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ناکترجادرم

2pلشارنورهاڪےن ائوخالاوعملادشار



 

ةظومحمعّبطلاقوق
ةَقاَمْتلاَوتارّشلاةر
ناَمةَتطلَس

ةيناثلاةعبطلا
م٤۲۰۱ه٥

۳۷/٢٠٠۲:يلحملاعاديإلامقر

٠٢۲-۹۰٦۹۷۸-۹۹۹-٢:)18BN[(يلودلاعاديإلامقر

١٠۱٠يديربلازمرلا«طقسم۸١٦٦:ب.ص-نامُغةنطلس

٢٤٤۱٢٤٢٢۲:سکاف٢٥٤٤٢٤٦٢۲/٠٠٤۱٢٤٦٢٤۲:فتاه

info@mhc.go0v.om:ينورتكلإلاديربلا

www.mhc.g0v.0m:ينورتكلإلاعقوملا

ةفاقثلاوثارتلاةرازو-ةعابطلاوجارخالاوميمصتلاقيرف:فالغلاميمصت

لکشيأيفباتكلااذهنمءزجيأفيظوتوأمادختساوأخسنزوجيال
اب«ةينورتكلالاوأةيريوصتلاءاوس-لئاسولانمهليسوةيأبوألاكشألانم
الإ-اهعاجرتساوتامولعملاظفحوهاوسوأيفارغوتوفلاخسنلاكلذيف
.ةرازولانميطخنذإب



V7CAِ 7۷

صصخ ن۔.یبرجراداجاونصف
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وخالافوعملادشارنرماعدمجنالواةيالعلا
2-۰۱۷۷1قوما

فحڪوهسارد

ىشادلادسنيجنیسہروکداا

ةيناثلاةعبطلا

م٤۲۰۱ه٥



 



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

:ىلوألاةعيطلاميدقت

يفترجرابخأوصصق»بموسوملاباتكلااذهرشنينأي

روتكدلاةساردوقيقحتبديدجلاهبوُثيفيلوعملادشارنبدمحمهفلول(نامع

ةبسنىلعةعبطلاهذهتدكأدقل.اهفلوممسانمتلخيتلاو«ىلوألا

.ةنطلسلاجراخخسنثالثاهنمهلخسنسمخةنراقع.هفلؤلباتكلا

اهيلإيدزألامهفنبكلامةرجهذنمنامُغخيراتباتكلالوانتي

ماعيفيديعسوبلاديعسنبدمحأروهظىتحداليملليناثلانرقلايف

ةمغلافشك»باتكعمهتامولعمقبطنتداكتو.م٤٤۱۷/ه٦
يفهثادحأتهتنايذلايوكزألاديعسنبناحرسل«ةّمألارابخألعماجلا
.م۱۷۲۸/ه١١٤۱ماع

لاقتنالاةلحرملالخينامعلاخيراتلارداصممهأنمبانكلادعي

/يرجهلارشعيناثلانرقلافصتنميفديعسوبلاةلودىلإةبراعيلاةلودنم

ديحوترياسوثادحألاهذهيفهفلوممهاسدقو.داليمللرشعنماثلا
.نيزرابلاهتاضقنمادغو‹يديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلاديىلعنام

يملعقيقحتبمركلائراقلل-ةعبطلاهذه-مدقنانهنحنو

هذهردصمىلإةراشإعم[...]نيتفوكعمنيبتعضوةريثكتافاضإو

دهجنمهلذبالققحمللريدقتلاوركشلامدقننأالإانعسيالو.تادايزلا
يتلانكامألاومالعأللتافيرعتنمهفاضأاموباتكلااذهلهجارخإيف

قيفوتلايلوهللاو.نتملايفتدرو

ةفاقثلاوثارتلاةرازو
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:ةيناثلاةعيطلاميدقت

ةفرعملاقيرطهللهسو«ههَيَرلاَمنسللعيذلاهللدمحلا
؛؛دعبامأةيرشبلايداهىلعمالسلاوةالصلاو

يفترجرابخأوىصصق»باتكلىلوألاةعبطلاىلعىضمدقل
؛تابتكملاقوسنمىوألاةعبطلااهيفتدفنتاونسسمخ«نامع

ةفاقثلاوثارتلاةرازوتأر«باتكلااذهىلعةديازتلاتابلطلارظنو
ةيعبطملاءاطخألاوهتعجارمتمتدقو«ببسلاكلذلجألهتعبطديعتنأ
تامولعملابسحققحملانمتافاضإعمءىوألاةعبطلايفتدرويللا

اميتلاقئاثولانعالضفونيمتهملاونيثحابلالضفبءاثئيدحتفشكتيتلا
نمدیرتةنيعمخيراوتوأتامولعمفشكتو«كانهوانهرهظتنأترتف

.باتكلااذهاهاوتحايتلاتامولعملاحاضيإ

لكشىلعو؛ةديدعةعبطلاهذهىفتديزىتلاتافاضإللانإ
لجأنمهلككلذو«سشماوهلاىفتاحاضيإوأ«تارابعوأتاملك
دصقنودبوأدصقبكانهوانهتطقستامولعملانمتارابعبيوصت
.لوصألايفوأةعابطلاوأخاسنلالعفنم

«قیرعينامعثارتنماقباسهترشنامعجارتنأةرازولاتبأداذهل
ةيناسنإالاةفرعملاليصأتو«؛نيسرادلاوىارقللةيفاقثلاةحاسملاعيسوتلجأل
-ةقدلاىرحتتنأدصقل«تامولعمنمتافامكاردتساو.اهميمعتو
امعضومغلافشكوءةيخيراتلاقئاقحلاىلإلوصولل-كلذنكمأنإ
.ةيبابضلاضعبقئاقحلاباشام؛تامولعملاةلقنمثادحألاضعبىرتعا

دادسلاوقيفوتلاهللالأسن

فلوملا

يمشاهلاديعسنبدمحمنبديعسروتكدلا
م٢۲۰۱ریاربف:طقسم
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فلولاجهنم(۲)

نامعيفترجرابخأوصصقباتك(۳)
رابخأوصصقباتكتاطوطخم(4)

ىرخألاعجارملاورداصملا(٠)

قيقحتلاجهنم(1)

نامع2ترجرابخاوصصقباتک

يلهاجلارصعلاكنامع()

١.

۲

۳

نامعريرحخوتولسةكرعم.

نامعىلإةيبرعلالئابقلالاقتنا.

اهبابسأومهفنبكلامةافو.

نامعنمكلامنبةميلسجورخ.

نامعنمسرفلاجارخإويدزألامهفنبكلام

نامعىلإهجوتيكلام
نابزرملاىلإكلامةلاسر

۷\

۱٢۲

٤۲

٢۲

۲۹

۱٤

۲٤

٥٤

٥0
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رابخاوصصق

نامُغيفترج0

۷۰ةلواعملاةكلممونامعىلإسرفلاةدوع.۸

v۳مالسالاردصكنامع(۲)
٤۷ةبوضعنبنزاممالسإ.١

۷۸نامعلهأمالسإ.۲

۸Yقيدصلاركبيبأىلإنيينامعلادفو.۳

۸oةيمأينبرصعيفنامع.٤

٦۸نامععاضخإوفسوينبجاجحلا.٥

۹۰نامعىلعةيمأينبةالو.٦

۹۳ةيسابعلاةلودلارصعكنامع(۳)

٤۹نامعيفسابعلاينبةالو
٥۹0(ھ١۳٠-ه۱۳۲)یلوألاةينامعلاةمامإالا(٤)

۹دوعسمنبىدنلجلامامإلا
۹۷نابيشلتقموىلوألارافلجةكرعم

۷مامإلالتقموةيناثلارافلجةكرعم
۹۹ةيطعنببيبشبستحللامامإلا
١۱یدنلجلالتقيفهتافودنعمزاخربخ

۱۰۳(ھ۱۷۷-ه١۱۳)نامعىلعیدنلجلايتبةيالو(١)

٧.۱(ھ۲۸۰-ه۱۷۷)ةيناثلاةينامعلاةمامإلا(1٦)

 



 

نافعيبأنبهللادبعنبدمحممامإلا.١

يصورخابعكنبثراولامامأالا.۲

يحجفلاهللادبعنيناسغمامإلا.۳

يولعلاديمحنبكلملادبعمامإالا.٤

يدمحيلارفيجنبانهمامامإلا.ه
يصورخلاكلامنبتلصلامامأالا.٦

يدمحيلارظنلانبدشارمامإلا.۷

يصورخلاميمتنبنازعمامإلا.۸

ةيسابعلاةلودلابنيينامعلاةناعتسالا(۷)

نازعمامإالالتقمونأشلادمسةكرعم.١

رينملاوفيهألالتقموامدةكرعم.١

(ھ۳۱۷۔ه۲۸۰)نامع2ةماسينبةلود(۸)

(ه٢٤۳-ه۲۸۲)ةفيعضلاةثلاثلاةينامعلاةمامإلا()

يصورخانسحلانبدمحم.١

يصورخلامساقلانبتلصلا.١

يكلاملاربزهنبنازع.۳

ينادحلادمحمنبهللادبع.٤

يصورخلامساقلانبتلصلا.٠

۱١۱

۱۳۳

١٥۱۳

۹٦۱۳

۱۳۹

١٤۱

٤۱

٤۱

٥۱

٥٤۱
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ناميفترج۲

٥٤۱ينتحسلاديعسنبنسحلا.٦

\٥ينادحلافرطمنبيراوحلا.۷

١۱ينادحلافرطمنبدمحمنبرمع.۸

١٤۱(م٥۹۰/ه۲۹۳)نامع2ةطمارقلا(١٠)

\٥يدنکلاديزينبدمحم.۹

١٥۱يرحبلاالعملانبمكحلا.٠

٥٥۱يشرقلاهللادبعنبديعس.١

EEيدنکلاديلولانبدشار.۲

۳٦۱ديلولانبدشارمامإلادعبنامععاضوأ(١٠)

١٦٠(هە۷۹٥-ه074)ةجودزملاةعبارلاةينامعلاةمامإلا(١٠)
١٦١۱يصورخاناذاشنبليلخلا.١

۱۷يدمحيلاهللادبعنبديعسنبدشار.۲

۹٦١۱يدمحيلاديعسنبدشارنبصفح.۳

۱۹يصورخلايلعنبدشار.٤
١۱۷يصورخلاديلولانبدشارنبرماع.٥
١۱۷يصورخلارمعنبهللادبعنبليلخلا.٦

١۱۷مشاهنبدمحمنبشبنخ.۷

۱۷۲يصورخلاناسغيبأنبدمحم.۸
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دمحمنبشبنخنبدمحم.٩

يصورخلاهللادبعنبناسغنبدمحم.٠

یسومنبیلاعملايبنبیسوم.١
(ھ٦۹۰-ه۷۹٥)یلتوآلاناهبنيتبةلود(۱۳)

نامعليسوكلادومحمزمرهكلموزغ.١
نامعليزاريشلاةيادلانباوزغ.٢

ھ٤۷٦:ماعيفطحقوةعاجبنامعباصأ.۳

ىوزنلسيرلالاوزغ.٤
م٤١١٤١/ه٦۰۸نامعيفظيقلاماود.٥

ه٦٦۸نامعزمرهكلمهاشناروتةوزغ.٦

(ھ٤٦۹-ه۸۰۹)ةسماخلاةينامعلاةمامالا(١٤٠)

يراوحلانبكلام.١

يراوحلانبكلامنبيراوحلا.
سیمخنبدمحمنسحلاوبأ.۳

يصورخلاباطخلانبرمع.٤

دمحأنبنامیلسنبدمحم.ه

A

ةيناثلاةرمللدمحأنبناميلسنبدمحم.۷

11

۱۷۲

11

N۷۳

V۷\

۱۷۹

٠۱۸

۱۸۱

۱۸۱

۸۲\

۱۸۳

٥۱۸

٦۱۸

۹٦۱۸

٦۱۸

۸Y\

۱۹۱

۱۹۱

۱۹۱



 

نامغيفترج7

۱۹۱يخبرلارمعنبدمحأ.۸

۱۹۲مالسلادبعنبنسحلاويأ.۹

۱۹۲ةثلاثلاةرمللدمحأنبناميلسنبدمحم.٠

۱۲ه٩۸۹ناهبنينبةنطلسةدوع

۱۹۳يليعامسإلاليعامسإنبدمحم.١

٥۱۹لیعامسإنبدمحمنبتاکرب.۲

۱۹۷يليضفلامساقنبرمعمامإالا.۳

۱۹۷يحنملانرقلادمحمنبهللادبع.٤

۱۹۸دادمنبدمحأةمالعلاةضراعم

۱۹۹(ھ١١٠٠-ه4۹)ةيئناثلاةيناهبنلاةلودلا(١٠)

۲۰نامیلسنبنسحمنبناطلس.۱

۲۰نسحمنبناطلسنبرفظم.۲

۲نامیلسنبنسحمنبحالف.۳

٢۲ناطلسنبرفظمنبنامیلس.٤

۲نسحمنبحالفنبرارع.٥
٢۲رفظمنبنامیلسنبرفظم.٦

٢۲نسحمنبحالفنبموزخم.۷

٢۲نسحمنبحالفنبناهبن.۸
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ةيناثلاناهبنينبةلودةياهن

(ھ١۰۳٠۔ھ٦۲۱۰)ةينامعلاتاراماللارصع(١۱)

(ھ۲١٦۱۱۔ه١۱۰۳)ةيراعيلاهلود(۱۷)

۱١.

91

۳

٤.

٥.

يبرعيلاكلامنبدشرمنبرصان
يبرعيلاكلامنبفيسنبناطلس

يبرعيلافيسنبناطلسنببرعلب

فيسنيناطلسدعبةيراعيلافالتخاركذ(۱۸)

١.

91

۳

ح

ح

ہ
ہ

ناطلسنبفيسبيصتتيفلئابقلاةبغر

يلهذلاناميلسنبيدعخيشلارود
(1٦)يبرعيلاناطلسنبانهممامإلا

هتیاصووبرعلبنببرعيةروت.

(7)يبرعيلابرعلبنببرعيمامألا.

يبرعيلارصاننببرعلبةروث.

فيسىلعرصاننببرعلبةياصو.

يرفاغلارصاننبدمحمةروت.

قاتسرللرصاننبدمحمراصح.

۲۱۸

۱٢۲۲

۲Yo

٢۲۲

YoY

٦۲o

۲۵۹

٢۲

٥٦۲

٦۲

۲۹۷

۲۷

۹۸٦۲

۸٦۲۹

T۷.

1

٤۲۷

TYA

 



٤

۵

 

فیسلرصاننبدمحمةياصو.١

(ه١١٤٠۱٠-ه١۳):ةيلهألابورحلا.١

(۸)يرفاغلارصاننبدمحممامإالا.١

م۷۲۸١/ه١٤١:ةيلهألابورحلاةياهن.١

(۹)يبرعيلاناطلسنبفيسمامإالا.١

(٠١)يبرعيلاريمحنببرعلبمامأالا.١

فيسوبرعلبنيمامإلانيبعارصلا(۱۹)

۱

۲

۳

٤

٥

1

۷

۸

ه۸/٤١مجعلاوناركملهأبفيسةناعتسا.

ه١١٠٠مرح:(ىوألاةلمحلا)مجعلابةناعتسالا.

(ه١١٠١لاوش)مجعللةيناثلاةلمحلا.

م۱۷۳۸/ه١٥٠۱برعلبوفيسنيبحلصلا.

(١١)يبرعيلادشرمنبناطلسمامألا.

م١١٠۱/٤٣٤۱۷:يفةثلاثلامجعلاةلمح.

ھ٦٥۱۱يففيسةافووناطلسلتقم.

نامعنممجعلاجورخوراحصراصح.
قيقحتلاعجارمورداصم

قحاللا

رابخأوصصق

نامعيفترج

۸

۲۸

۲۹۲

٥۲۹

٦۲۹

۲۹4۷

۹۹

EE

۳

٢۳۰

۳.۳

٥.۳

۳۸

۳.۹

۳۰

۳۳

۳۲۷
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ققحملاةمدقم

\۷



 

۱۸

:ةمدقما

مهانراقاذإةعضاوتمةيانعمهخيراتنيودتبنوينامعلاىنع

اولذبو«بوعشلانمبعشهتباتكيفمهيواستنألقبرعلامهناوخإب
‹مهئاملعمجارتو«مهنيطالسومهكولمومهتمئأريسثيحنمةياغلاهيف

اوفنصو‹مهعئاقوثداوحاوفصوف«مهيبنثيداحأةاورو‹مهمالعأو

.مهنادلبخیراتيف

فلتخميفةديدعلاتافنصملاوتافلؤوملابةينامعلاةبتكملاترخزو

نامعيفنيودتلاًادبو.ةيكلفلاوةيبدألاوةيخيراتلاوةينيدلاةفرعملانوف

ديزنبرباجتافلةومنأبرْثألاانركذيامنيحةرجهلللوألانرقلاذنم

نورقلايفتافلؤوملاهذهتروطتو‹تافلولاتعباتتمث«(رباجناويد»

ىلإدحاولاباتكلااهنملصوىتحسداسلاوسماخلاوعبارلاوثلاثلا

.ادلحجبنيعبس

نببيبشةريسهذهفيرجمهلايناثلانرقلاذنمخيراتلانيودتًأدبو
لزعةثداحدعباصوصخريسلاتلاوتمثنرقلااذهيفترهظةيطع

يتفدنيبريسلاهذهتعمجىتح(ه۲۷۳-ه۲۳۷)كلامنبتلصلا

باسنألاهباتكيبتوعلافلأسماخلانرقلايفو.ةريس٢٣تمضباتك

رظنلانبافيتاهلقلاهعبتمث‹ةروهشمعئاقووةيخيراتتاياورباجوزه
.دادمنباةريسبعساتلانرقلامتخو

دشرمنبرصانمامإلاةريسيهةيصخشةريسلخيراتلوأو
(ةمغلافشك»باتكمثرصيقنبال(ه۹٠٠٠-ه١٤۳٠٠)يبرعيلا

يدزألامهفنبكلاملوصوذنمينامعلاخيراتلاعبتتيذلايوكرألل



رايخأوصصق
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/ه٠١٠١٠ماعىتحونامعىلإيداليملايناثلانرقلانملوألاعبرلايف

نمهتقبسيتلاتافلؤوملاعقاونمنامعخيراتنعشتفثيحم۸٨

«ةمغلافشك»يوتحيو.ريسوأباسنأبتكوأىهقفوأىبدأثارت

ةريسلاو«دئاقعلاو‹هقفلاو«خيراتلانيبهيفجزًمابابنيعبرأىلع
قرفلاوءةيسابعلاوةيومألانيتلودلاو‹نيدشارلاءافلخارصعو«ةيوبنلا

لوصفيفينامعلاخيراتللطقفباوبأةعبسىصصخيو«ةيمالسإلا

ةيخيراتلاةداملاجرختسافيوكزأللرصاعملاقيرعنباماقمث9ةفلتخم

دازوضبقوهيفضافأوصقنوهيلعدازوهقمنف«(فشكلا»باتكنم

يفترجرابخأوسصصق)»هامسو«ةنسةرشعىناهثادحأيفهيلع

.باتكلااذهقيقحتبموقننالانحنو.«نامُغع

رادبنيتنثااهنمباتكلااذهنمخسنسمخراضحإبانمقف

‹قشمدبةيرهاظلاةبتكملاىفاهنموةفاقثلاوثارتلاةرازوبتاطوطخللا

.ندنلبةيناطيربلاةبتكملايفةسماخلاوسيراببةينطولاةبتكملابةعبارلاو
ه۲وه۲۷۱وها۳٦۲يفتخسناهنمثالثخسنلاهذهو

اذهنمناتخسنو.ه۱۳۱۳و«ه۳۰۸۱يماعيفاتخسنناتخسنلاو

.رابجبزيفاتخسنطوطخلملا

باتكنميهخسنلاهذهنأتبثننأانيلعمتحيبجاولاناكو

باتكلااذهنأتبثننأانيلعيلاتلابو«نامعيفترجرابخأوصصق))

ناونعاهبىلوألاتاطوطخملارادبناتللاناتخسنلاف.قيرعنبافيلاتنم

اهتياهنيفنكلاهتيادبيفةصقانةيناثلاامنيب«فلؤوملامسانودباتكلا

‹فلولامساوباتكلاناونعتركذسيرابةخسنو«فلولامساركذ

٤٢۳٢۰۳٢۳٦۳۳۷٢۳۸:يه«(ةمغلافشك»باتكيفةيخيراتلالوصفلا(١)



رابخأوصصق
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ةخسنو‹فلولامسانودباتكلاناونعتركذدقفقشمدةخسنامأ

ترکذخسنثالٹناثیحو.فلوملامساالوباتكلاناونعركذتملندنل

نوسنکلوو‹"رمعقورافروتكدلاو‹”يشاطبلاخيشلامهنمنيفلّوملا

.مهريغو«"يسيج
قيقحتلايفةينامعلاتافلوملانمرخأرداصع.ققحملاناعتسادقو

كلذراشأوتامولعملاضعبةفاضإوأةمولعمةنراقملجأنمكلذو

.نيتفوكعمنيبةدايزلاتعضونأدعبشماوهلاىفققحملا

اهريغوتاملكلامسروفيرحتلاوءاطخألابعلمطوطخلملاو

ضعبةفاضإمتامك‹شماوهلايفهيلإةراشإلاونتملايفهحيحصتمتف

.هيلإهيونتلامتوةيملعلاةدئافلالامكتسالجألتامولعملا

ًاماعناكهنأرهظييذلافلولانعةرصتخمةمجرتققحملامدقو
رعشلايفهلوهيفاعرابثاريملاملعوباسنألاوخيراتلاةفرعع.اريصب

تامو.اهاعنوةبراعيلاةلودةياهندهشوةيضفلانامعثادحأرصاعو«

يداولابنفدوابيرقتتاونسنامثبدمحأمامألاةافولبقه١۹٠٠ماع

.طقسمةنيدمنميداولايقرش«ريبكلا

.دهيلعقلعوهبتر.نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ.دومحنبفيس«يشاطبلا(١)
.۷٥٤:صج١.طم۱١:طقسم‹يمشاهلادمحمنبدیعس

۰۰۰٠:ناٌّمع«تیبلالآةعماج.نامعخیراتيفتاسارد«رمعقوراف«يزوف(۲)
.۷۳:ص

.۳۷ ۰. Wilkinson, J. C. The Imamate Tradition of Oman. London: 1987, p (۳)

 



 

۱

فلوملانعةذين()

نبهللادبعنبديعسنبدشارنبرماعنبدمحمخروملاهيقفلاةمالعلا

.'نامیلسيبابینکیوقیرعنبابفورعملايلوعملايدعنبدمحمنبدشار
يتلاولواعملاةليبقيهوينامعلاخيراتلايفةروهشملاةليبقلاىلإبسنيو

لهمالسإيفاھکولمىلإلضفلاعجريثيحسمشنبةلوعمىلإبسنت
تملسأكلذبومالسإلاىلإمهاعدثيحهللالوسرةوعداولبقتونامع

دوعسمنبربکتسملانبيدنلجلانبرفيجكلملابلطنأدعبةبطاقنامع

بسنيقيرعنبانأامك«مالسإلايفلوخدلاةينامعلالئابقلانميلوعللا
.ةقيرعلاةليبقلاهذهىلإ

يفأيفةرجهللرشعيناثلانرقلانميناثلادقعلايفتناكهتدالوامأ

فيسضرألاديقمامإلادهعيفكلذو.لواعملايداوةيالوزكرمىهو
يفبروعلبهيخأةافودعبةمامإالاىلوتيذلايبرعيلافيسنبناطلسنيب

يذ۱۳يفطقسمةنيدميفقيرعنباتامو«م۲۹٠۱/ه١١٠۱ماع

نبدمحأمامإللطقسمليضاقوهوم۱۷۷۷ياني٤۲/ه١۹٠٠ةجحلا

.هبیشةلاحيفتامو‹يديعسوبلاديعس

نمهدلاوناكثيحلاحلاةروسيمةرسأيفقيرعنباخيشلااشن

.١٠٠:ص‹طوطخمةيناطحقلاةفيحصلا«قيزرنبا()

ةرازو‹يبيلصلايلعدمحم:قيقحت.بدألانيعوبذهملا.رماعنبدمحم‹قيرعنبا(۲)
.۳۸:صء١جء۱۹۸۸:طقسم«ةفاقثلاويموقلاثارتلا

:رظنا.اهباروهشمهربقولواعملايداويفيفأهدلبيفتامدمحمخيشلانأقيزرنباركذ(۳)
.١٤٥:ص«طوطخمءةيناطحقلاةفيحصلا‹قيزرنبا

.١٠٠:ص‹طوطخمةيناطحقلاةفيحصلا‹قيزرنبا(٤)



٢۳۲

 

ملعلابلطىلعهعجشيوهنبابرماعخيشلامتهينألاحلاةعيبطنموءاكرب

.”نانىلابمهيلإراشينيذلانمحبصأىتح

نيذلاونامعيفءاملعلانمةلمجقيرعنباخيشلارصاعدقو
خيشلاءالوهنموةنهملاوةساردلايفمهلمازنيذلاوأمهديأىلعملعت

ملاسنببيبحخيشلاو(م۱۷۳۷/ه١١٠١:ت)يحبصلاريشبنبديعس

ديعسنبناحرسخيشلاو«يمضهجلاديعسنبدشارخيشلاويديعسوبمأ

نيذلاءاملعلاةلمجنمقيرعنباخيشلاناكو.”مهريغويوكزألا
ةمامإلابريمحنببرعلباوعيابوفيسنبناطلسنبفيسمامإلااوعلخ
نیدقاعلانمناک«م۱۷۳۳ربمسید۷/ه١٤۱۱ةيناثلایدامج٢۲يف
ءاضقلاقيرعنباىلوتو.ةمامإلابيديعسوبلاديعسنبدمحأخيشلاىلع
هتافویتحوهدهعةيادبذنمطقسميفيديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلل

.م١۱۷۷/ه١۱۹۱ماعيف

بدألانيعوبذهملا:لوألاباتكلا:بتكةعبرأقيرعنبافلأ
:يناثلاباتكلاوم۷۳۲١/ه١٤١٠ماعهفلأوثاريملايفهصصخو
صوصنةباتكةيفيكهنمبناجسصصخو(؛ةحاصفلايفبيذهتلا

باسنأىفثلاثلاهباتكصصخامنيب«اهبقلعتياموقئاثولاوكوكصلا
هيباتكيفلاقو«هماحرأوهبراقأوهترسألهصصخو«لواعملا»هتليبق

.٠٠٦4:ص۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا(١)

يفروشنمثحب.نيخرْوملانيبهتلزنموهرصعوهتيح:قيرعنبا.دمحنبديعس«يمشاهلا(۲)
ِ.۳۷-۸:ص٢۰۰٠:طقسم«يبدألاىدتنملاء١.ط«قيرعنياركفيفتاءارقال

|.٠٦٤:صء۳ج«نايعألافاحتإ‹يشاطبلا(۳)

دمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكمبطوطخم‹نيدلجبيف‹ةحاصفلايفبيذهتلاباتك()
.۱۳۹۸:مقريديعسوبلا
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1نامعيفترج

:بيذهتلاوبذهلا

ثراوللوقنمبذهملايفويلمأايبيذهتلايفةحاصفلانإ

رابخأوسصصق»باتكوهوخيراتلايفناكعبارلاباتكلاامأ

ردصتتناكيتلاىواتفلاودئاصقلارضعبنعالضف‹(نامعيفترج

(بدألانيعوبذهملا(:باتكامهلوأنيباتكادعمامتهالاهبتكرتملوهنع

يلعدمحمقيقحتبم۱۹۸۸ماعيفرشنونيدلجميفردصثاريملايفوهو
هققحيذلا«نامعيفترجرابخأوصصق»رخألاباتكلاويييلصلا

هتاعبطتلاوتمثم۱۹۷۹ماعيفلوألاهتعبطيفردصو«رماعمعنملادبع
.يلاوتلاىلعم۱۹۹۲ء۹۸۳٠ماعيفىرخألا

يفةديصقهلف«ًارعاشاضيأوهفخروموهيقفهنأبناجبقيرعنباو
ماعيفةجنليفمجعلاعمهبرحيفيديعسوبلاديعسنبدمحأمامإالاحدم

بذهملاهباتكيفتالواستلاضعبحرطيناكو«م۳۱۷۷/ه۷

:لثمامظنهراسفتساىلعدرلابهیرصاعمدحُأموقيف«"امظنامةيضقيف
هيقفلارعاشلاخيشلاو"رشوبيفنكاسلاينارحبلادمحمنبنسحخيشلا

موقيفاموظنمايهقفالاسهيلإمدقيوأ«!يدمحيلامناغنبرماعنبمئاغ
ةسوفنلهأيفةديصققيرعنبالنأامك«اضيأًامظنهيلعدرلابوه

‹۹۹۷۱:طقسم١.ط.ديعسنبدمحأمامإلاخيراتنمذبنديعسلاعلاطلا؛يشاطبلا(١)

.۲۳۸:ص

.۰۲٥-۳۹:صجبدألانيعوبذهملا؛قیرعنبا(۲)

.٦۳۳:ص«۲ج«بدألانيعوبذهملا‹قيرعنبا(۳)

.٤٣:صج٠بدألانيعويذهللا«قیرعنبا(٤)

۰٥۳:صء۲ج«بدألانيعويذهملا«قيرعنبا(٥)
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٤۲

هلو''اتیب۷٥نمنوکتتيهوايقيرفألامشببعصمونبوةبرجةريزجو

باتعاهيفركذيةينيعةديصقهلو‹نحللانمةالصلاضقنياميفةديصق

یرخآةديصقهلامك«"تیب٢۳نميفةيرقنمعلطملاةرجحلهأىلع

تامهاسمهلوامي٢٤۳نمةاكزلاونادبألاةرطفلوحالجرًابتاعم

.”كانهوانهةقرفتمتايبأو

:فلوملاجهنم(۲)

ضرعيو«ةمامإللةينيدلاةسامحلاهتباتكيفقيرعنباىلعبلغي

قيرعنباىلعبيرغبسيلاذهو«ةالولاوأكولملامكحنمهاوسامع

يملاسلانيدلارونةمالعلاىرنكلذلثملو«ةفرعملابلطليصقتلايفادهج

باغكلذلفخيراتلابنونتعيالنامعلهأو»كلذنمرمذتيوفكتسي

.(«مهريغرابخأبفيكفةمئألارابخأرثكأانع

۷٤-0٥:ص‹ةطوطخم«ةيناطجقلاةفيحصلا‹قيزرنبا()

نعلواعملابسنيفةذبنهيفوضارغألاةعونتمدئاصقلانمةعومجمهيفباتك:رظنا(۲)
۸٦٤.٠-67£:صءكيعسوبلادمحأنبدمحمديسلاياعمةبتكميهسفنفلّوملا

نعلواعملابسنيفةذبنهيفوضارغألاةعونتمدئاصقلانمةعومجبهيفباتك:رظنا(۳)
۹٦٥-۷٠٥:ص«كيعسوبلادمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكمبهسفنفلولا

نعلواعملابسنيفةذبنهيفوضارغألاةعونتمدئاصقلانمةعومجبهيفباتك:رظنا(4)
٥۷۱٥-٩٥٦٥:ص«ديعسوبلادمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكعيهسفنفلّوملا

٠٤.ط«قیرعنبارکفيفتاءارق»يفروشنمثحب.ابيدأقيرعنبا.طسابلادبعءاياطع(٠)
۳۸-۸۱:ص‹٢۰٠٠:طقسم«يبدألاىدتتلا

‹ةماقتسالاةبتكم١ج.نامعلهأةريسبنايعألاةفحت.ديمحنبهللادبعيلاسلا(1)
۸٥۳:ص«م۱۹۹۷:طقسم
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مهريغوأنييلاغتربلابنامعةقالعدرينألهاجتقيرعنبانإفاذهلو

يلاسلاخيشلافالخب‹نامعناريجعمكلذكو«ةيبنجألاىوقلانم

اهيرجييتلاتالسارملاوتاباطخلانمةعومجبهباتكمضينأدهتجايذلا

.نيرخآلاةداقلاوةمئألاعمةبراعيلاةمئأ

عضيملهنأامك«هلةمئاخالوفلؤوملاةمدقمنمولخيباتكلاو

امكثادحألادرسلب«(رابخأوصصق)»هباتكتايوتحملنيوانعفلةوملا

نوعضياوناكخاسنلاضعبنإريغ«نيخروملانمهيقباسلثمراصو«يه
نوللاباهنوبتكيوراسيلاوأنيميلاباتكلاسشماوهىلعنيوانعلاضعب
ماقرأنموميقرتلاتامالعنمباتكلااولخيامك«زرابطخبوأرمحألا

ةيدرفلاىنميلاتاحفصلاليذيفتاملكبةحفصلاعبتينأريغتاحفصلا

.فورعمعبتمماظنوهوماقرألاىلعةلالدل

ضعبل«(تاباوجوريس»بتكىلعهرداصميفقيرعنبادمتعأو

فشكلاباتكو‹”يبتوعلا«باسنأ»باتكىلعو‹)نامعةمئأوءاملع

اهريغويوكزألل(ةمغلافشك»باتكىلعو‹"يتاهلقللنايبلاو
يوقلاثارتلاةرازووهترشنوفشاكليعامسإةديسقيقحتبعبطتاباوحجلاوريسلاباتك(١)

نيدلجميفناكو«ةفاقثلاو

ثارتلاةرازوهترشنو‹يبيلصلايلعدمحمقيقحتبعبطيبتوعلارذنميبألباسنألاباتك(۲)
نيدلجبيفةفاقثلاو

ثارتلاةرازووهترشنوفشاكليعامسإةديسقيقحتبعبطيتاهلقللنايبلاوفشكلاباتك(۳)
نيدلجميفناكو«ةفاقثلاويوقلا

يلديبعدمحأقيقحتبةيخيراتلاهتدامعبطيوكزألاديعسنبناحرسلةمغلافشكباتك(4)
بيبحديجملادبعقيقحتبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهترشنامك«لوهجبفلومتحت

هرشنوسوررتسمجيلخلايفيسايسلاميقملاةطساوبةيزيلجنإلاةغللاىلإمجرتو‹يسيقلا
باتكلالوحةريثكتاساردكانهو
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باتکیلعورفعجيبأعماجوةكربنباعماجباتكلثمهقفلابتكنم

فالخاةيضقبتمتهاىتلاتافلؤوملانماهريغو”ىمدكللةماقتسالا

.ه۲۷۳ماعيفكلامنبتلصلامامإلالزعرثاىلعنامعيفعقاولا

فشك»باتكىلعفلولادامتعاناكىرخألاثادحألاامأ

هنأالول«لصألاقبطنوكيداكيو‹ةحضاوةروصبىوكزألل(ةمغللا

تارابعلاضعبفيضيوأتاملكلاضعبطقسيو‹ثادحألاضعبرصتخي

فيرعتفيضيوأثادحألاعبتتبهسفنفلكينأهعسيالو‹«تاملكلاو

نامعترجرابخأوصصقباتك(۳)

ينامعلاخيراتلا«(نامعيفترجرابخأوصصق»باتكلواتتي

يناثلانرقلانمىلوألادوقعلالالخنامعمهفنبكلاملوخدذتم

ماعيفيديعسوبلاديعسنبدمحأمامإالامكحةيادبىتحوداليملل

:يههتايوتحوم٧/٤٤۱۷

لئابقلاضعبةرجهمثتولسةكرعمونامعمهفنبكلاملوخد.١

اهيلإةيبرعلا

.ةيمأىنبهلودونيدشارلاءافلخابنامعةقالعونامعلهأمالسإ.۲

.(ه٤۳٠-ه۱۳۲)لوألاةينامعلاةمامإلا.۳

.(ه١٤۱۳-ه۱۳۲)دوعسمنبيدنلجلاةمامإ

.(ه۱۷۷-ه۳۲۱)(ةيسابعةيالو)ةيناثلایدنلجلاينبةلود٤

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازواهترشنةماقتساباتكورفعجوبأعماجوةكربنباعماجو(۱)
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ه٠۲۸-ها۷۷:ةفيعضلاةيناثلاةينامعلاةمامالا.٠

:سابعلاينبهالو.٦

(ه۲۸۳-۰۱۷)هماسونبه

(ھ٥٥٣-ه۱۷۳)هیجوونب٥

(ھ۲٤٤-ه٥٥۳)هیوبونبه

(ه٢۳٣٤ه۰۹۳)مرکمونب٥

(ه٢٤۳-ه۲۸۲)ةثلاثلاةينامعلاةمامالا.۷

هە۷7۹-ه704)ةجودزملاةعبارلاةينامعلاةمامإلا.۸

(ه٦۰۹-ه۷۹٥)یوألاناهبنينبةلود.۹

(ھ6٦۹£-ه٩0۸)ةسماخلاةينامعلاةمامإالا.٠

(ه٦۰۲۱-ه٤۹)ةيناثلاناهبنينبةلود.١

(ه۷١٥١۱۱-ه١٤۰۳۱)ةبراعيلاةلود.١

ةرتفلالالخاهليجستبدرفتوقيرعنبااهفاضأيتلاثادحألاامإو

:يهم٤٤۱۷/ه١٥۱۱یتحوم١۱۷۲۸/۱۱نم

نبرصانخیشلاةطساوبیوزنيفامامإيناثلاناطلسنبفيسبيصتت.١

.م۱۷۲۸/ه٤١٤١۱دادمنبنامیلس

ماعیوزنيفامامإريمحنببرعلببيصنتوفيسمامإالاعلخ.۲
.م٦/٤۱۷۳
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.عولخمل|مامإالاناعتس۳ ماعةرهاظلابهتعزهوسشولبلابفيس

.م١۷۳۱/۷

سرفلابفيسعولخملامامإالاناعتسا.٤

ةرهاظلابىنيمسل|جلفدنعريمحنببرعلبمامألااومزهوم۷

-رياني/ه١٠٠٠لاوشيفريصلااولزنفسرفلاداع:ةيناثلاةلمحلا.ب

اوعباتمنةرهاظلاربعىوزنىلإاوهجوتاهنموم۱۷۳۸رياربف

خويشةطساوبعولخملافيسمامإللةمامالانعبرعلبمامألالزاتت.٠

.م۱۷۳۸/ه١١٠۱۱رفاغينب

م۱۷۳۸/ه١٥٥۱يفزاريشوريصلاىلإسرفلاباحسنا.٦

جحاةليليفًامامإيبرعيلادعاجنبيدعنبدشرمنبناطلسبيصتت.۷
م٤۷/ه

مامإلانكمتوعولخملافيسعولخملامامإلاوناطلسمامإألانيبعارصلا.۸

/ه١٥٠٥۱ةجحلايذرهشرخاوأيفناكفروخىلإفيسمامإلابوره.۹
سرفلانمةناعتسالابلطوم٤٤۱۷رياربف

خيشلاراحصاوءاليتساو«؛ناكفروخيفهبكرمفيسمامالاكرت.٠
.هيلعيديعسوبلادمحأ

.٤٤۷٠/ه١١٠١نامعىلعةثلاثلاسرفلاةلمح.١

باتكاهدنعىهتناىتلاةرتفللهتجلاعميفنمكتباتكلااذهةيمهأو
e۷۸ماعيفيوكرألل«ةّمألارابخألعماجلاةمغلافشك)»



۲۹نامهعيفترج

 

خيشلاراحصيلاوةرصاحموراحصمجعلالوزنىتحهتامولعمترمتساو

ةنسةرشعسمخةرتفلينامعلاخيراتلانيودتيفباتكلافلممهاس
اوتأنيذلانيخرؤوملامظعمدمتعاو.ةياغللةمهمةرتفيهوةليلقروهشو

و«(ه۱۳۳۲:ت)یلاسلاو«(ه۱۲۹۱:ت)قیرزنباکقیرعنبادعب

.ميقلاباتكلااذهىلع(ه٤٤٤١:ت)يبايسلا

رابخاوصصقباتكتاطوطخم(٤)

:(١:ت)ةرازولاةخسن١

عبارلادحألاموييفةخرؤمو۱۸۷۳مقرلمحتةفاقثلاوثارتلاةرازوب

ص٢۲اھنمص۲۷۷نمنوکتتو.م١٣٤۱۸/ھ۳٦۱۲نابعشرهشنم

جاجحلانيبةرواحملوانتةصقيهلبينامعلاخيراتلابةقالعاهلسيل«

سايقمو‹(۲۷۷ص-٠۲ص)يمشاهلايبصلانيبويفقثلافسوينب
ةديجةلاحبةطوطخملاو«ارطس١١ةدحاولاةحفصيف«(مس۷

طلابتاعوضوملاسوورضعبودوسأدادو«خسنطخبيهو.«

كلذلوأنامعبترجرابخأوىصصقاذه«بةطوطخلملاًادبتو.رمحألا

نبسيردإنبمناغنبمهفنبكلاممركملاكلمامظعملاديسلالاقتنا

نيئالثليقوافلأنيرشعردقراحصاولزنو«بيهتنتو«(خلإ...ناندع

اذهوراحصىلإاومدقفمهشيجافلأنيسمخليقوافلأنيعبرأليقوافلأ

نبدمحمنبنافلخنبملاساهخسانو.(...ةريسلاتمتاهربخنمىهتناام



 

هسفنلاهخسنو«يلوعملالمازنبملاسنبهللادبعنبناميلسنبنافلخ
نكل«رماعمعنملادبعباتكلاققحماهيلعدمتعايتلاىهةخسنلاهذهو.

خيراتوةطوطخملاخسنخيراتةءارقخيراتيفءاطخألاضعبيفعقوققحللا

خيرات»درو«ققحملاةمدقم»عوبطملاباتكلانم٥:صيففةراعتسالا

باوصلاو«ه١٤۲٠ةنسلوألاعيبرنم٤٢حضاووهامكةراعتسالا

مقرو٤مقرةباتكمسرهيلعرسعدقو«ه١٦۲٠۱لوألاعيبرنم٤۲وه
تخسنةطوطخملانألو‹ةينامعلاتافلؤوملانمريثكيفدريامثيح٦

نافلخنبملاسخسانلاديبه۳٦۲١نابعشرهشنمعبارلادحألاموييف

خسندعبيلوعملاناهبننبفيسنبناهبنهنمريعتسملانأويلوعملادمحمنب
.لبقالباتكلا

طوطخملانمخسنمدقأاهنوكللصألايهيلاحلاققحملااهربتعيو
.(٠:ت)زمربقيقحتلايفاهلزمرنو

‹ةفاقثلاوثارتلاةرازو١.ط۳ج٤تاطوطخملاسرهفيفةطوطخلملافصورظنا(۱)
۸٥:ص۹:طقسم
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:(۲:ت)ةرازولاةخسن٢

قئاثولاوتاطوطخملارادبًاضيأدجوتةطوطخملانمةخسنلاهذه
لوألاءاعبرألااهخسنخيراتو«۸٦۲۸:مقرتحتةفاقثلاوثارتلاةرازوب
يف«ص٥اهتاحفصددعو‹م۲١۱۸/ه۷٦۱۲ىلوألایدامجنم
ريغةلاحبةطوطخملاو«مس٠٢×۳۷سايقعو«ارطس٢۲ةحفصلك

دادعو‹خسنطخبيهو.اهلوأعوطقمو«ةقرفتمةبوطراهب«ةديج
....»ةطوطخملاًادبت.رمحألاطخلابتاعوضوملاسوورضعبودوسأ

رازنونعينملئابقلاعيمجهتباهوهلامرثكونامعبمهفنبكلامكلم
...«بتهتناو«خلإ...كولملانمهريغلنكيملاممادقإوةأرجهلتناكو

ىلعهللدمحاونيمولظمللراصتنالابناطلسنبفيسةلزنع.راصهلامو
مهریغونامعلهأةفاكنعوديعسنبدمحأديسلاانعهللاازجولاحلك
مناعلاخيشلافيلأتخيراتلااذهنمًابوتكمهتدجواممت...نيملسملانم
خسن‹()يوفألايلوعملادشارنبرماعنبدمحمناميلسوبأعرولاهيقفلا

ةخسنلاهذهيتأتو.!ةيارعنبيناثنبناميلسنبرصانطوطخملاهذه

(۲:ت)زمربقيقحتلايفاهلزمرنو«ةيناثلاةبترملايف

۰۳٩٥ج.تاطوطخملاسرهفيفةطوطخملافصورظنا(۱)
روهشمرعاش.ةبارعنبحلاصنبيناثنبناميلسنبرصانرعاشلاوبيدألاوهخسانلا(۲)

يناٹنبديعسنبلالهيضاقلاخيشلاهمعنباناويديفاهضعبقحلمدئاصقةلمجهل
رهاوجناويد؛۷۲:ص.نويديعسوبلا‹يسرافلا:رظنا)رعاشوضاقةبارعنبحلاصنب
۰۳٠١١۱۱۲۲۳٢۲۳٢٢٤۲:صص.كولملاحئادميفكولسلا
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:(ب)سيرابةهخست٣

ةيروهمجلابةينطولاسيرابةبتكميفطوطخملانمةخسنلاهذهدجوت

نمسداسلاسيمخلااهخسنخيراتو١۲٠٠۸۲aطع:مقرتحتةيسنرفلا

‹(ص١٤۱)ةقرو۷۲يفيهو«م۳١۱۸/ه۹٦۲۱رخألاىدامج

ةلاحبةطوطخملاو«مس٦۲×۳۳سايقعيو«ارطس١٠ةحفصلكيف

تاعوضوملاسوورضعبودوسأدادعبو«ريبكيخسنطخبو‹ةديج
لوأنامعبترجرابخأوصصقاذه«بةطوطخلملاًادبتو.رمحألاطخاب

سيردإنبمئاغنبمهفنبكلاممركملاكلمامظعملاديسلالاقتناكلذ

ناطلسنبفيسةلزنع.راصهلامو...(بيهتنتو«(خلإ...ناندعنب

هللاازجولاحلكىلعهللدمحلاومجعلالبقنمنيمولظمللراصتنالاب
..نيملسملانممهريغونامعلهأةفاكنعوديعسنبدمحأديسلاانع

وبأعرولاهيقفلاماعلاخيشلافيلاتخيراتلااذهنمًابوتكمهتدجوامم

دومحمطوطخملاخسانو.يوفألايلوعملادشارنبرماعنبدمحمناميلس

ةبترملايفةخسنلاهذهيتأتو.ليكولانافلخنبدمحم[ىلوم]ناجرمنب

.(ب)زمربقيقحتلايفاهلزمرنو.ةثلاثلا
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٢۳

:(ل)ندنلةخسن.٤

©+6568مقرتحتندنلبةيناطيربلاةبتكملايفةخسنلاهذهدجوت

هذهنوكتت«م۱۸۹۱/ه۱۳۰۸لوألایدامج٢۲اهخسنخيرات

سايقم.و«ارطس٢۲ةحفصلكيف«(ص٤۹)ةقرو١٤نمةخسلنلا

فأرأومكحأوزعأوملعأهللاوركذ«بةخسنلاهذهًادبت«مس×۳
جارخإببسنأليقاميف‹ألاثيداحأنممدقتوىضماميفمحرأو

سرفلااهلهأذئمويتناكو«اهيلإمهفنبكلاملاقتناونامعنمسرلا
راصتنالابناطلسنبفيسةلزنم.راصهلامو...(بيهتنتو«(خلإ...

هبتدروامباذهفلاحلكىلعهللدمحلاومجعلالبقنمنيمولظملل
.«نامعلهأنمناعجشلاو‹خويشلاوكولملاوةمئألانعرابخألانم
ةخسنلاهذهيفدجويالو.ىلخنلاهللادبعنبنيلاسنبرفعجاهخسانو
ةيناطيربلاةبتكملاجولتاكيفدوجومنكل«فلولامساالوباتكلاناونع
مقرلاتحت«نامعيفترجرابخأوصصق»باتكلاناونعركذندنليف

.(ل)زمرلابقيقحتلايفاهلزمرنو.قباسلا
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۳۸

:(د)قشمدةخسن.٠

٢۳۸مقرتحت‹«قشمدبةيرهاظلاةبتكملابةخسنلاهذهدجوت

رخألاىدامجنمنيرشعلاوسماخلاةعمجلاموييفاهخسنخيراتو«
١٥رطسلکيف‹«ةحفص۸۷١اهتاحفصددعو.م٥۹۱۸/ه۳

.ةطوطخملاناونعاهبنألرطس١٠اهددعيتلاىلوألاةحفصلاادعأرطس
رابخأوصصقاذه«بةخسنلاهذهًادبت.مس۲×١۱۷مجحلاسايقمو
نبمهفنبكلاممركملاكلملامظعملاديسلالاقتناكلذلوأنامعيترج
محرأوفأرأومكحأوزعأوملعأهللاوركذ...ناندعنبسيودنبمناغ

نمسرفلاجارخإببسنأليقاميف‹ألاثيداحأنممدقتوىضماميف
«خلإ...سرفلااهلهأذئمويتناكو«اهيلإمهفنبكلاملاقتناونامع
نيمولظمللراصتنالابناطلسنبفيسةلزنع.راصهلامو...(بيهتنتو«

نعرابخألانمهبتدرواع.اذهفلاحلكىلعهللدمحلاومجعلالبقنم
ماسوبأاهخسانو.(نامعلهأنمناعجشلاوءخويشلاوكولملاوةمئألا

دمحأنبفيسنبدمحمنبرصانخيشللاهخسندقو‹'''ناحرفنبديبع
.(د)زمرلابقيقحتلايفاهلزمرنو.ىلوعملا

(ع٤٠۳٠۱/٠۹۲٠:ت)دوسألارحبلابىنكييدعسلاناحرفنبديبعةمالعلاوهخسانلا(۱)
خسن‹ءاكربوطقسمةمكحميفءاضقلامثسيردتلالوتملعموهيقف«قيوسلايلاهأنم
:رظناةنسنيعبسلازواحجتهرمعوم۱۹۲/ه١٣٤۳ماعيفتامو«تاطوطخملانمريثك
.٦٦۲:ص.نامجلادئالق.فيسنبدمح«يديعسوبلا
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رابخأوصصق

نامعيقترج

 

ادعناتقباطتمندنلةطوطخموقشمدةطوطخمنأظحالملانمو

رابخأوصصق»باتكنمةخسناهنأبتحرصيتلاقشمدةطوطخمردص

لهاخيرأت»ناونعلمحيعوبطمباتكعمةنراقملابو(نامعيفترج

هتعبطيفرشن«روشاعديعسروتكدلاذاتسألاقيقحتلوهجمبفلول(نامع
ةيرهاظلاةبتكملاةخسنعمقبطنيهنإفم١۹۸٠/ه٠٠٠٠١ماعلوألا

قشمدةخسنىلإققحملاراشأدقو‹اهخيراتواهبتاكسسفنوقشمدب
قشمدبةيرهاظلاةبتكملاىفةخسنةطوطخملاةخسننمدجوتو»:هلوقب

انيديأنيبيتلاةخسنلاو«؛لوهجميفلولباتكلاو...٢۲۸مقرتحت

نعانربخيالو(ناحرفنبديبعملاسوبأهمساو-خاسنلادحأاهخسن
لهاحجتيذلا«روشاعروتكدلاذاتسألاققحملااهيلعدمتعأيتلاةخسللا
ةطوطخمللًاناونعهداهتجابعنصاذهلو«ةحفصلاةيادبيفباتكلاناونع
ررقناذهلو.لوهحجبفلوع.ةخسنلاهذهتجرخو«(نامعلهأخيرات)»

«نامعلهأخيرات(مسالااذهبباتكةينامعلاتافلؤملايفدجويالنأ

ترجرابخأوصصقباتكنمةخسنباتكلاهذهامنإ؛لوهجبفلوو

.قیرعنباةمالعللنامعيف

اهتبسنتراشأىتلاسمخلاخسنلاهذهىلعققحملادمتعيو

۸روشاعحاتفلادبعديعسقيقحت‹نامعلهأخيرات(۱)
٤٢۲۳,۳:مقرتحتندنلبةيناطيربلاةبتكملايفنامعلهأخيرات»باتكنمةخسندجوت(۲)

نبال«دشرمنبرصانمامإلاةريس»امهلوأ:نيباتكنمنوكتتةطوطخملاهذهو.يناثلاءزحجلا
ةقرولالطمنمباتكلااذهًادبيو.لوهجبفلول«نامعلهأخيرات»ىرخألاورصيق
هثادحأيهتنتو«ةقرو۲۳يفطوطخملااذهءاجيأب۱۷۳ةقرولاىتحوب٠
دبعهابتناىعرتسادقو.م۱۷۹۲/ه۷٠۲٠ةنسدمحأنبناطلسديسلامكحةيادبدنع
ةّمغْلافشكبانكنمسبتقملانامعخيرات»باتكاهنمضفةخسنلاهذهيسيقلاديجملا
م١۱۹۸ماعروشنملا«ةّمألارابخألعماجلا



رابخأوصصق

٤انامعيفترج

 

الإاهناونعىلإالواهبتاكىلإرشتمليتلاةيناطيربلاةبتكملاةخسنادع«
.(نامعيفترجرابخأوصصق»مساتحتةبتكملاهذهيفتفنصاهنأ

اهظافلأوخسنلاهذهيفتءاجيتلاتامولعملاهباشتىلعققحملادمتعأو

ردصمنمريغتتالخيراتلايفةتباثقئاقحلا»ةيرظنىلعاندمتعااذهلو«

قفوريغتتةرقتسمريغيهفتاقيلعتلاوتاليلحتلاوظافلألاامأ٠٠«رخآل

.بتاكلاةئيبورصعلا

:ىرخألاعجارملاورداصملا(١)

ةينامعلارداصملابهيلعلكشأاميفنيعتسيسققحملانأكشالو

:ىرخألاةيبرعلارداصملانعالضفةيلاتلا

١.

91

۳

.نامعءاملعوةمئأل«تاباوحجلاوريسلا»باتك

ملسمنبةملسرذنموبأ«يبتوعلل«باسنألا»باتک

نبناحرسيوكألل«ةّمألارابخألعماجلاةمغلافشك»باتك

لوهجبفلول«نامعلهأخيرات»باتك.

ديمحقيزرنبال«نييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا»باتك.

نبدمحمنبديمحقيزرنبال«ناعمللابعئاشلاعاعشلا)باتک

نيدلارون‹«ىملاسلل«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت»باتك.

.دیمحنبهّللادبع
١۱۱:ص«روشاعدیعسقیقحت«نامعلهآخیرات(۱)



رابخأوصصق

نامغيفترج٢٤

 

دومحنبملاس‹يبايسلل«خيراتلاربعنامع»بانك.۸

سماشنبدومحنبملاس«يبايسلل«نايعألافاعسإ»باتك.۹

نبفيس«يشاطبلل«نامعءاملعضعبيفنايعألافاحتإ))باتك٠

.دماحنبدومح

«خيراتلايفنامع»باتك.١

ل

هرازورادصإنيفلولانمةعومجم

.مالعإلا

.نامعخيراتلايفةقمعتملاةثيدحلاتاساردلانمىرخأتافلؤمو.١

:قيقحتلاجهنم(٠)

هيلإترفوتثيح«قيقحتلايفيملعلاجهنملاققحملاذختادقل

قبسيذلاو«نامعيفترجرابخأوصصق»ةطوطخمنمخسنسمخ
نأنودناكامكهكرتلبفلومىلإهبسنيملورماعمعنملادبعهققحنأ
ةدوجوملا(١:ت)ةخسنيهوةدحاوةخسنىلعدمتعأدقو.دحألهبسني
۱۸۷۳مقرلمحتةفاقثلاوثارتلاةرازوبقئاثولاوتاطوطخملاراديف

دقو.م١٤۱۸/ھ۳٦۱۲نابعشرهشنمعبارلادحألاموييفةخرؤمو
ةبوعصكانهناكاذهلو‹طقسلاوةيعبطملاءاطخألابةعبطلاهذهتعلم

نومئاقلاىعدبابسألاهذهلو.تاوجفلاوطقسلارثكلباتكلاةءارقيف

.هقيقحتةداعإىلإةرازولاب
ايلجاجاهنمققحملاذختاةديجلاةروصلابباتكلاجارخإلجألو

:اهنمقيقحتلايف

(ب)ةطوطخو(۲:ت)ةطوطخمعقاونمهفلومىلإباتكلابسن.١
ناونعب(د)ةطوطخمو(ب)ةطوطخمو(۲:ت)ةطوطخمانتفرعامنيب

نم(ل)ةطوطخمتلخو«نامعيفترجرابخأوصصقباتكلا
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رابخأوصصق

 

1

‹(د)ةطوطخمةخسنىلعقبطنتاهنكلفلولامساوباتكلاناونع

.قيرعنباوهفلوملانأانيدلنقيتاذهبو

.[]نيتفوكعمنيباهانعضواذهلوىرخألاتافلوملاعمةنراقملابو

ىرخألابتكلايفوأىرخألاخسنلايفاهلثعباتكلاداومةنراقم.

فالتخالإةراشإلاواهبداوملانومضمصقنحالصإواهطالغأحيحصتو
.تدجواذإاهئاطخأىلإوىرخألاعجارملايفةلثامملاتاياورلاصن

اهدوجوثيحباتكلانمةخسنلكلانزمر.

نيبمسالالامكتسالوأىنعملاحاضيإلباتكللتامولعملاضعبةفاضإ.
.شماهلايفكلذةراشإو[]نيتفوكعم

ماقملاهيضتقيامبسحشماوهلايفةبسانملاةرصتخميشاوحلاعضو.

:اذكه؛يرجهلاخيراتلالباقياملكليداليملاخيراتلاعضو.

۹/۳۲٤۷

ةباتكةلاحيف[]نيتفوكعمنيبيداليلاويرجهلانييخيراتلاعضو.

نمرفصرهشنمنيرشعوةعستموي:لاثمفورحلابيرجهلاخيراتلا
رفص٢۲ىفطصلملاةرجهنمةنسةئامسمخوةنسنيعبسوةعستةنس

.[م۱۱۸۳ویلوی۲۳/۹

مجارتلاضعبلخيراوتلاضعبةفاضإ.٠

ىشاوحلايفكلذتابْنإوتاملكلاوخيراوتلاضعبحيحصت.١۱

اهتفصوةنكمألاءامسأطبض.۲١
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1٦٤

ميحرلانمحرلاهّللامسب

مظعملاديسلالاقتناكلذلوأ«نامعبترجرابخأوصصقهذه

."”يسودلامن‹يدزألا

اهيلإمهفنبكلاملاقتناو«نامعنمسرفلاجارخإببسو
ءأبسلهأنمهموقوكلامناكو.؛سسرفلااهلهأذئمويناكو«

.*.رميلانمبراميهو

[ةبلكلاتناكو«لجرلاتيبقيرطىلعنوحوريونوحرسيمتناغنب
هراجهيلإاكشفءاهلتقف«مهسبمهنمماراهامرفمهمانغأقرفتومحقت

لوسرلاخيرات«يربطلاو؛۳۷۹:ص«برعلاباسنأةرهمج«مزحنيادنع«:منغدرو(١)

ء١۱۸٠ص‹۲ج٤باسنألا«يبتوعلادنع(مناغ»دروامنيب؛١1:ص١ج«كولملاو
٠٠۲۱:صءةمغلافشك؛يوكزألا

يبتوعلاعمةنراقملابحيحصتلاوسیود(د)ةطوطخميفوسيردإ(١ت)لصألايفدرو(۲)

٦٩٤:ص«قاقتشالا«دیردنبا؛٦۱۷:ص«۲ج«باسنألايف

۱۸۱:ص«۲ج‹باسنألا«يبتوعلا:كلامبسنةلسلس:رظنا(۳)

نينکاسالنیلتحممهةقيقحلايفنكلو«تدرواذكهه(4)

اوسحأامنیحءايقيزمرماعنبورمععمنميلانمجرخمهفنبكلامنأةبيتقنباراشأ(٠)
اوجرخمثانامزاوماقأ‹(ةبعكلا)تيبلاةيالوىلعمهرجاوبلغوةكماولزنومرعلاليسب
ةشاكععةورثقيقحت.فراعملا«ةبيتقنبا:رظنا«تيبلاةيالوىلعتماقأاهنإفةعازخنأالإ
.٤٤1٦:ص٤4٤:مقربرعلارئاخذةلسلسنمفراعملاراد«٤.ط«

٥٦۲:ص۲ج‹باسنألا‹يبتوعلانم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإلا(٦)

٢٢٦۲:ص‹٢جباسنألا«يبتوعلادنع(مهحبتت»درو(۷)



رابخأوصصق

۷£نامحعيفترج

 

نماذههيفلانيدلببميقأال:لاقوكلامبضغف«[هيخأونبهبلعفام]

.[مناغنبمهفنبورمع]'هیخألامغارمجرخف:لاقف.يراج

دشف٠سودنممالغلروقعبلکهتیبقیرطيفايعارنإ:ليقو

يمسف«هموقنمهعاطأنع.ةارسلانممهفنبكلامجرخف«يعارلاىلع

ءاهيعارمىلإهلبإتنحقيرطلاكلامطسوتاملفةبلكلادحجبدجنلاكلذ

.(نڼنجلاددرنوةارسلاىلإتفلتتتلعجو

هعاطأنميف‹نامعديري]«“”زاجحلانمهلعلنامعىلإراسو

ركال'[ةعاضقءايحإنمهعبتانمو«دزألانمهتريشعوهموقوهدلونم

٢٦۲:ص‹۲ج«باسنألا«يبتوعلانم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإالا()

ةرهمج«مزحنبا:رظناميلسو«فيرطو«كلام:دالوأةئالثسودنبمنغنبمهفدلو(۲)

٢۳۷:ص‹برعلاباسنأ

٢٦۲:ص«¶ج«باسنألا‹يبتوعلانم[...]نيتفوكعمنيبةفاضألا)۳(

دیردنبا۱۸۱٩٤:صء۲ج«باسنألا«يبتوعلانمحيحصتلاوسيودلصألايفتدرو(4)

٦٩٤:ص«قاقتشالا«

٦٦۲:صء۲ج«باسنألا«يبتوعلانم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإلاويعارلا:لصألايف(٠)
ةيناثلاوءاعنصنمبرقلاب‹نميلاةارسيلوألا:تاورسثالثةمثنأرداصملاضعبتراشأ()

كلامملاباتكنمبرعلاةريزج:رظنأزاجحلاةارسيمستةريخألاوريسعةارسبفرعت
‹لسالسلاتاذء١.ط«مينغلافسويهللادبع:قيقحت‹يركبلاديبعيبألكلاسملاو

۱۱۱:ص«۱۸۷۷:تیوکلا
.ديعسنبناحرس«يوكزألا؛٢٠۲::رظنا«رعشلانماتايبأكلاملاقدهشملااذهلو(۷)

۳۱۲:ص«يلديبعلادمحأ:قيقحت.ةمغلافشك

جءباسنألا«يبتوعلاعمكلذنراقزاجحلاةارسبدوصقمنأديفيزاجحلانمهلعلةملك(۸)
٦۹٦۲:صء٦

3a‹«باسنألا«يبتوعلانم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإالا(۹)
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۸

‹هتعنلهوعداووهوملاسالإناندعودعمنمبرعلاءايحأنميحب

ثبلف«تومرضحبداووهو«توهربلزنیتحراسمث.هرکاسعةرثكو

نامعىلإهجوتيكلام
:لاقيف؛هركاسعدعف«"اهونكاسمهوسرفلانامعبنأهغلبو

ىلعلعجو«نامع)ادصاق«دعتساف«لجاروسراففالاةتساوناکمهنإ

املف.هموقدیدانصنمسرافیفلأىفءادیهارفلاقيو«ةانههنباهتمدقم

كلامنبةعاضقنبفاحلانب”ناديحنبةرهمفلخت‹”رحشلا|اصو

ليخلايفهرکسعبنامعلخدیتحكلامراسف«رحشلالزنف«ريمحنب

^.رمهبنبارادنبارادكلماةهجنمسرفلااهبدجوف«ددعلاوةدعلاو

.كلملالماعنابزرملامهيلعمدقتملاوءاهناكسواهلهأذئمويمهو

۳٠۲۱:ص.ةمغلافشك«يوكزألاعمكلذكو(ل)و(د)ةطوطخميفءايحأةملكدرو(١)

(ب)ةطوطخملايفتححصو(ل)و(د)ةطوطخملايفاهونكاسةملكتدرو)۲(

(ب)و(ل)و)د(ةطوطخملانمحيحصتلاو((دناف))لصاألايفهدرو)۳(

(ب)و(ل)و(د)ةطوطخملانمحيحصتلاو(هتمدق»لصألايفتدرو(٤)
يركبلااهدعوةيريثكلاةلودللةمصاعتناكو«تومرضحلحاسىلعةنيدمرحشلا)0(

«نامعدحرحشلانئادمنميهواعسألااهللاقي»:لوقيفنامعلةيبونجلادودحلااهنأ
تاذمينغفسويهللادبعقيقحت‹كلاسملاوكلامملاباتكنمبرعلاةريزج«يركبلا«
بيذهتىفبابللاهباتکيفيرزجلاريشیوء٢۳:ص۽۷:تيوكلا‹لسالسلا

يفوةلمهملاءاحلانوكسونيشلارسكبيرحشلا»لوقيفيرحشلاىليبقيلإباسنألا
۱۸۷-۱۸۸:ص‹۲ج«نامعرحشوهو‹رحشلاىلإةبسنلاهذه-ءارلااهرخأ

(ب)و(ل)و(د)ةطوطخملانمحيحصتلاو«فاحلنبتاليح»لصألايفتدرو)٦(

تومرضحلامشيفنكستيهوةليبقةعاضقنبيفاحلانبورمعنبناديحنبةرهم(۷)

٠٤٤:ص«برعلاباسنأةرهمجومزحنبا:رظنا«رحشلاةيحانيفةرهمدالببفرعت

(ل)و(د)ةطوطخمنمةلمكتلاوضايبلصألايفناك(۸)
(ل)و(د)ةطوطخمنمةلمكتلاوضايبلصألايفناك(۹)



رابخأوصصق
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۹٤

نابزرملاىلإكلامهلاسر

نامعطشنمتاهلقبناج]ىلإهعمنعكلاملزتعاكلذدنعف

راسو‹ركسعلانممهعمكرتولاقثألاولايعلاكرتو‹مهلعنمأنوكيل
ىتحراسوسسرافيفلأيفةانههنباةمدقملاىلعلعجوركسعلاةيقب

لسرأو.ءارحصلابهبراضمبرضوهركسعركسعففوجاةيحانبلز
هلاونكمبنأو«نامعرطقيفلوزلامهيلإبلطيسرفلاىلإ[كلام]
هلسرتلصواملف.[نامعنمرطقيف]مهعمميقيلالكلاوءاملا[نم

مالكلالاطىتحاورواشتو«مهنيباميفاورمتئاهباحصأونابزرملاىلإ

يبرعلااذهبحتام:اولاقو«هفرصىلعمهيأرعمتجامث«مهنيبرواشتلاو

.هراوجوهبرقيفانلةجاحالفءاندالبوانضرأانيلعقيضيفانعملزني

لوزتلانميلدبالهنأ«مهيلإلسرأكلامىلإمهباوجلصواملف
اعوطينومتکرتنإف«یعرملاوًالكلاوءاملايفينوساوتنأو؛نامعرطقيف

ينومتلتاقنإف«مکھرکىلعمقامتیبأنإو«مےکتدمحودالبلايفتلزن

ادحأكرتألوءةيرذلاتيبسوةلتاقملاتلتقمكيلعترهظنإفمكتلتاق

هبرحنودعتسياولعجوءاعوطهوكرتينأاوبأف.ادبأنامعبلزنيمكنم
برجلبهأتوحارتساوحارأىتحفوجلاةيحانبكلامماقأو].هلاتقو

.[هلاتقوهبرحلسرفلاتدعتساىتحكلانهناكومهلاتقوسرفلا

تعضوف(ب)ةخسنامأ(ل)و(د)ةطوطخمنمةلمكتلاوضايبلصألايفناك(١)
.شماهلايفةرقفلا

۷٠٦۲:صء۲جباسنألا«يبتوعلانم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإالا(۲)

تعضوف(ب)ةخسنامأ(ل)و(د)ةطوطخمنمةلمكت[...]نيبةدراولاةرقفلا(۳)
.شماهلايفةرقفلا
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نامعریرحتوتولسةكرعم

نمبكرولوبطلابرضتوقوبلايفخفنينإرمأنابزرملانإمث
ءافلأنیعبرأءاهزيفهنإلاقي«مجركسعيفهرکاسعوهدونجيفراحص

نمويدزألامهفنب]كلامءاقلديريراسوءةليفلاهعموءافلأنيئالثلاقيو

یتایتحسراففالاةتسيفبكرف«مهفنبكلامغلبف

؛كلذمهموياوثكمف«نابزرملاركسعءازاباهيفركسعفتولسءارحص

.برحمهنيبنكيمل

ءابلقوةرسيوةنهركاسععئبعي؛هتليلتابمهفنبكلامنإمن

قانههنباةنميملالوف.مهفقاومدزألاناسرففقويو.بئاتكلايفبّتكيو
تابو.ةدشلاوةدجنلالهأيفبلقلايفوهفقوو.اديهارفهنباةرسيملاو
.”نيقيرفلاالكدعتساومهفقاومهباحصأفقويوهبئاتكبتكينابزرمل

ةلالغامهيلعسبلو«نيعردسبلو‹قلبأاسرفكلامبكرو
.ءارفصةمامعباهيلعممعتو(دیدحةمكبهسأرىلعممكتو«[ءارمح]
عوردلاباوعنقتدقو[ةئبعتلاكلتىلع]ءدزألاناسرفوهدلوهعمبكرو
٢۸٢٦۲:ص‹۲ج«باسنألا‹يبتوعلانمةفاضإالا()

٦:صاهناكمىلإةراشإعضوعمشماهلايف«يتأ»تبتك()
يوكزألااذكو(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمةلمكتلاو«ناقيرفلادعتسأو»لصألايفدرو)۳(

٢٠۲:ص«قباسلاردصملا«

نبا:رظنانيذخفلاىلإليجحتلاعافتراوأضايبوداوسهبسرفلانأينعتقلبأسرف(4)
٢۲:ص٠١٤ج‹برعلاناسل«روظنم

.٢٠۲۱:ص‹قباسلاردصملا«يوكزألااذكو(ل)و(د)و(ب)ةطوطخنمةفاضأإلا)٥(
«ديدج»لصألايفءاج(1)
نمبيوصتلاو[ةيقبلاكلتىلع](ل)و(د)و(ب)ةطوطخميفدرووضايبلصألايف(۷)

.٢٠۲:ص«قباسلاردصملا«يوكزألا
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٥

لعجبرحللاوفقاوتاملفقدحلاريغمهنم]رهظيملونشاوحلاوضيبلاو
لهأدزألارشعماي:لوقيوةبيتكةبيتكوةيارةيارهباحصأىلعروديكلام
و‹اولتاقو«مكءانبأنعاوّبذو‹مكماشحأىلعاوماحظافحلاوةدجتنلا

مککلماورباثو«ردمو[رجحلکنیبمکوداطصاومکفطتخاف

نإف‹ظافحلاوربصلابمكيلعو«برحلاىلعمكسفنأاونطوفمكناطلسو

.ظافحلاوربصلابمهرمأيومهضرحيلعجو‹هدعبامهلمويلااذه

ةليفلالعجو«هداوقوهركاسععيمجبفحزنابزرملانإمث
رشاعماي:لاقو‹مهيلعةلمحلابىدانو«هباحصأوكلاملبقأوهمامأ

اهوفشكاوءةليفلاهذهىلعيمأويبأمكادفمكادف«يعماولمعادزألا

اهوقشرو«فويسلاوحامرلابةليفلاىلعهعماولمحولمحمن

؛ضعب[ىلإ]اهضعبمجعلاتعجارتمنةميظعةلوجاولاجو‹؛مجعلا

ءلاتقلادتشاوءناعطلاوبرضلاونعطلافلتخاوناعمجلایقتلافءاولمحف

.ليللامهنيبلاحنأىلإكلذ

ردصملا«يبتوعلا:ًاضيأرظنا(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمةلمكتلاوضايبلصألايف(۱)
.٢٠۲:ص«قباسلاردصملا«يوكزألا؛۲۹:ص‹©ج«قباسلا

(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمنيتفوكعمنيبةفاضإالا(۲)



1

 

من؛عيمحجلايفحارجلاولتقلارثكدقوضعبنعمهضعبفرصناو
تبثوءريثكقلخسرفلانملتقوءاديدشالاتقاولتتقاودغلانماوركتبا

.ليللامهنيبلاحنأىلإدزألامهل

ء‹ضعبلاىلإمهضعبناقيرفلافحزثلاثلامويلايفاوحبصأاملف

‹ةرواسألاوةبزارملانمرافنأةعبرألبقأو؛مهتايارتحتمهفقاوماوفقوف
انيلإمله:اولاقفكلامنماوندىتح«لجرفلأنعمهنمدحاولادعي

.([دحاو)]دحاوانمكزرابيوءانسفنأنمكفصتنل

ءةعاسكلاملواجف؛مهنمدحاوجرخو‹مهيلإكلاممدقتف

هبرضف؛ضرألاىلإهسرفنعرخفهبلصيفهربهنعطف؛كلامفطعف

عنصتملفءاكلامبرضوكلامىلعيناثلاسرافلالمحمث

سأرلاوةضيبلادقففهسأرقرفمىلعةبرضكلامهبرضوءائيشهتبرض

.اتيم[سرافلا]رخو

‹همسقفهقتاعىلعكلامهبرضفثلاثلاسرافلاىلعلمحمث

امعبارلاسرافلاىأراملف.نيفصناهعطقف«ةبادلاىلإفيسلالصوو
ىتحفباحصأوحناعجارىلوو«هسفن)تعكهباحصأبكلامعنص

‹يبتوعلانمكلذكو(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمبيوصتلاو«ةنزرملا»لصألايف(۱)
۲۷۰:ص۲ج‹باسنألا

(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمنمنيتفوكعمنيبةفاضإلا)۲(
هنمنبجوءيشلاباهينعتو(هسفنتعاك»(ل)و(د)و(ب)ةطوطخميف(۲)



رابخأوصصق

o۳نامعيفترج

 

دزألاكلذبتحرفورفظلابلءافتدقوهفقومىلإكلامفرصناو

هداوقبكلامعمنصامنابزرملاىأراملف.برحللاوطشنوًاديدشاحرف
ريخال»:لاقوهباحصأنيبنمجرخو«بضخغلاوةيمحلاهتلخدةنالثلا

نإءيلِإجرخأ«يبرعلااهيأ؛لاقوءاكلامىدانو‹(مهدعبةايحلايف

ضرعتالو«؛لواحيامهلناكهبحاصبرفظنم'اانیأفاكلملواحتتنک

.امهنيبنوكيامنورظني«مهلويخةنعأناعمجلاضبقدقو.اّيلم

غارف‹لسابلادسألاةلمحفيسلابكلامىلعلمحنابزرملانإمث

ةضيبلادقف؛هسأرقرفمىلعهفيسب[١١|كلامهبرضمث؛كلامهنع

‹ناقيرفلافحزف«٩[اتیمرخو]٠«هدسحج۲[رعهسرنابُأوعردلاو]

باحصألكأورصعلاىلإراهنلافصننماولتتقاو«ضعبىلإمهضعب

ىلعنيمزهنماولوف«برضلاونعطلادزألامهتقدصو«فيسلانابزرمل

ریثکقلخمھنملتقدقو؛مهرکسع[یلِإ]اوهتنایتح«نیبراهمههوجو

مهنعفكينأ؛حلصلاهنمنوبلطيكلامىلإاولسرأكلذدتعف

ىلعهوطعأو.نامعنممهلهأاوجرخيلةنسىلإمهرخوينأو.برحلا

.ةيزجوادهعكلذ
يوكزألا«٠۲۷:صء١ج«قباسلاردصملا‹يبتوعلانمبيوصتلاو«ايناف»لصألايف(١)

٦٢۲:ص‹قباسلاردصأملا«

(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمبيوصتلاوهدسجنمهنابأوهسأرنمةضيبلادقفلصألايف(۲)
.٢٠۲۱:ص«قباسلاردصملا«يوكزألاباتكنمكلذكو

۲۷۱:صء٢ج«يبتوعلاباسنأباتكنمنيتفوكعمنيبةفاضإالا(۳)

 



رايخأوصصق

 

o

یتحمهضراعيالنأوءادهعمهاطعأوكلذىلإكلاممهباجأف

[۱۲]اهلوحاموراحصىلإاوداعو«برحلامهنعفكو«برحبهوءدبي

‹تاهلقىلإكلامزاحناو.نامعيفدزألاوكانهاوناكو«طوطشلانم
.اهوّمعو«ةريثكاراهنأاوسمطةنداهملاكلتيفسرفلانإ«ليقو

دقو«مايأةرشعنامعبماقأ-مالسلاهيلع-دوادنياناميلسناکو

يتلاحلصلاةدميفاهرثكأسسرفلاسمطفجلففالةرشعاهيفرفح

‹نامعىلإكلاممودقبراد[نب]ارادكلماىلإاوبتكسرفلانإمن

امو«هدئاقونابزرملالتقو«برحلانمهنيبومهنيبىرجامو«هعمنمو

يفهونذاتسأو«زجعلاوفعضلانمهيفمهاع.هوربخأو«مهباحصأبلح

.مهيرارذومهلهأبلمجتلا
[۱۳]هلخادوءًاديدشًابضغبضغهأرقو«هيلإمهباتكلصواملف

دئاقاعدكلذدنعف«هداوقوهباحصأنملتقنع.ةيمحلاهتذخأو«؛قلقلا

.نامعبنيذلاهباحصأ91[اددم]مهتعبو‹كتبزارمو

رديملاذهلكو]نامعىلإاوصلختمث«نيرحبلاىلإاولمحتف

.دهعلا[لجأ]ىضقنا

(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمبيوصتلاو«ةدج»لصألايف(١)
دئاقب:لصألايف(۲)

(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإلا(۳)
(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإلا(٤)



رابخأوصصق

نامعيقترج

 

بتكف‹مهيلإددملالوصوهغلبو‹مهرابخأعلطتسيكلاملعجو

‹لجألاديكأتودهعلانممكنيبوينيبام.تيفودقين:هيفلوقياباتكمهيلإ
؛ميظعددمكلملالبقنممكاتأدقهنأينغلبو‹نامعب)لولحمتيقبمتنأو

الإواعوطنامعنماوجرختنأامإف«يبرحويلاتقلنودعتستمكنأو

٩[يشويجويركاسعةفاكيف]'يلاجرويليخب[٤١]مکیلعتعجر

ةلقعممهيلإهتلاسراومظعوهرمأمهلاهمهيلإهلوسرلصواملف

ءاقنحواظيغمهدازفةعنملاوةوقلانمهيفمهامومهترثكوهركسع

هلیخيفمهفنبكلاممهيلعفحزكلذدنعف.[درحبقأهيلعاودرو]

.ةليفلامهعموهلاتقلسرفلاتدعتساومهضرأئطوىتح[راسو]هلاجرو

‹[ةبيتك]ةبيتكو[ةيار]ةيارهباحصأًابعهركسعنماوبرقاملف
هدالوأةيقبووهماقأوءةرسيملاىلعاديهارفو«ةانههنباةنميملاىلعلعجو

.راهنلانمايلممهنيبىلع

انههنماندف«هوکرتفمیظعليفمهعمناكو[١٠]؛مجعلافشكنامث

.طقسف«هبقرعفكلامنبنعمهعبتو؛حایصهلولوفهموطرخىلعهبرضف

شىماهلايف«لولح»ةملكتءاج)۱(

يلجر:لصألايف(۲)
۲۷۳:صء۲جباسنألا«يبتوعلانم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإلا(۲)
ردصملا«يوكزألا٣٢:ص‹۲ج«باسنألا‹يبتوعلانمبيوصتلاو(مهادان»درو()

٢۲۱:ص«قباسلا

YVY¢:ص۲4ج‹باسنألا‹يبتوعلانمبيوصتلاو«دومحبقأهيلعاودادزاو))درو)0(

٢۲۱:ص«قباسلاردصملا«يوكزألا

(ل)و(د)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)



رابخأوصصق

نامحعيفترج7

 

كحاولجرةلمحدزألاىلعاولمحفءاوعجارتواوباثمجعلانإمث
اودصقاءدزألااارشعماي‹كلامىدانوءةميظعةلوجدزألاتلاجف

لجرةلمحمجعلاىلعمهبلمحو«ةهجولكنمهوفشكاف«مهئاوللإ
رابغلاعفتراو.لاتقلامحتلاو«برضلاطلتخاوىاوللااوفشكىتحدحاو

عقووديدحلاليلصالإعمستملف«سسمشلابجحىتحجاجعلاراثو
‹ترسكناففويسلاباودلاحتوتدصفنافماهسلاباومارتو«فويسلا

حارحجلاترثكوءاليمجاربصاوربصو«تمطحتفحامرلاباونعاطتو

.نيقيرفلايفلتقلاو

مههوجوىلعنيمزهنماولوو«بئاثسرفللنكيملمن[١٠]
اقلخمهنماولتقف«مهنماوقحلنمنورسأيونولتقيدزألاناسرفمهتعبتاف

الإمهنعبغيملومهوكردأو«مهوقلامثيحمهنوبلطياولعجوءاريشك
«سرافىلإرحبلااوبكرونفسلايفسرفلاةيقبلمحو«ليللاهرتسنم
اقلخمهنمرسأوسرفلالاومأعيمجمنغو«نامعىلعكلامىلوتساو

مهحاورأبمهيلعنمومهقلطأمثءاليوطانمزنجسلايفاوثكمو«ءاريثك

امونامعكلمو.سرافضرأىلإنفسلايفمهلصوو«مهدوزومهاسكو
.ةليمجةريساهيفراسوءةنسح[ةسايساهساس]وفارطألانماهيلي
ةريثكراعشأسرفلل[۱۷]مهبرحونامعىلإمهريسميفهدالوألو[هل]

.'؛اهتكرتدهاوشو

‹يوكزألادنعكلذكو(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمبيوصتلاو«كلملا»لصألايف(١)
٢۲۱۸:ص«قباسلاردصلملا

ةرشاعماي:لصألايف(۲)

٠«يوكزألاكلذكو(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمبيوصتلاو«ةنسنس»لصألايف(۳)
.۲۱۸:ص‹قباسلاردصلملا

.٢۲۲۷-٢۲۷:ص٢ج‹باسنألا‹يبتوعلا:يفراعشألارظنا(٤)



رابخأوصصق

o۷نامعيفترج

 

نامعىلإةيبرعلالئابقلالاقتتنا

كلملابقحنملوأفءتزألانمةريثكلئابقنامعىلإتءاجمن

توسأالاورجحلاهدلوو"ءامسلاءامعيرماع[نبورمعنبنارمع]

نبةعيبرجرخمث؛ةريثكلئابقنامعبهدوسألاو””رجحلانمتعرفتو

نب'”شرالمتجرخو«هتوخإو'”ىفيرطغلارماعنبهللادبعنبثراحلا

[تحجرخو]«ةريثكمآاذهيفتلخدو[ةنراح]نبيدعنبورمع

تحرخمث«(یمحنبدمحيلاتجرخمث«دزألانبورمعنبنامرع

.(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمبيوصتلاو«ضايب»لصألايف(۱)

نبسيقلائرمأنبفيرطغلاثراحنبءامسلاءامرماعنبايقيزمورمعنبنارمعوه(۲)
نبا؛٠٠:ص‹۲ج«باسنألا«يبتوعلا:رظنا«بكرلادازنبنزامنبلولهبلاةبلعت
.٠۱۳۳:ص«برعلاباسنأةرهمجمزح

ةقطنملابةيدبةيالويفنونكسيو«نييرجحلاةليبقنامعيفنارمعنبرجحلاىلإبستنينمم(۳)
٤٤٠۲:ص«ينامعلاخيراتلانمحمالم«يصورخلا:رظناةيقرشلا

ةقطنملابءاربإةيالويفنونكسيو«ةركاسملاةليبقنامعيفنارمعنبدوسألاىلإبستنينمم(٤)
نبادنعتدجونكل.٠٠۲:ص«ينامعلاخيراتلانمحمالم«يصورخلا:رظناءةيقرشلا
كيتعلانبثراحلاهنباىلإوكيتعلادسألاينبنمودسألاورجحلاامهنارمعادلونأديرد
٢۸٤:ص«قاقتشالا«دیردنبا:رظنا«ةرفصيبأنببلهملاونببستنيدسألانب

سيقلائرمأنبفيرطرغلاةثراحنبءامسلاءامرماعنبهللادبعنبثراحلانبةعيبروه(5)
اهدرفموةعيبرةليبقةعيبرىلإبستنينمو«بكرلادازنبنزامنبلولهبلاةبلعتنب
.۳٦۲:ص«ينامعلاخيراتلانمحمالم«يصورخلا:رظنا«يعيبرلا

«ةثراحنبيدعنبورمعنبسدالموهو«ةلمهملانيسلابسدالميوكزألادنعدرو(1)
.۹٠۲:صءةمغلافشك«يوكزألا:رظنا

.(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنمبيوصتلاو«هبراح»لصألايف(۷)
ءابسنبنالهکنبدیزنبكلامنبتبننبثوغلانبدزألانبورمعنبنامرعوه(۸)

.٥٤:صء6ج«باسنألا«؛يبتوعلا:رظنا«مهبسنىلعنامعيفنينطبنامرعلو

ٹراحانببعکنبنارهزنبرصننبنامثعنب(هللادبع)ىمحنبدمحيلامهدمحيلاونب(9)
٤برعلاباسنأةرهمجمزحنبا:رظنا«دزألانبرصننبكلامنبهللادبعنببعكنب

.٤٢۲:ص‹۲ج«باسنألا«يبتوعلا؛٣٤٢۳ص



رايخأوصصق

o۸نامعيفترج

 

وهودايزاهوخأو”نادحلاتجرخمث«!نامثعنببلاغنبمنغونب

9ربكألابدنلاتجرخمت«سمشونبمهو:ةلوعممترغصألابدنلا

ينبنمساناجرخو؛(!رکشيينبنمسانأجرخو«'!قيضلاتجرخو

اهلكلئابقلاهذهتجرخو«ةلاوخنمسانأ[۱۸]تجرخودماغ

اوماقأمثءاهوألمفنامعاولصوىتحهولكأالإدحأبنوربالءاهتايارىلع

تناكمهلزانممهنأل«؛نامعدزألاتمسو؛عاستاوريخوفيردلبيفاهيف

.انوزماهيمستمجعلاو«هباهومسف«نامعهللاقي«برأعيداوىلع

نبٹراحانببعکنبنارهزنبرصننبنامثعنببلاغنبمنغمهمنغوأمئاغونب(۱)

؟٤٤٤:ص«برعلاباسنأةرهمج«مزحنيا:رظنا«دزألانبرصننبهللادبعنببعك
.٢۲:ص‹۲ج«باسنألا«يبتوعلا٠:ص«‹قياسلاردصملا«ديردنبا

نبنارهزنبرصننبنامثعنبمناغنبورمعنبسمشءانبأمهوحجنوهلوعمودايزونادحلا(۲)

باسنةرهمج«مزحنبا:رظنا«دزألانبرصننبهللادبعنببعکنبثراحلانببعك

ء6جء«باسنألا«يبتوعلا١٠٠:صءقباسلاردصملاكيردنبا؛٢٤۳۸:ص«برعلا
٢٢۲:ص

ريكألابدنلا(۳)
۳۷o:صء«برعلاباسناةرهمجمزحنبانمبيوصتلاو‹قيضلا:لصألايف(٤)

ورمعنبقيصلاونبمهو«داصلارسكبقيصلاونبوء۳٠:ص«برألاةياهن‹يدنشقلقلا

.دزألانب

بعکنبٹراحانببعکنبنارھزنبرصننبنامهدنببعصلانبرشبمنبرکشیونب(٥)
.۸0:ا:رظنادزالانيرصتنيهلادبعنا

:۳۷۷:صقباسلاردصلا«مزحني:رظنا

46٤٠:ص‹۲ج«قباسلاردصملا؛يبتوعلا:رظنا«ثوغلانب دزألانبونهلانبةلاوخوه(۷)

اهامسكلذونيحالملاىنعتو«ةيسرافلابنامعءامسأنممسااهنأبروظنمنبااهركذ(۸)
:رظنا«ةيلحاسلانامعيرقيمةيرقنوزابنونعيوكبابنبريشدرأناساسلاروطاربمألا

.نزم:ةدام۷٠٤:ص«۱۳ج«برعلاناسل«روظنمنبا

 



رابخأوصصق

 

e۹نامعيفترج

:۱٩ارعش

دالبریخحاصاینوزموانوزمنامُعیّمسیرسکنإ
داصریغبرشموعارموليخنوعرزتاذةدلب

تدتشاومهديتيوقواهباورثكىتحنامعىلإلقتنتدزألالزتملف

.رجهونيرحبلاىلإاورشتناىتحاهوالمو«مهتكوش

وبايهو[۱۹]«ماوتببلاغنبيولنبةماسنامعلزنمث
2قلادبعنمسانآودعسينبنمسانآاهيفناكوتزألاراوجيف

نامعبلزنو«ورمعنب”نارمعنبدسأب[ةماستنبدنه]هتنباحوزو
(۹ )'تبنينبنمسانآلزنومزاحنبةعيزخلاميتينبنمسانا

.٠۲۲:ص«يوكزألل«ةمغلافشك»باتكنملوألاتيبلاردص(۱)

سایلانبةکردمنبةيزخنبةنانكنبرظتلانبكلامنبرهفنببلاغنبيولنبةماسوه(۲)

ةرهاظلاةقطنميفيعيربلاةقطنميهماوت(۲)

٢٢۲:ص«‹قباسلاردصملا

مزحنبا:رظنا«رازننبةعيبرنبدسأنبةليدجنبيمعدنبيصفأنبسيقلادبع(٠)

٢۲۹:ص«‹قباسلاردصلملا

٢۲۹:صء١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانمنيتفوكعمنيبةفاضإلا(1٦)

٠۲۲:ص«قباسلاردصملا«يوكزألانمبيوصتلاورمع:لصألايف(۷)

نبةعيزخافيرعتدجأمو«رازننبرضمنبسايلانبةخباطنبذأنبرُمنبميمتمهميمونب(۸)
مزاخنبةعيذجيملاسلاهامسومزاحنبةعازخيوكزألادنعءاجففيرحتهبارومزاح

؛٠۲۲:ص«‹قباسلاردصللاءيوكزألا؛٦٦٤:صء‹قباسلاردصللامزحنبا:رظنا«

۳۰:ص‹١جءنايعألاةفحت«يملاسلا

نبنالھکنبدیزنببیرعنببجشينبدیزنبددانبتبنىلإنوبستنيمهتبنلاونب(۹)
۳۹۷:ص«قباسلاردصملا«مزحنيا:رظنا«ابس



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

ةحاورينبنمسانأاهلزنوءاضيأكنضبمهو«لجرةئاموحن"[رسج
.'””مشاهلاوبأمهنمسبعنبةعيطقنب

عيمجهتباهو‹«هلامربكونامعبمهفنبكلامكلمىوقتساو

‹كولملانمهريغلنكيملمادقإوةأرجوةبيههلتناكو«رازنونعينملئابقلا
.اهریغلإلقتنيو«تاهلقئطاشىلإلزنيناكو

نأكلامىشخف«ردقلاومزعلايفكلاملثمنوكينأداك؛نأشلاميظع

يربعاولزنمهنأوةعيبرنبكلامنبةعيبرنبنطقونباضيأنامعبلزنهنأيلاسلاركذ(١)
:اضيأرظنا؛٠۳:صء١ج‹قباسلاردصملا«يلاسلا:رظنا‹ةرهاظلانممعتتوفيلسلاو
.١٠٠:صءقاقتشالا«دیردنبا

؛يصورخلا٤‹نايعألافاعسإ«يبايسلا:رظنا«ٹراحلانببعکنبنارهزنب
.٤٢۲:ص«قباسلاعجرلملا

.۳۰:ص١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانمنيتفوكعمنيبةفاضإلا(۳)
نبثیرنبضیغبنبسبعنبورمعنبةعيهلنبةعيطقنبةحاورىلإةحاورونببستني()

؛٢۳:ص«نايعألافاعسإ‹يبايسلا:رظنا«رازننبرضمنبنالیغنبسيقنبنافطغ
.٢٠۲۷:ص«قباسلاعجرملا؛يصورخلا

‹يحاورلايسيبعلايملاسلافاضأو۲۲٠:صءةمغلافشك«مشهلاويأيوكزالادنع(٥)
۳۰:ص‹١ج«نايعألاةفحت

.ةرقفلاهذهنم۲:تةطوطخمتأدب(1)

هجرخاذکهةعاضقنبةربونبدسأنبهللاميتنبمهفنبورمعنبريهزنبكلاموه(۷)
نبشربألاةعيذجنأهيلإبسنو«يوكزألل«ةمغلافشك»باتكققحميلديبعدمحا
كلاميخهللاميتنبمهفنبورمعنبريهزتنبسیلنمجوزتمنغنبمهفنبكلام
فشک«يوكزألا:رظنا«ريهزنبكلامتنبمازحلانمجوزتمنغنبمهفنبكلامناو
.٢۲۲:ص۲مقرشماه(ةمغلا



رابخأوصصق

١۹نامعيفترج

 

تنبمازحلا]هتنباهنمبطخف«برح"امهنيبعقتنأودساحتامهنيبعقي

ىلعربكلاوةمدقتلاهنماهدالوألنوكينأىلعهجوزف[ريهزنبكلام

؛اهجوزتو«كلذىلعمهفنبكلامهباجأفءاهريغنميتلادالوألارئاس

هللاهركذيذلاوهليقو«نيرشعوةنسةئامهرمعناكو«يمجعالو
۳ $o Gs

نبيدنلجلانب[٠۲]ةلدنموهليقو4اًبصَعٍةَنيفَسلكدخاي:ىلاعت

يدنلجلاوه‹ليقو"!قافصلادجوهو'ہھفنبكلامدلونمركرك

نعىورهنأل]اذههنارهشألاودزألانبرصننبكلامنبهللادبعني

مهنيب:لصألايف(١)

۳۱:صء١ح«نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا«مسالاطبضلنيتفوكعمنيبةفاضإالا(۲)

٩۷ةيآالافهكلاةروس(۳)

مهفنيكلاملوحزكرتاهمظعموةنيفسلاذخأييذلاكلمالوحتاياورلاتفلتخا(٤)

ماعيلاوحنامعيتأكلامنأثيحيداليلايناثلانرقلادعبنامعيفارهظامهيلك
ناکوه۲٥ماعتاميأةنسنيرشعوةئامهرمعوتاموةنسنيعبساهمكحوم۲

اهمكحيذلاةعيذجهنبألاهنعىلختمث«ةنسرشعىنايلاوحقارعلامكحدقكلام
يذلايناساسلاكبابنبريشدرأمكحتحتةنسنيرشعوثالثاهنمةنس١۱۱۸يلاوح
لسننموهو-مالسلاهيلع-نارمعنبیسومرصعامنیبم٢۲۲ماعقارعلامكح
.نورقبدالیملالبقناكرضخلاوميهاربإنبقاحسإنببوقعينبيوال

دیردنبا:رظنا«رامنأنبرکبنبورمعنبةريجبنبرجحنبقافصلاوهقافصلا(٥)
٩٩٤:صءقاقتشالا



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

نمفرهدبمالسلاهيلعنارمعنبىسومدعبنمهللايبناثيمنباوههنامز

.١0[ملعأهللاوروكذملاىدنلجلاوهروكذملاكلمانأانلقكلذلجأ

امأو.ركذيذلااذهريغرفيجودبعوبأوهيذلايدنلجللاامأو

كردأءليقو«ليلقبمالسإلالبق[تامدقف]رفيجودبعوبأيدنلجلا
‹مالسلاهيلعىسومنمزيفةنيفسلاةصقو«هادلوو[وه]مالسألا
يفةمولعمنونس-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمانيبنوىسومنيبو
.خيراوتلاباتك

اهبابسأومهفنبكلامةافو

؛لیقكلذببسوءأطخةميلسهدلوهلتقمهفنبكلامنإ:ليقو

لجرىلعةليللكءةبونلابسرحاهدالوأىلع[۲۲]لعجاكلامنإ
يلِإهتوخإبحأةميلسناكو«ئانمأوهصاوخنمةعامجلاهعمو«مهنم
هملعيناكودنعةلزنممهعفرأو؛هيلعمهمركأوءهيدلمهاظحاوهييأ
هيبأنمهناكهتوخإهدسحفرهاماقذاحراصو«قذحاىتحيمرلا

رفتمويتاذلبقافةرثعهلاودجيملفهيبأعمةرثعهلنوبلطياوناكو

نمةبونانملجرلكىلعتلعجكنإءانابأاي:اولاقفمهيأىلإمهنم
هتبونتناكاذإهنإفةميلساناخأالخام«هتبونبمئاقانملكلاو«سرحلا
الوهنمةيافككلنكتالفسرحلانعمونلابلغاشتو«هباحصأنعدرفنا
يوكزألاكلذكو(۲:ت)و(ل)و(د)و(ب)ةطوطخنم[....]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۱(

.٢٠۲۱:ص«قباسلاردصملا«

.نورخاودمحأدمحم«ىلوملا؛اهدعبامو٠:ص١ج«خيراتلايفلماكلا«ريثألانيا)۲(
۲١١:صء۹٦۱۹:ةرهاقلا‹١٠.ط‹نارقلاصصق



رابخأوصصق

 

1

:لاقفريصقتلاوزجعلاىلإهنوبسنيوهرمأنونهوي[۲۳]اولعجو؛نيعم
دقوریصقتمکنمدحأبسیلوهيلعاع.مئاقمکنملکناکنإ«مهوبأمهل

ءًاضعباهضعبدسحتةوخإلالزتمنإفةميلسيدلويفمكلوقتمهف
ملوهنعاوفرصنامثهبيملعکهبينظنإو«ضعبىلعمهضعبءابالاراثيإل
.هولمأاماوغلبي

نأدارأفءةميلسرمأيفهباوملكتاميفكشلاهلخاداكلامنإمث

يفةميلسجرخدقو«سرحلايفةميلسةبونتناكاملف«مهاوعدربتخي
نمکو«هباحصأنعدرفناسرحللجرخاذإهتداعنمناكو«هموقناسرف

‹تداعكمهنعدرفناوهباحصأعمجرخةليللاتناكاملف.هيبأرادنمابيرق

.لوألاهناکميفنكمو

له«رظنيلءايفختسمًاركنتمةليللاكلتيفجرخدقكلامناكو

ةعاسلاكلتهتذخأدقةميلسناكو؟ةميلسيفهدالوألوق[٢٤۲]حصي

ءلهصدیعبنمكلامصخشسرفلاىأراملف«هسرفرهظىلعوهوةنس
ادعمناكو«هينذأابصانسرفلاىأروءاروعذمهتنسنمةميلسهبتناف

نيبمهسلاسرافلالزنيفمارياملالباقمهينذأبصنائيشىأراذإسسرفلا

وحنهمعوهمهسةميلسقوفف«سرفلاهاريامئطخيالفسرفلاينذأ
توصكلامعمسف.هوبأصخشلاكلذنأملعيالوهوكلامهيبأ

‹كوبأانأمرتال«ينبايهبفتهف«سوقلادبكنمجرخدقومهسلا
هبلقيفاکلامباصأفء[الثماهلسرأف]هدصقمهسلاكلم:تبأايلاقف



٤1

 

نامعيفترج

هذهاهنمتبختناءةليوطةديصقمهسلاهباصأنيحلاقف١9[هلتقف]

:[٥۲](ليوطلانم)ًارعشلاقف«تايبألا
ءازجدلونمهللاهازحج

ينامرهدعاسدتشااملفمويلكةيامرلاهملعأ

ناتحارلاهتربدققيقديبلقشحدقبيناخوت

ينادعاموداؤوفلاهبباصأىتحقربلاکهمهسیوهأف

نانبلاةلماحكنمتراطویمرتنیحكنيميتلشالأ

تايبألاهذهةانههدلودشنأ(م٢٠۲:يلاوح)كلامتاماملف
:'"”(طيسبلانم)

ادلوامومهفتعيملدجفرشوذمايألاىلعیقبيناكول
ادصفنافدجملاوالعلاءانبتدهةحئاجكالمألاكلامىلعتلح

ادعبدقوىدوأدقوايانملاهبتبلغالودعبيالةعيذجابأاي

ادلحجلاوضرألالهسلحنمكادفمرکوذزعلاتیبلیدفيناكول

ادصقوأكلملاراجأةاعرلايردتلكدعبكلماىحضأكلمايعاراي[٢۲]
٣۳:ص«١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[....]نيتفوكعمنيبةدايزلا()
يناثلاولوألاتايبألا:رظناامك؛44۷:ص«قاقتشالا«ديردنبا:يفيناثلاتيبلا:رظنا(۲)

يلع:قيقحت.لصوملاخيرات.دمحنبديزيايركزوبأ«بدزألا:يفسماخلاوثلاثلاو
تايبألارظناو؛۹۹:ص٠:ةرهاقلا‹ةيمالسإلانووشللىلعألاسلجملا«ةبيبح
ةديصقلانماتيب٥يلاسلادروأو٥:ص‹قباسلاردصملا«يوكزألايفةسمخلا
هباتکیفدیبعدمحمدمحأجرخامنب۱۳-٢:صحج«نايعألاةفحت«يللاسلا:رظنا خيراتباتكىلعادمتعمةديصقلانماتيب١٤مالسإلاردصوةيلهاجلايفنامعءارعش
.مالسإلاردصوةيلهاجلايفنامعءارعش.دمحمدمحأ.ديبع:رظناءاهريغولصولا ۸۳-۸۷:صم٠٠٠۲:يبظوبأ‹يفاقثلاعمجللا

ء١جءنايعألاةفحت«يلاسلا؛٠٠۲:صج«باسنألا«يبتوعلادنعةديصقلا:رظنا(۳)
.۰۹:ص«مالسإالاردصوةيلهاجلايفنامعءارعش«ديبع۲-۲۷:ص



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

نامعنمكلامنبهميلسجورخ

ىلععمجأو«مهلزتعاوهتوخإنمفوختهابأةميلسلتقامو
موقهوجونمةعامجيفةانههوخأهيلإراسف‹مهنيبنمجورخلا

نعمهيخأنمهفوخترثكأناكو«جورخلاهيلإاوهركوهيلإاوعمتجاو
نمكلذناكو«مكابأتلتقدقومكعمماقماعيطتسأالينإمهل:لاقف

عقوينأىشخألينإو«هربكأامنعمنعينغلبيدقو«يليتوخإدسح
۱[هعمدعقينأمحرلاوهللاهودشانف]ئسيامهموقءاهفسضعبيفىلع
توقلانمهوفعأوهلامنمهتوخإىلإهنعةيدلاميلستةانههلنمضو

اهتلبقف«هتوخإالهلامنمةيدلاةانهملسو«مهعمماقأو.ةميلسكلذلبقف

حلصينأةانهعمطو«فعيملو[۲۷]اهلبقهنإف«نعمالإاوفعوءةوخأإلا
.هموقوهتوخإيفةريسلانسحناكو«مهنیبتاذ

مث«ةيدلالكأىتحءوسبةميلسلضرعتيالنمزهلالخانعمنإمث
.دحُاهبملعيالثيحنمهموقءاهفسهبيرغيوةلفغةميلسبلطيلعج

ىلعهيأرعمجأو«نامعضرأبميقيال[نأ]مسقأفةميلسكلذْغلبف

[ربب]لزنیتحرحبلاعطقف«هموقنمرفنيفابراهجرخف«رحبلابوكر
ءةيهافسألامهللاقيموقنممهنمةأرماجوزتو«!كساحبماقأوسراف
.[مهمأىلإاوبسن]ةيهافسألاينبنومسياهنمهدلوف‹[امالغهلتدلوف]

يوكزألاكلذكو(۲:ت)و(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمنم[....]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)
٢۲۲:ص«قباسلاردصألا«

.توقاي‹يومحلا:رظنأ«زمرهةريزجةلابقيبرعلاجيلخلالخدميفعقتةريزجكساح(۲)

٥۹:ص«۲ج.نادلبلامجعم

۱٠۲۱:صء7ج«باسنألا«يبتوعلانمنيتفوكعمنيبةفاضإلا(۳)

۱٠۲۱:صء7ج«باسنألا‹يبتوعلانمنيتفوكعمنيبةفاضإالا(4)

 



رابخأوصصق

 

اموهتوخإنعهدارفناونامعضرأركذيادعاقمتاذةميلسامنيبف

:”[ليوطلا]ارعشتايبألاهذهبلاقو‹كلملاوناطلسلاوزعلانمهيفناك

ديعبنوحزاناهنعيئالخأةدلببميقمىنأانزحىفك[٢۲]

ديرأنيذلايئالخأهوجویرالفدالبلايفيفرطبلقا

هفرعوءاهكولمضعبدنعماقأو«"نامركضرألزنولحرهنأمث
هجورخناکفیکو«هابآلتقفیکو؛هتوخإهدسحفيكو«هبسنوهبسحب
وسبهلضرعينأةفاخمهرمأاومتكهفرشوهناكماوفرعاملف«هتوخإنع

اوثماومرکأو«سرافكولميفشربألاةعيذجهيخأوهيبأنمناكاملجأل
اودارأوهردقاوضرف«هرمألامكوهلامجوهتحاصفنماوأراممهبجعأو

.مهئاسنمئارکنمةعيركبهوجوزينأ
فسعلاريثكناكو«ءارادنباراددلومهكلمنامزلاكلذناكو

ناكو‹مهبرضأ[۲۹]دقوتكلملهأوهتيعرىلعاموشغارابج«ملظلاو
اهلهألتقواهلتقاهجوزلبقهيلإفرتمومهئاسننمةأرماتجورتاذإ
‹اهعماجيوكلملااهضتفينأدعبالإةأرمابنيبينأدحأردقيالوءاهلعبو
.ابیثوااركبتناک

المهنأو«هروجهيلإاوكشومهيفكلماعنصةميلساوربخأف

؟هنممکتحرأوهومکتیفکاذإمكيلعيلاذام:ةميلسلاقف

ء١جءنايعألاةفحت«يملاسلا؛۲٠۲:ص۲ج«باسنألا«يبتوعلادنعةديصقلا:رظنا()
.١٠:ص‹مالسإالاردصوةيلهاجلايفنامعءارعش؛دیبع۳۸:ص

.ابرغسرافمیلقإواقرشناركمميلقإنيبعقيويبرعلاجيلاىلعفرشيعساشميلقإوه)۲( ٦٥4-٤٥4٤:ص٤ج.نادلبلامجعم.توقاي‹يومحلا:رظن

 



 

1۷

؟مكيلعيلاذامف«ّيلعرمألاريبدت:لاقف

.تئشام:اولاق

.مدقتلاومكنمدهعلاوءافولالهأيدنعرضحيلفدغلاناكاذإ:لاق

.ءافولالهأءاهفارشأونامركءامظعهيلإعمتجادغلاناكاملف

.مهنيب[٠۳]مالكلاىرجف

.رمالاتربدمكيلعطرشأاممينومتمتكأنإ:ةميلسلاقف

.تبلطامكل:مهلكاولاقف

‹يدعبنميبقعلويلهناطلسوهكلميلاوريصتنأديرأ:لاقف

نمبختنأونكمتأنأىلإاهجارخونامركتالغعيمجذخآنأىلعو

.مکئاسنمئارکنمينوجوزتنأىلعو«يعممهلعجأوتدرأنمبرعلا
.هدییلعاوبرضوكلذهوطعأف

لتقىلعهوعيابو.تطرشامعيمجبءافولا«تبلطامكل:اولاقو

نممهيفناكو.هرمأاومتكاوىافولاىلعقيئاوملاودهعلاهوطعأوكللملا

اوأروهوهرکوهملظمهيلعرثكنكلوءهكلمماظنوهموقمهوكلملاتيب
.مهلةحارهلتق

هلتقينأىلإهادأروحلاوملظلاةبقاعيفنوعماسلااهيأاورظناو

رمعلالوطهلاونمتو«نوندألاوءادعبلاهتبحأللدعولو[۳۱]هوابرقأ

.'دعابللدعابألاىلعرظنلاو

(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو(هابرق»لصألا()
۸۲۲:ص«قباسلاردصملا«يوكزألا:رظنا«ءادعألاىلعرصنلاو»يوكزألادنعءاج(۲)



 

1۸

الواذهلکومهئاسنمئارکنمةأرمابهوجوزءةعيبلانماوغرفامو

.ءيشبكلماملعيالعلنامركلهأنمجيوزتلااورهشأوءيشلهنمكلماملعي

ىلإهوفزيلةمولعمةليلىلعةميلسمهدهاعجيوزتلارمأنماوغرفاملف

هوسبلفةميلسىلإاودمعوءةفزلااورهشاةليللاكلتتناكاملف

ذخأدقناكوءانسحاباشناكو«بيطلابهوخمضوةرخافلاللحلا

[۳۲]هباوهتنایتحمشحلاومدخلايففزو«هلیوارسيفاهلعجوانيكس

جارسلاءوضيفهيلإرظنوكلملاىلإهباولخدو«هباوبأتحتفف«نصحلاىلإ

ىخرأو‹باوبألاقلغأو‹اوفرصنيلمدخلاوءاسنلاىلإًاموأفهلقعو

همضيوهلبقي«هيلإ"![ىوهأو]؛ةدحاوةفرغيفةميلسووهىقبو«روتسلا
یتحةيراحلالعفتامك«هبعاديوهبعاليلعجوةميلسىخرتساف«هردصىلإ

عردةميلسسبلو«هلتقوهترصاخيفاهبهبرضونيكسلاجرخأ«هنمنكت

دحأملعيملوءابهأتمتابوءةضيبلاهسأرىلعلعجوفيسلادلقتوكلما

ميسجرطخوميظعفوخىلعهوعياب[۳۳]نيذلاتابو؛كلملابعنصاع

.كلملاوةميلسرمأنمنوكيامنورديا«

ىلعجرخواهحتفف«باوبألاىلإةميلسبثورجفلاعلطاملف

‹مهتماعدابأىتحفيسلامهيفعقوف؛هباجحوكلماةصاخوسسارحلا

.تاوصألاتلعو‹؛نصحلايفجيجضلاعقووهحتفيملقلغمةماعلابابو

(ب)ةطوطخميفدروامنيب(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاوضايبلصألايف)۱(
«لبقاو»
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۹۹

فرشأف؛ماتلاحالسلابدلبلالهأنممهريغوةعيبلالهألبقأف

كلملافيسهديبوءةضيبلاوعردلاهيلعونصحلاىلعأنمةميلسمهيلع
.هتثجوكلملاسأربمهيلإىمروءامدرطقي

كلذيرسو«هتأرجوةميلسرمأنمهوأراممهلاههيلإاورظناملف

ابرحرهظيردقيملو«؛كلذهرسيملنمفاخوءكلبلالهأنمريثك
.امالكالو[٢۳]

اهاياعرعيمجهلتملسو«نامركضرأبةميلسلرمألاماقتساو

اورمأوالبحكلمالجريفاولعجمث«ةبهروةبغروءاهركواعوط

.اهككسودلبلاعراوشيفهبنوفوطيوهنوبحسينايبصلا

هلدهمتو«[اهبىنتبافهسورع]هيلإاودهأةميلسلرمألارقتساامو
هونکمو«هوعاطأوءاهيحاونواهروغثونامركةروكىلعىوتساو«رمألا
ىتحكلذكلزيملف.هرومأعيمجيفهوناعأومهلاومأومهسفنأيف

ةوقلالهأنحنو«يبرعلااذهانكلعيىتمىلإ:اولاقو«هيلعاوغبوهودسح
.هكلمفارطأيفهلنوضرعتياولعجو؟ةعنملاو

بلطيوهرصنتسي[٢٣۳]نامعبكلامنبةانههيخأىلإةميلسبتكف
اممهبميقيوهدضعمهبدشيمهلاجرودزألاناسرفنم«ددملاوةنوعملاهنم
.هتكلمبلهأنمهيلعجوعأ

مهلمحو‹مهناعجشودزألاناسرفنمسراففالاةئالثبهدمأف

مهبدتشأفةميلسدنعاوصلختف«نامركضرأالوصوىتحبكارملايف
.مجعلانمهيلعجواعتنممهبماقأوهدضع

«اهبءانتبأفهشرع»لصألايف()

 



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

ةحاورودعسوةيامحودبع:مهو«روكذمهلكدالوأةرشعهلدلوو

ضرابةميلسيفوتو.نامثعودوسأورهازودسأوبالكو![نشاجم]و
ببسناکفمهنيبسانلالخدودعبنمهدالوأيأرفلتخاو؛نامرک

نامركءازجأيفاوقرفتف«مهرمألحمضاو«مهيبأكلمىلعاولوتساو

مهلنامرکضرأبةميلسينبروهمجو«نامعىلإتهجوتمهنمةقرفو«

كلواعملاةكلممونامعىلإسرفلاةدوع

ىلإكلاماهنعمهالجأنأدعبنامعىلإةعجرسرفللنكيلمن
يدنلجللاىلإاهكلمراصو«هدعبنمهدالوأكلموهكلمىضقنانأ

(د)و(ل)ةطوطخمنمبيوصتلاو«نساح»(۲:ت)و(ب)ةطوطخميفولصألايفدرو(١)
٠۲۳:ص«قياسلاردصملا‹يوكزألا؛۷٠۲:ص«باسنألا‹يبتوعلادنعكلذكو

دروأنکل«سمشنبةلوعمينبىلإكلامدالوأةرسأنمنامعمكحلقتناىتمفرعنال(۲)

يفمالسإلاروهظىتحربكتسملاءانيألسلستمث«زعدبعنبربكتسللاهنياهدعبمكحمث
.ةلوعمنبزعلادبعنبرارجلانبدوعسمنبربيكتسملانبىدنلجلاينيادبعورفيجدهع

مكحنأنسنكلوىريو«٩۸:صء4٤-4۸:ص«١ج«نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا
.ىدنلجلاونب.يس.ج«نوسنكلو:رظنا؛يداليلاسداسلانرقلاعلطميفناكزعلادبع
.۷-٦:صء١۹۸٠:طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء١۳ددعلاانئارتةلسلس

 



رايخاوصصق

۷۱نامعيفترج

 

‹«‹”ناساسينبىلإسسرافكلمراصو«»يلوعملا[ريكتسملا]رتتسملاني

اوناكو‹نامعبىدنلجلانيبومهنيبحلصلاناكو.ةرساكألاطهرمهو

اهبمهللماععمةبزارملاوةرواسألانمفالآةعبرأاهبمهلنولعجي
.‹)دزألاكولمعم

ةلوعمنبزعدبعوهمهفنبكلاملآةكلممرايهنادعبلواعملاكولملوأنأيبتوعلاركذ(۱)
هنيامکحلايفهفلخو««ةكلممواسفنسانلازعأنم»هنأبهفصوو«ورمعنبسمشنب

نبريكتسملامثرارخلانبدوعسمهنبامثربكتسملانبرارجلاهنبامث«(ربكتسملا)رينتسملا
دبعورفيجهينبانامعمكحمثدوعسمنبربکتسملانبىدنلجلامثرارحلانبدوعسم

.يس.ج؛نوسنکلو؛٤٢٤۲:صج‹قباسلاردصملا‹يبتوعلا:رظنا‹«ىدنلجلاينبا

٢۳-٤٠۳:ص«یدنلجللاونب

ةلودلامكحضاقناىلعم۲۲۷ماعىفكياننبريشدرأديىلعةيناساسلاةلودلاتماق(۲)
‹باشخلاىيحيةمجرت.نييناساسلادهعيفناريإ.رثرأ«نسنتسيرك:رظناءةيلاكشألا

.اهدعبامو۷۲:صم۹۸۲٠:توريب«ةيبرعلاةضهنلاراد
دهعيفناريإ«نسنتسيرك:رظنا«نيبراحملاوأدنحجلامهوروسأاهدرفمةرواسألا(۳)

.١۲٠:ص«نييناساسلا

سماخلامارهبكلملادهعيفرهظويناساسلاروطاربمإللعضاخلاميلقإلامكاحوهنابزرملا(4)
.۱مقرشماه١۱۲:ص«نییناساسلادهعيفناريإ«نسنتسيرك:رظنا((ع۳۸٤-م٠۲٤)

سرفلاءاليتسادعبنامعيفيسايسلاحرسملاىلعةلوعمنبزعلادبعروهظببسنأدقتعن(٠)

شرعىلععبرتيوسرفلاضوافينأزعلادبعححنو«نامعىلعنييناساسلادهعيف
مهفنبكلامنبةانهمكحيفتناكةيناساسلاةلودروهظنأىلعىنبمانداقتعاو«نامع
هترمأتحتمكحوهيلإريخألاعضخف«ةريحلايفكلامنبشربألاةعيذجمكحونامعيف
یلختنادعبةريحلامكحةعينجناكو«م٢٥۲ماعىفهتافوىتحةنسنيرشعوثالث

كلامنأو.ةنس۸٠٠ةعيجمكحعومجبوابيرقتم١۱۳ماعيفقارعلامكحنعهدلاو
هجوتقارعلانمهتدوعدعبثيح‹يداليملايناثلانرقلارخاوأتامهنأعقوتنمهفنب

ناکاذِإف«ابیرقتم٢۲۰ماعيفةنس١۲٠هرمعوتاموةنسنيعبساهمكحونامعلإ
يفهتدالونوکیفةنس۷۰نامعمكحمثم١۱۳ةنسةعيذجهنبألقارعلامكحنعىلخت

شاعوةنس٥٠٠هرمعواهكرتوم١۲٠ماعيفيأةنس٢۳هرمعوقارعلامكحو.م۲۸ماع
.ةنس٠۷ةدملامكاحنامعيفاهدعب



 

V٢

كولمدزألاو[۳۷]رحبلاطوطشولحاوسلايفسرفلاتناكو
بضغنملکناکو«مهبةطونملامعألالكو«نامعفارطأنمةيدابلاب

ملو.اهبهسبحي«نامعىلإهلسرأهكلموهسفنىلعهفاخأوأىرسكهيلع

.ملعأهللاو«نامعبمالسإلاهللارهظأنأىلإكلذكاولازي

جرعلاىلإنامعنميفايفلابوجيتيطمتّنحهللالوسركيلإ
جلفلابعجرتويبنذيلرفغتفىصخحلائطونمريخاييلعفشتل
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رابخأوصصق
.فت

٤Vی

 

ملعأهللاورخآريخ

ةبوضغنبنزاممالسإ:الوأ

ةبوضغني""نزام[نامعلهأنمملسأنملوأ]نأ:ليقمث

نبرشبيبانبرمنبنايحنبرمنبنايحنبةسامشنبهقيبسنب

نکسناک«“*'يطنبثوغلانبورمعنبناهبننبدعسنب"!ةماطخ

ناکو«[يلعوبمآ]ناهبننبدعسدالوأدج«ليقو«!ليامسةيرق

عمسف«هيلإاهبرقو‹ةاشامويهلحبذف«رجانهللاقيءامنصدبعي

۲۳۳:ص«قباسلاردصملا‹«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

دبعنبا:رظنأ‹يئاطلايناهبنلايماطخلاةعيبسنبةبوضغنبنزامليلجلايباحصلاوه(۲)
-۳۱۲:صء۲ج«ةياهنلاوةيادبلا؛ريثکنيا۲۲مقرةمجرت‹باعيتسالاءربلا

‹°جءةباصإلا«رجحنبا؛٤٤٥4:مقرةمجرت٥ج«ةباغلادسأ«ريْثألانيا۳٣
۰۱٦۷:مقرةمجرت

٤٤٤:ص«٢٤۲۷:ص«قاقتشالا«دیردنبا:رظناةيبرعةليبقةماطخ(۳)

رعاشلاويئاطلامتاحمهنمةريثكمالعأءءيطيفو.بجشينبديزنبددنبءيطوه(٤)
يئاطلاةنعنبريجبمهتمو«يئاطلاسونبنادعممهتمويئاطلاميكحنبحامرطلا

.نوريثكمهريغولهلهمنب(ريخلا)ليخلاديزليلجلايباحصلامهنمو
يفعقتةينامعةيالوىهو«ىرخألاطوطخملاخسنيفلئامسولصألايفلئامستبتك(٥)

طوطخملالماكيفتبوصوءابيرقترتموليك۸۰يلاوحبطقسمنعدعبتةيلخادلاةقطنملا

ملو«يلعوبمادعسدالوأدجهنألیقو»(د)و(ل)و(۲:ت)و(ب)ةطوطخميفدرو(1)
.(ناهبننب»رکذت

رظناءيطلئابقنمتماصلاونبوةماطخونبصوصخلاهجوىلعودزألاهمظعتمنصوه(۷)
اكلشيوهرجاببرمبكيو1ص١ج«باسنألا«يبتوعلا

٤ا:صج.برعلاناسلروظنم

 

 

 



 

Vo

«(رقسرحنمملسترجحنماتحن١عدف ]۳۸[

هبرقو«رخآانابرقحبذمث.بجعلااذهنإ:لاقو«كلذنمعزفف
:نزامايلوقياتوصمنصلانمعمسف«هيلإ

لسرميبناذهلهجنالامعمست‹لبقأ»
لدعتهبنمافلمنءا۱

«لدنجلاوسانلااهدوقو|اىتشتران
كلذكوهامنيبف.(يبداري"ريخهنإو‹بجحعلاوهلاذهنإ»:لاقف

؟كءاروربخلاام«هلأسف«اًّمدديريزاجحلالهأنملجرهيلعدروذإ

مشاهنببلطملادبعنب‹هللادبعنبدمحم:هللاقيلجررهظهللاق
الوربكتسمالورابجبتسلفهللايعاداوبيجأ»:لوقيفانمدبعنب

مكرشيأو«ناثوألاومانصألاةدابعكرتو«هللاىلإمكوعدأ«)لاتحم

اهبيهلىفطيالراننم[۳۹]مكذقنتسضرألاوتاوامسلااهضرعةنجب
.(اهناکسنممعنيالو

‹يبتوعلانمبيوصتلاو(رجحنمتحنةدابععدف»ىرخألاخسنلاولصألايفءاج(١)
.۲۳۳:ص«قباسلاردصملا‹«يوكزألانمكلذكو٦٢٢۲:ص0ج‹باسنألا

ةينامعةنيدمامدو‹(۲:ت)و(ل)و(ب)و(د)ةطوطخمنمبيوصتلاو«ءام»لصألايف(۲)

«ليحلا»ايلاحفرعتوبيسلانميقرشلابناجلايفعقتةريهش

كلذبخسانلااهلهونوشماهلايف«هللادبع»تبتك(4)

(۲:ت)و(ل)و(د)ةطوطخمنمبيوصتلاو«لاتحم»(ب)ةخسنولصألايف(٠)
.يوكزألادنعالويبتوعلادنعدرتلكلذكو«مانصألا»ةملكطوطخملاخسنعيمجيفدحجنل(1)
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‹")ذاذحجهرسكف!منصلانمهتعمسامفللاوأبناذه:نزاملاق

.هبلقهللارونوملسأفمالسإلاهلحرشفءهيلإثعبامنعهلأسهيلعمدقاملف

هلع)لاقف‹نامعلهألعدأ-مالسلاهيلع-يبلل:لاقمث

مهللا:لاقفهللالوسراييندز:لاقف‹مهتبثومهدهأمهللا»:(مالسلا
.«مهلترّذقاميىضرلاوفافكلاوفافعلامهقزرأ

يفهللاعدأف‹انبناجيحضنيرحبلاهللالوسراي:نزاملاق

مهتريميف]مهيلععسومهللا»:لاقف«انفلظوانفخوانتريم
۱[هيلعطلستالمهللالاقف:يندزلاقف.مهرحبنممهريخرثكأو
ء(ءاعدلااهدنعباجتسيهنإف«نيمالق:نزامللاقو‹مهريغنماودع
.نيما[٤٤]:نزاملاقف

جوخ«رمخلابرشوبرطلابعلومانأهللالوسراي:لاقمث
هبرقتادلوينقزريو«كلذينعبهذيهللاعدافدلويلسيلوءاسنلاب

.؟ءايحلابانيتأيو‹ینیع

ابنةملكنمتلخىتلا(ب)ةطوطخمادعخسنلارياسيفتبتككلذكو«ءابن»لصألايف)۱(
:اهیفلوقينزالارعش۳۱۳:ص«۲ج«ةياهنلاوةيادبلاهباتكيكريثكنبادروي)۲(

لالضتبالضهب«افيطلابرانلناکواذاذجأارجانترسك
يلابىلعینمهنیدنکیملوانلالضنمانادهيمشاهلاب

يلاقارجانیبرلاقنلينااهتوخإوورمعنغلبابكاراي
ماعطلاهبدصقي:ةريملا(۳)

لبإلاهبدصقي:فخلا(4)
.رقبلاوفورخاوزعاملاهبدصقي:فلظلا)٥0(

(۲:ت)و(ل)و(د)ةطوطخمنمةدايزلا(1)



رايخأوصصق

۷۷نامعيفترج

 

برطلابهلدبأمهللا»-ملسوهيلعهللاىلص-:هللالوسرلاقف
هيفمنالايررمخلابو«جرفلاةفعرهعلابوالالحمارحلابو«نآرقلاةءارق

تججحو«برطلانمدجأتنكامينعهللابهذأ:نزاملاق

؛«برعلانملئاقععبرأتجوزتو«نارقلانمارطشتظفحوءاجح

.۰۱نزامنبنايحهتيمسءادلوتقزرو

(۳)ةتسءالوهریغاهنمفرعأالينالب؛ةريثكتايبأنزاملو

.9۱|رعشلاق‹تايبألا :[ليوطلانم

»جرعلاىلإنامعنميفايفلابوب يتيطمتتتحهللالوسركيلإ[١٤]

ةنيدملانمهعوجردعبرامضملاةيرقيفهانبيذلاهدجسملئامسهدلبيفنزامراثأنم(١)

نبدمحمنببرحهلسننمو.نامعبينبدجسملوأوهوءةرجهللتسةنسةرونمل
ةاورنمةنالثلاءالوهوبرحنبدمحأوبرحنبيلعهدلوونزامنبنايحنبيلع

:طقسمء١.ط‹١ج.نايعألافاحتإ«دومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا‹.ثيدحلا

٦۲:صء۱۸

«ءالواه»لصألايف(۲)
«تتس»لصألايف(۳)
باسنألا«يبتوعلا؛٢:مقرةمجرت«ربلادبعنبالباعيتسالاباتكيفتايبألارظنأ(٤)

ةباغلادسأ«ريثألانبا؛۳۱۳:صء۲ج«ةياهنلاوةيادبلا«ريثكنبا؛۷٠۲:صء١ج4

٤٥٤:مقرةمجرت٥ج

٤°474£:مقرةمجرت٠©جقباغلادسأ‹ريثألانبادنع«تّتح»نمالدب«تّبخ»درو(٥)
جءباسنألا«يبتوعلاو؛٢٩۹٤۲:مقرةمجرت«باعيتسالا«ربلادبعنبادنعكلذكو

۷٢۲:ص١

۽زجاملاةداحىلعةنيدلاوةكمنيبةبقعاهنأليقو«ةنيدملوةكمنيبعقوم:جرعلا(1)
ء٤ج«نادلبلامجعم‹يومحلا:رظنا.فئاطلايحاوننمداويفةعماجةيرقاهنامك

ىلععالطالادصارم.قحلادبعنبنموملادبعنيدلايفص«يدادغبلا٠-۸٩:ص

۲۸٩:صء٢ج‹٤١۹٠:توريب«ةفرعملاراد١.ط.عاقبلاوةنكمألاءامسأ



رابخأوصصق
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V۸

'"!جلفلابعجرتويبنذيلرفغتف!یصخحلائطونمريخاييلعفشتل

جهنلابرمعلانذآىتحيبابشاعلومرمخلاو”فعرلاباءرماتنكو

"!يجرشمهجرالوايأرمهيارالفمهنيدهللايفتفلاخرشعمىلإ

يجرفيلنصحأفاناصحإرهعلابوةيشخو"افوخرمخلابينلدبف

يجحامهللويموصامهللفيتينوداهجلايفيمهتحبصأف

نامعلهأمالسإ:ايناث

ىدهلاىلإمهوعدي«نامعلهأىلإبتكمالسلاهيلعهنإمث

نبيدنلجلاءانبأ:رفيجودبعمهنمفيرلالهأىلعومالسإلاو

«ىرثلائطونم»(ل)و(د)ةطوطخميفءاج(١)
(جلفاةدام۷٤۳:ص‹٢ج«برعلاناسلروظنمنبا:رظنارصنلاوزوفلا:جْلَلا(۲)
4ٍ©۷£:مقرةمجرت©جةباغلادسأ«ريثألانبادنع«فعرلا»نمالدب«وهللاب»درو)۳(

جءباسنألا«يبتوعلاو؛٢٩٤۲:مقرةمجرت«باعيتسالا«ربلادبعنبادنعكلذكو
۷٢۲:ص١

.فعضوهمسجىلبيأىلبلا:جهنلا(٤)

٢٢٢٤۲:مقرةمجرت‹ربلادبعنبالباعيتسالاباتكيف«ينيدمهنيدالف»درو09

هلكشوهتقبطنمسيليأانهدصقيولكشلاوةقبطلاوه:جرشلا(٠)
۷٤٥٤:مقرةمجرت٠©جءةباغلادسأ«ريثألانيادنع«افوخ»نمالدب«انمأ»درو(۷)

رهعلانمالدباذكه«ءانزلابو»(ب)ةطوطخميفءاج(۸)

باتكيفىلوألا«لئاسرعبرأنامعلهأىلإثعبمالسلاهيلعهللالوسرنأرداصملاريشت(4)
ةثلاثلاوةيناثلاو؛٢۲:صء۲.ط«م١۹۷٠:ةرهاقلا‹مالسنبمساقلاديبعيبأللاومألا
يفدعسنبااهدروأةعبارلاةلاسرلاامأ‹ةينامعلارداصملااهتلقناهنأامكاذهانياتكيف
.۳٢۳۲:ص«٦۲۸:ص١٠ج‹تاقبطلا

ىزعلادبعنبرارجلانبربكتسملانبدوعسمنبريكتسملانبىدنلجلاينبأرفيجودبع(١٠)
نارهزنبرصننبنامثعنببلاغنبمنغنبورمعنبنامثعنبسمشنبةلوعمنب
نبا؛۱:ص«۸۳۳:مقرةمجرت‹١ج«ةباغلادسأ«ريثألانبا:رظنأينامعلايدزألا
۲۷۲:صء٢۲۳۲:صء7ج«خيراتلايفلماكلا«ريثألا
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Y۹

.رصعلاكلذيفتامدق)يدنلجللاامهوبأناكوءربكتسلملا

:مالسلاهيلعهباتكناكو

اورقادعبامأ؛نامعلهأىلإهللالوسرّللادبعنبدمحمنما
ةاكزلااودأ*”[وةالصلااوميقأ]للالوسردمحمينأوهللاالإهلإالنأ

.«مالسلاومكتوزغ[٤٤]الإودجاسملااورمعاو

:(رفيجودبعىلإبتكو

ىلإفلالوسرفّللادبعنبدمحمنم«ميحرلانمحرلاهلامسب)»

املسأ‹مالسإالاةياعدبمكوعدأينإف:دعبام‹يدنلجللاينيا”رفيجودبع

لوقلاقحيوءايحناكنمرذنأل؛ةفاكسانلاىلعهللالوسرينِإفءاملست
يليخو«لئازامككلمنإفامتيبأنإوءامكتيلوامتملسأنإف«نيرفاكلاىلع

.«امککلمىلعيتوبنرهظتوءامكتحاسًاطت

مالسإللهوعديىدنلجلاىلإصاعلانبورمعلسرأمالسلاهيلعيبنلانأرجحنياركذي(١)

۳۸٦-۳۷٦:ص١۱۳۰:مقرةمجرت‹١ج«ةباصإلا:رظنأهبنماف

(ل)ةطوطخمنمةفاضأإالا(۲)

ةفالخاويوبنلادهعللةيسايسلاقئاثولاةعومحجب.دمحم«هللاديمحىفةلاسرلاصنرظنا(۳)
.۱١٦۱:ص‹م١۱۹۸:توریب‹سيافنلاراد«.ط.ةدشارلا

ىلعاملسأ«دبعهوخأووهنامعلهأسيئرهنأرفيحلباعيتسالايفربلادبعنبامجرت(٤)
ناكوهايريمنويبنلاىلعامدقيملو‹نامعةيحانىلإيبنلاهثعبنيحصاعلانبورمعدي

ج«ةباغلادسأ«ريثألانبا؛٤۳۷:مقرةمجرت«باعيتسالا:رظنا«.ربيخدعبامهمالسإ
W۳۱۳»:مقرةمجرت«١ج«ةباصأالا«رجحنبا؛۱:صء۲۰مقرةمجرت١

٤٢٤٦-٤٤٦:ص

(دبعورفيجىلإ»دبعىلعرفيجمدقتطوطخملاخسنضعبيف(٠)

ةامسملاةيبلحلاةريسلا.(ه٤٠١١:ت)نيدلاناهربنبيلع«يبلحلا:يفةلاسرلاصنرظنا(1)
¢م٤۳٠/٠۹۳٠:ةرهاقلا؛يبلحلايبابلاةعبطم.نوماملانيمألاةريسيفنويعلاناسنإ
داعملاداز.(ه:ت)ركبيبأدمحمنيدلاسمش«ةيزوجلاميقةنبا؟٤۲۸:صج



نامعيفترج

 

یوطو.هيلعيلعمالسلاهيلعو۱٩(بیکنبىبأاذهببتاكلاو

لإاھبمدقف.'"!سصاعلانبورمعاهبثعبو«همتاخباهمتخوةفيحصلا
راحصبةنيدميهو««درجتسد»نامعبلزنعضوملوأو«رفيجودبع

مهويدنلجللاءانيأىلإثعبو‹رهظلاتقواهبلزنف«مجعلا[٤٤]اهتنب

ضففءاموتخمهيلإباتكلاعفدورفيجهيخأىلإورمع
ءورمعىلإتفتلامث«هارقفدبعهيخأىلإهعفدمثهأرقفهماتخ

ديعأانآوريغصبسيلرمأكبحاصةهجنمهيلإوعدييذلااذهنإ:لاقف

.كملعأوهيفيركف

تفرعدقو«يبنهنإ)»:مهللاقف-مالسلاهيلع-يبنلارمأنعهولأسف

‹يدنشقلقلا؛۲٦:ص‹۳ج.ت.ب:ةرهاقلا‹يبلحجلايبابلاةعبطم.دابعلاريخيدهيف

ءةيملعلابتكلاراد.ءاشنالاةعانصيفىشعألاحبص.(ه۸۲۱:ت)يلعنبدمحأ

ةعومحب.يدابأرديحلادمحم«هللاديمح؛۳۲۲-٢٦۳:ص٦جءم۱۹۸۱:توریب

.يكزدمحأ«توفص؛١١٠:ص.ةدشارلاةفالخاويوبنلادهعلايفةيسايسلاقئاثولا
.٠.-44:ص١ج.ت.ب:توريبءةيملعلابتكلاراد.برعلالئاسرةرهمج

دبعنبا؛۱٢٦۲:ص«فراعملا«ةبيتقنبا:رظناديزنبدیبعنبسيقنببعكنبيبأوه(۱)
٤٤:صء۲:مقرةمجرت«؛باعيتسالا.ربلا

فراعملا«ةبيتقنبا:رظنايمهسلايشرقلاديعسنبمشاهنبلئاونبصاعلانبورمعوه(۲)
٦۹٤:صء۷٦۱۷:مقرةمجرت«باعيتسالا.ربلادبعنيا؛۲۸-٥:ص4«

يفعقتراحصةيالولةعباتةيرقيهو««درجتسمد»خسنلاضعبيفدرجتسدتدرو(۳)

.يعربلابراحصطبرييذلاءزجلايداولخدمنمابيرقواهنميبرغلابناجلا
هنأو«ةيوامسلابتكلابعالطإهلو«اينارصنناكويحاطلايدوعلاةشربنببعكوه(4)

:رظنا«مالسلاهيلعدمحمةوبنفرعيليرسكنابزرمهثعبامنيحكلذوملسأوةنيدملامدق
۳°:ص«١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا؛٠٠۲-۹٠۲:صء۲.ج«باسنألا«يبتوعلا
۲۷:صء٠ج«نايعألافاحتإفيس«يشاطبلا؛
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۸

سانلاهوجو[٤٤]ىلإاوشعبو‹"بعكورفيجودبعملسأو
ميلستب"مهومزلأو‹هنيديفامهولخدأو-مالسلاهيلع-يبنللامهوعيابف

اهبمهرمأيتلا”ةهجلاىلعمهنماهضبقفءاهضبقبارمعاورمأو.ةقدصلا

.ملسوهيلعهللاىلص«يبنلا

ىلإمهاعدفءاهيحاونورحشلاوةرهمىلإرفيجثعبمن

هلوسردروامفنامعرخآىلإاهيلياموابدىلإثعبوءاوملسأفمالسأإلا
.°”نامعباوناكنيذلاسرفلاالإهتوعدباجأو.ملسأالإدحأىلع

انرواجتال:اولاقورفيجىلإدزألاتعمتجامالسإلااوبأنيحف
نمو«ناكسم«سرفلالماعجارخإىلعاوعمجأو«مويلااذهدعبمجعلا
.سرفلانمهعم

انمثعبدقهنإ:مهللاقفةبزارملاو[٥4]ةرواسألابرفيجاعدف

اميفاولخدتواوملست[نأ]امإ«نيتلاحلاىدحإانماوراتخاف«برعلايفيبن

.رفيجودبعمثبعكميدقتب(د)و(ل)و(۲:ت)ةطوطخميفءاج(١)

.(د)و(ل)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو«مهومركأ»لصألايف(۲)

.(د)و(ل)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو«ةمرحلا»لصألايف)۳(

تومرضحلامشيفنكستيهوةليبقةعاضقنبيفاحلانبورمعنبناديحنبةرهموه(4)
.٠٤:ص‹برعلاباسنأةرهمجمزحنبا::رظنا«رحشلاةيحانيفةرهمدالببفرعت

.هالعأرظناتومرضحلحاسىلعةنيدمرحشلا)0(

يفبرعلاقاوسأنمقوسيهونامعجيلخيلعنامعلامشيفعقتةينامعةنيدمابد(1)

.٦۳٤-٢صء١ج«نادلبلامجعم؛يومحلا:رظناءاعيدقنامعةبصقنمدعتوةيلهاجلا

نمناکوهللالوسرىلعتدفونامعلئابقضعبنأىربكلاتاقبطلايفدعسنباركذي(۷)

سلعنبهللادبعةدايقبةلامُثةليبقو‹ضيبألانبيرهمةدايقبهرهمةليبق:لئابقلاهذه

:رظنا‹نامعدزألئابقضعبو‹ينادحلانازهنبةميلسمةدايقبنادحلاةليبقو«يلامثلا

.۸۳-۰۸:ص«يناثلامسقلا١ج«ىربكلاتاقبطلادعسنبا



رابخأوصصق
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AY

:°’اولاقوءاوملسينأاوبأف.مكسفنأبانعاوجرخت[نأ]امإو«هيفانلخد

.جرخنانسل

ريثكوناكسملتقوءاديدشالاتقمهولتاقفدزألاتعمتجاكلذدنعف
مهورصاحف«((درجتسد))ةنيدميفمهتيقبنصحتمن«هداوقوهباحصأنم

نأىلعمهوحاصف«حلصلااوبلطراصحلامهيلعلاطاملف.راصحلادشأ

اوجرخو«كلذىلإاوباجأف«!عاركوةقلخوىاضيبوءارفصلكاوكرتي
.”يفاوصلاهذهيهو«مهلاومأتيقبو«نامعنم

قيدصلاركبيبأىلإنيينامعلادقو:اثلاث

ىلإعوجرلادارأف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةافوهتغلبنأىلإ

وبأو«يكتعلامشجنبرفيجو[6٤]يدنلجانيدبعهبحصف«ةنيدلا
صاعلانبورمعباومدقف«دزألانمةعامجيفاظنبقراسةرفص

.«لاقف»لصألايف(۱)
عاركلاو‹هريغوعوردنمحالسلاةقلخلاو‹ةضفلاءاضيبلاو‹بهذلاءارفصلابدصقي(۲)

.ةيشاملاوليخلا

.اهريغوتاراقعوتاعورزمنمكالمألايفاوصلابدصقي(۳)
.نيدشارلاءافلخلانمةنالثويوبنلارصعلايفةيمالسإلاةلودلاةمصاعزاجحلابةرونملاةنيدملايه()

ٹراخلانبلئاونبيدعنبورمعنبةدنکنبحيبصنبماظنبقراسةرفصويأوه(٥)

ربلادبعنبا؛۳۹۹:ص«فراعملا«ةبيتقنبا:رظنا«روهشمبلهملالارودو‹ةرفص
.٤۲٢۳۰:مقرةمجرت‹باعيتسالا

نمادفونأرداصملاركذتف-ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتلباقةينامعدوفوكلانه(٦)
سلعنبهللادبعةدايقبنادحلاوةلمُتةليبقدفوو«يدزألاذايعنبةملسةسايربدزألا
‹يشاطبلا:رظنا«يحاطلادسنبحربيةسايربدفوو‹ينادحلانازهنبةملسمويلامثلا

.۳۱-٢۲:ص١ج.نايعألافاحتإفيس

 



رابخأوصصق

 

:لاقفملاظنبقراسماقهيلعاولخداملففەنعهللايضرركبيأىلإ

انتمذىفوانيديأىفتناكةنامأهذه«شيرقرشعمايوهللالوسرةفيلخاي

:رکبوبالاقف.اهنممكيلإانئربدقو‹مالسلاهيلعهللالوسرلةعيدوو
.اريخهللامکازج

لوسرلوقدزألارشاعممكافك:لاقفحدملاوءانثلابءابطخلاماقو

ائيشعديملف؛صاعلانبورمعماقو.مكيلعهوانثو-مالسلاهيلع=هللا
.دزألايفهلاقالإحدملاوءانثلانم

دبعىلعنيملسم«مهريغودزألانمراصتألاهوجوتءاجو
نيرجاهملانمسانلاعمجفءركبوبأ[۷٤]رمأدغلاناكاملف.هعمنمو

-هللالوسرركذوهيلعىنثأوهللادمحفءابيطخركبوبأماقو«راصنألاو

ءاعوطمتملسأمكنإ؛نامعلهأرشاعماي»:لاقف-ملسوهيلعهللاىلص
همشجامكهومتمشجالو«رفاحالوفخبمكتحاسهللالوسراطيم

ريخلابهللاعمجف«لمشتیتشتالوةقرفبهومرتملو«برعلانممكريغ
ذإہومتبجافحالسالوشیجالبصاعلانبورمعمكيلإثعبمثمكلمش
مکتدعومكددعةرثكىلعمكرمأذِإهومتعطأو«مكراددعبىلعمكاعد

هيلعهلوقمکافک؟مکلعفنمفرشألعفيأو؟مكلضفنمربألضفيف

اعيمجهوخأووهمالسإلاىلإباجأف»:اهلهأونامعيكلمنعصاعلانبورمعهلاقام(١)
مهنيباميفمكحلانيبوةقدصلانيبوينيبايلخو-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاباقدصو
لزأملفمهئارقفيفاهتددرفمهئاينغأنمةقدصلاتذخأفينفلاخنمىلعانوعيلاناكو

لیعامسإةديس؛فشاك:رظنا««ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةافوانغلبىتحمهيفاميقم

٦.ط:مقرانثارتةلسلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.مالسإالارجفيفنامع«

رشنوةراجتلاوةحالملاونوينامعلا.دمحمبجر«ميلحلادبع٢۲:ص‹۱۹۸۲:طقسم

.٢٣۳-٣٢:صء۱۹۸۹:طقسم.مالسإالا

 

 



 

۸A

لحر[4۸]وامركممكيفماقأامورمعماقمث.داعيملامويلافرشمالسلا

«يدنلجلايبارفيجودبعمالسإبمكيلعهللانمدقواملسملحرذِإمكنع
مکتتأیتحلیمجولاحريخىلعمتنکو.مكبمهزعأو.مهبهللامكزعأو
يكلضففعاضياممترهظأف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةافو
‹لاملاوسفنلابمتكراشوةحيصنلامتضحموهيفمكاندمحاماقممتمقو

دنعاونوكف«ةلوجسانللومكبولقهبيدهيومكتنسلأهبهللاتبثيف
نأالومكدالبیلعاوبلغتنأمكیلعفاخأتسلو«مكبينظنسح
.(تکسمثءاریخهللامکأزج«مکنیدنعاوعجرت

يفهضهنتساركبيبأىلعمدقالادبعنأنيثدحتملاضعبركذو

ءاهيلعهرمأوهتيرسب[٩٤]هريسف؛كلذىلإباجأفءةنفجلاةلتاقم
لوطيثيدحو[ربخ]اذهلو«"ةنفجرايدىتأوةيرسلاىلعدبعجرخف
.هتکرتو«؛هحرش

نبناسحةيرسلايفناكو.هناكمفرعودبعماقمدهشدق
دق)»:لاقوناسحماقةنفجلارايد[نم]اومدقاملف؛يراصنألاتباث
ايأرنسحأالومزحأالجررأملفمالسإلاوةلهاجايفدبعماقمتدهش
*١هتحابصتراغمویيفهللهسفنبهونمهللاووهفدبعنماريبدتو

ملظأو .«(هحابص

.(د)و(ل)و(::ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو«مكنمرهظف»لصألايف()

يلاسلا؛٠٠٢:ص«قباسلاردصملا«يوكزألانمبيوصتلاو«هلوحسانلا»لصألايف()
1:ص«١ج«نايعألاةفحت

.ماشلادالبفارطأىلعنونطقيةنساسغلاةنفجونبمه(۲)

.(د)ةطوطخمنمةدايزلا(٤)

(۲:ت)و(ل)و(د)ةطوطخمنمبيوصتلاو«(هحابص»لصألايف(٠)



رابخأوصصق

 

لوقلاوتركذامكديلولاابأايوه»:لاقوركبوبأكلذبرسف

)[ثعبف]ادبعكلذغلبف‹«هلضفنعرصقيفصولاو؛هفصونعرصقي
رصقاميفرذعاف؛كتأفاكمنعزجعييلامنإ«هيلإلسرأو«ميظعلاع.هيلإ

.رسيتاملبقأو

ييومهرکشينامعلهأ[٠٠]ىلإاباتكبتكركبابأنإمث
تاقدصلاذخأامهللعجوءامهكلمىلعادبعهاخأورفيجرقأو«مهيلع

.نيرکاشهعمنمودبعفرصناو«هيلإاهلمحواهلهأنم

ةيمأينبرصع‡نامع:اعبار

دقو.”باتكلاهحرشبقيضيام"!بقانملاورثانمرفيجودبعلو
فلخواتامنأىلإنيمدقتمنامعيفالازيملو.مهرابخأنمةعلاندروأ

(ل)و(د)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

.لصألاشماهيف«بقانملا»تبتك(۲)

يدزألاجاتلاوذكلامنبطيقلةماعزبابديفةدرلاةكرحىلإباتكلااذهريشيمل(۳)
اهيفىفنو(٠-٤6)تاحفصلانمهتفحتيفازيحيملاسلااهيلإدرفأيذلايكتعلا
هللادبعوبا٤«دعسنبااهرکذةدرلاعوضومنأةقيقحلايفو.اعطاقايفنةدرلاةكرح

:ت)يرذالبلا؛٥:صء٢ج.ىربكلاتاقبطلايف(ه٠:ت)يرهزلادمحم

(EAA Y/Y۸۸-۸۷:صء۱۹۷۸:توريبءةيملعلابتكلاراد.نادلبلاحوتف.)

:توريب‹نيدلازعةسسوم١.ط.كولملاوألاخييرات.(م۹۲۲/ه۱۰۳:ت)يربطلاو
.نوخرۇؤملامهنعذخأمثنمو۹١۱١-۷١:صجم۷

لمعتسامٹهلزعمٹلهجيبانبةمركعنامعىلعلمعتساركبابأنأرداصملاتراشأ(4)
صاعلابأنبنامثعنامعىلعباطخلانبرمعلمعتساو«ييافلغلانيصحنبةفيذح

دصونامعيمكاحةدناسملمهتيلوتنمفدهلاناكةئالثلاءالؤوهنأدقتعنو.يفقثلا

كلذركذنمباتكلاكلذلهاجتاذهلونامعليمكاحالاهيلعلمتحملاسرفلاموجه

.مالسإلارجفيفنامع«فشاك؛۷١-٦٠٦:صء١جءنايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا
.٢٦۳-٥۳:ص«نوينامعلا«ميلحلادبع؛۲:ص

 



رابخأوصصق

نامغيفترج۸

 

نمزيف(م1۸۸/ه٥:ت)!يدنلجلانبدبعنبدابعامهدعبنم

بلاطيبآنبيلعو(م٦٥1/ه٥۳-م٤٤٦/ه۳۲)نافعنبنامثع
)م1٦/ه۱—م٥1/۳10

:نامععاضخاوفسوينبجاجحلا:اسماخ

نكيملوةيواعمىلإكلاراصوءةمألاتقرتفاوةنتفلاتعقوالو

راصىتح(ناطلسنامعيف(م1۷۹/ه۹٥-م۱٦1/ه٤)ةيواعم
لمعتساو‹(م٠٠۷/ه٦۸-م۸۳٦/ه4٦)ناورمنبكلمادبعلكلما
نمزيفكلذناكو‹”قارعلاضرأىلع[يفقثلافسوينب]جاجحلا

يف]ناميقملاامهو«يدنلجلانبدبع![نبدابع]ينباديعسوناميلس
ناضفيامهوءةميظعشويجبامهوزغي[٠٠]جاجحلاناكف[نامع

ةيطعهدئاقلسرأثيحىفنحلاهللادبعنبرماعنبةدحنوزغيفينادنلجلادبعنبدابعلتق(۱)
٤ج«لماكلا«(ع۳۰٦/۳۳۸٠:ت)ريثألانيا:رظناه۹ماعيفيفنحلادوسألانب
ةياهن.(ع۳۳۱١/ه۷۳۲:ت)باهولادبعنبدمحأنيدلاباهش«يريونلا؛٢٠٠:ص
.١٠:صء٠۲ج.بدألانونفيفبرألا

هنمخأيذلانكل«ةوقلابنامعىلعهترطيسضرفنعسعاقتيةيواعملعجياببسدجنال(۲)
يكللوسرلاهعطقيذلادهعلاناكو«يدنلجلالآلبقنممكحتنأنامعتداتعانأ
ىلعرطخيأنامعلكشتالتمادامةسايسلاهذهىلعنوظفاحيءافلخلالعجنامع
رصعلايفنامعخيراتنمتاحفص.ديمحلادبعمعنملادبع«ناطلس:رظنا«ةيومألاةلودلا
.4٤1٦-١6:ص‹١۹۹:ةيردنكسإلاةفاقثلارشنراد.يمالسألا

طايخنبا:رظنا«م٤1۹/ه٥۷يفقارعلاةيالويفقثلافسوينبجاجحلاىلوت(۳)
:صء٤ج۽لماكلا‹ريثألانبا١۷١:ص.طايخنباخيرات)م۳٥۸/ه٤۲:ت)
.١٤:ص«۳ج«نودلخنباخيرات«نودلخنبا؛٤

مساقلايبأيفنحلارماعنبةدحجبيلاولتقنمانكمتنأدعبنامعمكحديعسوناميلسىلوت(4)
.۳٢٠۲:ص٤ج«لماكلا«ريثألانيا:رظنا

(۲:ت)و(ل)و(د)ةطوطخمنمةدايزلا(٠)
.(ب)ادعخسنلاعيمجيفةتبثمولصألاشماهيف(نامعيف»تبتك(1)



رايخأوصصق

AYنامعيفترج

 

امهيلإجرخاملكاناکو۷٠ةريثكنطاوميفهركاسعناديبيوهعومج

ةوعشنبمساقلاامهيلعجرخنأىلإهداوسىلعايلوتساو«هامزهًاشيج

اھللاقينامعیرقنمةیرقلحاسيفهنفسيسراف.ةريثكنفسيفنامع

.'”طاطح

تناکفءاديدشالانقاولتتقافدزألابدابعنبنامیلسهیلإراسف

هداوقوهباحصأنمريثكومساقلالتقو«جاجحلاباحصأىلعةعيزهلا

.لئاهرمأهباصأف«جاجحلاكلذغلبف«مهداوسىلعناميلسىوتساو

الذببوءةفتأوةيمحوابضغسفتماجلارهظأومهدت

نُدعبهنأنمخننأنکنکل«نامعىلإهشويججاجحلاريسيتمنهكتننأنكحيال(۱)
یریو«ه۸۳ةنسثعشألانبدمحمةروثو«ه۷ةنسدوراجلانبهللادبعةروثىلعىضق

)ه۸ه٦۷)تاونسلالالخنامعيفجاجحلابورحنأناطلسمعنملادبعروتكدلا

٤۷:ص‹خيراتنمتاحفص.ديمحلادبعمعنملادبع«ناطلس:رظنا«

نبنانسنبیسوم::ينزملاةوعسنبمساقلالبقنامعىلإجاجحلامهلسرأنيذلاةداقلانم(۲)

مث«ينراخلاعيبرلانبدايزمث«ةبيشنببجاحمت«ينارهبلانيصحنببليفطمن«هملس

دمحمو«نامعنميرورحلانوميمهمزهيذلايذوعلاءاجريبأنيهلادبعنبكلمادبع

عاضخإنماونكمتيملةالولاءالؤوهو.دبعنبدابعنياهلتقيذلايبالكلاةعصعصنب
‹ناطلس::رظنا««ينادنلجلادبعنبدابعينادیعسوناميلسلبقنممهتيزهتمتونامع

٢٤۷-٩٦:ص‹خيراتنمتاحفص.ديمجلادبعمعنملادبع

تناکو«مک٥يلاوحبلحاسلانعدعبتوتارماعلاةيالوىرقنمةيرقيهطاطح(۳)

ريوخلاوةبيذعلاوةربغلالمشتيهوحرطمىتحوبيسلاقرشنمةيلحاسلاةقطنملافرعت
ىلإاقيرشترشوبيداولمشتيتلاةقطنملااهنأبيبايسلاخيشلااهددحوءةيطولاومرقلاو
٥۱۸:صج٠ط‹خيراتلاربعنامع«يبايسلا:رظنا«تايرقلامعأ

۱۸۸:ص«قیاسلاردصملا«طايخنبا:رظنا(ةرعسنبعاحجب»طايخنباهيمسي(٤)



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

۸A۸

ةرصنلانعةرصبلاباوناكنيذلادزألاهوجودعقأو«ناورمنبكلمادبعىلإ

نامعىلإاهجرخأوجاجحلااهلمجيتلاركاسعلانأتدجوف

رئاسيناميلسمهيلإراسفربلانماوجرخنيذلاموقلاىهتنافءافلأنيرشع

فالآةئالثبئاجنلاباحصأو«سراففالآةنالثاوناكفءدزألاناسرف

‹نيعقلبلامويلاهللاقيرشوبةيرقبرقبءاملاوهو«لحارمثالثبليقو
يفناميلسنعمأف؛جاجحلاباحصأمزهنافاديدشالاتق[٠٠]اولتتقاف
رحبلاركسعیهتنایتحرحبلاركسعنم"ايئشملعيالوهو«مهبلط

ركسعلارئاسبناميلسجورخبمهملعأفلجرمهيقلف«رافلجنمةينانوبلاب
.ةليلقةمذرشهيخأممنيقابلانأو«ربلابناجنماولبقأنيذلاموقلاءاقلل

ديعسمهيلإلزنفءاكربلصوىتحراهنلابليللاةعاجبلصاوف
.ليللامهنيبلاحىتحاديدشالاتقمهلتاقف

يفءاضيبلاةرعشلاكةعاجيركسعيفمهاذإفهركسعديعسلمأتو

يرارذىلإدمعوهتليلنملزتعافلتقنممهنملتقدقو«دوسألارولا

هللاقيو.رضخألالبحجلاوهوربكألالبجلاىلإمهبلزتعافهيرارذوهيخأ
.مايرونبهناكسو=ءارلا[٤٠]مضب-ىوضر

(د)و(ل)و(ب)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو«ةعقلبلادنعمهاقتلاو»لصاألايف)۱9
ةعومحبكلانهنكلشوبةيالويفمسالااذهبةيرقرضاحلاانتقويفدجويال:نيتعقلبلا()

اھايمثيح«سائلااهداترييتلاةروهشملابصنألانيعاهنموماشلاجلفاهنمىرقلانم

ئش:لصألايف(۳)



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

۸۹

جحيفنوقابلاتلفناوءةنيفسنيسمخوًافيناهنمجرخأف«ناميلساهيلإ

.ةعاحبركسعديريىضمو‹رحبلا

ىقتلاف«رحبلاديريجرخف«ناميلسبهلةقاطالهنأةعاجملروصتف

ةعاجبمزهناف«"ةميظعةكصمهنيبتعقوف«لئامسةيرقبناميلسووه

لچرخاف[جاجحابتاكو]رااحلإىنیضموءاهبكرفهنفسبقحلو

دلبباقوامهموقنمامهعمنمو’امهداوسوامهيرارذالمحفزجعلا

.ڭكانهاتامىتحجلانادلبنم

هاتُأ:هافاو(۱)

نبديعسمامْالانبدمحاهذختانأذنمنامعةنطلسةمصاعطقسمىهتكسمودكسم(۲)

.هلكباتكلايفاهمسربيوصتمتدقوم١۷۸٠ماعيفنامعلةمصاعدمحأمامإلا

ظافلألامجعم«؛حلاف؛لظنح:رظنا«نامعيفمدختسيحلطصموهوةكرعللا:ةكصلا(۳)
ط۸:يبطوبأ‹ةفاقثلاومالعإلاةرازو.ةدحتملاةيبرعلاتارامألاةلوديفةيماعلا

۳۹۱:ص١

(د)و(ل)و(ب)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو«جاجحللتناكو»لصألايف)٤(

نباخيرات؛طايخنبا:رظنأ«يبلكلاميلسنبنمحرلادبعريثألانياوطايخنباهيمسي(٠)
۷۱٤:صء٤ج‹لماكلا«ريثألانبا۹۸١:صءطايخ

(د)و(ل)و(ب)و(۲:ت)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)

(د)و(ل)و(ب)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو«امهداوسأ»لصألايف(۷)

ايقيرفأقرشدالبكلذبدصقي(۸)



رابخأوصصق

 

نامعىلعةيمأينبةالو:ًاسداس

ريغاهيفالعففنامعىلإركسعلابنمحرلادبعوةعاجبلخدو

لهأىلعلمعتساجاجحلانإمث.كلذنمهللابذوعن‹«![اهابهن]وليمجلا

هدعبنمیلوو[م٦۸/٥۰۷:ت:ناورمنب]كلملادبعتاماملف
جاجحلاتاموم0/۹۱-م٥۷۰/ه٦۸)كلمادبعنبديلولا

‹ملسميبأنبديزيقارعلاىلعديلولالمعتساو(م۳٠۷/ه٠۹:ت)

.نامعىلعالماعينادمهلايناهنبفیسديزيثعبف

هوخأىلوو(عم٥٠۷/ه٦۹:ت)كلمادبعنبديلولاتاماملو
[٦٠]لزع(م۷۱۸/ه۹۹-م٥٠۷/ه٦۹)كلمادبعنبناميلس

.”يثيللاسيقنب

(د)و(ل)و(ب)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو«اهيفابهنو»لصألايف)۱(
رابحلادبعطایخنباهامسو«يعشاجملاةربسنبرايخلاهيمسينممهنمواذكههمسادرو(۲)

نامعبلتقویعشاجملاةربسنبرايخلاقاقتشالايفديردنباهركذو«يعشجاملاةربسني نبا۱۱۹۸:ص«قیاسلاردصملاطايخنبا:رظنا«ةرفصيبأنببلهملانبدايزديىلع
٠٢۲:ص«قباسلاردصملا‹ديرد

‹يديسألاناسحنبدیعسیعشاجملاةربسنبرايخلادعبجاجحلادهعيفنامعرمأىلوت)۳
|.يبلكلاميلسنبنمحرلادبعو

يفتام(م۳٠۷/ه۹-م٥٦1/ه5٤)يفقثلاليقعيبانبفسوينبجاجحلاوه(٤) .يلعنبدمحأرجحنبا:رظنا«ةريثكعضاوميفءاملعلاهنعملكتقارعلاىلعهتيالو
.دوعسمنبيلعخيشلاوينالقلارمعخيشلاواحيشنومأمليلخقيقحت.بيذهتلابيذهت .١١۳٠مقرةمجرتلا٠:ص١ط۱جء٦۱۹۹:توریب«ةفرعملاراد

.١٤٠:ص«٢ح‹باسنألا«يبتوعلا(٥)



رايخأوصصق

۹۱نامعيفترج

 

لعجومهدرفهيلعاوناکامىلعنامعلامعنوكينأىأرهنإمث

.)مهيلعافرشمنمحرلادبعنبحلاص

-م٥٠۷/ه٦۹)ناسارخوقارعلابلهملانبديزيىلومن
-م٥۷۱/ه٦۹)نامعىلعادایزهاخادیزیلمعتساف)م۸۷۱/ه۹

نامیلستامیتحاهلهاىلإانسحمءاهيلعالماعلزيملف«(م۷۱۸/ه٩
.كلملادبعنب

)م٢۷./ه١-م۷۱۸/ه۹۹)زیزعلادبعنبرمعلوو

ىلعايدعلمعتساو«قارعلاىلع”يرازفلاةأطرأنبيدعلمعتساف

لمعتسافزيزعلادبعنبرمعىلإاوبتكف]ءاهيفةريسلاءاسأف«"الماعنامع

*[مهیفةريسلانسحأاف‹”يراصنألا[ةحيبصنب]هللادبعنبرمعمهيلع

ةبيطبمهنمتاقادصلايفوتسياهلهأنيبامركمنامعىلعايلاولزيملو

هللادبعنبرمع[۷٠]:لاقفزیزعلادبعنبرمعتامیتح‹مهسفنأ

.(اهبكنأشفكموقدالبدالبلاهذه»«بلهملانبدايزل

باسنألا«يبتوعلا:رظنا«بلهملانبدايزهلتقفهنجسوديزينمرمأبيناهنباهيلعضبقف
Ve١٤۱:ص

ىلعضبقيذلاوهوزيزعلادبعنبرمعةفيلخللةرصبلاىلوتيرازفلاةاطرأنبيدعوه(۲)
ديىلعطساويفيدعنبدمحمهنباويدعلتق«ةفيلخلاىلإهلسرأوبلهملانبديزي
۲۰۸:ص«قباسلاردصملا«طايخنيا:رظنأه١١١رفصىفبلهملانبديزينبةيواعم

نباخيرات۽طایخنيا:رظنايراصنألاةحلطيبأنبهللادبعنبورمعطايخنباهيمسي(٤)

۲۰۷:ص«طایخ

(د)و(ل)و(ب)و(۲:ت)ةطوطخمنم[....]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)

۷٤۲:ص«قباسلاردصملا«يوكزألانمبيوصتلاو[ديزيل]لصألايف()

 



رايخأوصصق

نامعيقترج

 

۹۲

۰ھه|1 م١۱٤٥۷|م۳۲۹/۱٤۷)حافسل۱ىلا

۲6۷: ص«قباسلاردصملا«يوكزألوصتلاولص 1يوکزالانمبي

وتكأ/ه۱۳۲لوألاعيبر۳|ةليلةفاا لاةفالخلابسابعلاوبأعيوب(۲) ةعمج



 

رصعيفنامع
ةيسابعلاةلودلا

۹۳



 

٤۹

:نامعكسابعلايتبهالو

لمعتسافقارعلاىلعروصنملارفعجابأىلووءهيلإةيمأينبكلمراصو

دجسملابحاصوهو«"يئانهلاسيقنبةدابعنبحاجرفعجوبأ

حانجنبدمحمهنبایلووهلزعمث[راحصبوهو]حانجدجسمفورعللا

."مهلنامعةيالوتراصىتحةيضابإلاةدابعنبحانجنهادف

يمشاهلابلطملادبعنبسابعلانبهللادبعنبيلعنبدمحمنبهللادبعروصتملارفعجبوياوه(۱)
ءانثأحافسللدشألادعاسلاناكوه٠يفحافسلاسابعلاايأهاخأةافودعبةفالخلاىلوت
رفعجوبناکو.ه١١٠يفتامةيسابعلاةلودلليقيقحلاسسؤوملاربتعيو‹حافسلاةايح

دنسلاوناتسجسونامعونيرحبلاوةرصبلااهنمضنموةيقرشلاتايالولانوئشىلوت
.اهريغوبلهملانببدیزیوفسوينبجاجحلااهالوتيتايالولاهذهتناكو

نياركذنأريغةمجرتهلسيلو«همأليئانهلاملسأنبةبقعوخأوهحانجنأيملاسلاركذ)۲(

هرکذو«ةرصبلابةبقعرادبحاص«ملّسنبةبقعمالسإلايفةءانهينبلاجرنمنأديرد

‹نايعألاةفحت«يملاسلا:رظناروصنملارفعجيبألنيرحبلاىوتهناومسالااذهبطايخنبا
:Y۸Ao:ص«قباسلاردصملا‹طايخنبا؛۸:ص«‹قاقتشالا«ديردنبا؛٥۷-٠۷۰:ص

بلهملانب دیزینبةيواعمنبنايفسةرصبلايلاولبقمءاجهنبامثحانجحيشرتنأودبي(۲)
داوسلاعفريذلاوهونيسابعلاراصنأنمنايفسناكوسابلويالبقنماهالوتيذلا

»۳ص«قباسلاردناطايحنيرناةيمأوبدهعيفمشاهينبةعلااعدواه

٤-٤٤ص

 

 



 

ىلوألاةينامعلاةمامالا
A۱۳۲ه7۳(



 

:دوعسمنبىدنلجلامامإلا:الوأ

نبرفيجنب]”دوعسمنبيدنلجللةمامإلااودقعكلذدتعف
ايقتالضافو]ايضرمالداعناکوبهذملاةومقلببسناكو:[يدنلجلا

رفعجلتقنأ«هللاهمحر-دوعسمنبىدنلجانأانغلبو].[اعضاوتمو
ىلعمهنمترهظتناكةعيبباتكىلعةدئازلاورضتلاهينبأوينادنلجلا
ملومهيلإلسرأ-هللاهمحر-ىدنلجلادمعكلذحصاملف«؛نيملسلا
یدنلجلامهمدقفمهباتكنمرهظاملإانغلباميفةبراممهنمنكت
هانيعةضافأىدنلجلانأو.انغلباميفباتكلاكلذىلعمهقانعأبرضف

ايةيبصملا:هلاولاقعومدلابناضيفتهانيعوهباحصأهيلإرظناملفاعومد

."[محرلانكلو:مهللاق!ىدنلجلا

وبأ]هبلطينابيشناكو‹9[ينابيشلازيزعلادبعنب]نابيشجرخمث
هيطعنبلالهيدنلجلاهيلإجرخأنامعىلإمدقاملف‹حافسلا[سابعلا

-م۹٣۷/ه۱۳۲)ربکتسملانبيدنلجلانبرفيجنبدوعسمنبيدنلجلامامالاوه()
(Vo \/a۳

‹۹۸۳٠:طقسم«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء٠٠ط.نيبملاحتفلا«قيزرنبانمةدايزلا()
۲۲-٢۲۲۲ص

1:ص۱ج«يراوحلايبأعماج«يراوحلايبأنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()
ةيرفصلاةدايقىلوت‹ةيرفصلاجراوخلاميعزيركشيلازيزعلادبعنبنابيشفلدلاويأوه(٤)

هرایتخادعبنابيشبحسنامثقارعلايفم٥٤۷/ه۱۲۸ةنسيربيخلامهميعزلتقمدعب
مزاخاهنمهدرطو«(مشق)ناواکنباةريزجىلإاهنمربعونامركىلإهجوتفهتقرفلادئاق ٢٤٢۲-٤٢۲:ص«قباسلاردصملا«طايخنبا:رظنايسابعلادئاقلاةعيزخنب

مامإلاملعامنيحو«يسابعلاشيجلادئاقةعيزخنبمزاخشيجنمابراهنابيشمدق(٥)
يفلوخدلاوأنامعنمجورخلاهنمبلطيهيلإلسرأرافلجبناببيشلوزنبىدنلجلا نبلالههيلإلسرأف«ةوقلابهجارخإلعجامضرعلاضفرنابيشنكل«يضابألابهذللا
۲٩:صء١ج«نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا.حيجبنبىبحيوةيطع



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

۹۷

(م٠٥۷/ه١۱۳)نابيشلتقموىلوألارافلجةكرعم:ايناث

ناكوء؛حيحبنبىيحيماقنيفصاوراصو[رافلجب]اوقتلااملف
:لاقف«نيقيرفلااهيففصنأةوعدباعدف«نيملسملانيبارهاشهلضفىيحي

نأبجييذلاقحلاوءهاضرتيذلانيدلاىلعاننأملعتتنكنإمهللا»

هباحصأونابيشنأملعتتنكنإوهباحصأىلعةرئادلالعجأو«هباحصأ
لوأنابيشلعجأفهبىتوينأبجييذلاقحلاو«هاضرتيذلانيدلاىلع
نمليتقلواناکف‹ضعبىلإمهضعبموقلافحزمث.(هباحصأنمليتق

.نابیشباحصأنمليتقلوأو‹حيحجبنبىيحينيملسللا

(م٠٠٥۷/ه١۱۳)مامالالتقموةيناثلارافلجةكرعم:اثلاث

يميمتلا]ةعزخنبمزاخنامعىلإلصونابيشلتقاملف

نيبامةعاطلانعجرخوةعامجلاتقرفت»حافسلاةلوديفهنأيبهذلانعيطويسلالقني()
بلغتنمدالبلاهذهبجرخو«سلدنألاةكلممعيمجونادوسلادالبىلإةنبطوترهات

دومحم:قيلعت.ءافلخلاخیرات.نيدلالالجمامإلا‹يطويسلا:رظناكلذرمتساواهيلع

۲۲۷:صء۲۰۰۰:توریب«ةفرعملاراد٥.ط‹ىبلحلاضاير

ىلإجرخمث«نابیشةكرحًاعبتتم٢٢٤۲:صطایخنباخیراتهباتکيفطایخنبالوق(۲)
ناواکنباةريزجىتمٹ«نامرکیتمٹ«ةريمصلاىلعمث«ءامىلعردحنامث«روزرهش

كلذتدكأامنيبكلانههببسوهلتقةيفيكرشيملهنكل«اهبلتقفهولتاقفنامعىتأمث«
ءيربطلا:رظنا«ريثألانباونابيشلتقمنعيربطلاهلاقامكلذنراق‹ةينامعلارداصملا
٢٥4٤-٠٥4:ص٥ج«لماكلاريثألانبا؛۳۳۲:صء٤ج‹قياسلاردصللا

هلسرأ«ريهشلايسابعلادئاقلايميمتلاةلضننبةلظنحنبهللادبعنبةعيزخنبمزاخوه(۳)
ابضاغسابعلاوأةفيلخلاناكو«ناواكنباةريزجيفزيزعلادبعنبنابيشىلإسابعلاوبا
منألاخيرات«يربطلا:رظنا«سابعلايبأهلاوخألتقمزاخهنألهنمماقتنالابغريوهيلع
.رداقلادبع«شوقرح؛٠٥4:ص٥ج«لماكلاريثألانبا۲:ص٤ج«كولملاو

٥٦-٤٦:صء١۱ج.ميمةليبق



رايخأوصصق

نامعيفترج۹۸

 

ينعي«موقلاءالؤهبلطن[۹٠]انکانإ:لاقوء‹[الوتقمنابيشدجوف

نکلو«مكيديأىلع[مهرشو]مهلاتقهللاانافكدقو«هباحصأونابيش
.عيطمعماسهلكنأ[ربخ]هربخأوةفيلخلاىلإكدنعنمجرخأنأديرأ

تادغبناطلسلبطخينأو«هفيسونابيشمتاخىدنلجلانمبلطف]
.[ةعاطلاوعمسلابهلفرتعيو

‹”همتاخونابيشفيسهيطعينأ[ىدنلجلامامإلاةعزخنبمزاخ]هلأس
.(”ىدنلجلایبأف

باحصأعيمجلتقفيدنلجلاوةيزخنبمزاخنيبلاتقلاعقوف
:يدنلجللالاقف‹يناسارخلاةيطعنبلالهووهالإقبيمو‹9)يدنلجلا

نكف]يمامإتنأ»:يدنلجلللالهلاقف«(ةيطعنبلالهایلمحا»

؛۰٩:ص١ج«يراوحلايبأعماج«يراوحلايبأنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱) .١۱۸:ص٠١٠ج.فنصللا.هللادبعنبدمحأركبويأ؛يدنكلا
مهعموهنامزلهأنمءاملعلارواشىدنلجلامامألانأدمحميبأنعالقنيلاسلارکذي(۲)

.۹۳:صء١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا
يدنلجلاضفرنأتومرضحلهأىلإاهلسرأةريسيفيراوحلانبدمحميراوحاوبأركذ(۳)

ةثروىلإاهودويىتحنيملسملايديأيفةنامأ»اهنأيلإدوعينابيشمتاخوفيسميلست
۹٦۳:ص۱ج«تاباوجلاوريسلا:رظنا««نابيش

ةيضقلاهذهيفىأرمهليرجهلاثلاثلانرقلايفنامعءاملعنأيلاسلاخيشلايوري()
سأبالهنأ(م۸۷۳/ھ٢٥۲:ت)بوبحمنبدمحمهللادبعوبألإهبسنيولوقلابصلخو
ريغبكلذنولعفيالو‹ةيعرلاوةلودلاىلعمهوفاخاذإمهتتسلأبةعاطلاوعمسلاهوطعينا
ء١جءنايعألاةفحت‹يملاسلا:رظنا)»الفلاماامأو«ةارشريغوأاوناكةارشةنسلألا
.١۱۸:ص‹١١ج.فنصلملا؛يدنكلا؛۳:ص

مهنمةقرحأامكاليتقةئامعبسبنيينامعلاىلتقلادعركذوةكرعملاهذهىلإيربطلاراشأ(٠)
۳۳۲:صء٤ج‹قباسلاردصملا؛يربطلا:رظنا«الجرنيعست



رابخأوصصق

۹۹نامعيفترج

 

‹لتقىتحلتاقفيدنلجلامدقتف.«كدعبىقبأالأىلعكلو‹[يمامأ

.هلاهمحر

مزاخباحصأناكو؛هبرحةمألهيلعويطعنبلالهمدقتمن

هوفرعمن]؛ةعامجلانيب[٠1]هوفرعيمل[مهو]؛هتفاقثنمنوبجعتي

تناكو]‹''[هللاهمحرهولتقىتحهولوتحافةيطعنبلالهاذه:اولاقو

لسرأمزاخناکو6رهشأنامعبمزاخثكمو]9۶[رافلجبةمحلملاهذه

.[مهلتقبارختفمومهباحجبتمدادغبىلإىلتقلانايعأسوورب

”ةيطعنببيبشبستحملامامإلا:ًاعبار
سانلاهعيابفةعيبلابمهرمأو«سسانلاربخأوةمامإالابهلبطخف

لخدوریغممهفریغیالو.ركنمورکانسانلاكلذركنيال.ارهاظوارهاش

ىوزنبىلصوءنادلبلاوىرقلاىلعةالولاولامعلاثعبو«دوهعلاو

(ب)و(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)

٢٥٤:صء٥ج«لماكلاريثألانيا:رظناةينامعريغلارداصملايفتامولعملانمديزل(۲)
مهطسويفهولعجوهباوطاحأدصقي:هولوتحا(۳)

(ب)و(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)

۲۲۳:ص«قیزرنبال«نيبملاحتفلاباتكنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)

٦٢٢۲:صء٠جءخيراتلاربعنامع«يبايسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٦(

دصقيهلعلو«هركذنمخسنلاعيمجتلخوفلولاهبدصقينمفورعمريغيلاتلامالكلا()

اولسرينهديؤمرطضاوهباوضريمنينامعلاضعبنكلبستمامإكةمهللهذهماق
بيبشمامإلاناكو‹كلذىلعهورقأفهلمعةقيقحوكلذبةرصبلاىففةوعدلازكرميلإ

‹هيضراعمىلإاههجوةريبكةلاسرهلو«ةعاطلاىلعمهثحيةينامعلاةمأللاباطخهجودق

ء٢ج«تاباوجلاوريسلا٤٠٠-٢×:ص١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا

۳۸۳-٦٢٣٤۳:ص



رابخأوصصق

 

ءتايارلادقعوشويجلازهجو؛تاقدصلاهلامعووهضبقو.تاعامجلا

.ماسقألارصملانمءاشاميفهلترجوماكحألاذفنأو

كلتيفهنعىأنوأناطلسلااهيلعبلغيملنامعنمدلبقيملو

.هماسقأ[١1]مهيلعتتبثو«هماكحأهيفهلترجالإنامزلاكلذومايألا

هتريرسيفئشهنمرهظينأريغنم«مامإهنأرمألارهاظيفرقأو

ليمالوةداوهبالوىغبيوءاهبفاخيةظلغالوةدشالو«هتينالعالو

همحرناکلب«عمطلعدخيالوةيقتنععناصيف«يحبريوكلذبهيفعمطي

مهتارثعلاليقم«مهتاروعنعافيفعاقيفش«مهباراباقيفرانيهةيعرللهللا
قحايفايواسم«مهنسحمنعىضرلابيرق«مهئيسمنعبضغلاديعب

مهلالزنممهتريشعومهديعبو«مهينغومهريقفو«مهئيندومهفيرشنيب
الباقمهنمهنودوهنملارواشم«مهلاوحأومهرومألادقفتممهلزانم

.هنورمأیاميفمهترواشم

«بوركلاىلعربصلا[١٦]هتيعرنممشجتيكلذىلعلزيملف
انخلامهنمحمسيو«ىذألاومتشلاىلعربصيو«بوبحملاورورسلاقرافمو
ريثكورودتنأةرئادلاهللانموجريورومألالكيفىنأتيوهو«ىذقلاو

فرعي«رئاشبلاحبقأنورسيورئاودلاهبنوصبرتيهرصموهتكلمملهأنم
مظعأدسحلاولغلامهرودصيفختامو«ركنملااورفكنيذلابولقيف
ىتحنأنشلاوةوادعلامهيلعبلغوناطيشلامهيلعذوحتسادق«ربكأو
فلختلاهتيعرةماعرهظأنأرودقملاهللانمهيلعىرجو«رومألاهبتلآ
ىلعةنهادملاو«نايصعلاوهلةدناعملاهصاوخةماعنمرهظو«نالذخلاو

ناطلسلاىلإاوجرخو«ناسللابلوقلابكلذبهلةرشابملا[1۳]وناطلسلا



 

ىلعارسقواريخكلذنعمهعنمف‹نيرصانتمكلذىلإاوبلأتو«نيرهاظم
.ارسقكلذنعفلختلا

نمكلذىلعهوقرافوىءانحشلاوةوادعلامهتماعنيبوهنيبعقوف

.نيتنعتمكلذ

دقىالقأفاعضلانمرفنيفوهوءالبقمرسلابناطلسلاراسدقو

.'هسفنفعضتساوء؛نايصعلاوتاوادعلانمهلنابو«تالاحلا

یدنلجلالتقبهتافودنعمزاخربخ:ًاسماخ

لتقوتيذلانإليقوءارهشونيتنسيدنلجلاةمامإتناكو[٤٦]
.ةعزخنبمزاخيدنلجلا

ىلعنامعهللاحتفدقرشبأهلليقةافولاهترضحالنأينغلبف
؛تاهیه«تاهيهء؛تامملايفانورغتوةايحلاىفانومتيرغ:لاقف‹كيدي

یدنلجلالتقبكراشلجرربخ:ًاسداس

لجرهبحصيفجحلاىلإجرخنامعلهأنمالجرنأتدجوو
الوهوةلاحنعينامعلاهلأسفمانيالوليللاأادهيالةرصبلالهأنم

.نظنامیفبيشنعیهتنا
(مزاح)ةلمملاءاحلابلصألايف(۲)

(ىدهيال)لصألايف(۳)



 

ىلإةعيزخنبمزاخعمتجرخين:لاقف«نامعلهآنمهبحاصنأفرعي
ىلعمويلاكلذ[٠٦]نمانأفطقمهلثم)رألاموقاهبانلتاقف«؛نامع

قيقحتنأ‹هسفنيفينامعلالجرلالاقو.مونلاينذخأيالةلاحلاهذه

.مهلتاقنممتنكنإكلذب

(یرأم)لصألايف()
(نمانأف)تررکتلصألايف(۲)



 

نامعىلعىدنلجلاينبةيالو
A۱۷۷)-ه۳(



 

ءالوهنمف«روجوملظلهأاوناكو«ءاهيفاودسفأف«نامعىلع!ةربابجلا

.'”ناينادنلجلارظنلا)ربدشارو©ةدئازنبدمحم«ةربابجلا

م١٤۲/۱٦۷يئانهلاديعسنبناسغةروث:الوأ

يوانهلا[يبراحملاعاجشنبديعسنب]ناسغعقوامهنامز”يفو

لهانمةروشموحيشرتنودنمنامعنومكحينيذلاءارمألاوأماكحلامه:ةربابحجلا(١)
.دقعلاولحلا

هوبألتق.ربکتسملانبىدنلجلانبدبعنبدابعنبديعسنبرفعجنبةدئازلانبدمحموه(۲)
اوكسمتوهتعيابمامهضفرلرفيجنبدوعسمنيىدنلجلامامإالاديىلعهدجو:رظناهمعو
۰-٠.۹۱ج.نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا.حافسلاسابعلاويأةعيبب

دنعدروكلذكوءرظنلانبناذاشنبدشار(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخميفدرو)۳(
٢٢٠۲:ص«ةمغلافشك‹يوكزألا

هوبالتق.ربکتسملانبىدنلجلانبدبعنبدابعنبديعسنبرفعجنبرظنلانبدشاروه()
اوكسمتوهتعيابمامهضفرلرفيجنبدوعسمنبىدنلجامامإلاديىلعهدجوةدئازلاهمعو
۰-٠.۹۱ج.نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا‹«حافسلاسابعلاوبأةعيبب

تزواحتةريبكثادحأنعتلفغو«بةطوطخماذكو(٠:ت)لصألاةطوطخانهتفقوت)5(
.(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمنمةدايزلاو‹«تاحفص۳

ةلمكتللصنىتحلصألايه(۲:ت)طخسنانربتعاوثادحألايفعاطقناثدح(٦)
نمةيناثلاةبترملاىفىتأت(۲:ت)ةطوطخمةخسنثيح(١:ت)لصألاةخسنيفثادحألا
0(م۱١۱۸/ه۷٦۱۲)اهمدقثیح

وباةمالعلاطهرمهورهفنببلاغنبيؤولنبةماسينبىلإبستةيرازنةليبقعفانونب(۷)
ماس«يبايسلا:رظناديعسوبمأودايزينبيفاولخدمهلعلو«يماسلارذنملانبريشبرذنملا
۲۳:ص«نايعألافاعسإ.دومحنب

فاعسإ.ءىبايسلا:رظنا«ةعيبرنبدسأنبةزنعميمهىلإبسنتةيرازنةليبقميمهونب(۸)
٠0.ط«ينامعلاخيراتلانمحمالم.فلخنبناميلس«يصورخلا؛٢:ص«نايعألا
YYV۸:ص١۱۹۹:طقسم



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

نیعبرأوسمخةنسنابعشرهشيفكلذو«اريثكاقلخمهنملتقنأدعب

.[م۲٦۷ریوتكأ/ه٤٤١نابعش]ةنسةئامو

ثراحلاينبةروث:ايناث

ثراحلاينبيفناكومهلاوبصعءاربإلهأنمثراحلاينبنأمث

مهيأرعمتجأف«يركبلاديعسنبدايزهللاقيةركبنميدبعلحجر
نيب[اوسلجو]هيلإاوراسفيئانهلاناسغاولتقيلكيتعلاىلإاوضعنأ

الحجردئاععجردقو«روخلاهللاقيعضو.ديعسنبحاتجرادوهراد

.[هولتقف]مهناکم.رعشيالوهومهبرمف«ةءانهينبنمًاضيرم

ناسغلتقليئانهلالزانمابنيلاوماقتنا:ًاثلاث
ابنيهنكسمناكو[يئانهلايرباعلا]شبنخنبلزانمبضغف

لهأىلعاوراسفناينادنلجلارظنلانبدشاروةدئازلانبدمحملماعوهو

تعقوفاديدشلاصقاولتتقافءاريإلهأ“هيلإزربفمهنمةلفغىلعءارسيإ

.الجرنوعبرأمهنملتقفءاربإلهأىلعةعزهلا

(د)و(ل)ةطوطخمةخسننمةفاضإالاولصألانم«هل»ةملكتطقس(١)

ةانثملاءايلابادئاع:لصألايف(۲)

.ةيقرشلاةقطنملابلباقلاةيالوىرقنمةيرق:ابن(۳)

نمبيوصتلاو«ءاربإلهأهيلإزربيضتقيمالكلاقايسوءاربإلهأمهيلإزربلصألايف(4)
٥:ص(۲:ت)ةطوطخم



۹١۱۰

 

رايخأوصصق



 

ةيناثلاةينامعلاةمامالا

(A۸۰ - A۱۷۷



رابخأوصصق

نامغيفترج

 

نمةياصعتجرخفقحلاىلعةفلألابنامعلهأىلعهللانممث

ءاملعلاخياشملانأكلذوةربابجلاكلماولازأوهللاقحباوماقفنيملسللا

نبیسوممهدیمعومهسيئرناکو"!یوزنيفاوعمتجانامعلهأنم
نبدمحمةمامإلادقعاودارأف“[ه١۸٠-ه۷۹]يوكزألارياجيبأ

فاخفةلودلاىلعنونمؤيالءاسورمهعمرضحدقو‹)نافعيبأ

قفتانأدعبينادنلجلارظنلانبدشاردرطيفتعقويتلاثادحألاليصفتيلاسلادروأ(١)

يدنكلايحسفلاشنحألاويدنكلاىلعملانبدمحمماقاذهلومكحلانمهدرطىلعءاملعلا

يقتلاووجبيتبةليبقوةرهمةليبقنمهيديؤمايعاديوزننمجرخيذلادشارةبراحمب
ةزاجملاةكرعمفرعتةكرعميفكانههومزهوةرهاظلايبونجةباغلاةقطنميفمهعم
نامعتلقتساوىدنلجلاينبةلودتهتناكلذبوم۳٠۸سطسغأ/ه۷۷٠ناضمريف

ء١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا؛عافدمامإنافعيبأنبهللادبعنبدمحمباختناب
.اهدعبامو۷٠٠:ص

.نايعألاةفحتيفيملاسلاكلذبدرفتو‹ةربابجلانمصلختلاةيفيكىلإةطوطخملاريشتمل(۲)
.اهدعبامو۹٠٠:ص۱ج

۸٠٠:ص١ج«نايعألاةفحت«حنميفناكعامتجالانأيلاسلاركذ(۳)

:ةمئأةثالثعئاب«نامعىلإةرصبلانمملعلاةلمحدحأوهويؤولنبةماسينبنموه(٤)
یدحإةليلىفوت«يصورخلابعكنبثراولاونافعيبأنبدمحمودوعسمنبىدنلجلا

.١٠٠:صء١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظناه١۸٠مرحمنمةرشع

نبدمحمدارأرباجىيأنبىسومةمالعلانأ«فنصملا»هباتكيفيدنكلاركبوبأركذ(٠)
يسومةمالعلاهرككلذبوءارشلاعطقينأهركدمحمخيشلانكل«ةمامإلليدنكلاىلعم
ىنإف‹ءارشلاعطقيايراشمامإلانوكينأبحتسيوءارشلاعطقيىتح«ةمامإلاهيلوينأ
نوملسملاهعيابيمثءارشلاعطقدقلجرهعيابيءارشلاىلععيوب«ةمامإلالبقءارشلاعطقنكي
ىموقلاثارتلاةرازو«فنصملا.هللادبعنبدمحأركبوبأ‹«يدنكلا:رظنا‹مامإالاةعيب
.٤۸:صء١٠جء۱۹۸۲:طقسم«ةفاقثلاو

نمفرعنالو«ثادحأمهلتناك»ءاسؤرلاءالؤهنأبفوخلاكلذناطحقوبأرسف(1)
رظننبدشاربنيضارريغاوناكنيذلاءامعزلانمنأرثألايفنيذلانكل«ءاسؤورلاءالوه
ىسوممهسأرىلعوءاملعلاضعبهديأوهدضهتروثداقيذلاكلمادبعنبناسغينادنلجلا

ةدومحريغتناكناسغةريسنکل«ساسجنبهللادبعنبدمحمو«يوكزألارباجيبأنب
ةفحت«يلاسلا؛١۲٠:ص«۱ج«تاباوجلاوريسلاباتكيفناطحقيبأةريس:رظنا«
.٦١۱:ص١4ج«نايعألا



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

عقتنأودينيملسمللنوكيالنأيوكزألارباجيبأنبىسومخيشلا

كلتقرفىتح«اذكةيرقانالفانيلوواذكةيرقنالفانيلودق»:لاقف«ةنتفلا

هنأبسحأوفوحلاىرقوىوزننافعيبأنباانيلودقو:لاقو«ءاسؤورلا

دارارباجيبانبیسومنإ:ليقو].»اهرازوأبرحلاعضتىتح»:لاق
هركوىارشلاعطقينأىلعملانباهركو«ةمامإلليدنكلاىلعملانبدمحم

.[ءارشلاعطقيىتحةمامإلاهيلوينأىسوم

نآلافبحنامیرننأوجرنانکدق»رذنمنبریشبخيشلا:لاقف

هملعأف‹(بحتامانلعفانإىسوم»:لاقو.هللدمحلاوهركنامانيأر

دعبةعمحامويةلودلاهذهتكلمو]‹ةنتفلاعقتالثلمهقرفينأدارأاإ

۲۳)ةئامونيعبسوعبسةنسناضمررهشنمتيقبلايلعبسلرصعلا
.[(م۷۹۳/۱۷۷ناضمر

(ھ۱۷۹-ه۱۷۷)نافعيبأنبهّللادبعنبدمحمالو

اهيلويتلادلبلاىلإمهنمدحاولكرظنوءاسورلاكلتجرخاملف
مهلوصولبقاولزعمهنأبسحأفنادلبللةالوثعبومهلزعبخيشلابتك

ملفثادحأنيملسمللهنمترهظفركسعلايففنافعيأنبدمحمیعبو

.٤۸:صج٠.فنصلا.هللادبعنبدمحأركبوبأ«يدنكلا[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

‹ناطحقوبأ:رظناهيلعدرلاوريشبخيشلالوقوثيدحنمهيفراداموعامتجالالوح(۲)

۱۲۲-١:ص۱ج«تاباوجلاوريسيفروشنملا«ناطحقيبأةريس«ناطحقنبدلاخ

.۸٠٠:ص«١ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

ءاسورلاكلت:لصألايف(٤)
مامإهبيصتتمت«نامعيتأمثقارعلابدلويدمحيلانافعيبأنبهللادبعنبدمحممامإلا)٥ز

هنمبلطنادعبلزعمٹروهشونيتنسهتمامإيفلظواهرازوأبرحلاعضتىتحعافد
الوروهظمامإنكيملوعافدمامإهنأراثآلانمرهظيامكهتمامإتناكو«هرصعءاملع
هنأمهضعبلاقامنإو‹هيلعقفتملدعمامإهنأدحألقيل»كلذنعيويسبلالوقيو.یرش



رابخأوصصق

 

حئاصتلاهدروهتوفجنيملسمللهيلعاوركنأيذلانأينغلبو«مهبجعت

یوزنرکسعنمهوجرخأو«ةليحهلاولمعفهتريساوضريملف«ملعأهللاو

اولزعوامامإ[مهسفنأل]اوراتخافاوعمتجا"[یوزننم]جرخاملف
يذ١٠]ةئامونيعبسوعستةنسنمةدعقلايذنمفصنلايف]«ادمح
.ًارهشونيتنسهتمامإتناكو«[[م۷۹رياني۳۱/ه۷۹٠ةدعقلا

منومامإبسیلوشیجریمأناک:نورخآلاقو«طرشباهرازوأبرحلاعضتنأىلإعافدمامإ

.دمحتنبيلعنسحلاوبا‹«يويسبلا:رظناعافدمامإهنإبةنزاوملاهباتکيفيويسبلاخيش

«ةكربنبا؟١١٠:ص«۲ج‹تاباوجلاوريسلاباتكيف«لاؤوسلالطبأنمىلعةجحلا»

.٦٤٢٤۳۹ح«تاباوجلاوريسلاباتكيف«ةنزاوملاباتك«دمحمنبهللادبعدمحموبأ
(د)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاو(هتوفخ)لصألايفدرو(١)

مهحصتعامسمدعونيملسمللهتوفجالإدمحممامإالالزعيفبابسألاةطوطخملاركذت(۲)
لئاسلاركذديلولانبدشارنبصفحةلئسميفهيواتفىدحأيفدروأينايسبلاخيشلان

ةالابملاليلقوهونيملسملاىلعةنوشخوةوفجوةواسقهيفتناكاذإمامإالايفلوقتامف»

ناكف«؟ملعريغبرومألاىلعروسجوةريصبلاوملعلاليلقوهو«هنوريامهنملبقيالوهو
نبدمحملزعامرباجيبأنبىسومنأرْثالايفدجوييذلا»:لئاسلاىلعينايسبلادر
هنمترهظ»:يويسبلالاقرخآناكميفو‹«(اهتحرشيتلالاصخلاهذهبالإنافعيبأ

‹ينايسبلا:رظنامهيلعقسفيونيملسمل|خايشأقوقحبفختسيلعجواهيفافجرومأ
ریسلاباتکيفةروشنملا«دشارنبصفحيفينايسبلاةريس.دمحمنبيلعنسحلاوبا
۱۷:صء۲ج«تاباوحجلاو

۱۲۲:صء۱ج«تاباوجاوريسلاباتكيف‹ناطحقيبأةريسنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(

۱۲۲:صء١ج«تاباوجاوريسلاباتكيف«ناطحقييأةريسنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)4(
هيلاووهونافعيبأنبدمحممامإلاعلخيفاريبكارودتبعلةريبكةيصخشكلانهناك(٠)

وجنبينبةروثهجاوينأديعسىلعناكويركبلاديعسنبدايزنبديعسىعديةيقرشلاىلع

نأكو«ةروثلاهذههجاوميفةدشلاديعسذختادقو‹ينادنلجلارظنلانبدشارلنيديؤوملا

ةريس:رظناءاملعلاضعبهيلإراشأريبكطغلثدحاذهلوكولسلااذهبنيضارريغءاملعلا
ء؛يللاسلا١:ص«۱ج«تاباوجلاوريسلاباتكيف«تومرضحلهآىلإيراوحلايبا

١٠١٠:ص١ج«نايعألاةفحت

١٠٠:صء١ج«يلاسللنايعألاةفحتنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٦(

 



رابخأوصصق

نامعيفترجح

 

(ھ۱۹۲۔ه۱۷۹)يصورخلابعكنبثراولا:ايناث

يدمحيلايراشلايصورخلابعكنبثراولةمامإالااودقعمن

.[م٥۷۹/ه۹۷]ةنسةئامونيعبسو»عستةنسكلذو”يدزألا

ةوعدرهظأوقحابراسونيملسملانمحلاصلافلسلارثأثراولاعئطوف

ماقو]«ةربابجلاهللاعفدو«رفكلادمخوهلهأوقحلاعو«نيملسللا

نيملسملاةوعدترهظو]‹[يوكزألارباجيبأنبىسوموهءاملعلا
.°[مالسإالاٌرعونامعب

باعشلايفتاولخلامزاليناكهنأقيزرنياركذيصورخلابعكنبثراولامامإلاوه(۱)
وهوهصخشیریالواتوصعمسيهسفنبولخيامنيحناكو«ةمامالابهتعيبلبقتاولفلاو

سرغف‹نوميللاةرجشنميذلازجباصنوهوناهربهلنألاقيو«ثراوايرشبأ:لوقي
ةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا‹قيزرنيا:رظنارضخأوتبنفضرألاىفزجملااذه
۳٠۱۱:ص١ج«نايعلأةفحت«يلاسلا؛۳۱:ص«نامع

نیعبسوعبسةنس(ل)و(د)ةطوطخميفدرو(۲)

ريسلاباتكيف«لاوسلالطبأنمىلعةجحلا»«يويسبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
۸۷:ص«۲ج؛تاباوجلاو

ريسلا.لاؤوسلاطبأنمىلعةجحلا.دمحم«يويسبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)
۸۷:صء٢ج«تاباوحجلاو

‹تاباوجلاوريسلا؛ناطحقيبأةريس.دلاخ«ناطحقيبأنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٥)

۱۲۲:صحج



رابخأوصصق

 

م۸۰۷/ه۱۹۱نامعىلعديشرلانوراهةلمح

سراففلأيف"رفعجنبىسيعديشرلانوراهثعبهنمزيفو
ثراومامإالاىلإ“”يبلهملاديزينبدووادبتكف«لجارفالاةسمخو

دمحمنبسرافمامإالاهيلإجرخأف٠«هركسعبلصاویسیع»نأهربخي

لإراسورفعحجنبیسیعمزهناف'!اتحباوقَتلأو6°[فالاةنالثيف]

هعمويتولسلاينادحلاحلفأنبديمحوبأهيلإراسف«رحبلابهبكارم

م۷۸/ه٠۷)روصنملارفعجيبأنبيدهملادمحمنبديشرلانوراهيسابعلاةفيلخلاوه(۱)
(eA 4/۹۳

ىسيعهنأبنايعألاةفحتيفيملاسلاخيشلادرفناامنيبهحوتفيفيرذالبلاهعمقفتيوسابعلا

ماعيفتامهنأبطايخنباهركذريخألانأةقيقحلايفو«روصتنملارفعجيبأنبرفعجنب
؛۸۸٤:صربحا«بيبحنبدمحم«بيبحنبا:رظنا«ناتسربطبم۰۸/۲۸
طايخنبا؛١٠٠:صء١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا؛۳:ص«نادلبلاحوتف«يرذالبلا
‹٢٢۳:ص«قباسلاردصلملا«

يفهابأةافودعبايقيرفإىلوت.ةرفصيبأنببلهملانبةصيبقنبمتاحنبديزينبدوادوه(۳) رصمىلعةصيبقنبمتاحنبحورهمعىلووديشرلانوراهةفيلخلاهلزعمته١٠۷٠ماع
ماعيفدنسلایلوتولزعمثھ١۱۷ماعيفرصمدوادیلوتو«۲ماعيفايقيرفاو
:ص«‹قباسلاردصملا؛طايخنبا:رظنا«ه٥ةنسدنسلابهتيالويفتامو«ه٤

P\Y WY٦٦۱-١٦۱:ص‹بلهملاخيرات‹؛يشاطبلا.

نبشراقموهوراحصياوىلإلسرأيبلهملاديزينبدوادنأنايعألاةفحتيفيملاسلاركذ()
مامإلاىلإهبناجنملسرأيلاولانأو«رفعجنبىسيعةلمحريسبهربخييدمحيلادمحم
٦۱۱:ص١٠ج«نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا«كلذبهربخي

١١۱:ص«١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)0)
.ةروصقملافلألاب«ىتحب»لصألايف(1)
نبیسیعاهالوف»:لاقفهشیجكولسىلإناميلسنبرفعجنبیسیعةيزهيرذالبلاوزعي(۷)

نورهظيومهنوبلسيوءاسنلابنورجفياولعجفةرصبلالهأباهيلإجرخف«ناميلسنيرفعج هيلعاوردقمثاهلوخدنمهوعنموهوبراحف«ةارشمهلعجونامعلهأكلذغلبف‹فزاعملا
.بلاطيدهم«مشاهنعالقن‹«۲:ص‹نادلبلاحوتف«؛يرذالبلا:رظنا«(هوبلصوهولتقف
٦٠۲:ص«يبرعلاقرشملايفةيضابألاةكرحلا



رابخأوصصق

 

سبحفراحصلِهبقلطناویسیعرسأف«بکارمةئالثيفرمعنبورمع
)[هسبحدقهنأو‹«هموقوىسيعنيبوهنيبىرجام.مامإلاىلإبتكف]«
كلعساوفهتلتقنإ»:هللاقف«ةرزعنبيلعخيشلامامإلاهيفرواشتف

.نجسلايفهكرتوهلتفنعمامإالاكسمأف««(كلعساوفهتكرتنإو

هللاهمحرزيزعلادبعنبىيحيمهيفنيملسملانمموقنأانغلبو

اولتقو‹نجسلااوروستفراحصاوتأىتحمامإلاملعيالثيحنماوقلطنا
.مهتليلنماوفرصناومامإلاالويلاولاملعيالثيحنمىسيع

نامعىلإشيجذافنأىلعنوراهمزعرفعجنبىسيعلتقاملف
ىيحينأانغلبو.هرشهللامهافكوكلذلبقتامهنآمث«هنماوعاتراف

لهأنمدحأهيلعمدقتيملهلعلونيملسملالضافأنمناكزيزعلادبعنب

ناميلسنبزيزعلادبعةرهشكنامعبهترهشتناكدقلو«لضفلايفهنامز

نبىسيعلتاق»:لوقيناكرذنملانبريشبخيشلانعانغلبو.تومرضحي
.رانلامشيملرفعج

٢۳:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

يلعخيشلاماقف«لقيلفلوقهعمناکنمفرفعجنبیسیعلتاقينإسانلااهيأاي»ابيطخ
هلتقتملنإوكلعساوفهتلتقنإ»:لاقفملكتفنيملسملاءاهقفنمناكويوكزألاةرزعنب
٤٣٤۳:ص‹۱ج«تاباوجلاوريسلاباتكيفيراوحلايبأةريس:رظنا.(كلعساوف

يرجهلايناثلانرقلارخاوأيفنامعءاملعريهاشمنميوكزألايماسلاةرزعنبيلعوه(۳)
مهنمءاملعلاةسايريفةريبكةناكمتأوبتةيرذيلعخيشلل.روزعلاةليبقهيلإبسنتو«

علخيذلاوهتوخاویسومنبیسومهنباويلعنبیسومويلعنبرهزاويلعنبدمحم
.٩٠٠:ص١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا.ه۲۷۳ماعيفكلامنبتلصلامامإلا

عاعشلا؛قيزرنبا:رظنا«رانلامشيالوجرأرفعجنبیسیعلتاق»قیزرنبادنعءاج(٤)
امكحوهسيلو«هلتقببسب»هنأكلذىلعيلاسلاخيشلاقلعو‹۳۳:ص«مئاشلا
:رظنا«هببسبرانلامشيالفاذهريغلعفيملاذإهنأينعي«رهاظلابمكحوهامنإو‹بيغلاب
۷١٠.0:صء١جءنايعألاةفحت«يلاسلا



رابخأوصصق

 

٤۱۱

.هللاهراتخاىتحلدعلابامئاقةريسلانسحًامامإثراولالزيملو

ہعمقرغو«یوزننمهوبلکيداولیسيفقرغهناهتومببسناکو

مقوسوسدنعنيملسملاسبحيناككلذببسو.هباحصأنمالجرنوعبس

يداولانأماماللليقفافراجيداولالاسفنيسوبحمسانأناکو'لئام

نمافوخمهيلإىضعدحأرسجيملفمهقالطإبرمأفنيسوبحملاقحليس
ست

لأاراايأليشأةتهنسرقمناهابتنارش

(ھ۲۰۸-ه۱۹۲)يحجفلاهّللادبعنبناسغمامإلا:اثلاث

يدمحيلايحجفلاهللادبعنبناسغمامإلاهدعبنمرمألايلومث
نيناةتسنمىلوألاىدامجنمنولخلايلتسلنينثألاموي]يدزألا
رنعئطوف”[(م۰۸٠۸سرام۸/ه۲٩١ىلوألايدامج٦)ةئامونيعستو

.رفكلادمخوهلهأوقحاٌرعونيملسملا

ةانثملاءايلاباياق:لصألايف(١)

یوزنعماجيقرشضيبألايداولاعميقتليواهطسوبرعيذلاىوزنةيدوأدحأوه(۲)
يداونمةيبرغلاةفضلاىلعناكهعضومو«ةلظمقاروأهبليوطفيثكرجشوهمقوسلا(۳)

.ءالاولظلادوجولكانهنيجاسملاسبحيثراولامامإلاناكو‹لاعسةيرقلباقمناكوةوبلك

ةانثملاءايلابليام:لصألايف(4)

(ل)و(د)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)
(ل)و(د)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاورشع(۲:ت)لصألايفدرو(1)

نامثعنبنامیلسءاملعلانمذئیحتناکويوزنءاحطبيفتوضجلفدنعةعيبلاتناك(۷)
١٠١٠٠ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا«ميمتنبةدعسمو

٠١۲٠:ص١ج«نايعألاةفحت‹يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۸(

 



رابخأوصصق

\\٥نامحعيفترج

 

هينامعلاةيرحبلاءانب

ءاهلحاوسيفدسفتونامعىلعجراوبلاعقتهنمزيفتناكو

-اهبازغواهذختانملوأوهو-مهوزغلةواذشلاهذهاهلناسغذختاف

.نامعنعجراوبلاتعطقناف

م۸۲۲/ه۰۷۲ينادتلجلادمحمنبرقصلالتقم

نيملسملاعيابدقنمناكو«ةدئازلانبدمحمنبرقصلالتقهنمزيفو

.حالسلاولاملابمهناعأدقناكو«يدنلجلارظنلانبدشار"ىلع[٥٦]

رقصلااخأنأنيملسملاىلعىقلأف«نيملسملاىلعايغاب‹مهریغوةانه

.رادلايفيعميخأنإو؟اذهلوقينم:لاقفرقصللركذفقاغبلاعم

رتسال[6٦]ةنهادملابهومهتاف«مهعمرقصلااخأنأققحتةاغبلامزهاملف

ناسغ]مامإلاهيلإثعبف‹)لئامسبذئمويرقصلاناكوءهيخأرمأمهنع

نألئامسنصحبيذلاهيلاولبتكوايارس][يوزنبذئمويناكو

ةيبرحلاةريبكلابكارملايهوةجرابعمججراوبلا(1)
۲:تةطوطخمنعالقن٠:تةطوطخملصأنمصقتامىهتنا(۲)

:رظنايئانهلايبراحملاعاجشنبديعسنبناسغنبناذاشنبدشارةروثلاهذهدئاق(۳)

٦۲۲:ص«۲ج«قباسلاردصملا«يبتوعلا

تلشفمٹ«اهيلاولتقواهبهنفبيسلابامدراسمث«ةيقرشلابناذاشنبدشارةروثتماق(4)
هلاوطسوتفقاتسرلابناسغمامإلاةليبقىلإءاجلينأهاعدامم«عابتأهلدوجومدعلهترو
٦۲۲:ص‹۲ج«قباسلاردصملا«يبتوعلا::رظنا‹مامإلاهنعىفعفمامإلاعم

نيتئاموعبسةنسلوألاعيبرنمتسلسيمخلاموييفلتقةدئازلانبدمحمنبدشارىمسي(٠)
١۲٠:ص١ج«نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا«

ةطوطخملالماكيفتححصف«ةانثملاءايلابليامس:لصألايفدرت(1)

١۱۲:ص«١ج«نايعلأةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۷)



رابخأوصصق

\

 

نبرقصلاًابلاط”-اضولاابألئامسبذئموييلاولاناكو[مهلهملسي
.هباوشطبينأ؛مهنمهيلعافوخةارشلاعمرقصلابيلاولاىضمفدمحم

ةرزعنب]يلعنبىسوممهعمثعبو«ىرخأةيرسهلاضيأمامإلاثعبو
ضرتعاذإمهتريسميفمهامنيبف.ةاماحسلادجنباوقتلاف[يوكزألا

لوألاعيبرنمنيرشعوتسلءاعبرألاموي]هولتقفرقصللةارشلاضعب
ملف«[(م۲۸۲سطسغأ۹/۲۰۷٠لوألاعيبر1۲)نيتئاموعبسةنس

.هلتقنممهعنمىلعةردقيلعنبىسوملالوحاضولاىبأيلاوللنكي

«مهعملتقلئشبلاقولو«هسفنىلعفاخيلعنبىسومنأانغلبو
ةلودلاردصمايألاكلتتناكوهلتقنمىلعراكنإناسغمامألانعانغلييملو
.ملعأهللاو‹رقصلالتقاببسناكاذهف.ءاملعلاةمجوء"اهتوقو

۲۲۷:ص«نيبملاحتفلا؛قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)
وهلعلو«هبقعنبحاضولاهيمسيقيزرنبافلئامسيلاومسايفتاياورلاتفلتخا()

ةبقعنبحاضولادايزوبأهامسامنيحيصقشلاديعسنبسيمخخيشلاهدصقييذلا
قدصأيفيبايسلاهدعكلذكو«ماوتبينادنلجلانشورنبةريغملاةروثيفلتقيذلا

عيابنممهمسادروةبقعنبحاضولانكلو«نامعءاملعنمةعبارلاةقبطلانمجهانللا
‹يصقشلا؛۲۲۷:ص‹نيبملاحتفلا«قيزرنبا:رظناه۲۷۳ةنسكلامنيتلصلامامإلا

.دومحنبملاس«يبايسلا؛١١1۲جء۹۷۹٠:طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو
يموقلاثارتلاةرازو«فشاكليعامسإةديس:غ.جراوخلانمزييمتيفجهالقدصأ
تاباوحجلاوريسلا‹«تافصلاوثادحألا«رثؤملاوبأ؛۳٥:ص‹۹۷۹:طقسم«ةفاقثلاو
.٤٢٤۲:صج٠

.ةيلخادلاةقطنملابيوزنةيالوبقرفةيرقوزوماةكربنيبةاماحسلادحبعقي(۳)
١۱۲:ص١ج«نايعألاةفحت«يماسلانم[...]نيتفوكعمنبةدايزلا(4)
ريسلاباتكيفتومرضحلهأليراوحايبأةريس:رظناةصقلالوحتامولعملانمديزل(٥)

٤٥٤٢٤۳:ص‹٥ج«تاباوجلاو

مايقينعتدقفاهمهفيفطغلريثت(اهتوقوةلودلاردصمايألاكلتتناكو»ةرابعلادورو(1)



رابخأوصصق

 

دمسبيدنلجلاىنبلراد[دجوت]تناكهنأناسغمامإلاماكحأنمو

ادوقعرادلاهذهلتناكوءةيدوقعلا«ىمسملاناكملااهعضوملعلو«ىوزن

اهيفدعقيةملظمدوقعلاكلتتناكو«فرغلااهيلعو«زئاجلاقيرطلاىلع
دحاواهلضرعتوءدوقعلاكلتبترمةأرمانإليقفءةبيرلالهأ«قاسفلا

نأ'امإرادلالهأىلعمكحف«ناسغمامإلاكلذغلبفءةبيرلالهأنم

ليقفةييرلالهأاهيفراملارظنيىتحليلباهوجرسيوأ«دوقعلاكلتاومدهي
اهب]توريسانلاناكف«سانللمهلاومأنماقيرطاوجرخأرادلالهأنإ

اهولخدأفاهوجرخأيذلاقيرطلاىلإرادلالهأعجرف«رادلاتمدهتىتح

راثآدوقعلاهذهلو.لوألاقيرطلايف"[نورميسانلاعجرومهراديف
.یوزتدمسنمعماجلادجسملاىليهسردجموسرو

نامثلءاعبرألامويضرمىتحلدعلاوقحلابامئاقناسغلزيملو

ةدعقلايذ۲۲)ةنسيتئامونينسعبسةنسةدعقلايذنمنيقبلايل

.١[ةريسيمايأدعب]هذههتضرمنمتامو«(م۳۸۲لیربا۹/۷

.مايأةعبسورهشأةعبسوةنسةرشعسمخهتمامإتناكو

كلذفالخةقيقحلاو‹ناسغمامإلامكحةيادباهنأوأمامإالااذهدهعيفةيناثلاةمامإلا
دعبتاموه۹۲٠ماعيفناسغمامإلامكحةيادبوه۷۷٠ماعيفتماقةمامإلانإف
.مايأةعبسورهشأةعبسوةنسةرشعسمخمادمكحدعبرهشأةينامثبرقصلالتقم

ىنعماهلسيلةرابعلاهذهنوكلفذحف«رادلالهأىلعاومكحينأامأ»لصألايفدرو(١)

.خسانلانمًأطخاعروهوانه
اضيأرظنا(ب)و(ل)و(٠ت)و(د)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةفاضإلا(۲)

۸٣٤۳:صء٥ج«تاباوجلاوريسلاباتكيفيراوحلايبأةريس

نيتئاموعست(۲:ت)ةطوطخمةخسنيفدرو(۳)
۲۲۸:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)



رابیخأوصصق

نامعيفترج۱۱۸

 

(ه٢۲۲-ه۲۰۸)يولعلاديمحنبكلمادبعماما:اعبار

رمعنبيلعنبةدوسينبنم«ديمحنبكلمادبعهدعبنمىلومث
فلسلارثاعبتاولدعلاوقحلاةريسراسف«يدزألاءامسلاءامرماعني

ىلوو.١[قحلالهأاهيفرهظال]رادريخذئموينامعتراصو«حلاصلا
لاوش۲۲]نیتئامونامثةنسلاوشرهشنمنيقبلايلنامثلنيننالاموي
فعضوربكىتحلدصعلاميقملزيملو.[م٤۸۲رياربف۲۷/ه۸

هللاوناصقنهلقعلخدهنأو]هركسعيفثادحألاعقتتناكو«نمزو

(م٤٦٤۸/ه۳۱۲:ت)يلعنب[۹٦]ىسومنوملسملارواشف.[ملعأ
رضحف.ةلودلاباوموقيوركسعلااورضحينأمهيلعراشأفهلزعيف

دبعو‹نيملسملاركسعدشو«لطابلاعنموةلودلاماقأويلعنبىسوم

نعطلانمئرب]مهلمامإوهوتامىتحهوليزيملوهولزعيم«هتيبيفكلا
.ةنسةرشعينامهتيالوتناكو.'[بيرلاو

ء١ج«تاباوجلاوريسلاباتکيفناطحقيباةريسنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
۱۲۳:ص

ةدعقلايذيفضرممامإلانألعلو«ةليوطةرتفكلمادبعمامإلاعيترخأتاذامملعنال(۲)
.ريبکلامتحاوهوھ۲۰۸ماعنملاوشرهشیتحةليوطةرتفلاضيرملظوه۷

‹١ج‹تاباوحجلاوريسلاباتکيفناطحقيبةريسنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
۱۲۳:ص

(م٢۸/۲۳٤۸-م۳۷۹/ه۱۷۷)يوكزألايماسلاةرزعنبيلعنبىسومةمالعلاوه()
نيدهتجملامهمالعأنمملعوءاملعلاسيئرذئمويوهو

۲۲۹:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٥)
حتفلا«قيزرنبا:ظنا«نسلاريبكناكةمامإلابعيوبالكلمادبعمامإلانأقيزرنباركذ)٦(

٢۲۲:ص«نیبملا



 

۱۹

(ھ۲۳۷۔ه٦۲۲)يدمحيلارشيجنبانهمامامإلا:اسماخ

مويهلدقع‹يدزألايدمحيلارفيجنبانهمانوملسملالومث

نيتئامونيرشعوةتسةنسبحجررهش[نمنولخيلايلثالثل]ةعمجلا
؛مهتريسراسونيملسملارْثأطوف[م١٤۸ليربا٢۲۹/۲۲بجر۲]

امصخنيعيالو«([لطابب]هسلجميفدحأملكتيالمزحوطبضهلناكو

الو‹"[ضهنيىتح]ادعاقمادامهناوعأنمدحأموقيالومصخىلع

نمهلعمتجاو]؛حالسلابالإركسعلا[نم]ةقفنلاهيلعىرجينمملخدي

بكرمةئامتالترحبلايفهلعمتجاهنإليق‹هللاءاشامةيرحبلاوةيربلاةوقلا

بكرتسرفةئامتسوةقانةئامعبسىوزنبهدنعناكو‹ودعلابرحةأيهم

.[خراصلوأدنع

رمألاوهيلعهللاىلصدمحمهلوسرةعاطوهللاةعاطىلعةمامالا

.[ركنملانعيهنلاوفورعللاب

ةرهمينبةاکز

‹حنملهأنمءةبضينبنمالجرةقدصلا[٠۷]ىلعأيلومناكو

ضرألخدهنإليقف.ةيشاملاىلإهلسريناكوناميلسنبهللادبعهللاقي

هيلعتبجودقو«رفعجنبميسو:هللاقيمهنملجرىلإلصووةرهم
۸٤١:ص«١ج.نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

۲۲۹:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

۸٤١:ص«١ج.نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
۸٤١:ص«٠ج.نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

١۱۸:صء٠١٠ج.فنصملا؛يدنكلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)

 



 

ذخأتتعشنإ)»):لاقف‹ةدحاوةضيرفيطعينأالإعنتمادقو«ناتضيرف

‹عجرونعتكسف«مكباحصأروبقىلإرظنافالإو‹؛هدحاوةضيرف

لسرأوءاهبهلزنمناكو«زعيفهللادبعرخأتزعىلإىتأاملف
عفترااملف‹هسلجبيفوهو]مامإالاىلعلامجلامدقف«مامإلاىلإلامجلا
٤هرفسيفناکفيكو«هللادبعنعهلأسف[لامجلاباعدهسلجبنم

هبينتربخأامع.ادحأربختاللامجللمامإلالاقف.ميسونمناكاعهربخأف

.كلذيفهيلعدكأوكلذمتكاو

مدأيلاوىلإكلذهتقونممامإلا[٠۷]بتكف‹لاَمجلاهربخأاملثعب

يرهملارفعجنبميسوبمترفظمتنأاذإ».نالعجيلاوووانسيلاوو
نمتقثوتسادقينإ»:مدأيلاوهيلإبتكف.(ينوملعأوهنماوقْتوتساف

شراقملايبأبفورعملا‹«يدمحيلاىيحيهيلإمامإلاذفنأف.(لصحدقهنأو

ةبيتكذفنمث«(فئانملابمهوقلفىرخأةبيتكذفنأمث.ليحجلاباحصأنم

«حنمةيرقيفمهوقلفىرخأةبيتكهيلإذفنأمثزعةيرقيفمهوقلفىرخا
.یوزنىلإهباولصوىتحهلمتحتحامرلاولسارتت؛بئاتكلالزتملف
ديمحنبكلمادبعمامإلامهثعبنيذلاركاسعلاضعبروبقيهمكباحصأروبقبدصقي(۱)

ةفحت«يملاسلا:رظنا«مهنمةعومجبلتقفنيقيرفلانيببرحعقوف‹هرهمةليبقىلإيولعلا
\0:ص١ج«نايعألا

ةيلخادلاةقطنملابحنمةيالوىرقنمةيرقزع(۲)

(ب)و(١:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(

ةانثملاءايلابفيانملاب:لصألايف(٤)
ةانثملاءايلاببياتكلا:لصألايف(د)



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

لأسيالوهرکذيدحأردقيالةنسثكمف«هسبحبمامإلارمأف

ثالث[۷۲]مهيلعطرشاوفقالطإىلإمهباجأف‹(دمحيلاهوجوبرفيج

اورضحتنأامإو«برحاباونذأتنأامإو«نامعنماولحترتنأامإ:لاصخ

ىنأ؛لودعلااهروضحىلعدهشيو«ىوزنركسعىلإلوحلكةيشاملا

.مدأب”لدعلادوهشلالدعيو‹عئشاهنمفلختي

ءمامرالابراحتنانسلفبرجاامأوانکمالفلاحترالاامأ)):اولاقف

نورضحياوناكو؛دوهشلامامإالالّدعكلذدنعف.(اهرضحنلبإلاامأو

انهملانمزيفتينب«قرف»ةيرقبيتلاةصقنلاهذهنأتعمسو

يميربلابىدنلجلايتبةروث

مهریغویدنلجلاينبنمهعمنموينادنلجلانشورنبةريغملاجرخو
[۷۳]وبأناكو‹"ماوتىلإاولصاوف؛نيملسملاىلعةاغبةنتفلالهأنم

غلباملف.حاضولاابأاولتقف«رفيجنبانهملامامإللاهيلعايلاوحاضولا

راسفراحصىلعايلاوهللاهمحرناورموبأناكو‹نيملسملاكلذ

ىرخألاخسنلانمبيوصتلاودمحي:لصألايف(١)
ىرخألاخسنلاعيمجيفولدعملا:لصألايف(۲)

.ةرهاظلاةقطنمتايالونمةيالويهويعيربلايهماوت)۳(

هلزعفرفیجنبانهممامإلادهعيفراحصىلعًايلاوناكمكخحلانبناميلسناورموبأوه()
‹؛يشاطبلا:رظنا‹اهبتامىتحاهيفشاعوىوزنىلإعجرف‹كلامنبتلصلامامألا

٦٢٢٥:ص٠٠ج«نايعألافاعحتإ

 

 



81

 

املف.دونهلانمهعمنمو!يدنهلاراطملامهعمراسو‹سانلانمهعمنهم

برهنمبرهو«لتقنملتقو«يدنلجلاينبهللامزهو(ماوت»اولصو

‹يدنلجلاينبرودىلإشیجلاءاهفسنمهعمنمويدنهلاراطملادمع«

.اهريغورقبلانمةطوبرمباودرودلايفناكو«رانلاباهوقرحأف

هندبلتبيىتحجلفلايفهسفنىقليناكةيرسلانمالجرنأانغلبف
نماهسفنىجتنتف«باودلالابحعطقيىتحرانلايفيضعمن«هبايثو
نيسمخوأءةفرغنيعستمهلاوقرحأمهنأانغلبف.نارينلا

ىلإنههوجوىلعنجرخيدنلجلا[٤۷]ينبنمةوسننأانغلبو
ماعطلاىلإنجتحافللاءاشاماهبنثبلفءةمأنهعمو«تابراهءارحصلا

‹ابارشواماعطنهلسمتلت«ليللاىفةيرقلاىلإةمألاتقلطناف«بارشلاو

هيقسأنم"ءاقسوقيوسلانمًائيشتدجواليلةيرقلاىلإتلصوامل
ةيرسلانملجراهبرصبفءاماهاقسيفتلمحف«جلفلاىلإتدمعف«نبللا

‹قيرطلاضعبيفلجرلااهكردأفقيوسلاوءاملابةوسنلاىلإتهجوتدق
انغلېف.اهنعفرصتنامتىاملاقارأو؛لمرلاىلعهبصو«قيوسلااهنمذخأف

[٥۷]و«هلوقلبقيملوهنعىهندقهلعلو«قرحلااذهبرمأيملناورمابأنأ

ىلإمهايعدفمهلزانمتقرحأنيذلاموقلاىلإنيلجرثعبمامإلانأانغلب

نيذلاموقلانأانغلبو.قحلانممهلبجواممهوطعينأو«فاصنإلا

.ملعأهللاوءافلأرشعانناناورمييأعماوعمتجا

۲:مقرشماهلاء۲::ص«ةمغلافشك«يوكزألا

وأةفرغمهلاوقرحأمهنأانغلبف»:Y۲)ت)و«(ب)ةطوطخمةخسنيفولصألايفدرو(۲)

(ل)و(د)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاو((.نيسمخ

نبللنوكيوعذحأاذإةلخسلادلج:ءاقسلاو‹ةروصقملافلألابىقس:لصألايف(۳)

٤۱٠ج«باقلاناسلنولظنمني:رظنا‹تايقسأو«ةيقسأليلقلاعمجلاو«ءاملاوأ

(يقس))هدام۳۹۲:ص

 

 



رابخأوصصق

۱۲۳نامعيفترج

 

رخآلاعيبرنمرشعسداسمويتامىتحًالداعًامامإانهمالزيملو
هتمامإتناکو[م۱٥۷ریوتکأ۱۷/ه۲۳۷]نیتئامو!نیئالٹوعبسةنس
نولاومهلو؛نوضارهنعنوملسملاوتامو«امايأوارهشونينسرشع

خيشلانأللاهمحر«ناطحقيبأةريسيفتدجوينأالإ«نورزاؤومو

هتمامإهبلوزتانهلانمثدحىلعاعلطأريشبوبوبحمنبدمحم
.ملعأهللاو[٦۷]«[ةريرسلايف]هنمناءريياناكامهنأو[هامهتا]و
نسأدق«رفيجنبانهملامامإلاناك«يكنضلارفيجنبهللادبعنعو]
نمةعامج-هللاهمحر-يلعنبىسومىلإعمتجاف.دعقأىتح«ربكو
نعفعضو‹نسأدقلجرلااذهنإاولاقف«ضاقذئمويوهو«سمانلا

ىوقأنوكي«هناكمهنوميقيمامإىلعسانلاعمتجاولفرمألااذهبمايقلا

لعجو«رفيجنبانهمىلإلصوىتحيلعنبىسومجرخف«طبضأو
تعطأنألهللاو«يلعابأاي:لاقف.هانعممامإلافرعفهلاحرظنيو«هلأسي
امامإنيحلكعلختلو«ةدحاوةنسمامإمهعمماقأالنوديريامنامعلهأ

جرخف«هيفينتنذأتساالو«لوصولايفكلتنأامف«كعضومىلإعجرا

.[مامإالالبقیسومتاممن«هنیحنم

نيتئامو۳۰۷:لصاألايف()
١٤۱-۸۱:ص١ج.نامعةمئأوءاملعلتاباوجلاوريسلاباتكيفناطحقيبأةريسرظنا(۲)

يفنامعءاملعنميشرقلاليحرلانببوبحمنبدمحمنبريشبرذنملاويأةمالعلاوه(۳)
تام«(ةبراحملا»باتكاهنم«ةديدعتافل٬ومهل«يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصلنلا

٠٠٢٤٢۲ج«نايعلافاحتإ«يشاطبلا:رظنا(۲۸۰-۲۷۷)ةرتفلالالخ

۱۲۳:صاج.نامعةمئأوءاملعلتاباوحجلاوريسلاباتكيفناطحقيبأةريس:رظنا(٤)

دعببقعناطحقوبأنكلو«ةروكذملاةريسلانم[ةريرسلايف]و[هامهتاو]تادايزلاو
ثدحىلعرفیجنبینھملانماعلطاریشبوبوبحمنبدمحمناكولو)»:هلوقبمالكلاكلذ

ملعنالورفيجنبىنهملاتاممث...توكسلاامهعسوامةءاربلاهقحلتوهتمامإهبلورت

.(هنمةءاربلارهظأنيملسملانمادحأ

.۲۳۹:ص۱١ج.فنصللا‹يدنكلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)0(



رابخأوصصق

 

٤۱۲

(ھ۲۷۳-ھه۲۳۷)يصورخلاكلامنبتلصلا:اسداس

تاميذلامويلايفيصورخلاكلامنبتلصلانوملسملاىلومث
هللاةمحرمهئاهقفو]نيملسملا[خايشأ]نماياقبذئمويناكوءانهملاهيف

ليحرلانب]بوبحمنبدمحمنيدلاوملعلايفمهسيئرومهمامإو[مهيلع

نملدعلاةمئأ"١[هيلع]عيوبامىلعكلامنبتلصلااوعيابف‹[يشرقلا
نبدمحم:هللاهمحركلامنبتلصلاةعيبىفنيمدقتملانمناكو]«هلبق

رينلانبرينمنبالعلاوبوبحمنبدمحمورذنمنبريشبويضاقلايلع

ةلمجنيملسملاخايشأىنفىتحللاءاشام«لدعلاوقحابراسف
نمٌدحأرّمعيملامةمامإلايفرّمعو«هقرافادحأنأملعنال«هوعيابنيذلا

لقعلاامأو«نيلجرلالبقنمناكهفعضامنإو«فعضونسأوربكىتحهلبق
همايأىفو]«فعضنهبلاقادحأنأملعنالفرصبلاو[عمسلاو]

دالبلااوذخأواوبهنواوبلسو«هعمةيتفومامإلاياواولتقو‹ةرطقسىلع

.([ارهقاهوكلمتو
ريسلاباتكيفناطحقىبأةريسنم[مهيلعهللاةمحرمهئاهقفو...مههايشأ]ةدايزلا(١)

١١٠۱:ص١ج.نامعةمئأوءاملعلتاباوجلاو
(:ت)و(د)و(ب)و(ل)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
0©ج«تاباوخجاوريسلا.تافصلاوثادحألارثوملايبأنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(

هبتاعفامدهيفعقودقهبوثلسغلجرخهنکل«ةروشملايفمهعمرثؤملاويأناكو«٠۲:ص
٦۱:صء١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا«هباتتساوبوبحمنبدمحمهللادبعوبأ

(۲:ت)و(د)و(ل)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

(۲:ت)نمبيوصتلاوامهبلصألايف(٠)

٤١٠:ص١ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)



رابخأوصصق

\٥۲نامعيفترج

 

(ھ۲۷۷-ھ۲۷۳)يدمحيلارظنلانبدشارمامإلا:اعباس

ربتخاامكنامعلهأربتخينأهللادارأهلجأباتكلاغلباملف

تیبلهآنم]«!یسومنبیسومهیلإ[۷۷]راسف«مهلبقنمنيذلا

‹؛تلصلانعةيعرلاتلذاختف«قرفلزنىتحهعمنمو‹[عرووملع
دقعف.'؛ةمامإلاتيبنعلزتعاو«"[ةماقإلاو]ةمامإلانعفعضو

سيمخاموي[حجفلانمدمحيلانموهو]رظنلانبدشارلةمامألاىسوم

ةجحلايذ۳]نيتئامونيعبسوثالثةنسجحلارهشنمتلخلايلثالثو

[ةمامإلامكومتاخلامهلتلصلامفدف]‹[م۸۸۷ويام١/ه۳
‹مايأةينامثورهشأةعبسوةنسنينالثوسمختلصلاةمامإتناكو

یسوموبآناکو«يماسلايوكزألاةرزعنبيلعنبىسومنبىسومةمالعلانباوه(۱)
:رظنا«يصورخلابعكنبثراولارصعذنمءاملعلايفميمدقتملانمةرزعنبىلعهدجو

۲۳۸:صء١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا

ءاملعلتاباوحجلاوريسلا.ناطحقيبأةريس؛ناطحقيبأنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

۲۳۲:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

لزتعالاققیرف:قرفتلصلاةمامإيفسانلانأيراوحلانبلضفلانعةياوريملاسلالقن(4)

هيأرمتخو«لزعلاقحتسيمللاققيرفو«لزعلاقحتسادقلاققيرفو«لزُغلاققيرفو«

نينجسكرتومهحالسومهلامتيبونيملسملاركسعكرتدقهنأللزتعادقهنأتلصلانأ

نوديريامةجحموقلانميقلينُاريغنمهنيارادلزنیتحجرخواریعببکرف«نیفوخم

۱۹۸:صء١ج«نايعألاةفحت«يللاسلا:رظنا.ةبوتىلإءاعدوأالزعوأةحيصنوأ

دیعسنبهللاديبعو«يبلكلاثراونبمهف«ىسومنبىسومعمرظنلانبدشارعئابنمم(٥)

وبأو‹يشرقلايراوحلانبلضفلاو‹يتولسلاهللادبعنبيراوحلاو«يحجفلاكلامنب

نايبلكلاناميلسانبأبعصمودلاخ

‹١ح‹تاباوحلاوريسلا.تافصلاوثادحألارثوملايبأنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)
ريسلاباتكيف«يويسبلادمحمنبيلعنسحلايبأللاوسلالطبأنلةجحلا؛٠:ص
۱٩:ص۲ح«تاباوحلاو



رايخأوصصق

نامعيقترج١۱

 

)عو>ةنسةجحلايذنمفصنلاةعمجلاةليلىفهتافوتناكو

.[م۸۸۹لیربا۲۰/ھ٢۲۷ةجحلايذ١٠]نیتئامو

بوبحمنبدمحمملاعلاملعلايفمامإلايفوت[تلصلا]همايأيفو

.هللاهمحر[(ع۸۷۳ربوتكأ۲۹/٠

ترثكوتاوادعلاتدتشاونحإلاتمظعوتاءاربلامهنيبتعقوو«مهيأر

.لاتقلامهنيبدتشاو‹لاقلاوليقلامظعو«لاوقألاوريسلا[۷۸]مهنيب

نبدشارىلووةمامإلاتيبنعتلصلالزتعاامهنأخسانلالاق]

فونتبرقبيتلا"ةضورلاةعقواهنمعئاقونامعلهأنيبتعقورظنلا

نبدشاریلعدنجبنامیلسنببعصموثراونبمهفجرخهنآكلذو

ينوسنيبقاتسرلاةعقواهنمو.!امهدونجوبعصمومهفىلعدشار
ناذاشرهظفدشارىلعتلصلامامإلانبناذاشاهيفجرخيتلاينيعو

.نيتئامو٥۷:لصألايف(۱)

٤١١:ص«١ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
:هتيبيفدصقيوهوفونتبةضورلاةكرعميفةديصقديردنبالو)۳(

ليتقنهبیونملقيل اقارتاماهنیتضورلابنإ
.۳۱۹-۲٢٠۳ج‹باسنألا‹يبتوعلا:رظنا.ةليوطةديصقيف

۳٠:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبا١١٠:ص«قباسلاردصملا.رثوملاوبأ:رظنا(٤)
يباوعلاةيالولةعيدقلامسالاينوس(٠)

 



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

\۲۷

دشاردنجاهيفرهظىتلا"ةقابطلاةعقواهنمو‹'”دشاردنجىلعهدنجو

.[باتكلاىلإعجروهدنجوناذاشىلع

‹هلزعوهيلعراسو‹هللضوقسفو؛دشارنمئربیسومنإمن

يفعلخلاهعمهبقحتسيثدحبهلهنمدشارلةفلاخمريغنمهبرحىلإاعدو]

.*۱[امامإهاريناكهنألهنید

(ھ۲۸۰۔ھ۲۷۷)يصورخلاميمتنبنازعمامإلا:انماث

[م۸۹۰ویام۲۷/ھ۲۷۷رفص۳]نیتئامونیعبسوعبسةنسرفصرهش

دمحمنبرهزاو«ربزهلانبنازعو‹[يوكزألاةرزعنب]ىلعنبىسومنب
.”نامیلسنب

-۳۱۳:صحج‹قباسلاردصلملا«يبتوعلا٥۳-١٤۱۳:صاج٠تاباوحلاو

۳٠:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبا+٤

يفلئابقلاوتايالوللماعلادشرملا:رظنا«قاتسرلابقمعيداولفسأيفعقتةيرقةقابطلا(۲)

۸۷:ص؛نامعةنطلس

°۳٥:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبا؛۸٠:ص«قباسلاردصملا«رثوملاوبأ:رظنا(۳)

(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

‹تاباوحلاوريسلا.ناطحقيبأةريس«ناطحقيبأنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)
١٥۱۳:صاج

اثلثلا:لصألايف(1)
نميناثلافصنلاءاملعنم(ه۲۷۷:ت)يبضلايوكزألايضاقلايلعنبدمحمنبرمعوه)۷(

٢۳٥:ص١ج.نايعألافاحتإ.دومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا‹«يرجهلاثلاثلانرقلا

۳٥٥:صء١ج.نايعألافاحتإ.دومحنبفيس‹يشاطبلا



۱۲۸

 

نمهللاءاشام-ضعبامهضعبلنييلونازعوىسومثبلف
‹ءاضقلانمىسومنازعلزعف«مهنيبنحإالاوةنتفلاتعقوىتح«نامزلا

‹نينوجسملاةفاكهيفقلطأشيجبهلجاعفىسومنمنازعفوختو

نولتقييكزإىلعاوعضوو«رازنلاةرجحاولخدف«""يكزإىلإاوراسف

اسانأاوقرحف«نارينلااهيفاومرضأو«نوبهنيونوبلسيو«نورسأيو[۷۹]

دجسمدنعيتلا؛ةدرلاتايصحعمىسومنبىسوملتقوءايحأمهو
ءانعمساميفدحأهلعفيلاميكزإلهأيفاولعفو«روبجلاةلحمنمرجحلا

ةءاسإبلطيقيرفلكلعجو«نحملاو)نئاغضلاتمظعونتفلاتدتشاف

نابعش۲۹]نيتئامونيعبسوينامثةنسنابعشرهشنمتيقبةليل؛دحألا
.[م۹۱۸ربمسید٦/۸

ةروصقملافلألابىضقلا:لصألايف()
امإلانيبعقاولافالخلانعتامولعملانمديزل)۲(

۱۳۸:ص‹قباسلاردصملا؛ناطحقوبآ«يلع

ةيلخادلاةقطنملاتايالونمةيالويكزإ)۳(

)٤(2Eيحاهلباقيو«ةيرازنلابرعنماهناكسبلاغيكزإةنيدمءايحأنميج

ةانثملاءايلابنياغضلا:لصألايف)٥(

نبيسومنبيسومهيضاقوميتنبنازعم



رايخأوصصق

۱۲۹نامعيفترج

 

ارئاثرازنلاةيرقل”يراوحلانبلضفلاجرخةعقولاهذهلجأنمف

سانأو«؛نادحلاوةيرضملا[٠۸]كلذىلعهتعئاطو«يكزإلهأنملتقنمل

.نادحلالابجبينادحلاهللادبعهبقحوءةنطابلالهانمثراحلاينبنم

يراوحااوعيابف]ء'"نادحلاىلإعجرمثوحجلايهو«ماوتىلإلضفلاجرخو
٩[میتنبنازعةبراحمىلعاومزعو«لقنييفيتولسلاينادحلاهللادبعنب

مويكلذوءراحصىلإاوضمو«يتولسلاهللادبعنبيراوحلاهعمجرخو
‹[م۸۹۲ریانی۲۱/ه۲۷۸لاوش٦۱]ةنسلاهذهنملاوشرشعسداس

‹[رياني۲۸/لاوش۲۳]رهشلااذهنمنيرشعلاوثلاثلامويراحصاولخدو

.ربتلاىلعيتولسلاهللادبعنبيراوحلل

(٤)ھ۲۷۸هنسنهاعيداوبعاقلاةهكرعم

۲۹و۲۸/لاوش٤۲و۲۳]تبسلاوةعمجلاةيقباهيفاوماقأو

فيهألاةبراحمل[رياني٠۳/لاوش٢۲]دحألامويةيشعاوجرخو‹[رياني

نبنازعناكلذو.ميتنبنازعباحصأنمهعمنمويئانهلاماحمحنب

رهشأنمبلاغنبيولنبةماسينبنميرازنلايشرقلايراوحلانبلضفلادمحويأوه(١)
ن‹لضفلاوملعلايف,رييکةرهشهلتناکو«ثلاثانرهيففءاملعلا

—۸Y1Yصاجايعألااإ«يشاطباسماشعامشلازر Yo

وطلا6ةمامالابيولسينادحلاهللادبعنبيراوحاوعيابفنادالابجبلمني

٢٥۲:ص١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا؛٠:ص‹٢ج«قباسلاردصللا

٢٢۲:ص١٠ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(

يبأةريس«؛ناطحقوبأ:رظناءيراوحلانبلضفلارظنةهجونعتامولعملانمديزل(4)
۱۳۹:صءناطحق



رايخأوصصق

 

١۱۳

ينبسيئرماحمحنبفيهألا[۸۱]مهيلإهجومهجورخبعمسالميه

_زجاوغلبیتحاوراسفثراونبمهفمهيفو«دمحيلانمةعامجيفةانه

يرجاهلايكتعلالاهنمنب]رضننبتلصلاىلإاولسرأوءةنطابلا[نم]

لصوو«لاجرلاوليخلانمةعامجيفمهيلإجرخو[كايتعلاءامعزنم

‹لضفمهيفواوعرسأوللادبعنبيراوحلاويراوحلانبلضفلامهيلإ

.'”ريثكقلخذئمويةيرضملانملتقف

عبرألنينثالامويةعقولاهذهتناكو«مهيلعةعيزهلاتعقوو

۳۱/۲۷۸لاوش٢٦۲]ةروكذملاةنسلاهذهنملاوشنمنيقبلايل

ةيناميلانملتقو«لجرةئامتسةكرعملايفمهنملتقو]ء[م۲۸۹رياني

نبيراوحلاو«يراوحلانبلضفلالتقوالجرنونامثوسمخ

ةيالو)ىربكلازب:نيمسقىلإمسقنتثيحمحصوراحصيتيالوىرقنمةيرق:زحم(١)
:رظنا‹راحصةياوبدنعنهاعيداوامهلصفي(محصةيالو)ىرغصلازمو‹(راحص

١١۱:صء١٠:ص‹نامعةنطلسيفلئابقلاوتايالوللماعلادشرملا

(ل)و(ب)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

يفيوكزألادنعاذكو«رظننبتلص»ةطوطخملانمىرخألاخسنلاولصألايف(۳)
يلاسلاويبوتعلادنع«رصننبتلصلا»دروامنيب؛عاعشلايفقيزرنبادنعو«فشكلا

؛°°:ص‹عئاشلاعاعشلا«قيزرنبا؛۸٠۲:ص«ةمغلافشكويوكزألا:رظنا«
٥۲ص1ج«نايعألاةفيلاسلا؛۳۱۹:صء۲ج«قباسلاردصملا«يبتوعلا

ءيبتوعلا:رظنا‹كيتعلاءامعزنميراجهلايكتعلالاهنمنبرظنلانبتلصلاوه(٤)
٥۲o:ص٠ج«نايعألاةفحتيلاسلا۹:ص‹۲ج«قباسلاردصللا

يراوحلانبلضفلامهنماهرباكأونامعنايعأنمريبكددعةكرعملاهذهيفلتقو(٠)
يأنبدروو«يماسلانسخانبدمحوينادحلايتولسلاةللادبعنبيراوحلاماملاو

نبةعصعصو‹يماسلانجحنبنايرلاو«يماسلانمحرلادبعنبىيحيو‹قيناودلا

:مهنمالجر٥۸ةيناميلاىلتقلصوامنيبلجرةئامتسةيرازنلاءالتقعلبويفوعلافوع

‹يملاسلا¢٢۳۲:ص‹ج«قباسلاردصملا«يبتوعلا:رظنايدمحيلاديزينبدمحم

٢٢۲:ص١ج«نايعألاةفحت

 

 



رابخأوصصق

١۱۳نامخغيفترج

 

دمحمو«يماسلانمحرلادبعنبىيحيو«قيناودلايبأنبدروو«هللادبع
.[ةريبكلاةياورلابحاصىماسلانسحلانب

ةمامإالارمأراصو«نحإلامهنيبديزتو«نامعلهأبمكارتتنتفلالزتملو
مهئابآنمحلاصلافلسلاالوهللاباتكاوفتقيملوايغبواوهلوابعلمهعم

اوفيملو«"ةعيبةرشعتسدحاوماعيفاودقعمهنأىتحمهدادجأو

.هلحأباتكلاغلبیتح‹هدحاوب

.٠٠۲:ص١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
١١٤۱:ص«ناطحقيبأةريس«؛ناطحقوبأاضيأرظنا(۲)



\۳۲ 

 

رايخأو  صصق



رابخأوصصق

نامعيقفترج

 

ةلودلابنيينامعلاةناعتسا

ةيسابعلا

N۳۳



٤۱۳

 

ةماسينبنمرذنملانبريشبومساقلايبأنبدمحمجرخو[۸۲]

روننبدمحمذئموي[اهب]ناكو«نيرحبلاىلإادصقوبلاغنبيولني
ءةيريمحلاةقرفلانمامهباصأامهيلإايكشهيلعامدقاملف‹"دضتعملللماع

ىلإامهباجأف«ةريثكءايشأيفهاعمطأو«نامعىلإامهعمجورخلاهالأسو
امهنأوءامهرمأهلاركذيوىتادغببةفيلخلاىلإابهذينأامهيلعراشأو.كلذ

.هترصننادیريامدق

روننبدمحم[عم]ريشي[دعقو]دادغبىلإمساقلايبأنبدمحمراسف
م۲۸۹/ه۹۲۷)دضتعملاةفيلخلاىلإ][مساقلايبأ]نبدمحملصواملف

ىلإادهعروننبدمحمهنمجرختساورمألاهلركذ[(م۸٠/٩

نبدمحمذخَأ]روننبدمحمىلعمدقاملف.نيرحبلالإعجروناصع
اسانهعملعجورازنةصاخولئابقلارئاسنمركاسعلاعمجيف[رون
افلانيرشعوةسمخيفنامعديريجرخو«ٌيطنم[۸۳]ماشلانم
عوردلامهيلعو‹سرافةئامسمخوسراففالاةنالثناسرفلانمهعمو
.ةعتمالاويشاوجلاو

«؛يربطلا:رظناريثألانباهبسناذكوه۸ةنسثادحأيفروثنبدمحم«يربطلاهامس()
٤٤٤:صء۷«خيراتلايفلماكلاىيثألانيا«٥۹٤۳ج«قباسلاردصملا

يسابعلالكوتملانبةحلطنبقفوملانبدمحأسابعلاوبأللابدضتعملايسابعلاةفيلخلاوه(۲)
‹خيراتلايفلماكلا«ريثألانيا:رظنا(م۲/۹٠-م۹۲۷٢/۸۹۳)يمشاهلا
اهدعبامو٦٤٥٤:ص۷حج

(ب)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

قايسلاقفوبيوصتلاو[يلعني]لصألايف(4)
ردصملا‹«يوكزألانمبيوصتلاوىرخألاخسنلاو[...]لصألايفطقسثدح(٠)

۰۲۷ص«قباسلا



رايخأوصصق

\٥۳نامعيفترج

 

فلخلااهلهأنيبعقوو«نامعتبرطضاو«نامعبهربخلصتامث

نامعنمجرخنممهنمف«مهبولقتتشتومهوارأتقرفتو«ةيبصعلاو
.هلايتحاةلقلناوهللهسفنملسأنممهنموCلاموهلهأب

ىلإهعبتانمو”يملسلا[لالبنب]كلملادبعنبناميلسجرخو

دقو.(ةرصبلاوزاريشىلإمهلاومأومهلهأبراحصلهأجرخوزومره

ءاعبرألاموي]ماوتىلإلصوورافلجحتتفاو«هركاسعو«هدونجبروننبدمحم
۲۸/ه۰۲۸مرح٦]نیتئامونینامثةنسمرحملارهشنمنولخلايلتسل

تلذاختوىوزندصقوءاهيحاونورسلاىلعىلوتساو«[م۸۹۳سرام
.نأشلادمسىلإیوزننمجرخومیتنبنازعنع[٤۸]سانلا

م۸۹۳/۲۸۰ةنسنازعمامالالتقمونأشلادمسةكرعم:الوأ

ادصاقیضمو«یوزنهلتملسویوزنلإروننبدمحملصوو

برضلادتشاو«لاتقلاوبرحلامهنيبتعقوف«ميمتنبنازعقحلفدمسىلإ

ةنسلاهذهنمرفصرهشنمنيرشعوسمخءاعبرألامويكلذو«لازنلاو

.[م۸۹۲ويام٦۱/ه۰۲۸رفص٢۲]

بلادشارءامألارصعيفنابعتادحأفاسايسًارودلوىد
CACANEEEANنبنازعمامإلاو«يدمحيل

.۳۲۳:ص0ج«قباسلادلاييتوعلا

‹قباسلاردصملا«يبتوعلا:رظنا«زمرهوفاريسيلإاوجرخنيينامعلانأيبتوعلاركذ(۲)
۳۲۳۰:ص۲حج

۸٥۲:ص«١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)



رايخأوصصق

 

٦۱۳

تجرخوميتنبنازعلتقو«نامعلهأىلعةعزهلاتناكو

مهلاتقناکومهسفنأباوريغلبمهبامهللاريغيملوءاهلهأدينمنامع

نوكينأدويمهنملكوءةسايرلايفةبغروكلمللابلطمهنيبىرجامو
بلطأكلمللوهنممهيلعهللاطلسفءهيلإلامنمديبوأهديبكلما

؛مهودعمهيلعطلسفمهتلودمهنعهللاعزتفمهنيداودسفأومهتم

ةئاممهيديأنمتجرخنأىلإاهوكلمذمةيضابإلاةلود[٥۸]تناكو

."'امويرشعينئاوارهشالإةنسنيتسوثالثوةنس

.اھبماقأویوزنىلإروننبدمحم

ه۲۸۰ةنسرينملاوفيهألالتقموامدةكرعم:ايناث

اهلئابقونامعخياشمبتاكيوانهلاماحمحنبفيهألانأمث

نمهجارخإىلعمهٹحيوروننبدمحمةلتاقمىلإمهوعديناكملكنم
ءرارجشیجومخضرکسعبراسف«هيلإاولبقأوكلذىلعهوباجاف«نامع

ناکونالعجلهانمهعبتنع.رينلانبرينممهيفجرخو]«روننبدمحمدیری

موقبامريغيالهللانإا»يهةيآلافمركلانآرقلانمةيأاهنأكوةرابعلايفًاطغلثدحيامير(١)
١٠مقرةيأدعرلاةروس«مهسفنأباماوريغيىتح

دوعسمنبىدنلجلامامإلامكحةيادبنمتبسحلهف«ةرتفلاهذهتبسحفيكملعنال(۲)

يبأنببلهملانبدايزليراصنألاهللادبعنبورمعيلاولاىلختنأذنممأه١۱۳ماعيف
قرفلاوةفلتخماهاندجولةرتفلاهذهانبستحاولنأل«اذاممأابيرقته١٠٠ماعيفةرفص
.رظناهيفةرتفلاهذهنإفاذهلةريثكنينسيف

۹4٤۳ج‹قباسلاردصلملا‹يربطلا)۳(

دعبلعلو‹مسالااذهبهنوتعنينومتهملاونوخرؤوملاهدعبراسو«روبنبدمحميلاسلاهامس(٤)
بتكلاقرحأو‹جالفألارمدثيحنيينامعلانمامقتنمانالذجارصتنمامدنمهعوجر
.روبنبدمحمهومسفءابنونلااوبلقف«ناوهلاولاكنلانامعلهأىلعلحأو

 



رايخأوصصق

\۳۷نامعيفترج

 

الأ"بئاصلايأرلاناكو«هركاسعبفيهألاهعبتأفءابراهجرخفهبلق

«؛نامعنم[٦۸]جرخيىتحادیوراديورهفلخاوريسيلب«هباوقحلي
.الوعفمناكارمأىضقينأدارأهللانكلوءهنعاوعجريو

یتحادیدشالاتقاولتتقاو"امدبهوقحلیتحًاعيرسهفلخاوراسف
نبدمحمىلعةعيزهلانوكتتداكدقو«نيقيرفلايفحارجلاولتقلارثك

.رحبلافيسىلإهوئحجلأدقو«رون

نممهریغوهمدقلهآنمبكرمهيلععلطذإكلذكمهامنيبف

سانلاءايعإدنعهباحصأوفيهألاىلعروننبدمحمعماولمحومهتحلسأ

.روننبدمحمىلعةعيزهلاتداكامدعب

ماحمحنب[۸۷]فيهألالتقف؛نامعلهأىلعةعزهلاتعقوف

رخأتنمالإنامعلهآنمملسيملو«مهريغوهتريشعنمريثكقلخو

ةنطابلانمامدنمعماحلادجسمبرقبةعقولاهذهتناكو]هلحا

نينامثةنسرخآلاعيبرنمتلخنيرشعوتسلءاعبرألاموييفكلذو
.[م۹۳۸سطسغأ١٠/ه٠۲۸رخآلاعيبر٠۲]نيتئامو

۹٥۲:ص«١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

ةانثملاءايلاببياصلا:لصألايف(۲)
ءاهنيبوبيسلانيبلصفييماوللايداوثيحبيسلانميقرشلامسقلايهامد()

مامإلارصعيفهتأشنذنمينامعلالوطسأللةيرحبةدعاقتناكوليحلابايلاحفرعتو
.هللادبعنبناسغ

۰٦۲:ص١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)



رابخأوصصق

نامعيقفترج

 

۱۳۸

قرفو«نامعةفاكىلعىلوتساو«یوزنىلإروننبدمحمعجرو
اهلهأةزعألعجوءدالوألاوثؤحلاةيغببكلهأودالبلايفثاعوءاهلهأ
لاكنلااهلهألعجو«نيعألالمسوناذآلاولجرألاويديألاعطقوءةلذأ

.اهلهأيديأنمنامعتبهذو«بتكلاقرحأوراهنألانفدوناوهلاو



 

نامعيفةماسيتبلود

)۳۱۷-هه۲۸۰)

۱۳۹



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

:هللاقينامعىلعالماعلعجف«نيرحبلاىلإعوجرلادارأهنإمث

ىلعالماعدمحألعجونيرحبلاىلإعجرو‹[يماسلا]لالهنبدمحأ
هللاقيالماعیوزت)ےلعلعجو۳٩الهببهتماقإتناکو‹نامعرثاس

.دمحااباینکیو«هریحب

ركسعكلانهنأو«ةيسابعلاةلودلانمركسعبةموعدمتناكةماسينبةلودنأودبي(١)
نمنامعيفةكوكسمةلمعاندجوامنإ«بوتكمليلدنمانيدلسيلو‹نامعيفتباث
:يليامكاهزجونوريناندلاومهاردلا

هللابيفتكملاةفيلخلاونيسحلانيدمحأمسالمحيه۹۱۲ةنسنامعببرضيسابعرانيد

رافصلارمعنبدمحمنبرهاطمسالمحيه٥۹۲ةنسنامعببرضيسابعمهرد

هللابردتقملاةفيلخلاويركبسلالمحيه۹۸۲ةنسنامعببرضيسابعمهرد

هللابردتقملاوليلخنبدمحألمحيه۲ةنسنامعببرضيوماسيسابعمهرد

هللابردتقملاوليلخنبدمحألمحيه٠٠۳ةنسنامعببرضيوماسيسابعمهرد

هللابردتقملاولالهنبدمحألمحيه٢۰۳ةنسنامعببرضيوماسيسابعمهرد

هللابردتقملاومتاخلادبعلمحيه١٠۳ةنسنامعببرضيوماسيسابعمهرد

نبناميلسرهاطلاوبأاهازغامنيحم1۲۹/ه۳۱۷ماعيفتهتناةماسينبةلودنإفاذهل
نودلخنبارکذیو«ةماسىنبماكحرخآلتقونيرحبلايفةطمارقلاريمأيبانجلاديعسيبا
اذهلوةطمارقلابمهضعبقحلو«م۷٠۹/ه٠ماعيفاوعزانتواوفلتخاةماسىنبنا
نامعيفةماسينبلمكاحرخآلتقوم۹۹۲/ه۳۱۷ةنسةثلاثلاةرمللةطمارقلالخدت
‹نامعيفيسابعلادئاقلاهيجونبفسويةطمارقلاىلعجرخنكل«مهتلودتهتناو
فسویمسالمحھ۳۱۷ماعيفمهردةئفنمنامعيفةلمعكسورهاطابأاهنمدرطو

ه٥٠۳ماعلااذهيفوه٠٠۳ماعيفةطمارقلاةلمحدصامنيحلالهنبدمحأركذدرو(۲)
فئارطنمفئارطو«حامرو‹بيطلاعاونأاهيفو»ايادهةفيلخلللالهنبدمحأمدقا
:رظنا««دوسءابظو«ءاغببلانمحصفأةيدنهلاوةيسرافلابملكتيدوسأرئاطو.رحبلا
‹ركفلاراد.مألاوكولملاخيراوتيفمظتنملا.يلعنبنمحرلادبعجرفلايبا؛يزوجلا
٦٢٢٣۳:ص‹۸ج٥۱۹۹::توریب

مك٢٣دعبىلعويوزننميبرغلالامشلايلإعقتوةيلخادلاةقطنملاتايالونمةيالو:ءالهب(۳)



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

۱١٤۱

ايراولانبدمحم]ييراوحلا[۸۸]اابأنإمويتاذهلليقف

يباىلإلسراف«یسومنبیسومنمنوأربیباحصألانمهعمنمو
دیعسنبادجسمبارحميفدعاقوهويدنجلاهيلإلصوفءايدنجيراوحلا

٥)ارقيرجفلاةالصدعبيبجشلادجسموهو«مساقلايبأبفورعلل

ال»:يراوحلاوبألاقفءهيلإرسكللوقيدمحأابأنإ:لاقف«نارقلا
لعفيفيكيرديالاريحتميدنجلاىقبف«ةءارقلايفذخأو«(هبيلةجاح
«(اثدحيراوحلايبأيفثدحتال»:لاقفةريحبلالوسرهءاجىتحهب

هنأينغلبو.ميظعلانآرقلاةكرببكلذوءاثدحيراوحلايبأيفثدحيملو

.(بارحملايفهمدشطيالئل«موقيلهتوعداغنإ»لاقيدنجللاكلذ

هرقوهوبحسوهولتقىتحیوزتىلعالماعةريحبلالزيغو[٩۸]

.ملعأهللاوعوذجلاو“دامسلاهيلعنوحرطيقرف[ةيرق]لعرغيذلا
يراوحلايبأنإ:لصألايف(۱)

نرقلايفنامعءاملعنميرقلانامثعنبيراوحلانبدمحميراوحلاوبأةمالعلاوه(۲)
يفعوبطم«يراوحلايبأعماج»تافلوملانمهلىوزنيفيراوحلاوبأاشنءثلاثلا

٦۲۷-٢۲۷:ص١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا‹تادلجبةسمخ
يراوحاابأىلإ:لصألايف(۲)

هللادبعنبدمحمنبديعسمساقلاوبأنأثيحمسالااذهبدجسملااذهفرعىتمفرعأال(٤)
ةليلرشعدحألنينثالاموييفهتافوتناكو‹داليمللسداسلانرقلاءاملعنميبجشلا

٥٥۲٥:ص«١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا«ه۷۲٥ةنسناضمرنمتلخ

(ب)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننمبيوصتونوءرقيلصألايف(٠)
(ل)و(ب)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننمحيحصتلاو‹همدبارحملايفشطيلصألايف(٦)

.خلإ...لبإورقبومنغنمةيشاملاثورنمنوكملافورعملادامسلاوه(۷)

اهريغوزوملاو‹طرقلاوردسلاوليخننمراجشألاعوذجهبدصقي(۸)
ةلودمالسإلايفاهبتناكو»:لاقفةماسينبةلودىلإهخيراتيفنودلخنباراشأدقل(۹)

هناعأو«دضتعملاهثعبيماسلامساقلانبدمحممهلوأو«بلاغنبيولنبةماسينبل

كلذثراوتوسابعلاينبلةبطخلاماقأو«لابحجلاةدعاقىوزنىلإجراوخلادرطواهحتفف
.۳٠٦۲:ص«١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا»هونب
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ةفيعضلاهثلاثلاةينامعلاةمامالا

A۲۸۲٢A۳7(

اهيفانفرعوةنسنيتسيلاوحترمتسايتلاوةثلاثلاةينامعلاةمامإللًاناونعققحملاصصخ(١)
ىتمفورعناليتلاةيناثةرميدمحيلارظنلانبدشارةعيبنعالضف«امامإةرشعيا
نازعمامإالانجسوهلههنجسيذلانمفرعنالونجسلانمهجارخإمتهنأالإتناك
‹قاتسرلاوحنمويوزننومكحيةمئألاءالوهناكو.هلرخآانجسكلانهناكمأميمتنب
ءافلخلبقنمةاكزلايباجاودرينأنوعيطتسيالءافعضمهنأةمئألاءالاوهىلعذخوينكل
ةمئالاءالوهلهاجتننأنكعيالنكلو«هيجوينبوأةماسينبنممهيلئمموسابعلاينب

.ةاكزلايباجيتأيامئيحةرامإلاتيبنولزتعياوناكاذهلو



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

٤۱

”يصورخلانسحلانبدمحم:ًالوأ
نينامثونيناةنسىوزنب]يصورخلانسحلانبدمحماوعيابمث

تلصوو]ءةارشلاىلع[(م٠۹۸/ه۲٢٨۲)ةريحبلتقمدعبنيتئامو
‹رازنلالئابقمهتدضاعو«ةرحيبرأتذخأيفنامعىلإدضتعملادونج

رومألانهاديمامإلالزيملمث‹عئاقولامهنيبتلازالومامإومهاولتتقإو
.لزتعامث'[ليبسهلدجيملىتملاتقلانعفكيو

يصورخلامساقلانبتلصلا:ايناث

تلصلاعجرهملظوهمشغهيومحىضقاملف«مرحلانعبذيملفهنعرفف

ىلإةعمحجلاىلصوةالولاىلووتاقدصلاىبجوماكحألاذفنأفعضومىلإ

هيومحرشهللاعفدفهورصاحفمساقنبتلصلارففةيناثهيومحعجرنأ

اذهيفمساقلانبتلصلالعفناكو«فوجلالخديملوًارغاصبلقنأف
اوءربفهيلعاوعجرهلعفيفنسحأاملف«ىوألاةرملايفهلعفنمنسحأ

.هولزعمن۷[هنم

يكلاملاربزهلانبنازع؛اثلاش

.هولزعمث«يدمحيلابلكنميكلاملاربزهلانبنازعاوعيابمث

ماعيفةمامإلاىلوت«يوزنلايلاعسلايدمحيلايصورخلانسحلانبدمحمنسحلاويأوه(١)
تلازمأةمامإلالزتعاوهلهفتاياورلاتفلتخاو«نيروصنملاةمئألانموهوه۲
:رظنا«یوزنلاعسيفةيعشعشلابفرعيعضوميفنفدثيح؟یوزنبهتافوبهتمامإ
۲٦۲-۷٦۸:ص١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا

٢٠۲:ص١ح«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعملانيبةدايزلا(۲)
۷٠٦۲:صء١ج«نايعألافاحتإ«؛يشاطبلانم[...]نيتفوكعملانيبةدايزلا)۳(

۰٠۲۷:ص١ح«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعملانيبةدايزلا(٤)

 



رابخأوصصق

٥۱نامعيفترج

 

ينادحلادمحمنبهللادبع:اعبار

دیعسيبآنماربننحن:يراوحلاوبآلاق]«هولزعمث”يطمرقلا

دعبهيفكشنممًأربنو«هنعفقونممأربنو«هالوتنممأربنو‹يطمرقلا
اربننحنةطمارقلايفهلوخددعبنم...يوزنىلإقوسلانمهعوجر
."[مويلااذهىلإكلذدعبنمهنم

يصورخلامساقلانبتلصلا:اسماخ

.ةمامإالاىفتامو‹ةيناثيصورخامساقلانبتلصللاودقعمث

'”يتتحسلاديعسنبنسحلا:اسداس

.تاممث«رهشنملقأثبلف[ةبلعت

ينادحلافرطمنبيراوحلا:اعباس

لهأنمءاهفسلاوقاسفلايديأىلعاذخآناكو[٠1]ءعافدلاىلع
اهلهأيبجينامعىلإناطلسلاءاجاذإناكهنأالإءاديدشاذخأنامع

ةعدبىلإةيضابألاةوعدنععجر)»هنأينادحلادمحمنبهللادبعمامإالانأيملاسلارکذ(۱)

نيذلاةطمارقلابهذمقنتعاوةيضابألابهذمكرتهللادبعنأينعياذهو«ةطمارقلا
٦٦۲:صء١ح«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا‹ةيليعامسإلاةعيشلابمهنوفرعي

٢٦۲:صء١ح«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
.يداولااذهىلإبسنيمامإلااذهلعلو«قاتسرلاةيالوةيدوأنمدلاونتحسلا(۳)
٢٠٦۲:صء١ح«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعملانيبةدايزلا(٤)

٢٦۲:صء١ح«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعملانيبةدايزلا(٠)

 



رابخأوصصق
ناميفترج

 

جرخاذإف«هيغبوهملظنمهعنعملو؛هسفنتيبىلإةمامالاتيبنملزتعا
سرىلعةمامإلاجاتعضووءةمامإلاتيب«تيبلاىلإوهعجرناطلسلا

)امئاقناکو«هللایصعنملةعاطالوهللالإمكحال»:هلوحنمللاقو
وهناطلسلااذهف.تامنأىلإةماسىنبنمسانناطلسلادنعرمألابهل

۱.دادغبناطلس

ينادحلافرطمنبدمحمنبرمع:انماث

‹[ةمامالاتيبنم]لزتعاناطلسلاءاجاذإ[فرطمنبيراوحامامإلا]

ةانثملاءايلابًامياق:لصألايف(١)



 

نامعيفةطمارقلا

\ ۷



 

٩[دمحمنبرمع]لزتعاف«)نامعىلإةطمارقلاتءاجمث[۹۱)]

ىلإرمععجريملف‹"نيرحبلاىلإةطمارقلاتعجرو‹ةمامإالاتيبنع

.ةمامالاتيب

رئاسوماشلاو‹ةكمونادلبلارئاسىلعتبلغتدقةطمارقلاتناكو

يفيبانجلامارهبنبنسحلاديعسوبأمهتلودةسسؤومةدايقبنامعةرملوألةطمارقلاازغ(١)
اوبهنوةلفغىلعةلمحلاهذهتءاجو«لجر٠٠1هدونجددعناكو«م٠٠/ه۳

نماونكمتيملمهنأامكذئنيحيوزنمكحيةمئألانمناكنمفرعنالو«ءاسحألالإ
يفناكنامعيفةطمارقلليناثلاوزغلاامأ«اهتيزهبتهتناوةوزغدرجيهفنامعلالتحا
ذنمهدلاوةفيلخحبصأيذلايبانجلاديعسيبأنبديعسةدايقبناكوم۷٠/ه١٠۳ماع
دمحأنامعىلعكاذنآيسابعلايلاولاامنيب«دمحمنبرمعنامعمامإناكوه٠ماع
ردتقملاةفيلخلانمةيروفلاةدعاسملابلطلالهنبدمحأنأظحالنو«يماسلالالهنب
ةفالخازكرمنأودبيو««مظتنملا»هباتكيفيزوجلانيااهقثوةنيمايادهبهبلطاكزوهللاب

ةرتفدعبالإبلطلااذهلةفيلخلابجتسيملف‹ةطمارقلاتامجهنماضيأوهيناعيناك

:رظنا‹.مهلةاكزلاعفدتنأىلعةطمارقلاعمتاضوافمنامعلهألمعاذهل«ةليوط
٦٤٢٣۳:صء‹۸ج«مظتنملا«يزوجلا:؛١٠٠-١١٠:ص«هلئابقوهنادلبجيلخلا‹زليام
‹٠٢ط.نميلاوقارعلاوماشلاوءاسحألايفةطمارقلارابخأيفعماجلا‹ليهس«راكز؛
منلاس‹يبايسلا؛٤٦٤-٤٤٦٤:صء۲ج«م۱۹۸۷:قشمد«رشنلاوةعابطللناسحراد
٢٤٢۲:ص«۲ج«خیراتلاريعنامع«دومحنب

ىنعملاطبضل[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

نيرحبلايفةطمارقلاةلود(م۹۱۳/ه٠٠۳:ت)يبانجلامارهبنبنسحلاديعسوبأسسأ(۳)
ءاسحألايفمهتلودتهتناوم۱۸۹/ه۲۸۷ماعكلذورجهةنيدماوعضخانأدعب
ثعشألانبنادمحىلإةطمارقلابسنتو‹نيينويعلاةلودسسؤومديىلعه٠۷٤ماع
٤٩٤:ص۷ج«ريْثألانبا:رظنا.طمرقنادمحبفورعملا

دوسألارجحلاذخأوديعسيبأنبناميلسرهاطلاوبأةدايقبةمركملاةكمةطمارقلالخد(٤)
ةدملمهتزوحيفرجحلالظوةيورلاموييفجاحافلأنيئالثاولتقوھ۱۷٣ماعيف
اهتلصونيرحبلايفةطمارقلاةكرح.ديشرأدمحم«يليقعلا:رظناءةنسنيرشعنعديرت
خيراتلايفيبرعلاجيلخلاةناكمةودنلامعأيفروشنمثحب‹ةيليعامسإلاةوعدلاب

¢۲۸۲:ص«ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةعماجم٢۱۹۸۹/۲/۲-٦۲:يمالسأإلا
۸۷٠۲ج«خيراتلايفلماكلا«ريثألانيا؛٢۲۹:ص٤۹ص

 



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

۱۹

دقو«يبانجلا[تسرهبنب]مارهبنب[نسح]ديعسيبآونبوهو«لئابقلا
ءافعضلاىلعهومو«مهيلعفرخزوةاكزلاوجحلاومايصلاوةالصلالطبأ

دییلعهکلملاوزببسناکو.یلاعتهللانودنمهنوهلأتيمهنإىتح
.[(ع٠١١٠/ه٠۲٥:ت)ينويعلا]يلعنبهللادبع

ةمجركاسعيفاوناكولحجرةئامعبرأبهيلعهمايقناكو
ةلودلاعزتناىتحنينسعبسمهتبراحميفتلظةريثكدونجو

يلعنبهللادبعنيدلالامجلوقيكلذيفو.ملعأهللاومهنم
:[طيسبلانم](م۲۳۲١/ه۲۹٦:ت)

امدخالملادعبمهرداغواقفمهمجامجىظشنمطمارقلالس
امرحلاوتاراغلابماشلااوفجرأومهنأاشنیرحبلابلحنأدعبنم

امدأةراتىشغتوقارعلاضرااهکبانسیشغتمهلیخلزتملو

اممماهتاداسنمَرَعلااوريصواهلزانميفسيقدبعاوقرحو
امنصمهتماوّضنومايصلارهشاوكهتناوسمخلاتاولصلااولطبأو

امدهًامئاقاودجواملكلبهفرعتنهللادجسماونبامو

املظلاوبركلاولتسراوفانمتبدتناومالسإلاىلعانيمحىتح

سيقلادبعينبنمينويعلايعبرلايدبعلايرملادمحمنبميهاربإنبيلعنبهللادبعوه(۱)
مكحلاىلوتوةطمارقلامكحلازأهيديىلعمهتلودسسؤوموءاسحألايفنيينويعلاميعز
:رظنا؛م۲۳۸١/ه۳ماعةينويعلاةلودلاتهتناوم١۲٠۱/ه٠٠٥ماعهتافوىلإاهيف

راد.ه۳-ه144نيرحبلايفةينويعلاةلودلا«سريدمنبنمحرلادبع‹سريدملا
٤۸:ص‹ه۲7٤١:ضايرلاءزيزعلادبعكلما

ينويعلابرقمنبروصنمنببرقمنبيلعهللادبعوبأبرقمنبارعاشللةروكذملاتايبألا(۲)
ةفحت.هللادبعنبدمحم«يئاسحألا:رظنا.نيدلالامج:هبقلو)۲۹٦/۱۲۳۲:ت)
‹سريدملا؛۷٠٠‹٢جء١١٤١:ضايرلا.ديدجلاومدقلايفءاسحألاخيراتبديفتسملا
.۱۳۸:ص«ةينويعلاةلودلا



رايخأوصصق

نامعيفترج۱۵۰

 

اممصالوانيفًامكُبدحتملف انتداعمامعألااونبانتبلاطو
امهدثداح[4۳]اماذإيفكيوىفشيادتادجامامرمألادلو
اممهاهتاياغىلإرازنالعأهبيقننومأمةعزعلاىضام

املسامنينرقلايذدستمحازولةفراطغرغهعبتتراسو
.ةليوطهلةديصقنمتايبألاهذه

'”يدنکلاديزينبدمحم:اعسات

اودقعىتح."ةمامإلادقعنمةرتفنينسنامعيفتناكمث

ىلعهوعياب«يدنكلادمسلزانلايدنكلاديزينبدمحمةمامإلا

:يراوحلاوبألاقو].انويدهيلعنألءارشلاةعيبنعرذتعاو.عافدلا

نبدمحماعیابيلاعسلادامحنبدیزیو«لئاونبدمحمنبنامثعنإ

‹نيركسعبهرصاحف.نامعىلعناطلسلابلقنامث.[ٌمامإديزي

بره°°[امهنيببرحلاتدتشاانو‹كيتعلابرکسعورسلابرکسع

:اهعلطمةليوطةديصقنماهيلإراشملاةديصقلا(۱)

امظعدقبطخلانإفجاجفلامراوامزتعملاحرتللسيعلاددشأفمق

ءولحلادمحمحاتفلادبعقيقحتب٥٤٥٥-٦٥٥:صبرقمنباناوید»:يفةديصقلارظنا
م۳٦۱۹:ءاسحألا

فصتنميفةمامإلالوتيدنكلاناميلسنبديزينبدمحمنبهللادبعنيديزينبدمحموه(۲)
نمبرهو‹ةطمارقلااضيأودادغبناطلسهبراحو‹يرجهلاعبارلانرقلانميناثلادقعلا
قباسلاردصلملا«زليام؛۸٠۲:صء١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنازمرهىلإنامع
١۱۲۰:ص4

لالخةمامإلانوئشيفاولخدتيملونيينامعلانمةاكزلاباوفتكاةطمارقلانأزليامركذي(۳)
۹٠١:ص«قباسلاردصملازليام:رظنا«يدنكلاديزينبدمحممامإلاةرتف

۹٠۲:صء١ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)
۸٠۲:ص«١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعملانيبةدايزلا(٠)

 



رابخأوصصق

١٥۱نامعيفترج

 

.٩[زومرهیلإ]”نامعنميدنکلاديزينبدمحم

يرحبلاالعلانبمكحلا:ارشاع

نأملعنالفلاعسلزانلا"!يرحبلاالعلانبمكحللةمامإلااودقعف

لثمكةنهولاوفعضلايف[٤۹]ناكءامرجبالواملسمةلبقلالهأنمامامإ

.ركسعىوزنبناطلسلاماقأوءةمامإالانعلزتعاهنإمث.العملانبمكحلا

كلامنبتلصلادعبنمنيروكذملاةمئألا*ءالوهنأنظأاميفو
اهنمنادلبلاضعبيفاوناكامنإوءاهيفمهناطلسرجيملو‹؛نامعمهلندتم

.دحأنودلئابقلانمدحأىلعو«ضعبلود

نقفلادعبنممامإىلعاوعمتجاالونامعلهأةملكفلتأتملو

.مهبولقتتشتفمهيلعهللاةمعناولدباع.كلذو‹مهنيبتعقويللا
oA س

هلوقو6“4شنایاماوریکيیحموقیامرکیالهللاکا:[ىلاعتلاق]

ةدايقبةريبكةلمحةيسابعلاةلودلاتلسرأيدنكلاديزينبدمحممامإلادهعرخاوأيف()

نمجورخلالإمامإلارطضاف«نامعىلعاهترطيسضرفتنأيفتحجبهيجونبفسوي
احرسمنامعتحبصأيتلانامعلالتحالةطمارقلادواعلخدتلااذهرثأىلعو‹نامع

ىلعهترطيسهيجونباضرفاذهلم۹۲۹/ه۷٠۳ماعكلذويطمرقلايسابعلاعارصلل
ردصلملا«زليام:رظنا«م۹۲۹/۳۱۷ماعلااذهمهردةئفنمةيدقنةلمعكسونامع
٠۲:ص«ةينامعلادوقنلا؛جرفلاوبأدمحم«شعلا؛٠۲٠:ص«قباسلا

۸٦۲:ص«١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعملانيبةدايزلا(۲)

ةخسنيفامنيب«يرحبلاالعملانبمكحلاركذب(ب)ةطوطخمةخسنولصألاتدرفنا(۳)
يرحبلاالملانبمكحلاوهيوكزألادنعاذكو(د)و(۲:ت)

ناطحقيبةريس:رظنانيتعيبنوملسملاهعيابالملانبمكحلانأهتريسيفناطحقوبأركذ(4)
١٤١٤٠۱ج«تاباوجلاوريسلابانكيف

ءالواهلصألايف(٠)

١١ةيآلادعرلاةروس(1)



رابخأوصصق

o۲نامعيفترج\

 

:لاقورکیتبسكامفنیمآامول:لات
°ص

اونوکتامک»:ثيدحلايفو«0کیشنعمكعبامدِإسالااباوع

نمةمامالاركذ

°”ههتملكتفلتخاامدعبنامع نيبوصنملاةمئألا

)ھ۳۲۸ه٠)يشرقلاهللادبعنبدیعس:رشعيداحلا

ةریبهنبفیسنبلیحرلانببوبحمنبدمحمنبهللادبعنبدیعس
هلملعأملو-ملسوهللایلص-هللالوسرلاسرافناكةريبهنبفيسو
نمموهو].؟ةمامإلايفماقأومكالوء؟هلةدقعلاتعقوىتماخيرات

هيفحدقيملو‹نعاطهيفنعطيملفهتمامإوهتيالوىلعنوملسملاعمجأ

.'[حداقهتریس

نبيراوحلا«هللادبعنبديعسمامإللدقعنملوأنأتدجوو
عافدلاىلعهتعيبتناكو«رثؤوملايبأنبدمحمنبهللادبعمث!نامثع

۳۰ةيالاىروشلاةروس(١)
٢۲ةيالاسنويةروس(۲)
ديلولانبدشاروهللادبعنبديعس:مهونيروصتملاةيضابألاةمئأللناونعلااذهفلّوملادرفأ(۳)

مهلةعيبلامتمهنوكلوسابعلاينبةالولمهيدصتلونامعخيراتيفزرابلاامهرودلكلذو
.ءاملعلانمعامجإوءاملعلانمةروشع

٥۲۷:ص١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)

يرجهلاعبارلانرقلانملوألافصنلاءاملعنمنامثعنبيراوحلادمحوبأةمالعلاوه(٠) هللادبعنبديعسمامإللنيعيابلاسأرىلعناكوعبارلانرقلاةيادبيفءاملعلاةسايرىوتو
۰٥٥:ص١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا«يشرقلا

ةداعو«دالبلانععافدلاىلإجاتحتورطاخملنامعضرعتتامدنعدقعتيهعافدلاةمامإ(1)
ايركزوبأءينوانجلا:رظنا«روهظلامامإفالخباهرازوأبرحلاعضتىتحةريصقنوكت



رابخأوصصق

\o۳نامخغعيفترج

 

ةيحانكلمدقناكو«هيجونبفسوينامعنيطالسنمهرصعيفو]

مامإالامايأهرمأدمخنأدقو«بورحهعمديعسمامإللناكو«نامعنم

.[مامإلالتقمدعبرهظامنإو«هيلعقحلارهظوهللادبعنبديعس
هنأيكحامسهنعهللايضر-ةيعرللهطبضوهلدعنمناكو]

موقلاجورخدعباهلهأدقفو‹انحتفتسافىوزنبةرجحىلعهموقبضكر
نأدجوو.مهيلإاهدرواهنيعباهبىتأىتحاهبلطف«هيلإاوكشوبابةَزُر
مهتافهیجونبفسويباحصأركسعمنمتعلقبابزريفديدحةقلح

نبفسويووىوزنبكلذناكوهللادبعنبديعسمامإالاهسبحفاهعلقهنأ

مغرىلعقحارهظوهيلعبلغىتحمامإالاهبراحيذلاناطلسلاوههيجو
مامإالاناك»:لاقهنأفلاهمحر:(حورنبدمحمنعانغلبو.[ءادعألا

؛٢۲۹:ص.ت.ب:طقسم«ةماقتسإلاةبتكم«٥.ط.عضولاباتك.ريخلايبأنبىيحي
۲۰۷:ص«م۱۹۹۰:يور«١.ط.ةيضابالاةكرحلاونامع«دمحم‹«شقرق

راشُانکل«نامعيفهدوجونيبتةراشإيإهنعدروتملنكل«ه۱۷۳ماعيفنامعنم

ىلعدیدجنمفسويرهظينكلو‹تالسارمامهنيبوديعسمامإلاعمهتقالعىلإيملاسلا
ھ۳۲۹ماعيفرانيدةئفنمةيدقنةلمعكسو«ديعسمامإلاةافودعبثادحألاحرسم

همسانرقريخألاماعلايفوه۳۲۳وه١ه۳:تاونسلالالخمهردةئفنمو
نيئالٹنمرثكأنمةنوكمةيرحبةلمحفسويزهجه١ماعيفو.دمحهدلومساعم

ء۸ج«خيراتلايفلماكلا«ريثألانبا:رظنا«تلشفهتلمحنكل«ةرصبلااهيفمجاهةنيفس

‹ةينامعلادوقنلاشعلا؛٢۲۹-٠۲۹:صء١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا؛۹۹:ص
.۲۲-۲۳:ص

۲۹۰:صء١ح«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
۲۷-٢۲۷۸:صء١ح«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

لوألافصتلاءاملعنميوزتلايدنكلايبرعنبحورنبدمحمهللادبعوبأخيشلاوه(٤)

عقاولاثدحلايفةريسهلنأليقويمدكلاديعسوبأخيشوهو«يرجهلاعبارلانرقلانم
١٠جءنايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا«كلامنبتلصلالازتعاةلأسملوحنامعيف
.۲۷۷:ص
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دقو‹[هعم]اوناكنيذلاوهلنيدقاعلاةعامجلاملعأهللادبعنيديعس
عامجإلاىلعقحلاةلحنلحتنينمرادلالهأنمانعمرومألاترهاظت

ملكتادحأنأملعنملو.هللاهمحرءانمامإوانيلووهو[٦۹]«هتيالوىلع
.هتیالوكرتالوهتريسيفالوبيعبهتمامإدقعيف

:لاقهنأللاهمحررثايبأنيدمحمنبهللادبعنعانفرعدقو
ناك«هللادبعنبديعسنملضفأنامعبمهلكنيملسملاةمئأيفملعنال»

نوكينأالإ«هللاهمحرهلككلذعمجوءاديهشلتقوءالاعولدعٌمامإ
.«هبقحليوأهلثمدوعسمنبيدنلجلا

مامإلانإ»:لاقهنأركبيبأنبديعسنبدمحمخيشلانعانفرعو
ناكهنإ,كلذبهقحأاموفوعسمنبيدنلجلانملضفأهّللادبعنبديعس
قوفينامزيفاملاعةماقتسالالهأنمءةمامإلاحيحص«ًالداعامامإ
هلرفغوهللاهمحر]هرمأرهاظيفاديهشلتقكلذعمو«هناوأوهرصعلهأ
.(هتيعرنعامامإ[ىزجاملضفأمالسإلانعوانعهازجو
(د)و(ل)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
دیفحوهو«یصورخلاسيمخنبتلصلارثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعدمحموبآوه(۲)

ةسايرىلوتو‹هللادبعنبديعسمامإلاةعيبيفنيمدقتملانمناك«رثؤملاوبأةمالعلا
قاتسرلاببشغلاةثداحىفالوتقمتام.ديلولانبدشارمامإلابيصتنتيفءاملعلا
ةنسهللادبعنبديعسمامإلااهيفلتقيتلااهريغةثداحلاهذهو«دشارمامألاةايحيف

ce EAAفاحتإ«يشاطبلا؛٢٣:ص‹١ج.نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا
.۹٠٠:ص‹١جءنايعألا

ءاملعرابكنم«يمدكلايبعانلاديعسنبدمحمنبديعسنبدمحمديعسويأةمالعلاوه(۳)
باتكوةماقتسإلابانكهل«ةيناوزنلاةسردملاهيلإبسنت‹يرجهلاعبارلانرقلايفنامع

۲۸۲:ص«١ج«نايعألافاحتإ؛يشاطبلا:رظنا«امهريغوربتعملا
نبااضيأرظنا؛۳۰۳:ص«قباسلاردصملا‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

.٠٠٦:ص«عئاشلاعاعشلا‹قيزر
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هللادبعنبديعسمامإلااهيفلتقيتلاةعقوللاخيرات[۷]تدجوو
.ملعأهللاو‹[م۸۳۲/٠٤4]ةنسةئامثالثدعبنيرشعوينامُتةنس

قاتسرلانم”بشغلانمةأرماتناك‹ةعقولاهذهببسو

اهتمرفبحلانمتلكأو؛ةاشتءاجف«سسمشلاىلعابح"ةحورم

يتلاةأرلابرضتتلعجفةاشلاةبحاصتءاجفاهديترسكف«رجحب

دحاوءاجواهتعامجنمدحاوءاجفءاهتعامجبتثاغتساوءةاشلاتمر

مهنيبتعقوو.هبحاصبيثيقيرفلكناكف«ىرخألاةأرملاةعامجنم
ىلعهركسعنمدحاهعموهللادبعنبديعسمامإلاءاجفةميظعةكص

نزحف]‹ةكرعملاكلتيفلتقف‹نيقيرفلانيب[نيحلصملاو]نيزجاحلاىنعم
.[اديدشانزحنوملسملاهيلع

(ھ٢٢٣٤۳-ھ۳۲۸)يدنكلاديلولانبدشار:رشعيناثلا

هللادبعخيشلاعمتجاهنأكلذ[۹۸]و.ديلولانبدشارهدعبیلومن

هللادبعدمحموبأو«)ديمحلادبعنبنامعنلاو«رثٴوملاىبأنبدمحمنب

يفءالؤوهناکوحورنبدمحميبنبرذنملاوبآأو«حلاصنبدمحمنب

‹عئاشلاعاعشلا«قيزرنباو۳٠۳:ص«قباسلاردصملا‹يوكزألااهاورةصقلاهذه()
.٠٢٠۲:ص«نيبملاحتفلايفوء٠٦:ص

قاتسرلاةيالوىرقنمةيرق:بشغلا(۲)

هفافجلجألسمشلاىلعضورعميأ:ابحةحورم(۲)
٦٦:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

عبارلانرقلانملوألافصنلاءاملعنم«ديمحلادبعنبنامعنلادوعسموبأخيشلاوه(٠)
‹؛يشاطبلا:رظنا٠يدنكلاديلولانبدشارمامإللنيعيابلاسأرىلعناكو‹يرجهلا

٤٤٥:ص١ج«نايعألافاحتإ
ءالواهلصألايف(1)
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راشملاومهيلإهروظنملامه«تقولاكلذيفترضحيتلاةعامجلاكلت

هللادبعنبديعسمامإللةعيبلاترضحيتلاةعامجلاتناكاموحنكمهيلع

نودجيالو‹مهلدعنولهجيالومهلضفةفرعملالهأركنيالمهنامزيف

ماقملکلو«لاجرنامزلکلو«مهلثممهتلحنلهأنممهترضحيف
مهنيدعيمجىلعنونمتؤمةنمزألانمنمزيففرطلهألكو«لاقم

الوجرخينألخادللالوركنينأ[44]”بئاغللالوريغينأدهاشلل

.عجرينأ'”لئاقلل

مدقملاناكو«یوزنبديلولانبدشارهيفلزنیناکتیبيفاوعمتجاف

قفاوملاىلعاعيمجاوعمتجاف«رْثئولايبأنبدمحمنبهللادبعدمحوبأمهيف
°*ةيالولايفاعيمجءامهنمئربتملاوءرظنلانبدشارویسومنبیسوم

.۱[كلذبامهنيدىلعنانمتومًاعيمجامهنإو]

عابتاىلعو]عافدلاليبسىلعديلولانبدشارمامإلااوعيابمث
نبهللادبعدمحموبأهعياباذهىلعوًالدعواطسقهلبقلدعلاةمئأليبس

روضنملالصألايف(١)

بياغلللصألايف(۲)
لياقلللصألايف(۳)

نمةءاربلاوةيالولاةلأسملوحديدجنميركفعارصقلخديعسمامإلاةافونأودي(٤)
ةسايربءاملعلانمةلمجهورضحرمتومدقعلءاملعلاعراساذهل‹نامعيفعقاولاثدحلا
نوئربتلاوتلصلانولاوينيذلاعيمجنأهيفاوررقورولايبأنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ
.يدنكلاديلولانبدشاربيصنتكلذكاوررقو«ةيالولايفهنم

۳۰:ص«قباسلاردصملا‹«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٥(
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ةعامجيفىوزننمءاحطبلابسانلاىلإاوجرخو‹[رثوملايبأنبدمحم

نمو.اهبرغونامعقرشيفیرقرئاسنمویوزننمنامعلهآنم
¿ل‹نوعيطمكلذلنوعمتسم«ةسايرلاوهاحجلاولضفلاومهنمفافعلالهأ

.ريکنالوةيهاركمهنمدحألرهظي

ابیطخهسأرىلع۱[ةخيشني]دمحمنبهللادبعدمحموبأماقمث
عئابفهلعيبلابمهرمأوسمانلاربخأوةمامإالابهلبطخف]ةعامجلانيب

مهنمكلذريغيالوركنمسمانلانمكلذركنيالارهاظارهاشهلسمانلا

ذخأوءدوفولاكلذىلعهيلإدفوواماوقأهتعيبيفسانلالخدو.ريغم
‹نادلبلاوىرقلاىلعةالولاولامعلاثعبو.دوهعلاوقيئاوملامهيلع
شويجلازهجو‹تاقدصلاهلامعووهضبقو«تاعامجلاىوزنبىلصو
قبيملو‹ماسقألاءاشاميفهلىرجوماكحألاذفنأو‹«تايارلادقعو

مايألاكلتيفهنعىأنوأناطلسلااهيلعبلغيملنامعنادلبنمدلب

يفرقأوءهماسقأمهيلعتتبثو«ماكحألاهيفترجالإنامزلاكلذو
الوهتينالعالهتریسنمءيشهنمرهظينأريغنممامإهنأرمألارهاظ

هيفعمطيليمالوةداوهالو‹يقتيواهبفاخيةظلغالوةدشهتريرس

٦۳۰:ص«قباسلاردصملا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
(ب)و(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

نسحيهسأرىلعملكتيبيطخىلإجاتحامامإللعيوبذإهنأيمدكلاديعسوبأةمالعلاىري)۳(

يموقلاثارتلاةرازو‹ءفنصلملا.هللادبعنبدمحأركبوبأ«يدنكلا:رظنا«مالكلا
\٠:صء٠١٠ج‹۹۸۳۱:طقسم«ةفاقثلاو

ةخسننمةلمكتلاوايرقتنيتحفصدودحيف(۱:ت)ةطوطخملايفعاطقناثدح()

(د)و(ل)و(۲:ت)ةطوطخم

اجاوفأ(ل)ةطوطخمةخسنيف(٠)



 

\o۸

ناکلب«ةيجروأعمطلعدخيالوةيقتنععناصيف‹«ىجتريوكلذب

اليقممهتاروعنعاضيضغاقيفش«مهبأراًباقيفرًانيههتيعرلهللاهمحر

يفايواسم‹مهنسحمليضرلابيرقمهيسمنعبضغلاديعب«مهتارعل
الزنممهریشعومهديعبومهينغومهريقفو‹مهيندومهفيرشنيبقحا
هنودوهنلمهنمأرواشم«مهلاوحأومهرومألًادقفتم«مهلزانممهل

مشجتيكلذىلع-هللاهمحر-لزيملف.هنورمأياممهتروشمنمالباق

ىلعربصيو«بوبحملاورورسلاةقرافمو‹«بوركلاىلعربصلاهتيعرنم
رومألاكلذيفينأتيوهوءالقلاوانخلامهنمعمسيو‹ىذألاومتشلا

صبرتيهرصموهتكلمملهأنمريثكو«رودتنأةرئادلاهللانموجريو«

‹ركنملااورفكنيذلاهوجويففرعي«رئارسلاحبقأهلرسيورئاودلاهب
مهيلعذوحتسادق«ربكأوهمظعأدسحلاولغلانممهرودصىفختامو
هيلعىرجورومألاهبتلآىتحنانشلاوةرئادلامهيلعبلغوناطيشلا
نمرهظو‹نالذخاوهنعفلختهتيعرةماعنمرهظنأرودقملاهللانم
هلةرشابملاو‹ناطلسللهيلعةنهادملاونايصعلاوهلةدناعملاهصاوخةماع

كلذىلإاوبلأتونيرهاظمناطلسلاىلإاوجرخو.ناسللابولوقلابكلذب
ًارسقكلذنعفلختلاىلعرسقو«اربجكلذنممهعنمف‹نيرصانتم
داھبةيرقنمكلذىلعهوقرافوءانحشلاوةوادعأمهتماعنيبوتبقوت

دقونيتنعتمهيلعنىيدحوتمنيبراحمو«كلذىلعهلنيدناعمنيضتفم
تفنادقالقافاعضلانمرفتىفوهوالبقرسلابناطلسلاراع

نعمهدريفیوزننمجرخامنإو‹مهتوادعهعمتحصومهتعامج

‹كنضولقنياهتايالومهأولبجللةيذاحملاةقطنملاوةرهاظلاةقطنميفرسلاةقطنمعقت()

.يبغلاةيرقةقطنملازكرمناكو
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نالذخنمهبلزنامیاراملف«هیلإلبقملاودعلابرحيفكلذمهجورخ

نعهعمنموهسفن[٠۹١|٩[فعضتساونايصعلاوةوادعلانمهلنابو

الهبنمهعمنک.زيحتفناكملاىلعهومهدينأفاحخوء؛ناطلسلاءاقل

لزيملو‹مزحوكلذيفهسفنلقثوتسادقنوكينأاجرو«مدكىلإ

ءافعضلانمهعمنموهلخادف"فوجاولخدمهنإهعمحصىتحمدكب

نع.هّللاهدمأف«ربدأولبقأوركبأوكلذيفحارورصنتساوكلذىلإاعدو

هلةياغالرمألاهناعأوهراصنأمهيلإنسحأوهدهجوهتقاطبمهديأفهدم

.(هناکميفمهلدعقوهناوخإوهتصاخنمهنع

هفلختناكو‹!نيلزانىوزنبهناوعأو[١٠١٠]ناطلسلاناكو

يفنوکينأءاجروءهتقفصلهأوهناوخإنمهرضحنميأربرحلانع

.هرصنوهلدعلةوقوهلهأومالسإلازعهفلخت

(د)و(ل)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننمةلمكتلاتهتنا(١)

نيربعلاءارمحلاةيالوىرقنمةيرقمدك(۲)

ءارحصلاىلإيهولابحلاةجراخةعقاولاةقطنملايهوةيلخادلاةقطنملايففوجلاةقطنمعقت)۳(
ندماهبوابونجمدأىلإدتمتواقرشنیفلحيداوينحوابرغروكلالبجنمدتمتوبرقأ

\٤:صءنامعخيراتنعناونعلا.دومحنبماسويبايسلا«رظنا:هريثكیرفو

.۱۰۲-۹۷:ص۲ج«يدنكلاديعس

نمةيركسعةلمحهيلإلسرأدقو«هيجونبفسويوهناطلسلابفلولادصقيلعل(٠)
«ديعسمامْلارصعيفايشلعفيملهيجونبفسوينأانفرعدقونامععاضخألدادغب

ًايعادةنصحملاىرقلاولابجلايفشيعلايففهرابجإوديلولانبدشارةلودتيتشتيفريبك

.ةدحولاىلإهراصنأ



 

نمابيرقىوزنبرئاحجلاناطلسلاهثعبيذلاشيجلانعهفلختناكو

ملعدقامو«رودقللابهللاىتأفكديعببمهنعنكتملحنمةبقعىلإةزاجللا

اوربدأوهنعاولووءاوبلغوهراصنأمهمزهف«رومألاكلتهيلإريصتلهنأهللا
الوذخمجرخو.مهتيارتلازومهتعامجكانهتضفنافءاوبرهوكلذعم

ًايشعنكيملف«راهنلاةوحضكلذناكو«"اامولظمبقرتيافئاخابولغم
تعقووعم[۲١٠]ناکنمسانلاعيمجهنعضفناىتحكلذهموينم

ىلعرئاجلاناطلسلايلوتسأف.سانلارصننمكلذعمسيأوسأبلاوةبلغلا

.نادلبلاويحاونلاعيمج

ايرخسلابمهيلإرئاحجلاناطلسلالبقأو«تاعناصملايفسانلالبقأو

لابجلاسووريففئاخمامرالاو‹يحاوتلامهلتنادىتحتانهادملاو

ةينلالوزنعضوملكيفبقرتي«ةيعرلاو«ناطلسلانمقفشم«يفاسملاو
نمابراههلاموهسفنىلعافئاخحبصأو«همانموهدقرميفهمدهينأو
.هلاموهلایعوهراید

اونکو«مهلزانميفاونأمطاواونمأدقنصحلايفنمعيمجحبصأو
دبنم[۳٠١مالستسالانعمهلنكيمنلوءاونهادومهناطلساوعناصو

ريشتساوںاشتساف«هرمأيفعلاطفدهجالولیبسهریغىلإهلنکیملاذإ

ةصخرلاذختاو«راربألامكحرهظاميفهرمأيفعبتاوراصبألاووذهل

.رايخألالوقنم

نيينامعلادئاقناكوم٤۹/ه۳۳۱ةدعقلايذرهشيفةكرعملاهذهخيراتزليامددح(١)
:رظنا‹ةطمارقلانوينامعلادناسيناكو«ةكرعملايفدهشتسايذلاودمحموبأىمسي
٦۲١:ص«قباسلاردصملاليام



رايخأوصصق

 

١۱۹

هتلذخأذإةيقتلاهعستعفادملامامإلانأءافالتخاهيفنأملعنالامو

ةوادعلاكلتنمنيبأالو«نالذخلااذهنمحصأانعمنكيملوءةيعرلا

حيحصلالب‹(جرحنمنيدلايفهدابعلهللالعجامو»‹نايصعلاكلذو

نعزجاعلللعلو«جرخمبابهنيدنملخدملکللعجدقهنأانعم
لکوةيعرلاومامالانيبقرفالو«جرفبابوارذعهضئارفنمسضرف
[٤١٠]ملستساوهلزنمىلإهديبىَقلأف.ةيضقلامكحهيلعراجمهنم
.ملسيوهيفرتتسينأءاجر

انغلبفةنامأبقاثيملاهنمهيطعيهناكمىلإناطلسلالوسرهيلإلصوف

بابىلعناكالو«نيميلهوضرعهنأانغلبيلو؛هناسلبكلذهاطعأهنأ

ناطلسلاانإو؛نيلصاولاوهيلعنيمداقلانمالونيدفاولانمناطلسلا

هتمامإكلذبانعمتلازفهيلعهربجوكلذىلإهرظناو«هيلإلصويذلا
.هتيالوهلحضاولارذعللتتبثو

دشارنأمامإالارمأنمهيففلتخاامالوماكحألايفهنأملعنالو

يفريغالونعطالولاقمهتمامإيفلئاقلاهقحليهللاهمحرديلولاني
[١٠۱]بيرقنعتاموءادومحالیلقكلذدعبثبلف.لاحلانملاح

.ادوقفمكلذنم

هماحرأعمهناکموهعضوموهمايأوهنامزيفديلولانبدشارناكو

نكيملوءامودعمابيرغهرومأةماعيفهناوخإوهباحصأنمهلنيدقاعلاو
نعهللاهازجفءامومذمالوامولمهرومأيفريخلالهأنمدحأاندنع

فرعنمعيمجنعوانعو.هلدعوهقحنمهيفمدقدقامهلهأومالسإلا
.ريثكهلضفو«هتيعرمامإىزجاملضفأهلضف



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

۱۹۲

بشغلاةعقويفلتقرثوملايبأنبدمحمنبهللادبعدمحمويأناكو
رمألاوزناكو«هتعاطيفوديلولانبدشارمامإلاةريسيفقاتسرلانم

هتعامجتضفناوهتيارتلازاهنعو«ىوزنةعقويفديلولانبدشارمامأإلا
.ةيقتلاهتمزلوهل[١٠٠]هتيعرنالذخنابو

نأةيعرلاكلذكوءةينملا’[ناطلسلانمهسفنىلع]فاخو

نمنامعنمعضوميفارقتسمحربيملو«؛ناطلسلايضربلتقلابهودصقي
‹قاتسرلاونادحلاضرأىفالوةلاطعلابجىفالوناوعردحىلإرافلج

.رشبلانمردقلابىلوأهللاو.رشأوودعنمهيلعىدعأو.رمأفهيلعاهداق
.هبلزندقامهللاتاذيفناعيورذعينأبجاوهنيديفهللاهرذعنملكو

ناعيإلارهاظهرمأنمانيلإرهظاميفهللاهمحرديلولانبدشارناكو
قداصو«ناتهبلاورشلانعايهن؛ناسحإلاولضفلادهاوشهيلعءارهاط
ملعاع.[۷٠١٠]الماعىنامللابنت؛مراحملانعاعرو؛ناسللاولاعفلا

امظاکهنودوهنمىلعافطعتموهنلاعضاوتم«مزلوهبلزنامعالئاس

حالصىلعاصارح‹ةمئأللالمتحم«ىضرلاعيرس«بضغلاديعبءظيغلل

دنعاروبص.قالخألامراكعباحشوتم«نينموملاباميحرافوور«نيملسللا

‹لاثمألاهببرضتءةقيرطلاادصاقءةقيقحلاىلعاميقتسم‹قانخلاقياضم
كلتوةجهلاكلتلامحرو«لاقمللهفصونعنوفصاولازجعيو
ليزجىلعهايإوانعمجو«لاضفألاونملابهيلعوانيلعلضفتو؛لاصوألا
.نيمآ؛نيمحارلامحرأهنإ«هتماركوباو

‹نيبملاحتفلا«قيزرنبانمبيوصتلاوةينملاهسفنىلعناطلسلافاخو:لصألايف()
٢٢۲:ص



رايخأوصصق

۳نامعيفترج

 

نامععاضوأ

ادبلولانبدشارمامإلا

ليلخلامامإلارايتخاىتحوه٤٤۳ماعنمةرتفلالالخنامعثادحأفلولالهاحجتدقل(١)
ثادحألاهذهنم.ماسجثادحألنامعتضرعتثيح«ه۷٠٠ماعيفناذاشنب

:(ةيسابعوةيطمرقوةينامع)يوقثالثىقتلأثيحه٤۳ماعيفثدحيذلاعارصلا

ححبيذلاهيجونبفسويىلومعفاندرطيفاوححجبنيذلاةطمارقلانمةموعدمةينامعةوق

نوينامعلادجنتسأف«لقألاىلعه٢٠۲ماعذنمنامعيفهيجوينبةطلسبظافتحالايف
ينامعمامإباختناوعفاندرطكلذنعضخمتنيينامعلاحلاصلاولخدتنيذلاةطمارقلاب

دمحأنبيلعنيعتباوفتكاو‹يدنكلاديلولانبدشارنباهلعلدشارنبصفحىعدي

.روهشزواجتتمنةرتفلنامعيفةطمارقللليكوك

ةلمحزيهجتبسابعنبدمحمجرفلاوبأةرصبلاريمأةلودلازعمفلك:ةيسابعلاةلودلاةوق
نادعبنامعاولخدفه٥٥۳ماعنمةفرعموييفنامعةلمحلاتلصوونامعلإ

دعبنامعكرتجرفلاوبأنكل«نامعلإلوصولايفذاوححنو‹اينامعابكرم۸۹اوقرحأ
ه٢٥۲ماعيفسرافميلقإريمأةلودلادضعباونىلإنامعملسف‹ةلودلازعمتوم

اينامعايلاونامعيفحبصأف«يئاطلاناهبننبرمعنامعىلعىلوةلودلادضعنأمن

ه۳٦۳ماعىتحاذكهلاحلالظف«ةطمارقلانماموعدماينامعامامإونيهيوبلالبقنم
ريمأةلودلادضعةلمحديىلعمامالالقامنيب«جالحلاةروثدييلعلوألالتفثيح
مامإلاوجالحلاىلعءاضقلادمحمنبرهطملامساقلاوبأهريزوفلكيذلاسرافميلقإ
ةلودليلاوكزمرهذاتسأنييعتمتاهدعبو.يرقلادايزنبدروهدئاقودشارنبصفح
لظو‹اهلمكأبنامععضخينأرهطملامساقلاويأنكمتنأظحالملانمو.ةلودلادضع
يهيوبلاتيبلانيبعارصثدحثيحتاونسرشعةرتفلنامعىلعايلاوزمرهذاتسأ

دفدادبءارمأريمآلولامامهىلإهليمناكثيحزمرهذاتسأىلعضبقفنامعىلع

ريمأةلودلادضعنبةلودلافرشاعضاخنوكينامعلاديدجايلاونييعتمتونجسلا
ھ۳۹۰ماعیتحسرافریمآمکحتحتنامعتلظو«(ه۳٠٤-ه۳۷۳)سراف
):ةرتفلالالخنامعلةالوكمركمينبةرسأنينييعتونامعىلعةلودلاءاهبىلوتساامنيح
ھ۳٦۳ه٥ه٢٤٥۲:ٹثادحأ۸ج«‹لماكلا«ريثألانبا:رظنا((ه۳۳٤ه۰
زلیام٩۸٤:ص‹٦۸٤:ص٤٤٤:صء٢٤ج٤نودلخنباخیرات؛نودلخنبا؛

.اهدعبامو١۱۳۲:ص‹قباسلاردصللا

 



رابخأوصصق

 

٤٦۱

تراصنامعرادنأدجوهنأ‹يدنكلل«عرشلانايب»باتكيف]

نیعبرأونيناةنسرخآلاعيبرنماموينيرشعلكرشرفكالقافنورفكراد
وهتقولااذهو‹[م۳٥۹ربمتبس٤/ه٤٤۳رخآلاعيبر٠۲]ةئامثالثو

نبدشارمهمامإالنامعلهأنالذخونامعىلعروجلاناطلسةبلغتقو

.[«خيراتلاقايسنمرهظياميف«ديلولا

٢٦۲۸:صاح)نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۱(



 

ةعبارلاةينامعلاةمامالا
)ه۹_A4۷ةجودزملا

١٦۱



رابخأوصصق

نامعيفترج۱

 

هللامهمحر«نامعبمهلدوقعملاةمئألاركذ

(ھ٢٥٥٤-ھ۷٧٠٤)يصورخلاناذاشنبليلخلا:الوأ

ةئامعبرأوعضب[۸٠٠]يفهتلودناكهلعلو«ناذاشنبليلخلاةمامإ

تلصلامامإالانبناذاشنباوهفناذاشنبليلخلاامأ:خسانلا:لاق]«ةنس

راعشاويمرضحلاسيقنبميهاربإمامالراعشأنمهتفرعامىلعكلامنب

ميهاربإونامعبامامإناذاشنبليلخلا.دحاونامزيفيمرضحلامامإلاو

.اعیمجنیرصملاىلعنيرصانتمنينواعتمناكوتومرضحبامامإسيقنب
‹مهدالبىلإهنأوجرأهباوبهذوكرتلاهرسأمامإالانأرثألايفءاجدقو

عجرمثمهدنعهللاءاشامثبلفيلعنبدمحماولونوملسملاهدقفاملف
هلدجملوناکفيكهرساببسرداملوناکامكةمامإلايفهدرفنامعلإ

ةليمجةريسمهبراسف]."[باتكلاىلإعجر«ملعأهللاوكلذريغأربخ

تنادو«تابعلاهلظىفتحارتساو«دالبلاهلدعبتنمأوةربابجلامهنععفدو

.۱[يمرضحاناميلسنبسيقنبميهاربإقاحسإوبأكلذيفهيلإ
«دیعسنبدشاروناذاشنبلیلخلامامإيفريخأتومدقتثدحهنأيشاطبلاخيشلاىري(۱)

ةظفلتطقسثدحنأركذيثيحه۷٤٤ةنسعيوبيذلاليلخلاىلعدشارميدقتىربو

تناكليلخلاةعيبنأتركذيتلاتاياورلارثكأنم«ةئامعبرأوعبس»تقبو(«نيعبرألا»
رهظيذلايحيلصلادضهبيمرضحلامامإلاداجنتساةقالعبلدتسادق«ةئامعبرأوعضبيف
نإفانلاوسو«ىرخأةقيثوبدنتساامك‹«ه5۳4ماعنميلابيمطافلارصنتسمللةوعدلا
:رظنا‹يحيلصلاةوعدلبقتاميذلادشارمامإلابيمرضحلاةقالعامفةلاحلاهذهتناك
اهدعبامو١٠٠:ص‹١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا

.(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

.۲۹:ص‹١ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

 

 



رايخاوصصق

۷٦۱نامعيفترج

 

يفجراخلاركسعلل«ناذاشنبليلخامامإلانمةلاسرهذهو]

نبىيحيمكيلعترمأدقيأ...ليلخلامامإالالوقياماذه...داهجلا

عابتإو‹-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمهلوسرةعاطو«هللاةعاطبمكايإو

الو‹مهودعبرحيفهباوراشأاميفمهبءادتقإالاوىدهلاةمئآراثآ

نمالإ‹مهيلعةجحلاةماقإيفغاليإلاو«جاجتحالادعبالإاودعنولتاقي
هبرحةزاجإبنوملسملالاق«ثدحهنمناكوأءاهدرفةجحلاهيلعتماق

ًالايعالوًةيرذهلاوبستالو«الامةلبقلالهألاومنغتالنأو«اهبوكردنع

مکدصقنکیلو.اروظحمکریسميفاوکهتنتالو«اروجحماوبكرتالو«
.[نيملاعلابرةعاطبلمعلاو‹نيدلاةماقإ

(ھ٥٤٤-ه٥٥٤)يدمحيلادیعسنبدشار:ایناث

ةنسمرحملارهشيفتامو«"ديعسنبدشارمامأإالاهدعبنممن

[يوزنب][م١١٠٠ليربا/ه٥٤٤مرحملا]ةئامعبرأونيعبرأوةسمخ

يبآىلعه٤٤٤ماعيفراثمٹ«مزهناو«مركمنبمساقلايبأىلعراث]«

©[سوكلملاطقساو‹لدعلارهظأووهبلغف‹راجيلاكيبأكلملانبرفظملا

هتفلاخو«يمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإقاحسإوبأهبناعتساو]

مهعومجهبقرفشیجبمهيلإراسف«هودعاورصانو‹ليقعودهفيتلبق
ةيالولاةلأسمهيفشقاناعامتجادقعو‹يوزننعاديعبمهلوانمناكو.

.:ص١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

.يدمحيلادمحمنبدیعسنبدشارنبدیعسنبهللادبعنبدیعسنبدشاروه(۲)

.ةئامعبرأو٥٠٠ةنسلصألايف(۲)

.٠٦۸۰:ص«قيزرنبالةيناطحقلاةفيحصلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

.٦٦٠-٢٦٥:ص‹٩ج«لماكلاريثألانبانمفرصتي[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)0(

 



 

۸٦۱

نيعبرأوثالثلاوشرهشيفدشاروىسوموتلصلاةيضقنمةءاربلاو
.[(م١١٠١ریاربف/ه٤٤٤لاوش)ةئامعبرأو

همحر-دیعسنبدشارمامالاطخباذهتدجو:"ايركزوبألاق]

نبهللادبعدمحميباىلإديعسنبدشارمامإلانم.حنملاوىلإهبتك-هلل
كيصوأوءهّللاةعاطبكرماو‹كيلإهللادمحأينِإف‹مكيلعمالسلا«ديعس

دقعامطألانأكملكأينِإفدعبو.كيلعرداقلا‹هللاةيصعمنعكاهنأو
حرطیوعدلجرلاميفیعدانملکلعجو«سانلالاومأيفتعستا

دیيفلاميفهديحرطنملكنأ:دالبلايفيدانتنأ:هجولاو.هيفهدي

لصحيالو‹كلذىلعبقاعيهنإف؛هلأكلمهيعديو«هعنعوهزوحي«هريغ
ىلإكلذيفعجرتلبوةلداعلاةنيبهيلعبلطتالف«ةبوقعلاريغءيشىلع

ةداممسحنتىتحهيفلصفتالو‹هبلمعاوكلذفرعاف«دلبلالهألوق

.[كلذرختالوبابلااذهقلغيوملظلالوزيو‹عمطلا
نبدمحمنبناطحقيلاعملايبأراحصيلاوىلإمامإلابتكو]

»‹هيفلدعلاطئارشبلمعيلهيلإهدهعًادهعو«هيلعوهلةجح«مساق

-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرةعاطوهللاةعاطبيلاعملاابأايكيصوأينِإ

ركنملانعيهنتو«هبلمعتوفورعملابرمأتنأو‹هبهللاكرمأاميلمعلاو

قحابيواستنأءةيقتكعنمتوأةيمحكببهذتالو‹هلعفنعفقتو
نماهبلصتياموراحصةيامحتلعجدقو‹مهفيرشوسانلاعيضونيب

قحكلذنمكتيلواميفمقف‹كيلعاهيفتلوعوكيلإنالصىلإقعلا
٦۲۹:ص‹١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانمفرصتب[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

هلو«ه٢٧٤ةنسيفىفوتملايرقعلاشيرقنبديعسنبىيحيايركزوبأوهدوصقملالعل()
فاعحتإ«يشاطبلا:رظنا«اهريغو«ءاضقلاوماكحألايفحاضيإلا»باتكاهنمتافلاوم
٠۳.۱:صء١ج«نايعألا

.۱۳۸:ص١١ج«فنصلملا؛يدنكلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)



رابخأوصصق

۹٦۱نامعيفترج

 

نمءيشبكترمأالوتاموكحلانمًائيشكيلإلهجأملينأملعأو.مايقلا
‹دالبلاةيامحكتلعجلب‹راحصبيضاقلاىلإهعفرتلب‹تابوقعلا

امعرصقتالوهبكلنذؤويملامطاعتتالو‹داسفلانععنملابكترمأو

ارظانموًانواعمو«ًارزاؤوم”ناميلسيبأيضاقللنكو«هلعفبكترمأ
وًالماعهبرهتعاطبوًالداعهمكحمادامكيلعكلذهلتبجوأدقف

ىلعكلتبجوأو‹هلتلهأامىلعكنيعينأ:هلبقوهيلعكلتبجوأو

مهلالو؛كلزوجيالاميفمهبنيعتستالأهيلعكلتبجوأامةارشلا

اميفضعبلمكضعبنالذخ‹مهيلعوكيلعترجحدقو«هيفةنوعللا
.2[ةدعاسملاوةنواعملاوةدضاعملانممكيلعبجي

(ھ۳٣۷٤۔ھ٤٥٤٤)يدمحيلادشارنيصفح:اثلاث

لاو«یووەقل

.[بیعبهيفملكتوأهيلعE1ًادحأ

(ھ۳٠٥۔ه۷۲٤)يصورخلايلعنبدشار:اعبار

بصن]«*[يدزألادشارنبناميلسنب]يلعنبدشارهدعبنممث

هيلعتجرخو]"[ةمالظلاوىغبلالهأعمقو‹لدعلاةريسراسو

٤يرجهلاسماخلانرقلاءاملعنموهوناميلسنبديعسنبدادهوهناميلسوبألعل(۱)

.٤٥٤٠-٤٤٥:ص«١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا

.۲۱۲:ص١٠١جء؛فنصملا؛يدنكلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

۸۰۷:ص«قيزرنبالةيناطحقلاةفيحصلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

٦۳٥:صء١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

٥٥۳:ص١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)

٤٤٢٤۲:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)

 

 



رايخأوصصق

 

نبدابيضاقلاذئمويمهؤاسؤروهلزعنوديريةيقاتسرلاةقرفلا
نبرمعنبدمحأركبوبأيضاقلاو(ع۹٠١۱/ه۳٥:ت)یسوم
ةدعقلايذيفقاتسرلاىلإاوجرخ(ه٠٠٥:ت)يحنملارباجيبأ

(ع١٠١١٠سطسغأ/ه٦4٤ةدعقلايذ)ةئامعبرأونيعستوتسةنس
نبدمحمهللادبعىبأىضاقلاةرضحبةبوتهلو‹[رخآامامإاوماقأو]

نبدمحأنبنسحاىلعيبأيضاقلاو١(م٧۷٤/٤۸٠١:ت)یسیع

مويةبوتلاهذهتناكوامهريغو (م۹٠٠٠/ه۳٠٥:ت)يراجهلارصن

نيعبسونيناةنسرخآلاعيبررهشنمتلخةليلةرشعىدحإلنيالا
مويتامو9[(ع۷۹٠٠ربوتكأ١٠/ه١۷٤رخآلاعيبر١٠)نيعبرأو
ةدعقلايذ١٠]ةئامعبرأونيعبسوتسةنسيفةدعقلايذنمفصللا

ةنسةرشعثالثةنسةخسنىفو]‹«[م۸۳٠٠سرام٥۲/ه٦٩
|.[)ع۳١٥/٩۱١)ةئامسمخو

م١١٠٠/ه١0٤:نامعيفةيفاقثلاوةيسايسلالاوحألا.دمحأنبباطخلا‹؛يدنكلا(۱)
:طقسم«سوباقناطلسلاةعماجةروشنمريغريتسجامةلاسرم۹١۱۱١/ه١٥-
۸٤:صم۷

٦۳٥-٥٥٥:ص‹١ج«نايعألافاحتإ‹يشاطبلا(۲)
۳۲:ص١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا)۳(

.۳۳۳:صء۳٢۳۲:ص١٠ج«نايعألاةفحت‹يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)
:مهوفلمامهركذيملةمئأكانه(٠)

(ةيقاتسر)(؟-ه7٦۷)يصورخلاديلولانبدشارنبرماعمامألا

(ةيقاتسر)يصورخلادمحمنبرمعنبهللادبعنبليلخلامامإلا
(ةيقاتسر)يصورخلاناسغيبأنبدمحممامإلا
(ةيناوزن)(ه۰۱٥:ت)ماشهنبدمحمنبشبنخمامالا

(ةيقاتسر)يصورخلاهللادبعنبناسغنبدمحممامإالا

‹يلاسلاعمنراق۳٠۳:ص«قباسلاردصملا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٦(
۳۲۳:ص١٠ج«نايعألاةفحت



١۱۷

 

(...ھ٦۷٤)يصورخلاديلولانبدشارنبرماع:اسماخ

لزعيفهلشفدعبه٦۷٤ماعیوزنبیسومنبدابخيشلاهعياب]
نودهتمامإيفتامو«ةيقاتسرلاةفئاطلانموهو«يلعنبدشارمامألا

.۱[ةيعرلايفانسحمةنطفوءاكذاذادهازالاعناك«لازتعاوألزع

)ه۰-...)دمحمنبرمعنبهللادبعنبليلخلا:اسداس

«ناذاشنبلیلخلانبدمحمنبرمعبهللادبعنبليلخلامامإلاوه]

‹""ديلولانبدشارنبرماعمامأالادعبودبيامىلعىوزنبةمامالابعيوب
مامالابراحليق«ىسومنبداحبخيشلاهعيابءةيقاتسرلاةفئاطلانموهو

اذهتامو«ناهبنينبةليبقهتبراحو«لخنو«قاتسرلاىلعىلوتسافدشار

.[لزعنودنمهتمامإيفمامألا

(ھ۰٠٥۔ه۰۰٥۵)مشاهنبدمحمنبشیتخ:اعياس

خيشلامامإلاسضوفو«يوزنبىسومنبداجبخيشلااضيأهعياب]

رخالايدامج١٠تبسلامويشبنخمامإلاتاموءةنسةئامسمخوعضب

.[م١١١١ربوتكأ٠/٠۲

۳۳۹:ص«١ج«نايعألاةفحتنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)
خيراتلايفتاساردانباتك:رظنا«قايسلابسحماعمامإلادعبءاجليلخلانأبققحملاىري(۲)

١١٠:ص«ينامعلا

٤٠٣٢۳:ص١٠ج«نايعألاةفحتنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

فرصتب٢٢۳:صء١ج«نايعألافاحتإ‹يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)

ققحملانم

 



رايخاوصصق

 

\ ۷۲

(ه٩٤٠٥-ه۰٠۱٥)يصورخلاناسغيبأنبدمحم:ًانماث

مامالاةافودعباهيلعىلوتساثيحىوزنبيلعنبدشارمامألاناکو

نبدمحأيضاقلاناکولمحمامإللايضاقداحنخيشلاناکو‹سششبنحخ

دمحأهذيملتهيلعدرف‹هتمامإيفحدقييوزنلايقفالغلاحلاصنبدمحم

محممامإللارصتنمهيلع(فنصملا»باتكبحاصيدنكلاهللادبعني

.۱[م۳١٠١/ه٩٤٥ماعدمحممامإلاتامو

(ھ٥٥٥۔ه٦٥٥)دمحمنبشبتخنبدمحم:اعسات

ةفئاطلاةمئأنم]٩[مشاهنبدمحمنب]شیبخنبدمحمهدعبنممن

باتكبحاصيدنكلاهللادبعنبدمحأخيشلاهيلعدقعو«ةيقاتسرلا
‹[ينوسبءةئامسمخونيسمخوتسةنسنمناضمريف(«فنصللا»

ىلعربقوم۲٦۱/ھ۷٥٥ةئامسمخونيسمخوعبسةنستامو

دحأباوباصيملاع.هتوع.نامعلهأبيصأو«دويجلالبجدنعقتنغلاجلف
ناسغيبانبدمحم«شبنخنبدمحملبقيلودبي:خسانلالاق].هلبقنم
امهتيلوتيفمدقملاناكنيلجرلاالكو«شبنخنبدمحممت«يصورخلا

‹؛يشاطبلا؛٤٢٤۳-٢٣٤۳:ص١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا؛ققحملانمةفاضإلا()
.ةفلتخمتاحفص:صء١ج«نايعألافاحتإ

ماعيفدمحمنبشبنخمامإالاهدلاوةافودعبشبنخنبدمحتمامإالاةعيبتناك(۲)
‹نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا«م۹/٤٦۱۱ماعتناكهتافووم٠/٦۱۱۱

٢٥۲:صحج

٢۳۰-۳٢٢۳:ص١0ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(

٢۳۷:ص‹١ج‹نايعألافاحتإ«يشاطبلاه٩تامهنأيشاطبلاركذ(4)

نمروخصلانمةنئابفورجهبلبجانأبزيمتيوريغصلادوسألالبجلاىمسيدويجلالبج(٠)



\۷۳

 

يدمسلا!يدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأهيقفلاخيشلاةمامإلا

هتافودعبو].”[باتكلاىلإعجرا«ملعأهللاو«فتصملا»باتكفلوم

هیخاويئاطلايناهبنلانسحمنبهعامسنبربجلئامسویوزنىلعیلوتسا
.[لئامسبهللادبعنبناميلسنبدمحأرظنلانبالتقيذلاةلدرخ

(ةلدرخوربجلتقمدعب)يصورخلاناسغنبدمحم:ارشاع
ةمامإلابعيوب«يصورخلاهللادبعنبناسغنبدمحممامإلاوه]

نييناهبنلانسحمنبةعامسينباةلدرخهيخأوربجلتقمدعب«ىوزنب

ةفئاطلانموهو«روهشةسمخالإتاونسعستهتمامإيفلظو«نييئاطلا

ةفأروملحاذادهاًزاغيلبًالاعالجرناكو؛عافدمامإناكوةيناوزنلا

ءدحأهيلعبعيمل«هتمامإيفًالداعناكو«كلامملاىلعارويغءةيعرل

نالهكيلاعملايبأنبىسومةمامإبةنرتقمهتمامإتناكو«هتمامإيفيفوتو

."'[ه٩٤٠٥ماعقاتسرلايفعيوبيذلاىسومنب

(ھ۷۹٥ه٩٤٥)يلاعملايبأنبىسوم:رشعيداحلا

یسومنب[نالهک]يلاعملايبأنبىسومعيوبهدعبنممن

باتكو«ادلجب١٠يففنصملاباتكاهنمةديدعتافلومهل‹«يرجهلاسداسلانرقلا

اهريغو‹عوبطمةيقاتسروةيناوزنىلإنامعلهأقارتفايفءادتهالاباتكو‹«صيصخللا

دمسنمضلملابهربقوه۷٥٥رخألاعيبرنمفصنللنينئالاةيشعتام٠«بتكلانم

۳۳۸-٦۳۲:ص«١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا«يورت

(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

:صء٠١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:رظنا«ققحملانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلاةفاضإلا(۳)
.ةفلتخمتاحفص:صء١ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا٠

.يصورخلاناسغيبأنبدمحممامإلاةافودعبعيوب()

.٤۳:ص١جءنايعألافاحتإ«يشاطبلانمبيوصتلاويلاعملارباجيبأنبلصألايف(٠)



 

٤۱۷

نيیبراوعستةنستامو«[ميهاربإنبداجننبیسومنب]دابني
ةافودعبىوزنىلعىلوتساو]‹[م١٤١٠٠/ه44٥]ةئامسمخو
خيشلاكلمتكلذدعبو«ءيصورخلاهللادبعنبناسغنبدمحممامإلا

كلامنبدمحمنامعبكلماذئمويناكو«(م٤١٠٠/ه4٤٥)ةئامسمخو

نيرشعوةعستءاعبرألامويوطلاةيرقنمبرقلابهوبةبقعةعقويفلتقو«
رفعص٩۲)ةنسنيرشعهتمامإةدمفةئامسمخونيعبسوعستةنسرفصنم

.[(م۱۱۸۳ویلوی۲۳/۹

جورخةرتفلانينسنينسلاهذهيفًاخيراتتدجو:خسانلالاق]

یسومنب[نالهک]يلاعملايبآنبیسوممهمامإذئمويناكو‹نامعلها

الرکسعیفهيلاوجرخفكلامنبدمحمديسلاىلعهجورخداحبنب

يرسلانم«مهنملقألاالإدمحيلاةلمجيفوهجرخو«دعيالوىصحي

‹ةلوصلاىلعمهسفنأاوفعضتسادقناكو‹وطلاةيرقباوفاوتىتح
‹*ةبقعلامهلقُتاوطعأو‹ةمالسلايفاوعمطوعوجرلاىلعمهيارعمجاو
تراصاملف‹«فيفاجتلاوشوبلانمينعأمهنئازخرْثأيفاونوكيلاورخأتو

نيعبرأوعستةنسيلاعملايبأنبىسومىلوتمث»تامهنأ(۲:ت)ةطوطخمةخسنركذتل()
.ه٩٤٥ماعيفتناكيلاعملايبأنبىسومةعيبنأيلاسلاىريامنيب»ةئامعبرأو

ققحملانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

‹ىلاسلانمكلذك(۳۲:ص«۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
|٢٢٤۳-٢٢٤۳:ص١ج«نايعألاةفحت

٠ءاكربدنعماعلاقيرطلانمدعبتيبرغلانامعرجحلاةقطنع.لخنةيالوىرقنمةيرق()

مک
هوبو«لئامسىلإلابجلاةلسلسربعبونجلاةيحاننمفرشتوهوبةبقعبةبقعلاهذهفرعت(٠)

.لخنةيالویرقنمةيرقايلاح



٥۷

 

دمحيلانمفحزيفودبلامهيلإتلصو«ةبقعلااودسواياطملاولامجلاا

سيئرلالتقفاهتاداسدنعدحأبقعيملو‹نامعلهأتمزهنافءودبلاو

ذخأو«ريثكقلخسانلانملتقو«يلاعملايبأنبهللادبعوبأينعأهوخأو

رمعوذالإجنيمو«شطعلاوتوماكلذكو.ىصحيالامسانلانم
حالسلاوعوردلاو”فيفاجتلاعيمجىلعودبلاودمحيلاتتأو«ليوط
شبنخنبهللادبعوهللادبعنبايلاعملايبأسيئرلاودبلاهتذخأنمناكو.
ريغدمسلهأنمةعامجو«”يليحصلادمحمنبدمحأو«رهازنب

نيرشعوةعستءاعبرألامويةعقولاهذهتناكو.ىصحيالمكسانلارئاس

ويام۲۳/ه٩۷٥رفص۲۹]ةنسةئامسمخونيعبسوعستةنسرفصنم

.[ةرتفلالبقوهفامامإاذهناكنإف.[ع۳

هبقارتةاتفوأىدغيءادخغهمهناکنمفورعملابسكيىتم

هبئابحلیحرلانودنمهتقاعوهفوخرجاوزهتدصمهاذإ
يدمحيلاديعسنبدشارمامإلا

ةيلاوحالسنمسرفلاهبللجياموأعوردلاكبراحملاهسبلياميهوفافجتلااهدرفم(۱)

.١۱۲:صءطيسولامجعملا:رظنا«برحلايفحارجلاهنايقي

٥٢٤۳ص١ج«نايعألاةفحت‹«رهزأ»يلاسلاهركذي(۲)

٤٣٢۳ِصء١ج«نايعألاةفحت««يحيلصلا»يملاسلاهرکذي(٢)

ةمالعلاهاوراضيأةياورلاهذه(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)
‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«١٠ددعلاانثارتةلسلس«هتريسيفدادمنبهللادبعنبدمحم
۳۷-٦۳:ص‹١٤۱۹۸:طقسم



\۷

 

رابخأوصصق



 

ناهبنينبةلود
)ه1_۷۹٥(



رايخأوصصق

 

\V۸نامخغيفترج

اهروسوكيتعلاناينبدعاوقهلقُتًاتيبناطحقنًماوبت

'”(ه٦۰۹-ه۷۹٥)یلوألاناهبتيتبةلود

اهلاخنموه٥نرقلايفتماقاهنظنمفناهبنينبةلودروهظلوحتاياورلاتفلتخا(۱)
كلذوم۷۹٥/۱۱۸۳ماعوهنامعمكحبمهلالقتساةيادبانداقتعايفو.ه٦نرقلايف
مامإلادعبمهلامامإرايتخايفءاملعلالشفدعبنيينامعلانمسفانممهلدوجودل
دیىلعلتقيذلا(ه۷۹٥-ه٩٤٠٥)داننبیسومنبنالهکيلاعملايبأنبىسوم

ىلإنومتني«نامعدزأنمةنهابنلاو.وطلابهوبةبقعةكرعميفكلامنبدمحمناطلسلا

ركبويأرعاشلاصخو.ءامسلاءامرماعنبايقيزمورمعنبنارمعنبدسألانبكيتعلا
:ىلوألاناهبنينبةلودكولممهأو.حدملابةلودلاهذهكولميلاتسلا

نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبدمحمهللادبعوبأ١

نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبدمحانسحاوبأ-۲
نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبناهبندمحموبا-۳
نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبلهذنسحلاوبأ٤
نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنببرعيبرعلاوبأ٥
نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبدمحمنبيلعمساقلاوبأ١
نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعمرمعوبأ-۷
نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعمنبمیهاریإقحساوبآ=۸
ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعمنبدمحمهللادبعوبأ
نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبدمحمنبنالهکيلاعملاويأ۰١

نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبدمحانبدمحمهللادبعوبأ-١
ناهبننبرمعنبرمعنبدمحمنبرمعنبلهذنبناهبندمحموبآ-۲
ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبلهذنبناهبننبنالهكيلاعملاويا-۳

 



۱۷۹

 

:ه۰٦٦:ماع2نامعليسوكلادومحمزمرهكلموزغ:الوأ

[١٠۱]«زومرهءارمأنمریمأجورخ:رخآاخيراتاضيأتدجوو

ىلوتملاناكو«تاهلقةيرقىلإجرخو«يسوكلادمحأنبدومحمىمسي
رمعهوخأو؛ناهبننبنالهكيلاعملاوبأاهلكلاملاونامعىلعذئموي
املفءهيلإيلاعملايبألوصوبلط؛تاهلقبدومحلزناملف.ناهبننب
‹يلاعملاوبأرذتعافءاهلهأجارخو«نامعلهأنمعفانملاهنمبلطهرضح

اميركسعنمذخ:دومحلاقف.«ةدلبالإنامعنمكلماالينإ»:لاقو

.نامعلهانمكفلاخنممهبدصقاوتئش

ميلستىلعنوردقيالءافعضنامعلهأنإ:يلاعملاوبألاقف

نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبلهذنبناهبننبرمع٤

رمعنبدمحمنبرمعنبلهذنبناهبننبرمعنبنالهکيلاعملاوبأ-٥

دمحمنبرمعنبلهذنبناهبننبرمعنبنالهکنبناهبندمحموبأ-٦

دمحمنبرمعنبلهذنبناهبننبرمعنبنالهكنبناهبننبرفظم-۷

رمعنبلهھذنبناهبننبرمعنبنالهکنبناهبننبرفظمنبناميلس-۸

لهذنبناهبننبرمعنبنالهکنبناهبننبرفظمنبناميلسنبرفظم-٩

رمعنبنالهکنبناهبننبرفظمنبناميلسنبرفظمنبناميلس=٠

نالهکنبناهبننبرفظمنبناميلسنبرفظمنبنامیلسنبرفظم-۱
نالھکنبناهبننبرفظمنبنامیلسنبرفظمنبنامیلسنبماسح-۲

نالهکنبناهبننبرفظمنبناميلسنبرفظمنبنامیلسنبنامیلس-۳
نبااهرازوينامعلاخيراتلايففريبکةيمهأاهلتناك«روصةيالوىرقنمةيرقيهتاهلق(۱)

نويزمرهلااهيلعيلوتسأ.وىلإيناوملامهأنمربتعتو«ةرماعاهدجوفروهشملاةطوطب
ةبراعيلادهعيفالإرحتتملولاغتربلااهتلتأمث«ه٠٠ماعيف

 



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

۱۸۰

[١١۱]؛مهاطعأومهاسكو«نامعنمودبلاءارمأىعدتساوةديكملاهل

.هعمجورخاونامعلهأىلعرصنلاهودعوو

نملتقاهلصواملف.اهيلإرحبلابكرو«”رافظىلإلحتراهنإمث
قيرطذخأف«؛نامعادصاقعجروءاليزجالامتملسواريثكاقلخاهلهأ

دازلاهيلعصقنربلايفراصاملف.رحبلايفبكارملايفهلقُتةلمحو«ربلا

ريثكشطعمهباصأو«نيرانيدبمحللانمغلبىتحعوجمهباصأو
؛لجرفالاةسمخهركسعنمتامهنإ‹ليقو.قيرطلاكلذىفءاملاةلقل

.[م۱٦۱۲/ه۰٦٦]ةئامتسونيتسةنسيفاذهناكو«رثكأ«ليقو

ه٤٦:ماع2نامعليزارشلاةيادلانباوزغ:ايناث

رخفمهسیئرو‹نامعىلإزاريشلهأجورخخيراتتدجوينِإ
ةئامسمخوسراففالآةعبرأمهو«نيدلاباهشوءةيادلانبدمحأنيدلا

.هلةياغالريثكىذأمهنمسانلاىلعیرجو«سراف

نممصاعيحبمهيقلف؛ناهبننبرمعديسلاةلوديفكلذو]
ةئامتسةنسهنمرشعسماخلامويةدعقلايذرهشيفىوزناولخدوةنطابلا

اوماقأوةصاخمهتويبنمىوزنرقعلهأاوجرخأو«[نيعبسوعبرأو
بلطف]ءاهيلعاوردقيملوءالهباورصاحونامعيفرهشأةعبرأكلذىلع
ناهبننبرمعديسلاباولخدف«-ةيادلانباتوملبق-حلصلاالهبلهأ

رصاعملاانتقويفمارغوليك٤يواستنزوةدحو:ّنَم(۲)
رانیدب:(ل)و(ب)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمةخسنيف(۳)

۷٦:ص«دادمنباةريس.هللادبعنبدمحم«دادمنبانم[...]نیتفوكعمنيبةدايزلا()



١۱۸

 

مهفلَأدلبلااولخداملفديسلاىلعمجعلانمسانودمحيلاخياشمهدنعو

ديسلادارأاملف‹مهلفلخوءالهبلهآخياشمينعأناهبننبرمعديسلا

يفاودانيلمجعلاضعبوبرعلالخديل-الهبنصحنم-جورخلارمع

نسحلايبأنبهللادبعىمروءاهنمملسفنيتبرض(ناهبننبرمعديسلا)

اولاصوالهبلهأجرخف]مهتكوشهللارسكوةيادلانباتامو[لاجر

.[مهضرأىلإاوعجرولئالقاوماقأف‹مجعلا

ه٤۷٦:ماعےطحقوةعاجمنامعباصأ:اثلاث

.[م٤۷٦/٥۱۲۷]ةئامتسدعبنيعبسوعبرأةنس

ه٥۷٦:ماع2یوزنلسيرلالآوزغ:ًاعبار
ءنامعىلع"”سيرلادالوأتجرخ:رخااخيراتاضيأتدجوو

/ھ٥۷٦]ةئامتسدعبنیعبسوسمخةنسلاوشرهشخسفمهجورخناكو

نبرمعنب'”نالهكديسلا[۲١۱]نامعبكلاملاناكوء[م۲۷١ليربا

رقعلالهآنمةلمجهعمجرخوءارحصلابمهاقليلمهيلإجرخو؛ناهبن

۷٦:ص«دادمنباةریس«دادمنبانم[...]نیتفوکعمنیبةدايزلا()

۷٠'ص«دادمنياةريس«دادمنيانم[...]نيفوكعمنيبةدايزلا(1)

ا؛يايسلا/رظنا(ميسفاقباسفوعقوعزفةيرقىفاوركروةلطابلاةقلتعا فاعسإ

١١١:ص«نايعألا

(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاولاله:لصألايف(4)

 



رايخأوصصق

AYنامعيفترج

 

اوذخأوءاهقوساوقرحوءاهولخدفرقعلاىلعسيرلادالوأتقبسفةفاك

هبةلصتملاعماحجلادجسملانزاخماوقرحأوءاهءاسناوبسوءاهيفامعيمج

هرکاسعبنالهکجرخف.مويفصنيفهلككلذناكو.بتكلااوقرحأو

‹ةارشلاباوعمتجاو[م١۲۷٠ليربا٠/ه١۷٦]ةدعقلانممويلوأ

سيرلادالوأترسكناف«فالآةعبساوناكو«سيرلادالوأمهيلعتجرخف

.٠''لجرةئامنالةعقولاهذهيفلتقو.نادحلانممهعمنمو

نبكلاموشبحنبدمحمنيبيتلانونسلاهذهتناكاهلعلف

ىلعديزيناکمهکلملعلو[١١۱]ءةنهابنلاكلمنينس‹يراوجلا

ءةمئألا(ىلع)دقعينينسلاهذهدعباميفناكهنأالإةنسةئامسمخ

."ىرخألانادلبلانمئشيفكولمةنهابنلاو

م٦۸۰/٤١٤۱نامع2ظيقلاماود:اسماخ

دحأبزورينلالوخددعبنملصوهنأىتحىوزنيفظيقلاماودهللاردق

.٩[رفصرهشرخایفهرخاونابعشهلوأناکوةليلةرشع

ةرازو‹٦١ددعلاانارتةلسلس«ددمنباةريس«هللادبعنبدمحم«دادمنبااضيأ:رظنا(۱)

۳۸:ص٤۱۹۸:طقسم‹ةفاقثلاويموقلاثارتلا

مهنكلوةنسةئامسمخىلعديزتناهبنينبمكحةرتفنأنوينامعلانوخرؤوملاعمجادقل(۲)
دمحممامالاتومنممهمکحةيادباوربتعالهفمهمكحةيادبلاددحاخيراتاوددحيمل

ةنسيفيلاعملايبأنبىسومنبرباجيلاعملاوبأمامإلاتوع.مأه۷٥٥ةنسيفشبنخنب
ه١۰۲۱ماعيفحالفنبناهبنناطلسلامكحلانمهئاصقإمتكلمرخاتناكوه۹
٦۰٩:يماعنیبغارفتاونسعمةنس٤٤٤وأةنس٤٤٤مهمکحعومجبنوكياذهلو
.ةنس٤٤٠٤دودحيفمهمكحنألاحلكىلعوةنس۸٠رادقميأه٤

(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

 



رايخأوصصق

 

\۸AY

م٦٦۸/٤٤٤۱نامعزمرهكلمهاشناروتةوزغ:اسداس

ناطلساهيفجرخيتلايهوةكرابمةنسةنسلاكلتتناكو]

ةميظعشيجبهيلعجرخو«"!ةمهننبهاشناروتهيلعجراخاو«رفظم

فلأنمرثكأاهنأتدجوو.ريثكهليخوفلأنيرشعقوفهنأتثدح

هماقمرثكأو«نامزلانمهللاءاشامنامعيفناطلسلاماقأو«ءاسحلاىلإ

لصوكلذدعب.دحأطقهدنعهقوفاليذلاصاخلاناميلسريزوناسغ

دعباذهونوکیامنسحأىلعهکلمعجرو«اهكلموهرادىلإناهبننبا

ينعأناطلسلااذهو].[باتكلاىلإعجرأ‹ملعأهللاو«ةرتفبنينس

.[زوجتالاهنإمهتملك

م٦٦۸/٤١٣۱ماعثادحأنمهتريسيفهاشناروتةوزغوظيقلاماوددادمنباركذ(١)
ماعىفوتملارفظمنبناميلسنبرفظمنبناميلسناطلسلامكحيةنسلايهو«
نبا:رظنا(۳۲:ص«۲:ت)طوطخملانم«نيتس»ةملكةطقسارو«م٦١٤١/۱
۷:صء٢جءنايعألافاحتإ«يشاطبلا؛۸١:ص«دادمنباةريس«دادم

-م٤٦١٤١/ه٤۸)زمرهكلمةمهننبيناثلاهاشناروتنيدلارخفوه(۲)
سأر«ةيبرعلازمرهةنطلس«نورخآوميهاربإ«يروخلا:رظنا(مه٥/٠۷٤١
١٥٠-١١٠:ص«۲ج۱۹۹۹:ةميخلا

(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
۷:صء٢ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

 



رابخأوصصق
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نامعيفترج

 

٥۱۸

ةسماخلاةينامعلاةمامالا

A۸۰۹)0(-

/يرجهلاعساتلانرقلااذهيفمكحثيحناهبنينبةلودكولمعمةمامإلاهذهتنمازت(۱)
:ىوزنيفةمئألاوءالهبيفمهمكحرقمناكوةيلاتلانيطالسلايداليملارشعسماخلا

لهذنبناهبننبرمعنبنالهكنبناهبننبرفظمنبناميلسنبرفظم=١
(م۸۷۱/٤٦٤٦٤۱:ت)ناهبننبرفظمنبنامیلسنبرفظمنبنامیلس-۲

(م٧٤۸۷/٩٤٦٤۱)رفظمنبنامیلسنبرفظمنبنامیلسنبرفظم-۳

نالهکنبناهبننبرفظمنبناميلسنبرفظمنبناميلسنبماسح=٤

نالهکنبناهبننبرفظمنبناميلسنبرفظمنبنامیلسنبنامیلس٥



رابخأوصصق

 

٦۱۸

(ھ۸۳۲۔ه۰۹۸)يراوحلانبكلام:ًالوأ

دجأ[۹٠٠]عضبوةنساتئامهذهف[ىوزنب](م٦١٤١/ه۹۰۸)ةئامنامثو

ءةمامإلادقعنمةرتفنينستناكاهنأملعأهللاوءةمئألانمدحأخيراتنهيف

ىلإهرکسعبءاجومايرينبلبجكلمو]‹!مهئامسأةفرعمىنعباغوأ

.[م۸۳۲/٩٤١٤١]ةئامنامثونيئالثونيتناةنستامو«[قاتسرلا

وهوبصنيذلارفظمنبناميلسنبرفظمناهبنينبكولمنمرصاعو]
[اعيبررشعةعبرأنبا

(۸۳۹۔ه۸۳۲)يراوحلانبكلامنبيراوحلا:ايناث

هتافوىتحهتمامإتلظو«يراوحلانبكلامهدلاوةافودعبعيوب]
.]ھ٣۸۳ماع

(ه٦٤۸۔ه۸۳۹)سیمخنبدمحمنسحلاوأ:اثلاث

نباةمالعلالتقمثادحألاهذهنموهريغوفلولااهلهاجتثادحأةمثةرتفلاهذهلالخ(۱)

ناهبننبرمعنبنالهكنبناهبندمحموبأيناهبنلاناطلسلادهعيفم٠۱۳۳/ه۱
نماثلانرقلالئاوأيفرفظمنبناميلسنبناميلسيعديناهبنينبءارمأدحأجورخو«
.اّتبةريزجيفةلودميقيمث«ايقيرفأقرشىلإيرجهلا
٢٤٢۳:ص١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا9

نأوكلامنبيراوحلاهدلاوةمامإدعبميوبيراوحلانبكلاممامإلانأيملاسلاركذ(۲)
نبكلاموهلهفهمسايفاهمهوتلرداصملاهتلهاجتلهفه۸۳۳ةنسهتمامإتهتناكلام

نبيراوحاهنبامثيراوحلانبكلامىلوتنيمامإدقتعنو«كلامنبيراوحلامأيراوجلا
ةفحت«ىملاسلا:رظناتاونسعبسةدةمامإلاتعطقنامثةنسةبارقمكحيذلاكلام
٦۳۷۱:صج6نايعألا

.ققحملانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)

 



رابخأوصصق

\AYنامعيفترج

 

ةنسناضمررهشيفسيمخلامويكلذو[رماعنبسيمخنبدمحم
تلصونبهمصاخو]«[م١١٤١سرام/ه۸۳۹]ةئامنامثونيئالثوعست

بتكوءةمامإالالزتعانسحلاوبأمامإلالعلو]«[جرفمنبدمحأني

باجأو«ةمامإالاهنعتطقسهنأبجرفمنبدمحأنبدروةمالعلاىلإكلذ

نيملسملانمكتكلمبلهأنمدحأكيلعمقيملامفتنأامأو«دروخيشلا

.[م٤٤١٤١سرام/ه٦٤۸ةدعقلايذ٠۲]ةدعقلا

ھ٤۸۹ھ٥۸۸يصورخلاباطخلانبرمعمامإلا:اعبار

يذلاوهوم٠۸٤۱/ه٥۸۸]ةئامنامثونينامثوسمخةنستلصنب

يفقيزرنباهرکذناسغنبنامهدنبرماعنبرماعنبسیمخنبدمحمنسحلاويأوه(۱)

لوقانرتخاو«سيمخنبهللادبعنأبحتفلايففهرکذوسيمخنبدشارهمسانأعاعشلا

ءحتفلا؛٤۷:صء‹عاعشلا:قيزرنبا:رظنا«هبسنبءاجودمحمهامسيذلايشاطبلا

۱۱۹:صء۲ج«نايعألافاحتإ:يشاطبلا؛۷٠۲:ص

۳۷۷:ص«١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
۱۹٠:صء٢ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

نادیس(۲:ت)يفوناديش(ل)و(د)ةطوطخمةخسنيفوتلصنبنابيشلصألايف(4)
هیسنهرکذذا)):لاقوةيناطحقلاةفيحصلايففالتخالااذهبقعتقيزرنبانكل«

دمحمنبباطخنبرمعمامإلانأسانلاضعبنمتعمسانأوخيراتلامقرعمنوخسانلا

طلغتلصنبناذيشنبدمحأنأنبضرغملالوقلالاق«بسنلايصورخدمحأنب
همالکاذهناذیشهوبتکفناذاشيفمهطلغعقوفتلصنبناذاشنبدمحأهنأحيحصلاو
حيحصلانأوقیزرنباهاريالفناديشوأناديسوأنابيشةملكنإفاذهل««ملعأهللاو
٤۸۱:ص‹طوطخم«ةيناطحقلاةفيحصلا‹قيزرنبا:رظنا‹ناذاش

 



 

۱۸۸

اهيفدياذناكوءةارشلانمهدنعنملاهقلطأو.ناهبنينبلاومأزاح

.هرماوأباهيفرمأو

ھ۸۸۷بناهبنينبلاومأقيرغت

اهكفسيتلاءامدلايف[٤١٠]اورظنواوعمتجانيملسملانأكلذو

نمرثكأاهودجوف«قحريغباهوبصتغاواهوذخأيتلالاومألاوناهبنلآ
.مهلاومأةميق

ماَقَأف]‹جرفمنبدمحأنبناميلسنب"دمحميضاقلاذئمويناكو

[جرفمنبدمحأنبرمعنبدمحميضاقلاناميلسنبدمحميضاقلا

[يضاقلا]ماقأو.نامعلهأنمنيملسملانمناهبنلآهملظنملاليكو

.”ناهبنلآكولماليكوجرفمنبدمحأنب[رمع]نبدمحأ

مهلامعيمجوةلغوةينآوةحلسأوتويبوليخنونيضرأولاومأنمناهبن
نيمولظمللىءاضقلااذه[دمحأنبرمعنبدمحم]لبقو‹ناكامانئاك

ةليلقرطسادعبىتألصألانمبيوصتلاوةانهينب:لصألايف(۱)
(د)ةطوطخمةخسنيفكلذكودمحأ:لصألايف()
(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(

‹قباسلاردصملا«يوكزألانمبيوصتلاوخسنلانماهريغوناميلس:لصألايف()
۳۱۸:ص

نبدمحميضاقلامهوءانبأةثالثتهيدلجرفمنبدمحأنبرمعيضاقلانأيشاطبلاركذي(٠)
اليكونيعيذلارمعنبدمحأيضاقلاوناهبنلآكولمهملظنلاليكونيعيذلارمع
ايضاقرمعنبحلاصنبدمحأهنبانيعيذلارمعنبحلاصثلاثلانبالاوناهبنلاكولم
.٦:ص«٢ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنأ«باوصلاوههارنو«قيرغتلاةيضقيف

£1٦:صةيناطحقلاةفيحصلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)
۳۱۹:ص‹قباسلاردصلملا؛يوكزألانمبيوصتلاو‹ناميلسنب:لصألايف)۷(



رايخأوصصق

 

۱۸۹

دقو‹نيمولظمللحيحصلانئاكلاءاضقلابلاومألاهذهتراصف«ركذلاو

اوكرديملوءاملعهباوطيحيملو«مهقوقحةفرعمو[١٠٠]مهتفرعماولهج
ىارقفللاعجار«هبابرأنولوهحجبو«همسقفرعياللاملكراصفءامسقهل

هفرصيو؛هضبقبىلوأهدوجودنعلدعلامامإلافءارقفللعجارلاملكو

ملنأو.كلذكردأنإهضبقبهلحصيالةيرحتلاب٩[بساحيو]مهلاومأ

ء؛لوهجبوهومولعمريغبيصنبيصنلاكلذفاهبطحيملوةيرحتلاكردي
هلعجيوهلبرالاموىارقفلالاومأوةبيغملالاومألاضبقيمامإالاوءارقفلل

.”ميلععيمسهللاهنإ«هنوادبينيذلاىلعهمثإ[١٠۱]امإف

نمنولخلايلعستلوأعبسلءاعبرألاةيشعءاضقلااذهناكو

٦۲/ه۸۸۷رخآلايدامج٩]ةئامنامثونينامثوعبسةنسةرخآلاىدامج

.[م٤۸٤١ويلوی

هيلعجرخوءةنسماقأالوأبصنامهنأليناثلاهدقعىفاذهناكو

رسکناف؛[ناهبننبرفظمنبنامیلسنبرفظمنب]نامیلسنبنامیلس
‹ةحاورينبيداوهلعل«ليامسيداونمتممحبركسعورمع[مامإلا]

(د)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

لكشناميلسنبدمحميضاقلانأهحاضيإو‹نيمئاقلاومكحلاةغيصيفطقسثدحدقل(۲)

ملظنالیکوجرفمنبدمحأنبرمعنبدمحمخيشلانمالكنيعوهتسايربةمكحم
اليكوجرفمنبدمحأنبرمعنبدمحأخيشلاو«ناهينلآكولملبقنمنيينامعلانم

مكحفءةمكحملاهذهلايضقجرفمنبدمحنبرمعنبحلاصنبدمحأيضاقلاو؛كولملل

تلوأومكحلاةغيصيفءاجامكاهلكناهبنينبلاومأةرداصع.حلاصنبدمحأيضاقلا

۳٠:صء٢ج«يشاطبللنايعألافاحتإيفمكحلاةغيص:رظنأ«لاملاتيبىلإ



رايخأوصصق

 

۱۹۰

."[یوزنبباطخلانيرمع
ه۹۳۸مشقةريزجىلإيناهبتلاناميلسجورخ

نمهناوعأوهمادخعيمجورفظمنبناميلسنبناميلسجرخ]

لوألاعيبررهشعبارءاعبرألاموي"اربجنبالماعاهلخدوالهبنصح
9(٨۸٤١ریاربف۱۷/ه۹۳۸لوألاعيبر٤)ةئامنامُثونيعستوثالثةنس

نيعستوةنالثةنسناضمررهشةرغدحألامويالهبنصحبرحو«

.[ةئامنامثو

۸٥۲:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

۳۸۳:ص‹١ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

مکاحيليقعلايربجلارصاننبنيسحنبلمازنبفيسدنسابأخيشلاوهربجنبابدصقي(۳)
هتمصاعنمناميلسنبناميلسناطلسلادرطورمعمامإلاحلاصللخدتيذلانيرحبلا
دقوباتعامهنيبناكو«ه۸۹۳ماعيفيبرعلاجيلخلالخدمدنعمشقةريزجىلإالهب
:اهعلطميتلاناويدلانم۲۹۱:صيف۹٦مقرهتدیصقيفاهنمرعشهيفلاق

مزالبيشلاوءرملايباصتفيكوملاعملاكتلهجتساوىوهلاكاعد

:فيسخيشلايفهلوقو

مداصملاركملايفهيقتينمولمازنباكولملامرقدنسابأ

مداقملامامحلافوختمجحأاذإلبادوفیسلکيوريافيسو

هذه«لوصفلاودعاوقلاورحبلاملعلوصأيفدئاوفلاباتك»هباتكيفدجامنباركذ(4)
نبنامیلسىلعفیسلابناهبننمنامعلمازنبفیسهدلوذخأدقو»:لاقفةلمحلا
عفديةيضابإلانمُمامِإاهيلعىلوو«ةئامنامثونيعستوثالثماعيفناهبننبناميلس

رمعمهيلعرّمأو«اهنوصحميمجمدهف‹هرصنباوماقو‹اهلهأهرصندقو«اهليصاحمهل
زكرم«يروخميهاربإقيقحت.دئاوفلاباتك.دمحأ«دجامنبا‹«يضابألاباطخلانب
مقرةيكلفلاةيبرعلاحمالملاةلسلس«ةميخلاسأربيريمألاناويدلايفقئاثولاوتاساردلا
۲۰۹:ص«.ت.ب:ةميخلاسأر۷

٥٥:ص«دادمنبهللادبعنبدمحمةريسنمنيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)

 



رابخأوصصق

۱۹۱نامعيفترج

 

(ھ٢۸۹ھ٤۸۹)دمحأنبناميلسنبدمحممامالا:اسماخ

نبناميلسنبدمحم[رمعمامأإلا]هدعبنم[بصن]مث
نمةئاملانامتدعبنيعستوعبرأةنسيفيضاقلاحرفمنبدمحأ

.[م4۸۹/٩۸٤١]ةرجهلا

(ھ٥۸۹-ھ٤۸۹)فيرشلارمعمامإلااسداس

.الهبىلإرفوةنسماقأو«’فيرشلارمعبصنمث

(ھ٥۸۹ةيناثلاةرمللناميلسنبدمحممامإلا:اعباس

.ةيناثناميلسنبدمحمیوزنلهآبصنف

ھ٦۸۹يخبرلارمعنبدمحأمامإلا:انماث

يخبرلادمحمنبرمعنبدمحألدقعمث .[كنضهنكسمناكو]يخ

افوؤر‹راقووةبيهاذ«ًاميلحاملاعًافيفعاكساندمحأمامإلاناک]

يفنامعءءاملعلارابكنم‹يولهبلارفمنبدمحأنبناميلسنبدمحميضاقلاةمالعلاوه(۱)
نمةعومحجببصنوهرصعيفءاملعلاسيئرناكو‹يرجهلاعساتلانرقلليناثلافصللا

تارمثالثیوزتلعبأهننوراهركذ«باطخلانرمعمهارلعوسأل
دعبةنلاثةرمو‹الهب:ىلإفيرشلارمعمامالابورهدعبةيناثورمعمامإلادعباهلوأ

ثالثلاهذه.ناميلسنبناميلسناطلسلاديىلعمالسلادبعنبنسحلايبأمامإلاةيزه

نوعمجيوءاملعلاعمتجيامثيرمامألارمأبمئاقلاهنألبامامإنكيمةقيقحلايفتالواحملا
‹يشاطبلا:رظنادمحمخيشلانعتامولعملانمديزل«ةمامإللةبسانلاصخشلارايتخاىلع

.١٤٠-٤٠:ص‹٢ج«نايعألافاحتإ

ءاثريفىلوألانيتديصقحاوللاناويديفتدجوينأريغفيرشلارمعمامإللافيرعتدجأمل(۲)
يوزنلاتاكربنبيلعنيسحلاابأفيرشلاءاثريفرخألاو«فيرشلادمحمنبتاكربملاعلا
‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو..حاوللاناويد.حاوللاناسغنبملاس«يصورخلا:رظنا«

۲۲۷:ص١٠٠:ص١.ط۲ج«م۱۹۸۹:طقسم

6£٥:ص‹۳جةذوبانلاقيقحتءةيناطحقلاةفيحصلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)



رابخأوصصق

 

۱۹۲

نعطللال«ركنملانعًايهان«فورعملابًارمآنيدللهمهًافراص‹نيملسللاب

ىلعتامو‹«ىوقتبشاعوهتقووهنامزلهأرايخوهفوكلسمهيف
."'[یىوزنبهربقوتاممث]‹'[ىدهلا

(ھ٦۸۹)مالسلادبعنبنسحلاوبأمامإلا:اعسات

من[١٠۱٠].ةنسلانودماقأو‹مالسلادبعنسحلايبألدقعمن

نصحيفاروصحمتامو]‹''[يناهبنلا]ناميلسنبناميلسهيلعجرخ

.[هتمامإتلازكلذبوىوزن

(ه٦۸۹)ةثلاثلاةرمللناميلسنبدمحممامإلا:ارشاع

(ھ٦۹۰۔ه۱٦۸۹)ناهبتينبهنطلسةدوع

رفظمنبنامیلسنبنامیلسهيلعجرخنسحاوبأعيوبانكلذو]
هتيعرهتلذخالهتمحالمنعنسحلاوبأزجعفددعلاريثكدنجبيناهبنلا

هلجرفأامو«یوزننصحبذئمويوهوناميلسنبناميلسهرصحف

۸۲:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
۳۸۳:ص١٠ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۲(

هلهنامزءاهقفنم«سيمخنبدمحمنسحايبأمامإلانبمالسلادبعنينسحلاوبأوه(۳)
١۲١:ص‹۲ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا«هتيمملاةدعيفةزوجرأ

ماعيفالهبنمهدرطدعبهيلإجرخيتلامشقنمناميلسنبناميلسناطلسلانأودبي(٤)
ةدعاسملابلطيناكوتاونسثالثتقرغتساكلانهىلإهتلحرنأدقتعنثيح«ه۳
نمكلذونامعىلإهقوشتوهنزحنعفشكتكانهاهمظنيتلاهندیصقوزمرهكلمنم

ةيوحلافاتكأو«الهبعرشوىوزنرقعو«يريمعلانصحلثمةديدعنكامأددعتلالخ
‹جئاهراخزرحباهنيبوهنيبدوجولاهلرذتعيولالطألاهذهبطاخيمثجيلفلاءاحطبو
۳٢۳۸-٢۸:ص٠مقرةديصقلا‹يناهبنلاناويد‹ناميلسنبناميلس«يناهبنلا:رظنا



۱۳

 

نامیلسیوتسافءاروصحنصحلايفتامیتحرصحابنصحانمناميلس
شویجلادعيزمرهيفناميلسنبناميلسديسلاناكو]«[ناميلسنب
هراصنأنمهبلغأريبکشیجبیوزنىلإمدقتدعتساالو‹هراصنأبلصتيو

«يوزنلوخدنمنكمتو«ةمئألاىلعنيرئاثلاةماعلانموةحاوريب
فيسلاقبس»هنكلناميلسنبدمحمةمالعلابءامتحالابيوزنلهأعراسف

نصحنمجرخف«هدونجوناميلسةمواقملةوقلانمهيدلسيلف«لذعلا

مث«عئاضلاهكلمةداعتسانمناميلسديسلانكمتكلذبوءالوذخمىوزن

عاضوألاهذهترمتساوةمكحرقميهو«ةمواقمنودهيلإالهبتملس

.[ةئامعستوةتسماعيفقتنغلاجلفةئداحىتح«تاونسرشعةدمل

(ھ٤۹-ه٦۰۹)لیعامسإنيدمحممامالا:رشعيداحلا

يداولاةراحنكاسلايليعامسإلاليعامسإنبدمحمدقعمن

٤۸:ص«عاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

اذهبناونعكانهنوكينأثيدحلايضتقيثيحققحملانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
هکلمداعأوه٦۸ماعيفنسحلاوبأةمامإءاهنإيفجحنناميلسنأةقيقحلايفنأللىنعللا
ه٦۸ماعىتحوباطخلانيرمعمامإلاةافونمةرتفلانأظحالملانمنألو‹عئاضلا
ىلعواولذخنوقابلاوتامةعبرألاءالوهنمدحاوةمئأةعبرأامهيفانيأرنيتنسةرتفيهو
يفلوقيامنيحءيشبيبايسلالوقىرنالاذهلو‹ناميلسنبدمحمريبكلاةمالعلامهسأر

‹«دانجأوراصنأماوعلاوةلهجلانمو«داضعايغبلالهأنم»مهنأهدنجوناميلسناوعأ

ناطلسلاعابتأناكاذإمالكلااذهمهلهجويالاذاملف«ةمئألاةرصننمنوينامعلاةيقبنيأف

رذنأدقناميلسناطلسلاو«رظنقمعىلإعوضوملاجاتحيفاذهل‹سانلاءالوهناميلس
:(۳٥:ص‹يناهبنلاناويد)لئاقلاوهفنامعةمدخلهسفن

تاكلهلادييفيسفنقلألومداخوريزوينافكتئشولو
تارمغلاودمحلايفاهعيبىوسيضترتسيلةرُميسفننكلو

يتايحباهلكنامعزعوىقتلاوملعلاونيدلاةايحطات



 

٤۱۹

مجه[يناهبنلا]ناميلسنبناميلسنأكلذببسو.(رازنةكسيفةيبرغلا
قنايرعهنعةبراهجلفلانمتجرخف«قتنعلاجلفيفلستفتةأرماىلع

لیعامسإنبدمحمامهارف«يداولاةراحلصوىتحاهرثإيفودغيلعجف
«ضرألاىلعهعرصوءاهنعهضبقوهيلإجرخف١[هتمامعةأرملاىلعىمرف]
.”هليبسىلخورقعلاتلخدو.ةأرلاتضمىتح

رمألايفهتوقنموهنماوأراملنوملسملاهبحرفكلذدتعف

تسةنسيفكلذوامامإهوبصنو؛ركنملانعىهنلاوفورعللاب
نيقبيلايلعستلسيمخلامويتامو.[م٠٠٠٠/ه٠٠۹]ةئامعستو

لاوش٠۲]ةئامعستونيعبرأو[۸١۱]نيناةنسلاوشرهشنم
.[م١٥٥۱١لیربا٤۱/٤۹

ةئامعستوعستةنسنابعشيفةحاورينبلاومأزاحيذلاوهو]
‹*رايخلاعيبنعىهندقهنأامك‹(م٤١٠٠ريانی/ه٩۰۹نابعش)

كلذو«مهدييأتومهتقفاومهرصعءاملعهيفتلجًساباتككلذيفبتكو
رهشىفكلذناكو«ليحلاوداسفلاوابرلانمتالماعملاهذهمهعمةرثكام
/ه٢۲۹رخآلايدامج)ةئامعستونيرشعونامثةنسرخآلاىدامج

(ل)و(ب)و(د)ةطوطخمةخسنيف«دارمةكس)درو(۱)

۸Y:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۲(

نانودنامیلسنبنامیلسلتقلیعامسإنبدمحمنأنيبملاحتفلاهباتكيفقيزرنباىري(۳)
ةياورلاهذهو‹كلذبمهربخأوسانلاضعبهيلعفرعتفرقعلاىلإناميلسسأرذخأفهفرعي
.رظنجاتحت

١٠جءنايعألاةفحت«يلاسلا:رظناه۹٠۹ماعيفةحاورينبلاومأةرداصمنع(٤)
٦۳۸:ص

ءىلاسلا:رظناه۲۸۹ماعيف(ةلاقعلابنهرلاعيبانتقويففورعملا«رايخلاعيبرحتنع)©(
.اهدعبامو۳۸۸:صاج‹نايعألاةفحت

 



رابخاوصصق

٥۱۹نامعيفترج

 

ندملااولتحاف«نامع"نويلاغتربلامدقهرصعىفو]‹[(۲١١۱ويام

‹”قاتسرلاناطلسيبرعيلاناطلسنببرعلبنبدمحمناطلسلاك«

.[امهریغولخنناطلسناذاشنبيدعنبدوعسمنبناطلسناطلسلاو

(ھ٤٦۹ه۲٤۹)لیعامسإنبدمحمنبتاکرب:رشعيناثلا

تاميذلامويلايف[ليعامسإنبدمحمنب]تاكربهدلوبصنو

نبدمحعو«ىصقشلادايزنبرمعنبهللادبعةمالعلاهعيابو].هوبأهيف

رمعمامالادرطلالهبوحنىوزننمهجورخدعبهتمامإتلازو؛هبصن

.اهدعبامو٦۳۸:صء١ج«نايعألاةفحت‹يلاسلانمفرصتب[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
نودتاهلقلتحأف«م٤۷/۸/۱٠٥۱يف(ةينالحلا)ايرومايروكلحاوسنويلاغتربلالصو(۲)

تعضخاهنكلتمواقفهلعوضخلاتضفريتلاتايرقىلإ٢۸/۲يفاهرداغمثةمواقم
مثةنحاطبورحدعبطقسملتحأمث«اهبهنوةنيدملاةقرحوعفادملامدختسانأدعبةوقلاب

ةينامعلاندملاىلعةدايسلااهلتناكيتلازمرهلتحااهنمو«ناكفروخفراحصتعضخ
.ةنس١٤١ةبارقةيلاغتربلاةدايسللندملاهذهتعضخكلذبو«م۱۲۱/ه١٠٠٦ماعذنم

ققحملانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

۸٥۱:ص٢ج4نايعألافاعتإ‹يشاطبلا(4)

٦۸:صء۲ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا(٠)

مالكلاقايسبسحققحملانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)



رايخأوصصق

نامعيفترج٦۱۹

 

نيتسوسمخةنسمرحملانمنيقبلايلرشعلتبسلامويناكالمن
نمدمحمنبتاکربجرخ[م۷٥٥۱ربمفون۱۳/_ه١٦۹]ةئامعستلادعب

دعبكلذو«يربجلالالهنبيلعنبريفجنبدمحمهلخدوءالهبنصح
نبناميلسنب]ناميلسنبنسحملانبناطلس«مظعألاناطلسلالخدنأ

نيتسوعبراةنسيفاهكلموىوزنناهبننب'[رفظمنبنامیلسنبرفظم
.[م۷٥٥١/ه٤٦۹]ةئامعستدعب

لآهنمهارتشاناىلإریفجنبدمحمدیيفالهبنصحتبثمث
لايلعستلءانالنلامویالهبنصحریمعلالخدو.كلةئامنالثبريمع

مرحملا٠۲]ةئامعستونيتسوعبسةنسةرخألاىدامجرهشنمنيقب
.[م۰٦١٥۱سرام۲۰/۷

ةنسيفكلذوىلهبباثيمجلفلدعاسىرجأتاكربمامإلاناكو]

تاكربمامإلاىلعيئيدايزنبهللادبعةمالعلاناكو«نيسمخوةئامعست
ةيكزلايدايألاوذلحلاودقعلابحاصردقلاعيفرلجبملالضافلا»:هلوقب
نامجرتوةعامجلاخيشةيمتاحلامراكملاوةيولعلاممهلاوةيبألاسسفنلاو
لضفألايماسلاديؤملالدعلامامإلااهناسحإواهفورعمبحاصواهناسل
نبتاكربمامإالاتامو]ء[»دمحمنبتاكربةودقلاهيقفلادجملا

نينامثوعبرأةنسرفصنمتلخلايلرشعل(ةرهاظلا)رسلاضرأبدمحم
.©[(م١۷١١ويام4/ه٤۹۸رخآلايدامج۲۱)ةئامعستو

(١)

امير

ثدح

داتعاظحاللانمنكل«ةنهابنلابسنةلسلسنمبيوصتلاو«بسنلايفطقس
بسنللاراصتخا«ناهبن»اوبتكينأنوخرذوملا

اثلثلا:لصألايف(۲)

٠٠۲-۹۸٠:صء۲ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
.٤٢٠۲:صء٢ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)



رابيخأوصصق

نامعيفترج

 

۱۹۷

يليضفلامساقنبرمعمامالا:رشعثلاثلا

دمحمنبتاكربمايأيفيليضفلامساقنبرمعمامإالاناكلعلو

عيابدقدادمنبدمحأةمالعلاناكو]«ملعأهللاو[۹٠۱]«ليعامسإنب

مامإالانكل«الهبىلإرمعمامإلاجرخو«حنميفةمامإلابمساقلانبرمع
(م۷٥٥١/ه٧٤٦۹)ةئامعستدعبنيتسوعبرأةنسيفاهنمهجرخأتاكرب

رمعمامإلاناك(م٠۷١١/ه۹۷۸)ةئامعستونيعبسوةينامثةنسىلإو«
.[ةايحلاديقىلع

(ھ۷٦۹)يحنمانرقلادمحمنيهللادبعمامإالا:رشعلاعبارلا

ةسمخةعمجلامويحنميف"!نرقلادمحمنبهللادبعمامإلابصنمث
لیربا۱۱/ھ۷٦۹بجر٥۱]ةئامعستونيتسوعبسةنسبجرنمرشع

رهشلااذهنمنيقبلايلثالثلنينالامويالهبنصحلخدو[ع٠
.ةنسلاهذهنم

نامتةنسناضمررهشنمنيقبلايلثالثلءاعبرألاةليلناكالمث

تاکربلخد[م۲٦٥۱وینوی۱۲/ه۸٦۹ناضمر۲۷]ةئامعستونيتسو

مامإلالقتناو]‹نرقلادمحمنبهللادبعهنماوجرخأو«الهبنصحدمحمنب
دابعلادجاسمدنعنفدو‹تامنأىلإاهبماقأف«ىوزنىلإحنمنمهللادبع

؛٠٠٢٦۲:ص«نيبلاحتفلا«قيزرنبا:رظنا«ققحملانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
.٤٢٠۲:ص«۲ج«نايعألافاعحتإ‹يشاطبلا؛٤٤۹:صء١ج«نايعألاةفحت«يملاسلا

دمحأةمالعلاهعيابحنمهنكسمناك‹يحنملانرقلاهللادبعنبدمحمنبهللادبعةمالعلاوه(۲)

معلاينماهتلعلوتساوااهلافحزفه۷4ماعيفساقلانيرمعدعبدادمن

اهيفشاعوىورتىلإهللادبعةمالعلالقتناهدرطتاكربعولخملامامإلانكل
ء٢ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:نا ةمئألاةربعمففدوهجراعدعاويح

٢٢۲-۳۳٢۲:ص

 

 



رابخأوصصق

 

۱۹۸

هللادبعمامإلاناكو«هربقنمبيرقدشرمنبرصانمامإلاربقنأوليق
.°[ةايحلادفقىلعةئامعستونينامثوةعبرأماعیتح

ةمئألليبعانلاهللادبعنبدادمنبدمحأةمالعلاةضراعم

تاكربهدلووليعامسإنبدمحمنماربيدادمنبدمحأهيقفلاناكو

.'ملعاهللاواراصتخااهتكرتءةليوطةريسكلذىفهلوکمححنب

؛يلاسلا؛۸۸:ص«عاعشلا«قيزرنبا:رظنا‹ققحملانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١) .٢٤۲۳:صء۲ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا؛٢۳۹:ص١ج«نايعألاةفحت
‹؛يشاطبلا۱:ص«١ج«نايعألاةفحت«يلاسلا:يفدادمنبدمحأخيشلاذخامرظنا(۲)

٧٤۸-۷۷:ص٢ج«نايعألافاعحتإ

 

 



 

ةيناثلاةيناهبنلاةلودلا

14٦A۹٦-(

۱۹۹



 

(ھ۹۷۳-ه٤۲٦۹)نامیلسنبنسحمنبناطلس(۱)

‹نسحملانبناطلستاماملهنأليق[م٦١٠١/ه4١۹]ةئامعستو

نبناطلسوءناطلسنبسامهط:مهودالوأةئالثكرت([م١٠٦١٠ربمفون

.ناطلسنبرفظمو«ناطلس

(ھ٦۹۷۔ه۹۷۳)نسحمنبناطلسنبرفظم(۲)

هتوکناکو]؛تامنأىلإكلملايفمهيلعمدقتملاوهرفظملاناكو

هدلوكرتو9[ةئامعستونيعبسوتسةنسمرحرهشنمتبسلاةليل

.كلملاةسائربموقيالاريغصناميلس

(ھ۹۸۳-ه۱٦۹۷)نامیلسنبنسحمنبحالف(۳)

اکلام[نامیلسنبنامیلسنب]نسحمانبحالفهيبأمعناكو
ءالهبىلإءاجرفظمتوع.ملعاملف«[رسلاضرأنم]*تاينقمنصح
رهشألاوهو]‹تاممن«؛نينسعبسكلموکلميفلدعو.ناكمماقأو

٦۳۹:صء١ج«نايعألاةفحت‹يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

١۸8٤:ص‹٢جءةيناطحقلاةفيحصلا؛قیزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
لاثملاليبسىلعرظنا«دئاصقلانمةلمج«يواذيكلاناويد»يفلاوشنباصصخ(۲)

۱-١۳۰:صيفدئاصقلا

ناطلسلاهانبيذلادوسألانصحااهبو«ةرهاظلاةقطنع.يربعةيالوىرقنمةيرق:تاينقم(٤)
نوصحلاوعالقلا:رظنا«(م۹۸۳/٦۷٥۱:ت)نامیلسنبنامیلسنبنسحمنبحالف
ء١۱۹۹:طقسمیارزولاسلجمنوئشلءارزولاسيئربئانبتکمتاروشنم«نامعيف
١1-۳٦:ص

٢٢۲:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)

 

 

 



رابخأوصصق

٠.۲نامعيفترج

 

دوسألاهامسفكماسلانصحلاينبيذلاوهو«ةسايسوًابسنوًادوجمهنم

تراثو]‹[نامعيفترثكف«تاينقع.ابمألاةرجشسرغيذلاوهو«
‹‹[اھدامخإمتو‹ةينامعلالئابقلاعمجف«ةيقرشلابدلاخينبيداوهيلع

ىسومناكو«رعشلااصوصخيبرعلابدأللًابعنسحمنبحالفناكو]

.[صاخامهرعاشلاوشنبنیسحنب

(ھه۱۰۱۹-ه۹۸۳)ناطلسنبرفظمنبنامیلس(٤)

اهلجارتأواهياتتامعيفرمألاىلعلوتساوهنسةعتل

همك

نبدمحمهل[١۱۲۱]لاقييربجمهعمناکو«یوزنلهأهبراحو

حالفنبرارعورفظمنبنامیلسهيلإعلطف.ميظعشيجهدنعورفح

٢٢۲:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

ناوید«نیسحنبیسوم«لاوشنباةديصقنمةصلختسم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

:هيلإراشملاتيبلاو٥۲۸-۲۸۳:صيواذيكلا

«نایصعدعبنمدلاخينبيداونملداجملامشهبتحتفىتح)»

١٤١:ص‹۳ج‹خيراتلاربعنامع«يبايسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

لوطسألاموجهلطقسمتضرعتم۱۸١۱١/ه۹۸۹ماعيفنأةيلاغتربلارداصملاركذت(٤)
هرطوبادسةيرققيرطنعطقسملوخدنمنكمهنأوبلشكبىلعةدايقبامثل

ةيسايسلاهبساكمنعىلختكبيلعنكل«ءاكربىلإبرهيذلايلاغتربلااهمكاحاهنم
.حلاف.لظنح:رظنا:رماغمكرحبلاىلإاعجارىفقوةنيدملابهنبيفتكاو«ةليلقمايأدعب

.۸۳٤:ص«خيراتلايفلاغتربلاوبرعلا

‹مالعألاةرازوتاروشنمنمخيراتلايفنامعنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٥)
٦۱۷:ص«١۱۹۹:طقسم

ريمعلاىلعاهنصحعاب

 



رايخأوصصق

 

مهباوقتلااملف.ركاسعلانممهعمنمو[يلالهلا]نطقنبرصانمهدنعو
.هموقرسکناو«ریفجنبدمحملتقفلاتقلامهنيبماقتساو.ريفجنبدمحو

موقلانيبفكلابىدانف«مهنيبرمألارظتني[يلالهلا]نطقنبنطقناكو
.لاتقلانع

همأودمحمنبدمحمهمساریغصدلوهدنعریفجنبدمحمناکو

بکرواهجوزلتقامدعبرفظمنبنامیلساهجوزتف«رماعنبریمعتنب
نبرارعهمعنباكرتيو‹)لامشلاةيداببءاتشلابناكف.ةيدابلاىلإاهب

.ءالهبىلإعجرفيصلاءاجاذإو‹الهببحالف

م٤١٦۱/ه۱۰۱۳:راحصلسرفلاوزغ

مجعلانأملعفراحصدلباكلام!يفيدهلادمحمنبانهمناكو

یبلف«مهيلعهرصنيلرفظمنب[۱۲۲]ناميلسىلإلسرأو«هيلإنوبهأتم
.هتملکعاطأوهتوعد

راحصدلببموقلالماكتو«ركسعلانمهعمنع.هيلإجرخف

عفتراولازنلامظعولاتقلامهنيبماقتسافمجعلامهيلإتلصوو

ةرهاظلاةقطنملامشلاةيداببدصقي()

مکحتحتناکوراحصیلوتفيكفرعنالراحصكلميفيدهلادمحمنبانهموه()
«لاوشنباهحدم«هدهعيفايداصتقاترهدزاوراحصرمعو«مكحابدرفتمثلاغتربلا
١٥۱:ص«يواذيكلاناويد«لاوشنبا:رظنا

»يشاطبللنايعألافاحتإ»باتكيفتدجونكلراحصىلعسرفلاةلمحلاخيراتدبغ()
ةلمحلاهذهلعلف«م٤١٠٠/ه١٠٠٠ةنسيبيبلانباةدايقبىوليفمجعلاةلتق»نأةراشإ
۲۳:صج4نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا.خيراتلااذهيف



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

ءاشاممهنملتقومجعلاشيجرسكناف‹”[(”جاجفلاملظأو]جاجَعلا

:ةرشعمهوءهمعوتبهدنعوالهببهرادىلإرفظمنبناميلسعجروہلا

مهيلعمدقملاناكو«نسحملانبحالف(٤)دالوأ«موزخموناهبنورارع
.هیخأيأرنودايأركلعيالف١[حالفنب]ناهبنهوخأامأو«رارع

رفظمنبناميلسىطعأو؛ةرهاظلاكلمحالفنبرارعناكو
نامیلسنب]ظفاحنبريمحمهدحأةعستهدنعاوقبفلقنيكلماموزخم

مهلكدوهونالهكو«ناطلسو‹ظفاحءدالوأةعبرأهدنعو«[نسحمنب

دعب[ظفاحنب]ریمحنبظفاحتامف«[ظفاحنب]ریمحدالوأ[۱۲۳]

نمهعمیقبو«(م١۰٦۱/ه٤١۰۱:ت)نامزةنسبالهبىلإمهعوجر
نبیلعو[ناميلسنب]ظفاحنبدمحمنبانهم:ةرشعلانمناناهمعينب

.رفظمنبنامیلسدییلعمهو[نامیلسنب]ظفاحنبدمحمنبلهذ

(ججع)»ةدام۹٠۳:صء۲ج«برعلاناسل:روظنمنبا:رظناناخدلاوأرابغلاوهجاجعلا(۱)

ىريهنأومالكلابيترتيفءاطخثدحاميرهنأيلديبعلايريوةبلحلاوحايصلاوهجاجفلا(۲)
‹قباسلاردصلملا‹يوكزألا:رظنا(جاجعلاملظأوجاجفلاعفترأا»نوكيلضفألانمنأ

‹ةغللاهقفيفحاصفإالا.نورخاوفسوينيسح«ىسوم؛۳۳۲:ص«۳:مقرشماهلا
٢۲۲۸:صء۲.ط١ج«.ت.ب:ةرهاقلا‹يبرعلاركفلاراد

(۲:ت)و(ل)و(ب)و(د)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

ىنعملاةماقتسال[و]تفذحفحالفدالوأو:لصألايف(4)

ناهبنينيكلماولوتناميلسنبنسحمنبحالفناطلسلاءانيأناهبنوموزخمورارعمه(٥)
تراهنافايئشاولمعيملفةيلهألااهبورحجوأيفنامعومهرصعءاجنكلبيترتلاىلع
.ناهبنماعيفناهبنرصعيفةلودلا

ىنعملاحاضيإل[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)

نمددعيفلاوشنباهحدمدقونامیلسنبنسحمنبنامیلسنبظفاحنبریمحوه(۷)
۲٦۰۲۳۰۱ء٢٤۲۲:ص«يواذيكلاناويد‹لاوشنبا:رظنادئاصقلا



 

٤۰

دمسيفو«يكرأةيرقنمرازنلايفوةيرقلايفءارزوناميلسلناكو

ضاهجلاةليبقلنأشلادمستناكو.نأشلا

يفاوقرفتف؛هشطبوهروجةدشنماهنماورفف.مهيلعارئاجناكو

.اهيلإلصوتلاواهلوخدنولواحيمهوءةنسنيئالثةدمنادلبلا

اوناکو«رفظمنبنامیلسىلإسانلابرقأنمةانهونبناكو
‹مهرمأنايبلينالجراهيفناكو[هدشو]اسأبوةدعواددعمهرثكأ

هدنعناکوءدیعسیبانبدمحمنبفیسوءدیعسیبنبفلخامهو

.مهنامزلهأةودق[٤١٠]

(ه۱۹٠٠-ه١۱٠٠۱)ةيلهألابورحلا

امهادحإ‹"مفيسلهأنمنيتليبقنأمهنيبةقرفلاببسناكو
مثدحاومضهجوءةانهينبلةبصعاتناكوءرّينلاونبىرخألاونعمودب

ينبنمةأرمانأ«كلذببسو.”رينلاينبونعمينبنيبةقرفلاتعقو
‹ريثلاينبنملجرلةمأاهيلعترمف«هنمشحترينلاينبلاعرزتلخدنعم

تبرضف‹لادحلامهنيبعقوفءةأرملاتبأف«يديسعرزنميجرخا«تلاقف
اعرزلخدورينلاىنيلرامحمويتاذجرخفءاهنيعتصلقفةأرملاةمألا
.امهنيبةنتفلاتعقوف«هنذأتعطقفنعميتبل

دمسنونطقيوومهفنبكلامنبفوعنبمضهجىلإبسنتةيدزأةينامعةليبقيه(١)
نايعألافاعسإ‹دومحنبملاس«يبايسلا:رظنا«مضاهجلادمسبفرعتتناكوناشلا
٤۱۰:ص4

الھبنعدعبتومفيسيداويفروكلالبجلفسأيفعقت«الهبةيالوىرقنمةيرق:مفيس(۲)
مك٦يلاوح

نبناميلس«يصورخلا:رظنا«مهفنبكلامنبنعمىلإبسنتةيدزأةينامعةليبق:نعم(۳)
‹٤٤٢ص.ينامعلاخيراتلانمحمالم.فلخ

 



 

ةنتفلالصأونمللضمودعنإنطيشلالمعنماذنهناكو

‹نيتقرفموقلاكلذدنعقرتفاف.ةريثكلا[١۲١]ءايشألاقرحتةريسيلارانلاك

ينبعمرينلاونبو«رفظم[نبنامیلس]عممهنم”لیکشونبونعمونبامأف
ونبووه«٩"تیسدالبرادىلإدیعسيبأنبفلخراسكلذدنعفهانه

نبدمحمهریزولإلسرأوملعف«ةيدابلابرفظمنبناميلسناكو.همع
.كلذنعفكلابهيلإلسرأف.موقلانأشكرتي[نأ]فلخلقنأرجنخ

ينبونعمينبنيبحالصأإالانوديري[هنأرهظأو]‹«كلذنعموقلابلغف

.فكلانعبلغافلخنأرفظمنبناميلسهالومىلإريزولالسرأف.رينلا
هانهينبلاومأيفلعفأ[نأ]كاربريزولاىلإرفظمنبناميلسبدنف

تناکو‹مدكنمهانهينبلاومأبارخبريزولارمأف.مدكوةيرقلانم
ءاضغبلاو[١۲١]ةوادعلاعقوف.ديعسيبأنبفلخخيشلالاومأكلت

الهباوزغانأ«همعينبديعسيبأنبفلخخيشلاكلذدنعرمأو.امهنيب

نبنامیلسىلإرجنخنبدمحمریزولابتكف.اهنماولتقنماولتقفءاهوزغف

.الهبىلعیرجاع.رفظم

١١:ةيالاصصقلاةروس()

نبرکبنبةيواعمنبةعصعصنبرماعىلإنوبستنيمهوةيناندعةينامعةليبقليكشونب(۲)
نمتولسو«حتفلاو«تايرقيداوويبظلاو«ايسبومفيسىرقيفنونكسيو«ءنزاوه

دشرملا؛٠۳:ص«نايعألافاعسإ«يبايسلا:رظنا:يربعةيالويفنونكسيكلذكوالهب
٦۱۳-١۳٠«لئابقلاوتايالوللماعلا

يوكزألادنعكلذكو٠«طوطخللاخسنعيمجيفكلذكوتيسراد:لصألايف(۳)

الهبنميقرشلالامشلاىلإعقت«الهبةيالوىرقنمةيرقيهو:هانتبثأامباوصلاو

ةيمستلاهذهنأدقتعيو«تيسو«دالبنيعطقمنمةنوكميهومك١٠يفاهنعدعبتو

.ةيسرافةيمستىلإدوعت

(۲:ت)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاوكارت:لصألايف(4)

 



رابخأوصصق

 

برحلااهنمدحاولكًايهو؛حلصعقيملف؛ةانهينب[نيب]وهنيب

لتاقيلركسعملانمهدنعامرفظمنبناميلسناطلسلاعمجف.هبحاصل

ريمعريزولاىلإلسرأفديعسيبأنبفلخخيشلاكلذبملعف.ةانهينب

راسف«رفظمنبنامیلسىلعهبرصتني"لئامسكلم[يريمعلا]ريمحنب
تماقتسافریمحنبریمعریمألووهىقتلاف.الهبةربغىلإهركسعب

ريمألاعجروءالهبىلإناميلسعجرمث.نامزلانمةعاسامهنيببرحلا

.(تیسدالبيفهموقضعبكرتو«لئامسىلإ[۱۲۷]ريمحنبريمع

هيلاولبقأاملف«یتشیرقيفنوقرفتممهو«مضهجينبىلإلسرأ

كلامقاتسرلاناطلسىلإلسرأمت.ةبحصلاتابثإوةفلألامهنيبتعقوف
وبأهبحصوكلامراسف.لئامسىلإهلصيل«[يبرعيلا]برعلايبأني

ينبعماوراسليامسلِالصواملف.[يلالهلا]نطقنبيلعنسحلا
مهدنعكرتومهرادلوحاناينبمهلاونبو«نأشلادمسىلإمضهج

(٢:ت)و(ل)و(د)و(ب)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)
م١۱٦۱ماعیتحایحناکيريمعلاناطلسنبريمحنبريمعوه(۲)

«نصحلانممک٤دعبىلعالهبةيالعيفعقت«الهبةيالوىرقنمةيرقيه:الهبةربغ(۲)
.ىرخألاةموكحلازكارمو‹راخفلاعنصمو«سوباقناطلسلاعماجايلاحاهب

يوكزألادنعكلذكو«طوطخملاخسنعيمجيفكلذكوتيسراد:لصألايف()
ناطلسيبرعيلابرعلايبأنبكلامنبناطلسنببرعلايبأنبكلامناطلسلاوه(٥)

‹ىطسولاروصعلاذنمةليوطةرتفلخنوقاتسرلامكحةبراعيلاثراوتدقفقاتسرلا
٤٤۱:ص«نامعمالعأليلد:رظنا

ةريسهلناكو«روصتملاببقلييلالهلالالهنبنطقنبنطقنبيلعنسحاوبأريمألاوه(٠)
دشرمنبرصانمامإللعضخىتحناشلادمسةسايرلوت‹ةدومحم



 

Y.۷

ةلاوبارشلاوماعطلانمهلنوجاتحياممهلكرتوهموقنمضعبريمألا

.لئامسىلإعجرو«برحلا

مث.تاوزغلامهنيبعطقنتملمهنإفرفظمنبناميلسوةانهونبامأو

ىلإاراس[۲۸١]برعلايبأنبكلامناطلسلاوريمحنبريمعريمألانإ

نمينيعيفاريزوبرعلايبأنبكلامناكو«رمألانارظتنيامهوىوزت
لهانملجرءاجو.اهنمهوجرخأورادلا[لهأ]هيلعلخدف«قاتسرلا
ضعببهناعأفمصخلاىلعرصنلاهنمبلطيرفظمنبناميلسىلإينيع
يبأنبكلامناطلسلاىلإربخلاءاجف.حالفنبرارعهعملسرأو«هموق

فق)»:ريمعريمألاهللاقفرادىلإريسملادارأفهراديفىرج[امي]بوعلا

يفودعلاوكلذفيك:لاقف««رورسلاتامالعنماذهففختالوانعم
.(نيبلاغلانمهللاءاشنإانأو»يدتنعكلذ)»:ريمعريمألالاقف.؟يراد

نم]رعاشلالاقامكو.4مرسلامنارسلاعمناول:ىلاعتهللالاق
:[براقتملا

جهملابوذتنهلتداكوىدملانغلبتاثداحجلااذإ

جرفلانوكييهانتلادنعفازعلالقوءالبلالحو[۱۲۹]

كدنعنع.انيلعلبقأنأ«ريمحنبريمعىلإاولسرأهانهينبنإمث

ىلإرظنف«؛قيرطلاضعبىلإهعمنمووهراسف.الهبمهبلخدنلموقلانم

ةليليفهنورظتنيةانهونبناكو.یوزنىلإعجرف«مهددعلقتساف«هموق
دمحمنبفيسخيشلاهيلإراسف.مهيلإلصيملف؛لوخدللمهنيبتناك

(ل)و(د)و(۲:ت)و(ب)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)

٦‹°:ةيآلاحرشلاةروس(۲)



رايخأوصصق

نامعيقترج

 

Y۸

ريمألاو١تیسدالبلإمهبراسو.للاالإمهددعمليال«نيريثكموق

موقلانأ«رفظمنبناميلسىلإربخلاءاجف.ىوزنبرمألارظتنيريمع

ءةيرقلانودصاق:لوقينم«مهنمف«تیسدالبلإیوزننماوعلط

نامیلسمسقف.الهب:لوقينممهنمو«مفیس:لوقينممهنمو[٠۱۳]

ینبو‹مفیسيفاضعبو‹ةيرقلايفمهنماضعبلعجف«هموقرفظمنب

ءاموقهيفكرتو‹موقلاهبرضينأةفاخم«نييزجلا[جلف]سأريفاناينب

ينيعيفموقلانمهعمنموحالفنبرارعهمعنباناكو

.اهلخدوىالهبلإ“تیسدالبنمهموقبدمحمنبفيسراسفقاتسرلا

ناكوءدالبلااولخدوروسلااوروستفيبرغلابناجلانمهلوخدلواناکو

يوكزألادنعكلذكو‹طوطخلاخسنعيمجيفكلذكوتيسراد:لصألايف(١)
يوكزألادنعكلذكو«طوطخملاخسنعيمجيفكلذكوتيسراد:لصألايف(۲)
يوكزألادنعكلذكو‹طوطخلملاخسنعيمجيفكلذكوتيسراد:لصألايف(۳)

الهبةيالوىرقنمةيرقةيرقلا()

٦۳۳:ص«ةمغلافشك«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)
الهبةيالوىرقنمةيرق:ءارضخلا(1)
ينب:لصألايف(۷)

يوكزألادنعكلذكو«طوطخملاخسنعيمجيفكلذكوتيسراد:لصألايف(۸)



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

ةقرف:قرفثالثهموقمسقوءكحأمهبرعشيملو«(بزالةيرض»كلذ

نمعماجلايلتيتلايهو«هجولابةقرفو[۱۳۱]«لامشلابةقرفو«نيميلاب

دجسموعماجلادجسمكلاتقللةراتخملانكامألايفهرمأمكحأودالبلا

ريغئشرفظمنبناميلسلىقامف.رقعلاباوبأعيمجورمعييأ
.ةليللاكلتهناسرفوهموقتاداسنملتقنملتقامدعبءارضخلاونصحلا

.دلبلالهأضعبهعمناكو«تالبلايفنامألابدمحمنبفيسىدانو

اولخدكموقنأ«یوزنبوهو«ريمحنبريمعريمألاىلإربخلاءاجو
يبأنبكلامودمحمنبناطلسريمألاووهكلذدنعبكرف.الهب

بكرو.ىوزنلهأو[يلالهلا]نطقنبيلع[نسحلاوبأ]روصنملاوبرعلا
اورصنيلموقلانمهدنعنع.تیسدالبنميئانهلاديعسيبأنبفلخ

تناكو«فاغلاةراحبريمعريمألالزنوءاليلمهلوخدناكومهباحصأ

لهذنبيلعاهيفوءرفظمنبناميلسناطلسلاكلميف[۱۳۲]ءارضخلا

ريمالامهيلإلسرأف.ريثكموقهدنعو‹[ناميلسنبظفاحنبدمحمنب]
مهضرحيهموقىلعلهذنبيلعدروف«ةنازلانممهدنعاعباوجخيل
.جورخلاىلعاومزعو.مهنمدحأهبجيملف‹لاتقلاىلع

لٹموهو«ةمواقمنودالهباولخديأفيسةبرضبتسيلانهينعتوقزالينعيبزال(۱)

:رظنا«بزالةبرضرشلانوبسحتالوهدعبرشالريخلانوبسحتالو)»:ةغبانلالوقيويبرع
«بزل»ةدام۷۳۸:ص‹١ج«برعلاناسلءروظنمنبا

ةدودمملافلألاباقب:لصألايف(۲)
دمحمنبنامیلس(د)ةطوطخميفتدرو(۲)

يوكزألادنعكلذكو«طوطخملاخسنعيمجيفكلذكوتيسراد:لصألايف(٤)

ظافلألامجعم«؛لظنح:رظنا«اهريغوقدانبوفويسوةحلسأنميبرحلاداتعلاوه:ةنازلا)0(
«هناز»ةدام٢۲۹:ص«ةيماعلا



رابخأوصصق
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موقلانأ«قاتسرلانمينيعيفوهوحالفنبرارعىلإربخلالصوو

يفةيرقلاتناكوءةيرقلالخدوهعمنع.ىنيعنمضهنفءالهبيفاولخد
الإدالبلايفدحأامهکراشيملدمحمنبفیسوریمحنبریمعناکو«مهکلم

نماجربقوسلايفيتلارابصلاةرجشيفاوعنصوهبنوقدحممهو«نصحلا

ةعمجهللاقيمضاهجلانملجرليللابهيفدعقوءاهسأرىلعأيفبشخ
ةبصقلانماجراخنصحا[۱۳۳]لهأنمالجربرضف«بوهرملادمحمنب

بحاصبرضفعماجلايفاجربريمألاموقلمعو.تاموريزولاتيبلإ

نإمث.رفظمنبناميلسركسعنمةفرغلازربميفنصحلانمالجرجربلا
ركسعمهبملعرادحلاضعبمدهنااملف‹ليللابنصحلاروسوعشقموقلا

نمجورخلاناميلسنماوبلطركسعلانإمث؛لوخدلانممهعنمفناميلس

ريمألانماوبلطفمهلنذأفءةليلةرشعةئالثاوماقأف؛لتقلاةفاختنصحلا

علطمث.هریزومهعمريسف«ةنازلانممهدنعاع.مهريسف«مهريسينأريمع
ءةيرقلاىلإالهبنمنيرئاس«هركسعوهمعونبووهرفظملانبناميلس
كلذدعبرمأف.ةرهاظلاىلإ[١۱۳]ةيرقلانمحالفنبرارعووهجرخو
هذه.رادجالورامعهنمقبيملوعشقفنصحلاعشقيريمحنبريمعريصالا
."رهوابُمهَڪَلُمتويط:ىلاعتهللاةردق

.لئامسىلإعجروءالهبيفهنومأمديعسيبأنبفلخريمعلعجو
نبنامیلسهيلعجرخمث«رهشأةعبرأالهبيفديعسيبأنبفلخماقأو

(1)

:عشق

لازأيأ

«معشق»ةدام۸٠٠:ص«ةيماعلاظافلألامجعملظنح:رظنا«نصحلاروس

ةنسفلأدعبةرشعنامثةنسلاوشرهشرخاوأيفالهبنمرفظمنبناميلسناطلسلاحورخناكو()
٤٤۲:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)



رابخأوصصق

٢۲نامعيفترج

 

.رقعلايفوهوءارضخلاهيلعاولخدفحالفنبرارعهمعنباو«رفظم

ةنسفلأدعبةنسةرشععستةنسلوألاعيبرعبارةليلةلخدلاهذهتناكو

.[م١١٦١ويام۲۷/ه۰۱۹۱لوألاعيبر٤]

ةنازلانمهدنعاع.هريستل[١۳٠]ديعسيبأنبفلخرفظملانبناميلس

هناكمماقنممهنمفكلبلالهأىلعنامألاذخأوءاريسمفلخجرخف

ءاجربخلااذهبدمحمنبفيسملعاملف.ناطلسلافوخجرخنممهتمو

یضمویوزنىلإلئامسنملبقأفريمحنبريمعريمألاهبملعوسلانم

ناکو(ه١۰۱۱ماع)رفظمنبنامیلستامف.مايأةدمرمألارظتنيىوزن

.[رفظم]نسلاريغصدلوهل

(ھ٤۱۰۲-ه۱۰۱۹)نسحمنبحالفنبرارع()

علطمث.[نامیلسنبنسحمنب]حالفنبرارعهدعبنمكلمف
ىلإمهبراسفءاريثكاموقريمعريمألانمذخأو«ىوزنىلإدمحمنبفيس

ةراحمهبلخدومهبراس[١۱۳]مث؛مايأةعبسةيرقلايفاوثبلفءةيرقلا

ةدمحالفنبرارعمهبقدحأف‹[ناميبلا]ناميبأةراحاهمساءالهبنم

ةمدخلاديدحجتوالهبنصحهلتبثو.ةنازلانممهدنعاعمهريسمت؛مايأ

دعبةنسنيرشعوعبرأةنسرفصسداسةليلةلخدلاهذهتناكو.ةنسةدم

نبرارعكلذدعبتاممثء[م١٠٠٠سرام۷/ه٤١٠٠رفص٦]فلألا
يذ١۱)ةنسلاهذهنمجحارهشنمنولخلايلرشعلهتومناکوحالف

.[م١٦۱هربمسید۳۱/ه١٤۰۲۱ةجحلا



رابخاوصصق

ناميفترج٢

 

(ھ١۲۱۰-ه٤۰۲۱)رفظمنبنامیلسنبرفظم(٦)

.[م١۱٦۱ریاربف/ه۰۲۱هرفصيف]تاممثنیرهشةدمهكلميفماقأو

(ھ٥١۱۰۲)نسحمنبحالفنبموزخم(۷)

يرهشةدم[ناميلسنبنسحمنب]حالفنبموزخمهدعبنمكلمو
نبحالفنب]ناهبناهيلعجرخف‹[ه١۲٠٠لوألاعيبر-رفص]نامز

ىلوتفءةرهاظلانملقنيىلإهجورخناكو.حالسالوةنازالب[۱۳۷)]

.نامزلانمةدماهباحصأىلعرمألا

(ھ٦۱۰۲۔ه٥۱۰۲)نسحمنبحالفنبناهبت(۸)

همعنبالعجو‹[نامیلسنبنسحمنب]حالفنبناهبنهدعبماقأف
.دمحنبفیسهرْثأیلعو«الهبراديفهنوماملهذنبيلع

نبناطلسهمعنباقاسو«تاینقمهرادیلحالفنبناهبنراسو

فيسرمألاكلذهناكمىلوتفراحصىلإالهبنمريمحنبناطلسراسف

.ةنسهدمدمحمنب

ءالهبىلإموقلانمهدنعنعيريمحنبريمعريمالاكلذدعبعلطمت
نورظتنيیوزنىلإهموقووهعجرف«لوخدلانمدمحمنبفيسهعنمف
رقعلالخدوءالهبىلإهموقوريمع[۳۸٠]ريمألاعجرمايأدعبمثريمألا
ملفنصحلالخدوموقلانمهدنعنم.تیسدالبيفدمحمنبفيسناکو



رايخأوصصق

۳۳نامعيفترج

 

نه.لبقأفرادلااولخدموقلانأحالفنبناهبنىلإلسرأمث.دحأهعنعب

رظتنيريمعريمألاناكو.هركاسععمجيمايأةدمماقفركسعلانمكدنع

نبريمعريمألانمارايستفيسبلطمث.هيلإلصيملف«هموقوامايأناهبن
يفريمحنبريمعماقأو‹ةيرقلادصقفءةنازلانمهدنعاع.هريسف«ريمح

نیممهنيبتعقوفدمحمنبفيسىلإلسرأهنإمث.مايأةدمالهب[نصح]
ايلوتمناكوءاهيفلدعوءةيعرلاةيالوىلعفيسماقأفةبحصلاىلع
.نوحصانهلمهو؛همعينبىلعرمألا

نب[۱۳۹]ناطلسناكودمحمنبفيسرمألالوتساامو
[ظفاحنبدمحمنب]ظفاحنبانهمو[ناميلسنبظفاحنب]ريمح
انهمنبدمحمعمراحصذئمویمھنکسظفاحنبدمحمنبلھذنبيلعو
نبناهبنمهمعنباىلعمهبلخدينأدارأانهمنبدمحمناكو.يفيدهلا

عقيملف«لقنينصحينبيمورخمناکو«مهنيبحلصيلتاينقميفحالف
اع.لهذنبيلعو[يناهبنلا]ريمحنبناطلسكلذدعبعلطف؛حلصمهتيب
.ركسعلانمامهدنع

ناطلسنألئامسيفوهو[يريمعلا]ريمحنبريمعىلإربخلاءاجف

وهعلطف‹الهيمهبلخديلةرهاظلانمهموقبراس[يناهبنلا]ريمحنب
يناهبنلاريمحنبناطلسلخدو.رمألارظتنيالهبىلإلئامسنمهموقو

نيرشعوسمخةنسرفصرهشنمعستةليلالهبنم]«تلصينبةراح

٢٢۲:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنيانم[...]نيتفوكعمةدايزلا

يلوتم:لصألايف()
مسالاطبضل[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)



رايخأوصصق

نامعيفترج٤

 

ريمألاءاجف«[(م١١٠٠رياربف۱۷/ه١٠٠١رفص٩)فلألادعبةنس

ريمألالسرأو.اهرخأىلإاهلوأنم[١٤١]ةراحلاىلعاناينبمهيلع

نبدجامخيشلاهيلإعلطو«ىرقلاعيمجنمهباحصأىلإريمحنبريمع

(؛”ضفعلانامیلسنبرمعويدنکلانامیلسنبدمحأ[نبةعيبر

یوزنلهاتاداسعم(”يبعانلاديعسيبأنبدمحأنبديعسخيشلاو«

جرخيملةدمنيروصحمهموقووه[يناهبنلا]ريمحنبناميلسماقأو.حنمو

نمهدنعاعيوهعمنموهريسف؛جورخلاوارايستريمحنبريمعريمألا

.”ةرهاظلاىلإةنازلا

[نامیلسنبظفاحنب]ریمحنبنالهکو«ريمحنبناطلسماقأو

سجوأف.مایاةدمتاینقميفظفاحنبدمحمنبانهمو‹لهذنبيلعو
]١٤۱‹اهنممهجرخأف‹تاينقمنمهوجرخينأةفيخمهنمناهبن

اوماقأو«انهمنبدمحميفيدهلادنعراحصىلإاوضمو«ءاهنماوجرخف

٤٢۳:ص«ةمغلافشك«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
و:لصألايف(۲)

نميدنكلادمسءاهجووءامعزنميدنكلاناميلسنبدمحأنبهعيبرنبدجامخيشلا)۳(

٤١٤۱:ص«نامعمالعأليلد:رظنايوزن

«نامعمالعأليلد:رظنا«يوزنرقعءاهجووءامعزنميفيفعلاناميلسنبرمعخيشلا(4)
۱۲۰:ص

ليلد:رظنا«يوزنرقعءاهجووءامعزنميبعانلاديعسيبأنبدمحأنبديعسخيشلاوه(٥)
۷۸:ص«نامعمالعأ

٢٢۲:ص«نيبملاحتفلا‹قيزرنبا:رظنا«



رايخأوصصق

 

۲ا

بيسلاىلعيفيدهلاموجه

اوزغينأانهمنبدمحمىلعراشأ[يناهبنلا]ريمحنبناطلسنإمث
نبنانسريمألاريدلايفناكو.بيسلاةنطابيفىهوريمحنبريمعريد

١[نايريمعلا]ريمحنبديعسوريمحنبيلعناريمألاو[يريمعلا]ناطلس
ربخلاءاجف«راحصنمامهموقوريمحنبناطلسوانهمنبدمحمبكرف
اوعلطموقلانأ«ريمعانباديعسويلعوناطلسنبنانسمهو«ءارمألاىلإ

ىتحهيلجرلسغيوأهلعنلجرلاعلخيامردقالإناكامف«راحصنم

عقوو«رعولاولهسلاو«رحبلاوربلانمرتاوبلاتلسوركاسعلاتلبقأ
ريمألاكلذدنعلتقو.رجانحلابولقلاتغلبىتحلازنلامظعولاتقلا
.لصفناویرجام.اذه«ريمحنبىلع

'”يلاغتربلاعمنواعتلابراحصىلعلئامسكلمةلمح

اع.ريمحنبرمعريمألاكلذبملعف«انهمنبدمحمعجرو[١٤٠]
مزعلاومزحلاةديقعدقتعاف«ءالهبيفوهوهمعىنبوهتوخإىلعىرج
فيسلابمهدصحيىتحراحصنععجريالأ«مزعلالابرسبليرستو
نمهرکاسععیمجيفذخأف.رادلکيفمهلمشديو‹رانلابمهقرحيو

.هللاالإمهددعىصحيالموقهعمعمتجاف‹رحبلاوربلا

.لئامسكلميريمعلاناطلسنبريمحنبريمعريمألايوخأامهديعسويلع(۱)
يمانتوهكلذىلإيعادلاببسلاتركذو‹ثدحلااذهىلإةيلاغتربلارداصملاتراشأ(۲)

عمتاقفصمربأوةديجةيراجتتايلمعبماقثيحيراجتلايفيدهلاانهمنبدمحمزكرم

تاطلسلاتررقاذهلطقسموزمرهيفةراجتلافعضىلإىدأيذلارمألاةيراجتلانفسلا

يدومينوريجكلملابئانزهجكلذىلعءانبو‹دمحمطاشنفاقيإدنهلايفةيلاغترملا

قيسنتلامتينأىلع« طقسمىلإعوروكسيسنارفةدايقبةيرحبةلمحزيهجتبوديفازأ
لئامسكلمريمعريمألاعمقافتالابةيرحبلاةلمحلاتراساذكهونامعءارمأدحأ

۲۰۷-٢۲۰:ص«هلئابقوهنادلبجيلخلا‹زلبام:رظنا«اهريمألتقوراحصتعضخأو
٤۹٤.٠:ص«خيراتلايفلاغتربلاوبرعلا؛حلاف‹«لظنح



رابخأوصصق

نامعيفترج٦۲

 

كلمىلإلسرأو«رحبلانمهموقلمحيلطقسمىلإبكرو
ةلاولجرلاولامانماهوألمبكارملانمةدعبهرصنفهبرصتنيلزومره
برحلاةلاهيفوريثكركسعبدنهلانمبكرملصودقناكو.برحجلا
نموهراسو«ريمحنبريمعريمألاهذخأف«طقسمىلإحيرلاهتلزنف‹
ةنطابيفهموقيريمعريمألاماقأو.مهريغو[٤٤١]!ىراصتنلانمهعم
.لايلعبسبيسلا

‹انهمنبدمحمرصنيلهموقبهجوتفريفجنبدمحمكلذبملعف

ريفجنبدمحمرمأف.راهنلانمةعاسدصاقملاضعبامهنيبناكو«نصحلا
هموقبدنونصحلاروسنمهسفنیمرف«انهمنبدمحم[ضبقيلقيلهدبع

ريمألاىلإربخلااذهغلبف«راحصنمهموقبريفجنبدمحمعلطف.راهنلا

راحصلخدورحبوربنمهعمنع.راحصىلإهجوتف«ریمحنبریمع
دعبنيرشعوسمخةنسنم]رخالاعيبرنمتلخةليلةرشععستراهن
امهنيبماقتساف‹[(م١٠11ويام١۲٠٠/۲يناثلاعيبر۹٠)فلألا
.لاتقلالصفناو«ليللا[٤٤١]ىلإراهنلالوأنملاتقلا

اعبكارملانمىراصتنلاتطبهنيمويبوأمويبكلذدعبمن

اهباوقلتيلمهمادقنطقلاعطقنورجياوناكو«برحلاةلانممهدنع
ربلايفبشخلانملجعىلعريستعفادممهدنعناكو.قدانبلابرض

جارخنوذخأيوينامعلالحاسلانورمعتسملامهونويلاغتربلامهانهىراصنلابدوصقملا(١)
.نييلاغتربلاةلظمتحتنكلنيينامعلالبقنمايلحممكحتاهنأمغرلاىلعاهلهأ

.طوطخملاخسنعيمجولصألايفطقسثدح(۲)
٤٢٤۳:ص«ةمغلافشك«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)



Y\۷

 

هیفوانهمنبدمحمجربرادلابناجيفناکو.بشخنمروتساهيلعو«
مدهنأىتحعفادعبهوبرضونطقلاىراصتلااهيلعترجف«ريثكركسع

انهمنبدمحمملعف.ىراصنلاتلخدو«هنمموقلاجرخو«هنمسضعبلا

دنعلتقف‹ليللابجربلاىلعلاتقلامهنيبعقوف‹هموقبدنف‹كلذب

نمنيرشعودحأةليل]يفيدهلاانهمنبدمحملتقو‹لهذنبيلعكلذ

ونيوريمحنبنالهکهوخأويناهبنلاظفاحنبدمحمنبريمحنبناطلس
نبدمحملتقامدعبنصحلايفمهركسعوظفاحنبدمحمنبانهمهمع
هموقبدندقموقلاديسنأريمحنبريمعريمألاملعاملف.يفيدهلاانهم

.لخنلايفمهنيبلاتقلاناكولاتقلاىلإ

اتاتشاوراصف«موقلارسكناف«ريمحنبناطلسكلذدنعلتقف«دحأ

نممهنمورسأنممهنمو«قرحأنممهنمو‹لتقنممهنمف.نيقرفتم
نيالاوهجوتينيايرديال«ههجوىلعابهاذجرخنممهنموعجر
ماقأو.اهرخأىلإاهلوأنماهعمجابدلبلالهأعيمجاذهىلعو.بهذي

.ارورسملئامسةدلبىلإريمعريمألاعجرو‹راحصنصحيف[ىراصتلا]

حالفنبموزخمةافو

نیلجرمهنمضبقو‹لقنينصحىلعايلوتمحالفنبموزخمناكو
هبراجتسافهبرضيلفيسلاهيلعلسف«مهنمدحاولتقيلهلادبعرمأو

ملفهبراجتساف«ةيناثلاهبرضيلداعمن«ةدحاوةبرضهبرضف‹هرجيملف

٤٢٢۳:ص«ةمغلافشك‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

۳\۸

كسميلهيلعىوهأفةثلاثهبراجتساةثلاثةبرضهبرضينأدارأاملف«هرجي

مايأةتسماقأو‹مرزخمهببرضففيسلابهيلإىوهأدقدبعلاو«هيف

.هنمتامو‹هحارجب

لجرهبرمف«ةايحلاقمرهبواتيمهنظيدبعلاهبحسهنإفلجرلاامأو
‹حيرحجلاقطنف«لجرلااذهةاراومىلعيننيعينم:لاقف«دلبلالهأنم

يفوعو«تيبلا[١٤١]هلخدأو«هفتكىلعهلمحف««ىحىننإ»:لاقف

ناکو.«ریدقءيشلکىلعهللاو»«انامزكلذدعبشاعو«هحارجنم

.[ع٦١٦٠ويلوي/ه١۰۲۱بجر]رهشأةثئالثبراحصتلخدنأدعباذه

(م۱۷٦۱/ه٦۱۰۲):یلوآلاناهبنينبةلودةياهن

لقنیىلإتاينقمنمبكرهيخأتوع.[حالفنب]ناهبنملعاملف
هجورخدعبكلمايفماقأو‹تاينقمىلإعجرو«اريزواهيفلعجو«

تاینقمنمجرخحالفنبناهبننإمث.رهشأةئالثةرهاظلاىلإالهبنم

نمهولمدقاوناکو«تاینقمنصحيفهرکاسعسضعبكرتو‹لقنيلإ

ىلإلجرهجوتف.تاينقمنمهجارخإىلعاومزعف«هيغبوهروجةرثك

نامعبناروظنملاامهذِإ]امهبرصتنيلدمحمنبفيسوريمحنبريمعريمألا

.0[نامألاوفوخارمأامهيلإو

موقلانمامهعمنع.دمحمنبفيس[وريمحنبريمع]ريمألاراسف

مث«مايأةدماوماقأو‹لاتقالوعنم[١٤١]البتاينقمنصحلخدو«

امهنمفاخف«حالفنبناهبنكلذبملعف«لقنيىلإامهموقضعببكر
موزخمنب:لصألايف(۱)

٦٦۱:ص‹٢ج«خيراتلاربعنامع«يبايسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۲(

 



رابخأوصصق

۷۹نامعيفترج

 

رادىلإدصقوةنازالبهركسعنمةعبرأووهبكرف.هسفنىلعناهبن
تسةنسرفصرهشنمتلخةليلةرشعيتننامويكلذو«ةسيايرلاهلاوخأ

.[م١١١٦۱رياربف۱۹/ه١۰۲۱رفص۱۲]فلألادعبنورشعو

ريمعنإمث.امايألقنيبدمحمنبفيسوريمحنبريمعريمألاماقأو
.تاينقمىلإعجرو«ائيرمائينهاهنولكأي‹اهلهألدالبلابهوريمحنب
هنا:لیقف.ناهبنمهيلعذخأيناكامعمهلأسفتاينقملهأىلإلسرأمث

نبريمعريمألامهيلعرصتقاف«عرزلاعبرولخنلاةلغفصنذخأيناك

لعجو.نصحابماقأ[٤٤١]نلناطلسلالاومأامأو«عرزلارشعبريمح
ىلإفیسوريمعريمألاعجرو«ديعسيبأنبدمحمنبريمعنصحايف

مهبلصوو«سيرلالآهلاوخأنمادونجذخأحالفنبناهبننإمثءالهب
هلناکنمدحاوهءاجمث«مايأةدماهيفماقأو«ادفلخدو‹ةرهاظلاىلإ

تبثنو«دلبلاكلخدننحن»:هلاولاقف‹لبقنملقنيلهأنمابحاصم

راسف.«نصحلاكلحتفتسنو«موقلاىلعكرصتنو‹كدضعدشنوكمدق

دعبةنسنيرشعوتسةنسرخآلاعيبرنمفصنلاةليللقنيلخدوهموقب
ضياقممكحو‹[م۷١٠٠ليربا۲۲/ه١٠٠٠رخآلاعيبر١١]فلألا

‹°”يلعىنبنمةليبقهيفناكو«نصحلاالإاهرخأىلإاهلوأنمدالبلا
لجر[١٠٠]جرخف«لاتقلامهنيبماقتساو‹ناهبنمهبقدحأواونصحتف

ءامسلاءامرماعنبورمعنبيلعنبةدوسنبيلعىلإبسنتةيناطحقةليبقيهيلعونب(۲)
نمحمالم؛يصورخلا:رظناءةرهاظلاةقطنع.لقنيةيالومهانكسرثكأويولعلااهدرفمو«



رابخأوصصق

WY.نامعيفترج

 

رصانذئمويريمألاناكو«نطقنبنطق[لآ]ىلإىضمونصحالهأنم
نطقنبنطقنبیلعوریفجنبدمحمنبدمحمهعمبکرف«رصاننب
موقلانممهدنعاع.نطقنبرصاننبرصانو«لالهنبىلعنبنطقو
مهنيبماقتساو‹لقنياولخدىتحاوراسف.لامشلاةيداببمهنكسمناكو

جاجعلاعفترأو«لازنلاونعطلامهنيبدتشأو«لاتقلاحالفنبناهبننيبو

رایستلابلطنممهنمو«لتقنممهنمفحالفنبناهبنرکسعرسکناف
دمحمنبفیسىلإربخلاغلبو.ههجوىلعىضمنممهنمو«اوريسف
نبناهبنلتاقیلهرکاسعبجرخف«لقنيلخدحالفنبناهبننأ‹يوانهلا
ناهبنناطلسلاىلععقوامهغلبقيرطلاضعبب[١٠٠]ناكاملف.حالف

.الهبىلإهركسعبجرخف«ةبلاغلاةردقملاو!نئاكلارمألانمحالفنب

نطقريمألا:لصألايف(١)

ةانثملاءايللابنياكلا:لصألايف(۲)



 

ةينامعلاتارامالارصع
)ه٦۱۰۲-۳(

٢۲۲



رايخأوصصق

 

1

يفىوانهلادمحمنبفيسثبلو‹كلملاىنبىلعةرئادلاتناكو.ةمج

نطقنبيلعنسحلاوبآو]ةرهاظلايفروبجلاو"[لالهلآو]«

يکزيفةرزعونبو«یوليفيلالهلالالهنبيلعنبريفجنبدمحمنب

هلتنادونامععيمجحتفتساف.هللاهمحر‹ىبرعيلادشرمنبرصانمامإلا

‹يكمللااهدرفمو«ثراحلانبيدعنبريفعنبةدنكىلإبسنتةيناطحقةليبقكملونب()
٥٥۲:ص«ينامعلاخيراتلانمحمالم«يصورخلا:رظنا«قاتسرلاةيالونونكسيو

:لالهلآءارمأمهأنم(۲)

يعربلاو«يبغلاو«لقنيمكحيونطقنبرصاننبرصان

نممهو۽يربجلاربجنبريفجنبدمحملأويلالهلانطقنبنطقلامهروبجلابصقي(۳)
لتقوم١١٥٠ةنسنييلاغتربلاديىلعمهتلودتهتنادقو«ةعصعصنبرماعنبليقعينب
نعتامولعملانمديزل«نامعىلإربجينبءارمأمظعماجودوجأنبنرقممهناطلس
روبجلاةرامإاليسايسلاخيراتلا«فيطللادبع‹نادمح:رظنانامعيفمهرودوروبجلا
:صء٠:ةرصبلاةعماج١٠ددعلابادآلاةيلكةلجب«ةيبرعلاةريزجلاقرشودحجبيف
ةيلبقلاةبيكرتلام٠١٠۱-م۷٠٠٠نملخادلانامع.دمحمنسح«ةدوبانلا٠-۱١

‹يمالسإلاخيراتلايفيبرعلاجيلخلاةناكمةودنلامعأيفروشنمثحب«ةيسايسلاو
۳۱٤-۷٦٢٤:صم٠:نيعلا‹ةدحتملاةيبرعلاتارامإألاةعماج

مهدرطومهتكيزهدعبيناوملاهذهباومتهانيذلانييلاغتربلاةرطيستحتةيلحاسلاندملاو(4)

موي.اریریفيور«يدارنا:رظنام۲٢ریاربفيفزيلجنالاوسرفلاديىلعزمرهنم
‹عيزوتلاورشنلاوةعابطلاوةفاحصللمايألاةسسوم.نيمأیسیعةمجرت.زمرهتطقس
اهدعبامو٤٠١٠:ص‹١۱۹۹:ةمانملا

۳٦۲:ص«نیبلاحتفلا«قيزرنبانمفرصتي[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

اهيفرهظأو‹نايغطلاورفكلاوناودعلاوىغبلانماهرهطو«نادلبلاةفاك

هافوتنأىلإ‹«ناسحإالاوقحلاباهلهأيفراسو«ناميإالاو[١١٠]لدعلا

.نانممرکهنإناوضرلاوةرفغملابانيلعوهيلعنمو«ناوضررادىفهللا



رابخأوصصق

نامغيفترج٤۲۲

 



 

ةبراعيلاةلود
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رايخأوصصق

 

81

ضعبىلعمهضعب‹نامعلهأىغبنأدعبهروهظحرشنسو
اوكمهناو‹«بائذلاكضعبىلعمهضعبراصو‹بهنلاوباصتغالاب

ةلواطتمممهو‹ةيراضبولقوةيلاعسسوفنمهلو‹باذعلاوناوهلايف

ةمعنلامهنمهللابلسو.ةمعنلامهسفنألنوبلطيو«ةمحرلانمةعوزنم

.دشرمنبرصاندمجملامامهلاددشملامامإلابمهديیتح

(ھ۹٥۰٠-ه٤۱۰۳)يبرعيلادشرمنبرصان(۱)

رصندلونمبرعلايبأنبكلامنبدشرمنبرصانديؤملاوه]
[تعقوو]‹قاتسرلالهأنيبفالتخاهروهظدنعناكو«[نارهزنب
‹ىبرعيلابرعلاىبأنبكلامذئمويمهناطلسوقاقشلاوةنحملامهنيب

امامإمهلاوبصنينأ‹نيدلايفةماقتسالالهأملعلالهأ[۳١١]راشتساف

نممهركفاولاجومهرظناوضمأف.ركنملانعمهاهنيوفورعملابمهرمأي
ديعسنبسيمخهيقفلاماعلاخيشللذئموي[ةودقلا]و‹كلذلالهأنوكي
لجألاديسلااوبصنينأمهؤارآتعمجأف.”يقاتسرلاىصقشلاىلعني

فورعملابرمألايفهوبغرو«كلذاوبلطو«هيلإاوضمفء[دشرمنبرصان]
نممرحملارهشرخآيف]هيلعاودقعف.كلذىلإمهباجأف«ركنملانعىهنلاو

[م١١٦٠ريمفون/ه١۳٠٠مرحملا]فلألادعبنيئالثوعبرأماع[روهش

۳:ص۲ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاوردقلا:لصألايف(۲)
ناك«يصقشلادايزنبهللادبعنبدوعسمنبيلعنبديعسنبسيمخةمالعلاخيشلاوه(۳)

هل‹هيديىلعدشرمنبرصانةمامإةماقو«يرجهلارشعيداحلانرقلايفءاملعلاسيئر

ىلعم٠١٦۱/ه۰۷۰۱ماعىلإوهوءادلحب٢۲يفنيبلاطلاجهنم»باتكتافلؤوملانم
.۹٥۱-١٤۱:ص۳ج«نایع١فاحتإ‹يشاطبلا:رظنا«ةايحلاديق

٢۲:ص«۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)

 

 



YY

 

هدضعو‹لهجامذولدعلارهظأف«قاتسرلادلبنمىرصقهنكسمناكو«

مهيأرعمتجاو‹«مهرئاخذومهلاومأبهودمأو‹مهسفنأبدمحيلالاجر

تومدعبهمعونباهيفناكو‹[٤١٠]اليلةعلقلاىلعاومجهينأىلع
نيئالثوسمخةنسرفصرهشنم٢۲ةليل]مامإلااهحتفتسف‹كلامهدج
.[م۲٦١هربمفون۲۸/ه١۰۳۱رفص۲۷)فلأو

:١۰۳۱/٥١۲٦۸۱٠:لختحتف

[ريغاهلهأ]نمةقرفتناكو«اهحتفتسامث‹امايأهرصاحف‹[يبرعيلا]

ىغلاكلاسمةكلاس‹؛باوثلاودشرلاجهانمنعةغئاز]‹؛مامإللةعبات

هورصحف°[هيلاوىلعاودتعاو]ىءادعألاهيلعترهاظف؛[باوصلاو

هللاددبف‹هورصتفدمحيلالاجرومامالا]90ايفتاي

یوزنلهآدقو

كلذىلإمهباجأفاهكلمىلإهنوعديىوزننملسرهيلعتمدقمث
ةليلماقأو«ىدنكلادمسنمرفصةجرشبلزنىتحهدنجبمهيلإراسف

.قاتسرلاىلإعجرفهودعواع.هلاوفيملف

٢۲:صء۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
٢۲:صء۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا(۲)

(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاويربعلهأنم:لصألايف(۳)

١٦۱:صءدشرمنبرصانمامالاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)
٦۱:صءكشرمنبرصانمامالاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)
٢٢٤۳:ص«ةمغلافشك‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)



رابخأوصصق
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:'”١٦۲٦۸۱/ه2١۱۰۳ےةحاورينبدفو

ىنبنم[٤١٠]ةعامجيفىحاورلاناميلسنبدمحأهيلإىتأف
ةدمهدنعاوماقأو‹"!یىريمعلانانسنبعناملبقنملاجرو«ةحاور

لاجريفراسو.مهباجأفةحاورينبيداوولئامسكلمىلإهنوعدي

یضمونانسنبعنامدنعهموقضعبكرتف‹لئامسلصوىتحدمحيلا
.ةحاورىنبيداوىلإ

یوزنحتف

ىلإريسلاىلع؛[يريمعلا]نانسنبعنامنموهنميأرلاقفتاو

نمةبصعهترصنوديعسنبسيمخيضاقلاهبحصفءاهيلإراسف«ىوزن

ادصاقراسمث«یکزٍإىلعیوتحاف«لاجرلاولاحلاولاملاب”ىكزإلهأ
هلحمناكو«ةمالسلالاحيفاهلخدأو‹ةماركلاباهلهأهاقتلاف«ىوزن
ىنبءاراتعمتجامث.روهشلاضعبفاصنأإلاولدعلااهيفماقأف‹رقعلا

.اهنمهوجرخينأ[١٠٠]رقعلاءاسورمهوديعس[وبمأ]
٢۲:صج4نايعألافاحتإ«يشاطبلا(١)
(٢:ت)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاويحيورلا:لصألايف(۲)
ريمحنبريمعريمألاةافودعبكلملالوتلئامسكلميريمعلاناطلسنبنانسنبعناموه(۲)

ىلإرففناخمثمامإلاعياب.م١١٠٠/ه١٠٠٠ماعيفايحناكيذلايريمعلاناطلسنب
.یولةنيدمةليحلابلتقراحصىلعددرتيوابديفرقتسامثنييلاغتربلاعمطقسم

ىنعملالامكتسال[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)

یوزنلها(ب)ةطوطخمةخسنيفدرو)٥ز

عماجلاوقوسلااهبواهتعلقوىوزننصحاهبثيحىوزتةلافسيفءايحألامهأم)9 كلا

هانتبثأامباوصلاو[ديعسوبينب]:لصألايف(۷)
‹ةيشرقلابلاغنبيولنبةماسىلإنوبستنيعفانينبنممهوةيناندعةينامعةليبق:ديعسوبمأونب(۸)

٤٢-٢٤:ص«نايعألافاعسإ«يبايسلا:رظنا«اهتلافسةماعزويوزنرقعةسايرمهل



۲۲۹

 

ىلإاوجرخو‹عماجلابةالصللمامإلاجرخةعمجلامويناكاملف
مامإلاققحتف«اورمضأاعيهربخأف«ابحمهلناكنممامإلاىتأف‹ةالصلا

مهبشطبلاومهلتقنعىهنوءكلبلانممهئالجإبرمأو«مهربخكلذ
نبعنامىلإمهروهمجًاجتلاونادلبلايفاوقرفتفءاهركاهنماوجرخأف

ضقنف‹قحلاعابتإىلعهلفلحو؛مامالادهاعدقعنامناكو؛نانس

‹مامإلابرحىلعهرزاووءالهبب”ىوانهلاىلإتأجتلأةقرفودهعلا
يفنصحسيسأتبمامإلارمأو.ىوانهلاومامإالانيببرحلاتماقتساف

.هئانېبمامإالاماف؛كلامنبتلصلاهانبدقءاعيدقناكو«یىوزنرقع

:حنمحتف

هجوتف«مهيفلدعلاةماقإىلإهنوعدي[١٠٠]حنملهأهيلإءاجو
الوةقشمريغنمكلذوءاهلصأف]اهيفلدعلارهظأفءاهحتتفاوحنمىلإ
من‹مهسفنأومهلاومأباهلهأرهاظو[بصوالوناكبغلالو«بصن
.یوزنىلإعجر

:نأشلادمسحتف

‹ىلالهلانطقنبىلعاهلكلاملاناكو«نأشلادمسلهأهاتأمث

[يناهبنلا]"”ناضمرنبدوعسمهيقفلاخيشلامهمدقتي.اشيجمامإالاهجوف

.[بعتالوةقشمريغنم]اهحتتفاف.

.ةانهينبلميعزوهوديعسيبانبدمحمنبفيسوهيوانهلابدصقي(۱)
۱۹:صءكشرمنبرصانمامإلاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

(م٤٤٦۱/ه۰٥۰۱:يلاوحيفوت)يناهبنلاديعسنبناضمرنبدوعسمةمالعلاخيشلاوه(۳)
ءارعشنمةلمجهاثردشرمنبرصانمامإللنايحألاضعبيفشيجلاةدايقوءاضقلاىلوت
ء۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنارصيقنباويحنملاهللادبعنبدمحمرعاشلاكهرصع
.٩۸٤:ص

۱۹:ص«ءدشرمنبرصانمامالاةريسرصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)



رايخأوصصق

 

۳۳

:ِءارباحتق

(ربجنبريفحجنبدمحماهلكلاملاناكو‹ءاربألهأىتأمث
روصالخام«ةيقرشلارئاسهلتنادو«اهحتتفافمامإالااهيلعسشيجف«

.ىراصنلايديأيفتناكامهنإف«تايرقو

:ءالهبحتفكلواحم

ىلإلصوف‹الهبب"'ىوانهلاىلعراسواشيجزهجمامإلانإمن
فروخهل]حلصأعوجرلاىأرف‹هشيج[نم]ضعبلاناخف.خرماعاق

.یوزنىلإعجرف«'[يورنيفةملكلاقارتف
:ادقيداوحنف

‹ريثكعمجهلعمتجاف«ركاسعلاو[١٥٠]شويلاعمجيلعجف

ءانبرمأو‹”یدفيداومهبحتتفاو‹ةرهاظلا[ةقطنم]ىلإادصاقمھبراسف

*دشيورنبسيمخمهمدقمناكو!كنضنمةيالعلالهأهرصنو.اهنصح
یربإ:لصألايف(١)

كرتلاهترسأويولىلعاريمأناكيذلايلالهلالالهنبيلعنبريفجنبدمحمنبدمحتو

يربجلاربجنبريفجنبدمحمامأ‹هالعأانرشأامك۰۳۳١فهماعيفهتلتقمٹ

ءارمحلاقيرطقرفموفونتنيبخرملاعاقعقي(٤)
٢۲:ص«دشرمنبرصانمامزالاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)
يفبصيونامعرجحلابجةلسلسنميرجيوةرهاظلاةقطنمةيدوأمهأنمىدفيداو)٦(

.كنضاهنمضنمىرقلانمددعهبويلاخلاعبرلا
كنظ:لصألايف(۷)

يفةيالولاوءاضقلاىلوتيكنضلايفرجملاسيمخنبدشيورنبسيمخهيقفلاخيشلاوه(۸)
:رظنا«رصیقنباهاثروهرصعيفتاموةرهاظلاةقطنميفدشرمنبرصانمامالادهع
١٤١١‹۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا



رابخأوصصق

18نامعيفترج

 

مامإلاجرخمث‹نيلاقلامغرىلعاهبهرمأماقتساو‹”نييلايفلالاجروملاعلا
.نأشلادمسىلإلصوىتحاهكلميتلانادلبلاىلعفوطي

:لخنىلعيربجلاريفجنبدمحمموجه

ريفجنبدمحمدنجلبقأنأىلإمايرونبهعمو‹قاتسرلاىلإعجرو

‹نصحلاالخاماهيلعاووتحاواهولخدف«لخنةيرقىلإ[يربجلاربجنبإ

دنجٹبلامف.لواعملالاجرهرصنو«مرمرعشيجبمامإالامهيلعضهنف

.رابدألااولوىتحنيتليلوأةليل١[لإ]اهيفريفجنبدمحم

:رسلاضرأحتف

نبسيمخخيشلاهيلإلبقأفقاتسرلاىلإ[١٠٠]مامإلاعجرمث
هدنعراسو"!امرمرعاشيجمامإلازهجف.ةرهاظلاىلعهرصنتسيدشيور

لاملابةكحاحضلالاجرو«رسلالهأهرصنو«ىربخصلابلزنىتح
مهعمو‹لالهلاروهمجهيفو‹”ىبغلانصحادصاقىضمو«لاجرلاو

اهيفلتق‹ةميظعةعقوتناكو‹برحلامهنيبتماقتساف.رضحلاوودبلا

لوقنداكيوددعلاةليلقةليبقرضاحلاانتقويفاهنكلكنضنطقتةيبرعةليبق:نيلايفلا(۱)
.يناليفلافيسنبرهازنبنامعننيروهشملامهئاملعنموةقطنملاةسايرمهلناكوةمودعم

(۲:ت)ةطوطخمةخسننمنيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

مرمرعشیج:لصالايف(۳)
[رسلالهأهرصنو](ل)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاو«رورسلالهأ»لصألايف()

يلاحلاتقويفركذاهلدحنالو‹ةرهاظلاةقطنع.يربخصلاةيرقىفنكستةينامعةليبق(٠)

نكل«ةقطنملاةرضاحتناك«ةرهاظلاةقطنع.يربعةيالوىرقنمةيرق:يبغلا(1)
بيبشبستحملامامإالاربقاهب‹لئابقلانيببورحلابسبريمدتلاوفافجلااهباصأ

 



Y۳٢

 

ماقأو‹اهحتفتسافيربعىلإىلوتمث."هدشرمنبدعاجمامإلا![وخأ]
هحتفىتح'”ىبغلانصحرصحو‹ىربخصلاىلإعجرو«نيتليلمامألا

لهانمايلاو"تابةيرقبلعجو.دشيورنبسيمخهيفىلوو‹هلهللا
ىقبامحتفبامهرمأو(”يناقوحلافيسنبدمحمهعملعجو«”قاتسرلا

.یوزنىلإمامإلاعجرو«ةرهاظلاىرق[١٠٦٠]نم

اورصتنيلنطقنبنطقلبإاوذخأومهعمجاضفف«ريدلابنايلاولاامهاقتلاف

ماقأف.نصحلاملسو‹ليلادربمامإلاهلمعنأفهنصحميلستبهليإىدفف

مامإلاخأ:لصألايف(١)

دشرمنب
يفةزرابلاةمسلالثميناكميدقنصحوهو«ةنيدملانمةيبرغلاةهجلايفيبغلانصحعقي(۳)

:رظنا‹اهجلفريمدتدعباهرودرسحنااهنكلةرهاظلاةقطنمةرضاحيبغلاتناكو«ةنيدملا
:طقسمءارزولاسلجمنوئشلءارزولاسيئربئانبتكم.نامعيفنوصحلاوعالقلا
٦۱۸:صء٤۱

‹نامعيفنوصحلاوعالقلا:رظنا؛ةروهشمراثأاهب«يربعةيالوىرقنمةيرق:تاب(4)

١٤٦۱ص

يقاتسرلاىلعنبدمحميلاولاوه()

لوت‹كنالوودشرمنبرصانمامإالاهداقنميناقوحلاملاسنبفيسنبدمحمهيقفلاوه(1٦)
.روصوراحصىلوتوةرهاظلابوجلاورسلاةقطنمةيالويناقوحلا

.ماعلاقيرطلاىلعيربعوكنضنيبعقتوجالفألاىمستىرقلانمةعومجب(۷)



Y۳

 

نمريزوهبناکو«هورصاحف'تاینقمنصحىلإةالولاهجوتمن
سيرلادالوأورضحوودبنملالهينبروبجلاشيجف.[روبجلا]لبق
لاواودصقفاهب[١١٦۱]مهلةقاطالمهنأاونظف‹تاينقمىلإاوضهنو
راسف.دمتعملاهيلعهنألو«[ءاملاةلقل]ةبلغلاهيلعةالولافاخف«تاب

مهنيبلاتقلاعقوف«روبجلامهبرعشتملو«تابىلإتاينقمنمنولس
لاتقلامهنيبعقوفنوملسملامهيلإراسف«تاينقمىلإروبحجلاتعجرمث«

لتقلارثكو‹نيملسملاىلعكلذقشف.راهنلافصتىلإرجفلاةالصنم
ةعبسلانولعجياوناكف«ىلتقلانفدنعاوزجعمهنإ«ليقىتحةاغبلايف

.نيملسملاهللاتبثو‹ةدحاوةبخيفةينامثلاو

:الهبحتف

ناكوءالهبييوانهلاهبٌمأواشيجشيجمامإلاىلإربخلاغلباملف

مث[١٦۱].مايأةنالثالإنيرهشهرصاحف«جحاديعةليلالهبهلوخد
الاتقاولققتاف‹مامإلالفاحجمهتقتلاف‹يوانهلاةرصنلروبجلاتلبقأ
.ريئکسانأویمشهدلاروكذمنبمساقروبحلاشيجنملتقو«اديدش
جرخونصحلاملسىتحنيروصحهعمنموىوانهلاىقبوروبجلاعجرف
هبمامإلاماقأف‹ايلاخنصحلاىقبو«هلاموهبرحهلاوهلاجرعيمجهنم

.یوزنىلإعجروايلاو

.ناميلسنبنسحمنبحالفناطلسلاهانبيذلادوسألانصحلا

[روبجلالبقنمريزولالبقنم]:لصألايف()
ربقلاانهدصقيوةرفحلايه:ةبخلا(۳)

 



رابخأوصصق

نامعيفترج٤۳۳

 

:مامالليريمعلانانسنياةحلاصم

.يريمعلانانسنبعنامةبراحمللئامسىلإادصاقمامألاهجوتمت

الأىلعمامإلاحلاصوهتمعنتممهيلإمامإلالابقإبناتسنبعنامعمساملق

ىلعمامإلامزعمث.مامإلاهكرتفقحللاعباتنوكيلب«نصحنمهجرخي

هيفلعجو«هناكرأديشو[۳١١]هناينبسسأف«مدقلالئامسنصحناينب

.یوزنىلإعجرو«ايلاو

:تايتقمنصحىلعمامالاءاليتسا

تعقواهلصواملف.اهيلإراسوتاينقمىلإاشيج[مامالا]زهجمث
‹رهشأةثالثنودمهنصحاوثبلامف‹مهيلعهللاهرصتف«بورحلامهنيب

ضغبلانيرسمهتعامجويلاّيخلا[دوعسمنب]ديعسلزيملف
نمالجراولتقو‹«ىربخصلاةيرقمهولخدأىتحروبجلانوبتاكي‹مامإلل
مامإالاشيجاهيفلصحو.مهريغومامإلاةارشنماسانوةكحاحضلا

ةعقويهو«ةفيجعلابةعقواهنم«ةريثك"'عئاقواهيفتعقوف‹لاحلايف

عئاقوو‹ةرايزلابةعقووةرهطملابةعقوو«ةباغلاباهنمةعقوو‹هديدش

الو«روبجلاولالهىنبلديمناك‹ةرهاظلاةقطنمءامعزدحأ‹يلايخلادوعسمنبديعس(١)

هتليبقيفركذمهلةينامعلامالعألانمدحأملعنملو‹نييلايخلاهتليبقالوهلالفيرعتهلدج
روبجلانأشكلذيفمهنأشربجيتبةلودرايهنارثأىلعءاسحألانمتنأةليخداهلعلو«

ةانثملاءايلابعياقو:لصألايف(۲)

ءابلابةرابزلاةرموةرايزلاةرمطوطخملاخسنيفوايلابةرايزلا:لصألايفدري(۳)



رابخأوصصق
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عومحجاو«ودعلاةموحيفوهو«ليلقالإهدنعىقبامو«يلاولانعاوربدأ

يبغلانصحيفىقبففوخانمهمزعىهوينأداكىتح«هيلعةلمتشم

نيدمحمياودنعريشاححصتووا

.دالبلاراسفمهلمشرفق«دادضألاملعريغنمدليلالخدف«يبل

دصقنممهنمو‹يفايفلايفبرهنممهنموىرجضلالخدنممهنمف
.نيملسملاهللارصنو«ربجنبنطقنبرصانكلميفيهو«لقني

:یورتىلعيريمعلانانسنباموجه

ٹکنونامتکلابيوانهلادمحمنبفيسبتاكنانسنبعنامنإمث

اهلهأولخيملو«ىوزنالخدو«سشويحلاشيجو‹ناخو[١٠٦٠]دهعلا
كلذىلعمهترهاظف‹مهنيبارسكلذناكلب«نايصعلاوةعيدخلانم

ىوسمامإللىقبامو‹رقعلاىلعاووتحاوىوزناولخدف‹لئابقلاضعب
«راداهيلعاومدهينأمهتركلاوداكو«رادمدشهباورادو«نصح

ىلعاولخدف«مايرونبمهعمو‹الهبويكزإنمةرصتنلا[هتءاج]ىتح

.مهنملتقنملتقوهئادعأشويجهنعتقرفتف‹مهمودقبرسف«مامألا
يأرلايوذمامإلاىلعراشأف‹هناطلسىوقو«مامإلامزعدتشاذئنيحف

هنصحنممزهنافهیلإشیلازیهجتبعنامملعف«نانسنبعنامنصحمدهب

نانسنبعنامدصقو‹[١١٦۱]نصحلامدهفشيجلاءاجو«ءاجنفىلإ

.ریفجنبدمحمعمیولىلإراسمث«طقسم
[مهتءاج]:لصألايف()

الماكطوطخملايفتبوصف‹دكسم:لصألايف(۲)

 



نامعيفترج٢۲۳

 

:تیسدالبنصحىلعماماةلمح

دمحمنبفيسنأكلذو.تيسدالبىلإشيجامامإلاهجومث

‹(رايخلاعيبيفرابخألاةنازخ))باتكفلوم«!ناسغنبدمحمنبهللا

يلاولارمأف«ابراهنصحانميوانهلاجرختيسدالبىلإشيجالزناملف

‹نارفغلاووفعلاهنمبلطيمامإلاىلإيوانهلاىتأمث.مدهفهنصحمدهب

:لقنيحف

اهحتتفاوامايأاهرصحف‹لقنيىلإنطقنبرصانادصاق«يقاتسرلاديعس

.قاتسرلاىلإعجروايلاواهيفلعجو[۷١٦۱)]

:وجلاحتف
ىوزنلاناسغنبدمحمنبهللادبعخيشلاهيلعرمأوايوقاشيجزهجمث

يكنضلادشيورنبسيمخخيشلاشيحلابحصو«وجلادصقينأهرمأو«

.ايلاو[يناقوحلا]فيسنبدمحماهيفلعجو«اهحتفواهاتأف«يتاقوحلا

نم‹يدنكلاينيسارخلايوزنلادمحمنبناسغنبدمحمنبهللادبعةمالعلاخيشلاوه(۱)
ةنازخ»تافلوملانمهل«ربكألايلاولابفرع‹دشرمنبرصانمامإلاةالووةداقوءاملع
نيبها۰ماعيلاوحيفدشرمنبرصانمامإلاةايحيفتام«رايخلاعيبيفرابخألا

نبا:رظنا«يحنلملاهللادبعنبدمحو«رصيقنياهاثرف.جحلاةضيرفءادإدعبةنيدملاوةكم

.۲۹:ص۳ج«نايعألافاعحتإ‹يشاطبلا؛۱۸:ص«مامالاةريسرصيق

 



Y۷

 

:هنطابلابیولحتف

اوفلتخاروبجلانأكلذو.ىولةيرقىلإاهجوتمدونجلابدصقمث
هللادبعلزنف«ةوادعلامهنيبتعقووريفجنبدمحملتقو‹مهنيباميف

ناکو«نصحابهرکاسعترادو«اهنمعماجلاب[ناسغنبدمحمنب]

اوجتلادقفهوارزووهتوخإامأ.الهلاريفجنبدمحمنبفيسهكلام

اهبذئموي[۸١٦٠]يريمعلانانسنبعنامناكو‹راحصبىراصتلاىلإ

نودعيو‹ليللابىولنصحنيرصاحملامامإلاسشيجنوزغياوناكو.

ةعيدخاهنأيلاولاملعف‹حلصلاعاونأيفنوعسي[ناسغنبدمحمنب

دمحمراسف[يقاتسرلا]يلعنبدمحمىلعرّمأو«مهلسشويجلازهجف.

لقنملاىمسملاعضوملابمهو‹رجفلالبقمهيلعمجهف«هعمنع.ىلعنب

مهنيبترادف.رحبلالحاسىلعنصحلانمبونجلايليام[نرقملقنم]

.برضلاونعطلامهنيبدتشاو«برحلا"”ىحر

نصحلانيرصاحماولازيملف«ىولنصحىلإهعمنع.دمحمعجرمث

هاطعاف«نصحلانمجرخيل«نامألاديريدمحمنبفيسمهيلإلسرأىتح

مهعماولمحو‹نييلاغتربلانماهوذخأوراحصىلعاومجهكارتألانأيشاطبلادروأ()
هولتقمت«م١۲٦۱ریاربف۱۳/ه۰۳۳۱رخآلاعيبر٢۲ءاثالثلامويكلذوريفجنبدمحم
-٢۲:ص‹۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا«م٤١١٦١/ه١۳٠٠ةيلاتلاةنسلايف

ریاربفيفراحصنصحنعاوبحسنانييلاغتربلانأةيلاغتربلارداصملاتركذنكل۷
‹ماعلاسفننمويلويوأوينوييفهوداعتسانييلاغتربلانأو«سرفلاهلتحانيحم۳٣
۱۳٦۱نمنیيلاغتربلاونيينامعلانيبتالصلانعةديدجتاظحالم.س«رسكوب:رظنا

۹٠۲۰:ص1جء١۱۹۸ريمفونةينامعلاتاساردلاةودنداصحيفروشنم.۳-

مسالالامكتسال[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)



رابخأوصصق

 

Y۸

موييف]نصحلايلاولالخدو‹[۷٦۱]هعمنهجرخف«نامألايلاولا
‹[م۳۲١١رياني۱۳/ه١٤١٠رخألاىدامجنمنيرشعلانيننألا
نصحلاراصحىلعيلاولادعاسدقو.[رهشأةتسىفراصحلاناكو]

[يوزنلاناسغنبدمحمنب]هللادبعلعجورومعلالاجرونطقنبرصان
.مامإلاىلإوهعجرو«هبناجنمايلاونصحلايف

:طقسمىلعىلوألامامإلاةلمح

‹ناضمرنبدوعسمخيشلاهيلعرمأو«اشيج[مامإلازهجمث]
٠حرطمنمةلورلايوطلزنىتحراسف.طقسممهبدصقيأهرمأ حنمويرلیرمهبدلاهرم

اومدهف‹نيملسملاهللارصنفنيكرشملاونيملسملانيبنونملاىحرترادف

لاومألانممهيديأبامكفىلعيلاولامهحلاصف‹حلصلااوبلطمهنإمث

.مامإلاىلإعجرو«ءافولاىلعدوهعلامهنمذخأو

يريمعلاناتسنيالتقفم

يفاحداق]‹مامإللةوادعلانماك[٠۱۷١]نانسنبعناملزيملو

ةعيدخابعناملتقيفمامإلاناولهنبدادمنذأتسفةلودلاداسفيفهكلم

٢۲:ص‹۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
٠١:ص«٢ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
مسالالامكتسال[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

.٠۲۷:ص«نيبملاحتفلا:رظنايقاتسرلايلعنبدمحموهيلاولانأقيزرنبارکذ(٤)
(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)

شماهلايف[مهب]تبتك(1)

ينبيفاولخدمهنأيبايسلاركذ«سيقلادبعنوطبنماهلصأةيناندعةينامعةليبقرومعلا(۷)
٩٦:ص«نايعألافاعسإ‹يبايسلا:رظنا«مهيلإاوبستناوماير



۲۳۹

 

‹همالكفطلبهعمهعمطف‹ىولنصحهلخديلدادمهبتاكف«۱[هلنذَأف

يريمعلابتاكيدادملزيملو.١[يونهلا]فيسنبظفاحیوليفناكو
هبلقيفلخدتالعل«ةحيحصلانامألابهلفلحيو‹ةحيصتلاوةدولملاب
ةيرقهنكسمناكو]‹هيأربديتساو‹عنامكلذبحرفف.ةحيبقلانونظلا

هلددجف«١[دادمنمرظتنيامايأاهبماقأفںراحصلإاھنمبکرفابد

دادمهلنمضامدعباهبلزنویولىلإبكرف.هدعوامىلعدهعلادادم

قرفةليللاكلتبناكاملف.ةمولعمةليلىلعهدعاوو‹نصحلالوخدب

اوقتلينأاودهاعتو‹نوريسيمهنأكودالبلايفنوروديركسعلايلاولا
لاجرلاهبتطاحأدقوالإعناميرديملف.لامشلاونيميلانمعنامىلع

تقرفتو[أربص]لتقوءارهقذئنيحذخأف«لامشونيعينم[١۱۷]

.هدنعیقبنملتقو«هدونج

:(راغاج)ريصلاحتف
نامثعنب]دمحأنبيلعهيلعلعجواشيجزهجمامإلانإمث

ةيرقىلإريسلابهرمأو«برعيلآنمهمعينببهدضعو«[يوزنلايولعلا
‹°)يمجعلانيدلارصانذئموياهلكلاماناكو«ريصلايهو«رافلج
اوبصتف«ريصلانصحدمحأنبىلعمهرصحف«مجعلانمركاسعهدنعو

ريصلالهأنمةقرفمهترهاظو«برضلاونعطلامهنيبىوقوبرحلاةلآ
(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

مسالالامكتسال[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

(ل)و(د)و(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
(ل)و(د)و(:ت)ةطوطخمةخسننمنيببيوصتلاوةقرفتودمحأنبيلعلتق:لصألايف()

سيلوزمرهكللرافلجىلعايلاووهوزمرهناكسنمناكيمجعلارصانخيشلا(٠)

ءراحصىلعايندمالوئسمنيعرافلجنمهجورخدعبو«همسابسحسرفللاعبات
عمجملا«يروخةدئاعةمجرت.م١۱۷۸-١٠٠٠:جيلخلابرع.ج.ب«تولس:رظنا
١٤١:ص«٠.ط‹۱۹۹۳:يبظوبأ‹يفاقثلا

 



رابخأوصصق

نامعيفترج6.

 

لصتمرادجهل[هنع]لزتعمجربريصلانصحبناكو.مامإلاشيجىلع

يف"!ىراصتلانابرغتناكو«راهنلاوليللابلتاقتموقهيفو«نصحاب
موجهلا”نوملسملامزعف.نصحلانعنيملسملااهعفادميعفدت«رحبلا

نصحلاىلعاولاموارهقهوذخأواليلهيلعاومجهف‹[۱۷۲]جربلاىلع
.ايلاو[يروبنعلادمحمنبهللادبع]شيجلادئاقهيفلعجو«هوحتتفاو
يدنلوهردصمةداهشبكلذوم۳۳١۱١/ه٤٤١١ماعيفكلذناكو]
كلممكحتحتتناكيتلارافلجنإ»:لاقرافلجيفنيعدهاشناك

رئاسخنُأوءاهيفةيلاغتربلاةعلقلااولتحامهنإو«برعلااهمجاهدقاينابسا

دقةعلقلادونجةيقبنإوءاليتقنيعبرأىلإنيئالثنيبامتغلبنييلاغتربلا
.[«طقسمىلإاوبره

:ابدحف

لاجرمهيفو[ابدةيرقًادصاقرافلجبيذلا]«شيحجلاضعبلبقأمث
غرفالللحاسلاىلعنصحاهيفناكوموزخمنبسيمخوسشماهالا
نصحلايفناكنماورصحوءاهيلعىلوتساوءاراهنشيجباهلخدف
نفسلاعاونأنمعونهبدصقيوبارغعمج:نابرغلا(١)
نويلاغتربلامهىراصتلا(۲)

نيملسملا:لصألايف(۳)

o۹:ص‹۳ج«ةذوبانلاقيقحتةيناطحقلاةفيحصلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٤(
١٠ط.خيراتلايفلاغتربلاوبرعلا.حلاف«لظنحنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٥)

.۲٠۰:ص؛م۱۹۹۷:يبظوبا‹يفاقثلاعمجملاتاروشنم

نبهللادبعصيقنبانمةلمكتلاو«ىرخألاةطوطخملاخسنولصألايفطقسثدح(١)

۸٤:ص.ت.ب

نويلاغتربلامهجغرفألا(۷)



٢٤۲ا

 

‹يلاولامهحلاصفحلصلااوبلطو«نيكرشملاةلودتلذف.انصحاهيفاونبو

عجروركسعلاضعبهعمكرتو«ايلاوهيفيلاولالعجف«نصحلانماوطبهف
همودقبمامإلارشبتساف.یوزنىلإركسعلانمهعمنعيدمحأنبىلع
.ريصلاحتفبو

:راحصةرصاحم

لاجرهعمناکفیسنبظفاحوهو«یوليلاو[رمأ]مامإلانإم

يلاولالسرأف«انصحاهب[۱۷۳]ينبيو‹راحصىلإريسينأةارشرومعلا

هدنعتعمتجاف«رومعلاومالىنبودلاخينبنم«یرقلانمهبرقينملإ
هشیجبیضمف«اهکلملإهنوعدیراحصنملاجرناکو«ةريثكركاسع
قمعةيرقبتابو١[۳۳١سطسغأ/ه٤٤١٠مرحرهشرخايف]

نممويرخكلذو«ءادعألانمدحأهبملعيلو«ىحضدلبلاحصو«

[م۳۳٦١سطسغأ٠/ه٤٤١١]فلألادعبنيعبرأوثالثةنسنممرحلا

.راحصنمةعدبلاىمسيناكع.خانأف.

«برضلاونعطلامهنيبدتشاو«!نيملسملاىلعنوكرشملالاصو

ناكمنميلاولالقنتمث؛نصحلانماهعفادعببرضتىراصنلاتناكو
ةبرضتءاجو؛عفادملابرضومهنيببرحلالزتملو«رخآناكمىلإ
دشارتباصأو«يلاولاسلجمتلصوىتحموقلاتقرتخافعفدم

(۲:ت)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)

٢۲:صء۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

.مك٥ماعلاقيرطلانعدعبتوراحصيلامشعقت«راحصةيالوىرقنمةيرق:قمع(۲)

راحصءايحأنميح:يهو.شماهلايفتححصو«لصألايف«ةعدبلا»ةملكتسمط)٤(

۰٥:ص«رصانمامإالاةريس.رصيقنبادنع«نيكرشملاىلعنوملسملالاصو»ةلمجلاتدرو(٠)



رابخأوصصق

 

نصحءانبىلعيلاولامزعف.هللاهمحراديهشتامفتابعنب[٤۱۷]
مامإالايلاوهيفلزنوماقأو«هئانبمتىتح]لاحلايفسسأف«هسیًساتبرمأف

عجرو]‹[راهنلاوليللاةمئاقمهنيببرحلالزتلوفيسنبظفاح

.”[نصحاىلعًايلاوايراحصلا

:طتقسمىلعةيناثلاةلمحلا

ادصاقهعمنع.راسیقاتسرلاديعسنبسسيمخىضاقلا[نأمُث]

ثعبمث.حلصلامهاطعأفحلصلابىراصتلاهيلإتلسرأف«رشوبةيرق
یراصتلاهوجوتءاجو.حرطع.خانأىتحبكرمن«طقسمىلإهلسر

.لاتقلانعيديألافكو«مهيلإرفسلايف

:تایرقوروصحتف

‹روصىلإ[ةالولاضعبعمههجوو]اشيجزهجمامإلانإمن
هنعةعساشةدلبيهو«روهشملاليعامسإنبعنامنببرعلاوبأوهو]
شيجلاضعبراسو«اهوحتفىتحشيجلااهرصاحف[ىراصتلاكلع
‹انصحاهيفنوملسملاىنبف‹ىراصنلانصحاهبناكو‹تايرقىلإ

امنامعميلقإ[١۷١]عيمجىلعىوتحاو‹ىراصنلانصحاوحتفو
.طقسموراحصالخ
هريس«رصیقنبانمو(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

۰٥:ص«رصانمامأالا

٢۲:ص‹۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(
۳٥:ص«رصانمامإلاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

۳٥:ص«رصانمامإلاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)



رايخأوصصق

311نامعيفترج

 

:ةنطابلاووجلايتقطنمليلالهلانطقنبرصاننبرصانخيشلاوزغ

ءاسحألا[نم]هعمنعينامعوزغينطقنبرصانلزي[م]مث
ىلإعجریو«ةنسلکيفهنيوبسكيو«يشاوملااهيداوبنمذخأيو
سسجتينأ‹يناقوحلافيسنبدمحمهيلاوىلإمامإلابتكف.ءاسحألا

هجوو‹سايونبهلبصعتو‹اهنصحلخدوةرفظلادصقمامالاسشيجب

دازلايلاولاىلعلقدقناكو.حلصلابلطي«يلاولاىلإهلسررصان

هوفلتأاممرغ[۱۷]وهوبهنامدرىلعمهحاصف«دالبلامهيلعتدعبو
.هعمنع.يلاولاعجرو‹هوبسكام

ىلعموجهلاىلعمزعو«ةرفظلانمودبلاعمجهنافرصانامأو

ءايلاومويلاكلذيف[يوزتلا]فلخنبدمحأهيفناكو«وجلانصح

ملعفنصحلاىلعاورادو«يلاولاىلعهناعأووجالهأةفاكرصانعباتو

شويجتجرخف‹فلخنبدمحأاوتأف‹ةرهاظلاوةنطابلانمةالولامهب

‹°[يوزنلاناسغنبدمحمنبهللادبع]ربكألايلاولالبقأمث.اهنمءادعألا

مامالانصحالخامءةفاكولانوصحمدهبرمأف«هشيجبیوزننم
راحصبىراصنلاعمىضمفدمحمنبريمعامأوىادعألاتقرفتو«

(ل)و(د)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

(ل)و(د)ةطوطخمةخسننم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

۳٥:ص«رصانمامإالاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

٦٥:ص«رصانمامإالاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)

نطقنبرصانعمريمعاهيفكراشيةكرعمرخاويلالهلاريفجنبدمحمنبريمعهنأدقتعن(٠)
.كلذدعبةريثككراعميفنطقنبرصانهمعنبادضكراشومامإللهتعاطنلعأثيح

 



رابخأوصصق

 

٤٤۲

‹نادلبلانوزغيوقرطلانوعطقياوناكو‹رافلجنمةبقعلااودصقنوقابلاو

مهنممزهنُانممزهناو‹[۱۷۷]مهنملتقنملتقفءةالولامهيلعتراسف
.نامعىلإعجرو‹مهلبإيلاولاذخأو

نادلبىلعمجهف«ةنطابلاىلإىضمفهعمنمونطقنبرصانامأو
‹للحلاويلحلانمءاسنلاىلعاماوبلسواوذخأف«مالينبودلاخينب

ةيناثنامعىلإىتأنطقنبرصاننإمث.ءاسحألاىلإاوذخأاعياوعجرو

نبيلعهيلعرمأوءاشيجمامإالاهلزهجف«بلسلاوبهنللةنطابلادصقو
دمحأو«؛يربعلادمحمنبىلعو«يمايرلاتلصنبدمحعهدضعودمحأ

نبرصانلبقأف«یولةيرقىلإاوضمف«يرشوبلانسحلب'[نبدشار]نب
يلاولاهعبتافسیجبىلإرصانبكرمث.برحلامهنيبتعقوف«هموقبنطق
يفيلاولابكرف«لامشلاضرأ[۱۷۸]ادصاقرصانبكرمثعمنحب

نملوأناكو«هبلط

ل

لجر]ويرشوبلانسحلب[نبدشار]نبدمحأهقح
نبدشار[عديمسلاهمعنبا]ودارم[هللاقيلضافألاءاسورلانم

نيملسملايفلتقلاعقوف«[شورخلا]هللاقيعضومةارشلاضعبوماسح
لصوالو.ماودلاهللو«اعيمجنومدقملالتقفمامإلاشيجلماكتينألبق

ىلإاوعجرو]رصانشیجنمادحأاوريلو«ىعرصمهباحصأاوأرشيجلا
.*[الیتقةمحلملايفمهباحصأنمهودجونماوتفدنأدعبنامع

۸٥:ص«مامإلاةريسرصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

۸٥:ص«مامإلاةريسرصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
o۸:ص«مامإلاةريسرصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳

٨٥:ص«مامإلاةريسرصيقنبادنعسيرخلاتدرو(4)
۲۷۷:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)0(



رايخأوصصق

 

Yo

:رسلادالبدیمحنباوزغ

باحصأنمناکويدلاخا]نامثعنبدمحموهوديمحنبانإمث

يناقوحلافسوينبدمحميلاولااهيفناكو«رسلادالبازغ'[نطقنبرصان

دجسم.اهجاوتف‹[نامألاهنمبلطيملوهيلإهجوتف]ةهجاوملاديمح

يفديقورسأف«هرسأب[۱۷۹]ديعسرمأف.اروفنواوتعدادزاو«[الكو

نامثعنبدمحمنأمامإلاربخأف.قاتسرلاىلإديعسىضمو.يبغلانصحلا

يفماقأفءاديقمهبىنأف«قاتسرلاىلإهنايتإبمامإلارمأف«ىبغلانصحلايف

:هرفظلاببيعشلاةكرعم

ريمعبهدضعو«نافلخنبديعسهيلعرّمَأواشيجزهجمامإلانإمث

يلالهلانطقنبرصانلبإذخأىلإنيدصاقاوراسف.ريفجنب[دمحم]نب

ءةرفظلانمابيرق«بيعشلاهللاقيعضوع.لبإلانودسأيونبهقتلاف«

١٠:صء٢ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۱(

۲۷۸:ص«نیبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

١1:ص«مامألاةريس«رصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
١٠:ص«٢ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)

١٠:ص«٢ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

ةريس؛رصيقنبانمو‹(۲:ت)و(د)ةطوطخمةخسننمبيوصتلاو‹دمحأ:لصألايف(1)

٢٦:ص«مامأالا



رابخأوصصق

 

٦٢٢۲

لتقف«یسیعنب۱[رقص]سیينبمادقمناکو.برحلامهنيبتعقوف
افعف«يلاولانموفعلاموقلابلطف؛هموقنمةعامجودمحمهوخأووه

.شيجلا[۱۸۰]عجرو‹مهنع

:يلالهلارصانىلعمامالاموجه

اضيأمهيلعرمأواهريغوةنطابلانمرخآاشيجمامإلازهجمنث]

مامإلامهرمأف[يربجلارفيجنبدمحمنبريمعبهدضعونافلخنبديعس
«هيلإاوضمف«نطقنبرصانللبإهب«سفعدهللاقيدرومىلإاوضعينأ
ریفجنبدمحمنبريمععمهنامأاهولعجمث«اهوذخأف‹ةمئاساهودجوف

ىلعاهبلخدينأهمدخضعبهيلعراشأف‹ايلعىمسيخأهلناكو«

مهنمفاخیتحنامعنوزغیاولازيملف.هيلإاهبیضمف«نطقنبرصان
.نادلبلاىلإةيدابلاتأجتلاو«رضحلاوودبلا

[نطقنبىلعنبلالههمعنباهدنعو]ایزاغرصانلبقأمن

‹”برعلايبأنبفيسوكلامنبفيسهيلعرمأوءاشيجمامألاهيلإ
دنعونيسلابرقس(۲:ت)ةطوطخمةخسنيفو(ل)ةطوطخمةخسنيفوريفس:لصألايف(۱)

١٠:ص‹۲ج«نايعألاةفحت‹يلاسلا:رظنا«ىسيعنبرقصيملاسلا
٦١۱:ص٢ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۲(
:رظنا«سعتوهلبىنعملايفهمساكوهسفعدهنأرصيقنباركذيو«شقعد:لصألايف)۳(

۳٦:ص«مامالاةريسرصيفنبا
١٠:صء۲ج«نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا‹عاريلاسلادنع(٤)
ریفجنبدمحمنبيلعيلِإديبعلاراشأيأ(٠)

۳٦:ص«مامإلاةريسرصيقنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)
نانکوطقفدحاوبرعلايبأنبكلامنبفيسمسا(۲:ت)ةطوطخمةخسنيفدرو(۷)

باوصلانوكي



رايخأوصصق

٧٤۲نامعيفترج

 

شیجىلعمامإلاشيجنمةرمزلوأتردابف.[هللادبعنب]امازخو
راسو.مهودعةرثكومهتلقل[١۱۸]اعيمجاولتقف«نطقنبرصان
.شيحلاعجرو«ءاسحألاىلإنطقنبرصان

مهرايدنممهجرخأف«نيغابلاعيمجىلعنيملسللامامإهللارهظأو
مهلاظعمقأو«مهزيزعناهأو«مهتدرمقثوتساو«مهرارقنممهذقنأو
هدمأو‹هرصنبهديأومهيلعهناعأو«مهنمهللاهنكمأو‹«مهمشاغعنمو«

لدعلااشفو«رتتساولطابلاافخو.رهظومالسإلاماقتساىتحهقيفوتب

نينصحتمىراصنلاةفئاطالإقبتملو«رضحلاوودبلامعف«رشتناونامعب
یهوو«"'اوفعضواونهوىتحبرحلامهلبصننأدعبطقسمروسيف
.مهرثكأىلعيتأي[۱۸۲]لتقلاوتوملاداكو«مهناوعأقرفتومهناطلس

:دشرمنبرصانماماةافو

.نولاوتمنولاومهلو«نوضارهنعريخلالهأعيمجوهللاهافوتف

عستةنسرخألاعيبررهشنمنولخلايلرشعلةعمجلامويهتافوتناكو
.[م١٤١٦٠لیربا۲۳/ه۹٥۰۱]ةرجهلادعبةنسفلأو("نيسمخو

۲۷۹:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)

Domاهنورونيدشینیإليجمودطقسميفيلاغتربلادئاقلاودشرمنبرصانمامإلاعقو(۲)
de NoronhanesعوGilناکويبرعيلاكلامنبفيسنبناطلسمامإلانعاتبايناهعقو

.م١١٦۱ربوتکأ۳۰/ه۸٥۰۱لاوش۱۳یفكلذ
يوكزألاكلذكوفلولاىلإلصتملاهنأوأباتكلااذهاهلهاحجتثادحألانمريثككلانه(۳)

يتلاثادحألاوتاعارصلااهنممامإلاةريسخرومرصيقنبااهيلإراشأدقو«قيزرنباو
دمحمنبفیسنبفلخخيشلاونطقنبرصاننيبناکيذلانواعتلاوو«راحصيفتت

نايخلادعبهلشيجلاهيجوتمث«يوزنلادادمنبرمعنبدمحمنبهللادبعةطاسووىئانهلا

نييلاغتربلانيبومامإالانيبحلصلمعيفيدنكلاةعيبرنبدجامخيشلارودونايصعلاو
.۷۹-۸٦:ص«قباسلاردصملارصيقنبا:رظنا:

.٥و۹:لصألايف(4)

ديسلاةبتكمببطوطخم.راحصيفرابخألاطقل.دوعسمنبريشبنبهللادبع«يراحصلا(٠)
.۲۲۷:ص.يديعسوبلادمحأنبدمحم



رايخأوصصق

نامعيفترج

 

۸٤۲

:رعاشلالاقامكو

..َ-َ)۱(..

دجاسمعمیوزنيفربقو«ةنسنيرشعواتسهكلمةدمتناكو

اتسذئمويهرمعناكو]ملعأهللاو«ةبقلالخاد«”روهشمهربقودابعلا

بقعيملو]«[ةنسنيرشعنباوهوبصنهنأليقامحصنإةنسنيعبرأو

نبفيسنبناطلسمامإلااهجوزت«رصانتنبىرصنيهوةدحاوةينبلإ

.۱[(م۹۲٦١ويلوي١٠٠٠/۱۲لاوش۲۷)ةرجهللفلأوةئامو

«باتكفلؤمهللادبعنيدمحأنبفلخةمالعلااهلاقةديصقنمتايبأتدجودقل(١)
:اهيفلوقي«مالظلاحابصم

ابضنرخآعيبررهشثلثوابجشدقءارهزلاةعمحلاىحضيفو
ابقحلافلاسنمتضمفلأدعبنمابهذدقلنيسمخوعستماعب

دمحو«يبرعيلاكلامنبفيسنبناطلسنيمامإلاهبرقبنفدوفورعملازيالمامالاربق(۲)
يبرغلابناجلايف(م۳/۱۳۷۳٥۹٠-م٠۱۹۲/ه۱۳۳۷)يليلخلاديعسنبهللادبعنب
رقعلاةيرقنم

نبدمحممامإالادهعيفمدقلابترمددقو‹مامإلاربقلوحادوجومةبقلارثألازيال(۳)
دمتعملاوهلوألايأرلاو«روكذملامامإلااذهدهعيفادمعترمدليقويليلخلاهللادبع
هيلع

۱۷:ص«٠جونايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٤(
۱۱۳١٦۱:صج‹نايعألافاحتإ‹يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)



رابخأوصصق

۹٤۲نامعيفترج

 

هللاهمحر-دشرمنبرصانمركملامامإلالئاضف

:'"اهنمف.ةروهشم)لئاضفهل

يفنأكىأرف«قاتسرلانمارصقدجسميف"امئانلجرناكهنأ.١
كلتيفىأرهبتنااملف«ائيضم[۱۸۳]اجارسدجسمااياوزىدحإ
.هلدقعينألبقكلذو‹اعجطضممامإلاةيوازلا

-هللاهمحر-مامإلاناكو«هيبأدعبجوزاهلناكهمأنإليقو١

‹اهجوزماعطنمةيقبىقبتالكلمهماعطلبقهماعطعنصتنأاهرمأي

نيحطتنجعف«مويتاذهرمأتفلاخفهماعطيفلخديفنيجعلانم

كلذيفمامإالانيحط”تّبصو.ءاعولالسغتملوهتزبخمثاهجوز

ىتحاهعزنتنأردقتملو٠جبوطلابتقصلاهدينإ«ليقف«ءاعولا
.اهنعيضر[وهنماهعزنفمامإلااهدلوىتأ]
لهانمسانناكليق«هلدقعامدعب-هللاهمحر-هلئاضفنمو۳

مامإلانوبسي[قاتسرلاب]مهنملجرتيبيفنيعمتجب”قافنلا

ةانثملاءايلابلياضف:لصألايف(١)
مقرلمحي«عومحب»ناونعتحتباتكديعسوبلادمحأنبدمحمديعسلاةبتكمببدحجوي(۲)

دشرمنبرصانمامالاتامارکولئاضفنمضعباذهىف٠٤

.ةانثملاءايلابايان:لصألايف(۳)
يصقشلايلعنبديعسنبسيمخخيشلاةمالعلاوهجوزلااذه(4)

(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمنمبيوصتلاو«تبض:لصألايف(٠)

زبخلااهيلعزبخييتلاتلأوهجبوطلا(1)

۲۸۰:ص.نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۷)

(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمنمبيوصتلاوقاقتلالهأ:لصألايف(۸)

۲۸۰:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

 



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

Yo,

تحجرخف«اوهتنيملف«لجرلاكلذ[٤۱۸]ةجوزمهتهنفحيبقمالكب

.اعيمجاوتامف«تيبلافقسمهيلعرخفمهنع

ضعبل]‹ةيطمنإ«ليق-هلرفغوهللاهمحر-هلئاضفنمو.٤
كلذكلزتملف«تشرحتف«لاماتيبماعطنمتلكأ"![بارعألا
لزتملف«هبكنمىلعاهسأرتعضوفهيلإتتأفمامإالاتأرىتح

تلكأاهنأهربخأف‹اهلاحنعمامإالاهلأسف‹اهبرءاجىتحكلذك

هديبحسمو«هلحأومامإالاهليضرف«تشرحتفلالاتيبماعطنم

.اهبامتئربفاهسأرىلعةعيركلا

لحجرةئامعبرأعبشأرمتبارجنإ«ليق=هللاهمحر-هلئاضفنمو.٥

‹«[لخنةوزغيفكلذو]"لجرةئامعبرأتعبشأزرأةرومكلذكو
.[اماركإواناهربهبسحف]

ةليلتاذتناكهنأ«هلرفغوهحيرضرونو-هللاهمحر-هلئاضفو.١
‹هلتقينأديريلجرهيلإىتأفرحلامايأيفحطسقوف[١۸٠]امئان
ملف«ةذوحشمرجنخهدييفومئانمامإلاومامإلاسسأرىلعفقوف
هآرفمامإلاهبتناىتحهديىلعهللاكسمأو‹مامإلابرضينأردقي

ام«لاقف«دیرتام«هلأسف«ةذوحشمرجنخهدييفوهسأرىلعافقاو
.هبقاعيملوهنعافعف«كوفعريغينعسي

لبإلاىثنأيأةقانلايهةيطملا(۱)

۱٢۲:ص.نيبملاحتفلا«قيزرنيانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
.مارجوليك١٠ىلإ٤٤نيباهنزوحوارتيورمنلااهيفزنكييتلاةفصخلاوهبارحجلا(۲)
فصنيواستتناكثیحرضاحاانتقويفمارجاوليك٥٠٠يواسينزوةدحويهةروملا()

مارجوليكةئامةينوحجلاوةينوج
۸١:ص‹7ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٥ژ

١۱۲۸:ص.نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٦(



٥٥

 

اهبلطیفیضمفةقانهلتلضایودبنأ-هللاهمحر-هلئاضفنمو.۷

‹مدقلاكلذمظعتساف«ناسنإمدقرثأىأرذإيشعوهامنيبف«

لخادنماتوصعمسف«رجشتاباغیٍإهبتهتنایتحاهصقيلعجف

نبرصانمامإلللقواهيلإضمافاذكعضوميفكتيطملوقيةرجشلا
[٦۱۸]هيلعهللاىلص-يبنلاةريساهنإف‹ةريسلاهذهمزليدشرم

ىأرفهلهفصويذلاعضوملادصقوءابوعرميودبلاىضمف.ملسو
ىأرمامإلاناكومامإلاىلإىضممث«فوصوملاعضوملايفهتيطم

ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاةريسىلعهرشييهاتأايودبنأ«همونيف

هيلعصقف«همانميفهارامكهتظقييفهاريودبلاهيلإلصواملف.
يودبللرمأو.كلذىلعمامإلاهللادمحف«عمساعوهيلعىرجام

رکاشيودبلایضمف«ابوثوابحرجفصتبوارتنمبارجفصتي
.اركاذمامإالالضفلو

لاماتيبنمهلايعلوهلةقفنيطعيناكهنأ-هللاهمحر-هلئاضفنمو.۸

هتجوزتناکف.مهماعطاهیفنوخبطيةيرفصمهدنعنكتملو«
املف«ةيرفصهنمترتشاوهتعابىتح[۱۸۷]اليلقةقفنلانمسصقتت

.هتعنصاع.هتربخأف؟ةيرفصلاهذهكلنيأنم.اهلأس.مامإلااهآر
صقنينأ'ةلاغلاليكورمأو.لاملاتيبلىهواهيلمعتسا:اهللاقف

.ملعأهللاو.صقنتيهتناكامردقمهتقفننم

 

تلظ:لصألايف()

ساحنلاوهورفصلانمةداعىهوخبطللمدختستةينآلانمعون‹ةيرفصلا(۲)
لالاتيبليكوانهدصقيواهريغوليخنلاةلغنمذخوتيتلالاومألايه:ةلاغلا)۳(



رابخأوصصق
oY

نامعيفترج

 

ريغتمهارفمامالاىلعمويتاذلخدرمعنبدمحميضاقلانإ.ليقو.۹

نكيملهنأهربخأف.هيلعحلأف.هربخيملفهلاحنعهلأسف.هجولا

”رمعنبدمحمخيشلاركذف.ديعلاةنسهلايعىلعهقفنيئشهعم

نممهاردلانمائيشهلعفدينأ.[دمحمنبهللادبعدجمملا]يلاولل

.ملعأهللاو.”تايدمحةرشعهلعفدهنإ.ليق.لاملاتيب

ةعيبلادعبنكسذنمهنأ-هنعهللاىضر-هنيهاربوهلئاضفنمو]٠

.۱[ریهشربخاووتامیتحریغصالوریبکاهرشبنمتیمنیوزنرقع

ملهنأ-هنعهللايضرو«هللاهمحرهنيهاربوهلئاضفنمو].١

ةرفغملابهللاهدمغت«تامىتحنامعضرأبةاشبئذهتلودمايأسرتفي

.[ناوضرلاو

ةليلنأليقامكلذنمف-هنعهللايضر-هتاماركوهلئاضفنمو]١

سانلاعاترافضعبىلعاهضعبىواهتتاهنأكموجنلاتيؤرهدلوم
..[كلذل

رشعيداحلانرقلاءاملعنمىبعانلادادمنبدمحأنبرمعنبدمحمةمالعلاوه)۱(
‹نايعألافاحتإ؛يشاطبلا:رظنا«رصيقنباهاثروءاضقلارصانمامإللىلوتونيروهشللا
٠۷٤:صج

لاماتیبلیکوو«يوزنيلاويلاولابانهدصقي()
YAY:ص.نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(
اهریغوةيرالو«يفرشألاكنامعيفمدختستتناكةيدقنةلمعيه)٤(
۲۸۲:ص.نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا (٥)

۲۸۳ :ص.نيبلاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا  )(
۱۷:ص۲ج‹نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۷(



رابخأوصصق

 

YoY

ناكمامإلانإليق-هنعهللايضر-هتاماركوهلئاضفنمو]۳

رخافسابلمهيلعسانلانأكهتمأتأرفهتيبحطسىلعادقارةليلتاذ

.[كلذلتعاتراف‹هيلعنولصي

.٩[تامفلاجحللابهلجرتمروف

.ىصحتال-هللاهمحر-هلئاضفو

(ھ۱۰۹۱۔ه۹٥۱۰)يبرعيلافيسنبناطلس(۲)

يبأنبكلامنب]فيسنبناطلسمامإلابصنركذ[۱۸۸]

هللاهمحر-ىبرعيلا[برعلا

مويلاكلذيف=هللاهمحر-يبرعيلاكلامنبفيسنبناطلسمامإلل

يفدهاجورمشولدعلابماقأف‹[[م١٤٠٠ليربا۲۳/ه۹٠٠٠]ةرجهلا

راسو‹طقسع.یراصتلانمىقبنلبرحلابصنورصقامو«هللاتاذ
رحبلايفمهدهاجيلزيملو‹اهحتتفاو«مهيلعهللاهرصنىتحهسفنبمهل

۷٠:صء٢ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
۸٠:صء٢ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

م١٥٦٠ریانی/ه۹٥۰۱ماعةجحلايذرهشرخاوأيفطقسمىلعناطلسمامإلامجاه(۳)

١٤٦۱٤ویلوی۲۰/ه٢٥۰۱بجر١٠يفطقسمىلإیوزننممامإلاكرحتثيح«
ددعرسأولتقو.م۹ریانی٢۲يفاهيلعىلوتساورهشأةسمخيلاوحطقسمرصاحو

ء؛ضيمر:رظنادنهلاىلإاوبرهفنفسلاىلعمهضعبناكيدنج٠٠۷رفونييلاغتربلانم



رابخأوصصق

 

Yo

منغومهبکارمنماريثكبرخو‹'مهنادلبنماريثكحتفتساو«ربلاو

دقو‹"”ويدلا“ةمينغنمىوزنبيتلاةعلقلاىنبامنِإ:ليقف«”مهلاومأنم
يكزأنيبيذلا«ةكربلاجلفثدحأو.ةنسةرشعيتنئااهئانبيفثبل

نمهتمامإيف[۱۸۹]ملکتمملكتاعرو«يكزإىلإبرقأوهو«ىوزنو
:ةيخيراتلاةميخلاسأرةودنثاحبأيفروشنمثحب.طقسمريرحتةكرعم.دمحممناغ
يفلاغتربلاوبرعلا.حلاف«لظنح؛٠٠۲-۷٠۲:ص‹۹۸۷سطسغأ۲-۹
.٠٠٠-۷٠٥:ص«خيراتلا

ريرقتلاوه٠ماعطقسمطوقسنعاليصفترثكألاريراقتلامهأنمنأتولسرکذي(١)
نييمركلافيشرأيفدوجوملاوكاذنآطقسميفنيدجاوتملانييلمركلادحأهبتكيذلا
handsThe»اموريف main source on the fall of Muscat into the

of the Arabs are the letters of the Carmelite in the Carmelite
۲4a of which parts are quoted Y4 \k and «Archives in Rome

.pp «\ .in chronicle vol۸٥4-۳۲.an vol؛تولس:رظنا«(.م
.٤٤٠٤:ص‹١۱۱مقرشماهعبارلالصفلا«جيلخلابرع

يفنيسابمجاهو‹«ه١۰۸۱وه١۰۷۱وه١٦۰۱يفيبموبناطلسمامألامجاه(۲)
ه۸۷٠٠يفةيناثلاةرمللويدمجاهو«ه٤

:م۳٦٦٠/ه٦۰۷۱ماعهتلحريفهلوقوهيندوجلیونامسقلانعةياورهباتكيفنايجدروي()
یتحانرثأءافتقاىلعارتجالبہدالبنعانئالجإب-فيسنبناطلسيأ-فتكيملو»
«(ةريثكةيلاغتربانفسهنفسترسأوىبموبىفانسكاعو«ةسبنمرصاحذإانلةعباتلادالبلاب
فسويةمجرت.ةيقرشلاةيقيرفأنعةيراجتوةيفارغجوةيخيراتقئاثو.ويسمملا«نايج:رظنا
۲٢٢۲-٢٢٥۲:ص‹۱۹۲۷:ةرهاقلا‹١.طلامك

ىلإراشأوم١١٦١ویام/ه۰۷۹۱نابعشيفویدىلعفيسنبناطلسمامإلاةلمحتناك()
«ىولسلاونلافاحصوىولحلاقبطخيرات)»هباتكيفريزولايلعنبهلالادبعةلمحلاهذه
هقرطوجغرفللةحلاصميهوويدلاردنبىلإنامعبحاصىزغمايألاهذهيفو»:لاقثيح

هبنحشوبئاعرلانمهيفامتهتنافراجتلانمهيفنملفغتساو«راخزلارحبلاقيرطنم
ىولحلاقبطخيرات.يلعنبهلالادبعريزولا:رظنا««هدالبىلإبلقناوبكارملانوطب
ينميلاثوحبلاوتاساردلازكرم«مزاجميحرلادبعدمحم:ح.ىولسلاونملافاحصو
.۷٢۲:ص١۱۹۸:ءاعنص«

دنهلليبرغلالحاسلايفةعقاولاويدةريزجهبشيه(٠)

زوملاةكربيه(1)
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الامعمجو«ءارشلاوعيبلابنيفورعمءالكوهلنأل«”تاراجتلابابسأ

«ترهزوهدهعيفنامعترمتعاو[ءاهقفلانمريثكهنمزيفدجوو]
تحلصو‹راعسألاتصخرو‹«تركشوهرصعيفةيعرلاتحارتساو

.رامثألاتدسو‹راجتلاتحبرو«رافسألا

سانللجرخيناكو«مهنعابجتحمنكيملو«ةيعرللاعضاوتمناكو

ىلعملسيو‹مهتدحيوسانلاعمسلجيو«ركسعريغيفقيرطلايف

تامىتحارمشمامئاقكلذكلزيملو«دبعلاورحلاو«ريغصلاوريبكلا

هتافوتناکو.'دشرمنبرصانمامإلاربقثيحربقو.هلرفغوهللاهمحر
نمفلأونيسمخوعستةنسةدعقلايذرشعسداسوةعمحجلاىحض

اهعقومونامعةناكمةداعإبسكنمعبانكلذو«ةراجتلابناطلسمامإلامتهأ(١)
ىلعةيلاغتربلاةرطيسلاراسحناهثدحأيذلايداصتقالاغارفلائللكلذويجيتارتسالا
حرسمىلعناکاصوصخو6غارفلااذهالمينأنينامعلاةعاطتسابرهظيلوةقطنملا

نويلاغتربلاراحدناهثدحأيذلايسايسلاغارفلااذهالميفعمطتةيبوروأىوقثادحألا
ةنازخللةمدخكلذوةيجراخلاةراجتلابةينامعلاةموكحلاردابتنأىعساذهلو«ةقطنملانم
ةيبوروأتالاصتاكلانهتناككلذىلعءانبو«ضعبلامهفيامكةصاخةراجتالةينامعلا

.اهليهستويراجتلالدابتلالجأنمنامعب

خيشلاءاملعلالاثمأنم«٢۳۱:ص«ةمغلافشكءيوكزألانمنيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
ينيسارخلادمحمنبدمحأنبديعسخيشلاو«يرفاغلانانسنبفلخخيشلاو«ناديبعنبا
دمحمنبهّللادبع«ينيسارخلا:رظنا«مهریغويدنكلاكرابمنبدمحأنبديعسخيشلاو

رمعنبینهمورصانحلاصنبدمحمقيقحت.مويقلايجلاةعاطيفمولعلاهكاوف.رماعنب
ط١جءم١۹۹٠:طقسم؛يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكم«ىنيجاوسلا

۲٢٤۲-٢٢٤۷:ص١

نميلانصحروسنمجراخيذلاقوسلاوهويكزإقوسفيسنبناطلسمامإالاىنبو(۳)
‹م۸١٦٠١/ه۱۰۷۹ةنسيفةرصنصقوسبيذلادجسملاعموهورازنلاةرجحجراخو

۷۹:صء۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا

.رقعلاةلحميبرغداّبعلادجاسمعمىوزنيفدشرمنبرصانربق(4)
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نيسمخلاناكمخرؤملادارأاعرو«فلأو٥٠دشرمنبرصانمامإلاتوم

.ملعأهللاو٩٩نیتس

)ه٤-ه۱۰۹۱)يبرعيلاناطلسنببرعلب(۳)

فیسنبناطلسنببرعلبهدلولمامالادقعيفلصف

‹ةركاذهلضفلوةركاشهلةيعرلالزتملو«اذهبرعلبلدقعدقف

اهیلإلقتناو«انصحاهبینبو[نیربج]نیربیرمعو«اركاداوجناكو

نيعستوةنسةدعقلايذرشعسداسوةعمحجلاىحضيفناكفيسنبناطلسمامإالاةافو(١)

نبدمحم«يلوعملا‹ء١١٠:ص‹۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا‹ةرجهللفلآو
:صء١۱۹۹:طقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يلوعملاناويد.ملاسنبهللادبع

:رظنا«ه۱ةدعقلايذ١٠يفناكناطلسمامإلاةافونأيلاسلاىريو٥
٠٥:صء۲ج«نايعألاةفحت«يملاسلا

نيسمخلاناكملوقينأىلوألاناكو‹ناطلسمامإلاةافوخيراتحيحصتيفخسانلاقفويمل(۲)

تاونسثالثبةمامإلاىلوتينألبقم۸۷٠١/ه۸۹٠١ماعنيربجنصحبرعلبمامالاىنب(۲)
تبتكوسوقمجردةوفىلعثلاثلاقباطلايفنصحلالخادمدحأىلعهتأرقخيراتلااذهو
نيربجرصقباتکيفهيلعتعلطامثنصحلاءانبخيراتحضويرعشتايباةئالثهيلع

١٠.طةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوتاروشنمنم«اريسيدليسوريإروتكدللهتاياتكو
۱:يهتايبألاو«۷۹:ص‹٤۱۹۹:طقسم

بهشلاةعبسلالحميداعألاماهىلعمامإلانباايىلعلاتيبتيب

برعلاابأاياياربلايفاديؤمرمقادبامملساوقبأوشعومدف

يبونجلاو۷۲يقرشلاروسلالوطغلبيوارتم٢۲هضرعوءارتم٤٤نصحلالوطغلبيو
:رظنا«ارتم٢۲نصحلاعافتراغلبيولامشلانمهلخدموارتم٢٠يلامشلاو«ارتم٥
اهدعبامو۱۳۲:ص«نامعيفنوصحلاوعالقلا
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ًاهيقفًاملعتمناكنمادغف«ةبلطلاهمركبملعلاتلانف«هكاوفلالكأو

.'[ةيبرعلابًافرصتمارعاشًايدأ٤ايدالناکنموالاع

نماريثكباصأو«)نتفناطلسنبفیسهیخأنيبوهنيبتعقومن

تابوقعملعلاودهزلاوعرولالهأمهخياشمومهئاهقفنم«‹نامعلهأ

عجرمث‹[۱۹۱]لامشلاةيحاندصقو«ىوزننمجرخهنإمث

رثكأعمتجاو«نیربیىلإراسفءاهلوخد[نم]یوزنلهآهعنمف«یوزنلِ

رثكألانأبسحأو.ناطلسنبفيسهيخألةمامإلااودقعو«نامعلهأ

كقعلايفلوخدلاهكرتببقوعاضعبنأبسحأوءةيقترمألايفلخد

‹نيربينصحالإقيملو«نامعنوصحةفاكذخأوهاخأفيسجرخأو

يبرجلاايركزنبدمحمنبديعسنبرمعيبرغملاملاعلانأيديعسوبلانافلخنبانهمركذي(١)
باتكيفباطخلاصن:رظنا‹نامعيفميلعتلارشنىلعبرعلبمامإالاثحيذلاوه

كلذك؛١١٠-۸٤١:ص١ج«يديعسوبلادمحمنبنافلخنبانهمديسللراثآلابابل
.اهدعبامو۸۷:صء۲ج«نايعألاةفحت«يملاسلا:رظنا

.۲۹۳:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

‹هلزعوبرعلبهيخأىلعناطلسنبفيسمايقىلإةيعادلابابسألانعةفرعمانيدلسيل(۳)

م۲۷٠٦٠/ه۸۳٠١ماعيفنييلاغتربللناطلسمامإلاةلاصموهببسلانأنهكتتناننأالإ
قبطخيراتهباتكيفريزولايلعنبهلالادبعينميلاخرؤملاةحلاصملاهذهيلإراشأدقوو
ماعيفةيقافتالاددجبرعلبمامإلالهف٢٤۲۹:صءىولسلاونلافاحصوىولحلا
نييلاغتربلاحلاصيفاهنأباهتعنتيتلاوةيدنلوهلارداصملاركذتامكم۸۹/ه١
؛تولس:رظنا؛ناطلسنبفيسةدايقبنامعىفةضراعملاةيقافتالادونبتراثأاهنأو
.٦۲۱:ص«م١۱۷۸-م۲١٦۱:جيلخلابرع

(د)و(ب)و(۲:ت)و(ل)ةطوطخمنمبيوصتلاوليامس:لصألايف(٤)
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راصحلايفبرعلبتامىتح‹(!برحلامهنيبعقووهرصاحوهيلإراسف

ونینسعبرةنسنابعشرهشنمتلخةليلنيرشعويناثودحألاةليليف]

هنإ:ليقو]ء[(م۹۳٦١ويام۹/ه١٤١٠١٠نابعش۲۲)ةرجهللفلأوةئام

لأسو«نيتعكرهللىلصفءًأضوتراصتنالاهلرذعتوراصحلاهيلعدشاامل

«[هتعاسنمتامفواعدهللاباجتساف؛هنعضاروهوهتيمنأهبر

رخيلنامألاهباحصأبلطف نماوجرخف«فيسمهنمأفنصحلانماوج
ىتتاراپنیستماولزيمعلالهانماضعينأبسحأو."نصح

برعلبهیخأىلإةلاسرناطلسنبفيسهجوم۱۹۳ليربا1/ه١۱۱۰بجر۳۰يف(۱)

نموهنمبلطیونيريىلإهلاجربيناهنااهيفركذينيربينصحيفرصاحموهوناطلسنب
هلوقنمو‹نابعشنميناثلاوسيمخلامويهلددحيومايأةثئالثهلهعو«جورخلاىلإهباحصأ
نِٳكلذةرمثنمدجتسو«نيمأقحميفصقداصودودوحصانقفشمبحكلينإف»:
رهدلاينفلكدقو«تيأرامتيأرو«تبرجاميبرجدقتنأوهللاءاشنإديرتامانتبجأ

يفهتافوىتحارصاحیقبوكلذضفرمامإلانكل«كيلعنزاحيبلقو«كيفينئوسيام
٥٠٤:ص۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:يفةلاسرلارظنا«ماعلاسفننمنابعش۲
.٤

.۳١۱:صء۳ج‹نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

.٢۲۹:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

جلفلابرقبونصحلالخدمراسيىلعيضرألاقباطلايفنصحلالخادمامإلانفدو(4)
‹ةعطقمًارقتةهوشمتاباتكلاهذهنكلثالثلاهتاهجنمتاباتكةنالثلاهناردجىلعو
اهبهتءارقنكل«رطسألانمددعنمنوكتتنوللادوسأريغصيرجحدهاشهسأرىلعو
ء٠.طونيربجرصق.سوريإءاريسيدلب:رظناتامولعملانمديزمل‹ناعتسلملاهللاوةبوعص

.اهدعبامو۳٩:ص

ثارتلاةرازو«ىسيعميلعلادبعقيقحتيسبحاناوید:رظناةيميمةديصقبيسبحلاهاثرو)0(

.اهدعبامو۹٠٠:ص‹م۱۹۸۲:طقسمةفاقثلاو
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(ھ۱۱۲۳-ه٤۱۰۱)يبرعيلاناطلسنبفيس(٤)

ةفاكىلع[۹۲١][كلامنبفيسنب]ناطلسنبفيسىلوتساو

لئابقلاهتباهو«مهفيعضنعمهيوقادارمهنيبافصنماميقملزيملف.نامع
راطقألاعيمجيفىراصتلابراحوءراصمألانمءاهريغونامعنم

.‹"[لحاوسلاضرأب]غزاربةيحان
لخنلاوراجشألاسرغو«راهنألااهيفىرجأواريثكنامعرمعو

ثلث]رادقمنامعبتراصيتلالوصألا:ليقامجالامعمجو

جالفأ9[نهنم]اثدحاجلفرشعةعبس«اهارجأيتلاجالفألاو‹"[اهلوصأ

‹[قاتسرلاب]يفئاصلاجلفو«مزحلا[نمرثوكلا]جلفو«قاتسرلاةافسم

نم]ىليزبلا[جلف]و‹[۱۹۳]نالعج[ةلمج]جالفأو«بوهلاجلفو
.ريثكاهریغو۷[نامزربلاجلفو]ءودبلادنعيذلا°[ةرهاظلا

يموقلاثارتلاةرازو«٩مقرانثئارتةلسلسءاسابممةعلقونوينامعلا:رظنا«اسابممحتفلوح(١)

.م٥:طقسم«ةفاقثلاو

(د)و(ل)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

(د)و(ب)و(۲:ت)و(ل)ةطوطخمنمبيوصتلاو«هلاهثلث:لصألايف(۲)

(د)و(ب)و(۲:ت)و(ل)ةطوطخمنمبيوصتلاو«ريغ:لصألايف(4)

(د)و(۲:ت)و(ل)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)

٢۲۹:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)

٢٢۲:ص«نيبلاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۷)
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یلیسملا[ةلخننم]ةنطابلانمءاكربةيحاننم'نامعنيفسرغو
ةواشنلارئببهسرغيذلاريغ]«فالآةتسليجرانلانموةلخنفالآنيثئالث
يداونميدعينبلاومأوكملينبلاومأىرتشأو«ةيرذنملاوةضارلاو

.ىصحتالةنطابلاةفاكوةعنصملانمةريثكلاومأكلذريغهلو‹[نتحسلا

كلمو]رفنةئامعبسوفلأمهددعنإ:ليق«تعمس«اديبعوءامإكلمو

ةتسدنهلاهبلخديذلاهشيجددعنأليقو«ىصحيالددعليخلانم

.°[ناسرفلانمنانع”فلأنوعستو

نم[ةبولحمراجشأ]سرغو«لاملاىلعصرحاديدشناكو

بلجو‹[نبلاو]نارفعزلاوسرولالثم«لبجلايفاراجشأو«رحبلا
.لحتلابابذهل

نفسلانمكلم:ليقو.رادريختراصو«هبنامعتيوقو
-رابکلاف«نیرشعوةينامث:ليقو«ابكرمنيرشعوةعبرأ كلما‹«ةسمخ

دعبتو«رتموليك٤دعبىلعوءاكربنمبرغلاىلإعقتوءاكربةيالوىرقنمةيرقنامعنلا(١)
يفو‹ناطلسنبفيسمامإلاهانبنامعنلاتيباهب«رتموليك٢يلاوحبماعلاقيرطلانع
يفنوصحلاوعالقلا:رظناديعسنبدمحأمامإللاكلمتيبلااذهحبصأ‹ديعسوبلادهع

۰۱۱:ص«نامع

٢۲۹:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
»اهامسةديصقيفليخلانمددعلااذهلثمىلإهناويديفيسبحلاديعسنبدشارراشأ(۳)

:طقسمةفاقثلاوثارتلاةرازو«ىسيعميلعلادبعقيقحت«يسبحلاناويد:رظنا«(ةيليخلا
.اهدعبامو٠٥۸:صم۲

٢١٠١ج«نايعألاةفحت‹يلاسلانمفرصتب[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)
(د)و(ب)و(۲:ت)و(ل)ةطوطخمنمبيوصتلاورحبلانمراجشألا:لصألايف(٥)
(د)و(ب)و(۲:ت)و(ل)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٦(

٥تبتك:لصألايف(۷)



رابخأوصصق

١٦۲نامعيفترج

 

‹رابكيقاوبلاو«يرصانلاو[١٤۱۹]ساربعكو«ينامحرلاوكلفلاو
عفادملاضعبو«اعفدمنينامثهيفكلملافصوف.ءالؤوهلثمسيلنكل

هولعو«عرذأةثالثرادقمهتفدمرعورابشأةئالُثهئارونمهلصأمرع

‹هنمضرعأكلفلاامأو«ىصحتالهفاصوأو‹"!ةلاقدلانودتاماقعبس

ليقو.ليلقبكلذنودرخاوألاو«هنم")فخسأهنأالإهلثمهلوطاعرو

الو‹ةيدمحمكلنوسمخوةعبسطقسع.هليكوديبيذلالالاسسأر:

.هئايشأفاصوأىصحت

ةعلقيبرغنرقلاقوفيتلاةبقلايفهربقو«قاتسرلايفىفوتو

[١۹٠١]ثالثةنسنمناضمرثلاثةعمجللاةليلهتافوتناكوقاتسرلا

‹[م١۱۱۷ربوتكأ١١/ه۱۱۲۳ناضمر۳]فلأوةئاموةنسنيرشعو
.ملعأهللاو

(ھ۱۱۳۱۔ھه۱۱۲۳)يبرعيلافيسنبناطلس()

هيبةافودعب]ء[يبرعيلاناطلسنبفيسنبناطلس]هدلولدقعمث

دهاجوماقتساوماقف.*'[قاتسرلاةدلبيفمايأةرشعبناطلسنبفيسمامأإلا

نممهجرخأو«ىتشعضاوميفمجعلابراحو«رحبلاوربلايفءادعألا

ءالواه:لصألايف(۱)

.ةنيفسلانزاوتظفحيوعارشلاهيلعدميةنيفسلاطسو

٩٤ج«برعلاناسل«روظنمنبا:رظنا«فخسدقفقراملکو«قيقرينعت:فخس(۲)

(فخس))ةدام١٤۱:ص

:رظنا«اهومدهدحجبلهأةيباهولانأوفيسنبناطلسهدلواهانبةبقلانأقيزرنباركذ(٤)
٢۲۹:ص«نیبملاحتفلا«قيزرنبا

٢٦o:صء۳جءةذوبانلاقيقحتءةيناطحقلاةفيحصلاء؛قیزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)0(

 



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

٢٦۲

ناطلسمامألااهيفىنبو]!نيرحبلانممهناطوأيفمهرمدو«مهنادلب

٩[فيسنبناطلسةعلق:اضيأاهللاقيودارعةعلقاهاّمسةعلقفيسنب

دمحمنبهللادبعهلبقنمنميلاباختىلإثعبو]«”زومرهوكرالومشقلاو

رابكلابكارملانموالجرافلأنوثالثموقلانمهعمو«يروبنعلافلخنب

اهرصاحفءةنيفسةئامعبسمظعملايفاهنوديتلانفسلانموًابكرمنييرشع

توع.يعنلاهاتأمث«نيرهشاخمللهترصاحميفهللادبعثكمفارحبوارب

حالسلاتالاولاجرلانمهعمنع.عجرواهنععفتراف؛ناطلسمام]لا

مزحانصحىنبو‹!كلذبرقبيتلانادلبلاكلمو.[طقسملإ

‹لاملانمهيبأنمثروامقفنأو«هيلإقاتسرلانملقتنأورجحلاوصجلاب

يسبحلامظنو«دارعةعلقاهيفينبوم۱۷۱۷ماعيفنيرحبلاىلعمامإلاءاليتساناك(١)

ثارتلاةرازو«ىسيعميلعلادبعقيقحت«يسبحلاناويد:رظناءاهباودهشتسانيذلاخياشملا

.اهدعبامو٠٠:ص‹م۹۸۲٠:طقسمةفاقثلاو

63°:ص‹۳ج«ةذوبانلاقيقحتةيناطحقلاةفيحصلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

يبرعلاجيلخلالخدميفزمرهوكرالومشقرزجعقت(۳)
۷٦٥:ص۲ج‹ةذوبانلاقيقحتءةيناطحقلاةفيحصلا؛قیزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٤(9

يمجعلانيدلاعاجشاهمكاحناكويسرافلالحاسلاىلعةعقاولاةجنلناطلسمامألاازغ(٠)
:رظنا‹اهتداعإاوضفرواهوبهنوةينامعةنيفسىلعاولوتسأةجنللهأنأكلذببسو«
٥۲۸:ص«عئاشلاعاعشلا‹قيزرنبا

ىلعومك٠۲يلاوحبهنعدعبتقاتسرلالفسأعقت«قاتسرلاةيالويرقنمةيرقمزحلا(١)
‹رثوكلاجلفهامسومزحلاجلفىرجأفيسمامإلاناكو‹لحاسلانممك٢۲دعب
مسادكوتباوبألادحأىلعةباتكنصحلايفدجويومزحلانصحناطلسمامإالاديشو
نأفرعنو«م۸٠۱۷/ه١۲٠١٠ماعيفءانبلاخيراتوناطلسمامإلاوهونصحلايناب
عالقلا:رظنا‹خيراتلاةءارقيفطلغةمُتناكاذإالإنامعمكحيهدلاوناكخيراتلااذه
۱۳۸:ص«نامعيفنوصحلاو

 



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

كرحتتملوءاكوكلوافولأتافوقولاودجاسملالاومأنماريثكضرتقاو
.هيبأةبيهنمهلتيقبةيقبكلذايروءاهريغالونامعلهأنمةكرحهيلع

يبرغلاجربلايفهربقو‹انبيذلامزحلانصحيفتامو
رخألاىدامجرهشيفءاعبرألامويهتافو[١۱۹]تناكو‹”ىشعنلا

رخالايدامج٠]فلأوةئامونيئالثوىدحإةنسهنمنولخلايلسسمخل

رهشأةعستونينسعبسهتمامإتناكو][م۹١۱۱۷ليربا٥۲/ه١

.[ةيمحلاوةيبصعلامهيفترجونامعيفرشلاضقتناهتوعو

اعيطملايماسلاىتفلامهمامإاقحهللاعاطأنماوعاطأ
اعيفرلاكلماكلامةلالسفیسنبناطلسنبفیسیتف

يلوعملاهللادبعنبدمحمرعاشلا

اهدعبامو٤٠٠:ص«ناويدلا:رظنا«ةيميمةديصقبىسبحلارعاشلاهاثرو(۱)

يفالهنآ»:لاقفناطلسمامإلانفدناكملوحخسانلانمبيقعت(۲:ت)ةطوطخميف(۲)

»هدنعاهيففيسهدلونفدوةبقهيلعتنبوجلفلاراسجتحتنفدهنألبيبرغلاجرلا

۷٥:ص«طوطخلملا

١۲٠:صء٢جءنايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)



رايخأوصصق

نامحغيفترج٤٦
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٥٦۲

فالتخارکذ
فيسنبناطلسدعبةبراعيلا



رابخأوصصق

نامعيفترج٢۹

 

:ناطلسنبفيسبيصنت2لئابقلاةيغر(۱)

هناكمنوكينأةيبصعلاوةيمحلامهبولقيفنيذلالئابقلاتدارأ

نبفيسمامإلاتنبو]ملعلالهأدارأو«قهاريملريغصوهو«فيسهدلو
وهو«كرابمنبدجامنبناطلسنبانهمامامإلانوكينأ[ناطلس

لهأمهدنعاميفوهذإ‹ذهناطلستخأفيسمامإلاتنبجوزتيذلا

زحبملو«ةيالولانمهجرخيامهنماوفرعيملوءاهيلعةوقوذهنإفكلذل
مامإنوكيفيكفءةالصللهتمامإزوجتالامك«لاحىلعىبصللةمامألا
ضبقينأزوجيالو.؟جورفلاوءامدلاورومألايليوماكحألايلوتيرصم
‹بايغألاوماتيألالامو«هيلإلآالامضبقينأزوجي[۱۹۷]فيكفلام
.(9[؟هريغرومأكلينأفيكف]؟هرمأكلعالنمو

Y۸:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنيانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()
فیسلوخأوناطلسنبفيسنبناطلسمامإلانباوهناطلسنبانهمناقيزرنبارکذ)۲(

ءاثرلاةديصق:رظنا«فيسنبناطلسلانباسيلانهمنألقيزرنبانمًاطخاذهو«ريغصلا
.۱١۱:ص«مامإالابهتئنهتوحدميفهتديصقكلذكو٤:ص«هناويديفيسبحلل

انهملبقاهجوزت«ةيبرعيلاكلامنبفيسنبناطلسنبفيستنبةخيشةديسلايه(۲)
نبناطلسمامإلاهلتدلوف«يبرعيلاكلامنبدشرمنبدعاجنبيدعنبدشرمخيشلا
نببرعلايبانبكرابمنبدجامنبناطلسنبانهماهجوزتهتوموأاهقالطدعبو«دشرم
ةخيشةديسلاتتامو.يبرعيلاانهمنبفيسمهنيبنمدالوألانمددعهلتدلوف«ناطلس
‹امامإانهماهجوزبيصتنتدعبم۱۷۱۹ويلوي١۱۳٠/٠۲ناضمر۸تبسلاموييف
‹يشاطبلا:رظنا«كلذيفءاملعلاىأرةمعادهيخأنباةعيبلنيضراعملامهأنمتناكو
١١٦٠١٠٦٠:ص‹۳ج«نايعألافاحتإ

٢۳۰:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنيانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)



رايخأوصصق

نامحعيفترج

 

:يلهذلاناميلسنبيدعخيشلارود(۲)

ليميضاقلا”يلهذلادشارنبناميلسنبيدعخيشلاىأراملف

عقتنأفاخوكلذىلعمهعبتيلةصخردجيملومامإلادلوىلإسمانلا

ضعبعقووحالسلااورهشأايرو«لطابلاىلعسانلاعامتجالةنتفلا
مكّمامأ:مهللاقف«مهعمجقرفتومهنيكستدارأف‹حارحجلا[مهنيب]

مكمادقينعي«مكَّمامأنمةيناثلاميلاوفلألاحتفب«ناطلسنبفيس

كلماكلذبنوكييذلاةيناثلاميلامضوفلألارسكبمكُمامإلقيملف
.ةحودنملاىنعمىلعكلذلاق‹ةمامإلابمئاقلاناطلسلاو

‹ءاراهشإواراهظإعفادملاتبرضوءةمامإلابهلاودانكلذدنعف

.ناطلسنبفيسمامإلانأنامعبربخلارشتناو[۱۹۸]

(1٦)(ه۱۳۳۳۔ه۱۱۳۱)يبرعيلاناطلسنبانهم(۳)

ناطلسنب]انهماخيشلااولخدأ«سانلانادهأوةكرحلاتنكساملف

اودقعو«ةيفخقاتسرلانصح‹نصحلا[يبرعيلاكرابمنبدجامنب

؛يرجهلارشعيناثلانرقلاءاملعنمناسغبنبنسحنبدشارنبناميلسنبيدعوه(۱)

ءيشاطبلا:رظنام۲ريمتبس/ه١۳٠۱٠ةجحلايذيفلتق«ءاملعلاةسايرهيلإتلآ

.۳۸۸:صء۳ج«نايعألافاحتإ

‹امامإناطلسنبفيسبيصتتةيضقيففقوملااهيلعىتلاةلاحلاققحملاصحفتدقل(۲)

ةمُثنأيراقلامهفيو‹قاتسرلالهأولئابقلاةداقلليدعيضاقلاخيشلاهيومتةيفيكو

نكمبالهنأققحمللنيبتيو«بيصعلافقوملااذهنوردقيالثيحبفقوملايفةجاذس

تامدقمنودباذكه«مكمامأمكناطلسنبفيسةداقلاءالوهللوقينأيضاقلاخيشلل
نأققحملاهروصتييذلانكل«نيرواحتملانيبدروذخأوتاشقانمةمثنأباصوصخو

امامإهوديرتنيذلافيساذه»هلوقبهيلإراشأو«ةداقلامامألفطلارضحأيضاقلاخيشلا

مهيأربعنتقأيضاقلاخيشلانأاونظمالكلااذهنورضاحلاعمسنيحو(ريغصوهفمكمامأ

.امامإهبصنولفطلارضحأف‹



رايخأوصصق

 

ةنسلاهذهنمناطلسمامإالاهيفتاميذلارهشلااذهىف‹ةمامإلاهل

تحارتساورمألابماقف.[م۱۹۱۷ویام/لیربا/ه١۳٠١رخآلایدامج]

اليكواهللعجيملو‹(طقسع.تادوعقلاسانلانعطحو«هنمزىفةيعرلا

ملو‹°رامثلايفكروبو«راعسألاتصخروءاهرجتميفةيعرلاتحبرو
ملعتيهنأالإملعريثكوهنكيملنإوىءاملعلا[نم]دحأهيلعركي

لتقىتحةنسكلذىلعثبلف.ءاملعلاةروشع.الإرمأىلعمدقيملولأسيو

فلأوةئامونيئالثونينْنأةنسلوألاىدامجنمرخاوألارشعلايف]املظ

.[(م١۱۷۲۰ليربا/ه۱۳۲٠لوألایدامج)ةرجهلل

:فيسىلعهتياصووبرعلبمامالانببرعيةروث(٤)

ىرجامو‹نامعلهأ[۱۹۹]نيبةنتفلاببسوكلذةصقو

ةبراعيلالزتملناطلسنبانهملامامإاللدقعلاعقواملف.اهنمعقوو

‹يلهذلاناميلسنبيدعىضاقللوهلةوادعلانيرسمقاتسرلالهأو

فيسنب]ناطلسنببرعلبنببرعيباولازيملو«هللاهمحر

یسعوشیجباهلخديملو]طقسملإايفتخمراسو.ناطلسنبانهملا

.كرامجلاوبئارضلامهنعضفخينعي(۱)

لصألاشماهيفحيحصتلاورامثألا:لصألايف(۲)

(ل)و(ب)و(د)ةطوطخنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
١١٠:صء۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

يفةمامإلاىلوتيبرعيلاكلامنبفيسنبناطلسمامإلانببرعلبمامإلانببرعيوه(٥)
برعلبةسايربقاتسرلالهأهيلعراثةنسنملقأهتمامإترمتساوم۲۱۷۲/ه١۱۳٠نابعش

.م۱۷۲۳سرام۲۱/ه٥۱۳۱رخالایدامجيفبرعيمامإلاتامو‹يبرعيلارصاننب



رايخأوصصق

۹٦۲ناميفترج

 

الإ[تقولاضعب]ناكامف‹[انهممامإللةنايخنماهلهأمدعيال

ىلعيلاولاو‹[يلالجلا]يقرشلاتوكلايفبرعلبنببرعينإ:ليقو
‹يمايرلايمراصلا[دوعسمنب]دمحمنبدوعسمخيشلاطقسم
ةيحاننميهو]ءوجاةيحاننمىليزبلاجلفىلإاجراخمامإلاناكو
رمشو«ماقفقاتسرلاىلإعجرفربخلاهغلبف.[كنضيبرغةنينسلا
«هورصنيملوهولذخفرصنلانامعلهأنمبلطورصقامودهاجو
علطمث.ةعلقلايفهورصحو«برحلاقاتسرلالهأهلبصنو[٠٠۲]

هوطعأوةعلقلانملوزنلاانهمالأسو«قاتسرلاىلإطقسمنمبرعي
ء؛لوذخمهنأىأرفهسفنىفركففءهعمنموهلاموهسفنىلعنامألا

امىلإمهباجأف«؛نالذخلامهنمهلنيبتو«نامعلهأنمرصانهلسيلو

.نامألانمهوطعأ

ةلأسملاهذهيف:خسانلالاق.هتمامإكلذبتلازفءةعلقلانملزنف

«هونمأامدعبنمهباحصأوهتمومعنمدحاوووههوسبحوهوذخأفرظن
.ةبشخوديقيفمهو«هعمنمووههوحبذفمهنمءاجنممهيلإءاجمث

اولعجلب‹ةمامإالاعديلوبرعلبنببرعيناطلسلاماقتساف

ريغصفيسذإ«رمألابمئاقلاوهو‹[٠٠۲]ناطلسنبفيسلةمامإلا

.اهلئابقونامعنوصحعيمجهلتمّلسوءةلودلارمأبموقيالنسلا
‹[م۱۷۲۱/ه۱۱۳۳]فلأوةئامونيئالثوةثالثةنسىفاذهناكو

.الوحكلذىلعاثبلف

 

۳۷۳:ص«ةمغلافشك؛يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۲(

(۲:ت)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

 



رابخأوصصق

 

۷.

)۷((ھ١-ه١٤۱۳٠۱)يبرعيلابرعلبنببرعيةمامإ()

نبانهملاىلعهيدعتو«نيملسملاىلعةيغبوهلاعفأعيمجنم[ناطلسنب]

هجورخيفالحتسمناكبرعينأو«نيملسملاةلودلهباصتغاوناطلس

نامضهيلعسيلهبكراللحتسملانأل«فلتأامنامضهمزليملفاذه

عبرأةنس[نمنابعش]يفةمامإلاهلتدقعكلذدنعف.عجروباتاذإ

هلماقتساف.[م۱۷۲۲ويام/ه١۱۳٠۱نابعش]فلأوةئامونينالثو
.نامعنوصحعيمجهلتملسورمألا

:يبرعيلارصاننببرعلبةروث(1)

نابعش۲۹]ةنسلاهذهنمنابعشنمنيرشعوةمويااخل

.[م۱۷۲۲وينوي٤/٤۱

ةبصعلااورهظأفءامامإبرعينوكينأقاتسرلالهأسضريملف
لاخوهو«يبرعيلارصاننببرعلبنوبتاكياولازيملو«ناطلسنبفيسل
هنوضرحياولازيملف«برعيعمیوزنبمیقموهدلولااذهناطلسنبفیس
٦]ةنسلاهذهنملاوشنمتضم[تس]ةليلىوزننمجرخیتح
هانهینبفلاحف«تیسدالبدصقو«[۱۷۲۲ویلوی١۲۱/۱۱۳لاوش

ريشتامكم۱۷۲۲ویام/ھ۱۱۳۳نابعشيفبصنبرعلبنببرعيمامإلانأودبي(۱)
نابعش٢۲یفاهلخدویوزنىلإراسمثلئالقامايأالإقاتسرلايفثبلاممامالانأةرابعلا
.ماعلاسفننم

ةنثملاءايلابليالق:لصألايف(۲)
(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)



رابخأوصصق
٢۲۷نامعيفترج

 

نمدشرمنبرصانمامإالامهيلعرجحاممهلقلطينأىلع«هعممايقلاىلع

.ةليزجاياطعمهاطعأو«)كلذريغوحالسلالمحوءانبلا

‹[۲٠۲]قاتسرلاىفبرحلاتماقتساف‹قاتسرلاىلإهوبحاصف

مدقمقرتحافنصحلاباباوقرحأمهنأكلذو.اهنميلاولااوجرخأو

نمو‹[مهئاسؤورنم]هانهينبنمريثكسانقرتحاو‹اعيمجنصحلا
تقرتحاوالجرنوسمخوةئامقرتحاهنأانغلباميفو.يدعينبءاسؤور

‹°ةماقتسالاباتكو‹فنصملاو«عرشلانايبلثم«ةريشكبتك

ملو«اهريغةريثكبتكتقرتحاوءابلحبنيعبرأردق«تامسلطلاتايلجبو

جلاويفمومضمميظعلامقرحلااذهنمرهظو.نامعبريظناهلنكي
.[كلذرهظرادجلارسكنااملف]ردجلا

مدقف«قاتسرلالهأعنصاع.«برعلبنببرعيىلإربخلاغلباملف

ةرجحنميوكزألايميلسلافلخنبدمحمنبحلاصاهيلعرمأوةيرس

ملف«يباوعلالصوىتحراسف«[٤٠۲]قاتسرلاىلإريسملابهرمأو«رازتلا
.اوعجرف«برحلاىلعةردقهلنكي

نمريبکددعمهيلعرمدونوصخحلاءانبةانهينبىلعرجحدشرمنبرصانمامإلاناک(۱)

:رظنا«اهمادختساوحالسلالمحنممهعنمامك«تيسدالبوالهبيفجاربألاوعالقلا

۷۹-٢۷:ص«رصانمامإلاةريسرصيقنبا

(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
نمباتكلاو)ع٤١۱/ه۸٠٥:ت)يدنكلاميهاريإنبدمحمةمالعللعرشلانايبباتک(۳)

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوتاروشنمنموعوبطموهوادل۲

نمباتكلاو«(ع5/٥٥١١.:ت)يدنكلاةللادبعنبدمحأخيشللفنصللاباتك()

ةرازوتاروشنمنموم١۱۹۸ماعيفتادلجمةثالثيفعوبطموهوةماقتسالاباتكو

.ةفاقثلاويموقلاثارتلا

(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)



 

1

‹مهلاهصلخينأطقسميلاوىلإبتكرصاننببرعلبنإمث

ةراحنكسي«يوكزألايمايرلاناميلسنبرينمنبريمحاهبيلاولاناكو
.برحريغبلخنةيرقاضيأمهلتصلخومهلاهصلخف!ىحرلا

يكزاىلإءاجف‹ةحاورونبهبحصو«برحريغباهحتتفاو«لئامسىلإ

هذهنمةدعقلارهشيفكلذوءاهنميلاولاجرخف.برحريغباهوذخأف

.[م۲۱۷۲سطسغأ/ه١۳٠٠]ةنسلا

يدعيضاقلاومايرينبویوزنلهانمهعمنع.جرخبرعينإمث
[٥۲۰]يکزإخیاشمهيلإجرخو«يكزإىلإلصوو«يلهذلاناميلسنب
فيسنبكلامبتاكيثكمف.«كعمنحن)»:هلاولاقو‹ماعطلاوةفيضلاب

هبرضف؛برحلابرعيهلبصنف.جرخيملف«نيموينصحلانمجرخيل

دمحمنبیلعمهمدقیو«هانهينبركاسعبرعيىلإتلصومن

‹لتقلا"مهيفرثكو‹«برعيركاسعتقرفتف«قاتسرلالهانميروبنعلا
الوذخیقبو«برعيموقعفدممفيفبرحلادنععفدمةصاصرتلخدو

وحنراسف[يلهذلا]ناميلسنبيدعيضاقلاامأو.یوزنىلإعجرو
ءامهريغونافلخنبناميلسووههوذخأمهيلإلصواملف«قاتسرلا

.مهوبلصو
نافلخنبنامیلسلتقفرصاننببرعلبناوعأنمةعامجمهءاجو

كلذو«قاتسرلا[٠٠۲]لهأامهبحسو‹نيبولصم"”ناميلسنبيدعو
يکزإةنيدمءايحأنميح()

نعبألاشماهلايفطوطخملانمبيوصتلاومهنريثكو:لصألايف()
ناوید:رظنا«هاٹرهنأدنلويدعيضاقلاحدميفةيمالةديصقهناويديفيسبحلامظن)۳(

٤۱۷:ص‹يسبحلا
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ريمتبس٠۲/ه١۳٠٠ةجحلايذ٠٠]ةنسلاهذهنمربكألاجحلاموي
]م۱۷۲۲

ميىلعلخدو«یوزن لجالاهنمجورخلاهولأسویوزرلهآنمسانبرعي

نمجرخو.:كلذىلعقاثيملاودهعلاهوطعأفىوسبهلاوضرعتيالونير
.نيربيىلإىضمو«هتمامإكلذبتلازوجورملا

:ناطلسنبفیسىلعيبرعيلارصاننببرعلبةياصو(۷)

ءاهعفادمعيمجبرضوىوزنةعلقيروبنعلابحاصلخدو
عيمجهلتصلخو.[يبرعيلافيسنب]ناطلسنبفيسلةمامإالابىدانو

ىلعمهرمأماقتساو«نادلبلاولئابقلاةفاكمهلتملسونامعنوصح

هملعيفقبسامروهظهللاداراىتحماياةئالثالإنيرهشكلذ[٢٠۲)]

موقيامریعيالهلاڪاوديواوريغامنامعلأىلعنوكيسنأ
هنيديفتبثتملارهظيل«ناحتمالاكلذيفوأياماميح

٠لاملعيفهتريرسهيلعفلاخو«نيديفقلنمنرسيفسصلخلا
عَ€ونفيمشوماءولوفينااكرالهللالاق
ذكلاeوافداAEيساسنرمی1ذلبَ اؤد«نيدکل

ةفاححrص

AAC eوهمسرA2کررم77

ابهنلاکلنزنمرصنءامنوبا

seA تكرقفتملانملعلدأم2

.4٠قفلنملعلووماءبزلشانملعلوَديمَلسْلاروُدُصف

١١:ةيآلادعرلاةروس()
٧۳:ةيالا«توبكنعلاةروس)۲(

ةراشإالانودامهيوصتمتفنيتيآلايفطقسلاضعبدرو١٠٠١٠:ةيآلا«توبكنعلاةروس()
.بيوصتلاناكميف

سا
س

اميم

 

 



٤۲۷

 

رهظيف‹موتحملاردقلانمهملعيفقبسامروهظانهاههللاملعو

اسايذلایرجل‹عاطأامباثيوىصعاعبقاعيف«هلعفلعفيذلك

امك«رابتخالاانهاهةنتفلاو‹>4َىَسلاَسحَألاىرولعاي
.ناهيوألجرلامركيناحتمالادنع«ليقورانلاببهذلاربتخي

‹نادلبلاءاسورولئابقلاامهيلإتدفو«ناطلسنبفيسمامإلا[نأ]

لئابقلاضعبىلعددهترصاننببرعلبنمعقومث.كلذىلعمهنوئنهي
نبرصاننبدمحممدق[۹٢٠۲]هنآ:ليقف«الهبلهاورفاغينبةصاخو

يرفاغلارصاتنبدمحمةروث(۸)

نمودبلاىلإادصاقوهبكرو.برحاباوموقيل؛الهبلهأوبرعلبنب
.مهريغو”بتقينبو”ميعنو”ةرفظلا

۳۱:ةيآلا‹مجنلاةروس(١)

(۲:ت)و(ب)و(د)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
.اهدرفع.لادلاتبتكواهلةنسنودنمءايلااتطقندوجوعمدده:لصاألايف(۳)

برعلبىلعةضراعملامعزت«يرفاغلايباطعلاةثمرنبرماعنبرصاننبدمحمخيشلاوه()
نبفلخهجويففوقوللامامإبختنامتناطلسنبفيسىلعةياصولاىلوتمنرصانني
.م۱۷۲۸/ه٤١١٤۱ماعيفراحصيفاتامتحةيلهأبرحيفالخدفيئانهلاكرابم

مهريغورماوعلاوريصانملاوسايونبةرفظلالئابق()
‹يصورخلا:رظنا«ورمعنبنارمعنبميعنىلإبسنتةيناطحقةيدزأةليبق:ميعنلاونب(1)

٥٢۲:ص«ينامعلاخيراتلانمحمالم

‹يبايسلا:رظنا«ةخباطنبدأنبةيضينبىلإنوبستنيةيناندعةياازنةليبق:بتقونب(۷)
۹٦:ص«‹نايعألافاعسإ
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Yo

عمتجافهيلإاولصيلىوزنءاسؤورىلإلسرأفرصاننببرعلبامأو

ةعيبلابمهرمأو«ةماركوالحمهنماوأرفهيلإاوضمو«اهئاسورنمريثك

[يبرعيلا]رصاننبناميلساهيلعرمأوةيرسىرسهنأمث.ناطلسنبفيسل

ىلإهبيتأيلبرعيىلإلئامسيداوبناجىلإريسملابهرمأوهاخأينعأ‹
[٠٠۲]اولازيملف.ةيرسلاكلتاوبحصينأىوزنلهأرمأو.قاتسرلا

تضمو.مهرذعفكلذنممهرذعيلهيلإقاتسرلالهأءاسوربنوعفشتي

.اماعطوءاشعىوزنلهأمهلثعبف.اهيفتتابو«قرفتلصوةيرسلا

ربخلاام«اولأسف«ىوزنةعلقيفعفادملابرضاوعمسذإكلذكمهامنيبف

اوعجركلذدنعف.ةعلقلالخدبرعلبنببرعي[مامإلا]نإ:مهلليقف؟

.يکزانصحضبقبرصاننبناميلسىلعراشأنمراشأف.يكزإىلإ

‹«برعي[مامإلا]ىلإىرخأةيرسىرسدقرصاننببرعلبناكو

الهبلهأمهضبقالهباولصواملف.ةرهاظلابناجنممهثعبو

ترسکناف«رفاغنبيداوىلإىرخأةيرسثعبو.اهبمهوديقو

.قاتسرلاىلإتعجرو

[۱٠۲۱]بحسو«يكزإىلإةيرسثعبهنإفبرعي[مامإالا]امأو

لتقو«اورسكناو«نصحلاىلعاوضكريكزإىلإاولصواملف.نيعفدم
ینجلاباوماقأف«يكزإىلإةيناثةيرسثعبمث.ىوزنىلإاوعجروسانمهنم
نكيملو«نيعجارليللانماوحبصأو«مهمويزئاحلاقيرطلادنعتايبرغلا

تايبرغلاىنجلاباوٹکمو«يکزإىلإ«ىرخأةيرسثعبمث.برحمهنم
.مايأةرشعردقكلذىلعاوثكمف.عفادملابنصحلانوبرضي
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٦۳۷

جرخف«يكزإىلإقاتسرلانم[يبرعيلا]رصاننبكلاملصومن

تراغأف.هعمنع.كلامرسكناف«برعي[مامإلا]موقىلإنصحالهأووه
نماوبهنف«يكزإنمىحرلاةراحو«ىدسىلعبرعيموقنمودبلا

اجراخناكو‹[يمايرلا]رينم[٢٠۲۱]نبريمحماقماوقرحأو«اهقرط
يکزإنمنميلالهاىلعبرعيةيرسةالوضكرمث.ىحرلاةراحنم

:ليقو«يولهبلادايزنبديعسنبدمحمةيرسلاىلاولتقواورسكناف«

ىلعاوضكرىتحبرعيةيرسلاعماوجرخرازنلالهأنأرصاننب"كلام
ىلإلسرُاهنامٹ«يكزإنمعماجابمهديقورازنخياشمىلإلسرأف«نميلا
.ةريثكركاسعاهنمتءاجف«ةيقرشلالهأ

اوضكرف«يكزإبركاسعلاعمتجاو«ريثكقلخبةانهونبءاجو

نمنيليلقاسانأو«لوبطلااوجرخأو«برعي[مامالا]ةيرسىلع
دنعةعمحجلامويبتعلابناجنمركاسعلاتجرخو.ةيلزنلابناج

برضاهيفعمستةميظعةعقو[۳٠۲]مهنيبتناكفءسسمشلالاوز
ةيرسترسكناف.لسارتملاقربلاكفويسلاعملو‹فصاقلادعرلاكقفتلا

ردقنيقيرفلانملتقو‹ليلقريغلتقلامهيفعقوو«برصي[مامألا]
.ملعأهللاو«لجرةئامئالث

م

ةيرقدصقو‹ركاسعلانمهعمنمعفترارصاننبكلامنإمن
اسانهنماولتقفرجحايداوجلفىلعهموقنمةمذرشتراغأوحتم

اولصوىتحلويحملانمكلذكوتيكزنماتويباوقرحأو]هيفاماوبهنو

(ل)و(۲:ت)و(د)ةطوطخمنمبيوصتلاو«كلاملق:لصألايف(١)
۳۷۹:ص«ةمغلافشك«يوكزألانمبيوصتلاوءاليلق:لصألايف(۲)
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.اهلهأنماولتقنماولتقواهتويباوقرحاو[دمحمةرجحاوبهنفحنم
اوبرضف‹قرفنمضاخملادجسمىلإاولصوو«ىوزنىلإاوراسمث

نم'”تاماقماوقرحأو‹ءارضخلاويليحلانم[٢٤٠۲]ةريثكركاكس

رکاسعنممهعمنمیوزنلهآمهيلإعجرمث.دالبلااوبرخوقرف
‹هناکمىلإقیرفلكعجرمث.برحلامهنيبتعقوف‹برعب[مامألا]

امالإمويلكمهنيبلتقلاوبرحلاتناكو«“”لتقنمنيقيرفلانملتقو

لمهنأالإ‹كلامموقىلعةميزهلانوكتتداكو.هللاءاشامالإاهلثم
متاخلاةقلحك‹لاجرلامهبتطاحأدقذإ‹«برهلاوةعيزهللاليبساودجي

نم"مهلًاجلمالنأاونظفیقبنمیقبو«ریثكقلخمهنممزهناامدعب

.لاتقلايفاودجو«ايوقامزعاومزعف«لتَقلا
مهرثكألغتشاف«نوبلاغ[٢٠٠۲]مهنأاونظفىوزنلهأامأو

مزعبموقلامهيلعفطعف«ضعبىلعمهضعتلكتاو‹«بهنلاوبسكلاب
مهعبتاو‹حارحلاولتقلامهيفرثكف«نيمزهنماولوف«داهتجاودجوتباث

نمابيرق«ةصوخلا"رونجبفورعملاعضوملاىلإنوبلسيونولتقي«موقلا
۳۷۹:ص«ةمغلافشك«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)

ءارضخلاويليحلايتيرقنمنيتاسبواءايحألاركاكسبدصقيلعل(۲)
نمديشتةداعوظيقلاتقويفنكستونيتاسبلايفةماقملالزانميهتاماقملا(۲)

ليختلافعس

لصألانمرسيألاشماهلايف«لتقنم»بتك(٤)

لصألانمرسيألاشماهلايف«مهل»بتك(٠)

عاعشلا«قيزرنبا:رظنا‹ريعشلاوحمقلاكبوبحلاهيفسردتيذلاناكملاوهورونجلا(1)

٢مقرشماه٥:ص«عئاشلا

 



TVA

 

ىلإكلامموقعجرو.مويلاكلذيفىوزنلهأنمريثكلتقف«رقعلاةانج
.مويلالكةمئاقبرحلالزتملو«مهركسع

یتح«لقعملايفمهكرتاليلقالإهباحصأةفاكبجرخاكلامنإمث

بقثيلو‹خيوشناتسببمهرصاحينأدارأف«رقعلاةانجنمابيرقلصو

اوعجرو«هموقرسکنافرصاننبكلاملتقمث«راهنلانمةعاس[٢۲۱]
رصاننبكلامتوعيتفعضمهتوقنأالإكانهاوماقأو«مهركسعمىلإ

رصاننبدمحملصویتحیوزنلهانيبومهنيبةمئاقبرحلالزتملو
اهنمةميظعتاعقوو‹اهبتناكبورحدعبةيبرغلانمهشيجبيرفاغلا

اهحرشأمل‹يبغلاباهنمو«كنضباهتمووجاباهنمو«لقصلايداوب

اوضكرف‹«ةضكرلابرمأىوزنىلإرصاننبدمحملصواملف

ىلإحبصلانمقفتلابىمرلاوبرحلامهنيبتعقوومهباوطاحاومهيلع

نممهلاوحسفي[۷٠۲]نأرصاننبدمحمرمأليللانجاملف.ليلا
نيمزهنماوحبصأفمهلاوحسفأفقرفيلياميداولانملفسألابناجلا

دمحمعجرو«اوقرفتو«دحأهيفسيلايلاخليللانممهلزنمحبصأو«
.یوزنیلرصاننب

قاتسرلليرفاغلارصاننبدمحمراصح(۹)

امايأىوزنبرصاننبدمحمماقأف«اضيرمبرعيمامإلاناكو

عيبرولوألاعيبر]مايأةتسالإنيرهشردقىوزنلراصحلاناكو.لئالق

راسفقاتسرلاىلإريسملابرمأرصاننبدمحمنإمث.[ه١۳٠٠يناثلا



رايخأوصصق

۹نامعيفترج

 

ىلعاوضكرينأهباحصأدارأوء9ةارشلاجلفبلزنفاهلخدفشيجباهيلإ

قاتسرلانم"”طيحازملابيهو‹يروبنعلادمحمنبىلعاهيفيتلاةموبلا

نبدمحرمأف.هعمنمودمحمنبىلعضكرنأىلإكلذنعمهاهتف«

بحاصلتقف«ةميظعبرحمهنيبتعقوو[۲۱۸]اوضكرفهموقرصان
رصاننبدمحمعجرونوقابلارسكناو‹هموقنملتقنملتقو«روبتعلا

.قاتسرلا"لبونمىردملاجلفىلإيناثلامويلايفلخدو«ةارشلاجلفىلإ
عيمجوقاتسرلاةعلقميلستىلعهحاصف«احئاطرصاننببرعلبهاقتلاف

نأبرعلبدارأف«قاتسرلاةيرقىلإاعيمجاوضمو«هدييفيتلانوصحلا
لخدینأیبأف.ارذحانطفرصاننبدمحمناکف«رصاننبدمحمعدخي

.موقلاعيمجلخدينأالإ

بهنلاوبلسلادلبلايفعقوووهلخدهموقةفاكلخداملف
ام.كلذو‹نامعريغىلإتلمحوتعيباهنإىتحيرارذلايفىبسلاو

يضاقيفاولعفامو‹نولمعياوناكابءازج‹مهيديأتبسك[۲۱]

نبانهمامامالاو‹نافلخنبناميلسويلهذلاناميلسنبيدعنيملسلملا

شيامارتبىحروياتبلهلاكرل«همعوناطلس
ص

يلاوحبةيقرشلاةيلامشلاةيحانلانماهنعدعييوقاتسرلاةيالويرقنمةيرقيه:ةارشلاجلف(١)

.ةعنصملاةيالونممداقلاماعلاعراشلانمنهيالابناجلاىلعيهومك۸

يلاوحبةيقرشلاةيلامشلاةيحانلانماهنعدعبتوقاتسرلاةيالويرقنمةيرقيه:طيحازمل)۲(

.ةعنصملاةيالونممداقللماعلاعراشلانمرسيألابناجلاىلعيهومك٦

مك۳يلاوحبةيقرشلايلامشلاةيحانلانماهنعدعبتوقاتسرلاةيالويرقنمةيرقيه:لبو)۳(

.ةعنصملاةيالونممداقلاماعلاعراشلانمرسيألابناجلاىلعيهو

۳١:ةيآلا‹«دعرلاةروس(٤)



YA.نامعيفترج

 

ثالثلقاتسرلايف[يرفاغلا]رصاننبدمحموبرعي[مامإلا]تامو
۱۳]فلأوةئامونينالثوسمخةنسةرخأآلاىدامجنمتلخةليلةرشع
هتومیوزنلهامتکو.[م۱۷۲۳سرام١۳٠۲۱/۱۱لوألایدامج

ه١۱۳۱:ناطلسنيفيسلرصاتنبدمحمةياصو(١٠)

برعلبرمأامدعبرصاننببرعلبدييقتبرمأرصاننبدمحمنإمن

[۰٢۲]هنمهولاتحاف'!يبرعيلايدعنبدشرمنبدعاجناکفتوكلايف
نآرهتشاو.قاتسرلابرصاننبدمحمماقأو.لخنةدلبهولصوأو«هوذخاو

لهاقرفتو؛ملحلاغلابريغكلذلكعموهوء؛ناطلسنبفيسمامأالا

بناجنمفهکيفدجوهنأتعمسو«ةيدوألاولابجلايفمهلكقاتسرلا
«شطعلانمنيتيمءاسنونايبصنمسفنةئامليلاهملاةيحاننمةالخلا
.مهنوعيبيوودبلامهلمحيوقاتسرلاىلإاوعجرينأاوفاخو

رطمنبةمحرلصوو«حامروقافتب"!بعكينبوبيلقينبنمفصنو

النممهيفو‹رضحوودب[٠۲۲]نمفلآلاةسمخردقب"يلوهلا

.ودعنماقيدصفرعيالو«ةيبرعلافرعي

.دشرمنبناطلسمامالاودشرمنب

ةنطابلاتايالوضعبيفوةضحمصوصخلاةهجوىلعوةرهاظلاةقطنميفنونكسيو«
۲۷۸:ص«حمالم‹يصورخلا«۷٠:ص«نايعألافاعسا‹يبايسلا«ةيلامشلا

يزمدتلادمحأقيقحت.مساوقلاخيراتيفملاعملاحاضيإ«يبايسلا:رظنا«مساوقلاةرامإ
۳۰٢۳:ص

رظح:لصألايف(٤)



رابخأوصصق
نامعيفترج

 

(ھ١١٤۱۱-ه١۱۳۳):ةيلهألابورحلا(١۱)

نكيملبشغلالهأنمريصقلابفورعملاكرابمنبفلخناكو هعموهدييفطقسموءاكربنصحرهقف.)برحلاتقويفقاتسرلاي
ىنکلا‹يصورخلادمحمنبىلع[يرفاغلا]رصاننبدمحملسرأف«هانهونب
عموقاتسرلاىلإهباحصأعجرو«هولتقف«ءاكربنصحايلاو«عماجوب
.رصاننبدمحم

ه١۱۱۳:ءاکربةكرعم(۱)

نبةمحرراسف«ءاكربىلإريسملابسشيجلارصاننبدمحمرصف
دمحأو‹هموقبيييلقلادامحنبةزمحوهموقب[يلوهلايمساقلا]رطم

نبدمحمورصاننبدمحمدنعنمجرخيذلاركسعلابيرفاغلا[يلعنب]
رصاننبدمحموريصلانممهبءاجنيذلاموقلابيلهذلانامیلسنبيدع

.هموقبيصارحلا

ءةعنصملااولزنىتح«هموق[۲۲۲]ىلعلاولكىالؤهراسف
لصتالكنأ«رطمنبةمحرلهانهينبنميكمردلاعرقنمدرومث

هانعمفرعوهأرقاملف.ديدهتلاليبسىلع«كيلإنولصاونحفانيلإ

اعرقاودجوفءاكربىلإهباحصأنمانويعمدقو«ءاکربىلإريسملابرمأ

تعجرف‹[يلوهلايمساقلا]رطمنبةمحرىلإنيدصاقنيلبقمهباحصأو
ناكمبةمحرمهاقتلاف.هيلإنيلبقمهباحصأواعرقنأهوملعأونويعلا

‹هرْنأىلعموقلاوسرفىلعىلوهلابيضقمهيلعبوف«مساقلاىمسي
۲يلاوحبةيقرشلايلامشلاةيحانلانماهنعدعبتوقاتسرلاةيالويرقنمةيرقيه:بشفلا()

.ةعنصملاةيالونممداقلاماعلاعراشلانمرسيألابناحلاىلعيهومك
قاتسرليرفاغلارصاننبدمحمخيشلابرحكلذبدصقي(۲)



YAY

 

احرجهبوبیضقعجروعرقباحصأرسكناو«لاجرةرشعمهنملتقف
روبجلليهيتلا‹!ىرفحلالزنىتحموقلاباعرسمةمحرراسو«ًانيه
.اولکایو[ررکم۲۲۲]اوحیرتسيىتح

علطدقريصقلابفورعملاكرابمنبفلخاودجوفانويعثعبهنأمث
نيذلاموقلاددعناكو«هللاالإهددعبملعيالشيجب«ارحبواربهموقب

رئاسنمورضحوودبنمفلأرشعةسمخرصاننبدمحمهباحصأمه
دنعتناكو.ةميظعةكصمهنيبتعقوف«ءاكربيبرغاوقتلاف.لئابقلا
ترزغأف‹رحبلايفيتلا١بشخلاىلعاهوبرضف‹عفادمةمحرهباحصأ

هتقانبكرو«هباحصأو[يئانهلا]كرابمنبفلخرسكناوارحببشحلا
نمًاجلمدجيملف‹نورسأيونولتقي«‹رصاننبدمحمباحصأمهعبتاو«

ترزغأف‹[۲۲۳]بكارملاىلإاوصلختيلرحبلانولخدياوناكف‹لتقلا
اوذخأو‹اريثكمهنماوفلتأف‹ةقافتلابمهنوبرضيموقلاو‹اهولانيملوارحب

.نيتيمالجررشعىنثأوفلأرحبلامهظفلنيذلاو«كلذريغومهتحلسأ
.ءاكربنصحاولخدىتحمهنوعبتياولازيمو

ءاکربنملبحجلابناجبيرفاغلارصاننبدمحمباحصألزنمث
ىفاونصحتنصحلاباحصأنإمث.مايأةعبرأاوماقأفنصحلااورصاحف
ادلبلافسیلو«للقالإهبقيلوطقسملإاوضمو«بكارلا
.نصحاباوعمطيملو«قاتسرلاىلإاوعجررصاننيدمحمباحصأنإمث
‹قاتسرلايف[يرفاغلا]رصاننبدمحمماقأفهدلبىلإعجررطمنبةمحرو

.يفوعمث«هتدشنمهيلعفیخیتحيردجا[رركم۲۲۳]هباصأو
لحاسلاىلعوءاكربنميبرغلالامشلايفعقتو«ءاكربةيالويرقنمةيرق:يرفحلا()

.مك٤يلاوحماعلاقيرطلانعدعبتو
فلخخيشلاشيجاهيلعوءاكربلحاسىلعةيسارلابكارماونفسلادصقيانهبشخلا)۲(

يئانهلاكرابمنب



رايخأوصصق
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ه١۱۱۳:لقتيةكرعم(۲)

يصارحلارصاننبدمحمقاتسرلايفلعجو«لقنيىلإريسملابرمأهنإمن
يرفاغلاروذحملانانسنبدمحمنبنانسوالهبباحصأهدنعو«اهيلعايلاو

-ناطلسنبفيسو[يرفاغلا]رصاننبدمحمراسو.قاتسرلاةعلقبامئاق

ديقم[يبرعيلا]رصاننببرعلبو«ةبراعيلاةفاكو‹هعمهلمح-ريغصوهو

.نیرهشردققاتسرلابهتماقإتناکو«تاینقملزنیتح

‹مهدمتسي‹نامعوةرهاظلالئابقىلإلسرأتاينقع.لزناملف

ىنثأردق«نيريثكركاسعهدنعاوخانأوموقلاهيلإءاجو.سأيىنبو

.لقنيفرطنم‹(۱)ةرذانملاجلفبهلوزنناكو.افلأرشع

ىلعىلعألابناحلاىلإاهنملاقتنالاديريحبصلاتقوعفتراف«اباوجهل
فورعملاف«نوريثكموقيلعينبنملتقوةميظعةكصمهنيبتعقوف.

نبدمحمباحصانمو«[يولعلا]لاسنبناميلسمهخيشنبامهنم
‹يليكشلارصاننبفيسو«يرفاغلادايزنبملاس[يرفاغلا]رصان
.(یحرجلانمدحاو

‹مهلارصاحمماقأو‹ىلعألابناحلانمثديحماةعيرشبلزنهنإمث

نملتقو‹ريثكقلخلتقفةكصمهنيبتعقومث.عفادملاوقفتلابمهبرضيو

دحاوويصوبقلافلخنبدمحم[٢۲۲]يلاولارصاننبدمحمباحصأ
یلعاوحاصكلذدنعف.ءاممهعمقبيملوءاملااورسكمهنأمث.همعىنبنم

.نصحلاميلست

اهنميبونلابناجلايفلقنيةيالويفةرذانملاجلف()

ءاحرحجلا:لصألايف()



رابخأوصصق
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YA

ه١۳٠٠۱:فيلسلاةكرعم(۳)

”يوانهلاديوجنبديعسنأ[يرفاغلا]رصاننبدمحمىلإربخلالصوو
ىلإريسلابموقلارمأفهموقبهانهينبنمةفواوصلاعم”فيلسلالخد

ىلعهومدهوهيلعاوضكرف«فيلسلا[نم]ديشارملانصحىلعةضكرلاب

ىلإرايستلابلطديوجنبديعسنإمث.دالوأولاجروءاسننم«هيفنم
.هودوزو[يرفاغلا]رصاننبدمحمهريسف‹هباحصأووه[٢۲۲]هدلب

نبدمحمةعاطلااودأوهوحلاصديشارملاباصأاماوأرامةرذانللا
اودويملفةفواوصلاامأو«مهناكممهرقأو‹ئشمهبصيملواوملسف«رصان
حسفو«مويلكمهيفلتقلاومهليخنعطقي‹مهلارصاحمماقافءةعاطلا

نيرهشلاقوفراصحلاناك«رضحلالئابقوسايينبالإهباحصأنمودبلل

.هومدهف«مهيديأبمهنصحمدهىلعاوحلاصمهنأمث.

مک۳يلاوحباهنعدعبتويربعنميقرشلابونجلايفعقتيربعةيالوىرقنمةيرق:فيلسلا()
نبسايلانبةخباطنبسوأنبرمنبهفاوصىلإبسنتةيناندعةيرضمةليبق:ةفواوصلا(۲)

حمالم«يصورخلا:رظنا.وانسيفوفيلسلايفمهدجاوترثكأو‹يفاوصاهدرفمو«رضم
۲۸۰:ص4

ينعملاطبضلبيوصتلاو«فيلسلاو»:لصألايف(٤)
‹يرذنمهدرفمو‹«بجشينبسيقلاورمأنبرذنملاىلإبستتو«ةيناطحقةليبق:ةرذانملا(٠)

«يصورخلا:رظناةينامعلاتايالولاضعبيفمهنمةلقأدجويوقاتسرلاوفيلسلانونطقيو
.۰٢٥۲:ص«حمالم

١۷١:ص«نامعيفنوصحلاوعالقلا:رظنأفيلسلانصحنعتامولعملانمديزل(1)

وءر:لصألايف(۷)



رابخأوصصق
نامعيقترج

 

۸o

ه١۳٠٠:قاتسرلاىلعيوانهلاموجه(٤)

دمحمىأرالريصقلابفورعملا[ىئانهلا]كرابمنبفلخناكو

رصاحواموقعمج[۲۲۷]فيلسلابرحبالغتشم[يرفاغلا]رصاننب
‹ةعلقلابميقملايرفاغلاروذحملادمحمنبنانسلتقاملف.قاتسرلا

دعب«قاتسرلاىلإنصحلانمهباحصأويصارحلارصاننيدمحمجرخ
نميصارحلارصاننبدمحمجرخكلذدنعف.نصحلااومدهولاتقلاةدش

.مهتويبومهلاومأيفقاتسرلالهأرقتساو«قاتسرلانصح

ه١۱۳٠۱:راحصىلعيواتهلاعابتأءاليتسا(١)

نبدمحمريملو«راحصنصحذخأدق!يرومعلاعابسناكو
مهتمافوخراحصوقاتسرلاىلإىضميففيلسلانععوجرللاليبسرصان
.هيلعاووقتينأ

ھ۵١:مزحلاىلعيوانهلاموجه(1٦)

ناكو‹مزحلانصحىلعراسريصقلا[كرابم]نبفلخنإمث

یبأف«[۲۲۸]نامأبهباحصأووهنصحلانمجرخينأفلخهيلإلسرأو
ةليلقةكربالإءاممهعمقبيملمهنأو«ربخلاهربخيرصاننبدمحمىلإبتكو.

مهنصحمدهوفيلسلالهأحلاصامدعبمزحلاىلإرصاننبدمحمراسف.

لتقنملتقف۽فلخباحصأىلعضكرمزحلالصواملف.ميظعشيجب

قاتسرلاةعلقانهدصقي()

جرخف:لصألايف()
يئانهلاكرابمنبفلخباحأنميرومعلاعابس(۲)

 



T۸۹

 

تیبيفةعزهلادعبىفتخاففلخرفو]فلخباحصأرسكناو«مهنم

ه١۱۱۳:تیسدالبةکرعم(۷)

قاتسرلانعضرعأو.ةرهاظلاىلإ[يرفاغلا]رصاننبدمحمعجرو
هعمعمتجاو‹رضحلاوودبلانمدشحو‹تيسدالبدصقومهتمافوخ«

اوبأف«هلةعاطلااودويلمهيلإلسرأف.تيسدالبىلإراسو«ريثكركسع

اقلخمهنماولتقو«مهومجهفمهيلعموجهلابموقلارمأو«مهرصاحف
[۲۲۹]اهوذخأف«يدعینبليهو«ضراعلاىلعاوضكرمث.اريثك

اهيفقبيملو]ولعلانمهانهينبنادلبهلتصلخورمغاوذخأو«

نملتقو.نامأبهريسرايستلابلطيذلاولتقلتقيذلاف«مهتمدحأ
لاجرةرشعردقتيسدالبىلعةضكرلادنعرصاننبدمحمباحصأ

.([سانأحرجو

:ها٦۱۳:حتمةكرعم(۸)

ردقاهبماقأو«هعمنعيیوزنلإ[يرفاغلا]رصاننبدمحمعجرمث
‹ظيقلاىوتسانأىلإ(م٤۱۷۲/ه۳١١ءاتش)ءاتشلاسضعبرهشأةتس
مهلزهجف«اوبأفةعاطلااودوينأ«حنمةيرقنمدالبلالهأىلإلسرأو

۳.:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

ءارمحلاةيالوىرقنمةيرق:ضراعلا(۲)

الهبةيالوىرقنمةيرقيهو:رمغ()
٦۳۸:ص«ةمغلافشك«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)



رايخأوصصق

نامعيقترج

 

YAY

اهلهأاهلىبنألبق-نيقيفلاجلفنممهليخنعطقو«مهرصاحفءاشيج
.ةعاطلااودأمث-انصح

موقلاعمجيفذخأورسلانميبغلابلزنو]ةرهاظلاىلإراسمن

اوريسينأةرهاظلالهأىلعرمأو.رضحلاوودبلانمريثكقلخهعمىتح
."۱[مهنودنمورفاغينبيداولهأمهبحصومزحلاىلإرمتلا

ه١۱۱۳:لختنةكرعم(۹)

‹لواعملايداولزنواموقعمج[يئانهلا]كرابمنبفلخنإمث
دعاجنبيدعنبدشرماهيفناکو«اهرصاحف«لخنىلإمهبلقتناو

نصحلانماولزنو«مهرصاحممايأةعبرأثكمف«[يبرعيلادشرمنب
يميمحلالهأهحلاصكلذعمو«هيلعاوردقامهنماومدهو«هوقرحأو

لِإ]اهلهأبرهو«اهولخدو«بقعنممهيلعبقعمثءاهنم[٠۲۲]

مهنمضعبو‹لئامس““'[ةيرقنمرباجينبنادلبىلإمهضعبو‹ّوطلا
ينبدنعاوقبنيذلانإمث.مهووافللهمدالوأعمةانجلاةرجحيفاجلا

اوءاجف«مامحلا[يداو]بناجنماوئيجينألخنلهأىلإاولسرأللهم
مهنمةلفغنيحىلعمهيلعاولخدف‹للهمىلإمهبرديملثيحنمموقب

(1)اورمذو«مهورصنلواعمانأىتح«لواعمليداوىلإاوجرخفاوقف

ةعلقنأديعسوبلاخيراتنعةذبنديفملازجوملاهباتكيففيسنبدمحيديعسوبلاركذي
زجوملا:رظنا«م۲۷١١/ه۲۷٠٠ماعيفيدعسوبلافئاوطنمرورسلآهانبنيقيفلا

.١1۰:صا(ا

٦۳۸:ص«ةمغلافشك‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

مسالالامکتسال[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

٢٤۳۰:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)



رايخأوصصق

 

تفهيالامويرشعةالثمهنوبراحياوئكمف.ةانجلاةرجحيفبرحلامهل

اوبنجتو‹لتقلامهيفرثكو«ةرجحلايفاومزهنامهنأىتحقفتلابرض
.[اجنفبمهبحصأدنعنوقابلامزهناو]

تثکمو‹اهومدهف«ةانجلايفةرجحىقبتال:اولاقلواعملانإمث
عابسلاوبالكلاالإسنألانماهيفدجيمل[۲۳۱]نامزلانمةدملخن

ىلإاهيفاوثكمو«هانهينبىلعاهومسقكلذدعبنمو‹ىلتقلاىلع
دنعف.امامإنوملسملاهماقأوملحلاغلبامدعبناطلسنبفيسكلمنأ

نولسوتياوراصف.لخنلاجيلختناوأتقولاكلذو‹اهلهألاهوملسكلذ
‹لواعملاىلإطخباوءاجو«ىوزننميرادملاناميلسنبرصانيضاقلاب
.مهلاهوملسف

ه١۱۳٠۱:ةبيهولآورماوعلاىلعيرفاغلاموجه(١٠)
°[وهاوقتلافةيقرشلانم]رماوعلانادلبىلإراسرصاننيدمحمنإمن

‹ةميظعبرحمهنيبتعقوف‹هانهينبوودبلانمةبيهولاورماوعلاو
مّن.[يرفاغلا]رصاننبدمحمباحصأىلعةبلغلانوکتنأتداکیتح

قلخمهنملتقو]هانهينبىلعةبلغلاتعقومث«[اوتبثواوباث]مهنإ
نمورصاننبدمحمعجرف‹'لقاعلاةرجحاولخدىتحمهوعبتاوريشك
۱[نیربپلإناطلسنبفيسديسلاهتبحصيفناكوًارفظمًابلاغهعم
٠٠۳:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
٦۳۸:ص«ةمغلافشك‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
٦۳۸:ص«ةمغلافشك‹يوكزألانمبيوصتلاوءاوقثتلا:لصألايف(۳)
يكزإةيالويرقنمةيرق:لقاعلا(4)
۳۸۷:ص«ةمغلافشك«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٥)



Y۸

 

ه١۱۱۳:ديوجنياويرفاغلانيببرحلا()

[۲۳۲]ةرهاظلاىلإدصقو[يرفاغلا]صاننبدمحمعجرمن
مايرينبويکزأویوزنلهاعمجو.یوزنىلإمهبءاجو«اموقعمجيل
هعمنمو‹يوانهلاديوجنبديعس١[ىلإ]لسرأو«مفيسىلإراسو«
ديوجنبديعسجرخمث‹مهرصاحفاوعنتماو‹تافاغلاورقعلالهأنم

اموقعمجيراحصىلإ"’[ىضم]وةرهاظلابرمو«هعمنمو[ةيفخاليل]
ءاجو«اريثكاقلخهعمعمجأف‹حلصلااوثكناهلهأذإ«لقنيوراحصنم

نامعيفبرضيلزيملف‹ةريشكاموقهيلإعمجأو‹مضوالمعلإ
لاومأىشخي«ةيبرغلايفامويو«ةيقرشلايفامويهارتف«الامشوانيعب

دیعسنإ:”لاقيمويلكو‹[يرفاغلا]رصاننبدمحمناوعأنمهمصخ

ثکمو.هيلعیشخیضعبو‹هحاصیضعبو‹اذكةدلبىشخيديوجنب
جلفىلإلصودقو.سانلاهنمتثعوتىتحةليوط[۲۳۳]ةدمكلذىلع

ةدمثكمو«هباحصأورصاننبدمحمىلعسضكرينأدارأو‹»ىشيعلا
یتحرصاننبدمحمهنمفوختف«مايأةعبسردق*[نيأ]هنأنورديال

ىنعملاطبضل[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)

ىنعملاطبضل[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
ماعلاقيرطلانعدعبتويربعنميقرشلابناجلايفعقتويربعةيالوىرقنمةيرق:المع(۲)

مک۲یلاوحبيربعىلإالهبنم

ماعلاقيرطلانعدعبتويربعنميقرشلابناجلايفعقتويربعةيالوىرقنمةيرق:مض(4)
مک۸یلاوحبيربعلإالهبنم

ليق:لصألايف(٥)

ءارمحلاةيالوىرقنمةيرق:يشيعلا)٦(

امكيضتقتةرابعلاو(مايأةعبسهنأ)ةكيكرةلمجلاةلمكتنأمث«هنأدعبضايب:لصألايف(۷)

‹يوكزألا:رظنا««امايأورهشأةعبسديوجنبديعسةبيغةدمناكو»:يوكزألاهدروأ
.۳۸۷:ص«ةمغلافشك

(۲:ت)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۸)

 



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

۹۰

هتربخأف«ةلفغىلعهيلعمجهينأةفيخنكامألاعيمجيفانويعهيلعلعج

ىلإموقلانمهعمنع.يضعنأهدارموٌمضيف]ديوجنبديعسنأنويعلا

دالىلانودمهوقالينأرصاننبدمحمرمأف«ريبكعمجبلبقأو[تافاغلا

نبديعسلتقكانهو‹ةديدشبرحمهنيبعقوف‹تافاغلاردصاوقتلاف‹

ةيقبرسكناو«لقنيبحاص!يونهلانصغهباحصأنملتقو«ديوج
اوتأىتح[تافاغلا]ديوجنبديعسةدلبراصحبرصاننبدمحمرمأفهموق
هاري‹'[ىتحهموقوهدالوأوهلايعهيفوتافاغلانصحىلإ]الوتقمديعسب
اوgلاصيملفاونيديل‹[٢٤۲۳]?[تافاغلانصحنيضباقلاهموقو]هلهأ

مهدنعاماولكأىتحماعطلانممهدنعامغرفو«نييرهشردقاوشكمو
ردبنبدیعسنبكرابمرصاننبدمحمباحصأل”دئاقلاو‹ماعنألانم
مهنإمث.نيربيىلإةكصلادعبنمعجررصاننبدمحمنأل‹يرفاغلا
.مهنملتقنملتقو«مهلاومأتعاضومهدنعامغرفنأدعباوحلاص

یقبو‹نامأبمهولصوو‹هومدهف«مهنصحمدهىلعمهحلصناك
.ةعاطلادويملابراحمرقعلانصح

نبدشارهناکملعجوردبنبدیعسنبكرابلرصاننبدمحمخسفو

يكزإوالهبلهأهعمو]رقعلانصحرصاحو.يرفاغلا[دشار]نبديعس

۳.۷:ص«عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

نصغنأةقيقحلاىفنكلو.نمألاشماهلايفتبوصوتبطشمثيوانهلا:لصألايف()
.ةدوسنبيلعينبةليبقخيشيولعلاناميلسنبنانسنبنصغوهلقنيبحاصاذه

۳۸۸:ص«ةمغلافشك‹يوكزألانمىنعملاطبضل[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
٢٠۳۰:ص‹عئاشلاعاعشلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)
ةانثملاءايلابدياقلا:لصألايف(٠)



رايخأوصصق

۲۹۱نامعيفترج

 

مهدنعامغرفیتح«![هباورادومايرونبورفاغونبوةرهاظلاوىوزنو
.هدلبىلإلکعجرومهونمأمث«هومدهفهمدهىلعهوحلاصف

ھ١۱۱۳:يبيضملاةكرعم(١٠)

دصقو«رضحلاوودبلانم[٢۲۳]ًاشيجشيجرصاننبدمحمنإمث
فلخشيجووهىقتلاو‹«ةضورلاويبيضللا«ةيقرشلانمسوبحلانادلبهب
مهنيبعقوف.يبيضألابهانهينبنممهريغوسوبحلاوء[يئانهلا]كرابمنب
يبيضملاةرجحاولخدو«كرابمنبفلخباحصأرسكناو«ميظعبرح
ريسينأوءةعاطلااودأوحلصلاعقوىتح«مهلكيبيضملاباوشكممث«

يفكرابمنبفلخدوجوبملعيالرصاننبدمحمناكو.رصاننبدمحم
.حبصلاٹكنينأنسحتسيملكلذبملعنيحو«يبيضملاةرجح

ه١۱۱۳:ِءاريإةكرعم(۱۳)

رصاننبدمحمهعبتاف«ثرحلادنعءاربإدصقكرابمنبفلخنإمث

.هشیجبهولتيرصاننبدمحمنأنظيملوىاربإكرابمنبفلخلخدو«

مهدنعنمكرابمنبفلخاوجرخينأ«ثرحلاىلإرصاننبدمحملسرأف
مهنأاونظف«مهراهنآرمدیو]مهليخنضعبعطقيو‹مهبرحبماقأفاوبأف«

خأفرصاننبدمحمبرحیلعةوقمهلتسيل

ر

مهدنعنمافلخاوج
فلخجورخدعباولاصمهنأمث]ءطقسمىلإراسافلخنإمث.[ةيفخ

.'[ةيقرشلاعيمجهلتصلخو«نامألادمحممهاطعأف٤

 

۸٨۳۸:صءةمغلافشك‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)

۳۸۹:ص؛فشكلا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

۲۸۹:صء«؛فشكلا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)



رايخأوصصق

 

(۸)(ه١١٤۱۱-ه۱۱۳۷):يرقاغلارصاننبدمحممامإلا(۱۲)

یوزنیلهعمنع.لصومث‹[٦۲۳]نیربیىلإرصاننبدمحمعجرو
ماقينأمهنمبلطف‹اوعمتجاو‹ملعلالهأولئابقلاسوورىلإلسرأو.

هرذعيملف«بورخلانمرذعتيهنأو«ناطلسنبفيسعمهناكمدحاو

.٩[دادمنبدمحمنب”نامیلسنبرصانيضاقلا]

م۱۳۷/١۱۷۲:عافدمامإرصاننبدمحمبيصنت

هجوو"دادمنبریشبنبدمحمنبهللادبعیوزت[نصح]یلودقوِ
بورخحلاهذهلكنأكلذو«دالبلايفلطابلاماقيالعلملعلالهأنمارظن

نصحلاباوبأتقلغمث.بونذومثِإهلكو«قحةجحال«لطابلاىلع
ةمامإلاهلاودقعمث.رجفلابرقىلإةليلواموياوثكمو‹سانلاكعلوأىلع

نامألاوةزعلاوهلةمامإلابيدانملاىدانوىوزنةعلقعفادمتبرضوةيقت]

ناکورضحوودبنمرازنونینمةهجاوملاديرتوىوزنلخدتةليبقلكل
ةئامونيثالثوعبسةنسمرحملانمنولخلايلعبسل«تبسلاةليل*![اذه

ىتحیوزنبٹکمو.[م١۱۷۲ربمتبس۱۱۳۷/٦۲مرحملا۷]فلأو

.نیربيىلإراسمثةعمجلاىلص

نموهويوزنلايبعانلايدادملادمحأنبدادمنبدمحمنبناميلسنبرصانيضاقلاوه(۱)
مهريغورصاننبهللادبعهنباودمحمنبناميلسهدلاولاثمأ‹ءاضقلاهترسأتلوتملعتيب
.۰۳٥:صحجنايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظناةرسألاهذهنم

۳۹۰:ص«؛فشكلا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

ء۳ج.نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا«ايحم١۱۷۲/ه۱۱۳۸ماعىلإوهفيوزنلا
۳۷۳:ص

۰۳۹:ص«فشكلا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

Y۹۳

ھ۱۱۳۷:ةقرفتمبورحوتاروث(٤٠)

رهقو]يبغلانصحذخأيزيزعلا[۲۳۷]سيمخنبعنامنإمث
يدعنبانهم[راغأ]كلذكو.١[هيلإاهيفدسفأواهقوسبهنواهنصح
ةلاغىلع"ةبراعيلانمدحاوودحاومايرينبنمهعمويبرعيلاانهمنب
مهبدمحممامإلاملعاملف].نوحلاصيونوبراحيو‹اهوذخأفةكربلا
اوباف‹ةلاغلانمهوذخأاماودرينأمهنمبلطوةكربةلاغىلإمهيلإراس

ةعيرشلادجسم.اومتحأدقومهيلعةضكرلابدمحممامإلارمأمن«هلاتقالإ

.("[نيمزهنماولوف«ةكربةلاغنميقرشلالبحجلاو
مهيلإدمحمراسف]‹ييغلانصح[دمحممامإلا]ذخأكلذكو

ىلعأيفوهوالإهباورعشيملف«لاجرةتسهعمونصحلامهيلعفدغو
نبعناممداخلتقو«هنمابعروافوخنيبراهنصحلانماوجرخفنصحلا
٠.[نيريىلإعجروایلاوهيفلعجونصحلاذخأفسيمخ

نادعب]لئامسنمنییرکبلاةرجحبرخو«لئامسىلإراسمت

اودأفدعروقوربتاذةريطمةملظمةيتاشةليليفمهترجحمهيلعروسن
‹[تاونسثالثةاكزلئامستملسو«نامألامهاطعأو‹ةعاطلاهل

.[لئامس]نصحلابرقيتلايلعينبنمدعسدالوأةرجح[مده]و

۳۹۰:ص«فشكلا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۱)
نبريمحنبناميلسويمايرلابرعلبنبناميلسنبرماعيبرعيلايدعنبانهمعمناک(۲)

۳۹۰:ص«فشكلا«يوكزألا:رظنا«يبرعيلايلع
زوماةكربيه:ةكربلاةلاغ(۳)

۳۹۰:ص«؛فشكلا«يوكزألانمفرصتب[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()
۳۹۰:ص«فشكلا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()
۳۹۲:ص؛فشكلا‹؛يوكزألانمفرصتي[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)
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٤۹

‹باتعوةهرشكرابمنبفلخنيبومهنيبتعقولواعملانإمن

ليحلا۱[لإ]طبهفرصاننبدمحمىلإاولسرأو«ءاكرنصحهيلعاوذخأو
ىلعاودهاعتو‹طقسمهلاوبرحينأىلعهودهاعو«لواعملاهوقتلاو«

.كلذ

اردغمهنمنظيمامإالاو‹ةفايضلاهللواعملاثعبف]!يدارحلااولزنو

‹موقلاطسولواعملالوزنلعجو‹[هولأسامىلعمهعواطيملف

كنأكرس)»لاولقااهيلعارلمهليلابارلارئاملا

.لواعملايداوىلإنهلصوأىتحنهبثبلامف««ةالفلاوحنلإ
ناكو‹اهئاذحبلزنو‹لقنيىلإ[دمحمامإالا]دصقكلذدعبمن

ةقصتلمهردجتيبهلناكو]‹دلبلاىلعهلددق‹ماصعهمسالجراهيف

كلذنماهلهأىلعاولخدو«هتيبنماقفنهلبقثف‹[نصحلاردجب

اوبلطمتنيلجرلتقف]‹لجرلاكلذببسلاو‹مهترجحعيضو‹تيبلا

.[ايلاواهيفكرتونيرييلِإاولمحومهخايشأديقو«مهنمأفنامألا

ل(ةاطوطخنمبيوصتلوليلانمطم:لصأليفد

مك۷يلاوحبماعلاعراشلانع

۳۱۱:ص«عئاشلاعاعشلا؛قيزرنبانم[..]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

١٤١ء٢ج«نايعألاةفحتيلاسلا:رظنارصاننبدمحمموقموقلابدصقي(4)
۳۱۱:ص«عئاشلاعاعشلا؛قیزرنبانم[...]نیتفوكعمنیبةدايزلا(٠)

٤٠۳۹:ص«فشكلا؛يوكزألانمفرصتب[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(1)



رابخأوصصق
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م۱۷۲۸/ه١١٤۱۱:ةيلهألابورحلاةياهن(۱۳)

نمودبلاهدنعتناكو]راحصىلإ[دمحممامإلا][۲۳۹]دصقو

‹[رضحلاومهيلعلمتشانموسماوشلاوبتقونبوميعنينبوسايينب
ءاجمث.اهلخدف«دحأهبانجنماهيفلب«اهيفكرابمنيفلخنكيمو

۱[راحصنصحبابدنعاوقتلاف«سمشلاتعلطنأدعبةلفغنيحىلع

قوفنمبرضف]رصاننبدمحم[مامإالا]لتقىتحمهنيببرحلاتعقوو«
:هموقللاقوهسرفماجىنثأفىرسيلاديلاحانجيفقفتةصاصربنصحلا
ىلإراسمثهيفتعقويتلاةبرضلابمهربخيملو«مكركسعمىلإاوعجرأ

«[نصحلابابدنع]كرابمنبفلخلتقو‹[تيبلايفهتليلنمتامف

ادحأنإ؛نولئاقلاقو.هدلبىلإدحاولكراسو‹ةعيشلاةرجحدنع

راصو.ملعأهللاو«دالبلاجراخهبیمروهربقنمرصاننبدمحمجرخا

دمحمو‹هتوملبققاتسرلاكلذكو‹كرابمنبفلخهلكةنطابلاطخ

.هللاعمنيقيرفلاباسحوءاتامىتحةيقرشلاكلذكو

٥۳۹:ص«فشكلا«يوكزألانمفرصتب[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()

عاعشلاءقيزرنباو؛٥۳۹:صء«فشكلاء؛يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

۳۱۹:ص«عئاشلا
٤٠۳۹:ص؛فشكلا«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

ناکوبرحلاهذهيفاكراشمناكيذلايغئاصلاملاسنبفورعمنعقيزرنبايوري(٤)

يفارسهونفدفةماعلانعهتصاخمامإلاتومىفخأهنأراحصىفوهودمحممامإلابناجب

۳۲۱:ص«عئاشلاعاعشلا«؛قيزرنبا:رظنا.روسلانمةيلخادلاةعيشلاةلحنودةعلت
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٦۹

(۹)(ه١٤٠۱-ه٤٤۱)يبرعيلاناطلسنبفيس(٤٠)

[٤٢٤۲]وتبهبعلط[ناطلسنبفیسنب]ناطلسنبفیسنإمن
هوبصنف«یوزنلإ)دادمنبدمحمنبنامیلسنبرصانیضاقلاىلإرفاغ

نيعبرأةنسنمنابعشرهشلوأوةعمجاموسي«ملحلاغلابراصذإامام
هومدقامنإ]«[م۱۷۲۸سرام۱۳/ه١٤١۱نابعش۱]فلوةئاموةنس

ثكمو١[نيملسللامامإناكهايأنإفهيبأةيالوببسبهتيالومدقتلًامامإ
نأقبسدقو.!نوملسملااهاضريالًاثادحأثدحأمث]-هللااشام-
نمهلةنيعملاةضيرفلايفةدايز(”يحبصلاريشبنبديعسخيشلانمبلط

‹ةريسلاريغفيسنأمث«كلذضفرديعسخيشلانكل«لالاتيب

نبرمعنبساسجاھبياولاناکو«لخنةيرقلصوىتح"[راسو

دادمنبهللادبعنبدادمنبدمحمنبناميلسنبرصانيضاقلاملاعلاهيقفلاخيشلاوه(۱)
.۳٠٠:ص‹۳ج«نايعألافاحتإ‹يشاطبلا:رظنا‹يوزنلايرقعلايبعانلا

١٥۱:ص٢ج«نايعألاةفحت«يلاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()
ءاملعلانأامكريغباختناولزعلابجوتيتلاثادحألاهذهةينامعلارداصملادنفتمل(۳)

نظنالو«مهنمةهجاومنودنماذكهلزعامنإ«هئاطخأبهوهجاوالوةبوتلاهنماوبلطيمل
.ةيضقلاهذهيفنوبتكينأنوأشملامنإوكلذ

سرام/ه١١٥٠٠ةجحلايذيف:ت)يبحصلايناثنبدمحمنبريشبنبديعسخيشلاوه(٤)
هلو‹يبعانلادمحمنبناميلسنبرصانةمالعلاةافودعبءاملعلاةسايريلوتو((۸٨
؛تادلحةئالثيفترشنويئراحلانامیلسنبدمحنبملاسحيشلااهعمجةديدعيواتف
.Yo-Yo:ص‹۳ج«نايعألافاحتإ«يشاطبلا:رظنا

درفهبتارعفرصوصخبيحبصلاريشبنبديعسخيشلاىلإةلاسرفيسمامإلاهجودقل(٥)
ىوزنىلعمامإلايلاوىلإةجومخيشلانميرخأةلاسركلاتهو«ةقفاوملامدعبهيلع
م۱۷۳۱سرام١٣٤۱۱/٤۱نابعش۱يفةخروميولهبلاملاسنبريشبنبملاسخيشلا
فاعحتإ«يشاطبلا:رظنا«مامإلابتارةدايزنمخيشلاتعنميتلابابسألالوحرودت
٠٠۲-٢٢۲:ص‹۳ج«نايعألا

۲١۱-١:ص‹٢ج«نايعألاةفحت«يملاسلانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٦(



رابخأوصصق
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Y4۷

نایبارصاننبدمحمتاماملف«رصاننبدمحملبقنم]”يصارحلادشار

ةهجاوملابهيلإناطلسنبفيسلسرأف«مهريغو«ةبراعيلانمادحأاهضبقي

‹نصحايف[يبرعيلاناطلسنب]ريمحنببرعلباوعلطأف[ىبأف
هنعاوعنتماو«دحأهبيرديملثيحنمءاحطبلايفناطلسنبفيسو

ء؛لواعملايداونمىفأءاحطبلاىلإهتعاسنمناطلسنبفيسسضهتف«

'.اهضبقفطقسمىلإرصاننبفيسهلاخلسرأو

(١٠)(ه١١۱۱-ه١٤۱۱)يبرعيلاريمحنببرعلبمامإلا(١٠)

يفكلذو]امامإىوزنبهوماقأ[فيسنبناطلسنب]ريمحنببرعلبامأو
فلأوةئامونيعبرأوةتسةنسرخآلاىدامجنمتلخنيرشعوعستةليل

كلموةقرفهتعبتف*[(م۱۷۳۳ريمسيد۷/رخآلايدامج۲۹)ةرجهلل

دييفناكامفيسلىقبو[٤٤۲]‹[يرفاغلا]رصاننبدمحمكلمثيحب
.[يئانهلا]كرابمنبفلخ

 

فيسمامإلاعلخىلعاوقداصنيذلانمضنمرمعنبساسجهيقفلاخيشلامسادرو(١)
٤£:صءكيعسلاعلاطلا«يشاطبلا:رظنا

۳۲۷:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

(د)و(ل)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاو:اوقلطاف:لصألايف(۲)

يشاطبلا:رظنا«علخلااذهىلعءاملعلاةقداصموفيسمامإلاعلخلوحتاموعملانمديزل(٤)

٤٤-۴٤:ص٢ج«نايعألافاحتإ
دمحمديسلايلاعمةبتكم١.ط.ديعسنبدمحأمامإلاخيراتنمديعسلاعلاطلا«يشاطبلا(٠)

٤٤:ص۱۹۹۷:طقسم«يديعسوبلادمحأنب
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بعارصلا

مامالاو

 

برعلبمامإلانيب

عولخملافيس

۹۹
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:ه۸١٤۱٠مجعلاوناركملهأبفيسةناعتسا(١)

موقبهودمبنأنارکمنیطالسىلإلسرأناطلسنبفیسنإمث
ناطلسنببرعلبذئمويمهريمأناكو]ةرهاظلاىلإمهبراسوهودمأف«

تحصوكانهمهنيببرحلاتعقوو‹'[ناطلسنبفيسمامإالاقيقش

تامو]ناركمنماوءاجنيذلاشولبلارباكألتقو‹«فيسموقىلعةبلغلا
.[ًاشطعمهرثكأ

ه١١٠٠۱رشص-مرحم:(ىلوألاةلمحلا)مجعلابةناعتسالا(۲)

نامعلهأىلعهورصنيل]مجعلاىلإلسرأناطلسنبفيسنإمن

«میظعشیجبهوتأو«[نامعبرحىلعهاشردانمجعلاهاشهباجأف

جحارهشنمتلخةليلةرشعيتنئالسيمخلاةليلرخآناكفروخاولزنو

اودصقو.[م۱۷۳۷ليربا۳٠/ه٤٤١۱]فلأوةئامونيعبرأوعستةنس

نیسمخةنسمرحملارهشلوأىوزننمجرخو‹مهاقلتيلريمحنببرعلب

.[م۱۷۳۷ويام١/ھ١٥٥٠]فلأوةئامو

اذهطبریو۽شولبلاهونکسیوناریإوناتسکابنیبعقيریبکيلحاسميلقإ:ناركم()
نامعتمكحدقيرجهلارشععساتلانرقلايفو‹ةميمحتاقالعبنامعبميلقأالا
.ةيلحاسلاهندمضخغب

۳۲۷:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۲(
۳۲۷:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
۳Y۸:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانمفرصتب[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)٤(
اهلكيهوةقراشلاونامجعونيويقلامأوةميخلاسأرمضييذلاورافلجوه:ريصلا(٠)

.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلوديفتارامإ
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۳.۱

نمرفصرهشلوأيف[٤٤۲]”ىنيمسلاجلفبناشيجلاىقتلامث

رسکناو«اوبراحتو‹[م۱۷۳۷ويام۳۱/ه١٥٠٠]ةروكذملاةنسلاهذه

هدالب'[ىلإةبادب]مهنمدحاوعجريملوهماوقأتتشتوهعمنموبرعلب

.شطعلاولتقلانممهرثكأتامو«حالسالوعاتمالو

جارغانمدالبلاكلتلهأىدأو‹ةرهاظلاوولافيسذخأو

لافطألاواهنملاجرلااولتقوىربعةرجحاولخدو«ليلقريغمرغملاو

هايميفنولعجيولبحيفنوطبريلافطألانإ«ليقىتحءاسنلاو
.زاريشىلإءاسنلااولمحو!ةبيصمنماهمظعأامفرطانقلاتحتراهنألا

فيسلاولعجيمل‹مهرمأنيكلاماوراصو«ريصلاىلإمجعلاتعجرمث

.اظحناطلسنب

مهيلعىلوو]هوحلاصومهبراحو«الهبىلإفيس[٤٢٠۲]هجوتو

للختمث.“'[اسميطيفتابفىضمو«يربعلاسيمخنبملاسوهوًايلاو
عقوو].اهنمبرھینأبرعلبداکو«یوزننصحنمبرعلبرکاسع

املف«رفاغينبنيبويبغلابناطلسنبفيسهكرتيذلايلاولانيبفلخلا

.نصحلابرعلباولخدأ[كلذبالهبلهأملع

 

ابيرقتمک٠دعبىلعةيالولالماشيفعقت«ةضحةيالوىرقنمةيرق:ينيمسلا()

(۲:ت)ةطوطخنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
ءةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

١١٤١٤۱:ص

۳۳۷:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا()



رابخأوصصق

 

(ه١١٠۱٠لوألاعيبر-ه١٠١٠٠لاوش)مجعللةيناثلاةلمحلا(۳)

اودصقو‹ديصلاىلإمهباحصأعمزاريشنممجعةدايزتءاجمت

اولصوو‹ةرهاظلالئابقمهتحلاصو‹[م۱۷۳۸رياربف۹/ه٠١٠٠٠]فلأو

لخدو.[ةريثكسانا]الهبلهأومجعلانملتقو«اولتتقاوءالهبلإ
يذ۲۳]ةنسلاهذهنمةدعقلا[يذنم]نيرشعوةنالثموي[الهب]مجعلا

اهلهأبرهو«اهيلعاولوتساو«[م١۱۷۳سرام۳٠/ه١٠٠٠ةدعقلا
.نصحلانمفرغلاقوفمهليخاوطبريىتح‹نصحلامجعلاضبقو«اهتم

رهشلوأ[٤٢۲]یوزنىلإاوضمو[ةطبارنصحايفاوكرتو]
[مامإلا]برهو«[م۱۷۳۸سرام۲۲/ه١٠٠٠ةجحلايذةرغ]جحا

ةعلقبصارحونبتبثو«رفاغينبيداوىلإىوزننمريمحنببرعلب
ةعلقلاالإمجعلاىوزنلهآحلاصو.نصحلايفيوزنلهاضعبو«يوزن
نمقرفتو«لتقلاودلجلابمهوبذعو«جارخلامهيلعاوعضوو«نصحاو
ءاسنلااولمحو«سفنفالاةعبرأاودقفنيذلانإ«ليقىتحمهنمشاع

ةردقماوكرتيلو«ركذيالامحيبقلاعاونأنممهيفاولعفو«لافطألاو

موياهنماوجرخو«مهنماوسأيو«قفتلاوبرحلابةعلقلاونصحلانع
.[۱۷۳۸سرام۲۷/ه١٥٠۱ةجحلايذ٦]جحاسداس

اوماقأو‹جارخااودأومهوحاصف«يكزإىلع[مجعلا]اورمو
ةعبرأمويطقسماولخدو«ةنطابلانيدصاق[٤٥٤٠۲]اوضموةليلواموي

(۲:ت)ةطوطخنمبيوصتلاوريثكسان:لصألايف(١)
ةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

١٤١٤۱:ص

ىنعملاطبضلبيوصتلاواوسيأ:لصألايف(۳)



رايخأوصصق

۳.۳نامعيفترج

 

ةجحلايذ٢٠۲]فلألاوةئاملادعبنيسمخلاةنسنمجحارهشنمنيرشعو
.عناممهعنميملو«[۱۷۳۸ليربا٤١/ه٠

ناطلسنبفیسدنعبكارملايفاوبكرمهف[طقسم]اهلهأامأو
تاتيكلااورصاحو«ناتيكلايفمهنمونفسلاةيقبيفمهنموةبراعيلاو

يقرشلاتوكلانميشعنلاجربهيفيذلالبجلاقوفةموباوعضوىتح

رفص٠]فلألاوةئاملادعبنيسمخوىدحإةنسرفصنمسماخامويىلإ

‹اموينيعبرأوادحاوكلذكاوشكمو.[م١۱۷۳۸ويام٠۲/ه١

.راحصوءاكربىلعاورمواورسكناو

:م١١٠۵۱۱/۱۷۳۸برعلبوفيسنيبحلصلا(٤)

لإالزنمت«مجعلانمابرهبكارملايفاوبكرهوديرموفيسو
لهاووهراسو«رباحيئدالبلاملطو«[اهنصحلواعلاضيقءاکرب

ناطلسنبفيسىقتلاو[٤٤٠۲]ةرهاظلاىلإاوراسو«لخنىلإَوطلا

نمبرعلبعلخينأبارظنلاعقوورفاغينبيداويفريمحنببرعلبو
يف[مجعلا]ىقبو«ةقرفلافوخناطلسنبفيسىلإدقعتو‹ةمامإلا

مهنيبثكمو«لواعملهيفنصحاو«ءاكرسبنمعرزلاجربيفويرضحلا

.اليوطانامزبرحلا

 

ةيحاننملباقملايناريلانصحوطقسمليقرشلانكرلايفيلالجلانصحامهناتوكلا(١)
.سأرلاوهوتوكاهدرفموىنثميهوناتوكلابنافرعيو«يلالحلانصحبرغلا

۳۲۸:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

.اوقتلأ:لصألايف()
(ل)و(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاوضايبلصألايف()

(ل)و(۲:ت)ةطوطخنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)



نامعيفترج

 

مهباحصأربخمهيلعاطبأاملفالهبيفاوكرُتيذلامجعلاامأو

لئامسیلعاورمف«مهرابخأنعنوسسجتيسرافةئامردقمهنماوشعب
ريمحمهيلعرمشف«[م۱۷۳۸ويام۲۸/ه١٥٠۱رفصنمات]راهنلوأ

.اومزهناواريثكمهنماولتقف«لئامسلهأويمايرلارينمنب

ءالھبلااوعلطمايرينبويکٳلهُنمهعمنمورينمنبريمحنِمث
نیرشعونيناموياهولخدو[۱۷۲۸/ه١١٠۱]رفصنمرشععساتموي
مهورصاحفنصحلايفمجعلا[٤٢٠۲]نصتحاو‹[ه١١٠٠رفصنم]

نبفيسمهءاجو]مهنماولتقنيذلادعبالجرنينامتاوقبمهنإليقو
مهبحصأو‹«مهباودومهعاتمومهحالسبمهجرخأفهعمنموناطلس
ربكألامامهلامظعألاديسلاىلإمهولصوأو[يرفاغلادوعسمنبكرابم

.مهرٹکأتامومهسبحف

عرزملاجربيفويرفحلايفاوماقأف«نصحلاذخأىلعمجعلاردقامف
يفمهنكمدعبطقسمنماورسكنانيذلامجعلا[نأمث].[ءاكربنم
نمیقبو«مهنادلبىلإمهنمبکرنمبکروريصلاىلإاوراسءاكربي
ربلانمميظعشيجبناطلسنبفيسمهيلإراسو]«ريصلايفمهنمىب
ربخهلصووريصلابرقتخةيرقلصواملفرحبلانمبكارملاريسو

فشکباتكنمسبتقملانامعخيرات‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
١٤۱:ص‹ةمغلا

يلاو:لصألايف(۲)

۳۲۸:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۳(

 



رابخأوصصق

نامعيقترج

 

نملاوشرهشنمتلخةليلةرشععستلةعمجلاموييفهبكرمقارتحاا

مزعف(م۱۷۳۹ریاني۰۳/ه۱١٠۱)فلأوةئاموةنسنيسمخودحاوماع

ةعاطلاةيعرلاهلتدأونامعنوصحعيمجفيسلتنادف«عوجرلاىلع

.١۱[ةدمكلذىلعثبلف

)۱۱((ھ١٥٠۱٠-ھ٤١۱۱)يبرعيلادشرمنبناطلسمامالا(١)

ةمامإلانمهجرختامنثادحأهنمترهظناطلسنبفيسنإمث

خيشلاىوزنلهأنمعمتجاو."ريبكلاناطلسنبفيستنبهمأيذلا

‹-ذئمويهنامزلهأملعأوهو-‹”ىمعألايديعسوبمأملاسنببيبح

«لئابقلارئاسنموالھبنمسمانآوهسوسينمالإىوزننملصيملو
ةليل[لخنعماجب]انهروكذملادشرمنبناطلسديسللةمامإلااودقعو

[م١٤۱۷ریاربف٥۱/ه٤١٠٥]فلأوةئامونيسمخوعبرأةنسنمجحا

.نوصحلاهلتصلخوماقتساو«

براحو«ناطلسنبفیسلبقنمهانهینبدحاواهیففلئامسامأف

«؛فشکباتكنمسبتقملانامعخيرات‹«يوكزألانمفرصتي[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
١٤١٤۱:ص

يبرعلافيسنبناطلسنبفيسمامإالاتنبةخيشةديسلايهدشرمنبناطلسمامإلامأ(۲)

٠(م۱۷۳۸/ه١٠٠٠:ت)يحبصلادمحمنبريشبنبديعسخيشلاةافودعبءاملعلا
١٠٠:صء۳ج«نايعألافاحتإ؛يشاطبلا:رظنا

 

 



رايخاوصصق

نامعيقترج

 

.صارحونباهتعلقصلخىوزنو.نصحلاهلاوصلخوهودهاع«ةحاور

.هلل[٤٤۲]دمحلاو‹)نيقيرفلا[نم]ةيعرلاهتلاسوةيقرشلاوالهبو

نبفيسناكو.[هسفنب]هيفراسو«قاتسرلاىلإاشيجزهجو
باقتبرقبيداولايفقرشعلايوطدنعاوضبققواموقعمجدقناطلس

.هدلبىلإلکراسو«طقسمىلإراسوهباحصأنعاليلمزهنا

.ةماركلابةلحلكنمقاتسرلاخياشمهاقلتفقاتسرلامامإلالخدف

٥٥٥۲۹/۱[ةروكذملاةنسلاهذهنمةعمجلاونابعشنممويرخاكلذو

ثکمو‹نصحایقبو«‹اهاياعرعيمجىلعىوتحاو.[م١٤٣۱۷ربمتبس

‹[ه١١٠١ةدعقلايذ١٠-ه١٥٠١نابعش۲۹]ةليلنيعبسهباطيح

.[ىبرعيلاناطلسنبانهممامإلانب]افيسهاخأهيفكرتو«هلحتفناو

لواعملاوانهم[نبفيس]هاخأناطلسمامإلاهلثعبف«ءاكربيفثكمو

سهدلايفاوهجاوتف.لئابقلانممهعمنمو‹يديعسوبلاديعسنبدمحاو
ىلإمزهناوفیسرسکناو«ةروباخلاقيرطيبرغءاكربعرازمنمىلعا
.نیتبرض«حارجلیلقهیفو«قاتسرلاىلإعجرانهمنبفيسو.طقسم

‹ابزحتةيرفاغلاباوفرعنيذلايرفاغلارصاننبدمحممامإلاعابتأامهنيتقرفلابدصقي(۱)
اهيفىناعةليوطةرتفميسقتلااذهراسو«ةيوانهلاباوفرعوكرابمنبفلخخيشلاعابتأو
.هدیدشهاناعمينامعلانطاوملا

مامإلاتنبهمألدشرمنبناطلسمامإلاخأوهويبرعيلاناطلسنبانهممامالانبفيسوه(۲)

.يبرعيلاناطلسنبفيس

كلذيضتقيثيدحلاولصألايفطقسثدح(۳)

ناتبرض:لصألايف(٤)



نامعيفترج

 

اهرادقمةرهاظلاودبنمةبيث]ةلودناطلسنبفيسلتءاجو

هموقنيبةنتفتعقوو«مزحلانصحىلإمهبعلطو‹[لجرةئامسمخ
فيسعجرف.ماوقألاهنعتللختو‹ةنطابلاودبوبرغلاودب[نيبو]

.طقسمىلإناطلسنب

‹لخنىلعرمو«قاتسرلانم]اموقدشحناطلسمامإلانإمث

لئامسيداولاجردشحف«دبدبیلإراسواهايعرنمواهنمدشحف
يذرهشنميناثمويطقسمىلإطبهو«[اهلامعأويكزإلاجرو«
[م٤٤۷٠ریاني۲۸/ه١٥٠٠]ةنسلا[٠٢٥۲]هذهنمسيمخلاوجحلا

ریانی۳۰/ه١٥٠۱ةجحلايذنم]عبارموييورعرزملصوو
اولواطمث«حرطمىلعليللايفضكروكانهخانأو«[[ع٤

طقسملقاعممامإالاضبقف]ناطلسنبفيسديبعاهيفوطقسمىلإ

.[نيتوكلاالخام‹اهضباقمو

يفهباحصأيقابنصحتو«؛كلفلاىمسملاهبكرع]فيس[برهف]
املواعملاوديبعلاكرتو«ىرخأةرممجعلاىلإبكرو[هبكارمرئاس

حرطع.عقوو‹حرطميفلقعملاو«ةدممهبراحيثكمو«نيتوكلاالخ
.[ءارشلاوعيبلا]

ءةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
١٤٤١٤۱:ص

(۲:ت)ةطوطخمنم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)
٢٣٤۳:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)
٢٣٤۳:ص«نيبلاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)
(۲:ت)ةطوطخمنمبيوصتلاوضايب:لصألايف(٠)



 

۳.۸

يفطقسمنمهبراسيذلاهبكرمكرتو‹ريصلاىلإفيسلصوو
.[راحصيلاو]يديعسوبلاديعسنبدمحأهذخأف.ناکفروخ

م2:٥۱۱/١٤۱۷ةثلاثلاةرمللمجعلاةلمح(٠٦)

ىلإمهباوتأوزاريشنمموقبيتأينمريصلانممجعلالسرأمث

.(١راحصىلإاومدقف«[٢٥۲]مهشيجافلأنيسمخليقو«
نصحلاىلإبثوو«يهوعلاجلفيفديعسنبدمحأديسلاو[۷۳]

اولعجو‹«نصحامدهتيداكوًاديدشاراصحهورصاحف.هلوحاولزندقو‹

رحبلانمو«ربلانمةهجلكنمةيلاعًاجوربو«ةرجحابًرئادًاقدنخ
ةعفديفعفادمةرشعيبرغلابناجلانمنوبرضياوناكو.ةريثكبكارم
‹”ىطقسملابنانمأةثالثةصاصرلانزو‹قرشملانمكلذكو‹ةدحاو

.مهلاَقْنَأهيف[نوعضي]‹”قدرأهنومسي[انصح]مهلاونبو

طقسمىلإاوءاجو«مجللنايكلاملسناطلسنبفيسنإمث
رسكنامثمامإلامهدصف‹ناطلسمامإلااهيفناكو]ةميظعموقبحرطملاو

لصألااهرابتعاب(۲:ت)ةطوطخمنمةلمكتلاو(٠:ت)ةيلصألاةطوطخملاانهتهتنا(١)
ةرابعلابتهتناو.(ب)و(ل)و‹(د)ىرخألاتاطوطخملاخسنةيقبباهتنراقمعم١مقر
ةنسنمنابعشرهشنمدحالاوعبارموياهمامتناكو.امهربخنمىهتنااماذهوةيلاتلا
دیىلعاهمامتناکو«[م۷٤۱۸ويلوی۱۸١/ه۱۲۳]فلألاونيتئاملادعبنيتسوةنالن
نافلخنبدمحمنبنافلخنبملاسريصقتلاوبنذلابرقماريقحلاريقفلاهيلإجاتحملاهللالقألا
.يسفنلاهتخسنهديبيلوعملالمازنبماسنبهللادبعنبناميلسنب

.مك٥يلوحباهنعدعبيوراحصنمةيقرشلاةيلامشلاةيحانلايفيهوعلاجلفعقي()
.مارجتاوليكةعبرأيواسييطقسملانملا(۳)
تارمثالثودرأ(ب)و(ل)ةطوطخميف()



رابخاوصصق

نامعيفترج

 

اهبمواقيباشخأمامإالادنعنكيملو«بكارممهدنعوحرطملمجعلا

.[حرطمنمملعلالهأةروشمبجرخف‹نيملسملامامإلارظانفمجعلا

ھه2٦۱۱۵ناطلسنبفیسةافوودشرمنبناطلسلتقم(۷)

نبدمحأخيشللةرصنراحصىلإشيجدافيإىلعمامإلامزعمث]
نم]مجعلامهبدصقو«ةيبرغلاونامعنملّودف‹"[يديعسوبلاديعس
الإهعمىقبامو‹هنعاوضفناةروباخلامهبغلباملفراحصىلإقاتسرلا
«[مهبعجرينأهركف«الجرنوثالثهتعامجنممهيفو«لجراتئام

نيقيرفلايفلتقلاعقوو«مهيلعاولخدو«قدرألانم[٤۷]ًابيرقاولزنف
.مهنادلبىلإاوراسو«مجعلانملاومألااوذخأو«برغلاودبتناخو«

ربكألايلاولايمرضحلادمحمنبحلاصو]انهمنبفيسديسلاكانهلتقو

عم[يعورزملاناميلسنبدمحأو«يلعامسإلاحلاصنبدمحمو«
ناكو‹ردصلاب]قفتناتبرضمامإلاباصأو«لئابقلاخياشمنمةلمج

نامیلسنبدمحمخيشلاهفدارفنیهاشدلوهللاقيديجناصحىلعًابكار

نمووهلخدو.هتومببسكلذناكو‹[راحصنصحىلإيبرعيلا
ةدايزلا ءةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيب

:٦١٤۱

ءةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات‹يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)۲(
۷١٤۱:ص

٢٤٢۳:ص«نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

باتکنمسبتقملانامعخيرات.ديعسنبناحرس«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٤)
ءم۱۹۸۹ء۲.ط.يسيقلابيسحديجملادبعقيقحت.ةمألارابخألعماحلاةمغلافشك

.۸١٤۱:ص

١٤٠.0:ص«سبتقملانامعخيرات‹«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(٠)



رابخأوصصق

نامعيفترج۳

 

عوجعالاتتکونصالدوناصالبو

عیبررهشنمنیرشعوةعبسوسيمخلاراهنكلذناكو]تامو.سسانلا
عيبر۲۷)يرجهللفلوةئامونيسمخوتسةنسروهشنمرخآلا

اوفخأو«سبكلاجربيفنفدو[(ع٤٤۱۷وينوي٠۲/ه١١٥٠۱رخآلا

نبفيسنمناكامامأو]«‹[مجعلانممهيلعةتةتامشنوكتالعل«هتوم

نبناصسماصإلاتومهغلباملف]مزاهنصحلإجرهنإفناطلس

دنعیقبناطلسنببرعلبهوخأامأو]؛«[مزحلانصحيفربقو]هلل

.9[هللاءاشامزاریشبمجعلا

:نامعنممجعلاجورخوراحصراصح(۸)

قدنخهيلعقدرألاو.ةرشعىتنثاوةبرضفلآمويلكمهعفادمنوبرضيو

لصوىتحةشيعملاةلقمهباصأورهشأةعستةدملاكلتيفمهلومجعلا

ديسلاو.تايدمحمرشعبزرألاكوكمو‹يزاغبعشاقتابحتسةميق

١٤١:ص«سبتقملانامعخيرات«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(١)
٢٤٢۳:ص.نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۲)

٢٤٢۳:ص.نيبملاحتفلا«قيزرنبانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(۳)

.۸۱:ص«سبتقملانامعخيرات«يوكزألانم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا(4)

٢٤٢٤۳:ص..نيبملاحتفلا‹؛قیزرنب|نم[...]نيتفوكعمنيبةدايزلا)0(

مدع(ل)ةطوطخميف(٦)
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اوبلطو«اولكواولمیتح«هتاوطسوهتاوزغمهيلعرکيثكمو

نممهتملتقو‹مهعمجللختو‹مهرثكأتاموءاولذامدعبحلصلا

نوطلسلا:طقسميفةيقبمهنمتقبو«نيلوذخمنيلولذماوجرخو‹لتق

لاملادقنمهلملسفدمحأديسلامهسرأو.مهركسعو«جيبلانيزو«

‹نامأبراسوةئيطخلعفيملنوطلسلاامأف‹هلاهوصلخف‹«مهصيلختل

توكلانمعفادملاضعببىمرو«نطابلايفدهعلاعيض«جيبلانيزامأو

ديعسديسلاهضبقوءاهبلزنوىاكربلصوىتحرحبلابكرو‹يبرغلا

دالب-يبييحىلإمث«راحصىلإءاكربنمهبلسرأوهعاتمذخأو«هديقو

راصتنالاب«ناطلسنبفيسةلزنع.هلامو«يبيحنودهولتقو-ةسيايرلا

.'"مجعلامهلتقنممنيمولظملل

ةفاكلهنعصلخمالوريخفلأفلأنيملسملانماهريغونامعلهأةفاك

خيشلافيلأتخيراتلااذهنمًابوتكمهتدجواممتءةمايقلامويىلإنيملسلل

ردح(ل)ةطوطخميف(١)

رابخألانمهبتدرواع.هذهف:لاقمثلاحلکىلعهللدمحلاودعب(د)ةطوطخمتهتنا(۲)

ةنسرخألاىدامج٢۲مويخيراتنامعلهأنمناعجشلاوخويشلاوكولملاوةمئألانع

ناحرفنبديبعملاسيبأىلاعتهللريقفلاملقبراهنلافصنةعمجلامويهمامتناكوه۳

نبفيسنبدمحمنبرصانبابحزيرحلارخذلاوزيزعلايالومويديسلهتخسندقو‹هديب
هذهو.ميملاةيفاقباتيب١٠نمةديصقبتكمث.نيمآ«نانمركهنإهظفحهللاهقزردمحأ
دبعديعسروتكدلاذاتسألانامعلهأخيراتباتكققحماهيلعدمتعايتلايهةطوطخلملا

ةمدقملهاحجتو«م١۹۸٠ماعيفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهترشنو«روشاعحاتفلا
.لوهحجبفلولهبسنوةلمسبلاالعأكرتوةلمسبلادعبنمباتكلاءادبوةطوطخملا

خويشلاوكولملاوةمئالانعرابخألانمهبتدرواميهذهف)ب(ل)ةطوطخمتهتنا(۲)
ريقفلاهبتكو....ه۸٠۳٠ةنسلوألاىدامج٢۲مويخيراتنامعلهأنمناعجشلاو

.(يلختنلاهللادبعنبنيلاسنبرفعجنيملسملامداخدابعلالقأريقحلا
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٢۳۱

‹(۱)يوفألايلوعملادشارنبرماعنبدمحمناميلسوبأعرولاهيقفلاملاعلا

یدامجرهشنميداحوءاعبرألارصعرابجنزضرأنمينوتملابهمامتناكو
نازعنبيناثنبناميلسنبرصانريقفلادبعلاديىلع۷٠٦۲٠ةنسلوألا
دمحأنبناطلسنبديعسدجمملالجألاانديسةلودرصعيفكلذوهديب

.نيمآهللاءاشنإ«نيمآهاقيأوهللاهزعأ

.دیعسنبدمحأىلإمهفنبكلامنمةمألاةريسيهو«ةريسلاتمت

سيمخلارصعرابحنزضرأبهمامتناكو:لاقمث«يوفألادنع(ب)ةطوطخمتهتنا(١)
هدبعىلاعتهللاىلإدابعلارقحأملقبهمامتناكوه۹٦۲٠ةنسرخألادامجنمسداسو
قبطنتاذهو.نيمآنيملسملاعيمجوهلهللارفغليكولانافلخنبدمحمناجرمنبدومحم
.(۲:ت)ةطوطخمىلع
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قيقحتلاعجارمورداصم

1



٤۳

 

قيفحتلاعجارمورداصم

يموقلاثارتلاةرازو«١.ط.هتاباتكونيريبجرصق«اريسيدلبسسوريإء١

.ت.ب:توریب«رداصراد.خیراتلايفلماكلا

.م١٠۹۷٠:ةرهاقلا«بعشلاباتك.ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ.۳

.م١۹۹٠:توريب«ركفلاراد‹٠١.ط.ممألاوكولملاخيراوتيفمظتنملا

.(ه۲٥۸:ت)ينالقسعلادمحنبدمحأنيدلاباهشرجحنبا.٠

.ط‹ج٦نورخاواحيشنومأمليلخخيشلا:غ.بيذهتلابيذهت

.م٦:توريب«ةفرعملاراد«۱

دوجوملادبعدمحألداعخيشلا:ح.ةباحصلازييمتيفةباصألااک

م٥۹۹٠:توریب«ةيملعلابتكلاراد«١.ط«نورخأو

.(ه٦٥٤:ت)يسلدنألاديعسنبدمحأنبيلعدمحموبأمزحنبا.۷

.م۹۸۳٠:توريب«ةيملعلابتكلاراد«١.ط.برعلاباسنأةرهمج

نودلخنباخيرات.(ه۸۰۸:ت)دمحمنبنمحرلادبع«نودلخنبا۸

.م١۹۷٠:توريب«يبرعلاثارتلاءايحإراد.(ربعلا)

.طايخنبخيرات.(ه٠٤۲:ت)يرفصعلايثيللاةفيلخوبأ«طايخنبا.۹

بتكلاراد«١.طد.نورخاوراوفبيحبىفطصم:هقثووهعجار

.مم٥:توریبءةيملعلا
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دمحممالسلادبع:ع.قاقتشالا.نسحلانبدمحمركبوبأ«ديردنبا٠

.ت.ب:رصع.یجناخاةبتكم«نوراه

.نييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا.دمحنبديمح«قيزرنباء۱١

يموقلاثارتلاةرازو«٠٠ط«رماعمعنملادبعوهللادبعيسرمدمحم:ح

معنملادبع:غ.نامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا.۴١

.۲۰۰۸:توریب«ينورابلا

تاقبطلا.(ه۲۳۰:ت)يرهزلادمحمهللادبعوبأ؛لعسنبا٤

م۸٦۹٠:ةرهاقلا«ريرحتلاراد«١ج.ىربكلا

ء٠.ط.سارهليلخدمحم:.لاومألا.مساقلاديبعوبأ.مالسنبا.٥

.م١۹۷٠:ةرهاقلا؛عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد

ثارتلاةرازو.يواذيكلاناويد.نيسحنبىسوم«لاوشنبا١

مالعألاراد۱.ط.دشرملداعهثداحأجرخأوهححص.باحصألا

.م٢۰٠۰۲:ناّمَع«

:غ.فراعملا.(ه٠۲۷:ت)يرونيدلاملسمنبهللادبع«ةبيتقنبا.۸

.م۱۱۹۸:ةرهاقلا«فراعملاراد«٤.ط«ةشاكعتورث
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دبع:.دشرمنبرصانمامإالاةريس.نافلخنبهّللادبعرصيقنبا۹
.ت.ب:طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو««يسيقلاديجللا

داز.(ه٠٥۷:ت)رکبيبأدمحمنيدلاسمشءةيزوجلاميقلانبا۰

.ت«ب:ةرهاقلا«يبلحلايبابلاةعبطم.دابعلاريخيدهيفداعمل

.ةياهنلاوةيادبلا(ه٤۷۷:ت)يقشمالاءادفلاوبأريثكنبا.١
.م۱۹۸۷٠:توريب«ةيملعلابتكلارادء۳.طنورخآومحلمدمحأ:ت

ددعلااثارتةلسلس.دادمنباةريس.هللادبعنبدمحم«دادمنبا۲
.م٤۱:طقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو2

برقمنبيلعهللادبعوبأنيدلالامج«برقمنبا۳۴

ءولحلادمحمحاتفلادعغ«برقمنباناوید.(ه۲۹٦:ت)ينويعلا

.م۳٦۹١:ءاسحألا

.برعلاناسل.مركمنبدمحمنيدلالامجلضفلايبأ«روظنمنبا.٤
.م١۹۹٠:ةمركملاةكم«ةيراجتلاةبتكملا١.طج۳

.(ه۲۱۳:ت)يريمحلاكلمادبعدمحموبأ؛ماشهنبا.٢
:ةفرعملاراد٤.ط.نورخآواقسلاىفطصم:ح.ةيوبنلاةريسلا

.م٤۰۰۲:تورب

يفءاسحألاخيراتيديفتسملاةفحت.هللادبعنبدمحم«يئاسحألا٦
.ه١٤٤١:ضايرلا.ديدجلاوميدقلا

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«۲.ط.ةّمألارابخألعماجلاةّمغلا

 



7=5MEرابخاوصصق
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نولد«يلديبعدمحأ:ح.ةّمألارابخألعماحجلاةّمغلافشك.ء٢

.م٤۱۹۸٠:صربق‹رشنلل

ساوردمحم:ح.ةوبنلالئالد.(٠٠4٠:ت)ميعنوبأ«يناهبصألا.۹

 

‹نیمآیسیعةمجرت.زمرهتطقسموی.اريریفيور«يدارنا.٠

.م١۹۹٠:ةمانملا«عيزوتلاورشنلاوةعابطلاوةفاحصللمايألاةسسؤوم

‹يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكم«٠.ط.ديعسنبدمحأ

:قيلعتوبيترت.نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ.۲

دمحأنبدمحمديسلاةبتكم«٠.ط«٢۳ج«يمشاهلادمحمنبديعس

.م٠۱٠۰٠٠:طقسم‹يديعسوبلا

.م۹۸۸٠:طقسم.بلهملالاودئاقلابلهملاخيرات..۳

م٤١۹٠:توریب«ةفرعملاراد١.ط«

ضعبءامسأيفنامجلادئالق.دمحمنبفيسنبدمح«يديعسوبلاء٥

١ج.راثآلابابلباتك.دمحمنبنافلخنبانهم‹«يديعسوبلاء٦٢

قلعوهعجار.نادلبلاحوتف.(ه۲۷۹:ت)نسحلاويأ‹يرذالبلا.۷

 



رايخأوصصق 0
نامعيفترج

 

.م۹۷۸٠:توريبءةيملعلابتكلاراد«ناوضردمحمناوضرهيلع

نيينامعلانيبتالصلانعةديدجتاظحالم.س؛رسكوب.۸
ةينامعلاتاساردلاةودنداصح.م۳۳١۱-١۱١٠نمنييلاغتربلاو

‹م١۹۸٠:طقسم«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوم١۱۹۸ربمفون

.اج

ريبزلانبدمحمفارشإ.نامعمالعأليلد.سوباقناطلسلاةعماج.۹
.م١۹۹٠:طقسم«برعلاءامسألسوباقناطلسلاةعوسوم١.ط«

رصتخم:عضولاباتك.ريخلاييأنبىيحيايركزوبأ«يوانجلا.٤٠

:طقسمةماقتسالاةبتكم«شيفطاميهاربإ:.هقفلاولوصألايف
.ت.ب

.ةيقرشلاةيقيرفأنعةيراجتوةيفارغجوةيخيراتقئاثو.ويسملا«نايج.١
.م۱۹۲۷:ةرهاقلا«١.طلامكفسويةمجرت

.نامعةنطلسيفلئابقلاوتايالوللماعلاشرملداعيديدحلا٤

.م۹۸۲٠:طقسم«ةيلخادلاةرازو٠ط«يبتقلايلعنبهللادبعفارشإ
ا.ط.مالسإالاوةيلهاجلايفميمةليبق.ضايفرداقلادبع«شوفرح.٤

.م٢۰۲٠:قشمد«رئاشبلاراد

فيسلا)يمرضحلامامإلاناويد.سيقنبميهاربإمامإلا‹يمرضحلا٥
راونألاقراشمتالیجست۱.طبدمحيلالالهنبردب.Ê.(داقنلا
.مآ۲٠۰:طقسم4



۹٦۳

 

ةيبلحلاةريسلا.(ه٤٤١١:ت)نيدلاناهربنبيلع«يبلحلا

ءىبلحلاىبابلاةعبطم.نوماملاونيمألاةريسىفنويعلاناسنإةامسللا

.م١۹۳٠:ةرهاقلا

قرشودحجبيفروبجلاةرامإليسايسلاخيراتلا.فيطللادبع«؛نادمح٧

.م١۹۸٠:ةرصبلاةعماج١٠ددعلابادألاةيلكةلحب.ةيبرعلاةريزجلا

راد‹٠٠ط.نادلبلامجعم.هللادبعنبتوقايهللادبعوبأيومحلا۸
.م٥١۱۹۹:توریب‹رداص

ةفالخاويوبنلادهعللةيسايسلاقئاثولاةعومحمي.دمحمفلاديمح4
.م٥:توريب‹سئافنلاراد٥.ط.ةدشارلا

ةيبرعلاتارامألالوديفةيماعلاظافلألامجعمحلاق؛لظنح.

:يظوبأيقاتلمحلاء١عيريفلاقتبو۱

.مم۷

ثارتلاةرازو«١ج.يراوحلايبأعماج.دمحمخيشلا؛يراوحلا.٢

.م١۹۸٠/ه٥٠٤١:طقسمةفاقثلاوىموقلا

قحلاةعاطيفمولعلاهكاوف«رماعنبدمحمنبهللادبع«ينيسارخلا۳

١0.ط.ينيحاوسلارمعنبىنهمورصانحلاصنبدمحم:.مويقلا

.م١۹۹٠:طقسم«يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلااعمةبتكم

‹يبيلصلايلعدمحم:ت.حاوللاناويد.ناسغنبملاس«يصورخلا.٤

.م۱۹۸۹:طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«ءا.طج٢
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.ينامعلاخيراتلان .رن دراتلانمحمالم.دمحم۰دفلخ 1نبفلخنبناميلس«يصورخلا.٥

.م١۱۹۹/ه١٥٤۱:طقسم١.ط
:ةميخللاسأ,.ة FF . ۰ 2سار.هيیب1َ

رعلازمرهةنطلس.نورخآوميهاربإ«يروخلا.٦
م۹

ةودنثاحيأ۱ٍ

ر

ةميخاسأ سارژبتا.طقسمریرحتةكرعم.دمحممناغ«ضيمر۵۷

.م۱۹۸۷سطسغأ۲۹-۳۱:ةيخيراتلا

ديجملادبعةر. عةمجرتناطلسنبديعسديسلا.ديعسفلودور«ثور۸

.م۱۹۸۸١:توريب«يسيقلا

‹ةماقتسالاةبتكمج۲١.نايعألاةفحت.ديمحنبهللادبع«ىماسلا.۹

راد.نامعخيراتنمتاحفص.ديمحلادبعمعنملادبع«ناطلس.١٠1

.م۱:ةيردنكسأإلارشن

ةدئاع:رت١٤۱۷۸٠-م۲١٦۱:جيلخلابرع.ج.ب«تولس١
م۹۹۳٠:يبظوبأوةفاقثلاعمجملا«١.ط.يروخ

ةرازو«٠.ط«ج۳.خيراتلاربعنامع.دومحنبماس«يبايسلاء٢

.م١۹۸٠:طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلا
م١٦۹٠:رطقمكاحبتكم.نايعألافاعسإ.۳

«فشاكليعامسإةديس:ت.جراوخلانمزييمتيفجهانملاقدصأ.٤
۹۷۹1:طقسم«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

ضايردومحم:قيلعت.ءافلخاخيرات.نيدلالالجمامإلا؛يطويسلا.٥
.م٠٠٠۲:توريب«ةفرعملاراد٥.ط‹ىبلجلا
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‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«١ج١٠.طيترالادمحنبملاس:

.۹۱۹۷:طقسم

.راحصىفرابخألاطقل.دوعسمنبريشبنبهللادبع«يراحصلا.۷

.يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكمبطوطخم

‹ةيملعلابتكلاراد.برعلالئاسرةرهمج.يكزدمحأ«توفصء۸

.ت.ب:توري

رصعنمرعاشيناهبنلاناميلسنبناميلس.داوجىلعرهاطلا.۹

:ةيقذاللا‹عيزوتلاورشنامللراوحلاراد‹١.ط.نامعىفةنهابنلا

.مم٥

ثارتلاةرازو«١.ط.عادتبالاوعابتإلانيبيناهبنلا.رازن«يناعلا.٠

.مالسالاردصوةيلهاجلايفنامعءارعش.دمحمدمحأديبع۲

.م٠٠٠۲:يبظوبأ‹يفاقثلاعمجملا

خيراتلالالخنمةينامعلادوقنلا.جرفلاوبأدمحم«سشعلا۳

‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء٥£ددعلاانثارتةلسلس.يمالسإلا



رايخأوصصق

 

۳Y۲

ةوعدلاباهتلصونيرحبلايفةظمارقلاةكرح.ديشرأدمحم«يليقعلا.٤

:يمالسإلاخيراتلايفيبرعلاجيلخلاةناكمةودنلامعأ.ةيليعامسإلا

:يبظوبأ‹ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةعماجم٢۹/۲/۲
.م۹

١٠.ط.فشاكليعامسإةديس:غ.تاباوجلاوريسلاوةمئأوءاملع.٥

ثارتلاةرازو«ء٠.ط‹٠ج.يراحصلاملسمنبةملس«يبتوعلاء٦

٤تیبلالآةعماج.نامعخیراتيفتاسارد.رمعقراف«يزوف۷

.م۰٠٠۲۰:ناّمع

.م١۱۹۹:يور«٠.ط.ةيضابألاةكرحلاونامع.دمحم«شقرق۸

ىفبرألاةياهن.(اه۸۲۱:ت)دمحأسسابعلاىبأيدنشقلقلا.۹

بتكلاراد‹١.ط‹يرابنألاميهاريإ:غ.برعلاباسنأةفرعم
.م۹۸۰۱:ةرهاقلاءةيمالسأإلا

ةيملعلابتكلاراد.ءاشنإلاةعانصيفىشعألاحبص._٠
.م۱۹۸۱:توریب

ةلسلس١.ط..مالسإلارجفيفنامع.ليعامسإةديس«فشاكء۱

؛باشخلاىيحي:رت.نييناساسلادهعيفناريإ.رثرأ«نسنتسيرك۸۲
.ت.ب:توریبءةيبرعلاةضهنلاراد



رابخأوصصق

نامعيفترج

 

۳Y۳

ثارتلاةرازو١.ط.ةماقتسالا.ديعسنبدمحمديعسوبأ«يمدكلا۳

ةرازو٠.ط٠١١٠ج.فنصللا.هللادبعنبدمحأركبوبأ«؛يدنكلا.٤
.م۹۸۳٠:طقسم«ةفاقثلاوىموقلاثارتلا

يموقلاثارتلاةرازو«٤.ط.هلئابقوهنادلبجيلخلا.ب.سزليامء٥

.ه٢٤٤١:ضايرلا‹زيزعلادبعكلملاراد.ه١1۳ه۹

ةفرعملارادديمحلادبعنيدلاييحدمحم:حث.رهوجلانداعموبهذلا

.م۱۹۸۳:توریب«

دمحم:ح.بدألانيعوبذهملا.دشارنبرماعنبدمحم«يلوعملا۸

.م۹۸۸٠:طقسمةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو«ىبيلصلاىلع

‹٠.ط«رماعمعنملادبع:.نامعيفترجرابخأوسصصق.ء۹

معنملادبعدمحم:حت.يلوعملاناويد.ملاسنبهللادبعنبدمحم«يلوعملا۰

.ممآ:طقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«ىجافخ

.م٠٠٠۲:بيسلا

 



رابخأوصصق

نامعيفترج7

 

.م٢٠٠۲:بيسلا«١.ط.قيرعنباركفيفتاءارق«يبدألاىدتنلا۳

راد٠۲ط.ةغللاهقفيفحاصفإلا.نورخاوفسوينسح«ىسوم٤

.ت.ب:ةرهاقلا«ىبرعلاركفلا

:ةرهاقلا.نارقلاصصق.نورخاو«داجدمحأدمحم«ىلوملا.٥

.م۹

خيراتلايفيبرعلاجيلخاةناكمةودنلامعأ.ةيسايسلاوةيلبقلاةبيكرتلا
.م١۹۹٠:نيعلاةدحتلملاةيبرعلاتارامإلاةعماجءيمالسأإلا

يموقلاثارتلاةرازو.يناهبنلاناويد.ناميلسنبناميلس«يناهبنلا.۷

برألاةياهن.(ه۷۳۳:ت)باهولادبعنبنيدلاباهش«يريونلا.۸
.م٥۹۸٠:ةرهاقلا‹باتكللةماعلاةئيهلا.بدألانونفيف

.ةدودحملارشنللليمأراد٠٠ط.خيراتلايفنامع.مالعإلاةرازو۹
.م١۹۹٠:ندنل

انثارتةلسلس.اسابمةعلقونوينامعلا.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو٠
.م٥:طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوا.طددعلا

.نامعةنطلسيفلئابقلاوتايالوللماعلادشرملا.ةيلخادلاةرازو.۱

نمافئاحصوىولحلاقبطخيرات.يلعنبهلالادبع«ريزولا۲
ثوحبلاوتاساردلازكرممزاجميحرلادبعدمحم:ح.ىولسلاو

.م٥:ءاعنص«ينميلا



رابخأوصصق
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ددعلاانثارتةلسلس.نامعيفىدنلجلاونب.يس.ج«؛نوسنكلو۳

.م۱۹۸۲١:طقسم«ةفاقثلاوءيموقلاثارتلاةرازو»٦۳

اهتأشنيبرعلاقرشملايفةيضابألاةكرحلا.بلاطيدهممشاه.٤

يبرعلاداحتالاراد‹«١.ط.يرجهلاثلاثلانرقلاةياهنىتحاهروطتو

.م١۱۹۸:دادغبةعابطلل

.ينامعلاخيراتلايفتاسارد.ديعسنبدمحمنبديعس«یمشاهلا٥

.م۱۲:طقسم‹يفاقثلايدانلا

 



٦۳ 

 

رايخأو صصكق

 نامعيفترج
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۳Y۷نامعيفترج

 



 

۳Y۸

:لوألاقحلملا

(م٥نرقلاهياهن-۲منرقلا)مهفنبكلامينبكلود

(م٢۰۲-م۱۳۲)يدزألامنغنبمهفنبكلام.١

e))يدزألامهفنبكلامنبةانه.۲

:يناثلاقحلملا

(م۷نرقلا-٦نرقلا):سمشنبةلوعمكولم

ورمعنبسمشنبةلوعمنبزعلادبع.١

سمشنبةلوعمنبزعلادبعنبربكتسملا.٢
سمشنبةلوعمنبزعلادبعنبرارجلا.
€

e.ةلوعمنبزعلادبعنبرارجلانبدوعسم

زعلادبعنبرارخجلانبدوعسمنبريكتسملا.

رارجلانبدوعسمنبربكتسملانيىدنلجلا.

رارجلانبدوعسمنبربکتسملانبىدنلحجلانبرفيج.۷

رارجلانبدوعسمنبربکتسملانبىدنلجلانبدبع.۸

دوعسمنبربکتسملانبیدنلجلانبدبعنبدابع.۹
ربکتسملانبیدنلجلانبدبعنبدابعنبنامیلس۰

یدنلجلانبدبعنبدابعنبدیعس۱

0O

ےل



رابخأوصصق

 

۳۹نامعيفترج

:ثلاثلاقحللا

نيدشارلاءافلخلاويوبتلارصعلا2ةاكزلايباج

يوبنلارصعلايفصاعلانبرمع.١
قیدصلاركبيبآرصعيفينافلغلانصحنبةفيذح.١

باطخلانبرمعرصعيفيراصتنألالالب.١
باطخلانبرمعرصعيفصاعلايبأنبنامثع.١

نافعنبنامثعرصعيفصاعلايبأنبنامثع.١

بلاطيبانبيلعرصعيفيدزألافوعنبولحلا.١

:عيارلاقحلما

(ھ۱۳۲۔ه٥۷)نامع2ةيمأينبةالو

نیصحلانبليفط١

ةبيشنببجاح۲

يديسألاناسحنبديعس٣

يبلكلاميلسنبنمحرلادبع.٤

يعشاجملاةربسنبرايخلا.٥

ينادمهلايناهنبفیس٦

يثيللانمحرلادبعنبحلاص.۷



 

ينزاملادوعسمنبدعس۹

يراصنألاهللادبعنبورمع1۰

ةرفصيبأنببلهملانبدايز١

:سماخلاقحلملا

:سابعلاينبةالو

:ةرشابمةالو

يئانهلاورمعنبسيقنبةدابعنبحانج.١

يئانهلاورمعنبسيقنبةدابعنبحانجنبدمحم۲
ينادنلجلاديعسنبرفعجنبرظنلانبدشار۳
ينادنلجلاديعسنبرفعجنبةدئازلانبدمحم.٤

(ھ۳۱۷۔ھ۲۸۰)ماسيتبنمةالو۔ب

يماسلالالهنبدمحا١

يماسلاليلخنبدمحا٢

يماسلامساقلانبدمحم۳

ميهاربإنب(ميلحلا)متاخلادبع٤



 

(ھ٥٥٥۔ھ۳۱۷)هيجوينبنمةالوج

(ھ۳۳۲۔-ه۱۷۳)ةيجونبفسوي.١

(ھ١٤٣٤۳-ھ۳۳۲)ةيجونبفسوينبدمحم.٢

(ھه۰٥۳۔-ه٣۳)ةيجونبفسوينبرمع٣

(ھ٥٥٣-ه۰٥۳)ةيجونبفسويىلومعفان٤

ةلودلادضعهيوبينبلةالود

يئاطلاناهبننبرمع١

زمرهذاتسأ۲

(م۱١٤۱۰/ھ٤٤٤-م۹۹۹/ه۳۹۰)مرکميتبھه

(ه١٠٤-ه۹۰۳)مرکمنبنیسحلادمحموبأ١

(ه۲۸٤-ه٥٥٤)نيسحلانبيلعمساقلاوبأ.٢

(ه١٤٤-ھ۸۲٤)نیسحلانبيلعنبشیجلاوبأ.۳

(ه٣٣٤-ھ٤٤)نیسحلانبيلعنبدمحموبأ٤



رايخأوصصق

 

نامعيفترج۳۳۲

:سداسلاقحلما

:ةينامعلاةمئألا

(ه۱۷۹-ه۱۷۷)يدمحيلانافعنبهللادبعنبدمحم.٢

(ه۱۹۲-ه۱۷۹)يدمحيلاىصورخلابعكنبثراولا.۳

(ه۸٠۲-ه۹۲٠)يدمحيلايحجفلاهللادبعنبناسغ.٤

)ھ٢٦۲۲ه۸(يولعلاديمحنبكلمادبع.٠

(ھ۲۳۷-ھ٦۲۲)يدمحيلايحجفلارفيججنبانهم.۹

AV۳)ھ۲۳۷(يصورخلاكلامنبتلصلا.۷

(ھ۲۷۷-ه۲۷۳) يدمحيلايحجفلارظنلانبدشار.۸
(ھ۰۲۸۔ه۲۷۷) يدمحيلايصورخلاميمتنبنازع.۹

)؟-ھ۲۸۲)يصورخانسحلانبدمحم٠1

يدمحيلايكلاملاربزهلانبنازع.١

(نيترمبختنا«يطمرقلاديعسوبأ)ينادحلادمحمنبهللادبع٢

(ةيناثلاةرملللزغ)يدمحيلارظنلانبدشار۳

(نيترمبختنا)يدمحيلايصورخلامساقنبتلصلا٤
ًادحاوارهشهتمامإتناك)ينتحسلاديعسنبنسحلا.٥

(لزتعا)ينادحلافرطمنبدمحمنيرمع.٦



رايخأوصصق

 

نامعيفترج

(لزتعا)يدنکلاديزينبدمحم۷

(ةيناثلاةعيبلايفلزتعا)يرحبلاالملانبمكحلاء۸

(ھ۳۲۸-ھ۰۳۲)يشرقلادمحمنبهللادبعنبديعس۹

)ه١٣۳-ھ۸۳۲)يدنكلاديلولانبدشار٠

)ه۳٦۳ه٥٥۳)دشارنبصفح.۱

)ه٥۲٤ه۷)يصورخلاناذاشنبليلخلا٢

(ليلخلامامإلارساةرتفءانثأ)يلعنبدمحم۳

(ه٥٤٤-ھ٥٥٤يدمحيلاهللادبعنبدیعسنبدشار.٤

(ه٣۷٤-ه٥٤٤)يدمحیلاديعسنبدشارنبصفح.٥

(ه۳٥٥-ه٤۷٤)يصورخلاناميلسنبيلعنبدشارء٦

(؟-ھ٦۷٤)يصورخلاديلولانبدشارنبرماع.۷

يصورخلادمحمنبرمعنبهللادبعنبليلخلاء۸

يصورخلاناسغيبأنبدمحم.۹

(هھ٥ا۰-ه۳۱)ماشهنبدمحمنبشبنخ۰

(ه٥٥٥-ه٥٦٥٥)ماشهنبدمحمنبشبنخنبدمحم.۱

يصورخلاهللادبعنبناسغنبدمحم.۲

)ھ۷۹٥-ه٩(یسومنبيلاعملايبأنبیسوم۳۳

(ه۷۹٥:مامإهدعترداصملاضعب)ناذاشنبكلامنبدمحم.٤



رایخأوصصق

 

نامعيفترج۳

)ه۳۹۸ه۳۲۸(يراوحلانبكلامنبيراوحلا.٦

)ه٦٤۸ه۳۹۸رماعنبسیمخنبدمحمنسحلاوبأ.۷

(ه٤۹۸-ه۸يصورخلادمحمنبباطخلانبرمع۸٨

بصنميضاقلااذهىلوت)يجرفملادمحمنبناميلسنبدمحم.٩

(ةرمنمرثكأةمامإلا

(ةدحاوةنسةدمل)فيرشلارمع٤٠

(ةنسنملقأةدلليخبرلادمحمنبرمعنبدمحأ١

نمروهشةدمل)نسحلايبأمامإالانبمالسلادبعنبنسحلاوبأ٤
(ه٦۹۸ماع

)ه۲٤۹ه٦(يليعامسإلاليعامسإنبدمحم٤

(ه٤٦۹ه۲۹)لیعامسإنبدمحمنبتاكرب.٤

(...-ه٤٦۹ةّمألاهرصنتل)يليضفلامساقلانبرمع.٥

)...ه۷(يحنملانرقلادمحمنيهللادبع7

هللادبعمامإالادعببصن)ديعسنبدمحمنبدشارنبرماعمامأالاء۷

(ةّمألاهتلذخهنكلنرقلا



رابخأوصصق
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۳Yo

:عيباسلاقحا

ناهبتيتبلود

(ھ٦۹۰۔ه۷۹٥)یلوألاناهبنيتبةلود-

ء١

ء٢

۳

۸

۹

ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبدمحمهللادبعوبأ

ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبدمحانسحلاوب

ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبناهبندمحموب

ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبلهذنسحلاوبا

ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنببرعيبرعلاويأ

رمعنبدمحمنبرمعنبدمحمنبيلعمساقلاوبأ

نامثعنبناهبننبرمعنبدمحمنبرمعمرمعوب

ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعمنبميهاربإقحساوبأ

ناهبننبرمعنبدمحمنبرمعمنبدمحمهللادبعوبأ

رمعنبدمحمنبرمعنبدمحمنبنالهکيلاعملاوبآ٠

رمعنبدمحمنبرمعنبلهذنبناهبندمحموبآ۲

دمحمنبرمعنبلهذنبناهبننبنالهکيلاعملاوبأ۳

رمعنبدمحمنبرمعنبلهذنبناهبننبرمع٤



رايخأوصصق

 

رمعنبلهذنبناهبننبرمعنبنالهكيلاعملاويأ٥

لھذنبناهبننبرمعنبنالهنبناهبندمحموبا۔٦

لهذنبناهبننبرمعنبنالهکنبناهيننبرفظم۔۷

ناهبننبرمعنبنالهکنبناهبننبرفظمنبناميلس۔۸

رمعنبنالهکنبناهبننبرفظمنبنامیلسنبرفظم.۹

(ھ۸۷۲:ت)رفظمنبنامیلسنبرفظمنبنامیلس.۰

(ھ٢٤۸۷:ت)نامیلسنبرفظمنبنامیلسنبرفظم.۱

رفظمنبنامیلسنبماسح.۲

(ه٦۰۹-ه٢٤۸۷)رفظمنبنامیلسنبنامیلس.۳

(ھ١۱۰۲۔-ه٤۱٦۹)ةيناثلاناهينينبكلود۔ب

)ه۹1۹-٤۷۳(نامیلسنبنسحمنبناطلس۱

(هھ٦۹۷-ه۷۲۳)نسحمنبناطلسنبرفظم٢

)ه۹۷۱۹-۸۳نامیلسنبنسحمنبحالف٣

)ه۹۸۲۳۱-۹(ناطلسنبرفظمنبنامیلس.٤

(ه٤۰۲۱ه۰۱۹)نسحمنبحالفنبرارع٥

(ه٤۰۲۱-ه۹٤۰۲(رفظمنبنامیلسنبرفظم٦

(ه٥۰۲١-ه٤۰۲(نسحمنبحالفنبموز۷

(ه٦۰۲۱ه٥۰۲)سحمنبحالفنبناهبن.۸



 

7نامحنيفترج

:نماتلاقحلملا

(ھ١۱۰۳-ه٦۱۰۲)تارامالاماكح

الهبةرامإ.يئانهلاديعسيبأنبدمحمنبفيسخيشلا.١

لئامسةرامإ«يريمعلاناطلسنبريمحنبريمع.۲
لئامسةرامإ.يريمعلاناطلسنبنانسنبعنام.۳

نأشلادمسةرامإيلالهلايلعنبنطقنبيلعخيشلا.٤

ءاربإةرامإيربجلاربجنبريفجنبدمحمخيشلا.٥

لخنةرامإيبرعيلابرعلايبأنبناطلسناطلسلا.١

لقنيةرامإيربحيلالهلايلعنبنطقنبرصانخيشلا.۷
قاتسرلاةرامإيبرعيلابرعلايبأنبكلامناطلسلا.۸

یولةرامإيربجلايلعنبريفجنبدمحمنبفيسخيشلا.۹

:عساتلاقحلما

(ھ١١٦۱۱-ه١۱۰۳)ةيبراعيلاةلودةمئأ

(ها١٤۱۰-ها۱۰۹)يبرعيلافيسنبناطلسنببرعلب.٣

(ه۱۲۳۱۔-ه٤۱)يبرعيلافيسنبناطلسنبفيس.٤
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۳۳۸

(ه١۱۳۱-ه۱۲۳۱)يبرعيلاناطلسنبفيسنبناطلس.٥

(ه۱۳۳۱۔-ه۱۱۳۱) يبرعيلادجامنبناطلسنبانهم.٦

(ه١۱۳۱-ه١۱۱۳)ناطلسنببرعلبمامانببرعي۷

(ه١١٤۱۱-ه۱۱۳۱) يرفاغلارماعنبرصاننبدمحم.۸

(ه١٤۱۱-ه١٤۱۱)(۱)فیسنبيناثلاناطلسنبفیس۹

(ه١١۱۱-ه٤٤۱۱)(۱)ناطلسنبریمحنببرعلب٠

(ه١٤٥١۱-ه٤۱)(۲)فیسنبيناثلاناطلسنبفیس۱

(ه٦١٥۱۱-ه١٤٥۱۱)يدعنبدشرمنبناطلس۷۲

(ه۱٦۱۱۔-ه۲٥۱۱()۸)ناطلسنبریمحنببرعلب۳

:رشاعلاقحلملا

(....-ه۲١٦۱۱)دیعسوبلآةلودةمنأ

(ھ۱۱۹۸۔ھ١۱۱۰)يديعسوبلادمحأنبديعسنبدمحأ

)ه١١٤۱-۴؟)ناطلسنبفیسمامٍالاراشتسم.١

(ھه٦٥۱٧-ه٥١۱)راحصيلاو٢

(ه۲٦۱۱-ه١(طقسموةنطابلامكاح.۳

)ه۱۹۸۱ه۲(نامعمامإ٤
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۳۳۹

:رشعيداحلاقحللا

نييتامعلانمةباحصلاءامسأبةمئاق

يئامدلادادشوبأ.١

يديهارفلاةملسنبعساونبورجنبيمامح.٤

يئاطلايدعسلاعبصأنبسودسنبدلاخ.٥

يئاطلايدعسلاعبصأنبسودسنبرباجنبدیز۷

يدزألاذايعنبةملس.۸

يدبعلاسابعلانبحلاص.۹

يئاطلالكوتملانبحلاص٠

يبسارلابهونبهللادبع۲

يمضهجللاىحدنبديبع۳

ىكتعلادبعنبندك٤

:نبنزامء٦١ يئاطلاةبوضغ
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٤۳

ينادحلانازهنبةيلسم۷

يجانلادشارنبباجنملاء۸

يرهملاضيبألانبيرهم۹
يرهملا[باوح]ناوصنبهيبن.٠

يحاطلادسأنبحربي۱٢

:رشعيناثلاقحلما

۱”.نيينامعلانمنيعباتلاءامسأ

(ه١٧٤۱:ت)يمضهجلامزاحنبديزيركبوبأ.١

يکتعلاةدنكنبحيبصنبقارسنبماظةرفصوبأ.٢

يكتعلاةعيبرنبةعارزلالخلاوبأ.۳

يبسارلانانکنبحربتحوروب.٤
يبسارلافاطخنببلاغةملسويأ.ه

يئانهلادلاخنبناويخخيشويا.٦

(ه۸۳:ت)يدزألايذوعلارفاغلادبعنبةبقعراهنوبأ.۷

(ه٥٦۱:ت)يبسارلاميلسنبدمحملالهوبأ۸

يبسارلاورمعنبرباجعزاولاوبأ.۹

(١)

تعمج

هذه

ثيحريبكددعكانهو«ثحابلااهيلإلصوتيتلاةفلتخمرداصمنمءامسألا
مهددعناكصاعلانبورمعيباحصلابحصيذلادفولانأةينامعلاتاياورلاركذت
.لاجرلاضعبىلعالإفرعتننأعطتسنملوالجرنيعبس
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دوعسمنبربکتسملانبىدنلحجلانبرفيج٠

(نيعباتلاربكأ)يدزألايدمحيلاديزنبرباج١

يديدجلاموثلكنبثراحلا.۲

ينامعلاةيداهنبنسحلا۳

يدزآلابهونبعساونبورجنبيمامح٤

ینامعلابیبحنبنافعنبدوادء٥١

يكتعلاةعيبرنبةعارزلالخلايبأنبةعيبر٦

يدبعلاناحوصنبديز۷

يكتعلاهللادبعنبملاسء۸

يميلصلاكارعنبةعيبس.۹

يدزآلامهفنبكلامنبورمعينبنمةلازغنبديعس٠

يدبعلاناحوصنبناحيس.۱

ناهدلاحوننبحلاصء٢٢

ينادحلانامیشنبةربص۳

يدبعلاناحوصنبةعصعصء٤

يدزألايبدنلابئاسلانبمامض٥

دوعسمنبربکتسملانبىدنلجلانبدبع١

يبسارلانابهصنبةبقع.۷
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يكتعلاريرحنبناليغ۸

يلجعلا(ركبوبأ)نايحنبشيرق.٩

(ه٦۳ماعيفلمجلاةكرعميفلتق)يدزألاديبعنبركبنبروسنببعك٠
يبسارلانانکنبنزام.۱

يمامحلادعسنبىلعملا۲٢۳

يكتعلاةرفصيبأنببلها.۳

يمضهجلارفعجنبديزي.٤
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:روطسلا2فلولا

يمشاهلادیعسنبدمحمنبدیعس.د

(.B.A. M.Phill. Ph.D)

كراشملارصاعملاوثيدحلاخيراتلاذاتسأ

م١٦۱۹وینوی۲:دالیملاخيرات

(٥۱۹۹(

هيسيردتلاتاربخلا

سوباقناطلسلاةعماج‹خيراتلامسقبكراشمذاتسأ:...-۹

رطقةعماج‹خيراتلاةدحوبكراشمذاتسأ:٠٠٠۲-۹

(يملعغرفت)
ةيعامتجالامولعلاوبادألاةيلكديمعدعاسم:٤٠٠۲-٢

سوباقناطلسلاةعماج‹خيراتلامسقبدعاسمذاتسأ٠.۹-۹

سوباقناطلسلاةعماج‹خيراتلامسقبسردم:۹۹۹-01

سوباقناطلسلاةعماجخيراتلامسقبدعاسمسردم:١144-717

ميلعتلاوةيبرتلاةرازوبسردم:۸۱-٠
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:بتكلافلومللردص

ينامعلاخيراتلايفتاسارد١۱٠

هلامعأوهتايحيكلاملاسيمخنبرماعخيشلا۹

يداليملارشععساتلانرقلايفنامعيفةيفاقثلاةايحلا۸٨

نامعيفينورابلاناميلسةرايزيفناولسلاةياغ۷

ةيقرشلالامشبينامعلاعمتجملايفداليملاةلحرمديلاقتلاوتاداعلا۷

ةيبوروألاتابتكملايفةينامعلاتاطوطخملا٠

(قيقحت)يلوعمللرابخأوصصق٠
(قیقحت)٣ج‹يشاطبللنايعألافاحتإ:١

(ةكراشم)نامعضرأةعوسوم:٥

(یشاوحعضووةعجارم)ةرصاعموةلاصأطقسم۸٠

اثحب٤٤نمرتکأرشن

نامعةنطلسيفيركفلاهرثأوشيفطأفسوينبدمحمخيشلا::۱٠١۲

AN FFY = pVAYNم/

نرقلايفنامعيفةيعامتجالاوةيداصتقالاةايحلارهاظم:۰

م/ه۰

يبيضملاةيالويفيبعشلاثوروملا۰٩

دنهلاعميجيلخلانواعتلاسلجملودةقالع۸٠
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.يسايسلاويعامتجالاهرودويثراحلايلعنبحلاصخيشلا۷

.يداليملارشعنماثلانرقلايفتيوكلاخيرات۷

اهرثأوةيلخادلاسسوباقناطلسلاةلالجتالوج:٠٠٠٠

.يعامتجالاويداصتقالا

.ةيخيراتةيفصوةسارد:م۷٠وم١٠نينرقلالالخةينامعلاةيرحبلا:٥٠

م١٦۹٠:ةيرطقلاةينامعلاتاقالعلاقئاثونم:٠٢٤٠٠۲

.ديعسنبيكرتناطلسللةيلخادلاةسايسلا:۰۳٠

(روسبلا)ينامعلاثارتلايفةلخنلاةناكم:۰۳٠

اهجئاتنواهبابسأ:ناريإونامعنيب١١۱۸ماعةيقافتا:۰٢٠

ةيبرعلاةحالملاةروطسأ:يدعسلادحجامنبا:۲...

(poeAY (8

.م٤١۱۸-٤٤۷٧٠:(بوتعلا)تيوكلاونيرحبلاعمنامعةقالع:٠٠٠٠

ةفلتخمةيملعتاسسومنمركشوةيريدقتتاداهشىلعلصح٠

(م٥٠٠۲)سوباقناطلسلاةعماجيفزيمتلاثحابلاةداهشىلعلصح٠

يفاقثلاعاديألايفةيناثلاةجردلانمةلالجلابحاصماسولان٠
)ع٦٠۲۰(

ةيملعلاثوحبلايفهزيىلعندرألابتيبلالآةعماجعردلان۰

م۲۰۱۱ربوتکأ)
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