرخأةهجنمةيمويلااهتايحو

يفحورلاةيدجبأهنطولىطعأف؛هديهيلإلصتوهلًايهتيلاجملكيفبتكيو

١ص+فقاومةلجم(١)

/11/77هلقفاوملاه1417ىلوألاىدامج7١خيرأتبدسألانيدلارصان.دةلاسرنم0

ملح١



ىلباخلادهأعيشلادنعو(يوبؤلاركفلاإاعمنم رح

هبلقحتفو؛هعضاوتةدشو؛هعالطاةعسدحأركنيالف؛رئاحلانمزلااذه

لكبهقفلاوركفلامهعملدابتي؛ايمأوأًافقثم«ًاريبكوأناكًاريغصلئاسلكل

"”...الاؤسمهلضفريوأقيضبرعشيالو؛اسلجممهللميالو؛هليصافت

دعب؛ةرمتاذعماجلانمخيشلاجرخ:يدمحيلاديمحخيشلالوقي

يدللاقف؛هابلطونانثاهءاجف؛دعومهيدلناكدقف؛ًالجعتسمرصعلاةالص

ىلعامهعمسلجولردفلةعيرسةجاحيه:الاقف«لجعتسمانأودعوم

'".ابهذمثامهاتفاوفيصرلا

نيبنمهزيمينألاحبعيطتسيالهتحامسصخشفرعيانملكنإ

امبأسوفنلاِقرثؤمبولسأاذهو+٠يداعهسابلو+يئناقلتهلماعتف؛هئاسلج

.ريثأت

شيعيةيبرعلالودلاىدحإنمءاقدصألادحأناك:روشاعخيشلالوقي

دارأفسانلاضعبهلاهراثأ؛يضابإلابهذملايفةلئسأهيدلو«تارامإلايف

ٍحلب1
||١||
اهلأْنى١١ 8ا#8ج-©ا
لا582ٍلا377077

دخمناالاماذارشا
,لامالااسااما
'اد1اتاكمحا
احلما
ل
دول1

نالا
١77

يدمحيلاديمحخيشلابفلؤملاءاقل(؟)



خادعاعقلادع[12و)اييوزالمكفلاطنانم يا

لجرلاءاجف؛تبسلاةليلءاشعلاةالصدعبًادعومهلانددحفخيشلابءاقتلالا

هلوقبكلذدعبانربخأمث؛هردصحرشناوةثاقلبحرفو؛اليوطخيشلابىقتلاو

يفةهّبألادجأو..ىرخأدعبةباوبو؛بجاحدعبًابجاح,اًباجَحعقوتأتنك"

؟فيك:هلتلقف..اًريزغاملعواًمْضاوتتدجوف..مالكلاونكسملاوسبلملا

اقلختيأر..قحىلعهنأنيقيىلعينإ؛تيأراميبسح:لاق؟كتلثسأنيأ

"”.لاؤسلاىلإيبةجاحالف؛يتايحيفهتيأراماّثمد

ءاجو؛نالعجيفنييسنوتلانيسردملادحأناك:لاقاًضيأهتايورمنمو

دنعءادغللدعومىلعنحنوتبسلامويمويلاكلذناكو«طقسميفانترايزل

؛بابلاىدلخيشلاانلبقتساو؛كلذبحرففانبحصينأهلانضرعف؛خيشلا

يقليوءاذهعمكحضيو؛محللاعّزويخيشلاولكألاانأدبو؛ءادغلابئجو

نيأ:ينلأسف؛يتفملاءيجمرظتنييسنوتلالجرلاناكو؛ةدئافوةردانوةفرط

مث؛تمصف؟سانلاعمىدغتياليتفملانإ:هلتلقف؟يتأيسىتمو؟يتفملا

«ةريبكةشهدشهدنافءانعمًاسلاجهارتامكيتفملاوهاذه:هلتلقليلقدعب

..ناكملكيفكلذبثدحتييقبو

؛تارامإلابلمعي؛ينادوسقيدصيلناك:لاقءاًضيأهتاّيورمنمو

تامالعتيأرو؛ةعمجلاحابصخيشلابيقتلنلانبهلف؛يترايزلءاجف

يتايحيفتيأرام:لاقف؛هفقومنعهتلأسف؛هيلعةيدابةشهدلاوباجعإلا



الادجأخيشلادنع(8١)يريويلاكفلاؤتعمنم

كقدصأو؛يليلخلاخيشلالثم؛عرولايفةمق«عضاوتلايفةمقاًناعًالجر

"'”.لوقياملكبعنتقمينإ:لوقلا
«راغصلالافطألالمشيلب«طقفرابكللسيليئاقلتلاعضاوتلااذهو

ىلعحسمو؛همسانعهلأسوهلىنحناهتحفاصمللافطألادحأءاجاذإخيشلاف

ضعبنعخيشلالأسيفةصرفلالافطألاضعبزهتناامبرو؛هلاعدو؛هسأر

ىلعلافطألاضعبرضحيامدنعو؛ةحامسوفطلبخيشلاهبيجيفءرومألا

هدجتف؛هنوبحصييذلامهدلاوةيانعنمرثكأمهبينتعي؛خيشلاةدئام

.لكألاىلعمهثحيو؛مهسناؤي

نملكحفاصينأرجفلاةالصءادأدعبهتداعنمهنأهعضاوتنمو

هريملهفراعمنماًدحأدهاشاماذإو؛لوألافصلانمنميألابناجلايفنوكي

هوعديمث,هلئاسيهيلإدوعيف؛ةحفاصملامتتىتحخيشلاهرظتني؛ةدمذنم

.كلذوحنوأهتيبيفهترايزوأ؛ءادغلاةبجولوانتل

نسحلاوبأخيشلاهبينثدحامهعضاوتىلعةلادلافقاوملابيرغنمو

داعف؛مويتاذاًجراخخيشلاناك:لاق؛خيشلادالوأدحأنعالقن؛هتاحش

نمهاوقتمطحتدقوهشارفىلإىوآو«ليللانمرخأتمتقويفهتيبىلإ

قرطيقراطباذإو«ليللافصتنمدعباميفةعيوسىلإيهامو؛قاهرإلا
الةيرورضةجاحلءاجهنإلاقف؛ديرياّمعهلأسوخيشلادلوهيلإلزنف؛بابلا

عيمجخيشلانبادفنتساو؛هفقومىلعٌرصأو؛ةليللااهيفخيشلاىقلينأدب

ىلإرطضاف«حابصلاىلإءاقللااذهليجأتيفهتالواحمعيمجتلشفو؛هليح



تلادنع1أليك]يوبزلاركفلاماعمنه يللاداخبشلا

لجرلاٌرصأامدنعاًصوصخمويلارئاسبعتلانمهدباكاممغرخيشلاظاقيإ

؛لجرلاةجاحرظنيل؛خيشلاءاجو؛خيشلاهينأيىتحكلذهناكمحربيالهنأ

ةمدقمىلعأرقينأخيشلانمبلطيو؛ىلعألاىلإهسأرءاطغعفريهباذإف

رجضتنودخيشلاهيلعأرقف..ديدشعادصنميناعيهنأل؛تايآلاضعبهسأر

اذإخيشلانألكلذ؛المأمانأملعأهللاو""هشارفىلإداعمث؛ةمآسالو

ظقيتسااذإيدلاونإ:حلفألوقي«مونلاهيلإدوعيالظقيتسافهمونيفجعزأ

."ىرخأةرممونلاهيلإدوعينأبعصلانمفهموننم
مّلسالإتابسانمللهباهذيفدحأىلعرميالهنأعيمجللهعضاوتنمو

ىلإرصعلاةالصدعبةرمهتبحصدقف؛ءازعلاسلاجماًصوصخ«هحفاصوهيلع

اهنأودبيةدرفنمةعامجبأدبلصواملف؛سوباقناطلسلاةنيدميفءازعسلجم

«لافطألانمديدعلااهيفوءاهوحنوةوهقلاورمتلانمةفايضلانوؤشبةصتخم

دجسملاحرصيفىرخأةعامجىلإهجتامثاًعيمجمهحفاصومهيلعملف

حفاصيأدبمث؛اًّماعاًمالسملسودجسملالخدمث؛مهحفاصومهيلعملسف

هذخأىتحيهتنيداكامو«أدبثيحىلإىهتناىتحنِيألابناجلانمسانلا

لوخدببسبنمزلانمةدمافقاويقبو؛بارحملابوصءازعلاباحصأ
مث؛طقتالوكأملانماًئيشخيشلالوانتيملو؛«ىرخألاولتةدحاولاتاعامجلا

بصانملايوذنمىرخأةيصخشلاًفقومترضحدقتنكو؛ةدوعللنذأتسا

ردصىلإهجتامثلبابلاىلعملسفءازعلاسلجمىلإءاج+اههجوتِةفلحخم

ةتاحشنسحلايبأخيشلابفلؤملاءاقل(١)

يليلخلادمحأنبحلفأخيشلابفلوؤملاءاقل(؟)



يلىدحادعاعيشلادنع(1ال)ييريدزلاطع

ِقوهو+هيلعملسفهيلعملسينأءاشنمءاجو٠«سانلاهلعسوفَسلجملا

.نيفقوملانيبقرافلاكلذبيلنيبتف«كلذهناكم
ىدحإلةرايزيفانك:لاقيديشرلادمحمهاكحامهعضاوتنمو

ٌدعأو؛ةصاخةفرغانلتأيه؛كانهانتيبمٍِقمودلاتقوناحامدنعف٠,نادلبلا

نأضفرف؛كشارفاذه:خيشللليقمونللانلخداملف؛ريثوشارفخيشللاهيف

رخآيلصيماقمث؛ليللانمةعجههيلعماناًيداعاشارفذخأو؛هيلعماني

"'”هئانبأدحألشارفلاكلذكرتوليلا
األال0
ٍ<>0لا0082

1اه+للطا
8<م"53هبمال!0ٍ

'مواايا0ل "ب©-آ'جي 0:7ُ04دس«017ٍل:ًلا0م0

ضاياذاال٠١ او
8راو

م
دهعمبيساردلصفةبلطعمتنكينأ؛ةعضاوتملاهفقاومنمهتشياعامنو

يفانقلحتدقو؛ناضمرحابصيفسوباقناطلسلاعماجيفيعرشلاءاضقلا

سولجنحنوخيشلاانيلعّرمنأردقلاةدارإنمتناكو؛مهيلإثدحتأدجسملا

لعفأنأيناسعاذامف؛اهيفسلجفنيبلاطنيبةجرفدجوف؛كلتانتقلحيف

يديشرلادمحمخألابفلؤملاءاقل010



يلىيخلادعأعيشلادنعو(108)رييوبزلاركفلااتمنعي

خيشلاروضحنإةبلطللتلقو.هللاهظفح.هيلإثيدحلالاجمتلّوحف؟اهنيح

ةصرفلالغتسينأهيلعفلاؤسهيدلناكنمف؛انيلعاهبمركتهللانمةمعن

نعرذتعااذل؛مكثيدحمكيلعتدسفأينأودبي:هتحامسلاقف؛ةعاسلا

نعهيلإترذتعافهتيقلكلذدعبمث؛مكسرداولصاوتىتحمكعمءاقبلامدع

:يللاقف؛ةروصلاكلتبفّرصتأنأبدألانمناكام:هلًالئاق«كلذيفرصت

ودييو..اهقحتسينمالإةمكحلابهتالتنأ:ًالئاقفدرأومستبامث..ال..ال

كلذ؛ىلوألانميلعدشأهذهتناكف؛مكنماًثيشديفتسأنأقحتسأالينأ

.يقلخلاومسلاوعضاوتلاوه

؛ةيماسلايناعملانمريثكلااهيفىلجتدقواًضيأهعميفقاومنمو

؛هتامسضعببةداشإلايفيتديصقتيقلأموي؛صوصخلاهجوىلعهعضاوتو
يفءاقلإلاكلذدعباننيبءاقللوأناكو؛ةيعرشلامولعلادهعماهدقعةيسمأيف

يهأنآلااهركذأاليتلاتاولصلاىدحإدعبف؛يوربسوباقناطلسلاعماج

يفتلخدف؛هتحامسىلعنوملسيسانلادارفأتمحازت؟ءاشعلامأرصعلا

..ينرظتنافكديرأيللاقىتحهتحفاصنإامو«يرشبلانافوطلااذهرايت

؛يلعيتقامحهتنجاممريثكلااهيفتضرعتسا؛ةديدعةلثسأيتليخميفترادف
ةحفاصمنمغرفنأامو؛لابىلعينمترطخامفةديصقلاهذهيلوقالإ

؛ناباتعكيلعيل:لاقو؛بارحملاةيحانانيحتناوهاصعذخأىتحسانلا

سف؛هللاءاشنإكرمأعوطانأو-هللامكظفح-مكدييفاصعلا:هلتلقف

ينمصرحكلذلأبهيلإترذتعاف؛ةرايزلاةلقىلعًالوأكبتاعألاقف؛للخلا
ائيشنأتكردأكلذعموانلفرشةرايزلافالإو؛هتقووهتحامسةحصىلع



ىلإىللخلادهأخيشلادنعو(108)يليوبؤلاوكفلالاعمنم

انأ؟اهتلقيتلاةديصقلاهذهام:لاق«يناثلاباتعلايفينرظتنياهنممظعأ

فدرأمث؛ًالعفبضغلانمءيشهيلعادبو..تافصلانمهتركذاملًالهأتسل

نأعطتسأملو؛هيلعءانثلللهأوهنمو؛قحتسينميفكتبهوملعجا:ًالئاق

...خيشلااهيأهللاءاشنإ:تلقنأىوسًالالجإوةبهراًقلطمءيشبظفلتأ

وأ«رعشلابةريصبيذلكىلعىغفخيالناكمبفعضلاوةكاكرلانمةديصقلاو

كفنتاليتلاعضاوتلاةيجسسكعتفقاوملاهذهو«هامحلوحفاطنم

ناكول:لاقةمامعلاسبليفملعلاطرتشيله-هللاهظفح--لكسامدنعف؛هنع

هللاكادهرظناف؟اهعلخهيلعبجونملوأتنكلةمامعلاسبليفاًطرشملعلا

؛شيعتوىبحتتنأصخشيأعمو؟نوكتنأنكميفيكفقاوملاهذهىلإ

نأهتايحيفةّيحلافقاوملانمتمّدقامىلعكعالطادعببجعتتالكلذلو

نممهسفنىريالًالعفخيشلانأاًئيقيهبرعشتامب؛ءانثلكنعرذتعيهعمست
:ةيلاتلاةيمالكلافقاوملاهذهىلإرظناف؛مهبمتهينأقحتسي

"صالخإلا"ناونعبةرضاحمةمدقميفلاق-١

نمثيدحلااذهعمسأنأىنمتأتنكف؛ّيلعريسعةليللاثيدحنإ

اذهءاصقتساوءرمألااذهعبتتىلعنوصيرحلاهديفتسيامديفتسأنأو«يريغ

اذهنعثيدحلايفةيلهأمكّلقأيندجألهناحبسهللالالجويننإو؛عوضوملا
يتلاىلاعتهللاتالاسررسو؛مالسإلارهوجهتقيقحيفوهيذلا«عوضوملا
0(نيلسرملااهب01

ةرضاحم0 1/91صالخإلاناوي



يلىخادهأخيشلادنعخا(١١١)ينرونزلاركفلالاعمنعم

ةحاو”جمانربيفةينامعلاةعاذإلاهعماهترجأةلباقميفلاق-؟

؛اريثكنظلايبنونسحيسانلانأبلوقأنأديرأءيشلكلبق":”نيعمتسملا

دعأالانأ؛هيلإيننوعفرييذلاىوتسملايفتسلانأف«مهنميسفنبفرعأانأو

نوكأنأفرشلايلو؛ةبلطلاراغصنميسفندعأامنإو«ءاملعلانميسفن

ينتيمينأو«ملعبلاطينيقيينأىلاعتوهناحبسهللالأسأو٠«ملعبلاط

0(ريدقءيشلكىلعىلاعتوكرابتهنإ0ملعبلاط

خيشلاةحامسعميرسيعلاهللادبعخيشلاءارجأءاقلةمدقميفلاق-7

ىفتحيو؛هتايركذبىنتعينأيغبنينممتسلانأ:ىلوألاهتايحتايركذنع

دجأكلذلف؛ركذيداكيالةيعامتجالاوةّيوعدلاةمألاةايحيفيرثأنأل؛اهب

هبلغتشينأيغبنيالاًهفاتاًئيشنوكينأودعينلهركذأوهبثدحتأامنأ

0.عماسعمسمىلعحرطينأوءدحأ

ةرازغعمنيلثاسلاةلئسأىلعةباجإللتدقعةسلجةيادبيفلاق-؛

نوكينأباوجلايففارحنالاوأطخلادنعوجرأو:ايندلاهبرهبيذلاهملع

نأءيشلكلبقرمألاف؛انبويعانيلإىدهأاًءرماهللامحرفهيبنتكلانه

".ةاجزمةعاضبلا

ىلإةلاسرةيمشابلاةيندرألاةكلمملابتيبلالآةعماجسيئرلسرأ9
يفةعماجلابهتحامسامهاقلأنيتللانيترضاحملاةعابطمامتباهيفهربخيهتحامس

471١/ةرخآلاىدامج/١7خيرأتبنامعةنطلسةعاذإبةقلح"نيعمتسملاةحاو"جمانرب(١)

م0/41/14٠1هلقفاوملاه

يليلخلاخيشلابيرسيعلاخيشلاءاقل(؟)

لهانملاتاليجست؛بيجييتفملاولأستتنأ؛5مقرطيرش(©)



يلخلادعاعلادنعل()يليوززلاركفلالاهمنع

ًاقيمعًارثأناترضاحماتكرتدقو نيملسملاءاملعدنعيملعلاثحبلاعوضوم

ةلاسريفهتحامسلاقف.هتحامسبًاميظعًاباجعإو+نيرضاحلاسوفنيف
مكتوخأىلعلديامنإفءيشىلعاذهلدنإ":ةعماجلاسيئرلةيباوج

نمءانعلااذهلكقحتسيالامهيفءاجامنأل؛ةيلاعلامكقالخأو؛ةقداصلا

"!"يلعيجشتكلذيفنوكينأىسعو«رشنوةعابط
:”ةيمالسإلاةيصخشلاملاعم"ناونعبهلةرضاحمةيادبيفلاق-1

نمسيلنمهبفصوو؛هلحمريغيفليقيذلاءانثلانممكيلإرذتعأ”

رعاشلالوقيامكبويعلايطغتيتلااضرلانيعالإيهامو؛هلهأ

اًيضارتنكاذإامويهضعبالوهلكدولايذبيعءاربتسلو

”أايواسملايدبتطخسلانيعنكلوةليلكبيعلكنعاضرلانيعف
أطينملهف؟ءايبنألاثيرووهاهو؟ءادتقالاءاشنملةودقلايههذه

يثدحامامبلوأ؛اًّدجنيردانلانيفقوملانيذهبثيدحلامتخأو؟مدقلاعضاوم

عراشلاىلع"يباوعلا"ةدلبيفيشمنةرمانك:لاق«دمحأخيشلانباناميلسهب

املف؛انحفاصيللزنوةرايسلافقوأانآراملف؛«هترايسبباشانيلعٌرمف«ماعلا

".هعدووهترايسبابهيلعقلغأوعضاوتلكبخيشلاءاجهترايسبكر

لاقيملاسلارونأنعًالقنفسوينبىسيعخيشلااذكونسحلاوبأينثدحو

لاحيفوءامهريغورونأويملاسلاناميلسهتقفربوةرمعلاىلإخيشلابهذ

هلقفاوملا؛ه1411لوألاعيبر4٠خيرأتبتيبلالآةعماجسيئرىلإهتحامسةلاسرنم(١)

م١ريحت/ذ/تذ

أ/784مقر؛ةيمالسإلاةيصخشلاملاعم0(

يليلخلادمحأنبناميلسخيشلاعمفلؤملاءاقل(؟)



يبلخادقناخيشلادنعجا(١١١)اييونؤلاركفلالاعمنم:

؛لقوحورفغتساف؛هسبليلهيلإخيشلاءاذحبرونأءاجدجسملانممهجورخ

"'هعضاوتلفرصتلااذبلبضغو

:خيشلاسلجم

لوقلمجأامو«دراوورداصلكلحوتفمهسلجمنأهعضاوتبقحليامم

:رعاشلا

ماحزلاريثكبذعلالهنملاوهبابيفداصقلامحدزي

؟سلجملااذهتافصيهامف

يفاًدوجومخيشلاناكأ؛هيعارصمىلعحوتفمبابلانأدحألكهملعيامم

ززعتيال؛اًبيرقماداميتأيسفةظحللاكلتاًدوجومنكيملنإف؟المأسلجملا

؛هتحاروهتحصباسحىلعكلذناكولو«ملتميالومفرتيالو؛دحأىلع

نملهرظنيلسلجملالخد؛ًءاضماًحابصموأءاذحىأروسلجملامامأرمنإف

فصتنمىلإيلايللاضعبيفسلجمارمتساامبرو..هلاهيضقيةجاحبحاص

؛نيرخآلاسيساحأبنورعشيالنيذلاءالقثلابمحدزيامدنعاصوصخ.ليللا

.ةحارلاىلإبراحملاةجاحبروعشلانمءيشمهرئامصِقحدقنيالو

مركو؛يداملامركلا:امهسلجملااذهامهيوحبنيتزيممىلإةراشإلادوأو

.راهبنالاىلإعادامهنملكو.قالخألاواياجسلا

؛هنمافرطصقتسمبانأامفكلذيفةلاطإلاديرأالو:يداملامركلا-١
حنستنأرذعتملاوأريسعلانمو؛هدحولكأيمويخيشلادجتالكنأكبسحو

يديعسوبلافسوينبىسيعونسحلايبأنيخيشلابفلولاءاقل(1)



ىلإىلادعايشلدنعل(اكفل

«كلذنعيتيوكيفحصهلأسياذلو؛هرادلخادهئانبأعملكأللةصرفهل

روضحىلعصرحتلهخيشلالأسدقف«عمسيملوريملهنألروذعموهو
؟كلذهلرسيتينيأنمنكلو؟كلذرسيتنإمعن:لاقف؟كئانبأعمةدئاملا

؛ءادغلاةبجوىلعوسمشلاعولطدعبنم..نيحلكسانلابرماعهسلجمو

يتلاءادغلادئاومرثكتاماًريثكو...ليللافصتنمىلإءاشعلادعبورصعلادعبو

دالوألوقيكلذعمو؛ماعطلاىقبيو؛سانلانمريفغلاعمجلاابلوحفتلي

نماًريثكو؛يفكيالأفاخألوقي'«ماعطلالقتسياًمئاداندلاونإ:خيشلا

ةقالطو؛ةفورعملاهتشاشببخيشلامهلبقتسيف؛قباسدعومريغبنوتأيسانلا

امهم؛ئراطيألةيحانلاهذهنمدادعتسالاةبهأىلعهنإ؛ةدوهعملاههجو

ةدئامتابجولاهذهعبتتامةداع:لوقأةيخيرأتلاةنامألالجألو.فيضلارثك

.هتحامسسلجمعمجلارداغينألبقىولحلاوهكاوفلانمىرخأ

يااااملارك"

ددعتملاناتسبلاكهلّكَمف؛دئاوفهلكخيشلاسلجمنأهيلإةراشإلاردجتامم

لئاسوعيمجلامعتسابهيفنمعتمتسيف؛ناولألاولاكشألافلتخم«رامثلا

«ناميإلاىوقيو«لقعلاىذغتيو«ردصلاحرشنيو؛سفنلاجهتبتف؛كاردإلا

يفهنأكف؛ةدارإلادتشتو؛ةميزعلالعتشتو«يعولاقمعتيو؛قلخلانسحيو

يظحنملكنأ؛هركذينتوفيالامو..اًديدجاًقلخقلخدقوءرخآملاع
خيشلامارتحابعتمتي؛ًاليلذوأناكاًزيزع؛اًريبكوأناكاًريغصهسلجمدوهشب

قرتخينأدحأعيطتسيالو؛هسلجميفمادامىذألكنمهيمحتةناصحبزوفيو



يلدخلادعأعيشلادعو(166)ريث_يوبؤلاركفلالاغعنع

هلهأكلذملعدقو؛اًيرقمنكيامهممهلخيشلااهحنمييتلاةناصحلاكلت

نسحلاوبأخيشلاهاورامكلذنمف؛اهتداهشيدؤتثداوحلاعدنلو؛هوبّرقمو

؛يوربسوباقناطلسلاعماجةبتكميفةرمتاذخيشلاناك:لاق؛هتاحش

؛خيشلانعلأسييودبلجرءاجف؛ةبتكملاجراخةبلطلاضعبونحنانكو
هيدليودبلااذهنأكشالو؛هلغشننأدرنملو؛ثحبيلوغشمخيشلاو

دحأيقلهتدوعقيرطيفو؛ةدوعلابهانعنقأاذل؛نامزلانمةعاسذخأتسةلأسم

عقو؛هلتناكةلخننعهلأسيهيلإءاجف؛ةبتكملابخيشلاىلعهلدف؛ةبلطلا

رثكأام؛لجرايخيشلاكرتأ..هللاناحبس:لجرللتلقف..اذكواذكاهيلع

هللخداليتلالئاسملاهذهلثمبهلغشتخيشلاالإاًدحأتدجوامأ؛ةاضقلا

ذخأو؛ديعبناكمنميندصقدقف؛هعد:لاقوخيشلاينضرتعاف؟اهيف

.""فرصناوهدارمىضقىتح؛فطلتيوهبقفريخيشلاو؛ةلماكهتيرحيودبلا

يفعادصلابباصملالجرلاكلذلاهركذقبسيتلاةثداحلاكلتكلذنمو

.هلخيشلاةيامحلءيشعنصهدالوأعطتسيملثيح؛ليللافصتنم

بتكمناكموييليلخلاخيشلابتكمقسنميدمحيلاديمحخيشلالوقيو

بلطيلجرءاج نيترازوىلإامبلاصفنالبق فاقوألاولدعلاةرازوبهتحامس
اًسفنتمدجيال؛ادجًالوغشمناكخيشلانأل؛هلترذتعاف«خيشلاةلباقم
ةدملطقفميلستلاديريهنإلجرلالاقف؛ةديدجاياضقةفاضإو٠تالباقملل

هركذألتلخدف؛ثكملاليطيهباذإو؛«لوخدلابهلتحمسف؛ةدودعمناوث



يليلملادمأخيشلادنع1أوا:يوبؤلاركفلاٍإاعمنم

يفلوقأانأوءارزشهيلإترظنف«هاياضقحرشيةيحيرألكبهتدجوف؛هدعوب

لاقف.جراخلاىلإكتررجلخيشلاةيامحبعتمتتكنأالولو؟دعولانيأيسفن

ريغهتيأرنيحهبارحمنملجرلاكلذتررجامك:انعمنيسلاجلاءالمزلادحأ
.ةمامإلللهأ

بعللايفةلماكمهتيرحنوذخأيلافطألانأخيشلانباناميلسلوقيو

:لاق..مهتيرحنمدحينأعيطتسيدحأالثيح+اًدوجومخيشلانوكيامدنع

لافطألاناكو؛يدلاوروضحبيناوخإعمةربغلايفيتيبيفةرمنيعمتجمانك

دحأالنكلوىضوفلاِقهذحزواجدقمهدحأناكو+ةيرحلاىهتمبنوبعلي

ةدلاوتلخدكلذدعبمث؛خيشلانمافوخهدحدنعهفقوينأعيطتسي

اهقايسيفيتأتةيقبةصقللو...اهنوباهياوناكمهنأل؛لفطلاكلذًأادهف؛خيشلا

...اهبصاخلا
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للادهأعيئلادنعو[١١“)يَيونزلاركفلااععنعم

خيشلالابقإببسبحارشنالاوسنألابرعشيسلاجلانأتمّدقدقواذه

نمريثكلاهيفخيشلابرضي؛اًيهيجوتماعثيدحلانوكيةداعو+عيمجلاىلع

ءاهتنابالإسلاجلارعشيالثيحبمهخيراتونيضاملاريسنموءربعلاوصصقلا

.سلجملا

:ءاخسلا

لوقهيلعقدصيلىتح؛هئاخسوهمركبفورعم-هللاهظفح-خيشلا

:رعاشلا

هلئاسهللاقتيلفاهبداجلهحورريغهفكيفنكيملولو
ةدئامف؛ناضمريفنوكيامدوجأهنإف؛هتاقوأرئاسيفداوجوهامكو

ريغيفءادغلاةدئاميهامكسانلانمعمجاهرضحي؛ماودلاىلعراطفإلا
.ناضمر

ضعبىلعجّرعأ«ريظنتلانماًبرضءاخسلابفصولانوكيالىتحو
خيشلانمضرعقاًالجرنأتاقثلادحأينربخأدقف«كلذىلعةلادلافقاوملا
ةرخآلارادلاىلإلجرلاكلذلحرينأهللاءاشو«ينامُعلايرفالآةثالثغلبم
؛دوقنلاكلتنماًئيشذخأينأىبأف؛خيشلاىلإهتثروءاجف؛هنيددادسلبق
نعمولعموهامو؛نونبالولامهيفعفنيالموييفهللادنعاهرجأرخّداو
هديلخدينأهتداعنمو؛سرفىلعهءاجولوًالئاسدريالهنأخيشلاةحامس

دقف؛هديىلإتفتلينأنود؛ةيدقنلاقاروألانمتجرخأامبقدصتيفهيجيف
كلذ؛دحاولايرىوسهنمرظتنياللئاسلًالايرنيثالثونيرشعبقدصتيهدجت



لِلخادمحأخبشلادنعل(88)|____يوبؤلاركفلاإاعمنم

ىهتنمبهسفنبتاجاحلايوذىلإخيشلاىعسامبرو..هقيرطيفوهوهلأسينمل
ىلإلصوتلاريسعلانمو؛هنيميتقفنأامبيردتالهلامشداكتلىتح«؛ةيرسلا

عماجيفةرمتدهاشدقو؛نامتكلاىلعديدشلاهصرحلكلذلثمنمفقاوم

ناكثيحءرصعلاةالصدعبنمكرابملاناضمررهشيفسوباقناطلسلا

؛لخدييودبباذإ؛عماجلانمةيقرشلاةيلامشلاةيحانلايفنآرقلاولتيخيشلا

امو؛«ضرألاىلعمانيوليلقباهمامأوأايرثلاتحتدجسملاطسوىلإهجّتيمث

نمهلجرخأو؛يودبلاىلعمّلسو؛هناكمنمخيشلاماقىتحتاظحلالإيه

.هتوالتىلإخيشلاعجرويودبلافرصناف؛ةيدقناقاروأاهّنظأنيشهبيج
ةالصدعبمجاعألانملجرهءاجذإعماجلايفهعميشمأتنكةرمو

؛يدنعامنآلا:لاقوهلخيشلامستباف؛ةقدصلانماًئيشهنمبلطو؛«رهظلا

.هللاءاشنإلجرلالاقف؛هللاءاشنإرصعلاةالصدعبلاعتنكل

؛اًبرغاًقرشهللاليبسيفلاومألاكلتهقيرفتببسبهسفنِففْعُيملخيشلاف

.هدعوزجنمهنأكشالوءةالصلادعبلجرلادعوىتح

؛خيشلاسلجميفانكذإ؛اهتفارطلتكحضيتلاةفيرطلافقاوملانمو

؛ءادغلامأروطفلاةدئامىلعانكأيردأالو؛ةأرماهفلخنملجرانيلعلخدف

دعبو؛يرئادلاسلجملالخدمىلعةصاخةفرغيفةأرملالاخدإبخيشلارمأف

تيقبولجرلاجرخو؛لجرلاهاطعألاملانمغلبمبىتأوخيشلاضهن؛ماعطلا
؛كجوزبهذدقل:ابلليقف؛خيشلااهآرانجورخدنعو؛ةفرغلايفةأرملا

ةحصبملعأهللاو؛جراخلايفهتيقلو؛يدحوتئجدقل؛يجوزسيل:تلاقف



يللادماخيشلادنع1أك|يوبزلاركفلالاعمنم

لوقتركذتكانهو؛اهماركإواًضيأاهيلعةقدصلابخيشلارمأفءابلوق

:رعاشلا

اعدختاهتعداخاذإميركلانإعدخنملكشيرقنماورطمتسا

ةرايزلءاجةيبرعلالودلاىدحإنملجرنعروشاعخيشلاينربخأو

ةظحلدعبو«اّيدارفنااًثيدحخيشلانمبلطيلجرلاباذإفانبهلفلاق«خيشلا

نماًعلبمينمبلطاذهاًنالفنإ:هللاقو؛روشاعخيشلايليلخلاخيشلاىدان

ينأهمامأكدهشأانأو«؛غلبملااذهنآلايدلسيلو؛اذكواذكهردق؛لاملا

انجرخامدنعوهللاءاشنإ:هلتلقف؛هيلإهلصوتلغلبملااذهكيطعأس

فرعتامأ!؟خيشلاريغتدجوامأ:هلتلقو؛«فقوملااذهىلعلجرلاتبتاع

هتلصوأوًالماكغلبملابخيشلاينانأًالعفو:لاق!؟ةبعصلاةيداصتقالاهفورظ

؟نيدلابتيفوله.:هتلأسو؛ةنسنمرثكأدعبلجرلاتيقلمث؛هبحاصل
©ول؟لاق

يفبابشلانمريثكلادعاسيخيشلانإ:يودعلاسيمخخيشلالوقيو
ركذليعادالو..هبتاررطشبقّدصتامرو؛ةشيعملاقيضوأجاوزلاتالاح

تارازولاىلإلئاسرلاةباتكبسانلاةدعاسمامأ".اًيصخشاهفرعأءامسأ
يعادالو؛جرحالبكلذنعثدحف؛مهتاجاحءاضقومهتدعاسملةفلتخملا

.دحأىلعىفخيالناكمبةرهشلانموهفدحأىلإهتبسنل

فسوينبروشاعخيشلابفلوملاءاقل(١)

ىودعلاسيمخخيشلابفلؤلاءاقل(؟)



ىللخادماخيثلادنع1احح1ِيوبرلاركفلاااعمنم

؛ناسحإلاكلذىسنيمثسانلاىلعنسحيخيشلانأحلفأهيلإريشياممو

".هركذيداكيالوهمّدقامعيمجىسنيمث؛«مهدعاسنيذلاسانلانممكف

ءافولا

ءرمألافّلكامهمدعولابءافو«يحانملاةبعشتمخيشلادنعءافولاةمس

فقاوم6مهتمدخِقناكنمو٠مهيرارذلناسحإلابنيمدقتملاءاملعللءافوو

.بجعلاىلإوعدتءافولانم

مويتاذيرذنملارصانخيشلااعد:لاقيدلاوخلادلاخخيشلاينثدحي

ةبجولوانتلامهبحصنمويبونقلاديعسخيشلاويليلخلادمحأخيشلا

خيشلارّضحو٠يليلخلاخيشلالاخيفوتنأهللارقمويلاكلذقو؛ءاشعلا

لزنمىلإيبونقلاديعسخيشلاةبحصبانبهذف«ءاشعلاوبرغملايتالصنيبهلفد

انلخداملوةافولاةثداحببسبيتأياليليلخلاخيشلانأاننظوءرصانخيشلا

ناكو؛هدعوبءافولاىلعهنمصرحانقيسدقيليلخلاخيشلااندجوسلجملا

ناكهنأكلذنمو:يدلاوخلاخيشلالاق«تاظعلاوربعلاباًثيلمسلجملاكلذ

لاوحألاتناكوةنطابلاةقطنمنم"”ةيادبلا"يفةرضاحمءاقلإلدعومهيدل

ببسبةشادشدلاتحتافوصسبليناكهنأىتح؛ًادجةئيسخيشللةّيحصلا
نمبلطو؛هدعوبءافولاىلعصرحهلككلذعمهنكلو٠دربلابهروعش

""روضحلابىفتكاو؛ةرضاحملاءاقلإيفهنعبونينأينامعنلاملاسخيشلا

يليلخلاحلفأخيشلابفلؤملاءاقل0(

يدلاوخلادلاخخيشلابفلؤملاءاقل0



يللادهعلادنعا21لايوبزلاركفلاءاعهنماي

دقف؛نأشلادمسنمةعيرشلابدهازلادجسمحتاامدنعلاحلاكلذكو:تلق

بلطو..هترجنحيفباهتلاببسبهترضاحملمكينأعطتسيملوءاًضيرمناك

كلذخيشلالمتحاف؛ىبأفسانللوعدينأيفاوصلاديمحنبدومحخيشلانم

.هسفنباعدو

دمحأنبناميلسخيشلاهبينثدحامهنمفءافولانمرخآلاعونلاامأ

؛هاندأوخيشلاهبرقف٠«خيشلاسلجمىلإهفرعناللجرةرمءاج:لاق؛يليلخلا

ناكنمنبااذهلاقف؟لجرلااذهنم:هانلأسمث؛اريبكاًمامتهاهبمتهاو

"*.هللاهمحر يليلخلامامإلامدخي

نبدمحمخيشلارازيليلخلادمحأخيشلانأنسحلايبأتاّيورمنمو

؛هيبألتعقوةصقدمحأخيشللدمحمخيشلاصقف(ةييشلا)يملاسلاهللادبع

لحمانلخداملف؛يدلاولدوعلارطعنمءيشءارشاندرأوجحللانبهذانكلاق

همحر يدلاودينمةجاجزلاتعقوف؛دوعلارطعاهيفةجاجزانلوان«راطعلا

خيشللركذو؛اًئيشذخأينأيبأف,راطعلاىلعاهتميقانضرعف؛ترسكنافهلل
كلذلحمنعلأسيذخأجحلاىلإيليلخلاخيشلابهذاًملف«راطعلاكلذمضا

هاطعأو؛ةصقلاهيلعقف؛لحملايفهديفحدجوو؛هيلإلصوىتح؛راطعلا

".ًلايرنيسمخ
يفخيشلاعمانبهذ:لاقيملاسلاناميلسنعهاكحاماًضيأهتايورمنمو

لاق؛مايأبرمتملالبقانلصودقو؛ءاضيبلارادلايفةيبرغملاةكلمملابرمؤم

ةتاحشنسحلايبأخيشلابفلؤملاءاقل(؟)



يليلدادقعيشلادنع(295)رب.يربؤلاركفلالاعمنم:

رادلاىلإسلدنألانمتيرهتالئاعلاضعبنأتأرقاميفتأرق:خيشلا

ضّرْفُيناكيذلاريصنتلانممهمالسإباًبره«ةجنرفلابورحمايأيفءاضيبلا
ىتح؛اهءامسأظفحييتلاتالثاعلاكلتنعلأسيخيشلاذخأو..ةوقلابمهيلع

.مهدافحأضعببىقتلا

:هألانمهتيشخ

الامكو.هتايلجتوهراثآبالإفّرعياليونعمرمأةيشخلانأمولعملانم

لالدتسالانكميكلذعمنكلو؛هرادقمسايقنكميالكلذك؛هتيهامكرد

بلقلاىلعهذاوحتساىدمو؛سفنلايفهخسرترادقمو؛هدوجوىلع

هذهرادقمحوضوباهيفىلجتتيتلافقاوملالالخنمكلذ«حراوجلاو

ءاهعاونأوءاهروصىتتشيفةدابعلاىلعصرحلاتايلجتلاهذهنمو؛ةيشخلا

حراوجلاىلعنميهملارثأتلاكلذنمو«نآرقللةوالتومايقو؛مايصوةالصنم

رهوجنعفشكتيتلافقاوملاضعبزوربلالخنموأ؛تادابعلاهذهءاثأ

ةريرعشقلاوأ«عومدلالامهناو؛هللاةيشخنمءاكبلاك«سفنلايفةيشخلاهذه

ىشخينأنود؛هيلعتابثلاوقحلاىلعدومصلااهنمو؛ندبلازهتيتلا
تايلجتو؛نيلذاعلالذعو؛نيمئاللامولبفيكف؛ةعمتجمضرألاىوقناسنإلا

وهو؛هتلوفطذنمةيشخلاهْتَمَزالدقو؛ةريثكخيشلاةايحيفةيشخلاهذه

لاقيلاخدمحأخيشللناك:يليلخلافيسنباناميلسخيشلالوقي«رابجنزب

فطقيناكو٠ًابيرقتفصنوةنسبخيشلاربكيناكو؛دومحنبناميلسهل

؟اهفطقنيأنمواهردصمنعهلأسيفرابجنزبةماعلاراجشألانمرامثلاضعب



[119)ايريونزلاركفلااععان»اي

و

دقعيشلادنع يطا

يل

لاومأنملكألاو+يهنمليرديالهنأل؛اهلثملةدوعلامدعبهلاخحصنيو
؛ءايإلالكرامثلاكلتنملكأينأخيشلاىبأيو؛مارحمهنذإريغبسانلا
؛الجوافئاخهارتقربلاىأرودعرلاتوصعمساذإناكهنأهللهتيشخنمو

اذإمالسلاوةالصلالضفأهيلعناكاذكهو,"'هيفثكميوتيبلالخادلخدي

.ًالجوًافئاخجرخيولخديدعرلاتوصعمس
ناضمريلايلىدحإيفيسأرينيعبهتيأرامكلذدعبةيشخلارهاظمنمو

عمهحراوجنمةرهاظةباجتساو؛نآرقلاتايآعمبيجعلعافتنمكرابملا

عماجيفخيشلاراسيىلعناضمرمايقةرمتاذتيلصدقف؛«هرلنعراوق
َنَسْحَأَلَّزَنُهَّللا":ىلاعتهللالوقمامإلاأرقاملف«يوربسوباقناطلسلا
ُيِلَمثْمُهبَنْوَشْحَيَنيِذّلاٌدوُلُجُهنُرَِشَقُتيناماهًماباتِكثيِدحْلا
َلِلْصُينَمَوُءاَشَيْنَمِهِبيِدْهَيِهَّللاىَدُهكلذهللاٍرَكِذىلإمُهُبوُلقَومُهُنوُلُج
تنكسملا؛ةديدشةضافتناخيشلادسجضفتنا"راهنبهَلمفهللا
.تايآلاكلتلمامإلاةزواجمدعبهيلعناكامىلإداعو؛هحراوج

ىكبامبرو؛جرحالبكلذنعثّدحف؛هللاةيشخنمهئاكبةدشنعامأ
-هللاهظفح--هنكلو؛ءاهعوضوميفةيداعناسنإللودبتةرضاحمءاقلإءانثأ

اًفينعًازههنادجوّزهيامكلذو«اهتالولدمداعبأيعيف؛تاملكلاعملعافتي
ةلصاومنعءاكبلاهسبحالإطقبطخيمل الثم تافرعيفف«لخادلانم
ةريصقاهنأتافرعبهبطخىلعظحليكلذلو؛ءاعدلايفرارمتسالاو؛ةبطخلا

؟7ةيآلا«رمزلاةروس()



دهعقلادنع71)ر___يواآلاركفلا طا

متكي-هللاهظفح-هنأعم.؛هيلعءاكبلاةبلغنماهللختيامببسب؛ةياغلل

فقيو..هتاجّيهمنعدعبلاو؛هيعاودعطقبكلذو؛هيفلسرتسيالوهءاكب

وهوءاعدلاءانثأخيشلاكلامتيالف؛ءاقستسالابطختافرعبطخبناجيب

؛هنمهيلعقفشت«داحءاكبيفطرخنيىتح؛ماركإلاولالجلايذءالآرعشتسي

بئاصمركذبرميامدنعاًطوصختارضاحملابقعهثاعديفنأشلااذكهو

اًريثك؛نيطسلفيفلاحلاوهامك؛مبلمهودعرهقنممهباصأامو«نيملسملا

هئاعديفسبتقيف؛ىلاعتهللاءادعأىلعوعديامدنعاًصوصخو؛يكييفرثأتيام

؛داعودومشبتلعفامكمهبلعفاو:لوقيف؛دومنوداعيفىلاعتهللالوقنم
رضحتست"...داسفلااهيفاورثكأفدالبلايفاوثطنيذلا؛داتوألايذنوعرفو

اورتغاف؛ةريثكلامعنلانممبلهللاهطسباموءدومثوداعةوقةفافشلاهسفن

نممهيشغفءاهباورفكو«مهيلعىلاعتهللامعناوسنو؛مهتردقومهناطلسب
؛هشطبوهرهقو؛هناطلسوهللاةوقبناجبمهتوقركذتي؛مهيشغامهللاباذع

يتمكردعبكلذكو؛هينيعنمعومدلالهنتف؛هقامعأنمتاملكلاكلتهزهتف

ىتحيكيبوًايعامجءاعدوعديف؛هفلخبابشلاعمتجييكملامرحلايففاوطلا

يفىلاعتهللاباذعلهرّكذتاًضيأكلذنمو؛هئاعدلامكإىلعىوقيداكيال

ديمحخيشلالوقي؛ثيدحلاةلصاومنمكلذهعنميامببو؛ةرخآلارادلا

نماًحيشهسفنٌدعيو؛ملعتملجرةصقيليلخلاخيشلاانلىور:يدمحيلا
ىلإسانلالخديالثيحهئاذحبدجاسملاىدحإنحصىلإلخد؛ملعلاخويش

ناكملااذهخيشلااهيأ:هللاقفنذؤملاهيقلف«مهتيذحأبدجسملانمناكملاكلذ

نممركأاذهيئاذحنإ:لجرلالاقف.كءاذحعلخاف؛نيملسمللىلصم



(14)ايريوبزلاركفلالامنعي

و

داحيشلادنع هنا

يمل

كءاذحنإفءرانلاىلإيهجوريصمناكنإ:لوقيوهونذؤملاىكبف؛كهجو

ةيقبلمكينأعيطتسيال٠«داحءاكبيفانهخيشلاطرخنيو؛يهجونممركأ
ديمحخيشلالوقيهيلعاقافشإهلاؤسنعنورضاحلامنتميو؛ةصقلا
دقوعطقملااذهدنعفقوتوالإةصقلاهذهانيلعخيشلاصقامو؛يدمحيلا

مهفرعنيذلانيثاكبلانم-هللاهظفح-وهف؛ثيدحلاةلصاومنعءاكبلاهعنم

.هرادميفخيرأتلا

لئاسهلأسذإ؛اّعمعرولاوهللانمةيشخلااهيفىلجتتيتلافقاوملانمو

؛بألاىنعمامً(ابأوةهكافوإىلاعتهللاهلوقىنعمنع؛هسلجميفانكو؛ةرم
ضرأيأو٠ينلظتءامسيأ:هنعهللايضرركبوبألاقدقل:خيشلالاقف

نبرمعلاقو؛هللالزنأامريغبهللاباتكيفتلقاذإبهذأنيأو؛ينلقت

اذهّنِإباطخلانباايكرمعل:لاقمث.بألاامفةهكافلاانفرعدق:باطخلا

!؟رمعوركبوبأهيففقوتءيشيفلوقأنأينمديرتفيكف«فلكتلاوهل

لثساذإخيشلانأ:يديعسوبلافسوينبىسيعخيشلاتاظوحلمنمو
تناكولو؛لمأتورّكفوفقوت.اًيوحناًبارعإناكولو«نآرقلايفءيشنع
نآرقلانعثيدحلايفاًدبأعرسيالهنكلو؛هيدلةرضاح-ودياميف-ةباجإلا
؛ءاثالثلامويلغاشملانمًالماكاًمويهسفنغرفيهتحامسدجتكلذلو؛ءيشب
هناحبسهللانماًفوخ«ىلاعتهللاباتكنماًنايحأةيآضعبوأةيآرسفينألجال
.هلزنأامريغبهباتكيفلوقينأ

يفةرمانبهذ:لاق؛يديشرلادمحمخألاهبينثدحامفقاوملاهذهنمو
ةيالويهوالأ؛طقسمنعةديعبةقطنمىلإنيميمحلاخيشلاءاقدصأدحأةيزعت



هندلدمأخيثلادنعج(١)هَوبزلاركفلالاعمنم

؛ءازعلاسلجمانلخداملف«ليلقببرغملاةالصدعبانلوصوناكو"ةيدب"

هوركذو؛ةمقلولولكأينأخيشلانماوبلطو؛ءاشعلادئاوماوطسبمهاندجو

لهأباسحىلعتسيلاهنإ:اولاقف؛ضفراميأضفرف؛ةميمحلاةقادصلاقحي
هبجاوىدألب؛ىقبينأىبأوءال:لاقف؛ةبئاشاهبوشتالوماتيأالو«ءازعلا

.اقحعرولاوهكلذ؛باهذلايفنذأتساو؛مهتيزعتنم

كيهان؛رفسلاورضحلايفليللامايقبمئادلاهمازتلاةيشخلارهاظمنمو
يفامهيلإهلاحردشيامدنع؛مارحلادجسملاويوبنلادجسملايفهمايقنع

نبديعسخيشلالوقي؛هلاحرتيفهيقفارملثيدحلالاجمكرتأو«هريغوناضمر

يفرجفلالبقموقي؛يليلخلاخيشلاعمةلحريفنوكتامدنع":يشراحلادمح

"هللاءاشاميلصيفليللانمريخألاثلثلا

تقويتأيو؛خيشلاعمرفسيفنوكنامدنع":يديشرلادمحملوقيو
لب«ريثولاشارفلايفبغريالو«فيفخلاعضاوتملاشارفلاخيشلاراتخيمونلا

؛ًالماكهدسجىلعحسميوهيفكىلعثفنيو؛نآرقلاولتيوًاضوتيمث؛هضفري

اذإف؛مانيىتحهركذىلعرمتسيو؛هللاركذيوهونميألابناجلاىلعمانيمث
؛رجفلاىتحيلصيبصتناوًاضوتفخيشلاضهن؛ليللانمريخألاثلثلاءاج

ةقلحيفىقبيةالصلادعبو«رجفلاةالصلمهموننمهلنيقفارملاظاقيإبموقيمث

انأ:يديشرلالوقيءرجفلادعبمانيالو؛ةوالتلاباحصأعمنآرقلاةوالت



لدخلادهعيشلادنع(112)ينوزلاكفلا)اعنع

كلذلعلو؛يمونىلإدوعأينكلو؛يلصيخيشلاىرأواليليموننموحصأ
"'.خيشلابحصنمىلعابيرغكلذسيلو«اضيأهنمعضاوت

نيرحبلاىلإهرفسيفخيشلاتبحص:لاقيعباسلارصانخيشلايوريو

ةيناثلاةعاسلايلاوحيفءاملاريرخعمسأتنك؛تارمتوملادحأيفةكراشملل

دقانأفءاولتا:لوقيو«فحصملاخيشلاانلواني؛رجفلاةالصدعبمث؛ًاليل
0".مكلبقتولت

يفف«ليللامايقهتوفياليدلاونإ:يليلخلاخيشلانباناميلسلوقيو

هتدجوالإرجفللتضهنام؛اًرضحواًرفسءاهيفهعمتنكيتلايلايللالك

؛تيبلايفهدجنال؛روحسللنحنموقنوةرمعلاىلإهقفارأامدنعو٠«يلصب

يفليطيوهو؛يلصياًمئاقكانههدجنفمرحلاىلإبهذنانروحسدعبو
نيرشعتيلصف؛هتالصيفخيشلاعمتأدب؛تارملاىدحإيفينأىتح؛همايق

خيشلانباحلفأيوريو.".اًفقاولازياموىلوألاةعكرلايفخيشلاوةعكر

تاذيلصيناك؛خيشلاعممرحلايفانكامل:لاق؛دومحهمعنعيليلخلا

تفرصنافاهيلعتردقيتلاةالصلانمتغرفىتحهبناجمتيلصانأو؛ةرم

ىلعنوكيامصرحأكشالبوهو..مرحلايفيلصيخيشلاومانأيكتيبلاىلإ
بحصتيتلاراونألاةدهاشمبةديدعتارمهللاهمركأدقو؛؛ناضمريفمايقلا

انربخييدلاونإ:حلفألوقيءردقلاةليليفضرألاىلإمهلوزنيفةكئالملا

يعباسلارصانخيشلابفلؤملاءاقل0,

يليلخلاناميلسخيشلابفلؤملاءاقل0



(349)ر_ىوذلاركفلالادمنم

يل

دنع عيشلا ىلطادهل

يل

اهدهاشيالراونألاهذهنأملعننحنو'"يلاتلامويلاحابصيفكلتهتدهاشمب

ىدحإيفهتحامسلثسدقو؛نيبرقملاهئايلوأنمهللامهصتخانمالإدحألك

يفماوعلاطاسوأيفعاشامعنامعةنطلسنويزفلتبركذلالهألاؤستاقلح

؛هتحامسباجأف؛كلذريغوراونألاعوطسوراجشألابلقتنمردقلاةليل

.نيبرقملاهدابعنمصاوخلااهدهاشيامنإفراونألاامأو؛بلقتتالراجشألانأب

نمهللاىلإتايرقلانمراثكإلاىلعصرحلالكصيرحخيشلانإ
كلذءافخإىلعهصرحعم؛نيرخآلانوعوجحلاوةقدصلاومايصلاوةالصلا

لاوشنمانسموصيوهف؛«بئاوشلالكنمىقنأنوكيل.؛سانلاملعنع
سانلاقلعتةرثكعم؛هلهأصاوخالإكلذملعينأنود؛ةجحلايذرشعو

نأيديشرلادمحمرمأدقو؛حابصلايفسانللجرخيًالثمف؛هيلعمهددرتو؛هب

؛خيشلامهءاجمهماعطنماوهتنااذإىتح«ةوهقلامهلمدقيوفويضلادشاني

ءاجوأءًالثماًنايسنوأاًرهس؛ةوهقلاهيلإمدقتملمهنمدحأناكنإمبلأسو

؛ىرخألامهتاجاحمهليضقيف؛مهتمهماوهنأدقاًعيمجمهباذإفءارخأتم

لوقيالهنأعم؛نمثبالإملكتيالفهتمصةرثكبهمايصلاحخيشلافرعُيو

فداصةرمتاذو«لئاسهلأساذإالإديمحتلاوحيبستلاهلغشرثكأف٠ًاقحالإ

بقعخيشلاهيقلييذلاريسفتلاسرددعوموهوءاثالثلامويخيشلامايص

؛نيتالصلانيبسردلاءاقلإبماقامنإوخيشلارخأتيملف؛ةرشابمبرغملاةالص

بلطوأءاتفتسانمهبلطمهللك؛دجسملايفسانلاهسبحءاشعلاةالصدعبو

ةجردىندأوأرجضتنود؛هتداعكمهبلسلجف؛هيلعاومحدزاو؛ةجاحءاضق

يليلخلاحلفأخيشلابفلؤملاءاقل00



يلاقادجحيلدنعا[18)هيريوبزلاركفلااععنع

ركنأف,اًباهذوةثيجدجسملايفرودييديشرلادمحمو؛قيضلاوأمربتلانم

ام؟دجسملابوجتكلابام:هلأسف؛ةلاحلاهذههيلعيدلاوخلادلاخخيشلا

اًنقودجيملنآلاىلإو«مويلااذهمئاصخيشلا:يديشرلالاقف؟كاهديذلا

''*.ادجرخأتمتقولاو؛ءيشلةاعارمنودهوسبحدقسانلاءالؤهو؟هيفرطفي

يفهرظتنتىرخأةعومجمدجيستيبلاىلإدوعيامنعكشال:هلتلق
لبنأامو!كندعممركأام!خيشلااهيأتنأهلل.اضيأمهرداغينلو؛سلجمل

١كتافص

ملعةايحيفىلاعتهللاةاضرمىلعصرحلاتايلجتنمةفطاختاحملهذه

ماقمىلإهعفرأينأينممهفيالو.خيرأتلامهبفرشنيذلاةمألامالعأنم

عيمجو؛هكولسرئاسيفهللاطخسياملهبنتمظقيهنكلو؛الك؛ةمصعلا

هتانكسوهتاكرح

|.نيعنودعمسبعنقتالو لايخلاكةقيقحلانيعامف

نباناميلسلوقي٠اهمتأملوًاقباساهنأدبيتلاةصقلاانهلمكأنأسأبالو
تحتىضوفلارثكأدقلافطألادحأناكوةربغلابيتيبيفنيعمتجمانكخيشلا

خيشلامأتلخداملف؛اهنمدحلاىلعانمدحأرساجتيملو؛خيشلاةيامح
املف؛مالسبةسلجلاترمو؛لفطللرييعتةملكيتوخإدحألاقف؛لفطلاأده

لاقو؛ةملكلاكلتبظفلتملايخأخيشلاىدان؛يوريفعمجلاكلذلثمرركت

لاقف؟يبنذفرعأنأيللهنكلو؛هللاىلإتبت:لاقف«هللاىلإبت:هل

اذكلافطألادحألتلقو؛ناميلستيبيفةربغلابانكمويركذتأ:خيشلا

يدلاوخلادلاخخيشلابفلؤملاءاقل()



لإييخادعاعيشلادنعيل(18)ربىوؤلاركفلااعنع

؛اءوساهبًادصاقناكامو؛كلذلهبتنيملهلأل؛ماستبالابيخأمهف؛اذكو

ًالئاق؛ةبوتلابرمألاهيلعرركو«هتماستبادلوتنألبقةوقبهرجزخيشلانكل
ىلعهءانبألمحيلخيشلاناكامو؛ريكتلاهيلعدّدشو؛رّزعتنأكقح:هل

يفوهوالإ؛هناحبسهللاىوقتلقيمعلاموهفملانمقثبنملايقلخلاومسلااذه

.هريغهيلعلمحياممرهطأوىكزأو«ىلعأوىمسأةلزنم

ةيجئاطاماد

يفهتايحنأل؛دجريسعرمأ-هللاهظفح-خيشلادوهجنعثيدحلانإ

ريسأينكلو؛ًادهيالحافكو«رتفيالداهجاهبناوجفلتخمو؛ءاهروصىتش
الضفةلاطإلانودةفطاخلاتاحمللاركذوراصتخالانماهسفنةيجهنملاىلع

اهريطأتيفةبوؤدلاةيداهجلاهتكرحراصتخايننكميو؛ءاصقتسالاةلواحمنع

يههللاةملكنوكتلخيشلااهمّدقيتلاتانكسلاوتاكرحلاعيمجاهنإ:لوقلاب

.ملقريطستالوثيدحهبناوجيصقتسيالداهجكلذفءايلعلا

ةموحلاقرتخأنأنوداهفارطأىلعودحألهداهجةحاسىلإلوخدلاأدبأ

يتلزنمكلتف؛اهسيطويف

اطخلاتاحيسفهنعترصاقتهردقءاهتنادنعفقيملنم
:امهنيرصنعىلإانهثيدحلامّسقأنأتيأردقل

يملاعلاحالصإلايفهدوهجبيلخادلاحالصإلايفهدوهجأ



[2#1)يثل_روبزلامكفلا!اععنعاي

و

دهأعيشلادنع يلدا

يل

يلخادلاحالصإلايفهدوهج:الوأ
نمهلوصوديعبهيفحافكلارشابيذلاهعقاونعةحملبانهثيدحلاأدبأ

دعب؛لهجلااهتابنجيفدّرغي؛ةّميلدمبناوجيذطسوىلإءاجدقف«رابجنز

رماوأنعدعبلابرضو«رئاصبلاكلذبتسمطناف؛لوقعلايفشّشعنأ
؛هقنعيولي؛يذوحأهليربنينأنودلاجولاصو؛مهنيبهنارجبعرشلا

اهتاءاحيإنعثدحتللاجملايتداعكثداوحللكرتأو؛هخيرفتلاًدحعضيو

؛لابجلاكةبالصبخيشلاههجاويذلاريرملايواسأملاعقاولالوحءاهسفنب

-كاذنآنامُعةرضاح-رابجنزنمخيشلالوصولبقف؛موجنلاحطانتةمهر

مليتلاةيحالصإلاهراكفأبينورابلاناميلسخيشلاءاج«ديعببسيلنمزإ
اهبينثدحةصقددصلااذهيفركذأو؛شاعتنالانعًالضف«لوبقلااهلبتكي
نإ:لاق,كاذنآسانللنهارلاعضولانماًئيشسكعتيلوعملادايزخيشلا

لوبقلايفماظنلاىلعسسوت؛ةيماظنسرادمحرتقاينورابلاناميلسخيشلا
؛روضحلايفماظتنالامهيلعاًطرتشم؛ةيانعبهبالطراتخادقناكو«سردلاو
يدانتةأرماباذإهبالطىلعهسرديقليناكةرمتاذو؛سوردلاءانثأزيكرتلاو

؛داتقلاطرخنايلعنود؛ةبلطلادحألاقف؛ناّيلعهمساو«عراشلايفاهدلو

طرخاًضيأناميلساييقلتامنود:لاقو؛ينورابلاناميلسخيشلابضفغف
تاذهلاقتنالاحيفهسفنيليلخلاخيشللتعقوةصقنعاًضيأينثدحو؛داتقلا

كلتيفةريبكةلقانيليلخلاخيشلابكرلوقي؛ةيلخادلاىلإةمصاعلانمةرم
نمءسانلانماًريبكاًعمجلمحتتارايسلاهذهو"ترفتبي"ىمستمايألا
؛مهعميليلخلاخيشلابكرو«اًنايحأمهمانغأومهجئاوحولافطألاوءاسنلا



يللدحلادعاعيشلادنعيآ(199)يلايوززلاركفلازاعمنعيف

لوقي؛ةليوطةفاسملاوديدشءطببريستةرايسلاف٠«اقلطمدبعمريغقيرطلاو

تامسهيلعودبتلجرنعتثحبف«نيسلاجلادحأعمثيدحلاتدرأفخيشلا

ليحرلانعهتثدحف؛ةنطفمهنسحأو؛ةقيرطنيبكارلالثمأهنأودييو؛ةنازرلا

دعبو«مويلاكلذلدادعتسالانمناسنإلاىلعبجيامو؛ةرخآلاىلإايندلانم

سمأمويحرطميفهانأرقيذلايجنزربلا"وهاذهأ:لجرلايللاقليوطمالك
"9.اقلطماًئيشمهفيمللجرلانأكو!؟يجنزربيأ:لاقف"دلوملاةسلجيف

لؤافتلانعثيدحلاناكومايألاكلتنعةرمخيشلاةحامسانثدحو

تقتلي:اًدجةعيرسلجرلاةالصناكرابجنزنمتمدقامدنع:خيشلالاقف

سانلاميلعتيفةبوعصاندجودقو؛هسأررقتسيداكيال؛ةرسيوةنمباهيف

.هللانإهلإال:نولوقياوناكذإ«هللاالإهلإال:لوق

مهقيرطيفاهنوهجاوياوناكيتلاتابوعصلامهأنعهتلأسو

ءاضيألهجلاببسبسانلالبقتمدعو؛ةيحاننملهجلا:لاقف؛يحالصإلا

'".مهيلإةبسنلاباًبيرغاًئيشناكدقف؛هلكءيشلااذهلسامحكانهنكيملف

خيشلاةبحصبانرسمايألاكلتيف؛يدشارلانايفسنبىيحيخيشلالوقي

؛ةرضاحممهلخيشلاىقلأفكانهملعةقلحهبوعماجلاانرزف؛لئامسىلإ

يفهثدحأامو«باعيتسالاىدمىلعفّرعتأنأتاملكلاكلتدعبتببحأف

مهفلاوةنطفلامهيفمسوتأنمنيرضاحلانمةبخنترتخافءرثألانممهسوفن

ارذخأو,قفدتيرحبهنإ:اولاقف؛«ةرضاحملاهذهنع؛مهتلأسف«نيدوجوملانم

يلوعملابلاطنبدايزخيشلابفلؤملاءاقل010

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(؟)



يالادطادنعل[17)اييونزلاركفلالامنمم

يفخيشلااهحرطيتلاراكفألامهأنعمهتلأسكلذدعب؛ءانثلايفنوبنطي

''”.طقفنيرهبنماوناكامنإوءيشبمهنمترفظامف«ةرضاحملا

تحتفأو«سرادملاىدحأيفتميقأةيسمأيفالهبىلإانبهذةرمتاذو

مهاهن؛هترضاحميقليلخيشلاماقمث؛روضحلاقّفصف؛نآرقلابةيسمألا

ةالصنعمهثدحمث؛ةرهاظلاهذهلوصأمهلاًنيبمقيفصتلانعابلالخ

.ىرخأةرمروضحلاهلقفصةرضاحملانمىهتنااملفءاهيلعمهثحوةعامجلا

:ًالئافتمخيشلاناككلذلكنممغرلاىلعوءلوقياماومهفاممهنأكو
"هللانذإبةبيطاًرامثيتؤيساذهنإ:يللوقب

تفتةدارإباًحلستمةميزعلاىطتماو؛دجلادعاسنعخيشلارمشدقل
صالخإلاوملعلانمهللاهانآامعقاولااذهعمهعارصيفاًدوزتم؛رخصلا

يفهلذبالإهتقووهدهجنماًئيشرخديال؛نيمثولاغلكبةيحضتلابحو

نمثيغلاةبدجملاضرألارظتنتامكهلاثمأرظتنتنامُعتناكدقف؛ليبسلاكلذ

هبىنتعااممهأنمو؛يدشارلانايفسنبىبحيخيشلالوقدحىلع؛ءامسلا
دقف؛ةعامجلاةالصىلعمهثحيو.اههجوىلعسانلااهميقييكل؛ةالصلا

؛ةالصللنولزنيمثةدحاوةرايسنوبكريرفسلايفاًصوصخسانلاناك
طاسوأيفهراشتنانأل؛ملعلارشنبةقئافلاهتيانعىلوأدقو؛ىدارفنولصيف

كلذلو؛مهطاسوأيفةخّسرتملاتالكشملانمديدعلليرذجلالحلاوهسانلا

.طقسمجراخقطانملانمديدعلاىلإتالحرهلتناك

يدشارلانايفسنبىيحيخيشلابفلؤملاءاقل(١)

قباسلا(؟)



يلدخلادقعلادنعل(177)ليرزلاركفلاطهنعيف

عاباكااوه
ام[اميتداهم- اا8دلكلال.2وح53ا8"لل
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"ةاعدلاةغايصةداعإ"نعخيشللتدقعيتلاةودنلاروضحلانمبناج

؛اًبلاغرفسلايفهلاقيفرناكيذلايدشارلانايفسنبىيحيخيشلالوقي

نولبقيةبلطنعثحبلاوسانلاداشرإلقطانمةدعىلإتالحرخيشللتناك

تايالوةدعىلإانرفاسدقف؛ةعاطتسالاوةبغرلاهيدلنمم؛ملعلايقلتىلع

ليبناجبوهوقئاسلاانأ«نيدثاانك"رفوردنال"ةرايسىلع"ةيدب"انلصوىتح

دوهفىلإوروصونالعجىلإتالحرهلتناكمث.قهرميبارتقيرطلاو
'!.اضيأ

تناكلهللافطلالولو؛اًدجةقاشةلحراهنإفدوهفىلإخيشلاةلحرامأ

لامعلاداشرإلدوهفىلإانهجتا؛نايفسنبىحيخيشلالوقي.ةثراكلا

اهنأكقفخت؛ةريغصةرئاطىلعةلحرلاتناكو«دانهتاكرشلايفنيفظوملاو

يدشارلانايفسنبىيحيخيشلابفلؤملاءاقل()



دعاعيشلادنع(174]ينيوبزلاركفلاعمنعي دخا

طبهتوولعتتذخأ«رضخألالبجلاقوفانكاملف؛اهناريطواهدوعصيفةدارج
انلصونأدعيوءاهيفاندجوامةدشنمةرايسلاىلعباهذلاانرثآىتحزتهتو

قّلحتنألبقوءاهسفنةرئاطلاانبكرةدوعلاةلحريفو؛كانهةليللاكلتانتب

ىلعلازتاماهنأهللدمحلاوءاهنعانلزنف؛اهنمدعاصتيناخدلاانيأرليلقب

؟'!.مالسباندعوليلقباهنمربكأىرخأةرئاطانلترضحأفضرألا

دضهللاهظفح.خيشلاداهجيفةرباصملاوتايحضتلانمتاحملكلت

دملاو؛داحلإلاةرهاظكانهناكيشفتملالهجلااذهعمو؛«فارحنالاو؛لهجلا

نمةرتفاندهشنحنانرصعيفو":خيشلاةحامسلوقي«ضيفبلايعوبشلا
ناكو«رضحتلاليلدوءيقرلاةراشومدقتلازمرهيفداحلإلاناكنمزلا

الةيمهورومأباًكاسمتساءالؤهنمريثكرظنيفينيدلاركفلابكاسمتسالا
؛داحلإلانمةيشاغسانلاتيشغدقف؛ىشالتتنأالإ-مهرظنبسح-ثبلت

ال؛ةايحلاهذهيفنوميهيمهتكرتومهراكفأتددبنأثبلتملةيشاغلاهذه

عفنلاسايقمامنإ؛اهراضواهعفاننيبنوقرفيالوءاهريبدنماهليبقنوفرعي
امنكلو؛ايندلاةايحلاهذهتاوهشنمنورسخيوأنوبسكياممهدنعررضلاو
؟".”اهناينبعدصتوءاهناكرأتلزلزتنأةراضحلاهذهتبل

نمسيلو-؛رابجنزيفنويعويشلاهبكتراامهسأزينيعبخيشلادهاشدقل
ملاكلذناكدقل,ةئيخلامهتاططخملاًدجاّيعاوناككلذل عمسنمكىأر

يدشارلانايفسنبىيحيخيشلابفلؤملاءاقل()

ج/16طيرش؛هتاقيبطتوهموهفمناميإلا()



يلىللخاداغيشلادنعاي(«)بوذلركفلاإاعمنم:

سانلارذحيو؛اهيقنتعملداجياهلىربناف؛ليللالاوطهقرؤيو«هعجضمُضقي

.ىلاعتهللادمحب؛ترحدناىتح؛ةوقنميتوأاملكبو؛لئاسولاىتشباهنم

يمالسإلادهعملاءاشنإ

؛يليلخلاخيشلاةحامسنمهيجوتبةّيطولابيمالسإلادهعملاءيشنأ

ءاشنإنمدبالنأخيشلاىأردقل":يبايسلادوعسنبدمحأخيشلالوقي

بلطب”ةيطولاب"يمالسإلادهعملاسسأف؛كلذببلاطيذخأو؛ينيددهعم

خيشلانمبلطبنادلبلايف(ةيمالسإدهاعم)دفاورهلتلعجو؛خيشلانم

؛كاذنآميلعتلاوةيبرتلاريزويلعنبلصيفديسلايلاعمعمقيسنتلابو؛اضيأ

"!*ةّيدبو؛وانسو؛لئامسو؛الهبو؛ىوزنو؛قاتسرلابدهاعمتأشنأف

؛تارضاحملامهليقليومهروزيناكف؛يمالسإلادهعملاةبلطبخيشلامتهأدقو

لبقامةبلطلالبقتسييمالسإلادهعملاناك":نايفسنبىيحيخيشلالوقي

بهذيخيشلاناكو؛ةيوناثلامثةيدادعإلاةلحرملامث؛نيتئسبةيدادعإلا

مهليقليو«ناضمرمايقمهعميّلصيو؛يوريفهنكسمناكثيح؛مهيلإ
سانلاوةبلطلااهتعاسدفاوتيو؛توصلاربكميفمايقلاةالصدعبًاسورد

هئانبألهتحامسنمةياعرلاكلتترمتساو؛دجسملاىلإهتوصعمسينمثاعيمج

"!,"نآلاةعيرشلاةيلكهناكمتلحيذلا؛يمالسإلادهعملابةبلطلا

نايفسنبىيحيخيشلابفلؤملاءاقل0(



دعيشلادنعو[8] يث_يوبؤلاركفلالاعمنم يلقطا

.ىعرشلاءاضقلادهعمءاشنإ«

ءاضقلادهعموأ؛ةباطخلاوةمامإلاوءاضقلادهعمةركفتءاج

يفنيلوؤسمللخيشلاةحامسنمةئيثحةبلاطمبداشرإلاوظعولاويعرشلا

صصختم0ةيعرشلامولعلابعّبشتمليججيرختةرورضصىأرنيح+ةلودلا

ةهقفتمةئفىلإًاديدشًاراقتفاارقتفمناككاذنآينامعلاعمتجملاّنأل؛اهيف

متو؛لدعلابمهنيبمكحتو؛مهنيدرومأبمهرصبتو؛ريخلاىلإسانلادشرت

ناكو«راهنليلهتبلطيوأيدهعملااذبلارقمنوكيليوريفىنبمراجتتسا

ةقراباوناكدقف؛هتقونمريثكلامهحنميو؛ةبلطلاءالؤهدهعتيخيشلاةحامس

؛هايانحبعادتيتلاىرشبلاتامسنو؛هيرظانمامأالألتييذلالمألا

لوقي؛هءارواهفّلخيتلاهراثآءاحمناو؛عمتجملانعلهجلاتامتععاشقناب

خيشلاناك":دهعملايفلئاوألانيسردملانموهو؛هتاحشنسحلاوبأخيشلا
ةعاسلاىلإىقبيو؛ىلوألادهعملامايأيفدهعملايفرصعلاةالصانعميلصي

لوحمهشقانيو؛ةبلطلاثدحيناكءاشعلاةالصدعبو«ءاسمةرشاعلا

نعسيردتلاريسعباتيو؛هتاهيجوتوهحئاصنىطعيو؛ةيساردلاتاررقملا

ناميلسخيشلاو«يثراحلادمحنبديعسخيشلاانايحأهقفاريناكو؛«بئك
قلعتياميفخيشلادهجنأيلودبيو؛يليعامسإلارصانخيشلاو؛يملاسلا

:نيهاجتايفريسيناكدهعملاب

ىلعموقينأو؛هجهانمِقدهعملاريوطتىلإرمتسملايعسلا:لوأل١

دهعملاءاشنإبنايناطلسناموسرمردصاذل«رارمتسالاهللفكتةتباثسسأ

.م1481ماعيفرخآلاو47/7٠ماعامهدحأ



ليلادمحأحشلادنعو(19/)بايوبزلافلاطعمنعي

.ةبلطلابةصاخلاةيانعلا:يناثلا

سيئرهتفصبهتحامسهيّدؤيناكيذلارودلالالخنمحضتيفلوألااَّمأ

فاقوألاولدعلاريزوهسأريناكيذلادهعملاسلجمبسيئرلابئانو؛دهعملا

دهعممسابدهعملاناكامدنع":يلوعملابلاطنبدايزخيشلالوقي؛كاذنآ

"دهعملاسلجم"ىمسي؛ةمئادةفصبدقعيسلجمكانهناك؛يعرشلاءاضقلا

تنكو؛خيشلاةحامسهرضحيو؛ريزولايلاعموهوسلجملاسيئرهرضحيو

؛هيلإلاقتنالالبقدهعملاسلجمبميلعتلاوةيبرتلاةرازولثمميتفصبهرضحأ

هتيبثتو؛دهعملابءاقتراللخيشلاةحامسنمديدشلاصرحلاكلذبتبجعأو

تدجو؛هتارواحموهتالخادمىلإعامتسالالالخنمو؛ةيميداكأةيملعةفصب

يتلابابسألادحأكلذناكو؛دهعملاريوطتوحنهثيدحيفةديدشةفبل

دقف؛دهعملاةرادإىلإلاقتنالليلإمِّدُقيذلاضرعلاىلعةقفاومللينتعجش
اهمذدقأيكل؛يدلةعضاوتملاةربخلاضعبىلإةجاحكانهنأتسسحأ

اميفمامتهابّيلإعمتسيو؛ًامئادينعّجشيخيشلاناكلاقتنالادعبو؛دهعملل

انثيو؛سيردتلاةئيهتاعامتجايفانايحأانكراشيناكو؛ريوطتنمءانثدحأ
نمنأةرمدايزخيشلاينربخأو''"هنوؤشعيمجيفدهعملابءاقترالاىلع

خيشلاةحامسنأ؛دهعملاىلإلاقتنالاىلإهتعفديتلاهسفنيفةرثؤملافقاوملا

ةرادإيفانعماونوكتنأمكديرن:هللاقف؛يوربسوباقناطلسلاعماجيفهيقل

ةيمالسإلادهاعملاجمدةركفترهظامدنع":لاق؛ةرمينربخأو«دهعملا

سأيلاأدبوليجستلافقوتو«لحارملاضعبءاهنإبانأدب؛دهعملااهنيبنمناكو

يلوعلادايزخيشلابفلؤملاءاقل()



غعضلادعا(178)يوبزلاركفلازاعمنع قطا

يطا

يماسلاماقملانمهتحامسسمتلادقف؛ًاريثكًالئافتمخيشلاناكامنيب؛انباتي
؛هتلاسرءادأيفهرارمتسابةيماسلارماوألاتءاجالعفو؛دهعملارارمتسا

''”.دهعملاىلعهتحامسنميداعريغصرحىلعلدياذهو
هتحامسةيانعبهيفثيدحلاأدبأف؛ةصاخةبلطلابهتيانعوهويناثلارمألاامأ

يبكلاهريدقتو؛هيفنييرادإلاودهعملاةذتاسأب

ر

لوانتلًايونسمهوعديوهف؛مهل
ةبانعهالوأمهنمًادحأيقلاملكو؛هتيبيفءاشعلاةبجو

لا١
للا|0

لل2ل1ْ6:1ٍ
قمل.+و١
:بهااجل.8م"ن

لد0070ّ10»+1ع

"ل230اهيمماانااايهش ابلاأالا0“
ل<بجِ:8هنق01ْ:51د

0005ٍ0بوابس
ْدهعملابنيدفاولاةبلطلاوةيميلعتلاوةيرادإلانمهفويضعمءادغلاةبجولواتيخيشلا

لوقي؛ًامومعةبلطلاودهعملابقلعتياميفهتاظحالمىلإعمتساو؛ةصاخ
؛دهعملارابخأنعينلأسيهبتكميفخيشلاروزأامدنع":يلوعملادايزخيشلا
كلذو«هيلإينقبستتامولعملانمريثكلانأبسحأتنكو٠ةبلطلالاوحأو

نمةرمف«ريبكلاهمامتهاليلدو؛اهتعباتمولاوحألاةفرعملةديدشلاهتفبلليلد

انأو؛ىفشتسملالخدأو؛دهعملابنيلجسملانيينميلاةبلطلادحأضرمتارملا
ل
ىلوعللادايزخيشلابفلؤملاءاقل(١)



يليلخلادأخبشلادنعو(80راريوبؤزلاركفلاإاعمنم:

يفتنكيلاتلامويلاحابصيفو؛ردقلاكلذىلإةئيسهتلاحنأبملعأمل

عم؛ىفشتسملابسمألاءاسمبلاطلارازدقهنأبينربخأف؛هتحامسبتكم

ىدمو٠ةيملعلاوةينيدلاةبلطلالاوحأعباتيوهو؛هيدللامعألاماحدزا

الةرمتسملاتاهيجوتلاوةيانعلاهذهعم:ًالئاقدايزخيشلاعباتيو؛مهمدقت

مدقتيتلالئاسرلاىلعقّلعيامنإو«دهعملابةبلطلالوبقةيلمعيفخيشلالخدتي
.دحألةاباحمنودعبّنملاماظنلاعمقستي؛ادجقيمعقيلعتبةدعاسملابلطلهيلإ

؛اضيأتابلاطلالمشيامنإومهدحوةبلطلاباصاخمامتهالااذهنكيملو

ناك؛دهعملابتابلاطلاليجستيفانأدبامدنع:بلاطنبدايزخيشلالوقي

تابلاطلاددعنعانلأسيناكىتحلمعلاتاوطخمامتهابعباتيهتحامس

نمتالجسملاتابلاطللنكسدادعإةلأسمتزربدقو؛«كلذريغو؛تاقحتلللا

اذهريفوتمدعىلإهجوتلاناك؛دهعملايفتاناكمإلاقيضلو؛طقسمجراخ

نكسداجيإىلعةدشبٌرصأو؛ةدماصةفقوفقوخيشلانكلو؛نكسملا

؛هسفنخيشلاهرضح«؛ريزولايلاعمبصاخعامتجاىلإانعفدامم؛تابلاطلل

ىلعهتحامسصرحيو'""”هقيفوتوهللانوعبنكسلاٌدعأو!ريخأةقفاوملاتقتو

مهثحيواعيمجمهببحريف؛تابلاطلاوأةبلطلانمةديدجةعفدلكبءاقتلالا

ضرتعتدقيتلاتالكشملاو؛بلطلاةيجهنممهلنيبيو؛ملعلابلطىلع

يفانايحأو؛مهتساردلالخمهروزينأىناوتيالو؛ءاهجالعلبسومهقيرط

ىلعديدشلاهصرحنمو.كلذلةيعادةجاحلاىرينيح؛ةيساردلالوصفلا

؛يبايسلادوعسنبدمحأخيشلاهبينربخأامنامعيفيعرشلاملعلارشن

يلوعملابلاطنبدايزخيشلابفلؤملاءاقل010



مهللاتاضاعاوزاىيوبزلاركفلاععنعو

ءانبيماسلاهباطخيفسوباقناطلسلاةلالجلابحاصنلعأنأدعب":لاق
؛ةيناطلسلاةروصقللاىلإخيشلاةحامسهّجوت؛سوباقناطلسلاةعماج
ةصاخنكامأداجيإوِةعيرشللةيلكىلعةعماجلايوتحتنأهتلالجنم«بلطو

"!تابلاطلل
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اربإةيالوبميركلانآرقلاظفحيفنيزئافلاىلعةيعيجشتلازئاوجلاعزوييليلخلاخيشلا

نعاهيلعنيمئاقلالاؤسب؛تايالولايفةيفيصلازكارمللهتياعركلذنمو
هلثمأنمو؛اهماتتخاتالافتحاةياعرو؛هترايزباهضعبفيرشتوءاهاوتسم

بتكمٍِقتايالولاضعبنمبابشلانمةعومجمعمٌةرمردقلاانعمجنأكلذ

مث؛هلنوحرشيمهو؛ةيفيصلازكارملاريسنعمبلأسيخيشلاذجخأف٠خيشلا

ا

يبايسلادوعسنبدمحأخيشلابفلؤملاءاقل(١)



يللدحادهعيشلادنعيل(1ححز)ب.ولامفلالامنع

؛ركذيالعضاوتمدهجنمانيدلامبهتربخأف؟مكدنعزكارملافيكينلأس
دقو؛ءالهبيفيفاقثمسوماندنعناك:لاقيودعلاسيمخخيشلاينربخأو

هيدللامعألاتمحدزاتقولاناحالف؛مسوملااذهيفةرايزبخيشلااندعو

ةجاحباننإ؛خيشلاةحامساي:هلتلقف؛روضحلامدعنعانلرذتعاف؛ةرثكب

ايهتيىتحهلامعأبريذخأو؛هللاءاشنإ:لاقف"انعممكتفقوىلإ

''يفاقثلامسوملاانعمرضحالعفو؛روضحلل

يتلاةنطلسلابةيميلعتلاتاسسوملابةديدشلاهتيانعملعلابهمامتهانمو

ىلعهدرو؛تاسسوؤملاهذهبالطلةرركتملاهترايز:اهنمةدعرهاظميفىلجتت

بلطلاةلصاومىلعمهثحو؛مبلداشرإلاوحصنلاهيجوتو«مهتاراسفتسا

ىلعهفارشإو؛ةيساردلاتاررقملاعضوةعباتمكلذنمو؛داهتجالاودجلاو

سوردلاهؤاقلإكلذنمو؛ةعجارملاوفيلأتلاناجلسأريامًاريثكف؛اهتعجارم

ةعماجبةرضاحمهلف«رارمتسابةيميلعتلاتاسسؤملاتاعاقيفتارضاحملاو

ىلوألاةلسلسلاتناكو؛نيءاشعلانيبنيعوبسألارادمىلعسوباقناطلسلا

هلو؛يمالسإلاركفلايفسوردةيلاحلاةلسلسلاو؛ةديقعلايفًاسورد

صرخيو«اهريغودهاعملاوةيبرتلاتايلكىلإةرركتمتارايزوةريثكتارضاحم
ىلإتارايزهلنوكتامدنعةنطلسلاجراخنيسرادلاةبلطلابءاقتلالاىلعًاريثك

.مهلهيجوتلاوحصنلاءادبإو؛مهتالكشمىلععالطالابموقيو؛لودلاكلت

لب؛نيمصاختملانيبحالصإلابجاوبهمايق؛هداهجرهاظمنمو
ةماقإىلعنوفلتخيانايحأف؛مهئارآنيبعمجلاةلواحمو؛يأرلايفنيفلتخملاو



داغيشلادنع(41يليوبزلاركفلا!اعمنعاي ربط

انايحأو؛ةوعدلايفبولسألاىلعانايحأو؛دجسمءانبىلعانايحأو؛ةعمجلا

؛تاتشلاعمجيو؛لمشلامليو؛فالخلاليتفعزنييذلاوهخيشلاو...انايحأو

اهبليطأالودعتنأنمرثكأكلذىلعةلثمألاو؛هقيفوتوهنوعوهللالضفب

.اهترهشلثحبلا

راكفأرشنلواحنملكلداصرملابهفوقواضيأهداهجرهاظمنمو
هتفقونمكلذىلعلدأالو؛ميكحلاعراشلارمأذبانتو؛قحلافلاخت

؛ينامعلاطسولايفةقباسةبقحيفاهلجوريتلاةأرملاريرحتةركفمامأةدماصلا

ىلعهدركلذنمو؛هللادمحباورحدنامهنكلو؛اهقوسينمابلتدجوو

ىلإينامعلاعمتجملايفقالطلاببساهوزعيفتايعامتجالاتاثحابلاىدح

ميحرلادبعىلعهدرو؛رخآلامويلاركنأنمىلعهدرو؛ركبملاجاوزلا
انفلسلمهفالبةنسيفريخالو؛ةنسالبنآرقيفريخال":لاقيذلاناحطلا

وعدينملكو؛لاضوهفةنسالبباتكىلإوعدينملكف":لاقو"ماركلا
ةثالثيفهتحامسهيلعدرف'''"لاضوهفراربألاانفلسلمهفالبةنسوباتكىلإ

نمريثكىلعدرو"عانقلاطقسو"باتكيفدعباميفتجرخ؛ةيعمسةطرشأ
.مالسإلاىلعاومجهتنيذلانيرتفملاىراصنلا

هتقوريخستو؛سانلالكلهردصةعسىمظعلاداهجلارهاظمنمو

دمحمينربخأدقف؛ةمهملارومألانمهلغشيامةرثكعممهتاجاحةيبلتلنيمثلا
اليلقغرفتينأدارأ؛ماعنألاةاكزباتكفلويخيشلاناكامل:لاق؛يديشرلا

ةخسنثحابلاةزوحب؛ةيبرعلالودلاىدحإبتيقلأناحطلاميحرلادبعخيشللةرضاحم(١)

81ص«يليلخلادمحأخيشللعانقلاطقسورظناو؛اهنم



ليذلادحاحيشلادنعو(147)ربظيوذلاركفلاإلاعمنم:

لالغتسالةريثكنايحأيفنوتأينيذلا؛تاجاحلايوذريغلتارايزلاةمحزنم

؛فيلأتللغرفتيللزعنمناكمىلإخيشلابهذاذل؛ريبكلامهغارفتاقوأ
هللاقف؛ركبمتقويفهبتكمىلإباهذلاىلعصرحيناككلذعمهنكلو

لاقف؛عورشملااذهيهنتىتحفيلأتللرثكأتغرفتولانخيشاي:يديشرلا
مهللعجننأدبالو«ًاريثكاتقومهنعانبغدقو؛ًانيلعًاقوقحسادللنإخيشلا

نيذلاكئلوأنيأ.كيبأردهللو«خيشلاةحامسايكردهلل"''تقولانمًايبصن

مهنأكو؛جاعلانمةديشمجوربيفمهسفنأاوعضوو«اولغتشيملواولغاشت

؛ةيحضتلايفكتريسنمئيشمهعماسمقرطالو؛كوأرامو؛كوفرعيمل

.الاجرهللنإمعن؛مومبلانملمحتامراشعمرشعاولمحامو

ةعاسلايفطقسمىلإانعجروىوزنيفةرمانك؛يدمحيلاديمحخيشلالوقي

ىبأفًءاضمسلجملاىأرف«ًاقهرموًاضيرمخيشلاناكو«ًابيرقتةرشعةيداحلا
مبللعل"ال":لاق؛ضيرمتنأو؛ةمهملاكيفكنانإهلانلقف؛لوخدلاالإ
0مهلاهيضقأفةجاح

مدعو؛فورعملابهرمأبناجمركنملاهراكنإهللاهظفح.هداهجرهاظمنمو

ًاظفاحريخهنإ«ىلاعتهللابًامصتعم؛نحملانمكلذليبسيفهاقليامبةالابملا

قرطو؛ىتشبيلاسأبو؛ةدعتايوتسمىلعكلذو«نيمحارلامحرأوهو

«ًامومعداشرإلاهّجويانايحأف.لاحلاعمقفتيو؛ماقملابسانيامبةفلتخم

ىلإحصنلاهجويانايحأو.تارضاحملاقيرطبموقلاكئلوأدنعركنملاجلاعيو

يدمحيلاديمحخيشلابفلؤملاءاقل0,



ييبختاضاعالا(1زمقاس

ملامانهدروأو«كلذنمءيشمّدقتدقو؛اهسفنةعامجلاوأ,هزدرفلا

بلطيلاخنباناك:لاقيلوعملابلاطنبدايزخيشلاهاكحاممف,كانودري

سأبال:لاقف؛خيشلاتربخأف«هنارقهلدقعيلخيشلادنعهلطّسونأنأينم

متختيناكو؛ةاتفلادلاوءاجف؛كلذبخيشلاربخيلةاتفلادلاورضحينأطرشب

علخأأ:لجرلاينلأسفيوربسوباقناطلسلاعماجانلخدو؛بهذنممتاخب

:هلتلقف؛ةظحللاكلتعلخلللاجمالو؛خيشلاةهجاوميفانكو؟متاخلا

؛عوضوملاتركذو؛انسلجوخيشلاىلعانملسف؛كللصحيامىرنسولاعت

اذهخيشلا:لجرلالاقف؟اذهام:همتاخنعلجرلاخيشلالأسكلذدعبو

يلقنلا؛لاجرلاىلعمارحبهذلا:خيشلالاقف؟ًايلصأسيلويلقنبهن

كلتببسبكلذدعبهلاوحأتحلصو؛لجرلاهملخف"ءاوسيلصألاو

.ريثكبنسحألاىلإرّيفتو«ةحيصنلا

يملاعلاالصإلاثيمهدوهج:اناث

هلتناكامنإويلخادلاحالصإلايفةرصحنمهتحامسدوهجنكتمل

نعثيدحلاو؛هتقوهبهفعسيامبهجراخويمالسإلاملاعلايفةزيمتملاهدوهج

ةيجراخةلحرلوأنأمدقتدقف؛اهبناوجيماملإلامارنمللوطيدوهجلاهذه

يفتالحرلالصاوتتنيحلاكلذذنموه1747ماعيفتناكهتحامسل

نأتضرتفاولو؛اهتالضعملحوةمألااياضقةشقانملةلعافلاةمهاسملا

نمزىلإهتالحرعومجمناكلرهشلكةدحاوةلحرطسوتمبرفاسيهتحامس

هتحامسنأعم؛ةلخرنيعستوةسمخوةئمنالثبراقيامروطسلاهذهةباتك



يللدحادهاعيشلادنعل(146)نآ_._يريزلاطم

دهجلانأاذهينعيالو؛تالحرعبرأدحاولارهشلايفانايحألحري

.كرابملادهجلااذهتايلجتىدحإيهامنإو؛رافسألايفرصحنميحالصإلا

:ةيلاتلاطاقنلايفيمالسإلاملاعلايفةيحالصإلاهدوهجرهاظمزاجيإنكمي

اهبهاذمىتشيفاهنيدباهكسمتوةملسملاةمألايقرىلإثيثحلاهيعس:ىلوألا

لئاسولاهمادختسايفكلذىلجتيو؛ضرألاعاقبىتشيفةيركفلااهسرادمو

:ةيلاتلا

عيمجنيبةيمالسإلاةدحولاىلإًاناكموًانامزةددعتملاهتاوعدأ

لئاسويفوتارمتؤملاوتاودنلايفاعدمكف؛ةيمالسإلافئاوطلا

هبتكيفوةيمسرلاهتارايزو؛ءاملعلابةيدرفلاهتاءاقليفو«مالعإلا

؛قوتفلاقترو؛لمشلاٌملو؛فوفصلاديحوتىلإهتافلؤمرئاسو
هذهيقلعتياميفتاروصتلاحيحصتىلإو؛باقلألابزبانتلاكرتو

ىلإىعسيهنأكو؛ةركفلاهذههيّنبتنيريثكلارظنتفلدقف«ةيضقلا

يعسلاف؛قرتفتسةمألانأربخأويبنلانأىريمهضعبف؛ليحتسملا

:الئاقكلذىلعهتحامسدرف؛#قيبنللبيذكتهيفةمألاديحوتىلإ

؛ًالعفقّقحتدقربخوهامنإكلذفاهقارتفانعربخأ48يبنلاناكنإ"
هنإف؛ةمألاهذهدوهعلوطقارتفالااذهرمتسينأكلذينعيالنكل

امك؛ةدحولاوفصىلإةمألادوعتنأو؛قارتفالالوزينأنكمملانم

؛ةحيحصلاةدشارلاةفالخلادهعيفو#يبنلادهعيفلبقنمتناك

ىلاعتوكرابتهللاةملكءالعإو؛اهحيرروهظو؛اهتملكعمجلجأنم



داعيشلادنع[حزاييوبؤلاركفلالاععن»اي قيخا

؛كلذققحتينألمأننحنو؛لطابلاةملكطاقسإو؛ضرألاهذهيف

'إفلوسرلالوقلنيبذكمنوكننأريغنمةمألاةدحوىلإىعسنو

نيبفالخلاتارامإوقاقشلارداوبنمةردابلكلعيرسلاهكرادتب

ركفو؛ريزغملعنمهللاءاتآامكلذيفارّخسم؛ةملسملاةمألافئاوط

ةعسوربصو؛قلخلايفةثامدو؛«لوقلانونفيففرصتو«رينم

:فقاوملاهذهنمف؛لامتحا

رمتؤميف":لاق«هركذمدقتدقو؛يودعلاسيمخخيشلاهبينربخأام.

مامإلاةيعمجةياعربايروسيفدقعنايذلا"بهاذملانيببيرقتلا"

تاسلجىدحإيفو؛يئوخلامامإلانبديجملادبعةسائربو؛يئوخلا

ةنسلالهأنمصخشماقف؛خيشلاةحامسلةسلجلاةسائرتناكرمتؤملا

ناكلباقملايفو؛اياضقلانمريثكيفاًديدشاًمالكةعيشلاىلعملكتو

نمرادقملاوةوقلايفرثكأ.امبر.اًدرهيلعنيرضاحلاةعيشلاءاملعنمدرلا

لخدتف«نيفرطلانيبةمزألاتدتشاو؛هيلعدودرملالجرلامالك

بدأتننأانيلع:اهيفلاقيتلاهتملكبلادجلااذهلةياهنعضوو«خيشلا
قتراًمالكمّلكتو؛عيفرلايمالسإلابدألابتيبلالآعموةباحصلام

ءاملعلالعج؛اًرثؤمباطخلاناكو؛لمشلاهبٌملو؛لصاحلاقتفلاهب

عامتجاعمعازنلامسحىلعهتردقوهتراهمىلعنونثيو؛هبنوبجعي

عم؛اهفصدّحويوةمألاثحشملي؛رّنركفنمهبزيمتيامو؛ةملكلا

لجسمباوجنمررحم؛نيملسملاةدحولبسنعلئاسلباوج(١)



يلدخلادعأخيشلادنعل(1690)نرريوبالاركفلازاععنعاي

ةياهنىتحءانثلاكلذنوددرياوذخأو؛بهذملاثيحنمثلاثفرطهنأ

'رمتوملا
ةرمترضح:لاق؛ةلالصلهأنمرحبلامعنملادبعذاتسألاانربخأ

دعبو؛اهيفهفلاخأيتلالئاسملاضعبلبيطخلاضرعتف؛ةعمجلاةبطخ

؛دجسملايففالخلاراثو؛يرظنةهجوًانيبمسانلاىلإتثدحتةالصلا

نمىرجامبملعدقناكو؛هيلإيناعد؛ةلالصيليلخلاخيشلارازاملف

لماعتلابولسأو؛راوحلاةيجهنميلنِّيبو؛ًاريثكينحصنف؛يفقوم
نيبةدوملاو؛لمشلاعمجىلعًاصرح«يأرلايفانفلاخينمعم
.نيملسملا

عمبهذ؛رئازجللهترايزلاحخيشلاّنأيميقملادعسأخيشلاينربخأ

لكبهوطاحأو؛ةيكلاملادجسميفةالصللكانهةيضابإلانمةعامج

ذبنوةدحولاىلعاهيفمهثحةرضاحممهيفىقلأو؛ريدقتولالجإ

هقلخوهملعباوبجعأف؛مارتحالاةياغمهءاملعمرتحيناكو؛فالخلا

."'باجعإلاىهتنم
قيقحتليبسيففلسلاداجمأبريكذتلاومسجلاظاقيإومئازعلاثعب ج

ركذبانهيفتكأو؛تارمتؤملايفهتاكراشميفريثككلذو؛ةياغلاهذه

داحتالابنيملسملاسوفنيفاميظعىدصو.؛ًاريبكًارثأكرتفقوم

يميقملادعسأخيشلابفلؤملاءاقل(؟)



يدتارتمعاا(دكم)ي_يوزلاكفااعنا

ىتشنمرمتؤملايفنيكراشملاو؛صوصخلاهجوىلعًاقباسيتيفوسلا
.مومعلاهجوىلعةيمالسإلاراطقألا

ةافوىلعماع١٠١7١رورمةبسانمب"دنقشط"يفدقعرمتؤميفف

ةيبرعلالودلاىدحإنمخياشملادحأناكدقو؛يذمرتلامامإلا

يطعأامدنعثّدحتدقاهودعنمةفدهتسملادالبلاكلتيفةكراشملا

؛«ضعبلاىدلءايتساثروأامم؛روذنلاوروبقلاوتايكرشلانعلاجملا

نيملسملانمريفغعمجيفهتحامسلثيدحلالاجميطعأاملف

مهثح؛نيرضاحلابصغتةريبكةعاقيف؛مهريغوىراصنلاةسواسقلاو

ليبسيفةيحضتلاو؛هئدابمومالسإلاميلاعتبكسمتلاىلعخيشلا

نيذلاءاملعلانممهفالسأبهتحامسمهركذو؛نيمثلاويلاغلابكلذ

يذزارلامامإلاك؛رهنلاءاروامدالبنممالسإلاةراضحءانبيفاومهاس

؛ةيمالسإلامهدوهجضعبحضوأو؛مهريغويناجرجلاويرشخمزلاو

رظتنتةمألايهاهف؛مهجهناوجهنيومهتريساوريسينأىلإمهاعدمث
اهمّدقيتلاةرّيخلادوهجلاكلتلًدادتمانوكتل؛مهتامهاسمومهدوهج

تجتراهمالكىهنأاملف؛كلذيفهتحامسضافأو؛حلاصلامهفلس

تارايتلاهجويفمهسفنأبمهتقثمهيلإداعأدقف«ريبكتلابةعاقلا
تابغلاأدبممهيفخّسرو؛ةدارإلاوةميزعلامهيفببلأو؛ةيداعملا
0(دومصلاو

اهدادعأدحأيفةرضاحماهذهلقنبتارامإلايفردصتيتلامالسإلارانمةلجمتماق(١)



يليحالعشلادنعغ(48)0رفررولاركفلالاعممٍ

دعبفءاضيأناتسكابيفهتحامسللصحفقوملااذهلثمو

«ريبكتلابنيملسملاتاوصأتلعكانههتارضاحمىدحإنمءاهتنالا

مهباجأف؛اهلمحييتلاتاداهشلانعهنولأسينويفحصلاهيلإعرهو

ةداهشةيناثلاو؛هللاالإهلإالنأةداهشىلوألا:نيتداهشلمحبيهنأب

.لقهللالوسرًادمحمنأ

بابسأنايبو«رقهقتلاىلإاهبتدأيتلاةمألاضارمأهصيخشتد
مادختسالالخنمضوهنلاىلإةمألاًايعاد؛اهتجلاعملبسو؛كلذ

:ةيلاتلاقرطلا

يفمئازعلاداقيإو؛اهرصعلهابتنالاوةظقيلاىلإةمألاةوعد١

ىلعةسفانملاانتمأتدارأنئلو:هتحامسلوقي؛اهئانبأسوفن

سأرىلعحولتقبسلاتابصقو؛حيسفناديملافيلاعملاهذه

كردىلإعرسأوةياغلاىلإقبسأناكقحالبروءرامضملا

مئازعلادقوتو؛ممبلاةظقيىلعفوقومكلذنكلو؛«لومأملا

لكو..ةقيحسلاتافاسملايطلىطخلابوثوو؛ططخلاماكحإو

"”لصوبردلاىلعراسنم
جهنملاوركفلاوةديقعلايفماتلالالقتسالابنيملسملامازتلا7

اذهو؛قالخألاواياجسلاولمعلاولوقلاوةدابعلاوتابرقلاو

ال؛ةيقنءاضيبلظتنأبجيةيمالسإلاةايحلاةحفصنأينعي

.584298ص+يليلخلاخيشلاةحامس.ليربإةيذك(١)



[80)يث__ريوبزلاركفلااععانعهي

ا

داعيشلادنع يطا

يل

بهذياماهوفصردكيالو؛داسفلابئاوشنمءيشاهسندي

'''اهئاقبقنورىلعرثؤيوأ؛اهئاهيب

:كلذلمشيو؛نمزلاةقباسلضوهنلاةطخماكحإ

فيشكتولئاسولاوقرطلاىّتشبةربخلاوملعلاليصحتأ

.ةعونتملاثوحبلاوتاساردلا

.نيملسملاتائفنيبتاياغلاوفادهألاديحوتب

؛عمتجملاراطإيفدرفلاكرحتيثيحباهميظنتودوهجلاقيسنت ج

؛هتاوطخطبضوهركفعامجتسايفدرفهنأكلمعيعمتجملاو

"!.هداورقيسنتو

ىلعنيييرغلاةسفانمويراضحلامدقتلابابسأبذخألاد

جارختساواهتاقاطريجفتو؛ةعيبطلاقامعأيفلغلغتلا

ةبكرمريسيفمكحتلالجأل؛اهتاريخءاصحإو؛اهتانونكم
ةيمالسإلاةهجولابسحةراضحلا

مالسإلابةقصلملاىرفلاضحدو؛مهتلايفنىلإيعسلا:ةيناثلا
دودرلاوتاراوحلالالخنم؛ةئطاخلاميهافملاحيحصتو؛«نيملسملاو

اًايحأردصتدقلب؛نيدحلملاوىراصنلانمنيرتفملاراكفأىلعةنيصرلا
؛ينارصنلايرتفملاىلعهّدركلذنمف؛دصقريغودصقنعنيملسملانم

١7١77ص٠يليلخلاخيشلاةحامس.ليربإةبذك(١)

.00ص+قباسلا()

ه١ص6قباسلا()



يلدخلادهعيشلادنعيآ(183)ل.قدتقلاركفلاٍزاعمنم:

خيشلاىلعهدرو..هتوصبلجسموةيملاعلاةكبشلاىلعروشنمهثحجو
ةنسيفريخالو؛ةنسالبنآرقيفريخال":لاقيذلاناحطلاميحرلادبع

ريخأتدّمعتهلأىلإهدريفهتحامسراشأدقو'"''"ماركلاانفلسلمهفالب

نومزتليمهارتأ؛هبهذمىلعنموميحرلادبععابتألعفدودررظنيل؛درلا
خيشلاضهنراظتنالالاطاملف؟كلتهتلوقمهيلعنوركنيمأتمصلا

.ماهوألاكلتكتهو«تاهبشلاكلتديدبتل

ًالمعوًالوقمالسالاىلإةوعدلاىلعبرغللهتارايزيفديدشلاهصرحةثلاثلا
هتالحريفىتح؛مهنمةيعامتجالاةناكملايوذو؛«لوقعلاباحصأةرواحمو

:نيفقومانهركذأو؛ةيجالعلا

يفملعلا"باتكبحاصياكوبسيرومروتكدلابهءاقل:امهدحأ

ىقتلملايفهبتيقتلا":الئاقهبهئاقلىلإهتحامسريشي"نارقلاوليجنإلاوةاروتلا

ةيروهمجلاةمصاعرئازجلاةنيدمبدقعنايذلاو؛يمالسالاركفللرشعسماخلا

وهو"نميهروتكدلابهؤاقليناثلاو؛م1481ماعه٠1580ماعيفةيرئازجلا

ةدحتملاتايالولابباصعأللاًحارجلمعييدوهيلصأنميكيرمأبيبط
تايالولايفهتحامسجالعىلعفرشأ؛دحلميناملعلجروهو؛ةيكيرمألا
هللاقةحيصنهجواملكو؛«هتحامسىلإةيبطلاهحئاصنهجويناكو؛ةدحتملا

ءاشنإكلوقمل:ًالئاستمهيلعنميهروتكدلاضرتعافهللاءاشنإ:خيشلا
نإف؛هللاةئيشملب:خيشلاهباجأف.تنأكتئيشميهلب؛هللاءاشنإ؛هلل

هقيثوتقبس(١)



0يليداجتادنعميلريوبزلاركفلاٍلاعمنم1

؛كلذفيك:هللاقف؛ةذفانلايههللاةئيشمنإفكلذهللاًاشيملواًئيشتئش

مأهللاءاش؛يتئيشمبديرأاملعفأو؛يتئيشمبانهتيتأ؛ءاشأامسرامأانأاه

ولنأتيأرأ؛كلذكلءاشهللانأل؛هلعفتاملعفتامن:خيشلاهللاقف؛ىبأ

ضرملالوحيواًضيرمطقستنأنكميالأ؛سانلاجلاعتلىفشتسملاىلإتثج

الهللاةئيشميهكلتف:خيشلالاق؛معن:لاق؟ديرتامنيبوكئيب

"!؟كحيشم

دوجولاقلاخهنأو؛هللابناميإلانعراوحيفهعمخيشلالخدو

كلذدعبتلصوتمث؛قلاخلابنمؤأالةدمتيقبدقل:روتكدلالاقف؛هرّيدمو

دقتعأالاذهيناميإعمنآلاينكلو.قلاخنمهلدبالنوكلااذهنأةعانقىلإ

:خيشلالاقف؟ةعيبطلاهريستامنإو؛نوكلااذهرُّيسييذلاوهقلاخلااذهنأ

نأاهلىلأءامصءايمعيه؛رصبالوعمسالواهللقعالةتيمةعيبطلانإ

؟تارجملانييالمهذهف؛فارطألايمارتملا؛ءاجرألاعساولانوكلااذهبلت

ةقدو؛مكحمماظنبريستةيكلفلامارجألانمنييالملايوحتةدحاولاةرجملاو

مث؛ةقيقدلاةينمزلااهتيقاوميفيفتختورهظتوءاًقلطممداصتتالف؛ةيهانتم
اهنكلو؛رصبوعمسولقعمهلرشباهدوقياهتلقعم٠«ًالثمتارايسلاىلإرظنا
يفرمألاكلذكو.اًدبأمداصتتالاهترثكعممارجألاهذهامنيب؛«مداصتتاماريثك

ريثكلاحرشيفخيشلادرطتساو؛عساوءاضفيفريستاهنأعماًضيأتارئاطلا

ىلعطقسيهباذإفهتداعكىفشتسملاىلإنميهروتكدلاءاجمايألانممويييًالعف(1)
اهنيحتايلمعلاةفرغلخدأوروفلاىلعفعسأو(بلقلايفضرمببيصأدقل)ضرألا
.ًالعفةذفانلايههللاةئيشماهنإركذت



نع عشلادع(180)يدلعقلاطع يطاده

اذهكلنيأنم:لاقوبيبطلاتهبف؛رامضملااذهيفةيملعلادهاوشلانم

انملعيىلاعتهللاباتك:هللاق؟كصصختنمتسيلواهريغوتارجملابملعلا

ِلْيَلافَالَمْخاَوٍضْرَألاَوٍتاَراَمَسلاقْلَخيِفنإ":لوقيىلاعتهللاف«كلذ

ِءاَمسلاَنِمُهَّللالناَمَوسانامُفََمٍِرْحَبْلايفيِرْجَتيتلاِكْلُفْلاَوٍراَهَّلاَ

حاَيرلافيِرْصُتوبادلكنِاًهيِفُثَبَواَهِتْوَمَدْحَبّضْرَلاواَيْحَأَفءاَمنم
هلدرسو"'"'َنوُلقْعَيمْوَقَلتابآلٍضْرَألاَوءاَمسلاْنْيَبٍرَخَسُمْلاٍباَحّسلاَو
نورقبةيملعلاتافاشتكالاقبسميركلانآرقلانأهلنيبوتايآلانمديدعلا

َنْجَتَيىَنحمهيأيفَوقاَفآْلايفاًنيايآمهرس":هناحبسلاقدقف؛ةديدع
عهلهلا7.مرت<الزنيا*؟روكهر

0ديهشٍءيشلكىلعهلكبريفكيموقحل١هلآمهل

خيشلابهّذهنطوىلإهتحامسةدوعدعومناحوجالعلاةرتفءاهتنادعبمث

هللاقف٠«ًاريبكًايحرتهببحروًانسحًالابقتسابيبطلاهلبقتساف؛هعيدوتل

جالعلاٍِقاهتلذبيتلاكدوهجىلعركشلاكلمدقألكيلإتئجينإ:خيشلا

:لوقيودمحميبنلاف؛انيلإنسحأنمركشننأبانرمأييمالسإلاانئيدنإف

دقل:هتحامسلاقامهنيبراوحدعبو9"هللاركشيملسانلاركشيملنم“

؛ًاعالطإوًاملعو؛قلخلايفةثامدو؛ةريبكةنطفو؛ًاحجارًالقعهللامكبهو

مويلابوةكئالملابنموؤتالمل؛هلكاذهعملءاستأوريكبجعألينإو

3664١ةيآلا؛ةرقبلاةروس(١)

ه*ةيآلاتلصفةروس(؟)

7440مقردمحأو١100مقرريبكلامجعملايفيناربطلاو؛486٠مقريذمرتلاهاور9

التخأمقرر



داخيشلادنع(184)ايىوبؤلاركفلا)اعنعي يلوادخل

تنمآىتحةريثكتاونستيقبدقل:لاقوًاريثكروتكدلاكحضف!؟رخآلا

ناكخيشلانكل؟ةدحاوةرماهلكرومألاهذهبنموأنأينديرتأ«هللادوجوب

يفًايدجرّكفينأبروتكدلاهدعوف«كلذيفهشقانف«همالسإىلعًادجًاصيرح
ًابتكهللسرأنامعىلإخيشلاداعاًملف؛نيوانعلاالدابتو؛عوضوملا

.يملعلازاجعإلايفةيزيلجنإلاب
وهنامعيفهترايزليتأيسهنأبخيشلاىلإةلاسربيبطلالسرأاهدعب

ىلإهتحامسهعملحرو«خيشلاعمتاراوحيفلخدوءاج”العفو؛هتجوزو

ةبلطببيبطلاٌرمف"ءارمحلا"ةيالوب"نييربعلاةافسم"ارازو؛نامعةيلخاد

غلبمبمهلعربتف+خيشلاهربخأف؛مهنعلأسف؛ةرجشتحتنآرقلانوسردي

.ةيقبثدحللو٠«يكيرمأرالود٠٠

ىلإاهايإهتوعدواهرسأبةمأللريكفتلاةيجهنمحيحصتبةقئافلاهتيانعةعبارلا

نأبجيهّنأبفقومنمرثكأيفانلقدقل":هتحامسلوقي؛اهسفنةغايصةداعإ

هذهنوكتنأىلع؛عامتجالاو؛قالخألاو؛ركفلاثيحنمةمألاهذهغاصت

نيدلاسسأوةتباثلاةنسلاونآرقلاةديقعميمصنمةعبان؛ةينآرقةغايصلا

؛اهحيضوتواهحرشبماقملاقيضييتلاهتحورطأكلذيفحرطدقو©”فينحلا

:ةضيرعلااهطوطخىلإةراشإلابانهيفتكأامنإو

اهتديقعىلإتبرست؛ةلطابتاروصتوزغبتينُمةمألانأهتحامسىري

؛ةميدقلاةيلهاجلاتاثوروملانمكلذضعبناكامبرو؛اهتايكولسواهتاروصتو
:ةمهماياضقثالثبقلعتتةلطابتاروصتكانه

١١١صو«17ص+يليلخلاخيشلا؛ةمألاةغايصةداعإ010



:يليلخلادمحأخيشلادنعج(88١)بيوبزلاركفلالاعمنم

.هللابناميإلا-١

.رخآلامويلابناميإلا-"

موكحملاومكاحلانيبةقالعلا-٠

رظنلاوريكفتلاةيجهنمبقلعتياميفروصتلايفشبغاهيدلو

نمميلسلافقوملابقلعتياميفروصتلايفشبغو؛لالدتسالاو

ميطحتعمىمعألاديلقتلانيبطسولافقوملا؛حلاصلافلسلا

اميفروصتلايفشبغكانه؛«مهيدهذبننيبوناكملاونامزلايراطإ

باعيتساعطتستملاهنأكو؛ةمألاهذهلةيلبقتسملاتاعلطتلابقلعتي

لازيامو ةدشارلاةفالخلاءاهتناذنماهتحاسىلعدجتساام

يقرلالجألهلكاذهيفرظنلانمدبالف؛رضاحلاانتقوىلإدجتسي

مامزلاهكلمتقيرطيفوءاهثادعأةهجاوميفةمألاهذهبضوهنلاو
.ةيرشبلاةدايق

روصتلانمقشبنملاموهفملاتاذباهرإلاهنكلو:باهرإلاةحفاكم

.ةمظنألاضعبهلجّورتيذلاموهفملاكلذال؛عصانلايمالسإلا

عونتوضارغألاددعتبهميهافمددعتتحلطصمباهرإلانإ
مئارجلانوبكترينيذلاكئلوأىلععَّنشيهتحامسنإ؛دصاقملا

؛مالسإلامسابءايربألاولافطألاوءاسنلانمسانلانوبهريو

نيذلاكتلوأ":هتحامسلوقي٠+ميقعلاركفلااذهبديدشلاهديدنتو

ءاسنلاولافطألااولتقف؛تامرحلاباولابيملةميظعلايسآملااوبكترا

ءاربمالسإلاو«مالسإلامساباوبكترااماوبكتراونينمآلااودرشو



يللاتدنعا(مح)ييىونزلاركفلاءانعادعاي

نمفقوميأيفةمحرلاىلإوعدينيدمالسإلانإف؛كلذلكنم
ىتحو«ناودعلانعهدشأويهنلالكهعابتأىهنيكلذلو؛فقاوملا

يدتعملاناودعاودرينأمهيلعناودعلانوملسملالباقيامدنع

اوُلياَقَو":هباتكيفلوقيىلاعتهللاف؛هريغىلإاودعتيالأو؛هدحو
بِحُيَألهللانإًاوُدَعْمتالوْمُكَتوُِاَقُينيّلَللاٍليمَسيِف

هناوخإلماعينأكلذعمملسملاىضريفيكف"''"َنيِدَتْمُمْل

؟ةيساقلاةلماعملاهذههتدلجءانبأو؛هتدلبلهأنمنيملسملا

كتفينأبيلابيالًايراضًاعبسنوكيىتحةيناسنإلاءىدابملركنتيو
ةلاحلاهذهنإ؛فيعضلكورابكلاخويشلاوءاسنلاولافطألاب

ءالؤهتيلف؛هميقومالسإلاميلاعتنعدعبلالكةديعبةذاشةلاح

اذهباوقحلينأباوضريملمهتيلو؛طقمالسإلاىلإاومتناام

""”اهنمنيدلاأربييتلاةرذقلامهتلاهذهفيظنلافينحلانيدلا

رئازجلاةرايزيفناكاملخيشلانأيميقملادعسأخيشلاينربخأو
يفتاهبشلانمريثكلادديو؛نيملسملاءامدةمرحنعةرضاحمىقلأ

ركفلااذهسيلو"كانهريبكرثأةرضاحمللناكو؛عوضوملااذه

؛ًالعفوًالوقنيملسملاءامداومّيحنيذلا؛ةيضايإلاىلعًابيرغ
.ةأشنلاذنمقرشملامهخيرأتتارتفلوط

ةرقلاةروس03 0يالا
77١صو؛١ص٠يليلخلاخيشلا؛ةمألاةغايصةداعإ(؟)

يميقملادعسأخيشلابفلؤملاءاقل(©)



يلليلاداخيشلادنعا(فال)ازروبلركفلاظفمانميف

ىلعىصقألاةيضقك؛ىربكلااهاياضقحرشوةمألامومهلمح.

ىكبو؛«فسأتوضهنتساو؛دشرأوهّجومكف؛ليشمتلاليبس

ةناكمىصقألل":هتحامسلوقي«ريرملاةمألاعقاوىلعاملأوةرسح

:اهنعمهلئاسىلاعتهللاو٠مهيديأبنيملسملاةنامأىصقألا.ةصاخ

هذهىلعبجاورمأتاوبنلايدهىلعةظفاحملاف-لاقمث-

ًابجاواًرمأىصقألادجسملاىلعةظفاحملاتناككلذلو؛ةمألا

ىلعمهدوهجرفاضتتنألنيملسملاعيمجوعدتنحنوءاهيلع

مالسإلاةريظحىلإهدرو؛ىصقألادجسملاصيلخت

ىقلأو؛عوضوملااذهلوحتاودنلاضعبهتحامسعمتدقعدقل

«نيطسلفةيضقليلحتيفسوباقناطلسلاةعماجيفةدعتارضاحم

ميلسلافقوملاىلإنيملسملاهّجوف؛ةريخألاقارعلابرحليلحتو

.ضقانتملايمالسإلاثبلارامغيفاياضقلاهذهلايح

؛يمالسإلاملاعلايفةيمالسإلاعيراشملايفهلاحوهسفنبةمهاسملا

عضويفخيشلامهاسدقف؛رابجنزبةماقتسالاةيعمجكلذلاثم

رابجنزىلإلحرامبرو.ةيانعلاوةياعرلاباهدهعتو؛اهساسأرجح

هجويفدومصلالجأنممجبلًاتبثمو؛كانهنيملسمللاًمجوم
.يمالسإلاجهنمللةيداعملاتارايتلا

هلؤاقت

خيشلااههجاويتلا«نحإلاودئاكملاو؛نحملاودئادشلانممغرلاىلع

ًادبألئافتموهف«اليبسهسفنىلإمؤاشتلافرعيمل؛حضاولاهقيرطقشيوهو



للادعأخيشلادنعج(8١)ي_وتلاركفلاإاعمنم0

جالبنالمأيهنإف؛هليوحنممالظلاكلولحاامهمو؛هقفأرهفكاامهم٠

ىلإهعفديذإ؛هللاليبسيفةيعادللةيمهألاةياغمهمرصنعلااذهو«رونلا

هيلعامنإف؛هقالطنايفهشوانيامبءيباعريغ؛ةديقعلالجأنمعارصلاةموح

خيشلاةايحيفاماستراأدبملااذهمسترااذلو؛حاجنلاكاردإهيلعسيلولمعلا

لوقي؛حايترالاوحاجنلانمريبكردققيقحتىلعكلذهدعاسو؛ةيلمعلا

:ةايحلانمهملعتامعيتيوكيفحصهيلإههجولاؤسىلعباوجيفهتحامس

.ميركلانآرقلاصنامك؛ًارسيرسعلاعمنإو؛جرفاهدعبةدشلانإ"

اذهو؛ىلاعتهدنعنمجرفلايتأي؛هتاقلحدتشتورمألادبعلابقيضيامدنعو

"*لؤافتلاريثكانأكلذلو؛ًاريثكهتيرجرمألا

؛لئافتمانأ؛هللدمحلاوطقمءاشنأالفانأام":رخآعضوميفلوقيو

تناكامهم؛سمألاباهنمريخيهمويلانيملسملاةظقينأىرأيننأبيرالو
ليبسنأملعيلكلاو؛هاوفألاىلعددرتيمالسإلاراعشنإف...ًاقباسلاوحألا
ةئيشمبلبقمحبصريشابتيهامنإةيمالسإلاةوحصلاهذهو؛مالسإلاوهرصنلا

."9*.هللاءاشنإبيرقامعهلوصورظتننلاّنإو؛هللا

هتيبذيسخيشلا
ءونيامو؛خيشلاةحامسقتاعىلعةاقلملاةميظعلاتايلوؤسملانممغرلاىلع

ىسادنتي؛يداعصخشيأكهترسأيفشيعيهنإف؛ةمألامومهنمهب

؟ج©ىصقألاىلإقيرطلا()



تلادنعا“وكاٍيويلاركفلااحمنه لللادمأخيشل

بدحيومهبعاليولافطألابعاديف؛هرهظءارواهتعاساهيقليومومبلا

هنأكلافطألابعالييدلاونإ"خيشلاةحامسنباحلفألوقي؛مهيلع

ةقفشلانممهيلعهبضيفياملهعمنومجسنيمهنأكشالو'''”مهنمدحاو

.نانحلاو

اللأتااوراال3
5ل:8لل3881

ااام|د
1ايوكل<د
0لاحما

الالاهدرارو
امل8
0700:>757م"شق

0اساواازكا١-لا
اازاا
لاسسمماب!0١لبإ1|

أولاضويرا

0لل

دمحمونمحرلادبعهيلفطعمخيشلاةحامس

يفىمتراىتحاضكرسلجملاىلإءاجراغصلاهلافطأدحأةرمتيأردقل

وأهرهنيملو؛هثيدحعباتوهسلجأمث؛هردصبخيشلاهلبقتساف٠«هيبأنضح

نمديزملامهالوأاوعرعرتواوبشاماذإف؛نوريثكلالحفيامك؛هنمرّجضتي

تحتكلذبنونوكيف؛ةليلجلاوةقيقدلا؛مهتايكولسعيمجلةبقارملاوةيانعلا

هللاىوقتىلعمهثحيف؛تقولاهلسيتيامدنعانايحأمهعمجي؛هرصبوهعمس

رهظملاباورهظينأو؛مهبءادتقالاوحلاصلافلسلاةريسبكاسمتسالاو؛ىلاعت

ىليلخلاحلفأخيشلابفلؤملاءاقل(١



يطاداجضلادنع(دحد)يَريوبزلاركفلالامنعو

جرخاذإو«سانلانمدحأىلإةءاسإلامدعو؛مهكولسعيمجيفيمالسإلا

يدلاونإ:اضيأحلفألوقي؛ىنسحلابهيلإهداعأ؛يوسلاجهنلانعمهدحأ

ناكاذإو؛هحصنيوهشقانيوهدرفمبانايحأاندحأيعدتسيدقو؛انكولسبقاري

ىلإرمألالصواميرو؛انيلعبجيامانلنيبواعيمجانعمج؛عيمجلامهيرمألا
لبقتْبِرُصدقانأو؛خيشلارظنيفًاميظعنأشلاناكاذإءانايحأبرضلا

ام؛حلفأتلأسو'''ةعامجلاةالصنعترخأتدقينألةليلقتاونس

ال:لاقف؟مكدحأبلطيوأخيشلامكبلطيامدنعمكباتنييذلاساسحإلا

تفرتقاامضارمتسابانمدحاولكادبيو؛ديدشلافوخلابرعشناننأكش

؛ةريغصلاانئاطخأنعضرعينأخيشلاةعيبطنمو؟ًاباوجكلذلّدعيل؛هادي
يفًاريبكًامرجاندحأبكترااذإنكلو؛اهكرتنفانسفنأباهكردنتالزاهّدعيو

يلاتلابو؛رئابكىلإاهنعهفرطضغيتلارئاغصلاكلتعيمجلوحتتهرظن

.هّنكلاهنماضعبانيسنامبرو؛ةريبكوأتناكةريغصانلاعفأعيمجانلدرسي

اهرابتعابءاطخألاكلتنعىضافتيخيشلانأودبيو؛اهاسنيال.هللاهظفح

يتلاكلتءاطخألانمهينعييذلاو؛اهبكترماهدصقيملتاوفهوأتالز

دبالف؛اهزرفأركفجئاتنلاحلاكلذيفيهفءاهبحاصهلمحيركفنعردصت

هذهو.يركفلاللخلانايبلًايوقًادنسانهتالزلاحبصتيلاتلابو؛اهتجلاعمنم
يفرايخلامبلكرتيلب؛هدالوأىلعقانخلاقّيضيخيشلانأينعتالةبقارملا

؛يملعلاصصختلاديدحتك؛مهتايصخشمارتحااهيفيتلارومألانمريثكلا

.هاركإالومازلإالف«طقفهيجوتلاانههرودفبسانملاجوزلارايتخاو



٠يلياخلادعاعيشلادنع(حح) ___._ىوبزلاركفلالامنعي

لب«طلستالواهيفةسرطغال؛ةنونحلاةّيوبألاخيشلاةيصخشكلت

ىلإهسفنببهذيف؛هماعطلوانتدقعيمجلادجيف؛انايحأارخأتمينأيهلإ

هللاكظفح تبطدقل''نكيملائيشنأكو«لكأيوماعطلارّضحيوخبطملا

.ًاليلجًالاعو6ًاثونحًابأولًاملعمًاخيش

50)7وارٍ

8ٍاضمب!ل

بْا

هلافطأدحألمحيخيشلا

هبصانم
:يليامخيشلاةحامساهلغشييتلاةيمسرلابصانملانم

نامعةنطلسلماعلايتفملا

ةيمالسإلاةفاقثللسوباقناطلسلادهاعمةرادإسلجمسيئر٠

(اقباسيعرشلاءاضقلادهعم)ةيعرشلامولعلادهعمسيئر-

«ةنطلسلايفءاضقةئيهىلعأ)تاملظتلاةنجلوضع

يليلخلاحلفأخيشلابفلؤملاءاقل01



يللادعاخيشلادنع1إي|يوبرلاركفلالاعمنم

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوببتكلاقيقحتوتاعوبطملاةنجلسيئر

ةنطلسلابةّلهألاةعلاطمةنجلوضع.

يمالسإلارمتوملاةمظنملعباتلايمالسإلاهقفلاعمجموضع

(ةيمالسإلاةراضحلاثوحبليكلملاعمجملا)تيبلالآةسسؤموضع

.ناتسكاببدابأمالسإيفةيملاعلاةيمالسإلاةعماجلاءانمأسلجموضع

هتانلؤم

ددعتو؛هلهنمىلعدارولامحازتو؛خيشلاةحامسىدللامعألاةرثكعم

نمنوكيًانايحأو؛ةباتكللتقولاضعبعطتقي؛هصخشىلإةلوكوملاماهملا

:ةيلاتلارامثلاكلذةليصحنمناكف«هتحارتقو

:بتكحعلا

ةياهنىتحءازجأةثالثهنمعبط:ليزنتلانايبنمراونأ«ريسفتلارهاوج(١
.طوطخمعبارلاءزجلاو؛ةرقبلاةروسنم()ةيآلا

قلخ.دولخلا ةيؤرلا:ةديقعلالئاسمضعبةشقانميف:غمادلاقحلا(؟
نآرقلا

.تالماعملا حاكنلا تادابعلاىواتف:ءازجأ7ىواتفلا(؟

.ةديقعلايفيملاسلاخيشلاةموظنملرصتخمحرش:دارملاةياغحرش(؟
نمتردصيتلاتاءارتفالاضعبىلعهتحامسهيفدري:عانقلاطقسو(ه

.قحلاهجوًانيبمناحطلاميحرلادبعخيشلا

عوبطم:ةينيدلارئاعشلايفةيمالسإلاةدحولاةيوقتلماوع-71



يلىلاداعشلادنعا(ح#]بيوزلاركفلالامنعيب

يفةمألاهيلعريستيذلاجهنملاحمالمضعبىوحي:ةمألاةغايصةداعإ(ا

عوبطم؛اهرضاح

ةئيبلا"ةودنيفهتحامسهيفكراشلوطمثحبهلصأ:ماعنألاةاكز(ه

م7000/ه477١ماعتيوكلاب"ةاكزللةيملاعلاةيعرشلا

عبطلاتحت)هباشتملاومكحملا6

(دعبعبطيمل)ةايحلاونيدلا(٠

8ثوحبلا

:اهنم؛تارمتؤملايفاهمدقيتلاثوحبلا١

عمجملةرشاعلاةرودلايفيقلأثحب:ةاكذلازاجنإيفاهرثأوحئابذلا

77-18خيرأتب؛ةدجبيمالسإلارمتوملاةمظنملعباتلا؛يمالسإلاهقفلا

ملححفال/1/18٠هلقفاوملاه418١رفص

يفيقلأثحب:يركسعوزغوأةيحورةيفاقثةمهمةيمالسإلاةوعدلا
م7٠٠7ماع ناتسكاببةيملاعلاةيمالسإلاةعماجلارمتؤم

رشعسماخلايلودلارمتؤملاٍِقثحب:ديدجتلاِقهرودوداهتجالا.

ه14677لوألاعيبرنم14١-7خيرأتبنارهطبةيمالسإلاةدحولل

م7007ويام77-20هلقفاوملا

يفقوقحلاةودنلثحب:يضابإلابهذملاقفومالسإلايفقوقحلا

-٠7نامع؛يمالسإلاركفللتيبلالآةسسؤمتاودننممالسإلا
م"1517ويلوي7-١77/ها[مرحهك



يلىلحادقأعيشلادنعو[)ينيوبزلاركفلااععن»اي

ةلسلسنمةثلاثلاةودنلايفثحب:ةاكزلالاومأرامثتساةيعورشم

516١رفصه2ناّمع؛تيبلالآةسسؤم«نيملسملانيبراوحلاتاودن

م1545ويلوي1١-7١/اه

 ميركلانآرقلاىقتلملمدق)عمتجملايفاهرثأوتالماعملاوتادابعلا

(م1481ه4رئازجلا

ةعمجلايتبطخٍِقةلمسملايحو0

ةيعرشلاةاكذلا(

تالماعملاىواتفباتكرخِآٍقروشنمثحب:بصغلا(ه

:ةلولعملاةبوجألا

بيتكيفعوبطم:ةلاقإلاعيب(١

بيتكٍِقعوبطم0نيخدتلاأ"

بيتكيفعوبطم:ليربإةبذك©!
.تاركذملكشىلعرشتنملوادتم:لابسإلامكح(؟

بيتكيفعوبطم:يبهذملابصعتلاذبن(٠

.بيتكيفعوبطم:ةنسلاوةعدبلانيبةدتعملا(١

:ةيملعلادودلا

(زابنباخيشلاىلعدرلا)هللاةيؤريفنيفةعنقملاججحلا(١
ينارصنلايرتفملاىلعدرلا0



يللادهأخبشلادنعو(128)يلريوبزلاركفلاإاعمنم

(حلاصلاانفلسجهنممسابيمس)نيضرغملادحأىلعدرلا(؟

(ةرتاكدلادحأيأرىلعبيقعت)ةيبرعلاةغللايفلحكلاةلأسم«؛

(ءاملعلادحأيأرىلعبيقعت)مدلالقنزاوج(ه

1ةعوبطلاأيضرمنإوتارضاحلا

سافنلاوضيحلاماكحأيفساسألا(١

مالسإلايفةدايقلا(

ةرطفلاءادنلةباجتساةأرملاومالسإلا(؟

ةايحلايفناسنإلاةلاسر(4

مالسإلاةقيقح(م

مالسإلايفتايونعملارثأ(1

عمتجملاتافآنمريذحتلا(١

ةيبهذلاةلحرملا(

ملعلاةيمهأ(4

يبلإلالدعلاوباسحلا(٠

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا(١١

جارعملاوءارسإلا(١

ًاناصقنوةدايزناميإلا(١'
ةيقيرفألامشيفيضايإلابهذملاراشتنا1

جاوزلاتالكشمىلعبلغتلا(٠

مالسإلاروظنمنمناسنإلا(



(لححز)يليوبؤلاركفلااععن#م

ا

دلعيضلادنع رهط

يل

مالسإلايفءانبألاةيبرت(١١

هلهأونيدلابةيرخسلا(4

راذنإلاسرج(4

دعاولاليجلاملاعم(٠

يملعلاثحبلاويمالسإلاعيرشتلاجهانم(١7

ةرصاعملاتايدحتلاوبابشلا(؟7

حومطلاوعقاولانيببابشلا("

مالسإلاةاتفيقترتل(١(

(تاءاقلةعومجم)نيمئاصلاتاطحم(

ةيدبلاوةبهلاهقف(7

راحتنالابورضنم(؟١

ةدابعلاحورصالخإ0م

ملسملاةايحيفاهرثأوةدابعلا(؟4

ةيمالسإلاةديقعلاةساردىلإماعلالخدملا١٠

ناميإلارهوج(©١
اهتاريسفتوةلمجلا("

لجوزعهللابناميإلا(!"

ىلاعتوهناحبسهللاهيزنت(؟4

نآرقلايفتاهباشتملاتايآلا٠

ىلاعتوهناحبسهللاتافص(؟1



ٍدِلْخحادعخيشلادنعااححٍِيوبزلاركفلاٍإاعمنم

(ةودن)ةيمالسإلاةعيرشلايفريغتملاوتباثلاةركفبنيرصاعملابعالتفرخ

ّنامعرالعانع

بدألاوهقفلانيبيبتوعلا(١

يهقفلاهجهنمويصورخلاناهبنوبأةمالعلا(“

اققحموًاهيقفيليلخلا(؟

ًابيدأوًاهيقفينالهبلا٠

يملعلاثحبلاوةكربنبا6

ينالهبلاملسميبأخيشلاةايحيفتاءاضإ(

بدألاوهقفلانيبرظنتلانبا(4

يهقفلاهجهنمويصقشلاسيمخخيشلا(4

بدألاوهقفلانيب عرشلانايببحاص.يدنكلاةمالعلا(٠

رابجنزبينامعلادوجولايفيراضحلاويملعلارثألا(١١





ىلايلدحادهأعيشلادنعيآ[168)ر__يوزلاركفلالاعمنع:

يناثالصفلا

يويرتلاكعنلاىلإلت.دم

ةيبرتلاموهفم-

ةيبرتلاةرورض-

ةيبرتلافادهأ-

ةيبرتلارداصم-

ةيوبنلاةنسلا++ميركلانآرقلا++

ثيدحلاملعلا++حاصلافلسلاةريس++

ةيبرتلاىوتحم-

ةيبرتلابيلاسأ-

ةبحصلا++ةودقلا+*

ةصقلا++ةلسحلاةظعوملا©

بطخلاوتارضاحملا++لاثمألابرض++

باقعلاوباوثلا++راوحلا++

لاؤسلاداقتعا++مالعإلا++

ةيبرتلاتاثيب-
دجسملا+ةرسألا++

ةماعلاقفارملا++ةسردملا++





يلليداعيشلادنعو(1ال6)ركفلا

ةيبرتلايوهم

ةدمتسملا؛ةقحلاةيبرتلايناعمهنايكبّرشتنيح.هللاهظفح خيشلانإ

-نكيمل؛ميلستلاوةالصلالضفأهيلعميركلاهيبنةنسوميظعلاهللاباتكنم

موهفمدجناذلو؛ةيبرتلابصاخباتكعضولًاغّرفتم ليجلااذهيبريوهو
سكعتميهافملاهذهنأديب؛ةعومسملاوةءورقملاهتاهيجوتايانثيفارثانتمةيبرتلا

هثيدحنمنيبتيامك؛كاردإلاقمعو٠«مهفلاةقدوءركفلاءاقنوةرطفلاءافص

:ةيلاتلاصوصللايف

؛ةيمنتلاىنعمبو؛حالصإلاىنعمبيه:ةيبرتلا؛ةيبرتلاىنعمكردننأانيلع"(١

قالخألاىلعو؛هللاةعاطىلعءشنلاةيبرتولئاضفلاةيمنتاهبداريو

صرحلاو؛ءاهيلعءالعتسالاو؛رومألافسافسبنجتىلعو.ةلّافلا

نم؛ىلاعتوهناحبسهللاةاضرمهيفامىلإلامكلاجرادميفيقرتلاىلع

."”ةرخآلاوايندلاريخبكاسمتسالا

ةيبرتلاامنإو«ميلعتلادرجميهتسيلةيبرتلانإف«قيمعموهفماهلةيبرتلا"(؟

ةيبرت«نيتيبرتهدابعيبريىلاعتوكرابتهللاو؛ةيمنتلاوحالصإلايه

؛هريغوءاذغلانمداسجألاهذهحلصيامةئيهتومهداسجأقلخب؛ةينيوكت
ىتحناسنإلاحوربومستيتلايهو؛ةيعيرشتةيبرتًاضيأهدابعيبريو

.١ص؛ةغرفمةرضاحم؛انريصمويساسألاميلعتلا(١)



عشلادنع(1911)ايىوبؤلاكفلالاععنمي قطدل

نامدإب«ىلعألاالملاعمحورلاهذهشيعتو«ىلعألاجوألاىلإعفترت

ًا”هئاجروهللابحو؛هتيشخراعشتساوْهركذ

الإءيشنمامو٠«ًاليلجوأناكًاقيقد,نئاكلكرمغتهناحبسهللاةيبرتو"("

."'”لالجلايذهللاىلإهراقتفاًانلعمهلاحناسلبقطانوهو

:موهفملاليلحم

هيلعيوطنيامنيبيمث”ةيمنتلا"حلطصميفةيبرتلافيرعتخيشلازجوي

موهفملاليلحتبةقباسلاصوصنلالالخنمكلذحاضيإنكميو+موهفملااذه

:يهعبرأطاقنيفاهزاجيإنكمييتلاهرصانعىلإ

؛ءيشلاىلعةظفاحملالمشيةيمنتلاحلطصمف؛ئشانلاةرطفىلعةظفاحملا-١

حلطصمدرودقوهبةيانعلاوهيلعةظفاحملانودءيشةيمدتنكميالذإ

قوقحنعةرضاحميفهتحامسلوقاهنم؛ةديدععضاوميفًاضيأةيانعلا

."”ةمألالبقتسمبةيانعيهامنإمهتيبرتبةيانعلا":مالسإلايفدالوألا

دروامك؛اهليصأتوهبهاومةيوقتو؛ئشانلايفةيرطفلاتادادعتسالاةيمنت-"

."لئاضفلاةيمنتاهبداريو"لوألاصنلايف

رهاوجًاضيأرظناو؛ةيعرشلامولعلادهعمةبنكمبأ/6١٠طيرش«مالسإلايفدالوألاةيبرت(١)

.77؟صاج؛يليلخلادمحأخيشلا.ريسفتلا

.7؟0٠صءاج«ريسفتلارهاوج()

دهعمةبتكمبج/41مقرب؛سوباقناطلسلاةعماجمةرضاحم؛مالسإلايفدالوألاقوقح(©)

.ةيعرشلامولعلا



لياللادمأ[ةعللادنعااجاٍٍييويزلاركفلااحمنهٍ

وحنهتادادعتساوهبهاومعيمجهيجوتو+ئشانلايفةرطفلاهيجوت-

؛ةيفاصةّيقنومنتو«حداوقلافونصوبئاوشلاىتشنمولختل؛اهحالص

بانتجاو«لئاضفلاةيمدتبموقيثيحبحالصإلاحلطصمهينعياموهو

يفهيجوتلاىلإًاريشمهتحامسلوقي؛اهيلعيلعتسيو«لئاذرلاوفسافسلا

ل""اهسوفنِقةديقعلاليصأتو؛«قحلاىلعةقشانلاهيجوت":رخآعضوم

نمدمتالوةيبرتلاتامسنمةمهمةيوبرتةمسرصانعلاهذهمزالتو

نممهفياموهو؛ةيوبرتلاةيلمعلايف"”جردتلاةمسيهوالأءاهرصانع

ةيبرتنعهثيدحضرعميفهلوقو؛«لامكلاجرادميفيقرتلا:خيشلالوق

ناميإلاناكرأمثةسمخلامالسإلاناكرأنقليهكرادمومنتامدنع":ئشنلا

هللاةئيشمب.هنعثيدحلايتأيسو"”لكلاىلعًاثيشفًاثيشدّوعيمث؛ةتسلا

.ةمكحلابةوعدلاعضوميف

:تاجاتتسا

جئاتنلاىلإاهليلحتوةقباسلاةثالثلاصوصنلاةءارقدعبلوصولانكمي

:ةيلاتلا

مولعلادهعمةيتكمبج4٠مقر؛سوباقناطلسلاةعماجبتيقلأةرضاحم؛حالصإلاقيرط(١)

.ةيعرشلا

ينامهدلاهللادبعخيشلاىريو٠ًارصنعجردتلاةمسةيبرتلاىلإلخدميفينابلا"لمج(؟)

.هيأربتذخأدقو'تانوكملادحأنوكيرصنعلاذإءةمساهنأ

.ةيعرشلامولعلادهعمةبتكمب/١١٠مقربخيشللةرضاحمدالوألاةيبرت()



وايطادقأانرتلادنعا(1916)يَيوبزلاركفلازاعمنعي

بناوجلابةيانعلايهةيبرتلا"نأوهةيبرتللماعيحالطصافيرعتعضو-١

ًاققحمىلعألاجوألاىلإعفترينأىلإًاثيشفًائيشاهتيمنتو«ئشانللةددعتمل

."ىلاعتهللةقلطملاةيدوبعلا

اهايابنبملاعلاو؛سوفنلاقلاخوهف؛ىلاعتوهناحبسهللاوهقحلايبرملانإ-"

ريبخلافيطللاوهوقلخنمملعيالأ"بهاوملامّسقموهو؛اهحلصيامو

مهتيبرتدعبًايعيرشتقلخلاةيبرتلبتكلالزنأو«لسرلالسرأيذلاوهو
.انيوكت

لمحبفّلكملا؛هضرأيفهللاةفيلخ«ناسنإلاوهيوبرتلالمعلالقحنإ-"
نقفشأواهلمحتنألابجلاوضرألاوتاوامسلاتقاطاميتلاةنامألا

امأو":هتحامسلوقي6ةيلوؤسملاهذهبمايقللماتلاهدادعإفدهب٠«اهنم

."'”هريغاهرثأمعنإوءاهبفدهتسملاوهناسنإلاف؛ةيعيرشتلاةيبرتلا

دمتسيردصموهيذلا؛ىلاعتهللاعرشلًاعباتيتأيهتيبرتيفيبرملادهجنإ-؟

دوعننأانيلع":هتحامسلوقي؛ةيوبرتلاهلئاسوهبطبضيدقو؛هءدابمهنم

ةنسىلعمهيبرننأو...هيلعاندالوأيّبرننأصرحنوءانبرباتكىلإ

."”حلاصلافلسلاىدهواكهللالوسر

اذل؛ًالثمنينيعلاوأةرشبلانولثرويامكثروتالقالخألاوميقلا-٠

.هتايحتاموقممدهنتاهنودبو؛ناسنإلادوجوساسأةيبرتلاتناك

.١/771«ريسفتلارهاوج(١

17ص٠يليلخلاخيشلا-مالسإلاةقيقح(؟)



يلدخلادقغيشلادنعلا(1ال6)يبذلركفلاطعنعيف

نإف":ثلاثلاصنلايفهتحامسلوقينيح«؛ميلعتلاوةيبرتلانيبقيرفتلا-7

وهفميلعتلاامأ"ةيمنتلاوحالصإلايهامنإو؛ميلعتلادرجميهتسيلةيبرتلا

؛دحاونآيفنوكيو؛هبةفرعملاىلإءيشلابلهجلانمريغلاليوحت"هدنع

قالتطاقن”ميلعتلاو"ةيبرتل"يحلطصمنيبو؛"'”ةددعتمتانآيفو

ُدوأالو.هفادهأاهبققحتتيتلاهلوصأوهدعاوقامهنملكلف«قارتفاو

كلذلف؛ثحبلاراطإنعانبجرخيامبامهنيبقرفلالئاسميفضوخلا

هتقيقحيفميلعتلانأىلإانهةراشإلابًايفتكم؛ةيبرتلابتكيفهرداصم
يفةيوبرتلاةيلمعلانيبهتحامسقّرفاذلو؛ةيوبرتلالئاسولامهأىدحإ

نمنوكتم"ناسنإلانأىلإريسفتلارهاوجيفريشيف«اهلئاسونيبواهتاذ
اهلكهذبلو«ريمضوزئارغوبلقولقعىلعٍوطنمو؛مسجوحور

الىتح؛ةفرعملاوملعلاىلإوعدياهتابلطتمنيبقيسنتلاو؛ىتشبلاطم

."”يعامتجاويسفنررضىلإرمألايدؤي

هيلعيوطنتاملكبسفنلاولقعلاومسجلاةيمنتبمتهتكلذبةيبرتلاف

ميلعتلاامأ؛كولسنمسفنلانعردصيامطبضتوءزئارغولويمنم

يتلاةادألايهو؛باستكالاثيحنمةيلقعلاةيحانلايفرصحنموهف

لامهإو؛هتحامسكلذىلإريشيامككولسلانمريبكبناجيفمكحتت

دّدشياذلو؛ةيناسنإلاسفنلابناوجنيبريبكزاشنعوقوىلإدؤمميلعتلا

املقيبطتلاةرورضىلعو؛ةيحاننمملعلايفخوسرلابناجىلعهتحامس

.46/7«ريسفتلارهاوج(١)

44/7ءريسفتلارهاوج()



ٍلِلْخلادجأحيشلادنع1اا(يوبزلاركفلالاعمنم

هللاةئيشمب ًالصفمكلذنايبينأيسامك؛ىرخأةيحاننمناسنإلاهملعي

٠.ةيلقعلاةيبرلالصفيف



يلدخلادعاعيشلادنعل(2809)بريوبزلاركفلااعنع

ةببرتلاأًلرصؤرمص

ريسيل؛ضرألايفناسنإلافلختسينأهتمكحوهللاةئيشمتضتقادقل

دصقنعىماعتيدق"ناسنإلااذهنأريغ؛هلهطتخايذلاهللاجهنمىلع

نيبعقاووهف؛ةايحلابلاطمنمهاضاقتيو«سفنلاعئابطنمهبذاجتياملليبسلا

الف؛ةعودتملاعفاودلاو؛ةفلتخملابلاطملاو؛ةفراجلازئارغلاوةبهتمملافطاوعلا

هلسرهللالسريف''”قلخلاهاجتوهقلاخهاجتهيلعبجيامكلذهاسنأاذإبجع

موقلاكئلوأعمبسانتيامبءرشبلاةريسميفجاجوعالاميوقتلمالسلامهيلع
الإاهبديرأامهللاعئارشنإ":هتحامسلوقي؛هيفنوشيعييذلامهرصعو

يفةيباجيإهبتناكامبةيبلسرصعيفةيبرتلانوكتدقو«ريخلاىلعهدابعةيبرت

."”فورظلافالتخاو؛لاوحألالّوحتل؛هريغ

لكيفبرملكلةيمهألاىهتنميفةطقنىلإانههللاهظفح.خيشلاهبي
بويعلاحالصإىلإهابتنالا«يوبرتلاطيحملاىلإهابتنالايهو؛روصعلانمرصع

حلاصوهامإف؛لاوحألاوفورظلابقيمعلايعولاىلإ؛خيراتلاربعةمكارتملا

ريشيىرخأةهجنمو؛رخآلااهضعبيفًاحلاصنوكيالدقروصعلاضعبيف
يفةعجاننوكتالًالولحاهتالكشملعضتدقلايجألاضعبنأىلإهتحامس
ىلعف؛«بسحفرصعلاكلذيفةعجانوأ؛هروذجعالتقاو؛ءادلالاصئتسأ

ىتح؛تالكشملاكلتسرديو«لولحلاكلتيفرظنلاديعينأرخأتملاليجلا

.7745/1-770ريسفتلارهاوج(١)

.هنمةروصثحابلاةزوحبطوطخم4/749١ريسفتلارهاوج(؟)



ىليلطلادمايتلادنع1ِكام(يوبزلاركفلالاعمنم

ينامزلااهيراطإيفىرخألولحعضوبلايجألاربعاهنارودنعفقوتت

.يناكملاو

:ةيبرتلافادها

ًايلقعوأًايندبةئشانلايفهغولبىلإةيوبرتلاةيلمعلاىعستام"وهفدبلا

ًاميدقةيوبرتلامظنلانمريثكلاحرطتو.""كلذريغوأ...ًايقلخوأًايملعوأ

ىعستًالثمةينيصلاةيبرتلاف.اهلايجأيفاهقيقحتىلإىعستيلااهفادهأًاثيدحو

ىلإةينامورلاةيبرتلافدهتامنيب؛رخآىلإليجنمةيكولسلاطامنألالقنىلإ

نطاوملادادعإ"فدهىلإةثيدحلاةيبرعلاةيبرتلاريشتو؛هطيحمعمدرفلافيبكت

نيحةيبرتلايف"يويدنوج"ةيرظننمفدهلااذهتدمتسااهنأودييو"حلاصلا

كلتنمكلذىلعٌلدأالو؛ةيعامتجالااهتفيظوراطإيفةيبرتلاعضو
ةيبرتلاءارزواهبىّصويعلاةيبرعلاةيفاقثلاةدحولاقاثيماهغاصيتلافادهألا

."!ةيبرعلالودلاةعماجهترقأمث«قارعلايفدقعنملامهرمتؤميفبرعلاميلعتلاو

مامتهالاوأتاذلاةيمنتك؛ةيليصفتوأةماعىرخأًافادهأكانهنأامك

ةحامسىرياذامف؛ىدملاغلبتالفادهأاهلكوءاهريغوةيدرفلاقورفلاب

؟ةيبرتلافادهأيفخيشلا

ةايحميقيل8ًادمحمهلوسروهدبعثعبىلاعتوهناحبسهللاو":لوقي
يفةيمالسإ؛روصتلايفةيمالسإةايح؛ةيلهاجلاةايحلاضاقنأىلعةيمالسإ

.؟صم14417//01418اط؛ةليوطباهولادبع.«ةيمالسإلاةيبرتلا()

ص14897/61404نطبوجحمسابع؛مالسإلايفيوبرتلاركفلالوصأرظنا(؟)
لي



ىلإليدعاعلادعل(1الحإيل.يودلافلازمنعاي

املكيفةيمالسإ؛كولسلاوقالخألايفةيمالسإ؛ةلماعملايفةيمالسإ؛ةدابعلا

."'””ةمألاوأعمتجملاوأدرفلابةلصهل

عونلاحالصإةلاسرلاهذهبيساسألافدبلانكلو"ًاضيألوقيو
اذهىحرهيلعرودتيذلابطقلاو؛ضرألايفةفيلخلاهنأل؛يناسنإلا

:رخآعضوميفلوقيو."ًًايعامتجاوًايسفننوكيناسنإلاحالصإو؛نوكلا
نوكينأىلإهسفنناسنإلاليوحتبنوكيامنإميقتسملاهللاطارصعابتانإ"

هللىيحملانوكيثيحب؛ىلاعتوهناحبسهللاءاضرإلجأنمةكرحيأًاكرحتم

اهسرامييتلاةيرورضلارومألانوكتو؛هللتادابعلانوكتو؛هللتامملانوكيو

كلفيفكلذبروديف...؛ىلاعتوهناحبسهللًاضيأاهسراميهتايحيفناسنإلا

."!”هللاةعاط

يفماعلاةيبرتلافدهنأةمدقتملاةثالثلاصوصنلاهذهنمًاحضاووديي

ةدّيقم.ةيمالسإةايحاهبناوجعيمجيفةايحلانوكتنأ؛يليلخلاخيشلاروصت

وقفاوتلاىدموديانهو؛هللاةعاطكلفيفناسنإلاروديف؛ةعيرشلارماوأب

لوقوهيذلاناميإلاموهفمنيب؛ةيبرتلافدهويدقعلاقلطنملانيبماجسنالا

هتاكرحعيمجيفةماتةماقتساملسملاةايحنوكتل؛ةيكولسلاهتاقيبطتولمعو

يفةخسارلاسسألانماذهو؛هتمأوهعمتجموهترسأوهسفنيف؛هتانكسو

وهوماعلاةيمالسإلاةيبرتلافدهيفكلذةغايصنكميو؛يضايإلابهذملا

:هلوقًاحوضووًاديكأتكلذديزيو”ىلاعتوهناحبسهللةقلطملاةيدوبعلاقيقحت"

.2صيليلخلادمحأخيشلا؛اهتاريسفتوةلمجلا(١)

.؟/١«ريسفتلارهاوج()

ةيعرشلامولعلادهعمةبتكمبج/4١٠؛عمتجملاحالصإجهنم()



يلىقلطادجحيشلادكا(82١ذ)يييونزلاركفلاٍلاعمنما

يدؤيف«هرودعراشللو«هروددجسمللوءاهرودةسردمللو«هرودتيبللف"

هللاىوقتىلعءشنلاةماقتسايهو؛ةياغلاهذهقيقحتلجأنمهتفيظولكلا

ردجتوءةّقحلاةيمالسإلاةيبرتلافدهوهاذهو."”ملاصلالمعلاىلعو
:ةيلاتلاطاقنلاىلإفدبلااذهنعثيدحلاايانثيفةراشإلا

عوضخلاهيلعو؛هللدبعتسمناسنإلاف؛ًاعيمجسانلالمشيماعفدههنأ-١

ةغبصلاملسملاىلعودبتيلاتلابو؛همكحلماتلادايقنالاو؛هللارمألقلطملا

يفًاعيمجسانلالماعيهنإ؛ةقيضلاةيميلقإلاوأةيموقلاةغبصلاالةيلاعلا

ةديقعلاهذههيلعهيلمتيذلاقلخلابةيركفلاوةينيدلامهبهاذمىتش

هتفصب«ناسنإلايفليبنلافدبلااذهقيقحتيفًاثيثحىعستيهو؛ةحمسلا

نإو«يميلقإلاهنطوةحلصممدخيًانطاومال؛ءيشلكلبقًاناسنإ

.ىرخألاناطوألاحلاصمعمتضراعت

يتلاهللاةرطف"هترطفعممجسنيو؛يرشبلانئاكلاقلخةعيبطعمقفتيهنإ-"

دمحبحّبسيوهو؛هرسأبنوكلاةكرحعممجسنيلب"اهيلعسانلارطف

نمهلرّخُسامنيبو؛هضرأيفهللاةفيلخ«ناسنإلانيبقفاوتلامتيف؛هلل

زاشنلاناك؛هللةيدوبعلاققحتملاذإو؛«ضرألاوتاومسلاقلخ

.فالتخالاوبارطضالاو

ةيلوق؛ةيعامتجاوةيدرف؛ةايحلايفناسنإلابناوجعيمجلمشيهنإ-؟
رخآىلعبناجىفغطيالثيحبنزاوتملكشب؛ةيداموةيحور؛ةيلعفو

ناسنإلابناوجنيبقيقدلاميظنتلاوهيسفنلاحالصإلاو":هتحامسلوقي

مريفحتلا3 .هايرص؛يليقدمحأخبشلا؛عتلاتاآ



يللادهأعيشلادعل(ح)ي_يوندلاركفلالاعمنم

ىلعمسجلابلاطمرْفوُتالفءرخآىلعبناجىغطيالثيحب؛ةفلتخملا
؛لقعلاوريمضلاباسحىلعةزيرغلابلاطمىبلتالو«حورلاباسح

قاوشأو؛ًاعمدسجلاوحورلابلاطمىعارتنكلو؛كلذسكعالو

بناجنيبداضتوزاشنيأثدحيالىتح؛اعيمجلقعلاتاعلطتوبلقلا
."'رخآو

ىلعروصعلاتايطعمةبكاومىلعةلماكلاةردقلاوةنورملابفصتيهنإ-4

.تالكشمنمهزرفتامواهتاروطتةرياسمو«اهفالتخا

كولسللدومءًالمعوًالوق؛دحألكهدشنييذلاقحلاعمقفتمهنإ-

.دوجوللةلكشملافارطألاعيمجنيبنسحلالماعتلاو؛ديمحلا

:ةيبرتلامدأصم

ىريوءاهءدابماهنميقتستيتلااهرداصمةيبرتللنوكتنأدبال

ىدهو؛ةيوبنلاةنسلاو؛ميركلانآرقلا:ةثالثةيبرتلارداصمنأهتحامس

يبرننأىلعصرحنوءانبرباتكىلإدوعننأانيلع":لوقي؛حلاصلافلسلا

نأوهيفءاجاملكلًاقيبطتوًالمعوًامهفوًاظفحوًاسردوةوالت؛هيلعاندالوأ

ديعتسننأاننكمياذهبو٠«حلاصلافلسلاىدهو4#هللالوسرةنسىلعمهيبرن

رداصملاهذهنعثيدحلانكميو."انتناكمديعتسننأو؛انتماركديعتسنوانفرش

:يلاتلاوحنلاىلعةلصفنم

.١/7ريسفتلارهاوج(١)

.1؟ص«يليلخلادمحأخيشلا؛مالسإلاةقيقح()



يمطادجعملادنعمخ)يرويوبدلاركفلاععنعيف

:ميركحلانإرشلف

؛اهيناوجىتشيفملسملاةايحلهجوملالوألاردصملاوهميركلانآرقلا

؛هماكحأذبننعًالضف.نآرقلانمًادحاوًافرحرِكُيدحأناميإٌحصيالو

ًاردصمنآرقلاحبصيفيك؛هسفنحرطييذلالاؤسلاو؛هتاهيجوتلامهإو

:ةيلاتلاطاقنلايفكلذىلعةباجإلالثمتت؟ملسملاةايحيفًايويرت

؛هريغنعهزيمتوناميإلابهصيخشت"كلذبدارملاو؛هبناميإلا:ًالوأ

سفنلاباعشىلعًارطيسمحبصيثيحب؛هبءاجامعابتإو
هللاتايآبنينمؤملاةفصيههذهو.ناكرألاوحراوجللًاهجومو

وأ؛ناسنإلااهيعّديىوعدسيلناميإلااذهو."'”اهبمهفصوامك

؛ناكملكبنآلكيفعفرتتاراعشوأ؛ناسللااهقلقلتتاملك

رعاشملاوركفلاوحراوجلابماتدايقناو؛نآرقلايفاملميلستلب

ِقًاعيمجسانللىّلجتيسوسحمعقاوىلإنآرقلالوحتيىتح"

."”ةصاخلاوةماعلانينمؤملاةايح

بّذهتو؛حورلالقصتنآرقلاةوالتّنِإف:هتوالتنمراثكإلا:ايناث

لكإف"كولسلامّوقتو«ركفلارينتو«ريمضلايّبرتو؛نادجولا
هولتياملكبديفتسينأهيلاتناكمإبو؛ةيادبلااهنمعشتهيفةملك

دّبعتمملسملانأبيرالو.””هريمضةيبرتوهسفنبيذهتيف

.7/١١٠ريسفتلارهاوج()

7/١٠قباسلا(؟)

١/777قباسلا()



م

ييدحاعشلادعرىدجز)برتللهدم

ةوالتلانأريغ؛تانسحرشعهنمفرحلكبروجأم؛هتوالتب

مثرتلاوأةيلكشلاةوالتلاتسيلهتحامساهيلإوعدييتلا
ءازجألاددعباسحوأ؛«فورحلاجراخميفننفتلاو؛تاوصألاب

نأنود؛كرابملاناضمررهشيفًاصوصخ٠مويلكيفةولتمل

؛تالالدلايفلمأتلااهقفاريو«يناعملايفركفتلاةوالتلابحاصي

يفنآرقلاءادصأددرتتو«حورلاعشختوءابلسفنلانكستف

؛دولجلاهعقولرعشقتف؛سفنلافيفالتجزامتوءريمضلاتابنج

املكبديفتسي":هلوقبهتحامسهانعامكلذ«بولقلانيلتو

فدهققحتيالكلذنودبو"هريمضةيبرتوهسفنبيذهتهولتي

مُتَأَو'ىلاعتهللالوقريسفتيفريسفتلارهاوجيفلوقيو.ةوالتلا
ةوالتلانأىلعهيبنتخيبوتلااذهيفو":"َ"باَتِكْلاَنوُْ

لمعلاهنعردصييذلايسفنلارثأتلااهبحصيملنإةيناسللا

نمهللالزنأاملكذإ؛ىودجاهئارونمتسيلىلتيامبجومب

هللاطارصىلإمهداتقي؛سانللىدهنوكيلهلزنأامنإباتك

نيسحتىلعمهتوالتيفنورصتقينيذلاةمألاهذهءاّرقف؛ديمحلا

؛هيهاونوهرماوأمهنايسنعم؛فورحلاديوجتو؛ماغنألا

عيرقتلااذهمهيلعقدصينميفنوجردنم؛هتاداشرإوهظعاومو

""راكنإلاو

7//777ريسفتلارهاوج(١)

44ةيآلا؛ةرقبلاةروس()



يطاتأجالبا(1رج)ي_يوبذلاركفلااععانع

؛يهتنتاليتلاهزونكجرخت؛«ةصاخةساردميركلانآرقلاةسارد:ًاثلاث

؛ةوالت؛هيلعاندالوأيبرننأىلعصرحن":هتحامسلوقي

ةيانعبةراتخملاتاملكلاهذهو."'”ًالمعوًامهفوًاظفحوًاسردو

املوألفطلاف؛ميركلاباتكلاعملماعتلايفلثمألاجهنلانيبت

مهفلةطّسبمةساردهتساردمث«نآرقلاةوالتملعتيهميلعتأدبي

بسحهتساردمثءراهظتسالاوظفحلاىلعهنيعتيتلاهيناعم

بلقنيمث؛هيناعملقيمعلامهفلاىلإلصيل؛اهيفوهيتلاةلحرملا

ةساردلاىلعينبملالمعلاو؛نآرقلاماكحأليعاولاقيبطتلاىلإ

هذهنيبلصفيالهتحامسنأىلع«باعيتسالاومهفلاو

يفيحنآرقلارييصتىلإلقتنااذإهنألاحبكلذينعيالف؛لحارملا
ولتيلبءًالثمسردلاوةوالتلاكرتةيعامتجالاوةيدرفلاهتايح
لبحوه”#يبنلاهفصوامكنآرقلاف؛قبطيوظفحيوسرديو

وهو؛ميقتسملاطارصلاوهو؛ميكحلاركذلاوهو؛ونيتملاهلل

هنمعبشيالو؛ةنسلألاهبسبتلتالو؛ءاوهألاهبغيزتاليذلا
اذإف؛"'”..هبئاجعيضقنتالو؛درلاةرثكىلعقلخيالو؛ءاملعلا

اوناكامكحلاصلافلسلا"نأاندجو؛فلسلاةريسيفانرظن

يفامملعتىلعنوصرحياوناك؛لزنأامكهتوالتىلعنوصرحي
نباىورامك؛مبلامعأعيمجيفكلذقيبطتو؛ملعنمنآرقلا

7ص٠يليلخلاخيشلا؛مالسإلاةقيقح(١)

١777مقريمرادلاو1903مقر؛يذمرتلاهءاور)



يلليطدتعضلادعيل(حم)ريآلملاطمسم

نمتايآرشعنوملعتياوناكمهنأ-هنعهللايضر-دوعسم

نمنهيفاماونقتينأدعبالإنهريغىلإنهنوزواجتيالنآرقلا

مكو."'”ملعلانوملعتيامكلمعلانوملعتياوناك؛لمعلاوملعلا

اظفحميركلانآرقلابةئشانلامامتهاىرينيحخيشلارسي

رازامدنعف؛ةيمالسإلادالبلاريخلاكلذمعينأىنمتيوءاسردو

ىأروم1988هلقفاوملاه1404ماعزئازجلاببازيميداو

ريرقتيفكلذلجس؛اسردواظفحميركلانآرقلابةريبكلاةيانعلا

نأىنمتنانكمكو":هيفلاقةرايزلاهذهنعهتحامسهدعأ

مأيهاهنوكل؛نامعاندلبيفهللاباتكبمامتهالااذهسملن

الإالماكهللاباتكظفحينمدجتداكتالكنإف,؛هيعاروبهذملا

دجتداكتالفةيآلاهيفسكعنتيذلامويلايتأينألمأتف...ًاليلق

""هللاباتكظفحيالنم

يفنآرقلايفامبلمعينأملسملاىلع؛ةيدرفلاةيكولسلاةيبرتلا:ًاعبار
قالخألايفنآرقلاتاوعدف؛هريغيفمثءًالوأةصاخهسفن

جرادمنمخماشلاجوألاىلإملسملابيقترت؛ًادجةريثككولسلاو

؛داقحألاوءدسحلاذبنك«ةديقعلاةمالسوكولسلاوركفلا

بحو؛نسحأيهيتلابعفدلاىلإوعديو؛ةميمنلاوةييغلاو
هريثأترؤيامنإميركلانآرقلاو؛كلذءاروامىلإ«نيرخآللريخلا

ةيعرشلامولعلادهعمةبتكمب.ج/77يليلخلادمحأخيشلا.هتاقيبطتوهموهفمناميإلا(١)

ةينامعلافاقوألاةرازوبءاتفإلابتكمفيشرإبظوفحمةرايزلانعهتحامسلريرقتنم()



ا(رخ)يلىوزلاركفلااتعنعم داعشادنع قطا

لقنيو؛ًابغارًاصلخمملسملاهيلعلبقُينيحدرفلاةايحيفلعافلا

«برعلايفميركلانآرقلالعفامريسفتلارهاوجيفهتحامس

.ماهوألانممهررح-١

.ةئيسلامهتاداعنممهخلس-7

.مهعابطققرومهسحخفهرأ-٠

.مئازعلامهبولقيفدقوأوممبلامهسوفنيفثعب-؛

.ممأللةداقوةيرشبللةادهمهتوادبدعبمهرّيص-٠

."''نيرابجلارينبةموكحملاةروهقملاةفعضتسملابوعشلاهباوررح-7

عيمجىلعميظعلانآرقلارطيسيثيحب:ةيعامتجالاةيبرتلا:ًاسماخ

لوقي؛ًابلاقوًابلقةيمالسإحبصتل.ةفلتخملاةايحلايحانم

نآرقلاىلإةديمحةدوعىلإمويلانيملسملاجوحأامف":هتحامس

نمةنيتمةبلصسسأىلعمهتايحلكيهءانبو؛ديدجنم

وأقالخألاوأتادابعلاوأةديقعلاباهنملصتيامءاوس؛هميلاعت

وأةفاقثلاوأبدألاوأداصتقالاوأةسايسلاوأتالماعملا

.”عامتجالا

.9/1ريسفتلارهاوج(١)

١/١ريسفتلارهاوج(؟)



ياقطدهلاعيشلادنع(ال)لريدبآلاراقلاعهنعيب

بوعشلاررحتتكلذبو.,لايجأللًايوبرتًاردصمنآرقلاحبصيكلذب

ءيشنم-هللاهظفحخيشلابّجعَيذإو؛نيملسملاةدايقلضفبةفعضتسملا

ٍِقنوعتريمهو+نآرقلاةمأنممهنأنومعزينيذلاكيلوأل"بجعيهنإف

ةميقام"ًابجعتملءاستيو؛«فرشالوةليضفالوقلخبنيلابمريغ«يصاعملا

ماكحأضعببلمعيمهدحأىرتنأبجعلامظعيو."”نآرقلابءالؤهناميإ

ّخصينآرقلاءادنو؛ءافوجتاراعشتحت+,هرهظءارواهضعبذبنيو+نآرقلا

."ٍضْعَيْنوُرفْكَتَوباَتِكلاٍضْعَيونيت"هعماسم

.تانيسلاست

ميلستلاىكزأوةالصلالضفأاهبحاصىلعةرّهطملاةيوبنلاةنسلادعت

ةيدرفلاملسملاةايحمكحتيتلاةيعرشلاماكحألاءاقتساليناثلاردصملا

باتكدعبةّجحلايهوهللالوسرةنسو":هتحامسلوقي؛ةيعامتجالاو
"هللا

هيلإحوتملاهظافلأٌنأل؛يفخيحويهفةيوبنلاةّنسلاامأ":لوقيو

لكلاو؛ةئسلاهذهيناعمتيحوأنكلو٠ميركلانآرقلاظافلأتيحوأامكإللا

."”هناحبسهللادنعنم

.؟07/7١ريسفتلارهاوج(١)

.9١1ص«يليلخلادمحأخيشلا؛عانقلاطقسو0(

ص٠اهتاريسفتوةلمجلاىو



دقأةيشلادنعا[ينيوبؤلاركفلازاععنعو قطا

ًاردصماهفصوبقباسلامكحلاو؛ةيلوقلاهتنسيفحضاووهامككلذو

ةالصلاهيلعهللالوسرف؛ةيريرقتلاوةيلعفلاوهتتنسىلعيرسيًايعيرشت
هتنسكلذبينعي."'”هعمهلثموباتكلاتيتوأينإالأ”:لوقيمالسلاو

مثنمو؛لمجأامليصفتوباتكلانممهبأامحاضيإاهيفيتلا«ةرهطملا
؛موقأيهيتلليدهت؛هتمألتاعيرشت#8هتاريرقتوهلاعفأوهلاوقأتناك

تايآيفدجنانمنمو؛«نآرقلايناعمنمماهفألانعىراوتامعفشكتو

هلاعفأبيسأتلاو؛هيهنوهرمأيف5وهعابتاىلعديكأتلايلييذلاديكأتلاباتكلا

ُهْنَعْمُكاَهَتاموُهوُدُخَفلوُسُرلاْمُكاَتآمو":ىلاعتلوقي«هتافصبقلختلاو
."هنا

ةلصفماهنايتإعممالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاو

ماكحألانعةدئازماكحأب"ًاضيأيتأت؛همهبملةحّضومو«نآرقلاتالمجم
؛ميركلانآرقلاماكحأخسنتماكحأبًاضيأيتأتو«ميركلانآرقلايفيتلا

."'”ميركلانآرقلاينانتالنآرقللدادتمايه-عقاولايف--اهنكلو
ةنسلاتناكعيرشتلايفةقماسلاةناكملاهذهةرهطملاةنسلاتلتحاذإوٍ

؛ةعودتملاضارغألاوءاوهألاباحصأومالسإلاءادعأنمنيعاّضوللافده
عضيف«كلذكردينأيعاولاملسملاىلعمحملانمناك؛دهعلالوطببسبو

هيلعيبنلاىلإبسنامةحصىدمبنيقيلاتاجردةفرعميفةميلسةيجهنم

047مقردؤادوبأهاور(١)

لةيآلا؛رشحلاةروس(؟)
.6/1ريسفتلارهاوج(؟)

.760ص؛يمالسإلاهقفلاةودن()



ياهطادلعلادنعا(ددحز)ىرزللكناطعاه

هبتكيذلاظفحلاةّنسللبتكيملىلاعتوهناحبسهللاف؛مالسلاوةالصلالضفأ

":هتحامسلوقي؛ةتوافتمةّنسلللقنلاقرطتءاجكلذل٠ميركلانآرقلل

'«ًارتاوتميوراماهنممالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاو

اقلوئسرلاىلإهدنستوبثيفكشلازاوجمدعثيحنمنآرقلامكحهمكحف

زوجيال؛ميركلانآرقلايفصنلاكوهفًاصنناكنإف؛هظفليعطقرتاوتملانأل

ةلالدةرتاوتملاةنسلاهيلعتلداميفدهتجينأدحاويأللاوحألانملاحب

ةلالدلاينظوهفًاَماعولوسرلانعثيداحألاهذهنمناكامامأو.ةيصن

قيرطب8#لوسرلانعةيورملاثيداحألاىلإانثجاذإو...نتملايعطقناكولو

دقفءابلولدميفًاصنتناكنإوةينظاهتجحنوكتنأدعبيالف؛داحآلا

؛نآرقلامومععمضراعتيدقوءرهاظلايفهريغعميداحآلاضراعتي

تبثنإف؛ينظهسفنيداحآلاتوبثنأىلع.حيجرتلايفءاملعلافلتخيف

داهتجالاكلذناكاذإ؛سانلانمدحأداهتجالجألّدريملثيدحلادانسإ

."'”ةينآرقلاةيآلاوأثيدحللًافلاخم

اهدامتعاقيرطيفةنسلاعملماعتلاةيجهنملوحةمهمةحملكلت

يهيتلاةقيقحلانعاننيعأبصعننأال؛ميرشتلاوةيبرتلايفًاردصم

ملعننحنو«توبكنعلاطويخنمىهوأىواعدب؛راهنلاةعباريفسمشلاك
تاليوأتلانمكلذالتاممث؛عضولاوفيرحتلانمةّنسلالانامًانيقي

فهنعيوراملكلقلطملاميلستلاراعشعفرينمكلذدعبدجنمث؛ةلطابلا

ةالصلالضفأهيلعهيلإبسنامةحصنعثحبلاءانعانسفنأفّلكننأنود

.776٠ص؛يمالسإلاعيرشتلاجهانم(١)



وىليطاعبئادنع(١٠)ي_يرنقلاركفلا1اعمنم,

لانامبر«ريبكطّبختو«نيبضقانتو؛ةحضاوةقرافملاهنإيرمعلو؛مالسلاو

.هتديقعىلعبساحيامكدبعلاهيلعبساحييذلاكولسللةهجوملاةديقعلانم

نآرقلابناجبةنسلاتناكثيدحلاةحصةجردىلإملسملالصواذإ

يذلاكحملاو«لطابلاوقحلانيبهبقّرفييذلالدعلانازيملاامهميركلا

ناكو."'”فارحنالاوةماقتسالاو؛دشرلاويغلاو؛لالضلاوىدبلاهبحضوتسي

وأفسلفتيالو؛هتايحنوؤشعيمجيففيبنلابيدتقينأملسملاىلعجاو

سأتيملنم"نإف؛مالسلاوةالصلالضفأهيلعهنعحصاملوبقيفاكلتي

."”رخآلامويلاوهللاوجرينمموهسيلفولوسرلاب
؛نهولافرعتالةبالصبىّدصتيلازيامو.هللاهظفح خيشلاناكدقل

ىواعدلالاكشأنملكشيأيفةرهطملاةنسلابساسملالواحنملكل

هيذصتكلذنمف؛ةلهاجلاتاليوأتلاو؛ةحضافلاتالياحتلاو؛ةغرافلا

لهرماوأنأىعدايذلا؛ةيمالسإلاتارمتؤملاىدحإيفةفيلخداشرىوعدل

ةحارصصنيذلاناحطلاميحرلادبعوأ؛هنامزءاهتنابةيهتنم؛هرصعبةدّيقم

مهفالبةنسيفريخالو؛ةنسالبنآرقيفريخالهنأىلعهتارضاحمىدحإيف

هيلعٌدرف؛«طرشبالإةنسلاونآرقلانعةيريخلايفنبمكحف«ماركلاهفلسل

يأيفةرضاحمىقلأاذإهتحامسلازيامو”عانقلاطقسو"هباتكيفهتحامس

مهءانبأنوبرملايبرينأبةرهاطلاةنسلاركذضرعميفهتاهيجوتردصي؛ةعقب

لجأل؛هللّقمبوأرصحينأنمعسوأكلذو4#هلوسرةنسوهللاباتكىلع

.87ص«عانقلاطقسو0

ةيعرشلامولعلادهعمةبتكمب.ح/17هتاقيبطتوهموهفمناميإلا(؟)



يلقدخحادهعيشلادنعل(1ححز)يييوبزلاركفلاامنع

انلركذهنأركذأو؛مالسلاوةالصلالضفأهيلعهتبحمىلعليجلااذهأشنينأ

ءاملعلاعيمجىري«هسفنبًارورغمًاريكسناكيويسآيمجعألجرةصق
لقيبنلاٌلجيناكهنكلو؛هملعةدئامىلعًاراغصةذمالتنيركفملاوةفسالفلاو

نأءاهفسلادحأهنمدارأ؛مايألاىدحإيفهبرشسلجميفو؛ًاميظعًالالجإ

؛ةفسالفلاهلددعيذخأف؛مالسلاوةالصلالضفأهيلعيبنلاصخشنملاني

وه:لاق؟طارقسيفكيأرام؛يذيمالتدحأوهلاقف؟نوطالفأيفكيأرام

ءًافقاولجرلاٌبهف؟دمحميفكيأرامهللاقمث؛لوقأاممهفينأىقريال

اهيأمهيفخرصو.؛ةلواطلابلقو؛باوكألايفرمخلاةجاجزببرضو
.5#دمحميبنلاةيصخشنملينللاولواطتتنأةهافسلامكبتغلبأ«لاذنألا

ةلاحنوكتنأبجياذامفءريكسدييرعلجرللاحلااذهناكاذإو
فقاومأرقيوهو؛مالسلاوةالصلالضفأهيلعهيبنهاجتميقتسملاملسملا

.لقهلوحنمةعئارلاةيلوجرلاةباحصلا

اصلافاسلا_٠

مهيلعهللاناوضرةباحصلاحلاصلافلسلاب.هللاهظفح.خيشلاينعي

هرصعاوقبسنممناسحإبمهدعبنمونيعباتلانمنيملسملاةمئأو؛ًاعيمج
يفرثأاهليتلاتايصخشلانعتيوكلايفنييفحصلادحأهلأسدقو؛كرابملا

ةمئأومهنعهللايضرةباحصلاو5#لوسرلااهتمدقميف"باجأفهسفن



دقتغيقلادنعا[حأأ]يليوبزلاكفلالامنمو للطا

امك؛مهنعهللايضرفلسلاعامجإدعيخيشلاناكهيلعءانبو؛''”نيملسملا

؛ةرهطملاةنسلاوميركلاباتكلادعبينأيًايويرتًاردصمةرطعلامهريسدعي

55078١ماعطقسميفةدقعنملايمالسإلاهقفلاةودنيفتابيقعتلاىدحإيفلوقي

يفوهامنإ؛مهدعبنمونيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلاعامجإو":ه

الإاوقتسيملحلاصلافلسلانإثيحنمةنسلاوباتكللدادتماًاضيأعقاولا

."”نيفاصلانيعبنملانيذهنم

ٌةباحصلاةناكبم

ةباحصلامارتحابوجوىلعتابسانملانمديدعلايفخيشلادكؤي

هديبيذلاىلاعتهللامهراتخادقف؛مهتلزنمءالعإو«مهيلعهللاناوضر

ةالصلاهيلعدمحمهيبنةبحصيفاونوكينأضرألاوتاوامسلاتوكلم

ِلمهردقلالجإو٠«مهنأشءالعإنمدبالف+نيعمجأقلخلاريخ+مالسلاو

:هلوقتاديكأتلاهذهنمو+مهتناكمميظعتو

سانلاىلوأمهف؛8#لوسرلاةداهشبنورقلاريخمهةباحصلا١

لأبحلاصلافلسلاءاملعدهشدقو؛ميظعتلابسانلاقحأو«عابتالاب

ًانأشمهلجأو؛ًاردقمهعفرأو؛ةلزنمسانلامظعأمهولوسرلاةباحص
."لسرلاوءايينألادعب

.لجسمطيرش.نايتفلا"ةلجميرمشلاحارجيتيوكلايفحصلاهارجأءاقل(١)

ربص+يمالسإلاهقفلاةودنم"

.؟45ص+يمالسإلاهقفلاةودن()



يليدخلدعاعيئلادنعو(1ح)__يريزلاكفالطمنعيف

يضرهباحصأناك.ريخلاىلإسانلاقبسأوهللالوسرباحصأناكدقل-"

؛هخوسنموهخسانو؛هلصفموهلمجمبو؛نآرقلايناعمبسانلاملعأمهنعهللا

."!هئاعوهصاخو؛هدّيقموهقلطمو

ىلاعتوهناحبسهللاىنثأدقف؛ىربكةلزنم5#هللالوسرباحصألنأدقتعأ*

ٍراَفَكْلاىَّلَعءاديشأُهَمَمَنيِذَّلوللاٌلوُسُرٌدَمَحُم":هلوقيفهباتكيفمهيلع

ىنثأو'ً"اناَوْضِرَوَّللانمًالْضَفَنوَُتْيًَادّجُسًامكرْمُهاَرَُْهَنْيَلءاَمَحُر

ةَرَجّشلاَتْحَتَكنوُمِاييلإَنينْؤُمْلانَعُهَّللايِضَرقل":هلوقيفقحلامهيلع
":هلوقيفو؛”اييرَقاْحمُهَباتَوْمهْبَلَعةئيكَسلاَلّرنَأَفٌمِهبوُلُقيفاممِلَعَ

للاْنَمًالضفَنوُعَتَيمِهِلاَْمأَومِهِرايونماوُجِرْحَأنيَانيِرِجاَهُمْلاءاَرَقْفل
ًادجصيرحليننإو'''”َنوُقِداَصلاٌمُهَكِيَلْوُأُهَلوُسَرَوََّللاَنوُرَصَتيوًاناَوْضِرَو
َنوُلوقَيْمِهِدْعَبنماوُراَجَنيِدّلاَو":مهنعهللالاقنيذلانمضيفيلوخدىلع
نيلالغاَنيوُليْفلَمْجَتَنَوِناَمِإْلانوقَبَسنيلاَنِناَوْخاِلَواَنَلْرِفْغااَنْيَر

دحألبجلثمقفنأولاندحأنأدقتعأيننإو”ْميِحُرٌفوُؤَركلنباوُنَمآ

تاولصلوسرلاكلذنعربخأامك؛هفيصنوأمهدحأدمكلذىواساملًابهذ

تناكيتلاةنتفلاةفيحصيطىلعًادجصيرحليننإو؛هيلعهمالسوهللا

كلتنعًائيشيملقبتكينأوأيناسلثدحتينأديرأنكأملو؛مهنيب

١/17؛ريسفتلارهاوج(١)

.14ةيآلا؛حتفلاةروس(1)

8١ةيآلا؛حتفلاةروس9

8ةيآلا+رشحلاةروس(4)

١٠ةيآلا؛رشحلاةروس(©)



يلىلادابشلدنع(184)يليوبؤلاركفلالاععنعي

مُكَسَكاممُكَلَوبسكماَهَلْتّلَخدقهمكْلِت":هناحبسهلوقبًالمع؛ةنتفلا
لداعلاةفيلخلاهنلعأيذلاوهأدبملااذهو"'"َنوُلَمْعُياوُناَكمَعَنوُلأْسُتالو
؛انتنسأاهنمهللارّهطءامدكلت":لاقذإ؛هنعهللايضرزيزعلادبعنبرمع

:هللاهمحر؛يملاسلانيدلارونمامإلاهلاقامهسفنوهو"انتنسلأاهنمرُّهطنالفأ

ىضمدقنمعتكسنىلوألانحن

.

ىضتريانيدمتشلاٌدعنالو

'”اقطنطقبحصلابسلاهيف ىقلتالاندالبهذهف
سكيمهيلعهللاناوضرةباحصلانمهتحامسلعئارلافقوملااذه

.هللاهظفح خيشلاهبرينتسييذلاركفللةليصأةيؤرلةينيراتةيفلخ

ةمئألاةناكم

؛مهردقيلعيو؛مهئاملعونيملسملاةمئأةلزنمهللاهظفح خيشلاربكي

باطقأعملماعتلايفنايذتحينيجذومنانوكيل؛طقفنيصنلقنبانهينتكأو

:هتحامسىدليعولاقفأةباحرىلعلدجلالبقيالاليلدو؛نيصلخملاملعلا

بعكنعخيشلاثيدحضرعميفريسفتلارهاوجيفءاجام:لوألا
امهو؛امهمالسإلبقباتكلالهأنماناكنيذللا؛هبنمنببهوورابحألا

ديسلاةمالعلاامهييذكتبحّرصدقو":هتحامسلوقي«نيعباتلايرّسفمنم

ةاروتلاخسنوُلَحىلعكلذيفًادمتعم«رانملاهريسفتيفاضرديشردمحم

ناكيذلاةيميتنباةهابنبهباجعإىدبأو؛اهيلإبسنامريثكنمنآلاةدوجوملا
ءامهبذكنيبتينألبقكلذناكدقو«نايورياملوبقنمظفحتلاىلإليمي

."اكيرمأنملئاسلباوج"يلعونامثعنيتفيلخلايفنييحابإلايار()



ريعتش8)هبلماس
,ةروطخلانماعيشامهيذكتىلإةعراسملايفىرننحنو؛نيبتدقوفيكف

,هتامرحوهقوقحملسمللو«هلبقامهنمقبساملكابجدقامهمالسإبامهنإف

,رئابكلانمبذكلاوءابلهباكتراحصيملامةريبكبهيمرمدع:اهنم
اولبقو؛امهوقتودقليدعتلاوحرجلالاجرو؛نيدلارومأيفناكنإاصوصخ

نمامهيلإبسناماّمأ؛قيثوتلاىلإنوعراسيالاوناكمهنأكشنالو؛امهتياور

ديناسأ:ىلوألانيتيوازنمرظنننأانيلعف؛اهيفدجوتالةاروتلاىلإءايشأٍوْزَع
ثيحنماننيبةدوجوملاةاروتلاخسن:ةيناثلا...امهبلصتتيتلاتاياورلاكلت

وأناوزعيامهبنمنببهووبعكاهيلإوزعييتلاةاروتلاعمةقفتماهنوك

."”ةفلتخم

ةمأاهربتعننأانيلع”:ةيمالسإلابهاذملايفهتحامسلوق:يناثلا

فالتخاوهامنإفالخلاو؛ةيركفسرادميهبهاذملاهذهربتعننأو؛ةدحاو

."”رظنلاتاهجو

ظاقيإيفاهيلإًادنتسمحلاصلافلسلاةريسىلإدوعيامًاريثكخيشلادجنو

؛ةحلاصلاةيبرتلالايجألاةيبرتو«تادارإلاليعفتو؛مئازعلاطيشنتو؛ممبلا

بجيةدئارةبرجتةقباسلاةيرجتلاف؛ابلوأهبحلصامالإةمألاهذهحلصيالف

:لوقي؛اهنمزفلتخانإواهرصانعيفدحوتتنأو؛رركتتنأ

نأحلاصلافلسلاعاطتسا؛نآرقلاحورعمبيجعلالعافتلااذهببسبو"-١

ناذآلاهباوعمسأو؛فلغلابولقلاهباوحتفدقف؛ضرألايفهتيادهاوني

.”71/17ريسفتلارهاوج(١)

اهنمةخسنثحابلاةزوحب.ندرألابنيينامعلاةبلطلايدانيفتيقلأةرضاحم(؟)



يلقلحادهأعيشلادنعا[حح]ريريوبزلامكفلاااععنعاه

يتلاىربكلاىوقلاهناطلسباورحدو؛يمعلانيعألاهباورّصيو؛مصلا
."”هيلإةوعدلاهجويففقتتناك

هللالوسرنماوقلتنيذلاحلاصلافلسلاخيراتحفصتناندعاذإنحنو"-"

ينامألاقيقحتاوعاطتساةنسلاونآرقلابمهنأدجن...ًايرطًاضغنآرقلا#

؛نآرقلاةيادهلةيحةروصمهنملكناكف...اهروصتيلقعلاداكياليتلا

نولقانتياوناكف؛مهسأبةيشخو؛مهرابكإىلإمهءادعأاعديذلااذهو

."'".حدموءانثاهلكتارابعيفمهنيباميفمهتافص

حالسبو؛ناميإلامئازعباهوحتفضرألااوحتفامدنعحلاصلافلسلاو-*

."”ًاداسفالوضرألايفًاوّلعنوديرباونوكيملو؛نيقبلا

وهفلسلاعوضومبةقيولاةلصلاتاذةكئاشلاةيوبرتلاةيضقلانإ

تابغروتاعزنوءاوهأىلإروبعةرطنقاهذاختاوحلاصلافلسلاةريسبحسمتلا

حلاصلافلسلاةريسبحسمتلاحبصأاذكهو":هتحامسلوقي؛رودصلااهيوتحت

."”ديدجاهنممويلكيفانلودبيبئاجعىلعىخرياراتس

يفبيصنمهبلناكنيذلاركفىلعاهلالظبتقلأاملاطةيضقلاهذهو

هذهيفرثكدقو؛اهتيمهأبستكتانهنموءابلوقعليكشتولايجألاهيجوت
ىّلجف؛ةقئافلاةيانعلاهتحامساهالوأاذل؛مهفلااهيفهاتو؛طبخلاةيضقلا

.١/1ريسفتلارهاوج(؟)

١/171قباسلا(©)

47-61ص؛هنمةروصثحابلاةزوحبطوطخم,نيضرغملادحأىلعدرلا(4)



نم ريبعا[كالإي_يربرلاركفلا

شبغهبكتهيامبءاهتابنجرانأو؛اهتامتعدّبو+اهلخادمحضوأو؛اهضماوغ

عوضوملااذهيفهلوطعمهمالكلقنأنأىرأاذلو«ةريصبلكنعروصتلا
:هتيوجأىدحإيفلوقي٠«عوضوملاةيمهأومالكلاةسافنلكلذو

هذهءاروامعفشكلا؛«ماقملااذهيفانتوفيالنأانبردجيامواذه"

اهذنتاوءانعمتجميفحالصإللنيثوانملاةنسلأىلعددرتتتذخأيتلاةمغنلا

ناكامىلعةظفاحملاةمغنيهو؛نيحلصملاهبنوهجاويًاحالسمهنمديدعلا
ةوعدلاهذهىلعانعمتجميفنيمئاقلانأيلرهظييذلاو؛حلاصلافلسلاهيلع

:سانلانمنافنصمه

؛حلاصلافلسلاةقيرطبمهباجعإيفنوقداصمه:لوألافنصلا

هيلعةظفاحملابجتامو؛هيلعاوناكامةقيقحمهفنعميكرادمترصقنكلو

مهنعيكحاملكىلعدومجلايفلثمتيكلذنأاونظف؛ميلاوقأومهلاوحأنم

كلذأشنمو؛تاريغتملاوتباوثلانيبةقرفتريغنم؛لامعألاولاوقألانم

مهلسيلءالؤهلجذإءاهتلدأبةعيرشلاةساردمدعو؛يهقفلامهقفأقيض
عابميلسيلو؛ةيعرشلادصاقملاملعنمالو؛هقفلالوصأملعنمبيصن

«رابخألانمهريغوتباثلانيبنوزيميالكلذلف؛هحلطصموثيدحلاملعيف

ديلقتبالإنوكيالنيدلايفهقفتلانأاونظفءرثألاوربخلانيبنوزيمياللب

نيدلارونانمامإفنصلااذهنعثّدحتدقو؛لامعألاولاوقألايفلاجرلا

هقفلالوصأملعةرورضنعهثيدحضرعميف.ىلاعتهللاهمحر يملاسلا

نمهيفامبمهلهجل؛اننامزلهأنمريثككلذنعبغردقو":لاقفهقفتملل

لاوقأظفحمههقفتمهقفىراصقف«قيقدتلانمهيفامةبوعصو؛قيقحتلا



ياقبحدهعيشلادنعل[1ح]يَيوبؤلاركفلااعهانعاي

نملاوقألاًثغنورديال«ءاهبتلاهلاقامةياورمهدحأةهابنةياغو؛ءاهقفلا

ءاضفنعقيضملاديلقتلايفاوسبحدقءاهنيزرنماهفيفخالوءاهنيمس

ةلزنممهدحأعديملو؛كلذبمهتلزنماوفرعكلانهاوعقواملمهتيلو؛قيقحتلا

ملعلابهذ؛نوعجارهيلإانإوهللانإف«سانلااهيأاوملهلوقيو«سابعنبا

".هونبولهجلايقبو؛هولهأو

مهرذعنالانكلو؛مهتيوطةمالسومهتيننسحيفءالؤهمهتنالنحنو

اوبلطينأمهيضتقيبجاولاّنإفينهذلارّجحتلاو؛يركفلادومجلااذهىلع

نإف؛نيرخآلاهجويفاوفقيالفكلذنعاوزجعنإف؛هرداصمنمهقفلا

ملعلاقحيفةميرجهنوكامأ؛ةمألاوملعلاقحيفةميرجدعياذهمهفوقو

؛عامجإلاوةنسلاونآرقلايهو؛«هرداصمليطعتنمهيلإيدؤيامىلإرظنلابف

اهتلمأةيتقوًالولحنوكتامًاريثكمهءارآنأعم«لاجرلاءارآباهنعءافتكالاو

أطخلاهيلعنمؤيالدودحمركفنمةعبانيهفاذهعمو؛ةنيعمفورظ
لفأيالوءامهنيعمبضنيالامهنإف؛ةنسلاوباتكلافالخب؛نايسنلاو

باتكلاامأ؛تالكشملاددجتو؛ثادحألاروطتبامهلولحدفنتستالوءامهرون

«سانلاهيلإجاتحيامو؛نوكلايفدجتسياملمحي؛ديمحميكحنمليزنتوهف

يتلاتارثؤملاعيمجنمنوصم؛ىلاعتهنعنميفخيحويهفةّنسلاامأو

هللانإف؛سوفنلاكلتنمةعباتلامهئارآيفمكحتتف«رشبلاسوفنىلعىغطت

."!"ىَحوُيّيْحَواَنإٌوُهلإ*ىَوَهْلاٍنَعقطنيمو":لوقيىلاعت



يليدخادعاعبشلادنع(880ث_ريوبؤلاركفلالاعمنم

نعةزجاعةدماجةمأاهلعجيهلألف؛ةمألاقحيفةميرجهنوكامأو

يذلايملعلاديصرلانمةسلفم؛قحلاماهلتسالملعلارداصمىلإعوجرلا

اهنأل؛رهدلاتابلقتو؛ثادحألاروطتبةدجتسملااهتالكشملحلاهيفكي

نماوبعوتسيملنيذلالاجرلاءارآنمدودحمديصرىلإعجرتنأتداتعا

ىلع ةعوفدماهسفنةمألادجتةلاحلاهذهلثميفو؛هورصاعامالإثادحألا

ءاهرداصمبضنتامدنع؛ةيبنجألاعيرشتلارداصمىلعليوعتلاىلإ اهنمهرك

اوفرعيملف؛«نمزلانمةدودحمةرتفيفاوشاعموقلءارآيهوبضنتالفيكو

.ثادحأنمةرتفلاكلتدعبدجتسيام

نملصفلالوقلاةفرعمو؛قحلاماهلتساىلعةمألاتدوعاذإامأ

نوهبانءاهقفاهنمناكو«مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرةنسونيبملاهللاباتك

؛ةزيزعةمأنوكتسكشالواهنإف؛ةنسلاونآرقلامولعنمرفاوظحباوذخأ

لوقياذهيفو«نيرخآلادنعامعيملعلاديصرلانماهدنعامباهئانغتساب

دقل":ىلاعتهللاهمحرشيفطأميهاربإقاحسإوبأمامإلاققحملاةمالعلاانخيش

؛ةايحلالحارميفاهبنودتهي؛ةماعدعاوقنآرقلايفدابعللهللالعج

؛لامعألانمهبنودعسيو؛ماكحألانممهلحلصياملكاهنمنوطبنتسيو

كلتتناكف؛هريرقتولاعفأوهلاوقأب#َيبنلااهنمريثكلاءيشلانيبمث

ثيحنملماكمالسإلاو؛نيحلكيفءاملعلالوحفاهيلإعجري؛كلذك

نمءيشرهظاذإف«ةيداصتقالاةسايسلاو؛ةيندملاةسايسلاو؛ةيعرشلاةسايسلا

؛هضماغلجستملو؛ههنكىلإدتهتملةرضاحلالوقعلانإف؛اهضعبيفءافخلا

.”ةحضاوةيآهتفلألهربدتىلإتفرصناولو



دعاعيئلادنعل(120)اييوبؤلاركفلاععنعهي يلقيلخا

«نيدلايفةماقتسالالهأنمحلاصلافلسلاهيلعناكامربدتنمو

نوعدينيذلاكئلوأهبيدانييذلادومجلااذهنعنونوكيامدعبأمهلجو

ناكمهدحأنأنمكلذىلعلدأالو؛فلسلاهيلعناكامىلعةظفاحملاىلإ

؛هفالخىلعسانلالمعدجوولوهعابتايفددرتيملةلأسميفًاليلدرصبأاذإ
نامعلهأدجوىلاعتهللاامهمحربوبحمنبدمحممامإلانأكلذةلثمأنمو

نيبوهنيبامهبنولصفيةعمجلاموينميناثلاناذألادعبنيتمكرنولصي

رثؤملاوبأمامإلاهذيملتلوقي؛ةنسلابلمعلاىلإسانلاٌدرو«كلذرّيفف؛ةبطخلا

نمو":تافصلاوثادحألاباتكيف.هللاهمحر يصورخلاسيمخنبتلصلا

ةماقإلاو؛ةماقإلابلصتمناذألاو؛ناذألابةلصتمةبطخلانأ؛ةعمجلايفةئسلا

دعبنيتعكرىّلِصنيعدتبملاضعبناكدقلو؛نهنيبقرفالةالصلابةلصتم

كلتريغهللاهمحر بوبحمنبدمحمنإمث؛كلذىلعسانلاهعبتاو؛ناذألا

."لوألارمألاىلإسانلادروةعدبلا

 بوبحمنبااهءاجامدنعنامعنأخيراتلافرعنمدنعمولعملانمو

ةيملعلااهروصعىهزأيفتناكلب؛ملعلالهأنمةيلاختناكامهللاهمحر

نعملعلاةلمحدحأمهنيبنمناكو؛يملعلامهقفأةعسو؛اهئاملعةرثكب

كلذعنميملوهيلعهللاناوضر-رينلانبرينممامإلاوهو-هللاهمحر عيبرلا

هيلعناكامىلإسانلادرو؛ةنسللًافلاخمهآرامرييغتنمبوبحمنبدمحم
.45هللالوسر

نماوقفتا ىلاعتهللامهمحر بهلملاةمئأنأًاضيأكلذةلثمأنمو

ضرموأمرجلمايصلانعزجاعلانأىلعديزنبرباجءاثعشلايبأمامإلادهع



لآيلدخلادهأخيشلادنعيل(84)يبليوزلاركفلاإاعمنم:

هنععفديوأ؛هتصاخٌصخأهنعموصي؛هبيدتفيهللامالو؛هؤربىجريال
يفربنعلاوليحرلاهللاهمحر.ءاثعشلاوبأهبىتفأامكوههلامنمةيدفلا

يفدهتجافءرثؤملاوبأءاجىتحىوتفلاهذهبذخألاىلعسانلارمتساوءامهمأ
طوقس"”اَهَعْسُوالإًاسفلهللاُفّلَكُيّآل"':ىلاعتهلوقنمطبنتساو؛ةلأسلا

؛هريغىلإامهبباطخلالاقتنامدعوءامهنعزجاعلانعماعطإلاومايصلا

؛اذههيأرىلعهدعبنماوءاجنيذلاءاملعلالجهقفاوف؛ًاقيقحتةلأسملاعبشأو

؛لوحكملوقوهامنإو؛هلبقبهذملاءاملعنمدحأهلقيملهنأعمهليلدةوقل

ءاهقفنمرذنملانباو؛روثيبأو؛نمحرلادبعنبةعيبرو؛ديردنبدلاخو

.راصمألا

«رثؤملاوبأكلذبابحتفنملوأو":هللاهمحريملاسلامامإلالاق

دريفرثؤملاوبأغلابو":ًاضيألاقو«امهريغودمحموبأوءديعسوبأهعبتو

ةعيبروديردنبدلاخلوقرصنو؛هتمئألوقهنأهملععم؛ماعطإلاومايصلا

."نمحرلادبعنب
كلذتحضوأامكةلأسملايفحجارلالوقلاوهرثؤملاوبأهيلإبهذامو

.ريسفتلاسرديفعنقمهيفامب

اذهلثمهلوالإنيدهتجملافلسلاءاملعنمدحأدجويداكيالو

هللاهمحر ةمئألابطقاذهف؛نورخأتملاانؤاملعجرداذهىلعو؛فقوملا

امبرو؛«بهلملاةمئأهيلعرقتساامريغباهيفذخألئاسميفءارآلانمريثكبدرفنا

نيتلأسملايفلعفامك؛ةمألاءاملععيمجدنعًاروجهمًاذاشًالوقحجر

7783ةيآلا؛ةرقبلاةروس(١)



ييدحاعشادنع((.0)يولفالسنع

بهذمىلع؛امهنعهللايضرسابعنبابهذمامهيفحجرامدنع؛نيوارغلا

سيلو":لاقمث؛قحلاهنأبسابعنبابهذمفصوذإ؛هنعهللايضرديز

."ضئارفلارمحنحنالو؛ضئارفلاليربجتباثنبديز
اداقنافديقريعلثمنكتالوًادهتجمنيدلارومأيفنكورمش

ًاليجنيقبطمنامعلهأدجو ىلاعتهللاهمحر يملاسلامامإلااذهو

هوقبسنيذلاءاملعلاناكو؛نذؤملانودمامإلاةالصللميقينأىلعليجدعب

ًافلؤمةلأسملاهذبلدرفأمهنمنيرخأتملادحأنأىتح؛كلذبكسمتلايديدش

يفةعيرشلاسوماقبحاصهجردأ؛هنامزيفهبلومعملالوقللهيفرصتناًاصاخ

نمبمو«ةحفصةئامنمرثكأهتاحفصنملتحافاذههباتكنميناثلاءزجلا

دقو ىلاعتهللاامهمحر يليلخلاققحملاو؛ناهبنوبأةمالعلانامامإلاهلرصتنا

امهناخيشلاناذهو":ةلأسملاهذهيفثيدحلاضرعميفيملاسلامامإلالاق

؛هيلعسانلاناكاملاطبإنمكلذلكهعنميملو؛"نيرخأتملاانثاملعلجأ

رئاسو؛نودشارلاهؤافلخووهللالوسراهيلعناكيتلاةنسلاىلإمهدرو

 يملاسلامامإلاريكندتشاو؛مامإلاالنذؤملاميقينأيهو«نوعباتلاوهباحصأ
:مهيفلاقىتحةّنسلاهذهاولدبنيذلاىلعىلاعتهللاهمحر

لقعيالنمبلقبتخسرواولدباممهتيلواولدبف

الاقدقامباهتوبثىلعالاتحاوةنس اهاعداىتح

ملعيالاملوقيهنألمرحملدجيرمعلوهو

ةنناذهبىفكهلهجبةنسلامدبلاسهنإو
املعلاوانفالسأندتفتملامعزدقامكةنسناكول



يليدخلدعحبشلادنعو(20_يوبؤلاركفلا!اعمنم:

ةفلاسلاءاملعلاهيلعاملةفلاخمةنسنوكتفيك

هبحصهيلعىضمرهتشمهيرهيلعىّلصهلعفو
اوعمجأهيلعمهئاهتناىلإعمجأنودشارلاءافلخلاو

امك«روبقلاىلعنآرقلاةءارقنمهيلعفروعتامهللاهمحرلطبأدقو

ةلوهجملالاومألافراصميفاهفرصبرمأو؛كلذلةفوقوملافاقوألالطبأ

:لوقياذهيفو؛ثراواهفقاولفرعيملنإ؛«بايرألا

سرادلااهيلإنددرتيوسراودلاانروبقنرمعتأ
ةدعكاذليهواهكرتنةدعملادجاسملاهذهو

اربدأواعدوامالسالإأرقامواهرازدقىفطصملاو

اراثآلافلاخاولوقينإواراتخملاعبتتنأكبسح

ىلعنوصرحينيذلانماًداحاراكتتساو؛ةديدشةضراعميقلدقو

هفتحلايبسةيناثلاتناكو؛نيتلأسملااتلكيفمهفالسأهيلعاودجوامةفلاخممدع

 قفودقوءاهيفقحلابهعانقإلهخويشدحأىلإهقيرطيفبيصأذإهللاهمحر

 ىلاعتهللاهمحر هتاداهتجاو؛امهيفةّنسلابلمعلاىلإسانلاّدريف.هللدمحلاو

.ةريثك

 ىلاعتهللاهمحر يليلخلاهللادبعنبدمحمةمالعلانيملسملامامإاذهو

ةالصاهنم؛لئاسملانمديدعلايفةّنسلاهيضتقتامىلإهنامزيفسانلالمعدر

امك«تاعكرينامثاهولصينأىلإسانلااعددقف؛ناضمرمايقيفحيوارتلا

رهجاهنمو؛ةعكرةرشعيتنلااهنولصياوناكامدعب5#هللالوسراهالص



لليدعاعضلادعا(124)ييىودلاكفانع

تاولصلارابدأقيرشتلامايأورحنلامويمامإلاءاروريبكتلابنيمومأملا

.يهاسللالإتاولصلارابدأدوجسلامدعاهنمو؛ةضورفملا

امنإو؛ةلصحلاصلافلسلابمهلتسيلموقمهف:يناثلافنصلاامأو

تاياغىلإهيلعنوربعيًارسجاهبنوحسمتييعلاةيفلسلاةياعدلااوذختا

ىلعهبنوزهجيًاحالسو؛ىوبلانممهسوفنيفرقواماهيلإمهعفدي
اودجومهنأل؛نيدلاتامرحنعنيباذلانيحلصملاهبنومواقيو«حالصإلا

دضريهامجلافطاوعةرائتسالةحلاصةلآسوفنلايوهتستيتلاةمغنلاهذهنب

هذهتحت--اوأتفيملف؛فلسلاجاهنمىلعنوجراخمهنأبمهنومصينم

نينمؤملانوذؤينيذلاو"ليطابألابمهنوزمليوءايربأللمهتلانوليكي--ةتفاللا

قحلايعاداعداذإف”ًاثيبمًامثإوًاناتهباولمتحادقفاوبستكاامريغبتانمؤملاو

ملف؛مهترئاثتراث؛نيدلاوةمألاحالصهيفامىلإحالصإلايدانمىدانو

؛نيدلايفعدبرمأهنأًاروزنيعدم؛مارضمبلدمخيملو؛ةفصاعمملأدهت

هبخصخصولو؛داحلإلامهنيبوشفينأمهمهيالو؛«فلسلاةريسىلعًاعتو

نوكيدقو؛مهسطاعمهنتنمكزأنإو؛داسفلامهطسويفرشتنيوأ؛مهعماسم

؛ةريغمهيولقيفحدقنتالف؛مهيدلزيزعزعأو؛مهيلإبيرقبرقأنمكلذ

؛ركنملارييغتىلإمهعفديثعابمهسوفنيفموقيالو«ريمضمهلكرحتيالو
؛َ"نوُلَعْفَياوُلاَكامسنبلُهوُلعَفٍرَكُمنَعَنْوَهاَتتَيآل"لطابلاةمواقمو
.ىعدملاوعقاولانيبناتشف!؟ىوعدلانمةجحلانيأيرعشتيلف



يطاداعيشلادنعا(681هبروبلركفلا!اعمنه:

يل

؛عمطمقفألايفمهلحالاذإفلسلاةفلاخمىلإسانلاعرسأمهسفنأمهنأىلع

شارفلاىواهتيامكايندلاىلعنوكلاهتي؛مهلةعفنمهنولاخيامرمأيفاوليختوأ

نوسبليامًاريثكوءراذقألاةنوفعىلعبابذلاطقاستيو«رانلاةنسلأىلع

اَمَواوُنَمآَنيِذَّلَللاَنوُعِداَخُي"قحلاةياعدبًاهوممًاضافضفًايوثمهلطاب
!؟قحلارصنياذهلثمبأيرعشتيل"'"َنوُرُغْشَياَمَومُهَسْضنَأالإَنوُعَدْخُي

يذلااذهلكامنإو!هللاوالك؟نيدلاءانبداشيو؟حلاصلافلسلاةريسىيحتو

؛خماشلاهناينبلًادهو؛مالسإلاىرعلًاضقنالإوهسيل؛ليبقلااذهنمهنوتأي

لوقي«ريخلالمعبالإهمئاقموقيالو؛قحلامئاعدبالإهناينبداشيالمالسإلاف

ديؤيالمالسإلانإ":هللاهمحرشيفطأميهاربإقاحسإوبأمامإلاانخيش

."لامعألانساحموتانسحلابامنإوبويعلاوتاكيسلاب

قصليراعالإحلاصلافلسلاىلإسانلانمفنصلااذهءامتناامو

نودنمنيبلإهمأوهوذختانمممالسلاهيلعحيسملاةءاربءاربهنممهوفلسلاب

تناكامنإوءراعلابةخطلمالو؛بيعلابةبوشمتناكامفلسلاةريسفهللا

نعنوتكسيوأ؛ًاداحلإنورقياوناكام؛حارقلاءاملانمىفصأ.ةيقنءاضيب

حوريوودغيمهدحأناكامو؛بيبحةياعروأ؛بيرقةاباحملجألداسف

مومهلاقثأبهردصءونيمهنملكناكلب؛هسفنةحلصميفروصحمهمهو

لطابلاةبقارمنعًايراوتضرألابيدارستحتنوشيعياوناكولوءاهنيدوةمألا
دالبفارطأيفيرجيامنوعباتيةلاحلاهذهىلعمهواوناكدقف؛هشطبذوفنو

9ةيآلا؛ةرقبلاةروس(١)



يلدخلادعاعيشلادنعا(2يآيوبزلاركفلاءاعمنعي

اهيليناكلب«ةدرجمةعباتممهنمنكتملو؛مزعومزحوةظقيلكبمالسإلا

.نيدلاوةمألاىلعةماركلاوزعلاوريخلابدوعياملذيفنتلاوطيطختلا

دوربوًادومجوًارجحتامًامويتناكام-سانلااهيأ-فلسلاةريسنإ

دنعفقيالًاقالطناتناكامنإو؛نينمؤمللوهللةعداخمو؛نيدلاهاجتةفطاع

زعهللًاصالخإو؛قداصلاناميإلااهججوي؛هتامرحونيدلاىلعةريغو؛ّدح

."”هيهاونوهرماوأىلعةظفاحملاىلعثعبي؛لجو

هيلعقيلعتحلصينأنكميال؛منتمملاعماجلاسيفنلامالكلااذهدعبو

:هتحامسلوقوهوثحبللااذههبمتخن؛هسنجنمالإ

قالغإىلإوعدييذلاوهسيلحلاصلافلسلاةريسىلعرويغلانإ"
ىلعاقحرويغلاامنإو؛ةيعرشلاةلدألانعيماعتلاو؛داهتجالاورظنلاباب

ناكامىلعظفاحو,وهلوسرةنسوهللاباتكبمصتعانموهفلسلاةريس

ناكامهملطابلاةهجاومو؛امهيلعةريغلاوءامهبكسمتلانمفلسلاهيلع
."”بيبحةبحموأبيرقةبارقلةاعارمريغنم؛مزحوةوقلكب«هردصم

ثيدحالعلا.

رداصماهيلعزكترتيتلاىلوألاةثالثلارداصملاىلإردصملااذهةفاضإنكمي

يوبرتلاركفلايفخيشلاةحامسديدجتنمكلذو«نويوبرتلااهددعياممةيبرتلا

ىلإو٠ةتباثلاةيملعلاقئاقحلاىلإهتاهيجوتيفخيشلاعوجرسملنامًاريثكف«

.1-64؟ص؛هنمةروصثحابلاةزوحبطوطخم؛نيضرغملادحأىلعدرلا(١)

.41ص©6نيضرفملادحأىلعدرلا(؟)



يلدخلادهأعينلادنعو(«ال)_كدتقلاركفلالاعمنم

؛ةلكشملااياضقلانمريثكلامهفيفمهئارآوصاصتخالاباحصألاوقأ

؛ةعيرشلارداصمهيفبعوتسامهفنعهمكحيفردصيف؛ةدقعملاتالضعملاو

ءوضيفالإاهدقعلحتالاياضقلانمريثكلاذإ؛ثيدحلاملعلاةيؤرهيفىعوو

ءيشلاىلعمكحلاو؛تالكشملاواياضقللروصتلالمتكيهبف؛ملعلاةيؤر

فرحنامكحلافرحنانإو؛مكحلافرحناروصتلافرحنااذإف؛هروصتعرف

يدؤيناسنإلاتاروصتيففارحنالانأبيرالو":هتحامسلوقي«كولسلا

ىلعةينبميهامنإاهلكةايحلانوؤشنإف؛ةايحلانوؤشلكيففارحنالاىلإهب

ىلإحالصإلاةداروملعلاةبلطهّجويامًاريثكهتحامسدجناذل؛"'””تاروصتلا

حتفتلاىلإمهوعديو؛ةعيرشلامولعيفعلضتلابناجبرصعلااياضقباعيتسا

ةفئاطكانهنوكتنأبجي":هتحامسلوقي«ءاوزنالاوعقوقتلامدعويلقعلا
نأكلذينعيالو...قمعبةيمالسإلاةعيرشلاةسارديفصصختتنيملسملانم

النأاهبيدؤيلازعنالانإف؛اهرصعيفرشبلاةايحعقاونعةلزعنمنوكت

ةكردمنوكتنأبجيةفئاطلاهذه؛ةلضعممبلجلاعتالو؛ةلكشمرشبلللحت

نمرصعلاتاروطتهزرفتامو«رصعلااذههبلطتيامو؛اهرصعلكاردإلامامت

"”...ةيلكلادعاوقلانمتالكشملاهذهلولحطبنتستلةفلتخمتالكشم

ج/54يركفلافارحنالاراثآ(١)

71709ص ملعلاةيمهأ(؟)



ولادحأعيلدنع[8)ينريوبزلاركفلا!اعمنعي

ةيبرتلاىوتحم
؛هتدامىوتحملااهنميقتسييتلاةيبرتلارداصمنعثيدحلامدقتدقل

ةيقلخلاو؛ةيدقعلاماكحألالمشيكلذبىوتحملاف؛هنايكاهنملكشيو

هتاراهماهنمذخأيلةيناسنإلاةايحلاىلإيبرتملاهجوتيمث(ةيهقفلا)ةيلمعلاو

.هسنجينببراجتنمكلذيفًاديفتسم؛هتايحرييستيفةيرورضلاهتامولعمو

لوقي؛هتاهيجوتنمديدعلايفىوتحملااذهىلإخيشلاةحامسراشأدقل

وهصرحلاوةيانعلاومامتهالابمولعلاىلوأنإ":الثمةيدقعلاماكحألانع

هتفيظويهامو؛يهتنينيأىلإوءاجنيأنمناسنإلااذهفرعييذلاملعلا

دمتسيامنإومهتايرظنورشبلابراجتلعضخيالملعلااذه؛هاهتنموهئدبمنيب

"!”تاوبنلاةطساوبىلاعتوهناحبسهللانم

هللانيديفهقفتينأببلاطمدحاولكف':ةيهقفلاماكحألانعلوقيو

هذهيفهسفنسوسيامردقبوةريصبىلعهللادبعيامردقب؛ىلاعتوهناحبس
امعهتافرصتوهلامعأجرختالثيحب؛ىلاعتهناحبسهللاعرشةسايسبةايحلا

"”هناحبسهللامكحهيضتقي

نأو؛ىعرينأببناجلااذهىلوأامو":يقلخلابناجلانعلوقيو

نموهلب؛نيدلاميمصبطبترمبناجلااذهنألكلذو؛ةيانعلكىلوي

مراكمف؛قالخألامراكمممتالتثعب:لاق...فينحلانيدلاتايساسأ

ماعلاةيصأ مع

0

١٠صقباسلا(؟)



اخينلادنع1ليكٍيوبؤلاركفلااحمنم

هذهدصاقمنمىمسأدصقمو؛فينحلانيدلااذهتاياغنمةياغقالخألا

ليصفتيتأيسو"”نيملاعللةمحرتناكيتلاأاهبثعبيتلاةكرابملاةوعدلا

نمةدافتسالاوتاراهملابناجنعلوقيو.ةيكولسلاةيبرتلالصفيفكلذ

تاورثلالغتساىلإةيدؤملامولعلاةساردتناككلذل":ةيناسنإلاةيرجعتلا

ةمألانأشماوقنماهيلعبترتيامل؛نيملسملاىلعًايئافكًاضرفةعيبطلا

ناكو؛ةيشاعملااهرومأٍِقاهبلالقتساو٠نيرخآلانعاهئانغتساوةيمالسإلا

ةربعلاذخأيلملاعلااذهيفيرجيامعبتتىلعًاصيرحنوكينأملسملاىلعًامازل
"0.لدبتت2ةايحلاهذهِقنسهناحبسهلل00دءيشلكنم

ةيبرتأإبيلأا

هبفدهتسمةيبرتلاطاشننأةيبرتلارداصمثحبميفثيدحلامِّدقتدقل

نأ.هتردقتلج ىلوملاءاشدقو؛هللةقلطملاةيدوبعلاقيقحتلجأنمناسنإلا

ملاعلاىوطناهيفف؛ًاقحركفتلاىلإوعدي؛بيجعنيوكتيفناسنإلااذهقلخي

اذل؛ةيمسجلاهتامسيفنيابتموهامك؛ةيسفنلاهتافصيفنيابتمقولخم«ربكألا

ج/48«قالخألامراكمومالسإلا010

707/؟ريسفتلارهاوج(؟)



يللادعأعشقادنع61لينزلركفلاطاعمنمم

يفنيابتلا"اذهوءاهفيرصتةيجهنمو؛ةيشيعملاميلاوحأيففالتخالاودبي

يفنيتوافتممهدجنكلذلف«ةدوهعملارشبلاتامسنمةمسسانلالاوحأ

ددعتعجريكلذىلإو«سيساحألايفنيسكاعتم؛براشملايفنيفلتخم؛كرادملا

."”ةدحاولاةيضقلايفمهتاروصتنيابتو؛دحاولارمألايفمهيهاذم

بولسألاداسفَّنإف؛ةريطخمهكلاسمو؛ةقيقدنيبرملاةمهمتناكاذهل
؛ةلاحمالعمتجملاداسفىلإدؤمليجلاداسفو؛ليجلاداسفىلإٍضفميوبرتلا

نفةيبرتلانأىلإنيرخأتملاونيمدقتملانمنيبتاكلانمريثكريشيكلذلو
."”هتمدقميفنودلخنباكلذىلإراشأامك؛اهدعاوقوابلوصأابل؛«ةعانصو

ملاذل؛اهروطتيفةرمتسم؛اهيحانمىتشيفةروطتمةيناسنإلاةايحلاو

؛يراضحلادملابكاوتلب؛ةدماجةرجحتمةيبرتلانوكتنألاحبحصي

هللاهظفح خيشلاهّبشياذهلو.هتاجاحلبيجتستو؛رصعلاتايطعمبعوتستو

يأيفوأًايتفموأًاظعاووأًاملعموأًابأيبرماذهناكءاوس؛بيبطلابيبرم-

بيبطلاكيبرملابألا”:هتحامسلوقي؛هيجوتلاوةيبرتلاعقاومنمعقوم

حصنلاوداشرإلاةليسوذختااذإبألانوكيدق؛جالعلامادختسايفقذاحلا

اذهو؛تالاحلاضعبيفىدجأاذههلمعنوكي؛بقاوعلابريكذتلاوهيجوتلاو

هركذيامدنعف؛ةلفغلاهبيصتمهضعبنوكيدق؛دالوألاعئابطفالتخابفلتخي

يففينعتىلإجاتحيمهضعبو؛ةيحانلاهذهبذخويف؛ءايحلقألاىلعركذتي

.9ص+يليلخلاخيشلا؛غمادلاقحلا(١)

.عئانصلاةلمجنمملعللميلعتلانأيف:يناثلالصفلاسداسلابابلا؛نودلخنباةمدقم()

.١7صم1547ءاط؛ةيملعلابتكلاراد؛«



يللادمأخيشلادنعخخيوبؤلاركفلاامنم اه2ل

؛هبكترايذلامرجلاردقببقاعياذهف؛ةبوقعىلإجاتحيمهضعبو+لوقلا

اهيفيفكيتالاحلاضعبف؛وههتفطاعيضريالو؛هيفعقويذلاأطخلاردقبو

كلذك؛ضيرملاىذأًانايحألمتحيبيبطلاف...فنعلاىلإبألاًاجليوحصنلا

."”دالوألاىذألمتحينأهيلعبألا

ةيانعاهبيلاسأوةيوبرتلالئاسولاحنمةرورضىلععيرسجيرعتكلذ

ركذأسو؛هاضرمىلإهجالعبيبطلااهبمدقييتلاةقيرطلاةباثمبيهف؛ةقئاف

.هتحامساهيلإراشأيتلاةيوبرتلابيلاسألامهأانه

ةردقلا

؛هبىدتقملابيردتقملالبقنميناسفنرثأتنعةجتانةودقلا":هتحامسلوقي

نمةيحانيفهقوفتلوأيدتقملاداقتعايفهتيصخشمظعلكلذناكءاوس

هذهنمببسيألوأءاهريغوةيلمعلايحاونلاوةيملعلايحاونلاك؛يحاونلا

باجعإلااذهببسبصخشءاروقاسنيناسنإلالعجياماذهو؛بابسألا

"سفنِقمكحتييذلاغلابلا

لحارمىتشيفةئشانلاسوفنيفًريثأتقرطلارثكأنمةودقلابةيبرتلانإ
احصنناكأ؛هلاكشأنملكشيأيفلوقلااهريثأتيفقبستيهو«مهتايح

ةيعرشلامولعلادهعمةبتكمب.أ/١11ءشنلاةيبرت(١)

١١ص؛م11411/11/78ها١17ناضمر/١٠ءاثالثلا1787ددع؛نامعةديرج(؟)



اخشلادنع51لو]يوبؤلاركفلاملاعمنم

ةمجرتهبحاصنوكينأدعبالإلوقلايدجيالذإ؛ًالثمةماعةطخوأءًارشابم

مهسفنألعجةرورضنيبرملاىلع.هللاهظفح.خيشلادكويو؛لوقياملةّيح

:ليثمتلاليبسىلعنيبرملاءالؤهنمو؛مهبرثأتينملكلةودق

اونوكينأتويبلايفتاهمألاوءابآلاىلع"هتحامسلوقي:ءابآلا.١

تابجاوىلعةظفاحملاو+مالسإلاميقبكسمتلاٍِقمهئانبألةودق

سوفنيفةحيحصلاةيمالسإلاميهافملااوسرغينأمهيلعو؛«نيدلا

ًاثسحًادادتماو٠مهلةبيطةرمثدالوألاءالؤهنوكيىتح؛مهدالوأ

لمعنمٌنِإف؛ةمايقلامويمهزوفلًائبسو+مهتافودعبمهدوجول
هلوعدييذلاحلاصلادلولاهتومدعبهلىقبييذلاناسنإلا
:ٌ'ريخلاب

مامتهالالكاومتهينأنيسردملاىلع":هتحامسلوقي:نوسّردملا.؟

جوألاىلإمهسفنأبومسلايفدالوألاءالؤبلةودقلامهاونوكينأ

هتيمستو؛مئاتشلابفذقلاو؛ةيبانلاتاملكلانععفرتيف«ىلعألا

يفعبطنيكلذنأل؛رامحاي؛بلكايهيدانينأك«ءامسألاحبقأب

بنجتوقدصلامازتلامهيلعو؛هتايحيفهسراميف؛بلاطلانهذ

هذاتسأىريامدنعوهف؛دالوألاةيسفنىلعاريثأتهلّنأل؛بذكلا

؛كلذلثمدوعتيف؛ةراطشوةراهمكلذنأنظيبذكلابهعدخي

.ها/لص؛عمتجملاتافآنمريذحتلا(١)



يلىلدحادعاعيشلادنعو(037)لروبإلاركفلاظاعهنعاي

؛هلئاضفونيدلاميقبزازتعالاسرغيفةودقاونوكينأمهيلعو

."”قحلاءادعأدنعامبةناهتسالاو

ناكأ«ريخلاىلإسانلاةوعدلمهسفنأاودنجنيذلا:ةاعدلا.*

نأناكًايأملسملاىلعلب؛رافكلانموأنيملسملانمنووعدملا

قحيفبجوأرمألاو؛مالسإلائدابملةيقيقحةمجرتنوكي
:هتحامسلوقي؛مهريغقحيفهنمءاملعلا

نمو«ىدبلاىلإلالضلانمسانلالّوحتيتلاةعفانلاةوعدلاامأ"أ

اهمجرتيو؛ةيعادلالعفاهقّدصييتلاةوعدلايهف؛حالصلاىلإداسفلا

فيكفهتوعدعمةيعادلالعافتيملاذإو؛هصالخإاهيكزيو؛هعقاو

."”هريغاهعملعافتي

هللاءاتآاملةقداصةيحةمجرتاهلكهلامعأنوكتنأهيقفلاىلع"ب

."ةيمالسإلاةوعدلارشتنتاذهبو؛ملعنمهناحبس

رهوجىّلجتي؛مالسإلاةقيقحلةمجرتنوكينأملسملاىلع"-ج
يف؛هلاوحأعيمجيفملسملااذهتافرصتىلإرظنلادرجمبمالسإلا

هتافرصتيف؛هاضروهبضغفو؛هضفروهلوبقيفو؛هئاطعوهذخأ

نأىلعنيملسملاءاهقفصرحينأبجياذكهاهلكهتالماعمو

.أ/١١٠دالوألاةيبرت()

.44+/7ريسفتلارهاوج(؟)

.77ص«؛يليلخلادمحأخيشلا-ملعلاةيمهأ(7)



يلىلادقأزيشلادنعا(2يوبزلاركفلالاعمنمو

نيملسملاريغعنتقيىتحريخلااذهىلإًالوأنيملسملااودوقي
."”ًاجاوفأهللانيديفاولخديو؛مالسإلاب

يفةريبكةيلعافبتمهاسو«نوملسملااهببيصأيتلاةميظعلاةّيلبلانإ

هابشأوءاملعلانم؛ةودقلاعضاوميفمهنمداسفيه؛ةمألاداسف

اذهسبليو؛سانلاسوفنيفرثألاريبكمهلنيذلانيبوهوملاو؛نيحلاصلا

نيزيمتملاضعبدجتدقف«ناولألانيابتمو«لاكشألاددعتمًاسوبلداسفلا

يفمهلميلالجإو؛مهبسانلاعانتقانولغتسيًالثمظفحلاوةهابلاومهفلاب

اودقفدقةداقلاءاملعلادجتنأاهنممظعأو؛ةّماطةبيصمكلتو.لايجألاداسفإ

عمجىلعمهصرحو؛ةصيخرلامهتانهادمب؛سانلاسوفنيفمهتيقادصم

امبنيلابمريغ؛ةايحلاجراهبىلإدالخإلاو؛ةمالسلاىلإنوكرلاو«ماطحلا

هفلختامبنيثباعريغ؛ةفّرشملاةمساحلاةّيبألافقاوملانممهعقاومهبلطتت

اههجاوتيتلاتالكشملاهتحامسركذامدنعو؛'"ةماعلاسوفنيفمهتايكولس

:اهنمّدع؛ةيمالسإلاةوحصلا

هذهدجتف؛ملسملابابشلاسوفنيفمهتيقادصمءاملعلاضعبنادقف"

يتفتف؛هجوىلإهجونملوحتتف؛ةبلاغلاةسايسلارطشاههجويّلوتةعومجملا-
ةيملعتادايقكانهنوكتنأبجيفءاهداضيامبًادغيتفتو؛ىوتفبمويلا
فقوميأيفةرمتناكولوقحلاةملكلوقت؛ىلاعتهللالبحبةلوصومةيمالسإ

يو
جاجدلاحبذمدعتوبثيفنيملعتملانسلارابكدحأعمشاقنيفتنكينأكلذلاثم(؟)

يئابرهكلاقعصلاوقنشلابلتقامنإو؛ةيمالسإلاةقيرطلاىلعةرفاكلانادلبلانمدروتسملا
.مكنمملعأوهوهلكأيينالفلانالفنبنالفيضاقلانكللاقف؛هريغو



بلادنعٌ"06١ِِيويرألاركفلاأعمِنم ىلادعاخيش

نيبةقثلادجوتكلذبو٠اهتايحباسحىلعكلذناكولوّفقاوملانم

."'”ءاملعلاوبابشلا

ةقرافملادوجوءارجنمةوعدلامهننيح؛ىبزلارطخلاغلبامبرلب

امويداعلاملسملاكولسنيبةقرافملالب؛هيلإوعدياموةيعادلانيبةحضاولا

فيكف؛هلعةءارقلالالخنمملسملاريغدنعمالسإلانعفورعموه

هيلإوعدياموةيعادلاكولسنيبزاشنكانهناكاذإو"هتحامسلوقي!؟ةيعادلاب

ةوعدلاماهتاىلإامنإوطقفهماهتاىلإسيلولب؛ةوعدلارقهقتىلإّذؤمهنإف

."”ًاضيأ

كولسىلعةبحصلارثأةديدععضاوميفهتحامسنيبي:ةبحصلا0"

يهوْءوسلاءاقفرمهدالوأاوبنجينأءابآلاىلع":هلوقكلذنمفْدرفلا

عضومٍِقلوقيو"”هبقاريوكلذعباتينأبألاىلعولتابجاولامهأنم

هنيرقبرثأتيناسنإلاف«رومألامهأنمنيحلاصلاءانرقلارايتخاو":رخآ

نيرقلاريثأتنإف«هنيرقدسفُينيرقبرو؛هنيرقحلصُينيرقبرفءاريثك
:لاقيذلاداجأدقو«غلابنيرقلاىلع

دسفيرخآداسفبحلاصمكهتالاحيفنالسكلابحصتال

.راونألاقراشمتاليجست؛ةعيرشلاةيلكبةرضاحم؛ةيمالسإلاةوحصلا()

.ةيعرشلامولعلادهعمبج/١١٠مقر؛ةعماجلابةرضاحم؛يركفلافارحنالاراثآ()

ةيعرشلامولعلادهعمبج/41دالوألاقوقح()



دمجماعااكحز)ي_يوتاكفالعام

:لاقيف؛هبحاصنعسانلالأسيف؛هبساقي«ادحأدحأيشاميامدنعف

لَمْحُي«ةلماعملاسرش؛قلخلاءيسلجروهو؛نالفهبحصييذلاهبحاص

لاوحأرّثؤتنأتاداعلانمّنأل؛هلاوحألدبتتملولو«هبساقيوهيلع

نعامهدلوادعبينأنيوبألاىلعبجاولاناكانهنم؛مهئانرقيفءانرقلا

نإف؛مولعموهامكمهدحوةئشانلايفاروصحمرمألاسيلو"'"ءوسلاءانزق

رصنعوهلب؛نيمدقتملاانثاملعىدلعئاشيوبرتبولسأةبحصلابةيبرتلا
.ماركلاهتباحصعممالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةايحيفىّلجَتيمالسإ

:ةنسحلاةظعوملا(٠

عدا":هناحبسلوقي«ةمكحلابىلاعتهللاباتكيفةنسحلاةظعوملانرتقت

يفو"'”نَّسْحَأيهيجلايمُهلاَجَوةكسَحْاِةَظعْوَمْلاوةَمكحلابكبَرليسىلإ
ةظعوملانأىلإةراشإ؛نسحأيهيتلابلادجلاوةمكحلانيبةظعوملاطسوت

تلخنإو؛ةمكحلاىلإىنسحلابلادجلاراقتفاك؛ةمكحلاىلإةرقتفمةنسحلا

لوقيىنعملااذهيفو؛ةنسحالةنشخةظعوملاتناكةمكحلانمةظعوملا

اولوقولقيملو"”الحساناوُلوُقَو':لوقيىلاعتهللا":هتحامس
ينبىلإًاهّجومناكنإوباطخلااذهو؛ًاتسحنيملسمللوأ؛ًانسحنينموملل

70ةيآلا؛لحنلاةروس(؟)

م8ةيآلا«ةرقبلاةروس(©)



1يلبخادعاعيشلادنع(«ال)يس_._.ايراللمفلازعم

نموهو؛باطخلااذهاهليكحاهنأل؛ةمألاهذهىلإهجومًاضيأوهفليئارسإ
.ةنسحلاةلماعملا

اا
هلاىلعتالا_

:11الم*ًدااج:

0١17ّبا

١ر7'ل0
١18ازا

6مال
ا!490

85“1ااول

تاووج0لااو

م|ب
أذنيساهلا

ايقيرفأبرابجنزيفةرضاحميقلييليلخلاخيشلا

ىلإوقحلاىلإناسنإلاوعديامدنعو؛انْسُحلوقينأملسملاىلعف

ىلاعتوهناحبسهللاكلذبىصوامك؛ةنسحلاةظعولملاوةمكحلابوعديدشرلا

ىلعرثؤتو؛مهبولقليمتوسانلايوهتستةفدابلاةئدابلاةملكلاف.#هلوسر

اودعناكنمثبليالف؛ًاباذتجاريخلاىلإمهبذتجتىتحمهرعاشمومهنادجو

نيملسملاىلعبجيف0ةفدابلاةملكلاريثأتبميمحقيدصىلإبلقنينأادودل

."”كلذلاوئطفتينأتاملسملاو

تاليجست؛ه4149١1/ىلوألاىدامج/9٠خيراتبةفنصملابةرضاحم؛ةملسلاةأرملاكولس01(

.لالبلا



يلىلادعاحيشلادنعم)م4ولاركفلاٍلاعمنما

قلعتياميفئدابمةدعصالختسا-قباسلاصنلانم-نكمي

:يهةنسحلاةظعوملاب

صتخيالو؛هتحلصمقيقحتىلإفدهيامبناسنإلاريكذتينعتةظعوملانإ١

راصتخاب-اهنألءرشبلاينبنممهريغلنوكتلب؛طقفنيملسملاىلإاههيجوت

.هللاىلإةوعد-

؛ةلالدوىنعموًأظفل؛هتاذيفماعانهنسحلاو؛ةنسحاهنأبةظعوملافصو7

دكؤياذلو؛ةيساقةنشخةظعومتحبصأالإو؛كلذكاهميدقتبولسأيفو

لوقيو؛ةفدابلاةثدابلاتاملكلانمةظعوملاكبسنوكينأىلعًاريثكخيشلا

يفةدشلابولسأطقديؤنملاننإف":برغملالهأىلإاههجوةلاسريفهتحامس

اوقفرتينأب-مكئانبأنم-كلذبنيمئاقلاانحصناملاطلب؛حيحصتلاةلواحم

."”نسحأيهيتلابالإاوعفديالأوءاوفطلتيو

أدبملااذهلةمجرتمتءاج--اهلوطنممغرلاىلع-اهسفنةلاسرلاو

ىلإهتاهيجوتخيشلاهّجويامدنعف؛ةظحلهنعلفغتملو؛يماسلايوبرتلا
ًاريثكلب«ءافجلابرعشياموأءرمأةغيصبوأ«رشابمبولسأبههجويالهبطاخم

هارتف؛ءامكحلابيلاسأنمدودعمبولسأوهو؛ماهفتسالابولسأبينأيام

ىريالأ..اذكلابامف..اذكناكولنأتيأرأ":ىرخألاوةنيفلانيبلوقي

.كلذرخآىلإ........ىلإيدؤيس.اذكنأخيشلا

«ةمكحلاءامبتنجعاذإةنسحلاةظعوملانأىلإانهةراشإلاردجتو

يفاهلعفتلعف؛ةشاشبلانمقبطىلعتمّدقو؛صالخإلاةرارحبتيمحأو

.؛اهنمةروصثحابلاةزوحب«0



ىليلخلادجأخيشلادنع[؟١ح)يلويونؤلاركفلا!اعمنمد

.مالسلاوةالصلالضفأهيلعهنعريسلابتكهتلقنامكلذو؛ةيرشبلاسفنلا

نيملعتملانمدحأةحيصندارأاذإفهللاهظفح.خيشلاةحامسهجهنجهتناو

؛ههجوتامسقيفاهراونأًالألتتةشاشببهثيدحأدبيو«هبدرفناوهنذأتساًالثم

ٌئداهتوصبباتعلاوأتاماهفتسالاوأتاظحالملاضعبءادبإيفهيلإًارذتعم

؛هتجحهللاهظفح.ًانيبم؛ةحامسوفطلوقفربلب؛ةّدشالوهيفلاعفناال

ريثكلاًاددعم؛تايبلسلانعًافشاكو؛تايباجيإلاًاحضوم«اهتالخادملًاحراش
دادسديؤتو؛خيشلاةظحالمةحصدنستيتلا؛بطاخملاصخشلافقاومنم

بيبالتو؛هبلقعماجمبذخأو؛خيشلااهيلعذوحتسادقهسفنءرملادجيف؛هيأر

؛اهرّهطفهسفنقامعأىلإخيشلالغلغتفيكيرديال؛هرعاشموهسيساحأ

ءالضفلاخياشملادحألًالاجمكرتنلو؛اهاّقتفهسفنتاجرعنملخاودىلإللستو

ميدقتعمجبرغملاعمءاشعلاتعمجةرمتاذ:لوقي«هفقاومدحأنعانثدحي

؛ءاشعلاةالصمامإانأتنكو-كانهًارفاسمنوكأثيح-يورعماجيف

:يللاقف؛هيلعتمّلسف؛يلعلبقأتغرفاملف؛ًارضاحخيشلاناكو
نموكنمينءوست؛ةرمكريغنمينءوستتناكنإ؛ةلاحلاهذه"

هنأماوعلانومهوتو؛نيتالصلاعمجىلعسانلانوعّجشتمتنأ؛تارمكلاثمأ

اهولصتنأءاشعلاةالصترضحاذإمكعنمييذلاام؛رفسلايفعمجلانمدبإل

نإ؛هللاءاشنإ":يلوقهلرركأامنإو؛لوقأاذامراتحمانأو."..ترضحامثيح

مغرو..انقرتفاويلمستباف"دوعأنلهللاءاشنإ":ًاريخأهلتلقمث"هللاءاش

كلتتّلظنكل,لاغتشالاوةحصلاةهجنمعمجلايفرذعلاضعبيلنأ

ةلاحبقارأو؛عوضوملايفيركفبّلقأتسلجو؛«يرطاخيفددرتتتارابعلا



يملطادعاعلادنع.2يبيوبزلاكفللاعهنع

تكردأف؛«برغمةالصلكورهظةالصلكرثإيورعماجيفةرركتملاعمجلا

..ًاديدشءايتساثروتةلاحلانأ

يورعماجيفةصاخ.ناكمإلاردقنيتالصلاعمجأّالأتصرحمث

عضويفهتحامسةبغرىلعًاصرحو؛دوعلامدعبدعولاقيقحتمدعنمةيشخ

مدعًالضفميلغاشمويبعاتمدباكأترصو؛ةودقلاعضومهسفنناسنإلا

؛ةرورضلاتالاحيفالإمهللا«نمثلاينفلكامهملاحةيأىلعًادبأعمجلا

؛قيرطلالاحيفىتحةعامجلاةالصىلعًاصرحتددزاينأةجيتنلاتناكو
هيفينرضحتسيذلادجسملاددحألرفسلايفتاعامجللتقوأترصو

هلتناكنمةصاخ؛عمجلامدعبعمجينمحصنأنأتصرحمث؛ةعامجلا

هنأل؛هبحأالامميدلعمجلاحبصأدقفلاحةيأىلعو؛سانلالبقنمةرظن

ىلععيجشتلاو؛ةدابعلانمروفنلاوةعدلابحو؛لسكلايدلينعيحبصأ

يظافحويتايكولسنمريثكىلععمجلامدعبمامتهالارثأسكعناو.لامهإلا

ناكدقف؛ةيحورلايتقاطويتميزعةيوقتيفغلابرثأكلذلناكو؛ديعاوملاىلع

تاقوأيفدجسملابقلعتلاو«لفاونلاتاولصنمراثكإلاىلإاعفادكلذ
يتايحيفديجلاروطتلااذهبةرماغةداعسبرعشأنآلاانأاهو«سمخلاتاولصلا

يدلامنثيح؛يلهتحيصنبيتطبغوخيشلليبحدازكلذنمرثكأو؛ةيحورلا
تركذنأدعباميسال..لبقيذنمرثكأهنميبارتقاوينمهبارتقابروعشلا

ىدلكتوظحبظوظحمتنأ:يلنولوقياوناكف؛صخشنمرثكألةثداحلا

هحيحصتوهديدستوهميوقتوخيشلاداشرإنملانننأىنمتننحن؛خيشلا



يليلخلادمأخيشلادنعو(4693]لىوبؤلاركفلا!اعمنم7

ةحلصمىلعصرجييذلادلاولالثمهنأبرعشناننأل؛تلناملثمءاطخألل

...مهييذهتوهدالوأ

يفةرمتنك:لوقي«اهباشمرخآًافقوميودعلاسيمخخيشلالقنيو
ةجاحبينإ:يللاقف؛جورخلابمهي-هللاهظفح-خيشلاوءاتفإلابتكم

ىلإيعمبهذتنذإ:لاق؛ةعاطوًاعمستلقف؛عوضوميفكديرأ؛كيلإ

؛دوجومريغيتفملاةرايسقئاسنأنيبتمث؛هللاةئيشمب:تلق«ةرايسلابتيبلا
تلقف؛ءاجدققئاسلاباذإوانجرخف؛كترايسبكعمبهذأ:خيشلالاقف

هنانحوهتوبأيلرهظأف؛تيبلايفانيقتلاف؛يترايسبمكقحلانذإ:خيشلل

يللجعينأًالبقتسمهنمتبلطف؛ميدقعوضوميفيلعبتعو؛هقفرو

يلعلبقأو؛هرداونبيلعلاهنامث؛كلذبيندعوف؛هرخؤيالو؛حصنلاب

؛ةدئافلابتجرخف«باتعلارثأنمفّلخامحسمىتح؛حرشنمردصب

."”يسفننمّيلإًبحأخيشلاو
دّدشةحيصنةرمخيشلاينحصن:لاقيدمحيلاردبخيشلاينثدحو

؛يسفنترذكتو؛يلعاهعقوةدشنمترثأتينأكيفخأالو؛اهيفيلع

مويلا:لاقف؛يرطاخراسكنابخيشلاسحأفارصنالابنذإلاتبلطاملف

؛ينرذعتنأوجرأ؛خيشلاةحامستنسحأ:تلق«انعمءادغلالوانتس

ينثدحيذخأو«هتحامسعمءادغلالوانتأنأىلعٌرصأو؟تلعزأ:يللاق

«يودعلاسيمخخيشلابفلؤملاءاقل()



داعلادنع(160)اييوبزلاكفلااعنعي خلا

يقبو6يسفننمةحيصنلاكلتراثآلتسادقوءادغلادعبتجرخىتح

0أاهعفن

؛عماجلايفاسرديقلأتنك:لاق؛يدلاوخلادلاخخيشلايلىكحو

فلخنوكيامنإوءانتلابقسلجيالانبهقفرنمهنكل؛ًارضاحخيشلاناكو

اهقطنأتنكو؛حازملاعوضوملوانتيسردلاناكوءربنملاىلعًاثكتمثدحتملا

خيشلاينبلطءاشعلاةالصدعبو؛ًانايحأةجرادلاةجهللامدختسأو؛ميملامضب

تطبطلهينلأسوعضاوتوقفرونانحلكبثدحبتيذخأو؛يبدرفناو

اهتدجوفْطيحملاسوماقلاينعأوْمجعملاٍِقترظن:تلقف؟حازملاةظفل

سايقلاريغىلعتءاجاهلعلنكلوءرسكلايضتقيسايقلا:لاقف٠مضلاب

النآلاسانلاحبصأ:لوقي؛ةيبرعللسانلالامهإنعثدحتيذخأمث

راركتك٠,ءاطخألانمسانلاهيفعقياملةلثمأكلذلبرضو«ةيبرعلابنومتهي

باوجاهيفدرويتلاةينآرقلاتايآلادّدعو؛باوجلاوطرشلايفةيطرشلااملك

ءانثأاهيفُتعقوةقيقحلايفءاطخألاكلتضعبوءاهراركتنوداملكطرش

طابنتساكرتامنإوءاهيفتعقوينأىلإرشيملهفطلوهتمكحلهنكل.سردلا

.""يلكلذ

ةصقلا+

اهذاذتلإىلعسوفنلاتلبجدقف؛رثؤميويرتبولسأةصقلا

يفاهتالالدبرثأتلاو؛اهعئاقوبرابتعالاو؛اهثادحأبلاعفنالاوءاهيلإحايترالاو

يدمحيلاردبخيشلابفلؤملاءاقل(٠)

.يدلاوخلادلاخخيشلاعمفلوملاءاقل(؟)



يليدادعاخيشلادنعيآ(467)ليونذلاركفلالاعمنم:

يلزأتٌةَرْيِعْمِهِصَصَقيفَناَكْدَقَل":ىلاعتوهناحبسلوقي؛ةماعكولسلا

يّشلُكليِصْفتوهيَْنْيَبيذلاقيدْصتنِكلوىَرْفُيًيِدَحَناَكامبابل
"*َنوُنيِؤُيوقلةَمْحَرَوىَدْع

هللاهّصقاميفنإ":هلوقبةيبرتلايفبولسألااذهةيمهأىلإخيشلاريشي

نيذلاىلاعتهللاءايبنأمهتمدقميفو؛نيحلاصلانعهباتكيفىلاعتوكرابت

؛بابلألايلوألربتعمهيفاممهنأشنمعفرو؛هبهاومبىلاعتهللامهصتخا

."”ةربعلااهنمذخأينأريغنمصصقلاهذههبرمتالنموملاف

يفةربعبيهامفدرفلاكولسيفرثؤمعقاوىلإلوحتتالامدنعةربعلاو
يفًاسوملمًايعقاوًارثأثدحيملنإرباعلايفطاعلارثأتلايدجيامو؛ةقيقحلا

هتايحةيجهنممسرتئدابمىلإهرابتعاوهرثأتمجرتينأهيلعلب؛ناسنإلاةايح

مالسلاهيلعمدآةصقريسفتضرعميفهرهاوجيفهتحامسلوقي.ةيلمعلا

ةظعومهيلعتيلتوأةيآلاالتنملكلذراضحتسايفو":ةنجلانمهجارخإو

لصأىلعرجيذلاوههنإف؛سفنلايفناطيشلاةوادعلخيسرتو؛ىركذو

ناطيشلاةاداعمباهلصألرأثتنأعورفلاردجأامف؛ةبيصملاهذهةيناسنإلا

بيختىلإيعسلاو؛هئاوغإوهثارغإنمرذحلاو؛هسواسوةمواقمو؛هبزحو

يوبرتلصأاذهو؛مهكالهإيفهينامألبحعطقو؛رشبلالالضإيفهيعس
بئاصمبدافحألاودالوألاريكذتيفذإ؛اهنمداريالسوفنلادادعإيفحجان

.١١١ةيآلا؛فسويةروس(١)
9١صه١147/ناضمر/١٠خيراتب12787عءنامعةديرج(؟)



ب

ل(114]يليوبؤلاركفلا)اتمنع

دنع

يلقطادلشلا

عبتادقو؛بئاصملاهذهيفببسلاناكنمةيهاركلليصأتدادجألاوءابآلا

يباي:ىلاعتهلوقكلذنم؛عضومنمرثكأيفةيوبرتلاةقيرطلاهذهنآرقلا

."!'!”ةنجْلانممكبرجراَمَكُناَطْبلاْمُكْتيْنَيالمآ

اذهلهتحامسلةيلمعلاتاقيبطتلاضعببثيدحلايشوأنأانهدوأو

؛ةردانةنيثةيصصقةعوسوم.هللاهظفح.وهف؛لعافلايوبرتلابولسألا

امك هتحامسدنعصصقلاو؛بولسألااذهببولقلاقامعأيفغوتمكو

طيشنتو؛ممبلاثعبو؛هيجوتلاوةربعلاعمجي؛فداهصصق.حضتيس

-اهبققحيلةصقلامدختسيدقو«سوفنلاجاهبإو؛كولسلالقصو«مئازعلا

ءاكذنمهحنمو؛ةدقوتمةنطفنمهللاهبهوامب؛ةديدعًافادهأ-دحاونآيف

زكري-هللاهظفح-هنأهاندهاشامو؛كبسلايفبولسأنمهبهصتخاو؛داح

ةصقلاعبتأامبرو.رخآبولسأبانايحأاهديعيف؛ةصقلايفةمهملاعطاقملاىلع

نسحييلاتلابوءاهباعيتسانيعماسلللّهسيل؛اهثادحألليلحتلانمائيش

.اهفادهأققحتتو؛اهنمةربعلاذخأمتتوءاهمهف

ةرمترضح":لاق؛هتمدقاملدهشتةصقيدلاوخلادلاخخيشلاركذي

انسهربكينممةاعدلادحأهعمو؛ملعلاةبلطدحأسلجملابناكوخيشلاسلجم

ملوءاذكوانذاتسأوانخيشوه:ًالئاقبلاطلامِّدقيةيعادلاناكو؛ًالضفو

عمايركزيبأخيشلاةصقانلٌصقيخيشلاذخأىتح؛نمزلانمةهربالإثبلن

.171/7ريسفتلارهاوج(؟)



يلللطادهأعلادنعو(016)لريوبزلاركفلا!اععنعم

ىلعسردلاوسنوتيفةبرجلهترايزنم.هللاامهمحر ينيمثلاخيشلا

هيلإدرتيتلالئاسرلاهبيمريًاقودنصذختاايركزابأخيشلانإ":لاقءاهئاملع

قودنصىلإءاجف؛ملعلانمهتيافكذخأىتح؛اهيفامفرعيواهحتفينأنود
هلهأبّلحاممدجوامدجوف؛ىرخألاولتةدحاولااهتءارقيفذخأو«لئاسرلا

ىلإةيرجنمداعمث«ملعلانمرفاوبيصنىلعلصحهنكلو؛هيلعءازعألاو
الًالضفوًاعضاوتانباحصأءاملعنأشاذكه؛ايتفلايفهخيشهمّدقف؛بازيم

دقف؛مهريغدنعدجنامكال؛ةدايرلاوروهظلابحلةحئارالومهيفدسح

هللاقف؛هقفلالوصأيفهفلأرصتخمباتكبهخيشىلإءاجًابلاطنأيور

."”تومأىتحينتكرتًاله؛ًايحينتدأودقل":هخيش
:ةيلاتلاتالالدلالمحتةصقلانأودبيو

.بلطلايفداهتجالاوملعلابلطىلعحلا-١

.ملعلايفمهغوبندنعمهذيمالتلخياشملافارتعا-"

.مهخويشمامأةبلطلاعضاوت-

.ةيبلقلاساجرألاو؛ةيسفنلاضارمألانمسوفنلاةيقنت-؛

فادهألاقيقحتلهسوردوهتارضاحميفًاريثكةصقلاخيشلامدختسيو

ةفارطلاهباسكإوثيدحلاةيلحتنمنوكيامعم؛ًاقباساهيلإترشأيتلا

امكلذنمف؛هبتينأامعمًادهاشنوكيلةلثمألاضعبانهركذأو؛ةيبذاجلاو

داحتالاترزامدنع":لاق؛هللاباتكظفحىلعملعلاةبلطهثحيفهركذ

تيأرو؛ةيمالسإلاتايروهمجلانمنيتيروهمجىلإتبهذوكاذنآيتييفوسلا

.يدلاوخلادلاخخيشلاعمفلوملاءاقل(١)



يليبخلدعاعيشلادنعا(13)اييوبؤلاركفلالاععنع

"هللاالإهلإال"نوددريراغصلالافطألاتدجوو..اهيفنيملسملاعاضوأ

ميركلانآرقلاظفح.ًاماعرشعةثالثهرمعًائشانًاباشمهبابشنيبنمتدجوو

ةغللابًاريبخهتبسحميركلانآرقلاأرقيناكامدنعو؛تاونستسنباوهو

أدبيثيحنمأدبي؛ةيآنمءزجيفًايرارطضاًافقوفقيامدنعهنأل؛ةيبرعلا

الهتدجوةيبرعلابهتملكامدنعنكلو؛هتوالتيفيناعملاطبترتيأ«ىنعملا

."”طقةيبرعلانمًائيشفرعي

ناكو؛ةمركملاةكميفنآرقلاظفحةقباسمتناك؛"”نيتنسلبقو"

نمًاثيشفرعيالهباذإف؛همّلكوهيقلنميشدح؛يزيلجنإباشلوألازئافلا
."”ةيبرعلا

نيمأتبنولوقينيذلاىلعدرلايفهتحامسركذامصصقلانمو
يبوروألجرةصقركذ؛ىلاعتهللاديبلبقتسملانأيف؛جاوزلالبقلبقتسملا

ًائيشاديريملوامهبابشباعتمتينأدارأو؛ةأرماجوزت؛هغلبمءارثلانمغلبينغ

حاقللامتيدلولاادارأىتمف؛ةضيبوًايونمًاناويحاجرختساف؛دالوألانم

نملثاريملايفٌفُتْخافءامهبتمّطحتف؛ةصاخلاامهترئاطباجرخوءامهنيب

؛نيدسافادجوف؛ناويحلابةضيببلاحيقلتبنيلوؤسملادحأراشأف؟نوكي
."”لاومألاوحاورألاتفلتف

دنقشطنمناخيشيلعباشلامساو؛9ص؛يليلخلادمحأخيشلا؛مالسإلايفةدايقلا(1)
.ناتسكابزوأةمصاع

.ةرضاحملاءاقلإخيراتنميأ()

ةيعرشلامولعلادهعمب؛ج/41طيرش؛دالوألاقوقح()

ةيعرشلامولعلادهعمب.ج/17طيرش؛هتاقيبطتوهمرهفمناميإلا(4)



يليلدادقخبشلادنعا((8/)ايرزبؤلاركفلاااعمنمٍ

نم؛ةحيحصلاةديقعلاىلإكولسلاوركفلاةجاحيفهركذامكلذنمو

نمتيأرامتيأر":لوقي؛ةيعويشلالودلاىدحإلهترايزيفهتادهاشم

بولسمناسنإلاف؛يعويشلاماظنلالظيفكانهناسنإلااهشيعييتلايسآملا

نوظقيتسيسانلاف.رارزألاىلعطغضنامدنعةلآلاكرحتتامككرحتي؛ةّيرحلا

ضورفمرمأوهامنإو«ظاقيتسالايفرايتخالادحألسيلو؛ةنيعمةعاسيف

كلذدعبو؛ةنيعمةدملةضايرلااوسرامينأمهيلعمث؛«سانلاعيمجىلع

هلمعىلإودغينأدحألكىلعمث؛ةنيعمةظحليفراطفإلاةبجونولوانتي
نمهلمعيفىقبيو؛هسفنبديريامالهلديرأامبسحىلعهلقنتيتلاةليسولاب

؛ةعاسفصنةدملءادغلاةبجوكلذللختت؛ءاسمةسماخلاىلإاحابصةعباسلا

املب؛هيهتشياملكأينأناسنإللحمسيالءاشعلاوءادغلاوراطفإلايفو

دارياملبهسفنبهديرييذلاسبمملاراتخينأًاضيأناسنإللسيلو؛هلىهتشي

نأةقطنملهألسيلف؛هسفنبديريامالهلداريامقفوكرحتينأهيلعو.هل

دجواملدارأولف؛كلذهلديرأاذإالإةحايسوأةرايزلىرخأةقطنمىلإاولقتني

المث؛ةقطنميأىلإرفسلابهلحمستالهلةحونمملاةقاطبلانأللقنلاةليسو

ءاملانوفرعيالكانهسانلانآلاىلإو؛ىواملادجونإًاماعطالوىوأمدجي
يلإءيجوبرشللءامتبلط؛يسفنببيجعرمأيفتعقودقوءدرابلا

ببسنعتلأسف؛يلغينخاسءامبءيجف؛ًءامديرأتلقف؛ءاملالدبياشلاب

ولمهنأل؛كلذاودوعمهنأب:بيجأف؟درابلاءاملانومعطيالفيك؛كلذ

نوبرشيمهو....ةجالثىلإلقألاىلعةرشعلكجاتحالدرابلاءاملااودوع



يلللحادعاعلادنعنا1418اينوبلامكفلااععن»

ركسلالامعتسااودوعولمهنأاوباجأ؟ءيشيأل,؛ركسلانودبياشلا

......ركسلانمنيمارجىلإ-لقألاىلع-مهنمدحاولكجاتحال

ةايحلاتدجوف؛ةعاسنمرثكأذخأتملةفاسمةرئاطلابتلقتنامث

نيبسانلاف؛كانهىلجتيناسنإلاملظتدجوثيح؛بقعىلعًاسأرفلتخت

ةقهاشلاتارامعلادهاشأتنكامنيبف؛هتايحلوطةبغسملادباكيعئاجومختم

درفةرامعلاكلميدقيلليقدقو؛موجنلايغانتو؛باحسلاقئاعتيتلا

يواسيامبرجؤتةدحاولاةقشلاو؛رودةئامنمنوكتتدقةرامعلاهذهو؛دحاو

دجتالرشبلانمناعطقكلذبناجبكانهو؛رهشلايفينامعلايرفالآةعبرأ

يوأينممهنملبءاهيلإنووأيًاخاوكأىتحاودجيملةعامجتيأرف؛ىوأمل
تارايسلالكايهىلإيوأينممهنمو«رحبلايفديصلابراوقىلإليللايف

؛ءاتشلايفدربلاةوقو؛فيصلايفرحلاحفلمهيقياماودجيملمهف؛ةمطحتمل
."'”ةيناثلابساقتاهنأىتحةميرجلاتعاشف؛داقحألاتعاشكلذلف

سوفنيفحيحصلاهموهفموناميإلاعرزيفةصقلالغتسيخيشلاف
ةيمالسإلائدابملابمهتعانقيّرقيو؛ىلاعتوهناحبسهللابمهركذيو؛سانلا

حضوأامبرو..تالكشملانممهذاقنإو؛«سانلاتالضعملحيفاهاودجو

يفسرفنيامردقبيقلتملاهبرعشيالفيطلبولسأبةصقلانمهضرغخيشلا
نعانثدحفهبتكميفهيدلًاسولجةرمانكدقف؛دارملاققحتيو«ىنعملاهسفن
تاعاقلاادعةفرغةئامسمخونيفلأبراقيامهيفنأو+مهدحألرصق



لآلبادقأخيشلادنعو(468)يلويونذلاركفلاإاعمنم

نكسيلجردنعةايحلاةقرافموتوملابروعشلاله":لاقمث؛...ةمخضلا

."دحاوروعشةميخيفنكسيلجرو«رصقلااذه

لايربرص0

يفلاثمألاهللابرضيامًاريثكف«ينآرقبولسأوهو؛ليثمتلانملثمل
لاثمألادئاوفنمو":هتحامسلوقي"'”َلاَكْمَألاُهَّللاُبِرْضَيَكِلَذَك"نآرقلا

ةزرابلاروصلاكنوكتىتحقئاقحلابيرقتو.ناهذألايفيناعملاخيسرت

نإف«ليصفتلادعبلامجإو؛«بانطإلادعبلوقللزاجيإاهيففكلذعمو«نايعلل

يفتعمجنإفءنهذلايفتتشتتامبرةقرفتمتارابعيفتمدقاذإيناعملا

مهولانأىلع؛ةغمدألايفمسترتوناهذألااهيعتنألىعدأكلذناكلاثمألا

اماذإف.تاسوسحملانمةرباكملايففعضأهنكلو«تالوقعملايفلقعلارباكيدق

لءاضتتنألىعدأكلذناكةسوسحملاروصلاضرعيفةيونعملاقئاقحلاتزربأ

."”ددرتنودبةولجملاقئاقحلاكلتلوقعلاغيستستف؛هبشلاددبتتو؛«ماهوألا

يناعملاديزيامموهوبرعلادنععئاشلاثمألابرضو":ًاضيألوقيو
لكلثمو.نايعللةلثاملاروصلاكدسجتتىتحًافاشكناوناهذألايفًاخوسر

كلذو«تارقحملابلثمتتارقحملاو«مئاظعلابلّكمتمئاظعلاف؛هلاحبسحبءيش

."هردقنمُطحيالو+مالكلانيشيال

7١ةيآلا؛دعرلاةروس(١)

.771/7ريسفتلارهاوج(؟)

.448صهيفمالكلاةلاطإرظناو؛484/7قباسلا(©)



ديلادمخيثلادنع1بال(يوبؤلاركفلاماعمنم

خيشلاةسردملةزيمملاملاعملامهأنمءاقلإلاوةباطخلانأركذامك؛ءاقلإلللاجملا

."'”نامُعيفةقباسلاةيركفلاسرادملابةنراقم«ةثيدحلاىليلخلا

42
١
ل-0-فا
2)ا١ل

58م#-

48ب
41ج7

يفلوقي؛ةدعفتاوميفيوبرتلارصنعلااذهةيمهأيليلخلاخيشلانيبي

ةرابعبنوكتامدنعاهريغبتناكوأةيبرعلابتناكءاوسةباطخلا":اهدحأ

ريبكريثأتاهلنوكيةلدألاوججحلانايباهيفو؛قئاقحللضرعاهيف؛ةرثؤم

."”تارابعلاغلبأبنآرقلاهناحبسهللالزنأاذبلو«مهسفنأءادعألاىلعىتح

ملعلادوجودعبءاقلإلاوةباطخلاكالتمالئاسومهأنمهتحامسىريو

:ةفاقثلاو

كلتيفلصأتمعبطنعالإناجتنيالامهو؛""ةيغرلاوحومطلا-١
دلوتيالفبلطملااذهعممجسني9هعبطلصأناكنمامأمةيصخشلا

.كشالبحومطلاهيدل

.يبايسلادوعسنبدمحأخيشلاعمفلؤملاءاقل()
أ/4مقرةيعرشلامولعلادهعمبةرضاحم-هللاىلإةوعدلا()

هتحامسعمفلؤملاءاقل(٠)



يلىلبلخادقخيشلادنعوي(()لىونؤلاركفلازعمنم

ركذو«ةباطخلاىلعدوعتلاةيمهأب-هللاهظفح--هّوندقو؛"”بردتلا-"

"هباتكيفيخامشلااهدروأامكهتيبيفدودومابأارازنيذلانيلجرلاةصق

هئادأىوتسمنكيملاذإطنقيالنأبردتملاهتحامسهبنيامك«"'”ريسلا

لمكأىلعهتاروصتلقنيملو؛ىنعملاءادأيفهتبغروهحومطبسحىلع

امهمسانلاو":لوقي؛ءابطخلاعيمجنيبكرتشمكلذنأملعيلو؛هجو

دقف؛تاروصتلانممهسوفنيفامبيفيالمهنايبفنايبلاةكلمنماوتوأ

يفقفخأاهنعربعيءاجاذإف«ةريثكلايناعملامهدحأسفنيفقاسنت

ًامئادنوكتريوصتلاةّينفّنألاذهو؛هيلإيمريامنودهنايبءاجو«ريبعتلا

نيبهيفقرفالءاغلبلاعيمجنيبكرتشمرمأاذهو؛روصتلاقمعنملقأ

."”مهريغوبرعلا

بيطخلاىلعيغبنيغالبإلاةوقوريثأتلاملسيفةباطخلاىقرتيكلو
ٍِ:يليامىلعزيكرتلا

لوقيءاعملقعلاوبلقلاباطخىلعةبطخلاوأةرضاحملالمتشتنأأ

عانقإ؛بلقلاولقعللباطخهيف؛عانقإثيدحناكاذإثيدحلاف":هتحامس

ًالعافتهعملعافتتسانلالعجييذلاوهثيدحلااذه؛ًاعمنادجولاولقعلل
اوضرعينأمهيلع؛جهنلااذهاوجهنينأةاعدلاىلعبجيكلذلفءًامات

."”اقيشًاذخاًاضرع؛اقيقداضرعقئاقحلا

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(١)

أ/4مقر؛ةيعرشلامولعلادهعمبةرضاحم--.هللاىلإةوعدلا()

76/1ريسفتلارهاوج(7)

أ/5مقر«ةيعرشلامولعلادهعمبهتحامسلةرضاحم.هللاىلإةوعدلا(4)



ىليلطلادمأخيشلادنع1+«1(يوبؤلاركفلاماعمنم

يتلاتاملكلاعمثدحتملالعافتنإفلوقيامعمبيطخلالعافتاب

؛نوكتامىوقأوهتباطختناكدقو«ريبكلارثألارثؤي؛ًاماتًالعافتاهلوقي

رذنمهنأكنوكيىتح.هلوقيامبرثأتيولعفنيسانلايفبطخيناكامدنعف
:1”شيج

ءادألانسحنإ":هتحامسلوقي:ءادألاةدوجوضرعلانسح.اج

هذهبباتكلالزنأةمكحلىلاعتوكرابتهللاو؛غالبإلالئاسونمةليسو

ةيلهاجلالهأسوؤرتاطاطتىتح؛بابلألاتريحيتلاةغيلبلاتارابعلا

ردقبءادألانوكينأىلعناسنإلاصرحينأةرورضلانمكلذلفءاهمامأ

؛«ةرفنمريغةفلؤمتارابعباهبذتجتوسوفنلاىلعرثؤتةرابعبعاطتسملا

قئاقحللمهضرعنوكينأةاعدللهثحمدقتدقو+"!”ةدقعمريغةطسبمو

.ًاقيشًاضرع

يفتعقوةثداحنيقلتملللقني؛عقاولابيرظنلاهثيدحهتحامسنرقيلو

ًاموصخناكنإونيبطاخملاسوفنيفةباطخلاريثأتىدمنيبت؛«رضاحلارصعلا

نمناكاميهةثداحلاهذه؛هدضىلإهبلقتو«عقاولارّيغتدقيلاتلابو؛ءادلأ

ةمكحملامامأبطخيذلا(نيدلاريخدمحأ)دازأمالكلايبأيدنهلابيطخلا

:هتحامسلوقي؛دنبلايفةيناطيربلاةدايسلاةعزعزةلواحمبهماهتارثإةيزيلجنإلا

؛بطخاذإريبكرثأاذناكو,ةفلتخمتاغلب.ًاهوفمًابيطخناكدازأمالكلاوبأ"

مامأهتمكاحو؛ةيناطيربلاةموكحلالبقنمهيلعضبقلايقلأه1774ماعيفو

ل
أ/6مقر؛قباسلا0(

.يليلخلاخيشلاةحامسعمفلؤملاءاقل(؟)



ىليخلادجأحيطلادنعه١بيويؤزلارخفلاطعمنع

ةمهتبمكوح؛نورخآةاضقاهيفويزيلجنإاهسأرناك«ةيناطيربةمكحم

يذلا(14)نوناقبمكاحيناكو«دنبلايفةيزيلجنإلاةدايسلادضضيرحتلا

ىلإهبيتأاملف؛ةيناطيربلاةدايسلاعزعزينألواحينملكلمادعإلاةبوقعهيف

باطنباجأ؛هدضتمدقيتلاىوعدلالجسهيلعئرقو؛ماهتالاصفق

ددعلا"دنبلاةفاقث"ةلجميفروشنمباطخلاو؛ًادجءيرجعاجشرثؤمْغيلب

يذلادازأمالكلايبأةافودعبم1988ماعريانييفردصيذلاصاخلا

نمةحفصنيثالثوتسيفباوجلااذهءاجو؛هتايحنعمالكللصصخ

:اذههباطخيفهلاقامنمضنمناكو؛ةلجملاتاحفص

اذامفكلذلقأملنإو؛ةملاظةرضاحلاةموكحلانإ:تلقينإمعن"

نأو؛همساريغبءيشلايمسأنأينمبلطيفيكبجعألينإ؟ىرتايلوقأ

ددنأنأيلعبجوملسمينألجألو؛ملسمينإ«ضيبألابدوسألاوعدأ

لبقناسنإلاقوقحنلعأمالسإلانإ؛هءواسمرهشأو؛«هحبقأودادبتسالاب

عضولب«نالعإلادرجمبفتكيملو؛ًانرقرشعدحأنمرثكأباسنرفلالقتسا

الو؛ملظلانعتكسينأبملسملاةبلاطمنإيرمعلو؛قحلاةيروهمجلًاماظن
نورتالامكف؛ةيمالسإلاهتايحنعلزانتينأبهتبلاطملثمًاملظهيمسي
نأمكلسيلكلذكف؛هنيدنعدترينأبملسملااوبلاطتنأبقحلامكسفنأل

"دحاونيتبلاطملااتلكىنعمنأل؛ًاملظهيمسيالوملظلانعتكسينأبهوبلاطت

نأهبرهرمأيذلاملسملانأةيزيلجنإلاةموكحلاملعتلفالأ":لاقىتحرمتساو«

لبقيالو؛ثراوكلاويهاودلاججليفلغلغتيو«رمحألاتوملاببحري



يليلبدقتعبشلادنعا)يليوبزلاركذلالامنعاي

هعنميالو؛ةيدنبلاتايوقعلانم(4١)نوناقهفيخيال؛ملظلاىلعتوكسلا

.املظملظلاةيمستوقحلابحيرصتلانم

بقانمنم-نيعماسلاكئلوأرهبامب.ريبكبناجنعفشكو

ولو؛قحلاةملكءاقلإبناجبمهتأرجو«لئاوألانيملسملافقاومو؛«مالسإلا

ماكحلامامأمالسإلالاطبألفقاوملاضعبركذوءاهقدأوفقاوملاجرحأيف

نودبقحلابمهنوهجاوياوناكفيك؛قحلاقيرطنعاوفرحنانيذلانيملسملا

هذهلثمباوهجوودقةّلملاهذهلهأنمماكحلاناكنإهنأركذو؛ةالابم

.!؟انتلمريغىلعيهوانمةيزيلجنإلاةموكحلارظتنتاذامف؛ةهجاوملا

اهيأتنأو":هللاقفيضاقلاىلإتفتلا؛هتنانكضفنامدعبمث

يفقوملثميفيلبقنمنونمؤملالاقامكالإ؛كللوقأنأىسعاذام«يضاقلا

؛يضاقلاشهدناف"'”اينَدلاَةَيَحْلاوذَهيضققتامنٍضاقتنامٍضْفاَف"اذه

نيماعدعبو؛ةتقؤمةرتفلنجسو؛مكحلاذيفنترُخآف؛هباطخبنورخآلارثأتو

نمفئاذقاهتاملكتناكيتلالالبلاةلجمرادصإلصاويلظو؛هحارسقلطأ

"ران

؛اهيناعمةرازغوتاملكلافصرو.لوقلايفةأرجلاف؛ةباطخلارثأاذه

ابلوقييتلاتاملكلاعمثدحتملالعافتعم«يناعملاهذهةيدأتيفاهتغاليو

؛ةيوقعلاتضفخىتحةيزيلجنإلاةموكحلاىلعريبكلارثألاراماتًالعافت
ميسقتضراعيناكو”يدناغ"عمتاقوألانمتقويففلتخاهسفنلجرلاو

1/9هتحامسلةرضاحم,هللاىلإةوعدلا()



يلىلدخاداجيشلادنعيآ(490)بىدبزلاركفلاامنعيف

نأدعبنآلاتفشكناةبئاصتناكهترظنلعلو؛ناتسكابودنبلاىلإدنبلا

مغرىلعاذهءارونمريخىلإفدهيناكهلعلف؛ةيبرغوةيقرشىلإتمسقنا

برزحلايفًالخادناكنإووهو؛هيلعاولمحنيملسملاءاملعنمًاريثكنأ
مامأةأرجلكبقحلاةملكلوقينأيلابيالناكهنأالإيدناغعمينطولا

بزحلاٌّزهًاباطخدازأمالكلاوبأىقلأف؛هعمةرمفلتخادقفهسفنيدناغ

مكاه":لاقوهيلإهسفنيدناغماقىتحمويلاكلذءاسمءاجاموءازهينطولا

؟)."انالوملًابئاتدوعيبنذملا

قئاقحلالاصيإىلعًارداقنوكينأدبالف؛باطخلاريثأتنوكياذكه

نممهيلعريثأتلاىلعًارداقنوكينأدبالو«مهناهذأىلإسانللاهيلجييتلا

.سانلاهببطاخييذلاغيلبلاهمالكلالخ

ب

فيبنلالظدقو":ةئدابلاةشقانملاوراوحلاةيمهأًانيبمهتحامسلوقي

«راوحلاةحامسو؛ةشقانملاءودهوبولسألانسحبسانلاىلعمالسإلاضرعي

هدعبنمهباحصأىضمدقو؛هيلإهللاهضبقنأىلإكلسملااذهنعكفنيملو

."'"قيرطلااذهسفنيف
ةمألانيبفالخلالئاسمنعثيدحلاضرعميفلوقيو

اهيفعقوامبريتلارومألاهذهيفراوحكانهنوكينأعنمنالنحن":ةيمالسإلا

1/9قباسلا(١)

طوطخم40/4١٠ريسفتلارهاوج(؟)



يلقطادقشلدنع(178)ايىونزلاركفلاتمانعاي

؛رخآلاقيرفلابهنظقيرفلكنسحيثيحبنظلانسحعم؛ةمألانيبفالخ
لجألوأريهشتلالجألنوكينأال؛افداهواثداهراوحلااذهنوكينأىلع

ءاحضاوفدهبلانوكيوةيفاصاياونلانوكتامدنعلب؛قيرفىلعقيرفةبلغ

؛هرامثيتؤيةقيرطلاهذهبراوحلانأبيرال؛ةملكلاعمجيهةياغلانوكتو

"'"ىلاعتوهناحبسهللاةثيشمبةيباجيإجئاتنىلإيدؤيو
وهرضاحلارصعلايفةمكحتملاةبلاغلاةوقلاهّجوتنأيلوديييذلاو

؛هساسأيفليصأو؛هتاذيفنسحأدبملااذهوءرخآلاعمراوحلاأدبمةعاشإ

راوحلاسسأىلعاوضرف؛مهتبلغببسبةيندملاةّفدنوفرصينمماريثكنإريغ
هئاغلإنعكيهان؛ةيتاذلامهحلاصممدخيامبهورطأو؛ةصاخلامهرظنتاهجو

نعنيبو؛مهتاءوسفشكيو؛مهلخاوديّرعيراوحلاناكاذإًانايحأةتبلا

؛مهتانونكمرهظيو؛«مهططخحضفيو؛مهحئاضفنعحصفيو؛«مهثواسم

.مهدصاقمقئاقحيلجيو

بلطموه؛ًاينيدًايمالسإًابلطمهنوكعمراوحلابمامتهالاناكاذل
:يبايسلالوقي؛ًالمعوًالوق؛هتحامسهيلععّجشيامًاريثكو؛كلذكيرصع
اي:هلتلقفامًايأرىدبأاذإف«ليلدلاوةلوادملاوةرواحملاهبجعتخيشلانإ"
ًارورسمكيلعلبقيو؛هردصحرشني؛ءاذكليلدلاواذكواذكهيفاذهخيش

نمهّذعيلب«؛ادبأهنممربتيالوهيلعمجشيوهو«ئئداهراوحيفكعملخديو

ةفيطللاةيراوحلافقاوملانمو''”بلاطلاعالطإىلعلدتيتلاةنسحلاتامسلا

ىدامج/71خيرأتب؛ةينامعلاةعاذإلا"نيعمتسملاةحاو”يفيليلخلاخيشلاعمءاقل0(

م6//1؟7ه١147ةرخآلا

يبايسلادوعسنبدمحأخيشلاعمفلؤملاءاقل(؟)



يلدخلادهأعيشلادنعو((*8)بويوؤلاكفلااعنع

ءزابنباخيشلاعمهراوحثيدحلارصعلايفملعلاةبلطهتحامساهبهّبنيتلا

عمترفاسه508١ماعنمىلوألاىدامجرهشةرغيف:هتحامسلوقي

ةميركةوعدلةيبلت؛ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإملعلاخياشمنمةعومجم

نمةرداغملامويليناثلامويلايفو؛«يدوعسلالدعلاريزويلاعميلإاههجو

نباهللادبعنبزيزعلادبعخيشلاةحامسبتكمىلإةعومجملاعمتهّجوتنامع
ةمألابقلعتت؛ىتشرومأانتغمدأبرودتهيلإىعسننحنوانكدقو«زاب

هبتكملخدناندكامنكلو؛هعماهثحبننأديرن؛نيملسملاحلاصموةيمالسإلا

طقفهباحصأنمدحاولجرعم؛ةقّيضةرجحىلإانبلخدىتحءانبيقتليو
اميفياوتفنمهعمساّمعثدحتيأدتباكانهوءاهعمتنكيتلاةعومجملاو

ةديقعىلإاوعجرتنأمكيلعّنِإ:لاقو؛نآرقلاقلخيقلعتيو؛ةيؤرلابقلعتي
ءامسألا"ةلأسميفةيرعشألاوجراوخلاوةعيشلاوةلزتعملاوةيضابإلاٌنِإف«قحلا

نأومهدئاقعنماوصلختتنأمكيلعبجيف؛نولضمنولاضمه"تافصلاو

؛هيفرصحقحلاامنأكنيملسملاىلعمّجهتيذخأو؛قحلاةديقعىلإاوعجرت
نملكلا؛ضرألاقوفنموءامسلاتحتنمنأكو.؛هيأرىلعهعبتنميفو

هذهىلعًاركاشهتبجأف.هيأرىلعهقفاونمادعاموهادعامرانلالهأ

لكلو؛هتجحاهيفدحألكلةيفالخلااياضقلاهذهنإ:هلتلقمث؛ةحيصنلا

نورقذنموهامنإو؛مويلاوسمألاديلوسيلاهيففالخلاوهليلداهيفدحأ

حرتقأيننإف«ةدحاوةديقعىلعةمألاهذهديحوتنوديرتمتمدامو؛ةلواطتم

ةودندقعتثيح؛ةفرشملاةبعكلاراوجبىلاعتوهناحبسهللامرحيفيقتلننأ

اذهنوكينأىلع«لاعفنالكوجنشتلكنعديعب؛فداهئداهراوحل



ياهيداعشادنعل(146)اييوبؤلاكفلاعمنع

ءابنألاتالاكويلسارملًاحوتفمو؛هرضحينأدارأنملكلًاحوتفمراوحلا

ةكمبنآرقلاتوصةعاذإهلقنتنأو؛ءارقلاىلإهعئاقولقنل؛اهريغوةيمالسإلا

ةطحملكلوملاعلايفةعاذإلكلحمسيو؛يدوعسلانويزفلتلاو؛ةمركملا

ملاعلاعمستحتشاقنلانوكيل؛ةيعانصلارامقألاربعهلقنبملاعلايفنويزفلت

نإءال:هلتلق.زوجيالرمأاذهو«عدبللةعاش]اذهّنأب:ينباجأف؛هرصبو

ال؛قحلاةجحمامأاهتهبشلءاضتتامدنعةعدبلانإف؛عدبلاىلعءاضقاذه

كءاجولنأتيأرأ:هلتلقفءال:لاقفاهبقلعتلايفرذعدحأيألىقبي

هقفاوتتنكامأمالسإلايفكلداجو؛رخآأدبمبحاصوأينارصنوأيدوهي

يفو:هلتلق.مالسإلاىلإةوعدكلذيفنأل؛معن:لاق؟ينلعلاشاقنلاىلع

نإ:لاقف.تاهبشلاوعدبلانميلاخلافيظنلامالسإلاىلإةوعدًاضيأاذه

كلذنيبتدقل:هلتلقف.رمألاناكامهممهعدبنعنوكفنيالعدبلاباحصأ

ًارارصإخيشلاٌرصأ؛دروذخأدعبًاريخأو؛هومتفقويذلانآلامكفقومنم

رّسفينأنكميالرارصإلااذّهنِإ:هلتلقف؛هيلإهتوعداملضفارلاهفقومىلع
نوكيالقحلابحاصٌنإف؛ةئيبلاةماقإنعزجعو؛ةجحلانمسالفإهنأالإ

؛هدقتعييذلاقحلاراهظإىلعؤرجيقحلابحاصلب٠«ًانابجالواباه

نإ؛ضفرلاىلعهتحامسرصياذاملبجعأف«نابضغوهوهدنعنمتجرخو

ءارونممشياذاملو؟لطابلاوههريغدنعامو؛قحلاوههدنعامدقتعيناك

يفةرظانملاو«ردجلااهيراوتالةيلجةرهاظنوكتنأبجيقحلاةجحنإ؟ردجلا



يلفحادعاعلادنعو(؟43]يلريوبلاكئلاطعمنعم

اماذإمكحلاوهدهاشملاوعمتسملاّنأل؛ةرهاظنوكتنأبجياياضقلاهذهلثم

0(.لطابلاةهبششضضحادتقحلاةجحعمس

ام2وباوقا0

نيهجوملادعودقو؛«هدابعلقحلايبرملاوهىلاعتوهناحبسهللانأماقت

تاومسلااهضرعتانجبفيرشلاعرشلاماكحأقفوايندلاةايحلايفمهكولسل

ىنفياىظلترانبهناحبسهرماوأدويقنمنيتلفتملادعوتامك«ضرألاو

كلذبف؛باذعلانمًافئاخ؛باوثلاهبرنمًايجارنمؤملاشيعياذلو؛اهباذع

لوقيو“"”رشلالمعنعًارجازفوخلاو«ريخلالمعىلعًازفاحٌءاجرلا”حبصي

:ريسفتلارهاوجيفهتحامس

لوسرلاثيداحأيفو؛هبةرمآلاوفوخلابنينمؤمللةفصاولاةينآرقلاتايآلايف"

هئاجركهللانمفوخلانأىلعًاليلديفكياممالسلاوةالصلالضفأهيلع

نعرجزدتو؛سفنلادوأميقتسيامهبف؛نيدلاتابجاومهأنم.؛ىلاعت

تبثامك-هللانمًافوخدشأنوّيبنلاناكاذإوتاريخلاىلإقباستو؛«يصاعللا

ردقبوهامنإدحألكفوخنأىلع؛نينمؤملارئاسبمكلابامف-ثيدحلايف

"”هناميإوهملع

ينامعلانويزفلتلااهثب؛سوباقناطلسلاةعماجبةرضاحم؛زابنباخيشلاىونفىلعدرلا(١)

.ةلوادتمةرضاحميهود

يليلخلادمحأخيشلاعمفلؤملاءاقل(؟)

8/7٠١ريسفتلارهاوج()



ىلاحاداخيشلادنعل(0441)يَيونؤلاركفلاظاععنعي

نمريثكلااهضرتعتةايحلاهذهرامغٌّقشتيهوةيناسنإلاسفنلانإ

ناسنإلاىلعًامازلناكف؛ةماقتسالاقيرطيفًامدقريسلانعةنهوملاتابقعلا

ناوضرىلإ”ةيضامناميإلاقيرطىلعاهبتبثتةيبرتاهتيبرتو؛هسفنةدهاجم

ىلإهديدمي«رارمتساباهدهعتو؛هسفنةيبرتدعبناسنإلانأكشالو؛هللا
يفبيغرتلانمبولسألااذهعابتابةعاطلاىلعمهنيعيفنيملسملاهناوخإ

بيغرتلابمهتيبرتىلإةجاحب"ىلاعتهللادابعّنِإف؛باقعلانمفيوختلاوباوثلا
لامعأللاوطشنيل؛مهسوفنيفءاجرلاوفوخلابروعشلاظاقيإو؛بيهرتلاو
يلاتلابو''”"فوخلايعادلةئيسلالامعألااورذاحيلو؛ءاجرلاثعاببةحلاصلا

ىلعولايجألاحالصىلعنيعمعمتجملاحالصنإف؛عمتجملايفحالصلامعي

.ىلاعتهللارمأىلعةماقتسالايفمهرارمتسا

سوفنيفرثألاتوافتمبيهرتلاوبيغرتلابولسأنأىلإخيشلاهبني
نممهنمف؛مهعئابطيفنونيابتمسانلاو"لوقيمهعئابطنيابتلكلذو؛سانلا

هعفدينممهنمو؛فيوختلابرثأتينممهنمو؛قيوشتلابًارئاتعرسأوه

””تاقبوملاباكترانمفيوختلاهعنميو؛تاريخلاىلإةعراسملاىلإقيوشتلا

؛ةيبرتلايفىدجألابولسألاةاعارميبرملاىلعنأكلذنمدافتسيو

سانلانمو؛سكعلانوكيدقو؛بيهرتلايدجيالوًانايحأبيغرتلاعفنيدقف
هكولسريغتينممهنمو؛باقعلابنرتقااذإالإهببطاخيامةيمهأبرعشيالنم

ىلإحاحلإبانوعدياذهو؛ةبيطةملكبولوكولسلاكلذىلعبيلأاماذإًايرذج

717/7قباسلا(؟)



يلقبحداعلادعيل(440)قدزلاكفلاعمنعمف

كولسلاميوقتيفًايويرتًابولسأامهفصوبباقعلاوباوثلانعثيدحلا

.ايندلاةايحلايف«يناسنإلا

ًايونعموأ؛كلذهبشأاموسبحلاوبرضلاكًايسحنوكيو:باقعلا١

رثألانيعونلانيبعماجلاو؛كلذهبشأاموةأفاكملانمنامرحلاو«ديدهتلاك

؛يسفنرثأهلنوكينأدباليسحلاباقعلانإفءامهنملصاحلايسفنلا

لكلمولعموهاممكلذو؛يسحلاباقعلانمرجزلايفغلبأناكامبرو

؛يوبرتلاحالصإلاتالواحملشفدعبيتأتامنإتابوقعلانأريغءدحأ

نيذلاعدرلالإمالسإلايفةعونتملاتايوقعلاعرشتملو":هتحامسلوقي

مهيفٍدِجُيملنيذلامهءالؤهو؛ميلسلاةيمالسإلاةايحلاجهنمنعنوّدشي

"'*"ةميلسلاةيناسنإلاةرطفلانعمهعئابطذوذشببسب؛يوبرتلاحالصإلا

حالصإىلعناسنإلانيعييذلاعمتجملاحالصىلإًامتحةيدؤميهو
لوقي؛هيفشيعييذلاعمتجملاةماقتساىرينيح؛هتماقتسارارمتساو؛هسفن

ثبعللمهمامأًاحوتفمبابلانومرجملادجيالل":باقعلاةيعورشميفهتحامس
"ضارعألانوصلجألعرشامك...ءايربألاءامدكفسوضرألايف

-ضعبللولحيامك مراصفيسو؛ةعذالطايسدرجموهسيلو":لوقيو"'
"”يناسنإلاريمضللةيبرتوهامنإو

١/7ريسفتلارهاوج(١)

١/7قباسلا()

ةم/١قباسلا()



لاعانع

ركفلا

ىوبزلا

اي

يطاعيشلادنع)166( 

يل

مث؛ةفلاخملامظعردقبو؛بنذلاتوافتبباقعلاةجردتوافتتواذه

باقعلانوكيدقف؛ةيفافشلاوءافصلانماهتلزنمو؛بقاعملاةيسفنبسح

نمًايساقنوكيدقو؛ًأطخلاردان«راجدزالالهس«رثأتلاعيرسناسنإلًاطيسب

:يبنتملالوقيامكو؛كلذفالخهعابطتناك

العلابفيسلاعضوميفىدنلاعضوو

ىدنلاعضوميففيسلاعضوكرضم

مادختساةيفيكىلإدالوألاةيبرتنعهثيدحضرعميفهتحامسريشيو

ّرصأنإف؛ًالوأهّجوي؛ءيشلكيفسيلبرضلا":ًالئاق«برضلابولسأ

اليذلابرضلاوهو؛بدألابرضبرضيكلذدعبمث؛رجزيهفقومىلع

0("حريالوحربي

؛ةنسحلاةظعوملابنوكيلب؛هدحوباقعلايفبيهرتلارصحنيالو
هرجياموأ«نيملاعلابرمامأميظعلافقوملاوةرخآلارادلابقلعتيامءاوس

بقاوعلانايبو؛هعمتجموهترسأىلعو؛هيلعةيبلسلاجئاتنلانمدبعلاكولس

عدتماوأءاذهلعفنإرمألايلوألبقنمءازجلانمهبقيحيسامو؛ةميخولا

بقاعملالاومأنمذخألاك,يلاملاباقعلانعهتحامستلأسو؛كاذنع

"!"ةمرحهلملسملالامف..ال":ًالئاقباجأف

يفبألا /١1مقر«ءانبلاةيبرت

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(؟)



لآليحلدعاعيشلادنعيآ(448)يليونذلاركفلاإاعمنم:

ءاهوحنوبترلاوأزئاوجلانمةيداملاتافاكملاكًاَّيسحنوكيو:باوغلا
هلهيبألوقبئشانلالفطلايفتكيدقف؛هوحنوءانثلاكًايونعمنوكيو

.هفتكىلعتيريوأ؛هتوخأمامأهيلعينثيوأ؛لطباي؛تنسحأ

صالخإيفكلذحدقيأ؛ةيعيجشتلازئاوجلاذخأنعهتحامستلأسدقو

ةليسوهذهذختينممهنمفءاذهيفنوتوافتيسانلا":باجأف؟دبعلا

بسحبنونيابتيسانلاف؛ةياغاهلعجينممهنموءريخلاىلإلوصولل
'''"ةهدصاقم

هنسحرهظيٌدْضلانألريثأتلايفغلبأناكبيهرتلاببيغرتلانرتقااذإو

صنلااذهكلذدهاوشنمو.هتحامسىدلاريثكودبيبولسألااذهوءدضلا

:لوقي«ريسفتلارهاوجيفدراولا

ناكو؛ضرألاوتاومسلااهضرعةّنجهعستملنمةراسخمظعأامو

يفامأوءاهباذعبةقاطدحألتسيلةيماحرانيف٠«يهتنيالباذعيفهرارق

اهيفنوقوذيالف؛بارطضالامهقرافيالوقلقلااهيفمهحرابيالمهنإفايندلا

ةنئمطملانيقتملانينمؤملافالخب«رارقتسالاةحارنوفرعيالو؛ةنينأمطلامعط

"""بوُلُقُْنيَمْتهللاركالآ"هللاركذبمهيولق

يليلخلاخيشلابفلوملاءاقل(١)

78ةيآلا؛دعرلاةروس()

011/7ريسفتلارهاوج()



يلقطدقتتلاا(143)يلىوبؤلاركفلا!اعهنغيف

:رالعالا43

ةيثرملااهروصىتشبةرصاعلملامالعإلالئاسوروددحأركنيال

؛بيلاسألاىتشب؛مهراكفأنمريثكلارييغتو«سانلاهيجوتيفةعومسملاو

رودهلمالعإلا":هتحامسلوقي؛ةئشانلاةيبرتيفًاميظعهرودناكاذلو

يفسانلاىلإلخديوءدودسلاعيمجزواجتي-لاقيامك-نآلاهلإف«ريطخ
نكمينيدحيذحالسكوه+ةريطخةليسومالعالاف؛ناذعسانودبمهتويب

ِالاو٠..٠18الاي0 لُغتساريخلايفلغتسيملنإو؛ّرشلايفلغتسينأنكميو«ريخلايفلغتسينأ

0.ةئيسةبقاعهتبقاعتناكوءرشلاِق

اهللزإف؛ةيدجلاوةيعوضوملاباهلئاسويفةمزلمةفاحصلانإ":لوقيو
داورنمريبكددعلالّصهوفقيابلالضو٠«ىصخحتالراكفأللزهيلعبترتي

هرمعلهتسميفخيشلاةحامسينعرودلااذهلةجيتنو"”يعولايبحموةفاقثلا

نوؤشللًاريدمخيشلانّيُعامدعبف«يمالسإلاركفلاثبتةيمالسإةلجمداجيإيف
نوكتنأنيلوؤسملاىلعحرتقا؛فاقوألاةرازويفم479٠ماعيفةيمالسإلا

"'يحولاةلجمتسسأتف؛ةيمالسإلااياضقلابىنعتةلجمكانه

ةقرافملاو؛«مالعإلااهمّدقييتلاةدسافلاةيبرتللةلثمأخيشلابرضيو

:لوقينايحألانمريثكيفقئاقحللهبلقلب؛هجماربداوميفةحضاولا

ا

1/181ءانبألاةيبرتيفءابآلارود(١)

١صم1874رياني/ه1744رفصرهشيفرداصلا؟4ددعلايحولاةلجم(؟)
يبايسلادوعسنبدمحأخيشلاعمفلؤملاءاقل(©)



ىلاىلخادحيشلادنعاي(4901ليوناركفلازاعمنميف

روديامو؛متتختوةيئرملاوةعومسملاةعاذإلاجماربنآرقلابحتتفتدق"١

لب''”هدّيشاملمدهو؛نآرقلاىلعبرحهمظعمماتتخالاوحاتتفالانيب

تالسلسمنيبامو؛ثيداحألاونآرقلاةوالتنيبمالعإلاعمجي

"*.اهعاونأفلتخمبداسفلاتالسلسمومارجإلا

ةأرملاهيفترّوص؛تالجملاىدحإيفةرمريغيسأرينيعبتيأردقلو"."

ىقيسوملاىلإعمتستومحتستترّوُصدقو؛ويناسويداراهبناججوةيراع

ىلعةفيحصلاسفنىلعةصقارتروصامنيب«ويدارلاكلذنمةثدابلا

رمألافقيملو؛«نويزفلتلاكلذلةياعدلجألنويزفلتةشاشةروص

؛اهالعأبلكوةيقلتسميهوةأرملاتروصلب؛بسحفدحلااذهدنع

"'."اهعمسنجلاسرامبهنأةروصلاكلتيحوتو

القيقدريغصرطسيتأيمث؛ةفوشكمةرهاظتانالعإبجيورتكانه".*

ةحضافلارومألانمو؛نيخدتلانمريذحتهيف؛رصبينمهرصيبداكي
متيهسفنتقولايفو؛اهبرجّتينممادعإدحىلإتاردخملابراحتنأ

نعلقيالنيخدتلاررضو؛دسافملاهذهرشنوغبتلاورومخلالوادت

اياحضفاعضأفاعضأفاعضأنيخدتلااياحّصنإف؛«تاردخملاررض

؟".تاردخملا

١/١٠ريسفتلارهاوج()

١77/١ءشنلاةيبرت()

71١77ص«؛يليلخلاخيشلا؛ةأرمللمالسإلاتاعيرشت(؟)

ج/4١٠مقر؛عمتجملاحالصإجهنم(4)



م يقطعدنع(«مزوزالعفا

حرصمدبلاهيعسو٠مالعإلالئاسوضعبةفاخسىلعةلثمألانمو.4

وهًاتباثانكراياوزلاضعبيففحصلاضعبرشن؛ةيمالسإلاةديقعلا

ةيبرتيهو+«نيوانعلانمهريغو٠«ظحلاوتنأوأ"موجنلاكلهلوقتام"

نأًاريثكفسأننحن":هتحامسلوقي؛داسفإلايفةورذلاتغلبلايجألل

لظتستنأبىلاعتهللااهمركأيتلادالبلايف؛مالسإلادالبيفاذهنوكي

تستنومالسإلاةلظمبزظتستّرنأو'نآرقلالظب مالسإلارونبءيضتست

الثلفحصلاهذهىلعةبقارمكلانهنوكتنأضورفلملاف؛هتيادهو

كلتهفقلتتف؛سانلانيبًامومسثييذلالطابلاءاربلااذهرشنت

ملعينأناسنإلااذهلنيأنم؛قحلانعةديعبلاةملظملاةرئاحلالوقعلا

؟ررضوأعفنوأ؟سحنوأدعسوأ؟ٌرشوأريخنممويلاهبينأيام

موينمام؛رشلاهيفوريخلاهيفوّالإموينمامو؛هللارمأبموكحممويلا
الف«ررضلاهيفوعفنلاهيفو؛سحنلاهيفودعسلاهيفوالإمايألانم

مويلااذهلهو؛سحنبرخأآمويودعسبمويصيصختلىلعم

ثيحب؛هيفتوميالوضرمبناسنإلاهيفباصيالدعسلابصوصخملا

هذهيفرظنلانإمث؛ةييصمبهيفباصينأوأتوملانمانمآنوكي
يقهادازكىزورو؛كلذبقلعتلاوجوربلا مارجألاهذهةكرحبناسنإلاةكرحطبرو
اناباوةدومدعتثيحب؛ةيكلفلا ساسأاللطابلوقاذه؛ناسنإلاةعيبطىلعةرثؤماسمَ

١١وحلا
؛ةرئاحلالوقعلاهذهاهبتغازيتلاماهوألانموهاملإوقانم
لإلأننم.بيرال كلذو نيذلاسوجملاتادقتعم؛ةلطابلاتادقتعملاريثاتنم<:ىئ

.ِوجنلاذمهنودبعياون
ناسنإلاتاكرحيفاريثأتاهلنودقتعيو«موج



يللداخلداعشلادنعيآ(1493)اىوززلاكفلطهنهيف

هلثمومالسإلاىرننأاقحهلفسوياممنإ":ةرملوقيو."''هتعيبطو

دالبلايفردصتيتلاةفاحصلاوداويفهقالخأوهميقوهدئاقعو

ةطخكانهله:ثحبلاىلإانوعدياذه؛رخآداويفةيمالسإلا

يفردصتيتلاةفاحصلالالخنممالسإلاىلعموجهنشلةسوردم

ةفاحصلاهذهلثمىلعنيمئاقلانأوأ؟اهسفنةيمالسإلادالبلا

نيرمألاالكنإ؟همارحوهلالحنيبنوقرفيال؛مالسإلابنولهاج
""نيعمتجماعيمجانوكينأدعبيالو؛لمتحم

نميزاغلامالعإلابناجبنوكينأ"ىلإهتحامسوعديكلذل

ةيبرتلابالإىنعيال؛هلهجاوممالعإ؛انميقهميقيففلاخملاجراخلا

"ةيمالسإلاةرجملا"عقومحاتتفاةبسانمبهتملكيفلوقي؛"'.ةحيحصلا

يفةءاّنبةوطخهذهنأبيرالو":تامولعمللةيملاعلاةكبشلاىلع

ىلإانجوحأامو«ةنسحلاةظعوملاوةمكحلابهللاىلإةوعدلاليبس

ىلإقحلاةملكلاصيإلةرصاعملاةيراضحلالئاسولاعيمجلالغتسا

ءاوسىلإهدشرينمىلإنوكيامجوحأوهيذلاملاعلاعيمج
ىلعمويلاوهو؛ةقيحسلاكالبلاةوهيفيدرتلانمهذقنيو«طارصلا

ةوعدلاهريخستباهركشبجيلئاسولاهذهةمعنَّنِإ..اهنمفرجافش

ةقيقحلاهجونعماثللاةطامإولهاجلاريصبتو؛رثاحلاداشرإوقحلا

اهلالغتساكرتَّنأببيرنمامو؛سانلانممظعألاداوسلااهلهجييتلا

نامعةنطلسنويزفلت؛ركذلالهألاؤس(١)

١صم4174رياني/ه17448رفصرهشيفرداصلا74ددعلايحولاةلجم(7)

أ/١١71ءشنلاةيبرت()



دنع(5868)ايوبؤزلاركفلالاعمنم: داعيشلادنع باطلا

يهكلتو؛ضرألايفداسفلااهباوعيشينأرشلالهأبيدؤيريخلاِق

رّذحيامك"''”"ىجحلابابرأهبتنيلفالأ؛هللابذايعلاوىربكلاةماطلا

نأاّمأ":لوقي؛زافلتلاةدهاشميفمهدالوألامهإنمءابآلاهتحامس

رشلاو؛رشوريخنماهيفاماورظنيلةشاشلاهذهمامأدالوألافقي

ّنإف؛عفنلانمرثكأرضلاو؛رضوعفننماهيفامو؛ريخلانمرثكأ

هذهنممهدالوأىلعاورذحينأءابآلاىلعف...دالوأللاريمدتكلذِق

"”نمسوغنماهيفاملكبةشاشلا

لاؤسلادافتعا٠

وهو"لاؤسلاداقتعا"بوجوأدبمًاميدقيضابإلابهذملايفخسردقل

؛سفنلايفةماقتسالامئاعدءاسرإيفدودحلادعبأىلإةلعافةبوبرتةليسو

يفهليصفتيتأيسامبهاّلجو؛هتيانعهتحامسهالوأدقو؛اهيلإيتاذلايعسلاو

؛ديرفيوبرتبولسأوهثيحنمهيلإهيبنتلاانهينينعيو؛ةيلقعلاةايحلالصف
امدنعف,ىلاعتهللاجهنمىلعةماقتسالابلطيفسفنلانمةيتاذةكرحهفصوب

هرارقرقيالهنإف؛يعرشلامكحلابلطيفهيلعلاؤسلابوجوبدرفلادقتعي

هلصوتقيرطيأًاكلاس؛يبرملاودشرملاوهجوملالقوأرّبعملاىلإيعسلابالإ

هيلعيغبنيامو؛هروصتهيلعضرتفيامو؛هداقتعاهيلعبجيامملعيل؛هيلإ

؛ةفرعملابلطىلإسفنلاةيعفادلمئادليعفتهنإ؛هكولسوهركفهبموقينأ

ا878.6010]21102./5/0/71ةرجملاعقوم(١)

ةيعرشلامولعلادهعمبأ/١٠٠؛ءابآلاىلعءانبألاقوقح(؟)



ىللحادعاجيشلادنعو(«هد)ي_وزكفلطعنعم

نإ":هتحامسلوقي؛نيدلايفةماقتسالاىلإمثاديعسهنإ؛كولسلاميوقتو

ةظحلهلسفنيملدبعلاىلعاهتجحتماقاذإىلاعتوهناحبسهللاةفرعم

ىلإعجريوأ«نيقيلادعبكشلاىلإعجرينأهعسيالناسنإلانأل؛ةدحاو

هثعببتماقدقهللاةجح":رخآعضوميفلوقيو"''”ناميإلادعبرفكلا

؛ًائيدكانهنأبسانلاناذآىلإلصويذلاعامسلابو؛بتكلاهلازنإو«لسرلا

هللاةفرعمو؛نيدلانعاوثحيينأًانيدكانهأباوملعنيذلاءالؤهىلعف

اليهفةيعرشلاماكحألاتايئزجامأ؛لقعلاقيرطنعموقتىلاعتوهناحبس

لوصولاهعسويفنكيملو؛تايئزجلاهذههغلبتملنمف؛عامسلابالإموقت

كلذىلإعاطتسانمهيلعو''"ةرذعملاهلىجرتاهبهفرعيواهبهغلبينمىلإ

.لاوحألانملاحبرذعيالفاليبس

ةينرشلايمان5

عاونأطسبأىلإًارقتفم«ءيشىلعردقيالًاجاتحمًازجاعلفطلادلوي
لوأأدبتف؛ةناعإلاىلإنكميامجوحأو؛ةيانعلاعاونأىقرأىلإاجاتحم.ةياعرلا

عمتجميفًاديدجًاوضععرعرتيوومنيل؛ةيدسجلاةيبرتلايهو؛ةيبرتلالحارم
ئشانلااهيفىقلتيةئيبلوأنأكشالو«هتادقتحموهقالخأوهميقبلماكتم

ًافيلبهيلعاهريثأتناكاذلو؛هدوجويفببسلاتناكيتلاةرسألايههتيبرت

نممظعأرثأيأو؛اهدسفتوأهترطفحالصىلعظفاحتيتلايهفًاميظع

.؟كلذ

هص٠اهتاريسفتوةلمجلا(١)
ج467؛ردقلايفةمألافالخ(؟)



ويلحدعأخيشلادنع481ايوبزلاركفلائاعمنم

نإ":هلوقيفاهضعبهتحامسددعييتلاىرخألاتائيبلاكلذدعبيتأت

ءابآلاقتاعىلععقتةيمالسإلاةايحلاتاموقمىلعءشنلاةيبرتيفةيلوؤسملا

؛هروددجسمللواهرودةسردمللو؛هرودتيبللف؛عمتجملاونيسردملاو
ةماقتسايهوةياغلاهذهقيقحتلجأنمهتفيظولكلايدؤيف«هرودعراشللو

هذهمهأنعثيدحلابًادبأو'''”حلاصلالمعلاىلعوهللاىوقتىلعءشنلا
هتحامسىلوأدقو؛ئشانلالفطلللوألانضحملايهو؛اهيلإراشأيتلاتائيبلا

اهنأل؛اهنيوكتلوصأو؛اهليكشتةيجهنمو؛اهئانبسسأعضويفةريبكةيانع
ةيانعهتقيقحيفةسسوؤملاهذهبةيانعلاو؛«ةئشانلاسوفنيفمهألاولوألارثؤملا

هذهنوكتامردقبف؛اهتئشانةلاحبدوقعمةمألالبقتسمنأل؛ةّمألالبقتسمب

"”ًاديعسلبقتسملااذهنوكي؛ناميإورّبوةماقتساوحالصوريخىلعةئشانلا

ةرسألا

نأصرحيف؛هبقعيفًارمتسمهدوجوىريناسنإلكنأهتحامسىري
نيحلاصلانأدجنكلذلجأنمو":لوقي؛ةكربوريخدادتمادادتمالااذهنوكي

مهتيرذنوكتنأللجوهللاىلإنوعرضيمهنأمهنعىلاعتوكرابتهللايكحي
؛نمحرلادابعركذامدنعىلاعتهللاف؛ريخلابردىلعةميقتسمةحلاصةيرذ

"مبلوقىكحاميفمهنعىكح؛ةريثكلاتافصلانمهبمهفصوامبمهفصوو
نكميو'''"اماميَلنْلَْجاَونعاَنْاجارنِمالبهار

6765/8صمعمتجملاتافآنمريذحتلا(١)

جم/41مالسإلايفدالوألاقوقح0

ل6ةيآلا؛ناقرفلاةروس(؟)



تلادنع1لٍوّيويزلاركفلاالعمنم يللادمأخبنلا

يفاهئانبأةيبرتيفةيقارلااهتايحيفةيلاخملاةرسألاسيسأتلحارمعضوكلذدعب
:ةيلاتلاطاقنلا

لوألانضحملايهمألاّنأل؛رومألامهأنمكلذدّعيو:ةجورلاأصايتخا

ريثأتدالوألايفتاهمألاريثأت":تاهمألاريثأتنايبيفهتحامسلوقي'''.لفطلل

كلسممألاهبتكلسف؛نيحلاصريغءابآىلإدلولاىمتنااميرف«غلاب

نبمصاعتنبهّمأو«زيزعلادبعنبرمعكلذىلإلاثمبرقأو؛ةماقتسالا

ةدشبتضفريتلاةاعفلاكلتجورتدقرمعنبمصاعو١00باطخقلانبرمع

اي:اهلتلاقف«نبللابءاملاقذمتلموقتنأاليلاهترمأنيحاهمأرمألعايصنالا

الهّنإ؟نآلاانمرمعنيأ:تلاقف؛كلذنعىهنرمعنينمؤملاريمأنإ«هاَّمأ

نينمؤملاريمأبرنإفاناريالرمعنينمؤملاريمأناكنإ:ةاتفلاتلاقف؛اناري

اهبطخ؛يليللاهسسعيفوهواهمالك هنعهللايضر رمععمساًملفءاناري

.ةّيمأونبمههؤابآو«زبزعلادبعنبرمعاهلسننمناكف«هنبال

ًالجرنأىكح؛هتارضاحمىدحإيفخيشلااهاورىرخأةصقتعمسو

؛كلذمألاتضفرف؛هدذلوبألابلطنيتنسدعبوءاهنمنباهلوهتأرماقّلط

رّيخ:تلاقف؛اهعانتمانعابلأسف؛ًاهيبنًاهيقفناكيذلايضاقلاىلإاهاكشف

راتخااذامل؛هلس:ةأرملاتلاقف٠,يبأراتخاينإ:لاقفءراتخينمرظناو6لفطلا

ملعملاىلإينلمحتيمأو؛بعلأينكرتييبأنإ:لفطلالاقف«هلأسف؟هابأ

أ/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(١)

/١71ءشنلاةيبرت()

1/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(؟)



يويدقعيشلادنع.((84)يليوبؤلاركفلالاعمنعاي

رئثأوهكلذ.هيبأنمهبىلوأتنأق؛هبيبهذا:يضاقلالاقف؛ينسّردي

:غلابلاتاهمألا

كلذو؛مهتدالولبقنمًادبتدالوألاةيبرتنأهتحامسىريهيلعو

لجرلاُنألكلذ؛مهدوجولبقنمدالوألابةيانعلاأدبت:لوقي+مهمأرايتخاب

نوكتيتلاةحلاصلاةأرملاراتخيثيحب؛«هدالوألحلاصلانضحلاراتخينأبرموي

ىلإ+مهتئشنتةيادبيف؛دالوألاكئلوأهيجوتىلعةمئاقلاو؛هرمعةكيرش

©*ساّنسدقرعلانإفمكفطنلاوراتخا"ثيدحلاف؛دادسلاوربخلاقيرط

اهدروأدقفةايحلاكيرشرايتخااهساسأىلعمتييتلاسيياقملااّمأ

رايتخايفًاضيأةأرمللقحسيااقملاهذهو"عبرألةأرملاحكنت"فيرشلاثيدحلا

:يلاتلاوحنلاىلعاهنعثيدحلانكميو.اهرمعكيرش

رصعلايفسانلابولقةحماجلاةوهشلاهذهتزغدقو:لاملا(١)

«لمعلاقوسةأرملاتلخدنأدعب«مهرعاشموميلوقعِقتنكحتو؛رضاحلا

تمادام؛قلخلاونيدلاباسحىلعولوتافظوملايفبابشلانمريثكبغرف

اهتاجاحءارشبموقتستاريدقتلالقأىلعتناكنإو؛ةرسألاىلعًالخدردت

لاحوأيفسامغنالانمخيشلارّذحياذلو؛صاخلاابلامنماهتامزلتسمو

ءاروعفدنيالنأناسنإلاىلعبجاولا”:لوقي؛هروصىتشيفعشجلا
عضينكلو؛«تايداملابحهبمكحتيالنأو؛رهاظملاهرغتالنأو؛هتاوهش

ةيزتلا() 1/117ةفلاصلا



يلىدلخلادناخيشلادنعم(68)يَقفقلاركفلاماعمنمٍ

؛ءايندوهنيدىلعهنيعتيتلاةحلاصلاةأرملاراتخيف؛هينيعبصنةينيدلاميقلا

"'"ريخلاىلعهدالوأيبرتو

ىلإهّجوموءاهجوزرايتخايفًاضيأةأرملاىلإهّجويداشرإلااذهو

جيوزتىلعنوصرحينيح«مهتاميركبهيفنوقلييذلاطسولايفرظنللاهئايلوأ

ةايحلاةلجعتقلزنااميرلف؛اهتايوتسمىندأيفةءافكللةياعرنودءايرشألا

.رارقريغىلإةيجوزلا
شيجتسيفناسنإلالاصوأيفيرسييفخرّذخموهو:لامجلا(9)

للعينأًادهاجلواحامبرو؛هثدابمسيسرشوانيو؛هنازتالواصيو؛هرعاشم

؛لامجلاسايقمساسأىلعجاوزلاىلعمادقإلانهوتيتلارومألانمريثكلا

هتوربجلتنحناو؛هتدارإهرهقلتملستساو؛«هرعاشمهتطلسلتعضخنأدعب

امدنعف؛نيدلاةمالسو«ضرعلانوصوةفعلابلطًاَّيعدم؛همئازعتاماه

؛نيرخآلاجاوزأهبهللاعّتمامىلإهفرطدتمينل؛ةنتافلاةيناغلاهذهبهللاهوبحي

لاناذإىتح؛نمدلاءارضخاهنإ؛ةّيودملالقعلاتاخرصهرهظءاروًافذاق

ًايلجىأرف؛هيعوىلإعجرو؛هدشرىلإباث؛عابشإلاقوفةجردبهرطواهنم

هّبنيانهنم؛ةقيقحللروصتلاشبغنملبقهيّشغيناكامحمالملاحضاو

اقلثسامدنعو؛نمدلاءارضخنملورّذحدقل":هليوقبكلذىلإهتحامس

ءاروعفدنيالنأىلإناسنإلاًايعاد"”"ءوسلاتبنملايفءاتسحلاةأرملا:لاق
نأتفلسأدقو؛قلخلاونيدلاىقبيو؛ةلاحماللئازلامجلاإف؛هتاوهش

أ6١٠٠/7دالوألاةيبرت(١)

.أ/7١١1ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(؟)



يلىلدحادعاعيئلادنع[08)مريوبزلاركفلا!اغعانع

ةليمجةأرماراتخينأىلعلجرلاصرحيامكف؛نيسنجلاىلإهجومباطخلا

ةّبغميفكلذاهعقوأامبرو؛ميسولالجرلاراتختنأىلعكلذكةأرملاصرحت

ءاهرمعلوطصصغلااهيفتعّرجتو؛اهتايحةدمتاليولااهيفتساقةميظع

؛ةدقعملاهكئارشيفاهعقويىتحثبخباهلمستبي؛ميسوباشىلعفرعتتدقف

يأنموهبسنو؛هنيدوهقلخفرعتنأنوداهبلقىلعذوحتسيهباذإف

ةبارغالوءرسألاديقىلجعلاةرظنلاكلتعقاوباهسفندجتف؛عاقصألا

ىلعلاصتالاوجرأ؛يهابتناتفل"اهيلعبتكدقةصاصقبهليقلتنأكاذنيح

.ميركلاميلحلاهللاناحبسف”......يلاتلامقرلا

اهبسنعماهلٌدعيو؛ةأرمللبسحياملكوهو:بسنلاوبسحلا()

؛رخافتلاوةاهابملايفةبغر نايحألانمريثكيف سايقملااذهبىنتعيو؛عيفرلا

؛ةمدقتلاوروهظلابحبنينونتفملا«رهاظملابحبنيمّيملارفنلاكئلوأدنعكلذو

لداعتالو؛ًاليتفنزاوتالهذهنالفةنباتناكولو؛نالفةنبأهتحت:لاقيف

ةبغروأءايلوألاةبغروهكلذيفنأشلالكنأشلاأرمألاةقيقحو؛ًاريقن

نإو؛هلجنلنايعألانمناّلعوأ؛هنبالءاهجولانمنالفبطخينيحتايتفلا
الدلولاناكنإو«برساهعمدنيعلاكلتوأ؛هافقكههجوهيجولاكلذناك

ًانكاسكرحيال؛اقللاكهبًابعيال؛هركذلومخيفدتولاك«ريفنلايفالوريعلايف

القٍروُصلايفخذ"مهعماسمحيهناحبسقحلاتوصو«ًاليفينفيالو
ةماقتسالامدععمبسنلايدجياذامو."''"َنوُلءاَسَتيومْمهنيباَسنأ

ىلعةماقتسالابةربعلانإ":هتبوجأدحأيفهتحامسلوقي؛هللارمأىلع



يلىيخادعاعلادنعا(70)اييدذلارائلاظمان#مف

مكانقلخانإسانلااهيأاي":لوقيىلاعتهللاف؛باسحألاوباسنألابالىوقتلا

"مكاقتأهللادنعمكمركأنإاوفراعتللئابقوابوعشمكانلعجوىثنأوركذنم

#َفيبنلاو...."''"ىوقتلابالإيمجعأىلعيبرعللضفال":لوقي8#يبنلاو

يفةيبستناكوةيليئارسإلاييحتنبةيفصجوزتدقف؛برعلاريغنمجوزت

ديسوهيذلا4ويبنلانمابسحعفرأو؛ابسنقرعأوهنمو«ربيخةوزغ

ةكيرشنوكتنأجوزتملاىعريالنأينعيالكلذو'"”؟مجعلاوبرعلا

؛بسللاوحالصلاوملعلاولضفلايفةليصأةرسأنمهرمعةقيفرو؛«هتايح

.حالصلاونيدلانادقفعمدجمبهذحوبستلاسيلنكلو

مهرايتخالاحهتمأىصوأ#يبنلانأمولعملانم:نيدلا(4)

؛ًاريخهبحاصلاعدو«ًارفظكلذٌّدعو؛هريغىلعنيدلااومّدقينأمهجاوزأ

عمتجملاحالصينعيةيرذلاحالصو؛ةّيرذلاحالصينميةأرملاحالصأّدأل

ةماقتسابابسأنمةأرملاةماقتسانأبيرال”:هتحامسلوقيةيناسنإلافةمألاف

بّنجَتوهللارمألعابتاوحالصوةماقتسانمةأرملاهيلعنوكتامردقبف«عمتجملا

ةجيتنثانإلاوروكذلااهيفىبرتييتلاتاعمتجملايفةجيتنلانوكت؛هنعىهنامل

ّنِإفةيبلسةيبرتمألاةيبرتتناكاذإو«ىلوألاةسردملايهمألاّنأل؛ةيباجيإ

؟.".ةيبلسنوكتفوسهلكليجلاةيبرت
داعبأتكردأو؛ةنسحةيبرتاهسفنتبرتيتلاةأرملاعيطتستو

ىأنت«ًاميلسًاريسةيجوزلاةايحلاةلفاقبريستنأةمخضلااهتكلمميفاهتايلوؤسم

77077مقردمحأهاور(١)

4718صم7١٠1ها477طليجلاراد.«يليلخلادمحأخيشلا؛حاكنلاىواتف()

ص؛ةأرمللمالسإلاتاعيرشت(©)



يلىلخادعاعيشلادنعيا(1816]ينيوبزلاركفلاامنعم

اهيلعضرفنإاهتعاطتسابلب؛ةرطخلاتاددهملاو؛ةقدحملارطاخملانعاهب

؛مهيبأةايحىرجمنعدالوألاةايحلوُحتنأعرشلاةدارإلةذبانملاهتدارإجوزلا

اهتيلوؤسميرمعلكلتف؛ةّيضرمريغمهتايحتناكاذإكلذكمهيوذةايحو

يهوةيعاراهجوزتيبيفةأرملاو”:هتحامسلوقيءاهبرلبقاهدالوأمامأ

ةرسألاداعسإو؛اهتيبيفاهدالوأةيبرتنعةلوؤسميهف؛اهتيعرنعةلوؤسم

؛ةيمهألانمةريبكةجردىلعرايتخالانسحةيمهأتدبكلذَّمِلُغاذإف؛”هيف

ءاقبهللاةيشمب رمتسمقابهّنأل؛هريغىلإةبسنلابمهألاوهنيدلارصنعتابو

جراهيو؛«ىشالتتعيقاقفو«لئازلظف؛لامجلاوماطحلاامأ؛نيجوزلاةايح

ةعداخميفصخلتت؛«ةمهمةرصاعمةيضقىلإانهةراشإلاردجتو

هيفققحتيالنمبنارتقالايفمهرايتخاغيوستيفمهسفنأتاحلاصلاونيحلاصلا

وحنوأيرثوأ؛ميسوىتفبةاتفلاىضرتف؛حيحصلاهموهفمبنيدلاطرش

ىلإايالخلاترقتفاو؛اهينيعلحبصلاحضواذإىتح«نيدلاةلهاجتم؛كلذ

ينتيلاي:تلاق*ائيشفًائيشددبتتمالحألاتأدبو؛ةقفدتملاةوهشلاثعاب

امىلعهاترسحاواهنعينغتالو؛ينتيلاياهعفنتالذئمويف؛يرايتخالتمّدق

نأاهلسيليهف؛لجرلارايتخانمريثكبرثكأةأرملارايتخاررضو؛تطّرف
باشلاعقيدقو؛هاضروهنذإبالإًاراطنقهتنآولوجوزناكمًاجوزلدبتست
؛رهابنسحقادحإو؛نتافلامجةغدغدو؛ةحماج'ةوهشةسيرفًانايحأحلاصلا

اقهرمو؛ىوترافناشطعو؛ديزمالىتحعبشفًاعئاجناكاملاطهلأىسنيف
دعباهراندمختو؛اهناجيهدعبةوهشلاةفصاعنكستاذكهو؛حارتساف



يلىلاداخيشلادنعو((68رثس_ايزتولاركفلالاعمنم

خيشلاقلطياذلو؛ةايحلاةداعسو.؛دالوألاجوزلاركذتيكانه؛اهلاعتشا

نيدلارثؤينأناسنإلاوعديو؛ةحماجلاتابغرلاءادنءاروقايسنالانمريذحتلا

؛تمعنواهبفةيرثلاةييسحلاةليمجلاةنيدتملاةاتفلادجواذإف؛ءءيشلكىلع

ثيدحلاانهدوصقملاسيلو؛نيدلايفطيرفتالفالإو«ايندلاعاتمريخكلتف

نأمالكلابينعملاامنأو؛تافصلايقابنعفرطلاضغعمةنيدتملابجاوزلانع

ًايلخادًالامجتانيدتملاكئلوأتاليمجنهمكو؛هيفطّرفيالونيدلارثؤي

شيعتف؛لامجلاءادربنرثدتو؛نسحلافارطأنعمجف«ًايجراخوًايسفن

تاليولامهنقذأنمباونرتقانيذلاكئلوأالإاهفرعيالءانهوةداعسيفةرسألا

نهنيديفنهطيرفتب

ةبوزعلانملوحتلاةلحرمىلإلقتنيو؛هجوزجوزلارايتخامتينأدعب

.سرعلافدقعلاةلحرميتأتف؛هجاوزراهشإنمدبالف«لهأتلاىلإ

لارعألا

لجرللحابأدقمالسإلانوكينيدهاشروضحبولودقعلامتينأدعب

يفهتاداععمتجملكلوءاهريغوةولخلانم؛لبقنمهلهحبيملامهتأرمانم

؛هرسأبعمتجملاكولسلطباوضعضيمالسإلانأريغ؛ةبسانملاهذهبلافتحالا

نمريثكلاطاسوأيفرشتنادقو؛امهدقعبامبلافتحايفنيجوزلانعًالضف
ةأرملاو«ةأرملاُلجرلاسبلُيثيحب؛ةلبدلاسابليهةليخدةثيسةداعسانلا

نمىرسيلارصنخلايفسكعلاوةأرملللجرلاسابلإ":هتحامسلوقي؛لجرلا

اهلساسأالةيمهوةفارخىلعينبماذهو؛برغلانمءاجامنإكلذلكهدي



دماضاللا(ل قط
رح
ِقضبنيبلقلانأنودقتعينامورلادوهعيفاوناكنويبرغلاف«ةحصلانم

نمامتاخهرصنخيفلجرلاتسبلأنإةأرملاأنودقتعياوناكوىرسيلارصخملا

ةداعلاترّوطتمثءاهبلقرسأديدحنمًامتاخاهسبلأنإو؛هبلقترسأديدح

لكبابوروأانتمرامدنعو؛بهذلامتاخىلإديدحلامتاخنمنمزلارورمعم

يفنييبوروألانودلقيسانلاباذإو؛كلذبانرثأتاهقالحأدسافموةئيسلااهتاداع

جاوزلانمًاريثكنأعم؛ةحصلانماهلساسأالةفارخاهنأعم؛ةداعلاهذه

اليذلاجاوزلانمريثكو؛عيرذلالشفلاىلإيهتنيةقيرطلاهذهبنوكييذلا

ةديعسلاةايحلاوةنينأمطلاورارقتسالابهيفناجوزلامعنيةقيرطلاهذهبنوكي
؛هلاهماقلإوهتجوزللجرلاماقلإو؛ةكعكلاراضحإكلذكو؛ةنمآلاةعداولا

هذهنعرخآعضوميفلاقو''”ةلصبيمالسإلااننيدىلإتمتالتاداعاهلك

يفمظعتو)مالسإلادالبيفبولقلاىضرمنمريثكاهبنتفدقو”:تاداعلا
يهامو؛يقرلاتاراشو؛مدقتلانيوانعنمتحبصأو(اهراغصريغصلانيع

" طاطحنالادهاوشو؛رخأتلالئالدنمالإيرمعل

يفضعبلادنعنوكياممالسإلاجهنملةفلاخملاةحيبقلاتاداعلانمو

امدنعةلزنملانعلأسينأناسنإلاصرحي”نأبكلذو؛مهسرعدعومديدحت

وهامنإ؟ةبسانمريغوأةبسانميهأةلزنملاهذهنعثحبلاإف؛جوزتينأديري

نيذلاءالؤهنعةثوروميهيتلاتافارخلاوماهوألاهذهبلوقعلاهذهرثأتنم
وأرفصيفهسرعنوكيالهنأوأ؛"”"اهنوسدقيوموجنلاهذهنودبعياوناك

.راونألاقراشمةبتكمرادصإ؛خيشلاةحامسلةرضاحم/تايتفلاسونع(١)

١١ص؛حاكنلاىواتفباتك()

نامعةنطلسنويزفلتليفةقلح؛ركذلالهألاؤس(©)



يلىذادنجيشلادنعيل(ك)يقتلركفلازاعمنم:

؛اهعيمجتاداعلاهذهنمخيشلارذحدقو؛ىحضألاورطفلانيديعلانيب

ىلع.هللادمحبريستهتايحيهاهو؛نيديعلانيبامهسرعناكفاقيبطتوالوق
.ةثمطمةديعسهللاجهنم

ًابوثسرعلاسابلإسانلاطاسوأيفرشتنتتأدبيتلاتاداعلانمو

ىلعقيض؛فارطألاعساوضيبأبوثوهو(يليف)مسابسانلادنعفرعي

ةأرمللزوجيالفصييذلابوغلا":بوثلااذهنعهتحامسلوقي؛مسجلا

"'*ةملسملاةأرمللزوجيالعارذنمرثكأليذلاءاخرإو؛هسبل
نماهجوزىلعاهلامملعتلف؛ةيجوزلاتيبىلإةأرملالاقتنادعبو

لئاسولاىتشبهضرعوهنيدظفحكلذردصتيو؛ءاهيلعاهجوزلامو؛قوقحلا

كلذناكاذإءاشتامةنيزلانمةأرملاعنصت”:هتحامسلوقيءاهريغوةنيزلانم

اهركذلةجاحالو؛هقفلابتكيفةثوثبمنيجوزلاقوقحو'''؛"هريغلالجوزلل

.انه

2ثٌلةيرت

يهامنإو؛هدحوبألاالوءافدحومألاةيلوؤسمدالوألاةيبرتتسيل

رمعنمىلوألالحارملايفًاصوصخربكألارودلاوءامهنيبةكرتشمةيلوؤسم
ةيبرتوتويبلاحالصإةيلوؤسمو":هتحامسلوقي٠«مألاقتاعىلععقيلفطلا

نامعةنطلسنويزفلتليفةقلح؛ركذلالهألاؤس()

ندرألابنيينامعلاةبلطلايدانبهتحامسلةرضاحم()



٠ىليلخادمأخيشلادنع١)هقفوبلاركفلاٍلاعمنمَ

«ريبكرودةيلوؤسملاهذهٍِقةأرملارودو؛ءاسنلاولاجرلااهيفكرتشيدالوألا

"!"مألانضحيفأشنيءأشنياملوأدلولاف

نمرثكأبألاقتاعىلععقتهرمعلحارمضعبيفدلولاةيبرتنكلو
ديزيامعمجبمهنعلاغتشالامدعكلذببألاىلعومألاقتاعٍِقاهعوقو

":هتحامسلوقيءايندلاةايحلاماطحنمةيجوزلامهتايحيفمهتجاحنع

؛عنصتنأاهاسعاذامف؛ًاثيشاهنعمألافرعتالنكامأىلإجرخيدلولاٌنكلو

فافكلاىلعًادئازبسكلاناكنإو«مألاهعيطتستالاميفمهتيبرتهيلعبألاف

©"!"والوألامهوةورثلاهذهبمتهينأهيلعف

خولبلانسىتحدالوألاةيبرتةيجهنم

ةحلاصلاةيبرتلاهتيبرتولفطلاةئشنتيفهتحامستاهيجوتصيخلتنكمي

:ةيلاتلاتاظحالملايفغولبلانسىتحهتدالوذنم

هعماسمعرقينأيغبنيةدالولادعب":هتحامسلوقي:هعماسميفناذألا١

ب”ةدابعلضفأوقحلاىلعهريمضظقيتسيف٠«ناذألاتوصقحلاتوص

هينذأاتلكبعمسيل؛ىرسيلاهنذأىلعةالصلاماقتوىنميلاهنذأىلعنذؤيف

تيوكلاةلودبهتحامسعميرمشلاحارجيتيوكلايفحصلاءاقل()
77١٠/1دالوألاةيبرت(؟)

1/17دالوألاةيبرت(©)



ليلدادهاحيشلادنعيآ(127)اهيوبّلاركفلالاعمنم:

يناعمهسفنيفسرغنتىتح؛هللاالإهلإالوربكأهللاعمسي؛قحلاتوص

."""تاملكلاهذه

ءايبنألاءامسأكنوكينأنسحيو"لوقي؛دولوملامسارايتخانسح.7

ةيمستنيملسملاطاسوأيفعاشنيحكلذىلإخيشلاهبنيو."""نيحلاصلاو

وزغلاريثأتعقاوبكلذو؛نيلثمملاونيينغملانمنفلاموجنمهنومسينمبمهئانبأ
ةردانلاتايمستلابمهئانبأةيمستمويلاسانلاقشعتامك؛مهتويبيفيمالعإلا

ناكنإو؛انلبقنممسالااذهبدحأيمسله«نوثحبيمهدجنف؛ةبيرغلا

امبرو؛هنارقأنيبلجخولفطلاهنمىحتساامبروأ؛مؤشلاريثيمسالاكلذ

ًايقلخنيطحنملاءامسأنمًامساقفاوينيحهمسانملجخيفةماقتساىلعأشن

وحن؛تانبلاءامسأكلّزغتةلالدثعييًامساوأ؛ثيدحلاوأميدقلاخيرأتلايف

رايتخانسحبسانلايصويهللاهظفحناكاذل؛كلذهبشأامو الثم"دهان"

.مهئانبألءامسألا

كسنينأيهو:هتحامسلوقي؛هديعبوأعباسلامويلايفةكيسنلاميدقت7

مايأةعبسنيبامسأبالدعبنممث؛مايأةعبسهغولبدعبدولومللناسنإلا

؛ةنسلانمكلذ؛ةدحاوةاشبىئنأللونيتاشبركذللكسني؛ًامويرشعةسمخو

.""نيميركلانيطبسلايفكلذويبنلالعفدقو

91/جدالوألاقوقحرظناو«أ/17١7ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(١)

ج417دالوألاقوقح(؟)

أ/١١7دالوألاةيبرت()



اععان» ا(«ح)ينرىونزلاركفلا ىلإيطادهجئلادنع

:هتحامسلوقي؛هسفنيفةحيحصلاةديقعلاسرغوهللاةفرعمهميلعت

؛ًاقلاخًادوبعماهلإهلّنأبهافّرعينأبنادلاولارمؤيزييمتلاادبيويعيامدنعف"

مث.""ىعجرلاهيلإوأدبملاهنمو؛نوكلارّبدي؛ًادمصًادرفًادحأًادحاوًاقزار

نيذلاناوخإلاهنافرعيو«ميركلانآرقلاهباتكبهنافّرعيوودمحمهيبنبهنافرعي

مالسإلاناكرأهناملعيهكرادمومنتامدنعو؛نوملسملامهو؛مهبطبتري

تافصوةحيحصلاةديقعلاهيفناسرغيو.'"”ةتسلاناميإلاناكرأمث؛ةسمخلا

يذلاوههنأل؛هللاىلإءيشلكدربثيحب؛هللابةلصلاهناملعيو؛ىلاعتهلل

رشلاعفرييذلاوهو؛هدابعىلعريخلابنمييذلاوهو؛دوجولااذهفرص
ىلعهللاركشينأهيلعبجيهلأو؛هللادنعنماهنإةمعنلكبهناركذيو؛مهند

"!همعن

:هتحامسلوقي؛ةساردلاّنسيفكلذنوكيو؛ميركلانآرقلاهميلعت٠

يناعمنممهفيامهميهفتو؛هظفحوهتوالتو؛نآرقلاءيشلكلبقهميلعت
هنإف؛نآرقلامكدالوأاومّلع4وهللالوسرثيدحكلذىلعلديامك؛نآرقلا
نآرقلامّلعتنممكريخ”:لوقيو'''"وههللاملعنمملعتينأيغبنياملوأ

''”هكاردإهعسيو؛همهفهلمتحيوهبعوتسيامبهيناعممهفيو""هملعو

41/جددالوألاقوقحرظناو1/711٠ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(١)

1/711ءشنلاةيبرت/١١٠دالوألاةيبرت(؟)

يليلخلاخيشلاعميرمشلاحارجيتيوكلايفحصلاءاقل(©)

؟مقر+بيبحيبعيبرلامامإلا؛حيحصلاعماجلا()

يذمرتلاو407١مقردؤادوبأو«18١مقرنابحنباو؛47774مقريراخبلاهاور(©)
مهريغو+١١7هجامنباو؛11



دلساداخيشلاب١ذنعاف<00ِى1زلركفلاالاممنم

أي
عا
5١<«:ل:ا

,
8
!علا
15م"ل
ا85ٍ5

رب0إ

ابل
بارما
اكن

نأامهدهجايعسينأنيدلاولاىلع”:هتحامسلوقي:مالكلارجهبانتجا7

"!”ةكيذبلاتاملكلابهنامتشيالوهنابسيالف0"هحيبقيأِمالكلارجههابنجي

؛كيفريخالبلكتنأو6مهفتالرامحتنأوءرامحاي:هلالوقينأك

هنإف«ريبدتلانسحياليذلاديلبلاىنعمب؛فسخلااهيأوأءاذكهيبغكلامو

امعًالضفنيرخآلاىلعاهطاقسإبهرودبموقيمث6مئاتشلاهذهامهنمملعتي

نمزازئمشالانمعونبسيو؛طابحإلابرعشيف«هسفنِقءيسرثأنمهكرتت

ةملكللنإ.رايتلاهفرحجيولةلاضلاتاكفلاهفقلتتانهو٠جورخلارثكيفهترسأ

؛هيلعرركتملانيدلاولاءاعدكلذنمو؛هادمءابآلانمريثككرديالارثأل

مههابشأوماوعلاعمسنتنيينامعلادنعو«هتافرصتبامهعرذقيضينيح

1/111ءشنلاةيبرت؛أ/711ةحيحصلاةيبرتلاسسأ«٠9/جدالوألاقوقح(١)

41/جدالوألاقوقحفز

١711/7ءشنلاةيبرت()



ىلاىللخلاداغيشلادنعو(يليوبزلاركفلاإاعمنم.

هللا-ةعرقكعرقيهللا:لثم؛مهئانبأىلإتاوعدلانمريثكلانوهجوي

لإ...فاشتامكّلع-يهجوةلابقنمرفط--كفرصي

؛اهيلعىبرتيلةلضافلاقالخألاوةليبنلاميقلاوةديمحلاتاداعلاسرغ١

ثحبيو؛هلاصخنمةلصخو؛هاياجسنمةّيجسحبصتىتحءاهداتعيو

ةلماعملاو؛ةلضافلاقالخألاسرغ"ىلعةريثكنطاوميفءابآلاهتحامس

ةمايقلامويًاسلجمينممكيرقأويلإمكبحأنإ:ثيدحلايفف؛ةنسحلا

نوراثرثلاةمايقلاموياسلجمينممكدعبأويلإمكضغبأّنإوٌءاقالخأمكتساحأ

يفوأ''"كلذبةشئاعةديسلاتربخأامكنآرقلاوهقلخناكدقو«نوقهيفتمل

يفهعرزىلعهتحامسصرحاًمعتيوكلانميفحصهيلإههّجولاؤسل
؛ةلضافلاقالخألابمهحصنىلعصرحًأامئادانأ":هتحامسباجأ؛هئانبأ

بلطىلعاوصرحينأبمهحصنأو؛ريغصلااومحريو,ريبكلااورّفوينأو

ميقلاهذهمهأنمو".عاطتسملاردق؛هيفقابسلالجأنماوعسينأو«ملعلا

:لفطلايفاهسرغيغبنييتلا

#يبنلاعمسدقفبذكلابانتجاو؛ثيدحلايفقدصلاةداع-

؟هيطعتنأنيديرتاذام:ابللاقف؛لاعت:اهدلوللوقتةأرما

"نيبذاكلامكحيفتناكلهطعتملولنأباهربخأف؛هتربخأف

."'ماحرألاقوقحو؛امهبربلاونيدلاولاريقوت-

أ/717ةحيحصلاةيبرتلاسسأ(١)

يليلخلاخيشلاعميرمشلاحارجيتيوكلايفحصلاءاقل0(

ج/وا١دالوألاقوقح+7١٠/1دالوألاةيبرت(©)

١١71/7ءشنلاةيبرت(4)



ىلادعاٍجٍِلدنع1حينٍيوبزلاركفلااممنه

."'اهنأشنمامُظعينأنيدلاولاىلعو؛ةنامألا-

.نيفعضتسملالكبقفرلاو؛مهبقفرلاونيكاسملابةمحرل|-

.ناويحلابقفرلا-
ريغىلعاوناكولو؛ةغلابًاقوقحمبلأو؛ناريجلاىلإناسحإلا-

.مالسإلا

00مولظملاةرصنو+٠فوهلملاةثاغإ_

"”اهنطابواهرهاظهللايصاعمنمززقتلا-

ةمألاوءاهلكةيناسنإللريخلابحو+هللاليبسِقءاخسلا-

'*صوصخلاىلعةيمالسإلا
بسانلايديأباميفعمطلامدعوةعانقلا-

النمو؛ثيدحلايفءاجامك؛ناميإلانمةبعشهنإف؛ةّفعلاوءايحلا-

نمءايحلاو٠هيصعيالفهللانمءايحلاهبسرغيو.هلناميإالهلءايح

.بياعملانمءيشبيتأينأءايحلاوءاهكهتنينأسانلاتامرح

هذهسرغلئاسومهأىلإانهةراشإلاردجتو؛ريبكميقلامّلُسنإ

:اهنمثالثىلإهتحامسريشيثيح٠ميقلا

.هيلإاهبيبحتواهنعهثيدحت-

أ/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(١)

أ/١١٠7ءشنلاةيبرت(؟)

أ/١١7ءشنلاةيبرت(؟)

١1/71ءشنلاةيبرت()

.أ/7١1ةحلاصلاةيبرتلسسأ(9)



ىلإقىلخادعاعشلادنع((28)اييوززلاركفلااغاني

.نيدلاولايفةيلمعلاةودقلا-

ىدملةثيثحلاةعباتملايتأتكلذدعب"'اهيفةيملعلالئاسملاعضو-

دمحأخيشلانباناميلسلوقي؛قالخألاهذهبممهمازتلا

؛ةيهانتمةقدبانكولسبقاريوءاريثكانعباتيخيشلانإ:يليلخلا

؛بضغلاههجويفانيأرواندحأبلطاذإف؛انيعدتسيامًاريثكو
دومحيّمعىتحو؛شاقنللًايهتيو؛هّلكهيضامعجرتسيانعيمجف

لاحلالصيدقفنحناّمأ؛اهلكهتاباسحبسحييدلاوهيعدتسياَّن

ماقملارصتقيالو؛ًانايحأةديدشلاةنخاسلاتابرضلاضعبىلإانب

هنباةصقنمكلذىلعلدأالو؛"'.هيجوتلاوألوقلادرجمىلع

خيشلارّزعف؛دئازلاهحرمدعبهنوكسدنعلفطلاكلذريعيذلا

.ةبوتلاهنمبلطوهدلو

نماهتيمهألًارظندعباميف ثيدحلابةودقلابةيبرتلاةليسوصخاسو
ىلع”:هتحامسلوقي؛ىرخأةيحاننمًاريثكاهيلعهتحامسديكأتلو؛ةيحان
ةودقلامهاونوكينأمامتهالالكاومتهينأنيسردملاىلعو؛تاهمألاوءابآلا

"خماشلاجوألاىلإدالوألاءالؤبل

ىلعًامئاداصرحينأدالوألاةيبرتيفنيوبألاىلعبجياممو:لوقيو
سانلاناتعنيثيحب؛سانلاضارعألناضّرعتيالثيحب؛ناسللاةراهط

كلذكو؛مهءابآاودّلقيفكلذبدالوألارثأتيالىتح؛مهثواسمناركذيو

.أ/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(١)

.يليلخلادمحأنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقل()

1/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ7١٠/41دالوألاةيبرت(©)



يلللطادهأعئلادعاحزيقربناقلاعنعم

نأ؛كلذىلعةلثمألانمو''لوقلانمداسفوهاموسانلاراقتحاوأةميمنلا

سرجنرينأكلذنمو«ءيسلاكولسلاهنمملعتيهنإف؛هنبامامأبألانّخدي

ءابآلازرتحيلب؛دوجومريغيبأ:هللقو؛هيلعدرهنبالبألالوقيف؛فتابلا

؛هيلعبذكيءابأنألفطلاروصتيذإ؛مهلهنوققحيالءيشبمهدالوأاودعينأ

يتلافورظلانمهضرتعاامو؛هيأربلقتيفهرذعمجبليدبينأالإهعدخيوأ

.دعوللًافالخإوأةنايخهيلعاولّجسيالىتح؛هدعوذيفنتنيبوهنيبلوحت

ةجاحلاءاضقبادآو«تاراهطلانمهبالإمتتالاموةالصلاهميلعت-4

ناكرألانيبةقرفتلاهناملعيامك؛ةّيبصللضيحلانمو؛ةبانجلانملسغلاو

كلذنعىناوتيامدنعو؛ةعباسلانسيفكلذنوكيو؛ءوضولايفننسلاو

ةالصلايفرصقيامدنعف؛تاونسرشعغلبيىتح؛برضريغنمهنارجزب
ىلعمهويرضاوعبسلةالصلابمهورم"ثيدحلايفف؛هنابرضياهدعب

نإلفطلاو؛بوجوللرمألااذهو"عجاضملايفمهنيباوقرفو؛رشعلاهكرت

""ملحلادعباهيفةقشمدجوملحلالبقةالصلاىلعدوعتيمل

ىلإهدالوأدلاولاذخأيف«ةالصلاةماقإاهتمدقميفو:تادابعلاىلعةظفاحملا4

؛ةالصللدجسملاىلإبهاذهنأراغصمهومهربخينأهيلعو؛دجسملا

د.دجاسملابمهبولققلعتف

ٍِأ/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ()

قوقح1/11دالوألاةيبرت١1/71ءشنلاةيبرت؛أ/7١١7ةحلاصلاةيبرتلاسسأ()

.ج/51دالوألا

.ج/51دالوألاقوقح١٠/1دالوألاةيبرت()



قفطدلعشادنع(490)اييونزلاركفلالامعنع

لوقي؛نينسرشعدالوألاغلبيامدنعكلذو:عجاضملايفمهنيبقيرفتلا٠

ثيحب؛ثانإلاوروكذلانيبتاونسرشعلعجاضملايفقيرفتلا”:هتحامس

سنجلادارفأنيبقّرفيملعلالهأضعبلاقو؛ةدحاوةفرغيفنامانيال

قيرفتلااذه:رخآعضوميفلاقو'''لصافمهنيبنوكيثيحب؛دحاولا

ثانإلاو؛مهدحوروكذلا؛دحاولاسنجلاىلإةبسنلابنيمسقىلع

عمركذلاكرتالثيحب؛دحاولاعجضملايفمهنيبةقرفتلامث؛نهدحو

ققّرفيمهنإفثانإلاوروكذلاىلإةبسنلاباّمأ"''ىثنألاعمىثنألاالو«ركذلا

ةفرغيفًاعمىثنألاوركذلامانيالفءاهيفنومانييتلافرغلايفمهنيي

يفزئارغلاظاقيتساةلحرمةلحرملاهذهأل؛تاونسرشعغولبدعبةدحاو

امىلإىثنألاوركذلانملكعفديدقو؛ًادجةبعصةلحرميهو.دالوألا

.هتبقاعدمحتال

ةروطخنّيبيسانلاةايحنمًايعقاوًاليلدهللاهظفح خيشلاركذدقو

نعهيلإتعفرةيضقيفصخلتي؛عيفرلايمالسإلاقلخلااذهبةالابملامدع

نمتخألالمحتنأىلإرمألاىدأام؛ةدحاوةفرغيفاهيخأعممانتتخأ

ىركذرمتستمث؛ءاهدبكنمنيتذلفمألادقفتنأةعجافلايهمكفءاهيخأ

بلقو؛فرذتعومدبهتيبرتيناعتءاهتنبنباواهنبانبا؛اهديفحيفةاسأملا

نعلحريىتح؛ًالهكوًاباشيقبامىركذلارمتستو؛قرتحتدبكو«رطفتي

ءابآلاصرحينأاذهبلصتياممو؛اهتعاجفيفةاسأملايهمكفءايندلاةايحلا

١/1دالوألاةيبرت(١)

1/1117ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(7)



يليطادعاعشلادنعو((/3)]__يديزلاكلاعام

”:هتحامسلوقيدالوألازئارغريثينأهنأشنماملكنعماتلاداعتبالاىلع

«زئارغلاريثينأهنأشنماملكنعةلحرملاهذهيفدالوألابداعتبالاءابآلاىلع
0(تاوهشلاججؤيو

؛مومسنمهثفنتامل"مهيلعمالعإلالئاسوريثأتنمزارتحالابجيو

يذلانمزلااذهبًاصوصخ؛ضارعألاكتهىلإوعدتو؛قالخألابكتفت

ةعيلخلاعقاوملاتاذتنرتنإلاتاكبشىلإةفاضإ؛ةيئاضفلاتاونقلاهيفتددعت

نود؛تاطحملاهذهىلعنوتفاهتيةقهارملانسيفًاراغصتدهاشمكو؛ةنجاملا

برضىلإداسفلاراجتهيفىعسييذلاعمتجملانمالو؛مهرومأءايلوأنمةباقر

سوفنيفداسفلاروذبنورذبينيح؛ةيساقلامهلواعمبةمألاحورصتاساسأ

جئاتنلاالوءرمألاةروطخنوكرديالمهتيوفعيفمهوءراغصلاةئشانلا

عرجتيوءناوألاتافدقنوكينأدعبالإ؛ةئطاخلاتايكولسلاهذبلةديعبلا

.دعبنمولبقنمرمألاهللف؛مئاظعلائشانلا

مولعلاو؛ىفلزىلاعتهللاىلإمهبرقتيتلاةعفانلامولعلادالوألاميلعت١١

ةباحصلانمنيحلاصلاريسبءيشانلافرعيو''ايندلامهتايحيفمهعفنتيتلا

نمو؛«مهوذحوذحيومهريسبقلعتيل؛نيميقتسملانيملسملاةداقو«نيعباتلاو

الو؛هتابغروهتاكلمعممءالتييذلاصيصختلاىلإهّجويةيصصختلاةيحانلا

هصاصتخاو؛يملعلاهصصختناكامهمناسنإلانإف؛يهقفلابناجلالمهي

أ/؟17١ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(١)

ج/١4دالوألاقوقح(؟)

.ج/خدالوألاقوقح()



نعاي مربمادناحشادنعا(401]يلريونزلاركفلاعم

هقفلابالإةميقتسمةدابعلانوكتالو؛ةريصبىلعهللادبعينأهيلع؛يلمعلا

0ْ(.هللانيدعم

لوقيو"'هضقاونوهماكحأوهتمكحمهميلعتعم+مايصلاىلعمهديوعت7١

مايصلاىلعهادوعينأهيوبأىلعف؛مايصلاىلعًارداقنوكيامدنع":هتحامس

"",ةعساتلاوأ؛ةنماثلاوأ؛ةعباسلايف

رصنعلالحلاءاذغلاف«مهسبلمومهمعطمٍِقلالحلايرحتىلعمهليوعت١١

:هتحامسلوقي.هللاجهنمىلعريستيتلاةحلاصلاةيبرتلادلولاةيبرتيفمهم

يدتقينألجأل؛امهسفنأيفلالحلاءاذغلاىلعناوبألاصرحينأ-١

؛هنمءازهتسالاومارحلاهركدالوألايفاسرفينأو؛كلذيفامهبدلولا

ب"تامرحملانمءيشٍِقاوعمطيالىتح

ًامظلاوعوجلاىلعءاقبلانأهاملعيو"١بيطلالالحلاىلعهادوعينأ7

مارحلانأهلنانيبيو؛لالحلاماعطلاراتخيف“'؛مارحلالكأنمهلريخ

'*رانلاىلإهبيضفي

؛نسحلاكولسلاىلعلفطلاةماقتسايفمهمرودلالحلاءاذغللف.؟

ىلعهيوبأىريامدنعةصاخ٠.٠عمطلاكرتوةعادقلاىلعىبرتينيحكلذو

1/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(١)

ج/851دالوألاقوقحل/١١7ءشنلاةيبرت(؟)

1/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ()

1/717ةحلاصلاةيبرتلاسسأ(4)

1/711ءشنلاةيبرت(0)

ج/4دالوألاقوقح()



يلليخادعاعئلادنعو()لىرتارائلااطعم

لجرلابيبالتبكسمتفلسلايفةأرملاتناكدقل":هتحامسلوقيكلذ

؟)"مارحلاانمعطتالف؛كبسكميفهللاقتا:هللوقتو

اوبنجيينأءابآلاىلع":هتحامسلوقي؛ءوسلاءاقفردالوألابينجت-

كلذعباتينأبألاىلعو؛تابجاولامهأنميهو؛ءوسلاءاقفرمهدالوأ

تناكاذإفيكف؛هنيرقىلعنيرقلانمغلابلارثأللالإكلذامو""”هبقاريو
ثيبخلاقرطلانامدإنإفءًاحلاصدلولانكيامهمف؛ةّيساهعومجميفةقفرلا

اهنمًاريسيًائيشناكولو«رورشللهباوبأحتفيف؛هنهويسهنأكشالهبلقىلع

.قاطيالًاميحجحبصتف؛لحفتستامناعرس
نمريثكلانماهيمحي؛ةملسملاةرسأللعينمجايسوهو:ناذعتسالا-

عنميجايسبةملسملاةرسألامالسإلاطاحأدقو”:هتحامسلوقيءرورشلا

ةيرسألاةايحلاطبضيوهوناذكتسالاماظنكلذلاثم؛ءاهيلإثّولتيأبرست

قلطميفاونذأتسينأنيغلابلاىلع":رخآعضوميفلوقيو"'”ًامكحمًاطبض
يتلاتالاحلاضعبيفهيوبأللفطلاةيؤرإف...ماعلاناذئتسالا؛تاقوألا

رّرقيامكهسفنيفةيقلخوةيبصعوةيسفنلعفةدرببستدقامهنيبنوكت
؛مهريغتويبيفناذكتساريغنمةأجفسانلالوخدو...سفنلاءاملعكلذ

؛ءاسنلاتاروعىلعمهراصبأطلستتدقف«داسفلاىلإّرجيو؛ةبيرلاببسيامم
امإٌرجيف«سفنلايفهبناهتسيالًارثأكرتتدقاهنإف؛ةرباعتناكنإوةرظنلاو

/17دالوألاةيبرت()

.ج/١9دالوألاقوقح()

١/٠١٠ريسفتلارهاوج()



ىللملادجأخيشلادنع13"لكٍيرويؤلاركفلاٍلاعمنم٠

ضارمأوةيسفنمالآىلإوأ,قالخألاولئاضفلادويقنمقالطنالاىلإ
0يب

بجتيتلارومألانم”:هتحامسلوقي؛رومألايلاعمىلعمهديوعت-7

عقرتلامهنودوعيامك''.رومألايلاعمىلعدالوألاديوعت؛ةصاخءابآلاىلع

نملثملامهلنوبرضيو؛ميركلارحلايبألابقيليالاملكو؛فسافسلانع
ل١ِ

املكبنتجنةأرملاو؛(هرصبصغير+ةيبنجألاةأرملابولخياللجرلافمهسفنأ

ةمبلايلاعاهفنكيفدلولاًاشنيف؛هوحنوبيطلاويلحلابلجرلاةراثإهنأشنم

يفبوجتومسلايناعمو؛تاهافتلانعهسفنًبايئان؛تافاخسلانعًاعفرتم٠«

.هئامد

بجي":هتحامسلوقي"'ءابآلاىلعضورفلانمكلذو؛«مهنيبلدعلا.١

مّدقيالوءرخآىلعدلودلاولارثؤيالثيحبدالوألانيبةلادعلانيدلاولاىلع

ىلإلجرءاجدقف«ثاريملابسحمهنيبلدعيلب؛ءاطعلايفىثنأىلعًاركذ
##هللاق؛كلذىلعدهشتنأكديرأوءاذكيدلوتلحنينإ:لاقو8#يبنلا

:مهضعبلاقو"روجِقيندهشتال:لاقف؛ال:لاقف٠«هلثمتلحنكدلولكأ

ءاضغبلاودسحلايبريضعبىلعمهضعبليضفتو؛لّبَقلايفىتحلدعي

١/٠١٠قباسلا(١)

6٠٠/1دالوألاةيبرت()

.ج/١دالوألاقوقح(©)



ىليلخلادجأخيشلادنع[«6)ايوىوززلافلا!اععانعب

ربجيىتحنبالابمثتنبلابأدبيهنإف؛هئانبأءادهإبألادارأاذإو"''يقشتلاو

داهجلايفقفنيركذلانأل؛نييثنألاظحلثمركذللفءاطعلاامأ...اهرطاخ

رفويو؛قادصلاعفدو؛ةيرسألاةايحلاتاعبتلمحتيو«؛شورألاوتايدلاو

”.ةفايضلاونكسملا

نإ":هتحامسلوقي؛شيعلاةنوشخىلعمهديوعتو؛فرتلامهبينجت-8

ليجءناميإلاومالسإلاليجنوكينأبلمألاهيلعدّقعييذلاوهليجلااذه

ىلعةماقتسالاليج؛لضافلاقلخلاوحلاصلالمعلاليج؛نآرقلاودجسملا

نيذلاراصنألاونيرجاهملاو«نيدشارلاءافلخلاو#َقلوسرلاقيرطءريخلاقيرط

ًارمأ؛نيكمتلاوزعلانمةمألاهيلإوبصتامنوكيىتح؛ناسحإبمهوعبتا
 .ىلاعتهللاةئيشمبسيم

اذامف؛ةنوشخالةنويلو؛«فظشالفرتةشيعليجلااذهشاعنإف

ىلعونشخلاسبلملاىلعدّوعيلب.اهمالآعفديفلعافوهتمألامآيفعناصوه

ىلعرثأنمكلذلامل؛نيفرتملاءاقفرلانعهادلاوهدعبينأو؛نشخلاماعطلا

ىلإابلاغيضفيفرتلاو؛ّرشلابًانورقمالإفرتلاهللاركذيملف"'''"هتيسفن
؛ةّيندملادويقنمررحتلاىلعمهوّبرينأءابآلاىلعف؛لالحنالاوةعويملا

لكردصموهفرتلانإ":لوقيو؛"'"اهتهجاومودئادشلاىلعمهوبريو

.ج/51دالوألاقوقح7٠/1دالوألاةيبرت(١)

6٠٠/1دالوألاةيبرت(؟)

6٠/1دالوألاةيبرت(؟)

ج/١4دالوألاقوقح(4)

أ/٠١١٠1دالوألاةيبرت(0)



ييقطدتاعضاادع[ايح)يليوبزلاركفلااععاد»و

فلت؛فلتلابنورقمفرتلاف؛فارحنالكببسو؛ةلالضلكأشنمو؛ءالب

هركذيملكلذلو؛ةزعلافلتو«لئاضفلافلتو؛ميقلافلتو؛قالخألا

هوجويفنوفقينيذلامهنوفرتملاو...رشلابانورقمالإىلاعتوكرابتهللا

ةضراعمركذىلاعتوكرابتهللانإف؛روصعلانمرصعلكيفنيحلصملا

لاقدقف؛«فرتلانمكلذًاشنمنأراشأو؛نيحلصملاةبراحموحالصإلا

يِفِداَسفْلنَعَنْوَهنَباولومُكِلْبَقنمِنوُرَقْلاّنِماًاالْول":هناحبس
اوُناَكَوهيفاوفراماوَُلَظّنيِذْلامَيَتَومُهْنِماَنْيأْنممالًيالإٍضْرَألا
ةفصلاهذهىلعمهدالوأةيبرتنولمهيوأءابآلالهجيمكو000("نِمِرْجُم

امهلفطيكبيداكيالءاوسلاىلعمألاوأبألادجنف؛ةعيفرلاةمسلاو؛ةيقارلا

؛بغريوأىنمتيوأملحياممرثكأب؛هتبغرةيبلتىلإاعراسيىتحءيشيفةبغر

يفلصأتتو؛نيرخآلايديأيفامىلعيكبيىتح؛ديزملاىلإهسفنحمطتف
نأامهتنبوأامهنباىلعنادلاولاقفشأامبرو؛ةينانألاوعمطلاةفصهسفن

نمهيفمهامبنيلوغشماناكامبرو؛لزنملايفلامعألانماهرودقميفامبموقت
؛ابلاكشأواهعاونأىتشبباعلألاءارشنمنارثكيف؛ايندلاةايحلالغاوش

الويدجتالانايحأهباعلأنمًاريثكنإلب؛لومخولسكةشيعلفطلاشيعيف

ءرضتالوعفنتةنشخلاةيبرتلانإ؛امهتقياضمنعهئابلإوهتقولتقريغعفنت
عونخلاىلعاوُبرتام«خيرأتلايفلاطبألانأشناكاذكهو؛دسفتالوحلصتو

؛مئاكشلادمخيو؛مئازعلالتقيو؛باصعألاتفييذلافرتلاو؛ةناكتسالاو

أ/8١١«ةئطاخميهافمحيحصت(؟)



م

يلدخلاداغيشلادنعيل(مال0)ىوكالامنع

نيحاهنعيوراميفءامسأردهللو؛ميعنلاةقرافمنمعزجلاسوفنلاثرويو

ىلإهدرفمبدوعيل؛سلخلادعبءارحصلايفًاديحوهللادبعاهدلوكرتتتناك

."مودتالةلئازمعنلانإفاونشوشخا"ويبنلالقيملوأ؛تيبلا

بأيبرم:ايملأ-

؛امهفئاظوبنيدلاولالاغتشاببسب؛ةيبنجأةيّبرمتيبلايفنوكتدق
عمدالوألاةيبرتةمهمةمداخلاهذهىلإلكويو٠ًامعنتوافرتكلذنوكيدقو

نيذلاكئلوأىلإةبسنلابدودحملالخدلايوذدنعىرخألالامعألارئاس

ريبكَلْحَترمألاةقيقحيفكلذّنإ؛ةصاخةمداختيبلايفةمهملكلنولعجي
ةيبرتلاهذههكرتتاممهأو؛لئازضرعل؛ءامهدالوأةياعرنعنيوبألانم

:ةيبلسراثآةثالثدالوألاىلع

؛همأنانحةريبكةجردبًادقتفمًاشنيذإ:لفطلايفيسفنلارثألا-١

اماريثكلب"''؛ةّيبرملانانحكمألانانحسيل":هتحامسلوقي

ةبرغلاهتكرتاملامبرو؛بابسألاهفتألباقعلاهبلزنتفهيلعاوسقت

مهتسكاعمولافطألاىذأهعملمتحتداكتالقيضنماهسفنيف

؛هيدلاوءازجلفطلالانيفءاهلةرسألاةلماعمءوسوأءاهتدارإل

أشنيف؛لفطلاسفنيفغلابلااهرثأكرتتةئيسلاةلماعملاكلتنإ

ةظلغلانمهيلعًاشنامىلعسانلالماعي؛نانحللًارقتفم
.اهّجالعيصعتسيهسفنيفةلبجتحبصأدقو؛ةوسقلاو

16٠/1دالوألاةيبرت()



يلىللخادقعشادنع[ينىوبؤلاركفلا!اعمنعي

تاملسمريغتايبرملانمًاريثكنإ:هتحامسلوقي:ينيدلارثألا-"

نعًاديعباشنيف؛ةيمالسإلاريغميقلاوميهافملادالوألايفنسرغيو
ءاهراكفأواهتادقتعمبلفطلايّدغتنأنموتالو'''"هللاةعاط

يفةنومأمريغنوكتدقف؛ًاضيأاهنمرذحيةملسمنوكتامدنعو

"هنيديفًانومأمنوكيمالسإلاىلإبستنانملكسيلف؛اهنيد
سبالملاو«طالتخالاولّدبتلا؛نيدللةذبانملاةيقلخلاراثآلانمو"

دالوألاةمداخلاتجردتساامبرو٠«ماشتحالامدعو؛«ةحضافلا

.هللابذايعلاو؛ةليذرلاىلإغولبلانسنوفراشينيذلا

ةمداخلادّوعتدقةغللاثيحنم":هتحامسلوقي؛يوغللارثألا-٠

اذهو؛ةيمجعأنوكتامدنعةرّسكمةغلبثدحتينأىلعلفطلا

ىلإمهدالوأنوجرخياوناكبرعلانأىلإًافيضم"'بلاغلاوه
ّرشو؛يكبملاكحضملارمألاو'".ةغللاوةحاصفلاملعتلةيدابلا

نيوبألاىلعيوغللااهرثأةمداخلاهذهكرتتنأ؛كحضيامةيلبلا

نأنادلاولاىضريف؛لفطلانمىأرموعمسمىلعءامهسفنأ
ضوهنلاةلواحمنود؛نودلالحملااهلنالبقيوءامهتغلارّسكي

ةثالث"امهنمعمستنأبجعتالف؛ةحاصفلاىلإةمداخلاىوتسمب

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(؟)

يليلخلاخيشلابفلؤملاءاقل(©)

7١1/1دالوألاةيبرت(4)



يللخلادخيشلادنعالك)يعملركفلا]احمنم

امتنأ-لاعتهيفتنأنيدعبحورهيفانأوأ-دوجومهيفام-موي

115ةمألابلحراعيأف...مالكهيفتنأ.مولعمهيف

ا:”.ااجاوزلا

؛مهناصحإريكبتو؛مهجاوزليجعتمهئانبألءابآلاىلعبجتيتلاقوقحلانم

املكب؛مهنيدفصنلامكإىلعمهتناعإو؛مهسوفنفافعإىلإةعراسملاو

؛توبكنعلاطويخنمىهوأللعباوللعتيالنأمهيلعو؛ةعاطتسانمهوتوأ

يفمهدالوأبنوقليمثنمو«مهتديقعيفحدقيامبمهعامطأىلعاورتستيل
مهئابآىلعدالوألاقحنمناكاذل؛ضارمألاميحجوأ؛داسفلالاحوأ

وأ؛ةيبصعوةيسفنضارمأىلإكلذىّأالإو؛ملحلانوغلبيامدنعمهجيوزت
"”قالحألاميطحت

:نيتيلاتلانيتطقنلايفكلذيفثيدحلالامجإنكميو

ةباجتساركبملاجاوزلانإ":هتحامسلوقي:ركبملاجاوزلاةرورض-١

ىلإامهيسفنيفاليمادجودشرلانساغلباذإةأرملاولجرلاف؛ةرطفلل

يذلاصقنلالامكإلةليسووهو؛ةيسنجلاةزيرغلانعالضف٠«جاوزلا

لمكيلجرلاف؛يناسنإلاعونللليمكتو؛هسفنيفنيسنجلادحأهبرعشي

هيفف؛ةمحروةّدومجاوزلاو؛لجرلاناصقنلمكتةأرملاو؛ةأرملاناصقن

ج/81دالوألاقوقح(7



طمتدكا(16ن)يلويوبزلاركفلاانمانع

ةباجتساو؛مسجلاةحارو؛سفنللةحاروحورلابلاطملةباجتساكلذب

"'"ةزيرغلانممسجلابلاطمل

:اضيأهتحامسلوقيو

نإْمُكِئاَمِإَو”:ىلاعتلوقي«هيفريسيتلاوجاوزلاىلعّثحمالسإلانإ"

؛ةديقعةيضقةيضقلاف"'”ٌمِِلَعٌمِساَوُهّللاوِهِلْضَفنوُهَّللاْمِهِْشُيءاَرَقُفاوُنوُكَي

لٌكلَّخُتهللاىلإهاجتالاوهللاىوقتعمو؛قازرلاوههللانأدقتعيناسنإلاف

الوىصحتاليتلااياضقلانمريثكلاريثكلاىلعتعلطأدقلو.تالكشلملا

ىلإرمألاىدأ؛ًاركبمًاجاوزنجوزتيملف؛نهبررُغتايتفلبقنم؛ّدعت

تدقفاهنأل؛يكبتيهويبتلصتاةدحاوريغو؛ةشحافلايفنهعوقو

عئاظفلاىلعيعالطانعالضف؛كلذلجاوزلانملجختيهواهتيرذع

ةيضقلاف؛نيسنجلايففارحنالاوذوذشلاىلعو؛ةبيجعلارومألاوشحاوفلاو

"'"يعرشلاجاوزلابنوكتةفعلاوةريطخ

انايحأو«دالوأللءابآلاّبحةّدشنمانايحأنوكي:لبقتسملانيمأتىوعد7
اننإ":هتحامسلوقي؛بابشلالوقعلةيمالسإلاةديقعللذبانملاركفلاوزغنم

نآلاجوزتأالانأ:مهدحألوقيجاوزلانعنيفزاعلابابشلانمًاريثكعمسن

هيتأيىتميرديالوهوهتايحنمؤينأدحأعيطتسيله«يتايحنّمْؤأىتح
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يللدحاداعضلادنعا«مح)ييععألاتالتس

؟ضرملاهتحصىلعيضقيىتميرديالوهوهتايحنمؤينأدحأعيطتسيله

ةظحللايلتيتلاةظحللاىتميرديالوهوهتايحنمؤينأدحأعيطتسيله

؟اهيفهبيصياذامو؟اهيفنوكيفيكاهيفوهيتلا

امبرو"'”معردغيفامملعنعيننكلوهلبقسمألاومويلاملعملعأو

اهتوفينيحةأرملاىلعالابوتناكامبريتلاةساردلالامكإوهلبقتسملاناك

ءاوهباهجهوديربتبموقتفاهترارحعفترتاهنيح.نورفاسملااهلحّوليوءراطقلا

نمؤيبألكىلإ؛«ءابآلالكىلإةدشانمهذه":هتحامسلوقي.تاداهشلاكلت

مويىلاعتوهناحبسهللايدينيبلثمينأىشخيبألكىلإ؟ءرخآلامويلاوهللاب

ءوسببسبءاشحفلانمهبتءاجامبتءاجيتلاهتنبارازوألمحدقو؛ةمايقلا

نأو؛كلذيفىلاعتوهناحبسهللااوقتينأءابآلالكىلإةدشانمهذهءاهفّرصت

:رخآعضوميفلوقيو"”تاقدصلارسيأبمهتانبجيوزتىلإاوعراسي
مهتانبنولضعينيذلا؛مهسفنأاوعجارينأءابآلاىلعبجيهنأبرركأ"

يفلوقيىلاعتوكرابتهللاف؛ءيشيفمالسإلانمسيلكلذنإف«جاوزلانع

ٌنْحِعنَينأٌنْهوُلْضْمَتالفٌيُمَلَجَأٌنْشَلَبَفءاسَسامْتفلَطاًدإَو":تاقلطملا

هللاُنِؤُيمكنِمناكنمُبظَعْوُيكلذفوُرَْمْلاِبمُهَياوصاركاذٌيُمَجاَوزَأ
""نوُمَلْعَتالمتوملعبُهَللاَوُرَهََْومُكَلىكْرأمُكِلَذرخآلاويلا

الو؛رخآلامويلاوهللابنمؤيناكنمىلإهّجوتهللانمةظعومهذه

جاوزلاندريامدنعتاقلطملاريغتايتفلالب«تاقلطملايفةظعوملاهذهرصحنت

21094صيمالسإلاهقفلاةودن()

أ/181ءانبألاةيبرتيفءابآلارود()

777ةيآلا؛ةرقبلاةروس()



ىلادمأخيشلادنع11“ب0يوبزلاركفلاماعمنم

ريغو+هللايعادلنيبيجتسمريغءابآلاءالؤهنوكي؛كلذنمنهزؤابآنهعنميو

؛رخآلامويلاوهللابنمؤملاةميشنمسيلكلذّنأل«رخآلامويلاوهللابنينمؤم

اهيلإةعراسملابوجودكأْةظعوملاهذههدابعظعوامدنعىلاعتوكرابتهللاو

هريغيفوحالصلاكلذيفف”''”َنوُمْلْعَتالْمُتنَأَوْمَلْميُهَّللاَو":ىلاعتهلوقب

نإفةيصعمةيأنفراقنثلو":تايتفلالضعنمًارفنماضيألوقيو"'”"داسفلا

'”ةيصعملاىلإنهوعفدنيذلامهنأل؛نهعممهيلعدوعيكلذمثإ

تكلاجرت
نم":هتحامسلوقي؛كلذيفرذعلاناكيآٌّدريالءفكلابطاخلاءاجاذإف

عمطلاريثأتتحت؛ءفكلابطاخلادرمدعوهاهتاعارمبجييتلارومألا

:الثمكلذنمفءاعونتماسوبلسبليو؛ةفلتخملاكشأبعمطلااذهلكشتيو"'

انايحألب؛ةرسألاةحلصميفاهبتارلالغتسالةملعملاةاتفلاسبح

نمراعلاعمجيف؛هلذابموهيزاخميفاهلاومأقفنأامبرو؛هدحوبألاةحلصمل

بتكولامجلاوةوتفلانستزواجةاحفمكو؛دسافوزجاعهنأل٠نيتيحان

؛«دحاوتيبِقتامكارتمتايتفنممكو؛لوبذلاطوطخاههجوىلعرهدلا

ةرادإىلعردقتكلتالف٠«ةضرممكلتو4ةمّلعمهذهو؛ةسردمةريدمهذه

777ةيآلا«ةرقبلاةروس()

1/181؛ءانبألاةيبرتيفءايآلارود()

راونألاقراشمةبتكمتاليجست؛هتحامسلةرضاحم؛رصاعملاجاوزلالوحتافقو()

١٠1/1ءانبألاةيبرت(4)



يلدخلادقحبلادنعو(48)ث_ىوزألركفلاطعمنعي

اهسفنبيبطتتعاطتساىرخألاالو؛اهملعاهذقنأكلتالو«اهنوؤش

.!؟ىرتاينبلنمفءاهتلكشمجالعو

نيبطاخلامامأةيساقلاطورشلاعضووءروهملايفةالاغملاءابآلاعشجنمو

؛تيلولعلهاشاحتتو؛تيكوتيكهيف!؟تيبلاامكاردأاموتيبلا٠

ىلعهنيعيءفكللنمفءاذكاهتاوخألوءاذكاهناوخإلو؛اذكاهّمألو

.!؟تاقفنلا

:مهجاومأسايتاةيسنؤرلا١(ةوقحنم
رصعلايفروطتلاةلجعنارودو؛روصعلافالتخادحألكهكرديامم

ليجلااذهركفنيبنيابتلاىدمحوضوبظحلتنأداكيىتح«ةعرسبرضاحلا

ملاعلاةدايقىلعةعراصتملاىوقلازرفتثيح؛هدعبيذلاوهلبقيذلاليجلاو

لكلاطتنأداكتيتلاراكفألاوتايرظنلاوءارآلانٌمريثكلاةيرشبلاهيجوتو

؛رومألامهيلعطلتختف؛مهميقلزلزتو؛مهتباوثعزعزت؛سانلاةايحيفءيش

امىدمكردينأيعاولاملسملاىلعًامازلناكاذل؛ديقعتلاغلابرصعهنإ

يأررطيسينأنكميالثيحب؛ةماعلاةايحلايفجئاتننمتابلقتلاهذههتزرفأ

ارصعشاعيذلانبالايأرىلعهلاوحأوهفورظهلًافلتخمارصعشاعبأ

كلتضفرو؛هسيياقمبسحهنباةجوزبألارايتخاكلذنمو٠ًامامتافلتخم

ةاتفلاكلذكو؛هتايحةكيرشنوكتلاهاضتراو؛هسفنبدلولااهراتخايتلا

وأءابلاخنباوأاهمعنبانوكيدقاملجربجاوزلااهوبأاهيلعضرفي

هريغبجاوزلااهيلعرظحدقوءاهتدالوذنمهلتّرِحُحاهنأوأ.ًاراغشةضياقم
خيشلارّدحياذلو؛ىصحتالودعتداكتاليتلاسيياقملانمكلذريغوأ«



يلقيدعاحشلادنعا(مح)ينيوبزلاكفلا!اععاد»

مهجاوزأرايتخانممهدالوأعنمءابآللسيل":هلوقبكولسلااذهنمءابآلا

ىلإمهعفدياممهفيلكتوأ؛ملعلابلطوأ؛داهجلانعمهعنممجبلسيلامك

اليبأنإ:حلفأهدلولوقي؛هئانبأعمخيشلاكلذبلمعدقو."''"قوقعلا

"'"انيلعهيأرضرفيالو؛انجاوزأرايتخاةلأسميفلخدتي
يفقوقعلانمكلذسيلفةيضقلاهذهيفمهءابآدالوألافلاخاذإو

اوضرفينأتاهمألاوءابآلالبقنمهيدافتيغبنيامم":هتحامسلوقي؛ءيش

ءوسىلإيدؤياماريثكءيشلااذه؛ةنيعمًءاسناوجوزتينأمهدالوأىلع

النأيغبنيف؛هاركإبءرملااهجوزتييتلاةيحضلايهنوكتو؛ةأرملاكلتةلماعم

نأاهيلعضرفيالتنبلانأامك؛هسفنباهبعنتقانمالإدلولاىلعضرفي

اماريثك؛هّبحتالًاجوزاهيلعضّرفُيامدنعف؛اهسفنبهبتعنتقانمالإجوزتت

؛مهدالوأقوقحيفنيدلاولاءاطخأنمهذهو؛هبيهىقشتوجوزلااهبىقشي

يفريصقتلاىلإهبيدؤياهبحيالواهيفبغرياليتلابلجرلاجوزتأىلإارظنو
ال.كلذيفنيوبألاةفلاخمنإف«زئاجريغرمأقوقحلايفريصقتلاو؛ءاهقوقح
الامناسنإلافّلكيالو؛قلاخلاةيصعميفقولخملةعاطالذإ؛«ةيصعمدعت
0("عيطتسي

يليلخلادمحأنبحلفأخيشلابفلؤملاءاقل()

176114صحاكنلاىواتفرظناو+ج/91دالوألاقوقح(©)



ىليلخادجأخيشلادنع[8ف)ينويواؤزلاركفلااعمنم:

:امدع-وتأتنللقادصلا

نثاربنيبنمةاجنلااهلهللابتكيدقاهيبألضعيناعتيتلاةاتفلانإ

ىلعهتقفاومةحرفريشابتاهبلقسمالتداكتامو«هراكفأتامتعو؛«هعامطأ

؛تابلطلاددعتو«رهملاءالغ,اهقيرطيفتارثعلاراجحأبفذقيىتحاهجاوز

؛ةنحملاهذهزواجتيفهرزأنمتٍّدشو؛ههجويفاهبيطخدومصلتدمصنإف

ماهتلايفهعمطو«عيظفلاهعشجبمدطصتىتح؛رهملامظعمعجربهدعتنيح

يهو؛اهتليحامو؛هعباصأنيبنمليلقتاتفنمطقاستيامالإءاهرهم

اهتليحام؛اهعفانميعارو؛اهحلاصمسراحواهيماحوهو؟ةنيكسملاةفيعضلا

ىلإةعارضلاٌفكأعفرتنأالإ؟دقعلاولحلاو!؟يهنلاورمألابحاصوهو

اهترسأةايحلعجينأ؛هناحبسميركلاداوجلا؛ميحرلادودولاءرابجلارهاقلا

ةرظناهيلإرظنيالىتحاهجوزبلقىلعمومبلاةأطوفّفخينأو؛ًافافك

؛مظاعتتمومغو«مكارتتنويد؛هتايحيفمومبلاورقفلالخدأ,نمةرظن«مؤش

؛ريمضبينأتالو؛بنذبساسحإهدلخيفجلتخيالو؛حرميوحرسيبألاو
عفداهجوزّنأل؛شيعلافظشدباكتءرقفلاىوتسمتحتهتنباىرينأ

يفقباسلاملحلادّدبتامبرو«ريسيلاالإهجوزهنملنتملو؛ديلتلاوفراطلا

نيذلانيجوزلاىلإقادصلانمءيشلاضعبةدوعملح؛لهألاعماطمءامس

املالحأ«مهسفنأءابآلالأسيلهفءامهتايححاجنإليبسيفَنيّرَمَألاادباك

!؟مارحمأاولكأ

نممجبلسيلنأءايلوألاناذآكصت؛ةّيودمةخرصخيشلاقلطياذل

:لوقي.نهرهمنماوللقيلو؛مهتاّيلويفهللااوقتيلف؛ًائيشقادصلا



يليحلادهعشلادنع.[«رخح)ي__ريونزلاركفلااععانعااي

ذخأيال؛هلامبىلوألك؛هلتحمسنإالإًائيشهتنبارهمنمبألاذخأيال
ذخأيالفًارطضمنكيملاذإاّمأ؛رطضيوجاتحيامدنعالإهدلولامنمدلاولا

كرابتهللاف؛تنبلاهبىلوأقادصلاو؛دلولاهلحمسنإالإهدلولامنم

...ءاسنلاءايلوأاوتآلقيملو''”لُحنِهِتاَقْدَصءاّسّلاًاوُنآَو":لوقيىلاعتو
0ءيشهتنبارهمنمبأللامف

"يشنمٍباَّتِكلايفانطقام"؛ءيشيفهماكحأطرفتملمالسإلانإ

نَمَو*ُهَريًارْيَخردلاقلٌلَّمْحُينّمَق"”هبزجيبسكنمدبعلاهبسكيامو
ناسنإلاحيبينأ؛ًاقحبجعلاىلإوعدياممو""'هربارشردلاْقلَسَْي
هجاتحتاميف؛اهيلعقفنأواهرغصذنماهاّبرهنوكل؛هتنبارهمنمذخألاهسفنل

مهمهرصحنانيذلاكئلوألابجع؟ًءابههلككلذبهذيأ؛سبلمومعطمنم

ىدميأىلإ«ينافلاقّيضلامهطيحمراطإيفمهريكفتسبحناوءايندلاةايحلايف

طاطحخنامهبغلبىدميأىلإو!؟ةداملابةقلعتمسانلاتارظنتحبصأ

تناكنئلو":هتحامسلوقي.!؟بولقلاةواسقو؛ناميإلافعضو؛«ركفلا

اهلانييتلاةيّدلاءارونملجرلايرثينأراعلانمىرتاهتيلهاجيفبرعلا

أ/18ءانبألاةيبرتيفءابآلارود()

؟4ةيآلا؛ماعنألاةروس()

7١ميناتيآلا؛ةلزلزلاةروس()



يل.ىلخلادهأعيشلادنعو[«ميليلىوبذلاركفلا!اعهنع

ىلعلجرلاصرحينأمظعأومظعأراعلااذهٌنإف؛هبيرقلتاقنعوفعلابسب
*هئمةعضبيهوًاعبباهعيبيامنأك؛هتنباجيوزتءارونميرثينأ

بألاصودع

ىلعيصعتستةلضعمىلإرصاعملاعقاولايفلوحتتةلكشملاهذه

مالستسالاو؛«مالسإلاتاعيرشتلقلطملااضرلالّبقتضفرنانمدام؛لولحلا

ةهجونمةيضقلاهذهةشقانميفيعورشلبقدوأتنك٠هماكحأوهرمألماتلا

لصأتستلولحنمةيضقلاهذهتالضعمهبككفيامويليلخلاخيشلارظن

ريغتايتفلانمةيئاوشعةئفلةينايبةساردبمايقلادوأتنكءاهروذج

قيمعهتباجإيفطيسبلاؤسبءاهنودوأةسونعلاةباوبنغلبيتاللاتاجوزتملا
ىلإلصأل!؟نآلاىتحلاجرلانمدحأاهتبطخلمدقتلهوهو؛هتلالديف

مدقتتايتفلالكنأودييذإ«معنبةباجإلايهو؛ةنابتسالالبقةفورعمةجيتن

يتلايهنهؤايلوأوأتايتفلااهعنطصتيتلاقئاوعلانكلو؛بطاخنبل

.حوتفملاراظتنالاةعاقىلإنلصيل؛ةيجوزلاضايرىلإنبلاقتنانودتلاح

مث؛سناوعلاتايتفلانهىلوألاةجردلابةاسألاقمعبرعشييذلانإ

ًاساسحإو؛ًاقيمعايعوو؛ًاعساوًاكاردإو٠«ًاميلسًايرطفًابلقهللاهبهونم

؛هسفنلريخلابحيامكنيرخآللًابحو؛هللانيدىلعةديدشةريغوءافهرم

تافقو(1) قراشمةبتكمرادصإ+يليلخلاخيشلاةحامسلةرضاحم؛رصاعللجاوزلالوح
.راوتألا



يمنطدجأعيشلادنع(؟188)يلووزؤلاركفلا!اعمنم:

نيبةيئانثتاقالعيفهلعجأنأعوضوملااذهةشقانميفبسنألانمتيأردقو

.اهلحنوكيهنالطببيذلااهببسوةسونعلاحلطصم

روهملاديدحتيفءابآلاعشجأكشال:ءابآلاعشجوسونعلا-١

نم":هتحامسلوقي؛ةرهاظلاهذبلةزرفملابابسألاةمئاقرّدصتي

«روهملايفءابآلاسوفنيفعشجلاوةداملابحةسونعلابابسأ

ةَلْحَبٌنهِتاَقْدَصءاَسّنلااونو":ىلاعتهليوقل؛ةأرملابصاخرهملاو

ًاولعةأرملاردقلًاسايقمسيلرهملاو«نهءايلوأاونآولقيملو'”

"!*ًابطاخهيتأيامدنعءفكلاجوزينأهيلعلب؛ًاطاطحناو

ءالغيفلوألاببسلاصّخشيمدقتملاصنلانأحضاولانم

:كلذنمدجنءالغلااذهىلإعفادلانعثحبيامدنعو«روهملا

نم-ابلاغ-ربكألابيصنلاىلعبألايلوتسينيح:ءايلوألاعمط-١
دكنوءاقشيفهتنباشيعتامنيب؛ميعنوةّدليفشيعيل؛هتنبارهم

سانلانممظعألاداوسللةيداصتقالاةلاحلانإف؛رشكألاىلع

سيلءابآلانأىلإخيشلاهّبنياذلو.ةفيعضلاوةطسوتملانيبحاورتت
هتيبرترجأوءاهنمسفنبيطنعالإًاثيشمهتانبروهمنممل
ىلإهيفةجاحلادشأيفوهموييفهايإهيفويل؛هللادنعهلرخّذم

ىلعملاظلاضعيموي؛نونبالولامهيفعفنيالموي؛باوثلا

4ةيآلا«ءاسنلاةروس()

.راونألاقراشمةبتكمرادصإ+خيشلاةحامسلةرضاحم/تايتفلاسونع()



يللطادعاعلادنعو(4حح)ياىدبزلااللااعنع

نمتلمعامو؛ًارضحمريخنمتلمعامسفنلكدجتموي؛هيدي
.ًاديعبًادمأهنبيواهنيبنأولٌّدوتءوس

؛كلذفالخقحلاوءاهردقولعوةأرملاةناكملًاسايقمرهملالعج-"

؛كلذبءاسنلاىلوأهتاجوزويبنلاتانبتناكلًاسايقمناكولو

؛تاقدصلارسيأبالإهتانبجوزيملو؛هءاسنجوزتيملالهنأعم

؟4#هتانبو؟نينمؤملاتاهمأاهردقولعيفسفانتيتلاهذهنمف

وأةليبقلاخيشةنبايهف؛ةيعامتجالااهتناكمنايبلكلذنوكيدقو

ذوفنطسبيذلا؛نالفينغلايرثلاةنباوأ؛نيدودعملااهلاجردحأ

ةنباجاوزعمتجملالبقيلهف«نيزوعملاوءارقفلاىلعاهرهقوةداملا

ّنألءادجمهمعمتجملاءاضرف...الك!؟ريسيرهمبينالفلانالف

؛قزرلاطسابو؛قلخلاقلاخهللااّمأ؛هتعيبطبيعامتجاناسنإلا

لجرلاهيفرّكفيلب«لجؤمرمأهاضرف«ضرألاوتاومسلاراّبج

ميلحلاهللاناحبسف؛همهنوهعشجوهرورغءاضرإدعبعيشجلا

.ميركلا

طاسوأيفعمسنامًاريثكذإ«تايتفلاتاقدصيفنيرخآلاةاهابم-*

يتنباتسيلوأ«نالفتنبةنالفنملقأ؛يتنباجّوزأال«سانلا

كلذبمهتتبااومرنيحنالفينبفّرعأنأديرأوأ؛ةنالفنملقأب

لاوقأاهلكوءرهملااذهباهيمرأىتحةصيخرتسيليتنباوأءرهملا

اهيفشّشعلوقعىلعتجسن؛توبكنعلاطويخنمىهوأ



يلقطادعاعشلادنعو(180)ينايوبؤلاركفلااعنع

لثمءايلوألاطاسوأيفخسرتنيحو«رورغلااهيفخّرفو؛لهجلا

؟عمتجملانوكيلاحيأيفو؟ةجيتنلانوكتساذامفتاهرتلاهذه

؛ًاضهابنوكيسنمثلاو؛هسفنعمتجملاوهنمشلاعفدييذلانإ

؛ءاضغبلاوةيهاركلاراشتناو؛داسفلاعويشو؛تاكربلاقحمنم

.ةيبصعلاوةيسفنلاضارمألانعًالضف
نمفيفعبألانأضارتفاىلعكلذو؛ةاتفلالبقتسمنيمأت-4

لجرلانأيهانهةعوفرملاىوعدلانإف؛هتنباقادصذخأثيح

لاومألاهذهرمثتستنأاهيلعاذلو؛ةاتفلاقّلطيدقف؛نومأمريغ

اذإف؛ةورثلاىلعةظفاحملالاكشأنملكشيأيفاهبظفتحتوأ

نمؤيو؛اهسفنلتطاتحادقتناكةالابمنوداهبفذقواهناخ

رهملاءالغّنأاوكرديملانهءابآلاٌنكلو؛ًاهفرمًاريساهتايحريس
لبقتسميفهتجوزلجوزلاةيهاركدلوتيتلابابسألامهأدحأوه

ءاهنمروفنلاوءاهلةيهاركلابيلخادروعشهيدلدلوتياذلو؛ةايحلا
اهو؛هنويددادسنعزجعلابرعشيو؛اهنمهتزيرغعبشينأدعب

اهدجواهيلإهرصبدماملكو«هتثراكبةنيفلاوةنيفلانيبهركذتيه

نعيبرغا"اهللاقفهباوصدقفامبرلو؛"ببسلاانأ"راعشعفرت

؟اهتايحدعستلرهملاريسيتىلوألاسيّلرَأ.تنبفتنك..يهجو

ظافتحالابوألاملاباهلبقتسمنموتنأةاتفلااذهللضفألالهو

اهبويجوًاسناعكلذدعبشيعتنألضفألاله؟ةيجوزلاشرعب



ىلادمأخيشلادنع1الكأٍيريزلاركفلاطاعهنم1

شيعتواهلاهجوزبحباهايالخواهبويجألمتوأدوقنلابةثلتم
.؟ةرقتسمةثناه

نعبابشلازجعاذلو؛روهملاتلغ-يرظنةهجونم--عفاودلاهذهل

رظتنت؛ةسونعلاةحاسىلإتلخدو«بوغرملانسلاتزواجو؛تايتفلاةبطخ

وهنمبتيضرو٠تالزانتلالك؛تالزادتلاتدقامبراهنيحءذقنملاسرافلا

.اهلثملرظتنينمملقأ

:تةسونعلا

مامتإطورشوأ؛هتاقحلمنعًالصفنمةاتفلارهمنوكيامًاريثك

امبرو؛جاوزألاروهظراقفلًامْصَقةقحلملاطورشلانوكتامًابلاغو؛جاوزلا

؛ةفرتملاةايحلاتابلطتماهنإ؛مهفلظبمهفتحىلإنوعسيمهسفنأمهاوناك

يفطروتلانعهسفنهيزنتىلإملسملاوعديو؛«مالسإلااهذبنييتلاةايحلا

ةاهابملا؛ةسونعلابابسأنم”:هتحامسلوقي؛ابلاحوأبخطلتلاوءاهكابش

ثاثألاو«فرتملانكسملااهنم:طورشلاةرثكو؛جاوزلاتابلطتمو؛فرتلاو

"'"كلذنمريثكلاريثكلاو؛ةرخافلاةرايسلاو؛رخافلا

ةريسبنوحسمتينمثطورشلاهذهلثمردصتنأاريكهلفسؤيامو

ةداقنممهسفنأنوّدعيو؛ةماقتسالاسوبلذدوسبليبو+حلاصلافلسلا

ضعبعينصبجعفبجعتنإو؛هللانيدنعةحفانملاو«يعامتجالاحالصإلا

.قراشملاةبتكمرادصإ«خيشلاةحامسلةرضاحم/تايتفلاسونع(١)



مقطدهعلادنعا(484)ي_وذلركفلاامهنع

دقو؛مهتلكاشىلعمهنأنوعُدينمم؛نيحلاصلامهناوخإعمرفنلاءالؤه"

هبابشنمافرطىنفأنأدعب؛ةيفيظولاهتايحلهتسميفباشلاكلذنوكي

ىندأتدقفو«ليانلابلباحلااهيفطلتخاةايحيف؛هبسكردصمنعثحبي

؛تاوخأوةوخإهيدلو؛ةرقتسملاةايحلاتاموقمو؛يعامتجالالفاكتلايناعم

هوخأو«صلخملاهبحاصهيلعطرتشي؛هلخدنمًاريبكًاءزجمهيلعقفني

اذكهيفتيبهتنباوأهتخأل؛هتيلولنوكينأ؛رملاوولحلاهعملكأيذلا؛يفولا

بسحتالامك؛تيبيأبلبقناننأبسحتال؛هيلعنتمملاةجهلبهبطاخيو؛ءاذكو

نوكيًاتيبديرن؛تاهيهمثتاهيه؛كلهأعماهنيكستبجاوزلاىلعقفاوناننأ
؛هيفتّيرتيذلاتيبلاردقىلعمعنءانردقىلعوأءانتنبوأانتخأرادقمىلع

يناعمهيخأيفدشانياذل؛ًارذحناكوهنمأمنّميِتَأبطاخلاكلذنيكسم

؛تاريبكتعبرأءالقعلاهيلعربكدقيذلاريمضلاهيففطعتسيو؛ةوخألا

؛ىلاكثتلاكحضيييذلابجعلانمو!!؟دوادايكروبزأرقتنمىلع«نكلو

ةوعدلابمامتهالاو؛يمالسإلايعولارفنلاكثلوأيعّدينأ«ىنازحلابرطُيو

مالسإلايناعممهسوفنتبّرشتنممًارمعوًاديزنوتعنيو؛نيملسملانوؤشو

؛ميهافملامهتغمدأيفتبلقنادقًاقحاوسيلَرَأ؛يعولامادعناو؛قفألاقيضب

كناحبس؟لوصألامهدنعتلدبتو؛ءايشألاقئاقحمهلوقعيفتبرطضاو

.ديرتامعنصتو؛ءاشتاملعفت

؛ةرايسلاوثاثألاعاونأنم؛ةليوطةمئاقاهنإ؛هدحوتيبلاتيلو

اهنإ؛اهلصيالنموهتايحيفاهلصينم؛اهماحرأعيمجمعتيتلاايادبلاو

.توفتنأمكايإمثمكايإف«رمعلاةصرف



يلياادآأعيشلادنع(187)ينىوذلاركفلااحمنم

جوزلاةيحاننمًانايحأناكامبرو+ةاتفلالهأةيحاننماذهنوكيدق

؛ةنالفبطاخهنإ؛هماقمبقيليقارنكسمريفوتنمدبالهنأىرييذلا«هسفن
بحاصهنإ؟ةنالفايهيلعنيقفاوتالأ؛ينالفلاتيبلابحاصنالفهنإوأ

نعخيشلاةحامسلوقي؛ةرخآللنايسنو؛خذيوفرت؛هيفوهيفيذلاتيبلا

نأنيملسملاىلعف؛ّرشلابًانورقمالإفرتلاركذامىلاعتهللانإ":فرتلا

راثكتسالاف«دولخلاوءاقبلاراديهةرخآلارادلاو؛ةلئازرادايندلانإف؛اوعنقي

كلذناكولو؛نيرخآلاةاهابمىلعصرحلاوءايندلاةايحلاهذهماطحنم

يفسامغنالاىلإلاحلاةعيبطبيدويقالخألاولئاضفلاوميقلاباسحىلع

'"ةايحلاديقعتورظخلاوكلاهملا

؛سانللةودقلانولّكشينمطاسوأيفرشتناامًاديقعتةيضقلاديزياممو
نكسملاةماخفيفةقباسملاورخافتلايهو؛سانلانمءاطسبلاتارظنبسح

دنعةيلبقتسملاةرظنلاو؛نكسملايفةعسوتلاىوعدتناكنإو؛هشوقنوهتعسو

ينبيدقاممكلذءارواموءاسفيسفلاوشوقنلالهف؛ةلوبقمدالوألاددعديازت

له«ًاليلقالإمانينأةيليللامومبلاهلحمستالميقتسملجرلًاعضاوتمًاتي
سوفنىلعةفيثكلالظبيقليكلذنإ«ليلعتلااذهعممجسنًياضيأكلذ

مهجاوزأسوفنيفةريغلادّلويو؛مهقازرأمهيلعهللارّدَقنيذلانيرخآلا

اذهِقفارجنالاىلإروعشلااذهةأطوتحتمهنمريثكلابعفديامم؛مهدالوأو

ىلعاقاشىوتسملااذهبتيبلاءانبرمأحبصيف؛ىولبلاكلذبمعتو«رايتلا
مادقإلاو؛ماجحإلاومادقإلايراننيبعقيف؛دودحملالخدلايوذنمريثكلا

.قراشملاةبتكمرادصإ؛خيشلاةحامسلةرضاحم/تايتفلاسونع(١)



ىليلخلادجأخيشلادنع.8646]ليوبؤلاركفلالاعمنما

اذهنيمأتلجاوزلانعهفوزعينعيامم؛نينسىدملهتارخدمكلهتسيانه

ءالؤهتيلو؛بيرالبةسونعلاىلإضفمجاوزلانعبابشلافوزعو«تيبلا

وأمهتصاخىلعمهتويبفراخزيفاهنوقفنييتلاغلابملاهذهنمءيشباوقدصت

ميظعءيشبكلذباومهاسيف؛جاوزلايفنيبغارلامهيوذنممهحاورأءاقشأ

نيأنكلو؛ًائيشفورعملانماورقحيالو؛ةرهاظلاهذهىلعءاضقلايفهللادنع

.هاترسحاو«كلذنمنحن

نأ؛تويبلافراخزبقلعتياميفبابشلاضعبعئاقونمفرطتسياممو

فدبلاققحتبىفتكاو؛شوقنلاوفراخزلايفبغريملوهتيبريمعتىهنأ
اللحارهنإفشيعلاهبلاطامهم؛رتسلاوىوأملاوهو؛هئانبنميساسألا

هلنّيزو؛كلذهيلعضرعيشوقنلابيكرتبصتخملايدنبلاهءاجف؛ةلاحم
باشلاهركشف؛هدلبيفمهلفرخزنيذلاسانلاءامسأهلدّدعو؛ةقفصلا

امكةسفانمراعسأبهلضرعي؛هيلعددرتييدنبلاكلذذخأو؛ىنسحلابهدرو

ةيبرعلاةغللابةرضاحميدنبلاىلعيقلأنأتررطضاف:باشلالاق؛نولوقي

ىلعًاجّرعم؛كانهنوملسملاهيناعيامو؛دنبلايسامباهيفتأدب؛ةرّسكملا
هدباكيامو؛رقفلاببسبريصنتلاتامجهو؛ءادوسلاايقيرفأيفنيملسملايسآم

دالبلايفرشتنملارقفلانعكيهان؛«ةسرشلادوهيلاتامجهنمنوينيطسلفلا
هيلإدعيملف؛حيحصحيحص:ىرخألاوةنيفلانيبددرييدنمبلاو؛ةيبرعلا

.هكلسماوكلسكئلوأتيلفءاهدعب

عقاولادقنيفو«رخافلاثاثألابرارتغالامدعيفةفيرطلارداونلانمو

بابشلانمهبحاصةرايزلهتجوزعمبهذنيميقتسملابابشلادحأنأ



ليلادجحأخيشلادنعمزهكوبؤلاركفلاإاعمنم1

ءاهتبحاصاهتلبقتساو؛تيبلالخادىلإةحلاصلاةجوزلاتلخداًملف؛نينيدتملا

ةأرملاتيقبو«رخفألاهرئاتسورخافلاهثاثأب؛يئاسنلاسلجملاىلإاهتلخدأ

ةدراشتيقبو«تيبلااهبجعييتلاةايحلابيجاعأنماهلوحىرتاملةشهدنم
؟انأناكميأيف؟اذاممأميقتسملجرذهأ؟ةظقيمأانأملحينأ؛ابلوهذيف

اذهأ؛ههجويفتخرص؛ءاهجوزةرايسيفبكرتوةرايزلايهتنتتداكامو

!؟كلابام؛كعورنميئّده:اهجوزلاقف؟ًاقحميقتسمهانرزيذلاباشلا

؟ربقلادعباموربقلانعو«فشقتلاودهزلانعسانلانوثدحتمتنأ:تلاق

هللاهمركأنيحاهجوزلوابلًاثينهتلق؟ىرأامومالكلااذهنيبعمجأفيك

بابشلاضعبىلتباامكهللاهيلتبيملو؛ةحلاصلاةأرملاءايندلاةايحلاعاتميخي

لثمرئاتسديرنءاهتابلطبهتجوزتجرخهبحاصمهدحأرازاملكنيذلا
؛ةشوقنملامهنئازخكنئازخديرن:تلاق؛رخآرازاذإو؛ةيريرحلامهرئاتس

.ميكحلاهللاناحبسف...اذكواذكلثمو

تناكولو؛ةسونعلاةيضقديقعتيففرتلاهبمهاسياموهكلذنإ

عمتجملاوبابشلاحارتسالو؛اروسيمجاوزلارمأحبصألكلذريغىلعرومألا

.ةمألاو

سارعألامثالووةسونعلا

جاوزلاىلعمهمادقإرخؤتو؛بابشلالهاكقهرتيتلابابسألانمو

يففارسإلانممهسارعأيفسانلانمريثكلاهسراميامتايتفلاسونعيلاتلابو
نوكينأهعمتجممامألجخيثيح٠مهدعبنمبعتتومهكهنتيتلامئالولا



مقطادهعضلادنعل(ف2)]يهريوبزلاركفلاععنعي

؛اهسفنبٌدتعتيتلاتاتويبلاضعبنيبةاهابملاتلخدامبرو؛كئلوأنملقأ

؛ًارذعتماهفالخىحضأىتحءندملاوىرقلاضعبيفةداعلاهذهتسّركتدقو

دقف؛هتحامسكلذنمرّذحياذلو”عبسلاتاليحتسملادادعيفاهيلعجورخلاو

نأعم؛فافزلاتاقفن"اهبابسأمهأنم:الثاق؛ةسونعلابابسأدادعتيفركذ

كانهف''"”نيطايشلاناوخإنمنيرذبملالعجو؛فارسإلانعىهنىلاعتهللا

ةفدارتمتانحشو؛ةحبذملاىلإقاستراقبألانمناعطقو؛مانغألانمناعطق

ىدحإيفنكيملنإكلذ؛فافزلاةليليفىولحلانمىرخأو؛ةهكافلانم

رمألاو؛ةأرملاقادصةلفحلاعماهنمةلاصلاتاقفنلداعتيتلاةيقارلاقدانفلا

اهنكلو؛جاوزللراهشإلادصقللاف؛ةاشبولوملوأ«هلككلذفالخيعرشلا
الونمستاليتلاةفئازلاديلاقتلاو؛ناطلسنماهبهللالزنأاميتلاتاداعلا

ىلإعمتجملاريساورّيغل؛يّدحتلاةعاجشبابشلاكلمولو؛«عوجنمينغت

ربكينإو؛داسفلاوّرشلاىلإتاعزنلاوءاوهألاولوأهرِّيغامك؛حالصلاوريخلا

اوركتبانيذلانمنينماضتملاكئلوأدوهجربكيهنإفنيحلصملادوهجءرملا

.مهدوهجيفكرابينأهللالأسن؛دحاوموييف؛يعامجلاسرعلا

لبقتسملانيمأتوةسونعلا

ركبملاجاوزلانعثيدحلالاحيفعوضوملااذهيفثيدحلامّدقتدقل

وهةسونعلابابسأنمنأخيشلادكويو؛مهئابآىلعدالوأللًاقحهفصوب

نمدحأديبسيللبقتسملاو؛لبقتسملانيمأتةجحبجاوزلانعبابشلافوزع

.قراشملاةبتكمرادصإ«خيشلاةحامسلةرضاحم/تايتفلاسونع(١)



للادجخيشلادنعفلزهفوبؤلاركفلاإاعمنم

وألبقتسملانيمأتةرظنعويشةسونعلابابسأنم":هتحامسلوقيءرشبلا

دنعنمقازرألاو؛ةأرملاالولجرلاديبال؛هللاديبلبقتسملاو؛ةساردلالامكإ
.ةداملاسايقمبرومألانوسيقينيذللديلقتةرظنلاهذهوهللا

يفمهف؛بابشلانمريثكىدلءادلاعضومىلعهديخيشلاعضي
؛ردقوءاضقبرومألانأو؛هللاديبلبقتسملانأنونمؤيمهنأاودّكأنإوةقيقحلا

ريغ؛مهدلخيفرديملامبلب؛نوروصتيامريغبريداقملايرجتدقو
حضوأ-ودييامىلعو-ةأرملاقحيفوهو؛كلذفالخعقاولايفمهكولس

نمو؟هسفنىلعهيفدمتعيناكاذإقادصلابباشللنيأنمف؛لجرلايفهنم

؛هقزرردصمىلعنثمطيىتح«جاوزلاتابلطتمنمةمئاقلاكلتةيبلتبهلنيأ
امل,فافعلاوىوقتلابلطنملكنيميهللانأتايتفلاتعووءابآلاىعوولو

لصأيفةايحلانإف؛اهتالاحطسبأيفةايحلارومأريستنأةضاضغاودجو

اهرّسعةروسيم؛ناسنإلااهبعصةلهس؛ناسنإلااهّدقعةطيسباهدوجو

مهيلعّبرلابضغنوفاخيأءاهتطاسبىلعاهوكرتولمهيلعاذامو؛ناسنإلا
نولقنيو«رباقملاىلإابيبحمويلكنوعّدويمهاهو؛الك!؟ىلاعتوهناحبس

ةنوشخىلإكئارألاةموعنًاقرافم؛ةدحولاتيبىلإهيوذوهلهأنيبنمًازيزع
.ديهشوهوعمسلاىقلأوأبلقهلناكنملىركذلكلذيفنإ؛بارتلا

عمانرسولاننإ؛لوقلانكمي؛هداعبأضعبنايبوخيشلامالكليلحتلو

عفدو؛هلاحىلعهثاقبنيمأتىلعنوردقيأ؛مهلبقتسماونّمأنيذلاءالؤه

لّدبتو؛مايألابّلقتىلعدهشيديعبلاوبيرقلاخيرأتلانإ؟هنعثراوكلا

.قراشملاةبتكمرادصإ؛خيشلاةحامسلةرضاحم/تايتفلاسونع()



يلالادهعشلادنعا(8)ينىونؤلاركفلااععانعم

مكو«لتقلانماوملسنإاذه؛نوجسلايفاوسمأكولملانممكف؛تالاحلا

ءايرثألانممكو؛سانلانوففكتياوحبصأنيمّدخملاتاهاجلاباحصأنم

دنعلبقتسملانمألهف؛نينسحملالاونىلعنوشيعيمهريغىلعةلاعاوحضأ

ضرعلاونيدلالبقتسمنيمأتىلعءالقعلاصرحيالَّرأ؟هبقاحامبءالؤه

ىلوأىذألانمنيدلانيمأتسيلوأ؟فارحنالانعمهسفنأناصحإبفرشلاو

؛هنيدىلعظفاحيذلاَّنأةلاحمال؟ينافلاايندلاةايحلالبقتسمنيمأتنم

.هايندرمأهللاهافك«هبرىقتاو

نكلو؛نوعرضتيمهلعلءارضلاوءاسأبلابهدابعذخأيىلاعتهللاو

يفهللالعجدقو؛اهيلإبّرستينأىركذلاصيصبلىتأف؛«بولقلاتسق

ردقلاهعنصام؛رهدلاثداوحنمف«بابلألاىلوألةربعثداوحلاوصصقلا

تطأةرمتاذو؛هكلممايأًافرتمناكدقف؛ةيليبشإكلمداّبعنبدمتعملاب

ةيفاح«ءارقفلاتانبتأرف«رطامموييفاهرصقةفرشنمةكلملاهتأرما

يشمتنأتهتشاف؛ءاملانيقتسيبرقلانهيديأبو؛نيطلاىلعنيشمينهمادقأ

عاونأبربنعلاوروفاكلاوكسملانجعينمدمتعملارمأف؛نهلثمنيطلاىلع

؛بهذلاوريرحلابةبرُقاهلْتّيشوو؛ةنيجعلاكلتبرصقلاءانفًالميو؛بيطلا

هتلودتبهذاًملف؛روفاكلاوربنعلانيطىلعنأطيءاهتانبعمةيفاحتجرخو
؛ىنغلادعبرقفلاو«زعلادعبلذلاهلهأبّلحو؛تامغأيفًانجسحبصأو

هترايزلنئجامدنعف؛اهبنشعيتامهيردلباقم؛سانللنلزغيهتانبتحبصأف
:هتديصقلاقىأرامنبلاحنمىأرو؛نجسلايف
ًاروسأمتامغأيفديعلاكءاسف ًارورسمدايعألابتنكىضماميف



:ىليلخلادجأخيشلادنعيحزيليدنافلازاعمنع

ًاريمطقنكلميالسانللنلزغيةعئاجرامطألايفكتانبىرت
اريساكمتاريسحنهراصبأةعشاخميلستللكوحننزرب
اروفاكوًاكسمأطتملاهنأكةيفاحمادقألاونيطلايفنأطي

اروطمتسافنألاعمالإسيلوهرهاظبدجلاوكشيوالإّدخال

ًارومأموًايهنمرهدلاكّدرفًالحمهرمأتنإكرهدناكدق

نأدارأو؛اهفراخزوايندلاةايحلاجراهبهتّرغباشنعتعمسدقو

؛دوقنلانمريثكلاريثكلاهيفقفنأامخفاتيبهلىنبف؛جاوزلالبقهلبقتسمنمؤي

ثدحأبتيبلاكلذنازهجييهووهذخأو؛؛اهيلعدقعوةأرمابطخمث

نوكينأدارأثيثأتلااوهنأاذإىتح؛اروهشكلذيفاوضقو,هرخفأوثاثألا

مهرصقنوئنهملاسانلاىريل؛مخفلاديدجلامهلزنميفةعمجلاةليلسرعلا

برغملاةالصدعبف؛ةربعاهدعبامةربعسانلاحنمينأردقلاءاشو؛ديشلملا

يفهبابشوهلامقفنأيذلاباشلاكلذناك؛سرعلاةليليهوةعمجلاةليلنم

نكسو«روبقلاىلإوهًفزو؛توملاتاركسيساقينكسملااذهدادعإ

تكسوءرادلاتقلغأو؛اهلهأتيبيفهجوزتيقبو؛بارتلادّسوتو؛هسمر

:سودقلادبعنبحلاصلوقيامك؛نوحئانلاحاصو,نونغملا

قرقرتيحئاونعمدتيأروايقالتسورعلاوةزانجلااذإو

قطنيةزانجلالمحنمتيأرو اتُهبمسورعلالمحيذلاتكس

بنجيفنوكيامةصاخو؛ةيضقللرخآفرطىلإهتحامسريشيو
نمريثكو؛ةساردلالامكإةجحبنضفريف؛نوبطاخلانبلمدقتييتاللاتايتفلا

لجألةداهشلاف«لبقتسملانيمأتلب؛هلًابحوأملعللًاريدقتنكيملكلذ



يللاداغيشلادنعو[22يث___ىوبؤلاوكفلا!اعمنم1

؛لمعلاىلإةجاحبمهنمةبلاطلكسيلو«لبقتسمللنيمأتةفيظولاو؛ةفيظولا
نهضعبو؛ةجاحلاوزوعلاقراطمتحتنهيلاهأحزرييتاللاتاريقفلاادع

قحلانهضعبلنوكيدق؛نيبطاخلانمنيقارلابلجلنهضعيو؛ةرهشلابلطي

نيحاهتيلوؤسمكلتو؛مهرطفتنفعتومهرئامضتدسفنمبنطبتريامدنع

ءفكلاريغابلمدقتيمث؛ةساردلاةجحبضفرتفحلاصلاءفكلاابلمدقتي

كلتلعلو؛شقاربتنجاهسفنىلعنوكتف؛دمحتامريغىلعةجيتنلانوكتف

يفةنتفنكتاولعفتالإ"فيرشلاثيدحلانمىحوتستيتلاتالالدلاىدحإ

لب؛بابشلاٌنهنعبغرتاعماجلانمتاجيرخلانممكوريبكداسفوضرألا
جاوزلانعفوزعلاةرهاظتدغو؛نهبةقثلامدعمهطاسوأيفرشتنا

فوخامأ؛رظتنتوأىنمتتتناكامملقأبفتجوزتنإو؛«ةحضاوتايعماجلاب
قالخاللجرعماهسفنبةأرملافذقتامدنعمعن؛يناطيشسجاهفقالطلا

اذهعمو؛ًاركنمركنيالوًافورعمفرعيال؛ةّمذالوالإدحأيفىعريال؛هل

نمنيعبصأنيبحبصيىتح؛هبلقبسكاهتقابلبعيطتستةّيكذلاةأرملانإف
صاصتماو؛وفعلاو«ظيغلامظكو؛ةلماعملانسحب؛ءاشتفيكهّيلقتاهعباصأ

؛هجولمكأىلعهقوقحبمايقلاو؛هلنّيزتلاو؛هيلإببحتلاو؛بضغلا
ءارامىلإ؛ةرسألاحلاصمقيقحتيفهتناعإو؛هيلعةقفشلاو؛«هلةدوملاراهظإو

ءاسنلانمتاهبانلاهلعفتاممكلذ

ناسحإناسنإلادبعتساامبرفمهبولقدبعتستسانلاىلإنسحأ

لمكتوجوزتتف؛مهسبنيروفصعديصتنأنكمي-ىرأاميف-ةاتفلانأعم
يسفنلانانئمطالااهلققحتيوءاهنيدنصحتوءاهترطفءادنيبلتف؛اهتسارد



يلدخادعاعدلادعو(«)يلىوذلاركنلانع

لثمنم؛ةيعرشلاقرطلابلمحلاىدافتتو؛ملعلابلطيفمهمرمأوهيذلا

؛لمحلاعقوتوةضيوبلاجاتنإتقوباسحنمثيدحلابطلاهحرطيام

؛هتحامسهيلإهّجوياماذهو؛.باصخإلااهيفمتياليتلاتاقوألاةفرعمو

؟لعفتاذامف؛اهتساردلمكتنأديرتوبطاخاهلمّدقتةاتفهتلأسدقف

.""؟نيينسحلانيعمجتالَمِلو:هلوقباهباجأف

اهعنميأتجوزتنإو؟المأجوزتتأاهتساردلمكتنأدعبةاتفلايردتامو

عقاولانإريغ؟نيتمهملانيبعمجلاعيطتستيهو؟اهلحيبيمألمعلانماهجوز

نخرصييتاللا؛تاجوزتملاريغتاجيرخلانماهبناهتسيالةريبكةئفىلإريشي
.ًاجوزانوطعأو؛ةداهشلااوذخ

هتديقعهلوهؤدابمهلملسملاف؛مهتارظنيفنييداملاديلقتمدعىلإخيشلاهّبني

سيقنالنأانيلعف؛ةايحلاونوكللةقيقدوةلماشةرظن؛نيرخآلانعهزّيمتيتلا

عمذخأيلنكلو؛هعمهللاناكهللاعمناكنمهّنأملعنلو؛ةداملاسايقمبرومألا

امكانقزرللكوتلاقحهيلعانلكوتانأولو؛هللاىلعلكوتيلو«بابسألابكلذ

يفو«فيرشلاثيدحلاكلذبربخأامك؛ًاناطبحورتوًاصامخودغتريطلاقزري

"فافعلاديريحكانلاومهنمركذ؛مهنوعهللاىلعقحةثالث"رخآلاثيدحلا

."!*َمِيلَعميساُهَللاَوِهِلْضَفنوللمِهنْشُيءارَقُفاوُنوُكَنإ"هناحبسلوقيو

.انيديأتبسكامبفةبيصمانتباصأاذإو

..ةعماجلاتابلاطةلئسأىلعةباجإلايفيعمسطيرش(١)

77ةيآلا«رونلاةروس(؟)



يليدخلدهأحيشلادنع(0]ييريوبؤلاركفلالاعمنما

ةيمالعإلاتالمححاوةسونعلا

هيجوتلايفمالعإلارودنعهللادمحب.ثيدحلاىضمدقل

لوقي؛ةسونعلاةرهاظيفهرودنعانهثيدحلارصقأو«يكولسلا

راكفألابنيرثأتملانمةيمالعإلاتالمحلا"ةسونعلابابسأنم":هتحامس

"مهكولسنمريثكيفنييبرغلاديلقتو؛يمالسإلاعمتجملاىلعةليخدلا

ةيئاضفلاتاونقلا ءابيرقتتيبلكمالعإلالئاسوتزغدقلف"'
اماهنموحيرصوهامتالمحلاهذهنمو ةمئاقلاناردصتتتنرتنالاو

رهاظملاكلتضعبىلإةراشإلانكميو؛«همسديفهّمسلمحينطبموه
.تالمحلاهذهاهيفتلجتيتلا

قيقحتل؛هنمسانلاريفنتوركبملاجاوزلاةلأسمةشقانملتاودنلادقع١

مدخينمةيعاذإلاةطحملاوأةيئاضفلاةانقلايعدتستفدبلااذه

ليبسىلعكلذنمو؛ةيداملافيلاكتلانمكلذاهفلكامهماهضرغ

ربعثيدحلانمةيعامتجالاتائحابلاىدحإهبتماقامليشمتلا

عوضوملاميخضتبتماقو٠«قالطلاةرهاظنعمالعإلالئاسوىدحإ

دقو؛ركبملاجاوزلاوههبابسأنمنأةثحابلاتركذو؛ليلقردانوهو

.اهسفنةيمالعإلاةليسولاربعاهيلعدرلابهتحامسماق
مهبنيرثأتملاوأنييبرغلادنعءاوسةايحلاطمنلقنتيتلاتالسلسملا١

؛اهلبقتسمنيمأتىلعةصيرحةاتفلاودبتثيح؛مهتايحطمنيف

.قراشملاةبتكمرادصإ؛خيشلاةحامسلةرضاحم/تايتفلاسونع0:



ليلادأخيشلادنعمهكوبلاركفلالاعمنم٠

ميدقتو؛هعمةعونتملابراجتلاضوخو؛اهتايحكيرشنعثحبلاو

.عيرذلااهلشفمغرةايحلاحاجنهيفرهظييرصعبولسأبكلذ
ىلإاعمباشلاوةاتفلابلبلجتيتلاةعونتملاةيمالعإلاتاياعدلا

ىنعتيتلا؛تاياعدلاكلتلةباجتسالانارثؤيف؛ةايحلافرخز

امأّإو؛نيحىلإجاوزلاةلأسمريخأتيلاتلابو؛ةايحلاتايلامكب

هذهقيرطنعةيمالسإلاتاعمتجملاميقلةفينعتارهنمثدحي

ةيبلتو«جاوزلانعاعيمجبابشلالاغتشاىلإامتحدؤم؛لئاسولا
.مرحمابةزيرغلاءادن

ددعتلا22..ةسوعلا

«مهراطقاهزواجيىتحنيبطاخللةاتفلالهاجتنمانايحأةسونعلاأشنتدق

ةداعلاجرلانمرثكأءاسنلانأَهَْب«ىرخأانايحأقّلطتوأ؛انايحألمرتتدقو

تالاحيفو؛ملسلاةلاحيفكلذ؛ةيملعلاتايئاصحإلاكلذىلعلدتامك

نوكييلاتلابو؛الثاهاددعسناوعلاحبصت اهنمةمالسلاهللالأسن بورحلا

وأ؛ةريرملاةلاحلاكلتىلعىقبتنأةاتفلللضفألالهفءامزالارمأانهددعتلا

لامآلاوروعشلايفاهعمدحوتتو؛ةديقعلايفًاتخأابلةكيرشعمطبترت
؛يصاعملانمنيملاسةرخآلاىلإايندلاةايحلارسجعيمجلاربعيىتح؛مالآلاو

ةسونعلاةلكشملولحنمضنمددعتلانأهتحامسىرياذلو.باوثلابنيمئاغ

:لوقي٠

الاهترطفةعيبطبةأرملاو«لدعلايرحتطرشب؛تاجوزلاددعتهللاحابأدقل-١

نكلو؛هيلعمالتالبلطموهو؛اهتايحكيرشيفاهكراشيادحأديرت



للادحأعيشلادنع.[4.6)]ي___يوبزلاركفلازاعمنم٠

ىلعنأشنينأاهسنجتانبلىلوألاله؛اهسنجتانبيفرّكفتنأاهيلع

ىتحةرطفلانبلاغينأونهسفنأنتبكينأىلوألاله؟ءاشحفلاوةليذرلا

يذلا؛راجفنالاىلإامإو؛ةيبصعوةيسفنضارمأىلإامإرمألايدؤي

يفنوبغارلابابشلاو'''"؟قالخألاهعممطحتتو«ميقلاهعمىشالتت

نممهتاّينلقصو؛مهرئامضةيقنتمهيلعةسونعلاةلكشملحلددعتلا

ىلعاهتأطوفيفختلةسونعلاقدنخىلإهاجتالامث؛ًالوأبئاوشلا

«فدبلاققحتيكلذب؛ءاسنلانمسناوعلاةبطخمهيلعيلاتلابو؛عمتجملا

يؤوريو؛ةاسأملاةدحنمقمعياممكلذفءاسنلانمراغصلاىلإهاجتالاامأ

دجيةداعلايفركبلاباشلاذإ؛اهمئاعديسريو؛اهلكيهٌدشيوءاهروذج

؛هنمرغصأوأهنسنميتاللاراغصلاراكبألاتايتفلانمةريثكًاضورع

نهامكسناوعلاىقبتو؛«تايتفلانمةئفلاكلتىلعسفانتلالصحيف

ةباوبنمتالخادلاو؛ليلقتاجوزلاددعتيفنيبغارلاددعنأىلع

عويشدنعٌلحلانكميمعن؟مكيلعهللابنذإلحلانيأف؛تاريثكةسونعلا

ةلادعلاىلعنيرداقلابابشلانمريثكلاعنتقيو؛ًاريبكًاعويشددعتلاأدبم

«لاجرلانمرثكأةرثاكةرثكنهنمدجوتءاسنلانإ":هتحامسلوقي«كلذب

؛هيفتابغارلاجاوزللتاحلاصلاءاسنلاتناكاذإ؛ةلكشملاهذهلحتاذامبو

ةحلاصلاةأرملاكرتتله؟هيفنيبغارلاجاوزللنيحلاصلالاجرلانمرثكأ

-؟ىرخأةجوزبنرتقموهوالإجوزاهلدجويملنإ.هيفةبغارلاجاوزلل

ةعوبملاوخسفتلااهسفنلحابيوأ؟اهتزيرغتبكتىتحاهنأشوكرتتله

.قراشملاةبتكمرادصإ؛خيشلاةحامسلةرضاحم/تايتفلاسونع(١)



يللادمخيشلادنع[«قفزيَىوزلاركفلااتمنعي

اذهناكولو؛جوزبجوزتتاهنأوأءاشتنمنداختنأاهلو؟لالحنالاو

ةأرملاوةأرملاهذهنيبلدعلاعيطتسيهنأالإ؟ىرخأةجوزاذجوزلا

اهنملوطألجرلاعمباصخإلاةرتفنأهيفبيرالاممهنأىلع«ىرخألا
ةفيظولاءادأبمايقلاىلعرداقلالجرلاةأرماتناكاذإو...ةأرملايف

هلرسيتيىتحاهقالطبرمؤيلهف؛ةفيظولاهذهبمايقلانعةزجاعةيرطفلا

كلتبناجبىرخأةجوزجوزتينأهلحاييهنأوأ؛هيدلىرخأةجوزمض
ىرخأبجاوزلانإ؟ءاسنلانمءاشنمنداخينأهلحابيوأ؟ىلوألاةجوزلا

يزيلجنإويناملأنافوسليفاعددقو؛يناسنإلاعونلادارفأنيبنزاوتلاظفحي

؟'!*ممتجملابارخوداسفللًاعطقو؛عمتجملاىلعًاظافحتاجوزلاددعتىلإ

بىدسلا

ناكدقف؛ةرسألادعبمالسإلايفةيناثلاةيوبرتلاةسسؤملادجسملادعي

لازيامو؛شويجلاقالطناوتايارلادقعوميلعتلاوةدابعللًاناكمدجسملا

؛نيدئاكلادئاكمتناكامهم-هللدمحلاو ةيبرتلاوميلعتلاروديدؤيدجسملا

امب؛ىرخألاتائيبلاوتاسسوملارئاسنعةزيمتمةيبرت ًاقح دجسملاةيبرتو

اذل؛ةمعنوهللانمًالضف؛يسفنءاقنو؛يحورءافصنمهيداترمىلعيفضي

؛هتاحفنفئاطللضرعتيو؛هتاكربنيعمنمفرتفينأىلععيمجلاصرحي
هللاتوببيفهدبكذالفأيبرينأبضرحينأدحألكبريدجف":هتحامسلوقي

ةينايرلافراعملايقلتلجأنمو؛هللاباتكةساردلجأنم؛ىلاعتوهناحبس

يعاذإثيدحةيعامتجالاةثحابلاىلعدرلا-أ/7٠٠دالوألاةيبرت(١)



يللادهعيشلادنع.[(#ء]ي_يوزلاطفلاذاعنعي

لالخنم؛فينحلانيدلااذهتايضتقمقفوفّيكتلالجأنموءاهتابنجنيب

لثمتهللادابعفوفصراهنليلنودهاشيثيح؛تاعامجلاتاولصيفماظتنالا

اهرودةسردمللو؛هرودتيبللف"ًاضيألوقيو'”ةعشاخةعضاخهيدينيب
"””هروددجسمللو

:اهمهأو؛ةددعتمرهاظميفىلاعتهللاتويبيفةيوبرتلاةمهملاىلجتتو

صارتت؛«فاكتعالاوةالصلاناكمدجسملاف:ةيحورلاةيبرتلا-١

اوفصتف؛ةيخاتمةفلاتمةعامجلاةالصيفىلاعتهللادابعفوفص

َدِحاَسَمْرْمْعَياَمّنِإ":هناحبسلوقيءاهنامإوكزيو؛اهرادكأنم
ْمَلَوةاكزلاىتآوةالصلاٌماَقَأَوٍرِخآلامْوُيْلاَوِهَّللابَنَمآْنَّموَلا

”"“ندماًنارلوكينأكيلوسَهللْاحَ
ةمهمةيميلعتةسسؤموهاذهانتقويفدجسملاف:ةيلقعلاةيبرتلا-"

نوملسملاهيفسرادتيو؛ةنسحلاظعاوملاو؛ملعلاتاقلحهيفدقعت

؛مهنيدرومأبناجبةيملعًاسوردةبلطلاهيفىقلتيو؛هللاباتك

ميلعتلانعجتانلاللخلاٌدستف؛ةغللاوهقفلاوةديقعلانم

هللاباتكهيفدقعتيتلازكارملالالخنم نوظفحيامك«يمسرلا

ركفلاوقلخلايفةعونتمًاسوردنوقلتيو«هريسفتنوملعتيو؛ىلاعت
.امهريغو

ه1115/رفص/١حلاوملابةوعدلادجسمةرضاحم٠دجاسملاةناكم()

68/01/؛عمتجملاتافآنمريذحتلا()

اهةيآلا؛ةيوتلاةروس0



ىللحادحأتلاددعطب“١الٍيونولاركفلاماعمنم

لاوحأةفرعمونيملسملاءاقتلاىوسنكيملولو:ةيكولسلاةيبرتلا<

كلذبنسحتفلةبحملاوةفلألاودولارصاوأدّطويامبمهضعب

لايجألاهاقلتتامكلذىلإفضأ؛مهتايكولسومستو؛مهقالخأ

رابكلاةلماعمنوريف٠مهتايحبراجتنمرابكلانعةكشانلا

؛ريخللًابحمًاثمدًايعامتجادرفلاأشنيو؛مهبنوهبشتيفمهنارقأل

نيملعملايديأىلعةيكولسلاةيبرتلاهيفىقلتتةئشانلانأادع

.نيدشرملاو

احدلأ

عقتةيمالسإلاةايحلاتامّوقمىلعءشنلاةيبرتيفةيلوؤسملانإ:هتحامسلوقي

دقو'”اهرودةسردمللوهرودتيبللفممعمتجملاونيسردملاوءابآلاقتاعىلع

فانصأترهظو؛مهترثكلنيملعتملابدجاسملاتقاضنأدعبسرادملاتأشن

الو؛ًانايحأةتباثلاهلئاسوو؛ةيميلعتلاتاّينقتلاىلإجاتحتيتلاتاصصختلا

ةيدسجلاةيحانلانملايجألاةيبرتيفةسردملاهيدؤتيذلامهملارودلادحألهجي

يفيسردملاجاهنملاعضويفةغلابةيمهألاتناكاذلو...ةيركفلاوةيسفنلاو

جاهنملابابيف.هللاةئيشمب؛ثيدحلابكلذصخأسو..ةددعتملاهرصانع

.ةيلقعلاةيبرتلايفيساردلا

هسمنٍِقدلويهّنسِقمهنموهنارقأببلاطلاطالتخانأمولعملانمو

مهتاقالعدطويامك«ملعلابلطيفةفيرشلاةسفانملاٌّبحو؛يسفنلاحارشنالا

68/81/؛عمتجملاتافآنمريذحتلا(١)



يللخادهعيشلادنع(«ء1)يليونؤلاكفلاطعنعم

موقتامك«نيملعملانممهيبرمفارشإتحت؛مهقالخأنّسحيو؛مهنيباميف
؛ةيمسجلاوةيكولسلاوةيلقعلاوةيملعلاةيحانلانملفطلللماكتمءانببةسردملا

ةأشنلاقيرطيفريسيئشانلاٌنإف؛هقيبطتنوبرملانسحأنإلماكتمدادعإوهو

ةيفيكيبرملارظنيثيح«يكولسلاميوقتللًاطسوةسردملالّكشتو؛ةميلسلا

لماعتيفيكو؛ةسردملايفنيلماعلارئاسوهيملعمو؛هنارقأعمبلاطلالماعت
قالخألاملعسيردتةيناكمإىلإةفاضإ...هلةرّخسملاةسردملاقفارمعم

!؟العفاهرودةسردملايدؤتلهف.يلمعلاقيبطتلابناجب؛ايرظن

ةماعلاقفارملا

تاداعلاو؛ةماعلاسلاجملاو؛تاناجرهملاوقئادحلاوبعالملاوةيدنألاكانه

ةئيبلاموهفميفلخديكلذلك؛ةيفارغجلاةثيبلاةعيبطو«عمتجملايفديلاقتلاو

رصنعلك؛هتئشنتوهتيبرتىلعةرثؤماهعيمجو؛ناسنإلااهيفىبرتييتلا
.هبةئشانلالاصتاردقيبو؛هبسحب

وأةبيرقنوكتدقيتلاديلاقتلاوتاداعلانماهيفامب؛ةماعلاةئيبلانإ

دقةيرشبلاسفنلايفةحضاوًاراثآكرتتاهنأكشالف؛نيدلاماكحأنعةديعب
ئدابملاىلعلايجألاةئشنتيفةنداهملامدعنيبرملاىلعناكاذلوءاهوحمبعصي

ةمكحلانم؛نسحأيهيتلابةلطابلاتاداعلاةعراقمو؛ةيمالسإلاوةيوبرتلا

تارثؤملامهأنمو”:الئاقةثيبلارثأهتحامسانلنيبيو؛ةنسحلاةظعوملاو

؛اهطيحميفىبرتيو؛اهيفًاشنينمىلعريبكرثأتاذاهنإف؛ةئيبلاةيعامتجالا
؛مهتاثيبفالتخابسحبًاناجهتساوًاناسحتساسانلاراكفأفلتختكلذلو



يلبلخادحأخيشلادنعا(«حزيوبزلاركفلاإاعمنم

نممهريغدنعدعيامنيب؛رومألانسحأنمةئيبلهأدنعدعيًارمأدجتثيحب
ىلإماكتحالابجاولاناككلذلو؛ءالقعلانمنودودعمٌلكلاو؛اهحبقأ

ةفلتخملا«راوطألاةرّيغتملاسانلالوقعىلإالءامسلانملّزنملاعرشلا

حّلستيملنمدنعتاداعلاىلعبلغتلابعصأام"ًاضيألوقيو''”.لاوحألا

تارثؤملافالتخابةنيابتملوقعلانإ":ًاضيألوقيو"'”"ربصلابعّيدتيو«نيقيلاب

يفرثأاهلطيحملاوةثيبلاوفيقثتلاوةيبرتلاف؛اهباحصأىلعةيعامتجالاوةيسفنلا

ميكحنمليزنتهنأل؛هلككلذقوفنيدلاامنيب؛لقعلاهيجوتوركفلانيوكت
هبنيذإو"'"دسجلاوحورلاهلملستستوبلقلاولقعلاهلعضخي؛ديمح
نوكينأىلإحاحلإبوعديهنإف؛كولسلاهيجوتيفةئيبلارثأكاردإىلعهتحامس

يلاتلابو؛ةماقتسالاىلعانيعمءاحلاصاخانمةئشانلاهيفىبرتتيذلاخانملا

؛حالصللخانملااذهةئيهتيفهرودءانثتساالبعمتجملادارفأنمدرفلكلّمحتي

نم يرظنيف دبالكلذقيقحتلو؛ةماقتسالارارمتساىلعةظفاحملاو

:نيتقيرط

كلذبليجللةودقلاقيقحتو؛نيدلائدابمبعيمجلانمكسمتلا-١

.كسمتلا

ًايركفليجلاةيبرتيفةعاطتسملاةمهاسملاب؛ةحلاصلاةئيبلاةئيهت-

هللادنعإف؛ًاريغصناكامهمهدهجناسنإلارقحيالو؛ًايكولسو
.همجحبالهرثأبريبكدهجلاو«ريبك

41/7ريسفتلارهاوج(١)

7760/7قباسلا(؟)

6٠١/؟ريسفتلارهاوج()



يليدحاحضلادنع [م١ي)]يَيوزلركفلاععنع

يفةحيحصلاةديقعلاليصأتو؛قحلاىلإةئشانلاهيجوتيفمهاسيلكلاف

كلذلو":هتحامسلوقي4#هللالوسرةنسوهللاباتكىلعاهتيبرتو؛ءاهسوفن

نوكتالىتح؛خانملاحالصإ؛ءيشلكلبقو؛ًالوأناكمبةرورضلانمناك

نوكينأبجيف؛يرشتستوهيفشّشعتنأنكميًاخانمةدجاومومسلاهذه

ىلإةئشانلاهيجوتبكلذنوكيو؛ريخلاوحالصللًاثيهمًاحلاصًاخانمخانملا

هللاباتكىلعموقتةميلسةيبرتاهتيبرتو؛اهسوفنيفةديقعلاليصأتو؛قحلا

يفنوكينأهرسأبعمتجملاىلع":اضيأهتحامسلوقيو'''”#هلوسرةنسو
اذبلةنسحةئيبةيكولسلاوةيركفلاهدراومبهزازتعاونيدلااذهئئىدابمبهكّسمت

"ءشنلا

يوبرتلاركفلاملاعمنملوألاءزجلايهتني.ةّنملاودمحلاهلو-اذهب

ةايحلايفثلاثلالصفلاهلوأويناثلاءزجلا.هللاةئيشمب.هيليوهتحامسىدل

.نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعملسوهللاىلصو؛ةيحورلا

حالصإعم0 1٠١٠ج:تلا
978ص؛عمتجملاتافآنمريذحتلا(؟)



يليلخلادمحأخيشلادنع١3يوبرتلاركفلاملاعمنم

(١)قحلم
.يليلخلاخيشلاةحامسخوبناهيفركذي«ةنطلسللقباسلايتفلا«يربعلاديعسنبميهاربإخيشلااهبتكةلاسرنمءزج

4الاملباهدنمتزارجعجاؤمالانلامرككرمانيارتمناوإلاكلدّوعاشاذيرسالا
ضرارامجدنبالتارااراملبانرنهاارهألاتبهرتارذحب
ننرلعتروتمالالسموبردضلالعبناكاكنبطمجزنتايتكرض
اوهباهاداشانامنامتاناويتاتوتبطنلاوبب.ةنينلاابلاهمءاسعهامل
لاحمهيلالامةلرالاتءاشزويحللهرضاذادتووحاظئاهلاالملانجلبكن
ابازجومنايجسالاطاتيانكتلانيباليبجلااماهيرومراماناس
كراجمارزلامارههعةالسنماادممماقإوةالسلنمضمبثكالولوغ
عابرإوهاالهعرابمالاادهناباناضرالاايرانةالصعلاتينمننانلنيلال
ابكرتبإلبنامرلانيردطلاةالسمهاماتاكانراهداصلانونلارضنإاٌمابالاو
لدصيالايلوارلصسالو#نالبناوتعجلالصب27غبنتانكيملةالسيوذسللا
تالنتهاكان1كوبراسيمتوهلادرعبمال#املوكدعبلانمبامرميرتبث
١كميلاونازاناشاراكوزنابابابوبكلذو#رمراتالمتيبم
هيأهيناكفناهنعتنثناهلبؤةعماابالسممناكسلات ريثماةممل ثلا
اهربمؤيهناجرخنازارا)ليااهبعسربامامالالاتاميراهبعبناكنازبتو
رمظالوتجرببتبالازاوترامألاهبافرمانلارابورومام)بول#ابنازرنينعاكرم
مللهينلاافاهايبأتررالد07”يرماتلاورسلا)ةعهلااصريزني0
ارواقرريةلعاشمالملا

١

ارتالنارظلاانبارتيناانناوعانموتاسعا
ىنسانابيلانارضريريمواماعلانتاعنيراننماتتلاريزانامل
هانعنصامميمابواناننلوذلاارثولااوزلاومغ١مسرالاب١
©ردتتسإلاصلاانتلرمابرجذاارراياهررمإلمانياررمربترارونادع
ل
لبكرلانسانبنيرخلاهدبلادإاميسوملالنيلسيرلاوءابضالاا:اانميساالست

كربااسملم١٠
هلاللاوس



دنعا(«34]يليونزلاكفلا)اععنعم ىلاليخادعلعيشلا

(١)قحلم

نامعةنطلسبةلمرشلاةلجمبرشنلاقم

ةيمالسإةنجرأتوةيرحةرركذةجحيليلتاخيشلا

راجنلارداقلادبعىفطصم:روتكدلاذاتسألل

يلاعلاميلعتلاةرازوبيميداكألاراشتسملا

ميحرلانمحرلاهللامسب

نيبامعمجت؛ةيراضحةينامعةرهاظيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس

اهمومهنعربعيحبصأف؛نامعةنطلساهبهللاابح؛ةرصاعملاوثارتلا

يكحيو؛لّصفيوحرشيف؛ىرخأةهجنمةيمويلااهتايحو؛ةهجنمةيفلسلا

هنطولىطعأف؛هديهيلإلصتوهلًايهتيلاجملكيفبتكيوبطخيو؛رضاحيو
ةدشو؛هعالطاةعسدحأركنيالف«رثاعلانمزلااذهيفحورلاةيدجبأ

؛اريبكوأًاريغص٠لئاسلكلهريمضباوبأو؛هلقعوهبلقحتفو؛هعضاوت

؛ًاسلجممهللميالو؛هليصافتلكبهقفلاوركفلامهعملدابتي؛ايمأوأافقثم

.الاؤسضفريوأقيضبرعشيالو
نأنكميالايحورءاذغاهناطوألتطعأتايصخشنعخيرأتلاانثدحدقو,

رهظييليلخلاخيشلاو؛ًايملاعوايمالسإوًايبرع«نينسلاىدمىلعبضني
سيلاغارفدسيل؛هثارآوهتاداهتجاو؛هيواتفوهتالوقمببناجلااذهيفاقالمع

؛تاليوأتلاتددعتو«تاداهتجالاهيفترثكنمزيفهؤلمةلوهسلاب

وأيأرلااذهىلإنئمطينأنمؤملاىلعريسعلانمحبصأو؛ىؤرلاتفلتخاو

نمجاومألامطالتمرحبيفحبسيراصو«هايندوهنيدرومأريسفتيفكاذ



يللدحادعاعيضلادنعيآ(م«)ياقيدلامالااام

؛ةمالسلائطاشىلإناثمطاللهتنيفسبوسرينيأيرديالو؛لاوقألاضقانت

قيحرلهفاشتراةيفيكيفالهذنمًارئاحدبمملاوجلاكلذيفملسملاحبصأثيح

هركفةراصعهموقءانبأيطعيو؛غارفلاكلذجلاعيليليلخلاءاجف؛ةقيقحلا

هلينحنتففعتودرجتب؛فينحلامالسإلاماكحأىلعينبملا«قالخلا

خيراتلايضامىلإهركفدتماف«نورقلاربعلايجألاهبزتعتفوسو«تامابلا

؛اهيناعمكردأفةايحلالبقتسمىلإوءاهمضهفمايألارضاحىلإو؛همهفف

.هنطوءانبأسوفنيفةزيمتمةناكملتحيل؛ةثادحلاوةلاصألانيبجزمف

؛هتينهذءافصو«هريكفتقمعفشتكتو؛همكحعامسالإرايخلاكلسيل

اذهيفهنارقأنيبدجتنأةلوهسلابسيلو؛هثيدحهتيملعو«هثارآباوصو

عضاوتلابةعبشملاةقيرطلاتاذبهألميذلاغارفلادسينمبعصلانمزلا

ءاهبقطنلانمايلعتاداهشباحصأزجعيام؛ةفرعملانمبيجعلامكارتلاو«

مالسإلاروصعو.ماركلاةباحصلاءاوجأىلإكلقنيو؛ملاعىلإكبقّلحيف
كعقاونمكايإالشتنم؛ىلثمةقيرطباهثدابمواهميقعمشياعتتل؛ىلوألا

ًاففعتمًاقلأتمهعمكسفندجتف؛كيفتكىلعًاليقثًاسوباكهلمحتيذلايدرتملا

؛فينحلامالسإلاحورعمشياعتت؛ةصيخرلاةايحلامومهوتالذتبملكنع
لثملاءامسيفًاقلحم؛ءاحمسلاةعيرشلاماكحأو؛لئاوألانيملسملاةريسو

ملاعىلإكبوسريل؛ملسوهيلعهللاىلصميركلالوسرلااهبءاجيتلاايلعلا
تانونكمنمفشترتيتلا؛ةقالخلاهئاوجأو؛ينطولاهسحوهتيعقاوبناميإلا

هيلعهللاىلصميركلاهيبنةنسوهللاباتكىلإدنتستيتلاو؛ةحلاصلاةايحلا



دهاعشلادنعو(«4)اييونؤلاركفلالامنعم قللخا

دهازلااذهنماهملعتتةايحلاونيدلاةفسلفنمهريغواذهلكملسو

.رشبلاحالفوريخلالمعلهسفنبهويذلا؛ينامعلا

وهو؛تافارحنالاوتايدحتلاهيفتمحازتيذلاهرصعشيعييتفملاةحامسو

نأعاطتساهنكلو؛هتيقيزيفاتيمكاردإريسيلانمسيلرصعلاكلذنأكردي

ةغللانععافدلابةيلصألاهتينامعنعربعينأو؛«ةطسبمةغلبسانلابطاخي

ىلإ؛ميركلانارقلاةغليهوءاهلايتغاتالواحمنماهبحيفماهيتلاةيبرعلا

.اهيفةيغالبلارطألاىلعظافحلابناج

نأناسنإلاعيطتسينيأنمف؛هنمزيفًاقالمعراصهتحامسنإ:لوقناقحو

ةكلمحبصأف؛ناشنإيفعمتجتاملقتافصوبهاومنمكلمامببطاخي

.ةيسحلاتاروصتللةدلومةيراكتبا

؛قحلاىلعنوراغينيذلامهو؛ءايبنألاةثروءاملعلانإ:ليقدقو

عانقإلةراثملالئاسملالوحججحلادرسمهمهو؛مولعلاليصافتيفنورحبتيو

خيرأتلاتاحفصهتحامسٌصخلدقل؛مهيلإومهنمكشالبوهو؛رشبلا

قحيالفأ؛ىرذلااهبغلبتاداهتجاولاوقأوءارآبهروصعربعيبرعلا
ىلعءوضلااوطّلسيو(مالسإلاوةبورعلايتفم)ةفصهوطعينأنينمؤملل
اهبقطنلانعتزجعيتلاةروثأملاهلاوقأو؛ةرينلاهراكفأو؛ةقالخلاهتاردق

.ةيثحبزكارموةيملعتاسسؤم

نعمتلاو؛خماشلادوطلاكلذاهبقطنيتلاىواتفلالكلةقيقدةعجارمبو

وأاهميوقتنعزجعيملقلانأدجت؛حلاصلافلسلاهيلعناكامباهتنراقموقمعب
اليذلاعنتمملالهسلامامأكسفندجتسكنأل؛اهنأشبمكحلارادصإ



ىليلخادماخيشلادنع+١هتزلركفلازاعمنم,

ةيمالسإلاةديقعلاسسأكلحضويوهف؛هيفكولديلدتنأةلوهسبعيطتست

نيذلاتاقثلاةباحصلاهلقنامبفيرعتلاو؛يحولالوزندنعتءاجامك

فلخلاىلإاهولقنو؛حيحصلانيدلاميلاعتاوعبتاوميقتسملاطارصلااوكلس

.فيرحتنود

سواسولابنجتلاهيلعدامتعالابجييتلاديناسألاىلإنينمؤملايدهيوهو

وأًانيدهّفسيوأًايهذمنعطيالاذهلكيفوهو«سانلانمجذسلاللضتيتلا

.ةيمالسإةقرفيأنملاني

هزيمتتافصددحننأنكمييعادبإلازمرلااذهةيصخشةساردىلإانتفتلااذإو

؛هتالوقميفراصتقالاو؛هملعةرازغو؛هكرادمعاستايفكلذو؛«هريغنع

رمألاىعدتسااذإالإلمملاليصفتلانعدعتبيوهف؛هتارابعيفزاجيإلاو

هتقاذحبف؛ةحورطملاةلأسملاديقعتوضومغولئاسلاةيلقعًايعارم؛كلذ

نمهبلطتيامو؛لاؤسلاةيصوصخنعفشكينأعيطتسيةيتاذلاهتردقو
.مالكلايفوشحوأةغلايمةيأنودةلزنخموأةلصفمتناكنإتاباجإ

زييتنودومهبهاذمفالتخاىلعنيملسملايطعيلاوحألالكيفوهو

فلسلاحورثعبىلإايعاس..ىمعألابصعتلانعًادعتبممهتاردقومهتناكم

سبحوقالفغنالامدعىلعادكؤم؛مبلةقرشملاةروصلانعفشكيلحلاصلا

الشتنم؛يتاذلادقنللاهيعارصمىلعباوبألاحتفوصنلادومجولقعلا

يفيهتقويفتاملسملامكحبتتابةيخيراتتامكارتنماهبقلعامراكفألا

يفلمحييذلاو؛قحلابفلغملاىمعألاديلقتلاضفروةيقنتلاىلإةجاحلادشأ

هتاردقوزيمتملاهسحبف؛قمنملالطابلاوفارحنالانمةديدعبناوجهتايط



يوؤلاكفلاططعنع

_

اقلدجعشادنعا[(ح)يا

هيلعو؛ةلماجمةيأالباهفيزفشكينأعيطتسيهلهللااهبهويتلاةقالخلا

ةعيرشلاوهللامامأيناميإفيلكتاهنأبسانلامامأاهبموقييتلاهتمهمتربتعا

.نيدلاو

رصعيفجاتحتقالخلااهركفزونكنعفشكلايففّصلنُتمليتلانامعو

مهسأرىلعيتأيو؛اهيعدبمىلعءوضلاطلسينمةديدجلاةيفلألاةموعلا

يذلا؛ةيمالسإلاةيخيراتلاوةيبرعلاةيركفلاةجحلايليلخلاخيشلاةحامس

نععافدلاهقتاعىلعذخأيل؛ةيملاعلاىلإنامعهنطودودحهلامعأتزواجت

ءاوجألاةيقنتىلعلمعو؛هتفسلفوهركفوهجهنمو؛هلوصأحرشومالسإلا

نعةقيقحلادعبتيتلاءاجوبلافطاوعلانعادعتبم؛نامعهنطولةيلقعلا

.قمنملامالكلاةقرىلإملستستواهتاذ

اهدحتاليتلاهاوتفرشنىنبتتنألقباستتةيعوبسألاوةيمويلاةفاحصلادجنو

؛ةشمهدلاريثيامب؛ةيلصفلاوأةيرهشلاتايرودلا اهرطوتوءرطسأ

امدنعيبرعلانطولايفهتدهاشاموههقحبرطسألاهذهةباتكليناعديذلانإ

عمسنماعلكيفف-نيزيمتملاهتالاجربلافتحالل-ةيبرعةمظنملاسيئرتنك

تالاجرلازربأنمدحاوبلفتحتلودوتاعماجوتامظنموتاسسؤمنأ

زاربإيفمهمالقأبءاملعلاقباستيثيحب؛مهناطوألمهءاطعاومدقنيذلا

.ءاطعلاكلذوةريسملاكلتنمةئيضملابناوجلا

يفءاملعلاوملعلاةملكءالعإالإهلفدهاليبرعبلقنمةرداصةوعداهنإ

نمهليجمرحيالنأليمالسإلازمرلااذهوعدأينأامك؛نامعخيرأتلادلب
ربعملاعلاةرقابعوزومرلعفامك(هتاركذموأهتايموي)انلبتكيف؛هبراجت



تلادنعبلاٍيويلاركفلاااحمنه ٍدِلخ١دمأخيشلا

نمةسردموهف؛انلاهققحينأدبالةبجاوةوعداهنإعقاولاو؛خيرأتلابقح

اهنيعمنماولهنيواوعفتنينأاهبالطقح

نامعةنطلس.ةطرشلاةلجمنم
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راونألاقراشمةبتكم؛رصاعملاجاوزلالوحتافقو



٠يللادعاعلادنع«[ 431هبيوبزلاركفلاطعمنع

تاءانللا:اقأث

يجرفملارصاننبيلعيضاقلاخيشلابيليلخلاليلخخيشلاءاقل.

ينايرشلارهازنبفلخخيشلابيليلخلاليلخءاقل-

يليلخلادمحأخيشلابيرسيعلارماعنبهللادبعخيشلاءاقل.

يليلخلادمحنبدمحأخيشلابيطولفنملاءاقل.

يليلخلادمحأخيشلاعمةينامعلاةعاذإلاب"نيعمتسملاةحاوجمانربءاقل

يليلخلادمحنبدمحأخيشلابفلؤملاءاقل

.يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةدلاوعمءاقل

اقباسيعرشلاءاضقلادهعمريدميثراحلادمحنبديعسخيشلابفلؤملاءاقل

ةيمالسإلاةيبرتلاةرئادريدم؛يدشارلانايفسنبىيحيخيشلابفلؤملاءاقل

ميلعتلاوةيبرتلاةرازوب

يليلخلاخيشلاةحامسمعنبا؛يليلخلافيسنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقل

اقباسيعرشلاءاضقلادهعمبسردم؛ةتاحشنسحلايبأخيشلابفلؤملاءاقل

ءاتفإلابتكمماعنيمأ؛يبايسلادوعسنبدمحأخيشلابفلؤملاءاقل

ةيعرشلامولعلادهعملماعلاريدملا:يلوعملابلاطنبدايزخيشلابفلؤملاءاقل

دجاسملاوعماوجلاةرادإريدم؛يخيرلاميلسنبحلاصخيشلابفلؤملاءاقل

يناطلسلاطالبلاناويدبةيمالسإلاةفاقثللسوباقناطلسلازكرمب

ةيعرشلامولعلادهعمبسردملا؛فسوينبروشاعخيشلابفلؤملاءاقل

فاقوألاريزوراشتسم؛يديعسوبلافسوينبىسيعخيشلابفلوملاءاقل

ةيعرشلامولعلادهعملةينيدلانوؤشلاو



دعا|«694)]يبيوبؤلاركفلاذاعمنعي :يقلحادعخيش

زكرمبجهانملاريوطتبتكمريدم؛يدمحيلالالهنبردبخيشلابفلؤملاءاقل
يناطلسلاطالبلاناويدبةيمالسإلاةفاقثللسوباقناطلسلا

ةيعرشلامولعلادهعمبسردملا؛يدلاوخلاملاسنبدلاخخيشلابفلؤملاءاقل

مولعلادهعمبسردملا؛يعباسلاناميلسنبرصانخيشلابفلؤملاءاقل

ةيعرشلا

بتكمبىوتفلاةرئادريدم؛يودعلادشارنبسيمخخيشلابفلؤملاءاقل

ءاتفإلا

يليلخلاخيشلاةحامسلاخ؛ينالهبلادومحنبفيسخيشلابفلؤملاءاقل

ةعباتملاوقيسنتلاةرئادريدم؛يدمحيلادمحمنبديمحخيشلابفلؤملاءاقل

ءاتفإلابتكمب

ءاتفإلابتكمبثحابلا:يميقملادومحنبدعسأخيشلابفلؤملاءاقل

ةيعرشلامولعلادهعمبسردملا؛يليلخلادمحأنبناميلسخيشلابفلؤملاءاقل

يليلخلادمحأخيشلاةحامسنباوهو؛

ةيلكببالطلانوؤشريدم؛يليلخلادمحأنبليلخخيشلابفلؤملاءاقل

يليلخلادمحأخيشلاةحامسنباوهو؛نوناقلاوةعيرشلا

يليلخلادمحأخيشلاةحامسنبا؛يليلخلادمحأنبحلفأخيشلابفلؤملاءاقل

دمحأخيشلاةحامسنبا؛يليلخلادمحأنبنمحرلادبعخيشلابفلوؤملاءاقل

يليلخلا

يليلخلاخيشلاةبكرمقئاسيديشرلادوعسمنبدمحمبفلوملاءاقل



يليلخلادمحأخيشلادنع.34يوبرتلاركفلاملاعمنم

تتايوتحمل|

ةحفصلا.عوضوملا

'ةمدقملا

7فيلأتلاعفاد

4فيلأتلاةيجهنم

لوألالصفلا

١يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةايح

4هترسأوهبسن

7هدلوم

9هتايح

7ةيقيرفألاةايحلا

71ةرشعةسماخلاىتحةلوفطلاةايح-أ

71نيرشعلاوةيناثلاىتحةرشعةسماخلانم-ب

ايةينامعلاةايحلا

7همويةباحسهتحامسيضقيفيك

7هقالخأوهتامس

7هتهابنوهظفح

مفةيملعلاهتناكم



يليلخلادمحأخيشلادنع_1يوبرتلاركفلاملاعمنم

م4هقالخأ

9ةانألاوملحلا

44هللبضغلا

٠هحضاوت

ربخيشلاسلجم

>1ءاخسلا

١"ءاقولا

١7١هللانمهتيشخ

4١ةيحالصإلاهدوهج

9يلخادلاحالصإلايفهدوهج-أ

"1يملاعلاحالصإلايفهدوهج-ب

١هلؤافت

8١٠هتيبيفخيشلا

١١٠هبصانم

417هتافلؤم

يناثلالصفلا

4يوبرتلاركفلاىلإلخدم
71١ةيبرتلاموهفم

الإةيبرتلاةرورض



يليلخلادمحأخيشلادنع.3401يوبرتلاركفلاملاعمنم

7مةيبرتلافادهأ

8ةيبرتلارداصم

مكميركلانآرقلاأ

هالةيوبنلاةنسلا-ب

١٠حلاصلافلسلا ج

دبثيدحلاملعلاد

يبةيبرتلاىوتحم

4ةيبرتلابيلاسأ

١7ةودقلا

١ةبحصلا

111ةنسحلاةظعوملا

7ةصقلا

74لاثمألابرض

١77بطخلاوتارضاحملا

براوحلا

١75باقعلاوباوثلا-

قدامالعإلاِ

ييلاؤسلاداقتعا-
١70ةيبرتلاتائيب

7,ةرسألا١



يليلخلادمحأخيشلادنع11يوبرتلاركفلاملاعمنم

707جوزلارايتخا-

14سارعألا

111دالوألاةيبرت

117غولبلانسىتحدالوألاةيبرتةيجهنم

لالتايبنجألاتايبرملا-

171ركبملاجاوزلا-

7ءفكلاجيوزت-

لمهجاوزأرايتخايفءانبألاقوقح

ماهدحوةاتفللقادصلا

التايتفلاسونع-

دسءابآلاعشجوسونعلا-

١51فرتلاوسونعلا-

مسارعألامئالووسونعلا-

دلبقتسملانيمأتوسونعلا-

7ةيمالعإلاتالمحلاوسونعلا-

نادراددعتلاضفروسونعلا-

مودجسملا-"

بةسراملا

اِةماعلاقفارملا-0



يليلخلادمحأخيشلادنع1ا1يوبرتلاركفلاملاعمنم
جدتت_آكحتاهكاشتم

17نامعةنطلسبةطرشلاةلجمبرشنلاقم(7)قحلم

7ىليلخلاخيشلاةحامسلةيراكذتروصقحلم

777عجارملا

+1تايوتحملا





م٠١١٠عاديالامكر

993716:تام.م.شةضهنلاعباطمبعبط



ْا إ52 ٍ6

8ٍا
ا..»٠بيدب :2نعفشكلايففصتتمليتلانامع

اَ
2بملااا00 :01رصعيفجاتحتقالخلااهركفزوتك

إ7ٍِ ٍ[6َْطلسينمةديدجلاةيقلألاةملوعلا
ل2 ل2<.: |لىلعيتيو«اهيعدبمىلعءوضلا

ا2:<اّ |8ةجحلايليلخلاخيشلاةحامسمهسار
الا0

ِ:0 ا0ةيخيرأتلاوةيبرعلاةيركفلا
0١لٍي 0هلامعاتزواجتيذلاةيمالسإلا
81ِءا !ّخل؛ةيملاعلاىلإنامعهتطودودح([ 02 2ٍُا02 1مالسإلانععافدلاهقتاعىلعتَخأيل©
0:ٍ0 2هتفسلفوهركفو؛.هجهتموهلوصاحرشو
م:”5:55

01يتلاءاجوهلافطاوعلانعادعتبم.--.
لا7 ملال0
50ىلإملستستوءاهتاذنعةقيقحلادعبت©
"45
8-قمتملامالكلاةقر5
850
نب72 متاحفصهتحاةبدقب
22266
م0م 8١ل0 5ءارآب؛هروصعريعيبرعلت١خيراتل2١
2226 م8٠--معا
1؛ىردلااهبغليتاداهتجاولاوقأو8

ل..ءا
0ةفصهوطعينأنيتمؤمللقحيالفا©
00
1نوطلسيو(مالسإلاوةبورعلايتفم) 526 ٍاراع-5ا 0هراكفأو؛ةقالخلاهتاردقىلعءوضلا©
8ٍس1 5تزجعيتلاةروثاملاهلاوقاو؛ةريتلا©
07 ا.-.5:01م 1زكارمو,ةيملعتاسسؤماهبقطتلانع١
25 ْ'1 ةيثحب لا١ ل500

0م م٠ع1

؟©راجنلارداقلادبعىفطصم.د.أ01
لٍ:ا
0يلاعلاميلعتلاةرازوبيميداكألاراشتسملا8
50

0:قمن7 1ةطرشلاةلجمبلاقمنم,52

اونب

7نامعةنطلس0
2بر
ا0 80 20
222222373:3660:جججمسلا انفللاتوجزخلاتخلهنسرتحتحربحرتدرتيراكرالا


