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|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

هَيردخلاديعسابأتيتأ:لاقةعزقىثدح:لاقةعيبرثيدح(6٤۷)

ءالؤهكلأسيامعكلأسأالنإ:تلقءهنعسانلاقرفتاملف.هيلعروثكموهو

نخحنوةكمىلإليهللالوسرعمانرفاس:لاقفرفسلايفموصلانعهتلأس.هنع

مکودعنممتونددقمکنإ"يهللالوسرلاقفءالزنمانلزتف:لاقمايص

الزمانلزنمثرطفأنمانموماصنمانمفةصخرتناكف"مكلىوقأرطفلاو

ةمزعتناكو"اورطفأفمكلىوقأرطفلاومكودعوحبصممكنإ":لاقفرخآ

ملسمهاور.رفسلايفكلذدعبقهللالوسرعمموصنانتيأردقل:لاقمث.انرطفأف

.(۱۱۲)١۱۰مقرب

قيرطفدیعسبأٹیدحامأو:۲۹۷صج"ىلحلا"فمزحنبالاق

هنمدارملاها.اہجتحیالحلاصنبةيواعم

لڪيبلاجوزةنوميمتعم:لاقسابعنباىلومبيركثيدح(۷۵)

ملسمهاور.بوثهنيبويبو«ضئاحانأويعمعجطضييهللالوسرناك:تلاق

.(۲۹امقرب

الاهاندحجوفراثآلاهذهيانرظنف"(۳۹۷ص)١ج"ىلحلا"يفمزحنبالاق

ها.ءيشبهئيدحسيلفيعضوهةمرخم:نيعمنباهيفلاقدقفاضيأوءهيبأنم

هتمدارملا

وبایٹدحریثکيبانباییانثدحرامعنبةمركعثيدح(۷۹)
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يبنناکءيشياب:نيتمؤملامأةشئاعتلأس:لاقفوعنبنمرلادبعنباةملس

:هتالصحتتفاليللانمماقاذإناك:تلاق؟ليللانمماقاذإهتالصحتتفيميهللا

بيغلالاع.ضرألاوتاومسلارطاف.ليفارسإوليئاكيموليئاربجبرمهللا"

نمهيففلتخااليدها.نوفلتخيهيفاوناكاميفكدابعنيبمكحتتنأ.ةداهشلاو

مقربملسمهاورها."ميقتسمطارصىلإءاشتنميدهتكنإكنذإبقحلا

۰(.

مهتم":بككلاملاع:ط٥٣۳ص'يذمرتلاللعحرش"يفبجرنبالاق

ةصاخريثكيبأنباىينعهثيدحنكلوةقُتوهويناميلارامعنبةمركع

.مهريغويراخبلاودمحأوناطقلاىييهلاقباتكيفهدنعنكيمل«برطضم

:برحةياوريفلاقودمحأهلاق."هيلعقفتم":عوكألاةملسنبسايإنعهثيدحو

يٿةشئاعنعةملسيبأنباىينعهثيدحهيلعركذأدقو.تبییريغيفوه"

هجرخوهيحيحص"يفملسمهجرخدقو.ليللابةالصلا"قكيبلاحاتفتسا

نعةمركعةياوريفمهظافلأبةمئألامالككانهانركذو.ءاعدلايفيذمرتلا

.هنمدارملاها.ىيجب

نعرامعنبةمركعةياوريفليدعتلاوحرحلاةمئأضعبمالككاهو:تلق

ةفرعملاراد:ط٠۹-٠۹ص۳ج"لادتعالانازيم"نمالوقنمريثكيبانبایی

:ناطقلاىحلاقةلاسرلاةسسؤم:ط١۱۳-٤١ص۳ج"بيذهتلابيذهت"و

:هيبأنعلبنحنبدمحأنبهللادبعلاقوءةفيعضريثكيأنباىينعهثيداحأ

ةمركع:هيبأنعاضيألاقو«ريثكيبُأنباىينعثيدحلابرطضمةمركع

وبألاقوءاحلاصسايإنعهثيدحناكوءةملسنبسايإريغنعثيدحلابرطضم

نعرامعنبةمركعوءةبتعنببويأةياورفعضيدمحأتعمس:يقشمدلاةعرز
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ةمركعثيداحأ:ٰييدملانبالاقو«نيلجرلاقثوأةمركع:لاقوريثكيبأنباىج

لاقوءاهفعضيديعسنباىبناک«ریکانم؛كاذبتسيلریثکيبآنبایحینع

لاقوباثكهدنعنکیملوريثکيبأنباىیبثيدحيفبرطضم:يراخبلا

دماناک«بارطضاریثکيبانبایینعهئیدحيقوءةقُث:دواديبانعيرجآلا

یحیثیدحيفالإسابهبسیل:يئاسنلالاقوورمعنبمزالمهيلعمدقيلبنحنبا

يقو«سلداعروهثیدحيفمهواعروءاقودصناك:متاحوبالاقوریثکيبانبا
دمجأهقثو«قودص:يحجاسلالاقوءطيلاغألاضعبريثكيأنباىينعهثيدح

انزالممدقوریٹکيبانبایینعهثیداحأيفهفعضديعسنبىينأالإىيجيو

ها.هيلع

ناکبارطضاریثکيبانبایینعهتیاوريف:"تاقثلا"يفنابحنبالاقو

ها.هباتکريغنمثدح

لوسریضق:لاق۔امهنعهللايضر-هللادبعنبرباجثيدح(۷۷)

ىحعيبنأهللحيال«طئاحوأةعبرمسقتملةكرشلكيفةعفشلابليهللا

هاور."هبقحأوهفهنذؤيملوعاباذإفكرتءاشنإوذحخأءاشنإف«هكيرشنذؤي

.)١٤۲۳۱مقربملسم

لاقنإف:ةيملعلابتكلارادط(۲١ص)۸ج"ىلحلا"يفمزحنبالاق

:انلق؟عيبينأهللحيال:هیفورباجنعريبزلايبُأقيرطنمربخلااذهءاجدق:لئاق

هيفرکذيملامنأبهسفنىلعفرتعادقوهورباجنماعامريبزلاوبأهيفركذيم

هنمدارملاها.رباجنعهمسيملنمهبهندحهنإفاعام
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ىتۇي":ق«هللالوسرلاق:لاقيردخلاديعسيبُأثيدح(۷۸)

:لوقيفنورظنيونوبئرشيفءةنحالهأاي:دانميدانيفحلمأشبكةئيهكتوللب
‹رانلالهأاي:يدانيمثمآردقمهلکو«توملااذهمعن:نولوقيف؟اذهنوفرعتله

دقمهلکو«توملااذهمعن:نولوقيف؟اذهنوفرعتله«لوقيف«نورظنيونوبئرشيف
ظفللاو(۹٤۲۸)٤٤مقربملسمو(٤٤۷٤)مقربيراخبلاهاورلإ"...حبذيفهآر

.يراخبلل

نأىفخيالو":(٦۹-٥۹ص)۲ج"يواتفلليواحلا"يفيطويسلالاق

فلأتيالوهسفنبهمايقمدعللحمنمهلدبالولاقتنالالبقيالوهوضرعتولا
هذيهادهاشيملوناقيرفلاهفرعيفيكو؛مسحلاةروصبروصتيالودسجتيالو
يفتوماهنأبمهملععمهحبذبةنحلالهأحرفيفةتكنلاامو«كلذلبقةفصلا

.مهبتكةوالتومهئایبنأرابخأنممحلمدقتالافوخددعبجورخالوةنحلا

مدقلاكشإهنإفلوألاامأفةلعسأةئالثىلعمالكلااذهلمتشا:باوجلا

اذهلکشتسا:يبرعلانباركبوبأيضاقلالاقةنسةئامعبرأنمأدوجولايفهل

امسحبلقنيالضرعلاوضرعتومانأللقعلاحيرصفلاخيهنوكلثيدحلا

-مها."ةفئاطهتلوأتوهتعفدوثيدحلاةحصةفئاطتركنأف؛حبذيفيكف

يبنلاناك:لاق-امهنعهللايضر-هللادبعنبرباجثيدح(۷۹)

رمألابمكدحأمهاذإ«نآرقلانمةروسلاكاهلكرومألايفةراختسالاانملعيإ#

كردقتسأوكملعبكريختسأٍنِإمهللا":لوقيمثةضيرفلاريغنمنيتعكرعكريلف
.(۳۸۲٦)مقربيراخبلاهاورروهشملاةراختسالاثيدح...كتردقب
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.ركتم:هريغو(۹٠۲ص)١٠ج"حتفلا"يفامكدمحألاق

تحخأبهوتنبةمادجنع-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدح(٠(

نعىمنأنأتممدقل:لوقيوهوسانأيفمقيهللالوسرترضح:تلاقةشاكع

كلذمهدالوأرضيالفمهدالوأنوليغيمهاذإفسرافومورلايفترظنفةليغلا

ملسمهاور.يفخلادأولاكلذ:%8هللالوسرلاقفلزعلانعهولأسمث.اعيش

.(٤٤٤۱)٤٤١مقرب

نممهشمو:ةيملعلابتكلارادط٠۳۸ص۹ج"حتفلا"يفظفاحلالاق

بیذکتبحرصيفيكوءهنماقرطرثكأوهاميضراعمهنأبةمادجثيدحفعض

-٢٠۲ص٦ج"راطوألالين"يفناكوشللهوحنو.ها؟هتبثيمثكلذيفدوهيلا

.ةيملعلابتكلاراد:ط۹

يبلاميهاربإبذكيمل:لاقيهللالوسرنأةريرهيبأثيدح(۸۱)

هلعفلب:هلوقوميقسيِ:هلوقفلاتاذيفنيتنث«تابذكثالثالإطقلَ

تناکوةراسهعمورابجضرأمدقهنإفةراسنأشيفةدحاووءاذهمهريبك

مقربملسمو(۷٠٣۲۳)مقربيراخبلاهاور.ثيدحلالإسانلانسحأ

.هلظفللاوع(٤

راد:۲ط٦۸/۲٤١"بيغلاحيتافم"ىمسملاهريسفتيفيزارلارخفلالاق

ءاملعلانأملعاو:ميهاربإىلإبذكلاةبسنهجونايبيف‹(نارهط)ةيملعلابتكلا
اذه:مهضعبلتلق...:عباسلا...ةريثكاهوجواهنعباوحلايفاوركذدق

:لجرلاكلذلاقفءزوحتالميهاربإىلإبذكلاةبسننأللبقينأيغبنيالثيدحلا
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لِبذكلاةبسننيبضراعتلاعقوال:تلقف؟لودعلاةاورلابذكبمكحيفيكف

يوارلاىلإهتبسننأةرورضلابمولعملانمناكلَاليلخلاىلإهتبسننيبويوارلا

ها.بذکكلاباهيبشاربخایذكهنوکبدارملانوكينأزوجيالمل:لوقنمث«ىلوأ

ضبنأملعاو:فسويةروسنم٤ةيآريسفتيف۱۹۹ص۸٠۱جلاقو

.تابذكثالثالإلَاميهاربإبذكام":لاقهنأةييبلانعىورةيوشحلا

ملنإف:راكنتسالاقيرطىلعلاقف.رابخألاهذهلثملبقتالنأ:يلوألا:تلقف

بیذکتبمكحاانمزلهانلبقنإ!نيکسمای:هلتلقف.ةاورلابيذكتانمزلهلبقن

ميهاربإنوصنأكشالوءةاورلابيذكتبمكحلاانمزلهانددرنإولَكميهاربإ

ها."بذكلانعليهاجلانمةفئاطنوصنمىلوأبذكلانعمالسلاهيلع

يبدوهينميدوهيقيهللالوسررحس":تلاقةشئاعثيدح(۸۲)

لفيهنأهيلإليخييهللالوسرناكيح:تلاقمصعألانبديبلهللاقيقيرز

مثلعدمث86هللالوسراعدةليلتاذوأمويتاذناكاذإيحءهلعفياموءيشلا

دصعقفنالجرينءاج؟هيفهتيتفتسااميفيناتفأهللانأترعشأةشئاعاي:لاقمثاعد

وأيلجردنعيذلليسأردنعيذلالاقف«يلجردنعرخآلاويسأردنعامهدحأ

؟هبطنم:لاق.بوبطم:لاق؟لجرلاعجوام:يسأردنعيذلليلجردنعيذلا

بجو:لاقةطاشموطشميف:لاق؟ءيشيأيف:لاق.مصعألانبديبل:لاق

يفيڪهللالوسزاهاتأف:تلاق.ناورأيذرئبيف:لاق؟وهنيف:لاقركذةعلط

اهلخننأكلوءانحلاةعاقناهءامنأكلهللاوةشئاعاي:لاقمثهباحصأنمسانأ

ةفانأامأءال:لاق؟هتقرحأالفألالوسراي:تلقف:تلاق.نيطايشلاسوؤر

كك
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مقرب.يراخبلاهاور."تنفدفاهبرمأفارشسانلاىلعريثأنأتهركوفلانافاع

.هلظفللاو(۲۱۸۹)٤٣مقربملسمو(۷۳٥)

اذه:ةيراجتلاةبتكملاط٣٤۳ص"ليلكإلاباتكىلإلخدملا"يفمكاحلالاق

لضيأثيدحللااذهفعضدقوها.هرمبداشوهو"حيحصلا"فجرخثيدحللا

يف"نآرقلالالظ"يفبطقديسواضرديشردمحمديسلاوهدبعدمحمذاتسألا

."هةتقرحأالأ"ملسمدنعوهتجرخأالفأ":يراخبلاةياوريفعقودقو
قياوريفعقو":ةيملعلابتكلاراد:طء٠٠۲۸۸/۱"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

الفقأ"هنعليعامسإنبديبعنعيراخبلاةياورفىرخأةظفليفةفلاخمةماسأيأ

نعبيركيبأنعملسمدنععقووءةماسأيبأنعدمحأهجرحخأاذكهو"هتجرحخأ

حيحصنيټياورلاالك:يوونلالاقو«فاقوةلمهمءاحب"هتقرحأالفأ"ةماسأيبأ

يفاعماعقيملنكل:-رجحنبالئاقلاوتلقهقرحيمثهجرخيهنأتبلطانَأك

ةلمهملابيلاةياورلاببيركوبأدرفناوةظفللاناكمةظفللاتعقوامنإوةدحاوةياور

ها."ةذاشهتياورنأدعاوقلاىلعيراحجلاففاقلاو

نبزعامللاقفيبلانأامهنعهللايضرسابعنباثيدح(۸۳)

لآةيراجبتعقوكنأيغلب:لاق؟يعكغلبامو:لاق«كنعيغلبامقحأ":كلام

مقربملسمهاور"مجرفهبرممثتاداهشعبرأدهشفمعن:لاقنالف
1۹(
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.ةيادبلاثيداحأجيرختيفةيادحلا"فيرامفلادمجأخيشلالاق

نبزعام%يبلايقل":هلوقنألكبالوًاطخةياورلاهذهو:1۲٥-١٦٢صج

ًادتبايذلاوهازعامنأبرتاوتيداكالفلاخم"كنعيغلبامقحأهللاقفكلام

ةياورلاهذهوءهيقلييبلانألدجسملايفوهوهيلإىتأهنأوكلذبلييبلارابخإ

ربحنبديعسنعبرحنبكام“ةياوريفيهف"ملسمحيحص"يفتناكنإو

يفامهذههتياورنالطبىلعلديو«نيقلتلالبقيناكدقو«لاقمهيفكامسو

يښلاكلامنبزعامیتاال:لاقسابعنبانعةمركعةياورنم"يراخبلاحيحص"

اهتكتنأ:لاقفلالوسرايال:لاق؟ترظنوأتزمغوأتلبقكلعل:هللاقي

هن:محلوقيقروهمجلاقفاويسابعنبااذهف.همجربرمأكلذدنعفيكيال-
.هلأسفهيقلهنأالليبلاىلإءاج

نآرقلانملزنأاميفناك":تلاقاهمأةشئاعةديسلاثيدح(٤۸)

لہالوسريوتف«تامولعمسمخبنخسنمث«نمرحيتامولعمتاعضررشع

.(٤٤٤۱)٤٢مقربملسمهاور."نآرقلانمارقياميفنهو

:ةللسرلاةسسؤم:ط۲٠۳صهج"راثآلالكشمحرش"يفيواحطلالاق

نُا۔اهھنعہللايضر-ةشئاعنعهاكحامهيفاميعأ«هنممهواندنعوهو..."

ناكلكلذكناكولكلذنأل«نآرقلانمارقياموهويفوتييهللالوسر

نوكيوأ؛كلذكنوكينأهللشاحو«تاولصلايفهبارقينأزالو«نآرقلارئاسك

رفكنمناكو«انيلعةجحلاابتماقيلافحاصملايفسيلامنآرقلانميقبدق

اهيیفامنوکينأزاحاهيفامريغنآرقلانميقبولناكلوءارفاكاهيفامفرحب

.وهف:لصألايف

EEE
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عافتراكلذيقوهبلمعلابجيخساناهيفسيلاموهبلمعلابجيالاخوسنم
نمولوقلااذهنمهللابذوعنوءاندنعنآرقلاوهاممانيديأيفاميلمعلابوحجو
.هلوقي

هللادبعهدازدقامداسفىلعلدیامو....":مالكدعب٥۳۱صلاقمٹ

ادحأملعتالاناٹیدحلااذهيفدیعسنبیییودمحمنبمساقلایلعرکبيبانبا

مثسنانبكلامريغركبيبأنباهللادبعنعثيدحلااذهىورملعلاةمئأنم

ولومرحيهريثكوعاضرلاليلقنأىلإبهذو«هدضبلاقو«هبلقيملفكلامهكرت
هفلاخیالاممناكل«لجوزعهللاباتكنمكلذنأاحيحصثيدحلااذهيفامناك

.هريغبلوقيالو

-٦۳۱ص۲جصاصجللهرصتخميفامك"ءاملعلافالتخارصتخميفلاقو

زاجولهنأل؛ركنمثيدحاذهو:رفعجوبألاق":ةيمالسإلارئاشبلاراد:ط۷

نآرقلانمانيديأيفامضعبلنوكينأزاب«فحصلملايفامريغانآرقنوكينأ

ةرمعنعديعسنبىحيودمحمنبمساقلاىوردقو.هنمانيديأيفسيلاهباخوسنم

سهموأدعبلزنمث«تاعضررشعالإمرحيالنآرقلانملزن:تلاقةشئاعنع

ها.تاعضر

هج"طوسبلا"يفيسخرسلالاقو"هرصتخم"يفصاصحلاهيلعهرقأو

-اهنعىلاعتهللايضرةشئاعثيدحامأ":ه٠٤١ركفلاراد:ط١۳٠ص

هللالوسردعبةوالتلاخسنوقيهللالوسردعباولتمناكاذإهنألادجفيعضف

اذهوهلكأفتيبلانجادلخدفثيدحلايفركذو؟نآلاىلتيالاذاملفزوجيالي

ملفيهللالوسردعببهذنآرقلانمريثك:نولوقينيذلاضفاورلالوقيوقي
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ولوعامجإلابلطابلوقوهوفحصملايف-مهنعىلاعتهللايضر-ةباحصلاهتبثي

عاضرإناكيذلاتقولايفناكامنإفتاقوألانمتقويفناكاذهنأتبث

قحيفمظعلازاشنإومحللاتابنإنإفٍياثلاثيدحلالمحيهيلعوًاعورشمريبكلا

مكحخاستنابخستنامثهيفاعورشمددعلاناكفةدحاولاةعضرلابلصحيالريبكلا

.-لاعتهللاءاشنإهنيبنامىلعريبكلاعاضرإ
:ييرعلاباتكلاراد:ط۷-۸ص٤ج'عئانصلاعئادب"يفياساكلالاقو

هنإفرهاظلاوهوءاهنعتبثيملهنإ:ليقدقف-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدحامأو

خسنالوهخسنيذلاامف«نآرقلايفىلتياموهوييبلايفوت:تلاقاهنأيور

ركذاذملو«نآرقلانمءيشعاض:لاقينألمتحيالو؟¥يبلاةافودعب

؛ثيدحلاةفرايصنمهنإو«ركنمثيدحاذهنأ"ءاملعلافالتخا"يفيواحطلا

ها.ريبكلاعاضرخسنبددعلاخسنفريبكلاعاضريفهنألمتحيفتبثنفلو

ثيدحامأ:ليحلاراد:ط٤۳۷ص١ج"نآرقلاماكحأ"يفيبرعلانبالاقو

هلصأتبثيملو«نآرقلانملزناممناك:تلاقانَألةلدألافعضأوهفةشئاع

ها.هعرففیکف

بوقغلاراد:ط٥۹٤٠ص١ج"تادهمملاتامدقملا"يفدحلادشرنبالاقو

رشعنآرقلانمهللالزنأاميفلزنأامناك:ةشئاعثيدحكلذكو:يمالسإلا

اموهوليهللالوسريفوتف«تامولعمسمخبخسنمث«نمرحيتامولعمتاعضر
ملفتاعضرسمخلايفنآرقلاىلعتلاحأاهنألةجحهبحصتال«نآرقلايفارقي

نملاقو.اذهىلعلمعلاسيلو:-ىلاعتهللاهجركلاملاقكلذلو.هيفدجوت

ةيآكهمكحيقبوهطخخسناماذهنإ:تاعضرسمخابذخألاىلإبهذ
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الإحصيالو‹ىلاعتهللارمأبالإنوكيالنآرقلاخسننألحصيالاذهو.مجرلا

ءيشظفحسانلارودصنمبهذينأزوجيالفهتومدعبامأوكييبلاةايحيف

انلزتنحتانإ»:لاقفزيزعلاهباتكظفحهنأربخأدقىلاعتهللانأل«نآرقلانم

سمخلاويفوتيهللالوسرنأيهتربخأدقو(نوظفلحلهلانإوركذلا

نأتدارأاهلعلفء؛نآرقلانمطقسالكلذناكولو«نآرقلايفًارقتتاعضر

انآرقناككلذنأملعييأ«خوسنملانآرقلايفارقيامموهويفوتليهللالوسر

نمبهذوهمكحوهطخخسنامرئاسكومجرلاةيآكهمكحيقبوهطخخسنف

اغتإو«؛نآرقوهويفوتليهللالوسرنإ:لقتملذإلمتحماذهو.هظفحردصلا
يفرکذيناكهنأتدارأنوكينألمتحاف«نآرقلايفارقياموهويوتهنإ:تلاق

فها.ملعأهللاوهطخخوسنملانآرقلا

رادط١٦۳٦ص٤ج"ملسمدئاوفبملعملالامكإ"يفضايعيضاقلالاقو

نمسيلهنأتبثدقو«نآرقهنأىلعلاحمهنأل؛هيفةجحالثيدحلااذهو:ءافولا

ولبخأبتبثيالنآرقلاذإ؛فحصلملايفهتابثإالوهبةءارقلالحتالو«تباثلانآرقلا

ها.هبقلعتلاطقسيفدحاولاربخاذهوءداحألا

ىلوألاركفلارادط۸٤ص٤١ج"يراقلاةدمع"يفامكلاطبنبالاقو

نآرقلاةرئادط١٦۳٠ص١جيييعلل"قئاقدلازنكىلعقئاقحلازمروه۸٨

اهكرتبجوفةبرطضماهلكةشئاعثيداحأ":ناتسكابةيمالسالامولعلاو

."ىلاعتهللاباتكىلإعوحرلاو

ةشئاعلوقو":ركفلارادط۷٤ص٤١٠ج"يراقلاةدمع"يفييعلالاقو

ىوريوارلاو«رتاوتلابالإتبثيالنآرقلانألةجحضهتنيالملسمهاوريذلا
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هلوقلبقیلربخهنايوارلارکذالو«انآرقهنوکتبثیملفبخالنآرقهنأىلعاذه

N.

. هيف

ثيدحامأف"طوسبملايقو:ركفلاراد:۲ط٠١ص٤ج"ةيانبلا"يفلاقو

خسننأل«ىلتياماذاملففيبلادعبًاولتمناكاذإهنألدجفيعضفةشئاع

ريغساطرقلالكأفتيبلالخدنجادلانأركذاموزوجيالفَييبلادعبةوالتلا

نآرقلانماريثكاوكرتةباحصلانإ:نولوقيمهنِإف«ضفاورلابهذمديؤيهنأليوق

.عامجإلابلطابلوقوهو«فحاصلملايفهوبتكيملوقييبلادعب

هللايضر-ةشئاعتركذيذلااذه"٤/٠"ىقتنملا"يفيحابلالاقو

نألانآرقتبثيال؛خوسنموأخسانهنأنعتربخأاممنآرقلانملزنهنأ-اهنع

رابخأنماذهو«نآرقهبتبثيالفداحآلاربخامأو«رتاوتملازبخلابالإتبثيالنآرقلا

نارقهلثمبتبثيملاذإو«نآرقهلئمعبتبثيالف«بئارغلاةلمجيفةلخادلاداحآلا

الإمكحلاكلذتبثيالهنإفًامكحنمضتونآرقهنأهيفىعدانمنأانبهذمنمف

توبثنععرفهتوبثمكحلاكلذنأل«رتاوتملاربخلانمنآرقلاهبتبثياميتبثينأ
هنمدارملاها."انآرقربخلا

دعبيمالساإلابرغلاراد:ط٢٤۲۷ص٤ج"ةريخذلا"يفيفارقلالاقو

مالسلاهيلعهدعبيقابلانآرقلاىلعهتلاحإنألوألانعباوجلاو...":مالك

ركذلاانلزننحنانإل:ىلاعتهلوقلنآلايلتلًانآرقناكولهنألهرابتعامدعيضتقي

.€نوظفلحلهلانإو

۶

اضيأو...":۲٠۲-٠٠۲ص٤ج"يذوحألاةفحت"يفيروفكرابملالاقو

س
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ييلاتامف«تامولعمسمخبنخسنمثتامولعمتاعضررشع:ةشئاعلوقف

النآرقلانل؛نييلوصألايلوقنمحصألاىلعجاجتحاللضهتنيالءارقياممنهو

الوًاتآرقهنوکتبثیملفربخالنآرقهنأىلعاذهیوريوارلاو«رتاوتلابالإتبثي

."مکاحلامالکیھتنا.هیفهلوقلبقیلربخهنايوارلارکذ

ةبرطضمتاياورلانأمدقتامملعف":٣۷٤ص٤ج"رانملا"بحاصلاقو

رشعلامكحنأىلعاهضعبوءاهخسنىلعاهضعبوةوالتلاءاقبىلعاهضعبلدي

مثالوألزنرشعلامكحنأىلعاهضعبوةدحاوةلمجيفةدحاوةرملزنسمخلاو
فها."هيلعدازالًاخسانسمخلامكحلزنىحهيلعلمعلاورمألاىخارت

نمنوهألةشئاعنعةياورلاهذهدرنأو...":مالكدعب٤۷٤صلاقمث

دمتعنملنإف؛تملعامكاهبفلخلاوفلسلانمروهمجلمعمدععماغوبق

دصمتعنملنإو«يوونللافالحاهيارطضاباولاقنمويراخبلالثعةوسأانلفاهتياور

‹ةيفنحلاككلذيفمهعبتنمونيعباتلاوةباحصلانمانركذنعةوسأانلفاهانعم

اهبةقثلامدعوةرمعةياوردرسيلوأءةشئاعنعةرمعةياورنمملسمدنعيهو

وأهخسنمثةدئافالوةمكحهلرهظتالنآرقلانمءيشلوزنبلوقلانمىلوأ

؛خسنتملسمخلانأىرتتناكةشئاعنأتمعزةرمعنإف؛؟هعايضوأهطوقس

هريثكوعاضرلاليلقبميرحتلاراتخملافكلذكرمألاناكاذإوءاهتياوربدتعنملاذإو

ةجالمإلااهانععيوىاذفغلايفرثؤتالوةعضرىمستالذإنيتصملاوةصملاالإ

نإفهحلعهتلعجهايإهتجلمأوهصماذإيدثلاديلولاجلمنمهنإفناتجالمإلاو

.يذوحألاةفحتيفاذك)

ى
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٠ثيداحألانيبعمجياذهبوءةمرحلااهبتتبثةماتةعضرعضر

۱۳۸ص۲ج"ةئدتبملاةيادبحرشةيادهلا"يفيونكللاةمالعلالاقو

دعبةوالتلاخسننألفيعضوهو":ناتسكابءةيمالسإلامولعلاونآرقلاةرادإ:ط

."زوجيالء6هللالوسر

رادط۹۸٥-۷٩٥ص۲ج"دمحمًأطومىلعدجمملاقيلعتلا"يفلاقو

رشع':ةيآلاهذهنآرقلايفاقباسناكيأءخإ...ناك:تلاق:هلوق:ملقلا

كلتنخسنمثءةولتمةروسكللاءارلاديدشتوءايلامضب"نمرحيتامولعمتاعضر

هللاليسريفوتف«نمرحيتامولعمتاعضرسمتلزنو«تامولعمسمخبةرشعلا

سمخلاخسنرخأتو«سمخبتخسنرشعلانأيعينآرقلايفىلتتسمخلاةيآوي

رشعلاف«انآرقهولتيراصفهخسنهغلبيملسانلاضعبوكهللالوسريفوتىح

؛مجرلاةيآكطقفةوالتلاةخوسنمسمخلاومكحلاوةوالتلاةخوسنمالوقىلع

تاصعضرسمخبالإمرحتلاعقيال:هلوقيفيعفاشلاكسمهب:ربلادبعنبالاق

؛نآارشقلاىلإهتفاضأدقيهوانآرقتبثيملهنأبهنعبيجأو.فوحلاىلإلصت

ملەهنألهيفةجحال:يرزاملالاقو«نآرقالوةنسبسيلفاهنعلمعلافلتخاو

نمروهمجلاهبذخأيملاذلوتاحآلابتبثيالنآرقلاوءاهقيرطنمالإتبثي

امهريغومامحلانباركذو."يياقرزلاحرش"يفاذكمهدعبنمونيعباتلاوةباحصلا

ريثكبميرحتلااندنعقحلاو«هطسبعضوماذهسيلرظنهيفانل"...نيتصملاوةصملاالإ":هلوقيف)

وهاذهوهوحنو"بسنلانممرحيامعاضرلانممرحي"ثيدحوميركلانآرقلارهاظلهليلقوعاضرلا
وأنيتصلملاوةصملاثيدحامأوملعلالهأنمدحاوريغكلذىلعصنامكءاملعلاروهمجبهذم

هللاءاشنإهنايبقأيسامكثيدحلاةمئأنمدحاوريغهذوذشبمكحدقفنيتجالمإلاوةجالمإلا

.ملعأىلاعتهللاو.نييتآلانيثيدحلاىلعمالكلادنع-ىاعت

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

باهذمزلييناثلاىلع؟الوأاضيأسمخلاخسنبلاقينأامإولخيالهنأ:هلصاح

ء؛نآرقلانمهنوكاهدحوةشئاعلوقبتبثيالوةباحصلاهتبثيملنآرقلانمءيش

لصألافالإو‹ليلدىلإجاتحيهدعبهمكحءاقبفةوالتلاخسنتبثاملفلوألاىلعو
ةوالتلاةخوسنمهتيآنوكعمينازلامجرتوبثامأو.هعفريلوألاخسنلانأ

نمريثكلبءةباحصلانمعامجإالانهاهوةباحصلاعامجإبف

مكتلهمأو:ىلاعتهلوققالطإهديؤيوةدحاوةصعبمرحتلاباوتفأةباحصلا

.ها(مكنعضرأللا

۲۹۷ص٤ج"ريونتلاوريرحتلا"يفروشاعنبرهاطلادمحمخيشلالاقو

ىلإيوارلاةبسنب"أرقياميفيهوهللالوسريقوتف"اهلوقاودرو":ةيسنوتلارادلا:ط
الوأرقتالامنأىلعنوملسملاعمجأذإءةبارتسمةلمجلاهذهنألطبضلاةلق

فها.مليهللالوسرةافودعبخسن

لوقف:۸٠٠ص١١ج"نتسلاءالعإ"يفيامثعلادمحأرفظخيشلالاقو

تاصمولعمسمخبنخسنمثتامولعمتاعضررشع":-اهنعهللايضرةشئاع

يلوقنمحصألاىلعجاجتحاللضهتنيال"ارقياممنهوييبلاتامف

النآرقهنأىلعاذهىوريوارلاو«رتاوتلابالإتبثيالنآرقلانأل؛نييلوصألا

ها.هيفهلوقلبقیلربخهناياورلارکذالوانآرقهنوکتبثیملفربخ

ةيمالسإلامولعلاونآرقلاةرادإ:ط۷٠۲ص۲ج"نآرقلاماكحأ"يفلاقو

...نآارقلانملزنأاميفناك":ةشئاعثيدحاضيأو...":مالكدعبناتسكاب

لعهزاىلعلدیهنإف؛انطابهعاطقنالكورتمهنكلادنساحيحصناكنإو"لإ

ےگ



ےکناولونبابننارہنافوطلا07

بذ":ضفاورلالوقتبثالإوءاعطقكلذكسيلهنأعمءرقياميفوهويفوت

انإو»:ىلاعتهلوقراكنإهمازلتسالرفكاذهو"يهللالوسردعبنآرقلانمريثك

ءةلفولابراقيعي"ليهللالوسريفوت":اوقنعمنأبليوأتلاو.نوظفلحلهل

لاق.حيحصلاوهوكلذلبقرشعلاخسنامكةافولاليبقسمخلاخسنيضتقي

مكلذناك":لاقمرحتالةعضرلا:نولوقيسانلانإ:هللقنیحسابعنبا

نبانعيورو.مرحيهريثكوهليلقنأىلإعاضرلارمألآ"دوعسمنبانعو."خسن

‹؛نيتعضرلاوةعضرلابسأبال:لوقيريبزلانبا:هلليقهنعو"مرحيليلقلانإ"رمع

يتلامكتلهمأو:ىلاعتهللالاقريبزلانباءاضقنمريخهللاءاضق":لاقف

ارقياميفاهمكحيعتارقياميفيهوفَييوتهانعمنأبليوأتلاو."(مكنعضرأ

ها."مكحلانودظفللابقلعتتامنإةءارقلانأل؛يضرمريغ

:٤٤ص١ج"مهللملاحتفةلمكت"يفييامثعلانيدلايقتدمحمخيشلالاقو

ءاملعلانمف"نآرقلانمارقياميفيهولليهللالوسريفوتف":ةشئاعلوقامأف

هلبقنممهنموةياورلاثيحنمهلبقيملوثيدحلانمءزحلااذهلعأنمنيثدحملا

:نيقيرطلاالكيفمالكلالصفنوءهلوأو

يواحطلارفعجوبأمامإلا:ثيدحلانمءزحلااذهلعأنمةمدقمنمف
ادحأملعنالامماذهو":(1/۳)"راثآلالكشم"يفلوقيهنإف؛-ىاعتهللاهمحر-

امهيفامٰیعُاهنممهواندنعوهوركبيأنباهللادبعريغانرکذامكهاور

ناكولكلذنأل«نآرقلانمارقيامنهويوتمقيهللالوسرنأةشئاعنعهاكح

نوكينأهللاشاحو«تاولصلايفهبارقينأزالو«نآرقلارئاسكناكلكلذك

ةححلاامبتماقيلافحاصملايفسيلامنآرقلانميقبدقنوكيوأكلذك
."انيلع
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ةرمعنعهيوريثيدحلااذهنأ:-هللاهمحر-يواحطلاهلاقاملصاحو

‹يراصنألاديعسنبىو؛كمحمنبمساقلاوركبيبانباهللادبع:ةاورلانمةنالث

نبیخودمحمنبمساقلاامأوركبيبأنباهللادبعالإةدايزلاهذهيوريالو

هجرخأفمساقلاثيدحامأف«ةدايزلاهذهريغنمثيدحلااذهنايوريف«كيعس

؛لاهتمنبجاجحانٹءةعيزخنبدمحمانثدح":لاقف(۷/۳)هلكشميفيواحطلا

نعةرمعنعدمحمنبمساقلانعمساقلانبنمرلادبعنعءةملسنبدامحانن

رشعالإعاضرلانممرحيال:طقسمثنآرقلانملزناممناك:تلاقةشئاع

ملسمهجرخأفدیعسنبیییثیدحامأو"تاعضرسموأ:دعبلزنمث«تاعضر

.ةدايزلاهذهنودب(۷/٤٥4)هننسيفيقهيبلاهجرخأو‹ٍنَأياميفًاضيأ

هنملضفأوةقبطركبيبُأنباهللادبعنممدقأدمحمنبمساقلانأكشالو

هطبضوملعلايفركبيبأنباهللادبعرادقمقوف"يواحطلاهلعجوءاهقفواملع

دقامداسفىلعلدیامو":لاقمثفلادبعةياورىلعهتياورححركلذلفەل

انأ؛ثیدحلااذهيفديعسنبىییودمحمنبمساقلاىلعركبيبُأنباهللادبعهداز

ريغرکبيبُأنباهللادبعنعثيدحلااذهىورملعلالهأةمئأنمادحأنأملعنال

عاضرلاليلقنأىلإبهذو«هدضبلاقوهبلقيملفكلامهكرتمث«سنأنبكلام

.(۸/۳)"راثآلالكشم"يفاذك."مرحيهريثكو

هذهىلعمكحنمو:-هسفنيعي-هنعهللاافع-فيعضلادبعلالاق

ثيح(٠/۹۲)"يذوحألاةضراع"يفيبرعلانباركبوبأيضاقلا:مهولابةدايزلا

نودمساقلاهاورامحيحصلاثيدحلانأوءهنممهوهذهنإ:لیقدقو":لوقي

امةشئاعنعجرخأقازرلادبعنأهديؤيامو"خسنمثلزناممنوكيفءاذهركذ

 



-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

تصمملاق«جیرجنباانربخأ":لاقفءاضيأتاعضرسمةوالتخسنىلعلدي

اهتخأىلإهبتلسرأةييبلاجوزةشئاعنأهثدحهلادبعنبملاسنأثدحياعفان

ثالثهتعضرأفربكاذإاهيلعجليل«تاعضررشعهعضرتلركبيبأتنبموثلكمأ

دقل:تلاقةشئاعنأاومعز:لاقءاهیلعجلیملاسنکیملف«تضرممث«تارم

باتکنمنکلو«سمىلإكلذدرمث«تاعضررشعلجوزعهللاباتكيفناك

نمةياورلاهذهف(۷/٠۷٤)قازرلادبعفنصميفاذك"ييبلاعمضيقامهللا

يبلاضبقينألبقاهتوالتخسندقتاعضرسمحنأيفةحيرصنوكتداكتةشئاع

ها.ڪ

فیکف؛حيحص'نيحيحصلا"يفامعيمجنأىلعةمألاتعمجأدق:ليقنإف

رخآيفثحبللااذهقبسدق:انلق؟ملسمهاورامىلإمهولابسنينأزوجي

:رومألانهاههبنتينأدبالوكانهمالكلاهيفعبشأدقوحرشلااذهةمدقم

يعي-امهيلعذخأام":هلملسمحرشةمدقميفحالصلانبالاق:لوألا

يعي-هانرکذاممیثتسموهفظافحلانمدمتعمهيفحدقو-ملسمويراخبلاىلع
هلقن"لوبقلابهيقلتىلععامجإلامدعل-امهدحأهاورامةحصىلععامجإلانم

"يرابلاحتفةمدقميراسلايده"نمنماثلالصفلايفرجحنباظفاحلا

.نسحزارتحااذهو":لاقم)٥۰/۲

:'نيحيحصلا"ىلعهبدقتناامماسقأيفرجحنباظفاحلالاق:يناثلا

وأاددعرثكأوهنمنودهيفةدايزبةاورلاضعبدرفتام:اهنمثلاثلامسقلا"

ثيحبةيفانمةدايزلاتناكنإالإءهبليلعتلارثؤيالاذهفءاهركذيملنممطبضأ

ءالفلقتسملاثيدحلاكنوكتثيحباهيفةافانمالةدايزلاتناكنإامأ؛عمجلارذعتي

ك
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ضعبمالكنمنملايفةجردمةدايزلاكلتنأةيوقلالئالدلابحضونإالإمهللا

.(۷/۲۰۱)"يراسلايده”نمیھتنا"رۇموهفمسقلااذهنمناکامف«هتاور

حتف"ةمدقمرخآيفهللاهمحر-ينامثعلاةمالعلاانخيشلاق:ثلاثلا

دانساإلابقلعتياميفمهمكحامنإنوثدحملاهتحصبمكحثيدحلكنإ":"مهلملا

نملوصألاءاملعوءاهقفلاعنعالردقلااذهومهتفيظوومهنفهيضتقيامبسح

رمامىلعمهتفيظوومهعوضومبسحبنتملاثيحنمانايحأهحيحصتمدع

لاشمأثيدحلانمءزحلااذهيفحدقولءةئالثلارومألاهذهىلإرظنلابف

.ةمألاهيلعتعمجأالاداضمكلذنوكيالفءظافحلانميبرعلانباويواحطلا

مهدنعتباثوهلب«ثیدحلاسفنتوبثيفنوحدقيالمهنأةهجنماصوصحخو
رئاسنيبنمرکبيبانباهللادبعاهبدرفتةدايزيفنوحدقيمهنكلوءةلمحجلايف

ثيداحأضعبيفءةاورلاضعبنمماهوألاعوقودحأركنيالوةاورلا

لوأيفةشئاعثيدحيفسيعقلايبأيحخأحلفأةيمستيفمدقتامك‹"نيحيحصلا"

.عاضرلا

ةذاشلاثيداحألانايبيفةدوصقلملادئاوفلا"يفيرامغلاهللادبعخيشلالاقو

هنمدارملاها."ذاشثیدحاذهو":(١١۱ص)"ةدودرملا

ىلعمالكلادنعثيدحلااذهىلع"مهفملا"بحاصيطرقلامالكرظناو

.نييتالانيثيدحلا

هللالوسرلاقتلاق-اهنعهللايضر-ةشئاعةديسلاثيدح(۸©)

 



ےکناولوینبابئتترابننافوطلاا

.(۷۱مقربملسمهاور"ناتصملاوةصللامرحتل"

قصللاوأناتعضرلاوأةعضرلامرحتال"اعوفرملضفلامأثيدح(٩۸)

اهقيرطنم(٤١٤۱)۱۸مقربهاورو٠مقربملسمهاور."ناتصملاوأ

نم(٤١٤٠)٢٢مقرباضيأهاورو"ناتجالمإلاوةجالمإلامرحتال"ظفلبًاضيأ

.ال:لاق؟ةصلملامرحتأليبلالجرلأس:تلاقامنُأاهقيرط

صاصجللهرصتخميفامك"ءاملعلافالتخارصتخم"يفيواحطلالاق

برطضمدانسإب"ناتصملاالوةصلملامرحتال:ليبلانعيوردقو:۲۱۷ص۲ج

ةرمهيوريويييلانعريبزلانبانعةورعنعباهشنبانعهيوريسنوينأل

.وييبلانعةشئاعنعةورعنعباهشنبانع

نعبيسلملانبديعسلأسهنأةبقعنبميهاربإنعكلامىوردقو

ةورعتلأسمثمرحيوهفةدحاوةرطقناكنإونيلوحلايفناكام:لاقفةعاضرلا

دنعتبثولهنألثيدحلابارطضاىلعلدياذهوكلذلثم:لاقفريبزلانبا

يياساكلاوهرصتخميفصاصخلاكلذىلعهرقأوها.هريغىلإهفلاخالكلذةورع

.يبرعلاباتكلاراد:ط۸ص٤ج"مئانصلاعئادب"يف

نبالديهمتلابيوبتبكلاملاحتف'يفامك"ديهمتلا"يفربلادبعنبالاقو

ةصللا"ثيدحاودرو...":٤٠4ص۷ج."كلاممامإلاًأطومىلعربلادبع

ةرمويييبلانعةشئاعنعةرموةييبلانعريبزلانباهيوريهنأب"ناتصملاو
مأولضفلامأثيدحومهدنعهطقسيبارطضالااذهلثموليبلانعهيبأنع

ءاضيأتاعضرسمخلايفةشئاعنعةورعثيدحاودرو«فعضأكلذيفةملس
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NEES 

.هفلاخامهدنعحصولوهفالخبيفيناکةورعنأب

ةعاضرلانعبيسملانبديعسلأسهنأةبقعنبميهاربإنعكلامىورو
ةورعتلأسمث:لاقمرحتيهفةدحاوةرطقناكنإونيلوحلايفناكام:لاقف

نبةورعتيتأ:لاقةبقعنبميهاربإنعرمعمیورو.كلذلثملاقفريبزلانبا

الةشئاعتناك:ةورعيللاقفةأرمانبلنمًاليلقبرشيبصنعهتلأسفريبزلا

لوقبلوقأ:لاقفبيسملانباتيتأف:لاق«سمحوأ«تاعضرعبسنودبمرحت

.مرحهنطبتلخدامناملعينأدعبةرطقهنطبتلخدولنكلوةشئاع

نعلاسيرمعنباتعم:لاقرانیدنبورمعنعةملسنبدامیورو

نبالاقفاسبامممیریالریبزلانبانإ:هلليقفحلصيال:لاقفنيتصملاوةصلملا

مكنعضرأل|مكتلهمأوإ:هللالوقيريبزلانباءاضقنمقحأهللاءاضق:رمع

دضرلانممكتاوخأو .ةعلض

رمعنبالأسأنأحابريبانباءاطعييرمأ:لاقریبزلايبُأنعدامیورو

دقو"هركذفريبزلانيانإهلليقفحلصيال:لاقفهتلأسف؛نيتعضرلاوةعضرلانع

-ةقباسلاثيداحألايأ-ةشئاعةديسلاثيداحأنعهمالكلاطبنبانعمدقت

ها."یلاعتهللاباتكىلإعوجرلاواهكرتبحوفةبرطضماهلكاههأب

ةصملا"ثيدحو:٤44ص١ج"تادهمملاتامدقملا"يفدحلادشرنبالاقو

لضفلايبأةياورنمهريغويئاسنلاهجرخء"ناتجالمإلاوةجالمإلاوناتصملاو

ةحالمإلامرحتال"اهضعبييوء"ناتصملاوةصملامرحتال"اهضعبيف«ةبراقتمظافلأب

نباهاورو."ناتجالمإلاوةجالمإلاوناتصملاوةصملا"اهضعبيفو"ناتجالمإلاو
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اذملطقستنأبجوف«"ةنودملا"يفعقوام.ىلع"ناتصملاوةصملامرحت"بهو

يفريبزلانبابرطضاكلذكو.ملعأهللاويراخبلاهجرخيملكلذلف«فالتخالا

نعةرموةييبلانعهيبأنعةرمو‹ليبلانعةرمهاورف«ثيدحلااذهةياور

فها.فالتخالااذهلجأنماضيأدرففَييبلانعةشئاع

لقيمل:تلق:ریٹکنباراد:ط١٤۱۸ص٤ج"مهفملا"يفيطرقلالاقو

ثالثمرحياملق:لاقهنإف.دوادالإثيدحلاكلذرهاظبٌتملعاميفٌدحأ

بهذو.باطخلاليلدبتكسوهو.ناتعضرلاالوةعضرلامّرحُتالو«تاعضر

.ٍيآلاةشئاعثيدحباذخأ«تاعضرسمحميرحتلاهبعقياملقأنأىلإ:يعفاشلا

ميفناكهنأباكسمت.تاعضررشعميرحتلاهبعقياملقأ:تلاقفةفئاطتّذشو

ةسمئأنمءالؤهادعنمبهذو.خسانلامهغلييملمهنأكو«تاعضررشع:لزنأ
مساهيلعقلطنياملأبنيكسمتم«تققحتاذإمرحتةدحاولاةعضرلانأىلإ:ىوتفلا

يتلامكتلهمأو:ىلاعتهلوقلشميفمسالاقدصيفكشالو.عاضرلا

ةعاضرلانممرحي":هلوقيفو(۲۳:ءاسنلا) ةعلضرلانممكتاوخأومكنعضرأ

اعاذهدضعو.ريثكلاىلعقدصامكءليلقلاىلعقدصي"بسنلانممرحيام

؛بيسللانبديعسو«ةورعنعكلامىوردقف.ةنيدملايفهيلعلمعلانمدحجو
رهصلاىلععاضرلاسايقبكلذدضعدقو.مرحتةدحاولاةرطقلانأ:باهشنباو

:لاقيوأ.رهصلاكتدعلاهيفطرتشيالفءةمرحلاديبأتيضتقيئراطهنأ:ةلعب

ثيدانحألاكلتنعرذتعاو.يملاكددعهيفطرتشيالف؛مرحمنطابلاجليعئام

:رومأب

مث":ثيدحىلعلمعلاسيل:كلاملاق.لمعلااهيلعسيلهنأ:اهدحأ
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ىلوألمعلانإ:لوقينمبهذمىلعىشمتياإاذهو."تامولعمسمخبنخسن
.لوصألايففرعيايصفتتىلعهباحصأوكلامبهذموهو.ربخلانم

اهخسنو«تاعضررشعيف":تركذ-اهنعهللايضر-ةشئاعنأ:اهثلاثو

يبلاىلإهتعفرالو«نآرقبتسيلفانيلإرتاوتيملو«نآرقلابناككلذنأ:"سهخىف

.لوصألايفركذامك«هبكسمتلاحلصيالفءداحآلارابخأنماربخنوكيفي

هنمدارملاها

اذهيعييناثلانعومالكدعب:٢٤۲۷ص٤ج"ةريخذلا"يفيقارقلالاقو

وهف-اهنعهللايضرةشئاعنعيورمهنكلهانملساتعطهدنسيتنأ":-ثيدحلا

ها.هنالطبرهظدقولوألانمطبنتسم

؛٢طركفلاراد:ط٠١۸ص٤ج"ةيادحلاحرشيفةيانبلا"يفييعلالاقو

ريبزلانبانعةرمهيوريهنألحصيال"ناتجالمإلاوةجالمإلا"ثيدحوه١

.طقسيبارطضالااذهلٹموهيبأنعةرموةشئاعنعةرمويهللالوسرنع

ىقتلمحرشرنألاعمحب"يفيفنحلايلوبيكلادمحمنبنمحرلادبعلاقو

مرحتال"وهوهاورامو...:مالكدعبةيملعلابتكلاراد:ط۲٥٠ص١ج"رحبألا

مها.هبخوسنموُباتکلابدودرم"ناتصملاالوةصلملا

بتكلارادط۲٠۲-٢٠۹ص٤ج"يذوحألاةفحت"يفيروفكرابملالاقو
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نعريبزلانبانعيورهنإف«بارطضالابثيدحلايربطلاريرجنبالعأو":ةيملعلا

نلكمإبامهنيبنابحنباعمجوةطساوالبميبلانعهنعوءةشئاعنعهنعوهيب

عمجلاكلذيقو:صيخلتلايفظفاحلالاقمهنملكنمهعمسريبزلانبانوكينأ

ها."ثيدحلالهُةقيرطىلعدعب

۲ج"نآرقلاماكحأ"باتكيفينامثشعلادمحأرفظخيشلاهنعلاقو

.كلذىلعهرقأو."لإ...بارطضالابيربطلاهلعأو":هركذنأدعب٠٠۲ص

يأةملسابأتلأس:لوقيىييتعمس:لاقيعازوألاثيدح(۸۷)

نبرباجتلأس:لاقف؟أرقاوأتلقف.رثدملااهيألي»:لاق؟لبقلرنأنآرقلا

رباحلاق؟أأرقاوأتلقف.رثدملااهيألي:لاق؟لبقلزنأنآرقلايأ:هللادبع

يراوجتیضقاملفارهشءاربترواج":لاق.مقيهللالوسرانثدحاممكثدحأ

نعوييينعويفلخويمامأترظنف«تيدونف«يداولانطبتنطبتسافتلزن
اذإف«يسأرتعفرفتيدونمثءادحأرأملفترظنفتيدونمثلدحأرأملفيلامش

ةجحيدختيتأفةديدشةفجرييتذحأفلیليربجيعي)ءاوملايفشرعلاىلعوه

مقرثدملااهيأليلجوزع-هللالزنأفىاميلعاوبصفنورثدف«نورثد:تلقف
مقربملسمهاور(٤-١تايآلارثدملاةروس)(رهطفكبايثوربكفكبرورذناف
۷٧١۲٦۱).

لملوأ:رباجلاقو:ركفلاراد:ط٤٤ص٠١ج"داعملاداز"يفميقلانبالاق

.خلإ...هوجولةشئاعلوقحيحصلاورثدملااهيألي»:هيلعلزنأ

(۲۰۷-۲۰۸ص)۲ج"ملسمحيحصحرش"يفيوونلامامإلالاقو
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اهيألي»:ىلاعتهلوقلزنأاملوأنإ":هلوق:ةيملعلابتكلاراد«ىلوألا:ط

مسابارقاقالطإلاىلعلزنأاملوأنأباوصلاولطابلبفيعض"¶رثدملا

¢ رثدملااهيألي امأو-اهنعهللايضرةشئاعثيدحيفهبحرصامك«كبر

نعةملسيبأنعيرهزلاةياوريفهبحرصامك«يحولاةرتفدعبالوزنناكف
نأىلإيحولاةرتفنعثدحيوهوهلوقاهنمعضاوميقهيفةحيرصةلالدلاو«رباج

نءاحجيذلاكلملااذإف"ليهلوقاهنمو رثدملااهيألي#ىلاعتهللالرنأفلاق

عييحولاعباتتمث:هلوقهنمو¶رثدملااهيألي#ىلاعتهللالزنأفلاقمث"ءارحب

يحولاةرتفدعبلزناملوأنأوارقالزناملوأنأباوصلافهترتفدعب

رهظأهنالطبفةحتافلالزناملوأنيرسفملانملاقنملوقامأورثدملااهيألي)ا

ها.ملعأهللاوركذينأنم

."هنايحألكىلعهللاركذيمقلييبلاناك":تلاقةشئاعثيدح(۸۸)

.(۱۱۷)۳۷۳مقربملسمهاور

دلاخثيدحنعةعرزابأتلأس:١٠ص١ج"للعلا"يفمتاحيبأنبالاق

لكىلعهللاركذيمييبلاناك:تلاقةشئاعنعةورعنعيهبلانعةملسنبا

يبالوقتركذف«هجولااذهنمالإىوريالثيدحوهكاذبسيللاقف.هنايحأ

ىلعهريغوفينكلاىلعلاحلكىلعهللاركذينأىرأيذلا:لاقف«يبألةعرز

ها.ثيدحللااذه

عضم:ليقفةقدصلابٌءَيهللالوسررمأ:لاقةريرهيبأثيدح(۸۹)
ليمجنبامقنيام:ييبلالاقفبلطملادبعنبسابعوديلولانبدلاخوليمجنبا

EEE
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ہہ___

سبتحادقءادلاخنوملظتمكنإفدلاخامأو!هلوسروهللاهانغأفاريقفناكهنأالإ

يهفلهللالوسرمعفبلطملادبعنبسابعلاامأوہللاليبسيفهدتعأوهعاردأ

.(۸١٤۱)مقربيراحخبلاهاور"اهعماهلثموةقدصهيلع

يفملمہاور:۱-١١۱۱۲ص٤جيف"ىربكلاننسلا"يفيقهيبلالاق

ءهدلتعأو:لاقهنأالإظفللااذهصفحنبيلعنعبرحنبريهزنع"حيحصلا"

يٿلاقفدانزلايبُأنعءةزمحيبأنبابيعشهاوروىاقرونعةبابشهاوركلذكو

يٿيراخبلاهجرخأبيعشثيدحنموءاهعماهلثموةقدصهيلعيهف:ثيدحلا

يه:دانزلايبانعقاحسإنبالاقوءهيبأنعدانزلايبُأنباهعباتلاقمئ"يحصلا"

.اهعماهلثموهيلع

يبنعدملاسيوأوبأهاورقاحسإنبدمحمهاورامكو:خيشلالاق

يهنأىلعهولمحوهيبأنعدانزلايبأنباثيدحنماندنعوهكلذكودانزلا

هنأىلعءاقروهاوريذلاوءاهيلإسابعلابةجاحنمنيماعةقدصلاهنعرخأناك

يذلاامأف.ةقدصلاليجعتزاوجىلعليلدكلذيقونيماع"ةقدصهنمفلستناك

الحرناكسابعلانأل؛اظوفحمنوكينأنمدعبيهنإفةزمحيبأنبابيعشهاور

نمهيلعاميهللالوسرلعجيفيكفةقدصلاهيلعمرحتمشاهيبةيبلصنم
:ثیدحلايفلاقفدانزلايبُأنعةبقعنبىسومهاورو«هيلعةقدصنيماعةقدص

تاياورلارئاسىلعةلومحمهتياورف«هيلععم.هللاقيدقوءاهعماهلثموهليهف

ءاقروةياورلًاقفاومنوكيل-فَييبلاىلعيأ-هيلعيهف:هلوقبدارملانوكيدقو
فالستسالابةحيرصلاتاياورلانممدقتاماهتقفاولةحصلابىلوأءاقروةياورو

.ملعأهللاوليجعتلاو
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-۷۲ص"ةلكشملاعضاوملاىلعةلمحلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاقو

نع«بيعشنع«ناميلايبأنع‹"هحيحص"نمةاكزلايفيراخبلاهاورام"٥
عنمفةقدصلابليهللالوسررمأ":لاقهلةريرهيبأنع«؛جرعألانعتانزلايأ

ا!مأو":هيفلاقو.ثيدحلا"...بلطملادبعنبسابعو«ديلولانبدلاخو«ليمجنبا

نباهعبات":كلذدعبلاقمث.هتيقبركذو."...اهعماهلثموءةقدصهيلعيهفسابعلا

."اهعماهلثموهيلعيهف":دانزلايبأنع«قاحسإنبالاقو."هيبأنعصانزلايبأ

يبانبابيعشنع«شايعنبيلعقيرطنميئاسنلادنعثيدحلاوءهمالكها
لعجهنتكل."اهعماهلثموةقدصهيلعيهف"يراخبلاهركذيذلاظفللاب«ةزمح

سنويثيدحنم‹ٍيطقرادلااهاورقاحسإنباقيرطوهةّرمعدنسمنمثيدحلا
اذكهو."اهعماهلثمويلعيهف":هظفلوءتانزلايبأنع«قاحسإنبانعريكبنبا

ةياوريفلاكشاإلاودانزلايبأنع«ءاقروقيرطنم«دواديبأوملسمةياور

نأنمدعي":-هللاهمحرسيقهيبلالاق."ةقدصهيلعيهف":يئاسنلاو«يراخبلا

نمالحرناكهلسابعلانألءاظوفحةزمحيبُأنبابيعشهاوريذلانوكي

ةقدصنمهيلعامييبلالعجيفيكفءةقدصلاهيلعمرحتمشاهيبةيبلص
هنأمهضعبنعركذامعفدنياذهيو:-يئالعلالئاقلاوتلق؟هيلعةقدص«نيماع

اضيأوءامراغناكهنأكءاليقعوهسفنىدافناكهنألكلذقيبلاهاطعأ":لاق

جيرختلااذهميقتسيالو؛مهرمعمشاهيبىلعةقدصلامرحتبحرصييبلانإف

اوعتمنإمهتأءانبهذميفحوحجرملاهجولاو.هعممزليفةمئألانمدحأبهذمىلع
ريغفَييلانمزيفاوناكمهأل؛اضيأانهءيجيالمهيلإعفدلازاج؛سمخلاسمح

نأىلعءةظفللاهذههريغومالسنبمساقلاديبعوبألوأدقوءاعطقنيعونمم

كلذيفليبلاهلصخرأفنيماعةقدصريخأتلييبلالأسناكهَسابعلا
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يهلبهتمذنمةطقاسريغامنأفَييبلاهربخأف«كلذبملعهلرمعنكيملو

وهوءأدتبمللنايبفطعةقدصنوكيف«يضاملاماعلاةاكزيهوءاهلٹموةيقابهيلع

‹حيحصليوأتاذهو«ةرقتسمةيقاب:يأرورحجلاوراجاهربخو«لصفنملاريمضلا

ضراعموهمثكلذهلاؤسو«ريخأتلانمهركذاميضتقيليلدىلإجاتحيهنكل

نميورامةياورلاهذهدضتعتو."اهعماهلثمويلعيهف":اهيفلاق«ملسمةياور

وبأهجرخأ."لييبلاىلإهتقدصلجعلسابعلانأ":هليلعنعهجوريغ
نيجحنع؛مكحلانعرانیدنبجاجحلاثيدحنم«هجامنباو«يذمرتلاودواد

اورنکل‹«هحیحصتيضتقياميذمرتلامالكيفوكطيلعنع«يدعنبا

لوقمهریغودوادوبأوءةعرزوبأومتاحوبأححصومالسنبانعو.ميشه

ملسمنبنسخانع«ةبتعنبمكخحلانع«روصنمنعهلميشهةياورو«هلسرأنم
لامةقدصانلجعتانإ":ةصقلاهذهيف#رمعللاقهنألجبلانع«قانينب

نبورمعنع«شمعألانعمزاحنبريرجىورو«لوأماعءاذهانماعل«سابعلا
امأ.رمعاي":لاقوييبلانأ":اهيفو.ةصقلابةف#يلعنع«يرتخبلايبأنع«ةرم

.'نيماعةقدصسابعلاانفلستسافانجتحاانكانإ؛هيبأونصلجرلامعنأتملع

عمسيمليرتخبلاابأنأةهجنملاسرإهيفنكل؛حيحصهدانسإويقهيبلاهجرحخأ

ملسمنبلیعامسإنعو«كيرشنع«يسلايطلادوادوبأیورو.هقَعيلعنم
رمعثبييبلانأ"ثلعفاريبأنع؛لوحألاناميلسنع«يرصبلايدبعلا
ءلوألاماعماعلاةقدصانفلسأسابعلانإ":ء6هلوق":هيفو.هركذف«"...ايعاس

اهلبقنوكينأامإوةدئازنوكتنأامإةرابعلاهذه:٤۷ص"ةلمجلاتاهيبنتلا"ىلعقلعملالاق)۱

فها.هحيحصتيلرهظيملللخهيفقايسلاف.لصألانمطقسمالك
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يهتنيوء؛مدقتملادنسملاابدضتعيو‹ضعبباهضعبدضتعيءةلسرمقرطةدعهذهف

ةياورةريرهيبأثيدحيفحيحصلانأنيبوءةيوقلاةحصلاةجردىلإابثيدحلا

هيلعيهف"يراخبلااهجرحخأيلابيعشةياورنأو."اهعماهلثمويلعيهف"ملسم

ها.ملعأهناحبسهللاو.اشهجوالف؛مدقتملااهليوأتحصيال"ةقدص

ىلعرمعمهللالوسرثعب":ظفلب(۱)١۹۸۳مقربملسمهاورو

لوسرلاقفيهللالوسرمعسابعلاوديلولانبدلاخوليمجنباعنمليقفةقدصلا

نوملظتمكنإفدلاخامأو!هللاهانغأفاريقفناكهنأالإليمجنبامقنيامليهللا

مثاهعماهلثمويلعيهفسابعلاامأوهللاليبسيفهداتعأوهعاردأسبتحادقادلاخ

."هيبأونصلجرلامعنأترعشامأرمعاي:لاق

:يمالسالابتكلملاةيناثلاط(٠٠۳ص)۳ج"ليلغلاءاورإ"يفينابلألالاق
هللالوسرثعب":لاقهجوةريرهوبأهاورثيدحنمةعطقوهوءظفللااذهبذاش"

هللالوسرمعسابعلاوديلولانبدلاخوليمجنباعنمليقفةقدصلاىلعرمعي

فلاحامأو!هللاهانغأفاريقفناكهنأالإليمجنبامقنيام:ْمقلَيهللالوسرلاقفي

يهفقسابعلاامأوللاليبسيفهداتعأوهعاردأسبتحادقءادلاخنوملظتمكنإف

هحرخأ"!هيبأونصلجرلامعنأترعشامأرمعاي":لاقمثءاهعماهلثمويلع

.خإ....(1۸/۳)ملسم

هذهملسمةياورنأنيبتيكلذبو":(۲٥ص)-يابلألايعلاقنأىلإ

امهمجر-يقهيبللاعبتفلؤملاعينصلافالخاهبداضتعاللحلصتالفةذاشةياور

.-ىاعتهللا

ي
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ىلعنوكرشملاناك":-امهنعهللايضر-سابعنباثيدح(٠(

هنولتاقيومهلتاقيبرحلهأيكرشماوناك«نينمؤلملاومقييبلانمنيتلزنم

(٦۲۸).

رادىلوألاط٤٥٥ص"يرابلاحتفةمدقميراسلايده"يفرجحنبالاق

نبميهاربإانثدح:يراخبلالاق:ياسغلايلعوبألاق":توريبةيملعلابتكلا

سابعنبانعءاطعلاق:لاقجیرجنبانعفسوينباوهماشهانثدحیسوم

نبرمعقيلطتةصقهيفوثيدحلاييبلانمنيتلزنمىلعنوكرشملاناك

اذهتبث:لاقفيقشمدلادوعسموبأهبقعت«كلذريغوةيمأيبأتنبةبيرقباطلا

ريسفتنمريسفتلايفمدقتملاثيدحلاىوسدانسإلااذهبيعيهلبقيذلاوثيدحلا

ءاطعنمريسفتلاعمسيملجيرجنباوسابعنبانعيناسارخلاءاطعنعجيرجنبا

عيدبهيبنتاذهويلعوبألاقهيفرظنونامثعهنبانمباتكلاذحخأامنإوناسارخلا

:لاقٰییدملانبايلعنعلبنحنبحلاصنعانيوردقفهللاهمردوعسميبانم

حابريبانبايعيءاطعتلأسجيرجنبايللاق:لوقيفسوينبماشهتعم

اذإدعبناكف:ماشهلاق:اذهنميفعأ:لاقمث«نارمعلآوةرقبلانمريسفتلانع

يعيانللممتانبتکامانبتکفماشهلاق:يناسارخلالاق«سابعنبانعءاطعلاق

نبدمحمنألةصقلاهذهانأتبتك:ييدملانبايلعلاقيناسارخلاءاطعهنأانبتك

حلبريبانباءاطعهنأهنعاهولمنيذلانظفسابعنبانعءاطعاهلعجيناكرو

:لاقفيياسارخلاءاطعنعجيرجنباثيدحنعناطقلاىيتلأسو:يلعلاق

نموهامنإ«فيعضهلکءيشال:لاقءانربخألوقيهنإ:ىحيلتلقف«فيعض

هيفلوقينأجيرجنبازاجتساكلذلولاصتاعونهيففتلق.هيلإهعفدباتك

 

 



۱ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

امأوحابريبأنباءاطعةياورنمهنأىلعالإهجرخأاميراخبلانكلانربخأ

اذه:لوقينألئاقلنکلسابعنبانمعمسيملهنألهطرشنمسيلفيناسارخلا

نأعنيالهريسفتيفامهتوبثنإفيناسارخلاوهروكذملاءاطعنأيفعطاقبسيل
نباءاطعنعناٹیدحلاناذهنوكينألمتحيفءاضيأحابريبُأنباءاطعدنعانوكي

نميدنعاذهويعانقإباوجاذهف«ملعأهللاواعيمجيناسارخلاءاطعوحابريبأ

ها.ناعتسلملاهللاوةوبكنمداوجللدبالوديدسلاباوجلانعةميقعلاعضاوملا

.هنمدارملا

:تاياورلاضعبيقوةشئاعةديسلانعراسينبناميلسثيدح(١)
یهللالوسربوثنمةبانحجلالسغأتنك":تلاقاهضعبييوةشئاعتعمس

٠۲۳و٢۲۲)مقربيراخبلامامإلاهاور"هبوثيفءاملاعقبنإوةالصلاىلإجرخيف
.يراخبللظفللاوامهريغو(۱)۸٠۲۸۹مقربملسممامإلاو‹((۲۳۲و۲۳۱و

سيلاذه:ثيدحلااذهدروأنأدعب١/۷٠"مألا"يفيعفاشلامامإلالاق

ناميلسيأروهامننوميمنبورمعطلغهيفنوفاخيمه«ةشئاعنعتباثب

نعيوردقو."يلإبحأهلسغ":لاقهنأظافحلاهنعهظفحاذكراسينبا

طقافرحةشئاعنمهانملعناميلسعمسيملوءلوقلااذهفالحةشئاع

.هاالسرمناکاهنعهاورولو

ماماإلالاق:ةمصاعلا:ط«۲۳۳ص۲ج"رينملاردبلا"يفنقلملانبالاقو

نبورمعهاور؛دحاوهجونمةشئاعنعيملالسغيورامنإ":رازبلامثدحل

ها.'ةشئاعنمعمسيملونومیم

 

 



2ناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلاأ

تلاطنإ":لوقييهللالوسرتعم:لاقةريرهيبأثيدح(¥(

مهيديأيفهتنعليفنوحوريوهللاطخسيفنودفياموقیرتنأتکشوآةدمكب

.(۷٥۲۸)٢٤٥مقربملسمهاور"رقبلابانذألثم

:فلسلاءاوضأ:طء٠٠۳-۹٠۳ص۳ج"تاعوضوملا"يفيزوحلانبالاق

۱جنابحنبال"نيحورحجلا"باتكرظناوها"هبجاجتحالالحيال”تاعوضوللا

:لوقت-اهنعهللايضر-ةشئاعتعم:لاقةملسيبأثيدح(۹۳)

نملغشلانابعشيفالإهيضقأنأعيطتسأامفناضمرنمموصلايلعنوكيناك

-٢٥۳ص"حالصلانباباتكىلعتكنلا"يفرجحنباظفاحلالاق

يذلا-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدحكلذكو:ةيملعلابتكلاراد:١ط٠

اهنعةملسيبُأنعيراصنألاديعسنبىينعهريغوريهزقيرطنمملسمهاور

امنإوهلحميفنيبموهامكعضولابثيدحلااذهىلعهمكحيفءاملعلانمةعامجهيلعضرتعادق

ثيداحأضعبىلععضولاوأفعضلابءاملعلاضعبمكحىلعهبليثمتلابابنمانههانركذ

يلاثيداحألانماهريغىلعواهيلعملكتنسو«اهيفانيأرنعرظنلاضغبامهدحأوأ"نيحيحصلا"

.قيفوتلايلوهللاو.رخآباتكيف-ىلاعتهللاءاشنإ"نيحيحصلا"ىلعتدقتنا

نعو":يهوكلذىلعهدايزانهنابحنبال"نيكورتملاوءافعضلاونيثدحلانمنيحورجا"يف
.١۱۷ص١جرظنا"تاقوزلملاتابثألا

ىىى

 

 



أناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا|
EE NENN

مالكنمهرخآىلإ"..لغشلل"هلوقنإفلهللالوسربلغشللنابعشيفالإهيضقأ

.دیعسنبیی

يلاقوديعسنبیينعجيرجنبانعهفنصميفقازرلادبعهاوركلذك

هاورو."هلوقيديعسنبىيحب.ٌييبلانماماكملكلذنأتننظف":هرحخآ

نباةياورنمملسميٿوهاذكوهرخآيفيلاةدايزلانودبيروثلانعقازرلادبع

اجردمةروكذملاملسمةياوريثعقوو:۲۳۹ص٤ج"يرابلاحتف"يفلاقو

:للقنأىلإ...اهنعىورنموأةشئاعمالكنمهنأكراصفىيلاقهيفلقيم

."فهللالوسرناكمل

مثهقريلفمكدحأءانإيفبلكلاغلواذإ"اعوفرمةريرهيبأثيدح(4٤۹)

.(۸)٩۲۷۹مقربملسمهاور.'تارمعبسهلسغیل

"ةيادبلاثيداحأجيرختيفةيادحلا"يفيرامغلادمحأخيشلالاق

طقرادلاودوراجلانباويئاسنلاوملسم:بتكلاملاع:١ط۲۷-١۲۷۸صاج

يبأونيزريبانعشمعألانعرهسمنع«رهسمنبيلعةياورنممهلكيقهيبلاو

."هقريلف":ةدايزباذكههبمييبلانعةريرهيبأنعحلاص

بيلععباتادحأملعأل":۳٥صج"ىرغصلاننسلا"قيئاسنلالاق

خا...يئاسنلاوملسمهاوريأ)9

 



دنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|__

باحصأنمظافحلااهركذيمل):ربلادبعنبالاقاذكو."هقريلف":هلوقىلعرهسم

.(ةبعشوةيواعمِبأکشمعلا

نبيلعنعالإ«هوجولانمهجوبييبلانعفرعتال":هدنمنبالاقو

.(ةظوفحمريغاهنِإ):ينانكلاةزمحلاقاذحلو."رهسم

رازنةبتكمىلوألاط(۹٥ص)١ج"صيخلتلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

هدايیزبرهسمنبيلعدرفتبدحاوريغوهدنمنباويئاسنلامزجو:زابلاىفطصم

ها."هقريلف"

ط(٣٤۳۷ص)١جكلاماحتف"يفامك"ديهمتلا"يفريلادبعنبالاقو

هركذيملف"هقريلف":شمعألاثيدحيفظفللااذهامأ":ةيملعلابتكلارادىلوألا

.هريیغوةبعشلثمظافحلاتاقثلاشمعألاباحصأ

6ص۲ج"يئاستلاننسلهحرش"يضفيطيقنشلاراتخملادمحملاقو

‹ربلادبعنباويئاسنلالوقركذنأدعب(ةرهاقلا-ندملاةعبطم)ه١٠٠٤١ط

ةياورلاىلإةراشإلاتمدقتدقو:تلق"هقريلف"ةدايزيفهدنمنباو«ينانكلاةزمحو

رمألايفةعوفرملاةياورلانأكلذبنيبتف«اثالثءانإلالسغيفةريرهيبأنعةفوقوملا
ةلوبقمةقثلاةدايزتناكنإواهبرهسمنبادارفنالةذاشاهدنسحصنإوةقارإلاب

فها.هللاءاشنإكلذٍقأيسواهلبقيملنمدنعذوذشلااهتلعنكلاهطرشىلع

حرط"يفيقارعلالاقدقفىرخأةهجنمثيدحلااذهمهضعبلعأدقو

ةيفنحلايفنصمضعبفعضدقو":يبرعلاخيراتلاةسسؤم:ط۲۹/۲٠۱"بيرشتلا

وأنهارخأوأنرهالوأانوكنمبارطضالااذهببارتلااهيفركذيلاةياورلا

ر

 

 

 

 



8ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

بارتلاركذحرطيضتقيبارطضالااذهنإ:لاقفةنماثلاوأةعباسلاوأنهادحإ

اذه"حلا...رظنهالاقاميفوةبرطضمةدايزلاهذهنإمهفلابحاصلاقاذكواسأر

هركذامىلعهتمربثيدحلااذهفعضدقاكلاممامإلانأركذلابريدحلانمو

ىرتالأ":كانهيطاشلالاقثيح:۲-١۲۲ص٣ج"تاقفاوملا"يفيطاشلامامإلا

ءاج)اعبسبلكلاغولونمءانإلالسغثيدحيف-اكلاممامإلايعي-هلوقىلإ

هرکیفيکفهديصلكؤي):لوقيوهفعضيناكو(هتقيقحاميردأالوثيدحلا
هنمدارملاها.(هباعل

مويرزآهابأميهاربإىقلي:لاقييبلانعةريرهيبأثيدح(۹۵)

لوقيف؟يصعتالكللقأملأ:ميهاربإهللوقيفةربغوةرتقرزآهجوىلعوةمايقلا

نوثعبيمويٍييزختالنأيتدعوكنإبراي:ميهاربإلوقيفكيصعأالمويلاف:هوبأ

مثنيرفاكلاىلعةنحلاتمرحييإ:ىلاعتهللالوقيف؟دعبألايبرمىزحخأيزخيأف

همئاوقبذخؤيفخطتلمحبذبوهاذإفرظنيف؟كيلجرتحتامميهاربإاي:لاقي
.(٩٦۷٤و٢٨٥٩۷٧٤و۰٢٥٣۳)مقربيراخبلاهاور.رانلايفىقليف

رادط(٤٤٦-٤٤٦ص)۸ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

نمثيدحلااذهيليعامسإلالكشتسادقو":ه١:٠٠٤١طةيملعلابتكلا

نأةهجنمرظنهتحصيفربخاذه:هجرخأنأدعبلاقفهتحصيفنعطوهلصأ
هملععمايزخهيبألراصاملعجيفيكففاعيلافلخيالهللنأملعميهاربإ

رافغتساناكامو):ىلاعتهلوقرهاظلفلاخمثيدحلااذه:هريغلاقو؟كلذب

.فها هنمربتهللودعهنأهلنيبتاملفمايإاهدعوةدعومنعالإهيبألميهاربإ

ى



ہہسويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

ءيشنعهللالوسرلأسننأاني":لاقكلامنبسنأثيدح(٩)

لحجرءاجفعمسننحنوهلأسيفلقاعلاةيدابلالهأنملجرلاءيجينأانبجعيناكف

للقكلسرأهللانأمعزتكنأانلمعزفكلوسراناتأدمحماي:لاقفةيدابلالهأنم

:لاقهللا:لڵلاق‹؟ضرألاقلخنمف:لاقفلا:لاق؟ءامسلاقلخنمفلاققدص

ءامسلاقلخيذلابف:لاقفللا:لاق؟لعجاماهيفلعجولابجلاهذهبصننمف

نأكلوسرمعزو:لاقمعن:لاق؛كلسرأهللآلابحلاهذهبصنوضرألاقلخو

كرمأهللآكلسرأيذلابف:لاققدص:لاقءانتليلوانموييفتاولصسمانيلع

:لاق«قدص:لاقانلاومأيفةاكزانيلعنأكلوسرمعزو:لاقمعن:لاقاذهب

رهشموصانيلعنأكلوسرمعزولاقمعن:لاق؟اذهبكرمأهللآكلسرأيذلابف

معن:لاق؟اذهبكرمأهللاكلسرأيذلابف:لاق«قدص:لاقءانتتسيفناضمر

مثلاق«قدص:لاقءاليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحانيلعنأكلوسرمعزو:لاق

:ةييلالاقفنهنمصقنأالونهيلعديزأال:قحلابكثعبيذلاو:لاقلجرلاىلو

.(۱)١۱۲مقربملسمهاورها"ةنحلانلخديلقدصنل"

نيبياذهنأ:دوصقملاو":4٠1-۹۹٥ص۷ج"ىواتفلا"يفةيميتنبالاق

يفملسمهاورف"مامضثيدح"امأو.كلذلبقناكسيقلادبعدفومودقنُ

نُاانبجعيناكفءيشنعهللالوسرلأسننأاني":كلامنبسنأنعهحيحص

ةيدابلالهأنملجرءاجفعمسننحنوهلأسيلقاعلاءةيدابلالهأنملجرلاءيجي
نمف:لاق؛قدص:لاق؛كلسرأهللانأمعزتكنأمعزفكلوسراناتأ!دمحمای:لاقف

هذهبصننمفلاقفلا:لاق؟ضرألاقلخنمف:لاقهللا:لاق؟ءامسلاقلخ

؛ضرألاقلخوءامسلاقلخيذلابف:لاقهللا:لاق؟لعجاماهيفلعجولابجلا

تاولصسمانيلعنأكلوسرمعزولاقمعن:لاق!؟كلسرأهللآلابلابصنو

 



ےہہکناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

:لاقمعن:لاق؟اذمبكرمأهللآ؛كلسرأيذلابف:لاققدص:لاقءانتليلوانموييف

هللاكلسرأيذلابف:لاق«قدص:لاقءانلاومأيفةاكزانيلعنأكلوسرمعزو

هيلإعاطتسانمتيبلاجحانيلعنأكلوسرمعزو:لاق«ءمعن:لاق!؟اذهبكرمأ

الو؛نهيلعديزأالقحلابكشعبيذلاو:لاقو؛لجرلاىلومث«قدص:لاقاليبس

."ةنبانلخديلقدصنفل":يهلالوسرلاقفنهنمصقنأ

لحجرلخدذإدجسملايفييبلاعمسولجنحنامنيب":لاقسنأنعو

ئكتم6يبلاو-؟دمحممكيأمحللاقمثهلقعمثدجسلملايفهحانأفلمجىلع

؟بلطلملادبعنبا:لجرلاهللاقفئكتملاضيبألالجرلااذه:انلقف-مهينارهظنيب

يفكيلعددشمفكلئاس:ينِإييبلللجرلالاقفكتبجأدق%يبلا:هللاقف

بروكبربكلأسأ:لاقفكلادبامعلس:لاقفكسفنيفيلعدحجالفةلأسملا

ةالصلانعهلأسهنأركذو.معنمهللا:لاقف؟مهلكسانلاىلإكلسرأهللاكلبقنم

نملوسرانأوهبتثجابتنمآ:لجرلا:لاقفجحلاومايصلاركذيملوةاكزلاو

يفناقيرطلاناذه."ركبنبدعسيبوخةبلعنبمامضانأو:يموقنميئارو

قايسلاومايصلاركذلب؛جحلالوألايفركذيمليراخبلانكلء"نيحيحصلا"

.ادحاواثيدحنيثيدحلانولعجيسانلاو«متألوألا

نأل؛امهوهيفجحلاركذنأىأريراخبلانوكينأ-ملعأهللاو-هبشيو

ةعقومهعمتناكنزاوهويهللالوسرراهصأمهونزاوهنممه«ركبنبدعس

نليبصلاوءاسنلاييبلامهيلإعفدوةعقولادعبمهلكاوملسأفةكمحتفدعبنينح

الإةرليزلاهذهنوكتالفكلذيفمهسفنأباطتساوركسعملاىلعاهمسقنأدعب

.كاذذإضرفنكيملجحلاوةكمحتفلبق

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|__

:ىليقدقو‹مايصلاوةاكزلاوةالصلاالإهيفسيلهللاديبعنبةحلطثيدحو

ىلإلحجرءاج":لاقهللاديبعنبةحلطنع"نيحيحصلا"يفوهومامضثيدحهنإ

نماندتحلوقيامهقفنالوهتوصيودعمسن«سأرلارئاثدحنلهأنمييبلا

يفتاولصسم"8هللالوسرلاقف‹مالسالانعلأسيوهاذإفكيهللالوسر

هلركذو:لاق.'عوطتنأالإال":لاق؟كلذريغيلعله:لاق."ةليللاومويلا

ريدأفلاق"عوطتنأالإال":لاقءاهريغيلعله:لاقةاكرلايهللالوسر

حلفأ:ليهللالوسرلاقف«هنمصقنأالواذهىلعديزأالهللاو:لوقيوهولحرلا

‹مايصلاوةاكزلاوةالصلاركذهيفلب«جحلاركذهلوقنمءيشيفسيلو"قدصنإ
.سيقلادبعدفوثيدحيفامك

ليلالوسرىلإءاجايبارعأنأةريرهيبُأنع"اضيأ"نيحيحصلا"يفو
كرشتالهللادبعتلاقفةنحاتلخدهتلمعاذإلمعىلعيلد!هللالوسراي:لاقف

:لاقء؛ناضمرموصتوةضورفملاةاكزلايدؤتوءةبوتكملاةالصلاميقتوءائيشهب

يبنلالاقىلواملفنمصقنأالوءادبأائيشاذهىلعديزأالهديبيسفنيذلاو

نألمتحياذهو"اذهىلإرظنيلفةنحلالهأنملحجرىلإرظنينأهرسنم":لك

ييفامكءطقفةاكزلاوةالصلاركذثيداحألاضعبيفءاجدقوامامضنوكي

يفوهولهللالوسرلضرعايبارعأنأ"يراصنألابويأيبأنع"نيحيحصلا"
اِعنربخأ!دمحايوأ!هللالوسراي:لاقمثءاهمامزبوأهتقانماطخبذحأفرفس

مثفباحصأيفرظنمثمقليهللالوسرفكف:لاقرانلانمييدعابيوةنحلانمبرقي

:قهللالوسرلاقفداعأف:لاق؟تلقفيك:لاقمثيدهدقلوأقفودقل:لاق

ربدأاملفمحرلالصتوةاكزلايدؤتوةالصلاميقتوءائيشهبكرشتالهللادبعت"

.ملسميفظافلألاهذه"ةنحلالحد«هبرمأاميكسمتنإ:هللالوسرلاق
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نعملسمهاورلقوقنبنامعنلاثيدحيفمايصلاوةالصلاركذءاجدقو
اذإتيأرأ:لاقٌيبلالجرلأس":لاق-امهنعهللايضر-هللادبعنبرباج

ملومارحلاتمرحولالحلاتللحأوناضمرتمصو«تابوتكملاتاولصلاتيلص

ييو."ائيشكلذىلعديزأالهللاو:لاقمعن:لاق؟ةنحلالخدأءائيشكلذىلعدزأ

نبنامعتلانإف:مدقاذهنامعنلاثيدحو.لقوقنبنامعنلاييبلاىتأ'ظفل

يفكلذتبثامك«صاعلانبدعسيبضعبهلتق؛ةكمحتفلبقلتقلقوق

.نيلئاسلاؤسلاباوجتحجرخثيداحألاهذهف"يحصلا"

ةالصلااهيفلاتقلاوةوعدلاثيداحأوًادتبمهنإفرمعنباثيدحامأ

:عهللالوسرلاق:لاقرمعنبهللادبعنع‹"نيحيحصلا"يفامكةاكزلاو

اوميقيوهللالوسرادمحمنأوفلاالإهلإالنأاودهشييحسانلالتاقأنأترمأ"

مالساإلاقحبالإمحلاومأومهءامديماومصعكلذاولعفاذإفةاكزلااوتؤيوةالصلا

هاوروةريرهيبأثيدحنم"نيحيحصلا"يفهاجرخأدقو."هللاىلعممباسحو

اذإففلاالإهلإالنأاودهشيىحسانلالتاقأنأترمأ":لاقرباجنعملسم

قرفنمنلتاقألهللاو:ركبوبألاقف"اهقحبالإمحلاومأومهءامديماومصعاهولاق

.لاملاقحةاكزلانإفةاكزلاوةالصلانيب

ىلعلاتقلانأرصتخملاثيدحلاكلذنممهفهنأركبيبأهقفنمناكف

يذلاطوسبملاظفللايفكلذبهدارم%يبلانيبدقو«لاملاقحىلعلاتقةاكرلا

نإف»:یلاعتلاقامکرمعنباثیدحةقفاوميفحيرصنآرقلاو.رمعنباهاور

هشعبالذاعمثيدحو.4مهليبساولخفةووؤكزلااوتاءوةٰؤلصلااوماقأواوبات

.ةاكزلاوةالصلاالإ%يبلاهيفركذيلنميلاىلإ

ےگ



_-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاك

كلذلكشأضعبنودناكرألاضعبركذثيداحألاضعبيفناكاملف

مهضعبرصتخاةاورلانأاذهببسنأبسانلاضعبباجأف.سانلاضعبىلع

ىلإمحلةبسنوةاورلايفنعطاذهنإف:كلذكرمألاسيلو:هاوريذلاثيدحلا

سيقلادبعدفوثيدحلثمدحاولاثيدحلايفعقيامنإهركذيذلااذهذإ«بذكلا

مهضعبرکذثيحمامضثیدحو«هركذيملمهضعبومايصلامهضعبركذثيح

هيفمهضعبركذثيحلقوقنبنامعنلاثيدحو«هركذيلمهضعبوسمح
يفطلغوأضعبلارصتخانييوارلادحأنأملعياذهبفهركذيلمهضعبومايصلا

ها.ةدايزلا

ناكليهللالوسرنأ":-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدح(۷٩)

یلععجطضااهنمغرفاذإف‹؛ةدحاوباهنمرتويةعكرةرشعىدحإليللابيلصي

.(۷۳)۱۲۱مقربملسمهاور."إ...نعيألاهقش

٤ج"ةيادبلاثيداحأجيرختيفةيادحلا"يفيرامغلادمحأديسلالاق

يئاسنلاودوادوبأوملسمودمحأوهنعيعفاشلاوكلامهاور:١٣۱۳-٤٤١ص

ءريبزلانبةورعنعيرهزلانعاضيأ-كلاميأ-هقيرطنممهلكيواحطلاو
ةاورلاةعامجهعباتو«ىجيةياورتهتناانهىلإ):ربلادبعنبالاقءةشئاعنع

هریغوهدانسإبباهشنبانعثیدحلااذهاوورفباهشنباباحصأامأوءأطوملل

يلهذلاىينبدمحممعزو«رتولادعبالرجفلايعكردعبعاجطضالااولعجينأ
هلاقامعفديالو:لاق؛كلامهلاقامنودباوصلاوهكلذيفاوركذامنأهريغو

.طقسانهاهعقودقهنأرهاظلاولصألايفاذك
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ها.(هٹيدحب

ناكنإوامزجثيدحلااذهيفكلاممهو-يرامغلالئاقلاو-:تلق

نأالإ«يرهزلاثيدحلاميسال«ناقتالاوظفحلانمربلادبعنبالاقيلاةفصلاب

رابكلعقيامكاردانناكاذإناصقنالوهيفهيلعريضالوناسنإللمزالمهولا

يذلااذهاهنم«ثيداحأيفمهودقفكلاممهتمدقميفنيذلاةمئألاوظافحلا

ىلعدحاوللمكحينألقعيالو«يرهزلاهخيشنعهتياوريفهلاثمأظافحلاهفلاح

دنعثيدحلانوكينأزوجيالامك‹ناقتالاوظفحلايفهتجرديفنيذلاةعامجلا

؛كلذلىعمالهنألهريغنودهجولااذهباكلامصخهنأونيهجولاىلعيرهزلا

ةفصلاىلعىرخأقرطنمةشئاعنعيورمثيدحلانألوءالوأهيلإيعادالو

اضيأةشئاعقيرطريغنمةييبلانعيورمو«يرهزلاباحصأروهمجاهاوريلا

دعبعجطضيناك6هنأثيدحلابملعلالهألةرورضلابمولعملانمراصىح

امككلامهولاموزليوقياذهلكو«كلذب6هرمأدرودقولبرجفلايعكر

نعةورعنعيرهزلانعهوورنيذلاهيفلاخمبناجححجريوءةعامجويلهذلالاق
ىلإءاشعلاةالصنمغرفينأنيباميفيلصييهللالوسرناك:تلاقةشئاع

نذؤملاتكساذإفةدحاوبرتويونيتعكرلكنيبملسيةعكرةرشعىدحإرجفلا

مث؛نيتفيفخنيلتعكرعكرفماقنذؤملاهءاجورجفلاهلنيبتورجفلاةالصنم
.ةماقاللنذؤملاهيتأييحنهيألاهقشىلععجطضا

نعالقنركفلاراد:١ط٦۲۳ص١ج"داعملاداز"يفميقلانبالاقو

كلاملاقفهيفباهشنباىلعفلتخافءةشئاعثيدحامأو":ةيميتنباهخيش

س
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يلصيفنذؤملاهيتأييحنعيألاهقشىلععجطضاليلامايقنميعيغرفاذإف:هنع

نبانعهريغلاقوءرجفلاةنسلبقةعجضلانأحيرصاذهو«نيتفيفخنيتعكر

ماق‹؛نذؤملاهءاجورجفلاهلنيبتوءرجفلاناذأنمنذؤملاتكساذإف:باهش

باحصأفلتخااذإو:اولاق.نهيألاهقشىلععجطضامث«نيتفيفخنيتعكرمكرف

لب:نورخآلالاقو.مهظفحأوهيفمهتبثأهنألكلامهلاقاملوقلاف«باهشنبا

نعكلامىور:بيطخلاركبوبألاقوءاكلامفلاخنمعماذهيفباوصلا

ةرشعىدحإليللانميلصيفَيهللالوسرناك:ةشئاعنع«ةورعنع«يرهزلا
هيتأيىحنالاهقشىلععجطضاءاهنمغرفاذإف؛ةدحاوباهنمرتويءةعكر

.نيتفيفخنيتعكريلصيف«؛نذؤملا

؛يعازوألاوبثئذيبُأنباو«بيعشو«سنويوليقع«اكلامفلاخو

عجطضيمثرجفللنيتعكرلاعكريناكيبلانأ«يرهزلانعاوورفمهريغو
لبقناكهعاجطضانأكلامركذف.هعمجرخيف‹نذؤملاهيتأيىحنعبألاهقشىلع
اكلامنأءاملعلامكحفءامهدعبعجطضاهنأةعامحلاثيدحيفو.رجفلايعكر
ةشئاعنإ:لاقيدقو":٢۲۳صلاقنأىلإ.همالكها«هريغباصأوًاطحأ

سيلفةراتاذهو«ةراتاذهلعفيناكفءاذهتوروءاذهتور-اهنعهللايضر

فها."ملعأهللاوحابملانمهنإففالخكلذيف

لفهأمالعإ"باتكيفيدابآميظعلاقحلاسمشدمحمبيطلاوبألاقو

:تلقنإف":ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ط‹۸٠-٦٥ص"رجفلايعكرماكحأبرصعلا

)١(
۲۳۷ص۱ج"لعلاداز"ىلعهقيلعتيفهنوسحرداقلادبعتافرعخيشلامالكلااذهىلعقلعو

.هيفةيرماليذلاباوصلاوهاذهو:هلوقب

اے
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يعكردعبعاجطضالايفةشئاعةياورنأ"ملسمحرش"يفضايعيضاقلاراشأ

نبةورعنعيرهزلاباهشنبانع"ًاطوملا"يفجرحخأاكلامنألءةحوحجرمرحجفلا

رتويةعكرةرشعىدحإليللانميلصيناكقيهللالوسرنأةشئاعنعريبزلا

امهلبقعاجطضالاةياورمدقيف؛نهيألاهقشىلععجطضاغرفاذإفةدحاوباهنم

امیلع:نیعمنبیجبلاقدقو«يرهزلاباحصأتبثأنمليلجنقتممامإهنأل
مهتبثأوهفكلاملاقاملوقلافباهشنباباحصأفلتخااذإ":ربلادبعنباهلقن

امهدعباذكفقنسهنأامهلبقعاجطضالايفدحألقيملوهثيدحلمهظفحأوهيف

اذهفمعجطضاالإويندحةظقيتسمتنكنإف:تلاقاهاةشئاعنعيوردقو

الةراتودعبةراتولبقعجطضيناكةراتهنأوءةنسبسيلهنأىلعلدي

كلامةياورلو:ربلادبعنباظفاحلالاق:"ًاطوملاحرش"يفيناقرزلالاق؛عجطضي

الف«رجفلايعكرلبقورتولادعبناكهعاجطضانأسابعنباثيدحوهودهاش

لئاقلاوتلقءهيلعمباتيملنإو«باهشنباثيدحيفكلامكلذظفحينأركني

هللاةمحر-ضايعيضاقلاهيلإراشأيذلا:-يدابآميظعلاقحلاسمبيطلاوبأ

نبورمعو«رمعملثمةورعنعيرهزلاباحصأةماعنأل«حيحصبسيل-هيلع

؛قاحسإنبنمرلادبعوءةزمحيبأنبابيعشو«بئذيبأنباو«سنويو«ثراحلا

‹رجفلايعكردعبعاجطضالااوركذفءاكلاماوفلاخدق‹ليقعو‹يعازوألاو

ءرجفلايعكرلبقورتولادعبعاجطضالاركذةورعنعيرهزلانعهدحوكلامو

مدقيفيكفءكحاوفرطيفيرهزلاباحصأروهمجودحاوفرطيفكلامف
نبدمحملاقدقولب؛لودعمهلكمُهأعمةريثكسفنأىلعةدحاوسفنةياور

وبألاقو؛كلامةياورنودباوصيرهزلاباحصأةماعةياورنإ:يلهذلاىجي

ثيدحيقوءرجفلايعكرلبقناكهعاجطضانأكلامركذ:بيطخلانباركب
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هلاقاذكءهريغباصأواطخأاكلامنأءاملعلامكحفامهدعبعجطضاهنأةعامجلا

ءكحاولانمظفحلابىلوأددعلاو:يقهيبلالاقوء"داعملاداز"يفميقلانبامامإلا

نعيرهزلانعكلامقيرطنمملسمهاورامامأو":"حتفلا"يفظفاحلالاقو

ةورعنعيرهزلاباحصأهفلاخدقف«رتولادعبعجطضاقليهنأ:ةشئاعنعةورع

كرتىلعهبجتحانمبصيملوءظوفحلاوهو«رجفلادعبعاجطضالااوركذف

ها."عاجطضالابابحتسا

دمحمميشخيشلل"ينابلألاعمراوح"يفامكينامعنلاديشرلادبعلاقو

نمو":مالكدعب۲۹۹ص"ننسلاهباتكوهجامنبامامإلا"رخآبعوبطملايهلسلا
يفةشئاعنعءةورعنع«يرهزلانعكلامثيدحهيفجرخأاملسمنأ:كلذ

‹رمعمك؛يرهزلاباحصأةماعهفلاخدقورجفلايعكرلبقعاجطضالا

نعمهريغو«بيعشو«بئذيبأنياو«يعازوألاو«ثراحلانبرمعو«سنويو

.حبصلاةالصلبقرجفلايعكردعبعاجطضالااوركذف«يرهزلا

‹رخأتيملفكلذعمو"كلامةياورىلعمهتياورظافحلانمعمجحجرو

ها.مهبتکيفكلامثيدحجارخإنعحيحصلاباحصأ

عيحص:يمالسإلابتكملا:ط۳٠ص"يئاسنلاننسفيعض"يفينابلألالاقو

فها.رجفلاةنسدعبظوفحملاوءذاشرتولادعبعاجطضالاركذنكل...

هللالوسرلاق:لاق-امهنعهللايضررمعنباثيدح(۹۸)

مولعيفررقموهامكقيقحتلاىلعذاشظوفحملادضنألذوذشلابكلامةياورىلعاومكحويأ

)ر
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لوقيمثميلاهديبنهذخأيمثةمايقلامويتاومسلا-لجوزع-هللايوطي":ي

هاور."ثيدحلا...هلامشبنيضرألايوطيمث«نوربكتملانيأ«نورابحلانيأكلملاانأ

.(YYAA)Y E مقربملسم

دعبيبرعلاباتكلاراد:ط‹٤۳۲ص"تافصلاوءامألا"يفيقهيبلالاق

رکذو.اذكمهةبيشيأنباركبيأنع"حيحصلا"يفملسمهاور:هركذنأ

هللاديبعوعفانثيدحلااذهىوردقو«ملاسنعةزمحنبرمعهبدرفتهيفلامشلا

يبلانعهريغوهَةريرهوبأهاورو.لامشلاهيفاركذيملرمعنبانعمسقمنبا

ريغيفرخآثيدحيفلامشلاركذيوروءلامشلامهنمدحأهيفركذيملفي

يشاقرلاديزيرخآلابوريبزلانبرفعجامهدحأبدرفتءةرمعبفيعضهنأالإةصقلاهذه

انیعهيدييلىمهنأليبلانعحيحصوكلذحصيفيكوناكورتمامهو
ركذيفبوعلاةداعىلعوأهلعقوامىلعهظفلنمهلسرأكلذلاقنمنأكو

.خلإ...نيميلاةلباقميفلامشلا

ركذ:ىرقلامأةعماج:ط۷٢۲۳ص٤ج"ثيدحلامالعأ"يفيباطخلالاقو

بدألايوذنمترجدقةداعلانإف«لوبقلانسحهانعم”ثيدحلااذهيفنيميلا

ةيزموردقاملىلاءايشألااهبرشابيامنإوةئيندلاءايشألاسمنعنيميلاناصتنأ

لحملامشلانأل؛لامشنيديلاةفصنم-لجوزع-هللاىلإفاضياميفسيلو

۳٠ج"يرابلاحتف"نماهاندروأو"مالعألا”نمةعوبطملاةخسنلانم"ثيدحلا"ةملكتطقس

.۳٠۰۱٥ص

۱۳ج"يرابلاحتف"نماهاندروأو"مالعألا"نمةعوبطملاةخسنلانم"ةئيندلا"ةملكتطقس)1

.۳٠۰۱٥ص

 



دسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلاےس

اندنعديلاىنعمسيلو"نيبهيدياتلك"ربخلايفيوردقوفعضلاوصقنلا

اهفيكنالوتءاجامىلعاهقلطننحنففيقوتلااهبءاجةفصيهامنإةحراجلا

لهأبهذموهوةحيحصلاةروتأملارابخألاوباتكلاانبىهتناثيحىلإيهتننو

ها.ةعامحلاوةنسلا

مامإلارادط٠۱٠۲-٠٠۲ص"هيبشتلاهبشمفد"يفيزوحلانبالاقو

نأوءةحراجبتسيلليقحلادينأعطاقلاليلدلابتبثدقو:تلق":يوونلا

امماهفألاىلإليهللالوسربرقانإو«فكهلالوءةرشابمسيلءايشأللهضبق

نمنيتضبقلانيبهبشلاعوقوفءاهطسبوهعباصأ لوسرضبقفسحلاهكردي
يهوملسمةياوريفيهفلامشلاظفلامأف:لاقنأىلإ...”ضوبقملاهكلمثيح

هریغوعفانثیدحلایوردقو«رمعنبانعملاسنعةزمنبرمعنعهبدرفناام

ملف6يبلانعهريغوةريرهوبأهاورو«لامشلاةظفلاوركذيملفرمعنبانع

هذهريغيفرخآثيدحيفلامشلاركذيوردقو‹لامشلاهيفمهنمدحأركذي

هنأليهللالوسرنعحصدقونيكورتلاضعبهاورءةرملابفيعضهنأالإةصقلا

:يقهيبلارکبوبألاقوءلامشلاركذنهوياذهو."ةكرابمنيبهيدياتلكو":لاق

يضاقلالاق.نيميلالباقتلامشلانأيفةداعلاىلعهاورلامشلاركذيذلانأكو

راكتنإقبسدقو:تلق.هتاذىلإطسبلاوضبقلاةفاضإليحتسمريغ:ىلعيوبأ

ها.اذه

.رهاظوهامكهانركذامباوصلاو"وه"لصألايف

يفكلذنمءيشمدقتدقورخآعضومكلذطسبلو‹لطابلاالإهءاروسيليذلاقحلاوهاذه

.ءاشنمهيلإعجريلفلوألاءزحلا

ےس



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاأ

اذك:4۸۸-4۸۹ص۱۳ج"حتفلا"يفامك"مهفملا"يفيطرقلالاقو

يفةفراعتملاةلباقملاىلعىلاعتهللاديىلعلامشلاظفلقالطإبةياورلاهذهتءاج

هيدياتلک":لاقێحفلاىلعاهقالطإنعزرحتلاعقوتاياورلارثكأيفوءانقح
نمفعضأانقحيفلامشلانألىلاعتوهناحبسهتفصيفصقنمهوتيالعل"نيب
لكوءةحراجتسيلةفصديلانأىلإرظنلالهأضعببهذ:يقهيبلالاق«نيميلا

روكذملانئاكلاباهقلعتدارملافةحيحصلاةنسلاوأباتكلايفاهركذءاجعضوم

قلعتكلذريغوقافنإلاوحشلاولوبقلاوطسبلاوضبقلاوذخألاويطلاكاهعم

ىلإنورخآبهذو‹لاحبهيبشتكلذيفسيلوةساممبريغنماهاضتقع.ةفصلا

ها.هبقيليامكلذليوأت

عوبطملا”ميقلانباةينوننمميخملامالظلاديدبت"يفيرثوكلالاقو
5.-۹4صيكبسلل"”ليفزنباىلعدرلايفليقصلافيسلا"باتكةيشاحب

هنأنمتاياورلايفكلذىلعدازامو...":رصمةظفاحمراوجبةداعسلاةعبطم:ط

لاشهلنوكينأاشاحو-هلامشبضرألاذخأيو‹ىميلاهديبتاومسلاذحخأي

هذهلهأىلعىفخيالامكعملابلقنلاءانثأةاورلاتافرصتنمف-نيبهيدياتلكو

ثیدحامو«انتموادنساهبارطضاغلبموبابلاثيداحألنيرضحتسملاةعانصلا

ىلعلديالهيفوييبلاكحضفعباصأىلعنوكلاءازجأعضويفدوهيلاوربحلا

ىلعلديلب-قرطلاضعبيث-اقيدصتةاورلاضعبهنظنإوكلذقيدصت

"حتفلا"يفرجحنباو"هبشلاعفد"يفيزوحانبانهربدقو.ناجهتسالاوراكنإلا
يفروهشمغیزلاقيدصتهنوکةعيزخنبامهوتمغرقيدصتالراکنإكلذنأىلع

.ةيوشحلاةلحنلاخياشمدحأميقلانباوه٩”
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ہہدساويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

هردققحهللااوردقامو:یلاعتهلوقلوزنلب«هنایبنايسامكهدقتعم

يرجيالنيدلامويكلامفرصتتحتيأ¶ةمليقلامويهتضبقاعيججضرألاو

الهتردقبيأ هنيميبتيوطمتاومسلاو مويلاكلذيفمكحهاوسدحأل
امعٰىللعتوهنلحبسأنوبساحممهنإفضرألالهأفالخباناكسىلعباسح

مقايثإنأىلعو«راكنإلاىلعحضاوليلددوهيلاربحثيدحبقع¶نوكرشي
تاومسلاكسي:ىلاعتهللالاق.كارشإقباسلاهجولابةيسحلاعباصألا

ها.؟ةسامملابكلذنأنظييذلانمف؟الوزتنأضرألاو

جيرختيفييابلألاثيدحلااذهيفلامشلاةظفلذوذشباضيأمكحدقو

ةديقعلا"هامسيذلاتفاهتملاهباتكيفيوشحلارقشألارمعروتكدلالاقو

دقو(هلامشبضرألايوطيمث)"ملسمحيحص"يةياوريفدرو:١٤٠٦٠ص"هللايي
رصانخيشلانأركذأو:لاقمث...دانسإلاةيحاننميقهيبلاةياورلاهذهفعض

هيففلاخذاشثيدحهنأنيبولامشلاركذهيفيذلاثيدحلاققحيابلألا

.هاهنمقثوأوهنمةقثلا

جهلا"يفيرسودلاديهفلامساج-لامشلاةظفليعأ-اضيأاهفعضو
يرمشلايلعنبريغصو«يمالسإلاباتكللءافلخلاراد:ط«٠٢۲ص"ديدسلا

:كلنهلاقثيح:ةيميتنباعباطم:ط۳٥-٠١ص"ديحوتلاباتکفيعض'ق

مقربملسمهاور-"هلامشبنهذخأيمث":هلوقيعيفيعضنيتفوقعملانيبامدانسإ

هل:تلق:لاقنأىلإ...٠٠۲ص"ةركذتلا"يفيبطرقلاهفعضوهريغو۸٨

۳/۲٠۰"بيرقتلا"يفظفاحلالاق؛يرمعلاةزهحنبرمعفعض:ىلوألا؛ناتلع

 



8ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا۱

ريكانمهثيداحأ:دمحألاقونيعمنباويئاسنلاهفعضدقف‹لاقامكوهو«فيعض

هسفنثيدحلاوالفيكمعن؛تاقثللهتفلاخم:ةيناثلاو«4۳۷/۷"بيذهتلا"يفامك

نبانععفانقیرطنم۲۷۸۸ملسمو۳۹۳/۱۳"حتفلا"يفامكيراخبلاهاور

قسيرطنم(۷٧٤٠)"ةنسلا"يفمصاعيبُأنباهاورلبلامشلاظفلهيفسيلورمع
هللادبعثيدحنم۱۸۲۷ملسميقولامشلاظفلهيفسيلوهسفنةزمحنبرمع

زعنمحرلانيمينعروننمربانمىلعهللادنعنيطسقملانإ":اعوفرمورمعنبا

تفرعاذإف"اولوامومهيلهأومهمكحيفنولدعينيذلانيبهيدياتلكو-لحجو
لج-هللاتافصنمةفصتابثإو؛لامشلاظفلليوأتفلكتليعادالفاذه

.ملعأهللاوقئالريغثيدحلااذهلثمب-العو

روتكادلالاقدقفكلذىلعكنوقفاويالةيوشحلانماريثكنكل:تلق

-٤١٤١صيهذلل"هناحبسهللديلاتابثإ"ىلعهقيلعتيفكاربلاحلاصنبهللادبع

لامشلاظفلقالطإهريغوملسمةياوريفثيدحلايفدرو":نطولاراد:ط١

:اولاقءةزمحنبرمعاهركذبدرفتدقو"...هلامشبضرألايوطيمث":هظفلو

ثيداحأهيلعهلديواهقالطإنمعنامالهنأحيحصلاو.تاياورلاةيقبيفدرتملو

.هبىذهاملإ...ىرأ

.لامشلااهتيمستبحيرصتلا:ةسداسلا:لاقمث

باتك"ىلعهقيلعتيفهللاهظفح-زابنبازيزعلادبعخيشلاةحامس:لاقو

.اريبكاولعةمسحلاءالؤههبيذهيامعهلاىلاعت

ةيضقلاهذهبهلةقالعالاماهنمواعطقلطابوهاماهنمهلاثمأواذهاهركذييلاثيداحألاهذهو

.لوألاءزحلايفاهضعبانيبدقوالصأ

 



-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

نيبهيدياتلكنأو‹لامشونيبهلهناحبسهنأوتافصلاتابثإاذهيقو:"ديحوتلا

نكلو«مسالاثيحنمالامشىرخألاوانيميامهادحإىمسورخآلاثيدحلايفامك

.صقنامهنمءيشيٿسيلونيبامهاتلکعرشلاوعملاثيحنم

-هيدينإفلکیلعو...":-هللاهظفح-نيميثعلادمحمخيشلالاقو

ىرخألاديلاانفصواذإ«ىرخألاريغةدحاولكو«كشالبناتنثا-هناحبس

باتكحرش."نيعيهيدياتلكلب«ێميلانمةوقلقأاهنأدارملاسيلفلامشلاب

ةظفلتوبثيفمهنيبفالخلادوجوىلعلدياماذهيفوها.۲۹۷/۳ديحوتلا

لهيردأالو-اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت-ىلاعتهلللامشلاتابثإفولامشلا

بئاتکباتکنم١٥صيفامکهلوقىلعارصماذهدعبلیلبطاحیقبیس
دشقعمىلعثيدحلالهأةنسلالهأوانرقرشعةعبرأمالسإلاىلعرمدقف:يغبلا

اذهها.مولعماذهومهفلخةديقعهارتمهفلسهدقتعيناكامف«ريغتيملدحاو

ادجةريثكةيدقعلئاسميفاوفلتخادقةيوشحلاةلحنلاعابتأنأركذلابريدحجلانمو

يياوفلتخادقمُنأامك«باتكلااذهنميناثلاءزحلايفاهتمةفئاطانركذدقو

هيلعهللاىلص-هللالوسرىلإةبوسنملاثيداحألانمةليلقريغةفئاطفعضوتوبث
دقو"تبسلامويةبرتلاهللاقلخ":ثيدحوهانركذيذلاثيدحلاك-ملسوهلآو

هححصثیحكلذنعهللاىلاعت"نمحرلاةروصىلعمدآهللاقلخ":ثيدحومدقت

ملكترمألابيحوينأىلاعتهللادارأاذإ":ثيدحوينابلألاهفعضوهريغويرجيوتلا

تاومسلالهأكلذعماذإفةدعرلاقوأةفجرهنمتاومسلاتذحخأيحولاب

لبهیحونمهللاهملكيفلیربجهسارعفرينملوأنوكيفادجسهللاورخواوقعص
يفباهولادبعنبدمحمهدروأدقوءارحلاكلذخلإ...ةكئالملاىلعليربجريمثدارأ

"ديحوتلاباتكفيعضباتك"يفهارتامكمهضعبهفعضو"ديحوتلاباتك"

 

 

 



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

باتك"يفباهولادبعنباهدروأدقفلاعوألاةروطساثيدحو۲-٠۲۲ص

بلتكيفةدقتنمثيداحأجيرخت"يفكلذدحتامكمهنمةعامجهححصو"ديحوتلا

يرسودلاو"ةفيعضلا"يفينابلألامهنمةعامجهفعضوزابنباهلمدقيذلا"ديحوتلا

باتكفيعض"يفكلذدحجامكيرمشلايلعنبريغصو"ديدسلاجهنلا"يف
قلخلاقلخنأدعبشرعلاىلعىاعتهللاءاقلتسا":ثيدحو۸٠-۷٠ص"ديحوتلا

انباتكيفكلذانيبامكهل"ولعلارصتخم"و"نابلألاةفيعض"يفكلذدحتامك

:ىللعتهللالوقريسفتيف-امهنعهللايضر-»سابعنباثيدحو"داحلافيسلا"

امعهللايللعتفامهلتاءاميفءاكرشهلالعجاحللصامهلتاءاملف)ل

امكبحاصنإ:لاقفسيلبإامهاتأف«تلمحمدآاهاشغتامل":لاقهنأ(نوكرشي

كتطبنمجرخيف«لْيأيرقهلنلعجألوأناعيطتلةنحلانمامكتجرخأيذلا
جرخف«اعيطينأايبأف«ثراحلادبعهايمس-امهفوخينلعفألونلعفألوهقشيف

٤تلمحمش«اتیمجرخفہاعیطینأايبأفهلوقلثملاقف«امهاتأف«تلمحمث«اتیم

:ىلاعتهلوقكلذفثراحلادبعهايمسفدلولابحامهكردأفءاملركذفكامهاتأف

نبدمحمهدروأدقف€نوكرشيامعهللايللعتفامهلتاءاميفءاكرشهلالعج)ل

ريسيت"يفهللادبعنبناميلسهديفحهححصو"ديحوتلاباتك"يفباهولادبع

باتكيفةدقتنمثيداحأجيرخت"يفلالهبلالاصنبحيرفو”"ديمحلازيزعلا

هنأ:ٹلاثلا":٦۱۱صحیرفلاقفلخنبيبأوبدنجنبةرمسقيرطنمافوقومًاضيأهووردقو

فوصيالوفلسامكبعكنبيبأوةرمسوسابعنبا:ةباحصلارباكأنمةثالثنعافوقومحص

ريخلانأ:يناثلا":كلذلبقلاقو."مفرلامكحهلفيأرلابلاقيالهلثمو.ةباحصلانمفلاخممحل

."مدقتامكةرعسثیدحنماعوفرمحصكلذب

هرخآىلإهلوأنممالكلاقايستلمأتاذإو":٥٠٦٠ص"ديمحلازيزعلاريسيت"يفهانعميفلاقدقو©

-لدسيعضومريغهيفنإف؛مالسلاامهيلعءاوحومدآيفكلذنأاعطقنيبتفلسلاهبهرسفامعم

 



-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

جهلا"يفيرسودلاو"ةفيعضلا"يفينابلألاهفعضدقو.٠١٠-۹٠١ص"ديحوتلا

هنأقحلاو4٤-۸٤ص"ديحوتلاباتكفيعضا"يفيرمشلايلعنباو"ديدسلا

هوبسنيذلااذهو":"لحتلاوللملا"يفلاقثيحمزحنبانسحأدقواعطقبذك

اهدنسحصيملو...ةبوذكمةعوضومةفارخٹراحادبعهنبایمسهنانممدآیلٍ

ةروطسا":ثيدحوها"اهرهاظىلعنيكرشملايفةيآلاتلزنامنإوطق

نمواذهرخآءزجيفاهدرفنانلعلواهركذبماقملالوطيريثكاهريغو”"قينارغلا

وأنسحدقمهتلحنعابتأريغنمءاملعلاضعبنوكمهعفنيالهنأركذلابريدحجلا

ريثكيفاوجتحادقمهنأامك«لوألاءزحلايفهتحضوأامكثيداحألاهذهححص

ءزجلايفاهتمةفئاطانركذدقوادجةريثكةعوضوموةفيعضثيداحأبمهبتكنم

.ملعأىلاعتهللاوباتكلااذهنملوألا

عہراليسرناک:تلاق-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدح(۹)

عكراذإناكو‹¶نيمللعلابرهةللدمحلالبةءارقلاوريبكتلابةالصلاحتفتسي

ملعوكرلانمهسأرعفراذإناكو«كلذنيبنكلو«هبوصيملوهسأرصخشيم
يوتسيتحدجسيملةدجسلانمهسأرعفراذإناكوءامئاقيوتسيىحدجسي

بصنيو«ىرسيلاهلجرشرفيناكوءةيحتلانيتعكرلكيفلوقيناكوءاسلاج

ةعدتبملاريسافتلابرباكيوةرملوأىرجامىسنيوةصقلاهذهببذكينممبجعلاو«؛كلذىلع-

فا."ىلوألاةرملايفروذحملانممظعأبةصقلاهذهيفروذحملاسيلومحلاوقأوفلسلاريسافتكرتيو

.هلصأنمهضحدلفاكمزحنبانعهانرکذاموهلةميقالغرافمالكوهو

:٥ص"بیبحلااذهباتكيفءاجامضعبىلعبيرثتالبيقعت"يفروعرعدمحمرازنلاق

اهنععافدلاوقينارغلاةصق١۲٠ص-يرئازحلاركبابأيعي-هللاهظفحهركذ:ةيناثلاةظحالملاو"

۳۹/۸£"مقفلا"يفالرجحنياظفاحلانيسحتىلعهنمادامتعاعضومامريغيفاهتحصديكأتو

ها."ماطخالواهلمامزالةتفاهتمةكلاهتمهتبلطوملعلالهألةفورعميهامكةصقلاو

 

 

 

 

 

 



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

شرتفينأىهنيو«ناطيشلا(بقع:ةياوريفو)ةبقعنعىهنيناكو«ٰئميلاهلجر
مقربملسمهجرخأ."ميلستلابمتخيناكو«عبسلاشارتفاهيعارذلجرلا

.اقرفم(۲/٤٩٤٦۲۲۲۱۸۹۱)ةناوعوبأو()٠۲

اذهو:يمالسإلابتكملا:ط١۲ص۲ج"ليلغلاءاورإ"يفييابلألالاق

هنكلء"امهيحيحص"يفةناوعوبأمثملسمهجرخأكلذلوةحصلاهرهاظدانسإلا

"فالتخالانمءاملعلانيباميففاصنإلا"يفربلادبعنباظفاحلالاقف‹لولعم

ةمئأيعي-نولوقيممنأالإتاقثمهلكثيدحلااذهدانسإلاجر":۹ص

."لاسرإاهنعهثيدحوةشئاعنمعامسهلفرعيالءازوجلاابأنإ:-ثيدحلا

ءازوحلايبأةمجرتيفيراخبلاكلذىلإراشأدقو-ينابلألالئاقلاو-:تلق

ديري":"بيذهتلا"يفظفاحلالاق."رظنهدانسإيف":لاقف-هللادبعنبسوأهمساو-

لعأدقو."هدنعفيعضهنأالامهريغوةشئاعودوعسمنبالثمنمعمسيملهنأ

يفامعاطقنالاديؤيو(٣٤۳۳)يتأيرخآثيدحيفعاطقنالابدانسإلااذهظفاحلا

نباانٹدیعسنبمحازمانٹ"ةالصلاباتك"يفلاقيبايرفلارفعجنأ"بيذهتلا"

الوسرتلسرأ:لاقءازوحايبأنعيليقعلاليدبانتنامهطنبميهاربإانتكرابملا

هنأىلإثيدحلاعجرف-ينابلألالئاقلاوتلق."ثيدحلاركذفءاهلأسيةشئاعىلإ

.دانسالافعضكلذبتبثفءةشئاعوءازوحايبأنيبةطساولاوهلوهحملحجرنع

ها.-ىلاعتهللاءاشنإ-”حيحصثيدحلانكل

راد:ط۱۹٠ص۳ج"ماكحألاةدمعدئاوفبمالعإلا"يفنقلملانبالاقو

.مهمالكنمحضاووهامكاعمنتلملاودانسإلافيعضتىلإءاملعلانمريثكبهذوهيأراذه(۱)

 



ہدساويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

عراسفيعفارلاثيداحأجيرختيفاهتركذةلعهدانسإيقو...:مالكدعبةمصاعلا

ها.هيلإ

.ةلعهلو:٢٠۲مقر"مارملاغولب"يفرجحنباظفاحلالاقو

دنعيبرعلاباتكلاراد۸ط٤٢٣۳ص١ج"مالسلالبس"يفناعنصلالاقو

ءةشئاعنعيازلاوميحلابءازوحلايبأةياورنم:قباسلاظفاحلامالكىلعهقيلعت

هنأباضيألعأوءةشئاعنمعمسيمءازوجلاوبأ«لسرموه:ربلادبعنبالاق

ها.ةبتاكميعازوألاقيرطنمملسمهجرحخأ

قيقدنبال"ماكحألاماكحإ"ىلعهقيلعتيفركاشدمحمدمحأخيشلالاقو

ءازوحايبأةياورنمهنأيهوةلعهلثيدحلااذهو":بتكلاملاع:ط٠۲۳صديعلا

.لسرماهنعهثیدحواهنمعمسيمل":ربلادبعنبالاقةشئاعنع

ننسلافراعم"يفيرونبلاييسحلافسويدمحمخيشلاركذ(29

رمعنباوةشئاعثيداحأةيرونبلاةبتكملاط«٠۳۷ص٦ج"يذمرتلاننسحرش

ليوطثيدحنم”"نيحيحصلا"يفةشئاعثيدح:لاقفاهركذيقآلارباجو

ةللاو"ادحاوًافاوطاوفاطامنإفةرمعلاوجحلانيباوعمجنيذلاامأو":هيفو

ظ

.يراخبلل

برقأنمتناكةشئاعانتديسنأبيرالف:الوأامأ:(٣٤٢۳ص)لاقمث

نكلو؛ثحبلاوملعلاوهقفلانماهتناكماواهيبأدعبكهللالوسرىلإسانلا

.(۱۱)١۱۲۱۱مقرب"ملسمحيحص"يفو‹(۳۸١۱)مقرب"يراخبلاحيحص"يفوه

 

 

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

لجأنمكلذنوكياعيرو-ءهتجحواهتجحيفاهثيداحأنمانيلإلصويذلا

نمروصعلامدقأنماهيفةفلتخمراكفألالازتالو«ركفلاشهديام-اهنعةاورلا

ثيداحأ...:(٤/٠٠1)"ةدمعلا"يفيعلاردبلالوقيفمويلاىلإةمئألادهع

دقوموصخلانمدحأللالدتسالااهبمتيالءادجةبرطضمبابلااذهيفةشئاع

لهأنمانموةرمعبلهأنمانمف":ىرخأيقو"ةرمعبانللهأ":ةياوريفتلاق

:ةياوريقوء"جخحلاالإديرنال":ىرحخأيفو"جحبالإلهأملو":تلاقةجحب

تجحواانارقيفمدقسانللتبثیملف.ها'يدحلاقسيملوعتمتنممتنكو'

ىلعلكشيف«هركذقبسامكحيجرتلايفهمالكفلتخيدحاوفلؤمو«تارفإب

.اثيدحواهقفتتاياورلانيبديدشبذاحتعمكرتعملااذهلثميفرادملااهثيدح

افلأنوعبرأاهيفليقاملقأوءةرماغلاةرثكلانممليهعمتناكف:ايناثامأو

يقئاسريغنمةرمعلاىلإجحلاخسفباورمأنممهيفو«جاجحلاونيرمتعملانم

‹؛نيعتمتماوناكفةرثكلاةياغيفمهءالؤهنأىرأو«نيعتمتماوناكف؛يدحلا

فاولطءالؤنوكيفيكفءةبطاقةمألاعامجإبنايعسلاونافاوطلاهيلعمتمتملاو

۶

"ادحاو

لوسرلعفكلذك:رمعنبالاق":”يراخبلادنعرخآقيرطيفو

ها"هللا

ةرمعلاباولهأنيذلافاطف":تلاقامنَأاذهةشئاعثيدحيفءاجدقواذه

.(۱۸۱)۱۲۳۰مقربملسمو(۳۸٦۱)مقربيراخبلاهاور)

.(١١٤٦۱)مقرب9



-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

ةيميتنبااذهفعضدقو"ئمنماوعجرنأدعبرخآافاوطاوفاطمثاولحمٹ

يفامك"یربکلالئاسرلاعومحج"نم(٢۲۸)ص۲ج"حلاكسانم"يفامك
‹يمالسإلابتكملا:ط۸۹صينابلألل"-ملسوهلآوهيلعهللاىلصيبلاةجح"

ةدايزلاهذهنكل«نيترماوفاطمُمُأةشئاعثيدحيفيوردقو":كانهلاقثيح

-ةدايزلاهذهيعياهبجتحادقوءةشئاعلوقنماليرهزلالوقنماإ:ليق

رباحثيدحيامرهظألاو«فيعضوهو«نافاوطبحتسيهنأىلعمهضعب

ها."ةمايقلامويىلإجحلايفةرمعلاتلخد":هلوقهديؤيو

ننسحرشننسلافراعم"يفيرونبلاٍييسحلافسويدمحملاق(١١٠)

امأ:هيففرمعنباثيدحامأو:ةيرونبلاةبتكملاط۳-٢٢۳۸۹ص٦ج"يذمرتلا

6هنأ:ثدحيةراتف«هنمابيرقوأةشئاعثيدحلثمهتاياورتفلتخادقف:الوأ

عادولاةجحيفناكهنأب:ربخيىرخأةراتوءادحاوافاوطاملفاطفانراقناك

عتمت":لاقرمعنبهللادبعنألاسنعيرهزلاىوردقف«ةرمعلابأدبهنأوءاعتمتم

يذنميدحجلاقاسوىدهأو؛جحلاىلإةرمعلابعادولاةجحيفقهللالوسر

يدمجلاقئاساعتمتمناكنإفءامهريغو”ملسمو”يراخبلاهاور."حلإةفيلحلا

دحألناكنإفةمألاوةمئألاعامجإفالخوهو؟املدحاوفاوطبىفتكافيكف

فاوطلانأبلوأتينأرخآللف"حتفلا"يفظفاحلاهلوأتيامكنارقلابعتمتلالوأتينأ

دحاولافاوطلانأبلوأتيوأ"ةدمعلا"يفييعلاهلوأتامكادحاوافاوطمودقلل

قيرطنمرمعنبالظفليقو«ةرمعلالاعفأدعبللحتيملثيحاعيجامهنملحملل

.(۹۱١۱)مقرب(۱)

.(۱۷)١۱۲۲۷مقرب

)ل

 

 



i1ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

:%هللالوسرلاقفجحلابنيبلماومدقهباحصأوقييبلانأ":هنعهللادبعنبركب

عمجو‹"ةرمعلابمرحأفادب":ملاسةياوريفمدقتدقو"لإةرمعاهلعجينأءاشنم

لبقفطيملوةرمعلابجحلاخسفوجحلاىلعةرمعلالخدأهنأبيواحطلاامهنيب
فالطمث«هدعيملوةرمعلايفمودقللهفاوطبرحنلالبقىفتكاو«هتجحلرحنلاموي

ةكممدقاذِإناكهنأرمعنبانععفانقايسهيلعلديامكلحللافاوطرحتنلاموي

رحتلامويلمريالناكو«رحتنلامويىلإةورملاوافصلانيبفاطمثتيبلابلمري

يفنكيملفءرحتلامويىلإاهفطيملةكمنمجحلابمرحأاذإهنأىلعلدف
فيكتاريبعتلافالتخاوتاهيجوتلاهذهدنعو.نراقلافاوطمكحنمهثيدح

؟نراقلافاوطةدحولاهبلالدتسالانك

زيزعلادبعقيرطنمبابلاثيدحفءافقوواعفرهتياورتفلتخاف:ايناثامأو

اعوفرمهنع-يرمعلاوهورمعنبهللاديبعنع-يدرواردلاوهودمحمنبا

ححصف؛حصأوهوهوعفريملوهللاديبعنعدحاوريغهاورو:يذمرتلالوقيف

لمك"راكذتسالا"يفرمعوبأظفاحلالوقيو.هعفرنمًاطخوهفقويذمرتلامامإلا

نعهاورنملكو«يدرواردلاريغهللاديبعنعهعفريم:(4٤/۸٤1)"ةدمعلا"يف

:ةعرزوبألاقو.افوقومعفاننعكلامهاوراذكو«رمعنباىلعهفقوأهريغ

‹يوقلابسيل:يئاسنلالاقو‹"فشاكلا"يفيهذلاهركذءظفحلائيسيدرواردلا

اذهوها.طلغیثیدحلاریثکناک:دعسنبالاقو«رکنمهللادیبعنعهثیدحو

ًاطخأطخثيدحلااذهنإ:"راثآلاناعمحرش"يفيواحطلامامإلاهلوقييذلا

هللاديبعنعظافحلاهاوراذكه«هسفنرمعنبانعهلصأامنإو«هعفرفيدرواردلاهيف

يفهبنوحتحيملفالصأهللاديبعنعيدرواردلابنوجتحيالاذهعممهو:لاقو

(er)
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ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

ها.؟اذه

هللاديبعنعركنموهو«ظافحلافلاخوهبدرفتبيرغهعفرنأبیرالف

فيكو؟مصخلاىلعةجحنوكيفيكو؟هبجاجتحالاملغاسفيكف«يرمعلا

نباكثيدحلالهأنمةذباهخجلاهقفاولبءاذهيفهيلعدرلابدرفتيليواحطلاو

ةقثوهناكنإفمهريغويئاسنلاوةعرزوبأودعسنباامهلبقو«يهذلاوربلادبع

ةدایزلیبقنمهتدایز”نوکتالفءاقلطماليدرواردلاريغنعهتياوريفوهانف
ثيدححبصأو.هريغيفةقثهانملسنإويدرواردلايفةقثريغوهلب«تاقثلا

هشیدحريظننوکيامیوقأمهدنعرمعنباثيدحو‹مهدنعامحصأوهوةشئاع

دعبايهاوهبجاجتحالاحبصأوارهاظبابلايفامحصأناكف«نيديلاعفريف

.باتكلااذهنمنيديلاعفريفالصفمهانفلسأامكقيقحتلاوثحبلا

نبارثامواقينأنکیالرمعنبافوقوملثمفافوقومهنوکحصاذإف

مهدنعحصيملنإف«نيعوفرملاامهيثيدحنعًالضفيلعرثأمواقيفيكفدوعسم
نیيیفوکلانممهريغدنعحصدقفافوقومالواعوفرميلعنعودوعسمنبانع

.قيفوتلاهللابو؛ملعيملنمىلعةجحملعنمومهنممهبملعأمهو

امأو۳۹۰-٠۳۹۱ص٦ج"نتسلافراعم"بحاصلاقمث(١٠١٠)

نأباتب)يف(۱/٤٠٤)”"هحيحص"يفملسممامإلاهاوراموهف:رباجثيدح

فلطيمل:لوقيهللادبعنبریاجعمسهنأ":ريبزلايبأقيرطنم(رركتياليعسلا

الإ":ىرحخأقيرطيفو"ادحاوافاوطالإةورملاوافصلانيبهباحصأالو6يبلا

.رهاظوهامكهانركذامباوصلاونوكيلصألايف

.(۱۲۷۹)٢٠٦۲مقرب۲

 

 

 

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

نأهانمدقالليلدهيفو:لاقفيوونلامامإلاهبلدتساو."لوألاهفاوطادحاوافاوط

فها.دحاويعسودحاوفاوطهيفكينراقلانأوءانراقناكييبلا

امهریغوملسمويراخبلايفاهريغوةشئاعثيداحأيفتبثدق:الوألوقنف

نممهنمو-نرقباوصلاواذك-نراقنممهنموعتمتنممهنمناكةباحصلانأ

اوناكراصنألاونيرجاهملانمةرماغلاةرثكلانأاقباسهانررقامكققحتدقوترفأ

ةحلطوةعبرألاءافلخلاويهللالوسرمهنينراقلانأو«يدحلايقئاسريغنيعتمتم

فيكفءاعيمجاندنعوهدنعنايعسونافاوطهيلععتمتملاو.مهامليلقوريبزلاو

يعسالإهيلعسيلعتمتملانأبةياوريفدمحأدنعامالإاقلطمهبلدتسينأميقتسي

الفيوونلاامأودمحأنعيوراموهناكلهبلدتسينأدحألناكولفدحاو

يفةمادقنباالويقرخلااهركذيملدمحأةياوروهبهذملهبلدتسينأهلحصي

.(۳/٤٤٤)"ةمادقنبايغم"رظناروهمحجلابهذمكهبهذمركذلب"يملا"

ةجحو:اقباسةروكذملاةئالثلاثيداحألانع٥۳۹ص-يرونبلايعأ-لاقم

نملكثيدحييوء"نيحيحصلا"يفرباجورمعنباوةشئاعثيداحأنيرخآلا

ضراعتنمءةحداقللعوةيونعمزماغماهديناسأةحصنممغرلاىلعءالؤه
نيبوامبعمجيءالةحيحصلماحمنيقباسللو«تاريبعتلافالتخاوتاملكلا

افقوواعفرفلتخمرمعنباثيدحو.براضتوداضتيأريغنمةقباسلاتاياورلا

ةركنميرمعلاهللاديبعنعهتياوروءهنمقثوأوهنمهعفريفيدرواردلافلاخو
لشمفوقومفافوقومحصاذإفدعسنباوةعرزوبأويئاسنلاهلوقيامكمهدنع

ادحأقفاوتال(نراقلاباب)يف"حيحصلا"يفهتياورومكحلابهنمىلوأدبعمأنبا

فيكفءاعيمجمهفلاخيظفلهيف”ملسمحيحص"يفرباجثيدحو«روهمحلانم

 



-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا=

ایسابعنباثيدحهضراعيدواديبأدنعرباجثيدحو؟هبلالدتسالاميقتسي

.حصأهنوكلرياجةياورىلعمدقيفعتمتملليعسلاددعتهيفو«يراخبلا

نأبحيجرتللاهجونوكيالتاياورلحاحصلابابرأجيرفتنأمبارلا

ءالؤهوىالۇهلبقنيرخآتاياورباوجتحاثيحنيلوألاىلعةجحنوكي

اوراتخامثءةهجىلإاوزاحناو«فيلأتلادهعلبقايهقفابهذماوراتخانوفلؤمل

نيحنيقباسلاىلعةجحاذهنوكيفيكف؛مهبتكيفاهوجرخأفاهدييأتلتاياور

.؟ءالؤھقلخينألبقاوبهذامىلإاوبهذ

رابكلاةمئألاءالؤه:لوقأواميدقتلقدقو:٠۳۸۰-۳۷۹صلاقو

ةهجىلإاوزاحنادقمهريغودواديبأوملسمويراخبلانم"حاحصلا"بابرأ

ضماوغوداهتجالاوهقفلاقئاقديفمهتمئألاعابتاوأءاداهتجاواهقفت

قفاوياممهفيلآتيفاوجرحخأاوفلأالمث«تايفالخلايفابناجاوراتخاولئاسللا

ملثيحاهادعاماوكرتوثيدحلاىلإمههقفىرسوءةيهقفلامهبهاذم

نباكو«ابلاغيذمرتلامامإلاكنيقيرفلاثيداحأجارحخإمزتلانمالإاهيلإاوبهذي
هللابيللقو."هدنسم"فدمأو"امهيفنصم"ققازرلادبعوةبيشيبأ

ةلأسمىلعفسوييبأويعازوألاوةفينحيبأويروثلالثمقافتانإ!كيلع

نمةريبكةفئاطقافتاو«تاياورلالهأنمةفرايصوةذباهجةقفاوممث

وأملسمدلوينألبقويراخبلاقلخينألبقتابثألاتاقثلانيعباتلا

تنلكنإوتاياورنمىوقأوقثوأنوكيالفأوادوبأويذمرتلايتأي

ءالؤهوءاوفكدقةذفانهريصببواوذحأامياوذحخأنيذلاءالجألاةمئألارضي

 

 

 



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

دحألنوحمسيالمرحوىمحباحصأمهنأكدحأمهفلاخاذإًاظيغنوطيشتسي

ءاهقفلاوةعبرألاةسمئألامثةباحصلانيبةيفالخلالئاسملاف.مهعيرحلخدينأ

هنإفرودصلاعاستايغبنيفمهبهللانمةمحرمهرمأنمةعسيفةمألالعحتنيدهتجملا

كسمتلاونورقبفينصتلابابرألبقثدحنيلوألايففالخمصفنينأنكيال

رادامعلفاغتلاوضارعإلاوألماعتلانعيضاغتلاوةاورلاظافلأو«تاياورلاضحم

ها.!لوقعمريغءيشوأدومحمريغرمأتابثإوومنمعوضوملايف

هيلعىاعتهللاىلص-يلاىأر:هنأرجحنبلئاوثيدح(۳٠۱٠)

فحتلامث"هينذألايحمامهفصو"ربكةالصلايفلخدنيحهيديعفر-ملسو

مثبوشلانمهيديجرخأعكرينأدارأاملف«ىرسيلاىلعميلاهديعضومثهبوثب

دجحسدجساملفهيديعفر"هدمنمهللاممس":لاقاملفمكرفربكمثامهعفر

.(۱٤٤)٤٥مقربملسمهاورها."هیفکنیب

ةيححجرأنمليقالضقنلاماربإ"يفيطيقنشلارضخلادمحمخيشلالاق

نملولعمثيدحلااذهو":ةيمالسإلارئاشبلاراد«۲ط(۲-۳۲)ص"ضبقلا

نأوهكلذحاضيإ؛عاطقنالاوهدانسإلاةهجنمنيلصاحلانملوألاف

ةياورربتعملاومملىلوموةمقلعهيخأنعلئاونبرابحلادبعهاورثيدحلااذه

بيذهت"يفيوونلالاقلئاونبةمقلعو«هبةربعاللوهجبوهفىلوملاامأوةمقلع

امهيبأنعرابجلادبعهيخأولئاونبةمقلعةياور:نيعمنبىيلاق:"ءامسألا

نُأبهننسيفدوادوبأحرصدقو‹"بيذهتلابيذهت"يفلاقاذكوماكرديملةلسرم

ةداححجنبدمحميثدح:نيديلاعفربابيفهصنوvصابأكرديملرابحلادبع

 



دنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

.ابيرقتايامكهيبأنعكلذدعبدوادوبأهنعثدحمث"لإ

املسمنإ:ملسمحرش"فيرزاملالاقدق:-يطيقنشلالئاقلاو-تلق

هبليقامفءاهنمثيدحلااذهلعلفةعطقنماثيدحرشعةعبرأ"حيحصلا"يفىور

ها.هنعةحصلايفنهلاوحألقأعاطقنالانمهيف

ملسمدنعثيدحلانأكلذو:هدنسيفعقاولابارطضالا:يياثلاهجولا

يفدوادوباهاورو«تیأرامكهیبأنعمیلوموةمقلعهيخأنعرابحادبعهاور

يباةالصلقعأالًامالغتنك":لاق«لئاونبرابحلادبعنعنيديلاعفرباب

یلص-هللالوسرعمتیلص":لاقرجحنبلئاوهيبأنعةمقلعنبلئاوٰيثدحف

لاقءةمقلعنبلئاوو.ملسمنعرمالفلاخماذهو"خإ...-ملسوهيلعىاعتهللا

رصبأهنأ":هيبأنعرابحلادبعنعكلذدعبهاورمث.فرعيال:"نازيم"يفيهذلا

."ةريبكتلاعمهيديعفري-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص-يلا

ةالصلقعأالامالغتنك":رابحجلادبعلوقنمابيرقرمامعماذهرظناف
:لاقرابجلادبعنعكلذدعبهاورمثةطساونودبهيبأنعثدح:انهو"يأ

بیلکنبمصاعنعكلذدعبهاورمث"خحإ...مهدحهنأيبأنعییبلهآیثدح"

هللایلص-هللالوسرةالصىلإنرظنأل:تلق":لاقرجحنبلئاونعهيبأنع
هقثووءائجرمناکاذهبیلکنبمصاعو"لإ...يلصيفيك-ملسوهيلعىلاعت

ها.هبدرفناامجتحیال:یدملانبالاقو«نيعمنبا

ديدشبارطضاوهو؛بارطضالانمهيفام-يطيقنشللمالكلاواذه

 

 

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

.ثيدحلالوصأبتكيفروطسموهامكديدشلافعضللبجوم

ورجحنبلئاونعيورثيدحلااذهنأوه:نتملايفيذلا:ثلاثلاهجولا

يذلابيلكنبمصاعنعدوادوبأهاوروءةيتآلاةدايزلاريغنمةمدقتملاتاياورلاب

مث":ةريحخألاةياورلاهذهيفلاقو«"هنيميبهلامشذحأمث":اهيفو«هنعةياورلاترم

تفصحمث":هيفلاقو"دعاسلاوغسرلاوىرسيلاهفكرهظىلعميلاهديعضو

تحتمهيديأكرحتبايثلالجمهيلعسانلاتيأرفديدشدربهيفنامزيفكلذدعب

ها."بايثلا

دربهيفنامزيٿكلذدعبتئجمث":ركذيملىلوألامصاعةياوريفف

اهرکذورجحنبلئاونعثیدحلااذهیورنممهریغاهرکذيملولإ...دیدش

قلوبقمريغوأةلوبقمنوكتنأامإةدايزلاهذهوءةياورلاهذهيفبيلكنبمصاع

نملوألاةرملايفهاورامخسنىلعةحضاوةلالدةلادتناكةلوبقمتناكنإف

يديألاكرحتنأل؛لاسراإلايفرهاظ"بايثلاتحتمهيديأكرحت":هلوقنأل؛ضبقلا

ةبرجتلاوةدهاشملابرهاظوهامكاعيمجمسحلاةكرحنودبنكمبريغضبقلاةلاح

رشاعمنحنهبلوقنيذلاوهضبقللخسنلانمهيلعةلاديهامو«كلذيفكشنمل

.ىلاعتهللاءاشنإكلذنايبِقأيامكضبقلابلاقوانمذشنمريغءةيكلاملا

رهظىلعميلاهديعضومث":هلوقبًالصتم"كلذدعبتئحجمث":هلوقو

الإو«ىوألاةرملايفهآرالفلاخمةيناثلاةرملايفهآرامنأيفحيرص"ىرسيلاهفك

نعرثكألاهاوراملةفلاخمانوكلءةلوبقمريغتناكنإو«كلذركذىلإجاتحاام

 



ےہسيفبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

ثيدحيفةلصاحلاةثئالثلالالعإلاهجوأيههذهف.باوصللقفوملاىلاعت

همالکها.ملسم

ييلصفلالوقلا"يف-ةيمحملاةكمبةيكلاملايفم-دباعدمحمخيشلالاقو

نبلئاوثيدحامأو:يظوبأخيراتلاوثارتلاةن:طه-٤ص"لدسلاةنسدييأت

انٹدحبرحنبریهزانٹدحدوادوبأو"حيحصلا"يفملسمهجرخأيذلارجح

لئاونبةمقلعنعلئاونبرابحلادبعٰيدحةداحجنبدمحمنعمامهانأبنأنافع

هللالص-يبلاتيأر:لاقهنأرجحنبلئاوهيبأنعهاثدحامنامللومو

ىلعميلاهديعضومثهينذألايحهيديعفرةالصلاحتتفانيح-ملسوهيلعىاعت

تیرفدیدشدربهيفنامزيفكلذدعبمهتيتأمث«دعاسلاوغسرلاوىرسيلاهفك

هدانسإيفبرطضادقف«بايثلاتحتمهيديأكرحتبايثلالجمهيلعسانلا

دمحمنعديعسنبثراولادبعثيدحلااذهىور":"بيذهتلا"يفلاقكلاسرإو

نبدمحمنعثراولادبعنعيريراوقلاهللاديبعلاقفهيفهيلعفلتخافةداحجنبا

وبهاور«رجحنبلئاونعةمقلعنبلئاونعلئاونبرابجلادبعنعةداحح

نبدمحمنعثراولادبعنعجاجحلانباميفنباهاورويريراوقلانعدواد

-نافعلاقامک۔رجحنبلئاونعةمقلعنعلئاونبرابحلادبعنعةداحج

رابحادبعنعدمحمنعٹراولادبعنعيبارفلایسومنبنارمعلاقو«مامهنع

هاورورجحنبلئاونعلئاونعةمقلعوأةمقلعنعلئاوييثدحلئاونبا

نعبرحنبريهزلاق‹اضيأهيفهيلعفلتخاوهيبأنعثراولادبعنبدمصلادبع

لیئارسإيبأنباقاحسإلاقو«لثئاونبةمقلعنبلئاوهيبأنعدمصلادبع

.۱۸صرظنا)0(

 

 

 

 

 



9ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

همالک

هبموقتالبارطضایرتامك-دباعدمحمخيشلللازالمالكلاواذهو

دازو"بيذهتلا"يفهلاقهيبأنمعمسيملةمقلعنإليقدقورثألالهأدنعةجح

هيبأنعهتياور:لاقنيعمنبىجينأالإقودصلئاونبةمقلع.:"نازيملا"ي

نعلأسينممهيفسيلفهلاجرةيقبامأوءالسرمثيدحلانوكياذهىلعفءةلسرم

نبالاقوييشهظفحييوةقث:متاحوبلاقلاقمهيفیینبمامهنأالإهلاح

مامهوقاحسإنباوجاجحيفهنمدحأيفايأرًاوسأديعسنبىيتيأرام:لبنح

هنعیضریالییناک:يلعنب”ورمعلاقو‹مهيفهعجارينأدحأعيطتسيال

لقاذهوةجحامامهنأيدنعباوصلاو«هنعثدحيالوهباتكيفالوهظفحيف

مالكلانألهيفملكتيملنموهيفملكتنمنيبقرفللهتركذامنإودحأهنموجنيام

الإةحصلايفهتجردنعهطحينأنملقأالفهفعضيملنإوهنتموثيدحلادنسي

لب"هحيحص"يفيراخبلاهدرويمل-ملعأهللاو-اذلولصتعيسيلثيدحلانأ

نمرخأآلانعنيخيشلادحأدارفنانيرخأتملاضعبدعيدقو«ملسمهبدرفنا

.خإ...للعلا

ناک:لاقدعسنبلهسنعمزاحيبانعكلامثيدح(١٤٠٠)

وبألاق‹ةالصلافىرسيلاهعارذىلعميلاديلالجرلاعضينأنورمؤيسانلا

."يمني:لقيملوكلذىمنيليعامسإلاقييبلاىلإكلذىمنيالإهملعأالمزاح

بيذق"وءةفرعللاراد:ط٤/۹٠"نازيللا"قامكهانرکذامباوصلاو"ریلصألاق)۱(

.ةلاسرلاةسسؤم:ط‹٢٤/٠۲۸"بيذهتلا

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|__

.(٠٤۷)مقربيراخبلاهاور

ةيححرأنمليقالضقنلاماربإ"يفيطيقنشلارضخلادمحمخيشلالاق

بيحأ:امهدحأ:نيهجونملولعماذهيراخبلاثيدحو:۲۹-۳۳ص"ضبَقلا

.هنعبجيم:يناثلاو؛هیفشودخمباوجبهنع

نظهنأل؛لولعمثيدحلااذه:"ًاطوملا"فارطأيفنادلالاق:لوألاهجولا

نمهنعبجيمليذلا:يياثلاهجولا:-يطيقنشلايعأ-لاقنأىلإ...مزاحيبُأنم

لقيملوكلذىميليعامسإلاقو':قباسلايراخبلالوقنأوهلالعإلايهجو

هخيشنعثيدحللسيوأيبأنبالیعامسإةياورنأنييبتهبدصق'كلذيمني

الًالسرمثيدحلانوكلةديفم-ىلاعتهلاهجركلاممامإلاهمعنيوهلاخو

ميلاحتفوهلومضبوه"كلذىمي":ليعامسإلوق:"حتفلا"يفلاق

نونلانوكسوهلوأحتفببيهو«يبعقلاةياوريفنملاوهويناثلاو.لوهجلاظفلب

ءالسرمنوكيفنأشلاريمض"هملعأال"يفءاملاليعامسإةياورىلعفميلارسكو

هخيشلهسلريمضلا؛يبعقلاةياورىلعو.هلهاننمنيعيملمزاحابأنأل

نبديوسكلامنعةياورلاهذهىلعسيوأيبأنباليعامسإقفاودقو:لاق

يذلارجحنبانمحيرصتاذهف.ها."بئارغلا"يفيطقرادلاهجرخأاميفديعس

ىليلدلانإفهلالعإيففاكاذهوءةلسرمثيدحلاّيياورىدحإنأبضبقلاهبهذم

.لالدتسالاهبطقسلامتحالاهقرطتاذإ

)لس

 



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا=

هنمقثوأهنوكلليعامسإةياورىلعةمدقميبعقلاةياورنإ:ليقاذإو

لاحلکیلعو.دیعسنبديوسةياوربتدضتعاليعامسإةياورنأ:وهباوحجلاف

لالعإىلعيراخبلاعالطانمكلرهظايو:-يطيقنشلالئاقلاوتلق

حيحصثيدحىلععلطاولهنأملعتهاوسضبقلايفاثيدحوريمليذلاثيدحلا

كلاممامإلاقيرطنميورملاثيدحلايفهركذيذلالالعإلانمملاسضبقلايي

ملهنإثيحو.لالعإلابهيفحرصيذلاكلامثيدحكرتوهيلعرصتقاوهدروأل
لثیدحدجملهنأملعثيدحلاىلعهعالطاةدشوهرحبتعم«؛كلامثيدحريغوري

ثيدحهيفدجويملضبقلانأنمهانمدقامىلعليلدلدأاذهو.هنمهدنعىوقأ

فها.باوصللقفوملاهللاو؛نعطلانمملاسحيحص

صناذلف...:مالكدعبص"لصفلالوقلا"ييدباعدمحمخيشلالاقو

سيللهسىلعفوقومرثألااذهنأىلعيصقتلايفريلادبعنبارمعوبأظفاحلا

ها.الإ

ربكأهللا":ناذألااذههملعمقليهللايننأةروذحعيلأثيدح(١٠٠)

فلالوسرادمحمنأدهشأفلاالإهلإالنأدهشأفلاالإهلإالنأدهشأكأهللا

هلإالنأدهشأفلاالإهلإالنأدهشأ"لوقيفدوعيمث"هلللوسرادمحمنأدهشأ

ةالصلاىلعيحفلالوسرادمحمنأدهشأللالوسرًادمحمنأدهشأ.هللاالإ

"هللاالإهلإالنبكأهللاربكأهللا"قاحسإداز(نيترم)حالفلاىلعيح(نيترم)

.(٩۳۹مقربملسمهاور

 



Eeeأناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|__

۲ج"ةيادبلاثيداحأجيرختيفةيادحلا"هباتكيفيرامغلادمحأخيشلالاق

ناسغيبأنعملسمهاور:لوألاقيرطلا):بتكلاملاعط(۳۲-٤۳۲۲ص)

رماعنعهبانعماشهنبذاعمنعامهالکهیوهارنباقاحسإويعمسللا

هصملعميبلانأ":ةروذحميبنعزيريحمنبهللادبعنعلوحكمنعلوحألا

ةاورضعبنمطلغوهو«ثيدحلا"هللاالإهلإالنأدهشأءربكأهللاكأهللا:ناذألا

يهو«عيبرتلاباهضعبيثواذكهاهضعبيفففلتختهخسننألملسمنعحيحصلا

يلايهو:ناطقلانبالاق«ضايعيضاقلاهاکحامك‹«يسرافلاقرطضعبةياور

:رومأللطاباهاوسو:-يرامغلالئاقلاوتلق"حيحصلا"يفدعتنأيغبني

اشدایزنبدمحمنبنسحلاقیرطنمثيدحلاجرحيقهيبلانأ:(اهدحأ)

يٿجاجحلانبملسمهاور:لاقمثعيبرتلابهبماشهنبذاعمانتدیعسنبهللادبع

وهكلذنأىلعلدف؛ماشهنبذاعمنعميهاريإنبقاحسإنع"حيحصلا"

.ةحيحصلاةحخسنلا

خيشهيیوهارنباوهميهاربإنبقاحسإنعهاوريئاسنلانأ:(اهيناث)

.اضيأعيبرتلابماشهنبذاعمنعهيفملسم

هيويحنبدمحمان:"ملسمحيحص"ىلع"هجرختسم"يفةناوعويألاقو
هيوهارنباقاحسإاذهف.اضيأعيبرتلابهبماشهنبذاعمانت«ْييدملانبايلعانأبنأ

لدفعیبرتلابماشهنبذاعمنعهتياورىلعاوقفتاديعسنبهللادبعوييدملانياو
.عيبرتلابيهكلذك"ملسمحيحص"يفيلاهتياورنأىلع

.۱۸صرظنا09

كك
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هيفماشهنبذاعمخيشلوحألارماعنعهاورىينبمامهنأ:(اهثلاث)
نبدمصلادبعو"هدنسم"يفيسلايطلادوادوبأمامهنعهاورءاضيأعيبرتلاب

ةناوعيبأودواديبأويمرادلادنعرماعنبديعسو"دمحأدنسم"يفثراولادبع

دنعنافعو«يئاسنلادنعكرابملانبهللادبعوءاضيأدواديبأويمرادلادنعجاجحو

رمعوبأو‹يواحطلاوةناوعيبأودوراحلانباوهجامنباويذمرتلاودواديب

وبأو"ىلحلا"يفمزحنباهقيرطنمو«نهيأنبكلملادبعو«يواحطلادنعيضوحلا
يبأدنعدوادنبىسومو«يواحطلاوةناوعيبأويمرادلادنعيسلايطلاديلولا

مهرثكأء"ةيلحلا"يفميعنيبأوةماسأيبأنباثراحلادنعلضفلانبسابعلاوءةناوع

اذهللظطبفءةملكةرشععستناذألا:ظفلبمهلقأو«تارممبرأريكأهللا:ظفلب

هيفحيحصلانأو؛نيقيبأاطخهنأحضتاوء"حيحصلا"يفجرخملاقيرطلا

ها.(عيبرتلا

ةبتكم:ط۳ط(۹٥ص)"لسمحيحصرصتخم"'ىلعهقيلعتيييابلألالاقو

ضصعبيفعقوو«نيترم"ربكأهللا"لوصألارثكأيفملسميفعقواذكه):فراعللا
حيحص"يفهتنيبامكةياورباوصلاوهو«تارمعبرأهريغودواديبأدنعقرطلا

.(۲٥۲٥-٥٠٥)مقر"دوادبأ

تححاذإةشئاعتناكف":ريبزلاوبألاق:رطمثيدح(۹٠١٠)

.(۱۳۷)۱۲۱۳مقربملسمهاور"...ٌقيهللاينعمتعنصامكتعنص

ةبتكمط)(٢٠۲ص)٦ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاق

تناکف:ريبزلاوبألاق:رطمقیرطنم(٢٤/۳۲)ملسمهاورامامأو":(فراعملا
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ارطمنألءرظنهتوبثيففيهللايبعمتعنصامكتعنصتححاذإةشئاع

نباودعسنبثيللاهفلاخدقواميسال«هظفحلبقنمفعضهيف«قارولاوهاذه

هاوريذلااذهاهيفاركذيملوةشئاعةصقبرباجنعريبزلايبأنعامهالكجيرج

نبدیعسهاورامىلعلمحينأيغبنيفكلذحصنإفركنموأذاشوهفرطم

ةياوريفامهمالكرخآيفهيفنىلعلكشيدقو:تلق:لاقنأىلإ...بيسللا

نعمساقلانعديمحنبحلفأانثدح:ميعنيبأقيرطنم(٤۸٤-۸۳/۳٤)يراخبلل
لهتلفمرحلاكتخأبجرخا:لاقفنمحرلادبعاعدف":هيفو-ةصقلاركذف-ةشئاع

قسیرطنم(۳۱-٢٤/۳۲)سمهجرخأنكل."امكفاوطنماغرفامث«ةرمعب
اغنإو."امكفاوطنماغرفامث":ركذيملهنأالإ.هبحلفأنعناميلسنبقاحسإ

دقف«ميعنيبأنمأطخفاوطلاةينثتنوكينأىشخأف."تيبلابفطتلمث":لاق

ءاذحلاوهودلاخةياورنم(٤۳۱-۳/۱٤۳)دواديبادنعرخآافلاخمهلتدحجو

هدرفتوميعنيبأةفلاخم:يدقنيفةذاشةينثتلاهذهف«ملسمةياوروحنهبحلفأنع

.ناتجحناتقامهوءاذحلادلاخوناميلسنبقاحسإنوداهب

(۳YA/۳)يراسخبلادنعيفنحلاركبوبأوهورخآاعباتمامتدحجومغ

نعثیدحلاقرطنمءيشيفعمالواظفلدرتملامنأكلذديؤيو.دواديبأو

دمحألةياوريفمعنلاقمثاهركذف...."دمادنسم"يفاهرٹكأامو«ةشئاع

نبانمحرلادبععمنمهربخأهنأهثدحهابناحینيبانباقيرطنم(۱۹۸/۱)

البتأوالهأف":لاقهنأالإهوحنهركذف...يهللالوسر:لاق:لوقيركبيبأ
لوهجبوهفمسيمنمحرلادبعوحيحجنيبأنيبةطساولانكل"ردصلاةليلكلذو

هرخآيفيلاهتدايزىلع(۷۹/۳٤)"حتفلا"يفظفاحلاتکسنِإو؛ةركنمهتدايزف

ها.ملعأهللاو.اهدهاوشلهنمكلذلعلوءردصلاةليلكلذو
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يف:ثالثيفمؤشلا":لاق%8هللالوسرنأرمعنباثيدح(۷١٠)
مقربملسمو(۹۳٠٠و٢٥۲۸)مقربيراخبلاهاور"رادلاوةأرلاوسرفلا

.هلظفللاو(٥

ءايحإرادط١۲٠ص۸ج"بيرثتلاحرط"يفيقارعلاةعرزوبأظفاحلالاق

هيلعهنأوهراكنإاهدحأ:لاوقأىلعثيدحلااذهيفسانلافلتخا:يبرعلاثارتلا

"ديهمتلا"يفربلادبعنباهاورءةيلهاحلالهأدقتعمنعهاكحامنإمالسلاوةالصلا

يبنلانعكلذبثدحيوةريرهابأنأتربخأانأ-اهنعهللايضر-ةشئاعنع

لزنأيذلاوبذك:تلاقمثضرألايفةقشوءامسلايفاهنمةقشتراطفي

ناك:لوقيناكمهللالوسرنكلوءاذهبهنعثدحنممساقلايبُأىلعناقرفلا

باصأامالةشئاعتأرقمثةبادلاورادلاوةأرملايفةريطلا:نولوقيةيلهاحجلالهأ

كلذنإاهأربننألبقنمبلكيفالإمكسفنأيفالوضرألايفةبيصمنم

هنمدارلاها.(ريسيهللاىلع

.۷۷صاج"يرابلاحتف"يرجحنباظفاحللاكلذوحنركذو

:مالكدعبفراعملاةبتكمط(٤٤ص)۲ج"ةحيحصلا"يفينيابلألالاقو

ثالكلايهوٹالقٰيعي-...ييمۇؤشلا"ظفلبرمعنبانعهریغهاورو)

دمحمةياوريدنعححارلاو(۱۸۹۷)مقربيتأيامك-ءالعأثيدحلايفةروكذملا

دهاوشاملنأل-"خلإ...ءيشيفمؤشلاناكنإ"اهيفيلاةياورلايعي-هذه

:ينلثلاعضوملايفو«"رادلاوةأرملاوسرفلا:ةثالثيفمؤشلاامنإ":لوألاعضوملايفيراخبلاظفلو
."سرفلاورادلاوةأريفمؤشلا"
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يواحطلاو(۷/٣۳)ملسمدنعرمعنبهللادبعنبهزماهيلعهعباتدقوةحيحص

ها.(۳۸۱/۲)

ةيمالسإلاةبتكملا:ط(۲٠٠-٠٠٠ص)٤ج"هتحيحص"يفاضيأهركذو

ملسمو(۱۳۲)"درفملابدألا"يفو(۱۱۲/۹و٦/٦٤)يراخبلاهجرخأ:هنعلاقو

امك«هرظناف"یودعال":ظفلبهلوأ.يفةدايزبءاجدقو):لاقمث...(٢۳-۳/۷٤)

.(۷۹۹)مقربىضمدقو"يفمؤشلاناكنإ":وهواذهلهانعمرياغمظفلبءاجهنأ

توركذتنكامكباوصلاوهاذهو."...ءيشيفمؤشلاكينإ":رخآظفليفو

دوهيلاهللالتاق"ثيدحىلعمالكلاهيفو(۹۹۳)ثيدحلادنعانايبهتدزوكانه

.مۇشلايفنيفحيرصثيدحءاجدقو.ماههنإفهعجارف"موشلانإ:نولوقي

ةريطلايفنتيلاثيداحألامومعلبسانملاوهوءةروكذملاثالثلايفنميلاتابثإو

.(۱۹۳۰)مقربٍتأياميفهيلإراشملاثيدحلاعجارف

يوقدهاشوهف«مؤشلايفنيفحيرصثيدحلاو":(٥٠٠ص)لاقو

:رخآلاظفللافالخهوحنو"...ءيشيفمؤشلاناكنإ"ظفلبتءاجيلاثيداحألل

ثيدحلاتحتهنايبقبسامكحوحجرمذاشظفللااذهبوهف"ثالثيفمؤشلا"

ها.(۳۹۳)

ةبتكم:ط(١١١ص)"هجامنباننسفيعض"يفاضيأثيدحلااذهركذو

”.ق:(۸۹۷۱و۷۹۹)ةحيحصلا"ذاش:هنعلاقو."ثالثيفمؤشلا"ظفلبفراعملا

نودةئنالثلاركذف"...يففءيشيفمؤشلاناكنإ"املظفليفوءةملسمأنود

.ملسمويراحخبلاناحخيشلاهاورثيدحللانايعي١

=

)ن
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قيدصلاراد:ط‹؛٠١۸-۸۳ص"درفملابدألافيعض"يفاضيأهركذاذكو

يففءيشيفمؤشلاناكنإ"هريغورمعنبانعظوفحلاوءذاش:هنعلاقو
نبانعصنلااذهذوذشيفلوقلاتققحدقل:لوقأ:هلوقبهيلعقلعو"...رادلا

يفاعومجبهدحتالاميهالعأروكذملاردصملانماهيلإراشملاعضاوملايفهريغورمع

هتفلاخمتتابإوثيدحلااذهيفنىلإيمدقتدقل:لوقأفانهديزأو«رخآباتك

حرش"و(۳۳۹/۱٣۳-۱)"راثآلالكشم"يفيواحطلامامإلاةحيحصلاثيداحألل

يامهجحجحنمناکوربلادبعنباظفاحلاكلذىلعقفاوو(۳۸۱/۲)"اعمل

وهو"سرفلاورادلاوةأرملايفةئالثيفنميلانوكيدقومؤشال":هلوقكلذ

اذهو:۲۷۹/۹"ديهمتلا"يفربلادبعنبالاقف(١۱۹۳)"ةحيحصلا"يفجرخم

الومۇشالوةريطال":لاقهنألييبلانعةتباثراثآلانأللوصألايفهبشأ

"ۇشال"ىعهنأدافأو"ةريطال":هلوقبريلادبعنبالدتسامث"ىودع

اذهكلنيبتاذإف(١٦/٠1)"حتفلا"يفرجحنباظفاحلاىعملااذهدكأو.هعجارف

حراشلالعفامكمؤشللتبثملاذاشلاثيدحلااذهليوأتفلكتنعكانغأقيقحتلا

مغفأالإ"حاحصلا"باحصأىرأالو«نالقسعلاظفاحلاكلذيفاعباتياليجلا

ثيدحبهعبتأداهجلايفثيدحلادروأاليراخبلافلالعإلايفبهذملااذهاوبهذ

(۰۹۳٠)حاكتنلايفاضيأكلذلعفمث"...ناكنإ"ظفلبموشلليقانلالهس

هيلعبقعهنإفملسمامأو«رمعنبانعةظوفحملاةياورلابهيلعبقعنأبهدكأو

لمأو«رباجنعٹلاٹثیدحبمثلھسٹیدحبمثرمعنبانعنیدانسإبةیاورلاذهب

سنأنعامهدحأمؤشللنييفاننيثيدحالإ"هحيحص"يفدرويملهنإفنابحنبا
ةياوربباحصألاءالؤهقافتاف(٤۹٠1)دعسنعرخآلاو(ناسحإلا4٠1)

اقالطنامهفلاخنمةياورىلعمهتياورحيجرتبجويلتابثألاتاقثلانمةعامجلا

o
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ها.لوصألايفةفورعملالاوقألاعيمجىلع(ةقثلاةدايز)ةدعاقنم

ييیهللالوسرعمانجرخ":لاقكطءادردلايبأثيدح(۸٠١(

رجلاةدشنمهسأرىلعهديعضيلاندحأناكنإيح«ديدشرحيفناضمررهش

)۱۱۲۲(۹و)۱۱۸

:يمالساإلابتكملا٤ط(٤۳۲-٣٢٤ص)٠ج"ةحيحصلا"يفينابلألالاق

سلديهنإفةقثناكنإو-ثيدحلااذهدانسإلاجردحأيعيملسمنبديلولاو"

"هننس"يفدوادوبأهجرخأنكل«هلكدانسإلانعنعدقوءةيوستلاسيلدت

هقاسف..زيزعلادبعنبديعسانثدحديلولاانثدحلضفلانبلمؤمانثدح:(۳۷۸/۱)

هنأالإ«هبءادردلايبأنع:لاقفءادردلامأيفالإةاورلاعيمجيفثيدحتلابًالسلسم

نأيدنعباوصلاوهاذهوء"ناضمررهشيف"لقيملو"هتاوزغضعبيف":لاق
لاقنأىلإءاهركذفرومألكلذو"ناضمررهشيف"هيفسيلءادردلايبأثيدح

رهشيف":ملسمةياوريفهلوقنأحجرتةعبرألاهوجولاهذهف:تلق:(١٦۳۲ص)

ةدمع"يفيسدقملايغلادبعظفاحلامهوأدقوثيدحلايفتبثيالذاش"ناضمر

قفتملانماهنأةدايزلاهذمبملسمظفلب(۱۸۳)مقرثيدحلادروأثيح"ماكحألا

يفبسجاولاوهامك"ملسملظفللاو":لقألاىلعلقيملهنأل؛نيخيشلانيباهيلع

هنإلبرجحنباظفاحلاالويحةدايزلاهذهذوذشىلعهبننمدجأملوهلثم

لالدتسالانمدارملامتيةدايزلاهذهبو":هلوقاهيلعىبمثملسمةياورنماهركذ

همعزيفمزحنباىلعاهبدرلاهجوتيو(ناضمريثرفاسملاراطفإزاوجىلعييعي)
."ًاعوطتموصلاكلذنوكينألامتحالهيفةجحالاذهءادردلايبأثيدحنأ
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انققحنأدعبهجتمريغروكذملادرلانإ:-يابلألالئاقلاو-لوقأف

-هللاهمحر-ظفاحلانأولوهيفكشللالاجمعديالاذوذشملسمةياورذوذش

هنمدارملاها.ركذاملاقالهظافلأوثيدحلااذهقرطعبتتهلرسيت

ةديدحبا:طةيناثلاط(۹۲ص)"ەتالصةفص"فابلألادروأ(۹۹۹(

افينحضرألاوتاومسلارطفيذلليهجوتهجو":ثيدحفراعملاةبتكم

ال؛نيلاعلابرهللقامويايعويكسنوٍقالصنإ«نيكرشملانمانأامو(املسم)

."...نيملسملالوأانأوترمأكلذبوهلكيرش

"نيملسملانمانأو"اهضعبييو«تاياورلارثكأيفاذكه:هيلعًاقلعملاقمث

نأيلصملاىلعفكلذىلعلديامءاجدقوةاورلاضعبفرصتنمهنأرهاظلاو

هنمدارملاها.ضعبلامعزيامافالخ"نيملسملالوأانأو"لوقي

حيحص"يفيورم"نيملسملانمانأو"ظفلنأركذلابريدحلانمواذه

.(۷۷۱)(۱٠۲)مقربملسممامإلا

بر"لوقيهتعمسفلاقههجوبانيلعلبقيهنيينعنوكننأانببحألِيهللالوسر

.(۷۰۹)٢٦مقربملسمهاور."كدابع(عمحتوأ)ثعبتمويكباذعيق

:(۹°0-۸8۹٥ص)٦ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاق

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

نمهريغو"ملسمحيحص"يفءاجدق"...يقمهللا"ءاعدلااذه"هيبنت"

فلخانتيلصاذإانك":ظفلبءاربلانعءاربلانبديبعنعديبعنبتباثقيرط

:لوقيهتعمسف:لاق.ههجوبانيلعلبقيهنيعنعنوكننأانببحأمقليهللالوسر

نأيح«روهشملابسيلاذهديبعو."كدابع(عمحتوأ)ثعبتمويكباذعيقبر"

نع":هلوقىلعهيفدزيمل(۳/۱/۳٤٤)"ريبكلاخيراتلا"يفهركذاليراخبلا

نببراحمهنعىور":لاقهنأالإ‹(۲/۲/۲٠4)"ليدعتلاوحرحلا"يفهوحنو."هيبأ

نعهقينوتلقنيملواذهديبعنبتباثىوسهيلع"بيذهتلا"يفدزيملو"راثد

.(١/١۳٠)"تاقثلا"يفهركذفاضيأهقثونابحنبانأهتافو.يلجعلاىوسدحأ

."هطبضيمل«هيبأنع":دزيملولاقفهظفحنمزمغهنکل

هتعمسف":هلوقنإفثيدحلااذهىلإريشيهنأكو:-ينابلألالئاقلاو-تلق

فلاخموهو«ههجوبمهيلعلبقأاذإةالصلادعبكلذلوقيهعمسهنأهرهاظ"...لوقي

؛موتنلادنعلوقيناك%هنأ-حيحصاهضعبو-ءاربلانعةمدقتملاقرطلالكل

.لاوحألانسحأيفةذاشهذهديبعةياورنوكتف

ءاعدلااذه(۱١١٠١۱)هحجامباودوادہارکذيكلذلهلعلو م)(نباودوادوب

.ملعأهللاو)1۲۸("دوادباحيحص"قجرخموهو.ثيدحلا

هنأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانعةريرهيبأثيدح(١٠٠)

"مهولزتعاسانلانأول:لاقانرمأتامف:اولاق«شيرقنميحلااذهيمأكلهي"لاق

.هلظفللاو(۷)٢٤۲۹۱۷مقربملسمو(٤۳۲۰)مقربيراخبلاهاور

كك
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هضرميفيبألاقو):١٠۳ص۲ج"دنسملا"يفامكدمحأنبهللادبعلاق

يعيايبلانعثيداحألافالحهنإفثيدحلااذهىلعبرضا:هيفتاميذلا

.("اوربصاواوعيطأواوعمسا:هلوق

:٦۷٤-٥٧٤ص٣ج'لكشلمافشك"باتكيفيزوحلانبالاقو

لاقف«ثيدحلااذهكرتبلبنحنبدمحأرمأدق"مهولزتعاسائلانأول"هلوقو"

فالحهنإفثيدحلااذهىلعبرضا:هضرميفيألاق:هللادبعلاق:لالخلا

يفلاقهللادسبعابأنأغلب:لاقيذورملاانثدحو:لالخلالاق«ثيداحألا

لاقء"مهولزتعاسانلانأول"ةريرهيبأثيدحىلعيثيدحنماوبرضا:هضرم

لاق.ةعمحجلاكرتيفهبجتحيءيدرثيدحوه:لوقيهعمسأتنك:يذورللا

اوميقتسا":لاقهنألييبلانعنابوثثيدحيفدمحألاقكلذكو:لالخلا

مكقانعأىلعمكفويساولمحافمكلاوميقتسيملنإف؛مكلاوماقتساامشيرقل

هيلعلاقءاذهفالخثيداحألاو:لبنحنبدمحألاق"مهءارضحخاوديبأف

ثیدحنأىلعليلداذهف:-يزوحلانبالئاقلاوتلق"عطأوعمسا":مالسلا

ىلعلمحيفء"نيحيحصلا"يفجرحخأدقناكنإودمحأدنعتبثيملةريرهيأ

يأ"مهولزتعاسانلانأول":هلوقئعمنوكينألمتحيو«ةاورلانممهوهنأ

ليوأتاذهقفءةنتفعقتالكلمحلاعفأىلعاوربصوارهاظمهيلعراكنإلااوكرت

نباظفاحلل"هيزتتلافكأبهيبشتلاهبشعفد"اضيأرظناوها."نسح

.يوونلامامإلاراد:ط۱۸۳صيزوجلا

يننمام":لاقء6هللالوسرنأهَدوعسمنباثيدح(١١۱)
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هتتسبنوذخأيباحصأونويراوحهتمأنمهلناکالإيلبقةمأيفهللاهثعب

امنولعفيو«نولعفيالامنولوقي«فولخمهدعبنمفلختانإمث«هرمأبنودتقيو
نمو‹نمؤموهفهناسلبمهدهاجنمو‹؛نمؤموهفهديبمهدهاجنمف‹نورمؤيال

ملسمهاور"لدرخةبحناميإلانمكلذءاروسيلو«نمؤموهفهبلقبمهدهاج

.(۸۰)۰مقرب

(۸٢۲ص)۲ج"ملسمحيحصليوونلاحرش"يفامكدمحأمامإلالاق

نبامالكهبشيالمالكلااذهو):لاق‹(ظوفحمريغثيدحلااذه):هريغو

ها.(دوعسم

.(٦٦۳)١۰۱مقربملسمهاور"رهطدقفباهإلاغبداذإ"

:ظفلبهرکذنأدعب۱۷-۱۸ص۱۸ج"یواتفلاعومجم"'يفةيميتنبالاق

هفعضدقويراخبلانعملسمهبدرفنااذهنإف":"رهطدقفغبدباهإئ

.هريغودحجأماما

ةبتكم:ط(٢٤۷ص)٠ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاقو

حيحصثیدحةتيملاغابديفيدنعسيلو":دمحألاق":ه١١٤١فراعملا

يدرودقهنأعمسهلاهمحر-لاقاذك."اهحصأوهميكعنباثيدحو

يفاهضعب(١/٤٠)"راطوألالين"يفيناكوشلااهقاساثيدحرشعةسمحغابدلا
.(۲-٢۲۹)"مارملاةياغ"يفةجرفخميهوء"نيحيحصلا"

ا



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاأ
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ام:لاقف%8يبلاليربجءاج:لاقعفارنبةعافرثيدح(١٠)

كلذكو:لاق.۔اهوحنةملكوأ-نيملسلملالضفأنم:لاق؟مكيفردبلهُنودعت

.(۳۹۹۲)مقربيراخبلاهاور(ةكئالملانماردبدهشنم

ثيداحألاةلسلس"يفامك(٢۲۳)"خيراتلا"يفةمثيخيبانبالاق

اذهنعنعمنبیلئس"':فراعلملاةبتكمط۸٦صاجيابلألل"ةحيحصلا

.هنمدارملاها.لطابیيشبسيل:لاقف؟ثيدحلا

سلاحهللالوسرانیب":لاقيردخلاديعسيبأثيدح(١۱۱)

"؟نم":لاقف؛كباحصأنملجريهجوبرضمساقلاابأاي:لاقفيدوهيءاج

قوسلابهتعمس:لاق"؟هتبرضأ":لاقف‹"هوعدا":لاقراصنألانملحجر:لاق

يتذخأف#دمحمىلعثيبخيأ:تلقرشبلاىلعىسومىفطصايذلاو:فلحي

موينوقعصيسانلانإفءايبنألانيباوريختال":%3يبلالاقف:ههجوتبرضةبضغ
مئاوقنمةمئاقبذخآىسوعانأاذإفضرألاهنعقشنتنملوأنوكأفةمايقلا

مقربيراخبلاهاور."ىلوألاةقعصببسوحمأقعصنميفناكأيردأالفشرعلا

عضاومةدعيفكلذءاجامك"روطلاةقعص":(ىلوألاةقعصب)دارملاو.(٤٢۲)

.(1۹۱۷و۸٤٩٤و۳۳۹۸)مقرثیدحرظناهسفن"يراخبلاحيحص"نم

هلوقبنوعنصتفیکفليقنإف:(٣٤۳ص)"حورلا"باتكيفميقلانبالاق

ضرألاهيلعقشنتنملوأنوكأفةمايقلاموينوقعصيسانلانإ":ثيدحلايف

اذنكمدرودقظفللااذهنأبيرال:ليق‹"شرعلاةمئاقباشطابىسومدحأف

نيببکرفثیدحيفثیدحيوارلاىلعهيفلخدهنکلو«لاكشإلااشنهنمو
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:اذكهناثيدحلاوءاذهءاجفنيظفللا

.'قيفينملوأنوكأفةمايقلاموينوقعصيسانلانأ":امهدحأ

يذمرتلايفف"ةمايقلامويضرألاهنعقشنتنملوأانأ":اذكهناثلاو

مويمدآدلوديسانأ"يهللالوسرلاق:لاقيردخلاديعسيبأثيدحنمهريغو

الإهاوسنمفمدآذئمویيننمامو«رخفالودمحلاءاوليديبوءرخفالوةمايقلا
ثيدحاذه":يذمرتلالاق"رخفالوضرألاهنعقشنتنملوأانأو«يئاولتحت

انخیيشناکورخآلاثيدحلايفثيدحلااذهيوارلاىلعلخدف"حيحصنسح

.كلذلوقيظفاحلا”جاجحلاوبأ

(٤٤٤-٦٤٤ص)"ةيواحطلاحرش"يفيوشحلازعلايبأنبالاقو

نوقعصيسانلانإ":ثيدحلايفهلوقبنوعنصتفيكليقناف:يمالسإلابتكملا:ط

؟شرعلاةمئاقباشطابىسومدجأفضرألاهنعقشنتنملوأنوكأفةمايقلاموي

ىلعهيفلخدهنکلو‹لاكشإلااشنهنمواذكهدرودقظفللااذهنأبيرالليق

ءامهدحأ:اذكهناثيدحلاناذهءاجفنيظفللانيببكرفثيدحيفثيدحيوارلا

لوأانأ"نافلاومدقتامك"قيفينملوأنوكأفءةمايقلاموينوقعصيسانلانأ"

نمو«رخآلايفثيدحلااذهيوارلاىلعلخدف«ء"ةمايقلامويضرألاهنعقشنتنم
خيشلاانخيشوميقلانبانيدلاسمخيشلاهدعبويزملاجاجحلاوبأاذهىلعهبن

فها.هللامهمرریثکنبادامع

نيملسملانملجرنالجربتسا":لاقةريرهيبأثيدح(۹١۱۱)

.يزلملايعي)١
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:يدوهيلالاقف«نيملاعلاىلعادمحمىفطصايذلاو:ملسملالاقفدوهيلانملجرو

‹يدوهيلاهجومطلفكلذدنعهديملسملاعفرف«نيملاعلاىلعىسومىفطصايذلاو
قييبنلااعدفملسملارمأوهرمأنمناكاعهربخأفليبلاىلإيدوهيلابهذف

سانلانإفىسومىلعييوزيختال":ٌلييبلالاقفهربخأفكلذنعهلأسفملسللا

بنجشطابیسوماذإفقيفينملوأنوكأفمهعمقعصأفةمايقلاموينوقعصي

هاور."هللایئتسانمناكوأيلبققافأفقعصنميفناكأيردأالفشرعلا

.(٤٤٢٤۲)مقربيراخبلا

امفليقنإف:ليحلاراد:ط(٥٣۳-٢۳ص)"حورلا"باتكيفميقلانبالاق

نيذلاو-لحوزعهللائٹتسانممناكمأيلبققافأيردأالف:هلوقبنوعنصت

لاقامكةمايقلامويةقعصنمالةخفنلاةقعصنمنونثتسممهامنإهللامهانثتسا

ءاشنمالإضرألايفنموتاومسلايفنمقعصفروصلايفخفنو)ل:ىلاعتهللا

ريغملعأهللاواذهليقةمايقلامويقئالخلاةقعصنمءانثتسالامقيملوأهللا

نمةحيحصلاتاياورلاتأطاوتامظوفحلاوةاورلاضعبنممهووهوظوفحم
هذهنأةاورلاضعبنظف."روطلاةقعصبيزوجمأيلبققافأيردأالف":هلوق

متليالاذهوءاهنمينثتسانميفلخادىسومنأوةخفنلاةقعصيهةقعصلا

ال":لوقيفيكفثعبلاةقافإيهذئنيحةقافإلانإفاعطقثيدحلاقاسمىلع

يلاةشقعصلافالخباذهوءهلمأتف"روطلاةقعصبيزوجمأيلبقثعبأيردأ

(”ىلحتودابعلانيبءاضقلالصفلهناحبسهللاءاجاذإةمايقلامويقئالخلااهقعصي

دقنوكيفمهعمقعصيملناكنإفليىسومامأوءاعيمجنوقعصيمهنِإفمحل

.لوألامزايفنيبموهامكلطابيلجتلاوءياىلعهمالك
ت
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لضوعيلجتلااذهةقعصتلعجفاكدهلعجفابجللهبریلحبمويهتقعصبببسوح

يفنكيملولوميظعلاعملااذهلمأتف.ةمايقلامويبرلايلجتلقئالخلاةقعصنم

هللوذجاونلابهيلعضعينأاقيقحناكلهنأشوثيدحلااذهفشكالإباوحجلا

بتكللا:ط(٤١٤-٤٤٤ص)"ةيواحطلاحرش"يفزعلايبأنبالاقو

نممناكمأيلبققافأيردأالف":لاقفةاورلاضعبىلعهبتشاكلذكو:يمالسإلا

لوألاوهةحيحصلاتاياورلاهيلعتأطاوتيذلاظوفحملاو«"لجوزعهللاىثتسا

ءاضقلالصفلاذإهدابعلهللايلجتلةمايقلامويقعصلانإفحيحصلاعملاهيلعو

هبریلجتمويةقعصبيزوجدقنوكيفمهعمقعصيملناكنإلكلاىسومف

هبريلجتلقئالخلاةقعصنعاضوعيلجتلااذهةقعصتلعجفاكدهلعجفلبجلل

هنمدارملاها.هلممتالوميظعلاعملااذهلمأتفءةمايقلاموي

"ةيواحطلاحرشىلعيابلألاتاقيلعتدقن"يفيراصنألاليعامسإلاقو

حراشنأهتمدقميفينابلألاىعدا:يعفاشلامامإلاةبتكم:١ط(۷٠-٥٠ص)

ءهفيعضتهجوركذينأنودناخيشلاهجرخأثيدحفيعضتىلإراشأ"ةيواحطلا"

لوقىلإكلذبريشي.كانههتركذهيوقيدهاشهللبيدنعهيفةلعالو:لاقمث

ء؛رخفلاهجوىلعناكامءايبنألانيبليضفتلانممومذملانأركذنأدعبحراشلا

ال":لَكهلوقاضيألمحبياذهىلعو:لاق؛لوضفملابصاقتنالاهجوىلعوأ

.اتباثناكنإ"ءايبنألانيباولضفت

.لصألايفاذك

ےگ
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يفهلوقىلعرصتقاناكولحراشلاىلعدريامنِإاذهنأ:كلذنعباوجلا

دقاذهنإف:هلوقوهو«فقوتلااذهرربيامهعبتيملو«(اتباثناكنإ)ثيدحلااذه

نإ:لوقيسانلاضعبنكل«هريغويراخبلايفوهوىسومثيدحسفنيفيور

نأالإنابلألاىلعسيلفءالوأفقوتلاببسنعنابأوكلذلعفدقوءةلعهيف

اهاديأيلاةلعلاكلتنعو«هليلعتحراشلاهيلإازعيذلاضعبلاكلذنعثحيي

؛كلذهجوركذينأنودهفيعضتىلإراشأدقحراشلانإ:لوقينأالضعبلاكلذ

."هتحصنمحراشلازمغدق":لوقينأالو

كانهنابلألااهدروأيلاةريرهيبأنعجرعألانمحرلادبعةياورامأو

نموتاومسلايفنمقعصيفروصلايفخفنيهنإفللاءايبنأنيباولضفتال":اهيفو
اذإفثحعبنملوأنوكأفىرخأهيفخفنيمث:لاقفلاءاشنمالإضرألايف

ثبوأروطلامويهتقعصلبسوحأيردأالف«شرعلابذخآللعلاىسوعب

حوشيفيوونلاهنعكلذلقنو«ضايعيضاقلااهيفملكتدقف«ثيدحلا"...يلبق
؛تانمدقىسومنأل«؛ثيداحألالكشأنماذه":همالكصنوملسمحيحص

الفاذكهرمألامادامو«همالكها."ءايحألاقعصتامنإوءةقعصلاهكردتفيكف

."يدنعهيفةلعال":ينابلألالوقبرابتعا

يبأثيدحلادهاشينابلألاهربتعايذلايردخلاديعسيبأثيدحامأو

موينوقعصيسانلانإفءايبنألانيباوريختال":ظفلب۷٤٤صهركذوءاذهةريره

مئاوقنمةمئاقبذخآىسوعبانأاذإف«ضرألاهنعقشنتنملوأنوكأفةمايقلا

يرلخبلاىلإهازعو"ىلوألاهتقعصببسوحمأقعصنميفناكأيردأالف«شرعلا
نبانيدلاسمويزملاجاجحلاوبأظفاحلاهيفملكتدقف"تاموصخلا"باتكلوأ

ى
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حيحص«؛ضرألاهنعقشنتنملوأمييبلانوكنأهيفهولاقامنسحأو

ضعبنممهوفثیدحلااذهيفهرکذامأو«یسومةصقهيفسيلرخآثیدحيف
هيفامنایبيٿ"ةيواحطلا"حراشبهسأدقو«؛ثيدحيفثيدحهيلعلحدةاورلا

هنظثيدحلااذهيفمالكلاراكنإيفينابلألاعقوأيذلاو.ةيافكلاهيفاميمهولانم

ها."ءايبنألانيباوريختال"وأ"ءايبنألانيباولضفتال":يفناكمالكلاكلذنأ

قلعينلاىلإءاجايدوهينأهيدوعسمنبهللادبعثيدح(۱۱۷)

لابجلاوعبصإىلعنيضرألاوعبصإىلعتاومسلاكسبهللانإدمحماي:لاقف

كحضف.كلملاانأ:لوقيمثعبصإىلعقئالخلاوعبصإىلعرجشلاوعبصإىلع
ىجلاق.€هردققحهللااوردقامو)»:ًارقمث.هذجاونتدبنحهللالوسر

هللادبعنعةديبعنعميهاريإنعروصنمنعضايعنبليضفهيفدازو:ديعسنبا
ملسمو(٤۱٤۷)مقربيراخبلاهاور.هلاقيدصتوابجعتقليهللالوسركحضف

.يراخبللظفللاو(٦۲۷۸)١٠مقرب

ثارتلاءايحإراد:ط(۳۳-٢٣۳۳۸ص)"تافصلاوءامسألا"يفيقهيبلالاق
ىرجاموثيدحلااذهليوأتباولغتشيملمفانباحصأنمنومدقتملاامأ:يبرعلا

مظعوىلاعتهللاةردقراهظإنمهلجألقيسامهلاثمأنموهنماومهفامنإوهارحم
ناميلسوبأبهذفلمتحياعهليوأتيفاوملكتمهفإفمهنمنورخأتملاامأوفنأش

الەهنأتافصلاتابثإيفههبشأامواذهيفلصألانأىلإهللاهمريباطخلا

امبفانوکيملنإفهتحصبعوطقمربخوأقطانباتكبنوكينأالإكلذزوجي
عولطقلاةنسلايفوأباتكلايفلصأىلإةدنتسللاثيداحألارابخأنمتبثي
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هبمسالاقالطإنعفقوتلافكلذفالخبناكاموءاهيناعمةقفاومبوأاهتحصب

ليرواقأنماهيلعقفتلالوصألاياعمبقيليامىلعذئنيحلوأتيوبجاولاوه
مالكلاهيلعينبنيذلالصألاوهاذههيفهيبشتلايفنعمملعلاونيدلالهأ

نمالوباتكلانمءيشيفدجويملعباصألاركذوءبابلااذهيفهدمتعنو

ىنعمبتافصلايفديلاىنعمسيلوءهانفصوامتوبنلايفاهطرشيلاةنسلا

هيفمسالاانقلطأيعرشفيقوتوهلبءعباصألاتوبثاتوبثبمهوتيتحةحراجلا

هلنوکنأنعكلذبجرخف«هيبشتالوفييكتريغنمباتكلاهبءاجامىلع

اذهىوردقوءاهيناعمنمءيشىلعنوكينأوأةنسلاوأباتكلايفلصأ

:هلوقهيفرکذيملفةديبعقيرطريغنمهللادبعباحصأنمدحاوريغثيدحلا

ضعبيفكلذيفهايإةمقلعةعباتمانيوردق:خيشلالاق"ربحلالوقلاقيدصت"

ةاروتلايفالزنمهنوعدياميفو”ةهبشمدوهيلاو:ناميلسوبألاق.هنعتاياورلا

نعتبثدقو‹نيملسملابهاذمنماهبلوقلاسيلهيبشتلابابيفلحخدتظافلأ

1هوبذكتالومهوقدصتالفباتكلالهأمكثدحام":لاقهنأليهللالوسر

عمهلمعتسادقنوكينأبقلخلاىلوأليبلاو."باتكنمهللالزنأابانمآاولوقو

اييذكتوأهلاقيدصتفرحبهيفقطنيملهنأكلذةحصىلعليلدلاوربحلااذه

التمث«ىرخأراكنإلاوبجعتلاوةرمىضرللليخملاكحضلاكلذيفهنمرهظاإ

يلاسلانيدلارونمامإلانسحأدقو‹عوبتملاوعباتلاسئبفةمسحجماةيوشحلاكلذيفمهدلقدقو

:لاقثیح-هيلعیاعتهللاناوضرس

اراحلااولضأواداقتعااولضىراصنلاودوهيلاامنإو

ةقئاوناعممكلاورهظأدقةقدانزلاوسوجملاكلذك

بذکيامكهيفنوبذکيمُهِإفهباوثدحاميفمهمذكنيبتامامأمهبذكمكلنيبتيملنإيأ

.هبثدحامیفهبذکنیبتاذإمهريغ
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نملاقنملوقو‹ركذعبصأللاهيفسيلواعم”نيهجوللةلمتحمةيآلاوءةيآلا
ضمتالناكذإفيعضهيفرمألاونابسحونظ"ربحلالوقلاقيدصت":ةاورلا

هترفصبولجخلاىلعنوللاةرمحبلدتسملالدتساايرو«نيهجولادحألهتداهش

يفكشوبايترانمكلذولخيالمثءهلثميفةداعلاىرحببلاغكلذولحجولاىلع

يفهلرادقمةدايزومدجايةرمحلانوكتنأزاوحكلذبامهنمةداهشلاقدص

مسبتلابلالدتسالافكلذونوطلخناروثوداومجايةرفصلانوكتنأو«ندبلا

ةلالدلايهجوؤفاكتعمغئاسريغهرطخليلحلاهردقميسحلااذهلثميفكحضلاو

ىلعالوأتمهنمظفللارهاظناكةياورلاقيرطنمربخلاحصولو«هيفنيضراعتللا

فرعيفسانلانيبمالكلاةداعهبترجدقليثمتلانمبرضوأزاحمانمعون

تليوطمتاومسلاولجوزعهلوقليوأتىلعكلذيفعملانوكيفمهبطاخت
ةلزنعبهيلعاهصايتعاةلقواهعمجيفرمألاةلوهسواهيطىلعهتردقيأهنيميب

لقتسلملايوقلالجرلاىلإفيضأاذإقاشلارمألايفناسنإلالوقيدقفهعباصأ

هعباصأىرغصبهيفكيهنإوأهرصتخبهلمعيهنإوأةدحاوعبصأبهيلعينأيلهنإ:هبيعي
هبةناهتسالاوهيلعةردقلايفراهظتسالاهبدارييذلامالكلانمكلذهبشأاموأ

:رعاشلالوقك

هلاوزتعبتأالدبللاوهبيفكًالمأالحمرلا

.مسحلايدوهيلاكلذىلعراكنإلااهحيرصلقنملنإةيآلارهاظلبالك
انمدقامكةمألاروهمجكلذىلإبهذدقويقهيبلاويباطخلانيمامإلانمزاجمللتابثإاذهيف0

.لوألاءزحلايفكلذنايب
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اسلخهبنعطينكلحمرلاىلعاهلكاهبلمتشيفهفكعمجينأفلكتيالهنأديري

-ێعي-ةريرهيبأثيدحهيلإانبهذامدكؤيو:ناميلسوبألاق.هعباصأفارطأب

نباانكيرشنبديبعانرافصلاديبعنبدمحأانأنادبعنبدمحأنبيلعانربخأام

:لاقةريرهيبأنعةملسيبأنعباهشنبانعرفاسمنبانعثيللاانريفع
كلماانأ:لوقيمثهنيميبءامسلايوطيوهللاضبقي":لوقيليهللالوسرتعمس

وبألاق.ريفعنبديعسنع"حيحصلا"يفيراخبلاهاور."ضرألاكولمنيأ

هلوقنمةيآلاقافوىلعءاجهظفلو يبلالوقاذهو:-هللاهحر-ناميلس

ةقيلخلاميسقتوعباصألاركذهيفسيل€هنيميبتيوطمتاومسلاو»لجوزع

ايللاكحضنأومهفيرحتودوهيلاطيلختنمكلذنألدفءاهدادعأىلع

مالكركذدقوها.ملعأهللاوهلريكنلاوهنمبجعتلاىنعمىلعناكانإ

۱۳ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلاصيخلتلانمءيشباذهيباطخلا

.۱٩٤-٠٩٤ص

۷٠۲-٠٠۲٢ص"هيزنقلافكأبهيبشتلاهبشعفد"يفيزوحجلانبالاقو
ةهبشمدوهيلاو«راكنإلا¢يبلاكحضرهاظ:تلق:يوونلامامإلاراد:٣۳ط

هردققحهللااوردقام:ليقعنبالاقو.ءفَيلوسرلاراكنإىلعليلدةيآلالوزنو
ةياآلايفكرشلاركذامنإوهتاقولخملمحىلعدضاعتتودعاستتهتافصاولعجثيح

مدآيببولقنإ":مالسلاوةالصلاهيلعهلوقثيدحلااذهعميفو.مهيلعادر

نيعبصأنيببلقلاناكامو.ءاشيفيكاهبلقينمحرلاعباصأنمنيعبصأنيب

ريغ:ىلعيوبأيضاقلالاقو.اهبلقملةروهقمبولقلانأىلعاذهبلداروهقماليلذ

الانألتاذلاىلإةعجارةفصعبصإلاو؛تابثإلايفهرهاظىلعربخلالمحعنتم

.اضاعبأالوةحراجيهعباصأتبثن
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حراوحتشينأامإهنألطبخممالكاذهو:-يزوحلانبالئاقلاوتلق

تسيل):لوقيمث.!!حراوحلااهرهاوظفءاهرهاوظىلعاهلمامأفءاملوأتينأامإو

.يزوحجلا

۱۳جرجحنباظفاحلل"يرابلاحتف"يفامك"مهفملا"يفيطرقلالاقو

مهويدوهيلالوقهلكاذه«ثيدحلارخآىلإ"كسههللانإ":هلوق:١٤ص

هذهنمةهبشملاةالغهدقتعيامكحراوجوذصخشهللانأوميسجتلانودقتعي

كلذدنعارقاذغويدوهيلالهجنمبجعتللوهانإييبلاكحضو«”ةمألا

هميظعتقحهومظعالوهتفرعمقحهوفرعاميأ€هردققحهللااوردقامو»ف

اشفءيشبتسيلف"هلاقيدصتو"دازنمامأوءةققحملاةحيحصلايهةياورلاهذهف

يففاصوألاهذهولاحلاقدصياللييبلانألةلطابيهويوارلالوقنم

هلبجيناکفانمدحاوکناکحراوجوعباصأودياذناكولذإ؛لاحهللاقح

لاحتسالكلذكناكولوءانلبجيامزجعلاوصقنلاوثودحلاوراقتفالانم

ء؛لاحوهولاجدللتحصلهتفصهذهنملةيلإلاتزاجولذإالإنوكينأ

هيلعدرلايفهللالزنأكلذلو؛لاحموبذكيدوهيلالوقفبذكهيلإيضفلاف
نأيوارلانظفهلهجنمللييبلابجعتامنإوء€هردققحهللااوردقامو)ا
مدآينببولقنإ"ثيدححصدقليقنإف؛كلذكسيلوقيدصتبجعتلاكلذ

:ةمسحلاةيوشحلاءالؤهلاثمأيفلاقنمنسحأدقلو«يزوحلانباظفاحلالاقامكرمألاو

مهفيالنمباطخوهيغنعيوعريالنملذعةيلبلانمو
كلذوحنوةيفلسلاوأةعامحجلاوةنسلالهأبقلبنورتستينيذلاةمسحجلاةيوشحلاءالؤهمهنمو©

.اهعضومريغيلةكلممباقلأ

سرس
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مالكلايفاذهلشمانءاجاذإهنأ:باوجلاف"نمهجرلاعباصأنمنيعبصإنيب

هرهاظةلاححسابعطقلاعمههجونيبتينأىلإهيفانفقوتوأهانلوأتقداصلا

زوجينمناسلىلعءاجاذإامأو؛هقدصىلعةزجعملاتلدنمقدصةرورضل

فيرحتلاوبذكلابهعوننعقداصلاربخأنمناسلىلعلببذكلاهيلع

كلذنكيمهقيدصتبحرصييبلانأ")انملسولمثهانحبقوهانبذك

هرهلظنأبعطقنوءديبننعهباتكنمهلقنيذلاظفللايفلبىنعملايفهلاقيدصت
.فصنملمأتمىلعیفخیالناكنسحلانموهوها.(اصخلمىهتنا.دارمريغ

ريغأصخشال":لاقليهللالوسرنأةبعشنبةريغملاثيدح(۱۸)

.(۱٤۱)١۹۹مقربملسمهاور"ثیدحلا...هللانم

ةعماج:ط٤٢٣۲۳-٥٤٥٢ص٤ج"ثيدحلامالعأ"يفيباطخلامامإلالاق

نأىلع"هللانمريغأءيشال":هلوقةريرهيبأوءامسأةياورتلدف:ىرقلامأ

ءاوسمسالانملوألارطشلايفصخشلاوءيشلاو«فيحصتومهوصخشلا

ثيدحلاظفلنوعاريةاورلالكسيلومهولانمأيملعامتسالامعنيملنمف

مالكيفو.هيقفبمهلكسيلوىنعملاىلعثدحيمهنمريثكلبهودعتيالىتح
يفنيعباتلارابكنمفلسلاضعبلاقدقو.فرجعتوءافجمهنمةاورلاداحآ

روكذلايفقلطيامنإءرملاظفلو."اناصعامهانعطأولوانبرءرملامعن":هلمالك

كلذوحنو"هناسلتعتءوبخمءرملا"و"هيرغصأبءرملا":لئاقلالوقكنييمدآلانم

هللاتافصبقيلياليذلاىنعملاهبدصقيملةملكلاهذهلئاقويهمالكنم

.ةمسحاةيوشحلاءالؤهلاثمأنمكلذيفهدلقوهعبتانمانهفسوانحبقو
.فاخريغوهامكالإسيليلدجميلستدرحمميلستلااذه

ےگ
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ىلعهلليزتالولمأتريغنمعبطلاةهيدبىلعمالكلالسرأهنكلو«هناحبس
اذهىلعيوارلانمىرجامنإصخشلاظفلنوكينأيرحوهبصخألاىنعملا

نعهبدرفتدقرمعنبهللاديبعنإمث«فيحصتلالبقنمنكيملنإليبسلا
امةحصىلعكلذلدفهوجولاهذهنمداسفلاهروتعافهيلععباتيملوكلملادبع

.ملعأهللاومانلق

بحكلاملاع:ط‹۹-٦۹۷ص"هنايبوثيدحلالكشم"يفكروفنبالاقو

هنيبامعمافحصنإوءدنسلاقيرطنمتباثريغفصخشلاظفلامأو:مالكدعب

ىلعدحأعضومصخشلاظفللمعتساو"دحأال":هلوقوهورخألاثيدحلايف

هتفصنمناکاموهعونوهسنجريغنمیثتسملابابنماذهنوكينألمتحيهنأ

نعمنم”نظلاسيلو‹¶نظلاعابتاالإملعنمهبمهام:ىلاعتهللالاقامك

اقريغغلبتالةريغلابةفوصوملاصاخشألانإ:هريدقتنوكيكلذكهجوبملعلا

قالطإنمانعنمامنإو«هجوباصخشنكيملنإولجوزعهللاةريغتهانتنإو

:رومألىلاعتهيلعصخشلا

.عمسلاقيرطنمتبثيمظفللانأ:اهدحأ

.هنممنملاىلعتعمتجادقةمألانأ:يناثلاو

دقوبيكرتلانمعونىلعةقفاوماماسحجأنوكينأهانعمنأ:ثلاثلاو

امديكأتىلعكلذلدف«مسحلابموقعمصخشلاقالطإنم”ةيمسحلاتعنم

.رهاظيعيطماطوهو"ظي"لصألاف)۱

.حضاووهامكةمسجاباوصلاولصألايفاذك
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:رجحنباظفاحلل٤٩٤ص۱۳ج"يرابلاحتف"يفامكلاطبنبالاقو

"دحأال"ظفلبهنأدوعسمنباثيدحيففلتخيملفثيدحلااذهظافلأتفلتخا

هنأىلع:لاقمث«يوارلافرصتنمهنأكفدحأعضومءاجصخشظفلنأرهظف

الإنوبتينإملعنمهبمحلامو:ىلاعتهلوقكهسنجريغنمثتسملابابنم

هنمدارملاها."ملعلاعوننمنظلاسيلو"¶نظلا

"صخشلا"ةظفل:تلق:(١١٦١ص)"هيبشتلاهبشعفد"يفيزوحجلانبالاقو

ابنووريةاورلاو."هللانمريغأءيشال"مهضعبيوريو«ةاورلاضعباهيوري
امسحالإنوكيالصخشلاو«ةاورلارييغتنمصخشظفلنوكيفنىعملاهبنونظي

صخشلاركذعجريهنأباوصلاوءاعافتراواصوخشهلنألاصخشيعسو«افلؤم

اهيأمكنمسيل":ئعملانوكيو«صخشهللاقيقلاخلانأالنيقولخملاىلإ

هنمداراها.مهئامسأبيمسركذلابلكلاعمتحجاامهنأل"هللانمريغأصاخشألا

دصاقمىلإبيلاداشرإ"يفيزاغنبيلعنبدمحأنبدمحملاقو
ال":ةيبرغملاةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:ط۲٢٠۲-٦٢٢۷ص"بيبحلاثيدح

ذإهللانمريغأنوكينأصخشليغبنيال:قراشملايف"هللانمريغأصخش

نعهزنمهللاوولعيفمسحتوعافتراهلامومسحلاوهنوكيامنإصخشلا

اضيأيراخبلاهاورو«سنحلاريغنمءانثتسالاكوهو«تائدحملاتافصوةيمسحجلا

لاقوييشنمفحصمصخشظفللعلوللانمريغأءيشالةريغلابابيف

نأقيلخو«زئاجريغىلاعتهللاتافصيفصخشلاقالطإ:يباطخلانعنيتلانبا

ِءيشلاوصخشلاويشالهامسأوةريرهوبأهاوردقف«يوارلانمافيحصتنوكي

ت
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لاقومهولانمنمأيملحامتسالامعنيلنمفىاوسمسالانملوألارطشلايف
نمهبمحاملوحن«سنحباريغنمءانٹتسالاکنوکينألمتحاحصنإ:كروفنبا

تصعمجأ.ميرحتلاورجزلاىلاعتهقحيفةريغلائعمو:لاق؛¶نظلاعابتاالإملع

دقوهبدريملفيقوتلانألصخشهنأبفصوينأزوجيالىلاعتهللانأةمألا

.هامسجهنإهللابذايعلاومحلوقعمهيلعصخشلاقالطإنمةمسحلاتعنم

رانلاوةنحلاتجاحتليبلالاق":لاقةريرهيبأثيدح(۱۹)

ءلفعضالإيلخدياليلام:ةنحجلاتلاقو‹نيربجتملاونيربكتملابترثوأ:رانلاتلاقف

نمءاشأنمكبمحرأيمحرتنأ:ةنجللىلاعتوكرابتهللالاقمهطقسوسانلا

ةدحاولكلويدابعنمءاشأنمكببذعأباذعتنأامنإ:رانلللاقو«يدابع

كلانهفطقطقطق:لوقتفهلجرعضيىحئلتمتالفرانلاامأفءاهؤلمامهنم

ةنحلاامأو.ادحأهقلخنم-لجوزعهللاملظيالو«ضعبىلإاهضعبيوزيوعئلتمت

.(٤٥٠٤)مقربيراخبلاهاور"اقلخائشني-لجوزعهللانإف

دقو:بتكلاملاع:ط‹١١١ص"هنايبوثيدحلالكشم"يفكروفنبالاق

لوقتفيوزتتفهلجررابحلاعضييحلقنلالهأدنعتباثريغهجونميور
ريدقتىلعةياورلاهذهليوأتيفاليوطامالكركذمثهنمدارملاها.طقطق

.ةيناثةرمهتداعإلةجاحالفلوألاءزحلايفكلذنايبمدقتدقواهتحص

ضعبف...):(١٤۱۷-١۷١ص)"هيبشتلاهبشمفد"يفيزوحلانبالاقو

قرطنميياربلظطلاهاوردقو‹(لجرلا)مدقلانأنمعملاهنظيامہاورةاورلا

.حضاوًاطخوهو(لوقتف)لدب(لوقيف)اهيفاذكوحتفلانمحيحصتلاونعةعوبطملاةخسنلايف۱)
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ريدقتىلعةياورلاهذهليوأتيفاليوطامالكركذمثهنمدارملاها.طقطق

.ةيناثةرمهتداعإلةجاحالفلوألاءزحلايفكلذنايبمدقتدقواهتحص

ةاورلاضعبف...):(٤۱۷-١۷١ص)"هيبشتلاهبشمفد"يفيزوحلانبالاقو

تقل"لاقتقرطنميياربطلاهاوردقو‹(لجرلا)مدقلانأنمعملاهنظياع.هاور

نأىلعهنوتظيابةاورلارييغتىلعليلداذهو:-يزوحلانبالئاقلاوتلق"هلجرو

نوكيف.دارحنملجر:لوقيهنإف"لجرلا"ظفلبهيورينمو.ةعامجةغللايفلجرلا
.اهيفتفاهتلانوعرسيف«دارحلامهترثكيفنوهبشيةعامجاهلخدي:دارمل

.تاداقتعالاحبقأنموهو«ضيعبتتابثإاذهو:-يزوحلانبالئاقلاو-تلق

تافصلاياباتكعمجدقةيزخنباركبابأتيأرو:-اضيأيزوعحلانبالئاقلاو-تلق

نإوىلجرلاتابثإبابهعباصأىلعتاومسلاكاسمإبابديلاتابثإباب:لاقفهبوبو

نوشطبيديأمهمأابنوشميلجرأملأىلاعتهللالاق.لاقمثقلزتعملافونأتمغر

.ماعنألاكوهفلجرالوهلديالنمنأانملعأف.۹٠فارعألا¶اهب

يهردقولععملجرلااذهنمبحجعألينإو:-يزوحلانبالئاقلاوتلق

لجرلاوةشطابلاديلانمهمدعبمانصألامذامهللتبثيواذهلوقي«لقنلاملع

ىلاعتهللانأمهفلواذهبملكتاممهفلاقزرولو«نذألاتبثيشينأهمزليوةيشاملا

هللديالاصقانمتدبعفيكفلجرأوديأمكلنعملاوءاهيدباعدنعمانصألاباع

لغشتةفصهلنوکينأهللاىلاعت:ليقعنبالاقءامبيشيلحجرالوشطيي

سيلأمثءامبجلاعيضاعبأوءازجأيذبقحلاسيلو«ميسجتلانيعاذهقةنكمألا
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نمةفصباهجلاعيوهتاذنمءيشبنيعتسيفيكف؟هنيوكتوهرمأرانلايفلمعي

داقتعالااذهفخسأامف.١٦ءايبنألا"امالسوادربيوك":لئاقلاوهوهتافص

ول:لاقذإهباتكيفىلاعتهللاممبذكدقفكالفألاوكالمألانوكمنعهدعبأو

ىلاعت!!؟..هدريهنأقلاخلابنظيفيكف۹4ءايبنألا(اهودروامةحلاءءالؤهناك

ها.ةمسجملالهاجتنعهللا

۳ج"نيحيحصلاثيدحنملكشملافشك"يف-يزوحلانبايعأ-لاقو

ثيدحيتتأيسوليوأتلااذهحصيفيك:ليقنإف:نطولاراد:ط٤٤۲ص
هنألقاورلاضعبفيرحتنماذهنأ:باوحجلاف"؟هلجراهيفعضي":ةريرهيأ

امىلإاذهعجرينأنكعو«هنظييذلاىعملابىورف«لجرلايهمدقلانأنظ
هنمدارملاها.دارجنملجر:لاقیامكةعامجلجرلانأوهوانركذ

مهفمثفلسلاقيرطكولسىعدانمامأف:٥4۲-4٢صكلذلبقلاقو
الوهللبجيامفرعامفمنهجيفعضوتاهنأوةيتاذةفصمدقلانأثيدحلااذهنم

‹نيلوأتملابهذمالوتوكسلايففلسلاجاهنمكلسالوهيلعليحتسيام

:ليقعنباءافولاوبألاق.عدبلانمبضغنمهعدتباثلاثبهذمنمهبسسخأو
راللايفلمعيالهنإمثميسجتلانيعاذهةنكمألالغشتةفصهلنوكينأهللاىلاعت

امالسوادربيوك:رانلللئاقلاوهو‹هتاذنمءيشبنيعتسيىتحهنيوكتوهرمأ

يفعضيال«قارحإلانعاهعبطبالقناب-هريغاهججأ-ارانرمأنمف[۹٦:ءايبنألا]

داقتعالااذهفخسأامهتافصنمةفصباهجلاعيتحءاوزنالاباهرمأينأباهججأران

ول:ىلاعتلاقف‹مهبيذكتبنآرقلاقطندقو‹كالمألاوكالفأللنوكملانعهدعبأو
ىلاعتءاهدروهنأىلاعتللابنظيفيكف[44:ءايبنألا](اهودروامةحلاءءالؤهناك

.ةمسجملاةمشوتملاليياختنعهللا
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ناكم"هلجرعضي":ثيدحلااذهظافلأضعبييو:۲٠٠-٠٠٠صلاقو

مدقلانأنظ«احلاصالجرناكو‹عفارنبدمحمةياورنموهو"همدق"هلوق

ىعنوكتلجرلانأانيبو‹اضيأسنأدنسميفاذهانركذدقو«لجرلاعع

.دارجنملحجر:لاقيامكةعامجلا

؟كبرتيأرله:ٌةقَيهللالوسرتلأس:لاقرذيبأثيدح(١۴٠)

.(۲۹۱)۱۷۸مقربملسمهاور."هارأینارون":لاقف

يف":ةيملعلابتكلارادط٠٠۲صدسافلا"هديحوت"يفةيزخنبالاق

راثآلالهأءاملعنمانباحصأنمادحأرألىيشربخلااذهدنسةحصنمبلقلا

الورذابأتبثينكيملهنأكقيقشنبهللادبعنإف؛ربخلااذهدانسإيفةلعلنطف

ماشهنبذاعمانت:لاقانتیٹملانبدمحمیسومابانألهبسنوهمساوهنیعبهفرعي

مئاقلحجراذإفةنيدملاتيتأ:لاققيقشنبهللادبعنعةداتقنعيلأيثدح:لاق

:اولاقف«بونجلاوءاسحلايفةركبزونكلابرضأييتيلالأ:لوقيدوسرئارغىلع
دعبرکذيقيقشنبهللادبعف:ركبوبألاقليهللالوسربحاصرذوبأاذه

وباهناربخدوسرئارغىلعمئاقوهوةلاقملاهذهلوقيالجرىأرهنأرذيلأتوم

.رذوبأهنأملعيالوهتبثيالهنأكرذ

-٢٠٦۲صا٠ج"ىفطصلملاقوقحفيرعتبافشلا"يفضايعيضاقلالاقو

يورفلکشملمتحمفلتخمرخالارذبُثيدحو:يبرعلاباتكلاراد:ط۲

:رخآلاهثيدحيقو"هارأينارون"يورهنأانخويشضعبىكحوء"هارأنأرون"

نإفةيؤرلاةحصىلعاهنمدحاوبجاجتحالانكيسيلو.ارونتيأر:لاقفءهتلأس

ت9(
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هبجحوهعنمارونىأرامنإو:هللاريمهنأربخأدقوهفارونتيأرحيحصلاناك

هيفحدقلاو)۱۷۰۱-۷۱ص)"قلخلاىلعقحاراثيإ"يفريزولانبالاقو

:هوجونم

نعلبنحنبدمحأثيدحلامامإلئسدقوهيفثيدحلاةمئأحدق:لوألا

٠للعلا"يفلالخلادمحأنعكلذىور.هلاركنمتلزام:لاقفثيدحلااذه

يفثيدحلاةياوردعبيزوحلانباو‹"ةياهنلا"نمرونلاهريسفتيفريثألانباو

ريثألانباويزوجلانباىوركلذكو.نوسمخلاوعبارلاوهوء"ديناسملاعماج"

يشثيدحلااذهةحصنمبلقلايف:لاقهنأةيزخنباةمئألامامإنعامهالك

:لاقهنأل:يزوحلانبادازریئألانباهرکذ«رذابتبثینکیملقيقشنبانأو

.ثيدحلاهتلأسفرذوبأاذهاولاقفمئاقلجراذإفتيتأ

؛يهذلاهركذامكقايلعضغبيايبصانناكقيقشنبانأ:ينياثلا

ناكو:-ريزولانبالئاقلاوتلق.هيفيأرلائيسناكيميتلاناميلسنأركذو

نمةروهشملابقانملالهأوةعامجلالاجرورابكلامالسإلاةمئأدحأيميتلاناميلس

هلبقنمهلبقامنإو«لوبقمهيفهلوقف«هباريبخقيقشنبالارصاعمنیباتلاتاداس

يفةبرجتلابمهقدصاونظيمجراوخلانمقدصلالهألوبقيفمهتدعاقىلع
يٿطوسبموهامىلعرخآححرملاو؛طايتحااهيفمحلوبقيفنوكيةلهسعضاوم

فلتخمثيدحهلثميفلبقيالعيفرلحموزيزعماقماذهو«ثيدحلامولعولوصألا

.هيف
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هيفهفعضةداتقيففيعضةداتقنعهليوارلاميهاربإنبديزينأ:ثلاثلا

يفرجحنبایکحدقو.نأشلااذهةمئألجأنمامهويدعنباونيعمنبىجي

وأحرجىلعملعلااذهةمئأنمناناعمتجاامهنأيهذلانعثيدحلامولع

.ماتلاعبتتلالهأنميهذلاو:كلذدعبرجحنبالاق.الاقامكناكالإ«قيثوت

؛عضولملااذهلثمدحأامهضراعيملثيحديريهلعل:-ريزولانبالئاقلاو-تلق

ةداتقنعاهاورثیداحأاذهديزيىلعاوركنأمهفإ:لاقيدعنبانأىلع

لهأىلإكلذةبسنهيفلبةداتفيفهفيعضتبادرفنيملامنأىلعلدياذههمالكو

يفملسمرذعيتأيسوةداتقنعهثيدحاوجرخيملف"حيحصلا"لهأامأو«ثيدحلا

.كلذ

:ةراتومدقتامكةراتهاورهنإفبارطضالابلعمثيدحلانأ:مبارلا

ىرخألايفو«روللةيؤرلاتابثإامهادحإيفناتداضتمناتياورناتاهو"ارونتيأر"
يفحدقتةلعلاو«راكنإلايفدشأماقملااذهيفيهو«ماهفتسالاةغيصبكلذراكنإ

مدعيفيفكيامهدحأولالعإلاوفعضلاهيفممتجافهيلعقفتملاةقثلاثيدح

.هححصت

حصأتناكامنإو«-كلذنعىلاعتوهناحبس-هللاوهرونلاكلذنأاهيفسيلو

ميهاربإنبديزيخيشوهيذلاةداتقنعامهالكمامهوماشهةياورامنألنيتياورلا

هتياورحيحصتلقبيملفةداتقيففيكفءاقلطمهنمقثوأامهوةداتقيففعضلا

.هحجاو

يذلا:تلق.؟"حيحصلا"يفاعمنيتياورلاملسمجرخفيكف:تلقنإف

 



يف۔اهنعهللايضر-ةشئاعثيدحةوقىلع”نيدهاشامهجرخامنِإهنأيدنع

رکذيفلوطواهثيدحجرحهنإفءارسإلاةليلهناحبسهلليهللالوسرةيؤريفن
ام.هفدرأواعمهيقيرطنمثيدحلااذهركذفءمانعميوقيوهبسانياهبهفدرأمثهقرط

یسوميباثیدحيقاحيرصءاجامك"رونلاهباجح"ثيدحهدعبرکذوهبساني

دقو«ثيدحلاةمئأنمهريغووهدهاوشلايفلهاستيملسمو‹ئعملااذلادهاش

يفاحيرصءاجامك.رونلاهباجحدارملانأبهتحصريدقتىلعدحاوريغهلوأت

نمهرظنیلف.۳۷۱ص١ج"نيحيحصلاثيداحأنملكشملافشك"يفيزوحجلانبا

.ِءاش

اذهو...):مالكدعب۸١٠ص"ولعلارصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

ملسمهحجرخأ؟"هارأنأرون"مدقتملاهلوقبيهللالوسرهيلإراشأيذلاعملاوه
ةمالعلاهنيبامكحصأوهو"ارونتيأر":اضيأرخآلاظفللابناكنإو«((١/١۱۱)

(۷ص)"هشويج"يفميقلانباتيأرمث(۱۸۳-۸۲١ص)"قحلاراثيإ"يفاميلا
ىلعهللدمحلاف.هترکذاموحنثیدحلاعميفةيميتنبامالسإلاخيشنعلقن

ها.هقيفوت

:هيظفلبٹیدحلافلاحلکیلعو«رهاظوهامكنالقتسمناثيدحامهلب«كلذكرمألاسيل
فيعضهلملسمداريإنعرظنلاضغب"ملسمحيحص"يفهنأمغرلاىلع"هارأنأرون"و"ارونتیار"
دیرنيذلاوهاذهوتيأرامكةمئألاضعبهيظفلدحأفعضدقوءاملعلانمةفئاطوريزولانبادنع
.ملعأىلاعتهللاو.ةرمريغكلذانمدقامكانههتابثإ

(2
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:لاق؟ېبُانياهللالوسراي:لاقالجرنأقسنأثيدح(١۲٠)

مقربملسمهاور"راتلايفكابأويبأنإ":لاقفهاعدافقاملف"رانلايي"

۷٧۳١(

ةظفللاهذهنإ:(۲۲-٦۲۲۷ص)۲ج"يواتفلليواحلا"يفيطويسلالاق

نبدامحاهرکذامنإوةاورلااهركذىلعقفتيملرانلايفكابأويبأنإ:هلوقيهو

نعرمعمهفلاخدقو-اهنمملسمهاوريلاقيرطلايهو-سنأنعتباثنعةملس

هرشبفرفاکربقبتررماذإ":هللاقنكلو"رانلايفكابأويبُأنإ":ركذيملفتبا

ثيحنمتبثأوهوءةتبلارمأبأهدلاوىلعهيفةلالدالظفللااذهو."رانلاب

ریکانمهثیداحأيفعقووهظفحيفملكتادامحنإفءدامحنمتبثأارمعمنإفةياورلا

ملمثنموءاهیفمهوفابثدحفظفحیالدامناکوهبتکيفاهسدهبیبرنأاورکذ

للق«تباثنعهتياورنمالإلوصألايفملسمهلجرخالوائيشيراخبلاهلجرخي
دقوتباثنعهثيدحنمالإلوصألايفدامحلملسمجرخام:"لخدملا"يفمكاحلا

ءيشركنتساالوهظفحيفملكتيملفرمعمامأوءةفئاطنعدهاوشلايفهلجرح

ثيدحلااندجومث«تبْثأهظفلناكفناخيشلاهلجيرختلاىلعقفتاوهثيدحنم

«؛سنُأانعتباثنعرمعمةياورظفللثصاقويبُأنبدعسثيدحنمدرو

رماعنعيرهزلانعدعسنبميهاربإقيرطنميقهيبلاوٍياربطلاورازبلاجرخأف

:لاقء"رانلايف":لاق؟يبأنيأ":ٍيهللالوسرللاقايبارعأنأهيبأنعدعسنبا

طرشىلعدانسإاذهو"رانلابهرشبفرفاكربقبتررمامثيح":لاق؟كوبأنيأف

ياربطلادازدقو-«هريغىلعهيدقتوظفللااذهىلعدامتعالانيعتفنيخيشلا

لبعتيلالوسريفلكدقل:لاقفكعبيبارعألاملسأف:لاق-هرخآيفيقهيبلاو

نبمیهاربإقیرطنمهجامنباجرخأدقو.رانلابهترشبالإرفاكربقبتررمام

 



ےہنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلااے

هللايلص-يلاىلإيبارعأءاج:لاقهبيأنعملاسنعيرهزلانعدعس
:للق؟وهنيأفناکومحرلالصيناکيبأنإهللالوسراي:لاقف-ملسوهيلع
لوسر:لاق؟كوبأنيأفهللالوسراي:لاقف-كلذنمدحجوهنأكف:لاق-"رانلاق"

ملسأف:لاق-رانلابهرشبفكرشمربقبتررمامثيح:-ملسوهيلعهللاىلص-هللا

امابعت-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرينفلكدقل:لاقدعبيبارعألا

نأكشالبتحضوأةدايزلاهذهف"رانلابهترشبالإرفاكربقبتررم
دعبيبارعألاهآرو-ملسوهيلعهللاىلص-هنمردصيذلاوهماعلاظفللااذه

لوألاظفللابباوحلاناكولو«هلاثتماالإهعسيملفلاثتماللايضتقمارمأهمالسإ

هاوريوارلافرصتنملوألاظفللااذهنأملعفءةتبلاءيشبرمأهيفنكيمل

طمنلااذهنمةريثكتاياور"نيحيحصلا"يفعقودقو؛همهفبسحىلععلب
يفنيفسننعملسمثيدحكنمتبثأهريغويوارلاهيففرصتظفلاهيف
نإ:لاقوكلذب-هنعهللايضر-يعفاشلامامإلاهلعأدقوءةلمسبلاةءارق

ىنعلابهاورفاتءارقيفنيوارلاهنممهففءاهعامسيفنرخآقيرطنمتباثلا
باجأامريظنبماقمااذهيفملسمثيدحنعانبجأنحنوءًأطخأفهمهفامىلع

ةءارقيفنيفملسمثيدحنع-هنعهللايضر-يعفاشلا[مامإلا]انمامإهب

اضراعمناكلوألاظفللاىلعةاورلاقافتاضرفولمث.ةلمسبلا

يهىرخأةلدأهضراعاذإحيحصلاثيدحلاوةلدألانممدقتامب

ررقموهامكهيلعةلدألاكلتميدقتوهليوأتبجو.هنمحجرأ

رافغتسالايفنذإلامدعثيدحنعباجيريخألاباوحلااذهموءلوصألايف

.همأال

ىلعدرلاوهيبنتلا"باتكىلعهقيلعتيفيرثوكلادهازدمحمخيشلالاقو

0
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ثيدحو":ه٤٠٤١:طثارتللةيرهزألاةبتكملا«ء١١١ص"عدبلاوءاوهألالهأ

لاجرنماموةملسنبدامحونافعهدنسيف"رانلايفكابأويبُأنإ"ملسم

راظنأهيففلتختاممحاحصلادادعيفةملسنبدامحثيدحجارخإو"نازيملا"

بابيفابكسمتياليلاداحألارابخأنمثيدحلااذهلاحلكىلعوءداقنلا

."ملعلاديفيليلدىلإةجاحيفرانلايفءرملالازنإو»ملعلا

ةذاشلاثيداحألانايبيفةدوصقلملادئاوفلا"يفيرامغلاهللدبعخيشلالاقو

هنمدارملاها.”دودرمذاشظفللااذهبثيدحلااذه:۳4ص"ةدودرملاو

يفناعمتجيال":قيهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأثيدح(۱۴۴)

لتقنمؤم":لاق؟هللالوسرايمهنم:ليق"رخآلاامهدحأرضياعامتجارانلا

.(۱۳۱)۱۸۹۱مقربملسمهاور.'ددسمثارفاک

دعبءافولارادةبتكم:ط۳١ص٦ج"ملعملالامكإ"يفضايعيضاقلالاق

لتقيرفاكلاباب":هانركذاموحنىلعةمجرتلاهذهيراخبلاركذدقو...:مالك

كحضلاثيدحلحخدأولكشملاثيدحلااذهلخديملنكل"ددسيفملسيمثملسللا

رفاكهلتقنمؤم":هباوصنأو”امهوهيفىأرهنألوأهلاكشإلهلخديملهلعلفهصنب

.لإ...ددسغ

.لوألاءزحلايفنيبموهامكةمئألاروهمجبهذهيلإو؛هنعصيحماليذلاقحلاوهاذه

يبأقسيرطنم(1٦۹۷)١٠٠مقربملسممامإلاهاوريذلاثيدحلايرامغلاخيشلافعضاذكو

نذأفاهربقروزأنأهتنذأتساو«يلنذأيملف«يمألرفغتسأنأيبرتنذأتسا":لاقليبلانعةريره

.لإ...اضيأذاشثيدحلااذهو:-يرامغلاخيشلايعأ-لاقثيح"يل

.حضاووهامكهانركذامباوصلاو"امهف"لصألايف©
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ةيملعلابتكلاراد:ط۳۷ص۳٠ج"ملسمحيحصحرش"يفيوونلالاقو

:هباوصنُأوةاورلاصعبنم٩بغتظفللااذهنأمهضعبیأرو...":مالکدعب

جوزةنوميمةزانجسابعنباعمانرضح:لاقءاطعثيدح(۱۲۴)

الفاهشعنمتعفراذإفييبلاجوزهذه:سابعنبالاقف«فرسبلييبلا

نامثلمسقيناكفعستيهللالوسردنعناكهنإفءاوقفراواولزلزتالواوعزعرت

هاور.بطحخأنبيبيحتنبةيفصالمسقياليلا:ءاطعلاقةدحاولمسقيالو

.(٥٤٤۱)٢٥مقربملسم

يفعقوو:ه۸١٤٠ركفلاراد:ط١/۹۸"داعملاداز"يفميقلانبالاق

وهويبحتنبةيفصيهامسقينكيليلانأءاطعلوقنم"ملسمحيحص"
قشئاعلاهتبونتبهوتربكاماهنإف«ةدوسيهامنإوهللاهمحر-ءاطعنمطلغ

ناكهنأ-ملعأهللاو-مهولااذهببسوةدوسمويواهمويةشئاعلمسقييناكو

لهللالوسريضرتنأكلله:ةشئاعلتلاقفءيشيفةيفصىلعدجودق

ةيفصموييفييبلابنجىلإةشئاعتدعقفمعنتلاق؟يمويكلبهأويع

لشينمهيتؤيهللالضفكلذ:تلاقف"كمويسيلهنإفةشئاعاييعكيلإ"لاقف

ءةصاخلاةبونلاكلتومويلاكلذاهتبهوتناكامنإوءاهنعيضرفربخلابهتربخأو

حيحصلاثيدحلافالخوهو«نهنمعبسلمسقلانوكيناكالإو؛كلذنيعتيو

.ملعأهللاو‹نامثلناكمسقلانأهيفبيراليذلا

.قايسلانمحضاووهامكهانركذامباوصلاو"رغت"لصألايف

ككك
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ةبتكم۳ط(۸٠۲ص)"ملسمحيحصرصتخم"'ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

ء؛هلبقيذلاثيدحلايفامكةدوسباوصلاومهواذه:ءاملعلالاق":فراعللا

هباتكلوأيفميقلانباهنيبامكةدحاوةرمةمسقلانماهتبونتطقسأامنإةيفصو

ها."داعملاداز"

يفلسلاجديزينبدوسألاعمتنك:لاققاحسإيأثيدح(١۱۲)

هللالوسرنأسيقتنبةمطافثيدحبيعشلاثدحفيشلاانعمومظعألادجسللا

:لاقفهبهبصحفىصحنمافكدوسألاذخأمثةقفنالوكسالعجيمل

الةأيمالوقلليانيبنةنسوهللاباتككرتنال:رمعلاق.اذهلثعيثدحتكليو

الإ:-لحوزرعهللالاقءةقفنلاوئكسلاال«تيسنوأتظفحاهلعليردن

مقربملسمهاور ةنيبمةشحفبنيتأينأالإنجرخيالونهقويبنمنهوجرفت
۱7(

ةنسو":هلوق:٥1ص١٠ج"يوونللملسمحرش"يفامكٰيطقرادلالاق

تباثلانأعي.هاتاقثلانمةعامجاهركذيملةظوفحمريغةدايزهذه"انيبن

هذمبوهو‹"تيسنوأتظفحاهلعليردنالةأرمالوقلانبرباتككرتنال":هلوق

فيعضتىلإءاملعلاضعببهذلب‹"ملسمحيحص"يف-"انيبنةنسو"-ةدايزلا

.هتمربرمعلوق

-۹١٦٠ص"رصتخلملاوجاهنملاثيداحأجيرختيفربتعملا"يفيشكرزلالاق

اذهلصأةحصيففءدعبو...:مالكدعبه٤٠٠٠ىلوألامقرألارادط٠

هجرخأنادعبدواداباناف‹"حيحصلا"يفملسمہاورںإورظنرمعنعربخلا
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انينةنسوانبرباتكعدنال:رمعلوقهلرکذلبنحنبدمحأتعم:لاق

.ال:لاق؟رمعنعاذهحيحص:تلق

:لاقرمعنعدوسألاثیدحهلليقف«لصتعبسيلثیدحلا:لاقفءانيبنةنسوانبر

يشظطقرادلامالكركذمث.هيلععباتيملهدحوقاحسإيبأنعقيرزنبرامعهاور

تلقثلانمةعامجوانيبنةنسوهلوقيعأءةظوفحمةظفللاهذهتسيل:لاقمثمدقتملا

.اهوركذيمل

ها.اذهةمطافثيدحیوسةنسبابلايئدجويلهنألوةيالاب

:۳ط(٢۲۳ص)"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفيابلألالاقو

تابثإافنإانبرباتكيفيذلا:ئيطقرادلالاق:فراعملاةبتكمةديدحلاةعبطلل

‹؛تاقنلانمةعامجاهركذيملةظوفحريغةدايز-"انيبنةنس"ييعي-هلوقوكسلا
احلسيل"مدقتملااهثيدحيعي:-ينابلألالئاقلاوتلق.اعطقةمطافديبةنسلاو

قنئابلاالةيعجرلايفاهنألكطرمعاهبجتحايلاةيآلاهفلاختالو"ةقفنالوئكس

ذحخألانمناورمعانتمااهغلبنيح-اهنعهللايضرسيقتنبةمطافتلاقدقو

(اهسفنةيآلاتركذمث)نآرقلامكنيبويييبف":(۱٦۸)مقربمدقتامكاهثيدحب

اههقفنماذهو"؟ثالثلادعبثدحيرمأيأفةعجرهلتناكنملاذه:تلاق

هذهذوذنشبيطقرادلالوقيفرئاحلايرصملالوقياذامف-اهنعهللايضر

ها.؟ةدايزلا
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نينحنميبلاغرفام":لاقهيبأنعةدربيبأثيدح(١۲٠)

ةمصلانبديردلتقفةمصلانبديرديقلفساطوأىلإشيجىلعرماعابأثعب

يقرماعوبأيمرف:لاقرماعيبأعمشعبو؛ىسوموبألاقفهباحصألامزهو

معاي:تلقفهيلإتیهتنافهتبکريفهتبثأفمهسبمشجيبنملجرهامر«هتبکر

يذلاكاذهارت«يلتاقكاذنإ:لاقفىسوميبأىلإرماعوبأراشأف؟كامرنم

ابهاذيعیلوينآراملفهتقحلفهتدمتعافهلتدصقف:یسوموبالاقنامر

انأتيقتلاف«فكف؟تبثتالأ؟ايبرعتسلأ؟يحتستالأهللوقأتلعجوهتعبتاف

:تلقفرماعيبأىلإتعجرمثهتلتقففيسلابهتبرضفنيتبرضوهوانأانفلتخافوهو

اسي:لاقفءاملاهنمازنفهتعزتفمهسلااذهعزتاف:لاقكبحاصلتقدقهللانإ

:رماعوبأكللوقي:هللقومالسلاىمهئرقأفيهللالوسرىلإقلطنايحخأنبا

املف«تامهنإمثءاريسيثكموسانلاىلعرماعوبأٰيلمعتساو:لاقيلرفغتسا

دقو«شارفهيلعولمرمريرسىلعتیبيفوهوهيلعتلخدييبلاىلإتعحر

(۳۳۲4)مقربيراخبلاهاور."ثيدحلالإ...ليهللالوسررهظبريرسلالامررثأ

.(۱٤۲)٥٥٦۹۸مقربملسمو

هيلعو"يعيهركتنأ:٣٠ص۸ج"يرابلاحتف"يفامكنيتلانبالاق

ها."ام"تطقسف"شارفهيلعام":باوصلالاقونسحلاوبأخيشلا+"شارف

ةياورلااذك:(٠٥٤ص)"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

يفريرسلالامررثؤيملشارفهيلعناكولهنأللكشموهو"نيحيحصلا"يف

."هيلعامو"باوصلا:هريیغوضایعلاقكلذلوعهرهظ
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انأةئالث:هللالاق":لاقييبلانعةريرهيبأثيدح(١۲٠)

۲۲۲۷)مقربيراخبلاهاور"هرجأهطعيملوهنمىفوتسافاريجأرجأتسا

.(۰۲۲۷و

۷۳ص٢۲ج"يراخبلامامإلاحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفنابلألالاق

دقو‹يفئاطلاوهوميلسنبىيهبدرفتثيدحلااذه:تلق:ميقلانباراد:٣۳ط

هفعضنممهنمو؛نيعمنياك«هقنونممهنمف:بهاذمةئالُثىلعهيفاوفلتخا

هيفوهتكتفثيداحألايفطلخيهتيأرفءةنسهنعتبتك:لاقف«هريغودمحأكاقلطم

؛يئاسنلاکطقفيرمعلارمعنبهللاديبعنعهتياوريفهفعضنممهنموءيش
هدصمتعايذلااذهو«"رمعنبهللاديبعنعثيدحلاركنموهو«سأبهبسيل":لاق

نبهللاديبعنعهتياوريفعقوهيفمالكلانأقيقحتلاو":لاقف"حتفلا"يفظفاحلا

يٿهبمزجامفالخوهو«لاقاذك"هتياورريغنمثيدحلااذهوءةصاخرمع

هوحرجنيذلانأل‹يدنعدمتعملاوهاذهوء"ظفحلائيسقودص":لاق"بيرقتلا"

بهذمةو.ةصاخهللاديبعنعهتياوريفهفعضنمىلعملعةدايزمهعماقلطم

:هلوقب"بيذهتلا"يفامكعفاننبنمحرلادبعةمجرتيففلؤملاهدافأاموهو«عبار
ريغهنعثدحامنأهموهفمف"حيحصوهفميلسنبیینعيديمحلاثدحام"

يديمنلاقيرطريغنمفلؤملاهجرخأامنإثيدحلااذهو«حيحصريغوهفيديمحلا
يياذنههشثيدحهجارخإنيبواذههلوقنيبقيفوتلاهجويردأالفنع

ها"ديحصلا'

ةريرهيبأنعيراخبلاودمحأهاور:١/۱٠٠"عماحلافيعض"يفلاقو
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دانساإلااذهنألوقلاةصالخو):(٠۳۱ص)٥ج"ليلغلاءاورإ"يفلاقو.فيعض

.(تاهيهفحيحصتلاامأو‹نيسحتلالمتحينأهلاوحأنسحأو‹؛فيعض

ةعبطللفراعملاةبتكم:١ط‹(۱۹۲ص)"هجامنباننسفيعض"يفلاقو

‹(١١٠١٠۱)"ريضتنلاضورلا"(٩۸٤١)"ءاورإلا":فيعض):ه١٤٤١ةديدجلا

قودص":رجحنباظفاحلالاقمیلسنبییهيفنكل72:عويبلاثیداحأ"

النایعمكبرنورتسمكنإ":يبلا:لاق:لاقريرجثيدح(۱۴۷)

.(٥٤٤۷)مقربيراخبلاهاور

:مالكدعبيمالسإلابتكلملا:ط١۱۲4ص"ةالالظ"فيابلألالاق

يهفاجبباهشيبأدرفتل"انايع"هذهةحصلسفنلانئمطتملكلذلو..."

ها."لقألاىلعةذاشوأةركنم

هللالوسرنعتبثیالامنودبو"انايع"ركذبثيدحلانأقحلاو:تلق

لوسرلاق:لوقيةريرهابأعمهنأيرملانافطغيأثيدح(۲۸٠)

مقربملسمہاور(ئقتسيلفيسننمفامئاقمکنمدحأنبرشيال)يهللا

٢١۲(

هجرخأ؛ظفللااذهبركنم":(٦۳۲ص)۲ج"ةفيعضلا"يفيابلألالاق

.يراخبلاهاوريعي3

ےہہہےہ
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ناواذهرمعو:تلق:لاقنأىلإ.ةزمحنبرمعقيرطنم"هحيحص"يفملسم

كلذلو؛مهريغويئاسنلاونيعمنباودمحأمامإلاهفعضدقفملسمهبجتحا

ةراكتنلنيعمنباهفعض:لاقو"ءافعضلا"يفهركذو"نازيم"يفيهذلاهدروأ

."لإ...فيعض:"بيرقتلا"يفظفاحلالاقوهئيدح

:فراعملاةبتكمط(٤٣٤۳:ص)"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفلاقو

"فيعض":"بيرقتلا"يفظفاحلالاق«؛ٍندملايرمعلاوهوةزمحنبرمعهدانسإي

رکذنودحيحصدانسإبةريرهيبأنعىرخأقيرطنمهانعمءاجنكل:تلق

"ةفيعضلا"و”(١۷١و١٤۷٠)"ةحيحصلاثيداحألا"يفهتنيبامك”نايسنلا

.ٍلإ١۹۳

نمنإ":ٌيهللالوسرلاق:لاقيردخلاديعسيبأثيدح(۱۹)

يشنيمثهيلإيضفتوهتأرماىلإيضفيلجرلاةمايقلامويةلزتمهللادنعسانلارشأ

.(۱۲۳١٤۱)۷مقربملسمهاور"اهرس

يفلاقو«‹ملسمهاور«فيعض:۱۹۲/۲"عماحلافيعض"يفينيابلألالاق

اذه:تلق":فراعملاةبتكم:۲ط(٥٠٠۲ص)"ملسمحيحصرصتخم"'ىلعهقيلعت

:دمحألاقو«يئاسنلاونيعمنباهفعض«يرمعلاةزمحنبرمعهدانسإيفثيدحلا

امماذهف":لاقوثيدحلااذههلقاسو؛يهذلل"نازيملا"يفامكريكانمهثيداحأ

نمنإ"ملسمدنعرخآظفلبهاوردقو:-ينابلألالئاقلاوتلق."رمعلركنتسا

دقوفيعضهيوارنألفيعض"ئقتسيلفيسننمف":ثيدحلايفهلوقوهونايسنلاركذنأيعي١

.ىفخميالامكفيعضوهففيعضلاهبدرفتاموهبدرفت

."ةفيعضلا"يفوهامك(١۱۷و١۷٠)باوصلاولصألايفاذك©
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يفهتنيبامكهيفبرطضيناكهنأكف"..لحجرلاةمايقلامويهللادنعةنامألامظعأ
.لإ..."فافزلابادآ"يباتكلةديدحاةعبطلليمدقميفدقاحلايرصملاىلعدرلا

ةبتكملاةديدجلاةعبطلل:١ط6۹ص"فافزلابادآ"ةمدقميفلاقو

يفبرطضاهنأةزمحنبرمعهيوارفعضوهتراكندكؤيامنإو":ةيمالسإلا
نإ":لاقةرمو‹"...سانلارشأنمنإ":مدقتاملاقةرمفةدايزلاهذهطبض

اذهو"...ةنامألامظعأنمنإ":لاقىرخأو"...هللادنعةنامألامظعأ

يفهتققحامكتاقثلاظافحلانمهنعهوورنيذلانألانيقيهنمبارطضالا

.(°٥۸8۲)"ةفيعضلاثيداحألاةلسلس"

همصخاهقاسيلادهاوشلايعي-هدهاوشنإلب:1۸صكلذلبقلاقو

دقوها.امودةدايزلاهذهبرمعدرفتلركنمثيدحلانأدكۇت-هيلعدرييذلا

"فافزلابادآ"و١٠١٠ص"مارملاةياغ"و٥٠۷-۷/٤۷"ليلغلاءاورإ"يفاضيأهفعض

.ةيمالسإلاةبتكملا:ط٤١١٤١ص

نيعقاولاماهيإلاومهولانايب"باتكلهقيقحتيفديعستيآنيسحلا.دلاقو

ةبيطراد:ط٠٠٠-٠٥٤ص٤ج«يسافلاناطقلانباظفاحلل"ماكحألاباتكيف

يدوادوبأو«(۱/۲٦٠۱)حاكنلايفملسمهجرخأفيعض:ه۸١٤١-١ط
يفميعنوبأو‹(٤/۳۹۱)ةبيشيبأنباو‹(۹/۳٠)دمحأو‹(٤/۸٠٦۲)بدألا

نبنمحرلادبعنعيرمعلاةزمحنبرمعقيرطنممهلك‹(٠٠/۲۳۲)"ةيلحلا"

ها.فيعض:يئاسنلالاقةزمحنبرمعو.يردخلاديعسابأتعمسدعس

ها.ءیطخينمناک:نابحنبالاقوها.ريكانمهثيداحأ:دمحألاقو
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.دیزنبدمحمنبرمعنمفعضأ:نیعمنبالاقو

مزجو.(۱۹۲/۲)"نازيملا"يفهيلعركنأاميفاذههثيدحيذلادروأو

انخيشبجعتوءانهناطقلانباهنسحو.(١/١١١)"بيرقتلا"يفهفعضبظفاحلا

٤٤١٠ص"فافقزلابادآ"يفهلناطقلانبانیسحتنمهللاهظفح-رصانخيشلا

هلعلف«هسفنبوههاكحيذلافيعضتلاعمهنسحبمكحفيكيردأالو:لاقو

.4|"ةبيههتذحتأ

الجرنإ:تلاقييبلاجوزةشئاعنعموثلكمأثيدح(١۳٠)

ةشئاعو؛لسغلاامهيلعله.لسكيمثهلهأعماجيلجرلانعمهللالوسرلأس

مقربملسمهاور"لستغنمثهذهوانأكلذلعفألنإلعهللالوسرلاقفةسلاحج

۰۹٥۳(.

:للقنأىلإ."اعوفرمفيعض":4.۷-۲/٦.٤"ةفيعضلا"يفنابلألالاق

إ...اسلدمناكدقفنيبزلايبأةنعنعىلوألا:ناتلعهلفيعضدنساذهو"

للقو.خحلإ"..يدملايرهفلانمحرلادبعنباوهوهللادبعنبضايعفعض:ةيناثلا

ريبزلايبأةياورنمثيدحلااذهو):٩4۹ص"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيف

ةيشاحابقيلعتلانممدقتاميفمالكلانماهيفامتفرعدقو«لادبعنبرباجنع

نبهللادبعنباوهو«هنعهللادبعنبضايعةياورنموهمث(٥۳ص)۳مقر

هريغهاوردقو:تلق"نيلهيف":ظفاحلالاقرصمليزنيندملايرهفلانمحرلادبع

مقر"ةفيعضلاثيداحألاةلسلس"يفهتنيبامكباوصلاوهوةشئاعىلعهفقوأف

(۱٦۹۷).
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ليللانممكدحأماقاذإ":لاق‰%يلانعةريرهيبأثيدح(۹١۱۳(

.(۱۹۸٦۷)۸مقربملسمهاور"نیتفیفخنيتعکربهتالصحتتفيلف

"فيعضءملسمودمحأهاور":٠/۳٠۲"عماحلافيعض"يفينابلألالاق

.مالسإلابتكملا:ط۲۹٠ص"دواديبأننسفيعض"يفهفعضاذكو

ىلعأي":مهللالوسرلاق:لاقيردخلاديعسيأثيدح(۱۳۲)

باحصأنمادحأمكيفنودحجتلهاورظنا:نولوقيفثعبلامهنمثعبينامزسانلا

نممهيفله:نولوقيف‹ٍناثلاثعبلاثعبيمثهبمحلحتفيفلجرلادجويف؟لييبا

لهاورظنا:لاقیف:ثلاثلاثعبلاثعبيمث«هبمحلحتفيف؟%يبلاباحصأىأر

:لاقيفعبارلاثعبلانوكيمث؟يبلاباحصأىأرنمىأرنممهيفنورت

دجويفييبلاباحصأىأرادحأىأرنمىأرادحأمهيفنورتلهاورظنا

.(۲۰۹٢۲)۳۲مقربملسمهاور."هبمحلحتفيفلجرلا

ةعبطلل:٣ط(٤٥٤ص)"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاق

بأنعرباجنعريبزلابأةياورنمثيدحلااذه:فراعملاةبتكمةديدحجلا

ها.ارارممدقتامكسلدمريبزلاوبأوديعس

ىلشمعنصييتلانا:رمعنباثدحو.كلذلثمىلصهنأ:رمعنبانعثدح

YAA(۱۲۸۸A).مقربملسمهاور.كلذ

:ذاش":يمالسإلابتكملاط٠۲ص"يئاسنلاننسفيعض"يفينابلألالاق



۱ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا
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."ظوفحملاوهو"ةماقإباهنمةدحاولك":”يراخبلاظفلوم

:لاقيراصنألاةحلطيبأنعٰيهجلادلاخنبديزثيدح(١۱۳)

تیتأف:لاق"لیئامتالوبلكهيفاتيبةكئالملالخدتال"لوقيمقيهللالوسرتعم

الوبلكهيفاتيبةكئالملالخدتال:لاقفلييبلانأنربخياذهنإ:تلقفةشئاع

اممكثدحأسنكلو...ال:تلاقف؟كلذركذليهللالوسرتعمسلهفليئا

.(٦۲۱۰)۸۷مقربملسمهاور"خلإ...هتازغيفجرحهتیأر:لعفهتیأر

هنإف(ال)ةشئاعلوقنودحيحص":١١٠ص"مارملاةياغ"يفينابلألالاق

ديجدانسإاذهو:-ينابلألالئاقلاو-تلق...ملسمهجرخأدقفركنموأذاش

یورهرخلبهظفحریغتقودص:بیيرقتلايفظفاحلالاقملاصيأنباليهسنكل

:نيعمنبالاقءةقُث:لاقو"ءافعضلا"يفيذلاهدروأواقيلعتوانورقميراخبلاهل

لهف:هلوقاذههثیدحنمترکنتسادقو:-ينابلألالئاقلاوتلق«يوقلابسيل

-اهنعهللايضرةشئاعةديسلانإفال:تلاقف؟كلذركذليهللالوسرتعم

يفامهريغوناخيشلااهنعكلذجرخأءانيقييهللالوسرنمكلذتعمدق

هيفيذلاتيبلانإ":ٌ%لاقمث:هرخآيفتلاق(۲۲١)مدقتملاةقرمنلاثيدح

اركذيذلاصنللاهعامستركنأةشئاعلعل:ليقنإف"ةكئالملاهلخدتالروصلا

هذمبلِيهنمهتعمسدقامنأ:باوحلاو«بلكةدايزبيأهمامتبةحلطيأنع

.لإ...ةدايزلا

.ملسمهاوريأم)۱(

.(۱۱۷۳)مقربهدنعوه
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كهللالوسرماقأ:لاق-امهنعهللايضر-سابعنباثيدح(۳۵٠)

ءائيشیریالو؛نينسعبسءوضلاىريو«توصلاعمسيةنسةرشعسمكةكعم

.(۳٢۲۳)۱۲۳مقربملسمهاور.ارشعةنيدملابماقأو«هيلإىحوينينسنامتو

راد:ط(٦١۱٤ص)ملسمحيحصرصتنخم'ىلعهقيلعتقيابلألالاق

‹ةقباسلاةياورللاهتفلاخملةذاشةياورهذه":ه١٠٤١ةثلاثلاةعبطلافراعملا

."سابعنبانعةاورلارثكأاهيلعو

لاقهللالوسرنأ-امهنعهللايضر-رمعنباثيدح(۹١۳٠)

هيبأةرامإيفمتنعطدقف(ديزنبةماسأديري)هترامإيفاونعطتنإ":ربنملاىلعوهو
نإهللاماو«يلِإسلتلابحألناكنإهللاماوءااقيلخلناكنإهللاماولبقنم

مكیصوأفهدعبنميلِإمهبحألناكنإهللاماو(ديزنبةماسأديري)قيلخلااذه

.(٤٢۲)٢٤٦مقربملسمهاور"مکیاصنمهنإفهب

هداناسإيث":١٤4ص"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاق

نمملسماورنکلء"بيرقتلا"يفظفاحلالاقامكفيعضوهوةزمحنبرمع
."...هبمکیصوأف"هلوقنودهوحنیرخأقیرط

رفعجنبهللادبعلاق:لاقهنأةكيلميبأنباهللادبعثيدح(۱۳۷)

اتلمحفمعن:لاق؟سابعنباوتنأوانأيهللالوسرانيقلتذإركذتأ:ريبزلانبال

.(۷٤٤۲)٥٦مقربملسمهاور.ككرتو

.يلجحضاووهامكفيعضفيعضلاهبدرفناامنأل؛هدنعةفيعضةدايزلاهذهنأكلذئعمو

ےہہہہہہہ
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نبايعي):(٤٤٤ص)"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاق

هيلعورفعجنباهنأهريغويوونلالوقلافالخ‹قايسلانمرهاظلاوهاذهريبزلا

ةياورلاهذهىلعميقتسماذهو«فنصملامجرتهبوريبزلانبهللادبعلومحلانوكي

نعةيلعنباليعامإقيرطنمملسمواهجرخأ(۳/۱٠۲)دمحألةياوريهو
ةيلعنبانأدمحألةياوريفنكل«هبةكيلميبُأنباهللادبعنعديهشلانبابيبح

ةدايزلاهذهيبو(لاق)(معن)دعبدازف(ككرتوانلمحف-لاق-معن:لاق):ةرملاق

(لاق)لعافوريبزلانباوهىلوألا(لاق)لعافنوكيذإ«ثيدحلاىعمبلقني

‹ىلوألاةياورللافالخريبزلانياال؛لومحملاوهنوكيف«رفعجنباوهامنإ«ىرحخألا
اندجودقو«ثيدحلانمفرحلااذهةياوريفبرطضيناكةيلعنبانأيعياذهو

نعدوسألانبديمحقيرطنميراخبلاجرخأفدمحأدنعةيناثلاهتياورحجريام
ةياورلثمهركذف...رفعجنبالريبزلانبالاق":لاقهنأالإهبديهشلانبابيبح

دوسألانباةياوريفلئاسلانأايو«؛ككرتوانلمحف.معن:لاق:ىلوألاةيلعنبا

رسفعجنباوهاإاهیف(لاق)لعافنوكيفرفعجنبالوؤسملاوريبزلانباوه
يهنوكتف«ئيعلملايفىرخألاةيلعنباةياورقفاوياذهولومحلاوهنوكيف
يراخبلايفيذلا":هلوقب(١/۱۳۳)"حتفلا"يفظفاحلاهحجريذلاوهوءةحجارلا

مهوتدقو.ةدايزلاءاشنمهيلإعجرملفءاهركذىرخأتاياوربكلذديأمث."حصأ

فتصلاهمجرتيلاريبزلانباةليضفىلعلدتيراخبلاةياورنأانهحراشلا

.(قفوملاهللاو.قباسلااننايبنمرهاظوهامكرفعجنباةليضفىلعلدتامنإيهو

مويلايفتاولصسم":هللالوسرلاقفمالسإلانعلأسيوهاذإف5

نرس
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:لاقف"ناضمررهشمايصو‹؛عوطتنأالإال":لاق؟نهريغيلعله:لاقف"ةليللاو

له:لاقفةاكزلا6هللالوسرهلركذو"عوطتنأالإال":لاقف؟هريغيلعله

ديزأالهللاو:لوقيوهولجرلاربدأف:لاق"عوطتنأالإال":لاق؟اهريغيلع

مقربملسمهاور."قدصنإحلفأ":ْءليهللالوسرلاقفنمصقنأالواذهىلع

ةنحلالخدوأ«قدصنإهيبأوحلفأ":ٌليهللالوسرلاقف:لاقةياوريفو(()۸

.(۹)۱۱مقرباهاور."قدصنإهيبأو

:هلوقتلق":٠۲ص"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاق

"ةفيعضلاثيداحألا"يفهتققحامكهريغوثيدحلااذهيفيدنعذاش"هيبأو"

هللاريغبفلحلانعيهتلالبقناكهنأىلعلومحموهفحصنإف‹(۹۹۲٤)

ها."لجوزع

يبلانأيئاسنلاوملسمةياوريي:هيبنت:١٦1۹ص٦ج"هتحيحص"يلاقو

يفهتققحامكةذاشيهو"هيبأو"دازف"..قدصنإهيبأوحلفأ":لاق¥

ةلسلسلا"يف-"هيبأو"ةدايزيعأ-اهذوذشبمكحاذكو"44۹۲"ةفيعضلا"

يوشحلايلحلايلعاضيأاهذوذشبمكحوفراعملا:ط۲۲۳ص١ج"ةحيحصلا

مسابعوبطملانافعنباراد:ط‹٥٣۳۲ص١ج”ةيدنلاةضورلا"ىلعهقيلعتيف

.ةيدنلاةضورلاىلعةيضرلاتاقيلعتلا"

:لوقيقلعهللالوسرتعمس:لاقدوعسمنبهللادبعثیدح(۱۳۹)

ةليلنيعبرأوسمخبوأنيعبرأبمحرلايفرقتستامدعبةفطنلاىلعكلملالخدي"

نلبتکیف؟یٹناواوهرکذابرای:لوقیف.نابتکیف؟دیعسوأيقشأبرای:لوقیف

ےہےہ’
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'صشقنيالواهيفدازيالف«فحصلاىوطتمثهقزروهلجأوهرثأوهلمعبتكيو

۲(٤٤۰)٢مقربملسمهاور

اذهيوردقو):٢٢۲-٤٢۲ص٤ج"یواتفلاعومحم"يفةيميتنبالاق

نعاضيأملسمهاورامكلذنمف«ضعبنمنيبأاهضعبلامجإاهيفظافلأبثيدحلا

مثةليلنيعبرأمحرلايفنوكتةفطنلانإ":لوقيق6هللالوسرتعمسةفيذح

مثىشنأوأاركذهللاهلعجيف؟ىثنأمأركذأبراي:لوقيفاهقلخييذلااهيلعروصتي

اي:لوقيمٹيوسريغوأايوسىلاعتهللاهلعجيف؟يوسريغوأيوسبراي:لوقي

هقزرةباتكنأنايبهيفاذهف"اديعسوأايقشهللاهلعجيمث؟هقلخوهلجأامبر

ظفلفو.يوسريغوأايوسوىثنأوأارکذهلعجينأدعبهتداعسوهتواقشوهلجأو

سمخبوأةليلنيعبرأبمحرلايفرقتستامدعبةفطنلاىلعكلمالخدي":لاقملسم

بتکیف؟یئنامارکذابرای.بتکیف؟دیعسوأيقشأبراي:لوقيف«ةليلنيعبرأو
اذهف"صقنيالواهيفدازيالففحصلاىوطتمثهلجأوهرثأوهلمعبتكيوهقزر

تضمثيحببتكيكلذنأبرعشينكلوءةواقشلاوةداعسلاةباتكميدقتهيفظفللا

دعبأكشاذلو.هريغظفحامكهتاورهظفحيملظفللااذهنكلو.نوعبرألا

وهو؛نيعبرأونياوأنيعبرأركذامنإهريغو؟نيعبرأوسمحوأنيعبرألا

ءامهفذحنيعبرألاقنمو«نامزلايفرطركذنيعبرأونينثاركذنمنأل؛باوصلا

ركذيملهنإ:لاقيوأمدقملارخأورخؤملامدقف«تاقوألاركذيفريثكاذهلثمو
.نيعبرألادعبنوكتءايشألاهذهنأدصقامنإوءابيترتيضتقتالف(مث)فرحبكلذ

مثنيعبرألابيقعرومألاهذهنوكتنأامإمزالنيرمألادحأ:لاقیفذئنيحو

هيف(الوأ)بوتكملانوكيو«نيترمةباتكلايفروذحمالو«نيرشعلاوةئالابقعنوكت

اذمحلو.طبضلاقحطبضتملثيدحلااذهظافلأنإ:لاقيوأ«ىثنألاوركذلاةباتك
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ثيدحلالصأنوكيدقوهتياورنعيراخبلاضرعأاذلوءهظافلأيفهتاورتفلتخا

تښثامابضراعینأذثنيححلصيالف«بارطضاهظافلأضعبيفعقيوءاحيحص

نمهريغهقدصدقلبءهظافلأفلتختليذلاهيلعقفتملاحيحصلاثيدحلايف

نأامإ:هيلعقفتملاثيدحلاضراعامنأباوحلاصخلتدقف؛حيحصلاثيدحلا

نأبيرالوةضراعمالفظوفحمريغنوكينأامإوءةقيقحلايفهلاقفاومنوكي

مدقتهيفيذلاظفللااهبرقأوءاهيففالتخالاركذمدقتامك؛طبضتملهظافلأ

يضتقيهنإهيفلاقيامةياغوةداعسلاوةواقشلاو«لمعلاولجألاريدقتىلعريوصتلا

ثيدحلافلاخيالاذهوءةثلاثلانيعبرألايفهلوخدلبقةيناثلانيعبرألايفقلخيدقهنأ

نأونيعبرألادعبقلخينينجانأ:ءاسنلاركذدقلب«؛لطابهنأملعنالوحيحصلا

فها.ىثنألالبققلخيركذلا

(ةصعمجلامويةباجإلاةعاس)يفيرعشألاىسوميبأثيدح(١٤٠)

.(٦۸ملسممامإلاهاور

ثسيدحملسمجرخأ":٢۲۳-۲۳۳ص"مبتلا"يفيطقرادلاظفاحلالاق

یلص-يټلانعیسوميبانعةدربيبنعهيبأنعریکبنبةمرخمنعبهونبا
سلجينأنيبامةعمحلامويءاعدلااهيفباجتسملاةعاسلايف-ملسوهلآوهيلعهللا

نبةمرخمريغهدنسيملثيدحلااذهو:لاقءةالصلاىضقتنأىلإربنملاىلعمامإلا

هبغلبنممهنمو«هلوقنمةدربيبأنعةعامجهاوردقو«ةدربيبأنعهيبأنعريكب

:للقنأىلإ.عوطقميأعطقنمةدربيبألوقنمباوصلاو«هدنسيملوىسومابأ
:هيبأنعةدربيبأنعقاحسإيبُأنعيروثلانعمالسلادبعنبنامعنلالاقو

نبدمحألاقو.هيبأنعةمرخمريغهعفريملوءهيبأنعهلوقتبثيالو«فوقوم
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ها."ال:لاق؟ائیشكيبأنمتعمس:ةمرخملتلق:دلاخنبدامنعلبنح

مل":۲۷۳ص۲ج"ماهيإلاومهولانايب"يفامكيليبشإلاقحلادبعلاقو

يبانع«ةدربيبانع«هيبأنعءريكبنبةمرخمريغ-ثيدحلااذهيعيهدنسي

فها."هیبأباتکنمثدحیناکامنإ«هيبأنمممسيملةمرخموىسوم

قحلادبعيعيهلناکدقو":قحلادبعمالكركذنأدعبناطقلانيالاقو

نعةربخملالمعيفةبغرملاثيداحألانمهنأل؛هيفحمسينأ-يليبشإلا

اتابثإزوجيلامعألالئاضفنإ:لوقينميأرىلعءانباذهوهنمدارملاها."باوث

هنعتباثلابالإاهتابثإزوجيالهنأىلإءاملعلانمةفئاطتبهذوءةفيعضلاثيداحألاب

لكىلعو؛عضوملااذهريغيفهانيبامكقحلاوهو«-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-

هنكلو«-بولطملاوهو-ةياورلاهذهفعضىلعقفاويناطقلانباظفاحلانإفلاح

.ملعأىلاعتهللاو؛لامعألالئاضفيفةفيعضلاتاياورلابجاجتحالايفلهاستي

اذهنع٦٥٥-٥۳٥ص۲ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

ملريكبنبةمرخمنأالفعاطقنالاامأ:بارطضالاوعاطقنالابلعأهنإ":ثيدحلا

نبادیعسلاقاذکو؛هسفنةمرخمنعدلاخنبدامنعدمحأهلاق«هيبأنمعمسي

لاقو.اندنعتناکبتکيهامنإ:دازوةمرخمنعةملسنبىسومنعمرميبأ

ءيشيفلاقهنإ:ةمرخمنعلوقيةنيدملالهأنمادحأعمسأم:ييدملانبايلع

ةرصاعملاعمءاقللاناكمإبنعنعملايفيفتكيملسم:لاقيالو«يبأتعمس:هثيدحنم

فلكهيبأنمعمسيملهنأبةمرخمنعحيرصتلادوجو:لوقنانأل؛انهكلذكوهو

.عاطقنالاىوعديف
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ةرقنبةيواعموبدحألالصاووقاحسإوبأهاوردقف«بارطضالاامأو

ملعأمهف؛ييوكةدربوبأوءةفوكلالهأنمءالؤهو«هلوقنمةدربيبأنعمهريغو

ىعوفرمةدربيبادنعناکولفاضيأودحاووهوددعمهو«ِندملاريكبنمهثيدحب

وهفوقوملانأبيطقرادلامزجاذهلوءعوفرملافالخبهيأربهيفتفيمل

فيعض"يفينابلألاًاضيأهفّيضو.يقارعلاظفاحلاهخيشلهوحنو.ها”"باوصلا

‹۰۳٠ص"دواديبأفيعض"وء«يمالسإلابتكملا:٣ط١٠۸۸ص"ريغصلاعماجلا

ط‹١٠١٠ص"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفاذكو‹يمالسإلابتكملا:١ط

مامإلااهدقتنايتلاثيداحألانماذه":كانهلاقثيحفراعملاةبتكمةثلاثلا

ةدربيبأىلعفوقومهنأباوصلانأحجرو"ملسمحيحص"ىلعينطقرادلا

ةعاسرخآيفةباجاللاةعاسنأ:اعوفرمهريغورباجثيدحنمءاجهنأهديؤيو

ها.!؟لهاجلايرصملالوقياذامفءةعمجلاموينم

حيجرتيففاك-هللاهمحرسظفاحلامالكو":۸١٠ص"مبتتلا"ىلعهقيلعتيفيعداولالبقملاق

طرشنمذإ؛ابارطضاىمسيالاذهنأرهاظلاف:لإبارطضالاامأو:-هللاهمحر-هلوقو؛عوطقللا

وهنمةقثلاةفلاخموهوءذاشلابابنموهف؛عوطقملاحجارلااذهو«قرطلاؤفاكتبارطضالا

همالكها"ملعأهللاوهنمقثوأ

تعيالوهمالكلقنينأيفبنيالف؛نفلااذهناسرفنمسيلاذهًالبقمنأركذلابريدحلانمواذه

؛طباحختللاينابلألامهخيشاذكوامهيارضأوروهشمويللايلعلاثمأنمهلاثمأيفلاقياذكهوهب

هلاثمأوةموزهملايغبلابئاتكبحاصليلبطاحمازلإبابنمباتكلااذهيفمهمالكركذأامنإو

هبئاتكهيففلأيذلامويلاىلإاودجويذلامويلاذنمةدحاوهتلحنلهأةملكنأيعدييذلا

.ملعأىلاعتهللاو.باتكلااذهنماثلاءزحلاًاضيأرظناوءةموزهللا

س
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‹راصنألانمةأرماانيلعتحبوذإ«ناتسلاجةشئاععمانأامنيب:تلاقليقاماهيف

؛ثیدحلاركذىمنهنإ:تلاق؟ل:تلقف:تلاق«لعفونالفبهللالعف:لوقتيهو

6هللالوسروركبوبأهعمسف:تلاقءاهكربخأف؟ثيدحيأ:ةشئاعتلاقف

ييبلاءاجف«ضفانبىمحاهيلعوالإتقافأامفءاهيلعايشغمترخفمعن:تلاق

:تلاقفتدعقفهبثدحتثیدحلجأنماهذخأىمح:تلق؟"هذطام":لاقف

لشمكمكلثمويلثمف«ينورذعتالترذتعانئلو«ٰينوقدصتالتفلحنعلهللاو

لزنأامهللالرنأفييبلافرصناف«؛نوفصتامىلعناعتسللاهللاو«هينبوبوقعي

.(٤٤۱٤و۳۳۸۸)مقربيراخبلاهاور"دحأدمحبالهللادمحب:تلاقفاهربخأف

:يكفلاراده١:۸١٤١ط٢۲۳-۲۳۳/۳"داعملاداز"يفميقلانبالاق

«قورسمنعلئاويبُأنعيراخبلاقرطضعبيفنأ؛كفإلاثيدحيفعقوامو"
طلغاذهو:دحاوريغلاق.يتئدحف«؛كفإلاثيدحنعنامورمأتلأس:لاق

ءاهربقيفيهللالوسرلزنويهللالوسردهعىلعتتامنامورمأنإف؛رهاظ

."هذهىلإرظنيلفنيعلاروحلانمةأرماىلإرظنينأهرسنم":لاقو

يهللالوسريقللءالأسوامتايحيفةنيدملامدققورسمناكولو:اولاق

ىوردقو:اولاقةيهللالوسرتومدعبةنيدملامدقامنإقورسمو«هنمعمو
هنأةاورلاضعبنظفءاهنعةياورلالسرأفءاذهريغاثيدحنامورمأنعقورسم

مأتلئس:لاقاقورسملعلو:اولاقعامسلاىلعثيدحلااذهلمحفءاهنمعم

فلألابةزمحلابتكينمسانلانمنأل؛"تلأس"مهضعبىلعتفحصتفنامور
اهلخدأيلاةحيحصلاةياورلادريالاذهلك:نورخآلاقو«لاحلكىلع

هلوءالأساقورسمنإ:هريغويبرحلاميهاربإلاقدقو"هحيحص"يثيراخبلا
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هنعثدحنممدقأنامورماوءةنسنوعبسونامتهلوتاموءةنسةرشعسه

عصيالثيدحفاهربقيفهلوزنوليهللالوسرةايحيفانومثيدحامأو:اولاق

فيعضوهوهلناعدجنبدیزنبيلعةياور:امهادحإ«هتحصناعنمتناتلعهيفو

ييبنلانعدمحمنبمساقلانعهاورهنأ:ةيناثلاو«هثيدحبجتحيالثيدحلا

هدانسإثیدحیلعاذهمدقیفيكفثيهللالوسرنمزكرديملمساقلاو

؛نامورمأتلأس:قورسمهيفلوقيو"هحيحص"يفيراخبلاهیوريسمشلاک

ةفرعم"باتكيفميعنوبألاقدقو؛تلعس:ظفللانوكينأدرياذهوٰيتئدحف

.مهووهويهللالوسردهعيفتيفوتنامورمأنإ:ليقدق"ةباحصلا

:هقرطضعبيفنأكفالاثيدحيفعقواممو:-ميقلانبالمالكلاو-لصف

:تلاقفءاأسفةريرباعدف«؛كقدصتةيراحلالس:هراشتسااملفيبلللاقايلعنأ

نإفءاذهلكشتسادقو«تلاقامكوأربتلاىلعغئاصلاملعيامالإاهيلعتملعام

ذإيهللالوسرمعسابعلاناكوءةليوطةداذهدعبتقتعوتبتاكامنإةريرب

عفشدقوييبلاهللاقاذلو؛حتفلادعبةنيدملامدقامنإسابعلاوةنيدملايفكاذ

ةريربضغبنمبجعتالأ!سابعاي":هعجارتنأتبأفءاهجوزعجارتنأةريربىلإ

."!؟اطهبحواثيغم

ناكنإهوركذيذلااذهوءةشئاعدنعةريربنكتمل؛كفإلاةصقيفف

لاقامنإوءةريربلس:يلعهللقيملوةريربةيراحلاهتيمستنممهولانوكيفامزال

نأبمزليملنإو«كلذباهامسفةريرباهكأةاورلاضعبنظف؛كقدصتةيراحلالسف

هللاو؛لاكشإلالازاهتمسأيبملو؛حتفلادعبىلإرمتساانثيغمبلطنوكي
ها."ملعأ
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ج"فسنألاضورلا"يفيليهسلانمحرلادبعمساقلاويأمامألالاقو
نعاثيدحيراخبلاىورو":ه۸١٤١ءةيملعلابتكلاراد:١ط«۲-٦۲۷ص

دلوقورسمو”اهيفليقامعةشئاعمأيهونامورمأتلأس":هيفلاقو«قورسم
؛ثيدحلايفمهوهنإ:ليقفطقنامورمأريملف«فالخالبليهللالوسردعب

ةايحيفالوقنمةريسلالهأهركذامىلعمدقموهو«حيحصثيدحلالب:ليقو

هبىتعاو«ثيدحلااذهىلعهللاهحر-ركبوبأانخيشملكتدقو‹ليبلا

نعاهضعبيقو«نامورمأيتْئدح:اهضعبيفف«قرطنمهدروأفهلاكشإل
ناكاذإوهيفحصأةنعنعلاو:-هللاهمحر-لاقءانعتعمنامورمأنعقورسم

يوارللنأل«تلأسيفوانثدحيفمزليامهيفمزليملوالمتحمناكانعنعمثيدحلا

ها.ثيدحلايفريثكوهفهكرديملنإو«نالفنع:لوقينأ

"ةلكشملاعضاوملاىلعةلمحلاتاهيبنتلا"باتكيفيئالعلاظفاحلالاقو

:هركذنأدعب(۳٥-۸٤ص)ه١٤٤٠«١طمكحلاومولعلاةبتكمةعبط

نباانث؛مالسنبدمحمنعىايبنألاثيداحأيف-يراخبلامامألاعي-اضيأهاورو

ةشئاعمأيهو‹نامورمآتلأس:لاق«قورسمنع«‹قیقشنع«؛نيصحانث؛لیضف

وحنترکذو."ةسلاجةشئاععمانأاني":تلاقءاهيفليقامع-امهنعهللايضر

؛ريبزلانبةورعنع«باهشنباهاوراملةريبكةفلاخمهيفقايسلااذهف.مدقتام

نعمهلكءةبتعنبهللادبعنبهللاديبعو«صاقونبةمقلعو«بيسللانبديعسو

الو«بتكلارئاسوء"نيحيحصلا"يفيهوءاطوطبةصقلا-اهنعهللايضر-ةشئاع

نعهيبأنع«ةورعنبماشهنعءةماسأيبأةياوركلذكوءامهنيبعمجلامتلي

ءاضيأ-املسمويراخبلايعي-هاجرخأدقو«يرهزلاةياورنمةبيرق«ةشئاع

هلفرعأالقايسلااذهبرغتسأامهمتنك:لاقوهذهقورسمقيرطنيابتو
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مأنأللسرمهنأنيبتهيلعمالكببيطخلاركبيبأظفاحللترفظنأىلإةلع

ةيضقدعب؛ةرجحلانمتسةنسةجحلايذيفتيفوت-اهنعهللايضر-نامور

‹؛يدامرلاناسحوبأو‹يدقاولاو«راكبنبريبزلاكلذلاق‹ةليلقرهشأب؛كفإلا

نبيلعنعءةملسنبدامنع«يدهمنبنمرلادبعیوردقويبرحلاميهاربإو
مأتنفدامل:تلاق۔اهنعهللايضر-ةملسمأنعدمحمنبمساقلانع«ديز

ىلإرظنيلف«؛نيعلاروحانمةأرماىلإرظنينأهرسنم":6%يبلالاق«نامور
هللايضر-ةشئاعدنسمنمهلعجفءةملسنبدامحنع«يدعيبانباهاورو."هذه

.-اهنع

يفتسیفوتامناتبثاذإ؛حصألوألاوسمحةنساهتافوخرأنممهنمو

نوكيناكةنيدملاباهنمعمسولو‹؛قورسماهنمعمسينأحصيالفلييبلاةايح

يبأفلخىلصوليبلاةافودعبالإةنيدملامدقيملهنأيففالحالوءايباحص

.ةلسرمهذههتياورنوكتنأنيعتيف«هدعبنممعمسو‹كركب

رفعجنباومصاعنبيلعقيرطنم"دنسملا"يفلبتحنبدمحأهاوردقو

:ظفلبنامورمانع«قورسمنع«لئاويبُأنع«نيصحنعامهالك«يزارلا
‹”ثيدحتلاب"هيفنيصح"حيرصتوحيحصلاوهاذهو":بيطخلالاق."نع"

دقو":لاق.هرمعرخآيفهطالتخالاحيفناكهلعل«يراخبلاهاوراميفلاؤسلاو

متلعس":لاق":هیفلاقف«يراخبلادنسب‹ليضفنبانع‹جشألادیعسوباهاور

نسمحالطصاىلعفلألاب"تلأس"تبتك":بيطخلالاقءةصقلاركذف"نامور

لئاقلاو-تلق.ةسمومضموأةروسكمتناكنإوءافلأطخلايفةزمحلالعجي

.حضاووهامكهانركذامباوصلاو"ثيدحلاب"لصألايف
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هاورامك«نامورمأٰيتثدح:قورسملوقيفليوأتلااذهىتأتيالو:-يئالعلا

.ةناوعيبأقيرطنميراحخبلا

ثيدحلااذهنألصاحلاوءهطالتخادعبنيصحىلإهيفمهولادرىوألاف

ضبنأ"فارطألا"يفيزلملاانخيشركذدقو«نامورمأوقورسمنيبعطقنم

هبشأوهو":لاق.نامورمانعتوعسمنبهللادبعنع«قورسمنعهاورةاورلا

هلونامورمألأسيناكاقورسمنأيبرحلاميهاربإركذامامأو."باوصلاب

ةنسقورسميفوت":ةعامجودعسنبدمحملاقو.هنممهووهفءةنسةرشعسم
نأورمعنبلضفلاركذو."نيتسونيتنثاةنس":ميعنوبألاقو."نيتسوثالث

-نامورمُأتومدنعهرمعنوکیفةنسنوتسوثالثهلناکتامنیحاقورسم

تسةنسنامورماةافوخرأنمميبرحلاميهاربإو«نينسعبسوحن-اهنعهللايضر

يراخبلامامإلاىلعةلعلاهذهتيفخامككلذهيلعيفخف‹%8يبلاةايحيف

امكثيدحلااذهنتميفةفلاخملالاسرإلااذهببسبلصحو.-هللاههر

.مدقت

حطسممأهذهتناكامنإوء"راصنألانمةأرما":هلوق:اضيأكلذنمو

اوجرخنيح-اهنعهلليضر-ةشئاعكلذباهرابخإناكو‹راصنألانمتسيلو

نأىلإربيخلا-اهنعهللايضر-ةشئاعغلبنيحنمةصقلاتناكمثعصانملاىلإ

ىضتقموةلصتلماتاياورلاكلتهيلعتلدامكءةددعتممايأيفاهتعاربتلزن

؛فالتحخالاهوجونمكلذريغىلإمويضعبيفهلككلذنأنامورمأثيدح

نباهيلعضرتعااثىوقأيراخبلامامإلاىلعاذهقورسمثيدحبضارتعالاو

.قايسلانمرهاظوهامكاهتابثإنمدبالوعوبطملانم"ام"تطقس

 



NENE NEE

؛جارعملاةصقيفسنأنعءرمنيبأنباهللادبعنبكيرشثيدحهجارخإيفمزح

.ةصقلاركذوءهيلإىحوينألبقرفنةثالثهءاجهنأ

(ةرهاقلارةمصاعلاةعبطم:ط«۷١-٤١ص"ةباجإلا"يفيشكرزلالاقو

كفالاٹیدحفاعقونيموىلعهبت":يمالسإلابتكلملا:طع۳-٠٤صو

:"يراخبلاحيحص"ف

هللالوسراعدف:لاق"كقدصتةيراحلالسو":هَيلعلوق:امهدحأ

دعباهتقتعأوةشئاعاهترتشاامنإةريربو"...ةريرب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-

يفاھءاروفوطياهجوزلعجاهسفنتراتخاوتقتعأالامنأهيلعلديوكلذ

:تلاقف"هيتعجارول":ٌياللاقفءهتيحلىلعرداحتتهعومدوةنيدملاككس

سابعاي":-ملسوهلآوهيلعهللاىلصيبلالاقفمفاشانأامنإ:لاقف؟نرمأتأ

.حتفلادعبةنيدملامدقامنإسابعلاو‹"!؟هلاهضغبوةريربلثيغمبحنمبحعتالأ

ضعبنمثيدحلايفجردمةريربةيراجلاريسفتنألاكشاألااذهنمصلخلملاو

ةاوولاضعبريسفتنمثيدحلايفعقياماريثكاذهويهاهنأهنمانظةاورلا

:لاقنأىلإ...قاذحلاالإهلهبتنيالضماغعونوهوثيدحلانمهنأنظيف

كفاإلاةصقوءفاعمنبدعسوةدابعنبدعسرواحتنمهركذام:يناثلا

یىسوملاق:"هحيحص"يفيراخبلالاق.ةعامجويراخبلادنعقدنخلادعبتناك

رمعنباثيدحبلوقلااذغيراخبلاجتحاوعبرأةنسلاوشيفتناك:ةبقعنبا

."هيبنت":هلوقدعب"ليلج"ةدايزيمالسإلا4ِآةعبطق)۱

.ثيدحلاحلطصميفررقموهامكفيعضلامسقنمجردملاو©
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مويهيلعتضرعمث«ييدرفةرشععبرأنباانأودحأمويييبلاىلعتضرع"

."نزاجأفةرشعسمحنباانأوقدنخلا

يف:لاقمثعبرأةنسقدنخلانأىلعلدفثالثةنسكشالبدحأو

نبنامعتلالاقو"تسةنس":قاحسإنبالاقعيسيرملاةوزغاهنأ"حيحصلا"

:لاقفةبقعنبىسومامأوء"عيسيرملاةوزغيفكفإلاناك":يرهزلانعدشار

لزنباجحلاو«باجحلاةيآلوزندعبتناككفإلاةصقنأبيرالو"مبرأةنس"

هللالوسردنعتناككفإلاةصقيفيهو«نينمؤملامأشححجتنببنيزنأشيف

ةنسةدعقلايذيفناك-اهنعهللايضر-بنيزحاكنوءةشئاعيفملكتتملوي

.دعسنبالوقيٿةرجحلانمس

مهریغلاقهبو«ةرجحلانمسمحةنسيفاهجوزت":يدقاولاوةداتقلاقو
دقو‹قدنخلادعبتناكاُهُأىلعباجحلاةيآرخأتلدفءةنيدملالهأءاملعنم

ملو؛ةظيرقيبيفهمكحبقعوقدنخلابقعيفوتذاعمنبدعسنأبيرالبتبث
كفاإلاثيدحلهتاياوررثكأيفيراخبلالدعياذلو.ةازغةظيرقوقدنخلانيبنكي

يفهتياورهذهو"لهشألادبعيبوخأدعسماقف":لوقيفهيبأىلإدعسةبسننع

تنلكقدنخلانأل؛قدنخلالبقهلوقىلعامنأرهاظلاف"مبرأةنس":لاقو‹يزاغلملا

”دارلانوكينأحصيفاذهىلعوءةظيرقةوزغبتلصتاولاوشيفةنسلارخآيف

قورسمةياوروهو:رخآمهومدقتدقوفاعمنبدعسوهةدابعنبدعسىلع
:قیرطقءاجهنأب؛اذهنعيبرعلانباركبوبأيضاقلاباجأو.نامورمأنع

:هلاهمرلاق.انعنعمنامورمانعقورسمنع:یرخأيقونامورمایتثدح

.قايسلانمرهاظوهامكهانتبثأامباوصلاو"دارملا"لصألايف
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يفموليامهيفمزليملوالمتحمناكانعنعمثيدحلاناكاذإو‹هيفحصأةنعنعلاو"

.يعفاشلانعهاكح."هكرديملنإونالفنع:لوقينأيوارللنأل؛"يثدح"

نبدعسيفمهووءةريربيفمهو:كفإلاثيدحيفتيعداماهوأةئالثهذهف
ىلعمادقاإلايغبنيالف"حيحصلا"يفةتباثةئالثلاو؛نامورمأيفمهووءفذاعم

ها.لكلاعفدياممدقتدقونيبرمأبالإميهوتلا

ضعبنأىلعاهضعبتبثياممدقتلبلكلامفدياممدقتيملالك:تلق

؛تيأرامك"حيحصلا"يفةدوجوماهنأعماهلكماهوألاهذهتبثأدقءاملعلا

هنأىلع«يشكرزلايأرنعرظنلاضغبلقنلااذهبانداهشتساةحصفرعتكلذبو

يفررقموهامكفيعضلامسقنمجردملاوءاهضعبجاردإبلاقدقهسفنوه

هدوجوميهو"ىتندح:ةظفلمهوبهمكحىلعيبرعلانبارقأو.ثيدحلاحلطصم

.ملعأىلاعتهللاو.انمدقامك"يراخبلاحيحص"يف

...:مالكدعب٤١٠ص۸ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

ربلادبعنباهلضرعتو‹عيسيرملالبققدننخلانأهداقتعالمزحنباهلكشتساو

مهوةدابعنبدعسكفإلاةصقيفعجارذاعمنبدعسنأىورنمةياور:لاقف

وهوءقاحسإنباهرکذامكریضحنبدیسةدابعنبدعسعجارامنإوءًاطخو

نوفلتخيالةظيرقينبةوزغنممهفرصنميفتامذاعمنبدعسنإف؛حيحصلا
قفتا:لاقفهتداعىلعيبرعلانباغلابوءاهرضحالوعيسيرملاكرديملفكلذيف

قالطإلااذهىلعهعبتؤمهوكفإلاةصقيفذاعمنباركذنأىلعةاورلا

يفيهومهولاب"يثدح"ةياورىلعنامكحييشكرزلاويبرعلانبانيمامإلانأىلعلدياذهو
ٍ"يراحخبلاحيحص"
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ها.يطرقلا

انولغش":بازحألامويٌءيهللالوسرلاق:لاقيلعثيدح(١٤١)

نيباهالصمث.ارانمهروبقومهتويبهللاالمرصعلاةالصىطسولاةالصلانع

.()٥٢۲1۲۷مقربملسمهاور.ءاشعلاوبرغملانيب‹نيءاشعلا

۲۷۷ص٦ج"جاجانبملسمحیحصىلعجابيدلا"يفيطويسلالاق

ريسفتلا:رصعلاةالص«ىطسولاةالصلانع":نافعنباراده١:١ط

٩(رةياورنمويراخبلاةياوريفطقساذلومهضعبهركذامكجردم

قةضورلايشاوح"يفكلذتحضوأدقوءجاردإلايفحيرصوهو-رصعلايعي-

كلذيفتدرفأمث”رهظلا:ىطسولانأنمهترتخاامىلعةلدألا"اهنمتررقو
هنمدارلاها."افيلأت

اذإ":لاقميبنلانأ-اهنعهللايضرةملسمأثيدح(١٤٠)

هاور"اشہرشبوهرعشنمسعبالف«يحضينأمكدحأدارأورشعلاتلحخد

.(۳۹)۱۹۷۷مقربملسم

:ةيملعلابتكلاراد:ط١۱۸ص٤ج"راثآلاياعمحرش"يفيواحطلالاق

يصر-ةملسمٹثیدحِءيجنمنسحأ-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدحءيجمو”

ءىيجيملاهنعهللايضر-ةملسمأثيدحو.ارتاوتماثيجبءاجهنأل-اهنعهللا

.لصألايفضايب
.اهيفباوصلالعل)1(

.كلذىلعةلدألاطسبعضوماذهسيلو«رصعلاةالصىطسولانأاندنعباوصلا

2
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يضر-ةملسمأىلعفوقومهنإ:ليقفكلامثيدحدانسإيفنعطدقلبكلذك
ها.اهنعهللا

تيث":ركفلاراده۸٠١:ط۲۷۷/۲"داعملاداز"يفميقلانبالاقو

هنمدارملاها."ةملسمأىلعفوقوم

حللصلاكولمملادبعلل":َْيهللالوسرلاق:ةريرهيبأثيدح(٤٤٠)

نأتيبحأليمأربوجحلاوهللاليبسيفداهجلاالولهديبيسفنيذلاو«نارجأ

.()۸٨٢۲)مقربيراحخبلاهاور.كولماأوتومأ

راد:ط‹١٦٠صا٠ج"جردملالصولللصفلا"يفيدادغبلابيطخلالاق

يزورملادمحمنبرشبنع"حيحصلاعماجلا"باتكيفيراخبلاهاوراذك:ةرجملا
اغنإكلذدعباموءطقف"نارجأملاصلادبعلل":وهليبلالوقوكرابملانبانع

هاوركلذكو«كرابملانبانعىسومنبنابحادوجبانيبمهاور«ةريرهيبأمالكوه
۳."1

ها.ديزينبسنوينعيرصملابهونبهللادبع

:۸٦ص"ةلكشلملاعضاوملاىلعةلمحجلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاقو

نعسنوينعكرابملانبانعدمحمنبرشبنع«قتعلاباتكيفيراخبلاهاورام"
ديعلل":هللالوسرلاق":لاقكلَّةريرهيبأنعبيسملانبديعسنعيرهزلا

ربوجحخلاوهللاليبسيفداهجلاالولهديبيسفنيذلاو«نارجألاصلاكولمللا

نمثيدحلايفجردمريخألالصفلااذهف."كولممانأوتومأنأتببحأل-يمأ

نأهيلعليحتسيذإ‹ء8يبلالوقنمنوكينأزوجيالوءاعطقةريرهيبألوق
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نمهنوکنيمليراخبلانأكوءاهربيمأهلنکیملفاضيأوءاكولممهنوكمتي

ۇييسنلالوقةمتتنمنوكينأزوجيالهنأو«كلذروهظلهلَطةريرهيألوق

سفنيذلاو":هظفلو«سنوينعبهونباقيرطنم"ملسمحيحص"يفثيدحلاو

نبانعیسومنبنابحقیرطنمبيطخلاظفاحلاهاوركلذكو."هديبةريرهيبأ

."قيفوتلاهللابو.مهوملاجاردإلاهبىقبأف«يراخبلادنسب«كرابلل

راده١:١٠٤٠۱ط٢/۲۲۰"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

يمأربوجحلاوهللاليبسيفداهجلاالولهديبيسفنيذلاو":هلوق":ةيملعلابتكلا

ىلعوءاهرخآىلإلمحاهذهعفرقايسلااذهرهاظ"كولممانأوتومأنأتببحأل

نحتماامكقرلابهءايفصأوهءايبنأنحتنأهلل:لاقفيباطخلاىرجكلذ

يبألوقنمجردمكلذنأبدحاوريغولاطبنياويدوادلامزجوها.فسوي

مأذشنيحوييبللنكيملهنإف"يمأربو"هلوقعملاثيحنمهيلعلديو«ةريره

ضرفليبسىلعهدروأوأهتمأميلعتكلذبدارأ:لاقفييامركلاههجووءاهربي

هلصفدقفكلذجاردإىلعصيصتتلاهتافوها.هتعضرأيلاهمأدارملاوأاهنايح

ةريرهيبأسفنيذلاو":هظفلوكرابملانبانعىرخأقيرطنميليعامسإلا

'ةلصلاوربلا"باتكيفيزورملانسحلانبنيسحلاهجرخأكلذكو"حلإ...هديب

ناوفصيبأوبهونبهللادبعقيرطنمملسمهجرخأكلذكو«كرابملانيانع

نميليعامسإلاو«لالبنبناميلسقيرطنم"درفملابدألا"يففنصملاو؛يومألا

نعمهلك«رمعنبنامثعقيرطنمةناوعوبأو«يمخللاىينبديعسقيرط

ابنأانغلبو:-يرهزلايعيلاق"بهونباقيرطرخآيفملسمداز«سنوي
ديعسقيرطنمدمحأوةناوعيبألو‹"اهتبحصلهمأتتاميحجحينكيملةريره

ءادبعنوكأنأتببحألنارمأالوللوقيهعمسيناكهنأةريرهيبأنعهيبأنع

لس

س(
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قتحوهيلعهللاقحيدؤيادبعهللاقلخام":لوقيٌمْلَيهللالوسرتعمسيأكلذو

يباطابنتسانمروكذملامالكلانأكلذبفرعف«"نيترمهرحأهللاهافوالإهدیس

دعبةيملعلابتكلاراد:١ط‹٣٤۳ص"حالصلانباىلعتكنلا"يفلاقو

يفيذلالصفلااذهف.كرابملانبانعدمحمنبرشبنعيراخبلاهاور":هركذنأ

ريصينأمتينأهيلععنتعذإييبلالوقنمنوكينأزوجيالثيدحلارخآ

يفجردهټةريرهيبألوقنماذهلب-اهربيمأهلنكيملفاضيأواكولمب

"نارحأ"هلوقىلإثيدحلاقاسفكرابملانبانعىسومنبنابحهنيبدقو«نلا
دنعبهونباةياوريفوهاذكهوءخلإ"...هديبةريرهيبأسفنيذلاو":هيفلاقف

ها.هانمدقامكتاجرختسملادئاوفنماذهو«ملسم

:ركفلاراده١:۸١٤۱ط۹/٥٥۳"يراقلاةدمع"يفييعلالاقو

هرخآىلإ"...هديبيسفنيذلاو":ظفل:لاطبنبالاق"هديبيسفنيذلاو":هلوق

جردمهنأىلعلدي:اولاقوهريغويدوادلاهلاقاذكوءةريرهيبألوقنموه

حنجواهربيمأذعئنيحييبللنكيملوء"يمأربو":هيفلاقهنأل-ثيدحلا:يعي-

لليلوسرلامأتتام:تلقنإف:لاقمث.ٍمقَيلوسرلامالكنمهنأىلإييامركلا

دارملاوأءةايحلاضرفليبسىلعوأءةمألاميلعتل:تلق؟همأهربعمامفلفطوهو

معلطاول:-يييعلالئاقلاوتلقها.ةيدعسلاةميلحيهوهتعضرأىلاهمأهب

دقو‹فسعتملاليوأتلااذهفلكتالجاردالايعدينمهيلععلطاامىلعينامركلا

.رجحنباظفاحلاهرکذاملٹمرکذو‹"...يليعامسإلاجاردإلابحرص

:دشرلاةبتكمه١:١١٤٠ط١٤/٠١۷٠"حيشوتلا"يفيطويسلالاقو
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ةريرهيبامالکنمجردموه«هرخآىلإ(...داهجاالولهديبيسفنيذلاو)"

يبلامنال‹(يمُأربو):هلوقهيلعلدیو«هريغويليعامسإلاةياوريفهبحرصامك

هنمدارملاها.ةدوجومكاذذإنكتمي

راد:ط۹٦۲ص١ج"يوارلابيردت"يفكلذجاردإىلعاضيأصنو

.ه۹۲۳۹٠۱طةيملعلابتكلا

ةيمالساإلاتاعوبطملابتكم:طء٤٤٠١ص"امألارفظ"يفيونكللالاقو

ءةلاسرلابانجنمليحتسيمالكلااذهلثئمف":اقباسروكذملاثيدحلاركذنأدعب

ها."اعطقهريرهٍبأمالکنموهف

:٣ط۲/٦۱۷"يراخبلاعحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

جردمهنإف"...يذلاوف":هلوقنود؛عوفرمثيدحلا":ميقلانباراده٢

تدمحأو"بدألا"يففنصملادنعتباثلاوهوظفاحلاهققحامك«ةريرهيبالوقنم

ها.افنآمدقتامك

يي(٦۱۷ص)هلوق:۲"يراخبلاحيحصرصتخمةمدقم"يفلاقو

.خلإ'...داهجلاالولهديبيسفنيذلاو":حلاصلاكولمملادبعلل(١١٦١۱)ثيدح

وهفءةريرهيبأمالكنموهامنإوةييبلامالكنمسيل«ثيدحلايفجردمهنإف

نمف":هرخآيفيوارلادازثيح(۹.)مقربلوألادلجلايفمدقتملاهثيدحك
ها.كانههنايبمدقتامكءاضيأجردمهنإف"لعفيلفهترغليطينأمكنمعاطتسا

مهنمءاملعلانمةريبكةعامجاضيأجاردإلابةدايزلاهذهىلعمکحدقو

 



8ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا1

ةيملعلابتكلاراد:ط«٠٦٠۲-٢٠٦۲ص١ج"ثيغملاحتف"يفيواخسلا

حرش"يفيراقلايلعو‹٥٤١ص"رظنلاناعمإ"يفيدنسلامركأدمحميضاقلاو

ظوفحمدمحمومقرألايبأنبمقرألاةكرش:ط٤۷٤-٤۷٤ص"ركفلاةبخن

يولنملاو؛يبحلايبابلاىفطصمةكرش:ط١٠٠ص"رظنلايوذجهنم"يفيسمرتلا

دمحمنسحوته١٤٤١دشرلاةبتكم:ط٤١٤ص۲ج"رردلاوتيقاويلا"يف

حعيضوت"يفيناعنصلاو‹١٠٠ص"راونألاتاردخمايمنعراتسألاعفر"يفطاشللا

١ج"رظنلاهيحجوت"يفيرئازحلارهاطو«ركفلاراد:ط«۲٠ص۲ج"راكفألا

۸٦-۷٠٦صيطويسلل"ثيدحلاةيفلأ"ىلعهقيلعتيفركاشدمحمدمحأو«١١٤ص

ةمصاعلاراد:ط«١۲۳ص١٠١ج"ثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا"يفو

يفناحطلادومحمروتكدلاو«يوشحلايبلحلايلعهققحماضيأكلذىلعصندقو

دمحمنبظفاحروتكدلاو.فراعملاةبتكم:۷ط١٠٠ص"ثيدحلاحلطصمريسيت"

مدآنبدمحمخيشلاو٤۷٠ص"نومأملاحضاولاكلسملا"يفيمكحلاهللادبعنبا

١ج"رثألاملعيفرردلامظنحرشبرطولايوذفاعسإ"يفيولولايبويثألا

.٤۱۲ص"ثيدحلالوصأدعاوق"يفمشاهرمعدمحأروتكدلاو۲-۲٢۲۹۳ص

تنكانأ:يدعاسلاديمحوبألاقفميبلاةالصانركذفملليبلاباحصأ
س

عكراذإو«هيبكنمءاذحهيديلعجربكاذإهتيأرةيهللالوسرةالصلمكظفحأ

راقفلکدوعیىحیوتساهسأرعفراذإفهرهظرصهمثهیتبکرنمهيدينکمأ

عباصأفارطأبلبقتساوءامهضباقالوشرتفمريغهيديعضودجساذإفهناكم

اذإوىميلابصنوىرسيلاهلجرىلعسلجنيتعكرلايفسلحجاذإفءةلبقلاهيلجر

.هتدعقمىلعدعقوىرخألابصنوىرسيلاهلجرمدقةرخآلاةعكرلايفسلح

 



دنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

:۲ط‹ركفلاراد۲/۲٠۳"ةيادجلاحرشةيانبلا"يفييعلالاق

ءبابلااذهيفةجحلانيبوهديمحيبأنمعمسيملهنأب:لئاقلا:تلق":ه١

هذه:يقهيبلالوقيفيكفف«ربلادبعنباهححصاذهو«يدعنبمثيحلالوقوهو

؛كشالبةذاشيهلب«ةذاشيراخبلاةياورنوكتنأزوجيلملفهةذاشةيور

ةلعثيدحلااذهيفويدعنبمثيلاويعشلالوقىلعحجريالهلوقنأل

كلذنيبءالوهجمالجرديميباننيبوءاطعنبورمعنبدمحمنيبنايهوىرحُأ

اش:الاقمیرميبأنبادیعسوىجانٹنامیلسنبلیهسانْثدح:لاقف«يواحطلا

دجوهنألجرانثدح:لاقءاطعنبورمعنبدمحمانثدح:لاقدلاخنبفاطع

هقثوءاطعو.ثيدحلا..اسولج-مالسلاوةالصلاهيلعيبلاباحصأنمةرشع

حيحصةقثةكملهأنم:دمحألاقو«سأبهبسيلوحلاص:هنعلاقفنيعمنبا

.ثيدحلا

يفثيدحلااذهجرخأنابحنبامتاحابأنأةطساوامهنيبنأىلعليلدلاو

نبسابعنعءاطعنبورمعنبدمحمنعهللادبعنبىسيعقيرطنم"هحيحص"
ديمحوبأو”ديسأوبأوةريرهوبأوهوبأهيفسلجميفناكهنأيدعاسلالهس

دواديبأنعامهفارطأيفيسدقملارهاطنبدمحموينزملاركذو«ثيدحلا.يدعاسلا

دتسلابرطضمومطقنمثيدحلااذهنأكلذنمرهظف«قيرطلااذهنمهجرحأ

.اضيأنىللاو

.هانركذامباوصلاو"يرذنملا"لصألايف

.رهاظيعبطمًاطخوهو"لسأوبأ"لصألايف©

ر
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راد:ط١۳۸۱ص٤ج"يراخبلاحيحصحرشيراقلاةدمع"يفلاقو

نبورمعنبدمحمنأوهو«ىرحخأةهجبلولعمثيدحلافكلذانملسنئلو":ركفلا
يبالٹثمٹیدحلااذهيفهعمرکذنممالودیميبنمثیدحلااذهعمسيملءاطع

يفهتفالختناكو«كلملادبعنبديزينبديلولاةفالخيفيفوتهنإف«هريغوةد

فيفمهورفعجنبدیمحلادبعلعلو:مزحنبالاقاذغلوةئامونيرشعوسمةنس
يفيقهيبلالاق:مصخلالاقنإفىاطعنبورمعنبدمحمنعهتياوريثيعي

ملهنأبلئاقلا:انلق«ديمحاباعمسهنأب"هخيرات"يييراخبلامكح:"ةفرعملا"

هنمدارلاها."بابلااذهيفةجحوهو«يبشلاوهديمحيبأنمعمسي

:هلوقنمدارملانأملعنيأنم:تلقنإف:هسفنءزحلانم٠٦۷٠صلاقو

:تلق؟ةريخألاةدعقلايهو"اهيلعدعقمثىرسيلاهلجرشرتفادهشتللدعقاملف"

ةالصلارخآيفالإنوكيالدهشتلايفءاعدلانأ"وعديلعجمث":هلوقنمملع

:هصخلماع.هريغويعفاشلاهبجتحايذلاديمحيبأثيدحنعيواحطلاباحجأمث

رکذدحأنمالودیميبنمثیدحلااذهعمسيملءاطعنبورمعنبدمحمنأ

وبارضحهناثیدحلايفركذورمعنبدمحو«لوهجملحجرامهنيبو«ديمحيبأعم

عملتقهنأل«ليوطرهدبكلذلبقلتقةداتقابأنإفكلذلمتحيالهنسوةداتق

نعدلاخنبفاطعهاوردقو«يلعهيلعیلصو-هنعلاعتهلليضر-يلع

:مرميبانبادیعسنبیینعهجرخأمثالجرامهنیبلعجف؛ورمعنبدمحم
دجوهنألجريئدحیاطعنبورمعنبدمحميثدحكلاخنبفاطعانثدح

اوسمصاعيبُأثيدحوحنركذف"..اسولج6هللالوسرباحصأنمةرشع

.مهفافيراخبلادنعثيدحلااذهيفةداتقيبألركذال

.مرميبأنباديعسوىيباوصلاولصألايفاذك
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نمرثكأرفعجنبديمحلادبعنوفعضتمتنأو:مليقفاطعفيعضتاوركذنإف

هكبلقنوححصتامنِإ؛هلكفاطعثيدحنوحرطتالمكنأعم«فاطعلمكفيعضت

فاطعنمهعامسمیرميبانباو«هباتکيفنیعمنباهرکذاذکه«هثیدحنوکرتتو
الإديميبانمورمعنبدمحماعامثيدحلااذهلعجيدحأسيلوءادجميلق

حرصللاةقثلارضيالهنأبمهضعبضرتعادقو«فعضأمكدنعوهو«ديمحلادبع

هيفتيبثتلامإوثيدحلايفةدايزلامإءةطساوهخيشنيبوهنيبلخدينأهعامسب

:ليقفهتومتقويففلتخاةداتقابأنأو«هعامسبورمعنبدمحمحرصدقو

ها.نكممهلدمحمءاقلفاذهىلعونيسموعبرأةنستام

هنإف‹يقهيبلامالكنماذههمالكذحخألئاقلااذه:-ييعلالئاقلاو-تلق

دحجواذإحصيامنإةطساولالاخدإنأ:اذهنعباوحلاو"ةفرعملا"باتكيفهركذ

ء؛تابلإهتابثإويفنهيفتف؛نفلااذهيفمامإوهوءهعامسيعشلاىفندقو‹عامسلا

امك۔هنعیلاعتهللايضر-يلععملتق:لاقهنأهتافوخیراتةهجنمهيفنێبمو

فها.حيحصلاوه:ريلادبعنبالاقو«يدعنبمثيحلالاقاذكوvمانركذ

بوطضادقاضيأو:٠/۷۲"يقنلارهوجلا"يفييامكرتلانباةمالعلالاقو

نيبوورمعنبدمحمنيبلخدأفدلاخنبفاطعلاهاورف«هنتموثيدحلااذهدنس

؛لاص:لاقةياوريفو«نيعمنباهقثوفاطعلاوءالوهجبالجرةباحصلانمرفنلا
كلذركذ.ثيدحلاحيحصةقثةكملهأنم:دمحألاقو«سأبهبسيل:ةياوريفو

اذهجرخأنابحنبامتاحابأنأةطساوامهنيبنأىلعلديو."لامكلا"بحاص

نبسابعنعورمعنبدمحمنعهللادبعنبىسيعقيرطنم"هحيحص"يفثيدحلا
ديمحوبأوديسأوبأوةريرهوبأوهوبأهيفسلجميفناكهنأيدعاسلالهس
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دوادابأنأ"امهفارطأ"يفيسدقملارهاطنبدمحمويزملاركذو«ثيدحلايدعاسلا

نيتبكرلاونيديلاىلعدوجسلابابيفيقهيبلاهجرخأو«قيرطلااذهنمهجرحأ

نبورمعنبدمحمنعكلامنبهللادبعنبىسيعييئدحرحلانبنسحلاقيرطنم

نباةبتعیورو:لاقمث.ثیدحلالهسنبسابعوأشايعنعكلاميبدحأءاطع

ادمحمرکذیملدیميبانعلهسنبسابعلانعهللادبعنبىسيعنعميكحيلأ
دقو):نيتدجسلانيبىرسيلالجرلاىلعدوعقلابابيفيقهيبلالاقو.هدانسإيي

.(دیمابارضحهنالهسنبسابعنمهعمسهللادبعنبیسیعنع:هدانسإيلیق
مزليهنأمدقتدقو«نيتعكرلانممايقلادنععفرهنأاضيأديمحلادبعةياوريفمث

اهركذيلالهسنبسابعةياوريفو.ةيناثلاةسلحلايفكروتلااضيأاهيفو«يعفاشلا

هلجرشرتفافسلجمثغرفىح":اهظفلوهذهفالخةياورلاهذهدعبيقهيبلا
داتسإلابرطضمثيدحلانأاذهبرهظف"هتلبقىلعىميلاردصبلبقأوىرسيلا

ها.نتلماو

نأملعاو:۹۷/۳"ننسلاءالعإ"يفنيامثعلادمحأرفظخيشلالاقو

قايسنإف‹اضيأنتملايفبرطضمدانسإلابرطضمهنوكعمديمحيأثيدح

نععهاورنملكةياوريفاذكوءلوقلابةالصلاةفصبديمحيبأةياكحهيفثيللا

ورمعنبدمحمنعرفعجنبديمحلادبعةياورهوحنوءةلحلحنبورمعنبدمحم

هللادبعنبیسیععیمجلافلاخو؛لهسنبسابعنعحيلفامهقفاووىاطعنبا

هظفلو«لعفلاباهفصوديمابأنأىكحف«سابعنعءاطعنبورمعنبدمحمنع

...ربكفًادبف«نورظنيمهويلصيماقف«انرأف:اولاق":نابحنباويواحطلادنع

نيبعجلانكعبيو:لاقمث(۲٢٠۲-۳)"حتفلا"يفظفاحلاهركذاذك"ثيدحلا

لئاقلاوتلق.ها.لعفلابةرمولوقلابةرماهفصونوكينأبنيتياورلا

a)
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برطضمثيدحايندلايفقبيملالإوبارطضالاعفتريالناكمإلابو:-ينامثعلا

.مهفاف

؛لهسنبسابعمهيأهنكلدلاخنبفاطعهنعاضيأىسيعقفاودقو:لاق

نأقاحسإنباقيرطنمجرخأةيزخنبانأكلذيوقيوءاضيأيواحطلاهجرحأ

-تلق.هاملعأهللاو‹اضيألعفلاةفصبثيدحلاقاسفهئدحلهسنبسابع

لفعفلاةياكحيفادرفتمسيلهللادبعنبىسيعنأرهظاذهبو:-نامثعلالئاقلاو

مالكدروأمث.بارطضالايوقف‹دهاشومباتمهللبةذاشهتياوراودعيىح

.هركذمدقتدقونامكرتلانياةمالعلا

Td"دوهجلالذب"يفيروفنراهسلادمحأليلخةمالعلالاقو

نأاذنمبرهظف:يدعاسلاديمحيبأثيدحىلعمالكدعبثارتللنايرلاراد:ط

ها.نتلملاودانسإلابرطضمثيدحللا

دقو":٤٤١ص۳ج"ننسلافراعم"يفيرونبلافسويدمحمخيشلالاقو
هنوتموهديناسأضعبييامىلعهبنوانتموادنسهقرطيفمالكلايواحطلاطسب

؛ثيدحلااذهلوحليوطمالكهلو«ىلاعتهللاقيفوتبهصخلميقأيامزماغملانم

ها.روكذملاءزحبانم١١٠-۸٤١صنمهيلإعجريلفهءاشنمف

یبنمالجررکذیهللالوسرنأةريرهيبأثيدح(١٤۱)

راد«۳ط۲.ص٦حجينابلألل"هحيحصرصتخمفامكيراخبلاهاور
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اقلعممدقتوءارصتخمانههدنسأاذكه:هلوقبكانهينابلألاهيلعقلعو«ميقلانبا

.الوصوم"باب-١/ةلافكلا-۳۹"يهنممتأبيتأيسوانهامممتأب٢٢۲مقرب

نبهللادبعةياورنمهنأب(۱۱۹/۸)"ىلحملا"يفمزحنباهلعأدنسملاو

يئاسنلاو(۹٣۳-۸/۲٤٤)دمادنعةعامجهعباتهنأهتافو«فيعضوهوحلاص

"ءالمإلاةلاجع"يفيجانلااذكو(۳/٣۳)"بيغرتلا"يفيرذنملاتافوامهريغو

.اضيألوصوميراخبلادنعهنأ(١١۱/۱ق)

نوعاطلا":ٌليهللالوسرلاق:لاقديزنبةماسأثيدح(١١۱)

نمةفئاطىلعلسرأ(باذعوأزجرةياورٍيفو)سحر(۸/٤٠عجولاةياوريفو)

هنميقبمثممألاضعبهببذعةياوريفو)-مكلبقناكنمىلعوأ-ليئارسإيب
عقواذإوهيلعاومدقتالفضرأبهبمتعمساذإف(ىرخألاٍقأيوةرلابهذيفةيقب

."هنمارارفالإاوجرختالفاهبمتنأوضرأب

هيلعقلعو«٦؟ص٦جينابلألل"هحيحصرصتخم"'يفامكيراخبلاهاور

."يقأيسامكحضاوًاطخ"الإ":يوارلالوقف:هلوقبكانهينابلألا

هذهتتبث:ثيدحلاركذنأدعب[الإ]ةدايزىلعاقلعم٤٤٥٤صلاقو

‹رهاظوهامكعمللةدسفميهوءهريغوفنصملادنعرضنلايأةياوريفةدايزلا

ها.تئشنإهعجارفحتفلايفاحورشمهارتام.اههيجوتيفمهضعبفلكتدقو

نلعيبلا:ْيهللالوسرلاق:لاقمازحنبميكحثيدح(۱8۸)

اقدصنإف-رارمثالثراتخي:يباتکيفتدجو:مامهلاق-اقرفتيىحرايخلاب
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ةكرباقحعبيواحراحبرينأىسعفامتكوابذكنإوءامهعيبيفاملكروبانيبو

.(١۲۱۱)مقربيراخبلاهاور"امهعيب

امأو:مالكدعبركفلارادط٢٤٥۲-٢٢٥٤٦ص۷ج"يلحلا"يفمزحنبالاق

الواهمزتليملوهباتكيفاهدحجوهنأربخأامنإوةظفللاهذمبثدحيملهنإفمامهةياور

یوردقوءةجحهبموقتالوهبذخألازوجيالفاذكهناكاموءاهدنسأالواهاور

ٹال:هيفرکذيملفميکحنعثراحلانبهللادبعنعحايتلايبأنعمامهربخلااذه

.تارم

يعي-هلوق٤٤٤ص٤ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

نأىلإدوادوبأراشأ"رارمثالثراتخی:يباتکيفتدجو:مامهلاق":-يراخبلا

:لاقمامنعنافعنعدمحأدنععقووءةداتقباحصأنعكلذبدرفتامامه

هذهىوريليعاشمسإلانأظفاحلاركذمث"رارمثالثرايخلايباتکيفتدجو"

.رخآهجونمةدايزلا

هدايزرکكذنأدعب۱ص٦ج"يراخبلاحيحصرصتخم"يفينابلألالاقو

ةراشإلاقأتسامكاهتوبث(٣۳۳و٢٤/۳۲۷)ظفاحلاىفندقف:(رارمثالثراتخی)

.كانهكلذىلإ

ها."حتفلا"عجارفمامهابدرفترظنامتوبنيفةدايزلاهذه:٢٥۲صلاقو

قاسو"؟ضيحلانمترهطاذإانادحإلستغتفيكهللالوسرايتلاقفيهلل
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.(۳۳۲)۱٦مقربملسمهجرخأثيدحلا

راد:ط۱۳۹ص۳ج"يرلخبلاحيحصحرشيراقلاةدمع"يفٰييعلالاق

نبميهاربإنعصوحألاةياوريفملسماهامسو...":ه١:۸١٤٠طركفلا

مسيملومالهرخآيفوفاكلاوةمجعملانيشلاحتفبلكشتنبءامسأرجاهم

مزجوديزيتنبءامسأ:بيطخلالاقو.ميهاربإنعةبعشنعردنغةياوريفاهابأ

يطايمالاوحيقنتلايفيزوخحانباهعبتوىاسنلاةبيطخامللاقييلاةيراصنألا:هب

اماالابقللكشنوكينألمتحيو«فيحصتملسميفعقويذلانأ:دازو

ملسميفامكلكشتنبءامسأثيدحلااذهيفعماحجلاوديناسملايفروهشملاو

يلاقيرطلانم"ميعنيبأجرختسم"يفاذكوءدواديبأيفامكبسنريغبءامسأو

‹حيحجرتريغنمنيهجولا"ملسمحرش"يفيوونلاىكحو«بيطخلااهنمهجرحأ

"ةباحصلاةفرعم"هباتكيفىسوموبأورهاطنبامهنم«تاعامجملسمةياورعبتو

يفو؛لكشهمسانمراصنألايفسيلهنألبيطخلاهلاقامنيرخأتلاضعببوصو

دعسنباو«نيتمجرتلانيبهدنمنباقيرفتهديؤيوءةعقاولاددعتزوجيو:حيضوتلا

ملسمدرفنيملوديزيتنبةمجرتيفثيدحلااذهاوركذيملامهريغويناربطلاو

ها.ڭكلذب

عفروربكةالصلايفلخداذإناكرمعنبانأعفانثيدح(١۵٠)

نمماقاذإوهيديعفرهدمحنمهللاعمسلاقاذإوهيديعفرعكراذإو‹هيدي

مقربيراخبلاهاور.َيهللايبنىلإرمعنباكلذعفروهيديعفرنيتعكرلا

(۷۳۹).

ةيملعلابتكلاراد:١ط۲۸۳/۲٠"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق
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هللاينىلإرذيبُأةياوريفلييبلاىلإرمعنباكلذعفرو:هلوق":ه٠

وهوهعفريملفهللاديبعنعباهولادبعيعييفقثلاهاور:دوادوبألاق

ءافوقومعفاننعيعيكلاموجيرجنباودعسنبثيللاهاوراذكوحيحصلا"

لوقباوصلابهبشألا:لاقوهعفروهفقويففالتخالا"للعلا"يفێطقرادلاىكحو

ًاطحخأىلعألادبعنأىلإًاموأهنأهخياشمضعبنعيليعامإلاىكحو«ىلعألادبع

رمتعملاويفقثلاباهولادبعوسيردإنبهللادبعهفلاخو:يليعامإلالاقعفريف

يييييعلاةمالعللهلثمو«هنمدارملاها.رمعنبانعافوقومهوورفهللاديبعنعيعي

.ركفلاراد:ط٤/۳۸۲"يراقلاةدمع"

:ةلاسرلاةسسؤم:ط‹٠٢٤۳ص٦ج"يرابلاحتف"يفبجرنبالاقو

يرصبلايماشلاىلعألادبعنباوه-ثيدحلااذهةاوردحأيعي-ىلعألادبعو"

افإو.اعوفرمرمعنبانععفاننعرمعنبهللاديبعنعثيدحلااذهىوردقو

نأالإ؛رشبنبدمحمويفقثلاباهولادبع:مهنمافوقومهللاديبعنعسانلاهاور

هنععفانباحصأهاوركلذكو«نيتعكرلانمماقاذإعفرلاهيفركذيملادمحم

هعفرىلعىلعألادبعهعباتنمركذىلإيراخبلاجاتحاعملااذهلف؛افوقوم
هاور:هرغويزورملاةياوريفدمحأمامإلالاقدقف«هبهدرفتنمليقامعفديل

هنأدمحأنعيوردقوءهعفرىلعألادبعنأٰيغلبو«رمعنبانععفاننعهللاديبع

"للعلا"يفيطقرادلالاقو.ىلاعتوهناحبسهللاءاشنإهركذنسوعفرححص

.حصأعفاننعفوقوملاو:لاقمث«ىلعألادبعهلاقامهللاديبعنعباوصلاباههبشأ

هجرخامك‹ىلعألادبعنعيدعنبرصننع"نتسلا"يفدوادوبأهجرخو

.ىفخيالرهاظوهامككلذكوهو‹ها.عبات:اهلعلولذک:باتكلاققحملاق(١)

©
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ةيقبىور:لاق.عوفرمع.سیلوءرمعنبالوقحيحصلا:لاق2-اعوفرم-يراخبلا

للقورمعنباىلعهفقوأهللاديبعنعيفقثلاهاورو:لاق.هدنسأوهللاديبعنعهلوأ

ببثيللاهاورو.حيحصلاوهاذهوهیدنىلإامهعفرينيتعكرلانمماقاذإ:هيف

.بويأنعهدحوةملسنبدامهدنسأوافوقومجیرجنبانعبويأوكلامودعس

:يراخبلاابدهشتسايلانامهطنبميهاربإةياورامأو:٤٣۳صلاقمث

نبیسوموةميمتيبانبابويانعنامهطنبميهاربإةياورنميقهيبلااهجرخف

اذإوعكراذإوةالصلاحتتفينيحهيديعفريناكهنأرمعنبانععفاننعةبقع

ملو.كلذلعفييهللالوسرناك:لوقيوهيبكنموذحهعوكرنمامئاقىوتسا
.يراخبلاهيلإراشأيذلاعفرلاوهاذهونيتعكرلانمماقاذإعفرلاهثيدحيفركذي

ةبدهنعليقوبويأنعةملسنبدامحنامهطنبميهاربإعباتو:يطقرادلالاق

نعحيحصلاو.ملعأهللاوةملسنبدامدارأانإو«بويأنعديزنبدامحنع

يور:لاقةبقعنبیسومنعةرمضوبألاقاذكوءافوقومبويأنعديزنبدام

نبدمحمهلاقءاعوفرمرمعنبانععفاننعرمعنبهللادبعنبديزنبرمعنع

لیعامٳهاوروءاعوفرمرمعنبانععفاننعيرمعلانعيورو«روباشنببيعش

.هاحصأعفاننعفوقوملاو:لاقءافوقومرمعنبانععفاننعثيللاوةيمأنبا

تلق.اعوفرمرمعنبانعملاسوعفاننعریثكيبأنبایینعيورو:لاق

مامإلانعفورعملاوهاذهو«ىيينعظوفحريغوه:-بجرنبالئاقلاو-
اهفقونأىلعنورثكألارمعنبانععفانةياورف«يطقرادلاودواديبألوقودمحأ

ححصوءنيتنثلانممايقلامهتياوريفاوركذيملءالؤهلكوءاهعفرنمحصأ
.ًاليوطمالكركذمث.يقهيبلاويراخبلااهعفر
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:ط٣۷٤ص۲ج"ننسلافراعم"يفيرونبلافسويدمحمخيشلالاقو

ملاسقيرطنمبابلايفيذمرتلاهجرخأيذلارمعنباثيدح):ةيرونبلاةبتكملا

قلخلاىلعمهدنعةجحوهو«بابلايفمهدنعثيدحقثوأوهوءةعامجلاهاورو

نسممكوهبلمعلاكرتيفةيوقاهوجونيكراتللنأريغ«ٰييدملانباهلوقيامك
ةنيدملايفهبلومعمريغهنوكعمثيدحلافءانهاهاملأباهبلمعلااوكرتثيداحأ

رمعنبانعدهاجمرباضراعمهنوكعموةيكلاملاهنمرذتعاامككلامدهعيف

فونصنمهيف«ةيفنحلاهنمرذتعاامكحيحصدانسإبيواحطلاوةبيشيبُأنبادنع

:هوجوةتسىلعينأيامبارطضالا

كلامنع"ىربكلاةنودملا"يفامكطقفحاتتفالايفعفرلاركذب:لوألا

.(۱١/۷۱)"ةنودملا"رظناكرتلاةلدأيفاهونودمهدرسو

يأكلام"اطوملا"قايسوهو؛عوكرلادعبوحاتتفالايفعفرلاركذب:يناثلا

يعفلشلاويبعقلاهعباتوىيةياوروهو؛عوكرلادنععفرلاركذيملونيعضوملايي
ةنييعنباالامعباتدقوربلادبعنباهلوقيامكةعامجويديبزلاعفاننباونعمو

.يرهزلانعامهريغوسنويو

نبدمحموبهونباةياوروهوةئالثلاعضاوملايفعفرلارکذب:ثلاثلا

.يدومصملاةياورنم"ًاطوملا"يفسيلو«كلامنعةعامجومساقلانباونسحلا

دنععفانقيرطنمةئالثلاعضاوملاادعامنيتعكرلادعبعفرلاةدايزب:عبارلا

ًاففرهيففلتخانإووهو؛عضاومةعبرأيفعفرلانوكيف"هحيحص"يفيراخبلا
قیقدنبامزلیوءةنسةعيزخنباهمعزيوعفرلاحجري"حتفلا"یفظفاحلانكلافقوو

ر
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.ةدايزلانمحصوتبامذخألابهتدعاقلهبيعفاشلاديعلا

يفيراخبلادنعةعبرألاعضاوملاادعامدوجسللعفرلاةدايزب:سماخلا

.عضاومةسميفعفرلانوكيف«عفانقيرطنم"هئزج"

دوعقومايقودوجسوعوكروعفروضفخلكيفعفرلاركذب:سداسلا
"دمتفلا"يفظفاحلاهاكحامك"راثآلالكشم"يفيواحطلادنعنيتدجسلانيبو

)۲/٥۸۱(.

"ًاطوملا"قايسوء"ةنودملا"قايسهجوأةتسىلعرمعنباثيدحةلمحجلابو

عفانقيرطنم"هحيحص"يفيراخبلاقايسودمحم"ًاطوملا"قايسوكلام

هذهو."هلكشم"'يفيواحطلاقايسو؛دوجسللهركذب"هئزج"يفيراخبلاقايسو

ثيیدحلالصأيفاوفلتخامثءاعوفرمرمعنبانععفانوملاسثيدحيفهوجو

اذكو«عفاننعهللاديبعنعامهالكرمتعملاويفقثلاباهولادبعهاورفاعفروافقو

هاورو؛رمعنباىلعافوقومعفاننعمهلككلاموجيرجنباودعسنباثيللا

نميأعبارلايففالتخالانألاخياعروءاعوفرمعفاننعهللاديبعنعىلعألادبع

.(٦۱۸و١/٤۱۸)"حفلا"عجار«نيتعكرلاةدايز

يفو"هئزج"يفيراخبلاو«لوألا"هننس"يفدوادوبأحجرةلمحجلابو
فلتخاكلذكوفقولاوعفرلايفهسفنعفانىلعفالتخااذهو.يناثلا"هحيحص"

هبذخأيملو:يليصألاظفاجلالوقياذهلجأنمو«فقولاوعفرلايفعفانوملاس

.عفانوملاساهيففلتخايلاعبرألادحأوهورمعنباىلعهفقوعفاننألكلام

.څإ...نكعيالامماهضعبطاقسإواهضعبلحيجرتلاو
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نبامامإلا"رخآبعوبطملا"ينابلألاعمراوح"يفامكيرثوكلاخيشلالاقو
ذخأيملفعفرلايفرمعنباثيدحامأو:۳۱۹-۳۱۸ص"نتسلاهباتكوهجام

لمعلايباحصلاياورلاكرتو«هنعيمرضحلازيزعلادبعودهاجبةياوريفهبوه

امك.طقفةيفنحللبهذع.اذهسيلو«داقنلافلسدنعاهيفةحداقةلعهتياورب

ها.بجرنبال"يذمرتلاللعحرش"يفكلذليصفتدجت

نمةريبكةفئاطفعضدقيرثوكلاخيشلانأركذلابريدحجلانمواذه

ةديقعلاحرش"ةمدقميفينابلألاهركذابانهيفتكأ"نيحيحصلا"ثيداحأ

لاقدقفيمالسإلابتكملا:۸ط۳٣۳-٢۹صيوشحلازعلايبأنبال"ةيواحطلا

ثيداحألاتارشعليرثوكلاهخيشدقنيفلوقياذامف:مالكدعب-ينابلألايعأ

نماهريغنعالضفءامهدحأوأ"امهيحيحص"يفناخيشلاهجرخأامم)ةحيحصلا

بتكضعبىلعهتاقيلعتوهلئاسريفكلذوثيدحلالهأدنعةتباثلاثيداحألا

هذهيفركذأنأنمسأبالو!اهرثكأفيعضتيفهلفلسالوءاهريغوةنسلا

نموةحفصلاوباتكلاركذثيدحلكبناجبو«نآلااهنميلرسيتامةلاجعلا

:هجرح

"تافصلاوءامسألا"ىلعقيلعتلا-ملسمهاور"...ةبرتلاهللاقلخ"ثيدح-١

.(٦۳۸۳۰۲ص)

يرثوكلاخيشلااهفعضيلاثيداحألانأقحلالب«تيعداامكرمألاسيليوشحلااهيأالك

لاوحألانسملاحب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-ينلانعحصتالكتمدقميلهنعتنأاقركذو
ضعباهفيعضتىلعهقفاودقهنأىلعاهيلعمالكلاطسبعضوماذهسيلوةئالثوأنيثيدحءانثتساب
.ملعأىلاعتهللاوباتكلااذهيفاهنمةفئاطانركذدقوءاملعلا

نر
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رمألالوأتضرفيلاةالصنيسمخلايف8يبللىسومةعجارمثيدح-١

.(۱۸۹صهنم)هيلعقفتم.ءارسإلاةليليف

.هتروصريغيفنيقفانملانأيىلاعتهللانأهيفوءةمايقلامويةيؤرلاثيدح-۳

.(هنم۲۹۲ص)ناخيشلاهحجرحأ

.(هنم۲۰۳ص)

.(٦۳۳ص)ناخيشلاهجرخأ...يدوهيللاقيدصتلليهكحضثيدح-٥

.(٢٤٢٤۳ص)ناحخيشلاهحرخ.قاسلاورشحجلاثیدح-٦

ملسمهاور"؟هللانيأ":ةيراجللملسوهيلعهللاىلصهلوقثيدح-۷

.(١٢٤ص)

ركبيبأوقييبلادهعيفبسحيناكثالثلاظفلبقالطلانأثيدح-۸

ماكحأىلعقافشإلا"ملسمهاور.ةدحاوةقلطرمعةفالخنمنيتنسو

.(صمح:ط٦٠-٠٠١ص)"قالطلا

ملسمهاور.ةفرشلملاروبقلامدهبهاي6يبلارمأيفهَيلعثيدح-۹

.(يرٹوكلاتالاقم-۹١۱ص)

صيصحتنعةييبلاىم"-امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثیدح٠

.(يرٹوكلاتالاقم-۹٥۱ص)ملسمهاور"روبقلا

O
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.هنمعفرلاوعوكرلادنعنيديلاعفريفثريوحلانبكلامثيدح١

.(بيطخلابینأت-۸۳ص)ناخيشلاهحجرحأ

۸۳ص)ملسمهاور.اضيأنيديلاعفريفرجحنبلئاوثيدح-۳

.(هنم

هاور.ةيراجسأرهخضرليدوهيلاسأرخضريفسنأثيدح-۳

.(هنم۲۳ص)ناخيشلا

هاور.دهاشونيميبیضقميهللالوسرنأسابعنباثيدح٤

ها.(هنم٥ص)ملسم

يفةئنالثنإ":لوقيفَيهللالوسرعمهنأةريرهيبأثيدح(١١۱)

.طلغوهو"هللادب"مهضعبهاوردقو:ىرقلامأةعماج:ط

نباراد:۳ط۲/٦"يراخبلاحيحصرصتخم"ةمدقميفينابلألالاقو

!"هللادب":(١١٤١)مقربٍقآلاىمعألاوعرقألاوصربألاثيدحيفهلوق":ميقلا

ِقأيسامك."زوجيالىلاعتهللءادبلاةبسننإف؛"هللادارأ":ةحيحصلاةياورلاناكم

."هللانئاعلمهيلعدوهيلادئاقعنميهوالفيككانهثيدحلاىلعقيلعتلايف

:'"هللادارأ"ةياوريفو"هللادب":ظفلىلعهقيلعتدنع‹۲/٤٤٤لاقو
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رييغتنمىلوألاةياورلانأىلإظفاحلالامو.زوجيالهللاىلإءادبلاةبسنو

ظفاحلااهرضحتسيملةظوفحملاةياورلاوءهيلإتحلأامكينادغلانمهنأيظوقةاورلا

."هدحوملسملاهازعف«فنصملادنعاُم

هللايضرهللادبعنبرباجعمهنأردكنملانباثيدح(۱۵۲٠)

الومساقلاابأكينكنال:انلقفمساقلاهامسفمالغانملجرلدلو:لوقي-امهنع

رلادبعكنيامسا":لاقفهلكلذركذففيبلاىتأفءانیعكمعتن هاور."نمح

.)۲۱۳۳)٦و٤و٣مقربملسم

:١ط۷۸٠٠ص٦ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاق

(۱۷۰-١٦/۱۷۱)اضيأملسمدنعيهو:مالكدعب‹فراعملاةبتكمه۷

يراخبلاةياورو"..مقيهللالوسربكينكنال:انلقفادمحمهامسف"لاقهنأالإ

ادمحمهامسناكولهنألوءالوأاهيلعقفتملاردكنملانباةياورلاهتقفاوليدنعححرأ

.رهاظوهامكنمحرلادبعهيمسينأب6هرمأيم

:قيدصلاراد:ط٤٢۳ص"درفملابدألاحيحص"ىلعهقيلعتيفلاقو

”"هحيحص"يفوانهاميدنعحجارلاو"ادمحمهامسف":ملسمدنعهظفلنإمث...

ها."ةحيحصلا"يفهتققحامكمساقلاهامسف:اضيأ

.يراخبلايعي١

ى
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NENN NEE

رباجقیرطنم(١٤۳۱۱)مقربهاورو(1۱۸۹و1۱۸۷و٦۱۱۸و١۱۳۱)مقرب

مالخغراصنألانمانملجرلدلو:لاقهنأاضيأ-امهنعهللايضرهللادبعنبا

.خإ...ادمحمهيمسينأدارأف

يراخبلانيبو:۸٢٠٦۲ص٦ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

راشأومساقلاوأادمحمهنبايمسينأيراصنألادارأله:ةبعشىلعفالتخالا

شمعألانعهل-يروثلاوهو-نايفسةياوربمساقلاهيمسينأدارأهنأحيجرتىلإ

راصنألانمراكنإلامقيملهنألىعملاثيحنماضيأهنأحجرتيومساقلاهامسف

ثحبلاٍقأيسو؛مساقلاابأئكيريصينأمساقلاهدلوةيمستنممزلثيحالإهيلع

ها.-ىلاعتهللاءاشنإبدألاباتكيفةلأسملاهذهيف

نُأداراللقنمةياورنأسمخلاضرفيفتمدقو:1۹۸ص١٠جلاقو

نبدمحمىلعفلتخيملهنأەديۇيوناحجرهجوترکذو‹”حجرأمساقلاهيمسي

ها.هيلييذلابابلارخآيففلؤملاهجرخأامككلذيفرباجنعردكنملا

ميشخيشلل"ينابلألاعمراوح"يفامكينامعنلاديشرلادبعخيشلالاقو

امدعب٠٠۳ص"ننسلاهياتكوهجامنبامامإلا"رخآبعوبطملايهلسلادمحم

يعأ-لاق"ادمحمهيمسينأدارأفمالغراصنألانمانملجرلدلو":ظفلبهركذ

:رباحجنعالاستعم:لاقةداتقنعءةبعشانأورمعنعهاورمث:-ينامعتنلا

جرخأف."يینکباونکتالويعاباومس":فكىبلالاقفمساقلاهيمسينأدارأ

.ثيدحلاحلطصميفررقموهامكفيعضلامسقنمذاشلاوةذاشىرخألاةياورلانأعياذهو



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

مساقلاوأادمحمهنبايمسينأدارألهيراصنألانأيفاعيمجنيتياورلايراخبلا

فها.دحاویمسميفنيالانيبعمحلاعانتمالبيرالبةذاشامهادحإنأعم

:لاق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانعةريرهيبأثيدح(۱۵۳)

اهبهللاهعفريالابامليقليالهللاناوضرنمةملكلابملكتيلدبعلانإ"

.هريیغو)۷۸٤1)مقربيراخبلاهاور(ثیدحللا...تاحجرد

لاقو.فيعض:۹٥ص٢ج"هتدايزوريغصلاعماجلافيعض"يفيابلألالاق

یقتیرطنم...و...ويراخبلاهجرخأفيعضaA"هتفيعض"يف

تلق«اعوفرمةريرهيبُأنعحلاصيبأنعهيبأنعرانيدنبهللادبعنبنمرلادبع

:ناتلعهلو«فيعضدانسإاذهو:-ينابلألالئاقلاو

دقفيراخبلاهبجتحادقهنوكعماذهنمحرلادبعظفحءوس:ىلوألا

.هقدصيٿسيلوهظفحلبقنمهيفاوملکتوهوفلاخ

.فعضيدنعهثيدحيففهنعناطقلاىيثدح:نیعمنبیحیلاق-١

.(٤/۷٠٠۱)"لماكلا"يفيدعنباو(۹۳/۳۳۹/۲)ءافعضلايفيليقعلاهاور

هنعٹدحي۔يدهمنبايعينمحرلادبععمسأمل:يلعنبورمعلاق-۲

.يدعنباهاور.طقِءيشب

متاحيبانباهاور.هبجتحی.الوهثیدحبتکینیلهيف:متاحوبألاق-۳
.(۲/٤/٢٤٥۲)"ليدعتلاوحرحلا"يف

الامهيبأنعدرفنينمناك:(۲/٠٠)"ءافعضلا"يفنابحنبالاق٤

سں)
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ییحيناکءدرفنااذإهربخبجاجتحالازوجيال«هتياوريفًاطخلاشحفعمهيلعمباتي

كرتيوهباتكيفهبجتحينمميراخبلاليعامسإنبدمحمناكوءهنعثدحيناطقلا
.ةملسنبدام

امضعب:ثيداحأةدعهلقاسنأدعبهتمجرترخآيفيدعنبالاقو-٥

.ءافعضلانمهثيدحبتكينمةلمجيفوهوهيلععباتيالركنمهيوري

هثيدحق.نيعمنبالاقوقلو:لاقوءافعضلاقيذلاهدروأو2

.هنیلتييمتاحيألوق"فشاکلا"يفيتو.فعض
.ئطخيقودص:لاقف"بيرقتلا"يفرجحنبالاوقألاهذهصخلو-۸

؛ثیدحلااص:يوغبلالوقو‹؛قودص:ییدملانبالوقءالؤهفلاخيالو

مهرکذمدقتنلفلاخمذاشفيوغبلالوقامأو«ظفحلاءوسيئانيالقدصلانأل

ةمدقم"نماذهنمحرلادبعةمجرتيفظفاحلاهدرويملكلذلهنأكوملعأورثكأمهف

عفرينأعطتسيملو«نيحراحلانمهريغوييطقرادلالوقركذلب(۷١٤ص)”حتفلا

."هنعناطقلاىيةياورهيفكيو":هلوقبالإهنأشنم

ةدايزليراخبلاىلعيطقرادلاهدقتناام(٢٦٤ص)اڻیدحهلقاسدقو

يقابوهتمتبثأهريغو‹نمحرلادبعريغاذهلقيمل":يطقرادلالاقفءامبدرفت
."حيحصثيدحلا

.تئشنإهعجارفهرقألبءيشبظفاحلاهبقعتيملو

3
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يفبنيالرمأهيلعةمئألاكئلوأقافتادعبيوارلااذهفعضفةلمجلابو
.فصنمهيفباتریوأ؛ثحابهيففقوتينأ

:يليامكلذدكؤياممنإو

:(۹/۳٤۱)"هعطوم"يفلاقفعفريفهايإكلاممامإلاةفلاخم:ىرخألاو

هركذف:لاقةريرهابأنأهربخأهنأنامسلالاصيبُأنعرانيدنبهللادبعنع

ظفحيلنجرلادبعنأدكؤيةدايزلاهذهعمافوقومهذهكلامةياورف

هيفهدازامهنتمنمصقنو‹%يبلاىلإاعوفرمهلعجفهدانسإيفدازفثيدحلا

يفنأهطبضةلقىلعرخآليلدةمثو.-ىلاعتهللاهجركلاممامإلاظفحلالبج

الهللاطخسنمةملكلابملكتيلدبعلانإو":ظفلبرخآرطشةدايزثيدحلا

."منهجيئابيوهيالابايقلي

:لاقهنأالإهباعوفرمةريرهيبأنعىرخأقيرطنمناخيشلاهجرخأدقف

."برغملاوقرشملانيبامدعبأرانلايفابلزياهيفنيبتيام..."

افيرخنيعبساجيوهياسبابیریال...":ظفلبهنسحويذمرتلادنعو

."رانلايف

ثيداحألاةلسلس"يفالدهاشعمةحيحصلاقيرطلاهذهتحرخدقو

مقربةريرهيأثيدحريغنمادهاشهلتجرخمث.(٠٤٥)مقرب"ةحيحصلا

.(A۸۸)

ہں
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اليكلوةنسلانعاعافدهيواروثيدحلااذهىلعمالكلاتلطأدقفدعبو

يفنصعطدقينابلألانإ:ضرغموأدساحوألهاجنملئاقلوقيوألوقتملوقتي
وأيلقعمكحأمليينأةريصبيذلكلنيبتدقف«هثيدحفعضو"يراخبلاحيحص"

اذهيفءاملعلاهلاقاميتكسمتامنإوءاثيدحوايدقءاوهألالهألعفيامكييأر

ثيدحدرنمهحلطصموفيرشلاملعلااذهيفمهدعاوقهيضتقتامويوارلا

همالكها.قيفوتلايلوهللاو.ةقثلافلاخاذإةصاخبو«فيعضلا

رفصالوةماهالوةريطالوىودعال":ةريرهيبأثيدح(١۱)

.(7°۷٠)مقربيراخبلاهاور"دسألانمرفتامكموذحلانمرفو

هوجوركذنأدعبركفلاراد:ط١/۹٠٠"داعملاداز"يفميقلانبا:لاق

اهضعبلب:ىرخأةقرفتلاقو):هلةضراعملاثيداحألاوثيدحلااذهنيبعمجلا

وباناکدق:تلاقو"یودعال"ثیدحيفتملکتو؛ظوفحمريغاهضعبو«؛ظوفحم

نأيبأفهبثدحتڭكانعمس:اولاقوهيفهوعجاروهکرتفهيفكشمثًالوأهیوريةريره

ها.(هبثدحي

ثيداحأامهبضروعنيذللانيثيدحلانيذهنأشاذهف":١۲٠صلاقم

هبثيدحتلانعةريرهوبأعجر-ةريرهيبأثيدحنعي-:امهدحأ«يهنلا

فها.خلإ...هركنأو

راد:ط١٠۱۹/۱"يرابلاحقق"يفينالقسعلارجحنباظفاحلالاقو

دقو‹حيجرتلاوهواثلاثالوق-اضايعيضاقلايعيهريغىكحوأ:ةيملعلابتكلا

.ةمسحلاةيوشحلامهتمدقميلو

©
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فيزتوىودعلايفنىلعةلادلارابخألاحيجرتكلس:امهدحأ«ناقيرفهكلس

ةشئاعنأبوفذوذشلابهولعأفبابلاثيدحلثم«؛كلذسكعىلعةلادلارابخألا

كلذلاقام:تلاقفهنعاهتلأسةأرمانأ":اهنعيربطلاجرخأف؛كلذتركنأ

ءادلااذههبلوميلناكو:تلاق؟لوألاىدعأنمف:لاقو«ىودعال:لاقهنكلو

ددرتةریرهابأنأبو"يشارفىلعمانيويحادقأيفبرشيويفاحصيفلكأيناكف
ةدراولارابخألانأبوريغةياورنممكحلاذخؤيفهنايبٍتأيسامكمكحلااذهيف

ها.كلذيفةصخرملارابخألافالخبةريهشةريثكىودعلايفنيفهريغةياورنم

لاقمثنتملاودانسإلاثيحنماهيلعملكتوتاياورلاكلتضعبظفاحلاركذمث

ال"ثيدحاودرف«؛كلسلملااذهسكعحيجرتلايفاوكلس:يناثلاقيرفلا":۹۷۱ص

يتأيسامكهدنعهسکعتوبثلامإوهيفهکشلامإهنععجرةريرهابأنأب"ىودع

جراخمرثكأبانتجالاىلعةلادلارابخألاو:اولاق((ىودعالباب))يفهحاضيإ

ها."ىلوأاهيلإريصملافاقرطرثكأو

.ءاشنمهيلإعجريلفةيضقلاهذهىلعمالكلاظفاحلالاطُأمث

:سماخا":ركفلارادط٤۹۳/۱"يراقلاةدمع"يفٰييعلاةمالعلالاقو

ينوكينأمهضعبركنأف«ثيدحلااذهةحصيففلسلافلتخا:يربطلاهلاقام

فعمهدعقأوموذحبعملكأدق:اولاق«هريغوأناكاماذجةهاعيذنمدعبلابرمأ

نيموذجمللماعطلاناعنصيناملسورمعنباناكو«نويدهملاهباحصأهلعفو

نمرف":لاقيهللالوسرناكأاهتلأسةأرمانأةشئاعنعو«مهعمنالكأيو

"ىودعال":لاقهنكلولاوالك:ةشئاعتلاقف"؟دسألانمكرارفموذجملا

يفاحصيفلكأيناكفءادلاكلذهباصأانلىلومناكو"لوألاىدعأنمف":لاقو
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ها."ىودعلايلطبأدقو:اولاق‹يشارفىلعمانیويحادقأيفبرشيو

اميفرثألانسح"يفتوحلاشيوردديسلانبدمحمخيشلالاق(١۱)

تقوثیدح:ةفرعملارادط٤٤ص"رثأوربخوثيدحنمفالتخاوفعضهيف

ةرمحبهذتنأىلإةيزخيبأدنعوملسمهاورقفشلايلوينأىلإبرغملاةالص

ها.درفتلابامهلعأوقفشلا

حتفلاماعلخدمييبلانأ"-اهنعهللايضرةشئاعثيدح(۱۹)

.(۷۸١۱)مقربيراخبلاهاور"ةكمىلعأنمادکنمجرخویادکنم

بتكلاراد١ط۸٥٠ص٣ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

ورمعهاورامباوصلاو«هبلقفةماسأوبأهاوراذكةكمىلعأنمهلوق:ةيملعلا

نودنبهيفمهولانأيلرهظمث"ةكمىلعأنمءادكنملخد"ماشهنعمتاحو
."باوصلاىلعةماسأيبأنعدمحأهاوردقفةماسأيبأ

اهتيبيفىأرييبلانأ-اهنعهللايضر-ةملسمأثيدح(۱۷)

مقربيراخبلاهاور"ةرظنلااهبنإفااوقرتسا:لاقفةعفساههجويفةيراج

.(۲۱۷۹مقربملسمو)۷۳۹٥(

يراخبلايعي-اعیمجاجرخأو":۸٢۲-۷٢٢ص"عبتتلا"يفيطقرادلالاق

-يلانأةملسمأنعبنيزنعةورعنعيرهزلانعيديبزلاثيدح-املسمو

هاوردقولاسنبهللادبعهعبات:لاقو.يديبزلانعبرحنباثيدحنم"ةرظنلا
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نعراسينبناميلسنعديعسنبییهاوروءالسرمةورعنعيرهزلانعليقع

الوةيواعموبأ'دنسأو؛مهریغودیزیوىلعیويفقثلاوكلامهلاقالسرمهورع

ها."ائيشعنصيملفديعسنعيرهزلانع:قاحسإنبنمرلادبعلاقوحصي

:١اط١٠٠ص۷ج"ملسمدئاوفبملعملالامكإ"يفضايعيضاقلالاقو

ملسمىلعهجارخإيطقرادلاعبتتامثيدحلااذهو":ه۹ءافولاراد

كلاملاسرإوءالسرمةورعنعيرهزلانعليقعةياورلوهيفةلعليراخبلاو
لاقةورعنعراسينبناميلسنعديعسنبىيباحصأنمهلهريغو

يورهزلانع:قاحسإنبنمحرلادبعلاقوحصيالفةيواعموبأهدنسأو:يطقرادلا

.ائيشعنصيملوديعسنع

.١٥۱۸ص٤١ج'ملسمحیحصحرش"يفيوونلاهوحنركذو

يفلاقةالصنيناذألكنيب":اعوفرملفغمنباثيدح(۱۸)

.(۳۰)٢٤۸۳۸مقربملسمهاورءاشنمل:ةعبارلا

"ماكحألاباتكيفنيعقاولاماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباظفاحلالاق

ثیدحملسمدنعنم۔قحلادبعٰیعی-رکذو":ةبيطرادط٦٢۳-٤٢٤٢ص٤ج

ملو.'ءلشنما:ةعبارلايفلاقةياوريفو:لاقمث"ةالصنيناذألكنيب"لفغمنبا

يفلحلاقهنأيفسمهكظفلريغىلع]يريرحلاديعسةياورنمةدايزلاهذهنأنيبي
يبانباديعسليبسک-يريرحلايأ-هليبس":دمحأوبألاق:لاقنأىلإ...[ةئلاثلا

.نوعاطلامايأهانركنأ:سمهكلاقو"هدعبوطالتخالالبقهنعىورنميفةبورع

.هدنسأوباوصلانأرهاظلاولصألايفاذك
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لاق.هطالتخاهيفنیبتامم"ةالصنیناذألکنیب":ثیدحنأاورکذدقو

يريرجلاتيتأ:لوقيديعسنبىيتعم:"هخيرات"يفسالفلايلعنبورمع
املف"ةالصنیناذألکنیب":ورمعنبهللادبعنع«ةديربنبهللادبعانثدح:لاقف

:لاقفهلتلقفهيلإتعجرفلفغملانبهللادبعنعوهاإ:لجريللاقتحجرخ

.لفغملانبهللادبعنع

لازام":لاقةيمأنبناوفصنأبيسملانبديعسثيدح(۱۹)

اشهللاقلخاميح«يلِإقلخلاضغبأوهو(نينح)مئانغنمييطعيهللالوسر

۰"هنم91بحأ

:ملقلاراد٦ط٤۳۹صيلازغلل"ةريسلاهقف"ىلعهقيلعتيفينابلألالاق

نأبيسلملانبديعسنع١/٠٠٤دمحأو٢/٢۲يذمرتلاو۷/٥۷ملسمهاور"

؛ناوفصوديعسنيبعاطقنالاهرهاظوملسمدنعوهاذكلاقةيمأنبناوفص

لوألاحجريذمرتلانكلو«لاصتالاهرهاظوناوفصنعيذمرتلاودمحأدنعو

.ها"ائیشناوفصنمعمسيملاديعسنأل:لاقف"ةضراعلا"يفيبرعلانباهديأو

نلقييبلاجاوزأضعبنأ"اهنعهللايضرةشئاعثيدح(١۱۹)

تنلكفانوعرذيةبصقاوذخأف.ادينكلوطأ:لاق؟اقوحلكبعرسأانيأ:َييبلل
اقوحلنهعرسأتناكوةقدصلااهديلوطتناكامنأدعبانملعفادينملوطأةدوس

.(٠١۱)مقربيراخبلاهاور۰"ةقدصلابحتتناكوهب

"نيحيحصلاثیدحنملکشلافشک"يفيزوجلانبالاق

نمبجعلاو‹ةاورلاضعبهيفطلغٹیدحلااذه:نطولاراد:ط؛۳۷۲ص؛ج
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ملعالو‹يديمحلاالو‹قيلاعتلاباحصأالو‹هيلعهبنيملفيكيراخبلا

لكو.هتوبنمالعأنمهبةدوسقوحل:لاقوهرسفهنإف؛يباطخلاكلذداسفب

نبالاق«فورعملاوءاطعلابادينلوطأتناكاهنإف؛بنيزيهامنإومهوكلذ

؛لحوزعهللاليبسيفامىوقتةيعوألاوةمزألالمعتبنيزتناك:حيحنيبأ

يفتیفوتامنإةدوسو.هباقوحلهجاوزألوأيهو‹نيرشعةنسبنيزتيفوتو

ةحلطتنبةشئاعثيدحنمةحصلاىلعملسمهركذدقو‹«نيسمخومبرأةنس

.قدصتتولمعتتناكامنألبنيزاديانلوطأتناكف:تلاقةشئاعنع

يالظطلغمىقلتو":٦٦۲صa"يرابلاحتف'يفرجحنباظفاحلالاقو

هنمدارملاها.هلهبسنیملوهبمزجفيزوخبانبامالک

ثیدحلااذه:لاطبنبالاق:كلذلبقرجحنباظفاحلاىعأ-لاقو

يبأظفاحلاطخبتأرقو.ةدوسلريمضلانأباهيفحرصملاةمدقتملاتاياورلاكلت

دنعفورعملافالخوهوعرسأتناكةدوسنأظفللااذهرهاظ:ٍيدصلايلع

نعهتياورنمكلامنعهلقنمث«جاوزألانمتامنملوأبنيزنأملعلالهأ

هنمدارملاها.ةحلطتنبةشئاعةياورهيوقيو:لاق‹يدقاولا

يفمكاحلاىوراماضيأهديۇيو...":مالكدعب۷٠۳صظفاحلالاقمث
لاق”:تلاقةشئاعنعةرمعنعديعسنبىيقيرطنم"هكردتسم"نمبقانللا
اذإانكف:ةشئاعتلاقادينكلوطأيباقوحلنكعرسأ:هجاوزأللليهللالوسر

لزنملف؛لواطتنرادحلاييانديأدمن%هللالوسرةافودعبانادحإتيبيفانعمتحا
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-لنلوطأنكتملوةريصقةأرماتناكوشححتنببنيزتیفوتێحكلذلعفن
ديلابةعانصةأرمابنيزتناكوةقدصلاديلالوطبدارأامنإ#يبلانأذئنيحانفرعف

.ےهاسمطرشیلعمکاحلالاق"هللالیبسيفقدصتوزرختوغبدتتناكو

نبالاق«بنیزرمأيفةحلطتنبةشئاعةياورلةحجرمةنيبمةرسفمةياوريهو

نعتربخأدقذإ"دعبانملعف"الوقةدوسيعتالةشئاعنأىلعليلدلاو:ديشر

«توللاالإزاحلاىلإةقيقحلانععوجرلاببسركذتملو«يقيقحلالوطلابةدوس
نىصحعلملانوكينأحلصيهنأعمرامضإلاالإدجيملودعلاببسعماسلابلطاذإف

رظنيف«تايقابلالبقاهمولةقدصلابةفوصوملايهامنإاهنعربخملانأدعبانملعف

.هنمدارلاها."هيلعلمحلانيعتيف«بنيزالإدجيالفثحبيوعماسلا

‹ملقلاراد:١٦ط٣۳٠صيلازغلل"ةريسلاهقف"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

هديبلمعتتناكامنأل«بنیزاديانلوطأتناکف":امهتياوريقو...":مالكدعب

هبتقحليلايهةدوسنأاهرهاظنإف«يراخبلاةياورفلاخياذهو"قدصتتو

وهوملسمةياورهيفحجردقو‹حتفلايفظفاحلاهققحامكنيبًاطخوهوالوأ

الشححجتنبيههذهبنيزو«هيلإعجريلفقيقحتلايفةدايزلاءاشنمف«قحلا
ها."مهضعبمهوتامكةعيزختنب

راد:ط١۱۳ص١ج"راحبلارهاوج"يفيديلتلارداقلادبعنبهللادبعلاقو

فها."يراخبلاحيحص"نمةاكزلاباتكيفمهولااذهعقوكلذكو":رئاشبلا

:للقورمعنعةملسيأنعىينعرمعمهعباتو.هيفخوهتمامعىلعحسمي
.(٢٠۲)مقربيراخبلاهاور"ثيدحلا...مييبلاتيأر
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ىلعوهسأرمدقمونيفخلاىلعحسمييبلانأةريغملاٹیدح)۱۹۲(

.)۲۷۸Yمقربملسمهاورهتمامع

هاوررامخلاونيفخلاىلعحسمليهللالوسرنألالبثيدح(۳١۱)

.(٥۲۷)٢۸مقربملسم

امأو:ه١٤٠٤١ةبيتقرادط۲۱۷/۲"راكذتسالا"يفربلادبعنبالاق

نعيورفراثآلاهيفتفلتخاوكلذيفملعلالهأفلتخافةمامعلاىلعحسللا

يرمضلاةيمأنبورمعثيدحنمهتمامعىلعحسمهنأ-مالسلاهيلعيبلا

.ةلولعماهلكوسنأثيدحوةبعشنبةريغلاثيدحولالبثيدحو

دقويرمضلاةيمأنبورمعنعهدنع"حيحصلا"يفيراخبلاجرخدقو
ةبرغتسلملالئاسملانعةبوجألا"بانكيفحضاونايببهيفةلعلاوهدانسإانركذ

.ها.هللدمحلاوكانههلمأتكلذىلعفوقولادارأنمف"يراخبلاباتكنم

برغأو:ةيملعلابتكلاراد:ط١/۸٠٤٠"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

اطخنمثيدحلااذهيفةمامعلاركذ:لاقفلاطبنباهاكحاميفيليصألا

ىلعةعامحلاةياوربيلغتبحجوفانودبىينعهوورهريغونابيشنأليعازوألا

ابأنألةلسرماضيأيهوةمامعلاركذاهيفسيلفرمعمةعباتمامأو:لاقحاولا

.هنمدارملاها.ورمعنمعمسيملةملس

يضر-رمعنبهللادبعنعدهاجبٰیثدح:لاقشمعألاثيدح)٤۹٦۱(

وأبيرغكنأكايندلايفنك:لاقفيكنع.مقيهللالوسرذأ:لاق-امهنعهللا

©
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الفتحبصأاذإو‹حابصلارظتنتالفتيسمأاذإ":لوقيرمعنباناكو"ليبسریاع

يراخبلاهاور"كتومكتايحنمو؛كضرملكتحصنمذحخواسمارظتنت

.(١٤1)مقرب

يليقعلاركنأ":۲۸-٠۲۸۱ص١٠ج"حتفلا"يفرجحنياظفاحلالاق

'ادهاجبنع"ةغيصبشمعألاهاورامنإ:لاقو"دهاجبيثدح"يهوةظفللاهذه

ييدملانبادرفتوءهنعيوافطلاباحصأاذكوءهنعشمعألاباحصأهاوركلذك

ميلسيبانباثيلنمهعمسامنإو«دهاجبنمشمعألاهعمسيملو:لاق«حيرصتلاب

اتندح"ةعزقنبنسحلاقيرطنم"هحيحص"يفنابحنباهجرخأو.هسلدفهنع

نسحللالاق:لاقو«ةنعنعلاب"دهاحجبنعشمعألانعيوافطلانمرلادبعنبدمحم

يفنابحنباهجرخأو«ثيدحلااذهنعالإنيعمنبىيىلأسام:ةعزقنبا

ءاضيأةنعنعلابيوافطلانعيمدقملاركبيبأنبادمحمقيرطنم"ءالقعلاةضور

تيأرنحثيلنمهعمسامنإودهاجبنعهسلدشمعألانأنظأةدمتثكم:لاقو

يلايراخبلاةياورىلإريشي«ثيدحتلابحرصفيوافطلانعهاوريييدملانبايلع

نباثيلنعيروثلانايفسةياورنميذمرتلاودمحأهجرخأدقو:تلق.بابلايف

نعبيعشنبدامقیرطنم"لماکلا"يفيدعنباهجرخأوهاجمنعميلسيب

«؛شمعألاقيرطىلعةدمعلاونافيعضىيوبأوثيلو«دهاجمبنعتاتقلاىييأ

رمعنبانعةبابليبأنباةدبعةياورنميئاسنلاهجرخأىرخأقيرطثيدحللو

ناكنإو‹"حيحصلا"لاجرنمهتاورنألروكذملاثيدحلايوقيامماذهوءاعوفرم

هارمعنبانمةدبععامسيففلتخا

رمألاوهوتيأرامكءاملعلاضعبدنعفيعضثيدحلانألصاحلاو:تلق
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.ملعأهللاواذهانباتكيفهتابثإديرنيذلا

رلجتنلايبلطئاحيفمييبلاامنيب:لاقتباثنبديزثيدح(۱۹۵)

ةعبرأوأةسمخوأةتسربقأاذإوهيقلتتداكفهبتداحذإهعمنحنوهلةلغبىلع

لاقف"؟ريقألاهذهباحصأفرعينم":لاقف(يريرحلالوقيناكاذك:لاق)

ةمألاهذهنإ":لاقفكارشإلايفاوتام:لاق"؟ءالؤهتاممف":لاق.انأ:لجر

يذلاربقلاباذعنممكعمسينأهللاتوعدلاونفادتالنأالولفاهروبقيفىلتبت

هلللبذوعناولاقف"رانلاباذعنمهللاباوذوعت":لاقفههجوبانيلعلبقأمث"هنمممسأ

باذعنمهللابذوعن:اولاق"ربقلاباذعنمهللاباوذوعت":لاقفرانلاباذعنم

نتفلانمهللابذوعن:اولاق.نطبامواهنمرهظامنتفلانمهللاباوذوعت:لاقبقا

ةنتفنمهللابذوعناولاق"لاجدلاةنتفنمهللاباوذوعت":لاقنطبامواهنمرهظام

.)۲۸۷(Yمقربملسمهاورلاجدلا

اذه‹٤٤۳ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباظفاحلالعأ

.يريرحباطالتخابثيدحلا

ردبىلتقكرت:ْمقَيهللالوسرنأ:كلامنبسنأثيدح(١۱)

!فلخنبةيمأاي!ماشهنبالهجابااي":لاقفمهادانفمهيلعماقفمهاتأمثءانالث

دقينإف؟اقحمكبردعواممتدجودقسيلا!ةعيبرنبةبيشاي!ةعيبرنبةبتعاي

فيك!هللالوسراي:لاقف6يبلالوقرمععمسف"اقحيبريدعوامتدحو

لوقأالعمسأبمتنأام!هديبيسفنيذلاو":لاق؟اوفيجدقونوبيجينأونوعمسي

هاور"ردببیلقيٿاوقلأفاوبحسفمهبرمأمث"اوبيجينأنوردقيالمهنكلومهنم

ہں
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)۲۸۷YY(£مقربملسم

"تاومألاعامسمدعيفتانيبلاتايآلا"يفامكيواطحطلاةمالعلالاق

هنعبيجأو:مالكدعبيمالسإلابتكللا:ط٤١صيسولألارسفملانبانامعتل

يضر-ةشئاعنأكلذو٠حيحصلا"يفوهفالإوعملاةهجنميعيتباثريغهنأب

الكنإ#و4روبقلايفنمعمسمبتنأامو:ىلاعتهلوقبهتدر-اهنعىلاعتهلل

.€ێتوملاعمست

"تاومألاعامسمدعيفتانيبلاتايآلا"يفامكنيدباعنباةمالعلالاقو

ريغهنأبخياشملاهنعباحجأدقف":مالكدعبيمالسإلابتكملا:ط«۷٠-٠٦٠١ص

هلوقبهتدر-اهنعىلاعتهللايضر-ةشئاعنألكلذو‹عملاةهجنميعيتباث

لفنإهنأو"اٰيتوملاعمستالكنإو روبقلايفنمعمسمبتنأامول:ىلاعت

كعلوأبصوصخمهنأبوىايحأللةظعوملاهجوىلع-هتوبثريدقتىلعيأ-هلاق

نكلءةزجعممالسلاوةالصلاهيلعهلةيصوصخهنأبومهيلعةرسحللافيعضت

نأالإ"اوفرصنااذإمحلاعنعرقعمسيلتيلانإ":"ملسم"يفاممهيلعلكشي

هبشهنإف‹نتيآلانیوهنیباعمج‹لاؤسللةمدقمربقلايفعضولالوأبكلذاوصخي

املصاحاذه.ىتوملاعامسمدععرفوهومهعامسدعبةدافإلىتوملابرافكلاامهيف

."زئانحجلا"يفوانه"حتفلا"يفهركذ

ةلعبىنعملاةهجنملولعمهنكلهدنسحصنإوهنألوألاباوجلاینعمو

ها."مهفافنآرقللهتفلانخيهومالسلاوةالصلاهيلعهنعهتوبثمدعق5

هنأمليهللالوسرنع-امهنعهللايضررمعنباثيدح(۹۷٠)

ر
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ريخيوأاعيمجاناكواقرفتيملامرايخلابامهنمدحاولكفنالجرلاعيابتاذإ":لاق
كوتيملواعيابتينأدعباقرفتنإو«عيبلابجودقفكلذىلعاعيابتفرخآلاامهدحأ

.(۲۱۱۲)مقربيراخبلاهاور"عيبابجودقف«عيبلاامهنمدحاو

-يدوادلا-عيلاقف:۱۸٤صجيرابلاحتفيفرجحنباظفاحلالاق

عفانيفثيللاماقمنألظوفحعبسيل"لإاعيمجاناكو"ثيدحلااذهيفثيللالوق

ها.هئارظنوكلامماقمكسيل

(دوعسمنب)هللادبعجح:لاقدیزینبنمرلادبعثیدح)۱۹۸)

ماقأونذأفالجررمأف«؛كلذنمابيرقوأةمتعلابناذألانيحةفلدزملاانيتأففط

-الجریررمأمث«یشعتفهئاشعباعدمثنیتعکراهدعبیلصو«برغملاىلصمغ

لملفنيتعكرءاشعلاىلصمثريهزنمالإكشلاملعأالو":ورمعلاقماقأونْذأف

علطيم:لوقيلئاقورجفلاعلط:لوقيلئاقرجفلاعلطنيحىلصرجفلاعلط
اذهيفةالصلاهذهالإةعاسلاهذهيلصيالناكٌ%يبلانإ:لاقمثرجفلا

دعببرغملاةالصامهتقونعنالوحتناتالصامه:هللادبعلاق.مويلااذهنمناكملا

يفو)هلعفي¥يبلاتيأر:لاقرجفلاغزبينيحرجفلاوءةفلدزملاسانلاينأيام

برغملانيبعمج:نيتالصالإءاهناقيمريغبةالصىلص(%يبلاتيأرام:ةياور

عهللالوسرنِإ:لاقمٹ«یرحخأيقو)۱۷/۲اهتاقيملبقرجفلاىلصوءىءاشعلاو

الفءاشعلاوبرغملا:ناكملااذهيفءامهتقونعاتلوحنيتالصلانيتاهنإ":لاق

يفامكيراخبلاهاور.ةعاسلاهذهرجفلاةالصوءاومتعييحاعمجسانلامدقي

.بتكملا:ط۳۹۷صجيابلألل"هحيحصرصتخ'

اذهةفلدزملايفادجاهبسلغهنأيعي:تلق:هيلعقيلعتلايفينابلألالاق

mreےس
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ناكمايألارئاسيفهنإف"امناقيملبقرجفلاىلصو"يتلاهلوقبدارملاوهاذهو«مويلا

يفنأىلعجرخيمث«هتيبيفرجفلاةنسيلصينأدعبنكلواضيأسلغلايفاهيلصي

اذهطبضيفبرطضادقو‹طلتخاناكويعيبسلاقاحسإابأثيدحلادانسإ

.()٥٣٧۸٤)"ةفيعضلا"فهتحضوأامكثيدحلا

عفرينيحيهللالوسرناكو...:لاقةريرهيبأثيدح(۹٠)

:ةياوريفو):لوقي[۷/١٦٠ءاشعلاةالصنم][١/٥١٠ةرخآلاةعكرلانم]هسأر

اذإلاقاعرف؛عوكرلادعبتنقءدحألوعديوأدحأىلعوعدينأدارأاذإناك

‹مهئامسأبمهيمسيفلاجرلوعديءدمحلاكلوانبرهدمنهللامم:(١/۱۱۷لاق

:لاقمثهدمحنملهللاعم:لاقذإءاشعلايلصيليلاانيب:ةياوريفو):لوقيف

نباشايعوماشهنبةملسوءديلولانبديلولاجنأمهللا(١/٥۱۸١دجسينألبق

يثو)اهلعجاورضمىلعكتأطوددشامهللا«نينمؤملانمنيفعضتسلملاوءةعيبريلأ

يفهلکاذه)(كلذبرهجي)«فسويسكنينسمهيلع(۸/٠٠ثعباو:ةياور

يفهتالصضعبيفلوقيناكو)هلنوفلاخمرضمنمذئمويقرشملالهأو(حبصلا

كلسيلهللالزنأيح«برعلانمءايحألانالفوانالفنعلامهللا:رجفلاةالص

نابلألل"ةحيحصرصتخم"يفامكيراخبلاهاور.ةيآلا ءيشرمألانم
.۲۰۰صاج

نألىالؤهيفةيآلالوزنلكشتسادق:تلق:هيلعقيلعتلايفينابلألالاق

نعببسلارخأتيفيكفدحأةصقيفتلزنةيآلاودحأةوزغدعبتناكمهتصق

ىح":هلوقنأوءاجاردإهيفنأوربخلاةلعيلرهظمث":ظفاحلالاق؟لوزللا

هتیاوريفملسمكلذنيب«هغلبنمعيرهزلاةياورنمعطقنم"...هللالزنأ

ر
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."هتركذالحصيالغالبلااذهو...

نعمتررفأسيقنملحجرهلأسو-ءاربلاعمسقاحسإيبأثيدح(١٠۷٠)

ةامرنزاوهتناك«رفيمليهللالوسرنكل:لاقف-؟نينحمويلليهللالوسر

تسيأردقلو.ماهسلابانلبقتسافمئانغلاىلعانببكأفاوفشكنامهيلعانلمحامانإو

وهواهمامزيذخآثراحلانبانايفسابأنإوىاضيبلاهتلغبىلعقيهللالوسر

.(۷٤٤٤)مقربيراخبلاهاور"بذكاليبلاانأ:لوقي

هللالوسردمحم"باتكيفنوجرعميهاربإقداصلادمحمخيشلالاق

نباومحاهاورو«قاحسإنباودعسنبادنعو...:مالكدعب٢۳۷۲ص٤ج"ل

هلطوطحداوفوجيفانططحنانينحيداوانلبقتساال:لاقرباجنعنابح

موقلاناكدقو؛حبصلاةيامعيفوءارادحناهيفردحتنامنإو«بوعشوقياضم

امهللاوفءاودعأواوأيكو‹هقياضموكبانجأوهباعشيفاونمكفيداولاىلإانوقبس

قامراوناكوءكحاولجرةدشانيلعاودشبئاتكلاالإنوطحنمنحنوانعار

.سانلاقلطناف

نيربدماولوو«يقالتلادرجاوفشكنانيملسملانأيفةحيرصةياورلاهذه

فاشکنانأدیفیوءاذهفلاخيامبزاعنبءاربلاثيدحيفومهنعهللاربخأامك

مهوفشکكىحمهلتقونيكرشملابمهيقالتدعبناكامنِإنيربدممهيلوتونيملسللا

.اوفشكنافماهسلابودعلامهلبقتسافءاهوعمجيمئانغلاىلعاوبكأو

حيجرتوأنيتياورلانيبعمجللهدنعفقونمرنميرهوجفالخاذهو

ةمئألانمهعمنمودعسنباةياورحيجرتىلإليننحنو«ىرخألاىلعامهادحإ
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هترادحتموهباعشومهيداوقياضمبفرعأنازوهنأل؛”يراخبلاةياورىلع

ىلعنوملسملالمحاملف«باعشلاوقياضملاهذهيفنيمكنمرثكأاوعضومهلعلو

اوقشرفةامراوناکوءاهنماکمنمبئاتکلاتجرخنزاوهبئاتکنممحلادبنم
تلعخلغتوىاقلطلافشكتنافةدحاوةلمحمهيلعاولومهماهسبنيملسللا

هنمدارلاها.نيربدماولوومهيلعةلمحلانممهأجافابنيملسملافوفص

هللالوسرناك":لاقيمصاقويبأنبدعسثيدح(١۱۷)

؛عجولانميبغلبدقينإ:تلقف«يبدتشاعجونمعادولاةجحماعيندوعيإ#
؟رطشلاب:تلقف.ال:لاق؟يلاميثلثبقدصتأفأءةنباالإيثريالو«لاموذانأو

ريخءاينغأكتثرورذتنأكنإ-ريثكوأ-ريبكثلثلاوثلثلا:لاقمث.ال:لاقف

الإهللاهجواهبيفتبتةقفنقفنتنلكنإو«سانلانوففكتيةلاعمهرذتنأنم
؟يباحصأدعبفلحخأہللالوسرای:تلقف.كتأرمايفيفلعحجتاميحءامبترحأ

نأكلعلمثءةعفروةجردهبتددزاالإالاصالمعلمعتففلختنلكنإ:لاق

الومقرجهيباحصألضمأمهللا؛نورخآكبرضيوماوقأكبعفتنيىحفلخت

تامنأيهللالوسرهليثري.ةلوخنبدعسسئابلانكل؛ممهباقعأىلعمهدرت

.(١۱۲۹)مقربيراخبلاهاور."ةكعب

ةيملعلابتكلاراد:ط۲٠۲ص۳ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

ربميهاربإنعثيدحلااذهلهتياوريفيسلايطلادوادوبادافأو...":ه٠

مشاهنبمشاهنأەديؤيو.يرهزلاوهخلإ...هليثريلئاقلانأيرهزلانعدعس

حلطصميفررقموهامكء«فيعضلامسقنمذاشلاو؛ةذاشيراخبلاةياورنأكلذئعمو

.ثيدحلا
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اذکویفكلذاركذيملفدعسنبرماعنعثيدحلااذهايورميهاربإنبدعسو

ها.اياصولاباتكيفيقأيسامكاهيبأنعدعستنبةشئاعةياوريف

مالكنمجردأامامأو":ةيملعلابتكلاراد:ط٠٣٠۳ص"تكنلا"يفلاقو

دعسثيدحهنمف-مهنعهللايضرةباحصلامالكيفمهدعبنموأنيعباتلاضعب

ركل:هيفوةيصولايففيبلاناذعتساوةكمبهضرمةصقيفيَصاقويبُأنبا

"...هليثري":هلوقنإفةكعبتامنأقليهللالوسرهليثريةلوخنبدعسسئابلا

.هيبآنعدعسنبرماعنعهاورذِإربخلايفجردأيرهزلامالكنمهرخآىلإ

الحرناييبلانع-امهنعهللايضر-رمعنباثيدح(۱۷۲)
اوسبلتالةياوريفو)سبليال:لاقف؟(۷/٦۳بايثلانم)مرحلاسبليام:هلأس

سرولاهسمابوالو«سنربلاالو«ليوارسلاالوءةمامعلاالو«صيمقلا((۲

نيلعنلادجيملنإف‹(٢/٤١٤١نيلعندجيالنأالإ)(نيفخلاالو)«نارفعزلاوأ

الوةمرحلاةأرملابقتنتالو)؛نيبعكلاتحتانوكينحامهعطقيلونيفخلاسبليلف
٤٤ص١جينابلألل"هحيحصرصتخ"يفامكيراخبلاهاور.(نيزافقلاسبلت

-فلؤملاضرغو:(٠/٠٠۳)"ًاطوملا"يفوه:هيلعقيلعتلايفنابلألالاق

افوقومهنمةلمحلاهذهةياورىلعثيدحلانمرصتقااكلامنأ-ىلاعتهللاهمحر

ةلمحلاهذهنأتنيبيلاءةقلعملاهللاديبعةياورلةيوقتكلذيفو«رمعنباىلع

"دتفلا"يفظفاحلاهحجريذلاوهو«رمعنبالوقنمامنأو«ثيدحلايفةحجردم

.(١۱٠٠)"ءاورإلا"يفهتنيبامكعفرلاحيجرتىلإراشأهنإففنصمللافالخ

نبهللادبعللاقالجرنأهيبأنعينزاملاىينبورمعثيدح(۱۷۴)
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یهللالوسرناکفیکیرتنأعیطتستا-ییینبورمعدجوهو-دیز

مثنیترملسففهيديىلعغرفأفءاعباعدفمعن:ديزنبهللادبعلاقف؟اضوتي

؛نیقفرملاىلإنيترمنيترمهيديلسغمتانالثههجولسغمثءانالثرٹنتساوضمضم

مئافقىلإامبهذتحهسأرمدقعأدبربدأوامهلبَقأفهیديبهسأرحسممث

.(١۸٠)مقربيراخبلاهاور.هلجرلسغمثنمادبيذلاناكملاىلإامهدر

هديلسغف):هلوق":٢۳۸صاج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

دنعلالبنبنامیلسوبیهوةياوريو«هديدارفإبكلامةياوريثاذك(نيترم
ةينثتلاب"هيديلسغف"ميعنيبأدنعيدرواردللاذكو-يراخبلايعيفنصللا

ءالؤهدنعو"نيترم"كلامدنعو«سنحلاىلعكلامةياوريثدارفإلالمحيف
مهتدايزفاوعمتجادقوظافحءالؤهوملسمدنعهللادبعنبدلاخلاذكو"اثالث"

اذهعمهنأبيهونعزهقيرطنمملسمركذدقو«كحاولاظفاحلاىلعةمدقم

یلعلمحيلاقيالو«هتیاورحيجرتدکأتفءالمإىیینبورمعنمنيترمثیدحلا
فها,ددعتلامدعلصألاودحتمجرخملالوقنانألنيتعقاو

ةياورنع٠٠ص٠١ج"يراخبلاحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

ها.تاياورلارئاسلاهتفلاخملةذاشيهو:نيترم

.۱۳۸ص١جينابلألل"هحيحصرصتخم'يفامكيراخبلاهاور.خلإ...رادجلا

يُ":نالقسعلالوقو؛هدوجسعضوميأ:هيلعقيلعتلافيابلألالاق

نأالإةفاسلملاهذهلثميفةداعدوجسلانكيالذإدعبهيفهتالصيفهماقم
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نسلحلاوبأهدعبتساوءةيكلاملاضعببهذهيلإو؛دوجسلادنعرخأتيهنإ:لاقي

ةلاحيفليهمايقنوكينأهنممزليهنأهديؤياموىاعتهللاهمحر-يدنسلا

عرذأةثالثوحنهفلخيذلافصلانعاديعببرقلاكاذبرادحلانمابيرقهنوك

وهو"فوفصلانيباوبراق":هلوقوهو«فوفصلاةيوستيفةنسلايئانيامماذهو

رمعنباثیدحاضیأيئانیو‹(۱۷۳)"دواديباحيحص"يفجرخمحيحصثیدح
.(۲۸۳)مقربنالا

.ةاشلارم(۸/٤١٠ربنملانيبوةلبقلايليامدجسملارادجنيبناك:ةياوريفو)

١ج"يراخبلاحيحصرصتخم"يفةياورلاهذهىلعهقيلعتدنعينابلألالاق

يذلالاكشإلااهيفسيلوءلوألانميدنعادنسحصأةياورلاهذه:تلق:٣۱ص

يفهتنيبامكةذاشىلوألالب‹ەدلعبيتلاةملسثيدحاشدهشیوءىلوألايي

.(۹۳٦)"دوادٍباحيحص'

هيرمعىلإادعسةفوكلالهأاكش:لاقةرمسنبرباجثيدح(۷۵٠)

هيلالسرأف«؛يلصينسحيالهنأاورکذتحاوکشف«ارامعمهيلعلمعتساو«هلزعف

امأ:قاحسإوبألاق«يلصتنسحتالكنأنومعزيءالؤهنإقاحسإابأاي:لاقف

ةالصيلصأءاهنعمرخأاميهللالوسرةالصمهبيلصأتنكينإفهللاوانأ

رصتخم"'يفامكيراخبلاهاور.خلإ...(١/١۸١يشعلاٍتالص:ةياوريقو)ءاشعلا

.۱۸۸-۱۸۹ص١جينابلألل"هحيحص

:ظفاحلالاقامك”ححجرأةياورلاهذهو:تلق:هيلعقيلعتلايفينابلألالاق

.مهفافحلطصملابتكيفررقموهامكذاشحجارلادضنأل؛ةذاشىرخألاةياورلانأيعياذهو(
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.رصعلاورهظلاامهبدارملاو

ابأ:تلقبعكنبيبأتلأس":لاقرزنعمصاعثیدح(۱۷۹)

لعهللالوسرتلأس:يبألاقف.اذكواذكلوقيدوعسمنباكاحخأنإرذنملا

يراخبلاهاور."يهللالوسرلاقامكلوقننحف:لاق.تلقف«يلليق:يللاقف
.(۹۷۷٤)مقرب

:ةيملعلابتكلاراد:١ط۳/۸٩"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

همهأةاورلاضعبنأكوءامهبمظفللااذهعقواذكه(اذكواذكلوقي):هلوق"

نبرابحادبعقیرطنمهجرخأيليعامسإلانإفنايفسنمكلذنظأو.هلاماظعتسا

يراخبلاهمهبأيذلانأالوأنظأتنكومامهبإلاىلعكلذكنايفسنعءالعلا

كاحأنإ:يبألتلق"هظفلونايفسنعدمحأةياوريفهبحيرصتلاتيأرينأل

يفمعنوبأهقيرطنمونايفسنعيديمحلاهجرخأاذكو"فحصللانماهكحي
اضيأدمحأهجرخأدقو.همهييةراتوكلذبحرصيةراتنايفسناكو"جرختسلملا'

الناکدوعسمنبهللادبعنإ"ظفلبمصاعنعةملسنبدامحةياورنمنابحنباو
فها.خلإ"...هفحصميفنيتذوعملابتكي

نوملسلملاعمجأ:بذهملاحرشيفيوونلالوقامأو":۸/٤41يفلاقو
لقنامو‹رفكائيشامهنمدحجنمنأوءنآرقلانمةحتافلاونيتذوعملانأىلع

دمحموبأكلذوحنلهقبسدقو«رظنهيفف؛حيحصبسيللطابدوعسمنبانع
ةينآرقراكنإنمدوعسمنبانعلقنام:"ىلح۾ا"لئاوأيفلاقفمزحنبا
بلغألا:هريسفتلئاوأيفيزارلارخفلالاقاذكو.لطاببذكوهفنيتذوعلا
فها."لطاببذكدوعسمنبانعلقنلااذهنأنظلاىلع

(
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منغنملفربيخىلإييبلاعمانجرخ":لاقةريرهيبأثيدح(۱۷۷)

.(١۱۱)۸۳۱مقربملسمو(۷٠۷٦)مقربيراخبلاهاور.'ةضفالوابهذ

مهواذهو:٤١٠ص"كلاماهيففلوخيلاثيداحألا"يفيطقرادلالاق

حتفدعباملسممدقانإوملسأنكيملويييبلاعماربيخدهشيملةريرهابأنأل

فها.باوصلاوهوةريرهيبأنعكلامنبكارعكلذلاق.ربيخنمالفاقميبلا

وبأ:لاق۱۸۷-١۸١ص"ةبوجألا"باتكيفيقشمدلادوعسموبألاقو

نع«يدرواردلانعةبيتقنع-املسميعيجرخأو:-يطقرادلايعي-نسحلا

نماضيأيراخبلاهجرخأف:لاقمثهركذفةريرهيبأنع«ثيغلايبأنع«روث

نع«ثیغيبانع«؛كلامنع«يرازفلاقاحسإيأنعءورمعنباةيواعمثيدح

نال؛دیزنبروٹثيدحلااذهيفمهو:نوراهنبىسوملاقويبلا:لاق.ةريرهيأ

كردأوبيخىلإيبلاجورخدعبةنيدملامدقامنإف؛ٌَييبلاعمجرخيملةريرهابأ

فها.ربيخحتفدقوييبلا

بتكلاراد:ط۲۲٦-١۲٦ص۷ج"يرابلاحتف"'يفرجحنباظفاحلالاقو

هذهيديزنبروٹمهوبرعشتسايزاغملابحاصقاحسإنبدمحمنأكو:ةيملعلا

هنعثيدحلاىورف-"ةضفالوابهذمنغنملوربيخانحتتفا":هلوق-:يأ-ةظفللا

عماتفرصنا":ظفلبهقيرطنمهدنمنباومکالاو«نابحنباهجرخأ«اهودب

بابلااذهيفيلايرازفلاقحسإيأةياورو."ىرقلايداوىلإفليهللالوسر
ريلظنمدقتدقونوملسملا:يأ"انحتتفا":هلوقلمحينأبضارتعالااذهنمملست

.ابیرقكلذ
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عمانجرخ":لاقةريرهيبأنعرخآهجونم"لئالدلا"يفيقهيبلاىورو

ها.ثيدحللا

یلص-هللالوسرةرمعرمعنبادنعركذ:لاقعفانثيدح(۱۷۸)

.(٦١٦۱)٢۲مقربملسمهاور.اهنمرمتعيمل:لاقفةنارعحجلانم-ملسوهيلعهلا

لاق:قارولاراد:ط۲٠۲-۳٠۸ص"ةبوجألا"يفدوعسموبأخيشلالاق

دیزنبدامنعءةدبعنبدمحأنعملسمجرخأو:-يطقرادلاعي-نسحلاوبأ

درفت:لاقي:-ٰیطقرادلايألاقمث«هرکذفرمعنبانععفاننع«بويأنع

هيلعهللايلص-يلانعحصدقوهيلعمباتيملونامنعقدبعنبدمحأهب

.ةنارعحلانمرمتعاهنأ-ملسو

هللاىيلص-يبلانأ":هلوقثيدحلااذهيفةظفللاهذهو:دوعسموبألاق

نبدماالدیزنبدامحاهبدرفتةظفليهف"ةنارعحلانمرمتعيمل-ملسوهيلع

يضر-رمعنأهدانسإبةدبعنبدمحأنعروذنلايفملسمهجرخأامنإو«ةدبع

هحجرخيملوةظفللاهذههيفو"مويفاكتعايلعللالوسراي":لاق-هنعىاعتهلا

نعنامعنلايبأنعسمخلاباتكيفهلوطباضيأيراخبلاهجرحخأدقو.جحلايف

...لوسرای:لاق۔هنعیلاعتهللايضررمعنعمفاننعبويأنعديزنبدام

.ثيدحلا

ولوءةنارعحلانم-ملسوهيلعهللاىلص-يبلارمتعيملو":عفانلاق:هيفو

)زر
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دقو.السرمثيدحلاناکنِإو)هدبعنبدمحأعباتياذهو:دوعسموبُالاق

هذكحباوتأيملوادوجبادنسمبویآاوةملسنبدامورمعمومزاحنبريرجهاور

.دیزنبدامابیتايلاةظفللا

ريغ؛لاقامكوهفهفالخبٌمقلَييبلانعحصدقو:هلوقو:دوعسموبألاق

يبلانأ:۔هنعیلاعتهللايضر-سنأنعةداتقنعىينبمامههبدرفتثيدحهنأ

-يبنلارمتعانيأنمرسفيملوةشئاعنعدهاجبهاورو.هرسفواعبرأرمتعامع

فها.-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص

ىلعهقيلعتيفبيلكلآدمحمنبيلعنبميهاربإروتكدلاذاتسألالاقو

يفننكل؛حيحصدانسإلااذهبثيدحلانأرهظيىضمامم:٠٠۲صةبوجألاباتك

يهيلعفلتخادقو«بويأنع«ديزنبدامحهبدرفتةنارعحلانممييبلارامتعا
يراخبلادنعسنأثيدحنمةنارعحلانمةيهرامتعاتبثدقو.قبسامككلذ

ها.قبسامك

-ىشعلاٍقالصىدحإ%8يبلاىلص":لاقةريرهيبأثيدح(۱۷۹)

مدقميفةبشخىلإماقمث؛ملسمث«نيتعكر-رصعلاانأىظرثكأو:دمحملاق

نااباهف۔امهنعهللايضررمعوركبوبأمهيفو‹اهيلعهديعضوفدجسللا

هللالوسرهوعديلجرو؟ةالصلاترصقأ:اولاقف«سانلاناعرسجرخوهاملكي

دقىلب:لاق.رصقتملوسنأمل:لاقف؟ترصقمأتيسنأ:لاقفنيديلااذي

هسآرعفرمثلوطاوأهدوجسلثمدجسفربکمثملسمثنیتعکریلصف.تیسن

هاور."ربکوهسأرعفرمثلوطأوأهدوجسلثمدجسفربکفهسأرعضومث«ربكف

.يراخبللظفللاو(۷۳٠)۹۷مقربملسمو‹(۱۲۲۹)مقربيراخبلا
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.هدعبيذلاثيدحلاىلعمالكلادنعهيلعمالكلا-ىلاعتهللاءاشنإ-قأيسو

يفملسفرصعلاىلصيهللالوسرنانیصحنبنارمعثيدح(١۱۸)

هيدييفناكو«قابرخلاهللاقيلجرهيلإماقفهلزنملخدمثتاعكرثالث
یهتنایحهءادررجینابضغجرخو.هعينصهلرکذف!هللالوسراي:لاقف«لوط

دجسمثملسمثةعكرىلصف.معن:اولاق"؟اذهقدصأ":لاقف.سانلاىلإ

.(٢٤۷٥)١٠٥۱مقربملسمهاور.ملسمث«؛نیتدجس

:۳/٠٦۳٥"ننسلافراعم"يفيرونبلافسويدمحمةمالعلاخيشلالاق

اذههعينصلدف:-يريمشكلاهاشرونأدمحمهخيشٰيعي-هللاهحرخيشلالاق

نإمث:لاق.رجحنباويييعلاردبلانيحراشلانمدحأهيلعهبنيملو«تلقامىلع

ارادمهلعجأملوءابرطضمهنوكنيديلايذثيدحنمصلخملالعجةيفنحلاضعب

انالومهبدارأهلعل:-هسفنيرونبلاوه-مقارلالاق.هيلإتفتلأالاذلفبابلايف

نإوتاياورلاهذهنإ:يومينلالاق:"ننسلاراثآ"يفلاقثيحنسحلاريهظخيشلا

هللاواهليصفتهقيلعتيفنيبمث...هوحجوبةبرطضماهنكل"نيحيحصلا"يفتناك
يبأثيدحيفف«تاعكرلاددعيفهبارطضا:اهنمهوجونمهيفبارطضالاو.ملعأ

نیيصحنبنارمعثیدحيو."ملسمثنيتعكرىلصهنأ":نيخيشلادنعةريره

يفف؛تقولايفاهو."تاعكرثالثيفملسهنأ":هريغوملسمدنع

هنأ":ملسمدنعو."رهظلاةالصىلصهنأ:ةريرهيبأثيدحنم"نيحيحصلا"

ةراتف‹؛كشلاب"يشعلاٍقالصىدحإ":تاياورلاضعبييو."رصعلاةالصىلص

؛فقوملايفبارطضااهنمو.امهنيبددرتىرخأةراتورصعلابىرخأورهظلابمزج

غ:نيخيشلادنعةريرهيبأثيدحيفف؟ايهاسملسامدعب¥يبلاماقنيأيأ
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مث":"ملسم"دنعنارمعثيدحيثو"اهيلعأكتافدجسملامدقميفةبشخىلإماق

قدجسدجسهنأ":نيخيشلادنعفوهسلاقدجسيفاهنمو."ةرجحلالحخدفماق

."وهسلاقدجسدجسيملهنأ"-حيحصدانسإبدواديبأدنعةياوريفو"وهسلا

لعهللالوسردجسيمل":لاقهنأةريرهيبأنع:هظفلو"يئاسنلاننس"يفاذكو

باب)(۲/۱٦۲)"راثآلاحرش"يفيواحطلاىورو."هدعبالومالسلالبقذعموي

بئذيبانبانعنمرلادبعنبدلاخنعنذؤملاعيبرقيرطنم(ةالصلايفمالكلا
هنأدحأييربخأامفةنيدملابملعلالهأتلأس:لاقهنأيوقدانسإبيرهزلانع

مشثيحلاوبأمحرلادبعنبدلاخو.نيديلايذمويوهسلاندجسيعيامهالص

كلذلجأنم.هريغونيعمنباهقثو«يئاسنلاودواديبأةاورنميناسارخلا

يبأثيدحنيبةدحولابظفاحلاوءةعقاولاددعتببارطضالاعفدىلإيوونلاىدصت

"حقفلا"يفلاق.نيئدحلانمقاذحلاكلسموهامهنيبديحوتلاو«نارمعوةريره

يفعجارلاوهو«نارمعثيدحبةريرهيبأثيدحدحوينمعينصاذهو:(٠۸/۳)

ىلعمحلثعابلاركذمثتدعتلاىلإاوحنجهعبتنموةعيزخنباناكنإويرظن
نبدمحمنأىلعلديام(عباصألاكيبشتباب)يفمدقتدقو:لاقنأىلإكلذ

يفلاقهنأكلذوءامهنيبديحوتلاىريناكةريرهيأنعثيدحلايوارنيريس

يفلاقو".هاملسمٹ:لاقنیصحنبنارمعناتئبن":ةريرهيبأثيدحرخآ

ةصقلانأىلعلمحي:لاقنمدعبأوةاورلانمفالتخالانأرهاظلاو:(۷۸/۳)

.خڂٳإنيترمتعقو

انأونآرقلاةءارقنعقهللالوسريامن":لاقيلعثيدح(١۱۸)

.)۸۲۰مقربملسمهاور."دحجاسواعكار
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باتكيفنيعقاولاماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباظفاحلالاق

؛هنع-يليبشإلاقحلادبعييعي-تكسو:هصنام۳۷٤-٥٤٤ص۲ج"ماكحألا

مه-دوجسلاركذةدايزب-ظفللااذهبهوورنيذلانإفًاعطقنمنوكينأيغبنيو

میهاربإنع:مهعيمجلوقيسيقنبدوادوريثكنبديلولاوملسأنبديزويرهزلا

.يلعنعهيبأنعنينحنبهللادبعنبا

هايورنالجعنباونامثعنبكاحضلانإفدحاوهنمصقنياذكهوهو

نأكلسيلو.لصتيكلذبوسابعنبهللادبع«يلعونينحنبهللادبعنيبادازف

ةعامجونيذهةياورنألكلذكلنكيمامنإوء؛قيرطلااذههيفدمتعاهلعلف:لوقت

ها.ركذدوجسللاهيفسيلامهريغ

ييزملاهللادبعنبركبانثدحلاقيفقثلاهللاديبعنبديعسثيدح(۱۸۲)

‹نيكوشملانولتاقيراصمألاءانفأيفسانلارمعثعب":لاقةيحنبريبجنبدايزو
اهيفنملٹمواهلثم«معن:لاق.هذهيزاغميفكريشتسمينِإ:لاقف«نازمرحلاملسأف

رسکنإف«نالجرهلوناحانجهلوسأرهلرئاطلثمنيملسملاودعنمسائلانم

تضمرخأآلاحانحلارسكنإف.سأرلاوحانجبنالجرلاتضمننيحانجلاٌدحأ

سأرلاف.سأرلاوناحانجلاونالجرلاتبهذسأرلاخدشنإو.سأرلاونالجرلا

.(۹٥۳۱)مقربيراخبلاهاور.سرافرخآلاحانجلاورصيقحانحجلاوىرسك

يفهلوقيففاذهىلعو":٥۳۲ص٦ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

؛رسظنها"سرافرخآلاحانجلاورصيقحانحلاوىرسكسأرلاف":بابلاثيدح

اساریرسکنکیملفمورلابحاصرصیقامأوسرافلهأسأروهىرسكنأل

سرافنإف):لاقروكذملاةلاضفنبكرابمقيرطنميربطلادنععقودقو.محل
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ناكرصيقنألىلوأوهوةبيشيبأنباةياورلقفاوماذهوناحانجوسأرمويلا
لحعجينأدارأولو.قرشملاوسرافوقارعلابملقلعتالولامشلادالببمثماشلاب

حلنجهلعجكلذلوهنودمورلاكلمرصيقوقرشملاكلموهوكولملاسأرىرسك
نيصلاودناكولمكنيميلاةهجنمهلباقياميناثلاحانحلالعجينأبسانملاناكل

نأكواهبلاعوهيلاهدالبلهأالإدريملهنأىلعىرخألاةياورلاتلدنکلًالٹم

ىرسكاهيفيلاةدلبلاباهمظعأواهرثكأوةئالثلادالبلابتناككلذذإشويجلا

.مهسأرناكهنأل

حانحجلاو":ةدايزهيفومالكدعب۷۸۸ص٦ج"هتحيحص"يفينابلألالاقو

هذهةلاضفنبكرابمقيرطلاهتفلاخمعاهذوذشىلإ٦/٢٠۲ظفاحلاراشأورصيق

اذهو"ناحانجلاناجيبرذأوسأرلاناهبصأ":اهيفوةيتآلاراسينبلقعمقيرطو

نبديعسنمةذاشلاةدايزلاهذهيفمهولالعلو:تلقهعجارفظفاحلالاقامكىلوأ

:بيرقتلايفهسفنظفاحلالاقوهظفحلبقنممهضعبهيفملكتدفيفقثلاهللاديبع

.هنمدارلاها"مهواعرقودص"

يفيرىلعنْذَْسأف...":لاقليبلانأكطسنأثيدح(۱۸۳

۰(٤٤٢٤۷)مقربيراحخبلاهاورلنذۇيفهراد

ركذنكل...:يمالسإلابتكملا:ط۸۸ص"ولعلارصتخم"يفينابلألالاق

.هنمدارملاها"ديحوتلاباتك"

هيلعتملکتدقو«ةرمبةركنملبةذاشةريثكظافلأهيفثيدحلالب:تلق
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.لوألاءزحلاق

ارقيناكوةيرسىلعالجرثعبيبلانأةشئاعثيدح(١٤۱۸)

قيبنللكلذاوركذاوعجراملفكحأهللاوهلقبمتخيفهتالصيفهباحصأل

نأبحأانأو«نمحرلاةفصانأل:لاقفهولأسف؟كلذعنصيءيشيألهولس:لاقف

.(٥۷۳۷)مقربيراخبلاهاور."هبحيهللانأهوربخأ"فيبلالاقفاهبارقأ

بلبلاثيدحيفو:١٤٤ص۱۳ج'يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

ةظفلهذه:لاقفمزحنباذشوروهمجلالوقوهوةفصهللنأتبثأنلةجح

نعالو$يلانعتبثتملومهعبتنموةلزتعملانممالكلالهأاهيلعحلطصا

لالهيبانباديعسدارفأنموهفبابلاثيدحباوضرتعانإف«هباحصأنمدحأ

يفءاجامكنمحرلاةفصدحأهللاوهلقفهتحصريدقتىلعو:لاقفعضهيفو

هرظنيلفكلذيفظفاحلاهيلعدردقومالكرخآىلإ...هيلعدازيالوثيدحلااذه

.ملعأىلاعتهللاوهيلإراشملاعضوملانمءاشنم

بحأىلإميبلاجرخام:لاقهلتباثنبديزثيدح(۱۸۵)
‹١/۳۱نيققرفييبلاباحصأناكوءهعمجرخنمم)هباحصأنمسانعجر

نيقفلنلملايفمكلامف.تلزتف.مهلتقنال:ةقرفتلاقو.مهلتقن:ةقرفتلاقف

يفتت‹٥/٠۸٠ةييطامنإ:لييبلالاقو" اوبسكامممهسكرأهللاونيتتف
يفو)ديدحلاثبخرانلايفنتامك(ثبخلاىرخأيفو«بونذلا:ةياوريفو)لاجرلا

يفةدوحجومةظفلوأثيدحلهفيعضتىلعهبليثمتلالجأنممزحنبامالكانركذاهإ)١(

.مهفافةرمنمرثكأكلذانركذامكامهدحأوأ"نيحيحصلا"
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.4۳۹٤ص١جينابلألل"هحيحصرصتخم"يفامكيراخبلاهاور.(ةضفلا:ةياور

:"ثبخلاىرخأيفو"هلوقدنعثيدحلااذهىلعهقيلعتيفينابلألالاق

.ظفاحلالاقامك”ةظوفحلايهةريخألاةياورلاهذهو

ةنيهجنمةأرمانأ-امهنعهللايضر-سابعنباثيدح(١۱۸)

جحأفأ«تتاميحجحتملفجحتنأترذنيمأنإ:تلاقفييبلاىلإتءاح
نإمللاقفييبلالحجرىتأ:لاقهنعةياوريثو)"اهنعيجحمعن":لاق؟اهنع
ينابلألل"ڱحيحصرصتخميفامكيراخبلاهاورا...جحتنُترذنىح

.٣٤٤صاج

اذهذوذشىلإظفاحلاراشأ:ةيناثلاةياورلاىلعهقيلعتيفينيابلألالاق

لكنوكينألمتحااظوفحمناكنإف:هركذنأدعبلافةيناثلاةياورلايفظفللا

ها.اهمأنعتلأستنبلاوهتخأانعلاسخألانم

.()۸٥۰۲۳مقربملسمهاور."ال":لاقف؟ةبانحللاوةضيحللهضقنأف:تلاق

۱ج"دوبعللانوع"شمامعوبطملا"دوادبأننسحرش"قميقانبالاق

راصتقالاهيفحيحصلاف”ةملسمأثيدحامأ:ةيملعلابتكلاراد:ط٢۲ص

هذثمبثيدحلااذهدورووةرمنمرثكأانمدقامكفيعضلامسقنمذاشلاوذاشاهادعامويأ

دئاقعلابابيفاهبلالدتسالانكميالداحآلارابخأنأىلعةيلجةحضاوةلالدلديةفلتخملاظافلألا

.لوألاءزحلايفنيبموهامك

.حضاويعبطمًاطخوهوةملسلصألايف



ٍناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

ثيدحلااذهنإفءةظوفحمهيفةضيحلاةظفلتسيلو«ضيحلانودةبانحلاركذىلع

مهلكرمعيبانباودقانلاورمعوهیوهارنباقاحسإوةبيشيبُأنباركبوبأهاور

نععقارنبهللادبعنعديعسيبانباديعسنعیسومنببويانعةنييعنبانع

لسغلهضقنأفيسأررفضدشأةأرمانإللالوسرايتلق":تلاقةملسمأ

نبديزينعدقانلاورمعهاوركلذكو.مهنعملسمهركذ"اللاقف؟ةبانجلا

نعقازرلادبعنعدیمنبدبعهاورو«یسومنببويانعيروثلانعنوراه
دمحأهينئدحو:ملسملاق"؟ةبانحجلاوةضيحللهضقنأفأ":لاقو«بويأنعيروثلا

مساقلانبحورنع-عيرزنبايعي-ديزيانربخأيلعنبايركزانربخأيمرادلا

ركذيملو"؟ةبانجلانمهلسغأوهلحأفأ":لاقودانسإلااذهببويأانثدحلاق

ةبانجلايلعرصتقافبويأنعمساقلانبحوروةنييعنباقفتادقف.ةضيحلا

للقوحوروةنييعنبالاقامكهنعنوراهنبديزيلاقف«يروثلانعهيففلتحخاو

ولف؛باوصلابىلوأةعامجلاةياورو"؟ةبانحلاوةضيحللهضقنأفأ":هنعقازرلادبع

هنعیوردقوفيکفحوروةنييعنباةياورتحجرتلهيلعفلتخيمليروثلانأ

ةلظفللاهذهنأملعهقحرظنلایطعأنموءةعامجلاةياورلثمنوراهنبديزي

ها.ثيدحلايفةظوفحمتسيل

فراعملا:ط٢٢۳ص١ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاقو

قازرلادبعونوراهنبديزي:ناتقثيروثلانعهاوردقو:هركذامدعبه٥

يفلاقرخآلاو«ةنييعنسباةياوركهاورلوألافهيلعفلتخادقومامهنبا
ىرأف"ةضيحلا":هيفدازف‹ملسملةياوروهو"؟ةبانحجلاوةضيحللهضَقنأفُأ':هٹيدح

؛نوراهنبديزينوديروثلانايفسنعاهبقازرلادبعدرفتلةذاشةدايزاأ
.ملعأهللاونايتخسلاومساقلانبحوروةنييعنباظفللاهتقفاومحجرأاذهةياورو
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ةدايزلاهذهذوذشنايبيف(١/۷١۱)"بيذهتلا"يفميقلانباضافأدقو

ها.هيلإعجريلفكلذنمققحتلادارأنمف

ڻبملسمحيحصىلعجابيدلا"باتكلهقيقحتيفييوحلاقاحسإوبألاقو

اسمأ"-ةيدوعسلا-نافعنبارادىلوألاط۸۳ص۲جيطويسلاظفاحلل"جاجحلا

هفلاخو‹يروثلانعقازرلادبعهبدرفتدقوءذاشهنأكفثيدحلايف"ةضيحلا"ركذ

قازرلادبعامأو.-هللاهمحر-ملسمراشأامكاهودبيروثلانعهاورفنوراهنبديزي

امأو":نیعمنبالوقكلذىلعلدي.نخداهيفيروثلانعهتياورنأالإةقثناكنإو

مهتقبطوةصيبقومصاعوبأوىسومنبهللاديبعويريبزلادمحأوبأوينايرفلاوقازرلادبع

يدهمنباوديعسنبیینودمهو«ضعبنممهضعببيرق"نايفس"يفمهلكمهف

ملكت"قازرلادبع"بنيعمنبامرقنيذلاءالؤهو."ميعنيبأوكرابملانباوعيكوو

ملتبةقثوهونوراهنبديزيقازرلادبعفلاخدقو.يروثلانعمهتياوريفءاملعلا

ةياورلةقفاوميروثلانعهتياورنأكلذىلإفضأ.يروثلانعهتياوريفدحأملكتي
يف"ةضيحلا"اوركذيملو«ىيسومنببويأنعاعيمجةنييعنباومساقلانبحور
.ملعأهللاو‹”ةظفللاهذهذوذشىلإحملي-هللاهمحر-ملسمعينصو«ثيدحلا

!اڏهورمعنبالابجعاي:تلاقف«نهسوؤرنضقنينأنلستغااذإءاسنلا

مامإلاىلإةبسنلابلاحلااذكوةيوشحلاضعبفارتعابملسممامإلاريشينأًاقحهنمبحعياممنإ)

نمريكيفةمسحلاةيوشحلايعدتكلذعمو"هخيحص"يفةياورةراكنوأذوذشىلإيراخبلا
يفدجوياملكنأةماقتسالاوقحلالهأىلعدرلاضرعميفكلذناكاذإاميسالو«نايحألا

.نوعجارهيلإانإوهللانإفليبلانعتباثحيحص"نيحيحصلا"

یورینيحقحلاالمهدوقتاوهألانأيردتكانهنمف
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!؟نهسوؤرنقلحينأنهرمأيالفأ«نهسوؤرنضقنينأنلستغااذإءاسنلارمأي

ىلعغرفأنأىلعديزأالوتحاوءانإنممقيهللالوسروانألستغاتنكدقل

.(۱۳۳)٥مقربملسمهاور."تاغارفإثالثيسأر

ةبتكم:ط۷٠٣۳صا٠ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاق

ال:لوقأ:لاقنأىلإ...و...و‹(۱۷۹/۱)ملسمهجرخأ:هركذامدعبفراعملا

:نيرمألاذهنيبو-ثيدحلااذهلبقهركذيذلاثيدحلايعي-هنيبضراعت

دقو«؛سلدمريبزلاابأنإف؛ملسمهجرخأنإواذهنإف؛اذهنمحصأهنأ:لوألا

نأىلإبهذمهضعبنأقيلعتلايفركذمثرخآاهجوركذمث.هنمدارملاها.هنعنع

بهذيهنأنيبتيكلذبوكلذىلع-ينابلألايعأ-هقفاووهلهجواليناثلاهجولا

.روكذملاثيدحلافيعضتوهولوألاهجولاىلإ

لکانالانک:لاق-امھنعهللايضرهللادبعنبرباجثیدح(۱۸۹)

الكافءاودوزتواولك:لاقف‹ء6يبلاانلصخرف«ئمثالثقوفانندبموحلنم
دوزتنانک:هنعةياوريقو)ال:لاق؟ةنيدملاانثجىحلاقأ:٩”ءاطعلتلق.اندوزتو

(يدمحلاموخحل):ةرمريغلاقو.(ةنيدملاىلإلييبلادهعىلعيحاضألاموحل
٦.٤-4.ەصاجنابلألل"هحيحصرصتخم"يفامكيراخبلاهاور.٦

.يمالسإلابتكملا:ط

:لاق"ملسمةياوريفو"ال:لاق":هلوقدنعهيلعهقيلعتيفنابلألالاق

(”طظوفحلاوهو"يراخبلادنععقوامفالخبهدنععقواذك":ظفاحلالاقمعن

.ءاطعنعثيدحلايواروهلئاقلا
.رهاظوهامكاهذوذشلهدنعةفيعضةيناثلاةياورلاوي[©
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تركذدقوءاهدعبةيتآلاةياورلااهنمبابسألظفاحللافالحيدنعدمتعللا

ثيدحلانمدافتسيامىلعهيبنتلاوهدهاوشوثيدحلاقرطعمىرخألابابسألا

يباتكيفكلذلكضرألايفىدسايادحلاموحلعايضنمجاجحلارمذتةحلاعمل

.۸۷-۸۸ةحفص"لَكيبلاةجح"

؛يبأنبهللادبعتيتأول:ٌمقَييبللليق:لاقهَسنأثيدح(١۱۹)

ضرأيهوء؛هعمنوشينوملسملاقلطناف«ارامحبكرو$يبلاهيلإقلطناف
لحجرلاقف.كرامحنتنيناذأدقلهللاويعكيلإ:لاقييبلاهاتأاملفةخبس

هللادسبعلبضغفكنمايربيطأيهللالوسررامحلهللاو:مهنمراصنألانم

برضامهنیبناکفهباحصأامهنمدحاولكلبضغف«امتاشتف«هموقنملحجر
اولتتقانينمؤملانمناتفئاطنإو":تلزنأاهنأانغلبفلاعنلاويديألاوديرحجلاب

.(۹۱٦۲)مقربيراخبلاهاور."امهنيباوحلصأف

:تلق:۹٠۲ص۲ج"يراخبلاحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاق

هرقأو«سنأنيبورمتعملادلاوناميلسنيبعاطقنالابيليعامإلاهلعأثيدحلااذه

يفهيفةروكذملاةيالالوزنيفلاطبنباللاكشتساعمءهعجارف"حتفلا"يفظفاحلا

باحصأنيبومقييبنلاعمناكنمنيبتعقو.ةمصاخملانأعمءةصقلاهذه

.هعجارف؛هسفنظفاحلادنعنمرخآلاکشإو.ارافككاذذإاوناكويبأنبهللادبع

ارقيملةالصىلصنم":لاقمقييبلانعةريرهيلأثيدح(١۱۹)

مامإلاءارونوكنانإ:ةريرهيبألليقفمامتريغانالث"جادخيهفنآرقلامأباهيف

تمسق:ىلاعتهللالاق":لوقيللهللالوسرتعمسينإفكسفنيفاهبارقا:لاقف
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برهللدمحلاأل:دبعلالاقاذإف«؛لأساميدبعلونيفصنيدبعنيبويبةالصلا

هللالاق¶ميحرلالمهحرلا:لاقاذإو.يدبعندمح:ىلاعتهللالاقنيمللعلا

لاقو)يدبعيدجب:لاق¶نيدلامويكللم»:لاقاذإو«يدبعيلعىىثأ:ىلاعت

نيبويباذه:لاقنيعتسنكايإودبعنكايإ:لاقاذإفيدبعيلِإضوف:ةرم
تصعنأنيذلاطارصميقتسملاطرصلااندها#:لاقاذإف«لأساميدبعلويدبع

."لأساميدبعلويدبعلاذه:لاقنيلاضلاالومهيلعبوضفملاريغمهيلع

وهوهيلعتلخد؛بوقعينبنمحرلادبعنبءالعلاهبيئدح:نايفسلاق

.(٥۳۹)۳۸مقربملسمهاور.هنعاناهتلأسفهتیبفضيرم

رتسغيالو:نآرقلاةبتكم:ط۳۳ص"ةلمسبلاماكحأ"يفيزارلارخفلالاق

ىلومبوقعينبنمحرلادبعنبءالعلاهتاورنمنإف"ملسمحيحص"يفهنوكب

نوقوتيسانلالزيمل:لاقفهريغووههيفملكتونيعمنبىييهفعضدقوءةقرحلا

هنعيور«فيعضءالعلا؛كاذبسيل«ثيدحلابرطضموهءةجحبسيل«هثيدح
وبألاقو«يوقلابوهسيل:يدعنبادمحأوبألاقوىالعلايفظافلألاهذهعمج

دقومهدنعنيتلابوهسيل:ربلادبعنبالاقویایشأهثیدحنمرکنانأ:متاح

اهاوسدحأنعهظافلأىورتالوهلالإدجويسيلو«ثيدحلااذهبدرفنا

.همالک

ململساذإناك"ٌءيهنأ-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدح(۱۹۲)

مقربملسمهاور.هرخآىلإمالسلاتنأمهللا:لوقيامرادقمالإدعقي

۹4۳۹(.
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دعبءاعدلاةيلضفأيفةبوغرملاةفحتلا"يفيدنسلايوتتلامشاهدمحملاق

نإ:ه7٤٤١ءبلحبةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:١ط‹٥4٤-٤٤ص"ةبوتكلملا

باوجلاامفهرکذف-اهنعیلاعتهللايضر-ةشئاعنعملسمثيدحيفدرو:ليق

:لاجرةئالثىلعهرادمنألفيعضهدنسثيدحلااذهنأ:لوألاباوجلا

ةلنشثملاديدشتوةلمهملاحتفب«نايحنبناميلسهمساورمحألادلاخوبأ:لوألا

ركبوبألاق:"بيذهتلابيذهت"يفرجحنباظفاحلالاق«ييوكلايدزألاةيتحتلا

ءاظفاحنکيملدلاخايأنأىلعلقنلابملعلالهأقفتا:"ننسلاباتك"يفرازبلا

دلاخويا:نيعمنبالاقوءاهيلععباتيملهريغوشمعألانعثيداحأىوردقهنأو

افإهنكلقودصلصألايفوه:يعافرلاماشهوبألاقوءةجحبسيلهنكلقودص

.ئطخيوطلغيفهظفحءوسنميأ

؛نيتمجعمِءازوءاخب‹مزاخنبدمحمهمساوريرضلاةيواعموبأ:ياثلاو

هللادبعلاق:"بيذهتلابيذهت"يفرجحنباظفاحلالاق«ييوكلامهالوميميمتلا

برطضمشمعألانعهثيدحريغيفريرضلاةيواعموبأ:لوقييبأتعمسدمحأنيا

رمعنبهللادبعنعيوريةيواعموبأناك:نيعمنبالاقوءاديجاظفحاهظفحيال

ةئجرملاسيئرناك:ةرملاقوءائمجرمةيواعموبأناك:دوادوبألاقوريكانم

هيفهریغنعهتیاوريوءةقثشمعألانعهتياوريثوه:شارخنبالاقو«ةفوكلاب

.هيلإوعديناك:هلليقفىاجراإلاىريةيواعموبأناك:ةعرزوبألاقو«بارطضا

.معن:لاق

ملثيدحلااذهنأمولعمو:-يوتتلامشاهدمحمخيشلالئاقلاوتلق



دساويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

.ابرطضمنوكيفلوحألامصاعنعلب«شمعألانعةيواعموبأهوري

نياظفاحلالاق«يرصبلانمحرلادبعوبألوحألاناميلسنبمصاع:ثلاثلا

مل:ناطقلاديعسنبيحينعييدملانيايلعلاقهنإ:"بيذهتلابيذق"يفرجح
هکرتوءائشهنعيورأالانأ:سيردإنبالاقوظفاحلابلوحألامصاعنكي

ها.هتريسركنأهنألبيهو

نأزلجف"ارقيملهنأ"سيلو"دعقيملهنأ"هظفلنأ:ياثلاباوجلا

.امئاقراكذألابٍنأيمثردقلااذهدعقينوكي

يفةدراولاثيداحألاعيمجبضراعمثيدحلااذهنأ:ثلاثلاباوجلا

ءلوألابابلانملوألالصفلايفاهركذمدقتملاةبوتكملادعبءاعدلاوركذلا

يفامو"نيحيحصلا"يفةجرخماهشمريثكنوكلثيداحألاكلتححجرتتف

.هنمدارلاها.طقف"لسمحيحص"يفاممحصأ"نيحيحصلا"

لعهللالوسرثعبف...":لاقعوكألانبةملسثيدح(۱۹۳)

."...يهللالوسرمالغحابرعمهرهظب

نومأملارادط٤٥ص"ىلحملاثيداحأقيقحتيفىلحجلا"يفاضريلعلاق

عوكألانبةملسثيدح(٠٠/٠۳۱)ىلحلايفمزحنباركذ:ه١٥٠٤١ثارتلل

:مزرحنبالاق:لاقمثمدقتملاثيدحللارکذو)۱۸۷("لسمحيحصيفيذلا

.هیفةجحالف-فيعضوهو-رامعنبةمركعهبدرفنا

.كلذنايبمدقتامكاهيلعليلدالةدعاقلاهذه0

9
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EEN NENE

هللانإسانلااهيأ):ٌقَيهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأثيدح(١۱۹)

.(١٠۱١۱)٥٦مقربملسمهاور(حإ...ابيطالإلبقيالبيط

بتكلارادط۸٤٠-٤٤٤٦ص٩ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

هجرحخأيذلاثيدحلابحمل-تايآلاهذهدروأثيح-فنصملانأكو":ةيملعلا

ىلبقيالبيطهللانإسانلااهيأاي":ليهللالوسرلاق:لاقةريرهيأنعملسم

نسماولكلسرلااهيألي»:لاقفنيلسرملاهبرمأامينينمؤملارمأهللانإوءابيطالإ
امتلبيطنماولكاونماءنيذلااهيألي»:لاقواحلصاولمعاوتلبيطلا

درفتهنإ:يذمرتلالاقدقوقوزرمنبليضفةياورنموهو"ثيدحلا«مكلنقزر

وبالاقو؛نيعمنباهقثودقو«يراخبلانودهبجاجتحالابملسمدرفنانمموهوهب

ىلعءیطخيناك:نابحنبالاقو‹يئاسنلاهفعضو«هبجتحيالواريثكمهي:متاح

.هجارخإملسمىلعبيع:مكاحلالاقوتاقثلا

:لاقءالقحراصنألارثكأانك":لاقجيدخنبعفارثيدح(۹۵٠)

هذهجرختملوهذهتحجرخأاميرفهذهمحلوهذهانلنأىلعضرألايركنانك

مقربملسمو(۲۷۲۲)مقربيراخبلاهاور."انهنيملفقرولاامأفكلذنعاناهنف

.هلظفللاوم۷

اهشمةيحانلابضرألايركنانكاعردزمةنيدملالهأرثكأانك"ظفليفو

ضرألاباصيامو«ضرألاملستوكلذباصياممف:لاق«ضرألاديسلىمسم

.(۲۳۲۷)مقربيراخبلاهاور"ذئموينكيملفقرولاوبهذلاامأوءانيهنفكلذملسيو

تانايذالاىلع يبلادهعىلعنورجاؤيسانلاناكامنإ"ظفليفو



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|
YS

.(١٤١۱)١١۱۱مقربملسمهاور"هبساب

ىلعضرألانوركياوناكمهنأيامعيئدح":لاقعفارنعةياوريقو

يبللایھنف:ضرألابحاصهینشتسیءيشوُءاعبرألاىلعتبنياع.يبلادهع

.(۷٤۲۳)مقربيراخبلاهاور"كلذنع

...دمحموبأخيشلالاق)ركفلاراد:١ط٢۲۹ص۳جعومحلايفيوونلالاق

هنمدارملاها.(ناولألاريثكثيدحوه:لاقوهنولتوهبارطضالةعرازملا

برفلاراد:ط١۸٠ص۲ج"ملسمدئاوفبملعملا"يفيرزاملالاقو

نعهبثدحةرمهنألناولأهيفعفارثيدح:لبنحنبالاقدقو:يمالسإلا

اعفارنأ":ملسمجرخدقودنعهنهويبارطضالااذهو«هسفننعةرموهتمومع

نورجاؤيسانلاناكامنإهبسأبال:لاقف؟قرولاوبهذلابضرألاءاركنعلثس
كلهيفعرزلانمءايشأولوادحلالابقأوتانايذاملاىلع6هللالوسردهعىلع

مولعمءيشامأف.هنعرجزكلذلفاذهالإءاركسانللنكيملفءاذهملسيواذه

نماذهيفعقياموررغلااذهبقلعتيهنلانأىلإهتمةراشإاذهو."الفنومضم

.فالتخالانممهنعانركذامهيفاولاقوأهيفكلامباحصأبرطضااذغو‹رطخلا

هذهمحلوهذهانلنأىلعضرألايركنانك":ملسمقرطضعبيو

ها."انهنيملفقرولاامأو.كلذنعاناهنفهذهجرتملوهذهتحرخأاعرف
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ركفلاراد:ط٥-4٥5صەچ"يفغلملا"يفةمادقنبالاقو

رمعنباثيدحالوعامجإلافلاخيامىلععفارثيدحلمحزوجيال:ه۷

نممثهدبءافلخلاهبلمعمثتاميحربيخلهألماعيلزيمل$يبلانأب
يفكلذبلمعيفيكمأ؟هفلاخيمثءيشنع8يبلايفروصتيفيكفمهدعب

ملاعومهعمرضاحوهويييبلانعيهنلاعمنممهربخيملوءافلخلارصع

عامجإلاوةنسلاقفاويامىلعهلمحبحولعفارربخحصولفمهربخيملفمهلعفب

يراخبلایورف«انلوقةحصىلعلديامهنععفارربخريسفتيفيوردقهنأىلعو

باصياعرفضرألاديسلىمستاهنمةيحانلابضرألايركنانك:لاقهدانسإب
قرولاوبهذلاامأفءانيهتفكلذملسيوضرألاباصتاروضرألاملستوكلذ

وهوداسفلاعاونأنماذهريغءيشباضيأهريسفتيورو.ذئموينكيملف

:جيدحخنبعفارثيدحنعلأسيهللادبعابأتعم:مرثألالاق‹ادجبرطضم

نأديريهنأك«بورضاذهيفهنعيورعفارلاقفةعرازملانعيهللالوسرىن

سابعنبايعي-مهملعأنإ:سواطلاقو«هثيدحنهويهنعتاياورلافالتحا

نأنمريخهضرأهاخأمكدحأحنعينأل:لاقنكلوهنعهنيلييبلانأيربخأ

ثيیدحتباثنبدیزرکنأوملسمويراخبلاهاور"امولعماجارخاهيلعذحأي

هيلععمجأمثهلعفيوهوتاميح6يبلاهلعفرمأخسنزوجيفيكوهيلععفار

رمعنباعوجرو.هريغهفلاخيملولوهبلمعلازوجيالربخبهدعبهباحصأوهؤافلخ
؛هشيدحيفعفاراهرسفيلاةدسافلاتالماعملانمءيشنععحرهنألمتحيهيلإ

يفطسلغهنأىلعهلمحوهثيدحلبقيملوعقارىلعركنأدقفرمعنباريغامأو
نعنوزجعيرجشلاوليخنلالهأنماريثكنإفكلذىلعلديعلماوءهتياور

نوجاتحيومحلرجشالسانلانمريثكوهيلعراجثتسالاهنكميالوهيقسوهترامع



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

كلذزاجفنيقتثفلاةحلصملليصحتونيتجاحللمفدةاقاسملازيوتيففرمثلل

ها.نامألابةبراضملاك

ةمادقنبدمحأنبدمحمرمعيبُأنبانمحرلادبعاضيأكلذلثمىلعصنو

.عنقملاىلعريبكلاحرشلا"يفيسدقللا

نوع"ةيشاحبعوبطللا"دواديبأننس"ىلعهقيلعتيفميقلانبالاقو

نبعفارثيدحامأو:ةيملعلابتكلاراد:ط«١۸-٤۱۸ص۹ج"دوبعملا

:هوجونمهباوجفجیدحخ

ثيدح:دمحأمامإلالاق.نولتلاوبارطضالاةياغيفثيدحهنأ:اهدحأ

هليکحدقو-تباثنبدیزلاق«عفارىلعهوركنأةباحصلانأ:ينياثلا

:للقفالتتقادقنيلجرلييبلاعمامنإو‹هنمكلذبملعأانأ":-عفارثیدح

نبورمعنعيراخبلافومدقتدقو"عرازملااوركتالفمكنأشاذهناكنإ
؟اهنعىملييبلانأنومعزيمُفإفةرباخملاتكرتول:سواطلتلق:لاقرانيد

:لاقنكلواهنعهنيملييبلانأنربخأ-سابعنبايعي-مهملعأنإ:لاق

:لليقنإف."امولعماجارخاهيلعذخأينأنمهلريخهضرأهاخأمكدحأحنعنأ"

:باوحاف«هيلإعجرورمعنباهرقأدقفهيلعةباحصلاضعبهركنأدقناكنإ

ىلإبهذيملو«ةعرازملامرحيمل-امهنعهللايضر-رمعنبانأ:الوأ

نوکكينأيشخعفارثيدحهغلباملف«عرولاديدشناکامنإو«عفارثيدح

.كلذلاهكرتف«هملعنكيملاغيشةعرازملايفثدحألهللالوسر
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اهكرتامنإرمعنبانأ":"نيحيحصلا"يفهباحرصماذهءاجدقو:يناثلا

.سانلاىلعاهمرحيملوكلذل

يهنلاوهو«دحأهبلوقيالامعفارثيدحظافلأضعبيفنأ:ثلاثلا

لقلطماهئاركنعهنيمللِييبلانأ:مولعمو«قالطإلاىلععرازلاءاركنع
.ظوفحمريغهنأىلعلدف

نبعفارنعةراتوهعامسنعةراتوهتمومعضعبنعهئدحيةراتهنأ:مبارلا

نع":لوقيةرمو"لعحجلانعىن":لوقيةرمف‹هظافلأبارطضاعم«ريهظ
امک"یمسمماعطالو‹عبرالو«ثلثباهیراکيال'!:لوقيةرمو«"ضرألاِءارك

.فلتخيملوبرطضيمليذلاهدعبنمهباحصأوليهللالوسرلعفنم

لمحوضعبباهضعبريتعاوهقرطعمجوعفارثيدحلمأتنمنأ:سماخلا

كلذنم‰%يلاهنعىميذلانأملعاهديقمىلعاهقلطمواهرسفمىلعاهلمحجب

ىلعضرألايركنانك":لاقهنإف‹ةرئاجلاةلاظلاةعرازملاوهو«داسفلانيبرمأ

ناك":هلظفليفو."هذهجرختملوهذهتحرحخأاميرف‹هذهمحلوهذهانلنأ

ءايشأولوادحلالابقأوتانايذاملاىلعاع.هللالوسردهعىلعنورجاؤيسانلا

هنعرجزكلذلفاذهالإءاركسانللنكيملو":هلوقو.مدقتامك"عرزلانم

هحصأوعفارثيدحيفامنيبأنماذهو«"سأبالفنومضممولعمءيشبامأو

اظفلهيلعقفتملانيبملارسفملااذهىلعلمحيفرصتخموأقلطموألمحجبنماهيفامو

O
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وذهيلإرظناذإرمأ:ٌليهللالوسرهنعىنيذلا:دعسنبثيللالاق.امكحو

نعرابخألاتءاجدق:رذنملانبالاقو.زوجيالهنأملعمارحلاولالحلابةريصبلا

عفارثيدحنيبنذإضراعتالفللعلاكلتلناكيهنلانأىلعلدتللعبمقار

:لاقنأىلإ...هجوبزاوحلاثيداحأو

هبلمعامىلإرظنيهنإفقييبلانعتفلتخااذإثيداحألانأ:عباسلا

نممهريخغومهيلهأونيدشارلاءافلخلالمعركذمدقتدقوهدعبنمهباحصأ

نموهتوبتريدقتىلعثيدحلااذهىلعليوطمالكهلوها.ةعرازملابةباحصلا

.هيلإعجريلفكلذةفرعمءاش

فناكںإاوعفارثیدحو:٦٥صa'عدبملا"يفحلفمنبالاقو

.حإ...ريثكبارطضاهيفف"نيحيحصلا"

-۸٦٥ص۲ج"عاتقإلا"يفيروباسيتنلارذنملانباركبوبأمامإلالاقو

اهبجتحايلاجيدخنبعفاررابخأامأف:ها٤٠دشرلاةبتكم:۳ط۱

لاقءباتكلااذهريغيفاهللعانركذدقواهلكةلولعمرابخأكلتفانفلاخنم

كاذنهويكلذنأدارأهنأكبورضاذهيفجيدخنبعفارنعىوري:دمأ

ها.ثيدحللا

باتكىلعقيلعتلايفامكةعرازملاباتكيف"طسوألا"يفاضيألاقو
لبسناکاذإف":عفارثيداحأضعبهتیاوردعب۰۷۱٥-۷۰١ص۲ج"عانقإلا"

لامعتسابجوواهللعةرثكلاملامعتسانعفوقولابجوهانركذامعفاررابخأ

نر



Jناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاأا

یوریعفار:لاقفجیدخنبعفارثيدحنعلأسيهللادبعابأتعمس:مرثألالاقو

ها.ثيدحلاكلذنهويهنعةياورلافالتخانأديريهنأك«بورضاذهيفهنع

باتكىلعهقيلعتيفنيربجلازيزعلادبعنبهللادبعروتكدلالاقو

«بارطضالااهتلعوفلؤملاركذامكةلولعمرابخألاهذهو:٠۷٠ص۲ج"عانقإلا"

يفلوقييبُأتعمس:٥٠4صجارخلاباتكهدلاولئاسميفدمحأنبهللادبعلاق

یهن:لوقیةرمءةفلتخمناولأهنعىوريهنعفلتخموهجيدخنبعفارثيدح

جرخام:لوقيةرمو«ييبلانعريهظنعةرمو؛عرازملايركنعليبلا
فها.هنعفلتخمهنأالإ”حاحصثيداحأاهلكو...ميبرلانع

يهللالوسرنأ-اهنعهللايضرةشئاعةديسلاثيدح(۹۹٠)

ملسمو‹(۲١۱۹)مقربيراخبلاهاور."هيلوهنعماصمايصهيلعوتامنم":لاق

.(١٤۱۱)١٥٥مقرب

١٠١٠ص٦ج"ءالبنلامالعأريس"يفامكثيدحلااذهدمحأمامإلاركنتسا

.ةلاسرلاةسسۇم:طىمهذلامامالل

لوسرنأ"-امهنعىلاعتهللايضر-رمعنبهللادبعثيدح(۱۹۷)

عاتيلجرلاناكءةيلهاجلالهأهعيابتياعيبناكوءةلبحلالبحميبنعىنيهللا

هذهو:لاقثيحرطسألبقكلذىلعصنامكةلعمامنوتمنإفالإواهديناسأةهجنميأ

مسقنمبرطضلملاولعملانأمولعملانموهابارطضالااهتلعوفلؤملاركذامكةلولعمرابخألا

.مهفافثيدحلاحلطصميفررقموهامكحيحصلاالفيعضلا



ٍناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

(٤٢٤۲۱)مقربيراخبلاهاور."اهنطبيفيلاجتنتمثةقانلاجتنتنأىلإروزجلا

.(٤١١۱)٦مقربملسمو

٠ج"جردللالصولللصفلا"يفهركذنأدعبيدادغبلابيطخلالاق

همعنعءامسأنبدمحمنبهللادبعثيدحلااذهىوراذك":۳۲-٠۳۱ص

نموهامنإو«رمعنبهللادبعمالكنمسيلةلبحلالبحريسفتو.عفاننعهريغو

.ثيدحلايفجردأعفانمالك

يف"جردملالصولللصفلا"باتكىلعقلعملاييارهزلارطمنبدمحملاقو

يذلايليعامسإلاظفاحلاكلذجاردإبمكحلاىلإبيطخلاقبس":اهسفنةحفصلا

امك٤/۷"حتفلا"ىفظفاحلاهنعكلذلقنوءهقيرطنمثيدحلابيطخلاقاس

ضرتعيملو"لصولللصفلا"ىلإهازعوبيطخلانعكلذلقنىلعظفاحلاصن
.هللادنعملعلاوءاضيأاملقفاومهنأىلعلدياممكلذىلع

اذك:ةيملعلابتكلاراد:ط٩۹٤٤ص٤جحتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

نأيعي؛جردموهو:يليعامسإلالاقثيدحلابالصتم"ًاطوملا"يفريسفتلااذهعقو

."جردملا"يفبيطخلاركذاذكوعفانمالكنمريسفتلا

يللالاقفراصنألانمالجرريبزلامصاخ":لاقةورعثيدح(۱۹۸)

ريبزايقسا:َلالاقف٠كتمعنباهنإ:يراصنألالاقفلسرأمثقساريبزاي36

الفكلذيفتلزنةيآلاهذهبسحأف:ريبزلالاقف.كسمأمثردحجلاءاملاغلبيىح
.(۱٦۲۳)مقربيراخبلاهاور«مهنيبرجشامیفكومكحيتحنونمؤيالكبرو

 



صناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا—

ةدايزلاهذه:يباطخلالاق":4۹ص٥ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

امهمالکنمٹثیدحابلصینأهتداعتناكو‹يرهزلامالکنمنوكتنأهبشي.

.نايبلاوحرشلاعمنمهلرهظي

نماموماصنماًنمفناضمرنمتضمةرشعتسليهللالوسرعمانوزغ

مقربملسمهاور.مئاصلاىلعرطفملاالورطفملاىلعمئاصلابعيملفرطفأ
.(۱۱ ۳

نبیجیانثدح؛يمدقملاركبيبأنبادمحمانثدح:(٦۱۱۱)١٤۹ملسملاق

لاقو.ةبعشانتدحيدهمنباانتدحء؛ٰیڻثلانبدمحمهانثدحوح.يميتلانعديعس

حوننبملاسانثدح:ٰیثملانبالاقوماشهانثدحرماعوبأانثدح":ثملانبا

رشبنبدمحمانثدحءةبيشيبأنباركبوبأانثدحوح-رماعنبایعی-رمعانثدح

.مامهثيدحوحندانسإلااذهبةداتقنعمهلكديعسنع

يفو«تلحخةرشعنامثل:ماشهورماعنبرمعويميتلاثيدحيفنأريغ
.ةرشععستوأةرشععبسل:ةبعشوءةرشعينليفديعسثيدح

عقوو:ةيملعلابتكلاراد:١ط٢٤/۲۲۷"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

نيضمرشعلجرخهنأبابلاثيدحيفيرهزلانعيزاغملايفقاحسإنباةياوريف

طبضيئةاورلانمفالتخاديعسيبأثيدحنمملسميفعقوو«ناضمرنم
عستلةكملخدوناضمررشاعيفجرخهنأريسلالهأهيلعقفتايذلاو«كلذ

.همالكها.هنمتلخةليلةرشع

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاع

يبنلاجوزةنوميمنع-امهنعهللايضر-سابعنباثيدح(٢٠٠۲)

هباصأاموهجرفلسغوهيلجرريغةالصللهءوضويهللالوسرًاضوت:تلاقي
هاور."ةبانحلانمهلسغهذهامهلسغفهيلجرىحنمثءاملاهيلعضافأمثىذألانم

.(٤٤۲)مقربيراخبلا

نأىلإيليعاشمإلاراشأو:۷۸٤ص١ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

نيبةمادقنبةدئازنأودعحجلايبأنباملاسلوقنمةجردمةريخألاةلمحلاهذه

.شمعألانعهتياوريفكلذ

اعدفهبوُثىلعلابفهرجحيفييهللالوسرهسلجأف6هللالوسرىلإماعطلا

.(۱)۰۳۲۸۷مقربملسمو‹(۲۲۳)مقربيراخبلاهاور.هلسغيملوهحضتفءا.

ىعدا(هلسغيملو):هلوق:٤٤٤ص١ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

دنعىهتناعوفرملانأوثيدحلايوارباهشنبامالكنمةلمحلاهذهنأيليصألا

يبانباهجرخأاذكو«باهشنبانعرمعمیوركلذكو:لاق‹(هحضتف):هلوق
.ىهتناكلذىلعدزيمل(هشرف):لاقةبيش

هللالوسرناک":لاقكلامنبسنأيئدح:لاقيرهزلاثيدح(٢۲۰)ل

سمشلاومهيتأيفيلاوعلاىلإبهاذلابهذيفءةيحةعفترمسمشلاورصعلايلصي
.(۰٥٥)مقربيراخبلاهاور."هوحنوألايمأةعبرأىلعةنيدملانميلاوعلاضعبوةعفترم

:هلوق:ةيملعلابتكلاراد:ط١۳ص۲ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

 

 

 

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا=

نعقازرلادبعهنيبسنأثيدحيفيرهزلامالكنمجردم(خلإيلاوعلاضعبو)

:يرهزلالاق:(ةيحسمشلاو)هلوقدعبهيفلاقفثيدحلااذهيفيرهزلانعرمعم
امإوه:لاقفاذهىلعييامركلافقيملو.ةئالثوأنيليمىلعةنيدملانميلاوعلاو

.هتداعوهامكيرهزلاوأسنأوأيراخبلامالك

.(۲)۳۷۸مقربملسمو‹(١٠1)مقربيراخبلاهاور.ةماقإلاالإ

:ةيملعلابتكلاراد:١ط١٠١٠ص۲ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

ةياوريفامكدنسمريغبويألوقنم(ةماقإلاالإ)هلوقنأهدنمنباىعدا:هيبنت

لاقاذكوءاجاردإهذهةيطعنبكامةياوريفنأىلإراشأوميهاربإنبليعامسإ

ها"ثيدحلانمسيلوبويألوقنموه(ةماقإلاالإ)هلوقيليصألادمحموبأ
.هنمدارملا

مويييبلادهعىلعانرطفأ":تلاقركبيبأتنبءامسأثيدح(٤٠۲)

تعمرمعملاقویاضقنمدبلاقیاضقلاباورمأف:ماشحلليق«سمشلاتعلطمثميغ

.(۹١١۱۹)مقربيراخبلاهجرخأ."المأاوضقأيردأال":لوقياماشه

.المأاوضقأيردأال:لوقيهسفنربخلااذهيفةورعنبماشهتعمس:رمعمللاق

هللايضر-سابعنبانعةبتعنبهللادبعنبهللاديبعثيدح(٢۵٢۲۰)

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

نمثدحألافثدحألانوعبتيييهللالوسرةباحصناكو:لاقرطفأمثديدكلا

.(۱۱۱۳)۸۸مقربملسمهاور.هرمأ

دورلخبانباوهدمحموبألاق:٠٤ص۲ج"ىقتنملا"يفدوراحجلانبالاق

دمحمهانئدحرمعمكلذنيب«يرهزلالوقنموهرخآلابذخؤيامنإو:هلوق:-هسفن
.رمعماناقازرلادبعلاقیینبا

۳۲۰-۳۲۲ص١ج"جردملالصولللصفلا"يفيدادغبلابيطخلالاقو

دمحمانأ«؛يركسلارابحادبعنبىجينبهللادبعدمحموبأانريخأ":ةرجحلاراد:ط

ةدلبعنبحوران«؛يعمسلادادشنبدمحميثدح«يعفاشلاميهاربإنبهللادبعنبا

نبانعلادبعنبهللاديبعنع«باهشنبانع«ءةعمزوكلاموجيرجنباان

رطقأمثديدكلاغلبىحماصفحتفلاماعةكمىلإجرخ6هللالوسرنأ":سابع

نبالاقومقليهللالوسررمأنمثدحألافثدحألابنوذحخأياوناكفسانلارطفأف

يهللالوسررمأنمرخآلافرخآلاب:جيرج

نبنايفسثيدحلااذهةياورىلعمحلاصنبةعمزواكلاموجيرجنباعبات

باهشنبانعهوورفدیزینبسنویودعسنبثیللاونامیلسنبحیلفوةنييع

يرهزلالوقوهامنإوسابعنبالوقنمسيلنالاضعبوةدحاوةقايسيرهزلا
رخآلابوأثدحألافثدحألابنوذخأيسانلاناكف":وهوثيدحلايفجردأ

."يهللالوسررمأنمرخآلاف

الصفوهانيبفيرهزلانعقاحسإنبدمحمودشارنبرمعمكلذىور

.سابعنبامالکنميرهزلامالك

9



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاأ

بتكلاراد:ط۲۲-٢۲۲۷ص۳ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

حضوأثيدحلااذهقايسيرهزلانعرمعمقيرطنميزاغملايفينأيسو":ةيملعلا

هعموةنيدملانمناضمريفمقييبلاجرخ"رمعمةياورظفلو«كلامةياورنم

ةنيدملاهمدقمنمفصنونينسنامثسأرىلعكلذونيملسملانمفالآةرشع

للق"اورطفأورطفأفديدكلاغلبيحنوموصيوموصينيملسملانمهعمنموراسف

نمهرخآيفيلاةدايزلاهذهو«يهرمأنمرخآلافرخآلابذخؤيامنإو:يرهزلا
ىح":هظفلويرهزلانعثيللاقيرطنمملسمدنعةجردمتعقويرهزلالوق
نمثدحألافثدحألانوعبتييهللالوسرةباحصناكو:لاقرطفأديدكلاغلب

لوقنميردالنايفسلاقءهلثملاقيرهزلانعنايفسقيرطنمهجرخأو"هرمأ

هنأانيبو«يرهزلانعامهالکسنويقیرطنمورمعمقيرطنمهجرخأمثوهنم

ىلإبهذيرهزلانأهرهاظوءداهحلايفيراخبلامزجكلذبو«يرهزلالوقنم

."ًابيرقيتأيسامككلذىلعقفاويملوخوسنمرفسلايفموصلانأ

اولتقنيذلاىلع%يبلااعد":لاقكلامنبسنأثيدح(۹٠۴)

هللاتصعةيصعونايحلولعرىلعوعدينيحاحابصنيثالثةنوعمرئببهباحصأ

ةنوعمرئبباحصأاولتقنيذلايفهيبنلىلاعتهللالرنأف":سنألاق.ٍقيهلوسرو

هاور."'هنعانيضروانعيضرفءانبرانيقلدقفءانموقاوغلب:دعبخسنحانآرق

.(٥٥٩٠٤)مقربيراخبلا

٤ج"هلعهللالوسردمحم"هباتکيٿنوجرعميهاربإقداصلادمحملاق

يراخبلاتاياورنيبةديحولايهةياورلاهذه:ايناث:ملقلاراد:۲ط‹۷۰-۷۲ص

نع(انعاوغلب):محلوقعطقعموءانآرقهيبنللزنأهللانأبحيرصتلااهيفءاجيلا

0)



دناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

يفاملكومهموقىلإمهنعغليليهيبنلهللاهلزنأيذلاامىرديالهقباس
مهنعيضرفمحمراوقلمهنأمهموقمهنعغلينأءارقلاءادهشنعىكحهنأمالكلا
دئادشلانممهبطاحأاممهموقمهنعغلبينأميراولأسمهنأكلذوءهنعاوضرو

ليربجغلبومالسلاهيلعليربجةطاسوبيهلوسرىلاعتهللاغّلبف«لتقلاملاعمو
اذهنممزليالو"اوبيصأمكناوخإنإ":محلاقفءهباحصأدمحمغلبولادمح

.خسنمثسانلاهأرقانآرقمهيفلزنأدقهللانوكينأطق

نيبفارطألايمارتملادعابتلااذهبيرغلابرغأو«بحعلابجعأنمو

يلاتاياورلاعوضومنيبوللانيديفمههقفومهملعومهلضفيفدنسلالاجر

اهنيدذحخألزئاكرةمألامهمذتانيذلاءالجألاءالؤهءامسأباهيفجزدیناسأبتیور

تافارخلانمىفصميقنبولسأيفةعيرشلاونيدلالقتاهيلعدمتعيتاماعدو
.صاصقلاصيصاقأوريطاسألاو

دعبخسنمثسانلاهأرقفء%يبلاىلعلزنانآرقنأمعزتىلاةياورلاهذهف

اولتقنيذلايفيبنلاىلعنآرقلوزنباهيفحرصيلاةديحولاةياورلايهو

هملعبيئانتلاو«ركفلاةنازرولقعلاةناصروةقثلايفهتلزنمنودلوحفلاقانعأ

ديناسأاحلتبكريلاتاياورلاليطابأوةقفلملاريطاسألاوتافارخلانعهلضفو

تلانيلابتكلاخسنضعبتمحتقايح«لضفلالهأةداقضعباروزاهيفلخدأ

.ةمألادنعةحصلاوةقثلايفتاجردلامفرأ

ديناسألاهذهبةلطابلاتاياورلاهذهةريرجنمءاءرببتكلاهذهوفلؤمو
يفةعيفرلابتكلاهذهةعجارمةنسلاةامحوملعلالهأىلعبجوياماذهوءةبكرللا

©
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مامتهالاروصعيفاهيلعلخدأامماهتيقنتومالسإلالوصألةيامحءامنوتمواهديناسأ

ةروؤملاليطابألابابحتفام«نالفيوريوءنالفظفحيامةرثكو«لزانلاويلاعلاب

دومحجلاروصعيفةلاهجلانمزرورملوطاهيلععلخيلاةلوخدملابيذاكألاو

ةحصلااهيلعبلغتيلابتكلاهذهتاياوروصوصنةسادقنمايشيركفلا
اعبيممنامزلهأملعأاياحصأناكنأمويتاقثلانممالعأاهفيلأتىلعماقيلاو

.اھیفنوور

ميكحلانآرقللنأل؛اجلوبقيففقوتلابجيتاياورهذهفةلمحجلابو

.رشبلامالکعيمجنعاهبدرفنييلاةيزاجعالاهصئاصحخ

يراخبلاحيحصيفيورملامالكلااذهناكمثنمو:٤۷-٢۷صلاقو

هللالوسرىلعهللادنعنمءارقلانمةنوعمرثبءادهشنأشيفلزننآرقهنأىلع

.حيحصلاليوأتلا

لرتانآرقنأةمعازلاتاياورلاهذهلوبقيففقوتلانمهيلإانبهذامديؤيو

وأ(ةنوعمرثب)ءارقةصقيفءاوسهنوؤرقيمهعمسوييبلاةايحيفسانلاهارَقف

:ينأيامخوسنملاصنلللدبريغنميسنوأعفروأخسنمثاهريغ

قفوقومهنمعضاوميف-يراخبلاحيحصتاياوريفءاجامعيمجنإ:الوأ

ليحتسيًافالتخاصنلافلثخمءاجييبلاىلإاهنمءيشعفريملوهلعسنأىلع
يفءاجامضعبهريغو"ملسمحيحص"يفءاجدقوميكحلانآرقلايفهلثمعوقو

.هلوبقيففقوتلانمهانررقامهيلعيرسيف"يراخبلاحيحص"

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلارے

ىلإءيشاهنمعفريملوقفسنأىلعةفوقومتاياورلاهذهعيمجنإ:ايناث
يفسيلو«خسنمثلزنانآرقليهللالوسرانيلعًارقفاهنمةياوريفسيلذإليينلا
؛(ةنوعمرئب)ءارقةصقيفنآرقهنأمعزامبتكبرمأليبلانأاهنمةياور

.نآرقلاتايآعيمجيفنأشلاوهامكنآرقلاروسنمةروسيفهعضوو

وأةنزاولانمءيشىلإكلذبدصقننأهللاذاعمو:۷۸صاضيألاقو

نيبوميكحلانآرقلاتايآنيبءريطفلاركفلاوأءالوحلانيعللىءارتتيلاةمباشملا

نيبالإنوكتالةنزاوملانأل؛اهرئاظنوةنوعمرئبءارقةصقتاياوريفءاجام

!ناجرملاوۇلۇؤللاهباشينأىصحللىنأو«تامباشتللا

ىورږيامىلعهفلختاموء"حيحصلا"يفةياورلاةهبشلتسننأاندصقانإو

يفيركفلارظنلادحيملنمبلقنمةعداخلاقوربلاقيربوةسادقلاتالاهنماهيف

يفهبهبتشيالةاكاحلاهبديرأمالكنيبوءةيحلإلاةيادحلاوةينايبلاةعاربلاصيحمت

.ثيدحلاعوضوم

ءارقنأشيفلزننآرقهنآمعزامخسنلابصخاذاملف:٤۸صاضيألاقو

غالبإبلطبرابخإلاالإهيفسيلوءيسُتوأعفروأخسنمثسانلاهأرقو«ةنوعمرثب

عيججيفروكذميضرتلااذهو.؟مهاضرأومهنعيضرفممبراوقلمهنامهموق
اميفاهانضرعيلاتايآلايفاهانقسيلاعضاوملايفةيزاجعإلاةينآرقلاتايآلا

.ماعلاىعملاةدحوعمميكحلانآرقلاتايآنماهريغيقو«قبس

ةيعيرشتلاوةيدبعتلاماكحألانمريثكيفلوقعلانعةمكحلاءافخبثبشتلاو
الةمكلحللاءافخبثبشتلااذهلب«هتينآرقةموعزملامالكلااذهنعةهبشلاعفريال
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هبولسأيفعركلانآرقللةيزاجعإلاصئاصخلاهدقفةفصمالكلااذهنعمفري

ديحولاملسملاملاعلايليهسلامساقلاوبأناكمثنمو:٦۸-٥۸صلاقو

هنأىلع"حيحصلا"هاوريذلامالكلااذهنوكينأةحارصيفركنأهانيأريذلا

عفروأخسنمثسانلاهأرقوةنوعمرئبءاَرقنأشبهيونتلايفهللادنعنملزننآرق
رئبباحصألتقالو:لاقف«هقنوروينآرقلازاجعإلاصئاصحخهلنآرق«يسُنوأ

انيضروانعيضرفانبرانيقلدقنأانموقاغلبنأ)عفرمث«نآرقمهيفلزنةنوعم

تحصامب-امهريغوملسمويراخبلادنعيأ"حيحصلا"يفاذهتبثف(هنع
.زاجعالاقنورهيلعسيلوءةصقلاىورنمدنعادنسهتیاور

يذلامالكلااذهاهبنعطيلاقحلاةلوقىلعرارصاإلانعمكيليهسلانكلو

هنمدارلاها.خسنمثئرقوىاعتهللادنعنملزننآرقهنأمعزب"نيحيحصلا"يفءاج

يٿردبمويفقاوليِ":فوعنبنمحرلادبعثيدح(۷٠۲)
ءامفانسأةثيدحراصنألانمنيمالغنيبانأاذإفيلامشوييينعترظتففصلا

؟لهجابأفرعتأمعاي:لاقفءامهدحأييزمغفءامهنمملضأنيبنوكأنأتينمتف

هديبيسفنيذلاو‹%8يبلابسيهنأتربخأ:لاق؟هيلإكتجاحامومعن:تلقف
ييزمغفكلذلتبجعتفءانملجعألاتوييحهداوسيداوسقرافيالهتيأرنشل
؛سانلايفلوجيوهو؛لهجيبأىلإترظننأبشنأملفءاهلثمًاضيأيللاقف«رحآلا
.هالتقىحامهيفيسبهاردتبافءهنعنالأستيذلاامكبحاصاذه؟نايرتالأ:تلقف

انُأ:امهنملكلاق"؟هلتقامكيأ":لاقفماربخأفليبلاىلإافرصنامث
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نيفيسلايفةييبلارظنفءال:الاق"؟امكيفيسامتحسمله": لاقفہتلتق

.ءارفعنيارخآلاو«حومحلانبورمعنبذاعملهبلسبىضقف"هلتقامكالك":لاقف
.(۱٤۳۱)مقربيراخبلاهاور

"يهللالوسردمحم"هباتكيفنوجرعميهاريإقداصلادمحمخيشلالاق

حيحصيفيهو-ةياورلاهذهنأىريلمأتلانيعبرظانلاو:۲۲٤-٠٤٢٤ص۳ج

نيتیاورلایدحإبحاصفوعنبنمرلادبعنع«ددسمقيرطنميراخبلا

وهوهدحجنعهيأنعدعسنبميهاربإقيرطنمةيورملايهونيتقباسلا

نبسنأنعيميتلاناميلسقيرطنميهفةيناثلاةياورلاامأ-فوعنبنمحرلادبع

نبنمرلادبعةياورو«كلامنبسنأةياور«نيتياورلاكنيتفلاختيهوكلام

دحأهلعجتف؛لهجيبألتقةصقيفحومحلانبورمعنبذاعملاخدإيففوع
ناولهحجيبأبرضيفهكيرشءارفعنباتلعجو«لتاقلاوههتلعجلب‹نيلتاقلا

ءاضقنإ:نولوقيءاملعلاروهمجوحومحلانباذاعللهجيبأبلسبىضق$يبلا

:لاقفلتقلايفهبحاصعمهكرشأنأدعبلهجيأبلسبحومحجلانبالليبلا

يبُأةايحىلعةيضاقلايهتناكحومحجلانباةبرضنأىلعليلد"هلتقامكالك"

.لتقلايفكراشمللال‹لتاقللنوكيامنإبلسلانأل؛لهج

يتلاءةياورلاهذهرخآيفالإةصقلايفاركذهلرنمحومحبانباذاعمو

لهجيبالتقيفركذتالحيحصلاتاياوررئاسو‹؛ماشهنبكلملادبعاهيلعدمتعا
ةياوريفوسنأنعيميتلايياوريفامهيلعصنلاءاجنيذللاءارفعيباىوس

:دوعسمنبالوقيسناةياوريفف«فوعنبنمرلادبعهدجنعدعسنبميهاربإ
لوقيدعسنبمیهاربإةياوريودربیحءارفعانباهبرضدقهتدجوفتقلطناف

كك
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.ءارفعانباامو«هابرضححنيرقصلالثمهيلعادشف:فوعنبنمرلادبع

يفحومجلانبورمعنبذاعمركذامأ«ليوأتلالمتحيالحيرصصناذهو

هبلسبیضقفاهرخآيفةياورلالوقتذإءامحقمنوكينأهبشيفلهجيبألتقةصق
دعييهنأل؛برقأمهولابهيفطلغلاوىارفعنبارخآلاوحومخانبورمعنبذاعم

يبايلتاقيٿلاقهنأتبثدقوهوكلذلئاقفوعنبنمحرلادبعنوكينأادج

ذاعمنعةمثيخيأنبانعسابعنباثيدحكلذديؤيوىارفعانباامو:لهج

:نولوقيمهومهيفلهجوبأوءةجرحلالثميفمهوموقلاتعمس:لاقىارفعنبا

ينكمأاملف«هوحنتدصقف«ٍنَأشنمهتلعجاهتعمساملفءهيلإصلخيالمكحلاوبأ

ةمركعهنبايبرضو«هقاسفصنبهمدقتنطأةميظعةبرضهتبرضفهيلعتلمح

دقلوهنعلاتقلايضهجأو«يبجنمةدلجبتقلعتف«يديحرطفيقتاعىلع

تيطمتواهيلعيمدقتعضويتذآاملفيفلخاهبحسألينِإو«يمويةماعتلتاق

.اهتحرطىح

يلاىلوألاةبرضلابحاصوهءارفعنباذاعمنأيفحيرصثيدحلااذهف

هديحرطفءارفعنباذاعمبرضةمركعهنبانأوةكرحلانعلهجابأتزجعأ

یحاهیلعیطمتفهتذآیحهءارواهبحسيلظو؛هبنجنمةدلجبتقلعتيلا

.ةصقلاهذهبحاصوهحومخبانبورمعنبذاعمنأركذنمرنملوءاهحرط

.ءارفعانباامهلهجيبُأيلتاقنأبحيرصتنمىرخألا
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هذهيفحومجلانباذاعمركذنألاكشإلااذهلحيفلاقينأنكعو

ةاورلاضعبهيفمهودقنوكينألمتحيهيلإلهجيبُألتقدانسإتابثإوءةصقلا

لهجيبأبلسةصقهدعييدقلامتحالااذهوىارفعءانبأدحأمساعمهمساقفاوتل

اناكو:هلوقبةعوبتمهيفةصقلاهذهتءاجيذلاددسمثيدحريغيفتتبثاذإ

يددرتلانمءيشبيحويريبعتاذهو؛حومحلانبورمعنبذاعموىارفعنباذاعم
لهجيبأيلتاقنأىلعةياورلاهذهريغيفعطاقلاريبعتلافالخب«لهجيبُأيلتاق

.ءارفعانباامه

يرقاعنأبحيرصتلاو-ةصقلالصأيفوهثيدحلااذهف:٦٤٤صلاقو

يراخبلادنعفوعنبنمحرلادبعثيدحنيع-ءارفعانباامههيبراضولهجيأ

ثيدحعمثيدحلااذهفلتخادقو‹ليوأتلالمتحيالهيفحيرصتلاو«مانمدقامك

ضعبفوهمدقتنطأكانهو؛لهجيبأذخفتردنأةبرضلانأيفيراخبلا

براضلانأيفيراخبلاثيدحعمقفتاوقاسفصنبهمدقتنطأ:تاياورلا

.حومحبانبورمعنبذاعملطقركذهيفسيلوىارفعيبادحأوهلهجيبأل

اهثادحأجردتواههولسأيحوييلاحيحصلاتاياورححجرننحنفاذحلو

تنلکناويهو؛تدسمةياوراهيفاميتاياورلانماهادعامعيمجىلعاهحيجرتب

نبسنأوفوعنبنمحرلادبعيياورعمفقتالاهنكلحيحصلاتاياورنم
رجحنبازمغدقو«ضراعتلاهيفعقويلاقحسإنباةياورىلإتفتلنالوكلام
هنكل؛ثيداحألانيبعمجيقاحسانباهاوريذلااذهف:هلوقبقاحسانباةياور
."حيحصلا'قامفلاخي

ءبذحخألاوهيلإتافتلالامدعلاببسحيحصلايفاملهتفلاخمنوكتنأانبسحو
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؟هلاجرويراخبلانمهدیناسألاجروقاحسإنبانيفالإو

غلبامهمءهلسروهللاءايبنأاشاحسانلانمدحألةمصعلايعدنالنحنو

.اهعسوالإاسفنفلكيالهللاوةرهشلاوةناكملانم

صاخشأعمىرخأةبسانميفتعقوحومحلانبورمعنبذاعمةصقلعلو

یارفعيباعملهجيبالتقةصقيفاهلخدأفةاورلاضعبىلعاهرمأهبتشاف«نيرخآ

.هملعبهللارثأتسااممرمألاعقاويفةقيقحلاملعوىاملعلانيبدرلاوذخألااهيفىرجو

V۰۸ یھتناهنارمعنبهللادبعنععفاننعنوعنبهللادبعثيدح()(

ةحلطنبنامثعمهيلعفاحجأوءةماسأولالبوفيبلااهلخددقوءةبعكلاىلإ

ءةحردلاتيقروة6يبلاجرحخف«بابلاحتفمثءايلمهيفاوٹكمف:لاق‹«بابلا

:مملاسأنأتيسنو:لاقانهاه:اولاق؟‰%يبلاىلصنيأ:تلقف«تيبلاتلخدف

.(۳۹۲)۱۳۲۹مقربملسمهاور.؟یلصمک

نعەهدعسمنبدیمنعملسمجرخأو:١٦۳ص"عبتتلا"ييفيطقرادلالاق

مهواذهومهتلأسف«‹نامثعولالبوةماسأنعرمعنبانععفاننعنوعنبانعدلاخ

فها.هدحولالبنعهودنسأفمهريغوكلاموهللاديبعوبويأهفلاخ.نوعنباهيف

هذهتعفواذكه:۷۳ص۹ح"ملسمحیحصحرش"يفيوونلالاقو

يضاقلالاق؛مهعيمجنامثعوةماسأوالالبلأسرمعنبانأهرهاظوءانهةياورلا

نوعنبامهو:ْيطقرادلالاقفءةياورلاهذهاونهوثيدحلالهأنكلو:ضايع

ةصنصلالهأنكلو:اذكه٤۲٤ص٤ج"ملسمدئاوفيفملعملالامكإ"يفضايعيضاقلاةرابع
.ةياورلاهذهاومهو
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هركذيذلاوهاذهو:يضاقلالاق«هدحولالبنعهودنسأفهريغهفلاخوانه

بهونبانعةلمرحةياوريفعقوهنأالإ:لاقفالالبتلأسفقرطلايقابيفملسم

اذكهءةبعكلافوجيفىلصلهللالوسرنأةحلطنبنامثع”وألالبنربخأف

دضعياذهو:لاقةحلط”يبأنبانامثعوخسنلاضعبيفوءانخويشةماعدنعوه

.ملعأهللاوكلذةياوربلالبدارفناروهشملاونوعنباةياور

همراملسملعل:لوقأو:۲٠۳۲ص"عبتتلا"ىلعهقيلعتيفلبقملاقو

نبهللاديبعوبويأوكلامةياورركذدقهللاهمحر-هنألهتلعنايبلهركذهللا

نعباهشنباثيدحنمهجرخأو.الالبتلأس:رمعنبانععفاننعرمع

.ةلمرحةياورركذمثهاالالبتلأس:هيبأنعملاس

حيحص"يفاُهأعمةياورلاهذهفعضانهاههتبثننأديرنيذلا:تلق

ريغوأاجلالعإلجأنمكلذناكلهالملسمداريإنعرظنلاضغب-"ملسم

اذه.مهمالكركذمدقتنيذلاةمئألاكعلوأةداهشبةفيعضامنأتيأردقو-كلذ

يفاهدروأيلاتاياورلاضعبفعضىلإملسممامإلاريشينأادجبيرغلانمو

يامعيججنأمهضعبيعديمثمهسفنأةيوشحلاضعبفارتعاب"هحيحص"
.هتحصبعوطقملبتباث"هحيحص"

نع-رمعنبانعيعي-عفاننعرمعنبهللاديبعثيدح(۹٠۲)
ةفبرأيففالآةعبرأنيلوألانيرجاهمللضرفناك":لاقكفوباطخلانبرمع

.رهاظًاطخوهو(وأ)لدب(و)"يوونلاحرش"يفعقووباوصلاوهو"ملعملالامكإ"يفاذك
"ةحلطبأنبانامثع"نأل"ةحلطنبنامثع"باوصلاو"ملعملالامكإ"و"يوونلاحرش"فاذک)۲(

.دحأيفلوتقم
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نمهتصقنملف«نيرحاهملانموه:هلليقف.ةئامسمخوفالآةثالثرمعنبالضرفو
هاور."هسفنبرجاهنمکوهسيل:لوقي.هاوبأهبرجاهامنإ:لاقف؟فالآةعبرأ

.(۳۹۱۲)مقربيراخبلا

نعءارفلاميهاربإنعاضيأجرخأو:٠٠۲ص"عبتتلا"يفيطقرادلالاق

ةعبرأنيلوألانيرجاهمللضرفرمعنأعفاننعهللاديبعنعجيیرجنبانعماشه

ها.لسرماذهو.فالآ

اذه:هرکذنأدعب۳۲۳ص۷ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

هلماعفاننأبرعشيثيدحلاقايسنكل«رمعقحليملاعفاننأل؛عطقنمهتروص

.هنمدارلاها.رمعنبانع

٥٦٢۲ص"عبتتلا"ىلعهقيلعتيفيعداولالبقماذهظفاحلامالكدروأدقو

-ېيلطقرادلالوقيامكلسرميراخبلادنعثيدحلا:لوقأو:هركذنأدعبلاقو

دمحمنبزيزعلادبعةياورنميهفميعنيبأدنعلوصوملاقيرطلاامأوسهلاهمحر

ظفاحلالاقدقوء"حتفلا"يفامكيرمعلارمعنبهللاديبعنعيدرواردلاديبعنبا

هثيدح:يئاسنلالاقيىطخيفهريغبتكنمثدحيناكقودص:"بيرقتلا"يي

ورجحنياظفاحلالاقدقواذه.نسحبقعتوهوها.ركنميرمعلاهللاديبعنع

عفلننع”انهرذيباريغةياوريفعقوو...:مالكدعب۳۲۳ص۷ج"يرابلاحتف"يف

ىلعرکنأفنقلملانباانخيشاهمرتغاوةاورلاضعبحالصإنماهلعلو"رمعنبانعيعي

نبااهيفسيلهلتعقويلاهتخسنلعل:لاقولسرمثيدحلانأ:هلوقنيتلانبا

.هنمدارلاها.رمع

يعيعفاننعرذيبأريغةياوريفعقودقهنأنمظفاحلاهركذامو:تلق

 



أناولاويتبلبتاكلفراجلانافوطلا|

اذهنأملعيلواديجكلذلهبتنيلفةعوبطملاةخسنلايفعقويذلاوهرمعنبانع

ىلإجاتحيهسفنرمألااذهوفرصتلااذهلثمهيفعقويذلاديحولاعضوملاوهسيلا

.-ىلاعتهللاءاشنإرخآعضومكلذىلعمالكلاطسبلوةليوطةفقوهعمفقوينأ

ةاكزظفحبلهللالوسرلكو:لاقةريرهيبأثيدح(٠٠۲)

لوسرىلإكنعفرألهللاو:تلقوهتذخأفماعطلانموثحيلعجفتآناتأف«ناضمر

.هنعتيلخف:لاقةديدشةجاحيلو«لايعيلعو؛جاتحمنإ:لاق‹لهللا

اي:تلق:لاق؟ةحرابلاكريسألعفامةريرهابأاي":%يبلالاقف«تحبصأف

دقهنإامأ:لاق«هليبستيلخفهتمحرفءالايعوةديدشةجاحاكشهللالوسر

.(۲۳۱۱)مقربيراخبلاهاور."ناطيشكاذ:لاقنأىلإ...دوعيسو«كبذك

"يرابلاحتفةمدقميراسلايده"يفرجحنباظفاحلالاق

نامثع:ثیدحلااذهةاوردحأمهجلانبمثيلانبنامثعةمجرتيف٠۹٠-٤٠ص

هنأريغاقودصناك:متاحوبألاق«يرصبلاورمعوبأنذؤملامهلانبامثيحلانبا

ركذ:يجاسلالاقوءأطخلاريثكاقودصناك:يطقرادلالاق.هرخآبنقلتيناك

.هنمدارملاها.هنعثدحيملوتبثبسيلهنأهيلإًاموأفدمحأدنع

ىلعهقيلعتيفطوؤنرألابيعشخيشلااذهظفاحلامالكدروأدقواذه

هنأىلعةحضاوةلالدلديكلذوهيلعتكسو٠٠۳-٤١۳ص"نيحلاصلاضاير

ركذيإمهنألهسفنثيدحلافعضيهنأىلعلديهنإلب«؛هفعضنمبهذمبتي

فيعضفيعضلاهبدرفتامنأمولعملانموءادهاشاذههثيدحلالواعباتمنامشعل

قرطلانمظفاحلاهقاسامىلعبيعشخيشلاعلطيمللهيردأالوىفخيالامك

.ابداهشتساللحلصتالانآیأرهنأوأ
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ثيدحلااذغىرخأةلع۸٠ص"حتفلاةمدقم"يفظفاحلاركذدقواذه

باتكيف-يراخبلامامإلايعيلاقهنأكلذنمف...:مالكدعبكانهلاقثيح

هټطةريرهيبأنعنيريسنبدمحمانئدحفوعانثدح:مثيحلانبنامثعلاقةلاكولا

یرخأعضاوميفهدروأو‹هلوطبثيدحلاناضمرةاكربليهللالوسرٰيلكو:لاق

نامثعاشدحاهنمعضوميفلقيملو«سيلبإركذيفونآرقلالئاضفيفاهنم

.هنمدارملاها.هنمهعمسيملهنأرهاظلاف

دروأاذكه"مثيحلانبنامثعلاقو":هلوق:٤١1ص٤ج"حتفلا"يفلاقو

؛عطقنمهنأيبرعلانبامعزو«ثيدحتلابهيفحرصيملوانهثيدحلااذهيراخبلا

هنأظفاحلاركذمث.هنمدارملاها.نآرقلالئاضففوسيلبإةفصيفكلذكهداعأو

هنأركذوروكذملانامثعنعقرطنمميعنوبأويليعامإلاويئاسنلاهلصودق

مالسنبزيزعلادبعوبينمنبزيزعلادبعقيرطنم"قيلعتلاقيلعت"يفهركذ

يذلابلاغنبدموفاوصلارشبنبلالهويناجزوحلابوقعينبميهاربإو
نإ-هنعهذخأيراخبلانوكينألمهيرقأو:-ظفاحلايعأ-لاق.ماتمتهللاقي

.ځلإ...هخویشنمهناف؛رشبنبلاله-مثیملانبانمهعمسامناک

ثيدحلااذهدنسىلعهمكحيفيبرعلانبامامإلاباصأدق:تلق

-هرکذامامأو«؛كلذبملسدقهسفنرجحنباظفاحلانأتيأردقو‹عاطقنالاب

علطاهنأوأاهيلععلطيمليبرعلانبالعلفةلصتملاىرخألاقرطلانم-ظفاحلاٰيعأ

اذحلنأىلعءامبجاجتحاللةحلاصريغانأىأرهنكلواهضعبىلعوأاهيلع

يکذدقظفاحلانأالإمثيلانبنامثعفعضيهومدقتامكىرخأةلعثيدحلا

جوخامكلبجنبذاعلكلذلثمعقودقهنأركذويئاسنلادنعىرخأاقيرطهل

 



-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

هويغكثيدحلااذهىلعمكحلاددصبانهتسلو«ينايورلاركبوبأويياربطلاكلذ

اغفنإوءةرمنمرثكأكلذتركذامكباتكلااذهيفاهتدروأيلاثيداحألانم

عمحتملةمألانأنايبعاطقنالابهيلعيبرعلانباةمالعلامكحنمهتركذاميتدرأ

باتكلااذهفيلأتنمدوصقملاوهكلذنإذإاعيمج"نيحيحصلا"يفامةحصىلع

.ملعأىلاعتهللاوكلذمهفاف

يفاعجطضمةيهللالوسرناك":تلاقاأةشئاعثيدح(۲۹)

لاخلاكلتىلعوهوهلنذأفركبوبأنذأتسافهيقاسوأهيذخفنعافشاكيب

سلجفنامثعنذأتسامثثدحتفكلذكوهوهلنذأفرمعنذأتسامثثدحتف

ثدحتفلخدفدحاوموييفكلذلوقأالو:دمحلاقهبایثیوسویهللالوسر

ملفرمعلخدمثهلابتملوهلشتتملفرکبوبآلخد:ةشئاعتلاقجرخاملف

نمييحتسأالأ:لاقفكبايثتيوسوتسلجفنامثعلخدمثهلابتملوهلشتت

)١Tمقربملسمهاور.'ةكئالملاهنميبيحتستلحجر

بتكلاراد:۲ط٤۷٤-٤٤٤ص۱ج"راثآلاناعمحرش"يفيواحطلالاق

تسيلذحخفلانأىلإموقبهذف:رفعجوبألاق":هركذنأدعبه7٠٤١ةيملعلا

.ثيدحلااذهبكلذيفاوجتحاوءةروعلانم

.مهتياوربمتججتحانيذلاهاورامريغىلعتیبلالهانمةعامجثيدحلا

نع«دیعسنبیجبنع«يرهزلانع؛سنُانبكلامانا:لاق«سرافنبرمعنبا
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لوسرو٤يبلاىلعنذأتساكطركبابأنأ«ساهنعهللايضر-ةشئاعنع«هيبأ

.جرخمثهتجاحهيلإىضقفهلنذأف‹نيتمؤملامأطرمسبالهللا

جرخمثهتجاحهيلإىضقفء؛لاحلاكلتىلعوهوكطرمعهيلعنذأتسامث

."كبايثكيلعيعمجا"ةشئاعللاقوءاسلاجىوتسافيَنامثعهيلعنذأتساف

امهنعهللايضررمعوركبيبألعزفتمكلام:ةشئاعهلتلاقجرخاملف

ىلعهلتنذأولوىايحلاريثكلحجركَمنامثعنإ":لاقف؟#ّطنامثعلتعزفامك

.هتجاحيفغلبينأتيشخ«لاحلاكلت

؛ثسيیدحلااذهلصأاذهف:رفعجوبألاق:لاقمثتاياورلاضعبركذمث

.الصأنيذخفلافشكركذهيفسيل

نمذحخفلانأاهيفحاحصةرتاوتمراثآلهللالوسرنعتءاجدقو

راثأآلاهذهف:رفعجوبألاق":٢٥۷٥صلاقمثتاياورلاضعبركذمث."ةروعلا

."حيحصرثأاهداضيملوءةروعذخفلانأربختيهللالوسرنعةيورملا

لجمث.ركبوبأاذإف«ةنحلابهرشبوهلنذئا:لاقفنذأتسيلجرءاجفطئاحلاباب

تکسف«نذأتسیرخآءاجمث.رمعاذإفءةنحلابهرشبوهلنذئا:لاقفنذأتسيرخآ

لاق."نافعنبنامثعاذإف«هبيصتسیولبىلعةنحابهرشبوهلنذئا:لاقمثةهينه

یسوميبانعٹدحینامثعابأاعمسمكحلانبيلعولوحألامصاعانثدحودامح

نعفشکدقءامهيفناکميفادعاقناك6يبلانأ"مصاعهيفدازوهوحنب

.(٥۹٦۳)مقربيراخبلاهاور"اهاطغنامثعلخداملف-هتبکروأهیتبکر
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نأمصاعهيفدازو":هلوق":1۸ص۷ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

نامثعلداملف«هتبکرنعفشکدقءامهيفناکميفادعاقناكفَييبلا

اذهنمتسيلةدايزلاهذه:لاقوةياورلاهذهيدوادلاركنأ:نيتلانبالاق"اهاطغ

يبلاىتأركبابأنأثيدحلاكلذامنإو«ثيدحيفثيدحامتاورللخدلبثيدحلا

نامٹعلخدمث«رمعلخدمث«رکبوبآسلجفهذخففشکنادقهتیبيفوهو

اذهةيوقتىلإبهذوكلذيفظفاحلاهيلعضرتعادقوهمالكها.ثيدحلااهاطغف

عضوماذهسيلوهيلإعجريلفكلذءاشنمفروكذملاعضوملايفهدحتامكثيدحلا

.ملعأىلاعتهللاوكلذيفقحلاقيقحت

نکیملنميفناکو...:-امهنعهللايضرسابعنباثيدح(۲۱۳)

.(۱۲۳۹)۱۹۷مقربملسمهاور.الحأفرخآلجروهللاديبعنبةحلط«؛يدهحلاهعم

راكفألاتيب:ط٠٠۲-٢٠٦۲ص"عادولاةجح"يفمزحنبالاق

ذاعمنبهللاديبعثيدحانركذدق:-هسفنمزحنباوهدمحموبألاق:ةيلودلا

نميناكةحلطنأ«سابعنبانع«يرقلاملسمنع«ةبعشنع«هيبأنع«يربنعلا
:ةبعشىلعكلذيفبرطضادقو‹عادولاةجحيفيدحلاقاس

نبباهولادبعانٹدح؛حتفنبدمحأانثدح«فسوينبهللادبعانثدحامك

انثدحجاجحنبملسمانثدحيلعنبدماانثدحدمحمنبدمانثدح«یسیع

سابعنبانع«يرقلاملسمنعةبعشانثدح«رفعجنبدمحمانثدح«راشبنبدمحم

لحيملف؛جحبهباحصألهأوةرمعبلينلالهأ":هدنعهظفلو‹((۱۹)١۱۲۳۹مقربملسمهاور۱
يدماقاسنميفهللاديبعنبةحلطناكف‹مهتيقبلحوهباحصأنميدحلاقاسنمالوليلا
."لحيملف
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فّللاديبعنيبةحلط؛يدهحلاهعمنكيملنميفناكو:هيفلاقوثيدحلاركذف ..

.الحأفرخآلجرو

ردنغنعرادنبو.يدجلاتبثأدقهيبأنعذاعمنبهللاديبع:دمحموبألاق

لحأوردنغنمظفحأذاعموءةقثةبعشيفامهالكو.يفانلانمىلوأتبثملاو.هافن

عمةبعشباحصأنمةيناثلاةقبطلايفيربتعلاذاعمنبذاعماوركذتاقثلانأل

-ةبعشباحصأنمةعبارلاةقبطلايفرفعجنبدمحماوركذو.ثراحلانبدلاخ

نبنمحرلادبعنعهثیدحيفنوشحجاملاركذدقفاضيأو«-مهعيمجىلعهللاةمحر

يضرةباحصلانمةراسيلايوذعمناكيدهحلانأ؛ةشئاعنع«هيبأنعمساقلا

نم-كشالب-ةحلطو.انباتكنمالخاميفثيدحلااذهانركذدقو-مهنعهللا

یلخادوهلب‹يدجلاقوسيفمهتلمجنمناكهنأديؤياذهف.ةراسيلايوذرسيأ

.ةراسيلايوذنمهنأل«يدحلاقوسبمهنعربخملاةلمجيف

نأبهيلعبرطضينأنودرباجةياورايلجاعفراذهيفكشلامفريو

كلتيفيدهرهشأناكةحلطيدهنأ:هتياوريفلب«يدحلاقاسةحلط

اتئدحءيخلبلاقاحسإوبأانثدح‹ناذمحلاهللادبعنبنمرلادبعانڻدحامك

انتئدح‹«باهولادبعانتدح:الاقةفيلخوىثملانبدمحمانثدح‹يراخبلاانثدح«يربرفلا

مهتمدحأعمسيلو؛جحلابليبلالهأو:لاق«رباجنعیاطعنعملعملابيبح

.”ثيدحلايقابركذو...يدههعمونميلانميلعمدقو.ةحلطوييبلاريغيده

.(١١٦۱)مقربيراخبلاهاور

ىىى
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وه-ملعأهللاو-كشلانأو«يدحلاقاسناكةحلطنأ-كشالب-حصف

ها.امهزواجتيال‹ردنغنموأ«رادنبلبقنم

لابالاثمأبونذبنيملسملانمسانةمايقلامويءيجي"ثيدح(٢۲۹)

.(۷٦۲۷)٢٥مقربملسمهاور"یراصنلاودوهيلاىلعاهعضيومحلهللااهرفغيف

ةبتكم:۲طء١4۸٤ص۳ج"ةعوضوملاثيداحألاةلسلس"يفابلألالاق

ةحلطوبيدادشانْثدحةرامعنبيمرحهبدرفتظفللااذهبركنم":فراعملا

نع-يرعشألاىسومابأيعيهيبأنعةدربيبانعريرجنبناليغنعيبمارلا

نميردأال:حوروبلاقءانأبسحأاميفهرخآدازوهرکذف:لاق‰%يبلا

ىيحينبةحلطقيرطنمهجرخأوهجولااذهنم(۸/١٠٠)ملسمهجرحخأ.كشلا

هجرخأكلذكو"اهعضيو":هلوقنودهوحنةدربيبأنباديعسوةبتعنبانوعو

يبانبهللادبعنباوهوديربنع(٤/٤٠٤)و«دیعسونوعنع(٤/۳۹۱)دمج
نبةيواعمنع(٤/۸٠٤)و«ردكنملانبدمحموةرامعنع(٤٠٠٠/)و«ةدرب

هوخحنهبةدربيبأنعاولاقمهلكءاضيأىينبةحلطنع(٤/٠٠٤)و«قاحسإ
هللاعفدةمايقلامويناكاذإ":ملسمدنعمهظافلأنمو"..اهعضيو":هلوقنود

اذكه"رانلانمككاكفاذه:لوقیفاينارصنوأايدوهيملسملكىلإلجوزع

:هوجولةركنملبةذاشيدنعيهفةدايزلاكلتنودةدربيبأنعةعامجلاهاور

يوارلاوأ«يبسارلاةحلطوبأدادشيدنعوهوءاهيفكشيوارلانأ:الوأ

'كشلانمميردأال":-حوروبأوهولاقدقاذهنكلو«ةرامعنبيمرحهنع

هسفنتاذيفةقثناكنإو؛هظفحلبقنمهيفملكتمهنأل؛يبسارلاهنأنيعتف

.اركتاثيدحهلرأمل:يدعنبالاق":لاقو"ءافعضلا"يفيهذلاهدروأكلذلو
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قودص":"بيرقتلا"يفظفاحلالاقو."اهيلععباتيالثيداحأهل":يليقعلالاقو
يفهنكل":"بيذهتلا"يفظفاحلالاق.ثيدحلااذهالإملسميفهلسيلو."ءىطخي

.'دهاوشلا

ةقباسلاقرطلايفدهاشانسيليلاةدايزلاهذمبدرفتدقناكالو:ايناث

ةدايزافمنأانيطعتةيثيدحلادعاوقلاف«ظفحلايففعضلانمانركذامهيفناكو

.ةرهملاىلعىفخيالامكةركنم

ةرزاورزتالو:ةيآامريغيفلئاقلانآرقللةفلاخمةدايزلاهذهنأ:اثلاث

كلترفغيهللانأ:هانعم":هلوقباهليوأتىلإيوونلارطضاكلذلو©ىرخأرزو
مهرفكباهلثمىراصنلاودوهيلاىلععضيو«مهنعاهطقسيونيملسمللبونذلا
هلوقلليوأتلااذهنمدبالو«نيملسملابونذبالمحلامعأبرانلامهلخديفمهيونذو

عضيدارللاوءزاجب"اهعضيو":هلوقو«€ىرخأرزوةرزاورزتالو»:ىلاعت

."..مهيونذلاهلثممهيلع

نأقيقحتلاوجيرختلااذهبانتبثأدقو‹حيحصتلاعرفليوأتلانكل:لوقأو

ها.ليوأتلااذهلثلغوسمالفركنمةدايزلاهذمبثيدحلا

رمأوانيعةرشعمليهللالوسرثعب":لاقةريرهيبأثيدح(۵٠۲)

اوناكاذإيح«باطخلانبرمعنبمصاعدجيراصنألاتباثنبمصاعمهيلع

محاورفنف«نایحونبمللاقيلیذهنميحلاورکذةكمونافسعنيبةدهلاب

لزشميفرمتلامهلكأماودجوىحمهراثآاوصتقافمارلجرةئامنمبيرقب

لِاوأحبهباحصأومصاعمهيسحاملف.مهراثآاوعبتاف.برثيرمت:اولاقف«هولزن
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نأقاثيلاودهعلامكلومكيديأباوطعأفاولزنا:محاولاقفموقلامهبطاحأف.عضوم

اموعابىحةنئدلانبديزوبيبخبقلطناف":لاقنأىلإ...ادحأمكنملتقنال

لتقوهبيبخناکوسابيبخلفوننبرماعنبثراحلاونبعاتباف«ردبةعقودعب

.(٦۰۸٤و)T۹۸۹مقربيراخبلاهاور."...-ردبمويرماعنبثراحلا

يكبسلاةمالعلل"ىربكلاةعفاشلاتاقبط"يفامكيطايمدلاظفاحلالاق

-هحيحصيفيأ-هيف-يراخبلامامإلايعيركذو:رجه:ط۱۱۹ص۰حج

:لوقيورمعناك:لاقنايفسانثدحيلعانثّدح):[راصنألادوفوباب]يفًاضيأ

لاق:دمحمنبهللادبعلاقهةَبَقَعلايالاحيبدهش:لوقيهللادبعنبرباجتعمس

ورمعنبيباننبنانسنبيدعنبةَمَنَعانباورمعوةبلعُتهالاخامنإمهواذهو

ةرشع:هلوق:٤٢۳ص۷ج"يرابلاحتف"يفرحجنباظفاحلالاقو

رمعنبمصاعدجتباثنبمصاعمهيلعرمأو‹عيجرلاةوزغيفمهنايبقايس"انيع

لاحختباثنبمصاعنفهتاورضعبنممهووهو:لاق«-همأليعيباطخلانبا

ناكومصاعتخأتباثتنبةليمجيهمصاعةدلاونألهدجالرمعنبمصاع

تبلثلةفصهنأىلعرسكلابدجئرقاذإ:ضايعلاق‹§يبلااهريغفةيصاعاهمسا

فها.مهولاعفتراومالكلاماقتسا

ةياورلايف-ىلاعتهللاءاشنإ-يتأيسو«لمأتمىلعىفخيالامكلوبقمريغلطابليوأتلااذه)
.هنالطبىلعانالطبهدیزيامىرخألا
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دجارقينأبباوصلاىلإاهدرنكيةمدقتملاةياورلانأودحجالمصاعلاح

اهاوريلاباطخلانبرمعنبمصاعدجوهوةياوريعيهذهاهأورسكلاب

.هنمدارلاها.اهيفةليحالف-(٦۸٠٤)مقربيراخبلا

هللاديبعنأةورعيربخأ:لاقباهشنبانعسنويثيدح(۴۱۹)

نبدوسألانبنسمحرلادبعوةمرخمنبروسملانأ"هربخأرايخلانبيدعنبا
ىلإ...هيفسانلارثكأدقفديلولاهيخألنامثعملكتنأكعنميام:الاقثوغيدبع

يراخبلاهاور."نينامثهدلجفءدلجينأهرمأفايلع-نامثعيعياعدمٹ:لاقنأ

.(٦۳۱۹)مقرب

دنع۱۱۸٠-۱۹صاجةيعفاشلاتاقبطيفامكيطايمدلاطظفاحللالاق

-يراخبلامامإلايعي-ركذو...:"يراخبلامامإلاحيحص"يفةعقاولاضعبلهركذ

ےبديلولادلَجبلعنأ:"نافعنبنامثعبقانم"يياضيأ"هحيحص"يفياهيف

راتخملانبزيزعلادبعثيدحنمهجامنباودوادوبأوملسمهاوريذلاو

رفعنبهللادبعنأ:يلعنعرذنملانبنيّضُحنعزوريفنبهللادبعجانادلانع

.كسمأ:يلعلاقنيعبرأغلباملفَُعَيّيلعوهدلَح

لوقيعيهلوق:۷۱ص۷ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

ةياورلاهذهو"ةدلجنيعبرأديلولادلجف"رمعمةياوريف"نيناهدلجف":-يوارلا

ةياورحجريو«ديعسنببيبشهنعيوارلانمهيفمهولاو«سنويةياورنمحصأ
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دقودیلولابتأنامثعتدهش":لاقناساسيباقیرطنمملسمهجرخأامرمعم

یلوميعي)نارمحامهدحأنالجرهيلعدهشف‹مكديزألاقمثنيتعكرحبصلاىلص
ایمق:يلعلاقفهدلجافمقيلعاي:نامثعلاقفرمخلابرشدقهنأ(نامثع

اي:لاقفهيلعدجوهنأكفءاهراقیلوتنماهراحلو:نسحلالاقف«هدلجافنسح

مث.كسمأ:لاقفنيعبرأغلبىحدعييلعوهدلجفهدلجافمقرفعجنبهللادبع

اذهوةنسكلذلكونينامثرمعونيعبرأركبوبأونيعبرأٍءلفييبلادلج:لاق

.هنمدارلاها.يلِإبحأ

يهلسلاميشخيشلل"ينابلألاعمراوح"يفامكينامعنلاديشرلادبعخيشلالاقو

مالكضعبركذنأدعب٠٠۳ص"ننسلاهباتكوهجامنبامامإلا"رخآبعوبطللا

.ها'هحيحص"فيراخبلااهلخدأهذاش"تنامثلا"ةياورنأعمو:قباسلاظفاحلا

ئرمانمام":لوقيليهللالوسرتعمس:لاقفروهطباعدفنامثعدنعتنك

امةرافكتناكالإءاهعوكرواهعوشخواهءوضونسحيفةبوتكمةالصهرضحتملسم
.(۷)۲۲۸مقربملسمهاور."هلكرهدلاكلذوءةريبكتؤيملام«بونذلانماهلبق

.هدعبيذلاثيدحلاىلعمالكلادنع-ىلاعتهللاءاشنإهيلعمالكلاييأيسو

تاولصلا":لوقيناكليهللالوسرنأةريرهيبأثيدح(۲۸)

بشتحااذإنهنيبامتارفكم«ناضمرىلإناضمروءةعمحلاىلإةعمحجلاو«سمخلا
ةالصلا":ظفلب(۱)٢٤۲۳۳مقرياضيأهاورو.(۱)٢۲۳۳مقربملسمهاور."رئابكلا
."رئابكلاشغتملامنهنيبالةرافكةعمحجلاىلإةعمجلاوسمخلا
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ةسسؤم:١طء۱٠-۲۷١۲۹ص٩ج"مصاوقلاومصاوعلا"يفريزولانبالاق

ةياورلايفهلوقو"رئابكلاشغتملام":هلوقيعي-ةدايزلاهذهامأو:ةلاسرلا

يفهذهلشمةلعمهيفيهفةريرهيبأثيدحيف"رئابكلاتبنتجااذإ":ىرخألا

نمةضراعمىلعايوقامدحاوثيدحيفاعمتجاولامُنأىلعنامثعثيدح

ول:”ناسحنبماشهيفلوقيةبعشاذهوفيكتابثألاتاقثلانمامهفلاخ

نبیحیلاقوظفحینکیملو؛ٰيتخناکناسحنبماشهتیباحادحأتیباح

ناظفاحامُإفقاحسإنبدمحموجاجحبكيلع:ةبعشيللاق:باهشوبألاق:مدآ

‹غلابفةبعشىلعاذهيهذلادردقوماشهودلاخيفنييرصبلادنعيلعمتكاو

هنأيبهذلانعهل"ثيدحلامولع"يفرجحنبالقندقوكلذلحتسأال:تلقف

هفيعضتوألحجرقيثوتىلعنأشلااذهةمئأنمناناعمتحجاام:لاق

ءارقتسالالهأنميبهذلاو:رجحنبالاق.الاقامكناكالإ

.نيرخآنيقيرطنمهدنعامامنإوناسحنبماشهقيرطنمملسميفاتسيلناتدايزلاناتاه

راد:۳طء۲۸-٦۲۸۸ص"ليمكتلاوعفرلا"ىلعهقيلعتيف(ةدغوبأ)حاتفلادبعخيشلالاق

نأفيعضلادبعللحجرتيذلاوءاريثكهذهيهذلاةملكريسفتيفءاملعلافلتخا:ةيمالسإلارئاشبلا

عقيملامكنورخآهفعضمهضعبهقثواذإلب"فيعض"قيثوتىلعءاملعلانمقافتالامقيملاهانعم

فالحخىلعاوقفتيملف«نورخآهقثومهضعبهفعضاذإف"ةقث"فيعضتىلعءاملعلانمقافتالا

هبدارملاانه"نانثا":ظفلو.اطخلانمنوظوفحممهعومجمبمهفهليدعتيفوأوارحرجيفعقاولا

ترسفاذكهدحأهيفعزانيالوعيمحلاهيلعقفتييأ"ناناهيففلتخيالرمأاذه":مملوقكميمحجلا

ء۱۳۸۸ةنسهنمةيناثلاةعبطلايفو۱۳۸۳ةنسباتكلااذهنمىلوألاةعبطلايفيبهذلاظفاحلاةملك

ىلإ...دعباميفهمالكصنيتأيس«يرئازحلايواشلاةمالعللريسفتلااذهديؤيامكلذدعبتيأرمث

عبطيذلايواخسلل"خيبوتلابنالعإلا"باتكنمةطوطخملاةخسنلايفءاجو:٢۲۸۸صلاقنأ

-:يلياماهيفروكذملايهذلالوقىلعاقيلعتروكذملاباتكلايسدقلانيدلاماسحذاتسألااهنع
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نعهفعضنمامأ.اقلطمماشهفيعضتىلعبيهووةبعشعمتجادقفماتلا

.لعأامريغنكل‹عباتمريغب"حيحصلا"يفنسحلانعهثيدحفكلذعموريثكفنسحلا

مههةمجرتيف"يراخبلاحرشةمدقم"'يفكلذبرجحنباجتحادقو

اولوطدقفنيمسقىلإمسقنيحيحصلانوكنم"ثيدحلامولع"يفهراتخاامىلع

تاكربلايبأنباىسيعنبهللادبعنبدمحمنبىيخيشلاءةماهفلاةلحرلاةمالعلاانخيشتلأس"-

لوقنع۱۰۸۱ةنسناضمرنيرشعيث-نيطسلفيثةلمرلابهبيعامتجانيح«يرئازحلايواشلا
مل:دارملانأبيباجأف؟هبدارملاام"ةقثفيعضتىلعالو«فيعضقيثوتىلعناناعمتجيمل"يذلا

مثددعلاالقافتالاهبدارملانأب"ناناهيففلتخيمل":موقكلذريظنو«فلاخمريغنمنانثاعمتجي

ال:للقف‹"ةدحاوةقبطنمناناعمتجيمل":هلوقنمانه(يواخسلايأ)فلؤملالاقامهلتركذ

هركذاموقباسلايبهذلامالكريسفتلوحريثكمالكءاملعللوها."فلكتلااذهىلإةجاح

.ملعأىلاعتهللاواندنعباوصلاوهةدغوبأويواشلاناخيشلا

"نازيللاناسل"و"بيذهتلابيذهت"يفرجحنباظفاحلاتابيقعتلمأتنمو؛كلذكرمألاسيل

هنإلبمهحرجوةاورلاليدعتيفليدعتلاوحرجاةمئألريثكمالكهتافدقيهذلانأحوضوبهلنيبتي

نمءيشىلإانرشأدقوةباحصلاضعبمهنمونيروهشلملاةاورلانمةليلقريغةفئاطةلاهجبمكحدق

.قيفوتلايلوىلاعتهللاورخآعضومكلذطسبلو"هدنسموهتناكمعيبرلامامإلا"انباتكيفكلذ

ناكفلؤلملانأيلودبي:١۱۲ص۹ج"مصاوقلاومصاوعلا"ىلعهقيلعتيفبيعشخيشلالاق©
ًابعيلاةلواحلاهذهنإف؛نيبملامهولااذههلعقواالإو«ةناوخةركاذلاوهتركاذىلعلقنلايفدمتعي

نمدرتملةدايزلاهذهنألائيشهديفتالهبدرفنياميفناسحنبماشهفيعضتلحاطتسااملكاه

اذهجرخأ۹/۲١۳دمحأمامإلانأىلعمدقتامكنيرخآنيقيرطنمانإو"ملسمحيحص"يثهقيرط
نبدمحمنع«ناسحنبماشهنعماوعلانبدابعنع«رفعجيبأقيرطنمةدايزلاهذمبثيدحلا
فلؤلملالبقنمهلالعإلهجوالفءامبدرفنيملناسحنبماشهنُانيبتياذممو؛ةريرهيبأنعنيريس
:نينثانيرمألءاطخأنمهيفامىلعريزولانبامالكتدروأامنإولاقامكوهو.هاهللاهمر

نأهلغاساالإوءاعيمج"نيحيحصلا"يفامةحصىلععمحتمةمألانأنايبلجأنم:امحلوأ

۔.اهدحأيفيورثيدحيلحدقي

 

 
 



ےلناسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

نبدمحمنعهتياورامأو.يرصبلانسحلانعهثيدحيفاصوصحخهيلعمالكلايف

هذهيراخبلاكرتكلذلوهيففلاخيملاميفنكلو«مهدنعيوقاهيفوهفنيريس

نمائیشماشهىلعبويارکنادقوهلاجرنمهنأعمماشهةياورنمةدايزلا

يعياشنیریسنبانعبتکامهنإ:ماشهلاقدقو«نیریسنبدمحمثیدح

نبدمحأناكدقوناوخظفحلانإفمهولانمهلعقوامببسوهاذهوهظفحل

رمأكلذلو.اذهلثلظفحلانمةياورلانعىهنيوباتكلانمالإثدحياللبنح

نعديعسنبورمعثيدحواوباتريالنأندأهنأبكلذللعوةداهشلاةباتكبهلل

ماشهثيدحو.نيبلالالعإلاعملصألانمهقيثوتةحصمدعلافعضدشأنامثع

نماضيأامهلعألبامهدانسإةهجنمنيثيدحلانيذهلالعإبفتكيملريزولانبانأ:يناثلاو-
ةقثنعهذوذشعمءاجولفدراولاءانثتسالاذوذشنايبدارملاو...:١۱۲١صلاقثیحامهينتمةهج

دقفنامثعثيدحبقلعتيامامأةريرهيبأثيدحبقلعتياماذه.خلإ...ةلعهلذوذشلاناكظفاح

نمناکف:كانه-ريزولانبايعأ-لاقثيحصاعلانبديعسنبورمعب١۱۲٠صريزولانباهلعأ

ىلعجورخلابمهوكلذلحيبمهجوريغنمقشمدىلعبلغتكلملابنيلوغشملارابكلاةيمأيبءارما
يهنذلاكلذركذ.اربصهحبذفهبرفظىحناورمنبكلملادبعهيلعلاتحافناورمنبكلملادبع

هشيدحجرخوأهقثونم"بيذهتلا"و"فشاكلا"يفرظنيفيراخبلاهبجتحيملو"نازيملا"يفارصتخم

ىلعهتارجنمرکذو«هقثوهنأدحأنعهيصقتوهيفهعسوتعم"لامكلابيذهت"يفيزملاركذالو
هلليقيزملا"فارطأ"يفوريبزلانبهللادبعازغهنأيراخبلانعىورويهذلاهركذامماوحنكلللا

هعامسحصيال:يراخبلالاقيزوخحلانبال"ديناسملاعماج"يفوهوحن"هبيذمت"يفو«تبليملوةيؤر

هركذ«رفعجةنيفسعممدقو«نيترجمحلارجاهيذلاصاعلانبديعسنبورمعوهسيلوء8يلانم

يفهفلاخنسمىلإرظننمو«نيعباتلايفريخألاركذوةباحصلايف"لوصألاعماج"يفريثألانيا

قسافديعسنبورمعنإلوقأو.هنمدارلاها.يراخبلااهكرتكلذلوهتدايزىلإتفتليلثيدحلا

جورخبابنموهفكلملادبعىلعجورخلابهمهامأو.ةماركالوهنعىورينألهأبوهسيلفلاض
.كلذىلعمالكلاطسبعضوماذهسيلورجافلاىلعرجافلا
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ةرٹثكةريرهيبأنعةاورلانأل؛الالعإدشأةريرهيبأنعنيريسنبدمحمنع

لشعنیریسنبدمحمدرفتفنیریسنبدمحمنعمثةئامناثىلعنودیزيةميظع
كلذببونذلاةرفغمنأل؛ادجبيرغدمحمنعماشهدرفتمث«ةريرهيبأنعاذه

بحوألب”مهئارآبةعدتبملااهركنأكلذلو؛نيددشملاعابطيفةركنتسمةبرغتسم

نبالشممحلوصألاهتقفاومعمةعيبطلادرجةنسلالهأءاربكنمريثكاهليوأت

هرکذأيامكلذيفةريرهيبأعمباطخلانبرمعنمناكدقوهريغوربلادبع

ها.طقدحأهنعلفغيملىانثتساكلذيفءيبلاركذولف

فَييبنلاانيبلاق-امهنعهللايضر-سابعنباثيدح(۴۹)

الودعقيالوموقينأرذنليئارسإوبأ-:اولاقفهنعلأسفمئاقلجربوهاذإبطخي
متيلودعقيلولظتسيلوملكتيلفهرم":6يبلالاقفموصيوملكتيالولظتسي

.(٤1۷۰)مقربيراخبلاهاور"هموص

-يراخبلايعي-جرخأو":(۳۲-٢۳۲۹)ص"عبتلا'يفيطقرادلالاق

."السرمبويأنعةيلعنباويفقثلاهاورليئارسإوبأماقذإبطخي-ملسوهلآوهيلع

ىلهأنموهلبةعدتبملانمسيلىلاعتهللاىلإاحوصنةبوتبتيملاذإقسافللةرفغملابلقيمنم
نكيملاذإرئابكلاةرفغملنيركنملانأركذلابريدحلانمواذه.لطابلاالإهءاروسيليذلاقحلا
يفاودمتعاامنإوىاوهألالهأكلذيعديامكمهئاوهأىلعاودمتعيملىلاعتهللاىلإابئاتاهبكترم

رتاوتدحىلإاترهشيفةفلابلاةتباثلاةحيحصلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلانمريثكىلعكلذ
هللاءاشنإاهعمجنسوباتكلااذهنملوألاءزحلايفةلدألاكلتنمةفئاطانركذدقويونعلل
.قيفوتلايلوىلاعتهللاودرفمباتكيل-ىلاعت

ت
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يففالخلاركذنأدعب۳۲۹ص"عبتتلا"ىلعهقيلعتيفيعداولالبقملاقو

ديجلادبعنبباهولادبعوةيلعنباليعامسإهولسرأنيذلا:لوقأو:هلاسرإوهلصو

يليعامسإلانع"حتفلا"يفظفاحلادافأامكيطساولاهللادبعنبدلاخويفقثلا

نيذلاو٦٤٤٠ص۸ج"قازرلادبعفنصم"يفرمعمثيدحودشارنبرمعمو

نيذلانأكشالورفعجيبأنبانسحلاولالهنبمصاعودلاخنبابيهوهولصو

ها.ملعأهللاوهولصونيذلانمتبْثأهولسرأ

وهويبلاىلإتيهتنا:لاقيودعلاةعافريأثيدح(٢٢۲)

؟هنیداميرديالهنیدنعلاسيءاجبيرغلجرلوسراي:تلقف:لاق«بطخي

تبسحيسرکبيقفيلاىهتناىحهتبطخكرتويهللالوسريلعلبقأف:لاق
ىتأمثهللاهملعاممٰيملعيلعجويهللالوسرهيلعدعقف:لاقءادیدحهمئاوق

.(٩۸۷)۰٦مقربملسمهاور.اهرخآمتأفهتبطخ

هدنتعوه:۳٥4-٦٥٤ص"درفملابدألاحيحص"ىلعهقيلعتيفيابلألالاق

للقدقوءةعافريبأنعلالهنبديمحقيرطنم-يراخبلايعي-فلؤملاكهريغدنعو
هلقنو."'”ةعافرابأيدنعقليمللالهنبا":١٠٠ص"ثيدحلاللع"يفٰييدملانبا

تلق"للعلاةعوبطم"يفتعقوظافلألاضعبتححصهنمو"بيذهتلا"يفهنعظفاحلا

.ملعلالهأنمهيلعادحأنولضفياوناكام:ةداتقلاقاذهديمح:-ينابلألالئاقلاو-

فيعضلابابنمعطقنملاوييدملانباظفاحلادنعدانسإلاعطقنمثيدحلااذهنأيفحيرصاذهو

نإذإرحخآعضومهلكلذفالوأحيحصاذههلوقلهامأو.ثيدحلاحلطصميفررقموهامك

"نيحيحصلا"يفامةحصىلععمحتملةمألانأنايبوهةرمريغانمدقامكباتكلااذهيفانضرغ

.ملعأىلاعتهللاو.روكذملاييدملانباظفاحلامالكبانداهشتساةحصكلنيبتيكلذبوءاعيمج
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دقو...نيعباتلارابكنم...":٠٠٤ص'حتفلاةمدقم"يفظفاحلالاقو

هنأيعيثيدحلااذلملسمجارخإف:-ينابلألالئاقلاوتلق.ةعامجلاهبجتحا

هدروأو(١٤٤١)اضيأةيزخنباهححصو«رهاظوهامكهجرخأاملالإولصتم
.ءيشبهيفتبيملمثروكذملاييدملانبالوقبهعبتأو"ليسارملاماكحأ"يفيئالعلا

راشأالولبهيلعجرعيملهنإفمدقتامك"بيذهتلا"يفهنعهركذهنأعمظفاحلاو

يتهلوخدلنيريسنباهيففقوتملاعةقث":"بيرقتلا"نمديمحةمجرتيفلاقفهيلإ
ها.قيقحتلانمديزمىلإةجاحبعوضوملافملعأهللاو."ناطلسلالمع

نم:لاقهللانإ":ٌٍمفيهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأثيدح(۴۲۹)

هتضرتفاامميلِإبحأءيشبيدبعيلِإبرقتامو«برحلابهتنذآدقفايلويلىداع

يذلاهعمستنكهتببحأاذإفهبحأىحلفاونلابِلِبرقتييدبعلازياموهيلع

نإواهبيشهييلاهلجروءاشطبييلاهديو«هبرصبييذلاهرصبو«هبعمسي

.(٠010)مقربيراخبلاهاور"هنذيعألينذاعتسانئلوهنيطعأليأس

ةبتكم:ط۸٦۳ص"مكاومولعلاعماج"يفيلبنحلابجرنبالاق

ةحجرخ«بتكلاباحصأةيقبنوديراخبلاهجارخإبدرفتثيدحلااذه":ناعيإلا

نبنامیلسانٹدح:لاقدلخمنبدلاخانتدح:لاقةماركنبنامثعنبدمحمنع

يبنلانعةريرهيبانعءاطعنعرمنيبُانباهللادبعنبكيرشٰيثدح:لاقلالب

تددرتامو":هرخآیيدازو«هلوطبثیدحلاركذو«-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-

"هتءاسمهرکأانأوتوماهركينمؤملايدبعسفننعيددرتهلعافانأءيشيف
دنسم"يفسیلو«دلاخنعةماركنباهبدرفت«٠”"حيحصلا"بئارغنموهو

.يراخبلاحيحصي0
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ريكانمهل:اولاقوهريغودمحأمامإلاهيفملكتيناوطقلادلخمنبدلاخنأعم"دمحأ

يفعفوهنإوراسینباهناليقوء؛حابريبانباهنإليقء؛هدانسإيفيذلاءاطعو

الرحخأهوجونمثيدحلااذهيوردقو«كلذكابوسنم"حيحصلا"خسنضعب

هنمدارملاها."لاقمنماهلكولخت

ىلعملکتدقبجرنبانأىلع٦٤ص"اجلاعدر"يفهللاضوعنبقراطذاعموبأصندقو
ظفاحلاهنععفادويلبنحلابجرنبامامإلاويهذلامامإلاهيفملكت":كانهلاقثيحثيدحلااذه

مث(١١٤١٠)"ةحيحصلا"يفرجحنباظفاحلاةلدأركذفينابلألاخيشلاءاجمث«ينالقسعلارجحنبا

بحرنیانأیریهنأيفحيرصاذهو«"حلإ...ثيدحلاةحصىلإلصوتىحاناهربونايباهداز

ءطقفهدانسإىلعملكتهنأىلع"ملكت":هلوقبدارأهنأىلعلمحينأنكمبالوثيدحلااذهفعضي

دقبجرنباناكولفءاضيأثيدحلااذهدانسإىلعاملكتدقينابلألاورجحنباظفاحلانألكلذو

هنإلب«ينابلألاورجحنباظفاحللةبسنلابهنيبامككلذنيبلهنتمححصوطقفهدانسإىلعملكت

ثیح۸۰صو۷۹صًاضيأكلذىلعصنومدقتامكثيدحلااذهفعضدقاضيأيهذلانأركذ

ركذو۳٩صثيدحلااذهركذمث"نيحيحصلا"نوتمنمةمئألاهلعأامضعبركذ":٠۸صلاق

لوحاذههمالكتركذ.-ىلاعتهللاءاشنإ-بيرقهركذٍقأيسيذلايهذلامالكصنكانه

نأىلعامتداعيهامكةمسحلاةيوشحلايعدتنأةفاخمهحوضوعمثيدحلااذهبجرنبافيعضت

ىلع-ةنلاودمحلاللويأىلعءطقفهدانسإفعضامنإوثيدحلااذهنعمفعضيملبجرنبا

دقوامهدحأوأناخيشلااهاوريلاثيداحألانمثيداحأةدعبثيدحلااذهلادبإلماتدادعتسا

اذهنامفعضيملبجرنبانأةيوشحلانمهريغوأليلبطاحىعدااذإءاملعلاضعباهفعض

اذهفيعضتيفحيرصبسيلذاعموبأهدروأيذلايهذلامالكنأركذلابريدحلانمواذه.ثيدحلا

٤٤٦-٤٤٤٦ص١ج"نازيللا"يفلاقدقفانهاههركذأنأنمسأبالوهركذألكلذلوثيدحلا

"ديحصلاعماخجا"ةبيهالولءادجبيرغثيدحاذهف":ثيدحلااذهركذنأدعبةفرعملاراد:ط

ملوظفلحلابسيلو«كيرشهبدرفنيامهنألو؛هظفلةبارغلكلذوءدلخمنبدلاختاركنميفهودعل

يففلتخادقو.دمحأدنسمييفهنظأالو؛يراخبلاادعنمهجّرخالوتانسإلااذهبالإنعملااذهوري

فا.راسينبءاطعهنأحيحصلاو؛حابريبأنباوه:ليقفءاطع
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لاقلهللالوسرنأ-اهنعهللايضرةملسمأثيدح(۲۲۲)

ملسمهاور"ةيغابلاةعفلاارامعلتقت"رخآظفلفو"ةيغابلاةعفلاكلتقت":رامعل

ديعسيباقسيرطنم(٢۲۹۱)۷۰مقرباضيأهاورو(()۷و۲مقرب

رفحيلعجنيحرامعللاقيهللالوسرنايمريخوهنمييربخألاقيردخملا

.ةيغابةعفكلتقتةيمسنباسؤب":لوقيوهسأرحسيلعجوقدنخلا

:هرکكذنأدعب٢٤۲۰صa!!!!!!"ةنسلاجاهنم"يٿةيميتنبالاق

لإ...رامعثيدحيفحدقنممهنملاوقأسانللانهاهف"

.هئارهخلا...هفعضمهضعبف"':۲۰۸صلاقو

نبدمحأهححصدقو"نيحيحصلا"يفتباثثيدحلاو":۲۱۱صلاقو

هنأهشمنيرمألارخآفهفعضهنأهنعيوردقناكنإوةمئألانمهريغولبنح

دیعسيبانعةمركعنعرخآهجونميراخبلاهاورو":لاقنأىلإ"...هححص

ءاملعلانمدحاوريغنأىاعتهللاءاشنإبيرقنأيسوضعبلااذهبةيميتنباديرينمفرعنال

جاهم"ىمسللالمأتنمو«-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-ينلانعثيدحلااذهرتاوتباومكحدق

نألجأنم-هتداعكسبلیوسلدیةيميتنبانأحوضوبهلنيبت-اقحةعدبلاجاهنموهو"ةنسلا

همالكاندروأامنإاننأفرعتكلذبو.توبكنعلاجسننمىهوأكلذناكولوةيواعملارذعسمتلي

اذهيفحدقلالجأنمالًاعيج"نيحيحصلا"يفامةحصىلععمحتمةمألانأنايبلجأنماذه

مدعةيميتنباىلعانبرجدقاننألهتحصيففالخلادوجوتابثإىلعىوقنالاننأىلع«ثيدحلا

ءلشنمف"داحلافيسلا"رخآيفكلذىلعالاثمانركذدقوىاملعلاىلإهبسنيامريثكيلقدصلا

"قدنخلارفحيلعجنيح":يهوثيدحلااذهيفةدايزءاملعلاضعبفعضدقمعن.هيلإعجريلفكلذ

"نيحيحصلا"دحأيفتباثوهوءاملعلاضعبهفعضامىلعطقفةدايزلاهذمبلثنأنكميفهيلعو

.ملعأىلاعتهللاوثيدحلااذهةحصيففالخللةيميتنبالقنلوبقمدعريدقتىلع
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رامعحيواهيفلبهمامتبثيدحلاركذيالخسنلانمريثكيفنكليردخلا
هذهنأثيدحلابملعلالهأفلتخيالنكلورانلاىلإهنوعديوةنحلاىلإمهوعدي

دلاحخنعدحاوريغهاوردق:هريغويقهيبلاركبوبألاق«ثيدحلايفيهةدايزلا

ناهريغويقهيبلانظو-امهنعهللايضر-سابعنبانعةمركعنعءاذحلا

نمديعسوبأاهعمسيملةدايزلاهذهنأبكلذنعرذتعاوةدايزلاركذيمليراخبلا

نم'"هحيحص"يفملسمهاورامكةداتقيبألثمهباحصأاهبهثدحنكلو يبلا

ناةداتقوبايمريخوهنمنربخأ":لاقديعسيبانعةرضنيبأنعةبعشثيدح

دوادثيدحيفوةيغابلاةعفلاكلتقترامعللاق-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص-يلا

-۔ملسوهيلعیلاعتهللایلص-هللالوسرنأديعسيبأنعةرضنيبأنعدنهيبُأنبا

ملفلاقنيتنبلنيتنبللمحيرامعناكوهللابنيتفئاطلاىلوأمهلتقتةقرامقرتلاق

نولوقيمهويباحصأىلإتفحنكلو-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص-ينلانمهععأ
ةففلاكلتقتةيمسنباكحيو":لاق-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص-هللالوسرنإ

نسحلانعنوعنباثيدحنمامهريغويئاسنلاو"هحيحص"يفملسمهاور"ةيغابلا
:-ملسوهيلعىاعتهللاىلص-هللالوسرلاق:تلاقةملسمأنعهمأنعيرصبلا

يبانباديعسنعدلاخنعةبعشثيدحنماضيأهاورو"ةيغابلاةعفلاارامعلتقت"

لاقهنأهقرطضعبيفو-اهنعهللايضر-ةملسمأنعامهمأنعنسحلاونسحلا

هلاقاإهنأحيحصلاو”طلغاذهنأهريغويقهيبلاركذو«قدنخلارفحيفكلذ

نباٰيعأركذمثهنمدارملاها.نيترمهلاقهنألمتحيهنإليقدقودجسلملاءانبموي

.ثیدحابملعلالهأدنع يبلانعحيحصتباثثيدحلانأ-ةيميت

قيرطنم(۲۸۱۲و٤٤٤)مقربيراخبلامامإلاثيدحلااذهىوردقواذه

.(٢۲۹۱)۷۰مقربملسمدنعوهو)

 



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا۱

ضفنيفليبنلاهآرف.نيتنبلنيتنبلرامعوةنبلةنبللمحنانك":لاقديعسيأ

ىلإهنوعديوةنحلاىلإمهوعديةيغابلاةئفلاهلتقترامعحيو":لوقيوهنعبارتلا

لاقةلوادتملاخسنلايفاذكه."نتفلانمهللابذوعأ":رامعلوقيلاق."رانلا

ريمضلاداعأ"مهوعدي":هلوق":۷۱۳ص١ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلا

ةيغابلاةففلاهلتقت:رخآهجونمتبثامكهتلتقدارملاوروكذمريغىلع

يفعقونكل...":مالكدعب٤٠۷صلاقمثهيلعهيبنتلاٍنأيسو"خلإ...مهوعدي

اهلباقهنأركذيلاياغصلاةخسنيفتبثاذكوامهريغوةيركونكسلانباةياور

ىلعدوعيريمضلانأبحصفتودارملاحضوتةدايزهطخبيلايربرفلاةخسنىلع

؛ثيدحلا"مهوعديةيغابلاةئفلاهلتقترامعحيو":هظفلوماشلالهأمهوهتلتق

اهركذيمليراخبلانإ:لاقوعمحلايفيديمحلااهركذيملةدايزلاهذهنأملعاو

تصقووأ؛يراخبللمقتملاهلعلو:يديمحلالاق.دوعسموبألاقاذكوًالصأ

:تلق.ثيدحلااذهيفيناقربلاويليعامسإلااهجرخأدقو:لاق.ادمعاهفذحف

يردخلاديعسابأنأيهوءةيفخةتكنلكلذوًادمعاهفذحيراخبلانأيلرهظيو

قحردمةياورلاهذهيفانأىلعلدف¥يبلانمةدايزلاهذهعمسيملهنأفرتعا

قسيرطنمرازبلااهجرخأدقو«يراخبلاطرشىلعتسيلكلذتنيبيلاةياورلاو
مهلمحودجسللاءانبيفثيدحلاركذفديعسيبأنعةرضنيأنعدنهيبُأنبادواد

:لاقهنأليهللالوسرنمهعمسأملويباحصأيثدحف"ديعسوبألاقفهيفوةبنلةنبل

اذهو.هسمأمساةيمسورامعوهةيمسنباوها."ةيغابلاةئفلاكلتقتةيمسنبااي

يئاسنلاوملسميفف«؛كلذبهثدحنمديعسوبأنيعدقوملسمطرشىلعدانسإلا

وبايمريخوهنميئدح":لاقديعسيبانعةرضنيبأنعةملسيبأقيرطنم

."نعفلانمهللابذوعأ":رامعلوقي:لاق":هلويناثلاعضوملايفسيل

 



[ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاأا

-

ESE ___—___——————_

نودلييينلانمديعسوبأهعمسيذلاردقلاىلعيراخبلارصتقافهركذف"ةداتق

.هنمدارملاها.هریغ

ٹیدح"دىغابلاةئفلاارامعقٹیدحنأرکذلابريدانمواذه

َ-۰ًoم۰)۱(ء
لاقييبلانعرتاوتمهنأىلعثيدحلاةمئأنمدحاوريغصنلبتبانحیحص

لفهأهجّرخ:هركذنأدعب۱-١۷١۱۷۱ص۲ج"مصاوقلاومصاوعلا"يفريزولانبا

مكحوةعيشلاوثيدحلالهأوتيبلالهأعيمجوخيراوتلاوديناسملاوننسلاوحاحصلا

هنمدارلاها.ديظرامعةمجرتيف”"ءالبنلا"يفهركذيذلامهنمهرتاوتبثيدحلاءاملع

حدقامهنإورصعلاكلذيفهترهشوهتحصىلعقفتمثيدحهنإف":١٤١٤١ص٣جلاقو

لمأفرتاوتمثيدحهنإ:"ءالبنلا"نمرامعةمجرتيفيهذلالاقلبكحأءامدقلانمهيف

نيبهوقلأيحهباوءاجوهولتقنيذلامههباحصأويلعنألطابليوأتبهلوأتفةيواعم

مزليهنأبورمعنبهللادبعباجأدقو«صاعلانبورمعدنسميفدمحأهاورانحامر

فا.هتومدنععزفامك(ديدشاعزفعزفو

ةلمتحميهفقدنخلايفناككلذنأةدايزامأو"ةيغابلاةئفلاارامعلتقي"بقلعتياميفاذه

.رخآعضومكلذطسبلو«فيعضتلل

.٤٤٤ص١جيفيهذلاكلذىلعصندقو"ءالبنلامالعأريس"يعي©

نکیملةيواعمنإفنكيامهموءكحاوريغهححصدقوهنعكلذحصنإهللاهلتاقلاقاذك©
عضوماذهسیلادجةريثكتائيسهلوتامنألإهلالضيفرمتسادقوهرمألوأنمقحللادصاق

.اهطسب
ورمعوةيواعملضفيفتبثيمهنارکذلابریدحلانمواذههلطابىلعرمتساكلذعموليقاذك

انحضوأامكلطابوهفةمسحجاةيوشحلاضعبهححصنإوكلذيفيوراموةتبلاثيدحصاعلانبا

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

مكدحألعتنااذإ":لاقءهللالوسرنأةريرهيبأثيدح(۲۲۳)

امرخآولعنتامجوأميلانكتل«؛لامشلابًادبيلفعزتنااذإو«نيميلابًادبيلف

.(٦٢٥۸٥)مقربيراخبلاهاور."عزتت

ميلانكتل":هلوق":۳۸۳ص٠٠ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

ردقلااذهنأنتلانباهاکحاميفحاضونبامعزعزتامهرخآولعنتامحلوأ

."لامشلاب"هلوقدنعىهتناعوفرملانأوجردم

طقيوبألقعأمل":تلاقاألييبلاجوزةشئاعثيدح(٢٤۲۲)

ليدلايبنمالجرركبوبأويهللالوسررجأتساو...نيدلانانيديامهوالإ

ييافلحسمغدق-ةيادحلابرهاملاتيرخاواتيرخایداهيدعنبدبعيبنموهو

امهيتلحارهيلإاعفدفمانمأفشيرقرافكنيدىلعوهويمهسلالئاونبصاعلالآ

نبرماعامهعمقلطناو«ٹالٹحبصامهيتلحاربلایلثالثدعبرونراغهادعاوو
.(٥٠۳۹)مقربيراخبلاهاور."لحاوسلاقيرطمهبذخأفليلدلاوةريهف

رهاملاتيرخلاو":هلوق:۲٠۳ص۷ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

.دعسنباهنیبيرهزلامالكنمربخلايفجردموه.ةيادملاب

يبلانمزيفانک":لاق۔امھنعهللايضر-رمعنباثيدح(۲۲۵)

.(۳۱۹۸)مقربيراحخبلاهاور.مهنيبلضافن

 

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا5

نبنوراهنعهاکحامىلإدنتساوربلادبعنباهيفنعطدقو...":(٥٥٦۳)مقر

فرعويلعونامثعورمعوركبوبألاقنم:لوقينيعمنباتعم:لاققاحسإ

رمعوركبوبألوقينمهلتركذف:لاقةنسبحاصوهفهلضفوهتيقباسيلعل

موقيأررکنأنیعمنبانأببقعتوظيلغمالكبمهيفملكتف«؛نوتكسيونامثعو

نمنأيفكشالوءايلعنوصقتنيونامثعبحيفنولاغينيذلاةينامثعلامهو

نبایعداو«مومذموهفهلضفبلاطيبانبيلعلفرعيملوكلذىلعرصتقا

دعبسانلالضفأايلعنإ:ةنسلالهألوقفالحثيدحلااذهنأاضيأربلادبع

نأىلععامجإلااذهلدوءةئالثلادعبقلخلالضفأايلعنأىلعاوعمجأمههإفةئالثلا

نممزليالهنأباضيأبقعتوءاحيحصهيلإدنسلاناكنإوطلغرمعنباثيدح
اغمنإروكذملاعامجإلانأبوماودلاىلعهليضفتمدعهليضفتنعكاذذإمقوكس

يذلاو.اطلغنوكينأنعهثيدحجرخيفرمعنباهديقيذلانمزلادعبثدح

لوقيهورمعنبهللاديبعةياوريفتعقوىلاةدايزلاركنأامنإربلادبعنبانأنظأ

هعباتدقفعفاناهبدرفنيملنكل"لإ...ميهللالوسرباحصأكرتنمث"رمعنبا

.خڅلإ...نوشحجاملانبا

راكتنإىلإبهذيهنأربلادبعنباظفاحلامالكنمرهظييذلالب:تلق

دقربلادبعنبانأبملسولهنأىلع«اهيفيلعركذمدعلكلذوءاهتمربةياورلا
نإفطقف"مهنيبلضافناليهللالوسرباحصأكرتنمث":هلوقفعض

ةلمجفعضدقهنألكلذوهيلعرابغالحيحصهانركذيذلاهمالكبداهشتسالا

لننيبعازتلاعضومنأمولعملانمو"هحيحص"يفيراخبلامامإلاهاورثیدحنم

هاورامةحصىلععامجإكانهلهوههتلحنعابتأنمريثكويوشحلااذهنيبو

.؟الوأاعيمج"امهيحيحص"يناحخيشلا

 



-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

نملضفألاوهنمةيضقيفنوفلتخمةباحصلانأركذلابريدحلانمواذه

دعبنمءاملعلافلتخااذكهوءخإ..عبارلاوثلاثلاويناثلايفاذكهوةباحصلا

يضررمعمثلكلاىلعركبيبأليضفتبلوقلاناكنإوةيضقلاهذهيفةباحصلا

اهركذعضوماذهسيلةريثكةلدأكلذلوروهمجلاهيلعيذلاوه-امهنعهللا

يعادالادجلوطياهيلعمالكلاو؛ليذلاةليوطةلأسملاهذهنإفلاحلكىلعو

.ملعأىلاعتهللاوعضوملااذهيفهطسبل

لييبنلاىلعتلخد:لاقهطنيصحنبنارمعثيدح(٢۲۲)

:اوللقميتيبايیرشبلااولبقا:لاقفمیتيبنمسانهاتأف.بابلابيقانتلقعو

ايىرشبلااولبقا:لاقفنميلالهأنمسانهيلعلخدمث.(نيترم)انطعأفانترشبدق

كلأسنانثج:اولاق.هللالوسرايانلبقدق:اولاق.ميمتونباهلبقيلنأنميلالهأ

مقربيراخبلاهاورلإ...هريغءيشنكيملوهللاناك:لاق.رمألااذهنع

(۳۱۹۱).

مزحنباراد:ط٢٤۳۰-٤٠٤ص"عامجإلابتارمدقن"يفةيميتنبالاق

لوسرىلإبسنتالوفلاباتكيفتسيلةرابعلاهذهنأمولعمو...":مالكدعب

:ييبنلانعنيصحنبنارمعثيدحهنع"حيحصلا"يفيذلالب‹6هللا

قلخوءيشلكركذلايفبتكوياماىلعهشرعناكولبقءيشالوهللاناك"

يفثيدحلااذهيورو"ضرألاوتاومسلاقلخمث"ظفليفو"ضرألاوتاومسلا

ءيشالو":يورو‹"هلبقءيشالوهللاناك":يور:ءظافلأةثالثبيراخبلا

لاقاممنإلييبلانأمولعمو.هدحاوةصقلاوهعمِءيشالو":يوروهريغ

امظفلبسانييذلافذئنیحو‹ىنعمابایورنارخآلاو؛ظافلألاهذهنمادحاو

 

 



8 ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا LL

سيلفلوألاتنأ"هئاعديفلوقيناكهنأ‹حيحصلارخأآلاثيدحلايفهنعتبث

يشكقوفسيلفرهاظلاتنأوءيشكدعبسيلفرخآلاتنأوءيشكلبق

"ءيشكلبقسيلفلوألاتنأ":اذهيفهلوقف"ءيشكنودسيلفنطابلاتنأو
هريغوثيدحلااذهىلعمالكلاطسبدقوء"هلبقءيشالوهللاناك"هلوقبساني

ها.عضولملااذهريغيي

ناك":لاقهنأ:(ثلاثلاهجولا):٠٦٠۲ص۸١١ج"ىواتفلاعومحب"يفلاقو

يفةئالثلاظافلألاوء"هريغ":يوروء"هعم":يوردقو«"هلبقءيشنكيملوهللا
نارمعو«سلحجلاكلذيفناكهباوجومحلاؤسوءادحاوناكسلجلاو‹)يراخبلا

هتلحارباهذبربخأالماقلب«سلحلاىضقنانيحهنممقيملثيدحلاىوريذلا

ءظافلألادحألاقانإهنأىلعلدف«لوسرلاظفلبربخملاوهو«سلجلاغارفلبق

يفتبثدقهنإف؛"لبقلا"ظفلهنعتبثيذلافذئنيحو.نێعملابايورنارخأآلاو

لوألاتنأ":هئاعديفلوقيناكهنأفييبلانعةريرهيبأنع"ملسمحيحص"

كقوفسيلفرهاظلاتنأو‹ءيشكدعبسيلفرخآلاتنأو‹ءيشكلبقسيلف

وه)»:ىلاعتهلوقلرسفموقفاوماذهو"ءيشكنودسيلفنطابلاتنأوىيش

.(نطابلاورهلظلاورخآلاولوألا

هلاقإ##لوسرلانأتبثدقف[لبقلا]ظفلثيدحلااذهيفتبثاذإو

هنووریامنإٹثیدحللالهارٹکأناكوءادبأامهنمدحاوتبثيملنارخآلاناظفللاو

هاوردقو"هريغءيشالو":ظفلءنانئاناظفلهيفلبيراخبلايفاهلكةثالثلاظافلألاتسيلالك

دوجوالفثلاثلاظفللاامأو)۱۸٤۷)مقربهاوردقو"هلبقءيشنکيملو":ظفلو‹(۳۱۹۱)مقرب

.ةتبلايراحخبلايفهل

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

ريشثألانباو«يوغبلاو«يديمحلالثم«"هلبقءيشالوهللاناك":"ّبَملا"ظفلب

ظفللااذهيفنكيمل"هلبقءيشنكيملوهللاناك":لاقامنإناكاذإو.مهريغو

همالكها.قولخملوألالوثداوحلاءادتبالضرعت

١٠٠-١١١ص"داجلافيسلا"يفتلقدقيينُأركذلابريدحلانمواذه

نيخيشلاثیداحأنودريمهنأبرغأوكلذنمبحعأو":۴ط۸۳١صو١ط

باوألايبلاةنسنمرتاوتمللو«باتكلاصنلةقفاومتناکولوكلذمحلالحیم

يلوأقافتاب«باسحلامويىلإناسحإبمحلنيعباتلاو‹باحصألاميمىلعو‹

دنعررقموهامكء؛باوصلاباهعامجإلدوهشملاةمألاهيلعتعمجأالو«بابلألا

درامدنعييارحلاخيشلاعنصامك-باحصألاونيفلاخملانم«باتكلانمنيققحلا

هريغو(۳۱۹۱)يراخبلامامإلاهاوريذلا"هريغءيشنكيملوهللاناك"ثيدح

يغبلابئاتكيفليلبطاحييبقعتفخلإ...ركنلاهلوقوركعلاهبرشمًافلاخمهآرنيح

نآلاهنميمهييذلاولوألاءزحجلايفهيلعةباجإلاعمهتركذغرافمالكب١۹٠ص

ملو‹حيحصفاذهنيصحنبنارمعٹثٹیدحنُأ:يناثلا":هلوق

ملوللاناك":ٹیدحدر:تلقامنإونيصحنبنارمعثيدحفعضةيميتنبانإ:لقأم0

أءودرامنإو؛هلکةيميتنباهدریملولیوطنیصحنبنارمعثيدحنألكلذو"هريغءيشنكي

اذکثیدحٹیدحلاضعبنعلاقینأحصيهنأمولعملانمو"هريغءيشنكيملوهللاناك"وهوهنم

عسضاوميفهظافلأضعبركذوثيدحلاعيطقتزاوحبضعبلاكلذبىتؤينأطرشبهضعبهبدصقيو

ةلثمأهسفن"يراخبلاحيحص"يفوهلمجنمرثكأوأةلمجلكىلعثيدحظفلقالطإعمةددعتم

اداوسوقافآلايفلهجلابكيلعةادانمهحوضوعمكلذلكتفرعممدعبىفكوكلذىلعًادجةريثك

.ملعأىلاعتهللاوقافرلانيبكهجول

 

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

هنمتسيليهوهيفةقدانزلاضعباهدازةدايزفعضامنإو((٠۳-۲۱٢٤۲/۱۸)

يفةيميتنبامالسإلاخيشلاق.ثيدحلابتكنمءيشالويراخبلايفتسيلو

ءالؤهاهدمتعييلالوصألامظعأنمو":(۲۷۲/۲-۲۷۳)"ىواتفلاعومحج"

ناك“:لاقمييبلانعهنورثأيام«نافرعلاوقيقحتلانوعدملاةدحالملاةيداحتالا

نآلاوهو"هلوقوهوةدايزلاهذهو"ناكهيلعامىلعنآلاوهوءهعمءيشالوهللا

ةيميتنبانأتيأردقوها."يهللالوسرىلعیرتفمبذک"ناکهيلعامىلع

تبثاذإو...":٦۲۱ص۱۸ج"هیواتف"يفلاقدق ثيدحلااذهيئتبث

ناظفللاوهلاقلِيلوسرلانأتبثدقف[لّبقلا]ظفل

اوتیبرنارخألا و"ريغ"نظفللابدصعيو-.ادبأامهنمدحاو

وهو"ةدايزامأو«هانمدقامك"يراخبلاحيحص"يفةدوجومهريغظفلو"هعم"

ذإيفنالوتابثإب"داحلافيسلا"يفاهيلعضرعتأملف"ناكهيلعوهامىلعنآلا

ثيداحأىلعبصنميمالکنأل"دالافيسلا"قهترکذاعاةقفالعال

.ملعأ-ىلاعتوكرابت-هللاو"نيحيحصلا'

:يلاخمحللاقاومدقاملف«نيعبسيفرماعيبىلإميلسیبنماماوقأ-ملسوهلآو

.(۲۸۰۱)مقربيراخبلاهاور"خلإ...مكمدقتأ

دعب"ةلكشملاعضاوملاىلعةلمحلاتاهيبنتلا"باتكيفيئالعلاظفاحلالاق

ميلسیبنم"ء؛لوصألانمخسنةدعيفهتعبتتاذكه:()1۱-۰٦ص)هرکذنأ

للاهمرفنصلملاهنعلفغوءةاورلاضعبنموأخاسنلانمامإطلغوهو

)ل
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ونبمهمهيلإثوعبملانكل«راصنألانماوناكةنوعمرئبباودهشتسانيذلانأل

دقو«ميلسيبنمنوطبمهلکو«نايحلونبوءةيصعو«ناوكذولعرمهو«ميلس

نم):لقيملومامهنع«ليعامسإنبىسومنع«يزاغملايف-ًاضيأ-يراخبلاهاور

ناوكذوالعرنأ"هطسنأنعاهيفقيرطنم-اضيأ-هجرخأو.(ميلسيب
نمنيعبسبمهدمأفمهودعىلعيهللالوسراودمتسانایحبوةيصعو

نولصيو«راهنلابنوبطخياوناك«مهنامزيفءارقلامهيمسنانكامك«راصنألا
وهاذهف.ثيدحلا"...مهباوردغومهولتق«ةنوعمرئبباوناك-اذإ-ىح«ليللاب

ها.بتكلاعيجيففورعملاوهو؛باوصلا

ىلصيبلاثعب":هلوق:۲۳صاج"حتفلا'يفرجحنباظفاحلالاقو

؛مےھووه:يطايمدلالاق"رماعيبىلإميلسيبنماماوقأ-ملسوهلآوهيلعهللا

تلق.هاراصنألانممهو؛ءارقلامهثوعبملاو‹مهيلإثوعبمميلسيبنإف

اوردغفميلسونبامأ«رماعونبمهيلإثوعبملانأقيقحتلا:-رجحنبالئاقلاو-

خيشرمعنبصفحنمقايسلااذهيفمهولاو‹نيروكذملاءارقلاب

هنمدارملاها.يراخبلا

لاقفلهللالوسردلومأبمهتيناكالجرنأسنأثيدح(۴۴۸)
للقفءاهيفدربتييكريفوهاذإفيلعهاتأف"هقنعبرضافبهذا":يلعلليهللالوسر

ینامث.هنعفکف«رکذهلسیلبوبحبوهاذإف«هجرخأفهديهلوانف؛جرخا:يلعهل

.(۲۷۷۱)۹مقربملسمهاور.ركذهلامبوبحبهنإ«هللالوسراي:لاقفييبلا

"1I".""١ِِ۔() ‹يراخبلادنعداهجلايفتدرو"نوبطخي"ةظفلو.ةطوطخملايةدايز:١1صةلمحلاتاهيبنتلا"ىلعقلعملالاق

."نوبطتخي"يزاغملايلو
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ريثكىلعءاضقلااذهلكشأدقو:١٠ص٥ج"داعملاداز"يفميقلانبالاق

فها.هيلعقلعتينمهدانسإيفسيلنكلوثيدحلايفمهضعبنعطفسانلانم

باحصأنمرفنيفتلخد":لاقةمقلعنعميهاربإثيدح(۲۲۹)

لاق.معن:انلقف؟أرقينممكيفأ:لاقفاناتأفءادردلاوبأانبعمسف«يماشلاهللادبع

‹ْىلحتاذإراهنلاو‹نيشغياذإليللاولتأرقفءأرقا:لاقف‹يلِإاوراشأف؟أرقأمكيأف

اهتعمسانأو:لاق.معن:تلق؟كبحاصيفنماهتعمستنآ:لاق(نيثنألاوركذلاو

4444)و(4۳44)مقربيراخبلاهاور.انيلعنوبأيءالؤهو‹قييبلايفنم
.ةبراقتمظافلأب(٣٤۸۲)٢٤۸٢و۲۸۳و٢۲۸مقربملسمهاورو

٤١جنابحنباحيحصىلعهقيلعتيفطوؤنرألابيعشخيشلالاق

هلقاميفيرابنألانبارکبوبدردقو:تلق":ةلاسرلاةسسؤم:ط۲۳-٢۲۳۹ص

ررقموهامكدانسإلاةحصبةربعالفنتملالطباذإو«ءةيلجةحضاوةراكنهنتميفنكل:تلق

اذهدجواذإفءالإسيلثيدحلاةحصطورشنمطرشدانسإلاةحصنإذإ؛داقنلاةمئألادنع

ةيقبيفرظنينأنمدبالولصحدقةحصلاطورشنمادحاواطرشنأالإكلذيعيالفطرشلا

نملاحبنكيالفاهضعبفلغختاذإامأءةحصلابهلمكحيذئدنعفاهعيمجتدجواذإفةحصلاطورش

امكءطبضلامامتفلختملاناكاذإالإهتاذلنسحينأالولبءةتبلاهتاذلثيدحلاححصينألاوحألا

يفنأشلاوهامكنعملايفةحداقةلعبالعموأاذاشناكاذإهريغلنسحيوأححصينأنكميالهنأ

ةفرعمءاشنمف(٢۲)مقرثيدحلاىلعمالكلادنعكلذيفءاملعلامالكتركذدقو«ثيدحلااذه

.ملعأىلاعتهللاوهيلإمجريلفكلذ

ىلعهللادبعباحصأمدق":لاقميهاربإنعشمعألاانئدحيبأيثدحرمعانثدح:لاق":اذكههظفلوهدانسإو©

فيكلاقاوراشأو؟ظفحيمكيأف:لاق.انلكلاق؟هللادبعةعارقىلعارقيمكيأ:لاقفمهدحوفمهبلطفءادردلايبأ

ارقيٍةوَيينلاتعمسينأدهشأ:لاق(قيئنألاوركذلاو»:ةمقلعلاق(ليشغياذإليللاو)لأرقيهتعمس

."مهعباتأالهللاو©ليئنألاوركذلاقلخامو»ارقأنأىلعنوديريءالؤهواذكه
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ةزمحنأب€ٰيثنألاوركذلاو»:هذهدوعسمنباةءارق٠۸۱/۲يطرقلاهنع

ىلعءاتبلاو«نيملسملانمةعامجهيلعامدوعسمنبهللادبعنعنايوريامصاعو

ىلعقبياموءةمألاوعامجإلافلاخيدحاوبذخألانمىلوأعامجإلاقفاويلنس

الكحاولالقنلطبأوةعامحجلاةياوربذحخأهفلاختةعامجةياورهاذاحاذإدحاوةياور

هدانسإناكوءادردلايبأنعثيدحلاحصولو.لافغإلاونايسنلانمهيلعزوجي

هللايضر-ةباحصلارئاسويلعونامثعورمعوركبوبأناكمثءافورعمًالوبقم

درفنملادحاولاهيكحيامضفروةعامجلاهتوراهبلمعلامكحلاناكلهنوفلاخي-مهنع

.ةلملالهأعيمجوةعامحجلاىلإعرسيالامنايسنلانمهيلإعرسييذلا

دروأنأدعب٤٤۹٠ص"نآرقلاماكحأ"يفيبرعلانباركبوبألاقو
ييفامىلعلوعلملااغمنإرشبهيلإتفتليالامماذه:اذهءادردلايبأثيدح

ألدعناكنإودحاولالقنبتبثيالنآرقلانإف؛دحألهتفلاخمزوحتالففحصل

ىلعةححلاهبموقتورذعلاهعمعطقنيوملعلاهبعقييذلارتاوتلابتبثيامنإو

.قلخلا

ةءارقنمثيدحلايفتبثامو:4۸۳/۸"رحبلا"يفنايحوبألاقو

هنمدارملاها.ًانآرقدعيالفداوسللفلاخموهفداحآلقن€يئنألاوركذلاو)»

‹ةييربٰيتءاج":تلاق-اهنعىلاعتهللايضر-ةشئاعثيدح(٠۲۳)

محلتلاقفاهلهأىلإةريربتيهذفءتلعفيلكؤالونوكيومحلاهدعأنأكلهأ

دقنإ:تلاقفسلاج¥هللالوسرومهدنعنمتءاجفءاهيلعكلذاويأق

تربخأفةييتلاعمسفمحلءالولانوكينأالإاوبأفمهيلعكلذتضرع
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تلعفف«قتعأنملءالولاامنإفىالولامليطرتشاواهيذخ:لاقف%3يبلاةشئاع

امدعبامأ:لاقمثهيلعىثأوهللادمحفسائلايفيهللالوسرماقمثءةشئاع

باتکيفسیلطرشنمناکامفلاباتکيفتسیلاطورشنوطرتشیلاجرلاب

نملءالولاامنإو«قثوأهللاطرشو«قحأهللاءاضقطرشةئامناكنإولطابوهفهللا

:(۸٦۲۱)مقربيراخبلاهاور"قتعأ

٤ج"نيحيحصلاثيدحنملكشلمافشك"يفيزوحلانبالاق

نملءالولاامنإفءالولامليطرتشاواهيذخ":حيحصظفليفيوردقو:۲٠۲ص

:نیتلعهدريفاورکذو«هتحصاوبأوموقهدردقامماذهو"قتعأ

.ةورعنبماشهنعكلامهبدرفناءيشهنأ:امهادحإ

هلاقءدحأرورغبرمأينأيهللالوسرىلعزوجيالو«رورغهنأ:يناثلاو

مهو):ىلاعتهلوقکمهيلعيأ:محليطرتشا:لاقفييزملاهرسفو«ةماسأنبدامحو

.[٠٠:رفاغ](ةنعللا

ضعبةياورنمظفللااذهنوكينأ:ءايشأةثالثاذهيفيدنعيذلاو

نأيوارلانظءاهيذخ:لاقفءالولانوطرتشيمهنإ:تلاقاهنأل؛ىنعملابةاورلا

.هنمدارلاها.طلغفىنعملابهركذفىالولامفيطرتشاواهيذخىنعملا

ىلإهللالوسررظنردبمويناكامل:فطرمعثيدح(۲۳۹)
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هللاينلبقتساف‹الجررشعةعستوةئامنالثهباحصأو«فلأمهونيكرشللا

مقربملسمهاور"تدعواميلزحنأمهللا":هبربفتهيلعحجفهيديدممثةلبقلا

۸۳٦۱۷).

راد"نيحيحصلاثيدحنملكشملافشك"يفيزوحلانباظفاحلالاق

درفملوقاذه"الجررشعةعستوةئامنالثهباحصأو":هلوقو:١۱۳ص١جنطولا

هلبرضنمعماردبدهشنمعیمجنإف«هبلاقخیراوتلابابرأنمادحأرأم

يفوءالحررشعةعبرأوةئامنالثقاحسإنباددعيفهرجأوهمهسبيهللالوسر

يشعةتسوةئامنالثىسومددعيفورشعةئالثوةئامنالثيدقاولاورشعميبأددع

."حيقلتلاب"ىمسملايباتكيفمهيفعقاولافالخلاىلعردبلهأتيصحأدقو

لبقثيدحلاظفليفملكتنانأباوحلاف:مالكدعب١۱۳-١۳١صلاقمث

هناسابعنبادنسمنمهدارفأيفيراخبلاهاورفهظافلأتفلتخادق:لوقنفهريسفت

نبسنأثيدحنمهدارفأيفملسمهاورو."مويلادعبدبعتالًاشتنإمهللا":لاق

ركذةاورلاةداعو«ضرألايفدبعتالًأشتنإكنإمهللا:لاق¥يبلانأكلام

ريمعثيدحناكاميرف«هنعتارابعلايفنوطلغيدقو«نعملاهنأنونظييذلاعملا

ها.ێعملابیتاهنأنظدقنمماريغم

:ةحلطيبأللاقليبلانأكقَطكلامنبسنأثيدح(۲۳۲)

قيقبركذو"...لزناذإ¥هللالوسرمدخأتنكفملحلاتقهارمالغانأويفدرم
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عضاوملاىلعةلمجلاتاهيبنتلا"باتكيفيئالعلاحالصلاظفاحلالاق

ءادتبانأيضتقيهرهاظنأللكشموهو:هركذنأدعب(٠1-۹٠ص)"ةلكشللا

ايبنلامدقملوأنميهلب«؛كلذكسيلوءذعمويتناكليبللسنأةمدح

مدقامل":لاقهبسنانعدیميڻدح:يراصنألاهللادبعنبدمحملاقءةنيدلملا

بتاكمالغسنأاذهللالوسراي:تلاقفيديبميلسمأتذحخأةنيدملاليبلا

."لهللالوسرٰيلبقف«كمدخيبيبل

نبزيزعلادبعنع«ةيلعنباليعامسإنع”"ةنسلا"يفدمحأىورو
ىلإانبقلطناف«يديبةحلطوبأذحخأةنيدملاقييبلامدقال":لاقسنأنع«بيهص

يفهتمدخف:لاق«كمدخيفسيكمالغاسنأنإهللالوسراي:لاقفقهللالوسر

نع؛تباثنعءدیزنبدامثیدحنم«"ملسمحيحص"يقو."رضحلاورفسلا
‹حيحصلاوهاذهف.ثيدحلا"...نينسرشعلهللالوسرتمدح":لاقهنأسنأ

لكکشم"مہلخحلاتقهھارمالغانأو":سنالوقويصبازغنمبابهبیوبتنإمٹ

ييبنلامدق":لاقهلأسنأنع«يرهزلاقيرطنم"نيحيحصلا"يفف.اضيأ
وحنربيخماعسنارمعنوکیف«"نيرشعنباانأوتامونينسرشعنباانأوةنيدملا

دقوعبسةنسلوأيفهريغوقاحسإنباركذاميفتناكاهنألةنسةرشععبس

نبليعامسإنعءةبيتقنعةمعطألاباتكيفظفللااذهثيدحلايراخبلاداعأ

ناوهنإف«ورمعيبانباورمعنمهيفمهولانأكوءورمعيبُأنباورمعو«رفعج

سيل":يئاسنلاونيعمنبىيهيفلاقدقف«؛ناخيشلاهبجتحاو؛كلامهنعىور

‹"ثيدحلابرطضم":يياجزوحجلالاقو"كاذبسيل":دوادوبألاقو"يوقلاب

.لوألاءزحلايفكلذانيبامكدمحأمامإلانعتبثيالباتكلااذه
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اميفرثؤيوهف«هثيدحجارخإىلعنيخيشلاعامجإبهنعافقوتمناكنإواذهو

مدقتاميفينانبلاتباثو‹يرهزلاکنقتأوهنمظفحأوهنمةضراعمدنعجرح

.ها.ملعأهللاو

هللالوسرتعمس:تلاق-اهنعهللايضرةملسمأثيدح(۲۳۳(

هيلإانإوهللانإ-لجوزع-هللاهرمأاملوقيفةبيصمهبيصتملسمنمام":لوقيي

اريحهلهللافلخأالإءاهنماريخيلفلخأو«يبيصميفنرجأمهللا«؛نوعجار

تيبلوأ؟ةملسيبأنمريخنيملسملايأ:تلقةملسوبأتاماملف:تلاق."اهنم

.(۳۹)۸مقربملسمهاور«؛ثيدحلا"اهتلقمثءِهللالوسرىلإرجاه

"لكشلملاعضاوملاىلعةلمحلاتاهيبنتلا"باتكيفيئالعلاظفاحلالاق

تيبلوأ:هباوصوءطلغوهو‹خسنلاعيمجيفعقواذكه:هركذنأدعب(١١ص)

‹ةاورلاضعبنموأخاسنلانمامإ:امهو(لوسر)هظفليفديزوللاىلإرجاه

ضرأىلإةكمنمرجاهنملوأنموهوييبلاعمةكمبناكهَةملسابأنإف

ييبنلاىلإهترجهنكتملف-امهنعهللايضر-ةملسمأهتجوزعمءةشبحلا

ةنيدملاىلإرجاهمثةكمىلإهلهأبعجرهنإفءايناثةنيدملاىلإهترجهاضيأكلذكو
نمةنيدملاىلإرجاهنملوأوه":قاحسإنبالاقءةكمبدعبميقمييبلاو

دحأاذهىلعهبنيملوكيهللالوسرىلإهترجهنكتملفةيهللالوسرباحصأ

فها.ملعأهللاو.ملسمباتكحارشنم

؛باهشنبانعليقعنعٹیللاانثدحریکبنبیحیثیدح(٢٤۲۳)

لاقرمعمانثدحقازرلادبعانثدحدمحمنبهللادبع-يراخبلالئاقلا-يثدحو

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

املوأ":تلاقانا۔اهنعىلاعتهللايضرةشئاعنعةورعينربخأف:يرهزلا

الإايؤرىريالناكفمونلايفةقداصلاايؤرلايحولانميهللالوسرهبئدب

تاوذيلايللا=دبعتلاوهو—هيفثنحتيفءارحيتأيناكفء؛حبصلاقلفلثمتءاج

يفوهوقحلاهعجفيحءاهلثلهدوزتفةجيدخىلإعجريمثكلذلدوزتيوددعلا

نيذخأف‹ئراقبانأام:جيبلاهللاقفأرقا:لاقفهيفكلملاهءاجفىارحراغ

ينذخأفئراقبانأام:تلقفارقا:لاقف‹ٰئلسرأمثدهجلايمغلبيحيطغف

ئراقبانأام:تلقفارقا:لاقفيلسرأمثدهجلايمغلبىحةيناثلايطغف

يذلاكبرمسابارقالاقفيلسرأمثدهحلاىمغلبىحةثلاثلايطغفنذحأف

لحدقح«هرداوبفحرتاممعجرف(ملعيملامنلسنإلاملعاغلبىح(قلخ
ةجيدخاي:لاقف؛عورلاهنعبهذىحهولمزف«ينولمزينولمز:لاقفةجيدخىلع
الهللاوفرشبأءالك:هلتلاقف«يسفنىلعتيشخدق:لاقوربخلااهربخأو؟يلام

فيضلايرقتولكلالمحتوثيدحلاقدصتومحرلالصتلكنإءادبأهللاكيزخي

دسنبلفوننبةقروهبتتأيحةجيدخهبتقلطنامث«قحلابئاونىلعنيعتو

يفرصتتاءرماناکواهيبأوحخأةجيدخمعنباوهويصقنيىزعلادبعنبا

نأهللااشامليحجنإلانمةيبرعلاببتكيفيبرعلاباتكلابتكيناكوةيلهاجلا

نبانمعمامعنبايأ:ةجيدخهلتلاقف«يمعدقاريبكاخيشناكو«بتكي

اذه:ةقرولاقف«ىأرام%يبلاهربخأف«ىرتاذاميحخأنبا:ةقرولاقف؛كيحأ

يحولاهاجيأزمهمثميحلارسكوءاقلاحتفب"هئجف"هلوقو:١٤٤ص۲٠ج"حتفلا"يلرجحنباظفاحلالاق

هنمدارلاها.يوونلاهلاق.ةتغب

ةفصوخأوانهعقواذك"اهيبأوخأةجيدخمعنباوهو":هلوق:٥44ص۲٠ج"حتفلا"يلرجحنباظفاخلالاق

ًادتبمريخهنأعقرلاةياورهيجوتو"اهيبأيخأ"ركاسعنباةياوريلعقواذكوءارورحبركذينأهقحناكفمعلل
قا.فودذحم

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاےہ

كحرخينيحايحنوكأاعذجاهيفييتيلاي«ىسومىلعلزنأيذلاسومانلا
طقلجرتأيملمعن:ةقرولاقف؟مهيجرخموأ:يهللالوسرلاقف«كموق

بشنيملمثءارزؤمارصنكرصنأكموييكردينإو«يدوعالإهبتثئجاملثع

هتمادخغانزح-انغلياميف-6%يبلانزحنحةرتفيحولارتفويفوتنأةقرو

ھنميقلييکللبجةورذبفوأاملكف«لابحلاقهاوشسوؤرنمىدرتييكارارم
هشأحجكلذلنكسيفءاقحهللالوسركنإدمحماي:لاقفليربجهلىدبتهسفن

ةورذبقوأاذإفكلذلثملادغيحولاةرتفهيلعتلاطاذإفعحجريفهسفنرقتو

ءوض€حابصإلاقلافلسابعنبالاق«كلذلثمهللاقفليربجهلیدبتلبج

.(۲۹81)مقربيراخبلاهاور.ليللابرمقلاءوضوراهنلابسمشلا

:مالكدعب۳١۱٠-١١١ص٣ج"ةفيعضلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاق

حيحص"يفةشئاعثيدحنمىرخأقيرطنمثيدحلاءاجدقنكلو..."
يفنابحنباهجرخأفءاهنايبنمدبالفةيفخةلعهلنأديب«هريغو"يراخبلا

انشثدح:يرسلايبأنباقيرطنم(يسرافلابيترت-٢۲:مقر)"هحيحص"

املوأ":تلاقةشئاعنعريبزلانبةورعينربخأيرهزلانعرمعمانبأقازرلادبع
ايؤرىريالناكفمونلايفاهاريةقداصلاايؤرلايحولانم6هللالوسربئدب

قح...هيفثنحتيفءارحيتأيناكفءالخلاهلببحمثحبصلاقلفلثمتءاجالإ

:عهللالوسرلاقءأرقا:لاقفهيفكلملاهءاجفءارحراغيفوهوقحلاهأجاف

تأيملمعن:-ةقرويعي-لاق":هلوقىلإثيدحلا"...ئراقبانأام:تلقف"

ملمثارزۇؤمارصنكرصنأكموييکرديناو«يدوعالإهبتئحاعطقدحأ

ادغانزحمقيهللالوسرنزحيح":دازو."ةرتفيحولارتفويفوتنأةقروبشني

يقلييکلبجةورذبوأاملف«لابحلاقهاوشسوؤرنمیدرتیيكلارارمهنم

 



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

كلذلنكسيفاقحهللالوسركنإدمحماي:هللاقفليربجهلىدبتاهنمهسفن

ىفوأاذإفكلذلثملادغيحولاةرتفهيلعلاطاذإفعجريف«هسفنرقتو«هشأحج

."كلذلثم:هللوقيفليربجهلیدبتلبحلاةورذب

دقومهضعبهمهنايحفيعضوهولكوتملانبدمحموهيرسلايبأنباو

هبقازرلادبعانث:(۲۳۲-٢/۲۳۳)هدنسميفدمحأمامإلالاقفهدانسإيففلوخ

انهدازف.خلإ"...هنمادغانزحانغلباميفيهللالوسرنزحتح":لاقهنأالإ

.انغلباميف":هلوقيدرتلاةصقيف

(۳۱۱/۱۲-۳۱۷)"هةحيحص"نمريبعتلالوأيفيراخبلاهجرخأاذكهو

هذهبقازرلادبعانثدح:ةبيشيبأنباركبوبأوهودمحمنبهللادبعقيرطنم

قازرلادبعانثدح:عفارنبدمحمقيرطنم(۹۷-١/۹۸)ملسمهجرخأوءةدايزلا

نبانعسنويةياورنمهلبقظفلىلعهيفلاحأامنإوهظفلقسيملهنأالإهب

يفاضيأيراخبلادنعةياورلاهذهوءاقلطميدرتلاةصقهدنعهيفسيلو«باهش

"هريسفت"يفريشكنباظفاحلاوزعفءةصقلااهيفسيل(٤٥٥-۹/۸4٥)ريسفتلا

ةياورلايفةصقلاتءاجدقمعننيبرظنهيفنيخيشللةدايزلاهذمبثيدحلا

نبسنويانثدح:(۱۱١۱-١/١۱)"هجرختسم"يفةناوعيبأدنعةروكذملا

اميف":هلوقهیفو«هبدیزینبسنويينربخأ:لاقبهونباانبأ:لاقىلعألادبع

طاقسإنأدكۇتقازرلادبعنعةبيشيأنباودمحأةياورلثمةياورلاهذهف"انغلب

تجردنانأهيلعبترتهنمًاطخ"انغلباميف":هلوقثيدحلانميرسلايبأنبا

رمألاةقيقحيفيهوءةلوصومكلذبتراصفةشئاعنعيرهزلاةياوريفةصقلا

ءهالعأروكذملاةمجرتلاثيدحلادهاشحصتالف«يرهزلاتاغالبنمامنألةلضعم

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

يفلمنأهتافو-رمعمةياوربةصاخةدايزلاهذهنأنيبنأدعبرجحنباظفاحلالاق

وه"انغلباميف":لئاقلانإمث":لاق-ةناوعيبأدنعاضيأديزينبسنويةياور

هذهيفيهللالوسرربخنمانيلإلصوامةلمجيفنأمالكلاعمو«يرهزلا

‹رهاشظلاوهاذه:ييامركلالاقوءالوصومسيلويرهزلاتاغالبنموهةصقلا

قيرطنمريسفتلايفهيودرمنبادنععقووروكذملادانسإلابهغلبنوكينألمتحيو

لييبنلانزحةرتف":هظفلو"انغلباميف":هلوقطاقسإبرمعمنعريثكنبدمحم

ةشئاعنعةورعنعيرهزلاةياورىلعاجردمهلكراصفخلا"هنمادغانزحاهتم

."دمتعملاوهلوألاو

ييف"يراخبلاىلعهحرش"يفنالطسقلاخيشلااذهظفاحلامالكىلإراشأو
يفظفاحخحلالاق«يصيصلملايياعنصلاوهاذهريثكنبدمحم.هدمتعاوريسفتلا

هفعضو":لاقو"ءافعضلا"يفيهذلاهدروأو."طلغلاريثكقودص":بيرقتلا

نموفيكفةفلاخملاعمفيكفء؛فلاخيملاذإهبجتحيالهلثمف:تلق."دمجحأ

!ةدايزامهعموديزينبسنويوقازرلادبعناتقتمهفلاخ

نعالوسابعنبانعالحصيالفيعضثيدحلااذهنألوقلاةصالخو

‹(١/٥)"يراخبلاحيحصرصتخم"يباتكىلعيقيلعتيفتهبنكلذلوةشئاع

ءارقلانمدحأرتفياليكيراخبلاطرشىلعسيلاذهيرهزلاغالبنأىلع
خيشلااضيأةدايزلاهذهفعضدقوها.قفوملاهللاو"حيحصلا"يفهنوكلهتحصب

امو٢٥۳۸ص١ج"يهللالوسردمحم"هباتكيفنوجرعميهاربإقداصلادمحم

هللاوءاشنمهيلإعجريلف۹٤٠-٢٦٤صكلذيفهلاقامبلغأانلقندقواهدعب

.ملعأىلاعت

 



أناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

يأناکوهيفءاجو(۳)مقربثيدحلااذهيراخبلامامإلاىوردقواذه

-دبعتلاوهو-هيفثنحتيفءارحراغبولخي-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسر

.اضيأعضوملااذهيفكلذلثمعقودقوخلإ...ددعلاتاوذيلايللا

اذه(دبعتلاوه)هلوق":٠۳ص١٠١ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

.هليلدركذيلويبيطلاهبمزجامكيرهزلاريسفتنموهوربخلايفجردم

.جاردإلاىلعلديامريسفتلايثهنعسنويقيرطنمفلؤملاةياوريثمعن

بتكلاراد:ط۳٢۳-٠٢٥۲ص"حالصلانباباتكىلعتكدنلا"يفلاقو

نعثيدحيف"دبعتلا:ثنحتلاو":يرهزلالوقهنمعقودقو":ه٤١٤١ةيملعلا

راغبولخيناکو":هيفاوقيفيحولاءدبيف-اهنعهللايضرةشئاعنعةورع
:هلوقنإف‹هلوطبثيدحلا"...ددعلاتاوذيلايللا-دبعتلاوهوهيفثنحتيفءارح

يفهتحضوأامكزييمتريغنمثيدحلايفجردأيرهزلامالكنم"دبعتلاوهو"
"ثيغملاحتف"يفيواخسلاجاردإلابظفللااذهىلعمكحاذكوها.حرشلا

۲۲۹ص١ج"يوارلابيردت"يفيطويسلاوءةيملعلابتكلاراد:ط٢٤٠۲ص١ج
دمحمدمحأخيشلااضيأكلذىلعصنو۷۷مقر"جردملا"يقويبرعلاباتكلاراد:ط

"ثيدحلاحلطصم"يفنيميثعلالاصنبدمحمو۲۲۷ص١ج"ثيثحلاثعابلا"يفركاش

.٥٠١ص"ثيدحلاحلطصمريسيت"يفناحطلادومحمروتكدلاو١۲ص

)
(۳۲۱۰)مقرب"هحيحص"يفيراخبلامامإلاهاوراماضيأ"يراخبلاحيحص"يفتاجردملانمو

يفلزستةكئالملانإ":لوقي¥هللالوسرتعمسامنأ-اهنعهللايضرةشئاعةديسلاقيرطنم

ىلإهيحوتفهعمستفعمسلانيطايشلاقرتستفءامسلايفيضقرمألاركذتف-باحسلاوهونانعلا

."مهسفنأدنعنمةبذكةئاماهنمنوبذكيفناهكلا

-سوهو):هلوقو":ةيملعلابتكلاراد:ط«٠١۳۸ص٦ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

 



دہاودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

لڪهللالوسرئدباملوأناك"ظفلب((۲٢مقربملسمهاورو

٠حبصلاقلفلثمتءاجالإايؤرىريالناكفمونلايفةقداصلاايؤرلايحولانم

هلآوهيلعهللاىلص-يبلابتقلطناةجيدخةديسلانأهيفوليوطثيدحوهو

يخةجيدخمعنباوهوىزعلادبعنبدسأنيلفوننبةقروهبتتأىح-ملسو

نمبتكيو«يبرعلاباتكلابتكيناكوةيلهاحلايفرصنتاءرماناكواهيبأ
:ةجيدخهلتلاقف«يمعدقاريبكاخيشناكوبتكينأهللاءاشامةيبرعلابليحنإلا

."لإ...كيخأنبانمعمسامعيأ

يراخبلاةياورلهحرشدنع۳۳ص٠١ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

اي":الوق":لاق"معنبااي":لفوننبةقرولةجيدخةديسلالوقدنعثيدحلااذهل

نلكنإوهنألمهووهو"معاي"ملسميفعقووءهتقيقحىلعءادنلااذه"معنبا
لمنأىلعلمحيالفدحتماهجرخموددعتتملةصقلانكلريقوتلاةدارإزاوحباحيحص

يفىضماميفكلذانزوجامنإو«ةقيقحلاىلعلمحلانيعتف«نيترمكلذتلاق

نكمأفجراخملاتفلتخاوءةقروفصويفيوارلامالكنمهنأليبرعلاويناربعلا

.هنمدارلاها."ههبشأامعيمجيفدرطيمكحلااذهو«دادعتلا

-۔امھنعهللايضرسابعنبادنعانک":لاقدهامثیدح(۲۳۵)

هنكلوهعمسأمل":سابعنبالاقفرفاک:هینیعنیببوتکمهنألاجدلااوركذف

يراخبلاهاور"يبلييداولايفردحناذإهيلإرظنأنأكىسومامأ:لاق

.(٥٥٥۱)مقرب

ها."ربخلايفهجردأةاورلاضعبريسفتنم(باحسلا-

.ةيملعلابتكلاراد:ط۳٥۳ص"حالصلانباىلعتكنلا"يفاضيأكلذلثمىلعصنو

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

ىسومام":هلوق۸٥٥ص۳ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

نأربخالورثأتأيملهنأل؛هتاورضعبنممهواذه:بلهملالاق"هيلإرظنأنأك

هيلعلدیو«يوارلاىلعهبتشافیسیعنعكلذىتأامنإو«جحيسهنأويحىسوم
ها”ءاحورلاجفبميرمنبانلهيل"رخآلاثيدحلايفهلوق

رحتلامويدغلانمييبلالاق":لاقةريرهيأثيدح(۲۳۹)

كلذبيعي«رفكلاىلعاومساقتثيحةنانكيبفيخبادغنولزاننحن-نعوهو-

ېبوأبلطملادبعيبومشاهیبىلعتفلاحتةنانكواشيرقنأكلذو«بصحلا

يراخبلاهاور"ء6يبلامهيلإاوملسيىحمهوعيابيالومهوحكانيالنأ-بلطللا

.(۹۰١۱)مقرب

نأيرطاحخيفجلتخيو...:۷۸٠ص٣ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

دقفربخلايفجردأيرهزلالوقنمثيدحلارخآىلإبصحملايعيهلوقدعبامعيمج
سانويوءةريسلايفٍقأيسامكدعسنبميهاربإو«بابلااذهيفامكبيعشهاور

هلوقىلإهنملوصوملاىلعنيرصتقمباهشنبانعمهلك«ديحوتلايفينأيسامك

ها.كلذنماثيشهتياوريثملسمركذيملمثنمو"رفكلاىلع"

:(٤١٤٤١)۷ملسملاق-اهنعهللايضرةشئاعثيدح(۲۳۷)

:لاقهنأريغهوحندانسإلااذهبماشهنعةيواعموبأانربخأىينبىجيانثدحو

ها.سيعقلاوبأاهيلعنذأتسا

نبماشهلاق:٦٦۲ص٤ج"لكشملافشك"يفيزوحلانباظفاحلالاق

لوقوءةعاضرلانمةشئاعمعوهوكعجلاابأئكي‹؛حلفأسيعقلاوبأوهامنإ:ةورع

ىىى



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاےک

يذلاوهحلفأو:ريثكنباراد:ط۱۷۸ص٤ج"مهفملا"يفيطرقلالاقو

يبأوخهنأل؛ةعاضرلانمةشئاعمعوهو«ديعجلايبأبىرخأةياوريفهنعيك

تاياورلانمهانركذامىوساموءةعاضرةشئاعوبأسيعقلاوبأو.ابسنسيعقلا

"اهيلعنذأتساسيعقلاابأنأ"و"سيعقيبُأنباحلفأءاج":مألايفعقودقفمهو

ييعلاةمالعلل"يراقلاةدمع"اضيأرظناوها.ةاورلاضعبنممهوكلذلكو

.ركفلاراد:ط٩۹٤ص٤١ج

:يبرعلاباتكلاراد:ط۷ص١ج"ةباصإلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

ضعبنممهواذهو؛سيعقلاوبأاهيلعنذأتسا-ملسميأ-هلةياوريفعقوو"
ظفحأوهوءهنعديزنبدامهفلاخدقفماشهنعهیوارةيواعموبأوهوتاور

ها."سيعقلابأاخنإ:لاقفماشهثٹیدحلهنم

ركذامدعب۹١ص١ج"مهلملاحتفةلمكت"يفينامثشعلايقتدمحمخيشلالاقو

فنصلملاهجرخأامك‹دعجلاوبأهنأتاياورلاضعبيفعقوو:قباسلاظفاحلامالك

نعءاطعنعجيرجنباقيرطنمامهالك(۸/۲٦)يئاسنلاو-املسممامإلايعي

نألمتحيهنإفدعحلاوبأ:هلوقيفءاطعءىطخيملو":حتفلايفظفاحلالاقو.ةورع

."حلفأةينكظفحنوكي

وأحلفأ:ٰئعأ)سماخاوتثلاثلاولوألانأبابلااذهقليقاملصاحو

همسالجرلانأوهو«قيبطتلاامهنيبنكي(دعجلاوبأو«سيعقنبحلفأو«؛سيعقلايأ
‹نايرخألاناتياورلاامأو.سيعقيبألخأو«سيعقلنباوهوءدعجلاوبأهتينكوءحلفأ
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اذه":مهفملايفيبطرقلالاقاميعماذهوةاورلاضعبامهيفمهوف

ضعبنممهوكلذیروسامو‹؛حيحصلاوه-سيعقلايبأوخأحلفأهنأيعي

فها.ملعأىلاعتوهناحبسهللاو(۹/٠۳۹)"يراقلاةدمع"

يلاورکذفهیفوكوبتةوزغةصقيفكلامنببعكثيدح(۲۳۸)

مقربسمو.(۸٨٤٤٤)مقربيراخبلاهاورةوسأامهيفاردبادهشدقنيلجر

.لإ...نيحلاصنيلجرلاورکذف":هتیاوريئءاجو)۲۷۹۲۳

"نیحيحصلاثيدحنملكشملافشك"باتكيفيزوحلانباظفاحلالاق

یلعهتأرقامماذهءاردبادهشنیلجريلاورکذف:هلوقو:۱۲۷-۱۲۸ص۲ج

طالغأمهضعبعبتتعمهيفرظننمتيأرالوءدحأهيلعيهبنامو«نينسخياشلملا

فلتخانموهروضحىلعقفتانمترکذو«ردبلهأءامسأتعمجاملف«ضعب

ةححمىلعدحألديالفلأسأوثحبأتلزامفءاركذنيلجرلانيذملرأملهيف

يردأالوهيلعدحأهبنيالوء"ديناسملا"يفو"نيحيحصلا"يفجرخمثيدحلااذإو

للقومرثألاركبيبأل"هخوسنموثيدحلاخسان"باتكيفهتيأرنأىلإ«ههجوام
الإمهولانمهيلعظفحيملو؛ثيدحلاظفحيفهنامزلهأدحوأيرهزلاناك:هيف

.اردبادهش:نيلجرلانيذهيفهلوقكلذنم«ريسيلا

٦١۱صاج"ىربكلاةيعفاشلاتاقبط"يفامكيطايمدلاظفاحلالاقو

مل:لاقنأبهسفنعيونمۇللادبعهباجأف...":مالکدعب-رجه-ط»۷

يراخبلاودمحأمامإلاامهرکذنِإواضيأادحأالواردبلالهالوةرارمدهشي

اضعبدلقمهضعبنألمهريغو-ربلادبعنبايعيقرشلاوبرغلامامإوملسمو
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.مهولایتاهنمو«بالکنبةرهزنبثراحلانبهللادبعنبباهش

دعبةلاسرلاةسسؤم:۳ط٥٠٥٤ص۳ج"داعملاداز"يفميقلانبالاقو

اذه"ةوسأامهيفيلاردبادهشدقنيحلاصنيلجريلاوركذف":هلوقو...":مالک

ريسلاويزاغملالهأنمدحأنعظفحيالهنإف«يرهزلاماهوأنمدعاممعضوللا

الوةبقعنبىسومالوقاحسإنباالردبلهأيفنيلجرلانيذهركذةتبلا

نمانوكيالأيغبنيكلذكو«”ردبلهأدعنمدحأالو«يدقاولاالو«يومألا

مهالرمعللاقوهيلعسجدقوهبقاعالوابطاحرجهيملليبلانإف؛ردبلهأ

ترفغدقفمتعشاماولمعا:لاقفردبلهاىلععلطاهللانأكيرديامو":هلتقب

يفءاجدقواذه.هتمدارلاها."سحلابنذنمفلختلابنذنيأو«"مكل

مصاوعلا"ىلعهقيلعتيفطوؤنرألابيعشخيشلاميقلانبامالكويزوحلانبامالكركذدقو
نمهيلإابهذامىلإبهذيهنأىلعةحضاوةلالدكلذيفوهيلعتكسو:٠٠4ص۹ج"مصاوقلاو

."اردبادهش":هلوقتوبمدعبلوقلا

ىلعوهسيلفهتوبثریدقتىلعو«رظن-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانعاذهتوبثيف©
نباىلعهبدررجحنباظفاحللانسحامالکتیارمث.رخآعضومكلذىلعمالكلاطسبلو«هرهاظ

فلفتنمعمهعنصامفالخببطاحل-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-لوسرلاةبقاعممدعلوحميقلا

ادهشيملامغنوكلنيرخأتلاضعبلدتساو:١١۱٠ص۸ج"يرابلاحتف"يفلاقثيحكوبتةوزغنع
املرنعللاقلبهيلعسجهنوكعمهبقاعالوهرجهيمل¥يبلانأوبطاحةصقيفعقوامياردب

:لاق."مكلترفغدقفمتئشاماولمعا:لاقفردبلهأىلععلطاهللالعلكيرديامو":هلتقبمه

هدنعيردبلانأيضتقيهنأل؛حضاوبهبلدتساامسيل:تلق؟سخبابنذنمفلختلابنذنيأو

ةصقببطاخملاهنوكعمرمعاذهف«كلذكسيلوءاهيلعبقاعيالتربكولوةيانججاذإ
يبنلابقاعيملامنإومدقتامكيردبوهوءرمخلابرشالدحلانوعظمنبةمادقدلجدقف«بطاح

-ذختينأدارأو«هدلووهلهأىلعةيشخاشيرقبتاكامنإهنأيفهرذعلبقهنألهرحهالوابطاح5
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كعمهيقلمعن:اولاق؟دحانميعماذهيقلله:ملتلق...":ملسمةياور

نبةرارماولاق؟امہنم:تلقكلليقاملٹماملليقفتلقاملٹمالاقنالجر

يف":هلوق:۹۲ص۷٠ج"ملسمحرش"يفيوونلالاق."حلإ...يرماعلاعيبرلا
ملسمخسنعيمجيفوهاذكه"يرماعلاةعيبرنبةرارمامهبعكيجاصنيلجرلا

ناكسإونيعلاحتفبيرمعلاهباوصامنإطلغوه:اولاقوءاملعلاهركنأو"يرماعلا"

قاحسإنبدمحمهبسناذکويراخبلاهركذاذكوفوعنبورمعيبنمميلا
دقيسباقلاناكنإو«باوصلاوه:يضاقلالاقةمئألانمامهريغوربلادبعنباو

اذكفةعيبرنبةرارمهلوقامأوحصأروهمحجلاهريغيذلافيرماعلاالإهفرعأال:لاق

عيبرلانبايراخبلايفعقووملسمخسننعيضاقلاهلقناذكوملسمخسنيثعقو
.هنمدارلاها.نيهجولابلاقي:ربلادبعنبالاق

.(١۱۹)مقربيراخبلاهاور"تنالنابعشةدعاولمكأفمكيلعيغنإفهتيؤرل

لمنإظفللااذه:١44ص۳ج"لكشملافشك"يفيزوحلانباظفاحلالاق

يراخبلاهركذيذلادانسالابيليعامإلاهاوردقوةبعشنعمدآنعيراخبلاهاور
اذهانيوردقو:يليعامسإلالاقء"نيئالثاودعفرهشلامكيلعمغنإف":هيفلاقو

يلعنبمصاعوةبابشوسنوينبىسيعوةيلعنباويدهمنباوردنغنعثيدحلا

:مهنمدحأركذيملوةبعشنعمهلكدواديبأونوراهنبديزيوليمشنبرضنلاو
هجوىلعهدنعنمكلذلاقمدآنوكينأزوجيفء"نيئالثنابعشةدعاولمكأف"

هللاوالصأرذعمحلنكيمممهنإف‹هيبحاصوبعكفلختفالخب‹؛كلذبهرذعفءاديمهدنعهلس

فها.ملعأ
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دقوهجوهنعهاورنمنيبنماذهبهنعيراخبلادارفنالسيلفالإوربخللريسفتلا

هحرخأ:لاقو‹نيئالثنابعشاودعيعي"نيئالثاودعف":هيفلاقفيطقرادلاهاور

:هلوقنأىلعلدياذهيعي:لقيملو"نابعشاودعف":هيفلاقفمدآنعيراخبلا

نباثيدحلااذهىوردقو.هلوقهنأومدآهنأرهاظلاوءةاورلاضعبنم"عي"

:سابعنباثیدحيفلقيملوٰيطقرادلالاق«ةريرهيبأثيدحلثمسابع

.هنمريسفتلكلانأىلعلدياذهوءاضيأمدآريغ"نابعشةدعاولمكأف"

يدعبنوكي":ْهقيَيهللالوسرلاق:لاقةرمسنبرباجثيدح(٢٤۲)

انامهيلوامايضامسانلارمألازيال":ةياوريفو."شيرقنممهلكاريمأرشعانا

وأةعلسلاموقتىحامئاقنيدلالازيال":ةياوريو."شيرقنممهلكالجررشع

نيالااذهلازيال":ةياوريفثو"شيرقنممهلكةفيلخرشعانثامكيلعنوكي
ملسمو(۷۲۲۲)مقربيراخبلاهاور"شيرقنممهلكةفيلخرشعييثاىلإازيزع
.(۱۹۲۲و۱۸۲۲و۱۸۲۱)مقرب

"نيحيحصلاثيدحنملكشملافشك"باتكيفيزوحلانباظفاحلالاق

ناظمنمهتبلطوءهنعثحبلاتلطأدقثيدحلااذه:٠4-۹٤٤ص١ج

نأكشأالةفلتخهظافلأوهبدوصقملاىلععقوادحأتيأرامفنعتلأسو

.لإ...ةاورلانماهيفطيلختلا

اوصعتساالاشيرقنإ":لاقهطدوعسمنبهللادبعثيدح(٩٤۲)

اولكأةنسمهتذخأف«فسوييسكنينسبمهيلعيعأمهللا":لاقييبلاىلع

اهنيبوهنيبامىريفءامسلاىلإرظنيلجرلالعجف‹دهخجلانمةتيلاوماظعلااهيف
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نيبمناخدبءامسلاأتمويبقتراف#:ىلاعتهللالزنأفدهحلانمناخدلاةئيهك

اوكلهكموقنإدمحميأ:لاقفنايفسوبأهاتأفميلأباذعاذهسانلاىشغي

مهتباصأاملف؟نودئاعمكنإ:تلزنفءاوقسفاعدفمهنعفشكينأهللاعداف

ةشطبلاشظطبنموي:هللالزنأفةيهافرلامهتباصأنيح«مهرفكىلإاوداعةيهافرلا

.ردبموييعي:-لاق-نومقتنمانإٰىربكلا

٥٦-۲٦ص"ةلكشملاعضاوملاىلعةلمحلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاق

يفيراخبلاهجرخأو-املسمويراخبلايعي-هيلعاقفتا":ظفللااذهبهركذنأدعب

شصمعألاو«روصنمنعيروثلانايفسقيرطنمىاقستسالاباتك:اهنم«عضاوم

دازو":هرخآيفلاقمثتوعسمنبهللادبعنع«قورسمنع«ىحضلايبُأنع
ءاعبسمهيلعتقبطأف«ثيغلااوقسفمقيهللالوسراعدف":روصنمنعطابسأ

نعةباحسلاتردحناف«انيلعالوانيلاوحمهللا":لاقف.رطملاةرثكسانلااكشو

ناخالاريسفتيفكفظدوعسمنبالوقبقلعتيامامأ."مطوحسانلايقسف«هسأر

؛يلعمهنمءةباحصلانمةعامجهيفهفلاخدقف-ىكحاميةيآلايفركذيذلا

ريبكناخالانإ:اولاقف-مهنعهللايضرةريرهوبأوسابعنباورمعنباو

وهاذهوءةعاسلاطارشأنم«نامزلارخآيفءيجيلبكعبتأيمل‹(نارينلاىروي)

لوسرنأمديسأنباةفيذحنعملسمىورال-ىلاعتهللاءاشنإ-حيحصلا

فسعخو«قرشملابفسخ:تايآرشعنوكتيحةعاسلاموقتال":لاقلَكهللا

جوجأيو؛ضرألاةبادو‹لاجدلاو«ناحخدلاو«برعلاهریزجيففسخو‹برغملاب

رانكلذرخآو«ميرمنباىسيعلوزنوءامهرغمنمسمشلاعولطو؛جوحأمو

تأيملناخدلانأيفحيرصصناذهف."مهرشحمىلإسانلادرطتنميلانمجرفت

ةفيذحنع:امهدحأءامهدنسنآلافرعأال«ناثيدحاضيأارسفمهيفءاجوكعب
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ضرألايفثكعيناخد:ةعاسلاطارشأنم":لاققييبلانأ-هنعهللايضر

ةئيهكهنمنمؤملاذخأيف":دازو.هوحندوعسمنبانع:رخالاو."اموينيعبرأ

عمجلايفةمئألاضعبركذو.خفتنيىحقفانملاورفاكلافوجلحخديوماكزلا

ءلمهدحأناناناخدلانأ:-هنعهللايضر-دوعسمنبالوقوثيداحألاهذهنيب

طارشأنمجرخي:رخآلاو«دوعسمنباركذامكةكملهألةوبنلانمزيفعقو

لبناحخادلاةقيقحسيلةكملهأهآريذلانإف؛رظننماذهولخيالوةعاسلا

سأرىلعتناكردبةوزغفاضيأو؛عوخحلاودهجلانممهيلإليخيهتئيهكءيش

نكيملةكملهأذخأيذلادهحلااذهوةنيدملافَييبلامدقمنمارهشرشعةعبس

هللايضردوعسمنبالوقىضتقموءةرجحلادعبلبءاعطقمهرهظأنيبلييبلاو
تهجبالاحيدعتاودباكواوبصخأمثةديدشةنسمهتباصأةكملهأنأ-هنع

نوكتنأاذهىضتقمو«ردبمويبكلذدعبمهدعوكبيهللانأودعباوداعف

"نيحيحصلا"يفاضيأو.الصأكلذكهتمأنمدحأاهدعيملوةيندمناخدلاتايآ

"...ديلولانبديلولاجنأمهللا":يبلانمتونقلادهشهنأةريرهيبأنع

يسکننسمهيلعاهلعجاوءرضمىلعكتأطوددشامهللا:هيفو.ثيدحلا

نينسبهءاعدنأىلعلدياذهو؛كلذدعبءاعدلاكرتهتيأر2:لاق.'فسوي

اذهيفمالكلاو«ردبدعبملسأامنإوءةريرهيبأمالسإدعبناكفسويٍيسك

هنإفةكملهألءاقستسالاةيضقيفيراخبلاهركذاملاكشإلابدوصقملاو«روهشم

متءاعبسرطملامادوءةاورلاضعبنمثيدحيفثيدحهبلحخدمهو-ملعأهللاو

نمناككلذللئاسلانأوهنعقرطةدعنم-هنعهللايضركلام
نيواوديفروهشموهامكربنملاىلعء8يبلاوةعمجلامويلاق‹نيملسللا
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هفشكاولأسيىحهبةنيدملالهألقلعتيأرطملابةكملهألاعداذإفالإومالسإلا

ها.ملعأهناحبسهللاو«ىرخألانعةلصفنمامهنملكناتصقلاف.مهنع

:تلزنال":لاقمتاحنبيدعنعيعشلانعنيصحثيدح(٢٢٤۲)

.للقعىلإتدمعرجفلانمدوسألاطيخلانمضيبألاطيخلامكلنيبتيتحل
الفليللايفرظنأتلعجف‹ِنداسوتحتامهتلعجف«ضيبألاقعىلِإودوسأ

داوسكاذامنإ":لاقفهلكلذتركذفكهللالوسرىلعتودغف.يلنيبتسي

.(۳۳)۱۰۹۰ملسمو(١۱۹۱)مقربيراخبلاهاورء"راهنلاضايبوليللا

دعب٥۷ص"ةلكشملاعضاوملاىلعةلمحلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاق

نبهللادبعثيدحنمملسمو«ميشهثيدحنميراخبلاهجرخأو:هركذنأ

نعةناوعيبأقيرطنمريسفتلايفيراخبلاهاورمث.نيصحنعامهالكسيردإ
دوسأالاقعو«ضيبأالاقعيدعذخأ":لاقكؤيدعنع؛يجشلانعنيصح

تحتتلعجہللالوسراي":لاقحبصأاملفءانيبتسيملفرظنليللاضعبناكيح

تحتدوسألاوضيبألاطيخلاناكنإ«ضيرعلاذإكداسونإ:لاق«نيلاقعقداسو

:لاقيماحنبيدعنع؛يعشلانع«فرطمنعءريرجقيرطيقو".'كتداسو

:لاق«ناطيخلاناذهو.؟دوسألاطيخلانمضيبألاطيخلاامللالوسراي:تلق

ضايبوءليللاداوسوهلبءال:لاقمث؛نيطيخلاترصبأنإءافقلاضيرعلكنإ"

نع«ةنييعنبنايفسثيدحنمءهعماجنمريسفتلايفيذمرتلاجرخأو."راهنلا

موصلانعٌءَيهللالوسرتلأس":لاقهكمتاحنبيدعنعيبشلانعءكلاجب

‹نيلاقعتذحخأف:لاقء"دوسألاطيخلانمضيبألاطيخلامكلنيبتيىح":لاق

وهامنإ":ٌليهللالوسريللاقفءامهيلإرظنأتلعجفءتوسأرخآلاوضيبأامهدحأ

 



Lہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

اهيفثالثلاتاياورلاهذهف."نسحثيدح":يذمرتلاهيفلاقو."راهنلاوليللا

اهيلعقفتملاىلوألاةياورلاىضتقمو؛حيحصلاوهاذهوءةيآلالوزنبكلذدييقت

ناكهمالسإوهيثيدعمودقنأل؛لكشموهوءةيآلالوزندنعناككلذنأ

كلذلبقمالسإلالوأيفناكةيآلالوزنو؛عبسةنسنمنابعشرهشيف«قافتالاب
يفةباحصلاهيلعناكالةخسانتلزنةيآلاهذهنأىلعقافتالانإف‹ليوطنمزب

تقفتانأىلِإمانيامدعبناسنإلاىلععامحلاولكألاميرحتنم«موصلاضرفلوأ

مايصلاةليلمكللحأ»:ىلاعتهلوقلزنوفطةمرصنبسيقوفَرمعةصق
ناك":سنأنبعيبرلاوةيلاعلاوبأويدسلالاق.ةيآلا...مكئاسنلإثفرلا

ةنسيفناكناضمرضرفنأمولعمو«ىلاعتهللاهخسنمثمالسإلالوأيفكلذ

ملوثالثةنسوأةنسلاكلتيامإةيآلاهذهلوزننوكيفءةرجحلانمنيتنلا

يوفطمتاحنييدعمالسإدعبعبسةنسىلإىدامتمكحلااذهنأدحألقني

:للققطبزاعنبءاربلاتعمسيعيبسلاقاحسإيبأقيرطنم"يراخبلاحيحص"

نونوخيلاجرناكوهلكناضمرءاسنلانوبرقيالاوناكناضمرموصلزنام
يف.ةيآلا€...مكسفنأنوناتختمتنكمكنأهللاملع):ىلاعتهللالرنأفمهسفنأ
هوايدعنأرهظييذلاف.مالسإلالوأيفناككلذنأبراعشإاضيأةياورلاهذه

سقاسامكاهوزندنعكوةباحصلانمهريغهلوأتامءاهيفلوأتةيآلاعمسام

ةاورلاضعباهبثدحىلوألاةياورلانوكتفقةيآلالوزندنعناككلذنأالإ

ةيآلالوزنبكلذدييقتنمةفلاخملانماهيفالناخيشلانطفتيملو‹ىنعملاب

نمل:ىلاعتهلوقلوزنرخأتلب«رمألالوأنماملامكبلزتتملةيآلافاضيأو
هللايضر-دعسنبلهسنعمزاحوبآیوردقف«اهتیقبلوزننعءرجفلا

طيخلانمضيبألاطيخلامكلنيبتيتحاوبرشاواولكو#تلزن::لاق-امهنع
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؛ضييألاطيخلاهلجريفمهدحأطبر«موصلااودارأاذإلاجرناكف‹؟دوسألا

ء&¶رجفلانملهللالزنأفءامهتيؤرهلنيبتيىحلكأيلازيالوتوسألاطيخلاو

‹؛ىرخأةيضقهذهف«يراخبلاظفلاذهوءهيلعقفتم‹راهنلاوليللائعيامنأاوملعف

.ملعأهللاو.يدعةصقىلعةمدقتميهوهكيثطيدعةعقاوريغ

نمامتاخليلادييفىأرهنأ":طكلامنبسنأثيدح(٤٢۲)

قييبنلاحرطفءاهوسبلوقرونممتاوخلااوعنطصاسانلانإمثءادحاوامويقرو

مقربملسمو(۸٦۸٥)مقربيراخبلاهاور.مهميتاوخسانلاحرطفهمتاخ

۹۲۰۹(.

دعب۷۷ص"ةلكشلملاعضاوملاىلعةلمجلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاق

بیعشو۔دعسنبايعيدایزودعسنبميهاربإهعباتو":يراخبلالاق:هركذنأ

دايزودعسنبمیهاربإقیرطنمملسمهدنسأو«يرهزلانع-ةزمحيبأنبايعيد

نممهواذه:ثيدحلالهأعيمجلاق:ضايعيضاقلالاقءظفللااذهبدعسنبا

سنأتاياورنمفورعلاو.ةضفلامتاخىلإبهذلامتاخنممهوف؛باهشنبا
بهذلامتاححرطامنإو«هحرطيملوةضفلامتاحمفيهذاختاباهشنباقيرطريغنم

ةسمئألااهيلعقفتا:-يئالعلالئاقلاو-تلق«ثيداحألايقابيفملسمهركذامك

قرولامتاخنأ":هيفدازو«قرطةدعيف-امهنعهللايضر-رمعنباثيدحنمةتسلا

لإانامثعدیيفمثمعدیيناکمٹ«رکبيبادییفناکمٹ38يهدييفرمتسا
."دجويملفسمتلاف(سيرأ)رثبيفكقنامثعدينمطقسنأ

؛يرهزلانع«سنوينع«هريغوبهونباةياورنم‹"ملسمحيحص"يفو
هداتفةياورييو.يشبحهصفو«قرونمييبلامتاحناک":لاقهمسنأنع

 



اناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

نأکوهدييفهئاقبىلعلدياذهو«كلذنموحنسنأنعبيهصنبزيزعلادبعو
يفامنايبل«ثيداحألاةيقبعملوألاثيدحلااجرخأامنإهللاامهمحر-نيخيشلا

امهمحر-نيدلايبحمخيشلامث«ضايعيضاقلالواحدقومهولانمةياورلاكلت
‹؛بهذلامتاخمرحتٌءقييبلادارأالهنأىلعمدقتملاباهشنباثيدحليوأتهللا

مثهتحابإمهملعيلمويلاكلذيفسانلاهارأةضفلامتاخسبلاملفءةضفمتاخذا

:هلوقنوكيف«بهذلانممهميتاوخسانلاحرطف«هعيرحتمهملعأوبهذلامتاخحرط

‹ىفخيالامفسعتلانمليوأتلااذهفو«بهذلاميتاوخ:يأ.(مهميتاوخسانلاحرطف)

.قفوملاهللاو.”طيلغتلانمريخهنكلورسعهيفهيلعثيدحلاظافلأليزتتو

سيردإيبأنع«يرهزلانعءةنييعنبنايفسثيدح(٤٤۲)
ىلعيوعيابتأ":لاقفيبلادنعانک":لاقهمتماصلانبةدابعنع‹ينالوخلا

مکنمفونمف-ءاسنلاةيآًارقو-اوقرستالوءاونزتالوءائيشهللاباوكرشتالنأ
.(٤٩۸٤)مقربيراخبلاهاور.ثيدحلا"...هللاىلعهرجأف

امدعب١۸ص"ةلكشملاعضاوملاىلعةلمجلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاق

اتيلعالتف":هيفلاق.يرهزلانع؛رمعمقيرطنمملسمدنعاضيأكلذكوهو:هركذ
".ةيآلاارقنايفسظفلرثكأو":ةمدقتملاهقيرطيفيراخبلالاقو"ءاسنلاةيآ

رشعيالاعمىلوألاةبقعلاةعيبيهةعيبلاهذهنأ:اذهيفلاكشإلاهجوو

ةليسعنبنمرلادبعقيرطنم"نيحيحصلا"قهاجرحخأدقوراصنأللةباحصلانم

ىكحدقاضايعيضاقلانأتيأردقو«فسعتلاركنملاليوأتلانمريخطلغلاطيلغتلبالك©
"نيحيحصلا"يفةيورملاةياورلاهذهنالطبفرعتكلذبوءظفللااذهمهوىلعثيدحلالهأقافتا

.ملعأىلاعتهللاو

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

هانعيابكيهللالوسراوعيابنيذلاثعبلانملنإ":لاقهنأهحةدابعنع«يحبانصلا

يأثیدحنماضیأاملسمهجرخأو.هوحنرکذو‹"...ائيشهللابكرشنالنأىلع

ىاسنلاىلعذحخأامك%يبلاانيلعذحأ":هيفوقطةدابعنع‹نياعنصلاثعشألا

ييوءةيناثلالبقتناكءىلوألاةعيبلاهذهف.هتيقبركذو"...ائيشهللابكرشنالنأ

مثمهءاسنيعي«مهرزأهنماوعنمامهوعنمينأمهيلعطرشءةيناثلاةبقعلاةليل

فرعاذإف.ةيآلانولتلقينيذللنذأ:ىلاعتهلوقلزنالكلذدعبلاتقلاضرف

يفةيبيدحلاةصقدعبتلزنامنإ‹قافتالابةيندمةنحتمملايفيلاءاسنلاةعيبةيافكلذ

!؟نيملعنمديزأبءةرجحلالبقىلوألاةبقعلاةعيبيفىلتتنأروصتيفيكف«تسةنس
دمهبشيءةليللاكلتءَيبلاهطرتشايذلانأىلعءةمدقتملاةياورلاليوأتنكمبدقو

.ملعأهللاو.ليوأتلااذهدعبي"ةيآلاالت":يوارلالوقنكلىاسنلاةعيبةيآيف

نمسانرجاه":تلاق-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدح(۵٤۲)

كلسرىلع":ء8يبلالاقفءارجاهمكركبوبأزهحتوءةشبحلاىلإنيملسللا
"معن":لاق.تنأيبأب؟هوجرتوأ:قركبوبألاقف."يلنذؤينأوجرأيف

قروهدنعاتناكنيتلحارفلعوءهبحصيل¥يبلاىلعهسفنةفضركبوبأسبحف

.(8°70)مقربيراخبلاهاور.ثيدحلا"...رهشأةعبرأرمسلا

۸۲ص"ةلكشلملاعضاوملاىلعةلمحجلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاق

قبسوأءةاورلاضعبنممهوةشبحلاىلإ:ةياورلاهذهيفهلوقف:هركذامدعب
يفمضوملااذهريغيفتاياورلارئاسيفامكءةنيدملاىلإهباوصوءملق

.ملعأهللاوامهریغو"..حيحصلا"
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.(۹٦١۱)١٤مقربملسمهاور.كلذنعييبلارجز:لاق

يعيركذو:٦4۸ص٤ج"ماهيإلاومهولانابي"يفناطقلانباظفاحلالاق
تکسورونسلانٹنعارباجتلأس:ريبزلايبُأنعملسمقيرطنم-قحلادبع

دفو.فعضتسممهدنعلقعموريبزلايبُأنعيرزحلالقعمةياورنموهونع

.كلذنيبيملوهتياورنميهثیداحأنعهتوکسررک

:بتكلالاع:ط٤٢٤۳ص"للعلاحرش"يفبحجرنباظفاحلالاقو

ريبزلايبأنعهثيدحفعضيدمحأناكءةقث.يرزجلاهللاديبعنبلقعممهنمو..."

كلذىلعفوقولاةقيقحدارأنموءةعيحلنباثيدحهثيدحهبشي:لوقيوةصاخ

امكريبزلايبأنعاهيوريةعيحلنبادنعاهدجيهنإفريبزلايبأنعهثيداحأرظنيلف

كرتوًاضوتييذلاثيدحدانسإلااذهبلقعمىلعركنأامو.ءاوسلقعماهيوري

يفملسمامهجرخدقو‹رونسلانمنعيهنلاثيدحو.ءاملااهبصيملةعم
ها.هحيحص

ديعسنبنوراهيٹدح:رامجتسالايفرمعنباثيدح(۷٤۲)

نباانربخأ:نارخآلالاقوانثدح:دمحألاقىسيعنبدمحأورهاطوبأويلبألا

رمجتسارمجتسااذِإرمعنباناک":لاقعفاننعءهيبأنعةمرخمنربخأ«بهو

لوسررمجتسيناكاذكه:لاقمثةولألاعمهحرطيروفاكبوءةارطمريغةولألاب

.(٤٢۲۲)٢۲مقربملسمهاوريهلل

دعب۳۷۲-۳۷۳ص۲ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباظفاحلالاق

ثيداحألاهذهلك":هيبأنعريكبنبةمرخمةياورنمثيداحألاضعبركذنأ

 

 



5ناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا

احلضرعيملءاهنعهتوكسبةحيحص-يليبشاإلاقحلادبعظفاحلايعيهدنعيه

امنوكينأالإدنعحيحصهنعتكسيامنأبهسفننعربخأدقوهوييشب

ةياورنمامنااهنمءيشيفنيبيملو؛حمسلاضعبهيفناكاميرهنإفهيفمكحال

"ملسمباتک'نماهعیمجوهنعهتیاورنمكلذكيهو«هيبأنعريكبنبةمرخم

نعريکبنبةمرخمهاور:هرثإب-قحلادبعيعيلاق...":مالكدعبلاقنأىلإ...

ملهنأبنيلئاقلادحأدمحموبأفهيبأباتكنمثدحيناكامنإوءهنمعمسيملو«هيبأ

كردملانمرابتعالااذهبوهف«هسفننعةمرخمكلذبربخأدقوءهيبأنمعمسي

هيفرمألاوءهنعهبنولئاقنيثدحملانأللوألااذهيفهركذانمدقدقو.عبارلا

كيبأنمتعمسأةمرخمتلأس:دلاخحنبدامحلاق:ێطقرادلالاق.روهشممهدنع

تيتأ:لاق؛يلاخةملسنبیسومانٹدح:میرميبنبادیعسلاقو.ال:لاق؟ائیش

للقو.هبتکهذهنكلو«يبُأكردأمل:لاقف؟كوبأكثدح:هلتلقفريكبنبةمرخم

لاقاذکوهباتکنميوريامنإوءائيشهيبأنمعمسيملءةقثةمرخم:لبنحنبدمحأ
نبةمرخمجرخأ:لاق«طايخلانبادلاخنبدامحنعيراخبلایكحو.نيعمنبا

هنمدارلاها.ائیشاهنمهنمعمسأمل«يبُأبتكهذه:لاقف«اباتكریكب

ىلاعتهللايضرديعسيبأنعيحانلاقيدصلايبأثيدح(۴۸)

مثءاناسنإنيعستوةعستلتقلحجرليئارسإيبيفناك":لاق6يبلانع-هنع

؛لللعجفهلتقفءال:لاق؟ةبوتنمله:هللاقفلأسفابهاریتأفلاسیجرخ

ىلإهللاىحوأويبرقتنأهذهىلإهللاىحوأف«باذعلاةكئالموةمحرلاةكئالمهيف

هاور.هلرفغفربشببرقأهذهلإدجوفءامهنيباماوسيق:لاقو‹«يدعابتنأهذه

.(٠٧٢۳)مقربيراخبلا

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا=

ملشهةياوريفعقوو:١٤1ص٦ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق

لاق"ثيدحلارخآيفلاقهنإفجاردإ"هردصبءانف":هلوقنأبرعشيامةداتقنع

ها."هردصبءانتوللاهاتأاهنأانلرکذ:نسحلالاق:ةداتق

هدباموةكئالملاماصتخاركذنمهيفءاجامنأيلرهظييذلاو:تلق

صوصتللهتفلاخملنالطبلارهاظلطابوهلبءةرعبركنملإ...ىلاعتهللاءاحيإنم

بوقةظحالمريغنماهطورشلةيفوتسمتناكاذإةبوتلالوبقىلعةلادلاةعطاقلا

انلعلوءةلاجعلاهذهاعستتالةلاطإىلإجاتحتةلأسملاو«كلذوحنوةفاسمدعبوأ

-ىلاعتهللاءاشنإعضولملااذهريغيفليلغلايوريوليلعلايفشياهباهيلعملكتن

.ملعأىلاعتهللاو

:ةمقلعتلأس:لاقرماعنعدوادنعىلعألادبعثيدح(۹٤۲)

انأ:ةمقلعلاقف:لاق؟نجلاةليليهللالوسرعمدهشدوعسمنباناكله

:لاق؟نجلاةليلقيهللالوسرعممكنمدحأدهشله:تلقفدوعسمنباتلأس

.باعشلاوةيدوألايفهانسمتلاف«هاندقففةليلتاذ6هللالوسرعمانكانكلو.ال

ءاجوهاذانحبصأاملفموقابتابةليلرشبانتبف:لاق.ليتغاوأريطتسا:انلقف

ةليلرشبانتبفكدحجنملفكانبلطفكاندقف!هللالوسراي:انلقف:لاقىارحلبقنم

:لاق"نآرقلامهيلعتأرقفهعمتبهذفنجلايعاديناتأ":لاقفموقاهبتاب

ركذمظعلكمكل":لاقفتازلاهولأسو«مهنارينراثآومهراثآانارأفانبقلطناف

هاور."مےکباودلفلعةرعبلکوءامحنوکیامرفوأمکیدیأيفعقيهيلعهللامسا

.(٤٤٥٤)١٥٠مقربملسم

 



ےلناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

نباثیدح-املسميعيجرخأو":٢٥۲۳ص"عبتتلا"يفيطقرادلالاق

ىلإدازلاهولأسو:هلوقوهو«ثيدحلارخآىلإهدعبامومحنارينراثآانارأفدوعسم

مهریغوةدئازيبأنباوسيردإنباوعيرزنبدیزیوةيلعنباهاوركلذكو«هرخآ

هرخآبیتأوهللادبعنعةمقلعنعيعشلانعدوادنعصفحهاوردقو«توادنع

."ملعأهللاو.صفحهيفمهووادنسم

اذهيعيهيوري':ةبيطراد۱ط(۱۳۱ص)هج"للعلا"فلاقو

نمةعامجهنعهاور.هللادبعنعةمقلعنعىعشلانعدنهيبأنبادواد-ثيدحلا

ثيدحلارخآىلإ"دازلاهولأسو":هلوقاولعجفنويرصبلاامأف«نييرصبلاونييفوكلا

يفهوجردآفنییفوکلانمهریغوةدئازيبأنباىيامأوءالسرميبعشلالوقنم

يعشلامالكنمهنإفهلصفنملوقحيحصلاو.ييبلانعدوعسمنباثيدح

ها."السرم

٠٤٠-٣۳٣١ص۳ج"ةفيعضلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاقو

هنتكلوتاقمهلكهلاجردانسإاذهو:تلق:ه۸٠٤٠فراعملاةبتكم:۲ط

:نيتلعبلولعم

دنسمنمسيلثيدحلايفجردمحلإ"...دازلاهولأسو"هلوقنأ:ىلوألا

هنيبامكلسرموهفلإدازلاهولأسو:لاقيعشلانعوهلبدوعسمنبا

رجحنبيلعنعهاوروءاذكه"حيحصلا"يفملسمهاور":هبقعهلوقبيقهيبلا
مغنارینراٹآو":هلوقىلإدانسإلااذهبدنهيبانبادوادنعمیهاربإنبلیعامإنع

لوقنمثيدحلارخآىلإ«ةريزحلانجنماوناكو«دازلاهولأسو:يبشلالاق
."هللادبعثيدحنمالصفميبشلا

 



-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلااب

ىلعألادبعةياوربقع"حيحصلا"يفوهاذكه:-ابلألالئاقلاو-تلق

هبرجحنبيلعانثدح:لاق(١٤/۱۸۳)"هننس"يفيذمرتلاهاوراذكهوءةمدقتللا

ء"ىرخألاةلعلا"يفهنايبٍنأيامك"هيلعهللامسارکذيملمظعلك":لاقهنأالإ

امنإوء؛هظفلقسيملهنأالإ«هبرجحنبيلعنعهلنيدنسبيقهيبلاهاوركلذكو

هاورو":لاقمث"...ركذمظعلك":هظفلبهدنعهنأكفىلعألادبعظفلىلعهيفلاحأ

يتيردالو:دوادلاق:لاقمٹ"ممئارینراثآو":هلوقلإدوادنعيدعيبانبادمحم

."هركذفدازلاةليللاكلتقيهللالوسراولأسمهفُأرماعثيدحيفوأةمقلعثيدح

نعةعامجهاورو":لاقمث.هبيدعيبأنبادمحمىلإهدانسإيقهيبلاقاسمث

.'كشريغنمثيدحلايفاجردمدواد

ةياورعمانورقماضيأدمحأمامإلااهجرخأدقةيلعنباليعامسإةياورو

-ةدئازيبأنباودوادانربخأ:ليعامسإانثدح:(٤٤١٤):لاقفتاقثلانمهريغ

عيرزنبديزيامهعباتو.ملسمدنعلیعامسإةياورلثمهبدوادانندح:الاق-ێعملا

.هبدنهبانبادوادان:لاق

"هدنسم"يفاضيأيسلايطلاهجرخأو‹(۲۱۹/۱)"هحيحص"يفةناوعوبأهجرحخأ

.دلاحخنببیهوهتیاوربنرقدقو!هنعهلصفيملوثيدحلايفهجردأهنكل(٧٤/۱)

يبانبادوادانبا:لاقءاطعنبباهولادبعنعنيقيرطنمةناوعوبأهجرحخأمث

هلاقءيشوأثيدحلايفوهيردأالف:دوادلاق:نيقيرطلاىدحإيفداز.هبدنه

.ةدايزلاهذهنودبءاطعنبانعةثلاثقيرطنم(٠/٤۷)يواحطلاهجرخأو.يعشلا

راٹآو”:هلوقلاهبدوادنعسیردإنبهللادبعقيرطنمملسمهجرحخأم
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.اقالطإهدعبامرکڈیملو‹"مهنارین

:هوجوىلعةدايزلاهذهيفهيلعاوفلتخادنهيبُأنبادوادباحصأنأ:لوقلاةلمجو

.امهنعنيتياورلاىدحإيفءاطعنبباهولادبعوعيرزنبديزياذكو«كلاخنببيهوو

نعكلذبمزج؛دوعسمنبادنسمنمسیلو‹؛يعشلالسرمنماهنأ:ناثلا

ولوقبسامكالصأاهركذيملهنإفسيردإنبهللادبعءالؤممقحلينأنكعيو

.-ىلاعتهللاءاشنإاهرکذلدوعسمنبادنسمنمهدنعتناک

؛يعشلالسرمنموأ«؛دوعسمنبادنسمنمافوکيفكشدوادنأ:ثلاثلا

.هنعىرخألاةياورلايفءاطعنبباهولادبعويدعيبأنبادمحمهنعهاوركلذك

نأىلعلديامنإفالتخالااذهنأفيرشلاملعلااذهبريبخلاىلعىفخيالو

كلذلوءاديجهظفحيملوثيدحلااذهطبضيملدنهيبأنبادوادوهوهيلعفلتخللا

مألهنعةاورلانمكلذنوكينأنكمبالوءاهتنيبيلاةثالثلاهوجولاىلعهيفبرطضا
فعضیلعلیلدبارطضالافكلذكناكاذإو«هنمعمسامىورلكف«تاقثاعيمج

.هظفحيملهيوارنأبرعشيهنألثيدحلاحلطصمملعيفررقموهامكثيدحلا

يفامكلاقفلاسرإلابهلعأدقفيطقرادلاامأوءاريخأيدلررحتاماذه

راثآومهراثآانارأف":هلوقدنعدوعسمنباثيدحىهتنا":يوونلل"ملسمحرش"
:يعشلانعيوارلادوادباحصأهاوراذك.يبعشلالوقنمهدعبامو"مهنارین

يېطقرادلالاقاذكه.مهريغوسيردإنباوةدئازيبأنباوعيرزنباوةيلعنبا
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اذهبدوعسمنبانعايورمسيلهنأيعشلامالکنمهنإ:هلوقعمو«هريغو

.ملعأهللاوليبلانعفيقوتبالإمالكلااذهلوقياليبشلافالإو«ثيدحلا

هعفريفحيرص"...دازلاهولأسو":يشلالوق:-ينابلألالئاقلاوتلق

انإاذهلثمنإف.خلإ"...لوقياليبشلاف":يوونلالوقليعادالف يبلاىلإ

.ىفخيالامكفقولاهرهاظاميفلاقي

:هنعلوقيىلعألادبعف«دوادىلعاضيأهنتميفبارطضالا:ىرخألاةلعلا

ةدئازيبانباوةيلعنباليعامسإكلذىلعهعباتو"هيلعهللامساركذمظعلك"

.يواحطلادنعءاطعنبباهولادبعودمحأدنع

"هيلعهللامسارکذیملمظعلك":الاقفهدحوديزينعةناوع

نبيلعهعباتوقبسامكهنعدمحأهاورفةيلعنباليعامسإىلعاوفلتخاو

"...ركذيمل":يناثلاظفللاب

دوادنأوهفعضدكؤيامثيدحلانامطبضيفدوادىلعفالتخالااذهو

.هظفحدقنکيمل

اذهباوحرصدقةمئألاضعبتدجوف"بيذهتلا"نمهتمجرتىلإتعحجرم
يفنينقتلانمءةرصبلالهأرايخنمناك":نابحنبالاقفهيفهتركذيذلا

."هظفحنمثدحاذإمهيناكهنأالإ«تاياورلا

 

 



دےساويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

."فالخلاوبارطضالاريثكناك":دمحألاقو

ىلعةلدألاىوقأنمثيدحلااذهيفدوادبارطضاو:-ينابلألالئاقلاوتلق

.!لاجرلالاوحأبهملعأناكام-اريخهازجوهللاهمحرف-دمحأمامإلاهيفهلاقيذلااذه

ملوهنتموهدنسيفبارطضاللفيعضهنأثيدحلااذهيفمالكلاةصالخو

لمحيناكهنأ":ةريرهيبأثيدحلهرهاظبفلاخموهلبdبهيوقنادهاشهلدحجأ

انأ:لاقف؟اذهنم:لاقفاهبهعبتيوهامنيبف«هتجاحوهئوضولةوادإمييبلاعم

غرفاذإىح«تفرصنامٹءهبنجلإتعضوىح«‹يبوثفرطيفاهلمحأراجحأب

دفويناتأهنإو«؛نحلاماعطنمامه":لاق؟ةثورلاومظعلالابام:تلقفءهعمتيشم

الومظعباوريالنأمحلهللاتوعدفتازلانولأسف-نحلامعنو-نيبيصننج

."اماعط:ظفليقو.امعطاهيلعاودجوالإةثورب

.(۱٠۱-١/۷٠۸)يقهيبلاو(٠۱/٤۷)يواحطلاو(۱۳/۷)يراخبلاهجرحخأ

دازةشثورلاومظعلانأهرهاظنأةفلاخملاهجوو:-ينابلألالئاقلاوتلق

نباثيدحنيبوهنيبقيفوتلاو‹ممهباودلكلذنمءيشسيلومهسفنأنجللماعطو

هعبتو"حتفلا"يفظفاحلالعفامكباودلاماعطىلعهيفماعطلالمحبدوعسم

امأتوعسمنباثيدحتبثولهبسأبال‹((۱۲۳/۱)"مالسلالبس"يفناعنصلا

.ذئنيحقيفوتللهجوالفقبسامكفيعضوهو

ريافغيظفلبرخآدانسإبدوعسمنبانعيوردقثيدحلااذهنأىلع

نعروهشمثيدحلافةلمحجلابو"٠١لاقنأىلإهركذف‹قباسلاظفللاهرهاظب

 



|
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يفنكلءاعطقهنعحيحصوهف‹(۹/۱٠٠)"صيخلتلا"يفظفاحلالاقامكدوعسمنبا

ةياورنأاهنمانجرخأامعومحجبنمنيبتدقورخآلاضعبلايفسيلامهقرطضعب

فلع":ةمجرتلاثيدحيفهلوقالإاهمامتبةحيحصدنهيأنبادوادنعةمدقتملاملسم

كلذيفدوادبارطضاو«دهاشنعاهولخءاهيهجوىلع"هللامسا":ةلمجو"مكباودل

ها.ملعأىلاعتوهناحبسهللاوانههتجرخكلذلجأنمو.الاسرإوالصو

ةعاسلاموقتال":لاقلهللالوسرنأةريرهيبأثيدح©(٢۲۵)

(۷۱۱۷)مقربيراخبلاهاور."هاصعبسانلاقوسيناطحقنملجرجرخيىح

.(۲۹۱۰)۰٦مقربملسمو

ملمإلاىوردقفنايفسيبأنبةيواعمةيوشحلامامإثيدحلااذهفعضدق

ٹثدحيمعطمنبريبجنبدمحمناک:لاقيرهزلاقيرطنم"هحيحص"يفيراخبلا
هنأثدحيورمعنبهللادبعنأ-شيرقنمدفويفهدنعمهو-ةيواعمغلب"هنأ

دعبامأ:لاقمثءهلهأوهامهللاىلعأفماقفبضغف«ناطحقنمكلمنوكيس

لوسرنعرثؤتالوهللاباتكيفتسيلثيداحأنوثدحيمكنمالاجرنأيغلبهنإف

یلعداهشتسالابابنمثیدحلااذهركذأنأتيأرمثمقرلااذهبرخآاثيدحتركذتنك)

كلذدعبهاورثيدحل-لطابلابهنععافدلايفتيمتستيذلا-ةيواعمفيعضتبةمسحاةيوشحلا

ىلإنوكيسله-ةمسجاةيوشحلايعأ-اهفقومىلعفرعتنل"امهيحيحص"يفملسمويراخبلا
هبناجىلإتفقوالاطيذلانايفسيبأنبةيواعملاضلااهمامإبناجىلإوأملسمويراخبلابناج

نأنكميالهنأركذلابريدحلانمواذه.ريدقتلقأىلعدحاولارجألاوداهتجالابهلتمكحوأ

يفةيورللاةريرهيبأةياورالصاعلانبورمعنبهللادبعةياورفعضدقةيواعمنأبانيلعضرتعي

الوهللاباتكيفتسيل":هلوقليلدبثيدحلااذهنعمفعضدقةيواعمنإ:لوقناننأل"نيحيحصلا"

نبورمعنبهللادبعنمةيواعمدنعوأبسيلةريرهابأنأىلع.لإ..لهللالوسرنعرثؤت

.فاخريغوهامكصاعلا
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بِ.١1(۱)ىرامأل.اء[)كلب= هللالوسرتعمسييف 'اهلهألضتيلاينامألاومكايإفمكلاهجكعلوأوليهلا

امههجوىلعرانلايفهللاهبكالإدحأمهيداعيالشيرقيفرمألااذهنإ:لوقيلي

.".ريدلااوماقأ

نانکالهنأرکذلابریدحلانمواذه.هبيسحهللاوهتوربجوهرورغوةيواعمربكىلعلدياذه

مهردقةعفرومهتلزنمولعوةباحصلالضفىلعةلادلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلالمحت

ىرخأةلدأاهتصصخدقوةقلطموأةماعةلدألاكلتنأكلذءهبارضأوةيواعمىلعمُنَأشةماخفو

-:املةديقملاوأةصصخلملاةلدألاكلتنمواهقالطإريدقتىلعامتديقوأاهمومعريدقتىلع

ىلعمكطرفانأ":-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاق:لاقفطدعسنبلهسثيدح-

مهفرعأماوقأيلعندريلو‹ادبأهدعبًامظيملهنمبرشنمو«هنمبرشهدرونم«ضوحلا

.مهنيبويييبلاحيمث‹ينوفرعيو

يفيرجآلاو"هتتس"يفمصاعيبأنباو‹يناربطلاودمحأوملسمو«يراخبلامامإلاهاور

يفربلادبعنباوءةنسلاحرش"يفيوغبلاوء"ثعبلا"يفو"لئالدلا"يفيقهيبلاو"ةعيرشلا"

."ديهمتلا"يفربلادبعنباو«يسلايطلاومكاحلاومصاعيبأنباوءدمحأو«ملسمو«يراخبلاهاوروس

:لوقأف‹كدعباولدباميردتالكنإ:لاقیف۽ينممُهِإ':هيفدازو«يردخلاديعسيبأقيرطنم

."يدعبلدبنملاقحس"

نباو‹يئاسنلاو«كلامو«ةناوعوبأوملسمو«يراخبلاو«-ىلاعتهللاهمحر-عيبرلامامإلاهاوروس

نميوغبلاو«بيطخلاو«يرحآلاو«ىلعيوبأو‹يقهيبلاو«نابحنباوءةعيزخنباو«دمحأو«هجام

.ةريرهيبأقيرط

يفيرجآلاو؛ىلعيوبأو«يناربطلاو«مصاعيبأنباودمحأوملسمو«يراخبلاهاوروس

.قطدوعسمنباقيرطنم"ثعبلا"يفيقهيبلاو«بيطخلاو‹يئاكلاللاو‹"ةعيرشلا"

.ملسمو‹يراخبلاهاور.فكلامنبسنأنعبابلافو

نباو"هتنس"يفمصاعيبانباو«ةبيشيبأنباو«دمحأوملسممامإلاهاور.#طةفيذحنعوس
-.هحيحصيفيراخبلامامإلاهقلعو‹"ديهمتلا"يفربلادبع

)لس

 



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

.ةبيشيبأنباو«دمحأمامإلاهاور.ةركبيبأنعوحص

.ملسمو‹يراخبلامامإلاهاور.ركبيبأتنبءامسأنعوس

.ملسممامإلاهاور.-اهنعهللايضر-ةشئاعةديسلانعوس

.ملسممامإلاهاور.-اهنعهللايضر-ةملسمأنعو

.يراخبلامامإلاهاور.ةباحصلانمةعامجنعو

هنأىلع"ديهمتلا"يفربيلادبعنباصندقوءاهركذبماقماليطنالىرخأقرطنماضيأءاجو
.لاقامکوهو«رتاوتمثیدح

اهضعبيفءاجو-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هتباحصنممهنأبحيرصتلا:هقرطضعبيفءاجدقو

.كلذيفحيرصلاكوأحيرصاضيأوهو"ينوفرعيومهفرعأ"
مويينأيمكدحأنيفلأال":لاق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأةريرهيبأثيدحوس

الكشتفلبأدق:لوقأف‹يثغألوقيف؛قفختقاقروأراعياةاشوأءاغرهلريعبهتبقرىلعةمايقلا

.ةفلتخمظافلأبىلعيوبأودمحأوملسمويراخبلاهاور."ءيشنمهللانمكلكلمأ
وهىقتلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأكطيدعاسلادعسنبلهسثيدحوس

ىلإنورخآلالاموهركسعىلإ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاماملف«اولتتقافنوكرشملاو
اهعبتاالإةذاشمهلعدياللجر-ملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأيفو«مهركسع

هلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاقف«نالفازجأامكدحأانمًأزجأام:اولاقف‹هفيسباهمرضي

املك؛هعمجرخفلاقءادبأهبحاصأانأ:موقلانملجرلاقف"راتلالهأنمهنإامأ":-ملسو

؛تومالحعتساف؛اديدشاحرجلجرلاحرحفلاق«هعمعرسأعرسأاذإو«هعمفقوفقو
ىلإلجرلاجرف«هسفنلتقفهفيسىلعلماحتمث؛هييدثنيبهبابذوضرألابهفیسلصنعضوف
:لاق؟كاذامو:لاق«هللالوسركنأدهشأ:لاقف-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسر
يفتسجرخف«هبمكلانأ:تلقف؛كلذسانلامظعأف؛رانلالهأنمهنأافنآتركذيذلالجرلا

لماحتمثهییدثنيبهبابذوضرألابهفیسلصنعضوفتومالجعتساف؛اديدشاحرجحرجىحهبلط
لمعلمعيللجرلانإ":كلذدنع-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاقف«هسفنلتقفهيلع

؛ساتللودياميفرانلالهألمعلمعيللجرلانإو«رانلالهأنموهو«سانللودبياميفةنجلالهآ

=.امهریغوملسمويراخبلاهاور."ةنحلالهأنموهو

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

لجرللاقفربیخ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرعماندهش":لاقةريرهيبأثيدحبح

‹حارجهباصأفاديدشالاتقلجرلالتاق‹لاتقلارضحاملف"رانلالهأنماذه"مالسإلايعدينم

لاقف‹تامناديدشالاتقمويلالتاقرانلالهأنمهنإ:تلقيذلالجرلا‹هللالوسراي:ليقف

هيلعهللاىلص-هللالوسرباحصأضعبداكف"رانلاىلإ":-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-لوسرلا

دتشالیللاناکاملف‹ةديدشحارجهبوتيمل:ليقذإكلذىلعمهامنيبف.باتري-ملسوهلاو

يأدهشأ«ريكأهللا":لاقف«كلذب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يلاربخأف‹هسفنلتقفحارحلاهب

اذهديؤيلهللانإو«ةملسمسفنالإةنحلالخديال:سانلايفىدانفالالبرمأمث"هلوسروهللادبع

‹يقهيبلاو‹قازرلادبعو«نابحنباو‹دمحأو‹ملسمو‹يراخبلاهاور."رجافلالجرلابنيدلا

ىلص-هللالوسرعمانك:مهضعبدنعوباهشلادنسميفيعاضقلاو"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو
.حصأىلوألاو«نينحب-ملسوهلآوهيلعهللا

هلآوهيلعهللاىلص-يبلاباحصأنمرفنلبقأربيخمويناكامل":لاققطرمعثيدحوس

لوسرلاقف.دیهشنالف:اولاقفلجریلعاورمىح؛دیهشنالف..دیهشنالف:اولاقف-ملسو

نباای":لاقمث"ةءابعوأاهبلسةدربيفرانلايهتيأرينِإ«الك":-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللا

.'ثيدحلا...نونمؤملاالإةنحلالخديالهنإ:سانلايفدانفبهذا«باطخلا

.ةبيشيبُأنباو‹نابحنباو‹يمرادلاو‹«يذمرتلاو«دمحأو«ملسمهاور

-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرباحصأنمالجرنأ"هجلادلاخنبديزثيدحوس

"مكبحاصىلعاولص":لاقف-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرلهوركذف؛ربيخموييفوت
ازوخاندجوف؛هعاتمانحتفف"هللاليبسيفلغمكبحاصنإ":لاقف‹كلذنمموقلاهوجوتريغتف

."نيمرديواسيالدوهيلازرخنم

؛قازرلادبعوتوراجلانباو«نابحنباو‹دمحأو«هجامنباو‹دوادوبأو‹يئاسنلاو‹كلامهاور

يفيوفغبلاو"ةوبنلالئالد"يفو"ىربكلاننسلا"يفيقهيبلاو«مكاحلاو«يديمحلاو«ةبيشيبأنباو
يهجلاىلومةرمعيبأةلاهجبمهضعبهلعأدقوء"ريبكلا"يفيناريطلاو"ريسفتلا"يفو"ةنسلاحرش"

.ملعأهللاودحاوصخشامهنأانلرهظييذلاوءةقثلايراصنألاةرمعيبأريغهنأىلعءانب؛هتاوردحأ

ملف«ربيخماع-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرعمانجرخ":لاقةريرهيبأثيدحوس

سوحن-ملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرهجوف‹عاتلاوبايثلاولاومألاالإةضفالوابهذمنغن

 



سناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

لاقيدوسأامالغ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرديزنبةعافرىدهأدقو«ىرقلايداو-

برغمهسهءاجذإ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرلحرطحيمعدمامنيبف«معدمهل

يذلاو«الك:-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاقف«ةنجلاهلائينه:سانلالاقفلتقف

."لإ...ارانهيلعلعتشتلمساقملااهبصتملمناغملانمربيخموياهذحخأيلاةلمشلانإهديبيسفن

‹؛يقهيبلاو«نابحنباو«دوادوبأو‹يئاسنلاو‹كلامو‹ملسمو«يراخبلاو«عيبرلامامإلاهاور

.ريسفتلايفو"ةنسلاحرش"يفيوفغبلاو

اورممث"تبجو":¥يتلالاقف‹ءاريخاهيلعاونُأفةزانجباورم:لاقكلامنبسنأثيدحو

متينلأاذه":لاق؟تبجوام:#باطخلانبرمعلاقف"تبجو":لاقف‹ارشاهيلعاونأفىرخأب

هاور"ضرألايفهللاءادهشمتنأ«رانلاهلتبجوفارشهيلعمتينلأاذهو«ةنحلاهلتبجوفاريخهيلع

.مهريغويذمرتلاويئاسنلاوملسمويراخبلا

هيلعلصيملف؛هسفنحبذفاصقشمذخأف«ةحارجهبتناكالجرنأ"ةرمسنبرياجثيدحوس

."ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يلا

«نابحنباو«ةبيشيبأنباو‹قازرلادبعو«دمحأو‹يئاسنلاو«يذمرتلاو‹دوادوبأو«ملسمهاور

.ةددعتمظافلأهلو‹يقهيبلاو‹مكاحلاو‹يناربطلاو‹يسلايطلاو

لأسةزانجىلإيعداذإ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرناك":لاقةداتقيبأثيدحوس

لصيمو«اهبمكنأش:اهلهأللاقارشاهيلعيثأنإو‹اهيلعىلصاريخاهيلعيأنإف‹اهنع
."اهيلع

يفيصمديملالاقو‹يهذلاهبقعتيملو‹مكاحلاهححصو«مكاحلاو‹نابحنباو«دمحأهاور

."حيحصلالاجردمحألاجر":"دئاوزلاعمجب"

هلهللادارأنملةيافكهانركذامو«ةراشإلاانهاندصقو‹اهركذبماقملالوطيريثكاهريغو

.ةيادمحلا

مهريغوةباحصللةلماشامنإفرئابكلاييكترمةبوقعىلعةصانلاةلدألاعيمجكلذنمو

.لكلاقافتاب

ةيوبنثيداحأوةريثكةينآرقتايآمهتلزنمولعومهلضفيفدرودقةباحصلانأملعاو

=‹فيعضاهضعبو‹ثيداحألاكلتنمريثكتبثدقو؛كلذىلإةراشإلاتمدقتامكةريهش

 



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

.عوضومرخأآلاضعبلاو=

نمف‹كلذلةصصخماهانركذيلاةلدألاوةماعةلدألاكلتنأالإهريغيفالتبثاميفةجحلاو

ةلدألاهذههيلعتلمح-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-لوسرلاهيلعناكامفالخهنمرهظ

ءقلدألالشعمتجيكلذبو‹ةماعلاةلدألاهيلعتلمحةرطعلاةريسلاكلتىلعيقبنموةصصحخللا

مهريغنعنوفلتخيالةباحصلانأفرعتكلذبوهدمحقحهللدمحلاو‹ايلجاحضاوقحلارهظيو

ءةيصعملاكلتلعفنممكحبهيلعمكحينأنمدبالتاقبوملانمائيشمهنملعفنمفةيحانلاهذهنم
اماوبيكترانيذلاةباحصلاضعبىلعدودحلااوقبطدقف؛مهسفنأةباحصلاهمهفيذلاوهاذهو

اذكونصحريغناكاذإهودلجوءانصحمناكاذإييازلااومجرفمهيلعدودحلاكلتقيبطتبحجوي

قحتسينماوبدأوقاغبلااوبراحو«قراسلادياوعطقو«نصحملافذاقورمخلابراشاودلج

دقهنأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعتبثلبءهلحميفهيلعصوصنموهامك«بيدأتلا

قلعتياميفهبمكحينأنمدبالفةيويندلاماكحألايفكلذناكاذإو«هتباحصضعبىلعدودحلاماقأ

-ملسهلآوهيلعهللاىلص-يلاضوحنعنوداذيسةباحصلاضعبنإلاقيفءةرخآلارومأب
نأنكعيالناكنإو«قباسلاضوحلاثيدحلاقادصم-كلذنمىلاعتللابذايعلاورانلانولخديو

هللاو.هللاىلإاهتمباتدقنوكينألامتحالتاقبوملانملعفامهمهنيعبدحأىلعكلذبمكحي

.ملعأىلاعت

نمهيلإسانلابرقأرذحدق-ملسوهلآوهيلعهللاىلصلوسرلانأركذلابريدحلانمواذه

ىوردقق«يلِإسانلابرقأوةياحصلانممكنوكلةنحلايفمكنإمهللقيملوريذحتاميأهللاةبوقع
ىلص-ينلانأةريرهيبأقيرطنم"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو‹دمحأو«يئاسنلاو‹ملسمو«يراخبلا
لوسرةمعةيفصاي؛ءىشنمهللانممكلكلمأالفانمدبعيباي":لاق-ملسوهلآوهيلعهللا

ايو«ءىشنمهللانمكلكلمأالهللالوسرمعسابعاي‹ءىشنمهللانمكلكلمأالهللا

ةدايزهتاياورضعبيو«ةددعتمظافلأهلثيدحلاو.ءيشنمهللانمكلكلمأالدمحمتنبةمطاف

.صقنو

ةديسلاقيرطنم"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو«دمحأويذمرتلاو«يئاسنلاوملسمىورو
هللاىلص-هللالوسرماق(نيبرقألاكتريشعرذنأو»تلزنال:تلاق-اهنعهللايضر-ةشئاع

=ينبايو«بلطللادبعتنبةيفصايو«دمحمتنبةمطافاي":لاقفافصلاىلع-ملسوهلآوهيلع

 

 



ناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا

داوخبادبعيضاقللاذهةيواعممالكىلعهلمجبيفاديجاقيلعتتيأردقو

مالكدروأنأدعبهيفلاق٤٣٤۳-٤٢٤٤ص"مالسإلايفةطلسلا"هباتكيفنيساي

ةهجنمببسمريغيوارلاةهجنماببسمصنلادريىرخأةرمو:قباسلاةيواعم

لئابقلاتاحومطنمةيواعمفوخوهةياورلاببسوةيواعموهيوارلاو.ءليبلا

كلتىلإةيواعمهادبأيذلا"بضغلا"ريشيو.ةطلسلاىلإنيعماطلاعزاونو
:وهعضوملااذهيفهسفنضرفييذلالاؤسلانكلو.اهنعانملكتيلاةيساسحلا

هعمسيالامنيب؛ءيبلانمةيشرقلاثيدحورمعوةيواعمعمسينأفداصتياذام

مهءالؤهنأنممغرلاىلع«ريبزلاوةحلطونمحرلادبعودعسورمعوركبوبأ

ددصلااذهيفطبرينمىلعضارتعالاانلقحيلهو؟ةيعمرثكألاوةبحصلوطألا

.؟عامسلابحيرصتلانيبوثيدحتلاىلإةجاحلانيب

نيناطحقلاحومطعفديهوءةيلجةحضاوصنلاىلإةجاحلاتناكدقل

ملةيواعمنأواميسالءاهيفمهنمةلمتحمعماطمةيأمامأقيرطلادسوأءةطلسلاىلإ

.جراوخلاتاديدمتنمالو«شيرقرئاسىدلةيقبتلاعماطملادسنمدعبغرفي

رجفوةيواعمةيساسح"ياطحقلاكلملا"نعثيدحلاراشامكو

تاياورلاضقانيهنوكثيحنم«نييفلسلاحارشلامامأةلكشمراثأدقف؛هبضغ

ةريرهيبأقيرطنم"يراخبلاحيحص"يفيورمهنأواميسال«ةيشرقلابةدراولا

سانلاقوسيناطحقنملجرجرخيىحةعاسلاموقتال"يلاتلاوحنلاىلعاعوفرم

."متئشاميلامنمنولس«ايشهللانممكلكلمأال«بلطلملادبع=

الادجليوطمالكىلإجاتحتةيضقلاهذهنإفدعبو«ديدشراصتخابانههلوقأنأتدرأاماذه

.قيفوتلايلوىلاعتهللاوصاخفلؤمباهدرفنانلعلوةلاجعلاهذههلمستت

 



1ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

يفرمألااذهناك¥يبلانعدمحأدنعيورمرخآثيدحهدكؤيو."هاصعب

رجحنباقلعدقو."مهيلإدوعيسو«شيرقيفهريصو«مهنمهللاهعزتفريم

ريمحنإف‹ناطحقلاثيدحليوقدهاشوهوكيجهدنس"نأبصنلااذهىلع

."ناطحقىلإاهبسنعجري

ةيواعمنألكلذكودعبتدلودقنكتملةيفلسلايراخبلاةبيهنألو

ثيدحدرىلإروفلاىلعردابدقفيسايسلاصيصتتلاةلأسميفاديجمهفيناك

دقو.صاعلانبورمعنبهللادبعوههغلباميفهبثدحيذلانأمغر‹؛ٍناطحقلا

ثيداحأنوثدحي"لاهج"مُهنأبهتاورفصوىحثيدحللهدريفةيواعمدتشا

.ليهللالوسرنعرثؤتالوهللاباتكيفتسيل

نأريغنمءةيشرقلاثيداحأويياطحقلاثيدحنيبضقانتلاهعنصييذلالكشلملا

دیناسأباعیمجتدرودقوافودريفيكو«نتملاةهجنماهنميأدرىلإاورطضي

؟اوعنصاذامف.يراخبلابلصيفةحيحص

كفيفةدوهعلملا"ةدلاخلا"ةليسولاىلإءوجللاوهةداعلاكلحلاناك

صوصنلااميسالءةنسلاىلإةبوسنملاصوصنلانيب"وهاماريثكو"ضقانتلا

رجحنبانمةرملاهذهرمألاىضتقادقو."ليوأتلا"يهوالأءةيسايسلاوةيرابخإلا

ازل"اضيأةيشرقلاثيدحيوارو"«ٍنياطحقلاثيدحيوار«ةريرهابأزملينأ
ىقوتيناكهنإفءذئنيحٍيناطحقلاثيدحبثدحيملةريرهابألعلو"لاقنيحاحيرص

راكنالانمأيثيحوءةلاحنودةلاحيفهبثيدحتلاهنمعقيامنإوءاريثككلذلثم

 



1ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

ءاعارتخااهعرتخيملةريرهابأنأوهنعةروثأمانأىلإلصيلهللالوسرنعرثؤت

ابأفصوءةياغلاهذهىلإلوصولاليبسييفهنكلو.هنماهعمسيملةيواعمنكلو

صيصتتلاوأرشابملاريغصيصتتلانمبرضاذهو"صوصتلاءافخإو«نبحلابةريره

_ةريرهيبأليدمعلاتوكسلانعرجحنباهحجريامحصنإو."عانتمالاب

یعوىلعناکةريرهابأنأةرورضلابهانعمنإف-انبناجنم.هدعبتسنالرمأوهو

عفدييذلارمألا‹ناطحقلاةياوروءةيشرقلاةياور«نيتياورلانيتاهنيب"ضقانتلاب"

هيلعقفتملاةيشرقلاثيدحلايوارنوكينأةريرهيبألنستيفيك:يلاتلالاؤسلاىلإ
نأفداصتييذلاناطحقلاثيدحلتقولاسفنيفايوارو؛ملسمويراخبلادنع

؟ملسمويراخبلادنعاضيأهيلعاقفتمهرودبنوكي

-لصفلااذهتارقفيفهجذامننمريثكلاانبرمدقوضقانتلااذهنأىلع

رصعيفةياورلانافوطلةيرورضلاجئاتنلادحأهنألةقيقحلايفانشهديدعيم

ذإمالسإللتاياورلاهذهاهمسرتيلاةروصلانمبجعننحنفكلذعمو«نيودتلا

ودبياميففةرتاوتملاةنسلاونآرقلاهلاهمسرييلاةروصللضقانتلاماتةضقانمودبت

تاياورلاهذهرصت«ناكملاونامزلاربعاهلكةيناسنإلابطاخيانيدينآرقلامالسإلا

دينمرمألاجرخاذإفءةيميلقإلاوةيخيراتلابرعلاتادرفمومالسإلانيبطبرلاىلع

ةريزحلايفرهدلادبأنالظيسملاعلاومالسإلانأكوريمىلإنوكينأدبالف«شيرق

نأكو.اهضرعواوطبضرألاواهرسأبةيرشبلابطاخيالمالسإلانأكو.ةيبرعلا
ملاعلالزتخت«نتفلاثيداحأنأشكلذيفامأش‹ةيناطحقلاوةيشرقلاتاياورلاهذه

.شيرقوناندعوناطحقنيبامبرعلايي

يراخبلايفاهدوروببسب"ةحيحص"تاياورلاهذهنأىلعرارصإلاامأف

ىىى
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يفىربكةيانجكلتوءةيميلقإلابمالسإلامصوىلعرارصإلالداعيوهف؛ملسمو

اهنعريبعتلازوجياليلاةقيقحلاكلت؛هتقيقحلحدافملظىلعيوطنتمالسإلاقح

.هيفكشالًايعطقاتوبثتباثلاصنلالالخنميأ؛صلاخلايحولالالخنمالإ

نيب؛امحلٹلاثالنيرايخنيبراتخينأنهارلايمالسإلالقعلاىلعنإ

يلاةفئازلاةسادقلاكلتبةيحضتلانيبو؛ملاعلايفهتعمسومالساإلاةقيقحبةرطاحخللا

اميسالةنسلاحلطصمنيبواهنيباوفدارنيحءتاحألارابخأىلعفلسلااهافضأ

مالساإلايأهتاذيفمالسإلانيبراتخينأهيلع.ملسموأيراخبلايفاهدورودنع
الاموهوهيفكشالًايعطقاتوبثتباثلاصنلايأ«صلاخلايحولاهضرعيامك

يأءخيراتلايفمالسإلانيبوءةيلمعلاةرتاوتملاةنسلاونآرقلالالخنمالإرفاوتي

قتيرفوهفلسلاقرفنمدحاوقيرفديىلعنيودتلارصعيفبتكامكمالسإلا

اوحارمثتاحآلاثيداحأوةياورلاةيلاكشإمهسفنأباوعنصنيذلاثيدحلالهأ

يديلقتلايدانساإلاجهنملالالخنماةحرتقملامطولح«لايجألاىلعنوضرفي

ةضقانملاتاياورلاهذهروهظعنينأعطتسيمليذلاجهنملاوهو«ثيدحلاملعل

ها.”روطفملايلكلالقعلاقطنملةيفانملاو«نآرقللةضراعملاو«؛خيراتلل

ةحداقلاةلعلامدعوذوذشلامدعاهنموةحصلاطورشهيفترفاوتاذإ:يداحآلاثيدحلانأقحلا)

بقهذمنيبطسوبهذماذهو؛نيققحملابهذموهامكملعلاديفتالولمعلابجوتةينظةجح

ديزمالاميباتكلااذهنملوألاءزحلايفكلذانيبامكلطاببهذموهوملعلاديفتامنإنيلئاقلا

نإريتعمضراعماهضراعيملولوةيلمعلارومألايفىحاقلطمداحآلادربنيلئاقلابهذمنيبوءهيلع
رثكأنأمولعملانمواذهءةيوبنلاةنسلارثكأدرهمازلتسالدسافبهذموهودحأنعكلذحص

ء؛نفلااذلةسرامبندأهلنمىلعكلذىفخالامكةيداحآثيداحأبتتبثامنإةيهقفلاعورفلا

ةنسوأهللاباتكنمةعطاقلاةلدألانماثيشفلاخيملوهدنسحصاذإيداحآلاثيدحلانأةصالخلاو

سملوهنيبواهنيبعمحلااهعمنكيالةفلاخمةضيفتسلملاوأةرتاوتملا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هلوسر

ص
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وأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألانماثيدحنوسمخوناتثمهذه
نم*ءاملعلانمريثكاهمتاملكضعبوأاهلمجضعبفعضوأاهفعضيلاامهدحأ

‹”مهفالخومهقافوبةيوشحلافرتعينيذلاءاملعلانموأةعبرألابهاذملاعابتأ

ةيمالسالاةمألانأنايبلانإو؛اعيمجاهيفحادقلالجأللاهانرکذ

ةيوشحلانمريثكيعديامكاعيمج”"نيحيحصلا"يفامةحصىلععمجتم

دعاوقةدعىلإثيداحألاهذمهفيعضتيفءاملعلاءالؤهدنتسادقوءةمسجملا

:ةيلاتلادعاوقلااهمثأةيلوصأوةيثيدح

."تبسلامويةبرتلاهللاقلخ"ثيدحكنيزعلاهللاباتكلةفلاخملا-١

نودلمعللةبجومةينظةجحوهفباتكلااذهريغيفنيبموهاممكلذوحنوةربتعمةلعبلعي=
هانركذامرابتعامدععمدانسإلاةحصدرجامأوءةمألاهذهلمعهيلعرقتسايذلاوهاذهو«ملعلا

امنوتمةهجنمةلعملاثيداحألاىلعمالكللهانصصخيذلاانباتككلذطسبعضومو«هبةربعالف

.ملعأىلاعتهللاو«همامتإهللارسياهديناسأتوبثعم

ببسللركذأملاذكو.ىلاعتهللاءاشنإرخآلحمالواهركذبباتكلالوطيىرخأةفئاطانيدلو

.ملعأىلاعتهللاوكلذملعيلفاتركذيلاثيداحألالوحءاملعلاصوصننماريثكهسفن

رامعلتقىلعروجأملا-قلطملادهتجلا-نايفسيبُأنبةيواعمةيوشحلامامإاهنمادحاوفعضو

.مدقتامك.-مهنعىلاعتهللايضر-ناسحإبمحلنيعباتلاوراصنألاونيرجاهملانمهكريغورساينبا

عدر"يفهللاضوعنبقراطلاقدقفليلبطاحةلحنعابتأضعبهسفنكلسملااذهكلسدقو

نمثیدحلكةحصىلععامجإلاىوعديلضرتعملاتضراعاذإف...:مالكدعب۲٠ص"يناجلا

وأ"نيحيحصلا"يفيهوةمئألاضعباهيفملكتيلاثيداحألاضعبركذب"نيحيحصلا"ثيداحأ

نأادبأكلذيعيسيلثيداحألاهذهةحصىلععامجإلالوصحمدعىلغكلذبللدألامهدحأ

اذهوءاهتحصىلعقافتالامقيلثيداحألاهذهنأيعيامةياغامنإويدنعةفيعضثيداحألاهذه

.فاةحيحصامنأحجارلانوكينأنمعنكال
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هيلعهللاىلص-يلانمنايفسيبأبلطثيدحك«عقاوللةفلاخملا-٢

يافعضلانمةعامجنعايوردقنيخيشلانإذإ«ةاورلاضعبفعض-۳
حرجحرجنممهنموعاملعلانمريثكهبذخأدقولمحجبحرحبحرجنممهنم
عالطانداهلنمىلعكلذىفخيالامكلاجرلابتكيفطوسبموهامكرسفم

لاقثيحادجكلذيفغلابدقناطقلانباظفاحلانإىح«نفلااذهبتكىلع

يف:۳٠٠-۲١١ص٠١جيناعنصلل"راكفألاحيضوت"يفامكيلبقملاهنعهلقنامك

.همالسإفرعيالنمامحلاجر

اوحرصيملو«نيسلدملانمةعامجنعناخيشلاىوردقف«سيلدتلا-4

كلذبحرصامكءامهريغدنعالونيخيشلادنعال«تاياورلاضعبيفعامسلاب

يزماوناطقلانباويليبشإللاقحلادبعومزحنباويقهيبلامهنمءاملعلانمةعامج

.هنعصيحماليذلاقحلاوهاذهو«؛مهريغويهذلاو

عامسلاباوحرصدقنيسلدملاكعلوأنأنوعدينيذلاكعلوأىدحتأيِإو

نأطرشب‹عامسلاباهيفاوحرصيلانطاوملاكلتانلاونيبينأنيخيشلاريغدنع

ناكاذإامأوءاطباضةقثهخيشنمسلدملاعامسبحرصيذلايوارلانوكي

ةسرامبندأهلنمىلعفاخريغوهامك‹عامسلابهيرصتلةميقالفافيعض

.ةعانصلاهذهل

اهتاورحرصيمليلاتاياورلاضعبنيخيشلادنعدجوتهنأىلع

نأنممهضعبهيعديامامأو‹؛تمدقامكةتبلاىرخأقيرطنمعامسلابنوسلدملا
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هذهفءانيلإلصتمليلابتكلاضعبيفعامسلاباوحرصمهلعلةاورلاءالؤه

یعدالمهیواعدبسحبسانلايطعأولوءاهبيتأينأدحأزجعيالةغرافىوعد

نمدحأهبلقيملمالكلااذهنأىلعىاشامءاشنملاقلویاشامءاشنم

ءهلصأنمهداسفىلعةلاد-ىلاعتهللادمجةلدألالبهيلعليلدلدالوهبربتعي

مهنملبقيالفنصلااذهوءةيوستلاسيلدتسدينمامهتاورضعبيفنأىلع
مهتاياورلبقتال:ليقو؛تاقبطلاعيمجيفكلذناكاذإالإعامسلابحيرصتلا

رسيدحلانمواذه«ثيدحلاةمئأنمقيقحتلالهأهيلعيذلاحيحصلاوهو«اقلطم

كعلوأعيمجنأباملعدق"نيحيحصلا"يجاصنأىلعليلددجويالهنأركذلاب

سيلوهاماهوحنوأةنعنعلابناخيشلامهنعىوروسيلدتلامهنعتبثنيذلاةاورلا

ةنعنعلابناخيشلاهلىورنمنإلاقييح«؛نيسلدملانمهانعموأعامسلايفاحيرص

نموءىرخأةهجنمهعامسامهدنعتبثدقعامسلايفحيرصبوهسيلامماهوحنوأ
.داقنلاىلعىفخيالامكداتقلاطرخكلذنودوليلدلاهيلعفكلذفالخىعدا

ضعبنع-املسمويراخبلاٍيعأ-ايوردقف‹ةاورلاضعبطالتخا-٥
دعبوأمهطالتخالبقتاياورلاهذهباوذحله:مهنعفرعيالنمنيطلتخللا

هذهنأنم:مهضعبهددريامامأو«كلذىلعلديليلددوجومدعل؟كلذ
الیوعديهفمهطالتخالبقاهباوثدحدقاهتاورنأىلعةلومحمتاياورلا

.ناعتسملاهللاوءاهتقباسكاهيلعليلد

.ةراكنلا-۷.ذوذشلا-٦

مامإلاجهنم"باتكيفيلخدملايداهنبعيبرروتكدلاوهوةيوشحلادحألامالكتيأرمث)۱
نملةقثلاةفلاخمنعةرابعوهيذلاذاشلاييايأرظفاحللنإ":هيفلاق«رادلاةبتكم:ط۳۹ص"ملسم
-.اددعرثكأوأقلوأوه
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للعلاهنعتفنتنادقف‹نيطباضالودعمهلكهتاوروالصتمناكاذإدانسإلانأل":لاق-

قثوأوهنملهتاوردحأةفلاخمدرحمبفهتحصبمكحلانمعناملاامفالولعمهنوكىفتنااذإمث«ةرهاظلا

نعكلذعمرأملو:لاق؛حصأوحيحصبابنمنوكيلب«فعضلامزلتسيالادعرثكأوأهنم
ىلعكلذضعبمسدقتدوجوملاانإوةفلاخملابهنعربعملاذوذشلايفنطارتشاثيدحلاةمئأنمدحأ

نميوشحلااذهمهفدقويطويسلاظفاحلليوارلابيردتنمهلقندقوها."ةحصلايفضعب

ريغمهفوهواعيمج"يراخبلاحيحص"يفامةحصبلوقيظفاحلانأاذهرجحنباظفاحلامالك

لاقدقفهسفنظفاحلاهركذابيفتكأامنإوكلذيفهتشقانمددصبانهتسلو«حيبقلطابلبحيحص

ةيارلاراد:طء۳٠۱٠-١١١ص۲جوةيملعلابتكلاراد:ط٠٢٠۲ص"حالصلانباىلعتكنلا"يف

نوكيالنأحيحصلايفاوطرشمهأ:وههيلعهيبنتلانيعتيءيشانهو:يوشحلااذهاهققحيلا

ةدليزلالبقت:اولاقمثاددعرثكأوأهنمطبضأوهنمهفلاخفةقثلاهاورامهنأبذاشلااورسفوءاذاش

.اقلطملسرآنمىلعهربخمدقتيغبنيفةدايزهعملصونمنأكلذىلعاونبو.اقلطمةقثلانم

؟الماهنولبقیألصونمىلعاباتكوأاظفحطبضأوأاددعرثكألسرأنمنوكينأقفتاولف

؟المااذاشهنومسيلهمأ

.ضقانتلابفارتعالاوأقرفلابنايتإلانمديال

.بصيملفنييلوصألاوءاهقفلانعكلذقلطأنموءامئادلبقتالةقثلاةدايزنأاذهيفقحلاو

.ىعمالواظفلاهيفنلمهضعبضرعتيملوفصولايفاووتسااذإكلذنولبقيامنإو

:يناعمسلانبالاقوامهريغو-ناهربلاحراش-يرايبألانباونيدلارخفمامإلاكلذبحرصنمو

نأمهيلعزوجيالةعامجاوناكوأاهلقنىلعرفوتتيعاودلاتناكوألفغيالةصقانلايوارناكاذإ"

يذلااذهةدايزلايوارةياورلبقيالنأقحلافادحاوسلحلاناكوةدايزلاكلتنعاولفغي

.ىهتنا."يغبني

التاسقثلانمهروغفلاخاذإةقثلانأىلإبهذيرجحنباظفاحلانأىلعحضاوليلدوهو

الولظفلاهيفنلمهضعبضرعتيملوفصولايفتاقثلانمهريغةياورعمتوتسااذإالإهتياورلبقت

قثوأوهنمفلاخاذإةقثلانأىلعتوصىلعأبيدانيوةلالدحضوأباضيألدياذههمالكونعم

اذهوةلوبقمريغةذاشربتعتهتياورنإف؛مهتياوروأامهيتياورنيبعمحلانكمبملواددعرثكأوأهنم

-.ملعأىلاعتهللاوهيفةيرماليذلاقحلاوهونييلوصألاونيثدحملاوءاهقفلانمنيققحلابهذموه
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.امهيلعةلثمألاضعبتيأردقو«قبساممناحضاونارمألاناذهو

.هيلعةلثمألاضعبانمّدقدقو«فقولا-۸

.ًاضيأهتلثمأتمّدقتدقو«جاردإلا

ريغهبحّرصامك؛اضيأهيلعةلثمألاضعبمّدَقَتدقو‹بلقلا-٠

.ءاملعلانمدحاو

نكميماذإثيدحلااهبلعييلارومألانموهو«بارطضالا-١

ثيداحألاةلمجنمورخآلااهضعبىلعتاياورلاضعبحيجرتوأهدارفأنيبعمجلا

ةعرازملايفجيدخنبعفارثيدح"نيحيحصلا"يفيهوبارطضالابتلعأىلا

.ةصاخةلاسرىلإ-هذهعم-اهطسبجاتيىرخأبابسأكانهو.هنايبمدقتامك

.ملعأىلاعتوكرابتهللاو

ثيدحلاةمئأنمةعامجاهاوردقاهانركذيلاثيداحألاهذهنأأ

-رجحنبظفاحلايعيهيدصت:اثلاث:اقباسةروكذملاةحفصلايفلاقروكذملايوشحلانإمثاذه=

الوهتشقانلىدصتالةحداقللعاهيفثيداحأيراخبلايفنأملسيناكولف«يطقرادلاةشقانم

ءهلصأنمهنالطببمكحاذهانباتكلمأتنمو«هلةميقالغرافمالكوهوها.كلذهنمنسح

ىلعهدقتنااممریثكيفهيلعدرويطقرادلاظفاحلاشقاندقناكنِإورجحنباظفاحلانأكلذو

ظفاخجلانإلب«ثيداحألاضعبيفهيلعهبضرتعاامضعبيثهلٌّملسدقهنأالإ«يراحخبلامامإلا

كرابتهللاواذهانباتكيفةدوجومكلذىلعةلثمألاو"نيحيحصلا"يلةياورنمرثكأفعضدقهسفن
.ملعأىلاعتو
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دوجوبنوفرتعيةلحنلاهذهبابرأنألاهجيرختدنعكلذركذألو«نيخيشلاريغ

دوجوبرقيمهرثكأنأامكءةمئألاكعلوأتافنصميفةفيعضلاثيداحألاضعب

.هعضوميفررقموهامكاهيفةعوضوملاثيداحألاضعب

ىلعاومدقتنممامهريغويعفاشلامامإلاواكلاممامإلانأانركذب

تعمدقوءامهدحأوأناخيشلااهاوريلاثيداحألاضعباوفعضدقنيخيشلا

ىلعنيقباساوناكءالؤهنأىوعدبكلذىلعضرتعادقةيوشحلاضعبنأ

اذهوىارحلااذههبشأاموأءامهثيداحأنمائيشاوفعضينأنكيالف«نيخيشلا

نأةبطاقءالشقعلاىدلمولعملانمهنألكلذو؛ىلكتلاكحضياممضارتعالا

الةضراعمةرتاوتملاةنسلاوأباتكللهتضراعمببسبافيعضناكاذإثيدحلا

هبشأاموفيعضهدانسإيفوأالعموأاذاشناكوأ«هنيبوامهنيبعمحلانكمب

كفلوأفيعضتفهلنالفوأنالفةياوردرجهتحصبمكحينأنكيالف«كلذ

ةياوردرجىغليوأدرينأنكيالنيخيشلاثيداحأضعبلمالعألاءاملعلا

نمامهمدقتنمامهيلعاهدقتنايلاثيداحألاكلتلامهدحأوأنيخيشلا

.ناعتسملاهللاونايبةدايزىلإجاتحيالحضاورمأاذهوىاملعلا

ضبمهريغويوشحلابهذملاعابتأنمءاملعلانمريثكفعض-ج

اهدورولكلذواُموتلمهحيحصتعمامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاقرطلا

يفوأامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفىرحخأقرطنماهيناعموأاهظافلأب
هددريامداسفىلعةرهاظةلالدكلذفوثیدحلابتكنمامهريغ

زواجدقفامدحأوأناخيشلاهلىورنمنأنمسانلانمريثك
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ضعبكيلإوةتباثةحيحص"نيحيحصلا"يفةيورمقسيرطلكنأوةرطنقلا
ىلاعتهللاوامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاقرطلانمهوفعضامىلعةلثمألا

:قيفوتلايلو
ىلص-يبلاىم":لاق-امهنعهللايضر-هللادبعنبرباحثیدح۱

يراخبلاهاور"اهتلاخوأاهتمعىلعةأرملاحكنتنأ-ملسوهلآىلعوهيلعهلل

هللايضر-ارياجعمهنأيعشلانعمصاعقيرطنمهريغو(۸٠٠٥)مقري
.هرکذف-هنع

ةياوريراخبلاجرخأدقو:۷/١٠٠"ىربكلاننسلا"يفيقهيبلالاق
مفأالإ-امهنعهللايضر-هللادبعنبرياجنع«؛يعشلانع«لوحألامصاع

نعنوعنبهللادبعودنهيبأنبادوادةياورباوصلانأوءاطخاأنوري

.ملعأهللاوكطةريرهيبأنعيبشلا

ملاع:طء٤٢٤۲-۸٤٢ص"يذمرتلاللعحرش"يفبحجرنبالاق-٢

دحاويعميفلكأينمؤملاثيدحيعياذهىسوميبأثيدحامأو":بتكلا

ريغهبرغتسادقو.بيركيبأنعملسمهجرخف-ءاعمأةعبسيفلكأيرفاكلاو
ةعرزوبأويراخبلامهنم«هبدرفتبيركابأنأاوركذو؛هجولااذهنمدحاو

مغىلإراشهنأکف«بیرکيباريغةماسأيبأنعهاورنمةعرزيبألركذو

فعضهيفماشهوبأو«ثيدحلاةقرسبمهتيناكدوسألانبنيسحو«هنمهوذحأ

يبأىلعهراكنإوةمعطألاباتكيفاذهةعرزيبأمالكانركذدقو.اضيأ

لاحرنمةليلقريغةعامحليدعتلاوحرجاةمئأنمةريبكةفئاطفيعضتكلذىلعلديامو

.-ىلاعتهللاءاشنإرخآعضومكلذىلعمالكلاطسبلوةرمريغكلذىلإانرشأامك"نيحيحصلا"
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.ًاضيأثیدحلااذهراكنتساىلعلديدمحأمالكرهاظو

نوبلطي:دمحألاقفاذهديربهلرکذودمحأتعمس:دوادوبألاق

اذهوحنقرطلابلطركنيلعجو«ةفيعضثيداحأءاهجونيئالثنماثيدح

ةييرغلاقرطلابلطتدمحأهركامنإو؛مالكلااذهوحنوأهبنوعفتنيالءيش:لاق

امكاهبلطىلعثحيناكهنإفةظوفحملاةحيحصلاقرطلاامأوءةركنملاةذاشلا

.باتكلالوأيفهنعانركذ

بيركابأنأىرنانک:لاقهنأانهاهيراخبلانعيذمرتلاهاكحامو

وريملةماسأابأنإف«ثيدحللليلعتوهف.ةركاذملايفةماسأيبأنعاذهذحأ

حماستاهيفلصحيةركاذملاو«بيركيبأريغتاقثلانمدحأهنعثيدحلااذه

.ةماسأيبأريغديربنعهوريملكلذكوىالمإلاوعامسلالاحفالخب

اضيأيمرادلاثيدحنمبرغتسيناكامو":٠٢۲صلاقو-۳

نعهيبآنعماشهنعلالبنبنامیلسنعناسحنبیینعهثيدحقارعلاب
ةمعطألاباتكيفيذمرتلاهجرخدقو."لخلامادإلامعن":%يبلانعةشئاع

هيلعمالكلاقبسو.هبيمرادلانعامهالك"هحيحص"يفملسمو.اذههباتكنم

مهنملالبنبنامیلسىلعهورکنتساظافحلانماريثكنأانركذو«هعضوميف

.مهريغوحلاصنبدمحأومتاحوبأودمجأ

هاورثیدحيف-يجيدربلايعيلاقو..:مالکدعب٢٢۲صلاقو٤

يبلللاقالجرنأ:سنأنعةحلطيبانباقاحسإنعمامهنعمصاعنبورمع
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وهوركهثیدحيدنعاذه.ثيدحلا..يلعهمقأفادحتبصأنإ

.مصاعنبورمعنممهويدنع

.دانسإلااذهلطابثیدحاذه:لاقهنأهیبأنعمتاحيبنبالقنو

ملسمجّرخوكجولااذهنم"نيحيحصلا"يفجرخمثيدحلااذهو

ابألعلو«سنأثيدحلدهاشاذهف.لَيبلانعةمامأيبأثيدحنمًاضيأهانعم

لحميتامھدنعوهسیلمصاعنبورمعنأل؛ثيدحلااركنأامنإيجيدربلاومتاح

.ملعأهللاودانسألااذهلثعبهدرفتلمتحينم

.هثدحعقارابأنأ:ةداتقنعناميلسثيدحو:٢٣٤۳صلاقو٥

نا؛هدنعوهفاباتکبتکهللانأ":ثيدحوهو"هحيحص"يفيراخبلاهجرخ

عمسيم:دمحألاقو.عفاريبأنمةداتقعامركنيناك."يبضغتقبسيتهجر
ها.مرثألاهنعهلقن.عفاريبأنمةداتق

نمۇمنعسفننم":هللالوسرلاق:لاقةريرهيبأثيدح١

يفملسمہاور."ةمايقلامويبركنمةبركهنعهللاسفنايندلابركنمةبرك

.ةملسيبأنعشمعألاىلإهدنسب"هحيحص"

يبألسيلهنأنيبوقيرطلاهذهنمثيدحلااذهيزارلاةعرزوبألعأ

دقوييبلانعةريرهيبأنعلجرنعهيفحيحصلانأوهيفركذحلاص
.١١۱٠صكلذانمدق

یئدح:لاقریثکيبانبایمٰيٹدح:لاقرامعنبةمركعثيدح-۷

:ثيدحةشئاعنعركذويرهملاىلومملاسيثدحنمحرلادبعنباةملسوبأ

.ملسمهاور"رانلانمباقعأللليو"
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نايبدحتامكيزارلاةعرزوبأاضيأقيرطلاهذهنمثيدحلااذهلعأ

.باتكلااذهنم۲١۱-١١١صكلذ

:-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر:لاق:لاقءةريرهيبأثيدح-۸

اموہمانلعأ-ملسوهيلعهللاىلص-يبلاهبنلعأامف«ةيآةءارقبالإةالصال"

.”"هانيفخأىفحأ

-١١٠ص"ةبوجألا"باتكيفيقشمالادوعسموبأخيشلالاق

ويمننيانعملسمجرخأ:-يطقرادلا-نسحلاوبألاق":قارولاراد:ط٢

-للقمٹهرکذفةريرهيبأنعءاطعنع«ديهشلانبابيبحنعةماسأيأنع

ها.""ةريرهيبألوقيفباوصلا":-يطقرادلايعي

هللالوسرلاقهيففرعيال؛ركذامكيرمعلوهو:دوعسموبألاق
ىلعسانلاهاوردقفةماسأيبأثيدحنمريننبانعملسمةياورنمالإي

نمهيفمهولالعلوملسمدنعالإريننباثيدحنمهرأملوهنعباوصلا
هلكاذهنأل؛ريمننباهبثدحالةماسأيبأنموأريننباوأملسم

.لمتحي
ثيیدحريغنمدجويىح«الفمهنيبنممهولاهيفاملسممزلينأامأف

ها.الفالإومهولاهمزليذئنيحفباوصلاىلعريننبانعملسم

"ةبوجألا"باتكىلعهقيلعتيفبيلكلآيلعنبميهاربإلاقو
فلتخانكلو.حيحصدانسإلااذهثيدحلانأرهظيىضمامن":٠٠۱-١١١ص

لاق"ةءارقبالإةالصال":لاق¥هللالوسرنأ":اذكههدنعهظفلو()٤۲مقربملسمهاور

."مكلهانيفخأهافحخأامومكلهانلعأهللالوسرنلعأامف:ةريرهوبأ
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."ةءارقةالصلكيف":هلوقوهو«ةريرهيبُأىلعهفقووهلوأعفريف

ذإ؛ء%لوسرلالوقنمالةريرهيبألوقنمهنأيطقرادلابوصدقو

وبآالإدیهشلانبابيبحباحصأنمةريرهيبأنعءاطعثيدحيفهعفريم

.ةماسأ

يبأنباديعسوءناطقلانبىي«ديهشلانبابيبحباحصأهفلاخدقو

نمهولعجو«بيبحنعروكذملاءزحبااوورفمهريغوءتادحلاةديبعوبأو«ةبورع

هوورديهشلانبابيبحءانرقءاطعباحصأهاوركلذكو.ةريرهيبُألوق

.ةريرهيبألوقنمءاطعنع
لاقو.هقفاوويطقرادلانعداقتنالااذهيقشمدلادوعسموبأىكحدقو

يبأىلعهلوأافوقومثيدحلااذليراخبلاةياورىلعاقيلعترجحنباظفاحلا

:ءاطعنعجيرجنبانعءةيلعنباميهاربإنبليعامإقيرطنمةريره

:جیرجنباعباتو

.دواديبأوملسمدنعملعملابيبح-١

.دمحأوملسمدنعديهشلانبابيبحو-٢

.يئاسنلادنعةلقصمنبةبقرو-۳

.دواديبادنعنومیمنبةرامعودعسنبسیقو٠-٤

."جرختسملا"يفميعنيبأدنعملعملانيسحو١
"دقفلا").هرصتخانممهتمو«هلوطنممهنمىاطعنعمهتتس

.(Yo ۲/۲

نعجیرجنباعباتاذکو:-بیلکلآيلعنبمیهاربإلئاقلاو-تلق

:ءاطع

سس(.
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.قازرلادبعودمحأدنعیلیلبانبا۷

."مامألافلخةءارقلاءزج"يفيراخبلادنعغئاصلاميهاربإو-۸
.دمحأدنعيفقثلانوراهو-٩

:"ارقيةالصلكيف":هلوقىلعابقعمظفاحلالاقمث

؛دیهشنبابیبحالإهتیاورانرکذنمدنعوهاذکو«فوقوموهاذك

ةماسأيبأةياوربملسمهدروأاذكه‹"ةءارقبالإةالصال":ظفلباعوفرمهاورف

هفقوةماسأيبأنعظوفحملانإ:لاقوملسمىلعينطقرادلاركنأدقونع

.جیرجنباباحصأهاورامك

بيبحنعامهالكتادحلاةديبعيبأوناطقلاىينعدمحأهاوراذكو

يبأنباییقیرطنمةناوعوبأهجرخأو.افوقوم-ديهشلانباٍيعي-روكذلل

ال":لوقيهتعمسو":هرخآيفدازنکلءةعامجلاةياوركجيرجنبانعجاجحلا

اعوفرمنوكيفقييِبلل(هتعمس)ريمضنأهقايسرهاظو‹"باتكلاةحتافبالإةالص

عيمجنأبرعشي"انعىفخأاموكيانعمسأام":هلوقمعن.ةعامحلاةياورفالخب

(٢/٢٠۲"حتفلا").عفرلامكحعيمجللنوكيفكلييبلانعىقلتمهركذام

امباوصرهظيتابثألاظافحلامهيفوءهفقوىلعءاطعنعةاورلاعباتتبو

يف"ثيدحلالوأنوكنميقشمدلادوعسموبأهيلعهقفاوو‹ينطقرادلاهلاق

يبانعءاطعقيرطنمهلعجنمنأوءةريرهيبألالوق"ةءارقةالصلك
.كلذيفمهودقاعوفرمةريره

يقشمدلافنصلملااهبسنامنيبةماسأيبأىلإةفلاخملاٰطقرادلابسندقو

.ةماسأيبأوريننباوملسمنيباددرتممهولالعجمثريننباىلإ
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يبأذيمالتنمدحأثيدحلااذهوريملهنأيطقرادلاهيلإبهذامديؤيو

.ةماسأيبأنممهولانوكيف«هنعريننباةياورهجوىلعةماسأ

وهفعوضوللااذهيفملسملدوعسميبأويطقرادلاداقتناةحصعمو
يبانعیاطعقیرطنم"ةءارقةالصلكيف":ثيدحلااذهلوأعفريفروصحم

؛قبسامكعفرلاےكحهلفكلذعموءةفوقومالإءاطعاهاورامف«ةريره

هنمدارملاها.ءاطعقيرطريغنمةريرهيبُأثيدحنمةعوفرمتيوردقو

مقربملسمهاور"لإ...اوعضاوتنأيلإىحوأهللانإ":ثيدح-4

y4۲۸(.

بتكملا:ط١١٠٠ص۲ج"هتحيحص"يفينابلألاهدروأثيدحلااذه

ةداتقةضعنع؛ناتلعهلنكلو؛تاقثهلاجردانسإاذهو":لاقو«يمالسإلا

هتققحامكفرطمنمثيدحلااذهةداتقعمسيملوقارولارطمظفحءوسو

ثيدحلایوقمث.هنمدارملاها"ملسمحيحصرصتخم'يباتكىلعهتقلعاميف

.كانههركذهلدهاشب

ةبتكم:۲ط۲۷٠-١۲١ص"لييبلاةالصةفص"يفينابلألالاق-٠

ملنمانمسیل":ثیدحيعياذهدواديبأثيدحازع:(هيبنت):فراعللا

ةريرهيبأثيدحنميراخبلل"لوصألاعماج"يفريثألانبا-"نآرقلابنغتي
:(5۷/۲°4)اولاقف«هنواعينموطوؤنرأرداقلادبعخألاذاتسألاهيلعقلعففط

٠٠١صلييلاةالصةفص"هباتكيفةعجلا!ينابلألادعيأدقو
یزعينأملعلالهأعينصنمسيلهنأىلإكلذبناریشي."دواديبأىلإهازعف

.امهدحأهجرخأدقو"نيحيحصلا"ريغىلإثيدحلا

نعرظنلاضغب-باوصوقحهيلإاراشأامنإ:لوقأهيلعاباوجو

ىىى
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تفلأذنمايفاخيلعناكامهنأاملعينأيفبنينكلو-هالاقاميامهدصق

يبأثيدحنمهجرخأيراخبلانأ-ىلاعتهللاءاشنإ-كرابلاباتكلااذه

امك؛اوهسلقألاىلعوأءالهجال؛ادمعهيلإهوزعتکرتينکلو«ةريره

يلاةدملاهذهيفناكل؛ناظنظيدقامكرمألاناكولوهيلإنابهذيدق

ملعتيوأيهاسلااهيفهبنتيليفكيامسمخلاباتكلاتاعبطىلعتضم

ناملعىلعتنکناف؛هللدمحلاوكلذنمءيشنكيملنكلو‹”لهاجلا

هتياوريفًاطخأ-ةقثوهو«ليبنلادلخمنبكاحضلامصاعوبأوهو-هتاوردحأ

ةملسيبأنعباهشنبانعجيرجنبانعهاورهنإف؛ةريرهيبأنعثيدحلا

اضيأجیرجنبانعهووردقتاقثلانمةعامجنأ:كلذنايبو«هبًاعوفرمهنع

؛ثيدحلا"ءيشلهللانذأام":ظفلبنكلاعوفرمةريرهيبأنعروكذملادنّسلاب

نمرثكأعمجظفللااذهىلعجيرجنباعباتوءاذهدعبباتكلايفروكذملاوهو

يشكيبأنباىيهيلعيرهزلاعباتو«هبيرهزلانعهلثمهوورمهلك؛تاقثلا

تاقمهلكو-رانيدنبورمعويميتلاميهاربإنبدمحموورمعنبدمحمو

.هبةريرهيبأنعةملسيبأنعاعيمجاولاق-ًاضيأ

ىلعةريرهيبأنعدحاولادانسإلااذهبتابثألاتاقثلاءالؤهقافتاف

هتياوربمصاعيبأدرفتنأىلعليلدربكأل؛ناثلاظفللابهنعثيدحلاةياور

هفصوفورعملا"ذاشلاثيدحلا"وهاذهوءهنمنيبًاطخوهامنإلوألاظفللاب

لموكتالصةفصيثنيثيدحيراخبلاىلإتوزعدقكنإثيح«ملعتيمللهاجلاوءهبنتيمليهاسلانكل

حيحص"للوهيلإتوزعكنأامك۷۳۳ص-ىلاعتهللاءاشنإ-كلذنايبأيسامكةتبلاهيفنادجويال

انيدلوءامهدحأيفوأامهيفةدوجوملاثيداحألانماريثكامهيلإبسنتملاذكوءامهيفدجويالام"ملسم

.قيفوتلايلوىلاعتهللاو٠٤۷-۷۳۲ص-ىلاعتهللاءاشنإ-اهضعبركذنأيسوادجةريثكةلثمأكلذىلع
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دقمصاعابأنأىلعيروباسينلاركبوبأظفاحلامزجكلذلوىاملعلادنع

."ياثلاظفللابجيرجنبانعهاورنمةرثكل':لاق؛ظفللااذهيفمهو

نمةرثكو«هبيرهزلانعهاورنمةرثكلو:-ينابلألالئاقلاوستلق
ركبابأيدادغبلابيطخلاعباتكلذلو؛تركذامكةملسيبأنعهيلعهعبات

رجحنباظفاحلامثء"هعماج"يفريثألانباراشأوءهنعهتلقنامىلعيروباسينلا

اجلهبنتيالدقةفيطلةراشإاضيأظفللااذهميهوتىلإ(۳٠۹/۱٤)"حتفلا"يف

هعجشيامةيملعلاةأرجلانمهدنعنكيملامبرلفهبنتولو؛ضعبلا

."حيحصلا"ةاورنمايوارىطخينأىلع

نيرشعوحنذنم"لصألا"يفهتبتكتنكيذلاقيقحتلاةصالخاذه

انأتنكنإفصنملكملعيل؛ةعبطلاهذهيفاهركذنمدبالهنأتيأر؛ةنس

يلعدرامنيحةعجنلانسحيمليذلاوهيريغنأمأ؛"ةعجنلاتدعبأدق"يذلا

هرقأنأوهئطخيفهكرشأنأيمدارأف؛ثيدحلابملعلالهأدنعًاطخوهاع

اذهيفهيلعتيرجاملافالخ؛قيلعتلااذهةلاطإىلإببسلاناكنمهللاحماسو

.ناعتسملاهللاو«ىرحخأةرماهلثمىلإرطضأالنأايجار«باتكلا

خألاعمنواعتملاطوؤنرألابيعشخيشلا-ينابلأللمالكلاو-تيآرمث

يفدجويالدقيذلاقيقحتلانممدقتابهيلعدودرملاداقتنالاىلعرداقلادبع
حرش"باتكىلعهقيلعتيفائيشهنمدفتسيملوهلهاجتدقف‹ناكلملااذهريغ

لولعملاةريرهيبأثيدحلهحيحصتىلعهرقأثيح؛يوغبلل(٥/±)"ةنسلا

!نابلألانمهدافتساهنإ:لاقياليكلالإكاذامو؛ظافحلانممدقتنمةداهشب

هسمزلالإو؛لهاجتلااذههبنتيمليمالسإلابتكملابحاصباتكلارشانلعلو
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ةمدقملايفءاجامكباتكلاقيقحتيفهعمكرتشاهنأل؛ملعلانامتكمثإهعم

درحبهقيقحتناكالإو؛باتكلاءازجألكنملوألاهجولاىلععوبطموهامكو

.1؟٩ربکانيالايأهللاو-يردأالفذئنيحوىاعدا

يشظطقرادلاظفاحلادروأدقوءاهركذبماقملاليطنالىرخأةلثمأكانهو

.ملعأىلاعتهللاوءاشنمهيلإعجريلف"عبتتلا"باتكيفاهنمةفئاط

ةيورملاظافلألاوأثيداحألاضعبتوبثيفءاملعلانمريثكفقوتد

دوجومدعىلعةرينةجحوحضاوليلدكلذيفوءامهدحأوأ"نيحيحصلا"يف

الةتباثةحيحصاهلكامهثيداحأتناكولذإ؛اعيمجامهيفامةحصىلععامجإلا

ضعبيفمحهتفلاخملطؤونرألابيعشخيشلايفحدقلانمهتلحنعابتأضعبوينابلألارثكأدقو

انهيفتكأوباتكلااذهنمءزحلااذهريغيفكلذضعبمدقتدقوةدساكلامهدئاقعوةدسافلامهئارآ

-۸ص"ةيمرملابهشلاوقعاوصلا"يفيرثألاةعادووبأفسوينبنمحرلادبعلاقدقفدحاوصنركذي
نمعمسناموهنعانغلييامعفدنو«نونظلاهيفنسحنانكيذلاطؤونرألابيعش...:مالكدعب٩

؛ترئاكتورابخألاتعباتتو؛هنعتكسيالدحىلإرومألاتلصوو«يبزلاليسلاغلبىح«هتريس
يفةخسارمدقهلسيلنمشوشترومأنمةيملعلاهتايحلالخهعمرمامىلعهلديو...ذختادقلجرلاف

اذكهو...مهحهنمومهقيرطبنييفلسلاةوخاإلاةقثعزعزيل؟عاعرلاوةماعلاشونوةيعرشلامولعلا

تقولايفظفتحيو«حيرجتلاودقنلانمملسيو‹نييفلسلاوينابلألاخيشلاىلعهدقحوهلغخيشلايفشي

غولفمالکبيوشحلایتآمٹ.لاقالوبتکالهلکكلذنمءيربمهدنعهنأل؛ملعلالهأمارتحابهسفن

:نينلانيببسلهركذأامنإفمالكلااذهانهركذأذإينإ:لاقمث

هریغوأعابیباتکىلعاصرحهردصةئيبخيفخملاهدضعىلعداشلاىلعدرأيكلو...:امحلوأ

.ايندلاةعاعلنم

ظصتيابيعشلعلف(اغيلبالوقمهسفنأيفمحللقفل:هلوقيفلاعتهللةباجتسالابابنم:امهيناثو

للابذوعنوءةميخوةياهنلاوءةميمذكلاسللافهيلإبوتيوهبررفغتسيولقألاىلعهرحهيوأهذيملتظعيو

ها.روكلادعبروحلانم
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ىلعةريثكةلثمأيدلوءكحأىلعىفخيالرهاظوهامكفقوتلااذهلصح

اهنمةينامثركذبانهيفتكأمهريغوةبوشحلاةلحنلاعابتأنمريثكنعكلذ

:قيفوتلايلوىلاعتهللاو

هثئدحملليهللالوسرىلومنابوثنأ":يجرلاءامسأيبأثيدح-١

ءام":لاقميهللالوسرنأركذنأىلإ...قيهللالوسردنعامئاقتنك:لاق

نذإباركذأةأرملايملجرلايمالعفاعمتجااذإفرفصأةأرملاءامو«ضيبألجرلا

مقربملسمهاور."حلإ...هللانذإباثنآلجرلايمةأرملايمالعاذإوفلا

٤۳(.

نلبوُثيدحبملسمدرفتامأو:۷١۱ص"دودوملاةفحت"يفميقلانبالاق

ثانيإلاركذنمبلقلايفنكلوهيفنعطمالحيحصثيدحلاوكلذكوهف
وهامنإروكذملاو؟ةظوفحمريغيهوأةظفللاهذهتظفحلهءيشهيفراكذإلاو

رظنعضوماذهفاهتحصىلعقفتملاثيداحألارئاسيفركذامكهبشلا

فها.ملعأهللاوىرتامك

نباراد:١ط‹۱۹-۲/١۱۹۱"ةداعسلارادحاتفم"باتكيفلاقو

نأفاخيهنأوءاهيفامنابوثثيدحنمسفنلايفنأىلع:ه١٤١٤٠نافع

هبشلانعهيفعقوامنإلاؤسلانوكينأو؛يغبنيامكهظفحهتاوردحأنوكيال

هجرخيلكلذلومالسنبهللادبعهنعلأسامكثانيإلاوراكذإلانعال

.يراخبلا

ابةقلعبرايةفطنبراي:لوقيفءاكلممحرلابلكوهللانإ":لاق%3يبلا

امن؟دیعسمايقش؟یشٹنامآرکذابرای:لاقاهقلخينأدارأاذإفةغضمبر
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راكذالابلاحأفيكىرتالفأ."همأنطبيفكلذكبتكيف؟لجألاامف؟قزرلا

ةداعسلاوةواقشلانمهيفةعيبطللريْثأتالاعهنرقوءةئيشملادربىلعثانيإلاو

ىرتالوألحخدمهيفةعيبطلليذلاهبشللكلملاضرعتيملو«لجألاوقزرلاو

نعلأسيملءهنعباوانكييذلاهبشلانعالإلأسيملمالسنبهللادبع
.هنمدارملاها.ملعأهللاوءهبشلانمغلبأهنأعمثانيإلاوراكذإلا

يبنلادهعلهنإءةمسنلاًاربوءةبحلاقلفيذلاو":لاقيلعثيدح-١

مقربملسمهاور."قفانمالإيضغبيالو«نمؤمالإبحيالنأ:يلِإييمألا

۷۸)۳۱(.

ةحيحصلاثيداحألاركذنأدعب٤/٠٠"ةنسلاجاهنم"يفةيميتنبالاق

هنأيلعنعىورياممحصأثيداحألاهذه":ناعيإلانمراصنألابحنأيف

نإف؛"قفانمالإيضغبيالو‹نمؤمالإيبحيالهنأ:يلِإيمألايبلادهعل":لاق

يلعنعشيبحنبرزنعتباثنبيدعةياورنموهو؛ملسمدارفأنماذه

هيلعقفتااممامِإف؛راصنألاثيداحأفالخب«ثيدحلااذهنعضرعأيراخبلاو

فلاق%يبلانأانيقينوملعيملعلالهأو«هريغويراخبلا؛مهلكحيحصلالهأ

."مهضعبهيفكشدقيلعثيدحو

يفملسمهاوريذلاثيدحلانأنيبتياذههو:١۱۸ص۲جلاقو

نمؤمالإٰيبحيالنأيلإيمألايبلادهعلهنإ":لاقهنأهلويلعنع"هحيحص'

هيلعىلاعتهللاىلص-يبلانعاتباثاظوفحماذهناكنإ"قفانمالإيضغييالو

.ڂٳهبنیرقماوناکو-ملسو
اذإو'٠14۷ص٥ج"ىواتفلاعومحجم"يف-ةيميتنبايعأ-لاقو۳

ةالصلالضفأهلئاقىلعيوبنلاثيدحلايفروكذملالوزلاوكلذكناك
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ىلعثيدحلاءاملعقفتاو«ملسمويراخبلا:ناخيشلاهيلعقفتايذلامالسلاو

اهيدرفنافنيثلثلاوفصنلاةياورامأوء"رخآلاليللاثلثيقباذإ":وههتحص

اذِإ":ةريرهيبأنعتاياورلاحصأنإ:يذمرتلالاقدقو«هقرطضعبيفملسم

نمةريثكةعامجةياورنملييبلانعيوردقو."رخآلاليللاثلثيقب
يذلاوثيدحلابملعلالهأدنعرتاوتمثيدحوهفاذهلبقانركذامكةباحصلا

"لوزللا"ركذدق%يبلاناكناف؛"رحآلاليللاثلثيقياذإ"هيفكشال

قداصلاوهوقحهلوقف؛ليللافصتنااذإولوألاليللاثلثىضماذإاضيأ

اذإمث«لوألاليللاثلثىضماذإلوألا:ةئالثاعاونألوزتلانوكيو؛قودصلا

ها.ةئالثلاعاونألاغلبأوهو«ليللاثلثيقباذإمث؛ْغلبأوهوفصتتا

للقهنأفقيدصلاركبيبأنعصاعلانبورمعنبهللادبعثيدح٤

يسفنتملظينِإمهللا":لق:لاق«ٍتالصيفهبوعدأءاعديملعلهللالوسرل

كنإيمحراوكدنعنمةرفغميلرفغاف«تنأالإبونذلارفغيالواريثكاملظ

اضيأهاورو(۷۳۸۸و١۳۲٠و٤۸۳)مقربيراخبلاهاور"ميحرلاروفغلاتنأ

نبدمحمقیرطنمهسفنمقرلابهاوروةبيتققيرطنم(٥۲۷۰)۸٤مقربملسم

."اريبكاملظ":ظفلبحمر

افنإو...:مالكدعب٤٢٠۲ص٤۲ج"یواتفلاعومحجب"يفةيميتنبالاق

سيلامهنيبعمحجلافهنعنيتباثنارمألاناكنإةراتاذهوةراتاذهلوقيناك

ها.ازئاجناکناوةعدبلبةنسب

ناضمرةاكزظفحبءيالوسريلكو":لاقةريرهيبأثيدح-٥

هللالوسرىلإكنعفرألهللاو:تلقوهتذخأفماعطلانموثحيلعجفتآيناتأف
نأىلإ...هنعتیلخف:لاقةديدشةجاحيلولايعيلعوجاتحمينِإ:لاقی

ككك
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حبصتىحناطیشكبرقيالوظفاحهللانمكيلعلازينل:يللاقو:لاق

؛بوذكوهوكقدصدقهنإامأ":%يبلالاقفريخلاىلعءيشصرحأاوناكو

هاور."ناطیشكاذ":لاقال:لاق"؟ةريرهابأايلايلثالثذمبطاختنمملعت

.(۲۳۱۱)مقربيراخبلا

يأ"اوناكو":هلوق":١1۱ص٤ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

:لوقينأىيضتقيقايسلاذإ؛تافتلاهيف"ريخلاىلعءيشصرحأ"ةباحصلا

مالكنماجردممالكلااذهنوكينألمتحيوریخلاىلعءيشصرحأانكو"

ها."هتاورصعب

ودصعلاوقالانإهللالوسراي:تلق:لاقجیدحخنبعفارثیدح٦

هللامساركذومدلارهنأام«نرأوألجعأ":ٌقيلاق«ىدمانعمتسيلوءادخغ

ىدصمفرفظلاامأو«مظعفنسلاامأ؛كثدحأسورفظلاونسلاسيل؛لكف

هسبحفمهسبلجرهامرف«ريعباهنمدنفمنغولبإبهنانبصأو:لاق"ةشبحلا

ءيشاهنممكبلغاذإفشحولادباوأكدباوألبإلاهذلنإ":ميهللالوسرلاقف

.(۲)۰۱۹۱۸مقربملسمهاور"اذكههباوعنصاف

اذهو":٠۲۹۱-٠۲۹ص۲ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاق

نعء«قورسمنبديعسهيبأنع«يروثلانايفسةياورنمملسمدنعوهثيدحلا

نبرمعهاوراذکهو.جيدخنبعفارنع؛جيدخنبعفارنبةعافرنبةيابع

نسلاامأ":نوكيفوءهلاصتايف:نيئيشيفكشلاو«يروثلانايفسوحخأديعس

.ل6يبلامالكنم"مظعف

(0.
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؛يروشلانايفسدلاوقورسمنبديعسنعهاورصوحألاابأنأكلذو

تيتا:لاقجیدخنبعفارهدجنعهيبنع؛عفارنبةعافرنبةيابعنع

؛ىدماندنعسيلوادغودعلاىقلنانإللالوسراي:تلقفلهللالوسر

مدلارمهأام؛لجعأوأير":هللالوسرلاقفاصعلاةفشوةورملابحبذنفأ

."ارفظواانسنکیملامهولکفهيلعهللامساركذو

ىدمفرفظلاامأو«مظعفنسلاامأ؛كلذنعمكتدحأسو":عفارلاق

كليهللالوسرو‹مئانغلانماوباصأفاولجعتفسانلانمناعرسمدقتوءةشبحلا

.ثيدحلا"...سانلارخآيف

يفنکیملو«عفارهدجوةيابعنيبعفارنبةعافرةدايزىرتامكهيفف

عامسلرکذ-۔امهیبأنعهایورامو-هيخأويروثلاةياورنمملسمثيدح
صوحألاوبأنيبفشكأفدحاولةدايزلالمتحمانعنعمءاجامنإعفارهدجنمةيابع

يذمرتلاناكنإوءةيابعدلاوعفارنبةعافروهوءادحاوامهنيبنأديعسنع

اذههنمعمسهنأكلذيفسيلفجيدحخنبعفارهدجنمعمةيابعنإ:لاقدق

.ثيدحلا
-

يروئثلاةياوريفنكيملو«عفارمالكنم"مظعفنسلاامأ":هلوقنأهيفو

.نايبلابصوحألاوبأءاجفءاصنقييبلامالكنمكلذنأهيخأو

.هنعددسمنعدوادوبآاهرکذ؛انرکذيلاصوحألابأةياورو

هايإهتياوريفركذيذمرتلانأالإ؛هنعدانهنعيذمرتلااضيأاهركذو

كىك
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.مکٹدحأسو:عفارلاقركذيملودانسإلايفعفارنبةعافرةدايزدانهنع

املمتحموهفنايروثلاهلعجامكليبلامالكبالصتمهلعجامنإو

سكعينأرخآلناكالإءاطحخأصوحألاابأنإ:لوقينألئاقلسيلو.لمتحا

ها.كلذملعافءةقُتهنإف؛هفلاخنمةئطختب

مانملايفنآرنم":لوقيمفييبلاتعملاقةريرهيبأثيدح-۷

.(1۹۹۳)مقربيراخبلاهاور"يبناطيشلالثمتيالوةظقيلايفيناريسف

ةبتكم:ط۹٠١٠ص٦ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفينابلألالاق

ةريرهيبأثيدحنوكينأالإادنتسمصيصختلااذلملعأالو:تلق":فراعملا

الوءةظقيلايفيناريسفمانملايفيآرنم":ظفلباعوفرم(1۹۹۳)يراخبلادنع

لهأدارملانأ(٤۲/٠٤١)يراخبلاحرشيفييعلاركذدقف."يبناطيشلالثمتي

يننكلو هئاقلبفرشتلاوهيلإةرجهللهللاهقفومانملايفهآرنميأيهرصع

طبضيفاوفلتخاةاورلانأكلذو؛"ةظقيلايفٍياريسف":هلوقتوبثنمكشيف
ملسمدازو«انركذامكيراخبلااذكههاورف"ةظقيلايفناريسف":ةلمحلاهذه

ظفاحجحلالاقءكشلاىلعاذكه."ةظقيلايفينآرامنأكفوأ":(٤/۷)

"ةظقيلايفينآردقف":ةروكذملاقيرطلايفيليعامسإلادنععقوو":(۳۸۳/۱۲)

هححصو؛هجامنيادنعدوعسمنباثيدحيفهلثمو"يناريسف":هلوقلدب

يفنآردمنأکف"ةفيحجيبأثيدحنمهجامنبادنععقوو.ةناوعوبأويذمرتلا

."'ةظقيلا

-ظافلأةنالثهذهف
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'ةظقيلايفيناريسف"
(٤١٠٠)مقربمدقتامرظنا"ةظقيلايفآرامنأكف"

"ةظقيلايفينآردقف"
قدصديكأتيفاهلكوءةظقيلايفهلوقالإةثلاثلاكبابلاثيداحألجو

نباثيدحكهيفوهفعملاثيحنمةحصلاىلإبرقأناثلاظفللافءايؤرلا

":ظفلبيردخلاديعسيأثيدحهنمدكاو"ييآردقف":مدقتملاسنأوسابع

نابحنبالوهو(۳/٥٥)دمحأو(1۹۹۷)يراخبلاهجرخأ."قحلاينآردقف
ها.ةريرهيبأنع(١١1)و(۱۹١1)

"ةالصلاكردأدقفمامإلاعمةالصلانمةعكركردأنم":ثيدح-۸

.(۲۰مقربملسممامإلاهاور

."حيحص":هركذنأدعب١۹-١٠۹ص۳ج"ليلغلاءاورإ"يفينابلألالاق

عم":هلوقنودنکل-"ليبسلاراتم"بحاصعيلاقامكهيلعقفتموهو

نبسنويةياورنميهوءيراخبلانعملسماهبدرفتةدايزلاهذهنإف؟"مامإلا

ءاعوفرم-ةریرهاباعیهنعنمرلادبعنباةملسيبأنعباهشنبانعديبع

.ملعأهللاوةذاشنوكتنأفاخأيافكلذلوةدايزلاهذهمهنمدحأركذي

لببسحفينابلألانعاعافدال"يفميلسمعنملادبعورمعلاقشه

نسحديسلايعيو-هلوق:املوأ..:مالكدعب١١٠ص"ةيفلسلانعاعافد
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."اهيفةلعىلإاهدعبملسمراشأدقو":-فاقسلا

ثيدحلااذهةياوربقعملسملاقامنإ:-معنملادبعورمعلئاقلاوتلق

طرشامجلسيلةعباتلاو‹هلتاعباتمهدعبامو«هدنعبابلايفلصألاوهو

هاكلاهتملااهيأللعلايفسيلوحيحصلايفاذهملسمباتكامنإو«حيحصلا

يذلاامنإوهئطخنمكلذةحصنايبددصبنآلاتسلوهمالكاذه.هنمدارملا

ىلإنايحألاضعبيفريشياملسممامإلانأىلعصندقهنأانههركذأنأديرأ

ورمعناوخإنمدحاوريغ"هحيحص"يفاهدروأيلاثيداحألاضعبةلع

‹باتكلااذهيفمهصوصنضعبتدروأدقوءةيوشحلاةلحنلاعابتأنممعنملادبع

يعداولايداهنبلبقموهومهنمدحاونعصوصتلاضعبداريإبانهيفتكأو
املسمنأيطقرادلاظفاحلل"مبتتلا"باتكلهقيقحتيفةريثكمضاوميفركذدقف

اعضومرشعةسمحنآلايرضحيواهتلعنايبلجألثيداحألاضعبدروأدق

:عضاوملاهذهكيلإوكلذهيفركذامم

.ملعأهللاوهتلعنيبيلهركذهلعلوتاعباتلايفهركذهنأ

.هتلعنيبيلهركذاملسملعلو:رخآٹیدحنع٥٦۱صلاقو-۲

اذمبهتلعنيبيلهركذاملسملعلو:رخآثيدحنع۹١۱صلاقو-۳

.دنسلا

.اهتلعنايبلجألاهدروأهلعل:نايحألاضعبيفلوقيو
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هللاهمحر-املسملعلو:رخآٹیدحلقیرطنع۱۷۰صلاقوس٤

.ملعأهللاوتاعباتلايفاهفوكللهاستوأاهتلعنيبيلاهركذ

.هتلعنيبيلهركذاملسممامإلالعلو:رخآٹثیدحنع٦۲۱صلاقو0

نايلرهظييذلا:لوقأو:رحخآثيدحلقيرطنع٢۲۸صلاقو-٦

اهركذامنإوجاجتحاللكاحضلاونالجعنباقيرطركذامهللاهمحراملسم

.ملعأهللاوةلعلانماهيفامنيبيل

املسممامإلانأرهاظلاو:لوقأو:رحخآثيدحنع۲۹۳صلاقو-۷

نبهللادبعلقيملوهندحثراحلانبهللادبعنإ:لاقهنأريغ:هلوقلیلدبسنوي

.هانيئالثلاويداحلاثيدحلايفدنسلااذهىلعمالكلامدقتدقوهللادبع

هركذهللاهمراملسملعلو:رخآثیدحنع٢۳۰صلاقو-۸

املسملعلفدقتنلاثيدحلاامأ:رحخآثيدحنع۳۳۷صلاقو٩

هللاهمحراملسملعلو:لوقأو:رخآثیدحنع۳۳۸صلاقو-٠

.ملعأهللاوهتلعنيبيلهركذ

دنسلااذهريغبتباثثیدحاو:رخآثیدحنع٤٣۳صلاقو-١

.ملعأهللاوهتلعنيبيلهركذاملسملعلوهريغوملسميف
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همراملسمنأرهظييذلاو:رخآثيدحنع٠٢٣۳صلاقو-۲

.لإ...هتلعنيبيلالإهركذاملا

همراملسمنألمتحي:لوقأ:رخآثیدحنع۳۱۱صلاقو-۳

عوفقرللاقيرطلااذهركذهنألمتحيوهتلعنيبيلعوفرملاقيرطلااذهركذهلل

.همالكخلإ...هدنعترهظنئارقلعفرلاةحصادقتعم

يفهرکذهنااذهيفملسمرذعو:رخآثیدحنع٢٦۳صلاقو-٤

.ملعأهللاوهتلعنيبيلهركذهنالمتحيو‹تاعباتملا

نيبيلهجرحخأاملسمنأرهاظلاو:رخآثیدحنع٦۳۱صلاقو-٥

نيبدقيراخبلامامإلانأىلعةيوشحلاةمئأنموهوةيميتنباصندقو
:كلذيفهلاقامنيصنكيلإو"هحيحص"يفاهاوريلاثيداحألاضعبللع

؛ةيميتنباةبتكم:۲ط١٠٠ص٥ج"ةيوبنلاةنسلاجاهنم"يفلاق١

ضبيفعقووء؛هجوريغنم"حاحصلا"يفيوراذكه:ه٠٤١ةرهاقلا

يفهاوريراخبلاو”لضفاهيفىقبيفرانلاامأو":هيفلاقطلغيراخبلاقرط
لشخبهتداعترجامك‹يوارلااذهطلغنيبيلباوصلاىلععضاوملارئاس

ملعييتلاةاورلارئاسظافلأركذ‹ظفليفطلغةاورلاضعبنمعقواذإكلذ

.لإ...باوصلااهب

:مالکدعبه۱۳۹۸:ط12a"ىواتفلاعومجب'يفلاقو-۲
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دجوياذهلٹمو«هتاورهيفطلغ؛طلغهنأفرعيام-دمحأدنسميعي-هيفنكل

يفدجوياملجأو‹نآرقلاالإطلغلانمباتكملسيالفمالساإلابتكبلاغيف

يفنكل؛بحاصلاىلعطلغهنأفرعينتمهيفامويراخبلاباتكةحصلا

"هحيحص"سفنيفيراخبلانيبدقوطلغوهامثيدحلاظافلأضعب

هيیفورباجریعبنمتيةاورلافالتخانيبامكيوارلاكلذطلغنيبام

لەلوسرنأ:سابعنبانعهيفامكطلغهنإلاقيامةباحصلاضعبنع

نعهيفو«الالحاهجوزتهنأسانلارثكأدنعروهشملاومرحوهوةنوميمجوزت

دنعحصأاذهوءهيفىلصهنألالبنعهيفو«تيبلايفلصيمل¥يبلانأةماسأ

!!؟زيبطاحومعنملادبعورمعامهنعلوقينأىسعاذامفهمالكها.ءاملعلا

رومألاضعبىلعراصتخالانمءيشبولوانههبنأنأدوأتنك-و

وأامهخسنفالتخابقلعتياماميسالوامهدحأوأ"نيحيحصلاب"ةقلعتلاىرحألا

تنكاممریثکبرٹکألاطدقباتكلاىرأينأالإ؛ثيداحألاضعبيفامهتاور

-ىلاعتهللااشنإىرخأةبسانمىلإكلذعئوجرأنأىرأكلذلف؛هعقوتأ

اذهفيلأتيفببسلاوهيذلاليبطحباتكبهلةقالعالكلذنأاميسالو

عيرلامامإلا"باتكلةديدحلاةعبطلايفكلذنمجذامنركذأيلعلو؛باتكلا

.قيفوتلايلوىلاعتهللاو"هدنسموهتناكم

لوحءاملعلانمةفئاطمالك۲۷-٢۲۸۲صتركذ:(ةمتت)-)

كلذريغوأ":يوارلاهيلإهبسنامبسحىلع-ملسوهلآوهيلعهللاىلص
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-٠٢٠۲ص۷ج"مصاوقلاومصاوعلا"يفريزولانبالهلوحامالكتيأرمث"لإ...

:مالکدعبكانهلاقدقفهتيمهألانهاههلقنأنأتيأرةلاسرلاةسسؤم:ط٢

.حيرصحيحصثيدحلافطألابيذعتيفسيلهنأثبتف...

يذلاةشئاعثيدحنح؛ةفيعضثيداحألارئاسنأيكبسلاركذو

اوحدقدقوء"ةنحباريفاصعنمروفصع"هنتميفو؛"حيحصلا"يفملسمهجرحخ

.هريغو"هريسفت'يفيطرقلاكلذبحدقنمي؛هجيرختلملسمىلع

ةحلطثيدحنمهوجرخثيدحلاىورنمهريغواملسمنإف؛ةلمحجلابو

هفباتيملواريثكهيلعملكتموهو؛يفوكلايميتلاهللاديبعنبةحلطنبىينبا

‹؛ناطقلاىيلاقو«ثيدحلاركنمهنإ:يراخبلالاقدقو‹هريغثيدحلاىلع

نكلو«هریغو‹نيعمنباهقنودقو‹يوقلابسيل:ةياوريفنيعمنباو‹يئاسنلاو

لبقينممنوكينأهتياغو«حيحصلالاجرةبترمىلإفالتخالااذهمميقتريال

٠٠۲ص۷ج"مصاوقلاومصاوعلا"ىلعهقيلعتيفطوؤنرألابيعشخيشلاعضولملااذهىلعقلع

؛یفخيالرظنكلذينولاقاذك.هاةقثوهو«هريغوملسمدنعورمعنبليضفهيلعهعبات:تلق:لاقف

وأ":للقهنأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-ينلاىلإهبسناموهةحلطةياورىلعراكنإلالحمنألكلذو
يللانأيضتقيحصولاذهنإف؛"ةنحباريفاصعنمروفصعهليبوط":املوقدعب"؟ةشئاعايكلذريغ

نيملسملادالوأنأكلذىضتقموءروكذملاالوقيفةشئاعىلعكردتسادق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-

ةياورامأو.نيملسملادالوأنمهتلاقامةشئاعةديسلاهيفتلاقيذلادلولانأل؛ةنحلالهأنماعيمجاوسيل

هلآوهيلعهللاىلص-يلارارقإديفياماهيفلب"كلذريغوأ":هلوقاهيفسيلفيميقفلاورمعنبليضف
فللاوهو"كلذريغوأ":ظفلبدرفنادقةحلطنأفرعتكلذبوءاموقىلعةشئاعةديسلل-ملسو

دوحجوم"كلذريغوأ":ظفلنأانههتابثإديرنامةصالخواذه.ءاملعلانمهركنتسانمهركنتسايذلا

مسيقلانباوةيميتنباودمحأمامإلاهركنتسادقويحلطلاىينبةحلطقيرطنم"ملسمحيحص"يف
.ملعأىاعتهللاو.هتايبمدقتامكمهريغو
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.الفذوذشلاعمامف؛عباوتلاودهاوشلاعمهڻيدح

صخبيذلاوهو«ثيدحلالوأبدرفتهنأ"نازي"يفيهذلاركذدقو

.هرخآنودلافطألا

يفنكل؛هرخآىلعدهاوشلاتوبثل؛ثيدحلاجرخأامنإاملسملعلو

نأانلالوءاهلثعبلقتسينأىيينبةحلطلثلنكيملفمكحبةلقتسمةدايزهلوأ

ها.لوألالوقلاريرقتىلعمالكلارخآاذهف.كلذلثميفهلبقن

...:'يذمرتلاحرشيفيذوحألاةضراع"يفيبرعلانباركبوبأيضاقلا

هنمدارلاها.ظافحلاهزمغدق"ةنحلاريفاصعنمروفصع":ثيدحو

لوحءاملعلانمةفئاطمالك٢٠٦۲-٢٥٦صترکذ:(ةيناثةمتت)-ح

ظفاحللمالكىلعتعلطامثمامإلافلخةءارقلايف"اوتصنأف":ثيدحفيعضت

تيأرف٤٣۳ص"يذمرتلاللعحرش"يفثيدحلااذهلوحيلبنحلابجرنبا

دحأيميتلاناميلسمهنمو...:مالكدعبكانهلاقدقفهتيمهألانهاههلقنأنأ

ناك:"خوسنملاوخسانلا"باتكيفمرثألاركبوبألاق.نييرصبلاةمئألانايعأ

يسميتلانكيمل:اضيألاقو.ةداتقثيدحبموقيالناكنكلوتاقثلانميميتلا

هثیدح:اهنمةداتقنعاهيفمهوثيداحأهلركذو.ةداتقباحصأنمظافحلانم

ىلعجاإ":8يبلانعىسوميبأنعناطحنعريبجنبسنوينعةداتقنع
نمدحأةظفللاهذهركذيملو.اوتصنأفارقاذإو:هيفلاق"هبمتؤيلمامإلا

.ظافحلاةداتقباحصأ
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تاصنإلايفيميتلاناميلسثيدحو:٢٣٤۳ص-بحجرنبايعأ-لاقو

نمدحاوريغةدايزلاهذهركنأدقو"هحيحص"يفملسمهجرخأ."مامإلاارقاذإ"

هنمدارملاها.ةالصلاباتكنمهعضوميفهانركذامكظافحلا

ضعبفيعضتلوحينابلأللاريثكامالك۱۲٠-١۲۹صتركذ-ط

هذهلوحاباوجهلتيأرمثامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألا

"ءلملعلاىواتفباهتنراقموينابلألاخيشلاىواتف"مسابةعوبطملاهيواتفيفةلأسلملا

لاؤسلاعمانههلقننمسأباليمالسإلاثارتلاةبتكم:ط۸٠٠-٤٢٠ص

:ةكرنمامهيفامىلعامهظافلأب

يفثيداحأ:فعضنأخيشللقبسله:وهلاؤسلا..انخيش:لاۇس

..ءلملعلاكلذىلإكقبسلهفكلذلصحنإو؟امباتكيفاهفعضويراخبلا

.اريخهللاكازجةراشألاعموجرت

له..نيئيشنمضتيكلاؤسنأل..اذامىلإ..كلذيلِإددح:باوج

..باتكيفكلذتعمجلهويراخبلاثيداحأنمائيشتفعضنأكلقبس

؟فيلأتىلإالوفيعضتىلإ..؟ێعتاذام..كلذىلإكقبسلهتركذاملف

.نينئالاىلإ:لاؤۇس

بجيةقيقحلااذهفيراخبلاثيداحأتفعضنأيلقبسهنأامأ:باوج

.ادجةريثكبابسألكلذ.اهراكنإزوجيالوابفارتعالا

مهلك..ملسملهاجوأملعتموأملاعنيبقرفالةفاكنوملسلملا:الوأ

جئاتنلانماذهىلعو..لهللالوسردعبدحألةمصعالهنأىلعنوعمجي

فقينألبقهابعمسيوأملسملالابيفرطخيباتكيأنأاضيأةيهيدبلا

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلال

نأل؛اطخلانمءيشهيفنوکينادبالهنأهنهذيفخسرينأدبالهمسرىلع

.هللالوسرالإدحأاهبظحيلرشبلانمةمصعلانأةقباسلاةديقعلا

.هباتكالإمتينأهللاىبأ:لاقهنأقطيعفاشلامامإلانعىوريانهنم

نمنحتفعيرفتكامأ..لصأكاذه..الوأاذه..ةشقانملالبقتالةقيقحهذهف

السانلارثكأنكلونوملعيالسانلارثكأنكلسانلاىلعوانيلعهللالضف

اعورفوالوصأ..ثيدحلاملعةساردنم-لجوزعهللاينكمدق.نوركشي

فرصعأنأاضيأهتمحروهللالضفبريبكدحىلإتنكمتىحايرحتواليلعتو

كلذىلع.ملعلااذهيساردنمعوضوملانمفيعضلانمحيحصلاثيدحلا

"يراخبلاحيحص"يفتءاجيلاثيداحألاضعبىلعةساردلاهذهتقبط

(”يسحلاةبترعبربتعتىلاثيداحألاضعبكانهنأةساردلاهذهةجيتنتدحجوف

."ملسمحيحص"نعالضف"يراخبلاحيحص"يفةحصلاةبترمنعالضف
..انآيبقلعتيامعيباوجاذه

.دحأكقبسلهوهوكلاؤسيفءاجامميريغبقلعتيامعامأ

وحتيادجیمادقوفيرشلاملعلااذينمفرعأوينم

.ةنسفلأ

كلنيبتتل؛"ةحضافلاينابلألاتالاهجنمجذامننايبيفةحضاولاةيلحلانيهاربلا"انباتكرظنا)9

.اهمدعنمىوعدلاهذهةحص

ةبترمبربتعتاليلاثيداحألاضعبكانهنأرهظياميفةرابعلاباوصو"ال"تطقسدقهنأرهاظلا

.قايسلاكلذىلعلديامك.حلإ...نسحلا
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يف"نيحيحصلا"اودشقنتنادقفهريغوينطقرادلامامإلاف

ةرشعدقتأنأرمألايغليملفانأامأ..ثيداحألاتارشع

.٩”ثيداحأ

ثيداحأدقنلغرفتأنأنمينكالرصعيفتدجويينألكلذ

ثيداحألاعبتىلإربكةجاحبنحناننألكلذ..ملسمثيداحأمثيراخبلا

يفتدجويلا
.اهفعضنماهتحصنيبنلكلذونومجاعملاوديناسملانعالضفةعبرألانتسلا

ثيداحألاهذهةيقنتبجاوباماقدقملسممامإلاويراخبلامامإلاامنيب

.ثيداحألانمفولألاتائمنم"نيحيحصلا"يفاهوعدوأىلا

ءيشيفةمكحلانمسيلوملعلانمسيلفكلذلو..ادجميظعدهجاذه

ةصعبرألاننسلايفةدوجوملاثيداحألاعدأو"نيحيحصلا"دقنىلإانأهجوتأنأ

.اهفيعضنماهحيحصفورعمريغاهريغو

"نيحيحصلا"يفثيداحألاضعبيعمرتيملعلاثحبلاءانثأيفنكل

.ةفيعضلاثيداحألاضعبكانهنأيلفشكنيفامهدحأيفوأ

ضعبىلعانآمکحأامنمبيريفناكنمنکل
ةريثكءايشأكانهدجيسف"يرابلاحتف"ىلإدعيلفثيداحألا

يذلايالقسعلارجحنبادمحأظفاحلا..اهدقتنيادجةريثكو

امإاهتفعضالاثمنيعبسباتكلااذهيفكلانركذدقوادجريثكبكلذنمرثكأتدقتنادقلبالك
.ناعتسلملاهللاوباتكلااذهنمصرظناوكسأرنمجرخيامظفحتالكنكلواهظافلأضعبامإواهلك
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.هلثمهدعبءاسنلادلتملهنأىلعٰيقفاويملعلااذهيفاكراشم

هحرشءانثأيفنيبييالقسعلارجحنبادمحأمامالااذه

يفسيلناكامهجوبيراخبلاثيداحأيفةريثكءاطخأ

.ديناسملاضعبيفوننسلاضعبيفءاجامولبطقفملسمثيداحأ

ثيدحللنوكتةرات"يراخبلاحيحص"ثيداحأيفدوجوملايدقنمث

لصأ..ثيدحنمءزجلادقننوكيةراتوفيعضثيدحاذه:لاقييأ..هلك

.حيحصريغهنمءزجنوکينكلحيحصثيدحلا

لوسرحکنوأجوزت:لاق.سابعنباثيدحالثم:لوألاعونلانم

.مرحموهوةنوميميهللا
ملسمهبحاصنوديراخبلااهبدرفتيلاثيداحألانمسيلثيدحاذه

."امهيحيحص"يفثيدحلاةياورىلعاقفتاواكرتشالب
سابعنبهللادبعوهوثيدحلااذهيوارىلإدنسلانأكلذيفببسلاو

ثيداحأكانهامنيبهتاوردحأدقنللاحمالحيحصدانسإوهفهيلعرابغال

.هتاوردارفأنمدرفنماهدقنللاحمكانهىرخأ

نباهفصیاذه..نامیلسنبحیلف:همسالجريراخبلالاجرنمالثم

.ظفحلايسقودصهنأ"بيرقتلا"هباتكيفرجح

عبلتمهلنکیملوهبدرفتو"يراخبلاحيحص"يفاثيدحىوراذِإاذهف
عباتمبةيوقتلالبقييذلافيعضلاةبترميفهثيدحىقبيدهاشهثيدحلنكيملوأ

.دهاشوأ
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هدانسإدقنللاحمالمرحموهواهجوزتليهللالوسرنأةنوميمثيدحف

.تاقثمهلك..ال..الثمنایملسنبحیلفکهتاورنمدرفثیحنم

¿لنورقبانوقبسنيذلاءاملعلانمثيدحلااذلنودقانلادجيلكلذل

:اولاقف..ليلجيباحصوهولوألاهيواريفالإثيدحلااذهدقنلالاباودجي

ةهجنموءةهجنمنسلاريغصناكهنألكلذسابعنبانمءاجمهولانإ

..ةنوميميهيلا4يبلاجوزيأةصقلاةبحاصلهتياوريففلاحهنأىرحخأ

.لالحامهواهجوزتمالسلاهيلعهنأاهنعحصدقف

ثيدحلاناكفسابعنباوهلوألا”هيوارهيفمهوثيدحاذهاذإ

عبرأ.مرحميوهوةنوميمجوزتتادودحمتاملكنورتامكوهوافيعض

حيحص"يفىرخأةلثمأهلهنملوطأنوكيدقوثيدحلااذهلثم..تاملك

."يراخبلا
نًماطخأهتاوردحأنكلاحيحصهلصأثيدحلانوكي:يناثلاعونلا

ثيدحلاكلذنم..ليبلاثيدحنمتسيلةلمجهنتميفجردأهنإثيح

ارغةمايقلاموينوتأييمأنإ":لاق4%يبلانأ"يراخبلاحيحص"يففورعللا

دحأدازةريثكدهاوشهلوحيحصثيدحلاانهىلإ."ءوضولاراثآنمنيلجحم

لاق."لعفيلفهترغليطينأمكنمعاطتسانمف":"يراخبلاحيحص"يفةاورلا

لاقوةيميتنباهخيشلاقوةيزوحلاميقنبالاقونالقسعلارجحنباظفاحلا

-لوسرلامالكنمتسيلةجردمةدايزلاهذه:نورخآءاملعويرذنملاظفاحلا

.ةريرهيِبُأمالكنموهامنإو..-مالسلاهيلع

.حضاووهامكهانرکذامباوصلاو"ةياور"لصألاق)۱(

لس



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

ضعبتدقتنايأ..لوألارطشلانعنآلاىحمتباوحجلااذإ

.نيريثكةمئأنمتقبسوثيداحألا

النكلاوفلأدقفيريغامأتفلأامانأفيريغفلأوأتفلأيأامأ

.ددصلااذهباباتكمويلافرعن

وأناخيشلاهاورثيدحنعلاقينأيغبنيالهنأسانلاضعبىعداي

:نيرمألكلذوءامهالكوأملسموأيراخبلاهاورحيحصثيدحاذه:امهدحأ

.كلذىلعصنينأليعادالفةتباثةحيحصامهثيداحأنأ:امهدحأ

اولوقيملمهنإثيحنيقباسلاءاملعلاعينصلفلاخمكلذنأ:يناثلاو

.كلذوحنوأناخيشلاهاورحيحصوأملسم

 

.ةيادحلاهلىلاعتهللادارأنملةيافكلاهيفاهبهنايبمدقتدقف:لوألارمألاامأ

تبثنريذلاءاملعلانمريثكهعنصاميضوقنموهف:يناثلارمألاامأو

ريثكنعمالكلااذهلثمتبثدقف؛ةريهظلاسمنمحضوأاتوبثكلذمهنع
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يفرجحنباظفاحلاو"رينملاردبلا"يفنقلملانباكلذنمرثكأدقو‹مهریغو

.ملعأىلاعتهللاوكلذنمققحتتنأتئشنإامهرظناف"ربارباةقفاوم'

ثيداحأنأةمسجلاةيوشحلايعدتنأبحجعلابجعأنمنإك

؛ةديقعلالئاسميفابجتحيو‹ملعلاديفتاأو‹ةحيحصاهعيمج"..حيحصلا"

نوبسنيمهارتكلذلو؛امهثيداحأنمةريبكةفئاطنوفرعيالمهتمئأرباكأنأعم

ىلعيدلو«امهيفدوجوموهامامهنعنوفنيوامهيفدجويالامامهيلإ
ثيداحألايهوكلذىلعالاثمنيسمركذبانهيفتكأادجةريثكةلثمأكلذ

:ةيتالا

هنمكرتو«هؤانبنسحأرصقلثمكءايبنألالثمويلثم":ثيدح-١

الةنبللاكلتعضومالإ«هئانبنسحنمنوبجعتيراظنلاهبفاطفةنبلعضوم

ضعبامهيلإبسنيالنمىلعديدشلامهراكنإعمامهيفدوجوموهامامهيلإنوبسنيالاذكو
.كلذيفمهصوصنضعبركذ-ىلاعتهللاءاشنإ-ٍقأيسوامهيفةيورملاثيداحألا

وهاميفنوأءامهيلإامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفدجويالامةبسنيعأ-كلذلثممقودقو©

يطقرادلالاشمأنمةيوشحلاريغنمءاملعلانمدحاوريغل-امهنعامهدحأيفوأامهيفدوجوم

نباظفاحلاوريثكنباويهذلاوديعلاقيقدنباويوونلاودشرنباويرذنماويقهيبلاومكاحلاو

يفامنإنولوقيالءالؤهبلغأنأالإمهركذبمالكلاليطنالريثكمهريغويطويسلاورجح

دوجوموهام"نيحيحصلا"ىلإبسنيملنمىلعراكنإلايفاوغلابيملو؛عطقلاديفي"نيحيحصلا"
امدحأوأ"نيحيحصلا"ىلإاوبسنيملةيوشحلاةفئاطلابابرأنمىرخأةفئاطكانهنأامكءامهيف

امرکذنمةريبكةدئافىرأالامهيفدجويالامامهدحأىلإوأامهيلإاوبسنو«ءامهيفدوجوموهام

هللاوهيلِإةجاحلاتعداميمكلذزاريإلدادعتسالامتأىلعنحنو«باتكلااذهيفكلذنممحلعقو

.قيفوتلايلوىلاعت
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يبمتخوناينبلايبمتخءةنبللاكلتعضومتددسانُأتنکفءاهاوسنوبيعي

.لسرلا

١١٠ص"ةيواحطلاةديقعلاحرش"يفيوشحلازعلايبأنبالاق

.نيحيحصلا"يفهاجرخأ:يمالسإلابتكملا:۸ط

ظفللااذهبهوزعنأريغء‹حيحص":هلوقبكلذينابلألابقعتو

يبأثیدحنم"قشمدخیرات"يفرکاسعنبادنعوهامنإومهو"نيحيحصلل'

هنعناخيشلاهجرخأو‹(۳/۲٠۱/۲)يطويسلل"ريبكلاعماحجلا"يفامكةريره

۲/٤٤۲٢٥٦۳۱۲۳۹۸E۲ردماهاوراذکو«هوحنرباجنعو

.يردخلاديعسيبأنع(۹/۳)اضيأهاورو۳

تعمةيآارقالجرتغمس":لاقهناهَدوعسمنبهللادبعثيدح-٢

هللالوسرىلإهبتقلطنافهديبتذحأفءاهفالخارقيلهللالوسر

نافاوفلتختالنسحمامكالك":لاقوةهاركلاههجويفتفرعف«هلكلذتركذف
."اوکلهفاوفلتخامکلبقناکنم

:يمالساإلابتكملا:۸ط٤۳۱ص"ةيواحطلاحرش"يفزعلايبأنبالاق

يرلخبلاهبدرفتلبملسمهوريملوحيحص:هلوقبينابلألاهبقعتوملسمهاور

هايإحراشلاريدصتبيرغلانموء"ءايبنألا"و"تاموصخلا"يفهجرخأهنود
رئثكأهيفلهاسترمأاذهو«نيثدحملاحالطصايفهفعضبرعشملا"يور":هلوقب

هباتكيفةيميتنبااضيأهازعدقوها.هريغويوونلاهيلعهبنامكنيرخأتللا

دقن"يفامكملسمىلإ"ميحجلاباحصأةفلاخمميقتسملاطارصلاءاضتقا"
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ةبتكم:١ط١۹٠صيراصنألاليعامسإل"ةيواحطلاحرش"ىلعينابلألاتاقيلعت

.يعفاشلامامإلا

-ةشئاعلليق:لاق-امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثيدح۳

رمعوركبابأيحءَهللالوسرباحصأنولوانتياساننإ:-اهنعهللايضر

مهنععطقيالنأهللابحأفلمعلامهنععطقنا!اذهنمنوبجعتامو":تلاقف

."رحجألا

نعملسمحيحصيفو:٩41ص"ةيواحطلاحرش"يفزعلايبأنيالاق
هيلعقيلعتلايفينابلألاهبقعتفهركذف-اهنعهللايضر-ةشئاعلليق:لاقرباج

هيفهيلعفقأياف؛برغأملسملهوزعو.يدنعبيرغثيدحاذه:هلوقب

ملسمىلإهازعدقوها."هيفهدوجومدعتنقيتمث":مالكدعبلاق

لمك"ةنسلاجاهنمنمىقتنملا"يفيبهذلاو‹"ةنسلاجاهنم"يفةيميتنبااضيأ

.٠۲ص"ةيواحطلاحرشىلعينابلألاتاقيلعتدقن"يف

."هبلقىلعهللاعبطرذعريغنمانواهتعمجثالثكرتنم":ثيدح-4٤

يبنلانع"حيحصلا"يفتبثدق:°١٠ص"ةيواحطلاحرش"يفزعلايبانبالاق

ي

لهأنمدحأهوريملهنكلحيحص:كلذىلعقيلعتلايفينابلألالاق

وبأهاورامنإو؛حراشلاهدافأامافالخملسموأيراخبلاهبدارملاو"حيحصلا"
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وبألبقأذإء4يبلادنعاسلاجتنك":لاقءادردلايبأثيدح-٥

دقفمكبحاصامأ":ٍءلَييبلالاقفءهيتبكرنعیدبآىحهبوثفرطباذحخآرکب

ءيشباطخلانبانيبوييبناكهنإ[هللالوسراي]:لاقوملسف"رماغ

رفغي":لاقف[كيلإتلبقأفيلعيبأف]يلرفغينأهتلأسفتمدنمثهيلإتعرسأف
وبأمثأ:لأسفركبيبألزتمىتأفمدنرمعنإمثءاالث"ركبابأايكلهللا

ىحرعمتيلِييبلاهجولعجف[هيلعملسف]¥يبلاىلإىتأفءال:اولاقف؟ركب
؛نیترمملظأاتنكاناهللاوهللالوسراي:لاقفهيتبكرىلعاثجفركبوبأقفشأ

ناساووقدص:رکبوبألاقو«تبذك:متلقفمكيلإشعبهللانإ:ييبلالاقف

.اهدعبيذوأامفنيترم؟يجاصيلنوكراتمتنألهفهلاموهسفنب

اضيأامهيفو:٠4۷ص"ةيواحطلاةديقعلاحرش"يفزعلايبانبالاق

.ثيدحلاركذمث"نيحيحصلا"-ينعي-

دنعهرأملوءادردلايبأنعيراخبلا:هيلعقيلعتلايفيابلألالاق

ها.ملسم

ىقتنملا"يفيهذلاو"ةنسلاجاهنم"يفةيميتنبانملكاضيأهازعدقو

حرشىلعينابلألاتاقيلعتدقن"يفامك"نيحيحصلا"ىلإ"ةنسلاجاهنمنم

.۲-٠۲۲ص"ةيواحطلا

هللالوسرولوقنانک":لاق۔امھنعهللايضر-رمعنباثيدح٩
."نامثعمثرمعمثركبوبأهدعبليبلاةمألضفأ:يحل6
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يفو:٥4۸ص"ةييواحطلاةديقعلاحرش"يفزعلايبأنبالاق

.هرکذف..انک:لاقرمعنبانع"نيحيحصلا"

دنعحيحصدنسبدوادوبأهجرخأحيحص:هيلعقيلعتلايفينابلألالاق

فها.ملسمهجرخيملوهوحنبيراخبلادنعوهو

يهنذلاو"ةنسلاجاهنم"يفةيميتنبا"نيحيحصلا"ىلإاضيأهازعدقو

حرشىلعييابلألاتاقيلعتدقن"يفامك"ةنسلاجاهنمنمىقتنملا"يف

.۲۳ص"ةيواحطلا

هنامنِعهللالوسرلاق:لاقهټفوعنبنمرلادبعثیدح-۷

بعلوولةمغندنعتوص:نيرجافنيقمحأنيتوصنعتيهنكلوىیاکبلانع

."ناطیشهنروبويجقشو؛هوجومطلءةبيصمدنعتوصوءناطيشلاريمازمو

ليلدلاةبتكم:۲ط٤٠ص"برطلاتالآمرحت"هباتكيفينابلألالاق

يفيراخبللهازعف١١٠ص"عامسلاةلأسم"يفميقلانبامهوو"۸٨

هاورافنإو؛ققحلاهيلعهبنيملو«فوعنبنهرلادبعثيدحنم"هحيحص"

.دهاشلاهيفسيلو‹ميهاربإهنباةافوةصقبسنأثيدحنميراخبلا

هللالوسرعرص:لاق-امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثيدح-۸

ةبرشميفهدوعنانكف«همدقتكفنافءةلخنعذجىلعةنيدملابسرفنمي

ةرمهانيتأمث«امايقانيلصفءادعاقيلصيوهوهانيتأف-اهنعهللايضر-ةشئاعل

الملفءاودعقانأانيلإًاموأفءامايقهفلخانيلصفءادعاقةبوتكملايلصيوهوىرخأ
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اولصفامئاقىلصاذإوءادوعقاولصفادعاقمامإلاىلصاذإ":لاقةالصلاىضق

.مهئامظعبسرافلعفتامكدعاقمامإلاواوموقتالو«امايق

قيدصلاراد:۲ط‹۷٠۳ص"درفملابدألاحيحص"هباتكيفابلألالاق

"ىواتفلاعومجم"يفةيميتنبامالسإلاخيشهازعو...":ها٥

هبقعتوهللاهرسهماهوأنموهو"ملسمحيحص"ل(۱٢۱-۳۷۳۷

یضمدقو«رباجنعیرخأقيرطنمواذهريغهدنعامنإف(١٠/٠٠)ظفاحلا

."(٢۸/۷۲٤۹)مقرب

٢٤۲ص"دجاسمروبقلاذاختانمدجاسلاريذحت"يفينابلألادروأ-۹

قلعو."اهيلإاولصتالوروبقلاىلعاوسلحتال":ثيدحيمالسإلابتكملا:٤ط

ناميلسخيشلالوقو:لاقنأىلإ...و...و(۱۲/۳)ملسمهاور":هلوقبهيلع

"عنتقما"ىلعهتيشاحيفهللامهجرباهولادبعنبدمحمخيشلاديفح

هلوباصأفهدحوملسمهازعمثهنممهو؛هيلعقفتم:(١۱۲/۱)

ماهوأجيرختلااذهلثمنم-هلضفوهملعىلع

ريغجيرختلايهيلعدامتعالالعجيادجةريثك

بالطلاهيبتىرخألاةلئمألاضعبكلذىلعبرضأانأوهبقوثوم

.ةحيصنلانيدلاانإوملاحصنوملعلا

ال":لاقفيبلانأ-هنعهللايضر-رباجىور:٠۲صلاق(۱)

سلس
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.ديجدانسإبيطقرادلاهاور."ءيشبةتيلانماوعفتنت

هضراعيامحيحصلايفوفيعضثيدحاذهو:-ينابلألالئاقلاو-تلق

.هيلإهقبسنمدجأملمهويطقرادلاىلإهوزعو

هاور"انمسيلفحیرنمیجنتسانم":8ٌهلوقل:۲۸صلاق(۲)

.ريغصلاهمجعم"يفيياربطلا

هبسانلاربخأانأو"مجعملا"يفاذهسيلو:-ينابلألالئاقلاوتلق

هشيداحأتجرخوةباحصلاديناسمىلعهتبتروهتمدخينِإفهللدمحلاو-

.هثيداحألاعماجاسرهفتعضوو

رباجنعريبزلايبأةياورنمهنأل؛رظنهيفليبلاىلإهتبسنبمزحلانإمغ

.هنعنعدقوسلدمريبزلاوبأو«هريغو(۲۷۲)يیاجرجلاهجرخأامك

هاور"..مئاصلامففولخل":%يبلالاق:۲۹صلاق(۳)٠

.يذمرتلا

حيحص"و"يراخبلاحيحص"فوهو:-يابلألالئاقلاو-تلق

ها.!!"ملسم

اي:لاقفءقَييبلاىلإءاجايبارعأنأ":صاقويبأنبدعسثيدح-۹

هللاهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال:لقٴ:لاقنملوقأتاملكٰيملعهللالوسر

هللابالإةوقالولوحالو«نيملاعلابرهللاناحبسواريثكهللدمحلاوءاريبكربكأ
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يمحراويلرفغامهللا:لق:لاق؟يلامف«يبرلءالؤهف:لاقميكحلازيزعلا

.'ريخلا

هجرخ:يمالسإلابتكملا:هط٢۲ص"بيطلاملكلا"يفةيميتنبالاق

.ملسم

:تاظحالمةدعجيرختلااذهيف:هلوقبينابلألاهبقعتو

"...ىلولملف":ثيدحلارخآيفهلوق(۷-۸)ملسمدنعسيل:ىلوألا

نمهذههبشتیرخأةصقيفتدروامنإو‹ةدايزلاهذهنودبدمحأهاوركلذكو

...:لاقیفوأيبانبهللادبعثیدح

دنعوهاذكو"نهلوقأتاملك"لدب"هلوقأامالك"ملسمظفل:ةيناثلا

دنعيهمعنتكمحأدنعيهاغنإو"ينفاعو"ملسمدنعسيل:ةثلاثلا

امومهوتأانأف"فاع"امأ:يهحلاىسوملاق:يوارلانمكشلاىلعملسم

.يردآ

اذهبقعملسمهقاسرخآثیدحيفتدرودقودمحألةياورنموهو

اي:لاقفلحجرهاتأوليبلاعمهنأهيبأنعيعجشألاكلاميباقيرطنم

ٰیفلعومحراويلرفغامهللا":لق:لاق؟يبرلأسأنيحلوقأفيكهللالوسر

."كترخآوكايندكلعمحتءالؤهنإفمامبإلاالإهعباصأعمجيو«ْيقزراو

)لس
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بتكملا:١ط‹١٠۲ص١ج"ليلغلاءاورإ"يفنابلألالاق-۲

برمهللا:ءادنلاعمسينيحلاقنم:رباجثيدحىلعهقيلعتيفيمالسإلا

."...ةماتلاةوعدلاهذه

ضعبنماضيأةجردميهو"ةعيفرلاةجردلاو"يسلانبادنع:ةعبارلا...

الوهدنعتسيلويئاسنلاقيرطنمهدنعثيدحلانأقبساممتملعدقفخاسنلا

"دصلقملا"يفيواخسلامث(۷۸ص)"صيخلتلا"يفظفاحلاحرصدقو«هريغدنع

يفيصفارلادازو:ظفاحلالاقثيدحلاقرطنمءيشيفتسيلامهنأ(۲۱۲)

نموهقرطنمءيشيفاضيأتسيلو.نيمحارلامحرأاي:هرخآيف"ررحلا"

لسوتلايفةليلجةدعاق"باتكيفثيدحلايفتعقوةدايزلاهذهنأبئارغلا

نوكينأادجدعبتسأينإو«يراخبلاحيحصلهازعدقوةيميتنبال"ةليسولاو

نمهنأبلاغلافطبضلاوظفحلانم-ىلاعتهللاهمحر-هبفرعالهنمًاطخلا

.كلذيفةبارغالو‹”ءاستلاضعب

يفسيلو":٤٠ص"بيطلاملكلا"ىلعهقيلعتيف-ينابلألايعأ-لاقو

يرلخبللةوزعمبتكلاضعبيفتعقونإو(ةعيفرلاةجردلاو)ةدايزثيدحلا
ةمحقماُهَأرهاظلاو-ةيميتنباعيفنصملل"ةليسولاولسوتلا"باتکلٹم

نبالءاطخألاضعبنودجيامدنعةيوشحلاءالؤهىرناماريثكاننإف؛مزحخأنماهفرعنةنشنشهذهو

مالكااذهنأنيكاسلملاءالؤهرديملو‹؛خاسنلانميهامنإو؛مهنمتسيلامنأنوعديهبارضأوةيميت

انحضوأامك-اهبقثينممهتلحنعابتأريغنمايندلايفدجويناكنإمهخياشمبتكبةقثلاعفري

ىلإةيميتنبااهبسنيلاةيتآلاوةقباسلاثيداحألانعينابلألالوقياذاممث.يناثلاءزحلايفكلذ

ىلإبسنهنإثيحهسفننعينابلألالوقياذاملب؟امهيفةدوجومتسيليهوامهدحأوأ"نيحيحصلا"

!!!!!؟امهيفدوجوموهامامهنعىفنوامهيفدجويالام"نيحيحصلا"
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.!!!!!خاسنلاضعبنم

ناك"ثيدح":٠٦4ص"بيطلاملكلا"هباتكيفةيميتنبادروأ-۳

وهو:هنعلاقو"اوحبساوطبهاذإواوربكايانثلااولعاذإهباحصأو¥هللالوسر

نمەهدنعوهو"يراخبلاحيحص"ينعي":هيلعهقيلعتيفينابلألالاق

ظفلامأو"انحبسانلزناذإوءانربكاندعصاذإانك":ظفلبنكل؛رباجثيدح

ثیدحيفجردالضعمجيرجنباثيدحنم"دواديباننس"يفوهفباتكلا
امقدانموهوهذهدواديبأةياوريفملسمهاوريذلامدقتملارمعنبا

.(٥/٤٤۱)"نالعنباحرش"يفهنایبعجارف؛ظفاحلالاقامكجردملانمدجو

‹۳۷-۳۸صاضيأ"بيطلاملكلا"يف-ةيميتنبايعا-دروأو-٤

ماقاذإ":لاق¥هللالوسرنأ:ةريرهيبأثيدح:يمالسإلابتكملا:هط

يرديالهنإفتارمثالثهرازإةفنصبهضفنيلفهيلإعجرمثهشارفنعمكدحأ

فعفرأكبوينجتعضويبركمساب":لقيلفعجطضااذإو«هدعبهيلعهفلخام

نيحلاصلاكدابعهبظفحتاعاهظفحافاهتلسرأنإواهمحرافيسفنتكسمأنإف

يذلاهللدمحلا:لقيلفمكدحأظقيتسااذإ"ظفلييو"هيلعقفتم":هنعلاقو

:هلوقبينابلألاهيلعقلعو."هركذبيلنذأويحوريلعدرويدسجيفينافاع

هيفسيلوءهميسقتيفلوألاظفللاالإهنمنيخيشللسيل:ناثلا...."

الهنإيفهللامسيلو":ملسمدازويراخبللةياوروهو"تارمثالث"ملسمدنع
نعألاهقشىلععجطضيلفعجطضينأدارأاذإف«هشارفىلعهدعبهفلخامملعي

ل
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٤/٦TTY(يراخبلارظنا"....تعضوكب؛يبرمهللاكناحبس:لقيلو

هنمدارملاها.(۸-۹)ملسمو(ابروأعبط

هذه":اهنعلاقمثثیداحأةدع۱۲-١۱۲۷صاضيأهيفدروأو-٥

."حاحصلايفثيداحألا

ثيدحامأ؛رظنهضعبيفولاقاذك":هيلعهقيلعتيفينابلألالاق

وهابثدحةصقيف"ةالصلا"يفملسمهجرخأفيملسلاوهومكحلانبةيواعم

ملفةرجمحلاثيدحامأو"ايؤرلا"يفاضيأملسمهجرخأفهلبقيذلاامأوهسفن

نوكينأهاشحخأامىشخأو‹مدقتملاقيلعتلايفهنايبقبسامكهيلعرثعأ

"مکرمأنممكللهسدق":ثيدحب-ىلاعتهللاهمحرسفلؤملاىلعهبتشاثيدحلا

وهاذهنإفةيبيدحلاةصقيفكلذوورمعنبليهسىأرامنيح-لَاهلاق

قیرطنمهاوردقف؛لسرمهنأهرهاظنأىلع"طورشلاباتك"يفدرويذلا

.ملعأهللاو.هركذف"...:ليبلالاقورمعنبليهسءاجام:لاقهنأةمركع

هللایلصيبلانعةريرهيبأثيدح١٤-٤٤صاضيأهيفدروأو-

بروتاومسلابرمهللا":هشارفىلإىوأاذإلوقيناكهنأ-ملسوهلآوهيلع

لزشموىونلاوبحلاقلافءيشلكبروانبرميظعلاشرعلابروضرألا

مهللا‹هتيصانبذخآتنأرشيذلكرشنمكبذوعأناقرفلاوليحجنإلاوةاروتلا

سيلفرهاظلاتنأوءيشكدعبسيلفرخآلاتنأوءيشكلبقسيلفلوألاتنأ
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‹۲-۳۸۱)دمحأويذمرتلاودوادوبأاذكو":هيلعهقيلعتيفينابلألالاق

يعي(۲۳)قيلعتلانمنيبتامكملسملتسيلهظافلأضعبو(٤٦٠

يأها"ءيشلك":ملسمظفلويذمرتلاودواديبأاذكودمحأظفلاذه:هلوق

.رشيذلك":هلوقلدب

لوسرلاق:لاقةريرهيلأثيدح٤٠-٤صاضيأهيفدروأو-۷

باذعنم:عبرأنمهللابذوعتيلفرخآلادهشتلانممكدحأغرفاذإ":لليهلا

‹"لاجالاحيسملارشنمو‹تاململاوايحلاةنتفنموربقلاباذعنمومنهج

.نهيلعقفتم:هدعبامركذنیثیدحنعوهنعلاقو

ةريرهبأثيدح":٤١ص"بيطلاملكلا"ىلعهقيلعتيفينابلألالاق

ها."يراخبلاهوريململسمدارفأنم

۷۳٤ص"درفملابدألاحيحص"ىلعقيلعتلايفينابلألالاق-۸

يذمرتلادنعيهو":كانهروكذمثيدحيفةدايزركذنأدعبقيدصلاراد:ط

نموهوهيلعقفتمللمالسإلاخيشاهازعهرخآيفىرخأةدايزب(۳۳۹۸)
"لإ..."بيطلاملكلا"ىلعقيلعتلايفاهيلعتهبنيلاهماهوأ

يبأل"قشمدوماشلالئاضفثيداحأجيرخت"يفينابلألاركذ-۹

دقو:-ةيميتنبايعي-هلوقةيمالسإلاةبتكملا:ط٠٦٠-٥٥٠صيعبرلانسحلا

مهوقدصتالفباتكلالهأمكٹدحاذإ":لاقهنألييبلانعحيحصلايفتبث

قحبمكوئدحينأاسمإو«هوقدصتفلطاببمكوئدحينأامإف؛مهوبذكتالو

"هوبذکتف .هوب
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دحأيفهنأينعيقالطإلااذه:تلق:هلوقب-ينابلألايعأ-هيلعقلعو

يبأثيدحنميراخبلاهاورامنإهنإف؛وهسوهومامتلااذهب"نيحيحصلا"

"ةحيحصلا"يفجرخموهو."حلإ...مكوثدحينأامإف":هلوقنودةريره

وهو.یرخأقيرطنمهريغودوادوبأاهوحنةدايزلاهذهبهاورامنإو؛(٤٤٤)

.(۲۸۰۰)مقربروكذملاردصملايفجرخم

بتكللا:٤ط٤۸ص"هلهأوماشلابقانم"يفةيميتنبالاق٠

يفامكماشلاىلعاهتحنجأةطسابنمحرلاةكئالمنأكلذنمو:يمالسإلا

.رمعنباٹثیدحنم"حيحصلا"

فقالطإلادنعهبدارملا:"حيحصلا"يف:هلوقىلعقيلعتلايفينابلألالاق

نإوثيدحلااذهو"ملسمحيحص"و"يراخبلاحيحص":"نيحيحصلا"دحأ

يفرمعنبهللادبعثيدحنمسيلوهمثءامشدحأيفدريملفاحيحصناك

انک:لاقتباثنبدیزثیدحنموهانإوتملعامیفةنسلابتكنمءيش

‹ملشللىبوط:يهللالوسرلاقف‹عاقرلانمنآرقلافلؤنفَيهللالوسردنع
.اهيلعاهتحنجأةطسابةمحرلاةكئالمنأل:لاقهللالوسرايكلذيأل:انلقف

:۱اط٢٤۳۰-۳٠٤ص"عامجإلابتارمدقن"يفةيميتنبالاق-۹

نارمعثيدحهنع"حيحصلا"يفيذلالب":مالكدعبمزحنباراده٩

بتکویاملاىلعهشرعناكوءهلبقءيشالوهللاناك":ٌلَييبلانعنيصحنبا

تاومسلاقلخمث":ظفليفو."ضرألاوتاومسلاقلخوىيشلكركذلايف

الوهللاناك"يور:ظافلأةئالثبيراخبلايفثيدحلااذهيورو"ضرألاو
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ةصقلاو؛"هعمءيشالو"يورو"هريخغءيشالو"يورو."هلبقءيش

ها."ةدحاو

امنإوةتبلايراخبلادنع"هعمءيشالو"ةياوردجوتالو‹لاقاذك

.١۱۳صمدقتامك"هلبقِءيشالو"و"هريغءيشالو"هدنع

نميبلاةالصةفص"هامسيذلاهتالصةفصيفنابلألالاق٢

ركذنأدعبفراعملاةبتكم:ط١٠٠-١٦١ص"اهارتكنأكميلستلاىلإريبكتلا

دمحملآىلعودمحمىلعلصمهللا"يهو%يبلاىلعةالصلاغيصىدحإ

ىلعاقيلعتلاق"ديمديمحكنإميهاربإلآ[ىلعوميهاربإ]ىلعتيلصامك

ةدايزلاهذه:ةمدقتملاةغيصلايفنيفوكعملانيبةعوضوملا[ىلعوميهاربإ]ةدايز

اذكودمحأويقهيبلاويواحطلاويراخبلاةياوريفناتتباثاهيلتيتلاو

رتفتالف(۷و٣)ةيتآلاغيصلاضعبيفىرخأقرطنماضيأتءاجوءيئاسنلا

يفةيميتنسباهخيشلاعبت(۱۹۸ص)"ماهفألاءالج"يفميقلانبالوقب
[ميهاربإلآوميهاربإ]ظفلهيفحيحصثيدحئجيمل":(١/١١)"ىواتفلا"
.احيحصهبكانئجدقاهف."اعم

انداملف...":۲۱۳ص۲ج!!!'ةنسلاجاهنم"يفةيميتنبالاق۳

هيلعىلاعتهللاىلص-ىبلاهرمأفمئالةمولهللايفهذخأتالنأدعسلنآدقل:لاق

مفاومأمنغتومهيرارذىستومهتلتاقملتقتنأبمكحفمهيفمكحينأ-ملسو

قوفنمهللامكحبمهيفتمكحدقل":-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص-يبلالاقف

ها."نيحيحصلا"يفتباثثيدحلاو"تاومسعبس
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:هركذنأدعب۸۳٢۲ص"ةيواحطلاةديقعلاحرش"يفزعلايبأنبالاقو

فها."نيحيحصلا"يفهلصأو"هيزاغم"يفيومألاهجرحخأ«حيحصثيدحوهو"

ىلعهقيلعتيفينابلألاكلذحضوأدقوتاومسعبسقوفنمةدايزنودبيأ

قوق":هلوقنودبحيحص":كانهلاقثيح۲۸۳ص"ةيواحطلاةديقعلاحرش"

اجهيدرفتفةدايزلاهذهامأو"دنسملا"و"نيحيحصلا"يفوهكلذك"تاومسعبس

يفو"قودصوهو":لاقو(١٠٠)"ولعل"يفامكرامتلالاصنبدمحم
فلؤملاهةححصنإو؛هدرفتلبقيالهلثمف:تلق"ءرطخيقودص":"بيرقتلا"

.غرافلائارهرخآىلإيهذلااذكو

بتكلاراد:ط۲۹۲ص"مبتلا"ىلعهقيلعتيفيعداولالبقملاق٤

لوق"ديحوتلا"باتكيفهللاهمحر-باهولادبعنبدمحمخيشلاازع":ةيملعلا

ىلع"يراخبلاحيحص"ىلإ-هرخآىلإةرحاسورحاسلكاولتقانأرمع
كلذىلعهبنامكيراخبلايفتسيلواذهةلاجبثيدحنمةعطقاهنأ

ىلإ1۹٦ص۷ج”حتفلا"يفظفاحلااهازعو۳۹۲ص"ديمحلازيزعلاريسيت"بحاص
ها.امهيدنسم"'يفىلعيِبأوددسم

زيزعلاريسيت"يفباهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبنامیلسلاق-٥

يئاسنلاوملسمويراخبلاهاورثيدحلااذه:كانهثيدحنع۲۹۲ص"ديمحلا

؟ةمايقلامويكتعافشبسانلادعسأنمهللالوسراي:تلق:لاقةريرهيبأنع

املكنملوأدحأثيدحلااذهنعيلأسيالنأةريرهابأايتننظدقل":لاقف

هلإاللاقنمةمايقلاموييعافشبسانلادعسأثيدحلاىلعكصرحنمتيأر

.خإ..."هسفنوأهبلقنماصلخماصلاخ":ةياوريفو"هسفنلبقنماصلاخهللاالإ
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هاور"':هركذنأدعبيمالساإلاباتكللءافلخلاراد:ط٤١٠ص"ديمحلا

:ةياورو؛فنصلملامهوامكملسمهوريملوةريرهيبأنع(١١/۸١٤)يراخبلا

."اصلخ"ةملكنود(۱۹۳/۱)يراخبلادنع"هسفنوأهبلقنماصلخماصلاح"

زيزعلاريسيت"يفباهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبناميلسلاق-٩
ترطأامكنورطتال:لاقلهللالوسرنأرمعنعو":۳۱۳ص"ديمحلا

يراخبلايعيهاجرخأ"هلوسروهللادبعاولوقفدبعانأامنإمرمنباىراصنلا

.-املسمو

هوريملو(۳۷)مقربمدقت":۸١٠٠ص"ديدسلاجهنلا"يفيرسودلالاق

زيزعلاريسيت"يفباهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبناميلسلاق-۷

:لاقلييبلاجاوزأضعبنع"هحيحص"يفملسمىورو":٠٠4ص"ديمحلا
."اموينيعبرأةالصهللبقتمل-هقدصف-ءيشنعهلأسفافارعىتأنم"

نع(٤/٠٠۷٠)ملسمهاور":۷٤١ص"ديدسلاجهنلا"يفيرسودلالاق
٢/۳۸۰و١٤/۸٦دمادنعيهو"هقدصف"ةدايزنودييبلاجاوزأضعب

زیزعلاريسيت"يفباهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبناميلسلاق-۸

ضرألاىلعيشهيىحدبعلابءالبلالازيال":حيحصلايقو:۷٠٠ص”ديمحلا

سسس

ىىى
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ِ"ةعطوخهيلعسیلو

"نيحيحصلا"فهدجأم:۲۰۱ص"ديدسلاجهنلا"يفيرسودلالاق

.-فنصلارکذامكامشدحأوأ

زيزعلاريسيت"يفباهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبنامیلسلاق-۹

لوسرتعم:سابعنبانع-املسمويراخبلايعي-امهو":٠٠۷ص"ديمحلا

اهببذعيسفناهروصةروصلكبهللعجيرانلايفروصملك":لوقييهللا
."منهجي

ء۴/٠۷٠٠)ملسمهاور":٥٠۲ص"ديدسلاجهنلا"يفيرسودلالاق

".يراخبلاهوريملوسابعنبانع(۱

زنيزعلاريسيت"يفباهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبنامیلسلاق۰

مثيرقسانلاريخ":لاقء8يبلانأدوعسمنبانعهيفو":٠٠۷۱ص"ديمحلا

مهدحأةداهشقبستموقءيجيمث"مهنولينيذلامث""مغولينيذلامثمهنولينيذلا
.هتداهشهنیعیوهني

(۳/۷)يراخبلاهاور:۹٠۲ص"ديدسلاجهلا"يفيرسودلالاق

ةفلالا"مولينيذلا":ةرقفودوعسمنبانع(١٤/۱۹۳۱۹۲)ملسمو

.اهدنعتسيل

زيزعلاريسيت"'يفباهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبنامیلسلاق-۹

"كبحاصقنتعتعطقكليو":اناسنإحدمنمللهلوقك":١۷۳ص"ديمحلا
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ىلعثاالجرنأ:هيبأنعةركبيبنبنمرلادبعنعدوادوباهجرحأثيدحلا

.انالث"كبحاصقنعتعطق:هللاقفليلادنعلحجر

(٠٠/۲٥٥)يراخبلاهاور:٢۲۷ص"ديدسلاجهنلا'يفيرسودلالاق

بألثتيدحلاهوزعفةعحنلافنصلملادعبأوةركبيبأنع(٤/۲۲۹۱)ملسمو

.!!"نيحيحصلا"فوهودواد

:۲۲۹ص"ديحلاحتف"يفخيشلالآنسحنبنمحرلادبعلاق-۲

براشقتي":ليهللالوسرلاق:لاقهلةريرهيبأنعاضيأ"هننس"يفىورو"

هللالوسزاي:ليق"جرحارثكيوحشلاىقليونتفلارهظتوملعلاصقنيونامزلا

."لتقلالتقلا":لاق؟وههيأ

ريسيتىلعدیجاحتفثيداحأدئاوزجيرختقحلم"يفيرسودلالاق

دواديبلثيدحلاازعثيحةعجنلافنصلملادعبأ":۳۳۷ص"ديمحلازيزعلا

ملسمو(۱۳/۱۳)يراخبلاهجرخأدقف"نيحيحصلا"يفوهو
.ةريرهيبأنع(۷٥٠۸۲٥٠۲/٤)

"هللايفةديقعلا"بهامسيذلاتفاهتملاهباتكيفرقشألارمعلاق۳٣

قلخلاتاوصأنماعيشهبشيالتوصب-هناحبس-هللاملکتیو":هط٥۱۷ص

لوسرلاق:لاققيردخلاديعسيبأنعيراخبلاهيورييذلاثيدحلايفامك

نإ":ةتوصبيدانيف"كيدعسوكيبل":لوقيف"مدآاي":ىلاعتهللالوقي:يهللا

اذهلاقاذكهمدارلاها."راثلاىلإاثعبكتمأنمجرتنأكرمأيهللا

ىدانيف"مهضعبهطبضو"توصبيدانيف"يراخبلاظفلنأقحلاو«يوشحلا

ىىى
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.ةتبلايراخبلادنع"هتوصب"ةياورلدوجوالو"توصب

هديببتك":روكذملاهباتكنم١۲٠٠ص-رقشألايعأ-لاقو٤۴

مكبربتک":هللالوسرلاق:لاقةريرهيبُأنعهدنعاعوضوماباتك

:-للقوأ-قبستيمرنإ:قلخلاقلخينألبقهديبهسفنىلع-ىلاعتوكرابت-

دوجوالويوشحلااذهلاقاذكها.ملسمويراخبلاهاور"يبضغتقبس

.ةتبلا"يراخبلاحيحص"يف"هديب":هلوقل

ثيدح:يمالسإلابتكملا:ط٤٩ص"ولعلارصتخم"يفينابلألالاق-٥

فلتختءايشأنآرقلايفدجأينِإ«سابعنبااي:لاقفلجرءاج:لاقسابعنبا

بیذکتبوهام:لاق؟بيذكتأ:سابعنبالاقف.يردصيفكلذمقودقفيلع

لوقيهللاعمسأ:لجرلاهللاقف.كردصيفعقوامملهف:لاق.فالتخانكلو

ءاهيوسفاهكمعفراهنبءامسلامأل:هلوقفو:-لاقمثءايشأركفس

هذهيفركذف€اهحدكلذدعبضرألاوءاهحضجرخأواهليلشطغأو
يفاققوقأاهيفردقو:ىرحألاةيآلايفلاقو«ضرألالبقءامسلاقلخةيآلا

يفركذفءةيآلا(ناخديهوءامسلاىلإىوتسامث,نيلئاسللءاوسمايأةعبرأ

اهبءامسلامأل:هلوقامأ:سابعنبالاقف.ءامسلالبقضرألاقلخهذه

ىوتسامثءامسلالبقنيموييفضرألاقلخهنإف؛تايآلا(اهيوسفاهكمسعفر

اهيحدو:لاقءاهاحدفضرألاىلإلزنمث«نيرخآنيموييفنهاوسفءامسلاىلإ

اقيلعت:تلق":هلوقبهيلعقلعو.يراخبلاهجرخأ.ىعرملاوءاملااهنمجرخأنأ

قثیدحللااذهدحجويالوادنسمواقيلعتهجرحخأيراخبلانأيعي"لإ...ادنسمو

يفلمكلاقفةدجسلامحةروسريسفتلوأيفهدروأامنإو؛ةتبلاادنسميراخبلا
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هركذف":سواطلاق:ةيملعلابتكلاراد:١ط٤۷۱-٤٠۷ص۸ج"يرابلاحتف"
-ينابلألاويذلاٰيعأ-هاركذامامأوينابلألاويهذلاهركذاملةفلاخمهيفظفلب

نأ:.نيصحنبلارمعٹثیدح۹۸٩ص"ولعلارصتخم'فدروأو۳۹

:لاتق.انطعأفانترشبدق:اولاق"ميتيبايىرشبلااولبقا":لاقء6هللالوسر

فيكرمألااذهىلعانلضقافانترشبدق:اولاق"نميلالهأايىرشبلااولبقا"

لکحوللايفبتكوييشلکلبقناکو«شرعلاىلعهللاناك":لاقف؟ناك
."نوکيِءيش

يفيراخبلاهجرخدقحيحصثيدحاذه":هرکذنأدعبلاقو

"شرعلاىلع":هلوقلدوجوالذإ؛ىعداامكرمألاسيلوءلاقاذكها.عضاوم

هوجرخيلفكلذفالحهتعيشوأينابلألاىعدانإوءةتبلا"يراخبلاحيحص"يف
.هنمانل

هللامسبارقيمث":ةديدحلا:ط٠٦٩ص"هتالصةفص"يفلاقو-۷

خلإ...يراخبلاهاور:هلوقبةيشاحلايفهيلعقلعوابرهجيالوميحرلانمحرلا

هجارحخالاعيمجنيلقثلابولوهتعيشوينابلألارهظتسيلوةتبلايراخبلاهوريملتلق
.هانلقامفالحةيناثةرماوعدانإ"يراخبلاحيحص"نم

نرقيناكو":ثيدح١٠٠-٤١٠:ص"هتالصةفص"يفدروأو-۸
ةعكرف"مجنلا"و"..محرلا"هروسارقيناکف؛لصفللانمرئاظنلانب

"تعقواذإ"وةعكرق"تايراذلا"و"روطلا"وءةعكرق"Nةقاحلا"و"تبرتقا"و
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"نيففطمللليو"وءةعكريف"تاعزانلا"و"لئاسلأس"وءةعكريف"ن"و

مويبمسقأال"و"ىتأله"وءةعكريف"لمزملا"و"رثدملا'وءةعكريف"سبع"و

اذإ"و"ناحخدلا"وقعكريف"تالسرملا"و"نولءاستيمعوءةعكريف"ةمايقلا

نأيأ"ملسمويراخبلا":هلوقبهيلعقلعو"ةعكريف"تروكسمشلا

يراخبلايفيذلانأكلذو؛كلذيفقدصيملو‹هايوردقاملسمويراخبلا

سيلفروسلادادعتامأوءطقف"لصفملانمرئاظنلانيبنرقيناك":هلوقملسمو

.ةتبلاامهدنع

:سنأثيدحنميراخبللو:٠/٤۲۷"ليبسلارانم"بحاصلاق-۹
.نيملسملاةنسباصأوهكسنمتدقفةالصلادعبحبذنمو"

ثیدحنموهسیلوحيحص':٤/٦۳۱"هليلغءاورإ"يفينابلألالاق

يراخبلامامإلاهاورسنأثيدحو«نيكسملااذهلاقاذكهئارهلإ"...بزاع

.هرشابم(٤٥٤٥٥)مقربهاوريذلاءاربلاثيدحدعب(٤٤٠٥٥)مقرب"هحيحص"يف

ىلإجرخيمث:ثيدحلايفو:٢/4۲4"ليبسلارانم"بحاصلاق٠4

ٹیدحاولاقاذک.هاهفرعأم:۸/٢٠۲"هلیلغءاورإ"يفيابلألالاق

نم":اذكمههدنعهظفلو(١1)۲۸۲مقرب"هحيحص"يفملسممامإلاهاور

مامإلاهدروأدقوثيدحلا"2هللاتویبنمتیبىلإیشممثهتیبيفرهطت

ينيابلألاققحدقويمالسإلابتكملا:ط۷٠۳ص"نيحلاصلاضاير"يفيوؤونلا
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۷-١۷۲ص"ملسمحيحصرصتخم"يفيرذنملاظفاحلاًاضيأهدروأوةعبطلاهذه

رصتخادقهسفنينابلألانإلبءاضيأةعبطلاهذهيابلألاققحدقوفراعملا:ط

حيحص"يفهدروأاذکو«هبتکنمددعيفكلذركذامك"ملسمحیحص'"'

هنأيعديلجرنمبحعلالكبجعلاف(۳۱٠1)مقربهتادايزو"ريغصلاعماجلا

سلابتكلانمنيباتكيفوهبتكنمنيباتكيفهدروأاثيدحفرعيالوثدحم

ينلبلأللسيلهنأركذلابريدحلانمواذه."ملسمحيحص"يفيورموهواهققح

رانم"بحاصاهدروأيلاةياورلاظفلو(ىشم):ملسمظفلنأيعدينأهريغوأ
ررقتلملانألكلذو؛هلاقامينابلألالاقكلذلو؛ناتفلتخمامهف(جرخي):"ليبسلا

نوجرخييذلاباتكلابحاصهركذييذلاثيدحلانوجرخيمُهأنيجرخملادنع

نىصعلاناكاذإثيدحلابتكيفدجويامعةفلتخمظافلأبهركذولوهثيداحأ

هبتکنمهريغو"هليلغءاورإ"نمةريثكعضاوميفكلذينابلألاعنصدقوءادحتم
.ملعأهللاواهيلإعجريلفكلذةفرعمءاشنمو

يلصيرمعنباناكو:١۲٠ص١ج"ليبسلارانم"بحاصلاق١

:هلوقب۳۰۳ص۲ج"هليلغءاورإ"يفنابلألاهيلعقلعف.جاجحلافلحخ

تلق.ثيدحيفيراخبلاهاور:١۲٠"صيخلتلا"يفظفاحلالاقحيحص"

حيحص"يفدوجوموه:تلق.نآلايحهدنعهدجألو:-ينابلألالئاقلاو-

رمعنبهللادبعنبملاسقيرطنم(۳١١۱و١١١۱و١٦٦۱)مقرب"يراخبلا

نباءاجف.جحلايفرمعنبافلاخيالنأجاجحلاىلإكلمادبعبتك":لاقهنأ

حاصفسمشلاتلازنيحةفرعمويهعمانأوجحلايف-امهنعهللايضر-رمع

ابأايكلام:لاقف«ةرفصعمةفحلمهيلعوجرخفجاجحلاقدارسدنع
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معن:لاق؟ةعاسلاهذه:لاق.ةنسلاديرتتنكنإحاورلا:لاقف؟نمحرلادبع

راسفجاجحلاجرخىحلزنف.جرخأمثيسأرىلعضيفأىحينرظنأ:لاق

لعجف.فوقولالجعوةبطخلارصقافةنسلاديرتتنكنإ:تلقف«يبأنيبويب

."قدص:لاقهللادبعكلذىأراملفهللادبعىلإرظني

:"ديحصلا"يفو:٢٢٠۲ص۲ج"ليكنتلا"يفيناميلايملعملالاق٤

دقو«ناطيشلانمنوكتدقوءةوبنلانمةدودعملايهواقحنوكتدقايؤرلانأ

ها.سفنلاثيدحنمنوكت

دنعحيحصلابدارملا:تلق:مالكلااذهىلعهقيلعتدنعينابلألالاق

نأهانعمانهو‹«قبساميففنصملاىرجاذهىلعو‹"نيحيحصلا"دحأقالطإلا

حملستهنأوأحيحصللهوزعيفمهوهنأامإفكلذكسيلوامهدحأدنعثيدحلا

هجرخأامنإو"حيحصلاعماحلا"يفسيلوحيحصلاثيدحلايفو"هنأىعيريبعتلايف

اموملاعتملااذههلاقاماذهرصانلزمر"ن"و.ها"ن".هجامنباويذمرتلا

حيحص"وهو"نيحيحصلا"دحأيفدوجومثيدحلافحيحصيملعملاهركذ

لاق:لاقةريرهيبأقيرطنم(۲۲۳)٢مقربملسممامإلاهاوردقو"ملسم

ايؤرلاوءةوبنلانماءزجنيعبرأوةسمنمءزجملسملاايؤرو...":لهللالوسر
ثدحيامايؤرو«ناطيشلانمنيزحتايؤروهللانمىرشبةحلاصلاايؤرلاف؛ةئالث

.سائلااهثدحيالولصيلفمقيلفهركياممكدحأىأرنإف«هسفنءرملا

بحكلملا:ط۳٠۱٦ص۲ج"'هتحيحص"يف-ينابلألايعلاقو٣٤

مكفلختسملجوزعهللانإو‹ةولحةرضخايندلانإ":ثيدحنعيمالسإلا
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ليئارسإينبةنتفلوأنإفءءاسنلااوقئاوايندلااوقافنولمعتفيكرظنيلاهيف

يبأنعةرضنيبأقيرطنم۳/٢۲"دنسملا"يفدمحأهجرحخأ""ءاسنلايفتناك

هدانسإو:-نابلألالئاقلاوتلق«هركذفيهللالوسرنعيردخلاديعس

يفدوجوماذهديعسيبأثيدحولاقاذک."ملسمطرشىلعحیحص

.(٤٢٤۲۷)مقربهيفهرظناف"ملسمحيحص"

نعيمالساإلابتكملا:ط٢/۲۲۷ًاضيأ"هتحيحص"يفلاقو٤

۸/٦۱۱"ةيلحلا"فدوعسم

مقرب"لسمحيحص'يفدوجومثیدحلااذهناعم:لاقاذک

هنوکبةربعالومعزامكدوعسمنباالدوعسميباقیرطنموهمث((۱۸۹۲)
.ضحمًاطخهنأل"ةيلحلا"يفكلذك

ثيدحيمالسإلابتكملا:ط۷۱۳ص۲ج"هتحيحص"يفدروأو-٥

الإةعمجلاموياوموصتال":لاق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هنأةريرهيبأ

.مكاحلاويناعملاحرش"يف

قيرطنم"هحيحص"يفيراخبلامامإلاهاوردقثيدحلانأركذيملو

لاةعمجلامويمكدحأ'موصيال":هدنعهظفلو(١۱۹۸)مقربهريرهبأ

:ةريرهبأثيدحيفهلوق:ةيملعلابتكلاراد:ط‹۲۹۳صج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاق١

فلب"نموصيال":ئهيمشكلاةياوريلو؛يهنلاهب“دارملاويفنلاظفلبوهورثكأللاذك"مكدحأموصيال"

طظ

.دكؤملايهنلا
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هدنعهظفلو(٤٤١۱)١٤٤١مقربملسممامالااضيأهاورو."هدعبوأهلبقاموي

."هدعبموصيوأهلبقموصينأالإةعمجلامويمكدحأمصيال":اذكه

ىلعمالكلادنع"ةيواحطلاةديقعلاحرش"ىلعهقيلعتيفركذو٦1

هنأ"خلإ...هللاالإهلإالنأاودهشيىتحسانلالتاقأنأترمأ":ثيدح

.سابعنباقیرطنمهيلعقفتم

.ةتبلاسابعنباقيرطنمامهدحأالوهايوريملامهنإف؛معزامكرمألاسيلو

كلذنمو:مالكدعب۸١4٤-٦٤٤ص٦ج"هتحيحص"يفلاقو۷

"هريس"يفاذكوملسمشايعنبهللادبعيعي-هبجتحا:مدقتملايهذلالوق

يفملسمهلجرخأطلغيقودص":"بيرقتلا"يفلاقفظفاحلاهفلاخف(٢٤۳۳/۷)

:تلق":ملسلموزعلاقلطأيذلايزملاابقعتم"بيذهتلا"يفلاقو"دهاوشلا

يذلاثيدحلاو:-ينابلألالئاقلاو-تلق"لوصألايفالدهاوشلايفملسمثيدح

يفجرخموهو"بكرتلوشمتل":رذنلايفرماعنبةبقعثيدحهيلإريشي

دقوءهنعهدنسببيبحيبانباديزينعنيخيشلاةياورنم(۲۱۹/۸)"ءاورإلا"

يراخبلادنعبيبحيبانباديزينعبويأيبانباديعسشایعنبهللادبععبات

كهاوشلايفهلىوراملسمنأبلوقلاغوسياماذهلهنكلو(١۱۸۲)

اذهلاقاذكهنمدارا.ها.ةفقويدنعكلذفو؟هدنعتسيلهذهةعباتملاو

جرخأيلاةحفصلايفملسممامإلادنعةدوجومةعباتملاهذهنأرديملونيكسللا

حرشب۰۳٠۱ص١۱۱ج"ملسمحیحص"رظنافاهسفنشایعنبهللادبعةياوراهنم

يفتأيملهنأالإ"نيحيحصلا"يفبويأنبىياضيأهعباتدقو«يوونلامامإلا
ضعبدنعهريغهعباتدقوشايعنبهللادبعاهبدرفتامنإو"ةيفاح":هلوقامهتياور
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.هبنتفكلذىلعمالكلاطسبعضوماذهسيلونيرخآلاثيدحلاةمئأ

نعيواحطلاىورمث:۳۰۷/۳٠۳-۸"ليلغلاءاورإ"يفلاقو-۸

نيفيسانيلإجرخأفريبزلانببعصمانيلإثعبلاقيبأيئدحدلاخنبةرق
.ركبيبأفيساذهقيدصلافيساذهلاقفةضفهتقلحفهرمامهدحأ

هلدجأملفةرقدلاودلاخريغتاقثهلاجرو-ينابلألالئاقلاوتلق

.هاةضفبىلحمماوعلانبريبزلافيستيأرلاقةورعنبماشهنعوةمجرت

.(٢٤۳۹۷)مقرب"هحيحص"يفيراخبلاهاوردقريبزلارثأنأكتاف:تلق

مليأقيرشتلامايأ"ثيدحنع۲۷۷ص٣ج"هتحيحص"يفلاقو-4

يمعنع...يواحطلاو...دمحأو...نابحنباو...يربطلاهاور":"ركذومعط

دمحأظفلوهركذف:لاققهللالوسرنا:ةريرهيبأنعهيبأنعةملسيبانبا

ناىلإ..."برشولكأمايأ":ةرملاقو"هللاركذومعط":هيتياورىدحإيف

؛صاقويأنبدعسوبلاطيِبُأنبيلعثيدحنميواحطلاهجرخأو:لاق

فها."يلذحلاةشيبننعاضيأوهو«ةفيذحنبهللادبعنعدعسنباووهو

نع(١٤۱۱)مقرب"هحيحص"يفهاوردقاملسممامإلانأركذيملو

ينو"برشولكأمايأقيرشتلامايأ":لعهللالوسرلاق:لاقيلذحلاةشيبن

.هللاركذو".حيلملايباةياور

O نباثیدحنمدهاشهلو":۱۱۲ص١ج'هليلغءاورإ"فلاقو—4

"ةناعلاقلحو4براشلاذخأو‹رفاظألاًصق:ةرطفلا"ظفلباعوفرمرمع

.Eنابحنباهححصو‹ملسمطرشىلعحيحصدانسإبيئاسنلاهجرحأ

اے
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.(۸8۹°0)مقربيراخبلامامألادنعيورمثيدحلانأركذيملو

ىلإةيوشحلاضباهبسنيلاثيداحألانماثيدحنوسمهذه

ىلإوأامهيلإاهوبسنيملمُنأوأامهيفدجوتالامنأعمامهدحأوأ"نيحيحصلا"

بسنملنمىلعراكنإلادشأنوركنيمُنَأعمءامهيفةدوجومامنأعمامهدحأ

امكامهنمهيفةدوجوملاىلإوأامهيلإامهدحأيفوأامهيفةدوجوملاثيداحألا

ثيداحأكانهو-ىلاعتهللاءاشنإ-ابيرقكلذيفمهدحأمالكركذيتأيس

كانهكلذكوءامهيفالدوجوالاأعمامهدحأىلإوأامهيلإاهوبسنةريثك

يفوأامهيفةدوجوماهنأعمامهدحأىلإوأامهيلإاهوبسنيملةريثكثيداحأ

انرصعيفةيوشحلاثدحمنعاميسالوادجةريثكةلثمأكلذىلعيدلوامهدحأ

ثيداحألانمادجةريبكةفئاطةفلاتلاهبتكيفدروأدقهنإفينابلألاخيشلااذه

يفاهنمةفئاطتركذدقوءامهيلإاهبسنيملوءامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورللا

هللارسي"ةحضافلاينابلألاتالاهجنمجذامننايبيفةحضاولاةيلحلانيهاربلا"

بجعلاف‹"نيحيحصلا"رصتخادقهسفنينابلألانأمولعملانمواذهعبطىلاعت

يفامفرعيالوهو؛نيثّدحلانمهنأيعديلجرنمبجعلالك

.٩هتک

ةبسنكرتينأدحألحصيالهنأىريينابلألانأركذلابريدحلانمواذه

ءامهدحأيفوأامهيفادوجومناكاذإامهدحأوأ"نيحيحصلا"ىلإامثيدح

كلذىلعيدلوثيدحلاةاورنمامهريغو"نيحيحصلا"لاجرنمةريبكةفئاطينابلألالهجاذكو

يابلألاتالاهجنمجذامننايبيفةحضاولاةيلحلانيهاربلا"باتكيفاهنمةفئاطتركذًادجةريثكةلثمأ

.ملعأىلاعتهللاو"ةحضافلا
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تحت۲ط٥٦٥ص١ج"بيهرتلاوبيغرتلاحيحص"ةمّدقميفلاقا

نوكينأبكلذو‹جيرختلايفريصقتلا١٠٠:[جيرختلايفريصقتلا]ناونع

مهريغوأننسلاباحصأضعبىلإهوزعيفامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفثيدحلا

املثيدحلاباحصأدنعغئاسريغاذهلكو...امنودنيروهشملاةمئألانم

ةصعبرألاننسلاامهيليمث...ثيدحللةوقلانم"نيحيحصلا"لوزعلايطعي

دنعاهيلإعوجرلاةلوهسوءاهقفوادقنواحرشاهبءاملعلاءانتعاعمامهريغو

.هنمدارلاها"ةجاحلا

يرذنملادروأ:(هيبنت):فراعملااط١۳ص٢۲ج"هتحيحص"يفلاقو٢

نبانعطقفيذمرتلاودواديباةياورنم(۳/١۱۷)"بيغرتلا"يفثيدحلااذه

هنمشحفأو‹"نيحيحصلا"يفهنأهتافذِإ؛شحافروصقاذهورمع

ديوسنعدواديأةياورنمهنمىلوألاةلمجلادروأيطويسلانأ

نمةعامجنعانركذنممامهريغونيخيشلادنعهنأهتاففةلظنحنبا

.هيبتتلاىضتقاف‹%يبلاباحصأ

اذهقحيفًاطخأدقلو":۲۹۲صهج"هتحيحص"يفلاقوس۳

"مغصلاعماحافهدروأuهناف؛يطويسلا:ناثلا...ءاملعلانمةعاجحثيدحللا

سيلهنأهماهيإل؛شحافريصقتاذهوطقفياربطللهازعاضيأ"ريبكلا"و

."ط|...امهيلإهازعلالإو؛"نيحيحصلا"يف

)الس
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:مهضعبىلعهدريف٢٤۲ص"درفملابدألاحيحص"يفلاقوس٤
اذ۵و‹"يراخبلاحيحص'یفوهو؛لطَقفدواديِبألثيدحلاازعهتيأردف"

هنمدارملاها."”جيرختلانففرفتغيالًاطخ

صوصنبحاصيعيازع۸صهثیدحصوصندقن"يفلاقو٥
قوُ"يحرحصلا"يفتءاجامنيب‹ءةعبرألاننسلاضعبىلإثیداحأ-ةثيدح

ها.زوجيالاذهوةقلعمالةلوصومامهدحأ

يفةيورملاثيداحألاضعبهتبيسنمدعمهضعبهيلعركنيامدنعينابلألانأبجعلانمو

دقفةدئافلاليلقعساوبابكلذنأيعديامهنمهيفدوجوملاىلإوأامهيلإامهدحأوأ"نيحيحصلا"
هلوقبريشي...:مالكدعبفراعملا:ط٠٦٠-١١صيرذنملل"ملسمحيحصرصتخم"ةمدقميفلاق

روكذملاهباطخعماهلسرأةريغصةلاسرىلإمكلصويذلاباتكلا:-نييدوعسلاةبلطلادحأيعي-

نوكي؛هتابقعترثكأاذكهو:لاقنأىلإ..."ةحيحصلاةلسلسلاىلعةحيلملاتابقعتلا":امناونع

لمةفيطللاتابقعتلايفنأركنأالوامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفامعهنتمفلتخيةلسلسلايفثيدحلا

كلذنكلوءامهوحنوءرشعيناثلاو؛عساتلاثيدحلاك؛"ربخلاربخلاقدص":فورعملالثملااهيفحصي

اهنعباوابيلاغشإوءالوأةلبلبلانماهيلعبترتيام؛هبةصاخةلاسرفيلأتغوسيالعساوباب

اذامو:لوقأوها.ادروافيلأتةدئافلاةلقعمعساوبابهنأل؛يلعبلاغلاوهوهنعفارصنالاوأ

كلذنأيعدتولهجلاىلإهبسنتوهبرهشتوهيأرهفستوهيفكريغىلعدرتوكلذلثعيتنألغتشت

.لإ...و...و...رفتغيالًاطخوشحافريصقت

٥٥٦صجةفلاتلا"ةتحيحص"يففرتعادقينابلألانأركذلابريدحلانمواذه

دعبكانهلاقثيحكلتهتابقعتنمريثكلايفباصأدق"ةحيلملاتابقعتلا"بحاصنأ:فراعملا:ط

رصقدقينابلألايعأسهنأركذيملهنإالإفها.اهنمبيطلاريثكلايفًاقفومناكدقو...:مالك

لبقامهدحأوأ"نيحيحصلا"ىلإثيداحألاكلتبسنيملامدنعرفتغيالًاطخًاطخأوًاشحافًاريصقت

هقلخيفهللوهريغدنععنصامكامهدحأيفوأامهيفةدوجومامنأىلع"تاهيبنتلا'بحاصههبنينأ

_
طظ

.نوؤش
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الإهفذحامهنأيلرهظیف...:۹۱۸ص٦ج"هتحیحص"يفلاقو٩

تقولاهدعاسيملو«"يراخبلاحيحص"يفهدوجويفلقألاىلعكشدقو

نإ-هرلصيفيذلاملعلابسيلوسراهفلابانيعتسمهنعثحبلل
.هنمدارلاهاهيفناک

.اهركذبماقملاليطنالةريثكصوصنكلذيفهلو
ننسلايفةيورملاثيداحألاضعببسنيملنمىلعركنيينابلألانإلب

ىلإةجاحىرأالةديدعةلثمأكلذىلعيدلو«اهريغىلإاهبسننإوءاهيلإ
رٹثعيملهنأركذنيجرخملاضعبنأوهودحاولاثمركذبيفتكأامنإوانهاهركذ

ينالبلألاهيلعركنأف«"دواديبأننس"يفيورمثيدحلاكلذنأعمثيدحىلع

ېعي-ثیدحلاعقو:١٥1ص٦ج"ةفلاتلاهتحيحص"يفلاقثيحراكنإلادشُأ

"رهظلاىلص"ناكم"رهظلاةالص":ظفلب"ءافعضلا"يفكانههركذاثيدح

نميدلاميفهيلعرثعأملوةطوطحخملايفاذكه":ديازميهاربإدومحمهققحملاقف

فها."رهظلاةالصىلصف":لصألانوكينأهبشيوءعجارملا

يبأننس"كدنعسيلأ!قيقحتلانكيلفاذكه:-ينابلألالئاقلاوتلق

.هنمدارملاها!؟هيلعححصتللقألاىلع"دواد

ثيدحهنمجرختللقألاىلع"دواديبأننس"تنأكدنعسيلأو:تلق

٠ج"كليلغءاورإ"يفهنعتلقيذلا"اهعماهلثمواهتمارغةموتكملاةلاضلايف"

هاوردقو(۱۷۱۸)مقرب"دواديباننس"يفدوجومهناعمهيلعفقأ:۱۹ص

.٠٦/٠۹٠"ىربكلانتسلا"يفيقهيبلاو٠٠/۲۹٠"فنصلملا"يفقازرلادبعاضيأ

.امهدحأوأ"نيحيحصلا"ىلإاهبسناذإالإمهللا

سسس
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هدروأيذلاثيدحلاهنمجرختللقألاىلع"يئاسنلاننس"كدنعسيلأو

:هبيأقراسيف%8لاقو:لاقثيح۲١۳۲ص۲ج"لبيسلارانم"بحاص

فقأمل:۹٠۲ص۷ج"كليلغءاورإ"يفهنعتلقيذلا"هوعطقافهباوبهذا"

ةريبكةعامجاضيأهاوردقو۷٠ص۸ج"يئاسنلاننس"يفدوجومهنأعم«هيلع

.عضولملااذهريغيفهانحضوأامكثيدحلاةمئأنم

:بويأيبأثيدحهنمجرختللقألاىلع"هجامنباننس"كدنعسيلأو

فقأمل:١١٠صاج"كليلغءاورإ"يفهنعتلقيذلا"ًاضوتيلفهجرفسمنم"
ماثیدحدعب(٤۸٤)مقرب"هجامنیاننس"يفدوجومهنأعم«هدانسإىلع

نباريغاضيأهاوردقوءةرشابمننسلانم"كليلغءاورإ"يفهتجرخيذلاةبيبح

.عضوملااذهريغيفهانحضوأامكهجام

كردتسم"و"دمحأدنسم"و"نابحنباحيحص"لقألاىلعكدنعسيلأو

فتصم"و"ةيبشيبأنبافنصم"و"يقهيبلاننس"و"يطقرادلانتس"و"مكاحلا

اهتمجرختملىلاادجةريثكلابتكلانماهريغو...و...و...و"قازرلادبع

ءةفلاتلاكبتكيفاهتركذيلاةفوقوملاتاياورلاوةعوفرملاثيداحألانماريثك

يفكلذانيبامكبتكلانمءيشيفاهدحجتملوأاهيلعملطتملكنأتيعداو

.ةحضافلاكتالاهجنمجذامننايبيفةحضاولاةيلحلانيهاربلا"

اذه:۳ط۱۸-١۱۸۲و١ط١٠٠-۹۸ص"داحلافيسلا"فتلقل

اوفعضدقمهريغوةعبرألابهاذملاباحصأنمملاعةئامنمرثكأاندجودقو

وأةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوباولاقمُهأوأنيخيشلاثيداحأضعب

EEE
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ييبقعتفمهنمةئامنمرثكأءامسأةيشاحلايفتركذمثلإ"...امهيفةعوضوللا

"نيحيحصلا"يفنإ:هةلوقامأ":هلوقب٠١۹٠-۸۹١صةوزهلاباكيفليلبطاح

-:ءالؤھنمو(۱)
.دمحأمامإلا۳.يعفاشلامامإلا-۲.كلاممامإلا١

.نيعمنبی٦.يدهمنبنمرلادبع٥.ناطقلاديعسنبىحي٤

.يراخبلامامإلا٩.يلهذلاىينبدمحم-۸.ييدملانبايلع-۷

.دوادربأ-۲.يزارلاةعرزوبأ-١.يزارلامتاحوبأ-٠

.لالخلا١.يذمرتلا-٤.يئاسنلا-۳

متاحيبانبا-۸.نابحنبا-۷.ةيزحخنبا-١

.يقهيبلا-١.مكاحلا٠.يطقرادلا-٩

.يروباسينلايلعوبأ-٤.يربطلاريرجنيا-۳٢.يباطخلا٢

.ناحزوحلبا-۷نوراهنبیسوم-٦.مرئألا٥

.رازبلا-٠.رذنملانيا-۹.يليعامسإلا-٨

.هدنمنبا-۳.يليقعلا-۲.دیبعویأ-۱

.رملادبعنیا-٦.يدادغبلابيطخلا٥.يواحطلا٤

.يليصألا-٩.نالقابلايضاقلا-۸.ناتكلاةزمح-۷

.مزحنبا٢ديهشلانبالضفلاوبأ١.يدوادلا٠

.ليعامسإيضاقلا٥.يبرعلانبا٤.يحابلا٤

.يلازغلا۸.نيمرحلامامإ-۷٤.يزوحبانبا٦

.يفدصلايلعويأ١.يضاقلادمحمنبهلادبع٠.يميلحلا

.يقرشلانيادماحوبأ٤.دوراحبانیا٢.يامركلا۲

.يسباقلانسحلاوبأ۷.ٍناسفلايلعربأ٦١.يقشمالادوعسموبأ٥

.لاطبنيا٠.كروفنبا4.يليبشألاقحلادبع۸
.يديمحلا۳.ضايعيضاقلا-۲.يرزاملا-١

.يرذنملا٦.نيتلانبا٥.يلصوملاردبنبا-٤

.يزارلارخفلا٩.ريالانبا۸.ناهربنبا-۷

.ناطقلانبانسحلاويأ۲.يشرقلاءافولايبأنبا-١.نامكرتلانبا٠

.بلهملا٥.يوونلا٤.يطايمدلا-۳

.يمخللاحرفنبدمحم۸٨.حاضونبا-۷.نادلا-٦

.يسدقلملاةماشوبأ١.اساكلا٠.ميعنوبآ-۹

.برحنبناميلس٤.راصقلانبا۲۳.دیلبادشرنبا۲

.ةمادقنباجرفلاوبأ-۷.ةمادقنبادمحموبأ٦يلارقلا٥

.ميقلانبا-٠.ةيميتنبا۹.حالصلانبا-۸

ك
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ملوهوفضفلاقاذك"كلذنايبمدقتدقوحضاوبذكوهفةعوضومثيداحأ

كلذو؛ةرظانملاوملعلاقوسيفاةميقالةرثرثدرحبالإنايبيأبكانهتأي

يزلا-۱
.زعلايبأنبا-٤

.يسخرسلا-۷

.يسدقملارهاطنبدمحم-٠

.يئالعلا۳٠

.يشكرزلا-١

.حلفمنبا-۹

..يسونسلا-۲

.يقارعلا-٥

.رجحنياظفاحلا-۸

.يطويسلا-٢

.مامحلانبلامكلا-٤

.يهذلا-۲

.يكبسلا٥

.صاصخلا-۸

.يطرقلارمعنبدمحأ-٠

.رمثکنبا-٤

.يسدقملادمحموبأ۷

.بحجرنبا-۰

.نقلملانبا-۳

.ریزولانبا-

.ييعلا-۹

.يحانلا۲٢

.يعليزلا-٥٠

.يمحعلانباطبسنيدلاناهربنيادمحأ-۷

.جاحلاريمأنبا-۹

.يراقلايلع-۲

.يوانلا-٤

.يدنسلامركأدمحم-۷

.طاشملادمحمنبنسح-٠

.ناعنصلا-٤

.يرئازحلبارهاط-٦

.يونكللا-۹

.يروفكرابلا-٢

.يراطحطلا-١

.يرونبلافسويدمحم-۸٨

.يقفلادماحدمحم-١

.يومينلانسحريهظ-۳

.امشعلادمحأريبش-١

يقنشلاراتخملادمحم-۹

.يرامغلادمحأ-۲

.هاشدابريمأ-٠

.يدامادبعنيا-۲۳

.سانلاديسنبا-١

.ييطلا-٩

يطرقلادمحأنبدمحم-٠٢

.ياطلغم-٥

.يربطلابححلا-۸

.يبألاةفيلخنبدمع-١

.يقلبلا-٤

.يسانبألانيدلاناهرب-۷

.يواخسلا-٠

.نالطسقلا-۳٢

.يراصنألاايركز-٢

.يلبقلا-۸٨

.يرزحبانبا-۱

.يزاغنبيلعنبدمانبدمحم-۲۳
.يونزغلارمعصفحوأ-٥

.روکشلادبعنيا۸

.دباعدمحم-١

.هدبعدمحم-٤

.يطيقنشلارضادمحم-٧

.ياكوشلا-٠

.اقرزلا-۳٣

.يدابآميظعلاقحلاسم-٦

.يرثوكلا٩

.نیدباعنبا-۹

.يراصنألايلعلادبع-۹

.يتوريبلاتوحلاشيورددمحم-٤٢
.اضرديشردمحم-٥

.يسمرتلاظوفحمدمحم-۸٨

.ناخنسحقیدص-۱

.يدنسلايوتتلامشاهدمحم٤٠

.يريمشكلارونأدمع-ا۷

.رکاشدمحمدمحأ-٠

.باهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبنامیلس--۲

.يلوهدنكلاايركزدمحم-٤
.يكبسلاباطخدومم-۷

.يرامفلاهللادبع-۳٣

.يروفنراهسلادمحأليل-٥

.نامشلادمحأرفظ-۸

.نوحجرعميهاربإقداصلادمحم-١

.يرامفلازيزعلادبع-٤

روغةفئاطمهنمونيرصاعملانمةريبكةعامجامدحوأ"”نيحيحصلا"ثیداحأضعبًاضيأفعضدقو.ريثكمهریغويابلألا٥

.ملعأىلاعتهللاواذهانباتكيلهارتامكةيوشحلاةلحنلاعابتأنمةليلق

ہہ
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دقءاملعلاضعبنأاضيأ"نافوطلا"اذهيفو"داخلافيسلا"يفتركذدقيينأل

صنمهضعبنأوامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألاضعبعضوبمکح

جرخيامفرعیناکولليبطاحىلعبجيناكوامهيفعوضوملادوجوىلع

اهيلإاهتبسنيلابتكلاكلتيفاهدوجواللوقنلاكلتنأنيبنأهسأرنم

يلاتاعبطلانمةروكذملاصوصتنلااهنمتدروأيلاتاحفصلاكلتروصيو

اومكحمغمنأتركذيلاثيداحألاكلتىلعمهمالكنموأاهنمتلقن

نأةيوشحلانمهريغوليبحىدحتأاذنأاهوءاهظافلأضعبعضووأاهعضوب
نوبذاكمهفالإونيقداصاوناكنإباتكلااذهيفهتدروأاميفكلذاوعنصي

.نيرتفملاىلعهللاةنعلو

يلاثيداحألاضعبامهيفنأامأو":ينباباكنم۱۸۹صليبطاحلاقم

-:هوجونمهنعباوحافةفيعضاهنِإ:ليق
هذهمهھدرنکامأرکذنمدباللب«يفکيالمهئامسأدرسنأ:اهدحأ

لهاجلااذههلاقاماذهها.تاقثلانمملكلذازعنموأمهبتكيفثيداحألا

هعمةلاطإلاديرأتسلانأو«هدابعنمييحتسيالوىلاعتهللاىشخياليذلا

تناكنإو-امهدحأوأ"نيحيحصلا"يفيهوعضولاباهيلعمكحدقيلاثيداحألايعأسيهو)0

نمهريغالولببحهيفنينأعيطتسيالامماذهوءاهددعيفانهانمالكسيلوءةدوجومانأالإةليلق

.طاينلامسيفلمحاجلييحةيوشحلاةلحنلاعابتأ

تلقنيلاةعبطللةفلاخم"يرابلاحتف"نمةعبطبىتأهنأةيوشحلاضعبنعتعمسدقينألكلذو©

يلاةحفصللمقرلايفةقفاومةحفصيوشحلاكلذحتففةيفالخلالئاسملاضعبلوحامالكاهنم

اذهوخنوأبوذكموهفةفحصلاهذهيفدجويالمالكلااذهنإلاقومالكلاكلذاهنمتلقن

نمىلعسيبلتلاوسيلدتلاهبدارأهنأوأةياغلاهذهىلإلهاجيوشحلااذهلهيردأالوىارمحلا

.اديجاذلهبتنيلفلظنحلانمرمأامهالكوهبطاخي

الس
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ماكلههيبیول"دالافيسلالإمركلائراقلاليحأامنإورمألااذهلوح

نمهريغوليبطاحكرتيلوءالوأةحفصلاوءزحبابمهنعقئومءاملعلاكثلوأرثكأ
نممالاعنيعبسوةئامنمرثكأصوصناورظنيلوابناج"داحلافيسلا"ةيوشحلا
نمةقثوميهواذهانباتكيفةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوباولاقوُاوفعض

بهاذملاعابتأنمملعلاىلإنيبستنملاوأءاملعلانممهنعلقننمبتكوأمهبتك
”.ةعبرألا

:ليلبطاحلاقمٿ

:ماسقأىلعمهرکذنمنأ:اهيناث"

يفثيداحأةعضبيفاوملكتمحنأتبثملعلالهأنمةلحاطفمهنم
ها."اوأطحخأوأكلذيفاوباصأرظنلاضغبامهدحأوأ"نيحيحصلا"

مالکظافحلاضعبلحصثيداحأ:۱۸۳صهلوقهنمبيرقوانههمالكاذه

ضعبهيفركذ:۱۸۲صهلوقهوغوها.ححصموفعضمنيبيهفاهيف

ةعضبركذفظافحلاضعبهدقتناامامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفثيداحألا

يفثيداحأةعضبوملسميفثيداحأةدعويراخبلايفثيداحأ

"نيحيحصلا"ثيداحأيفنعطنمنإ:١٤۱۷صلاقامنيبها."نيحيحصلا"

الومحلوقنبنوقثيالةيوشحلانأاديجفرعأتنكنإوةعبرألابهاذملاعابتأبتكنمتلقن
ضعبركذعمباتكلااذهةمدقميفكلذىلإةراشإلاتقبسامكةيوشحلاةديقعلافلاخياميفاميس
امإ:نينانيرمأدحأنمدبالانهاهو«؛كلذبهوفتينأبرساجتيالمهضعبنأالإهيلعةلادلاةلثمألا

رسأعقاووهامكةيوشحلاهلقنامالإنولبقيالمهإ:ةحارصلكباولوقيوألوقنلاكلتباوقثينأ

لحالهبتكأامبتكأالينألكلذلةيوشحلالوبقمدعوألوبقمهياللاحلكىلعو؛مهرثكأ
.هدحوىلاعتهللاديبةيادحلاوهعابتادارأنلقحلاةجحنايبلجألامنإو«هضفرتوأةيوشحلاهلبقتنأ

ا
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بلبرأنملب«؛ثيدحلاوريسفتلابابرأنموهسيلوهلهجىلعسانلالددقف

ها.ةفسلفلاوقطنملاومالكلاملع

وهوةعنقملاةلدألابمعدمهنأبهفصوونازوفلاهيلعنأيذلاهمالكاذه

۷٤صباتكلااذهلئاوأيفراصتخابهيلعانملكتدقوهسفنبهسفنمدلفاك

.ءاشنمهيلإعجرملفاهدعبامو

ثيداحألاكلتنمءيشيفمالكلامهنعتبثيملظافحمهنمو:لاقمث

نيذلاظافحلاءالؤهيلركذينأهادحتأانأوهمالكها.ركذنممةلمجمهو

اهنيحفرعيسوامهدحأوأ"نيحيحصلا"ثيداحأنمئيشاوفعضيملومهتركذ

"دلحلافيسلا"يفمتركذنيذلاءاملعلاكعلوأىلعتدزدقوهريغنمقداصلا

ىرخأةفئاطامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألاضعباوفعضنيذلا

.ديزميدلو

امنإهيفمحبدتعيالثيدحلابلاهجسانا:مهنمو:-ليبطاحيعأ-لاقمٹ

يفنحلامامحلانباوناهربنباوييوحاويزارلارخفلاكمالكلاملعمهتعاضب

ها.ةلزتعملاخارفأنيينالقعلانممهريغواضرديشردمحمهذيملتوهدبعدمحمو

اعابتأءالجألاءاملعلاكعلوألنألكلذيفهيلعدرلاددصبتسلانأوهمالك

يلانيهاربلاةراجحةيوشحلاةلحتلاعابتأنمهريغوليبطاحاومقلينأنوعيطتسي

ىالقعلادنعةميقةيأمهمالكلريدقتلقأىلعنوكينلوأادبأاهدعباوهوفتينل

يفموليالثيداحألاابفعضتيلاللعلاضعبنأهيلعهبنأنأديرأيذلاامنإو

لصتلاةفرعمولاجرلاملعبالاعنوكينأةلعملاثيداحألاكلتاهبلعييذلا

بلتكلثيداحألاكلتةفلاخعبفرعتللعلانماريثكنأل؛ديناسألانمعطقنملاو

-ملسوهلآوهيلعهللاىلص.هللالوسرنعةتباثلاثيداحألانماهريغلوىلاعتهللا
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ىفخيالامكلاجرلاءاملعنماهبملعأنويلوصألاوءاهقفلانوكيللعلاكلتو

هلعستتالكلذريرقتو.هتايحيفةدحاوةرمولونفلااذهةحئارمشنمىلع

.قيفوتلايلوهللاو-ىلاعتهللاءاشنإ-رخآعضومهلو«ةلاجعلاهذه

ةياغوهنعسانلادعبأنممهوثيدحلاباوسبلتسانأمهنمو:ليلبطاحلاقمٹ

هللادبعهيخأويرامغلادمحأكثيدحلابتكضعبلنوسرهفممههأمهرمأ

:لئاقلاردهللوهمالكها.مهوحنو

سلفملکاهماسیتحواهالکالازهنمادبتحتلزهدقل

ءاشينممالكلبقيوءاملعلاىلعمكحيىحلببطحنممكيلعهللابفالإو

یلعوسرهفمدرجهنابنالفیلعوملاعهنأبنالفلمكحيوءاشينممالكدريو
نمهتاطقيرديالوربنمارهفرعيالوهولإ...اذكبنالفىلعواذكبنالف

ينأركذلابریدحلانمواذه.اذههباتكيفرظننمىلعىفخيالامكهتاطل

ةذمالتنييرامغلانيخيشللنأكلذو؛اضيأمسقلااذهيفهيلعدرلاددصبتسل

ههبشاوضحدينأاهبنوعيطتسيامالقأوةنسلأىلاعتهللامهاطعأدقاعابتأو

يرامغلاديسلاملعرادقمفرعيوهمالكنالطبفرعينأدارأنموءةيهاولا

ثيدلحأجيرختيفةيادحلا"باتكبهيلعفنفلااذهىلعهعالطاةعسوهتبترمولعو

.يوانملايحرشوريغصلاعماحلاللعليوادملا"و"ةيادبلا

دحأنييرامغلانيخيشلاملعةعسبدهشدقهنأركذلابريدحلانمواذه

۷١٦٠ص"باترملاةنج"يفلاقدقفييوحلاقاحسإوبأوهوليبطاحةلحنعابتأ

ربكألاهوخأناكو...-هللادبعديسلايعي-يرامغلاو":يبرعلاباتكلاراد:ط

ها.هتعسركنناليذلاامهملعىلعكلذك-يرامغلادمحأديسلايعي-
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ببسفرعتنأتدرنإواذه«)ريبحنمريثكبملعأييوحلانأكشالو

ةنؤج"يفيرامغلادمحأديسلالوقعمسافنييرامغلانيخيشلاىلعةيوشحلامجهت

ناكامىلعةدايزةقدنزلاوداحلإللااهيلإبرستدقمويلاماشلاهذهو":"راطعلا

ةيميتنباروهظالإةيمأيبةنتفدعبنكيملولو«هريغوبصنلانماقباساهيف

ةءاوقبرفكىحلضاإةدلقملانملاضوعدتبملكنإفمذتنأىفكلاهتم

نباراکفأدالوأنمهبانذأويدجنلاناطيشلانرقنأيفكيو«ةيميتنبابتك

فها.هلهأومالسإلاىلعمهررضميظعومهرشیفخیالوةيميت

‹قحتسيام.هازاجوهازحخأوةيميتنباهللاحبقف:يلجلالوقلا"قهلوقعمساو

ىلإةيداههبتكلعجودعبلضملاضلكمامإهلعجذإهللدمحلاولعفدقو

ءهرصعيفةلالضمامإراصوالإاهأشبىتعاودحأاهيلعلبقأامف؛لالضلا

رشورانلابالكهعابتأوناطيشلانرقةثيبخلاهراکفآبلصنمجرخأنأيفكيو

لاقدقو‹نيمرحلاخيشونيلاضلامامإةيميتنباةفيحصيفلكلاو«ناكملكيف

مويىلإاهبلمعنمرزوواهرزوهيلعفةئيسةنسنسنم":يهللالوسر

مويىلإهعبتنممثإهيلعناكةلالضىلإاعدنم":%3لاقو"ةمايقلا

ليلدكلذيفو«يرامغلادمحأديسلابتكضعبقيقحتبةيوشحلاةلحنلاعابتأنمدحاوريغماقدقو

رمألااذهنأهيلعهبنينأيغبنيامواذه‹ىفخيالامكةمهمةديفمبتكامنأنوريمههنأىلعحضاو

اوماقدقممنإفالإو؛مهيلعةدئافهنمدوعتالاميصتخم-ةيوشحلاهعبطيوهققحيامةدئافبمكحلايعأ

بتكيهو«هوحنويسيرملارشبىلعيمرادلانامثعضقنلاثمأنمةدسافلابتكلانمريثكرشنب

تابتكمنمبتكلاهذهلاثمأفالتإباوموقينأنولقعياوناكولمهليغبنيناكو«ميسحتلابةءولم

.نولأسيمهولعفيامعلأسيالنوؤشهقلخيفهللوملعلا
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-

نعامهذيمالتوامهعابتأوهللادبعديسهوخأووههركذاممكلذريغوهاةمايقلا
نأركذلابريدحلانمواذه.ةدساكلااهئارآوةدسافلااهدئاقعوةيوشحلاةفئاط

لا"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألانماعيش"دالافيسلا"يباتکيفرکذأم

ةحصريدقتىلعليبحكلذدقتنيىحنييرامغلانيخيشلادحأاهفيعضتبدرفت
لمم-۔نافوطلايعأ۔اذهيباتكيفركذأملاذكو«تاهيهتاهيهوامهنعهمالك

مقرثيدحلاوهوًادحاواٹیدحالإامهدحأوأنايرامغلاناخيشلاهفيعضتبدرفت

CAY)يبأنبالضفلاوبأظفاحلاهرکذاموهوهنعاضوعرخآالاثمكاهو

هللادبعخيشلاهفعضرخآاثيدحترکذدقواذه«هفيعضتىلعدحأهقفاويملهنأريدقتىلعاذهو

ملهنأىلع«تاذلابةدوصقللاًالاثمنيسمخلاونيتئاملانعجراخهنكلهعمادحأركذأملويرامغلا

اهفعضيلاثيداحألاضعبانهاهركذننأنمسأبالليلبطاحةظاغإبابنمواذه«كلذبدرفتي

-:ثيداحألاهذهكيلإوكلذىلعهقفاونالانكنإويرامغلاهللادبعخيشلا

"...نيتعكرنيتعكرةالصلاتضرف":تلاقامنأ-اهنعهللايضر-ةشئاعةديسلاثيدح-١

.ملسمويراخبلاهاورلإ

ليبقنمذاشلاوذاش":بتكلاملاع:ط۲۳ص"رفاسلاحبصلا"يفيرامغلاهللادبعخيشلالاق

.'فيعضلا

رفسلايقوًاعبرأرضحلايفةالصلاهللاضرف":لاقهنأ-امهنعهللايضرسابعنباثيدح-٢

.ملسمهاور"ةعكرفوخلايفونيتعكر

دئاوفلا"يفاذكو"رفاسلاحبصلا"يفامكذوذشلابيرامغلاهللادبعخيشلاهيلعمكح

.۱۳۱-۱۳۲ص"ةدوصقملا

‹۳ط٥۲-۹٠ص"ربتعملايأرلا"يفكلذتحضوأامكةتبلاهيفذوذشاللوألاثيدحلا:تلق

.٦۲صًاضيأ"ريتعملايأرلا"يفكلذىلإترشأامك"ةعكرفوخلايفو":هلوقهنمذاشلافيناثلاامأو

تركذةريثكةلدألرصقلابوجوبلاقنملوقحيحصلالوقلانأروكذملاباتكلايفتنيبدقواذه

س."نيبملاقحلاب"هيلعفاهطسبءاشنموءءاشنماهيلإعجريلفكانهاهضعب
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جاجحلانبملسلم"حيحصلاباتكيفثيداحألاللع"يفديهشلانيسحلا

يلعنع«رافصلابوقعينبفسوينعتدجو:كانهلاقثيح٤٤-٤٤ص

هللادبعنعءةمقلعنع«ميهاربإنعةريغمنع«سمخلانبريعسنعماثعنبا
نأل؛حيحصلاباندنعثيدحلااذهسيلو.ةسوسولاثيدحيفييبلانع

اركذيملو‹ميهاربإنع«ةريغمنعهايوريميتلاناميلسوديمحلادبعنبريرج

ثیدحريغيفًاطخأهنأل؛هبجتحينمموهسيلريعسو.دوعسمنباالوةمقلع

.ثيداحألانمدنساامةلقمم

ثيدحلااذه۸۰۸٠۸۰-۹ص۲ج"داشرإلا"يفيليلخلاىلعيوبأركذو

:هرکكذنأدعبلاقو.هبماثعنبيلعانئدح:باهولادبعنبدمحمقيرطنم

اذهلخدأفيكملسمنمبجعأ:ظفاحلايضاقلادمحمنبهللادبعيللاقو"

لقندقوها.؟درفلولعموهوباهولادبعنبدمحمنع"حيحصلا"يفثيدحلا

۷ج"فارشألاةفحت"ةيشاحب"فارظلاتكنلا"يفرجحنباظفاحلااذهامهمالك

كلذىلعامهديؤيهنأىلعةحضاوةلالدكلذيفوييشبهبقعتيلو۷٠٠ص

.ملعأىلاعتهللاوىفخيالامك

-١٤۳٠۱ص"ةدوصقملادئاوفلا"يفهذوذشبمكحدقفءةعامحلاةالصيفموتكممأنباثيدح-۳=

١۱۳.

روبقاوذختادوهيلاهللانعل":لاقهنأقليينلانعةشئاعوسابعنياوةريرهيبأثيدح-٦وو٤

يفتبلثثيدحاذه:١٠٠ص"ةدوصقملادئاوفلا"يفيرامغلاخيشلاهنعلاقدقفدجاسممهئايبنأ

هيفالاونطفتيملونيرخأتملاونيمدقتملاءاملعلانمريثكهبلمعدقوقرطنمامهريغو"نيحيحصلا"
ةئالثنمثييدحلااذهضراعيميركلانآرقلانأكلذو؛هبلمعلاكرتيضتقتيلاللعلانم

.هطسبعضوماذهسيلرظنكلذيفانلومهضعبثيدحلااذهفيعضتىلعهقفاودقو"لإ...هجوأ

.ملعأىلاعتهللاو

س
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يفملسممامإلاهاوراموهورخآالاثمكديزأنأنمسأبالواذه

نبرمعييربخألاقهللادبعنبرباجقيرطنم(٤٢٤۲)۳۱مقرب"هحيحص"

عجرا":لاقف6%يبلاهرصبأف‹همدقىلعاعضومكرتفًاضوتالجرنأباطخلا

كلذنايبمدقتامكلبنحنبدمحأهفعضدقف.ىلصمثعجرف"كءوضونسحأف

.١٦۱ص

ميخضتلليضابإلامهركذساسنأمهنمو":١1۹صليبحلاقم
وهوءكباعنبدمحم:وههامسنمکمهءامسألهجيومهلهجيوهومهبراثكتسالاو

ا."دیاعنبدمحم"سیلو"دباعدمحم"بكرمهمساف‹يدنسلادباعدمحم

ناكنإمهلهجأيناىعدانيذلاءالؤهءامسأبتاينأهادحتأانأولاقاذك

قسحلاو«يلعتاعفاولهجف"يدنسلادباعدمحم":هلوقامأولوقياميفاقداص

دقو"لدسلاةيعورشمدييأتيفلصفلالوقلا"بحاصيكلاملادباعدمحمهنأ

ةملكامأواذهانباتكيف"نيحيحصلا"ثيداحأضعبلوحهمالكصنتلقن

كلذلثمنأىفخيالوعباطلاوأخسانلانمةدايزيهفدباعودمحمنيب"نبا"

نلكنإف؛مهسفنأةيوشحلابتكنمكلذىلعةلثمأانيدلوبتكلايفاريثكعقي

ىلعنيلاشمكيلإوهتلحنعابتأوهتمىلعببحهبمکحیلفًالهجدعيكلذ

-:كلذ

رصلننبدمحمفيلأت:فراعملا:ط"دواديأننسفيعض"فالغىلعءاج-١

.”هلبقلوهانإوابلأللًابأسيلنيدلارصاننأمولعملانموهانابلألانيدلا

٣٤٥ص۲ج"ينابلألاةايح"يفامكنيميثعلالاصنبدمحمخيشلالاق٢

ليابطاحايكدنعلهاجوهلهفهانيدلارصاننبدمحم:يوادسلاةبتكم:ط

.هتفرعمقحكلذفرعةفلاتلاهبتكارقنموكلذكسيلعقاولاةقيقحيلرمألاناكنإو

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاےہ

هللاوكلاحمقاووهامكنيلبحلاىلعبعلتونينازيمبنزتونيلايكمبليكتكنأمأ

.اريصنهبىفكوايلوهبىفكوكلاثمأىلعوكيلعناعتسللا

نمف"نامشلا"هامسو(٠۹)مقرتحتهركذنمكوليبطاحلاقمث

خيشلانإفالإوحضاولاءابغلاوحضافلالهحلابهسفنىلعىدانانهوها؟وه

ءالعإ"بحاصينامثعلادمحأرفظخيشلاوهوهنعلأسينأنمرهشأنامشعلا

-ةمركملاةكميفناعابيوناعوبطمامهو"ماكحألاتايآريسفت"و"ننسلا

.اهريغو-ىلاعتهللا

نمامهٹیداحأضعبيفمالكهنعحصنمنأ":اهثلاث:ريطحلاقم

دقف‹نيباتكلاثيداحأةيقبامأءةمولعمثيداحأةدعمهمالكودعيال‹ةمئألا

فاكاذهانباتكيفهانركذاموها.قبسدقوعامجإلاهيلعولوبقلاباهوقلت

.ملعأىلاعتهللاوةيناثةرمهيلعمالكلاةداعإلةجاحالفهساسأنمهمد

ثيدحللبىردأثیدحلالهأنإف...:٤۱۷صينبباكيفليبطاحلاقم
"رمحيحصلا"نودريفيكف«هدودرموهلوبقموهميعفعسوهحيحص

فها.؟كلذوحنواظفحواحرشاهباونتعاوامهباورمأوامحلوبقىلعاوعمجأدقو

فئاطلباسرأنسمةعاممهوهالانمةوةعلأكامدتكو

ادجةريثكابتككانهنإفالإو«فيعضتلاوحيحصتلايفءالقعلادنعغرافلامالكلااذهلحدال
لوقتلهفملعلاةبلطوءاملعلانمريثكاهنماضعبظفحوأاهظفحوأاهحرشدقثيدحلابتكنم
...و"دمحأدنسم"و"هجامنبانتس"و"يئاسنلانتس"و"دواديبأننس"يفامةحصبليلبطاحاي

!!!؟ملعلاةبلطوأءاملعلاضعباهظفحوأاهحرشدقبتكلاهذهنوكلاعيمج۰ و...ڙ
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الاع-ەهدمقحهللدمحلاو-هريغوباتكلااذهيفةريثكةلثمأبكلذىلع

ملعأىلاعتهللاوهدرهتلحنعابتأوليبطحعيطتسي

ثيداحأةحصىلععامجإلااهاحصأضعبىكحلوقنةدعركذمث

:هوجوةدعلدساكدسافلالدتساوهو"نيحيحصلا"

نيثالٹنمرٹثكأهقبسدقموعزملاعامجإلااذهىكحنملوأنأ:اهوأ

وأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألاضعبفيعضتىلإثيدحلاةمئأنماملاع

فالحهقبسيالنأعامجإلاطرشنمو؛باتكلااذهيفٌنيبموهامكامهدحأ

دارأنإموعزملاعامجإلااذهنالطبنيبتيكلذبوءهقفلالوصأيفررقموهامك

"نيحيحصلا"يفيورمثيدحلكةحصىلعاعيمجءاملعلاقافتاهاكحنمهب

.امهدحأوأ

ةعبرألابهاذملاىلإنيبستنملاءاملعلانمملاعةئامنمرثكأنأ:اهيناث

وأموعزملاعامجإلااذنيكاحلاءاملعلاءالؤمًارصاعمناكنمممهريغنعًالضف

ةلحتنلاعابتأنمةريبكةفئاطمهيفواذهانرصعىلإمهدعبءاجنمموأمهضعب

امهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألانمةريبكةفئاطاوفعضدقةيوشحلا

انباتكيفهنايبرمامكنيقباسلاءاملعلانمٌدحأاهفيعضتىلإمهقبسيملاهضعب

دحأامهامحلوحماحاماعیمجامهيفامةحصىلععامجإكلانهناكولواذه

اينالاههجويفتماقلكلذىلعارتادحأنأردقولوىاملعلاءالؤهنم

هيلعركنيملو؛هلحميفررقموهامكنيحلارمألابتسيلعامجإلاةفلاخمذإءاهرسأب
الإوهامعامجإلااذهنألصاحلاو«باتكلااذهيفهنايبمدقتامكهبًابعينممدحأ

مالكلاةلاطإلةجاحالف-ىلاعتهللاءاشنإأيسالوتملعاملةعيقببارس

.هلوح

 



ےہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

اهضعبفةبراضتمةضقانتملببطاحاهاكحيلاتاعامجإلاهذهنأ:اهثلاث

لدياهضعبوهتوبثبعوطقم"نيحيحصلا"يفيورمثيدحلكنأىلعلدي

یلعلدیامكامهيفاملكالهبعوطقم"نيحيحصلا"يفامبلاغنأىلع

لمروهمجنإ":١٦۱۷صينباباكيفليبطاحهنعهاكحيذلاةيميتنبالوقكلذ

يذلاميقلانبالوقو"لإ...هلاقليبلانأبعطقياممملسمويراحخبلايف

روهججنأملعاو":هيفلاقيذلا۱۷۸صينبباكيفليطحاضيأهنعهاكح

دنعهاكحيذلاريثكنبالوقو‹"خحلإ...بابلااذهنمملسمويراخبلاثيداحأ

ةمألانأحالصلانباىكحمث":هيفلاقيذلا۷۹٠صيناباكيفليبطاحًاضيأ

ظافحلاضعباهدقتناةريسيفرحأىوسلوبقلابنيباتكلانيذهتقلت

اذكوهيلععمحبحيحصامهيفامنأىلعلدياهضعبو"هريغوينطقرادلاك

هنعهاكحيذلانارسيقلانبامالككلذىلعلديامكامهطرشىلعناكام

نوملسملاممجأ":-ييارسيقلانبايعأ-لاقثيح١۷٠صةىرزهلاباكيفليلبطاح

ملسمنيسحلايبألويراخبلاللادبعيبأل"نيحيحصلا"يفجرحخأاملوبقىلع

مولعملانموها"هاجرخيملوامهطرشىلعناكاموأيروباسينلاجاجحلانبا
افالتخاكلذيءاملعلافلتخادقوملسمويراخبلاطرشىلععمحجتملةمألانأ
ءامهطرشىلععمحتملةمألاتناكاذإوهريغو"راكفألاحيضوت"يفامكاريثك

امک«یفخالحضاووهامکكلذنععرفتامىلعاهعامجإبلاقينأنكعالف
ننسلا"و"نيحيحصلا"يفامةحصىلععامجإلاىكحدقءاملعلاضعبنأ

ابہاتکنم١٠۱صيفامکينافکألانبالاقدقف"يطقرادلاننس"و"عبرألا

امهدعبوملسمباتكويراخبلاباتكاهتحصىلععمحلابتكلاطبضأو":اذه

.ركفلاراد:١ط٤٤صةمدقملايلدوجوماذهحالصلانبامالك)0



=ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

هجامنباويئاسنلاويذمرتلاودواديبأننسكةروهشملاننسلابتكةيقب

تاعامجإلاكلتبلغأبليبطاحلالدتساداسفكلرهظيكلذبوها"نيطقرادلاو

.-ىلاعتهللاءاشنإ-هنايبقأيسامكومدقتامكةلطاباهلكلبةموعزللا

"نيحيحصلا"يفةدقتنملاثيداحألاضعبدوجوبرقأدقليبطاحنأ:اهعبار

مالكظافحلاضعبلحصثيداحألوألا":ةنوزهلاباكنم۱۸۳صلاقثیح

وهوتبسلامويةبرتلاقلخثيدحكةلقيهو؛ححصموفعضمنيبيهفءاهيف

مفنأتبثملعلالهأنمةلحاطف:مهنم...":۸۹٠صلاقو"ملسمحيحص"يف

كلذيفاوباصأرظنلاضغبامثدحأوأ"نيحيحصلا"يفثيداحأةعضبيفاوملكت

الثيحنمهسفنوهمدهدقهنأكلنيبتيكلذبوءهنمدارلاها"اوأطحخأوأ

لمرشوهفلظبهفتحلىعسوهديبهانبامبرخفاهاكحيلاتاعامجإلاكلتيردي

.هدمقحهللدمحلاوهفيسناسنإلاهبلتق

امةحصىلععامجإلامهنعلقننيذلاءاملعلاكعلوأبلغأنأ:اهسماخ

ثيداحألاضعبةحصيففالخلامهسفنأمهاوكحدقاعيمج"نيحيحصلا"ق

ةيورملاثيداحألاضعبفعضدقمهبلغأنإلبءامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملا

ضعبفعضوأاهفعضيتلاثيداحألاضعبماقرأكيلإوءامهدحأيفوأامهيف

ليلبطاحىعدلانمٌضعبنيقباسلاءاملعلاضعبنعاهفيعضتىكحوأاهظافلأ

اذهانباتكيفيهامك”"نيحيحصلا"ثيداحأةحصىلععاجإلااوكحمها

-:قيفوتلايلوهللاو

ممهحوضوبلديكلذنأل؛ثيداحألاهذهضعبلءاملعلاضعبفيعضتلمهتیاکحتركذامنإ)۱

=رببسايكايإكايإو‹امهدحأوأناخيشلاهاورامةحصىلععامجإلاتوبثبنولوقيال

 



ہہناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

امىلعمالكلاانمدقدقو(۲۳)مقرثيدحفعضدقف-:نيمرحلامامإ١

"يراخبلاحيحص"يفامةحصىلععامجإلاةياكحنمهنعلقناميقلعتي

.۱۷۷-۱۷۸ص

يفرکكذو(٢۲)مقرثيدحلانمةلمجفعضدقف-:حالصلانبا-١

ثيحةيمستلاثيدحيففالخلا"حاضيإلاودييقتلا"عم۹٠۱-١١١ص"هتمدقم"

ظفللانمسنأثيدحيفهجارخإبملسمدرفناامنالايفةلعلالاثمو":كانهلاق

اوأرالروكذملاظفللاةياورموقللعف"ميحرلانمحرلاهللامسب"ةءارقيفنبحرصللا

ريخنم"نيملاعلابرهللدمحابةءارقلانوحتفتسياوناكف":هيفاولاقامنإنيرثكألا

‹"حيحصلا"يفهجارخإىلعملسمويراخبلاقفتايذلاوهوةلمسبلاركذلضرعت

اوناك":هلوقنممهففهلعقويذلائعملابهاورروكذملاظفللابهاورنمنأاوآرو
هانعمنأل؛اطخأومهفامىلعهاورفنولمسييالاوناكمهنأ"هللدمحابنوحتفتسي

ركذلضرعتهيفسيلوةحتافلايهروسلانماهبنوحتتفياوناكيلاةروسلانأ

ةيمستلابحاتتفالانعلعسهنأسنأنعتبثهنأاهنمرومأكلذىلإمضناوءةيمستلا

.ملعأهللاوليلوسرنعائيشهيفظفحيالهنأركذف

طاقساإلانمهتيامحوطلغلاولالخاإلانمملسمحيحصةنايص"يفركذو

"ملسمحيحص"يفةيورملاثيداحألاضعبيففالخلادوجو٥۷-٤۷ص"طقسلاو

يعي-هيفعضودق-املسممامإلاييعي-هنإف...:مالکدعبكانهلاقثيح

اذهانباتكيفهانركذامالكركذمثءاهتحصيفاوفلتخادقثيداحأ-"حيحصلا"

ميقلانباوةيميتنباىلإتبسنيننأ-كتداعيهامكيلإبسنتنأ=
.اعيمجثيداحألاهذهاوفعضدقمُهأرجحنباظفاحلاو

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

اهدانسإيفاوفلتخاثیداحأىلعهباتكلمتشادقفاذهعمو":لاقمث۷-١۷۲ص

ءطرشلااذهنع-ءايإوهللاانمحر-هنملوهذكلذيفودنعاهتحصلاهنتموأ

ها.تللعوهيلعتكردتسادقو«رحخآببسوأ

تاوذ”ثيداحألاتوبثيففالخلاىكحوأفعضدقف-:ةيميتنبا-۳

و۹۷و٦۹و۲۹و۲۰و۱۲و۹واو٥و٤و٣و۲و١):ةيلاتلاماقرألا

.)۲Yو۲۲۲و۱۳۹و۱۱۳و٠

تاوذثيداحألاتوبيففالخلاىكحوأفعضدقف-:ميقلانيا٤

۲۲و۲۰وا۱۹و١۱و۹و۷و٦و٥و٤و۳و٢و١):قيلاتلاماقرألا

و۳٤۱و١٤۱و۱۲۳و٦۱۱و١۱۱و۹۷و۸۷و۳۷و۳۲و٤۲و

.)۲۳۸و۸٢۲۲و١۱۹و۱۸۷و۹٤

و١٠و۷و١):ةيلاتلاماقرألاتاوذثيداحألافعضدقف-:يئالعلا٥

YEEوNENو I YEW I YEY IVEY IYI YPY I YYY I \EE

يففالخلايزوجلانبا:ط٠٦۲۱-٤٠۲ص"دئارفلامظن"يفىكحو(٤٥٤۲و

یورويراخبلامامإلااهدحأىورثيداحأةئالثيفةيورملالمحلاضعبتوبث
هاورثيدحلييدملانبالالعإ"ليصحتلاعماج"يفىكحوملسممامإلااهنمنينثا

.ملعُأىلاعتهللاو۲۳٠صكلذانركذامكعاطقنالابملسم

.(١١١و۷و٦و١):ةيلاتلاماقرألاتاوذثيداحألافعضدقف-:ريثكنبا١

.اذهانباتکنم۷۲صرظنا
ءاملعلاةيقبيفنأشلااذكوامناملكوأاهلجضعبوأاهلكاهفيعضتيففالخلاىكحوأاهفعض

.مهؤامسأةيتآلا

 



س2ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

ثيداحألاتوبثيففالخلاىكحوأفعضدقف-:رجحنباظفاحلا۷

وا١وا١٤و۱۳و١۱و١١و۷و٥و٤و٣و۲):ةيلاتلاماقرألاتاوذ

و4۸Aو4Vو4oو4Wو4و۳۹و٥۳و۳و۲او۲۳و۲و۸

۱۰۷و۹۹و٥۹و٤۹و۹۳و۰و۸۲و۸۰و۷۰و٥او٥و

و١٦۱و١٥۱و٤٥۱و١٥۱و٥و۸٤۱و١٤٤۱و١٤۱و١٤٧و١۱۳و

٤N۸و۱۸۲و۱۷۷و١۱۷و۱۷۳و۱۷۲و١۱۷و۷٦۱و٤و۱

و٢۲۰و۲۰۳و۲۰۲و۲۰۱و۱۹۹و۱۹۸و۱۹۷و١۱۹وا١۸و

وY۳و٥۲۳و۷٢٢و٢٥۲۲و٢٤۲۲و۲۲۳و۲۱و٥و۲۲و٠

."يرابلاحتف"يفكلذدحجتامكريثكاهريغو(٢٢٤۲و۷

١۱۲و١٤١و١٠):ةيلاتلاماقرألاتاوذثيداحألافعضدقف-:يطويسلا-۸

.(۷۸)مقرثیدحو(١٤)مقرثيدحيففالخلاىكحو(١٤٤٠و٤١٤٠و

تاوذثيداحألاتوبثيففالخلاىكحوأفعضدقف-:يياكوشلا-۹

ثيداسحأيفًاضيأفالخلاىكحدقو(٠۸و٠۷و٤و٣و١):ةيلاتلاماقرألا

سمشلاتفسك":تلاقامنأءامسأثيدح:نافعنباراد:ط١٩۹٤ص۲ج"جايدلا"يفدروأور

مثيجاحتیضقف:تلاق‹كلذدعبهئادربكردأىح٤«عردبًاطخأفعزفف¥يلادهعىلع

نأديرأيتيأرىحمايقلالاطأفهعمتمقفامئاقيهللالوسرتيأرف«دجسملاتلخدوتئ

هسأرعقرمثعوكرلالاطأفعكرفموقأفيمفعضأهذه":لوقأفةفيعضلاةأرملاىلإتفتلأمثسلجأ
هرهاظ:"لاطأفعفرمث":هلوق:هنعلاقو.عكريمهنأهيلإليخءاجالجرنأوليحمايقلالاطأف

ءكملعلاعامجإيضاقلالقندقو‹تاياورلارئاسيفهلركذالودوجسلايلييذلالادتعالالوطهنأ

الًاليلقهدصمولادتعالاسيفنتةلاطإلابدارملاوأ؛ةذاشةياورلاهذهنأبباجيف‹لوطيالهنأ
يفملسممامإلاهاوردقاذهءامسأثيدحنأركذلابريدحلانمواذهها.عوكرلاوحنهتلاطإ

.(٦۹۰)١۱مقرب"هحيحص"

 



8 ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا L

نمواذه."راطوألالين"رظنيلفكلذءاشنمواذهانباتكيفاهركذنلىرخأ

هلوصحناكمإبلوقيالولبعامجإلاةيجحىريالناكوشلانأركذلابريدجلا

-:اھتمنینٹانیصنرکذبانهيفتكةريثكصوصنكلذيفهلو

:ةيراجتلاةبتكملارشن«۲۸۸-۲۹۱ص١ج"لوحفلاداشرإ"يفلاق-١

عنمهسفنيف-عامجإلاياسهناكمإميلستريدقتىلع-يناثلاماقملا-:ه٢

نوكينأامإءايشألابملعلانأل؛هلوصحبملعلاىلإانلقيرطالاولاقفهبملعلاناكمإ

هعوجنمهسفننماندحأدجيامكفنيادجولاامأ«اينادجونوكيالوأاينادجو

هلآوهيلعهللاىلص-دمحمةمأقافتابملعلانأكشالوهلأوهتذلوهشطعو

نأىلعاوقفتادقفاينادجونوكياليذلاامأو«بابلااذهنمسيل-ملسو

وألوقلااذهبلاقييالفلاصخشلانوكذإ؛اهيفلقعلللاحمالهتفرعمىلإقيرطلا

ساسحإلانأل؛اهيفسحللاضيألاحالو«قافتالابلقعلامكحنمسيلهبلقي
ةفرعمدعبالإلصحيالةمألاقافتابملعلااذإف«هتفرعمدعبالإنوكيالريغلامالكب

ةمألانمنيدهتجلاعيجفرعييذلاكلذنموءاعطقرذعتمكلذومهنمدحاولك
لكىلإغولبلادربنودنفيرمعلانإف؛ةيمالسإلادالبلارئاسوبرغلاوقرشلايي

وهنمةفرعمومحلاوحأرابتخانعالضفملعلالهأاهنكسييلاةنكمألانمناكم

هبلقيملوأكلذبلاقهنوکةفرعموهلهأنمنكيملنمومهنمعامجإلالهأنم

نمدرقلقانلاىلعىفخيالثيحبداهتجالالهأنملماخوهنمعثحبلاو
ميلقإلانعالضفةدحاولاةنيدملايفثحابلاىلعىفخيدقكلذنإف؛مهدارفأ

ملعهسفننمفصنأنمو‹مالسإلالهأاهيفيلاميلاقألاعيمجنعالضفدحاولا

لكبملعلانعالضفسكعلاوبرغلاءاملعةلمجبقرشلاءاملعدنعملعالهنأ

دقاضيأوءاهنيعبةلأسملاكلتيفهلوقيايوهبهذمةيفيكبوليصفتلاىلعمهنمدحاو
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فونخلاوةيقتلافالخلابروهظلامدعوةقفاوملاىلععامجإلايفربتعينمضعبلمحي

دقمنإف؛مالسإلالهأفئاوطنمةفئاطلكيفمولعمكلذنأامك«هسفنىلع

ریدقتیلعو«مهقرضمنمهسفنىلعيشخفلاخمهيفمهفلاخاذإايشنودقتعي

اوعجرينأنكميفرمأىلعمهعامجإودلبلهأنمدحاولكدنعامةفرعمناكمإ

امتحانضرفوللب«ىرخأةدلبلهأهيلععمجينألبقمهضعبعجريوأهنع

انقفتادقنيلئاقةدحاوةعفدممتاوصأاوعفرودحاوعضوميفمهرسأبملاعلاعامتجا

نوكينألامتحالعامجإلابملعلاديفيالهعانتماعماذهنإفينالفلامكحلاىلع

ملعنانأنمليقامامأو«هسفنىلعافوخوةيقتتكسوهيفافلاخممهضعب

نإف؛-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-دمحمانيبنةوبنىلعنيملسملاقافتاةرورضلاب

‹يرورضهعانتمابملعلاوءةتبلاهيلإليبسالاممكلذفارهاظوانطابقافتالادارأ

يفربتعملاوهاذهسيلفةضافتسالاوةرهشلاىلإادانتساطقفارهاظدارأنإو

دعبةلأسملاكلتيفنيدهتحجلانمدحاولكهدقتعيابملعلاهيفربتعملالبعامجإلا

هنكبالوءانطابوارهاظكلذبهللانيديهنأوةقفاوملاىلعهللماحالهنأةفرعم

نمعاججإلللقانلانكمتيهنأىعدانمو«هنيعبهتفرعمدعبالإهنمكلذةفرعم

يففزاجوىوعالايففرسأدقفايندلاءاملعنمهيفربتعينملكةفرعم
نبدمحأمامإلاهللامحروءاحضاوارهاظارذعتكلذرذعتنمانمدقاللوقلا

ریکندادتشانمبجعلاو؛بذاكوهفعامجإلادوجوىعدانم:لاقهنإفلبنح

ركنملاىلعهراكنإنإفةداععاهجإلاعوقوروصتركنأنمىلعركبيبأيضاقلا

لئاسللانيبواهيلععامجإلاعتتميالفنيدلاتايلكنيبييوحلالصفو«ركنملاوه
وهامنإعازتلانإفليصفتلااذههجوالوةداعاهيلععامجإلاروصتيالفةنونظملا

باتكلانمةيعطقلاةلدألابةمولعمنيدلاتايلكوءعامجإلااهليلديلالئاسملايف

EEE
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رذعتقحلا:لاقوءةباحصلاعامجإريغيففالخلاناهفصألالعجوءةنسلاو
-مهتمءاملعلامهو-نوعمجلاناكثيحةباحصلاعامجإالإعامجإلاىلععالطالا

وهو:لاقهبملعللعمطمالفءاملعلاةرثكومالسإلاراشتنادعبونآلاامأوءةلقيف

رومألاىلعهعالطاةدشوهظفحةوقوةباحصلانمهدهعبرقعمدمحأرايتخا

«بتكلايفًابوتكمهدجيامالإعامجإلانمهلربخالهنأملعيفصنملاو:لاقةيلقنلا

الوانيلإرتاوتلالهألقنبوأمهتمعامسلابالإعالطالالصحيالهنأنيبلانمو

ها.الفمهدعبنمامأوةباحصلارصعيفالإكلذىلإليبس

:ه١٠٠١ةيملعلابتكلاراد:ط۱۹۳ص۲ج"راطوألالين"يفلاقو-۲

رذصتبمزجنوهناكمإعنمنلب؛عامهجإلاةيجحبنيدنالانأىلع"
ها."هعوقو

يفامةحصىلععامجإلااوكحمهناليبطاحمهنعىكحنمضعبءالؤه
يفةيورملاثيداحألاضعبفعضدقمهبلغأنأكلنيبتدقو"نيحيحصلا"

ةيورملاثيداحألاضعبيففالتخالامهرئكأىكحوامهدحأوأ"نيحيحصلا"

يثامةحصىلععامجإلاليبطاحمهنعىكحنمقبيملوامهدحأيفوأامهيف

-:الإ"نيحيحصلا"

مهلملاحتف"يفينامثشعلادمحأريبشخيشلاكلذنمهدارمنيبدقو؛يولهدلا-١

انقيلعتعمكانههرظناف۱-۳١۱۱۹صيفكلذانركذدقو"ملسمحيحصحرش

يولهادلانأ"عادولاةجح"يفيولهدناكلاايركزدمحمخيشلاركذدقوهيلع

ةياورلانأيعيكلذوءهيفةيورمىرخأةياورىلع"ملسمحيحص"يفةياورححر
.ثيدحلاملعيفررقموهامكفيعضلامسقنمذاشلاوءةذاشةيناثلا

.۷٥۷صهيلإبسنامىلعمالكلامدقتدقو«نارسيقلانبا۲
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امكيلإوءةماركالوهمالكبلغتشينأيغبنيالهلثمومسحلايزجسلا-۳

-:هقحيفءاملعلاضعبهلاق

ىدبأو...:مالكدعب"داحلافيسلا"انباتكيفامكنيمرحلامامإلاق

هلقعةفاخسةبصقىلعىوسوءالوصفهلهجتارمغنم-يزجسلااذهيعي-

.ةلوقعماهنودقئاقحلاتاثعبو«ةلوقصماهفيعاضتيفقمحلالياخمو«الوصن
يفبۇؤدلابةعيفرلابترلاىلإعلطتيرصملالهجايفيدامتملارغلالهاجلااذهو:لاق

‹همتشنمدوهعملاببابلاقمحألااذهردص:اضيألاقوءةعيقولاوةمئألايفنعاطللا

دق:لاقو«هرانشءادبإوهراوعنعثحبلانمتمثسهللاودقفهقرخلوهلفأف

.هتافصةمئألاسيتلااذهاسك

هلثمليغبنيامو؛تافصلايفهلوأهرخآضقنيامالكقمحألااذهىدبأ:لاقو

اذهركذدق:اضيألاقوهلقعةفاخسوهلهجىلعىلاعتهللاتافصيفملكتينأ

نئاعلهيلعفءاهبنورفكيةيرعشألانأمعزوالوصفديرشلانيهملاديرطلانيعللا
ىلإعرسأوريفكتلاىلعرسجأالهاجتیارامو«یرخأدعبةدحاوىرتتهللا

لاقتالاولوزتلايفيزجسلاملكتو«قرخألااذهنمةمئألاىلعمكحلا
لاقنمو:نيمرحلامامإلاق‹ءيحجلاوباهذلاولاصفنالاولاصتالاولاوزلاو

.همدلحكلذ

مالظلاديدبت"يفامك"هتسرهف"يفيسلدنألايلبللارفعجوبالاقوب

٠۲صيكبسلل"ليقصلافيسلا"ةيشاحبروشنملا"ميقلانباةينوننمميخللا
يفعوقوللاضيأىدصتهنإفيزجسلابفورعملانيعللاكلذكو:ةداعسلاةعبطم:ط

هراوعةرٹثكوهرادقمةلقىلعوهوفلاتفيلأتبءةمألاجرسوءةمئألانايعأ

‹؛سيلدتلاوةغوارملاوسيبلتلاىلإمولعلاروحبوةمألارابحأوقئاقحلاةمئأبسني
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ةفلومضخلارحبلارضيالوامذهبثرتكينأنمرقحأسيسخلالذرلااذهو

.بلك

رججبمالغهيفيمرنأارخازىسمأرحبلارضيام
نأةيرعشألابهذمنمنأقئاقحلانعهلهجبدئاحلاقفانملااذهركذاممف

هتوبنتلازيبلاتاماذإونينامزىقبيالضرعلاوضارعألانمضرعةوبنلا
ها.ةدرابلاةدعبتسملاهتالوقتوهتاياكحةلمجنمهذهوهتوعدتعطقناو

ىحهبتكنمءيشعبطيملو«ييئارفسإلاقاحسإوبأذاتسألا٤
اننأامكفنعهتوبثریدقتىلعهبهدارماموءهنعمالكلااذهتوبثنمققحتن

وأامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألانمائيشفعضلهيردنال

ثيداحأنمءيشلهفيعضتمدعوهنعكلذتوبثريدقتىلعوءال

نيبتامكاعطقًاطخهنأل؛هنالطببمكحينأيغبنياممكلذنإف؛"نيحيحصلا"

اهفعضيلاةريثكلاثيداحألانمهانركذامموةقباسلاهوجولانمكلذكل

ةيورميهونينسلاتارشعبذاتسألادلوينألبقنماوتامنيذلاءاملعلاضعب

.ملعأىلاعتهللاوامهدحأوأ"نيحيحصلا"يف

يقلتىلعةمألاعامجإركذدعبو":۸۲٠صينباباكيفليلبطاحلاقمث

يفهبثبشتاملكطقسيويضابإلااذهةهبشطقست«لوبقلاب"نيحيحصلا"

.'كلذ

نمالاعنيعبسوةئامنمرثكأانرکذنأدعبو:تلق

ةيورملاثيداحألانمنيسونيتئاموةعبرألابهاذملاعابتأ

سسس(
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ءاملعلاضعبامهدقتنايلااشدحأوأ"نيحيحصلا"ق

۰۹£۰&۰۰
صوصننماصننيئالٹوةسخخنمرثكأو'”نيروكذملا

نمةفئالطمهنموملعلاىلإنيبستنملةنلاضعبوءاملعلا

امشدحأوأ"نيحيحصلا"يفنأىلعةيوشحلاةلحنلاعابتأ

لدحخلالبقيالايلجاحضاوانايبنيتيةفيعضلاثيداحألاضعب
ناوايکرمالهجلهاجمسايوشحلاليلبطاحنأباعيمجءالقعلانمةكحامملاو

قبطنياقحباتكلااذهارقدقناكنإروكذملاباتكلاضرقمنازوفلاهخيش

7الإوهسفنمكحلااذههيلع

لإ"...ركذنمريغملعلالهأنمعمجعامجإلاىكحدقو":ليبطاحلاقمغ

.-ىلاعتهللاءاشنإاهنعباوحلاىرتسوتاعامجإلاكلتركذا:لوقأو
دعبتاعامجإلاهذهركذنمييحتسينأليبطاخيغبنيناكهنأةصالخلاو

ءزحخباركذبةقثوملاةريثكلالوقنلاكلت"داحلافيسلا"انباتکيفیأرنأ

"نيحيحصلا"يفةفيعضلاثيداحألانمريثكدوجوىلعةصانلاابلاغةحفصلاو

ثيداصحألانمةفئاطهيلإاناتمواروزةيوشحلابستنتيذلالبنحنبدمحأمامإلافعضدقو“(
٦و٤و٣و۲و١)-:اذهانباتكيفيهامكاهضعبماقرأكاهوامهدحأوأ"نيحيحصلا"يةيورلل

NYEوو۱۱۳و۱۱۲و۱۱۱و۹۱و۷۹وا۹و۸٤و۳۹و٤٢و٢٢واو۸و

لاواهركذبماقماليطنالثيداحألاهذهريغىرخأثيداحأفعضو(٤٤۲و١۱۹و١۹٠و

.ملعأىلاعت
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نمواذه."تعشامعنصاف”يحتستملاذإ":ءاجامكرمألانكلوامهدحأوأ

عامجإلااوكحنيذلامالعألاءاملعلاكعلوأنأبمزجينأيغبنيهنأركذلابريدجلا

يفةيورملاثيداحألاةحصاوديريمل"نيحيحصلا"يفامةحصىلع

صعباوفعضدقمهسفنأءاملعلاكئلوأبلغأنألكلذو؛اعیمج"ترحيحصلا"

ضعبيففالخلامهنمريثكىكحوامهدحأيفوأامهيفةيورملاثيداحألا

نملةيافكلاهيفاباقثومهنايبمدقتامكامهدحأيفوأامهيفةيورملاثيداحألا

. ملعأىلاعتهللاوداهنمهلامفهللاللضينموءةيادحلاهلهللادارأ

:١٥۹صيضابإلالاقÊ:يفبلاباعكنم۱۸۸صليلبطاحلاق-ن

امهدحأوأ"نيحيحصلا"يييهو‹ينابلألااهفعضثيداحأ"

2

.ثيداحا

fى

امو.انلامزالسيلو«ينابلألاخيشلاهبمزلياذه:-ليبطاحلئاقلاو-لوقأو

يففلسهلناكنإف؛امهدحأوأ"نيحيحصلا"ثيداحأنميابلألاخيشلاهفعض

بتكبةفرعمخيشللوسأبالفءهتلعنايبيفدهتجاو«ثيدحلاكلذهفيعضت

.ركنتالثيدحلا

دشقعنمعامجإلانأل«دودرماهيفهلوقف‹ءاهفيعضتىلإقبسيملناکناو

باجأدقوغرافلاهمالكها.»عديملمأةجحكلذلىعداءاوسءالوبقىلع

هيلعو"يحتست"يهوةيناثةغليبحتستيوةمزاحلاملبقوبسملعفلانألةيناثلاءايلاتطقسفيبحتستلصألا(١)

."حتست"اذکهبتکمزحةادأبلعفلاقبساذإف

يفبلابئاکنم٥۱٥صليلبطاحلوقبهذنيايردأالوةحضاوةيبلعةغوارموجوجممعافداذه

امفءريغتيملدحاودقتعمىلعةنسلالهأوءانرقرشعةعبرأمالسإلاىلعرمدقف:كانهلاقثيح

۔لهأنميابلألاىريالهنأوأهنمدارملاها.مولعماذهومهفلخةديقعهارتمهفلسهدقتعيناك

EES
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لاقثيحهفاتلاهباتكليبحفلؤينألبقنمليلبطاحىلعهسفنيابلألا

اذهو'":تلق:ةيمالسإلاةبتكملا:ط٥٠ص"فافزلابادآ"يف-ييابلألايعأ-

اذهلهجبعنقينأبيبللائراقلايفكيهنمهدحولوقلا

نيرخأتملاومهنمنيمدقتملاءاملعلاىلعهئارتفاوملاعتلا

دقتبيمويلاىلإاولازاممهنإف؛روكذملاعامجإلاهئاعدايف

عضومهنأهلودبيام"نيحيحصلا"ثيداحأضعبمهدحأ

.باصأمأكلذيفًاطخأهنوكنعرظنلاضغبىاقتنالل
دارلاها"ركذينأنمرهشأامهلهريغوينطقرادلاداقتناو

قافتالابسنوءاهيلعىرتفانملضامنإو":۲صلاقمثهنم

صوصنلابهنايبقبسامكهيفنوفلتخممهرمأيفاهيلإ
نأدعب۳٩ص٦ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفلاقوها'ةحيحصلا

نمرانللئشنيهنأوادحأهقلخنمملظيالهللانإفةنحلاامأف":ثيدحدروأ

اذهيفذوذشلااذه:لوقأف":لاقهذوذشبمكحو"اهيفنوقليفءاشي

-مبطلاتحتوهوباتكلااذهنميناثلاءزحلاانصصخدقاننأركذلابريدحلانمواذهمهتنس-

ةريشكةيدقعلئاسميفاوفلتخادقمهتنسلهأنأمهنيعأبهتلحنعابتأووهىريسوهذههترابعمدح
ىلإمهيدهينأىلاعتهللالأسن‹ليلضتلاوعيدبتلاومتشلاوبسلانممهنيبعقوامنوريسامكادج

.هيلعرداقلاوكلذلهأهناحبسهنإقحلاقيرط

.ىفخيالرهاظوهامكامامتهيلعقبطنيهنكلوليلبطاحريغىلعيناابلألاهبباجأ
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ضعبلهجىلعلدتيتلاةلثمألاتارشعنملاثمثيدحلا

اذكو"يراخبلاحيحص"لنوبصعتينيذلانيئشانلا

املكنأبنوعطقيو؛ىمعأابصعت"ملسمحيحص"ل

هنمدارلاها."حيحصامهيف

دعبفراعلاراد:ط٥٦٤٠ص٣ج"ةفيعضلاثيداحألاةلسلس"يفلاقو

ةنسلانعاعافدهيواروثيدحلااذهىلعمالكلاتلطأدقفدعبو...":مالك

وأدساحوألهاجنملئاقلوقيوألوقتملوقتياليكلو

فعضو"يراخبلاحيحص"يفنعطدقيابلألانإ:ضرغم
امکييروايلقعمكحأليننأةريصبيذلكلنيبتدقفهثيدح

يفءاملعلاهلاقامتكسمتامنإوءافيدحواميدقءاوهألالهألعفي

فيرشلاملعلااذهيفمهدعاوقهيضتقتامويوارلااذه

هللاوةقنلافلاخاذإةصاخبو«فيعضلاثيدحدرنمهحلطصمو

وهواذهانياتكيفهضعبمدقتكلذلوحٌريثكمالكهلوهمالكاذه."قيفوتلايلو
.هلصأنملیلبطاحمالکضحدلفاك

ثيداحألانمةريثكةفئاطفعضدقينابلألانأركذلابريدحلانمواذه

وهدرفناوهريغاهضعبفيعضتىلإهقبسامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةدوجولملا

انباتكيفيهامكاهفعضيلاثيداحألاضعبماقرأكيلإورخآلاضعبلافيعضتب

۲۱و۲۰وا۱۹و۱۸وا٤و۱۲و۹و۷و٥و٤و۳و۲و۱)-:اذه
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|١۰و۹۸و۹۷و۸۹و۷۱و١و۰٦و٥٥و٥٥و۳٥و٥او٣٦۳و

و۱۲۷و٦۱۲و۱۲۳و۱۲۰و۱۱۰و۱۰۹و۱۰۸و۱۰۷و٦١۱۰و

N۳۷و٦۱۳و١۱۳و٤۱۳و۱۳۳و۱۳۲و۱۳۱و۱۳۰و۱۲۹و۸

و۹١۱و۳٥۱و١٥۱و١١۱او۱۸و٤۱و١٤٤۱و١٤۱و۱۳۸و

\٥۸و۱۸۳و۱۸۲و١٥۱۷و٤۱۷و۱۷۳و۱۷۲و۱۱۹و۱۸و

توبنيففقوتو.(۹٤۲و٢٤۲۳و٤۲۱و۱۹۰و۱۸۹و۱۸۸و۱۸۷و

نسمةدئافىرأالاذهانباتيفاهضعبانركذدقوامهيفةيورملاثيداحألاضعب

.ةيناثةرماهركذةداعإ

نإ-ةمداقلاانتساردلةمدقمةبانبوهورصتخملادرلااذه)يهنناذهبو

حلاصنمهريغلوكلذلقفوملاهللاو"نيحيحصلا"ثيداحألوح-ىلاعتهللاءاش

يراخبلااهنمًادحاوىوردقوءاملعلاضعباهفعضثيداحأةئالثانهاهركذننأنمسأبال

:ثيداحألاهذهكيلإوهدحوملسماهنمنينلاةياوربدرفناوملسمو
یلص":نوجحلابترماملکلوقتءامسأعمسيناكهنأركبيبأتنبءامسأىلومهللادبعثيدح-١
انأترمتعاق.انداوزأةليلقانرهظليلق«فافخذعموينحنوانهاههعمانلزندقلدمحمىلعهللا
مقربيراخبلاهاور."جحلابيشعلانمانللهأتيبلاانحسماملف‹نالفونالفوريبزلاوةشئاعيخأو

.(۱۹۳)۱۲۳۷مقربملسمو‹(٦۱۷۹)

لقأهلنممدحأىلعاهبءافخالةلهوهذهو:۱۷۷-١٦۷١ص۲جداعملادازيفامكمزحنبالاق

:كشالبهيفنيلطابنيهجولثيدحلابملع

لةشئاعنأيفلقنلالهأنمدحأنيبفالخالوةشئاعيخأوانأترمتعاف:هلوق:امهدحأ

رباحهاوراذكه«ةبصخحلاةليلجحلامامتدعبميعنتلانماهرمعأكلذلوءةكمافوخدلوأيفرمتعت

ةورعودمحمنبمساقلاوةكيلميبأنباوديزي:نبدوسألاكتابثألاةشئاعنعهاوروهللادبعنيا
-.دهاجموسواطو
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اللطاباذهو‹جحلابيشعلانمانللهأمثانللحأتيبلاانحسماملف:هيفهلوق:يناثلاعضولملا-

محوخدمويناکلالحإلانأاوورمهلكسابعنباوةشئاعوكلامنبسنأوارباجنألهيفكش

دقوها.كشالبمايأةئالثنيروكذملانيمويلانيبو‹ةيورتلامويناكجحلابمحلالحإنأو«ةكم

سيلكلذنألامهنمبيصملاوهنمنايبددصبانهتسلو‹"داعملاداز"يفهدحتابميقلانباهبقعت

مقربثیدحلااذهىوردقاملسمنأركذلابريدحلانمواذه.مدقتامكباتكلااذهيفيضرغنم

."للحيملفيدهريبزلاعمناکو":هيفءاجوءامسأنعةبيشتنبةيفصقيرطنم((۱

هللادبعةياوريفلحأنمعمريبزلااهركذلرياغماذهو:۷۸۸ص۳ج"حتفلا"يفظفاحلالاق

نأبامهنيبعمجنإف«يدحلاقاسنمهنوكللحيملهنأءامسأنعةيفصةياورةيضقنإفءامسأىلوم

دقفالإو-هدعبىلعيوونلاهيلإراشأامك-عادولاةجحريغيفريبزلاعمالتعقوةروكذملاةصقلا

٤ةييشتنبةيفصةياورنوداهجارخإىلعرصتقافءامسأىلومهللادبعةياوريراخبلادنعحجر
ىلعفاوطلاباب"يفمدقتاميراخبلاعينصيوقيو.فالتخالانمامهيفامعمملسمامهجرخأو

ةورعتلأس:لاقدانسإلااذهيفروكذملادوسألاوبأوهونمحرلادبعنبدمحمقيرطنم"ءوضو

نالفونالوريبزلاواهتخأويهتلهأانأيمأيتربخأدقو"هرخآيفوًاثيدحركذفريبزلانبا

ركبيبأتنبءامسأيههمأو«روكذملاةورع"يتربخأ"لئاقلاو"اولحنكرلااوحسماملفةرمعب

فاطنمیفةشئاعلاهركذوهورخآلاكشإهيفو.اهنعءامسأىلومهللادبعةياورلقفاوماذهو

تقويفتناكةرمعلاكلتنأدارملانأىلعكانههتلوأتنكو«ًاضئاحذعنيحتناكاأعقاولاو

تصقويلاةرمعلادوصقملانأيفرهاظهنإف«هابأتبابلااذهةياورقايسنكل«ييبلادعبرخآ

لاقدقوىاوسةشئاعقحيفلوقلاكريبزلاقحيفكلذنمعقواميفلوقلاو‹عادولاةجحيفمحن

اهيفةحيحصلاقرطلانأل‹ةشئاعادعنمدارملانإف«همومعىلعوهسيل:هيلعمالكلايفضايع

يلااقرمعىلإتراشأةشئاعلعلليقو:لاق.اقرمعنمتللحتالوتيبلابفطتملفتضاحاأ

عادولاةجحيفيلاريغيفىرخأةرمعتدارأامنأوقباسلاليوأتلاىكحمث‹ميعنتلانماهتلعف

هللاوهركذعضوماذهسيلرظنهضعبيفانلوها.كلذنمريبزلابقلعتيامىلعجرعيملوهأطخو
.ملعأىاعت

-اهنعىلاعتهللايضر-ةشئاعنعةورعنعلفوننبنمحرلادبعنبدمحمدوسألايبأثيدح-۲

-ججبلهأنمانمو«ةرمعبلهأنمانمف‹عادولاةجحماعلهللالوسرعمانجرخ":تلاقامنأ
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انديسىلعكرابوملسوهللاىلصوليبحىلعباوجلايهتنيهبولامعألا

لهآنمامأو«لحفةرمعبلهأنمامأف؛جحلابلهللالوسرلهأو«؛جحلابلهأنمانمو«ةرمعو=
.(۱۱۸)۱۲۱۱مقربملسمهاور."رحتلامويناكيحاولحيملفةرمعلاوجحلاعمجوأجحب

-ثيدحلااذهيعيدوسألايبأثيدحامأو:۱۷1-١۷١ص۲ج"داعملادازيفميقلانيالاق

لاق«اركنينألهأامهوظافحلاامهركنأدقناثيدحف...بطاحنبنمرلادبعنبىيثيدحو

ةورعنعدوسألايبأنعسنأنبكلامنعيدهمنبنمحرلادبعانثئدحلبنحنبدمحأانثدح:مرثألا

لأنمانموجحلابلهانمانمف-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرعمانجرخ":ةشئاعنع

نمامأف«-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرجحلابلهأوءةرمعلاوجحلابلهأنمانموةرمعلاب

ىلإاولحيملفةرمعلاوجحلابلهأنمامأو‹ةورملاوافصلابوتيبلاباوفاطنيحاولحأفةرمعلابلهأ
:هلتلقف:مرثألالاقفءأطخاذه«بحعلانمثيدحلااذهيفشيأ:لبنحنبدمحألاقف«رحتلاموي

:مزحنبدمحموبظفاحلالاقو.ةورعنبماشهو«معن:لاقف؟هفالخبةشئاعنعةورعنعيرهزلا

همهووهتركنبءافحخالثيدحوحنلااذهيفدوسألايبألو:لاقءادجناركنمناثيدحناذه

.٤٤۸ص٤ج"راطوألالين"رظناوها.؟هاورنمىلعزاجفيكبحعلاو.هنالطبو

انمفعادولاةجحيفلهللالوسرعمانجرخ":تلاقانأةشئاعنعةورعنعيرهزلاثيدح-۳

دهيملوةرمعبمرحأنم":لهللالوسرلاقفةكمانمدقىحجحبلهأنمانموةرمعبلهأنم
ملسمهاور."هجحمتیلفجحبلهانمو«هیدهرحنيىحلحيالفیدهأوةرمعبمرحأنموللحيلف
.(۱۱)١۱۲۱۱مقرب

نبكلمادبعهيفطلغ:هركذنأدعبركفلاراد:ط١۱۷۳ص۲ج"داعملاداز"يفميقلانبالاق

نعسانلاورمعموكلامهاوزثيدحلانإفليقعهخيشوأ«ثيللاهدجوأبيعشهوبأوأ«بيعش

لاقف.لحيناىعسوفاطاذإيدههعمنكيملنمرمأليبلانأاونيبوءاهنعةورعنعيرهزلا

-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرعمانجرخ":اهنعةرمعنعديعسنبىينع:كلام
هيلعهللاىلص-هللالوسررمأةكمنمانونداملف‹؛جحلاالإىرنالوءةدعقلايذلنيقبلايلسمخل

ركذولحينأةورملاوافصلانيبىعسوتيبلابفاطاذإيدههعمنكيملنم-ملسوهلآو
.ةفرعملاراد:ط٤٣٤۸ص٤جيناكوشلل"راطوألالين"رظناولإ...ثيدحلا

E
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هللدمحلاونيدلامويىلإناسحإبمهلنيعباتلاونيعججأهبحصوهلآىلعودمحم

.نيلاعلابر
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ثلاغلاءزجلاتسرهف

eةعدتبملاضعبلافالخةئيسوةنسح:نيمسقىلإمسقنتةعدبلانأنايب

وةيوشحلاةقيقح-

eنيفرحلاليجنإلاوةاروتلانمصوصنبةيوشحلاضعبلالدتسا-

ا-ةماقتسالاوقحلالهأ-ةيضابإلاىلعةيوشحلابذك-

بةريثكءاطخأيفتالاقملاباكعوقوىلإةراشإلا-

aليلدللمهدقفوةجحلانممهسالفإىلعلدتةيوشحلاةغوارم-

.ةنسلانوركني-ةماقتسالاوقحلالهأ_ةيضابإلانأىعدانمىوعدبذك-

EEEميقلانباوةيميتنبالةيوشحلاسيدقت-

اةيوشحلادنعحلاصلافلسلابدوصقملانايب-

RRRمهيفلاخمىلعةيوشحلاماكحأ-

ارانلاءانفةلأسم:كلذلاثمونيلايكمبنوليكيةيوشحلا-

RESسيلدتلاوسيبلتلاةيوشحلاتافصنم-

اىوهابمهتلحنعابتأريغنمءاملعلالوقنلةيوشحلابيذكت-

يفمهبعالت:كلذلاثمومهفلاخنملمهتضراعميفىوهللةيوشحلاعابتا-

EEEعامجإلاةياكح

EEOOYمهعقوقتوةيوشحلاءاوزنا-

RRRهلهأومالسإلاىلعةيوشحلارطخ-

EEREEEREثلاثلاءزحجلاةمدقم-

T7ابجاجتحالاطورشضعبيفمهفالتخاوةنسلاةيجحىلعةمألاقافتا-

.مهدنععرشلاججحنمةجحةنسلانأىلعةلادلاةيضابإلاءاملعصوصنركذ-

.قيلعتلايلروكذممالكلانأىلإةراشإ

ك

س

۱

تر۲

۷

(ت)۷

۹

(تر۹

١۱

١۱

٤۱

)تر٥

٦١۱

۱۷

٢۲

(تر۱١

۲۳

٢۲

(تر۹

۳۹

۳۱

۳۳
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$ ملسمويراخبلاةمصعمدع-

£ "نيحيحصلا"يفةفيعضثيداحأدوجوبيابلألاحيرصت-

£٦ا:يوشحخاهركذامىلعباوجلايفعورشلا-

EV هؤژارتفاويوشحلابذك-

ةعيقببارسيسحلاولعلاةلدأ-€

O۷ ةينلعلاةرظانمللةيضابإلادادعتسا-

O۸ ينبيامضقنييوشحلا-

ضعبدوجوىلعةصانلاملعلاىلإنيبستنلاضعبوءاملعلاضعبصوصن-
1لادحأوأ"نيحيحصلا"يفةفيعضلاثيداحألا

یيليبشإلاقحلادبعمامإلامالك.١

بناطقلانباظفاحلامالك.٢

OA)((نب))لبقفلألاتابثإ

Veيجابلاديلولايبأظفاحلامالك۳

بحالصلانبامالك.٤

VOيقارعلاظفاحلامالك٥

AEيطايمدلاظفاحلامالك٦

VTيهذلامالك.۷

VAناهربنبامالک.۸

V۹يدوراجلالضفلايبأظفاحلانعيهذلامالك٩

یيرجحنباظفاحلامالك.٠

۸يلبقملالاصةمالعلامالك.١

۸يرهفلاديشرنبامالک.۲

۸۸لحرملانبامالك.۳

۸۸ديعلاقيقدنبامالك.٤
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۸۹ يكبسلالاؤسليزملاباوج.٥

۸۹ يشرقلاءافولايبأنبامالك.

ةيميتنبامالک.۹ ۷

۹۳ يشكرزلامالك.

E مامحلانبالامكلامالك.

۹0 يولجعلامالك.٠

۹1 روكشلادبعنبامالك.١

3 وووياعنصلامالك. ۳

Ê يثراحلامشاهنبفيطللادبعيضاقلامالك.٤

یاضرديشردمحمذاتسألاديسلامالك.

۱۱ يامشعلادمحأرفظخيشلامالك.١

۱۱۴ يرٹوكلامالک .۷

۱۱۴۳ يامشعلادمحأريبشخيشلامالك .۸

۱۱۹ نامثعلانيدلايقتدمحمخيشلامالك .۹

١۱۴۲يرئازجلارهاطخيشلامالك.٠

٣۱۲يرامغلادمحأديسلامالك.١

۱۹ ييابلألامالك .۲

۱۲۹ يرامغلازيزعلادبعديسلامالك .۳

۸٤۱انوجرعميهاربإقداصلادمحمخيشلامالك.٤

۱6۹ فاقسلايلعنبنسحديسلامالك.٥

۱۵۱ دمحمنبهللاضوعنبقراطذاعميبامالک.٦

۹٤۱ناملسلآنسحنبروهشممالک .۷

CCE ةديبعيبأوعيبرلاقيثوت-

۱۳ يمركلابيهصيبأمالك .۸
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٠۱۸.......:امدحأوأ"نيحيحصلا"ىلعتدقتنايتلاثيداحألاضعبركذ

۸Y"نهينطعأثالث":نايفسيبأثيدح(١

٤۱۹سمشلافوسخيفسابعنباثيدح(٢

۱۹فوسكلايفةشئاعثيدح(۳

۱۹فوسكلايفرباجثيدح٤

Ye"نولجحملارغلامتنأ":ةريرهيبأثيدح(٥

Yeتبسلامويةبرتلاقلخيفةريرهيبأثيدح(١

۹ءارسالاةصقيفسنأثيدح(۷

Ye,aةدحاوثالثلاقالطيفسابعنباثيدح(۸

(YW"مرحوهوةنوميمجوزت":سابعنباثيدح(۹

VEةالصلايفةلمسبلايفسنأثيدح(٠

YEEةمألاوةأرملاةحيبذيفكلامنببعكثيدح(١

Y6رانلاوةنجلاماصتخايفةريرهيبأثيدح(۲

...ot"...هدحجتوعاتملاريعتستةيموزخمةأرماتناك"ةشئاعثيدح(۳

Y0"...هلظيفهللامهلظيةعبس"ةريرهيبأثيدح)٤۱

YO"اوتصنأفمامإلاارقاذإ"ىسوميبأثيدح(٥

T16انزلابفرتعاملسانملجريفرباجثیدح(٦

1V"...اهيلونماهسفنبقحأبيثلا"سابعنباثيدح(۷

1V"...يدبعمكدحأنلوقيال"ةريرهيبأثيدح(۸

1۹4هيفرفحلاركذوزعاممجرةصقيفةديربثيدح(۹

۲Vممألايلعتضرع"سابعنباثيدح(٠

VE"ةبعشنوتسوعضبناميإلا"ةريرهيبأثيدح(١

VT"...مرحوهومجتحا"سابعنباثیدح(٢
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VA"نيعبسلاىلعديزأس"ثيدح(۳٣

۲V۹يبصلاةزانجيفةشئاعثيدح(٤

YAY"هللانيأ"ةيراجلاثيدح(٥

WT"هقاسنعانبرفشکیف"ثیدح(٢

۳۸ةدايزلاريسفتثيدح(۷

۳Vرافظألاميلقتوبراشلاصقيفسنأثيدح(۸

YAهيفةالصلامدعوتيبلايفءاعدلاثيدح(۹

YAةالصلايفطيرفتلايفةداتقيبأثيدح(٠

۳Y4دهاشونيميبءاضقلايفسابعنباثيدح(۱١

۳V"...رهظلاةكمبىلصف..."رباجثيدح(۲

PY"ىنمبرهظلاىلصف..."رمعنباثيدح(۳

۳۳۹4"يادمبنودتهيالةمئأيدعبنوكي"ثيدح(٤

PE"...ايندلانمريخهللاليبسيفمويطابر"لهسثيدح(٥ eee

۳6"...سرفانطئاحيفليينلناك"لهسثيدح(٦

E"نيحلمأنيشبکىلإًافكنامث"ثيدح(۷

PEE"...مقدنفأماوقأةنجلالخدي"ةريرهيباثيدح(۸

PEE"...اصيقشوأابيصنقتعأنم"ةريرهيبأثيدح(۹

PO"...تادلجرشعقوفدلجيال"ةدربيبأثيدح(٤٠

۳O"ينعاوبتکتال"ديعسيبأثيدح(١

۳O"...افيعضكارأيِإرذابأاي"رذيبأثيدح(٤

POY"...ادبععاتبانمو"رمعنباثيدح(٤

۳O0رامحلاىلعةالصلايفرمعنباثيدح(٤

.oT"...ءابقىلإبهاذلابهذيمثرصعلايلصنانك"سنأثيدح(٥

۳O4"قرعتاذنمقارعلالهألهمو"ثيدح(٤
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ںینا"ةرطفلانمةرشع"ةشئاعثيدح(۷

ںین"اهيلعبيثيوةيدحلالبقيناك"ةشئاعثيدح(۸

رووةشئاعبطخييبلانأةورعثيدح(۹

WAهتأرماقلطةعافرنأةمركعثيدح(٠

۹4یهزتتحلخنلارمثعيبنعيهنلايفسنأثيدح(١

,VEاهحالصودبيىتحةرمثلاعيبنعيهنلايفرمعنباثيدح(٢

۳V"ءادوسةمامعهيلعوةكملخد"رباجثيدح(۳

VA"ةقفنلايننلأسيىرتامكيلوحنه"ثيدح(٤

,۳V۹"...نيصحنصحيفكلله"ليفطلايفرباجثيدح(٥

۸"ةنسمالإاوحبذتال"رباجثيدح(٦

,PAY"...ةعكرةرشعىدحإيلصيناك"ةشئاعثيدح(۷

,PAE"...رتويلفليللانمموقيالأفاخمكيأ"رباجثيدح(۸

PAE"كءوضونسحأفعجرا"ثيدح(4

۳۸8"...وترامجتسالا"رباجثيدح(٠٦

,۸O"حالسلاةكمبلمحينأمكدحأللحيال"رباجثيدح(١

۸O"جرحالومرا"ورمعنبهللادبعثیدح(٢

۳۸Aةوعدلاةباجإيفرباجثيدح(۳

رو"...بنيزهتأرماىتأفةأرماىأر"رباجثيدح(٤

ن"...فرسبتضاحامنأ"ةشئاعنعدهامثيدح(٥

,PAA"...نزحلاومحلانمكبذوعأْيِإمهللا"سنأثيدح(٦

۳A4"...مكنايبصومكيشاوفاولسرتال"رباجثيدح(۷

۳۹"...لاعنلانماورثكتسا"رباجثيدح(۸

۳۹"...نيتفيلخعيوباذإ"ديعسيبأثيدح)۹۹

۳۹۳..."...اباشوأدجسلملامقتتناكءادوسةأرمانأ"ةريرهيبأثيدح(٠

سسس
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٢٤۳۹."...فهكلاةروسلوأنمتايآرشعظفحنم"ءادردلايبأثيدح(۱

٢۳۹۵...."ةنوميملضفبلستغيناكليهللالوسرنأ"سابعنباثيدح(۲

۴۹40"ساطوأىلإاشيجثعب"دیعسيبأثيدح(۳

۴۹رفسلايفموصلايفديعسيبأثيدح(٤

۹"ضلئاحانأويعمعجطضيناك"ةنوميمثيدح(٥

۳۹,"...هتالصحتتفاليللانمماقاذإناك"ةشئاعثيدح(٦

۳۹۸"...مسقتملةكرشلكيفةعفشلابىضق"رباجثيدح(۷

۳۹۹"...حلمأشبكةئيهكتولملابىتۇي"ديعسيبأثيدح(۸

۹۹ةراختسالايفرباجثيدح(۹

Ê"...ةليغلانعىُمأنأتممدقل"ثيدح(٠

0£...."...تابذكثالثالإالكمیهاربإبذكيمل"ةريرهيبأثيدح(١

یا"...يدوهيمليهللالوسررحس"ةشئاعثيدح(۲

A"...كنعينغلبامقحأ"زعاميفسابعنباثيدح(۳

,O"...تاعضررشعنآرقلانملزنأاميفناك"ةشئاعثيدح(٤

¥"...ناتصملاوةصملامرحتال"ةشئاعثيدح(٥

10£"...ناتعضرلاوأةعضرلامرحتال"لضفلامأثيدح(٦

8۹"لبقلزنأنآرقلايأ"ةملسيبأثيدح(۷

AE"هنایحألکىلعهللارکذيناك"ةشئاعثيدح(۸

8"...ةقدصلابيهللالوسررمأ"ةريرهيبأثيدح(۹

10"...نيتلزنمىلعنوكرشملاناك"سابعنباثيدح(٠

یه"...ةبانجلالسغأتنك"ةشئاعثيدح(١

۷"...ةدمكبتلاطنإ"ةريرهيبأثيدح(۲

۷"...ناضمرنمموصيلعنوكيناك"ةشئاعثيدح(۳

EEE
EEE
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EYA بلكلاغولويفةريرهيبأثيدح(٤

£"... رزآهابأمیهاربإیقلی"ةريرهيبأثيدح((٥

£۳ "... لاسننأانين"سنأثيدح٦

£0e. "... ةعكرةرشعىدحإليللابيلصيناك"ةشئاعثيدح )۷

££. .. "...ةمايقلامويتاومسلا-لجوزع-هللايوطي"رمعنباثيدح )۸

لئاسماهيلعتنبناوةيوشحلااهيففلتخاثيداحألاضعبركذ-

TAةيدقع ESS

££,e"...ةءارقلاوريبكتلابةالصلاحتفتسي"ةشئاعثيدح(۹

£81.ee"...ةرمعلاوجحلانيباوعججنيذلاامأو"ةشئاعثيدح(٠

£0۳,e"...عادولاةجحيفيللالوسرعتمت"رمعنباثيدح(٠١

EO"ادحاوافاوطالإفطيمل"رباجثيدح(۲٢

1£."...ةالصلايفلخدنيحهيديعفر"رجحنبلئاوثيدح((۳٣

E1ةالصلايفىرسيلاىلعىنميلاعضويفلهسثيدح(٤٠

EEناذألايفةروذحميبأثيدحء٥

1£,"...تجحاذإةشئاعتناكف"ريبزلايبأثيدح((٠

1۹4£."رادلاوةأرلاوسرفلايف:ثالثيفمؤشلا"رمعنباثيدح((۷

.Veeديدشلارحلايفناضمريفمهجورخيفءادردلايبأثيدح(۸٨

EV"...يهجوتهجو"ثيدح(۹

EV"...انيلصاذإانك"ءاربلاثيدح((٠

Ve"...شیرقنميلااذهيتمأكلهي"ةريرهيبأثيدح((۱

EV"...هللاهثعبيننمام"دوعسمنباثیدح(۷۲

EVEe"رهطدقفباهألاغبداذإ"سابعنباثيدحع(

EVEe"...؟مكيفردبلهانودعتام"ةعافرثيدح(٤

VO£"...ءايبنألانيباوريختال"ديعسيبأثيدح)١۱
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V۹"...نالجربتسا"ةريرهيبأثيدح)١۱

۸£."...عبصإىلعتاومسلاكسمبهللانإ"يدوهيلايفدوعسمنباثيدح)۱۹۷

EAV"...هللانمريغأصخشال"ةريغملاثيدح(۸

£"...رانلاوةنجلاتجاحت"ةريرهيبأثيدح(4

۹££"...؟كبرتيأرله"رذيبأثيدح(٠

E۹"؟يبانيا"سناثیدح((۱

٠"...رانلايفناعمتجيال"ةريرهيبأثيدح)۱۲۲

EAةنوميمةزانجيفسابعنباثيدح(۳٣

0ةقفنلايفدوسألاعميعشلاثيدح(٤

001"...ساطوأىلإشيجىلعرماعابأثعب"ةدربيبأثيدح(٥

0"...مهمصخانأةئالث"ةريرهيبأثيدح(٦

0"انایعمکبرنورتسمکنإ"ریرجثیدح(۷

00۴۳"...امئاقمکنمدحأنیرشیال"ةريرهيبأثيدح((۸٨

.o."...ةمايقلامويةلزنمهللادنعسانلارشأنمنإ"ديعسيبأثيدح(٩

01eلاسكإلايفةشئاعنعموثلكمأثيدح(٠

01"...ليللانممكدحأماقاذإ"ةريرهيبأثيدح(٠۹

01"...نامزسانلاىلعأي"ديعسيبأثيدح(۲

00۷عمجبءاشعلاوبرغملاةالصيفريبجنبديعسثيدح(۳

0۷."ليثامتالوبلكهيفاتيبةكئالملالخدتال"ةحلطيبأثيدح(٤

0۸ةنيدملاوةكمبمليهتماقإيفسابعنباثيدح(٥

0۸دیزنبةماسأةرامإيفنعطلايفرمعنباثيدح(٦

O۸..."...سابعنباوتنأوانأليهللالوسرانيقلتذإركذتأ"ثيدح٤

0۹"...سأرلارئاثدجنلهأنملجرءاج"ةحلطثيدح(۷

AT"...ةفطنلاىلعكلملالخدي"دوعسمنباثيدح(۸

ككك
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1۲ ةعمجلامويةباجإلاةعاسيفيرعشألاىسوميبأثيدح )۹

016 (كفإلاةثداحيف)"...نامورمأتلأس"قورسمثيدح(٠

O۴ "...ىطسولاةالصلانعانولغش"يلعثيدح(١

O۲۳ "...رشعلاتلخداذإ"ةملسمأثيدح(٤١

OY "...نارجألاصلاكولمملادبعلل"ةريرهيبأثيدح(٤٣١

۸٥٥.."...هيبكنمءاذحهيديلعجربكاذإهتيأر"يدعاسلادييبأثيدح(٤

۳۳. "...رحبلايفجرخليئارسإينبنمالجرركذ"ةريرهيبأثيدح(٤٥١

ATS"... سجرنوعاطلا"ةماسأثيدح((٤

O۳8 "...رایخابناعیبلا"مازحنبميکحثیدح(۷٧

۳۵ "... لكشتنبءامسأتلخد"ةشئاعثيدح(۸٨

O۳ ةالصلايفنيديلاعفريفرمعنبانععفانثيدح 4

O6۳ "...ليئارسإينبيفةثالثنإ"ةريرهيبأثيدح(٠

Ee, "...مساقلاهامسفمالغانملجرلدلو"رباجثيدح 1

£1 "...ةملكلابملكتيلدبعلانإ"ةريرهيبأثيدح ) ۲

8۹4 "...ةريطالوىودعال"ةريرهيبأثيدحع۳

CAE برغملاةالصتقوثيدح(٤

01 "... ءادكنمحتفلاماعلخد"ةشئاعثيدح((٥

001 "...ةعفساههجويفةيراجاهتيبيفىأر"ةملسمأثيدح٦

007 "ةالصنیناذألکنیب"لفغمنباثیدح ))۷

0۳ "...نينحمئانغنمينيطعيهللالوسرلازام"ناوفصثيدح )) ۸

0۴۳ "...اقولكبعرسأانيأ"ةشئاعثيدح ))۹

00... .نيفخاوةمامعلاىلعحسملايفيرمضلاورمعنبرفعجثيدح(٠

O01. ةمامعلاونيفخلاىلعحسملايفةريغملاثیدح ۱

O01. رامخلاونيفخلاىلعحسملايفلالبثیدح(۲٢

ہہس



ناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا|__
Need —_—————

01"...بيرغكنأكايندلايفنك"رمعنباثيدح(۳

.O0۸"...راجنلاينبلطئاحيف¥يلاامنيب"تباثنبديزثيدح٤

0۸"اٹالثردبیلتقكرت"سنأثيدحء٥

00۹4."رايخابامهنمدحاولكفنالجرلاعيابتاذإ"رمعنباثيدح(٦

1.ةفلدزمبةالصلايفدوعسمنباثيدحع۷

11.تونقلايفةريرهيبأثيدح((۸

O1"...نينحمويقليهللالوسرنعمتررفأ"ءاربلاثيدحع۹

,۴e"...عادولاةجحماعندوعيلهللالوسرناك"دعسثيدح(٠

O16"...ةمامعلاالوصيمقلااوسبلتال"رمعنباثيدح(۱

18,ا.قلييبلاءوضويفديزنبهللادبعثيدح(۲

010"...رادجلانيبوءلَيهَللالوسرىلصمنيبناك"لهسثيدح(۳

Le"...رمعىلإادعسةفوكلالهأاكش"ةرمسنبرباجثيدح(٤

الكلوقيدوعسمنباكاخأنإرذنملاابأ"رزنعمصاعثيدح٥

O1۷"...اذكو

O1۸"...ربيخىلإللييبلاعمانجرخ"ةريرهيبأثيدح(٦

1۹4ةنارعجلانمةرمعلايفرمعنباثيدح(۷

.OV"...يشعلانالصىدحإليينلاىلص"ةريرهيبأثيدح(۸٨

0۷۱"...ثالثيفملسفرصعلاىلصيهللالوسرنأنيصحنبنارمعثيدح(۹

VY.دوجسلاوعوكرلايفنآرقلاةءارقنعيهنلايفيلعثيدح(٠

V۴همالسإدعبنازمرهللرمعةراشتساثيدح(۱

OVE"...يبرىلعنذاتساف..."سناثیدح(۲

۷0"...ةيرسىلعالجرثعبءَيبلانأ"ةشئاعثيدح(۳

نمسانعجردحأىلإيينلاجرخال"تباثنبدیزثیدح(٤

O۷6"...هباحصأ

س

ر
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ESSENSE

OV. اهمأنعةأرملاجحيفسابعنباثيدح(٥

OV "..؟ةبانجلاوضيحللهضقنأف"ةملسمأثيدح(٦٩

OVA لاستغالادنعسوؤرلاضقنيفةشئاعثيدح )۷

۷۹ "...انندبمونملکانالانک"رباجٹیدح )۸

O۸. يبأنبهللادبعىلإ¥يبلاباهذيفسنأثيدح )۹

o۸ .."جادخيهفنآرقلاماباهيفارقيملةالصىلصنم"ةريرهيبأثيدح )4

OA) "...رادقمالإدعقيمملساذإناك"ةشئاعثيدح ))۱

۸۳٥ "...مالغحابرعمهرهظبلِيهللالوسرثعبف"عوكألانبةملسثيدح )/۲

AE" ًابيطالإلبقيالبيطهللانإ"ةريرهيبأثيدح )۳

O۸8 "...ًالقحراصنألارثكأانك"عفارثيدح(٤
ن"هيلوهنعماصموصهيلعوتامنم"ةشئاعثيدح(٥9

ATES "ةلبحلالبحعيبنعىن"رمعنباثيدح )1

0۹41 "...راصنألانمالجرريبزلامصاخ"ةورعثيدح )۷

O۹7 .رفسلايفراطفإلايفديعسيبأثيدح )) ۸

O۹۴ ةبانجلانمإليينلالسغيفةنوميمثيدحع4

O۹۳. لفطلالوبيفنصحتنبسيقمأثيدح((٠

۹۳٥  .."... ةيحةعفترمسمشلاورصعلايلصيهللالوسرناك"سنأثيدح(٠

۹41 "ناذألاعفشينألالبرمأ"سنأثيدح(٢

48 "...ميغموي¥يبلادهعىلعانرطفأ"ءامسأثيدح ) ۳

LE "...رطفأمثديدكلاغلبىتحماصف..."سابعنباثيدح(٤

01٦۹٥..."...ةنوعمرئببهباحصأاولتقنيذلاىلع¥يبلااعد"سنأثيدح(٥٠

e "...فصلايفردبمويفقاوليِإ"فوعنبنمجرلادبعثيدح((٠

0 (ةبعكلا)تيبلايفةالصلايفرمعنباثيدح ) ۷

160 "...فالآةعبرأنيلوألانيرجاهمللضرفناك"رمعثيدح ) ۸

EES

EEE
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1Y"...ناضمرةاكزظفحبليهللالوسرينلكو"ةريرهيبأثيدح۹

نعافشاكتيبيفاعجطضملهللالوسرناك"ةشئاعثيدح(٠

۹4"...هيذخف

بابظفحبنرمأوًاطئاحلخدليبلانأىسوميبأثيدح(۱

CSS"...طئاجحلا

۹"...يدجلاهعمنکيملنمیفناکو..."سابعنباثیدح(۷۲

۴"...بونذبنيملسملانمسانةمايقلامويءيجي"ثيدح((۳٣

مهيلعرمأوًانيعةرشعليهللالوسرثعب"ةريرهيبأثيدح(٤٠
6EEE"...مصاع

TE"...ديلولاهيخألنامثعملكتنأكعنمبام"ثيدح(٥

نسحيفةبوتكمةالصهرضعحتملسمئرمانمام"نامثعثيدح(٦

VIE"...اهءوضو

۷V"...ةعمجلاىلإةعمجلاوسمخلاتاولصلا"ةريرهيبأثيدح(۷

TIES"...مئاقلجربوهاذإبطخي¥ينلاانيب"سابعنباثيدح((۸

TEES"...بطخيوهولييبلاىلإتيهتنا"يودعلاةعافريبأثيدح(۹

Y۳"...برحلابهتنذآدقفایلويلیداعنم"ةريرهيبأثيدح(٠

YO"ةيغابلاةئفلاارامعلتقت"ةملسمأثيدح(۱
۹"...نيميلابًادبيلفمكدحألعتنااذإ"ةريرهيبأثيدح(٢

Y4"...نيدلانانيديامثوالإطقيوبألقعأمل"ةشئاعثيدح(۳٣
ب٩٣..."... رمعمثًادحاركبيبابلدعناللييبلانمزيفانک"رمعنباثيدح٤
۳"هریغءيشنکيملوهللاناك"نيصحنبنارمعثیدح(٥

E"...ميلسينبنماماوقألييبلاثعب"سنأثيدح٦٢
woالعهللالوسردلومابمهتيناكالجرنأسنأثيدح(۷

NCEE"...ًارقينممكيفأ"ءادردلايبأثيدح(۸٨

ككك
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,Ye"قتعأنملءالولا"اهقتعوةريربةبتاكميفةشئاعثيدحع(

.۳۸A"ينتدعواميلزجنأمهللا"ردبموي¥ينلاءاعديفرمعثيدح(٠

۳۹4"...امالغيلسمتلا"سنأثيدح(۹

E"...ةبيصمهبيصتملسمنمام"ةملسمأثيدح(۲

ايؤرلايحولانملهللالوسرهبئدباملوأةشئاعثيدح((۳٣

E"...ةقداصلا

.14V"...رفاك:هينيعنيببوتكمهنألاجدلااوركذف..."دهاجمثيدح(٤

YEAe"...ةنانكينبفيحبادغنولزاننحن"ةريرهيبأثيدح(٥

WEAاهيلعسيعقلايبأناذئتسايفةشئاعثيدح(٦

100كوبتةوزغةصقيفكلامنببعكثيدح((۷

0"...هتيؤرلاورطفأوهتيؤرلاوموص"ةريرهيبأثيدح((۸٨

١٥٥٦."...شیرقنممهلكاریمأرشعانثايدعبنوکي"ةرمسنبرباجثيدح(۹

0۴۳"...فسويينسكنينسبمهيلعينعأمهللا"دوعسمنباثيدح(٠

101."راهنلاضايبوليللاداوسكاذامنإ"متاحنبيدعثيدح(١

O0۸"...قرونمامتاخ¥يللادييفىأرهنأ"سنأثيدح(٢

10۹4"...هللاباوكرشتالنأىلعیوعيابتأ"ةدابعثيدح(٣۲

١٦٦ .."...ركبوبأزهجتوةشبحلاىلإنيملسملانمسانرجاه"ةشئاعثيدح(٤

ST"...رونسلاوبلكلانمثنعارباجتلأس"ريبزلايبأثيدح(٤٥

ا.رامجتسالايفرمعنباثيدح((٦

٢٦۹...."...نيعستوةعستلتقلجرليئارسإينبيفناك"ديعسيبأثيدح(٧

۹۳.نجلاةليلثيدح(۸٨٢

۹٦۹.... "...ناطحقنملجرجرخيىتحةعاسلاموقتال"ةريرهيبأثيدح4

NA.تديقدقةقلطموأتصصخدقةماعةباحصلالضفةلدأ_

نيحيحصلاثيداحألمهفيعضتيفءاملعلااهيلعدنتسايتلادعاوقلا_

ہو
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V۹.ةقباسلا

AW.اهيلعهيبنتلانمدبالرومأ_

وأنيحيحصلايفةيورملاقرلطلانمءاملعلاهفعضامىلعةلثمألاضعب-

AE:امشدحأ

۸6.اهتلاخوأاهتمعوةأرملانيبعمجلانعيهنلايفرباجثيدح-١

AO"...دحاويعميفلكأينمؤملا"ىسوميبأثيدح-۲

AT"لخلامادإلامعن"ةشئاعثيدح-٣

.A"...ئلعهمقافًادحتبصأنإ:لييبلللاقالجرنأسنأثيدح-4
AV"يبضغتقبسيتمحرناهدنعوهفاباتکبتکهللانأ"ثيدح-٥ et

AV"...ةبركنمؤمنعسفننم"ةريرهيبأثيدح-٦

AV"رانلانمباقعأللليو"ةشئاعثيدح-۷

AA"...ةيآةءارقبالإةالصال"ةريرهيبأثيدح-۸

۹"....اوعضاوتنأيلِإىحوأدقهللانإ"ثيدح-۹

۹"نآرقلابنغتيلنمانمسيل"ثيدح-٠

ظلفلألاضعبوأنيحيحصلاثیداحأضعبيفءاملعلاضعبفقوتىلعةلثمأ-

AE:اهيفةيورملا

TE"رفصأةأرملاءاموضيبألجرلاءام"يجرلاءامسأيبأثيدح-١

۹41"...ةمسنلاأربوةبحلاقلخيذلاو"يلعثيدح-۲

۹.هفصنولوألاليللاثلثيفلوزنلاثيدح-۳

۹V"...يالصيفهبوعدأءاعدينملع"ركبيبأثيدح-٤

۹۷e"...ناضمرةاكزظفحبهللالوسرينلکو"ةريرهيبأثيدح-٥

۹۹۸ ..."..لکفهللامساركذومدلارفأاميرأوألجعأ"جيدخنبعفارثيدح-٦
Va."ةظقيلايفياريسفمانملايفآرنم"ةريرهيبأثيدح-۷

Ve."ةالصلاكردأدقفةالصلايفةعكركردأنم"ثيدح-۸
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لجأنمثيداحألاضعبدروأدقاملسمنأيفيعداولالبقمنعصوصن-

EEREEEE.اهتلعنايب

ثيداحألاضعبللعنيبدقيراخبلامامألانأىلعةيميتنبامالكنمناصن-

SEES.هحيحصيفاهاوريتلا

Ee."ةنجلاريفاصعنمروفصعهلىبوط"ثيدحلوحةمتت-

ا."مامإلافلخةءارقلايفاوتصنأف"ثيدحلوحةيناثةمتت-

e.نيحيحصلايفةيورملاثيداحألاضعبفيعضتلوحيابلأللباوج-

:امهدحأوأناخيشلاهاورثيدحنعلاقينأيغبنيالهنأبلاقنمىلعدرلا-

اامشالکواملسموايراخبلاهاورحيحصثيدحاذه

دقوةيوشحلاةملئأاهفرعيالامثدحأوأنيحيحصلايفثيداحأىلعةلثمأ

aامهيفدوجوموهاماهنعنوفنيواهيفدجويالامامهيلإنوبسني

ا"..ەۋانبنسحأرصقلثمكءايبنألالثمويلثم"ثيدح-١

ارقيهللالوسرتعمةيآارقلجرتعمس"دوعسمنبهللادبعثيدح-۲

REESE"..اهفالخ

.."...ليللالوسرباحصأنولوانتياساننإ:ةشئاعلليق"رباجثيدح-۳

ا"...انواشعمجثالثكرتنم"'ثيدح-٤

فرطبذخآركبوبألبقأذإليبلادنعاسلاجتنك"ءادردلايبأثيدح-٥

S3"..هبوث

هدعبلييبلاةمألضفأ:يحيللالوسرولوقنانك"رمعنباثيدح-٦

E'....شركبوبا
اءاكبلانعهنأمليِإ"فوعنبنهحرلادبعثيدح-۷

TEESةنيدملابسرفنمٌمييهللالوسرعرص"رباجٹیدح-۸

e."اهيلإاولصتالوروبقلاىلعاوسلجتال"ثيدح-

REE"...مئاصلامففولخل"ثيدح-٠١

ÊR:

V.o

Ve

VA

V۳

Y۱

٤۷۹

V\o

VY۷۹۹٦

VY۹۹

V۷

V۷

V۸

V۸

۷۹۱۹

VY
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,VY"...نهفوقأتاملكينملعهللالوسراي"يبارعألايفدعسثيدح-١

VY"...ءادنلاعمسينيحلاقنم"رباجثيدح-۷

,VY"...اوربكايانثلااولعاذإهباحصأويللالوسرناكثيدح-۳

,VY"...عجرمثهشارفنعمكدحأماقاذإ"ةريرهيبأثيدح-4١

VYE.ىرخأثيداحأةدع-د٥

VY"...هشارفلىوأاذإلوقيناك"ةريرهيبأثيدح-١

,VY"...رخآلادهشتلانممكدحأغرفاذإ"ةريرهيبأثيدح-۷

VY.ةيميتنباهيفًاطخأرخآثيدح-۸

...VY"...مهوبذكتالومهوقدصتالفباتكلالهأمكثدحاذإ"ثيدح-۹

۵"ماشلاىلعاهتحنجأةطسابنمحرلاةكئالمنإ"ثيدح-٠

VT"هلبقءيشالوهللاناک"ثيدح-۱١

VVليينلاىلعةالصلاثيدح-۲

VYneee"تاوامسعبسقوفنمهللامكحبمهيفتمكحدقل"ثيدح-۳

VA.ةرحاسورحاسلكاولتقانأرمعلوق-٤

VYA"...ةمايقلاموييتعافشبسانلادعسأ"ثيدح-۵٥

AL"...مرمنبایراصنلاترطأامكنيورطتال"ثيدح-١

VY"...هقدصفءيشنعهلأسفافارعىتُأنم"ثيدح-۷

۷۲۹."ةئيطخهيلعسيلوضرألاىلعيشهيتحدبعلابءالبلالازيال"ثيدح-۸

VP"...رانلايفروصملك"ثيدح-۹

VP"...مفولينيذلامثيرقسانلاريخ"ثيدح-٠

VP."كبحاصقنعتعطقكليو"ثيدح-۹١

VY"...ملعلاصقنيونامزلابراقتي"ثيدح-۲

۱٢۷۳"....رانلاىلإاثعبكتمأنمجرتنأكرمأيهللانإ"هتوصبيدانيف"ثيدح-۳٣

.VY"...قلخلاقلخينألبقهديبهسفنىلعىلاعتوكرابتمكبربتك"ثيدح-٤
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.VY.نآرقلايفهيلعتفلتخاءايشأنعسابعنبالأسيلجرلاثيدح-٥

۷۳۳...."ءيشلکلبقناکوشرعلاىلعهللاناك"نيصحنبنارمعثيدح-٦

VW.اهبرهجلانودةلمسبلاةءارقثيدح-۷

VP"...لصفملانمرئاظنلانيبنرقيناكو"ثيدح-۸٨

VE"...هکسنمتدقفةالصلادعبحبذنمو"ثيدح-۹

,VE"...هللاتويبنمتيبىلإىشممثهتيبيفرهطتنم"ثيدح-٠

VFOجاجحلافلخرمعنباةالصثيدح-١

VTايؤرلاعاونأثيدح-٤

A"...ةولحةرضخايندلانإ"ثيدح-٤

VY"ةنحجلايفةموطخحمةقانةئامعبساهبكل"ثيدح-٤٤

VY"...الإةعمجلاموياوموصتال"ثيدح-٥٤

VA"...اودهشيىتحسانلالتاقأنأترمأ"ثيدح٤

VA"بكرتلوشمتل"رذنلايفرماعنبةبقعثيدح-۷

V۹"...قيدصلافيساذه"ثيدح-۸

V۹"معطمايأقيرشتلامايأ"ثيدح-4

V۹"...ورفاظألاصقةرطفلا"ثيدح-٥.

ىلإامثيدحةبسنكرتينأدحألحصيالهنأيفنيابلألاهلاقامضعب-

.VEامدحأيفوأامهيفادوجومناكاذإامثدحأوأنيحيحصلا

)ت(هسفنبهيفعقيامهريغىلعركيابلألا-

ةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوباولاقوأاوفعضالاعنيعبسوةسخخوةئامركذ-

OVE)امشدحأوأنيحيحصلايفةعوضوملاوأ

VEN!!؟ءاملعلاىلعمكحيتحليلبطاحنم-

OV.ةفلاتلابعكللةيوشحلارشن-

OV).يرامغلاُهللادبعخيشلااهفعضقلاثيداحألاضعب-

ص’

س(
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VOYةبراضتمةضقانتمليلبطاحاهيكحييتلاتاعاججإلا-

.VOAنيحيحصلايفةدقتنلاثيداحألاضعبدوجوبرقأدقليلبطاح-

نعاهفيعضتىكحوأاهظافلأضعبفعضوأاهفعضيتلاثيداحألاماقرأ-

ةحصىلععامجإلااوكحمُمأليلبطاحىعدانمضعبنيقباسلاءاملعلاضعب

VOنيحيحصلايفام

V0.يزجسلايفءاملعلاضعبهلاقام-

۷٦۷.الإوًاقحباتكلاأرقدقناكنإكلذكنازوفلاوابكرمًالهجلهاجليلبطاح-

V4ليلبطاحكوهنمىلعيابلألاباوج-

VV.يابلألااهفعضيتلاثيداحألاماقرأ-

هللایلص:نوجحلابترماملكلوقتتناكانا"رکبيبأتنبءامسأثیدح-

OV)مزحنباهفعضوملسمويراخبلاهاورلإ...دمحمىلع

هاور"رحللامويىلإاولحيملفةرمعلاوجحلابلهأنمامأو..."ةشئاعثيدح-

OV)ةعامجهفعضوملسم

VV)ةعامجهفعضوملسمهاور"هجحمتيلفجحبلهأنمو..."ةشئاعثيدح- ee.

VVOتاعوضوملاةسرهف
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ًاطخلا

دیعسنبایی

هيلعهلدیو

دقعم

ةروطسا

ةروطسا

انديأ

اوغلب
ةبتعنبانوع

ةدربيبُأنبهللادبع
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NENE ENES

امتاوقأاھتوق ۱۳ Y۲ ٥۲.

يانكلاةزمحيناتكلاةزمح(قيلعت)ل٦٥٤۷٤

هللادبعديسلاهللادبعديس ۱ voy . ٢

دنسدنسا ۷ vo۳ ۸

یعميعم٦ ۷A۹ .۹

هدئاف

ثيدحلااذهلادبإلماتدادعتساىلع-ةنملاودمحلاهللو-نأىلع:٤۲٠صيفتلق

ىعدااذإءاملعلاضعباهفعضدقوامهدحأوأناخيشلااهاوريلاثيداحألانمثيداحأةدعب

تركذدقوثيدحلااذهنامفعضيملبجرنبانأةيوشحلانمهريغوأليلبطاح

يفملسمويراخبلااهتمادحاویورثیداحأةثالثكلذنعاضوع۷۷-١۷۷۳ص

الوءاملعلانمدحاوريغاهفعضدقو"هحيحص"يفملسماهنمنيناىورو"امهيحيحص"
ضبامهفعضدقو"هحيحص"يفملسممامإلاامهاورنينانيثيدحانهديزأنأنمسأب

:نيثيدحلانيذهكيلإواضيأءاملعلا

وأةبقرقستعينأناضمريفرطفأالجررمأ"لَكيبلانأةريرهيبأثيدح-١

(۸)١٤۱۱۱۱مقربملسمهاور"انیکسمنیتسمعطيوأنیرهشموصي
لئاسميفةفيعضلاثيداحألايفمالكلاحيقنت"يفيناتسكابلارداقمالغنبايركزلاق

فيعض:ه١۲٤۱مزحنباراد:ط۹٠٦ص"اهيلعنيثدحملامالكواهللعنايبوماكحألا

ىلع:(۷۸۲)ىرخأةرمملسمهجرخأدقف؛لولعماذهو:لاقنأىلإ...ملسمهجرخأ

مهفلاخو:رييختلاةياورركذنأدعبيطقرادلالاق«باوصلاوهورييختلاىلعالبيترتلا

ناكلجرلاكلذراطفإنأدانسإلااذهبيرهزلانعهوورف-لصألايفاذكاددعرثكأ

عطتسيملنإف«نيرهشمايصفدجيمنإف«هبقرقتعبرفكينأهرمأييبلانأوعامجي

.انیکسمنیتسماعطإف

.اصخشنوئالثمهوبيترتلاىلعيرهزلانعهوورنيذلاةاورلاركذمث
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:لاقو(٤/٠۹)ءاورإلايفنابلألاو(٤/۷٦٠)"حتفلا"يفظفاحلاًاضيأبيترتلاحجرو

علمجلابناكراطفإلانأو«بيترتلاىلعةياورلانأىلعاوقفتااصخشنيئالثنمرثكأءالؤهف

فها.اددعرثكأمُنأل؛ححجرأمهتياورف

الإمايألانيبنممايصبةعمحلاموياوصتختالو...:لاق6يبلانعةريرهيبأثيدح-١

(٤٤۱۱)١٤٤۱مقربملسمهاور."مکدحأهموصيموصيفنوكينأ

ملسمهجرخأفيعض:۲١٠ص"مالكلاحيقنت"يفيناتسكابلارداقمالغنبايركزلاق

ابأويبأتلأس:(۷٠٦٠/مقر)للعلايفمتاحيبأنبالاق«لولعمدانسإاذهو:لاقنأىلإ...

ةريرهيبأنعنيريسنبانعماشهنعةدئازنعيفعحلانيسحهاورثيدحنعةعرز

رکذهيفسیل«لسرمييبلانعنيريسنبانعوهامنإومهواذه:الاقف(ثيدحلاركذو)
نمماةدئازنم؟وهنمممهولا:امتلق«لسرماذكامهريغوماشهوبويأهاورءةريرهيبأ

يفيطقرادلالاسرإلاحجراذكوها.نيسحنممهولانوكينأهقلخأام:الاقف؟نيسح

.هتمدارلاها(٠٠/٤٤4۳)للعلا

نمتایاورةدعفعضدقروكذملارداقمالغنبايركزنأركذلابريدجلانمواذه
-:اهنم"نيحيحصلا"ثيداحأ

الإهلإالنأدهشأربكأهللاربكأهللا:ناذألاهملعٌمقْييبلانأةروذحميبأثيدح-١

"مالكلاحيقتت"يف-روكذملاايركزيعأ-لاقدقف.هركذمدقتدقوملسمدنعوهوخلإ...هللا

.لإ..."هحيحص"يفملسمهجرحخأظفللااذهفيعض:۷٠۲ص

عبسهولسغافءانإيفبلكلاغلواذإ":6هللالوسرلاق:لاقلفغمنبهللادبعثيدح-۲

هذهو:۳-٦۳۷ص-يناتسكابلاايركزيعأسلاقدقف."بارتلايفةنماثلاهورفعوتارم

اماذلوءاهنمحصأ(نهالوأ):ظفلبةريرهيبأةياورنأالإًاحيحصاهدانسإناكنإوةياورلا

:لاقفةريرهويأهفلاخ:لاق«لفغمنبهللادبعةياور(١/۱۷۷)"هننس"يفيئاسنلارکذ

ححرأ"نهالوأ":ةياورو:(٠/۲۷۲)"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو.(بارتلابنهادحإ)

ىلإجليتحالايضتقيةريخألابيرتتنأل؛اضيأعملاثيحنموةيظفحألاوةيرثكألاثيحنم

.ملعأهللاوءىلوأىلوألانأىلعةلمرحيفيعفاشلاصندقو«هفيظنتلىرخأةلسغ

سسس2
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ةضيحللهضقنأفأيسأررفضدشأةأرمانإ:تلاق-اهنعهللايضر-ةملسمأثيدح-۳

:روكذملاهباتكنم١۸٠ص-يياتسكابلاایرکزعالاقدقف"ال":لاق؟ةبانحجلاو

دقوثيدحلااذهفيعضتلوحميقلانبامالكركذمث.ملسمهجرخأظفللااذهبفيعض

.هرکذمدقَت

يفىلصهنأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلصسيبلانأ-امهنعهللايضرسابعنباثيدح-٤
:لاق«دجسمش«عكرمئأرقمٹ«عكرمنارقمٹ«عكرمشأرقمش«عكرمئارق«فوسک
:٦۳۸ص"مالکلاحيقنت"يف-رداقمالغنبايركزٰيعُأ-لاقدقفمدقتدقواهلثمىرخألاو

.خلا...ملسمهجرخأ«فيعض"

لاقدقف.مرحوهوةنوميمجوزتفَييبلانأ-امهنعهللايضر-سابعنباثيدح-٥
:بيسللانبديعسلاق...ملسمو...يراخبلاهجرخأحصيال:٤1۹صروكذملاايركز

ىلعءاملعلانمةفئاطمالكركذمدقتدقوها.مرحموهوةنوميمجيوزتيثسابعنبامهو
هللاواهيلعروكذملاناتسكابلامالكركذلجأنمانهاهتركذامنإوةعبرألاثيداحألاهذه
.ملعأىلاعت

 

 




