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لشننبللسحبلشريل

دقاَقْثلاَوىوقلاتالاو

ىفىوقلاثارتلاةرازوصرحن ثاربمامهالاىلعاهماشنإذنمنامعةنطلس
ًارشنةينامعلاتاطوطخلارشنةددعتملاةرازولاةطشنأنيبنمو.دلاحلانامع
تاساردلاوةماعدلاحلاىالسإلاثارلاءايحإىفنامعمهستلكللذوًايملع

٠.رصاعملاىمالسإلاريغوىالسإلاىبرعلاركفلاىرتتلو(ةصاخةينامعلا

ةيضابألازيبغ0:جهانملاقدصأوةطوطحمرشنبمويلامدقتنءالوأنحناهو

لالهىلأهيزنلالضافلاعرولاةقثلاليلخحلاخيشلااهفلؤمل«جراوحللانم

.ىلئامسلاىنايسلاسماشنبدومحنبملا

ةكراشمىدمىلعباتكلااذهلالخنمفرعتيسئراقلانأكشالو

ًاماّيهااومتهانامع,لهأنأو«ةيمالسإلاةراضحلاءارثإوءاسرإىفنيينامعلا

.مظعلاقلحلابوفينحلانيدلابمهمامهاةفلتخلامولعلابالاب

لظىفراهدزالاومدقتلاوةعفرلاىلإهقفووبيبحلانامعهللاظفح

٠.ديعسنبسوباقناطلسلاةلالحلابحاصةرضح

لصيفنبلعنبلصيف
ةفاقثلاوىوقلاثارملاريزو





ءايبنألامتاخدمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاو

ىفطصانيذلاهداعلعونيلسرملاديسو

همدقم

فشاكليعامسإةديسةروتكدلاةذاتسألالقب

تدهشو٠نيزسلافالآىلإهتراصضحعجرسبيبحىنلرعرط#نامع

.ضيرعىراجنطاشنوةرهدزمةراضحمالسإلاروهظلبقةييطلاهضرأ

ةينامعلاةراضحلاتأشنهلهأطاشنلضفبوقارغحلانامثععقوم_لضفبو

اهلارسمكلذبةلكمًاريبكًاراهدزاىالسإلارصعلاىفناملعترهدزاو
همادقأتيبثتومالسإلارشنبناملعتماقو.نينسلافالآربعةيراضحلا
ةلمحقيرطنعوةيضابألاةمنألاقيرطنعةرومعملانمةقرفتمءازجأىف

نامعتحندقفكلذنعالضفو.جحلاوةراجتلاقيرطنعوعلا
ىئرببكلالضفلاالناكاك ةفالحلانعلالقتسالاىفةيضابألالضفب

.ةيقيرفأىفةيضابألالودلامايق

نأنودىالسإلاناملعخيراتسردينأثحابللنكممالهنأقحلاو

رتعادقو.اهطاشنواهروطتواهنأشنثيحنمةيضابألاةكرحلامهفي
نأ«باتكلارئاسنعالضفلحنلاودئاقعلاوقرفلاباتكونيخرئوملالج
بصعتوألهجنعضعبلامهلخدأو«جراوحلاقرفىدحإةيضابألا
.مالسإلالوصأنعاوجرخومهّنيدباولغنيذلاةالغلاقرفنمض

(ةيضابألا-١مل



ل١

اصوصناوُسددقةنمزألافلتخمىفمالسإلاءادعأنأىفكشنانسلو

.نيملسملانايكاورمديومالسإلاةلوداومطحيل

نوركتينييضابألاىربإلةيضابألاعجارملاورداصمللسرادلانكل

لجرظنفجراوحلاف.ةيلاغلاقرفلانمنوءزعتيامكجراوحلاىلإمهنبسن

اوجرخنيذلامه«ءابدألاوةفسالفلاودئاقعلاوقرفلاباتكونيخرُوملا

نايفبأنبةيواعمنيبوهنيبمكحتلالبقنيحبلاطىأأنب"ىلعىلع
ةيقيرفألامشو ةيقيرفأىرشورابجنزونامععةيضايأامأ.مه77ةنس

بازيمىداوو؛سنوتىفةبرجةريزجو©ايبيلىفةسوفنلبجىف
ىلإمهنيسننمنوءرتيف نكامألانمكلذريغىلو«رئازحلاىف
ءاهقفىرنو.'مالسإلاىلعجورحلااهانعممهرظنىفجراوحلاو«جراوحلا

ىلعمناقلامالسإلارهمهيهذمنأنودكدوباثيدحوامبدقةيضابألاىخرئمو
راتخادقو.ةفيرشلاةنسلاىلعوةيوبنلاثيداحألاىلعومركلانآرقلا

ةماقإىسيثرلامهفدهاولعجولادتعالاقيرطمهحراتلاوطةيضابألا

معلانيبوناميإلانيباوطبرمهنأىأ.؛المعواملعىالسإلا.نيدلاملاعت

رشنىفةيخمراتلاةمزألاوروصعلالاوطاودهنجامهنأنعالضف.لمعلاو

اًبيحو©نوينامعلاراجتلالصواًميحو«ماعلابالط"لحاميحمالسإلا
..مارحلاهللاتيبىفجاجحلاىقتلا

ةيدجنلاوةيرغصلاوةقرازألاجراوحلاقرفنعنوفلتخمةيضابألاو

(١)ىدادغبلارهاطنبرهاقلادبعركذىلاجراوحلاقرفنماهريغو
نورشعوذناتنثااهنأ()ىزيرقملاركذىلاو«ةقرفنورشعاهنأ

م"©0000.ةقرف

.7١ص.قرفلانيبقرفلا:رظنا(١)
.خ66و6؛نص"ج.راثآلاوططخلاركذىرابتعالاوظعاوملا()



م٠ب

.صاخبهذمءاشنإوأبزحنيوكتلفاهةيضابألل:نكيمو

.مالسإلامهييدومالسإلامههذف

دعبنافعنبنايعةفيلحخلاةسايسىلعةيضابألاضارتعانكيملو

هلوبقدعببلاطبأنبىلعمامإلاىلعالو«هتفالخنمىلوألارتسلانينسلا

مهمأرقفتفبابسألامبإو6ةيدامةعمنملوأةيصخشبايسألمكحتلا

:ةيمالسإلاةديقعلاىلإ

نبهللادبعلبقمهئاهقفنمةيصخشىأىلإةبضابألابستنيلو
ةلودلاسسئم(ه١1-460)نايفسنأنبةيواعمرصاعىذلاضابأ
ةلودلاسسئم(م85-+8)ناورمنبكلملادبعو؛لوألاةيومألا

:ىناغلاةيومألا

رداصملالجىفءاجاماعطاقايفنىفنتاهرشنبموقنىلاةطوطخلاو

قرفنمصةيضابألانأةيبدألاوةمسلفلاوةهقفلاوةيحمراتلاعجارملاو

 ”ًاطخ-ليقامححصتكلذبىهو.ةالغلاقرفنمضوأجراوغلا
نيينايعلاصرحنبتةطوطخلاوهذهو.ةيضابألاوىضابألابهذملانأشب
؛(جراوحلا)مسانمنوءرتيةيضابألانأدك*وتامك«حيحصلاءالسإلاىلع

.«مالسإلاىلعجورحخلا»مهرظنىفىعتجراوحلانإلب

.جراوتللانمةيضابألازييمتىفجهانملاقدصأ»:اهناونعفةطوطخملاامأ

.ميركلانآرقلانمنيتيآ«همساوةطوطخملامسادعبفلؤرملابتكو
ىهىنلابمهلاداجوةنسحلاةظعوملاوةمكحلابتبررليبسىلإعدا)

(١)(نيدتهملابمللعأوهوهليبسنعلضنمبمللعأوهكبرنإنسحأ

.1630ةيآ.لحتلاةدوس()
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ىدإلاقوًاحلاصلمعوهللاىلإنعدنبالؤف”نسلحلا"نمو)و
7را()(نملُسملا"نم

.ةيسيئرةلالثماسقأتحنةطوطخلارشننسو

ىفجهانملاقدصأ):ةطوطحلاناونعلمحمىذلاوهفلوألامسقلاامأ

ةبطخدعبلوألاميسقلااذهتاعوضومو«جراوتلانمةيضابألازب

ءاعوضومنيرشعوةعبرأىلعلمتشت+فلاومللباتكلاةمدقموباتكلا

ةيضابألانبقرفلاو؛ةيضابألاةأشناهمهأنمةفلتخمتاساردلوانتت

بهاذملانببةيضابألابدذمو«ةيضابألادنعنامإلاو؛جراوحلاو

ىفةيضابألاءاملعرهشأو«ةيضابألادنعداهحلاوثيراوملاو«ىرخألا

نامعلهأتافل'ومو:قرشملا

ةحفصنيسمخونيتنلانعةرابعةطوطخملانملوألامسقلااذهو

ناونعةحفصادعونتحفصنمنوكتيىذلاتاعوضوملاسرهفادع

..ةطوطخلا

٠.ةيسيئرراكفأةنالثلوحمسااذهرو#روديو

نعةثيدحلاوةميدملابتكلاقفتدروىلاءارالاحيحصت:الوأ

.ةيضابألا

ىفةيضابألادعمدعو«ةيضابألا»نع:جراوخ»ةماكىفن:اناث

.جراوحلاقرف

.ةيضابألاهقف:اكلاث

.؟2؟3ةيآ.تلصفةرومس(١)



سس#8ا

ىهفةطوطخملانملوألامسقلااذهىفةباتكلاىففلاوملاةقيرطامأ

؛(هرهوجوىضابألابهذملاحرشاهمدارأ؛بلاغلاىفةيميلعتةقيرط

قرفنمضةيضابألالخدتىلاةيخمراتلاوةيدئاقعلابتكلاءارفاضحدو

.جراوحلا

لكشىلعةطوطخلانملوألامسقلااذهتاءوضومفلولابتكدقو
ةيضابأللله؟ةيضابألامنبأ؟ةيضابألامهنم:الثم.امنعبيجيلةلئسأ

رثآمنمائيشةيضابألاوفلاممكله؟بيصنةماعلامالسإلاةمدخىف

©.؟ةيضابألا

ةطوطحملافلمليلحلاخيشلانأةطوطخمللانقيقحتنمانلحضتادقو

بصعتلاىلعموقيًاسمحنةيضابألاسمحتيالو«غارفنمبتكيال
ةيضابألاعجارملانمديدعلالعدمتعافلأوملانأانلحضوو.ىوهلاو
ىواخلاةعيرشلاسوماق»ةطوطحملافلامرداصمنمو٠ةيضابألاريغو

سوماقلااذهنأ(49ص)ىفةطوطخلافلؤومركذيو«ةعيسولااهقرطرب

ىفةعيسولاسومان»مابهراصتخاديريفلذوملاناكو ًادلحم٠ىروحم

ريشيفل*وملانأقحلاو.كلذنعلدعهنكلو«ةعيرشلاسوماقراصتخا

.رهظتملولامهإلااهاوطىلاةريفولاةليلحلاةينامعلابتكلانمريثكىلإ

ةمخفلابتكلاهذهلثممكو»ةطوطحلانم(47ص)ىفلوقيفىالسإلاملاعال

اهنكلبساو«ليطعتلاولامهإلاديابلعتقنامعىةمخضلاتافلوملاو

دالببملعلانيطاسأترحلترهظولو(اهاياوطىفمايألا

*مالسإلا

هيلإدصقايفحجنةطوطخلاهذهفناؤمنأئراقلادجبفوسو



ل١(-

رشابمريغورشابمقيرطبوعديوهو.ىوغلورعاشوخرُؤموهيقفوهف
نيملسملانيببيرقتلاىلإومالسإلاىلعةسوسدملاتاياورلاحيحصتلإ

نيدلاءانبأنبةقرفلاداجبإوةوهلاعيسوتنمالدبملاعلاءاحنأفلتخمىف

كلذلإاعدامك«هللالبحمماصتعالاىلإوعدياذههلمعىفوهو.دحاولا
.ماصتعالا»هباتكىفىطانرغلاىطاشلامامإلالبقنم

اوقرفتالوًاعيمجهللا_لحم:اوُمصتعاو):لاقذإمظعلا"هللاقدضوأ

مكبونانقنيبفلأفءادعأمنكذإكيلعللاَتتعن1اوركذاو

راثلانم_ةرفح"اًفشىلعمتنكوًاناوخإهتمْعنبمحط

مكلعلهتايآمكلهللانبيكلذكانكدذقنأف

'.(١)(نودته

بهو»باتكمسابفلاوملاهامسدقفةطوطحملانمىناثلاسلاامأ

قلعتيامماهريغوتاحارحلاوشورألانممامدلاماكحأىفامسلا

مظانلافلُوملالاقو.هنممهألا:ىلعلبمهملاىلعاعقاو.اهمكحم

ةرايعلا(هعسالهتباتكدعبو*ةطوطخملا»نممسقلااذهممألهتباتكدعب

ةقيقحلاىفءاجرالىذلاهللانموجرأ:مظانلافلاوملالاق»:ةيلاتلا

.هيلعلوعنملكهبعفنينأهنمالإ

"بهو»:ىمسملاوةطوطخملانمىناثلامسقلااذهنأفل؛ملاىوريو

2رشوب»ةدلبفًايضاقناكنيحهمظنلوأنموه8امدلاماكحأفامسلا

.107ةيآ,نارحمءل؟ةدوس(1)
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تلازالنيفلاتناكو«ىليلخلاهللادبعنبىلعخيشلاةدلبلاهذهىلاوناكو

.لحاسلالهأنبرشتسملاتقلاوةريثك

ةريغصلكنايبتىفًادبنحمصاصقلاماكحأبةماتةطاحإفلؤوملاطاحأدهف

ميركلانآرقلاماكحأنمهدابجاًادمتسمةربكو

سفنلاب”نسئفنلانأايفمهلع”انيتكو):ميركلانآرقلاىفو

”ددسلابسلانّذألاب”نذألاوتنألابفئألاو_نيعلاب”نيعلاو

نموهل6راكوهفهبقادصت"نمفأ"”صاصقحوراحلاو

ب٠باعا.0

.(١)(”نوملاظلامهكئلوافهللالزنأاعمحبل

الوةدراشفلُوملاكرميملو؛عّرمملازجرلانموهفمظنلااذهامأ

.مالسإلافاهمكحنابوايهركذالإحورحلاوصاصقلاقفةدراو

امظنتفغيص ًاعيمجماكحألاهذهنأىففلملاةعاربتلجنو

ىدعداصقلاماكحأ©ًاتيب:٠١١هاماندجوفاهنايبأانيصحأدقو١ًاريزسيلو

نسرهفلاادعةحفص77ىهفةطوطخلاىفاهناحفصددعامأ.حورحلاو

نيتحفصنمنوكتيىنذلا

دقةطوطخلافلامليلخلاةمالعلاولضافلاىضاقلانأانظحالدقو

فايضاقناكنيحاعبتمناكامبسحبربعبلاومهاردلابتايدلاعضو

.كاذنآنامثعىفلبإلانامنأودقنلاةميقبسحمو«رشوب»

نوعضيرضاخلارصعلاىفمالسإلارايدىفنيملسملاءاملعلالعلو

هرقأىذلاىضفلامهردلاوىبهذلارانيدلاميوقتمهْنيعأبصن

0ًُِةيآ.ةدئاملاةروص01
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ناورمنبثالملاديعهذحنلاىدلاو0.مالسلاوةالصلاهيلعدمحماديس

ضرفةيمالسإلا_ةكسلابطبتراهنألكالذو«اهكسىلاةلمعللاساسأ

.قادصلاوةيدلاكىرخألاةيعرشلالئاسملاضعبامقلعتامكةاكرلا

وأرانيدلارعسنأةفلتخحملاصوصنلانمولاومألاةاكزنمحضتيو

مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلادهعقفمهاردةرشعىواسيناكلاقثملا

4,716نزيناكفىعرشلارانيدلاامأ+نيدشارلاءافلحلادهعىو

ائيضاغتونزولابسحىلعةلمعلانمثبانذخأاذإاذه«تامارحلانم

.مالسإلارجفىفمهاردلاوريناثدللةيئارشلاةوقلانع

كلذنأكلشالفةلمعللةيئارشلاةوقلابو«نزولابانذخأاذإو

ىفنوملسملاالإعلطتيىلاةبجاولاةينيدلاةيملعلالامعألانمربتعي

.(١)ناكملك

عفانىهقفىملعثحبةطوطخملانمىناثلامسقلانأقىتحلاو

نممسقلااذهلالخنمنورسمهنإفنيملسملاريغامأ:نيملسملل

ىقرأنعبيغتىلاغرشملاةقدوىوادسلاعيرشتلاةلادعةطوطءلا

ىحورضاخلاانرصعىلإروصعلامدقأذنمةعوضوملانيناوقلاومظنلا

.نامزلارخآ

لقبتكدقةطوطخملانمىناثلامسقلاولوألامسقلانأظحالنو

ىبناوأِ_بتكلوألامسقلا.ىناضمرلانسمنبنسحنبدمعهللدععلا

بتكومه78ماعىلوألاىدامجنمرشعنماثلامويلل1غهتباتكص

.م174مةنسىلوألاىدامج16خيراتبىناثلامسقلا

م؛صةيمالسإلادوقنلافتاسارد:فشاكليعامإةديس/ةروتكد:رظنأ(١)

:(م1436-1894رشعىناثلادلحملا-ةيخيراتلاتاساردلاةيرصملاةيعمحلاةلجم)
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نمةريخألاةحفصلاىففلولاهلدهمدقفةطوطخملانمثلاثامسقلاامأ

دقو.ةماسقلاىفةيميمةديصقنعةرابعىهو««هيبنت»ناونعتحتىلاثلامسقلا

فلؤوملاانافعأدقو.رعشلانمتيب٠70اهاندجوفةديصقلاهذهتايبأانددع

:(67-66صق)هيبنتلاةملكتحنىناثلامسقلارخآىفهلوقباهلعمكحلانم

دحألفرعتملودحأاهلاونمىلعجسنيملاهنتفىفةعيدبةيميمةديصقانلمثو

:لوقيىذلاىملاسلاناخيشنبدمحمنايبلاخيشلنوكينأالإاهلثم

الجنلااهليعانبابلأتحرجنأل
العفاظحاولتصتقااملاطايف

ركذيتيبلااذهىفهارتاممةعيدبلاتاعارملالالبساباريصبناكو

.؛ىناثلاىفصاصقلاولوألارطشلاىفحارحلا

ىهفةيميملاةديصقلاتاحفصددعامأ سيلوفصنوةحفصةرشععبس

:سرهفال

خيراتالواهخسانمساةطوطحملانمثلاثلامسقلارخآىفركذيملو

.ىناثلاولوألانيمسقلاىفوهاكاهخسن

لكىفو.ديحلاخسنلاظللابتبتكدقفةطوطخمللةنالثلاماسقألااما

اهلوطو.م.س77,5ةقرولاضرعو.ناتحفصةطوطخلانمةقرو

.م.سسا

.م.س٠*اضرعم.سا!وهفةحفاصلكفبوتكملاامأ

.ًابيرقتالوط
.عبرملخادةيلصألاةطوطخملاتاحفصماقرأتيثننأانبأردقو

«جراوحلانمةيضابألازييمتىفجهانملاةدصأ؛ةطوطحملةءدقمهذه«دعبو
سماشنبدومحنبملاملالهىبألضافلاىذاقلاوليلحلاخيشلااهمال
.ىلئامسلاىنايسلا
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؛ةطوطخمللةيسيئرلاةثالثلاماسقأللو"+ىنامكعلااهفلملابيفانضرعدقو

.انحاسمو:اهماحفصددعنعواهختساننعانملكتاكاهفيلأتنمةياغلاو

ىلإومجارتلابتكىلإعوجرلاىفاعسورخدنملاننأئراقلائزيفوسو
خيراتلاوبهاذملاوقرفلاوةقملاوةديقعلاىفةفلتخملافيناصتلاومجاعملا

؛:ةينآرقلاتايآلاروصىلإةراشإلانعالضفاذه؛نادلبلاعوقتوبدألاو

.؟ثيداحألابتكىةفيرشلاةيوبنلاثيداحألانكامأنايبو؛اهماقرأو

ثارتةمدخىلعةردقلاهلأسنوهللادمحانإفاذهانلمعىفانقفوانكاذإو

.بيبحلانامعثارتوديجملامالسإلا

ةزوتكد

فشاكليعامسإةديس



٠:رى٠“و

لىلعنيفسامهرتماعونيبلسملاّمَذِلوهباكتو لاوحألاهزه
اهزدصيربعفلدصت

بيصنةماعلاالسالاةعرخلةيضابالللع
معي .اتضوروألابيصنلاةماعلامالسالاةمرخقةيضابالل
لوألاليعرلاةيبعلاةبحولا3مهلفهيققبسلامهلوربكألا
هنمولخبنالقىزلانامعلايدزالابزنراجمسبامال
ناونرلاكلدلايجهمداوالآتقلانيواودنمناوند
انهتيبرحلاملعنودنملوأناملعرتلو رجاةمالعلامامالا
نم:نيمالتىشمرنيلطمقبسبميظعلاهناويدكترفلو
ملسريبعينأودنسملابحاصبيبحتبخينرلاكهجنىلعروب
مالسإلا>البلاملعلاةلمحنمفربكيوبئاسللانكمامو
ممغعهشلواللاليدقلا3ةيضايالاتادلّؤِمو
نانوناسللاونيلابهيحاوتعيمججُتممالسالاةيصايالا
ععلطملابحو قماعلاخءراتلإ انءاجىتمفمالسالا
ىدانوسنأنكلامررظقحمواولهانالاَعَفىثالا
ماللاوةالصلاهبلعهددالوسرابماملوعضرلارادماماهناي

زونسمالسالائفاءاضاروليثتحنرحألبيجتساقمو
:لوالاررصلاملعلاةيكبك(اياةفشحوأناوهلبققعلا
ابرغواًقرسٌقأَقلاكمالسالامالعااوفرٌةيّصابالانايك
لأمنكولموالضفمادلدكرهاقموالوداوماأكلنك





احع:
_؛السالادالبمظعا3دلامهوب

ةبضارالازنامنمايشةيضايرلااوملانككلْ

ىفذاضننأبيرل لباضفنامتكءادمهجولق مكحتتساةيضارالا
|ركاذافةيضايالالئاضتنم؛ىّبزحتاومنيضصابالا
هلنبراعزاءاموهلامافمالسالريهاشم ةيضارالابةفالع
نكرلاداوىراصنلاودوييلاءايلعهباوركريلاه.هوركذ
نمدب قحلااوحزموجراوخلاوةبضابالانيباوطاخركدلا
اوبلحويملاوهنزولطابلاب لَكأوجاكةينمابالاىلا
ىلعهينإوبوثرامةالغمهنأبهيلاةيضابالادوبسنبءيش
هبلازبع-اومصتعاولوقيلجوزعهيداولئاقلكنا
نبسادرملالالباصقحنالابرقلهوةيآلااه
نملا3ىرتكلاىكينهيناربعقاللاطوليدح
هرداةجرىلاقونىكزلاميرىلاضاب١نةسارعو
تاثركلملادبع«ايأخادأ3لاعت

ةبيصرلارظن<ليماأ

باأكلدكنوكرشمةيضاييالامدحجياوحلاناملعا
”اننجابوفعمربغصلافريكو_ريغصناممهمبوتزلا
يامنلابِكفكلرشبرفابكتامقاضيأريمثكاوريبكلا
مّرحاملالضساكداقتعالا,لخأاملكدارشلارنابك





نوالاملا

«جراولانمةيضابألازييمتىفجهانملاقدصأ»٠





ميلانكيلاسامب

ةالصلاو«جمهانملاقدصأعابقاهداعىلعبجوأىذلاهللدمحلااذل

ةيدتنملازتالقرفىلإاهييندعبةمالاقارتفاب(١)عداصلاىلعمالسلاو

؛جراخملاولخادملاىفقحلامزلنماهمف«جراوعلاممألانماهلبقنمجبنم

هتعاطبهلنيفوملاةلآىلعو«جهانملاثبخأوجراعملارطخأبقلعتنماهْنمو

هلنيفوملاوقحلاكللاسمنيكلاسلامهعابتأوهتدابعىفهلنيصلخملاهباحصأو

.هتاجاوب

)ةمدقم(ٍ

ةيبهذملابتكلانمتارشعىفتارشعتأرقاملاطىنإف:دعبامأ

لوقينممهمدجأملومههاذمفالتخاىلعمالعألاهئاملعومالسإلابهاذلل

جراوحلابرقأنموأ«جراوحلانممهوأ«جراوخمهنأالإةيضابألانع
؛ةيخراتوأتناكةيهقفمهتكىفرييعتلااذهنولوادتياولازيلو.قحلالإ

ميلعبصيميضعبو.هنمبرقلاىلإانآو؛قحلاىلإانيحمهمنوليممو
لهسأو.نامعاولتقامدعبًايلعاولتقهدنعمهسألتانعللاوتالبولا

مهعمجمالةيضابألانأدهشيعقاولانأعمجراوخمههبمهلومربِِءم

مهعمجنىلالاوحألاىهامف.ةلصبمهللإنوتمتالو«ةعماججراوتلاب
ىحمهلردصتىلالامعالاىهاموا؟مهمااءاربمظوجراوحلاب

!؟جراوحلادادعقمهلعجم

.هلنيبملاو؛هلفشاكلاو«ءىشلابملكتملا:عداصلا)010

(ةيضابألا- م)
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؛ةيبهذملاهدعاوقانيبوةيفاولالئاسرلاةيضابألانعانبتكاملاطدقو

باتريامكلذىفكرملثيحب«ةيلمعلامهماكحأو«ةيداقتعالالوصألاو

.هللاءاشنإ(©)ةينغلايفنوكتنأهللانمنيجار«(١)ةيهننباهيف

 . «مهنعضارعإلاومهمريقنتلاىلإوعدتىلاضارغألا7

ىلاةداجنعنوديحمنيذلاءارمألانمقاسفلاوةملظلاىلعندحاهرهأ

مهلودشانيولدعلاجهنمو ىلعرمسلا مهنيذلانيدشارلاءافلخلاجاهنم ؛قلحلاةاده

مهوبصانو4مهوقرافومهونيابكلذمهمماودجنشلاذإف.ىقحلاىلإةاعدلاو

المعقحلاىلإاوعجريو؛مهروجومهماظاوكرتيىحاوردقنإبرحلا

ةالصلاهيلعقودصملاقداصلاهللناسأىلعوهبانكىفلجورعهللارماوأب

ءانبأنمومههذمىلعمهنيذلامهكولمىحنولتاميمهاريف٠مالسلاو

فيكف.لطابلاىلإاونكرو«ىخلااوكرتاذإمهطولهأنمومهلدلج

ةاعدوضرألاىفداسفلاءاس'روماظلاةدمحأمهنيذلامهريغكولمب

كهننتو؛مهدئاومىلعرمحلاسوؤكرادتنيذلا ةمألاىفلطابلا

)9]تانمقلاَزموتو:ًاراهجمهرهظأنيبلجو2هللاتامرلح

.برطلاووهللا_تالآورامزملاودوعلابمهسودر||ىلعتاينغملاو

مهنماوأراذإف«اوناكنيأواوناكنمةملظلانولوتيالةيضابألانأاهنمو

كولملامهحنالكلذلف.هوركنأوهنعاويضرعأالطاباوأراذإو«هولبقاح

ةلماعلازتالولبدمهلوعدبينالو1مهسلاجىدتالو(4)ةروحلا

.لقعبحاصىأةيهننباو.لقعلا:ةيهلا(١)

.هبىتفيامو.ءافتكالا:ةينغلا(؟)
.نايقعمحلاوةينفملاوةمألا:ةنيقلاو.لصألاىفاذكه()

.ةراجو ةروجو:ةروج:عمجلاو:ملاظلا:رئاحلا(4)
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ىلعلاضعءادو كالاملاىلعرطخمهلأىرتاهنألمهفاعضإومهلاصقإىلع

ةالصلاهيلعهلوقءاضتقابنيلماع١وناكذإ«ىحلاةطخنعةدئاحلاةماعزلا

فالتخاىلعكولملاىرتاذهلف«قلاخلاةيصعمىفقولخحلةعاطال»مالسلاو

مفغييامةيضايألاىلإنوبسنيمهدصاقمنيابتىلعءارمألاو«مهعزانم

امو5ملاعلااذهىفةحلاصلاةايحلاجهانمنعمهيصقيو«ممألانيعأىف

نوعاريالهللقلابعدصينمبمهنعًائيشتفرعدقوةيضابألاءاملعنأ

ضيغبلاو؛بيرقلاوديعبلاىفةعيرشلابجاونوعاربلب«سوفنلاةبغر

؛مهيصانمتلجنإوايندلالهأةبغرىراجمنعنوزرحتيو.بيبحلاو

اولانيملذإ؛مهوفلاخممدسحكلذلف«ًادبأهللاريغلءىشمدنعامف

جراوملاىلإموفاضأكلذبو؛كلذباوفرعدقو«نيدلاىفمهناكم
مهباوددنو©مهْنَمهولعجف6قحلالهأدنعنوتوقممجراوحلانأمهملعل

ىفهنممهسيلامملاعلاىفمهنعاورشنو.مهلسرومهلئاسرومهتتكىف

ريغمهلإاوبسنو«كلذبمهنعسانلااورفنف«ريبدالوليبق .هيلعمهىذلا

؟اهلكمالسإلامأنمةيضابألانيبأو؟جراوحلانمةيضابألا|6|نيأف

ءايشأةيضايألاركنأرءاسأمأمهنلإرهدلانسحأقحلارغبنوضريالموق

ةدحبمءادنلاىلإةعبرذمهراكنإءاوهألالهأذختاف«نيدلاىفتعقو

ىلعةيضابألاعلطااملمهعماوركنأاهفلازيالقحلاو«مهلدشوةيضابألا

داعبإلاوهبريسااوقحلاهودشانوهيلعهباوماقو«ناّيعىلإةباحصلابسنام

؛قحلااوديأوقحملااوبوص«قحلااوفرعو؛هنعمهرجزولطابلالهأل

اوبسناممهللإاوبسنكالذبو©ًاناسلواديعاطتسملابلدعلاىلعاوناعأو

.ابجومرغب
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ا ةيضابألاهانم١

ىميقلاضابأنبهللادبعمهمامإ؛مالسإلامنأنمةمأةيضابألا
ءامحزوقحلالاجرنابهماقمرهش4ىذرمامإوىبيدمعز(١)فورعملا

ءايلوألًايلو؛ًادشرمًامامهًادجمًاداجهللاىلإًايعادلزيمل.دشرلا

نهاديالو(ةملظلاىناحبالوةربابخلاباهال(هنيدىفايضرهللا

ىفقحلالدأةجملهذهو٠«عدبلاوءاوهألالهأىلإليمبالو«نيدلاىف

؛ةيمالسإلاةمألا1اذيمةريخشفامل.العألاءاتألاةريسو«مالسإلا :دهبهرثخاىفاملق.مالعإلاءايفتالاةريسو(مالسإ
نمكالذكاوناكنمهيلإفيضأ«هملاوعومالسإلاراطقأىفهأبنعاشو

ةلأسمالو«صاخبهذمهلًامامإنكيلىرتمموهوهيلإمهوبسنوةمألا

.نيدلاىفةدحاو

؟,ةيضابألامهنيأه505

دالبىو؛مالسإلادآلبنماهريغفمهمقرعأنامعقفةيضابألا

تومرضحىفصخألابونملاضرأىفو«ًايقارعضابأنباناكذإقارعلا

ىمرأو؛مدعىلعراننمرهشأبرغملاىفو.عباسلانرقلاةياهنىلإ
نمةددعتمةنكمأىفو؛ايقيرفأنمرابجنزىو.ىرتلاىلعىوضرنم
.هللادالب

«صاخبهذممهله»

ءاملعنمصاخملاعلًاعبتهبنوديقتيصاخبهذمةيضابأللسيل
؛ىروثلاوأ؛الاموأ2ىعفاشلاوأ4لبنحنبدمحأوأ4ةفينحنأكمهألا

اهيفاتخاوضايإنبهللادبعبسنةثيدحلامجارملاوةفلتخملارداصملاتدروأ(١)
مالعألا:لكرزلانيدلاريخ:هتمرتركذىفتضافأىلاةثيدحلاعجارملانمو.بسنلاةلسلسىف
.ةفورعمريغهتافوةنسوهدلومةنسنأفورعملاو.186-184ص+ج
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رثوتةدحاوةلأسمضابأنبالدجوتالف.مالسإلاءاملعنممهرغوأ

ةيضابألانإف؛مالسإلاىفةيضابألاماقمملعيانهنمو.نيدلاىفهنع

نوديقتيالف؛قلخلاىلعالقحلاىلعدايعالهأو«ديلقتالدييقتلاجر.

.طقفهلوسروهللابالإ

(1)؟«ضابأنبامايأةيضابألاءاملعنم.»

مامإلامهنمدقمىفو.ءاملعلاةلجأضابأنبامايأىفةيضابألاءاملع

_ىلعةمأآلاتعمجأىذلا ءاثجشلاوبألىامعلاىدزألاديزنبرباجدحوألا

.دحألكهفرعدقو«(؟)ةياردوةياورهتنامأوهتلادعوهتقث

؛ىنامعلاىبدنلابئاسلانبمامضو؛(©)ةعركىبأنبملسمةديبعوبأو

ُُئرصبلاقامعلا.ىديهارفلا١|بيبحنبعيبرلامامإلاحيحصلابحاصو

ءاملعىلعمالسإلاىفقبسلاو«ىثوألامارملاوىلعألاماقملاملنحبملاثمأو

.ةفورعملابهاذلملا

؟؛مهنماوديلةيضابألاناكاذإجراوملامهنم١

مالسإلاىفجرختفئاوطىهو؛ةجراخعمجلصألاىفجراوتلا
نبعفانمهسأرمالسإلاقرفنمقرفءاهقفلافرعىفو.ةقحموةلاض

لهأىلعاوجرخمهعابتأو.رافصلاهللادبعورماعنبةدجنو؛قرزألا

بونذلانمريبكلابكتر»ىلعاوُكحو٠معباتونمعباتلانْمزقفقحلا

سامل

.(ةطوطخملالصأبشماه)هتركذاكضابأنباناكاذإ(١)

دنسلابقبسيةياورلكىفنتملانأو«ةياوروةياردثيدحلاملعنأفورعملا(©)
نألًادانسإسو«مهيلعدمتعيىأ«ةاورلاىلإدنتسينتملانالًادنسىمسو؛داتسإلاو نتملا
٠:7مهلإمفربوىززعيىأدنسي

.(ةطوطخملالصأبشماه)هللاهمحرًاريرضناكوءالولابىميملا(©)
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الذنأاوأرو.كافسيفهمدو«؛مغيفهلامةيلحهيلعاوعرفو.كرشلاب

.هيلعاوطلستنمىلعمهمأطوتلقثو©سانلاىلعاودتشاو.ىجلاوه

اهلهللانم"ءالتباةيمالسإلاةمألاىلعمهننحمتمظعو«مهنكوش.تدتشاو

.ةيمالسإلامهألارئاسنممهريغاهيفاوفلاختاليوأتباوقلعتو.ءالئودلثم

؛فيسلابسانلااوضرعتساف:قحلالهأنممهريغلوقىلعاوغصيملو

لاجرلاوءاسنلااوديعتساو«لاومألااويهلو«هلتلحمملنماولتقو

اولحتساو؛مالسإلاىفميجبطخمناكف.نوكرشممهرظنفمهسأل

مكنإ"هومتعطأنإو):ىلاعتهلوقنيلوأتمةيصعملابهللامزحام

ش ()لوقلاىفهنيكرشملامتعطأنإو:ةيآلاىنعمناكو.(0)("نورك

ءاههجوريغىلعاهولوأتءالثوهنكلو.مهلثمنوكرشممنأفةتيملاليلحتب

ىفكاذباوأطخأف؛ةتيملالكأىفمهومتعطأنإو||مهعماهانعمناكف

هللا_ىلعدرهللامِّرحاملالحتسانأىفخمالو.ىحلاهجوةيآلاليوأت

.لطابلاوحلانببزييممهلنمهيفباتريالضحمكرشوهو؛لجوزع

اهنمزأمشاةيشمةمألاىفهباوُشَموءاذهمهليوأتنمناكامناكاملو

ْقمهدرمتو(مهدانعىفاودازف؛قحلالهأميلعاهركنأو؛نوملسملا

ىضتقمباوملعف«لعفلاىلإهؤزواجنلبكلذباورصتقيملو.مهجهنم

هيلعدمحمةمأءامدمهلتلحف.(©)ىنكترمكليرشتاومممو«مهليوأت

لاومألااواحتساو«ىفلزهللانممهمرقتاهنأاوأرو؛مالسلاوةالصلا

ْ.١١ةيآلا.مامنألاةروس(١)

مكرشأكذىفمهومتبطأنإف«ناسنإلاهلتقامملحأهللاهلتقامنولوقيمهىأ(©)
)ها.مهلثم .(ةطوطخملالصأبشماه

.(ةطوطخملالصأبشءاه)ةيآلاهذهىضتقمب(©)



هه77-

نماوبسو«اذهمهلوقبلوقيالنممهلتقنماونكمننماولتقفةغئاسةمينغ

لاقكلذلو.هيفةيرمالىذلالطابلاىلعمهلآحضاولاو؛كللذباوءاش

ةديبعىلأو«حيحصلابحاص«بيبحنبعيبرلاكنيملسملاةمنأمهف

ىلعاومادامىرن؛مهلاثمأو بئاسلانبمامضو«ةعركيأنبلاسم

.مهرفكبانمكحلعفلاىلإهوزواجماذإف«مهلعلومحمماطخفاذهمشوق

مهريشكلالاعسيالفاولعفاذإف«هاضتقمباولعفيملاممهليوأتومهكرتحصيىأ

اوعجربىحريلتقومهرجزو«مهنعدبومهللالضدرلمههوجوىفمايقلاو
نوملسملارهدرطكلذبو«!دبأكلذباولوقيملمهلكنيملسملانإف.قحلاىلإ
ًاضيأ؛كلذبو.ميانيدعابمةءاربلامهمنيناعممهممهوصقأومهيسلاجمنم

كشالف«هللالحأاممرحوأهللا[مأمرحاملحأنمنألمهرفكاوناعأ

.ةمألاعامجإوةنسلاوباتكلاصنبهرفكيف

دئاقلامهلهللاراثأ«(١)مهأاففتاكتوجراوحلابطخمظعاملو

ورمعنإةدنكنبحبصنبملاظنبفراسةرفصىلأنببلهملا؛رببكلا

ءامرماعنبنارمعنبدسألانبكيتعلانبثراحلانبلئاونبىدعنبا

ىن>«ءاهدلاوبرحلانارننمهْنيِبمرضأف«روهشملاىئامعلاىدزألاءامسلا

(3):بلهملاةرصب»اولاقفهبةرصبلاتفرعىحمهدابأوثفصعلاقدمهقد

.حاضيإلاةياغةحضومباسنألاىفىتوعلاةيضقلاطسبدقو

.لالفرلولف_عمجلاو.ةعامجلا:[لفّل0
ةعاجشلابنوزاتمياوناكاك«مهلةالولاداهطضابنولابيالجراوملاناك03

كلذوةةيواممنبديزيةألودعبمهلاروثترتكو.مهدئاقعبقيمعلانامعإلاو

جراوملاهباحصأووهقرزألانبعفانراثاملو.كاذنيحةيمالسإلاةلودلاىفرومألابارطضال
سةرفغصنأنبباهملاىلإةكمنمريبزلانبهللادبعبتك؛ءه66ةنسىفبلا
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ًاضيأةصضايلاناكوميكحتلاىركنمةلمحنمجراوحلأالرمناكو

املظةيضابألاةعمسكلذباوهوشياجراوملادادعىفمهوجبدأكلذك

نممهلراهطكلذباوخطلينأ|اودارأةيضايأللمهمادسحو.اناودعو

ءانبمهلموقيالو ةيمالسإلاممألاملاعىفتوصمهلعفتريالىتحءاوسألا

مالانايفرعيو6نيدشارلاءافلحلاجاهمىلعمويناكامهمىبد

.ليقارعلامغرقحلالاجرهديئتفةضحملاةلادعلاب

عابتاوةيعرشلارماوألانمحيرصلاحيحصلاىلعةيضابألادمتعادقو

ىضرباطحلانبرمعوركبنأنييضرملانييضرلانيتفيلحلانيس

.امهنعهلل

ىضر(١)رساينبرامعتلتقىلاىهةيغابلاةئفلانإفلاحلكلعو

نببلهملالظو.ةرصبلالهأهبدجنتسااكجراوملابرحهيلوي-ناسارخبناكو

اهقابوريبزلانبامايأىاهضعبةنسةرشعمستجراوملانولتاقي-هونبووه-ىفنامعلاةرفصبأ
ىأرلاببلهملامهبراحدقو.قارعلالعجاجحلاةيالووناورمنبكلملادبعةفالخىف

.فيسلابمهيراحاةديكملاو

يلصا:ج.خيراتلاىفلماكلا:(ع1738/د630قوت)ريثألانبا:رظنا

611101560(م1176ةرهاقلا-قالوبةعبط)هج-1١ه<1760-اه

(2.ةعوسمالت):الاودعجبايامأيعطعطت.م.60

ىيدلاوىمايسلامالسإلاخيرات؟نسحمهاربإنسحروتكدلا100210:1086ّ(

ةروتكدلايل4مةرهاقلا-ةيناثلاةمبطلا)٠-147صا١جد:ىعامجالاوىناقثلاو

رهاقلا-7١مقربرعلامالعأ)6-47ص.كلملاهبعنبديلولا:فشاكليعايسإةديس

.(ما"

.ناظقيلاابأىنكيو«موزخمىنبلفيلحوهو«نيانمسنعنم:رساينبرامع(١)
ه-ثبليلنكلونيملسملانمهريغعمنامنعرامميابدقو.ةكمبنيفعضتسملانمرامعاكو
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نمدنعالإاذهنمدبالو؛ىرخألاىهالعىغبملانأو هنعهللا

.ىوهاللبصعتوهسفنطلاغ

|+|ىلعنيبناورهلاةعقاونأهولاقامنعطلاةعاضبهباوجّوراممو٠

أوَمْسوبلاطىأنبىلعلدعلامامألاناعاوجرخمجأو6ةضايألاو

-مظعلاملاعلامامإلانأو+قارتفالاةفاسمهباولوطو؛فالتخالااضع

مهمامإاوأرناورهنلالهأنأعقاولاو.مهلتق ةمألاىلعةوبنلاىصو

اهمدهعنمجرخدقو(لاجرلااهفمكحنيحةمامإلاءابعهلهاكنعىقلأ

<نيملسمللومملديدسلارمألاىفاورظنيلاوزاحناف.اهلاكراتاهْنعلزانتو

اوأرو؛هلقنمةمنألاهيلععيوبامىلعىرسارلابهونبهللادبعاوعيارف

ىلعءاوهألالهألخدف.كلذىفقحلامهلنأودهعلاكلذىفةجحلامهنأ

مهيغشةلمجنمءالروهنإءارغإلادصقبهلنيلثاقبلاطىنأنبىلعمامإلا

1:لوقيمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانأو6اليأنييشرقلانعةمامإلاباوبهذ

؛مماقتسامدعىلعليلدلدأاذهناورهنلالعفنأو.«شيرقنمةمئألا»

نمكلانهامو اهجوزولماحلاةأرملالتقنماوفاضأامكلذىلإاوفاضأو

؛لطابللدييأتوقحلالالذإكللذنمدصقلاو.دولحلااهمرعشنتلاعفأ

.هعمالإمهلمماممالنأنورينيذلاو

.هللرمألاوناكامكلذبناكفنادضلطابلالهأوىحلالهأو

هيلعهللالصيتلاباحصأنمةعامجعمرامعكرتشاو.ةداحةفينعناملهتضراممترهظنأ

سانلادشأناكفباتكلابراملبقأوهنوظعيوهنومولينابعىلإهوبتكباتكىف«ملسو

لتقوهدهاشمهعمدهشيبلاطىبأنبلععملزيموةفوكلابرامعلزنو.نايعلةضراعم

(4١٠ص١جىريكلاتاقبطلا:دعسنبا:رظنا.كانهنئدوم77ةنمىلنيفصب

.38ص6جخيرات:ىربطلا
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نأملعدقو«نيملسملاءامدنممدةرطقكفسىفاوكراشيملةيضابألاف

ىلإةيضايألاةفاضإف.لمجالوةقانايفةيضابأللفرعيملاهلكنفلاكلت

سانللو«مهفىندأهلنمىلعكلذىفخمالو«حدقونعطةفاضإجراوحلا

هيفنولواحمنمبناجلإديكلامضوسئاسدلاسدىلعمهلمحنءاوهأ

.ةيناسنإلاضارغألاهيضتقتام

؟«ةيضابإلادنعمكحلاسسأىهام١[10]ص>
ْساايس

ةثالثلاهذهىلعو.عامجإلاوةنسلاوباتكلاةيضابإلادنعمكحلاسسأ

لحالرابتخاالوكلذفةداوهالمارحاهمارحو؛لالحاهلالحف(دحتعملا

.(0)لالدتسالامث(١)سايقلامث«ةثالثلالوصألاهذهىفءاجامدعب

نولوقيالةيضابألانامموةةيضابألاىفريبكلاحدقلانمو ريبختنأو«عامجإلاب
رمأاذهو!؟ةيضابألاهبلوقيالفيكف«ةثالثلالوألادحأعامجإلانأ

«هنمدصقلاماعدقو«مهفئاحصىفهورشنومهوبناكومهرخرومهلوادتدق

.قطانلكناسلىلعهللاومهلعءارفاوهف؛لزعمىفهنمةيضابألاو

؟؛لجوزعهللاتافصىفةيضابألالوقيام»

مهارمف.اهْنعلاحمالواهثمدبالىلاتافصلابهللانوفصيةيضابألا

هذهتعطقف((©(ءىشهلثكسيل):العوزعهلوقىضتقمبهنوفصي

عماجرمأبهيفنوأمولعممكحتابثإىفمولعمىلعمولعملمحوه:سايقلا(١)

.امهلعامهفنوأةفصوأمكحتابثإنمامهيب

ىفآرقلارصنلاتالالدنمماكحألاهيفذخؤتطابنتسالاقرطنمقيرط:لالدتسالا()

ثالثوىثمءاسنلانممكلباطاماوحكناف):ىلاعتهلوقنملدتسيالثم...ثيدحلاوأ

جاكنلاةحابإ(ب)ىلصألادودصقملاىنعملاوهاذهوعبرأىلعددعلارصد١:نارمأ«عابرو

ةراشإةلالدكةلالدلانمةفلتخمعاونأكانهو.هلقسيملظفللانألىلصأريغدوصقمىنمموهو
.خلاهنعتوكسمىلعةلالدونصنلا

.١١ةيآلا.ىروشلاةروس(©)

ًاجاوزأماعذألانموًاجاوزأمكفنأنممكللعجضرألاوتاومسلارطاف):للامنلاق

:.(ريصبلاعيمسلاوهوءىشهلثكسيلهيفمكؤرذي
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؛ىنابرلالالاعمقفتيالوىحلإلالالحلابقيليالاملكةرهابلاةرهوحلا

ىحةيآلاهذهمهفينمو.دوجولابجاولاسدقملالامجلاهبىضرإالو

ىلافقاوملاىفابدشرتساو.ةملظملالهجلاىلايليفاىدتهامهغل

الإمظعلاهللالالجبيلبفصوال.ءاوهألاريجايدىفنوطبختملااهيف"راتحم

هتفنالإىلعألالامكلاهايأبتعنالو«ةيآلاهذهةطيحتحنلخادوهو

هذهىعمنعريعتالعوزعهللالالجفصت|١١|ىلاتايآلالكو.هنع

.ةذفلاةيلا

درمعلاىهف؛دوصقملاعيترملاو«عبتملاجبهنملااهاضتقمبسحةيضابأللو,

لوقيىلاةيئؤرلاىح.اهافوأواهلمكأهللافاصوأنمهيلعلمتحاىذلا

زعهللالالختتبثولةيئرلانإف.ابقنىلعةلادةيلانإف«نولئاقلااه

نإف«ةرهابلاةمكحلاوةرهازلاةيآلاهذهمومعكلذًاقراخناكللجو

لوةيوهفهنعىلاعتهللااهافنىتلاءايشألانمءىشكنوكينأودبالىنرملا

ءىشىوًاعطقءىشثمنوكينأهلدبالىثرملاو(ءىشهلثمكسيل)

امدعبحصتالىصاعملالهألةعافشلاكلذكوٌ.ًاضيأءىشعموكالذك

رادالءازجرادةرخآلانألف؛ىضرممفنركيالفهلءادعأ١رراص

نع"ءاضغإوهنايصعبءاضرىصاعللةعافشلانأالقعتبثدقو«لمع

.هناودعللوبقوهنالطب

زعهللاءادعأاوراصامدعبراثلانمةاصعلاجورخملوقلاكللذكو

لوأنمرّرقودابعلانيبمكحدقو؛اهيفمهلخدأورانلاملبجرأفلجو

ثاعوىلاعتهللاىمحمدهامدعبهفنأمغررانلاىلإريصيهيصاعنأرمألا

هنايصعردقىلعًايزاجمنولوقيًاسكرانلانمهجرخأولف.دضرأىفًاداسف

كلتةدعاقلًاقراخاذهناكل«دهاشلاببئاغللمهماسايقنومعزيامك
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عمهلككلذدرىلعاهموهفمواهقوطنمبةرععملاةميتيلاةردلاواةممركلاةيآلا

رصبلاوعمسلاكلذكو.رانلانمجورخلامدعبةحرصمةيلقنلاصوصنلانأ

نينمأملانععافدلانماهبشأ[18|امو(١)ظفحلاوبنحلاوقاسلاوديلاو
هيلإلامعألاعفرو.مهتيابمونيرفاكلاةاداعمومهلالاومومهلةرصانملاو

امو6هلبحمذخالاو6هنموندملاوبرمتلاو6العلاهترصضحلإبيطلادوعصو

ةيحوهئاثوأىلعهترمغنمقاوحنونيعهيدياتلكو6نيمرلاىلعلد

؛تارابتعالاولاوحألارئاسنمكلذريغىلإهئادعألهضغبوهئايفصأل

باتكلانصنبمحملىلإدودرفهيبشتلامهوأاملكف

ا2.؟ةيلمعلارومألاّىمهلامعأىهام»

مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلالامعأةيلمعلارومألاىفهيضابألالامعأ

ءرمعوركبيأهدعبنيدشارلانيمامإلالامعأو.ةرعشديقاهوقرافيمل

ىفًاضيأةيضابألاهيلعىثشمهيلعايشمامو«ةيضايأللهارفاملناكامف

فلاخمكلذنألًاطرشةمامإلاىفةيشرقلانوريالو.اذكهوةظحللك
؛كلذكةمامإلالعجممفيكفنيصاخموقىفةوبنلاهللالعجمملو.لوقعملا
(0)(ركاقنأهللادنعكمركأ"نإ)ىلعلديلبكلذىلعلديالنآرقلانأعم
)9عددجمًادبعناكنإوىوقتلابالإىمجعىلعىبرعللضفالنأو

راصنألاتبثيملو.اهلثمأىفنيملاظلاهللادعلانيالو.فارطألا

اوبلاطاملاهوتبثأولو«ةباحصلاءاملعملعأنمهوةمامإلاىفةيشرقلا

ىفلدعلاةيضابألا12|ةبغرامنإو«اهبنورجاهملاميلعدرلوةمامإلاىف

.نايسنلافالخةلقفلاةلق:ظفحلا(١)

.مهلاثيسوسانلاتانسحبتكيىذلاوه:ةكئالملانمظيفحلاوظفاحلاو

١٠١ةيآ.تارجلاةروس()

.هعطق:اعدجعدج(«)
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مهمداعتاذهلف.لوألاننسلاىلعلجوزعهللانيدرئاعشةماقإوةمألا
مهقحلاعابتأومهألابلاغلطابلاراصنأنألثللذىلعاهرمسأبايندلا
نمو٠+مالسلاوةالصلامهلعنييبنلانمزَْقىحتق؛ولكفنولقألا

جراوخ مهابإمهليمستمهيفلامىلعةيضابألااهدعيىنلا(د)مئارحلا

ركبىنألمهحليلدمههازنىلعكبسحو.نيدلاىفًانعطوًِِازمغ

نمهباملأاليلعونايعنعمهنسلأمهفكو«امهنعدللاىضررمعو

ممهكموىومالازيزعلاديعنبرمعلمطوبقو2لاوحألبالونفلا

ةيضابألاةهازنالولف.ًاعمسابعلاىنبنعمهضارعإو«ةيمأىنبنمهاوس
رممأبمهودانوسادنلانممهريغمهعمىرجامءال'ورهعماورحلب

نيقسافلاريمأبمهايإمهنادننمالدرنينمأوملا

لاطبإىفروكذملازيزعلادبعنبرمعلمهشاقنةيضابألاةهازننمو
اولوتتامالو()مهعمهدذلوناكوهيلعمددتو؛ةيمأىبلامعأ

لوقيىذلاوهو.مهيقيرطىلعومهعمناكذإهيلعةالصلاو.هنفدوهزاهج

ةيمأىنبعدبدرىلعبجاولامايقدافولاهيلعحرتقانيحروكذلملاهيبأل
م-ِورععم"7

هللامف:هعدلبمويلكتهبأرةملسبسامويلكىح>انأىلع:لاقممادحاو

ىفىدانينأمهدعومهوقرامقف«ةيقتلاهعستاللدعلامامإلا:دفولا

نمو:روكذملاهللادبعهنباهللاقف؛ةالصللمهعامتجادنعًادغسانلا
ب

!؟خلإ...دغىلإشيعتناكلل

.منارحلانمةميرججراوخ«ةيضابألاةيمستنأفلوملاربتعب(١)
.ايضابإناكزيزعلادبعنبرمعةفياحخلانباكلملادبعنأةيضابألارداصملاضعبركذت(؟)

-477صاريسلاباتك:ىخاشلاو«44ةقروةيضابألاتاقبط:ىنجردلا:رظنا
.87١-١١ص7١جرريبكلابرغملاخيرات:زوبدىلعدمحم٠
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برحلاىفمهئادعألمهتلماعمةيضابألاةهازنىلعليلدربكأو[1|
رقةنسلاوباتكلارماوأنعنوأنيهارتدو4ةطلسلاصنوكتنيح

الو ةلبقلالهألاومأنومنغيالفتامزألاكلتلثمىفىتح.ةرعشأ

امهمليتقبنولثمتالو اربدمنوعبتيالوحيرجىلعنوزهجي

.(١)ناك

ىفرظنا.مهريغنعوأمهنعناكءاوسمهلعخيراتلاأرقاو

ىرتنعلاوتومرصضحونامعخيراتىفو©هبورحوبرغملاخيرات

.هللدمحلاوًامامتًاعصانقتحلا

©مالسإلابهاذمةيقبنمانيفلاخمةحكانمنوزعجمةيضابألانأامكو

فلاحنألكلذنمائيشنوزيجبالملإفجراوخللًافالخ«مئراومزجنو

.ىراصنلاودوببلارئاسكنوكرشممهدنع

جهلاملعتولطبلاوقحلانيبقرافلاكردتلقعلانيعبقئاقحلارظناف

.ممحألارئاسنيبنمةيضابألا

.ناسحإلالكملماعمىفنسحنانألاحلاو؛انتلماعمانوفلاخمءاسأدقلو

نيبقارمريغةيحانلكنمةيضابألابةئيسلاتهلماهلالاقاصلإاولواحدقلو

الامإلاوحألاهذهلثمعنمتةيآنممكف..هباتكىفلجوزعهللارماوأ

الذنممالسلاوةدلصلاهيلعهللالوسرةنسقىمكاو!!اليصفتو

كروبزأرقتنمل:ليقامكلوقلانكلو!!ظءاوموحئاصنورجاوز

؟دواداي

نيرثكمالونيمتهمميغتارضاحملاقفلوقنوأاذهلثمبتكننيحنحنو

؛هلوسرىلإو؛هباتكىلإو«هللاىلإوعديماسملانكلو؛انيفلاحمنم

.ةيضابألادنعبرحلابدأانهظحال(١)
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هلوسرلوهللضورفمبجاو؛حصنلاوقحلاعابتاىلإو؛هباحصأىلإو
لاوحألاهذهلثمىلعنيفسآمنماعونيملسملاةمئالوهباتكلو]١٠|

٠اهردصمريغقفردمت

؟,بيصنةماعلامالسإلاةمدخىفةيضابإللله»سس"

ريكألاظحلاو؛رفوألابيصنلاةماعلامالسإلاةمدخىفةيضابأللب
ديزنبرباجمهمامإللوألاليعرلاةيملعلاهجولاىفمهلف.هيفقبسلاملو

همساوالإهقفلانيواودنمناويدهنمولحمنألقىذلا؛ىنامعلاىدزألا

.ناويدلاكلذلامج

.ديحملاةمالعلامامإلااذهثيدحلاملعنودنملوأنأملعدقلو

هجهلاىلعهدعبنمهذيمالتىشممث«قاطمأقبسمظعلاهناويدّركذ
اِ-ٍ

ُُبئاسلانيبمامضوُماسمةديدعىنأو؛دنسملابحاصبيبحنبعيبرلاك

:مالسإلادالبىلإماعلاةلمحنممرغو

مالسإلاةيضابألامدخدقلو+اهلليثمالمدقلاىفةيضابألاتافلاومو
ماعلاحيراتلاىلععلطُملابسحونانسلاوناسللاوديلابهيحاونعيمجنم

كلامرهظىنمو!!اومهههانأ:لاقفىعفاشلاانءاجىف(مالسإلاىف
ةالصلاهيلعهللالوسراهمامإو!!ةرجهلارادمامإهنأبىدانوسنأنبا

رونبمالسإلاقفأءاضأقولبنحنبدمحألبيجتساىدو4مالسلاو

!؟لوألاردصلاىفعلاةبكبكمايأةفينحوبأنيأو!!هلبققحلا

كاذك.ابرغواقرشقافآلاىفمالسإلامالعأاوعفرةيضابألانأامك

ىفخيراتلافرعي|١٠|البنكولموالضفةمنأبلدعدهاعموالوداوماقأ

.مالسإلادالبمظعأ
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راعةيضابألارثآمنمترشةيضابألاوفلاحمكلهو_#سم

.ةيضابألالياضفنايكءادمجولقىفمكحتساةيضابألاىفلاخمنأبيرال

هلضافأومالسإلاريهاشماوركذاذإفةيضابألالئاضفنمءىشلكاومتكف

دوهلاءاملعهباوركذذيملاعهوركذةيضابألابةقالعهلنمىلعركذلاءاجو

قحلااوجزمو؛جراوحلاوةيضابألانوباوطلخركذلانمدبنكيملاذإو«ىراصتلاو
لقاو؛ىبسلكةيضابألاىلإاوبلجو؛حبحصلااوفيزو؛لطابلاب

.لئاقلكناسلىلعهللاونوقرامةالغمسأبهيلإةيضابألانوبسنيءىش

-:لوقيلجوزعهللاو

.(١)ةيآلا(..اعيمجهللالبحماومصتعاو)

قحلابلاطو؛(©)ريدحنبسادرملالالبىبأكقحلالاجرىفلهو

ىذلاميركلاىميقلاضابأنبهللادبعو«نملاىفىدنكلاىحمنبهللادبع

.ناورمنبكاملادبعمايأرخاوأىفىلاعتهللاةمحرىلإىفوت

*»7ةيضابألارظنقىجراوحلالعمكحلا"مص

نامسقمهعمبونذلانأكلذ.نوكرشمةيضابألامكحىفجراوحلانأملعا

؛كرشرئابك:نامسقًاضيأريبكلاو.ريبكلابائتجابوُمعمريغصلاف.ريبكوريغص

.قافنرئابكو وأهللا|١|مّرحاملالحتساكداقتفلابلخأامل#»كرشلارئابكف

3٠١٠ةيآناومعلآةروس(١)

ركنأوبلاطبأنبلععمنيفصةكرممىميمتلاةيدأنبسادرملالبوبأدهش(«)

ناورولاةعقومدعبةرصبلاىفماقأوبحسنافاضعبمهضعبنيملسملاةلتاقمهبجعيملو.مكحتلا

.ممثىبنمهتليبقعم

رضحنمبوىبسارلابهونبهللادبعةصاخدحأريدجنبسادرملالبوبأناكو

فو7ةقرو(طوطخم)ةيضابألاتاقبط:ىنيجردلا:رظناناورهلاونيفص

.7١٠صةاقتنملارهاوحلا:ىدارللا
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نممكحراكنإوأ«ةرورضلابنيدلانمماعامراكنإوأ+سكمعلا

.اهلثمأىفةمألاعامجإبتبثدقومجرلاراكنإكلجوزعدللاماكحأ

ةديدعىهولجوزعهللامعنبرفكلارئابكىهوقافنلارئابكو

كلذىعمفرعيالورفكنودارفكاهبلعنوقلطيثيدحلالهأو

-.6هتقيقحدارتالرفك»نولوقيةراتو«ليوأتلافلكتبالإ

1سالاذكهو(هنمريفنتلاوةغلابملاورجزللدروهنإنورخآلوقيو

اومهفيملو؛عامجإلابةتباثلاةعرصلاةحرحصلاثيداحألادرىلعاوردقي

.كرشلاالإرفكلانم

اممرهاظمهكرشونوكرشمبهذملااذبمنوفورعمجراوملافهيلعو

:ىلاعتهلوقجراوحلالوأتدقو.ملسملااهنأهارت

.ةتيملالكأىفمهومتعطأنإىأ(نوكرشملمكنإمهومتعطأنإو)
ىلعمغال«داسفلارهاظ«رابتعالادسافليوأتوهوةيآلااولوأتاذكه

لالحتساىفمهومتعطأنإةيآلاىنعمحيحصناكو.اولضهبو؛هداسف

.اعطقكرشاذهو«ةتيملا

ب:؟«ةيضابألادنعنامإلاوهامر_و

ءامدلامصعتلوةلابو»داقتعاولمعولوةةيضابألادنعناعإلا

وهوقداصلانامبإلاققحتيداقتعالابو؛لمعلانامإلاحضيلمعلابو.لاومألاو

هلكمدهلاهضعبمدهملااذإلبصقنيالوديزيهنأبةيضايألاهيفلوقيىذلا

وهىلمعلانامبإلاامأ.دحأاهبفباتريالىلاةحمرصلاةحيحصلا|18)ةلدألل

هتدايزىلعنوقفاومةيضابألاف:مولعموهاكصقنيوديزيىذلا

رحخآىلإماسوهيلعهللالصهللالوسردمحمهللاالإهلزاللوقو«هناصقنو

.ةيضابألادنعحيحصسمخلاهدعاوقىلعمالسإلاءانتباو«نامإلاةورع

(ةيضابألا-3م)
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روحمامهوةيضايألادنعالإاتبثيملفورعملاىنعملابةءارعلاوةيالولاو

ةيضابألادنعنيلسرملاونييبنلاقيدصتداقتعاو.همئاعدموقتامه.ونامإلا

ًاضيأحيحصكلذىلعءازحلاورشنلاورشحلاتوبلو.خسناموىقباهفأ

هرماوأوهلامعأبوهللابناعإلابو«هيأربهيفلوقينأدحألسيلوهيفةيرمال
؛هلةبجاولالجوزعهللتافصنمءىشبلخأنمو.كلذكهتافصو

ثيدحو.ناكامهمهلمعهعفنيالكالاه؛«هقحىفةليحتسملاو«هيلعةزئاحلاو

نإومهتحصضرفىلع-قرسنإوىلزذإوةنحلالخدهللاالإهلال:لاقنم

؛بئاتللةنحلالوخدنمناعنمبالةقرسلاوىنزلاف«باتمثقرسنإوىفز

؛ةحيحصلالوصألاىلعحيحصوهوهلبنذالنكبنذلانمبئاتلانإف

.هانعملوقينمدنعكلذكو

نإف؛فيلكتلاهجوتوغولبلالبقوأمالسإلالبققرسإوىلزنإو

نيذهنوكل«ةقرسلاوىنزلانعربعو.مظعملسملاهدبعىلعهللالضف
هيلعهللاىلص[؛4هللالوسرهيفلاقلوألاف.مالسإلاىفنيميظعنيلاحلا

.(١)2هريغىضرأهءامىقسيالفرخآلامويلاوهللابنميناكنم»:ملسو

ىفو.مظعوهو؛رخآلامويلاوهللابنامإلابلسكلذلعفنمهموهفمو

ةعورلاثبو«لاومألاببلوسوفنلامضهويباةمرحكتهةقرسلا

لاملاولاحلاىلعنايضقينارمألاف.ميظعكلذلكوبولقلاىف

.امهلثلاثالو

.اهرارقىلعىماورلالابحلانمتبثأ هلهأبولقىناعإلاو

عمنامبإىقبيالىأ.خلإ(1)نمؤموهوىلزينيحىنازلاىنزيالفد

لبنحنبدمحأمامإللدنسملاو((حاكتلاباب)ىذمرتلاننس:رظنا(١)
.(حاكنلاباب)

.ىذمرتلانسىففيرشثيدح()
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وهوىنزيفهقنعنمناءعإلاةقبرعلخىنزلاىلعمدقأاذإهنإف«ىنزلا
؛لجوزعللامرحاكهنمراصذإ؛حيحصلاناميإلاةطيحنمجراخ

ىلعفقيالوهف.لعفتالهللوقيىذلاهبرعم"فالخللابكترم دودحت

ام«ناويحلانبوهنيبقرفالفكلذكناكنمو«ىلاعتهللاةعاط

راهقلا'رداقلاهلإلاىتحنوفرعيالنيذلا«رافكلانببوهنيبقرفال

-حاتفمنمام1:ءالسلاوةالصلاهيلعهلوققباسلاثيدحلاىفحصامك

؛كلحتفيملالإوكللحتفنانسأهلحاتفبتثجنإف«نانسأهلوالإ

 موصلاوةاكزلاوةالصلاوحننمةيملعلاىلاعتهتابجاوحاتفملانانسأو

هللا_نإف.هللاالإهل!الىوحفبةقلعتملامالسإلالاصخرياسوجحلاو

؛اهدحوهللاالإهلإالابنعىنغتالمالسإلا,4ةديدعالصخبجوأ

نيكملاهئوانبضقتناو[20]اهساسأنممالسإلامئاعدتدهلالكلذالولو
.هلصأنم

هبلقىفناكنمرانلانمجرخب»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقامأو

هلوسرنعولانعمهفينمدنعحضاوهانعمف.«نامبإنمةرذلاقثم

نامبإلانألاهريغالوليقاثملابنزويالنامإلانإف.ملسوهيلعهللاىلص

ىفعقتناعمهنإف«ىداقتعالاناعإلاًاصوصخهنزوروصتيالضرع

نمجرخمىلعملاو؛ادبأاهلخديالىأ؛رانلانمجرخمىنعمو.بلقلا

كشنمف.رداملاوهامكاهنمجرخممثاهلخديهنأال«اهلوخدمكح

:هلوقو.(١)(ةرذلاقثمماظبالهللانإ):لجوزعهلوقًارقباف

ةرثلاقثملمعينمو.هريآريخةرذلاقثملمعينمف)

.(١)(هريارش

؛6ةيآ.ءاسنلاةروس(١)

.موالتاتثيألا.ةلزلزلاةروس()
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ةرذللسيلهنأل«رابتعالاىفءايشألارقحأنعةيانكلاكلذبدازملاف

نمتامنمو:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو!مهفاف(لاقثم

:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو.ثيدحلادلا..هللا"كرشبالكتمأ

تامنمد()رانلالخدهللابكأرشبتامنمن:ناتبجومناتنثو

هللابكرشلانإف.ىعملاديعريغ«ةنحلالخدايشهللابكرشيال

.اهلكبونذلامظعأنمىلخدقفهنمىلخنمنإو«املمحهعمعفنيال

كرشبالتامنمنأىعيهنأال؛ةنحلالخدمثإلفرتقمريغتاماذإف

اوبوتيملاذإرانلااهلهألخدتىمصاعملانإف«ىصاعملاىفابعمطقفهللاب

..اعطقاهم
ىهو6ناعإلالاصحخلهضفرعمىلوقلانامبإلاهعفنيالرانلالخادو

:ثيدحو.ثيدحلا((1)ةعبشنوعبسنامبإلاوثيدحىفامكلامعألا

«هبلق|١2|نمًاصلاخهللاالإهلإاللاقنمةمايقلاموبىعافشبسانلادعسأو

اذإ:هانعمهبلقنمًاصلاخ]هللاالإهلإال:لاقنمنأوهحضاوهانعم

؛حلاصلالمعللقفوينأبامنأمهعمفريالفصالخإنعلوقلاكلذناك

كلذلاقهنأوأ«تاممثهيلإلامحألاهجوتلبقكلهفكلذلاقهنأوأ

.هنعدعابتلاولصدتلابهكرادتهلنابمئئرديالثيحنمبنذأاذإفًاصلخم

:هنعهللاىضردوعسمنبهللادبعلاق.مقتسملاطارصلاثيدحو

ءداوجهراسينعوداوجهثيمعنعوةنحلاقفهفرطوهاندأَْقدمحمانكرت,

.رانلاىلإهبتباداوحلاكلتىفلخأنمف؛مهمرمنمنوعديلاجرمتو

:دوعسمنباأرقمث.ةنحلاىلإهبىبننامقتسملاطارصلاىلعذخأنمو

.«نوتسوعضب»ةيأورىو؟ةبعشنوعبسوعضبناميإلا»:ىراخبلاىف(١)

.ماسمحيحصىفاضيأثيدحلاو47ص١جىدراخبلاحيحصحرشلىراسلاداشرإ:ىنالطسقلا
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نعمكبقرفلمألااوعبتتاوهوعبتافاميقتسمىطرصاذهنأو(

.ديهشوهوعمسلاىقلأوأ؛لقعهلنملحضاوىنعملاو.ةيآلا(1)(هليبس

نف.دصاقملافلتحمىلإاهلهأبةبعشتملاةددعتملاقرطلاداوحلابدارملاو

ميقتسملاطارصلاو«ىتحلانعةيثانلاىحاونلاىلإهبتبهذقرطلاكلتىفذخأ

.ةرعشديقهنعلضيالفراىلإهقفونمهكلسيحضاونيب

ىلإنوءدينيذلالاجرلاىلإملسوهيلعهللالصهللالوسرراشأدقو

كلتفايفىفهاتمهعاطأنف«اكواسابمهولضيلمهعاطأنمداوحلاثللت

لهأداوجمهعابتأوىرادنلاودوهسلاداوج٠ةيئانلاةشحوملاداوحلا

؛ةددعتملابهاذملالهأداوج«مهلاوحأفالتخاىلع2قلطمنمىمصاعملا

نمقاسفلاوةملظلادارج«مهوحموةئجرملاوةبردقلانملالضلاداوج

1ممألارئاسنمو١١|ةمألاهذه

6عىشبقبسيلدوجوالعوّزعهللادوجوروببلقلاهمجرعوهناعمإلاو

؛لولعمالوةلعالو«اهيلإةجاحلالءايشألاهداجمإبو«ةباغريغىلإهئاقببو

ريغهنأو«هريغنودةدابعللقحتسملاهنأبو«هاوسامنودىتحمدوبعملاهنأبو

هلامعأنأو؛هلمعبدحألكزاجمهنأو.هتاقولخمنمءىشىلإالواهلإجاتحم

مهقلحلانأولمعيايعلأسيالهنأو:رظنالودقنالواهمبيعال

هتدارإنأو«ءاشيامعىهانلاوىقيقحلارمألاهنوكلهليقنمنولوثسملا
دجويوهيلهيساوةايحلاملاعدجوأهنأو.هتكيشمو0ريغةدارإكاتسيلهتئيشمو

داجبإىفثيبعالو«ناكامهمكلذىفهل'ضرغالو«هيقبيرخآاملاع

ىلاعتهنمةكحلهلككالخنأداقتعلبحجبلب4ىفأامءانفإوأدجوأم

.١٠١ّةآمامنألاةروس)1



م

لاعفلاهنأو.هدابعنماهلهجنماهلهجو(هقلخنماهملعنماهملع

داسفالوهتاقولحمْقنيشالوهتاعونصمقىحفالنأو؛ديريامل

.هتاعرحمنمامءىشقفمهملإجاتحالوهلمنيعتسمريغ.هلامءأف

هيلإاهلكوهنماهلكىرقلاف6هتوفنمءاشاعهملحخنمءاشنمدمأىوق

و»و©هقلخنمسنجىألةعسنمءاشالطسابلاوهو.ةمخارمجرت

قرطتيالًايدبأًايقابًايلزأًاملعءىشلكبملاعلاوهو«اهفنأمغراهلضباقلا

ةيفاكةيلعلاهتاذنألوقلاةصالخو«امللخهبمليالو«لهجهلع

|©عوجرلةيفاكو«اهوحنوتارصبملاو«التامولعملافاشكنال'

ةيلعلاتاذلاف.ةيفانملاتادارإلامغرًاديحصًاعوجراهملإاهلكتانئاكلا

؛(١)(...)اهلإوجرفنياهنعوجلبتياهنم«هرصأبنوكلاةرئادبطقىه

؛كلذالإنكممالو«ردقوىضقامالإنوكلااذهىفءىشالف4ززعتانو

ّئراوطلاو+تناكءىشىأنمومقنيأوىهنمةعيبطللسيلو

٠اهبعالتت

كرشلانإفاذهل؟عنممولعفيو«مدعيودجويناطلسنوكيفيكو

عوقولانمهللابذوعن.ملظملاليلاىفمصلارخصلاىلعللابيبدنمىفخأ

ءانررحامعداحنمنإف.هتافآوهايالبلةيادهلاىلاعتهلأسنوهكابشىف

.هفنأمغرهلالضبكلهوهنبدىفلض

طرّتشاهارتف.؛مقتسامثهللابتنمآلق»:ملسوهيلعهللاىلصهنعو

.اهمظعأونيدلارومأميظععماجمساىهو«ةماقتسالاىلوقلاناعإلاعم

ملكلاعماوجىتوأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإفبيرالو

(درعت)اهلعلو.لصألاىفضغايب(١)



ٍ4

اولاقنيذلا"نإ):لجوزعهلوقىنعموهثيدحلااذهو؛ةمألاعامجإب

نيدلارومأيفاوماقتسامث«ثكللذباوقطنىأ(1).(..اوماقتسامثهَلانبر
اهايإمهفرعو«ةرهوحلارانملسوهيلعهللالصهللالوسرمهلاهرثثىللا

ابلعمهدعوو؛ةماقتسالاىلعمهديأو«اهممهرمأو؛اليصفتوالامجإ

.مهلرخآهبحلصنتو«مهنبقاعهبدعستىذلاممعلاربخلاب

.ثيدعحلاةيعشنوعبسوعصبنامبإلالمالسلاوةدالصلاهيلعلاقو

لوقاهلضفأف..0.|))ثيدحلاىو]ناعإلانمةبعشءايجلا((هرخآىفو

.«قيرطلانعىذألاةطامإاهاندأو|24|هللاالإهلال

.هاندأوهالعأنايبو«لمعلانامإلاوىداقتعالانامإللعماجثيدحلاف

مالسإلاماكحأحمو4هلاموهمدمرحهلامعأبرهاظتوناعإلانلعأن١و

.نطبامورهظمهللورهظامانافقافنلارمضأولورهاظلاقف

١ىرخألابهاذملانبةيضابألابهذمنأشاممك
.ل

لوقأ.اهريخىرخألاةيمالسإلابهاذملاىلإةبسنلابةيضابألابهذم*

ابصعتهلبصعتأفىهذمهنألالتاقامقوفلوقأفوساموهيفاذه

؛ةلدأكلذلو.لاقيقحلاو«قحللكللذلوقأنكلو-نولوقيامكايبهذم

وأ؛لامعألانمصقنيوأ«داةتعالابلخاملكنعهتهازنكلذنم

.لالضلاةيوهأقفاوبالهنأاكلاوقألافلهاستي

ىناعملاىلعاهرهاظبلدتىلاظافلألاهليوأتتافصلاىفهتهازننم

ديلاوهجولاوظفحلاونيعلاورصبلاوعمسلاوةردقلاوماعلاكةيقولحلا

لب؛اهرهاظبسحبتارابعلاهذهىناعمةيضابألالبقيالف؛اهوحنو

.زرعولجىلعألالالابقيلتناعمباهمولوؤي

م.ةيآلا.تلصفةروس(١)



لفه

هللاناويضرةباحصلاهفرعىذلاىحلإلاديحوتلاىفمهلاوقأكلذنمو

ظافلأبىحةيضابألابهذمىفهرتملكلذنمءىشبلخأاملكف.مهلع

نعاهملاوسلانعنوعنميةيضابألاىرت.ةيعضولاىناعملانعلاوسلا

لادلاساذهنأل؟وهفيكبمهعمهنعلأسي)الف.هتافصنعوهللا

:لاقيالفةايحتسملجوزعهللاقحىفةيفيكلاذإ«صقنىلعهعضولصأب

هلاعفأنمءىشنعوأ؛هنعلأسيالو«العوزعهلةيفيكألذإ؟وهفيك

؟نيأنعالو.ىلاعتهلةلعالو«ةلعنعلاوسهنأل(ماللارسكب ؟ب

؟ىأبالو«(ميملاحتفب)؟نممالو(ءاحلاحتفب)؟لبمالو«(ميلارسكب)

.اهلاثمأو( ءاتلاويملاحتفب)؟ىتمبالو؛(اهدحو)

رابتعاىفًاعنتممظافاألاهذهمالعوزعهللانعلاؤسلاناكاذإف

.صقنلاوديدحتلاوميسجتلاىلعلاداهرهاظظافلأبكئظامف«ةيضابألا

"تإذلاىفصقنىلعةلاداهنألاهزاوجمدعوةيئرلامدعبًاضيأاولاقكلذلو

.مظعلاىنابرلالاكلاىفةحداقو«ةيلعلا

؛ضحملاءافطصالامثاعدووحلاةدمعأىلعةييضابألابهذمماقدقو

؛نينمأوملاريمأحافسلللوقتىلابهاذملانمهريغهبىضرام:ضريملو

ىضرنولوقيو.مهمارضأو؛ديشرلانوراهو«ناورمنبالملادبعو

اوبعالتذإ«مهلثموهنمو«صاعلانبررمحو«ةيواعمنعو«مهنعهللا

اوبكرو؛ىوهلاوىغبلالوعمبمالسإلادعاوقىلعاومجهو؛مهبررماوأب
هللاقحاوعاريملو؛ايندلالعاضعبمهضعباولتاقو«ةئيسلاتاوهشلانوتم

مهئاساروةلجاعلامهظوظحومهناماقمنوعاريلب«نوريامونوتأياهف

ىضريالامنوحملاوتاعاللانممهنعخيراتلالجسدقو.(1)ايندلاف

-نوف-رشسيالاو--زيزملادبعنبرمعادعام-نييومألابةيضابألافريالاذاملظحال(١)

.مالسإلاءامعزضعبو(نييسارملاب
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كفسنمًاعاونأ|؟6ريابكلاباكترانمو؛مهاواغوغوسانلاداغوأهب

)0.هوحنولطاببمد

؟:بهاذملانممهريغةمنأفلخةالصلاةيضابإلازيجبلهه

لهأضعباهدقتعيىنلاةدسافلاتادقتعملاىلإرظنلابامأ ؛نيدلاىفبهاذملا

ةالصلاهيلعهلوقىلإرظنلابامأو«هعرفحصيالهلصأدسفنمنألالف

«رجافورابلكىلعاولصورجافورابلكفاخاولصو:مالسلاو

ىلإريشتتنكنإو.اهدسفياملعفيالنمفلخةالصلانمعنامالف
مفروحنو6ةحنافلا,ةءارقدعرنمأتلاوحننمةالصلاقفانموقهلعم

.ىفمايقلالاحىفىرخألاىلعامهادحإمضوو؛رببكتلادئعىديألا

مهنم.حلابهذملالهأدنعهيففلتخملانماذهفكللذرحنوةالصلا

لعفيغواهمنكي1اهفلمعهدأيزهنألةداصالدسمهارينم

.كلذلعامل8دليلهيلعو4اهح>ابا

ةداصلاهيلععراشلاناعدروهلاطضقانريغهارينممهنمو

نأاسال.الذلعفينمفلخةالصلابسأبالفهيلعو«مالسلاو

مامإلاةالصبةطبترممومأملاةالصلهىفتباثملعلالهأنببفالخلا

مويلمامإلالعجامنإ»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقلًارظن«المأ

اهلعفنمىلوأ[نمو#ةمنأفلخةالصلاىرنو.ثيدحلا(9)6هب

«ىرشعانثاىعيشقارعوهو«ىدرولالعروتكدلاذاتسألافلأىنعملااذهلثمىف(1)
(م1964دادغب)نيطالسلاظاعوهباتك

.٠٠+(47ص١ج.مىراخبلاحيحسحرشلىراسلاداشرإ:ىنالطسققلا)1

كاشوهوهتيبىفملسوهيلعهللالصهللالوسرىلص:تلاقاهنأامنعهللاىضرةشئاعنع

لمجامنإ:لاقفرصنااملف«اوسلجانأمهلإراشأف«ًامايقموقهءارولصوًاسلاجلصف

.ًاسولجاولصفًالاجلصاذإواوعفرافعفراذإواومكرافمكراذاف«هبمتزيلمامإلا



مأ

؛دهببجمهسفنىفوهليوأتلابلضنمو«ملسملاوخأماسملاو.ىدارف

ىلعدابنجالالاوحأبلاغلب«[««!ًايصمدهنجملكسيلناكنإو
موهفملانمًآشنيأطحلانكل«ةيفيدلارومألاىثدابتجاالناكنإو.اذه

لمحملالكىفاذهو«هريغهيفنيامهسفنىفتبثيفهيفرظانلاهبقلعتيف

.كلذوحنوأةنسوأانآرقناكءاوس

؟(اهوحنوثيراوملاىمهريغوةيضابإلانببقرفلهد

باتكلاىفابلعصوصنملاثيراوملاىفمهريغوةيضابإلانيبقرفال

ةرهشلادحغلبيملامهيفليقامالإهملعنايفارهزلاةنسلاىفالوزيرعلا

؛ماحرألاىوذثاربمىفمهفالخكو«ةوخإلاعمدحلاىفمهفالخك

نوملسملافكلذادعامامأ؛(قوفنمةانثملاءاتلاحتفب)قتعمللىلوملاثارممو

نمدحأهيلعمهقفاويملذإهبدتعيالةعيشلافالخو.(١)ءاوسهيف

1:مالسإلابهاذملهأ

ذإنيدلاقفحدتتالاقورفالإةاكزلاْواضيأقرفالكلذكو

.اهريغالموهفملاىففالتخااهأدنم

ةرايزلانوتبثيالنيذلاىسانلاضعبنمناكامالإجحلالامعأكلذكو

ليلدلابتتبثنيملدملادنعةنساهنألنيدلاىفةحداقتسيلو«الصأ

.اهركنأنملحيحصلا

ثيراوملاىفتسبتقاةيرصملانيئاوقلانأىلإىنسلاىرصملاملاعلاةرهزوبأذاتسألاريشي(١)

كلذو«مهئارآضعبثيراوملاىفةيرصملانيناوقلاتسبتقادقو»:لوقيفةيضابألاءارآضبب

رخأىرصملانوناقلاناف«ةقاتعلاءالوبثاربملاىف «نيجوزلادحأىلعدرلانعىتحةثرولالكنعم

ضورفلاباحصأىلعدرلاقبسيو(ةيبنسلاةبصعلابقعهلمجتاهلكةعبرألابهاذملانأعم

وبأدمحأدمحم:رظنا.براقألا .177ص.ةيمالمإلابهاذملا:ةرهز



لا“

-اممعنامالماقمهللادنعهلىذلاقولحملابةعافشلاكالذكو

ةلزممهللادنعهلتناكقولخمالإمالسلاوةالصلاهيلعدمحملهو

:هيلعلد

انابأاي)[مزةيآلا(١)(لوسرلامهلرفغتساوهللااورفغتساف)

ءالعولجوزعهللاوهىقرقحلارفاغلاف؛مهلرفختسا(7)(انلرفغتسا

.هلكيرشالهدحورمأللكلاملاو

6انلقاكتتثةناسلسوهلوهيلعهللاىلصلوسرلاةرايزكلذكو

كلذكو.بوجولاىلعامالسلاوةالصلاهيلعهلةيصوصختديلىهو

.اوناكنيأواوناكنمنينمملامهئلاوخإنممهريغةرايز

؟«ءاوسدحلعمهريغوةيضابإلادنعداهجلاله0

امإسانلانآلمالسإلالامنببهيففالخالفكرشلالهألداهحلاامأ

ةيمالسإلاللملابنببهيفهسفنىفرفكلاناكنإو.امهحلثلاثالرفاكامإوملسم

نإف.هيفام روحلاةمنأىلعجورحلانوزجمةيضابألانأةيفةيرمالقحلا

.كلذهللاعرشاكقاسفلالاتقو

لاقنمنألكلذنوريالفمالسإلاقرفنممهريغامأو

(1.[(ثإوثتإو)]ةنحلالخدمهعمهللاالإهلإال

.64ةيآ.ءاسنلاهروس(١)

.ةذورحالاتيآ.فسويةروس(7)٠

روففلاوههذإنرمكلرفغتسأفوسلاق.نيئطاخانكانإانبونذانلرفغتساانابأاياولاق)

.(ميحرلا
.ةطوطخملاىفاذكه(©)
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وخأملسملانألملاتقالومهاتقزوجبالةنحلالهأنأبيرالف

اذببو«رفكدلاتقوقوسفملسملابابسو.(الوالوالوزهلذخحمالملسملا

.هناكرأتدبلاوهاوانبضقتناونيدلاساسأرثعبتو«مهعمةيضقلاتبتنا

براشو6ىنازلاوّقراسلاو؛كالذكىغابلاو6اسمقىدسافلانإَف

ًاماكحأمطاثمأىومهتفهللاعرشدقو.مالسإلالهأنممهلك«رمحلا

لازامو؛لجوزعهللاباتكىفىلتت؛رثألاةيقابنععلاةمئاقلازتال

دمحمتنبةمطافولهللاو.برق[©«|وأدعبنمىفاهبنيلماعنوملسملا

أرهزانعهللاىصروماسوهلآوهيلعهللاىلصأهديدمحمعطقلتقرس

ىلعةبجاولاضورفلانممالسإلاىفىغابلالاتقلازالو«ابماصولوتبلا

.هللارمأىلإءىفتىت>ىغبتىلااولتاقف«رمألاىلوأ

هليلدءاقبايقابضرألاىفنيدسفلاوقرطلاعاطقىفمكحلالازامو

ضرألاىفنوعسيوهلوسروهللانوبراحتنيذلاءازجامنإ)ىلآرقلا
.ةيآلا(١)(ًاداسف

(هئادعألبراحم؛هماكحألذفنم؛هرمأبمناقنممالسإللدبالو

؛هلامعأىليضترم©هنيدىفميقتسم١هقوقحبمثاق«هرماوألديئم
ىداعيو(هللاىفىلاوي«نيمأىتنينمأوملابحر+نيدلاىفىلو

بسحفالإو؛دارملانيعوهفاذهنكمأنإ.منالةمولهللاقفهذخأتال«هيف

.اوكلههللارماوأسانلاكرتاذإف«ناكمإلا

؟«مالسإلاىفمهرمأبنويضابألالقتساىم»

كلذ.مهمايأرخآىلإمالسإلالوأممهرمأبنوامتسمنويضابألا

مامإلانأل«هدعبوضايأنبالبقرمألالوأنمقحلالهأمةيضابألانأ

.٠؟ةيآ.ةدئاملاةروس()
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بهذمبحاصنكيمل؛نيملسملانمًادحاو.الجرالإناكامضابأنبا

رهظفهيفًادلقموهيلعًاعوبتمنوكيفنيملسملانمهريغنودهبصاخ

.هتقوىفدجونأىلإمودعملامكحىفهروهظلبقنوكيف«هروهظب

.مالسإلاىفةبهذمتملا|٠2|ممألافرعىفةيحالطصاةيمستةيضابألاف

باطخلاابأاوعبابفةرجهلانمىناثلانرقلالوأىةيضابألالصفنادقو

مللامامإنابلسنبدمحأاوعيابو (١)برغملابمهلامامإىرفاعلملا

ىهوةدحاوةنسىفنامعبمهلًامام]دوعسمنبىدتلحلااوعيابو نهتلاب

نثالثوثالثةنسوأةئامونثالثونينلاةنسوأ«ةئامونثالثةنس

ةيمالسإلاملاقألاهذهىفةمامإلاةنسىهتناكف«حيحصلاوهوةئامو

.ةنالثلا

ابلعمهمدراطنإو؛اهماقماهلتاموكحو«اهنأشاهلالودِِضاوماقأو

هيفتزاحناىذلادهعلالوأاذهف.ىرخألاممألاةيقبنمكوللل

اونكرنيحمالسإلاممأةسيمبنآاعاهكولمواهلودبةيضانألا

راصو6ىغبلانمىلعاوماقأو«لدعلاجهناولطعوىوهلاىلع

وبأناكو٠سلبارطومهلودىفمهلًامامإىرفاعملاباطخلاايأةيضابألامياب() باطلا
نبملسمةديبعوبأىضابألامامإلااهنوكىلاةيملعلاةثعبلادارفأدحأحمسلانبلعألادبع

.ةرصبلاىفةميركدأ سلبارطىلإباطخلاوبألحرامدنعم014ةنسىفةلودلاهذهةأشنتناكو

رفعجوبأىضةدقو.نارد»وبرغوناوريقلاىلإتدتمامثسلبارطتلمشىلاهتلودنوكو

٠٠١٠١674١67١٠6ص٠ريسلا:ىخاشلارظنا.*46١ةنسةلودلاهذهلعروصنملا

ريبكلابرغملاخيرات:زوبدىلعدمحم«١١-٠:ةقروةيضابألاتاقبط:ىيجردلا١١

.7-١7ص77ج(7-١1772صاج



-1

.(ا)ملسوهيلعهللاىلصهنعريخأامكًاضوضعاكلمرمألا

؟«مالسإلاىفةيضابألاةريسفيكد<

ىلعلدأليلدالو.مالسإلاىفنيدشارلاءافلخلاةريسةيضابألاةرمس

ريغصنباهعمقرفالو نيملسملافماعلاعجرملاىهةمامإلانوكنمكلذ

ءاملخلا»دهعلاماكلذناكامسوعرموسيئرو4ريقفوىغو4زيبكو

قدصىلعهعضوبوهعبطبلديمالسإلاىفدهاشقدصأاذهو.نيدشارلا

ىفقولخمةعاطالو»امتحضوضعلاكللمللاوريملثيحىتحلاىفةيضابألا

0ٍ(0.مقلاحلا[م١]ةيصعم

ىلاعتهلوقلارظنةماعلاةماعزلاىفاطرشةبضابألادنعةيشرقلاتسيلو

:الذقحلاةدوشنأنإف.نومعزياكال«(©(مكاقنأهللادنعممركأنإ)

ىلعديزتتناكنامعىفدوعسمنبىدنلحلاةءامإنأنايعألاةفحتىفىلاسلاركذ()

:م7١؛ةئسىفدهشتسأهنإليقو.1732ةنسدهشتساوم١7ةنسةمامإلاىلوهنأونيعنسلا

لثمانيديأنيبىلارداصملاركذتكاذك4-#2ص١جنايعألاةفحن:ىللاسلا
تاقبطو«فاهبصألاجرفلاىنألىناغألاو«ىريطلاخيراتو ىرذالبلانارثشألابانأ

هللادبعذيلعتماقنملاوكومرضحقفةمامإلانأ6ىخاشلريسلاباتكو4ىيجردللةيضابألا

ىفىراشلاةرمحبأهدئاقلتقمدعبقحلابلاطمامإلالتقمثد1349ةنسىفقحلابلاطيحبنبا

نييومألاديىلعنميلاوتومرضحةمامإىلعىضقمثىومألاشيلاديلعد130ةنس

م7٠1ةئسلئاوأ

.١٠7ص١٠ج.ىراخبلاحيحرشلىراسلاداشرإ:فالطسقلا(«)

ىفقولخملةءاطالذإ«ةيصعمةعاطلاكلتنكتملاممامالاةعاطلاوعمسلابوجوباب

.2.ىشبحدبعمكيلعلمعتسانإواوميطأوومسا:كلذىفثيداحألانمو.قلاغلاةيصعم
اذافةيصعمبرميملامهركوبحأايفملسملاءرملاىلعةعاطلاوعمسلا:مالسلاوةالصلالعلاقو
رمأ .ةعاطالوعمسالفةيصعمب

.١مقرةيآ.تارجحلاةروس(©)
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٠همدعقحلاعمرضيالوُبسنلاروحاعممفنيالو4لطابلاعمبسحالوبسنال

ةمألاتلاقلهثلاثوهيناثورمألالوأنمايمشاهاوعيابةباحصلانأولو

ايمشاههللاهلعجمملقحلانأريبتنأو.اعطقىمشاهلالإةمامإال:كالذدعب

لوسرلويلو.اهدجوثيحاهذخأينمأملاةلاضهلعجامنإو«ايشرقالو

تارامإلاوتايالولاهذهو؛طقايشرقممألاىلعماسوهيلعهللاىلصهلل

امو؛اهعرفىئزاجاهفزاجامف.ةمامإلاىهىلاىمظعلاةرامإلانععرف

اهبندعبرةمألاىفحلاصللباختنالادجويالو.اعطقاهّنععرفتاهيفعنتما

.(١)ةيضابألاىفالإنيدشارلانتفيلخلادعبو

؟«ةيضابإلادنعماكحألاىر#عضوىألع»ا

مث؛عامجإلاوةنسلاوباتكلانوناقىلعىرجمةيضابإلادنعماكحألا

.(©)باحصتسالاو()ناسحتسالاولالدتسالاوسايقلاىلع
لا

.ةرركملالمملا[ضبانفذح()

ناحتسالادريو.سانللقفرأوهامبذخألاونءايقلاكرت:ناسحتسالا(«)

مهفلاخو.هياعحجريوهلثماليلدضراعيًايعرشاليلدهولمجوةيفنحلاءاهقفمالكىفًاريثك
حصيالىلاةلدألانمناسحتسالااودعومالكلاءاملعونييلوصألانمددعوىعفاشلامامإلا

.ماكحألاطابنتساىفاهيلعدامتعالا

:ناعمةثالثلوصألاىلعىفهبداريباحصتسالا(«)

لبقًاحابملمعلانوكينأك)غرشلالبقهيلصألاةءاربلابلقعلامكحباحصتسا(١)

.(هديؤيلقعلاوعرشلا

.هخسندرينأىلإصنلاباحصتساوصيصختدرينأىلإمومعلاباحصتسا(ب)

هبجويىذلادقعلانايرجدنعكلملاكهمأودوهتوبتلععرشلالدمكحباحصتسال(

.هتوبثلععرشلالدىعرشمكحاذهناف
.هماودوهتوبثىلعليلدلداميفالإعرشلاىفةجحبسيلباحصتسالاو
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قطنملاوسلجملاىففيرشلاويندلاو«سوءرملاورسيئرلاايفىواستيو
ناكاهفاذه.بيبحلاوضيغبلاو«ديعبلاوبيرةلاو«ىمجعلاوىشرقلاو

.ركنأنمىلعنيميلاوىعدملاىلعةئيبلاو«اقلطمةيناسنإلاقوقحلانم

ىضرملالدعلاريغةدابشلاىفنولبقيالو؛دهاشونيمينوكحمالو

نوجرحتيالو؛هتقثىفنوكشيالو(«هتلادعىفنوباتريبالىذلاىقتلا[+أربلا

امدعي)١ر)ءاذمشلانمنوضرتنمللوْإنآرقللاعبتامءءء2هلقنم

.مكنملدعىوذللاق

؟«قرشملاىفةيضابإلاءاملعرهشأمهنم»
عاطتسيالو«هرصحنكميالقرشملاىفةيضابألاءاملعريهاشمنأملعا

.اهريغنعالضفنامعىفاضيأصخألابو«مهريهاشمصخألابومركذ
نيملسملانيبةجحلامهنيذلاىيئاملعرهظأودمهربهاشمرهشأركذنسانكلو ٍِ:
نبرباجءاثعشلاوبأهريهاشمربشأوهومملوأ,نيدلاىفلوعملاميلعو

دنعهتربشو«نامعنم.(١)«قرف»دلهأنمىدزألاىدمحيلاديز
نيواودنمناويدولحمنألقو«ملعنعراننمرهشأفلاخلاوقفاوملا

سابعنباءانثبكيهانو.هبةصاخلاوقأنموهمسانممالسإلاىفريهشلامعلا

.ماعلالاجرنيبهيلعامهنعهللاىضر

ىنامعلايبدنلاهللاهمحربئاسلانبماضمهريهاشمرريشأنمو

ةأوردحألينهضفوروليلجةمالعنامعبدزألاسمشنم

--.ىلاعتهللاامهمحرءاثعشلانأمامإلانعثيدحلا

بوارلاىصضرلاىقتلارمقاملاماعلا.مامإلا4ٍمهربشأنموْهو4مهتمو

مادونمهلأ١ىديهارفلاورمعنببيبحنبعيبرلاورمهوبأنقنملا

.ةنطابلانم

.787ةيآلانم.ةرقبلاةروس(1)

.'نامعىفىوزنةنيدمنمبرقلابقرف()
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نمًامهماسفمهمهللاظفحنيذلامالعألاةمثألادحأناك[م4]
حيحصلادنسملابحاصوهف:مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاثارت

.سانلانمملعلالهأضعبنعأىفىدذقراصىذلا

ءاملعلاةيآريرحتلاةودقلاريرضلامامإلامهماملعريهاشمرهشأنمو

رهشلاةيوارلا«ىرصبلاةممركىنأنباسمةديبعوبأ©مالعألا

ةعيرشلاملعفهبكيهانو٠.هللاامهمحربيبحنبعيبرلاهياورردصم

هدابعىلعهللانمريكأىمههىلاةركاذلاةوقهلو«ثيدحلاةياورو

.ىنطصانيذلا

مساقلانبهللادبعىئلاغلاةديبعوبأمهريهاشمرهشأنمو

ايسبةيرق.نم+ريغصلاةديبعىأبفورعملاسساقلاىأنباوأ

.نامحنم

ةمالع«ىرعنعلانيصخلانبىلعرحلاوبأمهريهاشمرهشأنمو

.هللاهمحردنسديس؛لماكلضافققحم«ريرحب

فورعملاىرصبلاىديهارفلادمحأنبليلحلامهريهاشمرهشأنمو

:اهلكنونفلاْْقهيلعديزيالامبماعلاوصاخلادنع

.ءالجألاهنارقأنبىمضحلإبوبأنبلئاوبوبأنأىبسننناو

؛ةيناثلاةقبطلام١

اهرهاشمرهشأنمو.ةيلاغلااهرهاوجمولعلانمتزربأىلا
ىأبةقراشملادنعفورعملاليحلانببوبغديحملاةمالعلامامإلا

ىلملا[©ء|ةمالعلامامإلاهنباو«ىراحصلاىشرقلا«هللاهمحرنايس

.هللادبعىنأبةقراشملادنعفورعملابوبحمنبدمحمىضرملاةماهفلا

ةيملعلاهتافصركذىلعردقأال ءاملعلاةلجأهدنعلءاضتتةمالع

.ةيهقفلاهتاكاردإو

(ةيضابألا-+م)
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6مابرىبنمىنالعحلارينلانبريدممهريهاشمرهشأنمو

؛هملعىفرقوملا«هماقمفورعملا«همايأىفرعظنلاعطقنمةمالع

.نامعىلإةرهبلانمماعلاةلمحدحأ«هناوخإنيبليلحلا

ٌتالامرصنعنم؛نامعلامثنمعفدقلهأنمفديردنباامأ

.لكلادنعريهشبدألاىفمامإوهو؛(١)مهفنب

نموهىذلا؛ىناوزنلارذنملا.نبريشب«مهريهاشمرهشأنمو

فرعيو؛الجألاماعلاةلمحدحأ؛فورعملاىوزنرقعلهأعفانىنب

.بلاغنبىلنبةماسىبنمدايزىبدجوهو,ريبكلاخيشلاب

4ريبكلاخيشلاىوكرزألارباجبأنبىسوم«مهريهاشمرهشأنمو

عجرمو(همايأىفنامعلهأةدمعوهىذلا«ريزغلا()مايعلاو

٠نيدلا2ملعلالهأةجحونيملسملا

نييضابألاءالضفلاتاقثلا((©)نيينسارحلاءالجألاءاملعلاىسنأالو

ىناسارحلاهللادبعنبمشاهو؛ىزراوحلاديزيىنأك(ناسارخىف

روصنموبأو:رصننبدومحمهدذلووناملسنبرصنو7فورعملا

مه"نمونيملسملاراثآىفروهشملا«مناغنبريشبمناغوبأو6هيقفلا

.ملعىلعراننمرهشأمهمايأىف

«ةثلاثلاةقبطلامث

ملىذلا[م-|انماقعفيكف«راصتخالالقمييصخلالااهئاملعريهاشمو

مهفنبكلام«دزألانمناعبقحلنملوأنأىبلكلانعباسنألاىفيتوعلاركذ(١)

٠١صاجدنايعألاةفحن:ىملاسلا:رظنا...سودنبمناغنبا
.ءاملاةريثكلارثبلا.رحبلا:مليعلا(3)

ناسارخىلانوبستنينيذلانييناسارخلاىأ(©)
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نبمشاهخيشلامهريهاشمنمممو.لقألاىلعةثامنمدرفركذللالإدصتي
؛نآلاىلإفورعمامهريقو؛لئامسلامعأنماجيسلهأنمناليغ
ريقدنعهربقومشاهني.دمحمهدلوو؛كلمملادبعهوخأو؛ديلولاايأىنكيو

مهاربإوبأممو٠.ازعأءالصضفوالجأءاملعوناكوٍِهللامهمحرهيبأ

نبنازع؛ىعاولاخفألاةمالعلاو.ىوكزألاركبىفأنبديعسنبدمحم

خيشلاو.هئامزلهاملعأنمناك هقمفالغنمىوزنرقعنم؛رّعصلا

؛رقصلانبنازعلارصاعمناكو«ىراوحلانبلضفلادمحموبأهيقفلا

اناكامهفليقناذللاامهو.نامعىفلضفلاوماعلاىفلثملاامهمبرضيناك

ءزحلاىفسوماقلاىفاكامهفليقامرخآىلإ«نببجىفنينيعكنامخىف
.هنمنماثلا

نمعاملابهللادبعنبىراوخلامامإلاعمىراوخلانبلضفلالتقدقو

.نامعلهأنبةمظعدعقوْقرامحص

ىصورفلاسيمخنبتلصلارثأملاوبأخيشلاالجألامهريهاشمنمو

ةعيلطنمو؛نامعءاهقفلجأنمناكو اريرضناكو«ىولهلا
نبدمحم:نبهللادبعدمحموبأخيشلاًاضيأهدلوبكيهانو.ءاهقفلاءاغبن

.بشغلاةعقوىفلتق«رثملاىأ

نابتهللادبعوبأمسمو ةظفاتالطأاذإ_ريهاشملاىعأممو

-جرعألابفورعملاوهو؛ىوزندمسلهأنمرمعمىنبدجنايعنبا
لهأبةبصعلاةبيطلاىوزنهتبر©هيزنةقثهيقفملاع كاذكناكذإ
.نامعنلاهوخأكلذكو.نيملسملاءاهقفنمملعلا

عماحلابحاصىوكزألارفعجنبدمحمرباجوبأهيقفلاةمالعلا«ب

(نامزلابيجاعأنمو٠.مصأناكورفعجنباعماجمنامعيفريهشلا
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ىفهريديلظناملعرمأنأ«لاوحألاىفةيرابتعالاتايآلانملب

6نانعنبلاهنوهوجرعأومروكملارثوملاوبأوهوىمعأروكلملادهع

قافاآلاىفهتايآسانلاىريىذلاهللدمحلاف«رفعجنبدمحموهومضأو

.قحلاهنأصنيبتيىحمهسفنأقو

1ىمعألابفورعملاىرقلاىراوحلانبدمحمىراوخلاوبأكلذكو

ميمو.رفعجنباعماجىلعىشحملاىئاوزنلانسحلانبدمحمنسحلاوبأو

ىفتيصلارئاطلاملاعلاىراحصلاىنالصلارضانبناسغكلاموبأ

.همايأ

رذتملاو4مكحلانبناملسنورموبأةمءطلاهذهقفالجألاءاملعلاسو

ىنأبفورعملامكحلانبديعسو+مكحلانبا .ىوزنرعلهأنمرفعج

.«ةصاخنامعىفاهئاملعرهاشموةعبارلاةقبطلاد

بحاصناطحقنبدلاخناطحقوبأو«بيبحنبناملسناورموبأمم

.ةروهشملاةريسلا

نمىميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأليلحلاىلوصألاةمالعلاو

دنعةكربنبابريهشلاوهو؛اهنمحرضلابهماقمناكو؛ىلببىلاهأ
اموالوصأواهقفليلجةمالعوهو«؛روكدلملاهدجنرهش«قالطإلا

عماجلابحاصضومهو6رامعبنيزوهشملاءاملعلالجأنمناك٠اهمقلعتي

.نامعلهأدنعلوادتملاةكربنباعماجمفورعملا

ةيرقنمىلعنبدمحمنبىلعنسحلاوبأخيشلا|«م|لماغلاملاعلامهمو
.ىلملامعأنمايسب

؛دبدبةيرقلهأنم«ىمعألا«دلاخنبدمحمخيشلامهريغاشمنمو

.همايأىفملعلاداصقهيلإجحب«هيجولضافهيزنهيقفملاع
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نبدايزنبحلاصو؛ربتقملاديعومكحلانبردتهملامهنمو

مريهاشمءالضفونيمايمءاملعمهلكو؛ةبوثمهدجبفورعملا(ةبوثم

ةبقعنبابفورعملاةبقعنبحاضولانبدايزحاضولاوبأمهْنمديعبريغو
.ىوزنلهأنموهو6رمئتيجنبالزانمولقامعلارثألاف

8م(دعسنبدمحمخيشلاهذلوو«يوكرألاركبىأنبديعسو

ثيداحأو©ةعومسملاوقأو©ةعوفرممالعأو<ةخسارمادقأىلعلا

.ةعوفرم

ليلخنبناسغنبكلمو«رهزألانبدمحمنبىراوحلاكلذكو

نبردتقملاو(ةفيذحىأنبالعلاو.ىلعلهأنم؛لطخألابهلملا

ركبىنأنبدمحمنبدمحأركبوبأو«دلاخنبدمحمنبدمحأو«رفيج

رفعجنبدمحمنبىراوخلاو6ىرسلانسحلأنبدمحمو٠.ىوزنلهأنم

داوطأةداسوداوجأءاهقفوداجمأمالعأ.ناشلادمسلهأنم

دمسلهأنمرفيجنبرمعكلذكو.(١)تامزألاكلتىفنامعرمأباوماق

4ساسجنبهللادبعنبدمحموىلعنبىمومنبرمعنبدمحمو.ناشلا

ملعلالاجرنم رفيجنبلزانمنبحلاصوبأو«نوراهنبدمحمو
.نيدودعملا

ةمالعىوزندمسنملاحنإىسوملعوبأو.بيعشنبمساقلاو

6دايزنإ|؟١ناورهو٠للانإريشيهوخأكلذكو6هيزنمامهو6هدف

هدئازنبدمحمو.ىناسارحلابفورعأللارصننبدمحمو«شارخنبرصتو

دحاولادعو4ىلولسلالاوننإماسمو4بوقمعينبليعامسإو4ىلئامسلا

"للئامسلاتاؤلاطو(ءاربالمهأنملضفلانبةوعشو4ىرسلا

ةفالقلانيبونامعىفةمابإلانيبتامزألاينعياعرو««نامزألا»دصقيابر(١)|
..نامعىفةيضابألااهبفرتميملىلا"
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«ريهاشملانامعًءاملعنمةسماخلاةقبطلا

باسنألاباتكو«؛ءايضلابحاصىراحصلاىتوعلااسمنب()ةملس0

؛فورعملاهاوايضهنعيخي؛روكذمهيقفوروبشمةمالع«ةيحاطنموهو

لمأمامإو.هنفىفريهشامهالكو«فوصوملاباسنألاحضومو

ناكو؛ىمدكلاديعسنبدمحمديعسوبأىضرملاحلاصلادبعلاةماقتسألا

ةماقتسالابحاصوهو؟الفيكو«هركذنعهترهشتنغأ«ًايبعان

٠رعتعملاو

ميهاربإْنبةيداهو٠رضنلانباحارشدحأفاصونبدمحمخيشلاو

نملبو.لهأنمىدقعملاىلعنبرمعو.قاتسراالهأنمدمحأنبا

نبىلعو.قاتسرلانمىنيعلهأنمنايلسنبدمحمخيشلاو...قاتسرلا

نمنسحلاوبأخيشلاو1لخنلافسوبنبدمحو(ىرسلانمحر|دع

.راحصنممحىلاهأ

لهأنسرفعجنبىديعنإدموعنبىديعنبدمحمملاعلاحيشلاو

رمنمنبللعمهيبملاهيقفلاخيشلاو؛ىوطلاىسيعنبدمحمخيشلاو.سلا

ديزينبةنادغخيشلاو؛ىميمحلانارمعنبدمحمملاعلاخيشلاو«رعنلانبا

؛ناملسنيدمحمداجمألاءالضفلاخياشملاو«نيدودعملا[؛.|ءاملعلاةلجأنم

بتكلارادىفىبتوعلاىزاحصلاملسمنبةملسل«برعلابانأ»ةطوطخدجوت(١)|

.خيرات١149مقرتحنةيرمملا

وهو.ةيضابألاخيراتونامعخيراترداصممهأنم8ىنامعلاىضابألا»ىبتوعلاربتميو

ىهفاهلإبستنيىلابتوعامأ.راحصءاثيمىفشاعودلودقوةينامعلادزأةليبقىلإىمتني
ىملاسلادمتعادقو.ىرجملاسماملانقلاىفشاعىبتوعلانأبلاغلاو.راحصءايحأدحأ

0.ىبتوعلباسنألاباتكىلعاريبكًادايعانايعألاةفحتهباتكىف
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ملاعلاخيشلاو.ىكزألهأنمممساقلاىبأنبرمعو©دوادنبنسحلاوبأو

.نايعألاءاملعلانم«ناملسنبرصنخيشلاو؛هللادبعنبمركم

؛ىوزتلامكحلانبدللادبعو«ىحنملاْرباجىنأنبرمعنبدمحأةمالعلاملاعلاو

نبرفعجو؛ىحنملادمحمنبرمحو«ىئاسارجلاىسيعو«رشبملانبرفعجو
دمحمنبدمحأو(ىكنضلارفيجنبنمحرلادبعو٠ىوكزألادايز

حيشلاو«ىرقنهلابفورعملادمحمنبرمعنبدمحأو؛ىحنملارمعنبا

.ىنافطغلارمعنبهللادبعنبثكالام

دلاخو«ناّيعنبىلعلا«ريهاشملاةقبطلاهذهىفءالجألاءاملعلانمو

؛دمحمنبهللادبعو«رصننبدمحمو«معنبةدعسمو؛ةوعسنبا

.ةنطابلانمىولىلاهأنمقاحسإنببوقعيو«دشارنبىقشمرو

هللادبعو؛ناوكذنبملاسوءفسوينبمثاهو؛ىحننباهلمو

نبرمعصفحوبأو؛ىنامارحلاعفاننبزرحمشاهوبأو«سيقنبا

ميهاربإنبدمحمنبهللادبعنبىحنخيشلاو«ىحنملادمحنبدمحم"

حيشلاو.'ىوزنلهأنمىرقعلانايعنبدمحمو«ىلئامسلارمعنبا

.مامزنبديعسنبمامزخيشلاو.ىوزملاىرقعلاشيرقنبديعسمسالاوبأ

نبامامإلاخويشدحألخنلالضفلانبةدجندمحموبأخيشلاو.ىولملا

؛هللادبعنبحبسملاحيشلاو.ىلخنلاراتخمنبدمحمخيشلاو.رضنلا

هيقفلاخيشلاو.لئامسلامعأنمليهىلاهأنمحبسملانبدمحمهنباو

؛ىوزن_لهأنمهللادبعىبأبىنكملاىبرعنب|؛١]حورنيدمحمهيجولا
نبداجنةمالعلاىضاقلاحيشلاوىوزنلهأنمديعسنبدادهخيشلاو

مهدادعتومهركذلوطبملعخئاشم:ةيقبو0حنملهأنمىسوم

ىلعىبأو؛ىوزنلاىدمسلاديلولانبنيسحلاضنبدمحمنبهللادبعىنأك نسحلا
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رمعنبميهاربإنإدمحمنبهللادبعدمحمىبأو6ىراجملارضنلانبا

.ىوزنرقعنمنامثعنبدمحمنبدمحأنبنسحلاىلعىبأو«لئامسلا

نب_دمحمو ؛ىوزنرقعنممصألاهللادبعىبأنبنامثعكلذكو

خيشلاو.ًاضيأىرقعلانامثعنبدمحمنبىمومنبنامثعو؛اضيأنامثع

نبمهاربإنبدمحمخيشلاىضاقلاو«ىوزُتلاىدمسلادمحمنبدمحأ

دمحأخيشلاوعرشلانايببحاصىدنكلاهللادبعنبدمحمنينامل

دمحاليلحلاخيشلاو؛فنصملابحاصىدتكلاىمومنبهللاديعنبأ

.ىوزملاحلانب

؛ةسداسلاةقبطلا»

؛قاتسرلاىنابنلاناضمرنبدوعسمخيشلانامعءاملعةلجأنم

مامإلاةكلممهيلعترادىذلاىفاتسرلاىصقشلاديعسنبسيمخخيشلاو

.(1)ىبرعيلادشرمنبرصان

؛ىوزُتلاىناديبعلاناديبعنباللادبعنبةعمجنبدمحمليلحلاخيشلاو
خيشلاو.مدأنمهلصأ؛ىقورحملاةعمجنبشيوردديحولادهازلاخيشلاو

ناسغنبدمحمنبهللادبع١خيشلاو؛ىرقعلاىوزملاىمازلاديعسنبحلاص

خيشلاو.ىوزنلهأزموهو««رايخلاعيبىفرايخألاةنازخ»فلّوم
دشرمنبرصانمامإلاريزو؛دادمنبدمحأنبرمحنبدمحمهللادبعوبأ

..هتقثلو
؛(3)ىبرعيلافيسنبناطلسمامإللدقاعلاىلهذلاناملسنبىدعخيشلاو

ليمزسيخنبدمحمنبفاخخيشلاو.مهنأرىلووذئمويءاملعلامعزناكو

ةيراعيلاىفمامإلوأوهو©برمعلابأنبكامنبدشرمنبرصانديؤملامامإلا(١)

هتافوىتحنامعىفامابإلظوأه1074ةنسىفهتمامإتفاكو.مهناودهبتماقنموأو
.44-٠ص١ج.نايعألاةفحت:.ىلاسلاىفهتريسرظلام6100ةنشا

م10660ةنسىفرصانمامإلاةافودعبينرعيلافيسنبناطلسمامإلاةمامإتناك(7)
ةفحن:ىملاسلا:هتريسنعزاظنا.ه1081ةنسهتافوىتحًامامإلظو.رصانمامإلامعنباوهو
أجتايعألا "00م"لم-دس
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ريشبنإديعسحيشلاو.هللامهمحردادمنبناملسخيشلاوىلهذلاخيشلا

ليمجليبنلامليعلاليلحلاخيشلاو:ليبنةماهف«ليلجةمالعىحبصلا

.ىدعسلاسيمخنبا

«ةعباسلاةقبطلا»
رصان«ةرهابلاهلامعأو«ةرهازلاهرارسأبفورعملاىنابرلاخيشلا

نبنامقلخنإديعسلماكلاةمالعلاخيشلاو:ىصورخحلاسيمخنبدعاجنبا

خيشلاو.ىرمعلاسيمخنبجام(دجاملالضافلاخيشلاو:ىليلخلادمحأ

حلاص«ءامعزلاباطقأدحألماعلاملاعلاخيشلاو.ىديعسوبلادوعسمنبدمحم
٠ىدنكلارصاننيديعسىذرملاةودقلاخيشلاو4حلاصنبىسيعنبرصاننبىلعنب١

«انرصعةقبطىهوةنماثلاةقبطلا»ا

ديمحنبهللادبعةمالعلامامإلارشععبارلانرقلافرهظةمالعلوأو

مامإللليمزلاقىناثلا[؛2|ةمالعلامث.نامعبءاملعلاةرئادبطق(1)ىملاسلا

نبملاسنبدمحمةمالعلاخيشلام.ىكلاملاسيمخنبرماعخيشلانيدلاروت

فورعملاقيزرنبدمحمنبهللادبعدحوألادهازلاخيشلام.ىشيفرارهاز

.ىوكزألاىمايرلاديزىبأب

دمحديبعىنأخيشلامث.ىلعنبحلاصنبىسيعخيشلاسيئرلاةمالعلامآ

.لئامسلهأنم«ىميلسلاملسمنبديبعنب
بحاص«ىلثامسلاىنايسلاليمجنبنافلخهيزنلاهيقفلاةمالعلاحيشلامث

نبملاسمامإلاخأىصورعلاناملسنبدشارنبرصانحيشلامث«رردلاكلم

٠هللامهمح.ردشازر

م1787هنسدلو.ىفامعلاىملاسلا؛مولسنبديمحنبهللادبعدمجموبأنيدلارونوه(١)

هربقونامعبفونتقى»17727ةنسقوتو.©نامعةنطلسيفقاتسرلاعباوتنمنيقوحلاةدلبب

اهنموةعوبطملاوةطوطخملاتافلؤملانمًاريثكىملاسلاكرتدقو.رضخألالبحلاجفستحناهيف)

.(ناءزج)نامعلهأةريسىفنايعألاةفحت:باتك
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ليلجةمالعْىلئامسلاىبيصحلاتيخبنإزيزعنبدشارخيشلاو

؛زمللاوزمخلانممهفيماعلاريزغمهفلاىوقناك«ليبنةماهف

ادوجهنامزىفذحأهبساقيبالًاداوجناك«ةرابعلالبقةراشإلاكردبو

نيتلصحلانتاهَْقماقملاهعسرالامهنعرباكألانسلانمانعمس.املعوامركو

نيبهلو؛فراطلادحملااتورعوفرشلاىلويهلامهنإومركللاوماعلاىنعأ(اعم
لكىلعو©هلهأللضفلاردقتىلاسوفنلاهلجتونويعلاهقمرتماقمهنارقأ

دحأهركنيالخيشلااذهلىمباحلامركلاو؛القنوالقعريبكملعلاردقنإلاح

.لاعفألابفرعتلاجرلاو«هدحولئامسئداوىفال«اهلكنامىف

.هنامزءاملعةلجأنم+زيرضلاىرزعلارماعنبهللادبعخيشلاو

هيث»10

ةيقبىلإةبسنلابثيغنمةرطق”مهانركذنيذلاءاملعلاءالؤهنأرلعا

 ليوطءانعدعبالإبتاكلقمهلعىتأيالنوريثكمهنإفنامءلع

ريغءاملعةروكملاتاقبطلانمةقبطلكىفالإومهريهاشمانركذامبإو

شمهدتةيماستافل؛وممو(ةيلاعملعلاىفتاماقممنورشكءال'وه

رثكألاىقبوءاملعةثالثالإةيليجرلاةلثاعلانمركذنملانارتالأ.بابلألا

ريحمو؛بوبحمنبدمحمنبنايمسمهم:سوماقلابحاصلاقاممهم

نبدمحمزبهللادبعو؛بوبحمنبدمحمنبريشبو«بوبحمنبدمحمنبا
هللادبعنبديعسو1«ةعنلاومماهلعقاطيريحناكو.ىكيهوبوبحم

عمايندلاىفدهزااولعلعمةمامإلاهلهللاعمجىذلابوبحمنبدمحمنبا

.(١)ةداهشلا

(م780-370)نينسنامشبوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسةمامإتدتما(١)
.773-١٠7ص١جنايعألاةفحن:ىملاسلا:زظنا
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ةيقبكلذكو(رفاوددعمهو؛ًادحأدادملآءاملعنمركذنلو

نيذلاءالجألاءاملعلانم«رظنلاىبىفنإفسايقلااذهىلعف.ءاملعلا

نامتءاهقفاهنلرجشترمنأةيملعةلئاعمهف+ملعلاىفىلعملاحدقلامل

.لكلادنعرهشدقو«مناعدلاوبحاصنايلسنبدمحأمامإلاك(١)اهءاغبنو

ناكو(هدعبءاملعلاعامجإبهنامزلهأملعأدمحأنبهللادبعهدجناكو

«ةباتكلاوكوكصلاىفةبانإلا»باتكفلوموهو(امدبةاضقلاىضاق

نمنادلجمايه«عاضرلاماكحأىفعاقرلا»باتكو؛.تادلجم(«)ةعبرأ

.رظنلاوماعلالهأدنعرثألانمفنصاملجأ

ريبكلاملاعلابافورعمناكو«هيبأدجنايلسنبرضحلاناكو

قومرملاماقملانامعبمملنيذلالحاطفلاءاملعلاةلجأنمناك(هترهشل

.قوثوملالاحلاو

«ناملهأ,ةريسىفنامحلاكلس»مثاعدلابحاصنايلسنبدمحألو
؛هيفءاجاموهللعوهلاوحأنايبو«ديلقتلادقنىفديحولا»هلو«نادلجم

.تاداجم(©)ةعبرأ«رثألانمفلتخملاعمجىفرصبلاىرق»هلو«نادلجم

.(4)«؟اهملإمترشأىنلاريغةمهمفيلآتنامع"لهألله»

ناملهأفيلآتنإ!معن ةيعرشلانونفلافاتحمفىصحننأنملجأ

اهركذعرطتسنالةميقتافلاومرهلف.اهريغوةياوصألاوةيخمراتلاوةيبدألاو

.اهنممهملاىلإهللاءاشنإريشنفودسوةلصفم

؛هنعلقاك(هللاةمحرديزنبرباجءاثعشلاىبأمامإلاناويداهلوأو

لدثكايهانو.دحاولمجلمحلقنلالقأىلعو«ةرعبأةسمخلمح

.ةبعكلابرومهملهنإ؛هللاهمحرديزنبرباجلثمنملمج

وةطوطخملاىف(١) .«ًائاغبنو

.*عبراةطوطخملاىف()
.«عبرأ»ةطوطخملاىف()
-..فاؤملاىلعةلعسألاحرطيًادحأنأكانهودبي(4)
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نآلالوادتملاوهو6هنعهللاضربيبحنبعيبرلامامإلاباتكو

وهو(ءاهقفلادمتعيهيلعو«بهذلملاماهملّوعمهيلعو«سانلانب

ضعبمالكلااذه(1)ظاغنإو«لجوزعهللاباتكدعبباتكحصأ

ٍملعلاءادعأ

نبمامض«بيبحنبعيبرلاةاور|«دحأثلاثلامامإلاباتكو

ةرفصوبأملاعلامامإلاهبتر«ثيدحلاماعىفروهشملاىنامعلاىبدنلابئادسلا

ليحرلانببوبحنايفسنأباتكم.ىنامعلاىدزألاةرفصنبكلملادبع

«ةنازحلا,باتكو.ادلجمنوعبسبوبحمنبدمحمباتكو.ةريبهنبفيسنبا

ناتسبلا»باتكًاضيأهلو.ادلجمنوعبسبوبحمنبدمحمنبرشبخيشلل

.«لوصألاىف

ةيافكتناكلبتكلاهذهالإفيلآلانمناملهأل"نكيملراف-

تافلٌومنامءاملعنمدحاولكلوالفيكوهلهألىغلاامو«بهذملا

؟اهوحنوهذهك

أاندرأاذإو نيذلاءاملعلاتاقبطنمةدحاوةقبطتافلءرمىح

نوعيسوةثالث.عرشلانايبنإفمارملاعستاولاحماقاضمهانركذ

«ايضلا»باتكو.ادلجمنوعبرأودحاوهنمبيرقفنصملاباتكو«ادلجي

؛باسنألاباتكبحاصىتوعلائراحصلاماسمنبةملسمهاربإىنأخيشلل
؛ملاعلاخيشلاىلإةبونلاتضفأنأىلإاذكهو.ادلجمبنورشعوةعبرأ

.(ضاغ)ةطوطخملاىفبتك(١)
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هذهدعبلهف(ادلجمنيعستهباتكناكف(ئدعسلاسرمخنبليمج

؟ركذيءىشباتكلا

نوسمخودحأىدتكلاىسومنبدمحمخيشلل7ةيافكلا(باتكٌتالذكو

نإنامثعل«جاتلالباتككلذكو٠(رصبلاءالجرًاضيأهلو«؛ادلجم

0روثنلالباتكهلو٠.ادلجمنوسمخوداوىوزُلاىرقعلاصألاهللادبعنأ

ابادلجمديزتىلابتكلاهذهف,«راونألا»باتكو«ةريصبلا»باتكو
ددجب؛|هماقمىفميظعءىشلهنإ؟اهادعامبكنظافتارشعلادوقعىلع

ىفمهانركذنيذلاخياشملاكلتلامعألعماسلاوئراقلاىلعىسألاهركذ

لكناعنوأتافلؤملاكلتركذننأعيطتسننلف.اذهلبقىذلاماهملا

4ديهشوهوعمسلالأنملىثكيو.اذهانسحو4هصضااصلفلم

:مافلاومولامعاىفءالاوهىلعءاملعلاةيقبسقف

:نيبلاطلاجهنمدو«ةعيرشلاصوماقب»كيلعفىوربلاتئشاذإو

ىفنامعلهأبتكنمةذبنهللاهمحرىللاسلامامإلاركذدقو.اهلاثمأو

ماهمل(١)ةبيعاهنإف«اهمهيلعفكلذىلعفوقولادارأنمهتعمل

مالسإلاقرفأرلعأنامعلهأنإفبيرالو.اهةنارخو4تافلؤملا

يفلو.ةصاخةيعرشلاماكحألاىفمههقفأو؛مارحلاولالحلاب

ارقياباتكتيأرىنإف«راكفألاشهديامماهييترتىفتافلومنونفلاةيقب

ًاباتكلفسألاىلإىلعألانمأرقبو«ًاصاخًاباتكراسيلاىلإنيملانم

؛ًاصاخًاباتكرمحماقرأابلعةصاخارطسأأرقيو:عوضومىفاصاخ

.قودنصلاكبايثلاهيفلعجتام:ةبيعلا(١)
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ىعباغ؛انيأرامعدبأنماذهف«القتسمهلكىأاعومحمٌئرقاذإو

.(١)هفلوممساوهمسانآلا

ابلعتضققنامعىفةمخضلاتافلملاوةمخفلابتكلاهذهلثمو

تاريحتارهظولواهاياوطفمايآلااهنكلبتساو6ليطعتلاولامإلاذيب

رقفلاداكو«انكاساهنمكرحبملنامحرقفنكل.مالسإلادالببملعلانيطاسأ

.هلكلوح|هملإودعبنمولبقنمهللرمألاوًارفكنوكينأ

لاق|؛م ةميظعلاتافل؛وملاوبتكلاالتركذامدعبهللاهمحرىملاسلامامإلا

ربحولوقتعلالهذيائيشلةرخأتملابتكلانمتكرتامىفنإو»:ناشلا

؛هقفلاو«مالكلاو0لوصألاو.ثيدحلاو«ريسفتلابتكنمراكفألا

نمائيشركذأملامنإو»:لاق«ةرثثكلانونفلانمكلذريغو«بدألاو

نودانمنيرخأتملادنعفيلتلاةرثكبهمعزىفنعطدقنعاطلانألكاذ

نمهيلعملطيملامىلعماطا"ثيحةعاسلاطارشأنمكلذدعىحنيمدقتملا

«خلإ..اهريغنودةمبدقلابتكلانمهركذنكمأامهلتركذاذلفلبق

فيكف.لاخلاكشهدأةصاخانهانأهتركذامىلإةرظنتيقلأتنأاذاف

ًاضيأوههركذامنإوفيكفهللدمحلاوميظعهنإفروكذلملامامإلاهركذام

.(هدحوهللرمألاورحمنمةلبوبيصنمةرطق

ًاصوصخو«ىدارللاةمالعلا«رهاوج»ىفةيضابألابتكركذدقو

ريطخلاةودقلاريبكلاةمالعلاخيشلا«نيبلاطلاجيم»باتكىفنيينامعلابتك

نطوتساوىوزننمهلصأىأ؛ىوزملاىاتسرلاىصقشلاديعسنبسيمخ

رثةرهابةعشاصببتكلاكلذهيفتاخدف«هقفلالوصدأىفباتكلمألاقوه(١ل

رخاللنيابمنفىفدحاولكبتكةسمخىلعلمتشيًاباتكنإ«ملعلالهأنمدحألاهلثم
.(ةطوطخملالصأىفدروشماهلااذه).تاعوناصملابجعأنمل
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رصان«نيملسملامامإمركألالجألامامإلاةمامإبماقىذلاوهو.قاتسرلا

لضفأوةبراعيلاىفمامإلوأىبرعيلابرعلاىنأنبناطلسنبدشرمنبا

نبىدنلحلا«امهلضفلاكىلعقفتملانيمامإلاثلاثوهلب.نامعىفمامإ

بوبخنبدمحمنبهللادبعنب|:ديعسو(نامعبمامإلوأدوعسم

.ىشثرملالليحرلا

.اذهديعسنبسيمحخحيشالابيبردشرمنبرصانمامإلاناكو

ىواحلاةعيرشلاسوماق)باتكىفةيضابألابتكركذءاجكلذكو

رصتخملاتيمسفهيفثعرشدقو.هراصتخابانأتممىنلا(ةعيسولااهقرط

كلذنأثيأرمث(ةعيرشلاسوماقراصتخاىفةعيسولاسومان)روكذملا

ركذدقو؛ًادلجينيعستناكذإ؛ًاغلبمهنمرمعلاغلبيناو؛لوطيءىش

:مهبتكونامعءاملعنمةمهمةذبن

فياآنلاًرقتسينمو«اهنماضعب(مولعلاهكاوف)بحاصركذمث

نونفلالكموةعنصلالمجأبوعاضوألافالتخالعبجعلااهيفىأرةينامعلا

؟؛ةعبرألاءافلخلاىفنامعلهألوقياذام.١

نولوقيةيضابألانممهريغكنامعلهأدنعةعبرألاءافلخلانأملعا

مةمألاعامجإبنيملسملارمأايلوتنايضرمناييضرنامامإرمعوركبابأنإ

ًريرسلاءافصوَريسلانسحوصالخإلاوىوقتلاالإاعيشامهبلعدحأني

امهلعهللاىضرضارامهنعلكلاو«هيلعاتامونيملسملاىفكلذىلعاماق

اققتحو امهفمالسلاوةالصلاهيلعهللالوسرنظاقدصدقو.امهاضرأو

هللدمحلاوهللاقيفوتبازافو:هتينمأ

ىروشمعز0٠|نمهلوسروهللادهعهيلعوةمامإلاذخأفنايع:مأو

ريسينأاهايإهالوأذإ.هنعهللاىضرفوعنبنمحرلادبعنيملسملا

.تالذىلعهوعيابورمعوركبىأهيبحاصريسماهيف
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هورصحًارومأهيلعاوركنأو.ىرخأهيلعاودقتناوءايشأهيلعاوبتعم

مهطلاخمململسوهيلعهللا.ىلصهللالوسرةباحصلكلاوهولتقىنحاهملع

؛كلانهامباعأمهوكالذكهولتاقويناحصدبعلوتقملاف.دحأةيضابألانم

.مهنمدحأهلتقرضحمملنظأو«هلاموهمدنمنويلخةيضابألاو

هومزلأو.هلبقنمهيلعاوعبابامىلعبلاطىنأنبىلعاوعيابهولتقالو
؛هتسايسىفهوكراشف«هيلعاوفلتخامث.رمحوركبىلأنيتفيلخلاةزيس

؛هلتقنممهممهءاجنأىلإ«حايرلاجاردأبهذىحهرمأباويعالتو

ركحلاونولوتقملامهونواتاقلامهف«هلتقىفكراشايضابأكلذكنظأامو

/ةمايقلامويمهيبلجوزعهللا

انايتدوانئيدةمالسهللالأسف.جرحاماقملااذهىفلوقلاةصالخاذه

اطلتلدق7ةمأتالت(ٍلاوحألانملاحقفاهسانفلكيلرومأنم

:وِ"ما

.(١)(نولمعياوناكامهنولأستالوميسكاممكلوتسَكام

.١4١ةيآلاًاضيأو34١ةيآ.ةرقبلاةررس(١)
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لعونايعىفءاجامفطتقنمهيفانمالكنمو

 نانعىفد

القثأهيلعابطخناكو|..هدعباموينيرونلاوذماقو

الفقمناكورشلاحتتفافً|ادتيماهلمصخللاىأرهب

الخدماهنملايفمهلوحأ|تبرطضاومهئلارآتفلتخاف

يالهذأدق"املاهطيحبريع|ةرئاحالاجرتعفدناوه١

اللضهيخأللكوامهىرولاتجاموانحشلاتجاهو

الصأتاملناكامضقنىفاذخآًاديدجًارودتادتباو

/ىلعْق((

الثومهيدلرعذلاىريالنماهماغرضةرديحاهماق

.!الهجبنلهلضفواهلادعأ|اعماقامامهائيلهبمركأ

اللحهارتالإةصيوع|تلكشأاماذإماعلانمرحم

أالطصاالىغولارانتيمحنإ|.اهميعزاهمامإ(1)اهماقمق
اليزدقاهيطخ(«)راقفلاىذب|.تنأنإبوطخلاهعورتالنم

الحمهل(©)اهقاعداهبلوشني|اغوللالاجرهللاقلخدق

الول>ىذذلابنوئبعيالىدرلافوخنمحاوألاقهزتذإ

(؛)الغوأنضعبهيفواهدلو مهريغلاجرتاسايسللو

.ةمقامقو«مقامقعمحلاو-ءاطعلاريثكلاديسلا(مضفلاوحتفلاب):ماقدقلاو«ماقمقلا00

.بلاطىنأنبىلعمامإلافيسبقل:راقفلاوذ()

.ةحيصلاوةلمحلا:ةقعدلا(©)

.صاملانبورمحونايفسبأنبةيواعملثملاجرءاهدوةسايسىلإانهريشي(4)

(ةيضابألا-٠م)
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ىلعلانىلعلهجولًاهجو|ةمزأطسولاطبألاىقتلتنإ

القأاهاوسللباملابقإ|قىءارفصلاوءاضيبلابريغاام

الزنأامعبتم(ا)هندعلقدصمهنيدىفدبيجم

التفنافهلبحهيلعىولأ.هلاجرنمضعبلاقورمنكل

الخءوسنموقئاقحهلتلصأتدققدصلاهيفنظي

١ىلتبيدقهبوهوخأهل اعدخمهرغبدقءرملاو

)9اليتاملءارآبىثشم|دقلوالعفوالوق(©)هعبتي

الخقدصلاوقدصلاايفنظي..ةناطبهلفصخشلكو

البلاهيعاسمىفهيلعترج انتتفاعبطضاخىلعاذب[6

الطبملاواحلصمىرديهللاوابطخنيهرايندلاىفءرملاو

«جراوحلانمةيضابألازييمتىفجهانملاقدصأ»:ةصالخاذه

انديسىلعهللالصوهاوقتىلعنوعلاو«هاضراقيفوتلالوئسملاهللاو

.ملسوهبحصوهلآودمحم

مويلاحبراتبهديبىئاضمرلانسحمنبنسحنبدمحمهللدبعلالقب

.م174/8ماعىلوألاىدامجنمرشعنماثلا

|-نادخأمحلا-بحاصلاوبيبحلا:ندخلا(١)

.؟هفبتيوةطوطخملاىفتبتك()
.هلداجو هعقادو«هاداعو©هركامو«هدياك:ةلحامموالاحمهلحام(©)



قايمنر
امدلاماكحأىفامسلابهو
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سامح -ميرنا

هلئاضفىلعركشلاهلو.ةيفاولانملاو.ةيفاكلامعنلاىذهللدمحلا

.دمصلادرمقلادحاولاوهالإهلإالنأدهشأو.ةيلاعلاهئالآو.ةيمانلا

هللالصدهبجاوهنيدةمدخىفدجىذلاهلوسروهدبعادمحمنأدهشأو

.دبألاىلإاماودمأسوهبحصوهلآوهيلع

ءاضقلاجلاعأتنكءايآرشوبةدلبهتمظناملوأنماذهف:دعبامأ

لحاسلالهأنببنيفلاتناكو.اهملاوليلحلاهللادبعنبىلعخيشلادهعاهم

رارمتساىفكلذل(١)شيراتلاناكو,لاتقلاوعفصلاوبرضلابلازتال

لصحتوهلوانتلهسيعوضوملاىفمهمزجرمظنىلإكلذىاعد

هيفبغارلانعوعوطقمريغدحألكناوهو٠.رومألارسيأبهتدئاف

ىلعدنتسي«هلهأدنع١زيزعاهنفىفاعيدباليمجامظنناكف«عونممريغ

.ههاقتراىفرثألاحيحصلعدمتعيو«هئانبقففشصملا

انديسىلعهللالصو.ًاروسيمهللادمحمهكاهف«هلضفوهنمبهللاهرسي

اناكرأهنيدلاوناكنمهبحصوهلآىلعو«ًاريذنوًاريشبثوعبملادمحم

؛ًارودبواسومشقحلاملاعىفاوحبصأنم«مهلنيعباتلاىلعو؛اروسو
:نيدلاموبىلإهللنيلماعلالعو

العوىلاعتلجامأدلامكحالصفدقىذلاهللدمحلا|«|

تايدلاررقوةنظمةايحللصاصقلالعجدق

ردصضدققحهجؤبنكيملنإ.()رقسىفدولحلاىناحلادعوت

.هشرأذخأ:هحرجشرألا.'ةحارحلاةيد.اهوحنوةجشلا:شرألا:شيرأتلا(١)

َ.ًاضعبمهضفيبىرغأ:ارأمنيبشرأ٠
.فرضلانمةعونممةملكلاو.منهلملع:رقس()
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الثمرحوهو_رخلاًادمع التقنمىلعلتقلابجوأو

هيداوم|هئايلوألاىهف|هيدلاانالومبجوأاطحلاىفو

اطلغبملدمعلاىفلثاقو|اطخلالتقىفريفكتلابجوأو

قئالخلاثوعبملا':ذمحم.قداصلاىنلل"ةالصلامث:

.رراحتلالضافألاانتودق"رباكألاهبخصو:هلآو

.مراجمودعمهموزعني.ملوهللءامللااوكفصنم

لصيفلكبكرشلااومواقو.(ا)لسأللمهرودصاوبصتف

املعلالجمادقأهبتلز|امدلاماكحأبملعلاف«دعبو»||

نسح.لاعًارهوجهيفمظنأنأىالومنملمأألزأملو
امظتنمهكلصهبتثجامسلابرهبنماذإىح

ىدرلابهايغهبىلجنتو ىدهلابهيفراكفألاجبت

مكاحىحبرأربحلكر ملعلكلوقنمهتمكحأ

ديجهجوباهل.ًاترع|ئدتبأخورحلاوهكاهف

(0(ةرثأملا»ْ

هردكداوسبوأةرمجب|هرثرمةهجوىفاملوأ

اذمكحرداننوكتههجوىف0اذإامهردنورشعاهشراف

هريتعممهدنعامهازدهرشع:ىأرلمدقمىو

فرعافاذهوىنابلاهدمج|ىوسارلارخؤؤمىفةسمخو

اخقحلاوهفرعافهعيمجاذفاصنأاهلف.رثوتملوأ|«أ

:لمألا(١) ْ..0.حاملا

رثأ:امهيفةزمهلامضعمءاثلامضيرثألاوءاثلانوكسبارثألا«ةرثؤملا(9) دعبحرحلا
.فيملارثأ:ةرثألا«هربلا
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«حورحلاددع١

همشاهفةحضوم(ه«)اهقاحمس|همحالف(١)ةعضابةيماد

همتاحلاىهوةمألااهدعبو|ةذفاف(©)ةفئاجةلقنم

)/ناسنإلادسحمكح(

ناهريلابماكحألاررجم|ناسنإلادسجحورخلاىفو

مكحباذهبلكهسأرنممدقملااذكههجوهالعأ

دزتالةدحاو.ةبترع|دسحلاىفافسأرلارخّم

)ةيمأدلامكح((

ىلااذاي(4)ةبجارتغلبنإ|اهناريعبهجولاةيماد

١دئازهاوسءىفالواهلدحاوريعبسأرلامدقم

لكملادصلاابلثك|لمحلافصنفسأرلارحم

«ةعضابلامكح١

هعبرممهدنعرعبأنمهعبرأىطعتهجرلاَقةعضاب

سابتلاالبهنممدقمىفسارلاىاهناريعبلام3

دزتالوهلمهدنعكاذفدسحلاوريعبسارلارخّم

(«ةمحلملامكح1

هتبلااهاوسالورعبأنم هتسىطعتهجولاىفةمحام

.هقشوأعضبملابهعطق:عضبنافءىثشلامضيوًامضب:عضب(١)

©.سأرلامظعقوفةقيقرةرشق:قاحمسلا(©)
.هعرص:ًانأجهفأج)9

.هاممألا:باجرآلا.عباصألالوصألصافمىهو(بجناورلا)ةدحاو:ةبجارلا(4)



ايتنمنكومهفافةثالثالسارلانممدقمىو
.اذخأدقهقوفريعبفصن اذكوربعب.سارلارخام

«قاحمسلامكح(

هينالع!التقيسرعابأهينامثلقسارلاىفاهقاحمس

مدقملافصنفسارلارخؤم مدقملاهسأرلةعبرأ|
()ةحضوملامكح١

هررقممهدنعرعبأنمهرشعىطعتهجولاىفةحصضوم

دهجاوىخأايهيلعسقفدسحلالكمكحتفرعدقوْه

(06ةمشاحلامكح»

رهاشمكحبتءاجههجوىفرعابأنمنورشعةمشاه

هلمكممهدنعههجرىفهلقنملاكلتلنوثالثمث

٠ ةفئاجلامكحل

هيدأومهنطبفوحلىهو|هيدلفصناهلاولاقةفئاج

؛ةدفانلامكح,

(؛)نكز.دقالاقفىريكلاهتيد|نمثلثلاىطعتهجولاىفةذفان

.مظعلاومحلانيبىلاةدلحلارشقتىلاةجشلاوأ«ماظعلاىدبتةجشلا:ةحضوملا(1)
:مظعلامهن:ةمشاهلا)0(

.ماظعلارسكاهمجرختىلاةجشلا:ةلقنملا(©)
.هنظ.همهف.هسرفت.هلنطف:رمألاانكزنكز(4)
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لقسصارلاىفمألالثكىذهلقخمللهقاسىفتذفنوأ

0نسأرلارعشمكح1

هيدلالاكماعاضقناىلإ|تبنيملاذإصارلارعشىف
اتبثطسقفضعبلاتبنوأ-اتبناماذإ()نيلدعموسو

ملقهلةرعشبةرعشوعقونإصاصقلاهيفزئاجو

؛ةيحللامكح,

تبثاهكحنمهفافصاصقلاابف|تقلحوأتفتننإةيحلو

هنيبامىلعتثاثثملىهنإهنسدعبةلماكةيدو

,هعباوتوردصلارعشو

اذخأهيفلدعلاموسفطبا-اذكردصلاوةناعلارعشىف

«نايجاحلاو

اعلقاماذإاذكةيدف|اعطقدقامهنإنابجاحلاو||

اتنثلامموهوامهرعشاتينماذإنيلدعموسو

١نافجألا1

اعطقاماذإاذكةيدفاعطقامهمنافجألااذكهو

صالخمكلذنمهلامفصاصقلاتبثعيمجلاىو

فرعافهجوحرجفهتمئشىفوفنألاوبجاحلاىفحرحلاو

فلتخيملفهعمسباهذىفكاذكةيدننذألاىف

تاقاذإىملسانالفتمسو«نمشلاديدحتعمعيبلاىلعةعلسلاضرع:موسلا()

.نملانماذكباهذعأت

.ةميقلالودعلانمنينثاريدقتىأنيلدعموسوو
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اققحاهىلعةريكوالق|اقلطمصاصمقلاامهبفزاجو

ملعتلفمهدنعهمأرنم|مدقملكفامبفحرحلاو
هممتماهحورجةدفانهمحلمفةعضابةيماد

متوهبحصو"هيلوىلإمقفهعمسناصقنىعالانإ

دبجتلوانوافتامهيدبدجمردقومصنكحصواها

هدعاقكللتوةحيحصتدسهدحاوعمسناصقمنىعديوأ

ذيفنتلاىدلصقنلارظنيو.ديعبنمحاصيهبمن

)نينيعل|مكح(

هيداوماهطرشبةلماكهيذلاايفونيعلابنيعلاو

ريتعممكحبهلملاسيق|رصبلاىًاضيأناصقنلاىعداوأ

ةضربهلءىجلهسرمألافةدحاونمصقللالقينإو

ةلاسوانيِبسقاذكهو ةملالادْسودنعاهحنو

اعدالاكاذلىضاقلاهفلخ|ىعداايفامهمنكيذنإو

ردقفهنيعبهنيعفروعأنبعحيحصلامفنإ

اصخدقاذكهنعةيد|اصتقملروعألاكاذطعأو

تثقفداهجىفوأ(١)ةلعب|.تبهذاهارتنمعلاتناكنإ[4

رصبلاصقانصخشلانألدي|رثأهنيعبىرتنأ.طرشب

رثألاىفترتتعاننتنثلانع روعألااذنمنبعلاكلتنأل

هحيحصتذخنيجعلاونيطلاب.ةحيحصلانيطصاصقلاىفو
(2)مدحتتصاصقلانيعىلإام مقورانلاىلعةآرمأو
ريبكعترصبلةيدفرصبلاباغفًاصخشبراضو

.ضرمبىأ+ةلعبنيعلاتبهذ(1)
.ًاديدشءامحأ:ًامدحهمدخ(7)
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اوبجوأًاصاصقلكللليقو|بحجبصاصقلاهب.هبرضو
يدوم ىألكللةيدو هيدلاعبرهلفنفجلكو

احضواحرجهينفجىفكاذذإ|احرجدقلجرللجرو

بهذينيحراصبإلابهذنإ بجتهيلعنيعلاةيدف
رظنلابرايهرظناومهدنع.ربتعتالانهحرحلاةيدو

دهعدقومًهانحًاديقمدريدقمولعلالهأنممكحلاول

ّ

منتممنأوأبهذينامشلاوعطُقاذإةيدهيففنألاو

رجهنمىأمد4مىرج0-8ورسكنإوةيدهيفشخنلاو

(١)ارجفناعيمحلانموأدحاونمىرجنإربعيبناجلكل

هيهفنألاةبنرأىففصنلاو|هيدلالقاذكفنألانرامىف

مشلاماذكحضومقاحمسملمكاذكعضابوماد
جورشم.مهدنعاذهوفنأ|جورجذفافلّقنم

هلكشنماهلألااهماكحأ|هلثككىأهجولاحورجىهف

هصقلا"لبقناالآامنرامو|هبنرأىلمسيفنألاقرتفم

0«براشلامكح١

(9)ةفشللاملثمكهشراف|تبنياًملوبراشلافتننإ
تبلهيفاذتابنكي1وأ|تبننإلدعموسهيفليقو|١١]

/)نيتفشلامكحر

هيبنم مةفشل|اهفصنو|هيدلااميفليقناتفشلاو

تبثممكحبىلفسللثلثماو|ةيدلااثكثفايلعللمتو

ىمردقملعبًادوطنكورييفافاسكعاذهلتباثلجنو

.(ةطوطخملالصأبنشءاه)عومجلالوأنينثالانأىلإًارظنعيمحلا:هلوق(١)
.(ةطواعنملالصأبشماه)ةرورصنءابلانوكسببراشلا:هلوق()'
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ىبنماهكحهملعافذفانل ىبيجوخرجكاهخرجو

ثلثلاباهمرخوايد|ثلثاهلمكحافتدفننإ

ففخملانديلاوافقلأنمىفحرحلاكنطابىفاهحرجو

مدقملانمسارلاىفحرخلاك|.مفلاىفمثناسللاىفحرحلاو

)نانسألامكح/

بترممهدنعاهشرأوبحبًاصاصقنسلابنسلاو

هلمتكماهعيمجتلقنإ|ةلكم|ةيدعيمجلاف

هدئازلاىفمهفلخىرجدقو|.ةدحاوللرعبأنمةسمخو

ىعهذخشرألاوترسكدقنسىفمهدنعصاصقالو

مكحلاىفةلماكهتيدمحللايواشمرسكنينإ

لاوقألا_عضوأىلمهمكح.لاوحألابسجناذكهو

هنسللحصيلنإةيدو|هنسهلجأدوسأهارتنإو

ىرجدقءاملعلافالتخاهيف|ارغثأامنكينإىصلانم

املعتلفاهنلثوتتبننإ امكحدقمهضعبريعبلابف

ةينالعتدبامكابلغأهينامكعمنورشعاهدعو

اذوكاذلقفاهقوفناثا|اذكنوثالثهيفمهضعبو

اعبرألازاحةلفلاىذنانسأ|اعلقامهمرثكألابحاصو

اعيرماهشرأبعبرأواعيمجاهعلقيلبليقو

تبثمهل.هشرافصنلافتبنيمثعلقيناسرضلاو|١]



لجرلاكاذلنيلدعموسف-لجرنم()ةينثرساكو

لجرلاكةدثهلتسيللجرنمةينثملاقو

اهريظننمدضلاىفهلسيل|اهرغباهصتقينأمارو

)ناسللامكح((

هملعافًاضيأهيفصاصقلااذكهممتمةيد ناسللاىو

يحن|صدنعهناصقن|امردقىطعيمالكلاصقنوأ

ءايللاذكابلاوفلأنمءاجملافرحأبهفرعت

اعمجأىطعُيثلثلافهنال اعطُقمثمالكلابهذوأ

مهفافاذامجعألانمالإمجعألاناسالصاصقالو

ىلغأالمهدنعءاوسىلعىلعأولفسأنمهحرجو

هدئازالاهعيمجةعبرأ|هذفانفةيهادهحورج|

قزرلفهتيدنمفصنلاف|ىقبقطنلاوناسللاعطقنإ

بتكدقمهنععامجإلابلاذوبهذامويناتوصلاقةيدو

60كانخلامكح((

هيئاجًاضرعوالوطةبجار|ةيمادلاكاذككلنحلاةعضاب

تيبثممكحنوعلاكلذل ةيدنمرشعفصنوضعلاىف

محلاتالوطماهتوح|ملعلالهألماكحأهيفو

.لفسأنمناعتنتثوقوفنمناتنث مفلامدقمنانسأىه:ايابنثعمجلاوةينثلا(١)

.مفلانطابلعأ:كنحلا(©)
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«ةيحللامكح(

تيتلىأىوماعديرنمةيحلاافةلماكةيدو

تياهمفنأمكحىممدقوتتيناماذإنيلدعموسو

امزئاجصاصقلاالكلاهلءىثشالةأرملاةيلو

هرهضممهدنعةياورهرديحنعةرعشبةرعشف

هلكشماهاورنماهاورولو هلأسملاىقرظنىدنعوتلق.|١ءإ

لاكلاافيكاسنلاىلع|لاجرلافعوضشورألاىفف

رهشمهعماملشرأنمسيلاورمتعتالانِلاةيحلنأعم

: دعتسمههجولاقمانهدرفيصوصحلابصاصلافيك

ماكحايلمهوانتودقمالعألاوهللادنعرلعلاو

ملعدقكاذهجووهعلقبملألاعاقبإلجأنم"هلعو

اررضىدبأثيحصاصقلاهجوىريعلقلاىفءاذيإلللعو

فرعاماعطققحلابههجوو-.فررتعمهدنعنيشلاهناوأ
املعتملالعدوذخقحلاف امدقتاملاوقألارهشأو

(6)1نيضراعلامكح١

هممحمتنأءرملاةيحلنم(9)ةقفنعلاكاذكوناضراعلاو

اتيثامىلعاهمامهثيح ىنفلاةيلمكحكامهكح

.نا.راعامهودخلاةحفصوهجولاباجضرراعلا:ناضراملا١(

.قفانععمجلاونقذلاولفسلاةفشلانيبتاريعش:ةقفنملا(؟)
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«ةثللاكح )ّّ(0(

لوألاءاهقفنعىوراذك|لمحلافصنةثللاةيماد
تبثايفمهدنعمكحكاذوتتأاهحورجقاباذكهو

(

درطمةادهلاعماهكحفدرتثيحدعاوقهذهو

اهنفلةعماجةدعاقانإفةدحاواوركذانإ

تبلاالبناجنمتذفننإةيدلاثلثموقلخلاةذفان

اهلكمهضعبنايذفاناهلفنيناجنمتذفهنوأ

هتيدنمثلثلاب”ةفئاجهقلحىفلجرلنعاطو

هلدعموسفهيوصحبفهملحنملجرأضباقو

ريخلاىفانينىضقاب (ا)رعصلاىفةلماكةيدو|١١

قرفمللهسأربابكناوأ|قثعلاىفليقكلاذو

هيدامهنيثثالوتعلخوأ هيدلافصنتعلقامهمفتكلل

تكلاىفحرحلاو نيبتساومعبتافءاوسىلع|ندبلاحرجكف

ماعهشرأءاضعألاىفعدصلاومهدنععالنالا«مث كفلاو

ةيدوم|ةفورعمهرسكلةيدنمفاصنو سمخهكحرل

هرداقاذهودعاىطعيهرسكلةيدنمسمو

امنيلدعلانمموسلابعدصااواكعالخناللمهضعبو

.تافتلالاهعمعاطتسيالقثعلاىفءاد:رعصلا(١)



بم١

«نيديلامكح١ْ

احمكحبفكلالصفمنم.امهيفصاصقلافنادبلإامأ
العهلبكتموأهنقفرم0ىلإىناحلااهعطتقنكينإو

لمشدقصاصقلادعباذوًاشرإ.لضفامهيلعىنحملاذخأيف

ءاجدقهتيدنمثلثلاف|(١)ءامسعوأءالشنكتنإو

فعضاماهعبصإنكتملنإ فلتخمابفمذجألادبامأ

فصنتتلفاموق ابلاح0ىفوامناعفتمنكينإو
نتسافابفصوامثيحبنكتناايدةلماك

عئاشلوقوهوىطعتثلثلاف|.عباصألاتنامدقنكتنإو

اهنيدنمةصخلاهلبسحافاهضخأنعةصقاننكتنإو

عئاذاضيأراجحألابىرلاو|عئاشمهعمطيخلاباهسايق
اعمةدايزنموأاهصقننمىعيأمفنامبألاتزاجو

تدغ/نكلةمناقةملس|تريجنافترسكامهمديلاو

فشكلاكاتأىطعتاهقحنم|فصنلافاهلصأكىحتتال

اررقهيففايشهلضع|اريجاماذإىديألارسكلاو|٠١]
اهفرعتادضعانيزناكنإاهفصنورعبأنمةعبرأ

تبلاولكلطعافةنكمأةدعنمترسكاهارتِنإو

اىدفهيفددعتهنألقحتساامكةيدرسكلكل

افصنماذهمكحافمهدنع افقلاىفحرجكامهيفحرحلاو

فكلاوأمدقلاتجوعتىحغسرلالصفمسبي:فكلاوأمدقلاايسعمسع(1)
.ءامسعةأرملاومسعألجرلاف



١م١-

انيننعلبقىوريكاذو|اندنعنيديلاحرجىفقرفال

حرشىفديفصنهلحصحرحلافالخرسكلاايكل

اهفشكمهفافلاميمهدنعاهفصننوبلتنبةيماد

الحصهقمحفصنكاذكاهشراربعبفصنةعضاب

لداعلاقمرخآافصنولماكراغباملةمحلم

قاقحتسابمكحلاىفاهاطحتقاحمسللف.ناريعبلامم

اهشرأاذهورخآفصنو|اهلناريعبلاحصةحضوم||

اهلصفنممكحىفافقلالثمالةسمخديلاىفةمشاه

هلديزريعبفصضن اذكهو0هلقتمللرعبأنمةعبسو

اعنمدقانهاهصاصقلامكح اعطقتمثْرسكتنإديلاو

اعئتماوادبدحاولكنماعطقنيلجرنملجرو

دقناهيكحقالةيدو|دجندحاوديبهديف

دقتنتافيدلالزانتدقونمنثانامأعطاقو

صالخ-٠مكلذنعهلامو|صاصقالوًاريجامهيطعي

متديومهن3عطقي-اوعمقصخشنميةرشعو

ىقلتذإهدينعةدحاو|ىقبتومحلتايدمست

(١)دملجمانههيلوىريديلاةوقناصقنعدمو

ملظامهوفلحاشنإواصقنمكحلتارظنيوىريىعدملاو41

بسنلاىفهلثمىبصىرىصانهاهباصملاكيناو

مزلينمتمسعألاهلىمرمسعألاامأواسنلااذكهو

نيعلاكاانييلابنيماذكهو

.رخصلا:دالجميلاودملحلا(١(

(ةيضابألا-+م)
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0عباصألامكح(ِ

(١)نيمألانعىورتةلماكنيلجرلاونيديلاعباصأ

رشعب.هعبصأاوُشرأورضلاواهعفنفالتخامم

قيقحالاقباسفالخىوزري.قورافلاممنعمهضعيو

لفتحاف|ةعبسبرصنبو|لبيإنمةتسبرصخمل

رظننعاذلعوةباس|رشعىنابورشعبىطسو
الزمىلعأكاذفانينىلإمكحلااودنسأنولوألاو

امامنهفكلاعثلثب|اهابإلاصّصخدقمهضعبو[|

اذوكاذمفهلجرمابا اذكالواهلصأنمتعطقنإ

ابحأنعةلامتلفتملاكلةدئازعبصأو
هدعاقلاكةيدفلصفتتوأ|هدئازالةدحاوةيدف

اتيمهْنعةيدلاسدض|اتسءاوسنكنإلو
نامألاعزوتانكهونامثاذكمبساذكهو
تباىحلصفمللصفمنم تعطقاملماالال
اهليضفتمهدنعاذكهوالفكلاةيدنمثلثف

تافتملاهريغنعاذإموسةدئازلاعباصألاىفليقو

اعبصأالإكاذذإهلامو|اعبرأصخشفكنمعطاقو

عمدألاهتشغولوايوعفدي ثالثلواهعطقب

ىلإىذللىناثلاواهلصفملوأنمعبصألعطاقواتى

ىناوتالبهقحذخأ|ىنالادعبولوأصتقي

البمكحوهوهوبلصأىلعهلثملصفملابصتقي

.مالسلاوةالصلاهيلعدمحم:نيمألا(١)



مما

ةيدلابلقفاال()ةيلأث تلشفمعصألعطاقو

تححب|هجوىأباهبيشتىلا:مكحاذكونعبصألاقف

ةيدللابانهالفلاحلموةعوطقملابصتقيلبلبقو

لئالدلااييتماقةثالث لصافماهمبصألكو

لداعمكحبهطسقطعيلولصافملانمحرحلارظنيف

فرعافءاوسلعاملاكرأ|ىفخرحخلانأحيحصلااكل

هينالعمهدنعهدينم.ةيمادلاسماعبصألاةيماد

هملعافاذهملكلااهناىلإ|ةمحلموةعضاباذكهو

همحالمللسامخألاةنالثهعضاللمهدنعناسمخو7:

سامخألاةلمجبةحضرم|سامخألاةعبرأاهقاحمس

هكاحريعبلاىلعهديىفهمشاهسمخعبصألاةمشاه

هلمكلاكاذبتلاقهدينم.هلقنلاسمخعبصألاةلقنم

فصولااهمءاجمهنعكاذبفصنولماكرعبامل

لضعمرسكب(ا)اهغدرلىلإ.لصفمنمترسك"نإعبصأو
امنيلثلابفىناثلالصفملاو|امكحىطعبديلارسكسمخ

سبلنمامومهفافديرسك|سمخثلاثثلاثلالصفملاو

تنيعأديأماببإامىنعأترسكامهمماهبإلاىفمىكحلاو

لماعلادنعديلارسكثلثف|لصافملاةثالثترسكنإ

لاقمىفديلارسكسمخ ىلاتلاكاذكغصرلاىليامو

سنحلااذهعطقىفديرسك سمخفصنفرفظلاىلياموا

.أطبأورمق:ةيلأتىلأوالأ(١)
ديلانيبلصفملاوهو6فورعملاوهنمسلافرحيغسرلاو٠ةطوطخملاقفاذكه)١

.مدقلاوقاسلانيبو6فكلاو
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تبثم_مكحب.تماقهلديةيدثلثديلاىفةدذفان

ةذخأاذهىهفهدي|هذفانلاسمخعيصألاةذفان

عطاقريغهيلجروأ.هيدي.عباصأىلعاصخشبراضو

٠ررهمماهمىلطعياهاردْْرثشعفرومهنكسل

عمسامكحللفىرخأىفمثو عيصأىفهبرضنكينإو
هدئازلاىفمهفالخاكل|هدحاولكلىطعيةرشعف

١رافظألامكح(ً

مزيليال صاصقللضعبلاو|مزلياصاصقرفظلابرفظلاو

لصحبتابنالوتعلقنإ لمجرفظلكلاهشراو

نحنعريعبثلثمهضعب|نعورفظلتبننإهفصنو
ادوسأملقدعبوأهتاين ادغاذإةلماكاذكهو|«

ىنأهباممكحافلوأك|اتبناماذإنيلدعموسصو

لردصلامكح)(

مزملاوهبمكحافهسأرنممدقملاكردصلا1حرحلاو

ةأرمانمعطقتاذإىدتةملحلرعبأمةرشعو

ابلقناسايالابواهعاضر|ابهذناابيدنمفصنلاو
اعقودقاهميدنملففصدنلافاعطق#ىدُتلكلاذكهو

(1)ةيوقلاةباشلاكمهمكحفةيبصلااذكوزوجعلاىدث

عمساوافكاهفهنبلعممملاذإىدثلاةملحو

لهابعنعءاجلاموهولماكىدتةيداهلانه

هلعجبةرشعبمهضعوهلعبرلافنابلألاكسمأوأ

.(ةطوطخملالصأىفشماه)ةرورضةباشلاظفلفذخ()



مف-

هلقنتمهلاوقأنملكلاو|هلصفيمكاحوأرعابأ[
هللعمتتأراظنأثكلتو|هلناقىدثثلثمهضعبو

/نيبنحلامكح(١

ليكمةيدعيمجلاىفو هيدلافصنهلفبنجلكو
رعتعاوهبمكحافهسارنمرخكوملاكفبنجلاْقجرحلاو

0عولضلامكح((

افرعاهرسككرسكلاوبسحماملاحرجنمعولضلاحرحلاو

ركنتملةيداهيفو(ا)اعلض|رشعانثاهيفبنجلكو

,.. هلهجتالفلكلاةيدنم|هتصحهلفملضلكو

«نطبلامكح(ً

نملىنانكةرثكوالق|ندبلاحرجكنطبلاىفحرحلاو

ماكحألامحلمفعضافمادهيفوشرألاهبىنعأ

مزملتفةدحاواهلعجيمهضعبوذْفانَففثاجف

تدعنإاهاثلثوهنطلتذفناماذإىريكلاثلثوا«

/رهظل١بلصمكح((

هيدومةبجاو ةلماكهيدذلاهيفهباديدحاورهظلاو

ىنأولواهعفدي'ةلماك|ابهذدقنكينإعامحلااذك
هيدلارشعأاسمحهئشبلوهينحبْاذإبوبحمنبالاق

سايقلاىلهيطعناهرشعنم سامخألاةعبرأهناشوأ

ىثنموأابدودحمهيشمىف0ىتحنينإةلماكلبليقو

.(ةطوطخملالصأبشماه)ةماعلاةفللعانهوحتففرسكبملصلا'(1)



ممآ-

ركذلامكح

ريتعافهتئشحتعطقوأ ركذلاىفةلماكةيدو

رظنافىطعبثلثلاىصحلااذك رظنلاىفىريىئابلثلثلاو

ابذبذلانيقبيولهعامج|ابيهذنإةلماكةيدو'

بلحمحامفعضايفمادبجوسأرلالوأكهحرجو

بئاصلاحارجلابناتذفان|بناجنمذفانوذفانف|4أ
عنتمافهيفصاصقلامهضعب-عنمو»صاصقلاهيفزئاجو

مئاوملانمهيفىرأاملمناملاىحنليمألزأو

؛نيتضيبلامكح»

هررقع|ةمولعمةبجاو هرفومةيد نيتضيبلاىف

ةيدلالاكىرسيلاىفليقو|ةدحاوللليقدقاهفصنو

اينلالاقلسنلااهمفنألاهللاقمهضعبناثلثلاو

فرعافمايلاىميلاهتضيب.ىنىعشلانعىوربمهضعبو

ترتناوهترحلتنتاحت|تعطقنإاهنأباللعم

لدعالىدهلاهللالأ|لصألاىفةلماكاملىهو

عتنيتضيبلاىفذفانو-محلم"كاذكعضايفماد

| ىورضعباهفصنبةذفاناوسسأرلامدقمواهحرجو

؛نيذخفلامكح

صالخهلامومتحم صاصقلااميناذخفلا
دتهاهيقابلسأرلارخؤمنم-دسجلاحرجكايفحرحلاو

حضتممكحبلكلاةيدنمحتمافصنلابفدحاولكو



مال

ْ«نيلجرلامكح

نعدتلةلءاكةيدبنيذخفلاك.نيلجرلاىركحلاو

لدعملاهمكحقىندجتم|لمسألاكامهالعأىثحرحلاو

افصوامىلعقابلادسحلاو افقلاماكحأكلضافتالب

-نيلجزلاعياصأمكحر
عمسافاذايلجرلاحرجسمخعبصأقفمقاوحرجلكو

ىدّوتذإرعبأنمةرشعب|ىديألا.لثملجرألاعباصأ

اققحالاقمىديألاعيصأىن0اقيسكحكامهيفمكحلاو

هلضفنودمكحلاىفاهريفك|هلجرأنعماهبالااكل[ماأ
مهصيصخت,ىفالاذىردأتسلو.مهدنعنيديلامابافالخ

0نيلجرلارافظأمكح(

هبتنافنيديلارافظأمحكهلجرأنمىفلارافظأمكحو

لقانلاهاكحتبنيملوهنإ لماكريعبدحاولكل

ٍاهعباصأولجرألارسكمكحل

رداففالخالبهدبىفرسجلالثملجررلارسكمكحو

ءركذاناريعبالوأةعبرأ|هرعبأامففائيشتريجنإ

نيديلاعبصأرسمكمكحك نيلجرلاعبصأرسكمكحو
فصنففطعنتملاتاجبنافترسكنإةبكرو تركذلجر

لقندقفصنورعبأةتس لقفذخفلاوقاسللتلقنوأ
صئاصخلاتكنمهفاففصنلاو(١)صئالقلانمعببممهضعبو

اهرمعنمةمساتلاىلإبكرتنيحنمكاذوةيتفلا:لبإلانمصولقلا:صئالقلا(١)
.ةقاثىهم



مما

اهلناثلثمث.رشعةتسىهو_اهمظعوخملاجرخوأم"

همولعممهلىهودسارقفهمومأملاةيدكرعابأ

هلداجمالبيقابلثلثلاو|هلماكفاهمدقتعطقوأ

(ةدعاق

دتقافكاذدعبىطعيثلثلاف|ىدوفبرصأدقوضعلكو

ءاجرعلاهلجرلمنسلاوءالشوأءامسعديلك

امجعناسلوىطعتثلثلافامصنذأواروعلاهنيعو

(١)تلصءىشبوأداهجىفوأ|ةلعبتيهذاماذإاذك

«مولسلامكح١

ءاربكلاةيدفصنليقو ءاضعألاسملحليقءوسلاو

لوعفملاكلذقحتسيولودعلارسميملبقو

1براقمعلاوتايعحلابغادلألامكح"ل

تاقثلانمنيلدعموسف|تايحلاوبرقعلاحراطو

بطاعملاىهدنمحاحصلادعب-براقعلابموسلاصخليقو|[
تادوهعملابولابنكذإتايحلاب.تامنإدوقو

مات0ةيدب|اهدعبومايألاةثالثىفتامنإ

اناكملامزالفامىوث|اناكنإاهدعبىحليقو

)ةيمغلامكحر

الهذيفهلقعنيهذينأىلإىفللكبرضةيمغو

دجمألامامهلا.بوبحمليلسدمحمنعلاقدايز.وبأ

"هبرض:اتلصفيسلاباثدلفتاص6(
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ماعلاهيقفلاناليغليلسمشاهنعاذكىمومهخيشنع

تفتملوأاههتالصتناف|تغلبامغلابربعياهل

هلسفنلاةيدنمثتلثفهتالصتيهذنإمهضعبو

لداعمكحبلاقةليلولماكمويةالصمهضعبو

لادجهباماذهوىطعت|لاجرالامفاصنأاسنللو

هنيبرضبىمغغأ"هنأهنيدبهيفحصتنأطرشباء

هعجفأاذكهلمتعًلضف|هعزفأدقناكنإهلثمو

تيملاكهلقعدعبراصذإ ةيدلالكبانههلمكحاف

هامغأ.هملعيامفلم|هامغأهنأ عدمو

همصحلاىأهيلعاهدروأ"هيرنمهلقعباهذالو

«ةمطللامكحر

مكللاهيففردصلاورحنلاىفمالاامأودحللاىفمطللاو

ةيدلاب اهحنمب<انيكلةمطللاىفاندنعصاصقالو

انووريامهرذةئامعمانورشعترئأنإاليد

اهزلأقيرفنيلدعموسو|امكحدقمهضعبرعبلابو

ارضخمنأكانكاهلاكم.ارمحنأرثأتلاةفصو

اهريمحتنمةحارلاوسمحلاب٠اهرثأتىفلوقيمهضعبو

ةطسقماهلامهردنورشع هطلتخماهراثآنكتنإف|+
ع3ع.ع:

اهشراسمخفعبصألكلاهسأبمهلاوقاموهفم

مكاحلادنةحمارللكاذذإمهاردلانمنورشعدرزو

نامنألاىدلهجونمفصنلاب|.ناسنإلاندبىفةمطلو



ل١4

/ةضكرلامح((

تعقولجربامهردنورشع|ترئثأنإههجوىفةشكرو

ةضعلامكحليقدقاذكهو|ةضكرلالثكىهفةعنصو

تيطعأتقحتساامباسحيف|تمدنإامأومدتملىهنإ

براضو اردقمهشرالكبىطعغي|ًارئأاشغضباصخش

اعمتجانيحهاهاضاملكو|اعمج“اماذإ لبحلاهلثمو

الاقمامإلا'نلدعموسف|الابنأىلإاصخشبرابخغخو

هلدعموسلاقضعبولاق|هتيدنمثلثلابمضعبولا

ىرولابامكحقفرأاذلعوئريامهردنورشعمهضعبو

هطئارشتوحامهردنورشع|.هطئاغنفعاضيمهضعبو

هرشعلابهديزي|طئاغوهرشعىطعيلوبللهموهفم

اثدحلدعموسف.طئاغبائدحأهنمو.اصخشقناخو

لعجضعبلاةفئاخلاةيدو-لجألابوبحمنبالاقهباذو

اطعهلامهردنوخبرأفاطرضهنموًاصخشسخانو

ملعأانمباوصلابهللاومكحبلدعموسبمهضعبو

«.لتقلالاوحأمكح»

رئامضلااهلىوطتةنحو رياونلاو.ثاتفلاهنملتقلاو

قيضملارئاس.نماذلثموأقيرطىوتيبىفكتفلاف

هرئادتحضأنونملاىحراهمهرئانريغو:ةنحريغنم

هلاونمىلعىرجباملكو|هلاومأىلعلتقلاهلثمو



١9

درفنمنصخشيبفلأوالكلاىف.دوقلامكحلاوةليغلااذكهو|©

اوكلهأفاماوديقةأرهاب اوكتفاعنصلهأنمةثالث

اوركذاممكلذىفلاقو|رثويامكحقورافلانعاذو

الثاذكاميٌمُهندق|اهلتقلاوعمتجااعنصلهأول

دجام'نباايءاشنإمهلتقيدحاوباوكف|ةثالث
هلثئاماممكحلاقىاذكهوهلزاجدحاونعافعنإو

الامنمفَُقورافلااديسمالتذِقعيدىصبو

لطبنودمكحلاىفهلزاج لتقلالهألوتقملاحلاصنإ

رظنافلقتأبرأهقحنم|رثكأبمهحلاصهنأول

ىفاصتلاعمزاجانلتقنع-فالآلانمذخاولوقينإو

لدعلامامإلا.ىلإمعفارت|لبقنمهزيجبمهضعبو

لطبدقلكلاقصعبودلزلصومدعبمامإلاعمامأيا

«لتقلاماسقأ»

ماكحألاىفدمعلاهبشودمع ماقأةنالث"لعوهو

عطاقمكحهيفلكواهلعبارسيلواطخلاثلاثلاو

اكهيمريفالتاقداعي|اممًاناسنإدصقتنأدمعلا

هيد"وممزالهيلإىفهيدلللوزنوأصاصقلاهيف

)دمعلاهشمكح(

هذهعتاك لتاقرغب|هدذصقنناوهدمعهبشو

ىدهملاْىنلانعانلىورد!دمحهيشفاصحلاوطوسلاك

هلم|ةلماكهلامىف هيدلاهيفىلبهيفصاصقالو
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أاطخلامكح١

التفهارتفحامءىش|ىلإمهسلابىمرلاكاطحلاامأ

عرصناوهئمرابافىفىلععقوفديصلمارهلثمو

دصقامكاذلتقلهنأل()دوقالوةيدهيفمكحلاف(24

الثم ذفكالإهمزلبالوىطخملاةلقاعىلعىهو

«رئاونلامكح١

دجوتافتايدلاايكل|دوقاضيأ(«)تاشيهلاىفسيلو

رعتستذإارئاونامىععيرشبلاريخنعءاجثيدحىعم

«لتقلاةكرشمكح(

اولوضعبوضعبلالتقت|اوجرخموقلتقلةعامج

مهرمأنعاوعلقأاونوكيملو.مهدصقنعاوعجريملمهنكل

لوقناذكهكيرشوهف لوتقملاهداوس رظانف

دنسملاقمموهوالفالوأدوقلاهيفهيلعدوقنإ

ةيضقلاىذمكحريشبنعوةوعسنبدلاخنعاذكهو

(2)2لوتقملاتوممكح(

همصحخنمدوقهيف.كاذفهتبرضنمبورضملاىوتاذإ

نغمٌ[بقانوأًادئازوأنينسلانماعبرأمادولا

همئاقموبلكهتلعىهفةمزالفمهعاجوأاكل

.هنمالدبىأًادوقُهْبهلتق:ليتقلابلتاقلاداقأ(1)
«دوقتاشيهلاىفسيلو»ىنعمامأ.ةنتملاوةطلتخملاةعامحلا:ةشوهللوةشيهلا0

0.هلتاقنمىرديالةنتفلاىفليتقلاىأ
ةدمدعبوةداعلاىفلتاقبوألعقلادصقببادملاىأ.لوتقملاتوممكح:هلوق)7

.(ةطوطخملالصأىفشماه)تام
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اربخلا'ضعبمايألاةنالثىريوىلعنبىموملاذو
ددعتةيدفاهدعبوأ دوقلاهيلعابهفتامنإ

ئرخحلاىلامجلمنباىفىلعنعليقريخألااذو

ىفلاديقهبعبسىفتامنإىوثدقهنموًاصخشحراجو

ثادحألاتايدلافالوأثالثىفلوقي.مهضعبو

ببسلاوهفتامو هناشلبهذينكلوًاصخشحراجو

ىدريذإمهدنعفالخىلع ىدويلبدوقالاهنإف

التقاهنمتامف ةبرضبالجرألاوىفىدبعطاقو

هيلعتلعجدقةبوقع|هيلجرعمهيدينمرغيو

؛تويبلاىلععلطتملامكح»|

مدلارودهموهفمهسبانعم-ىمرفتويبلاعلطتنمو

ءادتعالامكح)(

ىدرلاضوحهدررتةبرضبىدتعادقىفىلعلجرو

بجوهيفامتاموهمصعتبرضوىداهواهنمظاتغاف

همزلنىدتعملاامأوءىش|همزايالهيلعىدتعملاف

اعلتقاوهلاديهمفنم|اعزتافىفضعلجرو

هلقعيالفتامنكينإو|.هلءىشالفضعنمسارضأ

اناكًايأمغرلابهلتقياناسنإهجؤزعمدجاوو

هاشحفًاعندصةاتفلاىلع هآراذإلاقمهضعبو

دعداعنإ.الاقوهردهأرمعو الاملاانهمهفاف

هيبدقامبحكاذنأب.ةنيبلابقدصمهكا
هروسلابقتناًكاغلابوأهيصهتجوز؛؛ةرطاوو0
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لازتالهيلعايد اولاتموقفتتامهئطونم

هلزانلافاطحلالثمهتجوز|هلقاعلا.كلتلقعتلبليقو

اهلانه٠ىرتامتتامفالاهرثكتسُمةأرملاةوطاوو

هلاجرىفمضوتةيدو|هلامىفاهزرقُع'هيلعلق

هنلعجمكاذىفاطخلا.لثم|هنعىٌداوتىفلا٠ةلقاع

هيمسنالرقعالوالك|هيدالفتعواطدقنكتنإو

هلزانلاىذهطقاسرقعلاو.هلقاعلا.ىاهنيدلبليقو

املنسيلاهلتقتحابأولو اهتجرفتحابأهل.اهلوكل

هحيضوتادبقرفلاولتقلاك|.هحيبتاهلسيلاهجرفو

احيحصتلاهباوررحوجرفاحيبأاذإزودهمرقعلاف

ابسرغكاهجرفتحابأ.اذإ.انهسفنلةئطاوامنأك|«

تفدتمىدهلاقيقحتبوهو فدصملاهبحأىذلااذه

تبثانهايدنمثلثلاف|تطلتخافهتجوز.ىطاوو

انايعةلماكلقفالوأ|.اناكدقاماقألاوحصنإ

ىلحلالوقلاىفجاوزلابلعبنملجرلًادبألحنالو

اوقتحامبلكلاوالليقرقرفيهنيبوابيبلب

لعجثلاثتكسوأةلماك|لقفلوبلاكاسمملنإليقو

هتدعاقىلعًأطخاملألا هتلقاعىلعىهفتطباخوأ

ردهمننتامفىتفهبرصفقيرطلاىلعمتانو

انمهفافماننمهناضانمزايف:رئاعتاموأ

(١)نسولاهاشغنمراثعاخأ|نمضيفعمانامامهنإو

.ساعنلاوأ«هلوأوأ«موثلاةدش:نسولا(١)0



48

نيل.املمهفلا.اخأمهفاف نيلاحلاىفردممانو|

هَلكاشوهلثمامكاذكهل.سبلايفماننماذكهو

امزالامكحءاطلابفرعيامنانلانإلوقيمضعيو

انعثيجهانجىذلاهنعانلقعتمئانلاةلقاع

ٍيةلتاملارومألامكح(ً

قحتسياضيآهنمصاصقلاف|قرغفاصخشرحبلاىففذاقو

ابآكاذدعبنمبلواباغفهفذقنكيإو

را”ةبدوهتوممبمكحبنينسلاِرأدع

فدهلااذكوعابسلالثمفلتلاهضراعنكينإو

اليجعتناجعتهتيد|آليقودوقهيفليمتف

نانإلافلتمنماهوحنو|نارعنلاىفهيمرياذكهو

كرديكاذلامنمةيدف|كلمف:هطبرياذكهوها

رحسلادباهمهيهنألارحبلاىفهتجوزحراتطو
انزوجباههلتقوانسحبمكحلاىفكتافف

اهلهأنشيرعىلعأنملبحلاب.اهدهمىفهتنباىلدينمو
املهأىلإىطعتمعنتاقامهدويلهفلبحلامرصتاف

هراثأًاطخكاذنأل|هرافكلااهامههيلعاك

الثمدسيعسوأورمحةلخنىلعآاديزدجاوىاذكهو

اهتجنذإكوأزمهلفاملهأنمجتَتْلفهللاق

انحصنيمارلبهعازفإ|اندصقيكاذبنكيملو

هلاشمأالوالكةيدنم0هلامتاموءرملارعذناف

هبتئافاذهلهلثكرهفهبحاصوهتلخحننكتنإو
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قيضملانعدشريملناكنإ|قيرطلادشرتسماذكهول

دمتعملاهلضأنإكاذك|دضشرتملاهتئمضيتامنإ

هنولعجمماكحألاىفمهسلاك هنألدوقليقمسلاو

ىنومعطأكاذكىزفتلا ىودوزلاجرايلاقنم

هلمحنذإرافسألاىفتامنإ +لءىثالهوعوزيمو

ىدرلاهيفاويىحمهنجن انعقولمهلعهنكل

ىربلابسيلفهقحريغىف.رجحلاىقلمورثبلارفاحو

عازننممكحلااذىفسيلو|عامجإلامزلتةيدلب

اهقدتلفىجعنكلتدبعاي|.اهريغدبعلتلاقةأرماو

(١)التفنأىلإمهسهدينمالسننكلودبعلاقلطناف

,لتقلابرمألامكح0١

مالسإلاىبنمصخشلتقب|.مالغلاوىبصلارصمآو

ايبصلامزلأدقمهضعبوايلولمزايصاصقلامكح

اعيمسنكحجارلالوألاراعيمحلامزأأدقمهضعبو

هكلبماملعافلاىلعوهفهكلمبالواصخشرمآو

اركنتسيناعيمحلاىفقرفلاوارمأدقىذلامزليرزولاو

نامضلاهمزلبهروجىف ناطلسلارمأدقنكينإو

ادابعلاكلمدقهنألا.اداقنينأمزليدوقنإ

ناسنإلاىنبنمهيلعهل ناطلساذ.سيلورمآو

ىضم.مناذكهاالنقهيلع ىضقدقوالجرنلتقينأ

ملعتايفلعافلاهناضمزليليقفهيففلتحم

(ةطولخملالصأىفشاه)هلقىأ(١)
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ابونذلابكردقهنألاابوتينأرمألامزليوهل

ولحنليادلكللومهفافلتقلاعيمحلامزليليقو

اوردابهيلإوصخشلتقباورماتدقو.اموقعماسو

اذقحتساهنأهيذلحص اذإالإهمالعإهمزلي

هرذعتافعنإوهبٌديق|هلتقينأبًاصخشرمآو

ركبليلمادلاخلتقي|ورمعللقديزايلئاقو

اليلدلابلطتلفاللاملاو|اليقعيمحلامزليمدلاف

هسبلنودنهطحهسفننملعافداقأنإو

هراسحخلاهسيلتةلاحهرافكلاهمزلتهنثكل

امأدلاهلالضىلعنكشُتييملاامةحسفلاىءرلالازيإالو

احبرصاننيبىنلانع|احيحصىوُردق,ثيدحوهو

عتبيلبهلتقيهلسيل.دحألتقىلعءرملاهركأوأ|:

نئاحلاكاذكىوغملاوةلادلاونماضوهفعاطملارمأنإ

ناطلسهلسيلنمفالخ(١)ناطاسلاوةعاطلاهلنمو

نامهرللااهمءاجةعاطوناطلسهلدبعلاديسف

دجوبفلخىناثلاوهمزليدوقنيتلصخللعماجف

سيبات.البمهفافهموقىف|سيئرلاةعاطكنكينإو

مزاتليقمكحلاىفةيدفمهلعهلريجالناكنا

هنريبكنمنامضلهمزاي هتريشعىفعاطملاىفليقو
نارقألاهفرعتمهيلع|ناطلسهلومهيفناكنإ

هملعنمهيلعناطلسريغبهمزاينايضنع.رميلليقو

نملالكبهاو_ىبرفباتنإورومغممنإلابهنكل

.«تاطمللاووةطوطخملاىف(١)

(ةيضابألا-"م)ض
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ىورملارثألاىف"نلتقينأىصلرمألالتقيوأ..|

روزلاالإرمألانعًطحرومأملتاقرقأنإو

هيدؤمهلامنمرءألاهيدلامزلتلتاقلا"ركنأوأ

اكازجوأبرضلاالإىدنع|اكاودامديزايلئاقو

عفارهيلعلتقلابكاذل|عماسهانأفثكللتقينم

ملظهيفورجهلاهلوقنم منإلاالإلئاقلامرليال

هنرذعنقحتسيلتقلهنأهيداحصاذإالإ

املعافنونحلانمىلانب]لىقثوأديزايلئاقو

هيدعتلاهبشلمكحلاىفهيلع.هيدلابءابتامفهقثوأ

لجرلالتقبمهضعبرقأ لجرلتقباموقمهاتو
هيدعتلانوركنملارقأمث|هيدلالتقلانعىلوملالبقو

لبقيالهلوقصاصقلاالإ.لبقأتسلنآلاىلولالاق(ه)

لدجالبهبديقهرحسب|لتقهنأرقأرحاسو

ممدلاءايلوأ»

مدلابىلوملكىلوأبألاو|.محرالالمدلاتابصعلل

ىنأاميفهدالوأعمملاو١ىفلةوخإنبالاودحلاو

نطفاًفاراغصاوناكنإهيحأىبنمهيخأبىلوأخألاو

ثادحألاةلمجىنآلمالو.ثاربملابتربسحليقو

الكشمهيفقرفللسيلونباىلعخألامادقيمهضعبو

انكرتينبالاواهلاخأانمدقيدمحموبأ

ىقتملعنمهبمركأىلعىفىسومهلو
نايعأمهوغلبضعبلاونايبصمهضعبءايلوأو
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ناهربلابحصدقمهغولب|نايبصلمللارظنيالم

امدلابىلوأىهفنباةنباامنخأةنباكراتو

ملعافءاسنولاجرمهوحرٍءايلوأبىفأنمو

اسأانهاهنهلوينمو|اسنلسيلمدلالاجرللف

اسسألاقمىلعالولامكح0انحصلاجرلامدعنإ

لاوقألارثكأىفةثوزوم|لاملالثكاطحلاةيدو

نايطعبلبقاهنممكحلاىفناجوزلامفدمعلاةيدو

هبرقملاحبمهريغنودنمهبصعلاصخشاهنإليقو

نعاذو انيبننعءاجثيدحاهيفانلحصدقوموقلا

بارعألاىنبنمناكيشأىلابضلاىفلاكلذةجوز

هتجوزىفصنليلدوهو-هتيدنمراتخنلااهرو

هيدئؤمانمكحىفةثوروم هيدلانكلثرويالمدلاو[ءكل
صاصقنمنيقابلسيلف|.صاصقلاايلوأضعبتامنإ
درطتدقةدعاقهذهودوقسنعحلابثراوللسيلو

ىلولاوهانمامإنإ ىلوهلسيلنكينمهو

«صاصقلامكح(ً

ىورنمدنع,مامإلاةرضحباوسلثملابلثملارصاصقلامكح

ماقيىملتقنعوفعلاىف مامإلالأسينأىغبنيو

هحاضيإىفءاجصاصقىرجب هحارجنمءرعلالبقسيلو
حجرألاوهو.لتقبهدعبو حرجيفلتاقوحراجُو
(١)لمهمو»وحارخلاهلامىفلعجموهلتقبمهضعبو

.(ةطوطخملالصأىفشباه)هبلمفلاكورتمىأ(١)
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حنمبالاملضفااوةمحلمحرجبالةمشاهحراجو

مكحمهنأوهشرأوأ|مدلاامالبكاذزوجبالذإ[م:]

انمضشرابلب”صاصقلاهلاندنعماظعلارسكىفسيلو.

طحننطبلاةفئاجاذكهوطبضنيالىذلاىفصاصقالو

(١)لوأكرفاكبماممو0لتقيسيلودبعلابرحلاو

(هبصتقملامكح(ً

ىوراضيأهريغبميضعبو|ىوسالرداصقلاليقدقفيسلاب

لطبلعفلرمتلاامنكل|لعفللثكىرجيدوقو
نملجرف امجرةاتفهبرجحب|ىمردقدوهلا

لمعلارسنجنمناكءازجوهو|لتقفامم.نلتقيىبنلالاق

بجوهلىمهقحلطبيب" بلطلانعىلولاريخأتسيلو

اوسفهيفماقتقوىألب|ىوريمهنععامجإلابكاذو

دمحمنعحصثيدحوهوضدلوللدلاونمدرقال|.ءإ

اصاغنيححرخلاىفاهب.اصاصقالناجوزلااذكهو

العجدقامههريغىفالسفنألاىضاصقلاامنكل
لطبرغبزاججوزرت|لبقنماحراجناذإالإ

اهسمربرضباهلحأمث|اهسفنهتعنمدقنكتنإو

اناودعلتقعابرض اناكنإهمزلبدوقف

لجرلاكلذمزلتايد لقفلتقمريغبنكينإو

مدرياذإهبرضتومنم اهبليترشناعاذإاذك

الملانمةرضحبهتبقر|ىلعًافوتكمفيسلابهبرضي

اررقاميفثالثلامهضعب|ىريوتومبىتحهبرضي

.(ةطوطخلالصأفشباه)مفرلالعهينبينمةفللعلوأ:هلوق(1)٠
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عضاومنمريغالهقنعىف-عطاقفيسبتابرضثالث

انيلصو|انيفكتوالغ|انحتمملتقلالبقباتنإ|+

تابوتلاىلأذإهيفلعفت|تاومألابلعفياملكو

هيلإلمتالونيفديلبهيلعنيلصتنافالوأ

هبقرلارمغبناكنإهيديهبرضاماذإبوبحمنبالاق

«لوتقملاوفعمكح١

اتبثيمثمال»دعبنمهلوقو|اتبثًادمعلوتقملاافعاذإ

هنيبذإىضمهوفعنأب'هيبندجوتملاذإالإ

ىعدتذإًادبأزوجنتسيل اعفنرجنةدابشلك

التدقهمكحباتكلانم ايلوأللهوفعفاطحلاامأ

مهوفعىضم دقفدوقنعمُهضعبافع.اذإايلوألاو

هقحتسااك٠ريغالطقسيهقحفةيدنعافعنإو

«اطخلاةيدمكح»ما

اضقلادنعاهمارعأتالثدقوىضماكهتيداطحلاامأ

لدعلاقموهوالث|لحنةئسلكسارمم

عنتمادصقلاعمودصةريغنععقوثيحبقفرلاههجوو

ةيدلاىفاطخلالثماطحللانم ةدلارشعفصنلغلابو

املعلاماركلاموقلانعحص|اكىناحلاذلقاعىلعوهف

اقيقحتالثنملوأ|اقورافلارمعنإليقو

املعلالاجرلاانيفىدتهاهب|املعًاءامههردهلل

ةنسىف"الأحصودمع-ةيدىفمهفالخىرجدقو

انينساهعفدناطحلاثم|انيرخأملاضعبلاقو
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ىدمدقهيفقيقحتلاودمعللىدتردنلاندنعاذهوتلق

اسنلا_
)(هيدمكح((انف

امدلاتاحارج.نملاجرلاىطعرامفصنءىثلكىفاسنللو

حوضولابامسافرعتىلاىلإ.حورحلاىنايوتسبلبليقو

هبوستلالحمىنوكتىهف|هيدلاثلثنغلتملامليقتو

امكحمالاقماثاريمواشرا امدقتىذلالوقلارثألاو

داقيذإحنمباهفصتو|داقيدقةأرملبءرملاو

لداعلكمكحىفامهيب.لضافتالبكتفلاىفلبقو

هلزانلاتابجومىفاطدلالك هلقاعلااهنع"لقعتاذكهو

نايسانمكحقتامههالكىنارصنلاوىموحملاةيدف

دئازسيلومامثلثدهاعملااذكىلاصلااذكهو

امتحمكحباناراسنىطعتامثلثمئواسناذكهو

ىوراميفاللاقيمهضعبو|اوسمهغمهيبحورحلافو|ه4|

دو>حلاوىئارصتلاوىناصلاب ىدوهبلالجرلاداقيالف

عدتريوأهنيمت انمامإعطقاملسميمذلامطلنإ

مراجرهوهيلعةبوقع|مزالهيلعةمطلشراو
لعجدحالباعجومدلجب|لهاملسمىلاِفذقوأ

٠.ها2٠

لزُيهلامىفاهرقعو|لقيةملسمنهركيوأ

انبحصنعىورةقانةئامانليكمهمايدمهيبو

ىرياذكىعفاشلاوكلامو|ارمعنعىوربوبحمنبالاق

ماعافىدنعحصألاقباسلاوماسملافصنبىروثلللوقلاو



ها

مهمايانجوديبعلامكح:

ءاتفإلاىفنامنألاردقب ءامإلاوديبعلاةحارج

ركنريغبامإلااذكهو|رحخلافصنكديعلةحارج"١|

هنمثىخأدحاولكلهركذو|نال هقنأو

لءجدقديبعلانانأفصنب لقفناهلناكنإوضعلاو

دررغبىطعيهنمث|دبعنماعطقنانذأو

ىقبلوقىفلوألاهبرل ىقبدقليقوىناجللدبعلاو
زرئاجاذهورحلاةيدلزواجمالف دبعلانمثر

نطفاهفصنبوأبرضبىهونمشلاشعبدبعلاةيمغو

ىراقايأطخديعللورارحأللنايبصلاةحارج

ناهربلاعمىضمقباسكنايبصلا()لقاوع(١)اهلقعت

ديدرتالبلضفلاذخأبو|ديبعلانمصتقيرحلاو

«هوتعملاةيانجمكح١أديل

ىورملاىفلاقياطخلانم|ىبصلاو هوتعملاةيانج

دادرتالبشرألااشينإودالوأللصتقي|دلاوو

ض(طقسلاةيدمكح((

همهرذهةئأمطقسةيد-همأوألاقيدقدبعةرغ
هلزانهيلعحوراذناكنإ هلماكلاقيدقنينجللو

هرغلاىفركذلاركذو|هرغهيففاتيمءاجوأ

معلكلوقىفأاكمهاردنملبقتاثمتس

ل
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اهطعانوعبسمثناتئامواهلامهردنوعستةفطنو

ىلعامهاردةثامثالثىلإنوتسمتوةغضمىأ

هرهاشريغلاحلاوالكشموأ|هرهاظهيفماظعلاتناكنا

اهقوقحتدغامهردنوسمخ|اهقوفنيملانممعبرأف

ماكحألاىدلىردياللكشأماماذناكنإهلوديل

رصبلاليهأملعلاةداقنع.رثألاىفىتأشرأهلكلت

رثألاقفءاجنمانمتسركذذلافحورنودمناكوأ

تديقمهلعلاجردنع.تبلىثنأللناككاذفصنو

ةمألادنععامجإلابكاذو|ةيدلامانحوراذناكوأ

«حورخحلاتاسايقىفةمناخ

هيطاقةادهلانعرظنىفهبجارلاىعمنايبىفءاجو

عقوتطقننمةئاملعبنتنوعبرأوعبرأف

هبجاورومأل الوطساقتهيجارلابةفيحصىفبرضت

اولصأثيحماهمالاهبجارلعجنمهجمضرعللاهفصتو

ىمسدتثيحفرطلاباهسايق|ىبنيواللصفمطخنم

ريتعتايالخلاكلتاهلثك|رشعىتلاطقنايفطخ[؛«]

اياوزلارغصتملاذكهو|ايالخلانعطقنلاربكمل
ضررعلاوررقممهدنعاذهلوطلل اوررحدقاكاهفصن

امسجبدقو(ا)اهئوربحصدق|امدعباضرعوالوطاهسيفت

نكزرمأاذوريضالتسكعنإوامضرعباهلوطبرصت

هبجاو,هعمكاذباهشورأهبجارىهفكاذكتقفاونإ

اولوعهيلعاكاهلاشرأ|لعجتباسحلافتصقتوأ

.«اهئرب«ةطوطخملاىف(١)
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برضتفيكلصألاتفرعدقوبسحكانهدودعمصقنك

ماكحألاىفضرعلاىرديلاطيخماهسإلابريدي|مهضعبو

اتبهيفتباطرشلوطلاكاتسهف طقنيهفصنو

مكحلالصأباوءاجدقنيدلاىفملعلاليهأنمدابجاوهو

هيهتنمتدغدقاضرعوالوط|هيوتسمالدجواميحو|١]

هبجاوتراصشورألاوبرضلاب|هبجارتماقأاهلأبلقف

اهادعكيرتلضرعبالوط اهلثمىفاهرشعتنلبرضت
اماكحألافرعتلفمهدنع|امامنةبجارهذهف

قتحنىلعاهفصنثابريققحملاملبملاكاذفصنو

البنلارابتعاىفسايقلااذه|ىلعاهنمثواهعبركاذك

برضنممهلىرجىذلاىلع|برضلااذنملصاحلاضرعتف

هعقاولاكلتديفتةبترم هعقاولاكلتتفرعدقتنكو

ىقيقحلاجهنملابقنأاهفقيقحنتنعحبذكنيح

هيئاجهيلعاذكاهلحصهمادللةبجارىذلوقت

هممتممهدنعاهاهتناىلإهمحلمفةعضاباذكهو

براضملاربورضملادسجنم-بتارمللفرعتنأطرشباه

حضتملانيبتسملاقيرطلاىلع.حصمكحلانوكيانهذئنيح

ََوألاوحألاهذهىفمكححصيملاذهنودو

امكحمًالوقةجحلامهنماملعلاداهتجابرابتعاوهو

مالمإلاذباهجنععاشو|ماكحلالمعهيلعىرج
ارثومتحضوأدقامنودىف ىرولاربخانديسنعسيلذإ
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اهاضتقمنايبىلعاموي|اهادعاملعللهأساقف

ىرولالحاطفانيفهبىضقاريتعماجهنماذهاناكف
امندقرشوبىف(امسلابهو)|ىمسملاانمظنمامنإاذه

فصملاكلذلنركشف|فتصملدعاوقىلعماق
هملعأاماهمكحوامدلاو|همكحأوهرصبأامهلل

دشرلاجهنلهنايىلع دحألاهلإلاناوضرهيلع|+*ل

ىدهألاقيرطلاانبنجهنيو|ادشرلاوىدهلاهللالأسنو

لمألاانلينثيىحهنيدىفلمعلكىلعاننيعيناو
افرشولىلعلاوذهيلعىلصىفطصملاراوجوهاضروهو

راخخملاجهنمنيعباتلاو رايخألاهبحصوهلآو

'مانألاديسلًارركم|مالسلاةالصلافدرأو
ىلاوعيمجللنمعمبحصلاوالآلممعلارحخلابمعو

رانملاملعمتحضتاوراثألاحئاحص|تنودامه

رادلاكلتلرادلاهذهىف|ىراسلكقىحللىدتهاامو
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:(هيبنت)

ةلاسراهيفانلتقبسدقو«(١)ةماسقلاامدلاماكحأتامهمنمانلىتب

ةيميمةديصقانلمثمةماسقلاماكحأىفةماعزلاديبأتواهانيمسةلقتسم

اهلثمدحألفرعنملو«دحأاهلاونمىلعجسنيلاهنفقىةعيدبادم

.اهعلطمىفلوقيىنلاىلاسلاناخيشنبدمحمنايبلاخيشلنوكينأالإ

العفانظحاولتصتقااملاطاف|الجنلااهنيعانبابلأتحرجنأل

؛تيبلااذهىفهارتامكةعيدبلاتاعاربلالالبئساباريصبناكو

يناثلاىفصاصقلاولوألارطشلاىفحارخلاركذي

:انلوقانتميمعلطمو

ىمدتكالويهاضقلافيسبو|ىمرتتحبصأنمقيلاءاضفنم

دهشيرظنلاعمو؛مارملافعدبأوماكحأللعمجأانتديصقنكلو

انيلعهللالضفنملكلاو.كاللانهاممانلفرتعيو«كللذبانلعلطملا

.(0(نوركشيالسانلاَرثكأنكلو)سانلاىلعو

ىدامج77خيراتبهديبفاضمرلانسحمنبدمحمللريقفلاملقب

.ه748٠ةنس ىلوألا

.ركلابةمسقلاىهوهأزج:همسقوهمسقيهمسق(١)0
.3٠72ةيآ.ةرقبلاةروس(3)
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ميتالسإسم0
ىدت(1)كالويهاضةلافيسبوىرتتحبصأنيقيلاءاضفنم

امهألادارملافرعتنأنود|ًاراهجباصتىدرلامهسبو

امهمًارمأنامزلاتاثداح|ىضقتنوكلاىفمعزلامكحو

ىٍرهراصاهمارمنعوايازرلاءرمالىحتبويغلااياوطو

امغفيكاهردبوتناكفيك ايافلثاىعارينأءرملاىلعو

ىمعملاىغلاىعدياممغر ليطتسماهرهقرهدلاديو

امسجزمبلازيآلاهشيعايازرلانهرشيعتسفنلاب

امثألاكدتلبرخصلاعطقت|عبرلكىفةايحلاايانمو

امتسمًادهاجدصقلاذخأتناوريغىعممقركفلااخأاي

ىمسأىعولاوكيلعلقثلك|تالماحلحاورللايللاف

امحألاناصواهفيرىمحَو|انيفىحلاةدمحهللاىعداي|؟|

اعإفراقتىمابلعودجملكالىفلاسفننإ

ىرمىأتَيناوهرغىلعالاعطتلمحتامبلقلاىلعو

امنااهارتولميسحلاةيآ|تراصكلنمةعطقبلقلاامنا

:املعمغرلاىلعىففالنظفحم.نآلكهوحنسحلاعجري

اململانعفديشاعاملقعلاباكلمىلعلاوفهللالو

امأءوسلاىلإهبانيعلو|ًاعبطهللاىضرىلإهنوعدي

احهللاهدارأجبليدهروثلابلازيالهلقع

امهمءادناكفالالضهيوغبمارامةملظىوهلاو

.حورلاوسفنلا:ىلويهلاو.كسفن؛شتاكالو()
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امبيغلاىفهارترشلوأريلهيلعقباساضقلاو

امهألاىعارياذكهألزيملا.اعطبلقتلابلقلاىمس

امزعدشنكينإوًاعيرمهاءاوطىوطتتاثداحلاامنإ|«

امضهىعولامضلدضلاديو|ىحلماوعهيتطاحأو

امجلدفلااهليبسىفتكردأ|لاجرتزافهلإلا.ظفحمو

امدهلكللموريثيبخو|ًادصقفراوعلافذقيكلم

امسجكانمندفتوًاقافتامسحلاحلصياهحالصنمةغضم

امرحوالحاهيلإاهولمح|رومأباهلهأهللافلك

ىمعملاجملاىدتباموٌءايضءامسلاىرشتاف

امسإواتاذقوفتمظع|نوكلاملاعىفتنأمسخلاكلم

امدجرحلانمنلؤينألبق.نعطونغضلكبلقلاملي

املكهرفنثدحممصقلاملكك رحلاًاعبطظافحلاجيبو

اماحتلحندقوتذإريصلافيرقرحتسامحلاراننإ

امغبئاحسلابردبلاىرتوأ|مامغاهاضفىفسمشلابجحم|:|

امهدماهدعبقفألاىوتوأ هتلجحايرلاتبهاذإو

امطحنسيّزرألافاعجناوً|اعبطحيرلاعينتعرزلاةماخ

امغثرويوهرجنرسعيًاعدصةجاجزللمهلاثدحبأ

امزعهيفدجبملوهارشفىدضيمسجللرهفعبطلاجهو

ىمحنوباذيًامئادةبو هثعهللاىمتامبحهرمج

امزحوًامزعقوستاهارتقحلاةرادنمرورسلاضايرو

ىمنألقعلاهبآمناد(١)اهفرع|تارضناهضايرتانسح

.ةيكذلاةبيطلاميرلا:فرعلا(1)
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امطنوكلااهلبوقحلاايحنمهيلعضيفتاضرلا(١)نوزمو

ىْعَيَفلغيلازيالىهنلاو.ءوسلكثعابردصلانحو
امونتليختنإكنرغيال|ظقيتفالفاغرهدلاىرتنإ

امشألاكدياهعقونكشوي تالسرتسمبويغلامابسف|

املعكيهوتراهنلاىارمفليلةيمركبصتملاذإو
امهسكيمريقيقحلاقيدصلافماركودعنكيملاذإو
مزجككلهمورتتالضعم..نونجوأريكتوأ”دسح

امعتدقىدهلافتسمحتوأ نابجاذهليقتفطلتنإ

ىمركيولزتملتبثتوأ-انمرفدقليقتلحرت.وأ
امحلقشاذإمحلماذكو|عقوعضابوًايمادًارثأ

احكدافأىذلاليصألالسصألاهحضوموهقاحمسنإ

امشهفالإوهفوجذفاننيكموعللقنممشاه

اممًامكحكيولكللقاسب|لصأوهوتمندامفعضعضاب

امزجكاذذخفاهشراًارعبأ|.ًاعرشحمالتىلاىف.ةتس

امزعكلتلنأالًاشرارد.بألاةينامناهقاحمسمث[١]

املهمزلاف.هدنعاللب.إلانمرشعفتحضوأنكتوأ

املأدقهب..اذإًارعبنيرشعلكلاىرياهفعضمشاه

امظعلّقنتامدنعاهطعأف|مظعللقتنإنوتالثلاو

امعثيحهنودهيقابمث|سارمدقموأهجولافعوض

امتقحلااهكحطقنلاددع|ًاضرعولوطهيلعتمنثيح

املع.كدافأ.ىذلاسا_سيقلاَالناتطقنورشعكلت

؛ههجوءاضأ:ًانوزمنزم(1)

(ةيضابألا-مم)
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ايتسماهلصأبرضلايهتم برضبشارناهلثمىفمن
امرغناكاهشرأنيريعيلاب.تلينأهجوبتمداماذإو

ىدأسأرلارخشومامهمطعاف|افضنورععبلاب.نمأرلامد

اممجىغبلابباصأحرجىأ|ارطمسانمىقباماذكو

امسإسأرلامدقمنمرلصلاراحكهرهظلًافقو"

ىمسأوهوهقنعلراقفو|هاتضيباذك'.هليلحإمث

احلكلانعدفتسافاذكه|"ناسلحرجوهلثمهمف

اممركاذربتعافدخلاامهف|هافقلصأمكحلاىفهانذأ

امهفكلذلىرددقمهلك.راجفرعلاىلعههجواذكو

امحلهابعلاىضقدقاذبىلسءآلانمىحلحرجهجولاكمث

امعلثمللهارتلصأوهو|سفنلمرغفصننععللنإ

امسقمرغلاامل*ىّزجتاوخأ نذأكوأ!؟هلجركوأالديك

امرغهيفمرتنإثلثلاهطعافوضعلقثموأحرحلاذفان
امدعكنتماهلْوأهنمتمدعأ|هنمديلاوأهنيعدجتوأ

امزجةمارغلالكتساىقبام تدفيهأامويكانهوزعبوأ

احهعبتافلاقعرشلااذكه|فصنعاجرإصاصقلاىفالوام

)1(ىمظعحصامكرهدنعانإ|مادعناكللتلهقلخنكتوأ

املظلجهسئرلعطقلثم.اكاهنناذجنيحفنألااذكو

اصقصقىماذكهارقلاوً|اضيأدرعلاوناسللااذكو

ىمعأحبصأف:هنيعنمرولاباهذلثممالكلاباهذو

امزلناكهسايقىجهلل|فورحمهمالكنمىقبام

ةيدىأ(١) .(ةطوطخملالصأىفشماه)ةلماك
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امطلانجننإمطللااذكومارحرمك-لثكبصاصقو

امظعكانهاعطاقنكينإ|هارنماظعلعطقلااكو

(١)ىمعتنإهفصنفوأاهطعأف|اريعبرثوتنإدحلاةمطل

ىمحن|.كلاههتآرمبو|نيعءقفىفصاصقلااوزاجأو

امصهنمنكينإشرألاتبثرظلبعمسهنممصنكيوأ

امشغهيفنرذحاوكحلافرعافشرأبلبانهاهمطللالطبأاك

امرغعاضامطعأوحارخلاصاصقفهنيعلحرخيوأ

ىمنتنذألاىلإانهحورجوهامقكهنذأبحارجو

امرشلاناموذفانمحلمناثعضابوايمادلوأ

امرخقاسىذلاذفانلاكوهفاذوفنضعبدنعمرشلاامنإ

.امنألاحصألاحجرألارظناف|نذأثلثالمهضعبىريو

امنإتلنالديبعلاكلتنامنأ|نمصقللافديبعلاىفنكتوأ

امهفقحلامهفافرفشلعب رلأمثاهعبرنفجللنإ

امويمدلابهارختمىرجنإهوأرفنأرسكلريعبو

امطحشيرىمهفنأنمرخآلابناجللريعبلافضنمث

ىمسم"الاثممهدنعهلىمظعلا.ةيدلابفهنتنادبوأ

امتهيفىذلافرعافالماكىطعُيشرألاهعدجفنألانرام

ىمريبالذىلعامزالهلشرأنمثاثلاىربهمرخىفماما

(ةطوطخملالصأىفشماه)ءارثأرهظيلىأ(١)
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ىمستدقاهشرأثلثةمر اهنذفننإفونألاتاقرو
امسقرمأللناكثلثلاانهاهلقةذفنمذوفنلابتتنأوأ

امهفهمهفافنترمتذفن فنأقوفنمذوفنلابتنأوأ

اهربمربتنيناجلىنهف|هتذشىمهموقلح.لثم
امرشمرشتهافشللنكتوأ..اعطقهيهاضمعمدرعلااكو

احطعتافتايدلاىمظعثلث|كشنودذفانكاهفىهف

املع”صنلاثاطاحأاساصقىأنسبنسباتكلاىفىلأو

امتلفابسمخىهولبإ اموب"شرألااشينإشرألاالو
امتساتايدلالماكاهلفًاضيألكلالعىجاماذإو

امهففراعملاىلإلأمثمهفافلكلادنعةئفةيه

ىمنتثيحاهريغكتراصمصخشسارضأديزتامىمو

اموسهيفضترافنيادعموسالإو.لاقياهشرأاهلف[ا١]

امرغضعبلااهلىريرعبو|.نسثلثلقىبصلانسمم

ايحصيتقيفاهلثمنكتوأ.هارنايفصاصقالاذكو

ايتسافاهقوفنانسمثاسنوثالثاهدعىنأو

امنألاعارفاهيكرتلصأ ىنصقتاعبرأفضعباو
املأاللقاكرثكل|صاصتخانودماقملاىفةيد

امسروادحصاصقلاهيفحص مهعمةميركلاةيحللارعش

امغرهمغراومزالهلواعطصيتقيهنمدعلابوهف

اًيغحنمبوانخايشأضعبهاريصاصقلااهئازجأبوأ
اممرمألااذإنسقعبرلااذكوالصفثلثلابنوكيالثنإ

'*ىمسملاقوفصاصقلاىفدئاز.نمىحللامخلاهثهيلعو

ىرتنيحةرعشنوئالثىأايفناكاذإىحللالقأو١|

ضعىهف هوأرءاوتساةثئكلابىهف املعواحصخشو
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امرغواصقشارتالهلبقراظتناتابنلللوحلااهو

ايسحوالصفهارثاناضلصألاةلماكتايدلاىلاملو

ىمستدقاهبشرأدنعاهلزواهمزيجادقةلصخاذإو

ىمحيدقحلاامدنعهرظنافلاقضعبرتتلابوةضفننزوت

'امكحتمراذإبراشىفوسارلارعشىفصاصقلاكاذكو

امبسشيرتباثشرألاهلوملقدنعبجاحرعشاذكو

ىرموالاثماهشرأاهلف|رسكبباصتىمقارنلاو

امرحعراواهطعاطسقلافريحلابيقعاهفناكنيشلااذإو

امزحلاننمزافونيشنود--حيحصموسفوألبإلاعبر

امطحعزعزتهلجرديلرسكوصخشبنجرسكاذكو[١1

املعيكحلاىدلبحطصاواهقح اهنحتمافاهجاجوعاب"نربحت

امظعفامظعفيعضللاوككفنااذكوهفتكلثمدضع

املظفراقينمرشابؤملظلانمرئاحوهطسقهطعاف

ًاموسضعبلاو'صاصقلااهاضتقارسكلانمظععملخلاسمخنإ

ىمعألهجلاولاقملاحيحصىف.ركففضعبلوقيلدعموس
ابتسماهطعألصألاثلث|عطقبالشباصتاماذإو

اسقواقافواهقتحىلث|ىطعتفكلانم.نعطقتىو

امهألامارملافرعافىقبامىفنمسقياهمرغثلثىقبدق

أ1امهفًَشرآلا؛ىجاضيأنيعلاوليقلجرلااذكو

بسمىنأدقفتحلاهب.ذإاعطق.لمكتيفقنغلااذكو
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امكحتلاذىقحصقنعلابناجاجلكنمزليعبرلا_ذكواي

ىمسممكحبتيثأعبرأهيبنأجعممامألاوالاف

امبثيحمهرابتعاىفهحرجسارمدقكهموقلحنإ

امرخثدحأ"ذوفنلاناثيحىرككثلثذوفنلاىفاهلو

امتساحيحصلاىلعاهاثلث هيناجىفوًاناجنكينإ

امهشناشانههريجنكينإ فتكلرسككةوقرترسك

ايفنيشنودنمريعبوأ|.ىطعيموقلارعابأنمعبرأ

.امظععدديهارتعدصلثم ماظعضعالخاوكلفللنإ

اهرغوالاثمهرسكنمسامخألةعبرأثلفلحص

ىمنيكالكاذك"فصضنورسكلاسمتهدنععدصللن

امحمفديماظعلاملخلرسكلاةيدنمطقفسخمن

اموسهيفاررقنالدعهيف موسبملخمثعدصلاىفليق|١١)

امعناكامردافمعاذكه|اهملعىنتاضعألاجاودزاو

امشغهولادأثداحاذإه انيعحص.اهلموهيديك

ًامذجكالتًامذاجهيلجرلثمهيديعطقنوكيءاوسو

امتموأاصقنمءاوسصامالعأكنيديلالفصسأنمناك

ىمحتلدعلابومهدنعتلمكامعباصألاهعطقاذكو

ىمنيشرالااهلدينمثلث.مكحبصخنيدنزلانيبنإ

امنأكاذبهلايصأنإ|مهعمنامظعحصهيدنزنإ
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املعهيفىوحنملاقاذكه|مويرذعتاهعفننكتنإ

امزجنمتقتنيديلاطابضنال.صاصقمهعمنيديلاىفاذكو

اهجححصانهاه41افقفرملانمهيلعىجدقنكيوأ

|١١| امهملاعارفهرغاذكرو|لثمبلثفبكنم|ذكر

امظعناشدقوهريجىنأو|امويرسكلاببيصأمظعلك

,ايغوامرغأهنشينإاذكه اشرالبإلانمًاعبرأهطعأف

الأدقنملهرسكىلعهةيطعننيريعبنشيملاذإو

ىرتوأ اًمحهيطعنتايدلاىربكفصنىدايألالشأدقرسكلا

ديلصتللنكتنإ امعطمارامدنعهنممغلامويءرملا

ىمسمألسّفلًادعقملصتملاًامويلسغلاىدلنكتنإاذكو

فصنىأنيديلاىرخأللقةفصنفدحبنعطقتديو أ(١)ىمظع

(«)امتشرألااهطعافءرملاديلطقحصدداهحلاىفنكيوأ

(«)امرحهوشارأدقشورألانموءادتعامكحباهعطقنكيوأ

(«)امدهناكوأنيديلاىرخألىأ_عطقدنعنيطعيلكلاةيد

امهفكلنمهلوأىقحلاىدهو|ًاضيأنععلاوليقلجرلااذكو|١"|

عابسجهروتمثهيفىهوتهودقهارتىدايألاةوقاذإو

.(ةطوطخملالصأىفشماه)ىربكلاةيدلاتفصنىأ(1)0

.(ةطوطخملالصأىفشماه)اممنيديلاشرأىأ(«)

.(ةطوطخملالصأىفشماه)ةيداهلءوطعيملىأ(©)

ىفشماه)ةلماكانهىطعي(4) .(ةطوطخملالصأ
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ىأانمهارتصقنلوىلوىريواًهامويىري

املظىقليالوالىطعي"ضصقنااردقبوانهاهصقنلاراناف
ىمحبضرعلاوهوعداايفهنم اهوبلطنإنيملاهيلعو
اكحامصخلاتانيبلاتيثثملاذإنيعلابقحلامطقي

امساونادلجشرعلاىذدنعمظعرمأنمبلارمأنإ

امنءرملاثروي“رانلابجوي-.كالهنيميلابثنحلاامنإ
امملضفلاهبهلصأًاخسارً|احيحصةادهلانعالوقكاه

ىمعملاىدبي“هارتنايبب|ايلجءامدلايفقحلاحضرأ

ىمسمبهوبمهًاصننيدلاخويشنعىدملاهنإهبللا

امسأوهوايدمهاهلهسفنقحلاةحلانمهتجرخأ!اهأ

امعلكلااهلضفعرشلاةمدخ|.ًاقحهللاةمدخنيدلاةمدخ

امصأهيذلنكىقحلافلاخمعدوناكنيأقحلاعمنك

امظنوارثقاستهلعىداملاىفطصمللهلإلاةالصو

ًاعابتمالسلاولآلاىلعو

2.000



سرهمقلا

ةحفصلا

3ىلعنبلصيفدسلاريمألاومسىلاعملابحاصلقبةممقم

نامعةنطلسبىموقلاثارملاربزولصيفنب

١فشاكليعاممإةديسةروتكدلاةذاتسألالقبهمدقم-

:لوألامسقلام

١١«جراوحلانمةيضايألازييمتىفجهانملاقدصأ»

روفل*ومللباتكلاةبطخ

١فل*ومللةمدقم

٠مهتمريفنتلاىلإوعدتىلاضارغألا

1؟ةيضابألامهنم+7

١؟ةيضابألامهنيأ-

١م؟صاخبهذم-لهص

ل؟ضابأنبامايأةيضابألاءاملعنم-

١١؟مهنماوسيلةيضابألاناكاذإجراوحلامهنم-

أ"؟ةيضابألادنعمكحلاسسأىهام

دبسلأ٠؟لجوزعهللاتافصىفةيضابألالوقيام-

ري“كم“؟ةيلمعلارومألاىفمطلامعأىهام

ربهسكلل؟بيصنةماعلامالسإلاةمدخىفةيضابأللله-



١١١

ةحفصلا

706ةيضابألارثآمنم.اثيشةيضابألاوفلاخمنكله

ريحةيضابألارظنىفجراوملاىلعمكحلاع

0؟ةيضابألادنعنامإلاوهام

مح<؟ىرخألابهاذملانببةيضابألابهذمنأشاممَ

خب؟مرغةنأفلخةالصلاةيضايألازيجبله

مّ؟ثيراوملاىفمهرغوةيضابألانيبقرفله-

4؟ءاوسىلعمهريغوةيضابألادنعداهحلاله--

6!؟مالسإلاىفمهرمأبةيضابألالقتساىنممب<"

2؟مالسإلاىفةيضابالاةريسفيك

ال؟ةيضابألادنعماكحألاىرجمعضوىأىلعحس“

هم؟قرشملاىفةيضابألاءاملعرهشأمهنم-
م.ةيناثلاةقبطلا

1".ةثلاثلاةقبطلا

1.ةعبارلاةقبطلا

0.ةسماحلاةقبطلا

0.ةسداسلاةقبطلا

0:ةعباسلاةقبطلاب

با:ةنماثلاةقبطلا

0:هيبلت



-"١

ةحفص>لاٍِ

هه؟ةمهمفيلآتنامعلهأللهبرس

/م؟ةعبرألاءافاخلاىفنامعلهألوقياذامب

1ّ؟نايعقفِ

+١؟لعىف-

:ىناثلامسقلاِ_

«امدلاماكحأىفامسلابهو)باتك

1فل*ومللةيطخ

17فل*ومللةمدقملا

:ةرثوملا

ف7حورعخلاددع__

بناسنإلادسحجبمكح<

بةيمادلامكحه-

17ةعضابلامكحِ

17ةمحلملامكحِ

1مقاحمسلامكحِ-

بةحضوملامكحِ

1ةمشاملامكحِ-

15ةلقنملامكح-

“مةفئاحلامحِ



74١-

ةحماصلا

18ةذفانلامكح-

14سأرلارعشمكحا

14ةيحللاكحِ-

189هعباوتوردصلامكح-

19ناجاحلا

14نافجألا

14نينذألامكحِ

١7ننيعلامكحِ-

ل١فنألامكحِ

ال١براشلامكحِ-

لنيتفشلامكح

7نانسألامكح'

7/3ناسللامكح

7ثانحلامكحِ-

زنةيحللامكح

1.”يضراعلامكح

لوةثالامكح-

76قزدعلامكح-

الوقلحلامكح



 ٠"١ -

ةحفصلا

76فتكلامكح-

7نيديلامكح_

لميعباصألامكح

/فرافظألامكح

/ردصلامكحم

/١نىنحلامكحِ-

81عواضلامكح

١نطبلامكح--

١8رهظلابلصمكح

/ركذلمكح

/نيتضمبلامكح-

مانيذخفلامكح-

/م“نيلجرلامكح

مائلجرلاعباصأمكح-

/,النيلجلارافظأمكح__-

درياهعباصأولجرألارسكمكح-_

/,ةدعاق-

/موسلاكح__
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ةحفصلا

مبراقعلاوتايحلابغادلألامكح

مةيمغلامكح

ممةمطالامكحِ

مةضكرلامكح-

مطئاغلاولوبلاثدحمكحِ

م5لتقلالاوحأمكح

/ا/لتقلاءاسقأِ

مالدمعلامكح-

/ا/دمعلاهيشمكح٠

ممأطحلامكح

//رئاونلامكح

/مملتقلاةكرشمكح

مملونقملاتوممكح

م4تويبلاىلععلطتملامكحا

م4ءادتعالامكحِ

١9ةلتاقلارومألامكح-

9لتقلابرمألامكح

4مدلاءايلوأ



مه7١١

ةحفصلا

اب: صاصقلامكح<

1هبصتقملامكح

١لوتقملاوفعمكح

١ًاطاةيدمكحِ_

اسنلاةيدمكحهن

مكرشملاةيدمكح

9مهسايانجوديعلاكحنا

59هوتعملاةيانجمكحِِ

4طقسلاةيدمكحِ

١١٠,حورحلاتادمادقىفةمناخ

١١٠ةيبلت

:ثلاثلامسفلا :ثلاثلا5هلا

١٠ّةماسقلاًّىةيممهديصق٠ِ-

4١١باتكلافلامنعةذبن

١١٠١عجارملامهأع

"9فاشك





باتكلافل*ومنعةذبن

نبملاسلالهْوبألضافلاىضاقلاوةمالعلاخيشلاوهباتكلافلم

.بيسملالآةليبقنم؛ىلئامملاىئايسلاسيمخنبملسنبسماشنبدوم

هتلوفطذنمنآرقلاملعتيأدبو.نامعىفم1777وأه17077ةنسىفدلو..
امهالوأناءاياهدعبوةلمهملاءارئارسكوةمجعملانيغلاحتفب)نييرغلادلبف

.لياممىلإهترصأعملقتنانآرقلامخنأدعبو.(نونامهدعبةددشم

دمتعاو؛ةقفلاوبدألامولعوفرصلاووحنلاملعبلطىفكلذدعبذخأو
؛رتتلاومظنلاىفعربو:بدألاوملعلاليصحتىفهسفنىلعًارببكًادانعا

.نيقومرملاةيضابألاءاهقفلانموهو

ىفوحنلاسيردتبماقفنامعىفةماعلاةايحلاىفليلحلافلؤملاكراش
ىفةنطلسلاةموكحلبقنمابلاوبلطىلعءانبكالذو«رشوب»ةدلب

ةمالعلاوهورشوبىضاقىفوتالو.ىليلخلاهللادبعنبىلعخيشلا«نامع
.»104ىلإ٠6٠ةنسنمءاضقلاىفهلملح«ىدنكلارصاننبديعس

عستلظثيحلخنةدلببايضاقوايلاوىليلخلاهللادبعنبدمحممامإلاهنيعمث
ىندلبىفو«بيسلاىفةيالولاوءاضقلاىفلقنتيكلذدعبذخأو.نينس

.طقسمىفةيعرشلاةكحملاىضاقنآلاوهو«نالعجبىفاولاولماكلا

الضفهقفلاوبدألاىف«رثنلاورعشلاىفريفوجاتنإ,لضافلاخيشللو

نايدألاىفمانألاداشرإوهايمىذلامظنلاهتافلاوملوأناكو.خيراتلانع

باتكلالع|دمتعم«اًزجرامظنتادلجمةسمخهنملكدقو6ماكحألاو

١.تيبفلأنعتسنمبيرقوهوةنسلاو

لوصأوضفئارفلاوهقفلاىفةموظنملاتافل'ملانمريثكةمالعلاخيشللو

رفسلاةالصمكحو؛ةعمجلاةالصماكحأو؛فرصلاووحنلاو«نيدلا

.افلام١٠نمرثكأتافا؛وملاهذهتغلبدقو
(ةيضابألا-<م)
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ملعلاةحسوعالطالارفاو»لعلدتخيراتلافتافقل*وملضافلاخيشالو

هيلعلوسرلاةريسبصاخثلاثلاونامعخيراتبصاخاهنَمنانثا

ملمالسلاوةالصلا

.ةصاخنامعلهأباسنأىفوةماءباسنألاىفلضافلاملاعلافلأكلذك

ةقفنىلعرطقىف«نامعلهأباسنأبنايعألافاعسإوباتكعبطدقو

|َىلعنبدمحأخيشلا

ةساردلاىفقمعتلاىلعدهشتاهإفىضابألابهذملاىفهتافلومامأ

تافل؛ملاهذهنببنمو.ىرخألاهتافلظومهنأشكلذىفهنأشثحبلاو

.ةثالثلااهماسقأباهقيقحتبانمقىلاةطوطخملاكلت

.ءاملعلاوملعلاريخهيفامىلإهقفووخيشلارمعىفهللالاطأ

ةروتكد

فشاكليعامسإةديس



عجارملامها

العاندمتعاىلاةعوبطملاوةيطدلاعجارملاورداصملامهأىلبامفتبثن

بتكو؛ميركلانآرقلاانعجارمةمدقمىفناكو.ةطوطخملاقيقحتىف

.ةفلتخحلامجاعملاوفراعملارئاودمثةفيرشلاةنسلاوةيوبنلاثيداحألا

0

ةطوطلاعجارملا

نرقلانمىناثلافصنلاىفتا.ىبحبايركزوبأ)ركببأنبا-
ةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.ةمنألارابخأوةريسلا:(ىرجهلاعبارلا
.حر8مقرامةرهاقلاب

نرقلانمىناثلافصنلاىفتا.رلسمةديبعوبأ)ىميقلاةعركىلأنبأ-

ةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.ةاكزلاماكحأىفةلاسر:(ىرجمهلاىناثلا

.با87٠١1مقر+ةرهاقلاب

رشعىداحلانرقلارخاوأىفت.دمحأنبرفعج)مالسلادبعنبا-

ىفجهانملاةنابإ:(ىرجمهلا ةيرصملابتكلارادىفةطوطحم.جراوتلاةحيصن
.ب19494مقر.ةرهاقلاب

:(ىرجملارشعىناثلانرقلات.ديعسنبناحرس)ىوكرزألا-

ندنلىفةيناطيربلاةبتكملاىفةطوطخم.ةمألارابخألعماحلاةمغلافشك

807.:0(مقر(ىئاطيربلافحتملاةبتكم)

دييقتافةلاسر:(ه147تا.مهاربإنبمساقلاوبأ)ىداربلا
.ب1741مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.انباحصأبتك



-١9١-

:مالسإلادعاوقحرش:4هامه٠تت.ىسومنبليعامسإ(ىلاطحلاِ_-

.ب7١١77مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم

.ةنودملا:(ىرجمهلاىناثلانرقلاىفتا.مناغوبأ)قاسارخلا

.ب11587مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم

:(ىرجهلاعباسلانرقلاىفتا.دمحأسابعلاوبأ)ىنيجردلا

ح767١مقر.ةرهاقلابةيرصللابتكلارادىفةطوطخم.ةيضابألاتاقبط

.روميتخيرات6١7

ىخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأسابعلاوبأ)ىخامشلا

:(م47متا.ىضابألا

.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطحم.ديحوتلاةمدقمحرش--١

.به١مقر

ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىثةطوطخم.هقفلالوصأةمدقمحرش-"
.ب8١٠١7مقر

سمالانرقلات.ىتوعلاىراحصلاملسمنبةملس)ىتوعلا-

.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.برعلاباسنأ:(ىرجملا

خيرات١7مر

(ب)

ةعوبطملاعجارملا

تاىيسحلادمحأنأنبدمحمىضرلافيرشلا١ديدجحلاىبأنبا٠

ءم٠“79ةرهاقلا.تادلجمةعبرأ.ةغالبلاجهمباتك:(م4

مااقحتال/د٠1ميإلتورببةعبطو



-77١-

:(م٠17ث٠مركلاىبأنبدمحأنبىلع(ريثألانبام

م1774.قالوب.اءزج١١.خيراتلاقفلماكلا١

.1780ةرهاقلا.ءازجأ١.ةباحصلاةفرعمىنةباغلادسأ-"

/م١٠11ت.ىناوربقلارمعنبمساقلاىنأنبدمحم)رانيدبأنبا-
7876١سنوت«سنوتوةيقيرفأرابخأىفسنوملا»باتك,:(م1144

:(ما54/ممغت.ىنالقسعلاىلعنبنيدلاباهش)رجحنبا-

م175/8ةرهاقلا.ةباحصلازميمتىفةباصإلا-١

.م١٠17قالوب.ىراخبلاحيحصحرشبىرابلاحتف-"

.ىلوألاةعبطلا٠ثتورعب0رداصراد<بيذهلابيذهلم

/م786١ةرهاقلا.ةثيدحلابتكلاراد.ةنماكلارردلا ؛

م"5

:(»4616تا.ىرهاظلاىلعدمحموبأمامإلا)ىملدنألامزحنبا

.رصمبىجناحللاةسسئوم.لحنلاوءاوهألاوللملاىفلصفلا

.ىنابيشلالينحنبدمحمنبدمحأهللادبعوبأمامإلا)لبنحنبا-

.م707١ىرقلاماةعطم.دهزلاباتك:(م١٠74ت

.(١٠-1466//مممتدمحمنبنحرلادبع)نودلخنبا-

.ه١١17ةرهاقلا.نودلخنباةمدقمل١

-نوداخنباخيراتبفورعملا«رحلاوادتبملاناويدورعلا-"

--1786ةرهاقلا ءازجأ

م1744ةرهاقلا.ناءزج.نايعألاتايفو:(م+81ت.ىعفاشلا
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لوصولاريسيت:(ه444ت.قنابيشلاىلعنبنمحرلادبع)غييدلانبا-

.(ه1745ةرهاقلا)ءلوسرلاثيدادحلأللودألاعماجىلإ

8.ريبكلاتاقبطلا:(ه770تا.ىدقاولابتاك)دعسنبا

م1466-1471نديل.ءازجأ

دقعلا:(م249ت.دمحأنيدلاباهش)هبردبعنبأ

.ه147ةرهاقلا.ءازجأ#.ديرفلا

ىريمحلاىرفاعملابويأنبماممنبكالملادعدمحموبألماشحنإ|

.ءازجأ4.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةريسباتك:(ه118ت

.م1707و1787ةرهاقلا

:نيمأدمحأَْ

.عاحتمفةرهاقلا.مالسإلارجف-١

م87رهعاقلا,ءازجأامالسإلاىحذ

:نالحدىيزدجحأم

.(ةيبلحلاةريسلاشماهىلع)ةيدمحملاراثآلاوةيوبنلاةريسلا-١
.م1778ةرهاقلا

ٍ.مقالوب٠.ريبكلاحررشلام١

اموةكمرابخأ:(م77وأه19٠7وأ»704تإ)ىرزألام
م17هال1787ةمركملاةكممةيدجاملاةعبطملا.راثآألانماهيفءاج

 ىر>ماريشعىناثلانرمتا.تاديعسنبناحرس)ىوكزألاِ

قرةحت.ةمألارابخألعماخلاةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات

دبع 0م1471ىلظربأ-ىسيقلابيسحديحملا
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:(م١7تا.دمحمنبرهاطنبرفظملاوبأ)قنيارفسالا

.م1160/م7/4٠رصم.ىجناملاةبتكمرشن.نيدلاىفريصبتلا

تالاقم"١:(م0٠ت'ليعامسإنبىلعنسحلاوبأ)ىرعشألا

نيدلاىحمدمحمقرفحم.7و٠١ج.6نيلصملافالتخاونييمالسإلا

.م1414/م1784ةيناثلاةعطلا..ةرهاقلا.ةيرصملاةضبنلاةبتكم,ديمحلادبع

.ةاقتنملارهاوحلا:(مل47/تا.مهاربإنبمساقلاوبأ)ىدارملاب

.ه1707ةرهاقلا

:(م١٠|م4749ت.ىدادغبلارهاطنبرهاقلادبع)ىدادغبلا

م1747.ىلوألاةعبطلا.توربب.ةديدحلاقافآلاراد.قرفلانببقرفلا

..مااخالا/

:(ه١نرقلا.ىدبوسلابروهشملانمأدمحمزوفلاوبأ)ىدادغبلا-

م1786دادغب.«برعلالئابقةفرعمىئبهذلاكئابسو

:(م477١/ممالتا.زيزعلادبعنبهللاديبعوبأ)ىركبلا

.م١191سيراب.برغملاوةيقيرفأدالبركذىفبرغملاباتك

باسنأ_:(»174.تا.رباجنبىبحننبدمحأ)ىرذإلبلا

:م1964رصم.هللاديمحدمحمروتكدلاقيقحت.فارشالا])

:(م784١/مل41تا.رمحنبهللادبعنيدلارصان)ىواضيبلال

لوبنتسإ+هدازخيشةيشاح هعمو6ليوأتلارارمأوليزتتلاراونأ»

:<و7١7٠

اراد.ةيضابالالوصأىفةمضفلادوقعلا:(دمحنبملاس)ىئراحلا

ل,نانبلوايروسىفةيبرعلاةظِّلا

!:(ه096تا..بيطخلامعنبدمحمنيدلارخفمامإلا)ىزارلام



-١١-

.ةيرهزألاتايلكلاةيتكمنكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعاوباتك

مالحا/8/م174ةرهاقلا

حرخلا0ىميعلانبسيردإنبنمحرلادبعدمحموبأ)ىزارلا

*١177ةينامعلافراعملاةرثادةيعمجةعبطم.دابأرديح.ليدعتلاو

-ةيناثلاةعبطلا.ءازجأ١٠.مالعألا.(.نيدلاريخ)لكرزلا-

ُ“814_"4رم

ةفحن:(ىلاسلامولسنبديمحنبهللادبعدمحموبأ)ىملاسلا

ةرهاقلا.ىلوألاةعبطلا.لوألاءزجلا.نامعلهأةريسىفنايعألا
.ه1744تيوكلا.ةسماخلاةعبطلا.ىناثلاءزحلاو.ه1777

/م١1ت.نيدلالامجركبىبأنبنمحرلادبع)ىطويسلا

م17ه١ةرهاقلا,ءافلحلاخيرات:(م0

:(ىمخملادمحمنبىسومنبمهازب]قاحسإوبأ)ىطانرغلاىطاشلا
م1777ةرهاقلا.ىربكلاةيراجتلاةبتكملا.7و١ج.ماصتعالا

ت.ديعسنبدمحأىخامشلا- ةرهاقلا.رعسلاباتك:(ه178

م"١١

مسألاخيرات:(ه١٠17تا٠ريرجنبدمحم.رفعجوبألىرمطلام

٠.ةيرصملاةينيسحلاةعبطملابىلوألاةعبطلا-اءزج١١.كولملاو

:(ميدتا.ىوحنلاديزينبدمحمسايعلاوبأ(درمملا_-

.م1777ةرهاقلاناءزج..لماكلا

0(م7م456ت.ىلعنبدمحأنيدلاىقت)ىزيرقملاِ

قالوب.ناءزج.راثآلاوططخلاركذىفرابتعالاوطعاوملا-٠

م٠

م748١ةينيطلطسقلا.ةيمالسإلادوقنلا" 
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رون)ىراقلاىلعالملا ؛(54٠١٠ت.ناطلسنبدمحمنبىلعنيدلا

تاعوضوملابفورعملا«ةعوضوملارابخألاىفةعوفرملارارسألاباتك

.١147تورعب.غابصلادمحمقيقحمىرمكلا

نبدمحأدمحمنسحلاوبأ)ىفئارطلابفورعملاىعفاشلاىطلملا-

«عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا»:(ه77/7تا.نمحرلادبع

نسحلانبدهازدمحم؛هيلعىقلعوهلمدق.م1778ةرهاقلا.ىلوألاةعبطلا

.ًاقباسةينايعلاةفالحلاىفةيمالسإلاةخيشملاليكوىرثوكلا

:(م167١/م١٠أ/تا.ىلشبتاكىفطص»)ةفيلخىجاح

/8706ندتلوكسبيل.«نونفلاوبتكلاىماسأنعنونطلافشكو

ماغعم

5تاعطةدععبط5ةرهاقلاءازجأطىعامجالاوقىاقلاو

مالكلالعةأشنوةيمالسإلاقرفلاخيرات:ىنارغلاىفطصمىلع

.م1458ةرهاقلا.ىلوألاةعبطلا.نيملسملادنع

:رمعمىبحبىلع-
م1465ةرهاقلا.خيراتلابكومىفةيضابألا-١

.1976ةرهاقلا.ةيمالسإلاقرفلانبةيضابألا-"

ةبرجىف.ةيبهولاةيضايإلادنعةبازعلاماظن:ىريعحلاتاحرف-

.6١9١سوت

نمحرلادبعةمجرت.ةعيشلاوجراوحلا:(سويلوي)نزوهلف

م69/8١٠ةرهاقلا.ىولدب

قشمد.ثلاثلاءزحلا_.ءاسنلامالعأ:(اضررمع)ةلاحك

.ماحكي/م704
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م1464ةرهاقلا)ةيمالسإلابهاذملاةرهزوبأدمحأدمحم-

.(باتكفلألاةعومجم

ةرهاقلا.©و؟جرببكلابرغملاخيرات:زوبدىلعدمحم-

.مع

م+77تا.ىورلاىومحلاهللادبعوبأنيدلاباهش)توقاي-

.مه1777ةرهاقلا.ءازجأم.نادلبلامجعم:(م4
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فاشك

0

ه4:دادملآ-

؛44(١7:(ضابأنبهللاديع)ضايأنبا

880-84:رضنلانبا_

90:ديردنرأ

0:رثيجنبا_

٠4١١٠١١١٠(م9:بوبحمنبأ

084(ه7:ءاربأ

04:١٠(77:ىتوعلاىراحصلاملسمنبةملسمهاربإوبأ<

44:ىرضحلابويأنبلئاوبويأوبأ-

7429714007811:قيدصلاركبوبأ-

.#5:ركبىنأنبدمحمنبدمحأركبوبأ
"9:ريدحنبسادرملالالبوبأ

ه١:ىوكزألارفعجنبدمحمرباجوبأ

نيصخلانبىلعرحلاوبأب 49:ىرشعلا

ه4:نسحلاوبأ

ه5:دوادنبنسحلاوبأم

ه5:ىحنتملادمحنبدمحمنبرمحصفحوبأ

45:رفاعملاباطحلاوبأ

هال:(قيزرنبدمحمنبهللادبع١ىوكزألاىايرلاديزوبأ



56٠١

١٠(48:ليحرلانببوبحمنايفسوبأ

؛١76١7:(كديزنبرباجمامإلا)ديزنبرباجءاثعشلاوبأ

.4(م

ه١(٠١5:ىولهلاىصورتللاسيمخنبتلصلارثأملاوبأ-

ه٠:رفيجنبلزانمنبحلاصوبأ-

0٠:ىنامعلاىدزألاةرفصنبكلاملادبعةرفصوبأ

ه5:ىوزملاىدمسلاديلولانبنيسحلانبدمحمنبهللادبعوبأ

01:دادمنبدمحأنبرمعنبدمحمهللادبعوبأِ_-

نبديبعنبدمحديبعوبأ- هال:ىميلسلاملسم
41(7١7(١7:ىرصبلاةمعركىبأنبملسمةديبعوبأ-

ىنأبفورعملامساقلاىبأنباوأ)مساقلانبهللادبعىناثلاةديبعوبأ
9:ريغصلاةديبع

١777:ىرصبلاىنامعلاىدرهارفلابيبحنبعيبرلاورمعوبأ

.١٠(141«م(١

هم:ىراجهلارضنلانبنسحلاىلعوبأ-

ه1::نايعنبدمحمنبدمحأنبنسحلاىلعوبأ-
©.مناغنبريشبمناغربأِ

.هه:ىوزلاىرقعلاشيرقنبديعسمساقلاوبأ

أه1::ىراوحلانبلضفلادمحموبأ-

ها:ىلئامسلارمعنبمهاربإنبدمحمنبهللادبعدمحموىبأ-

هد:لخنلالضفلانبةدجندمحموبأ-

ه؛:فنكمربأم



هه١5١

وبأ ٠٠:هيقفلاروصنم
#55:قىناسارحلاعفاننبزرحمشاهوبأِ-

٠٠:ىزراوتلاديزيوبأ-
"١٠7١٠١:لبحنبدمحأ
ه4(25ه:ناملسنبدمحأ-

©7:دلاخنبدمحمنبدمحأِ_

رباجىبأنبرمحنبدمحأ ه5:ىخنملا
رمعنبدمحأ- 85:(ىرقنهلا)
هه:ىحنملارمعنبدمحمنبدمخأ-

ه1:ىوزملاحلاصنبدمحأ

5+:ىدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأ
9٠:مدا<

هم:ىكرأ

57:بوقعينبليعامجا
ال.:ةيقيرفأهن

فكملا٠(3(-١774-7١:ةيضابألا

"١-14)١1.

ه؟:(ليلخنبنانعنبكلم)لطخألا

لال:مجعألاِ

م:راصنألا

#55(4م:ةئطابلا

١ىدارىلا-

0#774:ةرصبلا

١٠:.ىروثلا-

“7(489:دوعسمنبىئدنلحخلام
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ه١:هللادبعنبىراوحلا-

ه٠:رهزألانبدمحمنبىراوحلا

ه7:رفعجنبدمحمنبىراوحلا
99:ناملسنبرضحلا

49:ىرصبلاىديهارفلادمحأنبليلخلا
١14١١272أكخطككنكحناجراوخلاِ

11 07 7
7:قاتسرلا-

١١17١:ىلاسلاب

64:رسلا

460:(سابعلاوبأ)حافسلا

١7١77١٠:ىعفاشلا
م١:ىعشلا

١:ةعبشلاِ

١٠:قارعلا

ن١:ةفيذحىبأنبالعلا-

0006:نايعنبىلعلاِ_

ه#:بيعشنبمماقلاِ_-

ه١:عاملا<

ذيعنبحبسملاِ هه:هللا

١١٠:سوحملا

7660:برغملا-
ه7:مكحلانبردتقملا
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