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بثحبلاةيجهنموةيضابإلا

ادرجتم-يركفلايضابإلاثارتلايفهرظننعمينمنإو'

كاردإلالككردي-ةيثارولاتارثؤملاوءةيسفنلالماوعلانع

ءاركفاهملسأوءالادتعاةمألاهذهتائفرثكأةيضابإلانأ

'"اردصموادروماهافصأوءارظناهحصأوءاقيرطاهموقأو

يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس

نامعةنطلسلماعلايتفملا

١٠صءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا'

 

 

 





یثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ءادهالا

 

ةرماعلاةماعلاةيدبةيالوةبتكمىلإ

ديلتلاقيرعلايضاملانيبلصوةقلحرهازلااهرضاحىلاعتهللالعج

.دعاولاقرشملالبقتسملاو





ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلا

ریدقتوركش

هتاهيجوتىلعيعباسلاناميلسنبرصان/ذاتسألاخيشلاةليضفل

ينمهلفء؛ثحبلااذهجرخاهببسبمثىلاعتهللالضفبيتلاهحئاصنو

دوعسنبدمحأ/ذاتسألاخيشلاةداعساضيأركشأو.ريدقتلاوركشلاليزج

جارخإيفريبكلارثألااهلناكيتلاهتاداشرإوهتاهيجوتىلعيبايسلا

يرجحلاديعسنبرماع/دلاولاذاتسألاخيشلااضيأركشأو.ثحبلااذه

نبفسوي/ذاتسألاخيشلاويودعلادشارنبسيمخ/ذاتسألاخيشلاو

خيشلاويرصمعملاديعسنبهللادبع/ذاتسألاخيشلاوينحرسلاميهاريإ

يرجحلارماعنبنادمح/ذاتسألاويرسيعلارماعنبهللادبع/ذاتسألا

دوعسنبدمحنبدمحم/ذاتسألاويبيهولاملاسنبملسم/ذاتسألاو

نبملاس/ذاتسألاويرجحلايلعنبديعسنبهللادبع/ذاتسألاويكلاملا

ماسنبنادمحنبرماع/زيزعلاخألاويرجحلادمحمنبرماع
لكوءةماعلاةيدبةيالوةبتكمةرادإىلعنيمئاقلاةوخألالكويرجحلا

.ةمولعملابوأهيجوتلابامإيلإنوعلاديدمنم

 

 





ہہثحبلاةيجهنمواينالاےس

ىبايسلادوعسنيدمحأ/ذاتسألاخيشلاةداعسملقبميدقت

ميحرلانحلاهلامس
.ىفطصانيذلاهدابعىلعامالسوةالصوءىفكوهللدمحلا

:دعبامأ

عوضومنعشاقنلاوأثيدحلاوأةباتكلانأءنانثاهيفىرامتيالاممهنإف

كلذو.نآيفةروطخلانموءناكمبةبوعصلانموهلةيمالسإلاقرفلاوأفئاوطلا

ىلإو‹قيقدوقيمعلكشبتامولعملاعمجىلإجاتحيعوضوملااذهيفلوخدلانأل
.نايعللةزرابملاعملاةحضاوثحابلاوأبتاكللةقيقحلانوكتلماتيئارقتساجهنم

عمجمدعىلإعجارالإتالاقملاوقرفلاباتكدنعهدجنيذلاطبختلاكلذامو

وأقرفلانعةيفاكلاتامولعملامهيدلنكتملمهنإثيح.ةقداصلاةيملعلاةداملا

تامولعملانإانلقاذإغلابنالانلعلوأغلابنالوءاهنعاوبتكيتلاةينيدلافئاوطلا

نوظطلخيوءءاوشعلاطبختنوطبختيمهاذإف.اهلدوجوالةمودعممهدنعكلذلوح

.ليلبطاحكرومألا

لهاجتلاوألهجلاوءميقسلاجهنملاكلذقفوةيضابإلانعكئلوأبتكامدنعو

يصلعلاجهنملاوةقيقحلانعاديعبقيحسناكميفحيرلامهبيوهتمهاذإحضافلا

.حيحصلايمالسإلا

قرفلابتكنأنيرصاعملانيثحابلاوباتكلانمريثكىرينأورغالف

.ةيقادصملالمحتاليهفةيقادصملابةريدجتسيلتالاقملاو

 



ہہبةيجهنموةيضابإلاےس

روتكدلاريبخلاثحابلاوريدقلابتاكلاانقيدصوانوخأهلاقاملقنَأنأانهينبجعيو

نأقحلاو":لوقيثيح(يضابإلاركفلايفةسارد)هباتكيفابحلاصدمحمرمع

.%دمحمةمأىلعاونجوملعلاىلعاونجو«خيراتلاىلعاونجتالاقملاباتك

موقىلعاودتعاووحنىلعهعئاقواوبتكوهوروزمهنألخيراتلاىلعاونج

ء؛ملعلاىلعاونجو.ءالؤههلقيملاممهتنسلأباولاقومهئدابماوفيزو-ايملق-ءايربأ

عجريعجارمتحبصأ-اهنعةقثلاءافتناواهيفدروامةحصمدععم-مهبتكنأل

لاحلاوءاهنمةيملعةدامبدوزتلاوةيمالسإلاقرفلاءارآىلععالطإلاديرينماهيلإ

وأءاهقيرفتةلواحملليدمحمةمأىلعاونجو.ةيملعةدامهيأنعةيلاخاهنأ

نعةئشانلاةوهلاقييضتطقفاولواحيملو.اهفاعضإيلاتلابواهقيزمتيفناعمإلا

ةسايسلاىلإيهوءنيدلايفةيرهوجريغةيعرفلئاسملاهيدهتجمتاداهتجاجئاتن

""نيدلاىلإاهنمبرقأ
ةيملعرداصمبتكلاكلتنوكتنأ-اذهلكعم-اقحبيجعلانمهنآديب

بهاذملاوأقرفلانعضوخلاوألوقلاديرينملكاهيلإعجريةدمتعمةيساسأ
-مهتالاقمومهتاباتكنوكتداكتنيرصاعمنيثحابواباتكدجنلاننأىتح.ةيمالسإلا

ءارتفالاو«ءضيغبلايبهذملابصعتلاتاذبتكلاكلتيفاملارارتجا-كلذكيهلب

هيفترفوتوتالصاوملالئاسوهيفترفوتيذلارصعلااذهيفنحنو؛حضاولا
.ةريغصةيرقملاعلاحبصأوءتالاصتالالئاسو

باتكيأ-كئلوأهبتكاملمهننأاننكميالاننأمهضعبلوقينأبيرغلانمو
ردقتاننإفكلذل.بيرغقطنموبيجعلوقوهوءلاحيأىلع-تالاقملاوقرفلا

عوضومرايتخايلعيرجحلادمحمنبيلع/لضافلاانقيدصوانيخألثعابلا

۸٤صءيضابإلاركفلايفةسارد

 



aaaثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

هلنونعيذلاهباتكيفتالاقملاباحصأونيخرؤملادنعثحبلاةيجهنم

هعمسوءأرقامل(تالاقملاباحصأونيخرؤملادنعثحبلاةيجهنموةيضابإلا)ب

لامعتسانعداعتبالاةجشالإكلذاموءةيضابإلاىلعرربمريغلماحتونجتنم

كانهنأاقحهلفسؤياممو":هثحبةمدقميفلوقيوهو.حيحصلايملعلاجهنملا

مهف.تايورملازييمتيفثيدحلالهأجهنمعابتابيدانتيتلامهجهانمنوقرخياباتك

بتاكلاباذإف.هباوداناماوقبطيملةيضابإلاوناورهنلالهأنعاوبتكامنيح

نمريثكنعراتسلاحيزيوماثللاطيميلهملقتالسأىلعهركفةنانكضفنييرجحلا

خيراتلااياضقلمهحرطيفباتكلاونيخرؤملانمريثكلاتازواجتانيبم.قئاقحلا

.اهلمهتجلاعمو

هبيدانيجهنموهوءةيخيراتلاعئاقولالقنيفنيثدحملاجهنمثحابلاعبتادقو

ظفحتنانكنإوءهتهاجوهلجهنم-كشًالب-وهو.اثيدحواميدقنيركفملانمريثكلا

.هيواروهلقانيفةلادعلانمدبالونيديهللالوسرنعثيدحلالقننألءهيلع
يعدتسيالفءتعقوةيخيراتثادحألقناهنوكودعتالةيخيراتلاتاياورلاامأو

هيلإدريهنإفباذكلاامأ.بذكلانمأاذإيوارلاوألقانلاةلادعطارتشااهيفرمألا

يذلاهرايتخاهلثحابلانإفلاحلكىلعو.هلةبوقعهبنكنعالضفهقدص

لقنيفاميسالبسانمجهنماضيأوهوءتلقامكهتهاجوهلرايتخاوهوءهراتخا

اهنأريغءةيخيراتتاياورتناكنإواهنإفءةباحصلانيبتثدحيتلاةتتفلاثادحأ

ةئطختلاوبيوصتلاىلعتلمتشاةيدقعتاروصتاهيلعتينبواينيداريطأتترطأ

.ينيدموهفمساسأىلع
ةيضقلوح-هللاهمحر-شيفطاقاحسإوبأخيشلامامإلاةرهاقلانيفدلوقيكلذل

اهبتبعليتلالئاسملامهأنمميكحتلاةلأسملعل":ةنتفلااياضقمأيهوميكحتلا

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

دقلو."”اروجواروزةمكحملايفنعطللاريربتاهتقيقحتهوشوىوهلايديأ

اياضقلاكلتلواتتوةجلاعمةيفيكلوحملاعملاةحضاوةروصيرجحلاانوخأىطعأ

بولسأباذههباتكيفررقيوهو.نيصربولسأبةيخيراتلااهثادحأعقاونمةدقعملا
تالاقملاباحصأونيخرؤملانمتثدحيتلاتازواجتلانأيعقاولسلستويقطنم

ئشانامنإ؛كلذلوحتاروصتنمهونباموةنتفلاةيضقلمهتاجاتتتساومهحرطيف

.مهتافلؤمتامدقميفمهنمريثكهبيدانييذلايملعلاجهنمللمهقيبطتمدعنعكلذ

ازيحدسيويمالسإلاركفلاةحاسيفةبسانمةحاسمثحبلااذهلتحينألمأنو

تادرفمنيبةديجةفاضإ-كشالو-وهو.ةيمالسإلاةبتكملاةقورأيفابسانم

.ةيملعلابتكلاوثوحبلا

دمحمانديسىلعملسوهللاىلصو.ليكولامعنوانبسحوهوءقيفوتلايلوهللاو

.نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو.نيدلامويىلإهيعباتوهبحصوهلآىلعو

يبايسلادوعسنبدمحأ

طقسم

نامعةنطلس

٢۷۹صشماه/١جءنايعألاةفحت"

 

 



سثحيلاةيجهنموةيضابإلاس

يعاسلاناميلسنيرصان/ذاتسألاخيشلاةليضفملقبميدقت

محررلانلاهلامس
دمحمانيبنوانديسءنيلسرملاريخىلعامالسوةالصوبرهللدمحلا

.نيدلامويىلإناسحإبنيعباتلاو«نيعمجأهتباحصوهلآىلعو

:دعبو

الو«قزمتلايسآمنمتساقوءتتشتلامالآنمةيمالسإلاةمألاتناعمكف

.اهلاقثأبءوتتوةاناعملاهذهةأطوتحتحزرتتلاز

-اهتوقبابسأواهتدحولماوعبتمرويوسلاجهنملانعتداحدقو-اهبقيقحو

.ةقافلاوزوعلاونامرحلانمروضتتنأوكلذلكةرارمقوذتنأ

وههبمكحياعرشوىلتتتايآهللاهلزنأيذلاينابرلاجهنملانأبيرالو

`.عايضلايفايفولالضلابهايغنمةمأللصلخملا
نإفكاجهنمنعاليوطتداحواريثكتفرحنادقةملسملاةمألاهذهتناكاذإو

-اهرصقمغر-ةلادعلاميعنوناميإلاةوالحاهيفتقاذيتلاةوقلاوةزعلاتارتف

صلخملاىلإلوصولاىلعةردقلانمةمألاهذهدييفنأىلعحيرصحضاوليلد

نانعفطعىلعانايباهليفكيامءاهبعاتمواهلكاشمنماهلكةيرشبللواهلديحولا
.ةهئاتلاةريسملاهذه

يركفلافارحنالاكلذراثآورهاظمنمةديدعلاروصلابائيلمخيراتلاناكنئلو
الفيكءةعفانلاةظعلاوةعصانلاةربعلا-ةصاخنيملسملانحن-هنمانلفيلمعلاو

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

نيضاملاصصقنمانلهصقاممظعاوملاذخأىلإميركلانآرقلاانهجودقو

.نيقباسلاماوقألاثادحأو

جهانملاوةلئاملاىطخلااهتزرفأيتلاذخآملاوئواسملانيبتننأانارحأامو

ءاهبوعشواهومكاحاهنمءاوسةمألاهذهدارفأنماهاطخنماهاطخذإةدسافلا

اجهنمانلنوكتلءةقحالتملالايجألاربعاهمولعةلمحواهباتكوءاهلاهجواهؤاملعو

اذهةوقبنيقيلاوتابثلاةقحاللالايجألالكلنمضيازيمماديرفايح

.هئدابموهتباوثوهلوصأةناتموءنيحلا

..تافارحناةمثمكلجأ

ىلإةدوعلابكلذوطارصلاةيوستوجهنملاليدعتىلعنورداق-هللانوعب-اننكلو

.يعهلوسرةنسوهللاباتكليصألاردصملا

نيفلؤملانمددعيدايأهتمسرامححصتنأيغبنييتلاجهانملامهأنمنإو

لهلبةامسملاةفئاطلايفةظمتمءةمألاهذهلحلاصلافلسلانمةلثنأشيفباتكلاو

نيذلا(ةيضابإلا)قيرعلايمالسإلابهذملاعابتأمهاطخىلعىشمنيذلاناورهنلا
عايتأوءاملعنمريثكجهانمىدلفارحتالاراثآالاوطانوراودباک

.ىرخألاةيمالسإلا

تافلؤمروهظنسمةيملعلاتاحاسلاىلعهارنامرومألابيرغنمنإو

.ليبسحضاوالوليلدريغبءهعابتأوبهذملااذهىلإئستتالاقموتاباتكو

ىلععالطالامدعودهعلالوطوةقشلادعببنيمدقألانعراذتعالاانلواحنئلو
نهارلاتقولااذهيفلعاضتيرذعلانإفءهئاملعتافنصموبهذملااذه

ىلعضرعتنإاميتلاوءةيجهنملاوةيعوضوملاوةدحولاتاراعشهيفولعتيذلا

.ضرألابارتىلعاهنمددعىواهتيىتحكحملا

 



ہےثحبلاةيجهنموةيضابإلااےس

زيزعلاخألابةديطوةيملعةلصىلعنوكأنأةيهلإلاةدارإلاتءاشدقو

ديدسلاجهنملاءارقلانميريغلويلىلجيذلايرجحلادمحمنبيلع/ذاتسألا

جهنم...ةيمالسإلابهاذملارئاسوبهذملااذهاياضقةشقانميفهيلإمكتحييذلا

.نوخرؤملاونوثحابلاهنعينغتسيالو؛باتكلانمرفاوددعهجاتحي

:بسحفيقاقثلاىوتسملاىلعسيل؛ثحبلاوةساردلانمهقحلانينأبيرحلهنإو

.ةيميداكألاتايوتسملاىلعىتحلب

ء؛قحللهدرجتوءهفلؤمبولسأنسحءقئارلاعئارلاباتكلااذهزيماممنإو

ههيجوتوءةمألاهذهنميضاملافلسلااميسالنيملسملاتامرحىلعهصرحو

نيخرؤملاجهنمنيبهجزمبزاتماامك.اهلبقتسموةمألاعقاوىلإئراقلاةيانع

ءاهيفتوأامةقيقحتوبثاهيفعمتجيةياهنىلإلصيبولسأيفءنيثدحملاجهنمو

لالظبلالظتسالابوجوىلإةينآرقلاةوعدلاءوضيفكلذةيمهأىدمنايبو

.ةملسملاةمألاهذهدارفألكاهتحتعمتجييتلاةفراولاةدحولا

ذخأينأوميقلاباتكلااذهبعفنينأوءباوثلاهللزجينألجوزعهللالأسأ

.هيلعرداقلاوكلذيلووهوءاهتماركواهتزعليبسىلإةمألاهذهديب

طقسم

نامعةنطلس

 





ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلا

 





یثحبلاةيجهنموةيضابإلاى

۱

ميحرلانمحرلاهلامس

ىلإهبحصوهلآیلعوهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرهللدمحلا

:دعبامأ

ئدابمتريغت«تالاسرلاوعئارشلاةمتاخرونضرألاهيفتدهشمويلوأنمف
لملش..ئدايملانيب..ملاعملاحضاودحاوجهنمعابتاسانلانمبلطوءتاهاجتاو

.ةنطابلاوةرهاظلاسانلاةايحل

ءيناسنإلالامكلاجرادمىلإةيرشبلابيقترتلةمتاخلاةيهلإلاةلاسرلاتعاج

.ةجودزملاعابطلابحاصءقولخملااذهلالعولجىلوملاهاضرييذلا

هذهيفنمأتسمةفيلخكهكلسينأهيلعيذلا«قيرطلاملاعمهلددحتلتءاج

تابجاوبمايقلانعؤكلتالوهئدابملفيرحتالبمايقريخهبجاوبموقيل؛ضرألا

.هنيدةرصنبمايقلانعلساكتالوهتفيظو

..ةفيظولاهذهلهئادأيفهتاوطخعضاومناسنإلكلددحتلةلاسرلاهذهتءاج

رسمامكاهادأولَكاهبماقدقوءاهبمايقلابرمأةنيبةحضاوهتلاسرليلوسرلاف

برهللدمحلاوءدابعلاىلعهللامعنتمتونيدلالمكدقوىلعألاقيفرلاىلإلقتناو

.نيملاعلا

مهدعبءاجنمونيعباتلاوعباتونوعباتلاو-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلاو

.هعسووهتقاطبسحلكةلاسرلاهذهبمايقلامهنمبلطنيدلامويىلإ

ربغُيهللاليبسيفدهاجملاو.هئارشوهعيبيفقداصونيمأهرجتميفرجاتلا

.برحلاوملسلايفهللابادآباكسمتمهللاهجولوهللهفيسلسيوهيمدق

 



ثحبلاةيجهنمواينالاا

.العولجهللادابعةعفنموهللانيدةمدخهمههللاهملعامكبتكيبتاكلاو

لايجأموقتىتحءناصقتالوةدايزالبىعووعمساممديفملالقنييوارلاو

الووطابتالبضرألاهذهلءريمعتلاوءانبلاةيلمعةلصاومبةقحالتملانيملسملا

.فقوت

ددحتل¥لوسرلاثيداحأوميركلانآرقلايفتانيبلاهللاتايآتعاجدقل

لمعبحاصلكلنيبتلكلنكتءاجو.مهمالسإومهناميإناكرأةماعرشبلاسنجل

هتفيظويدؤيىتحاهيلعريسينأبجييتلاطوطخلاوءهلمعلوحيذلاراطإلا

ةسمألاهذهلىلاعتهللاضيقةبقاعتملانيملسملالايجأيفو.يهلإلاجهنملابسح

جاهنملابسحهلمعيفاهعبتينأبجييتلاطوطخلاةفرحبحاصلكلاونيبًالاجر

.ناكملاريغتونامزلالاطامهملدبتيالوريغتياليذلاينابرلا

ةبعشتمديأاهتلوانت-ةفرحاهرابتعاانلحصنإ-خيراتلاةباتكةفرحو

عفاودبسحخيراتلاةباتكعوضومتلوانتيديألاضعبفءتاهاجتالاودصاقملا

خيراتلاةباتكفعفاودنمنكيامهمو.ةيدئاقعوأةيبهذموأةيسايسوأةيداموأةيسفن

حيحصلاةفرعماهلالخنمققحملاعيطتسييتلااهتباوثواهسسأواهدعاوقاهل
.خيراتلاوثيدحلابتكتاهمأيفةنوحشملاتايورملانمميقسلاو

ليدعتلاوحرجلاوثيدحلاءاملعكلسمعابتاخيراتلاباتكنمريثكبلاطدقل

ىليج-ةمألاهذهنملوألاليعرلاخيراتبلصتاامةصاخخيراتلاتاياوردقنيف
لمجأيفنيملسملالايجألةرهاطلامهتايحزربتىتح-مهيلعهللاناوضرةباحصلا
.اهرهاظمنسحأواهروص

حيحصلازييمتلجألخيراتلاةباتكبنومتهملااهقلطييتلاتاخرصلالكعمو

مللعيفثيدحلاءاملعجهنمقيبطتلةلواحمدجنالاننإف«تايورملانمميقسلانم

 



ثحبلاةيجهنموةيضابإلا

بتكنمرشابملالقنلايفنيقباسلاجهنمعابتايفالاسرتسادجنلاننإلبءعقاولا
.ورتالوقيقدتنودبةيضاملاخيراتلا

جهنمعابتابيدانتيتلامهجهانمنوقرخيأاباتككانهنأاقحهلفسؤياممو

ملةيضابإلاوناورهنلالهأنعاوبتكامنيحمهف.تايورملازييمتيفثيدحلالهأ
ضبانتشقانملالخنمهلوقنامقدصئراقلايخأىرتسو.هباوداناماوقبطي
.اذهانثحبيفباتكلا

داعتبالاةلواحموأءخيراتلابتكنملقنلاىلإباتكلاضعببرمألالصيمل

صاخشأليدعتىلإكلذاودعتلببسحفثيدحلالهأجهنمعابتانمهبنودانيامع

٠قلكللالوسرىلعبنكلابوثيدحلاعضوبليدعتلاوحرجلابتكيفاورهتشا

ةياورلاقدصىلإةعلطتملانيملسملالايجأنيبةيغاصاناذآاودجيلالإكلذامو

.عقاولاةقيقحو

ةروصنوكتنألاهلهؤيامةيعوضوملانمدجتملناورهنلالهأنعةباتكلاو

.هعابتاوقحلالوقمهمزلأوىوهلاديقنمهعابتأررحيذلايمالسإلاركفللةيح

ءناورهنلالهأنعثيدحلاوتالاقملاوخيراتلابتكيفةدراولارابخأاللعبتتملاو

ءقباسلابتكنمقحاللالقنيهاهيلعةرهاظلاةمسلانأدجيءىلوألاةمكحملا

بتكحارشنمدجتملاهنإفثيدحلابتكباوبأنمباوبأتحتتءاجنإويهو

انيابتئراقلادجياذهل.اهيففعضلاوةوقلاعضاومنييبتثيحنماهظحثيدحلا
رطساموةيضابإلاتافلؤميفبتكامنيبناورهنلالهأخيراتضرعيفاحضاو
باتكلااهعبتييتلاةقيرطلانولبقيالةيضابإلاف.تالاقملاوريسلابتكضعبيف
نوتقفتليالباتكلانمنيفصنملاريغوءناورهنلالهألاوقأوخيراتيفنونعاطلا

ىلإاومكتحينأعيمجللدبالفاذهل.مهعابتأبتكيفناورهنلالهأنعلقنامىلإ

 



eeثحبلاةيجهنمواينالاا

لاطيإوءعطاقلاليلدلابتباثوهامتابثإيفملسملكهناطلسبفرتعييذلاقحلا

.ةنيبلاةحضاولاةجحلابلطابوهام

اهودجوفةيضابإلاتافلؤموبتكىلعاوفقونيذلانيفصنملاباتكلانمكانهو

البهودجويذلاقحلالوقمهنمناكاذهلهرهوجومالسإلاحورلةلثممةيحةروص

بتكامىلعاوعلطاامنيحمهنكلو.اذهىلعنوركشيمهوءعقاوللناركنالوةاباحم

كلتبذكيةيضابإلاعقاواودجوتالاقملاوخيراتلابتكيفناورهنلالهأنع

ىلعصنيطسولحباوتأينأالإمهنمناكامف«ناورهنلالهأيفةدراولارابخألا

ةرتفدعبلدتعملايمالسإلارايتلاعممجسنيحبصأوروطتيضابإلابهذملانأ

ءليلدىلإدنتستاليتلاضورفلانم*”ضرفلوقلااذهو."نيملسملاعمشياعتلا

ضعبنأانشقانانكدقو«ضايإنبهللادبععابتا:ةيضابإلاو..*:يليقعلاديشرأدمحمروتكدلالاق

نبعتلفتنأدصبةيضامانأيسامكلاقينينالعنيجراخمهنوديوجرار

 

:عدايممظعم مظعميقواهتايلكيفةيضابإلارابتعايفددرتيالءرملالعجيامم؛جراوخلاءارآو

ءانثتساب؛يجراخلاطخلاةرئادنعةجراخءاهفادهأقيقحتبولسأيفوءاهئدابم ةركبملالحارملا نم
.(١۳٠صءةيمالسإلاروصعلايفيبرعلاجيلخلارظنا)`.اهتايح

ءناورهنلالهأامأ.ءامدلاكفسبروهشملاةقرازألاخيراتبمهخيراتطبروهةيضابإلاهضفرييذلا

امتإلامعأنممهيلإبسناملكو«مهنماوأربتينأمايألانممويةيضابإلاركفيملف«ىلوألاةمكحملا

.حصياللطابوه

قلطأةملكنأثحبلاةصالخو*:-هللاهمحر-رمعمىيحييلعخيشلاذاتسألالاق

اه

ايخيراتاقالطإيبسارلابهونبهللادبععابتأىلعنيخرؤملاضعب ىلإفرصتتالثيحبءايبدأوايف

اذهناکاذةيمهأيذبسيلسانلانمةعومجمىلعمساقالطإنإف«ثحبريبكاذهيفسيلو؛مهريغ
مكحلااذهقلطننألبقثيرتننأانبنسحيهنإفينيدلولدمهيفيعوراذإامأ.ةيمستدرجمقالطإلا
يف«ةظلغوةواسقيفةيمالسإلافئاوطلاضعبسوورىلعضرغملاخيراتلاهطلسييذلا«بيهرلا

 



ےہثحبلاةيجهنموةيضابإلاسس

ميكحتلالوبقتبقعأيتلاةيخيراتلاثادحألاةقيقحلئطاخروصتنعئشانوهف

ةديدشلاةبغرلاهؤشنمناكنإولوقلااذهو.-ههجوهللامرك-يلعمامإلالبقنم

لننكل-كلذىلعنوركشيمهو-يمالسإلافصلاديحوتيفباتكلاءالؤهلبقنم

.ةيضابإلاوناورهنلالهأنيبةلصلاعطقةلواحمهنمسملن

جهنملاركذ-راصتخالانمءيشبولو-لوانتيثحبكانهنوكينأتيأراذهل
بتكيفةدراولاتاياورلاةشقانمكلذكوءةيخيراتلاثادحألاةسارديفيمالسإلا

.اهفعضنماهتحصنييبتعمناورهنلالهأنأشيفثيدحلاوخيراتلا

لمشتللمعلااذهلةماعلاةرظنلاتءاجثحبلااذهةطخليديدحتدنعو

.ةدحاوةياغبوصودحاوجهنمىلعريسيامهالكوءنيكباشتمونيطبترمنيروحم

.ةمألاءاملعاهحرشومالسإلااهبءاجيتلا"يقلتلاةقيرط"قيبطتوهجهنملا

.هتلادعبقوثوملانازيملاىلعرابخألاضرعدعبةقيقحلازاريإيهةياغلاو

:نيلاؤسلانيذهنعبيجي:لوألاروحملاف

؟خيراتلابتاكهبديقتينأيغبنييذلاجهنملاام(١

؟ميلسلاثحبلاجهنمنعفارحنالاةجيتنام(۲

ثادحألاتابثإنأشيفةمألاءاملعجهنمقيبطتلوانتيف:يناثلاروحملاامأو

.اهيفنوأناورهنلالهأىلإةبوسنملا

:ةمتاخولوصفةتسيفنيضورعمناروحملاءاجدقو

يفدنتستوءاهيفءاجامبوءاهلماكتبو*دمحم*ةلاسربنمؤتفئاوطلاهذهنأهيففرتعنيذلانيحلا

ءخيراتلابكوميفةيضابإلارظنا)"..مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرةنسوهللاباتكىلإاهتايرظنواهئارأ

(١۳ص/ج
٠8۱-١٠۸جءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلارظنا*

 



يثحبلاةيجهنموةيضابإلاى

خيراتلالاجميفهدعاوقويملاثحبلاسسألوانتي:لوألالصفلا
.

یدمةفرعموخيراتلارداصمنمضعبرکكذلوانتي:يناثلالصفلا

.اهبجاجتحالا

.رادلامويةنتفتبقعأوتقبسيتلاثادحألالوانتي:ثلاثلالصفلا

ةقدلاتالاقملاباحصأامهيفىرحتنيلاثمركذلوانتي:عيارلالصفلا

.تبثتلاو

لهأىلإةبوسنملاةيخيراتلاثادحألاةشقانملوانتي:سماخلا

.ناورهنلا

يتلاوثيدحلابتكيفةدراولاتاياورلاةشقانملوانتي:سداسلالصفلا

.ناورهنلالهأنملينلايفاهيلعدمتعا

نأالعولجهيلإعرضتأو؛ثحبلااذهيفكرابينألجوزعهللاوعدأواذه
ريدقكلذىلعهنإمهتايحنوؤشعيمجيفقحلاعابتاىلعةمألاهذهدارفأنيعي

هباحصأورايخألاهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوريدجةباجإلابوهو

.نيدلامويىلإمهالاونموراهطألا

يرجحلادمحمنبيلع

ةيدبةيالو
نامعةنطلس

م۹ربوتكأرهشقفاوملاه٩بجررهش

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضايإلاا

لوألالصلا

ديراتلاىكيملعلاثحبلادعاوقورسسأ

 





نيعأنعتاواشغتلازأفينحلااننيداهبءاجيتلاميقلاوئدابملانإ

اذهلناكاموءةنيتمسسأوةيوقدعاوقىلعتاراضحلاءانبيفتمهسأوءممألا

اهبىلحتيتلاممهلاكلتالولثدحيلمولعلانيدايمعيمجيفبيهرلاعئارلامدقتلا

ثحبلااذهنملصفلااذهيفو.انتمأخيراتنمىلوألاروصعلايفمالسإلاءاملع

عوضوميفىرخألاممألاةرقابعهبرختفياملكزبدئاريمالسإثارتدنعفقن

.عئاقولاليلحتورابخألاقيثوت

عضأءتاعامجلاوممألامييقتوخيراتلاةباتكيفميلسلاجهنملاحيضوتلجألو

هذهءانيأريكذتيفمهستاهلعلءةميقلالاوقألاهذهميركلائراقلايخأكيدينيب

.اهلبقتواهلقنورابخألاةباتكدنعتابجاونممهيلعامبةمألا

.ةمتاخوماسقأةسمخيفعقيلصفلااذهو

نودلخنبادنعثحبلاةيجهنم-:لوألامسقلا

بطخلانيدلابحمدنعثحبلاةيجهنم-:يناثلامسقلا

يملسلاينايلعلالماصدمحمدنعثحبلاةيجهنم-:ثلاثلامسقلا
بطقديسذاتسألادنعثحبلاةيجهنم-:عيبارلامسقلا

بطقدمحمذاتسألادنعثحبلاةيجهنم-:سماخلامسقلا

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

:هصنامهتمدقمنمعضاومةدعيفنودلخنبالاق

نييناوقلاىلعاهضرعاورابخألالمأتوكلذنمكيلإىقليامبنقثتالف"١

 باوصلاىلإيداهلاهللاوهجونسحأباهصيحمتكلعقيةحيحصلا
ىكثميفظافحلانيخرؤملاوتابثألانمريثكمادقأتلزدقف":اضيألاقو-١

ةلقفغلاورظنلاةفعضنمةفاكلامهنعاهلقنومهراكفأتقلعوءارآلاوثيداحألاهذه

يفتجردناوةيورالوثحبريغنمكلذكاضيأمهاهوقلتوسايقلانع

"اكبترمهرظانواطلتخمايهاوخيراتلانفراصىتحمهتاظوفحم

نارمعلاعئابطةفرعمبوهامنإ[ربخلادصقي]هصيحمتو":اضيألاقو-۳

قباسوهواهبذكنماهقدصزييمتورابخألاصيحمتيفاهقثوأوهوجولانسحأوهو

ربخلاكلذنأملعيىتحةاورلاليدعتىلإعجريالوةاورلاليدعتبصيحمتلاىلع
ليدعتلايفرظنللةدئافالفاليحتسمناكاذإامأوءعنتمموأنكممهسفنيف

“حيرجتلاو
بابسأهلوهتعبطبربخللاقرطتمبذكلاناكاملو..":اضيألاقو=٤

لادتعالالاحىلعتناكاذإسفنلانإف«بهاذملاوءارآللتاعيشتلااهنمف.هيضتقت

اذاونمهقدصنيبتتىتحرظنلاوصيحمتلانمهقحهتطعأربخلالوبقيف

ليملاكلذناكوءةلهولوألرابخألانماهقفاويامتلبقةلحنوأيأرلعيشتاهرماخ

بذكلالوبقيفعقتفصيحمتلاوداقتنالانعاهتريصبنيعىلعءاطغعيشتلاو

۱۸صةمدقملا«نودلخنباخيرات"

۳۷صءقباسلاعجرملا۲

۹٤-4۸٤‹قباسلاعجرملا١

 



اثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

كلذصيحمتونيلقانلابةقثلااضيأرابخألايفبذكللةيضتقملابابسألانمو.هلقنو

...قدصلامهوتاهنمو..دصاقملانعلوهذلااهنمو.حيرجتلاوليدعتلاىلإعجري

رثكألايفسانلابرقتاهنمو..عئاقولاىلعلاوحألاقيبطتبلهجلااهنمو

نمو...ركذلاةعاشإولاوحألانيسحتوحدملاوءانثلاببتارملاوةلجتلاباحصأل

لاوحألاعئابطبلهجلامدقتامعيمجىلعةقباسيهواضيأهلةيضتقملابابسألا

“"..نارمعلايف

٥- نملقتنلاةمئأونيرسفملاونيخرؤمللعقواماريثكو":اضيألاقو

'“"..انيمسوأاثغلقنلادرجمىلعاهيفمهدامتعالعئاقولاوتاياكحلانمطلاغملا

مايألارابخأاوبعوتسادقمالسإلايفنيخرؤملالوحفنإ":اضيألاقو-٦

قيقحتلاف..اهوعدتباواهيفاومهولطابلانمسئاسدبنولفطتملااهطلخو..اهوعمجو

۱۱"..ليلق

اومهولطابلانمسئاسدبنولفطتملااهطلخو.."نودلخنبالوقتأرقامنيح
هتمدقمتاحفصيفاثوثبملوقلااذهىلعاليلددجأنأتينمت"..اهوعدتباواهيف

تفرعونودلخنياهيلإريشيامتكردأثحبلااذهةدامليعيمجتءانثأيفنكلو

قدصميركلائراقلااهيأىرتسامكءاذههلوقبمهينعينيذلاصاخشألانماضعب

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهتاحفصيفكلذ

نودلخنباةمدقمنمئراقلااهيأكلاهانفطتقايتلاةقباسلاصوصنلانم

نيزاوملاوتافصاوملاددحيوهف؛خيراتلاةسارديفهتقيرطوبتاكلاجهنمفرعت

لهأنعملكتامنيحهنكلو.اهبلمعلاواهلبقتحصينألبقرابخألاوتاياورلل

7٤-46صء‹قباسلاعجرملا١

۱۳صءقباسلاعجرملا"

۹ص‹قباسلاعجرملا
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ہہتبةيجهنموةيضابإلا

البهلنيقباسلالاوقأبذخألباذههأدبمقبطيملةصاخةيضابإلاوناورهنلا

ملو'"جراوخلاكلذلثمبذشو..":هصنامهتمدقميفلاقدقفزييمتوأصيحمت

نمائيشفرعنالفءحدقلاوراكنإلابناجاهوعسوألبمهبهاذميروهمجلالفتحي

يفالإاهنمءيشلرثأالو'"مهبتكيورنالومهبهاذم

ىلعركنينأ-خيراتلاةباتكيفهجهنمنيبدقو-نودلخنبالغوسيفيك

الاولاقنيذلابكررياسينأهلحصيفيكو؟مهبهاذمنمائيشفرعيملموق

؟جراوخلابمهفصونمبهذمةساردبلفحيملوهونوملعي

؛هخيراتلئراقلكهكرديهسفنلاهمسريتلاةدعاقلانعنودلخنياجورخو

اذهقبطيملهنأهلفسؤياممنكلو":فشاكليعامسإةديسةروتكدلاتلاقدقف

ًادتبملاناويدوربعلا):روهشملاهخيراتةباتكلهسفنوهضرعنيحجهنملا
٠“"(ربخلاو

ةيقيرفأخيراتيفثحابعيطتسيالو..":تافيلخضوعروتكدلالاقو

خيراتنعةميقتامولعمباندوزييذلا«نودلخنباخيراتنعءانغتسالابرغملاو
يفةقدلامدعبزاتميوخيراوتلايفاريثكئطخيهنأالإءةيقيرفألامشيفةيضابإلا

:لاقثیحهخیراتنمعضاومةدعيفجراوخلاركذبةيضابإلاركذنودلخنبانرق'"
(١١۱ص/٦ج)`..جراوخلانمةيضابإلانيدبنونيدياوناكو.."۰

(١١۱ص/٦ج..هولحتناوهباونادوةيضابإلايأرباوذخأريربلايفةيجراخلانيدىرساملو۰
امنانهنودلخنيااهيلإراشأيتلابتكلاوءادحاوواباتكاوفلخيملتادجنلاوةقرازألانأمولعملانم
.قرشملاوبرغملادالببمهنطاوميفترشتلايتلاةيضابإلابتكيه

٤٥٦٥صةمدقملا«نودلخنباخيرات*

١٠6٦صهيفثحبلاجهانمويمالسإلاخيراتلارداصم'*

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

نيبطلخيامابلاغهنأامك.ثداوحلايفتكرتشايتلاةزرابلاءامسألاطبض

`“.ةيرفصلاوةيضابإلا

بيطخلانيدلابحمدنعثحبلاةيجهنم-:يناثلامسقلا

نممصاوعلا"باتكنمدحاوثحبمىلعقيلعتلاببيطخلانيدلابحمماقدقل

فقاومقيقحتيفمصاوقلانممصاوعلا"هامسويبرعلانباةمالعلل"مصاوقلا

يتلاسسألاودعاوقلانماضعبنيدلابحمنيبدقلو."لكيبنلاةافودعبةباحصلا

لالخنمو.خيراتلاقئاقحضرعيوهواهبديقتيواهعبتينأخيراتلابتاكليغبني
نمتافطتقملاهذهئراقلااهيأكيلإو.هيلاراشأامبهديقتمدعدجنهتاقيلعتةسارد

:هتاقيلعت

يفرظنلاوءاهرداصمنمقوثولاةمألكخيراتيفرابخألارايعمو"١

دوهشنعتلقنيمالسإلاخيراتلارابخأو.مهيلإةبوسنملاصاخشألااياجسلاهتمئالم

ءالؤهيفسدنادقو.مهدعبنملاهوورءالؤهو؛مهدعباوعاجنملاهوركذنايع

يفاهوجورونيرخآناسلىلعارابخأاوروزضارغألاباحصأنمسانأةاورلا

ايازمنموءنيدلانماهنوبسحيةعزنلابصعتوأءايندلالهأضعبلابرقتامإبتكلا

نمقسيرفصصختهنأ-ثيدحلاءاملعهيلعىرجاملاعبت-يمالسإلاخيراتلا

مالسإلاخيراتيفةباتكلاىلعنومجهتينيذلاو..ةاورلاوةياورلادقتيفءاملعلا

امةفرعموةاورلادقنيفاميسال-كلذلةدعلااولمكتسينألبقهيفبتكلافينصتو

النأمهناكمإيفناكءاطخأيفنوعقي-مهحيرجتوأمهتلادعيفءاملعلاهققح

`"يحاونلاهذهبملعلالئاسواولمكتسامهنأولاهيفاوعقي

۳۲صكلذكو.١٠صءةيضابإلاةكرحلاةأشن١

٦۷-٥۷صشماهء١6قيلعتبيطخلانيدلابحمقيقحت؛مصاوقلانممصاوعلا

 



بثبةيجهنموةيضابإلاى

ءلقثلاءاولدحألعفرينأدحأنمديريالقداصلاخيراتلاو":اضيألاقو-۲

ءاهردقىلعمهتانسحمهلركذينأهلاجرنعثدحتينملكنمديريهنكلءريدقتلاو

نمنوضرفغملاهارتفاامبعدخنيالواهيفغلابيالفمهتآيسركذيفهللايقتينأو

ةبوذكملاوأاهيفغلابملارابخألاوةعونصملابتكلاهذه":اضيألاقو-۳

:ناقيرطلطابلانماهيفقحلازييمتلو.بدألابتكورابخألارافسأاهبتنحش

صاخشأىلإةدنسملارابخألاالإاولبقيالنأيفثيدحلالهأقيرطامهدحأ

هجواوبرضيوءمهقداصنماولبقيفصاخشألاءالؤهلاوحأاوضرعتسيمثمهئامسأب

ىلعربخلكاوضرعينأوهوخيراتلاءاملعقيرطيناثلاقيرطلاو.هبذكبباذكلا

هيلابسننممهعوقورظتنيامموهله؛هتريسبهونراقيوءهنعربخينماياجس

نيتاهىلإجاتحيانخيراتصيحمتو.المأهقالخأوهتقباسنمفورعملامئاليو

'"امهيفنوخسارءاملعامهبموقياعمنيتقيرطلا

اهعابتابىدانيتلااهسفنيهنيدلابحماهيلإراشأيتلادعاوقلاوسسألاهذه

هاوقفأنمردصتاهدجيامنيحلاوقألاهذهلسنأتسيئراقلاوءهتمدقميفنودلخنبا
امقادصمدجينأيفبغريلباهنععوجرلامهنمعقوتيالنيذلاءباتكلاءالؤه

.مهتاباتکایاوطيفهودعق

”مصاوقلانممصاوعلا"ىلعهتاقيلعتيفنيدلابحمهرطسامتعباتامنيحو

حرجلاءاملعدنعةقدنزلابمهتملاباذكلايميمتلارمعنبفيسنعلقنيهتدجو

لاجرلابتكيفةماقتسالابمهلدهشءايربأسانأىلعهبضغبصيوءليدعتلاو

۷٤-٦٤ص‹قباسلاعجرملا۸

١٤٤١صشماهء٢۲۱۸مقرقيلعتءقباسلاعجرملا١

 



e ثحبلاةيجهنموةيضابإلا mrs

يسميمتلارمعنبفيسخويشدكؤيو":ءالؤهدحأيفهصناملاقدقف.ةربتعملا

نبميكحنأيربطلاهنعهلقنامىلع-قارعلاخيراتبنيخرؤملافرعأوهو-

لهأىلعريغيفسرافضرأيفىعسفمهنعسنخشويجلاتلفقاذإناك""ةلبج
""..عجريمثءاشامبيصيوضرألايفدسفيومهلركتتيوةمذلا

نودباهلقنوعاضولاباذكلااذهتايورملمالستسالابنيدلابحمفتكيملو

حرجاءاملعمكحمغرىلعيوارلااذهليدعتىلإكلذزواجتلباهلاحلنييبت

ثالثمالسإلاخيراتنيودتىلوتف..":هصناملاقدقف.بذكلابهيلعليدعتلاو

نباوركاسعنباويربطلاك-نيدلاوفاصتإلالهأنمةثلاثةفئاطو..:فئاوط

بهاذملالكنمنييرابخألارابخأعمجتنأفاصنإلانمتأر-ريثكنباوريثألا

"""..لدتعملايقارعلارمعنبفيسو..ىيحينبطولك-براشملاو

ىلعدمتعانيذلاةاورلاضعبلمجارتثحبلااذهاياوطيفئراقلااهيأدجتسو
.ةيضابإلاوناورهنلالهأنعةباتكلايفمهتاياور

نكلوءءاملعلاءالؤهعملادجوأراوحءاشنإيفةبغرسيلاذهركذأذإانأو

هتاوطخبمازتلالاوهعابتاباودانوهنعاوحصفأوهونيبيذلامهجهنملعابتاوه

.خيراتلاقئاقحضرعيفهطوطخو

W۰

١٥۱صيفةلبجنبميكحةمجرترظنا
١٤۱۲صشماهھء۳٢٥قيلعت«بيطخلانيدلابحمقيقحتءمصاوقلانممصاوعلا8

۱۷۹صء۹٠۳۰قيلعتءقباسلاعجرملا

 



ےہثحبلاةيجهنمواينالاا

يملسلاينايلعلالماصدمحمدنعثحبلاةيجهنم-:ثلاثلامسقلا

هيفنيب(يمالسإلاخيراتلاةباتكجهنم)هامساباتكفلأينايلعلالماصدمحم

لاقدقف.دعاوقنمهبدیقتياموبادآنمهبیلحتينأخيراتلابتاكىلعبجيام

:ميقلاهباتكنمةدععضاوميف

نيخرؤملالامعأساقتةديقعلابمازتلالانمساسألااذهىلعو"١

قلطمسيلملسملاثحابلانألءفيلأتلايفمهبهاذمومهجهانمنزوتونيثحابلاو
امتإ.رطاخلاهلنعامفيكاهمييقتوثداوحلاريسفتوفقاوملاذاختايفةيرحلا

.اهدرورابخألاتابثإيفةعبتملاةيملعلالوصألاوةيعرشلادعاوقلابديقموه

اهتاورةلادعواهتحصنمدكأتيملةياورىلعءانبادحأمهتينأهقحنمسيلف

۳".لاصتاو

:نيلولدميطعي..يمالسإلاخيراتلاةباتكجهنم`:لاقو-٢

ةساردمكحتادودحنوكتلمالسإلااهعضييتلاسسألاوئدابملا:لوألالولدملا

.اهيلعمكحلاواهليلحتوةيخيراتلاةعقاولاريسفتدنعاهجاتحنهذهفءيمالسإلاخيراتلا

عئاقولاوقئاقحلاتابثإيفعبتتيتلاقرطلاودعاوقلاوه:يناثلالولدملا

اننأمولعموءاهيفنوأةنيعمةيخيراتةعقاوةحصتابثإيفاهجاتحنهذهفءةيخيراتلا
ةلحرمىلعةقباسةلحرمتابتإلاةلحرمف.اهرسفنكلذدعبمثةعقاولاتبثنالوأ

'*"هليلعتوثدحلاريسفت

ثادحألاطبرتيتلاطباورلاةفرعمهبدصقيخيراتلاريسفت":اضيألاقو
ننسلاصالختساواهجئاتنواهتاطابتراواهعفاودنيبتلاهتساردوةقرفتملاعئاقولاو

۹۱صءيمالسإلاخيراتلاةباتكجهنم

١١٠ص‹قباسلاعجرملا5

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

يتأتةلحرموهو.اهيفتاظعلاوسوردلابرابتعالاواهلالخنمةيهلإلاسيماونلاو

سردتورسفييذلاوهثادحألاوعئاقولانمتبثامفرابخأللدقنلاوقيقحتلادعب

'٭"..هراثآوهتلالدىلعفرعتيوهتاطابترا

تناكاذإةيخيراتلاةياورلانأبلوقلانكميهنإفهيلعو..":اضيألاقو-٤

هصقتتوملسملابسبابيفلخدياموأميرحتوأليلحتكيعرشعوضومبقلعتت

ذخؤيالو.اهتلقنةفرعمواهتاورنمتبثتلانمدبالهنإفسانلاىلعهلاحسيلدتوأ

"™.ةضراعملانممهتايورمتملسنيذلانيطباضلالودعلانعالإبابلااذهيف

ريخلارهظيالوقحلارهظمبلطابلارهظيالنأهيلعمث..":اضيألاقو-٥

هلعافناكامهمقحقحلافةيعرشلااهئامسأبءايشألايمسيامنإ.رشلارهظمب

وأاملظوأةردغىأراذإف.هللاعرشوهنازيملاو.هلئاقناكامهملطابلطابلاو

عوشلةفلاخموزواجتكلذنأىلعهبنينأدبالهنإفهللادودحلايدعتوأدحألةناهإ

ركنملانعايهنوفورعملابارمأوهللاليبسيفاداهجواناسحإوالدعىأراذإو.هللا

تاياغمظعأنماذهوبيطلالعفلااذهيفةودقنوكيلهبحاصحدموهبداشأ

"""هتارمثوخيراتلاةسارد

بطقديسذاتسألادنعثحبلاةيجهنم-:عبارلامسقلا

:هصتام(نآرقلالالظيف)هريسفتنمعضاومةدعيفبطقديسلاق

Yo۹٠٠-۸١٦١ص«قباسلاعجرملا

٢٢٤۲-٢٢٤۲صءقباسلاعجرملا

۱۳٦۲صء‹قباسلاعجرملا٣

 



سہبةيجهنموةيضابإلا۷

نمنوبرقيوأنودعبيرشبلاوءةتباثهنيزاوموهميقوءتباثهللاجهنمنإ"١٠

سيلنكلو.كولسلادعاوقوروصتلادعاوقيفنوبيصيونوئطخيوءجهنملااذه

.ةتباثلاهنيزاوموهميقلاريغمالو؛جهنملاىلعابوسحممهئاطخأنمءيش

نوفرحنينيحو.ًاطخلابمهفصيهنإف؛كولسلاوأروصتلايفرشبلائطخينيحو

نكتامهم-مهفارحناومهئطخنعىضاغتيالو.فارحنالابمهفصيهنإفهنع

!مهفارحنايراجيلوهفرحنيالو-مهرادقأومهلزانم

نمهنأو!جهنملاهيوشتيواستالصاخشألاةئربتنأاذهنمنحنملعتنو

فصوينأوءةعطاقةعصانةميلساهجهنمئدابمىقبتنأةملسملاةمأللريخلا

رربتالأو-اوناكايأ-هنوقحتسييذلافصولاباهنعنوفرحنملاونوئطخملا

فيرحتلااذهف.هنيزاوموهميقليدبتو؛جهنملافيرحتبءادبأمهتافارحناومهؤاطخأ
وأأطخلابةملسملاتايصخشلارابكفصونممالسإلاىلعرطخأليدبتلاو

وهسيلمالسإلليخيراتلاعقاولاو.صاخشألانمىقبأوربكأجهنملاف..فارحنالا

عضولكولعفلكوهامنإو.مهخيراتيفنوملسملاهعنصعضولكولعفلك

فارحتاوأًاطخوهفالإو..ةتباثلاهميقوهئدابموجهنمللةققاوملامامتاقفاومهوعنص

ء؛مهدحوهباحصأىلعبسحيامنإ؛مالسإلاخيراتىلعو؛مالسإلاىلعبسحيأل
یلعجورخوأفارحناوأًأاطخنم:هنوقحتسييذلافصولابهباحصأفصويو

نيملسماوناكولو"نيملسملا"خيراتوهسيل"مالسإلا"خيراتنإ..مالسإلا
يفءمالسإللليقيقحلاقيبطتلاخيراتوه"مالسإلا"خيراتنإ!ناسللاوأمسالاب

روحممالسإلاف..مهتاعمتجمماظنو؛مهتايحعاضوأيفو؛مهكولسوسانلاتاروصت

اذإوأءراطإلااذهنعاوجرخمهاذإف.تباثراطإيفسانلاةايحهلوحرودتءتباث

مهلامعأومهتافرصتلامو؟ذئمويمهلامومالسإللامفءاتاتبروحملاكلذاوكرتمه

مهنأبنوفصويمهمهلاملب؟مالسإلااهبرسفيوأمالسإلاىلعبسحتهذه

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالاا

اوناكامنإمهو؛مهتايحيفهقيبطتاوبأوءمالسإلاجهنمىلعاوجرخاذِإنوملسم

الو؛نيملسمءامسأمهءامسأنألال؛مهتايحيفجهنملااذهنوقبطيمهنألنيملسم

'”!؟نوملسممهنإ:مههاوفأبنولوقيمهنأل

لوصأقفوًأشنييذلاوه"يمالسإلا"يخيراتلاعقاولانإ":اضيألاقو-٢

"يمال"يخيراتلاعقاولاوههدحواذه.هنيزاوموهتعرشوهتاروصتومالسإلا

هنيزاوموهلوصأىلعاجراخء؛مالسإلاىلإبستنييذلاعمتجملايفعقيامامأ..

فارحتاهنألهنمبسحينأزوجيالف

نملمعوه-ثادحألاهذهضعبىعونإو-خيراتلانإ":اضيألاقو-۳

ًآأاطخلاوروصقلانمرشبلالامعأعيمجبيصيامهبيصيةرصاقلارشبلالامعأ

لئاسوولاصتالابابسأهيفترسيتيذلا-اذهاننامزيفدهشننحنو.فيرحتلاو

هيلإرظنيوءىتشهجوأىلعىوريدحاولاثداحلاوأدحاولاربخلانأ-صحفلا

ء:خيراتلاعنصيماكرلااذهلثمنمو.ةضقانتمتاريسفترسفيوءةفلتخماياوزنم

"`"قيقدتلاوصيحمتلايفكلذدعبليقامهم

لبقةكرحلكنموةرهاظلكنموربخلكنمتبثتلاف":اضيألاقو-٤
بلقلاماقتساىتمو.قيقدلامالسإلاجهنمو.ميركلانآرقلاةوعدوهاهيلعمكحلا

ةنامألاو...ةديقعلاملاعيفةفارخلاومهولللاجمقبيملجهنملااذهىلعلقعلاو

ةيلقعلاةنامألانمفرطىوستسيلثيدحلارصعلايفسانلااهبديشييتلاةيملعلا

هرصبوهعمسنعالوؤسمناسنإلالعجيواهتعبتنآرقلانلعييتلاةيبلقلا
لقعلاوساوحلاوحراوجلاةنامأاهنإ...داؤفلاورصبلاوعمسلابهاومامأ«هداؤفو

۳۳٥٥ص/١ج«نآرقلالالظيف

۸۳٥ص/١جءقباسلاعجرملا

۲۲۹۰ص/٤جءقباسلاعجرملا

 



سثحبلاةيجهنموةيضابإلاىً

بلقلاولقعلاوساوحلاوحراوجلااهنعلأستواهبحاصاهنعلأسيةنامأ.بلقلاو

ىوراملكوءةملكبناسللاقطناملكاهتماسجواهتقدلنادجولاشعتريةنامأ.اعيمج

..ةثداحوأرمأوأصخشىلعامكحردصأاملكوءةياورناسنإلا

امكحلقعلامكحيالوءةياورلقنيالوةثداحيوريالوةملكناسللالوقيالف

ءةجيتنلكنموةسبالملكنموةيئزجلكنمتبثتدقوالإارمأناسنإلامربيالو

اقح#روقأيهىلايدهينقلااذهنإ)ايفةهبشالوكشكانهقبيملف

٣۳..اقدصو

ريغصءدلوملاثيدحناسنإلاونبهلجسيذلاخيراتلاف.."_:اضيألاقو٥

!ضرألاهذهرهظىلعرشبلليقيقحلاخيراتلانمليلقلاالإيعيداكيالءنسلا

؛طيلاغألاوبيذاكألاب-هرصقىلع-لفاحرشبلاهعنصيذلاخيراتلااذهو

؛يرشبلاخيراتللةكرحملاوةئشنملالماوعلاعيمجبةطاحإلانعروصقلاوزجعلابو

ودبيالوءبيغلارتسءارواهضعبىراوتيو«سفنلاراوغأيفاهضعبنمكييتلاو

هريسفتيفنوئطخيو؛هعمجيفرشبلائطخيضعبلااذهو.اهضعبالإاهنم

هنأرشبيأىوعدو-اليلقالإ-هفئازنمهحيحصزييمتيفاضيأنوئطخيو
مزجيهنأواريسفتهريسفتكلميهنأوءاملعيرشبلاخيراتلابطاحأ

نأبجعنمو!رشباهيعدينأنكميةبوذكأربكأيه..اضيأةلبقملاهتايمتحب
:يعدملاكلذلاقولو!اهقدصيمهضعبنأبجعللةراثإدشألاو!اهيعديمهضعب
دجواذإنكلو..اغاستسمكلذناكل(تايمتح)نعال(تاعقوت)نعثدحتيهنإ

"""!؟يرتفيالاذاملفهقدصينمنيلفغملانميرتفملا

۲۲۲۷ص/؛جءقباسلاعجرملا

۸۹٠٠-۰۸۸١ص/۲ج‹قباسلاعجرملا

 

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلای

بطقدمحمخيشلاذاتسألادنعثحبلاةيجهنم-:سماخلامسقلا

"يمالسإلاخيراتلابتكنفيك"هباتكيفبطقدمحمخيشلاذاتسألاددحدقل

نأيمالسإلاخيراتلاةباتكبلاغتشالادارأنملكىلعبجييتلاملاعملانماضعب

:لاقدقف.اهطوطخىلعريسينأواهبيدتهي
لماحتالبقئاقحلالجسينأثادحألاهذهنمملسملاخرؤملافقومو"١

ىلعنوكتسةلماجميأف؛ئطختنيحةيمالسإلاتاعامجلالماجنال..ةاباحمالو

اليلضتنوكتسءاطخألاىلعةارادملكفءاهئاطخأىلعيرادنالو.مالسإلاباسح

الونييومأللةبسنلابةارادملاوةلماجملالبقنملانكاذإو.لايجألانماندعبيتأينمل

الفءاهلكدوبعلاكلتتايباجيإزاربلىلعصرحلامغرنيينامثعلاالونييسابعلا

`اهضعيوءةيمالسإلاتاعامجلاءاطخأىلعيرادنوألماجننأكلذكانلزوجي

نعردصيالاذهفريهشتلاوهيوشتلاهعفادنوكينأزوجيالءاطخألاليجستنكلو
كلتنوكتلثادحألانمةربعلاجارختساهعفادامنإ؛لاحيأىلعملسملاخرؤملا

تايباجيإلاليجستنمدبالهتاذتقولايفو..قيرطلانملبقتسياملادازةربعلا

'""تاعامجلاهذهنعنوثدحتيمهوءادعألااهسمطييتلا

نم[ىمادقلانيخرؤملاةقيرط]ةقيرطلاهذهيفناكنئلو":اضيألاقو-٢

ةيحانلاهذهنميهفءلاوقأنماهيفدرواموءاهلكعئاقولاانلتظفحاهنأيهفةيزم
اهبيعنكلو«صيحمتلاةمهمهقتاعىلعذخأييذلاققدملاثحابللةنيمثرداصم

نممضخيفهقرغتاهنأ«ءسرمتملاريغملعلابلاطويداعلائراقللةبسنلاب

صولخللاقيرطهسفنلفرعيال.انايحأةضقاتتملاوأةبراضتملاعئاقولاوتاياورلا

٢٦٠۲صءيمالسإلاخيراتلابتكنفيك

 

  



EE ثحبلاةيجهنموةيضابإلا E

وهالف«هتساردوخيراتلاةءارقنمهتيغبهلققحتالمثنموءةددحمةجيتنباهنم

ةفلتخملاتاياورلاصحمينأاهبعيطتسييتلاةينفلاةردقملاالوربصلاكلمي

"*"ضعبىلعاهضعبحجريو

لوألالصفلاةمتاخ

ةفرعملةيافكءاملعلاكئلوأتاباتكنمميركلائراقلايخأكلهانلقناميف

ةنيعمةئفلخرؤينأدارأنملكهكلسينأبجييذلاجاهنملاددحتيتلاطباوضلا

تالوقنلاهذهو.نيخرؤملاوةاورلانمنيقباسلارابخأىلعدمتعينيحسانلانم

نأبئراقلاكرديثيحباهسفنباهسفنزربتكلسملااذهملاعمحيضوتلاهانرتخايتلا

.نايبةدايزاهيلإفيضيالاهحرشةلواحم

:خيراتلاةباتكسسأزاجيإلانمءيشبركذأهلقتقبسامءوضىلعو
نأدعبالإاهيلإنوبستنياليتلاقرفلانعنوخرؤملاهبتكامبةقثلامدع-١

.تاياورللةحجرملانيناوقلاىلعرابخألاضرعت

طوشهفعضوأدنسلاةحصف.ةياورلادنسيفرظنلابناجنمربخلاصيحمت-٢

.اهضفروأةياورلالوبقطورشنم
نإاف.ثودحلاةنكمماهسفنةياورلاتناكنإةفرعملكلذوةياورلانتمةسارد-۳

.دنسلايفرظنلانمةدئافالفاهفعضتبث

اهفلأيتلاخيراتلارداصمىلإعوجرلانمدبالف«بهذميأخيراتةسارددنع-٤
يتلا"ئدايملا"و"دئاقعلا"ىلعخيراتلاثادحأضرععمبهذملاكلذعابتأ

ءةيدرفتايكولسدرجمنمةماعماكحأقالطإمدعو.بهذملاكلذاهيلإوعدي

١٠صءقباسلاعجرملا

 



سثحبلاةيجهنموةيضابإلاےہ

عيمجنأفرعنمالسإلابهاذمنمبهذميآخيراتسردننيحنحنف

ءىملتيلالاومألكأوءايربألالتقوابرلالكأوءىنزلامرحتةيمالسإلابهاذملا

لتقف؛بهذميأعابتأنمدحأجرخاماذإفءضارعألاةنايصىلإوعدتو

فرتقملاكلذىلعنوكيمكحلانإفءلاومألابهنوضارعألاكهتناوءايربألا

."*لامعأنمهبماقامتاعبتهبهذمىلإبسنتنأحصيالومئارجلاهذهل

لعجييذلامالسإلاراظنمبهيلإرظنيهنإفصخشيأةريسيفزظنلادنع-٥

الليدعتلاوحرجلايفرايعملاوهصلاخلاديحوتلاةديقعىلعينبملالمعلا

ىكزأهيلعقلطأضارعأللكاتهمرجمنممكفءباقلألاورهاظملاىلإ

رذقأوءامسألاحبقأبمسوهاوأقتمنممكو«فاصوألانسحأوتارابعلا

.!توعنلا

لاقامكوءلاجرلابقحلانزويالوقحلابلاجرلانزوت:ىرخأةرابعبو
راحلاجرلابقحلافرعنمهنأملعاف":-هللاهمحر-يلاطيجلارهاطوبأخيشلا

"هلهأفرعتقحلافرعافءلالضلاتاهاتميف

۲۷٠ص/۲جءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا

۲٩ص/١جءتاريخلارطانق
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Eثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ديقتياليذلاناسنإلافءةئيسلاهجئاتنوهراثآهليوسلاجهنملانعفارحنالانإ

هموقتةدمعأهلسيل؛ابنبذتماحنرتمنوكيءاطعلاوذخألايفعرشلاطباوضب

طباوضبديقتياليذلالماعلاف.هعبتيوهكلسيميقتسمقيرطهمامأسيلوءهتبثتو

قزماممو.هتمأىلعوهلوحنمسانلاىلعوهيلعالابوهلامعأجئاتنيتأتهتنهم

اورمتأيملسانأنمتردصتاباتكولاوقأاعيشوابازحأاهلعجوةيمالسإلاةمألا

بتكيفتعضويتلاةفئازلالاوقألاوةبوذكملارابخألاو.العولجهللارماوأب

قارتفابابسأنمببسمالسإلاخيراتنمىلوألانورقلاذنملحنلاوللملاوخيراتلا

.روصعلاهذهيفمهتكوشفعضونيملسملا

خيراتلارداصمنمضعبىلعفرعتنيلاتلالصفلاولصفلااذهيفو

ةاورلانمءافعضلالاوقأبذخألاجئاتنوراثآىلعكلذكفرعتنوءيمالسإلا

.نيخرؤملاو

:ةمتاخوماسقأةسمخيفعقيلصفلااذهو

دملافيرحتن:لوألامسقلا

خيراتلاوقرفلابتكرداصم:يناثلامسقلا

ريسلاوباتكليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأ:ثلاثلامسقلا

تالاقملاوخيراتلابتكيفءاملعلايأر:عبارلامسقلا

عقاوتاياور:سماخلامسقلا

 



ثحبلاةيجهنموناا

ميلسلاجهنملافيرحتنمروص:لوألامسقلا

ثحبلا"دعاوق-راصتخالانمءيشب-انلقنثحبلااذهنملوألالصفلايف

عفتراوهتلزنمتلعامهمبتاكيأنأانفرعوءيمالسإلاخيراتلالاجميف"يملعلا

ماكحألانأانفرعوءهتامولعماهنمىقتسايتلارداصملاهئارقلنيبينأهيلعهتيص

ةماتةفرعمونيقيىلعةينبمنوكتنأدبالدحأيأىلعبتاكيأاهردصييتلا

.هبدتعيالوهيلعادودرمنوكيهلوقنإفالإومهنعملكتملالاوحأب

يتلاةقيقحلايهلبرصعلااذهيفسانلاهيلإلصوتاممتسيلماكحألاهذهو

اهتازارفإوةيلهاجلانميرشبلانايكلارهطيللزنأنأذنمفينحلااننيداهبىدان
اذإاهبفرعيةيصخشملسمللحبصأو.اهئدابمواهميلاعتةبطاقرشبلاىلعيلمتيتلا

يفهدوجوبطبترملمعيألمعاذإوماناذإوبتكاذإوسبلاذإوبرشاذإوملكت

.ضرألاهذه

دوحجىلعرارصإلاوتنعتلااهيفثوفنمدقعسوفنلايفنوكتامنيحنكلو
ءضيغبلايبهذملابصعتلاليباقعنمةجوسأبولقلاىلعنوكيامنيحوءققحلا

امنيحوءليلاضألاوليطابألاتاثورومنمتاواشغراصبألاىلعنوكتامنيحو
.غمادلاقحلانماعزفوعادخلابارسلاةيؤرلابرطزتهينايكيفهذهلكنوكت
قحلانعريغتتو«تافصلاهذهباحصأسوفنيفنيزاوملابلقتتسةلاحمالهنإف
نسأتومهتاثورومثولتببسبالإكلذامو‹مهلامعأجئاتندسفتومهتاهاجتا
"يملعلاجهنملا"مسابمهتاراعشاوعفرنيذلايفتافصلاهذهرهظتو.مهدراوم

قحبحاصلكاهجميتاباتكيضابإلابهذملانعاوبتكامنيحاروزوابذك
.فصنملابتاكلااهبىلحتييتلاميقلاوسسالابةفرعمىندأهلنملكاهضفريو

 



,mmrثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

سساوعبتيملامنيح-مهتاباتكيفقحلااوبناجنيذلاباتكلاءالؤهنم
دنسلاثيحنمتاياورللقيقدتلاوصيحمتلاىلعدمتعملايملعلاثحبلادعاوقو

"باتكبحاصلقعلاميركلادبعرصانروتكدلا-مهنعبوتكملاعقاوةقباطمو

"باتكبحاصيوعسلاهللادبعنبرصانو"مالسإلاخيراتيفقرفلالوأجراوخلا

"باتكبحاصنايلعحاتفلادبعدمحمروتكدلاوء"مهبهذملدقنوةساردجراوخلا

اهتقالعواهلديزنبرباجسيسأتىوعدةشقانموةرصبلايفةيضابإلاةكرحلاةأشن

”ابهذموةديقعةيضابإلا"باتكبحاصةميعطرباصروتكدلاكلذكوء"جراوخلاب

-ةسئايةلواحمامهيباتكيفيوعسلارصانولقعلارصانروتكدلالواح

سمطوهنأشنمليلقتلاويضابإلاركفلانملينلا-ةفيعضلاوقأىلعادامتعا

ءافعضومالحألاءاهفسدنعتقولانمضعبلحجتتدقةلواحمهذهو«هداجمأ

يلوأنم""ءالقعلاالإهكرديالمالسإلاركفوهيضابإلاركفلانإفالإوءلوقعلا

.ءاضغبلاةثولوبصعتلابئاوشنممهبولقومهلوقعترهطتنيذلابابلألا

يذلاامهركفخيراتةسارديوعسلارصانولقعلارصانروتكدلاىلعناكف

ركفلاةسفانميفريكفتلالبق"”دجنخيراتيفدجملاناونع"باتكبحاصهرطس

.داجمألاوةراضحلاناديميفيضابإلا

نامع'باتكبحاصشابغمناغديبعنيسحروتكدلانملكلمارتحاولالجإةفقوفقألينإ

`يبرعلاجيلخلايفةيضابإلا*باتكبحاصليهسلارباجديعفيانروتكدلاو*ةيمالسإلاةيطارقميدلا
بتكهتلقانتاملكنعادعتبماقداصاضرعيضابإلاركفلااضرعذإءامهيباتكيفادحأايباحيملنيذللا

وأبهذملابمهكسمتبسحىلعخيراتلاربعهعابتأةريساساقوءةفئازلاوقأنمتالاقملاوخيراتلا

.عيمجللنيبيوقحلارهظيىتحامهوذحنونذحيباتكلاتيلايف.هئدابملمهكرت
.اشنأنأذنمنيبتاكلانيذهركفخيراتهيفركذدقف«يدجنلارشبنبنامثعوهباتكلااذهفلؤم

مهلفاوققرطعطقومهلاومأمنغونيملسملالتقيهاهبرختفاوهتمئألرشبنبااهدعيتلا!!داجمألاف

اذهةعجارمامهلوقبلاقنملكويوعسلارصانولقعلاروتكدلاىلعف.مهئاسنماحرأنمةنجأالاطاقسإو

 

 



ہہتبةيجهنموةيضابإلاى

نمنأيضابإلاركفلانملينلايفركفنممامهريغلوامهللوقأينإفاذهل

ةجيتنلانألنوصحلاوعالقلالهأبوصخفنيالتوبكنعلاجسننمهتيبناك

.ريصملاةفورعم

:لاقثيحهبتكدحأيفيلازغلادمحمخيشلاهركذاموهانههلوقديرأاملكو

نمةيمالسإلاةفاقثلاةيامحكلذكيتياغو!اهبوشيدقاممةنسلاةيقنتيتياغف.."

ةذتلسأنولمعيوءدحألامويهنوسرديوءتبسلامويملعلانوبلطيمهنإ:مهيفليكسان

مهولاجرنحن:نولوقيورابكلاةمئألانولواطيفءاثالثلامويامأ.نينثالامويهل

!!لاجر

مهيلإرظنيءايعدأنيبيفاقثلانيملسملامامزعقياهاحضوةيشعنيباذكهو

.ةشهدوراكتتساببابلألاولوأ

مهيبرتفوسفمهنوفقتيةذتاسأوأ«مهنوبرياخويشاوقزريملءالؤهناكنإو
۳"!!..بئاجعلاباهلفحأامويلايللاومايألا

فوسو.ةايحقرعوءايحهجوهلناكنملةيافكلااهيفوةراشإلاهذهبيفتكأ

نابتاكلاناذهاهيلعدمتعايتلاتاياورلاكلتلشاقن-ىلاعتهللاءاشنإ-انلنوكي

.ثحبلااذهنمسداسلاوسماخلانيلصفلايفامهريغو

خيراتلاةباتكونايلعحاتفلادبعدمحمروتكدلا

يفةيضابإلاةكرحلاةأشن"ناونعباباتكفلأنايلعحاتفلادبعدمحمروتكدلا

."جراوخلاباهتقالعواهلديزنبرباجسيسأتىوعدةشقانموةرصبلا

!!داجمأنم!!دجمالإوهامةيضابإلاوناورهنلالهأهبنوفذقييذلانأنوملعيساهدنعو«باتكلا
.مهتمئأ

۷-۸صءثيدحلالهأوهقفلالهأنيبةيوبنلاةنسلا

 

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

دنعيمالساإلاجهنملاعبتيمل-!!يمالسإلاخيراتلايفذاتسأوهوبتاكلاف

ىلكيفنوءةفئازلاليطابألاقاصلإلجألثحبلاىلإلخددققءهثحبعيضاوملهلوانت

نملجخيملنيرخآلالاوقأبهداهشتسادنعوهو.يضابإلاركفلااهبزتعيةليضف
دقق.ةمألاهذهاهبترمةيضقرطخأثادحأركذيفنيباذكلاوىراصنلاقيدصت

ريغىلإزايحنالابمهتنالىتحو":مالسإلاءادعألاوقأبهزازتعانلعيوهولاق

كلتءددصلااذهيفةيمالسإلافراعملاةرئادبءاجامانهلقننةيخيراتلاةقيقحلا

نأنكمييتلا بهاذمنمبهذميأىلإزايحنالابىراصنلااهيفلؤمدحأمهتي
نيملسملا

يتلامالسإلابهاذمنيبلصفلالجألهللاءادعأبنيعتسيبتاكلااذهدجناذكهو

ذبنىلإةبطاقنيملسملاةوعدروتكدلااذهىلعناكف.ةلطابتاياورولاوقأاهتقزم

.مهفوفصنيبةرغثةيأمالسإلاءادعأدجيالىتحتاتشلاوةقرفلايعاودلك

ةربعملاةيضابإلالاوقأىلإتفتليالهدجنهللاءادعألاوقأبهجاجتحالباقميفو

يأهلبقيالءاره"مهلاوقأربتعانأىلإلاحلاهبلصولب؛مهركفةقيقحنع

'“معزو'ٴرظنةهجوو"لايخجسن'و"هيلعليلدالضارتفادرجم"و
'"ةعاشاوءاعداو

٤۲صءةرصبلايفةيضابإلاةكرحلاةأشن

۲۳۳صءقباسلاعجرملا

١١٠صءقباسلاعجرملا

٦٠۲صءقياسلاعجرملا“"

١٦٠٠صشماهء9۳ص«قباسلاعجرملا

٢۲۱ء١۹٥٠ء١١٤۱ء١۱۲۲ء١١۱۱«٦۸۰۷٠ص«قباسلاعجرملا

١۲٠‹۷١١صءقياسلاعجرملا

۱۳۷ء۲۹١صءقياسلاعجرملا

 



eثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

هبسنيهدجناننإفهعابتأنمداحآلاوقأنميضابإلاركفللافلاخمءاجامامأو

اذهو.بهذملااذهعابتأبةلطابلامهتلاقاصلإلجألاليلدهذختيوةيضابإلاىلإ

امةجحبسيلبهذميأنمنيدودعمدارفألاوقأنإذإىوعدهيلعينبنتالكلسم

:يليامهثحبيفءاجاممو.بهذملاكلذءاملعنمروهمجلاهققاويالمهلوقماد

ملةيضابإلاضعبنإلب..ةباحصلانمريثكلااورفكةيضابإلافالسأنأباملع"

ىلإاهنوبسنيوءلالضلابةباحصلاضعباهيفنوفصيثيداحأقالتخانعاوعروتي

نوكيس:لاقهنألييبنلانعيوردقو:لوقينيحيتاهلقلالعفياملثم٠%3يبنلا
نلطحقيباةريسيفءاجدقو.امهعبتانملضيونالضمنالاضنامكحيتمأيف

:هةصتو«فخسلادحىلإلصيامالكهيلافاضألب٠«كلذلثمناطحقنبدلاخ

نمرهظأامبلاطيبأنبيلعةروعنمرهظينأهللادارأوهلجأباتكلاغلباملف)

هللالوسرمهرذحدقو‹نوكتيتلاةنتفلانمهملعيفقبسدقيذللنامثعةروع

نالضمنالاضنامكحيتمأيفثعبي:ملعأهللاوانعمساميفلاقوءةنتفلاي

عفتنيملف٠ثيدحلااذهيورينمميرعشألاىسوموبأناكو.امهعبتانمنالضي
لالضلانمللابذوعنف.نيمكحلادحأىسوموبأناكوءهللاملعيفقباسللهتياورب

:لعاستننأانلف....هلدنسالموعزملاثيدحلااذهنأحضاولانمو.(ىدهلادعب

الاانعسيالهنإفءرمأنمنكيامهمو؟يتاهلقلاوناطحقيبأنملكهبءاجنيأنم
.*ىدهلادعبلالضلانمللابذوعننأ

الوهيوقيليلدهلسيللطابمهفالسأوةيضابإلاىلإروتكدلااذههبسنيذلانإ
:هدضعيناهرب

۲۹٠صءقباسلاعجرملا

٥۲۲-٢۲۲ص«قباسلاعجرملا

 



mmaثحبلاةيجهنمواينالاےس

ملواورفكيمل«ناورهنلالهأءةيضابإلافالسأنأعطاقلاليلدلابتبثدقلف(١

؛بذكوءارتفاضحموهلاوقأنممهيلإبسنامنأوءةباحصلانمادحأاوبسي

.*"ىلاعتهللاءاشنإاهعضوميفةيرفلاهذهشقاننسو

:هلوقهلهجشحفوهتيوطداسفنعمنتيتلاهليطابأوروتكدلااذهمعازمنمو(۲

ضعباهيفنوفصيثيداحأقالتخانعاوعروتيملةيضابإلاضعبنإلب.."-

"..ڭ%يبنلاىلإاهنوبسنيو‹لالضلابةباحصلا

"..هلدنسالموعزملاثيدحلااذهنأحضاولانمو":هلوقو

ةيضابإلاقالخأنمسيلقهللالوسرىلعثيداحألاقالتخاوبذكلانإ
رانيفميقملاباذعلااهباحصأثروتيتلابونذلارئابكنمةريبكمهدنعبذكلاف

ةديقعبهلهجىلععطاقليلدوهامنإانهروتكدلااذههلاقيذلاو.هللابذايعلاومنهج

تاياورةحصوقدصىلعليدعتلاوحرجلاءاملعةداهشبكلذكهلهجوءةيضابإلا

اهلقنونايلعروتكدلااهيلإراشأيتلاةياورلاامأو.ناورهنلالهأركفىلإبستنانم

مل"..نالضمنالاضنامكحيتمأيفنوكيس"يهوناطحقيبأويتاهلقلانع
ملاذهعمونييضايإريغباتكنعمهنماهلقننماهلقنلبةيضابإلانمدحأاهوري

ثيدحلابتكيفثحبلاءانعنمائيشهسفنروتكدلااذهفلكولوءاهتحصباومزجي

:يناربطلاويقهيبلادنعةياورلاهذهدجول

نع[%%]هرابخإيفءاجامباب"تحت*'(ةوبنلالئالد)يفيقهيبلادروأدقف-

انربخأءنادبعنبدمحأنبيلعانربخأيلعنامزيفاثعبنيذللانيمكحلا

اقدحءديعسنبةبيتقانثدحءلضفلانبليعامسإانثدح٠رافصلاديبعنبدمحأ

سماخلالصفلانميناثلامسقلارظنا3

٤٤٤ص/٠٦جءةوبنلالئالد1

 



ہہثحبلاةيجهنموانالاا

ديوسنع؛راسينببیبحوديزينبهللادبعنعءییحینبایرکزنع«ریرج

ينبنإ:قهللالوسرلاق:لاقفتارفلاطشبيلععميشمأليتإلاقةلفغنب

هذهنإوءالضأوالضفنيمكحاوثعبىتحمهنيبمهفالتخالزيملفاوفلتخاليئارسإ

يفيتاربطلالاق":هصناميناربطلانع*"(نازيملاناسل)يفرجحنبالقنو-

رفعجانث«يدسلاىسومنبليعامسإانثءيزارلاملسنبنمحرلادبعانثدح:ريبكلا

ءتباثيبانببيبحنعءهايسنبزيزعلادبعنعسباعنبيلعنعءيلعنب

هللالوسرلاق:لوقييرعشألاىسومابأتعمس:لاقةلفغنبديوسنع

الوظنایسومابأاي:تلقف(امهعبتنملاضءنالاضنالجرةمألاهذهيفنوكي)

.امهدحأهتيأرىتحتامامهللاو:لاق.امهدحأنوكت

اللوهجمخيشيلعنبرفعجنلء؛لطابيدنعاذهو:هجيرختدعبيناربطلالاق

.اقرعي

هنأرهاظلافءءيشبسيل:نيعمنباو؛ناطقلاهيفلاقهخيشو:[رجحنبا]تلق

"ةفآلا

هللالوسرىلعبذكلاوثيداحألاقالتخابسنينأروتكدلااذهعيطتسيلهف

ثيداحألاقالتخابسنينأعيطتسيلهو.؟يناربطلاويقهيبلانملكىلإي
دحأيفقةياورلاهذهنوكلةيعفاشلاضعبىلإلالضلابةباحصلاضعبفصوو

لضفيعفاشللوالإيعفاشنمام:نيمرحلامامإ"هنعلاقيذلايقهيبلاتافنصم

هفيناصتةرثكليعفاشلاىلعلضفلاوةنملاهلنإفءيقهيبلاريغهيلع

١١٠ص/۲ج‹٤٤٠/۲٠٠۲:ءنازيملاناسل

١جمالعألا"

 



لتبةيجهنموةيضابإلا۷

:لءعاستننأانلف":لاقامنيحروتكدلااذهتالؤاستىلعباوجانههانلقناميف

"؟يتاهلقلاوناطحقيبأنملكهبءاجنيانم

نبرباجمامإلاةلصيفنلدهجنميتوأاملكنايلعروتكدلاغرفتسادقو

هاوعدضرعيفةجحاهبموقتالتاياورىلعدمتعاو«يضابإلاركفلابديز

اهسيلإدنتسايتلاتاياورلاهذهميركلائراقلايخأكيلاو.ةلطابلاهلاوقأوةفئازلا

.اهديناسألاجريفحرجلاءاملعلوقو

:ىلوألاةياورلا

ةداتقنعمامهانثدح:الاقملسمنبنافعورماعنبدیعسانربخأ":دعسنبالاق

هللاىلإًأربأ:لاق؛مهنمكنأنومعزيةيضابإلانإديزنبرباجلتلق:لاقةرزعنع
"توميوهوكلذهلتلق:هثيدحيفديعسلاق؛مهنم

.ةماعدنبةداتقوىيحينبمامهببسبكلذوةجحاهبموقتالةياورلاهذه

يدزالارانيدنيییحينبمامه

عجريداكيالمامهناكلوفينافعتعمس:يناولحلايلعنبنسحلالاق.."

يفرظنفدعبعجرمثهباتكىلإعجريالففلاخيناكوءهيفرظنيالوهباتكىلإ
ثيدحنأيضتقياذهو..ىلاعتهللارفغتسنفاريثكئطخنانكنافعاي:لاقفهبتك

وبيألاقولبنحنبدمحأكلذىلعصندقوءاميدقهنمعمسنممحصأهرخآبمامه

قودص:يجاسلالاقو..هبجتحيالوهثيدحبتكيقودصمامه:يجيدربلاركب

ءيشبسيلفهظفحنمثدحاموحلاصوهفهباتكنمثدحامظفحلائيس

١٤۱۳ص/۷ج»۳۰۷:ت؛ىربكلاتاقبطلا0

١٦-١٦ص/١۱جء۷۱۳۸:تبیذهتلابيذهتر

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاےک

..هظفحیيضريالناطقلاىيحيناكوءيشهظفحيفءةقث:متاحوبألاق.."

حلاصهباتکلاقف.مامهنعلئسو-عيرزنبديزينع:لاهنملانبدمحملاقو

هباتکالوهظفحیضریالییحیناک:يلعنبورمعلاقو.ائيشیوسيالهظفحو

°"..هنعثدحيالو٠

يسودسلاةماعدنيةداتق

حصيالهذههتياورنإفاذهلء"'ةثلاثلاةقبطلانمسلدمةماعدنبةداتق

.يعازخلانمحرلادبعنبةرزعنعاهيفنعنعيهنوكلاهبجاجتحالا

:ةيناثلاةياورلا

نعماشهنعديزنبدامحانثدح:لاقلضفلانبمراعانربخأ":دعسنبالاق

ةيضابإلاتناكو:مراعلاقءديزنبرباجينعيءنولوقياممائيربناك:لاقدمحم
°"ولحتنر

ديزنبرباجمامإلانألكلذوةيضابإلاىلعدحألةجحاهيفسيلةياورلاهذه

اممائيربناک":نيريسنبدمحملوقلمحامأو.مهنمًأربتنيذلاموقلاركذيمل
يفطلتخايذلالضفلانبمراعهبقطنليلدالبلوقتوهفةيضابإلاىلع"نولوقي
يرديالناکىتحريغتوهرمعرخآيفطلتخا..":نابحنبالاقدقف.هرمعرخآ

اذإهطالتخالبقءامدقلاهنعىورامفءهتياوريفةريثكلاريكانملاعقوفهبثدحيام
وجرأتركذامبملعلادعبجتحمهبجتحانإفهريغتلبقناكهنعمهعامسنأملع
ىلعاهنعبكتتلابجيفهنعنيرخأتملاةياورامأو.كلذهلعفيفحرجيالنأ

٦
۳۰۹ص/٤جء٢٥۲٩:تلادتعالانازيم

٣٤ص‹نيسلدملاتاقبط0

١۳٠ص/۷جء۷٥۳۰:تءیربكلاتاقدطلا”"

 



mmmثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

الولكلاكرتيهنمنيرخأتملاونيمدقتملاعامسنيبزييمتلاملعيملاذإو.لاوحألا

*"..طلتخاوهرمعرخآریغتنملکمکحاذه.هنمءيشبجتحي

:ةثلاثلاةياورلا

دوادانثدح:لاقلالهوبانثدح:لاقليعامسإنبیسومانربخأ":دعسنبالاق

ءالؤهنإ:تلقفديزنبرباجىلعتلخد:لاقيفوكلاةرزعنعفاصقلايبأنب

"كلذنمهللاىلإًاربأ:لاقف«كنولحتني

يبأنبدوادانثدحلالهوبألاقو..":يراخبلامامإللريبكلاخيراتلايفءاجو٠

هللاىلإًاربألاقةيضابألالحتتديزنبرباجلتلقيفوكلاةرزعنعفاصقلا
۱"كلذنم

نبدمحأاننمحرلادبعانثدح.."متاحيبأنبالليدعتلاوحرجلايفءاجو٠

تلخدلاقةرزعنعدوادنعلالهىبأنعیدهمنبنمحرلادبعاننانس

ىلإًاربألاق-ةيضابإلاىنعي-كنولحتنيموقلاءالؤهنإتلقفديزنبرباجىلع

'"كلذنملجوزعهللا

اهبموقتالمتاحيبأنباويراخبلامامإلاودعسنبااهركذيتلاةياورلاهذه

.يبسارلالالهيبالبقنماهدورولةجح

ناك:يلعنبورمعلاق"يرصبلاميلسنيدمحموهيبسارلالالهويأ

لوفيعيرزنبديزيتعمسوءهنعثدحينمحرلادبعناكوهنعثدحيالىيحي

هلخدأ:متاحيبأنبالاقو..ادمعيبسارلالالهيبأويلذهلاركبيبأنعتلدع

٥۲۹-٤۲۹؛ص/۲ج«نيكورتملاوءافعضلاونيثدحملانمنيحورجملاباتك
١۱۳ص/۷ج‹۷٥۳۰:ت‹یربكلاتاقبطلا9

۲۳۸ص/٣جء٠٠۸:ت«ريبكلاخيراتلا

؛٥۹ص/۲جء٢۳٠۲:ت«ليدعتلاوحرجلا

 



ىىىثحبلاةيجهنموةيضابإلا

لاقو:[رجحنبا]تلق..يوقلابسيل:يئاسنلالاقو....ءافعضلايفيراخبلا

يففلاخيهنأالإهثيدحيفلمتحي:لبنحنبدمحألاقو...فعضهيف:دعسنيا

:رازبلالاقوءركنمثيدحهنعىور:يجاسلالاقو؛ثيدحلابرطضموهوةداتق

وأاهلكثيداحأهلركذنأدعبيدعنبالاقو.ظفاحريغوهوهثيدحسانلالمتحا

تاقثلاهيلعهقفاويالامهتاياورضعبيفوتركذامريغهلوةظوفحمريغاهتماع

""هثيدحبتكينمموهو

ةعبارلاةياورلا

مامهانتدح:لاقديعسنبثراولادبعنبدمصلادبعانربخأ":دعسنبالاق

لم:هلتلقف:لاقءلَتدقودیزنبرباجىلعتلخد:لاقينانبلاتباثنعییحينب

تركذفةفيلخيبألزنميفوهونسحلاتيتأف:لاق«ءنسحلانمةرظن:لاق؟يهتشت
ينعفرصيسهللانإ:لاق؛كيلعفاخأينإ:تلق:لاقءهيلإانبجرخا:لاقفهلكلذ

اللقءاتعشلاابأاي:نسحلاهللاقف:لاقءهيلعانلخدىتحانقلطناف:لاق‹مهراصبأ

هللاقف:لاقهةيآلاهذهالتف:لاقء4كىرتانآضميتاموب :لاقف:لاقشلالإهلإ
لهأيفلوقتامف:لاق؛مهنمهللاىلإأربأ:لاقف:لاق؛كالوتتةيضابإلانإ:نسحلا
نمانجرخمث:لاق؛مهنمهللاىلإًأربأ:لاقق:لاق؟رهنلا

قيرطنماهدورولكلذوةيضابإلاىلعدحألةجحاهبموقتالةياورلاهذه
ءاملعنمهريغوناطقلاىيحيهظفحفعضيذلايدزألارانيدنبىيحينبمامه

حرجلا

۱٠۱-۹۸٦۹جء6۱۹۰:ت<بیذهتلابيذهت٣

١۱۳ص/۷ج؛۳۰۷:ت؛ىربكلاتاقبطلا9

٥٥صرظنا

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

:ةسماخلاهباورلا

نعدنهيبأنبدوادلاقو":'"بيذهتلابيذهتو""لامكلابيذهتيفءاجو

لاقةيضابألاينعيكنولحتنيموقلاءالؤهنإتلققديزنبرباجىلعتلخدةرزع

"كلذنمهللاىلإًاربأ

ھ4٥1٦ماعدولوملايزملانيدلالامجنملكفءدانسإلاةعطقنمةياورلاهذه

ىفوتملادنهيبأنبدوادنعةياورلاهذهنالقنيه۷۷۳ماعدولوملارجحنباو

مامإلانملكةياورلاهذههنملقنيذلاردصملاةفرعمانيلعف.""ه۳۹٠ماع

.اهبجاجتحالالبقرجحنبامامإلاويزملا

ركفلابرباجمامإلاةلصةلأسمدوادوبأديعرقصيماسذاتسألالوانت

نأدعبلاقدقفءتيبلالآةعماجنمريتسجاملاةجردلينلهتحورطأيفيضابإلا
حدقيدعسنبالارصاعماملاعدجناننأىلع":ةقباسلادعسنباتاياورىلإراشأ

ذإ«جراوخلاوءةيضابإلانمديزنبرباجمامإلااهيفًأربتييتلاتاياورلاهذهيف

وهفءاهنالطببحرصي-ليدعتلاوحرجلاءاملعرابكنموهو-نيعمنبىيحيدجن

:جراوخلايأرنماربيهنأ:رباجنعلالهوبأاهيورييتلاةياورلاىلعقلعي

:هلوقب؛جراوخلايأربلوقيالناكهنأ:سابعنباىلومةمركعنعهغلبامىلعو

لقندقفءةمركعورباجبهتفرعمنماتبثتمناكنيعمنبانأودبيو.'""لطاباذهو'

ىلعنیعمنباقیلعتةمركعوءايضابإرباجناك":هلوقرجحنباهنع

٤٤٤ص٤جء٦۱٦۸:تءلامكلابيذهت9

٥۳ص/۲جء۱۹:تءبیذهتلابيذهت

۲۳۱ص/٣جء۷۸۰:ت«ريبكلاخيراتلا

٦۱۰ص/۲جءنيعمنباخيرات

٢۳ص/۲٢جء۱۹٠۹:تءبيذهتلابيذهت

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلام

ديزنبرباجةلصيفتتيتلاتاياورلارئاسىلعبحسنيلالهيبأةياور

هلاقامءوضىلعو.ةياورلاكلتىوحفوهامنإنيعمنبادقنلاجمنألةيضابإلاب

ةلصيفنلادنتسماهلعجوءدعسنباةياورىلعليوعتلانكميالهنإفنيعمنيا

.نايلعدمحملعفامكةيضابإلابديزنبرباجمامإلا

نبرباجمامإلاةقالعىلعحوضوبلدييخيراتلاعقاولانإفةيناثةهجنمو

نممهرثكأناكهنمنيبرقملارباجمامإلاذيمالتف؛اهلهتدايقوةيضابإلاةكرحلابديز

عيبرلاوءةميركيبأنبملسمةديبعيبأ:لاثمأدعباميفمهتمئأوةيضابإلاءامعز

حونيبأوءكامسلانبرفعجوءيدبعلاراحصوءبئاسلانبمامضو٠بيبحنب

تالاجملاىتشيفةيهقفلاديزنبرباجمامإلاءارأنإفكلذكو."'..ناهدلاحلاص

۷۳"...ةيضابإلادنعةدمتعم

تلفيلخضوعروتكدلاةشقانمودعسنباتاياوردنسيفحرجلاءاملعلوقف

نالطبىلعةعطاقةلدأوةرهابججحرقصيماسذاتسألالوقكلذكو""اهنوتمل

نبرباجمهمامإوةيضابإلانيبةلصلاعطقادهاجلواحيذلانايلعروتكدلامعازم
.دیز

ةقداصلاةيضابإلاةوعدلاهلابقلقأوهعجضمضقونايلعروتكدلاجعزأاممو

تاءارتفاونيباذكلابذكوءافعضلالاوقأنميمالسإلاخيراتلابتكريرحتىلإ

ججحلامامأنمهرقهقتوهفعضوهسالفإنعربعيوهولاقدقف.نيعاضولا

اورداصينأنييضايإللقحيالهنأيعيبطلانمو*:ةغمادلانيهاربلاوةعطاسلا

نملكنومهتيمهنأظحالملانكلو.هتحصىلإنئمطيامبلوقلايفدحأةيرح

۲٠-١١ص/٣۲جءلاجرلاةفرعموللعلا"١
YY۰۹۰0.

؛8-7£صةيخيراتةساردءةيسايسلاوةيركفلاةايحلايفهرثاويدزآلاديزنبرباجمامإلا
٥۹-۹۳صءةيضابإلاةكرحلاةأشن"

 

 

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

مهسفنأهاوهتالامبثدحتي وأءلهجلابوأءمهدضبصحعتلاوأ؛مهيلعءارتفالاب

ائيشمهتاباتکيفنورينمامأ.اهبقوثومريغومهلةيداعمرداصمىلعدامتعالاب

ةقلاخرؤملاوءريبكلاملاعلا:مهدنعوهفءةيضابإلارظنلاةهجولدييأتلانم
٠'*"نيملسملانيبلمشلاعمجوةيمالسإلاةفاقثلاةمدخيفةقداصلادوهجلابحاصو

لبقنمتءاجهباتكيفاهبجتحاونايلعروتكدلابلقاهيلإنأمطايتلالاوقألا

ءالؤهنمةيضابإلارفنيالفيكفءءافعضلاونيعاضولاونيباذكلاوىراصنلا

بصعتلاوءارتقالابمهبانذأوءالؤهىلعةيضابإلامكحيالفيكو؟!!مهبانذأو

مالستسالاوهراصمألاوروصعلالكيفةيضابإلاسفنأهاوهتيذلانإ.؟لهجلاو

فلاخيلمعوألوقلكوميركلاهلوسررماوأوالعولجهللارماوألقلطملا

ءايبتألامتاخهبءاجاموهمهاوهنألةيضابإلالبقنمبراحموهفمالسإلاميلاعت

لسرلاو

بهذملانعهتاباتكيفنايلعروتكدلاجهنمميركلائراقلايخأكلنيبتياذكهو

جسنوءارهمهدئاقعومهخيراتنعةربعملاةيضابإلالاوقأىريوهفءيضابإلا

اهفلاخنممهتيقئاقحمالسإلاخيراتنعىراصنلانمهللاءادعألاوقأوء!!لايخ

"هؤشنمريطخملظمكلسمروتكدلااذههيفريسييذلاكلسملااذهو.!!زايحنالاب

يفخيوءكلاسملايمعيوءةيؤرلابجحيو«ءشبغلارشنييذلا...ىوملا

يفنايلعروتكدللكراشملا-""طوعشميهاريإروتكدلاروصدقو

۷٠۲-٦٠۲صءةرصبلايفةيضابإلاةكرحلاةأشن

٤۹٤٤۱ص/٣جءنآرقلالالظيف

:لاقدقفءءيشيفمالسإلانمسيلالوقيمالسإلاركفلاىلعطوعشروتكدلامحقأدقل
نأرعشأينلعجءهتداميفيصصختو«خيراتلابتكيفيتاءارقنإف

ساسحإلا

«نادجولاب

ريتعي

اليبس

نم

ليس

ةفرعملا

املق

..ليطابا)'ءيطخي

 



حاثحبلاةيجهنموةيضابإلاا{

مالظةدشيف-دهاجنامنإنحنو":هلوقبهباحصألاحوهلاح-هاجتالاوةفيظولا

نعثحبييذلاىمعألالثمكءةضمغماننويعوقيرطلاسسحتننأ-ثادحألاهذه

هلاحناكنمو."”"هتياغىلإهديبذخأينمىلإاهنمذفنيلةقلغملاهترجحباب
اديعبهيتلاومالظلايفميهيحربينلفنيباذكلاوىراصنلالاوقألميلستلاونانئمطالا

.ىدهلادعبلالضلانموقيفوتلادعبنالذخلانمللابذوعنف.باوصلاوقحلانع

يتلاثحبلارداصموةيجهنمبقلعتملاراوحلااذهب-لصفلااذهيف-يفتكأ

ىلعاهبجتحايتلاتاياورللشاقنانلنوكيسوءنايلعروتكدلااهيلعدمتعا

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهنمةمداقلالوصفلايفةيضابإلا

ةميعطرياصروتكدلادنعثحبلاةيجهنم

اهيأكيلإو.هفيلأتيفدسافجهنمىلعدمتعادقفةميعطرباصروتكدلاامأو

:يضابإلابهذملانعبتكيوهوهعبتايذلاهجهنمنأشيفهلاقامميركلائراقلا

تالاقملالاجرهبتكاملامهإوألافغإعيطتسنالنحنفمثنمو.."١

اذهىلعهونودامانلفغأنإاننألءةيضابإلانعءاوهألاولحنلاوللملاباتكو
لملكىلعفرصتتساهسفنىوعدلانإفةقدلااورحتيملمهنأىوعدتحتبهذملا

يفنعطلاجهنمنإفالإوهبلقيملاماذهو«ىرخألاقرفلانعهوبتك
تاعوسوملاوتانودملارصعاوشاعنيذلاكئلوأةصاخونيقباسلاباتكلاوةاورلا

حبصيمالسإلامولعنماهريغوريسفتلاوثيدحلاودئاقعلاوخيراتلايفةيمالسإلا
.'“"ةدعاقلاوه

١٤۱۸صنمىحمتنأبجيليطابأ

۷۰-۷۱صءابهذموةديقعةيضابإلا*

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

قرفلاباتك]باتكلاءالؤههلجساملامهإعيطتسنال..":اضيألاقو-٢

'“"..تيثتلاوةقدلاىرحتدقتعناميفمهتيبلاغو[تالاقملاو

ثارتلتاهمألارداصملااونودنيذلاكئلوأةصاخو..":اضيألاقو-۳

يفكيكشتلاوأهضفربمهجهنمحيرجتنأنعكيهان؛مهتاهاجتافلتخمبنيملسملا

تداقيتلاىلوألارصانعلاىلعةمئألاءاملعلاضعيمكحلوانتيدقهتحص

خيراتلاءاملعثارتلةيضابإلاةمئألامهإنأانحضوأامك":اضيألاقو-٤

تالاقملاباتكةسئأجهنملافغإوثيدحلالاجرنعالضفمجارتلاوةريسلاو
ىفانتتياممطقفنييضابإلاتالوقمنمبهذملاداقتعاىلإةوعدلاو

^".ثحبلاجهنمو

بلتكةئطختبلوقتيتلاةيضابإلاىوعدللارربمدجنملف..":اضيألاقو-٥

“*"..ةيضابإلاىلعهونوداملامهإوتالاقملا

٤^۸ص‹قباسلاعجرملا

٤^۸ص‹قباسلاعجرملا

نمدحأبتكنولمهيالةيضابإلاف.ةيضابإلاةمئأىلعبذكلاوءارتفالانيعوهاذه

هنولجينمهبءاجولولطابلانوكرتيوناكردصميأنمقحلانوذخأيلب

.هنومرتحيو

اورهظينألبقهدعاوقوهسسأملعتيملعلاجهنملاىلعنونجتينيذلانمهريغوروتكدلااذهىلع

١٤١صءقباسلاعجرملا

١۷٠صءقباسلا

 



eةيجهنموةيضابإلاا

ّ

يخرؤمويركفمعمءارمالوالدجهدیرنالنحنو..":اضيأ

ىلعنيعيامكلذيفلعلتالاقملاباحصألكفقوموجهنمدرنالنكلةيضابإلا

“".كلذدعبماكحألاةحصوفقاوملاديدحت

ابأدصقي]لجرلانأربتعينأفصتمثحابلنكميله":اضيألاقو-۷

امبيقليفموقينأثحابلنكميلهوتبثتريغبهلوقيءهلوقيامب[يرعشألانسحلا

ˆ"ةيضابإلادئاقعةفرعمبماتلالهجلاهيلإبسنيوقيرطلاضرعلجرلاهلوقي

بتاكمدقأنأىلإهبتنينأسرادلاىلعو':رخآعضوميفلاقو۸
الجسدقريثألانباهعمويربطلاريرجنباوهويمالسإلاخيراتلابتكيعوسوم

AM

٦

..قرزألانباعفانهلدهميذلايدقعلافقوملااذه""امهدنسب

مت..":هجهنىلعراسنموةميعطرباصروتكدلاثميفنودلخنبالاقدقل

يذتحيولاونملاكلذىلعجسنيءلقعلاوعبطلاديلبوءدلقمالإءالؤهدعبنمتأيمل

^"..لاوحألانممايألاهتلاحأامعلهذيوءلاثملابهنم

امملعلانمًأوبتولودحألكللوقينأةميعطرباصروتكدلاريضيناكاذام
.؟اذهكلىنأًأوبت

نمجايسعضوبهتاباتكفارحناريربتةميعطرباصروتكدلالواحدقل
نيبىرجيذلاراوحلانعثدحتامنيحوهف.خيراتلاوتالاقملابتكلوحةناصحلا

٥۷صءقباسلاعجرملا

٢۷-۷۷صءقباسلاعجرملا

نعرابخأنمهلقناملكردصمودنسهلسيلريثألانبانأيهروتكدلااذهاهلهجييتلاةقيقحلا
.هخيراتةمدقميفهسفنريثلانباحضوامكيربطلاخيراتوهمالسإلاخيراتنمىلوألاةثالثلانورقلا

٢٤۲صءقباسلا

۷صءةمدقملا«نودلخنباخيرات

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

مليومألاشيجلارشنممارحلاهللاتيبةيامحلاومدقنيذلاوريبزلانبهللادبع

يركفمىلعباعلبكورتملافنخميبأةياوربيذكتىلعؤرجي

بتكيفبتكامماوذخأينأءارقلانمديريهذههتاباتكيفرباصروتكدلاف

.شقانيالقحاهيفبتكامنأهنألفقوتالوددرتالبخيراتلاوتالاقملا

 

نمةيمالسإلاةمألايفتدجوثيدحلابتكيفتاياورلاتناكاذإ:لوقننحنو

ڭئلوسرلاىلإاهتبسنةحصىدماونيبءاملعاهلغرفتوءاهفعضوأاهتحصتيثأ
ذإخيراتلاوتالاقملابتكيفتركذيتلالاوقألاةحصنيبتودقننمعناملاامف

رابخألاةحصنمتبثتلاىلإيعادلاو«نآرقلايفهنيبيذلاهللارمأعابتاوهدصقلا

نأاونيبتفابنقسافمكاجنإاومانذلااهأاب: ىلاعتهللالوقيءاهقيدصتلبقةلوقنملا

ەبكلسيلامفتالو#:لجوزعلاقو"نىدامتامىلعاوحبصتفةلاهجباموقاوبيصت

.سماخلالصفلانمسماخلامسقلايفةياورلاهذهرظنا

داقتعالانمدوصقملانإ:لوقيوهذهرباصروتكدلاةرابعنمهتمهفامىلعضرتعمضرتعيدق

نكنو.هباتكيفىنعملااذهىلعبتاكلاجردولههجوهلضارتعااذهو.نيقيلاومزجلاسيلونظلاانه

ءالؤههلجساملامهإعيطتسنال`:لاقدقف«نيقيلاومزجلاانهدوصقملانأدكؤيهلاوقأنمهتدجويذلا

*..باتكلا

."..تالاقملاباحصألكفقوموجهنمدرنالنكل٠:لاقو

نعهمهفرصقولواهدرناسنإلاعيطتسياليتلاةسدقملالاوقألاعمالإزوجيالفقوملااذهلثمو

.اهيناعمكاردإ

١ةيآلا:تارجحلاةروس`
۹۳-

1٦۳:ءارسإلاهروس

۳

 



ہہبةيجهنموةيضابإلاس

نمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاهللاباتكلالإةيسدقكانهتسيل

سسأنمثيدحلاءاملعهيلعفراعتاملعضخينأنمدبالفهادعامو.هفلخ

.دعاوقو

ىتحتالاقملابتكلبحنمهبلقالمامىلعلدترباصروتكدلاتارابعو

كيكشتلاالوةمواسملالبقتاليتلاةديقعلاةلزنمبهدنعةلطابلالاوقألاكلتتراص

نيذلاسانلاكئلوأبكريف-يرديالوهو-فرجنيلداقتعالااذهبوهف.!!اهيف

عدصتتالاوقأاولاقو؛مهلوقعتزتهافمهلثمرشبهفلأباتكمهبولقفاغشبذخأ

امبفيكف":باتكلاكلذلهفصويفمهدحألاقثيحءتايسارلالابجلااهتعاشبل

نمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاباتكلااذهبيفيرشتنميلعهبمتلضفت

ىلعفوقولابظوظحلاانتدعسأدقل":باتكلاسفنلهظيرقتيفرخآلاقوء٠٠"هفلخ

كلذوهاذإفءةياغلاىلإءدبلانمهفورحليترتىلإقوشلاعفاديعموميركلامكباتك

كلذوهوءهفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتآيالنيقتمللىدههيفبيرالباتكلا

`°"..لزهلابوهامولصفلالوقلا

ىوتسمىلإرشبلالاوقأعفرنملكوةميعطرباصروتكدلاوعدألينإ

ناستإلاف.ةيمالسإلاقرفلانعةباتكلليدصتلالبقمالسإلاةديقعمهفىلإسيدقتلا

حبقأبالإيتأينلوءميقتسملاقيرطلاىلعفوقولاهلنكميالهتديقعلهجييذلا
.لاعفألاركنأولاوقألا

٢۲صءتاعجارملا

٢٤۲ص‹قباسلاعجرملا٣

 



ےس«ثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

خيراتلاوقرفلابتكرداصم:يناثلامسقلا

لاجميفيملعلاثحبلاسسأنع-راصتخالانمءيشب-ثدحتتاننأامبو

ىلهأىلعاولماحتنيذلاءاملعلااهنمىقتسايتلارداصملاركذأنأدوأينإفخيراتلا

ةجحباتكلااهذختياماريثكيتلابتكلاهذهنأشنمةنيبىلعنوكنىتحناورهنلا

.ةيضابإلاىلع

ء‹ناورهنلالهأنعاهلاوقأتضرعمويلاانيديأنيبيتلاقرفلاوتالاقملابتكف

يقلتلاقرطلةمداصمقرطبتءاجو.مالسإلااهبراحبيلاسأبءىلوألاةمكحملا

.نونظلاتاهاتموصيرختلاداهونمذقتملااننيداهيلعثحيتلا

يرعشألايبأدنع-١

هتامولعمرداصمنيب"نييمالسإلاتالاقم"هباتكيفيرعشألانسحلاوبأف

:لاقدقف.جراوخاومسنيذلانعوناورهنلالهأنع

..لوأنإلاقيو..

"٣"..عفانناكدقواولاق..

..سانلاضعبلاقو..

4..نإلاقو.

'..هققحتنملاممهنعاتليكحو"
مهنعيكحو"

٦۸ص‹نييمالسإلاتالاقم9

٥۹ص‹قباسلاعجرملا۷

١٦۹صءقباسلاعجرملا

 



'٠"..جراوخلانعكاحو

يدادغبلارهاقلادعدنعس٢

صيخلتبماقدقف"قرفلانيبقرفلا"باتكبحاصيدادغبلارهاقلادبعامأو

رداصملاىلإةراشإلانودنمثادحأنمخيراتلابتكوتالاقملابتكهتلقانتام

لهأءىلوألاةمكحملانعملكتامدنعوهف.رابخألاكلتبتءاجيتلاىلوألا

وأاهتحصلنايبالوقيقحتنودنملاوقأولاعفأنممهيلإبسنامركذءناورهنلا

:لاق

۳٠٠..نسحلاوبأانخيشلاقو"

ويأانخيشهاكحام"

'٠*"..ريغصلاهبردبع:لاقنممهنموريبكلا

١٠٠صءقباسلاعجرملا

١٦۱۳ص‹قباسلاعجرملا3

۱۲۷صء‹قباسلاعجرملا۱

1؟1.۲۰.۰۰ نيلصفلايفاهنمنوئيربمهالاعفأوالاوقأناورهنلالهأىلإتبسنيتلاتاياورلافعضنيبنفوس

۷۳صءقرفلانيبقرفلا`"

٤Yص‹قباسلاعجرملا٤

٤۸ص‹قيباسلاعجرملا٥

 

 



ساثحبلاةيجهنموايشابلااسس

٠٠..خيراوتلاباحصأركذو..":لاقو

مزحنبادنع-۳

يفلصفقلا"هباتكلهفيلأتيفتالاقملابتكىلعدمتعايرهاظلامزحنباو

ةيضابإلاءاملعىلإعوجرللةلواحمالوقيقحتنودنم"لحنلاوءاوهألاوللملا

:ةيضابإلانعهثيدحعلطميفلاقدقف.'""سلدنألايفمهشياعنينلا

٠٠”..ةيضابإلانمةقرفنأمالسإلاىلإنيمتنملاتالاقمعمجنمضعبركذ"
رداصمللعبتتنودنمهوقبسنيذلاتالاقملاباتكهلاقامراركتبذخأكلذدعبو

.رابخألاكلتبتءعاجيتلاىلوألا

ىناتسرهشلادنع-٤

ىلإاهركذيتلارابخألادنسيمل"لحنلاوللملا"باتكبحاصيناتسرهشلاو

"نييمالسإلاتالاقم"'باتكنعالقتهلاوقأتعاجلبءلصتميوقردصم

:لاقثيحاهباحصأفرعيالرداصمنمكلذكو.'""يرعشألل

نملسفيسلوأنإلاقيو.."
نبعفانورماعنبةدجنناکلیقو.."

١٠١٠ص«قباسلاعجرملا١

ةلطابالاوقأركنمث(٤٤٠ص/٤ج..لصفلا)*..سلدنألاباندنعةيضابإلااندهاشو٠مزحنبالاق
رظنا.اهيلعدرلاواهضحدب-هللاهمحر-رمعمىيحييلعخيشلاذاتسألاماقةيضابإلاىلعةبوذكم

۹۷٠٠-۷ص/۲جكلذكو/١ج`ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا"

٤٤٤٠جءلحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا

۱۳۷-١۱۳۸جءمزحنباللحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلاشماهيفعوبطملاءلحنلاوللملا9

٦٠٠ص١جءقباسلاعجرملا

1.۸

 



ہہثحبيلابينوةيضاإلاسسس

۱۱یکحیو.."

''..اولاقمهنأمهنمةعامجنعيكحيو.."

ىفخيالامكيهوءمهتاباتكاهيلعاونبيتلاتالاقملاباتكرداصميهمكلت

ضرمت؛ةميقسةضيرمرداصماهنأ-ةظحلولو-ملعلاةحئارمشنمىلع

.لهجلادافصأنماهينتقمذقنتالوءاهدراو

بتكيفةيضابإلانعليقامضحديفةفرشمتالوجةيضابإلاءاملعل

يبيألاوقأةشقانمب-هللاهمحر-رمعمىيحييلعخيشلاذاتسألاماقدقف؛تالاقملا

كرتيملف"ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا"ميقلاهباتكيفهريغويرعشألانسحلا

.نيبلاعطاقلاليلدلابهيلعدروالإالوق

نودلخنبادنع-٥

هسفننودلخنبااهطقسأفةيضابإلاوناورهنلالهأنعنودلخنباتاباتكامأو
اهوعسوألبمهبهاذمبروهمجلالفتحيملوجراوخلاكلذلثمبذشو..":لاقثيح

ءيشلرثأالومهيتك_يورنالومهبهاذمنمائيشفرعنالف.حدقلاوراكنإلابناج

''*".مهنطاوميفالإاهنم

١۳۲٠جءقباسلاعجرملا١

١٦۳٠ص/١جءقباسلاعجرملا

١٦۳٠ص/١جءقباسلاعجرملا

٤٦٥صةمدقملا«نودلخنباخیرات۱

 

 

 



نسرثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ةيميتنبادنع٦

نعهتافلؤميفاهرطسيتلاماكحألاورابخألالكفسنهنإفةيميتنباامأو

مهنعسانلالقننماهانفرعامنإجراوخلالاوقأو..":هلوقبناورهنلالهأ

ءةيديزلاو:ءةضفارلاوةلزتعملابتكىلعانفقوامكءفنصمباتكىلعمهلفقن

لهأبهاذموءةيرهاظلاوءةعبرألابهاذملالهأوةيملاسلاوءةيرعشألاوةيماركلاو

مهانهةيميتنبامهيلإراشأنيذلاف.''*"ءالؤهوحنوءةيفوصلاوةفسالفلاو«ثيدحلا

.اهبجاجتحالالبقاهتحصاوتبثينأةيميتنبابتكنملاوقألاكلتنولقني

اهحورشوثيدحلابتك-۷

اهتمظعونيملسملاةفاكدنعميظعردقتاذيهفاهحورشوثيدحلابتكامأو

نماوبلطوءاهرداصمىلإتاياورلااودنسأولاوقألااودروأاهباحصأنأيفنمكت

نمىودجالفالإوءاهبمصاخياججحاهذاختالبقلاوقألاقدصنمققحتلاءارقلا

.رابخألاولقنيفاهيلعاودمتعايتلارداصملاركذ

٥11
٩۹٤ص/۳٠ج‹ىربكلاىواتفلا

':للقفءيناربطلابتكيفةعوضوملاوةفيعضلاتاياورلانمضعبدوجونعرجحنبارذتعادقل

ةراكنلانسماهيفامعمءدارقإلابثيداحألاهعمجيميتلالضفلانبدمحمنبليعامسإهيلعباعدقو

الرمأاذهوءمهريغوةباحصلانمءامدقلانمريثكيفحدقلااهضعبيفو«تاعوضوملاوةديدشلا

نيتئامةنسنمةيضاملاراصعألايفنيثدحملارثكألب«مويلاهدارفإلىنعمالف«يناربطلاهبصتخي
٠مطظطأهللاو؛ءهتدهعنماوئربمهنأاودقتعاثيدحلااوقاساذإءارجملهو

(نازيملاناسلرظنا)

٦۱۱

 



یثحبلاةيجهنمونالاا

ةبوذكمتاياورىلعيراخبلاحيحصلهحرشيفرجحنبادمتعادقو

الامبمهفصووناورهنلالهأىلعلماحتلليدعنبمثيهلاوفنخموبأاهردصم

مهرلبخأيففنصدقو":لاقدقف.قلخلانسحوةهازنلاوةفعلانممهاياجسمئالي

يففنصو؛هخيراتيفيربطلاهصخلاباتكىيحينبطولهمساو..فنخموبأ

جراخيراخبلاخويشدحأيرهوجلاةمادقنبدمحموءاباتكيدعنبمثيهلامهرابخأ

ريغبنكل(لماكلا)هباتكيفدربملاسابعلاوبأمهرابخأعمجوءاريبكاباتكحيحصلا
۷٠٠"..هلبقنيروكذملافالخبديناسأ

ثيحفنخميبأويدعنبمثيهلاتاباتكىلعاريبكادامتعاريثكنبادمتعاو

يفهعمجيذلاهباتكيفيدعنبمثيهلالاق":هصنام"ةياهنلاوةيادبلا"يفلاق

يبانعريرجنباركذ.."ويففنصام”نسحأنموهوجراوخلا

مويجراوخلليلعلاتقنأ-نأشلااذهةمئأدحأوهو-ىيحينبطولفنخم

رمعنبدمحمويميمتلارمعنبفيسلاوقأىلعاضيأدمتعاو
.نافعنبنامثعثلاثلاةفيلخلالتقمتبقعأوتقبسيتلاثادحألاركذيفيدقاولا

يميمتلارمعنبفيسويدقاولامالكنمعومجماذهو":لاقدقف
دمحموفتخميبأويدعنبمثيهلالاثمأكريسلاباحصأنوخرؤملاءالؤهف

ىلعدمتعملايدقاولارمعنبدمحمويميمتلارمعنبفيسويرهوجلاةمادقنب
امك-ليدعتلاوحرجلاءاملعةداهشبءافعضوةبذكناورهنلالهأنأشيفمهلاوقأ

۲۸۸-۲۸۹ص/١٠ج؛يرابلاحتف

٢٥۷صيفيدعنبمثيهلايفحرجلاءاملعهلاقامرظنا.؟نسحلابفصوينيباذكلالوقراصىتم`
۳۱۸ص/۷ج؛مةياهنلاوةيادبلا١

۳۲۱ص/۷ج٤مء؛قباسلاعجرملا٠
١۱

١۹۹٠ص/۷ج٤مءقباسلاعجرملا

 

 



ہہثحدبلاةيجهنمواينالاےس

الو.ةدسافلامهلاوقأةققاوملةحيحصلاثيداحألاقانعأيلحصيالف-كلنيبتيس

ناورهنلالهأنأشيفنيباذكلالاوقأىلعدمتعانمماكحأبذخألاانلزوجي

هلجننمانيلإهلقنولولطابلاكرتوةقداصلارداصملانمذخألاانيلعلبءمهريغو

.همرتحنو

ريسلاوخيراتلاباتكضعبيفليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأ:ثلاثلامسقلا

نيذلانيخرؤملاءالؤهيفليدعتلاوحرجلاءاملعهلاقاميراقلااهيأكيلإ

:مهتاباتكىلعنوريثكلادمتعا

يدسلايميمتلارمعنبفيس-١

نعءسابعلاق..نيلوهجملانمريٽكقلخو..ةورعنبماشهنعيوري"

:نابحنبالاق.كورتم:متاحوبألاق.يشبسيل:دوادوبألاق.فيعض:ىییحي

٣۱۲“رکنمهثیدحةماع:يدعنبالاق.ةقدنزلابمهتا

٠"..ثيدحلاعضيفيسناكو..تابثألانعتاعوضوملايوري'

كورتم:لاقفيبضلارمعنبفيسنعيبألئسلاقنمحرلادبعانثدح.."

''*"يدقاولاثيدحهثيدحهبشيءثيدحلا

لاقو.كورتم:ينطقرادلانعءيناقربلالاقو..تيدحلافيعض:نيعمنبالاق"

1Yo.طقاسةياورلايفوهوڭقدنزلابمهتا:مكاحلا

 

٢٥٥۲ص/۲ج۱۳۷٦۳:تلادتعالانازيم۳

٦٤۳-٥٤۳ص/١جنيكورتملاوءافعضلاونيثدحملانمنيحورجملاباتك

۲۷۸ص/٤ج۱۱۹۸:تليدعتلاوحرجلاباتك0

۸٦۲ص/٤ج۲۸۱۹:تبیينذهتلابيذهت

۱۲۳

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلام

نيباذكلانمدعيرمعنبفيسنأانلنيبتيليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأنم

يتلاهتايورملكضفرلاببساذهبىفكوهللالوسرىلعثيدحللنيعاضولاو
هناحبس-هللالعجيتلامنهجراننمفخيملنمف.خيراتلاوثيدحلابتكاهتلقانت

ءارتفالانععتتمينلفيميركلاهلوسرىلعبذكنملكلدعاقماهيف-ىلاعتو
.رشبلانم-مالسلاوةالصلاهيلع-يبنلانودنمىلعبذكلاو

ىوقأو":لاقثيحء"باذكلالوقعامسمدعيفةمكحلا"ةيزوجلاميقنبانيبدقو

ةداهشلاةلآسفنيفداسفهنأل«بذكلاةياورلاوايتفلاوةداهشلادريفبابسألا

يذلامصألاةداهشوءلالهلاةيؤرىلعىمعألاةداهشةباثمبوهفءةياورلاوايتفلاو
عفنلطعتدقيذلاوضعلاةلزنمببوذكلاناسللانإف؛رقملارارقإىلععسيال

٣۱۲“...بوذكناسلءرملايفامرشفءهنمرشوهلب

يرهوجلايراصنألاةمادقنبدمحم-٢

:دواديبأنعيرجآلالاقو.ءيشبسيل:نيعمنبانعزرحموبألاق"

۳۱۲۷ائيشهنعبتكأملفيعض

ىدقاولارمعنبدمحم-۳

:لبنحنبدمحألاق..هفعضىلعملعلاةيعوأدحأو«فيناصتلابحاص.."

:متاحوبأويراخبلالاق..ةقثبسيل:نيعمنبالاق..ثيداحألابلقيباذكوه

١۱۲ص/١ج‹نيعقوملامالعإ۱

e‘ممنے۷١ /٤ج۸۰۸۳:تلادتعالانازيمكلذكرظناو٢٤٥۲ص/۹ج١٥٥١٦:تءبیذهتلابيذهت

١۱ص

تت

ر

ت

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

..فعضهيفينطقرادلالاقو.ثيدحلاعضي:يئاسنلاواضيأمتاحوبألاقو.كورتم

.''*"ثيدحلاعضينمميدنعوه:هيوهارنبالاق

نهوىلععامجإلارقتساو":هلوقبرمعنبدمحمةمجرتيبهذلامتتخاو

يئاطلايدعنبمثيهلا-٤

.ةقثبسيل:ىيحينعسابعىور...بذكيناك.ةقثبسيل:يراخبلالاق"

لاقو...ثيدحلاكورتم:هريغويئاسنلالاقو.بادک:دوادويألاقو.بذکيناک

"٠"يشيفهاضرأالو؛يدقاولانمقثوأوه:ينيدملانبا

سيل:ةعرزوبلاقو.يدقاولالحمهلحمءثيدحلاكورتم:متاحوبألاقو"

.بذكيناكوءةكمنكس:يجاسلالاقو...هتيأردقو«باذك:يلجعلالاقو.ءيشب

۱۳nسيلدتورابخأبحاصناک:دمحأمامإلالاگو

بطول%0.|٥

..ثيدحلاكورتم..سيلفنخموب"

۱۳۳فيعض:ينطقرادلالاقو..هب

\۳Y«n

١٦٦-٣جء۷۹۹۳:تلادتعالانازيم

١٠٦٦ص/٣جءقباسلاعجرملا3

٢٤۳۲ص/٤جء۹۳۱۱:ت«قباسلاعجرملا

۳٥۲ص/٦جء١۸۹۷۷/۱۲:تنازيملاناسل

۱۸۲ص/۷جء۰۳۰٠:تليدعتلاوحرجلاباتك۱

٤۸٥ص/٤ج۸/٦۷۷٦٠:تنازیملاناسل

 



حاثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

فنخميبأيفمالسإلاءاملعلاوقأىيحيلايلعنبميهاريإنبییحیعمجدقو

.'"*فنخميبأتاياورفيعضتىلعثيدحلاداقنعامجإنيبوءهتاياورو

تالاقملاوخيراتلابتكيفءاملعلاءارآ:عبارلامسقلا

اهيلإمكتحينأبجييتلاجهانملاوسسألالوحءاملعلاضعبلالاوقأانركذدقل

لهأنعمهرابخأباتكلااهنعلقنيتلارداصملاكلذكانيبو؛خيراتلاةباتكيف

مهضعبلاوقابهركذننأديرنةميعطرباصروتكدلاعمانراوحيفنحنو.ناورهنلا

نيبتيىتحاهيفنعطلامدعواهقيدصتبوهىدانيتلاتالاقملاوخيراتلابتكقحيف

يربطلامامإلللوق-١

:هخيراتةمدقميف-هتاباتكبسانلافرعأوهو-يربطلامامإلالوقي
هرکتتسياممنیضاملاضعبنعءهانركذربخنماذهيباتكيفنكيامف

يفىتعمالوةحصلايفاهجوهلفرعيملهنألجأنمءهعماسهعنشتسيوأ

؛انيلإهيلقانضعبلبقنميتأامنإوءانلبقنمكلذيفتؤيملهنأملعيلفءةقيقحلا
۳٠انيلإيدأاموحنىلعكلذانيدأامنإانأو

نينلانيخرؤملاوباتكلانأهلفسؤياممنكلويربطلامامإلالوقوهاذه
يذلاطرشلااذهلاوتفتليملمهثوحبليساسأردصمكيربطلاخيراتىلعاودمتعا
ارذعيربطلامامإلاةلادعنماولعجدقفءهخيراتنملقنلادارأنمىلعهطرتشا

سلاثيحنمتاياورللصيحمتالوقيقدتنودبهخيراتيفامبذخألل

دن

.نتملاو

۳
٦٤-٤٢٤صءيربطلاخيراتيففنخميبتایورم'

١۱ص/١جءيربطلاخيرات

 



nثحبلاةيجهنمواينالا

لاٹمأكنيباذكةاورقرطنمتعءاجهتاياورنمريثكلادجييربطلاخيراتلئراقلاو

يدقاولارمعنبدمحموىيحينبطولفنخميبأوءيميمتلارمعنبفيس

درجمللاوقألاهذههيلإبسنتنأيربطلامامإللاقح'""ملظلانملهنإو.مهريغو

.هخیراتيفتدجواهن

ريثألانبامامإلللوق-٢

يذلارايعملاسفنوهيربطلامامإلاخيراتهبنزوييذلاسايقملانإ

يفريثألانبالاقدقف.ريثألانبامامإلل"خيراتلايفلماكلا"مييقتيفهيلإمكتحي

وهذإيربطلارفعجوبأمامإلاهفنصيذلاريبكلاخيراتلابتأدتباف":هخيراتةمدقم

نمهيفامتذخأفءهيلإفالتخالادنععوجرملاوهيلعةفاكلادنعلوعملاباتكلا

لمالإهعضوماهنميشلكتعضوو..اهنمةدحاوةمجرتبلخأملهمجارتعيمج

رفعجويأهلقنامىلإفضأملينإفيللالوسرباحصأنيبىرجامبقلعتي
ةدایزهيفامالإءائيش

رابكنأءامئادىسألاريثياممو*:يربطلامامإلاطورشبديقتيملامنيحطوعشميهاريإروتكدلالاق

ىلعةجحتراصىتحءاهرشناولوتفءاوقلزنامث«بيذاكألامهلتدعأنيذلامه«نيملسملانيخرؤملا
(۱۳۸ص..ليطابا)."دعباميفنيملسملا

*..ةتتفلانارينلعشتوءرشلاباوبأحتفتءةبيجعةياورباننوعلاطيءهلاثمأويربطلانكل":لاقو

(١۱۷ص..ليطابأ)

ىلعرطيسيناكىوهلانأىلعلدياممءرابخألايفضقانتلاومكحلايفطبختلاىرنانه*:لاقو

نأنودءةبراضتملارابخألانولقنيمهتلعجيتلايهةلفغلانإف«ىوهلانكيملنإفءرابخألاهذهينودم
(٥٤۳ص..ليطابأ)"ثيبخضرغلعوضوملادسافلااوذبنيوءاهنمحيحصلااورحتي
۳ص/١جءخيراتلايفلماكلا'"

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ةضصاخةفيعضلاتاياورلانملخيمل"يربطلاخيرات"نأئراقلااهيأتفرعدقل

.ةباحصلانيبترجيتلاةنتفلانعتثدحتيتلا

:هصنام"مصاوقلانممصاوعلا"هباتكيفيبرعلانبالاق

؛خيراوتلالهأ...اوبنتجاوءرابخألانمحصامىلإالإاوتفتلتال..'١

ءليطابألاةياورىلإكلذباولسوتيلةريسيةحيحصارابخأفلسلانعاوركذمهنإف

ءنيدلااونوهيوفلسلااورقتحيلوءىلاعتهللاهاضريالامسانلابولقيف...اوفذقيف

'"*"مهعيمجنعهللايضرفءانممركأمهوءكلذنمزعأوهو
نمةصاخوءقلخلانماوزرتحتلاذهمكلتركذامنإو.."لاقو

ةعدبىلعوأ«نيدلاتامرحبةلاهجلهأمهنإف«بدألالهأوءنيخرؤملاوءنيرسفملا

اوعمستالو«ثيدحلاةمئأنعالإةياوراولبقتالوءاوورامباولابتالف«نيرصم

امأف...ربكألاءادلاوءرمحألاتوملاوهكلذريغويربطللالإامالكخرؤمل

ةمامإلا"باتكيفامسرةباحصللرذيملوقبيملفء'"ةبيتقنباوهفلهاجلا

عدتبملاامأو..يبدألاهباتكيفدربملاكوهيفامعيمجهنعحصنإ"ةسايسلاو

٠٠۲صءبيطخلانيدلابحمقيقحت؛مصاوقلانممصاوعلا۱۳۸

بيرغيفطلغلاحالصإ‹ثيدحلابيرغةباتكلاةعانص:هتافلؤمهذهتناكنمالهاجنوكيفيك

ءثيدحلالكشمليوأتءةبوجألاولئاسملا«ءارعشلاورعشلا«فراعملا«ثيدحلابيرغريسفت؛ثيدحلا

..ريثكاهريغوءنآرقلايناعمءريسفتلاءهقفلاعماج«نآرقلابارعإءريبكلاوحنلاعماجءرعشلانويع

(١۱صءارعشلاورعشلارظنا)

۱۳۹

 

 



صثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ملوءلطابلاةعلاطمنعمكراصبأومكعامسأمتنصاذِإَف..''"يدوعسملالاتحملا

ىلعمتنکءهلقنزوجيالامهنعركذيوقيليالامهيلإبسنينممةفيلخيفاوعمست

نيبكانلطابلاليبسنعونيرئاسفلسلاجهنم

ءريثكهيفلطابلافباتكلكنمثيدحلاةياوربلغتشيالو":اضيألاقو-۳

نموءنيحلاصلابتكرذحيلورحبنمةطقنكالإيبنلاثيدحنمحيحصلاامو

ريغبو؛دصقبيللالوسرىلعبذكلايفاولأيملمهنإفظعولاىلإيمتني
و

مدعىلعديدشلاصرحلايفيبرعلانباةبغركردتئراقلااهيأكلهانلقنامم

خيراتف؛هلاوقأضعبيفهقفاونالانكنإوءنيقباسلابتكنمطباوضالبذخألا

ىتح-هفلؤمطرتشاامك-ثيدحلالهأجهنمىلعضرعينأبجيالثميربطلا

لرشالوسرباحصأاهبقحتسايتلاءايشألاو`:ةنتفلارابخأركذنأدعبيدوعسملالاق

لبوةصعانقلاوهنمىبرقلاوء%3هللالوسرلةرصنلاوءةرجهلاو«ناميإلاىلإقبسلا:يهلضفلا

ءهقفلاو«مكحلاوءءاضقلاوءدهزلاو؛عرولاوللاليبسيفداهجلاوءليزنتلاوباتكلابملعلاوءهلسفنلا

..ملعلاو

اهتقفاومبمهنطاوبنعربخم‹مهنعضاروهوقييبنلاضبقوءرخأتومدقتنمملئاضفلكلو..

عفتراوليهللالوسرضيقاملفءاضعبمهضعبىلوتوءليزنتلالزنكلذبوءناميإلابمهرهاوظل

نمنيقيلاوءاهبمهيلععطقيالوءنيقيريغكلذو؛مهنماهتحصيفسانلاعزانترومأتثدحيحولا

مهيفدقتعننحنو«نكمموهلبءنقيتمريغفءمهيبندعبمهڻادحأيفناكاممىورامودقتاممهرومأ
(۸٤٤-٤٤٤ص/۲جبهذلاجورمرظنا)*قيفوتلايلوهللاو«ثدحامبملعأهللاو‹مدقتام

٢٠۲-۰٠٦۲صءبيطخلانيدلابحمقيقحتء؛مصاوقلانممصاوعلا3

٠۳۷ص«قباسلاعجرملا

 



~~ثحبلاةيجهنمونالاا

فشاكليعامسإةديسةروتكدلللاوقأ٤

:خيراتلابتكنأشيفليعامسإةديسةروتكدلاةيمالسإلاةثحابلاتلاق

ةهجودييأتهبدصقيوأ«يحطسةثيدحلابتكلانماريثكنأيعيبطو.."'١

فيقثتلاىلإفدهيوأ؛حيحصلايملعلاثحبلابيلاسأبديقتلانودنمةصاخرظن

`“ةيخيراتلاةيملعلاثوحبلايفاعجرمنوكينأحصيالهلكاذهلثموماعلا

نعمنييربطلاخيراتنمريخألاءزجلانأظحالنو..":اضيأتلاقو-٢

يفخيراتلاةباتكلةيفاكاهدحودعتملنيثدحملابيلاسأنأبرذنيوةداملايففعض

نولصتملاوطالبلالاجروباتكلاحبصأوةيموكحلامظنلاتدقعتنأدعبمالسإلا

'**"رابخألانمريثكلردصمريخمكحلالاجرب
ةريثكثيداحأنأىلعنوقفتمثيدحلاةمئأنأعقاولاو":اضيأتلاقو۳

ةيةايحيفثيداحأعضوىلإ..مزحنباريشيوةفلتخمتاهجاهتعضو
دادزيثيدحلاعضوذخأنافعنبنامثعنمزمالسإلايفىلوألاةنتفلاذنمو.هسفن

لئاضفيفثيداحألانوجورينييومألاىرنفدعباميفرمألالحفتساىتحومنيو

يفمهقحتبثتومهمكحديؤتثيداحأنويسابعلاعضودقو.نييومألالئاضفونامثع

نييومألانمزجراوخلاةبراحملطب-ةرفصيبأنببلهملاىلإبسنو.ةفالخلا
ضعبكانهو..ثيداحألاةئجرملاراصنأعضوكلذك.جراوخلادضثيداحألا-

كلذونآرقلاىلإونيدلاىلإسانلافرصلثيدحلااوعضونينلاداهزلاوءايقتألا

١١٠صءيمالسإلاخيراتلارداصم٣

١۱صءةنزاوملايفتاسارد‹نسحدمحميكزنعالقن.٢۲ص‹قباسلا

 



ثحبلاةيجهنموةيضابإلارے

رباكأنمدعيناكيذلاميرمنبحونءالؤهنمو.هتيوقتونيدلاظفحيفةبغر

`*°"..نيثدحملاوءاهقفلا

هلويمنيبتيلفلؤملاةريسفرعينأثحابلابريدجو":اضيأتلاقو-٤

ةنيعمةئفلوأبزحلوأبهذملاعياشمفلؤملانوكيدقفءهتاباتكيفاهرثأوهءاوهأو

يفبذكلادمعتىلإكلذيفبهذيوأءدصقريغنممهرصانيفمهنعبتكينمم

عفرتةنيعمجئاتنىلإئراقلادوقيلاهضعبفذحوقئاقحلافيرحتىلإوأءةياورلا

دعبلاىلإفلؤملاعفدنيدقو.اراعوأةيلوئسممهنععفدتوأمهعياشينيذلانأشنم

نمةاجنلاومهتارادمىلعوأءرومألاءايلوأقلمتىلعصرحلاببسبةلادعلانع

1مهداهطضا

خيراتلابتكنأركذينأخيراتلايفثحابلليغبنيو":اضيأتلاقو-٥

يرجهلاعساتلاو(يداليملاعساتلا)يرجهلاثلاثلانينرقلانيبتفلأيتلايمالسإلا

يوتستاليهفءخيراتلااذهلةيلصأرداصماهلكتسيل(يداليملارشعسماخلا)

`"يمالسإلاخيراتللةليصألارداصملانيباهتميقثيحنماعيمج

يزاغدمحمروتکدلللوق-٥

ام"مصاوقلانممصاوعلا"باتكةمدقميفيزاغليمجدمحمروتكدلاركذ

ةتهابلاتاروصتلل!ربعم-لظيسوءلازالو-يخيراتلالاجملاناکدقلو":ةصن

نإ!قيرفىلعاقيرفنيعتو«بزحدضابزحديؤتيتلاءةعوضوملاتاياورلاو

نولتقيمهيديأيفيذلافيسلاكنيبراحملاناسلىلعتحبصأةيخيراتلاةياورلا

ہہ

٠۲۰صءيمالسإلاخيراتلارداصم
٣٥صءقباسلاعجرملا5

٤0ص:قباسلاعجرملا١1۱

 



eثحبلاةيجهنموةيضابإلا۷

ةعاشإلانإفبيناكألاوةعاشإلاىلعدمتعتةدرابلابرحلاتناكاذإو..اهب

اهعضي..ةيثيدحتاياورىلإلب..ةيخيراتتاياورىلإتلوحتبيناكألاو

ءايحالباهنوفقيوألوسرلاىلإلجخالوفوخالباهنوعفريمث«نوعاضولا
هللاناوضرهتباحصدنعءازختساالو

تافيلخضوعروتكدلللوق

تالاقملابتك]تافلؤملاهذهمدختسننأبجي":تافيلخضوعروتكدلالاق

دايحلامهزوعيوةيعوضوملامهصقتتاهباحصأنألديدشرذحب[لحنلاوللملاو

تامولعملاهذهنأانركذتاذإةصاخو..مهتادقتعملةفلاخمقرفنعنوملكتيامدنع

٩۲"..ةقيمعلاةفرعملاوةقدلاىلإرقتفتوةزيحتموةهوشم

زيزعلادبعروتكدلللوق۷ يبالهلا

ادبأحصيالهنألباقملابىرننحنو":يبالهلاحلاصزيزعلادبعروتكدلالاقو
نإ-اهمظعمنأذإةيخيراتلااياضقلاةسارديفتالاقملاوقرفلابتكىلعدامتعألا

امةحصيفقيقدتلاوةنامألااهزوعتوبصعتلاولماحتلاحوربتبتك-اهلكنكتمل

وتاغلابملانماهيفاممريثكلاىلإةفاضإلابلقت

نالطبىلعليلدتللةيافكلاهيفنأبسحأوءاملعلالاوقأنمردقلااذهبيفتكأ

.طباوضالبلئاوألابتكنمذخأللةيعادلاةميعطرباصروتكدلالاوقأ

۹٩صنيدلابحمقيفحتءمصاوقلانممصاوعلا2

ءةيضابإلاةكرحلاةأشن
۷٥صءةتتفلايفهرودنعةيخيراتلاتاياورللةساردًأبىمنبهللادبع'

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ظفحتالبلقنلارابتعايفهلاثمأوةميعطرباصروتكدلاهكلسييذلاجهنملانإ

رصقتنيذلاءافعضلاليزاهملاالإهكلسيالقيرطوجهنموهلئاوألابتكنم

ءاملعدهجأهلجأليذلاقحلانازيمباهنزوواهناظمنمرابخألاعبتتنعمهممه

.هسسأوهدعاوقىلعةقحالتملانيملسملالايجأريستلهتماقإيفمهسفنأةمألا

املامهإعيطتسنال.."هلوقبيفتكيالنأ-روتكدلاوهو-ةميعطرباصىلعف

هيلعناكنكلو'*'"..تبثتلاوةقدلاىرحتدقتعناميفمهتيبلاغوباتكلاءالؤههلجس

.باتكلانمهريغويرعشألانسحلايبأتالاقمقدصعطاقلاليلدلابانلتبثينأ

..قحلاكاردإىوهبحاصلىنأوءيوسلاقيرطلاىلعريسلاطبختملىنأنكلو

كانهنإ..ةرظطفلاىلعىفخيالهتاذيفقحلانإ":بطقديسذاتسألالاق

تاوامسلاهبتقلخيذلاوءهيلعترطفيذلاقحلاىلعةرطفلانماحالطصا

رشنييذلاوهىوهلا..ةرطفلاوقحلانيبلوحييذلاوهىوهلانكلو..ضرألاو

ةجحلاهعفدتالىوهلاو..بوردلايفخيويمعيوءةيؤرلابجحيو؛شيبغلا

اذهمثنمو..نلعلاورسلايفهتبقارموللاةفاخمهعفدت..ىوقتلاهعفدتامنإ

'°".قيرطلافشكيوءسبللاعفريوءةريصبلارينييذلاناقرفلا

يفميلسلاقيرطلاعابتاةميعطرباصروتكدلااومزلينأرشبلارودقميفسيل

هلصأوهمسروهسسأامنأبملعينأهيلعنكلو.ههاجتارايتخايفرحوهفءفيلأتلا
يفهتداعسهيفنوكيامهسفنلراتخينأهيلعفءافوجلاهلاوقأضقانيةمألاءاملع

.ةهنعداحيذلايوسلاميلسلاقيرطلانييبتنحنانيلعوةرخآلاوايندلا

 

١١۱َ

۸٤صءابهذموةديقعةيضابإلا

۹۹٤۱ص/۳ج«نآرقلالالظيف

 



eثحبلاةيجهنمواينالااس

مهنعبوتكملاعقاواهضفريتاياور:سماخلامسقلا

باتكنأداقتعايفةميعطرباصروتكدلاةيجهنمبذخألا-الدج-اندرأاذإو

تلياورمامأانسفنأاندجولءفيلأتلاولقنلايفتبثتلاوةقدلااورحتخيراتلاوريسفتلا

كلامهلقنأنيتياورلانيتاهميركلائراقلااهيأكيلإواهبذخألاواهقيدصتبعصي

"يربطلاخيرات"و*يبطرقلاريسفت*نم

1"يم

"نم:الوأ

عممءالتتاليتلارابخألاضعبوةفيعضلاتاياورلانمتوح'”"ريسفتلابتك

قن"نآرقلاماكحألعماجلا"باتكيفالثمف؛مهنعتثدحتنيذلالاجرلااياجس

ام“4ىدكڪنواليلقىطعأو®لوتيذلاتبرأ: ىللعتهلوقريسفتيفيبطرقلا
:هةصن

نبنامثعيفتلزن:كيرشنببيسملاويبلكلاويدسلاوسابعنبالاقو..”

نبهللادبعةعاضرلانمهوخأهللاقفريخلايفقفنيوقدصتيناكنافع

ابونذيلنٍ:نامثعلاقف.ءيشكلىقبيالأكشوي؟عنصتيذلااذهام:حرسييأ

:هللادبعهللاقف!هوفعوجرأوىلاعتهللااضرعنصأامببلطأينإوءاياطخو
نعكسمأوهيلعدهشأوهاطعأف.اهلككبونذكنعلمحتأانأواهلحربكتقانينطعأ

يتلاو؛اهللصأاليتلاتاياورلاولاوقألاوتايليئارسإلانمازرحتكلذو..*:بطقديسلاق
؛ريسافتلاهذهنمدحاوريسفتاهنموجنيامىتحءاهلكةميدقلاريسافتلاىلإ-فسالاعم-تبرست
ميظعىلع-كلذكريثكنباريسفتو-هتميقةسافنىلع-يربطلاريرجنبامامإلاريسفتنإىتحو
)۱۳۹-۸٥۱۳ص|۳جء؛نارقلالالظيفرظنا)'..ةريطخلاةرهاظلاهذهنماوجنيمل-هردق

٤۳-٢۳ةيآلا:مجنلاةروس

ىىى



ستسةيجهنموةيضابإلاا

اراقىطعأو©لوتيذلاتيأرفأ: ىلاعتهلللزنأفةقدصلانمعنصيناكامضعب

'**“..ييلعثلاويدحاولاكلذركذ.هلمجأوكلذنسحأىلإنامثعداعف(ىدڪآو

ةيسن-هللاهمحر-"شيفطأفسوينبدمحمخيشلاةمئألابطقىفندقل

الضفةباحصلافعضأنعكلذدعبل"نامثعمامإلاىلإةياورلاهذه

خيرات"نم:ایناث

ميهاريإنبقاحسإىلإنومأملااهلسرأيتلابتكلاهخيراتيفيربطلادروأ
:هصنامبتكلاهذهيفءاجدقفنيثدحملاوةاضقلاناحتمايف

نمنوصوقنملاءةلالضلاسوؤروةمألارشكئلوأنأنينمؤملاريمأىأرف.."

بذكلامالعأوةلاهجلاةيعوأوءابيصنناميإلانمنوسوسخملاوءاظحديحوتلا

نمقحأوهللانيدلهأنم؛هئادعأىلعلئاهلاوءهئايلوأيفقطانلاسيليإناسلو

دعبالإلمعالهنإف؛هلمعالوهلوقبقثويال؛هتداهشحرطتوءهقدصيفمهتي

`°“"..ديحوتلاصالخإو؛مالسإلاةقيقحلامكتسادعبالإنيقيالوءنيقي
يفحرجلاوءمهنيديفملثلانآرقلايفمهلوقبةلهجلاءالؤهمظعدقو.."

ىتحمهبولقىلعداحلإلاوليدبتلاباوفرتعاوءمالسإلاودعلليبسلااولهسومهتنامأ

۷۳ص/۷٠جءنآرقلاماكحألعماجلا

بداألاةقفلالابةمالعىرئازجلايودعلايصفحلاشيفطأفسوينبدمحمةمالعلاخيشلاوه :ورييردردوينب

دلوةحيحصةينطوىلعلديةيسايسلاهدالبةيضقيفزرابرثأهلناكءدتهجمءبهذملايضايإ«

يفبازيميداونم)نجسيةدلبيفهتافووهدلوم»م٤۱۹۱/ه۲يفوتوم۰۱۸۲/ه

(۷٠٠-٦١١ص/۷جمالعألارظنا)..فلؤمةئامثالثنمرثكأهل(رئازجلا
۷

٦٥٥ص/١٠جءريسفتلاريسيت

۱۸۷ص/٥ج«يربطلاخيرات

۱

 



ہہتبةيجهنمواينالاا

هابتشالاو؛هبهوهبشو«هدحوهلليهيتلاةفصلابهلعفوهللاقلخاوفصوواوفرع

الو«نيدلايفاظحةلاقملاهذهبلاقنملنينمؤملاريمأىريسيلو.هقلخبىلوأ

الوةنامأيفةقثلالحممهنمادحألحينأىريالوءنيقيلاوناميإلانمابيصن

النينمؤملاريمأنأامهملعأو..ةياكحالولوقيفقدصالوةداهشالوةلادع

الهنأوهديحوتوهصالخإبقثونمبالإنيملسملارومأنمءيشىلعنيعتسي

'*“..قولخمنآرقلانأبرقيملنملديحوت
رفكلاةلاقملاكلتتناكذإ؛هتلاقمبلاقنمبيتتستنأىرينينمؤملاريمأنإف.."

كسمأوءهرمأرهشأفاهنمباتنإفءنينمؤملاريمأدنعضحملاكرشلاو؛حارصلا

برضاف«هداحلإوهرفكباقولخمنآرقلانوكينأعفدو؛هكرشىلعرصأنإو؛هنع
٠٠٠".نينمؤملاريمأىلإثعباوءهقنع

كلتىوحففرعدقنينمؤملاريمأنأهملعأف؛هنعبتكيامولبنحنبدمحأامأو"

هتفآوهلهجىلعلدتساوءاهيفهليبسوةلاقملا

تمهريغو"يربطلاخيرات"باتكيفامبذخألابنودانينيذلانمادحأنظأال

ءلملعنمضعبىلعنومأملاماكحأقيدصتىلعنؤرجيقيقدتنودبخيراتلابتك
.ةيمالسإلاةمألا

ينبوةيمأينبلامعأنعتثدحتةريثكتاياورنيبنمةياورلاهذهتلقن
نيملسملاىلعنومجهيامنيحرافكلادنعالإاليثماهلدجنالو؛مهدونجوسابعلا

لصتىدميأىلإةميعطرباصروتكدللنيبألانهةياورلاهذهركذألينإو.نينمآلا

۱۸۹ص/٥ج‹قباسلاردصملا

١۹٠-١۹٠/°جء‹قباسلاردصملا

۱۹۳۲ص/٥جء‹قباسلاردصملا۱

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

نملينللةرجأتسملامالقألاريخستوماعلايأرلاهيجوتيفةمكاحلاتاطلسلاةنميه

.ملاظلامكاحلامامأفقونملك

ةيضابإلاضرعتدقنييسابعلاتاطلسنمدمحأمامإلاهلضرعتيذلاو
ينبوةيمأينبماكحاوئطاويملمهنألالإكلذامو«هدعبنموهلبقنمهفاعضأل

ءءارتفالاوبذكلابةئيلملابتكلاتفلأدقق.ةيمالسإلاةمأاللمهملظىلعسابعلا

هنعيضرنموهيكزلاراصىتحسانلاطاسوأنيبةبوذكمثيداحألجورو

هنذأةمحشىلإاقراغناكولوهيلإ!!نينمؤملاريمأهبرقنموهديعسلاو!!ةفيلخلا

!!ةفيلخلاهيلعطخسنموهمهدنعثيبخلاراصو.ءايربألانيملسملاءامديف

.هللادابعىقتأنمناكولوهفنكنع!!نينمؤملاريمأهدرطنموهسيعتلاو

تالاقملاوخيراتلابتكيفةيضابإلاوناورهنلالهأنعلاوقأنمهدجناملكو
اليتلافاصوألاكلتبدمحأمامإلافصويذلاردصملاسفنوهاهردصمنإف

سلاجملادقعوشاقتلاناكةلأسمليبسيفاوذوأواوبذعنيذلاهناوخإبالوهبقيلت

تئزرنيذلانيطلستملاةداعيهنكلو.حيحصلالوقلاحيضوتبناليفكاهيفةيملعلا

ىلعهنمنوفاخينمملينللارذعةيبهذملاتافالتخالانمنوذختيمالسإلاةمأمهب

ةيضابإلالعسانلانمءاهفسلااوراثأسابعلاونبوةيمأونبف‹؛مهتنميهومهكلم

.اذهانمويىلإباتكلانمريثكراكفأىلإيرستاهراثآتلازامةلطابىواعدتحت

فقوملهفصويف-ىلاعتهللاهظفح-يليلخلادمحنبدمحأخيشلالاق

اهيفبذعيتلاوءةيسابعلاةكلمملاةحاساهتدهشيتلاثادحألاكلتنمةيضابإلا

ادسالإتماصلافقوملااذهاوفقومهارأالو":ةمألاهذهنملضفلالهأوءاملعلا

مهتامسزربأومهئدابمخسرأنمهللامهمحرمهنإفءنيملاظلاةعياشملابنجتوةعيرذلل
نموأملظلاهنمردصنمىلإتافتلاريغنمءنيملاظلاةعراصموملظلاةضهانم

ملظلاعشبأنم-ةمألاءانبأهلضرعتيامبمهيلإفدارتتءابنألاتناكوهيلععقو

 



تثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

امنأكاوناكفءاهنمةبرقمىلعاوناكيتلاةيسابعلاةمصاعلايف-ةوسقلاعنشأو

لصفتمهمراوصومهقيهشبو؛مهروهظعذلتنيملاظلاطايسومهنينأبنوسحي

نوذبانم؛ملظلاىلعنورئاثامئادمهو-مهلنكيملف؛مهداسجأنعمهسوؤر

اذهاوفقينأالإ-داقحألانممهرعاشمرهطومهبولقناميإلاققردقوءنيملاظلل

نيدلانمتلعجدقوءاهعينصرربياممهلوقنمةملاظلاةطلسلادجتالئلفقوملا

هللفءداسجألابيذعتوحاورألاقاهزإوءامدلاكفسنمهاوهتامىلإهبربعتارسج

٢٨٠“ةيقنلارئارسلاوةرينلارئاصبلاوءةبقاثلاراظنألاكلت

دحأاهركنيالنيملاظلاوةربابجلاهوجويفنويضابإلااهفقويتلافقاوملانإ
امأو.لطابلاوقحلاولدعلاوملظلامهلوقعيفجزتمانمومهسفنأنوملاظلاالإ

نوريمهفءرومألامهيلعسبتلتالفمالسإلاراظنمبءايشألانورينيذلانوفصنملا

.ةنامأوقدصلكبهراهظإىلإنوعسيومهنيعأمامأقحلا
فيانروتكدلاةقداصلامهفقاومىلعريدقتلاوركشلابمهلنيدننيذلاءالؤهنمف

الضف..":خيراتلاربعةيضابإلافقاوملهتشقانمدنعلاقثيحءليهسلارباجديع

افقوميضابيإلابهذملانمنوفقياوناكنيخرؤملاوباتكلانمنيريثكلانأىلع
ةيسابعلاةلودلاءافلخلةدناسموادييأتالإمهللاءيشلالطخلالوطىلعايداعم

امامتاهيلعءاضقللريبكلادهجلااولذيوةيضابإللاودصتنيذلانادلبلاضعبماكحو

.لقألاىلعاهفاعضإوأ

۱۰۷ص‹غمادلاقحلا۱۲

 



ےسثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

اريبكارطخلكشتةنسلاونآرقلانمةاقتسملاةيسايسلااهراكفأبةيضابإلاتناكذإ

يفءاجامبلمعلاومازتلالانعريبكدحىلإاودعبنيذلاماكحلاوءافلخلاىلع

مكحلاماظنيلصتياميفةصاخبوةنسلاونآرقلا

ةمألاهذهءانبأنمنوصلخملااهفقويتلافقاوملابطقديسذاتسألاحضويو

ماكحلنوتفياوناكءنامزلكيفةطلسلابانذأضعب..":لوقيفةاغطلاهوجويف

اوناك..ءةعيرشلاهذهذيفنتىلعنوموقيالوهللاةعيرشنممهناطلسنودمتسيال

ناكامنيب-هللاةعيرشمساب-تابوقعلاهذهبمهيلعنيجراخلااوذخأينأبمهلنوتفي

هللاىلعةجراخةطلسنوبراحيلبءهلوسروهللانوبراحيالنوجراخلاءالؤه

ذخأتنأمالسإلاراديفهللاةعيرشىلعموقتالةطلسلسيلهنإ..هلوسرو

''*..هللاةعيرشمساباهيلعنيجراخلا

هريغوةميعطرباصروتكدللابابحتفيانههانلقاموهانلقناموةياورلاهذهلعل

تنمازيتلاتاسبالملااوسردييكليضابإلابهذملااوفصنيملنيذلاباتكلانم

.مويلاانيديأنيبيتلاخيراتلابتكةباتك

يناثلالصفلاةمتاخ

خيراتويبطرقلاريسفتنمميركلائراقلااهيأكلامهتلقنناتللاناتياورلاناتاه

راسنموةميعطرباصروتكدلادنعثحبلاةيجهنمفعضىلعنانهربتيربطلا

ناكاذإو.اهباتكلزانمتلعولوخيراتلابتكنمدويقالبذخألايفهجهنىلع

ىداتيتلابتكلانمهلاهانلقنيتلالاوقألاهذهضفريةميعطرباصروتكدلا

بهذملاىلعهلاثمأنمنيرتفملانمهريغلالوةجحهلسيلفاهيفامقيدصتب

 

۳۹٠صءيبرعلاجيلخلايفةيضابإلا9

۸۷۹ص/٣۲ج«نآرقلالالظيف

 



ےسثحبلاةيجهنموةيضاأبإلاا

روتكدلاهيلإاعدامو.ناتهبوبذكنمتالاقملاوخيراتلابتكيفامبيضابإلا

ةلدألالكلبليلدهلسيلدويقريغنمخيراتلاوتالاقملابتكقيدصتنمرباص

.هلطبتوكلسملااذهضفرت

نيضرغملامالقأرسكتتلونيرتفملاةنسلأعطقتتلفاذإءلاحلاوهاذهناكاذإو

نسيفرحملاديكنماميلسفينحلااننيدهيلااعديذلايملعلاثحبلاجهنمقبيلو

.عازنلاوةقرفلاىلإنيعادلا

 



ےہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ثلاث۱)اصف۱

ادلامويهنتف

 





یثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ءةتتفلاهذهثادحأركذيفضوخلانعامجحمتنكلصفلااذهليتباتكلبق

نألوةعفنمةيأيدمحمةمألرجيالاهنعثيدحلانأةماتةعانقىلعينأل

ميركلااهلوسردعبةمألاهذهرايخمهثادحألاكلتمهلوحرودتنيذلاصاخشألا

ملسملاىلعفيضتالرابخألاكلتةحصنأةماتةعانقاعتتقمتلزامو

التاياورلاكلتفعضنأوءهيلعمالسإلااهضرفيتلاهتايلوئسمقوفةيلوئسم

يفعيرشتلارداصمف.ةايحلاهذهيفاهلمحتيتلاتايلوئسملانمانيشهنعطقسي

ةتتفيأاهفلختتامصبنمكانهسيلوءمهلويموسانلاتاهاجتابطبترتالمالسإلا

نأةيمالسإلاةمألادارفأىلعبجيفاذهىلع.يمالسإلاعيرشتلارداصمىلع

يأيفةمألاءاملعهيلععمجأاموةحيحصلاةنسلاونآرقلانممهتايحاوذخأي

لوسرلاةافودعبروصعلانمرصع

اهتايحنوئشعيمجيفممألاريخنوكتنأهللااهدارأةيمالسإلاةمألاف

تثدحتاذإممألاريخاهدارأ

رابخألاتلقناذإممألاريخاهدارأو

رابخألاتلبقاذإممألاريخاهدارأو

.ربخلادورودنعتبثتلاوءلقنلايفةنامألاو«لوقلايفقدصلابجوانهنمف

اممملستنأ-اهتلاسرنعتلختنأدعب-ةمألاهذهلنكيمل-فسأللاي-نكلو

يفدجوو٠بذكلالاقنماهلنيبستنملاخيراتيفدجوف.هنمىلاعتهللااهرذح

ركذبهکفتنماهدارفآةايحمايأيفدجووءارتفالالمحلهستسانماهتريسم
.ليطابألا

 



llثحبلاةيجهنمونالا

ىلإلقنيذلارهاطلاليجلاكلذدارفأنيبتعقويتلاثادحألاكلتركنيدحأال

.ةيمظعلاةلاسرلاهذهودلاخلانيدلااذهةيرشبلا

ءةيضاملاخيراتلابتكيفةدراولاثادحألاكلتنعًأرقنرصعلااذهيفنحنو

انقلخيتلاةيدوبعلاةيلوئسمنمهلمحتنامعقاونمةثعبنمتالؤاستانسفنألعضنو

هذهدنعفقنو.ورمعبلثماديزنأوأءاديزملظارمعنأالثمدجنف.اهلجأل

:لءاستنواهيلعيضقيواهبراحيلمالسإلاءاجيتلاثادحألا

؟نينسلاتائملبقانالفلتكانالفنأفرعننأانفئاظونمله-١

؟نورقبانلبقتعقوثادحأجئاتنوبابسأنعنولوئسمنحنله-٢

"معن"ببيجينأعيطتسيةحيحصةفرعممالسإلافرعنممادحأنظأام

كلتيفايأرسانلاىلعضرفينأعيطتسيادحأنظأالوءنيلاؤسلانيذهىلع
.ثادحألا

ركذوءايدئاقعوايخيراتءةيمالسإلاقرفلاةساردتلوانتةدعثوحبترهظدقل

داجلايصملعلابولسألاوميلسلايملعلاجهنملانوعبتيمهنأثوحبلاهذهباحصأ

هيلعمدقيلوقلااذهو.'"“لطابلانعقحلازيمتيورمألانيبتسيىتح"٠ئداهلاو
ةئطوتلجألومهتاباتكجئاتنبءارقلاةقثصاتتقالجألمهثوحبتامدقميفباتكلا

.مهتاهاجتاومهلوقعهيلمتساملسوفنلا

رخاوأيفتثدحيتلاةتتفلانعثيدحللاوضرعتنيذلاباتكلاءالؤهنم

ميلسلاجهنملاركذنإووهفءيلجدمحأدمحمدمحأروتكدلاوهثلاثلاةفيلخلاةفالخ

:لاقدقفةتتفلاكلتثادحألهضرعدنعهبمزتليملهنكلرابخألايقلتنأشيف

©۱۹۴
٩صخيراتيفقرفلانعةسارد

 

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلا

ديكأتىلإايعسءةفطاعلاىلعلوانتلايفئداهلاراوحلادوسينأادهاجتلواحو"

ءةيمالسإلاةمألاديحوتةريسميفةنبلنوكينأيفباتكلاادهنميساسألافدهلا

۷"..دقنلاوضرعلايفاهبديقتلاويملعلاجهنملادعاوقبماتلامازتلالاعم

ةتتفلاثادحألوحنيرصاعملانيخرؤملابارطضابابسأنملعلو":اضيألاقو

ء؛يربطلاباتككءخيراتلابتكضعبىلعةتتفلاثادحأءاقتسايفاودمتعامهنأوه

هذهمهبتكيفاودروأنيخرؤملانمهريغويربطلانأرابتعالايفاوذخأينأنود

ءةيهاولاوةبوذكملاوةعوضوملاتاياورلانمديدعلاءةحيحصلاتاياورلابناجىلإ

نسيبءدنسلاقيرطنعءزيمينأمهنعذخأينملاوكرتوهوعمساملكاودروأمهنأل

`“..فيعضلاوةقثلاوحيحصلاوبوذكملا

.هلمازلإوهيلعةجحدمحأروتكدلاهيلإراشأيذلالوقلااذه

هرهظفلخهبىقلألبءلوقلااذهبلفحيملرادلامويةنتفنعبتكامنيحوهف

"ةيهاولاوةبوذكملاوةعوضوملا"باهفصويتلايربطلاتاياورىلعلبقأو
دقتعملاداسف"بمهفصيو'"ةباحصلاضعبىلعنعطلايفاهيلعدمتعيذخأو

نيدسفملانمةفئاط"بكلذكمهفصيو"`"ةلجآلاىلعةلجاعلاراثيإونيدلاةلقو

'""نتفلالهأولئابقلاشابوأنمضرألايف

 
١٠صءقباسلاعجرملا۱۷

۳۰صءقباسلاعجرملا

.لصفلااذهنمثلاثلامسقلايفمهضعبمجارترظنا

نيدلابحمقيقحت؛مصاوقلانممصاوعلايفلوقلااذهوحنرظناو.4۳صءقباسلاعجرملا
١۲١صءبيطخلا
۱٧۱

٥٤صءنيملسملاخيراتيفقرفلانعةسارد

۹٦1۱

 



-ثحبلاةيجهنموةيضابإلا2-

ىلعهتاباتكىنبيذلابيطخلانيدلابحمةتتفلاكلتنعاوبتكنيذلانمو

باتكنمدحاوثحبملهحرشيفةيمالسإلاةمأللاهضرعوةلطابةدسافتاياور

هيلعدمتعياعجرمحبصأاذههحرشوءيبرعلانباةمالعلل"مصاوقلانممصاوعلا"

.مهتاسارديفةنتفلاعوضوماولوانتنيذلانوفلؤملا

هفصونأدعبرمعنبفيستايورمىلعدمتعابيطخلانيدلابحمق

جوريهدجنفءهخيراتةمدقميفيربطلامامإلاهطرتشاامكلذباضقانمءلادتعالاب

بيطخلانأولو.ةقيقحواعقاوًأبسنباةروطسأنمتلعجيتلاةدسافلارابخألاكلتل

حارأل'"'خيراتلاثادحأةسارديفةمألاءاملعجهنمعابتانمهيلإاعدامقبط

نيباذكلابكرفلخقالزنالاةيملعلاهتناكمبنجلوءةباتكلاءانعنمهسفن

.نيعاضولاو

ءانعمهسفنأاوفلكيملفمهتاباتكلاعجرمنيدلابحمحرشنماولعجنيذلاامأو

اولقنلبءهتاقيلعتوهحرشيفنيدلابحماهلقنيتلاتاياورلاقدصنعثحبلا

.اهبنوجتحياوذخأوةدسافتاياورىلعةينبملاهتاقيلعت
بحمهبتكامبنيبجعملاباتكلادحأاهلاقيتلاتاملكلاهذهئراقلايخأكيلإو

.ةنتفلانأشيفنيدلا

اميظعابالقناثدحيسميقلاباتكلااذهنأكشال':يلوبنتتسألايدهمدمحملاق

..اهبذكتبثيتلاسئاسدلانماهيفقلعاممهراكفأنمليزيسوءهئارقسوفنيف
ةصمألانأفيككافهةيخيراتلاقئاقحلاىلععالطإلادعبئراقلااهيأبجعتسو

مالسإلاروصعلدعأىلعنيجراخلاماغطلانمةمذرشلةيحضتبهذةيمالسإلا

.ةقيقحاهرحساونظف‹مهبيذاكأبسانلاعدخناىتحءاوبذكمثءاوبذكذنماهدعسأو

.لوألالصفلانميناثلامسقلارظنا۱۲

 

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا{

ناكلطابلانإءلطابلاقهزوقحلاءاجفيهامكتنيبتنأعئاقولاتثبلامنكلو
۱۷۳..اقوهز

بجعتسوءةنتفلاعوضوميفنيدلابحمتاباتكبنيبجعملادحأهلاقيذلااذه

"بنيحلاصلاوةباحصلاضعبفصويذلابتاكلااذهرمأنمئراقلايخأ

تاياورنملعجذإهرمأنمكلذكبجعتسو.!!"نيجراخلاماغطلانمةمذرش

تبثأيهتاياورقهزتلتءاجةيخيراتقئاقحبيطخلااهيلعدمتعايتلانيباذكلا

.!!ادنساهنم

ىلعاوجرخنيذلاةباحصلاكئلوأفصيوهويوعسلاهللادبعنبرصانلاقو

مهسوؤرنيئطأطماوناكدققكلذمهلقريملمالسإلاءادعأنأريغ":نامثعمامإلا

صرفلانونيحتيورئاودلانينمؤملابنوصبرتيمهفالإوءاراغصوافوخوالذ

نييذلاةقباسلاتانايدلاباحصأكئلوأنمةصاخوءةمألاهذهنماولانيلذفانملاو

.هدعبنمهئافلخوهيبنلهترصنوهنيدلهللاراهظإمهرودصيفزحومهظاغ

فتلاومالسإلابرهاظتيذلاثيبخلايدوهيلاأيسنبهللادبع:كئلوأرهشأنمو

دضديكلانممهعسويفاملكاولمعف؛مالحألاءاهفسولاهجلانمريثكهلوح

ةميظعلاةنتفلاكلتهلككلذرثاتضخمتىتحنيملسملاةملكقيرفتيفومالسإلا

هذهيفمهاسنممناكواديهشلتقمث«نامثعنينمؤملاريمأاهيفرصوحيتلا

اوناكولبجراوخلابدعباميفاوفرعلاجرةميسجلاةثداحلاوةميظعلاةنتفلا
\Yfn

..مهءاسؤر

 

۱۷۲

۸٠٦۲صشماهء5۰07:قيلعت«بيطخلانيدلابحمقيقحت؛مصاوقلانممصاوعلا
٤v

٥٥-٢٤٢ص‹مهبهذملدقنوةساردجراوخلا۱

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

نععافدلالجألثادحألاكلتعبتتينأملسملكىلعويلعًامازلناكاذهل
كلتنمتلعجيتلاةقرفلالماوعلكلاصتتسالجألوءةيناسنإلاهتفرعليجرهطأ

.ةيمالسإلاةمألاقيزمتلاحالستاياورلا

.ةمتاخوماسقأةثالثيفهتلعجولصفلااذهةباتكب-ثيرتونأتدعب-تمقدقو

ةرفلاباتكدمتعاتاباور:لوألامسقلا

قرفلاباتكاهلهاجتتاياور:يناثلامسقلا

"نييئبسلا'ياومسنيذلانمضعبلمجارت:ثلاثلامسقلا

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

قرفلاباتكاهيلعدمتعاتاياور:لوألامسقلا

يفنينعاطلاءاوفأومالقأاهتلقانتيتلارابخألاهذهميركلائراقلايخأكيلإ

هللاءاشنإلصفلااذهنمثلاثلامسقلايفمهمجارتركذنسنيذلالاجرلاكئلوأ

طقاسلايميمتلارمعنبفيسقيرطنمتءاجةبوذكملارابخألاهذهو.ىلاعت

مامإلالتقمتقبسيتلاةرتفلانعثدحتتيهوءباذكلايدقاولارمعنبدمحمو

.لمجلامويبرحةياهندنعفقتورادلامويتبقعأيتلاثادحألاونامثع

:يبطلامامإلالقن

مايألالهأهوجووةفوكلاةلزانلهأالإهاشغيالصاعلانبديعسناك(*)'

امأفءالخاذإهتلخدءالؤهناكو«نوتّمستملاوةرصبلالهأءارقوةيسداقلالهأو

مهامنيبف؛هيلعاولخدفءامويسانلاسلجفءدحألكهيلعلخديهنإفسانلاسلجاذإ

نبدیعسلاقق!هللادبعنبةحلطدوجأام:نالفنبسينخلاقنوثدحتيسولج

هلثميلنأولهللاو؛اداوجنوكينأقيقحلجتّساشنلالثمهلنمنإ:صاعلا

تددولهللاو:ثدحوهو-سينخنبنمحرلادبعلاقف.ادغرًاشيعهللامكشاعأل

مالخغ:سينخلاقفءكبانممهدقلهللاو!كافهللاضفاولاق..كلطاطليلااذهنأ

ال:اولاق.هفاعضأمكلىنمتيو:لاق!انداوسنمهلىنمتي:اولاقفهوزاجتالف

vo'دمحمنعءهنضعبيعشنعيرسلايلإهببتكاميفركذهنإففيسامأف':وهةياورلاهذهدنس

'...صاعلانبديعسناك:الاقةحلطو

هيفءهنعفيسبتكةيوار':رجحنبالاقدقفيفوكلاميهاريإنيبيعشًاضيأةياورلاهذهللعنمو

هيفاماهيفوءةركنلاضعبهيفوءرابخأوثيداحأهلو«فورعملابسيل:لاقويدعنباهركذءةلاهج

(١٦۱۷ص/٣جناسلرظنا)."فلسلاىلعلماحت

 



ستةيجهنموةيضابإلاس

رتهيلإراثفءاهبهترمأهللتأ:اولاق!مكياذهام:لاقههلالواتلىتنم

نباريمعو'"دايزنبلیمکوءاًوكلانباو'بدنجوةكَّبحلايذنباو

ديعسلعجوءامهيلعيشغىتحامهوبرضفهنمعنميلهوبأبهذفهوذخأف؛ئياض

ارطوامهنماوضقىتح«نوُبأيومهدشاني
اذإ:بتكف؛مهجارخإيفنامثعىلإمهؤاحلصوةفوكلالهأفارشأبتكف..

-هوكأىتحاوداقناواولذف؛مهوجرخأف.ةيواعمبمهوقحلأفكلذىلعمكؤلمعمتجا
لهأنإ:ةيواعمىلإنامثعبتكو«نامثعىلإكلذباوبتكف-رشعةعضبمهو

ادشرمهنمتسنآناف؛مهيلعْمقومهعرفءةتتفللاوقلخًارفنكيلإاوجرخأدقةفوكلا

..مهيلعمهددرافكويعأنإو؛مهنملبقاف

مهلقأءنايدأالولوقعمهلتسيلماوقأيلعمدقهنإ:نامثعىلإةيواعمبتكو..

مهمهامنإو؛ةجحبنوملكتيالوهللانوديريال؛لدعلامهرجضأومالسإلا

مهنإف...؛مهيزخمومهحضافمثءمهربتخمومهيلتبمهللاو؛ةمذلالهألاومأوةنتفلا

١۸.٠٠۸ريكوأبغشنمرثكألااوسيل
:قارعلالهأفارشأنم-نامثعىلعنونعطي-ةفوكلابرفنعمتجا('*")'

تباثوءرتشألاثراحلانبكلام نبليمكو"سيقنب نبديزوءيعخنلادايز

۱۲۲صرظتا

۱۲۹ص

١۳٥صرظنا''*

۲٤۳٠ج«يربطلاخيرات
.ةيمأينبةسايسهجويفاوفقومهنألالإءىشلاللضفلالهأنوباذكلاروصاذكه
‹قباسلاردصملا

دمحملاق":وهةياورلاهذهدنس رمعنب قاحسإييأنع«نمحرلادبعنبىسيعينثدح:

"..رفنعمتجا:لاقءينادمهلا

 

 



ےسثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

بعكنببدنجوريهزنببدنجوء'“'يديعلاناحوص

ىلإصاعلانبديعسبتكف.'""يعازفونيةورعو

مهمزلأوماشلاىلإمهريسنأهيلإبتكف؛مهرمأبهربخينامثع
'''سيقنبديزيجرخف.انوتفموأاعزتمالإءاسؤرلانمةفوكلاتلخو...()"

ءادوسلانباناكنيذلاهيلإباثوءهيفسلجفءدجسملالخدفءنامثععلخديريوهو

٣٦٠...مهبتاكي

نامزملسأفءءادوسهمأءءاعنصلهأنمايدوهيًابسنبهللادبعناك('")"

مثةرصبلامثًادبفمهتلالضلواحينيملسملانادلبيفلقتتمث«نامثع

ىتأىتحهوجرخأف؛ماشلالهأنمدحأدنعديريامىلعردقيملف؛ماشلامثءةفوكلا

..مهيفرمتعافرصم

A۳۱۲۳صرظنا

۱۲۸صرظنا

۱۲۳صرظنا

١۱۲صرظنا

١۱۳۱صرظنا

١۱۳صرظنا

۳۹٦ص/۲جءقباسلاردصملا۸

نعءبيعشنعءيرسلاهبيلإبتكامم:وهةياورلاهذهدنس ع«ديزينبرينتسملانع؛فيس
`..يعخنلاديزينبسيق

۱۳۸صرظنا''

٤٤٠٦ص/۲ج‹قباسلاردصملا
۹۳

۱A

٥۱۸

۱۸۸

١..

نعءبيعشنعءيرسلايلإهببتكاميف:وهةياورلاهذهدنس ديزينعءةيطعنعءفيس

'...ايدوهيبسنبهللادبعناك:لاق«يسعقفلا

 



ہہبةيجهنمونالاا

امىلإرسلايفاوعدوءهوبتاكوراصمألايفدسفتساناکنمبتاکوءهتاعدثیف"

ىلإنوبتكياولعجوءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألااورهظأوءمهيأرهيلع

لهأبتكيوءكلذلثمبمهناوخإمهبتاكيو؛مهتالوبويعيفاهنوعضيبتكبراصمألا

يفءالؤهومهراصمأيفكئلوأهأرقيف«نوعنصيامبرخآرصمىلإمهنمرصملك

امريغنوديريمهوءةعاذإضرألااوعسوأوةنيدملاكلذباولوانتىتح؛مهراصمأ

يلتبااممةيفاعيفلانإ:رصملكلهألوقيفءنودبيامريغنورسيوءنورهظي

يفلان:اولاقفءراصمألاعيمجنعكلذمهءاجمهنإفةنيدملالهأالإىالؤههب

ء؛نامتعاوتأف:اولاق«ناكملااذهنمةحلطودمحمهعماجوءسانلاهيفاممةيفاع

الإينءعاجامشاواللاق؟انيتأييذلاسانلانعكيتأيأ«نينمؤملاريمأاي:اولاقق

يئاكرشمتنأفلاق؛مهيلإاوطقسأيذلابهوربخأو..اناتأدقانإف:اولاقةمالسلا

ىلإمهبقثتنممالاجرثعبتنأكيلعريشناولاق؛يلعاوريشأفنينمؤملادوهشو
`""..مهرابخأبكيلإاوعجريىتحراصمألا

عبرأيفرصملهأجرخنيڻالثوسمخةنسلاوشيفناكامل:اولاق(

عبرأيفةفوكلالهأجرخوءءادوسلانبامهعمو..؛ءارمأةعبرأىلعقافر

۹٠"..‹قافرعبرأيفةرصبلالهأجرخو..«قافر

ءراصمألاىلإجورخلاىلإليبسةيئبسللنكيملءارمألاعجراملو..()"
؛نوديرياميفاورظنيلةنيدملاباوفاوتينأراصمألالهأنممهعايشأاوبتاكو

..فورعملابنورمأيمهنأاورهظأو

12۸-۷٤٦ص/۲ج‹قباسلاردصملا۹

vee. َ ۰ ۰ :وهةياورلاهذهدنس1۹0

٠

يباوةثراحيبأوةحلطودمحمنعء؛فيسنع.نعءيرسلايلإبتك
"..لاوشيفناکامل:اولاق«نامثع
٢٥٦ص/۲ج‹قباسلاردصملا٦۱

 



ثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

مهلمعزنفمهيلإعجرنمث«سانلابولقيفاهانعرزدقءايشأهلركذننأديرناولاق
هبطیحنفمدقنیتحجاجحانأکجرخنمث؛بتيملواهنمجرخيملفءاهبهانررقان

٠".ىبأنإف«هعلخنف

نبيققاغلااهريمأو؛مايأةسمخهمنامثعلتقدعبةنيدملاتيقب..(١)"

ايلعنويرصملايتأيءهنودجيالفرمألابمايقلاىلإمهبيجينمنوسمتليبرح

بلطيو..هنودجيالفريبزلانويفوكلابلطيو..ةنيدملاناطيحبذوليومهنمءيبتخيف

نيعمتجماوناكو؛ةرمدعبةرممهتلاقمنمًأربتومهدعابمهيقلاذإفةحلطنويرصبلا

رشلامهعمجابيجمالوائلامماودجيملاملفنميفنيفلتخمنامثعلتقىلع

نبااوتأمهنإمث..ةثالثلاءالؤهنمادحأيلونال:اولاقو‹مهباجأنملوأىلع

هللاواماقتنارمألااذهلنإ:لاقفءرمألااذهبمقفرمعنبأتنأ:اولاقفللادبعرمع

رمألاونوعنصيامنورديال«ىرايحاوقبف.يريغاوسمتلافهلضرعتأال

"٠٠."دهرمأ

ءةباحصلانمةدعيفريبزلاوةحلطلخدامدعبيلعىلإعمتجاو..(٠)

مديفاوكرتشادقموقلاءالؤهنإوءدودحلاةماقإانطرتشادقانإ«يلعاي:اولاقف

ينكلوءنوملعتاملهجأتسلينإءهاتوخإاي:مهللاقف.مهسفنأباولحأولجرلااذه

راشأيذلادنسلااذهو*هخويشنعءبفيسثيدحىلإثيدحلاعجر*هلوقبةرقفلاهذهيربطلاًادتبا'"

نع«بيعشنعءيرسلايلإبتك*وهيربطلاهيلإ ةبطقنبنامثعنبليلخلانبردبنعءبفيس
(۹1٦ص/۲جيربطلاخيرات)*..:لاقءدسأينبنملجرنعءيدسألا

١١٦ص/۲ج‹قباسلاردصملا٠

دمحمانثدح:لاقءرمعنبفيسنعءبيعشنعيرسلاىلإهببتكاممو*:وهةياورلاهذهدنس

'..:اولاق«نامثعوبأوءةثراحوبأوءملعألانبةحلطوءةريوننبداوسنبهللادبعنب

۹۹٠٦ص/۲جقباسلاردصملا
۲۰۰

"..:الاقةحلطودمحمنعءفيسنع؛بيعشنعيرسلايلابتکكو`:وهةياورلاهذهدنس

 



سہتبةيجهنمونالا

تبلثو؛مكنادبعمهعمتراثدقءالؤهمهاه!مهكلمتالواننوكلميموقبعنصأفيك

ىلعةردقلاعضومنورتلهفءاوؤاشاممكنوموسيمكلالخمهومهيلإ

..ال:اولاق؟نوديرتاممءيش

جورخلانيبومهنيبلاحو؛شيرقىلع[ههجوهللامركايلعمامإلادصقي]دتشاو

:لوقيمهضعبو؛موقلاقرفتو.ةيمأينببرهكلذىلعهجيهامنإوءلاحىلع

امىلإاذهكرتل؛رارشألاءالؤهنمراصتناىلعانردقالرمألادادزانئلهللاو

ايلعنإهللاوو«هرخؤنالوانيلعيذلايضقن:لوقيمهضعبو.لثمأيلعلاق

كلذركذف.هريغنمدشأشيرقىلعنوكيسالإهارنالوءانعهرمأوهيأربنغتسمل
.هيلاومىلإعجريملدبعنمةمذلاتئرب:ىدانو..هيلعىشأوهللادمحفماقفيلعل

٢٠۲"....بارعألاوةيئبسلاترماذتف

ءسانلااهيأاي:[لاقف]«سانلاىلعثلاثلامويلايفيلعجرخ٠")"

ةيئبسلاتبأف.مكهايمباوقحلا«بارعألارشعمايلاقو.بارعألامكنعاوجرخأ
باحصأنمةدعوريبزلاوةحلطهيلعلخدوهتيبيلعلخدو.بارعألامهعاطأو

دعبهللاومه:لاق؛كلذنعاوشع:اولاقف؛مهولتقافمكرأثمكنود:لاقفييبنلا
'٠؟*..ىبآوىشعأمويلا

دنعنمعاقعقلاعجروةفوكلالهأىلإةرصبلالهأدوفوتءاجامل..()'
ءرئارغلايلعماقمث«سانلايلععمج؛مهيأرلثمبريبزلاوةحلطونينمؤملام

'...فَييبنلاىلعىلصوهيلعىنثأولجوزعهللادمحف

۷۰۲ص/۲ج‹قباسلاردصملا

٢۰۰َ1

"..:الاقةحلطودمحمنعء؛فيسنعءبيعشنعيرسلايلإبتكو:وهةياورلاهذهدنس

V4۷۰۲ص/۲جء‹قباسلاردصملا

'..:الاقةحلطودمحمنعء؛فيسنعءبيعشنعءيرسلايلإبتك٠:وهةياورلاهذهدنس"

.۳

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالاےس

ىلعناعأدحأادغنلحتريالوالأءاولحترافادغلحارينإوالأ..":لاقمث

رفتعمتجاف.مهسفنأينعءاهفسلانغيلو«سانلارومأنمءيشيفءيشبنامثع

نبحيرشوءيسبعلاةبلعثنبملاسوء٠متاحنبيدعونبءابلعمهنم

ءراسنمريسبيضرو:نامثعىلإراسنممةدعيف؛رتشألاوءةعيبضنبىفوأ
؟يأولاام:اولاقفءاورواشتومجلمنبدلاخوءادوسلانبا:نويرصملامهعمءاجو

مهبرقأونامثعةلتقبلطينممبرقأوهللاباتكبسانلارصبأوهوءيلعهللاواذهو

فيكفءمهريغنمليلقلاومهالإهيلإرفنيملوءلوقياملوقيوهوءكلذبلمعلاىلإ

متنأامو«نودارتهللاومتنأ!يفانتلقاوأراذإو«هوماشوموقلاماشاذإهب

ملفيلعامأوءامهرمأانفرعدقفريبزلاوةحلطامأ:رتشألالاقف.ءيشنمىجنأب

يلعواوحلطصينإوءدحاوهللاوانيفسانلايأروءمويلاناكىتحهرمأفرعن

اهيفانمىضريةنتفدوعتف؛نامثعبهقحلنفيلعىلعبثاوتنلفاوملهف؛انئامدىلعف

.نوكسلاب
ةفوكلالهأنمنامثعةلتقايمتنأ!تيأريأرلاسئب:ءادوسلانبهللادبعلاقف

..ةئامتسوحنوأةئامسمخونافلأراقيذب

ىوقأناكاولقنإف؛مهوعدومهنعانباوفرصنا:مثيهلانبءابلعلاقو'

:متاحنبيدعلاقف..مكيلعاوحلطصينأىرحأناكاورثكنإو؛مهيلعمهودعل

ضوخیفهلتقنعددرتنمددرتنمتبجعدقلو«تهرکالوتیضراملاو

 

۱۳۲صرظنا

١۱۳۱صرظنا
۰ا۳...e.ء۸ .اددعرثكأاوناكمهنأبركذتةقباسةياورامنيب‹اددعلقأنييئبسلانأةبوذكملاةياورلاهذهركذت

!!نيباذكلاةاورلاءالؤهرمأنمابجعف

 

 

 



ےہنبةيجهنموةيضابإلاى

لويخنماداتعانلنإفءةلزنملاهذهبسانلانملزنوعقوامعقوذإامأف«ثيدحلا

!تنسحأ:ءادوسلانبالاقف.انمجحأمتكسمأنإوانمدقأمتمدقأاذإفءادومحمحالسو

مهتيقلنئلهللاوءكلذدرأملينإفايندلايتأامبدارأناكنم:ةبلعثنبملاسلاقو

.روزجرزجىلعدزيالمهتيقالانأاذإيئاقبلاطنئلوءيتيبىلإعجرأالادغ

للقف.فيسلاىلإالإمهرومأريصتالموققرففويسلانوقرفتلمكنإللابفلحأو
.الوقلاقدق:ءادوسلانبا

مكليغبنيارمأاورخؤتالوءاوجرختنألبقمكرومأاومربأ:ىفوأنبحيرشلاقو

يردأالفءلزانملارشبسانلادنعانإف؛هريخأتمكليغبنيارمأاولجعتالو؛هليجعت

!اوقتلامهاماذِإادغنوعناصسانلاام

ىقتلااذإوءمهوعناصفءسانلاةطلخيفمكزعنإموقاي:لاقفءادوسلانباملكتو
نأنمادبدجيالهعممتنأنماذإفءرظنللمهوغرفتالوءلاتقلااوبشنافادغسانلا

اورصبأف.نوهركتامعمهيأرىأرنموريبزلاوةحلطوايلعهللالغشيو؛عتتمي

'`“..نورعشيالسانلاوهيلعاوقرفتوءيارلا

اثعبوءريبزلاوةحلطىلإسابعنبهللادبعيشعلانميلعثعبو..(١)'
:اوللقفهباحصأامهنمدحاولكملكينأوءيلعىلإةحلطنبدمحميشعلانمامه

ءاسؤرىلإريبزلاوةحلطلسرأ-ةرخآلاىدامجيفكلذو-اوسمأاملفمعن
ءنامثعاوضهنيذلاكئلوأالخامءهباحصأءاسؤرىلإيلعلسرأوءامهباحصأ

هيلعاوفرشأيذلانمةيفاعللاهلثمباوتيبيملةليلباوتابوءحلصلاىلعاوتابف

نامثعرمأاوراثأنيذلاتابوءاوبكراماوبكروءاوهتشانيذلاىهتشاامععوزنلاو

۳۳-۳۲ص/٣جء؛قباسلاردصملا

\.OR ۹ ۰ ۰ ۳
*..:الاقةحلطودمحمنعء؛فيسنعءبيیعشنعءيرسلايلبتكو:وهةياورلاهذهدنس

 

 

 

 

 

 



Eةيجهنموةيضابإلا

يتحءاهلكمهتليلنورواشتياولعجوةكلهلايلعاوفرشأدقطقاهوتابةليلرشب
اولواحامبنطفينأةيشخكلذباورستساوءرسلايفبرحلاباشنإيلعاوعمتجا

ءالالسنارمألاكلذىلإاولسناءمهناريجمهبرعشياموءسلغلاعماودغفءرشلانم

ىلإمهيناميوءمهيعبرىلإمهيعبروءمهيرضمىلإمهيرضمجرخفءةملظمهيلعو

مهباحصأهوجويفموقلكراثوءةرصبلالهأراثفحالسلامهيفاوعضوف؛مهينامي

''..مهوتهبنيذلا

هتنمريغايلعنأانملعدق:[ريبزلاوةحلط]الاقفءاليلةفوكلالهأانقرطاولاق

..انعواطينلهنأوءةمرحلالحتسيوءءامدلاكفسيىتح

ءةوسيملاتئا:هترسيمبحاصللاقوءةنميملاتئا:هتنميمبحاصليلعلاقو..

؛ةمرحلاالحتسيوءءامدلااكفسيىتحنييهتنمريغريبزلاوةحلطنأتملعدقلو
"۳"..اباشنإرتفتالةيئبسلاوءاناعواطينلامهنأو

لجوزعهللاباتكبمدقتو؛ريعبلانعبعكايلخ:ةشئاعتلاقو٠")"

يرجينأنوفاخيةيئبسلامهمامأوموقلالبقأو.افحصمهيلإتعفدوءهيلإمهعداف

لملفءامادقإالإنوبأيومهعزيمهفلخنميلعو«فحصملاببعكمهلبقتساف؛حلصلا

:يدلنتتلعجفءاهجدوهيفةشئاعاومروءهولتقفءادحاواقشرهوقشربعكمهاعد

ءباسحلاولجوزعهللااوركذاللاهللا-ةرثكاهتوصولعيو-ةيقبلاةيقبلاءينباي

 

..ءب١
ادنساهنمملسأىرخأةياورضقانتيهوءعاضوباذكاهيوارنألكلذوةطقاسةلطابةصقلاهذه

(لصفلااذهنميناثلامسقلانمةعساتلاةياورلارظنا)

4.-۳۹ص/٣ج‹قباسلاردصملا
0ي۱۳٢ '..:الاق:ةحلطودمحمنعفيسثيدحىلإثيدحلاعجر٠:يربطلالاق:وهةياورلاهذهدنس

 

 



سہبييوةيضاإلااسس

ةلتقاونعلاءسانلااهيأ:تلاقنأاوبأنيحهتثدحأءيشلواناكفءامادقإالانوبأيف

١"٠وعدتتليقأو؛مهعايشأونامثع
هيفاذإفلاملاتيبيفرظنةرصبلالهأةعيبنميلعغرفاملو..()"

مهنملجرلكباصأفءةعقولاهعمدهشنمىلعاهمسقفةدايزوفلأةئامتس

ىلإاهمماشلابلجوزعهللامكرفظأنإمكل:لاقوءةئامسمخةئامسمخ

"'".ءاروءارونميلعىلعاونعطوءةيئبسلاكلذيفضاخو.مكتايطعأ

فشکيالوءحيرجىلعففذيالواربدملتقيالأيلعةريسنمناك
؟مهلاومأانيلعمرحيو؛مهءامدانللحيام:ذئمويموقلاقفءالامذخأيالوءارتس

باصيىتحجلنموءهنمنحنوءانموهفانعحفصنممكلاثمأموقلا:يلعلاقف

جراوخلاتملكتذئمويفء"'"ينغلهسمخيفمكلنإوءرحنلاوردصلاىلعينمهلاتقف
Y\ ۹n

عينشتلايفباتكلانمريثكاهيلعدمتعايتلاةدسافلاتاياورلاكلتلاننضرعدعب

تلياورلاهذهئراقلايخأكيدينيبعضأءمهيلعهللاناوضرءةباحصلاضعبىلع

رمعنبفيستایاورفلخباتكلانمريثكفارجنانمبجعتسواهديناسأب

٣٤ص/۳ج‹قباسلاردصملا
da ُ ۰ ۰ ۳

'..:الاقءةحلطودمحمنعء؛فيسنعءبيعشنعءيرسلايلابتك:وهةياورلاهذهدنس

٥٥ص/۳ج‹قباسلاردصملا3

٧٢۹2e.1 ء«بيعشنع؛يرسلايلإبتك:وهةياورلاهذهدنس

نع

ءهيبأنعءدشارنبدمحمنعء؛فيس

*..:لاق

. م Aءارتفاوبذك-ههجوهللامرك-يلعمامإللنيملسملالاومأسيمختةبسن.
٥٥ص/ج‹قباسلاردصملا۹

٥\1

 



ہیثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

يربطلالقندقف.ادنساهنمىقرأىرخأتاياورلمهكرتوباذكلايدقاولاوعاضولا

بناوجنمابناجرکذت-يدقاولاورمعنبفيسقيرطريغنم-تاياورهريغو

.ثادحأنماهتلتامونامثعمامإلاةفالخنمةريخألاتاونسلايفتثدحيتلاةنتفلا

-ةباحصلانيبتناكةنتفلاكلتنأتابثإوهتاياورلاهذهركذنميدصقف

ةماقإكلذكو.ءوسبمهنميأركذمدعانلملسألانمهنأوء-مهيلعهللاناوضر

الوناكنإ:مهللوقأف.نيعاضولاونيباذكلاتاياوربنوجتحينيذلاىلعةجحلا

ةبوذكملاوةعوضوملارابخألاكرتمكيلعفنتفلاكلتركذيفضوخلانممكلدب

.الاحلضفأوهامبذخألاو

:تاياورلاهذهنماضعبئراقلايخأكيلإو

ىلوألاةياورلا

:هصنامهخيراتيفيربطلامامإلادروأ

اشدح:لاق"'يميتلاناميلسنبرمتعماتثدح:لاقنببوقعي"

:لاق٠"''يراصتألاديسأيبأیلومدیعسييأنعء٣رضنويألاقء"'"يب

يدادغبلاظفاحلايقرودلافسويوبأ..ريثكنبميهاريإنببوقعي

ةقنناكبيطخلالاقو.تاقثلايفنابحنباهركذو.ةقثيئاسنلالاقو.قودصمتاحوبألاق

ءبيذهتلابينهت)"ةقثثيدحلاريثكناك:ةملسملاق:[رجحنبا]تلق...دنسملافنصءانقتم

(۳۳۲ص/١١جء۸۱۳۳

ةئامةنستامءةعساتلارابكنمءةقثءليفطلاببقلييرصيلادمحمويأيميتلاناميلسنب

(۱۹۹ص/۲جء۸۰۹٦:تءبيذهتلابيرقت)نينامثلازواجدقونينامثوعبسو

تامةعبارلانمدباعةقثمهيلإبسنفميتلايفلزنيميتلا
(۳۸۷بيرقت)نيعستوعبسنباوهونيعبرأوثالثوةئامةنس

۳Y

 



ىثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ةجراخهلةيرقيفناكو؛مهلبقتساف:لاقءاولبقأدقرصملهأدفونأنامثععمس

..ةنيدملانم

ىتحاهأرقف:لاق-ةعساتلاسنويةروسنومسياوناكو-ةعساتلاحتفاهلاولاقف

هللالقالااحوام|رحەنڭاعجفقرننممكيفالأاممتأرمألقةيآلاهذهىلعىتأ

نمتيمحامتيأرأهلاولاقف«فق:هلاولاق:لاق٠"۴نوفلاىلعرأمکنذآ

.اذكواذكيفتلزن؛هضما:لاقف:لاق!يرتفتهللاىلعمأكلنذأهللآ؟ىمحلا

ليإتدازتيلواملفءةقدصلالبإليلبقىمحلاىمحرمعنإفىمحلاامأو:لاق

هنوذخأياولعجف:لاق.هضماءةقدصلاليإيفدازاملىمحلايفتدزفةقدصلا

اهتمهدنعنكيملءايشأبهوذخأمث..اذكواذكيفتلزن؛هضمالوقيفءةيآلاب

؟نوديرتام:مهللاقف:لاق.هيلإبوتأوهللارفغتسألاقفءاهفرعف:لاق.جرخم

مهلماقامةعامجاوقرافيالوءاصعاوقشيالأمهيلعذخأو..هقاثيماوذخأف:لاق

اذهامنإفءءاطعةنيدملالهأذخأيالأديرناولاق؟نوديرتام:مهللاقف..مهطرشب

اوضرف:لاق.ييهللالوسرباحصأنمخويشلاءالؤهلوهيلعلتاقنمللاملا

.نيضارةنيدملاىلإهعماولبقأو

 

هنستامةثلاثلانمةقثهتينكبروهشمد

ء١٠۹٠:تءبيذهتلابيرقت)ةئاموعستوأنامث

ويأ

ديعس ىلوم

ىلعلديامركذيملوةباحصلايفهدنمنباهركذ..١يراصنألاديسأيبأ
لاقءمسقلااذهلهأنمنوكيف-هنعىلاعتهللايضر-قيدصلاركبابأكردأهنأتبثنكل؛هتبحص

هجولااذهنماهانيوردقولاقامكنامثعلتقمةصقيدبعلاةرضنوبأهنعىورهدنمنبا

رظناكلذنكو٥۹ص/۷ج٤مء۸٥:تةباحصلازييمتيفةباصإلا)".هتبحصىلعلدياماهيفسيلو

(١١٤٠ص/٦جء١9۹0:تةباغلادسأ

.۳۰د
0۹.سدوهروس

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

نم"''یتابوحلريخمهضرألايفادفوللاوتيأرامينإ:لاقفبطخفماقف:لاق

"۷"..يلعاومدقنيذلادفولااذه

:يربطلامامإلادروأ

قاحسإنبدمحمنعءورمعانثدح:لاَق«يدمحملاهللادبعنبرفعجيتثدح"

عنصامسانلاىأرامل:لاقهنأراسينبانمحرلادبعهمعنعيندملاراسينبا

دقاوناكو-مهنمقافآلابنمىلإييبنلاباحصأنمةنيدملابنمبتكنامثع

نوبلطتءلجوزعهللاليبسيفاودهاجتنأمتجرخامنإمكنإ:روغثلايفاوقرفت

دمحمنيداوميقأفاوملهف«كرتومكفلخنمدسفأدقدمحمنيدنإف؛%3دمحمنيد

حوسيبأنبدعسنبهللادبعىلإنامثعبتكو.هولتقىتحقفألكنماولبقأف

نيذلايفباتكب-بئاتهنأمعزوءهنعسانلاعجارتنيح-رصمىلعهلماع

انالفوانتالفرظنافدعبامأ:هيلعراصمألالهأدشأاوناكورصمنماوصخش

رفنمهنم-اذكواذكبمهبقاعفانالفوانالفرظنافءكيلعاومدقاذإمهقانعأبرضاف

وبيأكلذيفهلوسرناكف-نيعباتلانمموقمهنموءليهللالوسرباحصأنم

..؟ديرينيأهولأسف..هللمجىلعنامثعهلمحءيملسلانايفسنبروعألا

سالاغلبفءةنيدملاىلإاوعجركلذاوأراملف..ةسبايةوادإيفاباتكهعماودجوف
TYA 0

ةنيدملالهأراثوءاهلكقافآلانماوعجارتفمهرمأنمناکيذلاو؛مهعوجر

٢۳

دقف«مهبانذأونوباذكلاهبمهفصوامبرصمنمهيلعاومدقنيذلاسانلاكئلوأنامثعمامإلافصيمل

٥٩رظنا‹يلجدمحأروتكدلاهلاقامكبرم

٥٥٦ص/۲جيربطلاخیرات٣

١١٠٦ص/۲جءقياسلاردصملا

 



حاثحبلاةيجهنمواينالاےس

ةثلاثلاةياورلا

:هخيراتيفيربطلامامإلادروأ

نعءهيبأنعءنيسحانثدح:الاق«يلعوورمعانثدح:لاقءرفعجينثدح

نع«ریبزلانبللادبعنبدابعنبییحینعءيندملاراسينبقاحسإنبدمحم

هبءاجف؛باتكبنامثعىلإ-بشخيذبوأ-ايقسلابرصملهأبتك:لاقهيأ

ناکو؛رادلانمجرخأفهبرمأفءائيشهيلعدريملفهيلعهبلخدیتحمهنملجر

ةعبرأسوؤراهلةيولأةعبرأىلعلجرةئامتسنامثعىلإاوراسنينلارصملهأ

ءاقرونبليدبنبورمعىلإاعيمجمهرمأعامجناكوءءاولمهنملجرلكعم

؛يبيجتلاسيدعنبنمحرلادبعىلإوييبنلاباحصأنمناكو-يعازخلا

امريغيالللانأملعافدعبامأ؛ميحرلانمحرلاهللامسب:هيلإاوبتكاميفناكف

اهعماهيلإمتتسافاينديفكنإف!هللاهللامث!هللاهللاف؛مهسفنأباماوريغيىتحموقب

ء؛بضغنهللهللاوانأملعاو.ايندلاكلغوستالف؛ةرخآلانمكبيصنسبلتالوةرخآأ

وأءةحرصمةبوتكنمانيتأتىتحانقتاوعنعانفويسعضننلانإو«ىضرنهللايفو
.مالسلاو.كنمانريذعلاوءكيلإاتتيضقوءكلاتتلاقمهذهف؛ةجلبمةحلجمةلالض

الللابهلنومسقيونوجتحيوءةبوتلاىلإهنوعدينامثعىلإةنيدملالهأبتكو
"۲۹"..هللاقحنمهمزلياممهيطعيوأءهولتقيىتحادبأهنعنوكسمي

ةعبارلاةياورلا

خيراتيفةبشنبادروأ

۹۳ص/۲ج‹قباسلاردصملا۹

۳٠٠٠-١١١١ص/٣جءةرونملاةنيدملاخيرات

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

تلق:لاقءلاقوبأانثدح؛لاق"'نانسنبدمحمانثدح'

انررمفاجاجحانقلطتا:فنحألالاقلاق؟فنحألالزتعاملنبورمعل

.دجسملاىلإاوعزفدقسانلانإ:لاقفتآانعاجذإانلزنمبنحتامنيبفءةنيدملاب

ىتحمهتللختفءدجسملاطسورفنىلعنوعمتجمسانلااذإف«يبحاصوانأتقلطناف

كاذكيملفءدوعقصاقويبأنبدعسوريبزلاوةحلطويلعاذٍإفمهيلعتمق

ىلعاهعفردقءارفصهلةعالمهيلعدجسملايفيشميهمنامثعءاجنأعرسأب
:اولاقمهنمانداملف.هبءاجامرظننىتحتنأامك:يبحاصلتلقف:لاقءهسأر

:للق.معن:اولاق؟ريبزلاانهاهأ:لاق.معن:اولاق؟يلعانهاهأ:لاق.نافعنبااذه

هلإاليذلاللابمكدشنأ:لاق.معناولاق؟دعسانهاهأ:لاق.معن:اولاق؟ةحلطانهاهأ

لاق.هلهللارفغنالفينبدبرمعاتبينملاقليهللالوسرنأنوملعتأءوهالإ

دق:هلتلقفييبنلاتيتأفءافلأ-نيرشعوةسمخبوأ-نيرشعبهتعتباف
كنكلومعن:اولاق؟كلهرجأودجسملايفهلعجا:لاق.نالفينبدبرمتعتبا

نم:لاقليهللالوسرنأنوملعتأءوهالإهلإاليذلاللابمكدشنأ:لاق.تلدب

دقينإ:تلقفمفيهللالوسرتيتأفءاذكواذكباهتعتبافهلهللارفغةموررئبعاتبي

 

ثالثونيتئامةنستامةرشاعلارابكنمتبثةقثيقوعلايرصبلاركبوبأىلهايلانانسنبدمحم۲

(۸۳ص/۲جL-1:تءبيذهتلابیرقت)نيرشعو

r۳٢

هتينکبروهشم..زازربدیزهللاذيعن  

(۲۸۲ص/۲جء٤۳٤۷:بیرقت)نيعبسوتسوأسمخوةئأمةنستامةعباسلانمتبثةقث

ةنستامةسماخلانمرخآلايفهظفحريغتةقثيفوكلاليذهلاوبأىملسلانمحرلادبعنبنيصح

.(۲۲۲ص/١جء١۳۷٠:تءبيذهتلابيرقت)نوعستوثالثهلونيثالثوتسوةئام

نب يميمتلا_ناواج ء٤٠١٠٠:تءبيذهتلابيرقت)ةسداسلانملوبقملاقبو

(۷۲۰ص/ج

rrr

Y٤

 



eثحبلاةيجهنمواينالا

كنكلو؛معن:اولاق؟كلاهرجأونيملسمللةياقساهلعجا:لاقف.ةموررئبتعتبا

يفرظنفهللالوسرنأنوملعتأءوهالإهلإاليذلاللابمكدشنأ:لاق.تلدب

لمىتحمهتزهجف.هلهللارفغءالؤهزهجينم:لاقفةرسعلاشيجمويموقلاهوجو

ءتارمثالث-دهشامهللا:لاق.تلدبكنكلومعن:اولاق؟الاقعالواماطخنودقفي

".فرصنامث-تارمثالث

ةسماخلاباورلا

:ةنيدملاخيراتيفةبشنبالقت

:همعنعءديعسنبییحینعءءامسأنبةيريوجانثدحءلاقىسومانثدح'

ريمأينلسرألاققناورم[اهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأدصقي]اهءاجف

ةرمهنعتضرعأفءسانلاينعيدر:لاقوهللاةمحرومالسلاكيلعارقينينمؤملا

هللاوعجرا:تلاقفءةملسوبأهظفحيملرعشتيببلثمتيوهوماقف«نيترموأ

""*"امكتذبنمثامكيلعتيكوانئاعويفهدنعنمتئجيذلاكبحاصوكنأتددول

:ةنيدملاخيراتيفةبشنيادروأ

نبسيقينبنمةمركعنبباهولادبعانثدحءلاقليعامسإنبىسومانثدح"

يرتخبلاوبأاهيلعلخدفاهنعهللايضرةشئاعدنعتنك:تلاق""'همأنعءةبلعث

Yo۱۱۷۲-١۱۷١ص/؛جءةرونملاةنيد1۱خیرات

`ةرامعتنبةميركيتدجينتربخأ*ءاجريبكلاخيراتلايف.٢

 

 



ےہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ةنابخموقنمنفاعامإو#:تلاقف؟نامثعيفنيلوقتامنينمؤملامأاي:لاقفمهردنبا

مهيلذاق "۴٣٢۳ءاوسىلع

ةعباسلاةياورلا

دعسنبالاق

E e TA. . 1. n٤ع۳۹.
نعهيیبآنعورمعنبدمحمانربخا:لاقنبديزيانربخأا

نامثعاي:ربنملاىلعوهونامثعلصاعلانبورمعلاق:لاق*"صاقونبةمقلع

ههجولوحف:لاقءكعماوبوتيلوبتفرمألانم"اةمألاهذهبتبكردقكنا

.'*""مهيديأسانلاعفروءكيلإبوتأوكرفغتسأينإمهللا:لاقفهيديعفرفةلبقلاىلإ

۹۹ص/٦جء١۱۸۳:تءريبكلاخيراتلاكلذكرظناو.١۱۱۷ص/٤جءةرونملاةنيدملاخيرات۷٣

«ناذازنينوراهنبديزي نيتئاموتسةنستامدباعةقث«يطساولادلاخويأمهالوميملسلا
(۳۳۳ص/۲جء۷۸۱۷:تءبيذهتلابيرقت)
نيعبرأوسمخةنستامماهوأهلقودصءيندملاىثيللا«صاقونبةمقلعندمحم

(۹١۱ص/۲جء۲۰۸٦:تءبيذهتلابيرقت)ةئامو
ص/١۱جءبيذهتلابيرقت)لوبقمءيندملا؛يثيللاصاقونةمقلعنب_ورمع٤

يفدلوليقوءةبحصهلنأمعزنمًاطخأءةيناثلانم«تبثةقثءيندملا؛ىثيللانبةمقلع

(1۸۷ص/١جءبيذهتلابيرقت)35يبنلادهع

روصتقمرباهنلاوروبهنريباهنلادحاوو*‹(۲۹۹ص/٤١جءبرعلاناسلرظنا)كلاهملا:ريباهنلا

نمريباهنةمألاهذهبتبكرنامثعللاقهنأصاعلانبورمعثيدحهنموهربهنهدحاونأكوهنم

(۱۳۳ص/٥٠جءرثالابيرغيفةياهنلارظنا)"لزتعاوألدعإكباولامفمهبتلموكنماهوبكرفرومالا

`جىربكلاتاقبطلا ˆ

۳۸

 



نبةيجهنموةيضابإلاا

ةنماثلاةياورلا

:يرذالبلالاقو

نباموثلكانآأبنأء"ةملسنبدامحانثدحء"“رافصلاملسمنبنافعانثدح"

يفعقيارامعتعمس:لاگةيداغيبآنعء٩ربج

ةعساتلا

:هخيراتيفيربطلامامإلادروأ

نبريرجنببهوانثدح:لاقءةمثيخوبأيبأانثدح:لاقءريهزنبدمحأ"

؟كبءاجام:ريبزلليلعلاقفءافقاوتفءريبزلااعدف؛هسرفىلعيلعجرخاوفقاوت

الهأهلتسل:يلعلاقف؛انمهبىلوأالوءالهأرمألااذهلكارأالو«تنأ:لاق

لم):يلعللاقفامهيلعرم%يبنلانأركذفءءايشأهيلعمظعو..!نامثعدعب

الينإف:لاقوءريبزلاهنعفرصناف.(ملاظكلوهوكنلتاقيل؟كتمعنبالوقي

:هباهللاقفةريصببرحلاهذهيفيلام:لاقفهللادبعهنباىلإعجرف.كلتاقأ

نبنافع

ملسم

نب

دبع

هللا ؛يلهابلا نامثعويأ

ءرافصلا

ناك:ينيدملانبالاق؛تبثةقث«يرصبلا
ء٤٤٩٤:تءبيذهتلابيرقت)*..هكرتثيدحلانمفرحيفكشاذإ

عبسوةئامةنستامءهرخآبهظفحريغتو..دباعةقثءةملسوبأ؛يرصبلارانيدنبةملسنبالمح"°
(۲۳۸ص/١جء٤١١٠:ءبیذهتلابيرقت)نيتسو

موثلك

ربجنب وبأ

دمحم

لاقيو ويأ ربج يرصيلا

هباهقعو..ينهجلاةيداغلايبأ..نعىور
ةنستاملاقوتاقثلايفنابحنبهركذويوقلابسيل:يئاسنلالاقوةقث:نيعمنباودمحألاق..ةعيبر
(٢۳۸ص/۸ج۷۷٥:تءبيذهتلابيذهت)ةئامونيثالث

۹۳ص/٣۲جءفارشألاباسنأ

 



بثحبلاةيجهنمواينالا

اهتحتنأتفرعوءبلاطيبأنباتايارتيأركنكلوءةريصبىلعتجرخدقكلن

الأهلتفلحدقنإ!كحيولاقو«بضغودعرأىتحهظفحأف.تنبجفءتوملا

فصلايفماقوءهقتعأف«ءسجرسكمالغقتعبكنيمينعرفك:هنباهللاقفءهلتاقأ

يلعلاقف..هتلتقتنأونامثعمدينمبلطتألاقءمهعم

هديبهذخأهديتعطقاذإفءهيفاموفحصملااذهمهيلعضرعيمكيأ:هباحصأل

مهيلعضرعا:يلعلاقف..انأ:باشىتفلاق؟هنانسأبهذخأتعطقنإو«ىرخألا

ىلعلمحف.مكئامدوانئامديفهللاو؛هرخآىلإهلوأنممكنيبواننيبوه:لقوءاذه

باطدق:يلعلاقفءلتقىتحهنانسأبهذخأفماديتعطقف«فحصملاهدييفوىتفلا

'*“..مهولتاقفبارضلامكل

عومجمنمالاحنسحأيهف-""يرهزلاليسارمنمتناكنإو-ةياورلاهذه

نبا"ةفارخمهتغمدأيفتششعنيذلانيباذكلابانذأاهلوحصقارتييتلاتاياورلا

نمالاحملسألاباوذخأينأنتفلاكلتركذبنوضرينيذلاىلعو۰"ًابس

اهنمهللاملسيتلاثادحألاكلتركذيفضوخلامدعلضفألانمفالإوءتاياورلا

.اتتنسأ

ةرشاعلاةياورلا

:يرذالبلادروأ

 

١٤-٠٤ءيربطلاخیرات٣

e . ِ 7 ِ O,

ءةيادهلاثيداحألةيارلابصن)"..حيرلاةلزنمبيهلاقيوائيش
۹-۱1۰صء٦شماهلاءبيطخلانيدلابحمقيقحتءمصاوقلانممصاوعلارظنا۵۰

 



سثحبلاةيجهنموبناے۷

نبقاحسإانثدحء"*"رضنلاوبأانثدحميهاريإنبدمحأينثدح"

"بطاحنيانع:"*ورمعنبديعسينثدحء"*ديعسنبورمعنعء""ديعس

برضفقءلبنلانمذفنقكوشهنأكوجدوهلاىلإلمجلاموييلععمتلبقأ:لاق

.نافعنبنامثعتلتقامكينلتقتنأتدارأهذهمرإءاريمحنإ:لاقمثجدولا

هسأرلخدأف.يدضعيفصقشم:تلاقف؟ءيشكباصأله:دمحماهوخأاهللاقف

Yen

هجرخأفهيلإاهرجمث

ةرشعةيداحلاةياورلا

:هخیراتيفطايخةفيلخدروأ

ء۳:تءبيذهتلابيرقت)ةرشاعلانمءظفاحةقثيركنلايقرودلاديزنبريثكنبميهاريإنبدمحأ

أ«يدادغبلا‹الوميثيللا«“بمساقلابمشاه

(١٦۲ص/۲جءبيذهتلابيرقت)ةعساتلانمتبث
بيرقت)ةعباسلانمةقثءيفوكلايديعسلا؛يومألاصاعلانبديعسنانةاحسا

(۲۱-١۲۱۲ص/١جء۳۸۹:تءبيذهتلابيذهت)و(١۸ص/١جء٠٠٠۳:تءبيذهتلا

ءبيذهتلابيرقت)ةسماخلانمةقث؛يرصبلاديعسويأ؛مهالوميفقثلاوأ؛يشرقلاديعسنبورمع"“
١ج

راغصنمءةقث؛يفوكلامث‹«يقشمدلامث؛يومألاصاعلاييأنبديعسنابديعس

ةقثءرصيقهبقلوءهتينكبروهشم«

 

  
)١٦۳ص/١ج»۷۳۷۷٢:ت‹:بيذهتلابیرقت(ةذلاذلا

تام‹ريغصيباحصيففلتخميفوكلا‹ىحمجلارمعمندٹراحلانيبطاحنبدمحم٢

ص/٣۳جءفارشألاباسنأ

 



مممثحبلاةيجهنمواينالاا

ةربسيبأنبدوراجلانعةداتقنعيبأينثدح:لاقماشهنبذاعمانثدحو'

يرأثببلطأال:لاقفلمجلامويهللاديبعنبةحلطىلإمكحلانبناورمرظن:لاق

'*هلتقفمهسبهامرفدعب

ةرشعةيناثلاةياورلا

:هخیراتيفطايخةفيلخدروأ

نبىيحينعءامسأنبةيريوجينثدحو[يشرقلانمحرلادبعوبأ]لاق"

نبنابأىلإتفتلامثمهسبهللاديبعنبةحلطناورمىمر:لاقهمعنعديعس
'*““كيبأةلتقضعبكانيفكدق:لاقفنامثع

ةرشعةثلاثلاةياورلا

:يرذالبلالقنو

نبليعامسإنعةماسأوبأينثدحءيلجعلاملسمنبحلاصنبهللادبعيتثدح'

مويلادجتالفنامثعرمأيفانهادانإ:لمجلامويةحلطلاق:لاقيسمحألاميكح

ىتحينمنامثعلذخمهللاهيفانئامدلذبنملضفأائيش

ةرشعةعيبارلاةياورلا

:يرذالبلالقن

 

oA١۱۳صطایخةفيلخخيرات

4

۳۹٠صءقباسلاردصملا"

 

 



ىثحبلاةيجهنموةيضابإلاى

يبانبليعامسإنعانث"اركبوبأةبيشيبأنبدمحمنبهللادبع"

بلطأال:لمجلامويمكحلانبناورملاق:لاق"مزاحيبأنبسيقنع"""دلاخ

ءليسيمدلاناكفهتبكرباصأفمهسبةحلطىمرفءمويلادعبنامثعيفيرأثبادحأ

نامتثعلذخمهللاهللاهلسرأمهسوهامنإفهوعد:لاقف«تخفتناهتبكراوكسمأاذإف

"'ٴ*يضريیتحينم

ةرشعةسماخلاةياورلا

:مكاحلالقن

يفعجلانامیلسنبییحیانثبلاغنبدمحماثلدعلاذاشمحنبيلعاشثدح”

نبناورمتیأرلاقمزاحيبأنبسيقنعدلاخيبأنبليعامسإنععيكوانث

نأىلإحبسيلازامفهتبكريفعقوفذئمويهللاديبعنبةحلطىمرنيحمكحل
Yn

"تام

 

ص/٠١بيرقت)*ةرشاعلانمفيناصتبحاصظفاحةقث

بسيرقت)ةعساتلارابكنمدباعظفاحةقثيفوكلانايفسويأيساربحا۳

)٤۲۸-٢۸٢ص/ج1٤٤:ت«بيذهتلا

؟۳۹:تءبيذهتلابيرقت)ةعبارلانمتبثةقثلالادلاخيبأنبليعامسإ""

ص/١۱ج

مزاحيبأنيسيق يلجبلا ويأ

دبع

لاقييذلاوهوةيؤرهللاقيومرضخمةيناثلانمةقثيفوكلاهللا
بيرقت)ريغتوةئاملازواجدقواهلبقوأنيعستلادعبتامةرشعلانعيورينأهلعمتجاهنإ

(۳۲ص/۲ج

١٦۱۲ص/١٠جءفارشألاباسنأ

۱۸£ص/٣ج©5۹90:ةياورلاءاطعرداقلادبعىفطصمةعجارم؛نيحيحصلاىلعكردتسملا١

 



NENNہہےبةيجهنموةيضابإلا

وكتنميتياغلکونملتقنمتابثإلجألقيقحترضحميفانهانسلنحن

لاوقأمهيوهتستنيذلاباتكلاراظنأتفلو"أبسنبا"ةفارخلاطيإوهتاياورلاهذه

.الاحنسحأوهامىلإنيباذكلا

قفتاامبانذخأاذإالإةظقيانلنوكتنلهنأةمألاهذهدارفأعيمجللوقأاذهل

يفصالخإنم-مهيلعهللاناوضر-ماركلاةباحصلانمرهاطلاليجلاكلذهيلع

مهنيبرجشامانكرتاذإالإةدحوانلنوكتنلوءلمعلاولوقلايفقدصوةديقعلا

.-هيلعهمالسوهللاتاولص-ميركلالوسرلاهيلعمهابرامىلعانءانبأانيبرو

 



ہہبةيجهنموةيضابإلاا

باومسنيذلانمضعبلمجارت:ثلاثلامسقلا

اورهتشانيذلالاجرلاكئلوأنمضعبلمجارتلاهذهميركلائراقلايخأكيلإ

اهانلقنيتلاتاياورلامهنعتثدحتنيذلاو"نييئبسلا"بةبوذكملاخيراتلابتكيف

.لصفلااذهنملوألامسقلايفيربطلاخيراتنمكل

يعخنلارتشألا١

نباهركذو..هموقسيئرناك..كاردإهل..رتشألابفورعملا..ثراحلانبكلام"

رذيبأوديلولانبدلاخورمعنعىوردقو..نيعباتلاتاقثيفنابح

"۳ہلالوسرلتنکامکيلناکدقلفاکلامہللامحر:يلعلاق.."

"مصاوقلانممصاوعلا"باتكىلعيشحملابيطخلانيدلابحملاقدقو

نمهنأضارتقاعمو..":هصناميدقاولارمعنبدمحمتاياورىلعادامتعا

تبثدقومهضارغأنمضرغلةاغبلاءالؤههرجأتسينأرسيأامفةقدصلاليإةاعر

ةبوجأبنيعتتقماهنعراوثلاليحردنعةنيدملايفافلختةلبجنبميكحورتشألانأ
هلماحوباتكلاريبدتمتةلبجنبميكحورتشألافلختةدميفو.هججحونامثع

"̀..راوثلادروةنتفلاديدجتيفامهبعرذتلل

T۹۷
۲٦۱-١ص/٦٦جAYY»:ت«ةباصإلا

0۹ص/چمالعألا۹۹

۱۱۹ص١شماهءبيطخلانيدلابحمقيقحتء؛مصاوقلانممصاوعلا۹۹

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

سيقنبتباث-۲

نيهاشنباهركذيرفظلايراصتألا..يدعنبميطخلانبسيقنبتباث"

وهرمعوبألاقوةباحصلايفهلاجرنعديزينبدمحمنعميهاريإنبدمحمنع

ىوكشلنامثعهبلطاملةفوكلاىلعيصاعلانبديعسهلمعتساةباحصلايفروكذم

ةرشعينادحأمويحرجسيقنبتباثو..ةياورهلملعأالوهنمةفوكلالهأ

ربدأرساحايلبقأرساحايهللوقيناكفارساحذئمويقييبنلاهامسوةحارج
ملفنئادملاىلعيلعهلمعتساواهدعبدهاشملادهشوهيدينيبهفيسببرضيوهو

مايأيفتباثتاموهلزعفةيواعملةفوكلاىلعالماعةريغملامدقىتحاهيلعلزي

..ةيواعم

عمهبورحيفناکاملسيقنبتباثهركيناکةيواعم..

يدماغلاريهزنببدنج-۲

هلو..يدماغلايدزألاكلامنبعبسنبريثكنبثراحلانبريهزنببدنج"

مهتمهموقنمرفنيفييبنلاىتأهنأيدزألاثراحلانبريمعةمجرتيفركذ

..مهریغوبعکنببدنجومیلسنبهللادبعومیلسنبفنخموريهزنببدنج

يلعقيرطنمةفيلخیورولمجلاموييلععمناكهنأهلدنسبدعسنبایورو

لضفملاهركذاذكونيفصبيلععمناكريهزنببدنجنأنسحلانعديزنب

"""هخيراتيفييالغلا

 

ء١٠:تدادغبخيراتاضيأرظناو.۲٠۲ص/١جء8۸۹۸:تءةباحصلازييمتيفةباصإلا1

٥۱۷صج
فل

۹٥۲ص/١جء١۲۱٠:تفقباحصلازييمتيفةباصإلا

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالاا

۰ يدزألابعكنببدنج٤

ريخلابدنجوهو..يدماغلايدرزآلا..ءزجنبهللادبعنببعکكنببدنج”

ىورو..ةبحصهليدزألابعكنببدنجنابحنبالاق..رحاسلالتاقوهو
ديلولادنعناكلاق...نامثعيبأنعءاذحلادلاخقيرطنمهخیراتيفيراخبلا

.هلتقفيدزألابدنجءاجفهسأرداعأفانبجعفهسأرنابأواناسنإحبذفبعليلجر

يفيقهييبلایورو.بعکنببدنجهلتقلاقنامثعيبأنعمصاعقيرطنمو

ناكةبقعنبديلولانأدوسألايبأنعةعيهلنبانعبهونباقيرطنملئالدلا

هبحيصيمثلجرلاسأربرضيناكفبعليرحاسهيدينيبناكوقارعلاباريمأ

لجرىتوملاييحيهللاناحبسسانلالاقفهسأرهيفدتريفاجراخموقيف

كلذهبعلبعليبهذفهفيسىلعلمتشادغلانمناكاملفهيلإرظنفنيرجاهملا

ديلولاهبرمأفهسفنيحيلفاقداصناكنإلاقوهقنعبرضفهفيسلجرلاطرتخاف
هللاقفلجرلاوحنهبجعأفاحلاصناكوارانيدىمسينجسلابحاصناكونجسف

كنعهللاينلأسيالقلطنا

ىدبعلاةلبجنبميكح٥

ةياورهلملعأالوفَييبنلاكردأ:رمعوبألاق..يدبعلا..ةلبجنبميكح"

يفاعاطمءنيدهلاحلاصالجرناكوهلهتيؤرالوهنمهعامسىلعلدياربخالو

...ءاهلزتفدنسلاىلعنامثعهثعبيذلاوهوءهموق

ءلامكلابينهتاضيأرظناوء١۱۲۲تءةباحصلازييمتيفةباصإلا4

٤٤۱ص٥ج

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

مهنعهللايضر-ةشئاععمةحلطوريبزلااهيلإمدقاملفءةرصبلابماقأهنإمث

ةلبجنبميكحفينحنبنامثعثعبءَيلعلاريمأفينحنبنامثعاهيلعو-

برقةقوبازلابريبزلاوةحلطيقلفلئاونبركبوسيقلادبعنمةئامعبسيف

''..لتقفاديدشالاتقمهلتاقفءةرصبلا

دروأباذكلارمعنبفيسقيرطنمو.ةباغلادسأيفهنعركذاماذه

مهنعسنخشويجلاتلفقاذإوءاصلالجرةلبجنبميكحناك..":هصناميربطلا

ءضرألايفدسفيو«مهلركتتيوءةمذلالهأىلعريغيف«ءسرافضرأيفىعسف

ناكقف..":اضيأيربطلاركذردصملاسفننعو."'"عجريمثءاشامبيصيو

٠ىلعجللاوتعيابفسيقلادبعصوصلنمصلينءاج:لوقيريبزلا

نملجرهللاقف؛حمرلاهدييفوربربيوهوةلبجنبميكحادغو":اضيأءاجو

نبيبااي:لاقءةشئاع:لاق؟عمسأامهللوقتوبستيذلااذهنم:سيقلادبع

ةأرملبرممث.هلتقفهييدثنيبنانسلاميكحعضوف!؟اذهلوقتنينمؤملامألأةثيبخلا

ءةشئاعلاق؟اذهىلإكأجلأيذلااذهنم:تلاقف-ةشئاعينعي-اهبسيوهو

مثءاهلتقفاهييدثنيباهنعطف!اذهلوقتنينمؤملامألأءةثيبخلانبااي:تلاق
٢٣۲۷.راس

ءالؤهلاوقأقيدصتىلعؤرجيلقعنمةرذلاقثمهدنعنممادحأنظأأام
هللادابعىلإةءاسإلاىلإاقيرطةتتفلاكلتثادحأنماولعجنيذلانيباذكلا

.نيحلاصلا
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۸۰ص/۲جء۰٠٠۲:تهةباصإلارظنأكلذكو.٤٤ص/۲جء۱۲۳۳:تكباغلادس

۳۹٦ص/۷ج«يربطلاخيرات

٠٠۷ص/۲جءقباسلاردصملا

١٦٠ص/٣۳جءقباسلاردصملا1

 



ةنيدملالهأيعباتنمنارمح:نيعمنبىيحينعحلاصنبةيواعملاق"

ةهاجولالهأةلجلاءاملعلادحأنارمحناكو:[ربلادبعنبا]لاقو..مهيثدحمو

ةيواعموهالومنعىوروركبابأكردأ.."يطويسلالاقو.""""..فرشلاويأرلاو

يعباتيفنيعمنباهركذ.مهريغوملسأنبديزونسحلاوةورعولئاووبأهنعو

ناكوهيلعحتفيونامثعفلخيلصيناكو.نابحنباهقتوومهيثدحموةنيدملالهأ

''“اهلهأهنعبتكفةرصبلامدقهبتاكوهنذإبحاص

ةنسيفبثونابأنبنارمحنأب""'ةياهنلاوةيادبلايفريثكنبادروأدقو

..هعمنموهولتقيلاشيجةيواعمثعبفءاهيلعبلغتواهذخأفةرصبلاىلعه١

ديبعنمدبعوهوءنارمحرمأباملعكديزأ..":بيطخلانيدلابحملاقو

دقناكنامثع ةأرمالوسرلاةنيدمنمجوزتفديلولاىلعهتداهشلبقهللاىيصع

اذهلنامثعهيلعبضغفءلوألااهجوزنماهتدعيفيهواهبلخدوةقلطم

ثبعيةفوكلاءاجفءةنيدملانمهجرخأوهباحرنمهدرطفهلبقىرخأرومألو اهيف

دنعبذكلاهيلعىرتفافسيقلادبعنبرماعحلاصلادباعلاىلعلخدولداسف

ريمضىلإهلبقنيرخآلانيدهاشلاودهاشلااذهرمأكرتأانأو....ةلودلالاجر

لثمنأيداهتجايفوءءاشيامبمهيلعهبمكحيئراقل

ءالؤه

مهبماقيالدوهشلا
"٠٠"...عاعرلاوةقوسلانمنينظىلعهللا

Y\Y
۲-٢۲۲ص/۴ج۸:تءبيذهتلابيذهت

۸صء٦۳:تءأطوملالاجربًاطبملافاعسا

۲۳ص/۸ج٤مءةياهنلاوةيادبلا١
١٠٠صشماه«بيطخلانيدلابحمقيقحت‹؛مصاوقلانممصاوعلا3

 



صثحبلاةيجهنموةيضابإلاے۷

مهتاياورىلعدمتعملاتاقثلادحأيمريبيطخلانيدلابحمىرناذكهو

هذهبحاص-رمعنبفيسهيفلدعيتقويف«ءضرألايفداسفلاوبذكلاب

بذكلابهيلعليدعتلاوحرجلاءاملعمكحمغرىلع-هنعاهلقنيتلا""'تاياكحلا

-نايأنبنارمحنأملعينأئراقللديفملانملهنإو.ليهللالوسرىلععضولاو
مامإلاهلجرخأدق-ضرألايفداسفإلابهمهتاوبيطخلانيدلابحمهبذكيذلا

۲ “دنسميفدمحأمامإلاو"“"هحيحصيفملسممامإلاو'“"هحيحصيفيراخبلا

.ثيدحلاةمئأنممهريغو

ىدبعلاناحوصنبديز-۷

ناك..هبحصوييبنلاكردأدقناكو..لهللالوسردهعيفملسأ.ناحوص

T۹
دنسبسيقدبعنبرماععمنابأنبنارمحةياكحتءعاجثيحء۳۹ءيربطلاخيراترظنا

'..:الاقةحلطودمحمنعء؛فيسنعءبيعشنعيرسلايلابتک٭:طقاس

TAT۸۷°:ةياورلاو۷٥۳ص/١ج»٤٦۹:ةياورلاو٢٢٤۳ص/١ج»۱۹:ةياورلاءيرابلاحتفرظنا›

٦٥۲ص

ي

؛٥۷ص/۷ج11۲

۲۸-۲۹ص/۱۳جء٤٤٤٦:ةياورلاو
۴ِ

٥ص/۲ج١مء١۱۳:ةيياورلانبملسمحيحصحرش-جاهنملارظنا

‹۷۷°:ةياورلاوء٣.٠٠6٠۱ج٢م٤٤٥و4۳٥و٤٥و

۱۲۷صجم
A

£1۹۳۸۳۳۹۱۳۹۳٥۴۹۳۹۷۴E۳ء۴۳۷۷:تاياورلاءدمحأمامإلادنسمرظنا

WY oY AO VY EW EY so fo oY EEA EET SEY EFE EYA
۱1۳۷

 



ہہتةيجهنمواينالاا

مويسيقلادبعةيارهعمناكو.هتوخإووههموقيفاديسءاريخانيدالضاف

:لاقيدبعلادوعسمنبنمحرلادبعنعسحامرنبنيسحقيرطنمو.."

ىلإرظنينأهرسنم:ملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقلوقيايلعتعمس

يرذالبلاركذو..ناحوصنبديزىلإرظنيلفةنجلاىلإهئاضعأضعبهقبسينم

ةيواعمنيبومهنيبىرجفماشلاىلإةفوكلالهأنمريسنميفهريسناكنامثعنأ

نحنفنیمولظمانکناوبوتننحنفنیملاظانکنإناحوصنبدیزهللاقفمالک

ىلإعوجرلابهلنذأوقدصؤرماكنإديزاي:ةيواعمهللاقفةيفاعلاهللالأسن

وكلا

نبرجحنبناحوصنبدیز:هصنام"ةعفنملاليجعت"يفرجحنبالاقو

ثيرحنبرازيعلاولئاووبأهنعوامهريغويلعورمعنعيدبعلاثراحلا

ديتعطقحلجألانعديبعنبىلعيلاقوثيدحلاليلقناكدعسنبالاقةعامجو

وهوةباحصلايفروكذموه:[رجحنبا]تلق.لمجلامويلتقمثءالولجمويديز

ناكوهيلعةدافوهلنإلاقيوةييبنلاكردأ..هوبأوناحوصنبةعصعصوخأ

لزنبيطخلالاقناملسابأىتتكايسرافلاناملسلهبحةدشنمفةشئاعابأىنكي

يبأدنسميفوةعامجولئاووبأهنعىورامهريغويلعورمعنعىوروةفوكلا

لجرىلإرظنینأهرسنمهعفردوعسمنبانعلالبنبليذهلاقيرطنمىلعي

هديتعطقىلعيوبألاقناحوصنبديزىلإرظنيلفةنجلاىلإهئاضعأضعبهقبس

هجرخأولمجلامويلتقفبلاطيبأنبيلععملمجلادهشمثنيكرشملاداهجيف

۲۹۱ص/۲جء۸٤۱۸:تةباغلادسأ

/۳ج'رظنأكلذكو.7٤-45ص/۳جء۹:تءةباحصلازييمتيفةباصإلا

.۳۹٤ص/۸٨ج»0۹:ت«ءدادغبخیراتو.۔۹ص/31Vad:ت٤ىربكلاتاقبطلا"و۹ص

A6

 



ہہتبةيجهنموةيضابإلاےس

نعريرجقيرطنمجارسلاسابعلايبأخيراتيفوهلثميلعثيدحنمةدنمنب

ديزلاقفمهبقوسيلزنف%يبنلاعمريسميفاوناكمهناينغلبهريغوأةورفيبأ

ةنجلاىلإهدسجضعبهقبسيامهدحأيتمأنمنيلجربدنجاموبدنجديزامو

تسةنسلمجلامويلتقوةريثكديزلئاضفولطابلاوقحلانيبقرفيرخآلاو
TAYn نيثالثو

ناحوصنيةعصعص-۸

وبأ«يدبعلاسرجهنبثراحلانبرجحنبناحوصنبةعصعص'

٠يلعوءنامثعنعىور.ديزوخأيفوكلاةمركعوبأوءةحلطوبأ:لاقيوءورمع

دعسنبالاقو..فصلاضعبىلعاريمأناكو؛نيفصيلععمدهشو«سابعنباو

"يفنابحنباهركذو.ةيواعمةفالخيفةفوكلابيفوت«ثيدحلاليلقةتناك:

هللالوسردهعىلعاملسمناكلاقو"ةباحصلا"يفربلادبعنباهركذو.."تاقثلا

"انیدابيطخاحيصفناكو«هريملوي
انيدانسلءاحيصفابيطخناكوء«سيقلادبعهموقتاداسنماديسناكو..

رصعللئاقلاوهةعصعصو.هبورحهعمدهشوهميلعباحصأيفدعيالضاف

؛مهردفلأفلأناكو«ىسوموبأهيلإهثعبيذلالاملامسقنيح«باطخلانب

تيقبدقءسانلااهيأ:لاقو«سانلارمعبطخف؟اهعضينيأاوفلتخافةلضفتلضفو

اي:لاقو«باشمالغوهونبةعصعصماقف.سانلاقوقحدعبةلضفمكل

نآرقهبلزنامامأف«نآرقلاهيفلزنيملاميفسانلارواشتامنإ«نينمؤملاريمأ
ےس

31
١٤۱ص/١۱ج»۷٢٤۳:تءةعفنملاليجعت4

۳۸۷-٦۳۸ص/٤جء۳۰۲۳:تءبیذهتلابيذهت

 

 



یثحبلاةيجهنمونالااپ

انأوينمتتأ؛تقدص:لاقف.اهيف«لجوزعلاهعضويتلاهعضاومهعضف

؛ةيواعممايأيفوتو؛ماشلاىلإنامثعهريسنمموهو.نيملسملانيبهمسقف.كنم

'*".ثيدحلاليلقةقثناكو

اعنبندبع-۹

نلكواهيفعيابو«ناوضرلاةعيبدهشوءةبحصهل..سيدعنبنمحرلادبع"

هنعىور.هولتقاملهَنافعنبنامثعرصحلرصمنمنيمداقلاشيجلاريمأ

يفةيواعمهذخأنممسيدعنباناكةتتفلاتناكاملف..رصمبنيعباتلانمةعامج

سرافكردأفءاوكردأىتحاوعبتافءنجسلانماوبرهفءنيطسلفبمهنجسفنهرلا
باحصأنمينإف«يمديفهللاقتا!كحيو:سيدعنباهللاقف«سيدعنبامهنم

تسةنسهلتقف.ريثكليلخلابرجشلا:لاقف!ةرجشلا

نمهنوكامأوء""'دحأاهيفنينأعيطتسيالقلوسرللنمحرلادبعةبحصف

لاجرلاكئلوأيمرزوجيالدسافلطابلوقاذهف"""رصمجالعأدحأونييئبسلا
.هبماظعلا

٢٠۲ص/۳ج٠مالعألا*رظنأكلذكو.٠۲ص/٢جء٢٠٠2:تهباغلادسأ

ص/٤ج٢م٥:تةباصإلا'رظناكلذكو.٤ص/۳جء٢٢۲۳:تءةباغلادنسأ

:تء*ىربكلاتاقبطلا*رظنااضيأو.١٠۳ص/٣ج مالعألا'رظناكلذكو.۱۷۲-١

YoYص/٦

هنأيلهذلاىيحينبدمحمنعينغلبو:[يقهيبلا]تلق٠:هصناميقهيبللةوبنلالئالديفءاج
.(٢٥۳۹ص٦ج‹ةوبنلالئالد)*ئشبهنعثدحينألحيالةنتفلاسأروهيولبلانمحرلادبع:لاق

رمعنبفيسنعثدحنأ؟اذإثدحننمنعفءليلجلايباحصلااذهنعثدحينالحيالناکاذ

!!؟باذكلايدقاولارمعنبدمحمنعمأطقاسلا

 

 



سثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

متاحنبيدع-٠

ناکورشعةنسليقوعستةنسيفملسأ..يئاطلا..هللادبعنبمتاحنبيدع"

ركبيبيأىلإهموقةقدصرضحأوةدرلايفهمالسإىلعتبثوكلذلبقاينارصن

يدعنعيبعشلالاقو..يلععمنيفصدهشوةفوكلانكسمثقارعلاحوتفدهشو

:تلقفهتلبقتسافينعضرعيولجرللضرفيلعجفيموقنمسانأيفرمعتيتأ

ذإتلبقأواوردغذإتيفوواوركنأذإتفرعواورفكذإتنمآمعنلاقينفرعتأ

هجرخأ.يطةقدصٌ%هللالوسرباحصأهوجوتضيبةقدصلوأنإءاوربنأ

۲۹۳دعسنبأودمحأ

دعجلانبةورع-١

روهشم..ينيدملانبايناثلابوصودعجلايبأنبالاقيودعجلانبةورع"

ءنيتاشهبىرتشافرانيدبةاشلايرتشيل%يبنلاهلسرأيذلاوهوثيداحأهلو

هريسمثاهلزنوماشلاحوتفرضحنميفناكوهريغويراخبلايفروهشمثيدحلاو

نبةورعراديفتيأر:ةدقرغنببيبشلاقوءاهلهأدنعهثيدحوةفوكلاىلإنامثع

"٠"ةطوبرماسرفنيتسدعجلا

نبابيبشهنعو«صاقويبأنبدعسورمعنعوقييبنلانعىور.."

رمعهلمعتسا:هريغلاقو؛ثيداحأةثالثهنعءاجيقربلانبالاق..يبعشلاوةدقرغ

 

4۳
۲۲-٢۲۲۹ص/٤ج7٤٦٤٥:تةباصإلا

ء١551:تةباحصلازييمتيفةباصإلا
۹

 



ہہتبةيجهنموةيضابإلاا

نملوأ:يبعشلالاقو؛حيرشلبقةعيبرنبناميلسهيلإمضوةفوكلاءاضقىلع

دعجلانيةورعةفوكلاىلعيضق

منيهلانبءابلع

ةعقويفىرسكاوبراحنيذلاءاسؤرلانمهوبأءريرجنبمٹيهلانبءابلع"

لمجلادهشمثرمعدهعيفحوتفلادهشومالسإلاوةيلهاجلاءابلعكردأو..راقيذ
Y۹n ..اهبدهشتساف

رسابنبرامع

وهنيلوألانيقباسلانمناك..ناظقيلاوبأيسبعلا..رماعنبرساينبرامع"

مهيلعرمي-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-ناكفهللايفبذعينمماوناكوهوبأو

ىلإرجاهوةشبحلاىلإهترجهيففلتخاو(ةنجلامكدعومرسايلآاربص):لوقيف

ىلعرمعهلمعتسامثاهبهنذأتعطقفةماميلادهشمثاهلكدهاشملادهشوةنيدملا

..ةفوكلا

:لاقف-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبنلاىلعرامعنذأتسا:لاقيلعنعو"

تعمس:لاقوكلذلاقايلعنأةياوريفو.(بيطملابيطلابابحرمهلاونذئا)

ىلإاناميإئلمارامعنإ):لوقي-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسر

(..هشاشم

ارامعضخغبأنموهللاهاداعارامعىداعنم[ملسوهلآوهيلعهللاىلص]لاقف

...هللاهضخغبأ

4o۷جء٢٢۷٤:تءبیذهتلابيذهت

/

٥ص/4٢۲ء۳۹۰۲:تءلامكلابيذهتكلنكو.۷١۱ص
١۱ص/°جء٤٤٤1:تةباصإلا٦۹

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ةففلاهلتقتارامعنأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبنلانعثيداحألاترتاوتو"

..نيفصبيلععملتقهنأىلعاوعمجأوةيغابلا
ىلبأفءنيفصولمجلاهعمدهشوءامهنعهللايضرءايلعبحصكلذدعبهنإمث.."

نبرامعتيأرفءيلععمنيفصاندهش:يملسلانمحرلادبعوبألاقامامهيف

يييبنلاباحصأتسيأرالإنيفصةيدوأنمداوالوةيحانيفذخأيالرساي

:صلقويبأنبةبتعنبمشاهللوقيذئمؤيهتعمسو:لاق.مهلملعهنأكءهنوعبتي
هللاو؛هبزحوادمحمءةبحألاىَقلأمويلاءةقرابلاتحتةنجلا!ةنجلانمرفتمشاهاي

..لطابلاىلعمهنأو«قحىلعانأتملعلرجهتافعسانباوغلبيىتحانوبرضول

لسيالوهولمجلاتباثنبةميزخدهش:لاقتباثنبةميزخنبةرامعىورو

ينإفءهلتقينمرظنأفرامعلتقيىتحلتاقأال:لاقوءلتاقيملونيفصدهشو.افيس

:ةميزخلاقرامعلتقاملف(ةيغابلاةئفلاهلتقت):لوقي6هللالوسرتعمس

"٩لتقىتحلتاقفمدقتمثةلالضلايلترهظ

هللايضر-رساينبرامعليلجلايباحصلاةريسلرصتخملاضرعلااذهدعب

نمنيعاضولاونيباذكلاتايورمبرثأتنملاوقأميركلائراقلااهيأكيلإ-امهنع
:يميمتلارمعنبفيسلاثمأ

ء؛تاعاشإلاةكرحنويأبسلامظناملو":بيطخلانيدلابحملوقي-

راشأفةبذاكلارابخألابىرخألاراصمألاىلإرصملكنمبتكلانولسرياوراصو

هيلإاوعجريىتحراصمألاىلإمهبقثينممالاجرثعبينأبنامثعىلعةباحصلا

٧۹

۲۷۳ص/٤جء51۹۹:ت«قباسلاعجرملا
7 e AA

١۱۳-٤ص/٤ج «۳V۹۸ : تءةباغلادس

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلا

هتقتعضومنوكيلرصمىلإهلسرأورامعنمناكامنامثعىسانتءلاحلاةقيقحب

هوليمتسيلنويأبسلاهبفتلاوءرصميفرامعًأطبأفءاهلاحفشكيف

هلفشكيلرصمىلإارامعلسرأاملو..":اضيأبيطخلانيدلابحملاقو

"``"..نويئبسلاهلامتساءلاحلاةقيقحوتاعاشإلارمأ

يعازخلاقمحلانبورمع-٤

ىلإلقتنامثةفوكلانكسةبحصهليعازخلا...نهاكلانبقمحلانبورمع"

ييأنبيلععمدهشوءكلذدعبهبحصوعادولاةجحيفييبنلاعيابءرصم
دبعهلتقلبليقو؛مكحلامأنبنمحرلادبعهلتقءةرحلابلتقوهدهاشمبلاط

لاقوءةرحلالبقنيسمخةنسمكحلامأنبنمحرلادبعمعيفقثلانامثعنبنمحرلا

نامثعنبنمحرلادبعهلتقنيسمخوىدحإةنسلصوملابلتق:طايخنبةفيلخ

نافعنبنامثعىلعبلأنمدحأناكهريغلاقوءةيواعمىلإهسأربثعبويفقثلا
قصمحلانبورمعسأرمالسإلايفيدهأسأرلوأيعازخلادلاخنبةدينهلاقو

ىور.ةيواعمىلإهودهأفهسأراوعطقفتامفهتغدلةيحنإليقوءةيواعمىلإيدهأ
ةنسنونامثهبترمفهبابشبهعتمأمهللالاققانبليييبنلاىقس..$يبنلانع

"“.ادحاواڻيدحةجامنباويئاسنلاهلىورءاضيبةرعشريمل

4۹
۷۸ص۷۳شماه؛بيطخلانيدلابحمقيقحت؛مصاوقلانممصاوعلا

۱۲۲٠ص١٠١٠شماه‹قباسلاعجرملا۰

٦٥٩٥ص/۲۱ج۳٢٢٥۳٠:ت‹لامكلابیذهت5
ل

 



ى.ثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

دايز٥

هل..ريهشلايعباتلايعخنلاللادبعنبالاقيوكيهننبدايزنبليمك"

۳۰"فكاردإ

نبالاق..ةريرهيبأودوعسميبأودوعسمنباونامثعويلعورمعنعىور.."

ليلقهقثناکوجاجحلاهلتقهموقيفاعاطمافيرشناكونيفصيلععمدهش:دعس

يعباتيفوك:يلجعلالاقو.ةقث:نيعمنبانعروصتنمنبقاحسإلاقوثيدحلا
Fin 2

ثعشألانباشيجيفناكاليمكنأ"ةياهنلاوةيادبلا"يف"ريثكنبادروأو
.جاجحلاةدايقبيومألاشيجلابراحامنيح

ادهازوءاکتافاعاجشناک..دايزنبليمک":لیمکلهتمجرتيفريثكنبالاقو

امنإوهيدينيباربصهلتقءةنسةئامشاعدقوءةنسلاهذهيفجاجحلاهلتقءادباع

نکمأاملف.ءايإاهمطلةمطلنمصاصقلانافعنبنامثعنمبلطهنألهيلعمقن

نينمؤملاريمأنملأسيكلثموأ:جاجحلاهللاقف؛هنعافعهسفننمنامثع

هنملانفكلذنوبغيفايلعجاجحلاركذو:اولاق؛هقنعتبرضفرمأمث؟صاصتقلا

اممرثكأايلعضغبينمكيلإنثعبألهللاو:جاجحلاهللاقف.ليمكهيلعىلصو

يبيأنبيلعنعروهشملارثألاهلونيعباتلانمةريثكةعامجليمكنعىوردقو
"`°"..(اهاعوأاهريخفةيعوأبولقلا)هلوأيذلابلاط

 

٢۳۲ص/٥ج٥٩٤۷:تقباصإلا
.

۳۹۰ص/۸ج۸۹۰٥:تءبیذهتلابيذهت
rt

٤٤ص/٩۹جمءةياهنلاوةيادبلا
٣

۱ ۳

 

 



سثحبلاةيجهنمواينالاا

ةبدصلاأنبدمحم-٦

ريمأ:يشزرقلايميتلارماعنبنامثعنب(ركبيبأ)هللادبعنبدمحم"

عمدهشو.."شيرقدباع"ىعديناك.قيدصلاركبيبألوألاةفيلخلانباورصم

ةنساهلخدفرتشألاتومدعبءرصمةرامإيلعءالوو.نيفصولمجلايتعقويلع

ىلعطرتشينأايلعتافنيمكحلاميكحتىلعةيواعمويلعقفتااملو.ه۷

نبورمعةيواعمثعبفءقارعلاديرييلعفرصناو.رصملهألئاقيالنأةيواعم

ىفتخاوءةديدشكراعمدعبابرحاهلخدفءرصمىلإماشلالهأنمشيجبصاعلا

هتكراشملءهقرحأوهلتقوهيلعضبقفهناكمجيدحنبةيواعمفرعف«ركبيبأنبا

ملليقونافعنبنامثعلتقميف

هعمدهشولمجلامويةلاجرلاىلعناكو..":"باعيتسالا"بحاصلاقو

يبيأنبدمحمىلعينثيبلاطيبأنبايلعناکو..اهبلتقفرصمهالومثنيفص

۷*٣۳..نامثعلتقرضحنممناكوءداهتجاوةدابعهلتناكهنأل؛هلضفيوركب

لخدونافعنبنامثعرصحنممناكو..":"ةباغلادسأ"بحاصلاقو

يلواملو.جرخوهكرتف!كلعفهعاسلكوبأكآرول:نامثعهللاقفءهلتقيلهيلع

اهنمجرخأفءةبرخلخدودمحممزهنافءاولتتقافصاعلانبورمعهيلإراسرصم

ليقو.ينوكسلاجيدحنبةيواعمهلتق:ليق.تيمرامحفوجيفقرحأوءلتقو

ادلوهدعأتنك:تلاقواهيلعدتشاهلتقةشئاعغلباملو.اربصصاعلانبورمعهلتق

۷٦ص/٩جء۸٠٠6:تءبينهتلابيذهترظناكلذكو.٠۲۲-٢٠۲ص/١جمالعألا١
۳/٢٢٤جء٢٤۲۳:تءباعیتسالا۷

 



ےہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

يلعناكوءةدابعولضفهلناكو.ايوشمامحلةشئاعلكأتملقرحأذموءاخأو
۳۰..هيلعيني

كلذاموركبيبأنبدمحمةيصخشيفنعطلايفمهبانذأونيباذكلاروديتأيو

قيرطنعيربطلادروأدقق؛مادقاوةلاسبلكبةيومألاشويجلامامأفقوهنألالإ

وكبيبانبدمحمنعهللادبعنبملاستلأس..":هصتامباذكلارمعنبفيس

؟عمطلاوبضقغلاام:تلقء؛عمطلاوبضغلا:لاقف؟نامثعبوكرىلإهاعدام:

ةلادهلتناكو.عمطفماوقأهرغوءهبوهيذلاناكملابمالسإلانمناك:لاقف

اممنمراصفءاذهىلإاذهعمتجافنهديملوهرهظنمنامثعهذخأف«قحهمزلف

ناکنأدعب

القوقحلانأىأرىتحبجعأهنإفركبيبأنبدمحمامأو..":اضيأءاجو

.٠۰٠٨

م۰غ

نب

دهشتساوةباحصلانم..مساقلاابأىنكي..يسبعلا..ةفيذحيبأنبدمحم..'

"`*..هابروهيلإاذهادمحمنامثعمضفةماميلابةفيذحوبأهويأ

 

۱۰۳-۲٢ص/جء٤٤۷٤:تةباغلادسأ

١۸٦ص/۲جءيربطلاخيرات
٠١٦ص/۲جءقباسلاردصملا
۳٥ص/٦جء۷۷۱۱:تقباصإلا

 



ہہتبةيجهنموةيضابإلاا

e

ديزي

اريبكاسيئرناكوكاردإهل..يبحرألامثينادمهلا..مامتنبسيقنبديزي"

نامثعلةفوكلاريمأناكنيحصاعلانبديعسراسامل:ديعسنبدلاجملاق‹مهيف

نبديزيمهيلعاورمأفةفوكلاءارقعمتجافنامثعىلإهجوتفةفوكلالهأهيلعراثف

يولاوناهبصأكلذدعبهالومثهتطرشهالووهبورحيفيلععمناكمثاذهسيق

:تايبأنمةيواعمبطاخيكلذدعبلئاقلاىنعهاياوناذمهو

"۲١"ايناميلاديزيوأايلععيابفانوحنريسلاعرستالنإيواعم

خيراتلابتكيفاوفرعنيذلالاجرلاكئلوأنمضعبمجارتلانتعلاطمدعب

تحتيلوسرلااوعيابنيذلاةباحصلامهنمنأاندجو"نييئبسلا"بةبوذكملا
امنيحنكلو.كوكشلامهتلادعلوحموحتالنيذلاتاقثلاونوحلاصلامهنموةرجشل

ةليذنرلكبمهفصونعرصقتنلمالقألانإف«عجرملايهنيباذكلالاوقأنوكن

.ةئيسلكبمهفذقو

مويمالسإلاىلعةيانجلايفاوكراشنيذلا":بيطخلانيدلابحملاقدقف

مهيفو..نيدلايفولغلامهيلعبلغنيذلامهيف:بتارمىلعفئاوطرادلا نيسيذلا
يفنوروتوملامهيفو..شيرقنمةباحصلاخويشةينميةيبصعنوعزن    

 

ندودج

داسفلاوةنتفلاىلإمهوعفدفمهلوقعفعضنويأبسلالغتسانيذلاىقمحلامهيف

دئاقعلاو ترديرداوبلريزعتلانمءيشنامثعنمهباصأنممهيفو..ةلاضلا
بدأفلاختمهنم

٦/۰٠٦۳ج٩٤۹٠:تءقباسلاعجرملا"۲

۷۳ص١٥شماهءبيطخلانيدلابحمقيقحت؛مصاوقلانم

 

 

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

يفمهوعقوينأهذيمالتوًأبسنبهللادبععاطتسانيذلاامأ":اضيألاقو

ىوتسمنيبومهنيةنتفالئابح لب.ةمقلاوضيضحلانيبدعيأىروشلالهأ

 

ءارواميفيمالسإلاداهجلاةكرحفوقوالإهجئاتننمنكيملولمهراظنأرصقو

"٤ةيانجوامثإهبىفكلةليوطنينسمالسإلادودح

دقتعملاداسف"براهطألاكئلوأنماضعبيلجدمحأروتكدلافصودقو

ضرألايفنيدسفملانمةفئاط"بوةلجالاىلعةلجاعلاراثيإونيدلاةلقو

"٠"نتفلالهأولئايقلاشايوأن

ةيحضتبهذةيمالسإلاةمألانأفيك..":يلوبنتسإلايدهمدمحملاقو

مثءاوبذكذنماهدعسأومالسإلاروصعلدعأىلعنيجراخلاماغطلانمةمذرشل

یشمليجريخلمتيَقبأاذامنيباذكلابانذأنممهريغوباتكلاءالؤهللوقأف

احصلمَتيقبأاذامو.؟دقتعملاداسفونيدلاةلقبمهومتفصونأدعبضرألاهذهىلع

ءاهنسوةلهجلانيجراخلاماغطلانمةمذرشبمهومتمسونأدعبييىفطصملا

.؟مالحألا

۳\1

.؟اهنمهللامهرهطيتلافاصوألاهذهب-مهنعهللايضرريهزنببدنجوسيدع

 

r

۷۳ - ٢۷ص١٥شماه‹قباسلاعجرملا

ء؛مصاوقلانممصاوعلايفلوقلااذهوحنرظناو.۳٤صءنيملسملامخخيراتيفقرفلانعةسارد

١۱۲١صءبيطخلانيدلابحمقيفحت

؛°ص«نيملسملاخيراتيفقرفلانعةسارد١

۸٦۲صشماه‹07°:قيلعت«بيطخلانيدلابحمقيقحتءمصاوقلانممصاوعلا
٢

 



ہہتبةيجهنمونالا

مكنممقتنيلرابجلامامأهيفنوفقتبيصعديدشموينمبانذألااهيأمكلليوف
.راربألانيقتملاكئلوأل

نيذلانمةباحصلاضعبءامسأدجنلوألامسقلايفاهانلقنيتلاتاياورلانم

يأمهضعبلدجنملثلاثلامسقلايفمهمجارتةسارددنعنكلوء"نييئبسلا'باوفصو

مويثادحأيفكراشيملنمبنوباذكلايقلياذاملف.رادلامويةنتفثادحأيفرود

.؟!يدوهيلاًابسنبهللادبعمهاوهتسامهنأنوعدينمفوفصيفرادلا

نممةياحصلاضعبءامسأدجنيناثلامسقلايفاهانركذيتلاتاياورلانمو

مامإلالتقفبسنتتاياوراندجواننإلبمامإلاةسايسدضرودمهلناك

اومسنمءامسأةمئاقيفركذيأءالؤهلدجنملاذهعمو؛مهدحأىلإنامثع

نوباذكلامهعقصيالاذاملو.؟نييئبسلافوفصيفءالؤهبىقليالاذاملف."نييئبس

-مهنعهللايضر-ةباحصلانمنيرخآلااهباوفصويتلافاصوألاكلتبمهبانذأ

؟ةنتفلاكلتيفارودمهلهللاردقنمم

ثحابلاو.لاجرلاكئلوأةريسسردنملنيبحضاوةلئسألاهذهىلعباوجلاو

لتَقبةقالعاهلسيل'يدوهيلاًأبسنبا"ةفارخنأمجارتلاوتاياورلانمكردي

كئلوأنملينلااهنمدصقيتلاتاءارتفالاوبيذاكألانميهلبءنامثعمامإلا

خيراتلامهللجسنيذلاامأو.مهشويجوةيمأينبةسايسمامأاوفقونيذلالاجرلا
ةيمأينبدونجوةيواعمةسايسدضفقاوممهللجسيملونامثعمامإلادضفقاوم
نايامهاوهتسانمفوفصيفمهرشحومهنملينللنيباذكلادنعرربمنماذهسيلف
.!!ًابس

يرلفغلارذيبأليلجلايباحصلانمنيباذكلافقوموهلوقلااذهديؤييذلاو

.ةميركةيآريسفتيفنايفسيبأنبةيواعمعمفلتخايذلا

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلاسس

:`”يراخبلامامإلالاقدقف

ةذبرلابتررملاقبهونبدیزنعنيصحانربخأاميشهعمسيلعانثدح'
تنك:لاق؟اذهكلزنمكلزنأامهلتلقفهنعىلاعتهللايضررذيبأبانأاذإف

هللاليبسيسهنوفالوةضفلاوبهذلانوننيذلاويفةيواعموانأتفلتخافماشلاب
يفهنيبوېنیبنافمهيفوانيفتلزن:تلقف«باتكلالهأيفتلزن:ةيواعملاق.

ةنيدملامدقانأنامثعيلإبتكفينوكشيهنعهللايضرنامثعىلإبتكوءكاذ

:يللاقفنامثعلكاذتركذفكلذلبقينوريملمهنأكىتحسانلايلعرثكفاهتمدقف

ايشبحيلعاورمأولولزنملااذهينلزنأيذلاكاذفابيرقتنكفتيحتتتئشنإ

"تعطأوتعمسل

.عاضوالوباذكهيفسيلاهدنسنألًأبسنبالركذاهيفسيلةياورلاهذه

هَرذيبأليلجلايباحصلاةيصخشنإفباذكةثداحلاسفنيوريامنيحنكلو

فيسقيرطنميربطلامامإلاجرخأدقف.يدوهيلاأبسنبادييف"'ةبوعلأحبصت

ءرذابأيقلماشلاءادوسلانبادروامل:هصنامباذكلايميمتلارمعنب

هنأكهللءيشلكنإالأ!للالاملاملا:لوقيءةيواعمىلإبجعتالأءرذابأاي:لاقف

 

دنسبتءاجثيح۲۱۸ص/۹جء١11٤:ةياورلااضيأو.١۱ص/٤جء7٤٤١:ةياورلاءيرابلاحتف

رذيبایلعتررملاقبهونبدیزنعنيصحنعريرجانثدحديعسنبةبيتقانثدح*:رخآ

٥٥٥-٢٤٢٥٥ص/٦جء۲۱۸٠:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننسكلذكرظناوء"..ةذبرلاب
وبأو':باذكلارمعنبفيستاياورلهتاليلحتوهتسارددنعيبالهلاحلاصزيزعلادبعروتكدلالاق

هراكفأهيلعيلمي«مالسإلاىلعدقاحيدوهيهبررغيةعمإالإ-فيسدنع-سيلليلجلايباحصلارذ
(۱۸صءةتتفلايفهرودنعةيخيراتلاتاياورللةساردًابسنبهللادبعرظنا)٠

ابيعشنأركذيءيرسلااهبيلإبتك...*:دنسلااذهبتءاجثيح١١٠ص/۲جءيربطلاخيرات
'..:لاق«يسعقفلاديزينعءةيطعنعءفيسنعهثدح

 



اثحبلاةيجهنموالاا

ام:لاقفءرذوبأءاتأف.نيملسملامساوحميو؛نيملسملانودهمجتحينأديري
دابعانسلأ؛رذابأايهللاكمحري:لاق!هللالامنيملسملالاميمستنأىلإكوعدي

هنإ:لوقأالينإف:لاقهلقتالف:لاق!هرمأرمألاوءهقلخقلخلاوءهلاملاملاوشا

.نيملسملالام:لوقأسنكلوهللسيل

ةدابعىتأف!ايدوهيهللاوكنظأ؟تنأنم:هللاقفءءادردلاابأءادوسلانباىتأو:لاق

ماقو؛رذابأكيلعتعبيذلاهللاواذه:لاقفةيواعمهبىتأفهبقلعتفتماصلانب

نوزنكينيذلارشب.ءارقفلااوساوءءاينغألارشعماي:لوقيلعجوماشلابرذوبأ

مهبونجومههابجاهبىوكتراننمواكمبهللاليبسيفاهنوقفنيالوةضفلاوبهذلا

اكشىتحوءءاينغألاىلعهوبجوأوءكلذلثمبءارقفلاعلوىتحلازامف.مهروهظو

"..سانلانمنوقليامءاينغألا

كردنةدحاوةثداحليربطلامامإلاةياورويئاسنلاويراخبلامامإلاةياورنم

يذلا-يرافغلارذوبأف.نيلاجدلاتاءارتفاونيباذكلاعنصنمًأبسنباةصقنأ

يفهباوقلأونوباذكلاهقحال-"""تاونسثالثبنامثعمامإلالتقملبقيفوت

.ةيلاملاةيواعمةسايسمامأفقوهنألالإكلذامونييئبسلافوفص

ةيآريسفتيفةيواعمعمفلتخاهنألجألرذيبأيفنيباذكلالوقاذهناك

عراقنميفمهبانذأونيباذكلاماكحأولاوقايفميركلائراقلااهيأكلابامفةدحاو

.؟لازنلانيدايموىغولاتاحاسيفةيمأينبدونج

لبةتتفلاكلتلمهركذيفلوألانرقلادودحدنعمهبانذأونوباذكلافقيمل

رصعلااذهيفو.مهنايغطوةيمأينبداسفركذنملكلءادعلاةيازلمحباوصاوت

۱

لتقمناكو(١۸ص/۱۲ج؛٣٤٤۸:ءبيذهتلابيذهترطنا)ه٢۳ماعيرافغلارذوبايفوت9

.ه٥ماعمولعموهامكنامثعمامإلا

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلا۷

لينلاىلإلوصوللاملساهعئاقونماوذختاورادلامويةنتفنعاوثدحتاباتكدجن

ثيحهباتكةيادبيفةمدقمسسؤيبانذألادحأوهاهف.ةيمأينبةلوددقتنانمم

لصألايفمه-اهترثكىلع-جراوخلاقرفلكوةيضابإلانأيفكشنال..":لاق

اوحابتسامثءهنماوعربتونافعنبنامثعىلعةروثلااونلعأةدحاوةعامج

":لاقثيحهثحبنمرخآعضوميفالاؤسةمدقملاهذهىلعًاشنأوء"""..همد

عم؟مارحدلببمارحرهشيفهولتقومارحلاهمدةيضابإلافالسأحابتسااذإاذاملف

نأيفهقحنعالضفهاوسنمرثكأداهتجالاقحهلونينمؤمللاريمأناكهنأ

"هللاالإهلإالةمرحبناصي
خيراتلايفذاتسألا-نايلعروتكدلانأكرذنةيضاملاماسقأللانضرعدعب

اذهمزتلاولفءةفئازلاتاياكحلاوليطابألاالإخيراتلانمفرعيال-!!يمالسإلا

يفوهامنإةيضابإلافالسأهلأسيذلالاؤسلانأفرعلمالسإلاجهنمبروتكدلا

دبعوهللاديبعنبةحلطورساينبرامعوةشئاعنينمؤملامأىلإهجومهتقيقح

.مهنعهللايضرةباحصلانممهريغويولبلاسيدعنبنمحرلا

:ةيتالاطاقنلايفهتلقوهتلقنامصخلأنأدوألصفلااذهةياهنيف

ىلإةفحالتملانيملسملالايجأةودقمهنيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلانإ(١

امركذامأو.اهيلعثحوفينحلانيدلااهبءاجيتلارومألايفنيدلاموي

.ءيشيفنيدلانمسيلفمهنيبرجش

rr٤

١٠صءةرصبلايفةيضابألاةكرحلاَءاشن

۲۲۳صءقباسلاعجرملا

۳

rr

 



ENثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

يفهرودوًأابسنباةيصخشتابثإيفباتكلااهيلعدمتعايتلاتاياورلاو(۲

نيذلاو.دحألقلعتماهيفسيلوةفيعضةيهاوتاياوررادلامويةنتفثادحأ

ةعطاقلاةلدألابمههماكحأومهلاوقأاوتبثينأمهيلعلوقلااذهسكعبنولوقي

.ةحيحصتاياورىلعةدنتسملاو

ينبةسايسمامأفوقولاوه"نييئبسلا"بةباحصلاضعبةيمستيفببسلاو(٣
.نامثعمامإلاةضراعمببسبسيلوةيمأ

الاحنسحأوىقرأمهسفنأةباحصلاىلإةتتفلاثادحأتبسنيتلاتاياورلانإ(٤

.ًأبسنباةروطسأىلإةنتفلاةراثإتبسنيتلاتاياورلانم

:ًابسنبهللادبعنعهثحبةمتاخيفيبالهلاحلاصزيزعلادبعروتكدلالاق

اهلنكيملةيمهوةيصخش(ًأبسنبا)نأاذهانثحبيفهيلإصلخنيذلاو'

فيسهيلإهدنسأيذلارودلابمقيملهنأدكؤملانمفمسالااذهبصخشدجونإف

."*"ديقعلاةيحاننمالوةيسايسلاةيحانلانمالبتكباحصأو

۷۳صيفهرودنعةيخيراتلاتاياورللةساردًابسنبهللادبع"٤

 



eثحبلاةيجهنموةيضابأإلاےس

عيارلا

؟تالاقملاباحصأتاباتكيفتبثتلاوةقدلاعقتنيأ

 





مثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

دجيةيمالسإلاقرفلانعةرضاحلاوةيضاملاروصعلايفبتكاملعبتتملا

مزحنباويدادغبلاويرعشألاتافلؤميهبتكلاكلتةداملةيلصألارداصملانأ

.نييرجهلاسماخلاوعبارلانينرقلايفشاعنمممهلاتمأويناتسرهشلاويرهاظلا

اهنماوذخأوءتافلؤملاكلتىلعاودمتعاةصاخيضابإلابهذملانعاوبتكنيذلاو

نأىلإعافدتنالامهبلصولبءلاوقألاكلتمامةفقوىندأنودنمرکذاملک

يفةيضابإلانعبتكامنأبهداقتعا-ةميعطرباصروتكدلاوهو-مهدحأنلعأ
رمدقو.!!درتالماكحأاهبتقطنيتلاماكحألانأوء!!شقانيالتباثبتكلاكلت

نعةباتكلادنعقرفلاباتكاهيلعدمتعايتلارداصملاركذميركلائراقلايخأكب

.دحأىلعةجحاهبموقتالةفيعضرداصماهنأتفرعوءناورهنلالهأوةيضابإلا

مهفقوننأالإانعسيالءلئاوألابتكنأشيفباتكلاءالؤهرواحنذإنحنو
يتلاماكحألااوكرتومهاوهقفاوييذلالطابلااهنماوذخأيتلابتكلاكلتمامأ

.مهدئاقعحضفت

امهبحاصدنعنالمتكيتبثتلاوةقدلانأىلعليلدتللنيلاثملصفلااذهيفركذأو

.ئدابمودئاقعنمهبلقهنکيامةقيقحنعربعيامنيح

.داحألاثيدحةلأسم:لوألالاثملا

.شرعلاىلعءاوتسالاةلأسم:يناثلا

 



سثحبلاةيجهنموبنا

داحآلاثيدحةلأسم:لوألالاثملا

تفلاخيتلالئاسملانعثدحتامنيحلقعلاميركلادبعنبرصانروتكدلالاق

ثيدحةيجحبنولوقيةنسلالهأ":ةنسلالهأ-معزياميف-ةيضابإلااهيف

اهبجتحيالداحآلاثيداحأ:نولوقيمهنإفةيضابألاامأدئاقعلاوماكحألايفداحآلا

"°"مهريغوةرعاشألاوةلزتعملاوةيمهجلانمنيملكتمللةقفاومدئاقعلايف

:ةلأسملاهذهيفءاملعلاهلاقامئراقلايخأكيلإو

ىلاعتهللاهظفحيبونقلاخيشلانعالقن-١

هللاهظفح-يبونقلاكوربمنب.ديعسخيشلالوصألاوةنسلامامإانخيشركذدقل

نأيفقةيمالسإلابهاذملاةمئأوةمألاءاملعلاوقأ"داحلافيسلا"هباتكيف-ىلاعت

مامإلانعلقندقف.لمعلابجويهنكلولئاسميفةجحبسيلداحألاثيدح

""”دمحأمامإلاو"كلام

هنأسمشلانمحضوأاتوبثهنعتبثدقفدمحأمامإلاامأو":يبونقلاخيشلالاق

انهيفتكأادجةريثككلذىلعةلدألاو؛عطقلاديفتالداحألاثيداحأنأىريناك

"اهنمنينثاركذب

(۷)٢۲۹۱۷ملسمو٢٤٢٣٦۳يراخیلاوء۸۰۱۱مقرثيدح١۳۰ص۲جدمحأىور

نميصلااذهيتمأكلهي)):لاقهنأقييبنلانعهَةريرهيبأقيرطنم

۳٠١ص«مالسإلاخيراتيفقرفلالوأجراوخلا"“

رعكلذكوص/١۱ج0كرادملابیترتيفضایعيضاقلانعالکنءداحلافيسل۱

۲-١۲۳ص/٣ج'تاقفاوملا*يفيبطاشلامامإلا
١۱ص‹قباسلاعجرملا"

 



نثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

هللادبعلاقء((مهولزتعاسانلانأول:لاقهللالوسرايانرمأتامف:اولاق«شيرق

هناإفثيدحلااذهىلعبرضا:هيفتاميذلاهضرميفيبألاقو):دمحأنيا

نأىريهنأىلعءةرينةجحوحضاوليلداذهف؛($يبنلانعثيداحألافالخ
ثيدحلااذهنأأبملعلاعم؛هيلعبرضاملالإوعطقلاديفيالينظيداحآلاثيدحلا

(هجيرختنمتیأرامكنيحيحصلايفدوجوم

)):8هللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعةعبرألاو؛(١٠٠)٢٠٦۲ملسمىور
۳٠٦٠ص۲جهننسيفيذمرتلالاق.((خلإ..بلكلاورامحلاوةأرملاةالصلاعطقي

نميسقفنيفوءةالصلاعطقيدوسألابلكلانأهيفكشأاليذلا):دمحألاق:

لدياضيأاذهف٠۷۷-٢٤۷۷ص١ج"حتفلا"رظناوها(ءيشةأرملاورامحلا

هاريناكولالإوءعطقلاديفيالداحآلانأىريدمحأمامإلانأىلعةحضاوةلالد

.ها"ملسمحيحصيفدوجومتيأرامكثيدحلااذهوءهيففقوتاملعطقلاديفي

رداقلادبعوء"""يقارقلاوء”"“يديبزلامامإلانعكلذكيبونقلاخيشلالقنو
٠يوونلامامإلاوء"""يقهيبلاوء""ربلادبعنباو؛يونسإلاوء٠"يدادغبلا

٠يزاريشلاقاحسإيبأوء"""يلازغلامامإلاوء""*نيمرحلامامإوء""يجابلاو

*نييدلامولعءايحإحرشبنيقتملاةداسلافاحتإ*نمًالقنء١1صءقباسلاعجرملا
٦.۱

٢٥۳ص*هحرشولوصفلاحيقتت*نمًالقنء١1صءقباسلاعجرملا""
١٠ص*نيدلالوصأ*نمالقتء1۲صءقباسلاعجرملا
۷ص/٠ج`ديهمتلا*نمًالقنء١1صءقباسلاعجرملا

۷٥۳ص*تافصلاوءامسألا*نمًالقنء۳٠صءقباسلاعجرمل

١۱۳ص/١ج*ملسمحيحصحرش*نمًالقنء۳٠صءقباسلاعجرملا

-٢۲۳ص*بهذملاقيقحت*نمكلذكو٣٤۲۳ص*ةراشإلا'نمًالقنء١1۳٠صءقباسلاعجرملا

٤٢٤۲-٢٢٤٢صو٢۲۳ص'لوصفلاماكحإ*نمو۹

rT
۱

rrr

rf

 



ہہتبةيجهنموةيضابإلاس

‹“"بجاحلانباونباوء"""يزارلارخفلاو٠"”يدادغبلابيطخلاو

`""يراخبلامامإلاو
۳٠جهحيحصنمداحآلارابخأباتكيفيراخبلامامإلالاق":يبونقلاخيشلالاق

ناذألايفقودصلادحاولاربخةزاجإيفءاجامباب):حتفلاص

هيلعهحرشيفرجحنباظفاحلالاق.ها(ماكحألاوضئارفلاوموصلاوةالصلاو

ىلعماعلافطعنمموصلاوةالصلاوناذألايفهلوقدعبضئارفلاهلوقو):

يفوهامنإملعيل):ينامركلالاقاهبمامتهاللركذلابةثالثلادرفأو«صاخلا

".كلذىلعظفاحلاهرقأوها(تاداقتعالايفالتايلمعلا

©'*ينازاتفتلادعسلامامإلاوردصمامإلانعكلذكيبونقلاخيشلالقنو

مامإلاويسخرسلامامإلاوء٠"يودزبلاويدنقرمسلاو

٤١٠̀صتاقرولا*نمًالقنكلنكو*ناهربلا*نمًالقنء15صءقباسلاعجرملا"“
١١٤١ص/١ج`ىفصتسملا'نمًالقن‹قباسلا

۷۲صعمللا"نمكلذكو.٢۲۹ص°ةرصبتلا*نمالقنء11صءقباسلاعجرملا"""

٢۳٤ص°ةياورلاملعيفةيافكلا*نمالقنء11صءقباسلاعجرملا"“

*سيدقتلاساسا"نمكلذكو.۱۳۸ص”ملاعملانمالفنء۱۷ص‹قباسلاعجرملا

۰لوصاألاةمدقمنمالقنء۱۷ص‹قباسلا

١۷ص*لوصولاىهتنم'نمالقنء1۸صءقباسلاعجرملا

صءقباسلاعجرملا"“"

cs °حيضوتلا*هحرشو`حيقنتلانمالقنء1۸صءقباسلاعجرملا“1

٤-٣۳ص/۲ج'حيولتلا*نمالقنء1۸ص‹قباسلا

٤٤٦-٤٤٦ص/۲ج٠لوصألانازيم*نمالقنء1۹صءقباسلا

۹٦ص‹قباسلا“١

.Vaص‹قباسلاعجرملا"*

r۹

 



msمثحبلاةيجهنموةيضابإلا

نباويزجنبدمحأنبدمحممساقلايبأو

نياخيشلاوء"*"مصاعنباركبيبأومامإلاو"٠نيدلايفصو

ء"“"يلبنحلايدادغبلانيدلايفصوباطخلايبأوء"*روكشلادبع

دمحممامإلاوينيفارسلاوء"*”يفوطلاوء"*"يلبنحلاةمادقنباو

."'اضرديشردمحمديسلاوء٠٠

نآرقلاىلعأادامتعالئاسملانوققحيةيمالسإلابهاذملاةمئأوةمألاءاملعف

سالاعمجننأًاطخلانمف.مهوقبسنيذلاءاملعلاتاداهتجانمنوديفتسيوةنسلاو

.اهدضبةمألاءاملعلاقًالاوقأمهيلعيلمنوةقاربتاراعشتحت

٣٥*لوألايفلوصفلا*نمالقتء١۷صعجرم“
١۲٠ص*لوصألاملعىلإلوصولابيرقت*نمًالقنء١۷صءقباسلاعجرملا"“
٤۱۷-۲/٢۷١ج*لوصألاىلإلوصولا*نمًالقنء۷۲صءقباسلاعجرملا“

۲۸۰۱-١۲۸۰۲ص/٦ج*لوصولاةياهن*نمًالقنء٠۷صءقباسلاعجرملا"“

`عماوجلاعمج*نمًالقنء٣۷ءقباسلاعجرملا

`لوصولاىقترم*نمًالقنء۷۳صءقباسلاعجرملا“"
۱۲-١۱۲۲ص/۲ج*توبثلاملسم*نمًالقنء۷۳صءقباسلاعجرملا"“

٣۷۸ج*ديهمتلا*نمًالقنء٤۷صءقباسلا
fro‘

١٦٠ص*لوصألادعاوق*نمًالقنء٤۷صءقباسلاعجرملا

٠٠۲ص/١جرظانلاةضور*نمًالقنء٤۷صءقباسلاعجرملا

۳٠٠ص/۲ج*لبنحنبدمحأبهذمىلعهقفلالوصأيفلبلبلا*نمًالقنء٠۷صءقباسلاعجرملا

راونألاعماول*نمكلذكو.۱۳۳ص/٠١ج*ةينسلاراونألاحئاول*نمًالقنء٠۷صءقباسلاعجرملا

٥صج

١۳١ص١ج**نمالقتء۷۷ص«قياسلاعجرملا"
۱۳۸ص/١ج*رانملا*نمًالقنء١۷صءقباسلاعجرملا

ro۸

 



ہہبةيجهنمونالا

بطقديسذاتسألانعالقن۲

ضوعتنال-لالظلاهذهيفانجهنمىلع-نحنو":بطقديسذاتسألالاق

.رتاوتمحيحصيوبنثيدحوأينآرقصنهبدريملليصفتبةيبيغلارومألاهذهل

٣٣۳هتجردهذهصنبالإاهيفمزتلياليتلاداقتعالارومأنميهف

.نآرقلاوهعجرملاو.ةديقعلارمأيفاهبذخؤيالداحآلاثيداحأو..":اضيألاقو

نمتسيلتاياورلاهذهو.داقتعالالوصأيفثيداحألابذخأللطرشرتاوتلاو

۳٦۳١.رتاوتملا

يلازغلادمحمخيشلانعالقن۳

تثكمو؛نرقفصننمرهزألايفتجرختدقل":يلازغلادمحمخيشلالاقو
نلظلاديفيداحأآلاثيدحنأالإاهلالخفرعأملةنسةرشععضبةساردلايف

ليلدلاوىوقأليلدكانهنكيملاميعرشلامكحلاىلعليلدهنأوءيملعلا

...ةرتاوتملاةنسلانموأةديعبلاوةبيرقلانآرقلاتالالدنمذخؤيدقىوقألا

ةفزاجملانمبرضرتاوتملاهديفيامكنيقيلاديفيداحآلاثيدحنأبلوقلاو
ضعبنمردابتملافلاختىتشماكحألوبقانفلأدققانهنموالقنوالقعةضوفرملا

"٤٦".ةحيحصلاتايورملا

ثيداحألاراشتناىلإعجريفلسلاجهنمنعهانظحاليذلادعبلاو":اضيألاقو

ء؛ىيصمادقلاءاهقفلانيبجاوراهلنكيملةلوقمراشتناىلإكلذلبقعجريوءةفيعضلا
!!رتاوتملاهديفييذلايملعلانيقيلاديفيداحآلاثيدحنأيهو

AY١١٥۱ص/۲جناآرقلالالظيف

۸.٠۰ص/٦ج‹قباسلاعجرملاهنا

T۹٤۷صءثيدحلالهأوهقفلالهأنيبةيوبنلاةنسلا

 

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

هكرتوءلوبقوغاسمهلةعيرشلاعورفيفهبلمعلاوءهنزوهلحيحصلاثيدحلانإ

رابخألاكنيقيلاديفيهنأبمعزلاامأءانئاهقفنيبسونأمررقمرمأهنمىوقأةلدأل
ىلعهدئاقعموقتمالسإلانإفلاحةيأىلعو..ةضوفرمةفزاجميهفةرتاوتملا

نيمختوأءدحاوربخىلعموقتانيدلةديقعالوءيلقعلاتباثلاويلقنلارتاوتملا
.٣٨

يدادغبلارهاقلادبعنعالقن=٤

هذههاوعديفةنسلالهأىلعهتاءارتفاولقعلارصانروتكدلابذكنيبياممو

ةنسلالهألاقو":لاقثيح"قرفلانيبقرفلا"هباتكيفيدادغبلاهبتكاموه

لقعلايفةليحتسمريغاهنوتمتناكواهدانسإحصىتمفداحألارابخأامأو..:
هنأيفمكاحلادنعلودعلاةداهشةلزنمبتناكوءملعلانودءاهبلمعللةيجومتناك

."٠"ةداهشلايفمهقدصملعيملنإوءرهاظلايفاهبمكحلامزلي

.۷۹۸-۰ص‹قباسلاعجرملا

:باتكلااذهنمعضاومةدعيفلوقلااذهوحنءاجدقو

قحلانمىنغالنناو»®:ىلاعتهلوقلنظلاباهيفذخؤياليهءدئاقعلامسقنمبيغلابناميإلاو

هقفلالهأنيبةيوبنلاةنسلا)*..اندئاقعيفثيداحألاهذهنومضمبنمؤننأنيفلكمريغانكايش

)1صءثيدحلالهأو

ةنسوهللاباتكنمظوفحملاىلعبغشتنأداحآلاتاياورلسيلهنأنيترموةرمدكؤننحنو

صء؛ثيدحلالهأوهقفلالهأنيبةيوبنلاةنسلا)`بيرلاومهتللنيدلاقئاقحضرعتنأوأ‹هلوسر

۱(

ةنسلا)`..داحأآثيدحهيورييملعنظهيلعمدقتينأزوجياليحولابوملعلابتباثلانيقيلاو*
)٤ص4ثيدحلالهأوهقفلالهأنيبةيوبنلا

ءقرفلانيبقرفلا
۹

 

 



iثحبلاةيجهنموةيضابإلا۷

قفاوم-لمعلابجويهنكلوملعلابجويالداحآلاثيدحنأب-ةنسلالهألوقف

نيبنماقدصملقعلاروتكدلادجواذإنكلو.ةيضابإلاهبلوقياملةقفاوملامامت

نممهبهاذملوصألنيفراعلاىلعيلطتتالهتاءارتفانإفءةيمالسإلابهاذملاعابتأ
.ةمألاهذهدارفأ

شرعلاىلعءاوتسالاةلأسم:يناثلالاثملا
تافصنولوؤي...مهفةيضابألاامأ":لقعلاميركلادبعرصانروتكدلالاق

.اهوحنوسفنلاونيعلاوهجولاوديلاكو؛ءيجملاولوزنلاوءاوتسالاكةيربخلاهللا

ةيمهجلاوةيديرتاملاوةرعاشألانمنيملكتملانوقفاويوةنسلالهأنوفلاخياذهبمهو
Vnةيسيرملا

انلحضتتنكلوءتارابعلاهذهنملقعلارصانهدقتعيامئراقلاكرديالدق

.نأشلااذهيفهباحصألوقنمهتديقع

رصانلنيبتيىتحمهيلعءاملعلادرركذنمثلقعلارصانباحصأهلاقامالوأركذنف

.اروزةنسلالهأىلإاهبسنيتلاهتديقعمامأنوفقيمهدحوسيلةيضابإلانألقعلا

الوكلذبقدصننأانيلعبجي«قاسهناحبسلل":رقشألارمعلاق
۸٣۳.هبذکن

كلذبقدصن«نيقولخملاهوجوهبشيالهجوهناحبسهلل”
1۹n . ۳۰

..هبنمؤدو

٠٩ص«مالسإلاخيراتيفقرفلالوأجراوخلا"

١٦٠صءهللايفةديقعلا١

\o۷ص‹قباسلاعجرملا“

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ائيشناهبشتالهلامكوهلالجبناقيلتناديیلاعتوهناحبسللو"
Voy

..نيقولخملايديأنم

هللنأبنمؤنو..نيتميظعنيتميركنيديىلاعتهللنأبنمؤنو":نيميثعنبالاقو

نينيعلانأىلعةنسلالهأعمجأو..نيتقيقحنيتنثانينيعىلاعت

"۳۷

عباصأنمنيعبصانيباهلكمدآينببولقنإ)ثيدحامأو.."

دنعليوأتهيفسيل..(ءاشيثيحهفرصيدحاوبلقكنمحرلا

تابثإنمهيلعلدامبنونمؤيثيحةعامجلاوةنسلالهأ
""..هبقئاللاهجولاىلعىلاعتهللعباصألا

يهو«نيقولخملاعباصأنمائيشهبشتالعباصأهناحبسهللو":رقشألارمعلاقو

..ىلاعتوهناحبسهلالجوهلامكبقيلت

رصاناهبسنيتلاةديقعلاهذهىلعمالسإلاءاملعدرميركلائراقلايخأكيلإ

.ابذكواروزةنسلالهأىلإهتعامجولقعلا

١ ىلاعتهللاهظفحيبونقلاخيشلانعالقن

:هصنام-ىلاعتهللاهظفح-يبونقلاانخيشلاقةديقعلاهذهىلعدرلايفو

١۰٦۱ص‹قباسلاعجرملا

١. ١٥ص4ةعامجلاوةنسلالهاةديقعأ

rv70ِ۱

۲۳ءنيميثعلاحلاصنبدمحمخيشلاةليضفلئاسروىواتفعومج
۳

٤١٦١ص«هللايفةديقعلارظنا""

۲

 



ہہبييوةيضاإااسس

امعهللاىلاعت-شرعلاىلع-ىلاعتوهناحبس-هللارارقتساةلأسم(١)

:-اريبكاولعنودحاجلاونوملاظلالوقي

ىلبءميَقلانباوةيميتنباومسجملايمرادلاكةلحنلاهذهبابرأضعبكلذبلاقثيح

-ملسوهلآوهيلعللاىلص-ادمحمهيبنةمايقلامويهبنجبدعقيهنإمهضعبلاق

تاليبأةدعاضيأكلذيفاوعضوامكثيداحألاضعبكلذىلعليلدتللاوعضودقو

-:اهنمينطقرادلامامإلاىلع

هدعقيهنأالودعاقهنأاوركتتالف

مهنيناجمدحأناكدقو.لفغملايراشعلاهخيشوأباذكلاشداكنباهعضوبمهتملاو

شرعلاىلعليادمحمدعقيهللانأاثالثقالطلابفلحافلاحنأول:لوقي

امبهلماعولاهازخأنيعللااذهلاقاذك«ترربوتقدص:هلتلقليناتفتساو

-كلذنعهللاىلاعت-يسحلاولعلابلوقلاعمكلذيفنىلإمهنمةفئاطتبهذو

لفاسلاهولعرصتخميفلاقثيحضقانتملاينابلألارصانكلذىلإبهذنممو

رارقتسالاةبسنمزلتسياذهولجوزعهللاىلإدوعقلاةبسننمضتيهنإف..:مالكدعب

لاقوها.لجوزعهللاىلإهتبسنوهداقتعازوجيالفدريملامماذهوىلاعتهيلع

اذهالإهيفسيلشرعلاىلع6هداعقإنأملعاف:٠٢٠۲ص۲جهتفيعضيف
دارملاها..حصيثيدحهيفسيلفشرعلاىلعىلاعتهدوعقامأولطابلاثيدحلا

.هنم

:اذكه٨٤ص٤جدئاوفلاعئادبيفميقلانبا

هدعقيهنأاوركتتالودعاقهنأاوركتتالو

.مهنععفادينمونيباذكلاوبذكلاهللالتاقفبذكلكلاو

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلاا{

هلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعءيشتبثيملولب:[يبونقلاخيشلا]تلق

عرتخملطابوعوضومبذكفكلذىلعهباولدتساامويسحلاولعلايف-ملسو

اذهريغيفكلذنايبوءةتبلاكلذىلعهيفليلدالفكلذنمحصاموعونصم

.عضوملا

ءكلذنمءيش-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعتبثيملهنأامكو

بذكفمهنعيوراموء-مهنعىلاعتهللايضر-هتباحصنعءيشتبثيملكلذك

.مهيلعحيرص
رارقتسالابحيرصتلااهيفةحيحصةياوربانلاوتأينأةيوشحلاءالؤهىدحتننحنو

اننأامكءاعيمجنيلقثلابولواوءاشنمبكلذىلعاورهظتسيلويسحلاءاوتسالاوأ
.ةيدقعلالئاسملانماهريغوأةلأسملاهذهيفةرظانمللةلحنلاهذهبابرأىدحتت

-هتباحصو-ملسوهلآوهيلعللاىلص-هللالوسرىلعاوبذكمهنأامكواذه

ةفعبرألاةمئألاىلعاوبذككلذكاهريغوةلأسملاهذهيف-مهنعىلاعتهللايضر

-:كلذنايبكيلإونوبذاكمهويسحلاءاوتسالايلوقلامهيلإاوبسنثيح

:ةفينحويأمامإلا-١

رفكدقفضرألايفمأءامسلايفيبرفرعأاللاقنم:لاقهنأهيلإاوبسن

.تاوامسعبسقوفهشرعو4یوتساشعلایلعنم20لوقيهلانل

يوارلانألكلذوةفينحيبأىلععونصملطاببذكمالكلااذهنأ:باوجلاو

ءءيشبسيل:نيعمنبالاق«لاجدباذكوهويخلبلاعيطموبأوهمالكلااذهل
:يراخبلالاقوءءيشهنعىورينأيغبنيال:دمحألاقو«فيعضةرملاقو

ءاباذكائجرمناك:متاحوبألاقوءفيعض:يئاسنلالاقو.يأربحاصفيعض

لاقءيومألاللادبعنبنامثعةمجرتيفامكاثيدحعضوهنأبيبهذلامزجدقو

 



ہہثحبلاةيجهنمونالاا

نبانعالقن٠۸٤ص۲جلاضلامسجملايوشحلاةيواحطلاحراشزعلايبأنبا

نبدمحأهفعضءيخلبلاةملسمنبهللادبعنبمكحلاوهفعيطموبأامأو:ريثك

متاحوبأودوادوبأويراخبلاوسالفلايلعنبورمعونيعمنبىيحيولبنح

ينطقرادلاويدعنباويليقعلاويتسبلانابحنبدمحممتاحوبأويزارلا

ها.مهريغو

ىلإتفتليالو:۳۸۷صقباسلارثألادروأامدعبلاقامنيبانههلاقاماذه

يراصنألاليعامسإوبأو.تئشامبهيلعمكحاوهيمالكيفلمأتف..كلذركنأنم

ثيبخمسجمهنألةماركالوهلقنبجتحيالرثألااذهليوارلامالسإلاخيشببقلملا

تاقبطلا"يفيكبسلانبامامإلاهلقنامكةيميتنبالاقامكداحتالاولولحلابلئاق

ها.يبهذلاظفاحلانعالقت۲۷۲ص٤ج"ىربكلا

لحيفمالسلادبعنبامامإلاهنعباجأدقفمالكلااذهةحصريدقتىلعو

اللاقنم:لاق٠۲۷ص"ربكألاهقفلاحرش"يفيراقلاهنعهلقنامكزومرلا

لناكمقحللنأمهويلوقلااذهنألءرفكضرألايفمأءامسلايفىلاعتهللافرعأ
ها.هبشموهفاناكمقحللنأمهوتنمو

بجيفمهقتوأوءاملعلالجأنممالسلادبعنبانأكشالو:يراقلالاق

لاضلامسجملاةيواحطلاحراشينعي-حراشلاهلقنامىلعالهلقنىلعدامتعالا

ها.دحاوريغهبحرصامكثيدحلالهأدنععاضولجرعيطمابأنأعم-

.يراقلامالك

هباتكيفامكشرعلاىلعرارقتسالايفنبحرصدقةفينحابأمامإلانأىلع
شرعلاىلعهللانأبرقن:لاقثيح١٠ص"ربكألاهقفلاحرشيفامك"ةيصولا"
ريغوشرعللظفاحلاوهوهيلعهرارقتساوءهيلإةجاحهلنوكينأريغنمىوتسا
راصولوقولخملاكهريبدتوملاعلاداجيإىلعردقاملاجاتحمناكولفشرعلا

 



ETثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

نعهزنموهفءىلاعتهللاناكنيأشرعلاقلخلبققرارقلاوسولجلاىلإاجاتحم

ها.اريبكاولعكلذ

-:سنأنبكلاممامإلا-۲

بجاوهبناميإلاولوهجمفيكلاومولعمءاوتسالالاقهنأهنعنووريمهنإف

.ةعدبهنعلاؤسلاو

ةفيعضالوةنسحالوةحيحصةياورنمكلامنعتبثيملاذهنأ:باوجلاو

ىلعهللادمحبنحنوكلذانلحضوينأهيلعفكلذفالخيعدينمو«فعضلاةفيفخ

فيكلا))ظفلبهنعءاجامنإو؛ناهربلاوةجحلابهضحدنوهيلعبيجنلدادعتسالامتأ

((ةعدبهنعلاؤسلاوبجاوهبناميإلاولوهجمريغهنمءاوتسالاولوقعمريغ

.ةمسجملاروهظلةمصاقاذهو

۲ج"نيقتملاةداسلافاحتإ"يفامكاذهكلاملوقريسفتيفنابللانبالاق

نمناكاملكوثداوحلاتافصنمفيكيألوقعمريغفيك:هلوق۸۲ص

نعهيفنبمزجيفلقعلاهيضتقياميفانيىلاعتهللاتافصيفهتابثإفثداوحلاتافص

ءةفغللالهأدنعىنعملامولعمهنأيألوهجمريغءاوتسالاو:هلوقءىلاعتهللا

ء؛هبتكبوللابناميإلانمهنأل؛بجاوىلاعتهبقئاللاهجولاىلعهبناميإلاو
بسحبقئآللاهانعمبنيملاعاوناكةباحصلانألثداحيأ؛ةعدبهنعلاؤسلاو

هلالومهتغلعاضوأبطحيملنمءاجاملفهنعلاؤسللاوجاتحيملفةغللاعضو

ىلعههابتشالاببسهلاؤسناكف؛كلذنعلأسيعرشهبرتافصلهيدهيمهرونكرون
"۷"ها.دارملانعمهغيزوسانلا

ا
9

۲۷-٢صءداحلافيسلا

 



emiثحبلاةيجهنموانلاا

بطقديسذاتسألانعالقن۲

:لاقثيحءاوتسالاىنعمهريسفتنمعضاومةدعيفبطقديسذاتسألانيب

ءةخسارلاةتباثلاةيولعلاةرطيسلاماقمنعةيانكشرعلاىلعءاوتسالاو"-١

..ريوصتلايفنآرقلاةقيرطىلعءيناعملااهبنولثمتيورشبلااهمهفييتلاةغللاب

الماقملااذهيفنامزلاف.يونعملادعبلليهامنإوءينامزلايخارتللتسيلانه"مو.

-هناحبس-وهف.تناکمث-هناحبس-هللنكتملةئيهالوةلاحكانهتسيلو.هللظ

دعبللانه"مث"نأبمزجنكلذل.ناكملاونامزلانمهبقلعتياموثودحلانعهزنم
تائيهلابقاعتنعهناحبسهللاهيزتتيفةيلكةدعاقىلإدنتسناننأل..يونعملا

ناكملاونامزلاتايضتقمنعوءتالاحلاو
هتاذشرعلاامأ.هلكقلخلاىلعهئالعتسالزمرشرعلاىلعءاوتسالاو"-۲

.ءاوتسالاكلذكسيلو.هظفلدنعفوقولانمدبالو.هنعءيشلوقىلإليبسالف

؛ينمزلابيترتللنوكينأاعطقنكميالمث..ظفلو.ءالعتسالانعةيانكهنأرهاظف

-هناحبس-عضووألاحيفنوكيالو.لاوحألاهيلعريغتتال-هناحبسهللانأل

قوفةجردءالعتسالاف.يونعملابيترتلاوهامنإ.لاتعضووألاحيفنوكيمث

"""“ريبعتلااذهاهنعربعي؛قلخلا

۳ج«نارقلالالظيف8

نمعضاومةدعيفملسملاهدقتعينأبجياملنايبلااذهوحنءاجو.۷٠۲۸ص/٥جءقباسلاعجرملا

٥٤۲۰ص/٤جو۱۲۹۷ص/٣جو۲۹۰ص/٠١جو١١۲۸جنارقلالالظيفرظناهريسفت

٥۷٥۲ص۲۳۲۸ص/٤جو

نعلجهناحبسهللافءاسحنوكينأنكميالهللاىلإقيرطلاو*:لاقثيحكلذكو

.*هللايضرىلإيدؤملاتاعاطلاوناميإلاقيرطنذإوهفءزيحتلا

۳Y\

 

 



Eثحبلاةيجهنموةيضابإلى

سالاكئلوأنمبجعلالكبجعلانكلوهريسفتيفبطقديسهلاقاماذه

تاذيفداقتعانملجرلاهيلعامنوفرعيالاذهعممهوهركفعابتانوعدينينلا

.ةسامحلكباهنعنوعفاديوةيوشحلالاوقأفلخنوثهليمهدجنلبءىلاعتهللا

روتكدلالاوقألصأنعانوثدحييكلتالاقملاوقرفلاباتكللاجملاعدنلو

.ةنسلالهأىلإاهتبسنقدصفرعنلوءلقعلارصان

يناتسرهشلانعالفن-٣

باحصأنمةعامجوةيلاغلاةعيشلانمةعامجنأريغ..":يناتسرهشلالاق

شمهكورصنلثموةعيشلانمنييماشهلالثمهيبشتلاباوحرصةيوشحلاثيدحلا

ءاضعأتاذةروصمهدوبعماولاقةعيشلالهأنممهريغو""“يميجهلادمحأو

دوعصلاولوزنلاولاقتنالاهيلعزوجيةينامسجوأةيناحورامإضاعبأو
..نكمتلاورارقتسالاو

رصتننعىكحهنأىسيعنبدمحمنعيرعشألاركذفةيوشحلاةهبشمامأو

..ةحفاصملاوةسمالملامهبرىلعاوزاجأمهنأيميجهلادمحأوشمهكو

حراوجهلومدومحلومسجمهدوبعمنإ:لاق..هنأيمراوخلادوادنعیکحو

ماسجألاكالمسجكلذعمونينذأونينيعوناسلوسأرولجرودينمءاضعأو

sms

TV

نبدمحأ

ءاطع

ناكيدزألالاقو..كورتمينطقرادلالاقديعلادلاخنع*دهازلايرصبلايميجهلا

:ينيدملانبالاقو:لاقةءهلثمهلبقيجاسلاايركزلاقوعمسيملامبثدحيءالفغمادبعتمردقلاىلإةيعاد

0 نكلوءال:لاق؟هتعمساذه:هلتلقهنعاوقرفتاملفءهبثدحياجردهعمتيأرفهيلإتسلجفامويهتيقا

الومكحهيفسيلللاىلإمهبرقأمهبغرأوءاهباوملعيلءالؤهاهبثدحأناسحثيداحأهيفوهتيرتشا
ناسلرظنا)٠¥هللالوسرىلعبنكلابهللاىلإدابعلابرقت؟هللافاختامأ:هلتلق.ةنسليدبت

(۲۳۸ص/١ج«نازيملا

 

 



یثحبلاةيجهنمونالا

نمائيشهبشيالوهوتافصلارئاسكلذكوءامدلاكالمدوموحللاكالمحلو

..ءيشههبشيالوتاقولخملا

نايتإلاوءnيجملاوبنجلاونيديلاوهجولاوءاوتسالانمليزنتلايفدروامامأو

ملسجألاىلعقالطإلادنعمهفيامينعأاهرهاظىلعاهورجأفكلذريغوةيقوفلاو

ىلعمدآقلخ)مالسلاهيلعهلوقيفةروصلانمرابخألايفدروامكلذكو

كلذريغىلإ..(رانلايفهمدقرابجلاعضيىتح)هلوقو(نمحرلاةروص

اهوعضوبيذاكأرايخألايفاودازوماسجألاتافصيففراعتيامىلعاهورجأ

هيبشتلانإفدوهيلانمةسيبتقماهرثكأومالسلاوةالصلاهيلعىلإ

ىتححوننافوطىلعىكبوةكئالملاهتداعفهانيعتكتشااولاقىتحمهيف

لكنملضفيلهنأوديدجلالحرلاطيطأكهتحتنم"طايلشرعلانأوهانيعتدمر
ينيقللاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعةهبشملاىوروءعباصأةعبرأبناج

یلعاودازو.هلمانأدربتدجویتحيفتكنيبهديعضووينحفاكوينحفاصفيبر

"**"..ةيلزأةميدقةبوتكملاموقرلاوتاوصألاوفورحلانأنآرقلايفمهلوقهيبشتلا
لثمتاهباشتملانمائيلمةاروتلااودجو[دوهيلادصقي]مهنألفهيبشتلاامأو"
ىلعءاوتسالاوالاقتناءانيسروطدنعلوزنلاوارهجملكتلاوةهفاشملاوةروصلا

"^"كلذريغواقوفةيؤرلازاوجوارارقتساشرعلا

يدادغبلانعالفن٤

ركذ..":يدادغبلالاق ..:مهنمةيماشهلا

طئيلامر

۱-١١۱۱۳ص/١جء(..للملايفلصفلاشماهيفعوبطملا)يناتسرهشلللحنلاوللملا“

٣٤ص/۲ج‹قباسلاعجرملا"“'

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ىلإبسنتةيناثلاةقرفلاو«ءيضقارلامكحلانبماشهىلإبسنتةقرفءناتقرفءالؤه

اهتلالضةمامإلايفاهتريحىلإتمضدقنيتقرفلااتلكو.يقيلاوجلاملاسنبماشه

..هيبشتلايفاهتعدبو؛ميسجتلايف

؛ضيرعءليوطهنأوءةياهنودحوذمسجهدوبعمنأ"“"مكحلانبماشهمعز

هناكمثدحفكرحتنأبناكملاقلخمث«ناكمالوهللاناكدق:لاقمث..قيمع

"*شرعلاوههناكموءهيفراصفهتكرحب
اذهسنويطرفأو..يمقلانمحرلادبعنبسنويعابتأءالؤه:مهنمةيسنويلاركذ'

امك؛مهنمىوقأوهوءهشرعةلمحهلمحيلجوزعهللا[نأ]معزفهيبشتلابابيف

نمىوقأوهوهالجرهلمحينأ

نبدمحمدصقي]هعابتأتالالضو":لاقةيماركلانعيدادغبلاملكتاملو

ءلقفالآفالآلاىلعديزنانكلوءاعابسأالواعابرأاهدعتالاعاونأةعوتتم["مارك

مهريهاشموةضفارلارابكنمناكودادغبنكسةفوكلالهأنميناييشلادمحمويأمكحلانبماشهو
مزحنباكلذركذثدحمهللاملعنأمعزيوهسفنربشبرابشأةعبسهلوطهبرنأمعزيامسجمناكو
يذلالاحملازوجيوءكلذيفغلابيوءديدشلاربجلابلوقيوةالغلانمناك:ثيدحلافلتخميفةبيتقلاقو

(٢٤۲۳ص/٦جء۸۹۲۸/۷۲:ت«نازیيملاناسل)'..لقعوذهنالطبيفددرتيال

٥٦ص«قرفلانيب
ءلجرأعبرأهليسركلاو«فيحصت(يسركلا)لصألايف':(قرفلانيبقرفلا)ققحملاق
ةلمحلانأيفسنويجتحاو)يرعشالالاق«ءيرعشألاتالاقمنعةذوخأمةرابعلاوءنالجرال

نزوب-يكركلاو(ناتقيقدامهوهنالمحتهيلجرنأويكركلابمههبشويرابلالمحقيطت

ىلإيوأسيءامهليوطنيلجرلاقيقد«نوللايدامرءبتذلارتبأءزولانمبيرقرئاط-يسركلا
۷۰(۰ص٤مقرشماه)'يکاركهعمجوءانايحأءاملا

۲۲ص/۲جءلحنلاوللملااضيأرظناو٢۲۲صكلذكو٠۷صءقباسلاعجرملا

 

 



ثحبلاةيجهنموابناا

ىلإهعابتأاعدماركنبانأ:اهنمو.روكذمحبقلابوهيذلاءروهشملااهنمركذنو

يقالياهنميتلاةهجلاوهتحتنمةياهنودحهلمسجهنأمعزوءهدوبعمميسجت

هنأبهبتكضعبيفهدوبعمماركنبافصودقو..ةيونثلالوقبهيبشاذهو؛هشرع

ةماعلادنعىلاعتهللاىلعرهوجلاظفلقالطإبنوحوبيالمويلاهعابتأو..رهوج

"””رهوجلامسانمعنشأمسجلامساهيلعمهقالطإوءةعاشإلادنعةعانشلانمافوخ

باتكيفلاقهنأكلذوءلقثلابهدوبعمفصوماركنبانأهلكاذهنمبجعأو"

نمترطفتااهنإأترطقاءامسلااذإلجوزعهللالوقريسفتيف(ربقلاباذع)

`اهيلعنمحرلالقث

؛ثداوحلالحمهنأوةياهنودحهلمسجىلاعتهللانأاهاوعديفةيماركلامهنمو.."

"٩"..هشرعلساممهنأو

يفةنسلالهأةديقعيدادغبلاركذةيماركلاوةيسنويلاوةيماشهلاةديقعلهركذدعبو

:لاقثيحشرعلاىلعءاوتسإلاةلأسم
فالخىلعءملاعلاعناصنعدحلاوةياهنلايفنب:[ةنسلالهأدصقي]اولاقو

‹؛هسفنريشيرايشأةعيسهدوبعمنأهاوعديفيضقارلامكحلانيماشهلوق

اهنميقالبيتلاةهجلانمةياهنوذهنأةيماركلانممعزنملوقفالخو

نابحنبلاق..هتعدبىلعثيدحلاطقاسدباعلادمحم
:ىلاعتدوبعملايفمهلوقةيماركلاعدبنمو..اهاهواثيداحألانمواهادرأبهاذملانمطقتلاىتحلذخ

ەچء7۹:ت«نازیملاناسلرظنا)*..ماسجالاكالمسجهنآ

٦٠۲صءقرفلانيبقرفلا"“"
۸٠۲۱ص«قباسلاعجرملا"““

۲۲۸ص«قباسلاعجرملا"“"

 

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

نملوقفالخىلعءاضعألاوةروصلابهفصوةلاحإىلعاوعمجأو...شرعلا

"٠"...ضفاورلاةالغلانممعز

؛نامزهيلعيرجيالو؛ناكمهيوحيالهنأىلع[ةنسلالهأدصقي]اوعمجأو.."

ريمألاقدقوساممهنأةيماركلاوةيماشهلانممعزنملوقفالخىلع

 

لاقوءهتاذلاناكمالهتردقلاراهظإشرعلاقلخىلاعتهللا

امىلعنآلاوهوالوناكدق:اضيأ

مزحنبانعالقن٥

كلذيفمهتجحو؛مسجىلاعتهللانأبلوقلاىلإةفئاطبهذدمحموبألاق"
هنأتبثاضرعىلاعتنوكينألطباملفضرعوأمسجالإلوقعملايفموقيالهنأ

؛مسجهنأبجوفلعافىلاعتئرابلاومسجنمالإحصياللعفلانإ:اولاقومسج

بنجلاوهجولاونيعلاويديألاونيديلاوديلاركذاهيفنآرقلانمتايآباوجتحاو

هيلجتوةكالملاومامغلانمللظثيهامه«و4كيرمءاجو«ىلاعتهلوقبو

..لزنتلاوعباصألاولجرلاونيميلاومدقلاركذاهيفثيداحأبوىلاعت

الإلوقعملايفموقيالهنإ:مهلوقامأ«نادسافنالالدتسالاناذهو:دمحموبألاق

وأمسجالإملاعلايفدجويالهنأباوصلاامنإوةصقانةمسقاهنإفضرعوأمسج

ناكولهنأملعنةرورضلابفهلثدحمدوجوهتعيبطبيضتقيامهالكوضرع

لعافنأةرورضلاببجوفدبالوهلعفالعافيضتقيناكلاضرعوأامسجاهثدحم

سحيذلكهيلإرطضيناهرباذهوءاضرعالوامسجسيلضرعلاومسجلا

 

r۹4e

۳۳۲ صءقباسلاعجرملا
r۹

۳۳۳صء‹قباسلاعجرملا

 

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالا

ىضتقالامسجمهداحلإنعىلاعتئرابلاناكولفاضيأوءدبالولقعلاةرورضب

باجيإوديحوتلالاطبإاذهوهريغامهناكمونامزهلنوكينأةرورضكلذ
دقورفكاذهوةقولخمريغهعمءايشأباجيإوهاوسىلاعتهعمكرشلا

....لوقلااذهلانداسفإمدقت

ءاملعلاكالميلعوءايحألاكاليحلجوزعهللانإنولوقتمكنإانلاولاقنإف.."

ليقماسجألاكالمسجهنأبلوقلامتعنمملفءايشألاكالءيشونيرداقلاكالرداقو

ميلعوريدقويحهنأبىلاعتهتيمستبدراولاصنلانأالولقيفوتلاىلاعتهللابومهل

ىلاعتهتيمستبصنتأيملوضرفصنلادنعفوقولانكلكلذنمءيشبهانيمسام

ولوىلاعتكلذبهتيمستنمعنامناهربلالبامسجهتيمستبناهربلاماقالوامسج

الهنإلوقتذئنيحانكوكلذبلوقلاانيلعبجولامسجىلاعتهتيمستبصناناتأ

الويحوريدقوميلعيفانلقامكماسجألاك
نيعألاركذنإوناديلاهانعمامنإانيديأىلاعتللالوقبدارملانإيرعشألالاقو.."

"۳٠..ةمسجملالوقيفلخدملطاباذهونانيعهانعمامنإ

.همدقاهيفعضيىتحالمتالمنهجنإلاقهنأيهللالوسرنعحصكلذكو.."

كلكهللالوسرهنيبدقاماذهىنعمو.هلجراهيفعضيىتحثيدحلايفاضيأحصو
مهلخدياقلخقلخيةمايقلامويدعبىلاعتهللانأهيفربخأحيحصرخآثيدحيف
..اهؤلمامكنمةدحاولكلرانلاوةنجلللوقيهنآوةنجلا

دقيتلاةعامجلااهيفعضييأةغللايفةعامجلالجرلانألكلذوحنهلجرىنعمو
%هللالوسرنأحيحصلاثيدحلاكلذكو.اهبمنهجالميهناىلاعتهملعيفقبس

۹۲-۹۳ءلحنلاوءاوهالاوللملايفلصفلا"""
۲۷٠ص/۲جءقباسلاعجرملا""

 

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاے۷

نيتمعنونيريبدتنيبيألجوزعهللاعباصأنمنيعبصإنيبنمؤملابلقنإلاق
..لجوزعهللاريبدتنم

اهوفرعيتلاةروصلاريغيفةمايقلاموينمؤمللودبيهللانأمالسلاهيلعربخأو

نونظييتلاريغةفاخملاولوهلانملاحلاةروصنوريمهنأوهونيبرهاظاذهو

..ايندلايف

قاسنعفشكيلجوزعهللانأةمايقلاموينعييبنلانعحصامكلذكو..

لإ!نوعدوقاسنعفشڪروبانآرقلايفلجوزعهللالاقامكاذهفادجسنورخيف

ترمشدقبرعلالوقتامكفقوملاوهورمألاةدشنعرابخإوهامنإو دوجسلا

..اهقاسنعبرحلا

نكلواصننآرقلاهبءاجامبتءاجامنإوحاحصلارابخألاهذهركنينممبجعلاو
اوطيحيإاماويذكلب)للاقفاذههللاباعدقوهبهلملعالامركنأهملعقاضنم

1:هليومهتابالوەملع

روهمجلالوقوهوالصأنامزيفالوناكميفالىلاعتهللانإ..”:مزحنبالاق
املكنالطبلهريغزوجياليذلاوهولوقنهيوةنسلالهانم

ءريثكمالسإللنيدئاكلانأعضومريغيفانيبدقو":يبرعلانبالاق
انيبدقوءةينطابلاهداكنممفءليلقهبنولغتشملاهؤايلوأوءريثكهيفنورصقملاو

يفرهاظللنوعبتملا:امهادحإ:ناتفئاطمهوةيرهاظلاهداكنممو.مهلاوحأةلمج

 

۲۹٠-۲۸٠١ص/۲ج:قباسلاعجرملا

۹۸عجرملا

 



ہہبةيجهنمونباا

لصألايفنيتفئاطلاالكوءلوصألايفرهاظللنوعبتملا:ةيناثلا.لوصألاودئاقعلا

الإدلتالةيحلاوءةيغلحاكنريغنمدلولافءامهلثمثيبخامهنعغرفتاموءةثيبخ

يفىلوألاكءهيبشتلافرطيفيهءدئاقعلايفرهاظلابةذخآلاةفئاطلاهذهوءةيح

..ءيتيغبنوداريثكيلاوضرعتويتلحريفمهبتيلبدقوءليطعتلا

:ةرقبلا]اومامغلانمللظيسهلامهيأنألإنورظنله:اوعمسنيحاولاقو

 ] €دعاوقلانمم[ ۲7:]$اتصانصكللاوكرمءاجو7
ءيجيوءلقتنيوكرحتيهنأ؛(ايندلاءامسىلإةليللكانبرلزنيو)[٢۲:لحنلا]

هط]#یوتساشعلایلعنمحرلا#:هلوقاوعمساملو؛عضومىلإعضومنمبهذيو

نأحصيالذإءعباصأةعبرأبربكأهنأوهبلصتمهيلعسلاجهنإ:اولاق:

ىروشلا]¶ءىشەلىڪريلهنألءهلثمنوكيالو؛ميظعلاهنألهنمرغصأنوكي

....عباصأةعبرأبشرعلانمربكأوهف[١:

ينعي-تيأرف:مهصخأيللاق.ىوتساشعلاىلعنمحرلا»:ئراقلاًأرقو..

هدعبأو«توصعفرأبدعاقدعاق:نولوقيوسلجملاءانثأيفنوموقي-ةلبانحلا

؛ىدم

راثو

رواثتولهأنموءيريشقلاباحصأنمةنسلالهأمهيلإ

مهومرفءاهيفمهورصحوءةيماظنلاةسردملامهورحجأفةماعلاتبلغوءناتئفلا

....موقمهنمتامفباشنلاب

ء؛لطابلامهبىدعتوءلبنحنبدمحأىلإهوزعو«توصوفرحبملكتيهنإ:اولاقو

عارذودعاسوءعباصأوديوذهنإ:اولاقوءةميدقفورحلانإ:اولوقينأىلإ

..ءلورهيويشميوكحضيهنأو؛ءاشثيحاهبًأطيءلجروءقاسوءةرصاخو

  



ETثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ةيبصعوءّقحلانعةيصعةبصعءاريفغاعمج؛ماوعلانمعابتأوذمهنملكو..

مهسفنأنممهلناكل؛مالسإلانيدبةفرعماوقزروماهفأمهلتناكولو.قلخلاىلع

تلوتساةمادفلانكلو.مهتاملكلنالطبلامومعوءمهتالاقمىلعتفاهتلاروهظل؛عزاو

اهبنوعمسيناذآالواهبنورصبينيعأالوءاهبنولقعيبولقمهلسيلف؛مهيلع

...لضأمهلبماعنألاككئلوأ

لاقيالءرابخألاهذهرهاظظفحيفةفئاطلاهذهنأاوملعتنأيغبنيفءدعبولبقو..

نأراذحوءةعيبلاتنطوتساوءةبعكلاتمدهلبءارصمتمدهوأءارصقتنباهنا:

ءالهأكلذلاوسيلفءاليتفالواريقنمالكلانممهعماوفنأتستالوءاليلدمهعماوئشنت

قيرطرسيأوهوءمهبابنممهيلإلخدتنأالإ؛مهعمكلذرشنينأمهيفعجنيالو
كلرهظيالو؛مهيأرلطبتنأالإابهذممهعممزتلتالومهلالضلفشكلايفمهيلإ

اوفللخدقمهوءةمألاهذههيلعتعمجأاموءةنسلاونآرقلاىلإمالكلادرالإداقتعا

دوهيلاالإباحصأمكلام:مهللاقيف؛مهتلالضمهتلاقمداسفإمهملافلكلا

مامغلانمللظةيهللامهيتأنألإنورظنله#:هلوق:لوقنفلوقلانانعفطعنمث..

للظهيلعلمتشيفيكءارادقمشرعلانمربكأهنإ:متلقدقمتنأو(ةكللاو

نمربكأوهونايتنبلايتأيوألصفلامويقلخلاعمقحلايتأيفيكو؟مامغلا

؟ضرألاوتاوامسلانمربكأشرعلاو«شرعلا

:ناعمةثالثبولطملايفانهاهانعمناك4ىوتساشرملاىلعنحرلا: لاقامف..

هيففالخالمولعمفنمحرلاامأف«شرعلاىنعموىنعمو«نمحرلاىنعم

هيلعىوتسااذكو«نوديرتاهيأفناعملةيبرعلايفوهفشرعلاامأو.مالكالو

ءىوتساینعمنإ:متلَقملو...؟نوديرتاهيأفءةغللايفىنعمرشعةسمخلمتحي

 



ہہتبةيجهنموبنلا

ملوءرهاظريغنمهنمربكأهنإنولوقتمثهبهلاصتابنومكحتف؟سلجوأدعق

هنمربكأهنأبمكمكحتمث.هنمءازجأرثكأهنإ:اولوقتىتحيمسجردقباميظعنكي

هذهنمابجعيضقأتنكوهلىنعمالمكحتءعباصأعبرأب

ةيوشحلاةاعدلوقضحدلةيافكلاهيفويبرعلانبالوقنمردقلااذهبيفتكن

.اناتهبوابذكواروزةنسلالهأىلإمهسفنأنوبسنينيذلا

عبارلالصفلاةمتاخ

ةيضابإلانأنملقعلارصانهيعدييذلانأئراقلايخأكلنيبتياذكهو
ء؛مهسفتأةنسلالهأهبذكلطابلوقوهامنإلئاسملاهذهيفةنسلالهأتفلاخ

ىلإهتعامجولقعلارصاناهدقتعييتلالاوقألاكلتنوبسنيكلذقوفمهدجنو

.ةيلعلاتاذلافصويفدوهيلاجهنمبةرثأتملاةيوشحلا

نعبتكاموةيضابإلاوناورهنلالهأنعبتكامنيبةنراقملمعبانمقاذإو

:يتآلادجنلانيديأنيبيتلاتالاقملابتكيفةيوشحلا

ةيعوضوملاىلإرقتفيةيضابإلاوناورهنلالهأنعتالاقملاباتكهلاقيذلا(١

اذهل.بتكلاكلتهتلقانتامفالخبقطنييذلاقداصلاعقاولاهبذكيوثحبلايف

.فاصنإلاولدعلانعدعبلالكةديعبباتكلالبقنمماكحألاتعاج

ىلقعلارصانروتكدلاةديقعهقدصتةيوشحلانعتالاقملاباتكهركذيذلاامأو(۲

قحيفتالاقملاباتكاهبلاقيتلاماكحألاو.مهبتكنمحضاووهامكهتعامجو

عافدلاودوذلاقلطنمنمةرداصيهامنإ-هالعأكبرمامك-ةيوشحلاةديقع

.مهتاباتكنمكلذسمليامكةنسلالهاةديقعنع

.۲۳۱صىلإ٢۲۲۰صنمباتكلاسفنيفيبرعلانباهرطسامًأرقا

 



mmmبثحبلاةيجهنموةيضابإلا

بتكيفيضابإلاركفلاىلإءاسأنملقلعتمنمكانهسيلهنأانلنيبتياذكهو

ضقانموهامنإبتكلاكلتباحصأةديقعنعاربعمءاجيذلانأو.تالاقملا

رصانروتكدلاوةميعطرباصروتكدلانملكاهيلإوعدييتلاةديقعللبراحمو

.لقعلا

طقاستملاامهملسادمينأادارألقعلارصانروتكدلاوةميعطرباصروتكدلاف

ىلعامهبيقلأدقوامهيسفنادجوامهنكلو«قماسلايضابإلاركفلاهبالواطيل

لهألميلستلاوقحلاعابتاودانعلاكرتبالإاهنمامهلجورخالةرفحيفامهيسأر
.لوقعلاورئاصبلا

 





ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

سماخلالصفلا

ةيخيراتثادحأ

 





ےسثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

مهعابتأوناورهنلالهأىلإتبسنيتلاةيخيراتلاثادحألاشقاننسلصفلااذهيف

.ةيمالسإلاةحاسلايفةيمأينبدونجلامعأنمضعبىلعفرعتنسو

:ةمتاخوماسقأةسمخنملصفلااذهنوكتيو

ناورهنلاةكرعموميكحتلاةيضق:لوألامسقلا

ريفكتلاوكيرشتلاةمهت:يناثلا

ءايربألالتقوسانلاضارعتساةمهت:ثتلاثلامسقلا

مسقلا ههجوهللامركيلعمامإلالتقةصق:عيارلا
ريبزلانبابةمكحملاعامتجاةصق:سماخلامسق

 



ىثحبلاةيجهنمونالاے٩

ناورهنلاةكرعموميكحتلاةيضق:لوألامسقلا

-ههجوهللامرك-بلاطيبأنبيلعمامإلانيبتعقويتلاةموكحلاثادحأ

كلتيفناورهنلالهأرودوهثحبلااذهيفانمهييذلاو.نايفسيبأنبةيواعمو

.نيفصبرحتبقعأيتلاثادحألا

:هصنامفلاتلافنخمييأقيرطنميربطلامامإلالقن

نوملعيالواهنوعفريالمتءاهوعفراممهنإ!مكحيو..:لاقايلعنأ"

ىلإىعدتنأانعسيام:هلاولاقفءةديكموانهدوةعيدخالإمكلاهوعفراموءاهيفامب

نبديزويسميمتلايكدفنبرعسمهللاقف..هلبقننأىبأنفلجوزعهللاباتك
دعبجراوخاوراصنيذلاءارقلانمامهعمةباصعيفءيسبنسلامثيئاطلانيصح

ىلإكتمربكعفدنالإوءهيلإتيعدذإلجوزعهللاباتكىلإبجأءيلعاي:كلذ

لجوزعهللاباتكيفامبلمعننأانيلعهنإ؛نافعنبابانلعفامكلعفنوأ؛موقلا
٨۳۹"..كباهنلعفتلوأاهنلعفتلهللاو؛هانلبقف

انرتخادقانإف:ماشلالهألاقفءانلبقوانيضردقانإف:سانلالاقف١)"

ا!نيضردقانإف:دعبجراوخاوراصنيذلاكئلوأوثعشألالاقف؛صاعلانبورمع

ينوصعتالفءرمألالوأيفينومتيصعدقمكنإف:يلعلاقءيرعشألاىسوميبأب

۹۷
2:هيبأنعءيدزألابدنجنبنمحرلادبعينثدح:فنخموبألاق`:وهةياورلاهذهدنس"

٤ص*نييمالسإلاتالاقم*كلذكرظناوء٣/١٠۱٠جيربطلاخيرات

'..عخنلانملجرنعءيدنكلاجيدخنبليضفينثدح:فنخموبألاق٠:وهةياورلاهذهدنس" ۹4۹

 



Eثحبلاةيجهنموةيضابإلای

رعسمويئاطلانيصحنبديزوثعشألالاقف.ىسومايأيلوأنأىرأالينإءنآلا

٠٠"..هبالإیضرنال:يكدفنب

:اوللقف'`"ةعيشلاهيلإتبثوءجراوخلاهتقرافوةفوكلايلعمدقاملو..(')"

:جراوخلاتلاقف؛تيداعنمءادعأوءتيلاونمءايلوأنحنءةيناثةعيبانقانعأيف

..ناهريسرفكرفكلاىلإماشلالهأومتنأمتقبتسا

..كيتآىتحمهتموصخومهباوجىلإلجعتال:لاقف؛مهيلإسابعنبايلعثعبو
هيفًأاضوتفهلخدفسيقنبديزيطاطسفىتأف؛مهيلإلخدىتحسانلايفيلعجرخف

..هيلعینثأولجوزعهللادمحفملكتمث..نيتعكرىلصو

باتكىلإمهبيجن:مّتلَقففحاصملااوعفرثيحمهنأنوملعتألابمكدشنأ:لاق

موقلاعفرامنإف؛مكقدصومكقحىلعاوضما..مكنمموقلابملعأينإ:مكلتلقهللا
..مهنتملبقنلبءال:متلقوءييآريلعمتددرف.ةديكموانهدوةعيدخفحاصملاهذه

تبثيوءلهاجلاملعيل:لاق؟مهنيبوكنيباميفهتلعجملءلجألانعانربخف:اولاق
مكمحرمكرصماولخدا.ةمألاهذهةندهلاهذهيفحلصيلجوزعهللالعلو؛ملاعلا

..مهرخآدنعنماولخدف!هللا

 

٤ص'نييمالسإلاتالاقم*رظناوء١٠٠ص/٣جيربطلاخيرات
'..:لاقءةعيبرنبةرامعنعءبانجيبأنعهثيدحيففنخمبألاق*:وهةياورلاهذهدنس

ءرملاوءافلأنوعبرأتوملاىلع-ههجوهللامرك-يلعمامإلااوعيابنيذلانأقازرلادبعركذ

ةبراحملماشلادالبىلإاوهجتيملاذاملو؟ناورهنلاةكرعمدعباوبهذنيأسانلاءالؤهنعلئاستي

يضارأنمصقتنتيهوةيومألاشويجلاهجاوي-ههجوهللامرك-ايلعمامإلااوكرتاذامل؟ةيواعم

(ء5770:ةياورلا«قازرلادبعفنصمرظنا).؟هتفالخ

 



ہہتبةيجهنموانا

نكلوءتفصوامانلعفو«تركذامكانكدق«تقدص:انلق:نولوقيفجراوخلاامأو

نحنفالإوءكعيابنانبتامكبتفءهنملجوزعهللاىلإانبتدقفءارفكانمناككلذ
۳٠..نوفلاخم

جراوخلانمنالجرءاتأءةموكحللىسومابأثعبينأدارأاملايلعنأ()'

ال:هلالاقفهيلعًالخدفءيدعسلاريهزنبصوقرحويئاطلاجربلانيةعرز:

عجراوءكتئيطخنمبت:صوقرحهللاققلالإمكحال:يلعلاقفلالإمكح

دق:يلعمهللاقفءانبرىقلنىتحمهلتاقنانودعىلإانبجرخاو؛كتيضقنع

ءاطورشانطرشوءاباتكمهنيبواننيبانبتكدقو«ينومتيصعفكلذىلعمكتدرأ

الوددهاعاذادهعاوفوأولجوزعهللالاقدقوءانقيثاومواندوهعاهيلعانيطعأو

 نولىتتامملقامكيلعلامجدقواهديكوتدهنايا
امأ:جربلانبةعرزهللاقف..هنمبوتتنأيغبنيبنذكلذ:صوقرحهللاقف

كلذببلطأ؛كتلتاقلجوزعهللاباتكيفلاجرلاميكحتعدتملنئلءيلعايهللاو

كيلعيفستاليتقكبينأك!كاقشأامكلاسؤب:يلعهللاقفءهناوضروهللاهجو

ايندېفمکلريخالهنإ؛لجوزعهللااوقتاف؛مكاوهتسادقناطيشلانإ..حيرلا

۰“نامکحيهدنعنماجرخف؛اهيلعنولتاقت

ركذواضيأيربطلادنعلوقلااذهوحنرظناو١٠٠-۹٠٠ص/٣جيربطلاخيرات
(۱۲۳-١۲١ص/٣جءفارشألاباسنأرظنا)فنخميبأقيرطنملوقلااذهوحنيرذالبلا

':وهةياورلاهذهدنس

لاق

7ةفيحجيبأنبنوعنعءلفغملايبأنع:فنخمويأ
۱٩:لحنلاةروس

١١۱-۱۱۳ص/۳جيربطلاخيرات١

1

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالا

اوفصنيملنيذلاباتكلااهيلعدمتعاوهباتكيفيربطلااهلقنيتلاتاياورلاهذه

فلاتلايوارلافنخميبألبقنماهدورولةطقاسةلطابةفيعضناورهنلالهأ

.*`”كورتملا

ىلإلوصوللمهلهؤتامةيملعلاتازاجإلانماولمحسانأنمناسنإلابجعيو

دروميأنمنولابيالمهدجناذهعموتاياورلانمنيمسلانمثغلاةفرعم

ةيضابإلامهعابتأوناورهنلالهألديكلامهمهلك«نوبرشيعبنيأنمالو«نوقتسي

ةفالخلالجألمهسفنأباوحضوسابعلاينبملظوةيمأينبةسرطغمامأاوفقونيذلا

.ةدشارلا

اهلاطبأةفيعضتاياورىلعنودمتعيمهدجنناورهنلالهأنماولاننيذلالكف

يفتحبصأفقحلافئاذقنمالباواهيلعتقلطألبمهرابخأبةمألالفحتملسانأ
.لهجلاقئاضميفهبيدرتواهينتقمطبحتاماكرةماقتسالاوقحلالهأراظنأ

اهتتمامأو.فلاتلافنتخموبأوهةياورلاهذهلطبنأهالعأكلنيبتدقف٠

.ىلعيوبأوةبيشيبأنباويئاسنلاودمحأمامإلااهركذىرخأةياورعمضقاتتيف

قرفلاوخيراتلاباتكاهلهاجتةياور

:مامإلا

 

۷جء١۳٠٠:تليدعتلاوحرجلاباتككلنكو٤٠٠ص/٤جتنازيملاناسل

۱۸۲صإ/

.۸٠٤٥1:ةياورلاءدمحأمامإلادنسم

زيزعلادبعانديبعنبىلعيانناميلسنبدمحأانأ*ىربكلاننسلايفيئاسنلادنعةياورلاهذهتءاجو

ص/٥٦جء١١٥۱٠:ةياورلا)*...هلاسألئاوابأتيتألاقتباثيبأنببيبحنعءايسنبا

لاقهايسنبازيزعلادبعانثدحلاقريمننبا*ةبيشيبأنبافنصميفاضيأةياورلاهذهتعاجو

ص/٥١ج٠:ةياورلا)'..هتلاسفهتیتألاقلئاويبأنعتباثيبأنببيبح

 



لثحبلاةيجهنموانام

يبأنببيبحنع*''ءايسنبازيزعلادبعنعنبىلعيانثدح"

يلعمهلتقنيذلاموقلاءالؤهنعهلأسأهلهأدجسميفابأتيتألاق''تباث

املفنيفصبانك:لاق؟مهلاتقلحتساميفوهوقرافميفوهلاوباجتساميفناورهنلاب

ىلإلسرأةيواعملصاعلانبورمعلاقفلتباومصتعاماشلالهأبلتقلارحتسا

دبعانثدحريمننبهللادبعانثدحةبيشيبأنبركبوبأانثدح*ىلعييبأدنعاضيأةياورلاهذهتءاجو

ء7٤:ةياورلا)*..هتلأسفهتيتألاقلئاويبأنعتباثيبأنببيبحانثدحهايسنبزيزعلا

.(٤٠٦۳ص١ج

يدايألاةيمأنبديبعنبىلعي

نسحلانبيلعلاقوهسفنيفاحلاصناكوثيدحلاحيحصناكهيبأنعدمحأنبحلاصلاق"

نبانعروصنمنباقاحسإلاقو.ظفحأوديبعنبدمحمنماثيدححصأىلعي:دمحأنعيناجنسهلا

۔۔قودصمتاحوبآلاقو۔.هریغيفةقثنايفسيففيعضنيعمنبانعيمرادلانامثعلاقو.ةقثنيعم
١۱٠جء١٦٠۸:تءبينهتلابيذهت)"..ثيدحلاريثكةقث:[دعسنبا]لاقو..:[رجحنبا]تلق

(٠۲۰ص
يفوكلاينامحلايدسألاهايسنيزيزعلادبع

.قدصلاهلحممتاحوبألاقوةعيشلارابكنموهوهبةعرزوبألاقوةقث:دوادوبأونيعمنبالاق*

نايفسنببوقعيوريمننباويلجعلاهقثوو:[رجحنبا]تلق.*تاقثلا*يفنابحنباهركذو
(۲۹۹ص/٦جء٢٥٤٤:تءبیذهتلا

ا..رانیدنبسيقتباثیبُأنببیبح'

نبانع«ميرميبآنبالاقو.ةقث:يئاسنلاو«نيعمنبالاقو.ةقث‹«يعبات‹«يفوك:يلجعلالاقو.."

..اسلدمناك:هحيحصيفةميزخنبالاقو..قودصةقثبيبحو:يدزألالاقو..ةجحةقث:نيعم

اهيفحرصهئألةياورلاهذهرضيالاسلدمبيبحنوكص/۲جء١٤٠1:ت«بيذهتلابيذهت)
.لئاويبأهخيشنععامسلاب

يدسألاةملسنبقيقشوهلئاوويأ

نبيالاقو.ةقثناك:عيكولاقو.هلثمنعلأستالةقث:نيعمنبانعءروصنمنبقاحسإلاقو.."

:تءبيذهتلابيذنهت)"..ةقثهنأىلعاوعمجأ:ربلادبعنبالاقو..ثيدحلاٹکةقثناک:دعس

(۳۳۰-۳۲۹ص/؛ج٤

 

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

اننيبلاقفلجرهبءاجفكيلعىبأينلهنإفهللاباتكىلإهعداوفحصمبيلع

مهنيمكحيلاباتكلإنوعدباتكلانمابيصناوتوأنيذلالإلأهللاباتكمكنيبو

باتكمكنيبواننيبكلذبىلوأانأمعن:يلعلاقفنوضرعممهومهتمقرفلوسمن

راوخلاهتعاجفلاَقللا

طبترمنيابتلااذهوءةفلتخموةنيابتماهدجيجراوخلاةملكاهلجألتمدختسايتلايناعمللعبتتملا
:دصاقملافالتخاب

هللامرك-يلعمامإلانيبىرجيذلاميكحتلااوضراعنيذلاينعتةياورلاهذهيف'جراوخلا'ةملك(١

كلذيفاودجيملمهنألناورهنلالهأعابتأضعبهلبقلولدملااذهوءنايفسيبأنبةيواعمو-ههجو

.جرحيا

ليلجلايباحصلااولتقنيذلايف!جراوخلاةملكهَيردخلاديعسوبأليلجلايباحصلارسف(۲

٢۲۲۰صمكاحلاةياوررظنا.نيفصمويلتقرساينبرامعنأمولعملانمو‹هحرساينبرامع

روجلاوملظلاىلعجورخلاىنعملمحتلةيضابإلادنعريسلابتكيف'جراوخلا'ةملكتءاجو(۳
دحأركذدقف.قرزألانبعفانهبماقيذلانيدلاىلعجورخلاكلذكوةيمأينبلامعهسراميذلا

مهعايشأودايزنبهللاديبعكلذكو..*:لاقثيحةدحاوةرقفيفنيينعملانيذهةيضابإلاءاملع

روجلارثكاملف؛مهلىلوتوأمهالوتوأمهتعاطبنادنماوئطخومهروجاوركنأونوملسملامهقرافف

هللاةعاطىلإاعدونيملسملانيدرهظأفهعبتانميفريدحنبسادرملامهيلعجرخمالسإلااوفختساو
تعباتتكلذىلعو..لتقىتحكلذىلعةربابجلادهاجوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو

لحتساوةلبقلالهأىيبسوةرجهلالحتناقرزألانباعفانجرخاملفءقحلانم

.كوشلابمهتيمستوةلبقلالهأيبسىلعروجلاجراوختعباتتو.كرشلابمهامسولتقلابمهضارعتسا

روهشموهرصعيفناكنممهعمنوملسملاو«مهلالضنيبومهيلعركنأوضايإنبهللادبعمهقرافف
عيمجىلعومهيلعاوركنأو«توكسلابمهسفنألاوضريملواونيبواوئطخومهلضف

-٤۸ص/۲ج«نامعةمئأوءاملعلتاباوجلاوريسلارظنا)'..مهتعاطبنادومهعياشنموةربابجلا

٥۸(

ثيحمهيلعهللاناوضرةباحصلايف"جراوخلا"ةملكيلازغلادمحمخيشلارسفرصعلااذهيفو(٤

ناك!نوناقلاىلع_جراوخنودعيةوعدلاءدبنماماعرشعةعستدعبنوملسملاناكدقف*:لاق

 



مثحبلاةيجهنمونالاا

ةيوبنلاةنسلارظنا)".!اوعاطتساولاهتاعدعيمجبنوشطبيوءديحوتلاةديقعنمنوزئمشينوكرشملا
(١٦۱۹صءثيدحلالهأوهقفلالهأنيب

:لاقثيح*نيجراخلا*بةباحصلابطقدمحمخيشلاذاتسألافصواضيأرصعلااذهيفو(٥

اليتلا؛مهيلعةجراخلاةئفلاهذهنأشيفثيدحلانولوادتينيحمهتاودنيفالملاثيدحناكو..

(۷۲صءيمالسإلاخيراتلابتكنفيكرظنا)'..ءاذيإاهمزعينثيالوءديدهتلبيجتست
ىلعنيجراخلاءماظنلاىلعنيجراخلادارفألاضعبنيبةيلخادةكرعماهنأةروصلانوكتس..

ىلعرومألابتتستلمهبيدأتبموقتيتلاةيعرشلاةطلسلانيبو؛مهيفرمألايلوأومهيوذومهيلهأ
فرعلكىلع!وجرخنيذلانيزشانلانيبغاشملاكئلوأروهظلبقهيلعتناكيذلاعضولا

(۷۹ص«يمالسإلاخيراتلابتكنفيكرظنا)'..فولأم

:لاقثيح*نيجراخلا*بةياحصلاوفهكلاباحصأفصوبطقديسذاتسألاو(٦

مهولتقيفةنيدملايفناطلسلاباحصأمهذخأيفءمهؤبخمفرعيومهرمأفشكنينأنورذحيمهو.

نعمهوتتفيوأ-!ةكرشملاةنيدملايفادحاواهلإنودبعيمهنألىلعمهفصوب-امجر
(٤٦۲۲ص/٤ج«نآرقلالالظيفرظنا)'.بينعتلابمهتديقع

لبقهيلعجراخلاديدجلاعمجتلااذهرطخيتاذلاهدوجونععفدييلهاجلاعمتجملافقونيحيف

(١١٥١ص/٣جءنآرقلالالظيفرظنا)*..ةيبرحلاةكرعملايفءاقللا

ةملكاوطعأنيذلاباتكلانمريثكلاكانهو(۷

`

جراوخلا

`

عارصلاربتعانودلخنباالثمفءرخآىنعم
ىلعقبطنيفيرعتلااذهو.اهلنيعزانمجراوخوةمئاقةلودنيبعارصوهمكحلاوةرطيسلالجال

ينبةلودوهكلذىلعلاثمريخو.اهلةقباسلالودلاةعزانمدعبمكحلانمتنكمتيتلالودلالك
تبنمثيحناسارخنمتأدببورحوكراعمدعبةيمأينبةلودضاقنأىلعتماقيتلاسابعلا

.ةيمأينبكولمرخآلتقمثيحرصمديعصيفتهتناوةيسابعلاةوعدلا

ةلودلاىلعجراوخلاردابيوفارطألايفةوعدلاضعبىلعاياعرلارساجتتف.."نودلخنبالاقدقف
برقأيفجراوخلاريصتىتحقياضتيةلودلاقاطنوجردتيكلذلازيالو..مهريغوصايعألانم
صةمدقملايفلوقلااذهوحنكلذكرظناو.٤٠۳صءةمدقملارظنا)"..ةلودلازكرمىلإنكامالا

(۳V1 fos Y۹

يذلانارقلااذهو..*:لاقدقف«موجنلاوبكاوكلاةكرحبجراوخلاروهظةكرحنودلخنباطبريو)۸

دعبوجربةجرديفنييولعلانارتقاوهريغصلاو..طسووريغصوريبكىلإمسقنينييولعلانارقوه

ىلج[لدي]ريغصلاو..هقئاقدوأهجردلثميفنميألاهثيلثتىلعرخآجربيفنانرتقيةنسنيرشع

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاك"

£
امنينمؤملاريمأاياولاقف,مهقتاوعىلعمهنويسو

اننيبهللاد     
نحنو ءارقلاذئمويمهوعدن

 

خيرملاطوبهولحزلابوهيفوملاعلاعلاطوهناطرسلاجربو..ندملابارخوةاعدلاوجراوخلاروهظ

نايصعوركاسعلاةكرحوجراوخلاروهظوءامدلاكفسوبورحلاونتفلايفنارقلااذهةلالدمظعتف

(٤٤١٤صءةمدقملارظنا)'..دنجلا

جراوخلاةملكىنعملوحيريبعجلاتاحرفروتكدلاخيشلاهبتكامأرقينأئراقللديفملانملهإ

ىنعملانوضفريةيضابإلاتلعجيتلابابسألانعوناورهنلالهأعابتأاهبىمستيتلاءامسألانعو

ء١٠ء4۸صءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلارظنا).رصعلااذهيف`جراوخلا`ةملكلىحالطصالا

AA AY Ss۷ )0

:ءارقلاةملكلرنهحهشف,هدلخرتااق

اصتخمكلذناكامنإو.مهعيمجنعذخؤينيدلاناكالوايتفلهأاونوكيملمهلكةباحصلانإمث.."

وأييبنلانمهوقلتامبهتلالدرئاسوهمكحموههباشتموهخوسنموهخسانبنيفراعلانآرقللنيلماحلاب

ةمأاوناكبرعلانألباتكلانوأرقينيذلايأءارقلاكلذلنومسياوناكو.مهتيلعنمومهنمهعمسنمم
لمكو..ةلملاردصكلذكرمألايقبو.ذئمويهتبارغلمسالااذهبباتكللاراقمهنمناكنمصتخاف.ةيمأ

.(6°٤-6۳٦٥ءةمدقملارظنا)"..ءارقلانمءاملعلاوءاهقفلامساباولدبفاملعوةعانصحبصأوهقفلا

الوهيلإاوعفدالونيودتلاوفيلأتلاوميلعتلارمأاوفرعيملبرعذئمويموقلاو*:رخآعضوميفلاقو

كلذلمحبنيصتخملانومسياوناكونيعباتلاوةباحصلانمزكلذىلعرمألاىرجو.ةجاحهيلإمهتعد
اصبةباحصلايفةماعةفصذئمويةيمألاننييمأباتكلاننوأرقينيذلايأءارقلاىلإهلقنو

     رعةروثأملاةنسلاوهلاب.اءارقذَنةلمحلليقفابرعاوناك
هلريسفتهدراومبلاغيفوهيذلاثيدحلانموهنمالإةيعرشلاماكحألارمثمهلهللا[لوبعر

.(٢٤۷صقمدقملارظنا)`حرشو

:ملسممامإلاحيحصنمادحاوالاثماهنمركذنةنسلابتكنمةريثكدهاوشهلاذهنودلخنبالوقو

%%يبنلاىلإسانءاجلاقكلامنبسنأنعتباثانربخأدامحانثدحنافعانثدحمتاحنبدمحمينثدح"

لاقيراصتألانمالجرنيعبسمهيلإثعبفةنسلاونارقلاانوملعيالاجرانعمثعبانأ:اولاقف مهل

ءارقلا  



00011137ثحبلاةيجهنمونالا

ةيبيدحلامويانتيأردقلفمكسفنأاومهتاسانلااهيأايلاقففينحنبلهسملكتفمهنيبو

ءاجفانلتاقلالاتقىرنولونيكرشملانيبو3هللالوسرنيبناكيذلاحلصلاينعي

سيلألطابىلعمهوقحلاىلعانسلأهللالوسرايلاقفلهللالوسرىلإرمع

املوعجرنواننيديفةيندلايطعنميففلاقىلبلاقرانلايفمهالتقوةنجلايفانالتق

لاقادبأينعيضينلوهللالوسرينإباطخلانباايلاقفمهنيبواننيبهللامكحي

مهوقحىلعانسلأركبابأايلاقفركبابأىتأىتحربصيملفظيغتموهوعجرف
يفةيندلايطعنميففلاقىلبلاقرانلايفمهالتقوةنجلايفانالتقسيلألطابىلع

نلو%هللالوسرهنإباطخلانباايلاقفمهنيبواننيبهللامكحياملوعجرنواننيد

اهأرقأفرمعىلإقيهللالوسرينلسرأفلاقحتفلاةروستلزنفلاقادبأهللاهعيضي

"معنلاقوهحتفوهللالوسرايلاقهاي
تالاقملابتكيفترطسيتلا؟'رابخألالكفستتةحيحصلاةياورلاهذه

مامإلاعابتانوعدينيذلاسانلاكئلوأنمبجعلالكبجعلافءاروثنمءابهاهلعجتو

كئلوأفلخنوثهليمهدجنلبءهدنسمتاياورنمحصامبنوذخأيالمهودمحأ

.ليدعتلاوحرجلاءاملعنمهريغودمحأمامإلامهتلادعطقسأنيذلا

لاقانعتيضروكنعانيضرفكانيقلدقانأانيبنانعغلبمهللااولاقفناكملااوغلبينألبقمهولتقفمهل

لوسرلاقفةبعكلابروتزفمارحلاقف«هذفنأىتححمربهنعطفهفلخنم«سنألاخءامارحلجرىتآأو

تيضروكنعانيضرفكانيقلدقانأانيبنانعغلبمهللااولاقمهنإواولتقدقمكناوخإنإهباحصأل#3هللا
ء44۸8۹:ةياورلا-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا)`انع

قفتييتلاو(يضابإلاملاعلا)يتاهلقلاةياورركذنأدعبشابغمئاغديبعنيسحروتكدلالاق
نيخرؤمتاباتكنمةعومجمعضوديعتعئاقوللةياورلاهذه*:هذهدمحأمامإلاةياورىنعمعماهانعم

ءميكحتلاًادبملوبقىلعايلعاوعجشجراوخلانأاهنميعديامصخألاىلعوءنييضايإريغنيملسم
(۳٠صءةيمالسإلاةيطارقميدلانامعرظنا)`.اهضحديولب‹ةلعاسملاعضوم

 



:انلحضتيةياورلاهذهنم

ليبسيفحاورألابةيحضتلاوهناورهنلالهأهيلعناكيذلاقداصلاعقاولانأ-١

يبأنبيلعنينمؤملاريمأدييفبناجلاةنوصمىقبتيكلىمظعلاةفالخلا

.ههجوهللامرکبلاط

ةفيلخنوكينمةلأسميفةموكحلل-ههجوهللامرك-يلعمامإلالوبقكلذكو-۲

هربجينأريغنم-ههجوهللامرك-يلعمامإلاهيلعمدقأرمأوهلبقتسملا
.دحأهيلع

.يلعمامإلاعبصأيفةفالخلامتاخءاقبنمضيملاهطرشوةموكحلاساسأنأ-۳

-ههجوهللامرك-يلعةفيلخلارمألةيواعمنعذينأحلصلاطورشنمنكيمل٤
.مالستسالاوةعاطلارهظيو

يئاسنلاودمحأمامإلاةياورىلعةدايزىلعيييأوةبيشييأنيادنعءاجو

:ةقياسلا

لسرأفافلأرشعةعضبجراوخلانمةباصعلاكئلوأءاروحباوجرخمهنإمث.."

مالعلاقومهدشنأفناحوصنبةعصعصمهاتأفهيلعاوبأفهللامهدشنييلعمهيلإ

لياقماعةنتفةفاخمماعلاةلالضاولجعتالفلاقةنتفلاةفاخماولاقمكتفيلخنولتاقت

مويافلتاقامىلعانلتاقةيضقلايلعلبقنإفانئجامىلعريسناولاقواوعجرف

اولعجفةقرفمهنمتقرتفافناورهنلااوغلبىتحاوراسفهعمانلتاقاهضقننإونيفص

مهرمأايلعغلبفايلعانقرافاذهىلعاممكليومهباحصألاقالتفسانلانودهي

نيذلاءالؤهىلإعجرتمأماشلالهأىلإريسنأنورتاملاقفسانلابطخفماقف

مهيفلاقامبمهنعثدحفمهرمأركذفمهيلإعجرنلباولاقمكيرارذىلإاوفلخ

 

eع٦

"التةملكتابثإيفةبيشيبأنباةياورىلعاندمتعادقو*اليل*:ىلعييبأدنعءاج

 



ىلإنيتفئاطلابرقأمهلتقيسانلانمفالتخادنعجرختةقرفنإ6هللالوسر
الاتقاولتتقافناورهنلاباوقتلاىتحاوراسفةأرملايدثكهديمهنملجرمهتمالعقحلا

نولتاقتامنإمتنكنإسانلااهيأايلاقفيلعماقفمهلموقتاليلعليختلعجفاديدش

لمحفمكلاعفاذهنوكيالفهللنولتاقتامنإمتنكنإومكيزجأاميدنعامهللاوفيل

اوبلطايلعلاقفمههوجوىلعنوبكممهومهنعليخلاتلجنافةدحاوةلمحسانلا

نمبلاطيبأنباانرغمهضعبلاقىتحهودجيملفلجرلاسانلابلطفمهيفلجرلا

ةدهوىتأىتحقلطنافاهبكرفهتبادباعدفيلعنيعتعمدفلاقمهانلتقىتحانناوخإ

هوربخأفمهتحتلجرلادجوىتحمهلجرأبرجيلعجفضعبىلعمهضعبىلتقاهيف

ىلإعجروماعلاوزغأاليلعلاقواوعجروسانلاحرفوحرفوربكأهللايلعلاقق

ىلإةعيبلابثعبمثهيبأةريسراسونسحفلختساوهللاهمحرلتقوةفوكلا

"ةيواعم

:يتآلاانلحضتيىلعييبأوةبيشيبأنبادنعتءاجيتلاةدايزلاهذهنم

ةرشعلاقوفي-ههجوهللامرك-يلعمامإلاشيجنماولصفنانيذلاددعنأ-١
اهبحاصىلعةرهطملاةنسلاوزيزعلاباتكللنيسرادلاءاهقفلاءارقلانمفالآ

.ميلستلاوةالصلالضفأ
مامارمألماشلالهأعاضخايهو-نيفصبرحاهبتأدبيتلابابسألا۲

ملمإلالبقنمميكحتلالوبقتقوةمئاقلزتمل-ههجوهللامركبلاطيبأنبيلع

نمرهظياذهوءاهساسأنمةموكحلاناورهنلالهأضفراذهلههجوهللامركيلع
امىلعانلتاقةيضقلايلعلبقنإفانئجامىلعريسناولاقواوعجرف..":مهلوق

"..ناورهنلااوغلبىتحاوراسفهعمانلتاقاهضقننإونيفصمويانلتاق

 



نرسثحبلاةيجهنموةيضابإلا

هللامرك-يلعمامإلاباحصأىلعنزحلارهظناورهنلابرحةياهندعب-۳
كلذحضتيو؛مهناوخإنممهلهرارغإبهلمهماهتاىلعاعومدهنيعتفرذو-ههجو
لاقمهانلتقىتحانناوخإنمبلاطيبأنباانرغمهضعبلاق..":يوارلالوقنم

"..يلعنيعتعمدف

نمناكامفءالتقسانلادهتتذخأفناورهنلالهأنعتلصفناةقرفكانهنأ-٤

..":يوارلالوقنمكلذحضتيو.ليولابمهيلعاوعدومهوذباننأالإرهنلالهأ

اذهىلعاممكليومهباحصأمهللاقالتقسانلانودهياولعجفةقرفمهنمتقرتفاف

مأماشلالهأىلإريسنأنورتاملاقفسانلابطخفماقفمهرمأايلعغلبفايلعانقراف
"..مهيلإعجرنلباولاقمكيرارذىلإاوفلخنيذلاءالؤهىلإعجرن

ةيدنلايذةيصخش

نبدامحوةيلعنباانثدحيمدقملاركبيبأنبدمحمانثدحو":ملسممامإلالاق

ةبيشيبيأنبركبوبأانثدحوحديزنبدامحانثدحديعسنبةبيتقانثدحوحديز

دمحمنعبويأنعةيلعنبليعامساانثدحالاق-امهلظفللاو-برحنبريهزو

وأديلاندوموأديلاجدخملجرمهيفلاقفجراوخلاركذلاقيلعنعةديبعنع

وليدمحمناسلىلعمهنولتقينيذلاهللادعوامبمكتثدحلاورطبتنأالولديلانودثم
برويإةبعكلابرويإةبعكلابرويإلاق%دمحمنمهتعمستنآتلقلاق

."ةبعكلا

اهنموحيحصلااهنمبتكيفهذهملسممامإلاةياورقرط
ةحصنأوهثيدحلاءاملعهيلعفراعتاممو.اهديناسألاجريفنوعطملا

 

t۷

 



ىةيجهنمونالا

‹نتملايفرظنلانمدباللبءاهلوبقليعادلاوةياورللحجرملاهدحوسيلدانسإلا

حيحصثيدحنممك":ةيميتنبالاقدقف.ةلدألانمتبثامىلعةياورلاضرعو

صقنوىنعملاليحتةظفلةدايزبرفءناصقنلاوةدايزلاهئانثأيفعقيمثلاصتالا

حيحصتلوءكلذعقاومهيلعىفخينكيملنفلااذهسرامنموءكلذكىرخأ

كلاسموكلستقرطولخدتباوبأهفيعضتوثيدحلا

كلذبمكحلاهنممزليالدانسإلاىلعنسحلاوأةحصلابمكحلاو":ريثكنبالاقو

٣"اللعموأاذاشنوكيدقذإءنتملاىلع

لهأاهببسبقحتسيةمالعوةيآجدخملاصخشنمتلعجملسممامإلاةياور

سانأىلعبنذكانهسيلف؛يمالسإلاركفلاهضراعيلوقاذهوءلتقلاناورهنلا

لجهتمکحهيضتقتامىلعهروصودارأامىلعهللاهقلخنئاكمهفوفصيفدجو

ناسميإلاوهىلاعتهللاىلإبرقتلانازيمنأدجيمالسإلاحوريفرظانلاو.العو

ىلك"نأسانلابولقيفقمعتلةيمالسإلاةديقعلاتءاجو.حلاصلالمعلاوقداصلا

١۱۲۱-۱۲۰ص/٥جء٤٩۷٤:ثیدحلاءدواديبأننس-

.ةيملعلابتكلاراد/۸ج:ثيدحلاىربكلاننسلا-

(ةحفصلاوءزجلاسفنيفتاياورثالثيقهيبلاجرخأ١ص/٦جءيقهيبللةوبنلالئالد-

٥۹٥ص/١جء۷١٦۱:ثيدحلاءةجامنباننس-

١1۱11١۱۷۹ةياورلاءدمحأمامإلادنىسم-

٢۲صء١١٦٠:ةياورلا«يسلايطلادواديبأدنسم-

١٥۱٠-١٥٠ص/١٠ج:ةياورلا‹قازرلادبعفنصم-

۳۱-١۳۱۲ء٤۱۹۷:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم-

۳۹صءةيميتنبالثيدحلاملع

۳۷صءثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا

 

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ىلإرظنيهنكلوناولألاولاكشألاىلإرظنيالىلاعتهللانأونسحهللاقلخ

.ةرهاطلابولقلاوةحلاصلالامعألا

لوقعيفركفلااذهقمعتةحيحصةياوريسلايطلادواديبأدنعءاجو

.رشبلاسنجدارفأىلعرهظتيتلاةيدسجلاقراوفلابروعشلالصأتستونيملسملا

نبهللادبععمسيبأنع""ةبعشانثدح":"'يسلايطلالاق

يشبحدبعلولوعيطأوعمسأنأيهللالوسرينرمأ:لاقرذيبأنع

"فارطألاجدخم

جدخمنمورذابأرذحيمليسلايطلاةياوربسحميركلالوسرلاف

ةيوبنلاةحيصنلاهذهوللاعرشدودحيفهلةعاطلاوعمسلابهرمألبفارطألا

نأبىلاعتهللاهفرشيذلايكزلارهاطلاليجلاكلذةايحيفقيمعلارثألااهلناك

.نيدلامويىلإةبقاعتملانيملسملالايجألةنسحةودقهلعج

 
W۰

ص/۷جء١٤۷۲و٠٤۷۲ريبكلامجعملايفيناربطلاهجرخأثيدحنمءزجاذه

(٢٤٥۳ص)دنسملايفيديمحلاو(٢

١٠ص«يسلايطلادواديبأدنسم
ناكنقتمظفاحةقثيقأمهالعلاد۳“تةصش'   
ناكوةنسلانعبذولاجرلانعقارعلابشتفنملوأوهوثيدحلايفنينمؤملاريمأوهلوقييروثلا

ء۲۷۹۸:تءبيذهتلابيرقت)*ةعباسلانمادباع
لنةقثينوجلانارمعوبأ:لاقهنأنيعمنبىيحينع..ىنوجلانارمعوبأبيبحنبكلملادبع

ء٦۳٠٠:ت٬ليدعتلاوحرجلا)'حلاص:لاقفينوجلانارمعيبأنعىبأتلأسلاقنمحرلادبع

)٤٦٤۲صج

هللادبع“ ءبيذهتلابيرقت)*ةثلاثلانمةقثيرصيلايرافغلاتماصلانب

. r

 



mamiثحبلاةيجهنمواينالاا۷

؛مهكلسمداسقىلعليلدهيفسيلسانلاضعبنيبنمفارطألاجدخمدوجوف

ةياورهيلإتدشرأاملضراعمومالسإلاحورلةفلاخملامامتفلاخماذهنأل

.ةقباسلاةحيحصلايسلايطلا

يفصاعلانبورمعهلتقدقةيدثلااذنأركذتمكاحلادنعةياورتءعاجو

Yo
۰ رصم

دمحمنبدمحمونبدمحمنبميهاريإقاحسإوبأانربخأ":مكاحلالاقدقف

اق'"اديعسنبةبيتقانث'"“يفقثلاقاحسإنبدمحمانثالاق'""ظفاحلابوقعينب

oيتالاکوهةياورلاصن:

نبدمحماٹالاقظفاحلابوقعينبدمحمنبدمحموىيحينبدمحمنبميهاريإقاحسإوبأانربخأ"

ةشئاعيلتلاقلاققورسمنعلئاويبأنعشمعألانعريرجانثديعسنبةبيتقانثيفقثلاقاحسإ

ننوكتلكايؤرتقدصنئل:اهلتلقف.رحتترقبيلوحولتىلعيتتيأرينإ:اهنعىلاعتهللايضر
هللاو:تلاقفكءوسيسارمأناكنإهلعلف:اهلتلقف.تلقامسئب«ءكرشنمللابذوعأتلاقةمحلمكلوح

هنعىلاعتهللايضرايلعنأاهدنعركذدعبناكاملفءكلذلعفأنأنميلإبحأءامسلانمرخأنئل

ءدلبلالهأنمفرعتنممكلذدهشنمماسانيلبتكافةفوكلاتمدقتنأاذإ:يلتلاقفةيدثلااذلتق

مهتداهشباهتيتأف:لاق.كلذدهشنممةرشععيشلكنماهلتبتكفاعايشأسانلاتدجوتمدقاملف
نيخيشلاطرشىلعحيحصثيدحاذه.رصمبهلتقهنأيلمعزهنإفصاعلانبورمعهللانعل:تلاقف

(اطعرداقلادبعىفطصمةعجارمء٤١ص/٤جء٤٤6۷7:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا).هاجرخيملو

نبدمحمعمسيروباسينلاىكزملاقاحسإوبأهللاديعنبهيوتف0

دادغببهيلعبختناجحللالصاومارثكماتبثةقثناكو....جارسلاقاحسإنبدمحموةميزخنبقاحسإ

جارسلاسابعلايبأتافنصمدادغببىورواريثكاملعهباختنابسانلاهنعبتكوينطقرادلانسحلاوبآ

ةدعوريبكلايراخبلاخيراتاضيأىوروهبتكنمامهريغوتاوخألاوةوخألاباتكوخيراتلاباتكلثم
خيرات)*ءاملعلايلعنيقفنملانيجاجحلانيدهتجملادابعلانمناكو....جاجحلانبملسمبتكنم

٦جء۲۲۱۹:تءدادغب

  ف٤۰...دمحم٣

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلا

F۴ةئاعيلتلاق:لاق٣۳ورسمنع؟""لئاويبأنع<الانع

هلتقهنأيلمعزهنإفصاعلانبورمعهللانعل....:-اهنعىلاعتهللايضر

رصمب

:هسنجوهفصووجدخملااذهمساركذتنعطمنملختملةريثكتاياوركانهو

هللامرك-يلعمامإلاماعطدهشيودجسملايفسانلاسلاجيناكهنأءاجدقف

قطيرقهيلعايشبحناكهنأو؛(نيسلاب)وأاعفانىمسيناكو-ههجو

ميعنويُلاقو..دادغببثدحوباوبألاوخويشلاوللعلافنصاظفاحاتبثاحلاصادباعناكو...جارسلا

نافعبهبقلأانأونيسحلاىبأنمتبثاالومهفأانباحصأيفاملوقيةرمريغظفاحلايلعابأتعمس

(۲۲۳ص/٣جء٤۱۲۸:خیرات)*..هتقثل

زارهمناريانبقاحسإنبدمحمأناسارخخيشمامإلاظفاحلاجارسلا

ىفقثلا مهالوم ىيحينبىيحيىأرونيتئاموةرشعتسةنسدلوخيراتلاودنسملابحاصيروباسينلا

۲جء١٣۷۳:تظافحلاةركذت)ديعسنبةبيتقعمسويميمتلا

تبثةقثيلعليقوىيحيهمسالاقيينالغيلاءاجرويأيفقثلافيرطنبليمجنبديعسنيةييَتَف'

(۲۷ص/۲ج‹5°5۳۹٥لدلابیرقت)*ةرشاعلانم

يفناكليقباتكلاحيحصةقثاهيضاقويرلاليزنيفوكلايبضلاطرقنبديمحلادبعنبريرج

(۸١۱ص/١جء۹۱۸:تءبینهتلابيرقت)هظفحنممهيهرمعرخآ

(يفوكلايلهاكلانارهمنبيناميلسدمحموبأ)شمعألا3

`لاقیتمومالکالفانثدحلاقیتمفءهبيرديالوفيعضنعسلدامبروء«سلديوهو:يبهذلالاق

حلاصيبأوءلئاويبأوءميهاريإك:مهنعرثكأهلخويشيفالإسيلدتلالامتحاهيلإقرطت٠نع

ء۷٠٠۳:تءلادتعالانازيم).لاصتالاىلعةلومحمفنصلااذهنعهتياورنإف؛نامسلا

.ثحبلااذهنم٢٤٢۲صرظناو(٤٢٤۲۲ص/ج
eT

١۱۸ص١٤٤شماهلارظنايدسألاةملسنيقيقشلئاووي

ةيناثلانممرضخمدباعهيقفَةقثةشئاعوبأيعداولاينادمهلاكلامنبعدجألانبق
{TF

 

لدلابیرقت(نيتسوٹالٹةنسلاقیوةنستام (١٥۱۷ص/۲جءبيذهتل

e. ert
۱۲۷ص/٥جځئ.:ثيدحلاءدواديباننس

 

 

 



ہہثحبلاةيجهنمونالاا

بنذىلعنوكتيتلاتاريعشلالثمتاريعشاهيلعةأرملايدثلثمهيديىدحإهل
.*""ةهدرلاناطيشوهورجلانمةوخأةنالثربكأناكهنأووبريلا

دنسلاةحيحصلاتاياورلانأانههانركذاممميركلائراقلايخأكردتكلعل

ركفلاعماهلولدمضراعتببسبكلذوناورهنلالهأىلعدحألقلعتماهيفسيل

.ةيخيراتلاعئاقولانايبيفضعبعماهضعبضراعتوءيمالسإلا

ناورهنلاةعقوموميكحتلاةيضقلوحةرظن

مامإلانيبترجيتلابرحلانأوهثادحألاكلترابخأنمهانسمليذلانإ

مئاوقخيسرتاهؤدبمواهساسأناكماشلالهأولمجلالهأو-ههجوهللامرك-يلع

ةفيلخللءافولابنيمزلممهسفنأناورهنلالهأدجواذهلءةفالخلاضرأيفةفالخلا

لزاتتيةفيلخلااوأرامنيحمهنكلو.اهنمىلغأوىقبأوهاملةيلاغلامهسوفناوعابف

مهنمناكامةرطعلامهءامدوةيكزلامهحاورأهلجألاومدقيذلاقماسلاهناكمنع

ةياوركلذتحضوامكهيلعناكامىلعرارمتسالابايلعمامإلااوبلاطينأالإ
مامإلارمألةيواعممالستساوهحلصلاناكرأدحأناكولف.ةقباسلادمحأمامإلا

كلذناكلوءاضروالوبقسانلالوأناورهنلالهأناكل-ههجوهللامرك-يلع

يفصاعلانبورمعوةيواعمةلواحمنأاوفرعمهنكلو.مهلبقنمهيفابوغرم

رمألاضيوفتو-ههجوهللامرك-يلعمامإللمالستسالاهانعمسيلبرحلافاقيإ

۲۷٠-٦۲٠١ص/٥جء471۹:ثيدحلا‹قباسلاردصملا

١۳٠٠:ةياورلادمحأمامإلادنسم
€۳

٣٣٤ص/اجوبينلالئالدو۳-٢۳۲۳ص/٥۱جء۹۷:ةياورلابيشيبنبافنصم

ءتمحأمامإلادنسموص/۲ج»٠٤٥۱:ةياورلا‹رازبلادئاوزنعراتسالافشكو٤۳

 



ثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

شسيجهيلإلآيذلاقزأملانمجورخلالجأليهةلواحملاكلتتناكلبءهيلإ

.ماشلالهأفوفصيفبدتةميزهلاتامالعترهظنيحةيواعم

ءةيواعمو-ههجوهللامرك-يلعمامإلالبقنمةموكحلاطورشتلبقنأذنمف

-يلعمامإلاحبصأذإءنيملسملاةفاكىلعيعرشلاىنعملاب"”ةفيلخكانهنكيمل

یسوميبأوصاعلانبورمعةمكحميفةدحاوةلزنميفةيواعمو-ههجوهللامرك

.نيمكحلادحأطورشورايتخاوءاكذوةقابلبانوهرمةفالخلاريصمراصوءيرعشألا

:'""يرذالبلادروأدق

نببهوانثدحء''ةميثخوبأينثدحء؟'"يقرودلاميهاريإنبدمحأينثدحو"
امل:لاق“عفاننعثدحينبىلعيتعمس:لاق٤"يبأانثدح

نأكللهفكعيايتنأانيأردقانإ:رمعنبالورمعلاقلدنجلاةمودباوعمتجا

نظيوهوهتمامإيفلاجرلاميكحتبهسفنعلخنأدعبهولزتعاف*-هللاهمحر-يملاسلاخيشلالاق
ةفحترظنا)*..نيلجرلامكحلوبقىلعقيثاوملاودوهعلاىطعأدقف..تاهيهوهدييفقابرمألانأ

(٠۸نايعألا
٣جءفارشألاباسنأرظنا)

۷١١ص٢٥۲شماهلارظناميهاريإدمحأ

نبريهز' .بيذهتلابيرقت)'..تبثءةقثءدادغبليزنءيئاسنلاةمثيخوبأءكادشنببرح
)٦/٥»۷٧٤۰:ت

نببهو ٢۲۲ص٤٥٥شماهلارظنامزاحنبریرج
٢۲۲ص٥٥٥شماهلارظنا.نيریرج

tt
نب ءبيذهتلابىيرقت)'..ةتءةرصبلاليزنءيكملامهالوميفقثلاميكح

)۲.٤۳ج۷ەت

aهەی.6©

ء۲١۷۱:تءبيذهتلابيرقت)'...ءهيقفتبثةقثءرمعنباىلومءيندملاهللادبعوبأعفان

)۹٣۲ص

 



نباذخأف«ابضغمرمعنبابثوف؟اهيلعصرحأوهنملاهعدتوالامكيطعن

يضطعأالهللاوينإ؛كايندبكترخآتعبورمعايكحيو:لاقوسلجفهبوثبريبزلا

."سانلاعيمجىضرنعالإاهلبقأالوءالاماهيلعلبقأالوءالاماهيلع

ءءامسأنبةيريوجنعءبهوانثدح«ةمثيخوبأينثدح":اضيايرذالبلادروأو

لعجتام:هللاقارمعنأوةموكحللحرذأبمهعمتجمدهشرمعنبانأ«عفاننع

اهيفيلعفلتخيالىتحاهلبقأالوائيشهللاوكللعجأال:لاق؟كيلإاهتفرصنإيل

."ناتثا

لهأداعأنيمكحلاعامتجالبقوءارغاشةمامإلابصنمحبصأنأدعبوكلانه

.هتيارتحتنولظتسيمامإبصنباوماقف؛هودقفامناورهنلا

:تاركسعمةثالثةحاسلايفحبصأثادحألاكلتلةجيتنو

لكميكحتللهلوبقببسبدققيذلا-ههجوهامرك-يلعمامإلاركسعم-:لوألا

يفهتديأيتلاةئفلاىلعريمألابصنملثميحبصأذإ؛يعرشلاةفيلخلاتايحالص

.ميكحتلالوبق

.حالسلاةوقبةمألاىلعهسفنضرفيذلانايفسيبأنبةيواعمركسعم-:يناثلا

ماشهانربخأىسومنبميهاريإينثدح":هحيحصيفيراخبلامامإلالاقدقف

نعءسواطنباينربخأو:لاق.رمعنبانعملاسنعيرهزلانعرمعمنع
دق:تلقفطتتاهتاوسنوةصفحىلعتلخد:لاقرمعنبانعءدلاخنبةمركع

مهتإفقحلا:تلاقءيشرمألانميللعجيملفنيرتامسانلارمأنمناك

قرفتبهذىتحهعدتملفءةقرفمهنعكسابتحايفنوكينأىشخأوكنورظتني

هنرقانلعلطيلفرمألااذهيفملكتيناديرينم:لاڦةيواعمبطخسانلا

 



ىثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

مالسإلاىلعكابأوكلتاقنمكنمرمألااذهبقحألوقأنأتممهويتوبحتللحف

تركذفءكلذريغينعلمحيومدلاكفستوعمجلانيبقرفتةملكلوقأنأتيشخف
.'*”تمصعوتظفح:بيبحلاقنانجلايفهللادعأام

:ةياورلاهذهلهحرشيفرجحنيالاق

امكلذبهدارم:(ءيشرمألانميللعجيملفءنيرتامسانلارمأنمناكدق)"

مهنتيبةموكحلاىلعسانلاعامتجاموينيفصيفلاتقلانمةيواعمويلعنيبعقو

...هيفاوفلتخاامیف

يرعشألاىسوموبأامهوءنامكحلافلتخانأدعبيأ:(سانلاقرفتاملف)

دبعةياوريفعقوو.ةيواعملبقنمناكوصاعلانبورمعويلعلبقنمناكو

نأنيعيودارملارسفيوهو(نامكحلاقرفتاملف)ثيدحلااذهيفرمعمنعقازرلا

نيبناكيذلاريخألاعامتجالادارملانوكينأمهضعبزوجوءنيفصبتناكةصقلا
....مالكلاريدقتاذهىلعودرتقازرلادبعةياورويلعنبنسحلاوةيواعم

رمعلعجىلإكلذبراشأ(لكشملافشك)يفيزوجلانبالوقكلذنمدعبأو
اذهو:لاقءقاحللابهترمأفائيشرمألانمهللعجيملوةتسيفىروشةفالخلا
يفاذهناكءةيواعمبطخسانلاقرفتاملفهلوقامأوءليقترجيتلالاحلاةياكح

دنتسمبهلتأيملولاقاذك«هدهعيلوديزيهنبالعجينأدارأاملةيواعمنمز

يبأنببيبحةياوريفتدجومث.قازرلادبعةياوريفهبحرصامدمتعملاو
لدنجلاةمودبةيواعمهيفعمتجايذلامويلايفناكامل):لاقرمعنبانعتباث

دمحمةمأنيبهبهللاحلصيحلصنعفلختتنأكبلمجيالهنإ:ةصفحتلاق

 

..ً.۰د1

فنصمرظنا)قازرلادبعدنعةياورلاهذهوحنءاجوء٢٤٤٤:ةياورلا‹يرابلاحتف

(١٠٠٦٠صءةيوبنلايزاغملارظنا)يرهزلادنعكلذكو٥٥ج«قازرلادبع

 



ہہبةيجهنمونالاا

يتخبىلعذئمويةيواعملبقأفلاق«باطخلانبرمعنباوهللالوسررهصتنأو

هجرخأثيدحلا(هقنعهيلإدميوأهوجريوأرمألااذهيفعمطينم:لاقفميظع
..يناربطلا

عايصتالاوةعاطلاماشلالهأوةيواعمىلعايعرشامازلناكميكحتلالوبقلبقف

برحترادهبيذلاببسلاوهبجاولااذهناكو-ههجوهللامرك-يلعةفيلخلل

نمةجراخ-سوفنلامدقتاهلجأليتلا-ةفالخلاتحبصأةموكحلالوبقدعبو.نيفص

-يلعمامإلاعزانيةيواعمحبصأوءههجوهللامركبلاطيبأنبيلعمامإلادي

.ةرصبلاونميلاوزاجحلاورصمىلعةدايسلاوجحلاةرمإىلع-ههجوهللامرك

هللامرك-يلعمامإلانيبترجيتلاثادحألاعبتتثحبلااذهرصانعنمسيل

امةفرعميفبغرييذلاو.نيمكحلاعامتجادعبنايفسيبأنبةيواعمو-ههجو

ماتلامازتلالاعمريسلاوخيراتلابتكةعجارمهيلعةرتفلاكلتيفثادحأنمىرج

.ةدراولارابخألاضفروألوبقيفمالسإلاطباوضب

يتلااهطورشبةعيبلاهتعاجيذلايبسارلابهونبهللادبعمامإلاركسعم-:ثلاثلا

نيذلاىلعناكوءبختنممامإكهتفيظوبمايقلاهيلعامازلناكاذهل.عرشلااهددح
.هترصانمللاومألاوسوفنلاميدقتوةعاطلاهوعياب

عاجرتساةلواحميف-ههجوهللامرك-يلعمامإلاذخأنيمكحلاعامتجادعبو

نأدجوفماشلالهأىلإرظنف.اعوطنيمكحلاىلإاهملسنأدعبةوقلابهتفالخ
ادهجهنمبلطتياذهواداتعوةدعيعدتسيمهيلإلوصولانأوتيوقدقمهتكوش

هفصىلإمامضتالاوهيلإعوجرلابمهبلاطيذخأوناورهنلالهأىلإرظنو.اميظع
مهقانعأيفنأاوأرناورهنلالهأنكلو.ماشلالهأىلإلوصولانمنكمتيىتح

ftv۲٦۱ص/۸ج‹يرابلاحتف

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

هللامرك-يلعمامإلانماوبلطلباقملابوءاهنععوجرلامهلحصيالةحيحصةعيب

ءاذهبنافرطلاضريمل.''”ديدجلامهمامإةعيابمومهفوفصيفمامضنالا-ههجو

مامإلالتقاهجئاتننمناكيتلاناورهنلاةعقاوتعقواذهلوءامهييأرىلعارصأو

.راصمألايفهدنجنمملسنمقرفتويبسارلابهونبهللادبع
يبأنباانرغمهضعبلاق..":ةقباسلاىلعييبأوةبيشيبأنباةياوريفءاج

يلعمامإلابرحناکولف٠"..يلعنيعتعمدفلاقمهانلتقىتحانناوخإنمبلاط

'*"ةفيعضلاةيخيراتلاتاياورلاهيعدتامببسبناورهنلالهأل-ههجوهللامرك-

-ههجوهللامرك-يلعمامإلاماهتالالوعومدلافرذلغوسمنمكانهناكامل

.رارغإلاب

نمناورهنلالهأنأشنمو-ههجوهللامرك-يلعمامإلانأشنمعفرننحنو

هللامرك-يلعمامإلاىأردقق.اهتارربمنمتبثتلاريغنمابرحاوءدبينأ

ىأراذهل؛هتعاطىلعاجورخمهدحأةعيابمىلعناورهنلالهأمادقإ-ههجو

لهأونايفسيبأنبةيواعمهبلتاقيذلايأرلاسفنامدختسمةوقلابمهعاضخإ

مرك-يلعمامإلادينمتجرخدقةفالخلانأاوأردقفناورهنلالهأامأو.ماشلا

„~~

ل
تنكنإفكتبوتكيلعدرنانسلف..*:هصنامناورهنلالهأنع(يضابإلاملاعلا)يتاهلقلالقن

نبهللادبعنيملسملامامإةعاطوهلوسرةعاطوهللاةعاطيفنوملسملاهيفلخداميفلخدافاقداص

'مالسلاوكلنالإانعسيالوكعلخننأانتمكقاقحتسالكايإانعلخدعبهانعيابدقف«يبسارلابهو

(٠٢٠۲ص/۲جءنايبلاوفشكلارظنا)
لصفلااذهنمثلاثلاويناثلامسقلارظنا

11۹

 



مثحبلاةيجهنموبنلا

ناكامفء؛ماكحأنمةموكحلاهنعاملكبءافولابدهعتنأدعب-ههجوهللا
.هوعيابيذلامهتفيلخنععافدلاالإمهنم

مامإلاوهنمةلأسميففالخلاوهناورهنلاةعقاوببسنأرمألاةقيقحو

املظناورهنلالهأىلإتبسنيتلاةيعرشلاتافلاخملاببسبسيلوةرتفلاكلتل

هللامرك-يلعمامإللمهماهتاوبابخنبهللادبعلمهلتقنممهيلإبسنامو.اروزو

يتأنسوءاهبجاجتحالازوجيةحيحصةياورىلإدنتسيملكرشلاورفكلاب-ههجو

.ىلاعتهللاءاشنإليلقدعبتاياورلاكلتىلع

نملينلاريغنمثادحألاكلتنمربعلاصالختسانمانلدبالناكاذإو

ضفرنمناورهنلالهأهيلإبهذيذلانأدجناننإف؛ماظعلالاجرلاكئلوأ

فرتعاو-ههجوهللامرك-يلعمامإلاهكردأيذلايأرلاوه

يفمهئدابمهيلعسسأيأرلااذهو.نيمكحلاعامتجادعب"هتمالسب

انأبنأءريمننبهللادبعانثدحءنيعمنبىيحيايركزوبأينثدحو*:هصناميرنالبلادروأ
ءفارشألاباسنأ)*يقنعزحيفولومكحاىسومابأاي:يلعلاق:لاقحلاصوبأانأبنأ؛شمعألا
)۷٠٠صج
نبدوسألاانثدحءريرجنببهوانثدحءيقرودلاميهاريإنبدمحأينثدح*:هصناميرنذالبلادروأ

ءفارشألاباسنأ)".مهنيديفةسعناوسعنموقلانإ-ةنتفلاركذو-لوقينسحلاتعمسلاقنابيش
۲ج

:هصناميرئالبلاجرخأ
ديبعنبدمحمانأبنأ«جاجحلانبةبعشانأبنأ«يسلايطلادوادنبناميلساثدح«نيعمنبىيحيينثدح*
عقعقتتعمسىتحهسأرىلعفحصملاعضووايلعتدهش:لوقيحلاصابأتعمس:لاقيفقثلاهللا

ءفارشألاباسنأ)*..ينولمومهتللمدقينإمهللا؛كلذينوعنمفهيفاممهتلأسينإمهللا:لاقفقرولا
)٥1ص

 



ىثحبلاةيجهنموةيضابإلا

يسركنعلزتپنأةملالقنمبختلاياخحصيذإ؛ةفالخلاوةفيلخلا

وتابجاولكبامئاقوهمادامفورظلانمفرظيأتحتةفالخلا

ەەنيضراعمللوعولإملمدوتيفنيلونبوةيمأونبهبذخأيأرلا

هسفنهللوستنملكلاصئتسالارربمكلملابصنمنماولعجدققءءاقبلاب

.ةملظلاماكحلامامأفوقولاب

ريفكتلاوكيرشتلاةمهت:يناثلامسقلا

ةحصىلعتباثليلدتأيملواهنمنوئيربمهلاوقأناورهنلالهأىلإبسن
نمثيدحلابتكضعبوتالاقملاوبدألاوخيراتلابتكترثكأدقف.مهيلإاهتبسن

-ههجوهللامرك-يلعمامإلاكيرشتوريفكتبناورهنلالهأمهتتتاياورلقن

.نيملسملابولقيفاهؤبتييتلاهتلزنمنمصاقتنالاوهردقنملينلاو

„ for

ريغةفلتخملاقرفلامامأرومألاتلعجثادحألانمًجيزموعاضرألانمًاطيلخديشدك٠طبلاط

قرفالةيدئاقعلاوةيركفلاتاروصتلاىلعةدشبسكعايذلارمألاءليصافتلاةنيبالوملاعملاةحضاو

 

يصعاودوةقرلاةاسشنىلعبرغتسبسلاذهب)ةيومألالعموجهةدنمغلاىل

)ةالويفمهئارآيفلقعتلايديدش١أالإ(مهيلعنييومألاموجهةدشومهدصاقم

 

(١٠صءيبرعلاجيلخلايفةيضابإلارظنا

.۷۷صىلإ۷٠صنم`ةيمالسإلاةيطارقميدلانامع*باتكارقانايبلاوحاضيإلانمديزمل1

ةمامإلانأشيفثحبلااهلوحراديتلاعيضاوملا-للاهمحر-رمعمىيحييلعخيشلاركذو

ءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلارظنا)ثادحأنمميكحتلابقعأاملةجيتنكهقوقحومامإلاتابجاوو

١۱۷)

 

 

 



EEثحبلاةيجهنموبنااپ

Î

اهيلعدمتعييتلاتاياورلاميركلائراقلايخأكيلعضرعأمسقلااذهيفو

بستتلاحاهنمنسحأتاياورباهعبتأمث«ناورهنلالهأبمهتلاهذهقاحلإيفباتكلا
.ناورهنلالهأريغىلإ-ههجوهللامرك-يلعمامإلاصخشيفنعطلا

ال-ةحيحصلاوةفيعضلا-تاياورلاهذهنأنمًاقباسهتلقامانهديعأنأبحأو
تابجاونمهلمحتنامقوفةيلوئسمانيلعفيضتالوئيشانتابجاونمصقتت

طاسوأيفنتفلاكلترابخأةراثإبالإنوضريالنيذلاباتكلاىلعف.ةيدوبعلا

اهيلعنونبييتلارابخألاةحصنماوققحتيومهتايلوئسماومهفينأةملسملالايجألا

ىلوألاةياورلا

ما..§°" ءجراوخلايأرىريناكيئاكبلاديعسنبنمحرلادبعنبميكحنأ..((

تكرشأنكلبقنمنيذلاىلإوكيلإيحوأدقلو»:لاقف«بطخيوهومويتاذايلعىتأف

الوقحللادعونإرصاف:يلعلاقف2:نيرساخلانمننوڪتلوكلمعنطبحيل

Ht۷نونوالنيذلاton

لاق*:وهةياورلاهذهدنس

ويأ

'..«ديلولانبمساقلانعانثدحو:فنخم

٥٦:رمزلاةروس١

٠1:مورلاةروس

بهوانثدحءةمثيخوبأانثدح`:يرنالبلادنعةياورلاهذهتءاجو.١٤١٠ص/٣جيربطلاخيرات

عطقنمقيرطلااذه.(۱۲۸ص/٣جءفارشألاباسنأ)*..مارهبنبتلصلانعءهيبأنع«ريرجنب

 

 



mms ثحبلاةيجهنموةيضابإلا mn

كورتملافنخميبألبقنماهدورولةلطابةياورلاهذه

ةياورلا

:ةياورلاهذهوحن"هدنسميفدعجلانباجرخأ

دروأمث"..:لاقییحييبأنعنايبظنبنارمعنعكيرشانأيلعانثدح'

.ةياورلا

مليذلايعخنلاكيرشيبأنيهللادبعنبكيرشقيرطنمةياورلاهذهتءاج

برطضمءظفحلاءيسكيرش:يناجزوجلالاق.."دقفحيرجتلانمملسي

:لاق؟هثيدحبجتحيكيرش:ةعرزيبألتلق:متاحيبأنبالاقو.لئام«ثيدحلا

ةتناك:[دعسنبا]لاقو.انايحأطلغيوهوثيدحبحاصءًأطخلاريثكناك

يًفأطخأ:يرهوجلاديعسنبميهاريإلاقو.طلغيناكوءثيدحلاريثكءانومأم
كيرشلوصأيفتيأر:هيبأنعديعسنبىيحينبدمحملاقو..ثيدحةئامعبرأ
نموءءاضقلاحيحصناكو:هرخآىلإةقثهنأركذامدعبيلجعلالاقو.اطيلخت

هعامسيففءاضقلايلوامدعبهنمعمسنمو؛حيحصهثيدحفاميدقهنمعمس

دمحأوبألاقو.ينطقرادلالاقاذكو.يوقلابسيل:يئاسنلالاقو..طالتخالاضعب

```"..نيتملابسيلمكاحلا

 

رظنا)`..نيعباتلانمةعامجنعىوري*وهفثادحألاكلتدهاشيملمارهينبتلصلانألدانسإلا

.نيعباتلايعباتنمدعيوهفاذهل(١۲۳ص/٣۲ج۷٠٠/٤٥٤٤٠:تءنازيملاناسل

۸۷۷ص/۲جء7٢٤۲:ةياورلاءدعجلانبادنسم

:تنيكورتملاوءافعضلاباتكرظناكلذنكو۳۰۷-٠٠۳ص/؛جء۲۸۸۳:تبينذهتلابيذهت'

۳۹ص/۲ج۳٢

1۰

 

 



Nثحبلاييوةيضاإلااى

لمملسيملرخآلاوهيذلا_نايبظنبنارمعنعةياورلاهذهيوريكيرشو

شحفاضيأءافعضلايفنابحنبالاقو..رظنهيفيراخبلالاق"دققحيرجتلا

£nءافدلايفيدعنباوارقعلاهرکذوكبجاجتحالالطبىتحهؤوطخ

ةثلاثلاةياورلا

هفنصميف''"قازرلادبعجرخأ

ءارورحلاتجرخ:لاقميركلادبعينربخأ:لاقجيرجنبانعقازرلادبع"

؛ءارورحىلإاوجرخمث؛مهجهيملفءكرشلابهيلعاودهشوءهوقرافوءایلعاوعزاتتف

؛ناورهنباولزنفاوجرخمث؛مهوعد:لاقفءةفوكلانمنوزهجتيمهنأربخأفيتأف

اوعطقيو؛ءامدلااوقيرهيىتحال:لاقفءنآلامهزغا:هلليقفءارهشاوثكمف

"..اولتقفمهازغفءاولتقىتحمهجهيملفءنمألااوفيخيو؛ليبسلا

نمدعييرزجلاميركلاديعفءدانسإلاةعطقنماهنألىوعداهبموقتالةياورلاهذه

نبيلعمامإلامايأيفترجيتلاثادحألااوكرديملنيذلا*""ةسداسلاةقبطلادارفأ

.-ههجوهللامرك-بلاطيبأ

ةعبارلاةياورلا

:ت«نيكورتملاوءافعضلاباتكرظناو.۱-١١۱۱۳ص/۸جء۷۲١٥:تءبيذهتلابيذهت
۲۲۱ص/۲ج۱
٠٠ج١١١۸١:ةياورلا«قازرلادبعفنصم£۹۲

r١١٦جء۸١۱٤:تءبيذهتلابیرعت

۰ /جيربطلاخيرات`٤„

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

عيمسنبليعامسإتعمس:لاق''"'سيردإنباانثدحلاق“بيركويا

اوعجرنيفصنميلععجروميكحتلاعقوامل:لاقء٠'"نيزريبأنع

اولزنوءةفوكلاسانلايفيلعلخدفءهباوماقأرهنلاىلإاوهتنااملفءهلنينيابم

يلعمهيلإجرخفءائيشعنصيملوعجرف«سابعنبهللادبعمهيلإثعبفءءارورَحب

دقسانلانإ:لاقفلجرءاتأفءةفوكلااولخدف؛مهنيبوهنيباضّررلاعقوىتحمهملكف

مهرمأركذفءرهظلاةالصيفسانلابطخف.كرفكنعمهلتعجركنأ

عضاومهنملجرهلبقتساو.هللالإمكحال:نولوقيدجسملايحاوننماوبثوفءهياعف

كلُمعنطبحيلتكرشأنكلبقنميذلالإوكيليحوأدقلو: لاقفءهينذأيفهيعبصإ

4نیرساخانم

"8:نونقومالنذلاكنفختسالوقحهللادعونإربصاف:يلعلاقف

:نتملابناجنمةياورلاهذهشقانن

:يتآلاةياورلاهذهنتمنمانلحضتي

ء٢1۲۲:تبيذهتلابیرقت)ظفاحءةَقَث‹ىفوكلابيركوياء؛ىنادمهلابيركنيءالعلانبدمحم

/۲ج

ء۳۲۱۸:تبيذهتلابيرقت)دباعهيقفةقث؛يدوألانمحرلادبعنبديزينيسيردإنيهللادبع١

ج
ل

نب «يفنجلا ءبيذهتلابيرقت)قودصيفوكلاوبأ

/۲ج»ءبيذهتلابيرقت)لضافىفوكلايدسألانيزروي‹كلامنيدوھسم9

(٦۱۷ص

£۹۹
٠10:رمزلاةروس

Yo.

١٠:مورلاةروس

 



ہہتبةيجهنموةيضابإلاےس

هللامرك-بلاطيبأنبيلعمامإلللاقيذلاصخشلاانلركذتملاهنأ(١

نمننوكتلوكلمعنطبحيلتكرشأنكلبقنميذلالاوكبلإيحوأدقلو -ههجو
تءاجاهنوكلةفيعضنيلئاقلانددحيتاللاةقباسلاتاياورلاو'"'نيرساخلا

.فلاتلافنخميبأقيرطنم

:هصنامةياورلاهذهيف(٢۲

"كرفكنعمهلتعجركنأاوثدحتدقسانلانإ:لاقفلجرءاتأف'

لجرهلبقتساو.هللالإمكحال:نولوقيدجسملايحاوننماوبثوف..":اضيأءاجو
'..هينذأيفهيعبصإعضوومهنم

؟ربخأامب-ههجوهللامرك-يلعمامإلاربخأيذلالجرلااذهوهنم

؟دجسملايحاوننماوبثونيذلاءالؤهمهنمو

-يلعمامإللنيلئاقلانأىلعاهريغيفالوءةياورلاهذهيفليلدنمكانهسيلف
.ناورهنلالهأمهدجسملايحاوننمنيبثاولاوةلوقملاكلت-هجوهللامرك

"اسماخًاروباط"كانهنأىلإريشتاهنأدجناننإفةياورلاهذهةحصبانلقاذإو(۳

.هشیجقیزمتةمهمهيلإلكووههجوهللامركيلعمامإلافصيفعضو
نبلیعامسإنعسيردإنباانثدحلاقمدآنبییحی"يبأنباىوردقف

"لئاقلانأبحيرصتلاعمةياورلاهذهدروأمث"...نيزريبأنعيفنحلاعيمس

نمدعييذلاسيقنبثعشألاوه"كرفكنعمهلتعجركنأنوثدحتيسانلانإ
.ةيمأينبلمهبولقاوعابنيذلا

v١٤۰. ١1٦:رمزلاةروس

VY81ص/١٠جء١۱۹۷:ةياورلاءةبيشيبأنبافن

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

اهركذدنسلاةحيحصىرخأةياوركانهو

ءحلاصنبنسحلانعءمدآنبىيحينعءدوسألانبيلعنبنيسحلاينثدح"
....ةفوكلااعيمجاولخدءارورحلهأيلعجاحامل:لاقيبعشلانع«سارفنع

رفكةموكحلانأمعزونينمؤملاريمأبات:نولوقيسانلالعجةفوكلااولخداملو
:لاققايلعكلذغلبف.ماشلاىلإصخشنمثعاركلانمسينأرظتننامنإو.لالضو

ةيرورحلاتناكو.لالضةموكحلانإتلقوةيضقلانعتعجرينإ:لاقنمبذك

"ميكحتلاىلإدعبتداعفتنكسدق

:نولوقيسانلالعج..”يوارلالوقوههذهيرذأالبلاةياورنمانمهييذلا

.انهاهضرعنةقباسلاةياورلايفاهانضرعيتلاةلئسألاو."..نينمؤملاريمأبات

هذهلنيلئاقلانأتبثيعطاقليلدنمكانهسيلهنأوهةلئسألاهذهىلعباوجلاو

.ناورهنلالهأمهةرابعلا

ةسماخلاةياورلا

'''يرذاليلاجرخأ

حلاصنعةبدعجنبانعءريرجنببهوانثدح؛ميهاريانبدمحأينثدحو

مث«؛مهنممكحنممكحفءكلذنماورفنةيضقلاباتكبتكامليلعنأ:ناسيكنب
ءاهباوماقأفىلوألامهلزانمومهراصمأىلإمهنمةقرفتعجرف:قرفثالثاوقرتفا
ءءاوكلانباوةيدأنبسادرملالبوبأوءيعبرنبثبشوءفنحألاعجرنممناکف

دتعفةيندلاًالباقينومتيأرنإفةيضقلاهذهىلعاوربصا:لاقويلعمهدشاننأدعب

ال:اولاقوةيتاثلاةقرفلاتماقأوءمهلزانمىلإقارعلاىلإاوعجرفينوقراففكلذ

 

2 t۳

۱۳۰-۱۳۱ص/٣۲جءفارشالاباسن
sv

١٠٠-٣١٤١١جردصملا

 



oثحبلاةيجهنمواينالاا

يلعىلعتدهشيتلاةقرفلاتضموءهنأشريصيامىلإرظننىتحلجعن
."هولتاقنيذلاناورهنلالهأمهو؛كرشلابهباحصأو

ةبدعجنبأببسبكلذوةطقاسةلطابةياورلاهذه

دبعلاق.."يندملامكحلابأيثيللاةيدعجنبضايعنبديزيوه:ةيدعجنبا

.باذكلاقفناعمسنبانعاكلامتلأس:مساقلانبانعيرصملاديلولانبديمحلا

ءيشبسيلنيعمنبانعيرودلالاقو.بذكأوبذكألاقضايعنبديزيفتلق
هيبأنعمتاحيبأنبالاقو«سانللعضيناكهنظأيرصملاحلاصنبدمحألاقو

برضينأرمأوثيدحلافيعضةعرزيبأنعوء؛ثيدحلاركنمثيدحلافيعض

نباهثيدحكرتدوادوبألاقوثيدحلاركنمملسمويراخبلالاقوءهثيدحىلع

سيلةرملاقوباذكرخآعضوميفلاقوثيدحلاكورتميئاسنلالاقو...ةنييع

.ةظوفحمريغهيوريامةماعيدعنبالاقوهثيدحبتكيالوةقثب

ديزيلاقو.فيعضينطقرادلاوينيدملانبيلعويلجعلالاقو:[رجحنبا]تلق

لاقوادجثيدحلافيعضسالفلالاقو..بذكيناكنيعمنبانعمثيهلانبا
؛۷*"..ثيدحلاركنميجاسلالاقوثيدحلاكورتميدزألا

لهأريغةيوسنملاوقأ

ىلوألاةياورلا

ء٦كاحلااق

۱جء۸۰۸۲:تءبیيذهتلابيیذهت

راد.اطعرداقلادبعىفطصمةعجارمصاج‹۹٤١:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا٤

.ةيملعلا١بتكل۱

 



ثحبلاةيجهنموةيضابأإلاےس

هيجاننبدمحمنبهللادبعاث"۷امیلسنبدوادنبدمحمرکبوباانثدح" ۷ة

'“ةبعشانثيبأنبدمحمنبورمعانث'"'يرذعلادمحمنبءاجرانث

يبأنبيلعبسةبعشنبةريغملانأٴهمعنع*“"ةقالعنبدايزنع“"رعسم

بسنعىهنيهللالوسرنأملعتملأةريغمايلاقفمقرأنبديزهيلإماقفبلاط
"..تامدقوايلعبستملفتاومألا

لاق..يروياسينلاركبوبيأةيفوصلاخيشةجحلادهازلاظفاحلاناميلسنبدوادنبدمحم۷

ةركذت)۰..اهالمأدثئاوفيفهملعوهظفحنيبظفحلابفورعميليلخلالاقو..لضافةقثينطقرادلا

)9.۲-۹۰۱ص/۲جء1۸٦۸:تكظافحلا

s EYAدنسمهلنأشلااذهبافراعاتبثةقثناك..يدادغيلامثيربربلاةيجننبةيجاننيدمحمنبهللادبع

(1۹۷-٦1۹٦ء۷١۷۱:تظافحلاةركذت)*..بيطخلاهلاقريبك

بيرقت)"ةرشعةيداحلانمةقثيطقسلاي.أيرذعلاءاجرنبدمحمنبءاجر'

١ج۲:ت«بيذهتلا

نبدمحمنبورمع" .يسلايطلادوادوبأهيلعانلديمرادلاديعسنبدمحألاق..يعازخلانيزرييأ

نبميهاربإهنمعمسًاطخأامبرلاقوتاقثلايفنابحنبهركذو.بطلايفمقرأنبديزثيدحهدنعهل

°قودصمكاحلالاقوحلاصيرصبلاقوهتافوعناقنباخرأاهيفوتلقنيتئاموتسةنسرمتسملا

(۸-١۸۲ص/۸جبيذهتلابيذهت)
اجحلانبةبعش"'"' ۱۸۹ص٢٤٤شماهلارظنايكتعلادولانيجاجحلا
ءبيذهتلابيرقترظنا)*لضافتبثةقثىفوكلاةملسويأ..مادکن۳

(٦۱۷ص/٢۲جء٦٢۱:

نيعمنبالاق..همعنعىورةبطقيخأنبايفوكلاكلاموبأيبلعثلاكلامنيةقالعنبدايز"

يفوهوةقثناكيلجعلالاقو..تاقثلايفنابحنباهركذوثيدحلاقودصمتاحوبألاقوةقثيئاسنلاو

-۳۳۲ص/۲جء۲۱۸۰:تءبيذهتلابیذهترظنا(يفوکنایفسنببوقعيلاقوخويشلادادع

۲(

(٠۲۰ص/۲ج‹1۹°°:تءبينهتلابيرقترظنا)*ةفوكلانكسيباحص..ييطثلاكلامنيةبطق*
AC

 

 



سثحبلاةيجهنموابناے٠

امإلالاق

يسيأنع-مزاحيبأنباىنعي-دبعانثدح““ديعسنبةبيتقانثدح'

اعدفلاقناورملآنملجرةنيدملاىلعلمعتسا:لاقدعسنبلهسنع*"مزاح

هللانعللقفتيباذإامأ:هللاقفلهسىبأفلاقايلعمتشينأهرمأفدعسنبلهس

اذإحرفيلناكنإوبارتلايبأنمهيلإبحأمسايلعلناكام:لهسلاقفبارتلاابأ

"..اھبيعد

°مامإلاةياورلاهذهجرخأ

هثلاثلاةياورلا

يذمرتلالاق

رماعنعنبریکبنع""ليعامسإنبمتاحانثدحانثدح'
ام:لاقفءادعسنايفسيبأنبةيواعمرمألاقهيبأنعيبأنبدعسنب

نبةييتق'

ديعس

نب..ليمجنب ويأيفقثلافيرط

ءاجر

١۹٠ص٩٤٤شماهلارظناينالغيلا

:َت«بيذهتلابيرقت)ةنماثلانمهيقفقودصيندملارانيدنبةملسمزاحيبأنيزيزعلادبع
٢1۰۲)

رانيدنيةملس نمدباعةقثنايفسنبدوسألاىلومصاقلايندملارامتلارزفألاجرعألامزاحويأ
(٦۳۷ص/١جء7٤٤۲:تءبيذهتلابيرقت)ةسماخلا

۱۷-١٠٦۱۷۷ج۸مء1۱۷۹:ثيدحلا؛-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا

زابلارادةبتكمءاطعرداقلادبعدمحمقيقحتء٤ء١٤١٤:ةياورلاءىربكلايقهيبلاننس

١۱۹۱ص٩٤٤شماهرظنا..   

 



لثحبلاةيجهنموةيضابإلاےک

هبسأءنلفقليللالوسرنهلاقاڻالثتركذامامألاق؟بارتابأبستنأكعنمي
لوقيللهلالوسرتعمسءمعنلارمحنميلإبحأنهنمةدحاويلنوكتنأل

'....هيزاغمضعبيفهفلخويلعل

''”ىئاسنلاو'''ملسممامإلاوةياورلاهذهجرخأ

ةعيارلاةياورلا

:''“دمحأمامإلللاجرلاةفرعموللعلايفءاج

AYمهيقودصباتكلاحيحصةفوكلانمهلصأمهالوميثراحلاليعامسإوبأيندملاليعامسإنبمتاح

(١۱۷ص/١جء۹۹۷:تءبيذهتلابيرقت)*ةنماثلانم

جاهموخأىندملادمحمويأيرهزلارامسمنيريکب0

(۱۳۸بيرقت)*ةعبارلانمقودص٠بيذهتلابيرقتيفءاج
نبالاقوسأبهبسيليئاسنلالاقوةقثيلجعلالاقورظنهيفيراخبلالاق..*بيذهتلابيذهتيفءاجو

اذهسيلوتاقثلايفنابحنبالاقونيعضوميفملسمهبدهشتسامكاحلالاقو..ثيدحلاميقتسميدع

نعيورييذلاةمجرتيفءافعضلايفلاقوفيعضكاذيرهزلانعيورييذلارامسمنبريكبب

يراخبلاامأو:[رجحنبا]تلق.ةقثكاذرجاهماخأاذهسيلولاقيناغمادلاريكبهنإليقدقويرهزلا

يفنحلاركبيبأةياورويرهزلانعهتياورركذامدنعالإرظنهيفلاقامهنكلخيراتلايفامهنيبعمجف

(٤٥4-45ص/١ج؛۸۲۰:تءبيذهتلابيذهت)*هنع

ءبيذهتلابيرقت)ةثلاثلانمةقثصاقورماع
صج
۳۸٦ص/٥جء٢۳۷۲:ةياورلا«يذمرتلاننس0
١۱۷۱ص/١۱ج۸مء١1۱۷:ثيدحلاء-جاجحلانبملسمحیحصحرش-جاهنملا1۹

۸٠٠-٥۷٠١جء8۳۹۹:ةياورلا«ىربكلاننسلا١

٦۱۷ص/٣جء۷۸۱٤:ةياورلا؛لاجرلاةفرعموللعلا

 



EIENثحبلاةيجهنموةيضابإلا۷

نبريمعنعنبااتثدحلاق'"ليعامسإانثدحلاقيبأينثدح'
مثةعمجلكايلعبسيناكفنينستسانيلعاريمأناورمناك:لاق

"هبسيناکفناورمديعأمثهبسيالناكفنيتنسصاعلانبديعسلمعتسامثلزع
المهعابتأوناورهنلالهألوحةاورلانمءافعضلااهريثييتلاتاهبشلانإ

امهمو.قحلاجهنمبنيحلستملابلتختوأقدصلانعنيثحابلايوهتستنأاهلنكمي

قوشأنممامأدوجواهلنوكينلفقحلاةيؤرنعشمعلاتبجحوتاهبشلاترثك

.ليبسلاءاوسىلإيداهلامالسإلارونبهنايك

تاهبشلابناورهنلالهأنوفذقينيذلالأستنأميركلائراقلايخأكلو

نودمتعيمهلعجييذلاببسلانعمهلأستنأكلو.مهرابخأرداصمنعليطابألاو

مامإلاودمحأمامإلااهركذيتلاةقباسلاتاياورلانوضفريوةلطابلارابخألاىلع

.مكاحلاويذمرتلاويئاسنلاوملسم

ءايربألالتقوسانلاضارعتساةمهت:ثلاثلامسقلا

بسنتةفيعضتاياوربثيدحلابتكضعبوتالاقملاوخيراتلابتكتحفطدقل

تاياورلاكلتببسبو.نيملسملالاومأوءايربألاءامدلمهلالحتساناورهنلالهأل

لهأنعةنئاشةروصسانلاناهذأيفتبسرتقيقحتلادوجومدععموةفيعضلا

  

)٠۹.ص/١جء٤٤١٤:تءبيذهتلابیرقت)ةنماثلانم

نبنوعنبهللادبع“ نايطرأ لسصعلاوملعلايفبويأنارقأنم«لضافتبثةقث«يرصبلانوعوبأ
(«بيذهتلابيرقت)ةسداسلانمءنسلاو

C3٤

ءبيذهتلابيرقت)ةثلاثلانملوبقمءدمحم

٤ص/ج

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

تاياوردجنلباقملايفو.مهقوقحنملانيومهملظيخيراتلالعجاممناورهنلا

ىلعاهرركتمدعلنكلوناورهنلالهأريغىلإءايربألالتقبستتلاحاهنمنسحأ
.الاطبأوءامظعةلتقلاكئلوأنمخيراتلالعجاهلباتكلالقاتتمدعوسانلاةنسلأ

نعتلصفناةقرفكانهنأانلرهظييبأوةبيشيبأنباةياورنم

اوعدومهوذباننأالإرهنلالهأنمناكامفءالتقسانلادهتتذخأفناورهنلالهأ

اولعجفةقرفمهنمتقرتفاف..":يوارلالوقنمكلذحضتيو"٠"ليولابمهيلع
"..ًايلعانقرافاذهىلعاممكليومهباحصأمهللاقًالتقسانلانودهي

نورتام..":هلوقب-ههجوهللامرك-يلعمامإلااهدصقييتلايهةقرفلاهذهو

عجرتلباولاقمكيرارذىلإاوفلخنيذلاءالؤهىلإعجرنمأماشلالهأىلإريسنأ

نينلالبقنميلعمامإللاترهظناتنيابتمناتيضقكانهنأانلحضتياذهنم
:هشيجنعاولصفنا

.لصفلااذهنملوألامسقلايفةيضقلاهذه

لصفلااذهنملوألامسقلارظنا
ظحالملانمو*:سانللناورهنلالهأضارعتساةيضابإلايفنركذنأدعبنايلعدمحمروتكدلالاق

نأهنعلقنيذلاردصملاركذيمل«ءيرجهلارشاعلانرقلايفيفوتيضايإخرؤموهوءيخامشلانأ
يأهلبقيالءارهوهفناورهنلاباتكبءامسأامعهلقنامامأ.يكدفنبرعسمنماوءربتناورهنلالهأ
.(۲۳۳صءةرصبلايفةيضابإلاةأشن)"..لقع

ربتعيتقويفءارهةتباثلاةلدألابديؤملاحيحصلالوقلاربتعيلقعيفريخال:روتكدلااذهللوقننحنو

.شاقنلادنعاهيلإنكريججحنيباذكلاوىراصنلانمهللاءادعألاوقأهيف

 



EEEثحبلاةيجهنموةيضابإلا

لهأفوفصنمةدورلظطمةقرفاهبتماقيتلاةيعرشلاتافلاخملاةيضق-١

.ناورهنلا

لهأهيلعناكيذلاعقاولامهلنيبتلةياورلاهذهدودحدنعباتكلافقوولف

ناورهنلالهأنماولانفةجحاهبموقتالتاياورىلعاودمتعامهنكلوءناورهنلا

ضرعنمسقلااذهيفو.ءىربلالتقالونمآلاةفاخإمهئدابمنمنكيملنيذلا

ركذنمثءايربألالتقبناورهنلالهأاومهتانيذلاباتكلااهيلعدمتعايتلاتاياورلا

.مهريغىلإنيملسملاءامدكفسبستتتاياور

ناورهنلالهأىلإةبوسنملاعفأ

ةياورلا
يربطلامامإلالاق

ءلالهنبديمحنعءبويأانربخأ:لاقءليعامسإينثدحلاق«بوقعيينثدح"

دبعجرخفءةيرقاولخد:لاق؛مهقرافمثجراوخلانمناكسيقلادبعنملجرنع

هللاو:لاقف؟عرتمل:اولاقفءءادرنجيًارعذهللالوسربحاصبابخنبهللا

معن:لاق؟كهللالوسربحاصبابخنبهللادبعتنأأ:اولاق!ينومترعذدقل

دعاقلاةتتفركذهنألَكللالوسرنعهبثٌدحيًاثيدحكيبأنمتعمسلهف:اولاق

؟يعاسلانمريخاهيفيشاملاوءيشاملانمريخاهيفمئاقلاو؛مئاقلانمريخاهيف

):لاقالإهملعأالو:بويألاق-لوتقملاهللادبعاينكفكلذمتكردأنإف:لاق
اوبرضفءرهنلاةفضىلعهومدقف:لاقمعن:لاق-(لتاقلاهللادبعاينكتالو
'.اهنطبيفامعهدلومأنطباورقبو؛لعنكارشهنأكهمدلاسفءهقنع

 



اثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

°`"يراخبلاو°`يناربطلاو°۰°امحأمامإلاو°`يربطلامامإلاةياورلاهذهجرخأ

°'ةبيشيبأنباو°`ينابيشلامصاعيبأنباو۰°اسنباو°`“ويأو

يهو«سيقلادبعنملوهجملجرنعلالهنبديمحقيرطنم*'"يرذالبلاو

.اهدنسبةلاهجلاهذهدوجولةفيعض

.فيعضلافلاتلافنخمييأقيرطنميربطلامامإلالقنو

مهيلعاولعجوءلجرةئامسمخيفاوعمتجامهنإفةرصبلاجراوخامأو..(")'

مهقحلفءيلوؤَدلادوسألاايأمهعبتأف«سابعنبامهبملعفءيميمتلايكدفنبرعسم

لبقأو؛هباحصأبرعسمجلدأوءليللامهنيبزجحىتحاوفقاوتفءربكألارسجلاب

قحلىتحراسوءينابيشلافوعنبسرشألاهتمّدقمىلعوسانلا*'؟ضرتعي

.رهنلاببهونبهللادبعب

۱۲۹ص*نييمالسإلاتالاقم*كلذكرظناو.١۱۱۹-۸١٠ص/٣جيربطلاخيرات"

٢٠۱٠۲:ةياورلاءدمحأمامإلادنسم

٠٦-۹٥ص/٤جء٠36۳ومجعملا

١۷۸ج(طسوألا)ريغصلاخيراتلا

٦۱۷ص/۱۳ج«ىلعييبأدنسم

١۹٠ص/٥ج«ىربكلاتاقبطلا

٥٠۲ص/٠جيناثملاوداحآلا
۱

٥1۰٠۳۱ج»۹۷:ةياورلا6ةبيشيبآنبافنصم

a۳

١٤۱,ص/۲۳فارشأالاباسنا ص/٣۲جءفارش

*:ةرحيبأنبكلملادبعنعفنخمويألاق*:دنسلااذهبةياورلاهذه

نييمالسإلاتالاقمرظنا)يرعشألاةيهاولاةياورلاهذهىلعدمتعا

 



ىثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

تبضغامنإءكبرلبضغتملكنإفءدعبامأ:هيلإ[ناورهنلالهأدصقي]اوبتكو
الإوءكنيبواننيباميفانرظنءةبوتلاتلبقتساوءرفكلابكسفنىلعتدهشنِإف«ءكسفنل

نأىأرفءمهنمسيآمهباتكأرقاملف.نينئاخلابحيالهللانإءاوسىلعكانذباندقق

ˆ“".مهزجانيفمهاقليىتحماشلالهأىلإسانلابيضميومهعدي
.رهنلاباهناوخإنمتندىتحتءاجةرصبلانمتلبقأيتلاةجراخلانإ

هوعدفءهيلإاوربعفءرامحىلعةأرمابقوسيلجربمهاذإَف؛مهنمةباصعتجرخف

لوسربحاصبابخنبللادبعانأ:لاق؟تنأنم:هلاولاقوهوعزفأوهوددهتف

اولاقف-هوعزفأاملهنعطقسناكو-ضرألانمهلوانتيهبوثىلإىوهأمثءيهللا

هعمسثيدحبكيبأنعانثدحفكيلععورال:هلاولاق؛معن:لاق؟كانعزفأ:هل

ةتتفنأ)لهللالوسرنعءيبأينثدح:لاق!هبانعفنيهللالعلءييبنلانم

يفحبصيوًانمؤماهيفيسميءهندباهيفتوميامكلجرلابلقاهيفتومي«نوكت

اه

امفءكانلأسثيدحلااذهل:اولاقف(ًانمؤماهيفيسميوًارفاكاهيفحبصيوءارفاك

لوايفنامثعيفلوقتام:اولاقءاريخامهيلعىنثأف؟رمعوركبيبأيفلوقت
يفلوقتامف.:اولاق؛اهرخآيفواهلوأيفاقحمناكهنإ:لاق؟اهرخآيفوهتفالخ

ذفنأو؛هنيدىلعايقوتدشأو؛مكنمللابملعأهنإ:لاق؟هدعبوميكحتلالبقيلع

هللاوءاهلاعفأىلعالاهئامسأىلعلاجرلايلاوتوءىوهلاعبتتكنإ:اولاقف.ةريصب

ىتحميمىلبحيهوهتأرمابوهباولبقأمثهوفتكفهوذخأفءادحأاهانلتقامةلتقكنلتقنل
لاقفءهمفيفاهبفذقفمهدحأاهذخأفءةبطرهنمتطقسفرقاوملخنتحتاولزن

؛هنيميبذخأفهفيسذخأمث؛همفنماهاقلأواهظفلف!نمثريغبوءاهلحريغب:مهدحأ

/جيربطلاخیرات0

'..:لالهنبدیمحنعءنالجعنبءاطعنعفنخمويألاق`:وهةياكحلاهذهدنس*
٦۱

 



صثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ىتأفءضرألايفذاسفاذه:اولاقفءهفيسبهبرضفةمذلالهألريزنخهبرمف

متنکنئل:لاقبابخنبامهنمكلذىأراملفءريزنخيفءاضرأفريزنخلابحاص

دقلوءاثدحمالسإلايفتثدحأام؛ململينإءسأبمكنميلعامفىرأاميفنيقداص

ءءاملايفهمدلاسو«هوحبذفهوعجضأفهباوؤاجف!كيلععورال:متلق«ينومتنمأ

اولتقو!ءاهنطباورقبف!هلانوقتالأهةأرمانأامبإيئإ:تلاقءةأرملاىلإاولبقأو

نمهعمنمويلعكلذغلبفءةيواديصلانانسمأاولتقو٠ئّيطنمةوسنثالث

نبثراحلامهيلاثعبفمهضارتعاو«بابخنبادبعمهلتقنمنيملسملا

.همتكيالو؛ءههجوىلعهيلإهببتكيوء؛مهنعهغلباميفرظنيفمهيتأيليدبعلاةرم

ريمأًربخلاىتأوءهولتقفهيلاموقلاجرخف‹مهلئاسيلرهنلاىلإىهتناىتحجرخف
انعاروءالؤهعدتمالعءنينمؤملاريمأاي:اولاقف«سانلاهيلإماقف«سانلاونينمؤملا

ىلإانرسمهنيبواننيباممانغرفاذإفموقلاىلإانبريس!انلايعوانلاومأيفاننوفلخي

..ماشلالهأنمانودع

؛مجنمكلذهريسميفهيقلف..ةرطنقلابنيتعكرىلصفرسجلاربعفجرخو.."

تيقلتقولاكلذريغيفترسنإ:هللاقوءراهنلانماتقوريسي[نأ]هيلعراشأ

املفءهيفريسلانعهاهنيذلاتقولايفراسوهفلاخف.اديدشارضكباحصأوتنأ

اهبانرمأيتلاةعاسلايفانرسول:لاقمثهيلعىشثأوهللادمحرهنلانمغرف

مجنملااهبهرمأيتلاةعاسلايفراس:نوملعيالنيذلالاهجلالاقلمجنملا
رفظف

.فلاتلافنخميبأقيرطنميربطلامامإلاةياورلاهذهلقن

ےس

/٣جردصملا
a۷

 



Iثحبلاةيجهنمونالاا

باتكلانمريثكاهبىنغتواهلوحصقارتةطقاسلاةدسافلاةفلاتلاةياورلاهذه

ةلاهجباسوقاوبيصتنأاونيبتقبتقسافمكءاجنإاوناهنأايلاعتهلوقباولمعول

لهأقحيفةرئاجلاماكحألاكلتباومكحاَمَل°نبدامكنامىلعاوحصتق

بذكلالعجنملقحلاقيرطىلعةماقتسالاوداشرلانوكيىنأنكلو.ناورهنلا
.ليكولامعنوهللاانبسحف.؟هتداقنيباذكلاوهتيطم

ةثلاثلاةياورلا

:ةبيشييأنبالاق

:لاقزلجميبأنعيميتلاناميلسانثدحلاقيطساولانوراهنبديزيانثدح'

نبهللادبعباورمفءاثدحاوثدحيىتحجراوخلاىلعاوطسينأهباحصأيلع

لاق؛هيفيفاهاقفهذهةلخننمةطقاسةرمتىلعمهضعبرفباأ

هحفتفريزنخىلعاورممثهيفنماهاقلأف؟اهتللحتسامبف؛دهاعمةرمت:مهضعب

مكلدأالأ:للادبعلاقف؟هتللحتسامبفدهاعمريزنخ:مهضعبلاقفهفيسبمهضعب

؛هقنعاوبرضفهومدقفءانألاقمعن:اولاق؟اذهنمةمرحمكيلعمظعأوهامىلع

انلكوكديقنفيكو:هيلإاولسرأف«بابخنبهللادبعبانوديقأنأيلعمهيلإلسرأف

‹مهيلعاوطسينأهباحصأرمأمثربكأهللالاقفمعناولاق؟هلتقمكلكوألاق٠

اوبلطا:لاقفمهولتقف:لاقةرشعمهنمتلفيالوةرشعمكنملتقيالهللاو:لاق

الجرالإهفرعيادحأاودجيملفهفرعينم:لاقفهبيتأفهوبلطفةيدثلااذمهيف

٦:تارجحلاةروس

لهأىلإ[ًايلعمامإلادصقي]ثعبو..":فلاتلافنخميبأقيرطنميربطلاخيراتيفءاجو١
اقلك:اولاقفءهيلإاوثعبف....مكنعفاكومككراتانأمث؛مهبمهلتقنمكنمانناوخإةلتقانيلإاوعفلا:رهنلا

يربطلاخيراترظنا)*.مكءامدومهءامدلحتسنانلكو؛مهتلتق

 



ہیثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

اهبيلاموءةفوكلاىلإراشأوهذه:لاق؟ديرتنيأهلتلقفةويحلابهتيأرانأ:لاق

".ناجلانموهقدص:يلعلاقف:لاقءةفرعم

نم°""يرذالبلاو*""يقهيبلاو*°"'ينطقرادلاويبأنباةياورلاهذهجرخأ

.زلجميبأنعيميتلاناميلسقيرط

.ناورهنلالهأىلعدحألةجحاهيفسيلفءزلجميبأليسارمنمةياورلاهذه

لهاةصقيفيلعنعدابعنبسيقثيدحنعلئسو"يتطقرادلاللعيفءاجدقف

نالظطقلاىيحينعةبشنبرمعهبثدح:لاقفبابخنبهللادبعلمهلتقوناورهنلا

السرمزلجميبأنعيميتلانع

4

هعيارلاهيا

:رخآدنسبةياورلاهذهوحن*"'يدادغبلابيطخلاو*"*ينطقرادلاركذو

st
ةياورةبيشيبأنبادروأدقو.۹٠-٢٠۳ص/٥۱جء۱۹۷۳۹:ةياورلاءةبيشيبأنبافنصم

:هلوقىلإةقباسلاةياورلالقنمث*..زلجميبأنعيميتلانعةيلعنبا*ةياورلاهذهبةهيبشىرخأ
ةياورلاءةبيشيبأنبافنصمرظنا)*مهلاتقلحتسافءهمديفكرشدقانلكوهبكديقنفيك:اولاق.."

(٢٤۳۲-٢٢۳ص/٥جء۹:

۱۳۲-١۱۳ص/٣جء١١٠۱:ةياورلا«ينطقرادلاننس

٤۸١ص/۸جء٤٤١٦٠:ةياورلاءزابلارادةبتكمءاطعرداقلادبعدمحمقيقحتءيقهيبلاننس

٤١٤١ص/۳٣جء«فارشألاباسنأ3

١٠٠ص/٤جةيوبنلاثيداحألايفةدراولاللعلا
۱۳۲/۳ج١٥٠:ةياورلا«ينطقرادلاننس1

مكحلاقيرطنمىرخأةياورتءاجثيح٠٠۲ص/١جرظناكلذنكو٠۲۹ءدادغبخيرات
.ةدبعنب

 



بثحبلاييرةيضاإلااى

ليركزاننيدشرنبدمحمنبدمحأانيدتهملانبدمصلادبعنبهللاديبعان"

لالهنبديمحنعينايتخسلابويأنعةدبعنبمكحلاانيريمحلاىيحينبا

"..لاقصوحألايبأنعىودعلا

هوبذکيدعنبلاق"نيدشرنبجاجحلانبدمحمنبدمحأةياورلاهذهدنسيف

۷°"ءايشأهيلعتركنأو

ينابيشلاةدبعنبمكحلاكلذكو

يرصبلا

لاق.."بيذهتلايفهنعرجحنبالاقدقف

۱۸°.فیعضيدرزآلاحتفوبألاقوءيشهملعنميدنعام..دواديبأنعيرجآلا

."'"روتسم"بيرقتلايفهنعلاقو

ةسماخلاةياورلا
°"قازرلادبع..يفو

ء۲٤:ت«لاجرلاءافعضيفلماكلاءثيدحلاعضوبيمرنمعثيثحلافشكلا0

.٠۲۸ص/١ج٠٠8:تناسل.١۷ص/۲جء١٠٠:تءليدعتلاوحرجلا.١۲۲ص/١ج

۳۸۸ص/۲ج۷١١۱:تءبیذهتلابيذهت3

۲۳۲ص/١جء١١٤٠:تءبیذهتلابيرقت۹
or.قازرلادبعدنعةياورلاهذهوحنءاجو.۱۱۸ص/٠٠ج۷١١۸٠:ةياورلا«قازرلادبعفنصم

:ةفيعضةيهاويهوعضاومةدعيف

'..هيبأنعلالهنبديمحنعسيقلادبعنمدحاوريغينربخألاقرمعمنعقازرلادبع“٥
(۱۱۸-۱۱۹ص/ج۸:ةياورلاقازرلادبعفنصم)

نامزةيرورحلاانيتأ:لاقهبسحألجرهلأس:لاقنيريسنبانعبويأنعرمعمنعقازرلادبع
:ةياورلا«قازرلادبعفنصم)'..اوقلنمنولتقيمهنأريغءءيشنعانولأسيالءاذكواذك
(۱۱۹ص/١۰١ج۹

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

لحتسيمل:لاقيودعلالالهنبديمحنعبويأنعرمعمنعقازرلادبع'
"بابخنبااولتقیتحءارورحلالاتقيلع

ءثادحألاكلتدهشيمللالهنبديمحنأثيحدانسإلاةعطقنمةياورلاهذه

الجررمعمناک..دعسنبالاق.."دقف.حيرجتلانمملسيملارمعمنِإفاذهعمو

ةمثيخيبأنبالاقو..بويأهعيشنميلاىلإجرخاملوهسفنيفلبنوردقهل

يرهزلانعالإهفلاخفنييقارعلانعرمعمكثدحاذإ:لوقينيعمنباىيحيتعمس

لمعاموالفةرصبلالهأوةفوكلالهأامأفميقتسمامهنعهثيدحنإفسواطنباو

دوجنلايبأنبمصاعوتباثنعرمعمثيدحوىيحيلاق.ائيششمعألاثيدحيف
°"ماهوألاريثكبرطضمبرضلااذهوةورعنبماشهو

لوقىلعفء"""ةرصبلالهأنمةميمتيبأنببويأوهةياورلاهذهيفرمعمخيشو

.اهتفلاخمبجيوةياورلاهذهبذخؤيالفنيعمنيا

ةسداسلاةياورلا

°"يراخبلامامإلالاق

ينبهللادبعجراوخلاىتأرماعنعدوادنعدلاخانثيطساولاقاحسإينثدح'

"هقنعاوبرضفهلةيرقيفبابخ
هذهاهنعتثدحتيتلالتقلاةميرجعئاقودهاشيملةثداحلاهذهيواريبعشلارماع

¬مهنعهللايضر-ةباحصلادهعيفاهلناكجراوخلاةملكنإفاذهعمو.ةياورلا

.رصعلااذهيفسانلاهيلعفراعتيذلاىنعملانعفالتخالالكفلتخيىنعم

ےہ

o۳٥

٢۲۲ص/١٠جء٦۷۱۲:تبینذهتلابيذهت

۸۹ص/١ج.(طسوألا(ريفصلاغخيراتلا

eT

orf

 



اثحبلاةيجهنمونالاا ے2

:هصنام"'مكاحلايوردقف

دمحمنبهللادبعمساقلاوبأانثدح*"*يميمتلايلعنبنيسحلادمحأوبأانثدح"

دلاخانثدح*"“راتخملانبزيزعلادبعانثدح*""يردحجلالماكوبأانثدح*”"يوغبلا

هنبالوهللاقهنأامهنعىلاعتهللايضرسابعنبانعنع

يفوهاذإفاقلطنافجراوخلانأشيفهثيدحهنماعمسافديعسييأىلإاقلطنايلع

يفەركذالعىتحاتثدحيًأشنأمثىبتحامثهءادرذخأانآراملفحلصيهلطئاح

لعجفلييبنلاهآرفنيتنبلنيتنبللمحيرامعوةنبلةنبللمحنانكلاقفدجسملا

.اطعرداقلادبعىفطصمةعجارمء۲٦۱١ص/۲جء٢٢٠۲:ةياورلاءنيحيحصلاىلع

رابكنم..ذلاىميمت٠بدمحمنندمحأويأليبين١ظفاحلا

مليقكرتهتيأرامف..قدصلاهعامسىلعبلاغلامكاحلالاقوةجحةقثناكبيطخلالاق..ناسارخلهأ

(۸٦۹ص/٣جء۹٠۹:تظافحلاةركذت)'..ةنسنيثالثوحننمليللا
ةقثلا١

نمةماعهبجتحادقو[يبهذلا]تلق..حيحصلايفلخدييوغبلامساقلاوبأ:متاحيبأنبالاق..يوغبلا

لاقو.افراعامهفاتبثةقثناك:ركبوبأبيطخلالاق..يناقربلاوينطقرادلاويليعامسإلاكحيحصلاجرخ
:يليلخلاىلعيوبألاقوًاطخخياشملالقأمامإلبجةقث:لاقفيوغبلانعينطقرادلاتلأسيملسلا

(٠٠۷-۷۳۷ص/۲جء۷۳۸:تظافحلاةركذت)'..همعدنسمفنصفراعظفاح..يوغبلا

نبنيسحنبليضف* ويأيردحجلاةحلط

لماك

ءبيذهتلابيرقت)"..ةرشاعلانمظفاحةقث
)۲/٤ج٤٤٤٥:ت

نيزيزعلادبع" راتخملا غابدلا

يرصيلا

ءبيذهتلابيرقت)*ةعباسلانمةقثنيريستنبةصفحىلوم
(1۰۷ص١ج٤٤ت

نارهمنبدلاخ* ءاذحلا روصنمنبقاحسإلاقوتبثدمحأنعمرثألالاق..يرصبلالزانملاويأ
نباهركذو..ثيدحلاريثكابيهمةقثدلاخناك..نايحنبدهفلاقو..يئاسنلالاقاذكوةقثنيعمنبانع

(١٠۱-١١١ص/٣جءبيذهتلابيذهت)"..ةقثيرصبيلجعلالاقو..تاقثلايفنابح
هللادبعنبةمركع

ىلوم

نبانعهبيذكتتبثيملريسفتلابملاعتبثةقثهلصأنبا
(٥1۸ء68۹٤:تبيذهتلابيرقت)"..ةثلاثلانمةعدبهنعتبثتالورمع

4

دعربدمحمريهللأذيع۱دنسم   

 

 

 



eiثحبلاةيجهنمواينالاےس

لاقكباحصألمحيامكةنبلةنبللمحتالأرامعايلوقيوهسأرنعبارتلاضفني
لاقةيغابلاةئفلاهلتقترامعحيولوقيوضفنيلعجفلاقهللادنعرجألاديرأينإ

هاجرخيملويراخبلاطرشىلعحيحصثيدحاذهنتفلانمهللابذوعأرامعلوقيو

"جراوخلا"رسفيهيردخلاديعسايأنأئراقلااهيأكردتةياورلاهذهنم

نمو.رساينبرامعليلجلايباحصلاتلتقيتلاوةنتفلاةبحاصةيغابلاةئفلاب

.نيفصبرحيفلتق-امهنعهللايضر-رساينبرامعنأمولعملا
سيلكلذنألبابخنبهللادبعلتقيفدحأىلعماهتالاعبصأبريشنانهانسلف

ةياوريفسيلهنأوهانههنيبننأديرنيذلاوءانثحبلاجمنعجراخوانفئاظونم

لهأمهبابخنبللادبعةلتقنأىلعليلداهريغيفالوهذهيراخبلامامإلا
.ناورهنلا

ةعباسلاةياورلا

فلاتلافنخمييأقيرطنمي

ليقأءخورفناذازءهللاقيىلصدقتارفلالفسأنيقاهدنمالجرنإ()'

انألب:لاقف؟رفاكمأتنأملسمأ:اولاقفءهلاوضرعفءرفنةيحانبهلاوخألبقنم

ديسوءنينمؤملاريمأهنإ:لوقأءاريخهيفلوقألاق؟يلعيفكلوقامفاولاق؛ملسم
اودجووءهوعطقفمهنمةباصعهيلعتلمحمث!هللاودعايترفك:هلاولاقفءرشبلا

   

۱۳۹ص/جيربطلاخيرات

ءيليقعلاديعسيبأنعءيميتلاروعألاتلصلاوبأينثدحف:فنخمويألاق*:وهةياكحلاهذهدنس

*..لاق‹يميتلالاونبهللادبعنع

1۳

 



ہہتبةيجهنمونالااپ

اذهامأ:اولاقءةمذلالهأنملجر:لاق؟تنأاماولاقفءةمذلالهأنمالجرهعم

"...ربخلااذهانربخأفيمذلاكلذانيلإلبقأفءهيلعليبسالف

هوريثينألبقاهردصماوملعمهتيلايو؛باتكلانمةياورلاهذهلقانتمكومك

ةياورلاهذهنأميركلائراقلايخأايىرتتنأف.ةرربلاءايربألاىلعةفصاعابرح

لهف.فلاتلاباذكلايوارلاكلذاهلقنويىفطصملاةلاسربنمآاميمذاهبربخأ

؟ىدهعبتموقحبلاطنيصخشلانيذهنملبقي

۰۱۰۱۰هًتابا

ىلوألاةياورلا

1طلااَن

نبنامیلسيقدحلاقء*؛“ليعامسإنبىسومينثدحلاقينثدح'

ىلإلجرءاجف؛دجسملابتررم:لوقي*'"يبأتعمسلاق°*يلجعلاملسم

٠٢٠٤۲ص/۳جءقباسلاردصملا

وهويبأعمهنعتبتكمتاحيبأنبالاق*يريمنلاةطئارنبديزنبةديبعنب_ةيشني*“
ناكوثيدحلاميقتسملاقوتاقثلايفنابحنباهركذوةقثينطقرادلالاقبدأوةيبرعبحاصقودص
هلوسالامايأوريسلاباملاعةقثناكبيطخلالاقوسانلامايأبةفرعمورابخأورعشوبدأبحاص
عساوهيقفبيدأةبشنبرمعءارعشلامجعميفينابزرملالاقو:[رجحنبا]تلق..ةريثكفيناصت

اثيدحسانلارثكأناكهتيوارلهسنبدمحملاقويناورهملاهنعًابنأةقثةملسملاقوةقثقودصةياورلا
۷جء۰۳٠٥:تءبیذهتلابينهترظنا)"..ةرصبلابارخدنعدادغبلزنايكذاقودصناكواربخو
(۳۸۹-۲۹۰ص)/

eءبيذهتلابيرقترظنا)"..تبثةقث..يكذوبتلاةملسويأ..يرقنامسان٠
)٠٢Y.ص/۲ج‹۹٦۹۹:ت

 



CC

یثحبلاةيجهنموةيضابإلا

برضفلجرءاجفءدجسملايفيلصيلعجفلخدمثءهلامةاكزىدأف*"ةرمس

هناحبسهللالوقي:لاقفويأرمفءةيحانهندبوءدجسملايفهسأراذإف؛هقنع

تامامف«كاذتدهشف:يبألاق4ىلصفەهرممساركنو.ىكرتنمحلفأدق

سانأوريثكسانبيتأوهتدهشو:لاقءةتيمرشتامفءريرهمزلاهذخأىتحةرمس

هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشألوقيف؟كنيدام:لجرلللوقيفهيدينيب

رمیتحهقنعبرضيفمدقيفءةيرورحلانمءيربينأوهلوسروهدبعادمحمنأو
"نويحو4ضب

 

يفنابحنباو(۳۷ص/٤ج)ريبكلاخيراتلايفيراخبلاءركذ_يلجعلاويأناميلس

يكذوبتلاهنعىورهيبأويبعشلانعىوري(۳۹۳ص/٦ج)تاقثلا

تاقثلايفنابحنباو(۹٠۲ص/۷ج)ريبكلاخيراتلايفيراخبلاهركذيلجعلاملسم

ملمنبنامیلسهنباهنعیوربدنجنبةرمسنعیوری(۳۹۸ص/*ج)

ميصعنبيالنبنيشخنبرباجنبورمعنبنزحنبةرمنبنبةرمس

نانسنبيرمدنعهمأتناكوءراصنألايففلحهلوهعمازغومقييبنلابحصةرازفنبخمشنبا

ةفوكلاىتأمثاهبطتخافكلذدعبةرصبلالزنوادحأدهشنميفةرمسنأنوريفيردخلاديعسيبأمع

هللالوسرنعیوروءبقعوةيقبهلوءاهبتامواهلزنفاهانبفةسانكلابدسأينبيفاروداهبیرتشأف

.ةفوكلاىلإجرخاذإةرصبلاىلعهلمعتسيدايزناكوةريثكثيداحأ

ا!نوناکلعجفرانهلتدقوأفدیدشدربهباصأهيفتاميذلاهضرمبدنجنبةرمسضرمامل...

امبعنصأفيكلوقيوكلذبعفتنياللعجف...هراسينعانوناكوهنيمينعانوناكوهفلخانوناكوهيدينيب

)٢٥۲YA۸AY»:تء«ىربكلاتاقبطلارظنا)*تامیتحكلذكلزيملفيفوجيف

1

٢۲۰ص/۳جءيربطلاخيرات

 



ہہثحبلاةيجهنمونالاا

نع"سيقنبحونانٿدح:لاقءليعامسإنبىسومينثدح:لاقرمعيتڻدح”

ةادغيفيموقنمةرمسلتك:لاقراوسيبآنعء"*ينادحلاثعشأ

".نآرقلاعمجدقالجرنيعبرأوةعبس

هثلاثلاةياورلا

۳°°س“نأاق

نبلضفلاتعمسلاقينثدحلاق“مزاحنبريرجنببهوانربخأ'

يتعبلاقجاجحلاىلإىصوأهوبأناكوجاجحلارجحيفناكوثدحيديوس

..ينادحلاثعشأوصيوحنبميمتنعىورحايرنبسيقنباوهوىحاطلاينادحلاسيقنيحون

ةقثسيقنبحون:يبألاقلاقيلإبتكاميفلبنحنبدمحمنبدمحأنبهللادبعانأنمحرلادبعان

انآنمحرلادبعان.حلاصسيقنبحونلاقهنانيعمنبییحینعروصنمنبقاحسإنعءيبأهركذ
:لاقفسيقنبحوننعنيعمنبییحيتلأسلاقديعسنبنامثعانلاقيلبتكاميفقاحسإنببوقعي
(؛۸۳ص/۸جء۹٠۲۲:تءليدعتلاوحرجلا)ةقث

تعمنبییحيتعمسلاقىلإبتكاميفةمثيخيبأنبانأ..ينادحلارباجنيهللادبعنبثعشأ5
يلإبتكاميفلبنحنبدمحأنبهللادبعانأنمحرلادبعانثدح.ريصبةقثينادحلارباجنبثعشأ:لوقي
حرجلا)'خيشلاقفينادحلاثعشأنعيبأتلأس.هبسأبالينادحلارباجنبثعشأ:يبألاق

‹۸°:تءبيذهتلابيرقت)قودصرجحنبالاقو.(٤۲۷-٣۷٢ص/۲جء٤٨۹۸:تءليدعتلاو

١ج

۱ooY

 

ديبعوبألاقوةقثناكورضمنبسايلإنبةخباطنبةانمديزنبيدعينبنميودعلاراوسلاوبأدعس
)`يئاسنلاوملسمويراخبلاهلىورسانلاتاقثنملاقفيودعلاراوسلايبأنعدوادوبألئسيرجألا
(۳۹۲ص/۲۳جء۹٤٤۷:بيذهت

٤۲ص/٤جيربطلاخيراتاضيأو.٠۲۷-٢٤۲۷ص/٦ج«ىربكلاتاقبطلا۳

نيتئاموتسةنستامةعساتلانمةقثدزألاهلادبعوبأديزنيمزاحنرببه oot

 

)۲۹۱ص/۲جء۹۹٤۷دذهتلابیرقت)

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

تمقفهبعنصيامرظنألتعجرفريبجنبديعسبءيجدقليقفةجاحيفجاجحلا
لاقيتنامأيفككرشأملأكلمعتسأملأديعسايجاجحلاهللاقفجاجحلاسأرىلع

مزعلاقيلعتجرخنأىلعكلمحامفلاقهليبسيلخيسهنأاننظىتحلاقیلب
اقحكيلعنمحرلاودعةميزعلتيأرفأهيهلاقابضغنيتقشجاجحلاراطفلاقيلع

"هقنعتبرضفهقنعابرضااقحكيلعنينمؤملاريمألالوهللرتملو
دمحأروتكدلامامأفقننأديرنءلصفلااذهنمماسقألاهذهلانضرعدعب

ةسارديفميلسلايملعلاجهنملاعابتانمهيلإاعدامضقانيذلايلجدمحم

":سانللناورهتلالهأضارعتساةبسنةيضابإلايفنركذنأدعبلاقدقف

؛مهنعخيراتلابتكيفدرواملكلامامتةفلاخمةمكحملانعةروصكشالهذهو

اوفنينأنوعيطتسينآلاةيضابإلانأدقتعأالو.مهئدابمنعقرفلاباتكهركذاملو

اولتقمهنأوءرفكلابلقألاىلعمهنمةفئاطهتمهتاو«يلعىلعاوجرخءةمكحملانأ
هذهنايإمهيلإيلعلوسراولتقمهنأوءهيلتاقاومحوأ«ترألانببابخنبهللادبع

كلذكرمألاناكاذإو..لمجلاباحصأوىلعرفكلاباومكحمهنأوءةثداحلا

نعهثيدحيفنكلةقثبهودلاوي

ثدحيملنكلطلتخاامدعبنيعبسةنستامةسداسلانموهوهظفحنمثدحاذإماهوأهلوفعضةداتق

نع..°:بينهتلايفرجحنبالقنو.(١جءبيذهتلابيرقت)هطالتخالاحيف

عمسيملف؛هوبجحهنمكلذاوسحأاملف؛ثيدحباحصأدالوأهلناكوطلتخامزاحنبريرج:يدهمنبا

(٤٦ص/۲جء٥٦۹:تءبيذهتلابيذهت)*ايشهطالتخالاحيفهنمدحأ

اسأبهثيدحبىرأالوروهشملابسيلمتاحوبألاق..ريبجنبديعسنعىورنب'
ءلامكلابيذهت)*ادحاواثيدحردقلاباتكيفدوادوبأهلىورتاقثلاباتكيفنابحنباهركذو

(٦۲۲ص/۲۳ج
٤٩صرظنا

  



بثحبلاةيجهنمونالاا۷

وأءجراوخلابمهلةلصالةمكحملانأتابثإةيضابإلاىلعبعصلانمنوكيسف

ىلإةيضابإلاءامتنااوفنينأاضيأبعصلانمنوكيسو؛مهنعةلصفنمةكرحمهنأ
°°“مهللصأىلوألاةمكحملانأهيفنوتبثييذلاتقولايفءجراوخلا

دمحأروتكدلاهيعدييذلانأكردتلصفلااذهنمةيضاملاماسقأللكتءارقدعب

هركسةوشننمقفيملنمالإهبقطنياليذلانايذهلانمبرضوهامنإيلج

ضقاتتملاو**"ايسفنبرطضملانيكسملااذهدقتعادقف.هتيهجنعةروثو

ةيضابإلاىلعبعصيتباثقحقرفلاباتكهلاقاموخيراتلابتكيفرطسامنأ
.!!!هیفن

هحعبتييذلاجهنملاداسفنوتبثيةلوهسلكبو-دمحلاهللو-ةيضابإلامهاهف

يتلاتاياورلاكلتفعضنوتبثيو«ناورهنلالهأنعةباتكلايفدمحأروتكدلا

.ناورهنلالهأنعهتامولعمروتكدلااذهاهنمىقتسا

^۸۷ص«نيملسملاخيراتيفقرفلانعةسارد

بيبطلبقنمصيخشتىلإجاتحيالهلاثمأوروتكدلااذههشيعييذلايسفنلابارطضالانإ*”

راثيإونيدلاةلقودقتعملاداسف١بةباحصلاضعباهبفصويتلاهتارابعتءاجدقفءرهام

یرمضرألا,فنيدسقملانمةفئاط*ب̀وةلجالاىلعةلجاعلا

 

اذهملستسادقف.هماكحأاهيلعسسوؤيوهراكفأاهيلعينبيةيوقةدعاقدوجومدعىلعليلدريخ

.اهنالطبىلعةجحلاتماقولواهاوسدقتعيالحبصأىتحةفيعضلالاوقاللروتكدلا
تلواحو':لاقنيحهسقتىلعهطرتشاامىلإتقتلملهنأروتكدلااذهبئاجعنم7 دوبينأادهاج

 

لبدقنلاوضرعلايفيوسلاجهنملااذههسفنمزليملناورهنلالهأنعثيدحلادنعهدجنفء.دقنلاو

نأدقتعيهنألالإءيشلالنينيعلاضمغموهوقرفلاباتكلاوقأوخيراتلابتكتاياورىلعلبقيهدجن

.؟ضقانتملاكلسملااذهنميملعلاجهنملانيأف.اهيلعدرلاواهضحدنوعيطتسيالةيضابإلا

 

 



ےہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

اذهعيطتسيلهفءسانللناورهنلالهأضارعتسانالطب-دمحلاهللو-تبثدقلو

هللادبعلتقةبسنةحصليوأتلالمتحياليذلاحضاولاليلدلابانلتبثينأروتكدلا

لوحاوفتلانينلاةداقلاىلإ-ههجوهللامرك-يلعمامإلالسرلتقوبابخنب
لهأةيامحتبثينأروتكدلااذهعيطتسيلهو.؟يبسارلابهونبهللادبعمامإلا

.؟بابخنبهللادبعلتاقلناورهنلا

هللامركيلعمامإللناورهنلالهأريفكتىوعدنالطب-دمحلاهللو-تبثدقو

هللامرك-يلعمامإلاريفكتةبسنانلتبثينأروتكدلااذهعيطتسيلهفءههجو

.؟ناورهنلالهأىلإ-ههجو

يفءيربنععفادملالثمك-ناورهنلالهأنعمهعافديفةيضابإلالثمنإ

نإفءةروجلاوةملظلاىوعدنالطبىلعةلدألاتيوقامهمفءروجلاوملظلاةمكحم

ةرئاجلاماكحألارادصإوةفئازلامهتلاقاصلإالإمهنمنوكينلنيملاظلاةاضقلا
.ليكلاومعنوهللاانبسحفءهنعنيعفادملاومهتملاىلع

 

.ههجوهللامركيلعمامإلالتقةصق:عبارلامسقلا

ىلعدمتعتملناورهنلالهأعابتأىلإ-ههجوهللامرك-يلعمامإلالتقةبسن

ركفلااهضفريةلطابةدسافلتقلاةرماؤمنعتثدحتيتلاتاياورلاف.ةحيحصةياور

قيقحتلاوثحبلاانفئاظونمسيلاقباستلقامكو.ميلسلالقعلااهلبقيالويمالسإلا

هللاىلإثادحألاكلترومأضيوفتانفئاظونمنكلوءنورقبانلبقتعقوثادحأيف

.هاجالولامهيفعفنيالموييفلوتقملاولتاقلانيبمكحيسهدحووهفءىلاعت

:اهفعضرداصمنايبعمةصقلاهذهئراقلايخأكيلإو

 



سثحبلاةيجهنموةيضابإلاى

ىلوألاةياورلا

يربطلامامإلالاق

نمحرلادبعانثدحلاقءيقورسملانمحرلادبعنبنامثعنبىسومينثدح"

ثيدحنمناك:لاقدشارنبليعامسإانربخأ:لاقء*""نمحرلادبعوبأينارحلا

يميمتلاركبنبورمعوهللادبعنبكربلاومجلمنبانأهباحصأومجلمنبا
اومحرتفءرهنلالهأاوركذمثءمهتالوىلعاوباعوء«سانلارمأاوركاذتفءاوعمتجا

..ائيشمهدعبءاقبلابعنصنام:اولاقو؛مهيلع

مهبانرأثوءدالبلامهتمانحرأفءمهلتقانسمتلافةلالضلاةمئأانيتأفانسفنأانيرشولف

-رصملهانمناکو-بلاطيبأنبيلعمكيفكأانأ:مجلمنبالاقف!انناوخإ

لنأ:ركبنبورمعلاقوءنايفسيبأنبةيواعممكيفكأانأ:هللادبعنبكربلالاقإ

هبحاصنعانملجرصكنيالللاباوقثاوتواودهاعتف.صاعلانبورمعمكيفك
اودعتاوءاهومسف«مهفايسأاوذخأف.هنودتوميوأهلتقيىتحهيلإهجوتيذلا

جرخفءةدنكيفهدادعناكفيدارملامجلمنباامأف..ناضمرنمولختةرشععبسل

ىأرهنإفءهرمأنمائيشاورهظينأةهاركهرمأمهمتاكوءةفوكلابهباحصأيقلف

اوركذف-ةرشعرهنلامويمهنملتقيلعناكو-بابرلاميتنماباحصأمويتاذ

-ةنجشلاةنباماطق:اهللاقيبابرلاميتنمةأرماكلذهموينميقلو؛مهالتق
ءهلقعبتسبتلااهآراملف-لامجلاةقئافتناكوءرهنلاموياهاخأواهابألتقدقو

:لاق.يليفشتىتحكجوزتأال:تلاقفاهبطخمث؛اهلءاجيتلاهتجاحيسنو

هلقنامليلدب*نمحرلادبعوبأينارحلانمحرلادبعنبنامثع*وهحيحصلاوطقسعقوانه
ءيربلطلاخيراترظنا)ةرجهلل٠ماعثادحأنعتثدحتيتلاتاياورلاضعبدنسيفهسفنيربطلا

ويأاقثرابألايلعنبدمحأانثدح*يناربطلادنعةياورلاهذهتءاجو.(٦٠٠صو١٠٠ص/ج

'..دشارنبليعامسإانثيفئارطلانمحرلادبعنبنامثعانثينارحلاماشهنبورمعةيمأ

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

:لاق..كلرهموه:لاقءيلعلتقوهنيقودبعوفالآةثالث:تلاق؟كيفشيامو

ىتأو..تلأسامكلف«بلاطيبأنبيلعلتقالإرصملااذهىلإيبءاجامهللاوف

ايندلافرشيفكلله:هللاقفةرجبنببيبشهللاقيعجشأنمالجرمجلمنبا
تئجدقل!كمأكتلكٹ:لاق؛بلاطيبأنبيلعلتق:لاق؟كاذامو:لاق؟ةرخآلاو

ةادغلاةالصلجرخاذإفءدجسملايفهلنمكأ:لاق!يلعىلعردقتفيكءادإائيش

هللادنعامفانلتقنإوءانرأثانكردأوانسفنأانيفشانوجننإفہانلتقفهيلعانددش

..كحيو:لاق.اهيفاموايندلانمريخ

يلعاهتحيبصيفلتقيتلاةعمجلاةليليفمجلمنبا[ماطقىلإيأ]اهيلإداعمث
ةدسلالباقماوسلجومهفايسأاوذخأوهبمهتبصعفريرحلابمهلتعدف..نيعبرأةنس

وأبابلاةداضعبهفيسعقوففيسلاببيبشهبرضجرخاملفءيلعاهنمجرخييتلا
اودشفءسانلارامغيفبيبشاجنو..فيسلابهنرقيفمجلمنباهبرضوءقاطلا

..هوذخأفمجلمنباىلع

!كيلإنسحأملأللاودعيأ:لاقمثهيلعلخدأف«لجرلابيلع:يلعلاقمث

نأهللاتلأسوءاحابصنيعبرأهتذحش:لاق؟اذهىلعكلمحامف:لاق«ىلب:لاق
رشنمالإكارأالوءهبالوتقمالإكارأال:مالسلاهيلعلاقفهقلخرشهبلتقي

°`”يناربطلاو*"'يربطلاةصقلاهذهجرخأ
مجلمنبااهحرسمىلعصقارتيتلاوةنتنلاةتفاهتملاةطقاسلاةصقلاهذه

ريثكلاددعلااهثادحألقاتتءذاخألالامجلاةبحاصماطقو؛مومسملافيسلابحاص

 

e

o1۳

۹۷ص/١جء۱۸:ةياورلا‹ريبكلامجعملا

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلاى

وهامنإةصقلاهذهداسفو.اهدنسدنعةظحلاوفقيملنيذلانيخرؤملاوباتكلانم

.نمحرلادبعوبأينارحلانمحرلادبعنبنامثعلبقنمتآ
دبعويأ,يعازخلا,ىنارحلا,ىفئا.دعنبنامثع

 

..فاعضموقنعيوري:يراخبلالاق"

..نيل:ییحينبدمحميللاق:ةبورعوبألاقو

..ريكانمهدنع:يجاسلالاقو

هزيجأالهيبأنعدمحأنبهللادبعلاقو

كورتم:يدزألالاقو

باذک:ریمننبالاقو

°٤٤..هبجاجتحالازوجيالاهسلديءايشأفاعضموقنعيوري:نابحنبالاقو

ءاملعدنعهتلزنمهذهوهلاحاذهناكنمتاياورلبقتلهيخأ

؟ليدعتلاوحرجل

ةيناثلاهيا

٥يلانأاق

ءيراصنألاركبوبأانربخأءانذإباهولادبعنبهللاةبهنبباهولادبعانأبنأ"

ةصقلاركذمث.....:"لاقدعسنبدمحمانأبنأء٠"'مهفنبنيسحلا

۱۱۹۱۲۰ص/۷ج‹٩١١٦:تبيذهتلابي.٤

۱۱۹ص/جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ0

٦1.wr5
ء۲۷۸۸/۲۷:ت«نازيملاناسل)ينطقرادلالاقكلذكويوقلابسيلمهفنبنيسحلا:مكاحلالاق

(٦۳۷ص/۲ج

 



ےستسةيجهنموةيضابإلاا

يلعمامإلالتقمنيبف.عطقنم-ميركلائراقلايخأكلرهظيامك-دنسلااذه

ناکثیحءةنسنورشعوينامثوةئامدعسنبدمحمدلومو-ههجوهللامرك-

يفةصقلاهذهزعيملدعسنبدمحمو.""ةرجهلل۸١۱ماعيفدعسنبدمحمدلوم

هذهركذمث°..:اولاق":هلوقباهردصهنكلوءدحأىلإ"ىربكلاتاقبطلا"

اهبنيجتحملاواهيلقانواهيلئاقىلعةصقلاهذهدريفيفكياماذهيفوةصقلا

.ناورهنلالهأىلع

ةثلاثلاةياورلا

:جرخأو

يشثدحمتاحيبأنبنمحرلادبعانثيعخنلادمحمنبدمحأديعسويأينثدحف"

دبعنبليعامسإتعمسلاقرصننبطابسأانثدانقلاةحلطنبورمعانثيبأ

جراوخلانمةأرماقشعيدارملامجلمنبنمحرلادبعناكلوقييدسلانمحرلا

يضريلعلتقومهردفالآةثالثاهقدصأواهحكنفماطقاهللاقيبابرلاميتنم

"..هنعیلاعتهللا

كلذوةطقاسةفيعضيهوءناورهنلالهأىلعدحألةجحاهيفسيلةياورلاهذه

.يدسلانمحرلادبعنبليعامسإببسب

-ههجوهللامرك-يلعمامإلالتقمدهشيمليدسلانمحرلاديعنيليعامسإ-

ملاذهليعامسإنإفدنسلايفعاطقنالااذهعمو.*"'ةعبارلاةقبطلانمدعيهنأل

.فيعضتلانمملسي

۷

٥ص/اجىربكلاتاقبطلا

٣٢٥۲ج‹قباسلاردصملا۸

.اطعرداقلادبعىفطصمةعجارمء٤١۱ص/٣جء1۹0٤:ةياورلاءنيحيحصلاىلعكردتسملا3

 



تثحبلاييوةيضابلااسس

دبعاتثدح.يدسلاويبلكلانيباذكةفوكلابنألوقيناميلسنبرمتعملاتعمسلاق
نبهللادبعاقدحلاقيريبزلادمحأوبأانثدحلاقيبأينثدحلاقدمحأنبهللا

اظحيطعأدقيدسلاليعامسإنإهلليقويبعشلاتعمسلاقتباثيبأنببيبح

هللادبعاتثدح.نآرقلابلهجلانماظحيطعأدقليعامسإنإلاقفنآرقلابملعلانم

يفنابراقتميدسلاورجاهملانبميهاربإنيعمنبىيحيلتلق:لاقدمحأنب

لاقدمحمانثدح.نينيهمنيفيعضاناکلاقفيدسلاورجاهملانباميهاريإركذونيعم

يفيدسلاوتاتقلاىيحيوبأورجاهمنبميهاربإلوقيىيحيتعمسلاقسابعانثدح
۰۰oV\nی

..اقكنص مهتيدح

ةعبارلاةياورلا

:رخآدنسب-ههجوهللامرك-يلعمامإلالتقمةصق٠"جرخأ

جحلاقيبعشلانعءدنهيبأنبدوادنع«براحمنبةملسمنعينئادملا*

ةصقلاركذمث"..نيٿالثوعستةنسجراوخلانمسان

نباعامتجارضحيمليبعشلانألدانسإلاةعطقنمقيرطلااذهنمةصقلاهذه
.ةرماؤملاهذهلمهطيطختتقوهباحصأومجلم

كانهسيلفةصقلاهذهتاياورعيمجدنسيففعضلااذهوعاطقنالااذهعمو
ميلاعتنماقلطنمنئاشلافرصتلاكلذفرصتمجلمنبانأىلعليلدنم

۷٩۹ص/١جء٤٤٩٦٤:تءبيذهتلابيرقت

۸۷ص/١جء١٠٠:تءيليقعلاءافعض

۹٢٤۲ص/٣۳جءفارشألاباسنأ

 

 



emamثحبلاةيجهنموةيضابإلاص

مامإلالتقملبقاوتامدقناورهنلالهأةداقنأوةصاخءناورهنلالهأتاداشرإو

ليلدلابانلاوتأينألوقلااذهسكعبنيلئاقلاىلعو.نيتنسب-ههجوهللامرك-يلع

.تباثلاعطاقلا

ريبزلانباب*""ةمكحملاعامتجاةصق:سماخلامسقلا

هذهمسجيفئيسلااهلمعتلمعةفئازلالاوقألاوتاءارتقالاوبيناكألانإ

تاءارتفاونيباذكلالاوقأمهفوفصقزمتةدحاولاةديقعلاءانبأحبصأف.ةمألا

.نيلاجدلا

لئابقبولقهبهللافلأيذلاقحلالوقنوملسملاكرتنيحةعجافلالوهلايو

اهنماوذختاونيباذكلاتاياكحبنوملسملاذخأنيحةرسحللايو.ةرحانتملابرعلا

.مهداجمأناكرأميدهتللواعمو؛مهتمأمسجعيطقتلافويس

اهطويخجستنيتلابيذاكألانمةدحاويهانهاهركذنسيتلاةصقلاهذهو

.مهعابتأوناورهنلالهأنملينلالجألىقمحلاةلهجلامهبانذأاهبىطغتونوباذكلا

.هعايشأرثكولولطابلارحدنيوءهعابتألقولوقحلارهظي-دمحلاهللو-نكلو

.'جراوخلا"ةملكاهلتمدختسايتلايناعملاضعب١۱۸صشماهيفكبرمدقل

دبعةيارتحتةمركملاةكمنععافدلايفةمكحملانمكراشنمعيمجنأةيضابإلاهبلوقييذلا

بهنلاولتقلايفلثمتملاباهرإلاروصلكلضفارلاناورهنلالهأيأرىلعاوناكريبزلانباهللا

باهرإمهلباقكانهوةرصبلاىلإةمكحملاعجرةمركملاةكمنعيومألاشيجلاعوجردعبو.بلسلاو

لهأهيلعناكامفلاختئدابملحتنيقرزألانبعفانلعجاممدايزنبللاديبعديىلعنييومألا

دضاهبورحيفةيمالسإلاةمالااوكراشوهودرطديدجلاعفانكلسمةيضابإلاىأرامنيحو.ناورهنلا

.ةقرازألا

 



ےہتبييرةيضاإلااسىپ

باتكلااهيلعدمتعايتلاةياورلا

فلاتلافنخميبأقيرطنميامالاجرخأ

لهأهيلإراسوءةكمبريبزلانباراثنيحجراوخلاتعمتجاو

قلنوتيبلاتأتانباوجرخاف..:قرزألانبعفانمهللاقف؛مهيلإىتأاماوركاذتف
انففادانيأرريغىلعنكينإوءودعلاهعماندهاجانيأرىلعنكينإفلجرلااذه

دبعىلعاومدقیتحاوجرخف.انرومأيفكلذدعبانرظنوءانعطتساامتيبلانع

فقوتريغنماضرلامهاطعأو؛مهيأرىلعهنأمهأبنومهمدقمبرسفريبزلانبهللا
شيتفتالو

الويأرريبسسأمتعتصيذلااذهنإ:اولاققءاضعبمهضعبيقلموقلانإمث

سمأناكامنإ؛مكيأرىلعسيلهلعلنوردتاللجرعمنولتاقتءرمألانمباوص
ئربناف«نامثعنعهولسوهوتأف!نامثعتاراثلای:يدانيهوبأووهمكلتاقي

دقانإءناسنإلااهيأ:هلاولاقفهوحناوشمف.مكودعناكىبأنإو؛مكيلوناكهنم
امانربخ!انودعنممأتنأانمأملعنىتحكيأرنعكشتفتملوءكعمانلتاق

ينومتيتأمكنإ:مهللاقفءليلقهباحصأنمهلوحنماذإفرظنف؟نامثعيفكتلاقم

يذلاكلذنممكملعأىتحةيشعلايلإاوحورنكلو؛مايقلاتدرأنيحينومتفداصف
مكعمجأبيتورضحاوءحالسلااوسبلا:لاققهباحصأىلإثعبوءاوفرصناف.نوديرت
مهيلعنيطامسهلوحهباحصأماقأدقوتعاجوءاولعففءةيشعلا

۳۹۸-۳۹۷ص/۳جيربطلاخيرات

ييأنعءيبلكلادمحمنبماشهنعتثدح:وهةياورلاهذهدنس فنخم

طول

نب

ییحي

يقٹدح:لاق
:فنخمويألاق:ماشهلاق*:رخآدنسبةياورلاهذهتءاجكلذكوء"..:لاق«يبسارلاقراخملاوبأ
'..:لاق‹معثخنمءيفاحقلانمحرلادبعنبةصيبقنع‹يمعثخلاةمقلعويينثدحو

 

 



ىثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

قرزألانبالاققءةدمعألامهيديأبهسأرىلعةميظعمهنمةعامجتماقوءحالسلا

.؟نورتام؛مكلدعتساومكفالخبعمزأدقو؛مكتلئاغلجرلايشخ:هباحصأل

نئاخلاضغبأو؛كبرهللاقتاءريبزلانبااي:هللاقءقرزألانباهنماندف
كنإفءباتكلامكحفلاخوءثادحألاثدحأوءةلالضلانسنملوأداعوءرثأتسملا

نمتنأفكلذتكرتنإوءكسفنميلألاباذعلانمجنتوءكبرضرتكلذلعفتنإ
..مهتابيطايندلاةايحلايفاوبهذأو٠مهقالخباوعتمتسانيذلا

هللادمحف:لاق؟ريبزلانباايتتألوقتامفءءآربهئایلوأونافعنبانم..نحنف..

يفنافعنباليلوينُأرضحنمومكدهشأانأو..:لاقمثهيلعىنثأوريبزلانبا

:لاق؛هللاودعايكنمهللائربف:اولاقءهئادعأودعوءكئايلوأيلووءةرخآلاوايندلا

.هللاءادعأايمكنمهللائربف

نبللادبعوء..رافصنبهللادبعوءيلظنحلاقرزألانبعفانلبقأفءموقلاقرفتو

"..ةرصبلااوتأىتح..ضايإ

دنعتءاجىرخأةياورضراعتاهفعضعميهوةطقاسةلطابةياورلاهذه

.يقهيبلاويراخبلانيمامإلا

تاتكلااجت,'راتبأ

ىلوألاةياورلا

نبرذتملاانأدبعانأينثدح":مامإلالاق

دجسملايفرمعنبهللادبعلاسيلجتنكلاقبرحنبديعسينثدح

برحنبديعس..*يقهيبلادنعاضيأةياورلاهذهتءاجوطسوألا)ريغصلا

ريبزلانباةعاطيفوريبزلانبانمزمارحلادجسملايفرمعنبهللادبعلاسيلجتنكلاقيدبعلا

 



ہہبةيجهنموةيضابإلاس

نبعفانجراوخلاسوعرريبزلانباةعاطيفوريبزلانبهللادبعنمزمارحلا

نماهعنمأالوةقرفيفيتعيبىطعألتنكامرمعنبالاقةدجنوةيطعوقرزألا
"ةعامج

:يتآلاانلنيبتييراخبلامامإلاةياورنم

ريبزلانبهللادبعةعاطيفاوناكجراوخلاىمستيتلاوسانلانمةئفلاكلتنأ-

.يومألاشيجلارشنمةفرشملاةبعكلانععافدللمهمودقدنع

.ريبزلانبهللادبععيابيملنمةباحصلانمنأ-
فنخمييأةياوراهتركذيتلاتارتاهملاكلتضحدلةيافكلاهيفلوقلااذهو

.فلاتلافيعضلا

دتعيحيحصقيرطنمتأيملولطابفةمكحملاىلإريبزلانباريفكتةبسنامأو

بستتفلاتلافنخميبأتاياورنمالاحنسحأتاياوركانهنأهاندجويذلاو.4

.مهتداقوةيمأينبدونجىلإنايصعلاوداحلإلابريبزلانباماهت

امرمعنبهللادبعىلإاباشمهضعبوأاوثعبفةدجنودوسالانبةيطعوقررزألانبعفانجراوخلاسوؤر
ءاطعرداقلادبعدمحمقيقحت«ىربكلايقهيبلاننس)*..نينمؤملاريمأريبزلانبهللادبعلعيابتنأكعنمي
(۱۹۳ص/۸جء٦۸٥٠٠:ةياورلاءزابلارادةبتكم

نبهللادبع ءبيذهتلابيرقت)ظفاحةقثنادبعبقلملايزورملانمحرلادبعوبأ..ةليجنبنامثع
(١۱۳٠جء٤٦۷٤:ت

دبع

هللا كرابملانب

يزورملا

ىلوم يني ةلظنح

لاصخهيفتعمجدهاجمداوجملاعهيقفتبثةقث
(۲۷٠:تءبيذهتلابيرقت)ريخلا
:تءبيذهتلابيرقت)ةه1ناأءعسلاوأىئاطلاةبلعٹنيرذنملا"*

(۲۱۲صچ۹
(٢٤۲۸ص٤جءتاقثلا)تاقثلايفنابحنباهركذ

 



~~ثحبلايبينموةيضانإلاسسس

ةيناثلاةياورلا

الاق

هللادبعنبميهاريإانثينابيشلابوقعينبدمحمهللادبعوبأانثدحف"

رفظامل:لاق*”*قيدصلاوبأانث°“؛فوعاثنبحورانث*”"يدعسلا

يبأتنبءامسأيهوهللادبعمأىلعلخدمثهبلثموهلتقفريبزلانباىلعجاجحلا

هتلتقفهللامرحيفدحلأكنبانإلاقفينباتلتقدقويلعنذأتستفيكتلاقفركب

ودعوهللاودعايتبذكتلاقفلعفوهيلعفواميلأاباذعهللاهقاذأىتحايصاعادحلم

هيلعتدسفأنئلونيدلااذهلاظفاحهيدلاوبارباماوقاماوصهتلتقدقلهللاونيملسملا

نابياذكفيقثنمجرخيهنأميكيهللالوسرانثدحدقلوكترخآكيلعدسفأدقلهايند

“جاجحايتنأالإوهاموريبملاوهولوألانمرشأامهنمرخآلا

نبدمحمهللادبعوبأ ناسحويفبصلاقاحسإنبركبوبأهنعىور..ينابيشلافسوينببوقعي
ثيدحلالهأردصناك:مكاحلالاق.نأشلااذهةمئأنمناكو..مكاحلاهللادبعويأوهيقفلادمحمنبا

نباناك..ريبكلادنسملافنصوءنيحيحصلاىلعاجرختسمفنصءمهفيوظفحييقرشلانبادعباندلبب

هضرعءيشيفكشاذإوهيلعدرناميفهلوقدمتعيوهنارقأةفاكىلعبوقعينبهللادبعابأمدقيةميزخ

(٥٦۸-٤٦۸ص/٣جء٣٦۸۳ةركذت)*..هيلع

ءنازيملاناسلرظنا)تاقثلايفنابحنبهركذو..قودصيروباسينلايدعسلاهللادبعنيميهاربإ

(۸٦ص/١۱جء۱۹۸:ت

)ةعساتلانمفيناصتهللضافةقثيرصبلادمحموبأيسيقلاناسحنبءالعلانيةدايعنيحور

(٢٤۳۰ص/١جء۱۷٦۱۹:تءبیذهتلابيرقترظنا
oAم٠.

بيرقت)ةسداسلانمعيشتلابوردقلابيمرةقثيديعلاييارعألا..ةليمجييأنبف

‹؛٠۳٠٠:تبيذهتلا
ء۹٠٤۷:تءبيذهتلابيرقترظنا)ةثلاثلانمةقث..يجانلاقيدصلاوأسيقنياليقو_ورمعنبركب

(٦۱۳ص

 



سثحبلاةيجهنموةيضابإلا۷

°“"دعسنباو*”"مكاحلاةياورلاهذهجرخأ

النيذلانمريثكلوقعىلإادهمماقيرطاهلتدجوفلاتلافنخميبأةياورف

ةمالعمهتاباتكتءعاجاذهل«بذكلانمقدصلانوفرعيالولطابلانمقحلانوزيمي

نيصلخمللهركنممهبولقهلمحتاملاحضاوانايبو«قداصلاخيراتلابمهلهجىلع

.ءامدللنيكافسلاونيمرجمللبحوةمألاهذهءانبأنم

فلاتلافنخميبألاوقأبدشرتسييوعسلاهللادبعنبرصاناندجودقف

رشنمآلاهللاتيبنععفدتلتءاجيتلا”"ةئفللهليلضتنلعيوهوكورتملا

.يومألاشيجلا

ةجهللاقداصهناسلناكولوبيناكألالبقاملاميلسيوعسلارصانلقعناكولف

.ليطابألابءايربألافذقامل

اهيلعينبيلكورتملافنخميبأةياورىلعدمتعاةميعطرباصروتكدلاو

ضعبلهتاليلحتوةياورلاكلتلهضرعدعبوءريبزلانبابةمكحملاءاقلنع*""هتاباتك
موقلاينبساسأيأىلعلأسنانهنحنو":ةلئسألاهذهةيضابإلالأساهعئاقو
ءقرزألانباعمناكيذلاهفقومضايإنباركنألههيهنامثعيفميركلامهدقتعم
ملاننأوةصاخ«ضايإنبادعبنمنويضابإلاةمئألاهلهبتنايدقعحيحصتهنأوأ

اطعرداقلادبعىفطصمةعجارم‹١۷٠صإ/٤جء۳٠٦۸:ةياورلا‹نيحيحصلاىلعكردتسملا“`

نعقرزألاقاحسإانثدح*دعسنبادنعةياورلاهذهتءاجدقفء٠١٠۲ص/۸جء؛ىربكلاتاقبطلا0
نبالوقءهالعأكبرمدقف."...ءامسأىلعلخدجاجحلانأيجانلاقيدصلايبأنعيبارعألافوع

)'ةق":رجحنباهنعلاقدقفقرزألاقاحسإامأوءقيدصلايبأويبارعألافوعنملكيفرجح
(۸۷ص/١جءبیذهتلابيرقترظنا

۱۳-١۱۳۲صدقنوةساردجراوخلا

۲۲-۲۷صءابهذموةديقعةيضابإلا*"

OAA

 



سثحبلاةيجهنمواينالاےس

لملالخنمةيضابإلاروهمجنأهدقتعنيذلانكلءنأشلااذهيفديفيامىلعرثعن

هللالوسرباحصأةيقبونامثعةفيلخلايفنوريالمهوخرؤمومهؤاملعبتك

نييباحصلابةبيطةيانعنونعيمهتمئأنإلب.نيملسملاروهمجىريامريغ
يضلبإلاشيفطأنبقاحسإوبأوءريدقتلاقحتست-امهنعهللايضر-نامثعويلع

نبنامثعةفيلخللءاعدوءانثثلجس(ليمجلادرلايفليلجلادقنلا)هتلاسريف

۹°اقع

ضقانمةيضابإلاهيلعيذلاقحلانأىريوهف.هرمأنمةريحيفروتكدلااذه

حيحصتكانهنأىلعرصيهدجناذهعموءةبوذكملاخيراتلابتكهتلجساملكل

لاوقألابرباصروتكدلاذخأولف.نمزلاروطتعمةيضابإلاةمئأهيلعمدقأ*""يدقع

ركفلادجولوءاهنماجرخمهسفنلثحبييتلاةريحلاهذهيفهسفندجواملةقداصلا

امهمهتاهاجتاريغتتالوءهئدابملدبتتال‹ناكرألاتباث«ساسألايوقيضابإلا

.نكامألاتريغتوروصعلاتفلتخا

ىلإ-خرفتوهيفضيبت-نيباذكلالاوقألاركوهسأرلعجنملكوعدأاريخأو

.هيلإةوعدلاوقدصلالوقمازتلاوهعابتاوقحلانعثحبلاوىوهلانمدرجتلا

ةيجهنمناورهنلالهأنعةباتكلادنعنيثحابلاضعباهعبتييتلاةيجهنملانإ

لالخنمميركلائراقلايخأتيأردقلو.عرشلااهرقيالومالسإلااهضفريةلطاب
باتكونوخرؤملااهيلعدمتعايتلاتاياورلاعيمجنألصفلااذهماسقألكتءارق

 

۸-٦۸۷صءقباسلاعجرملا

همعضتالدقءةديدجتايطعملكشيحبصأودعباميفبهذملافلتخا..*:رباصروتكدلاهلاقامم

(۲۹ص«ابهذموةديقعةيضابإلارظنا)*.يجراخلاركفلايفولغلاةحنجأنيب

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالاا

لهأىلعاونجتنينلاو.نوتملاةبرطضموأديناسألاةفيعضتاياورقرفلا

اهيلعنونبيدانسإلاةلصتمةحيحصةياورمهيدلنكيملةصاخةيضابإلاوناورهنلا

ديلقتلانماوملسيملرصعلااذهيفناورهنلالهأنعاوبتكنيذلاضعبو.مهماكحأ

ءةيخيراتلاتاياورلاقيقحتيفثيدحلاءاملعجهنمبمازتلالااوعدانإوىمعألا

.ادنساهتمىقرأتایاورنوكرتيوةلطابتاياورىلعنودمتعيمهدجنثيح

لعجسانلاطاسوأنيبناورهنلالهأنعةفيعضلاتاياورلاراشتناببسبو

ءاهتوبثبملسمقئاقحاهنأكوتاياورلاهذهيفةدراولارابخألاكلتبنوذخأيباتكلا

تافلاخملابسنتيتلاوةيوقلاةليلقلاتاياورلاىلإنوتفتليالمهدجنتقولاسفنيفو

ناورهنلالهأىلإاوؤاسأنيذلانأرمألاةقيقحو.ناورهنلالهأريغىلإةيعرشلا

لوقيفمالسإلاميلاعتىلعةينبملاةقداصلاةيجهنملاىلإنورقتفييضابإلاركفلاو

.هدأوولطابلاكرتوهراهظإوقدصلا

 

 



ےہثحبلاةيجهنموةيضابألاا

سداسلالصفلا

ثيدحلابتكنمتاياور

 





merہہثحبيلاةيجهنموةيضابإلا

مسقتتاهدجيناورهنلالهأنملينلايفاهيلعدمتعايتلاتاياورلايفرظانلا

 :نيمسقىلإ
.مهنايعأباموقددحتملتاياور:لوألامسقلا-١

.صنلابوأةراشإلابناورهنلالهأتركذتاياور:يناثلامسقلا-٢

 

 



بثحبلاةيجهنمواينالااس

مهنايعأباموقددحتملتاياور:لوألامسقلا

ناورهنلالهأركذتمليتلاةحيحصلاتاياورلايفدحألقلعتمنمكانهسيل

مل-فيعضلاواهنمحيحصلا-انهاهركذأسيتلاتاياورلاو.ةراشإلابوأصنلاب

اقرامناسنإلانوكياهبيتلالامعألاولاصخلاددحاهضعبنكلوادحأركذت

.یلاعتهللانيدنعاجراخو

ليلدلابانتلاوتأينأمهيلعناورهنلالهأىلعتاياورلاهذهنولمحينيذلاو

.ناورهنلالهأيفاهانعملعجيوتاياورلاهذهصصخييذلاعطاقلاحيحصلا

نينلانأدجتستاياورلاهذهيفرظنلاتنعمأاذإميركلائراقلايخأايتنأو

ةيخيراتتاياورالإكلذىلعليلدنممهلنكيملناورهنلالهأيفاهانعماولمح
.ثيدحلابتكنمةفيعضتاياوروأةلطاب

ىلوألاةياورلا

:يراخبلامامإلالاق

نبدمحمنعديعسنبییحینعكلامانربخأفسوينبهللادبعانثدح

يردخلاديعسيبأنعنمحرلادبعنبةملسيبأنعيميتلاثراحلانبميهاريإ
عممكتالصنورقحتموقمكيفجرخي:لوقييهللالوسرتعمسلاقهنأيص
زواجيالنآرقلانوؤرقيومهلمععممكلمعومهمايصعممكمايصومهتالص
ىريالفلصتلايفرظنيةيمرلانممهسلاقرميامكنيدلانمنوقرميمهرجانح
يفیرامتیوائیشیریالفشیرلايفرظنيوائيشیریالفحدقلايفرظنيوائيش
."قوفلا

 

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالا|

مامإلاو*'"يراخبلامامإلاو*'"بيبحنامإلاةياورلاهذهجرخأ
۱°۰ابحنداو*''ملسم

ةياورلا

:يراخبلامامإلالاق

دبعنبةملسوبأينربخألاقيرهزلانعبيعشانربخأناميلاويأانثدح"

مسقيوهولهللالوسردنعنحنامنيبلاققميردخلاديعسابأنأنمحرلا

كليولاقفلدعاهللالوسرايلاقفميمتينبنملجروهوةرصيوخلاوذءاتأامسق

هللالوسرایرمعلاقفلدعأنكأملنإترسخوتبخدقلدعأملاذإلدعينمو

عمهتالصمكدحأرقحياباحصأهلنإفهعدلاقفهقنعبرضأفهيفيلننئا

نيدلانمنوقرميمهيقارتزواجيالنآرقلانوؤرقيمهمايصعمهمايصومهتالص

ىلإرظنيمثءيشهيفدجويالفهلصنىلإرظنيةيمرلانممهسلاقرميامك

مثءيشهيفدجويالف-هحدقوهو-هيضنىلإرظنيمثءيشهيفدجويامفهفاصر

ىدحإدوسألجرمهتيآمدلاوثرفلاقبسدقءيشهيفدجويالفهذذقىلإرظني

نمةقرفنيحىلعنوجرخيوردردتةعضبلالثموأةأرملايدثلثمهيدضع

نأدهسشأولهللالوسرنمثيدحلااذهتعمسينأدهشأفديعسوبألاقسانلا
ترظنىتحهبيتأفسمتلافلجرلاكلذبرمأفهعمانأومهلتاقبلاطيبأنبيلع

."هتعنيذلاةييبنلاتعنىلعهيلإ

 

١جء٠۳:ثيدحلامامإلادنسم۹۲

٦۲۸ص/٤١جء۹۳۱٦:ثيدحلاو۱۲۳-۱۲۲ص/١٠ج:ثيدحلاءيرابلاحتف"""

١٦٠-۷٤٦١ج٤مء٦٤٤۲:ثيدحلاء-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا

۱۳۲ص/١۱جء۷۳۷٦:ثیدحلا«نابحنباحيحص

۹4

o۹0

 



NNNبثحبلاةيجهنموةيضابإلا

 

ومينافانن:ناميلاويأ- ال

ناوفصنعهثيدحامأ:لاقفناميلايبأنعهللادبعوبألئس:مرثألالاق"

."'"بيجعءيشبكلذلحتساو«بيعشانربخأ:لوقيوهولاقحيحصفزيرحو

شايعنبيلعناكوءادجارسعثيدحلايفبيعشرمأناك:هللادبعوبألاق
ءهنعاوورينأمهلنذأينأهولأسمهنأاهارأصمحلهألةصقركذوءهنمعمس

.ثيداحألاكلتينعاوورا:مهللاقفناميلاوبأكلذرضحءهوملكمث.ال:مهللاقف

امنإءائيشالوابتكمهطعيملناكةلوانمناكوللاق؟ةلوانم:هللادبعيبألتلقف

ينمبيعشبتكذخأفينءاجناميلاابُأنإ:لوقيبيعشنباناكفطقفاذهعمس
...انربخألوقيوهوءدعب

بيعشثيدحنعناميلاابأتلأس:نيعمنبىيحينعءناسغنبلضفملالاقو
..دحألاهجرخأملةلوانملاءةلوانموهسيل:لاقفةزمحيبأنبا

نمناميلاوبأعمسيمل:يزارلاةعرزيبأنعءيعدربلاورمعنببيعشلاقو

..ةزاجإيقابلاوادحاواثيدحالابيعش

٢٤۳۲ص/۷جء۱۰٦۳:ثيدحلا«يرابلاحتف""
.ةيملعلابتكلارادء٠٠۲۹ص/۸جء١۷١٠:ثيدحلا«ىربكلاننسلا۲

o4۸بيعشانربخأ`لوقيةياورلاهذهيفناميلاابآنأیرتتتآ..*.
انربخأ)وأ(نالفاشدح)هلوقبةداجولاهذهلثمبلقنفمهضعبفزاجدقو:ركاشدمحمدمحألاق
طقسيهبيوارلاو«حيرصلابذكلانموهلبهيلعدمتعيدحأهزجيملوءءاملعلاكلذركنأو!(نالف
صشماهءثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلارظنا)*هتياوردرتو«نيلوبقملاةجردنعاندنع
۹۷(

 



جثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

الإبيعشنمناميلاوبأعمسيمل:دواديبأنعءيرجآلالاقو:[رجحنبا]تلق
۹°٩".ةملك

"نع"يشرقلاملسمنبديلولاقيرطنمةياورلاهذهاضيأ٠"جرخأو

يعازوألا

يقشمدلاسايعلاويأ_..يشرقلاملسمنبديلولا-

نيعمنبانعلبنحلاقو.ًأطخلاريثكديلولاناك:دمحأنعيذورملالاق..'

ءيعازوألاثيدحرفسلايبأنعذخأينممديلولاناك:لوقيرهسمايأتعمس:

ملسمنبديلولاناك:رهسميبأنعباهأنبلمؤملاقو.اباذكرفسلاوبأناكو
:دمحمنبحلاصلاقو.مهنعاهسلديمثنيباذكلانعيعازوألاثيدحثدحي

:لاق.يصعازوألاثيدحتدسفأدقديلوللتلق:لوقيةجراخنبمثيهلاتعمس

ىيحيويرهزلانعيعازوألانعوعفاننعيعازوألانعيورت:تلق؟فيك

نيبوهنيبوءرماعنبهللادبععفاننيبويعازوألانيبلخديكريغوديعسنب
يعازوألالبنألاق.؟اذهىلعكلمحيامفءامهريغوةرقوةرمنبميهاريإيرهزلا

ثيداحأءافعضمهوءالؤهوءالؤهنعيعازوألاىوراذإفتلق.ءالؤهنع

.يعازوألافعضتاقثلانعيعازوألاةياورنماهتريصوتنأمهتطقسأفريكانم

.يلوقىلإتفتليملو:لاق
يضصعازوألادنعثيداحأيعازوألانعيوريلسريديلولاناك:ينطقرادلالاقو

اهلعجيوءافعضلاءامسأطقسيفيعازوألامهكردأدقخويشنعءافعضخويشنع
ديلولانعدمحأ[يرجآلاوهلئاسلا]تلأس.ءاطعنعوعفاننعيعازوألانع
ے_——_—_—

۳۹۷-٥ص/٢ج:تبیذهتلابيذهت

:ةياورلاءيعازواألاننسرظناكلذكو.۱۸۸-۱۸۹ص/۱۲جء١١6۱:ثيدحلاءيرابلاحتف

4۹

٦٤٦ص»5

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلا۷

دبعلاقو..تاركنمهلتناكو؛عمسيملاموعمسامثيداحأهيلعتطلتخا:لاقف

ناک:لاقفيبأهنعلئسدمحأنيهللا

نبال"نيكورتملاوءافعضلاباتك"ققحميضاقلاهللادبعءادفلاوبألاقو

ءانربخأاقدح[:لاق]اذإفسيلدتلاريثكناكهنأالإةقثناكديلولاو..":يزوجلا

"٠"هتياورلبقتالفربخأ«ثدحنعءلاق:لاقاذإوةحيحصهتياورفانأبنأ

.يعازوألانعةياورلاهذهيفنعنعيديلولانإفئراقلااهيأكيلعىفخيالامك

داجنلايبأنبديزينبسنويقيرطنم٠:مامإلاةياورلاهذهجرخأو

دبعنبدمحأوهللادبعنبییحینبةلمرحقيرطنمكلذكوباهشنبانع

يرهفلانمحرلا

داجنلايبأنبديزينيسنوي-

یورءيشيأو:لاقفدعسنبميهاريإفهللادبعيبألليق:مرثألالاق"

لمحيهتيأرولاق.سنوينمًاطخلقأهتياورةلقيفهنأالإيرهزلانعميهار

عطتقنيفمالكلالوأىرأبتكيناكوثيدحلافرعينكيمللاقو..سنويىلء

..هيلعهبتشيفيرهزلانعهضعبوديعسنعهلوأنوكيفمالكلا

ثيدحىفلوقيلينحنبدمحأهللادبعايأتعمسيقشمدلاهعرزوبأ
..تأ

1

/٤جء٥٠٤۹:تلادتعالانازيم-۱۳۴ص/اجء۷:تبيذهتلابيذهتء1

۱۸۷ص/۳ج»۳۹۷۱:تنيكورتملاوءافعضلاباتك.۸-۷٢٤۳ص

۱۸۷ةحفصشماه/٣ج۲۱۷۱٠:تنيكورتملاوءافعضلاباتك٢

/۷ج٤مء٢٤٤۲:ثيدحلاجاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا۳

 



سثحبلاةيجهنمواينالاےس

ىور:لاقسنويفليق.رمعم:لاقيرهزلايفتبثأنمدمحألئسينوميملالاقو

ءاجامبرةجحبسيلوهريثكثيدحلاولحناك:دعسنبالاقو..ةركنمثيداحأ

`°"..ركنملاءيشلاب

صفحويأ؛يبيجتلاةلمرحنبهللادبعنيىيحينبةلمرح-

دمحمنبهللادبعتلأس:يدعنبالاقوهبجتحيال:متاحوبألاق"

وه:لاقفءةلمرحنعائيشيلعيلمينأيناداهرقلا

:بهونبهللادبعيخأنيا..يرهفلانمحرلادبعنبدمحأ-

..ةميزخنباو؛ملسم:هنعو..يعفاشلا:نعىوروءهمعنعرثكأ'

..هنعبتكنملوهانكردأ:ةعرزيبأنع:متاحيبأنبالاقو

نمهنعبتكنموءهفعضىلعنيعمجمرصمخويشتيأر:يدعنبالاقو

..هنعةياورلانمنوعنتميالءابرغلا

وبألاقو..همعنعهتياورةرثكوثيداحأهيلعركنأهفعضنمو:يدعنبالاقو

هثيدحبموقتالوء٢٤٦۲ةنسرخآلاعسيبررهشيفيفوت:سنوينبديعس

ءبهونبانعنتفلاباتكبثدحيةلمرحنأينغلب:حلاصنبدمحألاقو..ةجح

:لاقءدحأىلعهأرقيملوءدحأبهونبانمهعمسيمل:تلقوكلذيفهلتلقف

ليقف:لاقو.دعبهبثّحهنأينغلبمثءلعفيالهنأىلعيدنعنمعجرف

اذهف:لاقبهونبانعهبثّدحبهونبنمحرلادبعنبدمحأنإيجنشوبلل

اذاباذك

ےہ

٢٤۳۹ص/١٠جء٤٤۸۲:تبیذهتلابيذهت`

٣۷٤ص/۱جء۱۷۸۳:تلادتعالانازيم

٥٠-٤٤ص/١جء٥۷:تبيذهتلابيذهت`
٦.

 



سسثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

`*”نيباذكلانميئاسنلاهدعدقو

 

لهألركذنماهيفسيلفعضنماهقرطضعبيفليقامعمةياورلاهذه
مهلتاقبلاطيبأنبيلعنأدهشأو":ّقَميردخلاديعسيبألوقامأو.ناورهنلا

قفءناورهنلالهأمهانهنيدوصقملانأىلعليلدهيفسيلف"..هعمانأو

د

لتاق

هذهصصخيليلدنمكانهسيلف.سانلانماريثك-ههجوهللامرك-يلعمامإلا

.ناورهنلالهأيفاهلعجيوةياورلا

مامإلاةياورىنعملحيضوتهميردخلاديعسيبأنع"'"مكاحلاةياوريفو

ةتتفلاةبحاصةيغابلاةئفلاب"جراوخلا"فَيردخلاديعسوبأرسفدقف.يراخبلا

.رساينبرامعليلجلايباحصلاتلتقيتلاو

نممهريغىلعاهلمحنالوءناورهنلالهأىلعيراخبلامامإلاةياورلمحناداملف

.!؟ةيغابلاةئفلاب%3لوسرلامهفصونيذلا

ةثلاثلاكيا

امالا

٢6٦صنيكورتملاوءافعضلايفعومجملاء١:تيئاسنللنيكورتملاوءافعضلا1
٦۲۹-٢٥۲۹ص/٤١جء۹۳۳٦:ثيدحلا؛يرابلاحتف*
1.۹

١۹٠٠٠ةياورلاءدمحأمامإلادنسم

۷٤1-٦٤٦ص۰ةياورلاءيعازوألاننسرظناكلذكو.-۷٣٤ص]جةوبنلالئالد١
4٢۲صرظنا١۱

 



لثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

يبيأنعديعسنبىيحينعثيللاانربخأرجاهملانبحمرنبدمحمانثدح

نينحنمهفرصنمةنارعجلاب¢يبنلالجرىتألاقهللادبعنبرباجنعريبزلا

لدعادمحمايلاقفسانلايطعياهنمضبقيقيهللالوسروةضفلالببوثيفو
ومعلاقفلدعأنكأملنإترسخوتبخدقللدعأنكأملاذإلدعينموكليولاق

ثدحتينأهللااعملاقفقفانملااذهلتقأفهللالوسرايينعدقمباطخلانب

مهرجاتحزواجيالنآرقلانوؤرقيهباحصأواذهنإيباحصألتقأينأسانلا

.ةيمرلانممهسلاقرميامكهنمنوقرمي

رباج"نع"ريبزلايبأقيرطنمةياورلاهذه"''ةجامنباو٠'”ملسممامإلاجرخأ
مهالوميدسألاسردتنبملسمنيدمحموه:ريبزلاويأ-

ء‹ريبزلاوبأانثدح:لوقيبويأناک:يبالاق:دمحأنبهللادبعلاقو..."

نباتعمس:دامحنبميعنلاقو.معنلاق؟هفعضييبألتلقريبزلاوبأريبزلاوبأو

رامعنبماشهلاقو.هفعضيهنأكيأريبزلاوبأوهوريبزلاوبأانثدحلوقيةنييع

نأنسحيالوهوريبزلايبأنعذخأتةبعشيللاقزيزعلادبعنبديوسنع
ةبعشذخأفريبزلايبأنمتعمسلوقياميشهتعمسدامحنبميعنلاقو؟يلصي

تكرتكلامةبعشلتلقءاقرونعينئادملارفعجنبدمحملاقو..هقزمفيباتك

ىلعألادبعنبسنويلاقونازيملايفحجرتسيونزيهتيأرلاقريبزلايبأثيدح
ةقنةبيشنببوقعيلاقو..ةماعدىلإجاتحيريبزلاوبألوقييعفاشلاتعمس

:لاقفريبزلايبأنعيبأتلأس:متاحيبأنبالاقووهامفعضلاىلإوقودص

..نايفسنميلابحأوهوهبجتحيالوهثيدحبتكي

۹۳

٦۱.-۹٥۱ص/۷ج٤مء۷٤٤۲و٦٤٤۲:ثيدحلاء-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا

١٦ص/١جء١۱۷۲:ثيدحلاءةجامنباننس` ٤1

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

تصمدقفءريبزلايبأنعهلأسافمدقيلجرنميلإبحأايندلايفنكيملةبعشلاق

هيلعدرفةلأسمنعهلأسفلجرهءاجذإهدنعسلاجانأانيبفهنمتعمسفةكم

تلقينبضغأهنإ:لاق؛ملسملجرىلعيرتفتريبزلاابأاي:هللاقفهيلعىرتفاف
“"..ائيشكنعتيورال؟هيلعيرتفتكبضغينمو:
هنالهوحنورباج"نع":هيفلوقيامهثيدحنمدريهنإفمزحنبدمحموبأامأو"

اذإمزحنبياهبجتحيو.هبجتحاانربخأو«تعمس:لاقاذإف؛سلدينمممهدنع

٦۱۱..ةصاخدعسنبثيللاهنعهاورامم"نع":لاق

ريبزلاوبأاهيفحضويملاممثيداحأةدعملسمحيحصيفو":يبهذلالاقو

``"ءيشاهنمبلقلايفف؛هنعثيللاقيرطريغنعيهوءرباجنععامسلا

نمعامسلابةياورلاهذهيفحرصيملريبزلاابأنأئراقلااهيأىرتتنأو
ةياورلاهذهنوككلذكءاهبجاجتحالاطاقسإليفكياذهوهنعاهيفنعنعلبرباج

.ناورهنلالهأىلعاهلولدملمحليلدالبلوقلانمفمهتاذبًاموقددحتمل
`^رازيلا_ةياورلاهذهجرخأدقواذه

ةعيارلاةياورلا

ديزيتعمس:لاقرمعمنعقازرلادبعانربخأ":'''قازرلادبع۰

هيلعاونثأفلجرمهيلعفرشأفهباحصأعمسلاجييبنلاانيب:لوقييشاقرلا

۳۸۲-١۳۸ص/۹جء۸۰٥٦:تبینهتلابيذهت
۳۷ص/٤جء۹٦۸۱:تلادتعالانازيم٦

۳۹ص/٤جءقباسلاعجرملا
١١۸٠:ةيورلاكلذكو.١٠۳ص/۲جء١١۸١:ةياورلاءرازبلادئاوزنعراتسألافشك
ص١ج‹١٤۱۸۱۷:ةياورلا«قازرلادبعفنصم

 



صثحبلاةيجهنموةيضابإلاےک

:ييبنلالاقف؛ملسفءاجف«ناطيشةعفسههجويفنإييبنلالاقفءاريخ
يبئلالاقف«ىلومثمعنلاق؟كنملضفألجرموقلايفسيلهنأافنآكسفنتثدحأ

هيلإتيهتنا:لاقفءعجرفماققءانأ:ركبوبألاقف؟هقنعبرضيلجرمكيفأ:لي

:لييبنلالاقفءهلتقىلعيسفنينعياشتملفهيفيلصيوهوطخطخدقهتدجوف
هتدجوهللالوسراي:لاقفعجرمثءهيلإماقفءانأ:باطخلانبرمعلاقف؟هلمكيأ

ايانأ:يلعلاقف؟هلمكيأ:مقلييبنلالاقفءهلتقىلعيسفنينعياشتملفًادجاس

مثماقف؛هكردتنأكارأالوهتكردأنإهلتنأ:6يبنلالاقفهللالوسر

نمنرقلوأاذه"يبنلالاقفءهسأربكتئجلهتدجوولهديبيسفنيذلاو:لاقف

فلتخاامهومتلتقولمكنإامأ-يتمأنمعلطنرقلوأوأ-يتمأيفعلطناطيشلا

ءةقرفنيعبسو-نيتنثاوأ-ىدحإىلعاوفلتخاليئارسإينبنإ«نالجرمكنم

اموهللالوسراي:ليقءةدحاوالإباوصاهنمسيلءرثكأوأمهلثمنوفلتختسمكنإو

٠"رانلايفاهرخآوءةعامجلا:لاق؟ةدحاولاهذه

:هوجونمةفيعضةياورلاهذه

يرصبلايدزألادشارنيرمعم-

ىلإجرخاملوهسفنيفلبنوردقهلالجررمعمناک..دعسنبالاق.."

كثدحاذإ:لوقينيعمنباىيحيتعمسةمثيخيبانبالاقو..بويأهعيشنميلا

ميقتسمامهنعهثيدحنإفسواطنباويرهزلانعالإ_هفلاخفنييقارعلانعرمعم

ىيحيلاق.ائيششمعألاثيدحيفلمعاموالفةرصبلالهأوةفوكلالهأامأف
برضلااذهوةورعنبماشهودوجنلايبأنبمصاعوتباثنعرمعمثيدحو

Wonماهوألاریٹکبرطضم

 
5
١٢۲۲ص/١٠جء٦۷۱۲:تبیذهتلابيذهت

 



eeثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

نبأنبديزي- ناكدعسنبالاق"دققحرجلاءاملعهفعضيرصبلا..يشاقرلا
نعيورأنأنميلإبحأقيرطلاعطقأنأل:ةبعشلاقو...ًايردقًافيعض

ثدحأنأنميلإبحأينزأنأللوقيةبعشتعمسنوراهنبديزيلاقو...ديزي
نبالاقو..ديزيثيدحبتكيال:دمحأنعدوادوبألاقو..يشاقرلاديزينع

مكاحلاويئاسنلالاقو..ءيشبهثيدحسيلوحلاصلجرنيعمنبانعةمثيخييأ
*"..ةقثبسيلاضيأيئاسنلالاقوثيدحلاكورتمدمحأوبأ

ةياورلاهذهوحن_٠"'"رازبلادنسمدئاوزرصتخميفو

اتنءكيرشنبنمحرلادبعانثءيفوكلادمحمنبهللادبعنبميهاريإانثدح"

"يبنلادنعانك:لاقكلامنبسنأنع«نايفسيبأنع«شمعألانع«يبأ

ةقباسلاةياورلاوحنركذمث

دقففيعضتلانمملسيمل(دمحمويأ؛يفوكلايلهاكلانارهمنبناميلس)شمعألاف

امنإ:لوقيكرابملانباتعمس:يزورملاةعمزنببهولاق:يناجزوجلالاق"

:ديمحلادبعنبريرجلاقو.مكلشمعألاو؛قاحسإوبأةفوكلالهأثيدحدسفأ
ىنعهنأك؛اذهمكشميعأوقاحسإوبأةفوكلالهأكلهأ:لوقيةريغمتعمس

نسحيءنآرقوةنسبحاصءتبثقداصلدعشمعألافالإوءءاجنمعةياورلا

..هنعيوريوءهثدحينمبنظلا

ةفوكلالهأتبثأروصنم:لوقيلبنحنبدمحأتعمس:يوسنلاديعسنبيلعلاق
..ريثكبارطضاشمعألاثيدحيفف؛

۲٠٦۲-۸٦۹ص/١٠جء٥٠۸۰:تءقباسلاعجرملا"١

دتئاوزنعراتسألافشككلذكو.٤٠-۳٥ص/۲جء١١٤٠:ةياورلاءرازبلادنسمدئاوزرصتخم`

۲ج»۱۸۱:ةياورلاءرازبلا

ن

 



mmmثحبلاةيجهنموةيضابإلاےہ

لاقیتمفءهبيرديالوفيعضنعسلدامبرو؛سلديوهو:[يبهذلا]تلق

رثكأهلخويشيفالإسيلدتلالامتحاهيلإقرطت"نع"لاقىتمومالكالفانثدح

اذهنعهتياورنإف؛نامسلاحلاصيبأوء"""لئاويبأنباو؛ميهاريإك:مهنع
.لاصتالاىلعةلومحمفنصلا

`"*".ءافعضلاءالؤهثيداحأيفمهولاريثكناكشمعألا:ينيدملانيالاق
ء؛عفاتنبةحلطنايفسيبأنعةياورلاهذهيفنعنعيشمعألانأبملعلاعماذه

نملةجحةياورلاهذهيفسيلف""ةيوستلاسيلدتبىتحمهتمشمعألانوكعمو

.ناورهنلالهأىلعاهلولدمواهانعملمح

ةسماخلاةياورلا

:يراخيلامامإلالاق

ةلفغنبديوسنعةمثيخنعشمعألانعنايفسانربخأريثكنبدمحمانثدح

نميلإبحأءامسلانمرخأنلف¥هللالوسرنعمكتثدحاذإيلعلاقلاق
هللالوسرتعمسةعدخبرحلانإفمكنيبوينيباميفمكتثدحاذإوهيلعبذكأنأ
ريخنمنولوقيمالحألاءاهفسنانسألاءاثدحموقنامزلارخآيفيتأيلوقي
مهناميإزواجيالةيمرلانممهسلاقرميامكمالسإلانمنوقرميةيربلالوق

.ةمايقلامويمهلتقنملرجأمهلتقنإفمهولتقافمهومتيقلامنيأفمهرجانح

 

ء٢۳:تنيسلدملاءامسألنييبتلارظنا)*لئاويبأو*وهحيحصلاولادتعالانازيمةعبطيفاذكه

)٥۰٠۱ص

٢٤۲۲ص/۲جء۱۷٥۳:تلادتعالانازيم
ميظعلادبعميلعلادبعققحملاقيلعت۱۲۷هحفصشماه*يناجزوجلللاجرلالاوحأ*رظنا

يوتسبلا

١١1

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

مامإلاووبأ٠""نابحنباومامإلاةياورلاهذهجرخأ

نباودبعو٠"'ملسم

نبقيرطنمةياورلاهذهوحن""'يسلايطلادوادويأجرخأو
.ةوكنمثيداحأىور:دمحأنعبرحلاق.."دقفهفيعضتيفءاملعلابهسأيذلا

.ناعتسملاهللالاقهركذاذإعيكوناكلاقوهنيلفهنعدمحأتلأس:يذورملالاقو

تعمس:دواديبآأنعيرجآلالاقو.هفعضيعيكوناكيلعلاق:يراخبلالاقو

الفیعضنيعمنبانعميرميبانبدمحألاقو..ءيشبسيلسيقلوقينيعمنبا

لاقوءيشبهثيدحسيلنيعمنبانعهريغويمرادلانامثعلاقو..هثيدحبتكي

يلعنبهللادبعلاقو.ائيشیواسیالثيدحلافيعضنيعمنبانعةمثيخيبأنبا

يبيأنبيالاقو.طقاسيناجزوجلالاقو..ادجهفعضفهنعيبأتلأسينيدملانيا

عيمجدنعوهةبيشيبأنببوقعيلاقو..نيلهيفلاقفهنعةعرزابأتلأس:متاح
يففيعضًأطخلاريثكهبرطضمادجظفحلايدرحلاصهباتكوقودصانباحصأ

٦۲۸ص/٤١جء1۹۳۰:ثيدحلاو٢۳۲-٣٤۳۲ص/۷جء١١٠۳:ثيدحلا؛يرابلاحتف'٦
۱۳۹ص/٠۱»۷۳۹:ثيدحلا؛نابحنباحیحص3

١٤١٠ص٥جء۷٦۷٤:ثيدحلا«دواديبأننس٠"
۹

/۷ج4مء١٩٤۷و٩٥٤۲:ثينحلا-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا

ءةوبنلالئالدو.ةيملعلابتكلارادء٢٤۲۹ص/۸جء۷۱1۹۸:ثيدحلا«ىربكلاننسلا

٣٤.ص/٦ج

۷١٠ص/١٠ج‹۱۸۱۷۷:ةياورلا«قازرلادبعفنصم
۳۱۲ص/۲ج۱:ثيدحلا«يئاسنلانٺس٣

٥٥ص/١جء۸٦۱٠:ثيدحلاءةجامنباننس٣
٤
٤۲ص»۱۹۸:ةياورلاءيسلايطلادواديبأدنسم

 



صثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

وبألاقو..ثيدحلاكورتمرخآعضوميفلاقوةقثبسيل:يئاسنلالاقو.هتياور

`““"..ثيدحلافيعض:ينطقرادلالاقو.مئاقلابهثيدحسيل:مكاحلادمحأ

يفيتأي"%هلوقبنيدوصقملاموقلاانلددحتملهذهيراخبلامامإلاةياورف

"..مالحألاءاهفسنانسألاءاثدحموقنامزلارخآ

اهانعمرهظيوءهتايحيفناسنإلااهيلعمدقييتلاةئيسلالامعألابرسفتةرابعلاهذهو

.مهمالحأ

:'""ہصاعييأنیالاگ

1۳۸ . + ۰ ةملسنبدمحمان'""يقرلابويأوبأدلاخنبرمعنبناميلسينڻدح"

٣۱۳قاحسإانبدمحمانثدح

٤٢٢٤۳-۹٣٣‹۷۹۲٥:تءبیذهتلابيذهت

٢٥۳۲ص/۲جءيناثملاوداحآلا

(۲۸۰ص/۸ج)تاقثلايفنابحنباهركذدلاخنبرمعنبنامیلس

'..ىوتفوةياورهلالضافةقثناكدعسنبالاق..ينارحلاهللادبعويأىتفملامامإلاةملسنيدمحم

(٦۳۱ص/١جء٢٦۲۹:تءظافحلاةركذت)

ناکوةقثناك:لاقفهنعنيعمنباتلأسيبالغلالضفملالاق..رايخنيراسينبقاحسإنبدمحم

ثيدحرادمينيدملانبىلعلاقو..ميدقلهنإلاقفبيسملانباىأرهنأنومعزيمهنإتلقفثيدحلانسح

لاسقو«مهيفقاحسإنباركذفرشعىنثأدنعةتسلاملعراصفلاقمثمهركذفةتسىلعيللالوسر
هبجاحاعدفلاق؟دحأكيلإلصيلهلاقف؟تنكنيأقاحسإنبدمحمللاقيرهزلاتيأر:ةنييعنبا

اذه:لاقفهیزاغمنعلئسوباهشنبالاقلاقنايفستعمسينيدملانبالاقو.ءاجاذإهبجحتاللاقو

لمملعسانلايفلازيالةداتقنبرمعنبمصاعلاقنيعمنبانعةمثيخيبأنبالاقواهبسانلاملعأ
نمقاحسإنباناک:لوقيةيواعمابأتعمسفورعمنبنوراهنعةمثيخيبأنبالاقوقاحسإنبايقب
نبحلاصلاقو..قاحسإنبااهعدوتسافاهرثكأوأثيداحأةسمخلجرلادنعناكاذإناكفسانلاظفحأ

دحأهمهتياموةنسنيعبسوعضبذنمقاحسإنباتسلاج:لاقةنييعنبانعينيدملانباىلعنعدمحأ

 



ہہثبةيجهنموةيضابإلاا

نملاجدكلاملاقوثيدحلانسحوهدمحأنعمرثألالاقو..ائيشهيفلوقيالوةنيدملالهأنم

ادحأتيأراميلعلاقولاققاحسإنباثيدحبجتحيهللادبعنبيلعتيأريراخبلالاقو.ةلجاجدلا

نميزاغملافقلتيناكيرهزلانأنامثعنبرمعانثرذنملانبميهاريإيللاقولاققاحسإنبامهتي

نيیبتیداکيالقاحسإنبايفكلامنعركذييذلاوةداتقنبرمعنبمصاعنعهثدحياميفقاحسإنبا

يزافملايفهيبأنعقاحسإنبابتكّيلِإجرخأكلاملانيأرنمعبتأنمسيوأيبأنبليعامسإناكو

قاحسإنيانعدعسنبميهاريِٳدنعناک:ةزمحنبميهاريإيللاقولاق.اريڻکاهنمتبختنافاهريغو

اثيدحةنيدملالهأرثكأنمدعسنبميهاربإويزاغملاىوسماكحألايفثيدحفلأرشعةعبسنموحن

الوءيشبهبحاصيمريفناسنإلاملكتامبرلفقاحسإنبانمهلوانتكلامنعحصولولاق.هنامزيف

يرقنمنیخيشنعكلاميناهنحيلفنبدمحمنعرذنملانبميهاريإلاقولاقاهلكرومألايفهمهتي
مهيفسانلاضعبمالكنمسانلانمريثكجنيملولاق.امهبجتحينممامهوًاطوملايفامهنعرثكأدقو

اذهيفملعلالهأتفتليملوةمركعيفيبعشلامالكويبعشلايفهمالكنمميهاريإنعركذياموحن
ريكبنبسنويانثشيعينبديبعلاقولاقةجحوناهرببالإمهتلادعطقستملوةجحونايببالإوحنلا

نبابتکيفترظنهللادبعنبيلعيللاقولاقهظفحلنينمؤملاريمأقاحسإنبالوقيةبعشتعمس

قاحسإنبدمحماضيأيراخبلالاقو..نيحيحصانوكينأنكميونيثيدحيفالإهيلعتدجوامفقاحسإ

هيلعنونعطياوناك:لاقبعصمينثدحيبرحلاميهاربإلاقو.اهبدرفنيثيدحفلأهلنوكينأيغبني

ملعلالهأنمءاربكلاعمجأدقلجرقاحسإنباويقشمدلاةعرزوبألاقوثيدحلاسنجريغنمءيشب
قاحسإنبدمحمناک:لوقيریمننبهللادبعنبدمحمتعمسنوراهنبایسوملاقو..هنعذخألاىلع

عمسنمنعثدحاذإ:لوقيريمننباتعمسهبيشنببوقعيلاقوهنمسانلادعبأناكوردقلابىمري

لاقةلطابثيداحأنيلوهجملانعثدحيهنأنمىتأامنإوقودصثيدحلانسحوهفنيفورعفلانمهنم
كلام:لاق؟هيفكلاممالكفهلتلقحيحصلاق؟كدنعقاحسإنباثيدحفيكينيدملانباتلأسوبوقعي

درفنتااذإهللادبعابأاي:هلتلقفدمحأتلأسيرماسنبقاحسإنببويألاقو..هفرعيملوهسلاجيمل

اذمالكلصفيالودحاولاثيدحلابةعامجنعثدحيهتيارينإهللاوال:لاق؟هلبقتثيدحبقاحسإنبا

ركتذدمحأتعمسو:دوادوبألاقوءهمدقيوهيلعيشثيينيدملانبيلعناكو:بويألاق.اذمالکنم

نبلبنحلاقو..هبتكيفاهعضيفسانلابتكذخأيفثيدحلايهتشيالجرناك:لاقفقاحسإنبادمحم

هشيدحنقتأيبأتيأرامدمحأنبهللادبعلاقوةجحبسيلقاحسإنبا:لوقيهللادبعابأتعمسقاحسإ

نفعيرودلاسابعلاقو.ننسلايفهبجتحينكيمل:لاقهبجتحيهلليقلوزنلاوولعلابهعبتتيناكوطق

كفنيفتلقفهنعنيعمنباتلأس:ةبيشنببوقعيلاقوهجحبسيلوةقثقاحسإنبدمحم:نيعمنبا

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالاےس

دمحمةجحلاهلتركذونيعمنبالتلقيقشمدلاةعرزوبألاقو.قودصوهاللاق؟ءيشهقدصنم

نيعمنباتعمسةمثيخيبأنبالاقورمعنبهللاديبعوكلامةجحلاامنإةقثناكلاقفمهنمقاحسإنبا

ينوميملالاقو.يوقلابسيلةرملاقوفيعضكاذبسيلةرملاقو.سأبهبسيلقاحسإنبدمحملوقي

ةبعشتعمسةنييعنبالاقو..ةقثيندميلجعلالاقويوقلابسيليئاسنلالاقوفيعضنيعمنبانع

..هيفملكتينمسانلانموةقثناكدعسنبالاقو..ثيدحلايفنينمؤملاريمأقاحسإنبدمحملوقي
نمةسماخلاةقبطلايفيئاسنلاهركذو:[رجحنبا]تلق.يراخبلاهلقلعوتاعباتملايفملسمهلىور

يسميتلاناميلسهبذكوباتكلالهأنعهتياورالإيدنعهعضيملةقثينيدملانبالاقو.يرهزلاباحصأ

يسيتلاناميلسامأواكلاموةورعنبماشههيفادلقفناطقلاوبيهوامأفدلاخنببيهووناطقلاىيحيو

حرجلالهأنمسيلناميلسنألثيدحلاريغرمألهنأرهاظلاوهيفملكتءيشيأليلنيبتيملف
هبحرجياممسيلفماشهلوقامأفكلاموماشهنالجرهيفملكت:تاقثلايفنابحنبالاق.ليدعتلاو

نمعمسناكقاحسإنباكلذكواهيلإاورظنينأريغنمةشئاعنماوعمسنيعباتلانأكلذوناسنإلا

حدقينكيملوبحيامىلإهلداعمثةدحاوةرمهنمناككلذنإفكلامامأولبسمامهنيبرتسلاوةمطاف

دوهيلادالوأنم-ملسوهلاوهيلعهللاىلص-يبنلاتاوزغهعبتتركنيناكامنإثيدحلالجأنمهيف

ناكومهبجتحينأريغنممهنماذهعبتتيقاحسإنباناكواهريغوربيخهصقاوظفحواوملسأنينلا
نبالاق.تارمثالٹاقودصهاندجوان:لاقكرابملانبالئساملونقتمنعالإةياورلاىريالكلام

اقايسسانلانسحأنموهوهعمجيفهيزاويالوهملعيفقاحسإنبابراقيةنيدملابدحأنكيملو:نابح

لوزنلاىلإجتحيملبنكلالحتسينممناكولفهنودوهلثموهقوفنمعبتكيناكولاقنأىلإرابخألل

نبدمحمهدنعرکذوییحینبییحيتعمسلوقيءارفلارصننبدمحمتعمس.هقدصىلعكلدياذهف

دمحميليلخلاىلعيوبألاقوهبربتعيامنإةجحبسيلوهيفةمئألافلتخا:ينطقرادلالاقوهقثوفقاحسإ

امفهنعرثكأوهبدهشتسادقوتالوطملاهتياورلجأنميراخبلاهجرخيملامنإوريبكملاعقاحسإنبا

ةياورلاعساوملاعوهوخيراوتلايفوهلاوحأيفو-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبنلامايأيفيكحي

نعهثيدحيفوهتياوروهثيدحنسحوهتقثيفنوفلتخيثيدحلالهأرأمليقربلانبالاقو.ةقثملعلاو

نبدمحملاقمكاحلالاقوقودصةعرزوبألاقوهثيدحبتكي:يزارلامتاحوبألاقوءيشلاضعبعفان

يجنشوبلانعركذومكاحلالاقةياورلانسحأفيرهزلانعىوروبئارغهدنعثيدحلانسحوهىيحي
(۳۳-۹۳۸جبيذهت)*ةقثةقثاندنعوه:لاقهنأ

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

مدقلاق'''يرصبلانسحلانع“'زيركنبهللاديبعنبةحلطنبهللاديبعنع
كفسينسلاثدحهيفسمالغمدقفةيواعمهرمأاريمأدايزنبهللاديبعانيلع

بحاصهنعىلاعتهللايضرينزملالفغمنبهللادبعانيفواديدشاكفسءامالا

ىلاعتهللايضرباطخلانبرمعمهثعبنيذلاةرشعلادحأناكوميكيهللالوسر

كارأامعهتناهللاقفةعمجلاموييفهرادهيلعلخدفةرصبلالهأنوملعيهنع

عهللالوسرباحصأةلاثحنمالإتنأامولاقفةمطحلاةاعرلارشنإفعنصت

"..فرشوتاتويبلهأاوناككلمأالةلاثحمهيفتناكلهولاق

:يراخبلامامإلا

دیعسنبورمعنبديعسنبییحینبورمعانثدحليعامسإنبىسومانثدح*

ةنيدملابفَييبنلادجسميفةريرهيبأعماسلاجتنك:لاقيدجينربخألاق
يديىلعيتمأةكله:لوقيقودصملاقداصلاتعمسةريرهوبألاقناورمانعمو
لوقأنأتئشول:ةريرهوبألاقفةملغمهيلعهللاةنعلناورملاقفشيرقنمةملغ

ملشلاباوکلمنیحناورمينبىلإيدجعمجرخأتنكفتلعفلنالفينبونالفينب
"ملعأتنأانلقمهنماونوكينأءالؤهىسعانللاقاثادحأاناملغمهآراذٍإف

؟؛مكاجلاومامإلاومامإلاهذه
مامإلاونياو"؛"يسلايطلاونياو

 

«بيذهتلابيرقت)ةسداسلانملوبقمزيركنيهللاديبعنبةحلطنبهللاديبع3

١ج

ء۱۲۳۱:تءبیذهدلابيرقت)'..روهشلضافهيقفةقث..يرصبلاندلاىيأنينسحلا'

(۲۰۲ص/١ج

.۳۱۸ص/۷ج»٥٠٠٦۳:ةياورلاكلذكو.۸٩۹٤ص٤۱ج‹۸٥۰۷:ةياورلاحتفء72

۸١٢٨٢٤۲ج۹مء٢٥۷۲:ةياورلا«-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ريغصتلابميلغلاويبصلاقلطيدقو.."ةياورلاهذهلهحرشيفرجحنبالاق

ءافلخلانإفءانهدارملاوهواملتحمناكولونيدلاوريبدتلاولقعلافيعضلاىلع

ىلعهورمأنمكلذكوغولبلانودوهوفلختسانممهيفنكيملةيمأينبنم

داسفلاعقوففلختسانمضعبدالوأدارملانوكينأالإ؛لامعألا

`°'*.كلذنممعأىلعلمحلاىلوألاو؛مهيلإبسنفمهببسب

اهعنمييذلاامو.؟ناورهنلالهأىلعيراخبلامامإلاةياورلمحتليلديأبف

.؟ءامدللكافسلانسلاثدحلاهيفسلادايزنبهللاديبعىلعلمحتنأنم

ةسداسلاةياورلا

:يراخبلامامإلالاق

لاقهَديعسيبأنعمعنيبأنبانعهيبأنعنايفسنعريثكنبالاقو

مثيلظنحلاسباحنبعرقألا:ةعبرألانيباهمسقفةبيهذبيبنلاىلإيلعثعب

نبةمقلعوناهبنينبدحأمثيئاطلاديزويرازفلاردبنبةنييعويعشاجملا

 

٦٥٥ص/٤ج»۸0.:ةياورلاءاطعرداخقلادبعیفطصمةعجارم‹نيحيحصلاىلعكردتسملا٤

نمءاهفسةمظغىلعيتمأداسفنإ.."ةياورلايفءاجثيح.۷۲٠ص/٤جء٦٠٦۸:ةياورلاو

٢٤۳۳ص/١٠ج٤٥٥:ةياورلا‹ريغصلامجعملا۳

۱۰۸و١۱جء۷۱۳٦و۷۱۲٦:ةياورلانابحنباحيحص

۳۲۷صةياورلا‹يسلايطلادواديبأدنسم

f۸

٤١٤1

۷

٢۸٥۳ص؛هيوهارنبقاحسإدنسم`
٢۳۹۹0۲7۹۹۷71۹4:ةياورلادمحأمامإلادنسم`1۹

ةمليغألاباهلعلولصألايفاذكه
٩۹٤ص/٤٠١ج«يرابلاحتف

 



—ثحبلاةيجهنمواينالاا

ديدانصيطعي:اولاقراصنألاوشيرقتبضغفبالكينبدحأمثيرماعلاةثالع

ئتاننيتنجولافرشمنينيعلارئاغلجرلبقأفمهفلأََأامنإ:لاقانعديودجنلهأ

تيصعاذإهللاعطينم:لاقفدمحمايهللاقتا:لاقفقولحمةيحللاثكنيبجلا

ديلولانيدلاخهبسحأهلتقلجرهلأسفينونمأتالفضرألالهأىلعهللايننمأيأ

النآرقلانوؤرقيموقاذهبقعيفوأاذهئضئضنمنإ:لاقىلواملفهعنمف

مالسإلالهأنولتقيةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرميمهرجانحزواجي
.داعلتقمهنلتقألمهتكردأانأنئلناثوألالهأنوعديو

وبأو٠°”ملسممامإلاومامإلاةياورلاهذهجرخأ

`°*يسلايطلاو٠*'قازرلادبعو٠*"يئاسنلاو

ةياورلاهذهيفاملكوءسانلانمدحألالوناورهنلالهألركذنمانهسيل

لهأنوكرتيومالسإلالهأنولتقيمهنأبنيدلانمنوقرمينيذلاتفصواهتأ
ريغىلإلامعألاهذهلثمبسنتتاياورسماخلالصفلايفانركذدقوءناثوألا

:ثيدحلاو۲۲۸ص/۹جء7٦7٤:ثيدحلاو٢۲-١۲ص/۷جء٤٤۳۳:ثيدحلا«يرابلاحتف
٥۳۷ص/٥۱جء٤٤٤۷:ثیدحلاو٣٤۳۹ص/۸ج۱

١١۱-۷/١١٠ج٤مء۸٤٤۲:ثيدحلاجاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا_
:ثيدحلاو٤1٠-۷/١١١ج٤مء٤٥٤۲:ثيدحلاو/۷ج٤مء٤٤٤۲:ثيدحلاو
١٤٦۱ص/۷جم٥

vetءةوبنلالئالدو.ةيملعلابتكلاراد‹۲۹۳ص/٨۸جء۹١٠٠:ثيدحلا؛ىربكلاننسلا
٦-۲۷
۱۲۲-١۱۲ص/٥جء٤٦۷٤:ثيدحلا«دواديبأننس
/۲جء٤٠٥۲:ثيدحلاءيئاسنلاننس

ov۱١٦١١۱ص/١جء۱۹:ةياورلا؛قازرلادبع٠ی

٦۲۹ص:YY»ةياورلاءيسلايطلادواديبأنسم۹

 



ةاوراهذهىنعملمحيفباتكلااهيلعدمتعايتلاتاياورلاامو.ناورلالع
يتآلامسقلايفكلنيبتيسونيبتامكئشاهنمتبثيالفناورهنلالهأىلعاهريغو

.هللاءاشنإلصفلااذهنم

ةعباسلاةياورلا

امإلالاق

ةرضنييأنعناميلسنعيدعيبأنباانثدحىنثملانبدمحمينثدحو

سانلانمةقرفيفنوجرخيهتمأيفنونوكياموقركذ%8يبنلانأديعسيبأنع

ىلإنيتفئاطلاىندأمهلتقيقلخلارشأنموأقلخلارشمهلاققلاحتلامهاميس

لاقوأةيمرلايمريلجرلاالوقلاقوأالثممهلليبنلابرضفلاققحلا

ةريصبىريالفيضنلايفرظنيوةريصبىريالفلصنلايفرظنيفضرغلا
لهأايمهومتلتقمتنأوديعسوبأ:لاق:لاقةريصبىريالفقوفلايفرظنيو
.قارعلا

٠٠”نباومامإلاةياورلاهذهجرخأ

تممهسلاقرميامكنيدلانمنوقرمينيذلاموقلاددحتملاهريغكةياورلاهذه

ههجراوخلابدوصقملانأيفهعيردخلاديعسيبأيأر"كبرمدقلو.ةيمرلا
.مرساينبرامعةلتق

۹.>

/۷ج4مء4٥٤۲:ثيدحلاء-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا`
۱۳۸ص/٠٠»۷:ثيدحلا«نابحنباحيیحص

٢۲۲۰صرظنا١

 

 



اثحبلاييسرةيضاإإلااى

ةنماثلاةياورلا

امإلالاق

دبعنعلالهنبديمحانثدحةريغملانبناميلسخورفنبنابيشانثدح

نوكيسوأيتمأنميدعبنإييهللالوسرلاقلاقرذيبأنعتماصلانبهللا
امكنيدلانمنوجرخيمهميقالحزواجيالنآرقلانوؤرقيموقيتمأنميدعب

تماصلانبالاقفةقيلخلاوقلخلارشمههيفنودوعيالمثةيمرلانممهسلاجرخي

رذيبأنمهتعمسثيدحامتلقيرافغلامكحلااخأيرافغلاورمعنبعفارتيقلف

.ةيكهللالوسرنمهتعمسانأولاقفثيدحلااذههلتركذفاذكواذك

`”نباو٠٠'"نابحنباو٠"مامإلاةياورلاهذهجرخأ

نبییحیانثدحرامعنبماشهانثدح":ةياورلاهذهوحناضيأنياجرخأو
ءشنًأشنيلاقيليللالوسرنأرمعنبانععفاننعيعازوألاانثدحةزمح

لوسرتعمسرمعنبالاقعطقنرقجرخاملكمهيقارتزواجيالنآرقلانوؤرقي
مهضارعيفجرخيىتحةرمنيرشعنمرثكأعطقنرقجرخاملكلوقيوييهللا
"لاجدلا

عفان"نع"يعازوألاةياورببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه
7

۱۷۳ص/۷ج٤مء7٢٤۲:ثيدحلاء-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا۹۳٦
١۱۳٠ص/٥٥ج۷۳۸:ثيدحلاءنابحنباحيحص

٦٢٩٤٤جةوبنلالئالد۴
١جء١۱۷١و۱۷۰:ثيدحلاءةجامنباننس٣

۲٦-١1٦ص/١جء١٤۷٠:ثيدحلا«قباسلاردصملا1۹11

۳

 

 



ہیثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

ورمعويأيماشلا..ورمعييأنبورمعنبنمحرلادبعوه:يعازوألا

هيقفلايعازوألا

لاقاذكو.ءيشعفاننعيعازوأللحصياليقشمدلاةعرزوبألاقو.."

نبدمحأتلأسيبرحلاميهاريإلاقو..ائيشعفاننمعمسيملنيعمنبانعسابع

امضعبكلذبدمحأديرييقهيبلالاق..فيعضهثيدح:لاقفيعازوألانعلبنح

١"..ةقثهسفنيفمامإيعازوألاوةياورلايففعضأهنألهبجتحي

.مهيلعاهانعملمحليلدالبلوقلانمفءناورهنلالهألركذاهيفسيلةياورلاهذهو

ةعساتلاةياورلا

مصاعنعشايعنبركبوبأانثدحءالعلانبدمحمبيركوبأانثدح:يذمرتلالاق

موقنامزلارخآيفجرخيليهللالوسر:لاق:لاقدوعسمنبهللادبعنعرزنع

لوقنمنولوقيمهيقارتزواجيالنآرقلانوؤرقيمالحألاءاهفسنانسألاثادحأ

.ةيمرلانممهسلاقرميامكنيدلانمنوقرميةيربلاريخ
نسحثيدحاذهھوءرذيبأوديعسيبأويلعنعبابلايفو:ىسيعويألاق

موقلاءالؤوهفصوثيحييبنلانعثيدحلااذهريغيفيوردقو؛حيحص

نممهسلاقرميامكنيدلانمنوقرميمهيقارتزواجيالنآرقلانوؤرقينيذلا
.جراوخلانممهريغوةيرورحلاجراوخلامهامنإةيمرلا

ةلدهبنبمصاعوشايعنبركبيبأقيرطنمةياورلاهذهجرخأ
يدسألاملاسنبشايعنبركبوبأوه:شايعنبركبويأ-

ےہ

۲۱۷-۲۱۸ص/٦جء7٤٤٤:تءبيذهتلابيذهت

١۸٤ص/٤جY۸»:ثيدحلاءيذمرتلاننس

۹1۷

 

 



EENثحبلاةيجهنمواينالاا

:يمرادلانامثعلاقو..طلغامبروةقثهيبأنعدمحأنبهللادبعلاقو.."

يفكلذباسيلوةنامألاوقدصلالهأنم[نسحلاهاخأوركبايأدصقي]امه...

فيكتلقثيدحلايفركبابأفعضيريمننبهللادبعنبدمحمتعمسو..ثيدحلا

.هريغوشمعألايففيعضوه:لاق؟شمعألايفهلاح

نبيلعوناطقلاىيحيناكونينقتملاظافحلادابعلانمناك..:[رجحنبا]تلق

..ىوراذإمهيناكفهظفحءاسربكاملهنأكلذوهيفيأرلانائيسيينيدملا

...اطخلاضعبئطخيناكوةدابعوةنسبحاصاميدقةقثناك:يلجعلالاقو

وبألاقو.طلغلاريثكهنأالإملعلاوثيدحلابافراعاقودصةقث..:دعسنبالاقو
ظفاحلابسيل:دمحأوبأمكاحلالاقو.ءيشهظفحيفوهثيدحيفمهي..:رمع

تلق.ليئارسإ:لاق؟ليئارسإوأكيلإبحأشايعنبركبوبأدمحأتلأسأنهملاقو

ميدقخيش:ةبيشنببوقعيلاقو..ادجًاطخلاريثكركبابأنأل:لاق؟مل:
مهيقودص:يجاسلالاقو.بارطضاهثيدحيفو..عرابلاحالصلابفورعم

امارضاحشایعنبركبوبأناکولديعسنبییحينعينيدملانبيلعلاقو
.ههجوحلكهدنعهرکذاذإدیعسنبییحیناکو..ءيشنعهتلأس

نكيمل:رازبلالاقو.هنمًاطلغرثكأدحأانخويشيفنكيمل:ميعنوبألاقو
٣٦٨..ظفاحلاب

يدسألادوجنلاييأنياوهوةلدهينبمصاعوه:مصاع-

۹
۳۳-٢١ص/۱۲ج:ANY»تبيذهتلابینذهت`

 

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلا

نببوقعيلاقو.هثيدحيفًأطخلاريثكناكهنأالإةقثناك:دعسنبالاق"

لاقو.ةركنهثیدحيف:شارخنبالاقو..ةفثوهوبارطضاهثيدحيف:نايفس

`™“"ءيشهظفحيف:ينطقرادلالاقو.ظفحلاءوسالإهيفنكيمل:يليقعلا

نيدلانمنوقرميمهيقارتزواجيالنآرقلانوؤرقينيذلا.."يذمرتلالوقامأو

"جراوخلانممهريغوةيرورحلاجراوخلامهامنإةيمرلانممهسلاقرميامك

.ةعطاقةلدأىلعينبمحيضوتىلإجاتحي

ىلعموقياللوقلااذهنإفناورهنلالهأ"ةيرورحلاجراوخلا”بدصقيناكاذإو
ملرمأكلذفمالسإلااهبراحالامعألمعنملكهبدصقيناكنإامأو.يوقليلد

.ناورهنلالهأىلإهتبسنحصي

ةرشاعلا

دوادوبألاق

يبلحلاليعامسإنباينعيرشبموديلولاانثدحيكاطنألامصاعنبرصنانثدح
ديعسيبأنعةداتقينثدحلاقورمعوبأانثدحديلولاينعيلاقورمعيبأنع

موقةقرفوفالتخايتمأيفنوكيسلاقيهللالوسرنعكلامنبسنأويردخلا
نيدلانمنوقرميمهيقارتزواجيالنآرقلانوؤرقيلعفلانوئيسيوليقلانونسحي

ةقيلخلاوقلخلارشمههقوفىلعدتريىتحنوعجريالةيمرلانممهسلاقورم

ناکمهلتاقنمءيشيفهنماوسيلوهللاباتكىلإنوعديهولتقومهلتقنملىبوط
قيلحتلالاقمهاميسامهللالوسراياولاقمهنمللابىلوأ

 

۳۷ص/٥ج٢٥٠۳:تءقباسلاعجرملا

 



ے2ثحبلاةيجهنمواينالا

نأسنأنعةداتقنع'"'رمعمانربخأقازرلادبعانثدحيلعنينسحلاانثدح

وبيألاقمهومينأفمهومتيأراذإفديبستلاوقيلحتلامهاميسلاقهوحنلهللالوسر
رعشلالاصتتساديبستلادواد

ديالاقيرطنميبأنت
`'*فيعضلايشرقلاملسمنب

نياو*"”قازرلادبعو*""دوادويأو"""يقهيبلاو""*مكاحلاةياورلاهذهجرخأو

“^`رازيلاو'"اةجام

فلاخنملكيفقدصتاهنكلو؛مهنايعأباموقددحتملاهريغكةياورلاهذه
.ليبقلااذهنمًادارفأيمالسإلاخيراتلادهشدقوءهلوقهلمع

   

ةرشعةيداحلاةياورلا

۷
٢٢۲صرظنا

۱۷۳ص/٥جء٥٦۷٤:ثيدحلاءدواديبأننس

٤٤٦صء۲۰۸۹:ةياورلا؛يعازوألاننس"

۷٢٤۲صرظنا

ء٠٥٠٦۲-٨٤٦٢:ةياورلاءةيملعلابتكلاراد«نيحيحصلاىلعكردتسملا°

ننسرظناكلذكو.۲۹۷ص/۸جء١٠۷٠٠:ثيدحلا«ىربكلاننسلاو٠٠٩ص/٦جءةوبنلالئالد3
1٦-4446ص/۲۰۹-٠۲0۹۳:ةياورلايعازوألا
۱۲۳٤۱۲ص/ج٦٩۷:ٹید[ادواديبأننس

۹Y۸

١جء١٥۷٠:ثيدحلاءةجامنباننس

٢٤٦۳ص/۲ج»٠۱۸۹:ةياورلاو۳٦۳ص/۲ج»۱۸۸:ةياورلاءرازبلادناوزنعراتسالافك

 



صاثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ةرضنوبأانثدحينادحلالضفلانباوهومساقلاانثدحخورفنبنابيشانثدح

نيملسملانمةقرفدنعةقرامقرمتيهللالوسر:لاق:لاقيردخلاديعسيبأنع

.قحلابنيتفئاطلاىلوأاهلتقي

وبأومامإلاو”'ملسممامإلاكياورلاهذهجرخأ

٠٥۸٨اب“نأ

:^قازرلاديعفنصميفو

تعمس:لاقةرضنيبأنعديزنبيلعنعرمعمنعقازرلادبعانربخأ"

ةياورلاهذهوحنركذمث"..يردخلاديعساي

.دیزنبيلعودشارنبرمعمببسبكلذوةفيعضهجولااذهنمةياورلاهذه

دبعنبدیزنبيلعامأوء'“"دشارنبرمعميفحرجلاءاملعهلاقامكبرمدقف

دلودعسنبالاق.."دقفهتایاوربحرفينممسيليرصيلا..ةكيلمييأنيهللا

نعدمحأنبحلاصلاقوهبجتحيالوفعضهيفوثيدحلاريثكناكوىمعأوهو

حلاصنبةيواعملاقوثيدحلافيعضدمحأنعلبنحلاقو..يوقلابسيلهيأ

يبانبالاقويوقلاكاذبسيلىيحينعيمرادلانامثعلاقوفيعضىيحينع

/۷ج٤مء۸٤٤۲-٥٥٤:ثيدحلاء-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا

٦جءةوبنلالئالدو.ةيملعلابتكلارادء٢٤۲۹ص/۸جء۹١١۱و١۹٠٠٠:ثيدحلا«ىربكلاننسلا۸

٢٤٤٤ص/

١۸٤۱۱و۱۱۳۲و١٤۱۰۸١۱۱۰۷و۰۷۱۷٧:تایاورلامامإلادنسم
A٥.ص/٥جء1617£:ةياورلا«دواديبأنن̀س°

۹٢۱ص/٥۱جء١۷۳٦:ثیدحلا‹نابحنباحیحص

۲۸۷-۲۸۸صء٢٦٠۲:ةياورلا«يسلايطلادواديبأدنسم

١٥٦۸٠:ةياورلاكلذكو.١١۱ص/١٠جء١٦۸١:ةياورلا«قازرلادبعفنصم`

YoYصرظنا

٥1۸

٦

AY
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—ثحبلاةيجهنموانلا

لاقو..كاذبسيلهنعةياوريفوءيشلكيففيعضىيحينعةمثيخ

وبألاقوهثيدحبجتحيالدصقلانعليمهيفوفيعضثيدحلايهاويناجزوجلا

لاقو..هبجتحيالوهثيدحبتكييوقبسيلمتاحوبألاقويوقبسيلةعرز

`^“..هظفحءوسلهبجتحأالةميزخنبالاقوفيعضيئاسنلا

ذإ«ناورهنلالهأمهانهةقراملاةقرفلانأىلعليلداهيفسيلةياورلاهذهو

ددحتملو.ةقرفلاهذههيفجرختيذلاناكملاالوتقولاددحتملاهسفنةياورلانإ

.ةقرامنوكتنأقحتستىتحقرفلاهذهاهلمعتيتلالامعألاكلذك

ملتاياورةقراملاةقرفلابناورهنلالهأفصويفاهيلعدمتعايتلاتاياورلاو

.ةفيعضتاياوروأصنلابمهركذت

.ناورهنلالهأيفةياورلاهذهصصختةفيعضةياوررازبلادنعءاجو
1۹.ازيلازاَقدقف

؛مرقنبنامیلسانتدمحمنبنيسحانٿءيرهوجلاديعسنبميهارياانثدح”
تركذاهنأ:ةشئاعنع«قورسمنعءىحضلايبأنعءبئاسلانبءاطعنع

تعمستلاقفءيلع:اولاقف-رهنلاباحصأينعي-؟مهلتقنمتلأسو؛جراوخلا

."يتمأرارشمهوءيتمأرايخمهلتقي:لوقي3هللالوسر
.مرقنبناميلسوبئاسلانبءاطعببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

كلامنيبئاسلانيءاطع-

ديزيوبئاسلانبءاطعسجاهمهنمبلقلايفةثالثةبعشنعنطقوبألاقو.."

..رخآلجرودايزيبنب

٥۲۷-٢٤۲۷ص/۷جء٥٠۹٤:ت؛بيذهتلابينهت
دئاوزنعراتسألافشككلذكوء١١٤٠:ةياورلا‹رازبلادنسمدئاوزرصتخم

۳٦۳ص/۲ج»۱۸۷:ةياورلا‹رازبلا

۹

 



صثحبلاةيجهنموةيضابإلاےک

ًاثیدحهنمعمسنموحيحصهعامسفاميدقهنمعمسنمدمحأنعبلاطوبألاقو

..ةبعشونايفساميدقهنمعمس«ءيشبنكيمل
يفهنمعمسءاطعنمعمسنمعيمج..نيعمنبانعحيجنيبأنبدمحألاقو

هثيداحأيفطالتخالادعبهنمعمسنميدعنبالاقو.يروثلاوةبعشالإطالتخالا

.ةركنلاضعب

هرخآبمثثيدحلاميقتسمحلاصطلتخينألبققدصلاهلحمناكمتاحوبألاقو

هثيدحنمجتحيالوحيحصلايفهباوجتحيملوطلتخاللعلايفينطقرادلالاقو

..بيهوويروثلاوةبعشرباكألاهاورامبالإ

  لادلاذاعمنيمرگن
.كاذبسيل:ةعرزوبألاقو.ءيشبسيلةرملاقو«فيعضنيعمنبالاق"

ناك:نابحنبالاقو..فيعض:يئاسنلالاقو.نيتملابسيل:متاحوبألاقو

٩"..كلذعمرابخألابلقيوضفرلايفايلاغايضفار
اذهيفاهانضرعيتلاتاياورلاهذهنأميركلائراقلايخأكلنيبتياذكهو

.ناورهنلالهأىلعدحألقلعتماهيفسيلمسقلا

 

۱۷۷-۱۸۰ص/٧۷ج»٢٤٥۷٤:تءبيذهتلا

٤۱۹-٤٤١ص/؛جء٢۲۱۹:تءبیيذهتلابيذهت٣

 



یثحبلاةيجهنموةيضابإلاى

£

أةراشإلابناورهنلالهأتركذتاياور:يناثلامسقلا

.اهديناسأفعضببسبكلذودحألقلعتماهيفسيلانهاهركذنيتلاتاياورلا

ىلوألاةياورلا

امالالاق

يبيأنبكلملادبعانثدحمامهنبقازرلادبعانثدحديمحنبدبعانثدح
تيذلاشيجلايفناكهنأينهجلابهونبديزينثدحليهكنبةملسانثدحناميلس

تعمسينإسانلااهيأيلعلاقفجراوخلاىلإاوراسنينلاهيَيلععماوناك

مهتءارقىلإمكتءارقسيلنآرقلانوؤرقييتمأنمموقجرخيلوقييهللالوسر
قيءيشبمهمايصىلإمكمايصالوءيشبمهتالصىلإمكتالصالوءيشب
مالسإلانمنوقرميمهيقارتمهتالصزواجتالمهيلعوهومهلهنأنوبسحينآرقلا
ىلعمهليضقاممهنوبيصينيذلاشيجلاملعيولءةيمرلانممهسلاقرميامك
عارذهلسيلودضعهلالجرمهيفنأكلذةيآولمعلانعاولكتال8مهيبنناسل

لهأوةيواعمىلإنوبهذتفضيبتارعشهيلعيدثلاةملحلثمهدضعسأرىلع

اونوكينأوجرألينإهللاومكلاومأومكيرارذيفمكنوفلخيءالؤهنوكرتتوماشلا
مساىلعاوريسفسانلاحرسيفاوراغأومارحلامدلااوكفسدقمهنإفموقلاءالؤه
یلعانررملاقیتحًالزنمالزنمبهونبدیزينلزنفليهکنبةملسلاقهللا
اوقلأمهللاقفيبسارلابهونبهللادبعذئمويجراوخلاىلعوانيقتلااملفةرطنق
مويمكودشانامكمكودشانينأفاخأينإفاهنوفجنممكفويساولسوحامرلا
لاقمهحامربسانلامهرجشوفويسلااولسومهحامرباوشحوفاوعجرفءارورح

هَيلعلاقفنالجرالإذئمويسانلانمبيصأاموضعبىلعمهضعبلتقو

 

 

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

لتقدقاسانىتأىتحهسفنبيميلعماقفهودجيملفهوسمتلافجدخملامهيفاوسمتلا

هللاقدصلاقمثربكفضرألايلياممهودجوفمهورخألاقضعبىلعمهضعب

الإهلإاليذلاهللأنينمؤملاريمأايلاقفيناملسلاةديبعهيلإماقفلاقهلوسرغلبو

يتحوهالإهلإاليذلاللاويإلاقفليهللالوسرنمثيدحلااذهتعمسلوه

.هلفلحيوهوهفلحتسا

نبقازرلادبعنعديمحنبدبعقيرطنم_٠"ملسممامإلاةياورلاهذهجرخأ

 

وأقازرلادبعجيرجنبايفتبثأنمدمحألتلقيقشمدلاةعرزوبألاق.."

نيتئاملالبققازرلادبعانأدمحأينربخأاضيألاقوقازرلادبع:لاقيناسربلا

لاق..عامسلافيعضوهفهرصببهذامدعبهنمعمسنمرصبلاحيحصوهو

سابعلالاقو..ريكانمثيداحأهنعبتكءهرخآبهنعبتكنملرظنهيفيئاسنلا
يدقاولاوباذكلهنإوقازرلادبعىلإتمشجتدقل:ءاعنصنممدقامليربنعلا

كرابملانبديزنعيربنعلاسابعانثدح:لاقهنأينايهرفلانع..هنمقدصأ

نمدحأجرخيمل:لاقديزنعو.ثيدحلاقرسياباذكقازرلادبعناك:لاق

٠..هنعثدحيالأعمجموهوالإانهاهنمرابكلاءالؤه
نقليناكفهرمعرخآيفيمعهنألبنحنبدمحأركذ:حالصلانباوبألاقو"

,1۹40
ءيشاليمعامدعبهنمعمسنمعامسفءنقلتيف

۱۷۲-٠۷١ص/۷ج٤مء٤٦٤۲:ثيدحلاء-جاجحلانبملسمحيحصحرش-جاهنملا۹۹۲

۲۷۸-٢۲۷ص/٦جء٤٤٤٤:تبیذهتلابيذهت`

يضاقلاهللادبعءادفلايبأقيلعت١٠٠ةحفصشماه/۲جء١۱۹۲:تنيكورتملاوءافعضلاباتك

۹

 



ستیييراسى

ةياورلاهذهنأكردنقازرلادبعنأشيفدمحأمامإلالوقبانذخأاذإنحنو

نبديمحنبدبعوهقازرلادبعنعيوارلانألكلذواهيلعدامتعالاحصيال

نبدمحمونوراهنبديزيعمسفهتبيبشيفنيتئاملاسأرىلعلحر"يذلارصت

قازرلادبعو..يدبعلارشب

-كرابملانبديزمادقإوهنيتئاملاسأرلبققازرلادبعريغتىلعلدياممو

اهيفىوريتلاهبتكقرحىلع-ثيدحلاقرسياباذكقازرلادبعناك:لاقيذلا
دمحمتومنأملعلاعماذه.'""روثنبدمحملكلذدعبهتمزالموقازرلادبعنع

دبعنعةياورلاهذهذخأديمحنبدبعف."“ابيرقته١۹٠ماعيفناكروثنب

مامإلااهيلعمكحامكءيشالةفيعضهذههتياورفاذهلءهلاحريغتنأدعبقاز|
N
هيلالحردقوءريثكثيدحوفانصأمامهنبقازرلادبعلو.."يدعنبالاقو

ءعيشتلاىلإهوبسنمهنأالإاسأبهثيدحباوريملوهنعاوبتكو؛مهتمئأونيملسملاتاقث
اممظعأاذهفتاقثلانمدحأاهيلعهققاويالامملئاضفلايفثيداحأىوردقو
يفهركذأملامممهريغبلاثميفهاوراملو؛ثيداحألاهذهلهتياورنمهبهومر

ثيداحأهنمقبسدقهنأالإهبسأبالهنأوجرأفقدصلابابيفامأوءاذهيباتك

ريكانمنيرخآبلاثمو؛تيبلالهألئاضفيف

...Ve"هيفعیشتىلعهظفحنمثدحاذ!ءيطخينممناک...":نابحنبالاقو

٤٥٥ص/۲ج٢٥٥:تظافحلاةركذتباتك2«

۷٠٠ص/۳ج‹۸۲٠٠:تءيليقعلاءافعض

١٦ص/۲ج۷٥٠ء؛بيذهتلابیرقفت۸

٥٤ص/٦ج٥٤٢٠٤/6۳١:تءلاجرلاءافعضيفلماكلا۹

۱ ۲ص/۸ج‹؛تاقثلا v

 

 



دثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

:ةياورلاهذهوحن"'دوادويأجرخأو

نعناميلسيبأنبكلملادبعنعقازرلادبعانثدحيلعنبنسحلاانثدح”
'..ينهجلابهونبديزينربخألاقليهكنبةملس

نماهبثدحييتلاقازرلادبعتاياوريفحرجلاءاملعلوقهالعأكبرمدقف

ام":دمحأمامإلالاقدقفدمحمامأو.هظفح

ءيشهسنعيفغلبي:لاقمثهدمحيملو.هبلطيهتيأرالو«ثيدحلابلطبهفرعأ

نيضارريغهنعرغثلالهأ:ةرملاقو.ههركأ

.قازرلادبعنميلعنبنسحلاهيفعمسيذلاتقولاددحيلوقنمكانهسيلو

ةياورلاهذهجرخأو

كلملادبعانربخألاققازرلادبعانثدحلاقميظعلادبعنبسابعلاانربخأ"

"..بهونبدیزانٿدحلاقليهکنبةملسنعناميلسيبُأنبا

-قازولادبعنعةياورلاهذهيوار-ميظعلادبعنبسابعلالوقهالعأانبرمدقل

يدقاولاو«باذكلهنإوقازرلادبعىلإتمشجتدقل..":ءاعنصنمهمودقدنع

."..هنمقدصأ

'“'ىقهيبلاةياورلاهذهجرخأو

هللادبعدمحمويأو«نارشبنبهللادبعنبدمحمنبيلعنيسحلاوبأانربخأ'

اتتدمحمنبليعامسإاث:الاقءدادغببيركسلارابجلادبعنبىيحينبا

٦۱۲-١۱۲ج:Y۸»ثيدحل|ءدواديبأننس0

٦۲۷ص/۲جء۱۳۳۳:تبینهتلابيذهت

٤٠۱-۳٦١ص/٥جء١۸5۷:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس
Vt٢٤٤ص/جءةوبنلالئالدو.ةيملعلابتكلاراد/۸ج»9ثيدحلاءىربكلاننسلا

ye.

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالاا

اشءناميلسيبأنبكلملادبعًابنأ«قازرلادبعانث«يدامرلاروصنمنبدمحأ

"..ينهجلابهونبديزينربخأءليهكنبةملس

قازرلادبعنعيدامرلاروصنمنبدمحأقيرطنمةياورلاهذهيقهيبلاجرخأ
.مامهنب

نماوعمسنيذلالاجرلايزوجلانبالنيكورتملاوءافعضلاباتكققحمدروأ

ًأطخاذهويدامرلاروصنمنبميهاريإمهنمركذوطالتخالادعبقازرلادبع

ھ١۸٠١ماعيدامرلاروصتنمنبدمحأدلو.يدامرلاروصتمنبدمحأباوصلاو

روهظنيحًابيرقترمعلانمتاونسنامثهلناكيأء"ها٠۲ماعتامو

ةياورنعثيدحلادنعهالعأهانركذامرظنا)قازرلادبعىلعريغتلاوطالتخالا

نعروصتمنبدمحأةياورنأىلعلدياذهو«(قازرلادبعنعديمحنبدبع
.طالتخالادعبتناكقازرلادبع

ةيناثلاةياورلا

'“دمحأمامإلاجرخأ

وبأانثدحيدبعلاملسمنبليعامسإانثدحمشاهينبىلومديعسوبأانثدح"
لهألتقثيحهَبلاطيبأنبيلعيديسعمتنكلاقراصنألاىلومريثك

نإسالااهيأاييلعلاقفمهلتقنممهسفنأيفاودجوسانلانأكفناورهنلا

المثةيمرلانممهسلاقرميامكنيدلانمنوقرميماوقأبانثدحدقويهللالوسر
دوسأالجرمهيفنأكلذةيآنإوهقوفىلعمهسلاعجريىتحادبأهيفنوعجري

٥٦ص/۲جء٩۸۹٥:تءظافحلاةركذت٥

٣6۳٦:ثيدحلاءدمحأمامإلادنسم

 

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

تابلهعبسهلوحةأرملايدثةملحكةملحاهلةأرملايدثكهيديىدحإديلاجدخم

هوجرخأفىلتقلاتحترهنلاريفشىلإهودجوفهوسمتلافمهيفهارأينإفهوسمتلاف

هذخأفةيبرعهلاسوقدلقتملهنإوهلوسروهللاقدصربكأهللالاقفكيلعربكف

هوأرنيحسانلاربكوهلوسروهللاقدصلوقيوهتجدخميفاهبنعطيلعجفهديب

"نودجياوناکاممهنعبهذواورشبتساو
۰س

 

هتأينابقلالقنوًاطخلاريثكناكلاقهنألبنحنبدمحأنعيليقعلاىكحو.."

'"هاضريالناكهنأدمحأنعءاج

اصنألاڈکويأ-
VeAn

لوهجم"

ئ4

هثلاثلاهبا

'''دمحأمامإلادنسميفءاج

نبكلملادبعنيىيحيانربخأفسويوبأليمجنبدمحأانثدحهللادبعانثدح"

نبديزنعليهنبةملسنعناميلسيبأنبكلملادبعنعةينغيبأنبديمح

 

¥

١۹٠ص/٦ج۸٥.4:تبيذهتلابيذهت"

ءدمحأمامإلادنسم‹رخصةكرشجاتنافيرشلاثيدحلاةعوسوميفيوارلااذهةمجرترظنا
6٦

هنأرخآعضوميفزوجومكاحلادمحأوبأهعبتواحرجهيفركذيملويراخبلاهركذ..":رجحنبالاقو

زوجولمتحموهوليلخلانبردبهنعوامهنعىلاعتهللايضرىلعنبنسحلانعيوارلاريثكويأ
نارمعخيشنالديجبسیلوهريغوریدحنبنارمعهنعیوريلعنعیورعیفرریثکوبأهنأاضيأ

(٦۱٠ءةعفنملاليجعت)*هرخآيفءاهةدايزبةريثكوبأهللاقي

۸١٦6:ةياورلاءدمحأمامإلادنسم

 



ثحبلاةيجهنمواينالاا

ءالؤهنإلاقفهباحصأيفهَيلعماقناورهنلابجراوخلاتجرخامللاقبهو

نإومكيلإودعلابرقأمهوسانلاحرسيفاوراغأومارحلامدلااوكفسدقموقلا

هللالوسرتعمسينإمكباقعأيفءالؤهمكفلخينأفاخأانأمكودعىلإاوريست

مكمايصالوءيشبمهتالصىلإمكتالصسيليتمأنمةجراخجرختلوقي
مهلهنأنوبسحينآرقلانوؤرقيءيشبمهتءارقىلإمكتءارقالوءيشبمهمايصىلإ

ةيمرلانممهسلاقرميامكمالسإلانمنوقرميمهرجانحزواجيالمهيلعوهو

اهيلعيدثلاةملحلثماهيلععارذاهلسيلودضعهلالجرمهيفنأكلذةيآو

ىلعاولكتالمهيبنناسلىلعمهلاممهنوبيصينيذلاشيجلاملعيولضيبتارعش

"هلوطبثيدحلاركذفهللامساىلعاوريسفلمعلا

نميهفءدمحأمامإلانبهللادبعنع"يعيطقلااهيوريةياورلاهذه
.'دنسملادئاوز

ءلوبقمهسفنيفقودص"نب
فرعيالناکىتحءهرمعرخآيفلتخا:حالصلانبورمعوبألاق..اليلقريغت

..تارفلانبانسحلاوبأاذهركذءهيلعأرقياممائيش
لوصلأدمحأدنسمضعبيفهل.كاذبثيدحلايفنكيمل:سراوفلايبأنبالاق

هعامسنكيملهنأاوركذباتكنماهخسنفءهبتكنمةعطقتقرغ:يناقربلالاقو

٢..ةقثوهفالإو؛كلذلجألهوزمغف؛هيف

۲۳ص/١جءينابرلاحتفلا7

١٤١۱ص/۲۳ج‹قباسلاردنهملا٦٠۷

Y۲۸۷-۸۸ص/جء۳۲۰۰:ت؛لادتعالانازيم

 



ثحبلاةيجهنمواينالاس

7م

هعيارلاهيا

امالالاق

بهونبهللادبعانربخأالاقىلعألادبعنبسنويورهاطلاويأينثدح

نبهللاديبعنعديعسنبرسبنعجشألانبريكبنعثراحلانبورمعينربخأ

يبأنبيلععموهوتجرخاملةيرورحلانأييهللالوسرىلومعقاريبأ

نيڪهللالوسرنِلطاباهبديرأقحةملكيلعلاقهللالإمكحالاولاققعبلاط

اذهزوجيالمهتنسلأبقحلانولوقيءالؤهيفمهتفصفرعألينإاسانفصو

وأةاشيبطهيديىدحإدوسأمهنمهيلإهللاقلخضغبأنمهقلحىلإراشأومهنم

ائياودجيملفاورظنفاورظنالاقبلاطيبأنبيلعمهلتقاملفيدثةملح
هباوتأفةبرخيفهودجومثاڻالٹوأنيترمتبذكالوتبذكامللاوفاوعجرالاقف

مهيلعلوقومهرمأنمكلذرضاحانأوهللاديبعلاقهيدينيبهوعضوىتح

كلذتيیأرلاقهنأنینحنبانعلجرينثدحوريکبلاقهتياوريفسنويداز

دوسالا

يفيقهيبلاو'”ملسممامإلاجرخأ ودمعقيرطنمةياورلاهذهننسلا
ثراحلانب

يراصنألاهللاديعنيبوقعينيثراحلانبورمع

نلكدقوهريغالوورمعالثيللالثممهيفسيل:دمحأنعدوادوبألاق.."

هلتيرمن؛يدنعورمع

 

y۳ج٤م»٥٦:ثیدحاجاجحلانبملمرحرش-جاهنملاY۱۷۲ص/

f۸٦۲۹جء١٠۷٦٠:ثيدحلاءةيملعلابتكلاراد«ىربكلاننسلا
٥۱-۱۳ص/۸ج:تبینهتلابيذهت"

٥1

 

 

 



لثحبلاةيجهنموةيضابإلا۷

المحثراحلانبورمعىلعلمحهنإ:هللادبعيبأنعءًاضيأمرثألالاقو"

فلاتلايوارلافنخميبأقيرطنمةياورلاهذهوحن""يربطلاجرخأو

ةسماخلاةياورلا

'*يقهيبلالاق

يدنكلارماعنبنسحلانبنيسحلاانربخأظفاحلاهللادبعويأانربخأ'

رمعاثدح:لاقبتاكلاةقدصنبدمحمنبدمحأانثدحهعامسلصأنمةفوكلاب

نبدمحم:يدجباتکاذه:لاقحلاصنبنايانبدمحمنبرمعنبهللادبعنب

يبيأنبهللادبعوةبيتعنبمكحلاانثدح:لاقرحلانبنسحلاانثدحهيفتأرققنابأ

يذنمملعكدنع:ةشئاعتلاق:لاق«قورسمنعءيبعشلارماعنعءرفسلا

نمةداهشبيلبتكاف:تلاقءال:تلق.؟ةيرورحلايفقميلعهباصأيذلاةيدثلا

مثعبسلكنمةرشعةداهشتبتكفعابسأذئموياهبوةفوكلاىلإتعجرفمهدهش
مهتلأسدقل:تلق؟هونياعءالؤهلكأ:تلاق.اهيلعاهتأرقفمهتداهشباهتيتأ

كينبمهباصأهنأيلإبتكهنإف''"انالفللانعل:تلاق.هنياعدقمهلكنأينوربخأف

ىلعناكدقلًايلعهللامحر:تلاق.اهتربعتتكساملفتكبفاهينيعتخرأمثرصم

".اهئامحأوةأرملانيبنوكيامكالإهنيبوينيبناكاموقحلا

٦Yص/۳ج»۱۳۸:تلادتعالانازيمYoY

٧Y۱۲۲۱۲۳ص/۳جيربطلاخیرات

YA٥-٤٣٤٤ص/اجءةوبنلالئالدs۳

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےک

لاق.."قق.حلاصنبنايأنبدمحمببسبكلذوةلطابةفيعضةياورلاهذه

بتكيالفيعض:ىيحيلاقو.هثيدحسانلاكرتفءاجرإلايلوقيناك:دمحأ

:يئاسنلالاقو.يوقلابسيل:يراخبلالاقو.ئښشبسيل:ةرملاقوءهٹیدح

۰ ۰

ةسداسلاةباورلا

:دمحأمامإلالاق

ينعيميهاريإانثدحليئارسإانثدحينادمهلاديلولانبمساقلانبديلولاانثدح"
لاقمثمهلتقفجراوخلاىلإيلععمانجرخلاقدايزنبقراطنعىلعألادبعنبا

مهقولحزواجيالقحلابنوملكتيموقجرخيسهنإلاق%هللايبننإفاورظنا

جدخمدوسأالجرمهنمنأمهاميسةيمرلانممهسلاجرخيامكقحلانمنوجرخي

متلتقدقفوهنكيملناوسانلارشمتلتقدقفوهناکنِٳدوستارعشهدييفديلا

يلعرخوادوجسانررخفجدخملااندجوفانبلطفاوبلطالاقمثانيكبفسانلاريخ

"قحلاةملكبنوملكتيلاقهنأريغادجاسانعم

دايزنبقراطقیرطنم'"يرذالبلاو'''دمحأمامإلاةياورلاهذهجرخأ

:دایزنيقر

"۳ةثلاثلانملوهجميفوك"رجحنباهنعلاق

س

ء۷۱۲۸:تءلادتعالانازيمكلنكو۲۷ص/۲جء۸۹۱۲:ت‹نيكورتملاوءافعضلاباتك0

٣٥٤ص/٣۲ج

١۱۹٠:ةياورلااضيأو۷٠۸:ةياورلادمحأمامإلادنىسعم

١١٠ص/٣جءفارشألاباسنأ

۷٤٤ص/١ج:تءبيذهتلابيرقت"

y٢

۳

 



Eثحبلاةيجهنمواينالاا

ةعباسلاةياورلا

'"'مكاحلاجرخأ

يبأنبمزاحنبدمحأاثينابيشلاميحدنبيلعنبدمحمرفعجوبأانربخأ'

تعمسلاقسيقنبدمحمنعليئارساانٿیسومنبهللاديبعانثيرفاغلاةزرغ

هيلعردقيملفجدخملابلطناورهنلامويهيمايلعتدهشلوقيثراحلانبكلام

تبذکامهللاولاقفادجاسرخفهيلعردقهنأمثبركلاهذخأوقرعيهنيبجلعجف

"تبذكالو

ىسومنبهللاديبعقيرطنماهجرخأمكاحلانأكلذوةفيعضةياورلاهذه

ناك:لاقوهلركنملاكهتيأرفيسومنبهللاديبعدمحأدنعركذينوميملالاق"

هنمرتسأناك:لاق؟ليضفنباف:هلليق؛ءوسثيداحأبثدحوطيلختبحاص

..ةيدرلاثيداحألاكلتجرخأفوهامأو

لاقو.بئاجعللىورأوابهذمأوسأوىلغأىسومنبهللاديبعو:يناجزوجلالاق
:لوقيظفاحلايدادغبلاملسمابأتعمسءيرايسلامساقنبمساقتعمس:مكاحلا

..دمحأهكرت«نيكورتملانمىسومنبهللاديبع

"“..ًاميدقهنمتعمسدقوهنعتضرعأفةكمبهتيأردقوريكانمىور:دمحألاق

ةنماثلايا

'”دعجلانيادنسميف9

٤Y..
۱۱۷ص/۲ج‹٢٢٦۲:ةياورلاءاطعرداقلادبعیفطصمةعجارم‹نيحيحصلاىلعكردتسملا

٦٤ص/۷جء٦٤٤٤:تبينذهتلابيذهت

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

وأهللادبعنبكلامىسوميبأنعسيقنبدمحمنعكيرشانأيلعانثدح"

"ركشلاةدجسدجسهآراملفجدخملابيتأنيحايلعتدهش:لاق«كلامنبهللادبع

.""يعخنلاهللادبعنبكيرشببسبكلذواهبجاجتحالاحصيالةياورلاهذه

.بويأنيبيعشقيرطنمةياورلاهذهوحنلئالديفيقهيبلاجرخأو

نبالاقدقوهنعةياورلايفىلاعتهللافاخألينإ"هيفدوادوبألاقدقف

يفءاجثدحاملکسلدیوئطخيطساوءاضقىلعناك":"تاقثلا"يفنابح

““"ةسلدمريكانملانمهثيدح

دمحأمامإلالاق

نامثعنبهللادبعنعميلسنبییحيينثدحعابطلاىسيعنبقاحسإاشدح'

دادشنبهللادبعءاج:لاقيراقلاورمعنبضايعنبهللاديبعنعمثيخنبا

هنعكلأسأامعيقداصتنألهدادشنبهللادبعاي:هلتلاقفقطيلعلتك

م28]ا۰..َ.1
:تلاقكقدصااليلامو:لاقيهيلعمهلتقنيذلاموقلاءالؤهنعيتثدحت

هيلعجرخنامكحلامكحوةيواعمبتاكاملقايلعنإف:لاقمهتصقنعينثدحف

مهنإوةفوكلابناجنمءارورحاهللاقيضرأباولزنفسانلاءارقنمفالآةينامث

ےس

٢

٤٠٤۸ص/۲جء۲۳۲۳:ةياورلاءدعجلانبادنسم

YY
۲۰۱صرلظنا

٣٣٤ص/٦جءةوبنلالئالد
y۹٦۳۱ص/٤ج»۲۸۹۰:تءبيذهتلابيذهتو.٥۲۷ص/۲جء۳۷۰۸:تءلادتعالانازيم.

۳۱۷ص/٤جء۲۸۹۰:تءبینذهتلابيذهت
۳۰

 

 



ےہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

مثهبىلاعتهللاكامسمساوىلاعتهللاهكسبلأصيمقنمتخلسنا:اولاقفهيلعاوبتع

اوبتعاميايلعغلبنأاملف.ىلاعتهللالإمكحالفهللانيديفتمكحفتقلطنا

دقلجرالإنينمؤملاريمأىلعلخديالنأنذأفانذؤمرمأفهيلعهوقرافوهيلع
هعضوفميظعمامإفحصمباعدسانلاءارقنمرادلاتالتمانأاملفنآرقلالمح

اي:اولاقفسانلاهادانفسانلاثدحفحصملااهيأ:لوقيوهديبهكصيلعجفهيدينيب

اذامفهنمانيورامبملكتننحنوقرويفدادموهامنإهنعلأستامنينمؤملاريمأ

يفىلاعتهللا:لوقيهللاباتكمهنيبوينيباوجرخنيذلاءالؤهمكباحصأ:لاقديرت

نإاهلهأنمامكحوهلهأنمامكحاوثافمهنيقاشمتفخنإوألجروةأرمايفهباتك

.لجروةأرمانمةمرحوامدمظعألِيدمحمةمأفامهنيبهللاقفواحالصإاديس

ورمعنبليهسانءاجدقوبلاطيبانبيلعبتكةيواعمتبتاكنأيلعاومقنو

فليهللالوسربتكفاشيرقهموقحلاصنيحةيبيدحلابيهللالوسرعمنحنو
فيك:لاقفميحرلانمحرلاهللامسببتكتال:ليهسلاقفميحرلانمحرلاهللامسب

وللاقفهللالوسردمحمبتكافللالوسرلاقفمهللاكمساببتكا:لاقفبتكن
لوق.اشيرقهللادبعنبدمحمحلاصاماذهبتكف.كفلاخأملهللالوسركنأملعأ

مويلاوهللاوجرناكنمةنسحةوسأهلالوسرميسكلناكدق:هباتکيفیلاعتهللا

انطسوتاذإىتحهعمتجرخفهُمسابعنبهللادبعيلعمهيلإثعبف4خلا
نبهللادبعاذهنإنآرقلاةلمحاي:لاقفسانلابطخيءاوكلانباماقمهركسع

لزننمماذههبهفرعيامهللاباتكنمهفرعأانأفهفرعينكيملنمفهيَسابع

ماققهللاباتكهوعضاوتالوهبحاصىلإهودرف نومصخروق)هموقيفوهيف

ءاجنإوهنعبتنلهفرعنقحبءاجنإفهللاباتكهنعضاونلهللاو:اولاقفمهؤابطخ

 



mersبثحبلاةيجهنموةيضابإلا

فالآةعبرأمهنمعجرفمايأةثالثباتكلاهللادبعاوعضاوفءهلطاببهنتكبنللطابب

مهتيقبىلإَطيلعثعبفةفوكلايلعىلعمهلخدأىتحءاوكلانبامهيفبئاتمهلك
ةسمأعمتجتىتحمتئشثيحاوفقفمتيأردقامسانلارمأوانرمأنمناكدق:لاقف

ةمناوملظتوأاليبساوعطقتوأامارحامداوكفستالنأمكنيبوانتيبيييدمحم

هلتلاقف.نينئاخلابحيالهللانإءاوسىلعبرحلامكيلإانذبندقفمتلعفنإمكنإف

اوعطقیتحمهیلاثعبامهللاو:لاقفمهلتقدقفدادشنباای:اهنعهللايضرةشئاع

وهالإهلإاليذلاللاأ:لاق.هللاأ:تلاقفةمذلالهأاولحتساومدلااوكفسوليبسلا

وذويدثلاوذ:نولوقيهنوثدحتيةمذلالهأنعينغلبءيشامف:تلاق.ناكدقل

نوفرعتأ:لاقفسانلااعدفىلتقلايفهيلعيَيلععمتمقوهتيأردق:لاق.يدثلا

دجسميفهتيأرويلصينالفينبدجسميفهتيأردق:لوقيءاجنمرثكأامف؟اذه

نيحهميلعلوقامف:تلاق.كلذالإفرعيتبثبهيفاوتأيملويلصينالفينب

له:تلاق؛هلوسروهللاقدصلوقيهتعمس:لاق؟قارعلالهأمعزيامكهيلعماق

هللامحريهلوسروهللاقدصلجأ:تلاق.المهللالاق؟كلذريغلاقهنأهنمتعمس

بهذيفهلوسروهللاقدصلاقالإهبجعيائيشىريالهمالكنمناكهنإايلع

'ثيدحلايفهيلعنوديزيوهيلعنوبذكيقارعلالهأ
مامإلاو'"'يعليزلاو"""ىلعيوبأومكاحلاو'"'دمحأمامإلاةياورلاهذهجرخأ

نامثعنبهللادبعوميلسنبییحيقيرطنم"""يدادغبلابيطخلاو"'"*يراخبلا
ك

ل

١6۲:ةياورلاءدمحأمامإلادنسم

١٠٦٠ص/۲جء٢١٦۲ءةيملعلابتكلاراد«نيحيحصلاىلعكردتسملا

ء٤٤٤:ةياورلاىلعييبأدنسم"

٦٤صءةيادهلاثيداحألةيارلابصن۱

۸۷صلاعفأ

yr

rr

۳f

vreی۰

 



0ثحبلاةيجهنموةيضابإلاےک

هثيدحنإهللاواذكواذكميلسنبىيحي:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاقو.."

لاقوءيوقلابسيل"ىنكلا"يفيئاسنلالاقو..هدمحيملهنأكوءيشهيفينعي
ثيداحألايفطلخيهتيأرفائيشهنعتبتكفهتيتأ:لبنحنبدمحألاق:يليقعلا

*“™..ظفحلائيسينطقرادلالاقو..يشهيفوهتكرتف

قدصلاهلحمخيش:لاقفميلسنبىيحينعلئسوىبأتعمسنمحرلادبعان.."

"هبجتحيالوهثيدحبتكيظفاحلابنكيملو

يكملامثيخنبنامثعنبهللادبع-

نبانعيقرودلانبهللادبعلاقو.يوقلابسيلةرملاقوةقثيئاسنلالاقو..'

ركنممثيخنبا:[ينيدملانبيلع]لاق..ةيوقلابتسيلهثيداحأنيعم

*"ثيدحلانيل:..يئاسنلالاقو

لهأىلإئسيالاهنتمنإفءةياورلاهذهدنسيفليقامانلهاجتاذإنحنو
:ةيتآلاطاقنلابيسبكلذوءيشبناورهنلا

لهأ"نأ-اهنعهللايضر-ةشئاعنينمؤملامأنمرارقإةياورلاهذهةياهنيف١
يفقدجنالنحنو."ثيدحلايفهيلعنوديزيو"يلعمامإلاىلع"نوبذكيقارعلا
مهيلإريشتنيذلاوءاباذك-يلعمامإلانعاولقننيذلانم-ةياورلاهذهدنسلاجر

v۳
.٣۷٤ص/٩جءدادغبخیرات

:ت«يئلسنللنيكورتملاوءافعضلارظناو.۱۹۷-١۱۹ص/١٠جء۷۸۸۲:تءبيذهتلابيذهت
٤٢٢٤۲صء۳

١١٠ص/۹جء٤٤1٦:تءليدعتلاوحرجلا

۲۷۹ص/٥٠ج۹:تءبيذهتلابيذهت`

١٠٤ص/٢ج٤٤٤٤:تءلادتعالانازيم"

۳۹

to.

 



سثحبلاةيجهنموةيضابإلا

.ههجوهللامركيلعمامإلاىلإةبوذكملارابخألااولقننيذلامهانهنينمؤملامأ

مامإلااهعمسيتلاةبوذكملارابخألانميهناورهنلالهأىلإءامدلاكفسةبسنف

.هدعبنمةيمالسإلاةمألااهتعمسو-ههجوهللامرك-يلع

اولحتساومدلااوكفسوليبسلااوعطقىتحمهيلإثعبامهللاو..":يوارلالوقامأو

اوعدوناورهنلالهأنعتقرتفايتلاةقرفلاكلتىلعلومحموهف"..ةمذلالهأ

.'*'ليولابمهيلع
ةيصخشلوحتاياورلابراضتسماخلالصفلانملوألامسقلايفانركذ-۲

ةشئاعنينمؤملامأنعةياورانلقنوءهيفلتقيذلاناكملالوحوفارطألاجدخم

ايفهلتقدقصاعلانبورمعنأاهيفركذت

بسنامتوبثمدعلكلذوناورهنلالهأىلعةجحيأةياورلاهذهيفسيل

يفاهانركذىرخأةياورنيبواهنيبضراعتلادوجولكلذكوءعطاقلاليلدلابمهيلإ

.سماخلالصفلا

ةرشاعلاةياورلا

:لاقءميعنانربخألاق؛یسومنبهللادیبعاشدحلاق:يدسألاةرامعيتثدح"

رمأفءءارورحىلإةفوكلانماجرخءاوكلانياويعبرنبثبشنأمیرموبينثدح

..مهحالسباوجرخينأسانلايلع

.سماخلالصفلانمثلاثلامسقلاو١۱۸صرظنا

۱۹۰صرظنا

١٥٠-١٤۱۲ص/۳جيربطلاخيرات

٥٢٤۷
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ہہتبةيجهنموةيضابإلاا

امكنيدلانمنوقرميمالسإلانمنوجرخياموقنأكلذلبقانثدحييلعناكو

ارارمهنمكلذتعمسو:لاق.ديلاجدخملجرمهتمالعءةيمرلانممهسلاقرمي

امةرثكنمهماعطهركتيهتيأرىتحاضيأ(جدخملا)عفانهعمسو:لاقءةريثك

..ةعمس

ناكاذإىتح..مهيلإيلعراسوءرهنلالهأجرخهوحنوألوحلاناكاذإىتح..

لزتملفءاوعجرينأمهرمأيوهللامهدشانيمهيلإلسرأناورهنلاطشىلعمهعاذح

غوفىتحمهلتاقفمهيلإضهنكلذىأراملف؛هلوسراولتقىتحمهيلإفلتختهلسر
ىتحءهدجنام:مهضعبلاقفهوسمتلافاوسمتلينأهباحصأرمأمث؛مهنم

دقنينمؤملاريمأاي:لاقفهرشبفلجرءاجهنإمث.مهيفوهامءال:مهضعبلاق

اهبيتأاملفءاهبينوتأوءةجدخملاهدياوعطقا:لاقف.ةيقاسيفنيليتقتحتهاندجو
".تبذكالوتبذكامهللاو:لاقوءاهعفرمثاهذخأ

يذلاراتخملايبأنبىسومنبهللاديبعببسبكلذوءةطقاسةيهاوةياورهذه

حرجلالاجرنمهريغودمحأمامإلاهتاياورفعض

يفاهبذخألامدعواهدرلةيافكلاةصقلاهذهةاورنم"“دحاويوارلحرجلااذهيف

.ناورهنلالهأىلعجاجتحالالاجم
.لوهجملاميرميبأقيرطنمةياورلاهذهوحنيسلايطلادوادوبأجرخأو

٤YصرظناYAY

vYto

.ينطقرادلالاقامكلوهجمميعنهنعاهلقنوةياورلاهذهىوريذلاميرموباكلذكو

۲۰۸-۱۲۲۰۹ج4(.AV:تبيذهتلابيذهترظنا

٢٤۲ص۱:ةياورلا‹يسلايطلادواديبآدنسم"٣

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاےہ

ةرشعةيداحلاةياورلا

دبعفنصميف

:لاقةمكحملايلععمسامل:لاقةداتقنعرمعمنعقازرلادبعانربخأ"

ال:نولوقيمهنإ:ليقءنوبايعلانوبايخلامهلب:لاقءءارقلاهلليق؟ءالؤهنم

دمحلا:لجرلاقمهلتقاملف:لاق«لطاباهبيزعقحةملك:لاقلالإمكح

يفنملمهنمنإهديبيسفنيذلاوالك:يلعلاقفءمهنمانحارأومهدابأيذلاهلل

".نيدارجاصاصلأمهرخآننوكيلوءدعبءاسنلاهلمحتمللاجرلابالصأ

:هوجوةدعنمةفيعضةياورلاهذه

ءاملعهتياورفعضيذلادشارنبرمعمنعةياورلاهذهيوريقازرلادبع-

.نييقارعلانعاهلقنيامنيحةصاخحرجلا

نعةياورلاهذهلقني-رمعمخيش-سلدملايرصبلايسودسلاةمادقنبةداتق-

ترجيتلاثادحألاكلت"*“"شياعيملوهوههجوهللامركبلاطيبأنبيلعمامإلا

.يلعمامإلالتقملبق

سداسلالصفلاةمتاخ

اهتلقانتيتلاتاياورلانأنيمسقلانيذهنمميركلائراقلايخأىرتاذكهو

لاوقألانوئيسينيذللليلداهيفسيلانتمأخيراتنمىلوألانورقلاذنمباتكلامالقأ

.ناورهنلالهأيف

ےہ

Y٧
١٠١٠ص/١ج»١٦۱۸:ةياورلاءقازرلادبعفنصم

هللامركيلعمامإلالتقو(٢٠۲ص/۸جء٤۷۳٥:تءبيذهتلابيذهت)ه١ماعةداتقدلو

ھه٤٤ماعمولعموهامكههجو

Y۸

 



ےہثحبلاةيجهنمونالاا

ناورهنلالهأىلإءيستيتلاةفيعضلاتاياورلانمريثكلادجوهنأامكو

تاياورلانمريثكلاكانهنإفنيملسملالايجأراظنأيفةنئاشروصبمهروصتو

.مهريغنملانتيهوييبنلاىلإةعوفرملا
:هصنام'''يرذالبلادروأدقف

علطي:لاقفقيبنلادنعتنك:لاقصاعلانبورمعنبهللادبعنع.."

هلعضودقييأتكرتتنكو:لاقءيتلمريغىلعتوميلجرجفلااذهنممكيلع

:يَييبنلالاقفةيواعمعلطف:لاقءءيجينأةفاخملوبلاسباحكتنكفءءوضو

"اذهوه

:نيقيرطنميرذالبلادنعةياورلاهذهتعاج

انأبنأمامهنبقازرلادبعانثدحالاقمثيهلانبركبوقاحسإينثدح":لوألاقيرطلا

"..ورمعنبهللادبعنعهيبأنعسواطنبانعرمعم

ريكانمنماهنأ-قيرطلااذهنم-ةياورلاهذهيفلاقياملقأ

لئاضفيفثيداحأهنمقبسدق...."يدعنبالاق.قازرلادبع

ريكانمنيرخآبلاثموتيبلالهأ

قيرطلا ثيلنعكيرشنعمدآنبىيحيينثدححلاصنبهللادبعينثدح":يناثلا

"..ورمعنبهللادبعنعسوواطنع

٠“يعخنلاهللادبعنبكيرشببسبكلذوفيعضقيرطلااذهو

١٤۳٠ص/٥جء«فارشألاباسنأ

تاياوريفحرجلاءاملعهلاقامرظنا٥ص/٦جء٥٤٤/٤٤٤٠:تءلاجرلاءافعضيفلماكلا

۲۷۳ص«قازرلادبع
۲۰۱صرظنا

 



~~ثحبلاةيجهنموةيضابإلا

ةفوقوموأييلوسرلاىلإةعوفرمتاياوركانهنأكردنلصفلااذهنم

نيدايميفمهنومصاخينمنأشنيوهتلمالقأاهتلغتسادقماركلاهتباحصىلع
حصيامملعتسءاطعلاوذخألايفمالسإلاجهنملماتلاقيبطتلاعمنكلوءةايحلا

لزاتمكلذكملعنسوء-مهنعهللايضر-هباحصأوةيىفطصملاىلإهتبسن

.مالسإلاخيراتيفلاجرلا

 





ہیثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ثحدبلاةمتاخ

 





هيلإةوعدلاتءاجيناميإجهنمويعرشبلطملوقلايفقدصلايرحتنإ

.هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاىلاعتللاباتكيفهبرمألاو

خيراتنعبتكينملكاهلمحتييتلاةنامأللءادأخيراتلالاجميفيملعلاثحبلاو

.سانلانمممأميقوئدابمو

هماظتنابتيوقونيملسملاةايحهتمالسبتمظتنايذلاروحملاوهقدصلاو

فقلتوبذكلاةنايخلانمو.مالسإلاءانبأنيبطبرتيتلاةيناميإلاةوخألارصاوأ

هبرتغيعادخسابليفنيملسملاىلعاهسيلدتوةاورلانمءافعضلاونيباذكلارابخأ

اهلأيهنأةمألاهذهىلعهبهللانماممو.اهليطابأفشكنمهفراعمهنكمتالنم

رمأييذلايملعلاثحبلاملاعممالسإلاجهنمىلعاومسرالاجراهدارفأنيبنم

.هضفريوبذكلانعىهنيوهلبقيوقدصلاب

لهسجهنمممألادئاقعةسارذوخيراتلاثادحأضرعيفيمالسإلاجهنملاو

بجعلاو.لهاجتمملاعوأملاعتملهاجالإهنعديحيالئدابملانيبملاعملاحضاو

رابخأنولعجيمهويمالسإلاخيراتللةذتاسأمهسفنأنوربتعيسانأنمبجعلالك

يفمهبولقاهيلإنئمطتيتلاتيثتلاوةقدلاىلعاناونعءافعضلاونيباذكلاوىراصنلا

.ءاعداوامعزوءارهمهركفةقيقحنعةربعملانيملسملالاوقأهيفنوربتعيتقو

نوكتامقدصأنوكتثحبلايفةقدلانأيهلقاعاهيفيرامياليتلاةقيقحلاو

نأو«بسحفدئاقعنممهبولقهنكتامومهركفةقيقحنعنوربعيامنيحباتكلادنع

يفقةقدلانمتسيلفسانلانممهريغىلعباتكلانمةرداصلاماكحألاولاوقألا

ةيضابإلاوناورهنلالهأنعاوبتكنيذلاضعبو.اهبذكنماهقدصنيبتيىتحءيش

نيباذكلاتاياورنماولعجويمالسإلاجهنملانعاديعبابعصاكلسماوكلس

.ةرربلاءايربألااهباوفذقيتلاةرئاجلاماكحألاىلإلوصوللادشرمواليلدءافعضلاو

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ىلعاولماحتنيذلاسانلانأدجيقرفلاوتالاقملاوخيراتلابتكيفرظانلانإ

ضعباومسونيذلاصاخشألاسفنمهنيدلانمقورملابمهوفصووناورهنلالهأ

لهأنملينلايفاهيلعدمتعايتلارداصملاو.نيدلاةلقودقتعملاداسفبةباحصلا

ءادعأبوءاهفسلابةباحصلاضعبتفصويتلاتاياورلاةلزنمبيهناورهنلا

ليكينمرصعلااذهيفنيباذكلابانذأنمدجننأبيرغلانمسيلو.مالسإلا
نعاهيفاوداحيتلاةيمأينبةسايسمامأمهفوقولةباحصلاضعبلمتشلاوبسلا

مهماهفأمقسىلعاليلدالإًابسنباةفارخبنيباذكلابانذأقيدصتاموللاجهنم

.نيرتفملاتاياكحاهتركعونيباذكلارابخأاهتثوليتلا
اهنأمهنمانظةحلسأةفيعضلاوةبوذكملاتاياورلانمباتكلاضعبذختادقو

مهيلإبسناملكنمناورهنلالهأةءاربىلعةيضابإلانيهاربوججحاهمواقتال
ىلعباتكلااهبجتحايتلاتاياورلاكلتلانضرعدعبو.مالسإلااهبراحيلامعأنم

ليطابأاهرمأةقيقحيفيهتافلاخمنممهيلإبسنامنأاندجوناورهنلالهأ
ىلعاوراسومهئدابمباوكسمتنيذلامهعابتأنعسانلاريفتتاهجيورتنمدصق

نأنممهلوقعتملسدقفمهتايحنوؤشلكيفقدصللةيضابإلايرحتببسبو
نممهرئارستفصوءةحوضفملاةعنطصملاليطابألاوةفئازلاليواقألااهبلتخت
مهف.ناورهنلالهألوحءافعضلاونوباذكلااهريثييتلاةريثكلاتاهبشلاجئاتن

ادامتعاماكحأنمهنوقحتسيامبمهيلعنومكحيوقحلاراظنمبسانلاىلإنورظني
هذهو.لاموأبسنوأهاجىلإتافتلاريغنمةعطاقنيهاربوةقداصةلدأىلع

اندجودقق؛مهريغدنعاهدجناملقخيراتلاربعنويضابإلااهبىلحتيتلاةرظنلا
مهتودعيسانىلإمهلاومأبهنونيملسملالتقنوبسنيةيضابإلاريغنماريثك

.!!ةفالخللادونجو!!نينمؤمللءارمأو!!ءافلخو!!ةمئأ

 



سثحبلاةيجهنموةيضابإلای

ةعمعمريعستلهاوفأومالقأاهتلغتساةفيعضتاياورثيدحلابتكيفءاجو
يعاودنممهرذحوةدحولابالعولجهللامهرمأنيذلانيملسملانيبةقرفلاوعازنلا
ذخألاواهتوقنمفعضياملكذبنمويلاةيمالسإلاةمألاىلعف.ضغابتلاوقاقشلا

نيملسملااورينأالإمهرسيالنينلاءادعألاتارايتمامأاهدضعيوقياملكب

بوؤدلاثيثحلايعسلاىلإاهتاعامجوةمألاهذهدارفأجوحأامف.ةرفانتمابازحأ

هتايحيفمالسإلاقبطنملكىلاعتهللااهدعويتلاةزعلابابسأبكسمتلاوحن

.ةنطابلاوةرهاظلا

نأو؛هتدابعوهديحوتبانيلعنمامكةدحولابانيلعنمينأىلاعتهللاوعدأو

ءادتقإلاو>هلوسرةنسعابتاوهرماوأعيمجبديقتلاىلعةمألاهذهدارفأنيعي

نيالامويىلإناسحابمهيعباتو-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلانمحلاصلافلسلاب
.ريدقكلذىلعىلاعتهنإ

.هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلاوءنيملاعلابرللدمحلانأاناوعدرخآو

 





ثحبلاةيجهنموةيضابإلاےس

 





ہاثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ةرازو‹(رمعمىيحييلعذاتسألاخيشلا)ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا.١

ءليجلارادةسميعطرباصروتكدلا)ايهذموةهديقعةيضايإلا.۲

 

روتكدلا)نوفيىفةيضايإلا.۳

ها۱۸ء٣ط‹نامعةنطلس؛طقسمڭكماقتسالاةبتكم‹(ليهسلارباجدرعفيان

ةبتكم؛(رمعمىيحييلعذاتسألاخيشلا)خيراتلابكوميفةيضابإلا.٤

ءم۲۹۹۳طءبيسلا-نامعةنطلسءعيزوتلاورشنلليرماضلا

راد؛(طوعشروتكلدلا)ۂبراتلاد٠اأ.٥0

م۹۸۹١۔ها۷۹طءةدج‹قورشلا

‹(ينابيشلامصاعيبأنباكاحضلاورمعنبدمحأركبوبأ)يناثملاوداحآلا.٦

£١١ةيارلارادءةرباوجلادمحألصيفمساب:ةعجارم

ركبيبأنبانمحرلادبعنيدلالالجلضفلاوبأ)ءاطوملالاجربًأطيملافاعسا.۷

نمض۹٦۹7-ه۱۳۸۹؛رصمء؛ىربكلاةيراجتلاةبتكملا‹(يطويسلا

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصا

 



ہہبةيجهنمواينالاےس

دبعنبدمحمنبهللادبعنبفسويرمعوبأ)؛ءباحصألاةفرعميفباعيتسالا.۸

دبعدمحألداعخيشلاوضوعمدمحميلعخيشلا:قيقحت؛(يبطرقلاربلا

.م٥۱۹۹-ه٥ء١ءتوريبءةيملعلابتكلارادءدوجوملا

دمحمنبيلعنسحلاوبأريثألانبنيدلازع)ةباحصلاةفرعميفةياغلادسأ.۹

باهولادبعدومحموروشاعدمحأدمحموانبلاميهاريإدمحمقيقحت(يرزجلا

بعشلارادءدیاف

ينالقسعلايلعنبدمحأنيدلاباهشلضفلاوبأ)ةياحصلازييمتيفةباصإلا.٠

نانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد؛(رجحنبابفورعملا

0.۱۹۸۹ويلويء۸طءنييالمللملعلاراد‹(يلكرزلانيدلاريخ)مالعألا.١

دبعهطةعجارم«(ةيزوجلاميقنبا)نيملاعلابرنعنيعقوملامالعإ.۲
نانبل؛توريبءليجلاراددعسفوعرلا

ةسارد-ةيسايسلاوةيركفلاةايحلايفهرثأويدزألاديزنبرباجمامإلا۳
ىلعلوصحلاتابلطتملامكتسالةلاسرء(دوادوبأديعرقصيماس)-ةيخيرات

لآةعماجيفمولعلاوبادآلاةيلكيفيمالسإلاخيراتلايفريتسجاملاةجرد
.۱۹۹۷/۷/۳۰.تییلا

روتكدلاذاتسألاهققح‹(يرذالبلارباجنبىيحينبدمحأ)فارشألاباسنأ.٤

.م٦۱۹۹-ه۷ءركفلارادءيلکرزضایرروتكدلاوراکزليهس

 



EEEثحبلاةيجهنموةيضابإلام

دمحمدمحأ)ريثكنباظفاحللثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا.٠

.ه۸۳٠٤١ةيفاقثلابتكلاةسسؤم)رکاش

محلموبأدمحأروتكدلا:قيقحت٠(ريثكنباظفاحلاءادفلاوبأ).ةياهنلاوةيادبلا١

رادءرتاسلادبعيلعذاتسألاوديسلاداؤفذاتسألاويوطعبيجنيلعروتكدلاو

.نانبل؛توریبءةيملعلابتكلا

-ه٠٤٠‹(يريبعجلاتاحرفروتكدلا)ةيضايإلاةديقعلليراضحلادعيلا.۷

خيرات.۸ :ةعجارم‹(-يمرادلاةياور-نيعمنبىيحيايركزوبأ)نيعمنيا

ةكمءيمالسإلاثارتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«فيسروندمحمدمحأ.د

ثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.م۱۹۷۹-ه۳۹۹٠۱فمركملا

.همولعوفيرشلايوبنلا

خيرات.۹ نموربربلاوبرعلاخيراتيفربخلاوًادتبملاناويد-_نودلخنبا

ذاتسألاقيقحتنودلخنبنمحرلادبع)-ريكألانأشلايوذنممهرصاع

م۹۸۸١ها۸٤ءاءركفلاراد«راكزلیهسوةداحشليلخ

ريغصلاخيراتلا.٠

(

ليعامسإنبميهاريإنبدمحمهللادبعوبأ)(طسوألا

ثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.م۱۹۷۷-ه۱۳۹۷.ةرهاقلاوبلح

.همولعوفيرشلايوبنلا

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلام

ء‹(يربطلاريرجنبدمحمرفعجوبأممألاخيرات-_يريطلاخيرات.١

ح۹۸۷١-ه7٠٤١ء١ط«نانبل«توريبءةيملعلابتكلاراد

يراخبلاليعامسإنبميهاريإنبدمحمهللادبعوبأ)خيراتلا.۲

تارادصانمض٦۹۸72ءركفلارادءيودنلامشاهديسلا:ةعجارمء(يفعجلا

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملا

:قيقحت‹(يرصبلايريمنلاةبشنبرمعديزوبأ)ءةرونملاةنيدملاخيرات.۳

ءةيملعلابتكلاراد‹(يدادغبلابيطخلايلعنبدمحأركبوبأ)دادغبخيرات.٤

.همولعوفيرشلاىوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.توریب

ذاتسألاقيقحت‹(يرصبلايرفصعلاطايخنبةفيلخ).طايخةفيلخخيرات.

م۹۹۳۱-٤2٤ءركفلارادءراکزليهسروتكدلا

يمجعلانباطبسنبدمحمنبميهاريإءافولاوبأءامسألنييبتلا١

ةعابطللنايرلاةسسؤمءيلصوملادوادميهاريإدمحم:ةعجارم‹(يسلبارطلايبلحلا
ةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض١٤١٤«توريبءعيزوتلاورشنلاو

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحلل

ديمحنبهللادبعدمحموبأنيدلارونخيشلاققحملاةمالعلا):نايعألاةفحت.۷

.نامعةنطلسءةماقتسالاةبتكم(يملاسلا

 



ءةيملعلابتكلاراد«(يبهذلادمحمنيدلاسمشلادبعوبأ)ظافحلاةركذت.۸

نانبل-توریب

نبدمحأنيدلاباهشلضفلاوبأ)ةعبرألاةمئألالاجردئاوزبةعفنملاليجعت.۹

باتكلارادء«قحدادمإهللاماركإروتكدلا:ةعجارم(ينالقسعلارجحنبيلع

فيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.توريبءيبرعلا

.همولعو

(يتالقسعلارجحنبيلعنبدمحأنيدلاباهشلضفلاوبأ)بيذهتلابيرقت.٠

ء؛نانبل؛توریبءةيملعلابتكلارادءاطعرداقلادیعیفطصمقيقحتوةساردء«

ه٦۰١ط

‹(يتالقسعلارجحنبيلعنبدمحأنيدلاباهشلضفلاوبأ):بيذهتلدلابیذهت۱١3.۳

ةفعبطلاءنانبلء؛توريبءةميلعلابتكلارادءاطعرداقلادبعیفطصمقيفقحت

.م١۱۹۹-ه٤١٤٤١«ۍلوألا

نمحرلادبعيكزلانبفسويجاجحلاوبأنيدلالامج):لامكلابيذهت.۲

ءتوريبءةلاسرلاةسسؤمءفورعمداوعراشبروتكدلاةعجارم«(يزملا

.همولعوفيرشلا

ةرازو‹(شيفطأفسوپنبدمحمةمئألابطق)ميركلانآقلليفلا۳۲

.م۱۹۸۸-ه٤٠ةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلا

 



ےسثحبلاةيجهنموةيضابإلا

)يتسبلايسميمتلامتاحوبيأدمحأنبنابحنبدمحم)؛نابحنباتاق.٤

نمضرادءدمحأنيدلافرشديسلا:ةعجارم

يراصنألادمحأنبدمحمهللادبعوبأمامإلا(نآرقلاماكحألعماجلا.٥

ح۹۹۳١-_ها٤٤٤١«توريبءةيملعلابتكلارادء(يبطرقلا

ةنطلسلماعلايتفملايليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس)غمادلاقحلا٦

ها۹٩‹(نامع

يراخبلاليعامسإنبميهاريإنبدمحمهللادبعوبأمامإلا)دابعلالاعفأقلخ.۷
ءضايرلاءةيدوعسلافراعملارادةريمعنمحرلادبع.د:ةعجارم‹(يفعجلا

فيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.م۱۷۸-ه۸
.همولعو

روصعلاعلطمىتحمالسإلارجفذنم_ةيمالسإلا١جيلخلا.۸
م۳‹توريبءيبرعلاركفلاراد‹(يليقعلالمىلةا

 

رادء(لقعلاميركلادبعرصانروتكدلا)
.ه١٤١٤١ىلوألاةعيطلاسضايرلا-نطولا

جارعملاراد‹(يوعسلاهللادبعنبرصان)مهيهذملدقنوةسأدجراوخل|.٠٤

۷ىلوألاةعبطلاءرشنللةيلودلا

 



بثحبلاةيجهنموةيضابإلاےہ

نيملسملاخيراتيفقرفلانعةسارد.١ دمحأروتكدلاجراوخلا"
ةعبطلاةيمالساإلاتاساردلاوثوحبلللصيفكلملازكرم؛(يلجدمحأدمحم

ه٨٤٤١ةيناثلا

نانبل«توريبءةيملعلابتكلاراد«يجعلقيطعملادبعروتكدلاقيقحت‹(يقهيبلا

طءقورشلارادء(يلازغلادمحم)ثيدحلالهأوهقفلالهأنيبةيوبنلاةنسلا.٤

م۷

همقروهيلعفرشا؛(ثعشألانبناميلسدوادوبأظفاحلا)دوادييأننس.٤

ةتسلابتكلا-ةنسلاةعوسومءرانيتجنيدلاردبروتكدلاهسراهفدعاو

ما۹۹۲-هه۳٥ء٢ط؛سنوت«نونحسرادءاهحورشو

دبعدمحمقيقحت«(ديزينبدمحمهللادبعوبأظفاحلا)فحامنباننس.٥

ء"ط«سنوت«نونحسرادءاهحورشوةتسلابتكلا-ةنسلاةعوسومءيقابلا

م۹۲ه۳

خيشلافينصتيعازوألاورمعنبنمحرلادبعمامإلا)يعازوألاننس.٦١

سئافنلارادءراعشلادمحمناورم

قيقحت‹(يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأركبوبأ)يقهيبلاننس.٧
اطعرداقلادبعدمحم

نانبل«توريبءةيملعلابتكلاراد١

 



mmsثحبلاةيجهنموةيضابإلاےک

تارادصانمض.م٤۹۹٠-ه٤١٤١ءةمركملاةكملزابلارادةبتكم-١

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملا

-ةنسلاةعوسوم«(ةروسنبىسيعنبدمحمىسيعوبأ)ننس۸

ه۳ء۲؛سنوت‹«نونحسرادءاهحورشوةتسلابتكلا

قيقحت‹(يئاسنلابيعشنبدمحأنمحرلادبعوبأمامإلا)ىريكلاننسلا.٠
ءةيملعلابككلاراد؛نسحيورسكديسويرادنبلاناميلسرافغلادبعروتكدلا

١٤٤١٤‹نانبل«توریب

ةديسةروتكدلاةذاتسألاحرشوقيقحتةمئأوءاملعلتاباوجلاوريسلا.١

سه٠٤نامعةنطلسكفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛فشاکلیعامسا

٦۹۸

ةعبطلاء(يبونقلادومحنبكوربمنبديعسةمالعلاخيشلا)داحلافيسلا.١٠
ها۸١٤١فةثلاثلا

نببوقعينبميهاريإقاحسإوبأ)ةوينلاتاراماولاجرلالاوحأيفةرجشلا.۳
ميظعلادبعميلعلادبعروتكدلاقيقحتوةسارد‹(يناجزوجلايدعسلاقاحسإ

 



ےہثحبلاةيجهنمواينالاےس

ءاطء-ضايرلا-يواحطلارادو-دابألصيف-يمداكأثيدحرشانلا«يوتسبلا

١

دبعدمحمةعجارم«(ةبيتقنبا؛ملسمنبهللادبعدمحموبأ)ءارعشلاورعشلا.٤٠
ء۱-ها٤۷٧طء؛توریبءحولعلاءايحارادء‹نايرعلامعنملا

يسميمتلامحأنبنابحنبمتاحوبأ).نايلبنبابيترتبنابحنيا

١ءتوریبءةلاسرلاةسسؤمطوؤنرألابيعش:ةعجارم)يتسبلا

٠(يليقعلادامحنبىسومنبورمعنبدمحمرفعجوبأ)يليقعلاءافعض.١

ءتوريبءةيملعلابتكلارادء:يجعلقنيمأيطعملادبعروتكدلا:ةعجارم

.همولعو

دمحمقيقحت‹(يرصبلايمشاهلاعينمنبدعسنبدمحم)ىربكلاتاقبطلا.۷

-ھه۰ء١طءنانبل-توريبءةيملعلابتكلاراد؛ءاطعرداقلادبع

a۰

‹(يتالقسعلارجحنبيلعضربدمحأنيدلاباهشلضفلاويأ(نيسلدملاتاقيط.۸

.ح۹۸۳۱-۔ها٠٤١ءرانملاةبتكمءيتويرقلاهللادبعنبمصاع.د:ةعجارم

 



mtثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

دبعروتكدلا)ءةتتفلاىفهرودنعةيخيراتلاتاياورللةساردًأبسنبهللادبع۹

ةسماخلاةلاسرلاءتيوكلاةعماج؛بادآلاةيلكتایلوحء(يبالهلاحلاصزيزعلا

۹۹۸YV-ها۷ء؛نوعبرألاو

رشنللمقرألارادء(نيميثعلاحلاصلادمحم)ةعامجلاوةنسلالهأةديقع.٠

٦١١٠٤۹۸2طءتيوكلا‹؛عيزوتلاو

ء؛حالفلاهيت(رقشألانامیلسرمعروتكدلا(هللأيفةديقعلا.١1

نبدمحأنبرمعنبيلعنسحلاوبأ)ةيوبنلاثيداحألايفةدراولاللعلا.١

ءيفلسلاهللانيزنمحرلاظوفحمروتكدلا:ةعجارم‹(يدادغبلاينطقرادلايدهم

ةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.م١۹۸٠-ه٤٥٠٤١ءضايرلاءةبيطراد

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحلل

:ةعجارم‹(ينابيشلالبنحنبدمحأهللادبعوبأمامإلا)لاجرلاةفرعموللعلا.

؛ضايرلاوتوريبءيناخلارادويمالسإلابتكملا«سابعدمحمنبهللايصو
فيرشلاىوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.م۱۹۸۸-ه۸٨

.همولعو

ءنانيل«توريبءةيملعلابتكلاراد«(ةيميتنباْنيدلايقت)ثيدحلاملع.٤
ح۱۹۸oها۱٥0٤ط

 



mtثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

ثيدحلايسايسلاخيراتلاوةمامإلاديلاقتةيمالسإلاةيطارقميدلانامع.٥

روتكدلاةيبرعلاىلإصنلالقن؛(شابغمناغديبعنيسحروتكدلا)۰٠۱۹۷

م۷ء١طءديدجلاراد؛يصمحناوطنأ

يبرعلانبركبيبأيضاقلامامإلل)ء=لماكلاصنلا-مصاوقلانممصاوعلا١

.۱۹۹۲-ه١٤٤١طءةحودلاءةفاقثلارادءيبلاطرامعقيقحت‹(يكلاملا

مامإلل)‹%يبنلاةافودعبةباحصلافقاومقيقحتيفنممصاوعلا.۷
ءليجلاراد«ءبيطخلانيدلابحمقيقحت‹(يكلاملايبرعلانبركبيبأيضاقلا

م۷-ها٣۷ط؛توریب

رجحنبييلعنبدمحأظفاحلا٤يراخيلاحيحصحرشييرايلاحتف.۸

‹؛١طاركفلارادءزابنبهللادبعنبزيزعلادبعخيشلاقيقحتء(ينالقسعلا

۹۹۳۹-ه٤

  
دبعدمحأ)ءينمذحنيدمحأامالادنسمبيترت,نابرلاۃتفلا.۹

.ةرهاقلا‹؛باهشلارادء(انبلانمحرلا

ينيئارفسالايدادغبلادمحمنبرهاطنبرهاقلادبعخيشلا)قرفلانيبقرفلا.٠

---ه١١ءةيرصعلاةبتكملاءديمحلادبعنيدلاييحمدمحمقيقحت؛(يميمتلا

۰

ديعسنبدمحأنبيلعدمحموبأمامإلا)لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا.١

ةيملعلامالسلاةبتكم.(مزحنب

 

 



ہہثحبلاةيجهنمونالااپ

حا۹۸۲-١ه٠6۱۲ط‹قورسشلاراد؛(بطقدیس)؛نآرقلالالظيف.۲

م۹۸۹١-ها٤٠ء۲ط«نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

دمحمنبدمحممركلايبأنبيلعنيدلازعنسحلاوبأ)خيراتلايفلماكلا.٤

ءرداصراد‹(ريثألانبابفورعملاينابيشلادحاولادبعنبميركلادبعنب

٦7آ؛توریب

:قيقحت‹(يناجرجلايدعنبهللادبعدمحأوبأ)؛لاجرلاءافعضيفلماكلا.٥

دبعروتكدلاذاتسألاوضوعمدمحميلعخيشلاودجوملادبعدمحألداعخيشلا

م۷ده۱۸۱اط؛توریبءةيملعلابتكلارادكنسوبحاتفلا

يميمتلامتاحيبأنبنمحرلادبعدمحموبأمامإلا)ليدعتلاوحرجلاباتك.٦١

‹١طدنهلاءدابآرديحبةينامثعلافراعملاةرئادسلجمء(يزارلالظنحل١

۹0۳-۳

نبيلعنبنمحرلادبعجرفلاوبأنيدلالامج)نيكورتملاوءافعضلاباتك.۷

-توريبةيملعلابتكلارادءيضاقلاهللادبعيبأقيقحتيزوجلانبادمحم

.نانبل

نابحنبدمحممامإلا)؛نيكورتملاوءافعضلاونيثدحملانمنيحورجملاباتك.۸

ةفرعملارادءديازميهاريإدومحمقيقحتء؛(يتسبلايميمتلامتاحوبأدمحأنب

۷7۹-۷٧۹۹۲ءنانبل«توریب

 



سثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

ء‹(يمثيهلاركبيبأنبيلع)ةتسلابتكلاىلع_رازبلادئاوزنعراتسألافشك.۹

.ةلاسرلاةسسؤمءيمظعألانمحرلابيبحخيشلاقيقحت

نبدمحمنبميهاريإءافولاوبأ)ثيدحلاعضوييمرنمعثيثحلافشكلا٠

ملاعراد«يئارمسلايحبص:ةعجارم(يسلبارطلايبلحلايمجعلانباطبس

ةعوسوملاتارادصانمض.م۱۹۸۷١-ه7٠٠٤١ءتوريبءةضهنلاةبتكموبتكلا

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلا

قيقحتء(يتاهلقلايدزأآلاديعسنبدمحمهللادبعوبأخيشلا)نايبلاوفشكلا١

ها۰‹نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازولیعامساةهدیس

a1۹۸۰

ء؛ضايرلاءرشنللنطولاراد)بطقدمحم)ء؛يمالساإلاخيراتلابتكنفيك.۲

ه١١٤۱بجر

راد«يريشيلعهسراهفعضووهيلعقلعوهقسن؛(روظنمنبا)برعلاناسل.۳

سھا۸ء١ءتوريبء؛عيزوتلاورشتلاوةعابطلليبرعلاثارتلاءايحإ

.م۹۸۱

٠(ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأنيدلاباهشلضفلاوبأناسل.٤

.م۱۹۸۷يناثلانوناك-ه7٠٤١ىلوألاىدامجء١طءركفلاراد

 



یثحبلاةيجهنمواينالا

ءزجلا.نيميثعلاحلاصنبدمحمخيشلاةليضفلئاسروىواتفعومجم.٥

ء؛ضايرلاءرشنللنطولارادء(.ناميلسلارصاننبدهفبیترتوعمج)ءثلاثلا

.ها٧

دمحمنبهللادبعبيترتوعمج‹ةيميتنبدمحأمالسإلاخيشميواتفعومجم.٦

.ه۳۹۸٠«ىلوألاةعبطلادمحمهنباويمصاعلامساقنب

LAYيئاسنللنيكورتملاوءافعضلاىلعيوتحينيكورتملاوءافعضلايف

ةساردءيراخبللريغصلاءافعضلاباتكوينطقرادللنيكورتملاوءافعضلاو

ء١طءتوريبء؛ملقلاراد«ناوريسلانيدلازعزيزعلادبعخيشلاقيقحتو

م٥۹۸١-ها٥٠

وبأنيدلاباهش)دمحأدنسموةتسلابتكلاىلعرازبلادنسمدئاوزرصتخم.۸

ةسسؤمءرذوبأقلاخلادبعنبيربصقيقحتء(ينالقسعلارجحنبلضفلا

.ةيفاقثلابتكلا

م۹۸١ها£.۰

يلعنبنيسحلانبيلعنسحلاوبأ)رهوجلانداعموبهذلاجورم.٠

نانبل«توريبءةفرعملارادءديمحلادبعنيدلايحمدمحمقيقحت«(يدوعسملا

.ےهھأ٠ءىلوألاةرشنلاء؛ضايرلاءةمصاعلاراد

 



~~ثحبلاةيجهنموةيضابإلاس

ء(يروباسينلامكاحلاللادبعوبأ).نيحيحصلاىلعكردتسملا۲

-توريبءةيملعلابتكلارادءاطعرداقلادبعىفطصم:ةعجارم

يوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.م١۹۹٠-ه٤١٠٤١

.همولعوفيرشلا

‹(يرصبلايسرافلادوادنبناميلسدوادوبأ)«يسلايطلادوادييأدنسم.۳

يوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمص.توریبءةفرعملاراد

.همولعوفيرشلا

‹(يميمتلايلصوملاىنتملانبيلعنبدمحأىلعيوبأ)ىلعيييأدنسم٤

.م1١-٤۸1‹قشمدءثارتللنومأملارادءدسأمیلسنيسح:ةعجارم

:قيقحت‹(يرهوجلاديبعنبدعجلانبيلعنسحلاوبأ)ءدعجلانيادنسم.٥

ءاء؛تيوكلاء؛حالفلاةبتكمءيداهلادبعنبرداقلادبعنبىدهملادیعروتكدلا

ها٥

ةكرشجاتنا«فيرشلاثيدحلاةعوسومتارادصانمض.دمحأمامإلادنسم٦

١١٠لوألارادصإلا«بساحلاجمانربلرخص

نمحرلابيبح:ةعجارم‹(يديمحلاريبزلانبركبويأ(يديمحلادنسم.۷

ةعوسوملاتارادصانمض.ه١۳۸٠١ءتوريبءةيملعلابتكلاراد«يمظعألا

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلا

 

 



ہہثحبلاةيجهنمونالا

‹(يلظنحلاهيوهارنبدلخمنمميهاريانبقاحسإ)هيوهارنبقاحسإدنسم.۸

ءةرونملاةنيدملاءناميإلاةبتكمءيشولبلاقحلادبعنبروفغلادبع.د:ةعجارم

فيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.م١۱۹۹-ه٢

.همولعو

يدزألابيبحنبعيبرلامامإلا)-حيحصلاعماجلا-عيبرلامامإلادنسم.۹

ويلوی-ها٥رفصء۱ط‹نامعةنطلس؛طقسم

ليعامسإةديسةروتكدلا)هيفثحبلاجهانمويمالسإلاخيراتلارداصم.٠

۲۱۳۹۲طةرهاقلاءيجناخلاةيتكم)فشاک

تاروشنم‹(يسبعلاةبيشيبأنبهللادبعركبوبأ)ةييشييأنبافنصمء١

.ناتسکابءيشتارکءةيمالسإلامولعلاونآرقلاراد

قيقحت‹(يناعتصلامامهنبقازرلادبعركبوبأ)قازرلادبعفنصم.٢

يملعلاسلجملاتاروشنمنمحرلابيبح

دمحم«(يناربطلابويأنبدمحأنبناميلسمسافلاوبأ)ريغصلامجعملا.۳١

‹؛نامعوتوريب‹رامعرادويمالسإلابتكملاريرمأجاحلادومحمروکش

.همولعو

 

 

 



سثحبلاةيجهنمواينالااس

:ةعجارمء(يناربطلابويأنبدمحأنبناميلسمساقلاوبأ).رييكلامجعملا.٤

ده٤؛ءلصوملاء؛مكحلاومولعلاةبتكمءيفلسلاديجملادیعنبيدمح

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض.مم۳

ءنيقرشتسملانمفيفلهمظنوهبترءيوبنلاثيدحلاظافلألسرهفملامجعملا٥٠١

۰.۱۹۳۲.ندیلةنيدمءليربةبتكم

ء‹(يروباسينلامكاحلاهللادبعنبدمحمللادبعويأ)ثيدحلامولعةفرعمء١

-ه۳۹۷٠١ةروتنملاةنيدملاءةيملعلاةبتكملا«نيسحمظعمديسلا:ةعجارم

.همولعوفيرشلايوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمض۷.

‹(يرمهزلاباهشنباهللاديبعنبملسمنبدمحممامإلا)ةيوبنلايزاغملا.۷

م۱۱-ها١‹قشمدءركفلارادءراكزليهسروتكدلاميدقتوقيقحت

ليعامسإنبيلعنسحلاوأمامإلا)نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم.۸

ما۸ه٠ء۳طءرتيرتوملهحيحصت‹(يرعشألا

ميركلادبعمساقلايبأنبدمحمحتفلاوبأ)لحنتلاوللملا۹

مزحنيامامإلللحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلاشماهبعوبطمء(يناتسرهشلا

.ةيملاعلامالسلاةبتكم

‹(يووتلانيدلاييحم)-جاجحلانل-ءاهنملا.ا٠

 

ھا۷‘۳ط؛توریيبءةفرعملاراد“ارشنومأمليلخةيشلا:ةيَق

م٦

 



اثحبلاةيجهنمواينالاا

راد)يملسلاينايلعلالماصنبدمحم)يمالساإلاخيراتلاجهنم.١۱

.م٦۱۹۸-ه٦٤٤١ء«ضايرلا؛عيزوتلارشنللةبيط

ثاحبألثارتلازكرمءهمولعوفيرشلايوينلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملا.١

-ه۸١٤٠لوألارادصإلا-ىلوألاةلحرملاءندرألاءنامَعءيلآلابساحلا

۷

 

نامثعنبدمحأنبدمحمهللادبعوبأ)دقنيفلادتعالانازيم

.ركفلارادءيواجبلادمحمنبيلع:قيقحت‹(يبهذلا

م۹۸۲١‹(تافيلخضوعروتكدلا)ةيضايإلاةكرحلاةأاشن.٤٠

اهلديزنيرباجسيسأتيوعدةشقانموةرصيلايفةيضاياإلاةكرحلاةأشن٠

جراوخلاباهتقالعو رشتلاوةصعابطللةيادهلاراد«(نايلعحاتفلادبعدمحمد.أ)
..٤-ها١١٥طءعيزوتلاو

فسوينبهللادبعنيدلالامجدمحموبأ)ءةيادهلاثياحألةيارلا١

.ه۷١١۳٠۱؛ثیدحلارادءيرونبلافسويدمحم:ةعجارم(يعليزلايفنحلا

دبعنبدمحمنبدمحمنبكرابملاتاداعسلاوبأ(ثالابيرغيفةياهنلا۔.۷

ء؛يخلبطلادمحمدومحمويوازلادمحأرهاط:ةعجاأرم‹(يرزجلاريثألانباميركلا

يوبنلاثيدحللةيبهذلاةعوسوملاتارادصانمضءتوريب

.همولعوفيرشلا

 



ىثحبلاةيجهنمواينالااسس

 





ہہثحبلاةيجهنمو

۷ءادهالا

۹ریدقتوركش

١۱يبايسلادوعسنبدمحأ/ذاتسألاخيشلاةداعسملقبميدقت

٥۱يعباسلاناميلسنبرصانت/ذاتسألاخيشلاةليضفملقبميدقت

۱۹ثحبلاةمدقم

٧۲خيراتلايفيملعلاثحبلادعاوقوسسأ:لوألالصفلا

ینودلخنبادنعثحبلاةيجهنم-:لوألامسقلا

شقبيطخلانيدلابحمدنعثحبلاةيجهنم-:يناثلامسقلا

قيملسلاينايلعلالماصدمحمدنعثحبلاةيجهنم-:ٹلاثلامسقْلا

۷بطقديسذاتسألادنعثحبلاةيجهنم-:عبارلامسقلا

Êبطقدمحمخيشلاذاتسألادنعثحبلاةيجهنم-:سماخلامسقلا

Eلوألالصفلاةمتاخ

0£...نازيملايفيفخيراتلاوقرفلابتك:يناثلالصفلا

 

 

 

 

 

 



ہہثحبلاةيجهنمواينالاا

Eميلسلاجهنملافيرحتنمرّوص:لوألامسقلا

0خيراتلاةباتكونايلعحاتفلادبعدمحمروتكدلا

یاةميعطرباصروتكدلادنعثحبلاةيجهنم

نیخيراتلاوقرفلابتكرداصم:يناثلامسقلا

aيرعشاألانسحلايبأدنع-١

Aيدادغبلارهاقلادبعدنع-۲

REمزحنبادنع-۳

REEيناتسرهشلادنع-٤

۷نودلخنيادنع-٥

۷ةيميتنبادنع-٦

۷Vاهحورشوثيدحلابتك-۷

۷۳...ريسلاوخيراتلاباتكضعبيفليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأ:ثلاثلامسقلا

AEيدسلايميمتلارمعنبفيس-١

Êيرهوجلايراصنألاةمادقنبدمحم-٢

EEEيدقاولارمعنبدمحم-۳

VOيئاطلايدعنبمثيهلا-٤

Oییحينبطولفنخموبأ.-٥

قاتالاقملاوخيراتلابتكيفءاملعلاءارآ:عبارلامسقلا

EEEيربطلامامإلللوق-١

ريثألانبامامإلللوق-٢

OEEيبرعلانباللاوقأ-۳

 



۸فشاكليعامسإةديسةروتكدلللاوقأ-٤

۸يزاغليمجدمحمروتكدلللوق-٥

۸تافيلخضوعروتكدلللوق-٦

A۸يبالهلازيزعلادبعروتكدلللوق-۷

۸Êمهنعبوتكملاعقاواهضفريتاياور:سماخلامسقلا

۸Ê"يبطرقلاريسفت"نم:الوأ

۸O"يربطلاخيرات"نم:ايناث

۸يناثلالصفلاةمتاخ

۹۱رادلامويةنتف:ثلاثلالصفلا

۹قرفلاباتكاهيلعدمتعاتاياور:لوألامسقلا

۸قرفلاباتكاهلهاجتتاياور:يناثلامسقلا

یاىلوألاةياورلا

قواةيناثلاةياورلا

قولاةثلاثلاةياورلا

ییاةعبارلاةياورلا

ییاةسماخلاةياورلا

ییاةسداسلاةياورلا

قتةعباسلاةياورلا

یواةنماثلاةياورلا

٦١٩٠۱esoseeeesseseeeةعساتلاةياورلا

 

 

 



ہہتبةيجهنموةيضابإلاےس

ننةرشاعلاةياورلا

Aةرشعةيداحلاةياورلا

نیةرشعةيناثلاةياورلا

BREEةرشعةثلاثلاةياورلا

۱۱ةرشعةعبارلاةياورلا

قالاةرشعةسماخلاةياورلا

نی"نييئبسلا"باومسنيذلانمضعبلمجارت:ثلاثلامسقلا
DAESيعخنلارتشألا-١

DAREسيقنبتباث-۲

ققاالتيدماغلاريهزنببدنج-۳

Êيدزألابعكنببدنج٤

Êيدبعلاةلبجنبميكح٥

نیونابأنبنارمح-٦

یيدبعلاناحوصنبدیز-۷

قمناحوصنبةعصعص-۸

یيولبلاسيدعنبنمحرلادبع۹

REESEمتاحنبيدع٠

REEدعجلانبةورع-١

AEEنبءابلع

AEEرساينيرامع-۳

Eيعازخلاقمحلانبورمع-۹؛٤

 



ہیثحبلاةيجهنمواينالااسس

ییادايزنبلیمک-٥

نوقيدصلاركبيبأنبدمحم-٠

۷ةفيذحيبأنبدمحم-۷

Aسيقنبديزي-۸

یلثلاثلالصفلاةمتاخ

۱؟تالاقملاباحصأتاباتكيفتبثتلاوةقدلاعقتنيأ:عبارلالصفلا

EAداحآلاثيدحةلأسم:لوألالاثملا

EAىلاعتهللاهظفحيبونقلاخيشلانعالقن-١

نابطقديسذاتسألانعالقت-۲

Oيلازغلادمحمخيشلانعالقن-۳

Oيدادغبلارهاقلادبعنعالقن٤

نیاشرعلاىلعءاوتسالاةلأسم:يناثلالاثملا

Oىلاعتهللاهظفحيبونقلاخيشلانعالقت-١

یتبطقديسذاتسألانعالقن-٢

یويناتسرهشلانعالقن-۳

هوايدادغبلانعالقن٤

Oمزحنبانعالقن٥

ايبرعلانبانعًالقن٦

REEعبارلالصفلاةمتاخ

 

 



بثحبلاةيجهنمواينالا

2۱۷۳.ةيخيراتثادحأ:سماخلالصفلا

۱۷1ةكرعموميكحتلاةيضق:لوألامسقلا

یفقرفلاوخيراتلاباتكاهيلعدمتعاتاياور

یمقرفلاوخيراتلاباتكاهلهاجتةياور

AVةيدثلايذةيصخش

ننناورهنلاةعقوموميكحتلاةيضقلوحةرظن

۹ريفكتلاوكيرشتلاةمهت:يناثلامسقلا

Eناورهنلالهأىلإةبوسنملاوقأ

Oىلوألاةياورلا

Oةيناثلاةياورلا

اةثلاثلاةياورلا

یةعبارلاةياورلا

Oةسماخلاةياورلا

یاناورهنلالهأريغىلإةبوسنملاوقأ

وىلوألاةياورلا

Aةيناثلاةياورلا

Aةثلاثلاةياورلا

یدالةعبارلاةياورلا

قتءايربألالتقوسانلاضارعتساةمهت:ثلاثلامسقلا

یدناورهنلالهأىلإةبوسنملاعفأ

 

 



مثحبلاةيجهنموةيضابإلام

W۹ىلوألاةياورلا

AEEةيناثلاةياورلا

۴ةثلاثلاةياورلا

W۷ةعبارلاةياورلا

Aةسماخلاةياورلا

W۱ةسداسلاةياورلا

ققةعباسلاةياورلا

قaناورهنلالهأريغىلإلتقلابسنتتاياور

WWىلوألاةياورلا

AAةيناثلاةياورلا

Eةثلاثلاةياورلا

YW.ههجوهللامركيلعمامإلالتقةصق:عبارلامسقلا
Aىلوألاةياورلا

یالةيناثلاةياورلا

قفاةثلاثلاةياورلا

Eةعبارلاةياورلا

۲۳۳نبابةمكحملاعامتجاةصق:سماخلامسقلا

Eباتكلااهيلعدمتعايتلاةياورلا

یباتكلاامهلهاجتناتياور

Oىلوألاةياورلا

قهةيناثلاةياورلا

 

 



eہہثحبلاةيجهنموةيضابإلا

W۴۹4سماخلالصفلاةمتاخ

٢٢٤۲ثيدحلابتكنمتاياور:سداسلالصفلا

یرمهنايعأباموقددحتملتاياور:لوألامسقلا

WEEىلوألاةياورلا

٤ةيناثلاةياورلا

WOةثلاثلاةياورلا

Oةعبارلاةياورلا

O0ةسماخلاةياورلا

BEERSةسداسلاةياورلا

REESEةعباسلاةياورلا

WEةنماثلاةياورلا

Oةعساتلاةياورلا

W۷ةرشاعلاةياورلا

۸ةرشعةيداحلاةياورلا

,YWصنلابوأةراشإلابناورهنلالهأتركذتاياور:يناثلامسقلا
RAEىلوألاةياورلا

WTةيناثلاةياورلا

WWWةثلاثلاةياورلا

۷ةعبارلاةياورلا

Aةسماخلاةياورلا

 



ہہثحبلاةيجهنموةيضابإلاا

Y۸EESةسداسلاةياورلا

WAةعباسلاةياورلا

WANةنماثلاةياورلا

WAةعساتلاةياورلا

Aةرشاعلاةياورلا

WAYةرشعةيداحلاةياورلا

YAةرشعةيناثلاةياورلا

۸Aسداسلالصفلاةمتاخ

۹۳ثحبلاةمتاخ

۲۹۹عجارملاورداصملا

۳۱۹سرهفلا

 

 

 

 





)4:عاديالامقر

نامغةنطلس١٠٠۳٠.٠:نوليلت٠ةضهنلاعباطم


