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لوصحلاتابلطتملامكتسالفلؤملالبقنمتمدقةلاسرباتكلااذهلصأ

اناونعتيبلالآةعماجيفهمولعويوبنلاثيدحلايفريتسجاملاةجردىلع

نملكةلاسرلاىلعفرشأدقو"ةساردوجيرخت-جراوخلايفةدراولاثيداحألا"

ذاتسألاو‹(افرشم)ثيدحلامسقنملوبقمدمحمقيدصروتكدلانيلضافلانيذاتسألا

:نملکاهشقانو‹(اكراشمافرشم)خيراتلامسقنميزوفرمعقورافروتكدلا
ناميلسثراحروتكدلاذاتسألاو«يرودلانمحرلادبعناطحقروتكدلاذاتسألا

تزيجأوتشقوندقورونيلعنامثعريهزروتكدلاكراشملاذاتسألاو؛يراضلا

.م٢۲/۷/۱۹۹۸خیراتب

؛نيمبركلانيفرشمللنافرعلاديدبتلضفلالهألءافولابجاوينميضتقيو

لكلويريدقتويركشويتيحتيجزأامهيلإف‹؛ليلجلاامهعينصاملىسنأتسلو

.نانتمالاوركشلاديزمينمنيشقانملاءالجألاةذتاسألا
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ةمدقملا

هحيبست«ىاعتهللامالكدعب‹عامسألاىلعرمامنسحأو«؛عاريلاطخاملضفأ

ميظعوكهجولالخيغبنيامكركشلاودمحلاكلمهللاف«هلالجلحجهيلعءانثلاو

دمحمانديسكقلخنمكتريخوكدابعنمكتوفصىلعملسومهللالصو«كناطلس
مويىلإناسحإبمهعبتنموهتباحصوهلآىلعو«ةلالضلانمذقنملاوىمعلانميداحلا

.نيدلا

:دعبامأ

تضتقاو‹«سانللتجرخأةمأريخنوكتنأةمألاهذءاشدقهناحبسهللانإف

مغريارآلاددصعتتوعزانملااهيففلتختوتاهجولااهيفنيابتتنأالعولجهتمكح

ةددعتملابهاذملاروهظاذلاعبتناكفءاهدارفأعيمجهنملهنييذلاردصملاةدحو

.ةعيركلاةعيرشلاهذهىمحبيمتحتيلاةفلتخملاقرفلاو

ةامسلملاةقرفلايمالسالاعمتجاةحاسىلعتزربيلاتارايتلامدقأنمو

.لوألايرجمحلانرقلايفةيسايسلاةكرحلايفريبكرثأالناكيلاجراوخلاب

هيفةريثكلاتاباتكلانممغرلاىلعو.كئاشقئاشعوضومجراوخلاعوضومو
.اعمةيئيدحلاوةيغيراتلاةساردلالمشيثحبىلإةجاحاذيقبهنإفةفلتخملاكشأب

تاباتكلايفيلجاذهوءهيفلمعلانهويةدحىلعبناجلكلوانتنإفرهظيامبسحو

مءالتتاليلاجئاتتلاضعببتفصعفاهبساسملانكميالةيمهأصوصتنلاضعبلتطعأيلا

.قمعملايعوضوملاثحبلاهزوعيصوصنلاكلتتوبثنأعم«اهعم

يفاهيلعقسللطأيلاةعفلانيبةلصلاحلاعتاهنأنمةلاسرلاعوضومةيمهأبنتو

ةبوسنملارومألانماهريغوقرفلاوخيراتلابتكهتددرامنيبوجراوخلامساخيراتلا

لالخنمكلذو«ىرخألاةيمالسإلالبقنممهيفةرداصلاماكحألاومهيلإ
ىلعیرجيعرشصنيهامنإماكحألاكلتنأىلعةينبلاىوعدلاةيقادصمةسارد

هيمركلالوسرلاناسل

۱۷



:عوضوملارايتخابابسأ

:يلياميفاطامجإنكي

يبنلااهنعًابنأاأىوعدبنيدلانمةقرامجراوخلاةقرفبهاذملاضعبرابتعا١

.ةينأتمةفقويعدتسيامم‹نيدلاماكحأبديدشلامهكاسمتسامغر

ةيوبنصوصنىلعجراوخللاىلعمكحلارادصإيفبهاذملانمريثكدانتسا-۳

ييصحافلارظنلاةداعإ-ةيثيدحلادعاوقلاوةيخيراتلاتايطعملاىلعِءانب-يعدتست

.اهوتمواهديناسأ

يلعمامإلااولزتعانيذلاناورهنلالهأىلعةيمالسإلافئاوطلانمةوسقلا-۲
-جراوخلاباومنملالصأمهوفلاخممهارينيذلاو-نيفصةكرعمدعببلاطيبأنبا
توبنعمءاهيناعميفقمعتلانودصوصنللرهاظلامهفلاوةوادبلاوةدالبلابمهفصوو

.لاصفنالايفمهفقومةوقو؛مهيفيأرلالهأدوجو

ةئفلاهذهنأحوضوبهلىلجتيميكحتلانمناورهنلالهأفقوميفرظانلاواذه

تراثأيلايهةلأسملاهذهو.عرشلاصوصنىلعةضورعمةدياحمةسارداهتيضقلنتم

.موقلاءالؤهةقيقحنعفشكلاةلواحميفةبغرلايدل

:ةساردلاتايبدأ

عيمجنمهبملتةيفاوةلقتسمةسارد-يملعبسح-عوضوملااذهيفبتكيم

ثيدحلابتكيفةثوثبمتاتشأدجوياملكو.رظنلاتاهجوفلتخملضرعتوبناوحجا

ثيداحألابلغأهيفعمجدقفريثكنبال"ةياهنلاوةيادبلا"باتكالإمهللاءاهحورشو

يفعسوتدقفييالقسعلارجحنبال"يرابلاحتف"باتكو؛عوضولملااذهيفتاياورلاو
الجراوخلايفةدراولاثيداحألانماريثكنأريغ.اهماكحأنايبوثيداحألاكلتركذ

ىلإالوةتبافلاةيخيراتلاقئاقحلاىلإفعضلاوةحصلانماهمكحاهئاطعإدنعتفتلي

.ةدياحمةساردمهيلإنيبوسنملاوجراوخللافقومةسارد

\۸



:ةيجهنملا

:نراقميدادرتسايئارقتساجهنمىلعةساردلاهذهدمتعت-أ

يفءلملعلالاوقأوتاياورنمجراوخلايفدرواملكعبتتىلإةساردلايمرتثيح-

مهتاهيجوتواهديناسأ

زوربتالاقملابتينعيلابتكلاويغيراتلاهجوتلاتاذتافلؤمللنوكيسامك-

.عوضوملايفةمهمبناوجةيطغتلحضاو

رودقرغفلاولاجرلاوثيدحلابتكاهنمءاوسةددعتملابهاذملابتكنيبةنراقمللو-

.ىلاعتهللاءاشنإةساردلاهذهءانغإيفزراب

ةساردىلعالنئارقلاىلعدامتعالانوكيةيخيراتلاثداوحلاتابْثإبقلعتيامب

الإاهيفلبقيالفةيوبنلاثيداحألاامأو.امةئداحىلعرداصملالكقفتتنأكءاهديناسأ

.ةلعلاوذوذشلانمولخمثلوألاماقمايفدنسلاةحص

نود"بيرقتلا'يفنيالقسعلارجحنباظفاحلامالكتركذنإةاورلابصتخيامج

.يوارلاكلذىلعهمكحهبمفديامكلمأالألوأهليمميلستوهفبقعت

صنلايفناكاذإو‹"..."صيصتتلايمالعنيبنوكيصوصنلاسابتقابقلعتيام-د
.(...)نيسوقنمضفاضلملامالكلاعضويفحيضوتىلإجاتحيامسبتقملا

مسقلابةقالعلاتاذعجارملاورداصملاليلحتبلوألابابلايفةساردلائدتبتشه

لصفلاناكمث«نيفصةكرعملبقةيخيراتلاثادحألانععيرسديهمتبمث«يخيراتلا

ضرعلايفلوألاثحبلملا؛مهبةقالعلاتاذةمهملااياضقلاثحبفناورهنلالهأنعلوألا

درونيذلاةباحصلاركذيفيناثلاثحبملاو«ناورهنلاىلإمهلازتعاثادحأليخيراتلا

هنمميكحتلايضراعمفقومنايبيفثلاثلاثحبملاو‹ميكحتلايضراعمنمضاوناك

لهأىلإاتبسننيتيضقمهأيفثحبيفعبارلاثحبللاامأ.هيفتاطلاغملانمريثكنييبتو

نمةبسنلاهذهيفةحصلاهجوةفرعمةلواحمو«ضارعتسالاوريفكتلاامهو«ناورهنلا

.اهريغوةيخيراتلاتاياورلالالخ

۱۹



رهلظظنملوألاثحبملالوانتثيح«جراوخلاىلعبصنمهنإفيناثلالصفلاامأ

اذهتباثنعمديدحتلةلواحمنعةرابعيناثلاثحبملاو‹؛جراوخلاحلطصم

‹جراوخلبايخيراتةامسملاةعومحاىلإةبوسنملاءارآلارهشألاضرعثلاثلاثحبملالشو

بناجنمةبسنلاكلتةحصةفرعملةنراقميعدتستيلابناوحلايفليصفتلاضعبمم

ىربكلاقرفلانايبعبارلاثحبملالشو«رخآبناجنماهبمهصاصتخاةفرعمو

ىرخألاقرفلالافغإعم‹مهيلإاهئامتناةقيقحنايبوجراوخلاىلعبسحتيلاةروهشللا

.اهركذٍنأيبابسألاهدوجوىلإنانئمطالابعصيىلا

ةدراورلاميىبلاىلإةبوسنملاصوصنلالكلةساردلابصتخاهنإفناثلابابلاامأ

.مهيفةلوؤلاصوصنلاوأةحيرصلاصوصنلاءاوس«جراوخلايف

يفالصفاهنمدحاولكلةساردلاتصصخصوصنلاكلتنمعمتجادقو

ةسارديفثلاثلاو«هديناسأةسارديفيناثلاو«ثيدحلاجيرختيفلوألا؛ثحابمةئال

نا

دسیسو‹ىانحشلامهنيبتلاطموصخنيبلصيسةساردلاهذهبمايقلالعلوءلاذه

.قرفلاثيداحأةساردلةيادبنوكتنأديعبريغو‹؛عدصتملاةمألارادجيفةرغث

الوهيلعرداقلاوكلذيلوهنإقيفوتلاىلاعتوهناحبسهللالأسأو

.ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوح







:لوألابابلا

مهقرفومهئارآمهأديدحتوجراوخلاروهظ

1





ةيخيراتلاعجارملاورداصملاليلحت

:ةليصألارداصملا:الوأ

اهنمةعيدقلاةيخيراتلاتافلؤملانممجددعبةيمالسإلاةيبرعلاةبتكملارخت

املكسيلو.نيخرؤملاوةاورلانمريثكةيانعبةلاسرلاعوضوميظحدقو.ةئيدحلاو

نممهریغمهنعهلقندوقفملاكلذنماريثكنأريغ؛دوقفمريثكمثلب«انيلإلصوهونود

كلذوءةيجراخريغوةيجراخرداصمىلإمسقلااذهرداصمميسقتنكعيو.نيخرؤللا

.ةيعيشلاوةينسلارداصملانملكلاكرتشماميسقلاحلااذهيفجراوخلارداصمرابتعاب

:مهيلإنيبوسنملاوجراوخلارداصم-أ

يمالسإلاخيراتلانمىلوألاثادحألالقنيفمهريغجراوخلاباومسنيذلاكراش

نيفلؤملاضعبدنعكلذظحلنو.ىلوألابورحلاوةنتفلاثادحأباهنمةقلعتملااميسال

يدعنبمثيلانعلقنيريثكنبادحبذإ؛عئاقولاكلتيفةفلتخملاتاياورلااوعمجنيذلا

جراوخلاسوؤرنمساننعونيفصدهشنمعينادمحلارشتنملانبدمحمييتدحف":هلوق

نمملعلالهأركذ":لوقيدربملادجنامك.”..:بذكىلعمهتيالنم

ضبةردانانايحأيربطلاركذيو."”"..ةارشلايورتو":اضيألوقيو‹”"...ةيرفصلا
ثکمنلفاولخدا":مٰطلاقهنأوءارورحلهآعيابايلعنأجراوخلانعهلقنكمهناياور

يرعشألادرويامكىلإجرختمثعاركلانمسيولاملاىيىحرهشأةتس

بصعونبللادبعنأمهقيرطنمهدروييذلاربخلالثمكلذو«تاياورلاضعبمهنع
.٩””بابخنبهللادبعلتقلنيهراكاوناكهباحصأو

.٢٣٤۲۷ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا)۱(

ص۳ےج(لماکلا)دربملا(۲)

يأناةعاطياسشنأانيرش":مشوقلجراوخلاحلطصمافيدرلمعتسيةارشلاحلطصموصقباسلاردصللا(۳)

.۲٠۲۰-٢٠۷ص١ج(تالاقملا)يرعشألا:رظنا.اهانعب

.١١٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(4)
.٠٠۲ص١ج(تالاقملا)يرعشألا



مغرلاىلعومهبةصاختاياورمهيلإبسننموجراوخللنأىلعلدياذهو

اهدورونأالإمهريغتاياورلباقميفادجةليلقدعتمهنعةدراولاتاياورلانأنم

.اهريغىرحخأتاياورلرشؤم

يربطلانإف؛مهنماهيلقانفقومىلإتاياورلانمانلصوامةردنىزعتنأنكميو
هعبتو‹”"اوبذكدقومشوقبذحخأنانسلو":لاقمهنعةقباسلاةياورلالقننأدعبالثم

:ةارشلاءاهقفتافلؤمىلعثيدحلادنعمدنلانبالوقياذلو.ريثألانباكلذىلع

لوقي‹”"هراكلملابمهعبتتومهؤنشتملاعلانألتعقواملقةروتسممهبتكموقلاءالؤه"

رظنةهجولمحتةرصاعمتاياورىلعفقنالأيعيبطلانمو":ليعامسإدومح.د

تاقبطومهرابخأومهريسومهدئاقعتوحفيلاوتنمهوفنصامةرفومغرجاروخلا

تقرحأوجراوخلابتكتديبأدقف«تسرهفلايفمدنلانباهركذاموهو«مهريهاشم

ىلعىلوتسانيحيسابعلادئاقلاروبنبدمحمهلعفيذلاك‹»"مهئادعأيديأىلع

كلذوءاهيفبتكلاقرحأو-جراوخلاىلإنوبسنينمممهو-ةيضابإلانطومنامع

قرحأامدنع°”ىيعيشلاهللادبعوباهلعفاملثموءداليملل۳/”ةرجهلل۲۸۰ةنس

.١٠٠ص٣ج(خيراتلا)يربطلا(١)
.۳۲۹ص۳ج(لماكلا)ريثألانبا(۲)

.٠۲۹ص(تسرهفلا)مدنلانبا(۳)

٥٤.٠ص(خيراتلايياياضق)ليعامسإ(4)
یلع)حتتفاهنآرکذو(تاعبطسمحيفهمسااذكه)روثنبدمحميربطلاهامسو.ينامعلاخيراتلابتكهيمستاذكه)©(

يربلطلا:رظنا."اهلهأصةعامجسوؤرب(رونبايأ)ثعبو":لاقه٠۲۸ةنسيلنامع(هريبعتدح

دهمسابيدوعسملاهركذو.٤٤ص۷ج(لماكلا):ريثألانباكلذىلعهعبتوهج(خيراتلا)
نسماریشکلمحوةميظعةلتقممهنملتقفمهيلعهلتناكو":لاقنامعيفةيضابإلاهلاتقركذوروثنب
.٤٤٢۲ص٤ج(بهذلاجورم):"رسخجلابتبصنفدادغبىلإمهسوؤر

١٠٦۲ص١ج(نايعألاةفحت)يلاسلا(٠)

يفموعدرشانونييديبعللةلودلادهمنملعملاببقليويعيشلابفورعملاايركزنبدمحمنبدمحأنبنيسحلاوه(۷)
ىلإاعدفبرغملاىلإلحرو«يمطافلاهللاديبعيأبيبحلادمحمءابصيفلصتا؛ءاعنصلهأنم«برغلا

ماعللادبعابألتقناوريقلابةبلاغألاةلودىلعءاضقلاوهتعيابعيدهمللرمألامتاملف«يدهللاةعيب

.۰۲۳ص۲ج(مالعألا)يلكرزلا/۳٠-٢۲ص۸ج(لماكلا)ريثألانبا:رظناه۸

٢۲

 



ةيمتسرلاةلودللةعباتلا”ترهيتةنيدميفةموصعملاةبتكميفةعدوملاتافلؤملابلغأ

.°داليملل٩٠۹/ةرجهلل٢۲۹ماعيفكلذوءةيضابإلا

"ايجراخناك"يذلايعذربلاللادبعنبدمحمركبيبألميدنلانباركذدقواذه

‹”مىيكحتلاوراكذألا"باتكهلركذةرجهللةئامنالثونيعبرأةنسيفهآرهنأبلاقو

يفميكحتلا"بانك"مهئاهقفوةارشلارباكأنمناكو"يثيدحلامساقلايبألدروأامك

"هسالجهللا

عوضوميفنيفلؤم-ةيضابإلاادع-جراوخلاىلإةبوسنملاقرفلايفدجأملو
يوللاثلانبرمعمةديبعابأالإاهنمسبتقااموأمهفيناصتنمءيشانغلبةلاسرلا

"جراوخلايأرىريناك"هنأبهنعليقيذلا/ه١٠۲ت)فورعلا

.ضيأةيضابإلانمهدعدقيلكرزلانأىلع9”ةيرفصلاىلإيرعشألاهبسنو

نأريغدوقفموهو«”"ةماميلاونيرحبلاجراوخ"باتكرمعمةديبعيبألو

يبأباتكنأرهظيو."فارشألاباسنأ"يفهنعهاوراميفيرذالبلاهظفحهنماريثك
حضاووهو؛ثادحألانمكلذدعبالهصخهنأو«ناورهنلارابخألوانتيالاذهةديبع

عوضوللااذهىلإقرطتدق”"نيفصولمجلاباعك"يناثلاهفنصملعلو.ناونعلانم

ثادحألاىلإناورهنلابقلعتيامنومضيذإ«نيخرؤملانمددعمينصوهامك

ترهاتىرخألاوءةمدقلاترهاتامهادحإطسوألابرغملايفنيتلباقتمنيتنيدملمسامدقلايف:ترهاتوأترهيت(١)

١۲٠٠۲۷٠(راطعملاضورلا)يريمحلا/٠٠٠۸۱-۸ص۲ج(نادلبلامجعم)يرمحلا:ةئدحملا

.رئازحلايفنآلاترهيت
.٢٥۳ص۲ج(تاقبطلا)ييجردلا(۲)

.۲۹۲ص(تسرهفلا)مدنلانيا(۳)
.۲۹۲صقباسلاردصملا(٤)

.د٣٤ص(فراعملا)ةبيتقنبا/۷٣۳ص١ج(نيبتلاونايبلا)ظحاحجلا(٠)

.۱۹۸ص١ح(تالاقملا)يرعشألا

.۲۷۲ص۷ج(مالعألا)يلكرزلا(۷)
.٥۷۲ص١ج(نونظلافشك)ةفيلخيجاح(۸)

٦ص٦ج(نيفراعلاةيده)ليعامسإ‹يدادغبلا

Y۷



(ةئيطحلاوأرةيطعنبماسباتكعوضوملااذهيفيضابإفلؤممدقألعلو-

يرجمحلانرقلانمةيناثلانيسمخلانمٰييجردلاهدعءةيضابإلاءاملعنموهو

هباتكامأ."دشارلاةفيلخلازيزعلادبعنبرمعىلعةيضابإلادفونمناكولوألا

دئاقعلايفيلالحلا(ةئيطحلا)ةيطعنبملاسباتك":هنعلاقوءيداربلاهركذدقف

نيبتييداربلامالكلالخنمو."ةليلقريغانايحأهنعلقنو‹”جاجتحالاوضقنلاو

هلقنامیفةيطعنبملاسلوقنمرهاظاذهو«جاجحباتكوهامنإةياورباتكسيلهنأ

تاياورلاضعبانايحأدرسيهنكلوجراوخلاهذهتمعزف":يداربلاهنع

ميكحتلااهنيبنموءاهنععفادييلااياضقلاىلعجاجتحالاقايسيف

يداربلاهركذءاهلكةنتفلاثادحأنعثدحتيباتكىلوألاةيضابإلارداصمنمو-

فرعأملوهتيأر":لاق"نامثعثادحأةفص"مسابةيضابإلاتافلؤملانمض

ثيدحلانأيسو-ةيضابإلاريسلاتاطوطخمضعبهتلمشهلرصتخمةتنكلءدوقفموهو
مقنامونافعنبنامثعثادحأةفصهيفباتكنمرصتخماذه":هناونعصن-اهنع

يلعبرحنمناكيذلاوهدعبنمبلاطيبأنبيلعسانلاةعيابموهيلعنوملسلملا

نسبشادحخنسبدلاخنعنيهللادبعيثدحو:لاق1٠۲ص"نحنا"هباتكيفيميمتلابرعلاوبأىور(١)
رقوأرقلظيفسلجمثةزانجىلعيلالحلاملاسىلص:لاقريمعنبملاسانثدح:لاق؛نالجع

نمناكامو:اولاقمكتخألاحامنوردتله:لاقمث«؛نونظيهفشارفلاىلعةتيملكالأ:هباحصأل

لوهيعش:تلاقف؛كلذاطليقف؛سح:تلاقامفاهينیعلمسواهيلجرواهيديدايزنباعطق:لاق؟اطاح

.اذهمکدیدحملأنععلطلا

.هالعأروكذملايضابإلايلالملاةيطعنبملاسوهاذهيلالمحلاالاسنأرهاظلاو

.۷ص١ج(تاقبطلا)ييجردلا(۲)
.٥۷نص١ج(ريسلا)يخامشلا/۲۳۲نص۲ج(تاقبطلا)ييجردلا(۳)

.٤٥ص(ةيضابإلابتكيفةلاسر)۹٠۲ص(رهاوجلا)يداربلا(4)

.٤٥ص(ةيضابإلابتكيفةلاسر)يدارملا
.٦۱۰۱۰۳١٤۱ف۲۲۳:ص(رهاوجلا)يدارعلا:الثمرظنا)1٦(

(رهاوجلا)يداربلا(۷)
.٤٤٠صقباسلاردصملا(۸)

ص(ةيضابإلابتكيفةلاسر)يدارعلا(۹)

۲۸



ةقرافمونايفسيبآنبةيواعموريبزلاوةحلطونينمؤملامأةشئاعنيبوهنيبترجيلا

رصتخلااذهناونعلالخنمو.اضيألوهيرصتخملاو"بلاطيبأنبيلعلجراوخلا

يقبتْلادراولانأريغ«ناورهنلاوميكحتلاونيفصبلصتياملمشيباتكلالصأنأنيبتي

ناورهنلابقلعتيامركذنكلو.ةلهولوألودبيامكنامثعلتقمىدعتيالرصتخملانم

هريغباتکبوأىرخأةريسبهقلعتاغود-”تاطوطخملاضعبيف-باتكلااذنهرثإ

‹؛هناونعبقفوألاوهكلذوءاضيأباتكلااذهنموهناورهنلابصتخيامنأىلعلدي

يذلاوهةمجسنمريغةروصبرخآىلإثدحنملقنييذلاراصتخالاعباطنأريغ

باتكللةفغبصنوكينأضرتفييذلاطبارتلادوجومدعنهذلاىلإقبسياملعجي

.يلصألا

نمحضتيو.ةدنسملاةياورلابزاتييذلايلصألاباتكلاعباطبراصتخالااذهظفتحادقو

نيبامتاونسلاكلتحوارتتذإمدقهنأفلؤملامهنعىورنيذلاتايفوتاونسعبتت

فصنلايفهتايحرطشوحنىضقهنأيعياذهو«ةرجحلانم(۱۷۳)و(١۳٠)يماع

.ةيناثلاةيرجمحلاةئاملانملوألا

يشرقلاليحرلانببوبحمنايفسيبأتاياوروأباتكةيلوألارداصملانمو-

رهظتساامكيرجمحلايناثلانرقلارخاوأيفيفوتءةيضابإلاةمئأرابكنم«يموزخلملا
هركذوءاريثكييجردلاهيلعدمتعادقفهباتكامأ."نايعألافاحتإ"باتكبحاص

هنعلقنوء”"دئاقعلاومالكلاوهقفلاورابخألاىلعلمتشي":هنعلاقويداربلا

هنعيخامشلاوييجردلاذخأنمحضاوويخامشلاهنعلقنامك"اليلق

ثادحألانماهلبقاموناورهنلابنتعيملباتكلانأناورهنلادعباميقلعتياميف

.(طوطخم)ظ٦٥ةقروب١٥ةقرو(ريسلا)لوهحب(١)
..(ةعماحللاةخسن-طوطخم)ب١٠١ةقرو(ريسلا)لوهجحب(۲)

.١1١٠‹١٠٦٠ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(۳)

(ةيضابإلابتكيفةلاسر)‹«۸٠۲ص(رهاوجلا)يداربلا(٤)

.٦٥ص(ةيضابأإلابتكيفةلاسر)يداربلا(٠)

.٤٤٠ص(رهاوجلا)يداربلا(٦)
.١1ء64ص١ج(ريسلا)يخامشلا:الثمرظنا(۷)

۲۹



رابخألهدرفأهلعلوةيدأنبسادرملالبيبأرابخأهدروأامو.او

-هبلغأنأريغتوقفمباتكلاو.مهدعبنموديزنبرباجولالبيبأنمزذنمةيضابإلا

نبفسويبوقعيوبأهمضاميفو«يخامشلاوٰييجردلايباتكيفظوفحودبيامك

نمبيبحنبعيبرلامامإلادنسمىلإ(ع١۷٠٠/ه٠۷٥ت)ييالجراولاميهاربإ

.هديناسأبنايفسوبأاهاورىلا#8يبلاىلإةعوفرملاثيداحألا

نيفصرابخأ"باتكيخيراتلاةلاسرلاعوضوعبقلعتياميفةيضابإلاتافلؤممدقأنمو-

تافلۇمنمضمسالااذهبيداربلاهركذ.لوهجبفلؤمل"مهلتقورهتلالهأرابخأو

.”هفلؤمفرعأملوهتيأر«يرازفلاديزينبهللادبعنعهراثآرثكأ":هنعلاقوةيضابإلا

نموهوءةيواربسيلوفيلأتبحاصهنأليرازفلاوهفلؤملانأنظلابلغأو
جراوخلارباكأنمهنأميدنلانباركذءةيضاباإلانعةقشنملاراكنلاةقرفءاملعرابك

نبللادبعباحصأةنسلالهأىلإجراوخلاقرفبرقأو":مزحنبالاقو

۲۷۳ماعدعبقوتملا°ىضابإلامالسنباهرکذويرازفلايضابإلاديزي

لو":يداربلالوقامأو.”تاقبطلايفٰييجردلاهركذامكءةليلقتاونسبةرجهلل

رمألادازو«فلؤملامسابةنونعمهلتعقويلاةخسنلانكتملاعرف"هفلؤمفرعأ
الةاورلادحأهنأمهوييذلارمألا"ديزينبهللادبعانثدح":لثمتارابعلانمهيفام

مدعكلذيفنيالامك«باتكلافلؤموهنوكيالأةرورضلابيعيالاذهنكلو.ريغ

هتافلؤمةرثكنإف«سكعلاىلعلب«يرازفلاتافلؤمعمباتكلااذهمدنلانباركذ

.٥1ص١ج(ريسلا)يخامشلا(١)

دنسمنالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأبتردقو.۲٠۲-٢٠۹ص٤ج(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(۲)
.عيبرلاهخيشنعنايفسوبأاهاوريلاثيداحألاهيلإفاضأوءةيهقفلاباوبألابسحبيبحنبعيبرلامامإلا

.يلاسلاخيشلاتاهيبت٤ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا:رظنا

.د۳٥٤ص(ةيضابإلابتكيفةلاسر)يداربلا(۳)
.۲۲۷ص(تسرهفلا)مدنلانبا(٤)

۲ج(لصفلا)مزحنبا(٥)

.۷۲ص(مالسإلاءدب)مالسنبا(1)
.٢٤٢٢٢۲ص١ج(تاقبطلا)ێيحردلا)۷(



ىلعدرلا"و”"ضفاورلاىلعدرلا":لثمىلإاهعونتنأامك«فيلأتلانمرثكمهنأحجرت
اموةنتفلااهؤشنميلاةمألاقارتفايفةيساسألااياضقلالوانتنوكينأيوقي”"ةلزتعللا

؛باتكلاةياورعت"انتدح"بةياورلاءادتبانإفكلذىلإةفاضإ.بورحنماهالت

نمريشكيفادجحضاواذهوءهفلؤمنعهلقنيذلاباتكلايوارلوقاذهنأيأ

نبهدللادبعنوكينانمعنامالفمدقتامو.اهيفلؤمىلإاهديناسأبتيوريلابتكلا

رامعروتكدلامالكنممهفياماذهو«ناورهنلاباتكفلؤموهيرازفلاديزي

؛يرجحلاناثلانرقلايفيفوكلايرازفلاديزينبهللادبعشاعدقوءاذه

‹”راثآلاعابتابعيبرلاباحصأانبلغامنإ":هلوقنمرهظيامكهرخاوأيفديدحتلابو

يماعنيبقوتدقوفورمايضابإلامامإلابيبحنباوهعيبرلاو

رصاعدقيرازفلاديزينبهللادبعنوكيفهيلعو١و٥

اذلو«يرجحلاثلاثلالئاوأوأيناثلانرقلارخاوأيفهتافونوكتو«معيبرلامامإلاةذمالت

ثلاثلاويناثلانينرقلاءاملعنميمانلاروتكدلاهلعج

:يخامشلالوقي‹ناورهنلاونيفصولمحارابخأبلفاحهنأودبيفباتكلاامأ

لمجلاورادلاموينيملسملاثيدحبهيلعفهطسبدارأنمو«ريثك"”رادلاولمحلاثيدحو"

لهأضعبهركذدنعلاقو‹"ةطوسبملابتكلانمهريغوناورهنلابىمسملاباتكلانم
.“اہا٤ِِ.

.۲۲۷ص(تسرهفلا)ميدنلانبا/۷۲ص(مالسإلاءدب)مالسنبا(١)

.۲۲۷ص(تسرهفلا)مدنلانبا(۲)

.(۷)مقرشماهيلاطلارامع.دةيشاح۲۸۳ص۲ح(زسحولا)رامعوبأ(۳)
.۹٠ص(عيبرلامامإلا)يبونقلا(٤)

.۷۷٤ص۲ج(تاقبطلا)ييجردلا(٥).

Ennami, amr (Studies in Ibadhism) P. 154 (1)

٤٦ص۲ج(حیراتلا)يربطلا:هراديهراصحدعبنافعنبنامثعةفيلخلالتقمةئداحهبداريرادلاثيدح(۷)

.٤٤ص١بج(ريسلا)يخامشلا(۸)

۳



ناورهتلاونيفصرابخأنم"هاقتنملارهاوحلا"يفيداربلاهدرويامنأححجرتيو.»“"بتكلا

اذهنمرهاإنيعمباتكىلإةوزعمريغيرازفلاديزينبهللادبعنعاهنمريثكديتاسأب
نمهذخأهنأبحرصييذلا"ريسلا"يفيخامشلاعمهلقنىلعقفتياماميسال«باتكلا

نرقلاوهويخامشلانمزىلإادوجومناكباتكلانأبيضقياذهو.)ناورهنلاباتك

يداربلايباتكيفةدوحجوملاتالوقنلاالإهلرْثأالودوقفمنآلاهنأريغ«يرجمحلارشاعلا

.ناورهنلاباتكنيعوهنوكيدقالقتسماباتكتدرفأوللثمتيلايخامشلاو

لإمهئاملعنمددعاههجويلالئاسرلاوهةيضابإلاقئاثونمانلصواممدقألعلو-

ةريثكانايحأركذتيلاو«يضابإلابهذملااياضقنماددعاهيفنوحرشيممباحصأ

نوكتامهبشآ-رمعقوراف.دلوقيامك-يهوءاهيفيأرلاءادبإوىلوألانتفلاتادحأ

نسحلاوبأاهعمجدقو."ريسلا"مسااهيلعقلطيو‹”ةيدئاقعلاوةيسايسلاتاركذملاب

.(يرجفشاعبارلانرقلانميناثلافصنلايفةيضابإلاءاملعدمحمنبيلع
ىلإةمومضمريسلاضعبهلهسفنيويسبلانإف«ىرخأريسدعباميفاهيلإفيضأاهلعلو
.اضيأاهيلإتمضاريسهدعبنماوؤاجنيذلاءاملعلاضعبلنأامك«هعمجام

نرقْلارخاوأيفةيضابإلاءاملعنم«ناوكذنبملاسةريسريسلاكلتتوحامو

ريزنبرباجهبتاكينميناكهنأيخامشلاركذيذإيناثلاةيادبولوألايرجملا

هلئاسرنسمض(١٠)مقرةلاسرلارباجمامإلاهجوهيلإو٠(م١٠۷/ه۳۹تر

ةديبعابأعي‹”"ةديبعيبأةقبطيفركذينأهقحو":يخامشلاردبلالاق

.4۸ص١ج(ريسلا)يخامشلا(١)

.9۳°4۸80ء44صاحجقباسلاردصملا(۲)

.۲۷ص(جیلخلاخيرات)رمعقوراف(۳)

.۸٤ص(ةيضفلادوقعلا)يثراحلا(٤)

۹ص١ح(ريسلا)يخامشلا(٠)

.۹۳٠ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا

.(طوطخت)ب١٠ةقرو(لئاسرلا)ءاثعشلاوبأ(۷)

.۹٠٠ص١ح(ريسلا)يخامشلا(۸)

٢۳



/ها٥4ماعيلاوحدلو«دیزنبرباجذيمالتصحخأيميمتلاةعيركيبأنبملسم

WSR:

ةيغخراتلاثادحألابداهشتسالاعم؛لظعواهعباطفناوكذنبملاسةريسامُأ

ريغ؛للملالهاماكحأضعبركذوبورحنماهالتاموةنتفلارومأنمليلقءيشاهيفو

نكمملانمفاذهىلعءانبو.تادجتنلاوةقرازألاجراوخلاءارآصخياميفةرثاهتامولعمنأ

اهبحاصدهعبرقلكلذو«جراوخلاءارآنعانتلصوةقيثوقدصأومدقأةريسلاهذهدع

.مهنم

فلاسلاتاياورلابحاصيشرقلاليحرلانببوبحمنايفسيبأاتلاسراهنمو-

اتلکيقو.نامیلانبنوراهنأشيفتومرضحونامعنملکىلإناتهجوملاءاهركذ

نمقرزألانبعفانهثدحأامنايبكجراوخلااياضقثحببةقلعتمتافطتقمنيتلاسرلا

نمةيضابإلافقومحيضوتوهريغورماعنبةدحنهيلعهعبتوكرشلابهيفلاخمىلعمكحلا

.كلذ

يدصمحيلاهللادبعنبناسغمامإلاىلإاههجوىلايالعجلارينلانبرينملاةريساهنمو-

مدقتامكىفوتملا"”بيبحنبعيبرلامامإلاةذمالتدحأرينملاو.(م۸۲۲/ه۷٠۲تر

اهيفو‹مامإلاكلذىلإهنمةحيصننعةرابعهتريسو.ةرجحلانم١۱۸و١۷٠يماعنيب

۰عفردعبلتقرساينبرامعنأوهودحاورمأبدرفتيو‹؛نيفصاياضقضعبنعتارذش

وهو«"نامكحلامكحينألبقللابقحلا":يلعللاقهنأوميكحتلاهراكنإوفحاصللا

اقيرطنمهدرويريثكنبانأالإءةيضابإلاريغتاياورةماععمقفتياليذلارمألا

هحجريوةمامإلا"باتكبحاصهدمتعيامك")يدعنبا

(عيبرلامامإلا)يوقلا(١)
.١۲٠ص١ج(نايعألاةفعت)يملاسلا(۲)

.١۷٠ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(۳)

.٢٤۲۷ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا(4)
.۹١٠٠٠١٠٠ص(بوسنم)(ةسايسلاوةمامإلا)ةبيتقنبا(٠)

‹47£ص١ج(ريسلا)يخامشلا

1



.يميمتلاةيدأنبسادرملالبيبأرابخأضعباضيأرينملادرويو

لئاوأويناثلانرقلارخاوأءاملعنم)ياجيسلاناليغنبمشاهخيشلاةريسامأ-

م٢۲۲.٤۸ترديمنيكلمادبعمامإلاىلإاههجويلا(يرجحلاثلاغلا

ناورهتلاثادحأنايبلاهفلؤماهصخذإ«ناورهنلاعوضوميفدرواملضفأنم

هيفسانلافلتخاامعتلأس":الئاقهسفنبكلذركذدقومامإلااذهبلطلةباجتسا

نملتقنأدعبنايفسيبأنبةيواعموبلاطيبُأنبيلعنامزيفمهترمإودبنم

نإقحلاهجوفرعينمانأربخمينِإو«نيمكحلارمأناكفيكوافلأنوعبسنيقيرفلا

."اذهانباتكربدتفهللاءاش

تامولعمبهتريستزاتماو‹يلعلمهتقرافمومهزايحناةيفيكمشاهخيشلالصف

نممهجورخليبق-ناورهنلالهأةلاسرصنك«ىرخألارداصملانمددعاهبنضةميق

دمحأريغةلماكاهداريإيفهكراشيملّيلاوةرصبلالهأنممهناوخإىلإةثوعبملا-ةفوكلا

“هشماءزج"ةسايسلاوةمامإلا"بحاصدروأو‹”يداربلاودوادنبا

وهوءةرصبلاىلإهوهجوويسبعلاهللادبعنبدبعمىلإاهوعفدمهنأمشاهخيشلاركذو

سيفيداربلاامأ"سبعيبنملجرمماهوثعبمهنأنميرذالبلاهيوريامديؤي

يفاميناثلاديؤيوءاسكعوافيرحتنيمسالايفنأىفخيالو«”يسبعلاديعسنبهللادبع

باوجمشاهخيشلادروأامك.”يسبعلادعسنبهللادبعهمسانأنم"لاوطلارابخألا"

.١۱۷ص١ح(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(١)

.١١٠ص١ج(نايعألاةفحت)يلاسلا(۲)

.(طرطخت)ب١٠١٠ةقرو(ريسلا)ناليغنبا

.١٥٠ص(لاوطلارابخألا)يرونيدلا(٤)

.١۱۳ص(رهاوجلا)يداربلا(٥)
.۱۲۲صبوسنم(ةسايسلاوةمامإلا)ةبيتقنبا

.۱۳۷ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۷)

١۱۳.٠ص(رهاوجلا)يدارملا(۸)

.١٥٠ص(لاوطلارابخألا)يرونيدلا(4)

8:



.هرثكأ"ةسايسلاوةمامإلا"بحاصدروأدقو«ناورهنلالهأىلإةرصبلالهأ

رموهو«نيمكحلاعامتجادعبناكناورهنلابموزننأركذياماهنأريغ

يفسيلوناورهنلابمهرظانسابعنبهللادبعنأركذيامك«رداصملابلغأيفامفلاخي

صننأالإناورهنلايفىرجرخآراوحةمثنوكينألامتحاعمو.ءارورح

نيبفالخلانأناليغنبمشاهدكؤيو.ءارورحيفىرجيذلاهتاذوههدروأيذلا

هدیفتامبسحمبوصلملاناورهنلالهأيفسابعنبايأرببسبناكسابعنباويلع

A۹)/ه۸ت)يصورخلاسيخنبتلصلارثؤلملايبآةريساهنمو-

ميكحتلازاوجمدعىلعهجاجتحاةلاسرلاهذهبقلعتيامو؛ةدعميضاومنعثدحتتو

.ناورهنلالهأضعبءامسأركذامكءةيواعمويلعنيبىرجيذلا

ءاملعنم)يصورخلايراجحلاناطحقنبدلاخناطحقيبأةريسريسلانيبنمو-

ِءارآصضعبو‹نيفصثادحأضعبنايباهيفو‹"(يرجحلابارلانرقلانملوألافصنلا

.فحاصلملاعفردعبناكرامعلتقنأناطحقوبأديؤيو.جراوخلا

مدشقتدقوءريسلاعماجيويسبلادمحمنبيلعنسحلايبأةريساضيأريسلالمشتو-

ذإ«قرفلاوتالاقملابتكعماهفينصتبسانملانمو.يرجمحلاعبارلانرقلاءاملعنمهنأ

.تادجنلاوةقرازألاجراوخلاقرفاهنيبنموقرفلاءارآنماذبنفلؤملاركذي

ةيضابإلاءاملعنم‹ْيامعلاةيطعنببيبشةريسىلإتاطوطخملاضعبيفتمضدقو

عوضومنإف؛بيبشةريسبةرظانملاهذةقالعالهنأحضاولاو.)يرجحيناثلانرقلايف

معن.قورملافصومهيلعقبطنينمنايبونيدلانمنيقراملاةيضقحلاعيبيبشةريس

.۲۲٠صبوسنم(ةسايسلاوةمامإلا)ةبيتقنبا(١)

.هدهريعيهو”تافمصلاوثادحألا"ىمستىرخأةريسرثؤملايبألو.٠٠۲ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(۲)
١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(۳)

.١۳٠ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(٤)



نمققحتلاهمهناكلب«يخيراتلاثدحلانايبريغنمنكل«ناورهنلالهألبيبشضرع

-ةرظاتملاثادحأهبتأدتبايذلاقايسلانأىلع.المأمهيلعقورملافصوقابطنا

يبأنبيلعلسرأكلذدنعف":اهوأف‹مالكلانمهلبقامةلصلاعطقنم-تركذامبسح

اهنأودبييلا"نيملاعلابرهللدمحلاو"ةلمجدعب"سابعنبهللادبعمهيلإبلاط

دعببيبشةريسبتسبتلافاهوأبهذىرخأةريسنمءزجةرظانملالعلو.بيبشةريس

.حضاوامهنيبلصفلانأريغ«كلذ

«هركذقباسلانامثعثادحأةفصباتكمامتنميهةرظانملاهذهنأرهظييذلاوءاذه

مثناورهتلالهأىلإيلعباتكةرشابمهالتيذلانامثعةفيلخلالتقمدعبتركذ

هذهدكؤيو.ةرظانملاركذو«"...يلعلسرأكلذدنعف"ةرابعمثيلعىلإمهماتك

نمزمثنامثعةفيلخلانمزترجيلاثادحألادروي"ةمغلافشك"بحاصنأةجيتنلا

قسنلاسفنىلعةرظانملاوهيلإمهماوجوناورهنلالهأىلإيلعباتكدرويمثيلعمامإلا

نمءزحيهانإثادحألاهذهنأىلعلدياممءاطبارترثكأةروصبلب«”قباسلا

.دحاوباتک

لاقو":ةرابعنماهيفامهابتنالاتفليامكءفيلأتلاةفصةرظانملاهذهىلعودبيو

ةرظانمللحرشليصافتلاهذيراوحلااذهنأىلإدوقييذلارمألا"نيرسفملاضعب

امكامهريغويربطلاويرذالبلايفهنعفلتخيالراوحلااذهيفاهومضمنإفءةيلصألا

ىلهأىلإيلعةلاسرك«لئاسرلانمددعىلعةروكذملاريسلاتاطوطخمتوتحاامك-

.ناورهنلالهأنأشيفسابعنبانيبوهنيبتالسارملاكوءهيلإمهمباوجوناورهنلا

هلکجراوخلارمأيفناورمنبكلمادبعىلإضابإنبهللادبعةلاسركلذكتدروأو-

.هعبتنموقرزألانبعفانيومهيفهيأرنايبو

دقو.ناهلقلايدزألاديعسنبدمحم"نايبلاوفشكلا"باتككلذدعبينأيوءاذه-

.(ةعماحلاةخسن-طوطخ)ب١٠ةقرو(ريسلا)لوهجحب(١)

.ظ١٠۱ةقرو(ةمغلافشك)يوكزألا(۲)
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يشعيداخلانرقلايفتافيلخضوع.دهلعجيامنيبف«هيفشاعيذلارصعلايففلتحا

هنأىلإفشاكليعامسإةديس.دبهذت-كلذيفهدنسركذينأنود-)يرحجملا

ناكو":باتكلااذهيفصنىلعكلذيفةدمتعم«)يرجمحلامبارلانرقلايفناك

ليبسىلعلوقلاناكوهراتخأتنكدقولوقلااذهيفنرظانيهللادبعنبديعسمامإلا

يشرقلاهللادبعنبديعسوهمامإلااذهو"كلذيفهداقتعاىلعفقأملوهنمبحعتلا

لب‹ٍياهلقللتسيلةرابعلاهذهنأريغ(م٠٤۹ت)يضابإلايموزخللا

عبارلانرقلاءاملعريهاشمنمءةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميبُأنعهلقنمالكنميه

لبقامنإف«باتكلاةققحمىلعسبليذلاوهو."روكذملامامإلاةذمالتدحأويرجحا

صنلانيبومالكلاةيادبنيبريبكلالصافلاووبألاق":حضاوصنلااذه

"دييقتلا"باتكنمهصنبلوقنمهلككلذنأعقاولانكل«سابتقالاءاهتنابىحوأقباسلا

خويشمهامنإٍناهلقللباتكلاةققحمتموتنيذلاخويشلانإفهيلعونبال

.ةكربنبال

نرقلانميناثلافصنلايفشاعٍناهلقلانأ"نايعألافاحتإ"باتكبحاصححريو

نبديعسخيشلاكءةرتفلاكلتيفاوشاعءاملعنمهذخأىلعادامتعايرجحلاسداسلا

اذهنمو":"فاحتإلا"بحاصلوقي۷۸٠ماعىفوتملايرقلادمحمنبدمحأ

.يرجملايأ”"سداسلانرقلاءاملعنمناهلقلاخيشلانأانيقيفرعنهريغوخيراتلا

بهاذملاونايدألاوتافصلاوديحوتلاومالكلاملعيفاياضقلشدقفبانكلاامأ

.۲۲ص(ةيضابإلاةكرحلاةأشن)تافيلخ(۱)

.۸صفشاكليعامسإةديس.دةمدقم١ج(نايبلاوفشكلا)ناهلقلا(۲)

.۳۱۸ص۲ح(نايبلاوفشكلا)ناهلقلا

.۲۷۸ص١ح(نايعألاةفحت)يلاسلا(٤)

٦۲۲ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(٠)

۳۱۷ص۲ح(نايبلاوفشكلا)ناهلقلا(٠)

.(طوطخم)ب١٤۲ةقرو(دييقتلا)ةكربنبا(۷)
.۱۳۱۲۳۱۸ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(۸)

.۳۱۸ص١حقباسلاردصلملا(۹)
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ريسلانمةاقتسمةلاسرلاعوضوع.قلعتياميفهتدامبلغأنأاحضاوودبيو.قرفلاو

.ةروكذملا

ت)يسيحردلاديعسنبدمحأسابعلايبأل"برغملابخئاشملاتاقبط"باتكهيليو-

عوضو.قلعتيامريثكهباتكيفسيلو«سنوتبةيضابإلاءاملعنم(م۱۲۷۱/ه٠

لالبيبأوريهزنبصوقرحوبهونبهللادبعكناورهنلالهأضعبهركذىوسةلاسرلا

.دربملالماکونایفسيبتایاورىلعكلذيفدمتعادقو«ةورعهيخأوةيدأنبسادرم

نبمساقلايبأل"تاقبطلاباتكهبلخأاممامتإيفةاقتنملارهاوجلا"باتكامأ-

ربأفهتينكامأهمسامساقلاابأنأودييوم١٠ت)يداربلاميهاربإ

دربباتكلاو.ةلاسرلاهذهنميخيراتلابناحلايفيضابإردصمئغأدعيهنإف-لضفلا

ةفعبرألاءاضلخلاةرتفوطييبنلاةايحلمشتيلامالسإلاخيراتنمىلوألاةرتفلل

امكيييجردلاهلفغأيذلاءزحلاوهوءةنتفلاثادحأةصاخاهيفترجيلاتادحألاو

ءاھیلعدمتعايلاہدراومرکذیملهناريغ.يداربلاباتکناونعنمحضاووه

-هدراومنيبنم-ديحولاوههنعثيدحلاقبسيذلايلالحلاةيطعنبملاسباتكلعلو

لهسلانميداربلااهدروأيلاتاياورلالالخنمنكلو."هركذوهنملقنيذلا

ةيضابإلافيلآتنماددعهباتكةماخيفركذهنأاميسال«ىرخألاهرداصمىلعفرعتلا

ةفص"يباتكىلع-يلالحلاملاسباتكىلإةفاضإ-دمتعاهنأيلجو.اهيلععلطايلا

فيلآتنعهتلاسريفامهيلععالطالابحرصنيذللا"ناورهنلا"و"نامثعثادحأ

نعثيدحلامدقتدقو‹"رهاوحلا"ةمئتاخيفهركذامريغةدرفمةلاسريهوءةيضابإلا

.نياتكلانيذه

قلعتياممهباتكيفاهدروأيلاديناسألاوتاياورلانأهليلدفلوألاباتكلانعهذحخأامأ

."نامثعثادحأةفصرصتخم"يفةدوجولملااهتاذيهنامثعةفيلخلانمزيفثادحألاب

ةعقومنعيداربلااهركذييلاتاياورلانإفيناثلاباتكلانعهذحأامأو

.۱۷۱صهج(مالعألا)يلكرزلا)۱(

.٢۰۳١٤۱ص(رهاوجلا)يدارملا)۲(
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يفاهيلع"ريسلا"يفيخامشلالاحأفيناصتلانمءيشىلإةوزعمريغةدنسمناورهنلا

للادبعبةءودبمتاياورلاهذهديناسأنماريثكنإفكلذىلعةوالع.)ناورهنلاباتك

نعهراثآرثكأ":ناورهنلاباتكنعهسفنيداربلالوقرمدقو«يرازفلاديزينبا

."يرازفلاديزينبهللادبع

يفم۲٠٠/اه۹۲۸ت)يحامشلاديعسنبدمحأل"ريسلا"باتكيتأياريخأو-
يليذإءةلاسرلاعوضوعةقلعتملاةيخيراتلاةيضابإلاتافلؤميفةيمهألانمةيناثلاةبترملا

اهيفةمكحمللناكاموةيواعممايأهلوانتبيداربلانعزاتعيو«يداربلل"ةاقتنملارهاوجلا"

نملكىلعدمتعادقو.هنملقنيذلاردصملاركذياماريثكهنأامك«فقاومنم

نبفسوینعلقنامك'لیحرلانببوبحمنايفسيبأتاياوروباتك

ةنراقملالالخنمو«هباتكمساركذيملو(ع۷۱٠٠/ه١٠٤ترربلادبعنبهللادبع

لو”"مالعإلا"باتكنعلقنو‹”"باحصألاةفرعميفباعيتسالا"باتكهنأحضتي

ردصيفةعقاولابورحلابمالعإلا"باتكوهفةنراقملادعبو«فلؤملاركذي
ه۳٥٦ت)يسايبلادمحمنبفسويل()ءالسإلا

نمض"جراوخجلا"باتکبحاصيدعنبمثيلاءاملعلاضعبدعدقواذه

:نيتيحاننمرظنایجراخهنوکيفنکلو«جراوخلاتالاجر

هلوقكمهنمهنأديفتالجراوخلانعهتياوردنعهباتكيهترابعنأ:ىلوألا

سوژرنمساننعونيفصدهشنمعِنادمحلارشتنملانبدمحميئدحف":هركذقباسلا

جراوخلانا"نمرجحنباهنعهلقنيذلالٹمکوىلعمهتيالنمتجراوخلا

.ناورهتلاباتكنمالوقنم(ريسلا)نم١جنم٠٠ةحفصب(رهاوجلا)نم١۳٠٠١۱۳:صالثمنراق(١)
ص١ےج:الثمرظنا(۲)

.١1٠‹4٤6٦ص١ج(ريسلا)يخامشلا)۳(

.٦٠ص١حقباسلاردصلملا(٤)
.١١٤۱ص۳ح(باعیتسالا)ريلادبعنبا(٥)

١٠١٠۰ص١ح(ريسلا)يخامشلا(1)
.۳٥۳٢٥۳ص١ح(مالعإلا)يسايبلا(۷)
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ملفكلذنعتلأسف:مثيحلالاق«ناورهنلامويلتقهنأوةباحصلانماصوقرحنأمعرت

ادحأدحجأ

نبدايزرابخأ"و"مالسلاهيلعنسحلارابخأ":لثمنمىرخألاهفيلآتنأ:ةيناثلا

أيسو.جراوخلاةفىلإيمتنيهنأبيحوتالاهوحنودلاخلتقم"و"هيأ

.ةيعيشلاوةينسلارداصملايفهركذ

:ةيعيشلاوةينسلارداصملاب

ددعتاياورنمةريبكةبسنةلاسرلاعوضوعةلصلاتاذةيخيراتلاثادحألاتلان

-٢۷۲ه٥٠٠-۳٠٠ت)يعشلاليحارشنبرماعمهمدقألعلو.نييرابخألانم
باحصأنمددعهنمدافتساو«اهيفاوكراشنمرشابملاهذخأبصتحخايذلا(م۳٣

."”يزوخجلانباويربطلاويرذالبلاومحازمنبرصنكخيراتلا

زاتمايذلاها١۲١ت)يرهزلاباهشنباملسمنبدمحمهيلیو

رثكأو.'”زيكرتلاونازتالاوةيعقاولابتاياورلاكلتتزاتماامك«تاياورلاصيحمتب

ةلاسرلالابيفيرهزلانعذخأنم

رأاهظفحومهبتكتدقفددعمهنمو«نوريثكفخيراوتلالهأنمنوفلؤملاامأ
.ءيشهباتکنملصملنمكانهوءاهنمهتامولعمىقتساومهدعبفنصنماهبلغأ

ت)يرهوجلاةمادقنبدمحم"جراوخلا"يفافيلأتهلنأركذينحو

رکاباتکمهرابحأيففنصهانالقسعلارجحنبارکذم۱/ه۷

۲ج(ةباصإلا)رجحنبا(۱)

.١٤۱۸ص١ج(نوخرؤملاوخيراتلا)ىفطصمركاش(۲)
.(ريتسجامةلاسر)۷ص(جراونلاةكرحةأشن)فيرشلا(۳)

١ج(نوخرؤملاوخيراتلا)ىفطصمركاش(خيراتلاملعةأشن)زيزعلادبع«يرودلا(٤)
.٥٥۳ص۲ج:الثمرظنا)°(

.٤٢٤٥۳ص۹٩ج(بیذهتلا)رجحنبا(1٦)

.۲۸۸ص٤١ج(يرابلاحتف)رجحنيا(۷)



ردصممدقألعلو.'”"جراوخلارابخأ"همسااباتكيزورملاةمادقنبدمحمنأركذامك

نبةناوعل"خيراتلا"باتكمهنعارابخأهلمشاميفلمشجراوخلاريغىلإىزعييخيرات

نممغرلاىلعو.”يدادغبلاليعامسإهركذيذلا(م٤٠۷/ه٤٤٠١ت)يفوكلامكحلا

.دلمتحيو.جراوخلابقلعتياميفاليلقائيشيرذالبلاهنعلقندقفباتكلانادقف

ثيحنيومألاىلإبرقأناكهنأيأ«هلويميفاينامثعناكةناوعنأيرودلازيزعلادبع

."ةيومأتاياورمدقي

ةقلعتملاتاياورلاعمجيذلاه١١٠ت)ىينبطولفنخموبأهيليو

ءاقيقداليصفتثادحألاكلتنايبيففنخموبألصفدقو.جراوخاباومسنمثادحأب

بلتك؛نيفصباتك:ةيلاتلابتكلافلأثيح«ةقرازألارمأةياهىلإنيفصنمءادتبا

يلعلتقمباتکةيجانينبودشارنبتيرخلاباتك‹؛جراوخلاوناورهنلالهأ

لالبيبأوةقرازألاثيدح؛كيدفيبأوةدجنباتكءةفلعنبدروتسملاباتك

اهيفاماريثكهخيراتيفيربطلاظفحدقفبتكلاهذهعايضنممغرلاىلعو

نيفصثادحأنعفنخموبأهاورامهبشيو.اريبكادامتعايرذالبلااهيلعدمتعاو

ديزينبهلادبعل"ناورهنلا"باتكيفاماهتاليصفتوتامولعملاةرفويفناورهنلاو

اذهيفرهاظ)فنخميبأدنعةيولعلاةعزنلادوجونمليقامو.يضابإلايرازفلا

يٿيلعمامإلاشيمهيلعلمحالناورهنلالهأنأ-الثم-يوريذإ«ناديلل
مهلنتبلامفةرصبلالهأانيقلنأالإوهام":دعسنبميكحنعاضيأىورو.”"ةعاس

تبیدق"يفنیتئالايزلاركذثیحءدحاوالناصخشامهنأودبيو.١١ص١ج(ةباصإلا)رجحنبا(۱)

(بیدهتلا)رجحنيااضيأامهنيبقرفامكمقر٢٥٥٥۳۱۰مقر۲۰۷ص۲ح"لامكلا

مقر٢٥٤٢٥۳صو۲٢٥۲۲۲٥١٦ص۹٩ج

.٤۸۰صهج(نيفراعلاةيده)ليعامسإ(۲)

.۱۷۲ص١ج(نوخرؤماوخيراتلا)ىفطصمركاش/۱۳۳ص(خيراتلاملعةأشن)زيزعلادبع«يرودلا(۳)
۱٤۸ص٥ج(نیفراعلاةيده)ليعامسإ؛يدادغبلا(٤)

.۱۷۲ص١ح(نوخرؤلاوخيراتلا)ىفطصمركاش(خيراتلاملعةأشن)زيزعلادبع«يرودلا(٥)

.۱۲۲ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(٦)
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لإعقوناورهتلالهأعمناكيذلاىفوأنبحيرشنأفنخميبأقيرطنميربطلا

اذهو"نادمنمةئالثلتقناکو«رامننمالیوطرادجةملثىلعلتاقفرادجبناج

لصألاىحةودغنماولتتقالجروراموینادمتلتتقا

لهللاحتفف اجرلانادممح

كلذبسانتيالو‹ليصألايحةادغلاةالصنماولتتقايخامشلادكؤيو

ةملتىلعلتاقيرافنمالیوطهءاقبناف؛نادمهنمطقفةنالثلتقحيرشنوكعم

؛ریيشکحیرشمهلتقنمددعنأىلإانببهذيهركذقباسلازجرلاىلإةفاضإرادج
لحجرنادمتيبفأ":يلعمامإلالوقركذبديزيوءةئاموحنيحامشلامهلعجيو

الوةئالثلازواجتيهنإفهيفغلابميحخامشلاهركذيذلاددعلانأىءارتاذإو.”"دحاو

نادمحللاحتفف"ةرابعاهتنمضتيلاةيرخسلاةجيتنلاهذهزيزعتيفيفكيو«كش

موسييلعباحصأنمبيصأ"هنأمحازمنبرصنركذيكلذىلعةوالع."لحجرلا
.لاتتقالاتقولوطهاضتقموفلأناورهنلا

ريشکنباهدعیف(م۸۲۲/ه۰۷۲ت)يدعنبمٹیهلل"جراوخا"باتکامُأ

يرذالبلانملكهنعهلقنامالإهنمقبيملو«”عوضولملااذهيففنصامنسحأ

نمِءيشاهزوعيهتاياورةماعنوكهيلعذخؤيامو."مهريغوريثكنباويدوعسللاو

.۱۲۲٠ص۳ح(خيراتلا)يربطلا

.۱۲۲ص۳حقباسلاردصملا(۲)

.۱۲۲ص۳حقباسلاردصملا(۳)

ص١ج(ريسلا)يخامشلا(٤)
ص١جقباسلاردصملا(٠)

.٥٥٠ص(نيفص)يرقنملا
۳۰۷ص۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا(۷)

.(ريتسجامةلاسر)١٠ص(جراوخلاةكرحةأشن)فيرشلا(۸)
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ت)يئادملادمحمنبيلعنسحلاوبأاضيألاحملااذهيففلأنمو

دعبةمكحملابةقلعتملاثادحألااميسالءاريثكيرذالبلاهنعلقندقو(م۸۳۹/ه٥

راصهنأوةقدلاوثحبلايفهفالسأنمىلعأةجردلثعبهنأبٰيئادملافصوو.ناورهنلا

.°”نيلاتلانيخرؤملليساسألاردصلا

نبرصتل'"نيفصةعقو"باتكوهالماكانغلبفلؤممدقأنأودبيو-

صتخمهنأهناونعنمحضاوو.عساوباتكوهو(م۸۲۷/ه۲۱۲ت)يرقنملامحازم

زايحتالوانتيملفكلذعمو.هيلعبترتاموفحاصلملاعفرنماهيفىرجامونيفصب

نمناورهتلايفىلتقلاددعلامقرهئاطعإىوسكلذدعبثدحاموءارورحلهأ

.نيقيرفلا

يفهنأمغرةيقارعهفلؤملويمنأ"نيفص"باتكىلعظحاليو
ثسيحنمناورهنلالهألضراعملافقوملايفحدقيالامثادحألانمدرويلباقللا
فلأ-ىضمامك-يلعشيجنملتقهنأو«ناورهنلالهأددعنايبككلذو«ةركفلا

نملتقيمهنإلوقتيلاةبطاقةيضابإلاريغىرخألاتاياورلاةماعلافالحةئامنالثو

يصندنعةيولعلاةيعيشلاةعزتلارثأىلجتيو.ةرشعوأةعستىوسيلعمامإلاشيج

ىلعهسفناهيفموليبهونبهللادبعوهويبسارلاىلإةبوسنملاتايبألالثميفمحازمنب

يفو؛ميكحتلالوبقىلعايلعمامإلامغرأنممناكهنأىلعفسأتيوايلعهتعباتممدع
:تايبألاهذهرحخآ

(“هزمزوميطحلانيبملاديري اذئاعتيبلابهللادبعحبصأف

لئالدلانأىلإةفاضإلاب!؟ناورهنلايفلتقدقوتيبلاباذئاعللادبعناكمو

ء7٤٠4۳ص(خيراتلاملعةأشن)زيزعلادبع«يرودلا(١)

.قباسلاعجرملا(۲)

.۷۲٠ص١ج(ںوخرؤلاوخيراتلا)ىفطصمركاش/۳۸٠۱۳۳ص(خيراتلاملعةأشن)زيزعلادبع«يرودلا(۳)
ص(نيفص)يرقنملا(٤)
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ميكحتلالوبقىلعنيفصيفايلعمامإلامغرأنممنكيملبهونبهللادبعنألإريشت
نأ"ةسايسلاوةمامإلا"بحاصيوريسكعلاىلعلبهيفلوقلاليصفتٍنأيسامك

ةلصاومهنمنوبلطي-حلصلاىلإباجأامدعب-يلعىلإءاجنممناكبهونبهللادبع

ةلوحنملاراعشألانمرثكمهنأب"نيفص"باتكنعلاقينأيفورغالفنذإ.لاتقلا

فقاوملانعريبعتىوستسيل"يلا

ناونعوهف/ه۲۳۰ت)دعسنبدمحم"تاقبطلا"باتكامأ-

لاجبنعهدرويامنإفاذلو‹"”"ثيدحلاملعوأةنسلامدخيل"هعضوهنأىلع«هاوتح

.هبةقلعتملاثادحألانعتارذشهركذوميكحتلانعهثيدحكءاليلقدعيةساردلاهذه

هےباتکو‹(م٢٤٥۸/ه٤٤۲ت)"يرفصعلاطايخنبةفيلخخيرات"هدعبنمنأيو-
هيفلوانتو؛ةصاخمالسإلاخيراتلهعضودقوهيفديدشراصتخاىلعبتكلالضفأنم

راتخيهنآ"هبزاتمامو.ليصفتريغنمجراوخاباومسنبةلصلاتاذثداوحلانماددع

ملسيملفكلذعمو.”"ىرخألاتاياورلااكراتةمهملاتاياورلاىلعزكريوعيضاولل
لتقهنأوناورهنلايفيلعشيجنمضهحلارماعنبةبقعهدعك«تانلاضعبنم

!؟يلععمنوکيفكيفيفةيواعمشيجنمضناكةبقعنأعم«"”ذئموي

ضعبىلعىوتحاثيحاضيأاديفماردصم"ةسايسلاوةمامألا"باتكدعيو-

تايرونيدلاةييتقنبملسمنبهللادبعىلإبوسنموهو.ةلصفملاتامولعللا

.(م٦۹/۲۷۸۸

.١١٠صبوسنم(ةسايسلاوةمامإلا)ةبيتقنبا()

.۱۲ص(جراوخلارعشناويد)سابعناسحإ(۲)
.۹صسابعناسحإةمدقم١ج(تاقبطلا)دعسنبا(۳)

.٥۲ص(ةيسابعلاةوعدلاةعيبط)رمعقوراف(٤)
۱۱۹ص(خیراتلا)طايخنبا(٥)

ريغناورهنلابلوتقملايهجلارماعنبةبقعرجحنبالعجدقو.١٠٠ص٤ج(ةباصإلا)رجحنبيا(1)

عملتقيذلارماعنبةبقعنأيلودبيو.١٠٠ص٤4ج(ةباصإلا):ةيواعمعمناكيذلاروهشملايهجلا

(ةباصإلا)يلععمنيفصدهشنمتناكاذهنإف«؛يملسلارماعنبةبقعوهلبءاينهجسيلناورهنلابيلع
٤ج
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يضاقلالوقنأ-هريغورقصدمحأذاتسألالاوقأىلعءانب-حلاصديعسىريو

رذيملوقبيملفةبيتقنباوهفلهاجلاامأف":(م۸٤١٠/ه٤٤٥ت)يبرعلانبدمحم

نمهريغلاوقأو"هيفامعيمجهنعحصنإ(ةسايسلاوةمامإلا)باتكيفامسرةباحصلل
ضافأدقو”ةبسنلاهذهحيحصتيفةيفاكريغاهاريةبيتقنبالباتكلاوزعيفءاملعلا

نأوء؛ةبيتقنباوهسيلباتكلافلؤمنأىلإصلخوةلأسملاهذهقيقحتيثلاصديعس

اهسفتنةرتفلايهو«فلؤملااذهاهشاعيلاةرتفلاديدحتعاطتساهنكل؛لوهحجبفلؤلملا

ثلاثلانرقلافصتنميفتناكفلؤملاةافونأىلإصلخامكءةبيتقنبااهشاعيلا

ودبيو؛حلاصديعساهيلإلصوتيلاةجيتنلايفكشلاريثي-هرودب-اذهو.")يرجملا
.قوأوعسوأةساردىلإةجاحبلازيالعوضوملانأ

ةيغيراتبتكيقاركذالةديزمتاياوردوجوىلإباتكلااذهةيمهأدوعتو

لازتعابقلعتيامضعبوميكحتلالوبقولاتقلافقورمأيفهتاليصفتاميسال

.ناورهتلالهأ

تريرذالبلايحينبدمحأل"فارشألاباسنأ"باتكدعينأنكمملانمو-

دمتعادقو.جراوخابةامّسملاةعفلااياضقلوانتردصمعسوأوىغأ(م۸۹۲/ه۹

يصعمجدانسإةريثكنايحأيفهدانسإنإفكلذلونيديدعنيفلؤموةاورىلع

يدعنبمثيملاوفنخميبأومكحلانبةناوعكنيفنصملانماددعكلذبديريء"اولاق"

يرذالبلافصودقو.ةدحاولاةئداحلايفتاياورلاددعتبزاتماكلذلجأنم‹ێئئادملاو

نمرثكأيخيراتلالاحلايفهنمةساردلاهذهتدافأدقو.”نزتموهرابخأيفدياحمهنأب

درويذإ«بسنلاراطإيفخيراتوهانإباتكلانأةاعارمعم«هريغردصميأنمةدافإلا

.هبسننايبدارلاصخشلاركذبسحتاياورلا

.٣٢٤۲ص(مصاوعلا)يبرعلانبا(١)
.(متسجامةلاسر)١٤ص(قيقحت-ةسايسلاوةمامإلا)ديعس؛حلاص(۲)

.قباسلاعجرملا

٥ص(ةيسابعلاةوعدلاةعيبط)رمعقوراف(٤)
۱١ح(نوخرؤلاوخيراتلا)یفطصمرکاش/٠٠ص(خيراتلاملعةأشن)زيزعلادبع«يرودلا(٠)
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‹ثادحألالیصفتقءيشلاضعببهسدقوماعخیراتباتکوهف)م۸40/۲۸۲

رساينبرامعلتقمهلافغإىوسثادحألاكلتركذيفرداصملارئاسنعفلتخيالو

هرکذقباسلاهباحصأوبهونبللادبعباتکهداریإیوسو؛نيخرۇملاةداعريغىلع

لهأنمممباحصألإ
دربملاديزينبدمحم"بدألاوةغللايفلماكلا"بانكلاحلااذهيفةديفملابتكلانمو-

نم"هيفرکذو«هباتکنماءزججراوخاباومسنلدقعدقو«(م۸۹۹/ه٦۲۸

لمك"ةراتخمةفورعمةبطخنممالكوأ«فرطتسمرعشوأ؛بدُأونعمهيفاممهرومأ

دبقتيمو؛ثداوحلاتاونسركذبمتهيملدربملانأركذلابباو".٩"كلذلاق

.دعباميفترهظلاتاكرحلاوناورهنلاةكرعمصخيامضعبويلعمامإلا

وأ٢٤٢۲ت)حضاونبابفورعملابوقعييبأنبدمحأييوشقعيلاامأ-

نمبرقيهنأريغماعخيراتباتكوهو‹"خيراتلا"باتكهلف(م۸۹٥٠۹ه۲

ةساردلالاحبيفةعزنلاهذهزربتو«”ةيولعةيعيشلويموذهنأبتعندقو.راصتخالا

:ايلعماماإلاهباواطحامنمضسابعنبالاولاقمهاءارورحلهُىلإهتبسنلٹميف

يفبرحلانأنمفنخموبأهلاقاميبوقعيلارركيو”ةيصولاعيضفيصوهنأمعزو"

لقأالإموقلانمتلغيملو":اضيأديزيو؛مهرخآدنعنماولتقفنيتعاستمادناورهنلا

ةكرعملاعقاوفلاخيوهو٠”"ةرشعنملقأالإيلعباحصأنملتقيملونم
نبرصتنمهركذنيذلاىلتقلاددعفلاخيامكىلإةادغلانمترمتسايلا

.١٥٠ص(لاوطلارابخألا)يرونيدلا(١)
.۹٦۱۱ص۳ح(لماكلا)درعملا(۲)

(جراوخلاةكرحةأشن)فيرشلا(۳)
ركاش/١٠٠١۳٠ص(خيراتلاملعةأشن)زيزعلادبع؛يرودلا/١٤۱۸ص(نيملسللادنعخيراتلاملع)لاثنزور(٤)

.۲۹ص(ةيسابعلاةوعدلاةعيبط)رمعقوراف/۲٢٠۲ص١ح(نوخرؤملاوخيراتلا)ىفطصم

.۱۹۲ص۲ح(خيراتلا)يبوقعيلا(٠)
.۱۹۳ص۲ح(خيراتلا)يبوقعيلا
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نعةكرعملاترفسأناورهنلالهأنمةئامعبرأكانهنإفاضيأوامكمحازم

.اولتقيملومهحرج

ريرجنبدمحم"كولملاوممألاخيرات"وأ"كولملاولسرلاخيرات"بانكينأيمث-

عوضوميفخيراتلابتكنيبنمةيناثلاةبترملايف(م٢۹۲/ه١٠۳ت)يربطلا

يرذالبلارداصمةرثكمدقتامكببسلاو‹«يرذالبلل"فارشألاباسنأ"يليذإءةلاسرلا

خيراتلايفعجارملامهأنمريتعي"هنأنممغرلابفيربطلاامأ«؛ثحبلاعوضوميف

ادریبکلکشبفتخميباىلعناکلاحلااذهيفهدامتعانأالإ”"يمالسإلا

یىرحخأتاياورةمثنإفكلذعمو.يربطلاةدالاسيئرادفارفنخميأتاياورتناكو

.يربطلاخيراتلالخنماهنمةساردلاهذهتدافأفنخميبأريغنع

ربخنماذهيباتکيفنکيامف":هلوقبتاياورلانمهلقناميفهجهنميربطلانيبدقو
هلفرعيملهنألجأنمهعماسهعنشتسيوأهئراقهرکنتسینیضاملاضعبنعهانركذ

نميأامنإوءانلبقنمكلذيفتؤيملهنأملعيلفةقيقحلايفيعمالوةحصلايفاهجو

.هتمذتئربدقاذههويدأاموحنىلعكلذانيدأانإانأوءانيلإهيلقانضعبلبق

اهتمضعبلاهذخأورابخأنمهدروياموهتاياورليربطلاصيحمتنمليقامنإفاذلو

ىلعهدامتعايفحضاواذهوءةلقنلاىلعةدهعلاىقلأهنأةهجنمرظنهيف”رخآلانود

يعيشفتخميبأنوكمغرءةساردلاهذهلابصخياميفىلوألاةجردلابفنخيأ

.ةهجولايولعةعزنلا

يفهداسيحناكوءةيمالسإلاةيخيراتلارابخألاداريإيفىوهيأعميربطلالميملو"اذه

.”"ةيملعةقدوعرونعبلاغلا

هبشأخيرات"وهف/ه١۳ت)يفوكلامثعأنبدمحأل"حوتفلا"باتكامأ-

.١۱۲ص۲ج(خيراتلا)يرطلا/١۹١١ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(١)

٠٦۲٠ص(ةيسابعلاةوعدلاةعيبط)رمعقوراف(۲)

.۱۳٠ص١ح(خيراتلا)يربطلا(۳)
.٦٠ص(خيراتلاملعةأشن)زيزعلادبع«يرودلا(٤)
.٦٢٥۲ص١ح(نوخرؤلاوخيراتلا)ىفطصمركاش(٥)
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ضافأدقوء”مصتعملادهعنحولئاوألاءافلخلاذنمتاحوتفلارابخأيكحي«صصقلاب

هقرسياميفاريثكفلتخيالو.ةلاسرلاعوضوماهنيبنموءاوانتيلاثادحألايفاريثك

يفةصاخاهبدرفتتاليصفتركذبزاتعو«ىرحخألاخيراتلابتكنعرابخأنم

.كلانهةكرعملاتبشنفيكو«برحلاترجنأىلإناورهنلالهألازتعاذنمثادحألا

ترجيلاةرظانلاككلذوءةحصلانماهساسأالليصافتلاكلتنماريثكنأودبيو

ىلإيهتنتولهألثمميبغتلاروعألانبباتعنيبوسابعنبانيبءارورحيئ

يفةرظانملاهذهةجيتننايبٍقأيسوةروصبسابعنبامالكلنعذأاباتعنأ

ةللسراضيأاهنمو.لوألابابلانملوألالصفلانمميكحتلايضراعمججحثحبم

ريجأونينمؤملاريمأهدبعنباوهللادبعنم":ناورهنلالهأىلإبلاطيبأنبيلع

نيدنمنیقراملاريهزنبصوقرحوبهونبهللادبعىلإهمعنباوقىهللالوسريحأ

اذهو.'ةيقيقحلاةلاسرللاهتفلاخمىلإةفاضإلابءاهيلعةيدابةعنصلانإف”"...مالسإلا

.“ةيولعلويموذهنأنممثعأنباهبفصوامدكؤي

:قرفلاوتالاقلابتكج

لعلوءةريسيتالاحيفالإقرفلاوتالاقملابتنكىلعةساردلاهذهدمتعتم

كلذوءاهؤارآوقرفلاهلوانتتامىصقأذإ؛كلذلةرشابملابابسألانمناكاهنالابقيض

اهقارغإاهعملماعتلاةلقيفىوقألالماعلانكلو.ةساردلاهذهيفاريبكازيحلغشيالام

اهطارفإو«ىرحخأقرفىلإ-بتكلاهذهيف-اهرودبمسقنتيلاقرفلانمددعنايبيف
تحتجردنيانمضو.رظنلاولمأتلاىلإناوعدينيرمألاالكوءاهيلإاهبسنتءارآركذيف

.٤٤ص۲ح(نوخرؤلاوخيراتلا)ىفطصمركاش(١)
.٤٢٢۲ح(حوتفلا)مثعأنبا(۲)

٤حقباسلاردصملا(۳)

(فشكلا)قاهلقلا/۷١۱ص۲ح(خيراتلا)يربطلا/٥۱۳١١١ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(٤)
.٢٤۲ص١ج

.۳۳ص(ةيسابعلاةوعدلاةعيبط)رمعقوراف/٤٤ص۲ح(نوخرؤلاوخيراتلا)ىفطصمركاش
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اماميسالجراوخلاىلإةبوسنملاقرفلاىلإبتكلاهذههوزعتامريبكلاردقلامكحلااذه

هجوباهنمققحتلامتيملام«ةدوقفماهبتكتناكوأاهاحصأبتكيفنودمريغناك

.هضفرلببسنكيملوأهوجولانم

۹۳۳/ىه٢۲۳۲وأ۳۱۲يرعشألاليعامسإنبيلعنسحلاوبأهبنتدقو

بتكنمرفوألاددعلايفاهاودعترشتنايلالاحتنالاوطلخلاةرهاظىلإ(م٤

؛تالاقملاركذنمنوكحيامةياكحيفسانلاتيأرو":هلوقبكلذدكأف«تالاقلا

لوقنمهرکذياميفطلاغو‹هيكحياميفرصقمنيبنم«تانايدلاولحنلايفنوفنصيو
كراتنيبنمو«هفلاخينمىلععينشتلاةدارإةياكحلايفبذكللدمعتمنيبنمو«هيفلاخم

هيفلاخملوقىلإفيضينمنيبنمو«نيفلتخملافالتخانمهيورياهتياوريثيصقتلل

ءانطفلاليبسالونييئابرلاليبساذهسيلو«هبمهمزلتةجحلانأنظيام

بهاذمهيفىكحباتكيناتسرهشلل(لحتلاوللملا)باتك":يزارلافيضيو
باتكلانمةيمالساإلابهاذملالقنهنألهيلعدمتعمريغهنأالإ«همعزبملعلالهأ

ديدشذاتسألااذهو‹يدادغبلاروصنميأذاتسألافيلأتنم(قرفلانيبقرفلا)ىمسللا

."هجولاىلعمهبهذملقنيداكيالفنيفلاخملاىلعبصعتلا

عضاولانايبو‹لاحلااذهيفتافلؤملامهأنعثيدحلاىلعةساردلارصتقتفوسو

.ةلاسرلاعوضوعةقالعهلاممةرهاظلاكلتاهيفزربتىلا

:يرعشألانسحلايبأل"نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم"١

هفلۇؤمنأودبيو.اهدوجأنمباتكلااذهربتعيتالاقملابتكرئاسىلإرظنلاب

ىلعةدهعلايقليةليلقريغنايحأيفهدبكلذلو«هريغىلعذخآملاىشاحتينألواح

نايحأيفهرداصعبحرصيامك"يكح"و"لاقي"ةياكحلاةغيصبربعيثيح«لقانلا

/ه٢٤۲ت)يسیبارکلايلعنبنیسحلاونملکنعلقنذِإ«ةريثك

.۳۳ص١ج(تالاقما)يرعشألا(١)

ناسک”:لاقصهج(قشمدخیراتبیذهت)ناردب:رظنا.ينوصلادمحمنبناقرزىوسمسالااذهادحأدجأمل(۲)
هيعو(ه٥٤۲ت)ميهاربإنبنابوثوهنونلاوذو."يرصملانونلايذلايخاؤمناكو؛قشمدلحاسنمنانبلليج
=اسزئالدلاميدينيبسيلو.يرعشألاهنعىوريذلاناقرزاهشاعيلاةرتفلايهينرصلاناقرزاهشاعيلاةرتفلاف

۹



ةرابعك«يكحملارمألايفدياحلاهيأريدبيةرداننايحأيفهنإلب(م۲

-نيياسحألاضعبيف=درويهنأظحالملانمو."...هققحتنملاممهنعانلېکحو"

نأ"جراوخلاضعب"نعهلقنكمهسفنأمهقيرطنممهيلإنيبوسنملاوجراوخلاءارآضعب

نبباسبخنبهللادبعلتقمنعنيضاراونوکیملهباحصأويبسارلابهونبهللادبع

تالوقنهنعلقنو‹°"...ىجراخلابابرنبناميلایکحو':ەلوق‹"ترألا

.دع

هرذحمغرو«هيفعقوفىمحلالوحماح-حضاووهامك-يرعشألانأريغ

قوتولابعصيواشملعياليلاءارآلاوقرفلاركذفلبقنمءاطخأرركهنإف

."انليكح"و‹"كاحىكحو":لوقينأيرعشألارثكيوءاهب

نبناميلانعلقنييرعشألانسحلاابأنأوهةيانعمزلتسييذلارمألانكل

اهئارآوجراوخلاقرفنماضعب"”مهيملكتموجراوخلايفلؤمنمهنأركذيذلابابر

ردصمنماهذحخأهنأةهجنممهنعهلقناميفيرعشألاتامولعمقئوياممرمامك

مسابميدنلانباهركذيذلاوهيرعشألاهنمهلقنيذلاناميلاباتكلعلو.يجراخ
.”"تالاقلاباعك"

المهئارآومهقرفبةقالعهلامماضعبجراوخلاىلإبسننمميرعشألاذخأنكلو

كلذنمو«ةتباثريغِءايشأمهيلإبسنهنإف؛ةحصلاةغبصبمهنعهنودامعيمجغبصي

.ادحاواصخشنينئالالع
۱۷۷۱۷۸٢۰٠٢۲۱صاج(تالاقملا)يرعشألا(١)
.۷۸صاجقباسلاردصملا(۲)

.١٠۲صاجحقباسلاردصلما(۳)

.۱۹۷صاجقباسلاردصلملا3

نسم":مدتلانباهنعلاقو؛٤١٠٠ص٣ج(جورللا)"جراوخلاءاملعةيلعنمناك":هنعلاقويدوعسلملاهركذ(٥)

'بحكللافنصماملكتماراظنناكوةيسهيبلالوقىلإلقتنامثءايبلعتالوأناكو‹مهئاسؤروجراوخلاةلح

ةيده)ايرصبهدعويدادفبلاليعامسإهركذو۲۷١ص(تسرهفلا)مدنلانبا:رظنا.بتكةينامنءامسأهلركذو
٥٤٤ره۲ےس(يغلا):باسئرنبنامہامسوایناسارخيهذلاهلعجامنيب۸٤٠٠ص٦ح(نيفراعلا
..۷۲۱۸مقر

.٤۱۸۱۹۸ص١ج(تالاقملا)يرعشألا(٦)

ص١ج(تالاقلا)يرعشألا(۷)

.۲۲۷ص(تسرهفلا)مدنلانبا)۸(

 



ققحدقف‹مهيلإمهازعنيذلاصاخشألاوةيضابإلاىلإةبوسنماهركذيلاقرفلا

ءاسؤرمهدعنيذلاصاخشألانميرعشألاهركذاملكنأرمعمىحييلعخيشلا

ءالؤهنعاثيشنوفرعيالةيضابإلانآوءةيضابإلادنعمدوجوالةيضابإلانمقرفل

ىلإوأمهيلإمومعلاىلعاهبسنيلاتالاقملانأويفمدوجوال"لب«لاجرلا

ىلعكرشلابنومكحيامو«هنودرياموهيلإبهذياممطيلخيهمهروهمج
هش

حالسلانممهيفلاخملاومأةمينغنأبلوقلاةيضابإلاىلإيرعشألاهبسناممو

ثيدحلادنعىلاعتهللانوعبةبسنلاهذهًاطخنايبيأيسو«"”لالحبرحلادنععاركلاو

.بابلااذهنميناثلالصفلانمعبارلاثحبملايفةيضابألانع

نأعمربقلاباذعبنولوقيالمهأجراوخلالكىلعيرعشألانسحلايبأميمعتنمو
.ريقلاباذعنوتبثيجراوخلانميرعشألامهدعنيذلاةيضابإلا

/ه٢۲٤ت)يدادغبلارهاطنبرهاقلادبعل"قرفلانيبقرفلا"باتكامأ-٢

اذهيفيرعشألاتالاقمنميدادغبلادافتسادقو.ةقدوايرحتلقأهنأودبيف(ع۷

نإف«باتكلااذهنمجراوخلاعوضوميفيدادغبلاةدامبلغأنأايلجرهظيوءلاحما

مساقلايبأنعاليلقامك.كلذىلعدهاشةرابعلاولبنومضملايفامهنيبهباشتلا

.٩”هسفنبكلذلاقامكخیراوتلابتکنماضيأذحأودمانبهللادبع

ذئمويناورهنلالهأنمتلفيملهنأيرعشألادنعدريملامميدادغبلاهركذاممو

۱۸۳-١۱۸۹ج(تالاقملا)يرعشألا(١)

.٤٤؛٤٤ص١ج(ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا)رمعم(۲)

.١۱۸ص١ج(تالاقملا)يرعشألا(۳)
١ج(تالاقلا)يرعشألا(4)
ص(يراضحلادعبلا)يريبعجلا/١٠٠ص۲ج(لوقعلاراونأقراشم)يلاسلا(٠)

.۷۳ص(قرفلانيبقرفلا)يدادغبلا(٦)
مالكايفتالاقموءارآهلءةيبعكلاىمستمهنمةفئاطسأرناكةمئأنميعكلادومحمنبدمحأنبهللادبع(۷)

اهمةريتكبتكهل.م۹۱۳/۳۱۹ةنسخلببيفوتوءةليوطةدمدادغببماقأخلبلهأنموهو.اهبدرفنا

ص٤ج(مالعألا)يلكرزلا:رظنا"تالاقملا"

١١٠.٠(قرفلا)يدادغبلا(۸)

O٥



ء؛نامعىلإنالجرو«‹نميلاىلإنالجرولإنالجرمهنمراصسفنأةعستالإ

هذهيفنوروكذملاجراوخلافلتىلإلجرو«ةريزحلاةيحانىلإنالجرو

.ةعستلاءالؤهعابتأنميحاوتلا

ةيضابإلاامهلخدالثمنامعونميلانإف«ةيلوقعملاىلإةلصبتمتالةياكحلاهذهو

نيذلاةيضابإلاةداقمهلسرينيذلاةاعدلاقيرطنع-جراوخلانميدادغبلادنعمهو-

.”ةرصبلايق

٦٥٤ت)يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعقرفلاوتالاقملايففلأنمو۳
ءارآلانماريثك"لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا"هباتكيفعبتتدقو.(م٤

"جراوخلاعنشركذ"ناونعتحتهنوداممهفيو.جراوخلاىلإةبوسنملاقرفلاىلإةوزعلل
نمعذأهنأ”"...مالسإلاىلإنيمتنملاتالاقمممجنمضعبركذو":هترابعنم

نايحأيفو."”يسيباركلايلعنبنيسحلانعلقنلابحرصدقو.قرفلاباتكنمهمدقت
نِعءارآلاضبهلقنك«هسفنبهدهاشهنأرکذامیلٍإهباتکةدامضعبوزعيةردان

9"...سلدنألاباندنعةيضابإلااندهاشو":هلوقبةيضابإلا

مهيلإبسننمعوأجراوخلانعاهدروأيلاتامولعملانمريثكةيقوثومنأالإ

:هلوقك«رظناهيفهلبقنمعاهذخأيلاتامولعملانعالضفهسفنبهدهاشهنأركذام

لئاسميفهلاقامخلا"....باتكلالهأماعطنومرحيسلدنألاباندنعةيضابإلااندهاشو"

لإمزحنباهبسنامةحصمدعنيبو«دينفتلابرمعمىييلعةمالعلااهوانتةدع

.”ةيضابإلا

نعسارنيبوهنیبو؛حورسونيعسأرنيبدقدلب:(اهرسكوأيازلاحتفوواولانوكسوميماحتفب)نروملت(١)

ص۲ےج(نادلبلامجعم)يومحلا:لايمأةرشعوحن

.۸۱؛۸۰ص(قرفلا)يدادغبلا(۲)

.4۸۱1۹ص(ةيضابإلاةكرحلا)مشاه(۳)

.١٠صهح(لصفلا)مزحنبا(٤)

صهجقباسلاردنصملا(٠)

١صهجقباسلاردنصملا(1٦)

ص١ج(ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا)رمعم(۷)

1



مهةيضابإلانمراكنلانأ"نممزحنباهركذامةفقويعدتسييذلانكل

تقسشناةقرفراكنلاو.هناكمومزحنبارصعيفيأ”"سلدنألاجراوخىلعنوبلاغلا

اهنمًاربتاهبةصاخءارآاو«برغملادالبيفيرجحلايناثلانرقلارخاوأيفةيضابإلانع
اثناكةيضابإلاىلإابوسنممزحنباهركذيذلالعلفيضابإلابهذملاةمئأ

لكىلعةبسنلامزحنباممعةيضابإلاىلإمهئامتنالصأمكحبو«راكتلاهبلوقي
يلعخيشلاهعمجاميفدجويالذإمزحنبالعفشياللامتحالااذهنأريغ.ةيضابإلا

ةقرفلاكلتىلعلمحيفةيضابإلاىلإمزحنباهبسنامءيشءارآنمرمعمىي
امائيشاوركذيمل-راكنلاةقرفبىردأمهو-ةيضابإلانأاميسالءةيضابإلارئاسنود

امةحصنمققحتلاهنمنكعيامراكنلاتافلؤمنمانيديأيفسيلومزحنباهركذ
نعمزحنباهدروأاممریثکنأشهنأشريبككشلحمةلأسملاىقبتومزحنباهرکذ

:جراوخلافالسأمهامسأنمفصويفهلوقلئمكلذو«جراوخلاىلإنيبوسنملارئاس

نكيملوعهللالوسرنعةتباثلاةنسلايفاوهقفتينألبقنآرقلااوأرقابارعأاوناك"

يلعباحصأالورمعباحصأالودوعسمنباباحصأنمالوءاهقفلانمدحأمهيف

يباباحصأالولبجنبذاعمباحصأالوىسوميبأباحصأالوةشئاعباحصأالو

رعنباوسابعنباودیرباحصأالوناملسباحصأالوءادردلا

نإف‹اريثكهيفغلابموهف-ةقيقحللابلقنكيمنإ-ميمعتلااذهنأكشالو

امك-ةرصبلاوةفوكلابرعنأكلذ«يعقاوالويملعريغابارعأاوناكلوقلا

نكلوءةيدابلايفميقتلئابقنماوءاجمهنأعم«ودبلانماعيمجاوناك-نزوهلفلوقي

هح(لصفلا)مزحنبا(١)
.ەە-47£ص١حج(تاقبطلا)ييجردلا(۲)

١٠٠ص۲ج(ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا)رمعم(۳)
ةسقرفىإيمتنييذلايرازفلاديزينبهللادبعتافلؤمىدحإلةطوطخمىلعرثعهنأيمانلاورمعروتكدلاركذ(٤)

,155Ennami:رظنا."دودرلاباتك"ناونعلمحتراكنلا Amr (Studies in Ibadhism) p.

.۲۳۷ص٤ج(لصفلا)مزحنبا(٥)

o۳



مهتلطبارتلحنادقف-هريبعتدحىلع-جراوخاىلإةبسنلابءيشىلعلديالاذه

نبدايزلوقكلذىلإفاضي."اهيفمهطارخناوشويحلانئادمىلإذنمةيدابلاب

نممهدتكنأجراوخلانمبحجعلا":جراوخاباوسنيذلاةهجاوميفوهنموهوهيبأ

نأاميسالمهدعبنيذلانعناورهنلالهأرمأفلتخيالو«"»مهرمأريغهيفترظن

هیخأوةيدأنبسادرملالبيبأكناورهنلالهأعماوناكدايزنمزيفاوناكنمماددع

فيدر-نودلخنبالوقيامك-وهوۍارقلانماوناكمهنماريثكنإفاضيأو.ةورع

ملعلاونيدلالهأنومسيفلسلاناك":ةيميتنبالوقيو‹ءاملعلاوءاهقفلاظفلل

."ءارقلا

للالوسرباحصأباحصأنمدحأمهيفنكيملهنانممزحنباهرکذامامأ

حيرصوهامتاياورلانمنإف-مهيفةباحصلادوجوركنيىلوأبابنموهو-ك

ىلعلخدذإ«ميكحتللنيضراعماوناك8كهللالوسرةباحصنماددعمهيفنأيف

لاق:هلنولوقياوذخأف«ميكحتلاةيضقيفهنوشقاني«لاجرلانمددعسابعنبهللادبع

:لاقكلذنميلخدىح":يوارلالوقيءلاذكهباتكيئهللالاقوءاذكهباتكيفهللا

سناربلاباحصأللاومهدمحمباحصألوألاسلاهللاومه؟مهنمو

ثحبملايفميكحتلااوضراعنيذلاةباحصلانمهركذيقيسنمادعاذه.”"يراوسلاو

نبهللادبعبحاصينابيشلابوقرعنبسيرتعمهيفنإفكلذنعالضفومغصصحخللا
.دوعسم

ميركلادبعنبدمحمحتفلاوبأتالاقملاباتکرهشأنمو٤

.٤١٤٠ص(نيرشعلانرقلارکفويمالسإلاخيراتلا)رمعقوراف/۳ص(ةعيشلاوجراوخلا)نزوهلف(۱)

.۲۱۲ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

.٤٤٤ص(ةمدقملا)نودلخنبا(۳)

.٢٤۲ص(ناقرفلا)ةيميتنبا()

ص١۱١ح(فنصلا)ةييشيبأنبا(٥)
۳ح(باسنألا)يرذالبلا)1(

o



تامولعمضعبنأبحرصدقو."لحتلاوللملا"باتكبحاص١١/ه۸
نبناسميلاونسحلايبأويسيباركلانيسحلاونعاهذخأهباتك

ةتنإفاذلو«يدادغبلاىلعناتسرهشلادامتعايفيزارلانعلقنلامدقتدقو.")بابر

الوناتسرهشلادنعاملکنأيعيالاذهنكل.نيباتكلاةدامنمريثكيفانيباهباشت

اليدادقبلادنعدجوتالتافاضإدوجوحضاولانمذإ«يدادغبلادنعامموههرثكأ

.ابيرقمهركذقباسلاتالاقملاباتكنعهذخأبيناتسرهشلاحرصياماميس

تالمولعلاف«هقبسنمىلعدمتعالحنلاوللملاءاملعنمدحاولكنأةقيقحلاو

هبدرفنيامنأبيرغلاو.يرعشألادنعيلانعاريثكفلتختالياتسرهشلادنعيلا

نبللادبعنأنمياتسرهشلاهدروييذلاكابلاغباوصلانعادعبرثكأنوكيمهدحأ

نبهّللادبعنإف؛رهاظيخيراتًاطخوهودمحمنبناورممايأيفجرخيميمتلاضابإ

يفوتامنيبنمنينامنوةتسماعقوتملاناورمنبكلملادبعرصاعضابإ

نبللادبعهيلعطلتخاهلعلو٠نمةئامونيتنثاةنسدمحمنبناورم

يذلاوههنأل«يراشلاةزمحيبأبروهشملايميلسلافوعنبراتخملاةزمحيبأبضابإ

يضابإلاىينبهللادبعنإليقو":ناتسرهشلالوقليلدبواذهناورمىلعجرح

دحأةزمحوبأناكوهلاوحأميمجيف(ضابإنبهلادبعليعي)هلاقيفرناك

.”تومرضحبامامإةيضابإلاهبصنيذلاىيينبهللادبعةداق

.١۱۲۱۲۹١۳٠ص١ج(لللا)ناتسرهشلا(۱)

.۱۲۹٠ص١جقباسلاردصملا(۲)

١۱۲صاجقباسلاردصملا(۳)

.١۱۳صاح(لللا)ناتسرهشلا(٤)

.بابلااذهنميناثلالصفلانملوألاثحبلايفكللادبعىلإةهجحوملاضابإنباةلاسرىلإةراشإلا(٥)
ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(٦)
ص۳۲ج(خيراتلا)يربطلا(۷)

.۳۱۷ص٤ح(خيراتلا)يربطلا(۸)

.١۱۳٠ص١ح(لللا)ناتسرهشلا()

.١١٠ص۹حج(باسنألا)يرذالبلا(١٠)

oo



:ةثيدحلاعجارملا:ايناٹ

عوضوللااذهلوانتيفةدحلاةيغبجراوخلاعوضومقرطةدعتاباتكتلواح

.هيلعقيقحتلاوبيقنتلاوتثحبلاتاسملعضوو

هنإف‹نزوهلفسريلويلجراوخلا"باتكاهمهأوةثيدحلاتاساردلاةلمجنمو-

مکكحةياُمىلإجراوخلابةقالعلاتاذبناوحلامظعمةساردلهباتكرطشصصحخ

ميكحتلايضراعمنيبةقالعلاكةمهماياضقشقانوءةديجتاليلحتىطعأدقو.نييومألا

نيذلاءارقلانأبةلئاقلاتاياورلاكرشيفعقوهنأريغ.)ةيئبسلانيبومهنيبوىارقلاو

.نيفصيفلاتقلافقوهلوبقىلعايلعمغرأنمماوناكءارورحيفميكحتلااوضراع

نمددعلحل-اوأنكيملنإتالواحملالئاوأنمربتعيباتكلااذهفالامجإو

.ةيخيراتلاتاياورلااهريثتيلاتايلاكشإلا

لوانتذإطيعجماشهروتكدلل"ةنتفلا"باتكيهعوضوملااذةساردلضفألعلو-

ملستوناورهتلادعبامىلإنامثعةفيلخلاةايحنمةدتمملاةرتفلاليصفتلاوليلحتلاب

ريسفتىلعةردقلاو«ليلحتلايفقمعتلابصتخاوءةطلسلانايفسيبأنبةيواعم

.ةيئزجلكةسارديفسفنلالوطوءةيضقلكداعبأنايبو«؛ثادحألا

ييفاقالطإهدامتعازوجياليذلا":يداربلل"ةاقتنملارهاوحا"نعهلوقهيلعذخؤيامو

ىلعناررهتلابةقالعهلاملكيفدمتعينأيعيذإقلعتياملك
رهاوجا"نعفلتختالىرخألاةيضابإلابتكلانألءةينسلاوةيعيشلارداصملاوتاياورلا

مكحلااذهحبصيهمهفوهقمعيفطيعج.دلثمنمو«ةلداعريغةمكاحمكلتو‹"ةاقتنملا

حضتيسامكردانلايفالإدرفنتالةماعةيضابإلاتاياورنأررقتاذإاميسال«ابيرغ

ةحصيفو؛نامتعةفيلخلانمزيفةنتفلارانجيحأتهيلإبسنيو؛يدوهيلاًابسنبهللادبعىلإنوبوسنمةيئبسلا(١)
.نيثحابللءارآةيقيقحةيصخشهنوكةحصيفلب؛كلذ

١٠١٠٠-٥4ص(نيطالسلاظاعو)يدرولا/٢۳۹۰۳ص(ةعيشلاوجراوخلا)نزوهلف:ليصفتللرظنا

-٢٠۲صيرسصلايسايسلالقعلا(لقعلادقت)يرباحلا/(ىرخأريطاسأوًابسنبهللادبع)يركسعلا//١
.(ًابسنبهللادبع)ياللا/٢٢

.۲۳۰ص(ةنتفلا)طيعج(۲)

٦



طيعج.ددعينأتاقرافملانمو.ةلاسرلاهذهنميخيراتلامسقلاشماوهمبتتنمكلذ

ةغاستساوةيلوقعمرثكأ"يداربلارهاوجيفةدراولاسابعنباوءارورحلهأنيبةرظانملا

ثادحأنعائيشيداربلايورينأنيبقرفلاامو‹هلوقدحىلع"فنخموبأهلوقيام

ةءارق"ناونعبفورعمناميلسدمحأةساردعوضوملااذهيفةديحلاتاساردلانمو-

ةلواحمهنأنيبتيباتكلاناونعلالخنمو."مهبدأومهركفوجراوخلافقاوميفةديدج

بوسنملاضعبلريسفتءاطعإلواحناكنإوءاياضقلاضعبشقانهنأالإبدأباتكب

ةمهملارومألانمهشقانامو.ةبسنلاكلتنمققحتلاهتلوامنودميكحتلايضراعمىلإ

.مهعابتأوناورهنلالهأبكلذةقالعويلعمامإلالتقمةيضق

خيراتلايفاياضق"هباتكيفليعامسإدومحم.دهبتكامةديحجلاتاساردلانمو-

بزحيفراطشنالا"و"جراوخلافقوموميكحتلاایدیجارت"ناونعتحت"يمالسإلا

اولصفتانيذلاميكحتلاوضراعممغرأله:يهوءةمهمةركفامهاوتحميفبلق"راسيلا

‹؛كلذبءارقلاةقالعىلإقرطتامكيفميكحتلالوبقىلعايلعمامإلاءارورحىلإ

.يلعمامإلالتقمةثداحو

‹""يومألارصعلايفجراوخلا"باتكعوضوملااذهيفةثيدحلاتاساردلانمو-

لب؛هجئاتنيفةدجاليديلقتباتكهنأريغ.ةلوطمةساردوهو«فورعمدومحمفيانل

ةدمتهتنايلااياضقلاضعبىلعليلدتللهدوهجنماريثكسرك‹سكعلاىلع

لیلعَتمدع"هيلعدقتناامو.نزوهلفلعفامكهلبقشقوندقهبلدتساامنأىلع«كش

نباكةيناثلاةجردلانمرداصمىلعهدامتعاو‹«يرذالبلاىلعدامتعالاةلقو«تاياورلا

قرفِءارآنعهثيدحدنعايلكادامتعاقرفلابتكىلعهدامتعاوديدحلايبأنباوريْثألا

.٥٠۲ص(ةنتفلا)طيعج(١)
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."جراوخلا

باتككناورهنلالهأاياضقنمبناوحلاضعبتلوانتيلاتاساردلاضعبكانهو-

ارصتقادقو«تاقعلادومحمسابعل"يلعةيرقبع"باتكو«نيسحهطل'""ىربكلاةنتفلا"

.يلعمامإلالتقمةيضقامهيفةديفملالئاسملانمو.يلعمامإلامايأيفىرحامىلع

هذيهباتكةقالعو«يليجدلااضردمحم"ةقرازألاةقرف"باتكتاساردلاكلتنمو-

.ةقرازألاءارآضعبيفالإءةفيعضةلاسرلا

جراوخلاةكرحةأشن"بةموسوملافيرشلابيدحلاصبيدةلاسرلعلو-

‹ةلماكتمةيخيراتةساردلثمت"اورمنبكلملادبعةفالخةيانىلإةفرطتملامقاكرح

نيبزيامةليلقريغنايحأيفهنأعمو.ثادحألليليلحتلابناحجلاهتساردىلعبلغدقو

توبننمققحتلانعلفغىرخأنايحأيفهنأالإجئاتنىلإصلخوتاياورلا
يجراوفلا"نأباهفلؤملوقةلاسرلاهذهيفتانحلانمو.هيلعريسفتلايبييذلاثدحلا

يزكرملامكحلاىلعدوعتتملةلاحرهبشوأةلاحرةيبارعأةيبرعةيفلخنماوناكمهتماع

.هضقنلفيرشلابيدضرعتيملاعبةيرظنلاهذهدنفنزوهلفناكدقو"دعب

التاملسمنماوقلطنااهيفلؤمنأةثيدحلاتاساردلانمددعنممهفييذلاو

هذهيفرظنلاةداعإىلإةحلمةجاحلاو.ةرركتمجئاتنلانإفكلذلو«؛شاقنلالبقت

اقلطمهبدارملانأىلعميكحتلايضراعمريغنمتلمحيلارفكلاةيضقك«تاملسللا

لهأنيبومهوحناحننموةقارزألاجراوخلانيبطلخلالثمو.مالساإلانمجورخلا

تاياورىلإءوجللانودتاياورلاضعبىلعراصتقالاتايلاكشإلانمنأامك.ناورهنلا

ةحلسنعةيضابإلارداصمبايغنإفاضيأو.ارمأكلذدعبثدحتاهلعلةيراوتمىرحأ
بتكنألءاياضقلاهذهنمريثكةسارديفيجهنملانزاوتلاامدَقْفَأتاساردلانمددع

رظنةهجوسكعتالتناكنإو«ليثمتلامامتناورهنلالهأرظنةهجولثمتةيضابإلا
ىلإةفاضإلاب.ةيرفصلاوتادجنلاوةقارزألاكجراوخلاىلإةبوسنملاىرخألاقرفلا

.(رمتسجامةلاسر)۳۲ص(جراوخلاةكرحةأشن)فيرشلا(١)

.١١٦٠صقباسلاعجرللا)۲(
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اذإو":ليعامسإدومحم.دلوقي‹ىلوألاةجردلابجراوخلاموصختاياورىلعدامتعالا

ىلعاهتلمحنإفمهرابخأفيزتوةيمأيبىلعلمحتةيعيشلاوةينسلارداصملاتناك

.".....مهرتببجينوقرامةرفكمهف«ىكنأودشأجراوخلا

.٥٤ص(خيراتلايفاياضق)ليعامسإ(١)

۹





امیل

:دیهم

نيفصلبقةيخيراتلاثادحألانعةذبن

نمدهعريخباهيفاومعنةعيركةايحكهللالوسرفنكيفنوملسملاشاع
ةمألاهذنيدلالمكأوةمعنلاهللامثأنأىلإةدحولاوءاخإلاوةاواسملاولدعلا

ةسائريفيلوسرلاةفالخيهنيملسملاهجاوتةنحعلوأتناككييبلاضبقاملف

ىلإنيملسملاقفونأباهرشهللاىقوةنتفاهنكلو.ةفيلخلارايتخاسسأوةيمالسإلاةلودلا

ىلعىضقهتفالخيفو.مالسإلايفةفيلخلوأقيدصلاركبيبأرايتخا
يفةصيخرمهحاورأ-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلالذبيلاةريطخلادادترالاةكرح

.٩”فينحلانيدلااذهةرصنواهرحدليبس

برضومايقريخةلودلانوؤشةرادإبماقف«قورافلاباطخلانبرمعهفلخمث

.”نيملسملانيبقاقشثدحينأنودهدهعىضمو«هتلادعوهمزحبعئارلالثمل

يِبأهلبقنمهيبحاصكلسمكلسيذلانافعنبنامثعنيرونلايذلميوبهدعبو

تأدبونتفلارداوبترهظيح«هتفالخنماردصكلذىلعرمألاىضمو«رمعوركب
دتشانأالإوهامو«ةفيلخلاتاسايسضعبنعاضرلامدعةنلعمولعتةضراعملاتاوصأ

ةفيلخلاطقسينأىلإتلآةفينعةكرحبتهتناىحاهرطخلحفتساوةضراعملارمأ

كعلوأيديأىلعاعیرص

هلآوهيلعهللاىلصلوسرلامعنبابلاطيبُأنبيلعلعيوبةثداحلاهذهبقع

صدج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنباص۲ح(خيراتلا)يربطلا/١٠٠ص(خيراتلا)طايخنبا(١)

٦ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا۷٤ص۲حج(خيراتلا)يربطلا٠٠ص(خيراتلا)طايخنبا(۲)
٢٢٤ص

۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا/٠1٠-٢٥٥۳ص۲حج(خيراتلا)يربطلا/۸۹-١٤٦ص(خيراتلا)طايخنبا(۳)
.۔۱۸-۱۳۸ص

۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنياص۲ح(خيراتلا)يربطلا/۸۹٠١-۷ص(خيراتلا)طايخنبا(٤)

.۱-١١۱۸۹ص

١1



ره.اهيلإرارقتسالاوماظنلاةداعإوةلودلارومأحالصإيفعرشف«ملسو

رخننوهجتينينمؤملامأةشئاعامهبحصتماوعلانبريبزلاوهللاديبعنبةحلطباذإكلذك

.هتلتقنمصاصقلاونامثعمدببلطلانينلعمةرصبلا

‹ريبزلاوةحلطنملكاهتيحضناكيلاةريهشلالمحلابرحنيقيرفلانيبتبشن

يحسوفنلانكستوةرئاثلاكلتادمنتداكامهنأريغ.ةنيدملاىلإةشئاعتعحجرو

هلزعىلعمامإلاناكدقو.نامثعمدببلطلاىوعدةلصاومنايفسيبأنبةيواعمنلعأ

ةفيلخللصتقيىحرمألااذغخوضرلاةيواعمضفرفءةفالخلايلوامدنعماشلاةيالونع

ةيواعمةدايقبماشلالهأةرئاثدامإلهدهجيلعمامإلالواحو.همعزبسحنامثع

ةفيلخلاةفلاخونيملسملااصعقشنعهعدروةنتفلايدافتةيغبلسرلاهيلإلسرأف

ةهجاوملا-ههجوهللامرك-يلعمامإلاررقاريخأو.ىودجنودنكلويعرشلا

ىلعةيواعمدرتامتاقلحلوأنحلانمةلسلسنمضماشلاهاحتابقارعلانمفحزف

.”نيملسملاةفيلخ

ص۲ج(خيراتلا)يربطلا/۷ص٣ح(باسنألا)يرذالبلا/(طوطخت)ب١٠٠ةقرو(ريسلا)ناليغنبا(١)
.٢۲۲۲۲۷ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا/٠١۷

ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/٤٦-١٤١ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(خيراتلا)طايخنبا(۲)

ص۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنيا۹-۳
ص۳حج(خيراتلا)يربطلا/١٠٠۷ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا١٠ص(خيراتلا)طايخنبا(۳)

ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا/۷۲-١

۹۲







:لوألالصفلا

ناورهنلاىلإمهزايحناليخيراتلاقايسلا:لوألاثحبللا

ناورهنلالهأنمةباحصلا:ياثلاثحبللا

يلعمامإلالازتعايفميكحتلايضراعمججح:ثلاثلاثحبللا

.ناورهنلالهأىلإريفكتلاوضارعتسالاةبسن:عبارلاثحبللا





:لوألاثحبللا

ناورهنلاىلإمهزايحناليخيراتلاقايسلا

كابتشاةيوبنلاةرجمحلانمنيئالثوعبسةنسرفصرهشنملوألاءاعبرألاموييف

ينايفسيبأنبةيواعمةدايقبيماشلاوبلاطيبأنبيلعمامإلاةدايقبيقارعلاناشيجلا

ماداتقدعبو.نيملسملانيبتراديلاكراعملافنعأنمةدحاو)نيفصةكرعم

اخجلذئدنع.اكيشورصنلاحبصأوهعمنمويلعمامإلالاصلححجرتةفكلاتأدبامايأ

ورمعراشأدقف؛مبقدحملارطخلانممهذاقنتسالةديكملاوةليحلالامعإىلإماشلالهأ

.”يقارعلاشيحلاقرفتيلحامرلاىلعفحاصملاعفربةيواعمىلعصاعلانبا

أفحامرلاىلعفحاصلملاعفرنمضرغلا-ههجوهللامرك-يلعمامإلاكردأ
مامإلالاقامك-محإف‹نويماشلاهعنصامرارتغالامدعولاتقلاةلصاومىلعءادتبا

يلعمامإلاشيجنمددعناكامك‹"ةديكموانهدوةعيدخالإاهوعفرام"-يلع

.”هباحصأةريخوهتداقرثكأمهنموماشلالهأةوعدىلإةباجتسالاولاتقلافقواضفار

ج(نادنبلامجعم)يومحلا:ةقرلانمبيرق؛يرغلابناحجلانستارفلاىلعقارعلابليقوماشلابعضوم(١)
ص(راطعملاضورلا)يريمحلا/۸۳۷۸۳۸ص٣ج(مجعتسااممجعم)يركبلا/١۷٤ص

عيل:ةسيفو)١٠٠ص(خيراتلا)طايخنبا/٢٥٥٥٠٢٢۲ص٤ج۳۲ص۳ج(تاقبطلا)دعسنيا(۲)
(حيراتلا)يربطلا/۱۸۸ص۲ج(خيراتلا)يوقعيلا/٥۸ص٣ج(باسنألا)يرذالبلا/(رفصنمنولخ
ريثكنبا4۳٠صنيدشارلاءافلخلادهع(خيراتلا)يهذلا/٢٢۲ص۳ح(لماكلا)ريئألانبا/۸۲ص۳ج

عيريف:ليقوءلوألاعيبريف:هيفو)۳٠۳ص(راطعملاضورلا)يريمحلا/۲٠۲ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)
.(رخآلا

۳ج(حيراتلا)يربطلا١۹٠ص٣ج(باسنألا)يرذالبلا/٢٨۷٤٩۷۹٤٤٤۸٤ص(نيفص)يرقنملا(۳)

ٍناهَملا٦۲۱۳۱۷ص(لماكلا)رمثألانبا١۲١صهج(مظتنملا)يزوجلانبا/١١٠١ص

(رهاوجُلا)يداربلا/۷۳٤٤٢٤۲۷ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا/۲۳۳٢۲۳ص۲ج(فشكلا)

.۷٤ص١ج(ريسلا)يخامشلا١١١ص

قمُخلانبورمع(۲)۹۷٠ص(رابخألا)يرونيدلا/٣٠٠ص(نيفص)يرقنملا:يعازخلادرصنبناميلس(١):مهنم(٤)
(يفص)يرقنملا:متاحنبيدع(۳)۹٠٠صبوسنم(ةمامإلا)ةبيتقنبا/۲٣۳ص(نيفص)يرقنملا:يعازخملا
4٥٥رص(نيفص)يرقنملا:شيرجنبزرحت(٤).١٠١٠۸٠۱صبوستنم(ةمامإلا)ةبيتقنبا/٣۸٤ص

بدیزی(۷)۱۱۲ص(رهاوجبا)يداربلا:ةعيبرنببيبش(٦)٠٠٠ص(نيفص)يرقنملا:سيقنبديعس(٥)
صردصللا:ةيقتحلانبدمحم(۹).١١٠صقباسلاردصلملا:ةبتعنبمشاه(۸).قباسلاردصملا:سيق

صبوسنم(ةمامإلا)ةبيتقنبا/٢۲۳ص١حج(ريسلا)رينلانبا:رساينبرامع((٤١

(ةياهلاوةيادبلا)ثكنبا/۲۳۳٠٢۲۳ص۲ح(فشكلا)قاهلقلا/١١٠١ص١حج(ريسلا)ناطحقوبأ
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كرتونآرقلاىلإماكتحالاةركفىلإقارعلالهأنمريبكمسقباجأامناعرسنكلو

نيبلادجوراوحدعباريخأومامإلاباحصأرباكأضعباضيأمهيفو«لاتقلا

."”هرازوأبرحلاتعضوولاتقلافقوتهباحصأوىلعمامإلا

نمنذإب-لاتقلافقوىلعرصأنمموهو-يدنكلاسيقنبثعشألاراس

نحتعجرتلا:ةيواعمهللاقففحاصلملاعفريعاودنعهلأسيلةيواعمىلإيلعمامإلا

ذخأنمثالجرانمٹعبنوهبنوضرتالجرمكنمنوثعبت«باتکيفهبهللارمأامىلإمتنأو

ىلإثعشألاعجرو

عقوتالوادموتاشقانمدعبو.كلذيلعلبقفةيواعملاقيذلابهربخأفىلعمامإلا

اورقفتادقماشلالهأناكامنيب‹مالثيرعشألاىسوميبأىلعقارعلالهأرايتحا

.>نبورمعرايتخاىلع

رئادلالاتقلايفنآرقلامكحبنيمكحلامازتلاهدافمو«ميكحتلاباتكبتكمث

هيلعاقفتااممبتنمثهناودعيالللاباتكيفاهبالمعينأامهيلع

:يصعحختلارتشألا.۷٤ص١ج(ريسلا)يخامشلا/١۱١٠۱۲۹ص(رهاوجلا)/٢٤۲۷ص۷حج

/٤١٠رفج(باسنألا)يرذالبلا/١٠٠٠١١۱صبوستم(ةمامإلا)ةبيتقنباص(نيفص)يرقنللا

(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنباهج(مظتنملا)يزوجلانبا/١٠٠ص۳ح(خيراتلا)يربطلا
۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنيا/١١۱ص٥ج(مظتنملا)يزوجلانبا/١٠٠ص۳ج(خيراتلا)يربطلا
ةسيتقنبا:ءناهنبسودرك(۱۳)۱۲۹ص(رهاوجلا)يداربلا:ءاقرونبليدبنبهللادبع(۱۲)٤۲۷ص
:ناحوصنبةعصعص(١٠)١٠٠:صقباسلاردصلملا:رباحجنبثيرح(١۱)١٤١٠صبوسنم(ةمامإلا)

رذعألا:سيقنبفنحألا(۱۷)۷١٠٠صقباسلاردصلملا:دوراجنبرذنملا(١۱)۷٠٠صقباسلاردصلا

:تراخجلانبنمحرلادبع(۱۸)١٠٠صقباسلاردصلملا:دراطعنبريمع(۱۷)۷١٠١٠٠صقباسلا

.١١۱٠صقباسلاردصملا:دعسنبسيق(۱۹)۹٠٠صقباسلاردصللا

۳ح(خيراتلا)يربطلا١١٠۹٠صبوسنم(ةمامإلا)ةبيتقنبا:سيقنبثعشألا(١):مهنم(١)
قباسلاردصلا:رمعمنبدلاخ(۳)١١٠صبوسنم(ةمامإلا)ةبيتقنبا:روتنبنايفس(۲)

.١١٠٠١٠٠صقباسلاردصملا:فينحنبنامثع(٤)١٠٠ص

١٠٠صج(خيراتلا)يربطلا/۳٠١ص٣ج(باسنألا)يرذالبلاص(نيفص)يرقنملا(۲)

.۲۷۳٤٢۲۷ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنباص۳ح(لماكلا)ريثألانيا

/۰۲۱ص۳ج(خيراتلا)يربطلاص۳ج(باسنألا)يرذالبلا/[(4۹ص(نيفص)يرقنلا

اجيخامشلا/۸١۲ص۲ح(لماكلا)ريثألانياهج(مظتنملا)يزوجلانيا

.۷٤ص

/١١١ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/١٠١ص٣ح(باسنألا)يرذالبلا/۲۲ص۳ح(تاقبطلا)دعسنبا(٤)
.١١٠١٠٠ص(رهاوجلا)يدارملا/۳۱۸۳۱۹ص۳ح(لماكلا)ريثألانيا

-مكحيامكاحنيمصخلاةيلوت"وهفءاهقفلاحالطصايفامأ؛كريغلكلاميفمكحلالعحجتنأةغللايفميكحتلا
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لجألابرضوميكحتلاةجيتنلوبقب-ةيواعمويلع-امهيلكوممازتلاو«نيفرطلانيب
باتكلابككاملف.حرذأوأةمودبميكحتلاعقينأىلعناضمريف

نمدارفأهضراعفمهيلعهؤرقيوهوسانلاىلعهبرعيادغوسيقنبثعشألاهذحأ

نومكعتأ":الئاق")يميمتلاةيدأنبةورعهضراعميمتيبنمةفئاطبرماملفةدعلئابق

ال؟مهتلتاقنیحكشيفمتنكأ!؟هطرشوهللاباتكنمقثوأطرشأ!؟لاجرلاهللارمأيف

مامإلاشيجفوفصيفاعساوالوبقةورعنمءادنلااذهىقالدقو."للالإمكح

بناجلكنمتاءادنلاتلاعتف‹لاتقلافقولنيعنامباوناكنممةفئاطدنعةصاخيلع

تح«بورحلاىلإسانلاىعادتويقارعلاشيحلايف”ميكحتلااشفو"هللالإمكحال"
انلعجدق":هلوقبارذتعمبأفلاتقلافانثتساهنمبلطتيلعمامإلاىلإةباصعتلبقأ

.۱۹ص(ميكحتلادقع)ناطحق؛يرودلا/١۱۲ص۸ج(راتحملادر)نيدباعنيا:رظنا."امهنيب=

نملحارمرشعىلعءدحاوعملاو؛ماشلاوزاجحلانيبام:املاقيوءةكمودامغلاكربنيبام:لدنحجلاةمود(١)

ەد٤ص۲ج(نادلبلامجعم)يومحلا:رصمنمةرشعينئاوقشمدنمناموةفوكلانمرشعوةنيدللا
٢٤ص۲ج(مجعتسااممجعم)يركبلا/٦

يزوجلانبا/١٠٠٠١٠٠ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/١٠٠۹٠٠١١۱ص۲٣ج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

صنيدشارلاءافلخلادهع(خيراتلا)يهذلا/١۲۲ص۳۲ج(لماكلا)ريثألانبا/۱۲۳صهج(مظتنملا)

.۲۷۷ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا۸٨

يفناکدعوملانأنم۳۲ص۳ج(تاقبطلا)دعسنباو١٠٠ص(نيفص)محازمنبرصنهركذيامام

.يلعفلاءاقللانعريبعتهنأودبيفحرذأ

١ج(نادلبلامجعم)يومحلا:زاجحلاضرألةرواجبنامعوءاقلبلايحاوننم«ماشلابةيرق:حرذأو

۰ص١ج(مجعتسااممجعم)يركبلا۷١ص
ےل۔ارتظتناکلیقوهمالیقوهتدةيدأوءةلظنحنبةعيبرنمهويأريدحليقو؛ريدحنبورمعنبةورع(۳)

نيسمونامتماعكلذوهبلصمثهيلجروهيديعطقنأدعبدايزنبهللاديبعهلتقءاهيلإبسنف-اعضرميأ
(خيراتلا)يريظطلا/١8صهج(باستألا)يرذالبلا١٠ص(فراعملا)ةبيتقنبا:ةرجهلل

يدوعسللا/٤١١٠ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/١١١۱ص٣ح(باسنألا)يرذالبلا/۲٠٠ص(نيفص)يرقنملا(٤)

نبا/٢۳۲ص۳ح(لماكلا)ريثألانياهح(مظتنملا)يزوحجلانباص۲ح(جورلملا)

ةياورلابدرفنيو۷٤ص١ج(ريسلا)يخامشلا(رهاوجلا)يداربلا/۲۷۸ص۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)
.(باتكلاةباتكلبقيأ)الةموكحلارمأضرعيناكهنأثعشألانع

روظنمسا:رظنا.مكحلانوفنيمههألبلسلاىلعاذهو"هللاالإمكحال"و"هللاالإمكحال"موقوهانهميكحتلا(٥)

ںوصريال”مكحلاںوفنيمهأل":هلوقبروظنمنبايعيو.ءاحلالصفميلاباب١٤٠ص۲٠ح(ناسللا)
:رظنا.دارأاممهتعنماذِإ:اميكحتلحرلاتمكحنمذوخأمهلعلو.ةيواعمويلعنيبىرجيذلاميكحتلاب

.ءاحلالصفميلاباب١٠١۱۹٠هح(حاحصلا)يرهوجلا

۹



.”"نآرقلامكحيمبرظننىحمهاتقانللحيالومهنيبواننيبنآرقلامكح

امكنيفصىلإاهباوبهذيلالاحلاريغىلعنكلوءةفوكلاىلإقارعلالهألفق

.""ءادعأنيضغابتماوعجرفءابحأنوداوتممهونيفصلإيلععماوجرخ":مهنعليق

لإهشيجنمريبكددعهلزتعاةفوكلالحداايلعمامإلانأىلع”تاياورلاقفتتو

ميكعحتهنأوميكحتلانممفقومبنيكسمتمءارورحىمسيةفوكلانمبيرقناكم

يعبرنبثبشلاتقلاريمأنإ":مهيدانمىدانو«هيفهللامكحدقرمأيفلاحجرلل

.”"يركشيلاءاوكلانبهللادبعةالصلاريمأو‹)يميمتلا

مهيلإلسرأفءارورحىلإهولزتعانيذلاةجحةفرعم-ههجوهللامرك-يلعمامإلادارأ

ا مذشيحومهعنقيملمأ؟ةفوكلامهنمددعلخدفمهعنقأفججحنمهودبأامىلع

."دعباميفهسفنبمهيلعمدقايلعمامإلانأتباثلانأريغ؟اهيلإمهدريفحجني

(نيفص)يرقنملا/٥۸٤٠٦8۸٤صنف۲ج(دنسلملا)ليثحنبدمحأ/۳۱۷ص١١حج(فنصللا)ةبيشيبأنبا(١)

٥٠ص۲ج(جورملا)يدوعسملا/١۱۹ص۲ج(خيراتلا)يوقعيلا/۷٩۹٤ص
۳جيرذالبلا/(طوطخم)ظ١٠٠۱ةقرو(ريسلا)ناليغنبا/۲۲ص۳ح(تاقبطلا)دعسنيا(۲)

١ج(ريسلا)يخامشلا/۲۲۲ص۲ج(لماكلا)ريثألانبا٣ج(خيراتلا)يربطلا/١٤١١ص

.۸٤ص

(لماكلا)دريا/١١۱١۱۲۱۲۷۱۲۹ص۲حج(باسنألا)يرذالبلا/١١١ص(خيراتلا)طايخنبا(۳)
(جويما)يدوعسملا/١٠١ص۴٣حج(خيراتلا)يربطلا/١۱۹ص۲ج(خيراتلا)/١۳٠۱۱ص٣ج

يهذلا/٢۳۲٠۲۲۷ص(لماكلا)ريثألانبا/٤١١۱صهج(مظتنملا)يزوجلانبا٥ص۲ج
(رهاوجبا)يداربللا/۲۷۹ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريٹکنبا|٤٥٥صنيدشرلاءافلخلادهع(خيراتلا)

.۸٤ص١حج(ريسلا)يخامشلا/١١۱ص
اهرٹكأو۳۸۱۲۱۲:يلاتلاوحنلاىلعمهددعناكافلأمكديدحتيفةفلتخمتاياورلاو
.افلأرشعيئالاىلع

ضورلا)يريمحلا/۲۸۳ص۲ج(نادلبلامجعم)يومحلا:خسرففصنامهنيبءةفوكلاىرقنمةيرق:ءارورح(٤)
١۱۹٠.0(راطعملا

مثيلعباحصأنمناكوملسأمثحاجسنذؤمناكسودقلادبعوبأيعوبرملايميمتلايعبرنبثبش(٠)
٦۳۷ص۳ج(ةياصإلا)رجحنيا:راتخملالتاقنممناكونيسحلالتقرضحمثمهنععجرمثميكحتلاركنأ
.۲۸۲مقر٦۲۷ص٤ج(بیذهتلا)۹مقر

يفریکذهلوهتافولخیراتىلعفقملو.يلعةبحصدواعوءارورحلهأنععجر:يركشيلاءاوكلانبهللادبع)٦(
ص٤ج(نازيلملاناسسل)رجحنبا/٠٤٤ص۳ج(لماكلا)ريثألانبا:ةرحجهلل٤٤ماعثدارح
مقر۱۰۲۱۰۳ص

دص۲ج(باسنألا)يرذالسبلا/١١٠ص(خيراتلا)طايخنبا/(طوطخ)ظ١٠٠۱ةقرو(ريسلا)ناليغنبا(۷)

۷۰



ذافنإنعهعجارتيلعمامإلانماومهفءارورحلهأنأتاياورلابلاغنمودبيو
ئمدارأامىلإهوباجأببسلااذهمههأوماشلالهأعملاتقلافانعتساهلوبقوميكحتلا

عجرايلعمامإلانأعيشأةفوكلااولخدالمناذهديۇيو‹هعمةفوكلااعيمجموحد

اسيلعغلباملف.”ةيغابلاةعفلالاتقةدواعمةدعلادعيانإهنأو«ميكحتلانع

نإتلقوةيضقلانعتعجرينِإلاقنمبذك":هلوقبسانلابطحخكلذ

ىلعنوضرتعي'ةمكحملاراصثيحديدجماصفلةيادبكلذناكفء”"لالضةموكحلا

يذلارمألا؛ةدشةضراعملاتدادزاو."للالإمكحال"نيددرمهبطخيفيلعمامإلا

ددحملاتقولايفميكحتلاناكمىلإيرعشألاىسوميأذافنإمدعىلإيلعمامإلابىدأ

1( .هل

نبثعشألانيبوهنيبوءةمكحملانيبويلعمامإلانيبتالداحاوتارواحملاتلظو

يقو.هلوبقيفيلعمامإلاىلعحليوميكحتلاىلعثعشألارصيناكذإهعمنموسيق

.هدارمىلإةيواعمةباجإنعهينثليلعمامإلاىلإمهنمدفولبقأةمكحملانمةريخأةلواحم

/٠١٠نف۴ج(خيراتلا)يريظطلاص۲ج(خيراتلا)يوقعيلا/۲۲١۱۲۷۱۳۳ص

/٣۸۳۲ص٣ج(لماكلا)ريثألانيا/١١١صهج(مظتتملا)يزوجلانيا٥٠ص۲ج(جورملا)يدوعسلا
4۹ص١ج(ريسلا)يخامشلا/١١۱ص(رهاوجلا)يداربلا

۳جيرذالبلا/٤١۳ص۲ج(ريسلا)رثؤلاويأ/(طوطخ)ب٠٠٦٠(ريسلا)ناليغنيا(١)
(مسلا)داطحقوبأ/١١٠ص(خيراتلا)يربطلا١ص۳ج(لماكلا)دريا/۱۲۳۲۹١۱۳ص

يخامشلا١ص(رهاوجلا)يداربلا/٠٤ص۲ج(جورلا)يدوعسللا١٠٠٠ص١ج
.٩۹٤۰٥ص١ج

.اوئعففاورظانتيلةفوكلالوحندمهنمبلطايلعنأبلوقلاب١۱۹٠ص۲ج(خيراتلا)يبوقعيلادرفنيو

/٤١٠رف۲ج(خيراتلا)يريبظطلا١ص۳ج(لماكلا)دربملا/١۱۳ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

٥ص(رهاوجلا)يداربلا/١١۱صهج(مظتنملا)يزوجلانيا
.٤١٠ص۳۲ج(خيراتلا)يربطلا/١۳٠۱ص۴ج(لماكلا)دربملا/١۳١١۱۳ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(۳)

ميلاباب۲٠۹٠صهج(حاحصلا)يرهوجلاهللالإمكحالمطوقوميكحتلارممهراکنإلةمكحملاباومس(4)

(حيراتلا)يوقعيلا:رظنا.ناورهتلاىلإمثءارورحىلإاولزتعانيذلاىلعىلوألاةمكحملابقلقلطيو.ءاحلالصف
.۷٠٠ص١ج(لللا)ناتسرهشلا/۷۲٤٤۷١٠۸۱ص(قرفلا)يدادغبلا/۷١۱ص۲ج

١٠ص(رهاوجلا)يداربلا٣۳۳٠ص٣ج(لماكلا)ريثألانيا/٤١١ص٣ج(خيراتلا)يربطلا(٥)
قامهايإهدعوبءافولاىلعهئحتسييلعىلإيملسلاسنخألانبديزينبنعمةيواعملاسرإنمكلذمهفي

يرضلا/۷١٠ص۳سج(باسنألا)يرذالبلا/(طورطخم)ب١۱ةقرو(ريسلا)ناليغنبا:رظني.ىسوم

لدنحلاةموداهماولوحتمتارهشرمدتباوماقأماشلالهأنأاضيأهللديو‹١١١ص۳حج(خيراتلا)

.۷٠۲:ص(ةتفلا)طيعج:رظناوص۲ج(باسنألا)يرذالبلا:حرذأىلإاوهجوتمثارهشاهباوماقأف
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همزعوهففومىلعهرارصإهنماوفرعنيحءامساحناكءاقللاكلذنأودبيو

°”صاعلانبورمعءاقللىسوميبأذافنإىلع

لزميٿاوعمتجاف‹مهيأریرینممهماحصأمهعمودفولااذهقلطناذئدنع

مهمهوحجوىلعةمامإلااوضرعمث«لاصفنالاىلعاومزعو”يسارلابهونبهللادبع

للاوامأءاهوتاه":الئاقبهونبهللادبعاهلبقاريخأومهنمدحأابضريملواهوعفادتف

."”"توملانماقرفاهعدأالوءايندلايفةبغراهذحخآال

هجوتلابمهيلعراشأفنبحيرشلزنميفاوعمتحاةعيبلاتمتنأدعب

اموخدنممهعنعنأةيشخاهنعمهحصن”يئاطلانصحنبديزنأالإنئادملاىلإ
ىلإهجوتلاىلعمهيأرعمتجامثءاهيلعيلعيلاو”يفقثلادوعسمنبدعس

مثمحبقاحللمفوضهنتسيوءهيلعاوقفتاامبمنوةرصبلالهأنممهناوخإاوبتاكو

.وعبتيفةعامجمىرتالغلنيفختسمانادحوناورهنلاىلإاوجرحخ

نبا۹صهج(مظتملا)يزوجلانبا/۳١۱ص۳ح(خيراتلا)يربطلا۳ح(باسنألا)يرذالبلا(١)
مىضيو.۱۲۷١۱۲ص(رهاوجلا)يداربلا/٢٥۲۸ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا/٢٣۳۳ص۲ح(لماكلا)

نبهللادبعو«يعجشألالفوننبةورفو؛يسبعلاوأنبحيرشو؛يدعسلاريهزنبصوقرح:نمالكدفولا
.يئاطلانمعحنبديزو؛يسارلابهونبهللادبعو؛يدسألانانسنبةزمحو«يملسلاةرجش

.يلاتلاثحبملايفهبفيرعتلاأيس(۲)
يربطلا٣٣١١۱۳ص۲ج(باسننتألا)يرذالبلا/(طوطخي)ب١٠٦٠ب١٠١٠ةقرو(ريسلا)ناليغنبا(۳)

ناهلقلا۳ح(لماكلا)ريثألانيا/۷١٠١ص١ج(ريسلا)ناطحقربأ/١١٠ص۳۲ح(خيراتلا)

همالكنممهفيو٠5٠ص١ج(ريسلا)يخامشلا۹ص(رهاوجلا)يداربلا۲ح(فشكلا)

.ناورهنلاىلإجورخلادعبتمنةعيابملانأ

.يلاتلاثحبملايفهبفيرعتلانأيس(٤)
.يلاتلاثحبملايفهبفيرعتلاقايس)٥(

هلوتافوةنسىلعفقأملو.نيفصىلإهعمهبحصتسامثهلمعضعبيلعهالوءةبحصهل:يفقثلادوعسمنبدعس(1)
/٤٤٤ص۳ے(لماکلا)ریثألانیا:يفقثلاديبعيأنبراتخملامعوهو«نيعبرأوىدحإةنسثداوحيفركذ
.۳۲۰مقر۸۳ص۳ے(ةباصإلا)رجحنبا

.۸۲٥ص(راطعملاضورلا)يريمحلا:اقرشدادغبنمخسارفةعبرأىلعةريغصةنيدم:ناورهنلا(۷)
يربلطلا۷٤١ص۴حج(باستألا)يرذالبلا/(طوطخ)ب۲٠٠ةقرو(ريسلا)ناليغنبا(۸)

يداربلا٣۳۳ص۳ج(لماكلا)ريثألانيا/١۱۳صهح(مظتنلا)نبا۳ح(خيراتلا)
.۱۲۹١۱۳ص(رهاوجلا)

يردالبلايوريونصحنبديزلزنميتاوعمتجامحالوقلافيزوحلانباعمناليغنبمشاهقفتيو
.ةرجشنبهللادبعوهراشأيذلانأ١۱۳ص۳ح(باسنألا)
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نبورمعءاقللحرذأىلإيرعشألاىسومابأهجودقيلعناككلذءانأيف

براضتتو.ةيضقلايفمكحلارادصاإللاممياحصأنمعمجيفنامكحلاعمتجاو«')صاعلا
نيحىلعف؛ميكحتلاهنعرفسأاموءاقللاكلذيفنيمكحلانيبىرحجامنأشبتاياورلا

نأدعبةفالخلاةيواعمىلوذإىسومابأعدخصاعلانبورمعنأةدعتاياوردكؤت

اکرتوةيواعموايلعالزعامهيلكنأنيبتتاياورلاضعبدحب«"ايلعىسوموبأعلح

.نيفرطلايضريلحىلإالصيملواقرفتامهنأتاياورلالكديفتو."ىروشرمألا

امهباحصأويلعمامإللائجافمناكنامكحلاهيلعقرتفاامنأظحالناننأديب

ناورهتلالهأىلإثعبو.لاتقلافانئتسالماشلاىلإاهجتمديدجنمهدنجممجيهلعج

.هباحصأوةيواعملاتقةلصاوملهعملوحخدلاىلإمهوعديوميكحتلاهنعرفسأاع.مهملعي

ىحماشلالهأىلإىضمومهكرتومهنمسيأفهيلإمامضنالاضفربهيلعاودرمهنكلو
.کلOLلاغلب

يفاوقحليلميكحتلانوركنينمةرصبلالهأنمةعامجتلبقأكاذدنع

ترألانببابخنبهللادبعمهقيرطيفاوقلفيميستلايكدفنبرعسماهدوقيناورهنلا

۲ج(باسسنتألا)يرذالبلا/۲۳ص۲ج(تاقبطلا)دعسنبا/(طوطخت)ب١٠٦١٠ةقرو(ريسلا)ناليغنبا()

دج(مظتنملا)يزوجلانيا/١٠٠ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/١۱۹ص۲ح(خيراتلا)يوقعيلا/١١١ص
نسبا٤ج(تاقبطلا)دعسنبا:لدنجلاةمودبليقو.٠٠ص١ج(ريسلا)يخامشلا١ص

توقايلوقيو.4٤٠‹4۸5ص؛نيدشارلاءافلخلادهعج(خيراتلا)يهذلا/١١١ص(خيراتلا)طايح

ناكةيواعمويلعنيبميكحتلانأىلإةاورلاضعببهذدقو"٥٥ص۲ج(نادلبلامحعم)يومحلا
."اهبناكميكحتلانأوحرذأركذيفءارعشلارثكأدقوحرذأبناكهنأىلعةاورلارثكأو«؛لدنجلاةمودب

(ةنتفلا)طيعج:رظناو.يلصألاءاقللادعومنعاوربعلدنحجلاةمودبناكميكحتلانأاوركذنيذلالعلو

.۲۱۸ص

۳حجيرذالبلا٤ج٣۳ص٣ج(تاقبطلا)دعسنيا/٤٦٤٥٥ص(نيفص)يرقنملا(۲)

يزوخجحلانبا/١١٠٠١١۱ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/١٠١ص١ح(مسلا)ناطحقوبأ١۲١ص

يداربلا/٠٠۲ص۲ج(فشكلا)ناهلقلا/۲۳۲ص۳حج(لماكلا)ريثألانباهح(مظتنملا)

.٠٥ص١جيخامشلا/٣۳٠ص(رهاوجلا)
٩80ص۲ج(جورلا)يدوعسملا١ص۳۲ح(باسنألا)يرذالبلا/١١١ص(خيراتلا)طايخنبا(۳)
٦۷٠ص(راطعملاضورلا)يريمحلا:ماشلاةهجىلعةفوكلابرقعضوم:ةليخنلا(٤)
۲خ(حورلا)يدوعسمملا/۷١۱ص۲ج(خيراتلا)يربطلا/١٠٤١٠١١١ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(٠)

ةيادلا)رمثكنبا/۹۲۳ص۳ج(لماكلا)ريثألانبا/۱۳۲۱۳۳صهج(مظتنملا)يزوحلانبا٩٠٤٤ص

.۲۷۸ص۷ح(ةياهنلاو
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نوارهنلاىلإاوهحتامث«بلاطيبآنبيلعلهبيوصتهيفنيبهعمراوحدعبرعسمهلتَقف

سيقنبثعشألانمحاحلإدعبررقفبابخنبهلادبعلتقمابنايلعمامإلاغلب

مدبمهاسيإابلاطمماشلالهأنمالدبناورهنلاىلإهتهجولوحيناهشيجنمريثکو

.٩”نبهللادبع

:اولاقةلتقلاهرملسينأناورهنلالهأبلاطايلعنأتاياورلاضعبدروتو

ناورهنلالهأنعيفنيامتاياورلانم-لباقملايف-دحناننأالإ"تلقانلك"

يفءاقبلابهلاوحمسوأتَقَْلاوضارعتسالايفيكدفنبرعسمكلسماوضترا

ىلإهشيجبفحز-ههجوهللامرك-ايلعمامإلاىرناننإفكلذعمو

.ليلقلاالإمهنمجنيملو«ناورهنلالهأمظعماهيفلتقةلصافةكرعمكلانهترجف

۳ج(باسنتألا)يرذالبلا/١١٠ص(خيراتلا)طايخنبا/٥٤٠٠٢٢۲صهج(تاقبطلا)دعسنيا(١)
(حوتفلا)مثعأنبا/١١١ص۳ج(خيراتلا)يربطلا/۷١١ص(رابخألا)يرونيدلاا/١١٤١١-٤٤٤٤٤٤١ص
(لماكلا)ريمثألانبا/۱۳۲صهج(مظتنملا)يزوجلانبا/۱۲۲ص(نحلا)برعلاوبأ٤ج
.٠٥ص١ج(ريسلا)يخامشلا/۲۲ص١ح(ريعلا)يهذلا/٣۳۳١٣۳١٣۲ص٣ج

تج(مظتنملا)يزوجلانبا/١٠٠ص۳ج(خيراتلا)يربطلا/١٤٠-٤٠ص٣ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)

.٤٣٤۳٣٣۳ص۳(لماکلا)رمثألانبا/۱۳۳ص

/٦۱۳١١۱ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا/١۸ص(لاومألا)ديبعوبأ۹ص٣ح(فنصلا)ةبيشيبأنبا(۳)

۱۳۳ردج(مظتنلا)يزوجلانبا/١١٠ص۳ج(خيراتلا)يربطلا١ص۳ح(لماكلا)دربملا
.۲۸۹؛۲۸۸ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا/٤٣٤۳ص۳ح(لماكلا)ريثألانبا

.لصفلااذهنمعبارلاثحبملارظنا(٤)

(مظتنما)يزوجلانيا/۱۲۲-١١١ص۳ح(خيراقلا)يربطلا١٤ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(ه)
‹۸۸٥صنيدشارلاءافلخلادهع(خيراتلا)يهذلا/٣٣٤۲-٥٤٤ص(لماكلا)رمثألانباهج

.٠۲۹-۲۸۸ص۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا/۳۲ص١ح(ريعلا)
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:باغلاثحبللا

ناورهنلالهأنمةباحصلا

مغاصفناناورهنلالهأاوكراشقيهللالوسرةباحصنماددعرداصملاركذت

حاضخلإلايفزرابرودمحلناكنيذلاةمئاقردصتتمهضعبءامسأدحجبو‹يلعمامالانع

.ناورهتلاىلإلازتعالامثميكحتلانععجارتلابيلعمامإلاىلع
ناورهنلايفءامسألاكلتضعبركذىلعةقفتمرداصلملاةيبلاغنأاحضاوودبيو

ضعباهيلعدمتعايلاتاياورلاضعبيفننممغرلاىلعو.اهتقبسيلاثادحألاو

يضراعمنمضوأناورهنلالهأفوفصيفةباحصلادوجو”نيثحابلاوءاملعلا

بلحصأدنعنممكتيتأ":ءارورحلهأللاقهنأسابعنبانعيورييذلاك«ميكحتلا

لزنمهيلعرهرهصوييبلامعنبادنعنموراصنألاونيرحاهملاييبلا

نملباقلايف-نإف"..دحاومهنممكيفسيلومكنمهليوأتبملعأمهفنآرقلا

دنعنمءاجالهناهسفنسابعنبانعیوریذإ‹ةركفلاهذهفالحديفيامتاياورلا

نمهيلعنولدتسيمهوميكحتلاةلأسميفلاجرةدعهشقاننيمكحلارمأيفةيواعم

لوألاسلاهللاومه؟مهنمو:لاق«كلذنميلخديح":يوارلالوقيفلابانك

.”يراوسلاوسناربلاباحصأهللاومهكمحمباحصأ

سلبعنبااوشقاننيذلادحأ-ةقباسلاةركفللةضقانم-اهسفنةياورلاهذهفصتامك

نباهللاقف"ةدحاوةروسيفنآرقلانمهتجاحبعزتيامنأك"هنأبميكحتلاةلأسميف

.'تلصووتلصفدقاباملاعنآرقللائراقكارأنإ":سابع

ىلعتاموهبانمۆمينلايقلنم"يياحصلانأرجحنباظفاحلاححص؛ةدعتافيرعتيباحصلل(١)

.۸-۔٦ص١ےج(ةباصإلا)رجحنبا:"مالسإلا

۸۲٤٠ص(ةفالخلارصع)يرمعلا/شماه٣۳ص(ةيضابإلا)رماع/۲۳۷ص٤ح(لصفلا)مزحنبا(۲)

.ناورهنلالهآىلعبحسنيوهولهأيفكلذركذيهنكل
.۲۹۹۳۰۰ص٥١ح(فنصلا)ةبيشيآنبا(۳)

 



اميسال؛مهيفةباحصلاضعبدوجوتوبثهعفدىلعرودقلملاريغنمهنأىلع

ةريبكادادعأخيراتلابتكانلتظفحدقفرداصلامظعممهيلعقفتتنيذلاةباحصلا

مهتمدحاولكريصمفرعيالو«نيفصيفيلعمامإلاشيحيفاوناكةباحصلانم

نمفادو.نمزلانمةرخأتمةرتفلإهئاقبوأنيفصيفهلتقمنممهضعبنعتبثامالإ

اوكراشنيذلاةباحصلالكلتقمنعترفسأدقنيفصةكرعمنوكتنأادجدعبتسللا

نبنمحرلادبعنعطايخنبةفيلخةياورهدكؤتاماذهو«اهدعبركذهلسيلنمماهيف

«”نوتسوةثالثانملتق«ناوضرلاةعيبعابنممةئامنامنيلععماندهش":لاق”ىربأ

ةييفوتنيذلاةباحصلاددعنأىوريهنأىلع."نوتسوةئامنالث"ةياوريفو

"ةباصإلا"يفرجحنباظفاحلامهءامسأدروأنيذلاو«)فلأةئامنمرثكأبردقيمهنع

رجحنبانأعم.'”(١١۱۲۳)مقرلااوغلب-ةباحصلاعوضوميفباتكعمجأوهو-

ايباحصنوكينألمتحييأ-هيقلوأهآرهنأتبثيملوييبلاكردأنممهيفركذ

.مهتموهسيلووهسلاوطلغلاةهجىلعةباحصلايفركذنمو-نوكيالألمتحيو

نمرشعلاىلعفوقولااعيمحكلذنمهللصحيمهنأبرجحنبالوقيكلذىلإةفاضإ
.°”ةباحصلايماسأ

ةهجيفوأيلعةهجيفنيفصدعبمهؤامسأةروكذملاةباحصلاددعنأىفخيالو

نأ۲۸۲ص٤ےس(ةباصإلا)يثرجحنياهتعلقتامك-نكسلانياو١۸١٠ص(خيراتلا)طايخنبةفيلخركذي(١)
رفأبةئامعبسوايردبنيعبس۱۸۸ص۲ج(خيراتلا)يبوقعيلادرويو.ةرحشلاتحتعيابنممةئامنامنمهيف
“5د۲ح(يرقصلاريذحت)هباكينابتلايبرعلالقنيامنيب.راصنألاونيرجاهملانمةئامعبرأوةرحشلا
ايیردبنوعستممنأالوفاملسميبأنع"دي"هنعلاقدنسبيفعجلاناميلسنبىحيل(نيفص)باتكنع
.راصنألاونيراهلارئاسنمةئامعبرأوناوضرلاةعيبلهأنمةئامعبسو

؛ناسارخىلعيلعهلمعتساليقو.يباحصهنأىلعرثكألاو«هتبحصيففلتخم:يعازخلاىزيأنبنمحرلادبع(۲)
يفذلا٢٤۳۷ص۴٣ج(لماكلا)ريثألانيا:ةرجملانمنيعيسوفينةنسىلإشاعهنأيهذلارهظتساو
.۲۸۳۲۸۲ص٤ج(ةباصإلا)رجحنيا٠٠ص٣حج(ريسلا)

.۱۱۸ص(خیراتلا)طايخنبا(۳)
.۲۸۲ص٤ج(ةباصإلا)رجحنبا(٤)

.٢۲ص١حجقباسلاردصللا)°(

۸حقباسلاردصلملا(١)

.۲ص١جقباسلاردصللا)۷(

۷۹



دوجحولايفتوافتلاوميكحتللةضراعملاةهحلايفنيروكذملاددععمبرتقيةيواعم

مظعمنأنمقبساةلباقملاتاهجلانيبوةيواعمةهجنيبنوكيةباحصللىقيقحلا

نمددعاوزواجتينأيعيبطو«؛نيفصيفيلعشيحيفاوناكذعموينيدوحوملاةباحصلا
لهأدارفألكلءاصحإءاطعإبعصلانمنإف‹خيراتلابتكيفمهؤامسأتركذ

.مهنمدحاولكمسانايبومهريغوأناورهنلا

ناورهتلالهألةلباقملاةهحلايفةباحصلاكعلوأرثكأءامسأبايغعمو-ذعنيحو

لهأعماولتقمهنمةلمجىلإةراشإلاوأةباحصلانمددعءامسأرداصملاداريإنإف-

.ايعيبطارمأحبصيناورهنلا

:مهفميكحتلايضراعموناورهنلالهأيفمهركذدرونيذلاةباحصلاامأ

:يئاطلا(نيصحوآ)نصحنبدیز-۱

يداربلاورئؤملايبانملکهدعو‹”ناورهنلالهأنمضنيخرؤملانمددعهرکذ

"ةباصإلا"هباتكماسقأنم)لوألامسقلايفرجحنباهدروأامك«"ةباحصلانم

دودحىلعباطخلانبرمعلماعناكهنانميدعنبمثيلاهركذامىلعادامتعا

:رجحنبالاق‹”يداربلاو”"تاقثلا"يفنابحنبااضيأكلذركذدقو«ةفوكلا

۳۲جيرذالسيلا/۳٠۲ص۲ج(ريسلا)رثؤملاويأ/(طوطخم)ب١٠٠ةقرو(ريسلا)ناليغنبا(١)
(ريسسلا)يخامشلا١٠٠٠١١۱١٠٠۱۱۷١۱۲۱۲۲١٤۱ص۲ج(خيراتلا)يربطلا/١١١ص

.١۱٥۳٥ص١ج

.۸١۱٠ص(رهاوجلا)يداربلا/۳۱۳ص۲ج(ريسلا)رثؤملاوبأ(۲)

:ماسقأةعبرأ"ةباحصلاةفرعميفةباصإلا"يفمهركذنيذلانالقسعلارجحنبامسق(۲)

.ناكقيرطيأبةبحصلاىلعلديامهركذعقووأهتبحصتدرونم:لوألا

.زييمتلانسنودوهواههدهعىلعدلونم:ناثل
ةسناحستلانماوسيلءالؤهو؛مالسلاوةالصلاهيلعينلايقلهنآدريملومالسإلاوةيلهاجلاكردأنم:ثلاثلا

.قافتاب

.طلغلاومهولاقيرطىلعةباحصلايفركذنم:عبارلا

.۰۳٦ص۲ج(ةباصإلا)رجحنبا(٤)

.٢٥۲۹ص۲ج(تاقثلا)نابحنبا(٥)

.۱۲۹ص(رهاوجلا)يداربلا(1)
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(u. . :

. ةباحصلاالإنامزلاكلذيفنورمؤيالاوناكمهنأةرمريغتمدقدقو"

:يميمتلايدعسلاريهزنبصوقرح-٢

نباهلقناممهفينكل.خيراتلالهأنمددعناورهنلالهأيفلتقنميفهركذ

موسيلتقهنأوةباحصلانماصوقرحنأمعزت"”جراوخلانأيدعنبمٹیلانعرجح

)فرعيادحأدجأملفكلذنعتلأسف":مثيحلالاق«ناورهنلا

ةترجحنبارکذدقفهيلعو.ناورهنلابلوتقملاصوقرحريغاذهريهزنبصوقرح

لوتقملاةيدثلاوذهنأبمزحلا“دواديبأنبانعلقنو«يربنعلاوهرخآاصوقرح

فنصو«ناورهتلاةكرعميفلتقدقيدعسلاصوقرحنوكينأيفنيامم«"ناورهنلاب

عمرتستحتفدهشواكاردإهلنأركذو«ثلاثلامسقلايفيربنعلااصوقرحرجحنيا

نأكلذنممهفي

.۰۳٦ص۲ج(ةباصألا)رجحنبا(١)
اوناك”:لاققيرطنمجرخأهنأةبيشيأنباىلإهازعامطباضلااذهنمةبحصلاتابثِإيفظفاحلادنتسمو

.۹ص١ج(ةباصإلا)"ةباحصلاالإيزاغملايفنورمؤيال

نبارمعريمأتكلذلدهشينكلو.صنلااذهىلعروثعلاعطتسأملوةبيشيبأنبافنصميفاينضماثحبتثحبدقو

ابأبدتناملوأناكفمايأةثالثسانلارمعبدنالسرفلالاتقىلعيفقثلادوعسمنبديبعيبألباطخلا

مكنإ؛باحتسانملوأرمؤُأامنإ":لاقف"ةباحصلانمالحجرمهيلعترمأاله":رمعلليقفاذهديبع

.٥۲رص٤ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا:"مكلبقباجتسايذلاوهاذهنإو‹نيدلااذهةرصنبسانلامتقبس

اذللوءةيئانثتساةلاحوهامنإيفقثلاديبعيبأريمأتنأوةباحصلاالإنورمؤياللصألانأةثداحلاهذهدافمو

.رمعبتوع

ليفلطلانبةلظنحةمجرتيففرمعباصتخمكلذسيلو؛رهظيامكةباحصلا"اوناك"يفريمضلابدارملاواذه
ىعهللااهحتففصمىلإهثعبحارجلانبةديبعابأنأركذ١۱۳٠ص۲ج(ةباصإلا)رجحنبا:يملسلا

.لوألامسقلايفةلظنحركذوءةباحصلاالإنورمؤيالاوناكةرمريغمدقتدقو":رجحنبالاقهيدي

.٥٤٤ص١ح(ةباصإلا)هسفنرجحنياهنيبامكرمعدهعنامزلاكلذبيعملامأو

۱۳۳١۱۳ص۲حج(باستألا)يرذالبلا۲ح(ريسلا)رثؤلاويأ۹ص(خيراتلا)طايخنبا(۲)
اجيخامشلا/۳٠٠١٠٠١۲١۱۲ص٣ج4۷٤ص۲ح(خيراتلا)/۷١
.۳٥ص

.بابلااذهنميناثلالصفلانملوألاثحبما:جراوخلافيرعتيفرظنا(۳)
ص۲ج(ةباصإلا)رجحنبا(٤)

هباتکةمدقميفرجحنباهرکذ‹ننسلابحاصقاتسجسلادوادنبنامیلسنبهللادبعوه:دواديأنبا(٥)

.ةباحصلايففلأنمنمض۲ص١ح(ةباصإلا)

١۱۷۰ص۲ج(ةباصإلا)رجحنبا(1)
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ضقانممالكوهو.”"يدعسلاريهزنبصوقرحريغوهو":لاق«يرعشألاىسوميبأ

الو.رتستحتفدهشيذلاوهناورهنلايفلتقيذلااصوقرحنأنمخيراتلايفتبثام

۰ناوزغنبةبتعنأيربطلاركذدقف«ناصوقرحرتستحتفيفناكهنأردصميأدروي

ىلعهرمأويدعسلاريهزنبصوقرحبرمعهدمأفهدمتسيباطخلانبرمعىلإبتك

مث":يرمطلالاق«رتستىلإهلتقستاواهبماقأفزاوهألاقوسصوقرححتتفاو«لاتقلا

وهوعمناورهنلادهشوكلذىلعيقبونيفصمويررحتاصوقرحنإ

يفلتقيذلاوهرتستوزاوهألاحتفيذلايدعسلاريهزنبصوقرحنوكيفحيرص
.هنايبقأيسامكفورعملاةيدثلايذريغهنكل«ناورهنلا

اذلومعلالهأنمريثكةباحصلايفيدعبسلاريهزنبصوقرحدعدقوءاذه
هنأِتأيسو‹”"قارعلاحوتفيٿرکذهل":هنعلاقولوألامسقلايفرجحنباهدروأ

.ةرصيوخلايذريغ

MDئ)۷(0 ist i
:تانفثلاوذيدزألايسارلابهونبهللادبع-۳

.١۰۱۷ص۲ج(ةباصإلا)رجحنبا(۱)

نأدعباهأشنأوةرصبلاطتخايذلاوهواردبدهشوءةشبحلاىلإرجاهومالسإلايفةعبسعباسملسأ(۲)

-٢٤۳۰ص١ج(ريسلا)يهذلا:ةرجملانم٠۲ليقو۷٠ليقو١٠ةنسيفوت.اهيلعرمعهلمعتسا
۸٤٤۳۹٤ص٤ج(ةباصإلا)رجحنبا

/۳۳۸۳۳۹ص۱ج(مجملا)يومحلا:افدمنمزاوهألاقوسويهوناتسزوخيه:زاوهألا(۳)

.١1ص(راطعملاضورلا)يريمحلا

6٦4۹4۹7٤ص۲ج(خيراتلا)يربطلا(٤)

سا/٤٤٥ص۲ج(لماكلا)ريثألانيا/8۹ص۲ج(خيراتلا)يربطلاص۲ج(ريسلا)رثؤملاويأ(٥)

/١١١ص(رهاوجلا)يداربلا/٢٠۲ص۲ج(تاقبطلا)ييجردلا/٤۷٤ص١ج(ةبافلادسأ)ريثالا

.٢۳۷ص٤ج(جاتلا)يديبزلا/۹٠۲ص۲ح(سوماقلا)يدابآزوريفلا
مقر٩٤ص۲ج(ةباصإلا)رجحنبا(1٦)

تسيح:كلدىنع(نازيلا)يفيهذلاهعبتو؛بسارنبهللادبع٢٣۳ص(لاجرلالاوحأ)يفناجزوجلاهامس(۷)
٦۲۲ص٤جبهونبهللادبعومقر٦٩ص٤جپسارنبهللادبعامهدحأ؛نيصخشةمثلعج

صمقر١۱٠ص٤ج(ناسللا):دحاوصخشرجحنباظفاحلانيبدقومقر

.(۸۹۸٤)مقر١

ةرئكلناك:تانفتلاادبقليحةرثكيفابحعناكو":١٠٠صهج(ةباصإلا)رجحنبالوقي(۸)

تافتلاو.١١٠ره٣ح(باستألا)يرذالبلا:رظناو"ريعبلاتانفثكهيتبكروهيدييفراصهدوحجس
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ريشتو.ةفوكلانممهحورخلبقناورهنلالهأهعيابهنألوألاثحبللايفقبس

نبصوقرحنمالكرثؤملاوبأركذيثيح؛ةبحصهلسيلهنأىلإءاملعلاضعبتارابع

مهدعبنممث":هلوقببقعيو88هللالوسرةباحصركذقايسيفنصحنبديزوريهز
£ (Yn, TNH HWE 1" يأكاردإهل":الئاقثلاثلامسقلايفرجحنباهدرويو.»"ييسارلابهونبهّلادبع

نباامأكردأنممناكهنأيهذلاركذو.هيقلهنأدريموقفيبلاكردأ

نُأالإ.”"نيعباتلارايخنمناك"لب«ايباحصبهونبهللادبعنوكينأيفنيفمزح

نممغرلاىلعو.!يبسارلابهونبهللادبعهيتبنجبىدحإىلعلعجيوادنجثعبينأب

ىلعبهونبهللادبعلعجينأبادعسرمعرمأىلإريشيالهنإف)دعسمهلسرأنيذلا

ةيلهاحلايبسارلابهونبهللادبعكاردإنمرمامىلعءانبو.دنحلاكعلوأبنحبىدحإ

نبهللادبعنإفايباحصالإذئموينورمؤيالاوناکمهنانمرجحنباهررقامیلعو

.°”يداربلاوكلذدكؤيو«ايباحص-نذإ-دعيبهو

(حاحصلا)يرهوجلا:امهريغونيتبكرلاكظلغوخانتسااذإهئاضعأنمضرألاىلععقيام:ريعبلاةنفثو=

.ءاثلالصفنوتلاباب٢٢٠۲صهج

.۳۱۳ص۲ح(ريسلا)رثؤملاوبأ(١)
مقر١٠٠صهج(ةباصألا)رجحنبا(۲)

مقر٦٩ص٤ح(نازيلا)يهذلا

.٢۲۳ص٤حج(لصفلا)مزحنبا(٤)

.٢٦۳۸ص(ةرهمجلا)مزحنبا(٥)

.٥۷٥ص۲ج(خيراتلا)يربطلا(٦)

ص٥ج(ةباصإلا)رجحنبا(۷)
(ةباصإلا)لوألامسقلايفراصنألانمةملسيبفيلحيعجشالاهللادبعنبةيراحجرجحنياداريااذهريظن(۸)

هنآرمعنیفیسنعلقنو؛نوحتفنباهکردتسا"هتمحرتيفلاقثیح٤٤٤٥٤٤ص١ج
اوناکمکامدقتدقو؛فيسنعالوكامنباويطقرادلاهركذوءديلولانبدلاخعمكومرملامويةرسيملاىلعناك

الإرمعدهعيفنورمؤيال

.٠٠۲ص۲ج(تاقبطلا)ييحردلا(۹)
.١۱۱ص(رهاوجا)يدارملا



:يملسلاىفوأنبةرجش-٤

.ايردبناكوناورهنلادهشهنأيخامشلاويداربلاركذ

:يملسلاةرجشنبهللادبع٥

عيلبنميفهدعو«يداربلاويربطلاويرذالبلانملكناورهنلادهشنميفهركذ

تحت

:يسبعلاةعبضنب(فوأيبأوأ)ىفوأنبحيرش-١

عيابنمريخألاهلعجويريطلاويرذالبلاناورهنلالهأيفهركذ
.يملسلاىفوأنبةرجشنيبوهنيبطلخهنأودبيوء"يملسلا"لاقهنكلءةرجشلاتحت

:(ةلظنحينبنم)ةلمرث-۷

-”ةيدقلااذوههلعجو-يرهوجلانملكناورهنلالهأعملتقنميفهدروأ

)قهللالوسرةباحصنمهنأناريخألاركذو«يداربلاو«ناهلقلاو

:عفان-۸

يداربلاورجحنباويربطلاويرذالبلاودواديبانملكناورهنلالهأيفهركذ
لقنهديفييذلاوهو«جدحخملابفورعملاةيدثلااذنولوألاةعبرألاهلعجو«”يخامشلاو

.۸٤ص١ج(ريسلا)يخامشلا/١١۱ص(رهاوجلا)يداربلا(١)
يداربللا/١٠١١۱۲ص۲ج(خيراتلا)يربطلا/۱۳۳١۱۳١٤٠ص٣ج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

.۱۱۸ص(رهاوجلا)
يداربلا/١٠٠٠١۲١١۱۲ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/۱۳۳١۱۳١١١ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(۳)

.۱۲۹ص(رهاوجلا)
.٢٢٤٢۲صءایلالصفءايلاباب«۲۲۹۱صءاثلالصفءايلاباب١٠ج(حاحصلا)يرهوجلا(٤)

.١۱۱ص(رهاوجلا)يداربلاص۲حج(فشكلا)ناهلقلا(٥)

يريظطلاا١٤٠ص۲ح(باسنتألا)يرذالبلا/٠8۷۷مقرجراوخلالاتقبابةنسلاك(ننسلا)دوادوبأ(1)

مقر۲٢۲ص١ح(بابلألاةهزت)رجحنبا/١١۱ص(رهاوجلا)يداربلاص۳ح(خيراتلا)
.۳٥ص١ح(ريسلا)يخامشلا/ ۸٨۱
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يداربلاهدعو."هديلحفلامطق"اعفاننأيدزألاديزنبرباجنعيخامشلاويداربلا

ةلمرثلىلومهنوكلعلو.هركذقباسلاةلمرثللومو8كلالوسرةباحصنم

عفانهمسانميددعةباحصلايواذه.ةيدثلااذوهةلمرتلعجفيرهوحلاىلعسبل

.ةمجرتلاهذهبحاصوهنوكيلمهنمدحاوديدحتبعصلانم

:ثراحلانبريمع

نينارجحنباظفاحلادروأو.ايراصنأهبسنوناورهنلالهأيفيداربلاهركذ

اردبوةبقعلادهش‹«يراصنألاثراحلانبريمع:لوألاءامهيوبأامساهباشتوامهامساقفتا

نأدعبيالو.'يلعممنيفصدهشيباحص«يملسلاةثراحنبريمع:يناثلاوادحأو

نوكيهيلعونباركذامكاضيأيملسلوألانإفءادحاواصخشانوكي

هنأاميسال«يداربلاهدارأيذلاوههلعلفاذهىلعءانبو."ثراحلا"نعافرح"ةئراح"

.كلذدعباركذهلدجألو«نيفصيفلتقهنأهنعدريم

:لفوننبورمعوبأ-٠
.“”ةباحصلايفوناورهنلالهأيفيداربلاهركذ

:(فقاوينبنم)يراصنألاورمعنبمره-١
e ۹٤(.. نبمرههامسوةباحصلايفريلادبعنباهدروأو”ناورهنلالهأيفيداربلاهركذ

ص١ج(ريسلا)يخامشلا/١١٠ص(رهاوجلا)يداربلا(١)

١ص(رهاوجلا)يدارملا)۲(

.عفانهمسانممايباحصنيرشعونينا٦١۱٤-٢٤٠٤ص٦ےج(ةباصإلا)فرجحنباركذ

١۱۱ص(رهاوجلا)يدارملا

.(1۰۳۰)مقر١۷۱ص٤ج(ةباصإلا)رجحنبا
٣٤۷۱ص٤ج(ةباصإلا)رجحنبا(1٦)

مقر٩۷۸ص۳ج(ةباغلادسأ)ريثألانيا(۷)

.۱۱۸ص(رهاوجلا)يداربلا)۸(

.قباسلاردصملا(۹)

۸Y

 



تلزننيذلانيئاكبلادحأوهفوعنبورمعيبنم":هنعلاقللادبع
£40n)س.1.
يراصنألاهللادبعنبمرهيفريثألانباهدرواو١”عمدلانمضيفتمهنيعأواولوت"مهيف

ےبءافلحاوناکفقاویبنابربلادبعنبالرذتعاو«فقاویبىلإهبسننكلءاضيأ

ناكهنأبريثألانباركذوراذتعاوهو":رجحنبالاقنبورمع

مهلمحيامهدنعنكيملفمهلمحيلككهللالوسراوتأنيذلانيئاكبلادحأومالسإلامدق

:لاقو«يفقاولاورمعنبيمرحةمجرتيفرجحنباهدروأو.نوکبيمهواولوتفهيلع

هللادبعنسبيمرهوأمره":لاقولوألامسقلايفهركذمث"ءاملابيمرهيفياي"

نالانأبامهنيبقرفومسالااذهبنيلجرةمثنأبريثألانباحرصو.'”"يراصنألا

يفناسثلارجحنبادروأاذلويمرههيفليقككهللالوسردهعىلعدلو

يراصنألاورمعنبالاقيوةبتعنبالاقيوهللادبعنبيمره":هنعلاق‹ٍناثلامسقلا

."ىفقاولالاقيويمطخلا

هللالوسرنأ١۲۱٢ص١١ج(نايبلاعماج)ةيآلاهذهريسفتيفيربطلایورو۲ةيآةروس(۲)

لوسراي:اولاقفيلالفغمنبهللادبعمهيفهباحصأنمةباصعهتءاجفهعمنيزاغاوثعبنينأسانلارمأ

ىعسيل]هالزأفءاكبمهواولوتفيلعمكلمحأامدجأامهللاوهللالوسرمحللاقففلا

.[توقفنياماودجيالأانزح)هلوقىلإ[ىضرملاىلعالوءافعضلا

لیتو.ةيراسنسبضابرعمهيف:ليقءةنيزمنمنرقميبيفوأةنيزمنمرفنيفتلزناأاضيأىورو

:تشلئابقنمةعبسيفتلزنليقو.ةصاخهيفتلزسن

.رحصنناملس:یلعمايبنم٤ىليلابأیکیبعکنبنمرلادبع:راجتلانبنزاميبنم-۳

.هسهللاهلبقفهضرعبقدصتيذلاوهوةلبعوبأديزينبنمحرلادبع:ةثراحيبنم-٥

زماورمعنبهللادبعو-۷.ةمنغنبرمع:ةملسبنم٦
.٢٥۳٥مقر۱۸٦صو(٢٥۳٥)مقر٦٠٠ص٤ج(ةباغلادسأ)ريثألانبا

.(١۷١۱)مقر٣۳٥ص۲جقباسلاردصملا(٠)
.(٦٥۸۹)مقر٥۳٥ص٦جقباسلاردصملا(٦)
.۹٠٠ص٤ج(ةباغلادسأ)ريثألانبا(۷)
.٤۹۰۳مقر۷٠٦٥ص٦حج(ةباصإلا)رجحنبا(۸)

1



(۱) 7

٤ a

.يمره"نعةفحصم"يمرح"نأودبيو«يداربلاهرکذنمىلإبرقآ

:يليامباوصلانأوءاطلخنيلجرلانيذهمسايفنأنيبتييذلاو

ىلعءانبنيئاكبلادحأومالسإلادق:يفقاولايراصنألاورمعنبمرهوأيمره-

.يربطلاةياور

يبنلادهعىلعدلويذلاوهو:اضيأيفقاولايراصنألاهللادبعنبمرهوأيمره-

:يجانلايماسلادشارنبتيرخلا-۲

ببسببلاطيبآنبيلعنعجرخدقو«؛نيفصولمحايلععمدهش

.'”تيرخلالتقفسيقنبلقعميلعهيلإلسرأمث

رجحنياو'ريثألانباو“ربلادبعنباةباحصلايفدشارنبتيرخلاركذدقو

هل":الئاقيماشلادشارنبتيرخلاثلاثلامسقلايفدروأهنكل"لوألامسقلايف

ديفيامامهنملكةمجرتيفركذناكنإو«نينثالانيبكلذبارياغم“"كاردإ

.۳٠۲۱ص١٠ج(نايبلاعماج)يرمطلا(١)

.۳٥٠صدج(مظتنملا)يزوجلانيا/۱۳۷ص۳۴ح(خيراتلا)يربطلا/۱۷۷ص۳حج(باسنألا)يرذالبلا(۲)
٣٢ص۳۲ج(لماكلا)رميثألانبا

.ىرخألاةيخيراتلارداصملايفناورهنللركذالهنأريغ«ناورهنلايلععمدهشهنآبيربطلادرفنيو
٠.ةرشابمنيمكحلاهميكحتدعبناكيلعمامإللتيرخلافالخنأاذه

:لمج¦لامویيلعءارمأنمناكو«رتستحتفبرمعىلعرساينبرامعهدفوأ؛كاردإهل:يحايرلاسيقنبلقعم(۳)

اُهزرابناورهنلافنيحانلادحأةفلعنبدروتسملانأطايخنبةفيلخركذو.يلعةطرشبحاصناكو

طايخنبا:ةرجهللنيئالثوعستةنسليقو؛نيعبرأونيتنثاةنسرخآلاامهنملكلتقفيلعدعبجرحخ
.٥٥٤۸مقر٦۳۰ص(ةباصإلا)رجحنبا/١۹١۱ص(خيراتلا)

.۱۳۸ص۲ح(خيراتلا)يربطلا/۱۷۹-۱۸۲ص٦٣ےج(باسنألا)يرذالبلا)٤(

.1۹۲مقر۸٥٤ص۲ج(باعیتسالا)ريلادبعنبا)°(

.١١٤۱مقر۱۲۸ص۲ح(ةباغلادسأ)نبا

.٢٢٤۲۲مقر۲۷۳ص۲ےح(ةباصإلا)رجحنبا(۷)

.٢۲۳۳مقر۹٥۳۰٦۳صقباسلاردصملا(۸)

٤۸



اأحضاوفيماشلاامأو"يۇلنبةماسنمةليبقةيجانىلإبوسنميحانلاويول

.۲۰۲۷مقر٦ص۲ج(بابللابل)يطويسلا)۱(

.٤٣۳۹مقر۲۸۷صقباسلاردصلملا(۲)





:ثلاثلاثحبللا

يلعمامإلالازتعايفميكحتلايضراعمججح

ءارورحىلإلازتعالاىلإفحاصلملاعفرنماءدبميكحتللنيضراعملافقاومربعت

نمتوماةجردىلإهيلعتابثلالعلو.ادبملااذهبكسمتلايفةبالصنعناورهنلاىلإمث
.هيضراعمفقاوميفوهيفةقيقحلاهانتكالميكحتلاةلأسملموقتةداعإىلإانعفديهلجأ

ارورحيفترجيلاةرظانملايطعتو.اماحصأججحلاضرعفقاوملاكلتلثمتو

ميكحتلاةيضقيفراوحلانأدحجاننكل.ججحلاكلتلاصخلمسابعنبهللادبعنيبومهنيب

ضراصعملا-نيقيرفلاالكلدحجنلبناورهنلاةكرعمةياهنبفقوتيالهجئاتنوهبابسأو

قيرفلاىلعهراصتنانعقيرفلكدنعجئاتنلاةنلعممهيفلاخمنورظانياراصنأ-ديؤملاو

.كلانهرادامةقيقحءالجتسالءارورحىلعجيرعتلانمصانمالو.رخآلا

:ءارورحلهألسابعنبهللادبعةرظانم

؛سابعنباوءارورحلهأنيبةرظانملاةجيتنيفتاياورلافالتخاركذقبس

رخآلااهضعبهيفركذينيحيفءةجحلامهايإسابعنبامازلإاهضعبنممهفيثيح

یوردَقف.اضيأناورهنلافىرةرواحلاكلتبناوحجنمىوريامضعبنوكينألامتحالعساولاحبةمث(١)

مثناحوصنسبةعصعصوسابعنباةيرورحلاىلإلسرأايلعنأ۲۷١١۱۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا
ناورهتلالهأنأ١٠ص١ج(ريسلا)يخامشلايوريامك.ةئامسمحنموحنمهنمعحجرفمهيلإامهداعأ

أ":اولاقهللاباتكبمكحينينمؤملاريمأاذه:لاقفهورظانفديعسنبسيقمث؛ناحوصنبةعصعصمهيلعمدق

."هلیکوهعلخي

"ةنمَآ”:ديعسنبسيقلمحلوقنأامك«يرذالبلادنعيناثلاهمودقدكؤي-يخامشلادنع-ةعصعصمودقف

نإدإ؛ناورهتلايفيأميكحتلاةجيتندعبناكراوحلانأيفحيرصىسوموبأيأ"هليكو"ايلعيأ
.ناورهنلاىلإمهفارصنادعبناكنيمكحلاعامتسجحا

نهأنأشيفسابعنباويلعىلإناتبوسنملاناتلاسرلاهديؤتفيرذالبلادنع-ايناث-سابعنبامودقامأو

ةسقرو-ط١٠٠ةقرو(ريسسلا):ناورهنلايفمهرواحسابعنيانأبحيرصتلانيتلاسرلااتلكينو«ناورهنلا
ےنإفءباحصأوفوننبةورفاونوكينأدعبيالفناورهنلانماوجرخنيذلاةئامسمخلاامأو.(طوطخم)طظ٥

١۲٠ص٣ج(خيراتلا)يربشطلا/۹۹٠صهج(باسنألا)يرذالبلا:لجرةئامسمحيفبحسنا

.قباسلالامتحالاةسمعقريكلذفنذإوقدحاوةعامجانوكينألححجرمددعلاقافتاو

۸Y

 



يلاطاقنلايفصخلتياعيمجتاياورلاهذهنيباكرتشمامساقكلانهنأريغ.كلذسكع

تایاورلانمنأنعلفغنالاننآىلع.سابعنبااهنعباجأوءارورحلهأاهيلإدنتسا

ةجح-ههجوهللامرك-هلنأتباثلاو.هسفنيلعمامإلاىلإدودرلابسنيام

نعاعافدةماعميكحتلايضراعموءارورحلهألنأامك«اهركذِنأيمهيلعىرحأ

.مهفقوم

:ءارورحلهأامهبجتحانيرمأركذىلع”تاياورلاقفتتو

ةيواعميأءةيغابلاةففلالاتقبرمألاوهوهللارمأيفلاجرلامكحايلعنأ-١

.هباحصأو

.ميكحتلاةقيثوةباتكدنعهسفننعةرامألامسااحمهنأ-٢

.بسيملومنغيملايلعمامإلانأوهو«انلاارمأامهيلإتاياورلاهذهضعبفيضتو

نعهيلغتيلعمامإلاىلعميكحتلايضراعمذخأمةلمجنمنإلوقلابةياوردرفنتو-٤

نمةفالخملاملستوهو-ةياورلامعزبسح-كقلوسرلاهبهاصوأيذلاهقحبةبلاطلل
۳

6هدعب

ةتبلاردصميأديفيالذإ؛عبارلارمألاىلعةيدابةيعيشلاةغبصلانأىفخيالو

نوكتفيكف«هدعبةفالخابىلعمامإلل8لوسرلاةياصوةركفءارورحلهأينبت

(قرفلا)رهاقلادبع‹يدادغبلا(١)
(صئلعخلا)مقر١٠بابصئاصخلاك(ىربكلانتسلا)يئاسنلا/۸۷ص١ح(دنسملا)لبتحنبدمحأ(۲)

يقهيبلا١١٠ص۲ج(كردتسملا)مكاحلا/١١١٠٠مقر۸ص١ج(ربكلامحعلا)ناربطلا
۳ےج(تاقبطلا)دعسنبا/١۳۲ص١اےج(ةيلحلا)ميعنوبأ/١٤۷٦۱مقر١۳۱ص۸ج(ىربكلانتسلا)

/1٦4۷۱۱۳۳۴ص۲ج(لماكلا)دريا/۱۲۷-۱۲۲۱۲۹ص٣ج(باسنألا)يرذالبلا/۲۲ص

ظ١٠٦۱ةقرو(ريسلا)ناليغنبا/١٠٠٠١٠٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا/١۱۹ص۲ح(خيراتلا)يبوقعيلا

(سيلبإسيبلت)١۲٠٠صهج(مظتنلا)يزوجلانيا/۷٠٠ص١ح(ريسلا)ناطحقربأ/(طوطخ)
(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنيا/٠٠۲ص۲ح(فشكلا)يناهلقلا/۲۲۷ص٣ج(لماكلا)ريثألانيا/٤١١ص

ءدبلا)يسدقلماص١ح(ريسلا)يخامشلا/۱۱-۹۱۲۲ص(رهاوجلا)يداربلا/۹۲۷ص۷ج

.٠١١٠ص(لاوطلارابخألا)يرونيدلا/٢۲٤٤٢۲۲صهح(خيراتلاو

۱۱۹۱ص۲ج(خيراتلا)يوقعيلا)۳(

۸۸



عمقفتتالةركفيهو"ىروشرمألا"نأهونلعأاملوأنمناکلبمهئدابمنماءدبم
.ميكحتلاهلوبقنمعبنءارورحلهأويلعمامإلانيبفالخلانأامك.ةياصولاةركف

جاجتحالااذهةبسنل-نذإ-ساسأالف«فئمويةفالخلاةدسىلعناكهنأىلإةفاضإلاب

.سابعنبالبقنمهضقنرکذنعييغياممیارورحلهآىِ

جاجتحالااذهنإفءاضيأميكحتلاهلةقالعالهنأودبيفثلاثلارمألاامأ

ةجيتنةمينغلاويبسلانوكينأاوعقوتنيح«لمحلاةكرعمدعبيلعباحصأهحرطاإ

نولحتستمأةشئاعمكمأنوبستأ":هلوقبتاياورلاهذهيفسابعنباباوجو‹”رصنلل

.نيفصةكرعميفةشئاعةديسللديالذإ؛كلذدكؤي"اهريغنمنولحتستاماهنم

هشتملوءلاتقلاةلصاوممدعىلعءانبمهفقوماوذغتاءارورحلهأنأكلذىلإفاضي

نأىلع«يبسلاوةمينغلاعقوتستيىحهباحصأويلعمامإلابلغتبنيفصةكرعم

الدعباميفهرركتنمعنبلمحاةكرعمرثِإيبسلاوةمينغلانعيلعباحصألاؤس
ىلإاولزتعانيذلاو؛نيفصيفهعماولتاقنيذلامهلمحلايفيلععماولتاقنيذلانأاميس

اذهركذنمىرخألاتاياورلاولخنعالضف.شيحلاكلذنماوناكءارورح
.جاجتحالا

:يليامسابعنباامهنعباجأدقفنالوألانارمألاامأ

نإول:هناحبسهلوقيفنيجوزلانيبقاقشلايفنيلجرميكحتزاجأىلاعتهللانأ-

:مرحلاديصيوء6٠اهلهانمامكحوهلهأنمامكحاوٹعبافامهنيبقاقشمتفخ

. مکنملدعاوذهبمكحي

.٦۳۱ص۸ج(یربكلاننسلا)يقهيبلا»۷٢۳ص٥١۱(فنصلملا)ةبيشيآنبا)۱(

.٢۳ةيآىاسنلاةروس(۲)

.١۹ةيآقدئاملاةروس

۸۹



حلصيفكيبلاهلعفاعءادتقااهنمهعلخياليلعمامإلانعةرامألامساوحنأ-

هاحمف‹حلصلاةقيثويفككينللةلاسرلامساةباتكنوكرشملاضفرنيحةيبيدحلا

E

ءارورحلهانمامسقنأىلإكلذنمصلختلتاياورلاضعبفقوتتانهلاو

.نيئاتةفوكلاىلإاوعجر

كلتهدودرسابعنباىلعاوضقنءارورحلهآنأنيبيتاياورلانمرخآلامسقلانأديب

:يلياع

اورظنينأملسيلفهيفهللامكحامامأو«كلذمهلفدابعلاىلإهمكحهللالعجامنأ-

يفاورظنينأدابعللسيلفهديمطقبقراسلايقوةدلجةئامينارلايفمكحدقفهيف

ىلإاوعددقواوعجريىحاولتاقينأهباحصأوةيواعميفهمكحهللاىضمأدقو«كلذ

ورمعسیلو«الدعنوکینأهطرشنممكحلانأمك.هوبأفبرحلالبقباتكلامكح

طبثيناکیسومابآناامکءالدع-يلعباحصأءامدهکفسىلعءانب-صاعلانبا

نبةمقلعنع"ىربكلا"يفيئاسنلاىورو۱۷۸۲۳١۱۷۸مقربابريسلاوداهجلاك(حيحصلا)ملسم(١)

موسيلعهللالوسربتاكتنكنإ:لاق؟امکحدابکألاةلكآنبانيبوكنيبلعحت:يلعلتلق:لاقسيق

هللالوسرهنأانملعول:لیهسلاقفورمعنبليهسوهللالوسردمحمهيلعحلاصاماذه":بتكفةيبيدحلا
"انر":هللالوسرلاقفءاهوحمأالهللاوال؛كفنأمغرنإوهللالوسرهللاووه:تلقفءاهحماصانلتاقام

."رطضمتنأواهيتأتسءاهلثمكلنإامأ":لاقوءاهاحمفهتيرأف

وهو؛فوكلايبنحلاكلاموبأمشاهنبورمعهيفدنسلاةهحنمف؛حصيالركنمةدايزلاهذهثيدحلااذهو

نماءنابحنباهيفطرفأ؛ثيدحلانيل":١۲٠٠مقر۷٤٤ص(بيرقتلا)يفرححنباهنعلاق«فيعض

ص(بيرقتلا):رظنا‹"ردقلاوعيشتلابيمرو؛صسلديقودص"وهو؛راسينبقاحسإنبدمحمهيفوء"ةعساتلا
ةيبيدحلاةصقتوريلاىرخألاثيداحأللفلاخموهفنعملاةهجنمو.انهاهنعنعدقو٢۷۲٥مقر۷
رسمأيفتاشقانماوةرظانملايفةدراولاتاياورلالكلو"رطضمتنأواهيتأتسءاهلثمكلنإامأ"ةدايزنودب

يرذالبلانأىلع.(لماكلا)يفدربملادنعةدحاوالإءةدايزلاهذهلثمىلعتلمتشاةياوردحوتالذإ؛نيمكحلا

مكينأىلعةيواعميضاقتأ:يلعلتلق:لاقهسفنسيقنبةمقلعنع١٠٠ص٣ح(باسنألا)يفىور

نإ-"دهطضمانأ":يلعمامإلالوقنأرهاظلاف.ةدايزلاكلتاهيفسيلودهطضمانا؟عنصأام:لاقف؟نامکح

لئالدنمنوکينحميكحتلالوبقنميلعمامإلاهيلإراصامةحصىلإهبعرذتيايوبناثيدحلاحتسا-حص

.ميكحتلالوبقيففقوملاةمالسىلإةحضاوةراشإ"اهلثمكلنإامآ"ةلمحيفنافءةوبنلا



2٩يلعنعسانلا

يفيلعلسيقنبفنحألامالكءارورحلهأدكأدقفةرامإلامساوحمبقلعتيامامأ-

يٿةعداوملارمأنأب0هلوسرلاممكلسيلهنإادبأكيلإعجريالأتيشخ":نيفص

يفىرامفكعباميفكييبنلااهنعلقتةيلحرمةرتفناكةيبيدحلا
لهأونيملسملانيبةعداوملاوةضافتسالالجوزعللاعطقدقو"ببسلااذهلناكحلصلا

."ةءاربتلزنذنمبرحلا

هذهىلعسابعنبابناجنمادودرفيضتالاهلكتاياورلانأرظنللتفاللانمو

تاياورلالوقتنأيفريضالفنذإو."”مهيلعدرينأردقيمل"هنإلب«تاحاجتحالا

عصيملو"يلعىلإعجرهنأومهنمعقيملف"مهملكسابعنبانأب
:هللاقيلعىلإعجرامهنأو"هيلعاوجتحا"مهنأو"دحأمهنمهبجيمل"هنأو

."موقلاءاا

مهفقوميفرثؤيملءارورحلهأسابعنباجاجحنأدنۇيةرظانملادعبثادحألاريسو

:يليامىلعءانبكلذوهيفرثؤملاوهمهفقومنكيملنإائيش

(باسنألا)يرذالبلا/٠٠۳٠٠۳ص۲حج(ريسلا)رثؤملاويأ/(طوطخم)ظ٠-ظ١٠٠۱ةقرو(ريسلا)ناليغنبا(١)
ٍناهنَملا١٠٠٠۷٠٠ص١ج(ريسلا)ناطحقوبأ/۹٠٠٠١٠٠ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/١۱۲۲ص٣ج

.84ص١ج(ريسلا)يخامشلا/۱۲۲-١۲١ص(رهاوجلا)يداربلا/٤٤٠٤۲٢٢۲ص۲ج(فشكلا)

۸٤.٠ص١ج(ريسلا)يخامشلا/١١٠ص(رهاوخجلا)يداربلا/١۳٠١ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(۲)
٠٠٠٠ص۲ج(ريسلا)ناطحقوبأ/۷١١ص٣ج(خيراتلا)يربطلا٠٠۳ص۲حج(ريسلا)رثؤلملاوبأ(۳)

.٢٥٤٦٠٢٢۲ص۲حج(فشكلا)ناهلقلا۷

.۱۰۷ص۱ج(رمسلا)ناطحقوبا(٤)

.۳۱۲ص٥۱ج(فنصللا)ةبيشيبأنبا

.۱۲۲ص(رهاوجلا)يداربلا/٤١١ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(1)
.۱۲۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۷)

.١۱۹ص۲ح(خيراتلا)يوقعيلا(۸)

٩٤٠ص١ح(ريسلا)يخامشلا/۷١٠٠ص١حج(ريسلا)ناطحقربأ(۹)

۹۱



دقسابعنباناکولفمهسابعنبادعبمهيلِإبلاطيبانبيلعءيجبا

.دلوقي.مهيلإيلعءيحبغوسمةمثناكاةفوكلاىلإمهدريومهعنقينأعاطتسا

ىلعاصيرحناكلب(جراوخلا)فقومةلادعيفايلعكشلارماخيملو":ليعامسإدومحم

هوعراقو-ههقفوهملعىلع-هورظانفسابعنبهللادبعهمعنبامهيلإثعبفمهتلامتسا

مهيلِإجورخلانماصانميلعدجيملوامساحاعنقمهيلعجراوخلادرناكوةجحلابةجيحلا

نومصاخيمهومهيلإىهتنافءارورحلهأىلإجرخايلعنأيربطلايوريو

."للاكمحرملأمهمالكنعهتنا":لاقفسابعنبا

ثیح«ةرصبلالامتيبةيضقيفدعباميفسابعنباويلعنيبلصاحلافالخلاب

تالسارمامهنیبناکدقوءهنمذحخأفلالاتیبيفابیصتهلنألوأتسابعنبانأیوری

يلعىلإبتكينأىلإسابعنبابىدأاممةرابعلايفظالغإولوقلايفةدحنمولختال

.٩ةکمىلإلحرمث«"هنعنعاظنافتببحأنمكلمعىلإثعبا":هلوقب

نألللاوو":هلئلسرىدحإيفيلعلسابعنبامالكةيضقلاهذهيفلؤاستلاريثييذلاو

نميلِإبحأاهرهظىلعامعالطبواهنيوامنايقعنمضرألاهذهنطبيفابهللاىقلأ

ولو":ىرخأيفوكلماكلذبلانألةمألاهذهءامدتكفسدقوهاقلأنأ

.".موممديفكرشأنأنمنوهأناكالطابلالايذحخأناك

يفةنمياىلعناكدقف«ناورهنلالبقهبورحيفيلععمناكسابعنبانأتباثلانمو

.٦۷ص(خیراتلايفاياضق)ليعامسإ(١)

.١٠١٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(۲)

۳ے(باسنألا):مهيلإسابعنباداعأايلعنأيرذالبلاةياوريلامکهنیبومهنیبیرجراوحنمرثکآنإف
۱۲۸.١ص

١٤ص۳ح(خيراتلا)يربطلا۲ج(باسنألا)يرذالبلا)۳(

٠٢۳۲ص٤ج(ديرفلادقعلا)هبردبعنبا/٣۲۹ص۲ح(باسنألا)يرذالبلا(٤)
.٠٢۲ص۲ح(فشكلا)ناهلقلا(٥)

۹۲

 



مامإلابقع‹")نيفصيفةرسيملاىلعناكو«ةرصبلاىلإهريسميفىلعشيح

نمفهيلعو."»ءامدلاهذهيفانكرشيملسابعنباوأ":هلوقبسابعنباىلعيلع

مهللا؛نيفصولمحايفنيملسملانمدحأمدةيلوؤسمايلعسابعنبالمحينأدعبتسللا

يفيلعممسابعنباكارتشامدعهديؤيو.ناورهنلالهأهلاتقىلعكلذلمحينأالإ

نكأممهعمنكأملنإ":يلعلسابعنبالوقهدكؤياماذهو«"مهايإهلاتق

هيلع

قفسيلسابعنباويلعنيبفالخلانأصوصنلاهذهلالخنمحضاوواذه

فكلابهحصتنهنإف‹ناورهنلالهأهلاتقىلعفالخوهلبةرصبلالامتيبةلأسميف

.”"ليبسلاناورهنلالهأباصأ"هلوقسابعنبانعلقنييخامشلادجنو

لهاىلعهبلغتنمسابعنباىلإبسنيامنأحضتيمدقتاملكىلعءانبو
كلذيفببسلانأمعزهنكلديدحلايبأنباهيلإبهذيذلااذهو.ديعبرمأءارورح

لرقيةنسلابمهمصاخينأونآرقلابمهمصاخيالأبهليلعةيصوسابعنبهللادبعةفلاخم

لشم«نآرقلابمهجاحلبءال:تلق؟هتیصوبمهجاحلهف:تلقنإف":دیدحلايأنبا

كبمكحي]أ:مرحلاديصيفهلوقوء6اهلهأنمامكحوهلهأنمامكحاوثعبافل:هلوق

رفتنهجاجتحابمحجرامنإو«برحلاتمحتلاواوعجريلكلذلوء4مكنملدعاوذ

(A)

.٢٤۲ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(١)
.٢٤۲ص٣۳ح(خيراتلا)يربطلا٥ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)
.۳۹۸ص۲ح(باسنألا)يرذالبلا(۳)
هرکذيالاماذهو«ناورهنلايلععمدهشسابعنبانأبلوقلاب۳۹٩ص۳ح(باعيتسالا)رملادبعنبادرفني(٤)

:رظنا؛ناورهتلاىلإةليخنلانميلعفاطعنادنعةرصبلايفناكسابعنبانأهدرييذلاو«رخآردصميأ

.۱۱۷ص٣ج(خيراتلا)يرمطلا

۲ح(فشكلا)ناهلقلا/۷٠٠ص١ج(ريسلا)ناطحقوبأ/(طوطخت)ظ١٠٦۱ةقرو(ريسلا)ناليغنبا(٥)
ص

ص۲ح(فشكلا)ناهلقلا/(طرطخم)ظ١ةقرو(ريسلا)ناليغنبا(1٦)

.۹۸ص١ح(ريسلا)يخامشلا(۷)
=نأهرصأيلاةنسلايهامف:تلقنإف:ديدحلايبآنيالوقماو.۷۲ص۱۸ح(جهنلاحرش)ديدحلايبآنبا(۸)

۹۳



نأديرأيلاةقيرطلانأل«لقعلابديشييلزتعمنمهرودصاميسال«بيرغمالکاذهو

دق.امحلاثمأونيتيآلانيتاهنمناتذوخأماهسفنميكحتلاةيعرشوميكحتلاامميرجي

؛هباتكيفهبهللارمأامىلإمتنأونحنعجرتل":فحاصلاعفررثإةيواعممالكىضم

....الجرانمثعبنوهبنوضرتالجرمكنمنوثعبت

-۔مدقتامک-ردصميأيفدحنالاننةصاخءائيشعنصيملسابعنبانأمهلاو

اذإامسالو«هدودرىلعهوباجاامدعبءارورحلهاتاجاجتحاىلعدرسابعنبانأ

:ميكحتلاةلأسملوحتاحراطلملا

:ةاغبلالاتقةيآ:الوأ

نمناتفئاطةيآلالوحميكحتلاةيضقيفثيدحلارثكأرودي
ىتحيغبتيتلااولتاقفىرخألاىلعامهادحإتغبنإفامهنيباوحلصأفاولتتقانينمؤملا

بحللانإاوطسقأولدعلابامهنيباوحلصأفتءافنإفهللارهأىلإءيفت

يضراعمنإف«نيفصيفلاتقلاةيضقيفاملامعإنممبانفالخلالعلو.نيطسقللا

يفيناثلابناحلافلتخيالوءةيواعمهلاتقيفيلعمامإلاهنمقلطنااساسأاوريميكحتلا

.اهنمدهاشلاعضوميففالخلانكلءاضيأساسألااهنأ

:نآلادنىلوألارظنلاةهجوحرشلو

عرشتيلاةيآلابلالدتسالانيبوةقباسلاةيآلابلالدتسالانيباقرافكلانهنأ-١

صنلاعبتتنمكلذحضتيوءاقلطمميكحتلازاوجاهنمذخأونيجوزلانيبميكحتلا

:نآرقلا

داعوهالاونملاومهللا):هلؤقو(رادامثيحهعمرودي؛يلععمقحلاوقحلاعميلع)....:تلق؟اجمهجاحی=
ايلعمامإلانإفامهتحصبميلستلاضرفىلعناثيدحلاناذهو.(هلذخنملذخاوهرصننمرصناوهاداعنم

.ءارورحيفمهيلعمدقالميكحتلايركنمىلعامهمجتيملهسفن

.٩ةيآ؛تارجحلاةروس)۱(

٤۹



¢اهلهانمامكحوهلهأنمامكحاوثعبافامهنيبقاقشمتفخنإو

¢هللارمأىلإءيفتىتحيفبتيتلااولتاقفىرخألاىلعامهادحإتغبنإف

ذإ«نيمكحلابطونم-ءاسنلاةروسيثيلا-ىلوألاةيآلايفمكحلانأحضاوو

-ةيناثلاةيآلاامأ.بسانملامكحلارادصإونيجوزلانيبحلصياميفرظنلاامهيلإلكوأ

ةفئاطلاءيفتىحلاتقلابرمألاوهويلجاهيفمكحلانإف-تارجحلاةروسيفيلا

دوروممداهتجاانهاهداهتجالانأحضتياذهمو.مالستسالانلعتيأللارمأىلإةيغابلا

٩منا

ادحعراشلاهلعضوامامأ«همكحىلعصنيملرمأيفوهامنإنيلدعلاميكحتنأ۲

رلمتيأرأ:محانلقو...":الئاقرثؤملاوبأكلذحرشيو.هنودفوقولاالوهيدعتزوجيالف

نسمةنيبلامهيلعهبتحصاميمجرلامهيلعبجودقالجرنورشعهيلإعفرامامإنأ

محلاقنإمتيأرأ:محانلقمعناولاقنإف؟مهمجربهللارمأدقسيلأناصحاإلاونزلا

امکحامفءامکحكباحصأنممكحتواينازامكحانممكحننأىلإمكوعدنانإةانزلا

مکعييحمهمجرميرحتومهراظتنامامإلللحيناكأ«هلتنأونحنانملسكيلعوانيلعهب

كرتهللحيالفمهمجربرمأهللانألءال:اولاقنإف؟امهرمأفرعيىحنامكحلاناذه

مهنمهيرحتالوكلذكرتهللحيالفمحلاتقبهللاهرمأيلعكلذكو:محلانلقمهنمكلذ

هنيبهللاقرفنأدعبمهيفالومهنمادحأمكحيالوهللارمأىلإاوئيفيىح

للارمأىلإءيفتىحةيغابلاةعفلالاتقوهةعيركلاةيآلاهيلعتصنيذلامكحلا۴

امبهعماولتاقهللاباتكلالاثتماناكماشلالهأليلعلاتقنأءارورحلهأدكؤيو

لمحلامويانالتقكتعاطيفتلتقدقو":مشوقكةعاطلاقحمهيلعهبجوي

.٢۳ةيآىاسنلاةروس(۱)

.٢٢٥٦٠٢٤٥۳ص۲ےج(زجوللا)رامعوبأ(۲)

۲حج(ريسلا)رثؤلاوبأ(۳)
.۱۲۷ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(٤)

 



لاتقلافقوتزوجيالهنإفنذإومهيفالماكصنلاقيبطتدعبلمحلابرحتهتنادقو

صنلِجاتيكلذنإذإ«ِنآرقلاصنلالامعإيفةياغلاغولبنود

ةيغابلاةئفلالاتقبوجوىلعليلدةيآلاهذهيف":لوقيثيحيطرقلاىعملااذهدكوؤيو

ىضتقادق":هلوقيفصاصحلاو”"نيملسملانمدحأىلعوأمامإلاىلعاهيغبمولعملا

بورضرئاسيفمومعوهوهللارمأىلإعجرتىحةيغابلاةعفلالاتقبرمألاةيآلارهاظ

."لاتقلا

ةكحعركلاةيآللمهمهفيفمهضعبىدللثمتتفميكحتللنيديؤملارظنةهجوامأ

ورهانإو€يغبتيلااولتاقفف:ىلاعتهلوقوهسيلةيآلانمدهاشلاعضومنأ١

ىلإءاعدلابالوأنوكينأيغبنيلاغتشالانإ"ذإ6امهنيباوحلصأفإلا:هناحبسهلوق

رهوكلذبدوصقملالصحيللاتقلاىلإمجريحالصلانعسأيلاعوقودعبمثحلصلا

.”"ةملكلاعامتجاوبولقلافلات

:كلذوءرمألااذهبميلستلانكميالنكلو

هلاتقنوکینأهنممزللحلصلاىلإءاعدلالبقلتاقيلعمامإلاناكولهنأالأ

لسرأدقايلعنأىلع.”رخآلاىلعيغبلاةيلامتحايفةيواعمووهىوتسالو«ةنيبريغب

:اولاقذإءارورحلهأهبجتحااموهاذهو‹"”ةعاطلاىلإهنوعديةيواعمىلإلسرلا

ةلواحملعلو.”"هوبأفلجوزعهللاباتكىلإمهانوعدام(لاتقلايأ)كلذلبقو"

.4۸ص١ح(ريسلا)يخامشلا(١)

.٣٢٠۲ص١٠ج(نآرقلاماكحأ)يطرقلا(۲)

صهج(نآرقلاماكحأ)صاصحجلا(۳)
.۸۹۲۸۹۳ص۲ج(ةرصبتلا)يفسنلا(٤)

.٦٢٥۲ص۲ےج(زجولملا)رامعوبأ
٠۷ص۳٤ح(خيراتلا)يربطلا

“مهلاةيردصميهلبةيفانتسيل"مهانوعدام":مشوقيف"امنأىفخيالو.١٠٠ص۳ح(خيراتلا)يرمطلا(۷)

٦۹



اولتتقانينمؤملانمناتفئاطنإو#:ىلاعتهلوقعمقفتيلةيواعمويلعنيبلاتقلاهيجوت

وهةيآلالوأيف امهنيباوحلصأقإل:هناحبسهلوقعمكلذدعبميكحتلاقستيلو

.٩”ةيواعمويلعنيبتالسارملالكركي"يرقبعلاريذحت"باتکبحاصلعجيذلا

للارمألاذيفنتماشلالهأوةيواعملتاقايلعنأدكؤتنئارقلاولئالدلالك:ايثاث

:ةيغابلاةئفلالاتَقبهناحبس

لبءةيآلاهذهبءارورحلهأجاجتحاىلعضرتعاايلعوأسابعنبانأدريملأ

لتاقنانكمالع":ايلعاولأسءارورحلهأنأيرذالبلاىوردقف«كلذدكؤيامدرو

:اولاق«يغبلاوثكنلاىلع:لاق؟ةرصبلالهأف:اولاقء"قحلاىلع":لاق؟لمحلاموي

.”"ءاوسةرصبلالهأومه:لاق؟ماشلالهأف

سعي4ىرخألاىلعامثادحإتغبناف:ىلاعتهلوقو":صاصحلالاقب

اهيغبىلعىرخألاتمادأوحالصلاتدارأوقحلاىلعامهادحإتعحجرنإ-ملعأهللاو

ىلإءاعدلابىلاعترمأفهللارمأىلإءيفتىتحيغبتيتلااولتاقفلعوحجرلانمتعنتماو
للامرك-بلاطيبأنبيلعلعفاذكو«تلتوقعوحرلاتبأنإمثلاتقلالبققحلا

لوبقلااويأاملفمهيلعجتحاوقحلاىلإةيغابلاةعفلاءاعدبادب-ههجو

ميكحتلانأبلوقلاهوحنو.رظنىلإجاتحيءيشءةاغبهعمنموةيواعمنوكنأ-۲

بابسأيفثحبينأضرتفيناك

.يريرقتلاماهفتسالاريدقتىلعةيفاننوكتنأالإ=
نياةياورلادنسفعضىلعاهيلإىهتنايلاةجيتنلايفدمتعادقو.6۲٠۷۹ص۲ج(يرقبعلاريذحت)ينابتلا(١)

ةمثںإف.ةبخلراتلاثداوحلايفنوتابثإيفجهنمكهلوبقضرفىلعاذهو.١۷ص۳ج(خيراتلا)يربطلااهاور

٤٦ره۲ےلنيابتلاحيشلانأیلع.۷۰ص۳ےج(خيراتلا)يربطلا:اهدانسإىلعملكتيملامتایاورلانم

يآرع"دی"هنأبهيلعمکحدنسبنیفصيفهفيلأتيفيراخبلاخويشدحأيفعحجلاناميلسنبىينع

.نیفصلبقةلسارمامهنيبناكدقةيواعمويلعنمالكنأبةحارصديفيامنالوخلاملسم

.١۱۳۱ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

هج(نآرقلاماكحأ)صاصخجحلا(۳)

.٥۲۷صةيومألاةلودلا(ةيمالسإلاممألاخيرات)يرضخلا(٤)

۹۷



.مالسالاءاملعلاوقأوةيخيراتلاقئاقحلاوةيعرشلاصوصنللمداصمهلکاذهو

فيسلابةيغابلاةعفلا-هنعللايضر-بلاطيبُأنبيلعلتاقاضيأو":صاصحلالوقي

لمحلهلاتقيفاحناکوملعدقنموردبلهأوةباحصلاءاربكنمهعمو

ةففلاكلتقت):رامعلةَينلالاقوءاهعابتأوهتلباقيلاةيغابلاةعفلاالإهيففلاخي

لملهدحجىلعردقيمةيواعمنأىحرتاوتلاقيرطنملوبقمربخاذهو«°?(ةيغابلا

۳(ا7یِ ”"انتنسأنيبهحرطفهبءاجنمهلتقاِ":لاقفورمعنبللادبعهللاق

حالصاإلانوبلطياوجرخامنإفلمحاباحصأامأو«ناورهنلالهأمهوهتعلخةفئاطو

هنأاوأراعبهوبلاطيوهيدينيباوسلجيوهيلإاولصينأميمحلاقحنمناكو«نيتقرفلانيب

ةيالاهذهتلوانتفمهتلمجبةاغباوراصمهعمأبكلذاوکرتاملفهيلع

.)"قلالهلوقوهةاغبهعم

رمألاعمىشمتييذلاوهو«لاتقلالبقهلحمفناتقلابابسأيفثحبلاامأو

ضوافتلانمةيواعمعنتماوماشلالهأيغبيلعمامإلادنعتبثدقوامُأ‹حالصإلاب

.اٹبعريصيذئنيحهبابسأيفثحبلاف

:هلوقبوءةيآلاحيرصهتمداصملابتلاخيشلاهدردقو.امهنععرفتامونيفصولمحلا

۹۸صهج(لحتلاولللا)قاحبسلا(١)

نتفلاك(حيحصلا)ملسم/۲۸۱۲مقر۷٠بابداهجلاكء47٤مقر۳٠بابةالصلاك(حيحصلا)يراخبلا(۲)
.٥۲۹۱۲۹۱ح۱۸باب

Eeلوسرف":هلوقبمالكلااذهىلعيلعمامإلاباجحأدقوهج(نآرقلاماكحأ)صاصحلاا

٤٢۳ص(راطعملاضورلا)يريمحلا:"هجرخأنيحةزمحلتقنذإ
.١١٠ص٤ج(نآرقلاماكحأ)يبرعلانيا(٤)

.١۸ص۲حج(يرقبعلاريذحت)نابتلا(٠)

.٠۷٠صبيطخلانيدلابحةيشاح(مصاوعلا)يبرعلانبا(٠)

۹۸



ناتلتاقتمناتنثا:فئاوطمبرأكانهنوكينأهنممزللاحيحصمهفلااذهناكولو"

لاتقوامهنيبحالصإلابةرومأمىرخأو«ةيغابلايهوامهنيبلاتقلايفةببستمىرحخأو

نينمؤملانمناتفئاطنإو:هّللالوقينأمهفلااذهىلعمزللو«ببستلابةيغابلا

:لوقيالوءاهولتاقفامهنيبلاتقلايفببستلابةثلاثتغبنإفءامهنيباوحلصأفاولتتقا

ىفخيالوهللارمأىلإءيفتىتحيغبتيتلااولتاقفىرخألاىلعامهادحإتغبنافل

اذهداسف

:قآلاهيجوتلاةيآلانايلعدمحمروتكدلاهجوي٤

:ةيلاتلارومألاةاغبلالاتقةيآنممهفي

نآوءامهريغثلاثفرطىلإهجومنيلتاقتملانيفرطلانيبحالصإلابيحلاللارمألانأ-
ىلعارداقايوقثلاثلافرطلااذهنوكينأو«دياحمثلاثفرطنعيغبلاعوقوتابثإ

.هلوسروهللارمأىلإاهعجرييذلادحلاىلإةيغابلاةفئاطلاعدر

وأ«؛قحلاىلعامهنأدقتعتامهنملكتناكاذإالإناتنمؤمناتفئاطلتاقتتنأروصتيال-

.كلذكاأاهنظىلعبلغي

تغب:امهدحأ‹نيهجوىلعهانعم ىرخألاىلعامنادحإتغبنافل:ىلاعتهلوقنأ-

ىلإءيفتتح:ىلاعتهلوقعمو؛حلصلانعلودعلابتغب:يناثلاو«لاتقلابيدعتلاب

نبةداتقلاقوءهبللارمأيذلاحلصلاىلإجرتنأبريبجنبديعسهرسفهللارمأ

.مهيلعومحاميفهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكىلإعوحرلاهنأبيسودسلاةماعد

ىرخألالاتقيفنيتفئاطلاىدحإرارمتساةيآلاهذهنمدوصقملانوكينألقعيال-

ريغىرخألاءانفإىلعردقألايهةيغابلاةفئاطلانوكتنألمتحلانمهنألىيفتىح

:يلياجتاضارتعالاهذهىلعدرلانكعيو

.۸۲؛١۸ص۲ج(يرقبعلاريذحت)ابتلا(١)

.۳۰٠۳۱ص(ةيضابإلاةكرحلاةأشن)نايلع(۲)

۹۹



امهريغثلاثفرطىلإاهجومنيلتاقتملانيفرطلانيبحالصإلابرمألانوكنأ

لإمامإلايمتنيالنيتفئاطنالتاقتملاناكنإكلذزاجارلومزالريغهنكلدراو

موقينمرمأيوأءةيغابلاةفئاطلالتاقيوأامهنيبحلصييذلاوهمامإلانوكيفءامهادحإ

فرطرظتنينأيقطنملاريغنمفهتعامجونيملسللامامإىلعةفتغباذإامأ.كلذب

ىلعرداقثلاثفرطدجويملنإحالصإمتيالأذعيحمزليو.عازتلالحيلثلاث

متيىحهعملاتقلاهلزوجيالهنأبناجعمقحلاهلنابنمنأاضيأهنممزليو.كلذ

مدعىلعرمعنبهللادبعمدنو؛يلععمةباحصلامظعمكارتشالفانماذهو

هريرقتىلإلوصولاةمألاىلعبجييدًادبميأف":ينابتلاخيشلالوقي.٩هعمهکارتشا

."”"اهنمةفئاطبهبراحوهتعيبنعمنتمانمىلعهتعيابدقالداعامامإاهرصننممظعأ

ايوق"نكيلصاعلانبورمعوىسوميبأنيمكحلايفلثمتملاثلاثلافرطلانإفاضيأو
."هلوسروهللارمأىلإاهعجرييذلادحلاىلإةيغابلاةفئاطلاعدرىلعارداق

دقف(امهنيباوحلصأفإلا:ىلاعتهللالوقلاقيقحتميكحتلاىلإةوعدلانوكامأو

.ييأفضوافتلاىلإةيواعماعددقايلعمامإلانأبحالصإلاةلحرمتزواحتاأنايبىضم

نيبتدقوىلعكشوأيذلايغابلاقيرفلانعردصميكحتلاىلإءاعدلانأىلع
.يلعمامإلانعهلقنقبسامكءاهدواركموةعيدخناكامنإفحاصملامفرنأكلذب

هكرتل-لاتقلافقوىلعقفاويملاول-يلعمامإلانوكينأاضيأمزليهنأىلع
.ميكحتلاىلإةوعدلاةباجإ

اذإالإناشتنمؤمناتفئاطلتاقتتنأروصتناكمإمدعهبملسملاريغنمفكلذك

تاروثلانإف«كلذكامنأاهنظىلعبلغيوأقحلاىلعاأدقتعتامهنملكتناك
لهأيفضارتفالاكلذملسنئلو.ركتتالةدهاشمرومأةطلسلالجأنمتابالقنالاو

نعيوريو١٥۱۸٠مقر‹۱۱۱۷ص۲ح(باعيتسالا)ربلادبعنيا/٤٤٤ص۲ے(باسنألا)يرذالبلا(١)
اورصتيملوقسحلاولذخموقكعلوأ":لاقهعممايقلاوهترصنوهتعيبنعاودعقنيذلانعلئساليلعمامإلا
١ص۲ج(باعیتسالاريلادبعنبا:رظنا‹"لطابلا

.۸٠ص۲ح(يرقبلاريذحت)ابتلا(۲)



ةيأل-هتعيبنمعانتمالاوةمألاهتبختنايذلامامإلاىلعجورخلانإفماشلا

.هلغوسمالرمأ-هعمضوافتلالبقتناك

لاتقيفنيتفئاطلاىدحإرارمتساةيآلاهذهنمدوصقلملانأبروصتلانأامك

مهلتاقنيحلمحلاةعقوميفققحتدق-هناكمإىلإةفاضإلاب-هنإفءيفتيحىرخألا

ىلعردقألايهةيغابلاةفئاطلانوكتنأةيلامتحاو.مهترئاثىلعىضقنأىلإيلعمامإلا

نعءاجاذلو«يغبلاباهيلعمكحلاواهلاتقبرمألابصنلايغليالةيغابلاريغىرخألاءانفإ
مفأوقحلاىلعانأتملعلرجهتافعسانباوغلبيىحانوبرضولهللاو":هلوقرامع

مدقتدقفةضرتفملاةروصلاهذةنيابمنيفصيفرمألاةقيقحنأامك.»"لطابلاىلع

-هباحصأوىلعمامإلاةردقدكؤياممنمفرحافشىلعاوناكماشلالهأنأ

.هللارمأىلإءيفلاىلعمهماغرإىلع-ذعتعاس

ىرخألاىلعامهادحإتغبنإفأليعميفنيهجولانمنايلع.دهركذامامأو

؛يعرشلاةفيلخلايلعمامإلاىلعالمحينأحصيالو؛ماشلالهأىلإناهجوتم

مههعمنمويلعمامإلانوكينأ"لاتقلابيدعتلابتغب"وهولوألاىلعمزلالإو
نأيعمم«عقاولاةمداصم"حلصلانعلودعلابتغب"وهويناثلاىلعمزللوةاغبلا

ةيواعمىلعامامتقبطنيةيآلاىعمف‹لاتقلالبقحلصلاىلإيعاسلاوهناكايلعمامإلا

نإفهللارمأىلإءيفتتح:ىلاعتهلوقيفامهركذناذللاناينعملاامأو.هباحصأو

ناتفئاطلاتناكاذإامىلعلمحي"هبهللارمأيذلاحلصلاىلإعجرتنأ"وهولوألا

نمصاتمالقيعرشلامامإلاامأ.يعرشلامامإلاةفئاطامهادحإتسيلناتلتاقتملا

ىقييف.حلصةننكيملو«لمحلالهأعميلعمامإلاهلعفاماذهو«هتيعرشلخوضرلا
اذهو"مهيلعومحلاميفهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكىلإعوحرلا"وهويناثلاعملانذإ

مهَتلتاَملببسلاتناكاملماشلالهأءلاتقلالبقيلعمامإلاهيلإمهاعداموه

١۹ص۳ح١۱۷ص١ح(پاسنألا)يرذالبلا/۲۸۹۲۹۷۲۹۹ص١٠ج(فتصللا)ةبيشيأنبا(۱)

٣ح(خيراتلا)يربطلا



هبختنايذلامامإلاةعيابمىوسةنسلاوباتكلاىلإعوحرلاسيلو«يلعمامإلالبقنم

.ةيواعموأيلعةفالخابقحأنميفميكحتلايرجينأال«راصنألاونورحجاهملا

هلوقلاقفاومسيلميكحتلاىلإهباحصأوةيواعمءوحلنأقبساملإفاضي

ءعلصلاىلإعوحجرلاعمىلعايراجميكحتلانوكيلءارمأىلإءيفتقحا:ىلاعت

نورجاهملاهيفلخداميفلوخدلاوهتعيبلخوضرلاناكةيواعمنميلعمامإلادارمنأل

.ةيواعمنمققحتيملاماذهويلعمامإلاةعاطنمراصنألاو

نكيمهنأتباثلاوةيآلابءارورحلهأجاجتحاناف؛لاحلكىلعو

هرکذتاع.الإمهيلعجتحيملايلعمامإلانأامك.ىضمامريغسابعنبالبقنمضارتعا

هذهنعثيدحلانأيسو«لاتقلافقولوبقىلعهومغرأمهنأنمتاياورلاضعب

.ةيضقلا

:ةرامإلامساوح:ایناث

هوخحميفيلعمامإلافقومةمالسىلعاليلدتميكحتلاةركفيديؤمدنعدحجنال

نمةلاسرلامساةَيبلاوعىلعهسايقنمقبسامالإميكحتلاةقيثونمةرامإلامس

ةرامإلامساوحىلعسيقنبفنحألاضارتعاركذقبسدقو.ةيدحلايفحلصلاةقيثو
مهضعبسانلالتقنإو"هبكسمتلاىلإايلعهتوعدوميكحتلاباتكةباتكدنع

انإقكهللالوسرلاموكلام":يلعلهلوقهيلإفاضيولوقدحىلع"اضعب

مثهانعيابلكنمرمألااذهبقحأسانلانمادحأانملعولانإوانتعيبب«كانيباحامهللاو

كيلإدوعيالمهتلتاقوهيلعتعيابيذلامسالااذهتوحمللابمسقأناو«كانلتاق
."ادي

لوصحمزالمةرامإلاظفلنأىريامك."يهللالوسرلاممكلسيلهنإ":ىرحألا

.۱۰۳ص۲ج(خيراتلا)يربطلا)۱(

.۳٠٠ص٣ج(خيراتلا)يرمطلا(۲)

.۸٤ص١ج(ريسلا)يخامشلا/١١٠ص(رهاوجلا)يدارلا)۳(

۱.۲



قحهنأىلإةفاضإلاب‹"مهتلتاقوهيلعتعيابيذلامسالااذه"اهنمءزجوهلبءاهبةعيبلا

سيقنبفنحألابلطليلعمامإلاةباجتسامدعلعلو.هلعيوبيذلامامالاقوقحنم

هنعنيلصفنملانمضنوكينأىلإهبتعفديلارومألانمدحاوةرامإلامسابكسمتلاب

ةسمألاهتبسكأيعرشقحيفيلعمامإلانماطيرفتوأالزانتهدعيهنإف«ءارورحلإ

هضارتعاالإيلعلةرامإلامساةباتكىلعةيواعمضارتعالريسفتالذِإ‹هلاهتعيببهايإ

دیرتتنکنإ":يلعىلإبتكةيواعمنأنمتاياورلاضعبهديفتاموهو«هتمامإىلع

لنينمؤملاريمأنوكتنأتيضرولنإ":ةياوريفو«”"ةفالخلامساكنعحمافحلصلا

ريمأمساحمافنيمكحلارمأمايقتيأرنإف«تيأردقامىلإانرمأغلبدقوكلتاقأ

نأو"كلتاقألنينمؤملاريمأكنأملعأول":لاقهنأو"انئابآببتاكتنونينمؤلل

كلذبو"الفانريمأامأفمكريمأوههيبأمساوهمسابتكا":لاقصاعلانبورمع

نييقارعلاسيئرىوسدعيملوةيواعمعمةاواسملامدقىلعهسفنعضو"دقيلعنوكي
.ميكحتلاةفيحصيفدروامك'”"ماشلالهأةعيشسيئرةيواعمناكاملثم...مهتعيشو

يبسنلاصاصتخاديكأتبناورهنلالهأفقومنعميكحتلاوضراعمعفاديواذه

ىلعءارورحلهأراكنإيلاسلاخيشلاللعيو.ةوبنلامساوحمزاوجبمالسلاوةالصلاهيلع
ةباتككرتلالةيواعمهتعواطملراكنإهنأبهسفننعةرامإلامساهوحميلع

:يليامييلعةيضقوةيبيدحلايف8يبلاةيضقنيبقرفيامك.طقفمسالا

ةفالخيفامأ«هرمأءدبيفناكحلصلانمزيفكيبلادهعيفمالسإلانأ-١

امهتيبرتلرمألاءدبيفحماستيدقو‹؛لامكلانمىوصقلاةياغلاىلإىهتنادقناكفيلع

.٤١١۱ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(۱)

۳ح(دافتسملا)يقارعلا(۲)

.(طوطخم)ظ١٥۱ةقرو(ريسلا)ناليغنيا()
سا۲۳۷رع۲ح(فشكلا)يناهلقلا/۱۹۷ص٤ج(حوتفلا)مثعأنبا١ح(ريسلا)يراوخحلاوبأ(٤)

.١٦٠۱٠ص(رهاوجلا)يداربلا/۲۷۸ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثك
.۳٠٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(٥)
.۲٠۲۱ص(ةنتفلا)طيعج(1)



كلذيفهبصحرمأهنأرهاظلاف«ىحوييحونعناكامنإقفهلعفنأ-٢

«؛كلذلثمهتابتاكمعيمجيفمالسلاهيلعهنعلقنيلذإمايألانمهادعامنودمويلا

.هبلمعينأحصيالخوسنمهنأرهاظلاف

بوجحووةمامإلاةقيقحبنوفرتعممالسإلابنورقيةيواعمعمنيذلاموقلانأ-۳

‹نينمؤملاريمأبوهسيلهنأومامإبسيلايلعنأبمهيلعسبليةيواعمنكلمامإللةعاطلا

يمستلاكرتكسيلكلذعمةرامإلابةيمستلاكرتف«سيبلتلااذهبمهرثكأعدحخدقو

سيبلتريغنم#8هللالوسرةلاسرنوركدياعيمجمهنإف«نيكرشملابناجيفةلاسرلاب
.مهئاسؤرنممهنمدحأىلع

لصعحيرشبرمأةرامإلاو«ةباتكلانماهمساوحمبىحمتاليإرمأةلاسرلا٤

.ثدحلنيملسملالزعبو«رذعلمامالالازتعابلوزتو«؛نيملسمللرايتخالاهيف

:الثمنيتلاحلليلاسلاخيشلابرضم

ءاوسوركذيلوأهمأاهنأركذهمأاهوكنعلوزتاللجرلامأكةلاسرلالاثمف

تراصلحجرلاةجوزكةمامإلالاثموهيلعةتباثاهقوقحفءاهدحجيملمأهريغاهدحج

اهعلغبواهقالطبةيجوزلاهنعلوزتو«يلولانذإوةأرملااضروحيحصلادقعلابهلةجوز

.)خوسفلاعاونأرئاسبوهايإ

ناوضرةباحصلاراكنإيحونعهبصحةيبيدحلايثهويبلالعفنأديؤيامو

لوسراي:مالسلاوةالصلاهيلعيبللروهشملارمعلوقوءةقيثولايفامىلعمهيلعللا
يفمهالتقوةنحلايفانالتقسيلأ:لاقء"ىلب":لاق؟لطابىلعمهوقحىلعانسلأللا
دقل":فينحنبلهسلوقو٠اننيديفةيندلايطعنميفف:لاقء"ىلب":لاق؟رانلا

موينعي«"هتددرلقيللالوسررمأدرأنأعيطتسأيأولولدنجيبأموييتتيآر
.ةيبيدحلا

٦ح(تاباروحلا)يلاسلا)۱(

-۱۷۸ح١٤۳بابداهجلاك(حيحصلا)ملسم/£18۹مقرةيبيدحلاةوزغبابيزاغملاك(حيحصلا)يراخبلا(۳)

٤.\



؛نيملسلملاقحيففاححإةفيحصلايثهرارقإمتامنأسانللرمألارهاظنإف

هيلعهللاىلصيبلااهايحةقيثولانمةلاسرلامساوحينأهسفنيلعضفراذلو

نإ":ذفمويرمعلمالسلاهيلعيبلاباوجنإفاذهلحأل.ةفيرشلاهديبملسوهلآو
مالسلاهيلعهلوسرلهللادعولنايبوةيصوصخابحيرصت"ادبأهللايعيضينلوهللالوسر

حتفتناكةيبيدحلاحلصةجيتننإفاريخأو.حلصلااذهءارجنممهةبقاعلانوكتنأب
.ةفالخلانعيلعلزعنيفصدعبميكحتلاةجيتنتناكوهللادعولازاحنإةكم

:ءارورحلهليلعمامإلاةشقانم

يٿءارورحلهىلعةمئاللابيحنيناكايلعمامإلانأىلإتاياورلاضعبريشت

امتاياورلانمةولوبقىلعهومغرأولاتقلافقوىلعاورصأ
ءارقلا)نمةباصعمهعموةعامجنأيوردقفمامإلاىلإةلوقملاهذهةبسندكؤي

اي:هلاولاقففحاصملاتعفرنيحيلعمامإلاىلإاوءاج(دعبنمجراوخاوراصنيذلا

لعفنوأموقلاىلإكتمربكعفدنالإوءهيلإتيعدذإلجوزعهللاباتكىلإبحأيلع
للاو«هانلبقفلجوزعهللاباتكيفابلمعننأانيلعهنإ«نافعنبابانلعفامككب

.”"كباهنلعفنلوأاهنلعفتل

ءارورحلهألكنوكةنمضتللاةياورلاهذهضقانيامدوجوحضاولانمنأريغ

انک":ةملسنبقيقشلئاووبألوقي«هيلإاوعدوألاتقلافقوىلعقفاونمياوناك
لسرأةيواعلصاعلانبورمعلاقفلتباومصتعاماشلالهأبلتقلارحتسااملفنيفصب

اتنیب:لاقفلجرهبءاجف«كيلعبأينلهنإفهللاباتكىلإهعداوفحصمبيلعلِ

فسحنبلهستعم:لاقةملسنبقیقشلئاويأنعملسمقرطضعبيفهمامتبفينحنبلهسمالکو=

شالوسررمأدرأنأعيطتسأنأولولدنجيبأموييتيأردقلهللاومكيآراومهتاسانلااهيأ":نيفصبلوقي

ملم:"اذهمكرمأالإهفرعنرمأىلإانبنلهسأالإطقرمأىلإانقتاوعىلعانفويسانعضوامهللاو«هتددرل

١۱۷۸.۱مقر(٤۳)بابداهجلاك(حيحصلا)
۱۱۷۸۳٩۱۷۸مقر٢٤۳بابداهجلاك(حيحصلا)ملسم(۱)

.١٠٠ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(۲)
۱۸۲١نص٤ح(حوتفلا)مثعأنبا/١٠٠ص(خيراتلا)يربطلا/٩4۸٠84ص(نيفص)يرقنلا

٥.\



هللاباتكىلإنوعديباتكلانمابيصناوتوأنيذلاىلإرتملأللاباتكمكنيبو

ىلرأانأمعن:يلعلاقف١نوضرعممهومهنمقيرفیلوتيمثمهنيبمكحيل

ءارقلاذشمويمهوعدننحنو(جراوخلا)تءاجف:لاقللاباتكمكنيبواننيب«كلذب

ءلتلاىلعنيذلاموقلاءالؤهرظتنيام«نينمؤملاريمأاي:اولاقفمهقتاوعىلعمهفويسو

ءارورحباوجرخمهنإمث...مهنيبواننيبهللامكحيىحانفويسبمهيلإيشتالأ

.”"...افلأرشعةعضبجراوخلانمةباصعلا

ءارورحىلإلازتعالاىلإفحاصلملاعفرنمتأدبيلاثادحألاانعبتتاذإو

نمضكلذو«هوجهتنايذلامهئدبمنعاولختيملءارورحلهأنأديؤيامظحالن

.ةيتآلاةلسلسلا

امل":يرذالبلاىور«لاتقلافقونمءادتباميكحتللمهتضراعم-١

للاباتكىلإانبجأ:لاتقلاتهركمهنمةفئاطتلاقفقارعلالهأفلتخافحاصللا

وأةهبشانهاهتناكنإف«قحلابلطوانتعيبوهللاباتكىلعانسلأ:ةفئاطتلاقو

"التاقملفكش

.نيتفئاطلانيتاهرمأنانيبتةيلاتلاةياورلاوةقباسلالئاويبأةياورو

فلتخانيلجرامكحينأىلعةيواعمويلععمتحاال"هنأيرذالبلاىور-۲

مهنمةقرفتناكوهبنيضارميكحتلابنيرقممهروهمجومهمظعناكف«يلعىلعسانلا
تناكوةموكحللةركنم-مهنمدابعلاومهرئاصبيوذنمفالآةعبرأءاهزمهو-

...برحلاىلإدع":اولاقفايلعةركنملاةقرفلاتتأف«نيفقوتم-ليلقمهو-مهنمةقرف

مهراكتنإىلعهعمنوقابلاماقأوءةيضقلاباتكلبقةفوكلاىلإمهضعبىضموهوقرافف

.("...محجاريوبوتيهلعل:نولوقيهيلعنيمقانميكحتلا

.۲۳ةيآنارمعلآ(۱)

ص(نيفص)يرقنملا/٦۸٤ص٣ح(دنسلا)لبنحنبدمحأ/۳۱۸۳۱۷ص١٠ج(فتنصللا)ةبيشيبأنبا(۲)

.٢٥٦۳ص١ح(دنسلا)ىلعيوبأ۷

.۳٠١٠ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۳)

.۲٠۱۱ص٣حقباسلاردصلملا(٤)



ىلعهؤرقيميكحتلاباتكبهرورمنيحثعشألاةبادةيدأنبةورعبرض-۳
"للالإمكحال"ةلئاقبناجلكنمتاءادنلاتلاعتلئابقلا

.لاتقلاهنمبلطتهيلإيلعمامإلاشيجنمةعامجءيحجبنمرمام٤

اولبقأدقلو"ةفوكلاىلإمهتدوعقيرطيفيلعباحصأمصاخت٥
رمأيفمتنهدأللاءادعأاي:(جراوخلا)لوقيطايسلابنوبرطضيونومتاشتيوهلكقيرطلا

."انتعامجمتقرفوانمامإمتقراف:نورخآلالاقو‹متمكحولجوزعهللا

ىلعاوطغضنيذلانوكينأضوفرملانمنإفةلسلستملاثادحألاهذهىلعءانبو

كلتيفدعباميفهيلعهوركتنأنيذلامهميكحتلالوبقل-ههجوهللامرك-يلعمامإلا

ضفرىلعمهقاقشنااونبءارورحلهأنأ-انه-ةقرافملاو«ةزيجولاةرتفلا

ءارشقلانإةلئاقلاةياورلابلوبقلا-طيعجماشه.دلوقيامك-انكمسيلهنإفنذإو

فقوبلوبقلاىلعايلعاوهركأنيذلامه(هريبعتدحىلع)لبقملايجراخلابهذملاةاون

نمريثكهريرقتىلإلصوتيذلاوهاذهو
مهضفرلناكيلعمامإلانعءارورحلهألاصفنانأليعامسإدومحم.ددكوؤي

نيذلاءارقلاةءاربةياهنلايفهصلختسنيذلاو":لوقيثيحهساسأنمميكحتلاًادبم

نآيفيسيدويسايسفقومنماقالطناميكحتلاةيلوؤسمنمجراوخدعباميفاوراص

ىلإيلعةلاسربهرظنةهجو”معديو"هيفةبغرالهلاضفرنوروثيمهلعجدحاو

.۷٠٠ص(ةنتفلا)طيعسج(١)

.قباسلاعحرلا)۲(

لياضق)ليعامسإ/اهدعبامو٠٠-٠٠ص١٠حيقارعلايملعلاعمسحجلاةلحب(جراوخلاروهظ)يميعنلا:رظنا(۳)

فقاوميفةديدجةءارق)دمحأ«فورعم/۷٠۲ص(ةنتفلا)طيعحج(يمالسإلاخيراتلايف
٤حةيناسنإلامولعلاوبادآلاةيلكةلحب(ءارقللموعزملارودلاىلعءوضلاءاقلإ)يبالحلا/۳۹ص(جراوخلا
ص

.١٦ص(خيراتلايفاياضق)ليعامسإ(٤)

.٥٥صقباسلاعحرلا)°(

\.۷



نيمهرصمتبلطيذلالوألارمألاىلإعجرنواضرلامكيطعناوملهف..."ناورهنلالهأ
احلاريخهّللاو«اننيبهللامكحيىحانودعلتاقتو

مامإلاهجويفمهفويساورهشاونوکینلهیفنفورعمنامیلسدمايبيامك

يرعشألاىسومابأهيلعاوضرفوميكحتلاًادبملوبقولاتقلافقوىلعهومغرأويلع

ادارفآاولازاملب«دحوميأراشةطغاضةيعامجةوقاولكشدقدعباونوكيملمهنأىلع

دحىلإدعبلصتليلاوةكرتشملارطاوخلاضعبالإمظانمهنيبمظنيالىشءارآمحل
.عامجإلا

ميكحتلايركنملةئربتهسفنيلعمامإلامالكايانثيفدحجننأئحجافملانملعلو

ةجيتنترهظال-ههجوهللامرك-هنإفهيفيعاسملانمءيشبمهسبلتنمنيلوألا

امأ...":هلوقنمناكفابيطخةفوكلابماقناورهنلاىلإهوضراعمجرخنأدعبميكحتلا

يفونيلحرلانيذهيفمكترمأتنكدقو«مدنلابقعتوةرسحلاثروتةيصعللانإفدعب
تنكفمتدرأامالإمتيبأنكلورمأريصقلناكولييأرمكتلحنويرمأةموكحلاهذه

:نزاوهوخألاقامكمتنأوانأ

دغلاىحضالإدشرلااونيبتسيملفىوللاجرعنمبيرمأمهترمأ

°"...نآرقلامكحاذبندقنيمكحامهومترتخانيذللانيلجرلانيذهنإالأ

موللاءاَقلِإهيفو«ميكحتلايضراعمريغمهوةفوكلالهألناكهباطخنأيلجو

نيذللايمكحلايفهوفلاخواهيلعمهرارصإوةموكحلارمأيفهوفلاخمهنوكبمهيلع
انيضترانيذللانيلجرلانيذهنإفدعبامأ...":رهنلالهأىلإبتكمث«ءامهوراتحا

انودعىلإنورئاسانإفاولبقأفاذهيباتكمكفلباذإف...هللاباتكافلاخدقامهمكح

مكيطعناوملهف...'ةياوريقو”"..هيلعانكيذلالوألارمألاىلعنحنومکودعو

.٤٢٤۲ص۲ج(فشكلا)ناهلقلا/١١۱ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(١)
.۳۷ص(جراوخلافقاوميفةديدحةءارق)دمحأ«فورعم)۲(

.١١٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا/١١١ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۳ر
(خيراتلا)يربطلا(٤)

\۰۸

 



اممكءاجدقف":ةياوريفو7"...يمهومتبلطيذلالوألارمألاىلإعجرنواضرلا
هيلعمتنکامىلإاوعجرافقافتاالوةموكحريغىلعنامكحلاقرفتدقونوديرتمتنك

.قيلعتلانعغيامصوصنلاهذهيفو.”"ماشلاىلإريسملاديرأناف

لاتقلافقوةيلوؤسم(جراوخاوراصنيذلاءارقلا)ليمحتيبالحلا.دللعيوءاذه
ةفيلخللةثراكناكميكحتلالوبقنأنويفوكلاكردأ":هلوقبةلشافلاهجئاتنوميكحتلاو

تدادزاو:ةفيعضقارعلالئابقىلعالصأهتطلستناكةفيلخلاو.قارعلالهأويلع

نيبةيركسعلاةهجاوملاتثدحمث«قارعلالهأشيجقاقشناوثعشألاةوقبافعض

تدازمهراكفأومهئدابمنكل«ناديملايفةقشنملاةئفلاتهتناوشيحلايرطش

هذهلهاىلعارطخاوحبصأفمهراصمأنماوجرخونوريثكساناهبنمآواراشتنا

دحأديىلعيلعةفيلخلالايتغاباهتمقتلصوىحىاوتتيسآملاتذحأمثراصمألا

؛ةيمأيبنمهئافلخوةيواعمةدايقتحتةيناثةرمةيمالسإلاةمألاتدحوتمث«جراوخلا

ةالونويومألااملسسريماشلالهألعباترصمىلإاهلهأوةفوكلاتلوحتكلذبو

ازكرمةفوكلاتحبصأو؛مهتكوشممقلجاجحلاوهللاديبعهنباودايزلثمنيدبتسم
جراوخلاتابرضنإلببسحفاذهسيل«؛نيومألادضتاروثللةخرفموةضراعملل

لبةحلسملاتابرضلابجراوخلافتكيملونييومألاعمقنماماليإدشأتناكةعجوللا

اهشيعتيلافورظلاهذهتناك.رفكلاوقافنلابوايندلاىلعبلاكتلابمهواوناك

لوبقلةجيتنتناكو«يرجمحلالوألانرقلانميناثلافصنلايفةفوكلااصوصخوقارعلا

ةيلوؤسملااولمحينأ-نذإ-نييفوكلاةاورلاىرحأامف«نيفصيفميكحتلا

نيذلامهف؛اهسفنضقانتجراوخلاىوعداولعجيوةيحاننماهنماوصلختيوجراوخلا

مشوبقببسبمهيلعاوراثنيذلامهوميكحتلالوبقىلعايلعاوربحأ

ص۲ح(فشكلا)ناهلقلا(١)

.١٤٠ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)

.۳۲ص٤حةيناسنإلامولعلاوبادآلاةيلكةلجحب(ءارقللموعزملارودلاىلعءوضلاءاقلإ)يبالحلا()

۱۹



فقوىلعةيادبلايفةقفاومءارقلانمةعامجنوكتنألمتحيطيعج.دناكنعلو

رمامك-يبالملاروتكدلاناف«'ءارورحلهأىلإدعباميفتمضنانوكتنأوكراعمل

يلعمامإلاىلعطغضلايفرودءارقللنوكينأنايفنيليعامسإدومحمروتكدلاو-ابيرق

ةعامجلمشتتناكةضفارلاةيلقألانأهدكؤننيذلاو":دومح.دلوقيميكحتلالوبقل

فقواوضراعءارقلاعيمجنوكينألامتحالةحسفطيعج.دىطعأاذهو.”"ءارقلا

ةيضقلالبقسانلالاحىأروثعشألالوقيلععمساملف":ةيلاتلاةياورلااذهديؤيو

سلنأيفيبسارلابهونبهللادبعمهنمءارقلامهوسانأيلعىلإماقحلصلاىلإباجأو

تيطعأكنإفهللاقتا:يلعلاولاقف‹مهقتاوعىلعاهوعضوومهفويساوطرتخادقريثك

.”"...هللارمأىلإءيفيوأانودعنينفنلوأانسفنأنينفنلانمهتذحخأودهعلا

اوركنأنيذلانأاهيفنألةياورلاهذةدكؤماهركذقباسلالئاويبأةياورو

مهانإءادتباميكحتللنيضفارلانأملعناذهبو.ءارقلامهلاتقلافقوهلوبقيلعىلع
.ءارقلا

نألمتحلانمنإفمهريغوءارقلانمنيفلؤمءارورحلهأنوكىلعءانبهنأريغ

ءارورحلهاىلإمضنانم-لاتقلافقوىلعاقفاومناكنم-ءارقلاريغنمنوكي

ةعبرأنيفصيفميكحتلاىلعنيضرتعملاددعلعحتيرذالبلاةياوردحبذإ«لازتعالانيح

ئاتاياورلامظعممهلعجتثيح؛كلذنمرثكأءارورحلهأددعاضيأدحجنو‹)فالآ

ةركفاولبقنمماريثكنأاذهعمو.افلأنيرشعوةعبرأىلإاهضعبهلصويوءافلأرشع

يف-اوناكمنأىسننالو.نيضراعملايأربدعباميفاوعنتقادقءادتباميكحتلا

اوناكلوبقملانمنإفذشيحوهللارمأيثاونهدأمهنأب-ةفوكلاىلإمهقيرط

.٢٠۲ص(ةنتفلا)طيعجح(١)

.٥٠٠ص(خيراتلايفاياضف)ليعامسإ(۲)

.٢۹٠۲صشماه(ةنتفلا)طيعح(۳)

.١١٠صبرسنم(ةسايسلاوةمامإلا)ةبيتقنبا(٤)

.١٠۱۱ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(ه)

۱ا٠



مفمنأديفييذلارمألاءارورحىلإميكحتلاباتكةباتكنماءدبمهفقومنوحرشي

كلانهنأبةلئاقلاةقباسلايرذالبلاةياورىلإةفاضإلابملاراصنأاوبسكينأاوعاطتسا

اذهو.ءارورحلهأىلإاهدارفأضعبوأاهمامضنانم-ذئنيح-عنامالو«ةفقوتمةقرف

عجروقحلامهنمريثكلبق"قارعلاىلإاوعجرالسانلانأ«يخامشلاةياورهحضوتام

ةموكحلااوهركنيذلاراسمثةفوكلاىلإموقلاىهتنايح"يداربلاةياورو‹”"هيلإ

نسمناکنمىلإمهسفنأيفهااومكحونيمكحلاهميكحتىلعايلعاوفلاخونيفصب
كلذنماوفرعف...هاوسامعلخوهللاميكحتىلإمهوعدومهورظانفيلععممهناوحإ
دقو":ريثكنبالوقي.”"مهعماوجرخوءارورحاولزنومهيلإاوعجرفمهوفرعام

رشعةتسوأافلأرشعثااوغلبىحمهريغنمنورخآمهبهذمىلعمهاطاونوكي
نمهنإذإ؛نيفصيفميكحتلاتضفرىلاةئفلانعموللايفني-ايلات-اذهو‹”"افلأ

نوكينألمتحياذل‹"هباوسبتليملاميميكحتلاركنأنمخبوينأيلعمامإلابقئاللاريغ

ممهركذييكلكلذدعباهيلإاولامنيذلاكعلوأةكرحلاشماوهىلإهجوتدقيلع

."نيفصيفمهرودب

امايلعمامإلانأ«يداربلاةياوريهثادحألاهذهعمةقستملاةياورلانإفنذإو

هلمهتمصاخم(يلعيأ)عمو"مهدنعنمسابعنباعوجررثِإءارورحلهأىلعلبقأ

نيملسلملانممهناوخإيهللامهذقنتسافنيفصبةيواعمرمأيلونماوناكموقىلعلبقأ
للاباتكىلإانوعدموقلانأنوملعتمتسلأ:يلعمحللاقفةفوكلااومدقامدعب

موقلانماذهنإمكلتلقفهللاباتكىلإانوعداموقلتاقنالمتلقف

تلقامنإ":هلاولاقمهجاحامايلعنأيرذالبلاةياورةياورلاهذهدكؤيو."...ةعيدخ

:ىخامشلل"ريسلا"يفو.”"ةموكحلاىلإالئامانمناكنمهللاىلإباتدقوتلقامانل

.4۸٤ص١ح(ريسلا)يخامشلا(١)

.۱۱۸‹۷١۱۱صيدارملا(۲)

.۲۸۲؛۲۸۱ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا(۳)

.٦٠۲۱ص(ةنتفلا)طيعح(٤)

.٤١۱ص(رهاوجلا)يداربلا(٥)
.۱۲۳ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(1)



هعماوناكنميلعمامإلابتاعينأيعيبطلانمفذئنيحو."انبتفقحلاانناوخإافرع"

لمأفوفصيفةفئاطدوجولعلو.نيضراعملايأرىلإهوكرتمثلاتقلافقوىلع

نأل-نمزلانمةرتفدعب-غوسيذلاوهلاتقلافقوديؤتلبقنمتناكءارورح

(كلذدعبجراوخاوراصمثميكحتلالوبقىلعايلعاوربجأنيذلاءارقلا)ةركفبحست

.ءارورحلهاميمجىلع

نالعإيلعمامإلانماوبلطءارورحلهأنأىلعتاياورلانمريثكقفتتوءاذه

هللارفغتسأ":ههجوهللامركلاقفهيلإالئامناكنماهنلعأنأدعبميكحتلانعهتبوت

.ةفوكلامهلكاولخدكلذرثِإىلعو.”هيلإبوتأو

لضرلاىلعوهومهاوعمجأيحمهملكايلعنأبلوقتيلاتاياورلارسفياذهو

لالخنمنكييذلاببسلاوهو."مهنموهنماضرلاىلعةفوكلااولخدنحاوعجرف

‹”"ميكحتلانورهظيمهو"اهولخدمهنألةرظانملارثِإةفوكلاءارورحلهألوحخدهيجوت

ءةطورشمالوبقىلإمهعفديامةننكيملواهساسأنمميكحتلاةركفاوضفر"مهنألو

لمفالخلانألو«ءاهليحوةسايسلابيعالألمهضغبونيدلايفمهتمارصوقفتيرمأوهو

اوفرعامدعبكلذو‹«”"ميكحتلاةجيتنروهظلبقديدجنمنيفرطلانيبدتحانأبل

.ميكحتلاةركفبكسمتلاىلإايناثهتدوعيلعمامإلانم

.٩۹4٤ص١ج(ريسلا)يخامشلا(۱)

.٤١٠ص۳ج(خيراتلا)يربطلا۳ج(لماكلا)درمل/١۳٠١۱۳ص٣ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)

انسلو"يربطلالاقعمةفوكلااولخدمثباتايلعنأنومعزي(جراوخلا)نأفنخميبأنعيربطلایورواذه

نکكلو.۳۲۹ص۳ج(لماكلا)يفريثألانياهعبتو.١٠٠ص٣ح(خيراتلا):"اوبذكدقومحلوقبذأ

(ريبكلايسفتلا)"بذكينممهيففرعيال":جراوخلايفةيميتنبالوق:لوألا؛نيرمأةاعارمانهاهيغبني

اوسيل":مهيفهلوقو۱۹۷١ص۲(ةنسلاجاهنم)نوبذكيالمحنألحصأمهنيدتنابهلوقو٤٢۱۱ص١ح

۱١ج(ةنسلاجاهتم)"ثيدحلاحصأنممهثيدحنإلاقيتحقدصلابنوفورعممهلب؛بذكلانودمعتينم
يدبعلامكحلاويأانثدحمثيلانبركبيثدح:يرذالبلادنعهدیناسآنمفربخلااذهلقنباودرفتيمممحمأ:ناثلا

.۹۱۲ص۳ح(باسنألا):يرهزلانعرمعمنع

.٤١٠ص۳ح(خيراتلا)يربطلا/۲١۳ص١٠ح(فنىصللا)ةبيشيبأنبا(۳)
.۹۱۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا)4(

.۷۷ص(خيراتلايفاياضق)ليعامسإ)©(

١۱



سابعنبااوجحِءارورحلهانابلوقتيلاتاياورلانيبعمحلانكياذهبو

لبقنمتردصةبوتلانأبنيبئاتمهنممسقعجرمهجاحامهنأبلوقتيلاتاياورلاو
‹هتضراعمنعالميكحتلالوبقنعةبوتلاهذهوءالوأميكحتلاةركفاولبقاوناكنيذلا

انناوخإانفرع""ةموكحلاىلإالئامانمناكنمهللاىلإباتدقو"ليلدب

نباىلعءارورحلهأدرنمةرتفلاتطختدقةريخألاتاياورلاكلتنوكتو"قحلا

درنمزفقتلهنیبومهنيبشاقنلانماهيفىرجاموءارورحيثمهيلِإيلعءيحجبمثسابع

مامإلامامأميكحتلالوبقنمةبوتلامهضعبنالعإىلإءارورحلهآججحىلعسابعنبا

نمةقرفنأاهيفنأتاياورلاهذهيفباضتقالاححريو.ءارورحيفههجوهللامركيلع

دنعنماهولخدتبثالافالخ"مهرئاسلتق"مُهأوةفوكلااولخدءارورحلهأ

.كلانهمهلجلتقفناورهنلاىلإمهنمقيرفهجوتمث"مهر
مهلكهشيجدارفأعمجينأوءارورحلهأبولقفلأتينأدارأايلعمامإلالعلو

ضيرعتلاكلسممهعمكلسينأ-ةغالبلاجنحراشلوقيامك-لواحو"ءهتيارتحت

هللارفغتسأ:هلوقيهونوموصعلملاوءايبنألااهوقيةلسرمةلمحبةملكمحللاقفةبراوملاو

-مالسلاهيلع-هلتفصوملاؤسىلعمهلةباجإاهودعواهباوضرف«بنذلكنم
وأرفكبافارتعاةملكلاكلتنمضتتنأريغنممهرئامضاهصلختساو«مهتاين

قاقشلامسحيلهنمكلذومهيأرىلإليمامرهظأنأهتسايسنمناكف."بنذ

يربطلادنعدحجباذهغو«هدابعلريخلانمهديريامهللالعفيلمثةملثلادسيوعدصلابأريو

ملعيل":لاق"؟مهنيبوكنيبهتلعجمللجألانعانربخف":ءارورحلهأهللاقامايلعنأ

مكرصماولخداءةمألاهذهةندملاهذهيفحلصيلجوزعهللالعلوملاعلاتبثتيولهاجلا

دنعنماولخدف"لامكمحر

(حيراتلا)يربطلا۱۲۳١ص۳حج(باسنألا)يرذالبلا/۲١۳ص١١ج(فنصللا)ةبيشيبَأنبا(١)

.١۰۱۱ص۳ےج

۲۲۸۰۰۲۷۹ےج(ةغالبلاجمنحرش)ديدحلايبأنبا(۲)

.١١٠ص٣ج(خيراتلا)يربطلا

۱۳



نوبتريوأةيمهأهنولويناورهنلالهأدحجالاننإفميكحتلاجئاتننعثيدحلاامأ

ذإءائيشرمألايفةريغمريغاهلكهجئاتننإفنذإو«هساسأنمهنوضفريمههألءارمأهيلع

ناورهتلاىلإاولصفنامثميكحتلاىلعهتقفاوملءارورحىلإايلعمامإلااولزتعامهنأظحالن
.نيمكحلاءاقلهنعرفسياماورظتنيملوىسوميبأذافنإىلعهمزعنماودكأتنيح

نبورمعوىسوميأءاقللبقيبسارلابهونبهللادبعلمهتعيابمكلذنممهألاو
هثيدحدنعميكحتلانعطيعجماشه.دلوقي«ميكحتلالوبقىلعةينبمافِإف؛صاعلا

ميكحتكميكحتلانأل«لعفلااذهجئاتنبهطبردراولانمسيلو":رهنلالهأجورخنع

ساسيفناکلب«بسحومهلبقنماضوفرمنکيمل-هتجیتننكتامهموايثدبم-
مهتکرح

كباتكانغلبو...":يلعىلإيبسارلابهونبهللادبعةلاسراضيأكلذدكؤيو

دقوفلالزنأامریغبامکحوامهروهظءاروهللاباتكاذبننيمكحلانأهيفركذت

مظعأامهايإكميكحتبتنأوءهلوأنمقحللافلاخناكامهرمأنأ-للدمحلاف-انملع

لاتقلافقوىلعبترتملاميكحتلانودعيمغوكيفحيرصاذهوامرج

)"ی1تئیطخنمبت":يلعلریهزنبصوقرحلوقهنمحرصأو«ابنذوةئيطخوامرج
نأيلعديكأتلانمدبالنكل.”"هنمبوتتنأكليغبنيبنذكلذنإ":هلهلوقو

هوصجارمهنإلب«يلعمامإلاعلخبحويميكحتلابلوبقلادرحباوريملناورهنلالهأ
اوبصنهنعمجارريغهيلعامزاعهیأرىلعارصمهوأراملف«هلمهتشقانماوررکو
.امامإيبسارلابهونبهللادبع

:نارمأددصلااذهيفانفقوتسياننريغ

.۷٠۲۱ص(ةنتفلا)طيعح(۱)
.٤٠٢٠۲ص۲ح(فشكلا)ناهلقلا(۲)

.۳٠۱٠ص١ح(خيراتلا)يربطلا(۳)

.۱۲۸۱۲۷ص(رهاوخجلا)يدارعلا/٤١٠صقباسلاردصملا(٤)

٤۱



نأب-هبهومصاخامنمض-سابعنباىلعءارورحلهأجاجتحا:لوألا

يسومابأنأامك‹نيمكحجلايفةلادعلاتطرتشاةيآلانأمملدعريغصاعلانبورمع

.يلعنعسانلاطبثيناك

أ":يلعمهيلإهلسرأيذلاديعسنبسيقلمشوقناورهنلالهأنعدرو:ياثلا
."هلیکوهعلخي

ةركفأاطخيفةروصحمريغميكحتلايضراعمةجحنأنيرمألاالكديفيو

.اهيلإالصوتيلاةجيتنلاونيمكحلاطورشضعبلالتخااهيلإمضنيلب؛ميكحتلا

طاقتننايبوهليلدطاقسإوسابعنباةمماحباودارأمُهأرهاظلافلوألارمألاامأ

كلذءالدعمهرظنيفورمعناكولنأميكحتلانوزيجيىلعال«هتجحيفللخلا
رمألاامأو.ةاغبلالاتقةيآبلالدتسالانمهركذقبساميميكحتلانعمهاضراوفن

لوبقبميكحتلاةفيحصيفيلعمزتلادقو«همزتلياعمصخلامازلإبابنمهلعلفيناثلا
نمضهودروأكلذلوءادحاوارمأمهرظنيفنالثيهتجيتنوميكحتلالوبقنإذإءةجيتنلا

دعبيلعمامإلاىلإةدوعلامهئابإنممغرلاىلعو.مهفقومةمالسىلعهباوجتحاام

ملونعهتبوتهعمقافوىلإلوصولهيلعاوطرشدقفميكحتلاةجيتننالعإ
نبلوقتيلاتاياورلاىلعءاوس«نيمكحلالبقنمةفالخلانعهعلخمتهنوكباوثرتكي
نأنيبتيلاتاياورلاوأماشلاةيالونعةيواعموةفالخلانعايلعاعلخارمعوىسومايأ

.ةيواعمىلوفورمعهعدخامنيبايلععلخىسومابأ

ضقفروهناورهتلاىلإدتمايذلاميكحتلايضهانمفقومنأودبييذلاو
:يلياميفهنعةيعرشلاةفصءافتنامهفقومىوقو«هرصانعلكبميكحتلا

يفةياهنلايفىرهنكلو؛حضاوالونيعمريغهنإفميكحتلاعوضوم-أ

.ةرهاظلالاتقلابابسأبهلةقالعالعوضوم

۳ے(باسنألا)يرذالبلاهدروأمهيلإهئوص١!ج(ريسلا)يحخامشلا(رهاوخجلبا)يدارملا)۱(

.١٤۱ص

.٤٢٠۲ص۲حج(فشکلا)ناهلقلا۳ج(خيراتلا)يربطلا/١٤١ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)

٥۱

 



هنإفیسوموباممهياربسحلدعريغصاعلانبورمعنإف‹؛نامكحلاب

ناسكو"ءالزعتمناكلب«لاتقلايهعمكرتشيمهألىلعمامإلارظنةهحولمبا
دحىلع"يلعىلعاهنمادحاولزيملف"«”هلمعتسيملوهلزعهنأليلعنعافرحتم
اوجرخينأمهاهنيوةفوكلابيلعنعسانلالذخيىسوموبأناكو«ربلادبعنباريبعت

وأالطابمهنععفدألنولسرينأنيوممتاموقليغبنيام":هلوقهسفنهنعدرولب‹"هعم

راصيلاةركفللسمحتمريغيأ«دياحريدقتنسحأىلعوهفمهيلإرجأ

.هلکومةركفلصاعلانبورمعساماهبالكوم

لزعمكحلاكلذنممهيامو«نامكحلااهردصأيلاةجيتنلاوهومكحلاج

.”ةلزهمانأبميكحتلاةئداحفصوتنألغوسيذلارمألاءةفالخلانعيلعمامإلا

هتحجيتنبطقفاوكسمتولف«ميكحتلايضراعمفقومنمتززعرومألاهذهلك
رارمتساىلعمهرارصإنأنعلفغنالنأبجياننأىلع.لوبقملامهرذعمناكل

اذمنوءهتيضقةلادعيفككشيميكحتلالوبقو؛هسفنيلعمامإلااصلناكانإلاتقلا

دقو‹كانعيابوكانبجأفهبلمعلاوهللاباتكىلإانتوعد":هلءارورحلهألوقنمناك

نحنوكودعتمكحوهللارمأيفتككشمث«نيفصولمحامويانالتقكتعاطيفتلتق

ىلعمويلاتنأوتكرتيذلاكرمأىلع

دتلبعارورحلهأهبصتخيالميكحتلاةركفنمءايتسالاومربتلانأةقيقحلاو

مثبهذائيلعمنصامهللاو":لوقينمكانهف«نيفصيفنكيملنميفكلذ
(Vu ِ2

نربخ":ةفوكلاىلإهقيرطيفوهويلعنملاؤسىلعةباجإوريغيثفرصنا

١ص٤ج(باعیتسالا)ربلادبعنبا(۱)

١۰ص٣جقباسلاردصملا(۲)

.۸۲ص۲ج(ریسلا)يويسبلا٢٥٢٢ص٣ج(خيراتلا)يربطلا٤١١ص٣ح(باسنألا)يرذالبلا)۳

٣٤۳٥۰٥۳٠.1ص(نیفص)يرقنملا(٤)

فقاوميفةديدجةءارق)دمحأ«فورعم/٠۷ص(خيراتلايفاياضق)ليعامسإ٠ص(مامألاةيرقبع)داقعلا

(برخحلاراثآ)يليحزلا/٤٤ص(جراوخلا

.۱۸؛۱۲۷ص٣۳(باسنألا)يرذالبلا)1٦(

.۱۰۱۸ص۳ہ(خيراتلا)يرطلا)۷(



ناكاميفرورسملامهيف":مهدحألوقي"ماشلالهأنيبواننيبناكاميفسانلالوقتام

كفلوأو؛كلذنمناكابفسآلاتوبكملامهيفو«سانلاءاشغأ«مهنيبوكنيب

:يراصنألاةعيدونبهللادبعىلعيلعمامإلاهحرطيرخآلاؤسو."كلسانلاءاحصت
زعلاقامكهلهراكلامهنموبحجعملامهنم":لاق"؟انرمأيفنولوقيسانلاتعمسام"

يوذلوقامف":يلعهللاقف١٩كبرمحرنمالإنيفلتخمنولازيالو

هلناكوهقرففميظعممجهلناكايلعنإنولوقيفهيفموقامأ":لاق"؟هيفيأرلا

ناکهناولف«قرفامعمجيمحومدهاميبيىمحف؛همدهفنيیصحنصح

كلذناكلاذإكلهيوأرفظيىحلتاقف-هاصعنمهاصعذإ-هعاطأنميىضم

."زحل

عفرىريناكهسفنايلعنإف«دومحملارمألاوهناكلاتقلاةلصاومنأبيرالو

ةداقنمريثككلذكورمألاةيادبيفلاتقلافقولاضراعمناكوءةعدخفحاصللا

يوذنم"منأبميكحتللةركتلملاةقرفلانعلاقينأابيجعسيلفاذلو.هشيحج

‹”مهنيديفةسعناوسعنموقلانإ":هلوقيرصبلانسحلانعلقندقو

لاتقااولمامدنعيلعمامإلاباحصأبلغأهنكريذلانوكرلانعمنيريبعتوهو

.ةحارلاوةعدلااوبحأو

ةدايزةيشحخوروهمحلايأردنعهلوزنميكحتلالوبقىلإايلعمامإلااعديذلاو

نإ":سابعنبالوقيءلاتقلافقوىلإئحلأدقايلعنأىلعلديامةو.هشيجيفةقرفلا

فاخف‹؛مهنيباوفلتخاوماشلالهأهعزجيلاعزجهنماوعزجوفيسلااولمقارعلالهأ

هعمناكولو...ةيضقلاىلإلامفهنعاوقرفتيوهنعاوفشكنينأمهنهونمىآراليلع

.۷٠٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا/۹٠٠ص(نيفص)يرقنملا(١)
.۱۱۹ةيآدوه(۲)

.۰۷٠٠۸٠٠ص۳ح(خيراتلا)يربطلا۹ص(نيفص)يرقنملا

.۱۱۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(4)

.۱۱۳ص۳جقباسلاردصللا

۱۷



ةياورلابقيدصتلابعصلانمفاذهلحأل.ابيرقحفلاناكلفيسلاىلعريصينم
ىلعةيشخمجحأهنكل«برحلاةداعإلماشلالهأىلعمادقإلابمهايلعنأبةلئاقلا

.8دمحملسنكلذبعطقنيفاكلهينأهيدلو

ةسايكلاومزحللايفانمميكحتلالوبقىأروهعمطخبسحأايلعمامإلانأىلع

یارفنیفصنمهعوجرنیحكلذومهفالتخاومهضغابتوهشيجقرفتىأرامدنع

:لاقفهباحصأيفتبدةقرفلا

رمتسآواهدعبسیکآفوسرذتعأالةرثعترثعدقل

.”"ميكحتلايفًاطخأ"ايلعنأزجرلااذهنميدمآلارهظتسادقو

ىضظطعأهنأىريناكهنإفميكحتلانميئاهنلايلعمامإلافقوعقلعتيامامأو

هركذيةيواعمهيلإلسرأنأدعبةصاخ«هبءافولاهيلعوهضقنهللحيالادهعماشلالهأ

.”هباحصأنمةيبلغألايأربلمعينأهتاذتقولايفىأرايروهيلعادهاعتاع

ميكحتلانأبملسيملءةلدأنمءارورحلهأهادبأاماعنتقمنكيملاضيأهلعلو

نوكتسميكحتلاةجيتننأيفكشيالناك-ههجوهللامرك-هنأىلع.“بنذ

١١۱١ص۳حج(باسنألا)يرذالبلا(١)

.۷٠٠ص٣ح(خيراتلا)يرمطلا(۲)
.٥۲۳ص۳ح(ديرفلادقعلا)هبردبعنبا/١١۱ص۳۲ج(باسنألا)يرذالبلا(۳)

دادغبيفمنعتواهبدلو(ركبرايد)دمآنمهلصأ؛ثحابيلوصأ؛يدمآلانيدلافيسيلغتلاملاسنبدمحمنبيلع(٤)
"ماكحألالوصأيفماكحإلا"هل.ةديقعلاداسفلإهبسنفءاهقفلاضعبهدسح«ةرهاقلابسردو؛ماشلاو
نصف٣ج(ناسيعألاتايقو)ناكلخنبا:رظنااهريغو"قئاقحلاقئاقد"و"بابلألابابل"و"راكفألاراكبأ"و
.۳۳۲ص٤ح(مالعألا)يلكرزلا۳٣

۹۰ص(ةمامإلا)يدمآلا(٥)

۳ج(خيراتلا)يريظطلا/۱۹۷ص(رابخألا)يرونيدلا۱۱۷ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا
١ص

.١۲۱۱ص(ةنتفلا)طيعج)۷(

۱١۱۲۸(رهاوجلا)يداربلا/١١۱ص٣حج(خيراتلا)يرمطلا١۹ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۸)

۱۱۸



نولوقيميكحتلاوضراعمناكامنيبهللاباتكبنامكحلامكحينأبطرشلاىلعانب

.٩"يعدتيذلالثميعديةيواعمنإ":هل

ميكحتلاوضراعمناكامكءهرظنةهجوباكسمتم-نذإ-يلعلظو

ناورهتنلالهأمامتاةيلاكشإىلعءانبو.ناورهنلاىلإهوقرافنأىلإمهفقوعبنيكسمتم

لتقيلاةلصافلاناورهنلاةكرعمكلانهمهنيبترجترألانببابخنبهللادبعلتقع

.ناورهنلالهأمظعماهيف

.١٠٠١٠ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/۱۲۸۱۲۳۱۳۱ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(١)
.١۱۳ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

 





:عبارلاثحبللا

ناورهنلالهأىلإريفكتلاوضارعتسالاةبسن

مهتلعجيلارومألانمريثكةماعميكحتلايضراعملوأناورهنلالهأىلإبسني

لنطوماهنمبناوجيفاوحبصأاميرو.ىرخألاتارايتلاباحصأنممهريغنعنوزاتع

مهيلإبسنيامرطخأنمو.مهبةصاخاميسملتراصومهاوسدحأاهيفمهكراشيال

.ريفكتلاوضارعتسالا:امه«ناتيلصفمناتيضق

.هحيبييعرشهجوالبلتقلايأ:ضارعتسالا:الوأ

ببسسلاهنأىلعزيكرتلارثكو«ناورهنلالهأىلإلعفلااذهةبسنترثكدقو

تاياورلايفف.يلعمامإلانيبوميكحتلايضراعمنمةلمجنيبناورهنلاةكرعملرشابملا

يفمهومحللوقيناكونبهللادبعاولتقىحمهلاتقلحتسيملايلعنأ

لاممهجيمتالوهللادجاسملوخدنيبومهنيبلوحنالوءيفلاالانإ":ةفوكلا

ءامدلااوقيرييح"محلاتقنممنتيناكامك.'”"امرحماولانيملاموامداوكفسي

.”"نمألااوفيخيوليبسلااوعطقيو

عملماعلايفاجهنمكلذاوذختامهأوضارعتسالانممهيلإبسنياممغرو

نبهللادبعلتقمةئداحوهماعلامكحلاكلذهنمذخأيذلاماالاثملانأالإمهيفلاخم

:نييلاتلانيرمألاحرطردجياهليلحتوةئداحلاليصافتيفلوخدلالبقو.ترألانببابخ

ضراصللارايتلايف-اهتوبثضرفىلع-ليتقتلاوضارعتسالاةركفرصحنأ:لوألا
رداصخلاهددرتمهريغىلإلعفلااذهلثمةبسننإف‹ةيخيراتلامئاقوللفانمرمأميكحتلل

.۱۱۸ص١١ج(فنصلا)قازلادبع(۱)

۳۲ح(حيراتلا)يريطلا/۱۳۳ص۲ج(باسنألا)يرذالبلا/٣۲۲صهج(فتصلا)ةييشيأنبا(۲)
١ص

.۱۱۷ص١٠ج(فنصلا)قازرلادبع

١۱۲



لهآىلإبسنيذلافيسلاقطنملةآرمبابخنبهةللادبعلتقمةثداحتناكاذإو.ةرثكب

ةنداحاهتعانشمامألءاضتتاممهريغىلإةبوسنملاةعورملاثداوحلانمةننإف«ناورهنلا

:كلذةلثمأنمو.بابخنبالتقم

؛نهرلايفنايفسيبانبةيواعمهرخأنمميولبلاسيدعنبنمحرلادبعناك"١

ريثكلبحلابرجشلا:لاقةرجشلاباحصأنمنافيمديفهللاقتا«؛كحيو:سيدع

.٩"هلتقف

نبدمحم-صاعلانبورمعرصملخدامدعب-نوكسلاجيدحنبةيواعملتق-۲

هيلعتعزحجةشئاعكلذغلباملف«رانلابهقرحأمثرامحةفيجيفهاقلأمث"ركبيبأ

.“"ورمعوةيواعمىلعوعدتةالصلاربديفهيلعتتنقو‹ادیدشاعزج

نأوقصقاولفسأبرينأهرمأوسيقنبكاحضلانايفسيبأنبةيواعمهجو"۳

لتقفرمدتبكاحضلاقحلف...بارعألانميلعةعاطيفوهنممهبرماملكىلعريغي

هباحصأنملتقوالجررشعةعستمهنم

لخدف...مهنمرففيراصنألابويأوبأاهيلعيلعلماعو«ةنيدملااومدقيحماشلا
الإاملتحمابتکرتامةيواعميلِإدهعامالولةنيدملالهأاي:لاقمث...ةنيدملارسب

كلذلبقیسوموبأبتكو.ةكمنأىحىضممثارودرسبمدهو...هتلتق

رقينأىبأنملتقت«سانلالتقتةيواعمدنعنمةثوعبماليخنإ":نميلاىلإ

ففيلعلالماعسابعنبللاديبعاهيلعناكونميلاىلإرسبیضممث"ةموكحلاب

رسبهاتف‹نميلاىلعيثراحلانادملادبعنبهلادبعاهيلعفلختساوقفركلالإ

ناريغصهلنانباهيفوسابعنبهللاديبعلقترسبيقلو«هنبالتقولتقف

.٥۳۳ص٤ج(ةباصإلا)رجحنبا(۱)

.۱۳۲ص۳ج(خيراتلا)يربطلاص(خيراتلا)طايخنبا(۲)
.١١۱ص۳ج(خيراتلا)يربطلا)۳(

١۱۲



لاقامهلتقدارأاملف«ةيدابلالهأنمةنانكيبنملجردنعامهدجوهنإليقو

ًادبف‹لعفأ:لاق‹ئلتقافامهلتاقتنكنإفءانبنذالونيذهلتقتمالع":نانكلا

رسبلتقو..لتقىحنيلفطلانعلتاقينانكلانإ:ليقدقو.امهلتقمثهلتقفينانكلاب

ةيراجهجوفرسبربخايلعغلبو..نميلابيلعةعيشنمةريثكةعامجكلذهريسميف

قرحفنارحنیتاىحةيراجراسف«نيفلأيفدوعسمنببهوو«نيفلأيفةمادقنبا

.٩هنمهباحصأورسببرهو«نامٹعهعيشنماسانذحخأولاک

مكعبرارقإلاىلإءاعدللةرصبلاىلإيمرضحلانبورمعنبهللادبعةيواعمثعب

ةمادقنبةيراجهجوةعيبضنبنيعأيلعهجوف«هيفصاعلانبورمع

مثلبیتسراديهرصفيمرضحلانباىلإراسفةئامسمحيثليقو؛نيسمحيفيدعسلا

لاقيونالجرنوعبسهعمناكوءهعمنمىلعورادلاهيلعقرحأ

ءاهعطقيفتيهينأينأهرمأو«لجرفالآةتسيفنوعنبنايفسةيواعمهجو=١

"ابعقويفنئادللاورابنألاٍنأييحيضمبمثاهيلعريغينأو
قدصينأهرمأوىاميتىلإلجرةئامعبسوفلأيفيرازفلاةدعسمنبهللادبع-۷

ةنيدملاوةكمينأيمثهلامةقدصهئاطعنمعنتمانملتقيناو«يداوبلانمهبرمنم

كلذلعفيزاجحلاو

ذاشفرصتاهيلإبسنينأوءدرفلاًاطخةعامحلالمحتنأيجهنملاًاطخلانمنأ:ْياثلا

لشمنمولختالاهاندجولةدشارلادوهعلاانضرعتساولوءاهدارفألكلاکولسنوکیل

:ةذاشلاتالاحلاهذه

كيبنلابضغفللاالإهلإالنأدهشنأدعبالجرلتقديزنبةماسأاذه-

.١۱۳۸ص۴حج(لماكلا)درمملا:اضيأرظناوص۳حج(خيراتلا)يرمطلا(١)

”!رافكيدعباوعجرتال:ينالوقبابنتفلاك(حيحصلا)يراخبلا/١١۱ء۸١١٠(خيراتلا)طايخنبا(۲)
.١۳٠۱۳۷ص۳ح(خيراتلا)يربطلا/۷۸٠۷مقر

١٤٠٠١١٠.0ص۳شح(خيراتلا)يربطلا()
۱۰ص٢ج(خيراتلا)يربطلا(٤)

۱۲۳

 



.لدیدشابضغ

ةدرلابورحيديلولانبدلاخهرسأنأدعبةريوننبكلاملتقمةثداحو-

هلزعبركبابأبلاطيرمعناكوةنيدملاىلإهمدقتسايحاديدشاباتعركبوبأهبتاعف

."قهردلاخفيسيفنإ:لوقيو

ةنيفحجىلعرمعنبهللاديبعادعرمعلةرجافلاةمومسلملاةؤلؤليأةنعطدعبو-

ةؤلؤليبألةنباونازمرحلاو

.الك؟يدشارلاجهنملاعقاوةدرفملاثادحألاهذهتسكعلهف

نيضاراقحناورهنلالهأناكله:انهاهةحاسلاىلعىدبتييذلالاؤسلاو

هرلتقيملنإمُهأهيلعبترتيل«هلتقانلك:اعیمجاولاقلهو؟بابخنبهللادبعلتقمنع

؟()ىلجدمحأذاتسألالوقيامكلتاقلااومحدقفهلتقباوضريوأ

:بابخنبهللادبعلتقمةثداح

قاحللمغوةرصبلالهأنممهناوخإىلإاوبتكناورهنلالهأنأقبس

مهيلعاولعجوةئامنالثوألحجرةئامسميفاوعمتجاةرصبلالهأنأىلعرداصملاقفتتو

وهارعسمناىلعامهنمريثكقفتيامك.ناورهنلاىلإاوهحتامثيميمتلايكدفنبرعسم

ضعبيفق«ةثداحلاليصافتنايبيفتاياورلافلتختو.بابخنبهللادبعلتقيذلا
سوشألاهتمدقمىلعوسانلاضرتعيلبقأوهباحصأبجدأ"ارعسمنأةبضتقملاتاياورلا

یىرخأةياورفيضتو.”"رهنلاببهونبهللادبعبقحليحراسوينابيشلافوعنبا

وجيارعذهللالوسربحاصبابخنبهللادبعجرخفةيرقاولخدمهنأ":رخأتاليصفت

رفاكلالتقميرحتبابناعإلاك(حيحصلا)ملسم/٩۲٤۸۷۲٦مقر٦٤بابيزاغملاك(حيحصلا)يراخبلا(١)

.هللاالإهلإال:لاقنأدعب

.۲۷۳٤٢۲۷ص٢ج(خيراتلا)يربطلا(۲)

٦۷٥۸۷٥۰ص۲ج(خيراتلا)يريطلا/٢۷ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا)۳(

.٥٥صةيشاح(قرفلانعةسارد)يلح(٤)

.١٦۱۱ص٣ج(خيراتلا)يرمطلا)°(

٤۱۲



بحاصبابخنبهللادبعتنأأ:اولاق؛نومترعذدقلهللاو:لاقفرتمل:اولاقفهءادر

ةفضىلعهومدقف:لاقمعن:لاق...ثيدحنعهولأسفمعن:لاقهللالوسر

.'”اهنطبيفامعهدلومأنطباورقبولعنكارشهنأكهمدلاسفهقنعاوبرضفرهنلا

:لوقتفاليصفترثكألاةياورلاامأ

تحرخفرهنلاباًمناوخإنمتنديحتءاجةرصبلانمتلبقأيلاةجراخلانإ"

هرعزفأوهوددهفهوعدفهيلِإاوربعف«رامحىلعةأرمابقوسيلجربمهاذإفمهنمةباصع
ىلإیرهأمثءَهللالوسربحاصبابخنبهللادبعانأ:لاق؟تنأنم:هلاولاقو

معن:لاق؟كانعزفأ:هلاولاقف-هوعزفأالهنمطقسناكو-ضرألانمهلوانتيبوث

.هبانعفنيهللالعلهَيبلانمهعثيدحبكيبأنعانثدحف«كيلععورال:هلاولاق

توحبامكلجرلابلقاهيفتوحينوكتةنتفنأ"#8هللالوسرنعيبأثدح:لاق

"انمؤماهيفيسعيوارفاكاهيفحبصيو«ارفاكاهيفحبصيوانمؤماهيفيسب«هندباهيف
لم:اولاقو.اريخامهيلعىْنأف؟رمعوركبيبأيفلوقتامف«كانلأسثيدحلااذه:اولاقف

.اهرحخآيفواحلوأيفاقحمناكهنإ:لاق؟اهرحخآيفوهتفالخلوأيفنامثعيفلوقت

ىلعايقوتدشأومكنمهللابملعأهنإ:لاق؟هدعبوميكحتلالبقيلعيفلوقتامف:اولاق

‹اضفاعفأىلعالاهئامسأىلعلاجرلايلاوتوىوحلاعبتتكنإ:اولاقف.ةريصبذفنأوهنيد

متمىلبحيهوهتأرمابوهباولبقأمثهوفتكوهوذحخأفادحأاهانلتقامةلتقكلنلتقنلهللاو

لاقف؛همفيٿامفذَقفمهدحأاهذخأفةبطرهنمتطقسفرقاوملخنتحتاولزنىح

هبرمفهنيذخأفهفيسذخأمثهمفنماهاققلأواهظفلف؟نمريغبواهلحريغب:مهدحأ

ريزنخلابحاصىتأف«ضرألايفداسفاذه:اولاقف‹هفيسبهبرضفةمذلالهألريزنخ

یرامیفنیقداصمتنکنئل:لاقبابخنبامهنمكلذىأراملف«هریزنخنمهاضرأف

ال:متلق«؛نومتنمأدقلوءاثدحمالسإلايفتثدحأامملسملنإ«سأبمكنميلعامف

:تلاشقفةأرملاىلإاولبقأوءاملايفهمدلاسوهوحبذفهوعجضأفهباوؤاجف«؛كيلععور

نانسمأاولتقو؛ءيطنمةوسنثالثاولتقو.اهنطباورقبفللانوقتتالأةأرماانأانإنإ

.۸١۱۱۱۹ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(١)

١٥۱۲

 



.ةيواديصلا

مهيلإثعبفسانلامهضارتعاوبابخنبهللادبعمهلتقنمهعمنموايلعكلذغلب

الوههجوىلعهيلإهببتكيومهنعهغلباميفرظنيفمهيتأيل'”يدبعلاةرمنبثراحلا

هيلإموقلاجرخفمهلئاسيلرهنلاىلإىهتناىحجرخف«همتكي

:يآلاانلنيبتيمدقتاملالخنم

تبنتاهعيمجرداصملانأل«قيضبابخنبهللادبعلتقميفكشلالاحمنأ-١

ىلعادامتعاطيعجماشه.دهريثيامنإفاذلو.ةددحملاةينمزلاةرتفلاكلتيفهعرصم

نبهللادبعتلأس:لفوننبثراحلانبهللادبعنبهللادبعىلإهدنسبدعسنباةياور

نمنيعبسوثالثنباذئمويوهونيئالثومبسةنس:لاقكويأتامىم:بابخ

ىلبقالوه۸ةنسهحرطنكمملانمنكيمللاؤس":طيعج.دلوقي.هلوبقبعصلا

ةكرعمتقوديدحتهيفيربطلاهيورياربخكلذىلإافيضم"ها٠۷وأ١٠ةنس

اولتقمُهأركذيو«بابخنبهللادبعلتقمةياكحنعامامتربخلااذهتكسيو«ناورهنلا

لتقکبابخنبالتقمةصقٹادحألكقيدصتةبوعصعمو."”بسحفيلعلسر

اليذلارمألاضرألايفداسفلانمكلذدعوةبطرلكأوهبحاصءاضرإمثريزا

درياصنيب١٠٠٠ص(لاوطلارابخألا)يسعقفلاةرمنبثراحلاوهمهيلإثوعبلانأيرونيدلاةفينحبأدكؤي(١)
الحرثراحلانباثعب(ايلعيعي)هنأتبثلاو":الئاقيدبعلاةرمنبثراحلاوهلوسرلانوكينأيرذالبلا

۳ا(باستألا)نيتنثاةنسيفدنسلاضرأنمناقيقلابلتقةرمنبثراحلانألءهباحصأنم

۳ح(باسنتألا)كلذهسقتيرذالبلايوريثيح‹نابيشلاثراحلانبيدعوهثراحلانياو١٤ص
نبيدعاهيلعوريسرهمرمفةمكحلانمةئامنالثيفناورهنلالإهوتيكدفنبرعسمناكو":لوقي١۱۳ص
.ابينضكبناكقحلاةرصنالول«قرافمكلمعنبانمكيلإ:لاقفهنعطفقابيشلامورنبديزينبثراحلا

دعبجرحثیحفوعنبسرشایتانمیفناکونسحلاءالوويلعدعبيقبوهتنعطنمملسهنإلاقيو
وهاغنإويلعلالوسرسيلثراحلانأديفتةياورلاهذهو."ئناشكلمعنبانماهذخ:لاقوهبرضفناورهنلا

.اعافدناکهلتقنوريسرهبهللماع

.١٠٠ص۲ح(خيراتلا)يربطلا)۲(

.۱۱۷ص۲ح(تاقبطلا)دعسنبا)۳(

.۰۲۳صةيشاح(ةنتفلا)طيعج(٤)
.١۱۲ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(٠)

۱۹



نأامیسالءاودعوايغبهولتقاونوکینانمعنامةنسيلفءيربلحجرلتقمعمقفاوتي

.اهيلعةقفتمرداصللا

.رهنلاهباحصأوبهونبهللادبعلوصودعبناكبابخنبهللادبعلتقمنأ

اذإونمتلبقأيلاةعامحلانمتقثبناةباصعلبقنمناكهلتقنأ۳

اهدارفأددعنوكيةباصعلاكلتنإفةئامنالثوأةئامسمةعامحلاهذهدارفأددعناك

.ريٹکبلق

مفنأوةلتقلاهوملسينأناورهنلالهأبلاطايلعنأتاياورلاضعبدروتوءاذه

ناورهنلالهأفوفصيفيقبدقرعسمنوكينأيفتيامكلانهنأريغ.هلتقانلكاولا

ضارعتسالايثهكلسماوذفتارهنلالهأنوكينأيفنياموءاهبكترايلاةيرجللارظن
:نالالالخنمكلذومطاجهنم

ناورهتلالهأنمجرخةلتقلابمهبلاطالايلعنأتاياورلاضعبيفدحن:الوأ

يرذالبلانملكيوريو؟ةعاسلاكلتيفجرخملو؟لجرلااذهنمف»لحجر

لبقيلعشيجيفيراصنألابويأيبأةيارىلإمضنايكدفنبزعسمنأيرعشألاو
ىلإبحسناارعسمنأيسدقللاواضيأيرعشألايوريلب.”ناورهنلايفلاتقلابوشن

امليكدفنبرعسمنأبةلئاقلايخامشلاةياورعماذهقفتيو.”لاتقلالبقةرصبلا

ضرعتسيجرخفهنماوئربومهنمرفوهلتقباومهوهلعفاماوركنأناورهنلالهآىلإلصو

.باتمثهنمأتسافيلعىلإمدقارعسمنأيخامشللاقفاوممزحنبايوريامك

."جلحتسيوقيرطلاعطقيناكو":مزحنبالاق

يذلامراعيترعسملمحترسملمعنمناورهلالعةءاربدکۇياذهلك

٤۹٠ص۲ج(ديرفلادقعلا)هبردبعنبا/١٠٠٠ص٣حج(لماكلا)دربملا(١)

.٤٤ص(تالاقلا)يرعشألا/١١١٤١ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)
.۱۳۷صهجدلج(خيراتلاوءدبلا)رهاط«يسدقملا٣٤ص(تالاقما)يرعشألا(۳)

0ص١ح(ريسلا)يخامشلا(٤)

.٠٥ص١ح(ريسلا)يخامشلا/٠۱٠۳۲١۲ص١١ح(ىلحلا)مزحنبا()

۱۲۷



دروألمدعبيرعشألالوقياذهو«بابحنبالتقمنعمهاضرمدعدکۇيامك«هبکترا

هلككلذلاهراکناکبهونبهللادبعنإ:نولوقيجراوخلاضعبو":رعسمهعنصام

اوغلبيحاوراسف"تاياورلاضعبهلوقتاماذهنمدعبألاو.”هباحصأكلذكو

ىلعاممكليو:مماحصألاقفالتقسانلانودهياولعجفةقرفمهنمتقرتفاف«ناورهنلا

انقرافاذه

.رعسملمعاهرثكأضتريملةرصبلانمتلبقأيلاةعامحلاىحهنأنيبتياذهو

لوسروةوسنلاضعبوهتجوزوبابخنبالتقمهنعجتنيذلاضارعتسالانإفهيلعو

نأدعبوهودرطنأدعبةصاخ‹هبناورهنلالهألةقالعالورعسملمعنمناكيلع

.جورفلالحتسيوقيرطلاعطقي"ناكهنألهنمأفيلعىلإنمأتسا

'هلتقالك"ةملكنوكتنأنكميتاياورلاهذهلكنيبعمجللواذهىلعءانبو

اوغليينألبقرعسماهسأرييلاةباصعلاهذهلبقنمةرداص-اهتوبثضرفىلع-
هللادبعىوسنماولتقناورهنلانماودرطنأدعبو.يلعلوسراولتقكاذنيح«ناورهنلا

نالبقطقفبابخنبالتقارعسمنأىلعلدتيخامشلاةياورنإف«هتجوزوبابخنبا

برضفاجاجحيقلوسانلاضرعتسيجرخفهودرطمهيلإلصواملفناورهنلاىلإلصي

نموجنييكلو«نمأتسيلاهيلإءاجنامأةيارعفرايلعنأملعنيحهلعلو."مهقانعأ

لندجرکنتموهويکادفنبرعسمءاج":مزحنيادنعامكاركتتمءاجةبوقعل
وهواهنعهلأسالإديدشتاهيفهللاباتكنمةيآنمكرتامفبلاطيبأنبيلعىلع

:لاق«يکدفنبرعسمناکناو:لاق؟يکدفنبرعسمناکنِإو:لاق.ةبوتهل:لوقي

لحتسيوقيرطلاعطقيناكو:لاق.نمآتنأ:لاق«ينمأفيكدفنبرعسمانآ:تلقف
."=ورفلا

ملنممکنمةيارلاهذهءاجنم":یدانبويابأنأیوریامهرکنتببسلعلو

.٤٤ص(تالاقملا)يرعشألا(١)
٦ص(دنسلا)یلعیبأ/١۲ص٥۱ج(فنصللا)ةبيشيبانبا(۲)

0ص١ح(ريسلا)يخامشلا

ء۳۰۱۲١۳۰ص١۱ج(یلحلا)مزحنبا(٤)

\۲۸



نمجرخونئادملاىلإوأةفوكلاىلإمكنمفرصنانمو«نمآوهفضرعتسيملولتقي

كفسيفمكتمانناوخإةلتقبيصننأدعبانلةجاحالهنإ«؛نمآوهفةعامحلاهذه

نعفشكيمثنامألاهسفنلنمشيىحهركتتبيساذهناكف©
.يسدقملاويرعشألاةياورىلعةرصبلاىلإهحتادقرعسمنوكيكلذدعبو

لسيتقتلارمأناورهنلالهأجاهتنامدعديؤي-مدقتامريغ-رحخآرمأةمن:ايناث

.راطإلااذهىلعايدرفاجورخانوكةروكذملالتقلاثداوحودعتالهنأو«ضارعتسالاو

ركنأويلععمنيفصدهشنميميمتلاةيدأنبسادرملالبوبأناكدقف

نمناكو‹؟"ميكحتلايركنمعمناورهنلادهشو«ءارورحىلإلزتعامثميكحتلا

ةيواعميلاوهيبأنبدايزدهعىلإيقبدقو‹”اجنفةكرعملايفاوثترانيذلاةئامعبرألا
نبةراهنمجرخاذإةرصبلاىلع"”فلختسيدايزناكوءةرصبلاوةفوكلاىلع

ةطلسلايفلاخمعمةرئاجةسايسةرمسودايزنملكذختادقو.يرازفلابدنج

ةئداحكلذنمناكف«نيضراعملاضعبفرطتىلإىدأيذلارمألاءاميظعاغلبمتفلبو

الاجرالتقفبااناكويئاطلارحزنبفاحزويدايإلايدزألاةرمنببيرق

اھابکردقلءهنعهللاافعالفاحزوريخلكنمهللاهبرقالبيرق":لالبوبألاقف

نألللاماوللاهبرقالبيرق":ةياوريفو.“سانلاامهضارعتساللوقي"ةملظمءاوشع

.»ضارعتسالايعي"عنصامعنصأنأنميلإبحأءامسلانممقأ

.١۱۲ص۲ح(حيراتلا)يربطلا(١)

.١۷٠٠ص۳ج(لماكلا)دربملا/۹۱۸ص٥٥ج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

١٤١۱ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا()
.١۷٠٠ص۳۴ج(لماكلا)دربملا/۹۱۸صهج(باسنألا)يرذالبلا(٤)

۳ح(باسنألا)يرذالبلا:ناورهتلالهأنمةئامعبرأناورهنلاةكرعميفثتراهنأيربطلاويرذالبلانملكركذي

.۱۲۳ص۳ح(خيراتلا)يربطلا/٤١١ص

.٥۷٠٠ص۳ج(لماكلا)دربملا/۹١١ص(خيراتلا)طايحنبا(1)

۷٠٠٠٢٠0.۲ص٣ج(خيراتلا)يربطلا/۹٠۲صهج(باسنألا)يرذالبلا(۷)

.۹۱۱ص۳ج(لماكلا)/۲۳۲ص۲ج(خيراتلا)يبوقعيلا/۱۸۳صهح(باسنألا)يرذالبلا(۸)

رنؤلاويأ:رظنا«فاحزوبيرقولالبيأنملكنعةيضابإلاىضريوءاذه.٠۲ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(۹)

=7ره١بخ(ريسلا)يخامشلا/٤٠٠٠۲۳۳ص۲حج(تاقبطلا)ييجردلا/٤١۳ص۲ج(ريسلا)

۱۲۹



دازوهيبلاونمىلعراسيذلا-دايزنبهللاديبعنمزيفسادرمجرحدقو

نيلاظلاءالؤهنيبماقملاانعسيامهللاوهنإ":الئاقزاوهألاىلإالجرنيعبرأيف-هيلع

نإوميظعلاذهىلعربصلانإهللاو«لضفللنيقرافملدعللنيبناحبمهماكحأانيلعيرحت

نمالإلتاقنالوافيسدرحبالومهنعذبتنناننكلو«ميظعلليبسلاةفاخإوفيسلاديرحت

نمابرهنكلوادحأ«عورتلالوضرألايفدسفنلجرختمانإ":هلوقنمو"انلتاق

رداصمدكؤتوالإءيفلانمذخأنالوانلتاقينمالإلتاقنانسلوملظلا

"7"ضارعتسالابنيديال"ناكهنأوضرعيملولتقيلهنأىرحأ

اذهو‹؛سفنلانعاعافدالإدحألاتقحيبتسيالهنأيفحضاولالبيبأجهنمو

ابأنإف«نيملسملانمدحأمدنوحيبتسيالمههأبناورهنلالهأفقومةعيبطانلسكعي

هابکتراالفاحزوبيرقنمایداعمافقومفقيناكاذإهنأكشالومهنمدحاولالب

ةروصلااتليلجي-ناورهنلالهأركفلزمروهو-بهونبهللادبعنعهاضرنإف

(تاشقبلطلا)ييجردلا:رظناماعنصاماباتدقافاحزوابيرقنأنمةيضابإلاهيوريامكلذيفببسلاو

.ةبوتلاامهكالعإلبقناكامهيفلالبيبأمالكنإفهيلعو؛٢۲۳ص۲حج

ةئداحلاقايسنإلب؛مهريغرداصميناهنعةفلتخمةيضابإلارداصميفاحزوبيرقةثداحنأرظنللتفاللاو
ىلإىدأرمألايفاطلخكانهنأبنظلاىلإوعديامم«نايضابإامهالكويخامشلادنعاهقايسلنيابمييجردلادنع

يبةءاربعم«فاحزوبيرقولالبيبأنمالكةيضابإلايلوتيفلثمتملا-ةلهولوأنمودبييذلا-ضقاتتلا

نأوهوءرخآلامتحاىلإدوقيرداصملايفةصقلافالتخانكل؛لاكشالااذهعفريامهتبوتدوروو.امهنملاب

دباننإف؛قيقدتلاىلإجاتحمامهنعةيضابإلااضراهيلعبترتيلاةبوتلانمفاحزوبيرقلِبسنيام

نبفاوطیعديرخآلحجرةثداحليربطلاويرذالبلانملكقايسسفنبفاحزوبيرقةثداحقوسيييحردلا
ةعامجيففاوطحجرخمث":هلوقباذهافاوطركذيهنإفيخامشلاامأءالصأييحردلاهركذياليذلاقالع

يربلطلادنعقالعنبفاوطةثداحنأامامتحضاوو.كلذىلعديزيالو٠٠ص١حج(ريسلا):"اوبيصأف
بعكنبسوأهمسارخآالجرةصقلايفنأاميسال؛ييجردلادنعفاحزوبيرقةثداحنيعيهيرذالبلاو

.بعكهمساالجرييجرالااهيورييلافاحزوبيرقةثداحيفدحجنامنيب«فاوطعمناكو

نمامهيلإبسنيامتوبثمدعلوهانإفاحزوبيرقنعةيضابإلااضرنأمالكلااذهنمةصالخلاو
نعالخفضارعتسالاةركفلمحينممةيضابإلاىدلتبثولالإو«كلذنمامهتبوتلوأضارعتسالا

.يميمتلاةيدأنبسادرملالبوبألعفامكامهنماوأربتلكلذبامهمايق
.۹۸ص۲ج(ديرفلادقعلا)هبردبعنبا/١۷٠۱ص۳ح(لماكلا)دربملا(١)

۳ج(لماكلا)دربملا/١۱۹صهج(باسنألا)يرذالبلا(۲ر

(خیراتلا)طايخنبا(۳)
.۱۸۹صهج(باسنألا)يرذالبلا)٤(

١۱۳

 



.مهيفلاخمعملماعتلايفمهجهنملةيقيقحلا

:لالبوبألوقي

اكلاهملابورحلاكلتيفضاخنموىقتلاوةهازنلايذبهونبادعبأ
اکلامونصحنبدیزاولتقدقوةمالسيجرأوأءاقببحأ

)بکاريقالأىحیقنلالبهرييملسپرايف

ريفكتلا:ايناث  

نإف.ةضارعتسالارسمأنمرطخأورهشأهلعلو.ةلملانمهجارخإوفلاخملاريفكت

ايانثيفدرودقف.مالسإلانمجرخملارفكلابمكحلانععرفتمةقيقحلايفضارعتسالا

:كلذةلثمأنمو«رفكلاظفل-مهيلإبسنيامبسح-ميكحتللنيركنملامالك

ےنفکل|ىلإماشلالهأومتنأمتقبتس1:نيفصنممقدوعدنعيلعباحصألمشوق-

.٩"ناهريسرفک

لجوزعهللاىلإانبتدقفارفكانمناككلذنكلو":ءارورحيفيلعلمهضعبلوق-

.٩"یعیابنانبتامکبتفنم

كسفنىلعتدهشنإف":يلعىلإلسرلملامياوجيفمهيلإبسنامك-

."±ا...رفكلاب

رفاظفلصوصتنلاهذهيفميكحتلايضراعملامعتساهابتنالايعرتسييذلاو

ىلإمالالهأومتنأمتقبتسا":ميكحتلالبقنمشوقنإفءةضراعملانمركبمتقويف

.۹۹ص۲ج(دقعلا)هبردبعنبا١٦ص۳ح(لماكلا)درمملا()
.۹٠٠ص۲ج(خيراتلا)يربطلا/١۱۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)

.٤١٤١٠ص۳ح(خيراتلا)
.۷١۱ص۳حقباسلاردصملا(٤)

۱١۱۳



ىلعقافتالاولاتقلافقووفحاصملاعفرنمادجةزيجوةرتفدعبناك"رفكلا

سيلقالطإلااذهنأيعيامءةفوكلالبقامىلإنيفصنمريسللاةرتفيهوميكحتلا

ةدسمىلإهرولبتلجاتحالكلذكناكولذإةحاسلاىلعاديدجالوائراط

دحألوقك«؛ميكحتلايركنمريغىلإرفكلاظفلقالطإةبسندجاذلو.ريثكبلوطأ

‹”انرفكانبحاصحصاتتملوانتعامجساؤنملنحننإف":نيفصيفىلعباحصأ
النأداكنيحيلعل-ةموكحلاءاضمإىرينممهو-قارعلالهأىلإبسنييذلاكو

تيضرنيحكنعانربخأفةدحاوةادغيفانعمجأبرفكتنأديرتتنأ":ةموكحلايضعي

اتسفنآىلعدهشتملورفکلابكنمانئربارفاکتنكنإف«تنکامنیمکحلاةموكح

ترفكوكدهعتضقن"هسفنفقوملايفهلسيقنبثعشألالوقو‹”"رفكلاب

اهيلعةماقإلاوالالضةموكحلاتيأركنأاوثدحتدقسانلانإ":هلهلوقو«"كبرب

نعمشتعحجركنأاوثدحتدقسانلانإ"يلعل-ثعشألاهلعل-لجرلوقو«"ارفك

كلذواذهبرفكلاحلطصملامعتساهسفنيلعمامإلاىلإبسنيهنإلب.”"كرفك

هلڵلاقف‹"ةعيضعلتقتنأىشخألنإ":نسحلاهنباهللاقذإةرصبلاىلإهصوخشدنع

دمحمىلعلزنأاميرفكلاوأموقلالاتقالإتدجوامللاوفيعكيلإ":يلعمامإلا

و
:مموقفمهيفلاخمتيف"رفكلا"نورصحيالميكحتلايضراعمنأظحالملانأامك

ةقالعالرفكلانأديفييذلارمألاميكحتلالبقنملكيفماع"...ارفكانمكلذناك

ةيعرشلاةفلاخملانأاذهعمو.يعرشلافالخابلب«يركفلاوأيسايسلافالخابهل

ثحبللايفىضمامك-نوريمهأىلعييبماذهو.ارفكمهرظنيفدعت-ةيصعملايأ-
.ةبوتلااهبحاصىلعبحجوتةيصعمميكحتلالوبق-قباسلا

٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(١)
.١٦۱۲ص(رهاوجلا)يداربلا(۲)

.١۲٠صقباسلاردصلملا(۳)

۳ح(لماكلا)درعملا
.١٤۱۱ص٣ج(خيراتلا)يربطلا)°(

.۳۰۳ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا

۱۳۲



اذهلامعتسايفمهريغوميكحتلايركنمنيبةلصافمكانهله:انهاهلاؤسلاو

-اذهمامعتسابسح-حلطصملااذهلهو؟مهنعهتوبتةحصريدقتىلعحلطصللا

؟المايعرش

-هلاوحأميمجيف-يضتقيالرفكلابمكحلانأءادتباهيلعزيكرتلايغبنييذلا

نيتسوةصبرأماعةمكحملاقارتفا°?ةثداحوءةيمالسإلاةلملانمهبفوصوملاجارحإ

ىلعمكحلايفةمكحملانيبنمذشقرزألانبعفاننإف«كلذىلعدهاشةرجهلل

:نيرمأىلعرداصملاقافتاعم«مالسإلانمجورخلايأكرشلابنيفلاخللا

ىلعنوعمحبمهو"اذهقارتفالاثداحىلإادحاوناكةمكحملارمأنأ:امهلوأ

.٩"لالبيأيأر

وهوكرشلابفلاخملافصويأ‹"”كيرشتلاعدتبانملوأاعفاننأ:يناثلاو

يأ)ممإنولوقيىلوألاةمكحلاتناكو":يدادغبلالوقياذلوءةلملانمجرخملارفكلا

ةقرازألاترهظيحكلذىلعاودازامو":اضيألاقو«"”"نوكرشمالةرفك(مهيفلاخ

.”"نوكرشممهيفلاخمنأاومعزفمهنم
نمةريبكلاباكتراوأةيصعمللفيدرهنأدجيرفكلاحلطصمخيراتلعبتتملاو

مومعهبادارملمعتساهنأهلحضتيو«فينحلاعرشلاصوصننمريثكيفبونذلا

اذهو«رفكتيماىلعةحاينلاو«رفكبسنلايفنعطلاوملسملالاتقف.ةيصعللا

اذهميكحتلايضراعملامعتسافنذإو.”"مالسإلايفرفكلاهركأ":دروامعم

لصفلانمعبارلاثحبلايفامنايبٍقأيس(١)
۰۳٠۱ص۲ج(لماكلا)دريا/۷١۲ص۲حج(ريسلا)رثؤلاويأ/۲۹۷ص١حج(ريسلا)بوبحم«نايفسوبأ(۲)

.٥۸ص۲ح(ريسلا)يويسبلا/٥۹ص۲ج(دقعلا)هيردبعنبا/٣۲۳۹ص۳ح(خيراتلا)يربطلا
.قباسلاشماحلارداصم)۳(

.۸۳ص(قرفلا)يدادغبلا(٤)

.۳۲۲ص(نيدلالوصأ)يدادغبلا(٥)

ملسوهيلعهللاىلصينلانعسابعنيانع-١:ةيصعلايعيلرفكلالامعتسااهيفدرويلاةيوبنلاصوصنلانم

لوسرلاق:لاقدوعسمنبانع-۳٠۳.٢مقرعيبرلامامإلاهاور"ةالصلاهكرتالإرفكلاودبعلانيبسيل"لاق

ت14مقر٤٤باببدألاكيراخبلامامإلاءاور"رفكهلاتقوقوسفملسملابابس":ملسوهيلعهللاىلصهللا

۱۳۳



ربعياماذهو.هيفةضاضغالواعرشلوبقمرمأةئيطخلاوبنذلانعاريبعتحالطصالا

رفكلابنورخآهيمسياموفكنودارفكءاملعلاضعبهيمسياموأ«ةمعنلارفكبهنع

.رغصألارفكلاوأيلمعلا

ظفللامعتساعينشتىلإمهعفدكلذدعبءاجنممريثكنعىيعملااذهلعلو

هباحصأويلعمامإلاىلعاومكحناورهنلالهأىلإاوبسنفءةيصعملاعيلرفكلا

امهنيبعمجيامنوكيف-امهنيبقرفيالنمدنع-نيظفللافدارتلارظن"ب

نأىلعرداصملاعامجإعمهنأبيرغلاو.مالسإلاةلمنمامهنميأبفوصوملاجور

هيلعبتريذلاكرشلامساهيفلاخمنمةلبقلالهأىلعقلطأنملوأوهقرزألانبعفان

نأعم«؛ميكحتلايركنمنمهلبقنمىلعسكعناهسفنءيشلانإفيامدلاةحابتسا

قلطمييعيلعرشلاصوصنهتلمعتسايذلارفكلافالخبنيدلانمجورخلايعيكرشلا

لبقنملحتنارمأهنأبلامعتسالااذهىلعاقحالراكنإلادحناذهلجألو.نايصعلا

نملوأقرزألانبعفاننوكلنيابموهومهريغنعمهةزيمنوكيلميكحتلايضراعم

.نيكرشماماكحأبةلبقلالهأىلعمكح

‹ةيصعلاعيلرفكلاظفلاورجأميكحتلاوضراعمنوكينُأزاوجعموءاذهممو

ىلعدهشينأيلعمامإلانماوبلط-اقدص-لهو؟اقحمهتنسلأىلعىرجلهف

؟رفكلابهسفن

نماوبلطةصاخناورهنلالهأوميكحتلايضراعمنأىلعتايورلاضعبزكرت

ةلاسريفف«قافتاىلإهعماولصييكلرفكلابهسفنىلعدهشينأوبوتينأيلعمامإلا
رفكلابكسفنىلعتدهشنإف":يربطلايوريامبسحيلعىلإناورهنلالهأ

قحاينلاوبسنلايفنعطلا:رفكمهبامهسانلايفناتنئا":لاقملسوهيلعهللاىلصينلانعةريرهيبأنع

تباثةأرماتءاح":لاقسابعنبانع١۱۲٤مقر۳۰بابنامبإلاكملسممامإلاهاور"تيماىلع

؛نسیدالوقلخيفهيلعبتعأامسيقنبتباثهللالوسراي:تلاقفملسوهيلعهللاىلصينلاىلإسيقنيا
لاقمعن:تلاق"؟هتقيدحهيلعنيدرتأ":ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفمالسإلايفرفكلاهركأكلو
مقر١٠بابقالطلاكيراخبلامامإلاهاور."ةقيلطتاهقلطوةقيدحلايلبقا":ملسوهيلعهللاىلصهللالوصسر

OYY‘

١٤۱۳

 



مغنأمهيلإرداصملاضعببسنتامك«"..كنيبواننيباميفانرظنةبوتلاتلبقتساو

يرذالبلادحجننأةلأسملاهذهيفكوكشلاريثييذلانكلو."”"كرشلابهيلعاودهش"

لملعلو.”"ناميإلاورفكلايفةداهشلابعطقتهلبقجراوخلانكتملورفكلابةلبقلالهأ

مسيكحتلايضراعمبلطنمتاياورلاضعبولخظحالننأكوكشلاكلتززعي
مدعكلذكو«”كانلزتعاالإوتبتنإف"يلعمامألانمرفكلابرارقإلاوفارتعالا

امك.”ناهلقلابسحرفكلاظفلىلعىلعىلإىلوألاناورهنلالهأةلاسرلامتشا

رفكلاحلطصمىلإءوجللانودةئيطخلاوبنذلابميكحتلالوبقنعريبعتلااضيأظحالن

بهونبهللادبعةلاسرفو۷)اعنمبەمبوتتنُأيغبنيبنذكلذ"

حالتو.”"..كبنذبرقأوهللاىلإبتفنآلاامأ":يرذالبلابسحيلعىلإيسارلا

صنلاكلذلئمو«ىرخأتاياوريفرفكلاظفلبلالضلاظفللادبتسااغلا

:يلعلاقف"انبتامكبوتتورفكلابرقتنأالإفيسلاالإكنيبواننيبسيلهنإ"

امواذإتللضدقلرفكلابيسفنىلعدهشأناعإوقكهللالوسرعميداهجدعبأ"

U٩".يدتهملانم

للاذاعم":لاقف"ةلالضلابكسفنىلعدهشتوبوتتنأالإمجرنالو":ىلوألا

٠”"ةلالضلانممكذقنتساولجوزعهللامكادهانبوةلالضلابيسفنىلعدهشأنأ

.١۱۳٠١٤٠ص۳ج«يرفالبلا:اضيأرظناو.۷١١ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(١)
.٥١٠ص۳ج(باستألا)يرذالبلا/۷١۱ص١١حج(فتصلا)قازرلادبع(۲)
.۹۱۷صهج(باسنألا)يرذالبلا()
.۱۲۳ص۳حقباسلاردصملا(٤)

.٤٠٢٠۲ص١ج(فشكلا)ناهلقلا(٠)

.١٤١۱۱ص۳ح(خيراتلا)يربطلا

.۳٠۱٠ص۳حقباسلاردصللا(۷)

.ههجحوهللامركيلعمامإلاىلإناورهنلالهأنمةيناثلاةلاسرلااأودبيو١٥٤١٠ص۳حج(باسنألا)يرذالبلا(۸)
.١١٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا/٤١٤١١ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۹)

.۲۲۳صهج(خيراتلاوءدبلا)يسدقلا

١٥۳\



لاقاوغرفاملفةلالضلابكسفنىلعدهشتوبوتتنأالإكنمانسلف":ةيناثلا

أتملسأذنمتبترانوكأنأهللاذاعمفةلالضلابيسفنىلعدهشأنأامأ":يلع

نممكمصعو«رفكلانممكذقنتساوةلالضلانمهللامكادهانبلب«تيدتهاذنمتللض

."ةلاهحجلا

نأمعزونيتمؤللاريمأباتنولوقيسانلالعجةفوكلااولخدالو"

ةيضقلانعتعجرنإلاقنمبذك":لاقفايلعكلذغلبف"...لالضورفكةموكحلا

ةموكحلانإتلقو

رشفكلاظفلنوقلطياوناكةمكحملانوكيفحدقتتاظحالماوتاياورلاهذهو

نمزلانمةرتفدعبهنأودبيو.قالطإلاةحصىدمنعرظنلاضغبمهيفلاخمىلع
ميكحتلايركنمةرظنليوارلاروصتنعتربعىرخأاظافلأظافلألاضعبتلاحتسا

ىلعاودهشمُهأمهيلإبسنتيلاةياورلانإف.ذئمويطسولايفعئاشلاءارجنم

دنعمهيلإكيرشتلاوريفكتلاتبثتيلاةياورلاو.روصتلااذهىلعةلومحمكرشلابيلع
ءادأنيحلةقباسلاةركفلاهذهىلعةلومحم”"تكرشأوترفك"سابعنبالمهتبطاخم

ةردقلاباهسفنةياورلامهفصتمالكلااذهبسابعنبانوبطاخينيذلانأل:الوأءةياورلا
ئراقهنأبمهملكتمفصتامك«بطاخملاىلعريثأتلاونآرقلانمةلدألاعازتناىلع

"دمحمباحصألوألانسلا"ةياورلاهذهيفمهنأل:ايناثو«لصوولصفاعملاعنآرقلل
ماعقرزألانبعفانبًادتباكيرشتلانأل:اغلاثوءايباباحصأنمنومدقألايأ

.قارتفالا

.مهريغوةمكحملانيبزيامواريبكادعبرفكلاظفلىطعأاذهقارتفالاثداحلعلو

امبسح-مهيفلاخمنورفكيءارورحلهأنوكيفلثمتملاحضاولاضقانتلاريسفتاذهو

عفاننوكو-كيرشتلايأةللانمجارخإلاوهرفكلانأبروصتلابسحومهيلإبسني

 

.۱۲۸ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۱)

.١۱۳۰۱۳۱ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا)۲(

هج(فنصلا)ةبيشيآنبا

١۱۳



.كيرشتلالحتنادققرزألانيا

مكحلااذهبحسنانيكرشملاماكحأبهيفلاخمىلعمكحاملاعفاننأةصالخلاو

لعلةدعلماوعتلحخدتف«قرزألانبعفانهيلإبسنييذلافلسلانمىقتسمنوكيل

وألماعلااذهايرو«لئاوألاةمكحملائدابمنمًادبمريفكتلانوكيلاهمهأنمةسايسلا

نمجرخملارفكلاىلعلمحفهباوقطنءاوسميكحتللنيضراعملاىلإريفكتلابسنهريغل

.هتاذێعملابمهمالكصوصنيفيرجأفهباوقطنيملوأةلللا

۱۳۷





:يياغلالصفلا

جراوخلاحلطصمروهظ:لوألاثحبللا

جراوخلاىنعمثحبللا

جراوخلاىلإةبوسنملاءارآلا:ثلاثلاثحبللا

جراوخلاىلإقرفلا:عبارلاثحبللا

۱۹





:لوألاثحبللا

جراوخلاحلطصمروهظ

ةعبدقلاقرفلاوخيراتلابتكهلامعتسانمرثكتةعساوةرهشوذجراوخلاظفل

فحلصلاعفرنمةئدتبلاثادحألاداريإدنعةرفوباهيفحلطصملااذهددرتيو.ةثيدحلاو

هروهظتايادبنأالإيمالسإلاخيراتلانمةمدقتمةرتفىلعطقسأهنأمغرو.نيفصيف

ةماعيفيعيبطرمأاذهنأودبيو.ةرتفلاكلتنعةرخأتم-احلطصمهرابتعاب-

-ةرداننايحأيف-اعرو.بهاذملاوقرفلاوتارايتلاوءارآلابةقلعتملاتاحلطصللا

ءارورحلهأىلعيلعمامإلاهقلطأيذلاةيرورحلاظفللثم«هلولدموحلطصملانمارت

.مهريغونيخرؤملادنعظفللافيدريقبو‹”كلانهنممهعوجردعب

تافتلالانودهتأشنءدبنعفشكيخيراتءاطعإىلإجراوخلاحلطصمرقتفيو

باسنأويربطلاخيراتنمالكتعبتتدقو.اهيلعقلطأيلاةعامحجلاوأةرتفلاىلإ

ميكحتلاةرتفنمءادتبا-عوضولملااذهيففلأامعسوأامهو-يرذالبللفارشألا

اوهمنملةلعافلاةوققلانولثمينيذلاةقرازأللنايكدوجوةرتفىلإهبةطيحملاتادحألاو

ئدتبلاالوأريبزلانبهللادبعنيبومهنيبيسايسلاعارصلاةرتفيهو-ذعمويجراوخلاب

نمنيعبسونينثاماعئدتبللاايناثنييومألانيبومهنيبو«ةرجمحلانمنيتسوةعبرأماع

نيصنيفالإظفللااذهىلعةرجمحلانمنيتسوةسمحماعلبقاميفرثعأملف-ةرجحلا

.يرذالبلاباسنأيفهيبأنبدايزلصنويربطلاخيراتيفيلعمامإلل

نيذلادحأيمعٹخلادادشيبأنبةعيبرلىلعمامإلالوقامهفيربطلااصنامأ

.١۰۱۳۰ص۳ح(لماکلا)دربملا(١)

.٦٠٠۷٠۲ص١ح(تالاقلا)يرعشألا(۲)
.٤٤٤ص٣ج(خيراتلا)يربطلا()

.۷٠٠ص۳حقباسلاردصملا(٤)



جراوخلاهذهعمترفندقوكبنأكلهللاوامأ":ناورهنلالهأىلإاومضنا

رکببأنبدمحمتیلودقتنکو...":رتشألاثراحلانبكلامىلإهلباتكنمهلوقو

كنأجراوخلانمبجعلا":لوقيفدايزصنامأو."جراوابهيلعتجرخفرصم

لكشأاموءدهزلالهأونآرقلاةلمحوءانغلايوذوفرشلاوتاتويبلالهأنممهدحجت

نيذهريغيفيلعمامإللنارخآناصناضيأكانهو."مهرمأريغهيفترظنرمأيلع

بلظطنمکهاطخأفقحابلطنمسيلف«يدعبجراوخلااولتاقتال":امهو‹نيباتكلا

يرصعلف":سابعنباىلإاههجويلاهيلإةبوسنملاةلاسرلايفهلوقولطابلا

ةحنو."لا...هبتيضرومهلتقىلعيتألامواملظجراوخلاتلتقنأملعتتنكنعل

ةلاسرلاامدحأيلعمامإلاريغىلإنابوسنمظفللااذهىلعالمتشاناريخأناصن

:سابعنبالرهتلالهأمالكاهيفو«يلعىلإهلبقنمةهجوملاسابعنياىلإةبوسنللا

:امهيناٹو)"لمحانمءيشيفنيمقتنمهيلعتحرخجراوخلانأسابعنباايملعتفأ"

املك«جراوخلاءالؤمعنصأاميردأام":دربملل"لماكلا"يفدايزنباهللاديبعلوق

."هناكمبملعيملفهلتاقاولاتغامهنملحجرلتقبترمأ

ررقتملانمنإفءامهتأشننمازتيعيالجراوخلاوةيرورحلايحلطصملمازتنكلو

نمتلبقأيلاةجراخلانإ":رخأتارابعيفدجنذإ«ةجراخلعمججراوخنأةغللايف
اعمنوكتنأ-نذإ-جراوخةملكودعتالو.”"تحرخةجراخ"و“”"ةرصبلا

نیصعملانعربعدقف«ةنيعمةعامجوأةقرفبصاخحالطصااهبدارينأنوداهايريسكت

.١١٠٠ص۳ج(خيراتلا)يربطلا(١)

.۱۲۷ص۳حقباسلاردصملا(۲)

.۲۱۲صهج(باسنألا)يرذالبلا(۳)

.۷۸صهج(جهنلاحرش)ديدحلايبأنبا(4)

.(طوطخ)ظ١٠۱ةقرو(ريسلا)يلع«بلاطيبأنبا(٥)

.(طوطخت)ظ١(ريسلا)سابعنبا
۲ح(لماكلا)(۷)

.١۹٠٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا(۸)

.۱۱۷۲١۱ص١١ج(فنصللا)قازرلادبع)۹(

١٤۱



وهو-فلاوخلاظفلنإف-ليثمتلاليبسىلعو-اذلونايسامكنیجراخلاظفلبهتاذ

ةوزخنعاوفلختنيذلانعهبربعاملثمف«نيعمحلطصمىلعلمحيال-ةفلاخعج
نيفلاخاباضيأمهنعربعء١(فلاوخلاعماونوكينأباوضر»:ىلاعتهلوقيفةرسعلا

عماودعقافةرملوأدوعقلابمتيضرمكنإ»:هناحبسهلوقيف-فلاخمموهو-

يعيالةيحالطصالاهتلالدحوضولبقنيعمظفلدورونإفهيلعءانبو
.ةلالدلاكلتىضتقمىلعهنايرجةرورضلاب

نيريلغتمنيئيشجراوخلاظفلبيلعمامإلاديرينأيوغللادصقلااذهحجرياممو

جراوخلاو«ناورهنلالهأمهلوألايربطلاصنيفنيدوصقملاجراوخلانإفدحاوعماجب

لهأجورخوهقالطإلااذهغاسأيذلاوءةيواعمباحصأمهيناثلاهصنيفنيدوصقللا

اضيأةجراخلاقلطأايلعمامإلانأىلع.هيلعهباحصأوةيواعمجرخويلعنعناورهنلا
ديعسوسابعلانبهللاديبعكانههيلاوىلعاوراثامدعبنميلابنيذلانامثعةعيشاهبديري

ناركذتامكباتكيناتأهنإفدعبامأ":يلعمامإلاامهيلإبتكفدنحلاىلعهلماعنارحننبا

.9"...ةجراخلاهذهجورخهيف

نوديوللاعملاةمدقتمةرتفيفهبديرأهنإف؛"ةعيش"ظفللثمكاذهلثمو

ةفيحصيو٠٠(ميهاربإلهتعيشنمنإو»:ميكحلاركذلايفف«يحالطصالا

.”"ةيواعمةعيش"و"يلعةعيش"ميكحتلا

سابعنبالهتلاسرويربطلايصنيفيلعمامإلامالكلمحيمهفلااذهىلعو

.سابعنبالناورهنلالهأمالكو

ضعبنوكتدشقفءةيلاكشإلاةغايصيفاحضاوارثأىعملابةياورللنأامك

.ظافلألافالتخاليلدب«يوارلاىدلةخسارةركفنعربعتلدعبنمتروحصوصنلا

.۸۷۹۳ةيآةبوتلا(١)

.۸۳ةيآةبوتلا(۲)

.٤ص۲ح(جهنلاحرش)ديدحلايبأنبا()
.۸۳ةيآتافاصلا(٤)

.٢٤۲۰صاج(حوتفلا)مشعأنبا٣۰۳ص٣ج(خيراتلا)يربطلا)°(

131



لإانبراسنينمؤملاريمأنأولمكلوقيغلبهنإف...":يلعمامإلالوقييربطلايفالثمف

هذهريغنإو‹نيلحلاىلإانهجوانغرفاذإفمهبانأدبفهيلعتجرحيلاةجراخلاهذه

راسول:نولوقيسانلانأايلعغلبو":ريثألانبالماكيفو.”"مهنمانيلإمهأةجراخلا

مكنأيغلب:محللاقف‹؛نيلحلالاتقىلإانهجوتمهنمانغرفاذإفءةيرورحلاهذهلاتقىلإانب

.'”"انيلإمهأنيجراخلاءالؤهريغنإو«تيكوتيكمتلق
يبأنبايوريذإجراوخلااولتاقتال":يلعمامإلالوققيرطلاهذهنمو

مهبسفرهنلالهااورکذفيلعدنعانک":لاقةيواعمنبرضنبنملحجرنعةبيش

اوجرخناومهولتاقفلداعمامإىلعاوجرخنإنكلومهوبستال:يلعلاقفلحجر

تركذ"ظفلبيسوطلاهاوروكلذبمنإف«مهولتاقتالفرئاجمامإىلع

ةعامجوألداعمامإىلعاوجرخنإ:لاق«مالسلاهيلعيلعدنعةيرورحجلا

ناورهنلالهأنممالسلاهيلعنينمؤملاريمأغرفامل:اضيأىورو«"خلا...مهولتاقف

جراوخللركذالهنأيفخريغو.”"هنمقحلابىلوأمهنمالإيدعبمهلتاقيال":لاق
ظافلألاهذهلشمىلإنايف«ناورهنلالهأوةيرورحلاركذيلب«نيصنلانيذهيف

مالكلمحياضيأاذهىلعو.مهظافلأبهنوغوصيوعملانوذخأيةاوردعبنمتارابعلاو
دصقدكؤيفيناثلاامأو؛حضاولوألايفةياورلارثأنإففّللاديبعهنباوهيبأنبدايز

اميردأام":اضيأدربملالماكيفف«جراوخلاظفلنودىرخأةهجنمهدوروهيفعلل

ام":يرذالبلايفو‹"هلتاقباوكتفمهنملحجرلتقبالجرترمأاملكىالؤمبعنصأ

."هلتاقلتقالإةقراملاهذهنمالجرلتقأامعنصأفيكيردأ

.۱۱۸ص۲ج(خيراتلا)يرمطلا(١)

.١٤٢۳٢٢۳ص۳ح(لماكلا)ريثألانبا(۲)

.۳۲۰ص٥۱ج(فنصلا)ةبيشيبأنبا(۳)

.١٤٠ص٦ح(بيذهتلا)يسوطلا(٤)

.٤١٤٤١٤٠ص٦جقباسلاردصللا)°(

.٤١٤۱۷٠ص٣ح(لماكلا)درعملا(1)

٩۹صهج(باسنألا)يرذالبلا)۷(

٤٤۱



هبثعبيذلاهباتكيفسادرملالبيبألوقف«صوصنلاضعبهجوتهيلعو«لاحتنالا

نيدىلعالإانأاموجراوخلايأرىرأتسلينا":يلعنبنيسحلاىلإ-امعز-

لهازومرنمناک-یضمامک-لالبابأنألكلذو«بابلااذهننم"كيبأ

ىلع”اصعيمجاجرخدقفةيضقيفيلعنبنيسحلاعمقفتيمعن.ناورهنلا

دوسجوالهنأريغ.جراونلانمنيسحلارجحنباظفاحلادعاذغودايزنبهللاديبع

يبالصتتفءةرجمحلانمنيتسوةعبرأماعيثاورهظدقف«فئمويجراوخلامهيلعقلطينل

كلتيفمهنينممهنأهيلإرظنتتناكةطلسلانألهلعمال"جراوخلا"نملالب

نمنيتسوةعبرأماعةقرازألاروهظوه"جراوخلا"روهظنأةقيقحلاتناكنإو«ةرتفلا

ضعبلارابتعايفببسلالعلو.لصفلااذهنمعبارلاثحبملايفهنايبنايسامكةرجمحلا

ارکكنمجرخهنوكوهونماضيأهرابتعايفهسفنوهايعيشلالبابأ
.لدعلاوقحلاىلإايعادروحجلل

عمةرتفلاهذهةليطجراوخلاحلطصمداقتفاهابتنالايعرتسيورظنلادشييذلاو

قباسلاةرتفلالاوطادئاسحلطصلملاهذهلظدقف«ةيرورحلاحلطصملامعتساءاقب

-ةروكذملاةرتفلادعب-ةرملوألرهظيجراوخلاظفلنأهركذريدحلانمو.اهديدحت

ةرجملانمنيتسوسهةنسةرفصيبأنببلهملاىلإريبزلانبهلادبعةلاسريف

مکحلازکرمنعلقتسمنایکهعومجترثکوقرزألانبعفانةكوشتدتشا
نوكتنأجراوخلاهذهركذثيحتيأردقو...":ابعصمهاخأابطاخمريبزلانبالوقي

حالظطمصاهبديرأهنأبمزابعصلانمظفللااذهنأمغرو.”"...مهاتقيلتتنأ

.۱۱۳۷ص۳ج(لماكلا)درمملا(١)

٢٤ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(۲)
.۲۸۹ص٤١ج(حتفلا)رجحنبا

.١٦۱۱۳ص۳ج(لماكلا)دربملا(٤)

ربا:۳ة١۷٠صهج(باستألا)يرذالبلا:ةرجهلل٠٠ةنسلاثلاليبسىلعةيرورحلاحلطصمدري

:۸ة٠٤٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا/١۷٠۱ص٣ج(لماكلا)دربملا/۲٠۲ص(خيراتلا)طايخ
.۱۹۳صهج(باسنألا)يرذالبلا

.٦٤٤ص٣۳ح(خيراتلا)يربطلا(1٦)

٥٤\



نببعصملصنيفىرخأةرمةرجملانمنيتسوةينامنماعهروهظمثهعاطقنالصاح

مظطقت...سرافبهللاديبعنبرمعتعضونأيعىغأيذلااميردأامهللاو":ريبزلا

نكيهنأالإ«اضيأةيرورحلاحلطصملامعتساءاقبببسبو»لإجراوخلاهضرأ

.حالطصالايفاليلقحرصأبصعمصنو«هتيادبلارشؤمهرابتعا

ىلاوتتثيح«ةرجهللنيعبسونيتنثاةنسناكحلطصلملااذغيقيقحلاروهظلالعلو

نبدلاخابثعبةلاسريفف‹حالطصالاةمسهيلعودبيوظفللاهذهلمحتلئاسرةدع

-هللاهمركأ-نينمؤملاريمأربخأيافدعبءامأ":ناورمنبكللادبعىلإيرسقلاهللادبع

:هيفباوجبكلملادبعهيلعدرو‹"”"...جراوخلابلطيفهللادبعنبزيزعلادبعتثعبنأ

0"...جراوخلالاتقىلعكاحخأكتثعبهيفيملعتكباتكيفكلوسرمدقدقفدعبامأ"

نمنعبسوةسمحماعبلهملاىلإيفقثلافسوينبجاجحلانمىرحأةلاسريفو

هذهبكاوتينأبيرغلاو.”"جراوخلااوضهانفاذهيباتكمكاتأاذإدعبامأ":ةرجمحلا

امتزرفأةينيدةغبصلمحييذلاةقراملاظفلوهو‹هبةلصلاقيثورخآظفلعمحلطصللا

هتلاسريفف«ةقرازألاىلعبقللااذهريبزلانبهللادبعقلطيذإذئمويةيمادلاتاهجاوملا

ادنجاوباصأةقراملاةقرازألانأيلِإبتكهللادبعنبثراحلانإفدعبءامأ":ةقباسلا

‹ةقرازألامهوجراوخلابنونعينمهبنونعيمهاوعأونويومألاهقلطأامك

دعبامأ":كلملادبعىلإهللادبعنبدلاخنمةلاسردحناهسفننيعبسونيتنلاةنسيفف

نماوقرمنيلاةقرازألاىلإتجرخينأ-هللاهحلصأ-نينمؤللاريمأربخأينإف

يفسرلفىلإاوريسيلف...":رشبهيخأىلإكلملادبعثعبيهسفنماعلايفو."”"...نيدلا

٣ح(خيراتلا)يربطلا(١)

.۱۳ص٦ج(باسنألا)يرذالبلا:ةرحهلل١٠ةنس(۲)

۸ص٣ح(خيراتلا)يربطلا()

.۸٢۲٥ص٣حقباسلاردصملا(٤)

١0ص٣حقباسلاردنصملا(٠)

١5ص٣حقياسلاردنصملا
۹ص۳جقباسلاردىمعلا)۷(



Jı\.ِ

:(يقرابلاسدارمنبةقارسلوقينيعبسوسمحةنس..ةقراملابلط

بضاوقلافويسلايفيشتدزألانمةباصعنيقراملاهنعبراضو

قحمبرسم:اهیفاجنبةروسلإةلاسرنيعبسوةتسماعجاجحلاثعييامك
.ةقرازألامهةقارسرعشيفونيتلاسرلانيتاهيفنيقراملابدوصقملاو.”"ةقراملاهذهىقلت

نيناةنسيفجراوخلاحلطصمزوربةيادبنأيهو-ةجيتنلاهذهيقانتالو
ىلإتسبتكو...":هلوقنمكلمادبعىلإضابإنبهللادبعةلاسريفدروام-نيعبسو

امنأللهأنوقرافيومهنيديفنولغيمههأمعزتجراوخلاىلعضرعت

رلتخُلاةعزهاهيفضابإنبهللادبعركذدقف«ةرجهللنيتسوعبسةنسلبقتسيلامتح

ةرجهللنيتسوةعبسماعتناكونببعصمديىلعيفقثلاديبعيبأنبا

الو.ةلاسرلاهذهخيراتديدمحتنكحالنكلواهيفعيوبيلاةنسلايهو
.ليلقباهدعبوأاهيفحلطصملاروهظححجرتملاةرتفلالوحاهنأىفخي

درواموءةروكذملاةرتفلايفناكامنإحلطصملااذهمهسفنأةقرازألالامعتسانإفاضيأو

:وجانمنتسوةينامتماعهباحصأهعيابدقو‹“”ةءاجفلانبيرطقلوقكلذنم

٠ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(١)
.۳٥٥ص۳جقباسلاردصلملا(۲)

.۲٠٦٠ص۳جقباسلاردصللا(۳)
ص۲ج(رمسلا)ضابإنبا(٤)

.۹۳۳صقباسلاردصملا(٥)

.١٩4٤ص۳ج(خيراتلا)يربطلا(٦)
٤٤٤ص۲ح(خيراتلا)يربطلاص(خيراتلا)طايخنبا(۷)

هناحصألبقنمةرامإلابعيوب؛ممحلاطبأوةقرازألاءاسؤرنميميمتلانزامنب(ةنوعحهمساو)ةءاصجفلانبيرطق(۸)

حاحاءيلإريسو.ةفالخلابهيلعملسيولتاقيةنسةرشعثالثيقبوريبزلانببعصمنمزيهرمألحفتساو

رعملايفلتقليقوتامفهسرفهبرثعليقم1۹۷/ها۷۸ماعيفوتیحمهدریوهوشويجةدع سا:ةسک

٠٠٠٠٠٠٠0صهج(مالعألا)يلكرزلا/۹۳٤٤۹ص٤جنايعألاتايفو(ناكلخ)
۲٠ص۳ح(خيراتلا)يربطلا



7اجوصلنيبميقمتنأوىداىلعيحراخلانأمعرتأ

:"دعلانبةريمسلوقو

جراوخلانيدريغنيدلکیلقةريمسنأجاجحلاغلبمنمف

ةنساولتقدقوهباحصأوسادرملالبيبأيفيطخلا(كتاعوأ)كتافنبىسيعلوقامأو

:ةرجحلانمنيتس

انوعبرأكسآبمهمزهيومشتعزاميفنمؤمافلأأ

(وتمۇمجراوخلانكلومشعزامككاذسيلمتبذك

نبهللادبععمكرتشادقف‹نمزبكلذدعبااقدقىسيعنوكينأللمتحمف

ملعكلذونبديزيلبقنماهراصحنيحةفرشملاةبعكلانععافدلايفريبزلا

نبىسيعامشاقنيتيبلانيذهنأىوقألالامتحالانأودبيونمنيتسوةعبرأ

ىلعامةثداحعقورْثأنيمضتيفءارعشلاجمهىلعكلذو«ةرشابمةئداحلابقعكتاف

لامعتسالااذهةحارصبمزانكيالنكلوةئداحلاكلتىركذدلختةديصقبمهسوفن

.حالطصالايف

ةهجوهيمدختسمنمقيرفلكلناكحلطصملااذهنأىءارتيمدقتاملالخنمو

مذلادصقنيومألالبقنمةقراملاوجراوخلانيبطبرلانمودبينيحىلعفءاهيلوموه

.۸۲٠٠ص۳ح(لماكلا)درجملا()

نبيرطقراساملف«فسوينبحجاصجحلارمسيفناكةقرازألادحأدعجلاويأدعحجلانبةرعسوأةرممس(۲)
محقحلهباتکأرقاملف؛تايبأبمهنعهماقمبهريعيةرمسلإبتكنامركضرأنمتفريحىلإةءاحفلا
ء٦٥٤صهج(تاينولابيناولا)ليلخ:روكذللاتيبلااهنمتايبأبهقيرطنمجاححلاىلإبتكو

0۷.

.۷۷۷۸ص۲ح(بهذلاجورم)يدوعسلملا(۳)

.۷۹٠٠ص٣ے(لماكلا)درياصهح(باسنألا)يرذالبلا(٤)
.٤٤٤صهج(باسنألا)يرذالبلا)٥(

٠ص٣ح(خيراتلا)يربطلا



ةرابعحرصتامك«حدمتلاوءانثلاةدارإمهراعشأوةقرازألاتارابعنمحضتيزمللاو

للادهشنجراوخلاريخاذهف...":هلوقيفجراوخلاىلعءانثلابضابإنبهللادبع
..1٤.9

عم”...انبولقوانتنسلأوانيديأبءايلوأمهالاونملانأوءادعأمهاداعنمانأةكئاللاو

هعابتأوقرزألانبانمهللاىلإاربناننأريغ...":هلوقيفةقرازألانعبقللااذههبحس
(u ."...سانلانم

ص۲ج(ریسلا)ضابإنبا(۱)

ص۲ج(یسلا)ضابإنبا(۲)

۹١۱





:ياثلاثحبللا

جراوخلاىنعم

:ةيفرصلاةيحانلانمأ

ريخلعافلوأةلعافلعمجلعاوفنألةحجراخةملكلريسكتعمججراوخظفل

عججراوخلابدارينأدعبيالو.يجراخالولقاعلاجراخاعمجسيلو‹”لقاعلا

عمجيايفرصناكنإو.ةجراخىلإبوسنموهفذئنيحو«نيعملاةهجنميجراخ

.نيجراخىلعجراخعمجيامكنییجراخىلعيجراحخ

:ةيوغللاةيحانلانمب

اهبعجرةدعفيراصتلصألااذغو.جرخردصمجورخلانمذوخأمجراوخلا

.”نينولفالتخا:يناثلاو«ءيشلانعذافنلا:لوألا«نيينعمىلإسرافنبا

؛يجراخلاهتمو.يطعملاهجريلامهنألءةواتإلا:جرخلاوجارخلا:لوألانمف

لوقهنمو‹"هسفنبجرخهنأكميدقهلنوكينأريغنمهسفنبدوسملالجرلاوهو
:ةزعريثك

لاكدحبمقسيلو يجراخبتسلناورمايأ

يفاهتبنناکاذإ:ةجرخمضرأ:هنمو«ضايبوداوسنمنانول:جرخلا:يناثلانمو

نودناکم

روهظلانعمىلإاهبداعينأقيلألانملوألاعملاىلإةدئاعلافيراصتلالعلو

.هسفنردصلما:قباوسوقباسو«سراوفوسرافكلذنمذشو‹١۱۳ص٤ح(ليقعنباحرش)ليقعنبا(۱)

.١٥۱۷ص۲ج(ةغللاسییاقممجعم)سرافنبا)۲(

.قباسلاردصلملا(۳)

.ءاخلالصفميجلابابص۲ج(ناسللا)روظنمنما(٤)

.١٦۱۷ص۲ج(ةخللاسییاقممحجمعم)سیرافنبا()

١٥۱



م.)ا(اشا.
موييا:جورخلامويو«هتباجبترهظيأ«هجراوختحرخ:لاقياذلو«زوربلاو

تحصا:ءامسلاتحرخو«غبناذإاجورخةعانصلاوملعلايفنالفجرخو«ديعلا

)۲(
غلااهنععشقناو

بابانمیرخأفيراصتنإفالإو«ليثتدرحبهلعلفنوللابٍياثلاىعملاطبرامأو

جالوجارخنالفو.ةفلتخمابورضهلعج:هلمعجرخهنمو‹نوللاباةقالعالهسفن

نأالإمهللا.”اهرداصمواهدراوموءاهجراخمورومألاحلاوم"فرعيوهو«فرصتملل

نينوللافالتخالمحيوءلوألاعملايفزاحجلاىلعروهظلاوةقيقحلاىلعذافنلالمحي

٠يرشغخزلاعينصنميلجوهويفىلعفالتحالادرحجبوةقيقحلاىلع
.سرافنباامهركذنيذللانيينعملاىلإعجرياميفحضويملناكنإو

ىلعلادلالوألاعملاىلإدوعتاهنايبددصبنحنيلاجراوخلاةملكنأىفخيالو

.روهظلاوزوربلاىلعوأذافنلا

:ةيحالطصالاةيحانلانمج

ىلعنيعمرکففینصتهلالخنمنكيجراوخلاظفللادحعضونمدجوياملق
مهرابتعاب-جراوخلانيبلصاحلاطبرلارمألااذهيفةيلاكشاإلاببسو.يجراخرکفهنأ

تازيمكدرستيلاصئاصخلاوتافصلانأل«مهيلعةلومحلاثيداحألانيبو-ةقرف

واابصتينممهريغنمدجنلبمهيفةروصحمريغ-اهنايبأيسو-جراوخلل
.حالطصالااذههيلعقدصياميفطابضنالامدعىلإىضفأاماذهوءاهضعبي

يٿيلعنعاوجرخنيذلا"مهجراوخلانأىلعنيثحابلانمرفاوددعقفتيو

.۱۹۲ص۱١ج(سوماقلا)يدابآزورمفلا(١)

.۷١٠ص(ةغالبلاساسأ)يرشخزلا(۲)

.خا...فرعينموهو:ةرابعلالصأنأوءاطقساهيفنأودبيوءامفدمتعايلاةخسنلايفاذکه)۳(

.١۷٠:ص(ةغالبلاساسأ)يرشخزلا)4(

.١۷٠:ص«قباسلاردصملا(٠)

١٥١۱



فيرعتيفدجويامرهشأوهاذهو"دعباميفمهيلإىمتنانموناورهنلاوءارورح

نممهفيو.يغيراتيقرففيرعتیرحألابوا«صاحخفیرعتیفخیالامكوهو

نميمهريغوتادجنلاوةقرازألاك-جراوخلامهيلعقلطأنمعمناورهنلالهأمض
ءةمئألاىلعجورخلا«نارمأمهنيبعماجلانأدحاوقسنيف-ناورهنلالهأىلإبستني

.رئابكلايكترمونيفلاخملاريفكتو

نايبتوجراوخلاقرفدادعتءاملعلانمريثكةلواحمنمدافتسمنيرمألاالكو

ياشلانأديب.نارمألاناذهاعيمجاهيلعةحضاولاةمسلاوديدحتومهتافص

مامإلاىلعجرخنملك":هنأبيجراخلاياتسرهشلافرعيذإ«قافتالعسيلامهنم

ةمئألاىلعةباحصلامايأيفجورخلاناكءاوسهيلعةعامحلاتقفتايذلاقحلا

الامك-وهو"نامزلكيفةمئألاوناسحإبنيعباتلاىلعمهدعبناكوأنيدشارلا

.ماعفيرعت-یفخي

لوأمسقيفناورهنلالهألمشتلةرئادلاعسودقرجحنباظفاحلادحناذلو

ءالؤهومشناثمسقيث"هدقتعمىلإءاعدللالكلمابلطيفجرخنمو‹جراوخلل

:نيمسقىلعاضيأ

ةيوبنلاةنسلابمهلمعكرتوةالولاروجلجأنمنيدللابضغاوجرخمسق-آ

اوجرخنيذلاءارقلاوةرحلايفةنيدملالهأويلعنبنيسحلامهنمو«قحلهأءالؤهو

.جاجحلاىلع

.ةاغبلامهوءالمأةهبشمهيفتناكءاوسطقفكلمابلطلاوجرخمسقب

عمبوصتلامامإلاىلعجورخلاوهودحاورمأرابتعايفحيرصامهمالكو

۲٠٠ص(ةيمالسألاقرفلامحعم)فيرش؛نيمألا81۹٠٠ص۸ج(ةيمالسإلافراعملاةرئاد)يوانتنشلا(١)

رععجح؛ىضترم/١١٦ص(ةينيدلاتاحلطصللامحعم)ليلخ/١١٠٠ص(يهقفلاسوماقلا)يدعس؛بيجحوبأ

.١٤١٠ص١ح(لحتلاولللا)ناتسرهشلا(۲)

.۲۸۹ص٤۱ج(يرابلاحتف)رححنبا()

\o۳



.يناتسرهشلادنعلداعلابهصيصخت

هيزاويو‹”جراوخلافيرعتيفيناتسرهشلاعمنيثحابلاوءاملعلاضعبىرحدقو

.رجحنباهركذيذلاةاغبلاحلطصم

نيجولخلاىلعىرحخأنايحأيفرصتقتملعملااذهب-جراوخلاةملكنأودبيو

ىلعيزتسنينمىلعقلطتلامعتسالايفعسوتلاعمتحبصأ"لب«قحلامامإلاىلع
ءازجأعيمجلوانتنمرجحنباهدارأيذلاوهوء”"ةلودلاىلعروثيوأناطلسلا

صيصختنأهاضتقمو.ارئاجوأناكالداعمامإلاىلعجرخنملكهدنعفيرعتلا

نیفصلهولمحالهأنملكف«قيقدريغمهارىرجنموناورهنلالهأبجراوخلا
.فيرعتلاءازجأنمءزجهنأىلعريفكتلابلوقلابتىلإةجاحلانوداضيأجراوخلانم

:تاهجوثالثجراوخلاحلطصملنأىضماملالخنمردابتييذلاو

ىحوتسييلايهو«روهظلاوزوربلاوأذافنلايفةلثمتللاةيوغللاةهجولا:ىلوألا
نبادنعجراوخلايعمممقستييذلايوغللاجورخلانيبوجراوخلانيبةقالعلااهنم

:ةثالثاعمجورخلالامتحابكلذوليصفتلانمائيشيعدتسياذهو.رجح

.لاصفنالا:رخآعمو.(ةنيعمةعامجنعجورخلا-١

.هتلواحوأ-رصاعملاريبعتلاب-بالقنالابقفوأهتلالدوءةعامجىلعجورخلا-٢

.داهخجلايأهللاليبسيفجورخلا۳

:ةئالثلاناعملاهذهنيبقيرفتلايفةقدلاحضتتيخيراتلاعقاولانمةلثمألابرضبو

جورخو«يلعمامإلانعةفوكلانمناورهنلالهأجورخلثمكهلثمفلوألاعملاامأ
انباوجرخاف":مشوقناورهنلالهأنعدرودقف؛هباحصأويميمتلاسادرملالبأ

نئادملاهذهضبىلإوألابحلاروكضعبىلإاهلهأملاظلاةيرقلاهذهنمانناوخإ

يدادفقبلا٣۷٤ص۲(لوبقلاجراعم)دمحأنبظفاح«؛يمكح٤‹۱۷۲ص(ةمامإلا)يدمآلا:رظنا(۱)

.اغبلاىفطصل۳۹٥۲صشماه١٠ح(حيحصلا)يراخبلا/۷۲صنيدلايبيعشماه(قرفلانيبقرفلا)
.٢۲ص(ةعيرشلا)يرجألا:رظناو.١٠٠ص(جراوخلارعش)سابعناسحإ(۲)

٤٥١١



ماسقلملاانعسيامهّللاوهنإ":لالبيبألوقركذقبسامك.”"ةلضملاعدبلاهذنيركنم

مصلانإهللاولضفللنيقرافملدعللنينامهماكحأانيلعيرحبنيلاظلاءالؤهنيب

درجيالومهنعذبتنناننكلو‹ميظعلليبسلاةفاخإوفيسلاديربنإو«ميظعلاذهىلع

.انلتاقنمالإلتاقنالوافيس

نمحضاوكلذوماشلادالبنمنيفصلهأجورخهلاثمفيناثلاىعملاامأو

.نيقيرفلانيبىرجيذلايركسعلافحزلا

لكيفللاليبسيفنيدهاجملاتاوزغوثوعبوايارسهلثميفثلاثلاعملاامأو

نإفء9ةدعهلاودعألجورخلااودارأولول:ىلاعتهلوقبدارملاوهو«ناكمونامز

.ايوغلدعييعضولاعملاةظحالعجورخلااذه

حلطصمنإفةيمالسإلاةمألليقرفلاميسقتلااهبدارملاوءةيخيراتلاةهجولا:ةيناثلا

نعرضظنلاضغبءةعيشلاوةنسلالهأنملكلميسق-فورعموهامك-جراوخلا

ةيمسترخآعضوميفرجحنباضفراذلو.ينآلايعرشلابناحجلاويوغللابناجلا
اذهىلإهنمارظن؛جراوخلابيلعمامإلاىلعنيجراخلالمحالهأنمةباحصلا

قرفبةامسلملاقرفلانعثيدحلاليصفتنيسو.يوغللاقالطإلاليبقنمهريغو

.ىلاعتهللاءاشنإلصفلااذهنممبارلاثحبملايفجراوخلا

لمحتةهجولاهذهىلعو.يعرشلامكحلابةطبترملايهو«ةينيدلاةهجولاَةّشلاَقلا
هذمبقئاللاو.يعرشصننمةدافتسمانأل«جراوخلاعمرولبتيلاتارظنلارئاس

نيذهنإف«ناتسرهشلافيرعتوجراوخللرهشألاولوألاعملا-ردابتيامك-ةهجولا

-فاضألوألانأامهنيبقرافلانأريغ.حالطصالااذةينيدةفصايطعأنيفيرعتلا

ىلعمكحامهنمىلجتينافيرعتلاناذهو.ريفكتلاةيضق-هتظحالعهيونتلاقبسامبسح

.١١٠ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(١)

.7٤ةيآةبوتلا(۲)

٤٤٤مقرٹیدححرش؛۱۱۳ص١ح(حتفلا)رجحنبا



ثيداحأوآلاقورملاثيدحءاوس-يعرشلاصنلامهفنمقلطنميلسجراوخلا

.امهالكوأامهدحأناينعملاناذههنمدارملانأب-ةعامحجلاموزلبرمألا

عمةرضظنلاهذهنعامامتةفلتخمةرظنجراوخللنأنعلفغنالأيغبنياننأريغ

؛حالطصالااذهىلإجراوخلامهيلعقلطأنمةرظنيهوءاضيأايعرشاعباطلمحتاوك

نموضابإنبهّللادبعصننمىضماميفو«قالطإلااذهءاضترابمهتارابعحرصتثيح
ناهربصوصنلاكلتنمناحضاولاحيدملاوراختفالاو.ئعملااذغلحةقرازألاراعشأ

ةلصلانمءيشبهرمأءادتباوهانعملصأيفرعشيالجراوخلاظفلنأبلوقلاةحصىلع

.ايبلسامكحلمحييذلاحالطصالانيبوهنيب

رمألمامتهاةراعإنودلوألاماقمايفيوغللابناحلايعارتتناكةرظنلالعلو

ولو»:ىلاعتهلوقكءاقلأترثكأةغبصذحأيلةيعرشصوصنهيلعيفضأمثماوس

ىلإارجاهمهتيبنمجرخينمو:لجوزعهلوقوأ(ةدعهلاودعألجورخلااودارأ

الوهللايلعهرجأعقودقفتوماهكرديمثهلوسروهلل

:هيفةيهلوقنمذوخأملاجورخلانإف؛قورملاثيدحجيرختلااذهةحصيفحرجي

ةالصلاهيلعهلوقنمذوخأمفمكحلاامأ«ايوغلاجورخهنوكودعيال"مكيفجرخي"

.”".يدلانمنوقركي":هسفنثيدحلايفمالسلاو

ثيدحلمحببسبنيدلانمقورملاىلعلديلحلطصلملااذهلامعتسارثكامغ

يلختلاىلإايعادلبلزانتللالباقارمأراصجراوخلامهيلعقلطأنمىلعهريغوقورملا

نيبوسنملاةيضابإلارارفمث"جراوخلا"ىلعضابإنيهللادبعءانثببسمهفناذهو«هنع
نامزلايفناكجراوخلامسانأملعاو":يلاسلاخيشلالوقيءهنم-احالطصا-هيلإ

زعلاق‹ىلاعتهللاليبسيفوزغللجرختيلاةفئاطلايهو«ةجراخعمجهنألءاحدملوألا

.٤٤ةيآةبوتلا(١)

١٠٠.0ةيآءاسنلا)۲(

.ياثلابابلانملوألالصفلاثٹیدحلااذهىلعمالكلارظنا)۳(

١١۱



ليوأتةرثكلامذراصمث9(هلاودعألجورخلااودارأولو»:لحو
هبدبتسانیحهحابقتسادازمث«‹نامزلارخآكلذبفصتانميفمذلاثيداحأنيفلاحملا

ىرتمثنمف«اهريغلتحبقواهببسىفتخايلاءامسألانموهفءةيرفصلاوةقرازألا
يفمهتماقتسالةماقتسالالهأبنومستيامنإوكلذبنومستيالانباحصأ

يلاةرتفلايفهتاقتشموقورملابقلزوربيهو«اهركذقبسيلاةظحالملالعلو

ةقرازألامهوجراوخلايفمذلاثيداحأليوأتديؤيجراوخلاحلطصماهيفرهظ
الإ‹هيلعجراوخلاحلطصممدقتبيملاسلاخيشلالوقيئانيامروهظنمزقفاوتناكنإو

يٿهروهظتايادبنوكتنأيوقيهرودبوهو-ادجةزيجوةرتفمدقتلاكلذيعينأ
هفيراصتجراوخلاظفلبيعينأوأ-ةقرازألاعمبلهملاديىلعيريبزلاعارصلاةرتف

.ظفللاسفنالةعيركلاةيآلايفروكذملاجورخلاكىرحألا

ظافلألانمريثكنأشهنأش«طبضنمريغجراوخلافيرعتنألماتملليلجو

رابتعالايغليةيوغللاةهجولارابتعانأكلذ«ةددعتمناعمهيفكرتشييلاتاحلطصللاو

سبللاةيشخثيحنمالوألكشمفةيخيراتلاةهجولارابتعاامأو.هنايبدارايحالطصالا

ىلعءانب-جزاوخلانأيأءامهنيبةريثكانايحألصفلامدعل«يعرشلامكحلانيبواهنيب

-مهلمشينمنإثيحنمايناثو«نيدلانمنيقراملايعي-يعرشلاصنلابطبرلا
؛حيحصريغمهيلإبسنيامماريثكنإلبءةقفتمريغمهئدابمقالطإلااذه-ايخيرات

.امهنممهتءاربتتبثدقو«ناورهنلالهأىلإةلملانمجرخملاريفكتلاوليتقتلاةبسنكاذهو

هيفموكعحملاومكحلاعونديدعتوهاهلبقنمةريحلاهجوفةينيدلاةهجولاامأو

.هيلعموكحلاو

وهكيرشتلانأحضتيييدلاويخيراتلافينصتلانملكيفرظنلاماعنإدنعو

امأوءاهيفمكحلاقيرطوهكيرشتلافةيبلسلاةينيدلاةهجولاامأ«نيتهجولااتلكلرادللا

نيفلاخملاىلعمكحلاوهمهريغنيبو"جراوخلا"نيبقرافلانأىلعةينبمفةيباجيإلا

ةيآةبوتلا

.۹٥ص۱١ج(عماجلاحرش)يلاسلا)۲(

۷٥\



نيحرافصنبهللادبعوضابإنبهللادبعنمًاربتقرزألانبعفاننأدجناذلو.كرشلاب

ضابإنبهللادبعنأانهاهرثؤيالومهيفلاخمىلعمكحلايفهاقفاويم

يغيراستفينصتوهامنإمهنممهدعنأل«جراوخلانممهدععماوكرشيملهباحصأو

نممهيلإبسنيامنإفاضيأو.فينصتلااذهةحصىدفنعرظنلافرصب«بسحف

؛جراوخلاةرمزىلإمهمضيفناورهنلالهألثمككلذيفمهلثم«حيحصريغكيرشتلا
.ةلملانمجرخملاريفكتلاوأكيرشتلانيبومهنيبةلصلاءافتنامغر

كلذمهنعتبثنيذلاءاوسجراوخلارمأرادميهكيرشتلاةيضقنأانفرعاذإف

هيلعبترتيهنأكلذو«يجراخلاركفلافينصتلارايعمدعينأنكيهنإفمهيلإبسنوأ

انلزوجيهيلعءانبو.اهنايبامكءاسنلايبسولاومألاوءامدلاةحابتساكىرخأرومأ

اعدقهبنولئاقلاناكاذإاميسال«جراوخلانمهنأبرمألااذهبنيدينمىلعحالطصالا

.مشابقلهوضر-مهجنجمننموةقرازألامهو-

ىارآلالختعمتجيهبو«جراوخلاحلطصملطباصديدحتقزأمنمجرختاذهبو

.هيفذعنيحةحاشمالوءادرحباحالطصاقالطإلااذهنوكينأةطيرش

.۳۹۹ص٣ح(خيراتلا)يريطلا(١)

۸٥\

 



:ثلاثلاثحبللا

جراوخلاىلإةبوسنملاءارآلا

ةقرفةبسنتابثإريسيلانمحبصيمهريغنعجراوخلازيبيذلاًادبملاديدحتدعب

هنأديب.امهنيبعمجييذلاعماحلابسحبءةبسنلاكلتيفنوأمهيلإامةيصخشوأةنيعم
ةفزاحلابعصلانمو؟اهيلعبترتيامو؟يهامجراوخلاىلإةرظنلارابتعانيعتملانم

كلذنمدارلافرعيوببسلاملعيلامجراوخلاىلإبستنتنأبلوقلاقالطإب

.قالطإلا

ىلعفرعتلانممنامالفركفلارايعمفلاخملاكيرشتًادبمديدحتعمو

ىلعءوضلاطيلستةلواحمو«جراوخلامسابخيراتلايثاوفرعنمىلإةبوسنملاءارآلاضعب

ةيانعبتيظحْيلاومهفوفصيفةروشحلاقرفلاىلعفرعتلامثمهيلإبسنامزربأ

يذلاكحنلاىلعكلذضرعوءالوصفواباوبأاهتدرفأوقرفلاوتالاقملابتك

.ةساردلاهيلإتلصوت

:جراوخلاىلإةبوسنملاءارآلا

ذنمادحاوناكةمكحملايأرنأىلع-هركذقبسامك-رداصملانمددعقفتي

للادبعمهتكراشمدعبةرجمحلانمنيتسوةعبرأماعاوقرتفانأىلإايلعمامإلااوقرافنأ

نيتسوةنالتماعيفاشةيواعمنبديزيراصحنيحةمركملاةكمنععافدلايفريبزلانبا

ناندلنمدحاويأرىلعجروخلاتلظ":فورعمفيان.دلوقينم

ىحاوناکدقف؛هنعمهقرفتوريبزلانباعمناكاممهرمأنمناكنأىلإايلعاوقراف

رئاغصيفالإنوفلتخيالوةيدأنبسدارمورهنلالهأنولوتينيحلاكلذ

نعاجورخدعتاِف-ضارعتسالاك-اهركذقبسيلاةيدرفلاثداوحلاامأو

-۲٥۳ص۳۲ج(خيراتلا)يرمطلا(١)

۹٠۲٠ص(يومألارصعلافجراوخلا)فيان«فورعم(۲)

۱۹



كلتنوكتامابلاغلب‹مهنمقیرفهانبتيرايتدوجوىلإدؤت2ذإ«ةمكحملاةماعجهنم

لإهزايحنلانمعفانهندحأامفالخبءةروهشملاعمقلاتاسايسللعفةدرثداوحلا

عانتتقالاوهيلإمامضتالاىلإماسقنالالبقهعماوناكنيذلاهباحصأهتوعدوزاوهألا

نعامامفلتخياذهنافمايإمهتعيابموهتيارتحتسانلانمرفاوددعءاوضنامث«هئدابعب

يفراطشنالوأدعيةمكحملانععفانقاقشنانإفهيلعو.ةقباسلاثداوحلا

.رافصلانبهللادبعورماعنبةدجنكهباحصأنمهريغهالتو

:يهفةماعجراوخلاباومنمىلإبسنتيتلاءارآلاامأ

:ميكحتلاضفر-١

ميكحتلانإفةحضاوةحيحصجراوخلاباومسنمىلإلوقلااذهةبسنةحصو

نيمهدعبنمامأويلعمامإللمهتفلاخميفناورهنلالهأهنمقلطنايذلاساسألاوه

لكىمسياذلوميكحتلامهراكنإمهراعشأومهتارابعلالخنمحضاوفجرخ
ابءالؤه

نايبيفابهسملوقلاحيضوتيضاملالصفلانمثلاثلاثحبملايفقبسدقو

ءاضيأ"جراوخلا"ىلإبسنيالنمضعبليأراهضفرةركفنأىلع.ميكحتلاةلأسم
رصتنلافرعتيهللاهمحريلعنينمؤملاريمألزيمل":هلوقيرصبلانسحلاىلإبسندقف

ىلعتنأوكلابأالامدقيضمتالأ؟كعمقحلاومكحتملومكحىحرفظلاهدعاسيو

."ىلا

:شیرقريغيفةمامإلانوكتنأزاوج-١

.(”شيرقريغنمنيملسلامامإنوكينأزاجأنملوأمهنأمهيلإبسندقو

.۸٦۱ص١ح(تالاقلا)يرعشألا(۱)

.١٠١٠ص١ج(لللا)ناتسرهشلا/۷۳ص(قرفلا)يدادغبلا/۷١١۷٠۲ص١ح(تالاقلا)يرعشألا(۲)
١ح(تالاقملا)يرعشألا(۳)

.۱۱۳۸ص٣ح(لماكلا)درمملا(٤)

.١٠٠ص١ح(لللا)ناتسرهشلا/٤٠۲ص١ح(تالاقملا)يرعشألا(5)

١۹١۱



نموهوامامإيبسارلابهونبهللادبعناورهنلالهأةعيابمنمذوحخأماذهنأودبيو

.قبسامكدزألا

ىلبقنمًأادتبمةيشرقلاطارتشامدعبلوقلانوكينأيأتةيخيراتلاةيقيقحلانأالإ
يعي)صيصختلامدعيأر":يرضخلاخيشلالوقي؛كلذنممدقأوهلب‹ناورهنلالهأ

اُمهنمةفيلخلانوكينأنوديرياوناكمهنِإف«راصنأللناك(شيرقبةفالخلاصيصخت

كلذرسيتيملنإواهباوماقيلاةميظعلاتادعاسملاوءاويإلاورصنلاةليضفنممحلناك

نسيذلاجراوخلاعيمجمهدعبنميأرلااذهبذخأو«ريمأنيرجاهملانموريمأمهنمناك

."ةفلتخمةنمزأيفءافلخلاىلعنوجرخياوناك

مويراصنألاةعراسمنمةذوخأمصيصختلامدعةركفنأيفحيرصهمالكو

نورياونوكيملراصنألانأبينابتلاخيشلامالكامأو.مهنمةفيلخرايتخاىلإةفيقسلا

دنتسمهلسیلذإ؛مکحتدرجمفمبةصتخمانورياوناكلبشيرقبصيصختلامدع

نأبلوقلااهمزالذإصيصختلامدعةركفدكؤيهنإفهتحصضرفىلعو«يخيرات

.شيرقيفةرصحنمريغةفالخلا

ىلإ"'هبسنامميرضخلاهدافتسايذلاشيرقبةفالخلاصيصختبنيرجاهملايأرنأريغ

نإف«رظنهيف٩"شيرقنمةمئألا"ثيدحبراصنألاىلعهجاجتحانمقيدصلاركبيأ
اذهفرعينلو":هلوقبمهيلعجتحالب٠ثيدحلااذهبراصنألاىلعجتحيملركبابأ

.٦۷ص(ةقرازألاةقرف)يليجدلا:رظناوء٤٠صةيومألاةلودلا(ممألاخيرات)يرضخلا(١)
١۹٠0ص١بح(يرقبعلاريذخت)ينابتلا()
.١٤٠صةيومألاةلودلا(ممألاخيرات)يرضخلا()
١7٤ص٤ح۱۸۳۱۲۹ص٣٢ج(دتسلما)دمحأمامإلاظفللااذهبهاور(٤)

دعسايتملعدقلو:هلوقبةفيقسلايفةدابعنبدعسىلعجتحاركبابأنأ٥صاج(دنسملا)دمحأمامإلاىور()

هللاسقفء"مهرجافلعبتمهرجافوعبتسانلااذهةالوشيرق":دعاقتنأولاق8لوسرنأ

نبدوادةياورنمهنإفءةتباثلاىرخألاتاياورلاةمواقلضهنيالاذهنأريغ.ءارمألامتنأوءارزولانحن«تقدص:دعس

مقر١۷٠ص۳ج"بيذهتلا"يفامكهلىوريذلاوهذإ؛يريمحلاوهو«؛نمحرلادبعنبديمحنعيدوألالادبع
الوركبابأالكرديمللبةفيقسلاةئداحدهشيملرخأتماديمحنإفءاعاطقنادنسلافنكلوءناتقثامهالكو٩

.١۳١۱مقر١٤ص۳حج"بيذهتلا"«بلاطيبانبيلعنعیورهنآدعسنبارکذاغإورمع

١٦۱



رمعجتحاامك©"ارادوابسنبرعلاطسوأمهو«شيرقنميحلااذهالإرمألا

نأعنتمتالبرعلانكلو«مكريغنماهيبنومكورمؤينأبرعلاىضرتالهّللاو":هلوقب

"مهنممهرومأيلوومهيفةوبنلاتناكنماهرمأيلوت

وبأالنيرجاهملانمدحاوالهنأوههابتناللتفاللايناثلارمألا":يرباحلالوقي

قققلوسرلاىلإبسنييذلاثيدحلابجتحامهريغالوةديبعوبأالورمعالوركب

رمعوركبوبأدمعينأاقحبارغتسالاريثياملهنإو.(شيرقنمةمئألا):ظفلب
ةييبلاةفالخيفنيرجاهملاةيقحألجاجتحالاو«شيرقةناكمىلعديكأتلاىلإامهمالك

عمثيدحلااذهمهنميأركذيالمث«يشرقريغاهيلعدوسينألبقتالبرعلانوكب

يفمفقسحاليلاتلابو«شيرقنماوسيلراصنألاذإراصنألادضججحلاىوقأهنأ
ةجيتنلاو":لوقيوء٠"ةسلحلاكلتيفهبجتحااممثيدحلاكلذناكوليدصنبةفالخلا

.”"ةضحةيسايسةحاعمةفالخلاةلأسماوحلاعةباحصلانأاهسفنضرفتىلا

ًادبموهكلذيفةمكحلاقلطنمنإفءلوقلااذهةيعرشىدمنعرظنلامطقبو

نمةمألاريصمديدحتيفدرفلكقحدكؤتلةيلاعلاءامسلاةلاسرتءاجيذلاىروشلا

يفييلاةبطخهتنلعأيذلا"ةيساوسسانلا"ًادبموًادبملااذهةسرامملالخ
نيبكلذيفقرفالاؤفكمادامملسملكلقحةفالخلانأنورياوناكف‹عادولاةجح

.يشرقريغويشرق

:ضارعتسالا۳

يلارهاوظلارطخأنمةرهاظدعدقو.ناورهنلالهأىلإيزعاميفهركذقبس

ةرساكةيشحوهيفىلجتتميظفرمأضارعتسالانأكشالو.جراوخلااجفصتا

للالاقدقو«ةئيربسفنىلعاناودعببسباهتيناسنإنعةيرشبلاسفنلاهيفىلختتو

.٦۷ص(ةقرازألاةقرف)يليجدلا:رظناو٤٤١صةيومألاةلودلا(ممألاخيرات)يرضخلا(١)
.٢٢۲ص۲٢۲ج(خيراتلا)يرمطلا(۲)

١۱۳٠صهتايلحتوهتاددحم:يبرعلايسايسلالقعلا(لقعلادقن)يرباحلا(۳)
.٥۷ص(يسايسلاركفلاةأشن)فرشدمحم(٤)

١۱



يفداسفوأسفنريغبسفتلعقنمهنأليئارسإينبىلعانبتككلذلجأنمل:لاعت
ةبسننأديب.”اعيمجسانلاايحأامنأكفاهايحأنموءاعيمجسانلالتقامنأكفضرألا
.رظناهيفةلأسمهلعفمهئادتباوأهبمهدارفناوأةماعةمكحملاىلإضارعتسالا

جراوخلاباومسنملكلةمسناكيذلاجورخلانيبةقرفتلا-رمألائداب-يغبنيو

نمالكشجورخلاسيلو«ضارعتسادجويالوجورخدجويدقف.ضارعتسالانيبو

لب‹لتقلاىلإفدهيال-هتاذدحيف-بالقنالاععجورخلانأل«ضارعتسالالاكشأ

ةجيتنلاهذهنأءارمالو.نانسلادحبالإمتيالابلاغناكنإو«نيعمعضورييغتلإ

ليستةدحاومدةرطقلحتالفةهجاومريغبجورخلانمضرغلاققحتنإهنأل«ةيرارطضا

.ةنمؤمسفننم

ةقارإنمناكامو«ليبقلااذهنمهبلغأيفناكجورخلاةلأسميفةمكحملافلمو

ناكفضارعتسالاامأ.مهعابتأوةيمأىبنيبومهنيبتاهجاوملاةجيتنثدحامنإءامدلا

امجراوخاباومسنیذلاخیراتيفسیلو.حضتيسامكةذاشةيدرفنوكتنأداكتتالاح

امإرمألاناكذإءةحيرصةنادإضارعتسالاةلأسميف-ةمكحملااميسال-مهلكمهنيدي

ءالؤهبعنصأاميردأام":كلذيفةحيرصدايزنبهللاديبعةملكوءاماقتناوأةهجاوم

."”"هناكمبملعيملفهلتاقاولاتغامهنملجرلتقبترمأاملك«جراوخلا

:اهنممهيلإةبوسنملاضارعتسالاتالاحضعبلجستنأنكيهنأريغ
:بلاطيبأنبيلعمامالالتقم:الوأ

مهو-ةياورلامعزبسح-"جراوخلا"نمةئالثنأاهصخلمةصقهلتقمربخلو

لتقىلعاودعتافاوعمتجايميمتلاركبنبورمعوهللادبعنبكربلاومجلمنبنمحرلادبع

ءورمعلورمعوةيواعملكربلاويلعلمجلمنباناكف«صاعلانبورمعوةيواعمويلع
اهوبألتقةنجشلاتنبماطقىعدتةأرماةفوكلايفمجلمنبايقلو.كلذىلعاودهاعتف

.۳۲ةيآةدئاملا()

.۱۲۰۲ص۳ج(لماكلا)درمملا(۲)
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مثءاهلحألءاجيلاهتجاحيسنوهلقعتبسفلامحلاةقئافتناكورهنلاموياهوحأو

مجلمنباناعتسامث«قفاوفيلعلتقوةنيقوادبعوفالآةئالثهيلعتطرتشافاهبطح

تناكاملف«؛يعجشألاةرجبنببيبشوهرخآو‹يلكعلاعمحبنبنادرویعديلحرب

يلعماماللاونمكهبحاصمهنملكلتقينأىلعهيبحاصمجلمنبااهيفدعاويلاةليللا

نادروبرهفبابلاةداضعهفيسباصأفبيبشهبرضفيلايللاىدحإةحيبص

هللامرك-يلعمامإلايفوتف«فيسلابهنرقيفايلعنمحرلادبعبرضولتقفلجر

.ةبرضلاكلترثأنمكلذدعب-ههجو

لامجبمجلمنباراهبنالثم-ةصقلاثادحأضعبيفكيكشتلانمليقامهمو

.ههجوهللامركايلعمامإلالتقيذلاوهمجلمنبانأىلعلصاحعامجإلانإف-ماطق
ناكله":الئاقفورعمناميلسدمحأذاتسألالءاستيةيخيراتلاةقيقحلاهذهدعبو

ىلتقضعبليصخشراثرجنخناكلهمأ؟اقحايجراخافيسايلعلتقيذلافيسلا

؟ماطقاهمساةيجراخةأرمالمارغلوسرناكمأ؟هيفجراوخلاةماعلديالناورهنلالهأ

هراشتسموماشلاةيهاددي-جراوخلاربع-اهتذفنيسايسلايتغاةنعطناكلهمأ

نبورمعةغبانلا

ةديدعتالاكشإهبطيحيوةمجكوكشهروتعييلعمامإلالتقميةمكحملامامتانإ

.ةيلاتلارومألاحرطلالخنماهنيبتن

ملمنباامأولهأعمةقيقحلايفنادرووبيبشوكربلاناكدقل
نمرلادبعةلصتوبثضرفىلعودبيو.مهعماكرتشاامهنأدريملفركبنبورمعو

نمو.هيلعمهؤطاوتتبثتةيوقةنيرقىلإجاتحملقتسملمعاذههلمعنأناورهنلالهأب

لصولالبحمطقناديفيةيخيراتةبسنجراوخلاىلإبسنينملنيفقومدحبنأبيرلا

۳(خيراتلا)يربطلا٢٤٢ص٣ج(باسنألا)يرذالبلا/۳-٥۳۷ص۳ح(تاقبطلا)دعسنبا(۱)

.۱١٥۱-١١۷ص

.۹٥ص(جرارخلافقاوميفةديدحةءارق)دمحأ«فورعم(۲)

.۱۱۹ص(خیراتلا)طايخنبا(۳)

٤٦۱



نمريثكو":يدوعسلملامالكفلوألافقوملاامأ.مجلمنبنمرلادبعهلعفامنيبومهنيب
مامإلالتقنأيعياذهو.ايلعهلتقليعيهايإهلتقلمجلمنباىلوتيالجراوخلا

وأةمكحملااضرةرابعلاهذهعتنأزاجنئلو؛ةمكحملانمريثكدنعيضرمريغيلع

كلذديؤياليناثلافقوملانإفةليغهلتقيملولنأايلعمامألامجلمنبالتقنعجراوخلا

رخاوأيفةيضابإلاءاملعرابكنم-يشرقلاليحرلانببوبحمنايفسيأةلوقموهو
هحدميادحأتعمسام":لاقمجلمنبنمحرلادبعنعلئسنيح-يرجمحلاناثلانرقلا

.)ا:لاق؟ةليغلالبقنمكلذلعلو:ليق"ءيشهيفيغلباموهمذيالو

وأةمكحلايفمحقأصخشمجلمنبنمحرلادبع":يبايسلادمحأذاتسألالوقي

اذهلوقو...مهفوفصيفلوهجبهنأعماجزمهطاسوأيفهبجزواماحقإناورهنلالهأ

نسمالو)مهبلصتمالومهنمسيلهنأل(هحدمبنمانباحصأنمدجأمل)ليلحلامامإلا

.”"متشلاوبسلانعمههزتتومهعفرتل(همذي

ىلإبسنینملک"ادحأتعمسام":هلوقبيعيالنايفسابأنأبيرالو

ینکلونايسامکمجلمنباحدمنميرفصلاناطحنبنارمعنعءاجال«جراوخلا

أيسامك-قارتفالالبقةمكحملالكلثعييذلالدتعملاطخلاةيضاباإلارابتعاىلعءانب

لکوةمكحملارايتلكديريهنأىلعنايفسيبأمالكلمحينأنكميف-ٍيآلاثحبلملايف

ةرجحلانمنيتسوةعبرأماعقارتفالالبقةمكحملانأاذهنمةصالخلاو.ةيضابإلا

ىلإبسنينميمهريغنماريثكوةمكحملارايتىلعتابثللنيلثمملاةيضابإلاىلإةفاضإلاب

.يلعمامإلالتقمنعنيضارريغجراوخلا

لعوفدممجلمنبانوكنمققحتلاىلإوعدتتاظحالملاهذهونيصنلاكنيذنإ

هنوكىلعفعسيالامةصقلاثادحأيفو«يلعلتقىلإناورهنلالهاياقبلبقنم

لهأنمناكطقفمهنمدحاو«صاخشأةثالثرايتخاكلذنأحضاولانإفكلذك

.۲۷۳ص(فارشإلاوهيبنتلا)يدوعسملا()

.١٤٤۱ص(رهاوخجلا)يدارملا(۲)

.(۱)شماهيبايسلاقيلعت٤٥ص١ح(ريسلا)يخامشلا)۳

٥٦۱



نباثیدحنمناک":كلذدكؤيةياورلاقايسو٩للادبعنبكربلاوهو«ناورهنلا

اوعمتجايميمتلاركبنبورمعوهللادبعنبكربلاومجلمنبانأهباحصأومجلم

اماولاقو‹مهيلعاوهحرتفرهنلالهأاوركذمثمهتالوىلعاوباعوسانلارمأاوركاذتف

نبالاقف...مهرةدابعلسانلاةاعداوناكنيذلاانناوخإءائيشمهدعبءاقبلابعنصن

:دللادبعنبكربلالاقو-رصملهأنمناكو-بلاطيبأنبيلعمكيفكأانأ:مجلم

٩"صاعلانبورمعمكيفكأانأ:ورمعلاقو«نايفسيبُأنبةيواعممكيفكأانأ

نيانأريغ«ةرماؤملاهذهاوربدنيذلامهةثالثلاءالؤهنأيفةيرصةياورلاهذهف

ةرحجبنببيبشامورهنلالهأيفاناكامُهأامهيلإبسنينينئابكلذدعبناعتسامجلم

.يلكعلاعمحنبنادروو

نمةئالثلالتقةرماؤمذيفنتىلعاودعتانيذلاةئالثلاءالؤهفصولعلو

ىلعةمهتلابحسيذلاوهمهيلعاوحرتفرهنلالهأنممهناوخإاوركذمهنأوجراوخلا
ةثئالثلاءالؤطلعجيالامتاياورلانمةمثنزفالإوءاهرزواولمحنيذلاةمكحملاعيمج

٩"!وعمتجاارفن"نأبمهنعربعتلب‹ةمكحلابةلصةرماؤملااوربدنيذلا

نيبنمةثالثاوناكةلتقلانأنمىرخأةياورهلوقتاماكشرمألااذهديزيو

ىلإدصاقلاومجلمنبسيقةيواعمىلإدصاقلاناكفءديزيواسيقونمحرلادبعمجلم

"كلذىلعمهتضحدقمهمأنأومهاممهابأنأومجلمنبديزيصاعلانبورمع

انهاهنإفسرتحا:لاقفدجسملايفوهويلعىلإءاجدارمنمالجرنأىورياذغو
.'”كلتقنوديريدارمنماموق

ال"هنأل"ذاشربح"هنأبمجلمبنممهلكةلتقلانوكىلعيرذالبلامكحدقو

.۱۱۹ص(خيراتلا)طايخنبا(۱)

١٥٥ص۳ج(خيراتلا)يربطلا(۲)

.۱۱۹ص(خیراتلا)طايحنبا()

.٠٥۲ص۳حج(باسنألا)يرذالبلا(٤)
.سيقالديزيةيواعمىلإدصاقلانأهیفو٦۱۱۱صح(لماكلا)دربملا٢٤ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(٥)

.٠٠٦۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا

٦۱



.:-)۱ل(

مهؤربتديفتربخلااذهجراوخاباومنيذلاةياورنکلوجراوخلانمموقالإهيوري

.يلعمامإلالتقىلعۇطاوتلانم

هرمأمتكيناكف"ةفوكلاىتأمجلمنبانأتاياورلاضعبيفامكلذىلإفاضي

ىلعمهعلطيالفجراوخلاهباحصأروزيكلذيفوهوهلدصقيذلارهظيالو
(n

. إرادنه 

يفةرماؤملاىلعمهداعتاوارسةئالثلاكعلوأعامتجانوكينأهابتناللريثماو

.ناسللكىلعةياورىلإكلذلوحتيمثءافخلا

:هلوقنميدارملاسايمنبانعیوريامتاجيرختلاهذهيفرئؤيالو

ارظطفتفةمومأمنسحابأارديحريخلاكلايانبرضنحنو

اربتوالعذإفيسةبرضبهماظننمهكلمانعلخنحو

ىدتراتوملابتومااذإةزعأحابصلايفماركنحنو

نمرلادبعنملکف«ةمكحماركفىلإةلصبتميال-يلجوهامك-يلبقراختفاهنإف
نإهسفنمجلمنبالیورتاهسفنتایبألاهذهنأىلع.دارمنمسایمنباومجلمنبا

.يلعمامإلاهبرض

:هلوقنم-وهنمرکذينأنود-جراوخلاضعبىلإبسنامامأو

امباتكاسفنءاجاماذإءازجمجلمنبامالظلاتحتهلانسسد
)2(ص..۰۰

ناك":ةبيتقنباهنعلاقيشاجنلاوهاهلئاقنأنم”يرذالبلايفامهفلاخيف

.٢٠٦۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(١)
.٤۹٤٢٢٢۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)

٣١٠7100٠.0ح(خيراتلا)يريطلا٥٠٠٠ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا
.۱۱۹٠ص٦ج۳دلخحجنا(جهنلاحرش)ديدحلايبآنبا(٤)
٥٥ص(جراوخلارعشناويد)سابعناسحإ()
٦ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(1)

۱۷



سانللهفقومثاهيلعيلعمامإلاهدحرمخلابرشيناكهنأركذو‹"مالسإلاقيقراقساف

."”ةفوكلالهأاجهفهوريل

9ة‹”نالحعلايب:نمالكاجهدقفاعلومناكهنأودبيو

يلعمامإللءاضغبلاترمضأنممنوكتنأةيصخشلاهذهلثعدعبيالو

نبانيبوهنيبةكرتشملاةوادعلابابنمتايبألاكلتلاقفرمخلايفهدحهنأببسب

!؟امهنيبةلصةيأنودنمهحدميمجلمنبالوهلامفالإو«يلعمامإلادضمحلم

مامإلالتقعباضرلانمجراوخلاىلإنيبوسنملاعيمجةحاسةئربتنكمبالفاذهعمو

نمحرلادبعيفلوقييرفصلاناطحنبنارمعاذهفمجلمنبنمحرلادبعديىلعيلع

اناوضرشرعلايذنمغليلالإاهبدارااميقتنمةبرضاي

نازيمهللادنعةيربلاوأهبسحأفامويهركذألنإ

نمضاوناکنيذلاةيرفصلانمناطحنبنارمعنوكراعشتسايغبنيهنأىلع

يلاماسقنالاةئداحيفكلذوءولغلاوفرطتلاىلإةمكحملللدتعملارايتلانعنيقشنللا

.یلاعتهللاءاشنإامهايب

يبأنبةيواعمىلإكلذكريشتيدايألانإفيلعمامإلالتقعةمكحلاتممتانئلو

دنعيلعمامإلالتقمةليلتابمجلمنبنمحرلادبعنأيوردقف.اهسفنةمهتلابنايفس

كحضف:ثعشألاهللافرجفلاملطينأداكىحهيجانييدنكلاسيقنبثعشألا

حبيصأفيكرظنايبيأ:هلالئاقاسيقهنباحبصأانثعشألاثعبو؛حبصلا

:ثعشألالاقفءهسأريفنيتلخادهينيعتيأر:لاقفعجرمثهيلإرظنفبهذف‹نينمؤملا

.٢۲۰ص(ءارعشلاورعشلا)ةبيتقنيا:بعكنبثراحلايبنمكلامنبورمعنبسيقهما(١)
٤٠0۲ص(ءارعشلاورعشلا)ةينقنبا(۲)
.٢٠۲صقباسلاردصلملا(۳)

.٢۲۰صقباسلاردصلا)4(

.٠٠۲صقباسلاردصملا(٠)

.۹۳ص(فقرفلا)يدادغبلا٥۰۸۸ص۳ج(لماكلا)درمملا)٦(
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نباللوقيثعشألاعميدنكلايدعنبرجحنأىوريوبرويمدانيع

یوريامك.هتلتقتنأروعأاي:رجحهللاقيلعلتقاملف؛حبصلاكحضف:مجلم

اياذهناككرمأنع:هيخأللاقهنأوسيقنبثعشألاوخأكلذممسيذلانأ

اذه:فيفعلاقىلعلتقاملففيفعثعشألامعهعمسيذلانأاضيأىوريو.روعأ

جرسأويلعىلإاردابمجرخارجحنأةياورفيضتو.روعأايكديكوكلمعنم

ريمألتق:نولوقيسانلاورجحلبقأوايلعبرضفمجلمنباقبسوهتباد

نأودبيو.نأيسامكهوبشمروديلعمامإلاعمثعشألارودنأةقيقحلاو

ىلعلحخدثعشألانأيوردقف‹يلعمامإلاةايحرخآيفامهنيبادجتءاسدقةقالعلا

تولابأ":يلعمامإلاهللاقفهبكتفينأبثعشألاهلضرعفيلعهلظلغأفيلع

حدقي-نذإ-اذهو»يلعتولملاعقووأتوماىلعتعقويلابأامهللاوف؟نددهت

«برحناوأبسيلوافيسادلقتمنمحرلادبعىلإرظنثعشألانأنميورامةحصيف

:هلاقفهربخفايلعىتأوهتلغبثعشألابكرفءةيرقلاروزجهبرغأنأتدرأنإ:لاقف

"دعبيلتقام:يلعلاقفهكتفومجلمنباةلاسبتفرعدق

!؟يلعلتقرمأيفثعشألابةيواعمةقالعام:نآلالاؤسلاو

ذاتسألالوقي«لعفلااذهيفةيواعموثعشألانيب””نيثحابلانمددعطبر

نمزاعيإبكلذمتينأيعيبطو«سيقنبثعشألالبقنمربدمجلمنباامنإو":يبايسلا

.۳۷ص۳ج(تاقبطلا)دعسنبا(۱)

۷٤ص(نيبلاطلالتاقم)جرفلاوبأ/۹١١۱ص۳ج(لماكلا)دريا/٢٢۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(۲)
.۷٤ص(نيبلاطلالتاقم)جرفلاوبأ۹١ص٣ح(لماكلا)درعا()

.٢٤٢۲ص٣ح(باسنألا)يرذالبلا(٤)
.4۷ص(نييبلاطلالتاقم)جرفلاوبأ(٥)
.۷٤صقباسلاردصملا(1)

۱۱۱۷ص۳ح(لماکلا)درعملا(۷)

(حيراتلايياياضق)ليعامسإ١۸٠ص۲ح(ىربكلاةنتفلا)هط‹؛نيسح/١۳٠ص(مامإلاةيرقبع)داقعلا(۸)

-٤٦ص(جراوخلافقاوميفةديدجحةءارق)دمحأ«فورعم/٠٠۲-٢٠۲ص(ةنتفلا)طيعحج

.۲۹ص(ةعيشلاوجراوخلا):رلموفونربويزوذوليف:نزوهلفمهنمركذو۳
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۱
٩همملعوأةيواعم

يوريذِإ«؛يلعشيجيفمهسدلاحرةيواعملناكدقف«هغيسيامهلمالكلااذهو

بسصكأتقفطو...":هلوقةيواعمنع-نيفصلبقامثادحأيف-يرهزلاباهشني
لهأنميدنعنيذلايلعسيساوجيمكلذبعمسف«قارعلالهأنميعيشىلإكلذب

مهدعييلعباحصأهوجوىلإلسريلعةيواعمنأيداربلايوريامك

ةكرعمدعبكلذيرذالبلالعجيامنيب«ةفوكلاءارورحلهألوخددعبكلذو«مهينكو

نأدكوؤيامةنلهفةياورلاهذهلالخنمةحيرصريغةقالعلاكلتنأعمو

؟الوبقوىوهثعشألاسفنيفىقالضرعلااذه

يلعلاصلخمنكيملهنأىلعنهربييدنكلاسيقنبثعشألاخيراتضارعتسانإ

دقف١"افرشمنکیملهيضامنإ"لب«ههاجتهاياونقدصلوحموحتةريثكاكوكشنأو
وبامدندفكلذمغرودواعمثقيدصلاركبيأةفالخيفدترانمعمدترا

سيقنبثعشألابتيتأمويتددو":لاقفثعشألالتقيملهنأىلع-نيحدعب-ركب

راُثأامملعلو.”"هيلعناعأوهيفىعسالإارشىريالهنأيلِإليخيهنإف«هقنعتبرض

نافعنبنامثعاهايإهالوامدعبناجيبرذأنعهلزعهنأيلعىلعثعشألاةظيفح

تلزامف؛كلهللاءالمإكسفننمكرغاإ":هلزعباتكيفهللاقايلعنأءاجدقو

نمكلبقاملمحاولبقأف«كتايحمايأيفكتابيطبهذتوهمعنبمتمتستوهقزرنملكأت

."اليبسكسفنىلعلعجتالوءيفلا

.(١)شماهيبايسلاذاتسألاقيلعت٤٥ص١ح(ريسلا)يخامشلا(١)
.١١٠ص(ةيوبنلايزاغملا)يرهزلا(۲)

.١۱۲‹٥١۱۲ص(رهاوجلا)يدارعلا()

.١١٠ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا(٤)
.۷۱ص(جراوخلافقاوميفةديدحةءارق)دمحأ«فورعم
ص۲ح(خيراتلا)يربطلا

.۲٠۱۱٠ص(نادلبلاحوتف)يرذالبلا(۷)

.۸۰ص۳۲ح(باسنألا)يرذالبلا(۸)
.۳۸۸ص۳لح(باسنألا)يرذالبلا)۹(
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نوكيكلذبو".ةيواعمبتاكينأ-ىوريامك-ثعشألابمفديذلااذهو

نيحتيورئاودلاهبصبرتيناكفةصلخمالوةيدوريغةيادبيلععمهتايحادبدقثعشألا

دقوهنممقتنيلصرفلا

:كلذنموءاظوحلمادوجووالاعفارودثعشأللدهاشننيفصذنمو

.لاتقلافقوىلعهرارصإ١

.یسوميبآرایتخاىلعهرارصإ-۲

.يلعشيجيفلئابقلاىلعميكحتلاةفيحصهضرع-

.حرذأىلإىسوميبذافنإمدعبءارورحلهأهدعونععجارتلابيلعىلعهحاحلإ٤

كلذوماشلالهأنمالدبناورهنلالهأىلإفاطعنالابةليخنلايفيلعىلعهحاحلإ٥

.ماشلالهأبرخهترصننعناورهنلادعبيلعباحصأهليذخت١

هيلعيلعةفالخيفناکداسفلک":دیدحلايبأنبالوقينأيفةبارغالنذإو

نم"ثعشألاناتسرهشلادعينأو‹"ثعشألاهلصأفثدحبارطضالكومالسلا

."يدلانماقورموهيلعاجورخمهدشأ

مثهلتقبايلعثعشألادعوتنمهركذقبسامممامامتةقستمثادحألاهذهنإ

نكيالناكنإو«؛كلذىلعهايِإهعيجشتويلعمامإلالتقمةينمجلمنياتييبتبهملع

فتقومنأنمنزوهلفهاريامو.ريسفتلااذهرسفتثعشألافقاوملكنأبمزحلا

هنأكلذريسفتنكمملانمذإ‹هتهاجوهلرمأةنايخدعيالةفيحصلاضرعنحثعشألا
٥۱.ً۰L1.

نلفءايغيراتەديۇياماذلو.'اضيأيبالحلاهلواحياموهواديسزربیلادهاجیعس'

.۰۸ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(١)
.۷۰ص(جراوخلافقاوميفةديدجةءارق)دمحأ«فورعم(۲)

.۲۷۹ص۲ج(ةغالبلاجنحرش)ديدحلايبأنبا(۳)

.٤١١٠ص١ج(لحتلاولللا)ناتسرهشلا(٤)

.۳۰ص(ةعيشلاوجراوخلا)نزوهلف
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ثبدقف«فحاصملاعفرىحةيواعملاداقنمنكيلثعشألانأديفيامتاياورلانم

ثعسشألاىلإنلأ":هلالئاقثعشألالإنايفسيبأنبةبتعنيفصةكرعمءانثأةيواعم
اي":ثعشألاباوجناكهملكاملف"ةماعلاهبتيضرحلصلابيضرنإهنإفامالك

ترغصالويعيثمظعالودازاميييقلولفايلعالإىقليالةيواعمنإكلوقامأ«ةبتع

ديسوقارعلالهأسأرنإ:كلوقامأو«نلعفأليلعنيبوهنيبعمجأنأبحأنفلونع

نامثعنميلِإفلسامامأوءيلعلناتاهو‹عاطملاديسلاوريمألاسأرلاف«نميلالهأ

كبرقيالرمألااذهنإفيباحصأكبيعامأو«ئغهلمعالوافرشهرهصيندازامهّللاوف

اهيلإجوحأبانسلفةيقبلاامأوهانيمحاننيبلزننمفقارعلانعيناماحمامأو

کنم

«ناجيبرذأنعهلزعنمءادتباثعشألاقحاليناكةيواعمنأرهاظلاو

ءارورحلهألاصفتابأدبيذلايلعمامإلابناجفعضروهظلبقسيلنكل؛عقوتم
رثكأةلصلانوكتكلانهءهتيضقلهباحصأصلخأناورهنلالهأىلعيلعءاضقبوأهنع

.ةيلوقعموةيلامتحا

لاملنيلثعشألانأىلعادامتعا-اقلطم-ةلصلاهذهنزوهلفيفنامأو

ردقتالتايصخشلاهذهلثمدنعةدايسلانإذإ«هلنزوالمالكف-مهفامبسح-

-الثم-هددهدف«يلعمامإلاىلعانايحأهتطلسلمعتسيناكثعشألانإفاذلولاعب

لهأبلاطملبقيملنإنيفصيفهنعباحسنالاب

.هلجأللبقتسملانأىرينمىلعههجوبلبقيويلع

ةحاسنعىلعةحازإنميقيقحلاديفتسملانعثحبلادنعءانعرمألامزلتسيالو

.نيفصيقمهفويسماشلالهاعومجهعموةيواعمدرجءيشيالفالإومكحلا

.٠۳-٢۲بادآلاةيلكةلحب(نيفصيفرارقللموعزللارودلاىلعءوضلاءاقلإ)ياللا(١)
.۲١٠٠۳٠٠ص(بوسنم)(ةسايسلاوةمامإلا)ةبيتقنبا(۲)

(ةعيشلاوجراوخلا)نزوهلف(۳)

.١١٠ص(بوسنم)(ةسايسلاوةمامإلا)ةبيتقنبا(٤)
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طخنيذلاصاخشألانمةمئاقنمضناك-ههجوهللامرك-ايلعمامإلانأودبيو

يلعناوعأنمامو-يعخنلارتشألاوركبيبأنبدمحمنملكناكاذإو

للقىحرتشأللمسلاسدودمحمصاعلانبورمعلتقذإءةرماوملاكلتفادهألوأ

نأادجيشقطنلانمنإ9"يعيمويلاىرخألاتعطقو-رساینبرامع

ىلعسانلاضرحيلظامصخةيواعمكرتيفيكوءيقيقحلافدهتسملاوهيلعنوكي

.ةديكموألتقبهدصقينأنودهلاتق

ةدعجهتجوزلبقنمهلمسلاسدباضيأيلعنبنسحلاةافونوكتنأبيرغلاو

)٤(
.سيقنبثعشألاتنب

لتقبةحارصةيواعممهتينميلعمامإلاباحصأنمدحبنأيعيبطلانمفهيلعو

:”لؤدلادوسألاوبالوقي‹يلعمامإلا

—_تيعجأارطسانلاريخيانومتعجفمأيصلارهشيأ

.۱۳۲ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(١)

.۱۳۳ص۲ح(خيراتلا)يربطلا(۲)

ءارمألاونايعألاوءاهقفلانمادودعمناك«فحصلملاطقننملوأووحتلاملععضاويلؤدلاورمعنبملاظ(٠)

مثيلعمايايتاراميلووءرمعةفالخيفةرصبلانكس.نيعباتلانمباوخلايرضاحلاوناسرفلاوءارعشلاو
(مالعألا)يلكرزلا/٠٠۳٥ص١ج(نايعألاتايفو)ناكلخنباهمايأيفةيواعمعمناك

.٢٦۲۳۲۳۷ص۲٣ج

ء4٦٠۱ص٣ج(لماكلا)ديما١ص٣ج(خيراتلا)يربطلا٥ص۳حج(باسنألا)يرذالبلا(1)

مشياتنبنايرعلامأتايبألعجييرذالبلانإفدوسألايبألاأتايبألاهذهةبسنرمأيفرهاظلاو.۲۳۳ص

(باعيتسالا)ربلادبعنبادرفتيواذه.دوسألايبألاهبسنيلاتايبألاهذهريغ٢٠۲ص۳ح(باسنألا)
تلو.مثيملامألاهبسنيو(اوناكثيحجراوخلللقالأ):اذكهلوألاتيبلاردصداريإب۱۱۳۲ص۳ح

(زماكلا)فيربظطلاعباتيرعألانبانُبيرغلاو.ةغيصلاهذهتايبألاهذهربلادبعنباذأنينميرد

يقام١٠٠ر۲ح(ةيافلادسأ)يفعباتيامنيبءةيواعمىلإةهجومتايبألاحبصتف٢٥۲۹ص٣ح

.ادحاوامهدنعتيبلانوكيفربلادبعنبال(باعيتسالا)
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وأ«ةيواعمنمريبدتبيلعمامإللمجلمنبنمحرلادبعلتقناكءاوسو

ىلهأىلتقضعبلايصخشارأثناكوأءةليمجةأرماةبغرلةباجتساوأ«سيقنبثعشألا

نمةفيظنمهيديأويلعمدنمءايربأجراوخلا"نأكلذلكنمةصالخلانإف«ناورهنلا

نمحرلادبعباستناعمهنأدارملاو.٩')فورعمناميلسدمحأذاتسألالوقيامك"هلايتغا

تقىلعهعماورهاظتيملاوماداممهيلعهتدهعىقلتالهلعفنإفةمكحملاىلإمجلمنبا

.يلعمامإلا

هلعفامناف«بابخنبهّللادبعلتقمةثداحلثمةثداحلاهذهلثمفلاحلكىلعو

هللادبعلتقنميکدفنبرعسمهلعفاملثمكيلعمامإلالتقنممجلمنبنمحرلادبع
كلتنإف«ناورهنلالهأرثكأىلعءاضقلايفببسلايههذهتناكاذإو.بابخنبا

ةعبتنولمحتيالةمكحملانأعم«؛مهيلعمهموصخبيلأتوةمكحملاةعمسهيوشتيفةيفاك

.كلذكنكيملنإفيكف«مهيأرىريهنأضارتفاىلعمجلمنباهلعفام

ثحيبلملايفاهركذرمدقو«ةرجحلانمنيسمماعفاحزوبيرقةثداح:ايناث

لکنمهللاهبرقالبيرق":امهيفلالبيبألوقركذقبسامك«لوألالصفلانمعبارلا
."ةملظمءاوشعاهابكردقلهنعهللاافعالفاحزو«ريخ

نسجاذإبيبشناكو":يرذالبلالوقي«يعجشألاةرجبنببيبشرمأ:انلاث
"هلقالإةأرماالوالجرالوايبصقليملفجرخليللاهيلع

دابعولئاويبدحأكلامنبديزيميطخلاويميجمحلابلاغنبمهسةثداحامأ

يلاءهتخانباوهنباهعمو-ةباحصلادحأ-يثيللاصرقنبةدابعاولتقنيحنيصحنب

يسدقملاءايضلانإفرظناهيففةرجحلانمنيعبرأودحاوماعبيرذالبلااهدح

ماعةقرازألارهظدقوعمةثداحلاهذههلتعقوصرقنبةدابعنأيوري

.٦۷ص(جراوخلافقاوميفةديدحءارق)دمحأ«فورعم(١)
.۱۷۲صهح(باسنألا)يرذالبلا(۲)
.۹۱۷ص(باسنألا)يرذالبلا(۳)

.٠۳۷صكلامنبسنأدنسم۸ج(ةراتخللثيداحألا)ءايضلا(٤)

٤۱۷



.يتأيسامكنيتسوةعبرأ

ةرتفيفةمكحملالبقنميعرشهجووأسفنريغبلتقلاوضارعتسالاثداوحهذه

الةركنمرومأ-كشالب-يهوءةبوعصاهيلعةفاضإلايفنأودبيو«ماسقنالالبقام

اومسنمةماعلجهنماأىلعلمحتالأيغبنينكلو«نيدالوقلخالولقعاهاضري

.كلذىلعلدياماهيفسيلذإ«جراوخلاب

ولفتالو«ضارعتسالاومشغلاثداوحبنودرفتيالجراوخاباومنمنأةقيقحلاو

ىلعتالاحلاهذهلثمضعبنمةرتفلاكلتيفةنيعمةطلسوأرايتوأةضراعمةكرح

نيمسُألانوروصيذإ«نيثحابلانمريثكهنعلفغييذلاوهاذهو.اهنيباميفتوافت

.ضارعتسالاعوضوميفصاصتخالاباحصأجراوخلاب

مامإلاىلعجورخلا٤

دادعيفخيراتلايفاوركذنميفارصحنمسيلةروحلاىلعجورخلاادبمو
هعمنمويلعنبنيسحلاجورخكءلوألايرجحلانرقللةماعةمسهنإف«جراوخلا

ديزيىلعمهلكةكميفريبزلانبهللادبعجورخوةنيدملابةرحلالهأجورخو«ةفوكلاب

.تاورمنبكلملادبعىلعءاهقفلاوءارقلاحورخونيباوتلاةروثو«ةيواعمنب

ثحبلاىلإوعديهقيبطتوجورخلاًادبميفمهريغعمجراوخلاوأةمكحملاقافتاو
وارخآلإصخشنمفلتخياللاحلاهذهيفهسفنجورخلانإف«جورخلابابسأنع

.یرخآىلإةقرفنم

عيمجةروثلفاكوعنقمببسمهتالووةيمأونباهبكترايلاثداوحلايفو

وهةيمأيبليدصتلايفةفلتخملاتارايتلانيبعمجيببسللاثمبرقأو‹مهيلعتارايتلا

لاتقلةرحلاةعقومدعباهيلإةيواعمنبديزيشيحجهجوتنيحةفرشملاةبعكلانععافدلا

امكيفقثلاديبعنبراتخملاو«ةمكحلانملكهعمكرتشادقفةكععبريبزلانبا

.١٠٠ص١ح(لللا)قاتسرهشلا/۱۷۳ص(قرفلا)يدادغبلا/٤٢٠۲ص١حج(تالاقملا)يرعشألا(١)

.۳۹۷ص٢ج(خيراتلا)يربطلا/۳۸۱۳۳۳8۲۳۳۷۳۳۲۳۹۰صهج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

.٠٢۳۲٥۳صهح(باسنألا)يرذالبلا()

٥۱۷



ةبعكلانععافدللريبزلانباىلإةشبحلانملجرئاملسرأيشاجنلانأىوري

اوجرخمغ"(جراوخلا)نعیوریامضعبلریسفتمهتالووةيمأيبلاعفأو

لمكسانلانمددعمهيلإمضنينألهسلانمناككلذلوء""ملظلاوروجللنيركنم

نمانيلإبحأةدحن":نيلئاق«نيرحبلايفيفنحلارماعنبةدحنىلإاولامامدنعدزألالعف

."نورئاجانتالووروحاركنيهنأل؛انتالو
ىلإميهاربإثعبدقفءةنراقملاهذهلثملالخنمةيقطنمةجيتنلاهذهو

.9!؟جاجحلاىلإ؟مهوعدتنمىلإ:يعخنلاميهاربإهللاقفمهوعديجراوخلا

اميجورخللةقالعالف‹عوقولالمتحمارمأعمقلاتاسايسءازإفرطتلاناكاذإو

ضارعتسالاةيعرشيعتالجورخلاةيعرشنإف«ضارعتسالانمانايحأهيفثدحي

.فرطتلاو

:ريفكتلا٥

ىلعرفكلاجراوخلاىلإنوبسنينيذلاقالطإنمدرواملكهتحتجردنيو
افقوممهتممهضعبقينيذلاةباحصلاضعبىلعوأفلاخلملاوأةريبكلابكترم

رفکلمشی-قبسامك-هنإفرفكلاىعمديدحتىوصقلاةيمهألانمنأالإام

نوديهىلاةيصعملاودعيالهنإفةمعنلارفكهبدارييذلارفكلاامأ.ةلملارفكوةمعنلا

يفكلاقالطإنأبلوقلاقبسدقو.مالسإلاقاطننعاهبكترمجرخياليلايأ«كرشلا
ىلعءانبوءةيوبنلاةنسلاوزيزعلاباتكلاهيلعلديعرشحالطصاةيصعملاقلطمىلع

جورخليضتقلملاةلملارفكهنأىلعرسفينأيغبنيالرفكلالامعتسادرحبنإفاذه

.حيرصرمأهصيصختىلعلديىحمالسإلانمهبفوصوللا

نبعفاوهيلملارفكلاوأكرشلابمكحنملوأنأبلوقلارركتدقواذه

۳۷۲۳۹۱۲ص٥ج(باسنألا)يرذالبلا(١)

١۷ص٥جقياسلاردصلل(۲)

.١۱۷۸۱۷ص٥حجقباسلاردصلا)۳(

١٠٠٠٠۲٠ح(لللا)ناتسرهشلا/٤۷ص(قرفلا)يدادغبلا/۷١۱ص١ح(تالاقملا)يرعشألا(٤)

١۱۷



.اقرفمهنيباميفدجوأواخرشةمكحلافوفصيفثدحأيذلاوهيأرلااذهو«قرزألا

رمألامادامكرشلارفكىلعةمكحملاصوصنيفرفكلالمحنيعتيالفعفانلبقامأ

ةقيقحلايفو.ىتأتيالاماذهوةيعرشلاصوصنلالكهيلعلمحتنأغاسلالإوالمنح
اماسمأو.جراوخللةزيميللاريفكتلاوأنيفلاخملاكيرشتبلوقلادعننأنكمملانم

جراوخلابمهسيلإبستنانموناورهنلالهأةيمستنمنيخرؤملانمريثكنعدجوي

رصعينأنمنإفمهنعهيفنتبثدقذإومهيلإرمألااذهوزعىلإرظنلابف
.ةللانمجرخللاريفكتلاوأكيرشتلاوهوةفصلاكلتهيفتققحتنميفجراوخلا

\YY





:عبارلاثحيبللا

جراوخلاىلإةبوسدملاقرنا

اددعةقرفلكتحتجردتو«قرفلانماددعجراوخلاىلإتالاقملابتكبسنت

هتدروأامماريثكنأىلإةراشإلاتقبسدقو.اهنعنيعرفتملاوأاهيلعنيقشنملانمرخآ

قرفلاىلعراصتقالاانبىرحألانمنإفاذهلجأل.ققحتلاىلإجاتحمتالاقملابتك

يرعشألااهلعجيلاةيضابإلاوةيرفصلاوتادجنلاوةقرازألايهوةروهشملاىربكلا

نمنيتسوةعبرأماعماسقنالارثأتناك-°”هلوقبسح-جراوخلاعيمحالصأ
.ماسقنالاةثداحنايبردجيعبرألاقرفلاهذهنعثيدحلالبقوءةرجمحلا

:ماسقنالاهثداح

ةفرشللاةبعكلانععافدلايفريبزلانبهللادبعمم-ىضمامك-ةمكحملاكرتشا

نماوؤاجحنورخآوةماميلانممدقمهضعبناكوءةرجحلانمنيتسوةعبرأماع

يلظنحلاقرزألانبعفانورماعنبةدحنمهنمكرتشانمناكو.ةرصبلا

يبنمضابإنبهللادبعوسعاقمنبميرصيبنميدعسلارافصلانبهللادبعو

ىلإنورخآداعوةماميلاىلإمهنمقيرفداعريبزلانبالةمكحملاقارفدعبو

هسبحيفناکنمعممهسبحفدايزنبهللاديبعمبكسمأفةرصبلالهأامأ«ةرصبلا

)فاحصنم

نبادوعسمیاًاجلفدايزنبهللاديبعىلعسانلاضقتناةيواعمنبديزيةافودعبو

.۱۸۳ص١ج(تالاقملا)يرعشألا(١)

٣٢٤۸۳۳٥٤٤٤هج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

.٤7٤صقباسلاردصملا()

٤٢٤٤٤٢٤صقباسلاردصللا(٤)

۹۷ص۳ح(خيراتلا)يريطلا(٥)
.۳۹۸ص۳ح(خيراتلا)يريطلاص١حج(باسنألا)يرذالبلا(1)
هج(باسنألا)يرذالبلا(۷)

۱۷۹



ادوعسمفلختساليقو.ءاشلالِدايزنبابرهودوعسملتقف«يدزألاعملاورمع

دروتامنيبفسانلانيبةنتفهلتقمرثأو"كلذدعبدوعسملتقوماشلابقلمش

.هلقميتيبتمهمادزألانأىرحخأدروتولنجراوخلاضعبنُتاياورلاضعب

رسکنأقفتاوميتيبنيبوةعيبرودزألانيبلاتقبوشنكلذببسدقو

مهجرخأ-هبرهلبق-دايزنبانإلاقيو«اهنماوجرخونوجسلاباوبأةمكحملا

اوأيهتفضعببمهضعبسانلالاغتشاةمكحلامنتغاف‹ةرصبلالهأبلطىلع.ءانباهنم

دزألاتحلطصاو"«“”زاوهألاىلإلحجرةئامنالثىلعقرزألانبعفانجرخف«اوعمتجاو

نبابقحلفةرصبلابمهنميقبنمجرخىحمهوعبتافجراوخللسانلادرجتفميتونبو

للادبعورافصنبهللادبعمهنم«كاذهمويجورخلادارأنكيملنمممهنماليلقالإقرزألا

تكفكيرشتلاةيضقعفانثدحأكلانه.”"امهيأرىلعامهعملاجروضابإنبا
:نأيامىلإكلذيفمهتالاقمتقرتفاف‹'اهيفهتعباتمىلإمهوعديهباحصأىلإكلذب

 

ممةمركملاةكمنععافدلامفاندهشدقو‹قرزألانبعفانىلإنوبوسنملامهو

)۱۱(.۱۳۱
جرخمثهباحصأممدايزنباهنجسوةرصبلاىلإداعنممناكو«ريبزلانبا

.۳-٣٢٢٦۳۷۳ص٣ج(خیراتلا)يربطلا/۷-۳۸ص٦ح(باسنألا)يرذالبلا(١)
.۱۳ص٦ج(باسنألا)يرذالبلا(۲)

.٢٥٤٤٤۰۳٥۳صقباسلاردصملا()

.٢۳صقباسلاردصملا(٤)
.۳۹۹ص۳ج(خيراتلا)يربطلا

.۹۳۳ص٣ح(خيراتلا)يربطلا/٢۲ص٦ج(باسنألا)يرذالبلا

ص٦ج(باسنألا)يرذالبلا(۷)

.۳۹۸۳۹۹ص۳ج(خيراتلا)يربطلا/٢۲۹ص١ح(باسنألا)يرذالبلا(۸)
.۳۹۹ص۲ج(خيراتلا)يربطلا()

.۳۹۹ص۳احقباسلاردصملا(٠٠)

.۳۹۷ص٣حقباسلاردصملا

.۳۹۸ص۳حقباسلاردصملا

هج(باسنألا)يرذالبلا(١۱)

٠۱۸



.رمامكهباحصأضعبعمزاوهألاىلإ

ًادتباوكيرشتلاةلأسملحتنايذلاوهقرزألانبعفاننأىلعرداصملاعمحتو

نيکرشلابقلعتياملكونيفلاخملارادنمةرجملابوجوكلذىلعبترو«"اهرمأ

مکحمكيلويفمكمكحسيلأ...":هباحصألهباطخنمو.مهعملماعتلاماكحأنم

ودعمويلامكودعو«هودعيفقييبلامكحمكودعيفمكمكحوءهيلويف8يبلا

؟مويلامكودعوهللاودعوهذئمويقيبلاودعنأامكءَيبلاودعوللا
نيذلاىلإهلوسروهللانمةءارب):ىلاعتوكرابتهللالزنأدقف:لاقمعن:اولاقف

مرحدقف>(نمؤيتحتاكرشملااوحكتتالو:لاقو2نيكرشملانممتدهاع
مهنعنيدلاملعلوبقومهحئابذلكأومهتداهشةزاجإومهرهظأنيبماقملاومهتيالوهللا

مهتحكانمو

جورخلانعدعقنمرذععطقولافطألالتقوةنامألالالحتساعفانهثدحأاممو

اذهنأودبيو.”نيفلاخملاضارعتساو‹ةمينغلاويبسلالالحتساو«ةروحلالاتقل

.“”اضيأمجرلاراكنإمهيلإبسنامك«؛كرشلابمكحلاىلعييبمهلك
‹؛نيفلاحخلملاكيرشت-هيفلاخمبقلعتياميف-ثدحأاعفاننأقبسامصخلتف

ةريس‹۲۹۷صنامعلهأىلإبوبحمةريس١ج(ريسلا)نايفسوبأ/(طوطخم)ظ٠٦ةقرو(ةريسلا)ناوكذنبا(١)

۳٠١٠ص۲ج(لماكلا)دريا۲ج(ريسلا)رثؤملاويأ/١١۲صتومرضحلهأىلإبوبحم
.۸دص۲ج(ريسلا)يويسبلا/١١٠١٠۱ص١ج(ريسلا)ناطحقويأ/۳۹۹ص۳ج(خيراتلا)يربطلا

.١ةيآةبوتلا(۲)

۲۱٠٠ةيآةرقبلا

اح(تالاقلا)يرعشألا/(طوطخم)ظ٥٦ةقرو(ةريسلا)ناوكذنيا:رظناو۳۹۹ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(٤)
.۲۲٠ص١ج(لللا)قاتسرهشلا/۸۳ص(قرفلا)يدادغبلا/۹١١۱۷ص

۲۹۷صنلمعلهأىلإبوبحةريس١ج(ريسلا)نايفسوبأ/(طوطخم)ب١٦ءظ٥٦ةقرو(ةريسلا)ناوكذنبا
نبا٤۸٠ص(قرفلا)يدادغبلا/۹۸ص۲حج(ديرفلادقعلا)هبردبعنبا/۹٠١ص١ج(تالاقملا)يرعشألا

.١۱۲٠ص١ج(لللا)قاتسرهشلا/١٠صهج(لصفلا)مزح

.۲۹۷صنامعلهىلإبوبةريس١حج(ريسلا)ليحرلانبا/(طوطخم)ظ(ةريسلا)ناوكذنبا(1)

.٥٥صهح(لصفلا)مزحنيا/(طوطخم)ظ(ةريسلا)ناوكذنبا(۷)
سا٤۸ص(قرقلا)يدادقبلا/١۱۷ص١ج(تالاقلا)يرعشالا/(طوطخم)ظ٦٠ةقرو(ةريسلا)ناوكذنبا(۸)

.١۱۲٠ص١ج(لللا)نقاتسرهشلا/١٠صهج(لصفلا)مزح

۱\۸



:ةيلاتلاةيلمعلاماكحألاهيلعبترو

.نيفلاخملارادنمةرجحلابوجو-١

.مهتحکانممیرحت-۲

.مهتنراومميرحت-۳

.مهحئابذلكامرت٤
.مهنانامألالحتسا٥

.مافطألتقزاوج٦

.مهيبسلالحتسا-۷

.مهنمةمينغلالالحتسا-۸

.مهضارعتسازاوج-۹

.ةقرازألاعملاتقلانعدعاقلارذععطق-٠

:ةيدجنلاوأتادجنلاب

يلعنبنيسحلالتقمدعبةماميلابراثيذلايفنحلارماعنبةدجنىلإةبسن

ىلعنيومألاشيجمجهاملفريبزلانبااهيفرصوحيلاةنسلايفهباحصأبةدحجنجحو

ولتيذلاهنطومةماميلاىلإعجرنممناكهنأودبيو.اهنعبذلايفةدحجنكراشةكم

عطقادعامهيلعبترتاموكيرشتلابمكحلايفاعفانعباتةدحننأرداصملادروتو.هب

لكأوةحكانملازاوجادعامو‹ةنامألالالحتساولافطألالتقولاتقلانعةدعقلارذع

.٣۳۳صهج(باسنألا)يرذالبلا)۱(

.٣۳۳صهجقباسلاردصملا(۲)

(مسلا)ناطحقوبأ/۷٠۳٠۸٠۳ص۲ج(ريسلا)رثؤملاوبأ/(طوطخ)ظ٦«ب٦٦ةقرو(ريسلا)ناوكذنيا(۳)
.۸۸ص(قرفلا)يدادغبلا١ص۲ح(ريسلا)يويسبلا/١١۱ص١ح

.۷٩۹ص۲ح(ديرفلادقعلا)هبردبعنبا‹١٠۲٠ص٣ح(لماكلا)دربملا(٤)

\ ۸۲

 



يفيذلانكل«"ةثراوملاةزاجإاضيأرداصملاضعبمهيلإبسنتو.)نيفلاخللاحئابذ

.كلذسكعناوکذنبلاسةريس

:ةيرفصلاج

بشیجلاتقيريبزلانباعمنيكراشملانمضناكو«رافصلانبهللادبععابتأ

عمجريملهنكلنمهسبحنمعمدايزنباهذخأوءةرصبلاىلإعجرمثةيمأ

.زاوهألاىلإعفان

.عفانهيلإثعبنميرافصنبهللادبعناككيرشتلاًادبمعفانقنتعانأدعبو

رداصللاددحتالهنأريغيفاعفانفلاخرافصنبانأرداصملاضعبركذتو

ئوربوضايإنبهللادبعنمئربرافصنبانأباهضعبلوقيامنيبفءةفلاخملاكلتةيعون

اوأروضابإنسبهللادبعلوقباوذخأةيرفصلانأباهضعبلوقي«”قرزألانبانم

رمأيفوهامنإةيضابإلاورافصنبهللادبعنيبقافتالانأرهظييذلاو.دوعقلا

نمحضاواذهو«قرزألانبعفاناهيففلاخيلاةلأسملايهو«جورخلانعدوعقلا

نباىلإرافصنبهللادبعةرظننموٍنآلاضابإنبهللادبعمالكوعفانيأرنيبةنراقلل
ضعبهركذتامريسفتوهاذهوهنأبضابإنباىلإو"الغ"هنأبقرزألا
نماضيأاهضعبهركذيامو«ةمينغلاويبسلااولحتساةيرفصلاوةقرازألانأنمرداصللا

هافلاخامُنأريغعفانهيلإاعداملثمىلإاوعدفرافصنبهللادبعورماعنبةدجنماق"هنأ

۲ج(ريسلا)يويسبلا/(طوطخم)ظ٦«ب١٦ةقرو(ةريسلا)ناوكذنبا(١)

١ص۲ج(ريسلا)يويسبلا(۲)
.(طوطخم)ظ٦ةقرو(ةريسلا)ناوكذنبا()
.٢۳۹ص۳ح(٤)

.۳۹۹ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(٠)

.۳۹۹ص۳جقباسلاردصلا(1)

.١۲٠ص١ح(ديرفلادقعلا)هبردبعنبأ(۷)
.۳۹۹ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(۸)

.١۳۱صتومرضحلهآىلإبوبحةريس١حج(ريسلا)ليحرلانيا(۹)

۱۸۳

 



قرزألانبعفانراقصنبافصوعمنوكيهيلعوا.اعيمجاهيلعهنماثربرومأيف

مدعلريصقتلابضابإنباهفصوعمو«لاتقلاهباجيإودوعقلايفرذعلاهعطقلحجألولغلاب

نوكيو«تادجنلايأركةيرفصلايأرنوكياذهىلعو«؛كرشلابنيفلاخملاىلعهمكح

بسنيامنيعةيرفصلاىلإبسنينأاذهديؤييذلاو.ريغالةبسنزييمتامهنيبزييمتلا

حئابذلکأو‹مهيفلاخمنيبومهنيبةراوملاوةحكانملامهتحابإنمتادجنلاىلإ

ھه

ةيرغفصلانأرداصملاضعبفيضتو.ةدعقلارذعو‹ءاسنلاولافطألالتقمدعو

”مهعمجحلاومهيفلاخمءاروةالصلاًاضيأاوزاحأ

:ةيضابإلاد

يفهباحصأعمكراشنمناكو‹”يميمتلاضابإنبهللادبعىلإنوبوسنملامهو

)^زنراهنجو‹رصبلالِإداع¢ةبكلانعبذلا

.۷٠۳ص۲ح(ريسلا)رثؤملاوبأ(١)
۲ج(زحولا)رامعوبأ(۲)
١۹.٠(قرفلا)يدادغبلا()

.۱۳۷ص١ح(لللا)ناتسرهشلا(٤)

۲ےج(زجولا)رامعوبأ(٥)
رباجمامإلاىلإ-عقاولافسمهتبسننإفالإو«بسحفةيحالطصاةبسنيهاإضابإنبهللادبعىلإةيضابإلاةبسن

رظنلابضايإنياىلإاوبسنامنإو.ةيضابإلاةملكهيلعتقبطأيذلااذهو«سابعنبابحاصءاثعشلايبأيدزألاديزنب

قرزألانسباعفاناهيففلاخىلاةثداحلاهذهاهنمو‹ناورمنبكللادبعىلإهتلاسراهنمو«ةزرابلاةيسايسلاهفقاومىلإ
وهاإانهاههرودنألةيضابإلاجهنماذههلعفبمسرهللادبعنأٰيعتالعفانلضابإنباةفلاخمنأىلع.هباحصأو

ناورهتلالهأهيلعراسيذلالدتعلاجهنملاىلعاوتبثنيذلانمدحاوضابإنبهللادبعنأدارماو.هۋاشنإاليأرلازاريإ
ضايإنباهللادبعروهظلبقتناكسادرملالبيبأبدیزنبرباجةقالعنإفاضيأو.دعباميفةيضابإلاهيلععباتتو

رباحةيؤرلاحوضويعيام؛مدقتامكه4٥ماعلوتقملالالببألاميمحاقیدصراجناکذإ‹عفانلهتفلاخمو

قرزألانببعفانهبفلاخيذلاهيآرلضابإنبهللادبعيبتنأبلوقلاىلإانبعقديهرودباذهو.عفانةثداحلبقهباحصأو
؟هابحاصوعفانلعفامكفرطتيله«ضايإنبهللادبعلناحتماةباثعبةئداحلاكلتتناكلبءةعاسلاكلتديلونكيم
.اقحهلعفاماذهو؟هعمنموديزنبرباحهئارظنكلادتعالاجهنمىلعتبثيمأ

هئارآوةسيهقفلاهلاوقأوهتاياوربةحفاطةيضابإلابتكوءةيضابإللرظنملامامإلاوهديزنبرباجنأةصالخلاو

رابکنمهنوکوهيلعءانثلاوهبةداشإلاىوسضابإنبهللادبعلءيشكلذنمنستيمامةيتاذلاهتريسوةيسايسلا

رفانتلارظنترلاوذحخأللةلباقدعتمل-مهيلإهئامتنادربنعالضف-ةيضابإللديزنبرباجةمامإةلأسمو

.اهتحصىلعةلدألا

قرشللايفةيضابإلاةكرحلا)مشاه/۹۲٩-۷ص(ةيضابإلاةكرحلاةأشن)تافيلخ:رظناليصفتلانمديزل

.(ريتسحامةلاسر)۸٤-٤٤(ديزنبریاجمامإلا)يماستوادوبأ٥-٥٤ص(يرعلا
.۳۹۸ص۲ح(خيراتلا)يرطلا(۷)

ص٦ح(باسنألا)يرذالبلا(۸)

٤۱۸



هلتاق":ًلئاقلادبعهفلاخفعفانهيلإبتكنمناكمث‹)زاوهألاىلإعفانعمجرخيلو

'امكحوايأرسانلابوصأناكنيكرشمموقلاناكولعفانقدصءىأريأريألا

امیفانبذکوبذكدقهنكلو‹؛نيكرشملايفكييبلاةريسكهتريستناكو«هبريشياميف

امومهؤامدالإانللحتالوكرشلانمءاربمهوماكحألاومعنلابرافكموقلانإ.لوقي

."مارحانیلعوهفنمكلذىوس

ةيرفصلاوتادجنلاوةقرازألاثالثلاقرفلانأنيبتيىضماملالخنم

نشتسيو«؛كرشملابرحىلعبترتيامكلذىلعنوبتريو«نوكرشممهيبراحمنأبلوقلا

.هیفنوفلتخيامضعبكلذنم

اميفو":يليجدلالوقي«قارتفالاىلعقباسلاةمكحمارايتلثمتفةيضابإلاامأ

هاحتالالثمتيهوءةقرازألاءارآمظعمعماماضراعتتاهدئاقعنإفةيضابإلاةقرفبلصتي

نأوكيرشتلاةيضقنمهؤربتضابإنبهللادبعنلعأدقف‹”"لالبوبأهيلعراسيذلا
اموهاذهو.ةنسلاوباتكلاصوصنهيلعتلديذلاةمعنلارفكزواجتيالةيصعملارمأ

الةاصعلانيدحوملاىلعرفكلاةيضابإلاقالطإنأتركذذإ«ىرخألارداصملاهتبلت

.ةثراوملاوةحكانملامرحيمليذلاةمعنلارفكزواجتي

رمأيعيهنأىفخيالف"مهؤامدالإانللحتالو":ضابإنبهللادبعلوقامأو

تصنيذلاةاغبلالاتقكيعرشمكحبنيملسملانمدحألاتقلحنإهنأدارملاو«لاتقلا

دارملاسيلفءامهوحنويبسلاوةمينغلانمءيشهدعبلحيالف«تارجحلاةيآهتيعرشىلع

ببيأكلذىلعةيضابإلانمتئربجراوخلانإلب«ضارعتسالا-نذإهب

.ضارعتسالامهزيوحتمدع

 

.۷۲ص١ج(ريسلا)يخامشلا/۳۹۹ص۲ح(خيراتلا)يربطلا(١)

.۳۹۹ص٣ح(خيراتلا)يرطلا(۲)
.٥۸ص(ةقرازألا)يليجدلا()

.١۳٠ص١ح(لللا)ناتسرهشلا/۳٠٠ص(قرقلا)يدادغبلا/١٤۸١۱۸۹ص١(تالاقملا)يرعشألا(٤)

.١٤۳٠ص١ح(للملا)ناتسرهشلا(قرفلا)يدادغبلا/١۱۸ص١ح(تالاقملا)يرعشألا

.٥۸٤٤٢۲۰ص١ج(تالاقملا)يرعشألا)٦(

١٥۱۸



نسمسيلفكسآىلإلالبيبأجورخكقارتفالانمزىلعقبسنملازتعاامأو

سادرممالکنإف«”فورعمفيان.دنظامكقرزألانبعفاناهبناديلاةرجحلاباب

هلناكو-يراصنألاحابرنبهللادبعهيقلدقف«هنيدبرارفاذههلعفنايفحيرص

ماکحأنمءالؤهيباحصأنيدويدببرهأديرأ":لاق؟ديرتنيأ:هلأسف-اقيدص

نميحلااذهسانلاكلهي"ثيدححرشيفرجحنبالاقكلذلو‹”"ةملظلاوةروحجلا

اذهنمذخؤي":رجحنبالاق"مهولزتعاسانلانأول":لاق؟انرمأتامف:اولاق"شيرق

يلانتفلاعوقوببسامنإفءةيصعللاراهظإاهفمقييلاةدلبلانارجهبابحتساثيدحلا
ركنااهيفعنصييلاضرألارجمت:كلامنعبهونبالاقكاللامومعاهنعًاشني

.”"فلسلانمةعامجحكلذمنصدقو«اراهج

ةلبقلالهأكيرشتىلعاوعمجأجراوخلافانصأميمج"نأنمىضمامو

جراوخلارصحنماقباسررقتامدكؤي9ةمينغومهيرارذيبسلالحتساو

نمارسيلرايعملااذهىلعةيضابإلافنذإو.مهيبراحموأمهيفلاخمكيرشتبلاقنميف

مهقافتاوه-رهظيامك-جراوخلانمضعبلامهدعهلجأنميذلاببسلاو«جراوخلا

.ضارعتسالاوكيرشتلاادعجراوخلاءارآثحبميفاهركذمدقتيلاءارآلاىلعاعيمج

مبجزفمهريغىلعسبلةمعنلارفكهبنونعيةريبكلابكترمرفكبةيضابإلالوقلعلو
ريفكتلاوكرشلاورفكلانيبمهنممهلعجنمدنعقيرفتلامدعلجراوخلادادعيف

.كيرشتلاو

:ةيضابإلاءاملعنموهويملاسلاخيشلالوقي

مسوامهنناشلاقافنلابومعنودوححنامسقرفكلاو

۹۸٠ص(يومألارصعلايفجراوخلا)فيان«فورعم(١)
.۹۹‹۹۸ص۲ح(ديرفلادقعلا)هبردبعنبا(۲)

.۸٥۷۰مقرثیدححرش۰۰٥ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنيا

.٠٦۲ص۲ح(ريسلا)يويسبلا(٤)

٦۱۸



:لاقفةمعنلارفكرسفمن

لیوأتبیلاعتهللاهمرحاملالحتساکًاطخلاليوأتنعًأشناموهومعنرفكيأ"

ءأطخلاليوأتبمهنممهتءاربونيملسملافلاخنمعيمجفالخكهلئاقوأهلعافنمًاطخلا

يفباذعلاواينالايفلاكنلاهلعفىلعهللادعوأامءيشةفراقمكاكاهتنالعفامو

لايكلاسخبوةقرسلاوابرلاوانزلاولتقلاكةيضاملاممألانمممأهببذعوأةرحآلا

.٩"ىللذريغونامزلاكلذلهألتبسلايفءادتعالاوةقانلارقعولاجرلانايتإونازيملاو

ةفاضإلابلئاوألاةيضابإلاءاملعصوصنيثةيضابإلاوجراوخلانيبةلصافملادحنو

ىلإجرخييضابإلابهذمللرظنملامامإلاديزنبرباجاذهف.ضايإنبامالكىلإ

يبأنييوهنيبةقادصلاانملعاذإوءامدلالحتساةيضقيفمهرظانيفجراوخلا

نذِإانهاهجراوخلابدارملانأنيبت"”ناورهنلاةكرعميفاجنيذلاةيدأنبسادرملالب

هذهيفهبحرصموهامکمهوحناحننموةقرازألامهولالبيأدعبناكنم
نسبملاسةريسجراوخلاءارآلةفلاخملاةيضابإلاءارآزربياممدقأنمفاضيأو.ةياورلا

نعاربعم-نلعأدقف.جراوخلاءارآةشقانلاهصخيلااهنعثيدحلافلاسلاناوكذ

:ةيلاتلاصوصنلايفمحلاثمأوةقرازألااهانبتيلااياضقلانمهؤربت-ةيضابإلا

ليبسلاءانبأقحونيكاسملاوىماتيلاقحويبرقلايذقحونيدلاولاقحىر"-
ءلراجفوأاوناكاراربأاقحانيلعانناميأتكلمامقحوراحلاقحوبحاصلاقحو

دوهعبيفونومهريغوأنماهلكسانلانماهيلعاننمأتسانمىلإةنامألايدؤنو

؛مهريغنموانموقنمملظلانمهبمنويذلاانعطتسانإةمذلالهأنمانموق

فاكلالاتقلاةرضحمهتماندنعنمأيو«مهريغنموانموقنمانراجتسانمريحنو

.لزتعملا

.۳۱۲۳۱۳ص۲ح(لوقعلاراونأقراشم)يماسلا(١)

.۲۰۸۲۰۹ص۲ج(تاقبطلا)ييجرالا)۲(

.قباسلاردصملا

.۹٠۲صقباسلاردصملا(٤)

.ةيضابإلاوفلاختهبداريحالطصاانآناوكذنبملاسدنعةقحاللاتارابعلايف"انموق"ةملكراركتنمرهظي

\۸Y



لتقومهابسلحتسنفناثوألاةدبعلزانماولزنمهارننوكننأريغنم..."

نإورسلايفمهلتقوانموقبكتفلاىرنالوثاريملاعطقومحلاومأسمحومهيرارذ

ملللانأبكلذوهيلعمهيذلاباضرلامطرهظنومهنارهظنيبانمدامالالضاوناك

نمائيشلحتساةيضاملاممألايفهللاءايلوأنمىضمنممادحأملعنالوهباتكيفهبرمأي
ناكنمنيملسملانمدحأهلعفيملو«كلذيفمهتنسبيدتقنفانتلزنملثموهوكلذ

."...ةلبقلالهأبنحنهلعفنفنيكرشملانمدحأبةكعب

.انتلبقنولبقتسياومادامانيلعمرحتالمهتنراوموانموقةحكانمىرنو..."-

لِمهوعدننألبقنمةلبقلانولبقتسياومادامانموقضارعتساىرنالو..."-

."نامبإلالهأوهبهرمأوهيبنلءاعدلايضرهّللل.نأل«هبذحخألاوقحلاةعجارم

."هلبنذالانتلبقلهانمریغصلتقیرنالو..."

یسحهيبتةنسوهللاباتكباهجوزتلحجرةأرماجرفلحتسننأىرتالو..."-

."اهجوزاهنعقوتملاوأةقلطملاةدعدتعتمثاهنعىفوتيوأاهجوزاهقلطي

رادنمهباحصأويبلاةرجهكانموقرادنمةرجحلالاحتناىرنالو..."-

رادىلإعجروهنفىلعهللاليبسيادهاجبانمجرخنمجرخينكلومهموق
."...هلاموهسفنيفهبارقمهللاقحلافراعناكاذإهانيلوتهموق

هللالزنأايمكحنوهمارحمرحنوهلالحلحتفهللاعاطينأهللاىلإوعدنو"=

يفولغلاهللادمحبانيأرنمسيلللادابعنمنيحلاصلاةنسوهيبنةنسعبتنوهباتكيف

هحووانتلبقكرتنميفمويلاانمكح«انقرافنمىلعادعلاالوانرمأيفمشغلاالواننيد

اتلالحو«مهتلبقريغهجونميفهدعبنيملسملامكحوهتلبقكرتنميفانيبنمكحاهريغ

ءانموقراديفمويلاانمارحانجرخاذإانمارحوءانجرخاذإانللالحانموقراديفمويلا

اشمدعاقلللحيالو«لالحدعاقللوهءيشانمجراخلاىلعمرحيالهنأهللادمحبملعن

:.>(

.(طوطخ)ظ٢۷-ظ٠۷ةقرو(ريسلا)ناوكذنبا(١)

\ ۸۸



:يياغلاتال

اهتساردو جراوخ
3|

قةدراولا ٹب ۱
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:ديهم

جراوخلايفةدراولاثيداحألادرسيف

عممكتالصنورقحتموقمكيفجرخي":ظافلألاضعبيفهصنوءقورملاثيدح:لوألا

زواجيالونآرقلانوأرقيمهلامعأعممكلامعأومهمايصعممكمايصومهتالص
.ةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرعب«مهرجانح

قرطضعبيفيلاةدايزلاوهو:ةيدثلايذوأةيديلايذوأجدحملاثيدح:يناثلا
هيدضعىدحإدوسألجرمهتيآ":ظفلب«جدخملافصوىلعةلمتشملاقورملاثيدح

.سانلانمةرتفنيحىلعنوجرخي«ردردتةعضبلالثم

صاقويبأنبدعسنعقرطلاضعبيفهظفلوءةهدرلاناطيشثيدح:ثلاثلا

وألبحلايعارةهدرلاناطيش":لاقفةيدثلااذ$للالوسررکكذ:لاق

موقيفةمالع«بهشألانباوأبهشألاهللاقيةليجبنملحجرهردتحيليخلايعار

نسبسنأنعهجوألاضعبيفهظفلوءهلتقبكييبلارمأيذلادبعتملاثيدح:عيارلا
لوسرلهانفرعدق«هداهتجاوهدبعتانبجعيلجريهللالوسردهعيفناك:لاقكلام

نوربختلمكنإ":لاقاذهوه:انلق«لجرلاعلطذإهركذننحنامنيبف«هفرعيملفككهللا

هللافملسيملومهيلعفقويحلبقأفنمةعفسههجوىلعنإلحجرنع

لضفأدحأموقلايفام:سلحجلاىلعتفقونيحتلقلههللابكدشنأ"هللالوسر

لتقينم":هللالوسرلاقف«يلصيلخدمثمعنمهللا:لاق"؟ئمريخوأيم

الجرلتقأللاناحبس:لاقف؛يلصيهدجوفهيلعلخدفءانأ:رکبوبألاقف؟"لجرلا

ام":للالوسرلاقفجرخف!نيلصملالتقنعكهللالوسرىندقويلصي
نم’طلاق.نيلصملالتقنعتيمدقويلصيوهوهلتقأنأتهرك:لاق"؟تلعف

لضفأركبوبأ:رمعلاق«ههجواعضاوهدجوفلخدفءانأ:رمعلاق"؟لجرلالتقي

نأتهرکفهللههجواعضاوهتدجو:لاق"؟هم":نالوسرلاقف«؛جرخفيم

۱١۱۹



لحخدف:لاق‹"هتكردأنإتنأ":لاقنأ:يلعلاقف"؟لجرلالتقينم":لاق.هلتقأ

برخدقهتدجو:لاق"ەم":هللاقف#2هللالوسرىلإعجرف«جرخدقهدجوفهيلع

:ةديبعنبیسوملاق.مهرخآومشوأناكنالجريمأنمفلتخااملتقول":لاقف

.ةيدثلاوذ؛يلعهلتقيذلاوه":لاقفبعكنبدمحمتعمسف

ناورهتلالهأنأركبيأتنبةشئاعتملعدقل":ىلعمامإلاثيدح:سماخلا

ناسلىلعنونوعلم

.نيقراملاونيطساقلاونيثكانلالاتقبترمأ":يلعمامإلاثيدح:سداسلا

."قحلابنيتفئاطلاىلوأاهلتقينيملسملانمةقرفدنعةقرامقرت"ثيدح:عياسلا

."رانلابالكجراوخلا"ثيدح:نماثلا

:يليامكةيجهنملانوكتفوسو

.هظافلأىلعءانبثيدحلاجيرختهيفمنيلوألاثحبللا-

ةياورلاو«؛يباحصللقيرطلاتلعجدقو«هديناسأةساردهيفمتتفيناثلاثحبلملاامأ-

.يباحصلانعرشابملايوارلل
دنسيقاحداقهدوجونوكينمالإديناسألالاجرنميناثلاثحبملايفركذأمل-

.نسحلاةجردنعثیدحلابلزنيالمهنمهركذأملنمف

ددعتبداضتعالاامأو«اهنيعبةياورلاكلتالإهبداريالةياورلكيلييذلامكحلا-

ةدحاولاةياورلايفديناسألاددعتالإمهللا‹ناثلاثحبللاةمئاخيفالإهلوانتأالفقرطلا

.ةياورلامكحنايبليرورضديناسألاعومجعءاقترالانإف

.ثلاثلاثحبملاةمتاخيفنوكيثيدحلاىلعيئاهنلامكحلا-

۱۲



:لوألالصفلا

قورملاثيدح

ثيدحلاجيرخت:لوألاثحبللا

ثيدحلاديناسأةسارد:ّياثلاثحبللا

ثيدحلانتمةسارد:ثلاثلاثحبللا

۱۹۳





:لوألاثحبللا

:اقيرطرشعةعستنمثيدحلايور
:ةدعظافلأهنعهلو:يردخلاكلامنبدعسديعسيباثيدح١

عممكماسيصومقالعممكتالصنورقحتموقمكيفجرت":لوألاظفلل
نيالانمنوقرعي«مهرجانحزواجيالونآرقلانوأرقيعممكلامعأومهمايص

ىرتالفحدقلايفرظنتمثءائيشىرتالفلصتلايثرظنتءةيمرلانممهسلاقريامك

."قوفلايفىرامتتو«ائيشىرتالفشیرلايفرظنتمٹءائیش

هدنعسيلوسنأنبكلاممامإلاو-هلظفللاو-بيبحنبعيبرلامامإلاهجرحأ

ملمإلاو‹هلثعملسممامإلاو«هلثعنيهجونميراخبلامامإلاو"مهمايصعممكمايصو"

‹؛هلثعىلعيوبأو«هلثمبنيهجونمةبيشيأنباو«فالتخابامهدحأنيهجونمدمحأ

يقوءادحجارصتخم”ريبكلا"يفيناربطلاوءارصتخمنيهجونميبالودلاو«نابحنباو

نيهجونممصاعيبانباوءارصتخمنيرخآنيهجونموهوحنبنيهجونمطسوألا

نباو؛فالتخاضعبعممكاحلاو«نيهجونم"نايإلابعش"يفيقهيبلاو«هوحنب

."”هوحنبيئاكلاللاوءارصتخم"سيلبإسيبلت"يفيزوحلا

يراخبلا٤۸1٠مقر(۲)بابريسلاباوبأ٣ج(ًاطوملا)سنأنبامقر(٠)باب(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(١)
مسه١۹۳مقر(1٦)بابنيدترلاةباتتساك۸٠٠٠مقربابنآرقلالئاضفك(حيحصلا)

ةبييشيبأنبا۲٥٠١1٠ص٣ج(دنسلملا)ليتحنبدمحأ٤مقرجراوخلاركذبابةاكزلاك(حيحصلا)

مقر۲ج(دنسملا)ىلعيوبأ١٥۹۷٠مقرجراوخلايفركذام(٤٥٤۲باب٥١٠ج(فنصللا)

؛ثداوخاوةنتفلانمهتمأيفنوكيامعملسوهيلعهللاىلصهرابخإباب(حيحصلا)نابحنيا/۳١۱۲

(ريبكلامحجعللا)قاربطلا/۷۹ص۲ح(ءامسألاوئكلا)يالودلا/1۷۳۷مقرةيرورخلاورخنعرابخإلاركذ
مقر٠١ج4۳17١118مقرهحء۹1٤۲مقر٣ح(طسوألامجعلا)ناربطلا/١۳٤١مقراح

مقر(١٠۱)باب۲ج(ناعإلابعش)يقهيبلا/١۹۳مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبأنبا٦

زوصأحرش)يئاكلاللا/۷١۱ص(سيلبإسيبلت)يزوجلانبا/١١١ص۲ح(كردتسلا)مكاحلا٠

.۲۳۱۰مقرجراوخلايعينلنعيورامقايس(ةنسلالهأداقتعا

١٥۱۹

 



ىلإهسنعللايضريلعثعب":لاقهنعهللايضرديعسيبأنع:فاثلاظفللا

نبةنييعو«يعشاحامثيلبنحلاسباحنبعرقألا:ةعبرألانيبامهسقفةبيهذبةييلا

نيبدحأيرماعلاةئالعنبةمقلعوناهبنيبدحأمثيئاطلاديزويرازفلانصح

افإ":لاقءانعديودحنلهأديدانصيطعي:اولاق«راصنألاوشيرقتبضغف«بالك

‹؛قولحمةيحللاثكنيبحلائتاننيتتجولافرشمنينيعلارئاغلجرلبقأف«"مهفلأتأ

الوضرألالهأىلعللاينمأيأ؟تيصعاذإهللامطينم":لاقفدمحمايللاقتا:لاقف

نمنإ":لاقىلواملف‹هعنمف-ديلولانبدلاخهبسحأ-هلتقلجرلأسف"؟نونمأت

نيالانمنوقرعيمهرحانحزواجيالنآرقلانوأرقيموقاذهبقعيف:رأءاذهعئضعض

مهتكردأانأنمل«ناثوألالهأنوعديومالسإلالهأنولتقي‹ةيمرلانممهسلاقورم

."داعلتقمهنلتقأل

"داع"لدب'ادوحن"اهدحأيفهجوأةعبرأنمهجرخأ«يراخبلاظفلاذهو

ينيهجونمملسمو؛نعضوميفدمحأمامإلاهاورو‹رصتخمسماخهجونمهجرخأو

يفقازرلادبعهحجرخأو«نارخأآنادانسإاضيأهدنعهلو"داع"لدب"دوم"امهدحأ

دوادوبأونهجونميئاسنلاو«دوادوبأو‹"ةباحصلاراثآقيلامألا"و"منصأ۱"

"داع"لدب"دوماهيفوهلثع.ىلعيوبأو‹دلاح:لدبرمعنذاتساف:هيفويسلايطلا

يهللالوسرتيتأ:يلعلاقهيفومصاعيبأنباو«روصنمنبديعسو

يفيزوجلانباو«نيدانسإبيقهيبلاهجرخأو«داضلابالداصلاب(ئصئص):اضيأهيفو

,N..مهتكردأÙنشلهيفسیلو"سيلبإسيبلت'

بلبريسفتلاكء٠٠8۳مقربابيزاغملاك٤٤۳۳مقر(٦)بابءايبنألاثيداحأك(حيحصلا)يراخبلا(١)

ملم/۷۳۹۸ص۳ج(دتسلا)ليتحنبدمحأمقر(۲۳)بابديحوتلاك461۷7مقر(١٠)

كحامباب٠٠حج(فنصلا)قازرلادبع-١۳٠ماقرألا١٠١٠٠مقر(۷٤)بابةاكزلاك(حيحصلا)

/٤٦۷٤مقرجراوخلالاتقيفبابةنسلاك(نتسلا)دوادوبأ/١۱۲مقر(يلامألا)١۸۱۷١مقرةيرورحلايئ

۳۹نص(دنسلا)يسلايطلامقر(٢۲)باب۳۷كء۷۷٠۲مقر(۷۹)بابةاكزلاك(نتسلا)يئاسنلا

مقرثلاسللادلحلانمناثلامسقلا(نئسلا)روصتمنبا/١١٠۱مقر۲ح(دنسلا)ىلعيويأ/٢۲۲۳مقر
٤11۹٠.0مقر۸ج(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/١٠۹مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيأنبا۳٢

۱۹



:لاق؟مهامي.اموليق:يهولوألاظفللاىلعةدايزهيفو:ثلاثلاظفللا

."ديبستلا":لاقوأ"قيلحتلامهاميس"

 

روصنمنبديعسو‹ىلعيوبأو‹"ةنسلا"يفهللادبعهنباو«دمحأو«يراخبلاهجرحأ

.لرصتخم"طسوألا"يفناربطلاو

نوئيسيوليقلانونسحيموقءةقرفوفالتخايفنوكيس":عبارلاظفللا

ممهمايصوممتالصعمهتالصمكدحأرقحيمهيقارترزواجيالنآرقلانوأرقي؛لعفلا

ءهقوفىلعاودتريىحنوعجريالءةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقري‹مهمايص

يفهتماوسيلوهللاباتكىلإنوعدي«هولتقومهلتقنلىبوطءةقيلخلاوقلخلارشمه

:لاقاسموهللالوسرای:اولاقمهتمللابیواناکمھلتاقنمےیش
."قيلحتلا"

ءالؤهدنعسيلو«مكاحلاو«يقهيبلاو‹ىلعيوبأودمحأمامإلاهجرحأ

.”يسدقملاءايضلاهراتخاو«يزورملاهجرخأو«"مهمايص...مكدحأرقحي"نيريخألا

اموقركذ'هَيلانأديعسيبأنعةرضنيبأثيدح:سماخلاظفللا

رشنم"وأ"قلخلارشمه«قيلحتلامهاميسسانلانمةقرفيفنوجرخيهتمأيفنونوكي

(الوق:لاقوأ)الثمقينلابرضف:لاق"قحلاىلإنيتفئاطلاندأمهلتقيقلخلا
يضنلايفرظنيوءةريصبىريالفلصنلايفرظنيف(ضرغلا:لاقوأ)ةيمرلايمريلجرلا"

لهاايمهومتلتقمتنأو:ديعسوبآلاق«ةريصبىريالفقوفلايفرظنيو«ةريصبىريالف
.قارعلا

دمحأنيهللادبع/٤٠ص٣ج(دنسلملا)لبتحنبدمحأ(۷٠)بابديحوتلاك(حيحصلا)يراخبلا(١)

٢٤٠۲۹مقر۲ج(نتسلا)روصتمنيا/١۱۱۹مقر۲ح(دنسملا)ىلعيوبأ/١١٥٠مقر(ةنسلا)

.٠٠٠٥مقر٦ح(طسوألامجعللا)

قرعح(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/۲۱۱۷مقرهج(دنسلا)ىلعيوبأ/٤٣٢۲ص۳ج(دنسملا)لبنحنبدمحأ(۲)
v۷(ةراتخملاثيداحألا)ءايضلا/۲مقر(ةنسلا)يزورملا/١١٤۱ص۲ح(كردتسلا)مكاحلا/۳٢٠

.۲۳۹۲مقر

۱۷



رهونميثهللادبعهنباو-هظفلاذهو-ملسممامإلاهاور

TF )\(41ے7

.نيهجونمصئاصخلاييوىربكلانتسلايييئاسنلاهاوروءهيبأنعامهدحأ

ييجتلاسيقنبديلولاةياورنمطسوألايفيناربطلاهجرخأام:سداسلاظفللا

:ةنالثنآرقلاًارقيفمهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقيفلخنوكي":ظفلبديعسيبُأنع

 

."رجافوقفانمونمؤم

راسينبءاطعنع"يناثلاوداحآلا"يفمصاعيبأنباهاورام:عباسلاظفللا

للالوسراي:انلقعممكلامعأنورقحتموقأيسهنإ"ظفلبديعسيأنع

٩."ميلالهأنكلوءال":لاق؟شيرقأ

نعريکبنبرشبقیرطنمةناوعيبأىلإثيدحلارجحنبابسندقوءاذه

ديعسيبأثیدحنميناربطلاىلإهبسنامکيأثیدحنميأ‹›ىعازوألا

دنعهدجأملو"كرديملفبلطفهنعهييبلالأسفبهذفلجرلانعلفغف"ةدايزب

."ريغصلا"و"طسوألا"هيمجعميفالوءديعسيبأدنسميف"ريبكلا"يفيناربطلا

:كلامنبسنأثيدح-٢

نباسنأنعهاور«بيبحنبميبرلامامإلاثيدحظفلوحدي:لوألاظفللا

؛نيهجونمدممامالانملكارصتخمهاورامك‹يسدقملاءايضلاوءىلعيوبأو(هحبام

ء٦٤٤٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/٥ص۳۲ےج(دنسملا)لبنحنبدمحأ٧بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم(١)

.٣۳٥ص(صئاصخلا)٢٥٥۸مقر۸٥بابصتئاصخلاك(ىربكلاننسلا)يئاسنلا/٢

.۹۳۳۰مقر١٠حج(طسوألامجعملا)ناريطلا(۲)

.٢۲۲۸مقر٤ج(ناثلاوداحآلا)مصاعيبآنبا(۳)

.۲۹۷ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(٤)

.٥۳۰ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(٥)

تيداحألا)ءاينلا/۳۹۰۸مقر۷ج(دنسلا)ىلعيوبأمقر(۱۲)بابةمدقملا(نتسلا)هجامنبا(1)

مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/۱۸۳۱۸۹ص۳ح(دنسلا)لبنحنبدمحأ/٢۲۳۹مقر۷ح(ةراتخملا
.٥٤۹مقر(٦۱۷)باب(ةنسلا)مصاعبأنبا|۷

۱۹۸



بمجأمامإلاهاور«يردخلاديعسيبأثيدحيفعبارلاظفللاوه:ّياثلاظفللا

مصاعيبانباو«یلعيوبأو«دوادوباهاورو«هيبآنعامهدحأنيهجونمهّللادبعهنباو

دمحأمامإلانبهللادبعنعامهدحأنيهجونمءايضلاو«؛نيهجونممكاحلاو‹يرحآلاو

.)ىلعييبأنعيناثلاو«هيبأنع

ماشلاىلإانبقلطنا:لاقرمعنبصفحكلامنبسنأنعهاور:ثلاثلاظفللا

ةقانلاحفبانكوعجراملفءانلضرفيلراصنألانمالجرنوعبرأنحنوكللادبعلإ

‹؛نيرخأنيتعكرهيتعكرىلإنوفيضيموقلاماقوهطاطسفلحخدوملسمثرصعلاانبىلص

تعمسلدهشأفءةصخرلاتلبقالوةنسلاتباصأامهللاوف«هوجولاهللاحبقف:لاق

."ةيمرلانممهسلاقريامكنوقركينيدلايفنوقمعتياموقأنإ":لوقيككهللالوسر
۰۲

0”روصنمنبدیعسودمامامالاهاور

ثیدحظفلباعميردخلاديعسيبأوكلامنبسنأنعثيدحلايوردقو

.ءايضلاهراتخاو

هنعوكمحأهجرخأ«هسفنظفللابديعسيبأنعكلامنبسنأنعيورامك

سنأنععوبطملايفيذلاويبأىلإرجحنباهبسنو.”يسدقملاءايضلا

ةنسلاك(نتسسلا)دوادويأ/١٤٠٠٠١٤١٠مقر(ةنسلا)دمحأنيهللادبع/۱۹۷ص۳ج(دنسللا)لبتحنيدمحأ(١)

(١۱۷)تاي(ةنسلا)مصاعيبأنيامقرهج(دنسما)ىلعيوبأ7٠مقرجراوخلالاتقيفباب

(ةراتخلاثيداسحألا)ءايضلا/۳۸مقر(ةعيرشلا)يرحجآلا/١٤١ص۲حج(كردتسملا)مكاحلا٠٤مقر

۔۲۳۹۳ء۲۳۹۱مقر۷ج

٢۲۹۰.٠مقر۲ج(نتسلا)روصتمنيا/۹٥۱ص۳ح(دنسلما)لبتحنبدمحأ(۲)
ىتعيويأ4۷715مقرجراوخلالاتقيفبابةنسلاك(نتسلا)دوادوبأ/٤٣٢۲ص۳ج(دنسللا)لبتحنبدمحأ

مكذخا۳١۷۰٠مقر۸ج(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/١٠مقر(ةنسلا)يزورملا/۷٠١مقرهج(دنسلملا)

.۲۳۹۲مقر۷ج(ةراتخملاثيداحألا)ءايضلا/١٤١ص۲ح(كردتسلملا)

.٢٤۲۲ص۳ے(دنسلا)لبنحنبدمحأ(٤)
.۳۰۰ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا

۱۹۹



."رانابيذهت"يفيربطلاىلإهبسنامككيعسأو

:بلاطيبانبيلعمامإلاثيدح۳

نمرخآنلفهللالوسرنعمكتثدحاذإ:ظفلبيراحخبلامامإلاهنعهاور

ةعدحخبرخحلانإفمکنیبويبامیفمکتندحاذإوهيلعبذكأنأنميلِإبحأءامسلا

‹مالحألاءاهفسنانسألاءاثدحموقنامزلارخآيفٍنأي":لوقي8هللالوسرتعمس
زواجيالءةيمرلانممهسلاقريامكمالسإلانمنوقرهبيةيربلالوقريخنمنولوقي

."ةمايقلامويمهلتقنمًارجأمهلتقيفنإفمهولتقافمهومتيقلامنيأفمهرحانحمهامإ

«يلعمامإلامالكةدايزنودبامهدحأنيرخآنيهجونماضيأيراخبلاهاورو

قللادبعهنباهجرحخأوءيلعمامإلامالكنودبامهينانيهجونمدماهجرخأامك

يأ-هوبأهاوريذلالوألاهجولابقرطعبرأنم"ةنسلا"يفاضيأهجرخأو«هيلعهتادايز

نودبيأ-ياشلاهجولابهاورامك«هقيرطنماهنمناتنثا-هالعأيراخبلاظفلك
.دمحأمامإلاهيبأقيرطنماهنمةدحاوءاضيأعبرأقرطنم-يلعمامإلامالكةدايز

ىلإجرخييلعناك"ةدايزبيسلايطلادوادوبأو«ديناسأةسمخبملسمهحجرخأو

قدص:لاقفءهلوسروهللاقدص:كلوقام:هلليقف‹هلوسروهللاقدص:لوقيوقوسلا

يفيئاسنلاو«ناتسجسلادوادوبأو«قازرلادبعهاوروخلا...مكتثدحاذِإ«هلوسروهللا

ويأو«رازبلاهاورو«نيريخألايفهجوأةئالثنم"صئاصخلا"و"ىربكلا"يفو"ىرغصلا"

نممصاعيبأنباوء"ريغصلا"و"طسوألا"يفيناربطلاو«نابحنباو«نيهجونمىلعي

يفيقهيبلاوء"عاتقإلا"يفرذنملانباويفيوغبلامساقلاوبآو«نيهجو

.°”"راثآلاونتسلاةفرعم"يفونيهجونم"ىربكلاننتسلا"

۰ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۱)

نيدترملاةباتتساهله۷مقر(٦۳)بابنآرقلالئاضفكء۱مقر(٢۲)بابءايبنألاك(حيحصلا)يراخبلا(۲)

٩۷٤٠٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع١۱۳ص١ج(دنسلا)لبتحنيدمحأ/١1۹۳مقر(١)باب
قازرلادبع/١١٠مقر(دنسلملا)يسلايطلا/١١٠٠مقر(۸٤)بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم/۹-٦
ننسلا)يئاسنلا/٤٤٤٦٤مقرجراوخلالاتقيفبابةنسلاك(ننسلا)دوادوبآ۷مقر١٠ح(فنصلا)

ك(ىربكلانتسلا)٥٥٠ص(صئاصخلا)٦٠٠٤مقرىانلايفهعضومثهفيسرهشنمباب۳۷ك(ىرغصلا

۲.



:ظافلأهلو‹؛باطخلانبرمعنبهللادبعثيدح۽

لاق:لاقفةيرورحلاركذورمعنبهللادبعنعيراخبلاهاور:لوألاظفللا

ظفللابنياربطلاهاورو«”"ةيمرلانممهسلاقورممالسإلانمنوقرهب":يبلا
۲8 7

زواجيالنآرقلانوأرقيءشنًاشني:اعوفرمهنعهجامنباهاورظفللا

املك":لوقییہللالوسرتعمس:رمعنبالاق-"عطقنرقجرحخاملکمهیقارت

٩"لاجدلامهضارعيفجرخيحح"-ةرمنيرشعنمرثكأ"عطقنرقجرخ

لوقيرمعنبهللادبعتعمس:بشوحنبرهشنعدمحأدنع:ثلاثلاظفللا

موقيمنمجرخي":لوقيكلالوسرتعمدقلو:(اهنمثيداحأةدعهلركذو)

الإهملعأال:(ةاورلادحأ)ديزيلاق"مهرجانحزواجيالنآرقلانوأرقيلامعألانوئيسي

اذإمثمهولتقافاوجرخاذإفمالسإلالهأنولتقيمهلمععمهلمعمكدحأرقحي":لاق

رعهللاهعطقنرقمهنمعلطاملك«هولتقنلبوطومهلتقنلبوطف«مهونتقافاوجرخ
.ممسأانأورثكأوأةرمنيرشعكعهللالوسركلذددرف"لجو

ىلإهبسنامک«رمعنیانعقاحسإنبدمحمىلإرجحنباهبسندقواذه

وهويهللالوسريميمتلاةرصيوخلاوذىتأ"هظفلو:لاق"راثآلابيذهت"يفيربطلا

بابيفبلالهاك(راتسألافشك)يمديملا٥٥ص(صئاصخلا)٢٤٦٥۸٢٦٥۸مقر(۹٥)بابصئاصخلا=

2هرابخإباب(حيحصلا)نابحنبا٢٦٠٤مقر١ج(دنسلا)ىلعيوبأ/١١۱۸مقرمهلتاقينميف

(طسوألامحعملا)قاربطلا/1۷۳۹۹مقرةيرورحلالاتقبرمألاركذ«ثداوحلاونتفلانمهتمأيفنوكيامع

١۹۱٠١مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبأنيا/١١٠٠مقر(مغصلامجمملا)١١۱٠مقراح

يقهيبلا۲۲۹يضفبلالهألاتقك(عانقإلا)رذنملانبا/۷٠٠۲مقر۲حج(تايدعجحلا)مساقلاوبأ؛يوفبلا

£ء15۳7مقر۲١ح(راثآلاوةفرعم)111۹۷۱1۹۸مقر۸ح(ىربكلاننسلا)

۱۹۳۲مقر(٦)بابنيدترللاةباتتساك(حيحصلا)يراخبلا(١)

.۹١٣۱۳۳مقر١٠حج(ريبكلامجعملا)ناريطلا(۲)

.١۷٠مقر(۱۲)بابةمدقملا(نئسلا)هحامنبا()

.٤۸ص٢۲حج(دنسلما)لبتحنبدمحأ(٤)

.٦۲۹ص١۱ج(يرابلاحتف)رجحنيا



دیؤیامرمعنبهللادبعنعجاسونبةبقعةياوريفعقوو:لاق¢...نينحبمئانغلامسقي

هذه

:سابعنبهللادبعثيدح٥

مهسلاقريامكمالسإلانمنوقرعييمأنمساننآرقلانأرقيل":لوألاظفللا

."ةيمرلانم

باودنسملاىلعهدئاوزيفهنباودمحأمامإلانملكهنعو«ةبيشيبأنباهجرحأ

.یلعیيبأوهيهجودحأنمهجام

نوأرشقيموققرشملالبقنمجرخي":يسلايطلادوادوبأهجرحأ:ياثلاظفللا

نممهسلاقرعامك-مالسالانم:لاقوأ-نيدلانمنوقرعي«مهيقارتزواجيالنآرقلا
."ةيمرلا

:هللادبعنبرباجثٹیدح۔-٦

وهوةنارعجلابككهللالوسرناك:لاقهللادبعنبرباجنع:لوألاظفللا

:لاقف‹لدعتملكنإفدمحمايلدعا:لجرلاقف‹لالبرجحيفوهو«مئانغلاوربتلامسقي

اييتعدلاقف"؟لدعأماذإيدعبلدعينمو؛كليو"

يانهنإ":لوسرلاقفاذهقنعبرضأىحهللالوسر

قرحامكنيدلانمنوقري؛مهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقيهلباحيصأوأباحصأ
.ةيمرلانممهسلا

‹روصنمنبدیعسوںاصتخابةبيشيبأنباو-هلظفللاو-هجامنباهجرحخأ

ص١۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۱)
(نتسلا)هجامنيا/٥٥٥٠٢٢۲ص١بح(دنسلا)لبتحنبدمحأمقر١٠حج(فنصلل)ةبيشيبأنبا(۲)

مقر٤ج(دنسلملا)ىلعيوبأ/١۱۷مقر(١٠)بابةمدقللا
1۸۷٦0.۲مقر(دنسملا)يسلايطلا(۳)



)٤۹۱ح

."هجوأنميرحجآلاو

 

لتقأنأسانلاثدحتينأهللاذاعم"ةدايزبلوألاظفللاسفنب:ياثلاظفللا

."خلا...نآرقلانوأرقيهباحصأواذهنإ«يباحصأ

مصاخيأنباوءاضيأةثالثهجوأنمملسموءةثالثهجوأنمدمحأمامإلاهاور

.”طسوألا"و"ريبكلا"يفيناربطلاو«ريخأتوميدقتب

:دوعسمنبهللادبعثيدح۷

:لاقوأ-ثادحأمالحألاءاهفسنامزلارخآيفموقجرفخي":لوألاظفللا

‹مهيقارتودعيالمهتنسلأبنآرقلانوأرقي«سانلالوقريخنمنولوقي«نانسألا-ءاثدح

مهلتقيفنإف؛مهلتقيلفمهكردأنمف«ةيمرلانممهسلاقريامكمالسالانمنوقرعب
."مهلتقنملهللادنعاميظعارحأ

هحرخأو؛هجامنباهنعوءةبيشيبأنباو-هلظفللاو-دمحأمامإلاهجرحأ

."”يرجآلاو«ىلعيوبأو«يذمرتلاو

دعاسولجانك:لاقةملسنبورمعنعةبيشيبأنباهجرخأظفللا

نوُأرقياموقنأانثدحكهللالوسرنإ:لاقف«جرخفانيلإجرخينأرظتتنهللادبعباب

الهللاماوء"ةيمرلانممهسلاقريامكمالسإلانمنوقرهيمهيقارتزواجيالنآرقلا
مويانونعاطيكعلوأةماعانيأرف:ةملسنبورمعلاقف:لاق.مكنممهرٹكألعليردأ

جراوخلاعمناورهنلا

نبامقر١٠ج(فنصلا)ةبيشيبأنبا/۱۷۲مقر(۱۲)بابةمدقملا(ننسلا)هجامنبا(١)

٠٦0۳-٢۳مقرباب(ةعيرشلا)يرجآلا/٢٠۲۹مقر۲ح(نتسلا)
(ةسلا)مصاعيبأنيا/(۷٤)بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم۳٥۳٠ص۳ج(دنسلا)لبتحنبدمحأ(۲)

0.1010مقر۹ح(طسوألامجعلا)۲۳٥ج(ريبكلامجعلا)ناريطلا/٤٤۹مقر(١۱۷)باب

ةمدقملا(نتسلا)هجامنبا/۱۹۷۲۹مقر١١حج(فنصلا)ةبيشيبأنبا/٤١٤ص١ح(دنسلا)لبنحنبدمحأ()

مقر۹ح(دنسلا)ىلعيوبأ٥مقر(٤۲)بابنعفلاك(مماحلا)يذمرتلامقر(۱۲)باب

مقر(ةعيرشلا)يرحآلا٢٠
.٦۱۹۷۳مقر٥۱٠ح(فنصلا)ةبيشيبأنبا()



We. . .n)٤.
.خلا...يردآالهللاماوهدایزنودبحاضونبدمحمهنعهجرحخأو

 

ريغءامنم»:ةيآلاهذهًارقتفيك«نمحرلادبعابأاي:لاقفهللادبعلإلحجرءاج:لاق

ًارقألنإ:لاق؟اذهريغتيصحأدقنآرقلالك:هللادبعهللاقف:لاق؟

عوكرلاةالصلانسحأنمنإ!؟رعشلاذهكاذههللاقفءةعكريفلصفلا

عفنبلقلايفخسرفئرقاذإهنكلو‹مهيقارتزواجيالماوقأنآرقلانأرقيلوتوجسلاو

ةمقلعهيلعلحخدفماقمثعكرلكيفارقيكيللالوسرناكىلارئاظنلافرعألنإ

:لاقفانيلإجرحخمث:لاق.اهبارقيلللالوسرناكىلارئاظنلانعانلهلس:لاقمٹ

.'للادبعفيلأتنملصفملانمةروسنورشع

:نيرافغلاورمعنبعفاروةدانجبدنجرذيبثیدح-۸

؛يمأنميدعبنإ":اعوفرمرذيبأنعتماصلانبهللادبعنع:لوألاظفللا

نيالانمنوجرخي«مهميقالحزواجيالنآرقلانوأرقيموقنميدعبنوكيس:وأ

نبالافءةقيلخلاوقلخلارشمهءهيفنودوعيالمثءةّيمرلانممهسلاجرخيامك
نمهتعمسثيدحام:تلق«يرافغلامكحلااخأيرافغلاورمعنبعفارتيقلف:تماصلا

للالوسرنمهتعمسانأو:لاقف«ثيدحلااذههلتركذف«ءاذكواذكرذيأ

هاورو؛هجامنباهنعوءةبيشيبأنباودمحأو-هلظفللاو-ملسممامإلاهاور

نيهجونممصاعيبأنباو‹"عانقإلا"يفرذنملانباو«نيهجونميناربطلاو«يمرادلا

.°”ىئاكلاللاًاضيأاوروء"ناغماوداحآلا"يفوهيفيناثلاو"ةنسلا"يفامهدحأ

.٢۲۷۸مقر(عدبلايفءاجامهيفباتك)حاضونبا(۱)

.١۰.۱ةيآدمحمةروس(۲)

مقر۹ح(دنسلا)یلعیوبأ

(فنىصُلا)ةبيشيبأنبا/١۳صهج(دنسلا)لبتحنبدمحأ/١١٠٠مقربابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم(٤)

٤٢٤۲۳مقر(۳)بابداهجلاك(نتسلا)يمرادلا/٠۷٠مقر(١)بابةمدقملا(ننسلا)هجام١۹۷۳٠مقر١هج

)باب(ةنسلا)مصاعيبأنبامقر(عانقإلا)رذنمانبا861مقرهح(ريبكلامجمعملا)ارطلا
۹٠۲۳مقر(ةنسلالهأداقتعالوصأحرش)يئاكلاللا۹٠مقر۲حداحآلا)٢

E:



يفتماصلانبهللادبعةدايزنودبيأءطقفرذيبأنعهسفنظفللابيوردقو

.ورمعنبعفارىلعرذيبأثیدحهضرع

ءامهدنع"قيلحتلامهاميس"ةدايزب«يسلايطلادواديبأو«دمحأمامإلانملكهاور

نباهاورامک

وبأمدقال:لاقتماصلانبهللادبعنعيسلايطلادوادوبأهاور:ياثلاظفللا

الومهتمانامهللاوموقنمنأبسحتأ«نينمؤملاريمأاي:لاقماشلانمنامثعىلعرذ

ءةيمرلانممهسلاقريامكمالسإلانمنوقربمهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقيمهكردأ

امموقأنأيترمأولهللاو«قيلحتلامهاميسهقوفىلعمهسلاعجريىحهيلإنوعجريال

يذلاتنانوکتيحهتللحاميمدقيٿنوجرعبٰيتقڻوولو؛يالجرتكلمامتدعق
.٩لت

:فینحنبلهسثيدح-

يبنلاتعمسله:فينحنبلهسلتلق:لاقورمعنبرْيَسينع:لوألاظفللا

هنمجرف":-قارعلالبقهديبىوهأو-لوقيهتعم:لاق؟ائيشجراوخلايفلوقيي

.ةيمرلانممهسلاقورممالسإلانمنوقريمهيقارتزواجيالنآرقلانوُأرقيموق

ڻعامهدحأنيهجونمملسموءةبيشيبأنباو-هظفلاذهو-يراخبلاهجرحأ

.صاعيبانباهجرخأو«ةبيشيأنبا

يقوءهيلعكديزأالتعمسام:هلوأيفنكلقباسلاظفللاب:ياغلاظفللا

كديزأالتعماماذه:لاق؟ةمالعمشرکدله(ورمعنبيأ)هرخآ

.هيلع

(٠٠)بابخيراتلاك(حيحصلا)نابحنبا/۸٤٤مقر(دنسلا)يسلايطلا/١۱۷صهج(دنسلا)لبتحنبدمحأ(١)

مقر

.°4£١مقر(دنسملا)يسلايطلا(۲)

منسم۹۷۲۸٠مقر١٠ح(فنصللا)ةبيشيبأنبا٤مقر(۷)بابنيدترملاةباتتساك(حيحصلا)يراخبلا()

۸٠0۹مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبأنبا/۸١٠٠مقربابةاكزلاك(حيحصلا)

Y.o

 



Jn N.

لبقموقهيتي":ظفلبمصاعيبانباو‹ملسممامالانملکهاور:ثلاثلاظفللا

(u . 2
. مهسوؤرةقلحمقرشملا

:ينهجلارماعنبةبقعثيدح٠١

ابيرقاسلاجرماعنبةبقععمتنك:لاقيحيلُسلاليلُمنبكللادبعنعهظفلو

أرقمثسانلابطخفربنملاىلعىوتسافةفيذحيبُأنبدمحمجرخفءةعمجلامويربنملانم

هللاقدص:رماعنبةبقعلاقف:لاق«سانلاارقانمناكو:لاق«نآرقلانمةروسمهيلع

مهيقارتزواجياللاجرنآرقلانأرقيل":لوقيكهللالوسرتعمسينا‹هلوسرو

. ةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرهب

نببوشقعيىلإ"ةباصإلا"يفرجحنباهازعودمحأمامإلاهاور

كنإاقداصتنكنإ:لاقفةفيذحيبُأنباهعمسف:هرخآيقوقيرطلاسفنبنايفس
.مهنم

:يملسألاديبعنبةلضنةزربيبأثيدح-١

ةزربابأای:تلقف«هباحصأنمرفنيفةفرعموييثةزربابأتيقلف«جراوخلانعٰيثدحي

.۸٠١٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع٦ص۳ح(دنسللا)لبنحنبدمحأ(١)

.ةناوعيبأدنسمنمةعوبطملاءازجألايفهدجأملو٠٠۳ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۲)
۹۰۹مقرباب(ةنسلا)مصاعيبأنبا/١۸١٠٠مقر(۹٤)بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم(۳)
.۸۹۸مقر۷٠حج(ريبكلامجعملا)ناريطلا/١٤١ص٤ح(دتسللا)لبتحنبدمحأ(٤)
.۷۷۷۲مقر۱۲ص٦ج(ةباصإلا)رجحنبا(٥)

 



لبقنمهاتأفككهللالوسرلضرعتف«دوجسلارثأهينيعنيبناضيبأنابوثهيلعرعشلا

ذنمتلدعامدمحمایهللاو:لاقفءائيشهطعيملفهفلخنمهاتأمث«ءاثيشهطعيملفههو

يدبنودحجتالهللاو":لاقمثاديدشابضغكعهللالوسربضغفءةمسقلايفمويلا

مهتماذهنأكلاجرقرشملالبقنم:لاقمثاناثااق"یممكيلعلدعأادحأ

نممهسلاقريامكنيدلانمنوقريمهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقي:اذكهمهيده

نحنوجرخينولازيال«قيلحتلامهاميس"هردصىلعهديعضوو"هيلإنوعجريالةيمرلا
دقو.انالثاهاق"ةقيلخلاوقلخلارش"ثالثاهلاق"مهولتقافمهومتيأراذإف«مهرحخآجري

.هیفنوعجريال:داملاق

دوادوبأوةبيشيبأنباو«؛نيهجونم-هلظفللاو-دمحأمامالاهجرحأ

.مكاحلااورو«يئاسنلاهنعو«يسلايطلا

:ثراحلانبعّيفُتةركبيبأثيدح۲

ةضبقضبقيلعجفريناندبكللالوسرنأ:لاقةركبيبأنع:لوألاظفللا

نيبناضيبأنابوثهيلعمومطمدوسألجرو«يطعيمثادحأرماؤيهنأكهنيحبنعرظنيمغ
لدعينم":لاقوككهللالوسربضغفءةمسقلايفتلدعام:لاقفتوجسلارثاهينيع
اذه":هباحصأللاقمث"ال":لاقف؟هلتقنالأهللالوسراي:اولاق"؟يدعبمكيلع

."ءيشبمالسإلانمنوقلعتيالءةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرعيهباحصأو

اهتمنيهجونم"ةنسلا"يفهللادبعهنباهنعوءهجوأةثالثنمدمحأمامإلاهاور

نميربطلاىلإرجحنباهازعومكاحلاو«راّربلاومصاعيبُأنباهاورو

.قيرطلاهذهيهو«ةركَبيبأنعرطبنبلالبقيرط

يسلايطلا۱۹۷۳مقر١١ج(فنصلا)ةييشيأنبا٥٤٤٤٤٤ص٤ج(دنسلا)لبنحنبدمحأ(۱)

1£0۳مقرىانلايفهعضومثهفيسرهشنمباي؛مدلارحتك(ىرغصلانتسلا)يئاسنلا/۹۲۳مقر(دنسللا)

.٤١٤٠ص۲ج(كردتسملا)مكاحلا

مصاعيأنبا/٠٠٠٠١١١٠(ةنسلا)دمحأنيهللادبع/١۳١٤٤٤صهج(دنسلما)لبتحنبدمحأ(۲)
=يملازهأك(راتسألافشك)يمئيملا/١٤١ص۲ح(كردتسملا)مكاحلا/۹۲۷مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)

Y.۷



تعملهةركبيبأنبملسمانثدح:ماحشلانامثعنع:ياثلاظفللا

:لاقهنأاهللايننعلوقيةركبابأيدلاوتعمس:لاق؟ءيشنمجراوخلايف

اذإف‹؛مهيقارتمهاعإزواجيالءنآرقلابمهتنسلأءاًدحأءادشأماوقأيمأنمج3"

.مهلتقنمروحألافمهومينأفمهومتيأر

(0) .
نيهجونم

:يلهابلانالُْجَعنبيَدُصةمامأيأثيدح-۳

سوژرباوؤاجفقشمدبتنك:لاقبّشْوَحنبرهشثيدح:لوألاظفللا

نآرقلانوأرقيسانيمأيفنوكيسهنإ":لوقيككهللالوسرتعمنإ:لاق؟ةمامأ

ةيمرلانممهسلاقرعيامكنيدلانمنوقرحي«لَقَدلارتنامكهنورثنيمهيقارتزواجتيال

مهلتقنليبوطءامسلاتحتىلتقرش«هقوفىلعمهسلادوعيىحهيفنودوعيالمث

.”ناربطلاهاور‹"هولتقو

نممهسلاجرخيامكمالساألانمنوجرفت":اعوفرمةمامأيبأنعظفللا
‹ياربلظطلاهاور"رانلابالكءهقوفىلعمهسلاعجريىحهيفنوعجرتال«ةيمرلا

يہللالوسردنعنحنانيب:لاق:يمْيَحُسلايفنحلايلعنبقلطثيدح-٤

امكنيدلانمنوقرميمهبيقارتزواجيال«نآرقلانوأرقيموقءيجينأكشوي":انللاقف

مقرمهلتاقینمیفباب=

.٦۲۹ص٤١٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۱)
تاب(ةنسلا)مصاعيأنيامقر۲٠ج(نتسلاةفرعم)يقهيبلا/١٠۷مقر(ثحابلاةيغب)يمديملا(۲)

.٦۹۳۹۳۷مقر

.۳٢٥٥۷مقر۸ح(ريبكلامجعملا)قاربطلا(۳)

مقر(ةعيرشلا)يرجألا/٥٤٠۸مقر(ريبكلامجعملا)قاربطلا(٤)

Y۸



نوجرحخيسمفامأ":لاقفيلإتفتلامثهولتقومهلتقنلىبوط«ةيمرلانممهساقرم
."نوكتسامنِإ":لاقرامأاباميمأويبأب:تلقء"راهنألانيبنولتاقي«يمامتايكضرأب

:صاعلانبورمعنبهللادبعثيدحد

:لاقلفوننبثراحلانبهللادبعىلوممساقلايبأمسقمنع:لوألاظفللا

فوطيوهويصاعلانبورمعنبهللادبعانيتأىحيثيللابالكنبديلتوانأتجرح

موييميمتلاهملكينيحكلالوسرترضحله:هلانلقف«هديبهيلعناقلعمتيبلاب
للالوسرىلعفقوفةرصيوخلاوذهللاقيميتيبنملحجرلبقأمعن:لاق؟نينح

لوسرلاقفمويلااذهيفتعنصامتيأردقدمحماي:لاق؛سانلايطعيوهوك

:لاقمثككالوسربضغف.تلدعكرأل:لاق"؟تيأرفيكفلحأ"لا

لوسرای:باطخلانبرمعلاقف"!؟نوکينمدنعفيدنعلدعلانكيملنإ؛كحيو"

هنماوجرخييحنيدلايفنوقمعتيةعيشهلنوكيسهنإفهوعدال":لاق؟هلتقنالأللا

دجويالفحدقلايفمثءيشدحجويالفلصنلايفرظنيءةيمرلانممهسلاجرخيامك
."مدلاوثرفلاقبسىيشدجويالفقوفلايفمثييش

يبأنباهاوروء"ةنسلا"يفهللادبعهنباهنعوءدمحأمامإلاهاور

ملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرىتأ:لاقورمعنبهللادبعنعظفللا

ملاذإلدعينمو«؛كحيو":لاق؛لدعادمحمای:لاقفبیخمویمسقيوهولحجر

اذهلشمموقٍنأينأكشوي":لاقمث"!؟يدعبلدعلاسمتلتنمدنع"وأ"!؟لدعأ

اوبرضافاوجرخاذإف«مهسوؤرةقلحمهللاباتكنوأرقي«هؤادعأمهوهللاباتكنولتي
.مهباقر

٠مقر۸ح(ريبكلامجعملا)ناربطلا(١)

(۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبأنبا/١١٠٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع۲ج(دنسلا)لبنحنبدمحأ)۲(

.۲۹٩مقر



موياربتمسقيوهو:هيفويبأنباهجرحخأامك«مكاحلاظفللااذهبهجرحأ

)ا(..
۰ی

نأشنعيثدحييلبحاصناك:لاقجاسونبةبقعنع:ثلاثلاظفللا

نمتنآ:هلتلقفورمعنبللادبعتيقلفتججحفمهئارمأىلعمهنعطوجراوخلا

نونعطيقارعلااذهبسانأوءاملعكدنعهللالعجدقوعللالوسرباحصأةيقب

سانلاوةكئالملاوهللاةنعلمهيلعكعلوأ:يللاقف«ةلالضلابمهيلعنودهشيومهئارمأىلع

ماقفهباحصأنيباهمسقيلعجفةضفوبهذنمديلقبهكللالوسرنأ؛نيعجأ

:لدعتنأكارأامفلدعتنأللاكرمأنئهللاودمحماي:لاقفةيدابلالهأنملحجر

لاقف"اديورهودر":لاقلواملف‹"؟يدعبهيلعلدعينم؛كحيو":لاقف

.اثالث"مهولتقافاوجرخاملكمهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقياذهًاخأيمأيفنإ"

مصاعيِبُأنباهجرخأ

.٩ورمعنبللادبعنع"راثآلابيذمن"يفيربطلاىلإرجحنباهازعدقواذه

:يسودلارخصنبنهولادبعةريرهيبأثيدح

قدزرفلاوانانجسلايفاسوبحمتنك:لاقدیزینبیینعمصاعيبانباهاور

يجرخأالفابذاكتنكنإ«ىحياي:نجسلايفقدزرفلالاقف«رذنملانبكلاميدييف

ايوةريرهابأتيتأنكأملنإ-هفاخيناكو-كلاميدينميناجنأالونجسلانمهللا
هلإال:لاقنمنولتقيفانيلعنوجرخياموقنإوقرشملالهأنملحجرينِإ:تلقفديعس
اتليلخانعم-نجسلانمهللاناحنالالإو-الاقف«سانلانمهاوسنمنمأيوفلاالإ

.(*نيدیهشرجهلفهولتقنمو«دیهشرحأهلفمهلتقنم":لوقيف

٤٤۹مقرباب(ةنسلا)مصاعيبأنبا/١٤١ص۲ح(كردتسملا)مكاحلا(١)

مقرمهتمالعبابيغبلالهأك(راتسألافشك)يمثيحلا/١٤۹۳مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبآنبا(۲)

۰

.۲۹۸ص٤١٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا

مقرباب(ةنسلا)مصاعيبأنبا(٤)

TT



.”طسوألا"يفناربطلااضيأهاورو

:صاقويبانبدعسورساينبرامعثيدح-۷

يسانبرامعنأصاقويبأنبدعسنبرماعنع"طسوألا"يفيناربطلاهجرحأ

:لاققللالوسرتعمسامُأ؟يلععمجرختالكلام:صاقويبأنبدعسللاق

؟"بلاطيبأنبيلعمهلتقيةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرعييمأنمموق

رفلكلامطقيافيسدحأيحةلزعلاتببحأكلوءهتعمسدقلهّللاويِ:لاق«رارمٹال

.”"نمؤملانعوبنيو

.ةعوبطملاءازجألايفهدجأملو"ريبكلا"يفيناربطلاىلإ”يمثيحلاهازعامك

:يولبلاسيدُغنبنمحرلادبعثيدح-۸
سلنأجرفي":لوقيككهللالوسرتعمس:لاقهنع"طسوألا"يفناربطلاجرحأ

نبالاقوأنانبللبجبنولتقُيةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرهب

."ليلالبجبوأنانبللبجبسيدعنبالتقف:ةعيح

:ةلثاونبرماعثيدح-۹

«سأرلاقولحموأسأرلازوزجملحجركيهللالوسرىتأنينحمويناكال"ظفلب

نعلففف:لاق؟"لدعينمفانألدعأماذإ":هللالوسرلاق«تلدعام:لاق

موقنمجرخيسهنإ":لاقفكرديملفبلطف؟"لحجرلانيأ":لاقفبهذفلجرلا

يظنءائيشريملفهحدقيفرظنءةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرحباذهاميس
"ایشریملفهقوفيفرظنءائیشریملفهفاصريف

.٤٠۹مقر١ح(طسوألامجعلا)ناريطلا(١)

مقر٤جقباسلاردصللا(۲)

.٢۲۳ص٦ج(دئاوزلاعمحب)يمليحلا

.ةعيحلنبالاقامك‹ليلحجلالبجم:لصألالعل(٤)

.۳۳۰۱مقر٤ح(طسوألامجعملا)ناربطلا

۲۱



ىلإيسمشيحلانيدلارونهبسنو«؟”"ةراتخملاثيداحألا"يفيسدقلملءايضلاهاور
لثيدحلانأالإىايضلاهقاسيذلادنسلانمحضاووهو"ريبكلا"يفيأ

..يمجعملايفاضيأدوجوموهالوريبكلاناربطلامجعمنمةعوبطملاءازجألايفهدجأ

.ريبكلامجعملانمةدوقفملاءازجألايفهنأنظلابلغأفء"ريغصلا"و"طسوألا"

۲۳۰صكلام7سنآدنسم۸ج(ةراتخملاثيداحألا)ءايضلا)ا(

.٢۲۳۰ص٦ح(دئاوزلاعمحب)يمثيحلا(۲)
.٤۲۷مقر

8!



:يسناثلاثحبللا

ثیدحلادیناسأةسارد

:يردخلاديعسيبأثيدح:الوأ

دنسبلوألاظفللاببيبحنبعيبرلامامإلادنعديزنبرباجءاثعشلايبأةياور١

:نمهحرلادبعنبةملسيبةياور٢

نعيورامكراسينبءاطعبانورقمهنعيورو«هدحوهنعثيدحلايوردقو
ةملسيبنع(جدخملا)ةيدنلايذةدايزبًاضيأثيدحلايورو.هدحوراسينبءاطع

لصفلايفكلذركذ.سيقنبكاحضلابةراتويقرشملاكاحضلابةرمًانورقم

.ىلاعتهللاءاشنإنآلا

لكهنعوكلامدنعديعسيبأنعلوألاظفللابيهفهدحوةملسيباةياورام

ىلعييبأدنعو«يئاكلاللاو"ناإلابعش"يفيقهيبلاونابحنباويراخبلاودمحأنم

.نسحدنسباضيأىلعييبُأدنعو‹؛ةحيحصاهلكديناسأب؛هجامنباهنعوةبيشيأنباو

.ةهحيحصةياورلاف

«عياسلاظفللاب"ةنسلا"يفمصاعيأنيادنعهدحوياللاراسينبءاطعةياور۳
ليقو‹نيعستوعبرأةنستامءةيناثلاراغصنمءةدابعوظعاومبحاصلضافةقث"وهو

:اهيفو.)رحنبالاقامک"كلذدعب

‹"”"تيدحلانسح':يهذلاهنعلاقتابعويايشوقلايدملادعسنبماشه-

‹ةعباسلارابكنم‹عيشتلابيمروهلقودص":بيرقتلايفرجحنباهنعلاقو

۔—- ےہ

٥٠مقر۳۹۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)
14٦۹مقر٢۳۳ص(فشاكلا)يهذلا(۲)

Y۳



ءلارظنةبترملاهذهباحصأنمدعسنبماشهٌدَعيفنأالإ٩۰وأنیتسةنستام

؛نوريٹڻکهيفحدقدَقف

:للقو«ثيدحلاكورتمعبسيلوڂاص:لاقو«طلتخمهٹیدحفیعض:نیعمنبالاق

نسحوهوثيدحلازئاج:يلجعلا:لاقو«ءيشبسيل:لاقو«يوقلاكاذبسيل

‹هبجتحيالوهثيدحبتكي:متاحوبألاقو«قدصلاهلحم:ةعرزوبألاقو‹”ثيدحلا

حلاص:ٰييدملانبالاقو«اعيشتمناكو«فعضتسيثيدحلاريثكناك:دعسنبالاقو

.”ثیدحلامكحموهسيل:دمحألاقو«قودص:يجاسلالاقو«”يوقلابنكيملو

لومحم"ثيدحلاكورتمبسيلولاص":هيفنيعمنبامالكو«فعضمهنأحضاولاف

هسيلعو«هيفىرخألانيعمنيالاوقألارظنطبضلاةهجنمهفيعضتوةنايدهقيثوتىلع
"ثيدحلانسحوهوثيدحلازئاج":يلجعلامالكامأو«هيلعىثأنممالكًاضيألمحي

هلهلستعماميسالهيفاوملكتنيذلالاجرلاءاملعرئاسمالكةضهانمىلعىوقيالف

ەنتکسیوهتانيفنابحنباهدروينمةلزنعموهدِ‹قينوتلايف

.٢۷۲۹مقر۷۲٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

.۸۹۳مقر٥۱۹ص۳(خیراتلا)نیعمنبا:رظناوء۱۲٦۷مقر۳۷۳۸ص١۱ج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)
.١٠۹٠مقر۳۲۹ص۲ح(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(۳)

.٢٢۲مقر١٦ص۹ج(ليدعتلاوحرحجلا)متاحيأنيا(٤)

.۷۱۱۲مقر۳۸۰۳۷ص۱١۱ج(بیذهتلا)رجحنبا(٥)

.۱۰۹مقر١۱۰ص(تالازسلا)ةبيشيبأنبا

مقر۳۸۳۷ص١١ج(بیذهتلا)رجحنبا(۷)

١اج(تاقتلا)يلاقحريلنمةقثلاليبقنمدعدقو«هباتكيفهنيبفورعمقيثوتلايفنابحنباجهنم(۸)
مهنعباغامةفرعمسانلانمسانلافلكيملذإهدضنيبيملاذإلدعرهفحرجبملعيملنمف"

.فورعموهامكنوثدحملاهضتريملكلسلااذهو."مهنعبيغملاريغءايشألانمرهاظلابمكحلااوفلك

يفهاسمسيراخبلادجينم(تاقثلا)يفركذيدقنابحنباف"١ح(ليكنتلا)اميلايملعملالاقو

فدجونميفتنعتاروددشينابحنبانكلو؛هنعىورنمویورامفرعيملنإوءامدقلانم(هخيرات)

كلاذكويامدقلاسليهاحلاقيثوتيفهنمبيرقيلجعلاو«ارثكمافورعملجرلاناكنإوهركنتساامهتياور
مهدحأةياوراودجواذإمهعابتأوأنيعباتلانمناكنمنوقثويمهريغنورخآويئاسنلاونيعمنباودعسنيا

."دحاوتيدحالإهنعمهفلبيملودحاوالإهنعوريملنإوفهاشوأعباتميورياميفهلنوكينأبةميقتسم

هقيتوتفامامتنابحنباكقيثوتلايفلهاستلابفورعميلجعلاف"۲ح(ةحيحصلا)نابلألالاقو

-."مهحرجومهدقنبقوثوملاةمئألافلاخاذإدودرم

٤



ةهحجنمدعسنبماشهفعضلءةنيلةياورلاهذمبقيرطلاهذهنأةصالخلاو

:نملكلوألاظفللاباهاوردقفراسينبءاطعوةملسأةياورامأ

.نيخيشلادنعحيحصدنسبيميتلاميهاربإنبدمحم

نبایلوميودعلاوهرانيدنبهللادبعوءةبيشيبُأنبادنعرانيدنبهللادبعب
يوارلاةديبُغنبیسومهيفنألفيعضدانسإلانكل9وهو«رمع

ںرانیدنبللادبعيفاميسالوفيعض":رجحنبالاق«رانیدنبهللادبعنع

.”"ةسداسلاراغصنمادباعناکو

هدانسإوداحآلا"يفمصاعيبأنبادنعنايحنبیحینبدمحم۔ےج

.نسح

.يوقلابدضتعياهنمفيعضلاو‹؛ةحيحصةياورلاف

:يفوكلامكحلايبأيلجبلامعنيبأنبنمحرلادبعةياور٥

u)ةئاملالبقتامءةثلاثلانم«قودص":رجحنبالاقدقفهيففالخلامغرو

قيتوتلايفيلجعلاظافلأةساردبنقويسبلاميظعلادبعميلعلادبعيلجعلل"تاقثلاةفرعم"باتكققحمماقدقو=

اسماريتكيلحجعلامامإلانأةاورلانمريثكمجارتةسارددعبيلنيبتدقو":١۲٠ص١جلاقففيعضتلاو

."مهقيثوتبيلجعلامزجيوهيلعاوتكسوأليهاحجلايفهريغومتاحوبأمهركذسانأقيئوتيفنابحنباعمقفتي
:يىياميفزربت-رجحنبابتارمبةنراقم-قيئوتلابقلعتياميفيلجعلادنعلهاستلاةرهاظنأىلإصلخو

.هنودنمفقودصلاىلع"ةف"قالطإ-١

.فيعضوهنمىلع"هبسابال"قالطإ-۲

.دحاوالإهنعوريملنمولاخلايلوهجبقيثوت-۳
.۱۲۷-١۲٠١صققحلاةمدقم١حةفرعم)يلجعلا:رظنا

.٢۳۳۰۰مقر۳۰۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)
.1۹۸۹مقر۲٥٥صقباسلاردصملا(۲)

۰۲۸مقر۲٥۳صقباسلاردصللا()

\o



ةحيحصديناسأب"سيلبإسيبلت"يفيزوجلانباومصاعيبانباوقازرلادبعوىلعيوبأو

.ةنسحو

.ةحيحصةياورلاف

ء"طسوألا"و"ريبكلا"يفيناربطلادنعديعسيبأنعريبزلانبهللادبعةياور

:اهيفو«لوألاظفللاب

:لاقف"بيرقتلا"يفظفاحلاهصخلهفعضديفيريثكمالکهيفوعيلنبهللادبع-

لدعابهونباوكرابملانباةياورو«هبتكقارتحادعبطحءةعباسلانم«قودص"'

يوارلاو9عبرأةنستامنورقمءيشلاضعبملسميفهلوءامهريغنم

رابکنميقفتبةقْنا:رجحنبالاقمیرميبانبمکحلانبديعسانههنع

یردیالةعيلنبانعمكحلانبديعسةياوروعبسةنستام«ةرشاعلا

.كلذلبقمأهطالتخالاحيهأ

ناکهنکلواخلاصاخیشناکو":ةعيطنبانعنابحنبالاقكلذىلعةوالع

هتوملبقةئامونيعبسةنسيفهبتكتقرتحامث«هبتكقارتحالبقءافعضلانعسلدي
ةلدابعلالئمهبتكقارتحالبقهنمعمنمعامنإ:نولوقيانباحصأناكو؛نينسعبرأب

دق":لاقمث."ءيشبسيلهعامسفهبتکقارتحادعبهنممسنمو«حيحصمهعامسف

نيرخأتملاةياوريفطيلختلاتيأرفنيرخأتملاونيمدقتملاةياورنمةعينيارابخأتربس

ناكهتيأرفرابتعالاىلإتعحرفءاريثكنيمدقتلاةياورنمهللصأالاموادوجومهنع

"هبتاعوضوملاكلتتقزتلافتاقةعيفلنبامهآرماوقأنعىفعضماوقأنعسلدي

«نيسلدملانمةسماخلاةبترملايفةعيفنبارجحنبادروأنابحنبامالكلجأنم

مقر٥۳۳-٥۳۳۱ج(بیذهتلا)رجحنبا(۱)
.٢٢٥۳مقر۳۱۹ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۲)

.٢۲۲۸مقر٥۲۳صقباسلاردصملا(۳)

.١۱۱ص(نیحورحا)نابحنبا(٤)

.١۱۳ص۲حقباسلاردصملا(٠)

.١٤٠مقر١٤۱ص(سیدقتلالهأفيرعت)رححنبا

٦۲



؛عامسلاباوحرصولودودرممهٹيدحفسيلدتلاىوسرخآرمأبفعضنم"هدنعيهو
لکهلوانتتنانمةعيشنباثتسارجحنبانأريغ."اريسيهفعضناكنمقثوينأالإ

:ةرشابمةبترملاهذهنايببقعلاقثيح«هباتكةمدقميفكلذوءةبترملاهذهماكحأ

كلاذلءهقثونمقيثوتبربجنمةعيطنبافعضنأىلإهنمريصماذهونباك"

هنوكيفانيال-تبثنإ-هفعضمدعنكلمدقتامك"قودص"ةبترميفهدع
هفعضىلعمالكلاىقبيو«ةرغثلاهذهدسيانهاهعامسلابةعينباحيرصتوءاسلدم

طبسلوقبهيفحودقمهيفرجحنبايأرو«قبسامكنیبهلاحيفنهولانإف«هسفن

.”"هنيدحفيعضتىلعلمعلاو":يمجعلانبا

.ةعيطنبالجأنمفعضهيفةياورلاهذهنمثيدحلاف

مكاخلاو"طسوألا"يفناربطلادنع:يجانلادوادنبيلعلكوتملايبأةياور-۷

:اهيفو.لوألاظفللاب

وأ-ةنستامءةنماثلانم«فيعض":رجحنبالاق؛يدزألاريشبنبديعس-

.ةئاموي"وسو-عست

سأروهودلو:لاقيو«تبثةقث":رجحنبالاق؛يسودسلاةماعدنبةداتق-

نمةشلاثلاةبترملايفهدعرجحنبانأالإ‹”"ةرشعمضبةنستام«ةعبارلاةقبطلا

اعالإمهشيداحأنمةمئألاجتحيملفسيلدتلانمرثكأنم"هدنعيهو

اھنعنعدقونممهنموءاقلطممهٹیدحدرنممهنمو؛عامسلابهيفاوحرص
.انه

.ريشبنبديعسفعضوةداتقةنعنعلفيعضةياورلاهذمجبثيدحلاف

.٢۲ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(١)

.۸٥مقر١۱۹۰ص(طابتغالاةياه)اضر(۲)

.٦۲۲۷مقر٢٣۲۳ص(بیرقتلا)رجحنبا()
.۸٠٥٥مقر٤٥٤صقباسلاردصملا(٤)

.۲٩مقر۱۰۲ص(سیدقتلالهأفيرعت)رححنبا

Y۷



قق:رجحنبالاق«يحانلاسيقنبا:ليقوورمعنبركبقيدصلايبُأةياور۸

:نيقيرطنمتدرودقو«”"ةئامونانةنستامةثلاثلانم

.انهانهنعنعدقولوألاظفللابمصاعيأنبادنعةداتقأ

نبدمحم:دیعسنعاهاورو«هبسنوهیبألرکذنوددیعسةداتقنعاهاورامك

عبرأهلوةرشعتسةنستامةعساتلانمقودص"وهو«يلماعلالالبنبراكب

نوكينأو«زيزعلادبعنبديعسوهنوكينأينابلألالمتحادقفديعسامأ."”"نوتسو

يدزألاريشبنبديعس

نباوهاذهديعسنوكينأللامتحااللب«باوصلاوههحجرامنأحضاولاو

:اهيفنإفةقباسلايجانلالكوتملايبأةياوريف-ريشبنبايأ-هبحيرصتلل«زيزعلادبع

ةداتقنع«ريشبنبدیعسانٹدحلاقراکبنبدمحمانثدح‹؛نيسحلانبهللادبعانثدح)

.فيعضريشبنبديعسنأمدقتدقو.(لكوتملايأنع

.ديعسفعضوةداتقةنعنعلةفيعضدنسلااذهبةياورلافهيلعو

لكوتلايبأنعاهاورةداتقلعحجتيلاىلوألا«نيتياورلانيبفالتخالاامأو

نممهوةيناثلانأودبيفيجانلاقيدصلايبأنعاهاورهلعجتيلاةيناثلاو«يجانلا

يبأةياورلنإف؛مصاعيبانبادنعراکبنبدمحمنعيوارلاورمعنبنمرلادبع

ةدلتقنعريشبنبديعسقيرطنممكاحلادنعةعباتم"طسوألا"يفينياربطلادنعلكوتلل

.لكوتملايبأنع

.ثلاثلاظفللاب"طسوألا"يفناربطلادنعاذكه:يمعلانامعنلاوبانارمعب

فرحنامعتلاابأنأودبيو.ةبسنلاوةينكلاومسالااذههلعمتجانمدجأملو

مهيقودص":رجحنبالاقيّمَعلاروادنبنارمعوهماوعلاوبأوماوعلايبأنم

.٤٤۷مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
.۷٥۷٥مقر٩٤صقباسلاردصملا(۲)

.٤٤٤صينابلألاقيلعت(ةنسلا)مصاعيبأنبا(۳)

.ًاطخوهوتوادىلاعوبطملارجحنيابيذخيففحصت(٤)

۲۱۸



۶٤..(n.٤ جراوخلاياربهيمرو.نيعبسلاونيتسلانيبتام«ةعباسلانم«جراوخلايآربيمرو

نبمیهاربإفأنارمعنأبرجحنباهرمأنیبدق-هيفاحداقسیلهنوکمم-

؛میهاربإعملاجرابلتقایتفبروصنملانمزةفالخلابلطيجرحخالنسحلانباهللادبع
Vn o. 4 1" ِ

0ِءيشيٿةيرورحلانمءالؤهسيلو”:رجحنبالاق

يبأةياورناحجرليقترتالفةقباسلاقيرطلاامأوءةحيحصدنسلااذهبةياورلاف

.ةحيحصقيرطنمتءاجيحانلاقيدصلايبأةياورنأةجيتنلاو.اهيلعلكوتلل

ظفللاب"طسوألا"يفيناربطلادنعييجتلامرخألانبسيقنبديلولاةياور٠
.سداسلا

‹”)يراخبلاهركذوةت:يلجعلاهنعلاقويفنابحنباهركذ

هدروينمنابحنباداریإويلجعلاقيثوتيفامىفخيالو.هنعاتكسومتاحيبانباو

1سیلمتاحيبانباويراخبلانملكتوكسو«لهاستلانم"تاقثلا"هباتكيف
لاقدقفاريككلذباثرتكيملرجحنباويهذلانيظفاحلانمالكنأودبيو.قيثوتلل

1":يهذلا
(Jee ء ِ َ 1 (^M)

. ةئاناسارىلعتام«‹ةسماخلانم«لوبقمرجحنبالاقو«قبو

.١٤٥٠٥مقر٥٤٤ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)
.۸٦۳٥مقر١۱۱ص۸ج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)

صهج(تاقثلا)نابحنبا()

١٤0.۱۹مقر٤٣٤۳ص۲ح(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(٤)

٢٤مقر١٥٠ص۸ح(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(٠)

.۹٥مقر۱۳ص۹ج(لیدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا

۷۳:۷۲ص(عييبرلامامإلا)يونقلا/٤٤۲-۲۳ةدغوبأةيشاح(ليمكتلاوعفرلا)يونكللا:ليصفتللرظنا(۷)

.(ليدعتلاوحرخحلاةمئأمهنعتكسنيذلاثيدحلاةاور)باّدع؛شمحلا

.٦1۰۸مقر٢٤٢۳ص۲حج(فشاكلا)يهذلا(۸)

.۸٤٤۷مقر۸۳٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(۹)

۲۹



-ةبترملاهذهيثنمللوبقلاديقلعجرجحنبانإف«نيلقيرطلاهذهيففهيلعو

.ظفللااذهبعباتمديلوللسيلو‹ةعباتلا-لوبقميأ

:ثلاٹلاظفللابنیريسنبدبعمةياور-۱١

أورورصتمنبديعسودمحأويراخبلامامإلانملكدنعةحيحصقرطب-

.ىلعي

دقاونبدامنبرطفهيفنأل"ةنسلا"يفدمحأنبهللادبعدنعنيلهيفدنسبو-
لاقوسيل:متاحوبألاقوءةعرزوبأهقثوويفنابحنباهركذ

:يهذلالاقو؟”قودص:نوفلخنبالاقوءاديدشاريغتريغت:دوادوبأ

.ةحيحصلاىرخألاديناسألابىوقتيدنسلااذهنكل

"ةنسلا"يفهللادبعهنباودمحأوملسمدنعكلامنبرذنملاةرضنيبأةياور-۲

.دنسلاةحيحصيهو‹سماخلاظفللاب"صئاصخلا"و"ىربكلا"يفيئاسنلاو

نامتءةياورةرشعينايردخلاديعسيبأثيدحلنأةساردلاهذهنمةصالخلاو

:ءالؤهقرطنمتيوريلايهوءةحيحصاهنم

نمنبةملسوبأ٢ءاٹعشلاوبأديزنبرباج-١

معنيبانبنهجرلادبع-٤راسينبءاطعوةملسوبأ-۳

ريقفلاديزيو٦يجانلاقيدصلاوبأ٥

.ةرضنوبأ-۸نيريسنبدبعم۷

.٤۷ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱)
.١٤۱ص۹ےجح(تاقثلا)نابحنبا(۲)

.۱۳٥مقر۰٩ص۷ج(لیدعتلاوحرحلا)متاحيبأنيا(۳)

۱۹٦۳۸٥۸٠ص(ةعفنملاليحعت)رجحنيا)٤(

مقر۱۰۸ص۲ج(غلملا)يهذلا(٥)

۲\4

 



:نملکتایاوريهوءةنيلوةفيعضنيباهنممبرأو

ريبزلانبهللادبع-۲راسینبءاطع١
.ييجتلاسيقنبديلولا4يجانلالكوتملاوبأ٣

:كلامنبسنٹیدحاينا

:تاياورهلو

نباو"ةنسلا"يفللادبعودمحأدنع:رمتعملاأيميتلاناخرطنبناميلسةياور١

ثالثةنستام«ةعبارلانم«كباعةقث":رجحنباظفاحلالاق"«لوألاظفللابمصاعيأ

هعيرصتلهنأهرضيالوةياورلاو.”"نيعستوعبسنباوهو«نيعبرأو

.عامسلاب

روصنمنبدیعسودمحأدنع؛كلامنبسنأيخأنباوهو؛رمعنبصفحةياور-۲

.”"ةعبارلانم«قودص":رجحنباهنعلاق«ثلاثلاظفللاب

.ةحيحصةياورلاو

نعنعدقو«سلدمهنأمدقتدقو؛ِناثلاظفللابيسودسلاةماعدنبةداتقةياور۳

.انهاه

:ٹالتقرطنمةداتقنعتدرودقو

:يعازوألاورمعنبنمحرلادبع-آ

يسدقملاءايضلاويزورملاوىلعييبأو"ةنسلا"يفهللادبعهنباوءدمحأمامإلادنع-

.٢۷٥۲مقر٢٢٥۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

٤٥.0مقر١٠ص(بيرقتلا)ص٤ج(بيذهتلا)رجحنبا(۲)

.١٤١١٤۱ص(بیرقتلا)رجحنبا()

٢۲۲



قودصأ’وهو؛يصيصللاءاطعيبانبریثکنبدمحمهيفدنسبمکاحلادنع-

Yu. . .

عضبةنستامءةعساتلاراغصنمطلغلاريثك

:رجحنبالاقلهسنبديعسنبديوسهيفدنسباضيأىلعييأدنع-

نيعمنباهيفشحفأفهثیدحنمسيلامنقلتيراصفيمعهنأالإهسفنيفقودص'

ملسمنبديلولاهيفوةئامهلونيعبرأةنستام«ةرشاعلاءامدقنم«لوقلا

ِ.n)تاِ
ةعبارلاةبترملانمرجحنياهدعو«ةيوستلاوسيلدتلاريثكهنكلةقْنوهويقشمدلا

اوحرصامالإمهٹيدحنمءيشبجتحيالهنأىلعقفتانم"هدنعيهونم

تاقبلطلارئاسيئانهاهنعنعدقو‹ليهاجاوءافعضلاىلعمهسيلدتةرثكلعامسلابهيف

.هدعبىلا

وهو؛يحرلافسوينبديزيفسويوبأهيف«فيعضدنسبيرجآلادنع-

.ظفاحلالاقامك"ةعساتلانم«فيعض"

قسيرطنوكتف«حعيحصلااهيفنأاميسالاضعباهضعبيوقيقرطلاهذهو

.ةحيحصةداتقىلإيعازوألا

:يدزألادشارنبرمعم۔ب

ماشهوشمعألاوتباثنعهتياوريفنأالإلضافتبثةقث":رجحنباهنعلاق

عبرأةنستام«ةعباسلارابكنم«ةرصبلابهبثّذحاميفاذكوءائيشةورعنبا

نيسمخونامنباوهو«؛نيسمخو

.١١۲٠مقر٤٠٠ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)

.۲1۹۰مقر٢٠۲صقباسلاردصملا(۲)

٦٥٤مقر٤۸٥صقباسلاردصلملا(۳)

.۱۲۷مقر١۱۳ص(سیلدتلالهأفيرعت)رجحنيا(٤)

مقر٦٠٠ص(بيرقتلا)رجحنبا(٥)

۹مقر١٤٥صقباسلاردصملا

٢۲۲



نباويرهزلانعالإهفلاخفنیيقارعلانعرمعمكثئدحاذإ":نيعمنبالاقو

انههتياورو.”"الفةرصبلالهأوةفوكلالهأامأفميقتسمامهنعهثيدحنإفسوواط

.فورعموهامكيرصبوهوةداتقنع

مكالاوهامنياهاورامك"ةنسلا"يفهنباهنعودمحأرمعمنعهاورو-

.هيلإةحيحصديناسأبءايضلاو

.مدقتامكفیعضدیعسومصاعيبانبادنعيدزألاريشبنبديعسج

يضعازوألاةعباتمبناربجنمريشبنبديعسفعضوةداتقيفرمعمفعضنأريغ

.ةداتقةنعنعلةفيعضةياورلاىقبتنكلءهيلإةحيحصلاقرطلابام

:يسدقلملاءايضلادنعسنأنعةداتقنعيميتلاناميلس-د

نعیرخأوةراتسنأنعةداتقنعاهاوريميتلاناميلسنوكينأمزلتسياذهو

نعنعدقو‹«سلدمناميلسنأسنأنعيميتلاناميلسةياوريفىضمدقو.ةرشابمسنأ

دمحمنبطابسأنممهوسنأوناميلسنيبةداتقماحقإنأرهاظلاو.ةياورلاهذهيف

نم«يروثلايفءةقث":رجحنباهنعلاقطابسأو«ناميلسنعيوارلايشرقلا
نععئطخيناكوسابهبسیل:نیمنباهنعلاقنکل٩"ةنستامءةعساتلا

ڵلاقو‹هنوفعضينويفوكلا:يقربلالاقو‹هنوفعضينويفوكلاوءةقُت:يبالغلالاقو«نايفس

."”فعضلاضعبهيفنأالإةقْتناك:دعسنبالاقو‹ءيشلايفمهياعبر:يليقعلا

رکذنودبهنمقواوهنمناميلسباحصأنمدمحمنبطابسأفلاخدقو

:نملككلذهنعىورذإءاضيأعامسلاةغيصبوسنأوناميلسنيبةداتق

ةنستامءةعساتلارابكنمءةقُن"وهومصاعيبأنبادنعناميلسنبرمتعمهنبا-

(ıı نينامثلازواجدقوعبس

.١۷۱۲مقر۲۱۹-١١۲۲۱ج(بیذهتلا)رجحنبا(۱)

.٢۳۲مقر۸٩۹ص(بيرقتلا)رجحنبا(۲)
مقر۱۹۱۱۹۲ص١ج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)

.١1۷۸مقر۳۹٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(٤)

1



N ۱. . . .

‹"ةنسلا"يفهللادبعهنباودمحأدنعةيلعنبابفورعملامسقمنبميهاربإنبليعامسإ-

(n
نيناغوثالثةنستام«ةنماثلانمءظفاحةقث"ليعامسإو

رمامكثيدحتلاظفلبةرشابمسنأنعىورانإيميتلاناميلسنأةصالخلاو

.ةحيحصهتياورو«ابيرق

:رجحنبالاقلوألاظفللابىلعييبأدنعيانبلابيهصنبزيزعلادبعةياور٤
میحسابامیحسنبكرايماهيفنأالإ.ةئامويأ0"یةنستام«ةعبارلانمةف

"ماعلاِڭم.۱لاق

ِنم؛كورتم:رجحنبا«بيهصنبزيزعلادبعىلوميرصبلا

.دانسإلاةيهاوةياورلاف

ناميلساتياورامهو‹ناتحيحصاهنمناتنثاعبرأسنأىلإتاياورلانأصحلتف

هدحاوو‹هتنعنعوهسيلدتلةداتقةياوريهوةفيعضةدحاوو‹رمعنبصفحويميتلا

ناميلسةياوركلذبتحرصامككيبلانمثيدحلاسنأمسيملواذه

يلركذ:لاقكلامنبسنأنعمصاعيبأنباو"ةنسلا"يفهللادبعهنباودمحأدنعيميتلا

.ركذقهنمهعمسأملولاقكَهللالوسرنأ

:يردخلاديعسيبأوكلامنبسنأثيدح-

دمهاور.يعازوألاهنعهبدرفتنعنعدقوسلدموهو«ةداتقةياورنمءاج

هاورومكاحجحلاويقهيبلاو"طسوألا"يفِنياربطلاويزورملارصننبدمحمودوادوباو

:هدانسإيفنإفتوادابأالإ‹«يعازوألاىلإةحيحصديناسأبدمحأمامإلاقيرطنمءايضلا

7٤٤۰مقر١٠٠ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
مقر۷٥۳صقباسلاردصلملا(۲)

مقر۸٠٥صقباسلاردصلملا(۳)

٤٤۰.۹مقر(ةنسلا)مصاعيأنبا/١٤٥۱مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/۱۸۹ص۳حج(دنسملا)لبتحنبدما(٤)

٤۲

 



‹"ةرشاعلاراغصنم«ثيدحلانيل":رجحنباهنعلاق؛يكاطنألامصاعنبرصن-

.يعازوألاىلإديناسألارئاسبىوقتيهنكل

نبسنایوسةباحصلانمهريغنمالوديعسيبأنمعامةداتقلسيلواذه
ىلعقيرطلاىقبتف؛ديعسيبأىلإةعطقنم«سنأىلإلاصتالاةلمتحمهتياورنوكتف«كلام

ديعسيبُأنعنييجانلاقيدصلايبأولكوتملايبأيياورركذدنعىضمدقو

لکوتلايبأنعةداتقةياوريهامهنمحجارلانأنايبىضمامك«ةداتققيرطنماتءاج

قيرطلاهذهيفديعسيبأنيبوهنيبةطساولاوهلكوتملاابأنأرهظألاف«ديعسيبُأنع
.اضيأ

يسدقلاءايضلاهنعودمحأمامإلادنع«يردخلاديعسيبأنعكلامنبسنأةياور-

.عبارلاظفللاب

.يعازوألا:هداتقنعو‹ةداتق:سنُانعاهبدرفت

ديعسيبانيبتعمجيلاتاياورلارئاسلةفلاخمةذاشةياورلاهذهنأرهاظلاو

نعامبييالوخلاجاجحلانبسودقلادبعةريغملايبأدرفتلكلذو«كلامنبسنو

نأىلع.نيتئامو:يأ”ةرشعيناةنستامءةعساتلانمءةقث"ةريغملاوبأو«يعازوألا

لكدنع-ديعسيبأوسنأنيبعمحجابيأ-لوألاهجولاباضيأاهاورهسفنةريغلاابأ

:نملكهجولااذهلعةريغملاابأعباتدقو«يقهيبلاومكاحلادنعوءايضلاهنعودمحأنم
- w1

هش ':رجحنباهنعلاق‹يقهيبلاودواديبأدنعيرذعلادیزمنبديلولا-١

راحوثالثةنستامءةعساتلانم«سلديالوئطخيالناک:يئاسنلالاقتبث

.ةئامو:يُأ

.١۷۱۱مقر۰٦٥ص(بیرقتلا)رحنبا(۱)
مقر۰٣٦۳صقباسلاردصملا(۲)

٤٥٤مقر۸۳٥صقباسلاردصملا

YYo



`ةعساتلارابكنم«قودص"وهو‹ىلعييبادنعيلحلاليعامسإنبرشبمو-١

.٩"نتئامةنستام

ةعساتلانم«برغيةقث":رجحنبالاق«مكاحلادنعيسيْنلاركبنبرشبو-۳

.٩"نيئاموسمةنستام

يأنمهعمسنوکينأكييبلانمثيدحلاعمسيملسنأنوكنممزليالو

نسمكلذمزليالامكېهركذينآلاةباحصلانمهريغنمهعمسنوكينأزاوحلديعس
نأكلذهينعيامةياغنإف‹ةقباسلاثيدحلااذهةياوريفديعسيبأوسنأنيبةداتقمج

.امهنعهللايضرامهيقيرطنمثيدحلاىورةداتق

:بلاطأنبيلعمامإلاثيدحاغلا

رابكنم؛مرضخم":هنعظفاحلالاق«يفعحلاةميمأوبأةلفغنبدّيوُسهنعهاور

تلموءةفوكلالزنمث«هتايحيفاملسمناكويينلانفدمويةنيدملامدق‹نيعباتلا

:نملکهنعو."”"ةنسنوثالثوةئامهلو«نينامنةنس

:يسلايطلادواديأدنعيفوكلايدسألاةيطعنبرمش-آ

هذهنمةجردعفرأهنأودبيونم«قودص":رجحنباهنعلاق

7.)٥(7.۹(۷V

ثيداحأهلوةقْيناك:دعسنباهنعلاقو‹«”تاقثلايفنابحنباهركذو

مقر۹٠٥ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
.1۷۷مقر١۱۲صقباسلاردصملا(۲)

.٢۹٠٦۲مقر٠٠٦۲صقباسلاردصملا(۳)

.۲۸۲۱مقر٢٦۲صقباسلاردصملا(٤)

.۱۱۳۷مقر٥۳۷٢۳۷۲ص٤ج(لیدعتلاوحرحلا)متاحيبآنبا(٥)

.٢۲۹۲۰مقر۳۳۲ص٤ج(بيذهتلا)رححنبا(1٦)

۸مقر١٦٤ص١ح(تاقثلاةفرعم)يلحعلا(۷) ۷۳.

ص٦ج(تاقثلا)نابحنبا(۸)

١۰ص٦ح(تاقبطلا)دعسنبا(۹)

٢٢۲



:ظفاخلاهنعلاق؛يفوكلايدسألاعيبرلانبسيقنعيوارلانأالإ

نمهبثدحفهثيدحنمسيلامهنباهيلعلخدأوربكالهظفحريغتقودص"

درج"قودص"هنأبهلرجحنباظفاحلافصونأودبيوعضبةنستام

هنأاميسال"هفيعضتىلعرثكألانإفالإو«هلنيلدعملاونيحرحالاوقأنبيقيفوت

نهيلعلسريوءاسنلاقلعيناكفنئادملاىلعروصنملارفعجوبأهلمعتسا

ابأنأىلع.هتياورحرطاهبقحتسيءرملاةنايديفةحداقلاعفألاهذهلثمو«ريبانزلا
.هنعیوریمنیبيلانههنعيوارلايسلايطلادواد

.فيعضةلفغنبديوسىلإدنسلافهيلعو

:يفوكلايفعحجلاةربسيبأنمحرلادبعنبةمثيخ-ب

"ىريكلا"و"ىرفغصلا"يفيئاسنلاودواديبأوملسمويراخبلانملكهاور

لبنحنبدمحأهاورو"عانقإلا"يفرذنملانباهقيرطنموقازرلادبعو"صئاصخلا"و
.نابحنباو"ىربكلا"يفيقهيبلاو

ةنسدعبتام«ةثلاثلانملسريناكوةقث":رجحنباهنعلاق

؛توعسمنباورمعنمعمسيملةمثيخنأنم"بيذهتلا"يفهلقناملسريهنأبهدارمو

.”اهنعهللايضرةشئاعنمهعامسيفرظني:ناطقلانبالاقو

ةقث":رجحنبالاق«؛نارهمنبناميلسشمعألا:ةمثيخنعاهبدرفتدقو

ناكوءناحثوأعبسةنستامءةسماخلانم«سلديهنكلعروتاءارقلابفراعظفاح

نمةيناثلاةبترملايفرجحنياهركذو‹”"نيتسوىدحإةنسلوأهدلوم

.۷۳٥٥مقر٤٥٥ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱)

.۷۹۲٥مقر۸ج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)
.قباسلاردصللا)۳(

.۱۷۷۳مقر۱۹۷ص(بيرقتلا)رجحنبا(٤)

.١١۱۸مقر١٦۱١٦۱ص۳ح(بیذهتلا)رجحنبا(9)

.٢٠۱٠٦۲مقر٢٤٢۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(1)

.٥٥مقر۷٦ص(سیدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(۷)

Y۷



يفهسيلدتةلقوهتمامإلحيحصلايفهلاوجرخأوهسیلدتةمئألالمتحانم"هدنعيهو

.ةتنعالإسلديالناكوأ؛یورامبنج

نمهنعنعاعجاجتحالانودلوحيسيلدتلانمراثكإلابشمعألافصونأالإ

للقو"شمعألاوقاحسإوبأةفوكلالهأثيدحدسفأانإ":كرابملانبالاق«تاياورلا

.”اذهمكشميعأوقاحسإوبأةفوكلاكلهأ":ةريغم

:للقمف«هبيرديالوفيعضنعسلدارو«سلديوهو":هنعيهذلالاقو

مهنعرثكأهلخويشيفالإسيلدتلالامتحاهيلإقرطت«نع:لاقىمومالکالفانٹدح

ىلعةلومحمفنصلااذهنعهتياورنإف«نامسلالاصيبأولئاويبأوميهاربإك

صفحةياوربٍفتنمهسيلدتنأريغ«هنعهجرخأنملكدنعشمعألانعنعدقو
اهيفحرصدقو«شمعألاىلإحيحصدانسإبيراخبلادنعهنعيفوكلايعخنلاثايغنبا

لمنيبزييناكهنألشمعألاباحصأقْنوُأصفح":لاقرجحنبانأىلع«ثيدحتلاب

.”"هسلدامنيبوعامسلابشمعألاهبحرص

:تاعباتماضيأصفحو

.ةحيحصيهودواديبأويراخبلادنع-

.نسحدنسبيئاسنلادنع-

يفوكلايصختلاهللادبعنبكيرشقيرطنم"ةنسلا"يفدمحأنبهللادبعدنع-

نعانهىوردقوىلعئطخيءةقث":دوادوبأهنعلاق؛يضاقلا

.٢٢٥۳مقر٥٦۳۱ص۳ح(نازيلل)يهذلا(١)

۲ص(يراسلايده)رجحنيا(۳)

۲Y۸



ةنستام«ةنماثلانم‹عدبلالهاىلعادیدشًادباعًالضافالداعناکوةفوكلاب

."نيعبسوناموأعبس

‹ةرشاعلانمءةقث"وهو«يفوكلانسحلاوبأيدوألاميكحنبيلع:هنعيوارلاو

لاحهنعیورهنأرهاظلاففوكاذهيلعونيثالثوىدحإةنستام
يوقياممةليوطةرتفميكحنبيلعةافووءاضقلاكيرشةيالونيبنأاميسال«هطالتحا

.رخأتمهنمهعامسنأ

نبالاقو«سلديناك:يليبشإلاقحلادبعلاق«سلدمكيرشفكلذىلعةوالع

‹”نيسلدملانمةثلاثلاةبترملايفرجحنباهدروأو‹سيلدتلاباروهشمناكو:ناطقلا

.ةنعنعلابانهىوردقو

.فيعضدانسإلافنذإ

يثنلبحنباهركذ:رامقلاةديبعنبديبعهيفدنسب"ريغصلا"يفيناربطلادنع-
بئارغبرمتعمنعثدحيديبع:لاقوءةقن:يطقرادلاهنعلاقوبرغي:لاقوتاقثلا

ءةقث":رجحنبالاق«يميتلاناميلسنبرمتعملانعانهىوردقو.هريغابتأيم

ىلعييبأوقازرلادبعوملسمواضيأ"ةنسلا"يفهللادبعهنباودمحأمامالادنع-

.شمعألاىلإةحيحصديتاسأب"ةفرعملا"و"ننسلا"يفيقهيبلاو"عانقإلا"يفرذنملانباو

ٽايغنبصفحةياوربهسيلدتىفتناوشمعألاىلإةديدعديناسأتحصدقذإو

.ةحيحصدعتشمعألاقيرطنمديوسىلإةياورلانإف؛عامسلاباهيفحرصيلا

.۲۷۸۷مقر٦٠٦۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

مقر٠٠٤صقباسلاردصملا(۲)

.٦۳۰ص٤ج(بيذهتلا)رجحنبا()

.٦٥مقر۷٦ص(سیدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(٤)

٤٤٤ص۸ح(تاقثلا)نابحنبا(٥)

۱مقر۸٦٥1۹٦٥ص٤ج(ناسللا)رجحنبا(٦)

.١1۷۸مقر۳۹٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(۷)

۲۲۹



هاودمحأنملكدنعيعيبسلاديبعنبهللادبعنبورمعقاحسإوبأج

.صئاصخلا"و"ىربكلا"يفيئاسنلاو"ةنسلا"يفللادبع

عستةنستام«هرخآبطلتحانمرٹكمةقث":رجحنبالاق

دقوء"”نيسلدملانمةثلاثلاةبترملايفهركذهنكل"كلذلبقليقوقئامونيرشعو

.انهاهنعنع

نباهنعلاق«يعيبسلاقاحسإيبأنبسنوينبليئارسإهديفحهنعاهاورو

."دعبلیقونيتسةنستامةعباسلانمةجحالبهيفملكتةقث":رجح

.يعيبسلاقاحسإيأةنعنعلفيعضدنسلاف

نمءفلاخاعرقودص"وهو«يدوألاناورثنبنمحرلادبعسيقوبأد

دنعيعيبسلاقاحسإوبأهنعو‹ظفاحلالاقامك"ةئامونيرشعةنستامةسداسلا
.رازبلاو"ةا"قدجنبهللادبعو"صئاصخلا"و"ىركلا"قيئاسنلا

.انهاهيعيبسلاقاحسإوبأنعنعدقو

؛هدحببسنيدقويعيبسلاقاحسإيبأنبقاحسإنبفسويهديفحهنعهاورو

"نيسموعبسةنستامءةعباسلانم«ةقث":رجحنباهنعلاق

قاحسإيبأنعليئارسإةياورىلعفسويةياوريطقرادلاحجردقواذه

.فعضىلعافعضةريخألاتدادزاف‹ةقباسلا

امهوو«فیعضديوسنعةيطعنبرمشهاورامو.ةلفغنبديوسنعنمرلادبعنب

مقر٤٤٤ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

.۹۱مقر١٠٠ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(۲)

مقر١٤١٠ص(بیيرقتلا)رححنبا(۳)

.۳۸۲۳مقر۳۳۷صقباسلاردصملا(٤)

.٦٥۷۸مقر١٠٦صقباسلاردصملا(٠)

.۳۷۷مقر٢۲۲۲۲۹ص۳ح(للعلا)يطقرادلا

۲۳



وبهاورامامأو.يعيبسلاقاحسإيبأةنعنعنماهيفامىوسيدوألاسيقوبأهاور

سيقيبأةياورناحجروهتنعنعلءافعضاهرثكأفةلفغنبديوسنعهسفنقاحسإ

:تاياورهلو

يناثلاظفللابهجامنبادنعرمعنبایلومعفانةياور١

دعبوأةئاموةرشععبسةنستام«ةثلاثلانم«روهشمهيقف«تبثةقث"عفانو

ةقث":رجحنباهنعلاق«يعازوألاورمعنبنمحرلادبع:عقاننعيوارلاو"كلذ

."نيسوعبسةنستام‹ةعباسلانم‹ليلج

نبالاقويشعفاننعيعازوأللحصيال:يقشمدلاةعرزوبالاقنكلو

.دنسلااذهبعطقنمثيدحلافاشعفاننمعمسيمل:نعم

"ريبكلا"يفنياربلظطلاويراخبلادنعرمعنبهللادبعنبديزنبدمحمةياور۲

.ةحيحصيهوءلوألاظفللاب

.ثلاثلاظفللابدمحأدنعبشوحنبرهشةياور۳

نمماهوألاولاسرإلاريثكقودص":هلوقبظفاحلاهصخلريثكفالحهيفو

:اضيأهتياوريفو.'”"ةرشعةنستامةثلانلا

نم«هسیلدتةرثكلهوفعض":ظفاحلاهنعلاقيبأنبىيبانجوبأ

يهونمةسماخلاةبترملاقهرکذو‹اهلبقوُنيسمةنستامقسداسلا

*V.٦۸مقر٩٥٥ص(بيرقتلا)رجحنبا)۱(

.۳۹۱۷مقر۷٢٤۳صقباسلاردصللا(۲)

.۰۲۸۳مقر۹٦۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(٤)
.۳۷٥۷مقر۸۹٥صقباسلاردصلملا

.١٥٠مقر٤١٤۱ص(سیدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(1٦)

٢۲۳



الإعامسلاباوحرصولودودرممهٹيدحف«سيلدتلاىوسرخآرمأبفعضنم":هدنع

.انهنعنعهنأىلع."اريسيهفعضناكنمقثوينأ

.بشوحنبرهشدنعريٹکلامهوللوبانجيبأةهجنمةفيعضةياورلاف

:سابعنبهللادبعثيدح:اسماخ

ِبأوهجامنباو"دنسملا"ىلعهتادايزيفهللادبعهنباودمأوةبيشبأنبادلع

.يياثلاظفللابيسلايطلادواديبأدنعو«لوألاظفللابىلعي

سابعنبایلومةمركعنعبرحنبكامسةياورنمهنألفيعضثيدحلاو

ةرخأبريغتدقو«ةبرطضمةصاخةمركعنعهتياورو«قودص"كامو«سابعنبانع

.٩".قلتاعرناكف

.٩"تبثةقثوهفةمركعامأو

نبرباجثیدح:اسداس
 

هنآالإقودص"وهو«رباجنعسردتنبملسمنبدمحمريبزلايبأىلعهرادمو

نمةقلاثلاةبترملايفرجحنباهركذو«”نيرشعوتسةنستامءةعبارلانم«سلدي
نمدمحأدنعةدحاواقيرطالإهنعهجرخأنملكدنعانهاهنعنعدقو‹نسلدملا

.تاتسشایعنبلیعامسإةياور

:ريبزلايبأنعهاوردقو

:ظفلحلاهنعلاقةرقوملسمهنعوةبيشيبُأنبادنعيسودسلادلاخنبةرق-أ

.ةئامو:يأ«"نيسمحوسهةنستام«ةسداسلانمطباضةقث"

.ريبزلابأىلإنسحهدانسإو

مقر٥٥۲ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱)
مقر۳۹۷صقباسلاردصلا(۲)

.1۲۹۱مقر٦٠٠صقباسلاردصملا(۳)

.١٠٠مقر۸٠٠ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(٤)

.٠٤٥٥مقر٥٥٤ص(بیرقتلا)رجحنبا(٥)

٢۲۳



نبذاعماشثدحقريغملاوبأانثدح:لاقدمحأمامإلادنعةعافرنبذاعمب

..هبرباجنعريبزلاوبأانثدح

ءاظطقسهيفنأيلودبيهنأالإ؛تاقثمهلكهلاجردانسإاذهو":ينابلألالاق

كرديمل-يصمحلانالوخلاجاجحلانبسودقلادبعهمساو-ةريغملاابأنإف

نأدبالف‹هنعثیدحتلابحرصدقو(۲۱۲)ةنستامهنإفيعباتوهوةعافرنبذاعم

؛نآلاءيشيلنيتيمل؟وهنمف«عباطلاوأخسانلانمتطقسةطساوامهنيبنوكي

."يلاعتهللانذإبهبىظحننأىسعف

نإف"تاقثمهلك":هدانسإلاجرنعهلوقامأرظنهيفهلكاذهيابلألامالكو

نم«قودص":رجحنباهنعلاقنإويراصنألاعفارنباوهوةعافرنبذاعم

.ڻباهرکذونبایوسهقثويملو”يدزألاونباهفعضدقف”"ةعبارلا

مهو"تاقثمهلك":ييابلألالوقنأىلع.اليدعتالواحرجهيفركذيملومتاحييأ

قلعتيامامأو.عامسلابهقطنالإهنملبقيالسلدمهنأىضمو«ريبزلابأةنعنعةحص

ءةعافرنبناعمنعفحصمةعافرنبذاعمنأرهظألافةريغملايبأوذاعمنيبةوجفلاب

نسمبرقأفيحصتلالامتحاو«ةريغملاوبأهنعىوروريبزلايبأنعىوراناعمنإف

.طقسلالامتحا

.ةئامو:يأ‹”"نيسمخلادعبتام«ةعباسلانم«لاسرإلا

.قابلألاقيلعت٤٦٤٤ص(ةنسلا)مصاعيأنبا(۱)

.1۷۳۰مقر٦۳٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(۲)
١٤۳٠٥مقر۲۳۰ص٤ج(خیراتلا)نیعمنبا()

.٤٢٤۷۰مقر۱۷۳ص١١ح(بیذهتلا)رجحنبا(٤)

.٥٤٤صهح(تاقثلا)نابحنبا(٥)

ء١۱۱۱مقر۷٤٢۲ص۸ح(لیدعتلاوحرجا)متاحيبأنيا

٤٤١01مقر۲۸ح(لامكلابيذهت)يزلا(۷)

.١٤۱۷مقر۳۷٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(۸)

۲۳۳



ماسمإهيقفتبثثيللاو«يرحآلادنعريبزلايبأنعدعسنبثيللاىح

:هدنسيٿنکلوءةئامو:يأ”نيعبسوسمكةنسنابعشيفتام«ةعباسلانمروهشم

.يرجآلادنع‹ياتسجسلاثعشألانبناميلسدواديبانبهللادبعركبوي

ربأهللاقو«ناهبصألاميهاربإهنعلاقكلذكو«باذك:لاقفهوبأهيفحدقدقو

."ملعلانمخلسنميدنعهللاوتنأ:يوغبلامساقلا

الول":لاقيدعنبامهنمهيفمالكلااذهىلإاوتفتليملنيثدحملانمًارفننأريغ

لوبقموهو«هيبآعمبتکامةماعو«بلطلابفورعموهو...هتركذالالإوانطرشام

لاقو‹”“هنمهلنيتشييردأامفهيفهيبأمالكامأو«ثيدحلاباحصأدنع

هبذكءةقث":يهذلالاقو‹”ثيدحلاىلعمالكلايفًاطخلاريثكهنأالإةقث:يطقرادلا

امو":هيفليقامدروأامدعبنازيملايفلاقو.”"سانلاهقثوو«ثيدحلاريغيفيعي«هوبأ

الإهتركذ

وههيفحداقلانلف:الوااما«يوقريغدواديبانبانععافدلانأنيبتييذلاو

ريغهيفحدقنمكانهنألف:ايناثامأو«هريغنمهبفرعأوهوهيلإسانلابرقأهوبأ

رمألايفريغمريغ"ثيدحلاريغيفيعيهوبأهبذك":يبهذلالوقنألف:اثلاثامأو«هيبأ

:هییفلیقنمنوٹدحهالبقلهو«هتیاورلبقتالسانلاثیدحيثبذكنمنلءايش
.سانلاثيدحيفبذكلاعمي«باذك

لوبقيففقوتلابجوتةبيركلذنمسفنلايفىقبتهنإفهقيئوتيفليقامهمو
.هتیاور

.يرجآلاوهجامنباوروصنمنبدیعسدنعياللاةنييعنبنايفس-د

مقر٤٤٦٤ص(بيرقتلا)رجحنبا(١)

٥٦۲ص٤ج(لماکلا)يدعنبا(۲)
.قباسلاردصلملا(۳)

.٢4۳۷مقر٤ج(نازیلا)يهذلا(٤)

۳۰۷مقر٦۸٤ص۱١ج(“غلا)يعهذلا)°(

٤۲۳



قرحخأبهظفحريغتهنأالإةجحمامإهيقفظفاحةقُث":ظفاحلاهنعلاقنايفسو

ورمعيفسانلاتبثأناكوءةنماثلاةقبطلاسوؤرنم«تاقثلانعنكلسلدامرناكو

نباهرکذوقنسنوعستویدحإهلونيعستونامةنسبحريفتام«رانيدنب

يفهلاوجرخأوهسيلدتةمئألالمتحانم"يهو«”نيسلدملانمةيناثلاةقبطلايفرجح

لاقرجحنبانکلءانهاهنعنعدقو«'ىورامبنجيثهسيلدتةلقوهتمامإلحيحصلا

لبقناكهنألهيفرثؤيالهنأرهظييذلافهطالتخانعامأ.ةقثنعالإسلديالهنأبهنع

مصاعنبدمحمکهطالتخالاحهنمعمهنأىلعةمئألاصننمالإاعبيهتوم

(£). ناهبصألا

قاربطلاوملسممامإلادنعةحيحصديناسأبندملايراصنألاديعسنبىي-ه

."'ريبكلا"ف

:عفاستنبهبردبعطانجلاباهشوبأ:امهدحأيفدمحأمامإلادنعنيدنسبو-

:يأ”"نيعبسونيتنثاوأىدحإةنستامءةنماثلانممهيقودص":رجحنياهنعلاق

شايعنبليعامسإ:ناثلافو‹”هظفحةهجنمامالك"بيذهتلا"يفلقنوءةئامو

:ليیعامسإنعرجحنباظفاحلالاقدمحأمامإلادنعديعسنبىينعيصمحلا

رضیالو؛ندمديعسنبیحیو«”"مهریغيفطلخ«هدلبلهأنعهتیاوريقودص"
نكت‹عامسلابهحيرصتل”نيسلدملانمةثلاثلاةبترملايفهدعرجحنبانأانهليعامسإ

.دیعسنبیحیدلبنمسیللیعامسإنألهفعضىلعدنسلاىقبي

٢٤٢مقر٢٤٢٤۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

.٢٥مقر٥٥٦ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(۲)

.۱۰۹ص٤ج(بیذهتلا)رجحنبا
.قباسلاردصلملا(٤)

.۳۷۹۰مقر٢۳۳ص(بیرقتلا)رجحنبا(٥)

.٢۳۹۲مقر۱۱۷۱۱۸ص٦ج(بیذهتلا)رجحنبا(٦)

٤۷٤.۰مقر۰۹٠ص(بیرقتلا)رجحنبا(۷)
۸٦۰مقر۸۲ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(۸)

Y۳



هسفنليعامسإنكلو«رباجنمهعامسبريبزلاوبأحرصةياورلاهذهيفوءاذه

ىلعهتنعنعلمحبريبزلايبأنعسيلدتلايفنىلعاهيفةجحالف«ةياورلاهذهيففيعض

.فيعضدنسبعامسلابحيرصتلاتبثيالذإ«ثيدحتلابهيرصت

ديعسوبآبيبشنبهللادبعهيفمصاعيبُأنبادنعفيعضدنسبو-

لاقامكهاووهو

رهو"طسوألا"يفناربطلادنعيرصملاينيعرلادوادنبمادقملا:هيفدنسبو-
.فّعُضدقو«هخيش

هيلعِءانبو.ريبزلايبانعديعسنبىينعةنييعنبنايفسنعيرحآلاهاورو-

ییةطساوبةراتو«ىضمامكةرشابمريبزلايبأنعةراتنايفسهاوردقف-حصنإ-

نعيوارلايدعلارمعيبأنبىينبدمحمنممهواذهنأرهاظلاو.ديعسنبا
هفلاخدقو'ةلفغهيفناك":متاحيبأنباهيفلاقنكلرمعيبأنباو«نايفس

يفكلذمدقتو«ريبزلايبأونايفسنيبديعسنبىحياوركذيملو«نايفسنعتاقثلا

:رمعيبأنبااوفلاخنيذلاو«ريبزلايبأنعنايفسةياور

يفاسمععجريالناکو«فنصمةن"وهو«هننسيفروصنمنبديعس-١
:يأ"”ةرشاعلانم‹ءاهدعبليقونيرشعوعبسةنستام«هبهقوثوةدشلهباتك

.نيتئامو

نم«؛قودص"وهوءهجامنبادنعيئارجرخلانايفسنبحابصلانبدمحم-٢
(nا

.نتئامو:ينيبرأةنستام‹ةرشاعلا

.۳۲۱۲مقر۸۷٤ص١ح(يغلا)؛۸۱٤٤مقر۱۸۱۱۹۱ص٤ج(نازيملا)يهذلا(١)

مقر۰۷٥۰۸٥ص٦ج(نازيملا)يهذلا/٩۹مقر۳۰۳ص۷حج(ليدعتلاوحرحلا)متاحيآنما(۲)

.١٠٦۸مقر۷ح(ناسللا)رجحنيا

ء۲۳۹۹مقر٢ص(بيرقتلا)رجحنبا)۳

1©مقر4٤4۸8صقياسلاردصللا(٤)

٦۲۳



؛ةرشاعلانم«ةقث"وهو«يرحآلادنعئرقملاديزينبهللادبعنبدمحم-۳

.نيتئامو:يأا"نيسموتسةنستام

الدبدیعسنبیجبنيبوهنیبنایفسدازرمعيبنبانوکینأللامتحاالوءاذه

دیعسنبیحیامأو«هخيشنايفسنألكلذوريبزلايبأنيبونايفسنيبىجيةدايزنم

یجبيفوتدقف«هکردیملهنأرهاظلاو«رمعيبأنباهنعیورهنأرکذيملفيراصنألا

رمعيبانبافوتوةتس:ليقو«نيعبرأوعبرأ:ليقو«ةئامونيعبرأوةئالثماع

صاهکردیملهنأهبشألافماعةئاموحنامهيتافونيبو«”نتئامونيعبرأوثالثةنس

ديناسألابربجنمهنإفنهولانمديعسنبىيىلإديناسألاهذهضعبيفاممغرو

.هنعةحيحصلاىرحخألا

دلاخنبةرقةياورنملكريبزلايبأىلإقرطلانمحصهنأىضماممنيبتيو

دقواميسالءةلمتحمةنييعنبنايفسةياورو«يراصنألاديعسنبىحيةياورويسودسلا

نإاقفكلذمغرو.ةفيعضيهفةعافرنبناعمةياورامأ«ديعسنبىيلبقنمعبوت

.ةفيعضهللادبعنبرباحىلإقيرطلاىقبتف«هسفنريبزلايبأةنعنعيفلاكشإلا

:دوعسمنبهللادبعثيدح:اعباس

.ةملسنبقيقشو؛توعسمنبانعثلاثلاظفللابةملسنبقيقشلئاويبأةياور١

‹”ةيسةئامهلوزيزعلادبعنبرمعةفالخيفتاممرضخمةقث":ظفاحلاهنعلاق

.حيحصةياورلاهذهنمثيدحلاو

.٤٥٠1۰مقر٤٤٤ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)

.١۱۹ص١۱ج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)
.٩٥۹ص١٠جقباسلاردصملا()

.٢۲۸۱مقر۸٦۲ص(بیيرقتلا)رجحنبا(٤)

۲۳۷



هنعوةبيشيِبأنبادنعيناثلاظفللاب؛يادمحلاٹراحلانبةملسنبورمعةياور-٢

:اهيفو.”"نيناموسمةنستامءةثلانلانمقن"وررمعو؛حاضونبا

دقييشبهٹیدحسیل":نیعمنبالاقءةملسنبورمعنبیحینبورمع-

."هنيأر

.ةمجرتهلدجأمنبیحیهوبا-

.ةفيعضةياورلاف

لكهنعوةبيشيبأنبركبيبأدنعلوألاظفللابيدسألاشبحنبرزةياور-۳

.يذمرتلاودمحأوىلعييبأدنعو«يرجآلاوهجامنبانم

-ثالثوأنيتنئاوأیدحإةنستام؛مرضخم‹ليلجةقْن":رجحنباهنعلاق

:اهيفو٩"نيرشعوعبسوةئامنباوهو«نينامنو

هلقودص":ظفاحلالاق‹؛ئرقملايدسألادوجنلايبأنباوهونبمصاع-

نامتةنستامءةسداسلانم«نورقمنيحيحصلايفهثيدحو«ةءارقلايفةجح‹ماه

.ةئامو:يأ”نيرش

ءاسربكاملهنأالإدباعةقث"وهوءئرقملايدسألاشايعنبركبوبأ-

وكلذلبقلیقو=نیعستويرةنستامهةعباسلانم؛حيحصهياكر

"لسمةمدقميفهتياوروئالابراقدقو-نيتنس

.نيلهيفةياورلاهذهدانسإنإفهيلعو

.١٤٠٠مقر٤٦٤٤ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
47۲۹مقر٦۷ص۲ح(يغملا)يهذلا(۲)

٢٠٠۲مقر٥٠۲ص(بيرقتلا)رجحنبا(۳)
مقر٢۲۸صقباسلاردصللا(4)

.٥۷۹۸مقر١۲٠صقباسلاردصللا(٥)

Y۳۸

 



:نييرافغلاورمعنبعفاروةدانجنببدنجرذيباثیدح:انماث

هنعو‹لالهنبديمحهنعو‹؛تماصلانبهللادبعلوألاظفللابامهنعهاوردقو

:نامیلسنعهاورمهلکوةريغملانبناميلس

.ةحيحصديناسأبرذنملانباوهجامنباودمحأوةبيش

‹يواميتلاوهاذهنيسحلانأرهظيو«ليعامسإنبنيسحلاهيفدنسبيئاكلاللا-
هدروأوتکسويراخبلاهركذ«هريغلیعامسإنبنيسحلاهمسانميفدجأملذإ

."”تاقثلايفنابحنبا

نبصفحنالايفو؛يسودسلاصفحنبرمعامهدحأيفنيدنسبهاورو-

.هاخيشامهو"ريبكلا"يفيناربطلايقرلاحابصلانبرمع

رمعنبصفحامأويفنابحنباىوسهركذيملفصفحنبرمعامأ

.هيلعمباتيملثيدحريغبثّدح:مكاحلادمحأوبأهنعلاقف

اهركذقباسلاةحيحصلاديناسألابتاعباتملانأريغ«فيعضنيدانسإلاالكف

.نيدانسإلانيذمبيقترت

نمتماصلاةياورنمءاج«هدحورذيبأنعثيدحلايوردقواذه

.نابحنباويسلايطلادواديبأودمحأنملكدنعةحيحصديناسأبلالهنبديمحقيرط

1عحيحصدنسبيفوحلابيبحنبكلملادبعنارمعوبأ:لالهنبدیمعباتو

.ناثلاظفللابيسلايطلا

.۳۳۹۱مقر۳۰۸صء۱۲٦۲مقر٢٤٥۲ص۳٦٥۱مقر۱۸۲ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)

.۳۸۳ص۲ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(۲)

.١٤۱۸ص۸ج(تاقثلا)نابحنبا()

۸جقباسلاردصملا(٤)

٢٥۲۱مقر۳۳۰ص۲ج(نازیلا)۳مقر٢۲۹ص١ج(يغملا)يهذلا(٠)

۲۳۹



:فینحنبلهسثيدح:اهسات

نباوملسمويراخبلانملكدنعةحيحصقرطب«ورمعنبهنعهبدرفت

.ثلاثلاولوألانيظفللابمصاعيبأنباو"ةنسلا"يفهللادبعهنباودمحأوةبيشيأ

نبمازحاهيفقيرطنم"ةنسلا"يفهللادبعهنباودمايناثلاظفللابهاورو

اذٹیدحلاف.”الیدعتالواحرهيفرکذيملومتاحيبأنباهركذ«يرهاعلاليعاجسإ

.هلبقيذلادنسلابيقترينكل«فيعضدنسلا

:ينهجلارماعنبةبقعثيدح:ارشاع

ليلمنبكلملادبعنبزيزعلادبعاهبدرفت"ريبكلا"يفناربطلاودمحأدنع
ركذيملويراخبلاهركذفكلملادبعهوبآامأ«نالوهجبامهوءةبقعنعهيبأنعيحيلسلا

هركذيملفزيزعلادبعامأويفنابحنباهدروأو‹"اليدعتالواحرجهيف

نلبحنباهدروأو«الیدعتالواحرهيفارکذيملو>متاحيبأنباو”يراخبلاىوس
ف

.فيعضثیدحلاف

:يملسألاةزربيباثیدح:رشعيداح

هبدرفتمكالاويئاسنلاويسلايطلادواديبأوةبيشيبأنباودمحأنملكدنع

الإ٩”"ةعبارلانم«لوبقم":رجحنباهنعلاقنإووهو«يثراحلاباهشنبكيرشهنع

يفنابحنباو‹”"ريبكلاخيراتلا"يهايإيراخبلانملكداريإىوسدحأهقثويملهنأ

.۱۳۲۸مقر٢۲۹ص۳ج(ليدعتلاوحرحلا)متاحيآنبا(۱)

.٦٤٤٠٤٠صهج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(۲)

.۱۲۲صهج(تاقثلا)نابحنبا(۳)

١٤مقر۱۸ص٦ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(٤)

.۱۸۰۷مقر۳۸۸ص٥ح(لیدعتلاوحرخحلا)متاحيأنبا(٥)

.۱۱۳ص۷ج(تاقثلا)نابحنبا(1٦)

مقر٦٦۲ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۷)

.٢٥٠۲مقر٢۲۳ص٤حج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(۸)

٠٤۲



Nenا\ انهامكسيقنبقرزألاالإوارهلسيلهنأىلع«هنعاتكسو٠
لإفرعيال":هنعيهذلالاقكلذلجأنم.نيعلاةلاهجهنع

aلوهجمبباهشنبكيرشفكلذىلعو.

.فيعضثيدحلافهيلعو

ترَالف

سيقنبقرزألاةياورب

:ثراحلانبعيفنةركبيبأثيدح:رشعاث

يفهللادبعهنباودمحانملكدنعةحيحصديناسأبةركبيبانبملسمةياور١

.مكاحاو"راثآلاوننسلاةفرعم"يفيقهيبلاوةماسأيبأنبثراخحلاو"ةنسلا"

ملحيبانباهرکذلالبومصاعيبأنباورازبلاودمحأدنعوطقبنبلاللبةياور٢

هركذو«”"بئاسلانبءاطعهنعىور«ةركبيبأنعيور":هيبأنعلاقو

.لوهجبوهفهيلعو.هنعاوتكسو9"تاقنلا"ينابحنباهدروأ

:ًاضيأاهيفو

:يفوكلايفقتلابئاسلانبءاطع-

(u
(

نمقرخأبهظفحريغتو«دباعةف"وهو؛يرصبلارايدنبةملسنبدامهنعيوارلاو

ءاطعنمةملسنبدامحعاميففلتخادقو٩عبسةنستام«ةنماثلارابك

ص٤حج(تاقثلا)رجحنبا(۱)

.٢۹٠٦۳مقر٢٠٦۲ص۲ج(نازیلا)يهذلا(۲)

١٥٥٠۰.۱مقر٦۳۹ص۲ح(لیدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(۳)

۸٥0.۱۸مقر۸٠٠ص۲ح(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(٤)

٤ج(تاقثلا)نابحنبا(٥)

٢٩٥٤.۰مقر۳۹۱ص(بیرقتلا)رجحنبا(٦)
١۹٤۱مقر۱۷۸صقباسلاردصلملا(۷)

٢٢٤۲



هنإفنيناللالمتحرمألاماداموكلذلبقمهطالتحالاحقوها؛بئاسلانبا

.ةفيعضةياورلاهذهنأةجيتنلاو

:مصاعيبانبادنعيثيللامصاعنبرصنةياور۳

:اهيفنکلNUTرصنو

.مدقتامكسلدموهوةنعنع

هنعيوريهنأليدزألاريشبنبديعسهنأرهاظلاووهنمنيبيملو:ديعس-

لکوتلايبأقيرطيفىضمامكوءانهامكةداتقنعيوريو‹يلماعلاراكبنبدمحم

.قبسامكفضاذهديعسو.نييجانلاقيدصلاأو

.ةفيعضةياورلاف

:يلهابلانالجعنبيدُصةمامأيأثيدح:رشعثلاث

:ناتیاورهلو

ظفللاب"ريبكلا"يفناربطلاويرحجآلادنعءةمامأيبأبحاصبلاغيأةياور١
٤7َ۰۰)1٤.ط

:ظفاخحلالاقفانليقو«روزحلانبديعسليقو«روَرَح:بلاغيبأمساو«ٍناثلا

طخقودص"

زوجيال«هتلقىلعثيدحلاركنم":نابحنبالاقدقفءافعضهيفنأرهاظلاو

:نيعمنبالاقو‹«يوقلابسيل:متاحوبألاقو‹”"تاقثلاقفاوياميفالإهبجاجتحالا

مقر١۱۸۰ص۷ح(بیذهتلا)رجحنبا(۱)
.۷۱۱۳مقر٠٠٦٥ص(بيرقتلا)رجحنبا(۲)

.٢۲۲۷مقر٢٤۲۳صقباسلاردصلملا

.۸۲۹۸مقر٤٦٦ص(بیيرقتلا)رجحنيامقر٠۲۲٢۲۲ص۲ح(نازيلا)يهذلا(٤)
.٢٨۸۲۹مقر٤٦٦ص(بیرقتلا)رجحنيا(٥)

۱ج(تافغثلا)نابحنبا(٦)

٢٢٤۲



لاقوناك:دعسنبالاقو‹”فيعض:يئاسنلالاقو«”ثيدحلالاص

يذمرتلاهلححصونبىسومهقثوو«هبربتعي:ةرملاقوءةقث:يطقرادلا
.اد

بسأبالنأوجرأوادجارکنماثيدحهثيدحيفرأملو":يدعنبالاقو

نبیسومونيعمنبامالكيفريلو«يذمرتلاحيحصتىلإتفتليمليهذلانأرهظيو

:هيفو.٩"ءيشهيف":هلوقبهيفلیقامصخلفاقيثوتيدعنباونوراه

ةنستام«ةنماثلانم‹لوبقم":ظفاحلاهنعلاقةفيلخيبانبرمع:يياربطلادنع

(A)

.ةمجرتهلدجأملو؛حلاصنبرهزألا:يرجآلادنع-

.لوألاظفللابريبكلايفناربطلادنعنبرهشةياور-۲

."ةرشعيناةنستامنم‹ماهوألاولاسراإلاریثکقودص"وهو

:مساقلايبأنامهطنبمكحلاوهوةزعوبأ:اضيأاهيفو

نبارکذامكاىلعهلیذ"فهفعحضهنأنابحنبانعيذلالهن

مقر٥۳۱٦۳۱ص۳ج(لیدعتلاوحرحلا)متاحيأنبا(١)

۲٠۲0.1۹ص(نيكورتملاوءافعضلا)يئاسنلا(۲)

.۲۳۸ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا(۳)

.۸۱۳۷مقر٦۱۷۱۷۷ص۱۲حج(بیذهتلا)رجحنبا(٤)

مقر۲٢۲۲ج(نازیملا)يهذلا(٠)

۱۹۹مقر٥٥٤٦٥٤ص۲ےج(لماکلا)يدعنبا(٦)

.١۰١٠٠مقر١١٤ص۷ے(نازیملا)يهذلا(۷)

۱٩۸٤.۰مقر٤٤٤ص(بیرقتلا)رجحنبا(۸)

.۲۸۳۰مقر۹٦۲صقباسلاردصملا

.۲۱۸۱مقر٦۳۳ص۲ج(نازیلا)يهذلا(١٠)

31



يٿهرکذهسفننابحنبانأريغهلهفیعضتنیعمنبانعهلقننابحنبانعرجح

نبافيعضتنابحنبالقنو”"ريبكلاخيراتلا"يفيراخبلاهركذامك‹"تاقيلا"

نيمنبانعمتاحيبنباودینانبانملکلقنبضراعمنامهطنبمكحللنيعم

نبالفنوسابهبسيل".هنعلاقهنأنیمنبانعدينحجلانبالفندمفكلذفالح

يبومياحنملكهقنواضيأواص":لاقهنأهنعمتاحبأ

.ةقثلجرلافء«ةعرز

بلاغيباةياوراهدضعتالو«بشوحنبرهشلجأنمنيلاهيفةياورلانكلو

.اهيفديدشلافعضلل

:يميحسلايفنحلايلعنبقلطثيدح:رشععبار

نمةقثأوهويفنحلانابيشنبيلعنبنمرلادبعهبدرفتىايضلادنع

:هدانسإيفنأالإ

لاقو؛ةمجرتىلعامرثعأمنالوهجامهوءايلعهنباوليعامسإنبىيي
.امهفرعأل:يمئيحلا

نعهتياوريفو«؛طلغيقودص":رجحنباهنعلاق‹؛يلجعلارامعنبةمركع-

هدعو٩"نيتسلالیبقتامنم«باتكهلنكيملوبارطضاريثكيبأنبىج

.نعنعدقونمةثلاثلاةبترملانم

.۲۹۱۳مقر١۲٠ص۲ح(ناسللا)رجحنبا(۱)

.۱۹۳ص۸ج(تاقثلا)نابحنبا(۲)

.٢٤۷٠۲مقر۳۳۹ص۲ح(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(۳)
.٢۲۲مقر۳۲۹ص(تالاؤسلا)دينحلانبا(٤)

.٩٤٥مقر۱۱۸ص۳ح(لیدعتلاوحرحا)متاحيبأنيا

.قباسلاردصملا(1)

مقر۷٤۳ص(بیرقتلا)رجحنبا(۷)

.۲۳۲ص٦ح(دئاوزلاعمحب)يمليحلا(۸)

مقر٦۳۹ص(بیرقتلا)رجحنبا(۹)

٤٤۲



.رامعنبةمركعةنعنعويلعهنباوليعامسإنبىجيةلاهحلفيعضثيدحلاف

:صاعلانبورمعنبهللادبعثيدح:رشعسماخ

:تایاورٹالٹنميوردقو

تام«ةعبارلانم؛لسريناكو‹«قودص"وهو:مساقلايبأةرجبنبمسقمةياور١

دهأدنعةديجديناسأب"دحاوثيدحىوسيراخبلايفهلاموءةئاموىدحإةنس
.لوألاظفللاب"ةنسلا"يفمصاعيبأنباو"ةنسلا"يفهللادبعهنباو

ةبقعو«ثلاثلاظفللابمصاعيبأنباورازبلادنع؛يدزألاجاسونبةبقعةياور۲

.”"مجامحاوأةيوازلابنينامثلادعبلتقءةثلاثلانمءةقث"

.مدقتامكسلدموهوءةداتقةنعنعاهيفو

"ةنسلا"يفمصاعيبأنيادنعدملانايفسنبعفارنبمكحلانبرمعةياور-

.نسحاهدانسإو‹ةقثرمعو.يناثلاظفللابمكاح

.حيحصهنأنيبتيورمعنبهللادبعثيدحتاياورعومحبنم

:يسودلارخصنبنهولادبعةريرهيبأثيدح:رشعسد

:هدانسإيو‹"طسوألا"يفياربطلاو"ةنسلا"يفمصاعيبأنبادنع

رهاظقدزرفلاناك":نابحنبالاق«بلاغنبمامههمساورعاشلاقدزرفلا-

قحتسالاصخلاهذهنمةلصحخهيفناكنمو‹تانصحمللافاذقمرحللاكاتهقسفلا

.”"لاوحألاىلعهتياورةبناح

.۸۸مقر۹۸ص(سیدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(۱)

.۱۸۷۳مقر٥٥٤٥ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۲)

٥6£مقر٥۳۹صقباسلاردصملا

.4۸۸۲مقر٤٤4٤صقباسلاردصملا(٤)

.٢۲۰ص۲ج(نیحورحا)نابحنبا()

٥٤۲



هنأىعداورخآلايفطلتخاقودص":يجشألادعاصنبةفيلخنبفلخ-

ديعسهنعيوارلاو"دمخأوةنييعنباهيلعكلذركتأفيباحصلاثيرحنبورمعىأر

ةرشاعلارابكنم«ءظفاحةقث"وهوزازبلاهيودعسيطساولايبضلاةنانكنبناميلسنبا

لاحهنعیورناکاذاامملوةئامهلو«نيرشعوسهةنستام

.هلبقمأطالتخالا

:صاقويبانبدعسورساينبرامعثيدح:رشععباس

:هيفويفيناربطلادنع

لاقوالوحرجالبمتاحيبنباهرکذ؛دملاةشئاعيبأنبرمع-

٩"رکنمثیدحاذه":هقیرطنمقورملاثيدحدروأامدعبيذلا

:يولبلاسيدُغنبنمولادبعثيدح:رشعنماث

:هيفوء"طسوألا"يفناربطلادنع

لمح:يهذلاهنعلاقو«فيعض:يئاسنلاهنعلاق«يطايمدلالهسنبركب-

.”لاحلابراقموهو«سانلاهنع

.نعنعدقو-۔یضمامكسلدمهناىلع«فيعضهنأقبسةعيفنبهللادبع-

يفنابحنباالإهركذيمل«لوهحبوهو:يرجحلاعيبت-
J

.ادجفيعضثیدحلاف

.١۱۷۳مقر١٤۱۹ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
.٢۲۳۲مقر۲۳۷صقباسلاردصملا(۲)

.۱۱۹ص٦ج(لیدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(۳)
.١1٦٠1مقر٢٥۲صهج(نازيملا)يهذلا(٤)

.١۱۲۸مقر٢٣٤۳ص١حجقباسلاردصللا(٠)

.۸۸ص٤ج(تاقثلا)نابحنبا(٦)

٦٢٢٤۲



ءهنعءايضلاةياوربناربطلاويسدقملاءايضلادنع:ةلثاونبرماعثيدح:رشععسات

 

ةيتآلاةباحصلانعحصهنأقورملاثيدحدیناسأيفقبساملكنمةجيتنلاو

نبهللادبعو«كلامنبسنأو«بلاطيبأنبيلعو«يردخلاديعسوبأ:مهؤامسأ

«فینحنبلهسو«نايرافغلاورمعنبعفارورذوبأو«ةركبوبأو«دوعسمنبهللادبعو

.ةلئاونبرماعو«صاعلانبورمعنبهللادبعو

۷٤۲





ثحبللا

ٹیدحلانتمةسارد

:ثيدحلابیرغ

‹هلحخدمريغنمءيشلانمجورخلاوُنمجورخلاةعرسقورلملا:نوقرع

.هفوجيفهرئاسورخآلابناحلانمهفرطجرخيفةيمرلامهسلاذفنينأوأ

هيمرتيذلاديصلاوأةبادلكيهوءدئاصلااهيمرييلاةديرطلا:ةيمرلا

.٩هيفذفنيوهدصقتف

دئادحنمةديدحلك:لصتنلا

£(.$م .”شاريولصنينألبقمهسلا:حدقلا

دقعمجمهسلاشير:ذَذَقلا

نألبقمهسلادوعوأ؛لصنالوشيرهلسيليذلاوأ‹مهسلالصن

)ا( .و

شاری

Nasê
.رتولاعضوم:قوفلا

يفلصتنلالخدمظعرلاوءظَعَّرلاقوفيلابقعلايهوءةفّصرعمج:فاصّرلا
سلا

ص١١.(ناسللا)روظنمنبا(۱)

.ميملالصففاقلاباب٢۳۳ص١٤١ج(ناسللا)روظنمنبا/١٦۱ص۱ج(ٹیدحلابیرغ)دیبعوبأ(۲)

.نونلالصفماللاباب۲١٠ص١٠ح(ناسللا)روظنمنبا(۳)

٦ص۲جقباسلاردصملا(٤)

١٦۱ص١ج(ٹیدحلابيرغ)ديبعوبأ(٥)

.١۳۳ص٥۱ج(ناسللا)روظنمنبا(٦)

۳۱۹ص١١ج(ناسللا)روظنمنبا/۲۰۸ص۲ج(ٹثیدحلابيرغ)ديبعوبأ(۷)

۹٢٢۲

 



E ts O e e .افرعتمهبيمرتنأكديبءيشلاكرثن:هنورشني

۳م

.ءيدرلارمتلانمعونءةلقدعج:لفأذلا

.'”لاصتتسالاوقلحلاوأسرلالسغونهدتلاكرتوأ‹؛ثيعشتلا:ديبستلا

حنلاةرغُتنيبنافرشملانامظعلاامهو«ناتوقرتلاهانثم«ةوقرتعم:يقارتلا

(°). e ا

ءيشلالصأ:ىضضلا

:ليلحتلا

يفهبءاملعلاكاسمتسالكلذوءةلاسرلاعوضوميفساسألاوهقورملاثيدح

ِممجددعقيرطنمدرودقواميسال«جراوخلابةامسملاةفئاطلادضمكحلارادصإ

.ةباحصلا

ثيدحلالهأمهنمءاوسنوتدحلاوىمادقلاباتكناروديثيدحلااذهیلعو

مهررهظتقوثيحنمجراوخلاةيضقعملماعتلايفقرفلاءاملعوهقفلالهأو

.مهيفرداصلايوبنلامكحلاوممتافصومهتامالعو

:يلياميفصخلتتهدوروببسوهتاياورعومحبىلإرظنلابثيدحلاةصقو

نسميلانمبلاطيبُأنبيلعهبثعباربتوأنينحمئانغمسقيتينلاامنيب

بضغف"لدعا":هللاقفقهللالوسرىلإلجرءاجذإ«نيرخآنودالاجرىطعأف

نبدلاخوأباطخلانبرمعماقف"لدعأماذإلدعينمو«كليو":هلًالئاق8هيلا

ًابنأمثهباحصألتقيهنإلاقينأةيشخيهاهنفءلتقبنذإلاكيبلانمابلاطديلولا

.١۱٦۱ص۱ج(ثیدحلابيرغ)ديبعوبأ(۱)

.١۱۹۱صهح(ناسللا)روظنمنبا(۲)
.لادلالصفماللاباب٢٢٤۲ص١٠جقباسلاردصللا

.۲۰۲ص۳ج(ناسللا)روظنمنبا/۲٦۱ص۱ج(ثیدحلابيرغ)ديبعوبأ(٤)
۳۲ص١۱۰(ناسللا)روظنمنبا(٥)

.۳۲۷ص١ج(ٹیدحلابیرغ)دیبعوبا(٦)



نمنوقرعي'كلذممالإمهعمهلمعاندحأرقتحيامةدابعلانممموقروهظبكك

.'نيدلا

نكميفظافلألاكلتاهتلمشيلااياضقلاامأو«؛ثيدحلاظافلأركذىضمدقو

:ةيلاتلارومألانمضاهحرط

:ةثداحلاتعقوةرممك:لوألارمألا

ناكو«؛نينحنمهيينلافرصنمةنارعحجلايفتناكانأتاياورلاضعبيف

رهف"نينح"لدب"ربيخ"اهيفيلاتاياورلاامأ.ةرجحلانمةنماثلاةنسلايفكلذ

.نينحرثإتناكةئداحلانأىلعقافتاللرهاظفيرحت

هيلعهنأتاياورلاضعبيفومئانغلامسقيناككييبلانأتاياورلاهذهيفو
نأىيفخيالو.نميلابوهوبلاطيِبأنبيلعهبثعباربتمسقيناكمالسلاوةالصلا

.اضيأفيرحتاهيفمكاحلادنعيهو"ربت"لدب"رمت"اهيفيلاةياورلا

.ناتلصفنمناتئداحامُهأبفالتخالاهذهنيبرجحنباظفاحلاممجدقو

تلياورلانمرهظيهنإف‹؛ناكمبدعبلانمامهليصافتسفنبامهعوقونأبيرالو

ضبنودسانلاضعبءاطعإوءةمسقلا:يهو«بناوجةسمةدحاولاةئداحللنأ

.ثيدحلاصنو«هلتقدلاخوأرمعلاؤسوءةمسقلاىلعلحجرلاضارتعاو

عقواذلو.نيتئداحلاهباشتءارحجنمةاورلللصحاسيللعلو

نميأيفدريملفلتخمقايسبةثداحلاركذ-انهاهةروكذملاريغ-تاياورلاضعبيف

.ثیدحلااذهتاياور

رثآنینحمویناکام:لاقدوعسمنبهللادبعثیدحنمىلعييبأوملسمدنعف

ةنييعىطعأو«لبإلانمةئامسباحنبعرقألاىطعأفءةمسقلايفاسانكفالوسر
هللاو:لجرلاقفءةمسقلايفذعمويبرعلافارشأنماسانأىطعأو؛كلذلٹم

.١٠٠ص۲ح(خيراتلا)يربطلا(١)
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للالوسرنربخألهللاو:تلقف:لاقللاهجواهيفديرأامواهيفلدعامةمسقلهذهنإ

:لاقمثناكىحههجوريغتف:لاق‹لاقاعهتربخأفهتيتأف:لاق

نمرثكأبيذوأدق«ىسومهللامحري":لاقمثهلوسروهللالدعيملنإلدعينمف"
اهدعبهيلإعقرأالمرجال:تلق:لاق"ربصفاذه

هويينلاتيتأف:دوعسمنبانعهیفوءاضيآرخآهجونمملسمهجرخأو

.هلهركذأأتينتىحههجورمحاواديدشابضغكلذنمبضغفهترراسف

ابأ٣لالوسرىطعأ:لاقجيدخنبعفارثيدحنماضيأملسمدنعو

مهنمناسنإلکسباحنبعرقالاونصحنبةنييعوةيمأنبناوفصوبرحنبنايفس

:سادرمنبسابعلاقف«؛كلذنودسادرمنبسابعیطعأو«لبإلانمةئام

عرقألاوةاعنیےبميمعلابغوريمنلعجتأ

معےمجتايٿسادرمناقوفيسباحالونصحناكامو

مقريالمويلاضفخُتنموامھنمئرمانودتنكامو

ئامكللالوسرامل:لاق

نينحمئانغمسقكييبلانأناثهجونمقيرطلاهذهنماضيأهحرحأو

:دازوهوحنبتیردحللاقاسو:ملسملاق‹لبإلانمةئامبرحنبنايفسابایطعاف

.ةئامةثالعنبةمقلعىطعأو

الوةقالعنبةمقلعثيدحلايفركذيملو:ملسملاقثلاثهجونمهجرخأو

۹۳٠0ص۹ح(ناسللا)روظنمنيا:جزعيغيذلامدلاوأءيشلكنمصلاخلا(١)
.١٦١۱۰مقربابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم(۲)

.١١١٠مقربابةاكزلاكقباسلاردصللا(۳)

.قباسلاردصملا(٤)
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..۱ يفرعشلاركذيملوةيمأنبناوفص
مئانغةمسقدنعةثداحلانمضسيلقورملاثيدحنأتاياورلاهذهنمحضتي

ةمسقةئداحيفناكامنإثيدحلاصننإفاذهتباذإو«ةتبلاانههلدوجوالذإ«نينح

.نميلانمبلاطيبأنبيلعهلسرأيذلابهذلا

ېبلاةمسقىلعضرتعايذلالجرلا:ياثلارمألا

؛هتافصرکذباهضعبيقو.هصخشدیدحتنودلجرلاماهبإىلعتاياورلارثكأ
يبأيفامك"ةيحللاثكنيبحلائتاننيتنجولافرشمنينيعلارئاغلجرلبقأف:لثم

.ناثلاديعس

نابوثهيلعرعشلامومطمدوسألجر:لوألاةركبيبأظفلوةزربيبأثيدحيفو

.ةركبيأظفليف"رعشلا"ةملكنودب«دوجسلارْثأهينيعنيبناضيبأ

نباهيلِإهبسنامك"راثآلابيذمن"يفيربطلادنعف«تاياورلاضعبهتددحدقو

لبقأ":لوألاصاعلانبورمعنبهللادبعظفليفو‹"يميمتلاةرصيوخلاوذىتأ"رجح

وذهاتأذإ"ةيدثلايذثيدحيفينأيسو"ةرصيوخلاوذهللاقيميمتبنملحجر

ماقف"دیعسيبأثیدحيفىلعييبدنعاضيأأيسو«"ميمتيبنملحجروهوةرصيوخلا
.ميمتيبنعفيرحتهنآيلجو"ةيمأيبنملحجر

تلأسلاق-جدخملاثيدحيفأيسامك-ةلفغنبديوسظفليفو

نأيسو.مسقيوهوكعهللالوسرىلإيحدخللاةيدثلاوذءاج:لاقجراوخلانعايلع

.ةيدثلايذجدحخملاريغةرصيوخلااذنأ

نبا"ىلعييبأدنعظفليفو"ةرصيوخلايذنبهللادبع"يراخبلادنعظفليو

ريسفتلااذهنأبيرالو"جراوخلالصأريهزنبصوقرحوهويميمتلاةرصيوخلايذ
n, " "حلا...صوقرحوهولاقيذلانميردامو":رجحنبالاق«ةاورلادحأنم

١١٠٠0مقربابةاكزلاك(ححصلا)ملسم(١)
.۲۹۸ص٤۱اج(يرابلاحتف)رجحنبا)۲(

Yo



اذوهريهزنبصوقرحيقارعلاةعرزوبأوريثألانبالعجةياورلاهذهىلعءانبو

يفمدقتدقف«ارظنةرصيوخلايذنيبوريهزنبصوقرحنيبطبرلايفنأالإ

نبصوقرحبناوزغنبةبتعدمأباطخلانبرمعنأناورهنلالهأنمةباحصلاثحبم

؟للاليبسيٿداهحلايفهدنجىلعهيلويوةرصيوخلايذلثرمعنيعتسيفيكف؛ريهز

نيرومأملانمهنأهنعهللايضررمعنعكلذحصولهنأ...":ييجردلالوقي

نيدلاناكرأمظعأوهوداهاىلعهبنيعتسيفيكفنيدلانمقرامهنأهملعأوهلتقب

٩”نيرفاكلالاتقىلعًاريهظونينمؤللاهدونجىلعًاريمأهلعجيف

صوقرحنيبوةرصيوخلايذنيبطبرلاىلعديكأتلافورعمفيان.دلواحدقو

اذغرمعلامعتسالانبارغتسالعلو":هلوقباصوقرحرمعلامعتساببسًاللعمريهزنبا

لوسرلانأو«؛لوسرلانمةبحصهلتناكاذهًاصوقرحنأملعننيحفخييميمتلا

نمهموقيفاعينمناکهنایسننالامک«دوهیلاونیقفانملابهبرحيفنيعتسيناكهسفن

."هدعبأوهرمأفهرشيقتيوأهبلقفلؤينألواحلهفدعسيب

هتناعتساامأو؟دوهیلابهبورحيفنيعتسيكييبلاناكىم«بيرغمالكاذهو

اذلمهؤامدتنقحاذإويفهباحصأممنبابنمف-تحصنإ-نيقفانملاب

؛نيقفاتملانوملعياونوكيملةباحصلاو؛هسفنببسللةلتاقملايفمهكارتشانإفببسلا

.لكلارظنيفءاوسرهاظلايفةلماعملاف

زكرمنعهلاداعبإوهرشلءاقتاوهبلقلافلأثريهزنبصوقرحرمعريمأتامأو

يفاونلكنيذلامهمولقةفلؤملاعنمرمعنإف‹قورافلارمعمهفيملنممالكرهفةفالخلا

.۱۲۹۲ص۲ج(دافتسملا)ةعرزوبأ«يقارعلا/١٤١۱مقر٠۲ص۲ح(ةباغلادسأ)ريثألانبا(١)
٢٤۲۰ص۲۔حج(تاقبطلا)ييجردلا)۲(

.١٠ص(يومألارصعلايفجراوخلا)فيان«فورعم(۳)
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:نرصحنبةنييعهاتأولاقرمعىلاهدنسبيربطلاىورمهمهسنمييبلامايا

.)(رفکيلفءاشنمونمؤيلفءاشنمفكيرنمقحلا)

نيبهتناكميفةنييعىلإرظنلاب-يعامتجالاهعضويف-صوقرحوهنمو

‹نيدهاجلاةباحصلانمهريغىلإهترظنصوقرحىلإرمعةرظننأرهظيهنأىلع؟برعلا

نأرمعغلبو:يربطلالاق«زاوهألاقوسهحاتتفادنعصوقرحىلإهباتككلذنمو

؛همأنمىلعقشيدوؤكلبحجلاو«هيلإنوفلتخيسانلاوزاوهألالبجلزناصوقرح

الولهسأفةقشمىلعالإهيفىتؤتالادوؤكالزمتلزنكنأيغلب":هيلإبتكف
اينالاكلفصتوةرخآلاكردتلجرىلعكرمأيفمقو‹دهاعمالوملسمىلعقشت

."”"كترخآبهذتوكايندردكتفةلجعالوةرتفكنكردتالو

يفنأىلع.صوقرحتافصلةنيابمةرصيوخلايذتافصنأمهفناذهنم

.رومغملاكاذبسيلصوقرحذإ«صوقرحريغهنأىلعلديامتاياورلابلغأيفهمسا
.يراخبلادنعمدقتامكاهضعبيفةرصيوخلايذنبهللادبعيمسهنأىلإةفاضإ

نسماكابترانيريثكلاىدلراثأناورهنلاةكرعميفصوقرحلتقمنأةصالخاو

نمقورلاسب-ءالؤهدنع-نيفوصوملاناورهنلالهأعمكراشيايباحصهنوكةهج

دادعيفهبجزلاوةبحصلالضفنعهتحزحزلءةرصيوخلايذنيبوهنيبطبرلامتف‹نيدلا

لهأهبفصوامعمةرصيوخلايذنمذوخأملاصوقرحفصوذئنيحقستيلو«نيقفانملا

يفناورهتلالهأوصوقرحو«صوصنلليحطسلامهفلاوةظلغلاوةوادبلانمناورهنلا

نمناکميتيبنمةرصيوخلايذوصوقرحنوكلعلو.هنايبفلسامككلذنملح

.اصوقرحكلذريضيالوءطبارلااذهةيوقتلةدعاسملالماوعلا

نباهلمتحا؟نيتصقلايفةمسقلاىلعضرتعملاوهةرصيوخلاوذلهنكلو

بهذلاةمسقةصقيفناكةرصيوخلااذنأىلإ-رهظيامبسح-لييناكنإورجح

.٠٠٤ص٦ج(نايبلاعماج)يربطلا(١)
۲ج(خيراتلا)يربطلا(۲)

Yoo



اذامسنممهوو":لاقرخآصخشفنينحمئاغميفيذلاامأو«يلعهبثعبيذلا

.""نيتصقلاداحتااناظةرصيوخلا

:ةرصيوخلايذلتقلبلاطلا:ثلاثلارمألا

اهضعبو«ديلولانبدلاخهنأىلعاهضعبو«باطخلانبرمعهنأتاياورلابلغأ

سيل":يوونلالاقكيعسيبأنعيناثلاظفللايفامك"ديلولانبدلاخهبسحأ"مهوتلاب

"هيفنذأتساامهنمدحاولکلب«ضراعتامهیف

:لاق؟هقنعبرضأهللالوسراي:لاقفباطخلانبرمعماقف":ملسمةياوريقو

."ا:لاق؟هقنعبرضأهللالوسراي:لاقفهللافيسديلولانببدلاخهيلإماقفربدأمثال

."لأسامهنمالكنأيفصناذهف":ًالئاقةياورلاهذهرجحنبادمتعادقو

نينحمناغمةّئداحامأويلعهلسرأيذلابهذلاةمسقةثداحيفاذهظفاحلالعجو

.مزجباطخلانبرمعوههلتقللئاسلاف

نباباجأويلعلبقنميلاىلإهجوتهنأعملجرلالتقدلاخلاؤسلكشتساو
لسرأفةنيدملاىلإاهنمدلاخعجرنميلاىلإلصواميلعنأب"لاكشإلااذهنعرجح

.٩دلاحرضحفبهذلايلع

:قورملاثٹیدحبنودوصقلملا:عبارلارمألا

نأانملعاميففلخاوفلسلاقفتادق":يسويلادوعسمنبنسحلايلعوبألوقي

ههجوهللامركيلعىلعاوجرخنيذلاالإمهنمفرعيملوجراوخلايفجرخثيدحلا

.٦۲۹ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۱)

ص۷ج(ملسمحرش)يوونلا(۲)

.٦۳۹ص۸ج٥۳۲ص۷ےج:رظناو۲۹۹ص٤١ج(يرابلاحتف)رجحنيا(۳)
.۲۹۹ص٤١جقباسلاردصملا(٤)

.۲۲۹ص٤١حقباسلاردصملا(٠)
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نأىلإمهتكوشترمتساولحتنلارئاسوةيرفصلاوةارشلامهيفراصوميكحتلاموي

."ةرفصيبأنببلهملاديىلعناورمنبكلملادبعةفالخيفتمسعحنا

نيثدحنلاوءاهقفلانمثيدحلااذهضرعتنمممجددعمالكنممهفيعملااذهو

وأةيرورحلاوأجراوخلاىلإبسننملكىلعهقالطإيفنأديب.مهريغوقرفلاءاملعو

نأبيرالومكحلااذهمهيلإفرصنيذلالبقنماميسالبهاذملانيبافالخةمُكحلا

ثيدحلاعمءالؤهفرصيذإ‹ةلدابتمةرظنلاهذهنأةهادبلايفهلثمو«يهدبرمأاذه

الفيكو":ثيدحلانمدارملاهجوأركذضرعميفيلاسلاخيشلالوقي«كعلوأىلإ

مهنعنورثأيمههاحصأنإف؟مهداهتجانمىرتامعمداّبُعيفثيدحلالمحي

ثيدحلالعلفمهمايصعمانمايصومهتالصعمانتالصرقحنةدابعلاوةوالتلانمءايشأ

.”"هلوقريظنبمصخللمازلإاذهو«هليوأتلكلنوكيفمهيف
وأدرفىلعهلمقدصييكهبدارملاةقيقحسملتتنأثيدحلاهيجوتيفكحملاو

.مهيفثيدحلاجرخمنوكيفهباوسبلتلعفوأةعامج

:ضراعتلاامهرهاظنيرمأنيباوعمجموقهبنيدوصقملانأثيدحلانمذحؤي

.مهنمكلذلثممهريغرقحيثيحىلإلامعألاومايصلاوةالصلاةرثك١

.هيفاغلابماقورمنيدلانمقورملا۲

هلوقهيلإريشيامىوس«موقلاءالؤهلاعفأيفللخلاعضومبثيدحلاحرصيملو

نعهزستمكهمالكنأكشالو."مهرحانحزواجيالونآرقلانوأرقي"

(یحوييحوالإوهنإیوانعقطنيامو»ضقانتلاوضراعتلا

ريرقتنمدبالةحضاوةجيتنىلإلوصوللو

۲۱۳ص١ج(لئاسرلا)يسويلا(١)

١ج(حيحصلاعماحلاحرش)يلاسلا()

.۳ةيآمجنلا)٤(
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صوصتهيلإتعددومحرمأربلالامعأةرثكوحالصلاوةدابعلابفاصتالانأ:الوأ

ةباحصلانملوألافلسلاهيلعىضمدقومركلالوسرلاثيداحأوزيزعلاباتكلا

مهريسيفرظننمو.مهدعبنمةمألاهذهرايخكلذىلعمهعبتوراصنألاونيرحاهللا
ميعنيبأل"ءايلوألاةيلح"لثمكلذقدصهلنيبتعملااذهيفةفلؤملابتكلااميسال

لكنمرايخألاةمسوهوءةيمالسإلاتاهجوتلاةفاكهيفكرتشترمألااذهو.ناهفصألا

(مكاقتأهللادنعمكمركأنإ»:ىلاعتهللالوقللمعلايفرايعملاوقيرف

:ثيدحلاقدراولانيدلانمقورملاعم

:نيينعمىلعثيدحلااذه.ونيدلالمحدقف

ةعاطيأ:ةعاطلا-١

تلياورلاةماعنإفئعملابتاياورودبيتاياوركلذبتءاجدقو:مالسإلا-٢

ةقيقحلانألانهاهايشرثؤيالكلذنأالإ."مالسإلا"نود"نيدلا"ظفلىلعةقفتم

نيدلانإ»:ىلاعتهللالوقلءةيعرشلاصوصنلايفةيوغللاةقيقحلاىلعةمدقمةيعرشلا

5)مالسألاهللادنع

نيبومالسإلانعةدرلانيبامعزانتمنيدلانمقورملاعمنألوقلالمحو

عممالسإلاىلعءاقبلا

:نيدلانمقورملاببس:اغلاث

هلوقنمذخۇيامیوسثيدحلانمحضاوريغمكحلاعزنمنأبلوقلاقبس

.۱۳ةيآتارححلا()

۱۳ج(ناسلللا)روظنمنیا/٦۳۹ص۸ج(يرابلاحتق)رجحنبا/١٤۱ص۷ح(ملسمحرش)يوونلا(۲)

.قباسلاشماملارداصم(۳)

.۱۹ةيآنارمعلآ(٤)

ا٤ج(يرابلاحتف)رجحنبا١٤ص۷ج(ملسمحرش)يوونلا٤٤٤ص۱!ےج(سبقلا)يبرعلانبا(٥)

۲o۸



:ناعمهلو‹"مهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقي"

.٩هبنوعفتنيالومحبولقههقفتال:اهدحأ

.لبقتيالوةوالتالولمعمملدعصيال

.هبدارملاريغىلعهنولمحيومهولقههقفتال:ثلاثلا

قطتلابنونمۇيمنأدارملا":رجحنبالاق"مهرجانحمُناعإزواجيال"ةياورييو

مكخلايفةدشلاىلإعزتياهيوارلعلو‹عملابةياورهذهنأودبينكل."بلقلابال

فلىلعتاياورلالجقافتالكلذو«ناعيإلامدعبرجانحلانآرقلاةزواحبمدعرسفيف

.نامبإلاالنآرقلا

ظافلأضعبيفنكل.ةلعلاهذهءافخمكحلاةلعليعمنمرثكأدوجونمحضاوو

.ناشلاديعسيأظفليفامك"ناثوألالهأنوعديومالسإلالهأ

ىلعمهمكحنعريبعتهنأناثوألالهآكرتومالسإلالهألتقبءالؤهفصونممهفيو
.لتقلاهيلعاوبتركلذل‹مالسإلانمجورخلايأكرشلابمالساإلاىلإنيبستنلا

.راتخملاهجولانايبلبقثيدحلاتاهيجوتنايبانهاهردجيو

:ثیدحلاتاهيجوت

ءةماعجراوخلامهيلعقلطأنمىلعوةصاخناورهنلالهأىلعثيدحلالمح-١

نع:يهوءةملسنبورمعةياورنمدوعسمنبهللادبعنعيناثلاظفللانمحضاواذهو

نمنوقربمهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقياموقنأانثدح8هللالوسرنإ:لاقهللادبع

.١٤۱ص۷ح(ملسمحرش)يوونلا(١)

.٦۳۹ص۸ج(يرابلاحتف)رجحنبا/١١٤۱ص۷ج(ملسمحرش)يوونلا(۲)

۸ج(يرابلاحتف)رجحنبا()

۲0۹



لاقف:لاق.مكنممهرٹكألعليردأالهللاماوءةيمرلانممهسلاقرعيامكمالسإلا

.جراوخلاعمناورهتلامويانونعاطيكعلوأةماعانيأرف:ةملسنبورمع

.ةفيعضةياورلاهذهنأمدقتدقو

لاقكلامنبرذنملاةرضنيبأةياورنمديعسيبأنعسماخلاظفللايفاضيأو

نمناتميظعناتثفلتقت"ثيدحيفٍنأيسو.قارعلالهأايمهومتلتقمتنأو:ديعسوبأ
أيسامك.ةذاشةدايزلاهذهنأنايبوثيدحلااذهلصأ"ةقرامامهنيبقرتنيملسللا

.(ةيدثلايذ)جدخملاثيدحلصفيفناورهنلالهأىلعثيدحلالمحيفلوقلاليصفت

نبدعسورساينبزامعثيدحيفامك«نيفصلهأىلعاضيأثيدحلالمح

اما؟يلععمجرختالكلام:صاقويبأنبدعسللاقرساينبرامعنأصاقويأ

ةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرييمأنمموقجرخي":لاققهللالوسرتعمس
.رارمٹالااق"؟بلاطيبأنبيلعمهلتقي

ةكرعملايفلتقهنألنيفصيفماشلالهأىلعهلمحيرساينبرامعنأحضاوو
."ركنمثيدح"هنأيهذلانعلقنلامدقتدقو.اهسفن

تنك:ڵلاقيحيلسلاليلمنبكلمادبعقيرطنمرماعنبةبقعثيدحمدقت-۳

یوتسافةفيدحيبانبدمحمجرخفءةعمحلامويربنملانمابيرقاسلاجرماعنبةبقععم

:لاقسانلاإرقأنمناكو:لاق«نآرقلانمةروسمهيلعأرقمثسانلابطخفربناىلع

نوأرقيل":لوقيقيهللالوسرتعمسينِإ«هلوسروهللاقدص:رماعنبةبقعلاقف
."ةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرميمهيقارتزواجياللاجرنآرقلا

ضرفىلع-هيفرماعنبةبقعمالكلعلوةفيذحيبأنبدمحو

هجوف"نافعنبنامثعىلعنيمئاقلانمناكاذهدمحمنوكل-ثيدحلاةحص

.هلاثمأيفوهيفثيدحلا

.۷۷۷۲مقر١۱ص٦ح(ةباصإلا)رحنبا(۱)

.١۱۲ص٦جقباسلاردصلا)۲(

٢۲



للالوسرتعمس:لاقسيدعنبنمرلادبعثيدحنمذخؤيهيجوتلااذهلثمو

نلنبللبجبنولتقيةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرميسانأجرخي":لوقي

.نانبللبجبسيدعنبالتقف:ةعيطنبالاق"لبجبوأ

نمميباحصسیدعنبنمرلادبعوهيلعهلمحيهنأةعيطنبامالكنممهفيذإ

رماعنبةبقعيثيدحنأريغ.'”نامثعىلعنيجراخلانمناكو«ةرجشلاتحتمياب

.مدقتامكنافیعضسیدعنبنمرلادبعو

نيذلاىلإههيجوتصاعلانبورمعنبهللادبعثيدحلثلاغلاظفللانمذخؤي٤
یلبحاصناک:لاقجاسونبةبقعمالكنمحيرصوهامكمهئارمأىلعنونعطي

ورمعنبللادبعتيقلفتججحف«مهئارمأىلعمهنعطوجراوخلانأشنعيثدحي
اذهبسانأوءاملعكدنعهللالعجدقوكهللالوسرباحصأةيقبنمتنأهلتلف

للاةنعلمهيلعكثلوأ:يللاقفةلالضلابمهيلعنودهشيومهئارمأىلعنونعطيقارعلا

ڻبّللادبعنعجاسونبةبقعةياوريفنأىضمدقو.هركذمثنيعمجأسانلاوةكئالملاو
.سلدموهوةداتقةنعنعورمع

ةياورنمذوخأماذهو«نآرقلابلمعيملولمعلاعيضنمىلعثيدحلالمح٥

فلثخنوكي"هصنوسداسلاظفللايفىضمامكديعسيبأنعييجتلاسيقنبديلولا

فلخنوكيمثءايغنوقليفوسفتاوهشلااوعبتاوةالصلااوعاضأةنسنيتسدعبنم

نأىضمدقو"رجافوقفانمونمؤم:ةئالثنآرقلاًارقيفمهيقارتزواجيالنآرقلانأرقي

.ةنيلةياورلاهذه

انبقلطنا:لاقرمعنبصفحةياورنمثلاثلاكلامنبسنأثيدحظفليفو

جفبانکوعجراملفءانلضرفيلراصنألانمالجرنوعبرأنحنوكلملادبعىلإماشلاىلإ

نيتعكرهيتعكرىلإنوفيضيموقلاماقوهطاطسفلحخدوملسمثرصعلاانبىلصةقانلا

دهشأف؛ةصعخرلاتلبقالوةنسلاتباصأامهللاوف«هوحجولاهللاحبقف:لاق«؛نييرخأ

.۷٦۱٥مقر٣۳۳٢۳۳ص٤ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۱)

۹۱٦۲



مهسلاقريامكنوقرعي«نيدلايفنوقمعتياماوقأنإ":لوقي#8لالوسرتعمسل

.ةحيحصةياورلاهذهنأىضمو"ةيمرلانم

ءاج:لاقهنعةملسنبقيقشةياورنمدوعسمنباثيدحنمثلاثلاظفللايقو

ريغءامنم»:ةيآلاهذهرقتفيك«نمحرلادبعابأاي:لاقفهّلادبعىلإلحجر
لصفللاارقألنإ:لاق؟اذهريغتيصحأنآرقلالك:هللادبعهللاقف:لاق؟(نسآ

توجسلاوعوكرلاةالصلانسحأنمنإ؟رعشلاذهكاذه:للادبعهللاقفتريف

:عفنبلقلايفخسرفئرقاذإنكلو«مهيقارتزواجيالماوقأنآرقلانأرقيلو

.ةحيحصدوعسمنبانعةملسنبقيقشةياورنأىضمو

لئاضفباتكيفثيدحلاقرطضعبيراخبلاجارخإعملااذهنمبيرقو

.هبرجفوأهبلكأتوأنآرقلاةءارقبىءارنمبابنآرقلا

ءاملعيفاندنعوهفثيدحلاامأو":الئاقيلاسلاخيشلاهيلإبهذييذلااذهو

هلمحو":اضيألاقو"8هللالوسرةنسوهللاباتكهلمعفلاخنملكيفوءوسلا

انلق":نامحعلاةيطعنببيبشلوقيو«”"رهظأهتدابعيفقحلافلاخنملكىلع

نعرجزنیوهرملثتمبملوهتعامجنمجرخوهتنسكرتنمقطدمحمةمأنمقرامل

."8رمحةمأنمجراخقراموهفهلیبسعبتيوهيهاون

ۇييللاةافورثإاودترانيذلاىلعثيدحلارمعمىحيىلعخيشلالمح-١

هتفيلخمهلتقدقو":لاق"دوملتقمهنلتقألمهتكردأانأنل"مكهلوقبكلذيفلتعم

نأيهعقوتنميأرلااذهسنأتسيو؛مالسلاهيلعهربخلاقيقحتدوملتقهنعهللايضر

نكلومهنمهللمقتنينألمأيناكهنأوهنممهنمزبرقىلعلدياذهنإفمهكردي

.٥ةيآدمحمةروس(۱)

.٥۸ص١ح(عماجلاحرش)يللاسلا(۲)

٩۹ص١جقباسلاردصملا(۳)

.۳۷۱ص۲ج(ريسلا)ةيطعنبا)٤(

٢٦۲



نأوركبيبأةبالصلاناحتمامهتنتفنوكتنأوءاليلقهنعاورخأتينُاتءاشهللاةدارإ

‹؛نيعللااذلثيدحلااذهبسنأتسيامكو.هنعهللايضرقيدصلاديىلعمهتبوقعنوكت

لامعتسانإف(قرميسوأجرخيس)لوقتيلاةياورلايفقورملاثيدحبسنأتسيكلذك

يذلاجورخلااذهنموكلالوسرىلابرقأسيلو«جورخلابرقىلعلدينيسلا
دوبرحهلهبراحوقيدصلاهيلعىضق

عممكتالصنورقحت"هلوقنمثيدحلايفامالولهتهاجوهليأرلااذهو

.نآرقللةءارقالومايصالوةالصمفسيلنيدترملانإفخلا.

يفداهتجالايباوعمجيذلاجراوخلاىلعهلموهثيدحلالماحممه۷

لصفيفًالصفمكلذنايبىضمدقو«كرشلابنيفلاخملاىلعمكحلاوةدابعلا
.ةيمالسإلابهاذملاةملكعمحجتداكتعملااذهىلعو

ةيرفصلاوةقرازألانمجراوفملاةالغىلعلمحينأنكميو":يلاسلاخيشلالوقيو

ەديؤيوكرشلايفاوعقيالملةدابعلاوزرحتلايفنودهتجيمُهإفرئابكلالهأكرشبنيلئاقلا

نوأرقيموقهنمجرخيقارعلاىلإهديبىوهأولوقي8هللالوسرنعيورام

.”"...نآرقلا

نمجراوخلاىلعثيدحلالمحنأثيدحلاحارشوملعلالهأمالكنمىلجتيو

لأنولتقي"هلوقنأمدقتدقو«نيكرشملاعممهلماعتمهيفلاخمعممهلماعتلجأ
.ێعملااذهيثرهاظ"ناثوألالهأنوعديومالسإلا

امرابتعابوهامنِإجراوخلاىلإبسنينملكىلعثيدحلالمحنإف‹؛كلذلو

‹نيفلاخملاضارعتسازاوجهيلعبتريذلاكيرشتلاةركفيبتنماعيمجمهيلإبسنيی

.لولعملاىفتناةلعلاهذهتفتنااذإف

.اضيأعملااذهمهنعيورةباحصلا.رماددعنأبهيجلااذهديأتي مهنعيونمر

.۹۲صيضابإلابهذللاةأشن(خيراتلابكوميفةيضابإلا)رمعم(١)

.۹٥ص۱١ج(عماجلاحرش)يلاسلا)۲(

۲۹۳



ديعسيبأنعريبزلانبهللادبعةياورقورملاثيدحظافلأنمكلذيفدرواممو-

نأةيرورحلاهيلإلسرأريبزلانباةنتفتناكال:لاقنياعنصلاشنحنعهصنو«يردخلا
كلعحجبيحلاعتفانعمكاوهنأانملعدق:اولاقفللادمحفمهبطخفماقفمهءاجفانتثا

فيكةريصبمكيفتددزادقو«مويلالبقمكيفٍنريصبتناكدقلهللاو:لاقف‹ةفيلخ

نمجرخي":لوقيقىهللالوسرتعمم:لوقييردخلاديعسابأتعمسدقومكيفنوكأ

.ةيمرلانممهسلاقرميامكنيدلانمنوقرميسانةمألاهذه

.فلسامكةفيعضةياورلاهذهو

ينِإ:تلقف:هنمو«رعاشلاقدزرفلاةياورنمةريرهيبأثيدحكلذنمو-

نمنمأيوهللاالإهلإاللاقنمنولتقيفانيلعنوجرخياموقنإو«قرشملالهأنملحجر

هلفمهلتقنم":لوقيكعانليلخانعم:(ديعسوبأوةريرهوبأيأ)الاقفسانلانمهاوس

."نيديهشرجهلفهولتقنمو«ديهشرح

.فيعضهنأمدقتو

يفدمحأنبللادبعىوردقف«كلسللااذهديؤيامةباحصلانعراثآلانمكانهو

ججلاديريةنيدملانمرمعنباجرخ:لاقرمعنباىلومعفانىلإحيحصدنسب"ةنسلا"

لإىهتنااملفءةرمعاهتلعجدقنأمكدهشأ:لاقفتجرخدقةيرورحلانإ:هلليقف

.”ةجحاهيلإتفضأدقٍنأو؛ةرمعاهتلعجتنكدقنأمكدهشأنإ:لاقءاديبلا

تلصوتامبسحجراوخلاىلإفرصنمهنإفلماشلاةيرورحلاعمانهلكشيالو
نبانُعفانىلإحيحصدنسبًاضيأدمحأنبهللادبعهاورامكلذليلدءةساردلااذههيلإ

كنوعيلبيالسانلانإهلليقفمهيرارذىلعريغيةنيدملاىتأنيحةدحنلتاقينأدارأرمع

هکرتف:لاقاذهىلع

.۷٠١٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع(۱)

.١١١۱مقرقباسلاردصلا(۲)

٤٦۲



انلريعلاوضرعهباحصأوةدحننإ:لاقرمعنبانعلوهحبهيفدنسباضيأىورو

.مقمهيفتنكولو

نباتعم:لاقدیزیيبانبهللادیبعنربخأ:لاقجیرجنبانعقازرلادبعیورو

مهو«ۍراصتنلاودوهيلانماداهتجادشأباوسيل:لاقفدنعجراوخلاركذوسابع
٠.نولصي

یوردقفءهلکاشنموةدحجبىلعلومحم-حصنإ-انهسابعنبامالكو

نعهلاسیسابعنباىلإيرورحلارماعنبةدحجنبتك":لاقزمرهنبديزينعملسم

يفعقينأالولفهيلإبتكا:ديزيللاقف؟اممسقيلهمنغملانارضحيةأرملاودبعلا

لهمفغلانارضحيدبعلاوةأرملانعتبتككنإ:بتكاءهيلإتبتكامةقومحأ
لتقنعٰيلأستتبتكوءايذحُينأالإءيشامفسيلنأوىييشباملمسقي

ىسومبحاصملعاممهنمملعتنأالإمهلتقتالفتنأومهلتقيلكهللالوسرنإو
.”"1±...هلتقيذلامالغلانم

.مدقتامكلافطألالتقحبتسيملفسابعنباةحيصنبذخأةدحبنأرهاظلاو

تیتأفءاولتقفةرصبلابةجراختحرحخ:لاقنابأنعرمعمنعقازرلادبعیورو

:تلقلاقاذامنولوقي:لاق«تحجرخةجراخ:تلق؟اوعزفسانللام:لاقفءاسنأ

دعبةرجهال"هللالوسرلاقدقسيلوأءاورجاهناطيشلاىلإ:لاق«؛نيرجاهم

رثلسلمعييناعملاهذهىلعو.ةقرازألامهةرجمحلااولحتنانيذلانأمدقتدقو‹"”"حتفلا

لأرئاسمالككلذكومهوحنوأجراوخلاوأةيرورحلامذيفةباحصلانعدرؤام
.ملعأىلاعتهللاو«تاهيجوتلاىوقأودبيامكوهو«ملعلا

.١٠١١٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع(۱)

١٥٦٦۱۸.٠مقرةيرورحلايفءاجامباب٠١٠ج(فنصللا)قازرلادبع(۲)

۹٤0.۱۷مقر(۳۲)بابداهحلاك(حيحصلا)ملسم(۳)

۲٦۱۸۱مقرةيرورحلايفءاجامباب١١ج(فنصلملا)قازرلادبع(٤)

٥٦۲



خلاركفلابتينملكىلعيرسيمكحلااذهنإفهيجوتلااذهىلعءانبو

الذإتارتفىدمىلع-نيكرشلملاةلماعملثمنيفلاخملاةلماعميفرصحنملا

.ادحاوءامسألاهذههيلعقدصتامنيبعماحلايأرلاناكنإءامسأللرابتعا

٦۲



:يياثلالصفلا

ثيدحلاجيرخت:لوألاثحبللا

ثيدحلاديناسأةسارد:ناثلاثحبللا

ثيدحلانتمةسارد:ثلاثلاثحبللا

۷٦۲





:لوألاثحبللا

:ةباحصلانمةئالثقيرطنمثيدحلادرو

:يردخلالديعسيأثٹیدح:الوأ

:تایاورسمنمهنعءاج

.يرهزلاباهشنباملسمنبدمحمهنعاهبدرفتنهرلادبعنبةملسيباةياور١

ةرصيوخلاوذهاتأذإامسقمسقيوهوكهللالوسردنعنحنامنيب":اهظفلو

ءلدعأماذإلدعينمو‹؛كليو":لاقف؛لدعاهللالوسرایلاقفمیتیبنملحجروهو

برضأفهيفيلنذئافلالوسرای:رمعلاقف"لدعأنكأمنإترسحخوتبخدق

؛مهمايصعمهمایصوعمهتالصمكدحأرقحياباحصأهلنإفهعد"':لاّمف‹هقنع

ىلإظنيءةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرميمهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقي
-هيیضنلإرظنیمتييشهيفدجويامفهفاصرىلإرظنيمثیيشهيفدجويالفهلصن

نوجرغخيوردردتةعضبلالثموأةأرملايدلثمهيدضعىدحإدوسلجرمهتيآ‹مدلاو

."سانلانمةقرفنيحىلع

نأدهشأولهللالوسرنمثیدحلااذهتعمسنأدهشأف:دیعسوبالاق

هيلإترظنىحهبنأفسمتلافلجرلاكلذبرمأفهعمانأومهلتاقبلاطيبُأنبيلع

.هتعنيذلاييبلاتعنىلع

يفكزملينممهنمو)هيفتلزنف:لاقةدايزامھدحأيف«نيهجونميراخبلاهاور

بأهتعوء"يلامألا"و"فنصلملا"يف«قازرلادبعوملسمهجرخأ.)(تاقدصلا

.۸٥ةيآةبوتلا(١)

۲۹۹



يبآنباو‹"صئاصخلا"و"ىربكلا"يفيئاسنلاهاوروء"ةنسلا"يفهللادبعهنبادمحأنعو

.”يراخبلاقيرطنم"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو«يقهيبلاومصاع

:ييادمحلاكاحضلاونهحرلادبعنبةملسيباةياور۲

"ىربكلا"يفيئاسنلاودمحأوملسمو‹يراخبلاهسفنظفللاباهاور
.»يرحآلاو«نابحنباو"صئاصخلا'و

:سیقنبكاحضلاوةملسيبأةياور۳

.”نيدانسإب"ةنسلا"يفمصاعيِبُأنباو«ةبيشيبأنباهسفنظفللاباهاور

:ديعسيبأنعناليغلاخيمشنبمصاعةياور٤
يذلاال":لاقنيميلايدهتحاوفلحاذإلالوسرناك":اهظفلو-

نآرقلانوأرقيمشامعأعممكلامعأنورقحتيمأنمموقنجرخيلهديبمساقلايبأسفن

نممحللهف:اولاق"ةيمرلانممهسلاقريامكمالسالانمنوقرميمهيقارتزواجيال
ربألاق."مهسوؤريقلحمةيدثوذوأةيديوذلجرمهيف":لاق؟اهبنوفرعيةمالع

(حيحصتا)مم/1۹۳۳مقربابنيدترللاةباتتساك‹١٠٠۳مقرباببقانملاك(حيحصلا)يراخبلا(١)
٩٤مقرةسيرورحلايفءاسجامباب١٠ج(فنصلا)قازرلادبع/١٤۱مقر(٤٤)بابةاكزلاك

يئاسنلا١٠٠٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/٠٠ص۳حج(دنسلا)لبنحنبدمحأمقر(يلامألا)
باب(ةنسلا)مصاعيِبُأنبا/٤٥٠ص(صئاصخلا)٠٠٥۸مقر(۹٠)بابصئاصخلاك(ىرعكلاننسلا)
بابيفبلازهألاتقك٠١ح(ةنسلاحرش)يوفبلامقر(ىربكلانتسلا)يقهيبلامقر
.٢٢٥۲مقرنيدحلملاوجراوخلالاتق

نبدمحأ/١١٠مقربابةاكزلاك(حيحصلا)ملسممقرباببدألاك(حيحصلا)يراخبلا(۲)
ص(صئاسصخلا)١٠٥۸مقربابصئاصخلاك(ىربكلاننسلا)يئاسنلا٣ح(دنسللا)ليتح
نمناورهنلالهأقورمىلعهبلدتسييذلاءيشلافصونعرابخإلاركذ١٠ح(حيحصلا)نابحنيا/٤
.۳۷مقر(ةعيرشلا)يرحألا/١٤1۷مقرمالسالا

ء۲۳مقرباب(ةنسلا)مصاعيبأنبا/۱۹۷۷۸مقرباب٥۱ح(فنصللا)ةبيشيبأنبا(۳)

۹

Y۷.



يدنعلحمهاتق:لوقيشعترتهاديوربكامدعبديعسابأتیأرف:لاق.مهلتقيلوهنع

.كرتلانممهقدعلاتقنم

.”"ةنسلا"يفهللادبعهنباهنعو«دمحأاهاور

ةدحبتببحأتنك:لاقيناليغلامصاعنعمصاعيبأنبادنعرخآظفليفوب

لشماونوكتنأيومتزجعأناليغيباي:ربنملاىلعلوقيناكيحييبحأويرورحلا
باحصأنمةرشعيفديعسوبأيثدحفةنيدملاىلإتحرخمث:لاق«خيمشنبمصاع

لوسرلاقيلاةمالعلايلاوسمتلا:لاقًايلعنأاذهيبيفيضترأنمم8فهلالوسر

للادمحف«سرفىلعلمحفةيدثلايذبءيجف«بذكألوبذكألنإفكلل

هيفقكهللالوسرةمالعىأرنيحهيلعنثأو

:یلعیيبادنعدوعسمنبةبتعنبهللادبعنبهللاديبعةياور٥
ترضحو:ديعسوبألاق:اهرخآيفنكل‹قباسلاةملسيبأنعيرهزلاظفلب

هسمتلاف:لاق.ناورهنبمهلتقموييلععمترضحو«نينحمويككهللالوسرنماذه

مكيأ:يلعلاقف؛تعنلااذهىلعرادجتحتكلذدعبهدجومث:لاق«هدجيملفيلع

لسرأف:لاقءانهاههمأوسوقرحاذه«هفرعننحن:موقلانملحجرلاقف؟اذهفرعي

ىصعرأتنكيأالإ«نينمؤملاريمأاييردأام:تلاقف؟اذهنم:الاقفهمأىلإيلع

لذهتدلوفهنمتلمحفةلظلاةئيهكءيشييشففةذبرلابةيلهاحلايفيلمنغ

:هللادبعنبرياجثيدح:ايناث
 

قوہللالوسرنمهتعمسلدهشأو:رباجلاقءةملسيبأنعيرهزلاثيدحوحن

للالوسرهتعنيذلاتعنلاىلعلجرلابءيجهعمانأومهلتقنيحايلعنأدهشأو

١١١٠0مقر(ةتسلا)دمحأنبهللادبع/۳۳ص۳ج(دنسلملا)لبتحنبدمحأ(۱)

.١٠۹مقر(٦۱۷)باب(ةنسلا)مصاعبأنبا(۲)

.١۱۰۲مقر۲۹۸۲۹۹ص۲ج(دنسلملا)ىلعيوبأ(۳)

۲۷۱



.)قازرلادبعهاور

:بلاطيبأنبيلعمامإلاثيدح

:ةياورةرشعتسنمهنعِءاج

:ينهجلابهونبديزةياور-١

يفناکهناهجابهونبديز:ليهکنبةملسقيرطنمملسماهاور

هللايضريلعلاقف«؛جراوخلاىلإاوراسنيذلاهنعهللايضريلععماوناكيذلاشيجلا

نآرقلانوأرقيٍيمأنمموقجرخي":لوقيعهللالوسرتعمسنإ«سانلااهيأ:هنع

مهمایصلإمکمایصالوءيشبممتالصلِمكتالصالوءيشبمهتءارقىلإمكتءارقسيل

نمنوقرعي«مهيقارتممتالصزواحجتالمهيلعوهومحلهنأنوبسحينآرقلانوأرقي«ءيشب
ناسلىلعيضقاممُموبيصينيذلاشيخحلاملعيولء"ةيمرلانممهسلاقريامكمالسإلا

ىلععارذهلسيلودضعهلالجرمهيفنأكلذةيآولمعلانعاولكتالكمهيبن

ماشلالهأوةيواعمىلإنوبهذتف«ضيبتارعشهيلعيدثلاةملحلثمهدضعسأر
ءالؤهاونوكينأوجرألينِإللاو؟مكلاومأومكيرارذيفمكنوفلخيءالؤهنوكرتتو

.هللامساىلعاوريسف«سانلاحرسيفاوراغأومارحلامدلااوكفسدقمهإفموقلا

انررم:لاقيحالزمالزتمبهونبدیزلزنف:لیهکنبةملسلاق

اولا:محلاقفيبسارلابهونبهللادبعذئمويجراوخلاىلعوانيقتلااملفةرطنقىلع

مويمكودشانامكمکودشانينأفاحخأٍنِإفافوفجنممكفويساولسوحامرلا

:لاق«مهحامربسانلامهرجشوفويسلااولسومهحامرباوشحوفاوعجرفىارورح

هللايضريلعلاقف«نالجرالإذعمويسانلانمبيصأاموضعبىلعمهضعبلتقو

ىحهسفنبهنعهللايضريلعماقف«هودجيملفهوسمتلاف«حدخملامهيفاوسمتلا:هنع

:لاقمثربکف«ضرألايلياممهدجوفمهورُخأ:لاق«ضعبىلعمهضعبلتقدقاسانىتأ

اليذلالل‹نينمؤملاريمأاي:لاقفناملسلاةديبعهيلإماقف:لاق.هلوسرغلبوهللاقدص

مقرةيرورحلايءاجامباب١٠٠ح(فنصللا)قازرلادبع(١)

Y٢



يهالإهلإاليذلاللاويإلاقف؟$8هللالوسرنمثيدحلااذهتعمسلوهالإهلإ

.)فلجوهواتالهفلحتساىح

امهدحأ"ةنسلا"يفنيهجونموكنسلملاىلعهدئاوزيفدمحأنبهللادبعهاورو

‹رصتخماهدحأهجوأةنالثنم"ص"ىربكلا"قيئاستنلاهاورو‹رصتخم

:مصاعدلاوباهشنببیلکةياور۲

يلعو:لاقرفسلابايثهيلعلحجرهيلعلخدذِإءاسلاجيلعدنعتنك:لاق

امهلغشو«هيلإتفتليملف؟ملكتأنأنذأتُأنينمؤملاريمأاي:لاقف«هنوملكيوسانلاملكي

تلاقفةشئاعتيقلفارمتعمتنك:لاق؟كربخام:هتلأسف«لحجرلاىلإتسلجفهيفوه

عضوميقاوجرخ:تلق«ةيرورحنومسيمكضرأيفاوجرحخنيذلاموقلاءالؤه:يل

بلاطيبانياءاشول؛مهتکلهدهشنلبوط:تلاقف«كلذباومسفءارورحىمسي
؟نذأاتسلملانيأ:لاقيلعغرفاملفمهربخنعهلأسأتئجف:لاق.مهربخمكربخأل

ريغدحأهدنعسيلوىهللالوسرىلعتلخدينِإ:لاق«انيلعصقامكهيلعصقف
هلوسروهللا:تلق؟"اذكواذكموقويلعايتنأفيك":يللاقف‹نينمؤملامأةشئاع

زواجيالنآرقلانوأرقيقرشملانمنوجرخيموق":لاقفهديبراشأمث:لاقو«ملعأ

هدينأكجدخلجرمهيفءةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقريمهيقارت

:اولاق؟مهيفهنأمكتربخأهللابمكدشانأ:لاقمعن:اولاق؟مهبمكتربخأهّللابمكدشنأ

نومتيتأفمهيفهنأهللابمكلتفلحف«مهيفسيلهنأنومتربخأفينيومتيتأف:لاقمعن

.هلوسروهللاقدص:لاقيعن:اولاق؟مکلتعنامكهنورحت

١١٠٠.٠مقر(7٤)بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم(١)

يئاسستلا/١۱8۹ء٤٤٤١مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/١۹١۹ص١ج(دنسلا)لبتحنبدمحأ(۲)

ءاامتاب١١حج(فتصلا)قازرلادبع/۹۷۸۷۱مقر(١٦)بابصئاصخلاك(ىربكلا

(ةسسلا)مصاعيأنيا/۸٦8۷مقرجراوخلالاتقيفبابةنسلاك(ننسلا)دوادوبأمقرةيرورحلايف

١٠1۷٠.0مقر۸ح(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/١۹۱۷٠۹مقر(١۱۷)باب

Y۳



يفدمحأنبهللادبعو-هظفلاذهو-"صئاصخلا"و"ىريكلا"يفيئاسنلاهاور

يبأنسباو‹ىلعيوبأهاوروءهجوأةثالثنم"ةنسلا"يفونيهجونمدنسملاىلعهدئاوز
.)صاع

:ياملسلاورمعنبةديبَعةياور۳

نودشموديلاندومواديلاجدخلجرمهيف:لاقجراوخلاركذ:لاقيلعنع

:تلقكَمدمحمناسلىلعيذلاهللادعواميمكتثدحاورطبتنأالوليلا

.تارمثالثةبعكلابرويإ:لاق؟8دمحمنمهتعمستنأ

نمىلعيوبأو«يسلايطلادوادوبآأو«نيهجونمقازرلادبعوءةبيشيأنبااهاور
نبهللادبعو«هجامنباو«نيهجونم"صئاصخلا"و"ىربكلا"يفيئاسنلاو«ةعبرأهجوأ

‹مصاعيبأنباوءاهجورشعدحأنم"ةنسلا"يفدم

هللالوسریلومعفاريبآنبهّللادیبعنعدیعسنبرسبقیرطنمملسماهاور

الإمكحال:اولاقهنعهللايضربلاطيبُأنبيلععموهوتحرخاملةيرورحلانأكي

فرعألنإاسانفصوكهللالوسرنإ«لطاباهبديرأقحةملك:يلعلاق

ضخغبأنم"هقلحىلإراشأو"مهنماذهزواجيالمهتنسلأبقحلانولوقي"ءالؤهيفمهتفص

يأنبيلعمهلتقاملف."يدثةملحوأةاشيطهيديىدحإدوسأمهنم«هيلإهللاقلخ

تبذکامللاوفاوعجرالاقفءائيشاودجيملفاورظنفءاورظنا:لاقهنعهللايضربلاط

(دنسلا)دحأنبهللادبع/۷٥ص(صئاصخلا)۸٦٥۸مقر(١1)بابصئاصخلاك(ىربكلانتسلا)يئاسنلا(١)

مقر۳٦۳ص١ج(دنسلا)ىلعيوبأ/٤۸٤٤٤٤۸٤٠١۸٤١مقرباب(ةنسلا)١١ص١ج

.۹۱۳مقر(٦۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبأنبا/4۸۲مقر٥۳۷ص۲

يئءاجامباب٠١حج(فنصلا)قازرلادبع/۱۹۷۲۷مقر(٤٤٤۲)باب١١ج(فنصللا)ةبيشيبأنبا(۲)

ء4۷مقر١ج(دنسلا)ىلعيوبأ/١١۱مقر٤۲ص(دنسلا)يسلايطلامقرةيرورحلا

IEA EV ENVYهجامنيا/٥۹ص(صئاصخلا)۷۲٥۸۷۳٥۸مقر(1۱)باب(ىركلا)يئاسنلا

نيا5#١ل۸۱٤ل۱8۸-۷٤04۷۸ماقرألا(ةنسلا)دمحأنبهللادبعمقرةمدقملا(نتسلا)

11۹4۹٠.0مقر۸ج(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/١٠۹مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبأ

٤۷



لاقهيدينیبهوعضویحهباوتأفةبرخيفهودجومٹاالوانيترمتبذکالو

:ريکبلاق:سنویداز.مهيفيلعلوقومهرمأنمكلذرضاحانأو:هللاديبع

.»دوسألاكلذتيأر:لاقهنأنينحنبانعلحجر

‹راصتخاضعببمصاعبأنباو‹"صئاصخلا"و"ىربكلا"يفيئاسنلاهجرخأو

.”ىربكلا"يفيقهيبلاو«نيقيرطنميرحآلاو

:دایزنبقراطةياور٥

:لاقهعللايبنإفاورظنا:لاقمثمهلتقفجراوخلاىلِإيلععمانجرخ:لاق

مهسلاجرخيامكقحلانمنوجرخيمهقولحزواجيالقحلابنوملكتيموقجرخيسهنإ"

وهناکنِإ"دوستارعشهدييفديلاجدخدوسأالجرمهيفنأمهاميس«ةيمرلانم

اتبلطفاويلطا:لاقمثانيكبف.سانلاريخمتلتقدقفوهنكيملنإوسانلارشمتلتقدقف

ةملكبنوملكتي:لاقهناريغادجاسانعميلعرخوادوجسانررخفجدحخملااندجوف

.قحلا

دللاذبعودمجهاورو-هظفلاذهو-"صئاصخلا"و"ىربكلا"قيئاسنلاهاور

.”نيقيرطنم"ةنسلا"يفدمجنبا

:ينئادملايفقثلاسيقميرميبأةياور١
نبيلعانئدحمیرموبآ؛ميکحنبميعنةياورنمىلعيألی

نممهسلاقريامكمالسإلانماموقنإ":لاققىهللالوسرنأبلاطيأ

مقر(۸٤)بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم(١)

باسيمصاعيأنيا٥ص(صئاصخلا)مقربابصئاصخلاك(ىربكلاننسلا)يئاسنلا(۲)
١٠مقرغ(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/4٤٠٠مقر(۷)باب(ةعيرشلا)يرجآلامقر(۱۷)

١ج(دنسلا)ليتحنبدمحأ٥ص(صئاصخلا)11٥۸مقربابصئاصخلاك(ىربكلانتسلا)يئاسنلا()
ء١٤٤۱مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/١١١ص

Yo



جدخملجرمهتمالع«هولتقوملهتقنلبوط«مهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقيةيمرلا

"ديلا

."دنسملا"ىلعهدئاوزيفدمحأنبهللادبعويسلايطلادوادوبأهاورو

:راصنألاىلومريثكيبأةياور۷

لهالتقثسیحهنعهللايضربلاطيبانبيلععميديسعمتنك:لاق

اهيأاي:هنعهللايضريلعلاقفمهلتقنممهسفنأيفاودجوسانلانأكفناورهنلا

ةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقربماوقأبانثدحدقككللالوسرنإسائلا

دوسالجرمهيفنأكلذةيآنإو«هقوفىلعمهسلاعجريىحادبأهيفنوعجريالم

؛تابلهعبسهلوحةأرملايدثةملحكةملحاةأرملايدنكهييدثدحأديلاجدخم

‹؛ىلتقلاتحتريفشىلإةرفحيفهودحجوفهوسمتلاف«مهيفهارأنافهوسمتلاف
هلاسوقدلقتملهنإوهلوسروهللاقدصربكأهللا:لاقفهنعهللايضريلعربكفهوجرحخأف

سلنلاربكو«هلوسروهللاقدص:لوقيوهيجدخميفاهبنعطيلعجفهديباهذحخأف«ةيبرع

.نودجياوناکاممهنعبهذواورشبتساوهوأرنيح

."”يديمحلاريبزلانبهللادبعوىلعيوبأو-هظفلاذهو-دمحأمامإلااهاور

:بیسننبدابعيضولايأةياور۸

هوسمتلاف«جدخملااوسمتلا:لاقفناورهنلاببلاطيبُأنبيلععمانك:لاقأ

كلذيللاقيح«تبذكالوتبذكامللاوفهوسمتلافاوعجرا:لاقفهوتأفهودجيملف

قأرلايدنكيدثهلايشبحهيلإرظنأنأكنيطلايفىلتقلاتحتهاندجوفاوعجرف

.هنعهللايضريلعكلذبرُسف‹عوبريلابنذىلعيلاتاريعشكتاريعشهيلع

.٢٥۳مقريلعدنسم١ح(دنسلما)ىلعيوبأ(١)

١١1ص١ح(دنسلما)ليتحنبدمحأ/١٠٠مقر٢٤۲ص(دنسلما)يسلايطلا(۲)

١ا(دتسلملا)يديمحلا/۷۸٤مقريلعدنسم١ج(دنسلا)ىلعيوبآ/۸۸ص۱ے(دنسلا)لبنحنبدمحآ(۳)
.۹مقر١۳۱ص

٦۲۷

 



سيلوراصتخاضعببناتسجسلادوادوبأوءظفللااذهبيسلايطلادوادوبهاور

ضعي"ةسلا"يفدمحأنبللادبعهنعودمحأهجرخأو"حلا...كلذبرسف"هيف

.)ةريخألاةرابعلاامهدنعسيلوفالتحا

:ءيضولايأنعمکاحلاهاورب

بلاطيأنبيلعنينمؤملاريمأعمةفوكلاىلإنيدماعريسميفانك:لاق:هظفلو

كلذانركذف«سانانمذشءارورحنمثالثوأنيتليلةريسمانغلباملف«هنعهللايضر

نملثمذشدغلانمناكاملفانلزنف.نوعجريسمُهإفمهرمأمكنلوهيال:لاقفيلعل

للايضريلعلاقوريسيمهرمأنإفمهرمأمكنلوهياللاقفيلعلكلذانركذففش

انیقتاومهكرىلعاوثجف.مكنوأدبينيذلامهاونوكيىحلاتقبمهوأدبتال:هنع

انولوانتمثحامرلاانلاودنسأفانماوندمهنِإمث‹ماهسلاوباشنلابانولوانياوعلجف«انسرتب

هئلاقيسيقلادبعنملحجرمهيلإجرخفءانيففويسلااوعضينأاومهىحفويسلاب
ضرباوجرختنأهللامكركذألاقف؟ءاشتام:اولاقفانالثىدانفناحوصنبةعصعص

‹ةيمرلانممهسلاقورمنيدلانماوقرمتنأهللامكركذأوضرألالهأىلعةبسمنوكت

للاةكربىلعاوضحما:هنعهللايضريلعلاقفويسلاانيفاوعضودقمهانيأراملف

ہللادمحف«برهنمبرهوانعجضنمانعجضىحراشنمقاوفالإناكامف‹ىلاعت

ىلعديلاجدخملحجرءالؤهدئاقنأنربخأكجيليلخنإ:لاقفهنعهللايضريلع

انإانلقفهانيتأف«هودجيملفهوسمتلاف«هوسمتلافعوبريبنذنههأكتاريعشهيدثةملح

عسفنبيلعءاجىحهسمتلنانلزامف«تبذكالوتبذكامهللاوفهوسمتلالاقفهدحنم

لهآنملجرِءاجيحاذاوبلقاءاذاوبلقا:لوقيلازامفمغتناكيلاةكرعملارخآىلإ

كلمهويأنممكربخيدحأمكيتأيالهللاوربكأهللا:يلعلاقفءاذوهاه:لاقفةفوكلا

؛يردنال:نولوقي؟نمنبا:يلعلوقي؛كلماذهكلماذه:نولوقيسانلالعجف

نالفنبنالفلةرهمضورأتنكءاذهبسانلاملعأانا:لاقفةفوكلالهأنملحجرءاجف

ىلبحربدمحأ/8719مقرجراوخلالاتقيفبابةنسلاك(ةنسلا)دوادوبأ/١١٠۱مقر٤۲ص(دنسللا)يسلايطلا(١)

.١٤٥مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/١٠٤١١١١ص١ج(دنسملا)

YY



يادانفةرهملاترفنذِإ«ربدأواهبلبقأةلهسقلاوجاهرهظىلععضاونالفيبنمخيش

ذاةاشوأبارغهنأكالایخیرألنإ::تلقف«ترفندقةرهملانإفرظنامالغاي:لاقف

كبءاجامو:لاقءةماميلالهأنملحجر:لاقف؟لجرلانم:لاقفءانيلعاذهفرشأ

هللاالإعبارانلامهديبذخأفءةفوكلاىلصميفهللادبعأتعج:لاق؟ًابحاشًاثعش
فيلإنإلاو:تلاقاريحكيلإقاسدقىلاعتهللانإ:هتأرماللاقف«تيبلاىلإهبقلطنا

يٿ.للادبعيلةماميلانمءاجنيرتامكبحاشثعشلحجراذه:لاق؟كلذامفةريقفل

نإامأ:يلعلاقفهيلإسانلاممتجايحسانلاوعديوهيفللادبعيناكفةفوكلاىلصم

ثلانلاوريثكعمجهليناثلاومهربكأاذه«؛نخحلانمةوحإةثالثمهنأنربخأكيليلح

۱ هيف

:يلثاولامولايأةياور

مهيفنإفاورظنا:لاقنمغرفنيحهنعهللايضرايلعتدهش:لاق

تبذکالوتبذکام:هنعهللايضريلعلاقف«هودجيملفهوبلطفديلاجدخالجر
.ادجاسهنعهللايضريلعرخف«ةيقاستحتنمهجرخأفهنعهللايضريلعماقف:لاق

يفدمحأنبهللادبعهاور

لتقنیيحبلاطيبانب ايلعتدهش:لاقمصاعيبانبانعظفلفوب

نوبحخأككهللالوسرنإفقأرملايدثاهنأكهديالجرىلتقلايفاورظنا:لاقفةيرورحلا

ةعبسةتتحتو:لاقءاورظنا:يلعمحللاقف:لاقهودجيملفىلتقلااوبلقف«هبحاصين

رخفهيدينيبيقلأدوسألبحهلجريفهبءيجتيأرفهيفوهاذٳفاورظنفاوبلقفرفن

.رانلايفمهالتقوةنحلايفمكالتقءاورشبأ:لاقوادجاسيلع

لراسصتخالاليبسىلعجدخملاثيدحهللاهمرملسمجرخأدق":لاقو٠۳٥ص٤ج(كردتسملا)مكاحلا(١)
.۳۳٥ص٤ح(صيخلتلا)يهذلاهنعتكسوء"دانسإلاحيحصوهوةقايسلاهذههاجرخيملوحيحصلادنسلملا

.١٠٠٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع(۲)

.۹۱۹مقرباب(ةنسلا)مصاعيبأنبا(۳)

۲Y۸



:يئاوسلاهللادبعنببهوةفيحجيأةياور٠

ديلاجدخالحرمهيفنإ:لاقةيرورحلانمغرفنيحهنعهللايضرايلعنإ:لاق
؛فقعلاوطتارعشاهيلعيدثلاةملحكةملحهدضعيث«مظعهدضعيفسيل

للايضرايلعتيأرامف«سمتلينميفانأو:لاق«دجويملفسمتلامثدجويملفسمتلاف

اذهمساام:لاق.نيتمؤملاريمأايهدحجنام:اولاق.ذئمويهعزجنمدشأطقعزحجهنع

دحجملفىلتقلاانروثف:لاقهوسمتلاف«مهيفلهنإمتبذك:لاق«ناورهنلا:اولاق؟ناكملا

للاقدص:لاقفنبخأفناكملانعلأسف.هدجنامنينمؤملاريمأاي:انلقفهيلإاندعف

هدضعىلإترظنفهبانثجفةيقاسيفهاندجوفهانسمتلافمهيفلهنإمتبذكوهلوسرو

.فقعلاوطتارعشاهيلعةأرلايدةملحكةملحهيلع؛مظعاهيفسيل

ا(م
.دمجأنبهللادبعهاور

:دایزنبلیمکةياور-۹١

ملعزواجيالساننآرقلانأرقيل"يبلالاق:لوقيايلعتعم:لاق

مويناکاملف‹"تارعشاهفارطأيف«-هديةندثموأ-هديةندوملحجرمهيف«مهرجانح

.هلوسروهللاقدص:يلعلاقف«هودجوفهوعبتامثءاودجيملف«هوبلطا':يلعلاقناورهنلا

يفناربطلاهاور

ملفجدخملابلطناورهنلامويهنعهللايضرايلعتدهش:لاقهنعمكاحلادنع

امهّللاو:لاقفادجاسرخفهيلعردقهنإمث«بركلاهذخأوقرعيهنيبجلعجفهيلعردقي

.٩تبذکالوتبذک

.١٠١١٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع(۱)

.١۷٥٠مقر١۱۷ص۲ح(طسوألا)قاربطلا(۲)

ةذحسركذبهاجرخيملونيخيشلاطرشىلعحيحصثيدحاذه":لاقو٤١٠ص۲حج(كردتسلملا)مكاحلا(۳)

.٤١٠ص۲ح(صيخلتلا)يهذلاهنعتكسو."ركشلادوجسيفحيحصبيرغوهو؛ركشلا

۷۹



:یسوميباةياور-۳

هنعهللايضريلععمدهشمطخيشیسوميبانعنادمحلاسيقنبدمحمنع

بجق]یلعجف«هودجيملفهوبلطف‹ةيدثلااذاوبلطا:ناورهنلاموييلعلاق:لاق

اجسفیلتقلاتحتنمةيقاسنمجرختساف:لاق«تبذکالوتبذكامهللاو:لوقيو

نحدجسايلعتيار"هظفلولادحجارصتخماضيأهاورودمانبهللادبعهاور

u)ا

للاذدبعوُللادبعنبكلامیسوميبانعسيقنبدمحمنعدعجلانبااهاورو

08ضلاهدجسدجسهآراملفنأنحايلعتدهش:لاقكلامنبا

:سيقلادبعنملجرةياور

يذبيلع:اولتقنيحيلعلاق:لاقناورهنلالهألتقمويايلعتدهش:لاق

ريعبلالثميشبحبمهاذإفهوبلطف:لاق«هظفحأالايشكلذنمركذجدخللاوأةيدثلا

ناسنإحورجرخولف«رعش-لاقهارأنمرلادبعلاق-هيلعةأرملايدلثمهبكنميف

ہآرهنأسانلانمنمهللاقدص:لاقيلعحورجرخلحرفلانم

.باذكانأفاذههعرصملبق

يفدمحأنبهللادبعوىلعيوبأهاور

.ةديضعلااذاوبلطا:لاقفرهنلامويايلعدهشهنأ:ةجراخنببعصمةياور-٥

.)...يزورملانانسنبدمحأركذو:الئاقيبالودلااهاور

:يلعنعهيبُأنعنوراهيباةياور

.١۹٤۱مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع(١)

.١١١٠مقرقباسلاردصلملا(۲)

.٢۲۳۲مقر۱٤۸ص۲ج(دنسملا)دعحلانبا(۳)

١4۹٠0مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبعمقريلعدنسم١ج(دنسملا)ىلعيوبأ(٤)

.۳۲ص۲ح(ءامسألاويكلا)يبالودلا(٥)

Y۸



لتقمويهنعهللايضريلععمناكهنأيبأنربخأ:نوراهوبألاق
:للق-ناکميفهودجوىحارارمهوسمتلاف«لجرلااوسمتلينأاورمأاولتقاملف:لاق

عضومث:لاق«نوعديسانلاووعديهيدييلععفرف:لاق-وهاميردآالءيشوأةبرخ
اميمكتربحخألاورطبتنأالولةمسنلائرابوةبحلاقلافهللاو:لاقمثءاضيأامهعفرمثهيدي

قييبلاناسلىلعمهلتقنللضفلانمقبس

.قازرلادبعهاور

مقرةيرورحلايفءاجامباب١١حج(فنصللا)قازرلادبع()

Y۸





:يباثلاثحبلا

ثيدحلاديناسأةسارد

:يردخلاديعسيباثیدح:الوأ

:نمولادبعنبةملسيباةياور١

یلعقفتم":رجحنبالاق«يرهزلاباهشنباملسمنبدمحمهنعاهبدرفت

كلذلبقليقونيرشعوسمةنستام«ةعبارلاةقبطلاسوؤرنموهوءهناقتإوهتلالج
:قرطاو0"ہتوأةنسب

يٿقازرلادبعويراخبلانملكدنعيرهزلانعدشارنبرمعمقيرط-
لاقرمعمومصاعيأنبادنعو"ةنسلا"يفهللادبعهنباهنعودمحأو"يلامألا"و"فنصللا"

ةورعنبماشهوشمعألاوتباثنعهتياوريفنأالإ«لضافتبثةقث":رجحنباهنع

نباوهونيسموعبرأةنستامءةعباسلارابكنمةرصبلابهبثّدحاميفاذكواش

سنيسمحوناش

اق«"ىركلا' نم«يرهزلايفسالاتبثنم:نیعمنبا9ةف̀":هنعلاق

.٩"اهدعبوأنتسونتنناةنستام«ةعباسلا

نباهنعلاق«يصمحلايارهبلاعفاننبمكحلاناميلاوبأ:بيعشنعاهاورو

ةنستامءةرشاعلانم«ةلوانمبيعشنعهثيدحرثكأنإلاقي«تبثةقث:رجح

نيئامو:يأ"نيرشعو

۰.۱۲۹۹مقر٦٠۰٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

مقر٥£١صقباسلاردصملا(۲)

.۲۷۹۸مقر۷٠۲صقباسلاردصملا(۳)

YAY



قزميبانببيعشنممكحلاعاميفاريثكليدعتلاوحرخحلاءاملعفلتخادقو

نعمكحلاهاوراميففقوتلاىلإوعدياممرسعرمأضعبىلعمهضعبليواقأحيجرتو

يفيئاسنلاوملسمنملكدنعيرهزلانعيليألاديزينبسنويقيرط-

امويرهزلانعهتياوريفنأالإةقث":رجحنباهنعلاق"صئاصخلا"و"ىربكلا"

‹حيحصلاىلعنيمسخوعستةنستامءةعباسلارابكنمءًأطخيرهزلاريغيفواليل

ةنسليقو

:يادمحلاكاحضلاونمحرلادبعنبةملسيباةياور٢

هنعلاق«ينادمحلايقرشملاليبحرشنبا:لاقيوليحارشنباوهكاحضلاو

.”ةعبارلانم«قودص":ظفاحلا

:نملكهنعوءاضيأيرهزلاهنعاهبدرفت
:رجحنبالاق«يراخبلادنعيرهزلانعيعازوألاورمعنبنمحرلادبع-ها

ام:يعازوألانعنيعمنيالاقنكلو»نيسموعبسةنستام«ةعباسلانم«ليلج

يبانبیحیيلاعفد:يعازوألانعدحاولادبعنبرمعلاقو«يرهزلانعىوراملقأ

لاقو«؛يعاهورا:لاقوةفيحصيرهزلايلإعفدو«يعاهورا:لاقفةفيحصريثك
يعازوألاو:بوقعيلاق«كاذبسيليرهزلايفيعازوألا:نيعمنبانعةبيشنببوقعي

.ءيشةصاخيرهزلانعهتياوريفو«تبثةقث

نبالاق؛يضعازوألانعيقشمدلاملسمنسبديلولااهدنسييو

وأعبرأةنسرخآتام«ةنماثلانم«ةيوستلاوسيلدتلاريثكهنكلةقث":هنعرجح

.۷۹۱۹مقر١٤١٦ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)

ء۸٦۲۹مقر۲۷۹صقباسلاردصملا(۲)

.1۷٦1۹مقر۷٣٤۳ص(بیرقتلا)رجحنبا(۳)
مقر٦۲۱۲۱۷ص٦ج(بیذهتلا)رجحنبا(٤)

Y۸



(n. 0 ِ "۲ِ..
ڻمهدنعيهو‹”نيسلدملانمةعبارلاةبترملايفهدعاذلو«يستوسمحةنسلوأ

ىلعمهسيلدتةرثكلعامسلابهيفاوحرصاميالإمهٹيدحنمءيشبجتحيالهنأىلعقفتا

.ليهاجلاوءافعضلا

و"ىربكلا"يفيئاسنلادنعالإ‹يعازوألانعثيدحتلابديلولاحرصيملو

اهنكلءهنعيصمحلالولهبلانب(ىفطصلا:وأرىفصملانبدمحمةياورنم"صئاصخلا"

نأهبفصونمةياورلوبقلطرتشييذلاةيوستلاسيلدتسلديديلولانأل‹هينغتال

.يئاسنلاويراخبلايدانسإنملكيفرفوتيماماذهو‹تاقبطلالكيفعامسلانيبي

ةرشاعلانم«سلديناكوماهوأهلقودص"وهفلولهبلانبىفصملانبدمحمامأ

هدنعيهو‹*”نيسلدملانمةنلاثلاةبترملايفرجحنباهدعو٩"نیبرأاوتسةنستام

مهنمو؛عامسلابهيفاوحرصاهبالإمهثيداحأنمةمئألاجتحيملفسيلدتلانمرثكأنم"

ديلولانيبوهنيباميفالإانهاهعامسلابحرصيملوسيلدتسلديىفصللا

.بسحفيعازوألانيبوديلولانيباميفر
.ةفيعضةياورلانأنيبتيىضماملكنمو

:يعازوألانعتاعباتماضيأملسمنبديلوللو

"ىربكلا"يفيئاسنلادنعيعالكلادعاصنبدیلولانب'ةيقبةعباتم-

ةنستام«ةنماثلانمىافعضلانعسيلدتلاريثكقودص":ظفاحلالاق"صئاصخلا"و
\

هدنعيهو«”نيسلدملانمةعبارلاةبترملايفهدعو«”نوناومبسهلونیعستوعبس

مقر٤۸٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

.۱۲۷مقر١٤۱۳ص(سیدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(۲)

١۰.1۳۰مقر۷٠٥ص(بيرقتلا)رجحنبا()

.١٠۱مقر۹٠٠ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(٤)

٤19۹مقر٢٦۳۹ص٩ج(۳۰۳۰مقر۳۹۱ص٤حج(بيذهتلا)رجحنبا

.ًاطخوهوءةيقبلدبةبيتق:عوبطملا"صئاصخلا"يف
.٢٤۷۳مقر٦۱۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(۷)

۸o



ةرٹثكل؛عامسلابهيفاوحرصاع.الإمهٹیدحنمءيشبجتحيالهناىلعقفتانم"

.ليهاجلاوءافعضلاىلعمهسيلدت

كلذنم«هفيعضتديفيريثكمالكهيففقودصهنأبةيقبلظفاحلافصومغرو

سيلةيقبنأىلعاوعمجأ":يقهيبلالوق

سيلدتسلدیهنأىضمدقو«لولهبلانبىفصملانبدمحم:ةيقبنعاهاورو

هتنعنعوةيقبفعضلةفيعضهتياورىقبتف«تاقبطلالكيفعامسلابحرصيملوءةيوستلا

.ىفصملانبدمحووه

نبادنع-وهودمحأدنعيئاسقرقلاةقدصنببعصمنبدمحمةعباتم-

نودهنكل.”"نيتئامونامتةنستامءةعساتلاراغصنمءطلغلاريثكقودص"رجح

ڵلاقو‹؛يعازوألايففيعض:دمحمنبحلاصلاقو«نوريثكهفعضدقف«لحارعبةبترملاهذه

اهلكثيدحريغيعازوألانعىوردقو«ةبولقميعازوألانعهئيداحأةماع:اضيأ

.ةركنمثيداحأيعازوألانعىور:دمحأوبأمكاحلالاقو«لوصأافسيلوريكانم

:رجحنباهنعلاق«يرجآلادنعيحرلافسوينبديزيفسوييلأةعباتم-

نم«11"

نئهتیاوريفنأىضمدقو؛نابحنباوملسمدنع«يليألاديزينبسنويب

.اليلقامويرهزلا

:سیقنبكاحضلاوةملسيبأةياور-۳

ةعقويثلتقريغصيباحص"يرهفلابهونبدلاخنباوهسيقنبكاحضلاو

٤(n.
۰'نيتسوعبرآةنسطهارجرم

.١۱۱مقر١۱۲ص(سيدقتلالهأفيرعت)رححنبا(١)

.۷۸۷مقر۳۷٤ص١حج(بیذهتلا)رجحنيا(۲)

۰1۳۰۲مقر۷٠۰٥ص(بيرقتلا)رجحنيا(۳)

ص٩ح(بیذهتلا)رجحنيا(٤)
.۱٢۷۷۹مقر٦٠صقباسلاردصللا(٥)

٦۲۸



:نیقيرطنمهنعتءاجوءاضيأيرهزلاامهنعاهبدرفت

يفمصاسعيبانباهنعو«ةبيشيبانبادنعيرزحلادشارنبقاحسإقيرط-آ

يرهزلانعهثيدحيفءةقث":رجحنباظفاحلالاقو‹”"قودص":يبهذلالاق‹"ةنسلا"

.”"روصنملارفعجيبُأةفالخيفتامءةعباسلانم«مهولاضعب

:اهيفو."ةنسلا"يفمصاعيبنبادنعيعازوألاقيرط-ب

لمرجحنباصخلهيففلتخموهو؛نيرشعلايبأنببيبحنبديمحلادبع-
لاقءأطخأاعرقودص«هريغنعوريملويعازوألابتاك":هلوقبهيفليق

بحاصنکیملوناویدبتاکناک:متاحوب

.ضعبرزأامهضعبدشييعازوألاقيرطودشارنبقاحسإقيرط«ناقيرطلاناتاهو

:مصاعيبانباوهللادبعودمحأدنعخيمنبمصاعةياور٤

‹«لوهحب:متاحوبألاقوةت:يلجعلالاقويفنابحنباهركذ

نم«يلجعلاهقثو":رجحنبالاقو«”فورعملابسيل:رازبلالاقو

همالجرورامعنبةمركعهنعىوردقف‹لاحلالوهجباذهامصاعنأودبيو
..)۰ل

.٢۲۹۷مقر٢۲۷۹ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
.٢۲۹مقر٢٥۲۳ص١ح(فشاكلا)يهذلا(۲)

مقر١۰٠٠ص(بیرقتلا)رجحنبا

.۷٢٢۳۷مقر۳۳۳صقباسلاردصملا(٤)

.۲۳۹صهج(تاقثلا)نابحنبا(٥)
.۰٠۸۱مقر۸ص۲ح(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(1)

.۱۹۰۸مقر٦ج(لیدعتلاوحرجا)متاحيبأنبا(۷)

.١٦۳۱مقر٤٤صج(بیذهتلا)رجحنبا(۸)
.۲٦۳۰مقر٢٥۲۸ص(بیرقتلا)رجحنبا(۹)

مقر٤٤صهج(بیذهتلا)رجحنبا(١٠)

YAY



اذهىلإيهذلاتفتليملاذلوءامهقيتوتيفلوقلامدقتدقو‹؛يلجعلاكلذكو‹هتدعاق

.٩"نانثاهنعیور«قثودقو:خيمشنبمصاعنعلاقفقيثوتلا

هنعلاق؛يماميلايلجعلارامعنبةمركع:مصاعنعثيدحلاىوردقواذه

؛باتکهلنکیملوبارطضاریثکيبأنبیحینعهتیاورفو«ءطلغيقودص":رجحنبا

ليبقتامءةسماخلانم

.انهاهنعنعدقو‹نيسلدملانمةثلاثلاةبترملانمهدعدقرجحنبانأىلع

.فيعضةياورلاهذهنمثیدحافهيلعو

:ىلعيبأدنعدوعسمنبۀبتعنبهللادبعنبهللاديبعةياور-٥

:ظفاحلالاق«يدنسلانمحرلادبعنبحيجنرشعمابأ:اهيفنألةركنميهو

رجحنبامکحدقونيعبسةنستام«طلتخاونسأءةسداسلانم«فيعض"

نعهللاديبعنعيرهزلانعاهبةريغملانبهللادبعنبحلفأدرفتلذوذشلابةياورلاهذهىلع
.دعسيأ

.قازرلادبعدنعيراصنألاهللادبعنبرباجثيدح:ايناث

ةبترملايفرجحنباهدعسلدمهنأمدقتو«يكمنبملسمريبزلاوبأهنعهاور

.فيعضلاف«‹نعنعدقو

:بلاطيبانبيلعمامإلاثيدح:الاۋ

:ينهجلابهونبديزةياور١

.۲۹۸۳مقر٥٦٥۳ص١ج(يغملا)يهذلا(١)

مقر٦۳۹ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۲)

.۸۸مقر۹۸ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(۳)

.١٠٠۷۱مقر۹٥٥ص(بيرقتلا)رجحنبا(٤)
.۲۹۷ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(٥)

Y۸A۸



نبالاقو«ریثکللخهثیدحيث":نایفسنببوقعيهنعلاقوءةعامجهقثو
.("زلخهثیدحيف:لاقنمبصيمل«ليلجةقثمرضخم":رجح

:ناقيرطاو

هللاذبعو"صئاصخلا"و"ىركلا"يفيئاسنلادنعبهونبديزنعشمعألا-أ

.ةنعنعلابانهىوردقو؛شمعألاسيلدتيفلوقلاىضمدقوء"ةنسلا"يفدمحأنبا

نمةقث"وهوبهونبديزنعيفوكلايمرضحلاليهكنبةملس-ب

.٩""ةعبارلا

"ىربكلا"يفيقهيبلاودواديبأوملسمنملكهنعوقازرلادبعدنعاهيفو-

:يمزرعلاةرسيمنباناميلسيبأنبكلملادبع:"ةنسلا"

هلمرخآبكلملادبعءاجول:لاق«هكرتوةبعشهيفملكتنكلو«نوريثكهقثو

يبأنبكلمادبعنعثدحتالكلام:ةبعشلتلق:دلاخنبةيمألاقوءهثيدحتيمرل

؛فيعض:نیعمنبالاقو.تررفاهنسحنم:لاق«؛ثیدحلانسحناكدقونامیلس

لاف“يفرباجنعءاطعثيدحنعنيعمنبىحلئسوق:لاقةرمو

قودصةقثكللادبعنكلوءهيلعسانلاهركنأدقو‹؛كللمادبعالإهبثدحيملثيدحوه

لاقو٠ةقثكلمادبعو«ركنمثيدحاذه:لبنحنبدمحألاقو«هلثمىلعدريال

هتلادعتحصتبثخيشثٹثیدحكرتفاصنإلانمسیلوءأطحأاعر":نابحنبا

.٢٢۲مقر۳۷۲؛۳۷۱ص۳ےج(بیذهتلا)رجحنيا(۱)

.٢٥٠۲مقر٢٥۲۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(۲)
مقر٢٢۲صقباسلاردصلملا

مقر٢٤۳٢٢٤۳ص٦ےج(بیذهتلا)رجحنبا(٤)

:لاقرباجنعءاطعنعنامیلسبأنبكلمادبعقيرطنمهجامنباودواديبأويذمرتلانملكهاورثيدحلا

."ادحاوامهقيرطناكاذإابئاغناكنإوهبرظتنيةعفشلابقحأراحلا"5هللالوسرلاق

۳۳۸٤.۰مقر۸٣٤۳۹٣۳ص(بیذهتلا)رجحنبا(٦)

.قباسلاردصملا(۷)

۲۸۹



تاياورلانمتبثلايورياملوبقاذهلثميثىلوألاوطايتحالالب«...هتياوريفماهوأب

كلذكناكنإف«هباوصىلعبلغيىحكلذشحفيماماهيفمهوهنأحصامكرتو

مةنستام‹ةسماخانم‹ماهوأهلقودص".رجحنبالاقو"وقحتسا

(u, ¢

ويأيمرضحلاسيقنبىسوم:"صئاصخلا"و"ىربكلا"يفيئاسنلادنعاهيفو-

‹عيشتلابيمرقودص":رجحنبالاقءةنحلاروفصعبقلييفوكلاءازعلادمحم

.ةنسحديزنعليهكنبةملسقيرطنمةياورلافهيلعو.”"ةسداسلا

مضخربكيعبات"وهو؛يفوكلاورمعيبأيياملسلاورمعنبةديبعةياور۲

.9"‹يقف

رشعةنستامءةثلاثلانم«ێعلابةياورلاىريالناكردَقللا

يئاسنلاو"ةنسلا"يفدمحأنبهللادبعوهجامنباوةبيشيبأنباوىلعيوبأاهاور

.حاحصديناسأب"ىربكلا"يفيقهيبلاومصاعيبأنباو"صئاصخلا"و"ىربكلا"يف

(YY. ناطقلاهنيلوةعامجهقثو":يهذلالاق‹"نيريسنبانعيوارلاوهذإةرح

:يمرجلاباهشنببيلكةياور۳

.۷٩۹۹۸ص۷ج(تاقثلا)نابحنبا(۱)

.٤۸٤٤مقر۳٣۳ص(بیرقتلا)رجحنبا(۲)

.۳٠٠۷مقر۳٥٥صقباسلاردصملا(۳)
.١۱٤4٤مقر۳۷۹صقباسلاردصملا(٤)

7٤مقر٣۸٤صقباسلاردصملا(٥)

.۳۲۳۱مقر٦٠۲۱۲۱۷ص۳ج(نازيملا)يهذلا(٦)

.٤٤٢٤۲مقر۳۷۹ص١ح(يغلا)يهذلا(۷)

۲۹۰



اذهبدرفت‹"ةباحصلايهرکذنممهوو‹ةيناغلانم‹قودص":ظفاحلاهنعلاق

اذإهبجحتحالنبالاقو‹ةعامجهقنو«بیلکنبمصاعهنباهنعثيدحلا

"دقنا

.)۳"نالو

Cعصبةنستام‹ةسماخانمیاجرالابيمرقودص".رجحنبالاقو

:مصاعنعاهاور

و"ىربكلا"يفيئاسنلادنعيفوكلايبضلاناوزغنبليضفنبدمحم
:"ةنسلا"يفمصاعيبأنباو"ةنسلا"يفدمحأنبهللادبعوىلعييبأو"صئاصخلا"

ناك:دمحألاقوخيش:متاحوبالاق«لاقمضعبهيفنكلو)ةعهقثو

مستشرکتردقت:دعسنبالاقو«)ثیدحلانسحناکوعيشتي
‹عيشتلايفولغيناك:لاقفتاقثلايفنابحنباهرکذوهبجتحيالمهضعبو

.اقرتحایعیشناک:دوادوبُأ

ييودنسلماىلعهدئاوزيفدمحأنبهللادبعدنعنزلاكلامنبمساقلا-

راغصنم«نيلهيفقودص":رجحنباهنعلاق"ةنسلا"

يقودنسملاىلعهدئاوزيفللادبعدنعيومألاديزينبسيردإنبهللادبعدے

نوعبسوعضبهلونيعستونيتنثاةنستامءةيناثلانم«دباعهيقفةقئ"وهو"ةنسلا"

(Dn.
.هنس

مقر٤٦٤ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
.۳۱۸۰مقر١٥٠٢٥صهج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)

.٢۳۰۷مقر٦۲۸ص(بیرقتلا)رجحنبا(۳)

۱۷٥۰.1مقر٤۹٤۳٢٥۳ص۹ج(بیذهتلا)رجحنبا(٤)

۔۳٣۲مقر۷٥۸ص۸ج(ليدعتلاوحرحجلا)متاحأنيا(٥)

.۳۸۹ص٦دعسنبا(1)

۳د.رحةى(پيذهتلا)رجحنباهعبتو٤٥٠مقر٢۲۹ص٢۲ج(لامكلابيذهت)يزلاهيلإهبسناذكه(۷)

."نيحورحا"الو"تاقثلا"يفهيلعرثعأملو۷٥٠٥٦مقر

.۰٥۲ص۹ج(بیذهتلا)رجحنبا(۸)

.۸۷٤٥مقر٤٥٤ص(بيرقتلا)رجحنبا(۹)

۲۹۱



.سيردإنبهللادبع"قيرطلاهذهنمةحيحصةياورلاف

يلعبتاکناک":رجحنبالاقويبلاىلومعفاريأنبهللاديبعةياور٤

نمءةقثوهو

(ue 2
.ةئامةنستام«ةيناثلانم‹ليلج

(tn :
. اهدعبليقو‹نيرشع

و"یربكلا"قيئاسنلاوملسمنملكدنعةحيحصديناسأبتیوردقو

.'ىركلا"يفَبلاو"ةنسلا"يفمصاعأنباو"صئاصخلا"

لاقءهابأنأمدقتدقدواديبآنبركبوبأامهدحأيفنيدانسإبيرحآلااهاورو

.هرمأنايبفلسامك''باذك":هنع

ءيشلاضعبملسميفهلوءامهریغنملدعأبهونباوكرابملانباةياورو؛هبتکقارتحا

ديفيامالكهيفنأمدقتدقوىلعفاندقونيتسوعبرأةنستام‹نورغعم

نبانعيوارلايقشمدلايفقثلاناوفصنبحلاصنبناوفص:اضيأهيفو.هفيعضت

ةعرزوبأهلاقءةيوستلاسيلدتسلديناكوةقث":ناوفصنعظفاحلالاقءةعي

نوعبسهلو‹؛نيثالثو-عستوأعبسوأ-نامنةنستامءةرشاعلانم«يقشمدلا

.هرکذمدقتنمدنععبوتهنکل«ةعيطنبهللادبعدعبنميفنعنعدقو«

.۳۲۰۷مقر٥۲۹ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱)
۸٨۸٢٤مقر۳۷۰صقباسلاردصملا(۲)

.١1٦1مقر۱۲۲صقباسلاردصملا

.۰٦۷مقر۱۲۸صقباسلاردصلملا(٤)

.۳٢٢٥۳مقر۳۱۹صقباسلاردصللا

.٢۲۹۳مقر٢۲۷۱صقباسلاردصللا(1)

۲۹۲



"ىربكلا"يفيئاسنلاويفللادبعودمحأدنعدايزنبقراطةياور٥

.نم‹لوهجب":ظفاحلاهنعلاق‹"صئاصخلا"

."ةناغلام؛لوهجب':رجحنباهنعلاق"دنسملا"ىلع

يفناسبحنباهرکذ«ميكحنبكلملادبع:يسلايطلادواديبأدنعًاضيأاهيفو
.هنعاتکسو)"لخيراتلا"قيراخبلاو۳"اقل"

:نيعمنبالاق‹ينئادملاميكحنبميعن:دمحأنبهللادبعوىلعييبأدنعاهيفو

قودص:شارخنبالاقو‹”تاقثلايفنابحنباهركذو«”ةقث:يلجعلالاقو‹)ةقث

. 1 ۰ َ (۹) َ . ۸ ۰

يقكاذبركيم:دعسنبالاقو«سيل:يئاسنلالاقوهبسابال

.٩””ثيدحلا

ء(۱۱)7.-ا.7
نبالاقو«ريكانمهثيداحا:يدزألالاقو‹هفیعضتنيیعمنبانعيجاسلالنو

"ماهوهلقودص":بيرقتلافرجح

لقنامضراعماذهميعتلنيعمنبانألظفاحلانملهاستاذهنأودبيو

نبالهاستىلعوأةنايدلالبقنمقيثوتلاىلعلومحموأ«هايإهفيعضتنمنيعمنبانع

۰.۲۹۹۸مقر۲۸۱ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)
.۹٥۸۳مقر۷۲٦صقباسلاردصملا(۲)

.۱۰۳ص۷ج(تاقثلا)نابحنبا(۳)

.۱۳۳۷مقر١١٤صهج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(٤)

.٤٨٤۷مقر٩۹٠٤ص١۱ج(بیذهتلا)رجحنبا(٥)

.١١۸٠مقر٥٠۳ص۲ج(تاقثلاةفرعم)يلجعلا

.۲۱۸ص۹(تاقثلا)نابحنبا(۷)

.١۱ج(بيذهتلا)رجحنبا(۸)
.قباسلاردصلملا(۹)

.۰۳۲ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا

.١۱ج(بیذهتلا)رجحنبا(۱۱)

.١٦۷۱مقر٤٠٦٥ص(بيرقتلا)رجحنبا(۲)

۹۳



لهاستمهنأيفلوقلاىضميلجعلاقيثوتكلذكو‹ناميلايملعملانعىضمامكنعم

ىرخألالاوقألاةضراعمىلعىوقيالف"هبسأبالقودص":شارخنبالوقامأو.اضيأ
.هلةفعضلملا

الإهركذيل:يديمحلاوىلعييبأودمحأدنعراصنألاىلومريثكيبأةياور۷

.قيثوتنود

:بيسُننبداّبعءيضولايبةياور۸

٠"نمءةقث":ظفاحلالاق

:قرطٹالٹنمهنعتيور

ىلعييبأونقاتسجسلادواديبأويسلايطلادواديبأدنعييابيشلاةرمنبليج-أ

يف":شارحخنباهنعلاقنكل‹”"ةسداسلانمءةقث"ليجو«لوألاظفللاب

."وركن

يقدمحأنبهللاذدبعودجدنعيسودرَقلايدزألاناسحنبماشه-ب

نسحلاععهتياوريفو«نيريسنبايفسانلاتبثأنم":رجحنباهنعلاق
نامتوأعبسةنستام«ةسداسلانمءامهنعلسريناكليقهنأل«لاقمءاطعو

.”"نيبرأو

ظفللابمكاحلادنعغابدلابيبحوبأيبأنبديزيحج

.فيعضدانسالافنعاتکسونانباو”يراخبلاهرکذديزیو

.۸۳٥9مقر٤٦صكلاۂغح(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(١)
.٢٥٠۳مقر۲۹۱ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۲)

.١۹۷۱مقر١٤٠صقباسلاردصلملا(۳)

.١۱۰۲مقر٤١١٠ص۲ح(بیذهتلا)رجحنبا(٤)

.۷۲۸۹مقر۷۲٥ص(بيرقتلا)رجحنب(٥)
.ًأطخوهوحلاصنبديزيمكاحلادنعلصألايف(1)
۷٢مقر٤٣٤۳ص۸ح(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(۷)

.٥٤٥صهح(تاقثلا)نابحنبا(۸)

٤۲۹



1٤صسع|7ٍءِ مصاخعيبأنباو"ةنسلايفهللادبعدنعرمؤملاوبآليقو:يلثاولانمؤملايبآةياور

.ةنسلا"يف

نسملوقمارجحنيهعلوقنبرئ"فرعيرال:يهذلاهنعلاق

(n ج.۱

.ةياورلاهذهيف

وهو"ةنسلا"يفللادبعدنع‹يئاوسلاهللادبعنببهوةفيحجيأةياور٠١

"0

نيعبسوعبرأةنستاموءايلعبحصو«فورعميباحص"

:اهيفو

متاحيبانباو٠يفنابحنباهرکذءةدنكىلومحلاصوبأةرسيم-

نبالاقامنيب‹”"قئو":يهذلالاقو©هنعیورو"ليدعتلاوحرحلايف"

.اقيثوتهيفدجأملذإهبشأوهو٩”"ةثلاثلانم«لوبقم":رجح

نم«طلتخاقودص":ظفاحلالاقيفقثلابئاسلانبءاطع-

ةقُثوهو«ناحطلايطساولاهللادبعنبدلاخهنعيوارلاو٠٠"نيئالثوتسةنستام

.١١١٠٠مقر٣٤٤ص۷ج(نازيملا)يهذلا(١)

.٥٠٤۸مقر۷۷٦ص(بیرقتلا)رجحنبا(۲)
.1۹۸مقر٤۷صکلا^ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا)۳

.٤٢٤۲۲مقر٤٤٤ص۹ج(لیدعتلاوحرحا)متاحيبانبا(٤)

.١١١٠٠مقر٣٤٤ص۷ج(نازيملا)يهذلا(٥)

مقر٥۸٥ص(بیرقتلا)رجحنبا(1)
.٦٤٤صهج(تاقثلا)نابحنبا(۷)

١٤١٤۰.۱۱مقر٥۲٥۲ص۸ج(لیدعتلاوحرجا)متاحيبأنبا(۸)

مقر٥٣٤۳ص١١ج(بیذهتلا)رجحنبا(۹)

.٥٥۷٥مقر١٠۳ص۲ج(فشاكلا)يهذلا(١٠)

٤٢٤مقر٥٥٥ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱۱)
.۹۲°8مقر۳۹۱صقباسلاردصللا(١۱)

۲۹40



.یالذلبقهنعیورنمیفرکذیملدءطالتخالالاحءاطعنعىورهنكلتبث

-b .°(63.

N. َ Hn ۱۰۰۲ِ
تالضحعلملاهنعيورينمميلعيفنيطرفملانمناك:"نيحورجلايفلاقو”"تاقيلا"

ةقث":رجحنبالاقو"هبجتحيالوهتياورىقتتادجثيدحلاركنم«تازجعملاهيفو

نتنناةنستام«ةيناثلانم‹عميشتلابیمری

:اهيفو

ريكاللريغت«قودص":رجحنبالاق؛يفوكلايدسألاعيبرلانبسيق-

.("نيتسوعضبةنستام«ةعباسلانم«هبثدحفهثيدحنمسيلامهنباهيلعلخدأو

ءيسهسفنيفقودص":يهذلالاقاذلوءاقلطمهفيعضتديفياريثكامالكهيفنكل

0)"ظا

ققودص‹«ضیيغبيضفار":يهذلاهنعلاق.يفوكلامیهاربإنبلوَخُم-

۱)١فز

.١٤٦۱مقر۱۸۹ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱)
ةبعشويروثلانايس:مهوطالتخالالبقهنمعمسنمرجحنياررحدقو.١۱۸ص۷ج(بيذهتلا)رجحنبا(۲)

.ةملسنبداميففلتخاوءديزنبداموةدئازوريهزو
.ًاطخوهو(ليهك)يناربطلادنععوبطملايف

مقر۲٠٥صهج(نازيلا)يهذلا(٤)

.۸١٥٥۱٠مقر٢۲۲۹ص۲ےج(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(٠)

صهج(تاقثلا)نابحنبا(1)

۲۲۱ص۲جنابحنبا(۷)

مقر٤٤٦٤ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۸)

.۷۳٥٥مقر٥٤صقباسلاردصلملا

.1۹۱۷مقر۷۷٤صهج(نازیملا)يهذلا(١٠)

٤۰مقر١۳۹ص٦جقباسلاردصملا(١٠)

٦۲۹

 



.فيعضةياورلاهذهنمثيدحلاف

.مكاحلادنعيفوكلاىسوميبأييادمحلاثراحلانبكلامةياور۲

هرکذيلنکلنيستوسمةنستام«ةثلاثلانم«لوبقم":رجحنبالاق

يبهذلاهركذو-انهامك-سيقنبدمحمهنعيوريهنآرکذو«نابحنبایوس

‹؛جراوخلاسوؤرنمنيعباتلايفهدادع:ينادمحلاليقو«يملسلاثراحلانبكلام":لاقف

ءافعضلايفومتاحيبأتاقيفسيقنبدمحمهنعىور«سابعننباويلعنعهل

ييادمحلاويملسلانيبجزملانكلو.لوهجبنذإوهف٤وهنمىرديالو‹«يدعسلل

دقوءيقرلايملسلاثراحلانبكلاموهو‹ينادمحلاريغرخآيملسلانإف«قيقدريغ

‹”نيعستوعبرأةنستامءةعبارلانمءةقث":يملسلانعلاقورجحنباامهنيبقرف

:'بيذهتلا"يفلاقثيحرجحنباظفاحلامالكحيرصوهو«ينادمحلاوهانهدارملاو

دمحمهنعو؛جدخملاةصقيلعنعىور«يقوكلاىسوموبأنادمحلاثراحلانبكلام"
سيقنب

نوكينأوجرأحلاص:دمحأهنعلاق‹يفوكلاييادمحلاسيقنبدمحم:اضيأاهيفو

هنأاضيأدمحأنعلقنو"هبسأبال:متاحوبألاقوءةقت:نيعمنبالاقوءةقث

نم«لوبقم":لاقفرجحنباكلذصخونيل:نايفسنببوقعيلاقو
."ةعبارلا

١٤٤۰.1مقر٦٠٥ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱)
.٢٤۳۸٢۳۸ص٥ص(تاقثلا)نابحنبا(۲)

.۷۰۱۷مقر٤ص٦ج(نازيملا)يهذلا(۳)

٤٤٤0.1مقر٦٠٥ص(بيرقتلا)رجحنبا(٤)

.يعابطًاطخوهو؛جدحخملانمالدبعدخللا:هيفبتكدقو.١٠1۷۳مقر١٠ص٠١ح(بيذهتلا)رجحنبا(5)

"٢0۲۷مقر١٦ص۸ج(لیدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(1)
.١٤۳٥1مقر۷٢٥۳ص۹ج(بیذهتلا)رجحنبا(۷)

٤٤۰.1۲مقر۳٠٥ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۸)

۲۹۷

 



.دعحلانباو"ةنسلا"يفهللادبعدنعىسوميبأةياور-۳

كلامنبهللادبعوأهللادبعنبكلامهتمسفدعحلانباةياورهبتحرصدقو

يوارلاوىسوموبآهتينكوكلامهمساذإ«دحاوةقباسلاةياورلايوارويوارلااذهلعلو

نبهللادبعةياوريفدرودقو«لوهجمبلاحلكىلعهنكل«نادمحلاسيقنبدمحمهنع

.مفخيشیسوميبانع":دمحأ

كللمةياوريفمدقت«ىسوميبأنعيوارلاقادماسيقنبدمحم:ًاضيأاهيفو

.لوبقمهنآثراحلانبا

لاق«يعخنلاهللادبعنباوهو«كيرش-قبسامىلإةفاضإ-دعمجلانباةياوريفو
يفهركذو«”ةفوكلابءاضقلايلوذنمهظفحريغتءاريثكئطخيقودص":ظفاحلاهنع

.نعنعدقونمةيناثلاةقبطلا

.ةيهاونذإةياورلاو

:"ةنسلا"يفدمحأنبهللادبعوىلعييبأدنعسيقلادبعنملجرةياور

.هتلاهحبةفيعضيهو

:يبالودلادنعسخرسلهانمةجراخنببعصمةياور-٥
جاججلاوبأبعصمنبةجراخهنباهنعو©ىهذلالاقامکلوھحبوهو

نیمنبانِٳ:لاقيو‹نيباذكلانعسلديناكوكورتم":رجحنباهنعلاق‹يسخرسلا

نامةنستام«ةنماثلانم«هبذك

.ةيهاوةياورلاف

:يلعنعهيأنعنوراهيباةياور-٦

.۲۷۸۷مقر٢٦۲۱ص(بيرقتلا)رجحنبا(١)

.٦٥مقر۷٦ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنيا(۲)
17مقر٥۳٤ص٦ح(نازيلا)يهذلا(۳)

مقر٦۱۸ص(بيرقتلا)رجحنبا(٤)

۲۹۸



للقءانهامکنبرمعمنعيوريهنألنيونبةرامعنوراهوبأوهو

.٩"نيئالڻومبرأةنستام«ةعبارلانم«يعيش«هبذكنممهنموكورتم":رجحنباهنع

.ةرمبةيهاوةياورلاف

يرسهزلاةياورنمالإديعسيبأنعادنسحصيملثيدحلانأقبساممةصالخلاو

.انورقمناکواهدحوةملسيبانعءاوس

ئمحصفبلاطيأنبيلعثيدحامأو«فيعضفهللادبعنبرباجثيدحامأو

:يهتاياورس

.ليهکنبةملسقيرطنمبهونبديزةياور١

.يياملسلاورمعنبةديبعةياور٢

نبهللادبعقيرطنمباهشنببيلکةياور۴

.عفاريبأنبهللاديبعةياور٤

.يدزألاناسحنبماشهوينابيشلاةرمنبليجقيرطنمءيضولايبأةياور٥

.اهلكةفيعضفىرخألاةرشعىدحالاتاياورلاامأو

.نتملاةهجنمتملساذإاضعباهضعبدضعيثيدحلاتاياورنكل

.۳۳٢٤٢٤۲۳ص١۲ج(لامكلابيذت)يزملا(١)

٤٤۸٤.۰مقر۸٠٤ص(بیرقتلا)رجحنبا(۲)

۹۹





:ثلاثلاثحبللا

ثٹیدحلانتمةسارد

:اثيدحللابیرغ

تدلواذإ:ةقانلاجادخو«ناصقنلاوهوجادخلانملوعفممسا:جّدْخملاوأجدلا

."اهصقانيأديلاجدخمومامتريغلوأقلخلاصقانادلو

دارأهناكهنألرکذيدالصأوةيدثلايذيفءاملااولخدأامنإو«يدثريغصت:ةسيلا

اذنهالإناكلصألاىرأالو:دیبعوبألاقةّيديلاوذلوقيمهصعبو.اهللقفاهرٹكأ

.°ةيدثلاوذءاثلابتعباتتاهلكثيداحألانكلو

.محللانمةعطقلا:ةعْضصبلا

:ليلحتلا

لهأيفههيجوتوهوقورملاثيدحلماحدحأبةلصلاقيثوجدخملاثيدح

ةيصخشىلعفرعتلايغبنيةيضقلاهذهيفضوخلالبقو«صوصخلاهجوىلعناورهنل
.جدخملا

:جدخلملاةيصخش

نبرباجنعيخامشلاويداربلالقنناورهنلالهأنمةباحصلاثحبميفیضم

عمناكهنأجلبنبميلسنعيئاسنلاىورو.هديلحفلاعطقةلمرثىلومًاعفاننأديز

۷٤۰ص۱ج(ثیدحلابيرغ)ديبعوبأ(۱)

١۰.۱۳ء١٥۱۳ص۲ج۸٤ص١حقباسلاردصلملا(۲)

.ءابلالصفنيعلاباب١۲٠ص۸ج(ناسللا)روظنمنبا()

.لادلالصفءارلاباب۲۸۳ص4٤حقباسلاردصلا(٤)

٢۳



نأسشام:تلقفيشهديىلعالجرعراصأكلذلبقتنك:لاق«ناورهتلايفيلع

مهلتقنميلععزجفةيرورحلايلعلتقوناورهنلامويناكاملف«ريعباهلكأ:لاق؟كدي

:لاقو‹«هلوسرغلبوهللاقدص:لاقفءةيقاسيفهدجويحفاطفءةيدثلااذدجيملنيح

ةملحلثميفتارعشثالثهبكنميف

ءاهعطقارعبنأببسبديلاصقانةيدثلااذوأجدخللانأاذهنمدافتسلملاو

ديلانميقبتملاءزحلانألةيدثلااذيمسو‹قلخلاصقانلايأجدحخملابكلذلجأليمسف

.يدنلاباهيبشراص

دوادوبأیورو"مفاتن"هنأىلعةقفتمرداصملابلغأنإفهمسانعامأو

هسلاعبدجسملايفذعمويانعلجدخملاكلذناكنإ":لاقيفقثلامرميبأنعيربطلاو

«سللاعممالسلاهيلعيلعماعطدهشينيكاسملاعمهتيأرواريقفناكو«راهنلاوليللاب

هدييفناكو«ةيدثلااذاعفانىمسيجدخملاناكو:ميرموبألاق«يلاسنربهتوسكدقو

لاق«رونسلاةلابسلثمتاريعشهيلع«يدثلاةملحلثمةملحهسأرىلعءةأرملايدلثم

.”سوقرحهماسانلادنعوه:دوادوبأ

نيلجرلانألءاأطعخ”ريهزنبصوقرحنيبوهنيبطلخلانأمهفناذهنمو

رينبصوقرحلتقو:ناورهنلالهأنملتقنمهركذدنعيرذالبلالوقي«‹نافلتخم

.”ةيدثلاةئيهكةماشهدضعيفتناكوةيدثلاوذلتقو

قبسالمهوهنأودبيفهمسالجربقلةيدثلاوذو:يرهوحلالوقامأو

.67٦٥8مقر(٠1)بابصئاصخلاك(ىربكلانتسلا)يئاسنلا(١)
يربلطلا/٤٤١ص۳ج(باسنألا)يرذالبلا/ع٠۷۷مقرجراوخلالاتقيفبابصئاصخلاك(ةنسلا)دوادوبأ(۲)

(بابلألاةهزن)رجحنيا/١1۳مقر١۹٠٠ص۲ج(دافتسللا)دمحأيقارعلا١۲١ص٣ح(خيراتلا)
ص١ج(ريسلا)يخامشلا/١١١ص(رهاوجلا)يداّريلا/۸١۱۱مقر۲۸۲ص١ح

.770£مقرجراوخلالاتقيفبابةنسلاك(نتسلا)دوادوبأ(۳)
.۱۷۳مقر۲۹ص(باقنلاتاذ)يهذلا/٤۹مقر۷۸ص(باقنلافشك)يزوخحلانبا(٤)
.۱۳۲ص۳ح(باسنألا)يرذالبلا(٥)

.٤٢٤٢۲صءایلالصفءايلاباب‹۲۲۹۱صءاتلالصفءايلاباباح(حاحصلا)يرهوخجلا

٢.۳



هيلعسبتلايرهوخجلانأرهاظلاف«ةلمرثهمسالجرلىلوماعفاننأنمديزنبرباجنع

.هالوععفان

يأنسباهاورامامودراوريغةرصيوخلايذنيبوهنيبطبرلانإفاضيأو

يحجدحخملاةيدثلاوذءاج:لاقجراوخلانعايلعتلأس:لاقةلفغنبديوسنعصاع

؟"لدينم":لاقف‹لدعتامللاومسقتفيك:لاقفمسقيوهوككهللالوسرلإ

:اهسيفنأليهف"ملسملكىلعقحمحلاتقءةيمرلانممهسلاقرعامكنيدلا

قاحسإيبةنعنعاهيفو9رسانلاهکرت:يهذلاهنعلاق‹يراوسألاسيردإنبقاحسإ

.مدقتامكسلدموهو«يعيبسلا

صوصنلانأالإخؤيالومدقيالناورهنلالهأيفةيصخشلاهذهدوجوواذه

.ةيضقلاهذهيفرادملايههيفةدراولا

ڻبةبتعنبهللادبعنبهللاديبعنعىلعييِبأةياورنمهركذمدقتامكلذنمريطاسألا

؛ناورهنبمهلتقموييلععمترضحو«نينحمويككهللالوسرنماذهترضحو

لاقف‹؛تعنلااذهىلعرادجتحتكلذدعبهدجومث:لاق.هدجيملفيلعهسمتلاف:لاق

يأالإ؛نينمؤللاريمأاييردأام:تلاقف؟اذهنم:الاقفهمأىلإيلعلسرأف:لاق

تدلوفهنمتلمحفةلظلاةئيهكءيشٰييشغفةذبرلابةيلهاحلايفيلامنغىعرأتنك

.اذه

۱۱٩مقر(٦۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبنبا(١)

مقر٦١۱ص١ج(يغلا)يهذلا(۲)



.ةفيعضةياورلاهذهنأمدقتدقو

لمكيلعنعهتياورنميناثلاظفللابمكاحلادنعءيضولايبأثيدحكلذنمو

اذهنجلانمةوخإةئالثمهأنربخأييليلخنإوامأ:يلعلاق:هرخآيفومدقت

.فعضهيفثلاثلاوريثكعمجهلياثلاو«مهربکأ

.فيعضهدانسإنأمدقتهنأىلعةراكنلارهاظهنتموهيلعيهذلا

:ناورهنلالهأبثيدحلاةقالع

نكل‹ناورهنلالهألإهجوتمهنأديناسألاةحيحصلاثيدحلاقرطنمحضاو

يبأباحصأوءةملسيبأنعيرهزلااهبدرفتديعسيبأنعةيدثلايذةدايزنأ١

ءالعلانبدوسألاو«يميتلاميهاربإنبدمحم:مهو«ةدايزلاهذهاوركذيملةملس

يبآأنعيميتلاميهاربإنبدمحمقيرطنميراخبلاظفلنإلبورمعنبدمحو

يبنلاتعمسأ:ةيرورحلانعهالأسفيردخلاديعسابأايتأاأراسينبءاطعوةملس

هذهيفجرخي":لوقيييبلاتعمسءةيرورحلااميردأال

.ةحيحصةياورلاهذهنأمدقتدقو‹ةيدثلايدةدایزنودب

۔هنعثيدحلاحصًاضيأهقيرطنمةدايزلاهذهتءاجيذلايلعمامإلانأىلع-٢

:مهومهتاياورتحصنيذلانيرخآلايردخاديعسيبأباحصألكنإفاضيأو۳
ديزيو«يجانلاقيدصلاوبأومعنيبأنبنمحرلادبعوءديزنبرباجءاثعشلاوبأ

.ةدايزلاهذهاوركذيملةرضنوبأو«نيريسنبدبعموءريقفلا

يأىلإةفاضإلابمهوةباحصلانمددعنعةدايزلاهذهنودبحصدقثيدحلانأ٤

وبأو«ةركبوبآو؛توعسمنبهللادبعورمعنبهللادبعو؛كلامنبسنأ:يلعوديعس

؛صاعلانبورمعنبهللادبعو‹«فینحنبلهسو‹نایرافغلاورمعنبعفارورذ



دقو‹"ةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرمب"ناورهنلالهألعجيببسالهنأ

امهيفلوقلانايبىضموريفكتلاوضارعتسالامهيلعاذخأنيذلانيرمألانأمدقت

نمىضمال؛ماشلالهأىلإهترظننمريخمهيلإيلعمامإلاةرظننأىلع.ًالصفم

لطابلابلطنمكهأطحخأفقحلابلطنمسيلف«يدعبجراوخلااولتاقتال":هلوق

نسم:لجرلاق:لاقءةملسنبقیقشلئاويبأنعيقهيبلاىوراضيأو‹"هكردأف

نم:بلاطيبأنبيلعلاقف«ناورهنلالهأيعي؟نوكرشملالتقمويةلغبلافرعتي
؟مهامف:لاقءاليلقالإهللانوركذيالنوقفانملا:لاق؟نوقفانملاف:لاقءاورفكرشلا

.مهيلعانرصتنفانيلعاوغبموق:لاق

-اذهيف-مهلثمءةاغبمهاريههجوهللامركايلعمامإلانأصنلااذهنمحضاوف

١ماشلالهألثم

ملوماشلالهألاتقةدواعملةدعلادعأميكحتلاةجيتنرودصدعبهنأىلع

مغممألكلذسيلو«بابخنبهللادبعلتقمًابنهغلبامدعبالإناورهنلالهأىلإفطعني

ريمأنأولمكلوقيغلبهنإفدعبامأ":يلعمامإلالوقلهباحصأوةيواعمنمهدنعمهأ

ىلإانهجومهنمانغرفاذإفمهبانأدبفهيلعتحجرخيلاةجراخلاهذهىلإراسنينمؤللا

امكمكنولتاقيموقىلإاوريسومهركذاوعدفانيلإمهأةجراخلاهذهريغنإو‹نيلحملا

."الوخهللادابعاوذختيواكولمنيرابجاونوكي

بصتوالعمامإلامهملوهوناكعةروطخلنمنوكينأنكيثلاثرمأيق
°:تاداريإاذهيو«نيملسمللًامامإهريغ

نموهو«هتدواعمراركتدعبوميكحتلاىلعرصأامدعبهوعلخامنِإمُهأأ

.هعلخبحوممهرظنةهجو

ةيفيكلايفتاياورلالكىلعيلعمامإلالاصيفنكتملميكحتلاةجيتننأب

.اغوبقبمزلمهنإفهتجيتنلوبقبيلعمامإلامازتلاىلعءانبوميكحتلاابىرحيلا

.۸١۱۱ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(١)



مهوةباحصلانماددعمهيفنإف«داهتجالامهقحنموءاودهتحامنأج

مهيفو«ىضمامكيأرلالهأودابعلامهيفو«رمألااذهبنيمئاقلاسأرىلعاوناكنيذلا

.ءاهقفلاوءاملعلل-نيحلاكلذيف-حالطصاهنأمدقتدقوءارقلا

ةيواعمماشلالهأعيابيبسارلابهونبهللادبعناورهنلالهأمياباملثمهنأ-ه

.يلعمامإلاةايحيفنايفسيبأنبا

قفتيملف:ميكحتلاركذدنعنيئالثوعبسةنسثداوحيفطايخنبةفيلخلاق
ةنسةدعقلايذيفةفالخابةيواعملماشلالهأميابوسانلاقرتفاوءيشىلعنامكحلا

عبس

ىلإماشلالهأوورمعفرصناو:ميكحتلاةثداحهركذدعبيزوخحلانبالاقو

.”ةفالخابهيلعاوملسوةيواعم

يعي)لاقاذك‹نينالثونامثةنسةفالخلابةيواعمماشلالهميابمث:يهذلالاقو

نألهبشأوهو«نيئالثوعبسةنسةدعقلايذيفهوعيابمهنِإ:هريغوةفيلخلاقو(يدقاولا

."”ميكحتلانمصاعلانبورمععوحررثإناككلذ
ديزينایفسيبانبةيواعمثعباهيفو:نيالثوعستةنسثداوحيفةفيلخلاقو

ديعسوبامهنيبرفسف«سابعنبمثقهعزانفسانللجحلاميقيليواهرلاةرجشنبا

.”سانلابيلصيونامثعنبةبيشجحلاميقينأىلعاوحلطصافهريغويردخلا

:نيعبرأةنسثداوحيفيربطلالاقو

تابتاكمدعبةنداهملاةيواعمنيبويلعنيبترج-ركذاميف-ةنسلاهذهيو"

قارعلايلعلنوكيوءامهنيببرحلاعضوىلعباتكلااهركذبلوطيامهنيبترح
لاق.وزغالوةراغالوشيحبيهلمعيفهبحاصىلعامهدحألخديالفماشلاةيواعملو

.٥٠۱٠ص(خیراتلا)طایخنبا(۱)

.۱۲۸صهح(مظتنملا)يزوحلانبا(۲)
صنيدشارلاءافلخللادهع(خيراتلا)يعهذلا)۳

.۱۱۹١۱۲ص(خیراتلا)طايخنبا(٤)



ىلإةيواعمبتكةعاطلاهبحاصنيقيرفلادحأطعيملا:قاحسإيبأنعهللادبعنبدايز

ءلمدقيرمتالوةمألاهذهنعفيسلافكتوماشلايلوقارعلاكلفتعشاذإامأ:يلع

ءاملوحامواهيبجيهدونجبماشلابةيواعمماقأف؛كلذىلعايضارتوكلذلعفف«؛نيملسلا

.”ەدونجنيباهمسقيواهيبجيقارعلابيلعو

بهونبهللادبعناورهنلالهأةعيابمنيبقيرفتللهجوالهنأنيبتياذهنمو

.هتفالخىلعىلعءاقبىلإرظنلابنايفسيبأنبةيواعمماشلالهأةعيابمو

:ةيلاتلاتاظحالملااهديناسأتحصيلا-جدخملاثيح-ثيدحلاظافلأىلعنأ١

:ليھکنبةملسقیرطنمبهونبدیزةياوريف-

هيمهيبنناسلىلعمهيضقامنيذلاشيحلاملعيول":هلوقأ

."لمعلانع

؛نيرفاكلاهئادعأدضهللاليبسيفداهحجلايفىحدريملامةغلابملانمهيفاذهو

ةالصلاهيلعهنإف-ناورهنلالهأ-ءالؤهداهجرجأنعنابأدقكعيبلاناكاذإاضيأو

نمرمأوءةفاكسانلاىلإةلاسرلاغيلبتبرومأموهودحأنودادحأغلبيلتأيملمالسلاو

نسحأماشلالهأىريناكام-ىضمامك-ايلعمامإلانأىلع«هريغهغلبينأرمأهغلب

.لمعلاكرتىلإيضفيداكيءالؤهلاتقرمألعجيفناورهنلالهأنمًالاح
نمالدبناورهنلالهأىلإفاطعتالابهشيجىلعلأيذلاوهًايلعنأهيفب

.كلذيفيلعمامإلامالكقبسدقو‹مهيلإهجوتلا

ولنأحصينأنكمبمالكلااذه"نالجرالإذئمويسانلانمبيصأامو"ج

نودالزعاوناکولوءاكارحمهنمدحاولاعيطتسيالدويقلابنيلبكمناورهنلالهأناك

يلعمامإلاباحصأدشأنماوناكناورهنلالهأنأىلع.ريثكبربكأادعاولتقلحالس

يعدتسياذهو«نيفصيفلاتقلاىلعنيرصماوناكممنِإف«برحلاىلعمهدلجأوةميكش

ےہ

.١٤١٠ص۳ج(خيراتلا)يربطلا(١)



نأنمرداصملاليلحتيفهركذقبسامىلاةفاضإ؛ميظعظحبةعاجشلانماونوكينأ

لتقو«يربطلاةياورىلعةثالثلتقفراننمايلمرادجةملثىلعلتاقوأنبحيرش

نيتياورلابسحليصألايحةادغلانمراننمايلملتاقهنوكو«يداّرلاةياورىلعةئام

لکفکیفدحاولعفناکاذِإاذه«ريبكقرافبةثالثنمرثكأددعلانوكينأيوقي

هنأركذيعيشوهو-يرقنملامحازمنبرصننأمدقتكلذنعًالضف؟ناورهنلالهأ
.لوبقمددعوهوةئامنالثوفلأىلعباحصأنمبيصأ

اليلعمامإلالثملهو«تارمثالثيلعمامإللبهونبديزفالحتسا-د

نفيبلانمهعمسهنأانالثفلحتسيىحقدصي

نأدعبفءةياورلاهذهيفحيرصريغقفيبلاىلإةيدثلايذربخمفرمه

مهسيبنناسلىلعمفيضقامنيذلاشيحلاملعيول:لاقثيدحلايلعمامإلا

قأيسو.خلا...عارذسيلودضعهلالجرمهيفنأكلذةيآولمعلانعاولكتالعي
.'هلوسرغلبوهللاقدص":يلعمامإلالوقنايب

دوحوبنوهرمناورهنلالهألديدشلامذلااذهنأثيدحلايفرمألارهاظ-و

قورللبمهايإهفصوغوسيامدهاوشلانميلعمامإلاىدلسيلهنأومهيفةيدثلايذ

."موقلاءالؤهاونوكينأوجرألنإهللاو":هلوقلهاوسنيدلانم

مهتعربخأنيذلامهاونوكينأيلعمامإلاءاجريفةلعلانأحضاولانأىلع

حرسيفاوراغأومارحلامدلااوكفسدق"مهنأ-ةياورلامعزبسح-عَيبلا

دقنونوكيفيكذإءاههجوريغىلعيلعمامإلاىلإرابخألاهذهلثملقنتانإو
فقومانلنابتسااذإامیسال؟بابخنبللادبعلتاقنمنوأربيمهومارحلامدلااوكفس

سيساوجيلعمامإلاشيجيفنأىضمدقو«يلعنمهباحصأوسيقنبثعشألا
ذإ«رلبخألاىلعميتعتكانهناكهنأرهاظلاو.ةيواعممهارغأسانأةفوكلايفو«ةيواعم

مهيلإثعببابخنبهللادبعلتقمايلعغلبامهنأ-هركذفلسامك-يربطلاىور
ىلعهيلإهببتكيومهنعهغلباميفرظنيف"ناورهنلالهأٍنأيليدبعلاةرمنبثراحلا



‹”هولتقفهيلإموقلاجرخفمهلئاسيلرهنلاىلإىهتناىحجرخف«همتكيالوههجو

ناورهتنلالهألتقوهولوألاربخلايفكشيلعمامإلاناكاذإفءةياورلالوقتاذكه

متالفلهمث؛لصاحيناثلاربخلايفكشلافكلذنمققحتلادارأوبابخنبهللادبعل

يذلالوألاربخلايفيلعمامإلاكشدقفءةحضاوةياورلاو؟ربخلااذهنمققحتلا
تءاحجكلذنمققحتيلةرمنبثراحلاثعبالمث‹لتقلاناورهنلالهأىلإبسني

ىلإثراحلالتقمةبسنف؟ربخلااذهبءاجنمو؟هلتقيذلانمف«هولتقمههأباضيأرابخألا
ملمإلاقدصينأدعبتسيالو.ثدحبملاماذهو«تبثتلاىلإاضيأةحاتحمناورهنلالهأ

نممث.رشبلانأشاذهو«هعمنعوهباحصأبههجوهللامركهنمةقثهيلإلقنياميلع

؟هباحصأوةيواعممهاوسيلأ؟"سانلاحرسيفاوراغأومارحلامدلااوكفسدق"نيذلا

لهو؟لعفلاكلذلثعباودرفتلهف«بابخنبهللادبعاولتقناورهنلالهأنأضرتفنلو
ريرقتلايفاكهركذرماممهلعفامسيلأ؟هباحصأوةيواعملعفابكلذةنراقملهجوكانه

؟ةجيتنلاهذه

ابناجانزوجاذِإاذه‹مهيفقورملاثيدحقدصبىلوأهباحصأوةيواعمفهيلعو

ىلإةفاضإ؛لاعفألاكلتنمءيشناورهنلالهأنعحصيملوام«ةنراقملاكلتنم

عقاوللةطلاغممهيلعقورملاثيدحلمحنإفهتوقوميكحتلاةيضقيفمهفقومةمالس

ىلعتاظحالملانم(و)و(د)و(أ)ناتطقنلااهيففيناملسلاةديبعةياورامأو-

.بهونبدیزةياور

ةياورىلعتاظحالملانم(و)و(د)و(ا)اهيففباهشنببيلكةياورامأو-

مكحنايبيأيسو.مهنعاربخاهنعهللايضرةشئاعىدلنااهيفو«بهونبديز

.ايرصةيدثلايذربخىلعةشئاعةديسلا

ىلعتاظحالملانم(و)و(ه)ناتطقنلااهيففعفاريبأنبهللاديبعةياورامأو-

الذِإ‹ةديدشةغلابميهوء"هيلإهللاقلخضفغبأنم":هلوقاهيفو«بهونبديزةياور

٣ح(خيراتلا)يربطلا()



يوذنمومهدابغومهئارقوسانلارايخنممهو«فيك.كلذكمغوكلببسدحجوي

8هللالوسرةباحصنمددعمهنمورئاصبلا

كلذيللاقىح:اهيفو‹(و)و(ه)ناتطقنلااهيففءيضولايأةياورامأو-

.ةدحىلعةاورلاءالؤهنمدحاولكبطاخيناكانإايلعمامإلانُأرعشيامم«ارارم

ءاج:لاقيراقلاورمعنبضايعنبهللاديبعقيرطنم)دجمامالاىور-۷

هصعجرمسولجاهدنعنحنواهنعهللايضرةشئاعىلعلخدفداملانبدادشنبللادبع

يقدلصتنالهدادشنبهللادبعاي:هلتلاقف«هنعهللايضريلعلتقيلايلقارعلانم

يلامو:لاق«هنعللايضريلعمهلتقنيذلاموقلاءالؤهنعيثدحت؟هنعكلأسأامع

ةيواعمبتاكالهنعهللايضرايلعنإف:لاقمهتصقنعيئدحف:تلاق!؟كقدصأال

ءارورحالاقيضرأباولزتفسانلاءارقنمفالآةينامنهيلعجرخنامكحلامكحو

مساوىلاعتهللاهكسبلأصيمقنمتلخسنا:اولاقفهيلعاوبتعمهنإوةفوكلابناجنم
غلبنأاملف«ىلاعتللالإمكحالفهللانيديفتمكحفتقلطنامث«هبىلاعتللاكاع

ريمأىلعلخديالنأنْذأفانذؤمرمأفهيلعهوقرافوهيلعاوبتعامهنعهللايضراي

ريمأاي:اولاقفسانلاءارقنمرادلاتألتمانأاملف«نآرقلالمحدقلحجرالإنينمؤ

:لاق؟دیرتاذامفهنمانیورامملکتننحنوقرويفدادموهامنإهنعلأستامنينمؤللا

ةأرمايفهباتكيفىلاعتهللالوقيهللاباتكمهنيبويباوجرخنيذلاءالؤهمكباحصأ

اديرينإاهلهأنمامكحوهلهأنمامكحاوثعبافامهنيبقاقشمتفخنإول:لجرو

اومقنو«لجروةأرمانمةمرحوامدمظعأجدمحمةمأف(امهنيبهللاقفوياحالصإ

عمنوورمعنبليهسانءاجدقو«بلاطيبانبيلعبتك:ةيواعمتبتاكنأيلع

هللامسبلوسربتكفاشيرقهموقلاصنيحةيييدحلابكهللالوسر
"؟بتکنفيك":لاقف«ميحرلانمحرلاهللامسببتكتال:ليهسلاقف"ميحرلانهحرلا

ول:لاقفهللالوسردمحم:بتکاف"هللالوسرلاقفمهللاكمساببتکا:لاقف

.٩۸۸۷ص١ج(دنسلا)لبتحنبدمحأ(۱)

٠۳



لوقي"اشيرقللادبعنبدمحمحلاصاماذه":بتكف«؛كفلاخأملهللالوسركنأملعأ

هللاوجريناكنملةنسحةوسأهللالوسريفمكلناكدقل»:هباتكيفىلاعتهللا

اذإيحهعمتحجرخفهنعهللايضرسابعنبهللادبعيلعمهيلإثعبف(رخآلامويلاو

سابعنبهللادبعاذهنآرقلاةلمحاي:لاقفسانلابطخيءاّوكلانباماقمهركسعانطسوت

هيفلزننمماذه«هبهفرعيامهللاباتكنمهفّرعأانأفهفرعينكيملنمفهنعهللايضر

مهؤابطحماقفهللاباتكهوعضاوتالوهبحاصىلإهودرف(نومصخموق):هموقيفو

هنتكبنللطاببءاجنإوهعبتنلهفرعتقحبءاجنإفهللاباتكهنعضاونلهللاو:اولاقف

ءاوكلانبامهيفبئاتمهلكفالآةعبرأمهنمعجرفمايأةئالثباتكلاهللادبعاوعضاوف

نمناکدق:لاقفمهتيقبىلإهنعهللايضريلعثعبفءةفوكلايلعىلعمهلخدأىح

مکكنیبواننيبكيدمحمةمأعمتحتىحمتئشثيحاوفقفمتيأردقامسانلارمأوانرمأ

مكيلإانذبندقفمتلعفنإمكنإفةمذاوملظتوأاليبساوعطقتوأامارحامداوكفستالنأ

نبااي:اهنعهللايضرةشئاعهلتلاقف.نينئاخلابحيالهللانإءاوسىلعبرحلا

اولحتساومدلااوكفسوليبسلااوعطقيحمهيلإثعبامهللاولاقف؟مهلتقدقفدادش

غلبءيشامف:تلاق.ناكدقلوهالإهلإاليذلاهللا:لاق؟هلآ:تلاقفةمذلالهأ

يلععمتمقوهتيأردق:لاق!؟يدثلاوذيدثلاوذ:نولوقيهنوئدحيتيةمذلالهأنع

هتيأردقلوقيءاجنمرثكأامفاذهنوفرعتأ:لاقفسانلااعدفىلتقلايفهنعهللايضر

فرعيتبثبهيفاوتأيملو«يلصينالفيبدجسميهتيأرويلصينالفيبدجسميف

:لاق؟قارعلالهأمعزيامكهيلعماقنيحهنعهللايضرىلعلوقامف:تلاق«كلذالإ

ءالمهلتا:لاق؟كلذريغلاقهنأهنمتعمسله:تلاق«هلوسروهللاقدص:لوقيهتعمس

الےمالکنمناکهنِإءهنعهللايضرايلعهللامحري«هلوسروهللاقدصلجأ:تلاق

نوديزيوهيلعنوبذكيقارعلالهأبهذيفهلوسروهللاقدص:لاقالإهبجعيايشىر

.ثيدحلايفهيلع

۱٢۳



هاورو"حلا..ليلعهللامحري"امهدنعسيلويقهيبلاومكاحلاوىلعيوبأهجرحأو

."”يسدقللاءايضلاوركاسعنبا

يذرکالإهاجرخيملونيخيشلاطرشىلعحيحصثيدحاذه":مكاحلالاق

.”ةريثكديناسأبملسمهجرخأدقفةيدثلا

يقٹیدحلارجحنباداریإو«ريثكنباهححصو‹ىهذلاهنعتكسو

كلذىلعصنامكهنيسحتوأهحيحصتلضتقمهيلعقيلعتلانود7

.اضيأابلألاهححصو

ةاوردحأ-يكملايفئاطلايشرقلاميلسنبىييفنإف«نسحثيدحلانأرهاظلاو

نقتأدقناك:لبنحنبدمحألوقهلمفشينكل«هظفحةهجنمامالك-ثيدحلا

مینخنسبنامثعنبهللادبعوهو«ميثخنبانعانهیوردقو«میئخنباثیدح

نيتنثاةنستامةسماخلانم«قودص":ظفاحلاهنعلاق«يكملايراقلا

.ةئامو:يأ

لإةيدثلايذةدايزةبسنىلعمكحتاهنعهللايضرةشئاعةديسلانأيلجو

دقوحيحصثيدحةيدثلايذثيدح":يقهيبلالوقامأوقبسنلاكلتبذكبميلا

يقهيبلا/١١٠-٦١١ص۲ج(كردتسلما)مكاجحلا/4۷۷مقريلعدنسم١ج(دنسلا)ىلعيوبأ(١)
ةقرو١٠ج(قشمدخيرات)ركاسعنبا٤٤۱۷١٤مقر٢۲بابيغبلالهألاتقك۾(ىربكلا
مقريلعدنسم۲ح(ةراتخملاثيداحألا)ءايضلا/(طوطخ)ب۱۸۹-ظ۸

.١٤١٠ص۲ح(كردتسملا)مكاحلا(۲)

.٤١٤١٠ص۲ح(صيخلتلا)يهذلا

۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريشكنبا(4)

.۳۰۳ص٤١ج(يرابلاحتف)رجحنبا(٥)

.٥ص(يراسلايده)رححنبا(1)

.١٠٠ص۸ح(ليلغلاءاورإ)ينابلألا(۷)
.١۱۹۱۹۷ص١۱۱ج(بيذهتلا)رجحنبا(۸)

قباسلاردصلملا

مقر۳۱۳ص(بيرقتلا)رجحنبا

۳۲



دودرملامتحادرجمف"هریغهعمسودادشنباهعمسيالنأزوجیو«یضمامیفهانرکذ

.هوجونم

ةصقلاةقيقحنمتبثتلاتدارأامنإاهنعهللايضرةشئاعةديسلانأ:لوألا

مهلتقنيذلاموقلاءالؤهنعيئدحت؟هنعكلأسأامعيقداصتنآله:اوقبتردابف

؟كقدصأاليلامو:لاقهنعهللايضريلع

يذربخبقلعتياميفاتبثتمناكةصقلاباهربخأامدادشنبهللادبعنأحضاولانإف

.ةيدثلا

ىلعناورهنلاةكرعميفةيدثلايذربخبثدحينكيملايلعمامإلانأ:ياثلا

دعبوتاياورلاهذهبسحةكرعملاليبقهبربخألبرخآلاونيحلانيبهنعهتوبثضارتفا

.عضوميأيفهلركذدادشنبهللادبعثيدحيفسيلوءهنعثحبلابرمأةكرعللا

دعبةيدثلايذنعمالكلاعقومنأدادشنبهللادبعةياوريفدرو:ثلاثلا

هعمسيملوهريغهعمسفیکفهيفيلعمالکارضاحناكهّللادبعنأامم

.ةيدثلايذنعايشعمسيملهنأبهيرصتمم«وه

لهأمعزيامك":اوقبةيدثلايذربخيفكشتتناكةشئاعةديسلانأ:عبارلا

ىلإلعوفرمةيدثلايذرمأبذكبتمزحربخلاةقيقحهّللادبعنمتعم“امدعبو"قارعلا

نماههقفواهملعيفاهنعهللايضرةشئاعةديسلالشمسيلوهللالوسر

ةياوريفدريملهنأىلع.مهوتلادرجمبككهللالوسرنعائيشيفنتومكحلااذهردصت

.ةيدثلايذثيدحيلعمامإلانمهريغعاملامتحاديفيامدادشنبهللادبع

.مهنعهغلباناورهنلالهألتاقانإدادشنباةياوربسحيلعمامإلانإفًاضيأو
.ءاصمدلاكفسنميمهريغنيبومهنيبقرافالفىامدلامهكفسنم-مهيلإًابوسنم-

موبڏنالوسرنمصنىلإجاتيالصاصقدرجرمألافمهنعكلذتوبثريدقتىلعو

رمألايفنيصوصخمموقيث

.۳۱۳ص۸ج(ىربكلاننسلا)يقهيبلا(١)

۳\۳

 



الو.بابخنبهللادبعلتقبناورهنلالهأمامتاةيلاكشإيفمالكلاقبسدقواذه

نمرادامبناجوهوا«ءاهنماءزجيوارلاركذلبةلماكركذتلانهةرظانملانأبير

عم«؛سابعنبانيبومهنيبترحةرظانملانإلوقلاقبسهنإف«ميكحتلاةيضقيفشاقنلا

امتاياورلانمنإلوقلافلسامك؛عوضوملايفراوحنمرثكأةمثنوكينألامتحا

لهأباوجىلعتاياورلاضعبلامتشامدعنأىلع.يلعمامإلاىلإراوحلابسني
لصعلو.ميكحتلابنيضارلافقومةحصكلذيعيالامكدورومدعيعيالءارورح
اذإوقياورلاهذهحيرصوهامكسابعنبامهشقاننيذلاريغيلعمامإلامهشقاننيذلا

متامكاوزجعيملءالؤهنفرخآببسيألوأمهملعةلقلباوحلانعكعلوأزجع

ركذمدقتدقوىاهقفلاءارقلانموةريصبلانمهباوفصوامدكؤياذهو«هريرقت
تلصفدقامعاللاعنآرقللائراقكارأنإ":هوشقاننيذلادحألسابعنبامالك

فالآمهتمةفوكلاعجرهنأنمةياورلاهذهيفاماذهيفانيالو.”"تلصوو

ةقيقحلاو‹مهنمةبوتهنأىلعةفوكلايوارلاروصتنعربعيهنإف«بئاتمهلك

.رمامكيلعمامإلانيبومهنيبمائولارْثِإاهولخدمهنأ

انرمأنمناكدق:لاقفمهتيقبىلإهنعهللايضريلعثعبف":يوارلالوقامأو

النأمكنيبواننيبككدمحمةمأممتحتيحمتئشثيحاوفقفمتيأردقامسانلارمأو

مكيلإانذبندقفمتلعفنإمكنإفةمذاوملظتوأاليبساوعطقتوأامارحامداوكفست

دعبناكاذهنإف«حضاوهيفباضتقالارْثأف"نينئاخلابحيالهللانإءاوسىلعبرحلا

.كلذنايبمدقتدقوءاعیمجاهولخدكلذءةفوكلامشوخد

ىرخأدهاوشهلفبحجعتلائعمب"هلوسروهللاقدص":يلعمامإلالوقامأو

رمألابرمأيناكهنعهللايضرايلعنأ؛ناسحيبأنعدمحأمامإلاىوردقف‹ەديؤت

.هلوسروهللاقدص:لوقيفءاذكواذكانلعفدق:لاقيفىتؤيف

.۳۰۰ص١٠ج(فتصلا)ةبيشيبأنبا(۱)

T٤



]تق؛جراوخلايأربيمرقودص":رجحنباهنعلاق«جرعألاوهناسحوبآو
.٩ةداتقةنعنعهيفونم«ةئامونيثالثةنس

رهنلابرمييلعناک":لاقةلفغنبديوسنع"راثآلابيذمت"يفيربطلاىورو

اذإ:لاقءاذهلوقتلازتام«نينمؤملاريمأاي:انلقف«هلوسروهللاقدص:لوقيفةيقاسلابو
.شمعألاةنعنعهيفوعدبرحلانإفمكنیبويباميف

هنعةلفغنبديوسةياورنميلعمامإلاثيدحنمقورملاثيدحيمدقتدقو

:هلليقف‹هلوسروهللاقدص:لوقيوقوسلاىلاجرخييلعناك:يسلايطلادواديبُأدنع

لوسرنعمكتثدحاذإ‹هلوسروهللاقدص:لاقف؟هلوسروهللادص:كلوقام

اذإوهيلعبذكأنأنميلِإبحأضرألاىلإءامسلانمرخأنلفلا

نامزلارخآيفيأي":لوقييهللالوسرتعمس«ةعدحبرخحلانافمكنیبويبامي

نبسيقفعضلافعضاهيفنأمدقتو.ةيدثلايذةدايزنودب“قورملاثيدحخلا...موق

رکكذنوديراخبلادنعثيدحلاحصنكل.ةيطعنبرمشنعيوارلايدسألاعيبرلا
.هلوسروهللاقدص":هلوق

لوقنأرهاظلاوكييبلاىلإاهعفرحصيال(ةيدثلايذ)ةدايزنأةصالخلاو

همسنمهاورفكجيبلانماربخكلذيفنأمهوأ"هلوسروهللاقدص":يلعمامإلا

قبراحلالاحيفيلعناكو":رجحنبالوقيمالسلاوةالصلاهيلعهيلإعوفرمهنأىلع

ركلذيفهدنعنأمهويرمأهلعقواذإو(هلوسروهللاقدص:يأ)كلذلوقي

٩٤۰۸۰مقر۳۲٦ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

۱۱۹.۱ص۱١ج(دنسملا)لبتحنبدمحأ(۲)

١0۱۹مقر١۱۲٠صيلعدنسم(راثآلابيذهت)يربطلا(۳)

.۲۹۱ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(٤)

يهدنعنأمهوييكل؛رمأهلعقواذِإوأبرحلالاحيفكلذلوقدمعتيًايلعمامإلانأرجحنبامالكدافمو

لويرجحنبانأديؤيوءلوقلاىلإاليلعمامإلاىلإدئاع"مهوي"يفريمضلافهيلعوكينلانمارثأرمألاكلذ

ةيدتلايدةصقنأاوظينأةنئاكلاهذهيف(ايلعييعي)يشحخف":ءالعأقباسلاهمالكليلاتلاهلوقكلذيلعمامإلادمعتب

الوالويکيالتينلانعثدحاذإهنأمملنيبوًاصنهرمأييهدنعنأحضوأفليبقلاكلذنم

۳\ە



يلامالكنماهنأ"هلوسروهللاقدصع"ةلمحلاهذهبطبرةدايزلاكلتعمسنممهوتف

ةنئاكلاهذهيف(ًايلععيريشخف":قباسلاهمالكليلاتلارجحنبامالكامأو

نيبوءاحيرصاصنهرمأيفهدنعنأحضوأفليبقلاكلذنمةيدثلايذةصقنأاونظينأ

لصفهنعثدحيملاذإو«يرويالوضرعيالو:يكيالقفيبلانعثدحاذإهنأمه

دعبركذامنإًايلعمامإلانألرمألانمريغيالف«"هبراحينمكلذبعديلكلذ

اذهلوقيرجحنبانأبيرغلاو.ةدايزلاكلتنودقورملاثيدحصنةقباسلاهتلمج

.ةيدثلايذةدايزىلعلمتشملاريغىلعمامإلاثيدحلهحرشدنعمالكلا

.ملعأىلاعتهللاو«ةذاشدعتةيدثلايذةدايزنإفمدقَتامىلعِءانبو

هنأنعم"مهوي":هلوققللباقم"حضوأ":هلوقنافهبراحينمكلذبعدخيلكلذلعفهنعثدحبملاذإو«يرري

نظلاو.مهفلااذهيفحيرص"حلا,كلذلعفهنعثدحيماذإو":رجحنبالوقكلذكو؛نيرمألاالكللعافلا

ةديسلاتلاقامكبحعتلاوأباجعإلاليبسىلع"هلوسروهللاقدص":لوقيهنآ-ههجوهللامرك-يلعمامإلاب

.اهنعهللايضرةشئاع

٢۳

 



:ثلاثلالصفلا

ةهدرلاناطيشثيدح

ثيدحلاجيرخت:لوألاثحبللا

ثيدحلاديناسأةسارد:ناثلاثحبللا

ٹثيدحلانتمةسارد:ثلاثلاثحبلملا

T۷





:لوألاثحبللا

ثیدحلاجيرخت

:لاقف؛ةيدثلااذككهللالوسرركذ:لاقصاقويبأنبدعسنعهظفلو

وأبهشألاهللاقيءةليجبنملحجرهردتحي؛ليخلايعاروألبحلايعارةهدرلاناطيش"

نبا

‹يديمحلاو«نيهجونمىلعيوبأو‹"يلامألا"يفقازرلادبعوءدمحأمامإلاهجرحأ

يفيقهيبلاومكاحلاو«يدعنباو«يشاشلاويفمصاعيبانباو«رازبلاو

دمحأنعاهادحإقرطثالثنميسدقلملاءايضلاو«يديمحلاقيرطنمامهالك"لئالدلا"

.»ىلعييبُأنعةيناثلاو

ركبنعليفطلابأنعسابعلايبأنبءالعلانعةنييعنبنايفسةياورنممهلك

فذءالعلانعيديمحلانعهاورفمكاحلاالإ«صاقويبأنبدعسنعشاورقنبا

.نايفس

دعسنعدماحةياورنماضيأ"لئالدلا"يفيقهيبلاهجرحخأامك

1۷ص۲ج(دنسملا)ىلعيويأمقر۸۸ص(يلامألا)قازرلادبع/۱۷۹ص١ج(دنسلملا)لبتحنيدمحأ(۱)

لهآك(راتسألافشك)يمثيحلا/٤۷مقر۳۹٠٤٠ص١ح(دنسلا)يديمحلا/٤۷۸مقر٢١۲ص٢٥۷مقر

(دسلا)يشاشلا/١۹۲مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيأنبا/٤١۱۸مقرمهتدابعومهتقالعبابيغبلا

٤ج(كردتسلا)مكاحلاةمجرت٢۲۹ص۲ج(لماكلا)يدعنبا٤مقر۲۰۹ص١ج

دعسدم۲ج(ةراتخملاثيداحألا)ءايضلا٣۳٤ص٠ج(ةوبنلالئالد)يقهيبلا

۹۳۹٤٤۹٤۹

.٤٤٤٤٤٤ص٦ح(ةوبنلالئالد)يقهيبلا(۲)

۳۹

 





:يياثلاثحبللا

ثیدحلاديناسأةسارد

:ناتیاورهلو«بسحفصاقويبأنبدعسنعثيدحلايور

:دعسنعيفوکلاشاورقنبرکبةياور١

الإهركذبممسأل:يلعلاق«ليفطلاوبأهنمعمس:شاورقنبركب":يراخبلالاق

٩"ظنهيفةداتقثيدحوثيدحلااذهيف

.٩""ةدانقهنعیور؛لیفطلايبانعيوريشاورقنبركب:نابحنبالاقو

.")تایاورلانمهلاملقاام:يدعنبالاقو

قتقفهلناكويلعباحصأنمنيعباتلارابكنميعبات:يلجعلالاقو

هثيدحو«فرعيال":يهذلالاقو

وهو-ليفطلايبأىوسهنعوريمللجرلانأنيبتيلاوقألاهذهلالخنم
نبارکذامىلعةداتقیوسو«يیدملانبيلعهركذامىلع-ةلئاونبرماعيباحصلا

.نابح

ابأنإف«رغاصألانعرباكألاةياورنمهنعليفطلايبُأةياورو":رجحنبالاق

."”"ةبحصشاورقنبركبلسيلوةباحصلايفدودعمليفطلا

هركذدقو«نيعباتلانعةباحصلاةياورنمهنعليفطلايأةياورو":ًاضيألاقو

نميهفحصنإفءةباحصلايفمهضعب

١٠0.۱۸مقر٤٩ص۲ح(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(١)

.٥۷ص٤ج(تاقثلا)نابحنبا(۲)

.٢۲مقر٢۲۹ص۲ح(لماکلا)يدعنبا()

١۷٠.0مقر۲٠۲ص١ح(تاقثلاةفرعم)يلجمعلا(4)

۰۹۸۲مقر۱۷۸ص١ح(يغملا)يهذلا(٠)

۰۹۹مقر۷٩ص(ةعفنملاليحعت)رجحنبا(1)

۱٢۳۲



رهاظًاطخلیفطلايبأنعيوريشاورقنبركبنأبنابحنبامالكفهيلعو

نظأتنكو":"ناسللا"يفرجحنباظفاحلالاقو.انهامكهنعليفطلايبأةياورلكلذو

امأو(دعسنيبوركبنيبليفطلاابأنأيعي)دعسنيبوهنيبوهوهخيشليفطلاابأنأ

نأيبتغ‹"تاقثلا"يفنابحنباهركذاذكو«ةداتقفثيدحلاكلذهنعيورييذلا

النأيسيدملانباركذدقف؛لصألايفامباوصلانأوءأطخنابحنباباتكيفيذلا

لاقدقف‹"لادتعالانازيم"لصألابرجحنباٰېعیو٠"ليفطلاأیوسهليوار

.ةهدرلاناطيشثيدحيعي"”ليفطلاوبأهنعهاور":هيفيذلا

هبنعياميردأالوهوهيفةدانقثيدح:يراخبلالوقو":يدعنبالاقو

٤ "دعبهدجألواثيدحةداتقنعىورهلعلو

يآنعیورارکبنو«رکبنعیورةداتقنأنابحنبامالکنمحضاوو

باوصلالبء؛یضمامكلیفطلايبأنعىورركبنوكًاطخيفبيرالو‹ليفطلا

.سكدعلا

وهاٹیدحةداتقنعیورهنألمتحييدعنبانإفهنعةداتقةياوربقلعتيامامأو

هنعوريملهنآرجحنباحجريو.يدعنباريبعتدحىلعيراخبلاهيلإراشأيذلا

.هلديحولايوارلاوهليفطلاابأنأنميدملانباىلإهبسنامىلعءانبةداتق

ثيدح"مالكلااذهنإفرظنليفطلايبأىوسهنعوريلشاورقنبركبنأنميييدملا

مالکصننمحضاواذهو«يراخبلامالكنمسيلويييدملانبيلعمالكنم"ةداتق
نعةداتقةياوررجحنبايفننإفهيلعو«ييدملانبامالكلنمضتملاقباسلايراخبلا

.١٤۷٠مقر٩۹٩ص۲ح(ناسللا)رجحنبا(۱)

.٥٤۱۷مقر۸٩ص۲ح(ناسللا)رجحنبا(۲)

.۱۲۹۳مقر٣۳٠ص۲ح(لادتعالانازيم)يهذلا

هيف":يراخبلالوقيهوةفنأتسمةلمجةيادبةداتقدعبهيفةملكو11مقر٢۲ص۲ح(لماكلا)يدعنيا(٤)
.هالعأرکذامك"رظن

٢۳۲



ركبنوکینألةلمتحميهلبملسمريغٰييدملانباةرابعىلعءانبشاورقنبركب

.سكعلاوةداتقنعىورشاورقنب

يلعباحصأنمنيعباتلارابكنمشاورقنبركبنأيلجعلامالكىلإرظنلابو

ةداتقوةداتقنعىوريذلاوهنوكينأادجدعبيفنيعباتلارابكنموهفةباحصلا

.هنعرخأتم

سكعلاوأةداتقنعركبىورلهيييدملانبامالكهيجوتىلإرظنلابهنأةجيتنلاو
رثأاملسيلهنعةداتقةياورنأريغ.نابحنبالاقامكهنعىورةداتقنأرهاظلانإف

نعةاورلادحأةداتقنوكنمقيقحتلاواهدانسإيفرظنلائستيىحيدعنبالاقامك

.اهيلعروثعلاعطتسأملفاريثكتشحبدقوءاذهركب

ال":قباسلايهذلالوقبىرحأوهوءهنععفترتالنيعلاةلاهجنإفهيلعو

."فرعي

لهاستىلإارظن«لوقنلاهذهلكةضهانمىلعىوقيالفهليلجعلاقيثوتامأو

"رظنهيف":هلوقبهايإيراخبلافيعضتنعالضف«نيلوهحلاقويذإ«فورعملايلجعلا

.اركنمهثيدحيهذلادعو

:شاورقنبرکبنعليفطلايبأنعدرفتدقواذه

للغيعيش:يدزألالاقو«ةنييعنبنايفسهيلعنأ‹سابعلايبانبءالعلا

يبآنعیوردقو":لاقوتاقثلايفنابحنباهرکذودلجيعيش:يهذلالاقو

.”"هنمعمسناكنإليفطلا

.ةفيعضنذإةياورلاف

.٤٤۷٥مقر١٥۲٠صهج(لادتعالانازيم)يهذلا(۱)

.۱۳£مقر٤ص۲ےج(غللا)يذلا)۲(

.٢٥٦۲ص۷ج(تاقثلا)نابحنبا)۳(

1



نإفطقساهلعلفةطساوالبءالعلانعيديمحلانعمكاحلاةياورامأواذه

امسفنيهذلاصيخلتيفنأبيرغلاو.نايفسةطساوبءالعلانعاهاورهسفنيديمحلا

دانسسإلاحيحصثيدحاذه":لئاقلامكاحلامالكىلعقلعيهذلانكلكردتسلملي
."هركنأوةحصلانعهدعبأام":هلوقب"هاجرخيلو

.لئالدلا"يفيقهيبلادنعيادمحلادماحةياور٢

هركذويفرجحنباهركذ«رمتعملاوبأنادمحلايفوكلادماحوهو

هنأمدقت؛يعيبسلاهللادبعنبورمعوهوقاحسإوبأهنعو.ةعيشلالاجريفيئوخلا

.انهاهنعنعدقوسلدم

.قاحسإيأةنعنعونادمحلادماحةلاهحةفيعضاضيأةياورلاف

؛لوهھجبوهوشاورقنبرکبقیرط:نيقيرطنمءاجثيدحلانأةصالخلاو

؛نتملاةهجنمتملساذإامهبةياورلاربجنتنأنكمبو.ةفيعضيهودماحقيرطو

.نانلاثحبملايفكلذنايبقأيسو

.٠۲٠ص٤ح(صيخلتلا)يهذلا(١)

مقر۲۹۹ص۲ح(ناسللا)رجحنبا(۲)

مقر۲۱۳ص٤ج(ةعيشلالاجرمجعم)يتوخلا(۳)

٤۳۲



:ثلاثلاثحبلملا

ٹیدحلانتمةسارد

:ثيدحلابيرغ

للقو.ادرممحلاوىامسلاءامهيفعمتجيتلقلا:اهانعميثيرشخزلالاق:ةهدرلا

.ةرخصلايفةرقنلا:تلقلانع

اذهاهيلعتعلطايلاةغللاسيماوقيفدجأملو«تاياورلابلغأيفاذكه:هردتحي

...ردعتلفلفسىلإولعنمهتردح:يرشخزلالاق«هردحي:ىلعييبأةياوريفو«لعفلا

.”هجرحد:لبحلانمرجحلاردحو

:ليلحتلا

ريخالناطيشةيدثلااذنأنايبلءاج‹جدخملاثيدحلاونمىلعثيدحلااذه

.ةيضقلاهذهشاقنقبسدقوءةملَطاموقاونوكيلناورهنلالهأةمالعوهف«هيف

دحاوهنأبجدخملاثيدحيفمكاحلاةياورىلعراج"ناطيش"هنأبهفصولعلو

.نجلبانمةوحخإةنالثنم

.ىلتقلانيبنمهجرختسيهنأ"ةليجبنملجرهردحي":هلوقبدارملانأرهاظلاو

ةرضحيفةذوهنبةربصنبنايرلاهجرختسايذلانأيربطلايفيذلانكلو

نيسموأنيعبرأنمرهنلائطاشىلع

.ةليجبنمسيلو“”يفنحةربصنبنايرلانإثيحنمثيدحلايفحداقاذهو

.بهشألانباوأبهشألاهمانأفلاخيًاضيأاذهو

.٢۲۲ص(ةغالبلاساسأ)يرشخزلا(١)
.٩٠٠صقباسلاردصملا(۲)

.۳۷۸ص۳ح(خيراتلا)يربطلا(٤)

.۳۷۸ص۳ح(لماكلا)ريثألانبا(٥)

۳Yo

 



.ديدشلادنسلافعش فعضعماميسال‹ةراكنلاحضاوثيدحلانإفلاحلكىلعو

()(
1

۰
۱ذلا4

يهذلالاقامكركنمثيدحلافكلذىلعِءانبو

.١۱۷ص١ح(يغلا)يهذلا(١)

٢٢۳



:عبارلالصفلا

هلتقبييبلارمأيذلادبعتلاثيدح

ثیدحلاجیرخت:لوألاثحبللا

ثيدحلاديناسأةسارد:ناثلاثحبلملا

ثيدحلانتمةسارد:ثلاثلاثحبلملا

۳Y۷





:لوألاثحبللا

ثیدحلاجیرخت

فللادبعنبرباجوكلامنبسنأ:مهةباحصلانمةعبرأنعثيدحلااذهيور

.ثراخحلانبعيفنةركبوبأو«يردخلاديعسوبأو

:كلامنبسنأثيدح:ًلوأ

:للقكلامنبسنأنعءاطعنبدوهييربخأ:ةديبعنبىسومةياورنمهظفلو

فللالوسرلهانركذف«هداهتجاوهدبعتانبجعيلحجرككهللالوسردهعيفناك
وهاه:انلقلجرلاعلطذإهركذننحنامنيبف«هفرعيملفهتفصبهانفصوو«هفرعيملفهمساب

ىحلبقأف«"ناطيشلانمةفعسههجوىلعنإ«لجرنعينوربختلمكنإ":لاقاذ
تفقونيحتلقلهللابكتدشنأ"لوسرهللاقفملسيملومهيلعفقو

لحخدمثمعنمهللا:لاق؟"يمريخأ"وأ"يملضفأدحأموقلايفام:سلحلاىلع
هدحجوفهيلعلخدف.انأ:ركبوبألاقف"؟لجرلالتقينم"هللالوسرلاقف«‹يلصي

لتقنعلالوسرىمدقو«يلصيالجرلتقأهللاناحبس:لاقف«يلصيامئاق

؛يلصيوهوهلتقأنأتهرك:لاق؟"تلعفام":هللالوسرلاقف؛جرخف؟نيلصللا

ءانأ:رمعلاق"؟لجرلالتقينم"هللالوسرلاق.نيلصملالتقنعتيندقو

هللالوسرلاقف«جرخف«يملضفأركبوبأ:رمعلاقف«ههجواعضاوهدجوفلحخدف

؟"زجرلالتقينم":لاقف.هلتقأنأتهركفههجواعضاوهتدجو:لاق؟"هم"

ىلإعجرف؛جرخدقهدجوفيلعلخدف:لاق."هتكردأنإتنأ":لاقءانأ:يلعلاقف

يمأيففلتخااملتقول":لاق.جرخدقهتدجو:لاق؟"هم":لاقف8هللالوسر

هلتقيذلاوه:لوقيبعكنبدمحمتعمس:یسوملاق«"مهرخآومحلوأناك«نالجر

.ةيدثلااذ«يلع

رصننبدمحمهاورو«راصتخاضعبباهدحأثالثهجوأنمىلعيوبأهاور

رازبلاهاورو"خلا...هتلتقوليفجرخنرقلوأاذهنإ"هيفوءادجارصتخميزورللا

۳Y۹



يفيقهيبلاو«ثالتقرطنميرحآلاو"ةيلحلا"يفناهبصألاميعنوبأهاورو

.”يسدقملاءايضلاهراتخاو

:هللادبعنبرباجثیدح:ايناث

هيفارلاقفلحجركهللالوسرىلعرم":هلوأيفوراصتخاضعببىلعيوبأهاور

.څا..انأ:ركبوبألاق؟"هلتقينم:لاقفيلعاونثأو

:يردخلاديعسيبأثيدح:اغلا

للالوسرلإءاجركبابأنأ:هلوأيفوءاضيأراصتخاضعببدمحأمامإلاهاور

نسحعشختملحجراذإفءاذكواذكيداوبتررمنإللالوسراي:لاقفهي

هباحصأواذهنإ":هرخآيفو"خلا...هلتقافهيلإبهذا"يبلاهللاقف«يلصي

المثةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرميمهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقي

."”"ةيربلارشمهمهولتقاف«هقوفيفمهسلادوعييحهيفنودوعي

:ةركبأٹیدح:اعبا٠

ءةالصلاىضقفةالصلاىلإقلطنيوهودجاسلحربرميهللايننأ:هظفلو

نعرسحفلحماقق؟"اذهلتقينم":لاقف8يبلماقفنحاسوهوهيلععجرو
ادجاسالجرلتقأفيك«يمأوتنأيبأبللايناي:لاقمث«هزهوهفيسطرتخافهيدي

:لحجرماقف؟"اذهلتقينم":لاقمث؟هلوسروهدبعادمحمنأوهللاالإهلإالنأدهشي

فلاينای:لاَمفهديتدعرأحهزهوهفيسطرتخاوهیعارذنعرسحفانآ:لاقف

مقر(ةنسلا)يزورملا١٤٤٤١٤مقر۷ح۳۱۸مقراح4۰مقر١ج(دنسلملا)ىلعيوبأ(١)

۳ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبآ/١١۸٠مقرمهقدابعومهتمالع؛بابءيفبلالهأك(راتسألافشك)يمثيملا
1٦ج(ةوبنلالئالو)يقهيبلا/٤٤۸٤مقرراثآلاونتسلاركذباب(ةعيرشلا)يرحآلا/۲٥۳٠ص

.٩۹٢۲مقر۷حسنأنعةداتقةمجرت(ةراتخللاثيداحألا)ءايضلا/۷٢۲ص

٤ح(دنسلا)ىلعيوبأ(۲)
.١٥۱٠ص۳ج(دنسللا)لبنحنبدمحأ(۳)

۳۳



لاقفdلوسروهدبعادمحمنأوهللاالإهلِإالنأدهشيادجاسالجرلتقأفيك

."اهرخآوةنتفلوأناكلهومتلتقولهديبدمححسفنيذلاو"2

.صاعيبأنباوءةماسأيبأنبثراحلاودمحأمامإلاهاور

يلاىلإالسرميشاقرلانابأنبديزينعثيدحلااذهقازرلادبعجرحخأدقواذه

باب(ةسلا)مصاعيبأنيا/۱٠۷مقر(١۱)باب(ثحابلاةيغب)يمثيملا/١٤صهج(دنسلملا)لبنحنبدمحأ(١)

.۳۸مقر)۱٦۱۷(

١۷٦۱۸.٠مقر١١٠ح(فنصلا)قازرلادبع(۲)
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:باثلاثحبللا

ثيدحلاديناسأةسارد

:كلامنبسنأثيدح:ألوأ

:سمختایاورنمءاج

.يرحجآلاوىلعييبأدنعيودعلاملسأنبديزةياور١

تسةنستامةثلاثلانم«لسريناكوماعةقث":ظفاحلالاق

:رجحنباهنعلاقنهرلادبعنبحيجنرشعمابأاهيفنألةفيعضةياورلاو
.٩"ةئامونيعبسةنستام«طلتخاونسأءةسداسلانم

.يرحجآلاوىلعييبأدنعيماميلاءاطعنبدوهةياور-۲

امسنانعيوري«هتلقىلعةياورلاركنمثيدحلاليلقناك":نابحنباهنعلاق
نإو«درفنااميفجتحيالنأريهاشملانعريكانملارثكأاذإهلثمنمبلقلاو«هثيدحهبشيال

"ريضالفهثيدحنمتاقثلاقفاواميربتعا

.”كورتموهو؛يذبرلاطيشلنبةديبغنبىسوم:اضيأاهيفو

.ةيهاوةياورلاف

يفناهبصألاميعنيبأويزورملاوىلعييبأدنعيشاقرلانابأنبديزيةياور-۳
.لئالدلا"ق-بلاو"ةيلحلا"

)°(
فيعضدیزیو

.۲۱۱۷مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۱)

١٠٠۷مقر(بيرقتلا)۱۹٤۷مقر٥۳۷٢۳۷۲ص١٠ج(بيذهتلا)رجحنبا(۲)

٦۰۹ص۳ج(نیحورحا)نابحنبا(۳)
01۹8۹مقر(بيرقتلا)رجحنبامقر٥۳۳ص۲ح(يغلملا)يهذلا(٤)

.۸۳٦۷مقر(بيرقتلا)رجحنبا

1



نمرجحنباهدع‹یلعييبأدنعيلجعلارامعنبةمركعةنعنع:اضيأاهيفو

.”نيسلدملانمةبترلل

.رازبلادنعيطساولايشوقلاعفاننبةحلطنايفسيبةياور٤

هيفنکل-”"ةعبارلانم«قودص":رجحنباهنعلاقنإو-اذهنايفسوبأو
ًاضيأو.انورقمالإيراخبلاهلجرخيملاذلو«اريثكةجردلاهذهنعهبلزنيًامالك

فورعم":هنعلاقو«؛نيسلادملانمةثلاثلاةقبطلايفرجحنباهدروأسلدموهف

.ةنعنعلابانهىوردقو‹"ريلدنلاب

:اهيفو

امالإمدقتامكعامسلابهعيرصتالإلبقيالسلدموهو«شمعألاةنعنع-

فصودقو٠مهنعرثكأخويشيفلبقتشمعألاةنعنعنأنميهذلانعهركذقبس

نايفسيأةيوارهنأبشمعألا

هظفحريغتءاريثكئطخيقودص"وهو؛يضاقلايفوكلاهللادبعنبكيرش-

نكل«ثيدحتلابانهحرصدقسيلدتلابفصونإووهو."”"ةفوكلابءاضقلايلوذنم
.“”شمعألاىلععئطخي:دوادوبألاق

نلبحنباهرکذويهاو:متاحوبألاق«كيرشنبنهرلادبعهنبا-
D1 7 . تام«ةرشاعلانم‹عيطخيقودص":رجحنبالاقو‹”أطخأاعر":لاقويف

.۸۸مقر۹۸ص(سیدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(١)
.٢۳٠۳مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۲)

.٢۲ص٥ج(بیذهتلا)رجحنبا

.٥۷مقر۸۸ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(٤)

مقر٥٠۳٦۳۱ص۳حج(نازیملا)يهذلا(٥)

.٢۲ص٥حج(بیذهتلا)رجحنبا(٦)
.۲۷۸۷مقر٦٦۲ص(بیرقتلا)رجحنبا(۷)

.٢٦۳۰ص٤ح(بیذهتلا)رجحنبا(۸)
مقر٤٢٤۲صهج(لیدعتلاوحرحجلا)متاحيبأنبا(۹)

٤۳۳

 



لإلصيالثيدحلايهاونإف«رظنمكحلااذهيفو.نيتئامويأ""نيرشعوعبسةنس

دجأملوكلذيفهطرشنمملعامهتاقنيفهايإنابحنباداريإدرجقودصةبترم

.فيعضنمحرلادبعفهيلعوقلوادحأ

:هتنعنعو«نايفسيبأفعض«للععبرأاهيفعمتجادقف«ةيهاوةياورلاهذهفنذإو

.كيرشنبنمحرلادبعفعضو؛شمعألاىلعكيرشًاطخو

:يسدقملاءايضلادنعةداتقةياور٥

اههنياورو«ىضمامكةثلاثلاةبترملانمرجحنباهدع«سلدمهنأالإةقثوهو

.ةفيعضةياورلاف‹ةنعنعلابانه

:ىلعييبأدنعهللادبعنبرباجثيدح:ايناث

هيفنأمدقتوءابيرقهركذقباسلايشرقلانايفسوبأعفاننبةحلطهبدرفت

يلعلاقاذکو"ثيداحأةعبرأالإرباجنمنايفسوبأعمسيمل":ةبعشلاقنكل.امالک

اهنظأو«رباجنعثيداحأةعبرأىوسهليراخبلاجرخيمل:رجحنبالاق‹ييدملانبا

.”"ييدملانبيلعهخيشاهانعيلا

فصوامأوىلعيوبأالإهجرخيملاذهرباجثيدحنإفعطقنمدانسإلافهيلعو

مهلاودبيامكلاصتالابمكحلاهنممزليالف"تاقهلاجر"نُأبثیدحلااذهرجحنبا

هبحرصامكهحيحصتوأهنيسحتلايضتقم"يرابلاحتف"يفثيدحلاهداريإنوكينأالإ

.هيدللاصتالابمكحلاهنممزليف2كلذريغنيبيملامهسفنب

يذلاهسفنوه"يرابلاحتف"يفةياورلاهذهقاسيذلارجحنبانإفلكىلعو
افإعفاننبةحلطنأىلعبيذهت"هباتكيفٰييدملانباوةبعشمالكدروأ

.٢٥۳۷ص۸ح(تاقثلا)نابحنبا(۱)

.۳۸۹۳مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۲)

.۳۱۳۷مقر٥۲٦٠٢۲صهج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)

.٥ص(يراسلايده)رجحنبا(٤)

ro



‹"نيسلدملانمةبترملانمرجحنباهدعاضيأو‹٩هریغبانورقميراخبلاهلیور

.انهاهنعنعدقو

.فيعضعطقنمرباجثيدحفكلذىلعو

:دمحأمامإلادنعيردخلاديعسيباثٹیدح:اغلاث

:هيفو

.يطبحلارطمنبعماجهنعونارمعنبدادشةيوروبأ-

:امهيفلاق«نيتمجرت"ةعفنملالیجعت"يفرجحنبارکذ

:يرصبلاةيوروبأيريشقلانهحرلادبعنبدادش-١

نبدمحمنعةبوتنبليعامسإءاور"ادمعتميلعبذكنم"ثيدحديعسيبأنع
.تاقثلايفنابحنباهركذءةفينحيبأنعنسحلا

:ةيوروبأيبلعثلانارمعنبدادش-۲

نیاهرکذ«رطمنبعماجوينابيشلاهللادبعنبديزيهنعیور«ةفيذحنعىور

:لوألاةمجرتيفلاقوء"ةفينحوبأهنعىوريذلاوهسيل":لاقو«تاقثلايفنابح
نكل«نيتبسنلافالتخاهديؤيوءةقرفتلاحجروعمحجلاىكحفنارمعنبا:هيفليقدقو"

يأنبالقنو«يراخبلالاقاذكوءايريشقهبسنونارمعنياىلعرصتقادمحأوبأمكاحلا

.يردخلاديعسيبانعیورعماجخيشنأهيبأنعمتاح

ء؛نارمعنبدادشوهيريشقلانأدمجيبأمكاحلاويراخبلامالكنمودبيو

نبعماجخيشنامتاحيبامالکباذهححجرتيومهوفايريشقنارمعنبادادشةبسنامأو

يلااهنظأورباجنعثيداحأةعبرأىوسيراخبلاهلحرخيل:تلق":٦۲صهح(بيذهتلا)رجحنبالاق(١)
يفعسبارلاو‹(شرعلازتها)لئاضفلافو؛ملاصينبهنرقةبرشألايفناثيدحاهنم«؛يييدملانبيلعهخيشاهانع

."دعحايبأنبملاسبهنرقةعمحلاةروسريسفت
.٥۷مقر۸۸ص(سیدقتلالهأفيرعت)رححنبا(۲)

يأنبا[۹۹٠۲مقر٠٦۲۲صعج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا:رظناو۷٠٠ص(ةعفنملاليجعت)رجحنبا(۳)
.۷٥۳ص۲ےج(تاقثلا)نابحنبا/١٤٤۱مقر٢۳۲۹ص٤ح(لیدعتلاوحرحلا)

٦۳۳



يريشقلانيبةافانمالو«ةياورلاهذهعمقستماوهو«يردخلاديعسيبأنعىوررطم
نم":يريشقلانعيراخبلالوقليسيقلاو

وهونمحرلادبعنبدادشوهةفينحوبأهنعىوريذلانأكلذنمصخلتيو
نبدادشوهفةمجرتلابحاصامأو.نابيشلاهللادبعنبديزينعوةفيذحنعىوريذلا

لحو.يطبحلارطمنبعماجهنعىوروءديعسيبأنعيوارلايريشقلايسيقلانارمع

.رخآللابأهوبالوُجنییاورلانمدحاولکنوکنمتآنذإلاکشإلا

-۔رجحنبايفنيروكذملانييوارلانميألسيلفحجارلانكيامهمو

ةلاهجللاصفارسيلوهو-امهنملكنعدحاوةياورىوسقيثوت-امهنعاتكاس

.قيئوتاودامهيلکنابحنباومتاحيبانباويراخبلانملكداريإو-امهنع

حرجلا"و"ريبكلاخيراتلا"يفركذنمعمتاحيبأنباويراخبلاتوكسامأ

يفنابحنباجهنمو«ىضمامكًاليدعتالواحرج-نيققحنلادنع-دعيالف"ليدعتلاو

نارمعنبدادشةيورابأنإفهيلعو«ىفخيالفورعم"تاقثلا"هباتكيفةاورلاعاديإ

رجحنباظفاحلالوقو«فيعض-نذإ-ثيدحلاو«لوهحبديعسيبأثيدحيوار

.كىحجريغ"دیجدنس"هنأبةياورلاهذهدنسنع

يبانباوةماسأيبأنبثراحلاودمحأدنع:ثراحلانبعيفنةركبيبأثيدح:اعبار

.مصاع

الإهقنويغهنأالإ"قودص":ظفاحلاهنعلاقهتباهنعهبدرفت

يلجعلاقسيثوتنأةرمريغمدقتدقو«”"تاقثلا"يفنابحنباهدروأو

ء٩۹٥۲مقر٦۲۲ص٤جخيراتلا)يراخبلا(١)
٤ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۲)

171۱۷.٠مقر(بيرقتلا)رجحنبا

١0.۱۷۱مقر۲۷۷ص۲ح(تاقثلاةفرعم)يلحمعلا(4)

۰.۳۹۲ء١۳۹۱صهج(تاقثلا)نابحنبا(٥)

T۳۷

 



هصخلفالحهيفو؛يرصبلاةملسوبأيودعلاماحشلانامثع-

سبال":ەلوقب

"ةف":هنعظفاحلالاقنكلورکفالحهيف؛ةدابعنبحور-

.اهلبقيلاتاياورلانملاحنسحأةياورلاهذهدانسإنأودبيو

قۇيسىلالإًالسرميشاقرلاديزينعثيدحلااذهقازرلادبعجرمدقواذه
.نهوىلعانهودادزاف

مقر١٤۱ص۷ح(بیذهتلا)رجحنيا(۱)

.٢۳٥٤مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۲)
٢٤٢مقر۲٦۲-٣۰٦۳ج(بيذهتلا)رجحنبا()

ء١۱۹۱مقر(بيرقتلا)رجحنبا(٤)

۳۳۸

 



:ثلاثلاثحيبللا

ثیدحلانتمةسارد

:ثيدحلابیرغ

نبالاق«دارملااذهو«‹نيعلا:اهحتفبو«؛بوحشلاوداوسلا:نيسلامضب:ةعفّس

نباثیدحهنمو:لاق‹هتیصانبذخآهنأكسميأ«ناطيشلانمةعفسهب:روظنم

هباملعجهنأبروظنمنباهرسفو‹ناطيشلانمةعفساذهبنإ:هآرلجرللاقدوعسم

.)نونانماسمهسفنببجعلانم

ةمألا:انهاهنمةبيرقلااهيناعمنموءةغللايفةددعتمناعمتاذ:نرق

ءةمألاةئمحبنرقلانوكينأزئاجو":لاقيرهزألانعروظنمنبالقنوءةمألادعبنت

نينرتقماوناكنيذلانرقلانأهليوأتف«نارتقالانمنرقلاقاقتشاامنإوءاهيفنورقءالؤهو

نرقاذه:بابخثیدحيفو«رخآنارتقاووذمهدعبنمنوتأينيذلاوتقولاكلذيف

ةعدبدارأ:ليقو«صاّصقلايعي«اونوكيملنأدعباوغبناثادحأاموقدارأملطدق

"8يبلادهعيفنكتمنأدعب

:ليلحتلا

هباحصأواذهنإ"ةدایزنمهتایاورضعبيفامجراوخابثيدحلااذهةقالع

هحرشدنعرجحنباهدروأامك«دیعسيبأثيدحيفمدقتامك"خلا...نآرقلانوُأرقي

مث"...جراوخلابقلعتتىرخأةصقيردخلاديعسيبأنعءاج":لاقف«قورملاثيدح

رکذ

.ءارلالصفنيعلاباب۸٠٠-۸١ح(ناسللا)روظنمنبا(۱)

.فاقلالصفنونلاباب٢٣۳۳ص۳٠حقباسلاردصللا(۲)

٤۱ح(يرابلاحتف)رجحنبا()

۳۳۹



تعمسف:ةديبعنبیسوملاق:ةدايزكلامنبسنأتاياورضعبيفءاضيأو

بعكنبدمحو.اهركذمدقتدقوءةيدثلااذيلعهلتقيذلاوه:لوقيبعكنبدمحم

.”ةئامونيرشعةنسيفوتو«نيعبرأةنسدلوملاعةقث"وهو‹يظرقلاهنأودبياذه

.ناورهتلابلوتقملاوهةيدثلااذنأمدقتدقو

يفةيدثلايذةمجرتيفثيدحلااذهرجحنباداريإنمًاضيأعملااذهدافتسيو

يقو‹"يمأجرخينرقلوأاذهنإ":تاياورلاضعبيفهلوقكلذىلإةفاضإ.ةباصإلا

."يمانمجرخينملوأ"ظفل

ضبيفوتسموةدابعوذلحجرككهللالوسرلركذهنأثيدحلااذهيفو

نوركنإفءانهاهفالتخالارثؤيالو.هآرفهبرمهنعهللايضرركبابأنأتاياورلا

ةياورلاامأ.قيدصلاركبابأوههركذيذلانوكينأيفانيالقيينللركذلحرلا

.قبسالضراعماهرهاظنإفدجاسوهوهبرم8هللالوسرنأاهيفيلاىرخألا

:اهضعبيفلب«اهلكتاياورلايفمهبموهو«هرمأنيبيملفلحرلااذهامأو

هرمأيفبيرملاو.هفرعيملفهتفصبهانفصووهفرعيملفهمسابكيلالوسرلهانركذف

.هبحيرصتلامدعوهماءافحخإببس

قبسامك.ناورهنلابلوتقملاةيدثلاوذوهلجرلانأبعكنبدمحمنعقبسو
ملسمريغريسفتلااذهنأالإ.تاياورلارثكأىلععفانةيدثلايذمسانإلوقلا

:ةيلاتلابابسألل

.تاياورلالكيفمسالاروكذمريغلحرلااذهنأ:الوأ

.بهذنيأمهيلعهللاناوضرةباحصلارديملوىلوهنأ:ايناث

مقر(بيرقتلا)رححنيا(۱)

مقر٤٤٠٤ص۲ح(ةباصإلا)رجحنبا(۲)

٤۳



ناکاذإف«قبسامكيلعمامإلاةايحمايايفارهاظناكعفانةيدثلااذنأ:اڻلاٹ

ديحوتوةسمألاحالصهلتقيفناكوأارومأم-تاياورلاهذهبسح-يلع

!؟هلتقيملوهکرتملف‹اهتملک

لناورهنلاةكرعمنأل«ضرغلااذهاققحمسيلكلذدعبناورهنلايفهلتقنأىلع

لتقبناورهتلالهأيلعمامإلاماتابيسبامإلب«مهيفةيدثلايذدوجولًالصأرحت

يلعمامإلاىلعةيناميلاسيئرسيقنبثعشألاطغضببسبوأ«بابخنبهللادبع

.ًايلعمامإلامهعلخببسبوأ«ناورهتلالهأنمصلختلل

يبلللاقيذلاةرصيوخلااذوهلجرلااذهرجحنبالعجدقواذه

لحجرلاداحتانأريغثيدحيفهتصقنعةرخأتمثيدحلااذهيفهتصقلعجو

؛هفرعيملفكهللالوسرلهانركذف":هايإقكيبلاةفرعممدععمقانتينيتصقلايف

.هفرعيملفهتفصبهانفصوو

؛نيدلانمايشهقفيالفلحهنأةرصيوخلايذرمأرهاظنإفكلذىلعةوالع

.تمسلانسحوةدابعلاةرثكبفصوينأهذهلاحلاودعبتسيامم

تالاكشإكانهنأالإءةصقلاهذهثادحألكةحصضارتفاىلعاذهلك

.سانللرهاظببسنودبدبعتملحجرلتقبكيبلارمأ:لوألا

لسحجرلاانداملفكهللالوسرىلعلبقأهنأةصقلاثادحأضعبيفدرودقو

انيلعتعلطنيحكسفنتثئدحلههللابكدشنأ"للالوسرلاقفملس

.هلتقبرمأمثمعنمهللا:لاق"؟كنملضفأدحأموقلايفسيلنأ

لوقي«هتيوطثبخوهنطابءوسعمنايدجيالرهاظلاهحالصولجرلااذهةدابعو

قحورمأيفبيغلابملعأهلوسروهللافهورکذيذلافلاامأو":ةيطعنببيبش

.٦۳۰ص٤١ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۱)

٢٤۳



نوکینأهباحصأنمرايخألاوكهللالوسرمهيفسلجملهأنمريخهنأمعزيلحرل

.*رانلاباحصأنمكلذ):هلوقلكلذ

كلذللاثمبرقأومالسإلاهرهاظنملتقنعفينلايفوهلاكشإلالحو
رمعبلطنمةصقلاهذهثادحأيفامسكعاهيفلبءةمدقتملاةرصيوخلايذةثداح

نأمالسلاوةالصلاهيلعهنمةيشحخكلذكفيبلاضفروهلتقهنعهللايضرباطخلانبا

يبُأنمالككييبلارمأاهيفذإءانهاهرمألافالخبهباحصألتقيهنأسانلاثدحتي

.امهنمكلذققحتمدعوهلتقبرمعوركب

الو«فلتتلايهلتقلانمعنملايفةلعلانأبنيينعملانيذهنيبرجحنباعمجدقو

؛مالسإلاراشتنادعبهنعىغتساهنأكف":لاقءةلعلالاوزدعبهلتقبنذإلانمكلذعنه

مالسإلاماكحأمهيلعيرجيناكنأدعبقافنلاىلإبسنينمىلعةالصلانعىنامك

"الذلبق

ترجىلاةنسلايهو«ةرجهللنامةنسنعةرخأتمةئداحلاهذهنوكتذعيحو

عمىشمتياذهوءاهرثإمئانغلاميسقتدنعةرصيوخلايذةثداحتعقوونينحةوزغاهيف

هرخأتم-امتوبثضرفىلع-دبعتملااذهةثداحنأوهو«هركذقباسلارجحنباجاتنتسا

صخشلاتعقونيتصقلانوكنمهسفنرجحنباهركذامالإ«ةرصيوخلايذةثداحنع
.ابیرقهنایبفلسامک«دحاو

نأعمكجيبلارمأامهنعهللايضررمعوركبيبأنملكلاثتمامدع

ىلإةيطعنببيبشاعداموهاذهوءةنيرقهفرصتملامبوحولايفةقيقحرمألا

كلذ":لاقككيلانأاهيلعتعلطايلاثيدحلاتاياوريثدجأملو۲ح(ريسلا)ةيطعنبا(١)
."رانلاباحصأنم

.

.٦۳۰ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۲)

٢٢٤۳



هللعوطأناكككهللالوسرباحصأنمدحأام":لاقفةثداحلاهذهيفكيكشتلا

.*رمعوركبيبأنمقيبلارمأذيفنتىلعًامدقمىضمأالوهلوسرلو

رکبابانأکو":هلوقبرمعوركبيبأنملكعانتماهجورجحنباظفاحلانأالإ
يلصينوكيالنأديقىلعانهرمألاالمونيلصملالتقنعلوألايهنلاباكسمترمعو

.”"ىهنلابتاجابلغوأةالصلادوجوبلتقلامدعاللعكلذلف

ىقرأرمعوركبيبأنيخيشلامهفنإف‹ليلغلايفشيالةقيقحلايفباوحلااذهو

هرسمأونيلصملالتقنعيهيفنيبقيفوتلااعيمجامهيلعىفخينأنكمبالو«كلذنم
رمعرذعامفيلصيلجرلادجوثيحركبيبألكلذقفتانئلو«لجرلااذهلتقبامهايإ
ءانبوةرصيوخلايذلتقكييبلانمبلطيذلاوهرمعنأىلع.لاثتمالامدعيف

نإفكلتنعةرخأتمةئداحلااذهنأودحاونيتصقلايفلجرلانأرجحنباىوعدىلع

.یوقأنوکیهلتقىلعرمعمفاد

رمعوركبيبأيفحدقللاكتمثيدحلااذهيوسوملانيدلافرشذغتادقوءاذه

الإهلتقنعامجحيمل(رمعوركبابأيعي)امههأبةحيرصثيداحألانأىلع":لاقف

ابيطيملف«رخآءيشلالةالصلايفعشختلانملاحلاكلتىلعوهوهالتقينأةهارك

نمهبامهرمأاماحجريملوملسوهلآوهيلعهللاىلصينلاسفنهبتباطامًاسفن

امكهصتنبدجعتلاىلعمهيأربلمعلانورثؤياوناكىلعدهاوشلانمةيضقلاف

."یرت

نم"يومألايزاغم"نمرجحنبالقنامبسحتعقودقةئداحلاتناكنإامأو

:لاقفلحجرماقفمهاطعأفالاجراعدمثءةرصيوخلايذةصقلصأوحنبيعشلالسرم

بهذا":لاقفركبابأاعدمث«يدعبدحألدعيالاذِإ:لاقالدعىرنامومسقتلكنإ

۲ج(ریسلا)ةيطعنبا(۱)

.٦۳۰ص٤١٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۲)

.٦۳۲ص(تاعجارملا)يوسوملا()

1



رسمألانإف‹؟”"مهرخآومهوأنوكينأتوحرلهتلتقول:لاقفهدجيملفبهذفهلتقاف
ةرصيوخلااذوهلجرلااذهنوكيولحرلاقليملركبابأنأةيحاننملهسذعنيح

بلطنييةنيابمالو.انيبافالتخاثيدحلااذهيفاهنعةفلتخمديعتملالتقةثداحنوكتو
هدارأيذلاضرغللركبابأهلاسرإمث«كلذنعهايإمالسلاوةالصلاهيلعهيغوهلتقرمع

مشهلتقنماعنامفلتلاةلعدوجورجحنبالعجنممدقتامءةياورلاهذهبسحرمع

اذهنأالإ.”كلذىلعيوقدهاشيحارتللةعوضوللاءةلعلاكلتلاوز
.ظفاحلارکذامکلسرم

دقەهتدحجو:لاقفيلععجرامدنعتاياورلاضعبيفثيدحلاةمتاخ:ثلاثلا

."مهرخآومشوأناك«نالجريمأيففلتخااملتقول":لاقجرح

:يدعسلاريهزنبصوقرحهبديرألجرلااذهنأمهفامدعبييجردلالوقي

اماذهلتقول:لوقيىحةفزاحجماوولغلاهمالكىلإبستنينأنعهزنميهنأ"
یراصتلاودوهيلارفكلًاببسصوقرحةايحنوكتنأاذهىلعمزليف«نانثاهللايففلتحا

هەركتنييذلالاحلااذهومهريغوةقدانزلاوةلطعملاوناثوألاةدبعوسوحملاونيئباصلاو

اعيمجضرألايفنمنمآلكبرءاشولذإءهنالطبىلعليلدلاىوقيولقعلاهابأيوسحلا
نولازياللمهنكلهتومدعبوصوقرحدوجولبقاعيمجاولضلءاشولو«يحصوقرحو

ريخوهنممهنيبواوفلتخاواوقفتادقومهقلخكلذلوكبرمحرنمالإنيفلتخم

لهجوباوهوهنمرشمهيفواوفلتخاواوقفتاامكءوهللالوسروهوصوقرحنم

"یوانعقطنيالنممالكنمنوكينأدعبياذهففلاهنعل

نمجرغينملوأاذه"ظفليفو"يمأيفجرخنرقلوأاذهنإ":هلوق:عبارلا

."ئمآ

.٦۳۰ص٤۱ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۱)
٤١جقباسلاردصملا(۲)

٢ص۲ح(تاقبطلا)ييحرالا)۳(

T٤٤



اميفروديأهلركذيمللجرلااذهنإفعممدطصيةرابعلاهذهعمو

لیفتيفرثأيأهلنكيملاهتحصريدقتىلعفناورهنلايفهدوجوىوعدامأو«دعب

فقومهلنموهالولب«يلعمامإلاوميكحتلايضراعمنيبفقوملامزأتوثادحألا

.ناورهنلاةكرعميفيلوطب

يفدحأنكيمنیقفانلاسأرلولسنبايبُأنبهللادبعنإف«ىرخأةهجنمو

ونوتارصتلاةراثإونتفلاثبيفارثأوارطخنيملسملاىلعهنمدشأكيلاةايح
الةكرحملاىوقلادشأنمسيقنبثعشألاناكدقفىلعمامإلاةايحيفامأو.كلذ

نيذهعمةنراقملابلجرلااذههلعفيذلااموءلاتقلافقوذنمةصاخنيملسملانيبىرج

.هدعبنلافلسنوکیوفیفطصللاةمأنمجرخينملوأنوكييحنيلجرلا

برقيةدحاوىوساهلكاهفعضنايبوثيدحلاتاياوريفمالكلانممدقتامو

تافصهيفققحتتلثيدحلانأدحجبدنسلاىلإنتملاةساردمضبو«نسحلانماهدانسإ

.فيعضوهفءلوبَقْلا

«ملعأىلاعتهللاو

to





:سماخالصفلا

يبأتنبةشئاعتملعدقل»:يلعمامإلاثیدح

ناسلىلعنونوعلمناورهنلالهأنأركب

باےس

(نکدمحم

ثیيدحلاجیرفت:لوألاثحبللا

ثيدحلاديناسأةسارد:ناثلاثحبللا

ثيدحلانتمةسارد:ٹثلاثلاثحبللا

T٤٧





:لوألاثحيبللا

ثیدحلاجیرفت

:يلعمامإلانعثيدحلاىور

ناسلىلعنونوعلمناورهنلالهأنأركبيبأتنبةشئاعتملعدقل"ظفلب-أ

لدمحم

.”طسوألا"يفاربطلاهاور

يبأتنسبةشئاعوككدمحملآنمملعلاولوأملعدقل"ظفلبيورامكب

دقوةييمألايبلاناسلىلعنونوعلمةيدثلاوذدوسألاباحصأنأاهولأسافركب

نمباح

.مغصلا"و"طسوألا"قناربطلاهاور

ء۱۷۹۲مقر٤٢٤۲ص۲حج(طسوألامجعملا)ناربطلا(١)

.٥64مقر١۷٠ص١ح(ريغصلامحعلا)مقر١١٠٠ص٤ح(طسوألامجمما)ناريطلا

۹٢٢۳





:اخلاثحيبللا

ثيدحلادیناسأةسارد

:ناتياوريلعمامإلانعثيدحلل

وهو"ط_سوألا"يفناربطلادنعلوألاظفللابيدنكلايدعنبرجحةياور١

.ياحصوهو«ريخلارجحوربدألانبرجحبفورعللا

‹قراخلابأنبااضيأوهو؛سرشألايبانباوهونبابسیہبح:اهيفو-

(s1. كورتموهو

.ةيهاوةياورلاف

نبالاقو‹)تاقثلايفنابحنباهدروأوهقثوذجاننبةعيبرو."ريغصلا"

هسشأوهو‹ةلاهجهيفلاقو‹«فرعيداکیال:يهذلالاقامنیبق:رجح

فلتخياليلجعلاقيثوتنأامك.انهامك”يدزألاقداصيبأىوسهنعوريملهنأل

نبملسمهمساليق؛يفوكلايدزألاقداصوبأو.ةقثهنأىلعنابحنباصنامالإمهللا

نم؛لسرميلعنعهثيدحو«قودص":"بيرقتلا"يفلاقذجاننبهللادبعليقوديزي

.“"ةعبارلا

.۳۱٦۱مقر۳۷-۳۹ص۲ج(ةباصإلا)رجحنيا(١)

.۱۲۸۳مقر۹٠۲ص١ح(يغلا)يهذلا(۲)

١047مقر۹٥۳ص١ح(تاقثلاةفرعم)يلحعلا()

.۲۲۹ص٤چ(تاقثلا)نابحنبا(٤)

١۱۹۱۸.٠مقر(بيرقتلا)رحنيا
.٠٠۲۱مقر٥۳۳ص١ح(يفملا)مقر١۷ص۳ح(نازيلا)يهذلا

٢۲۱۰مقر٥۳۳ص١ح(يفلا)۲۷۱۱مقر۷۰ص۳ح(بیذهتلا)رححنيا(۷)

مقر(بيرقتلا)رححنبا(۸)

٢٢٥۳ا



:اضيأاهيفو

:متاحوبالاقو"ريغنباونيعمنباو‹”يلجعلاهقثو؛ةريصحنبثراجحلا-

للقويفنابحنباهركذو«"هثيدحكرتلثراحلانعىورنأالول

بتكيهفعضىلعو«عيشتلايفةفوكلابنيقرتحلانمدعينمدحأوهو":يدعنبا

هنعديعسنبسابعلاابأتلأسغئاز:يدزألالاقو«قودص:دوادوبألاقو«"هئيدح

عباتيالركنمثيدحريغهل:يليقعلالاقو‹هودسفأبهذملامومذمناك:لاقف

الهقثونمقيثوتنأودبيو“”"ضفرلابيمروئطخيقودص":رجحنبالاقوهيلع

.نيحرخاحربضهني

نبهللادبعةيرذنمكللملادبعنبهللادبعوهو؛يدوعسملانهحولادبعويأ-

هثيدحيف؛دوعسمنبهللادبعدلونمةعيشلانمناك":يليقعلاهنعلاق«دوعسم
"9

.ةمجرتهلدحجأملزازقلاتارفلانبنيسحلانبىي-

.ةمجرتهلدحجأمل‹يناربطلاخيشيفوكلايرماعلاميهاربإنبنادمح-

.ادحجةيهاوةياورلاف

.ديدشامهيففعضلانإف«نايقترتالنيتياورلانيتاهنأرهاظلاو

.٢٢۲مقر۲۷۷ص١ج(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(١)

.۱۰۷۸مقر۱۲۸۱۲۹ص۲ج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)

.۳۳۱مقر۷۲۷۳ص۳ج(لیدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(۳)

.۱۷۳ص٦ج(تاقثلا)نابحنبا(٤)

.۳۷۱مقر۱۸۸ص۲ےج(لماکلا)يدعنبا(٥)

.۱۰۷۸مقر۱۲۸۱۲۹ص۲ج(بيذهتلا)رجحنبا(1)

.(ءافعضلا)يليقعلا(۷)

١۱٠٠مقر(بيرقفتلا)رجحنبا(۸)

.۸۳۸مقر٢٥۲۷ص۲ح(ءافعضلا)يليقعلا(۹)

oY



:ثلاثلاثحيبلملا

ٹیدحلانتمةسارد

اذهيويلعمامإلاىلإ(جدحخملا)ةيدثلايذثيدحةبسنيفشاقنلامدقت

.حصيالهاوهنأٹیدحلايياورنمنيبتدقوءةشئاعةديسلاىلإاضيأهتبسنثيدحلا

لإهدنسب"طسوألا"يفناربطلاىوردقفهلىرخأدهاوشكانهنكلو

معن:لاق؟بلاطيبأنبيلع؟ةيدثلااذلتقنم:هلتلاقاأةشئاعنعقورسم

مهيقارتزواجيالنآرقلانوأرقيموقجرخي":لوقيظالوسرتعمنإاما:تلاق

n َ \.

قورسمو"ديلاجدخلجرمهتمالع‹ةيمرلانممهسلاقرعامكنيدلانمنوقرب

تام«ةيناثلانم‹مرضخم«كباعهيقفةقث":رجحنباهنعلاقنادمحلاعدجألانياوه

(u,
.نس 8وٹالةنسلاقيوةنس

:هيفنألادجفيعضهدنسو

لاقوكورتم:متاحوبألاق‹يفوكلايميقفلارافغلادبعنبورمع-

بلاثميفوتيبلالهألئاضفيفمضيهنأبهنومهتيفلسلاناكو:يدعنبا

نمهدنعاذهيلعنبدمحمو:يدعنبالاقءراطعلافلخنبيلعنبدمحم-

یوراذإمهتموه:لاقوركنموهو‹بئاجع(ريکانملابرضلااذه

يلعنبدمحمناک:لوقيروصنمنبدمحمتعمس:بيطخلالاقو٩لئاضفلانماعيش

.٩لقعلانسحانومأمةقثفلخنبا

٤٤٤مقر١۷٤صهج(طسوألامجعملا)(١)

1٠1٦۰.1مقر۲۸٥ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۲)
مقر٤٦٤۳ص٦ےج(لیدعتلاوحرحا)متاحيبآنبا()

.٤٣٤۳مقر۸٤۱صهج(لماکلا)يدعنبا(٤)

.رقشألانبنيسحةمجحرتيف١۱۲مقر۲٣٦۳ص۲جقباسلاردصملا(2)

.رافغلادبعنبورمعةمجرتيف٤٤۳مقر١٤٠صهحقباسلاردصملا(1)
.۷٥ص۳ج(دادغبخیرات)بيطخلا(۷)

ror



مهلتقنم:تلأسوجراوخلاترکاهناةشئاعنعقورسمنعرازبلاهاورنكل

رايخمهلتقي:لوقيقكهللالوسرتعم:تلاقف«يلع:اولاقفرهنلاباحصأعي؟

ِ1)۱(
.يمارارشمهويما

(n fl ِ
.حيحص:رجحنباهنعلاق

لبقهنعیورنمموهسیلو«”"ةعباسلانم«عيشتيظفحلاءيس":ظفاحلاهنعلاقمرق

.طالتالا

تلخد:لاقيشاقرلاديعسيبأنعاضيأ"طسوألا"يفناربطلايوردقواذه

‹؛نينمؤللامأاي:تلق:لاق؟ءارقلاهباحصألتقينسحلايبألابام:تلاقفةشئاعىلع

دهلشلثمةداهشلامتاكنإ:تلاقمث«تسفنتوتقهشفءةيدثلااذىلتقلايفاندجوانإ

.°”تيمأريخةباصعلاهذهلتقي":لوقي8يهللالوسرتعمس«روزب

لاق-يرصبلابدنجنبنايبهمساو-يشاقرلاديعسابأنإف«فيعضثيدحلاو

هدنسييوطو:نابحنباهنع

.ةمجرتهلدجألو‹يدهنلايبرزنبناسح-

هثيدح:اثيدحهلىوردقوهنعيليقعلالاقزازايشاقرلاسيقنبلادبع-

.١١۱۸مقرملمتاقينميفبابيغبلالهآك۲ج(راتسألافشك)يمثيملا(١)

مقر٥٦٥ص۲ص(رازبلادئاوزرصتخم)رجحنبا(۲)

.٢٠٦۲مقر۳٥۲ص(بیرقتلا)رجحنبا
مقر١۱۸۰ص۷ح(بیذهتلا)رجحنبا(٤)

.٢۹۷۲مقر٥٥٥٢٥۲ص۷ح(طسوألامجعملا)يناريطلا(٥)
.۷۹ص٤ج(تاقثلا)نابحنبا(1٦)

.۱٦۸مقر۲۸۹ص۲ح(ءافعضلا)يليقعلا(۷)

rot



ثیدحكلذىلإفاضيثيدحلاقرطلكنأقبساممنيبتدقواذه

ةشئاعةديسلابذُكُتهيفو«جدخملاثيدحيفمدقتيذلاداملانبدادشنبهللادبع

.ةيدثلايذربخيفدرواماهنعهللايضر

.فيعضثيدحلااذهفهيلعو

Too





:سداسلالصفلا

نشكانلالاتقبترمأ:يلعمامالاثيدح

«نيقراملاونيطساقلاو

ثيدحلاجيرخت:لوألاثحبلا

ثيدحلاديناسأةسارد:ناثلاثحبللا

ثيدحلانتمةسارد:ثلاثلاثحبللا

roy





:لوألاثحيبللا

بويأوبأو«بلاطيبأنبيلع:مهو«ةباحصلانمةعبرأقرطنمثيدحلاءاج
.يردخلادیعسوبأو«دوعسمنبهللادبعو‹يراصنألا

:بلاطيأنبيلعٹیدح:الوأ

."نيقراملاونيطساقلاونيثكانلالاتقبترمأ":هظفلو١

نباوبيطخلاو")يدعنباويفياربطلاهنعهاور
ء)٤

.بيطخلانعاهدحأهجوأنمركاسع

ناوويأهاور"خلا...نيثكانلالتاقأنأعىبلالِدهَع":ظفليو-۲

.یلعیيبُأنعامهدحأ”نيهجونمركاسع

نوقولملاامأو«مهركذفنوثكانلاامأو‹ماشلالهأفنوطساقلاامأف"ةدايزبظفليفو-۳

.ركاسعنباو١هاور."ةيرورحلايعي«ناورهنلالهأف

مويهنعللايضربلاطيبأنبيلعتعم:لاقةمقلعنعرصتخمظفليفو4

.”مصاعيبأنباهاور"نوقراملاءالؤهو«نيقراملالاتقبترمأ:لوقيناورهنلا

:يراصنألابويأيأٹیدح:ایناٹ

.٤٤٤۸مقر۳٥۲ص۸ج(طسوألامجعملا)ناربطلا(١)

.٦٤٤٠مقر۲۱۹ص۲ےج(لماکلا)يدعنبا(۲)

.٤٢٤۳۱٣٤۳ص۸ج(دادغبخیرات)بيطخلا

.(طوطخم)ب١٤۱۸ةقرو١۱ج(قشمدخیرات)رکاسعنبا(٤)
.۹٠٥مقر۳۹۷ص١(دنسللا)یلعیوب(٥)

.(طوطخت)ب١٤۱۸ةقرو١۱ج(قشمدخیرات)رکاسعنبا(1)

ء٢٢۲۲مقرماشلالهألضف١٠باب١ج(رمكانملاوليطابألا)قاحجزوحلا(۷)

.(طوطخت)ب١٤۱۸ةقرو١١ح(قشمدخیرات)رکاسعنبا(۸)

.۹۰۷مقرباب(ةنسلا)مصاعيبأنبا(۹)

ro۹



۲(TD . ۱ ۱
اھاورنیرخانيهجونم'نيعبرألا"يفهاورو«”"كردتسلملا"يفمكاحلاهاور

.هخیراتيفرکاسعنبا

لتاقت:بلاطيبأنبيلعللوقيملسوهلآىلعوهيلعهللاىلصيبلاتعمس:ظفلفو-٢

:بويأوبألاق‹"تافعسلابوتاناورهنلاوتاقرطلابنيقراملاونيطساقلاونيثكانلا

."بلاطيبانبيلععم":لاق؟ءالؤهلتاقننمعمللالوسراي:تلق

."كردتسلل"يفمكاحلاهاور

نيقراملاهللاءاشنإلتاقمانأو«نيطساقلاونيثكانلاتلتاقدقف:ةدايزبظفلفو۳

.'وهنيأيردأامو«تاناورهنلاب«تاقرطلاب«تاعبسلاب

.رکاسعنباهنعو)يدعنباهاور

نمهفرصتنمدنعيراصنألابويأابأانيتأ:الاقدوسألاوةمقلعنع:رخآظفليفو٤

هتقانءيحعوهيدمحملوزببكمركأىلاعتهللانإ«بويأابأاي:هلانلقف«نيفص

ىلعكفيسبتئجمث‹«سانلانودكباببتعخانأيح«كلاماركإوهللانمالضفت

لوسرنإو‹هلهأبذكيالدئارلانإءاذهاي:لاقفللاالإهلإاللهأهببرضتكقتاع

.۱۳۹ص۳ح(كردتسملا)مكاحلا(١)

هیاتکنممکاحلانعهلقنهنأبریثکنباحرصيملواذه.مكاحلانعًالقن«٠٠۳ص۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنيا(۲)
۳۸۷ص"ةعيرشلاهيزنت"يفانكلاقارعنباهازعامىلإارظنو.مكاحلاىلإهتبسنىلعرصتقااغإو"نيعبرألا"
امنإف"كردتسملا"يفاهايإهجارحخإمدعو"نيعبرألا"يفىرخأقرطنمثيدحلااذههجارخإنممكاحلالإ

.”نيعبرألا"يفمكاحلاىلإاملكيفدرطماذهو؛باتكلااذهنمنوكيمكاحلاىلإريثكنياهازع
.(طوطخم)ب١۱۸ةقرو١۱ح(قشمدخیرات)رکاسعنبا(۳)
بويأيبأىلإنيدانسإبمكاحلاهقاسو؛حصيمل":يهذلالاقو۱۳۹١٤٠ص٣۳ح(كردتسلا)مكاحلا(٤)

١١ص۳حج(صيخلتلا):"نيفيعض

.مهباوصلانأودييو"قشمدخيرات"و"لماكلا"نملكيفاذكه(٥)
.۳۷۱مقر۱۸۸ص۲ح(لماکلا)يدعنبا(٦)

.(طوطخ)ظ١۱۸ةقرو۱۲ح(قشمدخیرات)رکاسعنبا(۷)

۳



نوثكانلاامأف.نيقراملاونيطساقلاونيثكانلالاتقب:يلععمةثالثلاتقبانرمأككللا

نعيمهدنعنمانفرصنماذهفنوطساقلاامأو‹ريبزلاوةحلط‹لمحجلالهأ:مهانلتاقلفف.

:لاقیلاعتللاءاشنِإملاتقنمدبالنكلومهنيأيردأامهللاو«تاناورهنلالهأو

قحلاممكاذذإتنأوءةيغابلاةئفلاكلتقترامعاي":رامعللوقيككهللالوسرتعمسو

هريغايداوسانلاكلسوايداوكلسدقايلعتيأرنإ«رساينبرامعاي.كعمقحلاو

افیسدلقتنم«رامعای.یدهنمكحرخينلوىدريفكيلدينلهنإف«يلععمكلساف

هبناعأافيسدلقتنموروننمنيحاشوةمايقلامويهللاهدلقهودعىلعايلعهبناعأ

كمركبسحءاذهاي:هلانلق."راننمنيحاشوةمايقلامويهللاهدلقيلعىلعاودع

.هللاكمحركبسحفلا

رباو؟"”ناجزوخجلانملكبيطخلانعو«”يدادغبلابيطخلاهجرحأ

.٩رکاسع

:دوعسمنبهللادبعثيدح:اغلاث

.لالاتقبيلعرمهظفلو-١

21 9) 1l n. tın TF
.' ”ىشاشلاو”نيقيرطنمريبكلايقو'”"طسوألايفِنياربطلاهاور

."يدعبنمنيقراملاونيثكانلاونيطساقلالتاقهللاواذهءةملسمأاي":

(۲) (u TF "رکاسعنباهقيرطنمو‹”"نيعبرألا"يفمكاحلاهاور

.٦۱۸۱۸۷ص۱۳ح(دادغبخیرات)بيطخلا(١)

٤۱۷مقرريبزلاوةحلطلئاضف()باب(ريكانملاوليطابألا)(۲)

.(طوطخت)ب١۱۸ةقرو١١ح(قشمدخیرات)رکاسعنیا)۳

٤٤٤۰۹مقر٢۲۷؛٥۲۷ص۹ج(طسوألامجعملا)ناربطلا(٤)

۳١٠٠٠١١٠٠٠.0مقر١٩ص١٠ح(ريبكلامحعلملا)ناريطلا(٠)

.۳۲۲مقر٣٣۳ص۲ح(دنسما)يشاشلا(٦)

٢٦۳



:الوطمظفللااذهب"ركنباهاورامك۳

شححتنببنیزتیبنمه8هللالوسرجرخ:لاقدوعسمنبهّللادبعنع

بابلاقدفيلعءاجنأثبليملفهللالوسرنماهمويناكفةملسمأتيبىتأو

هاقلتأبابلاهلحتفيامهرطخنميذلااذهنمللالوسراي:تلاق"هليحتفاف

نإ":بضفغملاالاقف«سمألابهللاباتکنمةيآيفتلزندقو«يمصاعع

الحربابلابنإللاىصعدقفقكهللالوسرىصعنموهللاةعاطلوسرلاةعاط
۔)4(۱ِ

:تلاق7ءطولاعطقنييحلخديلنكيملهلوسروهللابحيقلعالوقرفبسيل

هللاهبحيوهلوسروهللابحييذلااذنمخبخب:لوقأانأوٍييشميفلاتخأانأوتمقف

برضوةكرحالواسحعمسيملاذإىحبابلاقداضعبذخأفبابلاتحتففهلوسرو

معن:تلاق"؟هنوفرعتأةملسمآاي":اهللالوسرلاقف؛لخدفنذأتسايئ

يسمحنمهمحل«هبحأديساذه«تقدص":لاق«بلاطيبُأنبيلعاذهفلالوسراي

نيقراملاونيطساقلاونيثكانلالتاقوهو؛يدهشاويعمافييبةبيعوهويمدنمهمدو

نكرلانيبماعفلأوماعلأدعبماعفلأهللادبعادبعنأول«يدهشاويعمساف

رانيفةمايقلامويهيرختمىلعهبكأ«رتعوبلاطيبأنبيلعلاضغبمهللايقلمثماقملاو
.منهج

.٦۲۰ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا(١)
.(طوطخت)ظ١٤۱۸ةقرو١١ح(قشمدخیرات)رکاسعنبا(۲)

ظ١٤۱۸ةقرو١۱ح(قشمدخیرات)رکاسعنبا

.طوطخملايفاذكهه(٤)

.هانعمفرعأملوطوطخملايفاذكه(٥)

٢٦۳

 



:يردخلاديیعسبأٹیدح:اعبار

اي:تلقف‹نيقرالاونيطساقلاونيثكانلالاتقبعهلالوسرانرمأ":هظفلو

رامعلتقيهعم«بلاطيبانبيلععم:لاقف؟نمعمفیالؤهلاتقبانترمأفلالوسر

."رساينبا

.٩کاسعنباهنعو)"نبرألا"قمكاجلاهاور

.٦۳۰ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا()

.(طرطخ)ب١۱۸ةقرو١۱ج(قشمدخیرات)رکاسعنبا(۲)
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:يياغلاثحبللا

ٹثيدحلاديناسأةسارد

:بلاطيبأنبيلعمامإلاثيدح:الوأ

:ةيلاتلاتاياورلابيلعمامألانعثيدحلااذهءاج

يلعنعٹلاثلاظفللابركاسعنباوناجزوحجلاهنعاهاور:ةدانجنبدعسةياور١

:اهيفو

.”فيعضوهو؛يفوعلايفوكلادعسنبةيطعنبنسحلا-

."”فيعضوهو؛يفوعلاةيطعنبورمع-

ثیدحلايفانيلناك:بيطخلالاقءةيطعنبنسحلانبدعسنبدمحم-

.هبسأبال:ێطقرادلالاقو

ايشركتنمثيدحاذه":ناجزوجلالاق«فيعضدنسلااذهبثيدحلاف

°"لطابلاب

ظفللاب"طسوألا"يفناربطلادنعيدسألاذجاننبةعيبرةياور٢

ةعيبرنأيلعنعذجاننبةعيبرةياوريفقباسلالصفلايفمدقتدقوءيلعنعلوألا

.ةلاهحلاىلإبرقأاذه

.١١۱۲مقر۲٦۱ص(بیرقتلا)رجحنبا(۱)

مقر٢٦۳۳صهج(نازیلا)مقر۹٦ص۲ج(غملا)يهذلا(۲)

.۳۲۳صهج(دادغبخیرات)بيطخلا(۳)

.۳۲۳صهجقباسلاردصملا(٤)

ِ.٤٢۲ص(لیطابألا)وحلا(٥)

متو١٤٠٠ص۹ح(لامكلا:اثيدحذجاننبةعيبرلىورهنأ"صئاصخلا"يفيئاسنلاىلإيزملابسن
-۔اعدقفهیلعو٢٣۲۳ص۳ے(بيذهتلا):يلعلضفيفًاثيدحةعيبرلىورهنأيئاسنلاىلإبسنفرجحنيا
عح(ريحلاصيحلتتلا):"صئاصخلا"يفيئاسنلاىلإ"حلالاتقبترمأ"يلعثيدح-رجحنبايأ

.اضيأكلانهذحاننبةعيبرلركذالو"صئاصخلا"يفثيدحلااذهلدوجوالهنأعقاولاو.٤٤ص

r0



ناكوء؛كورتم:يفوكلارفعجوبأيمرضحلاليهكنبةملسنبىجياهيفو-

9F

.ادجةفيعضةياورلاف

.يلعنعلوألاظفللابرکاسعنبادنعيلعمامإلانبنيسحلاةياور۳

يضفار‹يفوكلاىمعألايادمحلارذنملانبدايزدوراجلاابأهيفنأل؟عوضوماهدنسو

مضيناک:يروباسینلاحينبیحیلاقو«دوادوبأونیعمنبیحیهبذک

لوألاظفللابركاسعنبادنعورمعنبسنأهنباهنعويملسألاورمعةياور٤
.0(۳ِ

نباداریإبهربعالو.ينالاسابعلانبرابحلادبعىوسسنآنعوريملو.نالوهحبامو

:اضيأاهيفو.ليهاجلاقيثوتيفهتدعاقىلعراجهنإف)تاقثلايفاذهاسنأنابح

الاقومتاحوبأهفتو؛يفوكلانيادمجلاسابعلانبرابجلادبع- :يلجعلو٤.مماحوبهمويئنسابعلانبرابحدب

انأوجرأ:دىجلاقوسبهبسیل:دوادوبأونعمنبالاقوبسابالحلیوص

لاقو‹يعنوبأهبذكوىاعتهللاءاشنإةميقتسمهثيداحأ:رازبلالاقو«سأبهبنوكي

.“ميشتيناكوهثيدحىلععباتيال:يليقعلا

Nااو Te e e RN رجحنباكلذصخو«نورخآهفعضومهضعبهقثو‹رحالادايزنبرفعج

0شتیقودص':لاقف

مقر(بيرقتلا)رجحنبا

.۲۱۸۹مقر۳۳۷۳۳۸ص۳ح(بیذهتلا)رجحنبا(۲)
١١٠٠مقر٤٤٤ص١ح(نازيلا)يهذلا()

٤ج(تاقثلا)نابحنبا(٤)

.(ليدعتلاوحرحلا)احبأنبا(٥)

.١٠١٠٠مقر۹٠ص۲ح(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(١)
.۳۸۷۳مقر۹۳٤۹ص٦ج(بیذهتلا)رجحنبا(۷)

."يمابشلا"هبسنو١٠٠٠مقر۸۸ص٣ح(ءافعضلا)يليقعلا(۸)
مقر۸۳٤۸ص۲ج(بیذهتلا)رجحنبا(4)

.٤٤٩مقر(بيرقتلا)رجحنبا(٠٠)

٢۳



؛يلعنعيناثلاظفللابركاسعنباوىلعييبأدنعيلاولاةعيبرنبيلعةياور٥

."”ثيدحلاركنموهو؛لهسنبعيبرلا:اهيفنألةفيعضةياورلاوهو

."رکنموبیرغثیدح":لاقفةياورلاهذهىلعريثكنباقلعدقو

يدعنباو"ةنسلا"يفمصاعيبأنبادنعيعخنلاميهاربإهنعوةمقلعةياور١

هيقفتبثةقث":رجحنبالاق«يفوكلايعخنلاهللادبعنبسيقنباوهةمقلعو

نباوهفيعختنلاميهاربإامو.9"ادعبلیقونيتسلادعبتام‹ةيناثلانمكباع

ءاريثكلسريهنأالإةقث":رجحنبالاقءهيقفلايفوكلايعخسلادوسألانبسيقنبديزي

."اهونوأنیسمنباوهونيعستوتسةنستام‹ةسماخلانم

:اضيأاهيفو

:رجحنيالاقو ”ناجزوحجلاهبذكو«ثيدحلاكورتموهو«ريبجنبميكح-
0"يمرفي١

e. ")۸(ا.َ.
يمرقودص:رجحنباهنعلاق«هقيثوتيففلتخادقوءةفيلخنبرطف-

.”"ميشىتلاب

٢٣۷٤.٠مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
.۳۳۷۳مقر٥۷٦۷ص(ناسللا)رجحنبا(۲)

.٢٥۳۰ص۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريشكنبا()

١۸٦٤٠مقر(بيرقتلا)رجحنبا(٤)
لاقوءةسماخلاةقبطلانميعختلاميهاربإدعهنإفانهاهرجحنبامالكو.٠۲۷مقر(بيرقتلا)رجحنبا(٥)

؛نيعستوتسةنسبميهاربإةافوددحوءةئاملادعبهتافوفةنماثلارخآىلإةثلاثلاةقبطلانمناكنمنأبةمدقملاف

يحيرصوهامكةئاملالبقيفوتهنأةقيقحلاو.ةرجمحلانمةئاملادعبنيعستوةتسماعيفوتهنأمهويامم

.۲۹۲مقر١١٦۱‹١۰٦۱ص١ج(بيذهتلا)

١٤٥۱مقر۳۳۹٠٠٤ص۲ح(بیذهتلا)رجحنبا(٦)

٤١٤0.۱(بيرقتلا)رجحنبا(۷)

مقر۱۲٦۲۳٦۲ص۸ج(بیذهتلا)رجحنبا(۸)

١٤٤٥٤مقر(بيرقتلا)رجحنبا

۷٦۳



لهيف":رجحنبلاهنعلاق«يئادصلادیزینبيلع0

.ةيهاوةفيعضةياورلاف

ركاسعنباهنعوبيطخلادنعناميلسيبأيرّصَعلاهللادبعنبديلُخةياور۷
.لوألاظفللاب

يبأعوهنعثدحو«ناورهنلامويبلاطيبأنبيلععمرضحيعبات:بيطخلالاق

نينمۇؤملاويمأتعمس:لاقديلخىلإهدنسبثيدحلااذهدروأمث.ءاردردلايبأنعورذ

.°»نيطساقلاونيقراملاونيثكانلالاتقب8ثللالوسرينرمأ:ناورهنلامويلوقيًايلع

هدارمو١قودص":رجحنبالاقويفنابحنباهركذدقو

یینعروصنمنبقاحسإركذو":لاقذإ«؛بلاطيبأنبيلعنمهعامسمدعلاسرإلاب

انیلعدروال:لوقي:تلقف:لاق«ناملسنمهللادبعنبديلخعمسيمل:لاقهنأنيعمنبا

للايضررذيبأويلعنمهعامسدعبيفاذهىلعو«ىهتنا.ةرصبلابيعيلاق؛ناملس

.امهنع

ديلحخةمجرتيفدمتعابيطخلانأرهظيو«ءةعطقنميلعنعهتياورنأحضتياذهبو

.ناورهنلاهروضحويلعنمهعامهيفنإف«هقيرطنمهدروأيذلاثيدحلاىلع

:اضيأةياورلاهذهدانسإيفنأل«هيفحودقمفيلعنمعامسلابهيرصت

وهو؛شايعيبأنبنابآ-

١4۸8۱1مقرقباسلاردصلملا(١)

ص۸ج(دادغبخیرات)بيطخلا(۲)

.۰٠۲ص٤ج(تاقثلا)نابحنبا()
١٤مقر(بيرقتلا)رححنيا(٤)
.٤٤۱١٤٤۱ص۳۲ج(بیذهتلا)رجحنبا(٥)

١٤٠0مقر(بيرقتلا)رححنيا(1)

۸٦۳



ناكثيدحلافورعميفوك:يراخبلالاق؛يرصبلايدنكلامقرأنبسنوي-

.'”ثيدحلانيل:شارخنبنمحرلادبعلاقويفنابحنباهركذو

.يملسألاورمعةياوريقابیرقهرکذمدقتدقورمألادايزنبرفعج-

.ةيهاوةياورلاف

.لوألاظفللابركاسعنبادنع:يميمتلاديعسيبأومیهاربإةياور۸

هنأمدقتديزينبميهاربإهنأيطقرادلامالكنممهفيفميهاربإامأ

ملهنأكلذنمعمسيمذِٳيلعنعانهاهاهلسرُأدقوءاريثكلسريکلةقث

.ةرجهلل٨٠ماعتيفوتدقو«)اهنعهللايضرةشئاعنمعمسي

؛كورتمف-لصاونبا:ليقورانيدنبنسحلاوهو-يميمتلاديعسوبأامأو
اهقاسيلاديناسألانمحضاووهامكايلعكرديمرخأتمهنأىلع٩هبذکنممهنمو

.“”ناسللايفرجحنبا

:اضيأاهيفو

.مدقتامكسلدموهوءنارهمنبناميلسشمعألاةنعنع-

حلاصلحجرءةقث:يلجعلالاق«يفوكلاتايزلاةرامعنببيبحنبةزهح-

ناک:هیوجنمنبالاقو۱٩ةنسبحاصاقودصناک:دعسنبالاقوتنسبحاص

٠٠٤ص۸ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(١)

.۲۹۰ص۹ج(تاقثلا)نابحنبا(۲)

۹١۱۲۰مقر۰٠٥ص(ةعفنملاليجعت)رجحنبا(۳)

.۷۸۰مقر١٤١صهح(للعلا)يطقرادلا(٤)

.۲۹۲مقر١٦۱١١۱ص١ج(بیذهتلا)رجحنبا(٥)

۰.۸۹۸۹مقر۳۸-۱۲٢٣۳۸۲ح(بیذهتلا)رجحنبا(٦)

۔٢٢٢۲مقر۳۸۰-۳۸۱ص۲ےج(ناسللا)رجحنبا(۷)

.قباسلاردصلملا(۸)

٢٠0.۳مقر۳۲۲ص١ح(تاقثلاةفرعم)يلحمعلا()

٦ج(تاقبطلا)دعسنبا

۳۹۹



شمعألاوليضفنبااضيأهيلعىثَأوءاكسنواعرووًالضفوةدابعهللادابعرايخنم

لاقوثيدحلايفنتعبسيلظفحلاءيسقودص:يجاسلالاقوءيفعحجلانيسحو

.'”ثيدحلايفنقتميسيلظفحلاءيسقودصثيدحلايفوهو:يدزألا

نإف«رظنهيف"مهواعردهازقودص"هنأبهلرجحنبافصونإفهيلعو

.نقتعبسيلفثيدحللهطبضامأو«هحالصلجأنمهقثونمقيثوتنأرهاظلا

:تايزلاةزمحنعرشبنبراكب-

نبركبنعفحصمهنألمتحيو«ثحبلاةرثكمغرهمسااذكهنمدجأملو

يرسلايبأنبدمحمهنعو«راوسنبديمحلادبعنعيوارلايذمرتلاوهو«رشب
:اضيأيهذلالاقو"لوه:متاحوبألاقو‹”تاقثلايفنابحنباهركذ«نالقسعلا

.لوهج

.ةفيعض-نذإ-هذهةياورلاف

ةياورنملكىلعًالسرميلعنعميهاربإةياوريطقرادلاحجردقوءاذه

‹”ةيتآلاهللادبعنعةمقلعنعميهاربإةياوروةقباسلايلعنعةمقلعنعميهاربإ

.يلعنعةمقلعنعميهاربإةياورفعضلرخآببسكلذبفاضناف

:يراصنألابويأيبأثيدح:ايناث

:ةعبرأهجوأنمءاجدقو

نملكهنعو«بيطخلادنعنييعخنلاديزينبدوسألاوسيقنبةمقلعةياور١

دوسألاوةمقلعو«عبارلاظفللابركاسعنباوناجزوجلا

.۹۳٥۱مقر٢٤۰۲٢۲ص۳ح(بیذهتلا)رجحنبا(۱)

۸١١٠مقر(بيرقتلا)رححنيا(۲)
.۸١٤۱ص۸ح(تاقثلا)نابحنبا()

١١٤مقر۳۸۲ص۲ےح(لیدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(٤)

.١۲۷٠مقر۸٥ص۲ح(نازیلا)۷٦۹مقر٦۱۷ص١ح(يفملا)يهذلا(٥)

.۷۸۰مقر۸٤صهح(للعلا)يطقرادلا(٠)

۳۷.



:اهيفو

يمردقوعضولابمهتم"وهو«يطساولانهجنبىّلعُم-
هللیقهنأهلاوحأنسحأ:لاقفنيعمنباهنعلسو«؟'ييدملانيالاقامكعاضولب

نبيلعلضفيفتعضودقويلرفغينأوجرأال:لاقف؟هللارفغتستالأ:هتومدنع
نيعبسبلاطيأ

.”ءاضوباذكوهوهللادبعنبدمجحأ-

ثيدحاذه":نياجزوخحلالاق؛عوضومدوسألاوةمقلعةياورنمثيدحلاف

."عوضومهنأرهاظلاقايسلااذه":ريثكنبالاقو"هيفكشالعوضوم

.لوألاظفللاركاسعنباوكردتسملايفمكاحلااهاور:ةبلعثنبباعةياور٢

وارهلسيلو«دنسلااذهيفامكلوحألاديزيبأىوسهنعوريملذإلوهحبباّنعو

:اهيفو9

.ةمجرتهلدجأمذإاضيألوهجبوهوديزوبأ-

همهمتاو«؛نورخآهفعضومهضعبهقثو‹عيشتيناك«شربألالضفلانبةملس-

۰۰َDI-١)۹ِ.ا

.”اطخلاريثكقودص":رجحنبالاقكلذمغرو«ةعرزوبا

۰۹٥مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۱)

.1۸80©مقرقباسلاردصملا(۲)

مقر٤۷٤ص٦ج(نازيملا)يهذلا

.۳۳۹ص۱ج(تاعوضوللا)يزوحلانيا(٤)
.۳۲۷مقر٤۸ص۱١ج(يغملا)يهذلا(٥)

.١٤۱۸ص(ریکانلاوليطابألا)قاجزوحجلا

.۳۰۷ص۷ح(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا(۷)

.٢٤٤٥مقر٦۳صهج(نازیملا)يهذلا(۸)

.۹۹٥۲مقر۱۳۸۱۳۹ص٤ج(بیذهتلا)رجحنبا(۹)

.٢٠٥۲مقر(بیيرقتلا)رجحنبا(١٠)

۳۷۱



ظفاح":رجحنباظفاحلاهنعلاق«يزارلايميمتلانايحنبديمجحنبدمحم-

.”بذكلابًاضيأمهتاهنأالإهيفيأرلانسحنيعمنباناكو«فيعض

."”"ركنمنتملاوملظمدانسإلا":ةياورلاهذهنعيهذلالاقدقواذه

هنعلاق.الاظفللابكردتسملايمكاحلادنعيفوكلاةقابننبغبصألاةياور۳

.ضيأبذكلابيمرامك«"ضفرلابيمركورتم":رجحنبا

وبألاقو‹”يطقرادلاو”نيعمنباهقثو«يفوكلايرازفلابارغنبيلع-

لاقو«هٹیدحاوکرت:دوادوبألاقامنیب«“”قودص:ةعرزوبألاقو«هبسأبال:متاح

:نابحنبالاقو٠اقودصالإهارأامسلديناك:دمحألاقو”طقاس:ناجزوخجلا

اريثكهتياوريفةبولقملاديناسألادجويح«يورياميفًاطخلاريثكعيشتلايفايلاغناك"

.”تاشقتلاقفاونإوهبجاجتحالالطبف«تاقثلانعاهيورييلاةعوضولملاءايشألاو

ةبترملايفرجحنباهركذدقوءانهاهدانسإلانعنعدقهنإفقيثوتلانمهيفليقامهمو

̀.”نيسلدملانمةثلاثلا

.ىفغيالامكةيهاويهوةياورلاهذهىلعيهذلامكحدقواذه

.٢۸۳٥مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۱)
.1۰۸۱مقر٩ح(بیذهتلا)رجحنبا(۲)

.٢۷٤٥مقر٦۳صهج(نازیلا)يهذلا

مقر(بيرقتلا)رجحنبا(٤)
.٥۸٥مقر۳۲۸۳۲۹ص۱١ح(بیذهتلا)رجحنبا

.١۱۲۷مقر۲۷۰ص۳ج(خیراتلا)نیعمنبا(٦)

مقر۳۱۳٢۳۱ص۷ج(بیذهتلا)رجحنبا(۷)

.(ليدعتلاوحرخحلا)متاحيبأنبا(۸)

١٦ص(لاجرلالاوحأ)ناحزوحلا(۹)
مقر۳۱۳١٤۳۱ص۷ح(بیذهتلا)رجحنبا(١٠)

۲ےجنابحنبا(۱۱)

.٩۸مقر۹۹ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا

.١٤٠ص۳ح(كردتسماصيخلت)يهذلا(۱۳)

٢۳۷

 



نباويدعنبادنعولوألاظفللابنيعبرألايفمكاحلادنعميلّسنبفنخمةياور٤

:هتياوريفو:ميلُسنب«ثلاثلاظفللابركاسع

ڻععذجاننبةعيبرةياوريثقباسلالصفلايثمدقتدقوءةريصحنبثراحلا-
.فيعضهنأيلع

.”فيعضيعيشوهو؛يفوكلايشرقلاريثكنبدمحم-

.ةفيعضةياورلاف

:دوعسمنبةللادبعثٹیدح“اغلا

ةقث:يعخنلاديزينباوهاذهميهاربإو.هللادبعنعةمقلعنعميهاربإهبدرفت

.اضيأمدقت«تبثةقث:يعخنلاسيقنباوهةمقلعومدقتامكلسريهنأالإ

:میهاربإنعهاور

ظفللاب"ريبكلا"يفياربطلاويشاشلادنعةعيبرنبريكبهنعوسيقنبديزي-أ
:اضيأاهيف.ةمجرتامفسيلنالوهجبامهولوألا

:نيعمنبالاقو:ةعرزوبألاق«يفوكلاحالانببيبحنبذئاع-

لاقواذهريغرخآىلعنیعمنبامالکلمدقو‹)باذك:اضيألاقو

وهو٠عیشتلابيمرقودص":رجحنبالاقدقفاذهعمو.غئازلاغ:ناجزوجلا

.ظفاحلانملهاستودبيامك

١٤مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۱)

.٢٥1۲مقر(بيرقتلا)١٤١٠مقر١۳۱۲٣۳ص۹ج(بیذهتلا)رجحنبا(۲)

.٢٤۳۸ص۲ج(ءافعضلا)ةعرزوبا)۳(

.قباسلاردصللا(٤)

.٢۳۲۲مقر۷۹ص٥ج(بیذهتلا)رجحنبا(٥)

.قباسلاردصملا

1۷مقر٤٦ص(لاجرلالاوحأ)قاجزوحلا(۷)

.۳۱۱۷مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۸)

1



لاقءيورحلاتلصلاوبأيشرقلاخلاصنبمالسلادبع:يشاشلادنعاهيفو-
:رهاطنبدمحملاقولاقكلذكو«اثيبخًايضفارناك:ێطقرادلا

ضهنيالنكلومنمقثودقهنأىلعىرحخأشودحهیفو

.نيحرجلاحرحب

ناکاميفقرتحمهنأالإقثوحلاصنبنهحرلادبع:ناربطلادنعاهيفو-

.”"ميشتيقودص":ظفاحلالاقو‹يشتلانمهيف

.فيعض-سيقنبديزي-هجولااذهف

طالب"طسوألا'و"ويكلا"يفابطادنعيالاناسيكنيملسمب
ملسمولوألا

نبادنتعويناثلاظفللاب"نيعبرألا"يفمكاحلادنعرمتعملانيروصتمج

(^)

.هدنسفو

هظفحريغتئطخيقودص":رجحنبالاق؛يعخنلاهللادبعنبكيرش-

ءاضقلايلوذنم

همانميفدجأملو‹ئرقملابمكاحلاةياوريففصودقو«دابَعنبليعامسإ-

نبادنعةدوجومريغيهاذلوةدئازةظفلاأودبيو‹ئرقلملابتعننمدابعنبلیعامإ

مقر۲۸۱-٦۲۸۳ج(بیذهتلا)رجحنبا(۱)

.١۳٠٠مقر٠۷ص۳ح(ءافعضلا)يليقعلا(۲)

٢٦٢٤٤مقر۲۸۱-٦٢۲۸۳ج(بیذهتلا)رجحنبا

.قباسلاردصلملا(٤)

مقر۱۷۹۱۸۰ص٦ج(بیذهتلا)رجحنبا(٥)

.۳۸۹۸مقر(بيرقتلا)رجحنبا(1)

١4مقر(بيرقتلا)رجحنبا(۷)

.۸٠1۹مقر(بيرقتلا)رجحنيا(۸)
.۲۷۸۷مقرقباسلاردصلملا(۹)

TV٤

 



نمدمحموبأدابعنبليعامسإوهفهيلعو«ييزملانمفيرحتاهنأرهاظلاو«ركاسع

.قزمانمةفرحموأةمحقمامإليعامسإفصويفئرقملانأيوقيامانهاههنعيوارلا

.٩لاحهبجاجتحالازوجيال:اذهليعامإنعنابحنبالاق

يفباورصلانابيطقرادلانعهركذقبسامبانهودادزیوهاوفیعضدانسالاف

نيبةطساولاركذنودبيأءةلسرميلعنعاأثيدحلااذغيعخنلاميهاربإةياور

.سيقنبةمقلعانهةطساولاويلعمامإلانيبوميهاربإ

:يردخلاديعسيبثیدح:اعبار

:هيفو

؛كورتم":رجحنيالاق«يرصبلانيوجنبةرامعهمساو«يدبعلانوراهوبأ-
يعيشهبذکنممهنمو

ىلإهازعوء؟”"ناسللا"يفرجحنباهركذ«يدزألاميهازبإنبقاحسإ-

.”"يسوطلالاجر"

يمركورتم"؛يفوكلاقاحسإويأطايخلايونغلانابأنبليعامسإ-

.ةرع.هاواذهثيدحلاف

.۱۲۳ص۱(نیحورحا)نابحنبا(۱)

.٢٢٥۲ص۸ج(تاقثلا)نابحنبا(۲)

۰٤۸٤.0مقر(بيرقتلا)رجحنبا
.١۷٠٠مقر٠۲۰٥ص١ح(ناسللا)رحنبا(٤)

.(۷١۱۱)و(١٠۱۱)ةيسنلاومسالااذهمحلنمنيناركذو۳۳ص۳ح(ثيدحلالاجرمجعم)يئوخلا

١٤٤.٠مقر(بيرقتلا)رححنبا(1٦)

ro





ثحبللا

ثیدحلانتمةسارد

:ثيدحلابيرغ

:ةيتآلاظافلألاثيدحلانوتميفتدرو

.هولتاقفهتعيباوثكنمثايلعمامإلااوعيابنيذلالمحالهأمهبدارملاو:نوشكانلا

هلوقلمذةفصهنأىفخيالويفايلعمامإلااولتاقنيذلامهبدارملاو:نتوطساقلا

:هناحبسلاق‹نيطسقملاريغوهو١ ابطحمنهجاوناكفنوطساقلاامأو»:ىلاعت
طقهردصمو«راجيأطّسَقنملعافمساطساقلانإف>(نيطسقملابجيهللانإ)

اأو‹”طاسقإهردصمو«؛لدععميطسقأنملعافمساوهفامأوطوُسقو

رصتقاو”لدعاذإطسقألاقيو:روظنمنبالاقنيبوهامكردصممساوهفطّسَقلا

...لداعريغرئاج:طسقمريغطساقوه":لاق؛لدعععطسقأىلعيرشخزلا

٠"نعىوهللارمأوءطّسَقَيالوطسقيوضبقيهللا:لوقتو

يعي"هتعبابممدعيفقحلانعاوراجماشلالها:نيطساقلاو":رجحنبالاق

.ايلع
مامإلااهضاخيلابورحلاةلسلسيفةثلاثلاةقلحلا«ناورهنلالهأمهبداري:نوقراملا

.ناورهتلالهأىلإهجوماقورملاثيدحنمتذحأةظفللاهذهنأيفبيرالو.يلع

.مدقتامكثيدحلاقرطضعبيفتاملكلاهذهريسفتدرودقو

.مسالااذهلمحيامىلعنادلبلامجاعميفرثعأل:تاقرطلا

.٤٤ص٤ج(صيخلتلا)رجحنبا(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

.١٠ةيآنحلا(۳)
.۸ةيآةنحتمملا(٤)

.فالالصنءاطلاباب۳۷۷ص۷ج(ناسللا)روظنمنبا)°(

.قباسلاردصملا(1٦)

.٠٦٠٠ص(ةغالبلاساسأ)يرشخزلا(۷)

.٤٤ص٤ج(صیخلتلا)رجحنبا(۸)

۳۷۷



ةفعسريغصتةفيعسمميهوءياتالّيَحْنلاعمهلعلو‹هقباسكاذه:تافّيَعُسلا

.تاليخنلايهتافيعسلالعلف«ةلخنلاةفعسلاليقو«ليخنلاناصغأيأفْعَسدرفم

.هرکذمدقتعضوميهوءةليخنعمجهنأودبي:تاليخللا

ةروكيهوءلفسألاوطسوألاوىلعألايهو«ناورهنعمج:تاناورهللا

.”دادغببلصتمىلعألااهدح«يقرشلابناجلانمطساوودادغبنيبةعساو

:ليلحتلا

نيفصلهأولمحالهألاتقبارومأميلعمامإلانوكىلعثيدحلااذهزكر

ضبيفامكيلعمامإلاىلإكيبلانمدهعنعناككلذنأو«ناورهنلالهأو
."خلا...نيثكانلالتاقأنأىيلِإدهع":ظافلألا

یأارمىلعناکهنآ-هتحصریدقتىلع-ثیدحلاتاياورلالخنمرهظيو

ديعسوبأودوعسمنبهللادبعويراصنألابويأوبأمهنم«ةباحصلاضعبنمعمسمو
.يردخلا

نإفكلذىلإةفاضإوءاهديناسأةهجنمةفيعضثيدحلاقرطلكنأنيبتدقو

تلق:لاقدابعنبسيقنعحيحصدنسبدواديبأثیدحکءةحارصاهفلاخيامة

:للق؟هتيأترايأرمأكهللالوسركيلإهدهعدهعأ؟اذهكريسمنعانربخأ«يلعل

مامإلانوكينأةيميتنباىفندقو.هتيأترايأرهنكلوءائيشيلإقييبلادهعام

‹ناورهنلالهأيأجراوخلالاتقفالخبءائيشنيفصلهأولمحالهألاتقيفىورىلع

جراوخلالاتقيفةباحصلانمهريغووهةحيحصلاثيداحألاىورلب":لاق
"نقرا

.نونلالصفماللاباب١٠٠ص٩ح(ناسللا)روظنمنبا(١)
.٢٢۲ص۳ے(نادلبلامجعم)يومحلا(۲)
17٦6مقرةنتفلايفمالكلاكرتىلعلديامبابننسلاك(نتسلا)دوادوبا(۳)

.۱۱۲ص(ةنسلاجاهنم)ةيميتنيا

۳Y۸



نيفصلهأبقلعتيامامأولمحالهآلاتقبقلعتياميفرجحنباظفاحلاهقفاوو

ةعفلاكلتقت):رامعثيدحماشلالهأيفتبثو":لاقف

ربخلاتوبثلناورهنلالهأ:نيقراملاو":رجحنبالاقدقفناورهنلابقلعتيامامأو

يليقعلالوقهوحنونممهسلاقريامكنيدلانمنوقريمهنأمهيفحيحصلا

انلالاتقيٿيلعنعةعيبرنبيلعةياورهركذدعبلهسنبعيبرلاةمجرتيث
يفهنعةياورلاو«قرطلاةنيليلعنعثيدحلااذهيفديناسألا":نيقراملاونيطساقلاو

.۔)۳ .ىوعدلاهذهةيقادصمىدمنايبىضمدقو."”"ةحيحصةيرورحلا

مزلتسیالهنإفناورهنلالهأيفىرحخأثيداحأتوبثضرفىلعف«لكىلعو
النيقراملاةظفللاريسفتقباسلارجحنبامالكناكاذلو«مهيفيوراملكةحص

:ْلاقةمقلعةياوربانهلدتسيالو."خلا...نيثكانلالاتقبترمأ"ٹثیدح احیحصت

‹؛نيقراملالاتقبترمأ":لوقيناورهنلامويهنعهللايضربلاطيبأنبيلعتعم

الشمقورملاثيدحنوكيل«نيرخآلانيظفللانودمصاعيبأنبادنع"نوقراملاءالؤهو

ثیدحنإف:ایناٹامأو«هنایبقبسامكهاواهقيرطنألف:الوأامأءاهيوقياطادهاش

نسمءزجامنأحضاولانإف:اغلاٹامأو‹مدقتامكناررهتلالهأىلعهلمححصيالقورا

يقهنعةياورلاو":هلوقبيليقعلاديرينأادجدعبيو‹هضعبلةياورهذهنأولككثيدحلا

اذهبلصتياممًاقلطميلعنعةياورلافعضهنأل«ةياورلاهذه"ةحيحصةيرورحلا
.ثيدحلا

لصعحتنيصوصخمموقيفباقلألاهذهرصحنإفىرخأةهجنموءةهجنماذه
رصحنإف؛يلعمامإلاةعيباوثكنمغوكل"نيثكانلا"يفكلذغاسنئلوءةميظعةبيرهنم

نيدلانمقورملاو«قحلانعروجاضيأثكنلانإف‹؛غئاسريغماشلالهأيف"نيطساقلا"

مهيفهرصحنعًالضفناورهنلالهأىلإ"نيقرامل"هيجوتكلذكو.قحلانعروح

.هجيرختمدقتثيدحلاو.٤٤ص٤ح(صيخلتلا)رجحنيا()

.٤٤ص٤حقباسلاردصلا(۲)

4۸7.٠مقر١٥ص۲ح(ءافعضلا)يليقعلا

۳۷4۹



لمعمةنراقملاب-ءاربهنممهو-ناورهنلالهأىلإبسنيامنإفءاديدشًارظنيعدتسي

الكلذنمءيشىضمدقودعيال-ةنراقملازيوتضرفىلع-ماشلالهأهلعف
اذههلحصنمناف©(ًابطحمنهجلاوناكفنوطساقلااهأو»:ىلاعتهلوقعماميس

.قورملامكحهلحصينأعنتميلءازحلا

نعتاياورلالكيهوءةئالثلاظافلألاهذهىلعةرصتقملاتاياورلابقلعتياماذه

.يردخلاديعسيبآةياورو«دوعسمنبهللادبعنعناتياورويلعمامإلا

بويابأنأةقباسلاحداوقلاىلإاهنممضيفيراصنألابويأيبأتاياورامأ

."يلعمامإلالبقنمةنيدملاىلعايلاوكاذذإناكهنإف«نيفصرضحيليراصنألا

يركتنميلعمامإلالتاقيملو«تاليخنلاركذاهيفقالتخالارهاظمنمو
كلذكو؛نيعمعضومبفورعمريغتاليخنلاعمجنأىلع.اهيفمهريغوأميكحتلا

.ائيشعتالةمهبمظافلأتاقرطلاوتافيعسلا

ةملسمأكيبلارمأنم«حضاواهيفقيفلتلارثأفدوعسمنبانعةياورلاامأو

انأوتمقف":اطفوقو‹؛كلذباهرمأيف"يمصاعمبهاقلتأ":افوقعم«سلاجوهوبابلاحتفب

دعبماعفلأهللادبعادبعنأول":هلوقو"يدهشاويعمساف"راركتو"يشميفلاتحأ

هبكأهترتعوبلاطيبأنبيلعلاضغبمهللايقلمثماقملاونكرلانيبماعفلأوماعفلأ

."منهجرانيفةمايقلامويهيرخنمىلعهللا

ةوبنلاةاكشمنعردصيالءةميلسلارطفلاهابأتوعامسألاهجمتبولسأاذهو

ةليضفاوتبثينأنوديرينيذلانيعاضولابولسأوهلبءةغالبلاعوبنيوةحاصفلاندعمو

.ێغاهنعوهوءةجمسلارومألاهذهلثعبيلعمامإلا

قرطلاعيمجنأنيبتيللخلانماهيفامنايبوةقباسلاتاياورلاضرعلالخنمو

لاحبثيدحلاىقريالفهيلعو.باذكوأكورتموأفيعضنملختملاهديناسأميمجي

.١٠ةيآنجلا(۱)
.۳١۱ص۳ج(خيراتلا)يربطلا(۲)

T۸



تاياورلاءوضيفبلاطيبأنبيلعةعيب"باتكافلؤممهوتامكنسحلاىلإ
ىلعهمالکدنع"حيحص'هنأبثيدحلاىلعينابلألامكحهنمبرغألاو‹"ةحيحصلا

امضعبهلرکذمث"فيعضهدانسإوحيحص':كلانهلاقثيحءةقباسلاةمقلعةياور

ملونسحلادعتفقولهبىقرتهقرطةرثكتناكولو«"ةياورلاهذهدهاوشهدع

اذه«هريغلحيحصلاىلإتايرخألابىقرتةنسحقيرطاهيفسيلذإءةحصلاىلإهزواجتت

نيكورتملاوءافعضلانمةرثكلاكعلوأعامتجانأالإ«فيفخاهيففعضلانأرابتعاىلع

.فعضىلعافعضهدیزیهنیعبثیدحةياورىلعنيباذكلاو

ةيادبلا"يفريثكنباىلإ"بلاطيبأنبىلعةعيب"باتكافلؤمهبسنامو

رشکنبامكحدقفريغ-هلهتيوقتيأ-”ثيدحلابهجاجتحانم"ةياهنلاو

نتمىلعمكحهنأيهذلانعلقنلامدقتدقواذه.”"فيعض"هنأبثيدحلااذهىلع

.ةراكنلابثيدحلا

رثأوةراكنلانماهيفامنايبوهنوتموثيدحلااذهديناسأنملكىلإرظنلابو

نبالاقامككهللالوسرىلععوضومثيدحلااذهنأةصالخلانإفقالتخالا

ةيميت

.۷۸ص(يلعمامإلاةعيب)ملاسمأ(١)

.٥٤٤٠ص(ةنسلا)مصاعيأنبا(۲)

.۷۸ص(بلاطيبآنبيلعةعيب)لاسمأ(۳)

۷ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا(٤)

.١٤۱۱ص(ةنسلاجاهنم)ةيميتنبا

T۸





:عباسلالصفلا

اهلتقينيملسملانمةقرفدنعةقرامقرتل:ثيدح

.€قحابنيتفئاطلاىلوأ

ثيدحلاجيرخت:لوألاثحبلا

ثيدحلاديناسأةسارد:ناثلاثحبللا

ثيدحلانتمةسارد:ثلاثلاثحبللا

آ1





:لوألاثحبللا

:ظافلأهلو‹«؛بسحفيردخلاديعسيبأنعثيدحلادرو

نيتفئاطلاىلوأاهلتقينيملسملانمةقرفدنعةقرامقرم"هللالوسرلاق

.قحاب

نمىلعيوبأو«هجوأةعبرأنمدمحأوءةثالثهجوأنم-هلظفللاو-ملسمهاور
نبديعسوءهجوأةعبرأنم"صئاصخلا"و"ىربكلا"يفيئاسنلاو«دوادوبأو«هجوأةثالث

ء"ةوبنلالئالد"و"ىربكلاننسلا"يفنيهجونمدواديبأقيرطنميقهيبلاو«روصتم

ةياورنم"ةنسلا"يفدمحأنبهللادبعهاورو«ديعسيبأنعةرضنيبأةياورنممهلك

أنعيدهنلانامٹعبأ

نوجرفيهتمأيفنونوکيموقركذ#8يلانأديعسيبانعةرضنيبأنعب
ملهتقي-قلخلارشنموأ-قلخلارشمه":لاق‹قلاحتلامهاميس«سانلانمةقرفيف

لجرلا"الوق:لاقوأ-ًالثممكيلابرضف:لاق‹"قحلانمنيتفئاطلاندأ

الفيضنلايفرظنيوءةريصبىريالفلصتلايفرظنيف-ضرغلا:لاقوأ-ةيمرلايمري

ايمهومتلتقمتنأو:ديعسوبألاق:لاق"ةريصبىريالفقوفلايفرظنيويري
.قارعلالهأ

.7۳
.نباو؛دمحاوهظفلاذهو-ملسمهاور

٠٠٠ص۲خ(دتسلا)ليتحنيدمحأ/(١٠٠٠)١٠٠١١٠٠١١٠مقر47بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم(۱)

434٤ص١١۱۲مقر٤٤٤ص٦۱۰۳مقر۲۰۸ص۲ج(دنسلا)ىلعيوبأ/۲۸٤۷۹

ك(ىركلايئاسنلا/861۷مقرةنتفلايفمالكلاكرتبابةنسلاك(ننسلا)دوادويأ/١٤۱۳مقر

مفرءادهشلاعماجباب۲ج(نتسلا)روصتمنيا٥5٥۸٥٥٥۸٦٥٥۸مقر5۸°بابصئاصخلا

.٤٢٤۲ص۷ح(ةوبتلالئالد)‹١۹٠٠٠مقر۸ح(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/۲

.١١١٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع(۲)

تناريا٥ص۲ج(دتسلا)ليتحنيدمحأ/(١٠٠٠)١٤٠مقر۸٤بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم(۳)

۳۸o



امهاوعدناتميظعناتتفلتتقيىحةعاسلاموقتال":اعوفرمديعسيبأنعج

.قحلابامهالوأاهلتقيةقرامامهنيبقرمتةدحاو

‹يديمحلاو«قازرلادبعو‹"ةنسلا"يفهللادبعهنباهنعو-هلظفللاو-دماهاور

قازرلادبعهاورو‹دیعسيبُأنعةرضنيأةياورنممهلك"طسوألا"يفيياربطلاو

يبانعنوراهيباةياورنماضيأ

هيفركذثيدحيفكينلانعيردخلاديعسيبأنعيقرشللاكاحضلانعد

.قحلانمنيتفئاطلابرقأمهلتقيةفلتخمةقرفيفنوحجرفياموق

و"ىربكلانتسلا"يفيقهيبلاو«ىلعيوبأودمحأو-هظفلاذه-ملسمهاور

.9"زئالدلا"

نيقراملالتقي":هللالوسرلاق:لاقديعسيبأنعكادولايبأنع-ه
6

I س

.هللانمبرقأوفلاىلإنيتثفلابحأ

)٤(
.ىلعيوبآهاور

٤٤۰.1۷مقر۱۳۸ص١ص(حبحصلا)=

امباب١٠ج(فتصللا)قازرلادبع/١١٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/١۹ص٣ح(دنسلا)لبتحنبدمحأ(١)

ج(طسوألامجعلملا)قاريطلا۹٤مقر٠۳۳ص۲ح(دتسملا)يديمحلاةيرورحلايفءاج
٥مقر

.١٥٦۱۸مقرةيرورحلايف.ءاجامباب١١٠ح(فنصلملا)قازرلادبع(۲)

(دنسما)ىلعيوبأ/۸۲ص۳ح(دنسلا)لبتحنبدمحأ/(١٠٠٠)١١٠مقر7٤بابةاكزلاك(حيحصلا)ملسم()

۷ج(ةوبنلالئالد)٢٤۲۹11۹٠ص۸ج(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/٤۱۲۷مقر٤٥٤ص۲ج

.٢٤۲۲ص

.۸١٠٠مقر۲۸۸ص۲ح(دنسملا)ىلعيوبآ(٤)

T۸٦



:اغلاثحبلا

ثيدحلاديناسأةسارد

:تاياورسمهلو‹دیعسيبأقيرطنمالإثيدحلادريمل

:يدبعلاةَعَطَقنبكلامنبرذنملاةرضنيبأةياور١

."ةئامو-عستوُ-نامتةنستام«ةثلاثلانمةف":رجحنباهنعلاق

جتحيدحألكسيلو؛ٹثیدحاریثکةتناك:دعسنبالاقنكلءةدعهقثودقو

.ءطخبنممناک:نابحنبالاقوهب

يفيدعنبااذكوءاحرجهيفركذيملو"ءافعضلا"يفيليقعلاهدروأو

رباحنعويردخلاديعسيبأنعحلاصثيدحيدبعلاةرضنيبألو":لاقوء"لماكلا"
نماثيدحهلرألو«ثيدحلاميقتسموهفةقثهنعثدحاذإوءامهريغوهللادبعنب

هلركذألكلذلفاركنماثيدحةقثهنعىوراذإهلدجألنألةركتملاثيداحألا
شش

يفيئاسنلاوروصنمنبديعسوملسمودمحأنملكلوألاظفللابهنعهاور-

٠.ىلعييبأو"صئاصخلا"و"ىربكلا"

انهاهنعنعدقوءارارممدقتامكسلدموهوةرضنيبأنعيوارلاةداتقهيفو

.ةرضنيبُأىلإديجدنسبملسمودمحأنملكاضيألوألاظفللابهاورامك-

1۸۹۰مقر٥٦٤٥ص(بيرقتلا)رجحنبا(۱)

.۲۰۸ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا(۲)

.٠٤٤صهج(تاقثلا)نابحنبا

.۱۷۷۹مقر١۹١٢٠۲ص4ح(ءافعضلا)يليقعلا(٤)

.۲۷۷مقر۳۱۷ص٦ےج(لماکلا)يدعنبا(٥)

TAY



رهو‹لاقللاجیرسنبٹثراحلا:هيفدنسبنابحنباِناثلاظفللابهنعهاورو-

۱(
.مهتم

هاوروفهنباهنعودمجهنعوقازرلادبعنملكثلاثلاظفللابهنعهاورو-

ناعدجنبهللادبعنبدیزنبيلع:هيفدنسب"طسوألا"يفِنياربطلاويديمحلا

ليقونينالتوىدحإةنستامءةعبارلانم«فيعض":رجحنباهنعلاق‹يميمتلا

(Yn ”"اهلبق

نبهللادبعدنعلوألاظفللابلمنبنمحرلادبعهمساويدهنلانامثعيبأةياور۲

."رثكأليقوةنسنيئالثوةئامشاعو‹اهدعبلیقو

:اهيفو

n)ةسداسلانم‹لوبقم":ظفاحلالاقريصبوبأيدركلانوميم-

فباعةقث":رجحنباهنعلاق‹«يرصبلايسيقلادوسألانبدلاخنبةبده-

.”"نيثالثوعضبةنستامءةعساتلاراغصنم«هنييلتبيئاسنلادرفت

.فعضاهيفةياورلاف

.قازرلادبعدنعثلاثلاظفللابنوراهيبأةياور۳

؛كڭورتم"':رجحنباظفاحلاهنعلاقنيوجنبةرامعنوراهوبوهو

عبرأةنستامءةعبارلانم«يعيش«هبذكنممهنمو

.ةيهاوةياورلاف

.١۲١۱مقر۸٦۱۹١۱ص۲ح(لادتعالانازيم)يهذلا(١)

.٤۷٤مقر٤٠٤ص(بيرقتلا)رجحنبا(۲)
.١0۱8مقر٠٥۳صقباسلاردصملا(۳)
.٠٠۷مقر٦٥٥صقباسلاردصملا(4)

مقر١۷٥صقباسلاردصللا
40مقر۸٠4صقباسلاردصللا(٦)

TAA

 



:اهيفةفيعضيهو«عبارلاظفللابديعسيأنعيقرشملاكاحضلاةياور4

ناکو؛ليلجهيقفةقث":رجحنبالاق؛يدنکلاىجیوبآتباثيبنببیبح-

لكدنعنعنعدقو‹”"ةئاموةرشععستةنستامةثلاثلانم«سيلدتلاولاسرإلاريثك

:يلاكبلاادمحلافوننبربجوهويبةياور7

نبالاقو‹يوقلابسيل:ةرمواص:ةرميئاسنلالاقوTr:نيیعمنباهنعلاق

:اهيفو‹”"ةعبارلانممهيقودص":رجح

سيل":ظفاحلاهنعلاقو‹"”فعضموهو‹يادمحلايفوكلاديعسنبدلاجم-

:يأ”نيعبرأومبرأةنستام‹؛ةسداسلاراغصنم«هرمعرحخآيفريغتدقو‹يوقلاب

.ةئامو

ء٤۰مقر١١٠ص(بيرقتلا)رجحنبا)۱(

.٢٤۸۹مقر۱۳۷صقباسلاردصملا(۲)

1۷۸۰٠مقر۳-٢٥۳۷ص١٠ح(بیذهتلا)رجحنبا(۳)
.۷۸مقر٠oYص(بيرقتلا)رسحنبا(٤)

T۸۹





:ثلاثلاثحبللا

ثیدحلانتمةسارد

يبأةياوريهةدحاوةياورالإاهنمحصيملهنأثیدحلاديناسأةساردنمرهظ

؛ةفلاثةعفامهنيبنمجرخت«نيملسملانمنيتففلاتتقاىلعصنتيلاديعسيبأنعةرضن
.قحلاىلإنيتئفلابرقأاهلتقي

رظنلابوهامنإمهيلعثيدحلااذهلمحوءاهيفناورهنلالهألركذالهنآيلجو

نأرابتعابكلذوءةياورلاهذههتروصيذلاثدحلالئاعيذلايخيراتلاثدحلاىلإ

لهأةففيهفةثلاثلاامأو«نيفصةكرعميفةيواعمةئفويلعماماللاةئفامهنيتعفلا

ىلإاههيجوتلعجيامةياورلاهذهيفسيلو.نيفصدعبيلعمامإلاةئفاهتلتقيلاناورهنلا

.ليوأتلااذهىلإريصملانمعنميامكلذىلإفاضتااذإفيكف«انيعتمناورهنلالهأ

:يليامكلذنايبو

؛نيدلانمناكاذإقورملاێعميفثيدحلامدقتدقو‹"ةقرامقرم"عم-أ

هلعفسفننملعافلامساقاقتشاىلإةفاضإ"قرت"يفقورمللانهقلعتمالنكلو
.اضيأقلعتملاركذنود

يوللامعتساوهوأ؟نيدلإنمقورملاوه-ادرحجب-انهقورملاعملهف

؟"ةحجراحخجرختاعم

نيدلانمقورملابطبترملاجورخلاىلإزمري"ةقرامقرم"ريبعتلااذهنأبرقألا

نمنوقرعي...موقمكيفجرخي"ثيدحللراصتحخاةلزنعبوهف«قورملاثيدحىلإةراشإ
.ناورهنلالهأىلإقورملاعمهيجوتيفًالصفممالكلامدقتدقو."نيدلا

مامإلاشيجنمءزجناورهنلالهأنألضومغهيف"امهنيب"ةملكلامعتسا-٢

ناکانإوءادحاواشيحاوناكةفوكلاءارورحىلإلازتعالادعبحو«يلع
.ثيدحلاوةروصلانيباقيثوطبارتالفءةفوكلانميئاهنلالاصفنالا

۳۹۱

 



قحانمبارتقالانأ"قحلاىلإنيتفئاطلابرقأمهلتقي":هلوقنمدافتسي-۳

:ٹسیدحفالح«ةنيعمةجردىلإقحمنيفرطلاالكنأوءةيواعمويلعمامإلانيبيبسن

فصوبیفکورذعمايألانمموييغبلايفنكيملوء"ةيغابلاةعفلاهلتقترامع"

لوبقتبأولجوزعهللاجهنمنعتداحذإءامذيغبلابةفئاطلاهذىلاعتوهناحبسهللا

هللامركيلعمامإلاهيلإىعسو€امهنيباوحلصأف):هلوقيفهبهللارمأيذلاحلصلا

.هوبأفلاتقلالبقههجو

حصيىلوأبابنمفناورهنلالهأىلإههيجوتحصنإقورلملانأىلع4
.هذهنودقورملابكلتفصوتفيكف«ةيغابلاةعفلاىلإههيجوت

ننسلا"يفيقهيبلاودمحأونيخيشلادنعحيحصدنسبةريرهيبأنعيور٥

نوكتناتميظعناتثفلتتقتىحةعاسلاموقتال":هللالوسرلاق:لاق"ىربكلا

.”"ةدحاوامهاوعد"هجوألاضعبيفو‹"ةميظعةلتقمامهنيب

ةئفويلعمامإلاةئفامهانهاهنيتئفلابدارملانأىلعثيدحلااذهحارشقفتادقو

؛لمحلالهأويلعمامإلاةعفامهبدارملانأنميدوادلانعيعلاهلقنامىوس«ةيواعم

ىلعهبحاصوقحلاىلعهنأاهنملكداقتعاليقومالسإلايهليقىوعدلابدارملاامأ

لكلاىلعبحستنمانهاهداهتجالاغيوستنأىفخيالو.امهبسحبلطابلا

يفًالطخلابابنمهنأنمةيغابلاةئفلاهتلعفامعليقامو.موقنودموقهبصتخيالو

ىلإءيفتىتح»:ىلاعتهلوقيفسيلأ«يغبلايفدراولاديدشلامذلابعوفدمناهتجالا

هظطارصويوسلاهللاجهنمنعةيغابلاةئفلاداعتباىلعةحيرصةلالدلديامهللارمأ

نإ»:هلوقيفركنملاوءاشحفلابهنرقويغبلانعىلاعتوهناحبسهللاىندقو؟ميقتسللا

.€يغبلاوركنملاوءاشحفلانعىهنيو«يبرقلايذءاتيإوناسحإلاولدعلابرمأيهللا

كملسم/١۷۱۲مقر٥بابنتفلاك١6۹۳مقر۸بابنيدترملاةباتتساك(حيحصلا)يراخبلا(١)
مقر۲۹۹3ص۸ج(ىربكلانتسلا)يقهيبلا/۳۱۳۳٠٠ص۲ج(دنسلا)لبتحنبدمحأ/١٠مقر٤باب

۸.

(يراسلاداشرإ)نالطسقلا/١۹ص٤ج(يراقلاةدمع)ييعلا/١٠۳ص١٤١ج(يرابلاحتف)رجحنبا(۲)
.٩۸۹ص١۱ج

۳۹۲



ةقارإىلعلمتشالب«قحلامامإلانعقاقشنالاىلعرصتقيملةيغابلاةففلايغبنأىلع
نتفلامايقومالسإلارونسامطنايفببستوءاهلمشقيزموةمألاقيرفتوةريزغلاءامدلا

؟هبحاصهيلعرجۇياداهتجااذهلكدعيلهف‹نيدشارلادهعءاضقناو

نمناورهنلالهألهزيوحجتنإفهباحصأوةيواعمل-ًالدج-داهتجالازوجنئلو

ىلعةيبصعلاالوىوهحلامهلمحيملو«هولعفاميفاودهتجادقمهنأمهبنظلاو«ىلوأباب

اورصتتاامنإو؟يراوسلاوسناربلاباحصأوءاهقفلاوءارقلامهوفيك«؛كلذنمءيش

هوکرتهتفالخریصموهرمأيفًانواهتمهفقومىلعارصمهوأرالمثلجأنماوعسويلعل

.هریغایباحصاوعيابو

ةدايزبنكلثيدحلااذهقسنىلعهنأ"قورملا"ثيدحظافلأضعبيفىضمدقو

.هفعضنایبیضمامک«'"ةقرامامهنيبقرمت"

ىضمامك«ثيدحلااذهاهبءاجيلاةروصللليثمةيخيراتلاثداوحلايفوءاذه

مهذعثيحةقراملافهيلعو«لمحلالهأةئفويلعمامإلاةفامهنيتئفلانأيدوادلانع

.قحلابنيتفئاطلاىلوأمهوءهعمنيذلاويلعمامإلامهلتقدقو‹هباحصأوةيواعم

للادبعهيفلتتقيناكيذلاتقولايفيفقثلاديبعيبُأنبراتخملاجورخكلذكو

هيخأفرطنمريبزلانببعصمديىلعهباحصأوراتخلملاليقفءةيمأونبوريبزلانبا
.ةيمأيبنمقحلاىلإبرقأناكريبزلانبهللادبعنأبيرالو.هللادبع

.اهيلعثيدحلالزنينأدحأيألنكمبءةليثمىرخأثداوحكانهو

نكميفةديحلاهديناسأوناورهنلالهأىلإاهجومثيدحلانتمنيبضراعتللًاعفدو

موأقسقحتنوكيدقاصنثيدحلاىقبيوحيرصريغناورهنلالهأىلعهلمحنإلوقلا

T۹۳





:نسماثلالصفلا

(رانلابالكجراوخلالثيدح

ثيدحلاجيرخت:لوألاثحبللا

ثيدحلاديناسأةسارد:ناثلاثحبللا

ثيدحلانتمةسارد:ثلاثلاثحبللا

۳۹0





:لوألاثحبللا

ثیدحلاجیرخت
نالجعنبيدصةمامأوبأامهةباحصلانمنيتلاقيرطنمثيدحلاءاج

.ىقوأيبأنبهللادبعو«يلهابلا

 

:يلهابلاةمامأبأثیدحوأ

سوؤررصبأيلهابلاةمامأابأتيأر:لاقروَرَحبلاغيبأقيرطنمهنعيور

بالكرانلالهأبالك":لوقی8هللالوسرتعمس:لاقفقشمدجردیلعجراوحخ

نمىلتقريخوىامسلامدأتحتىلتقرش:لاقمث«ىكبمث"رانلالهأبالك«رانلالهأ

معن:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنماذهتعمستنأأ:بلاغوبألاق‹هولتق

.ثالالونيترمالوةرمريغكعهلالوسرنمهتعمسیيرخبنذإنِ

نمدهمحأو‹«يسلايطلادوادوبآو«قازرلادبعو-هلظفللاو-يديمحلاهاور

"و."و"لوألا"و"ريبكلا"يفبلاغيبانعاهجورشعةانم

.يرحآلاوةماسأيبأنبثراحلاو«'”"نييماشلا

نعيندملاميلسنبناوفصةياورنم"ةنسلا"يفهللادبعهنباهنعودمحأهاورو-

هستظفللابةمامأيب

ةيرورحلايفءاجامباب٠٠ح(فنصلا)قازرلادبع/۸٠۹مقر٤٠٤ص۲ج(دنسلا)يديمحلا(١)

هللادبع٢٥۲٠صهج(دتسلا)لبتحنبدمحأمقر١٥٠ص(دنسلا)يسلايطلا

(ريبكلامجملا)ناريطلا/٥٠مقر۲۲ص(ةنسلا)يزورملا٤٤٠٠١٤٠٠مقر(ةنسلا)دمحأنب

AeAERAمقر۸ج ET ASE CAS Ee GASPAR TV GAOT GAs © APE ACTF
(وعصلامجعملا)٩۸٠4مقر۹ح٠۷11مقر۷حج(طسوألامجعملا)1۸۲۸٠

(ثحابلاةيغب)يمثيحلا/١۱۲۷مقر٢٤۲ص۲ح(نيماشلادنسم)ء۸١١٠مقر۲ح۳۳مقراح

مقر۳۳ص(ةعيرشلا)يرجآلا/٤٠۸مقر١۲۲ص

١٤٠٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/۹٠۲صهج(دنسلا)لبنحنبدمحأ(۲)

۳۹۷



..)رمجأدنعهسفنظفللابةمامأيبأنعيومألايماشلارايسهاورامك-

نبهللادبعدنعهسفنظفللابةمامأيبأنعرامعوبأهللادبعنبدادشهاورو-

.”نيدانسإب"كردتسملا"يفمكاحلاو"ةنسلا"يفدمحأ

:فوأيبأنبهللادبعثيدح:ايناث

تمحأهاور‹"رانلابالكجراوخلا"ظفلبشمعألاةياورنمهنعثيدحلادرو

وبأو¢"ةنسلا"يٿمصاعيأنباهجرحخأوء؛هجامنباهاوروءةنسلايفهللادبعهنباهنعو

"وأيبأنبادنسمهيفءزحلا"يفدعاصنبدمحمنبىحيوء"ةيلحلا"يفناهفصألاميعن
.”"ةيهانتملاللعلا"يفيزوحلانباو"دادغبخيرات"يفبيطخلاو‹يئاكلاللاو

تسيتأ:ظفلبیفوأيبانبهللادبعنعنامهجنبديعسةياورنمدروامک۔ب

بوجعحمذئمويناكو؟تنانم:يللاقف8هللالوسربحاصقوأيبأنب

:لاَقفءةقرازألاهتلتق:تلق؟كوبألعفام:لاقف«ناهمجنبديعسانأ:تلقفرصبلا

."رانلابالكلوسرلاق:لاقمثفلاهمر

:يهوامهدنعةدايزبهنباهنعوءدمحأو-هلظفللاو-يسلايطلادوادوبأهاور

نباومكاحلاهاورو‹اهلكجراوخلاىلب:لاق؟اهلكجاروخلامأمهدحوةقرازألا:تلق

.(رمجأدنعىلاةدايزلابمصاعيب

صهج(دنسلا)لبنحنبدمحا(۱)
ىلعحيحصثيدحاذه"لاقو٤٤١٠١٠٠ص۲ح(كردتسملا)مكاحلا/١٤١٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع(۲)

.٤٤٠٠١١٠ص۲ح(صيخلتلا)حيحص:يهذلالاقو"هاجرخيملوملسمطرش

بابةسمدقلا(ةنسلا)هجامنبا/١٠١٠مقر(ةنسلا)دمحأنبهللادبع٤ج(دنسلا)لبتحنبدمحأ()

نبا/٥٦٥صهج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأ/٤٠۹مقر(١۱۷)باب(ةنسلا)مصاعيبأنبا/١۱۷مقر

نبا/۳۱۹۳۲۰ص٦ج(دادغبخیرات)بیطخلا/۳۹مقر۱۲۳ص(نوأيبأنبادنسمهيفءزحلا)دعاص

جراوخلامذباباح(ةيهانتملاللعلا)يزوحجلا

(ةنسسلا)دمحأنبهللادبع/۳۸۳‹۳۸۲ص٤ج(دنسلملا)لبتحنبدمحأ/۸۲۲مقر١٠٠ص(دنسلا)يسلايطلا(٤)

يبأنبا/١۷٠ص۴٣ح(صيخلتلا)يهذلاهنعتكسو‹١۷٠ص۳ح(كردتسملا)مكاحلا

مقر(٦۱۷)باب(ةنسلا)مصاع

۳۹۸



:يياثلاثحبللا

ثيدحلاديناسأةسارد

:ةباحصلانمنينانعثيدحلادرو

:يلهابلاةمامأيبثٹیدح:الوأ

:تاياورعبرأهلو

يفيلمابلاةمامأيبأثيدحيفمدقتدقوءةمامأيبأنعروزحبلاغيباةياور١

.فيعضهنأبلاغيبأةياورنمقورملاثيدح

دباعتفمةقل":ظفاحلاهنعلاققمامأيبأنعدملاميلسنبلاوفصةياور1

.٩”"ةنسنوعبسوناتنثاهلونيئالثونيتنثاةنستامءةعبارلانم«ردقلابيمر

"اققحححصدقو

نمريملهنأنمميلسنبناوفصيثليقامىلإارظنامهلعلو‹"ةياورلاهذهبثيدحلا
وهميلسنبناوفصهآريذلاةمامأابأنأالإ«رسبنبهللادبعوةمامأابأالإةباحصلا

رخأتمدعسأةمامأوبأونالجعنبيدصسیلوفینحنبلهسنبدعسأةمامأوب

ةئامةنستامكييبلانمعمسيملوةيؤرهلءةباحصلايفدودعم":هنعظفاحلالاق

ناتنثاهلو

۲۹۳۳مقر٦۲۷ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱)

ثيدحشماه(ةنسلا)دمحأنبهللادبع/ديمحلآدعسشماه۱۳۷ص(قوأيبآنبادنسمهيفءزحبا)دعاصنبا(۲)

.نياطحقلالاسنبديعسنبدمحمروتكدلل١١٤٠٠مقر

.۳۰۲۹مقر۳۸۹۳۹۰ص٤ج(بیذهتلا)رجحنبا()

.قباسلاردصملا(٤)

7٤٤۰مقر١٤١٠ص(بيرقتلا)رحنبا(٥)

r۹۹



هنعدلايضريلهابلاةمامأوبألخد:لاقلبعامسلابانهاهناوفصحرصيملو

كلذكوهو‹“اعطقنمهنظأ":دنسلااذهنعرجحنبالاقاذلو"لا...دجسم

.رهاظوهامك

ملةيواعمنبديزينبدلاخىلومليقوةيواعمىلوم:يومألايماشلارايسةياور۳

حرجا"يفمتاحيبنباو٩"ريبکلاخيراتلا"يفهايإيراخبلاداريإىوسهقثونمدحجأ

:رجحنبالاقو‹”"قثو"يهذلالاقنكل.”"تاقثلا"يفنابحنباو"ليدعتلاو

نم«قودص"

مغر؛قودصوةقْثهنأبرايسىلعامهمكحنامامإلاناذهبمالعيردأتسلو

ةفيصبرايسقيئوتيذلاةياكحيفنأودبيو.هقيثوتىلعصنادحأدجأمنأ

.كلذىلإهنانئمطامدعىلإريشيامكلذبهمزجمدعوفيعضتلا

خيشمشاهينبیلوميرصبلاديبعنبهللادبعنبنمحرلادبعديعسوبأ:اهيفو
عبسةنستامءةعساتلانمءأطخأاعرقودص":بيرقتلايفرجحنبالاقكدمحأمامإلا

Mu,
.نعسو

ريثكناك:لاقهنأدمحأمامإلانعيليقعلالقننكلءدمحأمامإلاهقثودقو

.٩"اضريالناكهنأدمحأنعءاجهنأنابقلالقنو‹اطخلا

.۲۲ص٦ح(يلتعملادنسملافارطإ)رجحنبا(١)

.٢۳۲مقر١٠٠ص٤ح(ربكلاخيراتلا)يراخبلا(۲)
.۱۱۰۲مقر٢٤٥۲ص٤ج(لیدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا()

٤ج(تاقثلا)نابحنبا(٤)

.٢۲۲۲مقر٥۷٤٥ص١ح(فشاكلا)يهذلا

.٢۲۷۲۰مقر۲٦۲ص(بيرقتلا)رجحنبا(1)
.۳۹۱۸مقر٤٢٤۳صقباسلاردصملا(۷)

.١۱۲۰مقر٢٤٥۲صهج(لیدعتلاوحرحلا)متاحيبأنبا(۸)

مقر١۱۹ص٦ح(بيذهتلا)رححنيا
.قباسلاردصملا(٠٠)



:هللادبعنبدادشرامعيباةياور٤

.٩”"ةعبارلانملسريةقث":ظفاحلالاق

نعهتياوريفوقودص":رجحنبالاق؛يلجعلارامعنبةمركع:اهيفو

.”"نيتسلاليبقتامءةسماخلانم«باتكهلنكيملوبارطضاریٹکيبآنبیحی

:ىفوأنأنبهللادبعٹیدح:ایناٹ

:نيتیاورنمدرو

:نارهمنبناميلسشمعألاةياور١

.وأيبأنبهللادبعنمعمسيمهنأىلعاوقفتادقو«هرکذمدقت

:ناهمجنبديعسةياور-۲

دارفأهلقودص":رجحنبالاقوقودص":يهذلاهنعلاق

:اهيفو

مالکهيف؛ناهمجنبدیعسنعياورلاةتابننبجرشح:يئاكلاللاريغدنع-

نممهيقودص":هلوقبرجحنباهصخلريثك

نمقودص’:رجحنبالاقنبنطق:يئاكلاللادنع-

لمعهتيأرفهنعةعرزوبألئس:متاحيبأنبالاقدقف«كلذنودهنأودبيو‹”"ةرشاعلا

.٢٥۲۷مقر٢٤٦۲ص(بیيرقتلا)رجحنبا(۱)

۷۲٦مقر٠٦۳۹صقباسلاردصملا(۲)

.۲۷۰۹مقر٢٤۲۰-٦٠٦ص٤ج(بیذهتلا)رجحنبا

ء١٦۱۸مقر٤۳٤ص١ج(فشاكلا)يهذلا(٤)

.۲۲۷۹مقر٢٤۲۳ص(بيرقتلا)رجحنيا(٥)
مقر۹٦٠صقباسلاردصملا(٦)

٦٥٥٥.0مقر٤٦٥٤ص(بیرقتلا)رجحنبا(۷)



۲

.هلصويوثيدحللاقرسي.يدعنبالاقوهيلع

.۷۷۷مقر۱۳۸ص۷ح(لیدعتلاوحرخحلا)متاحيبأنبا(۱)

.۲۰مقر۲٥ض٦ج(لماکلا)يدعنبا(۲)



:ٹلاثلاثحبللا

ٹثیدحلانتمةسارد

.انایبأيسافوتمىلعتاظحالمكلانهنكل«فعضلاةفيفخديناسألا

هذهاهيلإتلصوتيلاةرتفلايفجراوخلاروهظدعبيأ«يحراخلايومألاعارصلاةرتف
:لاقبلاغيبأنعهجوألاضعبيفحيرصاذهو.ةساردلا

0 7 1 2

.ريبكلايفيناريطلادنع"...ةقرازألاسوؤربنأام

."...جراوخلانماسأرنيعبسبلهملاثعبفماشلابتنك"

."...جراوخلاسوؤربٍنأفكلمادبعنمزقشمدبتنك"

:دمحأدنعيومألاراسةياوريفنكل«فيعضهنأبلاغيبأنعمدقتدقو

ةقرازألاركذهيفذإءةجيتنلاهذهيفحيرصوأيبأنبهللادبعثيدحكلذكو

.ةرجحلانمنيتسوةعبرأماعقارتفالاةثداحدعباورهظنيذلا

ظفليفف«غيلبلايبرعلابولسألانمسيلثيدحلايفةلماكتارابعلاراركت-١

نمهتعمسول"الرانلابالك"اناءامسلالظتحتىلتقرش":دمحادنعرايس

دبالهنأهانعماذهو«"هركذأالنأتلخًاعبسركذئحنيترموأةرمكعهللالوسر

يفو.لاحموهو«هبثدحييكلددعلاكلذييبلانمثيدحلاعمسينأةمامأيبأل

دنعرايسظفليفامسفنمكاحلاودمحأنبهللادبعدنعهللادبعنبدادشرامعيبأظفل

.دمحا

هنایبقبسامکرهظلبءرصعلاكلذيفادوجومنكيمل"جراوخلا"ظفلنأ¥

ناوتيمهيلوسرلاناسلىلعىرحجناكولوء؛نيتسوةعبرأماعةقرازألاروهظدعب
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اميسال«هروهظةرتفلةقباسلاةرتفلايفمهمالكصوصنيفدجّولوهرايتخايفةباحصلا

ةمامأيبأىلعاروصقمنوكيفيكف«تارمهررك8ّينلانأةمامأيبأثيدحيفنأ

يفرهظدقجراوخلاظفلنوكينأييعلاركنأكلذىلإةفاضإ.ىفوأيبأنبهللادبعو

اذهو؛یلوابابنمكلذلبقهروهظهراکنإف«ريهزنبصوقرحاهيفناكيلاةرتفلا

.دعباميفترهظيلاىرخألاقرفلاءامسألثمك

"راستلابالكجراوخلا"ثيدحيلدألانيدلاحالص.ددعاذهلجأل

.الوسرىلعاعوضوم

دقف«قورملاثيدحظفلبرخآهجونمءاجيلهابلاةمامأيبأثيدحنأ-۳

صنوءةفلتخمةنداحلاهذهركذهنعبشوحنبرهشةياورنمقورملاثيدحيفىضم

ابأتیأرف«قشمددجسمجردىلعاهوعضوفسوؤرباوؤاجفقشمدبتنک:لاقهثیدح

:لوقيهيهللالوسرتعمسينِإ:لاق؟ةمامأابأايكيكبيام:هلتلقفيكبيةمامأ

‹؛لقدلارثتنيامكهنورثنيمهيقارتزواجتيالنآرقلانوأرقيسانّيمأيفنوكيسهنإ"

ىلعمهسلادوعيىحهيفنودوعيالمثةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرهب

.هولتقومهلتقنليبوطىامسلاتحتىلتقرش«هقوف

رامعيبأةياورويماشلارايسةياورةمامأيبأنعًالاحتاياورلانسحأ٤

نمرلادبعدیعسوبآ:رایسةياوريففءةاورلاطبضةهجنممالكامهنملكيفو«دادش
رجحنباظفاحلامكحيفنأىلع.مدقتامكهطبضيفدمحأمامإلاملكتفللادبعنبا

نيذلاةمئألادحأنمكلذىلعصيصتتلامدعثيحنمةبيرقودصرايسنأىلع

ىضمدقفيهذلاامأو؟كلذبهيلعمكحنيأنمفرايسيف"بيذهتلا"يفمهلاوقأقاس

.قيئوتلاهتياكحيفلوقلا

.طلغيقودصوهورامعنبةمركع:دادشرامعيبأةياوريفو

٤٢٤۲ج(يراقلاةدمع)ييعلا(١)

٤٤ص(نملادقنجهنم)يلدألا(۲)

 



ديعسامإ:مالكلاضعبهيفنمنانثاهدنسيفممتجادقفىقوأيبُأنبهللادبعامأو

نامهجنبديعسامإو"مهيقودص"وهوةتابننبحرشحو«"دارفأهل"وناهمجنبا

.هرکذقبسامک"عئطخیقودص"وهوريسننبنطقو

هلوبقبعصلانمقيهللالوسرىلإثيدحلااذهعفرنأرهظييذلاو
وبأوهوةباحصلادحأمالكنمكلذنوكينأدعبيالوءاهركذمدقتيلاتاظحالملل

نيذلايفماهوألاضعبدوجوعماميساليبلاىلإهعفرةاورلانظف«يلهابلاةمامأ

.اهریغنمالاحلضفأمهتاياورتناك

نعمالفالإو«يعرشمكحبهنممذظفلبهبشأرانلابالكنإفكلذىلإةفاضإ
جراوخلاهلعفامبناهمجنبديعسهربخأامهنعهللايضرةمامأابألعلو.رانلابالكل

ىلإاعوفرمدعبنمهاورنماورمث«رانلابالك:هلوقوحنبمهيلعاعدهيبأبةقرازألا

نمهريغنإف«يباحصلااذههفقييذلافقوملااذهلثميفةبارغالوهللالوسر

نمءيشىضمدقو«قارتفالاماعدعباورهظنيذلاجراوخلادضهلثمفقودقةباحصلا

يفسيلمالكلانأرمألايفمهملانكل«قورملاثيدحنمثلاثلاثحبملارخآيفكلذ

مهيلإهجوينأنكينيذلامهعابتأوجراوخلايفلبمهركفلمحنموناورهنلالهأ

ىلهأنيبعساشنوبو«جراوخلايفمذلانمماركلاةباحصلانعدرواموقورملاثيدح

يفمهركفصخلتينيذلاو«دعبنماورهظنيذلاجراوخلانيبومهوحناحننموناورهنلا
.مهئامدةحابتساومهيفلاخمريفكت

ےلناكلععيبلالإ"رانلابالكجراوخلا"ثيدحمفرةحصبمّلُسولواذه

امهنعللايضرسابعنبانعةمركعىلإحيحصدنسبمكاحلاىوردقف«ىرخأةهجو

ءاقلطناف؛جراوخلانأشيفهثيدحهنماعمسافديعسيبأىلإاقلطنا:يلعهنبالوهللاقهنأ

هتوصالعانثدحيًاشنأمث«یتحامشهءادرذأانآراملف«حلصيهلطئاحيفوهاذإف

لصحفقيينلاهآرق«نيتنبلنيتنبللمحيرامعوةنبلةنبللمحتانك:لاقفدحجسللايف

"؟كباحصألمحيامكةنبلةنبللمحتالأءرامعحيواي":لوقيوهسأرىلعبارتلاضفني



‹"ةيغابلاةئفلاهلتقت«رامعحيو":لوقيوضفنيلعجف:لاقفلادنعرجألاديرأنإ:لاق

.٩نتفلانمهّللابذوعأ:رامعلوقيو:لاق

ةيواعمةفئاطمهوءةيغابلاةعفلاجراوخلابدارملانأيفرهاظثيدحلااذهف

"راتلابالكجراوخلا"ثيدحلمحوءنيفصيفىلعمامإلامراحنيذلاهباحصأو

يلهابلاةمامأيبألمحك«جراوخلامهمهأبديعسيبأحيرصتلكلذوءاهيجودعيمهيلع

مهىلعالو«جراوخلامه-الثم-ةقرازألانأىلعصنالذإ«ةقرازألاىلعهايإ

ضرفىلعهلكاذهو.ةمامأيبأليأروهامنإرمألانأديفيامم«رانلابالكبنودوصقلا

.ثيدحلااذهعفرةحصبميلستلا

نودبء؛٤٤٤مقر١١٠۱ص۲ج(حيحصلا)يراخبلاثيدحلاىوردقو.١١۱ص۲ح(كردتسملا)مكاحلا(١)

."جراوخلاناشق":هلوق







باتكلاةمتاخ

اهيلإتلصوتيلاجئاتنلامهأررحننأانبلمجي«باتكلااذهفاطمةياُميو

:يلياميفةلٹمتملاوةساردلا

قشتتكللالوسرةباحصنماددعميكحتلايضراعموأناورهنلالهأيفنأ١

ريغوهويدعسلاريهزنبصوقرحو«يئاطلانصحنبديز:مهنمةنالتىلعرداصللا

.يجانلايماسلادشارنبتيّرلاو«جدحخملاريغوةرصيوخلايذ

يفمهمصخهنأسابعنباىلإبسنيامو؛هيضراعمعمميكحتلاةيضقيفباوصلا٢

.تباثريغءارورح

مضنانيذلادحأهلتقلب«بابخنبهللادبعلتقمنعنيضارناورهنلالهأنكيل۳

.ناورهنلالهأهدرطدقو«يميمتلايكفنبرَعْسِموهودعباميفمهيلإ

يعمرفكلاىلعلمحيفتتبثنإوءةتباثريغناورهنلالهأىلإريفكتلاةبسن٤
.ةيوبنلاةنسلاونآرقلاصوصنكلذبتدروامك

زربوءةيوبنلاةرجحلانمنيتسوةعبرأماعةقرازألاروهظدعبجراوخلاحلطصمرهظ-٥

.نيعبسونينتاماعيٿ

رفكلاوأكرشلابهيفلاخمىلعمكحينميفيحالطصالاجراوخلاعمرصحني=٦

ماكحأبمهتلماعمونيفلاخملالتقيأ؛ضارعتسالازاوجهيلعبترتيذلاةلملانمجرخللا

.نيكرشلملا

:ةيلاتلاءارآلاةمكحلاعمجي۷

.ميكحتلاضفر-آ

.شیرقريغيفةمامإلانوكتنأزاوجب

.ةروحلاةمئألاىلعجورخلازاوجحج

ماعلبقاميفمهدنعةمعنلارفكىلعلمحينكلءةمألاىلعرفكلابمكحلاد

اإلاىوسهبمزتليملفكلذدعبامأنمنيتسوةعبرأ

£۹



نمنکیممجلمنبنمحرلادبعديىلعههجوهللامركيلعمامإلالتقم۸

حا

نودةيرفصلاوتادجتنلاوةقرازألايهجراوخلاىلإبسنتنأحصييلاقرفلا۹

امأءةلملانمجرخملاكرشلابنيفلاخملاىلعمكحلاثالثلاقرفلابتببسبةيضابإلا

.اههجوألكبنيملسللاةلماعمنولماعيمنإفةيضابإلا

.ةباحصلانعقرطرشعنعتبثحيحصثيدحقوراثيدح-٠

نمنيتسوةعبرأماعدعباورهظنيذلاجراوخلاىلعقورملاثيدحلمحينأنكي-١

ضعبهيجوتيففارحنالاعمةدابعلاةرثكيفةلثمتملامهتافصىلعهقابطنالكلذو

هيلعبتريفءةلبقلالهأىلإةهجوتماهلعجبنيكرشللابةقلعتملاةيعرشلاصوصنلاوتايآلا

مالسإلالهأنولتقي":ثيدحلااذهظافلأضعبيفقيهلوقلًاقادصملتقلاةحابتسا

اعبدقيجراخلاركفلابتينملكىلعمكحلااذهبحسنيو."ناثوألالهأنوعديو
.ائيدحو

.ةذاشةدايزوهوهللالوسرنعحصيالجدخملاثيدح

.رکنمثیدحةهدرلاناطيشثيدح-۳

.فيعضثيدحدبعتملاثيدح£

نونوعلمناورهتلالهأنأركبيبأتنبةشئاعتملعدقل":يلعمامإلاثيدح-٥

.فيعضثيدح"مدمحمناسلىلع

.عوضومثيدح"نيقراملاونيطساقلاونيثكانلالاتقبترمأ":يلعمامإلاثيدح

تحص"قحابنيتفئاطلاىلوأاهلتقينيملسملانمةقرفدنعةقرامثيدح-۷

الفناورهنلالهأىلعليُحنإامأو.نيصوصخمموقيفحيرصريغهنكل«هديناسأضعب
نوكتناتميظعلتتقتىحةعاسلاموقتال"ظفلبهنمحيحصلاو«ةدايزلابحصي

£



هنأبرقألاوكهللالوسرىلإهعفرحصيال"رانلابالكجراوخلا"ثيدح-۸

.نالُجَعنبيدُصيلهابلاةمامأيبأىلعفوقوم

ليقنيذلاميكحتلايضراعموناورهنلالهأنأمركلائراقللىلجتدقو«اذه

قورفلاملظنممحلانومهتقيقحتهوشاملاطنيذلاوءةرباغلانورقلالاوطليقاممهنع

-ةقيقحلايفساوناك«ريثكلاءيشلاباتكلاونيخرؤملانمريثكفيحنموىرخألا
مزاحلايأرلاباحصأمهاوناكلب«كلذريغمهنعليقنإو«هوباصأقحبالط

يفلمأتملاو«هوعقوتامىلعرومألاترجدقو«ثادحألاقامعأيفةذفانلاةرظنلاو

لهأنماوناكدقف؛كلذيفةبارغالو.ةجيتنلاهذهقدصهلنيبتيةيخيراتلاتايرحلا

تاياورلاضعبلدتلبككهللالوسرباحصأنمةلمجمهيفناكوملعلاولضفلا

اوفصوامك.مهنمنيمدقألايأ«يهللالوسرباحصأنملوألانسلامهيفنأىلع

ريخلاتوعنبمهفاصتاىلعةحضاوةلالدكلذيفو«يراوسلاوسناربلاباحصأمُهَأب

دقوفمويءاهقفلاوءاملعللابقلناكيذلاءارقلاباوفصووءةايحلايفدهزلاوىقتلاو

روعألانبباتعللاقدقف«فصولااذهةحصىلعديكأتلليفكيامسابعنبانعمدقت

يِ:هةفنصميفةبيشيبأنباىلإهتلاحإقبسامك-ميكحتلايضراعمدحأ-يلغتلا

وهو-ةصقلايواراعديذلارمألا"تلصورتلصفدقاباملاع‹نآرقللائراقكارأ

ةروسيفنآرقلانمهتجاحبعزتيامنأك":هلوقبهفصوىلإ-يمرحلاباهشنببيلك

يفهيلإاوراصامةوقلدهشتيلاىرخألارومألانمهركذقبسامىلإةفاضإ."ةدحاو

.ميكحتلاةلأسم

نابدقو.مهيفهريغوأحيحصلاقورملاثيدحليوأتلوبقللاحبالفهيلعٌءانبو
تمكحلب«تباثريغناورهنلالهأهبدارينأيضتقييذلاجدخملاثيدحنأايلج

ركذوهركذمدقتامبسحفيبلاىلعبوذكمهنأباهنعهللايضرةشئاعةديسلاهيلع

.هيفشاقنلا

١£



هسفنرمألاوقصلتيلاجراوخلاةمصونمنوئيربمهنأاضيأىلحتامك

تادجنلاوةقرازألالاحوهامكططشالوولغنودمهجنجننمىلعيرجي

.ةلملانمجرخملارفكلاوكرشلابمهيفلاخمىلعاومكحنيذلاةيرفصلاو

اومسنيذلاىلعصنتيلاثيداحألانمعيبلاىلإبسنيامنإف«كلذمغرو

كلذوءاحيحصنوكيجراوخلايفیوریاملکسیلو«تبثيالمهيلإريشتوأجراوخلاب

"راستلابالكثيدحلثمكوءةمدقتملالوصفلايفترميلاثيداحألاك

«ىوسمحلانعقطنياليذلاكَرشبلاريخمالكنمنوكينأحصيالف«هظفلبحيرصلا

.ةغالبلانينافأوملكلاعماوجيتوأدقو

اهنشيلاةلمحلانمضيأتتاياورلاهذهلمنأهيلإةراشإلاريدحجلانمو

بيلاسأاوذغتادقف؛مهيلإنيبوسنملاوجراوخلاومهعابتأوناورهنلالهأدضنويومألا

.تامانملاومالحألاىلإتزواحتمهتروصهيوشتومهيلعمينشتللةدع

تادجتنلاوةقرازألا-جراوخلامذنممهضعبوأةباحصلانعدروامامأو

رودصو.قدصلاباوقطنوقحلاباولاقامنإفءةلمحلاكلتنمضلحخديالف-ةيرفصلاو

كلذريصيلربكأامجحةاورلاضعبهيطعيمهنيعبسانأقحيفمهنممذلاظافلأضعب

.ايعرشاصننمزلانمةرتفدعب

وأةيومألاةطلسلايفلاخمدضتاياورروهظيهو-ةرهاظلاهذهىلإفاضيو

ضفاورلاوةيردقلاوةعجرملا":هللالوسرىلعبوذكملاعوضوملاثيدحلا-مهريغ

يفنيالخمنيدلاخارافكلجوزعهللانوقليفءديحوتلاعبرمهنمبلسيجراوخلاو
.'رانلا

وبأانثدح:لاقنیزرنبیحینبدمحمهیفو«تاعوضوملايفيزوحلانباهاور

نبالاقكعهللالوسرىلععوضومثيدحاذه":يزوحجلانبالاق«كهازلادابع



:لاق.هیفحدقلابالإهرکذلحيالثیدحلاعضيلاجدنيزرنبىحنبدمحم:نابح

رلمغتضاخيلاتارايتلاقحيفتاياورلانمدجويامرمألااذهىلعساقيو

تعصودمفمهسفنأنيومألارمألالمشیو.ةمدقتملاخيراتلاراودأقيسايسلاعارصلا

‹8يبلانعحصتالتاياورفيسلاقطنعبنومكحياوناكنيذلانممهريغيفومهيف

ىلإةبستنلاقرفلاعيمجنأشاذهو.اهقالتخالًاببسفسعتملاقطنملاكلذناك

رشبلاةماعىلعبذكلانعسانلادعيأاوناكدقف«جراوخلامهيلعقلطأنيذلاالإمهللا

هرقتوعيمحلاهبفرتعيولكلاهبدهشيرمأاذهوهللالوسرىلعبذكلابفيكف

قحيف-مدقتدقو-ةيميتنبالوقاهبرقأوهيلعةلثمألاطسبأنمو.تاساردلا

نودمعتينمماوسيل":هلوقو‹"بذكينممهيففرعيال":جراوخلاباومنيذلا

."ثيدحلاحصأنممهٹيدحنإلاقيىحقدصلابنوفورعممهلب‹بذكلا

رذحىلعنوكيوةيضقلاهذهيفرظنلامعنينأىلإئراقلاهابتناتفلأاماتخو

لحمنوكيلباتكلااذهعوضومىلإهتيانعفطعأامك«ةاورلانمريثكضارغأنم
نيبكرتشملافدحلاةمدخلجأنمءةقيقحلااطالخنمىلجتستةينأتمةفقوعضومولمأت

.عصانلانيدلااذهوةيفينحلاةلملاهذهءانيأ

ملسوللاىلصو«هاضريوهبحيامىلإاعيمجانيديأبذخأينألجوزعهللالأسأ

.نيملاعلابرهللدمحلانُاناوعدرخآوهلوسرىلع

.جراوخلاوضفاورلاوةيردقلاوةئجرملامذيف٢٠۲ص١حج(تاعوضوملا)يزوحجلانبا(١)
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)هجارماورداصماةمئاق

ت)يعفاشلاهللادبعنبنيسحلانبدمحم«يرحآلا١

.ليعامسإنسحلانبدمحم:قيقحت(م١۱۹۹-ه٦

(م۱۲۳۳/ھ۳۱٦ت)ملاسنبدمحمنبيلعيبأنبيلع؛يدمآلا٢

باثككلاراد:توریب‹نيدلالوصأيفراكذألاراكبأنمةمامإلا

.يديبزلادمحم:قيقحتم١۹۹٠ه١١٤١ءىلوألاةعبطلا«يبرعلا

ھ۳۰٦ت)يرزجلادمحمنبدمحممركلايأنبيلع«ريثألانبا۳

(e۲۳۲راد:توریب‹ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

.ما۹۸۹-ه۹

.رداصرادتوریب:خيراتلايفلماكلا‹ب٤

باتكه4ت)لبنحنبدمانبهللادبعدمانبا٥

-ه١١٤۱ءةفعبارلا«بتكلاملاعراد:ضايرلاةنسلا

.ياطحقلاملاسنبديعسنبدمحم.د:قیقحتم٦

ثيدحلاءاملعدنعنتملادقنجهنمءدمحأنبنيدلاحالص؛يلدألا١

؛ىلوألاةعبطلا‹؛ةديدجللاقافآلارادتاروشنم:توریب‹يوبنلا

.م۱۹۸۳ه٢

‹قىيبطتوجهنم:يمالسإلاخيراتلايفاياضق‹؛دومحم‹ليعامسإ۷

:ةظحالم(۱)

.اهوحنووبأنبا؛لا:لبيترتلااذهيفرابتعاال١

.هلبقيذلامقرلايففلؤملامساىلإزمري)عطقتملاطفلا-۲

٥£



١۱

١۱

۱۳

٤۱

ها٠٠ءةيئاثلاةعبطلاءةفاقثلاراد:(برغملا)ءاضيبلارادلا

.م۱١۱

٢٤۹۳۳/۳۲وأ۳۱۲ت)«لیعامسإنبيلع«يرعشألا

‹؛ةيرصعلا:توریب‹نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم

.ديمحلادبعنيدلايبيحمدمحم:قيقحت٠

لتاقمم٦۹نيسحلانبيلعجرفلاوبُأ‹ناهفصألا

.ةفرعملاراد:توريب‹نييبلاطلا

صلاخلابهذلا؛(م١۱۹۱/ه۱۳۳۲تإ)فسوينبدمحم«شيفطأ

.شيفطأقاحسإوبأ:قيقحت«ءصلاقلاملعلابهونملا

باتكم٦۹۲/ه١٤۱ت)يفوكلامثعأنبدمحأمثعأنبا

م١۹۹٠-ه١١٤١«ىلوألاةعبطلاىاوضألاراد:توريبوتلا

رانمثيداحأجيرختيفليلغلاءاورإ؛نيدلارصاندمحم«نابلألا

ه٥٠٠١ةيناثلاةعبطلا«يمالسإلابتكملا:قشمد«توريب‹ليبسلا

.شيواشلاريهزدمحمفارشإبم١۹

ىاوضألاراد:توریب.ةيمالسإلاقرفلامجعمفیرش‹نمألا

.م١۱۹۸-ها٤١‹ىلوألاةعبطلا

ًاطوم‹(عم١۷۹ه۷ت)يحبصألاسنأنبكلام«سنأنبا

قيلعتلاعمءينابيشلانسحلانبدمحمةياورءكلاممامإلا

ةنسلاراد:يابموبيحلادبعلدمحمًأطومىلعدجمملا

م۹۹۲٠-ه١٤٤٤٠لوألاةعبطلاملقلاراد:قشمد«ةريسلاو

7٦۱٤



٥۱

٦۱۹

۱۷

۱۸

۱۹

٢۲

.يودنلانيدلايت.2:قیقحت

عماجلات)ليعامسإنبدمحم«يراخبلا

راد.:توريب‹نالقسعلارجحنباليرابلاحتفعمعوبطم:حيحصلا

.م۱۹۹۳-ه١٤٤٤٠۱«ركفلا

راد‹ركفلاراد.توریب‹ريبكلاخيراتلاباتك«سس

.١۱۹۸ءةيملعلا

خيراتبيذهت‹(م۱۹۲۷/ه١١٤۳٠۱تررداقلادبعخيشلا‹ناردب

-ه۳‹ةينانلاةعبطلاةريسملاراد:توريب‹ريبكلاقشمد

۹

رهاوجلا١ت)ميهاربإنبمساقلاوبأ«يداّربلا

م٤۸۸٠:ةرهاقلا‹؛تاقبطلاباتكهبلخأاممامتإيفةاقتنملا

.ةيرجحةعبط

ةسارد"باتكنمضءانباحصأبتكدييقتيفةلاسر

.د:قيقحتءةليضفلاراد:ةرهاقلا«تارامإلا."ةيضابإلاخيراتيف

خيراتيفنايعألافاحتإنبدومحنبفيس‹؛يشاطبلا

.م۱۹۸۳-ه٤٠٤٠ةضهنلاعباطم:طقسم‹نامعءاملعضعب

راثآونيفلؤملاءامسأ:نيفراعلاةيدهءاشابليعامسإ«يدادغبلا

.م١۱۹۹-ه٠٤١٤١:ركفلاراد«نونظلافشكنمنيفنصملا



٢۲

۲۳

٤۲

Yo

٢۲

۲۷

Y۸

۲۹

۳ ۹

‹نيدلالوصأ‹(م۳۷٠٠/ه٤ت)رهاطنبرهاقلادبع«يدادغبلا

.م۱۹۸۱١۔-ها١ةعبطلا‹ةيملعلابتكلاراد:توریب

ه7٤١٤٠«ةيرصعلاةبتكملا:توريب‹«قرفلانيبقرفلا

.ديمحادبعنيدلايبحمدمحم:قيقحتم۳-

فكنسلاحرش‹(م١٠٥١۱۱۲ت)دوعسمنبنيسحلا«يوغبلا

م۹۹۲١-ه7٤٤٠«ىوألاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب

.دوجوملادبعدمحألداعخيشلا«ضوعمدمحميلعخيشلا:قيقحت

‹(ع۲۹/۳۱۷۹ت)دمحمنبهللادبعمساقلاوبأ«يوضفبلا

ةبتكم:ةرهاشقلادعجلانبيلعثيدح:تايدعجلا

يزوفتعفر.د:قيقحتم١۱۹۹-ه٥٤٤١«ىلوألاةعبطلا«يحناخلا

.بلطللادبع

م4۸۷/٤۹٠٠ت)يسلدنألازيزعلادبعنبهللادبع«يركبلا

ملاع:توريبء؛عضاوملاودالبلاءامسأنممجعتسااممجعم

.اقسلاىفطصم:قيقحتم۹۸۳١ه٤٠٠١ةعبطلا«بتكلا

باسن‹(م۸۹۲/شه۲۷۹تررباجنبىجنبدمحأ«يرذالبلا
م١۹۹٠-ه١١٤١«ىلوألاةعبطلاركفلاراد:توريبفارشألا

.يلکرزضایرراکزلیهس:قیقحت

-ه٤٤٤١بتكلاراد:توريب‹نادلبلاحوتف

.ناوضردمحمناوضر:قیقحت(م۱

حيحص«‹(م١۱۳۳/ه۷۳۹ت)يسرافلانابلبنبيلع«نابلبنبا

ةيناثلاةعبطلاءةلاسرلاةسسؤم‹نابلبنبابيترتبنابحنبا

.م۱۹۹۳-ه٤

ت)يراصنألاميهاربإنبدمحمنبفسوي‹يسايبلا

£۱۸



۳۹

٢۳

۳۳

٤۳

٥۳

٦۳

۳۷

:مالسإلاردصيفةعقاولابورحلابمالعإلاها٢٦

رساجقيفش.د:قيقحته١٠٤١یوألاةعبطلا:ناّمع

.دمحأ

ةوبنلا‹(م١٠٠٠/ه۸٥٤ت)نيسحلانبدمحأ‹«يقهيبلا

؛ثارتللنايرلاراد:ةرهاقلاةعيرشلابحاصلاوحأةفرعمو

‹۱6-۸٨٠٤٠۹۸۸لوألاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب

.يجعلقيطعلادبع.د:قيقحت

ةعبطلاةيملعلابتكلاراد:توريب«ىربكلاننسلاے-----

.اطعرداقلادبعدمحم:قيقحتم١۹۹٠-ه٤٤٤٠«ىلوألا

ءىلوألاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب‹ناميالابعش-----

نويسبنبديعسلادمحمرجاهوبأ:قيقحتم١۱۹۹ه٠

.لولغز

.يجعلقنيمأيطعملادبع:قيقحتراثالاوننسلاةفرعمےس

عماجلا‹(م۸۹۲/ه۲۷۹ت)ةروسنبىسيعنبدمحم‹«يذمرتلا

خيشلا:قيقحت«ثيدحلاراد:ةرهاقلا‹يذمرتلاننسوهوحيحصلا

.ركاشدمحمدمحأويقابلادبعداؤفدموضوعةوطعميهاربإ

ريسفتلام۳۲۷/۷۲۸١ت)ميلحادبعنبدما«ةيميتنبا

-ه١٠١٤٠٠«ىلوألاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب‹ريبكلا

.ةريمعنمرلادبع:قيقحت(م۸

ء؛ةيناثلاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب«ناقرفلا

.۱۹۸۲۔-ه٢

£۱۹



۳۸

۳۹

£

٢٤

٣۳٤

٤

٥£0

٦

«ةيميتنباةبتكم:ةرهاقلاءةيوبنلاةنسلاجاهنمسس

.ميهاربإديسلايدحب:قيقحتم۱۹۸۹ه٩٠٤٠قيناقلا

:يبرعلايسايسلالقعلاءيبرعلالقعلادقن‹دباعدمع«يرباحلا

‹ةيناثلاةعبطلا‹ةيبرعلاةدحولاتاساردزکرم.توریب‹هتايلحجتوهتاددحم

۱۲.

ةصعبطلاليلاراد:توريب‹نييبتلاونايبلارحبنبورمعظحاجلا
.نوراهدمحممالسلادبع:قيقحتةيناثلا

ماكحأ)م٥۹۸/ه۰۳۷تريزارلايلعنبدمجأ؛صاصجلا

.يبرعلاباتكلاراد.توریبءنآرقلا

ها۸٨:ةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا‹؛تاحرف«يريبعجلا

=۹۷

دبع.د:قيقحت؛دنسملا«يرهوجلاديبعنبدعحلانبيلعءدعحلانبا

.يدامادبعنبرداقلادبعنبيدهملا

ء۹۹۳٠ةيناثلاةعبطلارشنلاوةعابطللةعيلطلاراد:توريب‹ركبملا

.ليلخدماليلخ:ةمجرت

‹نيملسملاخيراتيفقرفلانعةسارددمحأدمعدأيلج

ء؛ىلوألاةعبطلاةيمالساإلاتاساردلاوثوحبلللصيفكلملازكرم

-ه٦

تالاؤس‹(م۸۷۳/ه۲ت)يلتخلاهللادبعنبميهاربإ«دينحلانبا

رادلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛نيعمنبىيحيايركزيبألدينجلانبا

£
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۹٤

٥

e۲

o۳

.فيسروندمحمدمحأ:قيقحت(م۸

لاوحأ)م٢۸۷ت)بوقعينبميهاربإ‹؛ناجزوحجلا

سه٥٠٤٠«ىلوألاةعبطلاءةلاسرلاةسسؤم:توريب‹لاجرلا

4۸oيئارماسلايحبص:قيقحتما.

ليطابألاه٤٤٥ت)ميهاربإنبنيسحلا«نياجزوحجلا

ةصعبطلا‹«يعيمصلاراد:ضايرلا‹ريهاشملاوحاحصلاوريكانملاو

رابجلادبعنبنمحرلادبع:قيقحتم١۹۹٠-ه٥١٠٤١ةثلاثلا

.يئاويرفلا

)مھ۹۷٥ت)دمحمنبيلعنبنمرلادبع«يزوخحانبا

ءةعباسلاةعبطلا«برعلاباتكلاراد:توريب«سيلبإسيبلت

.يليمحلاديسلارد:قيقحتم٤۱۹۹ه٤

راد:توريبءةيهاولاثيداحألايفةيهانتملاللعلا-----

قحلاداشرإ:قيقحتم۳٠٤۹۸۳٠«ىلوألاةعبطلاءةميلعلابتكلا

.سيملاليلخخيشلامدقت‹يرثألا

بتكلاراد:توريب‹نيكورتسملاوءافعضلاباتك-----

للادبعءادفلاوبأ:قيقحتم١۱۹۸-ه١٠٤٠«ىلوألاةعبطلا«ةيملعلا

.يضاقلا

ةعبطلاءةيفلسلاةبتكملا:ةرونملاةنيدملاتاعوضوملاباتكس

.نامثعدمحمنمحرلادبع:قيقحتم١١۱۹لوألا

؛نامجع:باقلألاوءامسألانعباقنلاافكےس

ةعبطلا«ریٹکنباراد:توريب‹«قشمد«نآرقلامولعةسسؤم:ةقراشلا

.م۱۹۹۳-ها٤٤ةعبارلا

٢٤
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بتكلاراد:توريبممألاخيراتيفمظتنملا-----

رداقلادبعدمحم:قيقحتم١۹۹٠-ه١١٤٠ةعبطلا

.اطعرداقلادبعیفطصمءاطع

حاحصوةغللاجات:حاحصلاءدامحنبليعامسإ«يرهوحجلا

دمحأ:قيقحت‹م١۹۹٠ءقعبارلاةعبطلا‹نييالمللملعلاراد:توريب

.راطعروفغلادبع

راد:قشمدءاحالطصاوٌةغليهقفلاسوماقلا؛يدعس«بيحوبأ

-ها۸٤ةيئاثلاةعبطلاركفلا

ت)يزارلاسيردنبدمحممتاحيبأنبنمرلادبعمتاحيبانبا

ثارتلاءايحإراد:توريب‹ليدعتلاوحرجلاباتك/ه۷

‹؛دابآرديحبةينامثعلافراعملاةرئادسلحبةعبطمبىلوألاةعبطلا«يبرعلا

.م۲١۱۹-ه۱۳۷۱دنا-نكدلا

ريهشلايفنحلايمورلاييطنطسقلاهللادبعنبىفطصم«ةفيلخيجاح

نعنونظلافشكم۷٦٠١٥٦١تريللابتاكاللاب

.ةيلصيفلاةبتكملا:ةمركملاةكم‹نونفلاوبتكلايماسأ

ةنطلسءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلادمجنبلاس«يثراحلا

.م۱۹۸۳ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو:نامع

راد:توريب‹نيحيحصلاىلعكردتسملاللادبعنبدمحممكاحلا

.يلشعرلملانمرلادبعفسوي.د:فارشإ«ةفرعملا

باتك)م۹تادمهنبنابحنبدمحم«نابحنبا

٢٢٤



ةرئادسلحجبةعبطمب‹ىلوألاةعبطلاةيملعلابتكلاراد:توريبءتاقثلا

.م۱۹۷۳-ه۳۹۳۱دنا‹نكدلادابآردي-ةينامثعلافراعملا

ءافعضلاونيئدحملانمنيحورجملاباتك‹------٢٦

:قيقحتم۱۹۹۲-ها١٤«ةفرعملاراد:توريب«نيكورتملاو

.دیازمیهاربإدومح

ةباصإلام٢٥۸/۸٤٤۱هتانالقسعلايلعنبدمحأرجحنبا۹۳

ه٤٤١٤٠«ىلوألاةعبطلا؛ليحجلاراد:توريب‹ةباحصلازييمتيف

.يواجبلادمحميلع:قيقُت۲

ىمسملالبنحنبدمحأمامإلادنسمفارطأ,-----٤

نباراد:قشمد‹يلبنحلادنسُملافارطأبيلتعملادنسُملافارطإ

ء۹۹۳٠-ه٤٤٤١لوألاةعبطلا«بيطلاملكلاراد:توريب‹ريثك

.رصانلارصاننبريهز.د:قیقحت

:توريبءةعبرألاةمئألالاجردئاوزبةعفنملاليجعت------“٥

يبرعلاباتكلاراد

:سيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهأفيرعت------٦٦
:قيقعُء؛ىلوألاةعبطلاe۹۸ها٥٠٠٠١بتكلاراد:توریب

.زيزعلادبعدمحأدمحمذاتسألا«يرادنبلاناميلسرافغلادبع.د

۹Vمالسلاراد:ةرهاملاملقاراد:قشمد.بيذهتلا›

دمحم:قيقعحتم۹۹۲١-ه١٤٤١ءةعبارلاةعبطلا«ديشرلاراد:بلح

.ةماوع

‹ريبكلايعفارلاثيداحأجيرختيفريبحلاصيخلتلا-----۹۸

1
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.ييدملاناميلامشاههللادبعديسلا:قيقحت«ءةفرعملاراد

ةعبطلاءةيملعلابتكلاراد.:توريب.بيذهتلابيذهت‹س

.اطعرداقلادبعىفطصم:قيقحتم١۱۹۹-ه٥٤٤١لوألا

راد:توريب‹يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف(ت

.م۱۹۹۳-ه١٤٤٤٠ركفلا

ةعصطلا‹يبرعلاثارتلاءايحٳراد:توریب‹نازيملاناسل«س

.يلشعرملانمحرلادبعدمحم:فارشإم١۹۹٠-ه١١٤٠لوألا

ةتسلابتكلاىلعرازبلادنسمدئاوزرصتخم.------

.رذوبأقلاخادبعنبيربص:قيقحتم۱۹۹۲-ه۲

دشرلاةبتكم:ضايرلايفبابلألاةهزن

نبدمحمنبزيزعلادبع:قيقححم۱۹۸۹-ه۹ءىلوألاةعبطلا

.يريدسلاحلاص

۷١۱۲ه٦وأ٥ت)هللاةبهنبديمحلادبع‹ديدحلايبانبا

ء؛ىلوألاةعبطلا؛ليحجلاراد:توريبءةغالبلاجهنحرشم۸٨

.ميهاربإلضفلاوبأدمحم:قيقحتم۱۹۸۷ه۷

ةرهمج)م٤۰۱/ه٦ت)يسلدنألادمانبيلعمزحنبا

.م۳ءةيملعلابتكلاراد:توریبباسنأ

‹ليحلاراد:توريب؛لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا-----
.ةريمعنمحرلادبع.د«رصنميهاربإدمحم.د:قيقحت

٤٤
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ةديدحلاقافآلاراد«ليحجلاراد:توريبراثالابىلحملا

.يبرعلاثارتلاةنقیقحت

ةيداحلاةعبطلافراعملاراد:ةرهاقلاىربكلاةنتفلا؛هط؛نيسح

.١۱۹۹ةرشع

لوصولاملسحرشبلوبقلاجراعمدمحأنبظفاحخيشلا«يمكح

ةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب‹ديحوتلايفلوصألاملعىلإ

نبداء؛ةضيوعدمحمحالص:قیقحتم۹۹۱١-ه١ء؛ىلوألا

.يرداقلافسوي

حرجلاةمئأمهنعتكسنيذلاثيدحلاةاور«بادع«؛شمحلا

تارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا‹ليهجتلاوقيثوتلانيبليدعتلاو

.م١۹۸٠«ةيملعلاثوحبلا

؛نادلبلامجعم‹(م۱۲۲۸/ه٦ترهللادبعنبتوقاي«يومحلا

م١۹۹٠-ه١٠٤٠لوألاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب

.يدنجازيزعلادبعدیرف:قیقحت

ها۱۳«بتكلاملاع:توريب‹كنسملاريبزلانبهللادبع«يديمحلا

.يمظعألانمحرلابيبح:قيقحت

‹(يرجمحلاعساتلانرقلاعلطملبقشاع)معنملادبعنبدمحم«يريمحلا

ةعبطلا؛نانبلةبتكم:توريب‹ِراطقألاربخيفراطعملاضورلا

.سابعناسحإ.د:قيقحت«م١۹۸٠«ةيناثلا

دنسمه٢٣٤۲تر)لبنحنبدمحمنبدمانبا

.رداصراد:توريب‹لبنحنبدمحأمامإلا

ةلودلا:ةيمالسإلاممألاخيراتيفتارضاحمدمع

٥4۲
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.م١۹۹٠-ه١٤٤٠۱«ىلوألاةعبطلاةفرعملاراد:تورببءةيومألا

خيرات‹(م١۷٠۱/ه۴٦٤ت)تباثنبيلعنبدمحأ«بيطخلا

ته٣6٦٤ةنسىتحاهسيسأتذنممالسلاةنيدموأدادغب

.ةيملعلاركفلاراد:توريب

ةمدقم/ه۰۸۸ت)نودلخنبنمرلادبع«؛نودلخنبا

ًادتبملاناويدوربعلاباتكنملوألاءزحلايهوءنودلخنبا

يصملعألاةسسؤم:توربب«ربربلاومجعلاوبرعلامايأيفربخلاو

.تاعوبطملل

/هھ۸۱٦ت)ناکلخرکبيبانبدمحمنبدما«ناکلخنبا

رداصراد:توريب‹نامزلاءانبأءابنأونايعألاتایفوم۲

.سابعناسحإ:قيقحتم۱۹۷۸-ه۸

.١۱۹۷٠فيضابإلاةكرحلاةأشن«ضوع‹تافيلخ

ركفلاراد:توريبتاحلطصملامجعممحالیلخ«لیلخ

.م١۹۹٠«ىلوألاةعبطلا‹نانبللا

ليصفتوثيدحلالاجرمجعم«يوسوملامساقلاوبأديسلا«يئوخلا

‹ةعبارلاةعبطلاءةعيشلاراثآرشنزكرم:مقءةاورلاتاقبط

٠

خيرات(م٤٥۸/ه٤٤۲ت)يرفصعلاطايخنبةفيلخطايخنبا

ءىنوألاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريبءطايخنبةفيلخ

تسمکح.د«زاوفبيحبیفطصم.د:قیقحتم١۱۹۹-ه٥

.زاوفيلشک

للعلا‹(م٥|ھ٥۳۸٣ت)دانبرمعنبيلع‹يطقرادلا

٦٢٤
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-ه٥٠٤١‹ةبيطراد:ضايرلا‹يوبنلاثيدحلايفةدراولا

.يفلسلاللانيزنمحرلاظوفحم.د:ةعجارمم٥

:يمرادلانتسماربنبلضفلانبنمحرلادبعنبهللادبع«يمرادلا

م١۹۹٠-ه١٤١٤١«ىلوألاةعبطلاملقلاراد:توريب«قشمد

.اغبلابیدیفطصم.د:قيلعتوقيقحت

نتس‹(م۸۸۸ناتسجسلاثعشألانبناميلستوادوبأ

.ليمجدمحميفدص:ققحُتركفلاراد:توریب‹دواديبأ

ةيليلحتةسارد:ةقرازألاةقرفنسحاضردمحم‹يليجدلا

فجتنلاءاهروطتوةقرفلاهذهلوصأيفثحبتةيخيرات

.م۱۹۷۳١-ه۳۹۳١‹نامعتلاةعبطم:(قارعلا)

خياشملاتاقبط‹(م۱۲۷۱/ه٦ت)ديعسنبدمحأ«ييجردلا

.يالطميهاربإ:قيقحت«برغملاب

يبرعلاخيراتلاةباتكةداعإيفةمهاسم«نيدلاناهربولد

۹۸0‹يبارافلاراد.توریب‹يمالسإلا

دنعخيراتلاملعةأشنيفثحب‹نيزعلادبع‹يرودلا

.م۱۹۸۳راد:توريب

يمالسإلاهقفلايفميكحتلادقع«نمحرلادبعنبناطحق«يرودلا

نوؤشلاوفاقوألاةرازو«ةيقارعلاةيروهمحلا«يعضولانوناقلاو

.م١۱۹۸ه٥ءىلوألاةعبطلاءدولخلاةعبطم:دادغب‹ةينيدلا

ىنكلاباتك)م٢۹۲/ه٠۳ت)دامنبدمانبدمحم‹يبالودلا

بتكلاراد:توریب‹عيزوتلاورشىنللزابلاراد:ةمركلملاةكم

£۲۷
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.ةيناثلاةعبطلا(م۱۹۸۳-ه٤٠٤١ةيملعلا

PAO/AY)تر)دوادنبدمحأ«يرونيدلا AYء؛لاوظطلارابخألا

.نيزلانسح:قيقحت‹م۱۹۸۸‹ثيدحلاركفلاراد:توریب

خيرات؛(م١٣٤۱۳/ه٢٢٤۷ت)نامثعنبدمانبدمحم‹يهذلا

‹؛يبرعلاباتكلاراد:توريبریهاشمتایفوومالسالا

.يرمدتمالسلادبعرمع.د:قيقحتم١٠ها٤١لوألاةعبطلا

:هححصءةيملعلابتكلاراد:توريبظافحلاةركذتب

.يملعملاىينبنمرلادبع

رسيئٹکنباراد:ىشمديفبقانلاتاےس

.ڂاملاضايردمحم:قيقحتم۳

ةعبطلاءةلاسرلاةسسۇم۔.توریب‹ءالبنلامالعأریسےس

.طوؤنرألابيعش:قيقحتم١۹۹٠ها٤٠ةرشاعلا

ءةيملعلابتكلاراد:توريبنمربخيفربعلا-----

ديعسلادمحمرجاهوبُأ:قيقحتم٥۱-ها٥ءىلوألاةعبطلا

.نورخآولولغزويسبنبا

ةتسلابتكلايفةياورهلنمةفرعميففشاكلا‹ت

ء؛ىلوألاةعبطلاء؛نآرقلامولعةسسۇمةيمالسإلاةفاقثللةلبقلاراد:ةدج

.بيطخلارمندمحمدمحأءةماوعدمحم:قيقحت(م۱۹۹۲-ه۳٣

ثارتلاءايحإةرادإ:رطقءافعضلايفينغملا

.رتعنيدلارون:قيقحت‹؛يمالسإلا

ةبتكم:ةمركملاةكم‹لاجرلادقنيفلادتعالانازيم

£۲۸
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-ه١١٤٠«ىلوألاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب«زابلاراد

د؛توجوملادبعدملداع«ضوعمدمحميلع:قيقحتېم

عماجلاها۱۸-١۷٠نيبت)بيبحنبعيبرلا

يور‹حعتفلاراد:توریبنبعيبرلامامإلادنسم:حيحصلا

.ةماقتسالاةبتكم:(طقسم)

ةاورللانميمرنمبطابتغالاةياهنيلعنيدلاءالعءاضر

باتكىلعمجارتلايثتادايزوقيقحتوةساردوهو؛طالتخالاب

قاحسإيبأنيدلاناهربمامإلل"طالتخالابيمرنمبطابتغالا"

piro)/ه۱٤۸ت)يمجعلانباطبسليلخنبدمحمنبميهاربإ

.م۱۹۸۸-ه٨٠٤١«ىلوألاةعبطلاراد:توريب

:دادغب‹نيملسملادنعخيراتلاملعنزنارف‹؛لاثنزور

ةعجارمءيلعلادمحأحلاص.د:ةمجرتم۳١۱۹‹«ىشللملاةبتكم

:سوماقلارهاوجنمسورعلاجات؛ىضترمدمحم«يديبزلا

.ه١٠۳٠«ىلوألاةعبطلاءةايحلاةبتكمراد:توريب

قنراقمةسارد:يمالسإلاهقفلايفبرحلاراثآءةبهو«يليحزلا

.م۹۹۲٠ءةعبارلاةعبطلاركفلاراد:قشمد

باتك«‹(م۸۷۷/ه٢٤٠٦۲ت)يزارلامركلادبعنبهللاديبعءةعرزوبأ

يفهدوهجويزارلاةعرزوبأ"باتكنمضعوبطمءافعضلا

ىافولاراد:ةرونملاةنيدملايمساحلايدعسروتكالل"ةيوبنلاةنسلا

۹-۹۸۹ءةيناثلاةعبطلا

۲۹٤



۱۷

۱۹

۱۲۰

١۱

١۹۱۲

۹۱۳

٤۱

١۱۲

لاجرلارهشألمجارتسوماق:مالعألا‹نيدلاريخ‹يلكرزلا

راد:توريب‹:نيقرشتسملاونيبرعتسملاوبرعلانمءاسنلاو

۹۹۲٠0«ةرشاعلاةعبطلا«نيالمللملعلا

يزاغملا(م٤٤۷/ه٤ت)باهشنباملسمنبدمحم‹«يرهزلا

ليهس.د:قيقحتم١۹۸۱١اركفلاراد:قشمد:ةيوبنلا

.راکز

كغالبلاساسأ)م۳١/ه۳۸0ت)رمعنبدومحم«يرشخمزلا

.م۱۹۹۲-ه١٤٤٠لوألاةعبطلا«سئافنلاراد:توريب

نايعألاةفحت‹(م٤١۹٠/ه۱۳۳۲ت)هللادبعنبدمحم«يلاسلا

.ةماقتسالاةبتكم:طقسم‹؛نامعلهأةريسب

ةبتكم:(نامعةنطلس)ةيدب‹يملاسلامامإلاتاباوج

١۹۹٠.0«يلاسلامامإلا

:نامعةنطلسءةيناثلاةعبطلا؛حيحصلاعماجلاحرش

.يخونتلانيدلازع:قيقحتةماقتسالاةبتكم

ةماقتسالاةبتكم:طقسم‹لوقعلاراونأقراشم

حیحصتم۹-ه۹ء؛ىلوألاةعبطلاءليجلاراد:توریب

.ةريمعنمرلادبعد:قيقحتءيليلخلادمحنبدمحأخيشلاقيلعتو

ةزوخجحلاةرادإةنحل:مق‹لحنلاوللملايفثوحبرفعج‹ناحبسلا

.ه١٤٤٠«ىلوألاةعبطلا«مقبةيملعلا

ءىربكلاتاقبطلا)م۸/ه٠ت)دعسنبدمحمدعسنبا

.رداصراد:توریب

٣٤



۱۹

۱۷

۱۷۸

۱۹

۱۳ ۰

۹١۱۳

١۱۳۲

۱۳۳

عديهيفباتك/ه۲۷۳دعبتايضابإلامالسنبا

۔-ه١٠١۸٤۱«رداصراد:توریب‹نيدلاعئارشومالسالا

.بوقعينبملاس«زترافشزیریف:قیقحت

بابللابل(م٠٠٠٠/ه١٠۹۱ت)ركبيبأنبنمحرلادبع«يطويسلا

ءىلوألاةعبطلاةيملعلابتكلاراد:توریب‹باسنألاریرحتيف

نبدمحأفرشأنيزعلادبعدمحأدمحم:قيقحتم١۱۹۹-ه١

.زيزعلادبع

ياشلادنسم)ع٤۹تابیلکنبمٹیحلا‹يشاشلا

:قيقحته١٠٤١«ىلوألاةعبطلا«مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا

.هللانيزنمحرلاظوفحم.د

روطتيفةسارد«نوخرؤملاويبرعلاخيراتلا‹یفطصمرکاش

ملعلاراد:توريب:مالساإلايفهلاجرةفرعموخيراتلاملع

.م۹۸۳٠ةعبطلا‹«نييالملل

:مالساإلايفهروطتويسايسلاركفلاةأشندمحم«فرش

.م۱۹۸۲ةضهنلاراد:توريب

:ريسلاباتك‹(م١٠١٠١۱/ه۹۲۸ت)ديعسنبدمحأ

.يبايسلادوعسنبدمحأ:قيقحت

.ةفرعملاراد:توريب.ةيمالسإلافراعملاةرئادنبأ‹يوانتنشلا

ه۸٤٥تزدمحآنبمركلادبعنبدمحم‹ناتسرهشلا

:ىيقحت‹م١٦۱۹۸-ها١٤«بعصراد:توریب‹لحنلاوللملا

.يياليکدیسدمحم

£۳



١٤۱۳

١۱۳

١۱۳

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

E

‹(م٢۳٢/٩٤۸تاةبيشبأنبدمحمنبهللادبعبأنبا

مولعلاونآرقلاةرادإ:(ناتسكاب)يشتارکءةبيشيبُأنبافنصم

.ناغفألاقلاخادبع:حيحصتما٦۹۸۔-ها٦.ةيمالسإلا

نبدمحمتالاؤسءةبيشيأنبنامثعنبدمحم«ةبيشيبأنبا

:ليدعتلاوحرجلايفينيدملانبايلعلةبيشييأنبنامثع

نبهللاذبعنبقفوم:قيقحت‹م١۱۹۸«فراعملاةبتكم:ضايرلا

.رداقلادبع

ءزجلات)دعاصنبدمحمنبیی«دعاصنبا

لآدعس:قيقحتةبتكم:ضايرلا؛ىفوأيبأنبادنسمهيف

.دیمج

باتك/ه٠٤٠٦۷ت)كبيأنبليلخنيدلاحالص‹يدفصلا

زياتشزنارفرشنلاراده۱١۱۳۸‹تايفولابيفاولا

.رتيرتوملهِءانتعاب

راثآيفيلامألات)مامهنبقازرلادبع‹ناعنصلا

.ميهاربإديسلايدحجب:قيقحت«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلاةباحصلا

ءةيناثلاةعبطلا«يمالسإلابتكملا:توريبفنصملا-----

.يمظعألانمحرلابيبح:قيقحتم۱۹۸۳ها٤٢

نمرلادبعنبدمجأنبدحاولادبعنبدمحمءايضلا

وأةراتخملاثيداحألا٤٤ت)يسدقلملايلبنحلا

يراخبلاهجرخيملاممةراتخملاثيداحألانمجرختسملا

:۲حءىلوألاةعبطلاءةئيدحلاةضهنلاةبتكمءامهيحيحصيفملسمو
:۸حجع1۹۹۱ه٣1جم۹ه٠

٢۳٤



.م۱۹۹۳ه٢

‹:نييماشلادنسم/ه٣دمحأنبناميلس١

:قيقعتم۹۸۹١-ه٩٠٤١‹ىلوألاةعبطلاةلاسرلاةسسؤم:توريب

ءىلوألا«ثيدحلاراد:ةرهاقلاطسوألامجعملاب١٤۱

ديس«نابعشحلاصنمبأ:ةسرهفوجيرختوقيقحتم١۱۹۹ه۷

.ليعامسإدمحأ

EEE E1قعبطلاءةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب‹ريغصلامجعملا

.توحلافسويلامك:قيقحتم١۱۹۸-ه١٠٤٠«ىلوألا

٤٤۱Aieفاتقوألاةرازو:(قارعلا)لصولملامجعملا

يدمح:قيقحتم١۹۸٠-ه٥٠٤١«ةيناثلاةعبطلاءةينيدلانوؤشلاو

.يفلسلادیادبع

‹:كولملاوممألاخيرات‹(م۹۲۳/ه٠۳۱)ريرجنبدمحم«يربطلا٥

.م۱۹۸۸-ه۸٠٤١ةيناثلاةعبطلابتكلاراد:توريب

دمحم:قيقحتبلاطيبأنبيلعدنسمءراثآلابيذهت‹ت١٤۱

.رکاشدمحم

راد:توريب«نآرقلايآليوأتنعنايبلاعماج١٤۱

.م۱۹۸۸ه۸ركفلا

:ماكحألابیذهت)ما1۸/۰٠ت)لانبدمحم‹يسوطلا۸٤۱

ديسلاقيقحت(م۱-ه١٤١٤٠«فراعتلاراد«بعصراد:توریب

۳۳



۹٤۱

۱۵۰

١١۱

٢۱۵

۱۵۳

٤

٥00\

١۱۵

\ ۷

دنسم«‹(م۸۱۹/ه٤۰۲ت)دوراخبانبدوادنبنامیلس«يسلايطلا

.ةفرعملاراد:توريب:يسلايطلادواديبأ

حرشراتخملاردلاىلعراتحملادرنيمدمحم«‹نیدباعنبا

ءىللوألاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب؛ضوعمدمحميلعخيشلاو

.ما٤۹۹ه٥

تايابيشلادلخمنبكاحضلامصاعيأنبورمع؛مصاعيبأنبا

ءةياورلاراد:ضايرلا«يناثملاوداحالا(م٠٠۹/ه۷

.ةرباوحلادمحألصيفمساب.د:قيقحتم١٤١٤١۱۹۹لوألا

ةنسلاجيرختيفةنجلالالظ:هعموةنسلاباتك

؛يمالساإلابتكلملا:قشمد«توريبءنابلألانيدلارصاندمحمملقب

-ه١٠٤١«ةثلاثلاةعبطلا

ءةعبارلاةعبطلا:ةرهاقلا؛جراوخلارعشناويد‹؛ناسحإ‹سابع

.م۱۲

.e)/ه٤٦٤تردمحمنبهللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا

؛لوألاةعبطلاليلاراد:توريب؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا

.يواجبلادمحمنبيلع:قيقحتم١۱۹۹ه۲

؛يزوخجلانباراد:ضايرلاملعلانايبعماج------

.يريهزلالابشألايبأ:قيقحت١۹۹٠-ه٤٤٤٠لوألاةعبطلا

:توريبدقعلا؛يِطرقلاهبردبعنبدمحمنبدمحأ«هبردبعنبا

.١۹۹٠قيناثلاةعبطلالالماةبتكموراد

؛لاومألا‹(م۸۳۸/ه٢٤۲۲ت)يورحلامالسنبمساقلا«ديبعوبأ

٤۳٤



۱۵۸

۹١۱

۰٦۱

١۱

۲١٦۱

۱۳

.۱۹۸۱٠‹ىلوألاةعبطلا‹ةيفاقثلارصانةسسؤم:توريب

ةصعبطلا‹؛ةيملعلابتكلاراد.:توريب‹ثيدحلابیرغسسس

.م١۱۹۸-ه٤٠٤٠لوألا

ةفرعم(م٤۸۷/ه۲ت)حلاصنبهللادبعنبدمحأ«يلجعلا

يبأنبيلعنسحلايبأنيدلارون:نيمامإلابيترتبءتاقثلا

يفاكلادبعنبيلعنسحلايبأنيدلايقتويمثيهلاركب

:ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأظفاحللةدايزعم«يكبسلا

ةساردم١۹۸٠ه٥٠٤٠١لوألاةعبطلارادلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا

.يوتسبلاميظعلادبعميلعلادبع:قيقحتو

لماكلاه٠ت)ناجرحلايدعنبهللادبع«يدعنبا

م۹۸۸٠ةعبطلا«ركفلاراد:توريب‹لاجرلاءافعضيف

.يوازغراتیحیراکزلیهس.د:قیقحت

شهت)ينانکلاقارعنبدمحمنبيلع؛قارعنبا

:ةعوضوملاةعينشلارابخألانعةعوفرملاةعيرشلاهيزنت

ء١۹۸۱=ها١٠٤‹ةيناثلاةعبطلاءةيملعلابتكلاراد:توريب

.قيدصلادمحمهللادبع‹فيطللادبعباهولادبع:قيقحت

نمدافتسملا‹(م٤٤٤١ت)ميحرلادبعنبدمحأ«يقارعلا

ءةيناثلا:ةفعبطلاءافولاراد:ةروصنملا‹دانسالاونتملاتامهبم

.ربلاديمحلادبعنمحرلادبع:قيقحتم١۱۹۹ه٤

)م۳/٤۹ت)يسميمتلامیمنبدمجنبدمحم«برعلاوب

ءىلوألاةعبطلا«يمالسإلابرفغلاراد:توريب‹نحملاباتك

.يروبحبابيهوىح.د:قيقحتم۱۹۸۳ها٣٢

٥£۳



٤٦۱

١٥٦۱

١۱

۱۹۷

۱۹۸

1۹

1۷ہ

١۱۷

١۱۷

ماكحأ‹(م١۲٠۱۱ه٤٤٥)هڭللادبعنبدمحم«يبرعلانبا

دمحم:قيقحتم۱۹۸۸-ه۸٠٤١ةعبطلاركفلاراد:توريب

.اطعرداقلادبع

ةبياحصلافقاومقيقحتيفمصاوقلانممصاوعلات

-ه٤٠٤١ةيملعلاةبنكملا:توريبيبنلاتافودعب

eAبيطخلانيدلابحم:قيقحت.

.سنأنبكلامًاطومحرشيفسبقلاباتكہتسسسسس

.میرکدلوهللادبعدمحم:قيقحتم۱۹۹۲‹يمالسإلابرغلاراد:توريب

راد:توریب‹ىرخأريطاسأوًابسنبهللادبع‹یصترم‹؛يركسعلا

-ه١٤٤۱«ةسداسلاةعبطلاىارهزلا

ءرصمةضُه:ةرهاقلاءمامإلاةيرقبع‹دومحمسابعءداقعلا

حرش«(م۱۳۱۷/ھ۹٦۷ت)يرصملاليقعنبهللادبعليقعنبا

ةيراجتلاةبتكملا:رصمكلامنباةيفلأىلعليقعنبا

لاةحنمباتكهعموم۷١۱۹-ها۲۷ةرشعةسماخلاةعبطلا

.توريب‹ريبكلاءافعصلاباتک«یسومنبورمعنبدمحم«يليقعلا

.يجعلقنيميطعمادبع.د:قیقحتءىلوألاةعبطلابتكلاراد

ةرصبلايفةيضابإلاةكرحلاةأشندمحم«نايلع

:جراوخللباهتقالعواهلديزنبرباجسيسأتىوعدةشقانمو

.م٤۱۹۹ه١٤٤٥١وألاةعبطلاراد

‹(يرجملاسداسلانرقلات)يضابإلايفاكلادبع«رامعوبأ

٦۳٤



۱۳

٤۱۷

١۱۷

١۱۷

۱۷۷

۱V۸

۱۷۹

۱۸۰

.يلاطلارامع.د:قيقحت«ميزوتلاورشنللةينطولاةكرشلا:رئازحلا

‹نيرستعلانرقلاركفويمالسإلاخيراتلا؛يزوفقوراف

سه١٠١٤٠ء‹ىلوألاءةيبرعلاتاعوبطملاةسسؤم:توريب

٠۹

ىطسولاروصعلايفيبرعلاجيلخلاخيرات«بس

ءةسينالاةعبطلا:دادغبم٠٠٠/ه١٠۹-١ةيمالسإلا

١٥

=م6/۹٦۷۱ةيسابعلاةوعدالاةعيبطس

-ھ۱۳۸۹لوألاةعبطلاداشرإلاراد:توريب۹٤ه۲

.م٠

دقنلةلواحم؛ةدشارلاةفالخلارصع«ءايضمرک‹يرمعلا

.م١۱۹۹-ه١١٤٠«ىوألاةعبطلا

حوشيراقلاةدمع»)ما٥4ه۸ت)دمجنبدومحم‹ييعلا

.يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب‹يراخبلاحيحص

مجعم«(م١۱۰۰/ه۹ت)ایرکزنبسرافنبدما«سرافنبا

ھ١ءىلوألاةعبطلا؛ليجلاراد:توریبءفغللاسیيیاقم

.نوراهدمحممالسلادبع:قيقحتم۱

لتاقم)ناهفصألانيسحلانبيلع«جرفلاوبأ

.ةفرعملاراد:توريب‹نيبلاطلا

ردصيفةينيدلاةيسايسلاةضراعملابازحأ«سویلوي«نزوهلف

£۳۷



۹١۱۸

۱۸۲

۱۸۳

I:

١٥۱۸

٦۱۸

\AY

۱۸۸

نعهمجرت«تاعوبطملاةلاكو:تيوكلاةعيشلاوجراوخلا:مالسإلا

.يودبنمحرلادبع.د:ةيناملألا

.يليحلاراد:توريبطيحملا

‹(م۸۸۹/ھ٦۲۷ت)يرونیدلاةبيتقنبملسمنبهللادبع«ةبيتقنبا

دمحمهط.د:قيقحتءةفرعملاراد:توريب«بوسنم‹ءةسايسلاوةمامالا

.ييزلا

راد:توريب؛ءارعشلاتاقبطوأءارعشلاورعشلا-----
ديفم.د:قيقحت-ه٥٠٤١قةيناثلاةعبطلاةيملعلابتكلا

.د:قيقحتةيملعلابتكلاراد:توريبرابخألانويع

.ليوطلايلعفسوي
ةعبطلا«باتكللةيرصملاةئيلافراعملا

.فشاکتورن.د:قیقحت(م۲

عماجلا‹(م۱۲۷۲/ه١۷٦ت)يراصنألادمحأنبدمحم«يطرقلا

.م۹۹۳٠-ه٤٤٤١ةيملعلابتكلاراد:توريب«نآرقلاماكحأل

يراسلاداشرإتردمحمنبدمحأ«نالطسقلا
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ABSTRACT

The title of this thesis is “Hadeeth’s Related to Kharijites - Collections
(Takhreej) and Study”. This thesis is divided into an introduction, two
parts and a conclusion.

- Introduction is about choosing the subject and its importance.

- The first part is entitled “Rise of Kharijites and specifying their
legislations and sects.

This part included an analysis for sources, references, a preface and
two chapters.

Analysis of sources included analysis for important sources related to
the historical part of the thesis whether it is Jbadieh, Sunnah and
She ‘at by indicating the name of the book, author, its importance to
this study and its inclination, negative and positive points in the book.
The study also covered some recent references in this subject.

The preface is a summary of historical incidents before Seffeen battle.

Chapter one of this part is entitled (Al-Nahrawan people) “Ahl Al-
Nahrawan’” which is divided into four sections:

Section One: The historical sequence of their support to A/-Nahrawan
people, by viewing incidents in brief as of Seffeen battle and what
happened of raising the Quran to retreat to Haraura’ then to Al-

Nahrawan, till the end of eliminating most ofA/-Nahrawan people
there.

Section Two: Escorts (sahaba) of Al-Nahrawan people, where I tried
to limit who was proved to have been an escort or who was mentioned
among escorts of (Al-Nahrawan people) “Ahl! Al-Nahrawan’.

Section Three: Reasons of Al-Nahrawan people to leave Jmam Alı
(May God honor him), where I thoroughly discussed the debate which
occurred at Harawra’ between Abdullah bin Abbas and the opponents
of arbitration, and the discussions that occurred later among scholars in

this regard.

Section Four: Check the genuineness of what has been attributed to Al-
Nahrawan people of penance and killing, where the study
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verified the killing of Khabbab bin Al-Arat by Al-Nahrawan people
and dealing with their opponents. This section also dealt with the
penance that expels out of the sect (mellat) which is allegedly
attributed to Al-Nahrawan people as one of the judgements that they
used with their opponents, and the validity of this attribution.

The Second chapter of this part is entitled A/-Khawarej (Kharijites)

divided into four sec2tions.

Section One: Beginning of the term Kharijites “A/-Khawarej’. Where
I tried to tackle the term and specify when it started and became a term

of fixed usher.

Section Two: Entitled “The Meaning of Kharijites, where I analyzed
this term lexically and idiomatically including the dimensions of this
term.

Section Three: I discussed the opinions of Kharijites, whether those
agreed upon by all Kharijites or by some ofthem exclusively than
others.

Section Four: I discussed the four main sects of Kharijites, and stated
the relevance between each of them and Kharijites. Those sects are
Azareqah, Najdat, Sufrieh and Ibadieh.

Part Two: “Hadith’s reported by Kharijites and Study”. Divided into
a preface and eight chapters. Each chapter studied a Hadith and
divided into three sections. The first section discusses the
interpretation of Hadith, the second discusses Asaneed (sources) and
the third discusses Matn (text).

Those Hadith’s are:

1*. Hadith of Morouqg (Apostasy) and the text in some wordings:

“People will come out that you will dishonor praying, fasting and
working with them. They read Quran, but does not exceed their
throats. They pass through religion as the arrow passes through the
target’”.

2™. Hadith of Mokhaddaj or thil Yudayyah or thil Thudayyah: Which
is addition in some methods of Hadith of Apostasy that include the
description of Mokhaddaj, in the wordings: “Their sign is a black
man, one of his brachiums is like a fist that jerks, they come out in a
period of people’s weakness.”
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rd
2 . Hadith of Shaytan Al-Radha (Satan ofRadha): the wordings in
some methods as reported by Sa’ad bin Abi Waqqas: The prophet
(may peace be upon him) mentioned him and said: Satan ofRadha is
the mountain’s shepherd or horses’ shepherd that a man of bajeelah
called al-Ashhab or ibn al-Ashhab drags him down, and he is a sign
among oppressive people.”

4" Hadith of the worshipper whom the prophet ordered to kill. The
wordings in some aspects according Anas bin Malek, said: during the
era of the prophet there was a man whom we liked his worshipping
and endeavor, we introduced him to the prophet, but he did not
recognize him. Meanwhile, the man appeared. We said: This is the
man, the prophet said: “you are telling about a man with a scorch of
Satan’, then he came, stood among them, and did not greet them. The

prophet asked: “By the name of God, the time you stood among them,
didn’t you say that none here is better than yourself?” The man said:
By God, yes, then he entered to pray. The prophet said: “who kills this
man?” Abu Bakr said: me, then he entered and found him praying, and
said: glory to God, I cannot kill a man praying and the prophet ordered
us no to do so, then left. The prophet asked him: What did you do?
Abu Bakrsaid: I couldn’t kill him and you prohibited us from killing a
man praying. The prophet said: “Who kills this man?” Omar said: me,
then he entered and found him in prostration, and said: Abu Bakr is
better than me, and left. The prophet asked him: What? Omar said: [I
found him in prostration to God and I hated to kill him. The prophet

said: “Who kills this man?” Ali said: me, and the prophet said: “If you

catch him!’”, then he entered and found him out. The prophet said: “If

he was killed, none of my people would ever disagree”. Mousa bin

Obaidah said: I heard Mohammed bin Ka’b saying: “He is the one

killed by Ali; thu! Thudayyah’.

sS" Hadith of Imam Ali: “Ayesha bint Abi Bakr knew that Al-

Nahrawan people are cursed by the tongue ofProphet Mohammed

(May peace be upon him)’.

6" Hadith of Imam Ali: “I was ordered to fight the faithless, unjust

and apostates’”.

7" Hadith of: “An apostate group comes out oftwo groups among my

people, the closest to truth will kill the apostate’.

8". Hadith of: “Kharijites are the dogs of hell’.
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- The conclusion covered the results of the study as follows:

1. Among Al-Nahrawan people or the opponents of arbitration, there

are escorts of the prophet, the sources agree on three of them: Zaid bin

Hisn Al-Ta’i, Harqous bin Zuhair Al-Sa’di and he is other than hil

Khuwaiserah, al-Mukhaddaj and al-Kherreet bin Rashed al-Sami al-

Najl.

2. What is correct about arbitration case with his opponents, and what
has been attributed to ibn Abbas that he is their opponent at Haraura’,

is not established.

3. A/-Nahrawan people did not agree on killing Abdullah bin
Khabbab, but he was killed by one of those who joined them later,
Mas’ar bin Fadki Al-Tamimi, and A/-Nahrawan people exiled him.

4. Attributance of penance to A/-Nahrawan people is not proven, and
if established, then it is meant disobedience as it was mentioned in

Quran and the Prophetic Sunnah, and the reason for the second
orientation is that giving the judgement of penance on opponents was
used during Azareqa era, 64 Hijri.

5S. The term ‘“XKhawarej’” Kharijites came after Azareqa during 64
Hijri, and arouse during 72 Hijri.

6. The terminological meaning ofXhawarej is limited for those who
judge their opponents with polytheism or penance that expels out of
the mellat which consequently led to the permission of killing; which
means killing the opponents and dealing with them as polytheists.

7. Mohakkema conclude the following opinions:

a. Denial of arbitration.

b. Permission to give imamate (leadership) to other than
Quraishians.

c. Permission to go against the unjust scholars.

d. Judge those who go against ummah (people) as infidels, but as
infidels of the grace of God till 64 Hijri, but later only Ibadieh
committed with that.

8. Killing of Jmam Ali by Abdul Rahman bin Muljem was not set by
Mohakkema.
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9. Sects that might be related to Kharijites are Azareqa, Najadat and
Sufriah, but not because the three sects adopted the judgement
on opponents with polytheism that expels out of mellat, but Jbadiah
deal with their opponents as any Moslems in all aspects.

10. It has been established through Hadith’s that talk -direct or
indirect- about Kharijites, that the Hadith of Morouq, has been
confirmed by ten of the escorts.

11. Hadith ofMorouq can be applied on Kharijites who came after 64
Hijri, as it matches with their description, which appeared in “no
worshipping with deviance” in some verses of the Holy Koran and
Sharia texts pertaining to polytheism by directing them to ahlu! Qibla,
which leads to permission of killing them according to what was
mentioned in some of the wordings of this Hadith: “they kill the
people of Islam and let the people of idols”. This judgement also
applies on whoever adopts an outside notion, earlier or recently.

12. Hadith of Mokhaddaj cannot be true from the prophet, and is an
addition.

13. Hadith of Satan ofRadha is munkar (rejected).

14. Hadith of the worshipper is weak.

15. Hadith of Imam Ali: “Ayesha bint Abi Bakr knew that Al-
Nahrcawan people are cursed by the prophet’, is weak.

16. Hadith of J/mam Ali: “I was ordered to fight the faithless, unjust
and apostates”, is a composed Hadith.

17. Hadith of “An apostate group comes out oftwo groups among my

people, the closest to truth will kill the apostate” is true in some
asaneed but did not mention specific people. It is not true with the

addition.

18. Hadith of “Kharijites are the dogs of hell’ is not true to be related
to the prophet, and is dedicated to Abi Umamah al-Baheli Sadi bin

Ajlan.

- Finally the thesis was concluded with an index of sources
and references used in this study.
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:لوزتالاهحمالمنكلتهوشتنإو«ىشالتتالاهنكلتراوتنإوةقيقحلا

.ءاوضألااهيلعطلستنيحةقيقحلارهاوجاياظشًالأاللتتضاقتألاتحتو

رظتنتاياظشلاكلتلظتو.ثبعلايدايأونمزلايداوعاهتمطحنأدعبٌكلذو

 مايألانمموي2۔اهيلإدوعيلءةرتعبتملااهئازجأنيبعمجيواهلشتنينم
.عصانلااهقيرب

قحلابكسمتلامثةقيقحلاءارويعسلاناميإلاحيحصلاملسملابجاوىقبيو

.نيملاعلابراضر ًارخآوالوأكلذ2نألهدجوامثيح


