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صلاخلابهذلا

صلاقلاملعلابهونملا

فيلأت

ةمئألابطقةمألادهتجم

شيفطافسوينبدمحمخيشلا

نيملسملاعفنوهنعيضروهللاهمحر

هخيشوهيخأديفحفلؤملاذيملتهيلعقلع

شیفطامیهارباقاحساوب

هبهليافطل

عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكم
نامُعةنطلس-بيسلا





ميحرلانمحرلاهللامسب

دمحمانديسهدعبيبنالنمىلعمالسلاوةالصلاوهدمحقحهللدمحلا

.هجصوهلأىلعو

دعبامأ

تاقلؤمنمريبكددعىلعلوصحلايفلجوزعللاانمركأدقف
ضيقثيحشيفطأفسوينبدمحمخيشلاينابرلاملاعلاةمئألابطق
باتكةئامثالثنعديزتىتلاهتافلؤمرشنىلعاننيعينمانلهللا

بهذلانآلامكلمدقناذلًادلجمرشعةعبسنعاهضعبديزييتلاو
ءزجلالجاعلابيرقلايفرهظيفوسوصلاقلاملعلابهونملاصلاخلا

كلذدعبويالطميهاربإخيشلاقيقحتبريسفتلاريسيتنملوألا

اهعيزوتواهرشنبموقننايفماركلاءارقلادعنيتلامامإلابتكةيقب

عيمجببيهناذلءاهيلعلوصحلانمانكمتنإملاعلالودعيمجيف

نأبةديقعلاسارحوعفانلاملعلاةيلطوماركلاءاملعلاوخئاشلا

دعتيتلاوةمئألابطقتافلؤمعيمجلقيقحتلاوثحبلاباننونيعي

لقعلاولقنلانيبتعمجيتلاةيمالسإلابتكلاتاهمأنمقحبو

بهاذملاعيمجدنعامفحجينأنودبقاثركفونيزربولسأب

نمريثكيفهنامزءاملعملعأهلعجنألجوزعهللاهقفوفةيمالسإلا
كيلعامتلقاممءيراقلايخأنقيتتىتحوكاذنآةرهتشملامولعلا

نإفلوقأامىلعنايعدهاشهارتسفكيدينيبيذلاباتكلاةءارقىلإ

ىلعفرعتتوفرعتلانتلسارمنمددرتتاللوقأام.قدصكلنيبت

ةغللاناسرفومالسإلاةمُئأمالقأبتفلأيتلاوانتاروشنمنمريثكلا

.ةيبرعلا

.لييسلاءاوسىلإءيداهلاوهوقفوملاهللو

رشانلا





ةمألالحاطفهنعزجعيامبنونفلانمريثكيفعلضتلابملاعلاروهظ

روصعلاضعبيفرهظمعن.ةداعلاقراوخنمدعيمل‹ملاعلادارفأىرحألابو

لهاقافمهنمًادحاودجتاملقهنأالإ«سوؤرلامهماقملونعتةمئأورابكةذباهج

لئاسولاهللهستةعيبمهدحألدجننأامإ.ةرفاوبابسأولماوعنودبهنامز

ركفلاةوقنمهللاهحنمامدعاستةموكحدجننأامإوهبهاومرامثتساىلعهدمتو

اهنوقلتيهتمأدافحألةرخافًاراثآكرتيىتحملعلانمهبهصخوةميزعلاقدصو

.لوبقلاب

لئاسوتمدعناونحملاهيفتمظعنطويفملاعلااذهلثمةأشنامأ

ةأطوهيفتدتشاءنتفلاريثكطسويفلببهاوملاتايكذمتلقوةحارلا

قحلالوبقنعنوفكنتسينيذلاةكوشهيفتيوقونيلماعلاءاملعللداهطضالا

.ةحجارلالوقعلااههانتكانعزجعتيتلاهللاتايآنمفبجاولللاثتمالاو

نافرعلاةمزالنيكلاملاوةذباهجلانيطاسألاوماظعلاءاملعلاءالؤهسأرىلعو

.ةمألادهتجموةمئألابطقرشعمبارلانرقلالئاوأورشعثلاثلانرقلارخاوأيف

هدلوموهبسنوهمسأ

دمحمخيشلاهرهددیحووهرصعةردانربكألادهتجملاومخفألاماماوه

ةمالعنياليعامسانبیسیعنبنمحرلادبعنبحلاصنبیسیعنبفسوینبا
يدهميبأربكألايلوللرصاعملازيزعلادبعنبدمحمخيشلاىوتفلاعجرموهناوأ



فلۇؤملاةمجرت

نبيدعىلإةبسنيودعلانعهللايضرباطخلانبرمع.يبأىلإةبسن

يباةايحيفهتزوجرأيفلاقمعنيسؤملاربمأدجيشرقلايولنببعك

 

:اهماتخيفهتازجعموهلآوملسوهيلعهلياىلص

دغبمويلاصتالصتييدعينبنمتايبألامظانو

ارديبدنزوسمألابيمويلاو

ذخفىفةذكودركلابلكلكوفتكب

بشننعومهراقعنعكينغيبسنىلعأنمكلذنذايف

ىیسیکوةداسمارکلجنیسیعنبفسوینبدمحم

يلتعملايلولانبايلولانبايلولانبايلولاوهاندجف

مهنعانيبأنيحانلاعتمهنمدودخلاهللاريصدق
يوذىلعتاكشأورغاجحوأًاسومشمههوجوىأر

وهوامعافتراوباصتناىلإاوهتنافًاراسكناهللامهاقو
يقترسكلانعنونلالثمكيقتينماهدهاشةياقو
قسفلادضوحصلاسمشلشموقرشموحصلاحدبكوهف

خلا..

نيئالٹوةتسونيتئاموفلأماعباضموأ(بازيم)نم(نجسي)دلبيفدلو
.هيرجه

.لهاكلا(۱)
ذخفلاىلاعأمحللانماتنامليقوهرهاظنمليقوهنطابنمذخفلاةمحلةذكلا)۲(

.نذالانطابىفمحللانمدئاوزناكسافمضبدغللاواهلصأوأقتعلادركلاو(ناسللا)
.لاملا)۳(

.ریصير)٤(

 



۹فلۇؤملاةمجرت

هصئاصخوهلامعأ

يهنلاوفورعملابرمألاوداشرالاوحصنلابنيدلاةيامحيفهتايحمايألتق

دجوينألىعسينمبريدج.ةوقلانمهيتوأاملكبملعلاةمدخيفو.ركنملانع
يفلمعلاحوراهيفثعبيوةمألايفةيملعةديدجةضهنوةميظعةيركفةايح

تابثوصالخإوقدصبكلذىلإعفدنيوهاوقلذينأةزعلاوةداعسلاجهانم

اوقلخ.ةمالاونيدللاوقلخمهنأنورينيذلانولماعلاءاملعلانكيلفاذكةرباثمو

ظوظحللةداقتملاسوفنلاديبذخأللومارجالاناردأنمةيعامتجالاةعيهلاريهطتل

عدبلانعنيتمجايسبةمألاةطاحإو؛حالصإلاوحالصلاجاهنمىلإةيميهبلا

.حصتنلاوداشرالاوظعولاريثأتباهيلعاهنمسراحلاعزاولاداجيإو«تالالضلاو

؛ةينافرعلاراونألاهبلقىفتقرشأوةيندللاهبهاومنمهيلعهللاضافأ
ةينابرلاةمكحلاهركفءامسىفتلجتوةيفخلاةيملعلاقئاقحلاهلتفشكناو

ریثک.ميضىندأهلانيوأهتيرحبلسيويمالسإبعشمضهينأهيلعزعي

ةعماجلادوجويفةبغرلاديدشءاهيوانينمىلعةيمالسالاةماللرصتلابءاعدلا

لكنأىريوةعنميفهلهأوزعيفمالسالانوكينأبجاولانمىري.ةيمالسإلا
يفاملةمألاتباصأةبكنوهفقاهرالانمناكنمًانئاكيمالسإبعشبمليملام

نمو-ةماعلاةعماجلا-يمالسالانيدلاىلإباستنالاوديحوتلانمبعشلاكلذ

هجوتاملهنأهمالكبقثوينمهبينأبنامهناميإةوقوهللابهتقثىلعةلادلاهرداون

يهامديبفةيعارشةنيفسيفسلبارطىلإسنوتنعجرعةضيرفلاءادألجحلاىلإ
نعاهبتبهذوةنيفسلاةعلقتفلتأًادجةديدشةفصاعتبهذإرحبلاضرعيف

ءاضقللاهيفنملكملستسانأدحىلإرمألاغلبوىجللاطسوىلإةداجلاقيرط
ًانئمطمهودجوفسايالالاحيفمهوهتقفرهءاجفكالهلاباونقيأواهسيئرىتحو

ناكفًابيرقسلبارطىلإلوصولاوةمالسلابمهرشبوييشثدحيملنأكًائداه
اوفقوفبناجألانمةالولارابكوسسقلاضعبهرازهنأاهنمو.لاقامىلعرمألا



فلۇؤملاةمجرت

.هيلعىلعيالوولعيمالسإلا:لاقفناكملااذهىفانعم

دئاکمورهدلابئاوننمهتباتنامكورطخهيدلمظعيالوًارابجباهيال

ةميثالايديالانمهلوحتبعلمكواهمامأهسفنفعضتملومهسْفنَأءادعأ
هتقثوهسفنولعكرديةالولاوءارمألاوكولملاىلإهبتكعلاطينمنإف.سئاسد
نيبلءاضتتنيذلاءافلخلادهعيفهباتكىريهنأهللیختيوهنأشلجيرابلاب

تسنوةمظعلکمهيديأ هدوبطحخیتحراغصولذىلإنيحماجلاِءايربك|يحتست

يتلاهتياغيفوةمألايفدمتعينممهآرويناثلاديمحلادبعةفيلخلاكولملاةيهاد
.ةيمالسإلاةعماجلاىه

يوقءاهلمحتىتلاتابجاولاربكأنمبهذملاوًامومعمالسالاةمدخىري
ءارونماهتقيقحهلفشكدتورومأبقاوعهتيعملأبهلىءارتتيأرلافيصحةدارإلا
.هنمبلكىلعاهنأكًانايحأوفيثكلااهراتس

يفهنمعمسناماريثكو.هبثدحامعقيفانثدحيفهعوريفيقليدقو

:ًادجديدشرثأتبلوقيليلقبهتافولبقسردلا
ىلعهنإ:لوقيو.كلذرركي.ميظعلوهثدحيوملاعلابلقنيداک

.ادغهنأکوباوبألا

:لاق.ىمظعلابرحلاتلعتشاىتحهتافودعبرهشأضمتملو

WEREملعيناحوربحاصو
:يمرضحلامامإلالفاحجلاثيلوىغولادلاخلاقنئلو

حامرو۱داقبید١اشنيذلاانأنوكأنابداؤفلاقلع

:لوقيهلاقمناسللببطقلالاحناسلنإف

مالقألاةنسأبىدهلارشتيذلاانأنوكأنأبداؤفلاقلع

 



١۱فلؤملاةمجرت

ةرمنلاةبذعلاهضايحنمعركيوهورغصلاذنمفيلأتلاوملعلارشنلىدصت
.سيردتلابسوفنلاةيذغتوفيلأتلاومولعلاراهزأفاطتقانيبكاذذإوهف

ةحارلاذخألسوفنلااهيفعجهتيتلاتاقوألايفرتفيملداهتجالاميظع

.اهفيراخزوايندلاهتلغشالو

ةمظعلاودجملاوخومشلانمةمأللناكامةداعإىلإهتمههبتضهن

صئاقنىلإدولخلاولالحنالاولومخلانماهبلحامةمداصموةيملعلاءاهدزإلاو

امديدجتومولعلاحيقنتىلإيلكلافارصنالانمربكأةليسودجيملولامعألا

.روتفالوعاطقنانودبسيردتلاوفيلأتلاىلعبكنافءارغلاةريسلانمسردنا

تيبفالآةسمخيفليق«ينغملامظنهتزوجرأهلةباتكلوأنأيلحوليو

.فلألافرحيفةريغصةعطقبالإرفظأملواهيلعفوقولايفدهجلاتلذبمكو

ةجردغلبنأدعبهفلأيذلا(عرفلاولصأألللماشلا)باتكهلعلاطنمنإ

«لينلا»ىلعهحرشبكيهانوًاعرفوًالصأةعيرشلامولعيفهخوسركردأداهتجالا

ىلعهعلاطمفقيءاريرحتاهلمكأواهعمجأوةيمالسإلاةيهقفلابتكلاىفوأنمهنإف
لاجأنموةباحصلادهعذنمةعيرشلامولعةمئأونيروهشملانيدهتجملابهاذم
ملعيفهتعاربىلعفقوفاصنإلاولدعلارصتخمحرشلهحرشيفهركف
نموءهقفلالوصأيفمجحلاةطسوتمءازجأةتسغلبيفيلأتبكيهانولوصألا
هتدامةرازغونآرقلامولعيفهرحبتدهاش(ريسفتلاريسيت)هريسفتىلعفقو

لهجةقبرنميناعلاصيلخت)هلارقنمو.ريسفتلاقئاقحراهظإىلعهتردقمو
قئاقحىلإصوغلاوةغالبلامولعيفةعسلاونايبلاةوقنمهيتوأامملع(يناثملا

ةقيقحلاسوؤرهلونعتباتكيرمعلوهواهبلاطلاهفادصأنماهزاريإويناعملا

ىمعألوقبهلاحناسلقطنيورخآلللوألاكرتمكمهلوقهيفىلجتيوزاجملاو
:ةرعملا

لئاوألاهعطتستملامبتالهنامزريخأالاتنكنإوينإو

هلوىصحتالفهتبوجأامأةعملاتزواجتدقوريسيريغفهفيلآتءاصحإامأ



فلۇملاةمجرت١۱

مهراکتباومهبيلاسأيفاهئابدأنمريثكىلعءانثوةيسلدنألابادآلابةصاخةيانع

.مهتافلۇمعبتتبًاصاخٌءانتعاهلنأامكىناعملاقئاقرل

:هلوقيفنيدللهصالخإوهناميإةوقكلروصتتوهنطابةينارونكلقرشت

بابععومدلاوبحصولاودمحمبحبرومعميعبرو

تابكنلانمةيدمحملاةمالاباتنيامىةيلاحلاةلمجلابريشيهناف

انقلالطرفدادتشاوةركانملاوعديابسوفنلاقلتواهبلمعلانع ا
.ةباجإلاةمأسوفنيفاهتمواقموراطقألاكلتيفةيمالسالاحورلالتقيفًادهج

فورظلانمتدهاشوتملعاملاذهىلإةلمحلاینعمتهجوامنإو

ءاطسبهروصتيامىلعالءهسفنربكوهتمهمظعلوةديصقلاهمظننابإهبةطيحملا

ِءاوسكلذو.هنعهللايضرربكأویمسأهنافةنيعملاحهبدارملانأنمكاردالا

.لامتحاىلعءاشنإ|مردابتملاوهامكًاربخرومعمربتعا

لمعلاوملعلايفلماعنينامثوةعستهرمعةلمجنمىحضنأدعبو
هيلإدوعينأىنمتفةيندبلاهاوقيفربكلاريثأتاكشهلاةملكءالعإوداهجلاو
:لاقفلامعألالئالجنمدادزيلبابشلا

بايإبابشلادهعىلإيللهفعلصلابومتهمثبيشبتبصأ
باشيحابيوأنادياميفويفولافرشلاهلنمنيدمدخأف
ًاادجهةهبمدخليتقامتتهجوفاکولممترصهل

ھتىلهاوقعیمجبهفارصناىلعلدي هانمتامیفهیناغت ةدا۳7كولمسراصنأنأیل

هقالخأ
.ئابكلاييكترمىلعطولدغونارامشيسا

نمرثكأهفلکولوهقحيفلذیيوفوهلملاةثاغإوريقفلاوحنةليمجفطاوعو

 



.قحلايفةدشوراقووةبيهوذفيحلكنمبعشلاةنايصىلعصيرح«مولعلا

لوخددنعنطولافرشنعدوذلاليبسىفهتتامتساةليلجلاهلامعأنمو

دلو«قحلاوةجحلاةوقبنكلوبارحلاةوقبال۱۲۹۹هةنسةيوسنرفلاةلمحلا

نمبكتريامدضةيوسنرفلاةموكحلاءاسؤرىلإتاجاجتحاةدعهلتير

.ةيمألاةمواقموحلاصلافلسلاريسىلعةظفاحملاونيدلا

النألورينيذلاهدعبهذیمالتاهبماقىتلانآلاةيملعلاةضهنلاهراثآنمو

تدعسمکواهجئاتنبالإلهجلاميئارجنمسوفنلارهطتالواهبالإةمأللةداعس

.لهجلابىرخأتيقشوملعلابمم

:هفيلات

يفانكلسدقفدلجمهبيفيالاهدادعتوهفيلاتىلعمالكلاءافيتسانإ

هبهروصتيهنعءيشركذوهتبطخداريإعمهفرحيفباتكلاركذةقيرطهلانخيرات

.تاعوبطملاملاعىلإءزاربإوهمامتإىلعيندعاسينأهللاىسعءىراقلا

كيلإواهيفبتكيتلانونفلاركذننأسابالو

كيوجتلاريسفتلا«(ميدبلاونايبلاويناعملا)ةغالبلا«لوصألا

«بطلاريسلا‹؛باسحلا‹؛ثيدحلاربجلا‹خيراتلاء؛كيحوتلا

حلطصمللاةفسلفلاةحالفلاءكلفلاءهقفلاةيفاقلاوضورعلا

.ظعولاءوحنلا‹قطنملا‹؛ثيدحلا

تاءارقلاوهقفلانمنونفلاىفزيجارأوةيزاجحلاكلاوطلادئاصقلاررغهل

تمًضاتيبنينامثوةئامغلبتملسوهيلعهللاىلصلوسرلاحدميفةيعيدبوةيبرعلا

:اهعلطمعيدبلافئاطلنمةفيطلةئامثلثوحناهئلالطمسيف



رردمكحلاوحئاصتلايفهلو.ةريثكملسوهيلعهللاىلصيبنللهحئادمو

:ايندللليثمتلاليبسىلعهلوقتاعملاوشاعملايفداعسإلاو

اباعدناكنملكًاراقتحايلويوةميتشءافسلاولذربكللو

ابارسألخادتوأءامسلاىغابتولوهبزاجتهلمعافتعشامو

:هلوقلمأتو

كلروصتتفيكىرتوًاميظعًائيشىنبملاةناتموىنعملاةفاخفنمىرت

ضيضحنعكبةيئانلا«يرشبلالامكلاوزعلاجوأىلإسفنللةبذاجلاةمظعلا

اباضغاتبضغاثيحوأاضرلاتقواىوهلابنتجاوقحلارادثيحردو

:هلوق

اباحتجكريغوًادوطمهلنكومهلكتنأمهنأىتحسانلاقف
ًالالجإوةمظعكلروصيامةغلابلاةمكحلانمتيبلااذهيفنإ

قرفتامهعمجيفةمأنوكينأىلإناسنالايدهتةمكح.لامکيفًاضافخناو
يدنهيهبومصتعيهيفًادوطو؛تالامكلانماهيف

اباضحاشختملمالسالاةيارىدلامركمتموأزعلابشعدبالو

ابالأوًاثوغوًالادبأ-سقانتىذالاىلعتربطصاواسفنتبطاذإ

جسنامعدبأومظنامررغنمةديصقلاهذهف

:.حيدملأنمهيفليقام

هذهيفانليغبنيهنأالإًاريثكًائيشءارعشلالوحفوءاملعلاةذباهجهيفلاق

 



\٥فلؤملاةمجرت

نامعلحاطفدحألاق.لشونمةصمناكنإوانيديأنيبامبىفتكننأةلاجعلا

:اھنمةديصقناخيشنبدمحمخيشلاناطحقينبءارعشربكأو

يذلالضافلاويضرملالماكلاوه
ةيآمويلابارغملابادغمامه

:یرخيفهلو

ىضرلاليلىشحانضخاملاطلف
ةضفرمجمخيرملاامنأكو

هعورتنيبجلادوسمليللاو

:هلوقبصلختنأىلإ

یرجامکضایرلايفاهاذشیرجو

ةيآربكأشرعلابراشنا
ةفيلخنيملاعلاىفهماقأو

يتلاممهلابءابجنلازجعأدق

العلاماههتامههبتلعو

رباكألاةارسلاهايلعلنيدت

رطاوخلااهيلإتداقناقرشملابو

يراجمرورسللوقارفلالبق

راطقألارئاسفسوينبالضف
راصبألايلوأترهبدقضرألايف

رافكلاةياوحميلازال

رانءاملايفاهبیروی

رامقألاةرسابتوتساىتح

:هنعهللايضريتّورابلاهللادبعخيشلاةسوفنةمالعهيفلاقو

هرصعمامإوهف

1#

ملسموأرباجەهآرول

ركتسمبللاىلعسيل

ادرفتەد2صويف

یىدترانرساحملابو

¥

یوحمهنعنموبوبحمنباو
ىولەهنعيذلالكاوسنو

®

رعاشلاةمكحنمىهنلالهأ

رباكدحاويفیرولاعمج



فلۇؤملاةمجرت٦۱

:ةديصقنمهللاهمحر

امكحواملعءايبنألاثراو

يبلاةيفينحلاةلملاكردأ.

بالابدنتةعورمىنضتت

سمشبرغلانمتقرشأابجع

يسةيندلةضيفاهنإ
يفلااذدمحمايتيقنللامو

واثر

اهادعنمىلإاهنعريفسو

اهاوكشهلتضوفذإءاض

اهاتلقمةلامهأنزحرار

اهانسىعسيقرشللانتتاف

اهانساذمهوينابرلتق

اهاصلحخنمتنأوالإةض

ميظعلارعاشلااذهةيثرمىوسيدينيبنكيملهنأريغريثكهاثريفليقو
نيذللانيضحملاغوبنلاوةغالبلارصعانلىدبأويقيقحلايبرعلارعشلاانلايحأنم

يضرلاقةيرشبلاتاغللالضفأاهلعجومهتغلامهبنيزوبرعلاامهبهللاصتخا
:ةمحرلابئاحسهثدجىلعضافأوهنعهللا

لجألاةعجفبقاروءاشتامشع

ةفسآناوكألاتضافنإورغال

هفقومماقاذنمبطقلايعاناي

اهعمجأبايندلاماادرفتیيعن

تخونيكلاسلاحتففسوينباىعنت
مهحورثاوغالاددمدمحم

اهبلازتالابولقتللحمعن

هتطبغوىلعألافرفرلايفتنألب
ةدلخمنسحنمكدعوتيقل
مهكراتمالسالاينينعًالحاراي

اهبنإءارهزلاكدهاعمعدو

لجعيفوءطبيفرمعلايضقنس

لمتشمناوكالاىلعدرفدقفل

لمعلاوملعلارادمبطقراصف

للجلماششهدبسحأينأ
لمكلاسفنألاثيغمنيلصاولام

لقينأولمعينأسفنلاعورم
لحتملولحرتملةمالسلاكل
لذجلاوناحيرلاوحورلاورشبلايف
لجولاونازحألايفدقفللنحنو

لسألاوفيسلالعفةبآكللو
لسيملرحبلارمغلتحاولأمغ



يلبنامزلاناكنإوًادمحتدلخةدمحملأراكذتكتيثرامو

ريثكقلخهنعجرختوةيلمعوةيملعهلةدهاشراثاوةديدعتاماركهلو

.بانطالالحماذهسيلو

هبحصوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصو

قاحساوبأ

:هیبذت

.خسانلانمللخهنأرهظيءانتدایزنموهف[]لکشطسودجويام



۱\۸



۱۹باتكلاةبطحخ

ميحرلانمحرلاهللامسب

ملسوهبحصوهلأودمحمانديسىلعهللاىلصو

اندیسىلعمالسلاوةالصلاوهايالإديعنالوهاوسهلااليذلاهللدمحلا

مالسإلاىلعتوماهبوجرأءارصتخمةيشاحلاودعاوقلاعمجيباتكاذهفدعبو

يففلسلاهيلعىرجودروامكًاعبتيبنلاريغىلعةالصلازاوجىلعءاملعلاصن(۱)

(۲)

هنعدرودقو.هبشألاوهوًاهيزنتوهضعبهركفًالالقتساامأ.هبحصوهلآويبنلاىلعةالصلا
ىلصهصئاصخيففنصملاركذو.ىفوأيبألآىلعيلصمهللامالسلاوةالصلاهيلع

.الالقتساءاشنمىلعةالصلاملسوهيلعهللا
لمعلاوملعلانيبنيعماجلامالعأنمناك.قيلاعتلاهذهبحاصدجوهوخأوههخیشو

ًابحمناكوملعلابلطلراطقأةدعباج.بقاثلاحيحصلاركفلاوقداصلاعرولاو

يلركذامىلعنامعوزاجحلاورصموسنوتىلإرفاس.ةيملعلاناطوألايفةحايسلل
فلؤملامهسأرىلعونيدلاوملعلالاجركرتنأدعبھه١۳۰٠ةنسهنعهليايضريفوت

.هللاهمحرةمئالابطق

لقوصقنوبهذویوزناومضناودعبوىنادتوالعوعمتجاورثكوعفتراىنعمبصلق
.ىشمومالغلابشودادضألانموهو
نأكشالو.نأشلاعيفرلايأهونملاوينادتملاريثكلاصلاقلابمامالاديرينألمتحي
ديرينألمتحيو.ىلاعتهللاىلإدبعلابرقتيهبذإًانأشمولعلاعفرأنمةعيرشلاملع
يذلاوأهبلمعلاكرتوبهذيأصلقتعورفلاملعنأىلإةراشإوهوبهاذلاصلاقلاب

.ثداحملعهنالبهذي



الإاهریرحتبيشحملارمأةلأسمدجتداكتالالبنوکتداکتةريثكدئاوزيفو

ىلعهليحأتايآلايفثحبلاواهتيتأدمعنعفةفلاخمنمتيأرامهمواهتيثأواهتررح
يبللضفلاورثألايفححصامريغححصأاماريثكويريسافتنمهریغودازلانايمه
تلقىلعةمالع(ءاتلا)وهركذيملامضعبلتغرفتفينافكوسسأيذلاهنألةتس

هبسنأملاموةفينحيبأىلع(ءاحلا)ويعفاشلاىلع(نيشلا)وكلامىلع(ميملا)و
ناكولو(ان)ةظفلتبتكثيحةيضابإلارشعمانبهذموهفليقبهكحأملوءالؤهىلإ

ءاظلا)ولاوقأىلع(فاقلا)و(ةزمهلا)ونيلوقىلع(فاقلا)وهريغرخآبهذمال
لاوقأونيلوقةظفلو(وأ)ةظفلبفالخلاركذأوحيحصلاىلع(داصلا)ورهاظلاىلع

امليحأو.مالعلاكلملاديبقيفوتلاو.ناكرأةعبسوهوماهفتسالاةادأركذنودب
اهنأىلعاهلقيملاهلئاقنأللوقلابةصخرلانعربعأوريسفتلاىلعيالابقلعتي
تحصمهدنعصخرلانماريثكنأعمهفلاخيذلاهريغلوقكهللوقوهلبةصخر

رمألاىلعةصخرلانوقلطيامًاريثكمهنألو.ةصخرلادحنعتجرخفاهتلدأيدنع
رماعخيشلاهلعفدقو.راصتخانمهيفاملكلذتدمتعاوليلدهلًالوقناولولهسلا

ةلأسميفلوقلابوهربعيوةصخرلابناويدلايفنوربعيةريثكعضاوميفحاضيالايف
ناكنيديفميتيلاةفيلخيضقيالونيالابابيفناويدلايفمهلوقلثمةدحاو
صخرينممهنموهلامفالخذخأيالكلذكوهيلعناكامفالخميتيلاىلع
ةفيلخو::هصناممالكلااذهنعريبعتلايفحاضيالايفخيشلالاقفءاعيمجنيهجولا
يفنوذحخأيالومهيلعامفالخمهنويديفنوضقيالبئاغلاونونجملاوميتيلا
ةلوهسلاةغلةصخرلانأكلذو.خلاكلذزوجضعبومهلامفالحمهنويد
نماهيفدبالةيحالطصالايناعملانأهيفوبعصولوليلدلافلاخامًاحالطصاو
مكحلاهيلإلقتنملالهسلايعرشلامكحلاةصخرلانأىلوألاف«يوغللاىنعملاءاقب
.بعصلاببسدوجوعمرذعلبعصلا

 



٢۲اهعباوتوهللاةفرعميف

لوألانكرلا

باوبأةثالثوةمدقمىلعلمتشيواهعباوتوهللاةفرعميف

ءامسلانيبواهنيباموضرألا:ليقيهوءايندلاهناحبسهللاقلخ:ةمدقملا

قلطتوضرألاىلإةعباسلاءامسلاتدرامليقو.ضعبهلطبأوضرألاىلعامو

.سنإلاونجلااهنكسأوتالاؤسلايفهركذوامهيفاموراهنلاوليللاىلعًاضيأ
(فا)بونذلابمهلقٹوا‹مهردقومهيارةنازروا؛ضرالاىلعمهلقثلنيلقثلااومسو

اممهلحابأومدآينبرئاسِءزجو)ججوجايةهعستءازجأةرشعسنالاو

ىلععرشلالبقءايشالانأضعبعزو.هميرحتىلعليلدلاماقامالإاهيف

نإف.ةرباكمالإمهللااهلوبقللاجمقبيملوريسفتلاوخيراتلابتكنمةروهشمةياورهذه(١)

نإلاقينأالإمهللاملاعلاعبرنوغلبينيصلاممأمهورشبلانممسقجوجأموجوجأيممأ
ايربيسوناتسكرتبوعشكقرشلاممأرثكأنأرهاظلانإفمهنععرفتمرشبلاسانجأرثكأ

هنميذلايناروتلاسنجلانمنولوقيامكمهنإفراغلبلاورجملاكابروأبوعشضعبو
ملفرشبللفشتكيملسنجلااذهنوكامأ.كلذةقيقحبملعأهللاوجوجأموجوجأي

ىلعمهبايسناو.نينرقلاوذهانبيذلادسلافاشتكاعم.نيفراعلاءاملعلانمدحأهملسي

هركذامكملاعلااذهضارقناوةعاسلاطارشأنمًابيرختوًابهنوًالتقهلاصعتساوملاعلا
.حيحصلاثيدحلاونارقلا

.ملعأهلاورفصألارطخلابايروأيففرعيو
مدعىنعمباهتحايإىريمسقةئالثماسقأىلععرشلادورولبقءايشالامكحيفءاملعلا(۲)

نيبرييختلااهنإفةسمخلاماكحالانممسقيهيتلاةحابالاالاقلطممكحلادوجو



اهعباوتوهللاةفرعمىف٢۲7

ةريصبوةوقاًنروُهْمجدنعوهولقعلامهيفعبطو.هليلحتليلدماقامالإميرحتلا
نازوجيهللاهمحرفسوينبىسيعنعو.ضرعوهفنيعلايفرصبلاكبلقلايف
يفوهليقو.ةروعلاريغو(ت)نطابريغناسنإلاحراوجيفنوكي

زييمتلالب(ت)هنوكسوهكرحتواهظفحوءايشألاهزييمتلمسجوهليقوغامدلا
ةريصبلاوةوقلاثعبنتامهبهلخاديفناسنإلللاعفأنوكسلاوكرحتلاوظفحلاو

ليقيبسكلالقعلاهنمدلوتيوىوهتامعسفنلاهتعنملًالقعيمسو.ناتروكذملا

درفنيالو.مولعلاهذهجتنتةكلملب(ت)لاوحألانايرجوةبرجتلااهديفتمولعوه

.غولبلابلمكيولمكاذإفيلكتلاقلعتييعبطلابو.سكعلافالخبيعبطلانع

نأوهويوغللاهموهفمرابتعانودبمازلإلايفةيفرعةقيقحفيلكتلاو

وأهيفموزلالذإهبفلكمريغبودنملاو.نوفلكمةكئالملاوةقشمهبنوكت
ريغبودنملاوةعاطلاهيلعقشتالهنألفلكمريغكلملافةقشمهيفاممازلإ

ىهنمرومأمهنألفلكمكلملافيهنلاورمألاوأ.مزلمريغهنألهبفلكم

هیزنتيهنهنعيهنمهنافهوركملاكبدنرمأهبرومأمهنألهبفلكمبودنملاو

.(ڦا)

.ةيعرشهذهفجرحلاعفروأكرتلاولعفلا
اميفلقعلامكحبلوقيانمليلقو.انمنيققحملارثكأىأرةحابإلالصألانأبلوقلاو

بجوعرشلادريىتمنولوقيهنأالإبيذعتهنًالثمناويحلاحيذكهررضكرد
.ذئنيحمكحالومكحرظحلاذإءالؤهىلإةبسنلابمعزلابريبعتلانأرهاظلا.هيلإريصملا
اذهوهلديؤمعرشلاولقعلاوهمكاحلا«نامهدنعوةلزتعملامهواهرظحىريمسقو
عرشلادورولبقانلوقىنعمو.فوقولااهمكحنأىريمسقو.عيرشتلاةمكحللطبم
دورودعبيأهميرحتىلعليلدلاماقامالإفنصملالوقوةيلكلابعرشالثيح
.مهفاف.عرشلا

خملايفجاجتراعقودنعهريغتلوصحلخملابماتطابتراهللقعلاناسفنلاءاملعلاق)۱(

تذحأهنأىتحكلذضقانياماوتبثأرضاحلارصعلايفعيرشتلاءاملعنمًاريثكنأريغ

لاقرییغتلقاهلقعيفهللصحينأنودبيفشفةيحارجةيلمعيفناسنإخمنمةعطق
.ناسنالانمةصوصخمةطقنيف(لقعلا)سفنلارصحللاجمقبيملضعب



۲۳اهعباوتوهللاةفرعمىف

َنأوةقشمهرركتنأهيفةقشمالتابجاولانمًاريثكنأعمةقشملاهجوو

دوستارعشثالثبوهلوأ.(ص)ىلعمالتحابركذللغولبلاو.كلهمهكرت

‹تباثلانييدثلابعكتباهلوةظيلغءادوسبوأ«نيوادوسبوأءطبإلاوأ«ةروعلايف
ظاغبانموقدنعًاضيأهلو.دحاولايدثلابعكتبهلو.ضيحلاولمحلاويدثلاوأ

وهوًاماعرشعةسمحخغولبفةمالعنكتملنإو.سملابفنأسأرقرفوتوص

ةعبرأواهلرشعةئالثوأهلرشعةسمخوءاهلرشعةعبرأوأرشعةعبسوأ«(ص)
.(قا)یحیانمعراتخموهوهلرشع

ىتحضئارفلالهجعسيونيعةفرطكرشلاوديحوتلالهجعسيال
(ف)اهطورشبهيفكردتالامِءاقببوُاهجورخب۱فکیواهتاقوألخدي

وأهللادوحجكداقتعالابلالخالكوهو.كرشلاوهرفك:نيمسقىلعاندنعرفكلا(١)
نيدلانمةرورضلابملعامراكنإوأهتوبنبةجحلاتماقدقويبنراكنإوأهقلخبهتاواسم

نمهبرقأاميفةنايخلاوهوةمعنلابرفكو.قسفلاوقافنلاوهرفكوكلذهابشأو
يفًاريثككرشلاريغةريبكلابكترمريفكتدرودقوتامرحملافارتقاوأ.تابجاولا

:هلوقو«(ضعبباقرمكضعببرضيًارافکيدعبنعجرتالالأ«دهلوقكثيدحلا

:هلوقوهرفكدقفرأثلاةيشختايحلالتقكرتنم»:هلوقو«رفكدقفًاضئاحیتنم)

اذه«ةالصلاهكرتالإرفكلاودبعلانيبسيل»:هلوقو«رفكهلاتقوقوسفنمؤملابابس»

هنعهللايضريملاسلارونالاقعيبرلادنسميفهللامهمحرةمئالاهاورثيدحلا

نيبولجرلانيب»:هظفلورباجثيدحنميئاسنلاويراخبلاالإةعامجلاهاورثيدحلا

طرشلاقاسممالكلافرفكلايفلخدةالصلاكرتذإدبعلانأهانعمو«ةالصلاكرترفكلا
تقولاىضقنااذإىنعمبتقولاءاضقناوةدملامامتالاكنيبوينيباملوقتبرعلاو

يفلاكشإالفمهتنسلأىلعدوجومومهتغلنمفورعماذهوًابراحماننيببورضملا
.ةتبلاثيدحلا

ًاکرشرفکاهبوجولًاركنماهكرتنافرفاكةالصلاكراتنأىلعًاحيرصلديثيدحلاو

مسااولعجونيرفاكلانيبانموققرفيمملاملوةمعنرفاكوهفرارقالاعماهكرتنإوًاعامجإ

عمةالصلاكراتكيرشتيفاوفلتخافثيدحلاىنعممهيلعلكشأكرشللًافدارمرفكلا

اوفلکتوهکرشيملنممهنمومهمعزيفرهاظلاباذخأهكرشنممهنمفاهبوجوبرارقالا
.عرشلادوصقموظفللارهاظنعاوجرخًاليوأتثيدحلل



اهعباوتوهللاةفرعمىف٤۲

وأءاهبوصيوأءهبوصيوأءاهلجألاهلعافىلوتيوأءاهلعفيىتحتامرحملاو

هلوقوأهلعفيففقوهمكحملعيملامًالئاقوأالعافىأرنإو.ءيشباهيففراقي
هنمًاربتنإالليقو.كلهالإوفوقووأةءاربوأةيالونمهدنعوهامىلعهكرتو

وأ«؛كلاهوأ«جانفًارئاجقفاوولهجبلاقوألعفنمو.ةريبكهلوقوأهلعفنأقفاوو
يذلالعافلازواجتياللعفلاولئاقلازواجتيهنأللوقلايفكلاهلعفلايفصاع

لعافىأرنمو(قا)لوقلايفكلهيولعفلايفمدقتلاهركيوأ.يبنلاريغوه
الإوهنمءىربتلاوكرشةريبكاهنأملعلاليقهيلعبجواهلئاقعمسوأكرشةريبك
بطاخمكرشملاو.فراقوأذخأنإالإكلهيالهنأحضاولاو.هنيحيفكله

ىلعرذعيبنةعيرشىلعناكوانييبنثعبهلصيملنمولصألاكاندنععرفلاب
وهو(ان)هللاةفرعمتابجاولالوأو.ًادحأدريملولو”كرشلايفرذعيالو.(ص)

.(ق)رظنلاوأ(ص)
مثجحلامثموصلامثةاكزلامثةالصلامثناميالانعةمايقلامويلأسي

.قدصاملاةدحتمموهفملاةفلتخمنيدلاومالسإلاوناميإلاو.ملاظملامثةرمعلا
.(قا)ةنيابتموا.ةفدارتموا

ةدابعلافمكبراودبعاسانلااهيأايه:ىلاعتهلوقلثميفمهلباطخلالومشل(١)
الإمتيالامبرمأءيشلابرمألانأل.هبالإحصتالذإنامياللةلماشرافكلانمةيولطملا

.هب

عنميالكرشلافاهلبقءوضولابرمأةالصلابرمألانأامك:نايمهلايفبطقلالاق
مكقلخيذلا:ىلاعتهلوقف.هكرتدعباهبلاغتشالاوهکرتبجيلبةدابعلابوجو

.ةيلعلابنذؤيقتشملابمكحلاقیلعتنالةدابعللةلعلاك

ىلعدهاشمظعأنيولملاددجتيفونوكلاعناصكاردألبابسألارفوتولئالدلادوجول(۲)
.دجومنودبِءيسدجويالو.تايالاربكهسفنيفودوبعملاهلالا

.راهقلادحاولاىلعنالديالفأجاجفتاذضرألاوجاريأتاذءامسلاو

دحاوهنأىلعلدتةياهلءيشلكينفو

 

 



لوألابابلا

لوصفهيفو

ماعهلإالفيهالإهلإالهنأهبرارقالاوهناحبسهللاةفرعمبجت:لوألا

عضولابسحبملاعلالومشيفكيلصتمءانثتسالاوهللاهيفلخديملفصوصخم

سيلوهللاالإهلوقبملسأوهتيانعبكرشأهلوخدىنعولفًالصتمهنوكيفىنثتسملل
هيفلخديملهنأرمألالوأنمهنمىنثتسملاداریلصتمءانثتسالکاذکوكلذك

ًاقداصناكمثًابذاكناكالإوصوصخلاهبديرأماعهنمىنثتسملاف.ىنثتسملا
.اعضوىنثتسمللهنمىنثتسملالومشءانثتسالالاصتايفىفكوكلذكسيلو

تافصنعلاعتمللابهریغیمسیالفةدابعوالعفوةفصوًاتاذدحاولاوهو

الوهتيلوأللوأالىنعمو.ءايشألاكالءيشوهورخآالوهللوأالفتاقولخملا

الوىاقبوًاقبسيأقلخلادوجوبسحبهيرخآوةيلوأهلنأهتيرخألرخآ
يقبودجوامءيشلاو.ءيشهنعىفخيالوءاقبلاكلذلرخآالوقبسلاكلذللو

(قا)يقابلادوجوملاوأ«هلدوجوالاموكلذوأ(ان)دجوياموينفودجوامو

يفىلوألاودوجوملانعريبدتلاهللاعطقوأ(ص)وهودوجودعبمدعلاءانفلاو
.هلناقباسهببسوءانفلاعاقيإو(ق)دوجوملانعهللاريبدتعاطقناريبعتلا

لوقلاىلعاهلكاهمدعامأواهثودحلبقوأًاقلطمتاقولخملامدعلزألاو

الاموأاذهىلعًالزُأىمسيالفالإكلاهءيشلك:ىلاعتهلوقيفهب

لاحملاونالذخلاوءانفلاومدعلاولزألاقلعتو.دوجودعبوأالصأءيشلاءافتنا



هللاةفرعمبجت٢۲

دعولالجوزعهللافلخيالو.ءيشىلإالكرتلاىنعمبيتلابلسلاءامسأو(ت)

ىلعوتسموهو.ًاربجمسيلورايتخالاوبسكلاىلعبقاعيوبيثيوديعولاالو

نعنطابلئالدلابرهاظوهو.رهاقودجوموكلامىنعمبهقلخرئاسوشرعلا

ودبتالوهملعلوزيالواهبهملعللوأالونوكتنألبقءايشألابملاعو؛ساوحلا

لاعفألابهملعهرصبو.هلوبقىلعقلطيولاوقألابهملعهعمسو.تاودبلاهل

.لاوقألابريصبلاعفألابعيمسزاوجءايضلايفو.ضارعألاوماسجألاوتافصلاو

قلخهللانأيورامكءةرجشلاوءاوهلاكءاشثيحمالكللهقلخهملكتوهمالكو

ناسلىلعهؤارجاو.ليربجالوهتبجهعمستالوهلکیسومدسجيفمالكا
كلذيفدضلايفندارملاليقو.لعفكلذوقولخمهبملكتيامهقلخوقولخم

الومسجبالو.حراوجلانماهريغوأناسلوأنيعوأنذابفصويالوةفصوهف

.ناکمالونامزهیوحيالونوكسالوةكرحالوضرع

لابلابرطخياملكلفلاخمةردقلاولعفلاوظفحلابءيشلكعموهو

نسحللقلاخءاهليقبملاهنإفاهنيحيفمدعلاىلإءايشأالاتعجرلهظفحالولو
تاذبملاع‹نئاكللديرم‹نكمملاىلعرداق.امهلعافنمبسكلاوحيبقلاو

نكمملابةردقلاودجويوأدجويذلانكمملاوبجاولابقلعتيملعلاو.رودصلا
الوأنوكيهنأءيشلاىلعءاضقلاىنعمبوملعلاىنعمبقلطتونئاكلابةدارإلاو

كرشأو.ءارسإلاةليلدمحمهآروأةرخألايفىريلاقنمقفانوىريالو.نوكي

ولوناسنالابيصيامو.لدعةمقنلاولضفهنمةمعنلاو.ايندلايفىريلاقنم

هرصبوهلتاعومسملافاشكتاهتمسفهلءايشألاقئاقحفاشكناىلاعتهللاملعنإ(١)
سيليذلاقحلادوبعملابقئاللاقلطملالامكلاولالجلااذهوهلتارصبملافاشكنا
يففاكهتاذف.اذهريغيفهنعهللايضرهتبثأامكريصبلاعيمسلاوهوِءيشهلثمک

ىلعةدئازةيقيقحةيونعمةفصىلإجاتحمريغًاماتًافاشكناهلتامولعملافاشكنا
لاًاماتًافاشكناهلتاعومسملافاشکنايففاكهتاذو.ًاملعىمستاهبةمئاقتاذلا

نأهللاوجرأهانعمامهيفلاتضعبيفبطقللتيأريناتركذترطسألاهذهتبتکاذإو
لوقركذةبسانملاذهنأنظأوتامولعملافاشکنايففاكهتاذيلوقبينملبقتي
.ينمًاطخلافالإويتظفاحقدصتنأهلياوجرأوفراعملافرعأةلالجلامساهيوبيس



Y۷لوسرلاهفرعمبجت

يفلاقيالوةجردلاءالعالوأًاملسمنإهنعهبطحتوهبونذلفةكوشوأامه

.هللانمةمحربالإملسوهيلعهللاىلصانيبنولودحأةنجلالخديالو
دبعأتكرشأًالإوىنعملافىمسملاالومسالاالىنعملاٍدبعاضعبلوقىنعمو

.اھبفصتانموههريغلدجوتالهللابةصتخمىهولامكلاتافصبفصتانم

هنمضتاملالهمساةهجنمهدبعهنأكفهللاىنعنإفىمسملاتدبعلاقنمو

مكحلانألةدابعلاقحتسيًادانعهللايمسوأاهلايمسنمنأمهوأامبرفمسالا

دبعألئاقلانإفالإو.صيحمتكلذوكلذوهتيلعبنذويقتشملاىلع
دوجولابجاوىنعومسالادبعألاقولوتاذلابدوجولابجاولادارأامنإىمسملا

.وههؤامسألوقتكنأىرتالأرفكيملتاذلاب

هللادبعنبدمحمهنأهبرارقإلاوديمهللالوسرةفرعمبجت:يناثلا

لبهدجالوهيبأةفرعممزلتالليقو.ًاضيأبلطملادبعهدجةفرعممزلتليقو

هنأةفرعممزلتالو.همسافرعينأهازجأهرضحنمو.يمدآهنأةفرعموهمساةفرعم

غلبمعايبنألامتاحخهنوةنيدملابهربقوهترجهوةكمبثعبودلویمشاهيبرع

كرشأاهلهجوأهتافويفكشنمو.ضعبلًافالخةجحلاموقتىتحهللاتالاسر

هلاثمأيفاذكو.كرشملاماكحأهيلعيرجتالنكلكرشةلصخبكترايأ

.ةكئالملاةفصيفًاطخلاكواهيفهتومملعموزلبلوقلاىلعةنيدملابهتوملهجك

:لاوحأةثالثغيلبتللو

ناسنالاةردقمتحتيذلاوهذإبئاصملاىلعالربصلاىلعباوثلانإضعبلاق(١)

مهيلعدتشينيحلاصلانإ»هلوقكبابلااذهيفةدراولاثيداحألاهدريوهبسكو

اهبهلعفروةئيطخهنعاهبتطحالإكلذقوفامفةكوشنمةبكنًانمؤمبيصيالهناو
|.ةشئاعنعهبعشيفيقهيبلاومكاحلاونابحنباودمخأهاورو«ةجرد

اھکاشیةكوشلاىتحنزحالومهالوبصنالوبصونمنمؤملابيصيام»:هلوقو
.«هتائیسنمهبهليارفکالإ

.ءاشينمهيتؤيعساوهللالضففبئاصملاومالالاباوثىلعةدايزربصلاىلعباثيو



Y۸لوسرلاةفرعمبجت

.هباتكوأهلوسروأيعهللالوسربنوكينأ(ىلوألا)

.رذعيفيبننيدىلعنمهربخلصيالنُ(ةيناثلا)

ًاهجورامعوبأامهلعجورذعيالفنيدىلعنكيملنملصيالنأ(ةثلائلا)
لأبيبنلاولوسرلاظفلقالطإزوجيو.ًاهجوهباتكوأهلوسرغيلبتوًاهجوهغيلبتو
؛توصلاضفاخ«حفاص«فاععضاوتموهو(ص)ىلعنآرقلايفدروامكهيلع

نبميمتلةميظعةكربهحتفلبقهيفعطقهنأكلذوماشلابهكلموميظعقلخوذ

هللادبعنببيطلاهيحخأوهللادبعيبأوسيقنبديزيوميعنهيخأوسوأنبميمحل

:هيفًاباتكةبهلاهولأسواوملسأدقونامعنلانبةهكافو.

ميحرلانمحرلاهللارسب
هللاهاطعأاذإنييرادللهللالوسردمحمبهوامهيفركذباتكاذه

دباىلإنهيفاموميهارباتیبوموهطرملاونوربحونونيعتيبمهلبهوضرالا
.دبالا

بتکوةنسحنبليبحرشوسيقنبةميزخوبلطملادبعنبسابعدهش
ددجينأهولأسوهيلعاومدقرجاهاملو.ترجاهيناوعمستىتحاوفرصنالاقمث

ميحرلانمحرلاهللاسب
ين].هباحصأويرادلاميمعلهللالوسردمحم ىطعأيأ-)ىطنأاماذه

ليذهوركبنبدعسةغليههريغلاقونميلاةغليهيرهوجلالاقىطعأيفةغلىطنا(١)
.ءاطلاترواجاذإًانونةنكاسلانيعلانولعجيراصنالاوسيقودزالاو

.هطعأيأاذكواذكهطنالاجرللاقعهنأيبعشلاىوراميفهعيبنلااهفرشدقو
=هللالامنإورخآثیدحيفو«ىطعميأىطنمولوؤسمهللالامنإورخآثيدحيفو

 

 



۲۹كرشلانمهبناسنأإلاجرخيام

مهيفامعيمجومهتمربميهارباتيبوموهطرملاونوربحونونيعتيبمكتيطنأ
.هللاهاذآهيفمهاذآنمفدبألادبأمهباقعألومهلكلذتملسوتذفنوتبةيطن

.بتکونايفسىبنبةيواعموبلاط

.هذفنأوركبيبةفالخيفكلذحتفو

و

:امسقرشعةتسوةمدقمهيفو:ثلاثلا

ةمدقملا

ليقو.الامجإاهبرارقإلاوهللدمحمانديسهبءاجامةيقحداقتعابجي
كرشمنهبقطنيملونهدقتعانمنإ:ضعبلالاقو.ثالثلالمجلاداقتعايفكي

لیصفتلابامأو.قفانمكلذهيفكيدهتجمديلقتنودوداهتجانودبلاقنمناو

هرکنيوأهلاببرطخيوأهنعلاسيیتحعسواموهتقوءيجيىتحعسوامهنمف
اموكلموأيبننييعتكةجحلاموقتىتحعسواموهلياتافصنمةفصنييعتك

وأقحلاريغبهيفلاقاذإرذعيالنكلثيراوملامسقكهبماقنمدجوامًادبأعسو

.هيفًاطخلابوصوألهجبهفراق

لوسرًادمحمنأوهلياالإهلإالنأداقتعالاورارقإلابكرشلانمجرخيامنإو

نأةداهش«عبرأبنمؤيىتحدبعنمؤيال»هلوقامأو.قحهبءاجامنأوهللا

ههجوف«ردقلاوتوملادعبثعبلاوقحلابتثعبيناوهللالوسريناوهللاالإهلإال
دقنكلءارياغتولوامهنألةدحاوةلصخردقلاوثعبلاولماكلاناميإلادارملانأ

ريخةيطنملاديلارخآثيدحيفوتيطنأاملعنامالءاعدلاثيدحيفوىطنمولوؤسم=

(ةقدصلايفماعنالانمةطسوتملايأةجبثلا)اوطناولئاولهباتكيفوىلفسلاديلانم
فيرشلاءاطنالااذهنومسيوخلاعهللالوسرىطنأاماذهيرادلاميملهباتكيفو

.جاتلاھا.هدالوأدنعظوفحموهو

.دعسءاطنتساةغللاهذهىمستوتلق

 



تومييبحلكنأداقتعابجي۳

قحلابثعبلاوةلاسرلاوأ.امهبمامتهاللركذلابامهصخوقحلابهلوقيفالخ
الإهديحوتمتثالثلالمجلابىتأنموثلاثلايفامهلوخدلثالثدارملاوةدحاو

دنعهديحوتمتيالهنأانروهمجركذوهيفكشوأةينآلاماسقألانمًامسقركنأنإ

.اهتءاريوةلمجلاةيالوبوماسقألاةفرعمبالإهلل

لوامعقل
لقاعلکنأداقتعاوأ.ىلاعتهلياالإتومييحلکنأداقتعابجي

ىلعرانلاوةنجلاالإيشالتلاىلعةينافاهلكءايشألاولوألاروهشملاو(ق)تومي

ماودلاوبالقنالاىلعفنيناجملاولافطألاونيفلكملاو.نآلا)امهدوجوبلوقلا

ناويحلارئاسورافكلالافطأليقو.يشالتلاوبالقنالاىلعفناويحلارئاسالاو

.نافريغبنذلامجعألاوليقو.لافطألايفًاطخوهويشالتلاىلعءانفلاب
ةكلملالباقتامهنيبفجازملالادتعاعبتتةوقةايحلاو.ةايحلاعاطقناتوملاو

امهنيبفتوملاقلخلجوزعهلوقليحلايفةقولخمةيفيكتوملاوأمدعلاو

اناكنإنيلباقتملاناكلذو.(ق)ريدقتلاقلخلانأببيجأو.داضتلالباقت

كلذبالقعتيملنإوةونبلاوةوبألاكنافياضتمفرخآللرظنلابلكلقعتنإفنيدوجو
عوضوملانوكهيفربتعانإفًايمدعامهدحأناكنإو.ضايبلاوداوسلاكناداضتمف

ةأرملانعاهمدعكهعونوُدرمألانعةيحللامدعكهصخشسحبيدوجوللًالباق

لباقتنالباقتمفةرجشلانعاهمدعكديعبلاوأسرفلانعاهمدعكبيرقلاهسنجوأ
.بلسلاوباجيإلالباقتفداوسالنإوداوسلاككلذربتعيملنإومدعلاوةكلملا

داعتوءيشريغىلإمدعتوءيشريغنمتقلُخ«ضحممدعءايشألاكالهو

نيقتمللتدعأإل:ىلاعتهلوقلثمتايآيفيضاملاغيصكهيلعةلدألارفوتلهبشألاوهو(۱)
.اهلاثمأيفڳةنجلاكجوزوتنأنكسامدآايانلقو-نيرفاكللتدعأ_

رمأىتأإ»:هلوقكعوقولاققحتىلعلديلجوزعهللمالكيفيضاملانأثحييو
.ڳرٹوکلاكانيطعأاإڳا

.هترهشودوجولالئالدةرثكلحيحصلاىلعناتدوجومامهو.مامالليتأيسو



بلصلالفسألدرخلاةبحلثموهوبنذلامجعنأدروامىنعمو.ءيشريغنم
ةينافلانايعألاديعيهناحبسهللانأ«هنمتبنيناسنإلاناوىنفيالصعصعلادنع

.ًاضيأىنفيهنأقيقحتلانأعمكلذبالإةداعإلارذعتلالةمكحلهيلعاهبكريو
نکليأعطقنمبكريهنمفبنذلامجعالإىنفيمدآنبالكثيدحيفءاشتسالاو

.تالاؤسلاةيشاحيفهتطسبويلرهظاماذه.هتداعإدعببكريهنمبنذلامجع

يناثلامسقلا

نكلوامهملعبهللاصتخاوتوملاةخفنوهوةعاسلامايقداقتعابجي

اهبرتالاؤسلايفو«اهتبرةمألادلتنإ»ثيدحلايفامكاهنمتامالعاهبرقل

دلولانوكيوباسحأووذمهومهيلاومنمندليءامإلاناىنعملاناواهتبرو

كلذلصأفالإوةدالولاويرستلاةرثكدارملالعلولاقاذكبسحلايفبألاك

يفةلخنلاتدلولوقيكلذلثمبريبعتلاانخيشةداعنمو«نامزلاكلذلبقدوجوم

تنبهترابعنكلكلذركذيوونلاتيأرمثليخنلاةدالوةرثكديريوماعلااذه

ىتحيرارسلاعيبرثكيليقوًاضيألاقو.هللادمحلاوديسلاىنعميفديسلا

ةلالدثيدحلايفوليق.همُأاهنأبًالهاجاهدبعتسيوةمُألجرلاوأةأرملايرتشت

ةرحدلولامأيعهلوقامأو.دلوللةبوبرماهنأىلعصنلل(ترةمأدلولامأنأىلع

ةباحصلادهعىلعتعيباهنأكلذللديوةرحلاةلماعمناسحالاىفلماعتهانعمف

ټاماذِإًاضيأو.اهتدالودعبحاكندقعالبعماجتاهنأومادختسالايفةيقاباهنأو

ىلعوةخفنتقوىلعقلطتةعاسلانأىفخيالو.هدلواهكلمديسلا

قلطيو.هدعباموهنيباموهلككلذلماعلاعساولاتقولاىلعو.ثعبلاةخفنتقو

نأحصةمايقلامويليقاذإو.توملاةخفنعوقوىلعةمايقلاوةعاسلامايقًاضيأ

عقييذلاعساولاتقولاوأ.توملاةخفنتقووأ.مهروبقنمسانلامايقتقوداري

.ماقملاريرحتاذه.هضعبيفروبقلانممايقلا

ىلإايندلانمتوملاةخفندعباموايندلايفتوملاةخفنوعزفلاةخفنو



ثوعبملاو_ثعبلاداقتعابجي٢۳

ةرخألانموأ.ايندلالهأءانفنيبامهريدقتلعلفةنسيأ«نوعبرأثعبلاتقو
ثودحهذهانف‹ناعفترتالوناعمتجتالناتضقانتمةرخالاوايندلافامهيلعو

امهادحإءانفسيلءناعفترمنادضامهفرخآلانمالوايندلانمالوأ.كلت

(قا)رخآكلموأ؛خفنلايفليربجهنيعيوأليفارسالخفنلاو.ىرخألاثودح
نوكاهنأبةرخآلافلاختايندلانأركذوليلدلايفكلذضعببوقعيوبأركذ
خزربلاةدملاكلتىمستوءايحألابطبترمةيآلايفكالهلانأو.مدعيأداسفو
يفوأ(ص)ىلعةرخألايفوهفةعاسلالبقتامنمو.ًاقلطمليقو.ريخألاىلع

.(قا)خزربلايفوأ.ايندلا

ثلاثلامسل

دنعو(ات)اهنيعبةينافلاداسجألاوهثوعبملاوثعبلا.داقتعابجي
.نالوقلاهلثموأ«هنيعباهنمينفامداعيف(ق)لطابوهواهلثمداسجأوأ.روهمجلا
امكماسجألاالةايحلامعيامنإءانفلانأىلعينبمكلذويقبوقرفتامفلؤيو
َثوملاوضحملامدعلالمشيةيآلايفكالهلانأىلعوشرعلاءاقببليق
شرعلاءانفيفربختأيملهنأليلدلايفبوقعييبأنعخيشلاركذوءازجألا
اهؤانفزاجورشحملاىلإتيقبنفتملنإوتداعتينفنإفضرالاوتإومسلاو
ينفتضرألاوتاومسلاوهنوداموشرعلانإلوقينملوقاودعبتساءاملعلاناو
.لزألايفاهلاحكمدعتو

غبارلامسقلا
هريغنمزيپمتوحلاصلالمعلاليصفتراهظإوهوباسحلابناميإلابجي

ريرحتاذه.هلمعليسانلاریکذتوباقعلاوباوثلارادهقمودودرملاولوبقملاراهظإو
.ماقملا

لخديفًاريسيًاباسحنمؤملابساحيو.هيفثحبريسفتلايفو.كرشملالئسي

 



۳۳ةكئالملادوجوبوهباقعوهلراباوثبناميإلابجي

يفندارملافنمؤملانعباسحلايفندروثيحو.رانلافًاريسعقفانملاوةنجلا

'.هاوسامعدفماقملاقيقحتاذهةشقانملا

سماخلاسَ

باوثاهنأواهمساباهتفرعموةنجلاوهوهئايلوألهللاباوثبناميالابجي

ءامسلاقوفيهونيتاسبوراهنأوروصقاهنإوليق.اهلعاطقناالةرخآلايفهئايلوأ
.ةعباسلا

سداسلامسَقلأ

اهببقاعماهنأواهمساباهتفرعمورانلابهئادعألهلياباقعبناميإلابجي
ةراجحلاوسانلااهدوقوةملظمءادوساهناوليق.اهلعاطقناالةرخأآلايفهؤادعأ

دوجولالئالدةرثكل(ص)ىلعناتدوجومامهوةعباسلاضرألاتحتيهو
ءازجلاتقولبقامهقلخيفةمكحلاو.هلاعفأيفميكحهناحبسهللاو.اهترهشو

بايورضحخأرئاطةروصبوهواهيفهربقيفديعسللةنجلانمبابحتفامهب
بابواهببذعييقشللرانلانمبابحتفوهنمهللاهاجنيذلاهناکمیریلرانلانم

.رخدماذكواذكنأآلااهيفنأوةدعمةنجلانأبريشبتلاو.هتافامىريلةنجلانم

الذإةحلصملاةياعربوجوبلوقنالو.اذكواذكاهيفنأوةدعمرانلانأبراذنالاو.

.نأآلاامهدوجوةفرعممزليالوةمايقلامويناقلختةلزتعملاتلاقو.هللاىلعبجاو

.همدعننآلاامهدوجويفضعبفقوو

غباسلامسك

مهو.رخآلاريغلكنجلاونسنإلاومهنأوةكئالملادوجوبداقتعالابجي

وأنوبرقممهفبرقلاىنعمبَبَرُكنمءاَرلافيفختبنويبوركلاةعستءازجأةرشع

الراهنلاوليلانوحبسيمهبلازيهنإفهوركملابركلانموأهللاىلإمهببرقتي
بسنِءارلامضبضبنييناحورلااهباحصأیمسیوةلاسرلاكهللاءاشاملءزجو«نورتفي



ةكئالملادوجوداقتعابجي7

مهنإفةمحرلاوأدسجللحورلاكوهيذلاىدهلاىنعمبسايقريغىلعحورلاىلإ
واندامکحوأ«ةوبنلارمو‹لامعالابمهيلإیحويهنإفيحولاودجنومحار

لثموباقعلاولزالزلاوءايبنألاىلإلسرمهنإفليربجلثمكلذنوليمهنإفهرمأ
ليئاکیملثمولیربجلبقهيلزالسرمنینسثالثعیبنلابنرقدقفلیفارسإ
لثمو.تومللنولسرممهنإفهناوعأوليئارزعلثموتابنلاوباحسلابلسرأ

لكلنانثاهلهأو.ظفحلاكوةنجلارمأةيالوورانللةنازخلاكوكلذريغورافكلا

(ڦا)مولعمددعىلعنورصقيالوأنوثالثوأتسوُ‹؛ةسمخوُءةعبرأوأ‹ناسنإ

يفانينآولولعفاملکوا(ص)وهورهظاممبقاعيوأهيلعباثيامنوبتكيو
يفامورهظاموأ.باقعالوهيفباوثالاممهفحصنملقنلادنعىحمُيوضرم

راثآللنآلاىلإضعبلبقضعبهتوافتممهتقلخو(قا)هيلعهللامهعلطينأبهبلق
ةرماوقلخوأ.توملاوقلخلايفةتوافتموأ(ص)وهوةمايقلامويمهتوموةدراولا
طخسيالمهنعضارهناحبسهللانأینعمبءادعسمهو(فا)هرمنوتوميسو

.ماقملاريرحتاذه.مُلاتلاعبطمهيفقلخينأىلعرانلابمهبذعيفمهيلع

محلوأنونجوأةيلوفطوأةيثونأوأةيروكذوأةوهشوأبعتبنوفصويالو
وهوكرششاكلذنمءيشبمهفصونمو۽«شطعوأعوجوألوبوأطئاغوأمعدوأ
يفوكرشمهتفصيفًاطخلاو(ق)رهُّسوقفانًالإوهبمهلكمهفصوناوأ(ص)
مفلاوسأرلاوةحنجالابنوفصويو.كرشةهجاوملابوقافنليوأتلابهللاةفص
وحنوقاسلاوةبكرلاولجرلاوديلاوقنعلاوقتاعلاونيعلاوهتمحشونذألاوناسللاو
(لعفأفيكينيريءوضولادعبهجرفليربجحضن)ثيدحامأو.جرفلابالكلذ
اميفهلًاميلعتةبكرلاقوفامىلإوأةرسلاتحتامىلإبصلابليثمتوهامنإف
.حضنلانمانموقىور

رمأمازتلابموصلاورافغتسالاوركذلاوةالصلاوجحلاوءاجرلاوفوخلابو
لعماقلالئمبعتمهقحليالاوناكولوةلمجلايفيفهلصقنمدسجلاىلعقش

وهثيحنمقولخملاونوقولخممهنإفًاديدشًاعباتتحيبستلاعباتتوةدحاولجر

 



٥۳ةكئالملادوجوداقتعابجي

اهلفعضموتاذلاىلعضعبنمدشأاهضعبهلاوحأنوكتنأدبالقولخم

يوراملثماهلملأتيالوهرسكبةدشلاهلانتلبجلاكاهلملتيالناكولوصقنمو

ريخأتهيلعقشيكلملانأءاجولمعيفهلهللاليجعتلةشيرهلترسكنااكلمنأ

اهبرومأملاراكذألابريخأتلاكلذىفدعيالوكلذهركيهنأىنعمببرغملاىتعكر

وهمهموصنوکينانكميو.هللادهشولوسرلانمآويسركلاةيآةعارقلثمو.ةرم
ءاجهنأكلذوةلمجلايفدشأنوكيفناسللابحيبستلامهكرتومهبولقبحيبستلا

مهو.اهنملكألاكرتمهموصفدلخلاةرجشنمنولكأيمهنأضعبمعزو

اهبليربجصيصختومهتيالوبجتو.ةرونتمماسجأوأمسجرونلاوراونأ
نآرقلاودمحموهللامساكةداملاهذهنمهتاغلىدحإيمسالااذهبهتفرعمبو

هللاىضريهومهلةمحرلابلطوةعاطلاىلعمهبحمهتيالوو.مداورانلاوةنجلاو
اوعبطوىصعيالنمعبطاوعبطمهرايتخابنوعطم.مهلبنذالهنألرافغتسالاب

فصونموءةيصعملاكرتوأةعاطلاىلعاوعبطلاقنمًاقافنَرَفكو«عيطينمعبط
امهجارخإىلعامأوةكئالملافصوىلعامهئاقبعمةيصعملابتوراموتوراه
امهريغاهبفصونمكرشأو.ةيصعملابامهفصاوىلعقافنالفناسنالاعبطىلإ

ىلإقيفوتلانممهقفاوياموأمهنعهللاىضرمهلامعأىلعمهباوثو.ةكئالملانم
هللةدابعلكوأ.ايندلايفنيرفاكللباقعلاونيملسمللايادهلالاصيإوأ.ةعاطلا"

التاذلاةفصنألتاذةفصاللعفةفصروكذملامهنعهاضرو(قا)لجوزع

.رهاظلابنأربيونولاويو.وهاهنألًاباوثنوکت

نولصحينينمؤملانألومهلمدخمهنألمهنملضفأنوملسملامدآونيو
بوقعيوبأورزخوبألاقامكسفنلاونيطايشلاكعناوملادوجوعمتادابعلا

دورولحصأوهوًاعيمجمهنملضفأدحاولاملسملاليقلب(ص)وهوفسوي
ةبوتنأثحييومهرمأامهللانوصعيإcا:هلوقللضفأةكئالملاليقو.هبثيدحلا

املهلوقلوعناوملادوجوثيحنممهتيصعممدعنملضفأةيصعملانمنمؤملا



ءايبنألابناميإلابجي۳۹

ريغةوسننعيكحممالكهنأبهيفثحييوكلمالإاذهنإارشباذه
هيفنأبهيفثحييودابعإÇcل:هلوقلولامجلاوءاهبلايفهنأبوةهقفتم
ةكئالملاليضفتنأبهاوملايفوماركالايفمهليضفتالمهلماركالاتابثإ

نملضفأرشبلالسُرليقو.ينالقابلاوةيرعشألاضعبوةفسالفلاوةلزتعملابهذم
.ةكئالملاةماعنملضفأمهتماعورشبلاةماعنملضفأمهلسروةكئالملالسر

ةرورضلابرشبلاةماعىلعمهليضفتىلععمجمةكئالملالسرنادعسلامعز

ةكئالملاصاوخنملضفأمدآينبصاوخليقو.فالخهيفلبكلذكسيلو

صاوخنملضفأةكئالملاصاوخليقو.نينمؤملارئاسنملضفأمهُصاوخو
نظامكةلزتعمللًالوقسيلوةكئالملاةماعنملضفأمهصاوخونينمؤملا

ليئارزعوليفارساوليئاكيموليربجةئالملاصاوخبهاوملايفو.مهضعب
.نويبوركلاونويناحورلاونوبرقملاوشرعلاةلمحو

راجلاقو.تاقولخملالضفأهنإفةعانيبنريغيففالخلانأحيحصلاو
هبهذمنُألليقامكهبهذمبًالهجكلذسيلوطخوهوهنملضفأليربجهللا
كالمكلملالصأو.مهضعبلاقاميفًاقلطمنينمؤملاىلعةكئالملاليضفت
يفاهارتكلذلولامعتسالاةرثكلًافيفختتفذحرفعجنزوبماللادعبزمهلاب

يهوةكولالانمماللاىلعةزمهلاميدقتبرفعجنزوبكلأمبولقموهوةكئالم
.لصأميملاوسايقريغىلععمجلايفةزمهلاتديزليقوةدئازميملاوةلاسرلا

:مأثلامسسقلا
هيلإيحوأعيبنلاو.نويمدآمهلكمهنأبملعلاولسرلاوءايبنألابناميالابجي

۴ليقو.ًاقلطمصوصخومومعامهنيبفهبرمألوسرلاورمؤيملمأغيلبتلابرمأ
قلطأفیبنالولوسرنمكلبفنمانلسرأامو:ەلوقلسكعلابولوسريبن
ليقهنأكتاذلارياغتةلزنمتافصلارياغتلًاليزنتفطعلانوكيفىبنلاىلعلاسرإلا
ناببيجأومهليهنوسانللرمالبیبنروصتيالوقةوبنلاوةلاسرلابفصتانمم
سانلامالعإولعجلالاسرإلانأبو-اموًانبتاهتفلعدحىلعيبنانأبنالولصألا

 



اافیتوموساباک0نلرللقد.ةلاسرلاوةوبنلاب

.ةفاكلاىلإلسرأدقوالإيبنالماظنلالاقويبنلاصنبلسرلاةرثكو

وأىبسنرفنمنمًاملاسالإنوكيالورمألاوريخللداشرالاىبنلانأشنمو
دنعنوكيالو.زاجعالاوغيلبتلادعبفبوقعيىمعوبويأالبامأو.يندب

؛میرمویسومماوةيسآورجاهوةراسوءاوحةءوبنبلاقنملًافالخةأرماروهمجلا
نينرقلااذوهنا(صاو.نامقلورجاهةءوبنبلاقنملًافالخةمأوأًادبعالو

ىسيعبناميالاراشتنالجأنمنهادحإرفح-ةثالثلاديداخألانمدودخأبحاصو
خيشلاهركذدقورضخلايففلتخاوءايبنأالءايلوأ-هبنمآنمقارحإلهببسب

ةالصلاءايبنألاراعشنإفىايلوألاراعشنموهواضرلابهيلعمحرتونامقل

:لجوزعهلوقلهينبوبوقعييفكلذلاقنملًافالخالحارًايدومعالو.مالسلاو

وأاوؤاجمثودبلايفاوناکنويرضحمهنأبثحييو(ت)نممكب
وهوةنيدممساودبلاليقو.نيلحارنييدومعاوسيلنكلةيشاملهأةادباوناك

.فسويبوقعيوبألاقامكلطاب

ةئامثلثلسرلاو(ق)فالآةينامثوأ.ًافلأنورشعوةعبرأوةئامءايبنألاو

مهرخآومدآمهلوأو)قررشعةسمخوأةعبرأوأ«(ص)وهورشعةثالثو
رذيبأباوجيفمعنيعلاقامنإو(ت)مالسلاوةالصلامهيلعدمحماندیس

عوجرلةلصتمتناكاذإنييعتلابباجتمأنأعمءالوسرمأناكمدآيف

زوجيامكلوسريبنوههلوقنعةبئانمعتفتابئالابًاعمنيقشلاىلإباوجلا

بيجملاديريوالبباجتفنمويلابرشيوأديزلكأيألوقتامكيفنلايفكلذ

:زوجعلالوقباوجيفالةمرلالاقوبرشيالولكأيال

۱٩”وصخوذمارصملابهجوزوذا

:هدعبو-ايواثماعلاةرصبلاباهلكارأ همامت

ايلامواعيمجانهدلاةبثكالةريجيلهأناالاهلتلقف

=امهدحأنييعتبولطملانيفرطلاتابثالدرتمعننأملعيهللاهمحرفنصملاهررقاممو



ءايبنألابناميإلابجي۳۸

لبکةعطقنمرذيبأمالکيفمنالوةموصخوذالوةجوزوذانأالديري

يذلانييعتلاببيجأفمبربعوناكفذحوًالوسرناکالبلاقهنأکفىنعملايف

يبنأسيمخلاخيراتيفتيأرمث؛لوسروهوهلوقنعةبئانمعتفمابهيلإبرض

مهنحيحصلاوءايبنأهبلصنمليئارسإدالوأو.لاکشإالفمعنلاقمأنودبلسرم

يبنففسويالإاوصعمهونوصعيالءايبنألانألالمهبنذنماوباتءايلوأ
مالکهیجوتيلرهظامكیسومدالوألاهذهةيرذنميبنلوأو«صعيمللسرم

ريغبرعلانمنايبنوروهشمريغليئارسإينبهدعبناكوىسيعمهرخآوخيشلا

لبقیسیعنيدىلعةئالثلاوناوفصنبةلظنحويسبعلانانسنبدلاخنيروهشم
خوناخوتیشومدآو.برعلانمدوهوحلاصوبيعشانيبنويعدمحمانديس

ينعيريفغمجريسفتيفهلوقهجوو.نوينايرسحونوبتكنملوأسيرداوهو
ريفغلريسفتالريثكيفريمضلانملاحًابيطومجلريسفتًاريثكناءابيطًاريثك
.ةرثكللضرأللًارتاسىنعمبًاريفغنأل

ًايبنهللادنعنوكلاولاسرالاوءاحيالاالإًارظنناتيرارطضاةلاسرلاوةءوبنلاو

امهاتلكوأ.هيلعقلطتدقةلاسرلانألغيلبتلابناجلًارابتعاةيباستكاةلاسرلاو

وأةوبنلابناجيفرثأتلاولوبقلابناجوةلاسرلايفغيلبتلابناجلًارابتعاةيباستكا

ناکاميحولادشأو(قا)(ص)وهوالهناکیتحامهیفسفنلابيذهتبناجل

مانملايفةراتيتأيوملكتيلجرةروصبيحولاكلميتأيدقو«سوقانلاتوصك
ىلإلسرمانيبنو.اهريغوأضرألايفهلبتكيضعبوءهيلعءايبنألاضعبرصقو

نامیلسودوادونوراهویسومومیهارباوحونومداو.هدعبنمو«هعمنمو«هلبقنم
لاکشإالوةفاكلهآمهومهدعبنمومهرصعيفمهعمنمىلإنولسرمیسیعو

طولهيلإلسرأنموءاضيأطولىلإلسرمميهاربانإفميهاربابنجيفطولب

.مالباوجالامهدحألتوبثلاهداقتعايفمهفتسمللًاعمامهيفنلالدرتامك=
اذهلًاعيمجنيرمألايفنبباجتمأنإنيديلايذثيدحىلعمالكلادنعاولاقمهنأىلع

اهموزجمفذحةيهانالنوكتنأزوجيومعنكالناتيبلاىلعمالكلادنعضعبلاق

.كلذنمًائيشينظتاليأهدعبامةنيرقب

 



۳۹هللابتكبناميإلابجي

ريغنممهتوعدهتغلبنملزوجينيصوصخمىلإءالؤهريغلسرأومهريغو
تفلتخانإدحاورصعيفءايبنألانممهريغبيجينأومهبيجينأنيصوصخملا

نيدىلعنکيملنمنإفغوسيهلوقلكلذو؛ملعأهللاوخيشلادارماذهءامهتعيرش
هلغوسيالرخأتملاعابتاهيلعبجيرخأتمةوعدهتغلبوهيلعناكوأمدقتميبن

كلذلعفيدقامكبوجولاىلعغوسلالمحبفلكتينأالإطقفًاغوسعابتالا
ةضبارلامنغلاىلإتثعبامنإلاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعيورو.يغبنيظفليف
.كرشلاىلعةماقالاغوستالو.مههريغنودليئارساينب

ساتلمسقلا

هةعبرأوةئاميهوًاصوصخنآرقلابوًامومعهلابتكبناميالابجي

ظعاومميهارباىلعةرشعو«سيرداىلعنوثالثو«تيشىلعنوسمخ

ليجنالاوظعاوموهودوادىلع«روبزلاوهيلعةاروتلامث.ربعىسومىلعةرشعو

ضعبواهتباتكواهتوالتلخسانوهوعدمحمانديسىلعناقرفلاوىسيعىلع
ناقرفلااهلضفأو«ليجنالاوةاروتلابلاغلدبوروبزلاووهلدبيملوءاهماكحأ
.روبزلافليجنالاةراوتلاف

انيبنوأ.ىسيعف‹حونف«ىسومف(ص)وهوميهارباف«انيبنءايبنألالضفأو

نمنيضمثالثلميهاربافحصتلزنو(قا)یسیعفوأ«یسومفوأ«حونفوأمداف
يتنئالوأءةرشعثالثلليجنالاوتسلةاروتلاو(ق)ةليللوأيفوأ.ناضمر

ردقةليلنيرشعلاوةعبارلايفناقرفلاوءةعفداهئايبنأىلإةرشعنامثلروبزلاو.ةرشع

ةئامسمخةريسماهلوطكاهضرعءاضيبةردظوفحملاحوللانمايندلاءامسىلإ

رشعيفمتوحلاصملابسحبهدعبامورهشلاكلذيف(ق)كلمةهبجوأءةنس

نعبتكلالكو«(ق)ةبيطبرشعواهبةرشعثالثيفوأ«ةبيطبرشعوةكمب
خسنلابةكئالمنعوهنعوأظوفحملاحوللانعليفارسانعليئاكيمنعليربج

:خسانبالهللارمأبملقلابحوللايفةباتكلاو(ق)حوللانعليربجنعوأءحوللانم
هللانيبةرفسةكئالملانوكهجوو(ق)ماهلالاكلمنعبتكلانمهيفاموأ

مهنأوأ.هنوعمجيوأيحولاظوفحملاحوللانمنوبتكيمهنأ«ةبتكيأهقلخو



ردقلابناميإلابجي£.

ةزجعمةيألكويارفشسىلعامكةرفَسىلععمجيلوسرىنعمبرفاسو«لسر
.(قا)لطابوهوهعومجموأ«ثالثلكوأ.ءاملعلاوءاحصفلل

للموهئراقلالكمدعبوةحاصفلاونايبلاوةغالبلاوزاجيالابزاجعالاو

هعمجبو«ىضمنمرابخأبو«بيغلابرابخإلابو«همظنيفةداعلاقرخبو«هعمتسم

نعةمهلافرصبوءلاثمأوظعاومومارحولالحنمهريغاهعمجيملًامولع
ديىلعرهاظلاةداعللضقانلارمالاةزجعملاوءاوحضتفافليلقهضراعو.هتضراعم

ءادتبالاةهجىلعةلاسرلاىوعدنميدحتلابًانورقمفيلكتلانامزءىبتتملا
نايتإنيحءىبنتمللقدصمةداعللقراخرمآاذهنمىلوأ(ت)قيدصتللًانمضتم

وأ«نايبلللوألافيرعتلايفنمفءةلاسرلاىوعديدحتلاو.اهركنملةزجعمةءوبنلا

.ىوعدلادهاشلةضراعملابلط

شالامسقلا

مكحلاوهوءاضقلابو«ضارعألاوماسجألاداجيإوهوردقلابناميإلابجي
ةلزتعملاتمعزو«لعفةفصوهفحوللايفاهتابثإوأةفصوهفلزألايفاهب
ةعيبطللوأهناحبسهليقولخمرارطضالالعفنإوهلعفلقلاخرايتخابلعافلانأ
اميملاعهللانابمهرارقإيفمهيلعةجحالو(ت)مهدنع(قا)هللعافأالوُ
يفةجحلالبقلخنسامبملاعهنأمهلوقةلزنمبهنإفمهضعبمهوتامكهنولعفيس

يفوللاريغقلاخنملهل:العولجهلوقوءيشلكقلخوژ»:ىلاعتلوق
ًاقلاحناکولهنايفودارااملكلًالعافناكلهلعفلًاقلاخناكولًالثمناسنإلانأ
نمِءيشيفهللالخديالو«هقلخينألبقهليصفتوهتيمكوهتيفيكبًاملاعناكلهل
هللعفالمودعملاو«ثودحلامزلتسيهلوخدنلءيشلکقلخو:هلوق

رذععطقبالهلقعروصقلكلذبلاقنموءلوكرشألمهليوأتالولو«كلذباوقفانو
لخدوًاكرشالوًاقافنرفكيملهلقلخةحورملاحيرنأىرينملثمهفلاخم
سفننمبلطلاوانباحصأيققحمضعبهلاقءانععوفرملاًاطخلايفهداقتعا
.ردقلايفانيالفرودقملا



يطحأحلارمسَكْلأ

هباشتولومهتافصومهلاعفأوقلخلانعهللادارفاهنأبديحوتلاةفرعمبجت

ملاعوهلوقتو.اوجاتحاامىلإجاتحالوهنمزجعلاهيلعلخدلليلقلقأيفمهعم

ملاعدیزو«لاحريغماعميدقهملعفتامولعملافاشكنايفةيفاكهتاذنأىنعمب

(ت)ةيوستلاكارشالاوةاواسملاهنأبكرشلاةفرعمو.اذكهوكلذفالخىنعمب

‹مدعلايفهريغبهاوسدقفاهلثدحمالءايشألانأةمعازلاةيرهدلاكهللاركنأنمف

ناقلاخةملظلاورونلانأنيمعازلاةيناميدلاكليوأتالبهريغىلإقلخلابسننمو

يفهبهريغىوسدقفءناطيشللقولخمحيبقلانأنيمعازلاسوجملاكوءايشألل

واحبذبهيلإبرقتواهريغدبعنمو‹مهفافقلخلامدعيفهريغبهاوسو«؛قلخلا
يفهريغبهاوسدقفهلهجنمويفهبهريغىوسدقفامهريغوأةالص

مدعيفهريغبهاوسدقفكلموأيبنوأفرحنمهيلعًاعمجمركنأنمومدعلا

دقفهبذكنموهبذكوكلملاكلذقلخوأيبنلاكلذثعبوأفرحلاكلذلازنإ

دوهيلاكهبهاوسدقفقولخمةفصبهفصونمو«قدصلامدعيفهريغبهاوس

ىرخأىلعًالجرعضووىقلتسافييعدقوتاومسلاقلخنمغرفهنأبنيلئاقلا

امعازاهيلعصوصتمواهيلععمجمةيصعمبهيلِإبرقتنمو«كلذنعهللاىلاعت
مدعيفهريغبهاوسدقف‹ملسمةبيغبهيلإبرقتينألثمليوأتالباهبهرمأهنأ

نمثيفةدايزلابهللاىلإبرقتينألثموءةيهولألامدعيفوةيصعملاكلتميرحت

ىلعءالغالاوأعئابللءالغالالبءارشلادصقيملهنأعمةادانملالحميفعيبم

.يرتشملا

مدعيفهريغبهاوسدقف«هریغوأدیحوتنمةعاطلانعىهنهنأمعزنمو
ةدابعلاعدنموءةيهولألامدعيفوهللاوهبجوملاومرحملانإفةعاطلاباجيإ

ةدابعكةاواسمكرشلالقفتعشنإو.اذكهوىلاعتهسفنىوسدقفهسفن

ةيفرعةقيقحوهفكلملاويبنلاوفرحلاراكنإوهراكنإكدوحجوهتابثإعمهريغ
كشنموهکرشيفكشنموكلذنمًائيشفراقنمكرشأو.كلذيفةيعرش
فئاظونمهلهجعسيالاملهجنموهيفضعبلًافالخاذكهوكاشلاكرشيف



ديحوتلاةفرعمبجت٢٤

فلكملاديحوتمتيالهنأبنيلئاقلاروهمجلادنعكرشأماسقألاكلتلثمديحوتلا
وءلأسيوأكشيوأركنيىتحمتيهنا(ص)وء؛ثالثلالمجلابهللانيبوهنيباميف

كرشيالليقو.نيمأبموقتليقو.نينيمأبوأةنسلاوأنآرقلانمملعلابةجحلاموقت

هیفکیفءيشههبشيالهللانأهبلقيفكلذدنعرضحيولكساذإهلهجبالوكشلاب

ضرفوديحوتاهبرارقإلاوثالثلالمجلاةفرعمنروهمجلابهذمومومعلاىلع

الإديحوتلانكيملهنأكشينأزوجيهنأو.باقعاهكرتىلعوباواهيلعةعاطو
كيحوتهللاالإهلإالنأملعينأهيلعبجيليقو.ةجحلامقتملامثالثلاكلت

ميرحتلاونهلراكنإلاولهجلاو.ضعبهحجروءًاديحوتيقابلاملعينأمزليالو

یوساملهجعسونمريمعنبىسيعونيسحلانبدمحألاقو.كرشةعطختلاو
رئاسةفرعمنُأوءكرشأهركنأوأهللالهجعسونمو«قفانهاوسامركنأوأهللا

نأةفرعممزليالهنأوءةنجلاوثعبلاكديحوتاهبرارقالاو.ديحوتديحوتلالاصخ

ىلعو«باوثهيلعوءةعاطوضرفهنأةفرعمبجتوءةجحلامقتملامديحوتكلذ
نوقرزنباونمحرلادبعمامالالاقو.هللادنعكرشكلذلهجنأو«باقعهكرت

لمجلاىوساملهجيفهيلعسأبالأرقصلانبنازعورزخوبأوسورمعو
هلرالؤسرةوعديفيراجلاوهامكقلخلادنعوهللادنعدحومهنأو.ثالثلا

مقتملامكرشكلذنأةفرعممزليالو.كرشهميرحتوهتئطختوهراكنإنأو.ع
ةعاطلانأو.موقتىتحقافنهنأةفرعممزليالو.قافنهلهجعيسوتنأو.ةجحلا

ضرفاهنأةفرعممزاتموصلاوجحلاوةاكزلاوةالصلاكًاديحوتتسيليتلاةبجاولا

نبليضفِءايركزيبألًافالخًاباقعاهكرتىلعنأةفرعمالباوثاهيلعوةعاطو
لهجالوتقولاجرخىتحةالصلاكراترفكلهجعسيالهلوقيفروسميبأ

ةاكزلاكراترفكلهجمسيالنأهيلعمزليهنأب”ياغابةبازعهضرتعاو.هباقع

ريربلالقاعممظعأنمناكيذلاساروألبجنمبيرقنآلاىلإمسالااذهبفرعيعضوم(١)
ةذباهجدحأضراعتةبازعبكيهانو.ميظعناشهيفانباحصالناکمهبورحخيراتيف
يهنلاورمألاودقعلاولحلاهديبيذلاينيدلاسلجملاىلعقلطيظفلةبازعلاو.ملعلا
-دارفنالايهوةبوزعلانمذوخأمةمألانيبنافرعلارشنوداشرألاوةينيدلاعئارشلاةماقإو

 



۳£ديحوتلاةفرعمبجت

سيل»ثيدحرهاظىلعدمتعاهنأببيجأو.قرفالذإكلذريغوجحلاوموصلاو

.ديحوتلاىلإبرقأةالصلانأو«ةالصلاكراتالإ-كرشلايأ_رفكلاودبعلانيب

نهبرارقإلانأملعاو.ضئارفلاهذهكراترفكلهجبىصعيدمحأنبىسيعلاقو

(ت)اهلهجعسومىلعاوملكتيملوكرشةئطختلاوميرحتلاواهلراكنالاوديحوت
هيفیدؤتامقبيملیتحاهکرتبوأ.تقولاجرخیتحاھکرتباھلھاجرفکیوقفانم
.(ق)

الهنأكشلازوجيو.باقعهيلعوكرشنينثانيهلإلوقنأةفرعمبجتو

فئاظونمهوحنوثعبلاراكنإنأةفرعمبجتو.ةجحلامقتملامكلذالإكرش
ميرحتلاومقتملامكرشهنأةفرفمالباقعلاهيلعنأوءاذكهرفكديحوتلا

تماقنإقافنقافنلارئابكنمهوحنوىنزلانأةفرعمبجتو.راكنإلاكةعطختلاو

هبلقنانئمطاعمهبظفلتينأهلزاجكرشوهامبظفلتينأىلعهركأنموءةجحلا

ًارظنكرشلاظفلهيلعقلطيو؛حابمبذكوهو«كلذيفةيصعمالو.ديحوتلاب
ىبسلاالوىامدلاهبلحتاليذلاكشلاو(قا)ةضرعمنمدبالوأ.الوأ.ظفلل

.ديحوتلالاصخضعببلالخالاوهكرشلامكحبهيلعمكحيالو«بلسلاو

ةفرعموءاهماكحأوتسلاللملاةفرعمو«اهتءاربوةلمجلاةيالووةرشعلاليواقألاك

وحنوديحوتلابلاومألاوءامدلاميرحتو«ىرخألاريغةلمجلكنأةفرعمومدآ

كرشلاوهوءايرلاوهللاريغبةقثلاوهلرادوعومبةقثلامدعوربصلامدعوعزجلاوكلذ

.(ق)هللاريغلكرتلاوهكرشلاوقافوأ«(ص)ىلعرغصألا

ىنعملااذهىفوًالمعوًاملعنيدلابلاغتشالاالإايندلانعاوعطقنانيذلاىلعقلطأو

|:هللاهمحردمحأنبليلخلاقحيفنايحوبألوقي
هدعاووهاموىلوملاىلإقوشواهتارهزنعوايندلانعبوزع
:فلخلاىلعقدصوالعلاةوفصلاوهللالهأكعلوأنادقفلًافسأ

عفنتالمهتايحنيذلايقبومهفافكأيفشاعينيذلابهذ

هنأكاردإللئاضفلابيلحتلاوداشرالابجاونمهتمذبطينأامردقوفلخلاقافتساولو
.هللرمألاو.اهنلمحينألابجلاضرألاوتاومسلاتبأةنامألمح



قافنلارئابكوكرشلارئابكنيبزرفلابجي٤٤

رشيناثلامسقلا
كشنمو«زرفيملنمكرشأو«قافنلارئابكوكرشلارئابكنيبزرفلابجي

نأملعينأوهوءةجحلاهيلعتماقنإالإكاشلايفكشنمالهكرشيف

لاقامفالخبلوقلابيذكتلايفلخدو«قافنهيلعبذكلاوكارشإهللابيذكت

نامسقرئابكلانأملعينأوأ.هلوزنبلهجلاعمهفالخبلوقلاوليوأتالبةهجاوم

ملعينأوأ.ةيرفصلاوةيدجنلاوةقرازألانعهبزاتمن(ص)وه(ت)قافنوكرش
(قا)قافتفرئابكلانماهريغامأورمامكدوحجلااهيفلخدوةاواسمكرشلانأ

نمكرشيالو«نالوقفلخقافنلانأةفرعمبوجويفو.ةررحمانباحصألةئالث

كيرشتمهمزلوكرشاهلكيصاعملانأنيمعازلاةقرازألاكًالوأتمناكنإزرفيمل

كرشاهلكرئابكلانانيلئاقلامهنمةيدجنلاوءةيصعملابفصوثيحمصاشاحمدآ

نمفمهنيباميفامأوىلإدعتمنيقيرفلادنعمكحلاكلذوقسفاهنودامو
.هقسفبنولوقيلبةريبكوأةيصعملكرشلابهيلعاومكحيملمهداقتعادقتعا

يفنودهتجيفمهسفنأىلعولوكلذلكرشلابنومكحيمهنأةيرفصلانعليقو
رئابكيفنيلئاقلاةلزتعملاكوءكرشلايفاوعقيالثمههوجورفصتىتحىوقتلا
.ةيشاحلاوعضولاعماجرظنافكرشالوقافناللالضوقسفاهنأقافنلا

ىلعوديحوتلاراهظإوكرشلارارسإىلعًاضيأقلطي”قافنلانأقيقحتلاو

ميكحتلالكلاراكنإلةمكحملاظفلمهلمشيةيضابإلاكقحلالهأعمتناكقرفلاهذهنأل(١)
اهنمًاربتكرشرئابكلالكنأنملالضلاةلاقلابهذهترهظاملفنيفصةعقاويف
لافطالااوضرعتساوديحوتلالهأيففيسلانعضوفقحلانعنجرخوباحصالا
.ءاسنلاو
هضارعتساوةسايرلابلطلهنمكلذوةنايداليسايسقرزألانبعفانجورخنأىرأو
.ملعُأهلوًاعبتمًابهذمراصوةنايددعبلاحتسافمهءامداولحتسانيذلانمماقتنا
ىفًادحاوًاليبساوكلسلكلانألمهماصخأوقرفلاهذهنيباقرفرأملينأريغ
الو.لافطالالتقبجراوخلاصاصتخايفالإمهللابلسلاوبهنلاولتقلاوةحابتسالا
.ميظعلايلعلاللابالإةوقالولوح

هلوقككلذوكرشلاةريبكريغةريبكهبدارملاواريثكثيدحلايفدراوقافنلاظفل(۲)

 



£٥فقافنلارئابكوكرشلارئابكنيبزرفلابجي

نأقافنلا»:ٍةّْيَعهلوقمهيلعدريوءاذهيفةلزتعمللًافالخةريبكلادحوملالمع

فاحاولاقناالإقافنلافاخدقرمعنأرباجلوقو(هبلمعتالومالسالابرقت

ينبلغ»:رمعلوقو.كرشلاىلإبالقنالاناسنالافاخيامككرشلاقافن

مويلاقافنلا»:ةفيذحلوقو«مهاوستلمعتسااممهتنايخالولوةنايخنوقفانملا

كرشلارارسإوهيذلاقافنلانا(ظ)نإف«ٍةّْْيَعهللالوسردهعيفهنمدشأورثكأ

رذحيإ»:ىلاعتهلوقوهللالوسرموييفهنمدشأورثكأهموييفنوكيال
ةدارإو«هورذحامهوتبثيويحولااوفرعيملولوةروسمهيلعلزنتنأنوقفانملا
داراامًاكرشهقافنناكولفًاقفانمهملعدقويبأنبهللادبعىلعيعيبلا

رصحىلعانباحصألةجحلاو.يهنلالزنمثهيلعىلصليقدقويلعةالصلا
هلبقيذلاواذهيفيهاميلهدعبويبنلانامزيفةريبكلادحوملالمعيفقافنلا

هللاباورفكیتحكرشهقافننأملعيملهنأببيجأوءامهوحنو

رفكهيفلاقيالةحراجلابرفاكلانألردابتامككرشرفكلانأىلعهلوسرو

انموقوءاذكلعفوأاذكملعلًالوسرناكولهلوقبكرشهقافتفطقفرفكلبهلياب

هاور«ناخنمتؤأاذإوفلخأدعواذإوبذكثدحاذإ:ثالثقفانملاةيآ»

ًاقفانمناکهيفنکنمعبرأ»:هلوقوةريرهيبأنعيئاسنلاويذمرتلاوملسمويراخبلا

ثدحاذإ:اهعديىتحقافنلانمةلصخهيفتناكنهنمةلصخهيفتناكنمواصلاخ

وبآوملسمويراخبلاودمحأهاور«رجفمصاخاذإوردغدهاعاذإفلخأدعواذإوبذك

۱۰۳صلمشلاعماجيففلؤملابطقلالاق.رمعنبانعيئاسنلاويذمرتلاودواد

َرِسَأنموهسيلقفانملانأىلعانلليلدوهوهرهاظىلعةيضابإلارشعماندنعذه
نيينعمىلعقلطيقفانملانأيدنعقيقحتلانكلوكرشريغةريبكلعفنملبكرشلا
نيكرشملارئاسنعقفانملامسابصخامنإو.كرشلاَرسأنمرخالاوامهدحأاذه

لاقوةيشاحلاوعضولارصتخمكاذهريغيفتركذامكنطييامفالخهراهظأإل

قلختموقفانملابهيبشاهبحاصوقافنلاصخلاهذهنأثيدحلاىنعمنانوفلاخملا

ديدشًاصلاخهلوقىنعمنإوديحوتلارهظأوكرشلارسأنممهدنعقفانملاذإهقالحأب

رارسأوهيذلاقافنلاىلإهبتضفأاهداتعانمدارملانأمهضعبمعزو.قفانملابهبشلا
.كرشلا



هتعاطبرمأهللانأملعينأبجيودحوملابلسقوسميرحتةفرعمبحت١

ًاكرشالوًاقافنتسيلهتيصعموقسافصاعهنأةريبكلللعافلادحوملاىفنولوقي

نأانباحصأبهذمءنابهذمكلذفكرشلارسأنمبقفانملااوصخوةریبکلب

رهظملاكرشملاهنأةلزتعملاوانموقبهذموةريبكلللعافلادحوملاوهقفانملا
اوركنأاولخاذإهلثمويبأنبهللادبعنإفكلهتفلسأامقيقحتلاو«كيحوتلل

نيقفانمكلذعماومسوءكرشلاسفناذهفنآرقلااوبذكودمحمةءوبنمهتنسلأب

ماتًامالكوأةملكوأ(ص)وهًافرحبذكنمنأمولعمو.هاوسمهراهظإل

هيلعًاصوصتنمًالالحمرحوأهيلعًاصوصتمًامارحلحأوأءايبنوأ.(قا)ًاديفم
نأامكقفانموهفكلذفالخلرهظمةهجاومكلذللعافهللادبعلثمو.كرشم

.قفانمةريبكلعفليوأتلابمارحلالحأوألالحلامرحنم

رشعثلاثلامسقلا

ةفرعمعمديحوتللهيبسودحوملابلسقوسميرحتةفرعمبجت

ميرحتوأءهتومىلإيدؤيامميرحتوأ«هلتقميرحتوأ«هندبيفرضميرحت
كلذىلعىنعملاوقارهإيةقلعتمىلعوءاذكهومالسالاوديحوتلاىلعهمدقارهإ

كلذةفرعمو.(قا)ديحوتلاىلعالكرشلاىلعقرهتاهنأدارملانإفمهتالف

مهلامومهذخاو.نيكرشملاءامدةفرعمبجتو«ليقاميفكرشهلهجوديحوت
الوأ(ص)وفراقيملامهلاموهمدميرحتوهلهجعمناسنالاناميإمتيومهتيرذو
نيلحملاةيرفصلاكلوأتناالإكرشأهيبسوأهبلسوأدحوملالاملحأنمو«(ق)
مكنامهومتعطأ:ةتيملايفىلاعتهلوقلةريبكوأًابنذلعفاذإهنم؛كلذل
مكحهمدقارأنمو.اهلالحتسايفمهومتعطأدارملانأببيجأو«نوكرشمل

لاقنملوقىلعالإهيفكشنمقفانوهبمکحيملنمیصعو‹نايصعلابهيلع

فراقيىتحقافنالومثإالفهتفرعممزليالهناو؛كلذةفرعمنودبناميإللامتيهنإ

.ءيسب

وشغبأرلامسقلا
هتيصعمنعىهنوًاياوثاهيلعبجوأوهتعاطبرمأهللانأملعينأبجي



۷£هتعاطبرمأهللانأملعينأبجي

امأوءةلمجلايفهبهدعووهؤاضقكلذهباجيإوءكرشُأالإوًاباقعاهيلعبجوأو
ىهنو«باوثلاهيلعبجوأوديحوتلابرمأهللانأو.همدعوءافولاطرتشيفصخشنتلاب

مالسإلاملعيناوءةيصعمورفكوةريبكهنأوباقعلاهيلعبجوأوكرشلانع
يفاذكو«نيصاعلاوةيصعملاو‹نيرفاكلاورفكلاو«نيعئاطلاوةعاطلاو؛نيملسملاو

لعفمالسالانأملعيناومهدنعكلذلهجعسومقفانوءاهتءاربوةلمجلاةيالو

لقاعلالامهإةمكحلانمسيلو«نيرفاكلالعفرفكلاوءبرمأهللانأونيملسملا

ىلعلمعلااهنإليقامهلثموءاهعضاوميفءايشألاعضويهو«لفاغلافيلكتو
ةفصيهفيهامكءايشألاملعوألعفةفصهلليهفناقتالإوأ«باوصلاقفو

ءايحإلاكددجتتلعفلاةفصوءةردقلاوملعلاكددجتتاليتلاتاذلاةفصو.«تاذ

لوأالامفاهريغلعفلاةفصوءةيلزألايهتاذلاةفصفتعشنإو«قزرلاوةتامإلاو

يفاهدضعماجتالامتاذلاةفصفتعشنإو؛لعفةفصلوأهلاموتاذةفصهل

ًاديزهللاملعلاقياللهجلاعماجيالهنإفملعلاكلحملافلتخاولودوجولا

دنعاهدضعماجتلعفلاةفصوءاذكنعزجعواذكىلعردقالوًارمعلهجو
ةفصبريبعتلاو.اذهنامرحوءاذهقزروءكاذةتامإواذهءايحإكلحملافالتخا

نوربعيمهروهمجوةبراغملاضعبوانموقوءةقراشملاةقيرطلعفلاةفصوءتاذلا
ةفصهنأهللالعفيفلاقنمهنإاولاقوءًالعفلعفلاةفصنومسيو«تاذلاةفصب
وهوةيوغللاةفصلاىنعمىلعلاقنإامأو«هرهاظىلعكلذلاقهنأىنعملاوءكرشأ

.ماقملاريرحتاذه.لعفللةفصلاةفاضإيكلذنيبيامكهيلعسأبالفهبفاصتالا

ةئبنتلاوءابنالاولازنالاولاسرالاوماكحالاوناقتالاوماربالالعفلاتافصنمو

رفکرفکتاذتافصيهلاقنمولاعفأهذهلقفتعشنإوءةتامإلاوءايحإلاو

.اهثودحهمازلتسالكرشألعفةفصهنأتاذلاةفصيفلاقنموءلزألاهيفنلكرش

وهامكفاكلاحتفوءاحلارسكبمكحلاىنعمبضارغألابهللالاعفأللعتو

ههواندنعهللاقحىفةيسدقلاوةيوبنلاثيداحألاونآرقلايفليلعتلافورحرهاظ

احلابجويهرهاظىلعليلعتلاءارجإنأههجوو.ةيرمشأللًافالخ(ص)
هجايتحالاديرأنإهنإفيظفلفالخلاوامهنعىلاعتلامكتسالاو

 



ءاجرلاوفوخلامزل-نملاةفرعمبجت۸

ةعاطللرفاكلاهللاقلحلاقيومانزجأامكهوزاجأمكحيلاديرأناو«هوعنمامك

.اهبهرمأيلىنعمىلع

رشسمأخلارمسقلا

هطورشوديحوتلاداقتعابرمأوهو.نيرادلامعنىلعهلاثتمالامتشالمعنلامظعأ

ىلعبرتیملنإهبقطنلابوهللايفضخغبلاوبحلاكاهريغوهلاصخك

بدنوهبمتتاموضئارفلابباجيإرمأو.ذئنيحغولبلالاحهبقطنلابجيالهنإف
نمثيبخلالكأولتقلانعيهنلاكلقعلاوأ«سفنلاءاقبإلئهنو«تابحتسملاب

وأ«ملظلاوبضغلانعيهنلاكةفلإللوأرمخلابرشومسلاوةلتاقلاةمعطألا

يهوتقلحخةلالدللوهتینادحووهلادوجوىلعلاداهنالئالدلاةفرعمو.مراحملا

وأ«هاوساموأ(ص)وهو(ان)لسرلاوبتكلاهتجحو(ان)هبنموربخمميلعتبهللا

رتسذكأتسلاميقا

يبنلاكةعاطلانمناكمبناكولوفلكملاامهلادتعاوءاجرلاوفوخلامزل

رئاغصلالهجلومثالاىلعمدنلاويابألاربكهلدحالامبجاولانمذإكلملاو

واهللادنعةريبكأيردتالةيصعميهفةريبكلاةلباقميفةيصعملااوقلطُأاذإو(ان)

الوضرفلاىلعبذعيومهيلعدرتفتلتخاوأءاهيفرصقهلعلملعيالهئألوةريغص
اهنعحالقنالاهيلعبجيفسيلبإكةيصعملانمناكمبوأهلمتخيمبيردي

ولومهنألةمتاخوباقعفوخءايبنالافوخوةدابعلاوعالقنالايفةمحرلاءاجرو

دبالواوناکولونوفاومهاباوربخيملوىافولابمهلتقلعنكلةداعسلاباوربخأ

تايألانوعدينيذلاكئلوأ-ينفوتو-ينبنجا..بر:هلوقلنيفاو



لييذت
۹٤

مهمزجىلعءانبةبساحمفيقوتوةمالمفخوأ.لالجإفوخوأ.(ص)وهو
.(ق)ردابتموهوةنجلالهأنممهنأب

دحوملاكهلمعنمدعباميففاخيووجريوهتبوتلوبقبكرشملاعطقيو

(ت)امهنمبلقلارعنيملالاموأ«قفانفوخلاوأىاجرلابلغنإو.هتبوتيف
دوجودنعنمأالوسايإالونمآلاوسيآلاكالهبربخأهناحبسهللانأل(ض)وهو

امنإوءامهدحأركذيفكيورخآلانودبءاجروأفوخروصتيالوفوخلاوءاجرلا
نمؤملاءاجرنأدروامامأوءامهنيبلدعلااوركذيلونايبلاديزملاعمامهنوركذي

لوقلااذهةيمستلعلو؛لماكلانمؤملاهلحمفرخآلاىلعامهدحأديزيالهفوخو

يغبنيو؛ليلدلافلاخاموهويحالطصالاالةلوهسلاوهويوغللاىنعملابةصخر
فوخلانيبلدعننأانرمأهلياناكاذإهنأهيفوتوملادنعءاجرلاىلإليملا

كلذلوقأانأوتوملادنعءاجرلاىلإليمننأىلاعتهنمانلغوسيفيكفءاجرلاو

هللارمأنأمهفهلعلوأللاىلإقلمتدرجملبليمللةحابإسيلةفيذحنم

هناوامهنمولخلامدعبجاولاناويوقهجووهوديكأتوبدنرمأامهنيبلدعلاب

نمسايإلاكاهركمنمنمألاوايندلاةمحرنمسايإلاو.ةيمستبولوامهنمدبال

.هللانمالقولخمنمسايإلابالورانلانمنمألاوةنجلا

دودحمريغىفدودحمريغوةالصلاوةقدصلاىفبرقتلاكدودحمنيدلا

مدنلاکورديملواهيفبنذأهنأنكمأالإةعاسهيلعءيجتالذإبنذلايفمدنلاك

النأفاخيوءالوبقمةيصعملانعهمدننوكينأوجريًامئادفءاجرلاوفوخلايف

يفبرقتلاكهريغيفدودحموءابآلاربيفريصقتلايفمدنلاكوًالوبقمنوكي

.ةالصلايفءاجرلاوفوخلاكسكعلاوءاجرلاوفوخلا





o۱برقلاةغلةيالولا ةيالولاىف

يناثلابابلا

فوقولاوةءاربلاوةيالولايف

لمجثالثهیفو

:لوصفةرشعاهيفوةيالولايف:ىلوألا

لوا

»ملاصملابمامتهالاورصنلاورمألابريغللمايقلاوبرقلاةغلةيالولا

وأةينطووأةينيدةحلصمتناكءاوسةمألادارفأنيبةكرتشملاةماعلاةحلصملانأملعا(١)

النموهسفنللمعيهنألصالخإياهللمعلاواهبمامتهالامهنملكىلعبجيةيموق
ةلملالهأنيبمعاذهو.ثيدحلايفدروامكمهليلوبسيلفنيملسملارومأبمتهي

.مهنيباميفقحلالهأبفيكفةيمالسالا
هنيبامككلذلاحلاتضتقاىتماهباحصأةكراشمنمعنميًازجاحتسيلةءاربلاف

بجوةبكناهلتلصحوأرمأةمألاباتناىتمف.باتكلااذهريغيفهللاهمحربطقلا
وهاماذكومهبملأامعفدىلعنواعتلاوًاضعبمهضعبلوحفافتلالااهدارفأمومعىلع

هبجاوبلكمايقبالإمتتالونواعتلابالإميقتستالعومجملالاوحأنألةحلصملبلج

4ىوقتلاوربلاىلعاونواعتوإ»:ىلاعتهلوقلعيمجلانيببجاونواعتلاوهتمأوحن

.هنعًايضرمهناوخانيبًابوبحمنوكيىتحهتريبكنمعالقنالاهيلعبجيهنمًاربتملاو

لكمتهاوهدارفأنيبنماضتلالصحىتمالإةباهملاوةوقلارهظميفودبيالبعشلاف

.رارشالاديبةبعلوراطخاللةبهنناكالإورخآلاةحلصمب



برقلاةغلةيالولا-ةيالاولاىف۳

عممهوةماعلاةيالولاضعبكلذو‹؛عورفلاةفلاخمبريضالوعرشلالصأيفانقفتا
قلاخلايفكلذوةيعرشلاةيالولاىنبتكلذىلعومهئادحالةءاربلايفكلذ
ةطخلافرسكلابامأوةحوتفمواولاومامتهالابفصويالقلاخلانأالإقولخملاو
حتفلاامهيفزوجيوأ.ىلعباهروسكمودعتمواولاحوتفموناطلسلاوةرامالاو

مهتعاطومهمالسالنينمؤمللرافغتسالاومحرتلااعرشوسوماقلايف(ق)رسكلاو
مهبحومهيلعمحرتلاةكئالملاةيالونأرمدقو«بلقلايفبحلاعممهيلعءانثلاو
لثمبنذباوفصواميرمهنألنينمؤملارئاسكفءايبنألااماورافغتسالانود

.(ق)ةكئالملاكوأ.(ص)وهورفغتساوإ»

‹نيملسمللرافغتسالاومحرتلاباجيإةيالولانإ:رامعيبألوقو(ت)
الكلذلهللاباجيإوأملسمللرافغتسالاومحرتلابوجوكداقتعانُأللکشم
باوجلافهبحلنيمزلتسملارافغتسالاومحرتلاسفنهيضقيامنإوكيلعهقحيضقي

طرشالًابوجورافغتسالاباجيإدارملانأبوأبجاوهيلعرافغتسالانأدارملانأب
نييفوكلالوقىلعءانبةدئازباجيإةظفللاقينأباوجلاقحوديفمريغهيف
فوصومللةفصلاةفاضإنملوعفممساىنعمبردصميهوأءامسألاةدايززاوجب
عاقيإيمحرتلاباجيإريسفتكلذنمىلوأونابجوملارافغتسالاومحرتلالصألاو
وأريخأتوميدقتوليوأتالوةدايزفلكتالبدارملاوهوهلعفوههعاقيإومحرتلا
الرافغتسالاسفنومحرتلاباجيإةيالولانوكتفباجيإىلعفوطعمرافغتسالا
اموبلاغتلللعافتلاعضونألةغلابممحارتلامهلوقورافغتسالاباجيإدرجم
رارصالانهنمورئابكلابيهوهلككلذيفسكعلاىلعةءاربلاو«هيفدهتجيبلاغتي
:هوجوىلعوهو

:ثلافلا.ةبوتلانعضارعإلا:ينافلا.بنذلالعفىلعةماقإلا:لوألا
هنأهرابخابةثالثلاهذهنيبتتامنإوبوتيالنأدقتعينأ:عبارلا.هيلإدوعلاداقتعا
اهريغبلغتشاوأتكسفبتهلليقنإوةبوتلامدعلوأدوعللدقتعموأاهتعضرعم
.ماقملاريرحتاذه.بوتأاللاقنإهبهيلعمكحيامنإورارصالابهيلعمکحيالف
ديحوتلاىفدمحأنبىسيعهزاجأوًاعرشةعاطلايفةماقإلاىلعرارصالاقلطيالو

 



(ت)تالاؤسلاىفاذكةماقإلكىلعقلطيفةغلامأوةعاطلارئاسهلثم(ت)

نألثم«ةنيرقلابتاعاطلارئاسوديحوتلاىلعةماقإلاىلعهقالطإزاوجقيقحتلا

ىنعملاماهيإقالطالاىلععنملاهجووةءارقلاىلعوأديحوتلاىلعرصألوقت
كلذماهيإةنيرقلاركذعموءةبوتلامدعىلعةماقالاوهوعرشلايففراعتملا

ةلمجلاةيالوو(ان)ةبجاوعاونالاودارفالاةيالووىنعمبىلعنأمهوتوىنعملا
.ًاقافتاةبجاو

يناثلا

نمكرشيامنإوأ.ةديقعلايفامككرشأنيملسملاةلمجلاويملنم

يفاذكو(قا)هيلعةجحلاتماقنإالإوأءاهلهجوأاهكرتنمقفانيواهركتأ
ىلعةءاربوأةعاطلاىلعةيالونمدرفلااهيأكلبجاولاو‹نيرفاكلاةلمجةءارب.

ةلمجونيملسملاةلمجنيقيرفللبجاوكلذىلعرانلاوأةنجلانموأءةيصعملا

.نيرفاكلا

ثلاثلا

ةيالووًاصوصخليربجومدآوانيبنوًالامجإةكئالملاوءايبنالاةيالوبجت
ىلعةيوقتلاكنوبحيامبهللامهمحرينأبمهلوعديومهتعاطلمهبحينأةكئالملا

نوهتشيمهنأالإةوهشالبمهنأمولعمونوبحيامنينمؤملانمنوكينأوةعاطلا
اهبنوذتليمهنأثيداحألارهاظوةبيطلاةحئارلابنوذذلتيالفاهبنوذذلتيوةدابعلا

نأنمىلوأكلذواهبذذلتللالهمدعلمهقفاوتيهفنتنلانوهركيمهنأدارملالعلف

نماليمدآانيبننأفرعيملنمكرشأوءةحئارلاذذلتذذلتلاىفننمىنثتسيلاقي

مسابةجحلاتماقاذإوةجحلاهبمقتملامانباحصأروهمجلًافالخمدآفرعيمل

نإاولاقهتيالوبجوكلذكعونبةجحلاتماقوأءةفصبحودممبوأيلووأ«يبن
ميرمنآرقلايفىرينألثمكلذوراكنالابكرشيامنإ(ت)كرشأهلاويمل

ىلعادراهاوساهمسابةّأرماهيفركذتملوءاهمساباهتيالوبجتفةحودمم



اذإو«لمجأءاسنلاىلعةيانكلانألاهتيدوبعلًاديكأتواهتيهالإداقتعايفىراصتنلا

لشمو«ميرمالإاجراخدجويملولوةينهذلادارفأللفاكلافميرمككلذيفليق

نودبهتيالوهيلعبجتفهنامیإمتکینوعرفلآنمالجرهيفىريوأالامجإمهتي
ًاملعهندلنمهملعوهدنعنمةمحرهلزاهاتآًادبعهيفدجونإاذكومساةفرعم

لانبتنلهساةجحلاتماقنأاإ ابهتیالوبجرضخلدبعلا همساب

اهقافتاانكمل7ةلصتمةعامجنعارابخناروهو)قارتاوتلابوأ«نيمأب
ءةعبرأوأ.ةئالثيهوأداحلإوأ«بهذمداقتعاهيلِإاهعديملءيشببذكلاىلع

.(قا)نوعبسوأ«نوعبرأوأ«نورشعوأرشعانثاوأهةسمخوأ

نعوُ‹لوسرلاوكلملاوهوةريبكلانعموصعمامإهيلعصوصتملاو
هفرعتالاأالإاهيلعتوملانعموصعموههللادنعديعسلكاذكواهيلعتوملا
ةفصوأكلموأانيبنريغيبنيسانرذعيو(ت)هيلعصوصنملاىلعمالكلاصخف
.انباحصأروهمجلًافالخمكحوُ

غبأول
ًادرفوهتماماملعنمىلعًالامجإلداعلامامالاتحتملعنمةيالوبجت

ملامريبكمريغصأوهاميردالبذوأةريغصهنمتملعولوىزولواض
بجیوهتداهشبمكحيوهتوملبقامكمامالاتومدعبهلككلذوةريبكهتمملعت
هتباتتسابجتالوةيكزتلاىلإجاتحيوأ(ص)وهوةريبكلمعنإباتتسينأ
ةعامجتيمس(ت)(قا)هبرابخالاوأ.ءافولاةدهاشمبالإیلوتيالوأ.رهشو
هيلإعمتجييذلاهدحويأدلبلاةضيبهنألهمسابةيمستءابلاحتفبةضيبمامالا
ةضيببةيمستو.مامالايهوةضيبلاةعامجيأفاضمللًاريدقتو.هلوقلبقيو

رئاطلاةضيببوأءلاتقلاةضيبكاهتوقلوأهللانيدنعبذللعمجتاهنأللاتقلا
ةملكلاىفاهعامتجابوجووأءاهدقتعمضايبواهئافصبوجولةماعنلاك
.داقتعالاو

 



ooلخداذإفلاخملاةيالوبجت مالسإلالخادةيالوبجت

سماخلا

(ص)ىلعةريبكثدحيملامفلاخمديبولومالسالالخادةيالوبجت

.قفاومديىلعملسآولومهنماربيىتحةروجلاروهظدعبلحخدنإهيففقويوأ
متيملنإو(قا)ءافولاهنمملعيىتحفلاخمديىلعملسأناهيففقويوأ

نإو«يقبامبكرشألقفتعشنإوكرشلانمجراخريغفثالثلالمجلاكرشملا
یتانِإلیقو.قفانمفقافنةريبكبوأكرشمفنهمتأونهطسويفكرشةريبكبىتأ
مويهللاةيؤركاهبنيدتناالإهنمًاربتيالفالخلالهأهبنيدياممتناكواهب

ملولوهللالوسردمحمهللاالإهلإاللاقنمديحوتمامتقيقحتلا(ت)ةمايقلا

يفطرشرارقالاامنإوهللادنعلمجلادقتعمديحوتمامتو«قحهبءاجامولقي

دارملانأخلاهيلعضرفلالولحلبقخيشلالوقهجوو(ت)ديحوتلابهيلعانمكح
دارملاولولحلابربعاذلوهتقولولحبهلولحهلولحبوتقوملاضرفلاضرفلاب
ةفصنمهلهجعسيالامةفرعموىفوملاةيالوكهلتقوالوثدحيامضئارفلاب

.كلذريغوةجحلاهبتماق

سداسلا

رذعللعطاقريغًادلقمناكنإانبهذميفلخداذإفلاخملاةيالوبجت

ةدحاوةدحاواهبنادةعدبلكنمبوتيىتحفرذعللاعطاقوأًادهتجمناکنو

فرعيملنأبهلصيملنإوةلاسربولوهنماهملعتنملكدنعاهيفًاطخلابفرتعيو

فلاخملالاقنإوهيلإةيصولابطاتحيوةبوتلابابذإهتبوتهتزجأهعضوم

مکودعيودعومكيلوييلولاقنإاذكويودعمكودعوييلومكيلو
نموههالوتأيذلانُأینعمىلعوُريخأتلاوميدقتلاىلعكلذىنعمبناكو

امومكيلوالإييلواميأهرهاظىلعىقييوأ«هنوداعتنموههيداعأيذلاوهنولوتت
مکودعالإيودعامومكيلوالإييلوامهلوقنألغلبأاذهلبمكودعالإيودع

الامکیلوامفالخبمکودعیوسودعوأمکیلویوسيلوهلنوکینأليفن

نعمكودعوهتيالونعمكيلوجرخينأليفنهنإفيودعالإمكودعالوييلو



ءافولاهنمدهاشملاصخشلاةيالوبجت6

صیلختيفهتركذضعبلهجوبالإمهللامكيلوىوسهلنوكينأليفنالهتوادع
سفنوأء؛لامنمفلتأامبدهتجملاذخۇيالويناثملالهجةقبرنميناعلا

.دلقملابذخۇيوهداهتجاب

نمهرذعبهيلعتتبثدقهنأعمةءاربلانمهللاهمحردابعنبافوخىنعمو

وحنومهلاومأونيملسملاءامدميرحتوةرشعلالاوقألاويعًادمحمانديسلهج

دحاوبرقأاذإوهنعةداهشلابارنمققحترقأهنأكلذبهيلعدهشدقهنأعمكلذ

.هيلعهبدهشاممًاضعببارنمققحتدحاو

لهجعسومریفکتهجووحضاويَدمحملهجعسومريفكتهجوو

دنعناكولوهدنعوهامفراقمريفكتهلدهتجملانأكلذلهجعسونمءاملعلا

ضعبرفكينأرهاظلاو‹نيدهتجملانيبثحبلاىقبيفرفكريغرخألادهتجملا

رمأيفنيفلاخملارفكنفيكوكلذيفانباحصأنيبًاعقاوريفكتلاسيلوًاضعب

عمهيفقحلاينيدرمأيفًاضعببهذملالهأضعبرفكيالورذعلاعطقوةنايدلا
ثالنلایوساملهجانباحصأنمعسونملعلو.ِءاوسقحلاىففسانلاودحاو

وُلأسولوًاقلطمهعسودابعنباو.هلاببرطخيوألأسيملامهعسوامنإلمجلا

اهنعرخأتنوحنمجنرحافرحنللذخؤتىتحاهبسنأيلوأرحنيلرحنللةدعملا

مدقتنإدابعنبافمارحوهوتامكلذبتامنإفبيقارعلاعطقبوأبرضلابرقع

نولبقيمهالةحيبذلاكًابيطناكًابئاتًادحاوًادحاولاقامبرارقالابمهقفاووهيلإ
مجرحملالمجلاكوهفةيعرشةاكذالبلوتقمكةعاربلايفًايقابناكىأنإوهنع

وأمدقتينأىلإةمسقلالقيالفلبالاىلإمدقتدقنوتلابمجنرحملانألنونالب

اذه.داهتجالالئاسمنمفالخلاهيفامفراقمريفكتهلسيلفدلقملاامأو.رخأتي

.كلذعسومبوبحمنباریفکتهجونابماقملاريرحت

غبأتسلا,

 



نبورمعوباطخلانبرمعلوقلوىافولاوهوهيفاهيلععمجملاةلمجلاةيالو

هلوقلال‹ىنعملابًاثيدحىورمًاضيأوهوهانيلوتًاريخهنمانيأرنمصاعلا
بحيامهلبحيوسطعاذإهتمشيو-لاقنأىلإ-تسهيخأىلعملسملل»

لکةيالوبلوقنالنحنوتدکأتيأدحوملكلتبجوتسلاءالؤهنأل«هسفنل

:هلوقلالو.فويملولودحومللتسلااندجوانلقىلوتملادارملاليقنإو.دحوم

امكدارفألاىلعمومعلاظفلبةدراولاةيالولالمحينأب«ةفاكنيكرشملااولتاق»

ىنعموتقولاداحتاالدرفلكةفاكبدارملالوقنانألًادارفأولونيكرشملالتقن

ىلإءاعدلابكلذوةعاطلاىلإهبلجيفيرجلاكسفنلبحتامدحومللكبح
هلتدزيلوتمناكنإوءاضيأةيويندلاهحلاصميفيرجلابويهنلاورمألاوريخلا

الو.هللاكاوقكلوقبولوهبسانيامبءاعدلاسطعاذإتمشلاىنعموةنجلابح

هللبحأنم»:هلوقلالوبوجولاىلعهيفليلدالهال«رذاباهليامحر»:هلوقل

ىلعهيفليلدالهنأل«ناميإلالمكتسادقفهللعنموهللىطعأوهللضغبأو
نوكيدقذإيزجملاىلعدئازلاماتلاناميالادارملانوكينأزاوجلبوجولا

هنألهضغبأوأهعفنهنألهبحأاذإامكًازئاجهللاريغلضغبلاوبحلاوعنملاوءاطعالا
.هاطعأهنألهاطعأوأهملظ

لاقو.ةبجاوريغمهيلعصوصنملاريغصاخشألاةيالوانموقروهمجلاقو
نإًاديزمحرامهللالوقينألثمةنجلالهأنمنوكينأطارتشاباهبوجوبمهضعب

مدعبمهضعبلاقوهيلعصوصنملاةيالوبوجوبضعبوءةنجلالهأنمناك
صوصتملاةءاربيففالخلااذكومهيلعصوصنملاصاخشألاةيالوبوجو

لاقينأالإمهللاةطيرشلابًاربتوأىلوتنمانباحصأضعيبريفكتلهجوالومهيلع

سيلفقلعواعداذإفءاعدلابرومأمهنأل.هيلعوأهلءاعدلانعطارتشالابجرخهن]

.ًائربتمالوًايلوتمسيلفكشلابلبمزجلابًايعاد

ناتعاطامهنإفقفاناهبوجودعبةءاربلاوأةيالولارخأنمنأحصدقو

اتبجواذإامهكراتكرشيديحوتامهفهيلعصوصنملانماتناكنإالإناتبجاو

ىلوأامهركنمنإفكلذكسيلوليقاميفامهركنمقفانيوامهتيضرفلهاجو



لهاجوامهلهاجوهتءاربوأهيلعصوصنملاريغةيالوركنموامهكراتنمكارشإلاب

ًاربتموهيففقاولاورشلالهأنمهنأىلعصوصتملايلوتمكرشأو
صوصنملاريغيفكلذبقفانوهيففقاولاوريخلالهأنمهنأىلعصوصنملا

ىلعوأةرهشنودبوءانمألاةداهشنودبوءافولاةدهاشملبقناسنالاةيالوبو

هلنسحيالنكلوهنماريملنيتلصخبهالوتنموةريبكالبهتءارببوةدحاوةلصخ

.رويخلایطاعتنمركذيامههجولعلوكلذ

نمانلا

لكنألوباذعلابملظيالوةمحرلابنميىلاعتهنألغلابلاريغةيالوبجت
نيكرشملاونيقفانملالافطأيففقوتامدعبيعهنألوةرطفلاىلعدلويدولوم
يفوريسفتلايفامكةنجلالهأنممهنأبربخأ«نيلماعاوناكامبملعأهللا»:لاقو
لافطأينعي(ةنجلالهألًامدخمهيناطعافنيهاللايفيبرتلأس»ثيدحلا
لاقامكًامدخالمهئابآعمنونوكينيملسملالافطأنألنيقفانملاونيكرشملا
يففوقولاويلوتملالافطأةيالوبجتوأمهبانقحلا»لجوزعهللا
كرشملالفطفهلئملكلفطوأ.لكلايففقولاوأ(ان)روهشملاوهومهريغ
غلبينمالإاودليالدارملانلالإاودليالو»يفالوكرشم
ءاملانعلبجلاهبةعلاطلاةأرملالفطدريالفمهبنظلاليبسىلعحونهلاقرجفيو
.نيعبرابليقوةنسنيعبسبنافوطلالبقنهماحراهللامقعأليقوحصنإ

مصخلالوقيدقبيذكتلابمهانقرغألسرلااوبذكامل»يفمكحلاو
ملولفطلانمبيذكتلادجويالمهنأثيحنمهبدرلامتيالفعومجملاىلعهنا
رانلايفمهئابآعمنيكرشملالافطأنأعوضوموهذإهنعيورولويعهنعحصي

مهئابآلًاعبتلافطألالتقمهتحابتساوةيآلاةيدجلاوةقرازالاوةيرفصلاجراوخلاليوأتلدر(۱)
.هلاموهمدلحيكرشممهفلاخنملكنإلطابلامهليوأتيف

 

 



هانعم«ملسانينسمناوهوويلعلدهلوقونيلوألاريغةلطاب(قا)فيلكت
لصحيتقولاكلذيففيلكتلاليقومهداقتعادقتعاونيملسملالمعلمعأ

وأ«هترضحبهنباهناهرارقإييلوتملالفطةيالوبجتفروهشملاىلعو
نيمأرابخابوهشارفىلعدلوهنأةفرعمبو(قا)هاوسنينيمأرابخابوأ«نيمأرابخاب
مهبتبثيودلولارضحناةلمجلالهأنمةثالثوأءاقلطمًادلوهلنا(ق)نينيماوأ

وأ«راكنإعقيملنإلايمالاوةمامإلاوسايإلاوحاكنلاوتوملاولالهلاوبسلا
يفومهقتعأوأمهقتعيملءاوسًالافطأاوناكنإيلوتملاديبعيففقويوءةبارتسا
وأ«كرشلانمةملسملانباوةالوتملاهريغوأ«ىنزلابهمانبايفوهديبعلافطأ

دقوتاذلابالهکلاملًاعبتیلوتهنالفقوهقتعأنإولفطلاهدبعىلوتيوأ«نولوتي٠

نبانالفوهالوقيىتحلوتيملهمأنبااذهنانايلوتمدهشنإو(قا)هكلملاز

نابثحييوليقاذكدبعوأكرشماهجوزوأ«جوزاهلملعيملوةملسملاةنالف
اكرشمنأدارملالعلودبعهنأةفرعمدعبحاكنلاتدرولوهمأنباسيلدبعلانبا

تباثريغبسنلاولطابحاکنلافهدیسنمنذِإالبجوزتًادبعوأ«ةملسمجوزت

دلوورحوهفرحهنأطارتشانأالإةمألاديسلوهودبعةمألانمرحلادلوو

ناكنأبًادحومهيوبأدحأناكنإديحوتلامكحبدلولاىلعمكحيورحةيرسلا

وهوتملسأفنيكرشموأ«بألادترافنيدحوموأ.ةيباتكمألاوًادحومبألا

هقتعألفطىلوتيو(ق)رهشوةيباتكوأةدحومتناكًاقلطمبألامكحبوأ(ص)

.هيفاكرتشاوأهريغوىلوتملا

دحاورهطيفًالثمنيلجرلهمأنموهوكرتشملادلولايففقويو
اشارفنكتملوملعنإنِيناثللفنيرهطيفناوخيراتلالهجونيميكلموأ.حاکنب
وُحاكنلااهيلعادقعنيلجرنملجرهمأسميذلاوهوطلتخملايفو.لوألل
يفناتأرمامهتدلونيدلونمدحاولكىلعًاضيأقلطيوهنیعبملعيملواهاكلم

ملعيملدحاودلوىلعوىرخألادلونمةدحاودلوملعيملوًالثمملظمناكم



ةقفاوملاةيالولالصأ0

نمقافنلاوأكرشلاىلإعجرنمدالوأيففقويوvاتيعدادقوهذهلوأهذهل

فقويوقافلاىلإهنمعجرنمدالوأاهيلعىقييوأهةيالولاىلعنوقييوأيافولا

.(قا)سکعلابوأهريغيف

غلباذإىلوتملالفطلايففقويوانهعبتلاباهنألةيالولادعبفوقولاحصو
ىتحغلبنيحهلهجعسيالامبرقأنإىلوتي(ت)ةريبكوأهنمملعيىتح
مكحتغلبةهبشلانيحلاقنإوهغولبهباشتنإةيالولاىلعىقييوةريبكهنمملعت

يقيأيلوتملادلوباغنإو«نونجلالبقهلاحىلعنجتنملكىقييو.غولبلاب
عبسيهوغولبلانينسوأءانمالاوأةدهاشملاب«هغولبنيبتيملامهتيالوىلع

ملاماهيلعىقيبليقوهبارتأىلإرظنيليقورمامىلعةرشعسمخوأةرشع
الإهلهجوالوًادالوأدلوهنأمهريغنمانعمسولوءانمالاوأةدهاشملابهغولبنيبتي

هتیالوكرتنفيكفهتايحنمنيقيىلعانسلفكلذبهغولبنيبتيملامهنإليقنا
اوربخأنإاذكوغولبكلذفدلوهنأءانمالانمانعمسنإامأوهيفكوكشمغولي

تامالعنمهریغوأتابلابواماعرشعةسمخوأ«رشعةعبسغولبوهتايحب

نموغولبلانمىلوألادحلاملعيالوضئارفلاهتمزلوأربكوأغلباولاقنإوغولبلا
بجتو.ىلاعتوهناحبسهللاالإنازيملاولايكملايفةقيقحلاالوةالصلاتقو
بحوأ.بونذلانمعالقنالاوةبوتلاىهودبعوأهلًانباهلفطوهسفنءرملاةيالو
.(قا)اهلرافغتسالاوأ.اهيلعمحرتلاوهسفنلريخلا

سالا

ملعيملولونايلاوتمهيفناقفاوتملافقحلايفةقفاوملاةيالولالصأ

ةغليفو.ةفاضاللنونلافذحتونينسونونسلاقيفملاسلاركذملاعمجكةنسلاعمجت)۱(
عمفذحتالوریکنتلايفنونتبارعإفرحنونلالمجتواهلكلاوحألايفءايلاتبث
نينسمهيلعاهلعجامهللا»وثيدحلاةغللاهذهىلعوةملكلالوصأنماهنأكةفاضالا
ملننإةغللاهذهىلعىرجفنصملانأرهاظلا..شیرقىلعهئاعديف«فسوينينسك

.خسانلانمًاطلغنكي



١1ةدئاف

نأىلوتملاىفطرتشيو.سكعلابةءاربلاولاحلارهاظبهنمًاربتوأرخالابامهدحأ

الاموأهنمهباربتيامءانمالانمهيفعمسولهنإفًايضرمرظنيوأهيفعمسيامنوكي
ىلعةموادملاوةدكؤملانتسلاكرتكءوسلاقالخأوهواهقبساذإةيالولاهيلعلزنت

هنمدهوشدقوهتيالومهنمعمسنإوًايضرمهرظنمناكولو«لوتيملتاهوركملا
ةرامأهنمحولتنأبهليهنعرفننإفهنعبلقلارفنيالناو«لوتيملهعمىلوتيالام

نأنودبابرلللكآلاهيبأعمهانكسكو«لوتيملءايرلاةرامأكنيقينودبءوسلا

بلقلاةقفاومطارتشابمهلوقفمارحلارئاسابرلاكوهيبألامريغنملكأيهنأملعت

.ماقملاريرحتاذه.«(كبلقتفتسا»:هلوقىلإیرتلاهرهاظىلعوه

ناتلمجلاوامهدعبامامهربخناءدتبمخيشلامالكيفروظنموعومسمو
وهردقينكلكعباميفاذكًادبملاسفنربخلانوكطبارلاوامهلبقاملناربخ

هنمءافولاةدهاشمبىلوتيو«هتيالوةدارمللنيريمضلادربقفاوموهويضرم

واهبفاوهناهيفنظهدبعوهجوزقحكريخلانمهيفدهاشيملاموهتطلاخمل

لديامىلعهالوتيفكلذريغعمةالصللسجنلالسغلثمرويخلاىطاعتيهتيؤرب
نييلوتملانيرحلارابخابو(ق)ضئارفلاوريخللًالعافهنوكنمًالثماهلسغهيلع
نأالإتاداهشلارئاسك(ص)وهوناتالوتمناترحويلوتمرحامهلئموكلذب
ًاضيأةنقتملاةدحاولايفكتوأ.دحاولايفكيوأتودحلايفنيزجيالءاسنلا

هربخأنإريخيوأ.فوقولاودحاولابيلوتلايفريخيوأ.فلخلايفةءاربلااذكو

ًاروفتبجواهتلعتققحتنإلبرييختلاىلعتسيلةيالولاناامهيفولاؤسالب
لبقتواهبلطلبقيكزملاةيكزتدرتامكلاؤسدعبهربخأنإهبىلوتيوتعنتماالإو
رحلاريغيفكيوأ.اهدربوجوالولاؤسالبربخأنإاهدرزاوجانهنكلهدعب
نمهيفملعيالنأيهوعفدتاليتلاةرهشلابو(قا)هدحوولوىثنأوأًاركذءاوس

.مهفافهلاحملعيململعنمًارشهيفلوقيالوأريخألاهملع

ةصئأف

‹راطفالاوأةالصلاتقولولحبلوقلاكهيفةمكاحمالامىلعربخلاقلطي



األليجمس
نأريغنمامهدنعامباربخأاذإامىلعوهقلادعلاالوددعلاهيفطرتشيبالامىلعو

هيفناطرتشيامىلعةداهشلاو.اندهشالوقينأريغنموةداهشللنيلمحتمانوكي

يلاونو«رخألاهيلعقلطيامىلعامهنملكقلطيدقوةمكاحملاقيرطىلعناكو

مهنمفقونمیلوتنوالثمةعقاولانتفلاناشيفةريبكهنمتنابنمالإةباحصلا

نمالإ«فوقولاوهقحلاكرديملنمىلعبجاولانإفقحلاكاردإنعهروصقل

ايلعوأنامثعكردأنميففقنو«قحلاهكاردإدعبىوهللةعباتمفقوتهنأهنمناب

ةباحصلاسيلو*باوصًاطخوأًاطخبوصنأالإهيفامهيلعمقتناامرضحو

غازاذِإمهريغكفوقولاىلإنودريالفريخلابمهيلععيبنلاصنلمهريغك
.مهتيالوىلعاوقبهتيالوىلعلزعناوأمامالاتاماذإومامالا

رشأهلا

همحرملسمةديبعوبأمامإلاةباحصلانتفيفضوخلانعفكلاراتاورثكألايأراذه(١)

ىلإباحصالادفوىلعمالكلادنعمالظلاحابصميفيوكزالايشيقرلاهركذامكهللا

هتهزنيفيئالثلاردبلاوهتلاسريفيكيلملاىسيعيدهمويأو.زيزعلادبعنبرمع
نتفلاواهباحصأوثادحألانعثحبلاكمزالريغفلسامعثحبلانأىلع.هللامهمحر

.اهلهأو
ةيالولاليصافتيفانتمئألاطأ:هتصالخسيفنمالكهنعهللايضريملاسلانيدلارونلو

لهألةبحملاكلذنمفلكملاضرفولاوحألابلقتواياضقلاوثادحألاةرثكلةعاربلاو
امعثحبلامزايالونيدهاشملايفًاليصفتوًالامجإهتيصعملهألضغبلاوهللاةعاط
.«نولمعياوناکامعنولأستالومتبسکاممکلوتبسکاماهلتلخدقةمأكلت»فلس

بجوهتيصعمبوأهتبحمتبجوفلسنيعمةعاطبةقداصلاةرهشلابملعلاهيلإىهتنااذإف
نألبلقلايفراضحتسالاهيفيفكيلبراركتللموزلالوةيفاكةلمجلافالإوهضغب
فعضيوهتوقبىوقيوناميالاعمرودينمؤملانهذيفزوكرمرمأةءاربلاوةيالولا
قوفامو.يصاعلايفسكعلاوعيطملابحاذكويرورضنمؤمللةعاطلابحو.هفعضب

.ادبأًادحأمزليالفاهمايأوثادجالاواهماكحأولاوحالايفثحبلانمكلذ

 

 



نيدلاةداقو‹نييسرافلافسوياذنباودمحماذنباوحلفأاذنباوباهولا
رباجوضابإنبهللادبعكمهءامسافرعتملومهفرعتملولوالامجإنيدهتجملا

الوأ(ص)وهوةجحلامقتملامنيدلانعبذولالضلاةمئآلباقنممديزنبا

ةجحالبةداقلاةيالوومهتيالوبجتفةمئألايفرزخيبأنعروهشملاوهو

كحاوعماهيفقحلاوفالخلااهيفغوسيالورذعلااهيفعطقييتلاةنايدلاةلزنمب

لبقيملمهنماوأربتوانباحصأنمفولأءاجولوةصاخةداقلايفاذهخيشلاركذو

ءاهذخأيىتحمهئامسأةفرعممزليالوضابإنبهللادبعكنيدلانعنيباذلانيلوألا

عسياليذلانإ:هلاؤسباوجنوُنجحلاصيبأىلإرصمنمبتكهنأهنعيورو
ھاءهللالوسراهيلإوعدييتلاةلمجلاوههلهج

ًامارحاوتأمهنأًالامجإملعينأكلذوانيديأيفاملنيضقانلالهجعسيالو
ضقنلااهيفامفرعيملولوفالخلاهيفغاسامالًانيدهللاهبجوأامةفلاخموهو

ةيئاثلاةلمجلا

لوصفةرشعاهيفو

لولا
.ةيعرشلاةءاربلاىنبتكلذىلعوهنعصلختلاوءيشلانعدعبلاةغلةءاربلا

ةنعللاومتشلابجيرامعويألاقو«هرفكلرفاكللنعللاومتشلاو'»ضغبلاًاعرشو

اماهنمنإفهقفعضواهشحفةوقىلعةريبكللبتارمظحالهللاهمحرفنصملاناك(۱)

رضياماهنمو.ةيعامتجالاةئيهلانمهريغبرضياماهنمو.اهبحاصىلعاهررضرصتقي

هرجامءوسبهلسانلاركذواهنممتشلابجوتسيةيعامتجالاةئيهلابرضينمنأكشال

.مهيلإ



هيلعصوصنملاةءارببجت۔نيرفاكلاةءارببجت٤٦

ةءاربهلعدوجولاندنعةبجاوصاخشألاةءاربو.ةيالولایفرمامهيفورافكلل

انيأرنم»صاعلانبورمعوباطخلانبرمعلوقلوءةريبكلالعفيهواهيفةلمجلا
نيرفاكلااوذختتالط:هلوقلالىنعملابًاثيدحىورمًاضيأوهو«هنمانأربتارشهنم

دوجولةءاربلابجوياليهنلانألتايآلا«مهلوتينمو ًاموقاولوتتالو

سكعنموهدضبرمأءيشلانعيهنلانأنمرهتشاامو.فوقولايهوةطساو

الو«نوكسلاوةكرحلاكدحاودضهليذلادضلاوهوضيقنلاهيفدارملاكلذ

يفاذهثاحبأتركذوهبرمأنأالإًابجاوهلعفاملكسيلهنالدفعهتءاربل

.مهفافلوصألايفدمحأخيشلاحرشىلعيحرش

يناثلا

مهالوتوأمهلكسانلانمًاربتنمكرشأو.ًالامجإنيرفاكلاةءارببجت
وُسناونجلاةلمحكاهتءاربوُةلمحلاةيالونمةلمحصخوُمهلك

ىلعالإًاباوثامهيلعنأوأاهتءاربوأةلمجلاةيالوبرمأهللانألهجوأةكئالملا

ثلاثلا

موقوحونموقکًاعونةححلاتماقنإرشلابهيلعصوصنملاةءارببجت

ماعلاوُرکذامكصاخلاهمساب؛تولاجوبهليبأونوعرفکًادرفوطول

وهاربایوردقوهللايفضغبلاو بحلاناميالایرعقوق:۳هلالوسرلاقبزاعنب
هللايفداعوهللايفضباهللايفبحأ»:سابعنبالاقو«هللايفاهللايف
.«كلذبهللاةيالولانتامنإفهللايفلاوو

«نامیالالمکتسادقفهللعنموهللىطعأوهللضفغبأوهللبحأنم»هللالوسرلاق
.ةمامايبنعءايضلاودوادوبهاور

 

 



٥1دترانمةءارببجت۔مامإروجبملعنم

ذخأيإ»يذلاكلملاكومكنمةبصعكفالاباوءاجنيذلانإيفةبصعلاك
يفكلذىلععلطانمفءحونةأرماوميهارباجاحيذلاوأبصغةنيفسلك

هذهنعلامهللالوقينألثممومعلاىلعهنمًاربتهبربخأوأهمهفوهعمسوأنآرقلا

حوةأرماوميهارباجاحيذلاوبصاغلاكلملااذهوكفالاباوءاجنيذلاةبصعلا

جاحيذلابةجحلاموقتنألثممسالانييعتبةجحلاتماقنإو.مهضغييو

لبهمسابهدصقيالفرتاوتالبامأورتاوتلابكلذوهمسابهنمًاربتذورمن«ميهاربا

ملهمسابهدصقنِإوضرفلاءادانمملعىلعنوكيفنآرقلايفهبركذظفلب

.(ڦفا)نانيمأوُنیمُآيزجيوأ.هايسيلهلعلهزجي

هبأرلا

هئاولتحتنملکنمالهروجىلعهعبتنمموهنمربتمامإروجبملعنم

لخدنإكرشملارئاجلاوءاقلطمقفاوملاوفلاخملارئاجلاتحتدوعقلازاوجل

هداقتعابرئاجكرشملكوًارسولومهنيدلاولصوتامهتحتدوعقلاهلهألزاجًادلب

.لاومألايفلدعولوهيلإوعديامو

سمأاخلا

بتيملوهيلعردقنإنامزلكيفهلتقوكرشلاىلإدترانمةءارببجت

هلعفوأهلاقاملکوماياةثالثهتباتتسادعبلتقيرمعلاقوءًامومعثيدحلايفامك

الو(رمعوركبيبأيدعبنمنيتفيلخلاباودتقا»هلوقلامهنمًامهفوأنع

عبارلاىبسيو(ق)برحلارادبقحلنإمنغيوىبستوأ.هلاممنغيالوهتيرذىبست

هدلولتقيوضعبدنعهدلولفطاذكونيملسملاىماتيةلمجنملفطلاهدلوو

لتقيملوألتقءاوسوءىلوأمهنمهيفوهيذلادلبلالهأوهلرهظيامبسحب



انمعجرنمةءارببجت٦

ثريالهنألفيعضوهومهريغودالوألانيملسملاهتثرولوأ.توملاكةدرلاو

ثرإمسرىلعالهبىلوأمهنأبباجيوملسملاكرشملاالوكرشملاملسملا
ةدرلادعبهلثدحاموبرحلاراديفامومهلمالسالاراديفهكلماموأملسملا

لمعاملطبو(قا)لاملاتيبلوأ؛كرشلايفهتئرولمالسالاراديفثدحولو

هطورشتدجونإوأ.ًاقلطمطقفجحلاديعيوأ«هديعيوباتوةلزولودادترالالبق
.(ص)وهوهدیعیالوًابئاتتامنإهلمعىلعباثيوأاعيشديعيالوأ‹«باتنيح

اموباتاذإهدسجلسغهمزلو(قا)دادترالالاحضئارفلانمهتافاموهديعيوأ
.ريسفتلارظناف(ق)طقفسجناموأللبهسم

هنإاذهینعموأ.تانسحقافنوأكرشنمباتنمتائيسهللالدييو
قافتاب.ت-وملاقفانملاىلعةداعإالو(ق)قيفوتلابتانسحلالمعىلإعجري
هيفعلطانمهلثموهجوزدقرملاىلعتمرحو.بتيملنإهلباوثالنكلو ىلعهيف
مكحهمكحففلكذنمتناكنإواهلكةقياسلاهماكحأيفةثداحكرشةلصخ

ثرالايفاذكو(ق)ةلزوهاممكرشةلصخهيفنمجوزمرحتالوأ.كرشملا
ًاضيأدبالوأ.ثالثلالمجلابرارقالادترملاةبوتو..نيدحوملاعمنفدلاوحئابذلاو

ًاقلطميفكيوأ«باتكرشملكيفًاضيأاذهوقحلافلاخنيدلكنمأربتينأ
نوکولکلاىلإهنوکنمقحهباجاملكفهللالوسرناكاذِإهنأهللاالإهلإال
.(قا)هِيَهنامزيفاذه.هللانمنآرقلا

سداسلا

نإلتقيوةنايدوهيذلانيفلاخملابهذمىلإانمعجرنمةءارببجت
ءانيفنعطونيفلاخملاىلإ|عجرنيحرباجرمأبةلدرخبلعفامكانبهذميفنعط
نيديفنعاطلاماكحأبابيفليلدلايففسويبوقعيوبآمامالالاقو هلتقنيملسملانملجرةلدرخنإوةلدرخلتاقلتقرباجهبرمأيذلا:نيملسملا
الحيرصلانعطلابانبهذمنمجراخلاوفلاخملامدلحيامنإوءاملظلجر
لتقلالحيالانموقلاقوءاهريرقتورذعلااهيفعطقييتلاةنايدلاداقتعادرجمب

 



۹1۷دهوشنممةءاربلابجت

هنعهللايضرقيدصللليقهنألعيبنلاوأ«نآرقلايفنعطلاناكنإالإنعطلاب

هللالوسرلاملكانلسيللاقفكيفنعطهنألًانالفلتقن

غباسلا

نامسقهيفو

اذكونایلوتمهنعربخأنمورهشنمودهوشنممةءاربلابجت:لوألا

ةريبكبرمامىلعةالوتموأ«يلوتموألمعلاهبوروهشملاوهوناتالوتمويلوتم
ىلعوأ.ةريبكوُةريغصهلزادنعيهاءاملعلايرديالةيصعمىلعرارصابوُ

البفدلابرضكراكنلاوانموقوةقراشملالوقوهوملعتاهنأىلعءانبةريغص

ةبذكلاكو(قا)هيلععمتجاوأهيلعىنغوأءًاقلطمةريبكوهوأ.عامتجاالوءانغ
اذكوءامدتقارأنإوأ(ص)وهوروهشملاوهوًاقلطمةريبكيهوأ.هللاريغىلع

.رثؤتملنإةمطللاكو(قا)حيحصمالكيفةدايزنكتملنإوأ.الامتدسفأنإ

يرعتلاكوبوثالبةملظيفمامحلالوخدكو(ق)(ص)وهوًاقلطمةريبكيهوأ

امهوأ.ةرمثكهفيفطتوليلققرسكو(ق)نآرقلاوثيداحألللطابهريغو(ص)

رذحتلةلوهجمةريغصلاناةبراغملابهذمو(ت)(ق)(ص)وهوناتريبك
ةمكحلانعجورخاهنييعتفاهيلعءىرتجالةروفغميهوتنيعولواهلكيصاعملا
ىلعتوميأيرديالناسنالاورئابكلابنتجانملةروفغماهنالاقيدقو(ت)
برضورامزملانهنمويیرتجيفهلاحبرتغيدقنكلءىرتجيالفءالمأنهبانتجا
عمجلهبرضكةيصعموهلريغةجاحللبطلابرضسيلووهللاتالآوروبنطلا

۱٩هیلعىشغيالىهيحعودلمدنعهبرضکوحاکنراهشالوُ؛مهرافنالوُسانلا

نورشعوعبرأيضمتىتحغودلملانمنكمتيومسلاذخأيالعلاندالبيفترجةداع(١)
هللاوتايحلانمفنصبصاخاذهنانظأوكلهاهلبقماناذإغولدملانولوقيةعاس

.ملعأ

ًالؤافتوةزافملاوعوجرلاوهولوفقلابًالؤافتةلفاقلاك.ةايحلابًالؤافتةيحتيمسو

.ةاجنلاوهوزوفلاب



مسابنم۔انتمئآةيالو1۸

ًاربتوأهالوتوباتتامىتحهتءاربوأناسنالاةيالوعیضنموهبذتليتوصالب

ىلعةءاربلايفو.هيةءاربلاتبثيملنمدنعكلهدحاولجربًاربتنمونم
هجوونالفهبحاصناببلقلانانئمطاةءاربلاهجو.نالوقةنياعملانودبتوصلا

هلعلوهريغهلعللاقيذإنالفهنأبديقالباذكههنماربيالفهيلعونيقيلامدعاهمدع

.نونجموألفط

لفطهلعلاذكههبحاصنماربيالو«مهتاوصأروهظىلعنجلانمًاربتيالو
همكحفمهنمدحاورهظنإوليبختلادعبامبفلكيالثيحبلقعلالبخموأ

يفنونمؤملانجلانوكتو«نجلاىلعاهيليواهيليالفىمظعلاةمامإلاالإانمكح
معزو‹مهوبأناجلاوهوسيلباةيرذمهلكنجلاو«اننوريالومهارتةنجلاىراحص
(تر)لاقاميفكرشأكلمسيلبالاقنمومهوبأهنأحلاصلجرناجلانأضعب

الإنوعمجأمهلكةكئالملادجسفإ»:ىلاعتهلوقكلذىلإهليوأتلكلذكسيلو
هنوكبهقسفللعوقسفلابهللاهفصونجلانومسيًاعونةكئالملانمناوسيلبا
.ةكئالملانمالنجلانمهنكلقسفيأقففنجلانمناكلنجلانم

انتمئألةيالومهفالخىلعمهتءاربوانريغةمئألةءاربانتمئثأةيالو:يناقلا

عامتجادنعةبلاغلانالةيالولايفمهعممهعمجولوانتمئألةءاربمهتيالوو

عمةئيسلادعبتءاجاذإةئيسلاةنسحلابهذتامنإوةيصعملايهةعاطلاوةيصعملا

بهذتةريبكلاوةنسحلاببهذترارصابالةبوتلانعلوهذلاعمةريغصلافةبوتلا

رثكالابىزاجيجاتلاوءايضلايفو«قيقحتلاوهاذهةنسحلااهباهذىوقتيوةبوتلاب
هلدرباتوأ.اهدعبةئيسلااهتحمةنسحلمعاملكوأ.تائيسلاوتانسحلانم
بنذلابطابحالاتايآل(ص)وهورشوأريخنمةمتاخلابةربعلاوأهتانسحباوث

نيفلاخملابوصنموةءاربلاكةعطختلاوةيالولاكبيوصتلاو(قا)هثيداحأو
.قفانمهاطخوأمهاوسوأنيقفاوملاو

نماثلا

وُ.لقاعغلابوهوهبهامسنمةيمستيضروأ.فلاخممسابیمستنم

هنظيوأ«هنامزيفدوجومفلاخملاكلذهنأنظيناسنإنمًاربتفهنباكهريغيمس



اذهىلعباوثالولمهأوعرسألبققحيملهنألهملظ(ت)هملظيملهلًاقفاوم

ًارييو(قا)كلهوأ.كلذبهنمًاربتينأهلزوجيالوأ.ةمهتلايفهسفنءاقلإلملظلا

نانئمطاههجووضعبلًافالخمهتمالعبًارييالو.كلذوحنوأيلزتعمانألاقنمم

«هيلإسفنلاتنأمطاامربلا»:لاقو«كبلقتفتسا»:لاقدقوةمالعلابسفنلا

صنلالزننمىلوتيو.راغصلايصعلاكىراصنللورانزلاكدوهيللةمالعلعجبرمأو

ولورانلالهأنمهنأهيفصنلالزننممًارييو.رئابكلالعفولوةنجلالهأنمهنأهيف

.دبالوصنلاقفوىلعامهلمتخيهنألىفو

هساتلا

هللاىلإءاعدلاةلمجنمكلذنألبنذلانمىلوتملاريغةباتتسابحتست

يلوتملاةباتتسابجتو.باتتسيالهنأضعبمعزوهراعشهراهظإونيدلاءايحإو
لوقلاىلعةريغصناكنإصاعوةريبكبنذلاناكنإقفانمفهبتتسيملنمو

اهبهربخأوأهالوتمنمةريبكنياعنمو.ةريبكمأةريغصأيرديالوأاهروهظب

هنإفىنزلاالإبتيملنإهنمًاربتيمثهبيتتسيوأ(ص)وهوهباتتسامثهنمًاربتءانمألا
يبنمتکولنکل(ق)ءوسلکنموهنمرشهنإفكرشلااذكو(ت)ةءاربلاهيفمدقي
نممظعأًائيشانملعدقفكرشلانممظعأهمتكناكليحولاضعبءايبنألانم

كرشلانممظعأكرشلانمةبوتلالوبقنمسايإلااذكوكلذىلعاوصنكرشلا

متكلانمروكذملاكلذنأدعبيلعلاقيدقوةريبكلاكلتنممظعأةريبكنمو

نمارشرذعلالبقيملنمنوكامأويبننمكلذردصيالنكلوكرشسايالاو

.قيقحتالظيلغتورجزفسيلباونوعرف

ىتحالوأ.(ص)وهوءانمالابامهريغكنيلوتملايلاولاويضاقلانمًارييو
جتحيورضحيىتحًاقلطمملسملانمًارييالوأ.امهسفنأنعاعفاديوارضحي
قحيلوتملاةباتتسانإهمهفنيذلاو(قا)رضحيالهنألتامنإهنماربيالفهسفنل

هنأىلعلديامءايضلايفو.بتيملامرخألانعدحأيفكيالهالوتنملكىلع

..هليركشلاودحاولايفكي



ىلوتملاريغةباتتسابحتست

داعمثباتفبنذنمبيتتسانموةضيبلاةيالوبىلوتملاهباتتسابجتالو

یتحلاقوةديبعيبآويلعنعيورامكاذكهوًاضيأبيتتساهنيعببنذلاىلإ

بنذلكنمباتتسيو(ق)ًاثالثباتتسيوأ(ص)وهورساخلاوهناطيشلانوكي
عبمجنمتبتلاقفبیتتساناوهنمءیرببتامللاقمثباتوبیتتساناورخآ

ملنِوا.اقلطمهازجأوأهنموهباتتسملابنذلانيعيىتحهزجيمليبونذ

اربيوأ.هيفكرتيلفهنمةءاربلالبقباتوةريبكهيففوقوملالعفنإو(قا)هلحتسي
ىلعةظفاحمكلذلعل(ت)اولاقاذكاهيفكرتةءاربلادعبباتنإو(ق)هنم

هتمباتءيشبهنماربيفيكءيشبيدنعسيلوفوقولاىلإةءاربلانملاقتنالا

ملالوبيغكلذنألهتبوتهللالبقيمللوقينأهلسيلوقلغيملةبوتلابابو
هتلمحفهقسفيلنيبتةريبكلعفاملهنالوقينأالواهلبقيالنأهلسيلهنألاهلبقأ

اربينأهلسيلهنألرركتتوأهنمترركتوأًاضيأاهريغلمعيوألمعدقهنأىلع

.هتءاربنمهيففوقولاىلإعوجرلاقحلافنظلاىلع

ىلإةءاربلاوأةيالولانملاقتنالاوهوهيففلتخمىلعظفاحيفيك

هنمانيأرنميفنظنامنإوةبوتلابابحاتفناوهوهيلععمجمنعضرعيوفوقولا

هيفاننظرمعلوقفنظلاىلعهنماربنفیكفًامزجهبمزجنالورخآرشيفًانظًارش
كلرهظتققحاذإكنأعمةبوتلابهلازأدقفهنمانيأرامامأو.تلقاملةجحارش

نميففقتنألثمملعلانععجرلاهنممزلاذإمرحيامنإروكذملالاقتنالانُ
رابجلادبعوثرحلاةلأسمكهملعتالًائيشهلعفلوأءيشلالهنمتأربتوأهتيلوت

ىرديالويفلكفيسوبرغملاسلبارطيفنيلوتقمادجوهللاامهمحر
ضعبف.فالتخالاوةنتفلانوكتلرخآلالتقالكنأسانلاامهلتاقمهوأوامهلتقنم

لماعاهربد.اهتيصانكالتمامهلىنستيلبوعشلاةوقمدهنوديرينيذلادياكمنمهذه(۱)
بزامهيفهلعفعقوياميرهنأىأرذإمهتكوشوباحصالاةوقدهاشاملنييسابعلا

ديلبراضلافالخلكلمساحلامكحلاباوردابواهلاونطفتةذباهجلانأالإنولتتقيف
موحتيتلادئاكمللءالقعلانطفتينأبجياذكهو.ةيالولايفامهؤاقباوهوثباعلك

.روذحملالحينألبقةريصبوةمكحولقعباهنعرجنااماوفالتيوةمألالوح

 



ةبراغملاتقفتامثامهيفاوفقومهضعبوامهتيالوىلعامهوقبأةبراغملاوةقراشملا

نبنمحرلادبعامهيلإفحزهنأخيراتلاضعبيفعلطامثءاهيلعامهئاقبإىلع
لعاجوههللاهنعلهرکسعنمامهلتاقلعلوامهلتقونيئالثودحاووةئامماعبيبح

ملعلانعًاعوجرسيلفوقولاىلإاهيفكعوجرفانتلأسمامأو.رخآلايفلكفيس
تیأرمث.هرسیلوتیهللاوانلرهظاميفةبوتلاباهاحمدقةريبكلانمهتملعامنأل

ةسوفنلزاوننمهقفاوياميلعهبميحرلانمحرلاهللانميذلاييعسويغارفإدعب
نمباتمثكلذالإهنمفرعيملوهلعفدقلعفىلعلجرنمربتنمو:هصنام

نيبوھاهزوجوكلذبحرصدقوًالوأناكامكفوقولاىلإهدريهنإفلعفلاكلذ

.ملعأةريثكماوعأةسوفنلزاونمالكىلعيعالطاوتركذامبيلوق..

هوبحأفةنسحلجرنممتيأراذإ:ماوعلانبريبزلانبةورعلوقيفسيلو
نأاوملعاواهيلعهوضغبافةئيسهنممتيأراذإو«تاوخأهدنعاهلنأاوملعاواهيلع

اوملعاىنعمنالةريبكهنمةيئرملاهيففوقوملاةءارببجويام.تاوخأهدنعاهل

ةلصخبىلوتينأهرهاظىلعمالكلاءارجإيمزليهنألوباتهنأركذيملهنألواونظ

باتنمنإ:قحسأوبأركذو.ةيالولانودًابحبحلابدارأزوجيالاذهوةدحاو

هبنذلمرحملابيتتسااذإلاقبوبحمنبدمحمنأو.هتعاسهتيالوتتبثهبنذنم

وبآلاق.يبلقهيلإنئمطيوةبوتلادعبهيربتسأوهميدتسأىتحهتيالوىلإعجرأمل
.هدنعاطايتحااذههلوقنظأو:قحسا

یلوتمنالفوةءارببجومالبنالفينمِءيربهيففوقوموأيلوتملاقنو

لقيملنِوهنمًاربيفةريبكبهلىمرةءارببجومالبينمءيربهلوقنالبيتتسا
رقأدقاذهفدحاولايلوتملاباربيلاقنملوقىلعالإهنماربيملةءارببجومالب
ىلوتملابيتتساوهنمءيربةءاربلاقحتسيامماذكلعفىلعلاقنأكلذىلع

نإهيففوقوملانماربيال:تالاؤسلايفو.نييلوتملاىلإكلذةبسنبالهرارقإي

بجويامماذكلعفىلعلاقنإالإنايلوتمامهونالفونالفينمءيربلاق

اهبجومرکذينأنييلوتملانمةءاربلايفطرتشيالهنألرهاظريغوهوهاةءاربلا

.ىوقأهسفنىلعناسنالارارقإناهيفوطرشفةياكحلاباذهفعضنأالإمهللا



٢Yهدابعلهتوادعوهلاةيالو

بیتتساوهنمءيربنيئثالانيذهنموأةعامجلاهذهنمدحاونمتأربلاقناو

ةءاربعماسلاىلعامفرخآلااذهنمًاربتفرخآيلوتمهنمًاربتفيلوتملعفنإو

عمناكنِإوءامهتيالويفامهكرتيوكلذيفقحلافرعيملنإةباتتساالو

مثرفكوأةريبكلعفلااذهلاقنمو.عماسلاىلعةجحنايلوتمللفيلوتمامهدحأ

ةريبكهنأيفهقدصوأةقثناكنإهمكحاملعفلاكلذملعيملنمهنمءيربهلعف

ًارفكدمعتهنأةءاربلاهجو.نالوقهنمرفكوةريبكريغهملعنمةءاربيفو.الفالإو

اذهقيرواِءامللاقنميفضعبلاقامكرفکريغناکولوهقحتسيامبلموعف
نُأملاعنمذحخأنمو«رفكريغهنأروهظةءاربلامدعهجووكلهيهناهبرشفرمخ
هيفیرجهلًالعافیارمثلتقودحکاذكبهيلعمكحيوأهلعافنماربيلعفلااذه

ذعنيحامهنألنينيمأبالإمكحيالفذحخألاهتيؤرتقبسنإوملاعلانعذخأامب

.(ق)لعفلادعبهلأسدحاوملاعنعولوذخأامبمكحيوأ.هيلعنيدهاشلاك

ريالا

نامسقهيفو

هبیذعتسمنینعمبهطخسوهاضر‹دابعلهتوادعوهللاةيالو:لوألا

وأ.باقعلاوباوثلادادعإوأ.باقعلاوباوثلانمنوبجوتسيامبهملعوأ.هميعنتو

.(قا)(ص)وهونالذخلاوهوهمدعوةعاطللقيفوتلا

قولخملافصواذهوتاودبلاةيادبىلاعتهلاوتبثافامهبلقتبنيلئاقلاراكنلاىلعدرهيف(۱)

مهنمةلاقملاهذهترهظاملفباحصألاةلمجنماوناكنآلااوضرقناءالؤهوهنعىلاعت

ملمهوباحصالامهتمريتاهيلععمجملايسرافلاباهولادبعةمامالمهراكنادعب

هذهبمهزایتمانکلوضابإنبهللادبعمامالاوديزنبرباجمامالابكسمتلانعاوكفني

.خيراتلالمأتنمليسايسمهقارتفالصأوةقرفمهتريصةنقآلاةلاقملا



۷۳كالوتملبحتنأبجي

لهجلابهفصوكلذىلعمهمزلونيسحلانباوراكنللًافالخهئافولاحيفولو
نعجورخوثبعوهوهملعىضتقمفالخبهلمعوأىتحعقيملامب
امامأو«؛نوكياموناكامبملاعونيمكاحلامكحأهنإفكلذنعىلاعتةمكحلا

هًادوجومناکوللاقينأزوجیوهملعيملالوهللاهملعلاقيالفنوكيالونكيمل

نعءاهتنالاوهرماوأبرامتئالايهوهللدابعلاةيالوبجتوهللاهملعلدجويسوُ

ةفصبهوفصودقفقيضلاوحارشنالاوهتءاربوهتيالوبءالؤهدارنإهنإمتهیهاون

ةيصعملالاحًاطخلابوهلعفحبقبوباوصلاونسحلابفصولااودارأنإوقلخلا

.هيففلتخيالكلذفةعاطلاو

هركتامهلهرکتوكسفنلتببحأامكالوتملبحتنأبجي:يناثل

ريخبءاعدلاو«هتيصعملهرقحتوهنمتأربتنمضغبتوهدعاستوهمظعتوكسفنل
؛كلًادعبوكلًاقحسوكلفاوةءاربرفاكلابصتخملااهرشبوةيالوةرخآلا

الاهنإفىلوألاةئالثلاال(ت)ةرخآلايفكلذوكربقكيلعملظأوهلياكحبقو

باسحلايفةشقانملاو«ىزجتةءاربباسحلايفكشقانوةرخآللنيعتت

لانيربقلاقيضنألةءاربسيل(ت)ةءاربكربقكيلعهللاقيضوهيفءاصقتسالا

ريخبءاعدلاسيلو؛هصيحمتلفنعوملأنمهيفهقحليةطغضلاكًاضيأنمؤملا

نأهيفوضغبنعهنألةءاربوهوأ(ص)وهوةءارباهرشبءاعدلاالوةيالوايندلا

موشمايهالوتمريغوأ«هالوتمللاقنإو(ق)ةرخآلارشبءاعدالبيفكيالضفغبلا
(ص)وهوةءاربسوجنموأءاهريغوأ«ةءاربفاذهوأوهوأ«؛تنأوأ«سوجنمايوأ
(قا)تاياوريفو«سرفلاوةأرملاورادلايفموشلا»ثيدحلايففموقلالامعأل

ةنجلاباحصأنمكناوأكلذوحنوأ«يقتايوأرابايوأملسمايهللاقنإو
لاطألاقنإواهيفءاعدالهنألةيالولايفيزجتالوةيالولاىلعلدتظافلأيهف

هللاكرجآلاقنإوةنجلايفلاقنأالإةيالولايفيزجيالفكرمعوكءاقبهللا

تارکسنوهوهدربوهرونوكربقهللاعسوونينسحملارجألاقنإالإةيالوسيلف
ءازجرفاكلاىلعلهسيدقتوملانألرظنريخألايفو(تر)ةيالوكيلعتوملا

نمؤملاىلعددشيدقو.هلةنسحالورخآلايفاويفريخنمايندلايفلمعامبهل

 



دقفهريغونمؤمللتوملاةعرسامأو.هلبنذالوةرخآلاىفاويىتحهبنذلًاباقع

ءاعدلانوكيالوةليوطلاىفهريغيقليامةدشلانمةريصقلاةدملاكلتىفىقلي

ربقيفاهفصنزرغو‹ةديرجقشهِيهنألضعبلًافالخةيالوربقلاباذعفيفختب

ففخينأءاجرلوبلانمءيربتسياللجرربقيفًافصنوءةميمنلابىشميلجر
بطرزرغاممادامامهنع

ىلعلدتظافلأرانلاباحصأنمكنإو‹قفانمايو‹؛كرشمايوء؛لاضايو

كتيزركوأيدوهيلاةيحلككتيحلىلوتمللاقنموءاهيفيزجتالوةعاربلا
ةيحللانُأربخأهنُألهنمءیربفاكلاطقسأناوءهنماريمليدوهيلاةيزركك

عماسلارابتعابكلذوهيبشتلالمتحاهنألالوأ.يدوهيلامسجيفةيزركلاو

نيكرشملانمدوهيلاريغوءةيزركلاوةيحللاريغاذكو(ق)هاونملكتمللو
يلوتملاريغللاقيالو.ةعاطلللهأهنأةعاطلمعاذإقفانملللاقيالو.نيقفانملاو

كاوقزوجيالوءهللاكديأالوهللاكايحالو«كيلعهللاملسالو؛كبهللابحر

(ق)ايندلارمأدصقلزاجوأ.ماهيإللهيفهللاكرابالوهللاىلعكرجأالوفلا

الوأ.ةرخآلارمأدصقيملنإ(ص)ىلعكبًابحرموًالهسوًالهأزوجيو
ءايندلاحالصهبًادارمهللاكحلصأزوجيو(قا)رهشوًابحرمزوجيالوأ.نهماهيإل
ولفىونلاىلعرادملافقيقحتلابامأورهاظلامكحلاىلعمالككلذوكافاعو

هللاقيضلاقوأةيفاكةيالوكلذناكوةرخألاراننمةيفاعلاهللاكافاعهلوقبىون

.اذكهوةيفاكةءاربناكرفاكلابصاخلاقييضتلاوأءةرخألايزخىونو«كربق

ةيمستكليوأتلابكلذوءاقفانمكرشللرهظملاكرشملاىمسنمقفانو

لهأك‹”نيكرشملانمهللاالإهلإاللاقنمنيسحلانبدمحأوريمعنبىسيع

يرجتملسموهفهبلقبالهناسلبهللاالإهلإاللاقنمنإنولوقيمهناةيماماللبسنيامم(۱)

نولوقيالوديحوتلابنورقممهنألنيملسمدوهيلانوكمهمزلفنيملسملاماكحأهيلع

ةملكبقطننمقحيفمهنماذهنأرهاظلا.لطابوهوىراصتنلاهبلوقييذلاثيلشلاب

.ملعأهللاو.يبلقلاهداقتعابنيقيلالصحينأنودةداهشلا

 



Yoكالتملبحتنأبجي

كرشبةيرفصلالوقكليوأتلابكلذوءأكرشمدحوملاقفانملاوأاقفانمباتكلا

ليقًاقفانمىلوتنمقفانو.ناكرشمفليوأتالبامأوةريغصلاوأةريبكلالعاف

ءاعدلازوجيو(ت)«مهنمهنإفمكنممهلوتينمو»رهاظلاكًاكرشمىلوتنمكرشأو
وأ«رهاظلانعهفرصطرشبةيقتيلوتملاريغلهمهويامورهاظلايفةرخألاريخب

قحهلنمءاضرإلوءاليلقولوندبوأ«لامنعرضعفدلهريغىلإباطخلافرص

انهةيقتلابدارملانإفعفنبلجلوأ«ليقجوزوملعمو«كلاووبحاصو«راجك
قحكيلعهلنمطخسنعةظفاحملاوءاليلقولولاملاوأ«؛ندبلانعرضلاعفد

ىلعايندللًاراثيإوةنهادمناكالإوهنعىنغتسموأءارثاكتعفنبلجلال(ت)

.نيدلا

هنفجكرحتيالنأبكرشملاهراجىلعانموقنمهيقفلاكلذوعديامنإو
يطعيوهعفنيهنألاحلاوكلذهلنسحيالنكلوءةءاربلايفكرشمهنأمومعل

‹(«ناسحالاالإناسحالاءازج:له»وهعفننيحءوسلاكلذبهلوعديهناةيزجلا

.طقفةءاربلابجاولاو

بأوجلا
ضراعهسفننععفديلوهللهنمًاربتهنأهسفنىفققحتيلكلذبهلوعديهنا

المهللا»:لاقو«اهيلإنسحأنمبحىلعبولقلاتلبج»لاقهعفنلبحلا

نمهرهاظىلعءاعدلانأنظيهنإلاقيدقو«اهيلعهبحأةمعنيدنعرفاكللعجت

رفاكلالوخدلبقةنجلالوخددارأهنأعمملسملاتومنعهتومريخأتوحارفألا

.هللحيالفملسملاىلإًاناسحإديزيفرانلا

وأ«هتاكربوهللاةمحرومالسلاكيلعوهللاقفىلوتملاريغهيلعملسنمو
لاقدقو«هيلعالفايندلارمأىونو«؛كتبيصمربجوكرجأهليامظعةيزعتلايفهللاق

هلثمومالسلاعرشلاراتخاوةماعةيحتلاواهنمنسحأباويحفإلل:لجوزعهللا

هلدزوأ«لاقامىلعهلرصتقافریخبكحبصوأريخبهللاكاسملاقاذإفريغ

ريخلابهللاكحبصوأءةيفاعلاوريخلابهللاكاسمهيلإدرلاىفهللوقتنألثم

.قيليهجوباهيلعدازيوا«درتتزاجةيحتلكو«ةيفاعلاو



لعافیارنم۔فرعيملاذإ فوقولابجي٦۷

ةئلاثلاةلمجلا

لوصفةئالثاهيفو

لولا

هلوقلةءاربلابجومالوءةيالولابجومهيفملعيملنميففوقولابجي

-ىلإ-يبرمرحامنإلقإ»:هلوقوملعهبكلسيلامٌفقتالوإل:ىلاعت
.(ملعتالامعفق»:هلوقو4نوملعتالامهللاىلعاولوقتنأو

يناثلا

نمهيلعامهامىلعاكرتنيلتاقتملاو«نيمتاشتملانمقحملافرعيملاذإ

هنأنيسحلانباوراكنلاتمعزو«لعفلاىلعفقووةءاربوأ«فوقووأ«ةيالو

نأو«كشلابنقيتملاملعلانععوجرلامهمزلو«نييلوتماناكنإامهيففقوي
نألئمةجحلاريرحتاذههميرحتوأهتساجنيفكشمهلًارطاملكاوكرتي

ىلعبوثلايقبناولوقينأدبالمهنإفةجوزلاميرحتوأ«بوثلاةساجنيفاوكشي
نأدبالف«ميرحتلاوسجنلانيقييتأيىتحلالحاهنأىلعةجوزلاو«هتراهط
ةتيملاةاشلابليثمتلاامأوءةءاربلانيقيىتأيىتحهتيالوىلعمهالوتماوكرتي

اذإةجوزلاريغورهاطلابطلتخملاسوجنملاءانالاوةحوبذملابةطلتخملا
صخشتلاىلعمرحملاوسجنلاءورطنقيتلحصيالفكلذوحنوءاهبتطلتخا

قرافلادوجوعمسايقالو«لكلاكرتهيلعبجيفطالتخألابىفخولوهسفنيف
نأبباجينأنعًالضفميرحتلانقيتمسيلفبابلاةلأسميفثداحلافالخب
هلنيبتنإوءةيمسجةلثمألاهذهوثدحاهنأو«قيضمضرفةءاربلاوةيالولاةلأسم
.هنمًاربتمتشلاوأ«لاتقلاءىدتبم

ثلاثا

وا«فوقونمهيلعوهامىلعهاقبأهمكحملعيالاملعافىأرنم



VYلعافیرنم

املاقلاؤسلادارأنإومُهَوَتملًافالخلاؤسلاهمزليملولعفلافقووهةيالووأ

؛لعافلانيعنإوءاذكلعفمكليلوتميفمكحلااموءاذكلعفنميفمكحلا

يفةئالثدوهشهعمرضحناالإًاقلطمعماسلاهنمءىربًاكرشوأىنزلعفلاناكو

هعمدحاوويدنعامةثالثلاءالؤهدنعنإهرابخإلبقلاقدقوءهلوقكاولاقو«ىنزلا

ملنممهيفناكنإوةزئاجمهتداهشتناكنإكلذكهلوقكلاقو«؛كرشلايف

يفلقيملنِاذكو«لئاقلانمءيربيدنعاممهدنعلقيملوأهتداهشزجت

ةئالثلاوءكرشلايفهقدصيذلادحاولااربياذكواماذهدنعكرشلاةلأسم

ناو؛يدنعامركذنمدنعلقيمليذلاةداهشنالطبلىنزلايفهوقدصنيذلا

الإيلوتملعفلاهيلإبوسنملاناكنإهنمءيربكرشوىنزريغةريبكلعفلاوهنيع
ہرابخإلبقيدنعاماذهدنعلاقوءامهتداهشتزاجوهلوقکلاقنمهعمناکنإ

ىلعهرفكهنألريفكتلابلئاسلاهنماربيملرفاكلعافلانإلوؤسملالاقفلأساذإو
ثيحلوؤسملاهنمًاربتينأةفاخملئاسانألئاسلالوقيو؛نييعتلاىلعالفصولا
هملععمكراتهنأبهلحرصيىتح(ت)«ليقاذكةريبكلابكترمنمةاربلاكرت

سيلفةريبكهلعفنأبهملععمهيففقاووأ«هللوتمهنأهلرهظيوأ«ةريبكهلعفنأب
ىلعاعمتجااذإفرخآلاملاعلالأسيمث«لاقيدقامكلئاسانألوقينأهلًامزال

.لعافلانمًاربتةريبكلعفلانأبىوتفلا

كرتنمو«ةريبكوهوهمكحفرعياللعفلجألًادحأیلوتنمقفانو

وا.اذهىصعوأ.(ص)وهوهبهنمًاربتنموةءاربوأةيالونمهلقبسامهلجأل
اربتنمرفكةريغصوأءاهوركموأءاحابمناكنإو.(قا)هبكلهيالًاطخًاطخأ

هوركملاوأ؛حابملانأدقتعانإالإقافنرفكًاضيأكلذلهالوتوأهيففقووأ

یلوتنمكرشأو.لوأتنإقافنرفكفكرشةريغصلانأدقتعاوُكرشرفكفمارح

ًربتيملنإهعماسرذعيو«مهلكمهيففقوتوأمهلكمهنمًاربتوأمهلكسانلا

ءاوسكلذنا(ظ)واولاقاذكةءاربلاوفوقولابناجىفالةيالولابناجيفهنم

هنأبباوجلاو«لكلايفهنماربينأبجاولاولكلایفهنمًاربتوأ؛لكلايفرذعي

لكلايفعماسلارذعينأيضتقيدحومهنأةنيرقبضعبلادارأولكلاملكتملاقلطأ

.باوجلاحصيملفلكلايفهورذعيملمهو



ةمتاخ۷۸

هيلعصوصنملاوأعءادعسلاوأ؛لسرلاوأىايبنألانمتأربتلاقنمكرشأو
بجومهنمرهظنمالإةيالولايففسانلالاقنممًاربتيو.يللحيملنإالإ

؛هسفننعدريورضحيىتحنمؤملانماربيال:باهولادبعنبحلفأمامالالاقو

اربيالنكلوالليقورفكلابةداهشلاهيفلبقتليقفةيالولاىلعتامولكلذنمو

لديو«مهبرىلإاوضفأدقمهنا»:ىتوملايفهلوقهجوو«هيلعنيدهاشلانم

:لاقفرذوبأكرشأهللالوسراياولاقرذوبأهركأاملهنأيورامروضحلاطرشل

نئمطيمليبلقنإلوقيفءيجيىتحهرظتنيهنأينعي«كرشيالرذابأنإ»

.هبنامطادقهاشاح

ةمتأخ

هللانعللوقينألثمءةكايحلاو«ىمعلاكةءارببجويالامًباربتنمقفان
ينبنمتأربتلاقوأ؛فلكملاريغنمًاربتنمو.ةغاصلاوأءةكاحلاوأيملا
وامدآينبنمتأربتهلوقوهيذلااذهوأ.يلإلحيملنإالإنيملسملاوأمدآ

تاوذريغنماربتنممالومئاهبلانمربتنمماربيالوأقلخنيملسملا
.(قا)امهوحنوفحصملاوءةبعكلاالإحاورألا

ليقنمفءًاقلطمكرشلاوأ«ىنزلادحأنعوأ«ةريبكيلوتمنعىكحنمو
«لاقنملوقىلعالإامهنمًاربتوكرشملاوينازلاتنألاقفكرشمايوأنازايهل
نإوءكرشملاتنأهلدرنممًاريبالكرشمهنإفكرشأء؛كرشمايدحوملالاقنإ
اذإ»لاقفاكلاتنألوقينأهللوقمللفرفاكلاوهففاكاييلوتمللاق
مثلَمجَأ«ملظأءيدابلاورفكلابامهدحإءابدقفرفاكايهبحاصللجرلالاق

ةديبعوبأ:حيحصلادنسملاةياوروهيلعفقأملوانيديأبيتلاةخسنلابنتملاصناذكه(١)
تنأهللاقفرفاكايهيخأللاقنم»:لاقعيبنلانعسابعنبانعديزنبرياجنع
 ملسملاهيخأللاقنمةخسنيفو«ملظأيدابلاوامهدحأرفكلابءابدقفرفاكلا
تيثاوغلايلوتمليلونلاقنولبقهوليلدبةياورلاهذهىلعىشمبطقلاو
.ملاظيأ:لاقفهبابريغىلعلعفألمحاذلويدابلل

 



۷۹|ةمتاحخ

امهنألهنمءىرب«رفاكاندحأرخآليلوتملاقنإو؛ملاظيأملظأءىدابلانأربخأ

دحاوةيالولايفةعامجللاقنإو.يلوتمللريفكتامإو«رفكلابهسفنىلعرارقإ
فاكلثمماعرفكظفلبًايلمججيلوتملاهجاواذإو.اذههلوقلهنمءىربفاكاهنم

سفننعدرهنأليلمجلانماربيملكلذلثمهيلعدرفلاضوأ«قسافوأ

ملولوهنمءیربكلذوحنوأ«رفاكاينايلوتمهللاقولف.دحاولابموقتالةجحلاو
.هیلعهدرنإهنمءیربءرمخبراشوقراسکصاخبههجاونِإوءامهيلعدري

ماصخلالاحيلوتملاهمصخيفلوقيامبروهشملامصخلانماربيالو

نمالويلعتيغبوأ«ينتملظهللوقينألئم«یوعدلانموهامممكاحدنع

يفولو«ىوعدلالاحيعدمللوأ«روزلابيلعمتدهشدوهشللهلوقبهيلعدوهشملا
هنألروجلابيلعتمكحمكاحللوأ«؛يلعكلسيلامتيعداماصخلالاحريغ
ًاربيوأ.«الاقمقحلابحاصلنا»ثيدحلواهنعليالوكلذبهتجحىلإلصوتي

هنمًاربيو«ةءاربلابجوياممىوعدلانمسيلامبهنمًاربيو.(ق)قفوأوهوهنم
تنأو«روزلادوهشمتنألاقنإهنمًارييو«لاقمكاونوكيملنإمكاحلاو.دوهشلا

تحصاذإهيلعدوهشملانمو«قالطالابهميمعتلنيلوتماوناكنإروجلامكاح
ءاكرشولویرخأثدحأوةريبكلهنمتئربنمو.ةءاربلابجويامبهيلعةداهشلا

هتءاربكمزليهنإفةءاربلايفهنأتيسنوءاهتيسننإالإهلةءاربلاديدجتكمزليمل

ملهنمربتنميسننإو.رذعيوةءاربلايفهاقبأهنمهباربتاميسننإو.ثدحأامب

هنععجرهنأيورو.ضعبهبلاقدقوهرذعقيقحتلاوءاوححصامىلعرذعي
.هعوجريففنعو

الهنألًاملظدشأيدابلانأالإملظلاهلتبثامهنمالكنأنتملارهاظنمردابتييذلاو=
ريفكتلابجوتسادقفهاخأرفكنمنأققحمامالاو.ريفكتلابايمارتينأنيملسملزوجي

ءامهدحإهبءابدقفرفاكايهيخأللاقنم»ظفلبثيدحلاةياهنلايفريالانباركذو

ىلعةجحوهو.ةمعنلارفكو.كرشلارفكىلعقلطيرفكلانأىلعليلدثيدحلااذهو

باحصأًاكرشنورفكيءةماقتسالالهأنأمعزينمىلعدرو.كرشهلكرفكلالوقينم

.ًاقلطمرئابكلا





۸۱مالسإلانيدهللاعرش

تسلاللملايفثلاثلابابلا

لمجثالثهنموءاهماڪحأو

ىلوألاةلمجلا

یسومنيدلةفلاخملاةيدوهيلاسیلباعرشونيدهللاعرش

ثعبدعبنوکرشممهلكو‹ةدابعلابهتينادحوراكنإوُهسالهجوُهلاراكنإ

ريغيفليجنالاو«ةراوتلااوعبتاولو«هباونمؤيملومهغلبنإٍَْيَعدمحمانديس

دفقمهنيفىیراصنلاوتوهيلاکنوباصلا(ت)ةقباسلايهةيمنصلاوهبناميالا

احلاصلمعورخآلامويلاوهللابنمآنمنيئباصلاوىراصنلاواوداهنيذلاو
امبنوكرشيامنإونونزحيمهالومهيلعفوخالومهبردنعمهرجأمهلف
مدعنمو‹ليجنالاوةاروتلابجاوةفلاخمنموأةكئالملاةدابعنماوثدحأ
.ةعهللالوسربناميالا

عابتالوأءانبتيأ«اندهانإ»مهلوقلوأ«ةءارقلايفمهدوهتلدوهيلاتيمس

.لاذلالامهإوفلألاطاقساببرعبوقعيدلواذوهي

.هيرقيهوةرصانمهلوزنلوُراراصنأنحت)»:مهلوقلىیراصنلاو

ةاروتلابئاطممهرايتخالوانيدىلإنيدنممهوبصلنوباصلاو

اذهنألانبصأمهلوقلاليباصلاىلإبئاصبلقونوبئاصانإمهلوقو‹؛ليجنالاو
باصأءابدعبةزمهالوءابلادعبةزمهلابءاجهنألويئالثلانمىباصلاو‹يعابر



۸Yمالسإلانيدهللاعرش

لفاونوأاداروأامهنماوذخأمهنأ؛ليجنالاوةاروتلابئاطممهرايتخاىنعمو‹(ق)

اونمآاذإفوخلامهنعهللافنيملمارحلاوضرفلااوريغولذإءاهباونتعاواهولزعو

برعنذالارعشريثكيأ»سوئكمةيسرافلابمهسيئرمسانألسوجملاو

راثلاةدبعمهوهةزمهلافذحواهيلإةزمهلاةمضلقنوًاميجفاكلابلقب
مهلناكدقليقوءتاتيملااولكآومراحملاتاوذاوحكانموجنلاونيرمقلاو

تلبقباتكلالهأنمباتكلاكلذبمهبرقلو‹عفرفًايلكًاعييضتهوعيضباتك
نعهةلبقلاىلإنولصيوروبزلانوأرقيوةكئالملانودبعينوباصلاليقومهتيزج
دوهيلانيبليقو«نيباتكلابئاطماوراتخاىراصنلاودوهيلانيبمهسابعنبا

ريخلاقلاخزمرهنإسوجملاتلاقامكمالظورونةينشتلاباولاقذإسوجملاو
الجلجهللاانههباودارأوربكألاكلملاهانعموءاودارأهايإوهللاوهوليمجلاو
اونمآنيذلاو«مهريغومانصألاةدبعمهاوكرشأنيذلاو.حيبقلاورشلاقلاخسيلباو
.مدآندلنمنوملسملا

دبعو«سورمعدنعةجحلاموقتىتحاهماكحأوللملاكلتةفرعممزلتالو
نبفسويبوقعييبأو«نوقرزنباورزخيبأو«متسرنبنمحرلا
ملنموأ؛كلذفرعيملنمكرشأومزلتوأ.(ص)وهونيققحملانممهريغو
مانصألاةدبعنأفرعينأوأكرشللماهنأفرعينأاهتفرعموطقفللملافرعي
اولاقنوباصلاوةهلآلاددعتبلئاقلاكرشلهاجرذعيالهنألنوكرشمسوجملاو
فرعتنُأمزليالهنأهيفورورشللةملظلااذكورويخلاهنمتدلوتميدقرولاناب

شوكو:سوجمبرعف(شوكجنم)ةغللابتكيفدوجوملاوظفللااذهىلعفقأمل(١)
ماماللنعذننأالإانلامف.هریغوسورعلاجاتيفاذك.ريصقلاىنعمبجنمونذالامضلاب
وهامبنيدلاوملعلاةمدخنعهللاهازجظفحيملنمىلعةجحوهو..ظفاحلاةجحلا
.هلهأ

.يرهزأللًافالحخيسرافلا(عطاقناهرب)سوماقهققحامیلعتشودرزنيدةيسوجملاو .(باتكلالهأةنسمهباونس»::لاقفسوجملامكحنعلئس
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امكفموزللابامأو«ددعتلايفًاحيرصسيلكلذبلوقلاًاضيإو«كلذبنولئاقمهنأ

وأءكرشأالإو‹نورفاكنيئباصلاوىراصتلاودوهيلانوهللااوفنمهنأمزليهنممزلي

هوحنوايبنراكنإناهفرعممزليهنامهلوقلبسانمريغوهو‹قفانالإونوکرشم

.(قا)ذخأيىتحكارشإهناةفرعمالءةيصعمو«ةريبكورفك

ملعيملنملكخلاللملاملعيملنملك:ةديقعلابحاصلوقىنعمو

‹مهملعيالنمكوهفمهيفمكحلاملعيملومهملعنموكرشموهف«تسلاللملا
ءاققبِإيفوءاهيلعفوطعملاوفطاعلاركذوهتلصولوصوملاوربخلاةلمجفذحف

وأىنعمبواولالعجكلذنعيفكيالوهسفنبءيشلاهيبشتهرهاظىلعمالكلا
هيبشتهيفنلخلاملعيملنملكهلوقبقيليالمهملعيالنمكوهفهلوقنأل
دحجنماوكرشأنيذلابدارملاو.مالكلاحصلىلوألاملطقسأولوهسفنبءيشلا

دبعوهتبثأنمو«هدبعيملوأ؛منصلادبعودوجومهنأنعةلفغوأءاحيرصتهللا

مدعلاقلطميفهدوجودعبمدعودجونمبهاوسدقفهليادحجنمنإف؛منصلا
مليذلازئاجلانكمملابهاوسوأ«كلذنعهناحبسهئانفوهليادوجوبلقيملولو
تودحلاريغيفنيفلاخملالودعةداهشزوجتف؛ةدحاونيدحوملاماكحاو.نكي

الوأ.انورهقنإوأ.(ص)وهوًاقلطمنيملسملاريفكتهيفاموءةءاربلاوةيالولاو
عقونإدرتامنإوءهعاونأبقالطلاوحاكنلايفراكنالاعقونإدرتالو(قا)ًاقلطم
ءاقلطمنيفلاخملاةحكانمومهنموأانملودعريغاوناكنإامهيفراكتالا

اهكالهباومكحو«بتيملاذإًادمعسفنلالتاقانباحصأىنثتساورئابكلاباحصأو
.حاكنلاحصوهلتقباوملعاذِإ«دقاعلاودوهشلاويلولاكالهو

عوجرلايفببستذإءاسأهنأالإًاقلطمفلاخملهتيلوجوزنمرفكيالو

ةياغىلإهرفكفقوتيفيكًادجفيعضوهوءهبهذملاهدرنإرفكيوأ.فالخلل

نوكرتيالو«ةءاربلايفمهنأالإاهريغوةثراوملامهنيبواننيبومهحئابذو.(ق)
وُ‹نينمؤمانمهيففوقوملاوأرئابكلالهُالونومسيالوادجسمنوثدحي

لهاةداهشزوجتالوءءافولاىنعممهويالثيحنيدحومىنعمىلعالإنيملسم

يفًاضيأرئابكلالهأنمووأ.فوقولالهأنمزوجتوأ.فوقولالهأو«انمرئابكلا



۸Aمالسإلانيدهللاعرش

الويلوتمولودبعلاةداهشالو(قا)ريفكتلاوةيالولاريغيفكلذو‹مهتريبكريغ
ريغيفةريبكلابحاصةداهشزاجأنملوقىلعالإىوسقلخهيفيذلايلوتملا

دعبباتاذإفذاقلايلولاالو:عيبرلالاقىوسلاقلخيذةداهشزوجیفهتریبک

نإو.اهريغيفهبفصتاءوسباهيفنيمألالاومألانأشيفحرجيالوحلاةماقإ

وعديواولتوقهوكرتيملنإو«يفبلاكرتىلإاوعدنيفلاخملانموأءانمموقيغب
اوبأناواربننماوءربيويلاوننماولاویو«انبهذميفاولخدينأنيفلاخملامامالا

.مهلتاقوبأنإوقوقحلاعفدوانماكحألدايقنالاىلإمهاعد

الوءىوأمهلناکنإمهحيرجلتقيو«نومنغيالونودحوملاىبسيال

اوناکنإالإءازيحتوأءافرحتالإنيكرشملابرحيفالومهبرحيفرارفلالحي
نإنيملسمللرارفلالحيالهنأانموقضعبمعزو‹(ق)ردبدعبلحوأ.انفعضقوف
ددعلاكلذبلغينل»ثيدحلودعلافصننملقااوناكولوًافلارشعينثااوغلب
الإمهليخونيدحوملاحالسذحخألحيالو.اهئافتناليأءةلقلجأنميأ«ةلقنم
نمثىطعيهنأضعبمعزو‹مهتكوشتلازوأ«مهيلإدرتمثاهبلاتقلاعنمةينىلع
اذهفقاوملايفدضعلاباعو«لاتقلااورضحنيذلاءارقفللهعيبدعبمهحالس
لكيففمهيلعسأبالودحوملالاممنغليلحتهنأكو«انباحصأىلعلوقلا
لبةمينغهاريهبلئاقلاسيلوهبنولمعياللوقهنأعمدودرمولوبقمبهذم

نإلبةيولوألاملسنالنكلوهبىلوأاوناكلهباحصألهجولو«هبىلوأمهنأ

.مهحالسنفديهنأضعبو.هبىلوأمهؤارقففءاولهج

هلوقلةثالثنمرفتنأكلزوجيو«كندبيفكرضيلكدصقنملاتقبجيو
ذأكدصقنملئاقتنأواوبلغيةرياصةئاممكنمنكتناول:ىلاعت
يفنيملسملادنجنعءوسلارابخأبيتأينممدلحيو.ر.ريثكوأكلامنمليلق
.ماكحوألالدبنممدومالسالالزلزتلًادیرمًاقداصوُءابذاكلاتقلا

قسافلللماشانباحصأصضعبلاقرانلانملفسألاكردلايفيذلاقفانملاو

رمضأومالسالارهظأيذلاوهانياحصأضعبلاقومالسالارهظأيذلاكرشملاو
قفانملابينعيوكرشملاباذعبذعيأقفانملانعلئس:انباحصأرثايفو..كرشلا

 



۸oمالسإلانيدهللاعرش

ىلإبرقألانإ:باوجلاقريبكلللعافلادحوملاوهوةحراجلابقسافلا

مرحمنملعفاملعفو«بجاونمكرتامكرتىلعبذعينأنسحألاو«باوصلا
ةدبعنودباتكلالهأنأىرتالأ(ص)وهونيكرشملاباذعنودهباذعوءطقف

نأاذههجو(ت)كرشملاباذعبذعيليقو«مهعماملجألنيدحاجلاومانصألا

؛ةقسفلانآرقلاهلمحبادبيهناثیدحوهطبحأريخلانملمعاملمعوهدیحوت

ملعيملنملليو»ثيدحو«ملعيالنمكملعينمسيللاقيفًادييانبأنولوقيو

يفحيرصريغمهبءدبلانأبباجيو«ًاعبسلمعيملوملعنملوءةرملمعيملو
نممهنودنمىلإةبسنلابربتعمليولاةفعاضمثيدحو«نيكرشملاتحتمهنأ
كرشلارمضأنمنآرقلايفنيروكذملانيقفانملانأبمزاجانأو«نيدحوملاةقسف

.نيروغبتحرشيفكلذتحضوأومالسالارهظأو

ةيئاثلاةلمجلا

ماسقأةنالثاهيفو

لولا
(ص)وهوًاقلطمنيئباصلاوىراصتلاودوهيلا«باتكلالهأءارمأمامالاوعدي

وهوءنيمأوأنانيمأهلمجرتمهتغلملعيملنإو.(ق)ًادحاوًادحاوةيدابلالهأوأ
ةغلملعيملنإيضاقلااذكؤجرانلاىلإنيدلارمأبداحآلادلعهلاسرإل(ص)

مهتحيبذتلحاهلاونعذأنإف;ةيزجلاىلإفاوبأنإفمالسالاىلإنيمصخلا

طرتشيو«تاملسملاةرثكنيحهيزنتةهاركرمعههركومهترححاكنو

لكأتالورمخلابرشتالوهةناعلارعشليزتو«ةبانجلانملستغتنأاهجوزتديرم
ةرهاجملاحاكنالءاهتداعنمكلذناكنإبيلصلاقلعتالوريزتخلامحل
وأءاهلحتسمقفانوةمألاالوكعباهيلعظفاحيوهاجتمليتلاتلحو«ىنزلاب

نموليق«همحلالإريزتخلانممرحيملنمليقو«هبسنتبثواهجوزتمو‹(ق)ال
اميفمامالابيوصتبةأرملاتنعذأنإو.جوزلاتيبيفبرتمليتلاةبيبرلالحأ

اهحاكنلحيفةبراحمتسيلف«نيبراحملااهموقواهلهأنودباتكلالهأبلعفي



باتكلالهأءارمأمامإلاوعديا

امكةرحةنصحمةيباتكاهنألدقعنيليقوءةيراحملاحاكندقعنيالوءاهتحيبذو
يتلاةبراحملاةيدوهيلاةحيبذيعهلكألنيبراحملاباتكلالهأةحيبذلحتليق
سيلهنأىلعءانبةيزجللنعذأولويباصلاةحيبذلحتالليقو«كلذوحنوهتمس

.باتكلالهأنم

يفاهبوأمهتيدرأفارطأيفطقفرينانزلابمهلاومأنمدوهيلامامالاملعيو

نعيهنللفيعضوهومهباقريفسرجوأ«صاصروحنمتاوخبومهطاسوأ
قوفطسولايفدشيناولأهيفظيلغطيخيازلامضبرانزلاو«(قا)سوقانلا
الوكلذنوهركيالوهبنوركذتيمهنأنومعزيىامسلانولهيفوأ«بايثلا
ءازييمتكلذىلعمامالامهيقبيفلبقنمكلذىلعمهلبراغصلايصعلاىراصنلا
(ق)هقوفوأ.ًاجراخىلدتيهلعلو«هبیردیالهنأهيفواهرازإتحتةأرملارانزو
زاوجىلعانبةدحوملانعهبزاتمتلمامحلااهعملخديمتاخاهقنعيفنوكيو
ةمأبوأءاهجوزبوأءاهسفنبلستغتاهمرحمعموأءاهجوزعممامحلاةأرملالوخد
ناکنم»هلوقلالمحبوثقوفنمولواهتروعسمتالةرحوأءاهدیسنذاب
دحأوءاهدحواهباهذىلع(مامحللبهذتهتليلحعديالفرخألامويلاوهللابنمؤي
ةمالعبنوباصلاو«مهيديأيفرافصيصعبىراصتلاوءدوسأرخآلاوضيبأاهيفخ
وأمالسالادعبةدابعللهونباممدهيويهماكحأفلتختملاذإىراصنلاودوهیلا
المهدلبحتفقبسامفحتفلكدعباممالسألادعيبدارملاو‹(ق)اضياهلبق

.مدهي

اهدسفممرغيو؛تيبلاجراخرمخلاراهظإكمهرکانمراهظإنمنوعنميو
ةميقلا«مهدنعلحامدسفماذكو(ق)هجراخكالوأ.(ص)وهو«تيبلالخاد
مالسالالبقهونباميفولوةعامجلابةالصلاوكاسمإنمومهلودعرظنب
:جورسلاوليخلابوكروابرلاعيبوقوبلانمو؛سوقانلابرضواهلءادنلاو

ءانبىلعءانباءالعإنمونودعداربابًاضرعريمحلاولاغبلانوبكريو
سئاسدلاسدىلإنولصوتيكلذبمهنإفزعلاوةمظعلاراهظإنممهعنملوقلااذهبدارملا
=نوؤشبمايقلامهتطعأيتلامالسالاةحامسنأريغمهماكحاأبنواهتلاونيملسملانيب

 

 



AYباتكلالهُءارمأمامإلاوعدي

نمو‹(ق)ًاضيأاهنمنوعنميوأةاواسملانمالكلذكهكلمتنأالإنيملسملا

اذإهنمنسحألاعضوملايفدوعقلاوهو«سلجملايفردصتلاورومألاةالاوم

مدقتينأباهيلعةرجأبالإعضومىلإةبحصلانمو«؛مهتسلاجمىلإةجاحتعد

نموءلمشتفمعتفةنعللاهيلعلزنتالعلهيلعةظفاحملاعمءريثكبيمذلاىلع

قاوسأيفمهبتكراهظإنموءةماميلاوةنيدملاوةكموهوزاجحلايفماقملا

ةلكاؤملانمو«هرهظمسأرىلعرسكيوبيلصلاراهظإنمو«مهقرطونيملسملا
البهتسلاجمنألهسيلجمعتفةنعللالزنتاللةسلاجملاوةئداحملاوةبراشملاو

عضاومودجاسملالوخدنموىارشوعيبكمهملالإةنيهتسيلهنعىنغالعاد
رمأيفةرواشمللوأىاعدللدقعسلجمكريخلاسلجموءاهلةدعملاةالصلا

ءاویرضاوهتنيملنإوءاوهناولخدنإوهتكربیجرتعضومنموةءارقللوأمالسالا

الو«قيرطلاقيضىلإنوئجليو(ق)الوأ.بتكلاونآرقلاةءارقنعنوهنيو
تلقامكيلعهلدر(ق)ًاقلطمكرشملاوأيدوهيلاملسنإفنوئدتبي

يفهللاقينأحضاولاف«درلايفريخلابهلاعددقنوكيفريخلادارأامبرهنأهيفو

عضومىلإبحصييمذلاريغاذكو؛ككرشلقحتستامكيلعداريو«كيلعدرلا

مهنمنودهاعملالمحينأیت‹مهماعطلکأومهرئارححاكننيملسمللتحابأومهنيد=

يفاذهنأرهظيو.بوكرملاوبوكرلاةيرحبىتحعتمتلانممهذوفنتحتناكنمو

هلاوهخومشنمهلازناوهترشرسکبجیهنإففلصلاولواطتلابمهنمرهاظتينمقح
.ملعأ

هورطضافقيرطيفمهدحأمتيقلاذإومالسلابىراصنلاالودوهيلااوأدبتال»يورامل(١)

درلانأًابيرقيتأيسوةريرهيبأنعيذمرتلاودوادوبأوملسمودمحأهاور«هقيضأىلإ

سنانعيئاسنلاويذمرتلاودمحأوملسمويراخبلاىورامكمكيلعوباوملسذإمهيلع
نإف.لمشلاعماج.«مكيلعواولوقف«باتكلالهأنمدحأمكيلعملساذإ»لاق
ةيآلاتلقهريغوأًاملسمناكأءاوسملسنملكلوانتيةيحتلاةيآمومعسيلأتلق
نأيورامو«انتمذلنامأوانتلملةيحتمالسلا»سنأنعيوراملنيملسملابةصاخ
تاقبطلانمريثكنيبمالسلالدابتنمهارأامو.ملسملاىلعملسملاقحنممالسلا

.زئاجبسيلو.يمالسالاًادبمللفلاخمهريغوديحوتلالهأنيبةيرصملا



A۸باتكلالهأءارمأمامإلاوعدي

ىلإاوعدنإديحوتلاىلعلوربجیوءيمذلاعملعفيالامهعملعفيالوةرجأب

دقو«نونمؤتالمكلامضعبلمهضعبلوقيوأمهريغلاولوقينألثمتملك

ءاهوبوصوأءاهوبتكوأةماعوأةصاخاهباورمأوأ«ةاروتلاوأليجنالايفهومتيأر

‹مهتالصلةلبقلااولبقتساوأءاونذأوأةالصلااوماقأوأءاوركنأامىلإاهيفاوغلبوأ

وُنوسبليالو‹ميجلادیدشتباهوجهوُءاهواطخو‹مهریغ

مهتحیبذتمرحومهمنغومهابسومهلتاقةيزجللاونعذيملنإوءةوسنلقلاو

.ةحلصمنمهاريامبهدعبولاتقلالبق

ةيزجلااوطعأولومهؤاسنومهتحیبذلحتالنكلباتكلالهأكسوجملاو
ريعنمةغلابلاحاکنلحمكرشأو‹ةمالعبمهملعيو لحمقفانو؛باتكلالهُريغ

مهتمنينعذملاريغونيبراحملاباتكلالهأنمكرشلاباهيلعمكحيالذإةلفطلا

ىلوتنموءلافطالايففوقولابوجولنيكرشملارئاسوسوجملانمو«ةيزجلل
لهُريغنماوناكوأءاهلهأبراحولوةلفطلاحاكنزاجأءاقلطمنيكرشملالافطأ

زييمتلابجاولاومهبسبتلامهريغممعتاذإونيملسملاراعشوليبنلاةنسةمامعلا(١)

املصفةوسنلقلاىلعةمامعلا»مالسلاوةالصلاهنعيورامكنيكرشملاونيملسملانيب

ناجيتمئامعلا»:ٍَيَعهللالوسرلاقسابعنبانعيمليدلاىورو«كرشملانيبواننيب
ريمعنبةماسانعهريبكيفيناربطلاىورو«مهزعاوعضومئامعلااوعضواذِإَف«برعلا

نعيقهيبلاويدعنباو«ًاملحاودادزتاومتعا»:لاقدمهنأسابعنبانعمكاحلاو
.«(برعلاناجيتمئامعلاو»ةدايزبريمعنبةماسا

اهسبليوةوسنلقلاىلعةمامعلاسيليناكهنأمالسلاوةالصلاهيلعهلئامشيفدروو
.اهنودب

.دادزيرمالاوقرشلايفةجنرفتملاةلتكلادنعاميسالةاردزمةمامعلاتحبصأدقلو
رمأاذهنأريثكلانظو.يبوروأوملسمنيبقرفدجويالفاذهىلعرمألایدامتنفلو
.هلررمالاو.جامدناةقيقحلايفوهوطیسب

 



۸۹ةيزجلارادقم-مانصألاةدبعمامإلاوعدي

وأ«باتكلالهأنمدوهعلاضقننموءةبراحماهنأاهيلعقلطيالذإباتكلا
ليقوءدبعتساوألتقءاهاضربولوةدحومبىنزبوأ«دحومبرضبولوسوجملا

.قرتساوالتقلتاقناوهيلعربجي

ينأنلا

نفرمامدحىلعمالسالاىلإهلايدحاجومانصأالاةدبعمامالاوعدي

يبنلاةمرحلًاضيأبرعلارئاسالو«شيرقىبستالو.مهمنغومهابسومهلتاقاوبأ

یبسذِإهللالوسردهعىلععقوامكمهلكنوبسيوأ.هبسنوع

وهونباًاليقعوكسفندفأهللاقو«سابعلاهمعرسأوشيرقنممهو

حيرجلتقيوءةميذجوناسغكيعءىبنلابسنهلنيملنمىبسيو(قا)(ص)
«تدتراوأتلتاقيتلاالإةأرملاالوغلابلاريغلتقيالوءاقلطمنيدحوملاريغ

لتاقنإو«برحلارمأريدمناكنإالإمرهلاخيشلاالواقلطماهلتقراكتلاعنمو
ىلإاورجيللافطالايبسلحامنإو«سأبالفهتومىلإهعفدىدأنإوعفديبصلا

اذهسيلومهؤابآلتقنيحمهلًارظنوأ«ديبعمهنأللاملاتيبةيوقتلوأ.مالسالا

.(قا)ًادرطم

ثلاثا

مهيلعلوزنلادنعاهيلايلبمايأةثالثةفايضعممامالاىريامةيزجلارادقم
ءاطغوشارفنميدوهيلاىلعتيبملاوينارصتنلاىلعرورملادنعوأءاهذحأل
مهاردةرشعيدوهيلاىلعوأمهحئابذوأ؛لالحباتكلالهأماعطو.ءالطصاو

ًاينارصنوأًايدوهيينغلاىلعوأ.ةنسللرشعةسمخوأءرشعانثاينارصنلاىلعو
يباصلاىلعو(قا)هفصنريقفلاىلعوءاهفصنطسوتملاىلعو«نوعبرأوةينامث
الورمعدصقيملهنأقيقحتلا(ت)لاوقألاهذهيفمامالاىرياميسوجملاو

بسحبوموقلكلاحبسحبلبءامئادمهلًاماعًادحدحألكلدحلاهريغ

نبورمعلاولاقةيردنكسالالهأنأىرتالأةجاحلايفنيملسملالاحونامزلا



نإنكلوء«فقسلاىلإنكرلانمينومتيطعاولواللاقفءةيزجلاانلنيعصاعلا

لهآىلعمکحرمعنأیرتالأو«مکلانلهسانللھسنإو«مكيلعانددشانجتحا

اذِإسانلاناكفمهريغلهبمكحيملامبةفوكلاىلعمكحو«خيشلاركذامبماشلا
اوطعأاوؤاشنإو«هفالتخالیلدبكلذكسيلوموقلكلماعهنأاونظمكحباوملع

ةيزجالو.اهيفةرشعوةاكزلاريغيفًامهردرشعانثارانيدلافرصوييناندلا

امهيلعوأ.سلفملاو«بهارلاو«نونجملاو‹خيشلاو‹لفطلاوءكبعلاوقأرملاىلع

سمشلايفسبحيو(ق)لسعلابهدسجوأ‹نبللابسلفملاهجوىلطيفهيلعو(ق)

لعفي؛بابذلاتأتملسمشلارحدتشانإنكللمنلاو«بابذلابو؛كلذبىذأتيل

ىلعًاهاركإالمالسالاباهطاقسإىلعردقدقوءةيزجلاىلعًاهاركإكلذهب

الذإهيلعةيزجالهنأحيحصلاوهريغوأ«بيرقوأ؛بیبحهنعىداامبرف؛مالسالا

عنممامالاىلعو.ةيزجلاردقبمدختسينأهسبحنمىلوأو‹قيطيالامفلکی

ولواهنمةاكزلالهأءارقفوءاهنمةيزجلالهأءارقفءاطعإوتحتنمعملظلا

ةيزجلاذحأيالو.ةاكزالوةيزجذخأيململظلاعنمىلعردقيملنإو.نيفلاخم

لماعيو(ق)مهنعملظلاعنمنملكاهذخأيوأاهيفلماعيملالومامالاريغ
نمثو(ق)روهمجلاهيلعوالوأ.نيدحوملانمةنايداوذخأاميفنوكرشملا

وُةريبكلمعنمماوذحخأاميفةيرفصلاوءامهلحبنادنممريزنخلاورمخلا

للبوءةلبقلالهأنمهبهذميفلحنمهعاباذإناخدلانمثوءًاقلطمةيصعم
انموقءاملعروهمجنيكرشملارئاسللبوباتكلالهأنمنيبراحملاوسوجملا

ناو‹هتراهطبنولوقيانباحصأضعبنأرهاظلاو(ت)هتساجنىلعانباحصأعيمجو

.هتراهطبنولوقيانموقروهمج

ةثلاثلاةلمجلا

ندبلاعئابطنأامكناكرأةعبرأاهعومجمنمعرفتءةعبرأنيدلادعاوق

ءاملاعبطنألىفكلًاراحءامبرشولهنأىرتالأعاملاةدوربورانلاةرارحعبرأ
ایاغيفنوکببارتلاةسوبونمديلجلا|لنيفيكیرتالءاوهلاابولطروةدوربل



۹۱ملعلا

وهوبطرلادرابلاوءافيرخةسوبيلانعءادوسلاوهوسبايلادرابلاوءافيصةرارحلا
ضرفبطلاو.ًاعيبرءاوهلانعمدلاوهوبطرلاراحلاوىاتشةدوربلانعمغلبلا

هلوقلبجاوريغوأقضيملامملعتىلعهملعتمدقي(ص)ىلعةيافك
ىذأنعقيدصلاربصلو«نووتكيالونوقرتسيالًافلأنوعستيتمأنمةنجلالخدي»

تعنفوذحمبقلعتمظافلأبخيشلالوقو(ق)فشكالوةاوادمالبنينسعبسنس

لکشیالف.ظافلأبًاسبتلموأ«؛نيسبتلميأليصفتنملاحوأءاحيرصتوافشكل
ريرحتويأ«فاضمردقيوافشكوأليصفتبقلعيوأظافلأىلعناعمفطع

راصتخالاوهوصاخللًالامعتساراصتخالابيناعملافصووءناعمحاضيإوأناعم
ًافذحوأ«لسرمزاجمكلذفليلقتلادرجموهوماعلاىفظافلالابصتخملا

.ماقملاريرحتاذه.فذحلابزاجموهفءاهظافلأرصتخميأفاضملل
لولا

ملعلادعاوقلانم

‹لاوزللرهظلاو«لقعلاوغولبلابديحوتلاكءهتقولخدامهنمبجاولاو

تمثالةمألانمتدقفولو.ةايحلاتايرورضنماهيفاملفرحلاوعئانصلانونفاذكو(۱)

اولكولهللالضفنماوغتباوضرألايفاورشتنافإ»:ىلاعتهلوقىلإىرتالوأاهلك
موقيالملاعلاذإباستكالاىلعةئاحلاتايآلانماهلاثمأومكانقزر.امتابيطنم

فرحلاىدحإتلمهأولوءةايحلاقفارموةوقلالئاسوداجيإوباستكالاوريبدتلاىوسب

.كلهلاهيلإبعشلاجاتحييتلا

سۇبودكنيفشيعيهنإفهتزعوهتوقلةمزاللاعئانصلابةيانعلاهيفدجوتالبعشلكو
ةيرحلانادقفلةليسوربكأوهيذلارقفلاهيفدوسيو.دابعتسالايديأهبوانتتءاقشو

.ةمألاةماركنونهتميوسوفنلافرشونيدلابنوثبعيبناجالاديبعوقولاو

ميكحللهندبملسيهنإفضرمبدحأبيصأاذإوةيلكلابًادوقفماننيببطلاحبصأدقو

.ايندلاونيدلاهبميقتسيةايحلاناكرأنمهنوكعمءاشفيكهيففرصتييبنجالا

لقعلافهانايدألاملعىلعمدقمنادبألاملعف:نايدألاملعونادبألاملع:ناملعملعلا

.ميلسلامسجلايفميلسلا

 



ملعلا۹۲

ةفصوءهبةجحلامايقبمارحولالحوكلموأيبنوحنو«ناضمرلوخدلموصلاو

فيعضوهوملعاهبهمزليالوأ.ةفراقملابلعفلاكواهنعلاؤسلاوروطخلابهللا

هملعمدعبةيافكلاضرفكو«بيوصتلاوةئطختلاويهنلاوهبرمألاواضرلاو.(ق)

لكىلعةضيرفملعلابلط»ثيدحو‹عامجألابملعلابلطبوجوو«سانلانم
بوجوللةيآلايفرمألاوةيآلاكركذلالهأاولأسافإل»:ىلاعتهلوقو«ملتحم
رمألايفروهمجلابهذموءانبهذماذه«بوجولانعهجرختةنيرقنعهدرجتل

اذإوالأكعنمامونعقسففو-نيذلارذحيلف»هللديوترجملا
لاثتمامدعىلع؛نهيفمذلاوخيبوتلاوقسفلاوةنتفلابترذإتايالا«مهلليق

ملنإوأ«بوجوللكلذهيلعبترتيذلارمألااذهنأانربخينأريغنمرمألا

دارينألمتحيهنأالإملعتتلاعتوأمهفافكلذوحنوأمتبذعنأمترفكاولعفت

مكترمأاذإ»ثيدحو«يهنلادضهنأردابتملاورومألادحأو«هرمأنع»هلوقيفرمأب

«اوتأف»هلوقىلعنأليلدمتعطتساامهلوقنإف«متعطتساامهنماوتأفءيشب

ناينالابجودقفاورمأاذإف«مكترمأاذإهلوقيفرمألابهقلعدقو«بوجولل

.بوجوللرمألانأجتنف«هرومأمب

عسيالاموأىفنتوأ«هليتبثتةفصهلترضحفةالصلايفناكنمو

هناكمكسمأءاهيفنوأةلاسرلاوأةءوبنلاتابثإوةءاربلاوةيالولاكريخأتلاهيف

وأ.(ص)وهوهتالصىلعيضميمثهبلقيفمرحملاىفنوبجاولابجوأو
وأةيالولاكلتيزجتالو(قا)ًاقلطموأ.ًاتابثإوًايفنهللاةفصريغيفتدسف
ءلأسيفكارشإعمةالصالذإهتالصمطقوكرشأةفصلاهدنعنكتملنإو«ةعاربلا

ةلمجلايفةفصلاىنعمملعاذإهلككلذولسغالءوضودعبفنأتسيورظنيوأ
نميهمىنعميرديالنألثمضميلف«هملعيملنإامأوءاهبهللافصيًارديملو
الليقوءةالصلادعبلاؤسلاهمزليالوهيلعالفهبهللافصيله«فقوتفةغللايف

تحصوفقيالو«ىنعملاملعولواهريغوأةالصلايفكلذناكهيلعلاؤس

كرشيهوةنيعمةلصخنعلكسنمو.(ءيشهلثمكسيلرضحتسيلبهتالص
اكرشاهملعينإال‹قفانالإوباقعلااهيلعةريبكوارفكوةيصعماهملعينأهمزل
يفليقوءكرشأاكرشهملعيملنإفهلالاددعتلوقالإءاكرشاهذخأيملنإ



۹۳لمعلا

ناةفرعمموزليفنالوقاذكوكرشأكرشهلهجنأملعيملنإهللالوسردمحم

هتابثإناةفرعمموزليفنالوقاذكوكرشُأاذهفرعيملنإف«ديحوتهتابثإ
.الليقوكرشأءاذهفرعيملنإف

ليوأتبهللامرحاملحأنموهو؛لحملاريفكتلاؤسلابًالامجإبجيو
(ق)الوأ.اهلحأهنأكفملسمهنأباهلعافىلعمكحوقافنلارئابكمرحوأاطخلا

لسمريغاهلعافنأبمكاحلااهلمرحملاةريبكلللعافلاوه(ت)(ان)مرحملاال

يفهفعضلهنودمأرفكأهيفنيملسملالوقامرديملوهميرحتبنادامللعافلاوأ

وأ«يبنوأكلموأءةفصبءهملعنععجارلاورصملاريفكتو(ق)ةهبشلوأ؛ملعلا

الىتحنآرقلاظفحنعوأءهنعهلليزمالبمكحوأ«ءةءاربوأءةيالووأ«لوسر

وُ‹ضرملابرذعيو(ص)وهورعشلانمهزرفولوهظفحنعوأ.رعشنمهزرفي
نممظعأابنذرأمل»ثيدحهدريوهظفحعمولوهبلمعلاكرتوهمرحملاهنايسن

كراتنإولمعلادارملالاقينأالإظفحلاكرتىفرهاظهنإف«نآرقلاىسانبنذ

‹مهبتكيفامبلمعللنيكراتلاةقباسلاممألانمًابثذمظعأ«نآرقلايفامبلمعلا

ضورعلاملعةفرعميغبنيف(قا)ةنسلايفامبلمعلاكرتنممًابنذمظعأو
الإًارعشنوكيالمالكلاناضورعلالئاسمنمو«رعشلانعنآرقلازرفيل«يفاوقلاو

رعشلانزوىلعنآرقلايفهللامهقلخامجرخفءارعشارقينأىلعًادصق«هنزوب
يفهدجتالثيحبماقملاريرحتكلذءارعشارقينأدريملهنأالإهبملاعوهو

لحمًالثمًاديزنأبملعاذإامًالامجإيلوقبجرخوللاءاشنإردصلادعبردص

نأملعيملامهريفكتهمزليالفءاذكبهملعنععجاروأاذكىلعرصموأءاذكل

ولورصملاو؛لحملاريفكتبجيليقوءأكرشنكيملامو«ةريبكهلعف
.هملعنععجارلاورصملاولحملانعلأسيملاذإاملاؤسلابجرخولاؤسالب

يناثلا

لمعلا

ءیصعوقفاونإحصيوأ؛ملعالبحصيالورخآالبلمعوأيلععفنيال



ةينلا٤۹

بجاولانأمهريغوهيبحاصوةيفنحيبأوراكنلانعيورو(قا)ءاسأوأ«كلهوأ
يفلمعالبملعلاحصي:هللاهمحرميهاربانبميهاربانعوملعلانودلمعلا

هنإفءاهتقوءاجولوحصيلب(ت)اهتقوءيجيملامءاديحوتتسيليتلاضئارفلا
دارأامنإو‹ملعلاك«؛لمعلابعفتنادعبلمعاذإولمعيملولوهملعهلحص

هلعفدقفديحوتلاملعاذإفهيفملعالبلمعلاالوديحوتلايفالعفنلاةحصلاب
داقتعانأكلرهظفءاضيأهناسلبهلمعيىتحروهشملاىلعهيزجيالوبلقب

الوكيحوتلللمعالبديحوتملعبلقللحصيملفةرمبهلمعوهملعديحوتلا

مهوياللهللاركذيلبهللافرعيهنأهلياتبثينممهريغوأيباتكيفلاقي
اهنألناثوألادبعنمهلوقلءةحيحصريغةيلهاجلابرعلاةفرعمو‹ةحيحصلاةفرعملا
لصيالذإهللاهرمأامكلمعهنأملعينألماعلاىلعسيلو«ىفلزهللاىلإانبرقت

دارأو«يظفلفالخلا(ت)(ق)هيلعوأ(ان)(ص)وهوبيغهنألكلذىلإ
اميفكلذكهللادنعهنإلاقينأحصءاندهجانلمعاذإهنأكلذبملعلابجوم
هنأهللاقينأهليامكحيأ‹نوبذاكلامههللادنعلاقامكهباندبعت

ملعلابوجولركنملالعلو«كلذريغبيغلاناكولونوبذاكءالؤهنأو‹ىدأدق

ركنأوهيلعهلمحيملف«هدارمببجوملاهلحرصيملبيغلاءافخبللعوكلذب
.بيغلاملعاهماهيإل؛كلذلةدارألاعمولوءةرابعلا

ثلاث

ةينلا

نإبجاولالاثتمابوءةيصعمكرتوأةعاطلالعفببرلاةاضرمبلطيهو
لمعهنأل(ص)وهوءةيصعموأةعاطحابملابلقنياهبوءةبجاوةعاطتناك
وأةعاطلاو.ًاحابمىقييوأوهفهتفلاخمهبدصقوءةعاطوهفهللاهبدصق
بنجتوءةعاطلاىلعةوقلاةمعنلالامعتسابيونينألثم(ق)ةينلايهةيصعملا
ءايرلاكًانايصعةعاطلاوءةمألاريثكتو«ةدابعللدلولاباستكاعامجلابوءةيصعملا
ىقبتوأ.هللاةفلاخمهبدصقلمعاهنأل(ص)وهواهبلاملاذخأدصقوءاهب



٥0ملعلابعرولا

قرسينألثمءةعاطةيصعملاال(ق)ةينلانايصعلاو«باوتالبةعاطةروص

كرشيوءةيصعملبةعاطبكلذسيلفءةيصعموهامبهيدلاويضريوأ«قدصتيو

اهسفنيفاهنإ؛لمعلانمًاريخاهنوكىنعموءاهيلعقفتمةيصعمبهللاىلإبرقتلاب
امملقأناكوألمعلانكيملولواهيلعباثياهناوأاهبحصيلمعلانألريخ

.یوب

دلولاوءةيراجلاةقدصلاكهرثأقبيملنإ‹هعاطقنابعطقنيلمعلاباوثو

لمعلاتادسفماهلخديالاهناوأءهبتكوأهملعملعوهليعادلاحلاصلا

هباوٹنمرٹکأاهباوثوباوثامهنملكلفلمعلانأشيفتناكاذإاهناوأةعمسلاك

نمرثكأاهيلعباوثلافلمعلاتنراقاذإاهناوألمعةيصعملاكرتو.لمعول

اذإهجورخزوجيامنإهنال«هبابنعجراخليضفتلامساناالإلمعلاىلعباوثلا

املهجوتلاوهومزعلايفواهيفقدصلاةينلاعبتيوءةيليضفتلانمهعمنكتمل
بتكتوأ«(ص)وهوًاقلطماهلمعنأالإهيلعبتكتملةيصعمىوننمو«ىون
يفوءهمامتاوهمزعلابءافولايفو(ق)مزعلابتكمزعوىونناوءةكمبهيلع

نمهمامتإوهولمعلايفو(ق)هدقتعاامبوأ«عقاولاقباطيامبرابخألاوهولوقلا
ةيفصتامإوهو.صالخالااهعبتيونيدلاتاماقمقيقحتىفوهللطبمثادحإريغ

ءاهيفوهسملاةالصلافهصقنيامعهتيفصتامأو؛هباوثلطيوأ«هلطبيامعهرلمعلا

ةصلخمريغىايركةيصعماهبيونملاةعاطلاو؛لماكلاصالخالااذهةصلخمريغ

.صالخالاىلعقدصلاقلطيدقوءخيشلادنعةيصعمبلقتتلبلوألاهجولاب

غبأرلا

ملعلابعرولا

هكرتولودعلاعرووهوءرانلابجويامعفكلاوهو«نيدلادامعوهو
قورسملاءيشلاکةفصلالوهجميفرذعيو.اهتداعإلبجوماللامعأللطبحم

كاتفأنإو«ميرحتلاوأ؛نيعلالوهجميفالءةداهشلالبملعلاهزيميالاممهنأل

ًاضيأءيشلانوكيوميرحتلالوهجمهنألهيفهعابتابرذعتملزوجيالامبتفم

انموقضعبرذعوءةذاشةصخرهعبتمكالهمدعيفوءاعمميرحتلاونيعلالوهجم



۹
ىضرلاِمالستسالا

يفاندنعمثِإالنيعلالوهجملامارحلاانباحصأرثأضعبيفو«نيعلالوهجميف
نيعلالوهجمبدارأهلعل(ت)يحولاقيرطبالإملعيالوملعلابزيميالهنألوانت
وهوهبشلانعوأ.ةفصلالوهجمكلذيفركذيملهنإاذهللديوءةفصلالوهجم

نبرباجكلاومألايفةهبشلاىفننمو«هبوجوثيداحألارهاظو«نيحلاصلاعرو
تهبتشاامو‹نيدلاماكحأنمهبتشاامىلعثيدحلايفاهلمحللاهمحرديز
امةفاخمهيفسبالامعوأ.كلذبلمعيالوءاذهىلعلالحلاومألانمهتمرح
الوهيفسأبالامعوأءاومسكلذىلعمهئاقتالو؛نيقتملاعرووهوسأبلاهيف
الب«نالفينبنمهنوكلءاطعلالثمهللاريغللوُتَتنكلهيفامىلإيدؤي
هضعبلمحموحنوأهبیذغنموأمارحبيذغامهلمحوأهللمحرةلصدصق

ءاجوأةقرسوأبصغاهضعبوأءاهيفمارحةعقركمارحاهضعبمارح
امعضارعالاوهوأ.نيبجاواسيلو؛نيقيدصلاعرووهوءةريبكلابحاصديىلع

.(قا)هللایوس

عوضخلاودايقتالاوهومالستسالااهكراتكلاهلاةبجاولاناكرألالوأو
ةهاركو«ميرحتو؛باجيإنمماكحألانمو؛بئاصملانمهللانمعقيامل

(ت)العوزعهلةضراعمالبةجحهيلعوهنمهبهلیتامارةحابإو«بدنو
لعافوةفلاخملابهللانممكحلاورمألانمعقوامعجورخلامدعو
.لفنلاكراتوةريغصلالعافال؛ملستسمريغدناعمةةريبكلا

سفنلاهتهركولوهريوجتوهللاهردقامطخسمدعوهو«ىضرلايناثلاو
ثیحنماضرلافةعاطنإنكلليقءةيصعمهللاهردقامناکولو(ص)ىلع

.هيلعاهاضقهنأٹیحنملب(ت)بانتجالاثيحنمفةيصعمو

فلعفوُ‹؛هملعىنعمبهتفصوهوءاضقلابوهللاوهوردقملاو«‹؛يضاقلاببجيو

ةرارغلايرهوجلاد.یئحیألمةرارغهناك:رعاشلالالاقةةدحاوقلوجلاةرارغلا0

أاىلإتق‹ةماعللًافالخ الالتقلاماشلاوةيقيرفألامشيفةماعلاةنسلألعيراجلاننآلا

 

 



۷لکو

 

يضقملابوهلعفوهريدقتلاو«هبرابخالاوظوفحملاحوللايفهتابثإىنعمب

ةحابإو«يهنو«رمأنم«هنامزيفهدجوأويفهبمكحاموهوردقملاو

ىلعهرايتخاو«هبرورسلاوهللاهردقامةبحموهاضرلاوأ.ةمقنو«ةبيصموءةهاركو

الوةيفوصلاهتمزتلاقيرطوهبجاوريغثيدحلاوءنييبتلايفامكاذهوهاوس
ربصلايففالإونيقيلاواضرلاىلعهليلمعا»هلوقسيلو(ق)اهاوسبنوأبعي

هنأمزلتسيالءيشلاباضرلانألًاردابتمالواهيفًاصن«ريثكريخهركتامىلع

ربصلاعملمعلانملضفأاضرلانأىلعلديمعن«يضارلادنعراتخموبوبحم

اهيلعقشيىتحهسفننميفاذهلعلوءالمأرايتخاوبحاضرلاعمناكأءاوس

الإو«نيتجردلازاحفىرخأىلإةجردعطقىتحدهتجادقنوكيفهتبحأوألمعلا
لضفأرباصلالبنباصلانملضفأنوكيال؛عوبطمبحوأىضربلماعلاف
لاقو«سفنألاهيلعتهرکأاملامعألاريخ:كْعلاققاشملاهلمحتل

لمعلانأبلوقلانييبتلايفراتخااذكو«سفنألاهيلعتهركأامناميإلالضفأ»

.ماقملاقيقحتاذهسكعلابلوقلاىلعءاضرلاعمهنملضفأربصلاعم

هيفانيالوءاهريغوةمعننمهللادنعامىلإنوكسلاوهو«لكوتلاثلاثلا
بلجنمو.نيلحميفنائيشىفانتيالوبسكلاوبلقلابهنألبسكلا
«لکوتمهنمهلاقتناوُ؛عضوميفهدوعقبوأهديوأهناسلبارضعفدوُاعفن

زوجياللب«بابسأهاوساموءراضلاعفانلاهنأملعوهللادنعامىلإنأمطاام

هيفلكوتريغنمبسكلاالو«بسكريغبةيورخالاعفانملايفهللاىلعلكوتلا
كرتناكاذإالإ«هریغنمبسکالوهنمبسكالبةيويندلاىفزوجيو‹كلهالإو

نعربصلاىلعاهيفردقيالةدمدازالبرفاسينألثمءةكلهتلايفءاقلإبسكلا

لكوتلاهيليوبسكعملكوتلالصألاو«شيشحوحنبتوقتلاىلعالوماعطلا
دقذإشيشحبتوقتلاعموأ«هريغنودربصلاىلعاهيفردقيةليوطةدمرفسلاعم

البماعطلاةنظموهعضومموزلهيليوهبنالتخيامامهيلعًارطي

وأقارترالاالإةجاحيفناكاذإهبالإميقتستالةايحلليرورضرمأباستكالا(١)



ضيوفتلا۹۸

ماوسرمالكلامالهنأٹثیحنمهللاىلإرمألادروهو‹؛ضيوفتلاعبارلا

تامزالتموتالحخادتمةعاطلاوةعبرألاو‹كلاهفركذُأوُرمألاكلاموهاكشنمو

.تیأرامكنهتاموهفميففلتخاولوانمض

ىسمأنم»مالسلاوةالصلاهيلعهنعيوردقولامعألاماوقوهيذلالاملانمةدازتسالا
نآرقلايفو.بسكلابةرمآلاةلدألانماهلاثمأيف«هلًاروفغم7هيديلمعنمًالامک

اهبكانميف-للالضفنماوغتباوضرالايفاورشتنافإ»ريثكءيش
نأنمفنأتيلاعملابلطتتودجملااهيفلاتيتلاةميظعلاقناڳەقزرنماولکو

سانلايديأيفاميفعمطلانمراغصلاوراقتحالاوةناهملاولذلاىوتسمىلإلزتت

.مهنمةلضفءاجتراو

ةايحلابجاونعًاسعاقتمنوکيندحأنمديريهنعهللايضربطقلانأناظيالو

بابسالامهبتعطقتنيذلاريخالالوقلابينعيامنإو.هيتأيقزرىلعًالكتمةشيعملاو

.بئاونلامهتحوطورهدلامهبدعقو
.مهفافًامدعمناكونيدلانمهلهجعسيالامليصحتبًالغتشمناكنموأ
ةلاطبلايوذنمءىشاناهرثكأتاثيهلااهبرمذتتوبوعشلااهنمملأتتيتلامئارجلانإ

.ةلماكلاةيبرتلابمهسوفنعبشتتملوةحارلااوفلأنيذلا

حومطلاوسانلايديأيفامعدهزلاولابلاةحارونانئمطاسفنلللصحيباستكالابف

اهبناجزازتعاواهلالقتساواهسفنىلعدامتعالانمهبسحتوهداتعتاملرومألايلاعمىلإ

.اهتیهافرب

هيلعصحيوباستكالاىلعثٹحیًايبدأوًایدامةمالارمأيمامتهالادیدشبطقلاناکو

 

 



۹۹ناسنإلاةجاحديرمدعيي

يناثلانكرلا

ةالصلاوةراهطلأوةساجنلايف

باب

الوهبایٹولویریالیتحءاهعضاومريغيفناسنإلاةجاحءاضقديرمدعي

يففءةجرفلعجيوهاوسدجيملنإهبوثبوأناويحبولورتتسيو«توصهلعمسي
‹روظنملاورظانلانعلدقوءةروعلاةيؤرلضرعتلاوةحئارلابسانلارضبرقلا
وأ«ضرألايفلوبلاتوصلوأ«هيلإعمتسانموءهنمجراخلاتوصلعامتساللو
اذإامك«نتنلابماذجلاهيلعفيخةجرفلالعجيملنإوكلهًاذذلتءاجنتسالل
ةحئارلابحيرلانايتانإفهبىذأتياللو؛كلذلاهلابقتسارذحيلفحيرلاهيلإهتدر

حيرهيفوالإءاوهالوحئاورلللمحتمهرهاظحيرالبءاوهلاو؛دهاشمتاوصألاو

راتخيامكءلوبلاهيلإدرتاللوفنألااهلخدتيتلايهو«رهظتملنإةيفخ

يفضرألانمبرقيىتحهتروعفشكيالو؛لوبلاهيلإدترالمللهسلاعضوملا
نمفوخلالإءاضقلاىلإبحطصيالو؛عضوملابابلوخدلبقوأىارحصلا

اضيألاقيوءةمرحللءارحصلايفةلبقلاربدتسيوألبقتسيالو.لقعفعضوأودع

ءاضقلاعضومءانبلطعاماذإامفالخبءاهيفرابدتسالاولابقتسالاكرتناكمإل

لباقيملامًاقلطموأ.ةكمريغيفكلذزوجيوأ.ًاقلطموأ.(ص)وهوكلذنم
(قا)الوأ.ةبعكلاةهجكسدقملاةهجولابقتسالاالرابدتسالاوأ.اهسفنةبعكلا

الو.لبقتسااذإًالابقتسادشُأًاعمنيتروعلانألوءةهجاوملالجألمظعألابقتسالاو

.(قا)اهنمرمقلارونوهنمسمشلارونوأ.شرعلانمامهرونوأ.امهنألنيرمقلا

 



ناسنإلاةجاحديرمدعب

لظوأسانلاثدحتميفوأهيفالو«هتروعىرتالعلرماعلاقيرطلاالو

رذعلالإءاملاةمرحلًاضيأراجيفالوأ.سجنلاثكملدكارءاموأرادج

وهوهميرحواهرهاظوادجسموارهنِءيطاشالورحبوارهنيفبارك

نيدخوملاةربقموأ«تبنيملولوثرحوأ(قا)رشعةينامثوأءاعارذنوعبرأ

رحجوأءابرخولوهريغتيبوأ؛كرشملولوربقىلعالوديحوتلاوماعطلاةمرحل

.ةبادرفاحعضوموأءةاوهموأ(ق)ةبادهنمهيذؤتالملوأ.نمؤملانجلانكسمهنأل

كبالوهيفةدايزلانمنكمأامعمهنكسمًاضيأهنإفهيلعهللامساركذبزوجيوأ

وأءوضولاعضوموأ(ق)فيعضوهورخآعضوميفهبرفحيامدجيملنإ
خيشلاححصامىلعةوقلابولوةرمثملاةرجشلارامثلصتثيحوأىاجنتسالا

تحتزوجيوءاهرمثليزأوأالثماهرغصلطقدلتملاذإامكللاهمحررماع

ًامئاقالوةيشاحلاوعضولاعماجيفهتركذثحبكلذيفو(ق)لعفلابوأراكذلا

‹نيترفحامهلرفحينأيغبنيورهظلاعجوءافشدصقكرذعلزاجوءرذعريغل

لوهجملامارحلاكايندلاءاعدبجحتءامهعضومريغيفاهنإفامهتاقالمرذحيلو

ثروتو«نذِإالبمهتويبيفرظنلاو«سانلاةينآشيتفتورمتلاوىونلاطلخو
ملثيحو«ناتريبكامهنألاضيأةرخآلاءاعدنابجحيناريخالا(ت)ساوسولا
رمتلاكرامثلاوىونلارئاسو«لوهجملامارحلاكناك«ميرحتلاىلإشيتفتلاغلبي

ىلعدمتعيو؛فينكلاىفاهقليملنإرامجتسالاةراجحوامهرتسيناو«هاونو

هلياركذنعيهنللءاهيفالةجاحللدصقلادنعلوقيوسيهنإفرسيألابناجلا
سجرلاکهسفنيفوأ؛هسجنوهقسفلناطيشلاوهوسجرلانمهللابذوعأءاهيف
ميجلاناكسإونونلارسكب-سجنلا-تاكلهملانمهوحنونوعاطلاوهيذلا

يأثبخملا هسفنيفثيبخلامومذملاوأ«سوجنملاوهو«سجرلاةقباطمل
‹لاعفألانمثيبخلابينأيوأ«؛ثبخلايفمهعقويوأءاثبخهناوعأوهباحصأيذلا
الوبحتسمتلسلاو؛نيتضيبلاىلإهربدةقلحنمتلسيلوهركذسميالو

زوجيوأءالوأ؛كلهو(ص)وهو«لامشلايفرذعلالإهنيميبجنتسيوأرمجتسي
.(قا)رذعالبكلذ

 



١۱ناسنأإلاةجاحديرمدعيي

هنإفيايبنألانميبنمساوأ«ىلاعتهللامساهصفلعناكنإ:ثيللاوبأ
دارأاذإوهيلعاهمضيينعي«هفكيفصفلالعجينأءالخلالخداذإهلبحتسي

كرتوفافختساهيفناكالإو«هنيمييفاهلعجينأهلبحتسييجنتسينأ

ةروتسمهتياتكنأل«ىلوألابباجحلابلوخدلازاوجهنمذخؤي(تزهاميظعتلا

لمعبلغتشيالو«بايثلابروتسموهوًالثمدلجبًاضيأةروتسمةقرولاو«ةقرولاب

همزليالودريملهيلعملسنإفظفلوأ«ثدحلاريغيفولوطخمتلاوقاصبلاك
راجحالابرمجتسيو«مالسلادريوًاجراخرامجتسالالاحملسيوغارفلادعبدرلا

ةمرحيذبالومهباودوأ«نيلقثللًاموعطمسيلقنمرهاطدماجلكنماهلثموأ
الامهتألمحفلاوجاجزلابالورهطيالسجنلانألسجنبالءافارسإهلامعتساالو

نإو‹مهباودفلعهنالهمحللكؤيامثوربالو؛نجلادازهنالمظعبالو«نايقني

هبرمجتسيالفةتيملامظعامأوًاضيأرامجتسالاريغبناسجنيالوكلهامهب

زاجءاهریغوسمشلاهتلكأوهكدولازاذإهتراهطلوقىلعوسجنهنأل
ركذوىکذاذِإهلكألحاممظعمهدازنألنجللًادازنوكيالوهبرامجتسالا

نولكأيالوأ.اديدجًامحلمهلىسكيهريغكهنافتوحلامظعوأ.[هيلع]هللامسا

لكالارمتسيهنانجلاضعبركذو.ًادبأسجنيالفاولكألهيردنالوةرمالإهنم

احيجرتعنملادارأامهريغبعناملالب(ت)(قا)ًاردمولوراجحألاريغبالوأ«هنم

الفسجنفهمحللكؤيالامثورامأوءازجالامدعبًامكحوًاميرحتالامهل

ءاهتمرحلرامثلاخيرامشوعرزلابصبالومهباودنجلاهمعطتالوهنمرمجتسي

ىقنيالفبطرلاامأوسبايلابزوجيوأ.ًافلعهنوکلشیشحلابالوءافلعاهنوكلو

هوحنوهبارتوهردمو«هرادىلصمولو؛ىلصملاوأدجسملاةراجحبالو(ق)
نكتملولوليق«تآرقلاوأملعلاةباتكلاعنصنإقرولاوحوللابالوةالصلاريصحو
ولوفارساهنالةضفوبهذوحنبالوءامهيفبتكواهريغلاعنصوأةباتكامهيف

لكلب«فالتالابفارسإلاصتخيالو«فارسإامهناهتمانألدعبامهلسغبناك

نممدآجورخىلعانزحيملامهنألامهتمرحلو«فارسإهلحمريغيفءيشعضو
ىفكيو«نيمرتحمنيبوبحمهللاامهلعجاذلوامهريغهيلعنزحدقوهنايصعلةنجلا

هنملازيوُ.بناوجهلدحاووأ.ادعاصفةثالثنمدبالوأ.ًدحاوولویقنام



ًاميرحتوًاسيجنتقفتا۱.٢

ريغجراخلکنمرمجتسیو‹كبعتلاةهجىلعءابابحتسارتولالمکتسارتولانودب

یجنتسانمانمسیل»ثيدحهدريولحملابطرناًاضيأاهنمرمجتسيوأ.حيرلا

ولوًاقلطمسجنلانموأ.ربقلاباذعثرويديلابلوبلاسمو(ق)«حيرلانم
.(ق)اهریغب

؛هحورتجرخامةغللالصأيفيهوهةتيملاىلعًاميرحتوًاسيجنتقفا

هداصولولحرهاطءاملاناویحفهًایومدایرباذهعرشلايیفو«ةاکذالباهعرفيفو

ءاملارئاسو«یکذملالحرحبلايفاملکثيدحل(ص)وهوًاقلطمينثو

وأ.ناسنإوأريزنخكسيلاموأ.مارحةيحكهنإفسلمألاالاهرعشيفاهوحنو
(قا)نتنيملولومرحيوأ.اذمرحيوأ.ًانتنمًاتيمدجوامهركيوأ.امههبشمهرکی

وُ.هیفمدالامكاهنممدهيفامو(ص)وهوًاقلطمءاسفنخلاكهيفمدالامرهطو

؛عرشلاصيخرتلبابذلاو(ت)(ق)رهشواهلوببصربلوصحواهمالةنتنملاريغ
الإولقامکجراخنمهمدنوکلالویفهناللقامکهيفمدالهنوکلال

ناویحلکمدةراهطبمكحيالملفمءاضعألخدناو‹یھبنإهئاقيلسجن

ةجحالوناسنإدسجيفهنملتقامسجنوأ.جراخنمًالخادهئاضعأيفطلتحخا

عفترملاهحانجيفنإفًاتيموأيحسمفيلفعئامءانايفعقواذإو(ق)هل

يفعئاميفتاماذإهتفصهذهوديلاكىقتيهبوءادلفستملايفواود
.لاوحألاضعب

‹ناسنالاو‹؛ناويحلالمقو؛ٹثوغربلاو‹قبلاو«ضوعبلاوحنيففلتخاو

.هسفنبالذبجلابحوفسموهفدسجلانمهذخأيهمدناهتراهطهجووكلذمدو

البندبوأبوثبهمدنمقزتلاامرهطو(قا)همدالناسنألالمقدلجسجن
وأ«قيرأوأسجنهيفعقووأ؛ةسجنهتتيمامبئاذنمسوحنيفتاماذإو؛ضبق

 



\.۳اميرحتوًاسيجنتقفتا

.هتساجنشاغعمشاغريغلعيبوأ«ةراهطلاهيفطرتشتالامملكالاريغلهبعفتنا

سماممکحوبئاذتحتنإودمجامرهطو(قا)اتيزنالسغيوأءطقفقاريوأ

وامهردردقءًادجبيرقتوقفربهيفىقليو«بئاذلامكحدماجلانمكلذ

رهطوتماجفلزنيملناوغلبثيحنمسجنيفةاونوأةاصحوأ«نيمهرد
نيحهيلعركذنإوأ.خلا«ناتتيممكللحأ»ثيدحل(ص)وهولحودارجلا

.(قا)هسوؤرتعطقنإوأ.يشلاوخبطلا

ضرعتيملامينعي«(مظعألاهللادنجهنإفدارجلااولتقتال»ثيدحلاءاجو

فوصو«هاغوغوهابداميسالو«هريغولتقلابهعفدزوجيف«هريغوأعرزلاداسفإل

ءاهقرعهقحليملاممدلجلاجراخنمتعطقنإءاهشيرواهربوواهرعشوةتيملا

بيرتتلابوأ«ةغلابمءاملاوبيرتتلابرهطتوءةتيملاةرواجمبةسجنفهلخادنمنإو

لمعتسيوأ«هرهاظوأهبىلصيف«غيدلابةنطابواهدلجرهاظرهطو(قا)ءاملابوأ
ملنإدلجلارهطو(قا)تاسبايلاوهدحوءاملايفوأ.رهاطوهوعئاملاريغيف

مظعلاوفلظلاكنرقلاسجنومرحو؛لسفلابوأبارتلاةطلاخمبمحلهيفنكي
اهنأًاضيأكلذللديوةيآلايذلااهييحيلقإلاهلحتةايحلانأل(ص)وهءاهنم

نمهوحنورعشلاةراهطىلععرشلاصنالولورغصدعبربكتو«رسكدعبربجتت
ءةبوطرلاتليزأنإالوأ«ناويحلايفومديهنألةتيمهنأبو«هتساجنبمكحلءةتيملا

اهنالرهاطلالحةتيملاماظعبلومعملاركسلاف«تضيباىتحسمشلاهتلكأنإوأ

امشیروارعشواربووأفوصنمسجنلاف«ةتيميحنمعطقامو(قا)قرحت

موحلضعبهبلصتانإعلقالبعقووأةتيمًاضيأوهوءاقلطمهلصأنمدحأهعلق
سجنتمدلجلاوءطقفسجنهبلصتملاوءطقفمحللااذهةتيملاسجنلانكلو

.ماقملاقيقحتاذهرهاطدلجلانعزرباممهاوسامو«سجنالةتيملاللبةاقالمل

بايامكةرشابمملوديكهريغبحرخنإوهسفنبهناكمجراخلامدلاىلعو

كمسلامدرهطوجرخيملوُ؛حسموبابدو:هريغوناويدلامالكهيلع

بلقلاودبكلاولاحطلاو(ق)«ناتتيممكللحأ»ثيدحهدريوالوأ.حيحصلاوهو

اذكروهشملاوهوهلسغدعبوأ(ص)وهو«حبذملسغلبقولومدلكوقرعلاو



ًاميرحتوًاسيجنتقفتا۱.٤

الإوطقفحبذمبطلخامسجنیامنإوحبذملسغالبرهاطلبطلغوهولي
لقاعالوٰيقابلارهطةعطقدعبولولسغاذإف«لسغيىتحاسجننوكينأمزا
رهطوأ«ييحولويغابلاوديهشلامدكقورعلاوبلقلامدسجنوأ.كلذبلوقي
هنوکيفوهلسغنعيهنلايفديهشلامدةراهطلليلدالو«فيعضوهوامهامد

وأ.هريثككسجنلاليلقو(قا)هريغقحيفالهقحيفرهاطهلعلوءأاكسمدوعي

مكحلاعمكلذكهريغليلقنعىفعيو؛ضفيملعمتجاولمدليلقرهط
ةتيملابهنرقلوءاسفنوضئاحنمهلسغبرمألل«سجنلابىلوأمدلاو(ق)هتساجنب
«لوقيفهريغليلقنعیفعينأىلوأبابنمفمرحملولبمامهالكوةيآلايف

ملةقلعناكوأرثكأنكيملنإنهسجنيالطاخملاوقيرلاوضيبلاونبللامدو

رهطوأ(ص)وهومرحوهرئاسسجنو؛هبصعوهمحشوريزنخلامحلىلعو

لحو«كلاهيناثلابلاقنمنأضعبركذو(قا)طقفرهطوهرعشلحوأ.لحو
ليفلاوأءامرحوأعبسوهرقنميفولوبلخموذهركوأ.ناويحلارئاسرهطو
لدتساوريسفتلارظنافماعنالاةروسيفصنلابةثالثلاو(قا)ريزنخلاودرقلاو

ولوعبسلکمعياذهف(عبسهنمبرشنيتلققوفامبسأبال»هلوقبسجنلل
ةدايزلاطرشهلعلوسجنءلقأوأنيتلقناكنإهنأكلذموهفمفودعيالناك

هبلدتساف«يقباممكلوتبرشاماهل»ثیدحامأواهتسخوعابسلاةرثكلامهيلع

هنألهللبوهرؤسةراهطرهلايفحيحصلاءاهيلعدازامبديقيهنأهيفوءةراهطلاىلع
نموروكذلامكمدخوروكمكلافطأومكديبعكمكيلعنيفاوطلاروكذلانم

همحليفوءثانالانمنهوحنومكتانبومكئاماكمكيلعتافاوطلاثانالا

مهاردةعبرأ«فرعيملنإءارقفللوفرعنإهكلاملهلتقةيدو؛عبسلايففالخلا

.(ق)نورشعوةينامثوأ
هلمتحاامرهاظلاو«هريغلمتحيالىنعمىلعلدامنييلوصالادنعصنلاو

ًايواسمهلمتحاامىلعلمجملاو«ردابتاموهوىاهقفلادنعصنلاوهوًاحوجرم

.ليوأتلابرهاظلاهيفلاقيواحجارهلمتحاامليقلوأتملاو

ىاسفنوأًاضئاحوأًابنجوأ«ىتوملاهتدلجوهرفظوهرعشالإناسنالاىلعو



\.٥ًاميرحتوًاسيجنتقفتا

ضرألاوأسمشلاهتلكأيذلاطئاغلاالإهلوبوهطئاغىلعو.نهلكأمرحورهاوطف
مكحنم(ق)فحرجلاءاموديدصلاوحيقلاوخملاو«نولالوهلةحئارالىتح

نمو(ص)وهوهتاذلسجنهنأبلاقنولالوةحئارهلقبتمليذلاطئاغلاسجنب

ةرثكوأ.انولاذكومدلابلغنإسجنوءةحئارلاونوللسجنوهلاقهرهطبلاق

لبقولولفطلاعضرتوءدلولللاعسلاثرويوةبنجمولو؛نبللارهطوقيرلاعم(ق)
نيلوأ«همحلكهضيبواهريغنبلوءالالجنكيملنإللبلاو«جاتحانإلسفلا

لالحوأ«هوركموأمرحمهلثمرذقتسياممةيحلاوحنضيبف(ق)هوركممرحملا

وأ(ان)نهتاوذلتاسجنهقأرملارهطو(ت)ىدولاوىذملاوىنملاو(قا)

ةيباتكلانبلرهطو(ق)ةعبارلايفترهطلًاعبرانجرخولفسجنلاىلعنهنايرجل
.(ق)ًاقلطمةيباتكلاوأةيزجلاىطعتيتلاوةدهاعملا

امنإفةوهقلاهنمسيلو(ت)(ق)مرحوأ(ان)ركسملكسجنومرحو
يواهقلاامأو؛يتالتللامكرمخلاةئيهىلعاهترادالوأءاعولاةساجنلعنمت

يفلمعتسادقو‹مهوتيدقامكنارفعزلاالوركسياميهفثيدحلايفةمرحملا

:هصنامةقراشملاضعبركذوءهعنميملوًاخطلوًاسابلوًالكأيعهللالوسردهع
اذإفءامهانعميفوامهلثمناكامو«جنبلاونويفالالئمتاركسملارئاسامأو

مهيديأنمذخؤتاهنإفءاهلكأينملاهنوعيبيمهنأنومهتيومهتلالهأدنعتدجو
امأو«بيرلالهأنمهدنعتدجونمسبحيوءاهعيبنمنوعنميو-دسفتفيأ

يفرطقلاك؛مرحماهعيبنألوقنالف«كلذريغلبارتسيالوءاودللاهعيبينم
سيليذلاركسملابةاوادملازوجهارتف.ها.الفلكأللامأودمضلاونيعلاونذالا

ءةيرديحلاوءةشيشحلااهلثمبدارأو«يشبسيلو؛لصالاىفالولاحلايفًاعئام

نمركسيامنأقحلا(ت)ناركيشلاوكرشلاةزوجو«بيطلاةزوجوةيردنلقلاو

[دیعلا]قیقدنبالقنو«هریٹککهلیلقناو«هبیوادتیالمرحم«رهاطتابنلاكلذ

كسمبيطلاةزوجوناركيشونويفأليلقنأركذوقراهطلاىلععامجالا
ةشيشحلاناوءةيردنلقلاوةيرديحلاوةشيشحلاركستالليقوكلذريغدهاشملاو

امهليلقو«ناركستالاتناكولوامهبیوادتيالناتمرحمناترهاط‹ناخدلاةرجشو

.ماقملاريرحتاذهامهريٹكك
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كلذسجنوامهنمهنأل«لاطرطلاورمخلالخورمخلايردردمرحو
هرهطبمكحو«لاطرطلالحأ.راكسإلالاوزلهرهطبمكحورمخلالخلحأنمو

لاوزعمررهسبيللاطرطلاضعبلحأويغئاصلاهراتخاو«فيعضوهو
مناکوالخاهذاختانمععنمرمخلامرحتلزناملوراكسأإلا نعلئسدع

؛ميتييرجحيفناکلوقيةحلطوبأناكو«ال»:لوقيالخذختتأرمخلا

«ال»:لاقالخاهذختنأهللالوسرايتلقرمخلاتمرحاملفًارمخهلتيرتشاف

اهلعجأالفألاق«ناندلارسكاواهقرهأ»لاقفارمخاوثروماتيأنعيعهلأسو

تقوكلذنأبباجيدقورمخلالخميرحتىلعكلذبلدتساف«ال»:لاقالخ

الأالخجلاعتىتحاهؤاقبإنسحيالفاهيفديدشتلاوامهميرحتنملزنامذافنإ

«ترهطلتلسغولاهنأعم«هلحمبقئالديدشتهنإفناندلارسكاوهلوقىلإىرت

.رمخلابضعباهنرقو«ةوهمقلاانمموقعنمو

هلسغىلإجاتحيالو«ساجنالانععنميملنإجاجدلاضيبرهاظلسغيو
امنإوهللوبجرخمالوهللوبالو؛لالحهمحلنألعنمنإهثوررهطومنمنإ

الوةماعنلااذكو«ثورلاسجنيملذإسجنيالفثرفلاجرخمنمهضيبجرخي
الإهيفمدلادوجوبضيبلالخادسجنيالوماعنلاورئاطلاونيلاحرلاجاجدضيب

لصاولاسلقلاوءيقلاسجنو(ق)الوأ(ص)وهوخرفلابسجنورثكأناكنإ
امهوحتوأءىشجتوأنطبلاءالتمالماعطوأءامنمعلطاموهو(ان)ملادح

ىصعوأ.مفلانمجرخنإوأ.ةلسرموأةظلغمهتمزلوءامهعلبنمكلهوامرحو

لكوياملوبرهطوأ.ًاضيأهلوبسجنوأىاملاناويحريغلوبو(قا)سلقلاعلاب

ةياوريفةديبعيبأوعيبرللبسنو«فيعضوهوانباحصأضعبلاقهبوهمحل
(قا)نيينرعللهحابأعهنألهبراشرذععطقيالو«ثئابخلانمسيلهنأيلع
دجسمةفصمهنكسأومالسالااورهظأوةنيدملااومدقعرضلهأمهنأببيجأو

ةحقلةرشعسمخلوبونبلنماوبرشيفاوجرخينأمهرمأوةينامثمهواومخوف

الهنأهيفوءاهيلعساقيالةصخرلاوًاصيخرتمهمخولةاوادمءةقدصلالبانم

اهبيوادتلايفمهلصیخرتهنأابباجیفىكلذمرحدقو«‹؛سجنلاباوادتينُأمهرمأي

.رطضملاقحيفةتيملاةراهطبضعبلاقامك«مهقحيفةرهاطيهوسجنعم



\.۷ًاميرحتوًاسيجنتقفتا

نسحيهآرنيحهقتعاًاراسيهيعاراولتقوءاودتراةرحلاةيحاناولصواملو

نيرشعنمًايرقمهيلإثعبفكولاامهيفاولعجوهينيعاولمسوةالصلا
ةنس(قا)لاوشدعبوأةدعقلايذدعبوأءةرخآلاىدامجيفراصنالانماسراف
وأ.ةرحلاةيحانيفمهنيعأاولمسو«فالخنممهلجرأومهيديأاوعطقفتس

ءاملانولوقيمهنأيوروءاوتامىتحسمشلايفمهوكرتوًاضيأرااهيفاولعج
جرخوأةيرسلادعبقحلهنأىلعاذهواوكلهىتحرانلالوقيهعهللالوسرو
هلادبعنبریرجواديزنبدعسوُاديزنبديعسوارباجنبزرکاهریمأوءاهعم

ءارلاحتفونيعلامضبنوينرعلاو.نينسعبروحتيكلذدعبملسأهنأبدرو
ضعبولكعنمنيدترملاءالؤهضعبوأءةعاضقةنيرعالءةليجبةنيرعىلإةبسن
وأ.ناطحقنمةنيرعوناندعنمًالكعنأهدريولكعمهنوينرعلاوأ«ةنيرعنم
يبأوعيبرلانعةياوروهوًاخطلفكلامعييامملقاناکنإلكؤياملوبرهط
ىنالطسقلاماماللبهاوملانم.ها.بستلاءايفذحبنونرعلالاقيو(قا)ةديبع

.ةدايزوصيخلتب

لصف-اهنكامأيأ_منغلاشضبارميفةالصلاكتكردأاذإ»ثيدحلايفو

نإالإمنغلالوبةراهطىلعلیلدوهو«لصتالفلبالانطاعميفكتكردأاذأو
لوبالنطاعملاسیجنتیلعولوبهیرتملاهضبارمنمعضميفلصدا

يهو«نيلوقلايفرزجملاولبزملاكءحيرلاوسمشلابرثالالاوزبوأ.روهشملا
اهاوأموأ‹؛برشلادنعاهعضاوموُلهندعباللعبرشتلءاملادنعلبالاكرابم

لص»ثيدحونيينرعلاثيدحبجتحا؛لكؤياملوبةراهطبلئاقلاو(قا)ًاقلطم

سايقهنأهيفو«؛همحلىلعوهللبنمهوحنونبللاىلعسايقلابو(منغلاضبارميف
املوبسأبال»هنعءاربلاوهللادبعنبرباجثيدحبو«قرافلادوجومم
هبموقتالادجفيعضوهويليقعلانيصحلانبورمعهدنسيفانلق(همحللكؤي

عمنيينرعلاثيدحالإةرشابملايفوريملولنلقوءانموقهبحرصامكةجحلا

ىلعمدقممكحلاثيدحولاحةعقاومهثيدحوءهمحللكؤيامةطلاخمةرثك
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.لکؤۇيالاملوبةراهطمزلمدآينيبببناثبخألاصخنإولاحةعقاو

كعهرمأبنجلاباودفلعهنأليلدب«لكؤياممثورلاوثرفلاطو

رهللةتيملاةرافلاءاققلِإيففعبالکلةتيملامسقهنعهللايضر

.نالوقلا

زاوجيعدينملوقللطبم«ثورلاسيجنتنعيعهيهننأباوجلاو
ثورالإمهباودنومعطياوسيلفءانلثمنيفلكمنجلاناكاذإف«سجنلاةبادلاماعط

نمهراديفهکلاملولوثورسيجتترلحيالقمارحهريغثورنلكۇبا

ىلعًاعئاميرجيجرخاذإهنألعيبرلايفىثنالاةرقبلاثورسجنوأطقفءاعمالا

املوبيفاهرهاظىلعوأ.ميرحتلاینعمبةهاركلابربعامنإو«سجنلاىرجم

نِإرامحلاوسرفلاولغبلاثوروأ.لوبلاعضومىطختهنألامتحاعملكؤي

ريزنخلایوساممهریغورافلانمهيفلب(قا)اقلطمقرنِواء‹قروريعشلاتفلع

.ةهاركلاوسجنلاورهطلا(قا)هلحىلعقفتاامىوسو

رانءافطايفتدهتجاو‹حیبستاهتوصذِعدفضلالتقنعيهنو

ضعبرهظتساامالاهتلمجاٹلٹدارملاوثيدحلايفامكاهاثلثبهذىتحميهاربا

لكنمبهاذلامكنييواهئالثألاقينأردابتملاناكالإوةدحاولكالثهنأ
ظفلمعناهنميقباملءاملادربهللالدبأفةدحاولكاثلثبهذلوقيوقةدحاو

لادبإنإلاقيدقنكل«ضعبلاهرهظتساامببسن(ءاملادربهللااهلدبأف»ٹثيدحلا

اٹلثوأدرفلكاثلثبهذءاوسةرارحلااهترشابملهتقحتسادقاهلءاملادرب

اهيلعةراحیھوئاقلِإدعبواهيفهئاقلِلبقاهئافطإيفاهداهتجاو‹؛عومجملا

.هیلعةدرابو«‹ميهارباهنملحناوقرتحایتحهبفتكامیلعو

باهذنإفرانلاىلإًادئاعاهاثلثهلوقيفريمضلانوكينأيدنعلمتحيو



۱۹ًاميرحتوًاسيجنتقفتا

ىاملادربكلذبتقحتسافءاملاباهيلععدافضلابوثونعببسمرانلايثلث

هلوق:يكلاملايناوريقلاديزيبأةلاسرحارشضعبلوقلامتحالااذهللديو

امنإوىاملايفوأرحبلايفوأربلايفاهنمناكامءاوسلتقهرکیو

ليقوركذهلكاهتوصنألليقوءًاحيبستتاناويحلارثكأاهنألليقاهلتقهركي
اهنملعجينأٍةَْيَعيبنلابيبطنذأتسادقوءاهيثلثميهارباراننمتأفطأاهنال

زئاجفاھلکادارانمامأو«هورکمةدئافريغلاهلتقواهلةياذاالوكلذنعهاهنفىاود

لبقنكتملاهناءاملادربرهاظنامثهااهلكأيوةاكذلابلوقلاىلعاهحبذينأ

لمتحيو«تومالوقرغالبءاملايففرصتلانمهللااهنكمكلذدعبوءاملايف

يفةدوربلالعجيوءاملادربىلعاهعبطيهنأىنعمباهندبيفءاملادربنوكينأ

اقلطمةرهاطيهو«ءاملايفكلذلبقتناكولو«لبقنمهيفنكتملةدورباهندب
اهلوباذكوربلايفةسجنوأىاملايفتتامولوةسجنوأبلايفتتامولو

وأ.نهمالكعمسيونملكتيناميلسدهعىلعنكدقو«ىقستستذإلمنلاو(قا)
لتاقكءاومعزاميفةلحنلتاقولسعلللحنلاو(ق)وهالإقلخلانمهعمسيال
مدآليلدناکذإدرصلاو«دبعيملثيحهللادبعينأبحأذإدهدهلاوءايبننيعبس

مءاشتتهنألوأ.ءاروشاعماصرئاطلوأهنألوأ.ةنسنيعبرأضرألاىلإةنجلانم

هبحاصهنأةنسنيعبرأهتلالدىنعمو(قا)مؤشلللتقهنأمهوتلتقاذإفهببرعلا
وأ.نيطسلفباهنمطبهأيتلاهتنجوأ.ةعاسيفمدآاهعطقنكلوكلذردقةريسم

درصلاهعمراسًاقيقحتءاموينيعبرأةريسمدنهلاىلإاهنمطبهأنامرکوسرافنيب

.(قا)لطابوهوهلًالیلد
ةيدورّصنتخبرمأبسدقملاتيبقارحإىلععزجهنارودذإفاطخلاو

وأزجيينأغلبثيحبفوصلاةرفاويأ‹ءاهتزجبةجعنفعدفضلاالإنامهردلک

یلعو(قا)ركذاملالواهلالوءاهلةيدالوأمهردةلمنلاةيدوأءاشبكولوةاش

عمنهلكأزاجلنحبذولفنهتمرحليهنلاواهعمءازجلافمرحملانهلتقنإفةيدلا
(قا)نهحبذرثؤيالونهميرحتليهنلاوأ.لكألامارحدهدهلاوأءةيدلامازتل
وأ.ريغصلالمنلالتقزاجوءامهيفمدالامهنأل«حبذالبناترهاطةلمنلاوةلحنلاو
يوردقو(قا)اهضعنمًاصاصقكتضعاذإةلمنلالتقتوأ.رضاذإًاضيأريبكلا



ًاميرحتوًاسيجنتقفتا١۱

تیببرخامللاقذإشافخلالتقنعو«يذؤينأالإحوريذلكلتقنعيهنلا
.هلتقلحرضنفمهقرغأىتحرحبلاىلعينطلسبرسدقملا

طقلاهيلعبلاغلانألءاهراقنمىلعسجنلاريملامةجاجدلارؤسرهطو
بلكلاورافلاورهلاوءطقلالبولواهيلإهكحواهراقنمبضرألاكيرحتو«بحلا

‹ملعملاريغبلكلاالو(ص)ىلعاهوحنوىعفأال(ق)الوأ(ص)وهوملعملا
سيلوابلكنوكينأةفاخم«بارتلاعمءامبنهارخأونهالوأًاعبسهغلوملسغيو
ًاعبرأوأ.بابحتساةعبسلامامتإوسجنوهفًاريهطتًاثالثوأ.لوقلااذهىفًاسجن

نانزاخلامعزدقومذوأروهمجللبسنو(ان)ةراهطلافالخمهتساجنو

.(ق)نيكرشملانادبأةراهطىلعاوقفتاءاهقفلا

كرشملاخيشلارصحهيلعلديامك(قا)سجنوأ.هرکوأ‹يباتكلارهطو

يطعيهنوكيفالايباتكهنوكيففلخلاهقيلعتوهریغويباتکنيعونيف

سجنوءةيزجلاىطعييذلايفبهذملايفروكذملافلخلاوأ.ةيزجلا

لحتو«قيفوتىبحيخيشلامالكهيلعلديامكبهذملايفًادحاوًالوقبراحملا

ةعهلكألوةيراحملامدعبنآرقلايفهدييقتمدعلءابراحمولويباتكلاةحيبذ

انهوريسفتلارظناف(ق)ةيزجلاىطعتتسيلواهحبذدعبةيدوهياهتمسةاشنم
رهط«مهانبلغوأاندلبيفانوبلغنأبباتكلالهأةطلاخمتلحاذإهنأوهطباض

مهنماومنغةباحصلانالءأقلطمهماعطوءاقلطميباتكلاةراهطحضاولاومهللب

مهماعطليقو‹مهحبذاولحأولسغالباولكأومادالاوموحللاوخوبطملاماعطلا

ماعطلادارملاليقو«ساقيالوحئابذلاليقوءاهريغاهيلعساقيوطقفحئابذلا
باتكلالهُللبسجنیلعو؛ظفللامومعبةربعلاوحئابذلالوزنلاابیسوءاقلطم

دقوفوخلوأبدناذهلاقهرهطبلقنمومهتينآلسغبهعهرمأبلدتسا

.ةيدوهيلاماعطيعلكأ

قرمولومحلوأريزنخلامحلوأمدلاوأةتيملالكأاموهولالجلاسجنو

سيلفرهاطءامبهطلخنإليقورهاطبهطلخينأنودبمايأةثالثسجلوأ



١۱۱ًاميرحتوًاسيجنتقفتا

ًالالجرهلانوكيالو«ناسنإلاالإًالالجةرمرمخلابرشبنوكيالليقوالالج
رافلالكأيهنأةفرعمعمهرؤسيفةلهاسملابثيدحلاقالطالاهريغبالوةتيملاب

لمقلانأبلاقنملوقىلعالإءةلالجًالثمريعبلالمقلكأتيتلاةجاجدلاو«هريغو
.ةصخروهوتاماذإةتيملامكحيفالو«سجنريغ

وأةقلعىلإةفطنكراوطالاءاقبرادقمًاموينوعبرألالجلاناسنالاةدعو

وأ؛نورشعوأ«نوثالثوأ«نوعبرأريعبلاو«فوجلايفماعطلاءاقبرادقمةليلوموي

يشحولاويلهألارامحلاولاغبلاوليخلاوةرقبلاوءةعبسوأةرشعوأرشعةسمخ

ةرشعةاشلاوءةعبسوأءةرشعوأرشعةسمخوأ«؛نورشعوأ«نوثالث”ليتايثلاو

وهوريعبلاكةماعنلاوأ.اهلثممارآلاولعولاويبظلاوةماعنلاوءةثالثوأءةعبسوأ

لبقحبذنإو(قا)مويوأ.ةئالثةجاجدلاومويوأ«ةئالثوأةسمخةزوألاو(ص)

ًاضيألكؤيفلسغيوأ.شركلاريغوأهنطبيفامريغلكؤيوألكؤيملةدعلامامت

ىلعجحيالوهتلكأوأسجنلاتبرشاذإءاهريغوةاشلانبليفصخرو(قا)

قدصيوأنهريوأةيدلايفىطعيوأبهويوأعابيالو«هثبخلرمتعيالولالجلا

كلذيفهبرابخإلاوبيعمهنالمالعإيالإكلذوحنبريغلاكلمىلإجرخيوأ
الإةلالجالانضعبلاقةضاعملابوهاميفصقنلانوكيالعلو«هسجنبملعيلبجاو

همحليفو«سجنلانعهتنايصلملعملاللبرهطوريزنخلامحلوأمدلاوأةتيملاب

ملعملالليسجنيفوىلعهريغكهلكبسجنليقوعبسلايففالخلا
ءانالالسغنعهلبيجأو‹؛تافاوطلاونيفاوطلانمهنالهتراهطب(م)لاقو(ق)

نكسمأامماولكفإل:ىلاعتهلوقلوءابلكنوكينأفوخلوأدبعتهنأبًاعبس

مدًاضيألحالإو«هللبةراهطبمكحالةتيمهنوكليفنهنأببيجأومكيلع
نُفوخلهغلوملسغبةريرهيبُٹثیدحنابليقدقو‹؛كلذكسیلوهجرخأ

.سجنللًائالثهلسغبهرمأوأءابلكنوكي

سنجوىورألاركذوأهنسموألعولاةيقوفةانثمفةيتحتةانثموةثلثمبلتيثعمجليتايثلا(١)
هركذلىورألاركذوأشحولارقبهبدارملانأرهاظلا.سوماقلايفامكشحولارقبنم
.لعولادعب



للصف

وألوانتياموءةالصلاعضومولوكأملاوبوثلاوندبلانعسجنلالازي

(ق)ءيشيفدعقيالوأ.ةسفنطكسجنلاهيفدعاقلاسيلاممليقلمعتسي

الانبرۋ:ىلاعتهللالاقهوحنوكلذلليقماليفىسنيالعلةلزإلابليجعتلابدنو

لينكةغبصءامولوءاقلطمءاملاءاجنتسالايفواهيفيفكيونإانذخاؤت

‹لاستغالاوأءوضولايفالمعتسموأءاهرصعبوأاهلخادنملوقبءاموأ«نارفعزو
كلذبوأ.فيعضوهولاستغالاوءوضولاكقلطملاءاملابوأالمعتسمالوأ

وأ.هبكلهواهسيجنتدمعتلحيالنكلاهوحنونيللاوتيزلاوذيبنلاولخلابو

هبرهطتيًاذيبندوعسمنبانعلوانتعهنأبًاجتحم(ح)لوقوهو«ذيبنلابلحي
معزو(قا)ةنيدملايفملسأوهوةكميفاهنألاهرضحيملهنأبدرو«نجلاةليل
نمضعبنأىتح«سجنلاستغالاوءوضولايفلمعتسملاءاملانافسويوبأ

ثودحمدعبوعهللالوسرةفلاخمبدروىوضولادنعًادلجذختيهبذأ

املكررکتولو«ليللاموننمنيديلالسغبجووأ(ص)وهوبدنوهيفسجن

عمدلاىزجيوراهنلامونيفعرشيالو(ق)امهلسغللبةلماعمدارأوظقيتسا
يفسجنكجراخوهاممنهريغونيعلاوفنالاومفلل«قيرلاوطاخملاو
.قيربلسغيدي

لصف

ىلعهيرجبوأءاعوبوأثكملابريغتوأليقيفتيملامقلطملاءاملا
دلوتموأهرارقعضومبوأبلحطبوأةخبسوأ«؛نهوحنوأةرغموأخينرزوأبارت
وأضيحلاوأةبانجلانملاستغالاوءوضولايفزوجيكلذلكابلاغكفنيالهنع

ءيشبريغتامامهيفزوجيليقوكلذوحنوأمارحالاوأديعلاوأةعمجللوأسافنلا

عقوامهركيوأهفاصوأدحأريغتنإهركيوأهيفخبطنإالإ|نارفعزوأةوفكًاقلطم

اقلطميفکيهنا(ص)وةرورضالإواحبلاءاميفكيالوأ.هريغيملوريغميف
يزجيهنأىفدروثيدحلاوليلدلجاتحيلاستغالاوهبءوضولاعنمف«روهطهال



۱۱۳قلطملاءاملا

امهقوفناكنإوأ.نيتلقكناكنإءاملاسجنيالو(قا)لاستغالاوءوضولايف

هنولريغامالٍإ)ةياورلنهريغامالإوأ(ص)وهوهتحئاروأهمعطوأهنولريغامالإ

فاصوالادحأريغتنإوأ(ص)وهوامهنودامسجنو(قا)وأبثيدحلاةياور

.(ف)

وأ«فصنوةبرقوأءةبلاغلاةداعلايفمداخلااهلمحتيتلاةرجلاةلقلاو

ءاملافرطكيرحتلصواذإهنأةعامجتمعزو(قا)ًالطرنوسمخوناتئام

كيرحتىندأيفكيو«سجنكيرحتنمكيرحتدلاوتالبيأرخآلافرطلا

وأتيزوأنبليفسجنعقونإو«كلذمدعوريغتلاو«رثكأوأنيتلقلارابتعاقحلاو

ثيدحلنيتلققوفولونرثكولونسجنليقف؛تاعئاملانمنهوحنونمس
تيزلايباوخةساجنبمهمكحيفخياشملامالکرهاظوهو«هلوحاموهوقيرأ)

مكحكلذمكحليقوءامهنوداموأنيتلقبدييقتلانعقالطإيرافاهيفعقاولا

انباحصأظفلضعبيفوريغتيملنإسجنيملرثكأوأنيتلقكلذناكنإفىاملا

اممناکنِٳهعزندعبفرغرئبيفسجنعقونإوريغتيملنإسجنيالكلذنإ

ملنإالإولدلاءالتماطرتشيو«؛نوسمخ(ص)وهواهولدباولدنوعبرأءاهنمعزي

هيلعردقاذإفرهاطءاملافسجنلاعزنىلعردقيملنإوءاهئامةلقلءالتمالادجوي

ىلعًافوقوريزنخمحلوأامدوأةتيمسجنلاناكنإفرغيامنإوأ.ددعلافرغ

هلحتالريزنخلاومدهيفوۀتيمهنافمزمزرئبیفتامیجنزیفدروهنإفعامسلا

ددعلامامتلبقءاملاغرفنإو(قا)لوقيفهلحتالامهبقحليفيكذولوةاكذلا

.هعزندعبفرغلاديعأ«سجنضعبرهظمثفرغوعزننإو(ق)رثكأوا

فرغلاءامنأضعبوءاقلطمتسجنةساجنلااهتلحاذإرئبلانأضعبمعزو

‹ةرهاطاهنأواهتوقلحزنتالتناكنإاهنمفرغيالهنأضعبوقلطمسجن

الضعبورهاطفرغلاءامواهتمفرغينكلوحزنتالتناكنإسجنتالضعبو

رثبيفولدلالزنأنإو«سجنفرغلاءاموحزنتالتناكولوفرغلابالإرهطت



ريهطتلاىفلسفلا1۱

ءوضولاو

وأ.ممتدغىلإرثكأوأولديقبنإوءددعلااهنمفرغرهطينألبقىرحخأ
لسغيوأ؛مامتلادعبلبحلاوولدلاورئبلابناوجلسغبجيالو(ق)فنؤتسا
اهولدلسغيالءاملاىقييوددعلااهيفمتييتلانإليقامالًاقلطم(ق)ولدلا

.اعطق

هيفنيبتيذلاعضوملاالإرهنلاورحبلاكيذلاريثكلاءاملانمسجنيالو

ةالثوأعباصأةعبرأةتيملاءاملاالعنإوهلكهترمغنإالإيراجلاالوسجنلا

الوديزيءاميففلتخااولاقريغتيملنإرهاطفىرجملاتمعدقو(قا)ًاليلقوأ

همدعوريغتلاىلعرادملانأقحلاو«سجنهيفعقونإديزيالوجرخيوأ«جرخي
نمو؛كلذلفرغلادصقطرتشيملسجنتللفرغلالاقنموءلقأونيتلقلاردقو
لجاموأةكربيففرغالو؛كلذلةينلاودصقلاطرتشارهاطوهودبعتلللاق

هترثكلءاملاريغتيملاذإورثكأوأنيتلقناكوريغتيملنإرهاطنهؤاموءامهريغو
نيتلقلانعصقنوأكلذدعبريغتاذإو«هنمعضوميفسجنلايقبولورهط
.ريغتلالاوزدعبالإفرغلايزجيالو«سجن

لصف
اهريغوأديلابكلدلاعمءاملاغارفإ«؛لاستغالاوءوضولاوريهطتلايفلسفلا

ٹالٹنمدبالوأ.لاوزلاالإهلدحالو(ق)امهيفطقفديلابوأ.ءاملاةدشبوأ

طاخمکلیزمدماجوعئاملکبوهبو.طقفِءاملابوهو(ڦ)ًادبعتلبقلازولو

عطقيالو«صقنتالةحئارواصقنيالنولبريضالو(ق)(ص)وهوردموقيرو
بدهنمةبدهعطقيالوءامالثيحسجلوأ؛صقنيالنوللهريغوأبوث
خلسيالوءاهمدعبصقنينمثلاناكنإالإءاهعفنمدعلاهعطقىلوالا(ت)بوثلا
نإاهتلازإنمدبالورضيالامبالإاهلاوزدارأةمُشولوأكلذلهدلجناسنالا
نولريغتبدنينأ.بجيوةدلجلاهبرشقتتًائيشاهيلعلعجينألثمتنكمأ
لصحتوأ.هيلعسبتليوأنظلاهبءاسيالفل(ق)ةمشوولوصقنياليذلاسجلا
نإوأ«رهاطوهمثصقتناامسجنبغوبصملالسغيو(ف)ًادبعترييغتلابهتراهط
سجنىلعطيخوأدقعوأىولنإوغبصلالاز هقوفنهدوأكدوهبلصتاوأسجن

 



۱2ءاملاعارفإيزجي

نإو(ق)كدولاونهدلالاوزوكفلابالإرهطيالوأ.هيفدهتجيلفهريهطترسعت
طرتشيالوكدولاوأنهدلاقوفسجنلالسغرسعيالو؛لسغلالبقاليزأقوفاناك
.امهلاوز

البنوهدملاسأرلاةراهطرذعتتوهمعطيقبامسجنبحلمامسجنو

ًاتطابوأارهاظءاملالاصيإيرهطيهيفرمتخاوأسجنبنجعوأخبطامو«بيرتت
كلذورهطيالوأضرألانمناكنإنامزلابوأ(ت)هلكهيلعيتأيىتحداهتجاب

كرتيوأ.سبيبىتحجضنلاوأ«يلغلاهيلعداعيسجنبلمعماعطوأفيغرك

ضرأوأسجنهنإفسنكوبارتىلعلسغسلمأطئاحسجننإو(ق)نامزلل
ليزأفشناذإوىاملااهيفبصوبارتبتطيحأةردحنمريغوأ«تلسغةردحنم
امةلازإدعب(ق)دحاوبارتيفكيوأ«ثالثىلإءاملاوبارتلاديعأمثبارتلا

الوتاذهلقبتملفسجنلارشقنإو«سجنعئاميفعقنوأ«سجنلانمدسجت

نمبوثلاالإءاقلطمطئاغوةفطنوءيقنمهريغودسجلالسغيو«ىفكللب
وهوريشقتوسبيدعبف«كلذوحنوريرحوأربووأرعشوأنطقوأناتكوأفوص

وحنيفةرافتتامنإو(قا)داهتجابًاقلطموأ«بارتبطلخنإًابطرولووأ(ص)
امةساجنبمكحيالناقيقحتلا(ت)لسغتمثرعشللرانةلعشهيفتلخدأءةيباخ

هيفدجوامالإكلذريغوأفوصوأرامثوأءاهوحنوأةيباخنمةتيمهيفتدجو

نشخبارتهيفلعجمفلاقيضسجننإوعيرناالإًارعشهيفنأبالو«للبلا
.(ق)دحاوبارتيفكيوأ.ةضخلاعمانالٹءامو

املسغرانواسمشبهترارحلوأ«يرلبقهتدجلفشارءانإسجننإو

هتقارإدعبنكمأامسمشلايفعضو«هلكليلاءاملاهيفلعجوسجنلانمرهط
ىتحهيفىقبيوأ«ثالثىلإلدبيمثةليلوًامويءاملاهيفلعجيوأ«ةرموأثالث

.(قا)سجنلاثيحهلوصونظلابلغي

ُلاحف
نإوأ.ماعطلالكأيملبطرعيضرلالوبيفكحالبءاملاغارفإيزجي



اللجررهطت١۱ اهيفقوقش

ًاقلطمبطرلالوبلاوأ(ص)وهومحلنماهنألًاقازتلادشألوبنألًاركذ

ءافكتوماعطلاةرارغيف(ق)ًاقلطموأ.لوكأملالويو(قا)سجنلاءاملاكههبشو
ريصحلاسناحضنو(ص)ىلعريصحيفال(ق)الوأ.ركذلاىلعيذملاو
وأفيظنتللوأنييلتللوأ.حضلاسجنيفكوكشملاريهطتنإفكشللهنألمحي

الكهيفتيملالسغلبقريصحلاحضنيوءةراهطلالصألافديعبوهوريهطتلل

.سجنلاهيلإقبسي

لنصف

فخلاو(ق)قوقشتاذكالوأ(ص)وهواهيفقوقشاللجررهطت
ليذو(قا)هعمثالثوأ.تاوطخعبسبوأ.ًاقلطمرثالاباهذعميشملابلعنلاو
عمهصيصختهجوورهاظلاىلعهرارجناب«ناسبايلاسجنلاىلعرجنملاةأرملا
هنأةناظهنعدعهتلأسةملسمأناسبايلابسجنيالسبايلانالكلذكهريغنا
ديدشثحيبوألسغلابرظانللنيبتيالاممهنعسبايلاسجنلاراشتنانقي
ثحييوألسفلابرظانللنيبتيالاممهنعسبايلاسجنلاراشتنانقياهباجأف
اذه.رهاطلايفهرارجناسجنلانم.هبقلعتامليزييأہهرهطيهنأاهباجأفديدش

.ماقملاريرحت

ديلاورهاوطب(قا)هبوأ«لاوزلاعمًاثالثوأ.ًاعبسهحسمب(ان)سلمألكو
ةاشلاعرضو(ق)نهلومعمرهطيفولمعلابنهوحنوىسوملاوقدملاولجرلاو
عمًائالثقدلاوةرادالابقدملاوىحرلاورقنلابراقنملاوغرمتلاباهرهطواهلوبنم
بارتلانعًايراعناكنإ(ق)ةرموأ.ًائالثسنكلابتيبلاو(ق)ًاقلطمهبوأ«لاوزلا
لايكملاوىطولابلفسأبارتلالخديفًاطويالنكلةريثكوأادجبارتلاليلقوأ
(ت)سبایبسبایسجنيالو(ق)ةرموأاثالثغيرفتلاوليكلابنازيملاو
سجنقيقدوحنلبرغنإف«لابرغلاوقدملاواهدلجوةنحطملاالوأ.(ص)وه
سجننإوالوأ.سجرهاطقیقدلاونيسجتنايالوأ.اسجندلجيفلابرغب
سجنلاسارهملاوريعشلاوحنوقدملارهطواوأهبقصتلمقيقدسجندلجلا

 



۱۷ةتيمدلجرهطي ضرألارهطت

وأقدملاسجنلاناكنإو(قا)ةثلاثلايفوأءةيناثلايفوأ«ىلوألاةرملايف

(ق)يناثلاووهوأءةسجنلاىحرلايفلوألانوحطملاسجنو«فلخلافريعشلا

هلحمف(ات)سجنللففخمرامجتسالاف؛حسملابجرفلاورعشلالحمرهطيالو

ىنعملالوقعمهدعبءاجنتسالاوسجنلولبمبوثكهبلصتملاللبلاو«هللبو
اذهىلعكلذدعبلسفلافهللبولحملاقرعسجنيالفرهطموأءةينالبيفكيف
وه(ت)مدهقحلنإالإندبلايفلخادلاسجنيالو(ق)ةينالبيزجيالدعت

.(ق)سجنوأ(ص)
لنصف

امكلخادنمولورانلابهئامحايديدحوءانإكاهنملمعاموضرألارهطت

نرفوأ«رونتلانمبرقأفكلذكناكاذإف.سجنلاهيلإقبسولوديلالمحتال
(ق)الوأ.هتبوطراهباهذابربخلاكسجنبنجعامورهطكلذوحنوأ«ريجلا

همدلسغلبقيوشملامحللاسجنوثالثهئامحإبسجنلابخوبطملاراخفلاو

.(ق)رانلابرهطوا(ص)وهو

لنصف

وءالومعمولووُ؛نیلصتمرمتولمعيملتابنكاهنماموضرألارهطت

وأ«رهشأةئالثوأءاهفصنوأءةنسبغلئلاووأ«لفطلاووأ«نويحلاووأ«نيلصفنم

ةسمخرورمبوأحيرالوسمشالثيحلاوقالاءالؤهوأ.ًاموينيعبرأوأ«نيرهش
اجراخمويوأ‹ةثالثوأةعبسبورقلاتقوًالخادةعبسوأشعةعبرأوأءأمويرشع

نملقأولورثالالاوزوأءأجراخهتقوهفصنوأمويوأةئالثوالخادرحلاتقوك
لحياممنوكرشملاهغبداميهو؛كرشلادولجوطقسلانفدموريصحلاوأ.ةعاس

يفلخدو(قا)ةريصقةدمبولورثألالاوزبًاضيأاذهوأ.ةنسبنطعملاوحبذول

.هريغوأضرألاتتبنأامم؛كرشملاعنصاملاوقألاكلت

لصف

اهمظعواهنرقومحلهيفنكيملنإهوركملاولوكأملاةتيمدلجرهطي

 



حشرلارهاظرهطي ةتيملافوصرهطي۱۱۸

اهرعشواهفوصو(ق)غابدلااهيفدريملذإةثالثلاالوأءدلجلاىلعًاسايقاهفلظو

رجشلارشقكداتعمبغابدب(ق)هلًاعبتدلجلابتلصتانإوأءاهشيرواهربوو

یتحوا.ةرهاطيهمثحلموبارتو«سمشكداسفنمعناملكبوأ.رامثلاو
ةلازايفبرجودتعيملامو«غابدحلملاوسمشلا»لاق(ق)لسفت

‹بيعفالإومالعابغبديامعيبزاوجقيقحتلا(ت)لبقديتعاامكوهف«تالضفلا
.(قا)اهدلجالإغبديملوأغبدةتيملانمءيشبعفتنيالوأ.لبقالغبدلادعبوأ

لاحف

ةسجتنملاوءاهلصأنمةعزتنملااهشيرواهربوواهرعشوءةتيملافوصرهطي

وا«ٹالثبةڻالثيفوأعبسيصعوحنبعضاومةعبسيف«بارتنمقزالريغباهب
وُ.ةرهاطيهمثيفكتفبارتلابوىاملابةاصعلارهطتوأ(قا)ةدحاوبدحاويف

نموةخبسلاو«لولبملابارتلاوهوىرثلاقزاللانمو(قا)بيرتتالبولولسغت
لبقاهنملمعاملسغيوبيرتتلاديعأوعزناهيفدجونإوءدامرلاوللبلااهنأش
نولرضيالو«بارتلاعمءاملابهلبقكلذنملمعوأءةتيملابسجنتاموبيرتللا
.لوسغملايفامكةحئارلاالوقةراهطلاةدميضمدعبالثملوبلا

لصف
اسجنءامبرشملالقبلاوحشرلابهللبغلبموهناكموحشارلارهاظرهطي

لبقعطقنإ|ًاسجنىقالامالإ|سجنيملالاوشرتفياممناوأءاثالثًارهاطهيقسب
هبولبقعطقنإلسغيفءاقلطمهاقالامالإسجنيالوأ.لسغهيقالمثالثلا
ةرذعوحنهلمهلعجلرهاطبهيقسمهنكميالذإلوألاباالبلاهذهلهأجرختي

وأرابغوأهتاذبولوسجنلاناخدوأ«ناسناجرفحيرىقالللبرهطو(قا)
وهوهتالصتدسفهبوثلخدوأمامأناخدلارمولهنأىتحكلذسجن

ًاسبايولوطقفامهيقالموأ.سجنظيلغمسجنمقيقرمسجهنألرابغلايف(ص)
لعلو«سجنلارثأدوجوعمسجنلارابغةراهطلهجوال(ت)(قا)هيفارثأنإ



۱۱۹ءاجنتسالا

سجنهيفنوكينأناكمإلهيففلتخيف؛سجنلانولنمهيفرثأالاميففالخلا
هنأيففالخالفهنولوسجنلامسجنيبتاذإامأو«رظانللنيبتيالًادجقيقد

لصف

حيرنمنطبلانمجرخياموهورجحلاوأءاملابوجنلاةلازإةغلءاجنتسالا

حيرلاوطئاغلاةيمستو‹؛جرخملالوحنمهتحئارةلازإحيرلاةلازإولوبوطئاغو
ءهعمجراخلاحيرلاوطئاغلانألةرواجملاهتقالعلسرمزاجموأءةقيقحًاوجن

وجنلاوةرورضهيلإةبسنلابعفترمللرواجموهو«ضفخنملاناكملاامهبدصقي
مسابةيمستاطئاغطئاغلاةيمستوةوجندحاولاوءةعفترملانكامالايفةقيقح

ةقيقحطئاغلانإفامهوأةيلحملاوأةيلاحلاهتقالعلسرمزاجميهفلحم

ءقرفللحالطصاالوبءاملاةلضفوًاطئاغماعطلاةلضفةيمستوضفخنملاناكملا
رثأةلازإاعرشو«لحملامسابلاحللةيمستطئاغلابًاعمامهتيمستنآرقلاىفيذلاو

ءاملايفكيوأ(ص)وهوةراجحلاوحنبامهنيعةلازإدعبءاملابلوبلاوطئاغلا

لاقهبوهدحوةراجحلاوحنوأءةقراشملانمةعامجوءانموقلاقهبوهدحو

.(قا)انموقنمةعامج

بجتو(ق)اهنعهضيفبوأ(ص)وهوركذلاةبقثيفلوبلاروهظببجتو
ءسجنلاففختلبةراجحلابرهطياللحملانأىلع(ان)ًاقلطمطئافلاجورخب

اموءةبقثلانمرهظاممئيشهسمببجتوأ«اهبرهطيدبعتهنأىلعوخيشلاهيلعو

الإرهطتالف۽«سجنلاهيلإقبسيالعلًاثالثًالوأهديلسغيو(ق)حضاووهواهلوح

لواهللاركذعمو««سجنلاهيلإدوعياللرهاطلهسمحتسميفبدنو«ريثكب

ءاجنتسالاو«هبلقيفركذيلفهيفامأولحميفنكيملنإًايراعولو«ليق

امونيجرفلالوحسجنلاهلصواملكلسغيوءرحبلايفهنمىلوأمحتسملايف

لسغدنعًالیلقًالیلقهندبیخریوكلذلكيفهديىلعءاملاضيفيوءامهني
ةجوزللالاوزالإكلذيفدحالواليلقًاليلقضبقنيمثكحلاديجيو«ربدلا



مهللاالئاقمحتسملانعلصفنيو(ق)سمخبلبقلاورشعبريدلاوأ.ةنينأمطلاو

ينجوزوءةساجنلانميدسجقنو«قافنلانميبلقرهطومالسالابيجرفنصح

وأ.رهظاميفركبلاكبيثلاءاجنتساو«نيمحارلامحرأايكتمحربنيعلاروحلانم
.(ق)روهشملاوهولخادلالسفت

لنصف

مميتعضومنماهلاوزىلعردقيملنإف«سجتنلالاوزدعبالإءوضوال

ليبقةينلابالإو(ق)جرفولوسجنلاوضعللمميتيورهاطللًاضوتيوأ(ص)وهو
ىزجتوأ.زجتملهدنعاهنعلهذنإفهجولالسغيىتحاهميديوهيفعورشلا
الوكلذبحصوهبثادحالاعفربةالصلاةحابتساهبلقيفدقتعينأيهو«(ق)

عفرالاقنأكءاهعمقطننإوهللاىلإهببرقتلايه«ىرخأةينبالإهلباوث
ةالصلاهيلعهلوسرلوهللةعاطةالصللرهطتاو«ثادحألاعيمجاذهيئوضوب

ملاميهوءىنعملاةلوقعمريغةدابعهنأىلعءانبروهمجلادنعىوقأفمالسلاو

اميهوءهتلوقعمةدابعهنأىلعاهنودبحصيوأءاهتدئافنيبتتملواهتحلصمرهظت

الوانتسيلفةرجشمدآلوانتامأوءةفاظنلاامهوءاهتدئافتنيبتواهتحلصمترهظ

ىزجألفنلاوأطقفثادحألاعفريوننإوءةلعهلوانتسيلفمدآنمانكولوءانم

.هريغوضرفللًاضيأ

وأ.رمعلاوةضافالاىفاوطو«تنيعتنإوأ.ةزانجلاوضرفلاةالصلبجيو

فاوطلهنودبولفنلاوةنسلاةالصل(ق)هبوأ.بوجوالبنسو(قا)ةثالثللال

سملو(ق)لمعلاهبو(ص)وهوًاقلطمفاوطللهبوأ«فاوطلارئاسو
شرعلادنعهحوردجستو«مانيلبنجلاخيشلادنعوهو‹بنجلامونوفحصملا

ضقنيامهضقنيفساجنالاةلازإوىاجنتسالادعبةالصلاءوضوكحاورالارئاسك
يزجيوُةبانجلاالإهضقنيالف؛مفلاونيديلالسغوءاجنتسالاوهوُ.ءوضولا

وهونآرقلاةءارقومونللبدنو(قا)هلعفعهنآیورامکسجنلسغالبمميتلا

ءاعدللو(ق)اهلبجووأ.«ةبانجللالإنآرقلاةءارقنمعنتميالهنادثیدحل(ص)



١۱۲سجنلالاوزدعبالإءوضوال

ريغىلعتوملاةفاخمةراهطلاىلعنوكلاو«فوخملابوكرودجسملالوخدو

ةالصريغللومعمهناءامهلحابمهنأمهلوقىنعموءاهنودبرومألاةرشابمو«ةراهط
هددجفءوضوىلعوهنمقحيفرونىلعرونهنأهيفو«تادابعلانماهوحنو
نوکیفیکوهکرتوهلعفوهلباوثالحابملاناوًادافتسمًارونانهنكيلف
هللابحيامكرهطلاىلعنوكلاةينبوتامنإرهطىلعتوملاةينبءوضولا

.ةدابعوهامنإوءأحابملمعلاومنةينبوءةكئالملاو

بحتسيو«راضملانمندبلاةمالسهبيونينمةينيفحابمهنإ:باوجللا
رضخالاوءادوعدجيملنإهعبصابولواهدعبوأ«حضاولاوهوءةينلالبقكاتسينأ
وأ.راهنلالوأوأءاقلطمهلزاجوأًاضيأسبايلانموأ«مئاصلاهنممنميونسحأ

نأو(قا)ةريرهوبألاقامكرصعلالصيملامزاجوأ.هرخآسبايلاوهلوأرضحخألا

وا.رکذيأبهللاركذينأو(قا)فارسانودهرثكيوأءطسويوأءاملابصللقي

ءوضولاءازجأنمهنأل«حضاولاوهوةينلادعب(قا)ةلمسبلامتيوأ.هللامسبلوقي
وأ.اهلبقوأءًابيترتديفتالواولانألهللامسبلقيلوةينلادقعيلف؛حاضيالالوقلال

ءوضوالدارملانأببيجأو«هللامساركذيملنملءوضوال»هلوقلركذلابجي

دارملالعلولسغامالإهنمرهطيملليقركذيملنإو(قا)ةينلاركذلاوأ.لماك

كرعلاامأو«نيميلابءوضولايفءاملالوانتبدنو؛لسغامىلعالإباثيال

‹؛لامشلابكلذلكىرسيلانذالاحسموفنالاومفلاكرعونالجرلاوىنميلاف

لبقوهلکكلذدعبًاثالثنيديلالسغنسو وه(ت)ءوضولانمهنأىلعمفلالبق

ناكلادبعتدعبوفيظنتلالبقالسغولو(ق)فيظنتللهنأىلعةينلالبقوأ(ص)
نمامهفةرمنيفكلالسغهيفلخدينألمتحي«ءةرمةرمًاضوتهِيَنوكوءطوحأ

ةرمةرمدارأيوارلانوكينألمتحيوىوضوللالًاثالثامهلسغدعبءوضولاءاضعأ
.ءوضولاءاضعأريغنمامهفةفاظنللنيديللًاثالثو«مفلانم

نمعبصأبهنانسأكلدوهتضخضحخوهانميبهيفءاملالاحخدايمفلالسغو

ىلعأنميألاقدشلاةيعايرنم؛نهمحلاهبىمديالناكنإابابحتساهارسي

مُفلاسجننإف«هنمامهناىلعهجولاعمنيتفشلارهاظو؛كلذكرسيألافلفسأف
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عموأ.ءاملاهنمجماملكًاثالثوءاتسجننإهلسغلبقًاثالثامهلسفبالإرهطيمل

ءاملاةضخضحخامهتلانوامهلخدأنإهريهطتباترهطسجننإفهنمامهنأىلعمفلا

هلعجدعباديدشهبهدربوهسفنبهذبجوهانمیيفِءاملابفنألالسغو(ق)

ىلإاهاهطسواهتبابسلاخدإبدنوهفنأىلعهارسيةبابسوماهباًايابحتسا
.امهءامعلبنإىزجأومئاصريغمفلاوسفنألالسغيفغلايو«نكمأنإمظعلا
بسانملافعوضولاءامعمبونذلاجورخلوءةنسللقفاوملاهنأل(ص)وهوالوأ
وأ(ص)وهوامهبوجوىلعةالصلاوءوضولاديعيامهكرتدماعو(ق)ًاجراخهبص
.(ق)بوجولامدعىلعال

«بوجولاةحجارلاناتياورهيفولسغلايفهدماعوًاقلطميسانلايفو
امهنأىتحرغصألاثدحلابامهرثأتليلدبةرهاظلاءاضعألانمفنألاوملاًاضيأو
امهلسغزوجيو(ق)امهلسغبرمأةبانجلالسفبرمألايففىوضولايفنالسفي
ضعبراتخاواضيأفرغلاديدجبوأءاهنمكلذكمثهفنأبمثهيفباهنمذخأيةفرغب
هانميوأهيديبهجولالسغضرفو«ىرخأنمًاثالثفنالاوةفرغنمثالثمفلالسغ
اذكىرخألاهتحتمظعفرطونذأنمونقذللرعشلاداتعمنملامشلایرجأو
نمفتناكنإوةيحلالنأوأ.ءوضولايفةيحللاليلختثيدحل(ص)وهو
وأرعشلاتحتاملسفغيو(قا)نكتملولوهيلإهنموأءاذكرخآللًالخاداهيناج

هرعشوهلعفو«قلطأوةرمةرمءوضولازاجأهعهنال(ص)وهوفتكيملنإ
تحتبارتلامميتملالاصيإبوجومدعلالهتحتلصوتالةدحاولاو؛فیٹک
‹«بدناهعمجوةيحللاليلختو«ىلعأنمءدبلاو(ق)فيفخلاتحتًاضيأهمدعل
ىلععامجالانممزليملهتينسىلععمجأولوءاهيلعًاعمجمةنسليلختلاسيلو
هبةيالاةنسلاريسفتبًاذوخأمهنوکلءاجنتسالاضرفامنإوءاضرفهنوكءيشلاةينس

یرسیلافینمیلالسغوءاهيلعًاعمجمةنسهنوكلال«هبوجوبعهمكحلو
ءاملالاصيإي(ص)وهوعباصألانيبامو(ق)امهنودوأ(ص)وهونيقفرملاو
(م)ابوجووأ.امهيتلكىنميبءدبلابدنكًايدنللختوألقاميفكرعالبهزاوجل

ًاليرنتالوأ(ص)ىلعمتاخلاةلاجإبجتو«قفرملاقوفالةعوطقميقابو(قا)
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وأةريبجلاىلعحسملافالخبرارطضالامدعلفعضو‹عبصألاءزجةلزنماهل

كرحتالىتحتقاضنإو(قا)اهكرعباعطقزاجو؛كرعالبءاملالاصيإيزجي

ًاعامجإةفطاعلاىتحبلخدتوءاهرسکلضفالاوءاهلسغیزجُأءاملااهلخديالو

ديلانمقفرملاكايغملانمناوأءاهيف(ص)وهوةضفاخلاىتحوىلإبوءةياغلا

عمینعمبىلإنوكوءةياغلالوخدو(قا)ضعب(ص)والوأ«ىلِإيف(ص)وهو
.دحاوینعمامه

طوحأوهو(م)وانضعبدنعةدكؤمهتایآيفءابلانأىلعهلكسأرلاحسمو

ةرعشوا.انضعبهيلعو؛عباصاثالثبهريغنميزجتو«همدقمنمتارعشثالثوا

قداصهنإفقاصلاللوأ«ضيعبتللاهنأىلع(ح)لوهوهعبروأ(ش)لوهوعبصأب

وأىنميلابوأنيديلاب(ق)(ص)وهوديدجتبوأةيحللاءامبولو(قا)ضعبلاب
ضعبراتخاويزجيثيحىلإوأءافقلارخآىلإمدقملانمةحوجرمىرسيلاب
ىرسيلانذأللهنمفافقلارخألهنمفةهبجللطسولانمضعبومدقملانملفستلا

وحلِءانالايفسرلالسغديزنبرباجةهاركىنعمو.فلخوأبنجنمزاجو
اللمعتسملاءاملانأىلعهيزنتاللاطباةهارككدسجلاىلعضافيفةبانجلا

ءانالايفناوأءةيحللاءامبسأرلاحسميالفهلثمءوضولاو«لاستغالايفيزجي

ءاهيزنتةهاركلانوكتفسأرلاءامريغبلاغلاوأىاوسامهوسأرلاءامهبطلتخيام

رعشلاىهتنمهرخآو(ق)حسميفسأرلاوأحسميالفدسجلاحرجكافقلاحرجو

ءوضولاوًاقلطمةالصلاديعيًايسانولوسأرلاكراتو(ق)ىلوألاةرقفلابلصتااموأ
عمولوطقفهحسميوأ.ًاضيأدعبامةداعإوأ.طقففجيملنإهحسميوأ

فالخدصقيملنإامهكرتزاجوأةالاوملاوبيترتلايففلخلاىلعفوفجلا
وهوسنيملوردقناتبجووأ«ةالاوملاتبجووأرشكألاهيلعو(ص)وهوةنسلا
.(قا)امهيفلوألانايسنللرذعيوأ.فجيملناوأءاقلطمتزاجوأ(ص)

الءوضواذه»:ةرمةرمًاضوتنيحكَمهلوقبةالاوملابيترتلللدتساو

الهنأدارملانأردابتيهنأهيفوءابجوفىلاووهيفبتردقو«هبالإةالصلاهللالبقي

نمًاضعبوأًادعاصفًاوضعكرتيوأالصأًاضوتيالنأبةرملانودبةالصلالبقي

الوثالثثالثونيترمنيترمبهلباقهناكلذللديوممعهنإفادعاصفوضع
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ةعمجلاكةنسلاوأسافنلاوأضيحلاوأةبانجلالسغلصفبةالاوملامدعهركي

حسمنسو؛هلعفيةعهنأءاجهنألهنمنيلجرلالسغوىوضولارئاسلسغنيب
ديدجتالبنيبتقثلانمهيلإلصوياموعفتراوضفخناامامهنطابونينذالارهاظ

ىلعديدجتبوأ.سأرلانمامهنأىلعامهباحسمتفنيديلابسأرلاحسمينأبىام

الواهريغنمامهنُاىلعامهلددجیفضرفوأ.دوعسمنباهبحتساوهریغنمامهنُأ
اموأ(ص)وهوهيلياموهوسرلاعمامهرهاظحسموأ.هنمامهنأىلعددجي

امهيسانيفوءديعيىلصىتحامهكرتدماعو(قا)هجولاعمامهنطابوهجاوي
قلطمنايسنلاناخيشلامالكيفخلاحسميسننمو:ةخسنهجووفلخلا

.دمعلالباقمدعبروكذملاوءكرتلا

(قا)لسغعمهبو‹نيبعكلاعموُ‹نيلجرللحسملاوُلسغلاضرفو

لکدنعهيفرکلابدنوىوضولاءاضعأيفصمختامدصقيوهيلعفرشتر

ًاروفغمًابنذيبنذواروكشمًايعسيبعسلعجامهللاىنميلاهلجريفلوقيووصع

يفوايندلاةايحلايفتباثلالوقلابىنتبثبثمهللاىرسيلادنعوءالوبقمالمعيلمعو

رهبوحوسمملايفةرريغهركيوأ(ص)وهوًقلطمثيلتلانسووةرخالا

كللکیلهاجلللاقيهنألىيشبسيلوهكرادتناصقنهلنابنإولسفلا

دقفرصتقاناورصتقيملزاوجلاملعيملناومعيف‹معتالكلعلةرمىلعراصتقالا

نمسيلو(قا)لهاجللهبىوتفلاهركيدارملالعلوةهاركلاقوفوهولهجبلمع
ىلإهنمعوجرلاو«فلخىلإمادقنمحسملانمخيشلاهركذامحسملاريركت

همحرةديبعیبرابتعامدع:ىنعمو؛كرعةدایزوهامنإويامدیدجتالبهنامادق

ءفيظنتلاوءاقنالاهيلعمزاللاميمعتلايفديدشلاهمامتهاناخلاتارملاددعهليا

سجنلارئاسوطئاغلاعضوميفءوضولاكوءتارملاونيترملابدتعيهناال

يفهلکیطغمبهرکیوأ«دوعبولوهيفلظالبءانايففوشكمفيصسمشمبو
وأةولخبةروعلافشكعمو(قا)امهنممرحوأ«نينيعورفصنموصربيذإءانا
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حسموالبىلصيامكضرأأللهركيالوزيممىارمبمرحوءةملظ

لامشلالامعتساومالكلاهرکیوندبيفهنأكهيفمادامهلحبسيهنأىلعةالصلا

وضعلكىنميلسفيف«ناكمالابسحبوضعلكيفو«نمايتلابدنو
امهحسميوأرسيالامثًالوطنميألافصنلاحسميهنإفسأرلاىتحهارسيلبق

نذالاىلإنميالافرطلاحسميفامهفرطكرتيوامهحسميوأأعمهيديبةرمب

نونسملابيترتو؛كلذكرسيالافنميالاىلإسأرلاطسونموأ؛كلذكرسيالاف
ةثلاثلاوأةيناثلاىونولوءةنساهاوسوًاضرفىلوألاةلسغلايونتنأبضورفملاىلع
نِالإاهاوسمعزجيملًاضرفاهاونيتلامعيملنإوحصلةنساهاوسوًاضرف

هنإف‹عييضتالبءيشيقبفدهتجانإو.ضرفلاةينىلعاهمعخبةعمللاىلإدصق

ةيناثلاكبودنملانونسملاو«هريغاذكوءوضولايفهلفنوهتنسنمهضرفلمكي
اذهًاعامجإيفكتةرملاو؛كلذكامهنمىلوالاكبجاولاىلعفنالاومفلانم

.ماقملاقيقحت

حسميو(ق)الوأ.ةنسلافالخهنأل(ص)وهوتكرتةلسغرئاظنتلطبو
رظناف«مكلجرآو»بخسنوناكوأ.(ص)وهو(ان)الوأ.رفسلايفوأنيفخلاىلع
مهلوأمهيلعوهيلعهللاىلصهلبقءايبناللءوضولاناكدقو(قا)يريسفت
.ةمايقلامويهعضاومضييبتةمألاهبةصتخملافمهممألو

نساحموديحوتلاكخسنيالامالإالوأ.يحولالبقانلعرشانلبقنمعرشو

دبعتوأ.هدعبيفنلابمزجيويحولالبقكلذيففقويوأ‹(ص)وهوقالخالا
وأعبتاوعمسمیهاربالهتعیشنمحونةعيرشب

وأ.تايآلا«ربصافرلمزعلاىلوأوُ.ةصاخجحلايفهعرشبوُ«عبتاو»لميهربا

يبناليأ«اننیبيبنالهالهبقحأانأ»هلوقلیسیعوأ.(هبقحأانأ»هلوقلىسوم

.امهوحنونانسنبدلاخوناوفصنبةلظنحدريالفروهشمءيبنالوأةماعلل

نمنيفخوداوسلاسابلزوجيف‹نيدوسأىشاجنلانمنيفخءادهالابكلمو
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هلاناکامهناضعبلوقو«طقنافخهلناکامهنأ»ةشئاعنعامفعضوةيحد

؛سانلافلتخافالتخالاهيفزوجيالاميفلاقيو«كلملليفنةياورلانأوءةيراع

وأًاردصمؤضوتلاىنعمبلمعتسيهمضوواولاحتفبءوضولانمناكو
ييشللمساحوتفملاوردصممومضملانأروهشملاوامساهبًاوضتيءامىنعمب

امملعللوهيفهبعافتناوهلطابترالدوصقملامامامدقمالكباتكللةمدقملاو

نملادلارسكبهتياغوهعوضوموهمسروهدحكيفعورشلاهيلعفقوتي
.فعضويدعتملانماهحتفومدقتىنعمبمزاللامدق

لصف
مدلاالاوُةدودواةاصحوًاسبايولوسجنجورخبءوضولاضقتني

هلحمجراخبوربدحيربو.هقلحيفهمعطدجوسلقلؤضوتلابدنو.(ق)سبايلا
ذبجسبایوبطرسجنسمو(ق)نهزواجناوا.قشومفوفنأونيعونذأيف
مدكءيطبوأ«ناليسلاهنأشاممنبلوتيزوءامولوبكلحلاعيرس«هدرواللب
ةرسلانمةروعلاو(ق)يلوتمريغلنأوأ.ةنسللةسبايولوةتيمسموةرذعوةفطنو
ظيلغودادحتسالاعضومونيثنالاكرکذلالوحوأ(هق)امهلوخديفوةبكرلل

سمبءوضوال»يورامكلمعلاهبوامهصمخأوركذلاو.نيتدعقملاونيذخفلا

ضقنالبةيرسلاوأهجوزلوأهلولونيتبقثلاوأ«دادحتسالاعضوموبنذلامجع
هسماذامأ«فطخلايفكلذو(ڦقا)(م)هيلعضقتنيوأ.امهنمسوسممىلع

سامذيحسوسمسلانأطقاعمامهيلعشقتيهيفسملاىلعيابهكر
سمبوأ.ًاقلطماهبوأ.ًادمعاهنطابوأديلابالإًاقلطمضقتالوأ.مهتالفًاضيأ
يفكشلةالصلايفامهبالوأ(ح)..هسمبالوأ(ش)لئاحبولواهبةقلحلاوركذلا
اهيفامهبو(هءوضوضقتناهتروعىلإىضفأِءیرمامومعهيلعدریو«؛ثدح

ركذلابو(قا)ديلاريغبركذلاسمبءوضولابحتسيوأ.ةجاحلالبوثىلع

اهردقو«ةفوفلمولوةفشحلاتباغناوأءاهجرفيفنأوأ(ص)وهوهتيرسوهجوزل
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(قا)ةيرسلاوديسلاونيجوزلانيبجرفلارظنبالًافعضو«لاستغالاكعوطقمنم
(ص)ىلعرظنلانمدشأسملانأهيفو«نيفكلاوهجولاريغوأةذلمةيبنجأسمو
ناوأءةذلنهعمدجويملوهاوسنهلدجويملةيجنتوةاوادموايقرك«ةرورضلالإ
اهلدجونإو(قا)ءاوسامهوأ.سملأنمدشأرظنلاوأدينطاببنأوأادمع

الو(ح)و(ان)ةيرسلاوجوزلاليبقتبال«ضقتناوكلذزجيملركذهلوأىئنأ
(ص)و(ق)سملايفو«ةوهشالبةبكرتحتوةجربتمةرسقوفاملرظنلاب

(ق)ًامرحمحيبتالاهسفناهتحابإنأل(ص)وهوءاسنلانماهريغكيهوأ.عنملا

الوأ.روسموبأوخيشلالاقامكةمرحمةبكرتحتوةرسقوفامسموأرظنبالو

نورظنيوأ.اهوحنوقاسوردصورعشل«تخأنباولاخومعوهنباوخأونباورظني
.(قا)لاخلخلاوراوسلاوةدالقلاوطرقلاعضومل

:ىلاعتهلوقهللديروسموبأوخيشلالاقامو«بسنلاكعاضرلاو
تحتواهترسقوفامرظنةأرملادبعومراحمللفةيآلاءابآوانهئابآ

(قا)ىٹنأوأاركذهبضقتنيوأًاركذنأوأريغصلاجرفسمبالوءةوهشالباهتبكر

رکذراشتنالاحًادمعولوةوهشريغلريغصجرفلوهلرظنبالو«سبايةبادجرفبالو
ريزنخومحلومدوةتيمورمخسمو(قا)ىثنأنأوأهلاحدمعلاهضقنيوأرظانلا
اذإالوأ.هاركإوأةصمخملالكالمريغبسجنتموتاذلابسجنوهاملكو

ريغريزنخوةدودمةتيموسبايمدبيجنيلوُ‹حيبأماعطنمًاضوتيالوتحييبأ

ولو«لقعلاوزبو(قا)(ان)ةصمخملولورمخلابالوءالصأهاركالوأ.ىكذم

(ص)وهورصقليقثبوأهعمولوفخورصقنأالعجضعملقثولاطنإمونب
امهبالوأ.الیوطسعانءيکتمودجاسوحنمونبوأامهبالوأهعملاطفيفخو

امالوأًاقلطممونبوأءاعجطضمماننمىلعءوضولاامنإ»ثيدحلبتحمومئاقك
طفةالصيفاذكوأ«فيعضذاشيذملابضقنلامدعكوهو«؛ثدحنقويمل

«ةحئارمشيوأاتوصعمسيىتحكشللهتالصنعىلصملافرصتيال»ثيدحل

.(قا)ةالصلايفكلذرصحيملهنأهيفو

نميهوًادمعةروعوءًاقلطمةوهشلةيرسوةجوزريغرظنوسمكةريبكبو
هيفاممهرکامبيلوتمرکذو(ق)هبالوأ.امهلوخدبةبكرلةمأوغلابةرس

 



ةفشحمةبيغبلسغلابجو۱۲۸

:حاضيالالوقدارموالبعقاوفالخبرابخادمعوءاداسفامالکلقنو

ابذكسيلذإمهفافلاكشإالفناسللاطلغجارخاخلاهداقتعانوكينأطرشب

وأ.فلكمريغنعلو(قا)امهلوأ.دقعلوأعقاولربخةفلاخممجلادنعةغلوهو

عامتساو(ق)(؟)راتلالهأوةنجلالهأسنجنمامهنألطقفنيناجملاولافطألا
حونو(قا)هيلععمتجاوأ؛ينُعنأوألبطبولوهعمتسمريغىلعرسومرحم
حبقأبامهلعفوامهبحاصوةروعةرذعركذبو«نذإالبلزنمةمرحورسباتكرظنو
هریغفرعيفحبقيملولو«ضقنهفرعيفحبقنإفركاذلافرعبسحبمسا
نهبمتشنإوأ.اهجارخالةءارخوةبسنوأجارخاباهبحاصلءىراخو«ةرذعلءرخك

وأ(م)و(ان)ةالصيفةهقهقو«ثيبخمالكلكبو(قا)جرفلاوةرذعلابسننإوأ
رظنوةرجافنيميوبذكوةميمنوةبيغوكارشابوأطقفلداعلامامالافلخ

(ان)ضقنيفكشناديدجتبدنو(قا)ريخألاعموأ‹ىلوألاةئالثلابوأ«ةوهش
رصحيملهنأهيفوخلا«فرصنيال»ثيدحل(م)ةالصريغيفبجووأ(ش)و
.(ق)ةالصلايفكلذ

لصف

وأةميهبيفولوعوطقمنماهردقوأةفولفمولوةفشحةبيغبلسغلابجو
عبراباعشنيبدوعقلابوا(ص)وهواهاياولوتيموايحربدوالبقيفلفط
ءاملا»ثيدحو(قا)نيذخفلالوصأونييثنالانيبامءاقتلابوأ«سفنلاداهجإعم

ىلعلسغالو(قا)مالتحابصوصخموأدروقابوأ؛خوسنم«ءاملانم
الو(ق)ضعب(ص)وامهيلعوأ(ص)وهو(ت)لازتإيالإجرفريغيفنيئطاوتم
فعضوةقهارملايهوةالصلابرمؤتريبكةءوطوملسفتوأغلبيملنمىلع
لوزنبو(قا)عبصاکهرکذنلاهلازنابالإالو(ص)وهوريغصاهأطوةریبكك

رفصيدقو؛ضيبانيخثعلطلاكحئارِءاموهو(ق)قفدناوأ.جرخيملولوينم
ندبلابمئاقلاىنعملاوهيذلاببسملامسابهيمستوأةقيقحةبانجىمسيوةلعل

(ق)ًالوزنتدمعناوأامهيف(ص)ىلعةذلالبوأمالتحابىشنانمولوءب
لوبلادعبيدووءرظنوأعامسوأركفتب«هدعبوراشتنالالبققيقرءاموهويذمبو

 



۱۹ةفشحةبيغبلسغلابجو

ثيدحلاِءاجو(ص)وهوطقءوضووءاجنتساامهبوُرفصأوُضيبآهلبقو

.(ق)فيفخلسغهبدارموُ.رهاظىلعًاحضن

هللالعجوءةثالثلاهايملانيباملاجرلانمفلكملاىلعقرفلابجيو

مالتحالابلسغلااهيلعبجيهنأ«حيحصلاذإةفلكملاىلعو(ت)اهسفنيفاهتلدأ

ةفرعمامهمزليمل«ينملابالإامهيلعلسغالانلقاذإوىاملاهيفاممهوحنو

الهنأبلوقلاىلعءطقفيدملاوينملاةفرعمامهمزلو«ينملالبيدملاويذولا
همد(ت)ةدالولاوةضاحتسالاوضيحلامدةفرعماهمزلوءامهبالإامهيلعلسغ

مداهمزليمعنةدالولابفورعمسافنلامدوةضاحتساهفالخنأللطقف

ريغناو.نكميثيحليللاللبلسغيوزييمتلابلمعتلوقينمدنعةضاحتسالا

(ق)هعمفجتملناوأ«سافنوضيحبو(قا)ةحئارلاكايؤرعموأ.يذمويدو

توملانأللسغيوأ.بنجريغديهشوكرشملسيالوتومو(ق)الوأمالساو
.ةطوحلسغيفلبقلزنينأحصيهناليقامكال«توملابلزنيهنأىنعمببنجي

ءاسفنوًاضيأ(م)و(ان)لسغيو(ش)صوصلليتقو(قا)ةكرعميفتامنإوأ

طقاسوهيلعطيقسوملظليتقو(ق)نالسغيوأ.امهموياتامهللالیبسيفحيرجو

.(ق)نولسغيوأءاهريغوأةلخن

نيتعكراهتالصديقبالءاهمويلًاقحرجفلادعبةعمجللبوجوالبنسو

ةكملوخدو(ق)فعضونهلبوجوبوأءاديكأتةرمعوجحيمارحإوليقامك

يعسعمهلو«يعسالبوهدحوفاوطوىنموفوقولبدنوءةماجحدعبونيديعلاو

راهنةالصوأةضاحتسمةالصوأةالصلكلو(ق)هلالوأ؛تیملسغدعبو

لبقاهءاجاموءةسيآللأرطمدعاطقنالو(ق)بجووأ.ةسيآولوليلةالصلاذكو
اهيلعبجيفلبقسايالاتلخدنإسايإلانمهمامتدعيضيحوهفسايإلا

نكيملنإنيعبرأمامتل(ق)لسغامهيلعلهمدالبتدلونموطقفهبلسفلا
الإالوأ.نيمويبوأامدماياةثالثبتمتخنإوأ«ناكنإاهتقومامتلو؛تقواهل

وهو(قا)اهنيحنميلصتمددالبتدلونإوأ.دحاوبوأقئالئبتأدبنإ

 



ةفشحةبيغبلسغلابجو١۱۳

وُ.هيفًانونسمًانمايتوةالاوموًابيترتوء؛لوهذلارصيالوءًاباحصتساوهينءوضولاك

اركذو«فيثكلاتحتءاملالاصيإكامهيفبجووأ.ةيحلليلختو(ق)ًابودنم

.دعبوعورشلاليبق

هدسجلسغناوءالسغوضعلكلددعنالقأبالثالثلاقوفباهركو

نأىلعثالثىلإاذهدمعتيوأ.رخآًالسغددجيناهلهرکمتیتحةرمةرمهلك

لكمدحاوضرفيهاءوضولاءاضعأيففلتخاامك(ق)دحاووضعدسجلا

نمسيكنتو«بصلاراثكإومالكبو«سجنوأطئاغعضوميفو«ضرفوضع
سأرلانيبالإهركيسيكنتالوأ«قوفىلإكلذريغوأةرسلانموأ«نيلجرلا

.(ق)دسجلايقابسيكنترضيملسأرلامدقنإفدسجلاو

نآرقلانمندبلاعومجملسغوضمبصلاذإنينذالانطابحسمنسو

ةلسغناكيأرلابًاثالثحسمولوءةرملسغلالدبحسميامهنطابناةنسلاتنيبو

ًاضوتاذإيعناكوةعمجكةبانجريغلناكولوهيلجرالإوأ.هلبقءوضولاوقمات

ىلعءاملاضافأاذإفامهرخؤيةراتو.هدسجلسغلبقهيمدقلسغيةراتلسغلل

بوجومدعىلعِءانبلبقهتروعلسغينابكلذوهيمدقلسغيفىحتتهدسج
بصيوأ.هبضقنالهنأىلعرهظبوأ«ةفوفلماهبوأ«ديريغباهلسغيوأ«بيترتلا

ىزجيلقامنألكرعالودشالبءاملابصيوأ«كرعلاكنوكيفديعبنمءاملا

غارفاوىانالايفامهلاخدإلبقنيديلالسغوطوحأهريخأتو؛كرعالبهيلعبصلا

ةدحاودعبلسغيوةدحاوثالثلادعتوهلسغلًاليهستًانالثسأرلاىلعءاملا

ىيشلكلبقليجعتلاك«ىلوألااهثالثسأرللىفكًاثالثًاثالثلسغنإوقةدحاو

ةهاركالبكلذزاجوأ.ثاركومحلونبلمرحيوأءالوالبقبرشولكأهرکو

ءوضووهوهلسغوأ.هيديوهلسغوأءةالصلاءوضوًاضوتوسجنلالسغنا

الإًاضوتيهنا»يعهنعو(قا)حورالاعمدجستهبوىرخأةبانجالإهضقنيال

يأ«هيمدقلسغيوىحنتيوةبانجلل-هيلجرىتحيأ-هدسجلسغيوهيمدق

البمامضههرکو‹لاستغالالبقايشهَلمعميرحتنودةدشبرباجهركوءوضولل

لسغلابءاجباطخلانال(ص)وهوالو.لبقرهطناءوضونعيزجيو



۳ناليسلاةغلضيحلا

ةأرماوُلجراميأ»ثيدحللاستغالانيحهتروعسمياللوألاىلعوىوضولاو

ءانثأيفثيدحلانأمعزنممعزىلعالإ«هءوضوضقتناهتروعىلإهديبىضفأ

امو(ص)ىلعامهيفليلقءاقبرفتغيالوهبلمعيالامموهوءهضقنيالءوضولا
‹(قا)هنكميملناوأ«ىزجألوبلالبقلستغانإو«ربدأاملبقولامشلادعبلبقأ

يفلبيلو«لسفلاداعأالإوًاضوتهلبقلابنإفلسغلادعبتجرخنإ:يلعنعو
الإلسغلاداعأةفطنتنابنإفءادوسىلعلسفلادعباهجورخبةداعالالوق

لبقتحبصأفمميتنملوبلابتلغتشانإوةأرماىلعةداعإالولوبالوةالصلا

ءاسفنلاوضئاحلالليرهطو؛عييضتكلذنألاهمويوىضمامموصتداعأمميتلا

هلسغنأهلزاجوأ(ص)وهوعنموأ.ثفتلاءاقلامهلهركومارحنمولوبنجلاو
ءالوأفحصمسمونآرقلاةءارقودجسملالوخداوعنمو(قا)عطقلادعبولو

وأ.رثكأوأةيالاتمتاذإليلقللذوعتلابجيالهنأمهوتيالفذوعتدعبناتيآمهلوأ

اوناکنِإمارحلاريغلوخدمهلحيبأوأ.ارامهلوخدهلوأءانايسناتفاخنإوأءامهل

ةءارقلاعنمنألمظعأوهوهللاركذزاوجيفةءارقلازيجملليلدالو«هنوسجنيال

ولونذِإعامساالبنآرقلاركذمهلو(قا)هفيلأتوهللامالكنآرقلانألوثيدحل

امهلكيرحتالبمهلوأةءارقالفييكتنذإعامساالبكلذنألنيتفشلااوكرح
هنأباتكلارخآخيشلليتأيامكطوحأوحصأوهوهيفكيرحتالفييكتلانأىلع
ءاملانمقلخيذلاإ»هللدمحلاهناسلكرحيالوهسفنيفلاقلازنالابرقاذإ

الفءامسلابابنمحورلاهبدرتذإةبانجبوأسجنعممونهرکوةيالاهارشب

.رمامكًاضوتنإالإشرعلاتحتحاورألاعمدجست

لصف

اذنألمدلاعامتجاثيحنمعامتجاالراجفنالاوأناليسلاةغلضيحلا

لعفلابرهطلاوضيحلايفءاتلاوأ.ةرهاطورهاطوةضئاحوضئاحلاقي«يواو
ةطنحلاةرجشاهرسكوأءاهلًاباقعةرجشلالكأىلعمدآءاوحةناعإهببسو(ق)

(قا)ةرجفلةيليئارساهبنحتمانملوأوأ.اهمئاوقبلسبةيحلااهباقعوأ.اهيمرو

اکورعوامهلوأحتفباكرعواكارعوًاسمطوارابكاوًاثمطوًاضاحموًاضيحمىمس



ناليسلاةغلضيحلا۱۳۲

ًاضيأبنرالاضيحتوءاراصعاوًاسافنوًاساردوًاسردوًاكحضوىذأوًاكارفو

.ةيلكلاوسرفلاوشافخلاوعبضلاو
هتحئاروهنولبءامدلارئاسنعريغتميأنسآوهفنتنمنيخثدوسمدًاعرشو

لبقنم(ق)رطاقوأ(ص)وهوضئافامهنيباموأةرشعوأمايأةثالثقابهنخثو
تاذيهوةسيالانوداملةدالووةلعالبنيسلادعبةدحومبعبسيفلوخدتاذ

وا«نامويهلقوأ(قا)نيسمخوسمخوأ«نيسمخوا(ص)وهونيتسيفلوخد
امهوضعب(ص)وةدابعللعجاريفءاضيبلاةصقلااهتبقعةعفدوأ.ةعاسوأ«موي

ةعفدلابةالصلاكرتتفمالكيفةدحاوةعفدلاوةعاسلالب(ت)(قا)ناذاش

اهجوزلفاهيزجيالواهمويموصاهلوءةمئاصدغلانمحبصتواهباهموصضقتنيو

لبقاللسفلادعباهعامجاهجوزلوءاهعامجهمويهلايمأجراخرطفأرفسنميتآلا
ةعفدلادنعثفتلاىقلتالولسغلالبقهلفءةالصلاتقوجرخىتحتعيضنإالإ

الاممنکمیامرئاساذکواهسفنيهالوءاهقلطيالولستغتملاماهدعبالو

وأءاقلطمرشعةسمخهرثكأوأياربتساوأةدعيفةعفدلادعتالو«ضئاحلاهلعفت

حسمتو(قا)ةأرملاةوقبسحبوأءرشعةينامثوأءرشعةعبسوأةئدتبملل
مقبوةملحمدكةرمحديدشبرظونلكشأنإةعكاركًاضرعاهملعيفاهارسيب

ىلعةئدتبملامدديزينأبضيحلاتقوذاختالبقوأاهرهطتقولخادهتأرنإو

رجفللوعمجبنيتالصلكل(ق)ًامتحوأ.ًابدنتلستغاسايالادعبوأرشعيث

.(ڦ)هبوُ(قا)ةلىسغليللاةالصلوهلسغراهنلاةالصلوُ‹ةالصلکلوأ؛هدحو

قلطتو(ق)محللاءامكوأ.اهنودةيرتلاوريغتممديهوةردكلاوةرفصلاو
نودةربغلاوةرمحلاورهطلابقعومدلاةلاسغىلعوضيحلاةدمقبيملمدىلع

ىلعتئیجولفهمايأيفضيحوأ«رهطلاوأ(ص)وهونهقباسمكحيفةردكلا

ضيحلاتقوريغيفولوضيحنهفًاقلطموأ.موصلاوةالصلاتكرتلرهطلامامت
(ص)وهوضيحضيحلالخادسييتلاو(قا)لزنتونهبعلطتفهيلعوةئدتبمللولو

ةعبسوأرشعةسمخوأ(ص)وهوةرشعوأمايأةثالثرهطلالقأو(ق)رهطوأ
بسنتًاتقونوسمخودحأاهلنوكينأزوجيف(ص)وهونوتسهرثكأو(قا)رشع

.(قا)هلدحالوأءةعبرأوأرهشأةثالثوأ.تضاحتسااذإتءاشاهيأىلإ



۱۳۳ضيحتقوحصيامضيحمدتأرنم

لصف

تلسغةثالثلبقترهطناوموصلاوةالصلاتكرتضيحمدتأرنم
تلستغاةرشعىلإرثكأوأاهمتأنإو(ق)الوأ(ص)وهوامهتداعأوسجنلا
وأنيسمختلصعطقنيملنإفنيمويترظتنااهدعبمادنإو«تلصو

‹نيتالصوأ.ةالصلكللاستغابةرشعلامامتعمةالصنيسمخوأمايأةرشع

ملنإف(قا)دعبةالصوأنيتالصلكلبدنيوةرموأ.هدحورجفللوامهعمجتو
ىلوالاوامهرهطيفةييرقلفةئدتبمنإوءاهرهطواهضيحيتقولتبستناعطقت
ضيحلانمرهطلايفمالكلانألءانهةمعلانمىلوأةلاخلانأالإىيرقلافىبرقلا

لاحربختةنونجموأةتيموأءاهتقدصاذإةكرشمنإوبألابالبسنأمالابوهو
ةرشعكرتتمثهيلصتامىلصتدجتملنإةملسملوةماوأ«نونجلالبقوأوحصلا

.هللاجرفيىتحةرشعيلصتورشعينثاكرتتمثةنساذكهونيمويرظتنتو

يلصتهنألةالصلايفاهنيدرمأماهبااهيلعدتشااهناةالتبماهنوكىنعمو

ترماذإمكحتساورمألااهيلعلاطهنأوأءاهتيرقلتقوالبواهلتقوالبذعيح

ترهطنإامأوراظتناتقونممدلامادنإكلذومدبيهوةعبرألالوصفلااهيلع

رهطلاتقوىصقأاهنألضيحفنيتسلادعبتيمدانإفىلصتولستغتفراظتنادعب

ًالصُأةأرمابستنتالليقو«هدعبوأراظتناىلعًارهطتقوتالذإبستنااهلبقوأ
يناةالصلاكرتتةضاحتسملاةئدتبملاف«ضيحةرشعةالصدعبمدلكنأىلع

.ةرشعيلصتوًامويرشع

لنصف

اهلبقمدباللخموأةرشعنملقأًارهطفضيحتقوحصيامتأرنإ

نيسمختلمكأوتلستغامايأةرشعنوداميفهدعبوأراظتناىلعوأءاهدعبو

ةرشعتمتنإو(ق)اهدعبمدليطعتوأ.رمامكتبستناومايأةرشعيفةالص

رشعيداحلابرغمديزتفرجفلالبقرهطتنألثمءاهتمتأةالصنوسمحخالمايأ

النوسمخلاتمتنإو«رجفلاوامهدزتسمشلاعولطلبقترهطنإو«هءاشعو

 



تضاحتسانإ٤۱۳

يلصتفةعستكلذدعبديزتوسمشلاعولطددعبرهطتنألثماهتمتأةرشعلا

ةئدتبملاضيحلصأو«سمشلاعولطىلإرهاطيهفرجفلاوءاشعلاوبرغملا
نهنيبامعموأ.رشعدحألبقصلاخلامدلامايأهيلإمضتةئالثوأمويوأ«ناموي

ملاممضتوأ.عطاقرهطهالةئالثدعبًامدفًارهطال(ص)وهورهطلامايأنم

ترهطوأتيمدأمويبدتعتو(قا)لصأوهوأمويوأءةئالثسافنلاوةرشعزواجت

.(ق)هرهظوا(ص)وهوهسمشواهرجفلبق

نيتستاذلوأءةئالثوأمويوأ(ص)وهونامويضيحلايفمدلاراظتناو
لوخدلاسايالاتقونأبلوقلاىلعنيعستلانيبواهنيبنکیملامةسمخًادعاصف

ةليلومويمدلاريغوةثالثسافنلايفوذئنيحاهيلعراظتناالفمايأةعبرأنيعستلايف
ةقلعلاوىاملاببوذتاليتلاةفطنلاةدعو(قا)ًالصأراظتناالوأ.امهيف
نوعبرأفنورشعودحأفرشعةعبرأفةعبسفةعبرأوأ.ًاموينوعبرأمظعلاوءةغضملاو

رشعةسمخاهتقونمرظتنتالومويهريغلوةثالثمدللهلككلذيفراظتنالاو(ق)
دحاوتقوالإضيحللنوكيالوموياهراظتنافًاموياهنعتلزننإورشعةعبسو
.(ق)ثالثبوأ(ص)وهواهبًاقلطمرهطلاوةرمبةئدتبمللررقتو

(م)لاضعبو(ان)دعقأوهوةضفلاوأهئامكوأريجلاكقيقرءامامإرهطلاو
0بورغلبورغنموأةليلومويرادقماهتقودعبترظتناهتداتعمتفجناف
الوأ.لسغلاتداعأءاملاءاجنإو(ق)مويلاضعبيغليهنأنممدقتامل(ص)
وُهئاموأريجلانمركذاموهثيدحلايفءاضيبلاةصقلاو(ق)(ص)وه(ت)
(م)لاضعبدنعدعقأوهتداتعملوهوةفاجةقرخلاجرختنابفوفجامأوءةضفلا

دفيملكلذديرأولهنأهیفوءاضيبلاةقرخلاثيدحلايفةصقلانأىلع

ىلعءاضيباهارتىتحلاقيلبءاهنععنمتالاهتيؤرنألءاضيبلاةصقلاىرتىتح

.فلكتاذهباهتيؤرليوأتواهوحنوأةرفصاهريغتملاهلاح

اذافىاصقأغلبتملوضيحل|تزيمامةالصلاتكرتةئدتبمتضاحتسانإ
رشعةعبسوأشعةسمختكرتزيمتملنإو؛راظتنانودبتلصهنعتريغت

 



البهتفصعاطقنالتلصزيمتةداتعموأ(قا)نيمويترظتناوةرشعوأ«تلصو

ءاطايتحااهجوزاهبنتجاوكلذكتلصزيمتالإورمامدحىلعتلستغاوراظتنا

امتداعأوامهنملقأاذكوءاهتقوتناكرشعةعبسلوأشعةسمخلترهطنإو

اهيفتناكوأةالصنمتضقاموءارذنوأةرافكوأءاضقوأءاداامهيفتماص
وادبالوةضاحتساىلإاهءاداترخأفضيحيفتظقيفرهطيفةالصنعمونل

؛ضيحيفكلذتلعفاهنافاشكنالاهيفاهتدأفةضاحتساوأضيحىلإنايسن

تضقاموتماصامحصوتداتعااماهتقوفالإوةرمبعولطلالاقنملوقكلذو

هعطقيذإاهتداعأاهلمحنابفةالصلاتكرتنإف(ص)وهوًاضيحلماحلامدسيلو

كرتتوًاقلطموأءاهتداعكءاجنإضيحوأحيرلاوضرملاوربكلاك
وأ.ةدالوللتضكراذإوأ.عطقنيملواهمدءاجةدالوللتعجوأاذإموصلاوةالصلا

ضعبجرخاذإوأ.تكرتامتداعأوتلصءاملاوأمدلامطقنانإفءاملاجرحأاذإ

دادتعالاىلعو(قا)(ص)وهوددعتنإاهيفامعيمجوأهلكوأ.هفصنوأدلولا
لوألانمةدعلاءادتبافلبقتعضواملكف«تقواهلناكدقوتعضواذافلكل
ءادعاصفثلاثلااذكوتقولاجورخلبقتعضواملفنأتستوةعاسالإقبتملو

ثلاثلااذكوتقولاجورخلبقتعضواملبسحتكلذكفتقواهلنكيملنإو
امكيناثللفنأتستوألوألانمبسحتكلذكفتقواهلنكيملنإولادعاصف

نيعبرألادعبالإرهطتملفتقواهلنكيملنإوءلوالاتقومامتدعبتعضواذإ

نمونيعبرألالوقكسافنلاىصقألاوقأونيعبرالانوداملالىناثللتفنأتسا
وأهلفنأتستوأةدحاوفلوألاةدعيفتطقسأاملكفةعضبةعضبًادلوطقست

.(قا)اهرخآعضتیتحيلصت

لنصف

الإاهبقعيملولوهنأىنعمبًاسافننوكتةعفدلاوءهمايأتدازضيحسافنلا

وهوهتقولقالبقعطقنانإتكرتامديعتالهنأوأ«لصتملةرفصوحنوأ«سييت
اهتقودنعوأ«نيعبرألادعبتلستغااهريغالوةرفصالومدالبتدلونإو«ةرشع

سافنلافًاتقواهلكلذناكونيعبرالالبقرهطلاءيجمدنعوأ؛ناكنإداتعملا



ضيحسافنلا١۱۳

ًالوُأًادعاصفةعفدطرشبوأ.هبمتخيملومدبءدتييملولواذهىلعهسأربلصأ

نيحنميلصتيهفمدالبلسغالوأ.ارخآوالوأمويوأطقفًارخآوأًارخآو

هراظتنادعبعطقنيملنإو(ق)نوعستوأ(ص)وهونوعبرأهرثكأو(قا)تدلو
لبقعجرنإوءةهاركبليقاهئطوزاجنيعبرألالبقعطقنانإوةضاحتسمكف

ضئاحک(ق)(ص)وهوالوأ.ةالصنمتضقامواهيفتماصامتداعأاهمامت

لخادرهطيفةالصلااتكرتنإوءهيضملبقمدلااهعجارواهتقومامتلبقترهط

ناولوًاقلطمةالصلااكرتتناامهتينباتكلهءهمامتلبقمدلاامهعجارمثامهتقو
وأ.ناكلهتالفعجريسهنابيغلابسحبامأو«هعوجربنايردتالذإعجريالمدلا

ءاهاديعتواتصعوأءامهلبيغملعالوهعوجرىضتقمبامهلمعوعجرينأامهتينب
بجاولاوكرتلادرجمباتكلهوأ«انريغلوهومتيملاماهكرتبنارمؤتوأ.الوأ

.(قا)(ص)وهورهطلابذكيالذإةالصلاامهيلع

ةئدتبملانيعبرأدعبوأماياةرشعرهطدعبعجروءاسفتنعمدعطقلنإو

راظتناالونيبرهطالبتلستغانمو«سفنفكلذلبقوأضيحفةداتعملاةداعوأ
هيلعوراظتنالابلوقيالًاضعبنأرموراظتنالاتقویضموُءاهءاجاذإتداعأ
اهءاجمثمدلاراظتنادعبتلستغااذإ:رثالايففدعبرهطلاءاجاذإولبقلستغتف
وأتلصامدسفدعبامللستغتملنإو«ىضمامحصودعباملتلستغارهطلا
ملذإموصلانمىضمامدسفيفموصلايضقتتناكنإالإلبقامالدعبتماص

.اهيلعلسغةداعإال(ت)حصوأ«عباتي

دعبالإمدلارثكنإوأًاقلطمهركيوأ(ص)وهوةضاحتسملاءطوهرکیالو
فقووءالوأ.ةعبارلايفوأ.روهمجلادنعًادمعهبضئاحلامرحتو(قا)لسفلا

دارموهليقرانيدالكمزلوةرفصوأمديفاهاتأنميفهللاهمحرةديبعوبأ
(ت)حويبأكانمهبلاقنملقذإنيفلاخمللهبسنودهعلللاورافكلابحاضيالا
وأءةرفصلايفهفصنمزاللاوأ.ةرافكهامسويذمرتلاهلبوبامکهدارموه

یتانم»ثیدحل(صر)وميظعبنذوهو(ص)وهومرحتالوةبوتلاوأءاقلطم
ملنإلسغلالبقءطولاو(فقا)(اميظعًابنذیتادقفاهربدوُاهضيحيفهتأرما

 



۱۳۷مميتلانالاستغاامه

(ص)واهتحتولوزاجوأ.ةرسلاقوفزاجوسلدموأروهقمىلعءيشالو

قوفىتؤت»هلوقف«جرفلاادعامضئاحلانملحي»لوقل
الوأجوزاهلنکيملوأاهجوزباغنإفعامجللعادهنألنيزتتالو(ق)طايتحا
النملزاجوةيصعملوأءائرللةأرملانيزتتالوءانلزاجىمعأناكوأهلةجاح

اهلزوجيوأءاقلطمهيفةدرفنماهتيبيفزاجوءاهنعرابخإيجوزتلاهلجوز
(ق)ةدعلالوطتالكوأ.ًادبعتامهقارتفاعنموكلذوحنورافظالاميلقتوطاشتمالا

اهدیبلعجنإهنماهسفنقلطتوأءاهقلطيوأءايدافتينألثمهعقومىصعوحصو

كرهطلوأناكاذِإاهللوقيبئاغلاوضئاحلاكءاسفنلاوتريخوأمولعملًاقلعم

.قلاطتنأف

لنصف

ملنإوأروهشملاوهوهكفامهمزلوأ.رعشلاكلدبةبنجمكنالاستغاامه

لفطلاوألمرلابهلسغو(قا)عوبسألاقوفاملوطلالعل(ت)كفلادمألطي
نِإهلبوثشیرفتبجيالامكبجيالوأ.هرتسفهلسغفهعمجوهطشموابدن

اونفدا»يورودوهيللةقفاوماهنعيهنمةعدبثفتلارتسو(ق)راجيفتلسغ
نمأولونفدلابرمأاذهو«ةرحسلااهببعلتالمكراعشأومكرافظأومکءامد

نأبعمجيوملاذإرحاسلااهدجيدقنكلنمأولوهنوألهنيحيفةرحسلا
ملعيالناكاذإو‹نمؤيملثيحهبرمألاورحسلانمأثيحنفدلانعيهنلا
مهفافرعشلاقلطميفالًالثمهرعشيفناسنالارحسيامنإهنألنمأدقفهبحاص

الوأ.لودعلارظنيهوةيدلاوةظلغملاوكالهلاهمزلاهقرحأوأاهتتفوأاهلكأنمو

.اتيتفتنفدلادعسيلو(ق)تيتفتلاب

لاف

یتحيلصيالوهنمالوُ.(ان)لاستغاوءوضووءاجنتسانملدبمميتلا



مميتلا۱۳۸

وهذإءوضولاىلعًاسايقتقولالبقزوجيو(ق)لطابوهويضقيفءاملادجي
الامكةالصلاتقووهورارطضالالبقزوجيالفةرورضللوهذإالوُ.هلصأ

ىلوأهلصأىلعهسايقذإةالصلاىلعًاسايقالبحصتستالولبقةتيملالكؤت

وهو(قا)لوبسلسکسجنهمزلنملتقولالبقزوجيالوأ(ص)وهواهيلعهنم

وهوىنعملالوقعمريغهنأىلعاهبوجوحيحصلاوءةينوءابيترتوءةالاومءوضولاك

وهوةفاظنلاوهوىنعملالوقعمءوضولانأىلعءانبىنعملالوقعملاقنمو(ص)
نأىلوالاوزاجثادحاألاعفرلبةالصلاونيملنإوةينلاطرتشيمل«هنملدب

.تضمةالصوأةيصعموأميلعتلمميتلايزجياهطارتشامدعىلعواهيوني

بطاخمكرشملانأىلعءوضولاومميتلاةحصطرشمالسالاو

هجولاحسمو(ق)لصالاببطاخمهنأىلعبوجوطرشوأءهلصأوعرشلاعورفب

مهآروأهنقيتيملنإو(ق)الوأ(ص)وهوهمدعنقيتيملنإءاملابلطبجوو

البیلصوءامريغىلعلزننمىلعلزنواضرموآمدعلاملعيملونومميتي

الو(قا)الوأ.تقولايفناوأ.داعألصيثيحهدجووأهلحريفهركذتوأ

تقولالبقوضيرمو(ق)لامىلعفخيملنإوأ.انونجولوفئاخىلعبلط
رفسلءاملادقفوأرمأامفلاخوأعيضنمهديعيامنإوهريغةوقفلكيالو

الاوارخافاجرناوسينإوأ.الوأسايبملنإوأ؛تقولارخآمميتيو‹؛ةيصعم

«تقولاىفداعأةراماالونظالكشفوخصوصللانمفاخنمو
وأ«نيليمفةشيعمبلطنإوأ.تقولاجرخيالوهتقفرالوهرضيالًابلطبلطيو
وأ.صاخشأةعبسو(قا)اهبلاطىلعبلطوأ.اليمفاهريغوأءافصنوأاليم
(ص)وهولعفهلامعتساوأىاملاعالطابتقولاجرخينُأوهعمنمرثكولوتویب

؛ةقدصنمبلطلايفىزجيو(قا)ةداعإالوأ«داعأولعفمث«ىلصومميتوأ
نأهمزلءاعبسوأاودعالوةقفرلاالوتقولاتوففخيملنموضرفوهو



۱۳۹مميتلا

لبقءوضوويبصلاونونجملاوكرشملامميتيزجيالوردقنإءاملالصي
(ص)وهوهدعباملغولبلالبقيبصلاءوضويزجيوأ.غولبلاووحصلاومالسالا
الء؛ضرفللهیزجیولفنللاضوتيفلكملانالو.اهيلعباثیوهتدابعحصتهزال

.(ق)هيلعرارطضاالوةالصلابوجورارطضالهنالهمميتك

؛ففجیففجيملضيرموءالستغمءيهيوبلطيفبنجمرفاسممميتيو

علطيولو؛كردياملعفيءيهيوأبلطيميقمكهيلعالوأ«نيخستوأديربتديرمو
ءاموڏمميتيو(قا)بلطلايفهيلعبجيوأ.عييضتالبعاضوهدعأنإرجفلا

عشفتنكهلامعتسابارضقناخوءابرشوأًامعطمهباودوأهباحصأوأ«هيلإجاتحا

ةقشمبالإءاملانعيتغتسيالناكنإوىربرخأتوداوسىلإولوهنوللدبتو
.كلهرضفرضفئاخهلمعتسانإومميت«ضرموأهعفنوأوضعتوفوأةميظع

وأ‹ميوقتبتيملانيبوهنيبءامبىلوأ«ةراهطللءامللرطضملايحلاو(قا)هرفس

عيبالذإةمسقلابفةحاشملاىلعامأوتاشرإلاقيرطب(ق)رخآللمميتلاوسكعي

يطعيفءهبرشىلإرطضانإالإهريغلالهلوهفطقفامهدحألناكنإو«ضارتبالإ
هبهسفنیجن«هریغامالإدجيملفرطضانمهناامكةميقالبهبرشيوأءةميقلا

وأءاهمدقةتيموهدجونإوهیجنيامهنمذخأيىتحهلتاقىبأولومرغيالوأ.مرغو

.(قا)ضرألايفولوهبتكدجيملنإوهبصويلفهيلعوهبوأ.مرغالبهمدق

ًاسجنولومميتيوأ.رهاطليلعلمميتيو«حيحصوضعيفءاملالمعتسيو
هيفلمعتسيوأ‹لكللوأهيلعحسمءاطغناكنإوعوضولاءاضعأريغنمولو

ملذإ؛ىلصىتحمميتلايسننإاميسالوءخيشلا(ص)وليلعلمميتيالو
لسغيوهلمميتيلفمميتلاببطوخهنأهيفو«لسفلابليلعلاوضعلابطاخي
سجنناكنإوأ؛يدنعحيحصلاوهوالمعلسغلاببطاخملاحيحصلا
يفرهاطلاليلعلاوضعلاىلعحسميو(قا)ًاضوتيالومميتًاقلطمهندبيف
نإو؛لاستغالايفهسأرىلعحسمومكزنمميزجتوةحسملاستغالاوءوضولا

حسمنإحيحصلاعضوملاامأو؛لسغلانعهحسمىزجاهندبلسغهرضيناك



مميتلا١٤۱

مميتيو«بارتکهریغوءامنمدجوامبسجنلاعزتیوةدحاوةلسغكفثالث

لاستغالاوأطقفءوضولايفكيامسجنلالاوزدعبدجونإو‹لاستغاوءوضول

ربكلاورغصألاثدحلايفهبلسغليلقدجوناوريكألاثدحلاهنألمدقطقف

نإهأزجأصخنإو«يسناموهبملعيملامملعيلثادحالاعفرةينملعيو

ملنإهيزجيفةميمنلاثدحعفريونينألثمداعأركذتنإو«قاببملعيمل
رذعيملوداعأهملعنأدعبهيسنوأهركذيملواهريغفناكنإويهالإهلضقني

بونذلانمرفغتسيناكنمفءاهلمعتسيملويسناممعتةينهلنأل«نايسنلايف

ملًابونذصخينمو«هملعيملوأ«هركذيملاميفهمومعءأزجأًاصوصخوًامومع
مدعيفرذعيهيفضقنلالمعلابكرديملامنإالإهيسنوأملعيملاملهزجي
.ًامميتوأاءوضوهلمشيميمعتمدعيفو«هصيصخت

بارتلابوأ.ضرالايفوهاممكلذريغونداعموردمورجحوبارتبوهو
«اروهطاهبارتو»ثيدحل(ص)وهورجحقدالإولمرلافنكيملنإوتبنملا
ىلعراجثيدحلالاقيال«كيفاكديعصلا»ثيدحيفوةيالايفديعصللرسفملا
ظفلنمردابتملالبخآلاثيدحلااذكومومعلايفصنريغةيآلانأل«بلاغلا
ثيداحأو«برعلامالكيفلامعتسالايفروهشملاهنألبارتلاصوصخديعصلا
ًاقوقدمًارجحوأًاقوقدمًاخينرزوأاريجولوًاقيقدناكامبوأرجحلايفانتضفنل
:یلاعتهلوقدیلابقصلالاممهوحنورجحبزوجيالهنأىلعلديو(قا)
قصتليهنأيفرهظنملالعوزعهلوقفهنممكيديأومكهوجوباوحسماف»
تابنلافراخفلافرجحلافىصحلافةخبسلافلمرلافبارتلامدقيوءيشهنمديلاب
ىلعءاملابمميتلامدقيوأندبلاففوصلاكتابنلاريغفلومعملافلومعملاريغ
هنأىلعءانبءاوهلابفهبمميتياممدعنموهلامعتساىلعردقيملنملبارتل
اموأسجنببال(قا)ًالثمًاعوضووأًامميتيونيوأ(ص)وهومدعالفيطلمسج
وهوعزتيىتحًاسيايدسجلايفسجناناكاذإالوهنععقرولوريقىلعوأهيلع

نيطوبوصغمومميتنمعقاووقورسمبالو(ق)هعزنلبقيزجيوأ(ص)

 



١٤۱مميتلا

ثرويذإلمنبارتوضرألالوصولبققرتفيملامومضملسرأنإلولبمو
جورخفاخنإالإقرعبولوكلذكهجووأةبطرديبالويزجيو«ساوسولا
وُهبلتيالوبارتلاكسميالوأفصتنلانملقأيفللبلاناکوا‹تقولا

ريغوأنيماهبالابنيتنورقمنيديلاعفريوبارتلاىلععباصألاقرفیوةسجن

ةدحىلعلكضفنبوأامهريغبوأىرخألابةدحاوًافيفخامهضفندعبنیتنورقم

ةبرضبرضيونيرخنملانيباموهمعيو«ربكأهللا»ًالئاقهجولاىلإءامهيفخفنلاوأ

(ق)لكىلعأوأ.لكىنميبوًابدنىنميلابًادبيوىرخألانطاببلكرهظحسميو

هيفوىرخألاتعطقاذإةدحاولايفخيشلاهبحرصو(ق)امهبامهنطبحسميلهو
وأءةدحاوبزيجأو(ق)بدنوأ؛ليلختالونيتحيحصلاينطابحسملةراشإ
نإًاعطقهحسمىلصاذإوالوأ.هنمهجولاحسمهركيومعنإعبصاوأ«نيعبصا

.(ڦا)ِءاش

وأهجولايفبارتلانودحسملامعنإومعاذإادحامةفلاخمرضتالو

ضفننسيالوالثمهطسووأحسملوايفنيديلابارتلوزينأبزاجنيديلايف

نإو(ق)ضفننإمميتلادسفيالوامهلامهتبرضدعبامهيفخفنلاوأ.نيديلا
يفًارهظوًانطباهعضومثههجولةدحاوبمميتتطبروأتدسفووأفكتعطق

نإاهدضعوةعوطقملاعارذنطابىلعةملاسلابحسميوأءانطبالوأضرألا

ءاهبهايإوهباهحسموةحيحصلاعمهبمميتفكلاضعبيقبنإوءعارذلاعطق

نإوأ.رذعلفوفلمبفوفلمحسميوءًالثمءوضولاوأهيونيوأمميتالفاتعطقنإو

ةحصلاضرمللو«هدوجوءىاملادقفلهضقنيو(ق)اهمصعمىلعحسمفكلاتفل

هدعبعرشتالوتقولايفةداعالاتبدنوطقفاهلحصوتحصوأةالصيفولو

ملضيحلوأ«ىرخأةبانجالإهضقنيملةدحىلعةبانجلمميتولفءهلصأضقانو

اهنرقنإو«سافنوأضيحالإهضقنيملسافنلوأسافنوأضيحالإهضقني
الوأ(ص)وهودحاوضقانبلکللضقتنامميتبنهنمنيناوأًاءوضووًاءاجنتساو

لبقزوجيالهنالوقالصلكلبلطلاريركتبجيهنألهضقانثدحامالإضقتني

ملوقابوهفدجويملنإفءاملاوهوضقانلادوجوةفاخمريركتلانأهيفو«تقولا



ةرجهلالبقةضيرفةالصلا7

 

هيفوءهيلإرطضينأنعًالضفتقولالبقةالصالوةرورضللهنألتقولالبقزجي

ضيرمللهتيافكبلوقلمتحيف«ضيرملامميتلمشيالكلذبليلعتلانأًاضيأ

مدعلمميتنمىلعةالصلكلمهبوجوو«ضقانثدحيوأفشيملامةالصلكل
.(قا)عمجيملنإةالصلكلمميتيوأ.ءاملا

ثدحالبيقبولويأ«نينسرشعىلإولونمؤملاروهطوه»هنعو

نينسرشعىرخأدعبةرممميتلاىلعيقبولودارملاوأ.خيشلاهيلعونينسرشع
مميتيالو«عقتالوداتعتالناكولوةنكمماهنأالإةميظعةغلابملوألايفو(ق)

ءاملاکوهفرثكأهريغناكولقنإالإهديوأههجوحسمنمعقوبارتب

وأ.ءاملادوجوعمولومميتبزاجوأ.ضرفلاكلفنلاو(ق)زاجوأ.لمعتسملا
.(قا)نتسلالفنلانموامهتوففاخنإطقفةزانجلاوديعلا

باب

جرخضرفهيلعنملفنيالولفنوةنسونيتنسبةرجهلالبقةضيرفةالصلا
ىلعباثيامكضعبضرفلاىدأنإهيلعباثي(ت)باثيالاولاققاضوأهتقو

ىلإناضمرءاضقترخأدقوالفنةشئاعموصتامكوءهرئابکنمباتنِهتانسح

يفارصامهنأكفامهلاقتنالدشأامهوحيرلاوطئاغلاولوبلاعافدبتهركونابعش

ولولوقيامهقفيالناكنإوأ؛ثدحأنإوأ.هلجركرحنإوأ.تلطبوأ«بوث

هلو«؛ثدحيملامكلذكلخديملنإتحص(ت)(قا)مهلاةبلغكوهنيأملع
حالصايفهنألهنيحيفارقيو؛نهبلخديملوًاثودحهلنثدحنإنلزيلدوعقلا
هتروعسمنِورکذنمهيفوهامررکنإنآرقلاارقيثيحنكيملنإوةالصلا

التافتلاوايندلارومأبسفنلاثدحتوثبعلابو«تضقتنانلزيلبوثلاقوفنم

الفدمعالباموكمعكلذلكو(ق)(ص)وهونهبتلطبوأ.هفلخنميري
°يهاسلاوفلكملاقحيفيهوءةسمخلاماكحألانماهنألةهاركلاحصت

وا‹رعشلاوبوثلافکكبوعولطوبورغةفاخمتفتلانإتحصوفلكم

.(ڦقا)اهلوخددعبنأوأ.اهدسفي



١٤۱ةرجهلالبقةضيرفةالصلا

.دمعالباهضقنيالوأ.اهلحالصاريغلنآرقلاريغبًاعامجإمالكاهدسفيو

يلوقبيزارتحاطحماذهو«نالفايمدقتفالختسالايفمامالالوقينأزوجيوأ

روهشملاو«قاحسايبألوقنالفايمدقتلوقواهلحالصاريغلويلوقبوءاعامجإ
يفًارابخإوأًايهنوأًارمأنآرقلابملكتنإوءُتلَلُكنإوبرشلاولكالاوءذبجلا
هعمسينمل«ةالصلاىلإمتمقاذإ»:الثمفعرنملوقكنارقلابهتالصحالصإ

لعافورذعالبدمعاهضقانقفانوأ.خيشلارهاظىلعدسفتملىاملابهئيجيف

.(قا)امةقدصوأءةلسرموأ؛ةريبكلكبامهبجومدنعةظلغموءوضوهمزلوةريبك

لسغفعروأءاقوأحفسوشدخنإو«تمزلةظلغمبثيدحلادرواذإو

هلسغيوأتدسفرخآوضعوأمهبوثنهبسجننإودمعتيملنإىنبوءأاضوتو

ًابطربوثلانمءيقلالسغرسعتينكلو(قا)شدخلابضقتنتوأ.ينبيوًاضوتيو
ًابوثسبلوأًارهاطًاناكملخدنمىلعةداعإالورخآهرتسيملنإًابوثلدبيلف

تقولايفردقنإديعيوأ(ص)وهوعوزنلاولوحتلاىلعردقيملوسجنمثارهاط

صاصرلاوديدحلاوساحنلاولجرللريرحلاوبهذلانمىلوأسجنتملاو(ق)

امهسبلميرحتبامهيلعصنللنيلوألاادعاميف(ص)وه(ت)سكعلابوأ.نهوحنو
يهوأ«ىلوأةبيرلاوءآرايتخاولوسجنتملاريغةاقالمبدسفتالوأ.راعكامهسبالف

.هنقيتمىلعمدقمهسجنيفكوكشملاو(قا)اهنمىلوأنهفمارحلاك

الوأءةريخألاوأاسمحخوأطوحأوهو«هعونطلاخذمسجندجاوديعيو

ملنإو(قا)كلذكالوأ.ةدحاووأ.ًاسمخفطلاخيملنإودعبهثودحنكمأنإ

مهللالطابوهو(ت)ًارهاطهنونظمبوأةدحىلعلكبىلصهباوثأسجنسمي

اهعطقوأسجنلاةهجلسغنإو(ق)نظلابةيوقتلاعمرهطلاةلاصأىعارنإالإ
ثدحنإو«؛تفصتنااهلعلفنيفصنهقشوًاطسواهملعنإو«تنيعتنإىفك
ةماقالاريغديعيوأ.يدنعةينلالامجإولوخدلاةيندعبمارحالانمداعأاهضقان

لكلاداعأهبزوجتامريغىلعلوانمهنأنيبتوأعوضولاضقانثدحنإو(ق)

(ت)یعفأاهتشهنلجرهيفلعجتحوبذمبلکفوخكةرورضلسجنبيلصيو
نعكلذةطلاخمولختالوقاكذلاهلحترهاطهنالوقلابةيوقتحبذلاطارتشا



ةضيرفةالصلا٤٤ لبق ةرجهلا

اذإ»هلوقلهتوملليهستًامارحهنوكوهسیجنتبمكحدقوهطارتشاوأ«سجتنت

ةقرخكوسجنوهامبةاوادملامرحتهناهيفو«ةلتقلااونسحافمتلتق

سجنلانعًانوصاهجاتحاوأاهعزنقلطيملفاهسجنيحرجىلعلعجتةرهاط
ملفةسجنبفلنإو(ق)ةدحاويفكتوأءاهسجنيولوةرهاطةالصلكللعجيو
هالعواسجنللفستوأهيلعيلصيامفرطسجننإوءتاعأوىلصاهعزنقطي
سيايسجنهبوثسمنوءاهتحصلهسوباراتخاوتدسف«بناجوأفلخ
وا«تدسفسجننمًارهاطًافرطسموأ«سجنلاهالعنإوأ(ص)وهوتدسف

متتملنإوأ«تدسفسجنبًالصتمًارهاطهسأروأهلجرترشابناو(قا)تحص

.(قا)هرشابنإوآ«ربشوا«؛عارذواالثواعرذاةعبس

كرشمكهلقحالنملوأدعتبناكنإالإلصوتساولوربقيفيلصيالو
مامحوةرزجموأءةلبزمنمرهاطيفتهركو«سجنلالازوطقسوفلقأوغابو
العلدیعبنمبلاجداويفواهريغوأةرارجبىذؤيوأ«ىذۇؤياللقيرطةعراقو

وأ.اهيفوةبعكلاىلعوسجنللباودلاقيرطيفتدسفواهدسفيوأ«قرغي
يفًاکاشكلذنمعضوميفىلصنإوأ.الفننإوأءاهبابةلباقمباهيفتحص

وهوسجنللبالانطاعميفاهنعىهنو(قا)هتراهطملعيىتحزجتملهتراهط

يفاهبراتتسالاوأ.اهنيعأنميأنجلانماهقلخوأ«ةروفزوأرافنوأ(ص)
ءلوبلانيبتيملاممنغلاىوأميفتزاجورهطنإتهركو(قا)ةجاحللةداعلا

عضومىلإعرذأةثالثنملقأيفسجننمعارذوأرابشأةثالثكةرتسبدبالو
واعبسنملقأيفنيبوثولوءانمجدنعفينكلانعنيترهاطنيترتسبودوجسلا
ملنإهرادجبدتعيو(قا)ًاقلطمسجنلاسميملامةرتسالبتحصوأ.ةدحاوب

دعبنإةرتسلابجتالوًادعاصفتاعمتجمتارذعثالثولوهلصأسجني

وأًافلخسجنبرقهركتو(قا)رشعةسمخوأ«ةرشعوأءةعبسوأءةئالثسجلنلا
مرحوعضومىلإعارذنملقأيفرهاطلسغمهركيو«سمالبًابناج
ناعارذوأ.نونامثوأ.نوعبرأوأ.ًاعارذرشعةينامثوهودجسملاميرحسیجتت

.(فا)



الفهنععونممهبحاصنألبوصغملايفو«قورسموبوصغمبتلطبو
امثیحاولص»ثیدحِءاقبلهيفتحصوُ«هفرصتيفناکنيححابيامهنمحابب
امهيفهعاجطضاوهيشمواهيفهدوعقنالبصاغلاريغلوُ.(ةالصلامكتكردأ

امبعافنتسالاهريغللحامك(ص)وهوهفوقواذكوصاعموهيلعتامرحم

تحصو«بصاغلانذاب(ص)ىلعةبوصغملارادلالخدتالو«لظكهيلإىوتسي
مالسالادعبينباميفتلطبوأ«تعنموأ«هیفلاثمتالةسينكوةعيبنمرهاطيف

دارملاو(قا)هلةيوقتورفكلاراعشلةماقإكلذنإعنملاهجووضعب(ص)و(ان)
مادقنمناکناوا.لاثمتهيفاميفتدسفوكعهثعبدعباممالسالادعبامب

.دسجالبسآررضوسأرالبناويحلالاثمتوأ«ناويحلاريغلاثمترضيالو(ق)

ءةالصلاىلعظفحلاديزملتتبنأامو؛عوضخلاديزملضرألاىلعيهو
امهريغىلعتلطبوءرضلامدعدنعىلوأضرألاو«ضرألاترضاذإنيعتيو

رٹکاللوانلبسنوتهرکوأ.تحصوُ.(ان)هبیلصیاملکودلجوفوصك
رهاظوطقللاضعبيفامكدوجسلاربتعيوأ.امهريغودوجسلاومايقلايفكلذو

نهوحنوبشوحلموةخبسكهسمبدسفتالاميففلخلااذكو(قا)انهخيشلا
دیدحوحنسمبتهرکوأ.رثكألادنعتدسفوءدامروصجونداعملانم

ةمألكلذزيجأوامهبالوأ«يدنعرفظوأرعشبولوريدزقوساحنوصاصرو

الكلذكريرحوبهذسمبلجرلانعوءاهجوزلهبنيزتتامدجتالةجوزتم

الوأ.اهسمبدسفتالوفرسللالوأ(ص)وه(ت)ةضفىلعتحصوءاهنع
؛قصتلیيصجكریغموهبقصليىرثىلعتدسفو(قا)هلکكلذنمءيشسمب

ىلعتهرکوهيلعًاشرفموأهبلغامبًاطولخمهلككلذىلعزوجتو(ق)الوأ

.فاکنکممريغيفتدسفولئاحالبماعط

لصف

اھۇطابتسيلوءاهعافتراةياهننعسمشلاطاطحناروهظتقورهظلالوأ

؛عضوملكيفدهاشيؤطابتلااذهنألءامسلاطسوعافترالهتبراقموطسولادنع

 



رهظلالوا١٤۱

ءكولدلادنعًاطابتلكلذلناكولًاضيأوبرغملاىصقأوأقرشملاىصقأيفولو

لباقمِلدتعملظًاقرشلزنينابفرعيوكانهفقتالاهنألسمشلافوقولالو

دعبهترئادنعیوتسميفلدتعملظجورخبورصعلافهاواساذإو«بطقللهفرطب
ةلبقلالبقتسمهارسيبسمشلاىريالنأبورصعلافةدايزلاهتواساذإو«صقنلاءاهتنا

تابحعبرأةدايزبو(ق)ًافيصوأ«يدنعءاتشولوءامسلارثكأعطقبوانميًاضاغ
لوانممويلكيفمادقأةعبرأىلعمدقلايفرشعينثانمعبصالايفسمخنم

يفنيتبحصقنویانيلوانممويلكيفنهصقنبوربنتشنميناثلافصلنلا
الافصنومادقأةسمخءيفلافةعنهلاسمشلاتلخداذإو«ليريالوأنممويلك

‹مئاعنلاىلإطاريقمويلكديزيف«نانبزلاىلإطاريقمويلكصقنيو؛مدقطاريق
هريخأتوأهريغيفليجعتلاورحلاديدشيفداربالالضفألاو«سدسونامدقف
رهظلارادقموأ«لاوزلالظدعبهلظءيشلاةاواسمهرخآو(ق)ةماقلاعبربةعامجلل
یریالوءاملاوأضرالابامهفرطلصتينأوهواهنرقبويغوأ.اهرارفصالبق
ردقبىلوألارخآيفوأءةيناثلالوأيفناكرتشتو(قا)امهنيبواهنيبءامسلا
ةالصتقولخديال»هنعفءاشعلاوبرغملانيبكلذلثمو(ق)امهدحأ

هيفىلصتقويفرهظلاىلصهنأيوروةكرشالف«ىرخالاتقوجرخيىتح
لصألانألىلوألوألاورهظلارخأليقو«هتقونعرصعلامدقليقف«سمأرصعلا
.ميدقتلايفصخريمثرصعلاتقوالوأنينإ

رخآامهالصًامويواهتقولوأرصعلاواهتقولوأرهظلايعهللالوسرىلص
رصعلاتقولوأرهظلاًامويىلصو«اهلتقورخالاولولانيبام»:لاقوامهيتقو
سمشلاكولدوىاشعلاوبرغملابكلذكورهظلاتقورخآرصعلاىلصًامويو
اهلاوزكولدلاوأاذهىلعبورغللناتدتممناتالصلافءامسلاطسونعاهلاوز
يفرهاظلاوءةملظلالابقإليللاقسغلوألاىلعو(ق)برغملادارملافاهلك
.ةرورضلاتقوورايتخالاتقونيبهنأتاقوألابثيداحالافالتخا

رمقيفعاعشوهریغباهبيغمةاواسموفلبقوًاقرشاهترمحلاوزببرغملاو

دتمیوهوجولاركدتوأهيفرانروهظوأ‹؛تیبلابشخدعمدعبفباحسناکناو

 



۷٤۱رهظلالوأ

ءاشعلاصتختهنأالإهلكوأهفصنوأ«ليللاثلثوأرمحألاقفشلابويغل

وأءاهدعبنيتعكروأ.(م)هبحصتامياهردقوأ.عيبرلاوبأهبورخآنمامهردقب
دعبامنأامكءاشعللالوبرغمللًاتقوسيلةثالثلالاوقألاىلعدعباموعبرأ

نوكينأببيذلانمةاشلاتزيماموأ.برغمللالورصعللًاتقوسيلنرقلابويغ
.(قا)ةيمرلاعضوموأراهنناكولهناكمنمهنعاهزيمي

اولصامةرطفلاىلعيتمنمةفئاطلازتال»ثيدحولضفأهليجعتو

برقبرغملاًامويةعهتالصلباجيإالبيغرت«موجنلااورينألبقبرغملا
ةئالثىأرىتحاهلهريخأتلدبعأةثالثرمعقاتعاوىاشعلاتقولوأًامويوءاشعلا

رمامىلإاهلٍةَّْعهريخأتلهمزلتاللبهةبقرهتفكًالإوباجيإالعروةدايزمجنأ
لبقلفنيالوءطلغحمرردققرشملاداوسعافترابرغملالوأنأبلوقلاو

ىضقتونيتعكرنولصيةعهدهعىلعاوناكدقوءاهتقولوخدعدبوبرغملا
.برغملاةالصدعبليقو«هيفاهنعظقيتسملاوةركذتملاىدؤتلبهيف

ءاشعلاتقو»ثیدحل(ص)وهو(ش)و(م)و(ان)رمحألاءانفبءاشعلاو
بیغيهنال(ح)هعضومنعهدعبضيبالاباهذوُ.رمحألاقفشلاو«قفشلابويغ

قداصلاكرمحألادعبوهف«سمشلاعبتيًامئادناكولوهيفادبامدعيقفألكنع
دعبضيبالابالإدعيالاحبصقداصلابلببذاكلادعيالامكف«بذاكلادعب

دتعيالامكهبدتعيالرمحألادعبضيبألالاقيدقهناهيفوىاشعرمحالا

دتعاامكضرعضعبهيفنألهلبقرمحالابدتعيلفليطتسمامهيلكنألبذاكلاب

سمشهلوأيفوسمشفرمحأفقداصفبذاكليللارخآيفف«ضرعتملاقداصلاب

ءاشعلاىلص»:ٍَّْعهنعو(قا)برغملاةالصبلصتيوأ.ضيبأفةرمحفةرفصف
باحسلاناكنإوعبسبصنوليللاعبسكلذو«ثلاثلاةليلرمقلابيغمدنع

ءاتشوأ(ص)وهوهريخأتلضفالاوموجنلاراغصروهظبفسمشلابيغميف

هبورجفلاوأ«فصنلاوأ؛ثلثلاهرخآو(قا)اوعمتجاناوأهليجعتوأ«؛ناضمرو

ءاشعلاهيفىلصنإورتولانيبواهنيباكرتشمءاشعلارادقمبليللارخآفعيبرلاوبأ

توفيفهبلاغتشالاهلزوجيالو«هبوجوبلوقلاىلعرتولاهكرتبىصعوهتزجأ
.(ڦا)ءاشعلا

 



رهظلالوا7

لوخدبةظلغمورفكاهكراتمزلفاهتقوبةالصلكورمعوبأبيبحنبعيبرلا
راشتنابرجفلاوءامهكارتشا(ان)دمتعملاوةفيلخنبنامثعورمعوبأهراتخاوةيناثلا

وهو«رجأأللمظعأهنإفرجفلاباورفسا»:هلوقلرافسالاوأ.هردابتلضفالاوءوضلا

يفةرمحلاروهظيرورضلارخأوهيلإلاطيوردابيوأ«يرايتخالاتقولارخآ
يرورضلاو(قا)ةيلفسلامارجألاباهلاصتاوأ.رمقلانمءوضلالاوزوبرغملا

تقوهلكوةنمتقولاعيسوتو«يرايتخاهلبقامواهتقورخآنمةالصلارادقم

هلوقو(ق)(ح)هلبقيزجتواهردقيقباذإبجتوأ(ش)و(م)و(ان)بوجو
رجفلاباورفسا»:هلوقبصوصخم(اهتقولوألةالصلالامعألالضفأ»

ىلإءاشعلاریخأتبمهترمأليتمأىلعقشأنأالول»:هلوقبو«رجأللیوقهناف

«(منهجحيفنمرحلاةدشنإفرهظلاباودربا»هلوقو(هفصنىلإ»ىوريو«ليللاثلث

يفاولخدااودرباینعمورجلاةرثكلالليهستلاوةحابإللريخالااذهلاقيهنأالإ
.حابصلالخداذإحبصأونميلالخداذإنميأكدربلا

ديوجتىلإلصوتيهبذإةحلصمللداشرإوأ.رجأللبابحتساداربإلااذهو
هبولضفأدرفنملاقحىفليجعتلاوةعامجلابصخيو.بوجوللوةالصلا

نمنوتأينمبةعامجلاًاديقم(ش)راحلادلبلابصخيوأ.ةيعفاشلاوةيكلاملارثكأ
«رحلاةدشنإف»هدريوهلوألراهنلادربلاقيامكتقولالوأاولصاودرباوأ.دیعب
الةيمظعالانأهيفوارجأمظعأوهفةقشمهيفتقولالوأنأباوجتحاوخلا
رفسلاىففمامنلازوجيهنأانبهذمنمالمهبهذمنمكلذلاثمقشأوهاميصتخت

عارذىلإديدشلارحلايفرصعلاريخأتضعبراتخاومامتلانملضفأوهورصقلاو
نإوةتسانلقنإةينامثوېمادقأةعبسةماقلاانلقنإمادقأةعستكلذفةماقلادعب
هلبقوسمألاىفةعنصلاودرولاوحنبلدتسا«باحسوميغوحنبتقولاهبتشا

وأاليلرمقةرفصبواليلالإرهظيالمجنرهظبوتوافتلاهيفرهظيالو«برقامم
السجنيذولقثمضيرمورفاسمك(ان)ىلوألاتقولوخدنظاذإعمجلاىون
رخآوأ«ىلوألالوأيفولوعمجونيبرذعيذولامواسفنتوففئاخويقري
ميقيواهئايحاةينباوثهتافةحارلاةينبنإوةنسلاءايحإوةصخرلالوبقةينبةيناثلا

كلذريغباهلصفنإوهجووةيناثلاماقأملساذإواهلهجويوةيناثلاواهيونيوىلوألل

 



ريضالوأءاهردقاهريغبلغتشاوأبرشوألكأوأملكتنإالإالوأءاهتقولاهرحأ
.(ڦقا)هنمدبالمالکریسیب

لوأعمجلاىونيورتولاريخأتزاجورتولاوبرغملاةنسءاشعلادعبىلصتو
لخديملاموأ.ىلوأللمرحيملاموأ.امهنيبامطسوولوىونيوأ.ىلوألاتقو

عمجلايوانلو(ق)بجاووأ.بدنةدلببماقأاذِإرفاسملادارفإو(قا)ةيناثلاتقو
لصفهيلعمرحأنافهلسيلفتقولارخألرخأنإالإعمجلاىلعمرحأولوقيرفتلا
ًاعامجإةفلدزملاوةفرعيفزاجو«رفاسملالإعمجالوأ.مالكوأءاعدكءيشب
ةداعإالوداهتجالاالإرجفللامو(قا)(ح)امهيفالإزوجيالوأامهنطونملولو
حمرردقعفترتىتحسمشلاعولطدنعيلصيالو«هتقولبقىلصمهنأنيبتنإالإ
ترکذتوأاهنعمينةالصولولمكيىتحاهبورغولوزتىتحاهئاوتساوةماقوأ

رتوالإرجفلاعولطدعبالو(قا)ننسلاووهوأ.ًاقلطمضرفلايلصيوأ(ص)وهو
(قا)هنعمانوأهيسنوأ«هيضقيضرفلكوامهايإوأ.اهءاشعوهايإالإوأءةليللا
ةلزلزكببستاذوةيضقملاوةيسنملاواهنعمونملاالإوأ.رصعلاةالصدعبالو

.(قا)نتسلاءاضقوكلذالإوأ(ص)وهوتوموفوسخو
اهالصتقولاوأةعامجلاتوففوخهتنسلبقرجفلاةضيرفىلصنمو

هلامكىلإاهرخۇيوأ.عولطلانكيملامةعسوموأ.تقولايقبنإميلستلابقع

نمقافاواسافنوأضيحنمرهطنممزليالو(قا)لاوزلااهدحوأ.اهلدحالو
يقبنإورجفلاورصعلاعولطلادنعورارفصالايفملسأوأغلبوأءامغإوأنونج

ةعكرنأوأرهظلاووهفسمخوأرصعلاف(ق)هنودبوأرهطتلادعبعبرأبورغلل
رادقميقبنافتقولاجورخلبقهفئاظوبهنوكرديامالإمهيلعاموأءامهالكف

مارحالاكردأنإوأءاهنمعوكرلاكردأنإوأ.طقفرصعلافرهطتلادعبولوسمخ

تمتنإيضميوأمتينأىلإكسمأبورغلافاخاذإفةالصلالخديو«هتمزل

دققفةعكرةالصلانمكردأنم»ثيدحلمارحإللربكنإ|وأ٠عكرنإوأ.ةعكر

رجفلااذكومتيىتحلخديالوأ.يهامةعكرلايفمهفالتخاىلع«اهكردأ

.(قار)عولطلل
عورفيبطاخمهنألرهطتلانيحنمالملسأنيحنمكرشملابدتعيو

 



ةروعلارتسبجو0

نألرهطتلانيحنموأ.اهتقولوأنمةالصلاببطاخموهف(ص)وهو(ان)ةعيرشلا
اهردقالإىقييالىتحاهترخأنمو‹(ق)تقولانمىضمامهلهبجوأمالسالا
نإاذكفرخآأنماهرادقمهدنعبوجولاتقونُأل(ح)دنعاهمزلتملتضاحو

الإقبيملوكلذوحنناكوأنجوأتاموأهيلعيمغأوأتسفنفترخأ

يضقيو(ق)(ص)وهوترهطواحصوييحنإءاضقلاهيلعبجيوأ.اهرادقم
هلوخددعبهنعيمغأاموأ.لقأفسمخلانعيمغأنإوأ.هتافامهيلعيمغملا

.اهرادقمقبيملنيحوأ.اهفئاظوياهرادقمقبيملنيحرفكةالصلارخأنمو(قا)
.(قا)تقولاجرخنيحو

لصف

اوذخ»يفةنيزلاوهو(ان)ومجلادنعاهريغكةالصلايفةروعلارتسبجو
لکللةيمستةالصيأدوجسلكيأ(دجسملكدنع»بوجوللرمألاو«مکتنیز
وأيميمردصموهفةالصلايأهيفدوجسلانوديرتعضوملكوأ.ضعبلامساب
ةالصلاسابلللفتحيفهبنيزتيامةنيزلاوبدنللرمألاو(م)اهيفنسيوأ«؛ناكممسا

ىلعهنمِءيشالعساوبوثبةالصلانعيهنللًاضيأرهظوردصرتسبجيوأ
دبعلاورحلاةروعو(قا)ًاضيأةمألاسأروأ؛نكمأامديلاوهجولاادعاموأ.قتاع

تبنموأ(ش)و(م)لوخدالبوأ.انمجدنعامهلوخدبةبكرللةرسلانمةمألاو
دمحمنبريشُبدبعلاورحلالجرلايفلاقهبوامهنيبامونيذخفلاظيلغورعشلا
ةأرملاو(قا)امهترتسیهتشیاماهييدثيفناکنوناتءعوسلاوأ.بوبحمنبا

يفةثالثلارتسنسنكلو(ان)نيفكلاومارحالايفهرتسمدعلهجولاالإوأ«ةروع
هرهظوأ(ح)ةروعًاضيأاهمدقوأ(ص)وهوةنيزنهبنكتملنإوةالصلاريغ
يخرت»:لاقفشكنيًاذإهلليق«اهيمدقرهظيطغتةرملا»هلوقل(ان)ةروع
رتستالو(قا)يشملادنعفشكنييذلاهنألهرهظرکذوهلکلاقيدقو(اربش

قنعوأسارةفوشكمًاليلوأتيبيفتلصنإوةالصلايفاهفكنطابواههجو
ةرسلاقوفامفشكبتحصوأ.رانءوضالبيبنجأاهآرولواليلالوأ.تلطب

.(قا)ةبكرلاتحتو



١١۱ةروعلارتسبجو

نيفكلاوهجولاادعاموامهنيباموةبكرلاوةرسلاادعامرتسبجوامنإو

عسوو؛جرفلاكبنجالاىلإةبسنلابهسفنيفةروعهنألبنجالاةرضحريغبولو
وأاهنذأيفءيشنودتلصنإواهريغوةالصلايفبنجالاريغلكلذفشكيف

اهلجريفءيشبوأركذامبحصزييمتلادارملاناكنإو(ق)الوأ.تدسفاهقنع

رصبتهجولاوهوهروهظنماهلدبالامالإيأڳاهنمرهظام:ىلاعتهللالاق
امتاخالإوأ«بوثكهؤافخروصتيالامالإوأ«هبفرعتوقوذتومشتوملكتتوهب

امهو(ق)(ص)وهوةيبصلاوأءةغلابلاكةقهارملاودحاوبوثيزجيوالحكوأ
.(ان)ءامالانمنهريغكةيرسلاةجوزملاوةربدملاةمالاوقهارملايفًاضيأ

لهسيالفبناجعفرالبدسجلاىلعبوثلادشوهوءامصلانعىهنو

رازالافرطيمروأ(ص)وهوًاضيأعوكرلالهسيالوضرألاءاضعألالوصو
ىنميلاهديىلعهفلخنمءةيناثهدرعمكلذوأةروعلافشكنتفرسيأقتاعىلع

هعضيمثهريغهيلعسيلدحاوبوثبلامتشالاوأ.ًاعيمجامهيطغيفنميألاهقتاعو

ىلعءيشالبوثبءابتحاوأ.هجرفهنمودبيفهبكنمىلعهعضيفهيبناجدحُأنم

ىلعرازالافرطيمرنعو(قا)دعاقلاةالصوتايحتلايفريخألااذهوهنمجرف

بوثلافارطأقرفتوهولدسلانعوىابتحاضعبهامسوفشكدتفنميأقتاع
ةلالغهسبلكًاضرعوأًالوطمادقوأبنجوأفلخنماهيففشكنيالاميف

‹تایبارعألاوانئاسنسابلكاهيلعطبرالبةرتاسهيلعيهةيلدتمليوارسو

:لوقيولدسلاهركييعناكو(ق)(ص)وهوفشكنانإوأ.نهبتدسفو
هسابلنعهيهنلسميملنإوريرحبوثبلجرلاىلعتدسفو«ةكوشبولودقعا»

عزتيوبرحلايفلحو(قا)سمولوتحصوأ.(ص)وهوسمنإوأ.بهذلاك
وأ.ةعبرأوأ«مهاردةرشعوأ«سمالبنیعبصإعضومزاجونكمأنإاهيفةالصلل

نالسجنتملاىلعريرحلامدقيو(قا)نيعبصاكدحاولكضرعةريثكمالعأ
إو(ق)تاذلابمرحمريرحلانألسجتتملاوأةرورضلابلازهميرحتورهاط

رمأهنألالوأ.ًابدنوأءامتحداعأتقولايفدجومثةرورضلزوجيالامبىلص

تهرکواليلولوخسفتوُةقرلندبلابجحيالامبتدسفو(قا)ىدأفةالصلاب
وحنبهتروعًارتاسًادعاقىلصدجيملنمودشللوأةقرللءاضعألايكحيامب



ىلعمايقبجو١٥٥۱

هنمرتستضرألانألًادعاقىلصدجيملنإوياموأرجحوبارتوتبنوةرفح
.مهطسويفمهنممامإىلصكلذكةعامجناكناوءأيمومريدلا

لنصف

يفنيليطميأنيتناقهللاوموقوإ»:ىلاعتهلوقلهقيطمىلعمايقبجو
نأىلعليترتلابطقفةحتافلاتاعكريفوةءارقلاراثكإوليترتلابةروسلاتاعكر

دانتسابتلطبوءرصعلاورهظلايفةروسلاةءارقركذتانموقبتكيفثيداحألا

همايقيفدنتسيعناكو«تهركالإوهيلإدنتسملالاوزبعقينإدوعقيفوأهيف
هناوكلذلعفنلانإرمعنبالاق«بشخنمدومعىلعمحللاهذخأونسامل

اممهريغوأ«ناسناوأطئاحلدنتسادانتسابالإامهقطيملنمورجألانمصقني

دعقيالوأ.رهشوقاطأاملعفيفالوأ.دنتسيفهدحوضرألانمموقينأبرهاطوه
ةقشمبالإقاطيالامو(قا)درطيالهنألفعضوطئاغوألوبلمايقلاقاطأنم
ًابصانهيتدعقمىلعوأ.تايحتلاتادعقنمةدعقزجاعلادعقيو‹قاطمريغكف
ًامايقةيوستلاحجارلا(ت)لامشلانمىربكلاةنانبلاًامدقمامهنيبًاجرافهيلجر
رثكأعوكرللهمامأهسأردميوأ.عوكرلانمضفخأدوجسللءىمويو(ق)ادوعقو
.(ق)قاطأنإدجسيوأ.سكعيوأدوجسلانم

ولامكىقلتساوأًالبقتسمنميالاهبنجىلعحجطضادوعقلانعزجعنمو
ءاقلتسالاىلعمدقياذه(ت)ًالبقتسمرسيالاىلعفدجيملنإولبقتسالسلج
ةلبقللولوهناعمءاقلتسالايففلكتيوةلبقلاريغلالإءاميالاروصتيال(ت)يمويو
نعزجعنإو.دوعقلايفدملايلوقىلعهيلإءاميالاروصتيوهيفضافخناال

ثيدحليدنعقيقحتلاوهاذهفيكردقيملنإوردقامبقطنوهفيكءاميالا
دنع(ص)وهوربكِءاميالاقطيملنإو«متعطتساامهنماوتأفءيشبمكترمأاذإ»
الف(ت)زجعنإو(قا)ةالصلاریبکتوُوأءاسمخوأتسوهاعبسصعب

نعةالصلارذنءاضقزاوجيفرثأدروو«دحأنعدحأيلصيال»ثيدحلهيلع
الو(ق)ةبارقلاقوقحةلمجنمكلذوهبلقوأهناسلبهعبتيوهيلوربكيوأ«تيملا

.لقعيملنإهيلع

 



o۳\ةلبقللالإةالصال

لاتقلاوةنيفسلاىفوةبادلاىلعاهيلإمارحأإلايزجيوةلبقللالإةالصال

لهأبيراحمبملعتوءةرورضالإةبادىلعضرفيلصيالو«ناكمالابسحب

هيلعرمألالمحيونيميوأافقىلععضوهنأوسرلانيأملعاذإمهروبقوديحوتلا

ىلوأىهوىرغصلاوأىربكلاشعنلاتانبانهرسيالايفلعجيناوىاشعلا

يدجلاویاضيبعارذوحنامهنيبيدجلادعبيهوالةبقثلب(ت)
نيبوهنيبىرغصلاشعنلاتانبرخآوهيدجلاوهريغكاهيلعروديءيضممجن
وههالعأونيئيضمريغًاضيأنامجنوهشعنلالفسأونيئيضمريغنامجنشعنلا

ةلبقلانأشيفبطقلاويدجلاوتانبلامكحونيدقرفلانايمسيناعيضمنامجن

هتیحاننموهولامشلاحيربومکخيدجللالايفو‹«براقتموُدحاو

ءاهنمبرقياموايرثلاعلطمنمابصلاكاهریغو‹هتلباقميهوميجلاحتفببونجلاو

نميلاو‹ىرسيلافلخرصمو‹ىنميلانذألافلحخفقارعلايفلعجي

عقتنيأةفرعمبورهنولبجوةيرقوحنيو«هءاروماشلاورسيألايلياممهتلباقم
ىنميلانيعلاىلعوأ«نيبجاحلانيبلاوزلادنعةلبقلاًالبقتسمهدلبىفهنمسمشلا

الوعضاوملاهذهلامشلادالبيفودعتالو«نيبجاحلاىلإليمتوأىرسيلاوأ

بورغلادنعهنمعقتنيأورسيألاهرهظنمنميألابكنملاوافقاهيفبطقلا

ةاذاحملاهيفيفتتًاعضوملصيدقهنألدرطمريغ(ت)هرفسيفكلذبحطصيف

.اهدهعيتلا

ةبقثالمجنبطقلانانآلاملاعلايفداصرألاهيلعترجونييكلفلادنعروهشملا(۱)
نمرهدلاهكرحتمدعلةبقثهودقتعامهنأرهظيو.نيمدقألاضعبليأرةبقثهنوكو
.بكوكهنأىلعليلدكلفلاةآرم(بوكسلتلا)ةطساوبًاقرشمهتدهاشمفهزكرم

.ملعأهللاو



لنحت

دجسملايفةيراسىلإيلصيالوءاعامجإتنيوعنإاهنيعلابقتساجو
نإو«سأبالفبناجضعبىلإةيراسلالعجاهرتستملنإفاهلةرتاسمارحلا
لاکشإالوًاطخيفرذعينكلداهتجاباذكفتيبيفنمكرتاسلاحوأتدعب
برغملانيبام»ثيدحلمجلاهيلعوةهجلاوأ.دارملاٌمهفيملنممهوتيامكهيف

قبعكلاردقنعجرخيثيحبفصلاةلاطإزاوجلو«ةنيدملالهألةلبققرشملاو
يفوةلبقلاتلوحليقاملديدشزرحتالبةبعكلاوحنةالصلايفمهتاردتسالو

يفرهاملاسدنهملاىلإجيتحالنيعلاةقفاومطرشولو(ق)دحاولاربخلوبقاذه
اونبةمألاونوعباتلاوةباحصلاودجويالدقوفلكتكلذودجسمءانبلك

بابوءةرجهلانمناثماعنمنابعشفصنيفاهليوحتوسدنهمالبدجاسملا
نبانعاذكوهريغلوهومرحلليهوءةكملوهودجسملليهءاهلهلبقةبعكلا
ديعيف(ش)دنعةهجلاةباصإبجاولاومرحللةلبقدجسملالاقهنأالإسابع
نعًالوقالإًاعامجإديعيهنإفتقولالبقىلصهنأنيبتنمىلعًاسايقاهتفلاخمب
ليقامل(ص)وهواهتفلاخمبديعيالف(ش)ليق(م)و(ان)داهتجالاوأ«سابعنبا
قرشملاللود:لزنفيعهولأسفميغيفبرغملضعبوقرشملضعبىلصهنا

بيرتوأليلعتتلزنفخيشلالوقيفءافلاو(مكتالصتضمأ:لاقف
الإواهربدتسانإهدعبولوبجتوأ.هيفةداعالابدتوأتقولايفديعيوأرکذ

.(ڦقا)هيفف

دلقيالودهتجاهدجيملنإونیماريغولواهفراعدلقاهيفريحتنمو
امك.(ق)الوأ.ةجحهنألداعأقفاووهفلاخوًافراعًانيمأدجونإوءادهتجم

تاهجعبرأليلصيريحتملانأبلوقلافعضو«قفاووهداهتجافلاخودهتجا
الوءاهضرفيتلاهتاهجيفةبعكلاةهجقفاويالدقذإمتتالهنأعمةطوحهيفو

مرحيو«هيونيوامهوحنوأسبحوأضرملهيلعردقيالنمىلعلابقتسابجي
عوكرلالصواذإنكليشاملااذكوهليبسىلإيضميوةلبقللةبادىلعيلصملا
.نكمأنإلبقتسادوجسلاوأ

 



Eعلطمريغةدابعحصتال ةالصلاديرملبدن

لنصف

رسيألاوأنميألاهبجاحىلعةرتسبصنًاذفوأامامإةالصلاديرملبدن

هنعفلقاوأرثكأوأرابشأةئالثاهلوطًادمصاهلدمصيالولعفييعناكامك
ةضرتعماهعضوبصتنلاهنكميملنإو«مهسبولومکتالصيفاورتتسا»ی

ًاضرتعمثيدحلاهبءاجامكاطخفدجيملنمومومأمللةرتسمامالاواهنموندلاو

كلذفلخامرضيالو(قا)هبدتعيالوأ«بارحمكوأءًالئاطوأ(ص)ىلع
رانولجعوةروصوتيموبنجوهينيعقوفبلكوىاسفنوضئاحك

ربقوسجنوعبسو؛عجطضموأدعاقمئانو«بوتكمريغولوةباتكحولو«ةدقوم

ةرتسنكتملنِإو«درقوروذعمريغغلابفلقاوكرشموناويحنمولولباقمهجوو
وادجسمنمعرذأعبسنودامیفتدسفامهنیبوهنيبكذناكوأةطخالو

ةثالثلاالإءاهعطقيالوأ«برقأوأهدجسمىفناكنإوأ«ثالثوأ«سمخ

ءدبيفرانلاوربقلاوحندنععنملاناكوأ«مئاقکدعاقمئاناهعطقيالوأ.ىلوألا

عطقيال»ثيدحلءيشاهعطقيالوأهللاريغةدابعمهوتيالنيحالمالسالا
اهعطقيورابلارباهلصيامنإعيبرلالوقهنمو(متعطتسااماوءردافءيشةالصلا

.رثكأوأعرذأثالثبامهنيبوهنيبكلذناكنإتدسفو(قا)رجافلاروجف

لصف

رظنلابدبعتاهنإفءةينبالإةالصلاكاهتمكحىلععلطمريغةدابعحصتال

اهنأىلإرظنلاباهانعملقعولو«رهجورسوةءارقوددعوتاقوأبصيصختلاىلإ
هنعربعيدقناكولوةلعالاهلمزالاذهلاقيدقنكلركنملاوءاشحفلانعىهتت

نميلوأضرفوهاممكلذوحنوضرفللمميتلاوضرفلاةينبرهجلاوءةلعلاب
رهظلاةالصلمميتأهلوقبورهظلاةالصتاعكرعبرأيلصأهلوقبرهجيفرارسألا

وأهئوضوبرخأآلاضرفلاىلصهلًاضوتوأضرفلمميتاذإو«ضرفلاةالصلوأ

لفنىلعرسلالفنلضفنأبثيدحلاءاجوسكعلابولفنلاونتسلاوهمميتب
مامالايتينفلاختزوجيوارسضرفلاىلعًارھجضورفلالضفكنيعبسبرهجلا

 



نطويملنملةالصال١١۱

ضرافكءةقئافمامالاةينتناكنإوأ.(ش)ضاقبدؤمو«ضرافبلفانكمومأملاو

نيعيفاهداحتابجيوأ.انضعبهبورهاظبرصاعكةيواسموأ.لفانبناسو«َناسب

دارملانأهيفو«هبمتؤيلمامالالعجامنإ»:ٍدْْيَعلاق(ح)و(م)وانمجهبوةالصلا

.مدقتلاوةبحصلانعرجزلاوهتعباتم

كلذنمضعب«اوعكرافعكراذإف»:هلوقفهلككلذدارملاناباوجلاو

هًابرغموأًارجفنكتملنإةيرفسوأةيرضحاهنوكوًاقلطماهنيعيونيو(قا)
وهوتحصوارخاتنِوا«تدسفامهیفًاطخأنإوءةليللاومويلاركذبدنو

ءةعبرالابجتوأءامهيفهلثمامهيفًاطخلانإ(ظإلاوةيبرعلابماعلاورهشلاو(ص)
مويبةيسنملاواهنعمونملاركذيو(قا)ضعب(ص)وطقفةليللاومويلاوأ
ةعدبوهوطرشالةينللةيوقتظفلتلاوةنسلاورهشلااذكوءهتليلوأظاقيتسالا

لهذنإوةينلاباحصتسابجيوانعمةفرعمنودبوأ.اهنودبىزجيالوةنسح

نمًاجورخىونوأًادمعىلوألاكرتورخآًاضرفىوننأباهعطقنإودسفتملدعب
.لفنلايفاذكوتدسفامهريغيفهنأوةالصلا

لنصف

الإاهنمهجرخيالةدلبنطويامنإوءايندلانطووأنطويملنملةالصال

يفوأ.ًاقلطماهيفثكمينأىلعامةرورضوأودعوأطحقوأشطعوأعوج
نودبوةدملهنطوينأصخروملعلابلطهتقووثرحتقووفيرخكتاقوأ
يفکیوكلذنودبولوعزتدعبهلادبنإوهوحنوأعوجالإهجرخيالنأدقع

الوهرفسنممدقاذِإلزنيثيحيههيفةزئاجةالصللنكمتمرهاطعضوم
وأًاندعمهنوكلهيفةالصالاموألقتنياموأعذجوأفقسالهنعىنغستي
ناجسجناهضعبةعساوًاضرأوأةدلبنطونإو«هوركمذاختاهلهرکیوءًابوصغم
ًاقيضوأةيرقكًاعساونطوامدحنملايمالابسحيوهيفمامتلاهلحصرهطاذإو
رثكأوأ.ةرشعولوءاشاموأادحاووأةعبرأنيطوتزوجيوةالصللهيفكيعضومك
.(ڦفا)

 



\۷رفسلاىفرصقلا

وأةعبرأاهيبأوأاهجوزوأاهالوملناكنإال|.ًادحاوال|ةأرملانطوتالو

قيقرنم«هبقلعتنمنطولجرلانطونافنهيفتمتارمامىلعرثکأوألقأ

امهتتكنوامهقيقروامهجاوزأونيلفططيقلوقتعمواهلجوزالوتنبونباوةجوزو

ناملعيفاغلباذإاميفو«سمخلاتاولصلابلفنلادارأنإوأءامهقلعتميفرهظت
يلرهظياذكهلايمأاجرخيىتحارصقيملالإوكاذفهامتأنإفامهلنطويفامهنا

الإةيندیدجتالبهيلعامهفاغلباذإفدلولاکامهلب(ت)مث«مهمالکهیجوتيف

تنبلاوةجوزلاوةمألاودبعلامتيوأ«هبقلعتنمنطونطويملنإو«هعزناءاشنإ

دبعلاوةجوزلانيطوتلطبدعبديسلاوأجوزلانطوذإو«(ق)نطويملاماورصقيو
ظفللابوهبوىونلابوهوغلباذإنيطوتلايفهابأفلاخينأدلوللودعباملةمألاو

طارتشاهجوو(ق)(ص)وه(ت)ىونلاهيفيفكيوأ.ضعب(ص)وامهبعزنلاو
ءأعمقطنلاوىونلاالإامهيفيزجيالو«قالطلاوجوزتلاكعزنلاوذخالانإقطنلا

هلکكلذنكلوعبرأنمرثكأذخأيالاولاقمهنأىتحهعزنونطولاذخأاذكف

رثکأولوءاشامذخأيليقوءادحاوالإذخأيالليقدقوةجحالاهتركذةبسانم

.ةعبرأنم

لصف
مثًاعبرأتضرفةالصلانأىلعلضفأمامتالاوةصخررفسلايفرصقلا

الهناهدريوهلبقراهنلاتاولصلرتووهذإرصقيملفبرغملاالإهيفنيتنئالترصق

وحنبهسفنيجنينأرطضمللصخردقفهبوجومدعةصخرءيشلانوكنممزلي

ةرافككيرييختبجاووأ.(م)نعرهشألاوهوةنسوأ؛كلهتاموالإوةتيملا

نيتعكرتضرفاهنأىلع(ح)و(ان)”نيعمبجاووأ.راطفإلاوموصلاونيميلا

هاور«ةعكرةرشعىدحإرفاسملاىلعوةعكرةرشععبسميقملاىلع»:مالْسلاهيلعهلوقل(١)

يضملورصقلابوجوىلعصنرفاسملاىلعهلوقوسابعنبانعحيحصلادنسملايفةمئالا

:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعحصاملوةعيرشللنيبملاوهةعلوسرلاوكلذبةنسلا

نأكلذوبوجولايضتقياماولبقافهلوقيفف«هتقدصاولبقافمكيلعاهبهللاقدصتةقدص»



رغسلايفرصقلا۸٥

رهظلاوعفشرجفلانأىنعمبراهنلاةالصلرتوهنألهيفدزيملًانالثفبرغملاالإ

هنال(ص)وهوناتعکرهئاشعوهرصعورضحلارهظيفديزمثعفشرصعلاوعفش
ناكهنااهلوقيفريصقتلاومامتالابةشئاعدارمورفصلايفمتأهنأوريمل

اهتيحتعمىرخاوةفئاطبةعكرونمالايفنيتعكريلصيهنأرصقيوهيفمتي

يفضرالايفبرضلاركذفءارضحولوبرغمةالصولوفوخلايفىرخالاب
ةالصيفءاسنلاةيآليقورفسلايفنوكينأفوخلايفبلاغلانلءاسنلاةروس

الفوخلاةعكراهدنعرصقلاف«نامزلاكلذيفبلاغهنألفوخلاركذوسصقلا
هنألوةعكرنيتفئاطلاالكىلصتنأبضارورمآهنألًارصقمهتمسورفسلااتعكر

ودعلاروضحلبقاهنوكراديةعكرًاعممهووهىلصوأ«ةدحاولابرصقنمبىلص
.(فا)

ملنإوءودعللةلباقمىرخالاتناكةالصيفامهادحإتناكاذٍإو

اورصقيواولصينأمهنكمأنإوالصلکلًاسمحخدحاولكربكودعللاوعيطتسي
رضحيملنإوءهنمضيوأهللاموأةتيمولوسفنىلعفاخاذإامكاولعفاهنم
ءيجتمثهئيجملياقتىرخأومامالاعميلصتةفئاطفةأجفهروضحفيخوودعلا

نيتعكرلاىلإًامتحترصقمثًاعبرأتضرفلوقننأزوجيو«ىلوألاهجاوتويلصت
(ش)و(م)و(ان)هوركملاوحابملارفسلايفوهيفوأ.برقتلارفسيفريصقتلاو
ًابرقتالإرفاسيملهنألف«برقتلارفسيفالإرصقيملةعهنوكامأو(ص)وهو
كلذبلئاقالو‹؛نهيفهرفسنألوزغلاورمعلاوجحلارفسيفرصقلارصحيلفالإو

ةغيصاولبقافهلوقلبنيديعلايفىلاعتهتفايضنعضارعإلاكلحيالهللاةقدصنعضارعإلا=
دازرظنا)ةدملاقلطمورفسلاقلطميفكلذبةنسلاتضمدقوفرصتةنيرقالذإبوجولا
ةالصلاهيلعهنألداهجلاوجحلابهصيصختلهجوالو(صاصجللنآرقلاماكحأو‹تاعملا
ةكمبحتفلاتقواهماقأيتلارشعةينامثومايأةعبرأبهصيصختلالوامهيفالإرفاسيملمالسلاو
هللايضررمعلاقو.ةالصلارصقيوهوًارهشنينحوزغيفونيرشعكوبتبماقأمالسلاهيلعهنأل

رفسلاةالص»:رمعنبالاقو«مکیبنناسلىلعرصقريغمامتناتعكررفسلاةالص»:هنع
.هرفكةنسلافلاخنمفناتعكر

 

 



۹٥رفسلاىفرصقلا

مكملعأ»ثيدحمومعل(ح)ةيصعمولورفسلاوأءداعأةيصعملارفسيفرصقنمف
ناهيفو«ةالصلارطشوموصلارفاسملانععضوهللانإ»ثيدحو«رفسلاةالص

ناريخالإو(قا)ةيصعملايفنذالاكهنأليصاعلابقيليالوفيفختلاردابتملا

انمجهبونيخسرفلازواجاذِإرصقيوةتيملاوحنبةيجنتلاوراطفالاومميتلايفًاضيأ

نكميالفدربةعبرأامأو«ىطسولاةيشملابمويكخسارفةعبرأديربلاودربةعبرأوأ

وأرطفأءاشنو«ناباهبومايةئالثرفسلهلزنمنمزرباذِإوأ.موييفنهريسةداع
مدعدنع(ح)مايأةثالثرظنلاحيحصلارظانللقفالاةفاسمنأل(ان)نهزواجاذإ

وهولايمأةثالثزواجاذِإوأفأىلإقفأكلذفلبجكالعامروهظعملئاحلا
رصقلازاجنهاوننإوأ.(رصقلايمأةئالثزواجاذإ»ٍهََّْعهنأيورو(م)نعةياور
اذإوأ.موصلازوجيورصقلابجيف«نيخسرفلازواجيىتحموصلابجوومامتالاو

.(قا)(م)نهونيملولوزرب

توبثةجحلاو(ان)هنطويملامرصميف'هماقملاطولورفاسملارصقيو

هيلعىضموهدلبىلإدعيملامرصقلارفاسملاىلعبجيهنأنمةنسلاتنيباملكلذو(۱)

ًاليلدلوسرلالعفىفكوبوؤيىتحرصقيوهوًارهشأبيغيمهنمدحاولاناكوةباحصلا
جرخأ.نيعبرأليقونينحبًارهشوكوبتنيرشعوحتفلاماعةكمبةرشعةينامثهتماقإنم
ةالصامتلقفرمعنباىلإتجرخلاقهنأليبحرشنبةمامثنعدنسمىفدمحأ

وذامولاقزاجملايذبانكنإتيأرأتلقفًاثالثبرغملاةالصالإناتعكرلاقرفاسملا
ايلاقفةرشعةسمخوأةليلنيرشعثكمنوهيفعيبنوهيفعمتجنناكمتلقزاجملا
نيتعكرنولصيمهتيأرفنيرهشوأرهشأةعبرألاقيردأالناجيبرذأبتنكلجرلااهيأ
.نيتعكر

ملامنينسرشعاوماقأولونورفاسملارصقينأةنسلاتضميرصبلانسحلالاقو

.ًانطواهوذختي

هعيبنلاعمتججح:لاقنيصحنبنارمعنعةرضنيبانعديزنبيلعیور
نيتعكرالإيلصيالرشعينامثةكمبماقأوةنيدملاىلإعجريىتحنيتعكريلصيناكف

يفعهللالوسرتبحصرمعنبالاقو.«رفسموقانإفًاعبرأاولص»:ةكملهاللاقو

۔نيتعكرىلعاوديزيملفرفسلايفنامثعوركبابأتبحصونيتعكرىلعدزيملفرفسلا

 

 



رغسلاىفرصقلا1

لحرفرصقيًادحاويًعاضيأماقأولوءةجحبالإلوزيالفرصقلاوهورفسلامكح
يرتشيوأةديبعوبأرصقلاىلعرمتسالةماقالادازوللصألاذإدبأللةجحناكل

لايمأانعةجراخةدحاولكًاعبرأجوزتوأىرتشانإف»جوزتيوأضعبلاقًاراد
ثرإبالرادلاةبهلوبقكهباهكلمتامرئاسءارشلاكو«ناطوأةعبرأهلفىرخالا

ىوناذإمتيوأ.لصحدقونانئمطالادارملانألرظنهيفويفهلبسكالهنأل

:ىلاعتهلوقو(قا)(ح)رشعةسمخوأءاهماقأاذإوأ(م)و(ش)مايأةعبرأةماقإ
نمفرصقلاةالصامأو«فوخةالصخلانأحانجمكيلع

هلوقنمفوخلاةالصوذئمويبلاغلاىلعفوخلارکذورصقةالصو‹؛ثيدحلا

.(ق)خلا«تنكاذإف»

.هڳةنسحةوسأهللالوسريفمكلناكدقلإ»ىلاعتهللالاقدقوىلاعتهللامهضبقىتح=
كلامنبسنانعنامثعنبدلاخنعهللادبعنبناباانثدحلاقدیلولانبةيقبیورو
وأهلهأىلإبوؤيىتحناتعكررفاسملاةالص»:لاقهيَيبنلانعباطخلانبرمعنع
.(تومي

هيلإرفاسيذلادلبلاذختيملامرصقلاملسملاىلعبجيهنأىلعليلدثيدحلااذه
.انطو

ةاحصلاهيلعتركذًأايرأىتمبىلصنافعنبنامثعنأيورامللوقلاانهنأرها)۱
دلببلهاتنم»:لوقيعلييبنلاتعمسودلبلااذهبتلهأتينألتممتأامنإلاقفكلذ
.(هلهانموهف

جوزتيذلادلبلالهايفؤًادودعمناسنالالعجيجوزتلادرجمنأثيدحلارهاظیضتقم

.مامتالاهيلعبجيفهنم

ًالعفهنمجوزتيذلادلبللًانطوتسمناسنالاربتعيةماقإلاوجوزتلابنإلوعملاهيلعيذلاو
دلبيفنئمطينأكدصقلاولعفلابامإربتعيقيقحتلادنعنطولانألبصقيالناكنإو

.انطوةينلابهذختيوهنمجورخلايونيالو
وأراقعلاكالتمانمريثكهلعفيامكدلبيفنيلهألاورودلاهذاختاكطقفلعفلابامأو
مامتالاهيلعبجًيانطوتسمهرابتعايففاكاذهنإفًاعمامهوأرارمتسالاعمجوزتل
نوشقانيمهنإفمهنيدبنونواهتينيذلاهبتنيلفهنعهللايضريملاسلانيدلارونهققحامك
.نونبالولامعفنيالموي

 

 



١۱۹ناذالا

لنصف

ظافلأبةالصلاتقولوخدىلعةلالدلاًاعرشومالعإلاقلطمةغلناذالا

هيفو(قا)ةلالدوءاعدوأ.ًارخآولوزوجيفاهباهيلإءاعدلاوأ«هلوأوهفةصوصخم
لبقعقونإهدنعداعيوأ(ش)و(م)رجفللزوجيوأ.لبقناذأالومالسالاةريعش
هدنعنذؤيوأ.داحأدنعلعيحيوهلبقنذؤيوأ«؛نهيفدمعتيالو«تاولصلارئاسك

نا»هلوقضراعتو(قا)ةعمجلللاوزلالبقزوجيوأ«هرارمحادنعلعيحيو
ًالالبناو:رمعنبالوقو«موتكممنبانذؤيىتحاوبرشاواولكفليلبنذؤيالالب

نأىلعلديلوألافماندقدبعلانإالأيدانيفدعينأهرمأف(رجفلاعولطلبقنذأ
ىلعىناثلاودعبناذالاىلعموتكممأنباورجفلالبقناذالاىلعرمتسيًالالب
هعاقيالةعطختدعبةداعالابمهرمأفمويلاكلذيفالإرجفلالبقلالبنذؤيالهنأ
رمألاهيلعطلتخاهنأىلإريشيمانهلوقووهدبعلاوةضراعمهذهفهلبقناذالا

ىلإىرتالأهريغيفيناثلاوةصاخناضمريفلوألاثيدحلانأبعمجيفمونلاب
نبانالمويلاكلذيفةداعالابهرمأوناضمريفامهالكوأ«اوبرشاواولكف»:هلوق

وهذِإموتكممأنباوهودبعلاناهلوقبلالبهبنيفناذالانمهيفنكمتيملموتكممأ
نظيالفاولكأتالفهدعبداتعملاهناذأماقممئاقحابصإدعبناذااذهفمانهللادبع

.رجفلالبقهعقوييذلاهناذأوهاذهنألالبنملوألاعمسيملنم

(ات)تناكثيحةعامجلايفودلبلالهأدجسميفةدكؤمةيافكةنسوهو
دلبلهاهکرتنِإ(م)نعوانلبسنوامهنعدرفنانملةنسوءامهيفةيافكضرفوأ
يفوأ«لايمالايفناذأيفكيوأءةعامجاولصنإالإدرفلكىلعضرفوأ.اولتوق

يفبجيال(ت)(قا)ةيافكلاضورفرئاسيفًاضيأكلذوايندلايفوأ«ةزوحلا
يفرمألاف.ىرخأهکرتوةراتهيفالالبهبرمأدهنألةعامجىلعولورفسلا

كرتللبدن«امكلضفأامكمۇيلواميقأوانذأفةالصلاترضحاذإ»ثيدح

الذإ«بوجوىلعهضعبوبدنىلعهضعبلمحيالثيدحلانوكلالروكذملا
لكىلعةراغلابهرمأيفبوجولاىلعًاليلدالوألاهيفددعتاذإكلذنمعنام
الإینثموهوكرشليلدهکرتنإثيحنمكلذنألناذالاهيفممسياليح

 



ةماقلا١۱۹

الوولاوتالبناتعبرمفنيتداهشلاالإوأ(ح)طقفلوألاعبريو(ان)عيرمفريبكتلا

لاوتبعبرتىلوألاالإوأريخألاالإىنثمهنأهلصاحفدرفمفًاريخأ«هلياالإهلإ

ًاريخأ«هلراالإهلإال»دارفأهبهذملهألمعو(ش)لاوتالبناتعبرمفنيتداهشلاو
.(ڦا)

(ص)وهوامهبوأ؛لقعولابقتساوغولبومايقورهاطبوثوءوضوبحصيو

‹جروملايبدنعمالکبدسفورهاطریغوعاسوبكارودعاقولفطنمزوجيف

اذإاذكبواذكديزبجعألاقيءهنسحتساوهبَرُسيألئاووبأهببجعأو

اهنمدبالةجاحلنكيملنإوأ.راكنإفةزمهالببجعامأوهبجهتياوهنسحتسا
لوقيوأ.ثيدحلايفهبرومأملااهنأل(ص)وهوهتعباتمهعماسلبحتسيو(قا)
ناكنإوأ«ىلوتمًالالبنأللقيملولوقحيعهنألًاقلطمةلعيحلكدنع
لقيملهنأهيفو‹ىلوتموهولالبناذادنعلوقحيلمهنألىلوتمنذؤملا

يفسيلهنأةلقوحلاهجوو(قا)ًاقلطمًاعملوقحيوهعبتيوأ.ىلوتمهنألتلوقح
عماسلاوةماقالاناورکذاهنألاهلدبةلقوحلالعجفهبهلاركذيركذةلمجلا

نأدهشألوقيمث1لوقي(هللالوسرًادمحمنأدهشأ)ميقملاوأنذؤملالوقل

لاقاذإولفننذؤملاعابتاوناتضيرفهيلعمالسلاوةالصلانألهلالوسرًادمحم
تاومسلاتماداماهمادأوهللااهماقأعماسلالاققالصلاتماقدقميقملا
لاقءحالفلاىلعيحةالصلاىلعيحقليفنذؤملالاقاذإو؛ضرألاو
هريغمومعرهاظلاو«يلوتملانذؤملابانباحصأامهصخيوترربوتقدصعماسلا
لاقنموىلعيحةالصلاىلعيحهلوقيفربوقدصهنأيونيهنأالإ
dلوسروهدبعًادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأ»انأوهدعب

هذهبرمهللا»لاقنموهلرفغ(الوسردمحمبونيدمالسالابوابرهليابتیضر
ماقملاهثعباوةليضفلاوةليسولاًادمحمتآءةمئاقلاةالصلاوةماتلاةوعدلا
.ةعافشلاهلتلح«هتدعويذلادومحملا

لصف
هتينسرابتعاىلعوهتينسبلوقلاىلعناذالانمدكمجلادنعةنسةماقالا

 



۳٦۱ةماقإلا

نإالدمعتنإديعيوأ.هتلزنمتسخوةالصلااهكراتديعيالفتاحألاقحيف

ًاليلقيسننإالإوأ.ًاقلطماهكرتبةداعالافةضيرفوأ«ىزجيالامكماقأوأيسن

یفاهايإهلامتحال«اميقأوانذأ»ثيدحةيضرفلاىلعلديالومرحأىتح

رادقملواطتنإالإهداعأمارحالالبقًائيشاهنمركذتنمو(قا)ةعامجلاصوصخ

اهميقمدوعقورارسالاوةالصلاضقاناهضقنيوءاهيفملكتمكاهدعيلفةالصلاكلت
نيترمةالصلاتماقدقةدايزبرمامىلعناذالاكيهوءةالصلاىلعيحلاقىتح

لزغملاةكلفكاهيفعارسالابحتسيو(ق)(م)ريبكتلاىنشيودرفتوأ.حالفلادعب
يأموزجمهنافناذالافالخببارعإًاضيأكلذوعارسإيااهلمزجكلذو

يفكلذبلوقلاوءىلوألاتايحتلايفعرسيةيناكاذكوفقوللنكسم

مللصوىتمونكسفقوىتمو(ت)ةماقالاوتايحتلانماهيلإوهسةحتافلا
اهعملخادريغةعامجلاةماقإيفكتالو«كلذريغبريضالوفقولاةينبالإنكسي

ولو(ت)ةبسانموةطوحهيفهفوقوامنإوفصيفمقيملولويفكتوأ(ص)وهو
لكدارملارظناو(قا)تضقتناولوأ.فوفصلاضقتنيملامدجسملاريغيف

الجرولوةمامالاهبحصتاملقأهالدحاوفصالإقييملولوهيزجتففوفصلا

اهنألفوفصةثئالثضقتنتملاذإدارملامأ«دحاوبالإلصيملاذإ(؟)هراسيًادحاو

فوفصلابدارملاوأ؛ةريثكفوفصتيقبولوهزجتملتضقتنااذإفمعمجلالقأ

لوألا(ظرلاوًالثمدحاوهنمبهذنأبدحاوفصضقتنانإهيزجتالفةقيقحلا
.بلسلاقايسيفلكوهيذلاعمجلاظفلنمردابتملاىلعايرج

ءانبنهل(ش)امهبحتساوءاسنلاىلعالو(ق)(ص)وهوةيسنملاواهنعمونملل

ةلأسميفاصننهؤانٹتسادريملامءاقلطمنهللماشلاجرلاباطخنأىلع

نيعيفدريملوةلمجلايفنهتوصضفخيفصنلادروولوناذألانهلفاهنيعب

هبونيترم«هللالوسرًادمحمنإ»:نلقيىتحنمقيوأ(م)وخيشلااهلكةماقالاو
.(قا)انضعب



نيلجرلانيبعسوي۱۹

لنصف

ةبصقلوطوأعبرأوأءةمامحوأ«لعنضرعنيلجرلانيبعسوي

وأ«؛لادتعاعمرثكأبريضالو(قا)ىسومانمعطقليفامكاهضرعوأءطسوأ
نيميدحاومومأمكىربكلااهنانببهارسيميدقتبدنوهيديلسريومضوألقأب
الوءاهلكةالصلايفاهدسجةأرملامضتولصألاىلعلضفأةيوستلا(ت)مامالا

الإدوجسلاعضوميفرصبلانوكبحتسيو«؛مضنإهيلعالومضتملنإداسف

ىلإفوقولايفوأ«هيماهباىلإتايحتلايفوأ«هيتبكرةهجىلإفدوجسلايف
اممرثكأحتفوأًارظنٌدحأوأضمغأنإوءاهتدهاشمدنعةبعكلاىلإو(قا)هيتنجو
نإداعأدمعتيملنإو«ءةرورضلالإداعأًادمعضايبوداوسوةملظوروننيبزيمي
ًانيعتسمضرفلاءاداوةلبقلاوبرقتلاةينوعوضخلامزلولمعردقكلذكيقب
برقتيملنإوءظفلتالبةينلايزجتو«باقعلافوخوباوثلاءاجروهيلعهلاب
انااموىلإ-تهجوينإ»ميهارباهيجوتديزينابدنوبثيملوىصعوتخص
ىلإ-يكسنويتالصنإ»ديزينأو(ش)بجووأ(م)و(ان)«نيكرشملانم
لوُأانأو»لاقوأهركذنإولقطقسبونيملسملانمانأودازءاشنإو«ترمأ
امهيلعملسوهللاىلصانيبنهيجوتبجووءزاجةوالتللًادصق(نيملسملا
.(قا)دمعتيملنإوأ.هكرتبةداعإالف(ان)ديكأتبنسوأخلا«مهللاكناحبس»

وأ‹هتالصتلطبالإولامجإوزاجيإبهيجوتلابقعهبلقيفةينلارضحيو

لوخدلايونيو(قا)لصفلانمًارذح(ت)اهراضحإزوجيالوأ.ىلوألايفكت
رشعلاسيلوهفصنكلقأوأًارشعولوهرکفهيفدرامیفالإهلباوثالومارحراب
رصحلاةهجىلعهيفهركذيملهنألًارخآثيدحلايفهركذنممهوُتامكًادح
تحصوأ.ضعب(ص)واهداعأءيشيفهدريملنإو؛اليثمتلبهلبقاميفوهيفو
لاقمکولعفمکوىلصمكوأأرقمكهتفرعموهاهلقعنأىلعءانبباوثهلو
يفكشيةالصىلصنم»هلوقهللديوهتينبوزعلىنعملارضحيملولو
لقعامالإةالصنمهلبسحيالدبعلانإفةدايزلايفكشيىتحلصيلفناصقنلا

نِإو(قا)(ص)وه(ت)اھکرادتهتافوباوٹاللبوُ.هلعفهنأملعامالإيأ«اهنم

 



٥٦۱مارحأإلاةريبكت

باوصلاامنإوناکنياملعنإتحصو؛كلذزجيملينيدرمأمهفتلانعهلغش

فقومبهبلقلغتشيسيقلادبعنبرماعناكوءظفللكمهفلهبلقرضحينأ
الوأ.اهمامتدعبداعأهركفةبيغتلاطنإو«هبضقتنالوًاساوسوهدعفباسحلا

واءةيصعمیونوأبيشفييکتدمعتناو(ق)(ص)وه(ت)ناکنياملعنِ
حلصأزوجيالامهلاببرطخنإو«هنيحنمداعأًاملسمضغيينألثماهيفىصع

.(قا)سكعلابوأ.ديحوتلارمأيفوأًاقلطمتدسفوأ.ىضمف

لنصف

اهنالوخدلادعبمارحالاةريبكتخيشلالوقىنعموضرفمارحالاةريبكت

الوءاهللخدمواهنموهرادلابابكيهفلخدتاهبذإةالصلالبقاممتسيل

اولص»لاقوءاهليلحتميلستلاواهميرحتيهو(ان)اهبالإةالصلايفلخدي

ةنسريبكتلانماهريغو(م)لوخالاةيناهنعيزجتوأ«يلصأينومتيأرامك
الفنىمسيفةدكؤمريغةنسوأ.ليقامكهيفذوذشالوضرفوأ(ان)ةدكؤم
امعزنارقلاريغلاوقالارئاسىلعمارحالاةريبكتىتحهلكهوساقذاشوهوءةنسو

.(قا)ًاطخوهوبجتالةنساهلكهريغلاوقألانأمهنم

هللاولجأهانعميفامولوألابوأ(ش)ربكألاهللابوربكأهلرابمرحالاو
ريبكلاهلياوحنوكلذواذبوأمظعألاهلراولجألاهللاوحنوهلككلذبوأ.مظعأ
ملهنألربكأهللاوحنيفدارمريغهنألليضفتةغيصالبميظعلاهللاوليلجلاهللاو

نفءاهيفهيلعدازیلاعتهنإلاقينأنعًالضفهتمظعيفهريغىلاعتهكراشيا

ريبکوليلجینعمبامهوحنولجأوربكأفهتمظعىنعمنمتسيلهريغةمظع
ةفصعمجزاجامكواذكهةغللاىنعمبسحبليضفتلاةاعارمزاجولوءامهوحنو

وأ.ملعأهلوسروهللاةباحصلالوقكةقيقحامهفالتخاعمدحاوظفليفهريغوهللا

يفهاواساملمحىلعةنيرقنكتملوهاوسوريملذإ(ص)وهوطقفربكأهللاب
يفاهلكأىلعىماتيلالامفالتاًاقلطملمحىلعتناكامكهيلعىنعملا
فيرعتلايفوانل(قا)ًازاجمفالتالكلماعلاىنعملاباهلكألّوأيدقلبميرحتلا

 



روهمجلادنعارسلوقت١٦۱

ةمظعلاىلعلديالاميزجيالوتارملاروهظلهيفلهسرمألاوتعنلاماهيإ

ميلعوريدقكومحرأوملعأوردقأكءعرشلاومازتلالاباهيلعلدولوهتدامب

كشنإولبقهنمردصهنألًاعطقدعبامداعأومرحأمرحيملنمو

عجريوأ.هيلإعجريملهتزواجمدعبوأءاعامجإمرحأهلحمبوهومارحالايف

هارونممامالاعمسيورسةالصيفولورهجبوهو(ق)(ص)وهودعبامديعيو
عمستاهنإليقامالإةأرملايفولو(ق)بنجلابنموأ.نذالاعامسإرهجلاو
وأمارحالاعمنيديلاعفرب(ص)ىلعتدسفو«بسناهباهذخأمعنريغالاهينذا
ثيداحأوءلامشلاىلعنيميلابذخالاونيمأتلابوعفرلاوأضفخلادنعوأهدعب

مدعمهوتيىتحهدعبونيعباتلانامزيفاهعضورثكءةعوضومذخألاةدايزوعفرلا
رباصنبدمحأرفعجوياناکنايحوبالاق(ق)كلذلكيفتحصوأءاهعضو
ناطلسهدعوتفةالصلايفهيديعفريناکو«ریبزلانبرفعجيبأيذاتسألًاقيفر

رصمىلإبرهفهعفرلهيديعطقبسلدنألا

لنصف

فيعضوهوارهجوا؛رمعنباهيلعو(ص)وهوروهمجلادنعارسلوقت
عيمسلالابذوعأوأ(ص)وهوميجرلاناطيشلانمهللابذوعأةريرهيبأنعيورم
هيلعو«نايحألاضعبيفلوقيهنأيعهنعيورامكميجرلاناطيشلانمميلعلا
ًاقلطمهلبقوا(ص)وهودوعسمنباويلعورمعوركبيبدنعمارحالادعبراكتلا
فورحلاعطقرسلاو(قا)ماجعالادوعتيملن|وأ.ملسمةديبعيبأنعًاعمايورو
وهواهکراتاهدعيف(ص)وهوضرفيهوبنجلانموأنذالاعامسامدععم
ديعيةنسوأ.داعأالإواهيلإعجرثلاثلادحلالبقاهركذتنإفامهيلعوالوأ(ص)
ةيلاتلاةعكرلالوأىلإاهريخأتىلوألاوركذتىتماهلاقيسننإفءاهكرتدماع
.(قا)دمعتولوةداعإالفلفنوأ.ةعبارولوهركذل

 



١٦۱ةلمسبلا

لنصف

فيسلاباهنألةبوتلاريغةروسلكلوأاهدعبامويهوأ.ةيآةلمسبلا
نإوديعيًادمعةحتافلانماهكراتف(ح)وةياوريف(ش)و(ان)نامأةلمسبلاو
ءانحنالادعبركذتنإو(قا)ةحتافلامتخنإالوأ.اهدعباموأ.اهيلإعجراهركذت

ةمهتالثيحاهدعبامبءدبلاةينبةروسلوأاهكرتبسأبال(ت)ىضمعوكرلل
الفًاقلطمةيآريغىهوأ.رخآلاوطسولانمءدبلازوجيامكةيآتسيلاهناةينبال

لمدلاطسوةيآيهو(قا)طقفةحتافلانمةيآوأ(م)لفنلاةالصيفالإًارقت

تناکثیحرھجیوةروسنكتملثیحوأ(ح)ًاقلطمرستوأاھبرھجیوًاعامجإ
طسويتلابداسفالو(ق)تحصوأ.تدسفةروسِءانَْأيفلمسبنإ(قا)(ان)

ءاهبرهجلانملقأةروسلاثيحاهبرهجيوةروسالثيحةحتافلارستو«لمنلا
وأ(ان)ًانايسنفصنلانملقأبالادمعليلقكرتبتدسفوةعكرلكيفبجتو

ًازيجم(ح)و(ش)فصتتالذإبرغملانمنييلوألايفوةالصلافصنيف
ةيآنودولواهنمليلقكرتبو(ت)ةعكريفوأ.ةءارقالبنيرخالايفحيبستلا
الإةالصال»هنأبثيدحلاءاجو(قا)اهلامكتساىفةرهاظثيداحألانألًانايسن
هلعهتءارقةجحلاوقباسلافالخلاناكفةعكرلكيفًاصننكيملو«ةحتافلاب

الدارملانأامهبنابف«يلصأينومتميأرامكاولص»:هلوقوةعكرلكيفاهايإ

ةحتافلاعمةروسلاةءارقيفًاصنثيداحأانموقىورولكيفاهبالإةالص

برغملانمنييلوألاو.رجفلااهيلعدازيوىاشعلاوبرغملاورصعلاورهظلايف
ىزجتوأشكأفتايآثالث(ش)و(م)ًاضيأرصعلاورهظلايفوأطقفةمتعلاو

.ةلمسبلادعتالو(قا)ةليوطناوُيآ

ةيناثلايفو«نيتلاوحرشنملأبىلوألايفليقاميفدوعسمنياًارقو
يفهرکیهنالوأ.دسفيالهنوکلًانايبهلعفهورکموهوسیکنتكلذوىحضلاب

زوجتوةروسلامامتإةنسلاو(قا)ةدحاولاةروسلايفهركيهنألوأ.ةدحاولاةعكرلا

كلذبثيدحلاءاجوءاهضعبوأةدحاوةروسبتاعکروأنيتعكريفةءارقلا

هغوسولوضرفلايفهلعفيملوهغوسامنإهيَهنألضرفلايفكلذكرتاوراتخاو

 



ةلمسبلا۱۸

فرعنمو‹ملعتيىتحةروسلاثيحاهرركةحتافلاريغفرعيملنموءًاضيأهيف

ًاركذوأخلاهليدمحلاوهليناحبسارقاهفرعيملنمو«ءةروسلاثيحهرركاهاوس
ميلستوریبكتهلکكلذيفو«ملعتيىتحرمامدحىلعةدعاقربكوأراكذالانم

ملًاوهسًانآرق«دازنمو«حيبستلاوميظعتلاوتايحتلاوحننمهيلعردقاملعفيو
تايحتلاعضوميفاوهسةروسلاوأةحتافلاأرقنإودمعتولوصخرودسفت

الإوعوكرلالبقركذتنإعجرسكعنإوعجروميلستلالبقركذنإوتحص

اهدسفيونحلالب(ق)ًابدنوأءابوجولتريو«ةءارقلاىلإعجريفصخروتدسف

كلذوحنوأكرشوأديحوتوأباذعوأةمحرةيآليدبتوملعىلعهدمعت
.(ق)ليدبتلاكلذىنعمدصقيملاذإالوأ.اهدضب

ةكئالملانوكلو.هتقوقيضيففالتخاللهلعلوًابرغمةءارقلاففختو

ةمتعطسوتو«برغملايتعكربءىطبينمهنعمهلطعيوعولطلايفةلجعلانوبحي
نآرق:ىلاعتهلوقلًارجفلاطتورحسلاوأدعبليللامايقنعلوطلاهعطقيال
لاتقلانمرسيتامبهيفارقينأبدنوأ.اهلبقمونلامدقتلوناكرجفلا

ةروسىلإتلزلزاذإنمبرغملايفورجفلاوىلإسبعنماهيفو«سبعىلإ
عمةعكربةروسليللاوىلإريوكتلابرجفلايفءىدتبينأزاجوصالخالا
رثاكتلاوردقلاةروسبتبسلاةليلبرغملاىلوأيفوءرجفلاةيناثيفصالخألا
لكلايفهتيناثيفوةروسبةليللكرصنلاونورفاكلاونوعاملاوشيرقو
-ىلإ-اوقفنااونمآنيذلااهيأايةعمجلارجفىلوأيفوةرمصالخالاب
رخآىلإنإوضرألايفاموتاومسلايفاملللهتيناثيفوميلع

اياهتمتعىلوأيفونينسحملا-ىلإ-هللامكبرنإ»اهبرغمىلوأوةروسلا
الاونمآنيذلااهيأاي»اهتيناثوةروسلارخآىلإيدوناذإاونمأنيذلااهيأ

اهبرهجيو‹حرشنملأاهتيناثوتامتعلارئاسىلوأيفوةروسلارخآىلإمكهلت
الغلوءاهايإهتءارقباهعامتسانعلغتشممومأملانُألتوصضفخيفمامالا

هقبسنمهعمسيلوأ«ءارواونوكيفوهثيحاوفرعيوأةينباهبرهجيوألغشي
عمسيامردقةروسلاباهدعبرهجيو«ىلوأالأتركذامولوقوهامكعمسيل

 



۱۹عوكرلا

دعبدكأتعمومارحالادعبقيرلاعلبوأسفنتلاردقتوكسلابدنومومأملا

نيلمعنيبلصفللضفخلكودوجسلوأتايحتوأمايقلعفرلكدعبوةءارقلا
ًامئاقربکینأوءًاتكاسموقيوًادجاسربكينأمهضعبزاجأوديكأتالبكلذنملقأ
معيوعفرلاعموأءانحنالاعمربكينأىلوألاواتكاسدوجسللوأعوكرلليوهيو

البًامئاقةءارقلاحتفتسادوجسلانمضهناذإهنأةعهنعيوروريبكتلابلحملا

.توکس

لصف

نيكمتعمِءانحناًاعرشوىانحتاقلطمةغلوهواعامجإعوكرلاضرف
مايقلانيبةالصلايفسأرلاوقنعلاورهظلاةيوستونيتبكرلاىلعنيديلا
ملنإوأ«هيتبکرنعهسأربلفستولوالوأ.ثيداحأوراثالتدسفوسيملنإو

عباصألاقيرفتوديكأتبنيدضعلاةافاجمدوجسلايفو«هيفتبدنو(قا)اذهلعفي

ثيحبفلخنماهسأرواهقنعواهرهظبوصتوةأرمللًاهركو«دوجسلاريغيف
لجرلاعوکراهيلعبجي(ت)هلثمتعكرنِداسفالوءاهيتبكرنماهيديبرقت
رشعماي»هلوقكةأرملاولجرللعوكرلايفلادتعالاثيداحأمومعل

نإ»:هنعهللايضرةفيذحلوقو«اهيفهبلصميقيالءىرمالةالصالنيملسملا

ارجزهلامهرجزواهتداعإيدوعسمنباورمعرمأو«مالسالاةلمريغىلعتامتام
عوكرلانمهبلصاهيفلجرلاميقيالةالصيزجتال»هلوقوًاميظع
ثيدحلايف(ءىرما»اماوليلدهصخامالإلجرلامكحةأرملامكحو(دوجسلاو

ةاعارموةيالاكلهءرمانات:ىلاعتهلوقيفاهلمشامكاهللماشفقباسلا

لجرلاکعكرتاولوقيلفءاضيأوثيدحلامواقيالاهيتدعقمصخشروهظنمرذحلا

درطبهيفلاقيامماذهسیلوءاهديسوأاهجوزدنعورظنينمعاهولخدنع

ةاصعوحنلعجتلو«بنجالادنعولوًاقلطملجرلاكعكرتنأبجاولالب«بابلا

.بنجآنعاهتالصيفاهفلخنم

«ميظعلايبرناحبس»لاقيو؛مجلانعدوجسلايفالوهيفنآرقلاارقيالو

 



دوجسلا۱۷۰

و(ش)ثالثاهانعمةينعمنكاسللفذحتفاهناكسابوأةففخمءايلاحتفب

الو(فقا)ًارشعوأ.ثالثيزجتواعبسوأمامالاريغلنسحأدئازلاوأ«ءانضعبو

هبجوملوقىلعددعرثکأكرتبتدسفوةرمىلعرصتقاولوصقنلاوديزلابداسف
ميظعلاهللاناحبس»لاقنإو(قا)عبرأبوأ«سمخبوةدحاوبوأ‹نيتنثابوأ

يفاهولعجا»ثيدحنأىلع(م)كلذىنعمباملكزوجيوأ.زاج(هدمحبو

ثالث(هدمحبوهللاناحبس»:هعوكريفةعلاقهنأليلدببدنلل(مکعوکر

يفيبرناحبسىلعرصتقاناو(ق)«مكدوجسيفاهولعجا»يفمالكلااذكو
ًامومأمنإو«هدمحنملهللاعمس»ًالئاقهسأرعفريو(ق)فدوجسلايفوأعوكرلا

بدنوزاجعمجوأرخألالوقيامهريغوأمامالالاقنإو«دمحلاكلانبر»لاق

ربكمءاوتسادعبيوهيو(هيفاکرابمًابيطًاريثكًادمح»دمحلادعبديزينأمومأملل

هيديفالإوامهمدقلزلرتلانمأنإ(ت)سكعلابوأ«هيتبكرفضرأللهيديًامدقم
ءاجوركذامةفلاخمبداسفالوكلذسكععفرلاوةهبجلاىلعفنألامدقيو(ق)
ليقوامهبءىدتييالليقف(ريعبلادجسيامكهيتبكربمكدحأدجسيال»ثيدحلا

.ضرالاامهببرضيالهانعم

لصف
نطابلابلجرلكنماهبلاغوأنانبلالاصيإوهوءاعامجإدوجسلاضرف

(ت)هلصويملنإوهيلعيلصيامىلإفنألاوةهبجلابهجولاونيفكلاونيتبكرلاو
نكمملاوءهجولاعباسلاوضعلانألءهنعينغتةهبجلانالوقرهشولوتدسف
اللجرةالصتمتالو»ثيدحلونكمياميفرصقيالففنالاوةهبجلاهنمهلاصيإ

ال»ةياوريفلباذهلليلدالوناصقنعماهتحصهيفديرأنإالإ؛ضرألاهقثأسمي
ناو«ليلدىلإجاتحيةلماكةالصالبليوأتلاو«ضرألاهفنأسميملنملةالص
هيدضعةافاجماهلالهلتبدنو؛تدسفضرألايفةهبجلاوفنألالاخدإدمعت

امهيلعًادمعتمهيتبكروهسأرنيبهيفكعضيو«هعباصأمضو«ديكأتبهيتبكروهنطبو
وأاهلةالصلالبقولوًابوثوأًارعشفكنإو(ق)ضقنلايففامهبوأهبامهاواسنإو
وأاهلنأوأ«ضعب(ص)ونادجسيامهنألمجلادنعءاسأكلذكوىلصوىنعمل

 



۱١۱۷تايحتلاةسلج

.(قا)تحصدمعالبةهبجلاىوسامىلعدوجسلاكرتنأوأ‹؛تدسف

هريغةباينواددععوكرلايفرمامدحىلع«ىلعالايبرناحبس»لوقيو

اهدعبةزمهلانمالقتماللاتحتفنإهنآةدايزعماكيرحتوًاناكسإوهانعمبامم

هسأرعقريوهبدادتعااهتابثإو«ضراعلابدادتعالامدعلتنكسنإءايلافذحزاج
اهرهظبةطسبنملاىرسيلاصمخأيفاهنانبلعجينأىلإهانميًاًراجًاربكم

عجرىوتسااذإوكلذةفلاخمبسأبالوءامهنيبدعقواهبنهريغوضرألاب

اوضععضيالو(ق)بودنموأ(ص)وهوبجاوامهنيبلادتعالاوًاربكمدوجسلل

هبوأهيلعيلصيامبًافوفلمولو(ت)هيلعيلصيالامىلعرمامكةعبسلانم
ليقهيلعيلصيالاموهيلعيلصيامىلعهتهبجعضونإو«قيقحتلادنع

نمهيفامىلعهيلعيلصياممهسأربوثوأ«ةمامعلاروكىلعوأ«تحص
تاقاطلاتناكناوأ.دجسمالهسابلهنألًاقلطمتدسفوأ«تحصفالتخالا

لمتشملاةدحاولاةيللايفامدعبو(قا)ضرألاهتهبجضعبسميملنإوأثالث
.ةطوسبماهبممعتيملاذإتاقاطىلع

نيتدجسلانيبسولجلاكيهوءاعامجإضعبلاقوتايحتلاةسلجتبجو

هانميفقويوأ«ضرأللاهكاروأبيضفتوامهيفنيميللاهيقاسواهيمدقةأرملادرتو

ولوامهنيبو(ت)اهيفدوعقلكامهلزاجوءةشرفمىرسيلاىلعدعقيوامهيف
نأ«ناطيشلابقعوهوءةشبحلادوعقالإامهبلابقتسالاهركيهنأالإةلبقللامهدم

دعقينإوهوءاعقالاوكولملاعيبرتو«نانبلاىلعسلجيوهيبقعىلعهيتيلإعضي

وأ.ةنساذهوأةشبحلادوعققرافاذبوضرالاىلعهيمدقيرهظًاشرفمامهيلع

هيذخفبصنينأيهوءاصفرقلاو(قا)ضرألابهيديعضيوهيذخفبصنينِ

.هللاءاشنإماقملاقيقحتاذههيقاسىلعهيديبيبتحيو

لصأنأل(ص)وه(ت)(ش)اتضرفوأ(ح)و(م)نيتيحتلاةءارقتنسو
امكاولص»:لاقذإليلدلالإ(ص)ىلعبوجولاةالصلايفعهلوقوهلعف

 



تايحتلاةسلج۱۷۲

اناىنعمبءةروسلامهملعيامكاهايأمهملعييعهنأحصاذإو«يلصأينومتيأر

وأ«بجوامكتبجوواهيناعمبلدبتال«نآرقلاظافلأباندبعتامكاهظافلأباندبعت

ةءارقبجتملثيحتحصارقيملودعقنإومجلاهبوةيناثلاوأ«ىلوألا

هصخشبةعهرضحيو«تارهاطلاتابيطلاوكالمالاتايحتلاو(قا)تايحتلا

تفحخالإو؛حيحصرثأوأربخبهتفصفرعنإ(ت)يبنلاىلعمالسلالاقاذإًابدن

.ةالصلالوأةبعكلاراضحتسايفاذكوvمايإهريغلعجيفهتفصريغبهفصينأهيلع

اهيأكيلعمالسلاو‹تابيطلاتاولصلاوتاكرابملاتايحتلا»يهو

هلِإالنأدهشأ«نيحلاصلاهللادابعىلعوانيلعمالسلا«هتاكربوهللاةمحرويبنلا

تابيطلاىلإوأ(ش)و(ان)«هلوسروهدبعًادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإ
دنعنمقحهبءاجامنِإو»ميلستلاتايحتيفدازنإوىلوألاتايحتلايفطقف
تنرقنإفءاهتابثإوتاواولاطاقسازوجيونسحفخلا«قحةنجلانأدهشأللا
يبنللتاوعدلاوأهللسمخلانهتاولصلاو«تايحتلاريغيهفاهبتاكرابملا

مالسلانرقاهطاقساىلعمزلوهلتاوعدفتاولصلالبقواولاتطقساناوءم
ردابتملاوهو«مهلوانلطقفمالسلاوهلوأنيحلاصللوانلاهدعباموةمحرلاواهب
بجووأ.مالسلانرقنيعتيفمهلوانللكلافةمحرلادرجنإوواوطقساناامك
.(ق)ةمحرلانرق

نوحلاصلاو؛كلمونجوسنانمةالصلارضحنمىلإدئاعانيلعريمضو
هللتايكزلاهليتايحتلاوأ.تيموأيحضرألاوءامسلايفحلاصلكلماع

رمامخلامالسلاتابيطلاوتاولصلاوهللوأ(م)رمامخلاهليتابيطلا

ًاباطخ«يبنلااهيأكيلعمالسلادو«يبنلاىلعمالسلا»زوجيوزئاجكلذلكو(ح)
مالسلاوهيلعةالصلاهلصتهنألورضاحلاةلزنمهلًاليزنت(ص)وه(ت)تامولوهل
وأهتوقشلباثيالركاذلاناکولوهلءاعدلکوهيلعةالصلكلبقتوأ.البقاذإ

يفهيلعةالصلاةياوريف(ش)مزلاو(قا)ًاضيأةدهاشملاعموأ.هتايحبصتخي
«تزجاتابيطلاتاولصلابتينعنإومالسلاعماهبرومأملااهناًالئاقتايحتلا
ناوأ.«ملسوهيلعهللاىلصهلوسروهدبع»ميلستلاتايحتيفلاقينأىلوالاو

.(ق)تدسفملسوهيلعهلاىلصًادمعلقيمل

 



۱۷۳تايحتلاةسلج

ىلعمالسلا«ليربجىلعمالسلا«هدابعلبقهللاىلعمالسلانولوقياوناكو

وههلينٳ»:لاقوتايحتلامهملعفمهيلينمنوركذينالفىلعمالسلا«ليئاكيم

ةالصلاىفكيلعةالصلايفلوقنامهللالوسرايدعسنبريشبلاق«مالسلا

تیلصامكدمحملآیلعودمحمىلعلصمهللااولوق»:لاقفًالیوطتکسف

امكدمحملآیلعودمحمىلعكرابوديمحكنإميهاربالآىلع

تايحترخآلاقيناةيرهاظلاضعبو”«ديجمديمحكنإإميهاربالآىلعتكراب

حيسملاةنتفنمو«ربقلاباذعنمومنهجباذعنمكبذوعأينإمهللا»ميلستلا

ايندلءاعدوأركذلكزاوجبثيدحلاءاجو«تامملاوايحملاةنتفنمو«لاجدلا

هلوسرىلعةدايزلابةالصلالطبتو«ميلستلالبقوميلستلاتايحتمامتدعبىرخأو
تايحتلانممايقلاديرملزوجيليقو(ق)هركتوأءادمعمالسلاريغتايحتيف
.لزلزتلافاخنإالإال(ت)ضرألايفهيديدرىلواألا

ةهبشبوهبتايحتلادعبونآرقلاصنبةءارقلاماقمىفايندلناوىعدي(ت)

لبقوأ«نآرقلايفاميفةءارقلادنعرفغتسيوذيعتسيووعديدفعناکهنأةياورامأو

ةياوروهوانموقتونقكةمادإريغنمههبشبوهبزوجيوأءةالصلايفمالكلاخسن

انلوهليقةضيرفلايفةهاركبتايحتلادعباهبوأ.لفنيفوأ.ةديبعيبأنع
ثيدحلاهبءاجامكهلبقوميلستلاتايحتدعبتعشامراكذالانمكلو(فا)

ديحوتلامامتنمكلذنالخلا«قحهبءاجامناو»دازينأانباحصأراتخاوامومع

ناکهنأيورامكبجيوأرهجلازوجيوأ«(ص)وهوًاقلطمتايحتلابرسيو

(قا)رسلاةعكريفرستوأ.رهجلااذهخسنبعمجيوءةباحصلاووهرهجييع
رهجيفمامالاالإوًاقلطمهلكهبرهجيفريبكتلاالإاهيفةروسالتاعكرعيمجبو

.هدمحنملهللاعمسبًاضيأ

دمحملآىلعودمحمىلعلصمهللاةروهشملاةياورلاوانيديأبيتلاةخسنلاباذكه(١)

لآیلعودمحمىلعكرابوديجمديمحكنإميهاربإلآىلعوميهارباىلعتيلصامك
.دیجمدیمحكنِإميهربإلآىلعوميهارباىلعتکرابامكدمحم

.لماتيلفاهيلعفقنملةياورهذهلعلو



٤Oميلستلا

لنصف

(تر)(ان)ومجلادنعبجاو(ق)يرسوأ(ص)وه(ت)يرهجميلستلا
الةصخرف(مالسلالبقهتالصرخآثدحملاةالصمامت»ثيدحامأو(ص)وه

اهليلحتنإ»ثيدحليلدبثادحالادمعتيملنمبةصتخماهناكمىدعتت

ثيدحاهنمسيلورصحلاغيصنموهوهيلإدنسملاودنسملافيرعتب«(ميلستلا
تمتدقفتلقوتدعقتنأاذإ»ثيدحامأو«شيرقىفةمامالاو»«دَوَقدمعلا»

وهوأ.ملسفتمتدقفاهتلقوأ«ميلستلاوخلاتايحتلاتلقهيفدارملاف«كتالص

لاقدقودسفمثدحنإو(قا)(ح)دسفتالوأءادمعاهكرتبةالصلادسفتةنس

هبوأ.ميلستالبجرخوتمت(قا)هلككلذنملقأوأ.نيحلاصلاوأتابيطلا
ثدحملاةالصمامتثيدحنالفاعروأشدخوأءيقثدحنإو«(ق)

نهعمءانبلاثيدحنأل«نهريغبصوصخممالسلالبقدهشتلاوهوهتالصرخآ
ًاضيأو«صاخلاب(ان)لمعلاوماعهتالصرخآثدحملاةالصمامتثيدحو«صاخ

نهريغكنهعمتمتوا.اهرخآيفاذكوةالصلالخاديفةالصللضقاونريغنه

مهفينهريغنالوىانبلامهوتعفدلركذلابنهصصخنكلردابتياميفخيشلاهبو
.(ق)روكذملاثيدحلااذهمومعهلخديوةيولوالاب

ثدحنإفءائراقًالبقتسمبهذتايحتلاىفطئاغلاوألوبلاهيلعقشنمو

اهداسفقيقحتلا(ت)هنظوأميلستلاعمساذِإملسًامومأمناكنإفتمتدسفم

‹مكيلعمالسلاوهو«تابيطلاوأنيحلاصلاغلبنإصخروتهشتلالبقماقنإ

ههجودموُةدحاوةهجلهمتاوُسکعناو‹مجلاو(ان)ًالامشفانيميهبتفتلي

مالسًاضيأيفكيوأ.نيتهجلاىدحايفهمتيوأزاجوهامكملسوأهبهماما

اهذخأنمعلقعأانالاقفةدحاوةميلستملسالجردوعسمنبایأرو(قا)مکیلع

ملسيدقناكذإعهنعوأءةمئألاضعبنعوأىاملعلاضعبنعاهذخأيأ
ذخۇييذلاحجارلاوهامكنيتهجىلإنيتميلستملسيناكمثةدحاوةميلستب

عنامالنكلامهيتلكىفهمتينأهبسانيوتافتلالامهديؤيوةظفحلاهبيونيو«هب

امهيلكوأ.ميلستلادارفاەديۇيوةالصلانمجورخلاوأدحاوبةظفحلادصقنم

 



مهريغوةكئالملادصقلباقيالجورخلادصق(ت)نينمؤملاوامهايافاماماناف

نمفاكللدبالذإمهريغوةكئالملانمفاكلاببطاخينموجورخلادصقي

یفلوخاللةيننمدبالهناامكدبالوهباطخبجورخلادصقيهانعموهبطاخم
نجلاوةكئالملانمرضحنمدصقيلصمللو(قا)مارحالاةريبكتبةالصلا

دسفتملةهجلًاوهسهلحملبقملسنموءهنممامالاغارفلبقميلستالوسنالاو

.(ق)ريبكتلاةالصلميلستلايفداسفلامدع(ص)و(ق)فنيتهجلوأ

لنصف

وأهميغرتهنممزلوةالصلاربجلهبوأ.ناطيشللًاميغرتبوجوالبتنس

نمعونرثكأكرتكصقنوديزنماهضقنيالامموهسلااتدجس(قا)امهل
لبقوأ(ص)وهو(ان)ميلستلادعبعاونألافالتخاعماهعومجمنمرثكالاكرتكو
هنأهيفو«نيثيدحلانيبًاعمجدعبفالإوصقنلنإوأ.ٍدَّْْعهلعفنعًاعيمجاءاجو

نامدقلاهبلقتملمايقلالوأ.صقنللهدعبوةدايزللهلبقامهدجسهنأًاضيأدرو

ةالصلاوثالثونيتنئانممالسلاوتايحتلانعمايقللامهوأ.وتسيملدوعقو

بدنللوحيبستلابمالسلالبقانوكتنأبوجوللبسنالإوءطقفكشلاوًاسمخ

.(قا)رافغتسالابهدعبانوکتنُأ

ةعقاولاددعتنكميو(ق)رصعلاوأرهظلانمنيتعكرنعملسهنأيور
دعبناعقوتالوكلذلكيفدجسوًاسمخرهظلاىلصوءرصعلانمثالثنعو

امللیقًالیزنتهنودبامھدجسيعيبرلاناكوىهسالبرصعلاةالصورجفلاعولط
يفهدحودوجسلانأىلعءانبًاقلطمامأفوهسلاةلزنمريصقتوةلفغنمعقيدق
يهنلاامنإورصعلادعبورجفلادعبلفنلازاوجىلعامأوءةالصسيلةالصلاريغ

دعبامأوةباحصلاضعبلاقامكبورغلاوعولطلادنعيلصيفلهاجلهجيالكل
النأمكدحأعاطتسانإ»:امهنعهللايضرسابعنبالوقف«لوألارهاظلاوامهريغ

دوجسدصقيملهلعلفعيبرللةجح«لعفيلفنيتدجساهدعبدجسالإةالصيلصي

ء؛سفنلاثيدحلالو؛تافتلالل؛نودجسيالاوناكمهنا»:سابعنبالوقلوهسلا



نمةلزنمهريصقتوهتلفغلًاليزنتدجسيهنوكلضقاناذهف«راكفالايفلسلستلاو

امىلعینبوأ؛تضقتناالوأاذکلعفوأیلصةعكرمكرديملنإويهسلا

ناطيشلانإ»هنعءاجنكلطوحألا(ص)وهوديعيوینبوا.دجسیونقیت

مكدحأدجواذإف«ىلصمكيرديالىتحهيلعسبليف«هتالصيفمكدحأينأي

هلناکاذِإاذه(ت)«ملسيمثملسينألبقسلاجوهونيتدجسدجسيلفكلذ

.لقأىلعنيقي

اهلعجيلفنيتنثامأةدحاوىلصأهتالصيفمكدحأكشاذإ»يعهنعو

ًاعبرأمأىلصًاثالثأرديملنإو«نيتنثاامهلعجيلفًاثالثمأنيتنثارديملنإوةدحاو

سلاجوهوةالصلانمغرفاذإدجسيمث«نقيتساامىلعنبيلوًاثالثاهلعجيلف
امامتیلصناکنإوهلاتعفشًاسمخیلصناکنإفملسينألبقنيتدجس

اراثيإوًامامتتناكنإةيئالثلايفًاميغرتانوكتفيأ«ناطيشللًامیغرتاتناکعبرأل

ةيحتاهدعبةعكردازوتايحتلاارقةمتاخلاةعكرلاىفكشنموأ.تدازنإ

برغملاكةيئالثلايفكلذوأ«تايحتلالبقةعكرديزيوأءاهدعبةيحتالوأ

دلقناو«تحصودجسوهعبتامامالافلخنإو«تدسفوهنيأرديملنإو(قا)
البًاديلقتهعبتافمومأملاهدشرافوهيأمامالارديملنإاذكوكاردإالبمامالا

.هيلعتدسفهوهسبًاملاعمومأملاهعبتافاهسنإودجسوتحصكارد]

يفعرشناو؛وهسللدجسو(ق)هدعبامعموأهيلإعجرًاضرفيسننإو

امىلعفصنلانوداممرثكأوةلمسبلاكةحتافلانمًاليلقالإتدسفثلاثلادحلا

الفةليضفيسننإودجسيلومالسلادعبالإركذتيملولوهتالصتحصهنإفرم

هناىلعءانبو؛كعولابءافولابوجولاهيلعهتالصدقعنإهمزلي(ت)هيلعدوجس

ةالصلابلصنمةنساهناوكهعلابءافولانمهلصأو«همزلًائيشهسفنمزانم»

نإوهيلعالودجسملسیتحاهرکذتیملنإووهسللدجسواهركذتثيحاهلاق

الوعوجرالوأدجسيوعجريوأدجسویضمًاوهسهعضومريغيفرهجوأرسأ
(قا)وهسللادجسيملورصعلاورهظلايففارهجرمعنباوًاسنأنايوراملدوجس

رمامدحىلع«ىلعألايبرناحبس»امهيفلوقيو(ص)ىلعتدسفدمعتنإو



\۷۷ءاعدلا
 

اذهنمعنامالماغرإامهنأىلع«ينمناكامممهللاكرفغتسا»وأ.ربجامهنأىلع

ادجبسانموهوهنمرافغتسابردصامربجهنأهيفامةياغربجامهنأىلعًاضيأ

.(ق)

.ةيعةرمهلعفامكميلستوىرخأةيحتوأ(ان)ميلستلاالإامهدعبسيلو

امهو(قا)(م)امهدعبءيشالوأ.«ىدهلاعبتانمىلعمالسلا»وأ.طقفوهوأ
وهولدبوربجامهناىلعناتدجسةوهسلكلوُ‹تاوهشلانمةالصلايفامل

رجفلاضرفورتولاوةمتعلاوهتنسوبرغملاضرفكةالصلاتددعتنإو(ق)(ص)

ةالصربدامهدجسامهیسننمو(ق)زاجبیترتالبولوةدحىلعلكل
ءىموملاوهسروصتيو«ةالصالبامهدجسينأزاجوءامهلةاشنموأةلفانولو
ريبكتبيلصملاوهتينبفيكملاوهتءارقبةرورضلءاميإالبءىراقلاوهاونعمهئاميإي

وُءىلوالاةدجسلادعبملسينالئمامهيفاهسنموناكمالابسحبهریبکتف

دوجسالفاهيفنآرقلاارقينأوأ؛ىلوالادعبامهدعبىتلاتايحتلاارقيوأموقي

هنأىلعءانبمامالاامهعفروأ(ص)وهوهاتمزلمومأملااهسنإو(ص)ىلعهيلع

انولوقيو؛مامالافلخمهوهسلنودجسيالاوناك»:لاقهناسابعنبانعيور

.(هفلحخنمماهوألمحيمامالا

هماماووهسهيلعسيلفمامالافلخاهسنم»:لوقيُةَّْيَعهللالوسرناكو

نإفءآاوهسهعبتاذإامىلعوهيلعوهعبتيملولوهاتمزلوأ(ان)مومأملاهعبتيملنإ

لبقمامالادجساذإوأكردتسااذإوأمامالادجساذإامهدجسةالصلاضعبهتاف

ةالصلايفسيلنمبمئادقنوكيالكل(ص)وهوكردتسيىتحفدعبنإوميلستلا
.(ڦفا)

لصف

نيتنرتقمنيتطوسبمنيديب(ق)ةالصلادعبوأةلمجلاىفبجاوءاعدلا

 



ءاعدلا۱۷۸

دجوامكمهدعبنموعيبرلاو.ةديبعيبأورباجلعفوءةنسلااذكهونيتفوشكم

مالسلاوةالصلاوءةبوتلاهيلعمدقتواهترمثوهوهللامهمحريشكيودسلاطخب

ناضرفامهوءاعدلکيفاذكوهبمتخاميفنالعجيو«ناطسويوهللالوسرىلع
ركاذإرمعلايفةرموأمالسلالبقاهيفوأنبامالكرهاظوهامكاهدعب

ةيآوةجتافلاًارقيو«انريغاهيبنىلعامهبةمأرمؤتملو(قا)انلبسنواذإو

مهللالق-و-مالسالا)ىلإىلوألاو«ميكحلا-ىلإ-هللادهش»ويسركلا
ةجاحنيعبسهليضقيوةمحرنيعبسمويلكهللاهمحريف«باسحريغب-ىلإ-

نيبونهنيبسيل»ثيدحىنعمومهيلعهرصنيوهئادعأنمهذيعيوةرفغملااهلوأ
نمكبذوعأينإمهللا»:لوقيدلمناکوتالوبقمهدنعمارکنهنُا«باجحهللا

تمأهبنتفتالنأبءاعدلالاجدلاكرديالهنأهملععمههجووخلا«منهجباذع
الهنأيرديالناکدقوأ«لاجدلارضحينمهبنتفيامبهتايحيفنتفيالنأوأ

دعبلاقنموخلا«كركشوكركذىلعينعأمهللا»هدعبءاعدلايقبفهكردي

ةحارتساللكلذلعفيدقناسنالانإفءةهجلهيلجرينثينألبقبرغملاضرف

هيلعةالصلاكراتديعوبةحيحصلاثيداحالانمدروامللمعلاهيلعوحيحصلاوهو(۱)

ذٳةءاربللةبجوميهوةريبكاهكرتواهبوجوىلععطاقليلدكلذوعهمساركذاملك

كرتيففةريبكهبلمعلاكرتناكديعولابًانورقمدروىتممكحلانأةررقملادعاوقلانم

يذلانيملاعلاديسقحبنارفكوبجاولانعضارعإفيرشلامسالاعامسدنعةالصلا

نممبجعيللقاعلاناوىلاعتهللابقوثولاةحارو‹ناميالاةمعنانيلإتلصوامهالول

وعدييذلابجاولااذهنارجهىلعيرتجيفيكناميالانمةظملهبلقيفنأمعزي

هيلعاولصاونمآنيذلااهيأايش:هناحبسهلوقعامسوةوالتدرجمبنادجولاهيلإ

دقفيلعلصيملفهدنعتركذنم):مالسلاوةالصلاهيلعهلوقوأاميلستاوملسو
.هلاثمأو(يقش

ثيداحألانمذوخأمراركتلاوبوجوللوهفراركتلاىلعلديالناكنإوةيآلايفرمألاو
لکيفهرکذوهءاوليعفارنمهللاانلعجهرکذعامسدنعةالصلاءىطخملةدعوتملا
هللاىلصهئاولتحترشحينممنوكنىتحركذاملكهيلعةالصلاءايحإوسلاجملا

.نولفاغلاهركذنعلفغونوركاذلاهركذاملكهلآوملسوهيلع

 



نمملسنإرانلانموجنينأهلىجرهتليلتاموًاعبس«رانلانمهللابريجتسأا
.همويتاموحبصلاةنسدعباذكو«تامرحملاجرفلاو«بارشلاولاملاومدلا

ليفارساوليئاكيموليربجبرمهللا»حبصلاةنسدعبلوقينأرثالاءاجو

ىلصاذإخيشلالوقو«رانلانمكبذوعأملسوهيلعهللاىلصدمحموليئارزعو

نعاننغامهللا»لاقيالوهتالصدارأاذإ‹حبصلاةنسىلصاذإردقيوألوقحبصلا

نمعاهبانينغتةمحرانمحرامهللا»زوجيالف«كقلخرارشانع»زوجيو«كقلخ

اهيلعةملكلاءانبلةدحولاىلعلدتالاهنكلءاتلابتنرقنإوةمحرنأل«كاوس

وأءانموقضعبلًاعبترطانقلايفهتبثأو؛عونمملاسفنوهكاوسنمعاهبانينغتنألو
زوجيالوءًاقلطمالاهيفءانغالاءانغالابدارأوةدحاوةمحردارأاذإامىلعلمحي

نإف؛اوملظنيذلايفينبطاختالو»«نيرخأتملاضعبهبربعوهلاتبطاخ

بونذلانعةمصعلابءاعدلازوجيالوءاوملظيملنيذلايفبطاخينأهموهفم
نعبوتيو«بونذلافارتقاةلقىلعلمحيثيدحلايفدرواموءةكئالملاك

هللوقأوهليتلقزاجوءاهيلعًارصمتوملاىلعةمصعلاىلعوأ«دوجوملاليلقلا

لاوزك«هلاوزبلطبترئارضلانمةالصلايفلازاملكو«يتالتلاعنموكلذوحنو

.فوخلالاوزوسجنلالسلس
رفغتساهتالصنمفرصنااذإعيبنلاناكنابوثنعهدنسبملسمیور

ھا(مارکلاولالجلااذایتکرابت‹مالسلاكنمومالسلاتأمهللا»:لاقوثالث

ىلعلبقُأهتالصنعفرصنااذإهنأدروو«كلذلوقيامرادقمالإثكميملليقف
نيمومأملاىلإتافتلالاعرسيناكوءهلبقليقوءاعدلادعبكلذليقف

ةشئاعتلاقيراخبلاهاور(اریسيهناکميفٹکمیملساذِإناك»:ةملسمتلاق

مالسلاكنمومالسلاكنإمهللا»لوقيامرادقمالإثكميالناك:اهنعهللايضر

دعبءاعدلالاقنمكلذبكسمتوملسمهاور«ماركإلاولالجلااذايتكرابت
لبقتسيمثكلذرادقمالإًالبقتسموهامكىقييالهنأبباجيو؛عرشيالةالصلا
وهودمحلاهلوكلملاهلءهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال»:لوقيناكو«هباحصا

اذمفتيالو؛تعنمامليطعمالوتيطعأاملمنامالمهللاريدقءيشلكىلع
.ةريغملاثيدحنمملسمويراخبلاهاور«دجلاكنمدجلا



Aءاعدلا

هلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال»:هتوصىلعأبلوقيناكو

الإهلإالميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالوںيدقءىشلكىلعوهودمحلا

هللاالإهلإالءليمجلانسحلاءانثلاهلولضفلاهلوةمعنلاهل«مايإالإدبعنالوهلا
‹ريبزلانبهللادبعثيدحنعملسمهاور«نورفاكلاهركولونيدلاهلنيصلخم

‹نبجلانمكبذوعأينإمهللا»:ةالصلاريدلوقيهيمهللالوسرناكدعسنعو

باذعوايندلاةنتفنمكبذوعأورمعلالذرأنمكبذوعأو؛لخبلانمكبذوعأو

بروانبرمهللا»:ةالصلكربديعلوقيمقرأنبديزلاقيراخبلاهاور«ربقلا
اناءيشلكبروانبرمهللاكلكيرشالكدحوبرلاكنأديهشانأءيشلك

يلهأوكلًاصلخمينلعجاءيشلكبرمهللا«كلوسروكدبعًادمحمنأدهشأ

انبرمهللا«بجتساوعمساماركالاولالجلااذايةرخألاوايندلانمةعاسلكيف

تاومسلارونهللا«ربكأهللاربكأهللاءةوخأمهلكدابعلانأديهشانأءيشلكبرو

دوادوباهاور«ربكأهللاربكأهللا«ليكولامعنوهللايبسحربكأهللا«ضرألاو
.دمحأو

ةمئألاهتلعفالوةنسسيلًالبقتسمةالصلادعبءاعدلانإميقلانيالوقامأو

ةاجانملالاحوعديالفيكفاهدعبنتسلانملدبناسحتساوهلبىافلخلاو

دعبوعديودمحمءىبنلاىلعىلصيلبفارصنالادعبوعديوةالصلاب
نبذاعمثيدحبدودرمفةبوتكملاةالصلادعبالاهدعبهؤاعدنوكيوهيلعةالصلا

كركشوكركذىلعينعأمهللا:ةالصلكفلخلقفكبحألهللاوذاعماي»لبج
فرصنااذإيعلوقيبيهصثيدحو«يئاسنلاودوادویاهجرخأ«(كتدابعنسحو

«هريغونابحنباهححصويئاسنلاهجرخأ«ينيديلحلصامهللا»:ةالصلانم

نعيذمرتلالاقرجحنبالاقامكلصفالبهرهاظىلعلومحمةالصلاربدو
ربدوريخألاليللافوج»:لاقعمساءاعدلايأهللالوسرايليقةمامايبأ
ءاعدلا»دهنعقداصلادمحمنبرفعجنعيناربطلاجرخأو(ةبوتكملاتاولصلا

كلذعمو«لفنلاىلعضرفلالضفكةلفانلادعبءاعدلانملضفأةبوتكملادعب

ةروكذملاراكذالامدقوأههجوبتلفنانإامأوًالبقتسمءاعدلايفميقلانيامالك



.»ةالصلانمفارصنالادعبًاعونممهدنعءاعدلاسيلف

ًاعضومرشعدحأيف(ح)دنعهبومجلادنعبوجوالبدوجسلانس
تلصقىفالإسانلاهيلعدجوامبًالمع(م)و(ان)ةبراغملافحاصميفةملعم

قاقشنالايفالإةدايزبرشعينثاوأنومئسياليف(ح)و(انف

رشعدحالاىلعًاسايقو؛نودجسيالمهنأةيآلاهيلعتصقنيذلاةرفكللةضقانم
جحلارخآو‹قاقشنالاةدايزو«(ص»طاقسابرشعةعبرأوأ.اهيفرمأالىتلاةدجس

يفامنأنموهلككلذيفدوجسلانمىوريامباكسمت(ش)قلعلاومجنلاو
دوادبنذنال4يفكلذكالوءةميزعةدجساليبنهبوت4ص

يفحدمهنإف4صعيهكيفامفالخبءامهلدارطاالةروسلاكلتيفهتبوتو

يفلإوُ؛تقولکيفدجسيو(قا)4صتابثابرشعةسمخوُترطم

رصعلاةالصورجفلاعولطدعبونهيفالاوأ‹(ص)وهوبورغلاوطسوتلاوعولطلا

اذإوأ.هبوأ.ًاعفروًاضفخريبكتالبذئنيحدجسةضيرفريغيفاهأرقنإو(قا)
.(ق)ذعنیحوا(ان)ملساذإفاهيفنإو(قا)ملس

ناكوءعامتساللسلجنإوأركذامىلعةالصلايفولوعماسلاتمزلو

ضئاحوابنجاهعمسناو«(ق)لجرلةأرمانمولفطوءاسفنوضئاحوبنجو

ةرملكاهرركمتمزلو(قا)الوأفعنيحوأرهطتاذإهتمزلثدحموأءاسفنوأ

«نيترممويلايفةالصال»ثيدحلمويلايفوأ«هنعلقتنيملنإهعضوميفةرموأ

بوجوكاهتءارقدوجوباهبوجونألةوالتلاةدجسلمشيالثيدحلانأبباجيو
وأةالصلاحصتامبحصتو(فا)مويلايفهركذعمساملكهيلعةالصلا

لضفا)مالسلاوةالصلاهيلعهنمدرواملًالبقتسمءاعدلانيققحملاضعبنسحتسا(١)

.(دابعلاخمءاعدلا)مالسلاوةالصلاهيلعهنعدرودقو(ةلبقلالبقتسااممكسلاجم

.ملعأهللاواهرامثطقتليملوةرجشزهنمكعديملوىلصنمةمئألاضعبلاق

 



دوجسلا۸۲

مؤتنأزوجيهنإفءامامإكيملنإًاضيأةلبقلاريغلوأ.لسغينممولوًاضيأمميتب
یموآاهقطيملنمو(قا)ةعقبوبوثوندبةراهطالبواهريغلوأ«كلذىونتواهب
الئاقيکيلزتعااهدجسنو‹هينيعنيبناطيشلاهلقاهدجسيملواهأرقنموءاهل

دجسيو‹رانلايلفتیصعفترماوةنجلاهلفدجسفدوجسلابمدآنبارمهالیوای

الهنأىلعِءانبءوضوريغىلعهلعليأناويدلایفاذك‹نذايلادحأةرضحب

ةبجاوريغوأیوضواللبحصتاهنأىلعامأواهنأیلعوالإدجست

نآرقلايفتمكحدقكنأكلانلقناويدلارهاظتلقاذإو«نذالاطرتشيالف

نمفينوةئامنمكلذريغىلإاهتءارقيفنونذأتسيالمهنالنيعباتلاوةباحصلاو

ةراهطريغىلعوأهيفدجسيالتقويفًالثمهنوكلاهكرتدارأنإو
يفهنوکلدوجسلاهنكميملولواهتءارقباوصلاوقحلالباهتءارقرادقمتكس

:ًائالثلاقیفںیبکتباھليوهيوًالثمةراهطريغىلعوأهيفدجسيالتقو

ةكئالملابرسودقحوبس)هذهيفوأ.(الوعفملانبردحعوناکنإانبرناحبس»

هعمسقشوهرطفيذللیھجودحس)وُ.ًاقلطم(هدمحبوهللاو«حورلاو

مهمحرخايشألاناويدلاباحصأنماذهوريغالناسحتسالاىلعلديامنإيغبنيطفل(١)
الوةنسلانمالوباتكلانمالًاقلطمبوجولاىلعليلدالوباجيإالناسحتساهللا

لعلوبهذملاوهونوققحملاهيلعىرجامكةوالتلاةدجسنأقيقحتلانااميس
.هلدادعتساريغىلعناكاذإدوجسلاباوثنمعماسلانامرحمدعاودارأخايشألا

ولودوجسلامازلإوأباوثلانمنامرحلافوخهلامالكنمةيآةوالتكرتتالهنأىلع
هيفيغبنياممتسيلةلأسملاهذهودادعتسالادنعىلإهريخأتزوجيهنإفهموزلبانلق

الامكلذنعجتنىتحءاملعلاراغصضعبنمبطقللضارتعااهيفعقودقو.فالخلا
يغبنيظفلنوربتعيةغالبلالهأنإمعنهلرمألاوقحلايفدانعلانمعقينأزوجي
ةلأسملاهذهركذمدعىلعناويدلاباحصأرصتقاولنانسحأامومهدعيملوبوجولل

.ةلاحمالذفانءاضقلانكل



۱۸۳نيعضرفةعامجلاةالص

الكوتكيلعابر-اندجسكلانبر»:لاقيفريبكتباهنمعفريو(قا)(هرصبو

اهبيلبتکاوًاركشاهبيلثدحاوارزوينعاهبططحاانبر»ةيآلاڳانبنأكيلإو

وأ«هتدجسدوادكدبعنمتلبقتامكينماهلبقتوًاركذاهبيلعفراوًارجأ

الإيدوجسلعجيمليذلاهللدمحلا«تومياليذلايحلليهجوبتدجس»

هللاو«يرمعنميقباميفةدايزو«يبونذنمىضماملةرافكاهلعجامهللا»وأهل

.ملعأ

لصف

ماسقأاهيفرةعامجلاةليصيف

لوألا

اهنإ»ثيدحل(ص)وهو(ان)ةيافكوأ«روهظلايفوأ«نيعضرفيه

كلذو«نيرشعوعبسبلضفتاهنا»ثيدحو«نيرشعوسمخبذفلاةالصلضفت

درفلاةالصبدتعاثيح«لضفأناكةعامجلاعمىلصول»:يلعيفهلوقوةدحاو

:رادلاديعبىمعأوهوموتكمنبالهلوقامأوءةعامجلاةالصاهيلعلضفواهتبثأو

هنأكو«بیيغرتفدجسملاىلإلبحدشبهلرمو«ناذالاعمستنُأكلةصخرو

‹مهيلعاهنعنيفلختملاتويبقارحإيهمامتهاامأوكنعموللامنمتةصخراللاق

بجيملنإناذألاعماسلةالصال»:هلوقامأولتقلاقحتسيكرشموهف؛كرشلا

وأًامومأموأاذفًاضرفىلصنمو«(قا)ةلماكةالصالهانعمف«ضرموأفوخلالإ

امأوذعنيحلفتالذإ(ان)رصعلاورجفلاالاوأ(ش)«مهعملصفنولصيسانلاو

هيفوء؛لفنلاروجينيحبصوصخمف(مهعملصفنولصيسانلاوتئحجاذإ»ثٹیدح

الإوا(ش)نعةياوروهامكلفناهلبقيتلاوضرفاهنأىلعديعبهنألمتحيهنأ
لصفلاهدریو‹راهتلاةالصلرتوهنأعم(م)ًاتسىلصاذإهعيفشتمزليالعلبرغملا

 



ئراقلاهقفألا۸

«برغملاوهوراهنلارتولعباتولفناذهنألةليليفنيرتودوجومزليالومالسلاب

هايإالاوأ.برغملاةالصدعبًابرغمركذتنمكالإوهامفرمتسمالضراعهنألو

دقفءاهدعبلفنلاعنمنعلقنلاقفتيملفرصعلافالخبرجفلاوهايإوأ(ح)رصعلاو
ىلإهيلعاورمتسينافوخهنمسانلاعنمامنأوئاجهنأةباحصلاضعبركذ

ىنعملاناهدریو(«نيترمةالصىلصتال»ثيدحلًاقلطمهعملخديالوأ«بورغلا

ىلعلخديوأءةدحاوةنسوأدحاوضرفًاعيمجامهنأىلعنيترمىلصتال

.(قا)ةعامجهلصيملنإقباسلافالخلا

ينأثلا

(ص)وه(ت)(ح)هيقفلارقالاوُ(ش)و(م)ةمامالللضفأءىراقلا

اذهفهَقفأهنوکارقادحأنوکنممزليالو«هللاباتکلمرقموقلامؤي»ثيدحل

ظفحيملوأنحليوأةالصلاوأةمامالارمألهجنمامأوءهقفأئلعوًأرقأبأ

رخآلاظفحياممرثكأنآرقلانمظفحيناكنموًامامإلعجيالف‹ىزجملاردقلا

رثكأنآرقلانمظفحيوهنممًارقأسيلفهنسحأوًاديوجترثكأناكنموًارقأوهف
لستغملاوميقملاوءهنمارقانحليالناكاذإرثكأللظفاحلااذهلبظفحيامم

ىلصيهنأهيفو«ىمعالافلخزوجتالوأسكعلانمىلوأريصبلاوةجوزلاوذو

مدقيوءهنعهللايضرىمعأوهوامامإيلصيموتکممنباةراهطوبارأةعبسب

قسافلافلخةالصلاوموزلالبنسربكوأالامجوأًاسابلولولضفالافلضفالا

اماهيفلخديالًافلاخمنأوأ(ص)وه(ت)ةحيحصاهدسفيامبيتآلاريغ
اولص»هلوقوأ«هتمدقولتحصوأ«همدقتملنإًاقفاومولوكلتحصوأاهدسفي

«مکیلعقحمهءارويه»لاقذِإريبكلامامالاوهرجافيف«رجافورابلكفلخ
فلاختزاوجىلعاذهوهيلعرجؤيوهتدابعحصتهناليبصلاةمامإتزاجو(قا)

دوجسيفًايباحصمُأهنأدروامكلفانلفطلانإفًاضرفوالفنمومأملاومامالا

هلثمبًاعطقتزاجو(قا)(ص)وه(ت)لفنلايفتزاجوأفلاختللالوةوالتلا
وأموتكممأنباملسوهيلعهللاىلصمهميدقتلىمعالاوةالصلايفدبعلاةمامإو

(ت)دجسملايفهلنذالابوأكولممهنألدبعلايفنذالابوأ«ىمعالابزوجتوال



وهوتقيهقملعنمو؛نيمآديزينمةمامإال(قا)لاموهذِٳالوا(ص)وه
فلختحصوأ«غارفلادعبالإهبملعيملولو«ضقنلًاضقانناكولذإناسحتسا

ريبكتلاعمنيديلاعفاروتناقلافلخالوأ.عورفلانمهبهذمهيفامبيبهذملك

وأ.لافطأأللو(ت)ءاسنلاالإةأرملاالو(قا)فتكملاوعبصالاكرحموهدعبوأ

اهنأثيدحلايفيورملاو‹لفنلايفنهمؤتةملسمأنأيورامكطقفلفنلايف

طارتشاىنعموهو«لوألافصلاطسودعقتو(ق)ىلوألفنلافضرفلايفمت
يلصتنأةملسمأةعرمأاذكوةالصلايفةبترملايفنهءاوتساويعفاشلا

وهولجرلاكوأ.رهشوًاليلقزربتوأ.اهلامشواهنيمينعنكفءاسنلابضرفلا

.(فآ)(ص)

ثلاثا

رثكأوألقأبزاجوءهقنععموأهسأربمامالاهمدقتيمامالانيميدحاولاموقي

وأ«هسأربمدقتيولومدقلاعضومربتعيورثكأوألقأوأهمدقيمامالانعرخأتياذكو
هجوناءاجناو(قر)فهفلخوأراسينإومامالاىلعهلوطلدوجسلاىفرثكأ

وهناكوفلخىلإهاخأرجالإو«بارحملاءازإيفنإبارحمللمامالاعفدف

وأ(ص)وهونينئالاماقمفلخلانإفهريغوأدجسملايف«هنيمييفهيخأبًالصتم

عفدوأرجوأعفدالببارحمللمامالابهذوأرجالبرختناو)ج(امهطسوتي

لعفامكہءاروىلإامهدرهلامشنعرخاوهنيمينعدحاوفقونإوءهاعبتنإ

ةثالثلاو«هريغوأعيرشتلةيصوصخبليلدلاموقيىتحهلامانلنالصألانألع

رسيالاهفتكفلخفتءاشنإوهيفةمرحملاوجوزلاةأرملاو(ص)ىلعفلخ

اهنألهنيميتزاجو«هنیمينمفلخوأ.هفتکةزواجمالبًالامشوُفصرادهقم

يلصيالوءاهجوزبوفصلايفاهمرحمبلصتتنأاهلزوجيذإلجرك

زاوجلارهاظلاوءةجوزوأةمرحموألجرهعمناكنإالإ؛نرثكولوتايبنجألاب

هيلإجاتحيالدقف«هيبتتلاىلإجايتحالاعنملاةلعتناكنإوةددعتملاةيبنجألاب

فالختسالاىلإجايتحالاتناكنإوءةرشابمالبههبنتةيبنجالاًاضيأوًاطخلامدعل

 



فوفصلاةيوست-كرشمونونجملةمامإال٦۱۸

ذبجينمبلصتيالىتحلفسوأالعمامإيفاوفلتخادقوءهبجويامهلعقيالدقف

.اهتالصتدسفتذاحنإو«طسوتتالوفصلايفالجريذاحتالوةفالخلل

ةاذاحمبسأبالوأ(قا)تدسفلئاحعمولواهسمنإوءاهسميملنإالوأ

.اهمرحم

غبأرلا

‹باتنإاهيفرذعييتلامايالايفالإغلابفلقأوكرشمونونجملةمامإال

هلثمبفلقالامۇؤينأزاجوملاسلابرذععمهتالصيفوتاعمهبمئانمو

فحصيوأنحلينموءالهجاهجراخمنمفورحلاجرخينملالو«نارذعينيح
الوكلذىلعهناسلعوبطملاةمامإتحصو«ىنعملالدبوأدمعتنإالإداسفالو

نوموقيوأدوعقاهيفهلثدحنمفلخوهفلخنودعقيوالدعامامإنأالإدعاقل
الامهمزلوأ«ضرالالصيالوأءةعبسلاهئاضعأنموضععطقنملالو(ق)
فلتخاولومهلئمبىلصيوأ.هعزنقيطيالديدحوعطقنيالسجنكهبيلصي

(قا)لصاولاريغوعوطقملاةمامإزوجتوأ.سجنوديدحكو«طئاغولوبكعونلا
ءاهيلإبرقمبتهرکوممصلاكةثونالانمبرقيلصفنيذةماماتحصو

.(ق)هيفالوأ«ىحضلاوبرغملاةنسك(ص)وهولفنلايفولوةمامألا

شسماخلا

ًادحأرجنإو«هيجوتلالبقوهاهيعاريوأفوفصلايوسينممامالاضيقي
املهنماهيفعيرشتهلعفنألعهلالوسرهلعفولوتدسفاهلعلليقمارحالادعب
نأىتحًاعيمجامهلرجألاريفوتمومأملاومامالانُأشنموكسفتالاهنأرمواهلبق
وألحميفماقهعمًامومأمكسمأنمنمةالصدسفتالنأصخرًاضعب

ليق(هللاناوضرتقولالوأ)نأيور«سانلاًايهتيامردقدعبةالصلللجعب
بنذلاةلزنمريخأتلالزنف(هوفعهرخآوهتمحرهطسوو)تارمعبسايندلاقافناك

 



۱۸۷هتالصتضقتنانإ مومأملالوقي

انأطخأوأانيسناميفرافغتسالاانلهللاعرشدقوهركامعهوفعدارملاو«بنذالو

الإهريغلزجتملًادحأصخنإوحصتنممهبمتئانملكبةالصلايونيو

هسفنلمرحأنمبمامتئالازيجأامك«هريغعنمونيملوةينلاوأةظفللايفهصخنإ

مهفعضأةالصيلصيو«قبسيالعلميلستلاوريبكتلاليطيالوءةمامالارعشتسيملو

نينمۇؤمللوعديوًادجاهدودحيعاريوءةلاطألاهلفلوطلاداتعينمبدرفنانإالإ

ءارحصلايفوءِامهلعفامكًاراسيزاجونيميللدجسملاوحنيفىحشيو
.لضفألاهءارولعجيوفصلاقرفتنإالإعفرتلاكهنألهعضوميفىقييالومادق

سدأاسلا

وأءاهتالصوأهتالصبوأمامالاعموأةعامجلاعميلصأمومأملالوقي

ائيشرفاسملالقيملنإو(ق)اهركذالإوهالوتنإهركذيوأ.بصنيوءابلاطقسي
عبتيو(قرفهلثمرفاسمهنأقفاوفميقملاوأرفاسملامامالافلخهونيملوكلذنم

ثيدحلاءيجمل(ص)وهوتلطبوأ«ذفلاكفهاواسنإورهظياميفمامالامومأملا

يفهدصقيو.الوُ(ص)وهوتدسفقبسلادمعتنِإو(ڦ)(اولعفافلعفاذإ»

عوجرلاةدايزبريضالو(ص)وهوهنعجرخامىلإعجرالإو(قا)عمتسيلةحتافلا
الو(ق)هلحميفعمتسيومامالاهقبسيىتحكسميوأ.قحلاىلإعوجرهنأل

قبسناوءدصقيالنكلرهظيالامفلكيملهنألرهظيملاميفقبسلابريض
هيفمامالاهقبسنإًاقباسدعيالفاهرخآيعورتاريبكتلايفوًاعطقلطبمارحالاب

ةحتافلاوا(ص)وهوةروسلاالإمامالاعفريالواهلوأعفرلاودوجسلاوعوكرلايفو
(قا)لاوقألانمميلستلاومارحالاادعوأحيبستلاوميظعتلاوامهايإوأءاضيأ

وأهدمحنملهللاعمسنالوقيوأ.رمدقفميظعتلانمعفرلادنعالإلاقاملوقيو

.(ق)دمحلاكلوانبرعم

غبأسلا

وأالإ(ص)وهودسفتوأ؛یدارفاومتاهءوضووُهتالصتضقتنانإ



NAAلداعلافلخةعمجلاةالص

وأ.ًابدنفلختسيفنانسالالصأيفمدلاجورخهنموضقانشدخوأليقفاعر

اومتينأمهيلعوفلختسيالفهيلعندسفنلصونإو«هبوثوأهدسجنلصيملنإ
(قا)ينبيوأتدسفهنمكلذنلصوناذفلااذكو(ص)وهوتدسفوأ.ىدارف

(ق)دوجسوعوكرالذِإاهيفالوأميلستوريبكتبةالصاهنألتيمةالصيفولو
هفلختسانو(ق)هفقومىلإهلصويوأ.نكممنمفدجيملنإو.هیلینمذبحيو

عفردوجسلايفوأمهبدجسفهيلإمدقتفهدمحنملهللاعمسبعفرعوكريف
يفوأ؛مدقتفًارهجهبعفراهيفوأمدقتيفةيناثلادجسيمثلاصفناالبًارهجريبكتب
بهذينألئمكلذريغلعفنإومدقتفريبكتلابماقمتأاذإفمهنعزربتايحتلا
ماقميفهلعفوهيفومامالاهذبحاملكلعفوأةالصلاحالصالايفهنألًائراقًادعاق
مامالاةالصمهبيلصيووهثيحنمادبمامالاناكنيأملعيملنإوزاجمامالا
یلصرفاسممامالاوًاميقمناكنإوءاومتأونيتعكرلاىلعسلجنيرفاسماناكنإف
دعبهکردتساءيشهليقبناو؛یدارفنومیقملاووهمتأومهبنيتعكرلايقاب
يفمالسلابموقلاراظتناهيلعبجيالفمامالاامأو«نوملسيفملسيمثغارفلا

وألوأنمنيميقملابرفاسممؤينألثممهلبقهتالصءاضقناروصنمامةروص
اوغرفيىتحثكملاهلو«؛باهذلاونيتعكرلامامتدنعميلستلاهلففالختساب

يفزواجوأدجسملانمجرخاذإاوضمفلختسيملنإوءاوملسيوملسيف
ةالصتلطبمهدحأمدقتوأاوفلختسانإومادقهردقوأفصلاصحفلا
ذوبجملاهعواطيملنإو(ق)الوأ.يدتقملاومدقتملاوةفيلخلاوفلختسملا
جاتحانإةفيلخلااذكو(قا)دحالوأ.ًاثلاثفًاضيأالإورخآذبجيوأ.بهذ
ةفيلخامأوكحاولذبجلاةفيلخللوةئالثلذبجلاماماللريتخاوفالختسالل
النمفلختسانمورخألادعبلكفئالخرشعولوهلدحالفةفيلخفلختسي
.يدتقملانعوهنعتضقتناةالصلايفنكيملنمولفطلاوةأرملاكزوجي

نيتفوكلاوةنيدملاوةكمبواقلطملداعلافلخةعمحلاةالصبجت

وا(ص)وهواهدسفيالرئاجفلخولوناَمُعونيرحبلابوماشلاورصمبونميلاو

 



۱۸۹لداعلافلخةعمجلاةالص

.بوجوالبنهيفهفلختحصوا؛نهيفوٺوزوجتالوا«نهريغيفًاضيأهفلخ

دودحلااهيفماقملامجعلادالبيفو(قا)نهيفالإلداعفلخولوةعمجالوأ

اهولصنإو(ص)وهورفاسمودبعوةأرماوضيرمىلعالإءذاشالابرعريغمهو
يعهناو«ةعبرالاىلعبجتالاهنإ»ثيدحهدريوامهيلعتبجووأ.مهتزجأ

نارمعلاةكملهأباهالصو‹ةعمجةالصالًارصقهفرعبةعمحلامويرهظلاىلص

ملنإورانيدبقدصيلفرذعالبةعمجلاكرتنم»:هنعواومتأنیلئاقیلعو

رأينأبجيالهنأقيقحتلا(ت)ًاعبرأاولصرمأيملنإواهبهلامعرمأينأمامالل

.رمالابمهرمأنإالإاورمأيالوييشباهنععنموهيفناكنإهدلبيفالإاهب

نمىلإرظنلابنيعضرفو«مالسإلامومعىلإرظنلابةيافكضرفةعمجلاو

ىلعةيافكضرفداهجلاكءةعبسلاراصمالادحأيفنمهيلاوأمالسإلارصميف

ضرفجحلاكورطضاوهيلاجيتحاومامالاهنيعينمىلعنيعضرفومالسإلامومع
نمىلعنيعضرفوءاورفكةنسيفجحنكيملنإفمالسإلامومعىلعةيافك
(ق)امهورثكافنيعبرأوأنيثالثوأةئالثوأنينثاوأمامالاعمدحاوبيهوعاطتسا
لوأنمةعمجلكلرشعينئاودلبلايفاهتماقالوألنيعبرألاوأ.لاكشاالب

نودىلعةعمجال»ةمامايبُةياورلنيسمخلابوأ.(م)ةالصلارخالةبطخلا

الإاھیفنکیملولوةيرقلكىلعبجت»هنعدوعسمنبانعو(«نيسمخلا

وأنيرشعبوأرشعةئالثبوأرشعينئابوأةعستبوأةعبسبوأةعبرأببجتو«ةعبرأ
ولوحصتوأهلکكلذيفمهنمدحاومامالاونينامثبوُ(م)نعامهالکونیڻالثٹب

اللاقفًادرفهناتسبيفةعمجلايلصمنعلئسو«سابعنباهبومامإالبدحاونم
يعراشلاددشامنإو«هريغبماقدقومالسالاراعشمايقلكلذامنإوجرح
لهاستينأفوخىدارفاهتحصمدعوةعمجلاروضحىفنودشارلاءافلخلاو
راجلةالصالاذكوكلذباباودسفراعشةعمجللموقيالفروضحلايفسانلا

.(قا)«فصلافلخدحاوللالودجسملا

 



لداعلافلخةعمجلاةالص۱۹۰

لبقبطخوأًادصقوأًالهجاهنمىيأنأبنكتملنإفضرفةيطخلاو
تسيلومجلاو(م)و(ان)ًاعبرأاولصامعناموأيزجيامهدعببطخيملولاوزلا
عمىلصواهكرديملنمنألوريدتسيبيطخلانأل(ص)ىلعنيتعكرلالدي
يوراملتدسفلوقيلبةحصلاملسيالمصخلانأهيفوءاهكردتسيالمامالا
ةبطخلاعامسهتافنمف«نيتعكرلاعضومةبطخلاتلعجهنأنمهريغورمعنع

اوبهذنإو؛عمتسملاوبيطخللةراهطلاءاملعلاضعبطرتشاكلذلوًاعبرأىلص
نإو؛تمتأفالختسانودبمامالابهذوأددعلاهبمتيالنميقبوأمارحالادعب

ملدعباولصولبقبطخنإو«لاوزلالبقةالصالوةيطخالوًاعبرأتيلصهلبق

هدريو‹لبقدمحأامهزاجأوءةبطخبرعلاهيمستامةبطخلانمدعبعقونأالإزجي

هتاقوأرثكأيفةعمجلايلصيليقناكواهلدبيهولبقحصتالرهظلانأ
نعوةعمجلامويطسوتلادنعةزئاجةالصلالاقيوءهلبقامهضعبيفولاوزلادعب

لهسنعوليقفةلئاقلاىلإعجرنمثهعيبنلاعمةعمجلايلصنامًاريثكسن
فمهللالوسردهعىلعةعمجلاةالصدعبالإىدغتنالوليقنانكامدعسنب
ناكلوقيرباجناكو«ىحضلاةلئاقليقفةعمجلاةالصدعبعجرنانكةياوريفو

«سمشلالوزتنيحاهحيرتفانلامجىلإبهذنمثانبةعمجلايلصييعيبا
خوسنمكلذنإلاقيو«ثرحلاولخنلاورجشللاهبىقتسييتلالامجلاينعي
نأبوكلذلبقتلزنةيآلانأبضرتعاوكسمشلاكولدلةالصلامقل:هلوقب
هةيواعموديعسورباجودوعسمنباونامثعاذكوءلاوزلالبقامهيلصيقيدصلا
حصيملكلذلعلو

دارملاوةبادلاونيلجرلاىلعيعسهللاركذىلإيفيعسلاو
اهوتآنكلو-نوعرستيأ نوعستةالصلااوتأتال»هلوقلعارسالااليشملا
امأوهلًاديكأتويشملاكلذلًاميظعتيعسلاظفلريتخاو«راقولاوةنيكسلامكيلعو
ةقيقحلريسفتالربتعملاعفانلاهنأىلإةراشإ|هلعلفبولقلابيعسهنأنسحلالوق
يعسنکلومادقألابيعسوهامهللاو:لاقهنأهنعيورو«هنعهلبقنملالإويعسلا
يفوانهامهلقأو(قا)ةبطخلاوُناذألاوةالصلاركذلاوةينلاو«بولقلاب

 



۱١۱۹لداعلافلخةعمجلاةالص

ةبقاعلاو؛نيملاعلابرهللدمحلا»كلذريغوةعمجلاةليلرتولاوحاكنلاونيديعلا

؛نييبنلامتاخدمحمانديسىلعهللاىلصو«نيملاظلاىلعالإناودعالو‹نيقتملل

فقوتيوأ(ص)ىلعاهيلعًافقوتمحاكنلاسيلو«نيملسملاعيمجلوانلرفغامهللا

سولجلاثدحأامنإو(ق)الوأ.ةفيفخاهيفسلجيو(ق)متيملالإوهنعرخؤتو
لاوزلادنع(ان)دحاوناذإنذؤيوءهنطبمحشةرثكلةيواعموأهنسربكلنامثع
رخآنامثعدازو(ق)ربنملاىلعسلجاذِإرخآوأ.دقعلامرحيويعسلاهببجيف

هدعبهتيبيفعكرينأيغبنيومتيىتحبطخيالو؛سانلارثكاملءاروزلاىلع

مجلادنعبوجوباهلتاصنإلانسو(ق)سانلانمهريغكدجسملايفوأ(ان)

كلوقوغللانمو(قا)(ش)نآرقلاةءارقدنعوأ.اهعمسيناكنإوأ(ص)وهو
وغللاوأ«تاصنإلانعلغاشلكوةالصلاوسطاعلاتيمشتوهدرومالسلاوتصنأ

ىلعهلباوالو«رخآبابنملخدوجرخاغلنمو(ق)هللاىلإهببرقتيامريغ
.(ق)جورخالبباثيوبوتيوأ«قباسلاهعامتسا

الونآرقلايفاموحبالإضّرعيالواصوصخميهنيالوبيطخلارمأيالو
امورئاجللءاعدلاكيغبنيالامبملكتنإو«تيببولوظعيوغليملنإكلذبداسف

ةياكحلبوبحمنبااهضقندقوءةالصلاهفلخنمعوهنعتدسفهببرقتيال

ناو«ينونيعأفتنسحأنإمكنمريخبتسلومكتيلو»:ركبيبألوقبيطخلا
لاستغاابدننسو«ةالصلاتماقدق»نذؤملالوقيیتحلزنيالو«ینوموقفتأسآ

لبقالكلذلبقزاجوءاهيلإباهذلابدنيامنيحاهيلإباهذلاةدارإدنعاهل

نأو«هجولابمامالالابقتساوروكبلاوسابللايفلمجتلاوكوستلاوبيطلاورجفلا
‹نيقفانملاةروسةيناثلايفوحبسوأ«مجلادنعةعمجلاةروسىلوألايفًارقت

براشلاصقوءاهلحاورلابلسغلالصوواهلريجهتلايفبغرورهجلاًابوجوو
ەۇكوتوةبطخلايفبيطخلاطسوتورافظألاميلقتودادحتسالاونيطبألافتنو

ةقدصلاوءاعدلاوريكذتلاونيتداهشلاوهلياىلعءانثلاوفيسوأاصعوحنىلع
ءلایمأاةئالثوأ؛ناخسرفوأمويهيفماقتامنيبوهنیبناکنمىلعبجتوءاهلبق

امهبدروواهتمغرفينيحنمهلهأىلإليللاهبؤينإوأىادنلاعمسينأوأ



(قا)هديعبوأءلاوزلاليبقوأراهنلالوأاهيلإباهذلابدنو‹(قا)ثيدحلا
نإ(ق)ايصعومتوأ.هیلعبجتنممناکنإاهلناذالادعبدقعلكخسفنيو

هيلعتبجونمناعأدقفهيلعبجتملنمهنالامهدحأىلعوأامهيلعتبجو
.هيلعنايصعالفلفطلاالإةيصعملاىف

ميلستدعبةءارقلاءاضقهيلعسيلمايقلايفمامالاكردمةالصلاكردأ
ةحتافلاضعبأرقنإفریبكتبعوكرلايفهعبتيلبذئنيحاهبلغتشيالومامالا

عوکرلايفهکردمووهوااضياعكرارقيمثتاو؛؛عكروةءارقلاعطقمامالاعكرو

كلذيفةءارقلاىضقيةيالومجلاهبوفكيفمامالاكردمو(ش)هيفمومأمكردمو

(ص)وىىرخأهلتبدنومارحاللاهاوننإهترجأةريبكتبهيفلخدنإفهلك

مامالاىلعلخدنو(قا)لطابوهوونيملولويزجتوأءامهنمدبالوأ«ضعب
نيأهيلعلخديوءروسلانميزجياموةحتافلاءاضقهيلعف«ىلوالاةعكرلاريغيف
دقفةالصلانمةعكركردأنم»ثيدحىنعمو(ق)تايحتلاومايقلايفوأ.ناک

ءادانوكتفاهعيمجلًاكردمناك«تقولاجرخفةعكرىلصنمهنأ«ةالصلاكردأ
اهكردأنموأ؛كلذرظتنيوأ؛كولدلاوعولطلاوبورغلامامترظتنيالو(ص)وهو
.(قا)ةعامجلالضفكردأدقفمامالاعم

لوقلاةعرسبهبقحتلا؛دجسىتحعوكرلامامألاابتانعاهسنمو
يناثلاةعكرللمايقلالبقهكردأناهتافامىضقومامالاثيحنوكيوأ.لمعلاو
هنأىلعءانبةثلاثللمقيملاموأةعكرمومأملاومامالاعمجتنأطارتشاىلعِءانب
اکرامهنیبلصقتنأريغنمهدعبنوكينأعملاالتمرمدوكيفيف
امهيلعينبملانيلصألانيذهنمجرختيو؛كلذكناتعكروأامهدحأاهيفسيل
لغتنأهدعبوُ؛عوكرلايفمامالادجوولوىلوألايفلخادللزوجيهنأ

كعبهيلعءاضقالوةثلاثللوُ‹ةيناثللمايقلالبقهقحليىتحعوکرلاوةحتافلاب

ةالصامهوناتعكرضرفلالقأنإءةئالثلالبقهقحلينأىلإهعارساةحصهجوو

 



۱۹۳ةالصلاكردأ
 

نسينألبقناكامكملسيملامهقحليوعرسينأحصيوأرفسلاةالصورجفلا

.تافامیضقوهبقحتلاعوكرلايفهكرديملىتحاهسنموأ«نالصولاذاعم

نمفهتالصلوأوهكردأاموىادأمامالاميلستدعبمومأملاهكردتسيامو

لكلوأأهنألدبالوريبكتلابموقيوهعمتايحتلاارقيالفءةريخألاةعكرلاكردأ

(ص)وةثلاثللماقمثتايحتللسلجوعكروتناكنإةروسلاوةحتافلاًارقيوةعكر
نإفهلالحمسيلاذهنألريبكتالبموقيفاهلوأكردأامسيلوءاضقوأ«ضعب

تايحتلاةءارقدعبةعكرللالمارحالاةريبكتيهيهاهلوهمئاقلاةعكرلاريبكت
ىلصدقوءةيعابرةالصلاتناكنإةثلاثللموقيمثامهدعبتايحتلاًارقيو«هعم

سولجلاةدايزمزليالكو.هتينمومأملاةينقفاوتل(ص)وه(ت)هعمةعبارلا
متكردأام»:هلوقلواهارقيمامالاوتوكسلاوُ‹ءاهتءارقةدايزوتايحتلل

لديتوفلانإف«مکتافامو»:هلوقلواهلوأالوهامكهنأىلعلديهنإف(اولصف

ليلدبىضمامىلإعوجرلابلامكألاهيفدارملاف«اومتأف»:هلوقامأوىاضقلاىلع

كردأاذإةروسلاةءارقكرتمزلياللو«اوضقافمكتافامو»ةياورةلالدبوءةلدالارئاس

امهضراعيملاذإبجيهنألبيترتلامدعبريضالوىاشعلايترخآوأبرغملاةثلاث

هيلعوءاهرخآيفهدعبمامالاعبتاولوةالصلالوأهنإفمارحالاامأوهمدعبجوي

ملسيلبهعماهأرقدقهنألكرادتسالادعبرجفلايفتايحتلاةءارقلسلجيالف
هلحمنُأل(ص)وه(ت)ةيحتالبًادعاقملسيفمايقلادعبسلجءاشنوًامئاق

يفلوقلايفًايضاقنوكي(م)لاقوءهلحميفلمعيامرئاسكوهفدوعقلا

.لعفلا

مانينألثم«هبموقيهنإفريبكتهلوأناكناالإريبكتالبكاردتساللماقيو

اهيلإموقيفةعبارلاىلإمامالامايقلوأظقيتسيفىلوألاتايحتلاةءارقدعبًادعاق
ةالصنمكردأنموءاهيلإهبماقييذلاريبكتلابةئلاثللماقمامالاملساذإفريبكتلاب

ةعمجلاىوندقنوكيفثالثديزيواهتالصيونيوأ(ان)ىرخأدازةعكرةعمجلا

نم»ثيدحلًاعبرأمتأاهنملقأكردأنمو(ق)نهونيملوًاعبرأىلصواهلصيملو
ام»ثيدحلطقفةدحاوديزيوأءةعكركرديملاذهو«ةعكرةالصلانمكردا



ةيسنملاتقو٤۱۹

ًادعاقكردتسملاملسيو؛صاخلاب(ان)لمعلاو«اومتأفمكتافامواولصفمتكردأ

يذلاعضوملاىلإعجرينأدعبتايحتلاريغيفلخدولوءاضقلابهذمىلع

وأ؛مايقلايفمارحالاكهيفعرشميلستلانأل«سولجلاةدايزهلرفغتفهيفلخد

هيلعةالصلانألدوعقلاىفءادألابهذمىلعًاعطقملسيو(ق)تمتثیحملسی

نيتعكرلازواجيملامميقملاىلعرفاسملالخديو«تايحتلاوسولجلايفمتخت
غارفدعبماقرفاسملاىلعميقملالخدنإوءاعبرأمتيو(ق)ًاقلطموأ؛نييلوألا

نملالإمامالاىلعلوخدلاحصيالوءهلبقمامالاميلستهرضيالونيتعكرملماما
.ناکنيأملع

لصف
‹ءامهفئاظوبنايدؤتامردقبهابتنالاوركذتلاتقواهنعمونملاوةيسنملاتقو

ريرحتلاو(قا)تميملاموأ.ةيلاتلاةالصلاتقورخآلعسوموأ.كلهعيضنف
اهلردقملااهتقوريغيفةدابعلالعفوهيذلاهانعمبءاضقالءاداتقوكلذنا

وُةيرضحركذتولفللخلءادالاتقويفًايناثةدابعلالعفيهو‹ةداعإالوًاعرش

ةالصلانأههجوءاقلطممتي(ش)لاقواهمتأسكعوأءاهرصقرفسيفاهلهبتنا
الفرضحلالصواذإفًافيفختناتعكررفاسملانعتطقسأفًاعبرأتعضوهدنع
ىضقًارفاسمناكاذإفعبرأيرضحلاىلعتبترتدقوءاعبرأاهلصيلفهيلعةقشم
ضقانمارحأالادعبميقملامامالافلخرفاسمللثدحنإوءهتمذيفنهذإًاعبرأ

هيفنيبتنإفهبحصتالامبهفلخاهلخدنإو«تقولاجرخيملولوامامتاهداعأ

وُنيتعكراهداعأتضقتنافهبمتتامبةعمجللمرحأنموءاهمتأهدعبوأاهرصق
دعبوأهقحيفدقعنتملاهنألءاعبرأفتقولايفنيبتوهبمتتالامب

كاردابهبقفريالهنأههجووةالصلاكرتدماعىلعءاضقالهنأةيرهاظلاتمعزو
ىفرهاطباهيلصمكًاقلطمدمعتملاريغومئانلاويسانلافالخب«باوثللاهتالص
يسانلاومئانلاىلعًاسايق«باوثلاوكرديفءاضقلابمهلمكحيفمهبقربههنظ
‹نيرهشموصةرافكلاهتمزلورفاكوهوءامهيلعسايقلاقحتسيالفدماعلافالخب
.ًانیکسمنیتسماعطإوأ

 



١۱۹تيملاىلعةالصلا

‹روهشملاوهوهبلغتشارهطبهيفةالصلاكرديامتقولانمهلقبيملنمو
جرخيىتحاهيفىضمومرحأاهنملقأًاضيأكردأنإوأةعكرهدعبكردأنإو

رهشوتقولايفيلصيومميتيوأءةالصلاتقولخدينأىلإكسميفتقولا

نيبسيل»ثيدحىنعمو(قا)تقولادعبديعيويناثلابلمعلاطوحألاولوألا

قالصلاكرتوهوبيرقءيشبقافنلايفلخديهنأ(ةالصلاكرتالإرفكلاودبعلا

ءالالحتساكرتلاىلعكرتلالمحينكل؛كلذكفكرشلاىلعرفكلاانلمحنإو

برغملابوأءةالصلوأاهنألىلوأرهظلالبهريغبحصي(ت)رجفلابءاضقلاًادبيو
نكرتولوتانئافلاءاضقيفبيترتلابجيالو«برعلادنعمويلاةالصلوأاهنأل

طوحأوهو(ت)بجيوأ(ت)ةرضاحلانيبونهنيبالودمعلابضعبوأءادمع

نمو(ق)تانئافلابوأ(ص)وهو(ت)اهبًادبةرضاحلاتقوتوففاخنإو(ق)
دسفتالوأءاهركذتاذإةيسنمللتقولانألهيلعتدسفةرضاحلايفةيسنمركذت

لصف

قحلاعنامالإ«ىنزدلوولودحوملاتيملاىلعةالصلاةيافكبتضرف
وألوأنمدسفحاكنىلعوأءاهبينزيةأرماىلعمئاقلاو«يغابلاوةرشانلاوقبآلاو
‹قيرطلاعطاقو«نعاطلاورذعلاتقويفتاموباتنإالإغلابلافلقالاو«دعب
ةأرملاوةريبكىلعبدأوأدحيفلوتقملاوهسفنولوةمرحملاسفنلالتاقو

نعطلاويغبلاومارحشارفىلعدوعقلاكناكمالابسحبهلككلذيفلجرلاک

مهتممارحلايفةأرماةبحصبفورعملاوءاهسفنلتقوقيرطلاعطقوقحلاعنمو

هيلعقلطيالناكولوهيلإروظنملاهيلعيلصيالنأيغبنيو«مارحلاشارفلاب
مهيلعىلصيالفةنياعملاوأءةعبرأةداهشبوأرارقإلابقلطيذإمارحلاشارفلا

ةحئانلاىلعىلصيوباتنمالإنوقسيالونومعطيالومهيلعملسيالو

مهنمدحأىلعلصتالوليلدبًاقلطمرئابكلالهأىلعىلصيالوأ.ةّنرملاو
رمضأنميفةيآلانإف«داعملارادىلإدازلانايمه»يفثاحبأهيفوتام

باحصأللماشءةلبقلالهأنمرجافورابلكىلعاولص»:هَّعهلوقوكرشلا

 



تيملاىلعةالصلا۹۹

  

مهنإفميسجتلاداقتعاكءليوأتالبديحوتلايفةحداقلاعدبلالهأالإرئابكلا

هةيرفصلامهيلعيلصتالرئابكلالهأومهيلعىلصيالف«حيحصلاىلعنوكرشم
بنذلهالهيلعةالصلاقحلاوغلبولوىنزلادلوالو«نوكرشممهدنعمهنأل

امأوهيوبأنودىنزنمهنأهانعمف(ةثالثلارشهناثيدحامأو«ىنزلانمهيلع

مکحهمکحلبء«بئاتلاهيبألًاعبتالإاهلخديالهانعمف«ةنجلالخديال»ثيدح

هانيمسامنإو(قا)هحالصباهلخدحلصوغلبنإو‹نيقفانملاونيكرشملالافطأ

هةلبقلالهأنمرجافلكىلعىلصيهنأقحلاو؛عرشلارابتعابالئامرابتعاباأ
ملاذكو«سانللًاعدرهلمحوهنيفكتوهلسغاذكوهيلاروظنملاريغلكرتينكلو

لتقنمىلعمهيلإروظنملاريغيلصيفسانللًاعدرامإفهسفنلتاقىلعيعلصي
رجافلامومعنمًاصوصخمنوكينأامإو«رجافورابلكىلعاولص»مومعلهسفن
هللفکتيملو«هلءافوالونيدهيلعنمىلعيلصياليعهنأعدرلاكلذنمو
ةكرعملاديهشىلعوءايحدلونمىلعىلصيو«مكيخأىلعاولص»:لوقيودحأ
برقألافمعلافخالافنبالافجوزلافبألااهبىلوأو(ق)هيلعالوأ(ص)وهو
موقلامدقيوأ.لهأتنمنذابالإاهللهأتنمريغهيلعيلصيالو«برقالاف
.(قا)ىلوأشيجلاريمأومظعألامامالاوأ.لضفألا

ةلبقلاًالبقتسمنميألاهبنجبرهاطناكميفرهاطريرسىلععضويو
هالجرنوكتفهسأرببونجلابلصتملابرغملاورضيملنإهلكهمادقبوأههجوب
ثيحبهسأربماتلابرغملاًالبقتسموأ.كلذكهسأروهالجروًايقلتسموأ.قرشملل
رادقمتيملانيبوهنيبلعجيونفدلايفاذكهوءههجوبةلبقلالبقتسالدعقول
ةأرملاطسولبقتسيوأ.سكعيوأءىثنالاسأروركذلاردصلبقتسيودوجسلا

(قا)ًاقلطمردصلانالبقتسيوأ.لبقتسيامسكعةأرملاليقتستويعهلعفامك
كلوسرلوكلةعاط؛تيملاةالصيلصأتيون»:لوقيوءهضعبةلباقمىزجتو
ناحبسريبكلاليلجلاهللاناحبس»وأخلا«مهللاكناحبسمالسلاوةالصلاهيلع
وأذيعتسيوربكيف«هللاىلاعتوهللاالإهلإالوهللدمحلاوهللاناحبسوأميظعلاهللا
:لوقيفربكيفلدمحيفربكيفًارس«نيلاضلا»ىلإلدمحيف؛لمسييفسكعي
انمرحتالمهللاءانلبقهتيفوتكئاماونب؛كديبعونب؛كديبعانايإواذهنإمهللا»

 



۱۹۷تيملاىلعةالصلا

ًارادهللدبامهللا»دازيلوتمناكنإو«نيملاعلابراينيمآهدعبانتفتالوهرجأ

مهدحلهيلععسووهلهنمريخالهأو«هرارقنمًاریخًارارقو«هرادنمًاريخ

حاورأعمهحوردعصاومالسلاوةالصلاهيلعدمحمكيبنبهقحلأو
ًافلسانلهلعجامهللا»دازيلوتملًالفطناكنإو«نيمحارلامحرأايكتمحرب
وأ«هدعبانلضتالوهرجأانمرحتالو«نيمحارلامحرأايكدنعاخذوًارجأوطرفو

رفغامهللاریدقءيشلکىلعوهوريخلاهديبتیمیوييحييذلايبر»داز

مهللانيحلاصلاانركذوانريبكوانريغصوانبئاغواندهاشوانتاومأوانئايحأل

ءيضأأوًارخذوًافلسكلذدعباماذكوهیبًاللاقملالوتيملنإو-هيوبألهلعجا

يلوتمريغلنإو«هدعبانلضتالوهرجأانمرحتالوءامهنيزاوممهبلقثوءامهيهجوهب

.تانمۇؤمللونينمؤمللوهسفنلرفغتسا

ملسيفربكيف«ناسنالاوصخشلاوحنبليوأتللركذلاغيصبىثنالليتأيو

فوخكلذو«تفكتعقونإوهيفدصقتالوأ(ص)وهودجسملايفزوجتو
نيبهركتوًاعطقدجسملانمهيلعتزاجنفدلابهيلعةالصلاتتافنإو«سيجتتلا

فيخنإهبوأ«رمامىلعًاضيأمميتلابوأ(ص)ىلعءوضولابىلصتوروبقلا

ءوضولابلغتشاضرفلاتقوهيلعقاضنمو«هنودبهريغوءوضولابمامالاوأءاهتوف
ءاجنإوأ.تقولايفيلصيومميتيوأ«بورغلاوأ؛عولطلامتنيحىلصو

البوسجنيفسجنبوارهاطناکميفرهاطسابلبو‹(قا)تضقتنافةراهطب

ءاشنإفهتافمامالاعمىلوألاربكيملنإو(ق)ءاعداهنأىلعمميتالوءوضو

امهتيمستدورولتافامكردتسيوأ.ملساذإملسيوهيلعلخديوأهدحوىلص

.(قا)نيعلاضرفبدييقتالبةالصلايفكاردتسالادوروعمةالصثيدحلايف

اوأرقا»يعهلوقلكسيةءارقوءاعامجإةداهشلارضتحملانيقلتبدنو

رفغالإةرخالارادلاوهلياديريلجراهأرقيال«نآرقلابلقاهنإفسيمكاتومىلع
ههيجوتو(قا)ضبقللاليهستخلاسفنلااهتيأايإ»وأ.دعرلاوأهل

المكاتوماونقل»هنعفهصاخشإورصبلادادحإاهتمالعوةنياعملادنعةلبقلل

ناكو«حورلاعبتيرصبلانإفمهرصباوضمغاوءةلبقلاىلإمههوجووءهللاالإهلإ

 



١ىلعةالصلا۱۹۸
ا

هللااهبصنراجحأالإيهامهللاو»:لوقيفةلبقلارضتحملالابقتسانعلأسيرمع

هيدييوسيوهتروعرتسيلساغهیلیو(ق)هرکیوأ«اناتوماهيلإهجونوانئايحألةلبق

؛توملاىلعنيعيالثهلبقالهافقلغيوهينيعضمغيو«هتوملبقولوهيلجرو

عاطقناوريغتو«هدربوهندبنوكسوبدلاقوفوبعكلاتحتقرَعهتمالعو

بدنوءةيحفكرحتتتمادامفلماحةرسىلعًالثمنازيمةفكعضوتو«سفنلا

ةليلومويرادقملبق«ناخدوأءاموأةيحعيرصنفدديرمكرتيالونفالاليجعت

متاخلاونافخلاونالعنلاوقرقلاالإبرحلاديهشنمعزنيالوقفُيملنإ

فيخنإرودجملاوحنىلعءاملابصيوءةمامعلاهيلعنكتملنإسونربلاو
.(ق)”هضرمقاحتلانمانمهلمميتيوأ.همحلفاتتنا

؛مهعمتدرفناوأنهعمدرفنانإوىاسنةأرملاولاجرلجرلالسغيو

لاقهلكدسجلاكرعوسجنعزنبهلسغىلإلصويملنإ(ص)وهومميتلاف
ءاسنلاعملجرلاوأءةأرمامهعمسيلرفسلايفلاجرلاعمةأرملاتتاماذإيلع

وأ.ءاملادجيملنمةلزنمبامهو«نانفديوامهنإف«هريغنهعمسيل
باطخلانأىلعءانب«مميتالبطقفةرهاطلاعضاوملاىلعبوثلاقوفنمبصلا

ءهلسغىلعقطيملامىلعءاجدقمميتلانأهيفو؛نكمأاملسغبوهامنإ

دشأسمللانكل‹نهيلإرظنلازاجولواهيفكواههجونألسمنالاهنأبباجيف
ءفلالبهلمميتتواهلمميتينأىسومانمعطقليفو(قا)ءاوسوأءدشأرظنلاوأ

دادعتسااهيفناكاذإتاذلاامنإوضرمىفىودعالنأبطقلانمريبعتلااذهنمذخؤي(١)

ل(هلوقهقدصيوبابلألايلوأدنعهيفةيرماليذلاقحلاوهوهبحقلتاهنإف

.(مالسالايفیودعال)ةياوروحيحصلادنسملاثيدحلا(رفصالوىودع

ملساملرضاحلاتقولايفاميسالوبطلالهأمعزيامكىودعلادجوتتناكولذإ

ليلدنيرخآلانودصاخشأضعباهقوحلفةفيخملاضارمألانمًاقلطمضرمنمصخش
مهوياهرهاظىتلاثيداحألاوردقوءاضقبءيشلكو.ىودعلادوجومدعىلععطاق

ةالصلاهيلعهلوقک.دادعتساسفنلايفنوكيالعلزارتحالاىلعةلومحماهدوجو

(دسألانمكرارفموذجملانمرف):هلوقو.ثيدحلا(حصمىلعمئاهدريال):مالسلاو
.ملعأهللاو

 



تيملاةالصلا ۱۹ىلعةالصلا

نملسفتالفبوثلاقوفنمولوسمتلنأةارملايفیفلصالاو

لفيرملبلغيوابوثكيرحتلرناىلىیدا73هقوفنملسعاضيأو

عملسفتوأرضنوبنکالديلهآهواوكينأنمدبلهمك

7اهمرحمنهدقفعمالإالوأ.نهتردقمدعوأ«نهلهجةرورضلءاسنلادوجو
نأبلوقلاىلعىنبنالسجنلادوجوعمءوضوالهناهدريوءامهلمميتيفهيجرف
امهنيباموةبكرلاوةرسلانأقيقحتلاناوًاضوتيهلسغقيطيالسجنهبنم
البًاضيأهيجرفلسغتنأاهعنامامفءاهديامهنيباميفوامهيففلتاهنأديرأنإو

عضوملجرلاةروعناليقدقو؛كلذكوهومظعأامهناليقنإالإ؟فل
‹اهلكةروعلانيجرفلابداريفتحتامالنيدخفلاظلغتسمو«قوفامالدادحتسالا
ةأرملاتناكولوةأرملانمعامجلاىلإعرسألجرلانالاهمرحماهلسغيالو

.(قا)ثيدحلايفءاجامكءاهبلغيءايحلانأالإعامجللًابحًادشأ

دحاولكةروعنألءيأرلايف(ص)وه(ت)الوأاهلسغيواهجوزلسفتو

توملادعبًاجوزاهتيمستومهريغكاهتلوانميفامهفتوملادعبرخآللحابتال
بوجوو«ناکامىلعبترتمهللانممكحترالاولبقدقعلانمناكامرابتعاب
ولف«ةعجرلابهلاهزاوجلوهامنإءالثماهتمعوأاهتلاخوأءاهتخأدارأنإةدعلا

تنامنِإوءكحاوريغدنعةدعالباهتخأتزاجلٹاللثٹبتنابوأهجوبهنمتمرح

لوالا(ص)وهتيؤريفالوجرفلاةلوانميفاهتايحكاهتومسيلفًاعطقتزاج

نأحصومهجاوزأمهلسفتنأىسوموبآو«دیزنبرباجو«رکبوبأىصوأ
العففیامسأويلعاهلسغينأسيمعتنبةمطافتصوأو«هتلسغركبيبأجوز
وهفاهلجرةأرملاوألجرلالسغنمدرواملكو«هجوزدوعسمنبالسغو
هلرالوسرلاقو‹نهنولسغيومهجاوزأمهلسغتةباحصلانُأيوروخالللیلد

ةشئاعلدع كيلعتيلصمث؛كتنفكمث؛كتلسغفيلبقتمولكرنضام»:ةشث
هلالوسرلسغامبربدتساامءیرمانمتلبقتساولءةشئاعتلاقو«كتنفدو

 



تيملاىلعةالصلا

وأءةعيطقلاىلإيدؤتاهعمعمتجتالنمنيبواهنيبةريغالوءهجاوزأالإيع

(قا)ةأرملاكلمتامهيرانمكلمياللجرلانألءانضعبو(ح)اهلسغيالوهلسغت

وأ«نينسسمخزواجيملنموأملكتيملنموءهقيوفنموميطفلاةأرملالسغتو

نملمميتتو(قا)(م)وانضعبهبونامثنمنكمتةقهارملانألًاعبسزواجيملنم
ملامةلفطلسغيونكيملنإالإًالفطيلتالنأنسحألاولسفتال

يفلجرلانأرماملانمجهبوًاقلطمالوأءانضعبهبوًاعبرأزواجتملاموأملكت

مميتءاسنلاتدرفنانإوءةأرماتدجواماهيليالنأيغبنيو(قا)عرسأءاهتشالا

.اهل

عضويوةضيرعةراجحاهبناوجىلعلعجيوةرفحرفحتنألسفلاةيفيكو
هيلععضويو«نيليوةراهطلاقبستللبيريصحاهيلعلعجيوءاهيلعبابوحن

ءامسلانعهرتسبدنوءهبوثعزنيفءةبكرلةرسنمةرتسهيلععضوتوتيملا
هاريالامكةكئالملاهارتالعلءامسلانمهرتسلعلوءهتروعترتسولوءاسنلاو

رخآبصيوهيتبكرفقويوهفلخنمرخآهدنسيو«نانثاهيلعرتسلاكسميوسانلا
ىنمیفهارسيرخآلسغیو«هتروعیرینأنودبهتحتنموأتسلاقوفنمءاملا
ةرسلاسميالوهليجنتسياهبوهارسيبهدسجنمسجنلاو«هارسيفتيملا
هانميبًاسجنهللسغيوأهلىجنتسيالو؛غسرلاىلإةفوفلمبالإامهنيباموةبكرلاو
نإففللهيفةجاحالفةبكرلاتحتوةرسلاقوفامأوكلذالإدجيملنإالإ

.اهبلسغيلف‹ىنميلابهيفنكمتيسجنلاوءةروعلادعبهيقابلسغناك

لسغيفدصقًافندمناکنإو«نيتفوفلمباهمرحمواهجوزريغاهلمميتيو
نافًاڻالثبدنوقرمًافالخوًاقافويحلالسغكهانميبهلسغيوءةرسلانمسجنلا

يفطلخيوقلطمءامبىلوألاوزاجمتيملنإوءاعبسفدازناوءًاسمخمتیفداز
دحاوولوهلسغنإو(ق)ثالثلابجتوأ«روفاكلاةثلاثلايفوردسلاةيناثلا

لبقولوههجوالوهسأرطغيملوًابيطسميملو.هيبوثيفنفكًامرحمناكنإو
عطقنيملنملسفيالوءًافوشكمةمرحملاهجوكرتيوردسقروبلسغيو؛نيفكتلا
وأشدخبالإاهعزننكميالةسجنةدارقهبتقلعتوأ«هنيعوأهافحتفوأهللب

 



٢۲تيملاىلعةالصلا

عنمياموأخافتناهيفناکنإوأ.اهتراهطبلوقاهيفوضرقتنكل«تيميفءامدإ
وأ.يقابلالسغيوخفتنملاعضوملاوحرجلاوحنلمميتيحرجكلسفغلانميحلا
نإمهلكءالؤهلئسغيوأءامهوحنلوامهلمميتالبيقابلالسغيوأ«لكللمميتي
يففصتاناف(قا)(ص)وهوتانعطثالثنعطدقورمعلسغدقو«نكمأ
خافتنالاوحرجلافالخبلسغ«ىمحلاكتوملايفهبفصتيالعنامبةايحلا
.نايقابامهنإف

مث«ضرألايفامهعضودعبهفلخنموأ«فلاختبولونكمأثيحنمهرسيأ

هانمیىلعهارسیواهحسميفهارسيىلعتيملاینمیعصيواهيفامهدري

حسمولامكvمازجأهنكمأامكهلکكلذيفمزاللابىتأنإومارسيباهحسميف

لاحبتناكنإ«هبراشوهتناعوهيطبإرعشعزنيوهرافظأملقيوءةدحاوديبههجو

نطبقشيالوهنطبرصعيو(ق)(ان)الوأ.يحلاىلعاهيفةلازالابجت
.دلولللماح

زوجيفءةرورضلالإةراهطوًاعونةالصلاهبزوجتاميفنيفكتلابجوو
رتسيبوثهلقأوهيففارسالاوةالاغملاهركتنكلريرحبوثيفةأرملانيفكت

هلبدنو(ق)نكمآامكوأهيفجردیوامهيتهجيفهاديدمتودسجلاعيمج
ةفافلورامخوعردوأ.اهطسودشيفيطلبوثونيتفافلورامخوعردباهلوةثالثب

بايثلصحتفحاشولااهبانهدارينأىلوألاو«رامخلاتحتريغصبوثيهو

نإو.ةقرخورازايبصلاىزجيوءةالصلايبوثيفامهلبدنو(ق)ًاطسودشت

هیقابرتسوةبكرلسُأرنمرتسهمعيالاموأ«هبترتسةروعلاالإرتسيالامدجو

هدرجودحأمويلتقنيحريمعنببعصمبلعفامككجونإتابنبؤلو

.رخذإباترتسوهالجرتیقبوريصحيفنفكف«هبايثنمنوكرشملا

هيفنفکينأدارأهنأردابتلهيلِإدرًانفكمدجووتيملانفكدجونمو

ءارقفلانافكأيفلعجيوأددعتميفنيفكتلازاوجلهيفنفكيوأ«هدسجلًارشابم

ًامدقم(ص)ىلعلكلانمنفكلاوءهيلإدروأءاهيفلعجًانوفدمدجونإو(قا)
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ىلعفالإولاملاتيبنمفالإوهيلوىلعفهمدعنمو(ق)ثلثلانموأ.هريغىلع
الإمكحلايفهنوكرديالوهودجواذإهلامنمهوذخأهباوعربتيملنإف؛نيرضاحلا

دوجسلاءاضعأبييطتودوعلابتيملاريخبتبدنو«نوذحخأيمهنأاودهشأنإ

دقعبالىلابوأتالالخلابهيلجروهسأرنمدشيو«هيلعنفكلافليمثاهريغو

اوعیضامماوبوتیلونفديملاملعفهقوقحنملعفيملاموءامهبزيجأوةطايخو
نمبدنو؛نكمأامبهلمحيفكيولضفأشعنلانيمينملمحلاو«؛نفدىتح
امکيقبهيلعءاجنموءًابيبدالوًابيبخالقفريفهبلجعيو«شعنلاتاهجعبرأ
كلذنأةينىلعال(ت)«هلوسروهللاقدصوهلوسروهللااندعواماذه»لاقووه

لضفلاو«توملاىلإالانريغبوأبازحالابدعولاىلإاهيفةراشالانألةيآلانم
كلذكمدقتلايفوأ(ص)وهوًارجأمظعأناكهيفدشأناكنمفرخأتلاعيشملل

هلرجاالسابعنبانعو«فلخبكارلاوءاشثيحيشاملانأ»يورونالوق

قاسلاولعيمدقللدلجنمسابلوهوقرقطبريالويشاملاوطاريقهلضعبنعو
نإو«لاجرلانكيملنإالإعييشتلانعءاسنلادرطتومدقلاسابلنعلصفتموأ
هللاالإهلإال»لوقينأميشمللبدنوفلخنمنلمحلمحلايفمهيلإجيتحا

.رمامىلعخلا«هلوسروهلڼااندعواماذه»و«تومياليذلامئادلايحلا

هلاركذبلاتقلايفهعفرهركهنإفتوصلاهبضفخيو‹نسحهلکهلارکذو
نيمكلانماورهظفاونمكاذإمزهللو«نيملسمللًاراعشاهوحنوأةرمالإهريغو
وأ«لقولوالفهعامسثيحهريغبمالكامأو«نآرقلاةءارقيفوعفرللجتحيثيحو
اهيفملكتلاوةزانجلايفوعمسينيحرسهزاوجضعبركذونمدبالامالإارس

دعقيالوهدريالوملسيالو(ق)ربقلانععجريىتحوأىاملاشريىتحيويندب
عابسلانعًاظفحبوجوبنفدوهيلعيلصاذإو«قتاوعلانععضوتىتح
عولطلايفالقالصلازوجتنيحرذعنمالإهتحئارلءافخإوهنأشلًانوصو

رفحلانكميملنإو؛نفدلاوةالصلاكرتبكلهيوءةرورضلالإبورغلاوطسوتلاو
ملنإالإهلامنمالمهلامنمفءارشلابالإريقاودجيملنإوهرتسیامهيلعدر

هونفكربللريخأتلالمتحيملورحبلايفتامنإوًاضيأهبىتأتيرامتئالانألنكي
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امهنألهيلجريفوأ؛سكنمالومئاقريغلزنیل«هلزنیامهطسويف(ت)اوطبرو
نينثالااونفداواوعسواورفحا»يورولمأتسأرلافبنجلافربقلايفلزنياملوأ

قيمعتلاهركيوأ.ديلادموةماقربقلاقيمعتزوجيو«انآرقمهرثكأاومدقوةئالثلاو
الهنأيوروشكأالبكنملافديزنإووقحلافديزنإوءةبكرلاردقىلعرصتقيف

ةثالثهضرعوعباصأةعبرأضرعوتيملالوطكهلوطوعرذأةثئالثنمرثكأقمعي

هيفهلرحجدوجوکةرامابايندلانمهنأملعنإفحوروذهيفلتقيالورابشأ

نإفثالثىلإاوفنأتساةيحكًايذؤماودجونإو«لتقوجرخأجراخنمهيلإلصتي
هبترمأاملمعاوهبانرمأاملمعنانعداولاقفانعسالارذعتوأثلاثلاىفاودجو

نمكلذلعلنكمأنإةئالثىلإاوفنأتساامهلحمريغيفًانيطوأءاماودجونإو
متتوهبوثوهنفكدسفيالعلوآراناولخدأفوقرغأإلل:لجوزعهللالاقدقويوس
هرفاحرتسيو«ثلاثلايفءامويناثلايفةيحولوالايفبرقعكعاونأبولوةثالثلا

.هدييفالوربقلايفلفتيالونئيالوضرألانعهتروع

نابدنوءهطسويفوهوحيرضلانملضفأربقلابنجيفقشوهدحللاو
عضويوءليقامالخيشلادارماذهاهيلإهلاخدإنوكيلةلبقلاةهجيفدحللانوكي

ءاوسةلبقلاةهجنماهيفلخديو‹؛نكمأامهمادقالةريفحلافلخرفحلابارت

نموأءاضرعتمهجراخعضوامفيكوعضوثيحمأهلوطىلعربقلاًةلبقعضو

يتوأنإفنيلوالاىلعو(قا)اوءاشثيحنممأ؛كلذكربقلايفنيلجرلاعضوم
نماورادهفلخنموأهيفلخديامكربقلامامأعضوقرشملاىلعةلبقلانم

البكلذريغزاجو«هيلإاهعضومفهنمفسأرلاعضومنموأءهيلإنيلجر»عضوم

مسب»ربقلايفهعضاولوقيو«؛يحكهبقفريوبارتلابهالجروهسأرلدعيوسيكتت

همعيىتحهلاخدالوأنمبوثبربقلارتسيو«هلوسرةلمىلعو»دازهالوتنإو«هللا
نيِيحُتفا»لاق«ىشنأوأًاركذبارتلادجويملنإهبرتسياممهريغوأ«بارتلا
ورمعنفدوىاسنلاالنوثحينيذلامهلاجرلانأىنعمب«ىثحُينميفبارتلاهيلع
.بارتلابصاعلانبا

جراخنمدیزهبارتبنفدنإهناو؛بارتلاعنميامهللعجيلحاضيالایفو
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هربقًالتمااذإویاملاكهلبارتلانوكيو«هلكهيلعلعجيقبناوءىلتميىتح

فيفختلاهنمقشوأاهضعبوأةديرجزرغنسوءةمالعهلاولعجيلفبارتلاب

ًاضيأةرجشنمًانصغزرغهنايعهنعءاجو«ةءاربلايفناكولو«ربقلاباذع
البكلذىقبيوءةعماللاتازجعملانمةعماجلاةريسلايفهترکذامك«ربقىلع

هنألو؛سبيدعبعزنهناهنعءىجيملوزرغهناهنعدرودعهال؛سييدعبعزن

هبارتوهرجحوهتابنعزنيالامكعزنيالفربقلاءازجأمهنمنوكيربقلاىفزرغلاب

لوأنموهامهيلعىقلينأروذحملاامنإو«ةمكحلزرغهنإفخسوبكلذسيلو
.ىونلاهيلعيقلتوربقلادنعرمتلالكأتنألثم؛خسولاكرمألا

نغتسيملنإءاهيمدقىلإاهيتبكرواهالعأاهمراحمواهزجعاهجوزىلوتيو
كرتيونيلجرلاوسأرلاطيخكفيو؛نينمؤملاحلاصوأزجعلاعفربنهعفرنع
نوكيلىنميلانيعلانعفشكيوءطوبرمريغيحكنوكيلكفلاكلذوكانه

ترتسولوكلذیریهنإفالإو«ةروتسمريغنيعبًالثمةنجلايفهناكمىرينمك
الفءاهيفبارتلاعنملدحللاللخدستو«سوسحملابلوقعمللليثمتكلذفهنيع

ةماعلاترجهفيرشلاعرشللةيفانملاةدسافلاعدبلاةمواقمنمبطقلاهلصاويناكامب(١)

نمةنسلابلمعلاىلعهللدمحلاومويلاسانلارصتقاواهتفرخزوربقلاىلعيناوألالعج
يفنابذعينيلجربرمهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعدروامكةمالعهيلعديرجلالعج

امأولوبلانمءىربتسيالناكدقفامهدحأامأةريبكبنابذعيامونابذعي»:لاقفربقلا

نبرباجنعملسموةديبعوبأنامامالاهاور«ةميمنلابسانلانيبيشميناکدفرخألا

نابذعياليأ«ريبكب»امهتياوريفو-ةدايزضعببيئاسنلاويراخبلاهاورو-ًاغالبدیز
.هنعزارتحالاامهيلعلقثيريبكرمأيف

نودبركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابصالخإوقدصبملعلالاجرميقنسحأامو
ىتحةمئألابطقمهجهنىلعراسوحلاصلافلسلاهيلعناكامكمئالمولةيشخ

ىفاجتتوةحمسلامالسالابادآبلخيامعاهبناجبةمألاىأنتوةلاهجلاءامغفشكتت
ةيبنجألايديألااهثيتيتلاركانملانعاهتزعبخمشتولذلاولومخلاعجاضمنعاهبونج
اهبلزنتلبناميالاةداعساهعمرقتستاليتلاركانملاكلتةيمالسالانطاوملايف

.قيفوتلايلوهللاوةواقشلاضيضحىلإةيلقعلاوةيسحلاةداعسلاجوأنمسوفنلا
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هلشرفيالو‹هعنمياملعجيالفالإودحللايفكلذوًائيشفًائيشلزنيذإ
الإًاربشربقلاعفريامنإوميظعرجأكلذيفوقفرببارتلاهيلعلاهيودسويالو

هنالاقیورشةمالعهصقنوريخةمالعوهوهلكهيلعلعجيفهيفبارتيقبنإ

نمعلطبارتبرتساذإوخلامكاهمنفدلادنعلاقيو«ضرالاقراس

نيطيالوهيلع)صصجيالوةراجحلاوكوشلاكعابسلاعنامهيلعلعجيويف
امهريغوأهثراووأهکلامهعزنلعجنإو«راخفکقرحأامهيلعلعجيالوهيلع
فرعيناكنإالإهعزنيالفةعفنمهيفناكنإوءةقاطلاردقىلعركنملالاطبا

ملنإو«هكرتهلوحوأهيلعةتبانلاناديعلارسكفاخنإوءهيلإهلصويفهبحاص

ىطعمسيلفًادبأهيفهكرتىلعًادمعكانهعضوهنألهذخأءارقفللسيلففرعي

زیمیهبوهسآرةهجنمرجحبملعيوىوسيو«قالطالاىلعكورتمالوسفنبيطب

نوعظمنبنامثعدنعًارجحعضونيبنلانلةنسكلذو«سأرلاعضوم

.(ق)نيلجرلاةهجنمًاضيأرخآبملعيوأهيلإنفديللاقوهنعهللايضر

الوةناهإةروصكلذنألاهريغالوهيلعلسغتالوهيلعيديالاضفنتالو

ءيشلابلقنألشعنلابلقيالو«هبنفدلاوأرفحلاةلآنموحنوسافلاديعزتي
الرثالايفو«تيملاىلعِلافكنوكيالعلوءدومحمريغةنسحلاهتروصنع

«شعنلابلقيالونفدلادعبهدينعسافلاعزنيالوربقلاىلعيديألاضفت
ىنميلاهلجربلضفالانوكينأيغبنيومهدحأهيلعطخيوناطيشلاةهجنمكلذو

4نورصيال-ىلإ-سيلائراقادتباثیحىلإهنيمیبًارامهسأرنمهيلجربوأ

نانونظينيذلاةلهجلاضعبسوفنيفبدتلزتملتيملاىلعربقلافيقستةداعنإ(۱)

.الطابناكنإوباوصلاوهقحلالوقللعمتسيالنمضعبهيلعىضمام
هبنورضيامباوكسمتامل(انئايحأةمرحكانتاومأةمرح):ٍدَْْعهلوقءالؤهلمأتولو

تيملادسجىلعاهحئافصتعقوروبقنمدجومكفحاورالاملاعيفىتحتيملا

لثمتيتلامهلوقعةفاخسمهيلعيعنيوءالهجلاىلعهحوربدنيماظعلاريسكىحضأف
.هردصقيضيوتيملاملأتيبارتلابرمغىتمدسجلامهل
نعىهن)مالسلاوةالصلاهيلعهنأحيحصلادنسملايفدروهنإفربقلاصيصجتاذكو

.اهؤانبهلثمواهصيصجتيأ(روبقلاصيصقت
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ىلعىنميلاهديبرجيلفرورملادجيملنإفرثكأوأةثالثوأنانثاكلذلعفيوأ

لضفالامدقيوءدحاوربقيفةئالثلاونفدزاج۽یومترثكاذإو«ضرألا
اوذيعتسيوةقلحاولعجينأزاجوكحموياولعفينأدهمرمأامكةلبقلاةهجىلإ

عاتمىلإ-ةمايقلامويمكروجأنوفوتامنإوإ»ةحتافلااوأرقيواولمسيو

ىلإنافاهيلعنملك-ميظعلا-ىلإ تعسوانبر رورغلا

ىلعوهوهلكريخلاهديبتوميالمئاديحوهوتیميوييحييذلاناحبس»ةرم
اذهانعمجلعجامهللا»ًاثالث«مويقلايحلاكلملاهللاالإهلإاليدقءيشلك
الوانمالوانيفلعجتالمهللاًاموصعمًاكرابمًاقرفتانقرفتوءًاموحرمًاكرابمًاعمج
باوتلاوههنإمكايإوانادهوانيلعهللاباتءامورحمالوًايقشنيملسملارشعمانعم
.هيلإتافتلاالبموقلافرصنيو«نيملاعلا-ةزعلابركبرناحبسميحرلا

‹فلخلابهلىعديوربصلابرمؤينأبهلكهرمأنمغارفلادعبهبيرقىزعيو
ربصلابهرمأيوايندلاريخنمفالإو«يلوتمناةرخالاوايندلاريخنمقيليامبو
عاطقوةنتفلالهأضعبىزعيالو«باوجلادراذكوًاباوثرباصللنأهلركذيو
ناسنالانأل«لوتيملولوكلذبفصتيمليذلامهيرقمهيلعىزعيو«قرطلا

نملبةنتفلاثيحنمالًايقتوهناکوًاينتفهييرقناکولوءهبيرقىلإعبطلابليمي
هفسهنععقديهنأثيحنموأيورخأوأيويندعفننمنوكياموبرقلاثيح

ةئيهتتبدنومايأةينامثمامتلبقهريغنامزىضمولوىلوتملاىزعيو«هيفسلا
دخبرضوعزجوحونالبةمحرهيلعءاكبلازاجو‹مهلاغتشالتيملالهألماعطلا

ءامهيفناتغلوأسكعلابوأ.تيملاحتفلابوشعنلارسكلابةزانجلاو«بوثقشو
.لقثاذإزنجنميهو(قا)تيملاهيلعشعنلارسكلابوأ

لاف

دازهللا»ینعمو(ص)وه(ت)(ش)و(م)وانضعبدنعدیکأتبرتولانس
نا»كلذدعبلاقهنأليلدبهبجوأاللفنلارئاسكهبنوبرقتتهدازهنا«رتولامكل
هتالصاماہورکذامرئاسیفلیلدالوهلبقلاقامكهرمعرخآ«سمخلاضرفلا

 



٧.۲رتولانس

هلتقوالهنأامأوةعامجناضمريفهيلصيامكةشئاعبهيلصيدقفةعامجالب

تقولفنللنوكيدقًاضيأوعساوهنأهتياغوءرجفلاعولطىلإءاشعلانمتقوهلف

دعبهللاهبجوأمثلاقيدقف«مكنوديلعهللاهبجوأ»ثيدحامأو«ىحضلاةالصك

الوأ.ةرافكلاورفكلاهكراتمزليهيلعو(ح)وانمجهبوبوجوبوأءاسداسهلعجو

لفنلااهمدقتيةعكروهو(قا)امهكرتبرفكلا(ص)ونذإالبلوخدلاومالسلادرك
وهو«ىنثمليللاةالص»هلوقلامهدعبمّلسُمدحالبعيفشتبرثكأفنيتعكرب

لصفلااهرضيالوةرملوأهتينزوجتو«ىنثمراهنلاوليللاةالص»ثيدحنمحضصأ

هلعفاملو؛لصفيالةراتولصفيعناكومارحالاةدارإدنعرضحتاهنألميلستب

ناكو«برغملاةالصباوهبشتالوسمخباورتوأ»:لاقو«لصولانعىهنسانلا
الإميلستالبنيتعكرلكدعبةيحتبو«ريخألايفةدحاوةيحتبعبسوسمخبرتوي
.ةعباسلادعبمثةسداسلادعبهبونيتعكرلكدعبميلستبوريخالايف

ملساذإصالخالابةئلاثلاونيرفاكلابةيناثلاوحبسبىلوألانوكبدنو

رثالايفو«صالخالاوهانلزنأانإوةرقبلامتاوخويسركلاةيآاهيفانرتخاوءامهدعب

نالوقلاوهكرتوميلستلازوجيفاهلكثالثلاوهوأروسثالثةريخالايفيغبني
تدرأمث«مونلالبقترتوأوللوقيرمعنباناكو(قا)عبسلاوأ«سمخلاوأءان
تیضقاذإفینٹمتیلصمٹ«يرتونمىضمامةدحاوبتعفشليللانميلصانا
ليللابمكتالصرخأاولعجا»:لاقاهللالوسرنال‹؛ةدحاوبترتوأيتالص

رتويلفليللامايقبقثونم»:لوقيةعهنعو«ةليلیفنارتوال»:لوقيناكوهارتو

يغبنيالنكلةدحاوىلعراصتقالازوجيو«ةدوهشمليللارخآةءارقنإف؛ليللارخآ

لاقفةيواعمرتوأوكلذوحنوأعناملغشوأرفسوأضرموأفوخنودب
يأءةعكرىلعديزيالفاذهفرعاذٍإامأ«هلمُأالاذهفرعنيأنم»:سابعنبا

وهامآو«فينعتاذهوديزيالفهيلعرصتقيفثيدحلانمهفرعنإوهفرعيمل
.سابعنياربخأفرتويامًاريثكةيواعمناكةياوريفو«ميملافيفختب

ناکو«هیلعرکنیملويعهللالوسربحصدقهنإف:لاقفهنعهلايضر
.عولطلافاخاذإالإاهليطيليللايفةدحاوبرتوينامثع



دقو(ق)(ص)وهوزوجيوأ.مويوحنبلصفالبرتولادعبلفنلازوجيالو

ءائالثصالخالاوديدحلارخآوةحتافلابىلوالاهالصمنيمينعنيتعكرببدن
ًاثالثصالخالاوخلا«وهالإهلإاليذلاهللاوه»رشحلارخآوةحتافلابةيناثلاو

نإورمامىلعرجفلاىلإمتعلادعبامهتقوو«ىحضلاةالصكنهيفأرقيعبرأبو
ىتحهكرتدمعتنموءاضيأهلبقرتولاعمجزاجءاشعلاتقولبقةالصلاعمج
ملامليلتقولانأىلعءانبرجفلايلصينأدعبءاداهيلصيوأهتافرجفلاىلص
ءاجثيدحلانأهيفو؛عولطلالبقهعنميضرفلاةالصبلصفلانأالإسمشلاعلطت

ربجيفهفعضلهعولطدعبهاضقهنعمانوأهيسننمورجفلاعولطرتولارخآنأ
هتوقلةلوبقملاةليللاننموأ؛سمشلاعولطوأريخأتلالبقيالو‹؛تقولانمبرقلاب

دازنإو«ثالثهلككلذيفوهوهبنتوأركذتىتموأ.نيلوقلايفريخأتلالمتحاف
نايسنوأمونبنتيالوأ.ننسلارئاسكهتقوتاوفبتافوأ.ةدحاوفزجعنإوزاج

.هرخآلهريخأتاليلمايقلاداتعملبدنو(قا)

لاح
هضرعتنمهيتعكرتقوو(ق)(ان)ديكأتبوأرجفلاوبرغملااتعكرتنس

ةالصال»ثيدحلهانزجاهدعبتنیبتوهنظيفهلبقنيتعكرىلصنمواقرشوةلبق
ناضمريفعقوأنمةفينحوبألاقامككلذف«رجفلايتعكرالإرجفلاعولطدعب
هلتقولانألرضاحلاناضمرلبلقناهيضقيناضمرموصوأ؛ناضمرريغموص

الفيعضلانُألورجفلاعولطدعبامهيلصييعهنألوءامهتينمدعلال(ت)

ىفليلدالورحسلاةالصفالخبةدكؤمرجفلاةنسنإفيوقلانعيزجي
ديعيفدمعريغىلعهذهودمعلايفكلذنإف(رجفلاعولطدعبةالصال»ثيدح

امكامهداعأرجفلالبقمانوامهالصنإ|نكلليللافصننموأكمعىلع
الخيشلادارماذههضرعتنمامهتقونأبلوقلاىلعءهلبقامهيلصمهدعبامهيلصي

الًاضيأةنسلانكل«تلقامقفاويامىلعرفعجنباباتكيفتعلطأمثد؛ليقام
لاقودتمينكلومانيالٍدَْيَعهنألرجفلادعبولوضرفلانيبوامهنيبمونبلصفي
يفامهنوكبدنوحيرتسيلضرألانمبرقيوأافقىلعامهيلصمدتميانموق

 



ناضمرمايق
۲۰۹

ا

ىلوألانوكو«ضرفللهيلإبهذيمثرجفلادنعدجسملايفنكيملنملتيبلا
امهلصيملوةالصلاتميقأنمءامهفيفختوًاثالثصالخالابةيناثلاونيرفاكلاب

يفةماقالاهنأىلعهمارحإلبقامهكرديناکنإامهيفلخديوُمامالاعملصیلف
ناذالاتخأةماقالاو(مامالاعمةبةبوتكملاالإةالصالفةالصلاتميقأاذإ»ثيدح

ثيدحلانأىلعدجسملانمجرخيوأ«مهيلعلخديوامهيلصيوأ«لوألاىلع
توففخيملنإوأةعكرتوففخيملنإامهيلصيودجسملاىلعروصقم
.(ق)ةرخالا

نعًاضارعإالحيحصضرغلجرخهنألةماقالادعبجورخلايفريضالو
لزتملاموأ.تعلطاذإوأسمشلاعلطتملاموأرجفلادعبفهتتافنمو«ضرفلا

هنأيفىوقأوهو«سمشلاعلطاذإامهلصيلفهاتتافنم»هلوقامهلمتحيو

كلذليقفرجفلادعبامهتالصنعيهنلاىورو؛لماكلاعولطلابقعامهيلصي
يفوهوةالصتميقأنمو«سمشلادابعقفاويىتحامهيفلاسرتسالاةفاخم

تزاجأوأ.همارحاهقبسلمرحأولوالوأمامالامرحيملامالوأ«تضقتناىرخأ

تميقأنإضقنالو(قا)فيعضوهوةعطقنملاكدجسملانمةيوازيفةالصلا

هنأدمهنعوریٹکلصفالبهدعبامهتقوو‹؛هتنسوبرغملاضرفنيبو؛هضرفو

يفاهولصفتويبلاةالصهذه»:لوقيوهتيبيفبرغملايتعکريلصيناک

«برغملادعبنيتعكرلاباولجع»ةفيذحنعودجسملاىفًاضيأامهالصو(مكتويب

لنصف

رکبوبأدازتاعكرنامثوهوقةدكؤمالاهيفبغرمةنسناضمرمايق

كلذلوةعكرنيرشعهتيبيفمايقلايلصيناكهنأيورو«ىرخأرمعوأاينامث

ةرشعتسامهدحأىلصنالجرالإنكيملنإوءةمئأةثالثبىلصينأيغبني
,(انرنورشعومبرأوهفةرشعتسوأ.نامثىلعزجاعلارصتقيامكًاينامثرخالاو



نيديعلااتعكر٠

دئازرتولاو«نيعبرأبضعبو«نيئالثوتسب(م)هبحتساو(ش)و(ح)نورشعوأ

لکيفمهبحوريوتايآرشعةعكرلكيفمامالاارقينأضعبوهلككلذىلع

هللاوءهللاالإهلإالوهللدمحلاوهللاناحبس»ردقبنامثلكىفوأ‹نيتميلست

وهامكرتولاوةمتعلانيبيغبنيو«ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالوبكأ
لوقيهنعهللايضررمعناكينارعشلالاقمهباهيلصممهبهيلصينأوةنسلا

مثليللالوأاهنولصينيذلانملضفأليللارخآنوموقينيذلاويهةعدبلاتمعن

نمالإهعمرتولايلصيالودحاومامإيمايقلاةالصةعدبلابينعيو«هرخآنوماني
ًاقلطمهعمهيلصيو.هعمامهالص

لنصف

ىلعةعامجلابامهنوكوامهكراتةلزنمتسخو«نيديعلايفديكأتبنس
فعضوةيافكضرفوألكقحيفةدكؤميهوخيشلادارماذهةيافكلا

بسحيو(قا)ةرشعوأءةعبسوأءةسمحخوأ«نينثابوأ«لجربمامإعمدقعنتو(ق)
مهلبحتسيليقو«مهيلعدكأتتالوىنملهألًادارفابحتستوىاسنلاوديبعلا

«عماجرصميفالإديعالوةعمجةالصال»يلعنعو؛دیعتاریبکتالبناتعکر

سابللاوٌبيطلاوكاوسلاو«تاردخملاوراغصلابولوعيمجلاباهلزوربلابدنو

يفمهبَُْيَعهللالوسرىلصفموييفرطممهباصأو«ةيلاببايثبىثنالاو.نسحلا
عَجريلىحضألايفليجعتلاولاغتشاللرطفلاديعيفريخأتلاوتكجسملا

زوجيو(ق)الوأ«ناذاالباهلىعديوءلوالاقيرطلاريغنمعوجرلاوءاياحضلل

ةالصدعبانموقضعببحتساو(قا)(ان)لبقوأدعبوأءالوأدعبواهلبقلفنلا
دعبيلصيالعناكوةنسلانمنهوأ.ًاتسىحضالاوءةعكرةرشعيتنثارطفلا
هرکیسابعنباناکو«نیتعکرىلصهلزنمىلإعجراذإوءامهلبقالوًائيشنيديعلا
نعوالمعدبعىلعدريال»لوقيوامهلبقاههركيالرمعنباوءامهلبقةالصلا
.«امهدعبالونيديعلالبقيلصيال»يعناكيلع

ةيناثلاو«ىلعألاكبرمسابحبس»بىلوألاامهدعبعبرأبرمأيعهنأيورو



الوأ.نهيفةحتافلاو.ًاثالثصالخالابةعبارلاو«ىحضلاوبةثلاثلاو«سمشلاوب

ىلوالاتبدنومارحالالبقذيعتسيوأ«ذيعتسيفًاعبرأفمارحاللربكيوهجويويونيو
ةيناثلاوفاقبوأ.حبسبىلوألاوةيشاغلابوأ(ان)ىحضلاوبةيناثلاو«سمشلاوب

وأ.ًاعبرأىلوالايفوًاسمحخوأ.(ان)ًاثالثربكاهيفةءارقلانمغرفاذإو(قا)رمقلاب
نمعفرلادعبوًاسمخةيناثلايفوًاسمخىلوالايفوأ.ًاسمخةيناثلايفوءاتس

عفشىلوالايفهلككلذيفريبكتلاو(قا)ًاعبسةيناثلايفوًاتسوأ.ًائالثاهعوكر
ًاضيأةءارقلالبقةيناثلايفربكيوأ«رتوهلكهريبكتفعبارلالوقلاالإةيناثلايفو

هديعيفرطفلاةاكزركذيوءاهيفسلجيةبطخبطخمامالاملساذإو(ق)

ةفصوءطعيملنممءاطعتساواهاطعأنمصالخالايفةدايزاهيلعضحيو

نإفءةالصلاعماهيفةريبكتنوثالثتبدنوريبكتلاباهحتتفيواهديعيفةيحضلا

اذكهوةرشعىدحإةسلجلادعبوةرشعيتنثاةبطخلالوأربكًاعبساهيفربك

نإداعأةالصلايفصقتنوأدازنإو«صقنوأةدايزبسأبالوءاهلوأةريبكتةدايزب
|.اڻالثصقنيوأديزيىتحفالإودمعت

هللالبقت«ديعلاةالصنماوفرصنااذإيعهللالوسرلنولوقيةباحصلاناكو
نولوقياوناکكلذكو«مكنموانمهللالبقتمعن»:لوقيفهللالوسرايكنموانم
هللالوسرتلأستماصلانبةدابعنعو«ركنيالومهلدريفزيزعلادبعنبرمعل

نيباتكلالهألعفكلذ»:لاقمكنموانمهللالبقتنيديعلايفسانلالوقنعيع

ةهاركلالعلضعبلوقتیأرمث«هترهشومالسالاخوسرلبقيهنلا(ت)(ههرکف

باتكلالهأنعةيلكلابمهصلخينأدارأفمالسالابدهعيبيرقموققحيف

لهالعفنمكرابمكديعمهلوقنأنم«بتكلاضعبىفركذامعباجيكلذبو

ةيناثلاريبكتبولوريكمكفرعنمالإمامالاىلعلخديالوهركيهنأو«قلمتلا
وألاوزلادعبديعلاحصنإو«لزتملامسمشلاعفترتذماهتقووهبقثينمبوأ
امكاوزربومهموياورطفأديعلاةالصكردتالامردقبهلبقوأسمشلافوقوتقو

نإو«ىحضالايفاهدعبورطفلايفاهلبقلكالابدنوءدغلاىحضاهيلإهَلعف

مايأريبكتلابدنوءديعةالصامهاوندقونيتعكرىلصريبكتلادرفنملانسحيمل



فوسكلاوفوسخلااتعكر فاوطلااتعكر٢۲

هللاهللاالإهلإالربكأهللاربكأهللالاقينأبءامهتالصلبقنيديعلاحابصوقيرشتلا

هنمدكأهديعةالصىلإرطفلاةليللوأنمريبكتلانأيورودمحلاهللو«ربكأ

.قيرشتلاوىحضالاديعيف

لاف

نمءاشثيحوا.ماقملافلخفاوطعوبسألكدعبناتعكرديكأتبتنس
عبسكرتناالإميطحلاوةهجلكنمهلثموماقملاوتيبلانيبامريغدجسملا

هنمجرخنإومرحلانمءاشثيحفالإو(قا)رابشأةتسوأءاعبرأوأعرذأ
ءابجيملوأابجوةرمعوأجحلفاوطلابجونإمدهمزلوعاشثيحامهعكر

بجيامامهيفبجاوبلالخالاوءةبجاولاريغةرمعلاوجحلاداسفايفمزليهنال

امهعكرومرحللعجرنإلاقيدق(ت)هدلبلصيملامهمزليالوأ«نيبجاولايف
امهلبقوأ(ان)برغملاةالصدعبامهعكرورصعلاةالصدعبفاطنمو(ق)مدالف

ذئنيحوأ.سمشلاعولطدعباهعكررجفلاعولطدعبوأ(قا)ذئنيحوأ.انضعبهبو
جحلبجاووهو«فاوطلابجيملنإةرضاحلاضرفلاةالصامهنعيفكيو(ق)

.امهبجاولوهترمعولفنلا

لاحف
ىفةعامجلاودارفالابسمشلاورمقلافوسخدنعناتعکربیغرتبتنس

(قا)سمشلاىفدارفالاوهيفةعامجلابوُ.رمقلايفدارفالابوهريغودجسملا

وأ«ةروسلاوةحتافلابامهنألامهيفرهجيو«دوجسلاوعوكرلاومايقلالوطبدنو
مامالاملساذإو(ق)ذفلابسانيامنإاذهنأهيفو«هبناجبنمعمسيامكرهجي
امنإوةيطخالوأ.ركذلاةرثكوةقدصلابمهرمأومهركذومهظعوومهلبقتسا
اهناةيلهاجلامعزلو«ميهارباهدلوتوملتفسكاهنأمهمعزلبطخ
التقوافسخنإوهکرءيشبهتافنمو(ق)هتدالووأفیرشتوملفسكت
تفيملاموسمشلاعلطتملامىلصيليقو‹عرضتلاوءاعدلااورثکأ[هيف]یلصي

 



٢فوسكلاوفوسخلااتعكر

تقوجورخلبقهفوسخروصتيفءأراهنواليلهفوسخرهظيرمقلاورصعلاتقو

ببسو«بيغتنأىلإاهعولطدعبًاراهنسمشلاورصعلاتقوجورخلبقو«رجفلا

سلطأهتمفسخامنيبيفو«سمشلانيبوهنيبتلاحضرألانأرمقلافوسخ
اهروننإفسمشلافالخب«سمشلاةلباقمنمهروننألقلخامكييضمريغ
رمقلاةلباقمبفسختاهنأو«شرعلاروننمتقلخولوييشةلباقمنمال)اهيف

يفيريسفترظناف؛قاحملاةليليفكلذوءاهنيبواننيبلوحيفتحتنماهل

اذکورحبيف؟"اهيَلَجَعنماهطوقسبوأءاهتحتيراردلانميردبوأ«سيةروس

ريثكاذكوسمشلانمرونلادمتسيهنإفرمقلاكاهريغنمدمتسماليتاذاهرونسمشلا(١)
:ىلاعتهلوققادصماذهواهيفاهروننإف:بطقلالوقىنعماذهواهنمدمتستموجنلانم

امةغلجارسلانإفتايآيفاجارسسمشلاانلعجوإل»ءايضسمشلالعجيذلاوهل
عفتنييتلاةرارحلاثعبتتهنموبهتلمسمشلامجننأديفتتايآلاوًابهتلمهسفنبءيضي

نانيلئاقلايأربذكتورامثلاامهبجضنتوءاوهلارهطتوتابنلاوناسنالاوناويحلااهب

هدادمتسالارونهللاهلعجرمقلاوًاتاذاهنمالةيسمشلاةركلابطيحملافيطلانمقارشإلا

هيلعودبيءيضملافصنلافرولادايدزادنع(بوكسيلتلا)نمدهاشيامكهريغنم
رورمدنعمتعملاءزجللةيلاوملاةفاحلايفجيراعتوقورخوهيفرونلاساكعناورجحتلا
امكناولحدصرمنمةيلكفلاةارملابهاندهاشدقورونلاناصقندعباذكوىطسولاطخلا

ماظنلاكلذعردبأنمناحبسفهبةطيحملاةعبرألاهرامقأويرتشملاوخيرملااندهاش

امبةراتفسمشلافوسخامأاهلامجبلوقعلاترهبيتلاةينارولاماسجألاكلتوبيجعلا

راطعكضرألانيبواننيبرمتيتلابكاوكلانمرخآبكوكرورمبةراتوبطقلاركذ
ِ.سمشلاروننيبواننيبلوحيف
عراشلارمأقراوخلانمةماعلااهارتوةصاخلافراعمنملاوحألاهذهتناكاملو

ىلإنيرمقلاريثأتنمداقتعالاءوسيرسيالىتحهللاركذونيتعكربهللاىلإبرقتلاب

.فوخملااهنعفشكيفهناحبساهعرتخمىلإفرصتتلبءافعضلاسوفن
ملعلامامتوبثاھلقييمليلاوخلاروصعلايفرشبلانيبةرشتنمتناكيتلاماهوألانإ(٢)

.هبلاغقيقدتلاوقيقحتلاىلعينبملاحيحصلا

هلبقيالوحصيالاممةلجعىلعاهنأشنمملاعلايفءاملعلافرعامعمسمشلانوكف
سرفلامامزكتامامزاهلكلمديباهعطقنوكوروثلانرقىلعضرألانوكهلثمولقعلا
=اهبدارينأالإمهللااهلاثمأولزلزتتفةطقلاكلتذبجينأهرمأنهادحاةلزلزبهليانذأاذإف

 

 



ءاقستساللجورخلا٤

دراطعبكلذربتعافءًأكلفهنمىلعأناكاماهنملكفسخيرمقلاوبكاوكلارئاس

ًاعولطتاودغلابوًابيغمتايشعلابًادبأةرهزلابراقييذلاءيضملامجنلاوهو

ًابورغوًاعولطنايحالاضعبيفًادجرمقلانمًابيرقنوكيفيكءاهنمرغصأوهو
رمقلانيبةرهزلاوأدراطعلاحاذإوءًادبأءامسلاطسويفةرهزلاودراطعىريالو

.رمقلايفًافسككلذناكسمشلاو

روهظكتايالانمكلذريغوةملظلاوحيرلاوةلزلزللناتعكربحتستو
ةلزلزلليلصيامهنعهللايضرسابعنباناكوءاعمجوًادارفأموجنللفلاخممجن

اهلكتايآللتبثأف«تايآلاةالصاذكه:لوقيوناتعكرةعكرلكيفنيتعكر

رمعناكوءاهتدشوأءامسلايفةرمحلاةرثككلذنمو«فوسكلاةالصكةالص

«لزالزلالثملنولصيالةباحصلاتناكويلصيالوةلزلزللبطخيهنعهللايضر

نإ»:لوقيو«حيرلانكستىتحدجسملاىلإعزفةديدشحيرتبهاذإيَناكو
«ضرفللالإناذأالودجاسملالهأنعهفرصءالبضرألالهأىلعلأاذإهللا

بجيالذإعنامالذإلوألاحيحصلاوالليقونئاجفةالصللاولاعتلاقينأامأو

ناکامهنعهليايضرسابعنبانعىوردقوتايملءاشنمو«كلذبلفنلا
.ناذابسيلوةعماجًةالصلايدانيًايدانمثعبيسمشلاتفسكاذإيعهللالوسر

لنصف

(ان)سمشلاعفترتنيحًاعامجإعرضتوءاعدبءاقستساللجورخلانس
ناهتنسنمو(ق)لوزتنيحوأءاهبناجىدبذأهلجرخيعهنأيورمجلاو
موقلامامالالبقتسيفةيشاغلابىرخالاوحبسبامهالوأ(ص)ىلعناتعكرىلصت

لاحلالوحتيًالؤافتهرسيألهنميأوهنميألهئادررسيألوحيف«بوجوالبههجوب

نأقحأقحلافالإوءاشيفيكاهفرصيقئاسلاديبليخلاكهللاضبقيفاهنأبليثمتلا=
هنإفةضاضغالورابغالوهيلععالطالادصقيامداريإليبقنماهلبطقلاركذوعبتي
امأولاقنميدهعلاةطانإعمعروتلايفةغلابمهاكحوأ.اذهنوفلؤملابكترياماريثك
.ملعأهللاونيققحملاهلاثمأوهنعههزنناممهلهداقتعا



اەسمشلاتعفترااذإتنس

اماعًاثيغبلطيفةريبكتربكيفنيديلاعفريفنيتبكرلاىلعوثجيف«بصخلاىلإ

هيديعفرفبطخفمهلبقتسافىلصهنأةياوريفوءٍّيَعلعفامكءائينهًاعفان
اةبطخلايفسلجينأيغبنيو؛خيشلادارماذههءادرلوحفةلبقلافىقستساف

غرفاذإونوحبسيو‹هلثمنولعفيونيتبولقمهيديبوعديواهدعبةلبقلالبقتسينأو

ءاسنلابو؛جورخالبوةالصالبامهدحابورافغتساوءاعدبزاجومهبفرصنا

ماعلايفوةيلهاجلاكخارصءاكيبراحصولابجيففاوطريغنمنايبصلاو
.ارارم

لاحُف
ءتسوأ«عبرأوأ«ناتعكرطسوتتملامحمرردقسمشلاتعفترااذإتنس

لعفوءةرشعوأ.ليق(قا)لضفأورثكأيهوةرشعيتنثاوألضفأييهوناموأ
تقووهورحلادادتشاىلإريخأتلابدنو«ىحضلاةالصىمسيوهَلْهلككلذ

نوكتنأكلذوهللاىلإنيعاجرلانيباوتلايأنيباوألاةالصتقوولاصقضمر

نإًاينامثوأًاتسوأًاعبرأتبحتساو«برغملانمرصعلاتقويفاهلثمقرشملانم

ًاتسوأًاعبرأرحلادادتشادنعدیزیمثحمرردقاهعولطدنعناتعكروأهيلإترخأ

‹؛كسمأفاهعولطفاخوةالصلالخدنملالإعافترالالبقةالصالوءاينامثوأ

نيذلاهموقيأ«ناطيشلانرقاهعموعلطتاهنإ»يورءاهعولطلوأاهيفيضميهنإف
.(ق)هلدوجسلاباهيلإدصقلاةيعملاىنعمو«سانلانماهلنودجسي

ناطيشلاموقهيفيلصييذلاتقولاكلذيفةالصلاملسملابنتجيف

ناطيشلابدارملاو”ناطيشللثيدحلايفىلصينمنوهبشيوسمشلل
ءاهنوراقينيطايشوأناطيشعولطلادنعسمشللهيفسانلادجسيلحملكيفف
تنداذإواهنراقتوتسااذإوءاهقرافتعفترااذإفبورغلاوطسوتلادنعاذكو

ىنعمهلسیلوانیدیأبيتلاةخسنلاباذكه.ناطيشللثيدحلايفيلصينمنوهبشيهلوق(۱)

وأناطيشلليلصينمبثيدحلايفهيفيلصينمنوهبشيولصألانأرهاظلاوحضاو

يفهلوقفخلاسنجلاناطيشلابدارملاو«ءايلافيفختب»ناطيشلليلصينمنوهبشي

.لمأتثيدحلانتميفدراولايأثيدحلا

 



ليللامايقوكاوسلا٢۲

لوقيوًارضحوًارفسىحضلاةالصىلعهباحصأثحييعناكوءاهنراقبورغلل
عهنعو(هلصافمردقهيلعةقدصنيتسوةئامثالثنعنايزجتىحضلااتعكر»
ةشئاعنعوملومكيلعبجويمليأ«هباورمؤتملوىحضلابترمأ»
اهنعوءاهللقيواهيفخيهلعلو(ت)اهيلصأيناواهيلصيٍةَّْيَعهتيأراماهنعهللايضر

اللوقنىتحاهيلصيعناكسنأنعوءةبيغمنمءاجنإالإىحضلايلصيال

ةريرهوبأورمعناكورمعوركبوبأكلذكوءاهيلصياللوقنىتحاهکرتیواھکرتی
.نيحيفالإاهيلصنالنالوقي

لاف

بأدوءاهيفاموانيدلانمريخوهوليللامايقوكاوسلاةمأللبدن
هللالاقلضفأريخألافصتنلاومثالانعةاهنموتائيسللرفكموةبرقونيحلاصلا
طسويفنكلوهرخآمانهلوماقنمهنإفهرخآالوهلوأمقتال»:دوادلالعولج

لوسرلكلذهركيملوهرخآمونهلهللاهركهنألیلدبهرخآىلإطسويفيأ«ليللا
طسوراتخيناکو«ىلإمانیويلصيومانیوموقيناکذإ|دمحمهللا

مونلاوهودوجهلانمجورخللوأرهسليأدجهتللماقاذإيعناكو؛ليللا
رونتنأدمحلاكلمهللا»:لاق«مئالاوجرحلا.نمجورخللجرحتلاک
نمكرشأوءامهرونقلاخواامهيفنمیداهوُامهلدعيأخلا«ضرألاوتاومسلا

المسجوأضرعوأمسجوأرونلارونايوأليقںاونألاکالارونورونهللالاق
ناكوءاهنعيَهزنو؛ناطيشلاةدقعلحنلنيتعكربهيدتبننأبدنويماسجألاك

هنأيوروءهلصيملنإ|رتولابهلرسيتامىنثميلصيمثنيتفيفخبهحتفيع
يهوءةرشعثالثىلإفيفختلايفجيردتلاباذكهونيتفيفخمثنيتليوطيلصي

الامردقبهتوصضفخييأرسيةراتورهجيةرات«ليللامايقيفهنعحصامرثكأ
هنعرٹکیاممةيآةئامثالثردقنهيفبدنوهنمبيرقبوأهبنجبنمالإهعمسي
ةحيبستةئامبدنوصالخالاونورفاكلاوحبسوةدجسلاونامقلكء«هتءارق2
نعدئازهنألالفنبجاولاريغىمسوءًاطاشندیزیوحيرتسيلةميلستلكدعب
.«كلةلفان»لاقوًالفنهامسًاضرفهلادازاملهنأامكءةدايزلفنلاوضرفلا

 



.بدنامهبرمألافسمخلايفةضورفملارصحلمجلاو(ان)ديكأتبتنس
نيتعكراولصفمتلخداذإ»ثيدحو«نيتعكرعكريلف»ثيدحرهاظلابوجوبوأ

لب(ت)«نيتعکريلصتىتحسلجتالفتلخداذإ»ثیدحو(اوسلجتنألبق

ةلخادسولجلبقدجسمللةيحت(ق)بوجوللالديكأتللكلذيفيهنلاورمألا

لحيالتقولاقيو(ان)رصعلادعبالورجفلاعولطدعبالف‹لفنلالحيتقو
وعديوامهلدعيكلذنإفاعبرأ«ربكأهللاوهللاالإهلِإالوهليدمحلاوهلياناحبس»
ناكنإو«بارحملانيميلوألافصلاعضوميفامهودغهجاحامهكرتنمو

امليقفءةعكرعكرفدجسملارمعلخدوءاشثيحفناكنإو«هراسيفدحأهيف

مارحلادجسملاةيحتوتازوأصقنءاشنمفعوطتلاقف‹نيتعكرتيلص

عكريففوطيالمرحملاو«ضعبدنعًانراقوأجحبًامرحمنكيملنممء«فاوطلا

لبدجسملاةيحتهمزليالفوءهترمعلفوطينراقلايفليقو«دجسملايتعكرهيف
نبيملذإنيفلاخملادجسملةيحتالوعكرلخداذإكلذدعبو«فاكهفاوط

وأ«قافولالهألهلصأناكنإالإ»سومادلامكحهمكحفةماقتساوىوقتىلع

لكلايفىلصي(ت)سنوتبةنوتيزلاعماجوناوريقلادجسمكنيعباتلاوةباحصلا
.هباحصأنمةعدبلالعفانرضيالف«نآرقلاوسمخلاتاولصلامسرىلعىتبهنأل

هللاتويبدجاسملاوهلةناهإهنإفسومادبهيفهللادبعيدجسمىمسينأديدسبسيل(١)
هتیحتکهقوقحِءادأویلاعتهللاةدابعللبستیبلکمارتحابجيفهللدجاسملاناو

.ىهتنا.هكلميالاميفملظكلذنألرفكيليقوركذلاوةالصلاونآرقلاومالسالاو

نمرذعلاهبعطقيسيلاموةعاطلاوهمهدجاسميفنوفلاخملاهلعفيامرثكأنألو

نمدحأهكلميالهللاتيبوهفةفلاخموأةعدبهيفتبكترانإودجسملانألو.عورفلا

رئاعشنماهريغونيتيعرشةءارقوةالصومالسإدجسمهنوكنعجرخيالوسانلا
.مالسالا

 



Y۸ديحوتلادعبلامعألالضفأةالصلا نيءاشعلاةالص رافغتسالا

لنصف

رجفلالبقًارحسصالخالابةيناثلاوىسركلابىلوألاناتعكرتبدن

هناعسوتوحابصملاكربقلانارونتراهنلاةكئالملابقإوليللاةكئالمفارصناتقو

نأل«نورفغتسيمهراحسألابوإ»يفرافغتسالاامهوءهتشحونابهذتو

هيفجورخلاو.ملعأهللاوخيشلادارماذهرافغتسايهفنارفغلاةالصلاببولطملا

تاعكرعبرأيلصينأضعببحتساوكعهللالوسرعمةوزغكدجسملاىلإ

فعاضيذئنيحهنافةالصالبرفغتسارجفلابرقاذإفىاشامدعبيلصيووعديو
حبسوأ.ربكفةالصلاتزاجورجفنااذإف«قزرلاعسويوبونذلالكأيوتانسحلا
نم»يوروءايالبلاعفديودسجلايقنيوهجولارونيهلبقلسغلاو«بوثيىتح(ف)
وحموشعبيهوةنسحةوطخلكبىطعأةالصلدجسملادصقوًاضوت
وأ؛ةروربمةجحهلوةنسحمهيفةرعشلكلف«سمشلاَعولطفرصنانإف(ةئيس
ةرمعوكلذلثمةمتعلايلصملوءةنسحفلأفلأةعكرلكبفىحضلاةالصدعب

.ةروربم

لصف
راهنلاوغللهبهذمنيباوألاةالصيهونيءاشعلانيبةالصلاب۰ٹرم

ىلإرارجنالاوةدابعلانعةلفغلاوةوسقلانمهنمبلقلاهبرثأتياملهبهذمىنعمب
وأ.يهليللاةئشانوراهنلاموصنملضفأوةيآلايفةدارميصاعملا
هلاموهلهأظفحةعكرنيرشعامهنيبىلصنمو(ق)(ص)وهومونلادعبمايل
.تاعكرتسیلصي1ناکوهترخاوهایندوهدلووهنیدو

‹نيعبسبهريغنملضفأبجاولاو«ديحوتلادعبلامعألالضفأةالصلا
(ت)ضقنمبوملعيملضقانبةلتخملاةضيرفلالمكتاهنإفاهنمراثكالايغبنيو
ريغليمكتلجاتحيالفتوهجملالذبوةينلابحيحصلماكهبملعالبضوقنملا

 



۹ديحوتلادعبلامعألالضفأةالصلا

ينغيالو«هضرفصقنهبلمكيلفنهللهاورظناةكئالملللاقيهنأبرثألاءاجهنأ
وأءايضاقتامنإلبقي(ت)ىضقيضرفهيلعنمملبقيالوضرفلانعلفنلا
باجيةعاس«لاوزلابقعرهظلالبقعبرأتبدنو«فالغلاكضرفللوهوًاروذعم
‹ليللاىلإهلنورفغتسيكلمفلأنوعبسهعمنهيلصيلمعلاعفريوءاعدلااهيف
اهدعبوةرقبلامتاوخبةثلاثلاوًاثالثصالخالابةعبارلاوةيناثلاويسركلابىلوألا
نيبسيكنتلاههركيالهنأىلعءاثالثصالخالامثنورفاكلامثسانلامثقلفلاب

(قا)نييلوالادعبملسيوأءةروسلايفالإوأءةدحاولاةعكرلايفالاوأ.روسلا

نيتعكردازوةمتعلالبقورثاكتلامثةعراقلامثتايداعلامثةلزلزلابرصعلالبقو

ةضيرفلاعبتتالعلرهظلادعبدوعسمنباو«عبرأامهعومجمفبرغملاةنسدعبضعب
رهظلادعبعبرألانأىلعهنعهللايضرهنمِءانب‹ميلستلامدعوددعلايفامهلثمب

يفدوجوملانأبباجيوءةقرافيهفنهيفةروسلاارقيهنأهيفوةدحاوةميلستب

ناتعكرناذألكدعب»ةيهنعورهظلايفًاضيأةروسلاةءارقانموقدنعثيداحألا

سابعنبالاقءامهنيبنيتعكرنمنولصياوناكاملخساناذهف«برغملاناذأالإ

اوناكفنيتعكربسانلارمأامنإوايشبرغملالبقيلصييعهللالوسرنكيمل

بسحيفدجسملالخديلبيرغلالجرلانأىتحءامهنوعكريفىراوسلانوردتي
.اهيلصينمةرثكلتيلصدقةالصلانأ

ءاشنملكلذيأ(ءاشنملنيتعكربرغملالبقاولص»:لوقييعناكو

ناذاالإدارملالبخسناللاقيدقوءةنسسانلااهذختينأةيشخاذهلاقامنإو

ريغىلعهدعبامهتوبثيفانيالف«هدعبديكأتلاىلعناتنونسمنيتعكرالفبرغملا
‹نكمأامخسنلاىلإراصيالذإىلوأاذهو«ءاشنمل»هلوقىلإىرتالأديكأتلا

ةحتافلابلفنيناكوءامهكرتىلععامجالاعقومثخيراتلالهجنإاميسالو

اليلهباروهجمىنثملفنلانوكبدنومانيمثًاعبرأءاشعلادعبيلصيوةروسو

امهيفنهراڻكاوأءامهيفوأاليلمايقلاوهيفتاعكرلاراثكاوًايفخمراهناًرسُم

وحلموموراعو«فلخلنيديلافوتكمنمزوجيفضرفلاحصامبحصو(فقأ)

سجنيذورذعبدعاقوعجطضمنمودوجسوعوكربهيلعتزيجأو«نيطوأءام

 



حيبستلاةالص دجسملاولزنملاعاوو2

فيكملانمزوجي(ت)ربكملاوفيكملاكمهنمالوأ.(ص)وهو«؛مهوحنومزال
دوعقومميتوءىمويوأنكمأنإدجسيوعكريونيلجرلاىلعيشمبوبوكربوأ

هجوو«مهبونجىلعو»:هلوقلرذعالبعجطضملولوزاجوأ.نهفالخدجوولو
:اهنعهللايضرةشئاعتلاقرداقلاةالصضاعبانمسبلهنأاعاجطضاهعنمبلوقلا
كلذو«دعاقلافصنهلفًاعجطضموأمئاقلاةالصفصنهلفًادعاقىلصنم»
هلحيبتةلعهلنوكتنأبًاضيأضرفلايفروصتيو(قا)مئاقكفهريغامأوحيحصلا
نإهتداعإهيلعتبجولفنلمرحأنموردقلجلاعولهنأالإعاجطضالاوأدوعقلا

مرحو؛ضقاونلانمهوحنورهطالبلخدنإال(ش)ال(ح)وانمجدنعضقتنا
وأضرفلابةصاخةيآلاوأ(ص)وهومكلامعأاولطبتالْ:لجوزعهلوقلهعطق
رذنالبولوفاكتعاكةالصلاريغيفاذكو(قا)هيفلخديملولوىونلاببجو
.(ق)رذعبرطفأنمىلعةداعإالوأةرمعوجحوموصو

لنصف

يهونورفاكلابىلوألا«ناتعكرمودقللودجسملاولزنملاعادولتنس
ةنسحفيعضتالبامهاتلكو‹نهڻلئكيهوصالخالاثيلٹبةيناثلاونآرقلاعبرک

يرئارسويلامويلهوينامياوينيدكعدوتساينأمهللا»:ملساذإلوقيوشعب
لاقوءهدقتفيفهبًاروعشهلهڼرالعجدحسملايفكلذلعفناف«يلمعمتاوخو

نِإورشابتمدقاذإوهلرسيوهنغافجاتحاوأهددرافباغوأهفشافضرمنإمهللا
ُلكأخلاعدوتساىنعمولمعامرجأهلوهمودقبالوهباهذبرعشيملكلذلقيمل
.كيلإكلذ

دعب[اهزعقوأنأهللالوسرينرمأرمعنبالاقحيبستلاةالصتنس
«ةروسلاوةحتافلابًاعبرأًاليلوأًاراهناهلص»:لاقفردقاملنإفتلقفلاوزلا
هللاالإهلإالوهيدمحلاوربكأهللا»هبيترتىلعةعكرلكيفامهدعبمالكلااذهبو

 



بيترتلامدعقرطتالإو«هتئيهبمالكلااذهدارملانألخيشلادارماذه«هللاناحبسو
ال»:لاقوكلذىفيعهنمنذالاءاجهنأالإةروثأملاراكذالانمههبشااميف

ًاضيأهنعءاجفةالصلاهذهيفامأوةلمجلايفنكل«ترخأوتمدقامبسأب

عوكرلايفوةرمةرشعسمخ«ربكأهللاوهللاالإهلِإالوهللدمحلاوهللاناحبس»

دعبورخألايفوهدعبالوأعفرلادعبولوألادوجسلايفوهدعبالوأ.عفرلادعبو
يفةءارقلالبقًاينامثحبسبوأءةئامثالثكلذفشعالوأمايقلالبقعفرلا

يفوهدعبالوأعفرلادعبوميظعتلادعبعوكرلايفواهدعبًاسمخوىلوألا
الوأ«تايحتلالبقورخألايفوهدعبالوأ.عفرلادعبوهحيبستدعبدوجسلا

حبسيوًاينامثةعبارلاوةيناثلالوأيففءاعبسةثلاثلاوىلوألالوأحبسنإواهدعبو

نيتعكروأ.ىلوألاتايحتلادعبملسيوارشعهيفحبسيعضوملكيفًاسمخ

كلتنمعضوملكيفًارشعحبسيوحرشنملأبةيناثلاوىحضلاوبىلوألا

(قا)تايحتلالبقونيتدجسلانموعوكرلانممايقلادعبفلخلاىلعءعضاوملا
الإوءةعمجلكيففالإومويلكحيبستلاةالصاولص»لوقيرمعنبانعو
.(رمعلايففالإوةنسلكيففالإوهشلكيفف

لاحف
نيتعكرهكرتماريخهلعفأيرديالرمأبمهنملةراختسالاةالصتنس

ردقأالوردقتكنإف«كتردقبكردقتساوكملعبكريختساينامهللا»امهدعبلوقي

رمألااذهيفةريخلاملعتتنكنإكلأسا«بويغلامالعتنأوملعأالوملعتو

رخآيفيا يرمأةبقاعويتشيعمو-ينيدلرضالبياينديأ يايندوينيال
اذهنأملعتتنکنِإو«هیفيلكرابويلهرسيف«هلجآومهلجاعوهلك-يرمع

هلجاعويرةبقاعويتشيعمو-ياينديفوأيا-يايندوينيديفرشرمألا
نعيوارلاكشوألبقيذلايفاذكوهلجآوهلجاعلاقوأةريرهوبألاقو«هلجأو

«ناکثيحريخلايلردقوينعهفرصاو»ةريرهوبدازو«ينعهفرصاف»ةريرهيب

يراقاريخناکنِمهللا»ضعبدازو«هتجاحیمسیوهبينضرامث»ةريرهوبأدازو

رسيتلبًاطرشايؤرلاتسیلو«يمانميفةرمحوأًارانفارشوأءةرضخوأام

 



رافغتسالاةالص٢٢

هبررختسيلفرمأبمكدحأمهاذإ»:لوقيناكوىوسلاروهظمدعوبابسالا
ىلإقبسييذلاىلإرظنيمث-لاقايؤرلاالوةالصلاينعيسيلو-تارمعبسهيف
.«يلرتخاويلرخمهللا»:لاقرمهلضراعتاذإدناكو«ريخلاهيفنإفهبلق

لاحف
بنذنمامهدعبرفغتسيرهطلاناسحادعبنيتعكررافغتسالاةالصتنس

ءةضورفمريغوأءةضورفمًاعبرأوأ«نيتعكرةياوريفوءدوعلاونيملنإرفغيف
ةعمجلکةعكرلكيفتارمرشعصالخالابتاعكررشعرهدلاةالصتبدنو

ردقلاةليلةقفاومكيهومعلايففالإوةنسلكفالإورهشلكفالإواهتليلوأ
وجريالونيرشعوًاسمخصالخالاباهتليلوأءةعمجلامويًاعبرأءاجرلاةالصو
(ق)ًاعبرأوأ«نيتعكررجألاةالصو«هدجوالإىلاعتوهناحبسهللادنعًائيشاهيلصم
ةحتافلاريشعتبةيقنضيببايثسبلولسغدعبًادرفنمعفترميفةعمجلاىحض
ىلعاهالصفنيعبسرفغتساملساذإو«لكيفصالخالاونورفاكلاويسركلاو

لاقةجاحلاةالصولجوزعهللانذابًاعطقىضقتفةئامهتجاحلأسفيعيبنلا

نشيونيتعكرلصيوءوضولانسحيلفءدحأىلإوأهللاىلإةجاحهلنم»:يع
هللاناحبسميركلاميلحلاهللاالإهلِإاللقيويلعلصيوهلهأوهامبهللاىلع
مئازعوكتمحرتابجومكلأسأنيملاعلابرهللدمحلاميظعلاشرعلابر

امهالوهترفغالإًابنذيلعدتالمثالكنمةمالسلاوربلكنمةمينغلاوكترفغم
ةالصتدسفو«نيمحارلامحرأاياهتيضقالإىضركليهةجاحالوهتجرفالإ

هيزجتالو(ق)اهيفغولبلابةالصلاتدسفلهولفنلاىلإةينلافرصبضرفلا
لواطتىتحًايسانوأًادماعهللقلغتشانإ:قاحساوبأءًاضرفاهاوننإًاعامجإ
وبهمسيملهنأالإتيبلاباوجلاىنعمو:رصنيبُلوقببسنأوهو؛تدسف

دسفتالليقو‹ناويدلايفرسفامكىلوأهرهاظبباوجلاريریسفتو«اباوجقاحسا

.هلباوثالهنأالإاهعيمجيفولولاغتشالالوطب

 



YY۳

ةاكزلايفثلاثلانكرلا

باوبأةثالثوةمدقمهيفو

ةمطقملا
وألامنمجرخيامًاعرشو«ةدايزلاوومنلاوحالصلاوةراهطلاءةغلةاكزلا

نمهرهطيوهحلصيولاملايمنيهنالىمس؛نيصوصخمةفئاطلهجوىلعندب
‹نهنعبوثملارئابكلاونهيلعرصملاريغرئاغصلاولخبلانمسفنلاو«؛ثبخلا
ًاقحوًانوعاموةقفنوةقدصىمستو«تانسحلافعضيومركلاةليضفاهلرمثيو

ءاينغالااوبحيفربلاىلعًانواعتوءاينغألاوءارقفلانيبًافيلأتتعرشوءوفعو
نمضغبوءاهيلإنسحأنمبحىلعتلبجسفنلانإفءايندلارمعتفمهوباهيو

تبجوهلاملينغلبحلاوةبيهلاوعوضخلادمعتريقفللزوجينأنودباهيلإءاسأ
بجتملودادعتسالاوناعذإلاولوبقلاىلعنوباثیفءةبيطبتدحوةكمبدحالب

تقونعنايبريخأتالوكلذيفقاطيالامبفيلكتالبدحتنألبقمهيلع

نمةيناثلاةنسلايفتضرفوأءاليصفتةبيطىفوةفزاجماهيفنوطعيوأ.ةجاحلا

رمامىلعاهريغوهتالصتلطبوءاهكرتلحتسمكرشأو(قا)ةعبارلاوأ.ةرجهلا
.اهريغوهتالصلباوالولالحتساالباهکراتقفانو





YYoةرعبأةسمخنوداميفةقدصال

لوألابابلا

ةسمخيفوناتاشةرشعيفوةاشاهيفوءةرعبأةسمخنوداميفةقدصال

اھلمتاميهو«ضاخمتنبنیرشعوةسمخيفوعبرأنيرشعيفوٹالٹرشع

يهوضاخملابناكمالابولوتقحلاهمأنألتيمسةثلاثلايفلخدتملامةنس

يمسءةعباأرلايفلخديملامناتنسهلاموهونوبلنبافدجويملنِإو‹لماوحلا

نوبلتنبنيڻالئوةتسيفونبلتاذتناكفناكمالابولوهيلعتدلوهمانأل

اهنألتيمسةسماخلايفلخدتملامثالثاهلاميهوءةقحنيعبرأوتسيفو

اهلاميهوةعذجنيتسودحايفو؛لحفلااهقرطيولمحتوبكرتنأتقحتسا
واءاهطقستيأاهنانسامدقماهنألتيمسةسداسلايفلخدتملامعبرأ

دحأيفوناتقحنيعستودحأيفونوبلًاتنبنيعبسوةتسيفواهنانسالماكتل

يفدعبو«نوبلاتنبوةقحةءامونيڻالثودحأيفو«نوبلتانبثالثةئامونيرشعو
ةدايزلانمةرشعمتيملاميفةاكزالوةقحنيسمخلايفو«نوبلتنبنيعبرالا

نيرشعوأةرشعناكنإالإهيلعدازامكزيملنيعبرألكىلعىكزنإفءامهيلع
وانیرشعوأةرشعناکنِإالإاهيلعدازاميكزيالفنيسمخىكزنإو‹نيئالثوُ

.نيعبرأوأنيثالث

نيعبرأبهضعبوأنيسمخبوأنيعبرابمسقنيلاملانأكلذنمطبضأو
لضفأىٹنالاوهيفةاكزالوةرشعنودامالإاذهىلعديزيالونيسمخبهضعبو

نإو«منغلااذكواهلثموأ(ت)لضفأناكنإالإركذلااهنعىطعيالوكلذيف
(ان)ةميقلابهلدازهنودوألضفلاةقدصلاذخأهيلعدر‹همدعلمزلامقوفىطعأ

 



ةرعبأةسمخنوداميفةقدصال۹

وأ(ش)هيلعكلذدرهقوفوأ؛نيتاشوأًامهردنيرشعهلدازهنودذخأنإوأ(حرو

نبامثليصفمثءافيهمثءاعبردلوياملوأو(ق)(م)بجاولانسلاءارشفلكي
امهلسدسةنماثلاوةيعابريهوعابرةعباسلاوىنثةسداسلالخادوضاخم

هفلخمونيماعلزابوماعلزابدعبوامهلفلخمةرشاعلاولزابةعساتلاو

«فراشوبانيهومحفمرهلاوةدوعودوعرشعةسمخدعبوءاذكهوامهفلخمو

.ةقانلادضلمجلاوىثنأوركذريعبلاو

ناتاشفةاشهذهنكل«ىرخالابامهادحالمكيالولبالاكرقبلاةقدصو

يفركذامريظناهيفنانسألاهذهوءةيسدسفةيعابرفةينثفةيلوحفعبرأفثالثف
ءةيعابرنيسمخلايفوةينثنيعبرالايففنيرشعوةئامىلعتدازاذإهنإالإ‹لبالا

وأعيبتنيثالثلايفوأ(ان)علاضسدسلادعبوعيبتاهلبقوةعذجةيلوحلاىمستو
يفثناکنابةنساهلتمتام(ت)ناتنساهلاميهوةنسمنيعبرالايفوةعيبت

يفةقدصالو«(قا)عيبتنيئالثلايفوةاشنيرشعلايفوأ(ش)و(م)ةيناثل
لبالايفوهوأ.قانشالاىمسيواهيفوأ.مجلاهبونيتضيرفلانيباموهوصاقوالا

الو«ثرحللضرالاقشيهنألقشلاوهورقبلانموهو(قا)رقبلايفصاقوالاو
ضعبهبسنوهيفوأ.حيحصلاوهو(ان)و(ش)لمحوثرحورجزكلمعللاميف

نمیقسیامهلثموهيلعثرحاميفبجتملثرحلايفتبجونإوأ(م)و(ان)ل
ةاكزيتمأنعىفع»ثيدحلليخلاوقيقرلاولاغبلاوريمحلايفالو‹(قا)رامثلا
قيقرلانمالوليخلانمذخأيالديمناكهنأيورامو«ريمحلاولاغبلاوليخلا
.«ائيشرمحلايفئلعهللالزنأام»:لوقيامًاريثكناكوريمحلانمالو

«هقيقرالوهسرفالوهدبعيفةقدصملسملاىلعسيل»:لوقيهَناكو
(ح)دنعلسنللًاسمخناةاكزليخلاثانإيفوأقيقرلايفرطفلاةاكزالإ

مهرديتئاميففمهاردموقتوأ؛ةدحاولرانيدرفزوناميلسنبدامحهخيشو

يبحاصدمحموفسوييبأدنعةاكزالهنأةيفنحلابتكيفاملصاحةسمخ

لسنلاوردللتناكنإةاكزاهتمئاسيفةفينحوبألاقو«ليخلايفةفينحيبأ
ةدحاولكنععفدبرعلاسارفأنمتناكنإهنأالإلوحلالاحوًاثانإوًاروكذ



٧٢۲ةاشنيعبرأنودالو

تناکناومهاردةسمخمهرديتئاملکنعىطعأواهموقءاشنإوأ«رانيد
ناتياورفطقفًاثانإوأطقفًاروكذتناكنإوميوقتلاالإهلامفمهريغسارفأ

اهنمحتفلايفوءةيفنحلابتكنمطيحملايفاماذه«بوجولامدعامهرهشأ

ءالحصإلاردقمباصناهللهو«بوجولاثانألايفوهمدعروكذلايفحجارلا

اميفالوةفولعلايفةاكزالو«سمخليقوثالثليقونيدقتلابلقنلامدعل
سنيو»ثيدحيفليلدالوةميقلاباهنمرجتللامىكزيوبوكرلاوألمحلل

كلذنمعيبللذختاامو؛جاتحياموفيعضلالمحهقحنأل«اهباقريفهلاقح

ملًاماعناولوناويحلارئاساذكو(ق)هيفلعجامبوأ(ص)وه(ت)ةميقلابىكز
.ماعنالاةاكزباصنغلبت

اصف
يفوءناتاشنيرشعویدحإوةئاميفوةاشاهيفوءةاشنيعبرأنودالو

ةئامثلثيفوأ«مجلاو(ان)ةئاملةدحاورثكأفةئامثلثيفوثالثةدحاوونيتئام

ناکًاناضرٹكأنمذخؤتو(ق)اذكهوسمخةدحاووةئامعبرايفوعبرأةدحاوو

هلنمف(ص)وهو(ان)امهردقبو(م)ذخألاءاشثيحنمفتوتسانإوءازعموأ
وألضفلاهيلعدريوةيناضوأ«صقانلاوةزعمىطعأةيناضنورشعوةزعمنورشع

صقننإوزعمنمةيناثلايفوهنمةنسلايفوأءةميقلازاوجىلعامهيفصتنًةميق

نموةيناضفنهبمتيامهدازصقنوسكعنإوفذخالاىلععجريملباصنلا

كلذيفةاكزللنبغالو«ةزعمًاثلاثونيتيناضنيماعفزعمنمرشعوةيناضنوثالثهل

اهتلضفوأةيناضتواسنإةزعمىزجتوءاذكهورماملعفوألضفالاميدقتل

وأةعبارلاةلخاديهوةيعابروأةثلاثلاةنسلاةلخاديهوةينثناضلايفذحخؤتو

يفوءاهنعجرختملامةسداسلاةلخاديهوعلاضوأةسماخلاةلخاديهوهسدس

رهشأةرشعتنبناضلايفوةينثوقانعهيفتزيجأوةريخألاثالثلاىدحإزعملا

.ةيناثلايفعذجوىلوالايففورخةاشلاوءةبيعمريغةمرهاهيفوترفوتنإ

وأ؛لمحلانعىتغتسااموأ‹يعارلاهلمحيريغصبولوماعنالايفةدعلامتو

(قا)دكارلايداولازاجاموأةنسممنغلانموأمسالاهيلععقواموأ(ان)همانع

 



YAةاشنيعبرأنودالو

يبصلالاميفاهموزلليبصلاكيرشمزلتفهتمزلنإوأ(ش)و(ان)كيرشلامهسبو
البطاخموهذإهايإاهموزللكرشملاكيرشوهيفاهمزلُيالنمدنعال
ىلعرهقيالوةيزجلاهنمذخؤتهنألهكيرشمزلتوأ.اهببطاخمريغلاقنمدنع
(م)الوأ.فصولايفهكيرشلامكهلامسيلهمزلتالنمناكلذهجووءةاكزلا

لوقىنعموءةنسًاضبرموًابلحمطلخنإوأحارمولحفوعاريفطيلخلابوهبوأ

اهبزيمتيالاذإةكرشلابمزلتهنا؛نيطيلخباسيلفامهلاومأافرعاذإسواطوءاطع

نإو(قا)ةضوافمتناكنإةكرشلاببجتوأ؛سبللاوةطلخلاتجرخفمهس
.اهنمىطعأنروعوأنبرجوأنضرموأنلزهوأنرغصنإو(قا)ةضوافمتناك

ةقدصلانسغلبوبويعلانمملسامفلكيوأ(ص)وهوريدقتلابفنهنمةلمجوأ
الوبوبحلايفهلثممزلكلذكناكولهنأهيفو(م)وانضعبهلكمنغلانمثبولإ

يتلاهيلعتسيلو(قا)ةنسمنافرخلانعىطعيوأ(ش)نهلضفأوأءاهيفمزلي
هلالولكأاللةنكسمالولحفالولقولونبللاوألمحلاتاذالواهدلويبرت

ةحلصملالكلذذخأنإو؛لاملاتيبلةحلصملالإةبيعموركذالوةمرهوسيت

ةصقانلايدؤينألاملابحاصمزل«لاملابحاصةاباحموأةلفغوأًالهجلب

ًاحبذاهحبذباهقحتسينمناكاذإهلىلوألافريقفللهسفنبهلامةاكزطعينمو

يفوكلذوحنوأروعأوأًاركذولونمسأوًامسجمظعأوهامىلإدصقينا

ةاشنيعبرألايفنإ»مومعهدريو(ق)(ح)و(ش)الوأ(ان)ةقدصلكلابةيتاملا
الوسايقاذهنألةيعارلاكيمانلالاملايفاهنأبصخيالو«ةقدصدوذسمخو
قاكزاهتيعاريأمنغلاةمئاسيفموهفمبالو؛قيقحتلادنعثيدحلاعمهلهجو

نأملسنالوموهفملاىلعمدقيفقوطنممومعلانألاهريغيفةاكزالهنأوهو
ىلعىرجموسلاركذنألموهفماللاقيدقلبلامجإلبقوطنمثيدحلا

ةاكزالةظفلناكول؛قلطملاىلعمدقيصاخموسلاثيدحلاقيامنإو«بلاغلا

لكيفربتعيو«؛ليلدلجاتحيبلاغلاىلعًايرجموسلانوكلبءةمئاسلاريغيف
لوسرناکسناثیدحو«تیکزاهیفایوتساناو«هریغوموسنماهيفبلاغلاةباد
لكلانمىعرتةمئاستناكاذإمنغلاورقبلاولبالانمةقدصلاذخأي»يعهلل
.طقفرثكأوأماعلاضعبتعرنإةاكزالهنأىلعلدي«اهماعلوطحابملا



۹رشعلارجزلاريغببجو

لنصف

هباموألوألاوأشكألاامهعمجبربتعيوهفصنهبورشعلارجزلاريغببجو

امعرزلايفةدحاولاةيقسلايفربتعيف(ص)وهوامهنيبصاحيوأءكاردالا
بيبزلاورمتلاوريعشلاوربلايف(قا)نويعلانمهريغءامتايقسنمامهلباقي

فيفخُديَوُغيفنكمتمقصالتمرمحأبحيهوفيفختلابةردلاوءاعامجإ

مالنعضوعءاتلاوعارفصوءارمحاهيفوًاضيأةردىمستعاونأرصميفو«شه
(ان)ربهنأكهلرشقالريعشلانمبرضوهومضلابتلسلاويايوأاواوةفوذحم

نأنوتيزلاةاكزيفةنسلاتضميرهزلالاق«ديزنبرباجدنعنوتيزلاو(ص)وهو
العبناکوُراهنالاوءامسلاتقساميف«هرصعينيحهنوتيزرمعنمم

هبحغلبنإالإءيشهيفسيلشعلافصنحضانلاءاشربىقسياميفورشعلا

و(م)لوفلاوصمحملاكابلاغرخديتوقمفالغيذو«حمقلاكقسوأةسمخ

.(ح)بصقوبطحوشيشحالخديالناكولوتبنمتوقملکو(ش)

نيذهلبسانموهوتاتقيالاميأ«تاورضخلايفةاكزال»دهنعو

حضاونلابىقساميفوءرشعلانويعلاوءامسلاتقسميف»هلوقوأ.نيلوقلا
ناامك؛مومعلاغيصنملوصوملاويذلاكلوصومامنالمومع(رشعلافصن

ء؛داصحلامويقحلاذأيفًامومع«تاشورعمریغوتاشورعمتانج»هلوقيف

دسلاقلطموأرخدملاداتعملابكلذويوقلاٌدسلاعوجلادسةاكزلابدوصقملاو

اممشيشحلاوحنجرخيلاحلكىلعوءرخديالناكولوتاتقملابكلذو

ةنجلعجيوأ.ثرحينأداتعيالشيشحلاوحنوًاذاشالإنوكيالهبتايتقالا

الذإاذاشالإهدحوتاتقيالنوتيزلابحورخديءاثقلاورخديالتتقمخيطبلاو

الو؛خضرلابًاعمامهيفلبهدحوهاونيفالومهدحوهيفتيزالوذلمهيفمعط
.قاسوأةسمختمتنإ(قا)تارشعملايف(ح)دنعباصتلاطرتشي

وهوقسَولانمقسوأهحوتفميفلاقيوواولارسكبقسوعمجظفللاو
ةريسيةدايزوٹثلثٹولطردملاودادمأةعبرأوهوًاعاصنوتسوهو؛عمجلا



رشعلارجزلاريغببجو۲۳

مهاردةرشعيهوءةيقوأةرشعسمخلطرلاونالطروأ.اهنودبوأيدادغبلاب

نوثالثطاريققلاوناطاريقوهونيفرطلاةعوطقمطسوتمريعشةبحنوتسمهردلاو
وأ.ةبحنوسمحخوهوًايكمًامهردنورشعوةينامثوةئاملطرلاوأ(ان)ةبح

ًامهردنورشعوةينامثوةئاموهو«يدادغبلطرةئامتسوفلأنزولابقاسوالا

دحرامثلايفسيلوأ«يرصملابعبروًابدرانوتسليكلابومهردعابسأةعبرأو
اميف»ثیدحمومعبخوسنم(ةقدصقاسوأةسمخنوداميفسيل»ثيدحنإو

هلمعوصاخلاوماعلاضراعتيفهبهذمىلع(ح)«رشعلانويعلاوءامسلاتقس

ةبسنلابهبلمعلامدقتملاماعللخسانورخأتملاماعلابصصخمهنأقحلاوماعلاب

نإوعمجلانكميملنإمدقتمللخساننيماعلانمرخأتملاوهيفاضراعتامىلإ

ريعشلاوربلانملكمتيوريتخاالإو«جراخنمحجرملابلطخيراتنكيمل

الوأ.رهشأةثالثوأ(ص)وهوةنسلااهتعمجنإ(م)وانمجدنعرخالابتلسلاو
.رخالابديجلاورامثلانمءيدرلانمو(قا)انضعبو(ش)

مهلامنمىطعيوهلفطلانمبوًاعطقةصاحملابوأطسوألانمىطعيو
يف(ق)الوأ.كلذكامهلامنمىطعيورخألاهلفطلاملهبولكلامبسحب
قنادوةاشةرشعلطرکليلقصقنولفقيقحتباصنلاو‹نينيعلاوماعتالاوكلذ

ليقنيلطرولطرکليلقصقنولف(م)بيرقتوا(ص)وهو(ش)ةاكزالف
نکيملامالوأئازلايفبجتو«تبجولهعبروعاصفصنوليقةسمخو
ادباذإبانعالاوليخنلايفصرخلابباصنلاريدقتزاجو(فڦ)عوصأةرشع

هيلعولطابوأ؛ليخنلايفوأمجلادنعاهبحاصلاهنملكألاحابيلاهحالص
مويلاةعدبوأ(ح)متيملوأباصنلامتصقنوأصرخلادازهديبلصحتامةاكز
هلعفامفصوىلعهولعفيملوةنسلامهيفاوفلاخهنامزلهنأدارأهلعلو(ش)
لسمطراهلیملهليقمکايرسیلو(قاهلهملهوفملوأ

الورمتلانمفالإوءهنميطعأذاذجلانيحليقبنفلكالاوَيلُخلب
.عيبالذإلخنلاىلعرمتلاعيبيهوةنبازم

مامتإوةاكزللداصحلاوذاذجلالبقوكاردالادعببهذأامبشسحيو

 



۲۳۱رشعلارجزلاريغببجو

وأهيلعیکزیفتقويفرثكأوًاباصنبهذأنإالإعرشيملامالوأ(م)باصنلا
بسحغرفاذإوباصتلاهدنععمتجانإالإوردنالالصوامالإامهنمغرفيملام

ىكزيوباصتنلاميمتتلكاردالانمبسحيوأ.اماعطوأًانيجعولوهنمدوجوملا

وأثلثلاطاقساعمدوجومللباسحهنإفصرخلاهللديوءطقفامهدعبدجوامع

لوقيناكونيكاسملاميطياموحيرلاطقستاموءةّيرعللوأهلعبرلا

ىلصناكو«عبرلااوعدفثلثلااوعدتملنإف«ثلثلااوعدواوصرخت»:نيصراخلل

نألبقبيطتنيحرامثلاوبنعلاولخنلاصرخيًاصراخثعبيملسوهيلعهليا

نالبقاهنمنوجرخيامرادقمفرعيلمهيلعاهيصحيصراخلاناكفءاهنملكوي

ةيرعلالاملايفنإفصرخلااوففخ»:لاقوبيبزلاورمتلاصقنيو«قرفتولكؤت
ىطعيةلخنةيرعلاو(قحلانمرمتلايفبجواموبئاونلاواياصولاوتالكالاو

يصوياماياصولاوهبفيضيوأنايحالاضعبيفلكأيامتالكالاو«ريقفلاهرمث

بئاونلاو؛محرلاةلصكوههبَيِصوأوُرجالاهوجويفقافنأالانمهلههب

.(قا)(ان)امهدعبهمامتربتعيوأ؛تاهاعلا

اهريخأتوةاكزلاجارخإلبقلكألاةحاباةيآلاهرمثنماولكإللىنعمو

تافاميباصتلامامتعمطقفةيقنتلاوداصحلادوجوملاىكزيءًاصيخرتداصحلل

يفبجتوأ.قاسوأةسمخكاردابوأليلقكاردابلكلايفبجتواکردملبق

الوأءاقلطملخنلاىلعبطرلابباصنلامتيو(قا)ةسمخلامتأنإطقفكردملا

السييتلابخيشلادارماذهوصقنيهنألرمتلادحىلإهجورخبمامتلارابتعانمدب

جرختفرذبلاهنميذلاضرألابحاصلعباتهلمعلءزجبكيرشلاو(ق)ليقام

ءاهبحاصىلعةاكزلابوهئانعبهلمكحيةكرشلاهذهعنامو«هئزجذألبقةاكزلا

تمزلاهنألًاعطقءزجيفةاكزال(ت)كلذكءزجبذجلاودصحلاوحنلريجألاو

بوبحلاناومهاردبةرجأتسملاضرألاةاكزوكلميفكاردالاباهبحاص

وهورذبلابحاصوأءاهلقحاهنأىلع(ح)اهبرىلعميجلارسكبرجأتسملل
و(م)و(ان)هسفنلاهثرحيلهريغضرأىرتكايذلاوهو؛ميجلارسكبرجأتسملا
ءاهيفةاكزالفلاملاتيبلجارخضرألايفناكاذإورامثللقحاهنأىلع(ش)

 



قاوأسخنودةقدصال٢۳

اهبحاصمهسيفباصتلامتنإالإال(ت)اهيفيهوأ.ناعمتجيالامهنأىلع
.(ڦفا)

دبعناكو«جارخلاضرأيفعرزاممةاكزلاذخأيناك»يعهنأيورو
ناكورشعوجارخملسملاىلععمتجيال:لوقينعهللايضردوعسمنبهلا
مهنعطقسيامكةيزجلانمالدبجارخلاناكاذإملسأنمعجارخلاطقسيدع

مهيضارَأومهرايدومهديبعومهلاومأنمهيلعاوملسأاممهللوقيو«سوؤرلاةيزج
ناضمركاهتئيهىلعلاملايفةدابعيهوءةقدصالإهيفمهيلعسيلمهتيشامو

تزاجاهيفاهلبقنإفريقفللقحوأ(ص)وهو(ش)و(م)ةميقلازوجتالفرهظلاو
بناجربتعاضعبنكلءارقفللقحاهنأو«ةدابعاهنأىلعاوقفتادقوانل(ق)9

لبجنبذاعمناکومهلًاقحاهنوکبناجربتعاضعبو«ةنيعمةدودحمةدابعاهنأ

ريعشلاناكمسيبلوأصيمخباثضرعبيتوتا:نميلالهأللوقيهنعهللايضر
.ةنيدملانيكاسموةعهللالوسرباحصألريخومكيلعنوهأهنإفةردلاو

لنصف

ظفللاو«مهاردةسمخاهيفومهرداتئاميهوقاوأسمخنودةقدصال
يفًامهردنوعبرأيهوًاضيأهبيقاوأعمجلافدشلابامأو«فيفختلابةيقوأعمج
نوعبرأمتيىتحقوفالوبطلاوفرعلايفعابسأةسمخوةرشعوثيدحلا

نیرشعنودالو(ش)و(م)لقولورعشلاعبرهيفوأ(ح)و(ان)اذكهومهردف
وهولاقثمفصن(ص)ىلعنيتئاملاوستملولواهيفو؛ككسمريغًابهذًالاقثم
ًارانيدنيرشعيفو«تابحتسبهنعرانيدلارانلاتصقناوترمدقوطيرارقةثالث
رشعلاعبرهيفوأ.اذكهولاقثمرشعفليقاثمةعبرأمتيىتحقوفالو«رانيدفصن
وهورانيدوهواهرشععبرفًارانيدنيعبرأمتيىتحبهذلايفةاكزالوأ؛لقولو
يف»:هلوقامأو(ةقدصًالاقمنیرشعنودامينسيلاثیدحموهفمهدر؟لطاب

لئاقوهو«قاوأسمًخالاقثمنيرشعلثمفةضفلاوبهذلللماشف«رشعلاعبرةقرلا
ىلعقاوأسمخلةلباقميهذإًالاقثمنيرشبيفهمزلتفقاوُأسمخيفةاكزلانأب

 



۳۳رجتلاضورعةاكز

اتئامتمتنإو(ص)ىلعنيتئاملاىوسبنيرشعلانملقأيفالو(قا)دهع
.(ص)وهو(ش)ةاكزالفةشوشغمتنزتاواانزوتصقنوءارانیدنورشعوأمهرد

امكًالاقثمنیرشعبهدحبثيدحلاءاجنکلضورعلاكناکولوبهذلاو

متيو(ق)(م)ةصلاخلاوةنزاولاكتزاجنإاهنماهيفوأ.قاوأسمخبةضفلادح

فرصتو(ش)الوأ(ص)وهو(ح)و(م)و(ان)رخالابةضفلاوبهذلانملك
ًادعاصفهنالٹوأ‹«فصنعموُ‹مهردلفرصيوریناندةنالنلوُلقولوبهذلل

اهلاحىلإًارظنمهاردةرشعادبأرانيدلاةميقوأ(ح)و(ان)ةميقلابكلذو(قا)
امفرصيالو«ىلعأللفرصًاصخروءالغاتوافتنإو(ق)(م)هيمهدهعىلع

.(ق)(ص)وهو(ح)(م)و(ان)الوأ(ش)كيرشلاب

(ت)نزولابهريغوحالسللولاجرللوءاسنلليلحلا(ح)و(ان)ًادبأيكزيو
وأماعوأهيفلعجامبوأةميقلابوأرجتلابالتاذلابامهتاكزنأل(ص)وه

امميلحلاناكاذإسنأنعو(قا)هتيراعهتاكزوأ(م)ةنيزلاوسبللاديرأنإال

يلحلاةاكزبيسملانبدیعسنعوةدحاوةرمیکزیهناف‹سبليوراعي

رغصألاعبتمهاردلاوربكألاعبترانيدلابرضنملوأ«ديزنبدامحنعو

بهذلاريغنميلحىلعلومحم«ةاكزيلحلايفسيل»ثيدحوذورمنسولفلا

.امهيلحيفبوجولايفصنثيداحأليلدبخوسنموأءةضفلاو

يفةلخادلاةريدملاوةريدمريغوُةريدم(ص)یرجتلاصضورعیکزت

هوځټوهبعابیتحالفةلغيفبايثكملنفيعنماهيلمجام

یکزیفلوحیوهبعابتیتحضورعلايفةاكزالوأرثكأوهامبوأريخيوأ
«هريغلامالًاعيمجهريغورجتللذختاایکزیهنأریرحتلاو(قا)فيعضوهوماعل
ءيشءارشوةرجألاءاطعاونيدلاءاضقرجتلانموعابةدئافىأرناناكولو



نيعلاةاكز٤۲۳

نيعنمتناكنإوأ(ش)و(ان)نهلتيكزًاماوعأكزتملنإو«ةقفنللولوعيبو
(م)لوحلالاحاذِإوأماعلاهاكزمهباهعاباذِإوأ.انضعبهبوةاكزلاهيفةبجاو
يفةاكزلاهتمزلنإاهاكزهتغلبدقولاحوباصنلانملقأبتيرتشانإو(قا)
نيحوا(ص)وهوهيفتبجونيعنمنكتملنإهتغلبذملوحيىتحفالإوءاهريغ

تیرتشاناو(قا)لوحيمثهبعابتیتحوأ(ش)هباهعابنإاهكلمتقونملاح

لبقهيفوأةاكزلاتقولبقةراجتللدرامىكزيو(ق)فلوحلالبقصقنوهب
.(ق)امهالوأ.هلبقاهريغلدرامالاهجارخإ

لنصف

بحتسيو(ق)اهكلُمتقووأ.ماعنالاونيعلاةاكزللقأفنييعتبجو

ًاجیلوتاهبهونهنمًادحاودارأونهريغيفاهكلمنإو«بجروأمرحملاوأناضمر

ولو«لاقتنالادصقلونهريغرهشدصقلًاضيأةبهلاهذهزوجت(ت)هرخآيفاهدرو

هلحيجرترهشلاخيشلابابحتسالعلرارفلاريغةلعلنهريغنمرخآللنهنمدحاول

هیطعینمرظنيویطعيامءىهيوءةاكزلاباسحنقيلعوبسأومويكهنملقأىلع
رٹکآزاوجیلعءانبرهشنمرثکأىلعحيجرتوءةاكزللحلاصموهاممكلذريغو
تذختاولفةريثكفاعضأبردقلاةليلنملضفأيعةمويوأهدلوَمةليلونم
جورخلبقعاضنإًاعيضمسيلوءةئالثلاروهشلانملضفأناكمويلاوأةليللا
لوحلوخدبكلهيوأ؛ناكمالاعمهريخأتبىصعيوأ«همزلتالوعييضتالبتقولا

ريغتوميوأ«؛يطعيالهنأدقتعيملامالوأ«تبجونيحنمماعمتينأبرخآيف

الوناكماعممويويضمبًاعيضمدعرهشلاوأتقونمو(قا)صومالودؤم
ىلعهيفتبجوطعيملنإو؛جورخلالبقولوءاطعالادعبدافتسااميفبجت
ناو(ق)اهيفامبةنسلكىلعوألمكمثباصنلاصقنولونينسلايضام
ةاعارمىلعزوجتو(قا)ةصاحملابوأءالوأءةدئافلايفتبجوًاضعبىطعأ

ةنسبولولاملاتيبلوءارقفلاةجاحلتقولالبق(ش)و(ان)ءارقفللًاقحاهنوك
رثكأقبيملنإوأ«؛جتحيملولووأماعةقدصانمدقفانجتحا»ثيدحل(ص)وهو
هزجتملتقولالبقهللحتاللاحبراصوأريقفلاتامنإفامهيلعونيرهشنم

 



Y۳انوفدمدجونم

ىطعأنمفةالصلاكةتقؤمةدابعاهنأةاعارمىلعالوأ.طرتشيملنإاهكرديملو

هللقحوهامنيبقرفلاالولوثيدحلاالول(ص)وه(ت)اهكرديملوداعأمهلبق
.(قا)هلاميفرخآىلعقولخملقحامو

ناف‹نيماعةاكزرخؤيدقهنأءاجماعةاكزمدقيهنأدلعهنعحصامکو

نمنكمتينألبقهلامفلتنإو(ق)جورخلادعبلبقدافتسملايففلبقىطعأ

فرعنإوأ.هتمزلوأ(ص)وهواذكفعيضيملونكمتنإوهيلعامفاهئاطعا
نإالوأتقولالوأاهلزعنإوأهتزجأتعاضفاهلزعنإو(قا)ليكلابهلامرادقم

يفةاکزالو«يقبامیکزالإونمضطرفنإوأ(ص)وه(ت)اهبحاصلصتمل
ملنكلمهلهتمزلنأبعيمجلانماهبسحيوأ(ش)ءارقفللالوهيلعبهاذلا
مهلهتاکزتوبثبيقابلايفءارقفلاعمكرتشيومهيلعوهيلعتبهذلباهنمضي

.(فا)

ملصويملنإو(ق)مجلاهبولكلانموأ(ص)وهو(ان)ثلثلانميهو

لولحدعبكلملانمجرخاامو«ردنالإلصتملرامثيفمهمزلت(ت)مهمزلت
عجروهنموأ.ًارارفهلبقهجرخأولامك(ص)وهوهجرخُمنملماعلااهذخأةاكرلا

وأ.مهاردةثالثيقبامتقولايقبو«(ق)جرخملاىلعضوعبهيلإلقتنانماهب
تبجوامم(قا)دحاويقباموأ«نانثايقباموأتاناويحوأںيناندوأ«لیقاثم

هيفاکزهبمتيامةعيوسبولوهلبقكلمنإفجرختملولو«لوحلاوددعلامامتلهيف
تقووتدجددعلامتيملامموأهيلعلحيملاممتيقبنإولوحلارظنَيملو

ىدؤيهنألهفالسابضقتنيالو(ق)الوأ(ص)وهوقابلوحلالبقهسنجبهلدبأام

لوحلامتاذإىكز«باصنلامتأىتحًائيشفًائيشلاملادادزااذإوأ(ش)لوحلا

.(قا)(م)لاملالوأناكذنم

لاح

ثيدحلهسمخجرحخأكرشةمالعهضعببوأهبًاضوَعولوًانوفدمدجونم



هيلعنمنيدلايكزي٢۲

رسكوحتفبقنادلاو(ان)قناودسمخنمرثكأنإوأ«سمخلازاكرلايفود»
ملنإومامالل(قا)مهاردوأريناندًاككسمًأنيعنإوأ.مهردلاسدسقانادلاو

نملف«يبصوأةأرماوأدبعوأيمذهدجونإو«ةاكزللنيلهأتملانيلومتمللفنكي

نمهتعمسيذلانأكلامنعو(قا)امهلوأمهلوأءةنتفلارذحتو(ان)هيلإقبس
هليصحتبلطيملام‹ةيلهاجلانيفدنمدجوينيفدوهامنإزاكرلانأ.ملعلالهأ

هيفلامببلطامامأفةنؤمالولمعريبكالوهيفةقفنبفيلكتالولامي
روبقيفمتدجوام»:لوقيناكو«زاكربسيلفةرمءىطخأوةرمبيصأف
.(هوذخف.ةيلهاجلا

هللالوسرلاقفربقبانررمفرفسيفعهللالوسرعمانكرمعنبالاقو
موقباصأامهباصأمرحلانمجرخامل«دومثموقنملاغريبربقاذه»

نموهوذخأوهوجرخأفاوردتباف(هومتدجولهنعمتشبنولبهذنمنصغهعمو
وأنفادالودجاوالضرألابحاصودجاولاهنألهلفهريغضرأيفهدجو

ذخأينملوهوأبلارجشنمليسلابلجاماذكو(ق)هكلميفهنألاهكلامل
ولوديحوتةمالعتناكوأةمالعنكتملنإو(ق)لااهيفدجوضرأبحاصلوأ
ہتمزلةطقلفنيمأريغهاراوأهعضومنمهلوحنإف؛كرشةمالعويهوأ«هضعبيف
نمو(ق)هدروهنعبغيملناهمزلتوأ؛ناكامكهرتسالاوناکامكهدرولو

نمرامثلاک(م)ذعنیحوأ(ش)و(ان)لوحلهنمجرخأامیکزيعندعمدجو
.لمعنيحنملوحيىتحفلمعبالإةضفوأًابهذنوكيالناكنإ(ق)ضرألا

هلامنألهانمدابعنبادنعًاقلطمو(ان)لحيملنإهيلعنمنيدلاىكزي
هلنموأ.ةمذلايفنيدلاوهبءارشوعببوقتعوةبهنمضامهيفهّلعفهلكولمم

طحالبوأمزالطحينينسلوألوحيىتحوأمةسلتزلضيذإوأشر

یکزیمیرغةمذىفوأ.ةمذلاريغيفثاريمكضوعالباموضيقاذإًادعاصف

 



۲۳۷لفطلالامیکری

هتقویلإفلبقنمتقوهلناکنإو؛هکلمنيحنموأهضبقنیحنملوحدعب
وأ«هيلعنمنايسنوأهيفنفدلحمنايسنوأمادعاوأسالفالهنمسيأامو(قا)
ةدحاولوأهنودبوءطحلابنينسللهاكزهضبقاذإوهكزيملركنملافلحوراكنإ

همزلترافوهفءةاكزلاهمزلتالملًانويدهلاميطعينمو(قا)لاحاذإوأ.ذعيح

ناو(ق)ضامىلعيكزيفرضحيىتحالوأ(ان)ضارقوةنامأكباغاميكزيو

هلمکملعيىتح«ضراقملاالوهمكهملعنإًاضيأهيفهمهسىكزحبرلاناك
يدۇؤيفمسقيىتحوأهلامنمتقولامامتليدؤيو«تقوهلنكيملنإتقويف
یکزملعیملواتامنإولكحبربرابخالايفةجحوهو(ق)ضامىلع
نيدَملاىلعةاكزالو(ق)هبوأطحالبىضمامىلعهمهسلاملابحاص
؛كلذنملاميأنمًارامثوأًاناويحوأًانيعنيدلاجارخإدعبباصنلاىقييىتح

طحيفو(قا)(ان)طقفرجتلاعاتمونيعلانملاحلانيعلانيدطقسيوأهيلعوأ

هيفهلمصخالامولاصتناوءةثورومةيصوونيكاسموسمحخةاكزودجسملالام

.(ق)تارافکلاک

لنصف

(ق)ةيلوفطلانمنجنموأ.نونجملاوهريغوأًاميتيلفطلالامىكزي
ايكزقافأوغلباذإو«هيكزيالوأ(ان)قافأوغلباذإاهجرخأواهبسحالإوامهمئاق

قحاهناىلعهرامثيفيهواهيفةاكزالوأ.بسحءاشناو«ىضمامىلع

يفو«رجتلاضورعكىفخيامماهوحنونيعلاريغيفوأ.عرزلاقحوأضرألا

ةبسانمهلىكزيفهلامةاكزعبتاًاراتخمماصوىلصاذإوأ.اهروهظلرجتلاناويح

لامةاكزو(قا)هلىكزقهاراذإوأ«غلبيملولونيفلكملالاعفأنمهراتخاامل

ةاكزالوأ(ان)دبعللفثروامالإهلوأهلهنأىلعهالومىلعوأهلهنأهيلعدبعلا
لامبىتؤۇينأو«هنمعزنيالنألوقىلعًازنكدجينأوهلىصوينألثم(قا)هيف

ءاينغأنمذحخؤتاهنإ»ثيدحلاءاجوهلبهووأءاهيلعًايقابةيكرشلاهتلملهأنم

نكيملاذإنيريقفنانوكيو«نيينغلانونجملاولفطلالامنمذخؤتف«نيملسملا

.نيملسملاءارقفنمامهذإاهنايطعيفباصنامهل

 



YAلفطلالامىكزي

مدعلوءامهانغلامهلامنمذخؤتو«مهئارقفيفعضوتاهنإ»ثيدحلاءاجو

:هلوقلوباصنلابةاكزلابوجوركِذثيداحأيفلقعلاوغولبلابةاكزلادييقت

‹ىماتيلالاميفاهبوجويفصنهنإف«ةاكزلااهلكأتالىماتيلالاومأباورجتا»

لاميفىلوأفميتيلالاميفتبجواذإو«غولبللرخؤتالاهنأيفردابتمرهاظو

فقولايفةاكزالو«ميتيفهيبأنمولوهدجييحوهوبأتامنمو«يحهويألفط
لكوءةجاحلالهأكًاقلطموأمهئارقفوأنالفينبكنينيعمىلعْنِإهيفوأ(ان)
ةمئألاونينذؤملاوهيفملعبلاطوأًاملعموأًانذؤموأاذكدلببًامامإنوكينم

لاميفالو(ش)و(م)قالطالانمكلذلكاذكدلييوأءاقلطمنيملعملاو
هارتشااميفبجتوأ.ةعيرشلاعورفب(ص)ىلعبطوخولومكحلايفكرشم
دحوملاىلعاممهيلعفعوضفبلغتىراصنالا(قا)نيملسملالوصأنميمذ
ىلعرانیدومهرديتئامىلعمهاردةرشعو«تارقبوأةرعبأةسمخىلعنيتاشك

رامثىلعسمخلاوجالعلارامثىلعرشعلاونيعبرأىلعنيتاشوأارانيدنيرشع
.جالعلاريغ

 



۳۹«ءارقفللتاقدصلاامنإ»ىفةاكزلا
 

يناثلابابلا

يفنامتكلايفتعضنإوةيآلا«ءارقفللتاقدصلاامنإ»يفنملةاكرلا

بجيوأ(ح)و(م)و(ان)ىزجأرظنلابعونيفمامالااهعضووأمهنمدجويعون
فعضنإالإكرشملاال(ش)اهنمدجويملامالإعاونألاكلتىلعاهقيرفت
الو(ق)نيكسملايمذللةرافكلاءاطعإيفوءهبةيوقتللمامالاجاتحاومالسالا

ةماعلةعفنمهيفنموءزاغومراغو«بلقلافلؤمو(ان)لماعلتزاجوأ.ينغل
هاضقتساوأ؛ملعريغبضاقلال(قا)نيلوتمريغءاينغأولوضاقكنيملسملا

يتئامكلاموهو«ثرإوةبهوءارشوحبهلًاعامجإتلحوضاقريغهنألكرشم
لٹمورشعةسمخوأ‹نيڻالثوا)ج(نيعبرأوأنيسمخوُ؛هنیدىلعةدایزمهرد

ذإهنمذحخؤتهنأثيحنمينغهناهيفوةاكزلاهتمزلنموأ.ًابهذهتميقكلذ

نإفةاكزمكتمزللهلوقيوةاكزلامهيطعيركبابأناو«باصنلاكلذعمجاتحي

انللامالاولاقنواهايِإمهيطعيةاكزنميقباممهاطعأواهيلعمهبساحمعناولاق

جاتحیاملکنمهلایعوهيفکيامهلنَموُأأماتةاكزلانممهبيصنمهاطعأةاكزهيف

نملخديهنأل(ص)وهونكسمومداخىلعةدايزلصأعيببولوماعهيلإ
نانجهليرضحوأ.ةنسهقفنلجرلاركبوبأىطعيوءةاكزلاريغنمةنسةقفنلاملا

اذهو‹متغوةلومحوةريخألاةعبرالاهليودبوءةنسةنؤموبكرموتيبومداخو
هسفنمداخوهوالجرهبكرمريقفلانأاذهنمو«فراعتملايوغللاىنغلاىلإرظن

عجرملالبدحالوأ.كلذيواسيامهلنموأ.امهوأ.اهاطعيهناممهلمداخال

نإوأءةفرحدجيملنإالإفرتحميوقلالو(ق)(م)لاوحالافالتخالرظنلا



٤Yءارقفللتاقدصلاامنإةاكزلا

اهذخأينملالوءةيصعمىلعاهبوقتملالوءةشيعموأملعبلطيفاهيلإجاتحا

.ءيشهيلعقبيملاذإوأ(ان)هنيحنمرحبتاكملاودبعلالوءلاملاعمجديرمل

.(قا)ثيدحلاهيلعلمحوباصنهلنكيملنإفرتحملايوقللتزاجوأ

ءانضعبهبوهلوأ(ان)لوتيملنملالو«يلوتمريغولوصلخيلاهاطعيو

(قا)ًافلاخمولوًامحرنإاهضعبهلوأ«راكنلانمبيعشوزيزعلادبعنبهلادبعو
ملنإمهنماهذخأتالوءاباوصًاطخلااودقتعامهنألمهعرونماهبقحأانقسافو

نابنيفلاخمللتزاجانتوعدتلعنإوأءاقلطمةريبكلايذنموأ.كفالخاوملعي

ىلعءانبءاهقيرفتومهنماهذخأىلعانيوقنكلنكيملوأءانملداعلامامالاناك

لعفلابهتقفنمزلتنملالو(قا)روهظلاماكحأنمروهظلاريغيفهيلعردقامزاوج
بلجتملوتجوزتوأ«جوزتتملتنبکو(ق)هزحيملامهمزلتوأ.غلابريغنباک

كلذدورولاهايإهيطعتوءةجوزكوجوزتحتمأكًاينغاهجوزنكيملنإىطعتف

ةدجودجالوًاقلطمدلاولالو(ق)الوأ.روهشملاىلعهقفتتالاهنألو(ص)وهو
هتقفنهمزلتنمللحتوأ«فيعضوهوًاقلطمبيرقلالوأ؛لعفلابامهتقفنهتمزل
وأابأولوقافنالانعهانغأليلقهدنعوقافنالابرمؤييذلاوهنوكينأبةوقلاب

.ًامأ

ةيويندتاعابتاهبنوضقيةجوزوأبأولو«هتقفنمزلتنملكلزوجت(ت)

ولونيمراغاوناکوأ«ةاكزلاريغنممهقفنيو«هباهنوذفنيامنودجيالةيورحأوأ
مهيطعيوةاكزلاريغنمةمزاللاةقفنلاةنؤممهيطعيمهنيدبموقياللاممهلناك

ضهننمكلذىفربتعيامنإوءهباهنوضقيامنودجيالتاعابتءاضقلةاكزلا

الامهينباوخأومعكهلتمزلنملکةقفنىلعربجيو(قا)ىخارتنمالءاضقلل

لاقيواهبلاطلالو؛لفطلاودلولاونيوبالاريغبيرقةقفنىلعربجيالهناليقامك
نماهبلطنافءاهيفناكنإهتيالولًاكرتالنعًاماهباوًاخيبوتدعبكتيلوتلههل
نبالعفامكلهأتنإهلوأ.لاؤسلاهللحيثيحبناكنإالإهللاهنعلسيلبإىوتف

جوزنمبلطلاسيلوهسفنوهدالوألهتجوزنماهبلطامنإهناهيفودوعسم



قري لك_يلعمامإلا 3ةدلب
يفدعبىنعمو(ق)هسفنلبلطلاكهتماهدالوألبلطلاالواهريغنمبلطلاك
تيلوتوأ«كرمعنمىضمامضعبىضمامدعبوأداضتلاةقالعلًازاجملبقكلذ
هالوتيالفلبقهلوتيملنأهنأىلإريشيةاكزلاكبلطدعبكالوتألهيألابقتسالل
ملنأيفولوةيالولااهيلعلزنتاليتلاءوسلاقالخأنماهبلطنألهبلطدعب
دعبوأ«لاقيبدعبقلعيوأءاللبقكلوتأملنإكبلطدعبكتيلوتلهوأمدقتت
.مُثيفعقيامكىركذلايخارتلل

ىلإهبلقنمناميالافعضيأهنيداثلثطبحأهانغلينغلعضاوتنمو
هتعاطبربخأنم»هنأيورامكهتعاطتانسحاثلثيأهتعاطاثلثطبحأوأ«ثلثلا

:هلوقاذهيفانيالو«اهنمةدحاوةنسحهلتيقبهرابخأيفِءايرالب

تيبلا(هلقأهنملازامهمنيدلاىوسر

‹(هلمعاٹلطبحا»یورهنأاذهللديوانتلاسمیفلًاضرفكرتنميفهنا

الإلقتتالوأ.مهاوسنكيملنإاهبقحأنيقفاوملااهدلبنإفدلبلاجراخنملالو
كلاملقنيدنعكلذنمسيلو«تزجأاهلهأتلصووتلقننإو(ق)ةبارقيذل
نأللقنلانعىهنيالهنإف«بعصمهنكسموالثم(تايرب)وأ(نالجرو)بليخنلا

موزلبضعبلاقولوبعصميفهردنأنأفءابعصمغلبيملامهاوأملصيملهرمت
.(نايربب)وأ(نالجروب)لاکوليكلابةاكرلا

الإومهتمًاربتمللفالإومهيففوقومللفٌيلوتملانيقفاوملامدعنمو
نيكرشملافمهمدعنإو؛عرولاوملعلابوةوادعلاةلقبلضفالافلضفالانيفلاخمللف

رجأهجولالواهلهألهثعبوانيعاهعيبنكمأنإو«بيرقلافمالسالاىلإبرقالا
بتكوفحصملاءارشوقيرطلاحالصإوتيملانفكودجسملاءانبولفنلاجحك

ىرستيوجوزتيلريقفلااهذخأيو«قدصتلاودلولاجيوزتلالو(ص)وهو(ان)ملعلا
.طايتحاوةرافككًاينيدوأًايويندهمزلاملو

لصف

عفريونيفلاخمولو(ق)اهفصنوأءاهتاكزثلثةدلبلكىلعمامالاقرفي

 



مامإلاقرفي٢٤۲

ىلع

لك

ةدلب

نأهلرهظنإوءةييرقلافىبرقلااهيفةاكزاليتلادالبلاومالسالاحلاصمليقابلا

اموهنيدوةنسةنؤمريقفلاىطعيوزاجهيفاهلكةدلبلاةاكزقرفيوأعيمجلاعفري

نسلاوذوجاتحملاولضافلافلضفألاامهيفربتعيو«جوزتيملنإهبجورتي
ترثكولايعاذنإمداخةميقعموأ.ًامهردرشعةسمخعماهتنؤموأ«فعضلاو

وُ.فيعضوهوباصنلانودو.ةقباسلالاوقألالعًاينغهبریصيامو.ةاكزلا

ريغيفنيدنمهيلعاموةنسةنؤممراغلاو(قا)(ص)وهو(م)داهتجالاورظنلاب
ردقىطعأًاحوصنباتهنأحضاولاو(ص)وهوتميملنإوأفارسإوةيصعم

نأهلاملهلصوياموليبسلانياو«فارسأإلاوأءةيصعملايفهناديذلانيدلاكلذ

فيعضوهواهلكاهمرغيوأ.هكسميوأ(ص)وهواهلهأيفيقابلافرصيواينغ

املاملاتيبلو«جاتحانإماعةنؤممامالاو(قا)هانعوأماعةنؤموأنملوُ
لاقف«هينوطعايلاذهومكلاذهلماعلاق«هتبتروهوهتيلماعللماعللىدهأ
دعقالهاذكمكدحألوقي»:لاقوبطخو«(كوطعيفكمأتيبيفتدعقاله»

نمجرخهنألمألاركذولاملاتيبيفكلذعضوو«ىطعيلهرظنيفهمأتيبيف
.كلذلاقذإهيأرلًافاعضتساوأ«همأتيب

يفرمعهعضوفهجاتباهافأكفىرسكجوزىلإًابيطرمعةأرماتدهأو
لمهباهتزعومهريمأونونمؤملاالولهنألاهبيطةميقاهاطعأوءلاملاتيب

ًالامرمعدالوألنوكرشملاىدهأكلذكو«كلذببيطىلعةأرماناطلسءىفاكي
الورمعنوكرشملافرعيملهناوعأومالسالاالولهنأل«لاملاتيبيفهلعجف
ةباحصلالاق«لاملاتيبيفهدررمعدارأفًالامىسوموبأمهلفلسأومدالوأ
لبهوفلتينألبقكلذوءاصيخرتهكرتفًاضارقنينمؤملاريمأايكدالوأدييفهلخ
ريغةجاحلمامالاالإلاملاتيبنمفلستيالهنأكلذوہلاحىلعقابوهله
.رجس

مهملعأنوملسملاميقيوءاهداعأملاعماميأرالبهتاکزقرفنمو

ةبلطهيلوتميفاهقرفيف«هوؤرييواهايإهنوطعيوهيلإنودنتسينامتكلايفمهعروأو

 



٢٢٤۲ةدلبلكيلعمامإلاقرفي

ماکحأنمهيلعردقامنامتکلايفزوجيلاقنملوقببسنأوهو‹مهريغوملعلا

(ت)(ق)مهلاحلهجوأمهالوتوهنإمهيلوتميفاقرفيىتحنوؤربيوأروهظلا
ملعألاكلذدجويملنإوءاهنمهلاوردقجاتحانإوءاقلطمهيلوتماهيطعينأهل
‹ءاهيطعينمرمأوأىارقفلالاملابحاصاهاطعأالإونيملسملاةعامجفمدقملا

يفمالسالاىلعاهبةارادملايفو.زجتملالإوهيلإىعديًاماعطلعجتالو

لفنلاتاقدصوءهنعةارادمللهبىصوأامبهنعًاراديفعنملارهشو(ق)نامتكلا

رئاعشراهظالوءةيدهاهنأىطعملانظيالعلةاكزلابمالعالايغبنيواهلنوعمجيامو
ىلعتزجأالإولهأتيملنإاهنعجرحتيلوراهظالاضئارفلانأشنألومالسالا

.(ق)جاتحيوأ.لوبقلاظفلىلإاهيفجاتحيالو(صر

ملةنايخبملعنإ(ت)ةبستحمةأرماولوهمئاقةطساوبغلابريغىطعتو
وأءاهبحاصاهاياهمعطينأ(ص)ىلعزوجيوهيلعاهفرصهنأملعيىتحزجت
الوهحلاصميفهلعجيوأ«همعطيفيلبامعيبيفىلبتیتحهبقاریواهایاهوسکی

نإهلٌةاكزريقفلاىلعامعطقوعييضتالبهايإهسابلإدعبعاضاميفهيلعنامض

نمسأييملنإوأ.هتناعإوهحيرفتدرجملباهبهسفننعةمارغلاعطقدصقيمل
هيفو؛نيدلابنيدلاعيبكنوكياهضبقيىتحالوأ(ص)وهوهرسعلهصالخ
ةاكزهيفلامكلناكنإلجرلللوقيركبابأناوميبالةبهدرجمكلذنأ

يفنالفىلعيلامكتيضقلاقنإو(قا)ةاكزلانمكيطعأاميفهبكتصصاق

اهبحاصلريقفلالاقنإىزجتالو(ق)هضبقيىتحالوأ.هازجأهلصوويلامةاكز

اهلعجاواءاذکاهبيلرتشاوا«يلعهنيديفًانالفاهطعاوأ«يلعكنيديفاهضقا
اهاطعأنإو(ق)ضبقءاعولاوأ.هديلصتىتحءاعولااذهيفوأءاذكعضوميف

نممهكرديامكاهدركرديو؛حيحصلاىلعهزجتملهانغنيبتورهاظلايفًاريقف

.(ق)اهلهايفاهقفنَأوأءاهدرباتومهدحأاهذخأنإو«كرشمدبعهنأنيبت

درةريبکوذاهذخأ7 7و«باتنإلوُءاهلهآيفاهتفنوُاهدر

.بقيملولوًامزجاهكسميفاقلطةوعدلالهأءارقفوأا

 



انيمآلکونم٤٤۲

اهدريفهلمكحيوأ.ةيالولاطرشلوقبذخأينأامإوهبىتفيوكلذبهلمكحيوأ

ملنإوءاهذخأنمعنامالثيحهمامأاهعضوهنماهلبقيملواهدرناو(قا)ًامزج

نعهلامنمىطعأنمو(ق)سانلالاومأنملاصتنالايفوأ.اهلهأيفاهقفنأهفرعي
ًاصيخرتیزجتوأكعبهاطعأولوكطعأينعطعالاقولونجتملةاكزدحأ

اهؤاطعإزوجیو«فسوينبدوادناميلسيبأناويديفو(قا)هجوزنعوأ.ًاقلطم
كرشملاهدمعتنإوءاهلمحةرجأكلاملاىلعو«تلصونإاهذخآًابئاغوأةبئاغ

هتمزلوأ؛ةيصعميفاهلعجينأىلعوأ«لوقىلعةريبكلهللحتالريقفوأينغوأ
وأهللادنعالومكحلايفاهدرمهمزايملءدبعوأهقافنإنعاهبايزتجمهتقفن

.(ق)هللادنعمهمزل

لصف

هنأملعيىتحفنيمأريغوأ«ازجأهقيرفتوأهلامةيكزتىلعًانيمألكونم
لكونإو(ق)اهلهأملعوألاومألايفًانيمأناكنإهازجأوأ«قحلاهجوباصأ

نألبقنورخآلازاجأنإو«هدحواهيطعينأدحاولزجيملدحاوةلزنمبًاددعتم

وامهدحأتامنإإوهمهسءاطعإوأهؤاطعإزاجوأ«تزاجاهذخأدينمینفت

اهعفديملاهبحاصتامنإوءاهبحاصليقابلااهدرءةلاكولالبقيملوأ«ننجت

عفديالو(قأ)ةنيبالوعنملافاخنإمهنمملعالبعفديوأءةثرولارمأبالإهليكو
ءاحصنإنونجملاوأدترملاهعنميملاماهعفدي(ت)دتراوأاهبحاصنتجتنإ

اهجارخإدارأنملبحتسيو«هليكووريقفلعفدتوتوملاكةدرلا:رثألايفًاضيأو

هللامسبلوقيوءاهعضوميفاهعضولهللاهقفوينأوعديفنيتعكريلصينأ
رئاساذكونظلاءاسيالئلوهبىدتقيلومالساللىوقتاهبنلعيوِءيشبطاتحيو

نمنإةينامتكنامتكلاةاكزمهلوقىنعموءروهظلاونامتكلايفكلذو«ضكئارفلا

.ًاذخأوأًارارضافاخنإًارساهثعبوًانيعاهعابةوعدلالهأءارقفمدع



Yoرطفلاةاكز
 

ثلاثلابابلا

لوقل«تضرفوأ(ص)وهوبيغرتبندبلاةاكزىمستورطفلاةاكزتنس

ةمعطوثفرلاووغللانممئاصللةراهطرطفلاةاكزيعهللالوسرضرفسابعنيا
هلوقلو«ءاقباومهوتيالملسانلاهخسنبربخألاهضرفخسنولذإ«نيكاسملل
هلوقباهضرفخسنوأ«رطفلاةاكزبالإعفريال«ضرألاوءامسلانيبقلعمناضمر»
لزنفةاكزلااوتآوةالصلااوميقأإلامأوخلاءارقفللتاقدصلا:ىلاعت

خسنتلصفاملو«لاملاةاكزلًالماشوأ.اهريغوةضورفملاةاكزللالماشلبق

هعهللالوسرانرمأةدابعنبدعسنبسيقنعوءةبجاوةقدصلكاهليصفت
لاق«هلعفنانكو«اناهنيملوانرمأيملتلزناملفقاكزلالزنتنألبقرطفلاةقدصب

رخآضرفطوقسبجوالضرفلوزننألءاهضرفطوقسىلعلديالاذهضعب
.(قا)اهبوجوخسنلبقناك«خلاقلعمناضمر»ثيدحو

ًايبصولو(ص)وهوينغلادحيفةقباسلالاوقألاىلعينغلالاميف
ينغلاىلعرطفلاةاكز»هلوقليطعيامدجونإ(ش)ًاضيأريقفلاوأءانونجم
اممرثكأهيلعهللادريفريقفلاامأوهللاهيكزيفينغلاامأ«نيملسملانمريقفلاو

دلووسفنلانع(ق)مهسفنأنعاهنودؤيواهنوذخأيةباحصلاءارقفناكو«ىطعأ

ةدايزلاوءةياوريفمالسالاديقةدايزل(ص)وهوكرشيملنإوأ«قروغلبيملريقف
نباثيدحيفرمامكیطعملايفركذمالسالانأهيفواهلوبقنمدبالةقثنع

ولوكرشملاوملسملاعرشلايفدوهعملامئاصلاو«مئاصللةراهطاهنا»سابع

لکنعةاکزلالجرلاجرخيسابعنبانعولمعيالنكلةعيرشلاعورفببطوخ

 



رطفلاةاكز۹٢٤

ولوةقلطملاالإاندنعهتقفنمزلتنمعوءاينثووأًاينارصنوأًايدوهيناكنإوكولمم

١.ًاعضرموأًالماح

وهوموزلالبولوقفنينملكنعوأةيعجرةدعيفنمعمزلت(ت)
وأعفانهذيملتدالوأنعيطعيرمعنباناكومهثيداحأيفةباحصلانعردابتملا

لامنمهنعاهيطعيًاينغولوغلابريغنعوأزحيملنإًافلابولوريقفدلونع
وأ«؛لاماهلناكنإاهنعالوأةجوزنعالوأ«ينغلادلولااذهلامنمالهسفن

هاينغولوهلكولممنعو«هجوزقرنعيطعيرمعنبانأامكاهقرنعواهنع
مهيفبطاخمهنأءاهبنوبطاخملفطودبعكمهنعىطعتنمناخيشلالوقىنعمو

رطفلاةاكزبجوموةيباتكلاهجوزنعالوأ.ريمضلالصوأويففذحفاهب
ناكنإهنعالاهنعفةقفنلاوأ.جوزلانعولامهلولولفطلانعجرختفءاليتسالا
.(ق)رجتلادبعيفو(قا)هيبألامالهلامنميهفلامهل

ًامحلوبلحنكلأنبلولو(ق)ناضمروأ«هماعيفتوقلالجنميهو
طقأوبيبزوربوريعشورمتنموأًاديصواًيواَرْحَصالعطقبًالقبومظعالب
ربنمهفصنوریعشوحننموهوا(ش)و(م)و(ان)سفننععاص(ق)رييختلاب

صخرلاحلاقاضاملوربياماعطنمًاعاصجرخنانکسابعنبانعو
هریغرمتنمعاصنعماشلادربنمنادمیزجیةيواعملاقوندميطعننأع

ًاعاصهريغنمونيدمةطنحلانمجرخيهنعهللايضررمعناكو«ضعبهعبتو
هدهعىلعناكامكاهنمعاصلاىلإسانلادرفيلعةفالخيفةطنحلاترثكو
نبلنمنيدملاوأعاصلاىنعموءاهبوجومدعىلعلاودتافرصتلاءالؤهول
غليءانإعاصينأاذهنمىلوأو‹نللابقباسلارييختللهريغوأاربعاصنزويهنأ

وُنيسنجبسفننعزوجتونيللابغلبيفهلزحيوأربوحننمليكامهالعأ
.(قا)(ص)وهواهبالوامهبالوأ.ًاضيأًانيعةميقلاب

دلووحننمهدعبثداحنعجرختف(ص)وهو(ح)رطفلارجفنميهو
نعالهدعبثداحنعف(ش)بورغلانموأبهاذنعال«قروةجوزو
نعو(ان)ىحضالاةليلىلإوأ.رهشلامامتوأدغلاوأ؛ليللاىلإ(ق)لبقبهاذ

 



٧٢٤۲رطفلاةاكز

 

هنعو؛تاقدصلانمةقدصفاهدعبوأءةلوبقمةاكزفةالصلالبقاهادأنمسابعنبا

زاجو(قا)مويلاضعباولأسلاهبلجعيملولف«لاؤسلانعمويلااذهمهوتغأ»
لهاتنمليهو(قا)الوأ.رخألاهفصنيفوأىارقفلاةجاحلناضمريفاهميدقت

ثيداحالاقالطاوهبذخؤيالاولاقوءانضعبهبونيدحوملاءارقفللوُ(ان)ةاکزلاک

نممظعأنوكتالًاضيأوءةينامثلاةاكزلاباحصأليهوةباحصلانعوهيلعلدت
ولو‹لاومألاةاکزنوديهلبةيالولاطرشيففالخلاتیأردقوءلاومألاةاكز

.(قا)ًانابهرنإوأ.ًاضيأنييمذللوأ.اهبوجوءاقييانلق

ءافخإيناريجوةبارقلو«؛ناضمريفاميسالوعوطتلاةقدصراثكابدنو
طرتشتورئاساذكولضفأاهراهظإفىادتقاءاجروءايركًادسفمنأنإو

ءلوهجملاةيدوىاضعالاةاشو‹؛شارفلارانيدورطفلاةاكزوءلاملاةاكزلةيالولا

ةمزاللامارحلاوأةيرسلاوأةجوزلاربديفءطوللةمزاللاةثئالثلاوأريناندلاةسمخو

مشوكبطريغلعطقنمهسفنيفلعفاميفناسنألامزلياملو«ىثنالاولجرلل
يفىطعياملوءةأرملاسأررعشوبادهالاوةيحللاونيبجاحلاوةيصانلارعشصقو
رامجتساومميتولاستغاوءاجنتساوءوضوك«ريهطتلاقلطمولسغلاطايتحا
وأكلولااباهيطعتليقوءةميشملايفتدسفأاميفةلباقلاىطعتاملو«ضيحو

.(قا)كلذنمءيشلالوأ.ىلوألاةسمخللطرتشت

 



۸٤۲



۹٢٢۲

موصلايفعبارلانكرلا

باوبأةعبسوةمدقمهيفو

ةمدقملا

؛جراخنمفوجلالصيامعكاسمإًاعرشوءامءيشنعكاسمالاةغلوه

ماعطلانعكاسمالالاقنمو«برغمللهلبقةينبرجفلانمةريبكوعامجو

هئازجأةقيقحركدارأامنإفموصلادسفيامعيمجنمهريغوعامجلاوبارشلاو

نأ؛موصلادسفيامعيمجنمهلوقدارأوأ.كلذبهلهجنمهفرعيلالهلًاسانيإهفراعل

موصضرفوءعماسلااذهلمعبعماسلااذهريغلفيرعتلالصحيفموصللةدسفملا

ةيناثلاةنسلايفناضمربخسنو(قا)كلذلكوأ«رهشلكنمةئالثوأىاروشاع
نمةئالثنهو«تادودعممايأبءاروشاعوأنابعشنمنيتليلىضملةرجهلانم

ضرفمٹماعطالاوهموصيفريخوأ.هلبقموصضرفيملوأهبنهمثرهشلک

.(فا)

ليللاحيبأمتمنيملامءاشعلايلصينأىلإبرغملانملالحلاحيبأو
يألدبوهوناضمررهش-لاقنأىلإ-مايصلامكيلعبتكŞ»:العولجلاق
لأبرهشلامكنمدهشنمفإلل:لاقوفاضملافذحوءناضمررهشمايص

نيتركتلاةيناثوىلوألاسفنيهءكحاوىنعملنيتفرعملاةيناثوةيركذلاةيدهعلا
خلا«هلإءامسلايفيذلاوهو»بلاغلاريغنمسيلوابلاغىلوألاتسيلكلذك
البىلوألاسفنهذهفكحاوًادتبمنعامهبربخملانيتركنلاريغيفكلذنأل



Yo.كاسمإلاغل

نماذهدعهجوو«ضرَألايفهلإوءامسلايفهلإوهيأفوذحمًادتبملاوفالخ
ركذتوسفنلاةوقرسكلهنأثيحنموهوكحاوىنعمبنيتركنبرابخألاةلقليلقلا

مزالاذهلاقيدقنكلىنعملاةلوقعمةدابعةقدصلاوةاكزلابهيلعىخسيفعئاجلا

.دبعتنیمولعمددعوتقوبهصیصختثیحنموءةلعالهل

 



٥٥۲هتيؤرلاوموص كشلامويموص

لوألابابلا

وأ؛قافنوأ(ص)وهوةيصعمباحسكيملوأ؛لفنلولوكشلامويموص

وُ.دیتعاومویولبقنملصتمموصولفنلزئاجوأ؛طوحأوأ«يرييختوأ«هورکم
اعقوتىحضللهيفكاسمالانسوأ«بدنو(قا)باحسكيملوأ.مايألارئاسك

نأىلعءىزجيوأ(ص)وهو(ان)ةمزاجةينريغىلعهنألديعأومتأءاجنإفربخل
ال»يعهنعو(قا)(ح)رفاسملاماصامالاوأ.هلعجريناضمريفموصلك

لب«ناضمربتالصتمنیمويالوًاموياوموصتاليأ«نيمويالومويبناضمراومدقت

اذإ»يعهنعوهلكناضمركلذنأمهويالعلوهلاووقتلهريغوناضمرنيباولصفا
ءلاصتاعمرثکأبمدقيالنأىلوأبابنمف«ناضمرلاورطفافنابعشفصتتا

امربخلابدتعيو«نيمويوأمويبناضمرلبقموصلااوكرتاىنعملانوكينأزوجيو

نألثمروهشملارئاسيفكشلامويربتعيو(ق)صوهورهشلاوأمويلاضقنيمل
ملعلامدعلةقفاوملادصقىلعوهنمهنأىلعهمصيالفهرذنيوأبجرموصيوني

.(ق)الواةيصعمالنكل(ص)وهو

ةعستنمواهتمنوکیو(ں(ص)وهومجلاو)ن(هلوأنإنابعشلوهرخآمغنإنيئالث
الو؛كشلاموينیمئاصاوحبصأوُ(ش)موجنلاباسحبهلاوردقاوُ‹نيرشعو

نإو(قا)رادقالاهبرسفيالفكشلامويموصنعيهنلادورول«فيعضوهوًارخآو



٢۲oهتيؤرلاوموص

هلوأيفناضمرنمسيلوةلبقملاةليللانمفراهنلالوأولوسمشلافلخيؤر

نمفاهفلخهلبقهارنإوءاهنمفسمشلاولاوزلادعبنإوأ(ش)و(ح)و(م)و(ان)

اذإ»هنعةياورامأورمعهيلعصنو(ص)وهوانعرهشوناضمرنموءةيضاملا
هدييقتىلعهقالطإلالمحهدعبهومتيأراذإاهانعمف«اورطفتالفًاراهنلالهلا

.(ڦقا)

نيقيِءاغلِإيفناللطابوهوالوا(ص)وهو(ان)ماصهدحوهآرنمو

ةيؤروأ«نابعشدعبهتيؤرلفلاخنإو(ق)ًانيقيالوًاملعديفيالاممهريغبًالمعو
(ح)و(م)الوأ(ش)و(ان)راطفالايفقدصيالذإهنماربيالكلًارسرطفالاوش
ةيلعلجعيالناحضاولانكللعفنهنألراطفالايفقدصيملامنإو(ق)

یارهاللكألادمعتهنأبرقيیتحنایسنوضرمکًارذعهلنأناكمإلةءاربلاب

ىلإيدعنباثيدحلعباتيالناكولوهقدصناكمإلهنماربيالدقفدعبوء؛لالهلا

معن:لاق«؟سمشلاىرت»:لجرللاق1يبنلانأامهنعهللايضرسابعنبا

يفهبلمعلايفهفعضانرضيالوفيعضهدانساو(عدوأدهشافاهلثمىلع»:لاق

.هتءارببةعيرذلادستهنأباوجلاولصألاىلعهئيجملباوبألاعيمج

قیرطنمنیتلداعوهبونيلدعبرطفيويبارعأبموصلاثيدحللدعبماصيو

وهو(ان)ملعلااللمعلاومكحلاةرتاوتملاريغةداهشلاهدافمذإملعلاالعرشلا

لمعنمو(م)امهبراطفالاوموصلاوأ«هبرطفيوماصيوأءةمذلالغشلهبال(ص)
ةرافكلاورفكلافمصيملفةرهشلاوأامهاغلأنمو«هتلزنمتسخدحاوبمصيملفهب

هيلعوهسفنهتيؤرةجحلانامهوتوءةجحكلذنإلهجنإطقفلدبوأ(ص)وهو
طرشامهركذنأل«اورطفاواوموصفنادهاشدهشنإ»يفليلدالو«نوينامعلا

نانئالاوهبماصيدحاولالاقيعهنأكفيبارعألاثيدحليلدبموصللالراطفإلل

.(قا)امهبرطفيوامهبماصي

هنأل«هليالوسرًادمحمهلياالإهلإال»:هلوقبىفتكاويبارعألابقوتامنإو

هرمأيفناكولوماصخلارمأريغيفعيبنلاوهولدعلاماماتحتكلذب
هلوقتقويفملسأولودحأنمهبًاربتيوأهبىلوتينأيفاذكو‹هتلادعتطرتشال



Yorهتيؤرلاوموص

لبقملسأهنأردابتملاوقحكلذوهمالسإلبقهملعامبةعذخأًالدعناككلذ

قحبالإءيجياللوسرلانالهللالوسرهلوقبقحهبِءاجاموءانلوقنعىفتكاو
الةرهشبوانل(ق)الوألودعةرحوأةماوأدبعبماصيو«لوسرهنأرادقوهللانم
لایماوسایاوةماماوحاكنوبسنوتومك«اوباريملنييلمجادعاصفةثالثوعفدت

يفهتيؤريعديناكبذكبمهتمالورهشلادعبنولبقيالوراكنإالثيح

نيدهلنمکعفنراجورضعفادومغةدشيفسانلانيبنموأ«هنمیریالعضوم
.رهشالابةدتعموءلالهلل

هنأرهاظلاومغولومويدازنيئالثلادعبلالهلاريملولدعبماصنمو

نِوأ.هتيؤرودلبلكومغنإالإًامويدازلالهلاربملونوثالثمتونيلدعبماص

وهوًافالخليقوءةيئانلادالبلاًاعامجإليقىعارتالو(ق)(ص)وهوتدعابت

لالهلانأدجوف«برغملايفًالثمهدلبىلإجاحلاءاجاذإلاقنملاقامك(ص)ر

خۇياللطابلوقوهوجحلاةداعإهمزلجحلايفمهتيؤرلبقبرغملايفيؤر

ىرنامكامدعوةيؤرموجنلاضعبهبفلتخيامهنإىعارملادعبلايفرهاظلاو«ب
.اهيلعلطملبجنمیریالیهسیمسیدلبنمالإسلدنأيفیریالوًالیهس

مرهلاورصبلافيعضودعقملاوىمعألاك«ناضمرةفرعمىلإلصوتيالنمو

ريسألاوربخيالثيحسوبحملاو«نيدرفنملاهوحنوألتقنمًافوخىفتخملاو
هازجاهدعبوأىادأهازجأناضمرقفاونإفهموصيوًارهشىرحتييلعطلتخملا

نمةداهشروهظبةفرعمويإطخوةلبقلاإطخكالوأ(ص)وهوداعأهلبقنإوءاضق

مدعلًاعامجإهيفرذعالفاهتعقبًاطخامأو«رمامىلعديعيواهنمبيرقوةكميف

الوناضمرلهزجيملةرافكوأرذنلوأًاعوطتناضمرماصنموءاهتعقبرسعت

ناو(قا)هاوناملهازجأرفسيفنإوأ«فيعضوهو(ح)ناضمرلهيزجيوأ؛كلذل
اللاحلکیلعو«هيزجيليقو«يدنعهزجيملًاعوطتهلخدوجحلاهيلعبجو

يونينأىلوألاو«ازجأًالفنالوًاضرفهونيملوهفلکتفبجيملنإو«همامتانمدب
نموالليقو«هداعأالإو-همامتاهمزلالفنلخدنموقةقاطافلكتامدعبهنألًاضرف
.همامتاهيلعضرفيهنأالإًاضرفلوحتيملًالفنلخد

 



Yoةينبالإموصال

لنصف

ثیدحامأودبعتهنأىلع(ص)وهو(م)و(ان)ليللانمةينبالإموصال
زاجميوغلهيفموصلافاراهنكلذو«مئاصينإف»:لاقالتلاق«؟ماعطكدنعله»

امدجأملذإلكألانعفكأيأ«ليللانمةينبالإموصال»ثيدحةنيرقليعرش
لوصفمهبرطفيلماعطلانعلاؤسللليلعتءافلاوألكألاينعيفتنييألك
امباومتهيالنأءايلوألاءاشنمنا»هيفويوارلاةياكحيفوأ«ذئنيحباوجلاب

العساولاىلعهلاوحأيفهانبمناوهبمهلزاوجلًانايبلعفهنأباوجلا«هبنورطفي
الريثككلذوذلياملعفيوءاملابذعتسيناكامكفوصتلاقيضىلع

وهاهبرطفيامعلأسينأهقحيفًاعونممسيلوفوذحملليلعتوأ«ىصحي
نألموصللءاشنإالمئاصينأليلالكلماعطلانعتلأسيناربخأوأ«دوجوم

نممايصلاتيبيملنملموصال»:هلوقلو؛لعفلابسبتلملايفةقيقحلعافلامسا
ضرفللاوزلالبقتزاجو؛تالامتحاراهنلافصنىلإىنثتساویونوُ«ليللا

ًاضيرمالإناضمرلمزلتالوأ(ش)لفنللوأ(ح)ةروذنممايأوناضمركتقولانيعتم
.(قا)فعضوىنعملالوقعمهنأیلعو؛هتقوبصوصخمهالًارفاسمو

مهلوقىنعمو«بجاوللءادابورغللرجفلانمناضمرلهداقتعاالثميهو
مويلللاقيالذإهدعبمويلاوهقباسلامويلادغو‹قباسلامويلادغحبصأادغحبصأ

ء؛تودحملاددعتملاموصلانملكللىلوألاةليللايفيفكتولبقةليللدغهنأ

وأ(ص)وهو(ان)ةالصلاكةدحاوةدابعمويلكهنأىلعلضفأةليللكديدجتلاو
نعاهلصفزاوجهدريو«يلايللالصفلةدحىلعةدابعمويلكهنأىلعبجاو
نمدنعزجیملةليللكىونلبلكللةرمونيملنإو(ق)نامزلاوحابصلابرجفل
ولوًادمعةةينالبحبصأنوءاعامجإيزجيهنأهرهاظوادحاوًاضرفناضمریری

الوءاضقلافنايسنبامأو(ق)(ص)وهووهوأ.لدبلاورفكلاوةرافكلافلهجب
رفکلابعييضتلكيفضعبلاقدقوراطفالادمعتهبشيةينلاكرتدمعتنأىفخي

قحلاوهو(م)و(ان)ماصيامبةينلاصيصختنمدبالومادهتالاوةرافكلاو
ًارفاسمناالإوأ.هريغلهيفيونملاموصلاناضمرليزجيوأ«ةينلابةالصنييعتك

 



Yooةينبالإموصال

ةينقالطإيفكيامك«؛موصلاقالطإوهيلعموصلابوجومدعلهاوناملماصامف

دارمهَعْفرناو«؛ناضمرريغلهاونهنألقلطيملهناهدريوةالصلكلثدحلاعفر

.[قأ]هيلعساقيالفهتاذبدارمموصلاوهريغل





YoYرجفلابكاسمإلا

يناثلابابلا

فلكتالبناكثيحدحألكلنيبتملاهنألرمحألارجفلابكاسمالابجو

عامجإلادقعناوهبلمعلازوجياللطابوهوقرطلاوتويبلايفرهظيثيحب
يلعلوقو«ضيبالاراشتناعسولاىنعمنمرجفلاموهفميفيفكيو«هفالخىلع

راشأو«ضيبأللىلصهنأللمتحمضيبألاطيخلانيبتنيحاذه:رجفلاةالصدعب

هبجومو(ق)قحلاوهومجلاو(ان)ضرعتملاضيبالابوأ.هتالصءدبتقوىلإ
هلكأنابنمفءكيقهنألالةلمجلايفعولطلامزالنمهنألفنيبتلاركذامأو«وه

روحسللهنأًانظراجرحتوحنبوأربخالورظنالبلكأنمو(ق)ءاضقالفهنيبت

اموییضق«يهاذٍإفاهتبويغلرطفأنمو(ق)ًاصيخرتًامويوأ«ىضمامداعادعبنابف

(ص)وهومجلاو(ان)امويىضق«يهاذٳفاهتبويغلرطفانمو(ص)وهومجلاو(ان)
.(قا)الوأ«ىضماموأدمعتيملذِإةمرحكتهالبليللاىلإمايصلامتيملذإ

«سمشلاتباغوانهاهنمراهنلاربدأوانهاهنمليللالبقأاذإ»:ٍهّْيَعلاق

ديقف«راطفالاتقولبقربديراهنلانأمولعمو«لكأيملوألكأمئاصلارطفأدقف

كلذفءاهعضومىفخيواهمرجبيغينأاهبيغبدارملاوأ«سمشلابيغبهرابدا

اذكوءاهلروهظرجفلاءوضروهظنأامك«اهلروهظهروهظنأللماكلااهبيغ

نألًاصيخرتمويلاوأ.ىضماممدهنيو«هعضومءافخواهمرجبويغصرقلابويغ

رذعلمميتبوألسغبةبانجلاثدحعفرعييضتبةهبشةبانجلابهضقنيففالخلا
رديملوليلنموأراهنمالتحاوحنبكلذوهتامدقموعفرلاردقهيفو؛حبصلاىلإ



Yo۸رجفلابكاسمأإلا

هعهنأةياوريفهلليلدالوالوأ(ان)سافنلاوضيحللاهعييضتكةبلغوهب
ملناببنجلاةروصبوُسانهنألامتحال(مالتحاريغعامجنمًابنجحبصي»

ىلعمدقمباطخلاو«ارطفمحبصأًابنجحبصأنم»ثيدحليلدبرذعللستغي

ملليقو؛حبصأىتحهبرديملمالتحابًابنجحبصأنمللماشوهو«لاحةعقاو
نآلافإيفنأرهظثيدحلااذهبولسغلارادقمعيضناالإًارطفماذهحبصي

.(قا)عفرلاردقةرشابملامدقتهّناوطقفبرشلاولكألاةيآلا

ثيحلخدهنأل(ص)وهومدهنايسنوأ«رجفلادعبهبتنافمايقلاىوننإو
ركفبىنمأنإو(ق)ظاقيتسالاداتعانإ(ص)وه(ت)مويلاوأكلميال
وهوأ(ص)وهو(ان)مادهنالاوةرافكلاورفكلافهركذبثبعوأامهتماداوأرظنوأ

درجمبینمأناو(قا)نهنمءيشبالوا(ش)هبالوا(م)عبوتنِرظنلابطقف
دمثالاهنمويذغيالاملاصيإدمعبمدهنيومويلافةدمعتمريغةرطخوأةرظن

عمدبو(قا)(ح)الوأ.مفلانموأ(م)و(ان)فوجللانابامدعبقيرلاوعمدلاو
؛باشللوأءاقلطمتهركوأ.ةلبقلاتزاجو«فالخلاىلعةلصفنمطاخموقيرو

.(قا)رطفتوأ

مکحييذملابوأءامهبلسغلابجومنأرهاظلاويدوويذمبراطفإالو
ًادمعءيقلايفو(قا)ءاضقلوءمويلاووهوُ‹مادهناوةظلغميذملابوأ

يفماعطللةلماعمهنألوليقمدهياملدمعهنأل(ص)وه(ت)مادهناوةرافك
هنأهيفو‹لكالاىلعهسايقوهكلذوالوخدلكالايفهتلماعمکجورخبهلخدَم

دمعيملنإو(قا)(ان)مويلاءاضقوأ«(ش)و(م)وهوأيفةذلالولكالاسكع
ثيدحلايفو(قار)الوأ.هاضقةبلغوأءانايسنهعلبنإفهيلعوالوأ.فعضوهاضق

ءاضقىلعلمحيو(هيلعءاضقالفءيقلاهعرذنموىاضقلاهيلعفىقتسانم»

الإهعمهلبقامىلعالدسفملاهيفدرواملحمىلعءاضقلالمحلصألانألمويلا

فوجللالضونف؛فنأوربديفهركونذاوركذيفءاودلعجزاج؛صنب
لخادللصويالركذلاوغامدلللصوتنذالاليق(ق)وهو.مادهنالاوةرافكلاف
الإةبقثبالحشرلابانملوبلاجرخيهنألقدعملا قلطمبنومكحيمهنأالإ

 



۹رجفلابكاسمإلا

نمحشرتاهنايعدينأالإةدعملالخادصوصخبالنطبيفبقثوأةرسبولو

يبصللماعطلاغضمالمصيملنإوكلعلاغضمهركوءاهلخادنمامكاهجراخ

الربصلابهركوأ؛مويلاءاضقهبوأهركوأمجلاو(ان)لحكلاوناسللابهقوذو
هرکذيامنإو(ح)هيفماعطالامبزاجوأهبلحتكاهناثيدحلاءيجملدمئألاب
الفطرشًاضيأمهدنعهناعمهلًاديلقتوهبالمعالهبهذملًادييقتانياحصأ

هبكسمتيذلاوهفةرورضالبناضمريفًاراهنلحتكاعهنأثيدحلاءاجلب
.(قا)انباحصأ

هبةظلغملاومادهنالايفو«لوقيفموصللةدسفميهوةريبكنيطلالكأو

زاجوأراهنلارخآهركيوأ«حابموةدابعلكاوسلازاجورمدقوىذغملاريغيفام

هركيوأ.هبهرخآوفولخللًاعزنلقُأهنألسبايلابىلوأبابنموبطرلابهلوأ
هنأ»يورضعبدنعكاوسبعطقالبفولخلاىلعراطفالابدنو(قا)ًاقلطم

هنهکترييصتبیزاجیوأ«مكدنعهحيرنميأ«(كسملاحيرنمهللادنعبيطأ
وأركذلاسلجملكسمتملاباثياممرثكأبباثيوأكسملاحيرنمبيطأًادغ

ةحئاروأمكدنعكسملاحيرنمهللاةكئالمدنعبيطأوأ.كسملانملضفأب

بسنواهبهاوسهدبعيمليأهللهناو(قا)كسملاكتادابعلاةحئارنيبموصلا

هاوسملاظملايفبهذتتادابعلانألوأ.ءايرلاكتادسفملانعهدعبلءافيرشتهل

برضواذهمتدقومایصوهقدصوةالصبىتاييذلاسلفملا»ثيدحهدريو

.(ڦقا)ربصهالهاوسهباوثملعيالهالوُ.خلا«اذه

مجاحلارطفأ»ثيدحلرطفتوأ«تهركوأ(ان)ةماجحلاتزاجو
ارضاحولويلوتملاركذيهورطفتو(قا)ةبيغلامهراطفانأببيجأو«مجتحملاو
بحولوهصقنيامبهركذوأ«ناتهبمساباذصتخيوأهيفنكيملولوهركيامب

؛سانلانيبرشلابءارغالايهوةميمنلاو«نذالاوألحلااهيفزوجيالو(قا)نذأوأ
ىوضولانضقنيوءامدهلامعألانمدهيوءةوهشلارظنوةرجافلانيميلاوبذكلاو

امضقنيوكرشيفقافتابو(ق)نهيلعًاسايقةريبكلكوأرشلالوصأنيقسيو
ًايبنوأديحوتلاىفنامكةحراجوأقطنالببلقلالعفوأ«لوقلابناكءاوسىضم

 



A6رجفلابكاسمإلا

لعفبنوكيهناخيشلاركذدقوءامهريغوأسأروأديةراشإيكلذوحنوأًاباتكوأ

ةضمضميفقلحلءاملاقبسبالءةتسيبألًافالخضرفلاكرتبضقنلانوكيو
وأءامويىضقنيلوقلاىلعالإوضرفلنإوأةالصلاتقويفنإوأ.قانشتساو

(م)هيضقيوأ(ص)وهومجلاو(ان)ًانايسنبرشولكأالو(قا)ًاقلطمهيضقي
.(ق)انضعبو

رفکالبةرافكوهؤاضقهيلعوأ(ش)الوأ(ان)ًانايسنعماجنمهيضقيو
ًارارضاوامهيلإًاجايتحادشأأوًارودوةلماعمرثكأاناكاملبرشلاولكألاو(قا)

ىلعةربغوبابذكهنمًادبدجيالامالو؛عامجلايفرذعلانمرثكأامهيفرذع
ناو«بجت(تر)هفنأوهمفةيطغتاهجلاعملبدنوكلذيفهللمعالذإ(ص)

اموزرحتينأةلماعمبجيفمسجهنألكلذنمناخدلاوهيلعالفهقلحيفدجو

سبحقلطيملنمىلعامویذغیالهنأبصخرتيوأ«سأبالفهتقاطقوفهلخد
.هدهجالاةقلعبرشوحنلهفوجنعهرخنموأهيفنممدلا

 



٢٦۲ةرافكلا

ثلاثلابابلا

ُمادهناورفكلاوًانيكسمنوتسوأنيعباتتمموصوأٌقتعةرافكلاتمزل
وأةندبيدهوأقتعلابنسحلالوقهلباقمو؛مجلاو(ان)عامجدمعبيضاملا

لكأبوثيدحلانمانظفحامفالخكلذوًانيكسمنيعبرألًاعاصنيرشعماعطا

دسفأنمكوهفكعبًاماتهيضقيوهمنينأبرهشلاوأمويلاوأ«مجلاو(ان)برشو
(قا)مويفالآةثئالثامهبوأ(ش)ةرافكالوأ‹لباقنمهيضقيوهمتيجحلا

يأَرطفأيبارعأللاقاهنأةريرهيبانعثيدحلايفامكرييختلابةرافكلاو

قالطالادنعثيدحلاوةغللايفراطفالانمردابتملاوهامكبرشلابوألكألاب

بيترتلابوأ(ص)وهو(م)و(ان)«انيكسمنيتسمعطأوأنيرهشمصوأقتعأ»

«لاقنیرهشفلاقاللاقةبقرعيطتستله»يبارعألهلوقيفليلدالو(ح)و(ش)
ملنإريدقتلالاقيالو؛ثيدحلاليلدببيترتاللمكألافلمكأللنايبهنإفخلا
وأ؛عطتسيملهنأبهلحرصدقيبارعالانألخلاموصعيطتستلهفقتعلاعطتست
الو«هدهعىلعرطفأالجررمأ»ثيدحلهريغبرييختلاوهثيدحلعامجلاببيترتلا
سئاقلالصيملهلعلو«؛ثيدحلااذهدوروعمعماجملاىلعسايقلاىلإةجاح

عطتسيملنمناليلدعيطتستلههلوقو(قا)سئاقالمهسايقلكاحفنصملاو

دجواذإةرافكلابءافولايونيوىاضقلاالإباتنإهيلعِءيُسالهلکكلذنمًائیش

الكامهنألوةرافكلانملقكلذنأل«كريغًادحأيزجتال»لاقوءاهبي

.امهسفنأةرافك



ةرافكلا٢٦۲

(ص)وهو(ح)و(م)و(ان)تعواطنِهيلعاماهيلعو(قا)ءاشعوءادغمهبعشي
الوأءاههركأاذإىرخأةرافكهيلعوالوأ(ص)وهوًامويتضقالإو(ش)الوأ

عامجولكأكسنجلافلتخاولورفكيملامةرافكفًاضقانًالالحرركنمو(قا)

(ش)مویلکلةرافكوأ.دحيملامهبجومريركتبدحاودحهمزليامك(ح)و(ان)
وا(ان)ةقرسوبرشوىنزكدحسنجلکلامكةرافكسنجلکلفًامارحوأ(م)و
نأىلعالوأةدحاووأ«ناتنئافاليلهلعفنإو(قا)ناتنثاوأمويلكلثالث

ءانمتساوعامجبرطانقلايفو(قا)(ص)وهوالوأ.مادهناوطقفةبوتلاةريبكلاب
.مادهنانهريغبوءاضقلاعميأةرافكًادمعًاراهنبرشولكأو

 



۳٦۲كرشملموصال

عبارلابابلا

اميضقيوأ(ش)و(م)و(ان)كردأامماصملسأنإفكرشملموصال
تقولولحىلإهرظنباهلكاهالصةالصلاتقورخآكردأنمكاضيأىضم
اقيفمو«همزلوةعيرشلاعورفببطاخمهنأو؛ةدحاوةضيرفناضمرنأىلعةالصلا

اتقواوكردامهنألكمحأو(ح)و(ان)مويلاةيقبكاسمإًاغلابوءامغإوُنونجنم

وأ.ضيرمورفاسمكامهرذعلامهنودوأ(ش)و(م)الةلمجلايفهموصبجي
یضقهيفنجنإو(ق)فناضمردعبقافانإو(قا)الوأ(ان)هنوضقيًافلابوًارفاك
هادسفأامنایضقيوهمويهازجأليلهيندعبىمغأنِإوءاهتفویفنجاموموصلا

‹ةالصلايضقيمئانكوهفةفأهدسجيفلقعلاحيحصهيلعىمغملاوةبانجوحنب

نإمئانلاالونايضقيال(ت)(ق)اهتقويفيمغأامالإاهيضقيالفنونجمكوأ
ملاذِإالوأ.هايضقهايونيملنإوهدسفيملنإلهذوانكمهذإهلكناضمرلاوون

رمؤيو«لوالاريغىضقهدعبوأ«يناثلايفظَّقَيومويلىوننمو«لقعبهادهشي
ءاسفنلاموصوغلباذِإوأرشعينثاغلبنإوأ«هداتعيلقلطأاذإموصلابيبصلا

ةءاربلالحتالوةءاربلاباهيلعلجعيالىمئاصللحيالامیفختوقسفضلئاحلاو

لئاسلابيجتالوأراذعألاىفنتىتحامرذعونايسنلاوضيحلاناكمالاهنم
وأءهيفاترهطمويكاسمإبدنوراهظالااهلفسافنلاةرهشلءاسفنلاالاهريغاذكو

.هنایضقتو(قا)بجووأءال

ءادغًانيکسممويلكمعطأورطفأهءربىجريالضرموأربكلزجعنمو
دعبقاطنإو(قا)هيلعالوأءاماعطهیفکءلمهاطعأءاشنإو(ش)و(ان)ءاشعو



كرشملالإموصال٤٦۲

لهاموصوانموصنيبلصفوهوروحسلاولحاذإروطفلاليجعتنسو«ىضق
كاوسلاكرتوليق؛مرحميفعقيالكلحراوجلاوناسللافكوهريخأتو«باتكلا

مارحلامببورغلادعبرطفانمو«قاشنتساوةضمضميفةغلابملاوءاراهنبطرلا
رتفمهنألرمخلاكوهوأرمخلانودوهو«همويداعُأناخدبوأسجنتمبوأ

هناو«هنمالوماعطيفالرانلانمهناونتنلاهيفعمتجاهنإفثئابخلانموىاضعألل

نطبلاومفلانانسألاداسفثرويوهدجيملوهداتعانمللقعبيغوةدبرعمزلي

.نيڻالٹنمبرقتللعو

 



سماخلابابلا

الاموأءاضرمىمسياموأهبموصلاقشيضرملليلةينبراطفالاحيبأ

(ق)الوأ.رطضيملنإضاممدهناةينالبرطفأنإو(قا)(ان)هيلِإٌعلبمهعملكؤي
زعهللالاقدقو«هموصلطيالعلىونواليلنيخسرفلازواجاذإرفسلو«ةرافكالو

زواجاذِإوأ(ق)فرطضيملوونيملنإو(ص)وهومكلامعأاولطبتالعو
مويلايفوأ«هنمهجورخدنعوأ«هتيبيفوأءاضيألقألوأمايأةئالثرفسلادلبلا

امهزواجذإوأ«نهدصقوامهزواجاذإوأةئالثلاتضماذإوأرفسنميناثلا

نأل(ح)و(م)و(انرلضفأرفاسملاموصو(قا)ًاليلونيملولورطفيوأ.ةزوحلاو
هدريوءةصخرراطفالانألوريخلاىلإةعراسمهيفنألوىاضقلانملضفأءادألا

ليلدمقيملهنأهیفوحابتدقوهركتدقوبحتستدقوبجتدقهللاةصخرنأ

هيفامالإءةيحوجوملاوهوةصخرلالصأىلعىقبيفانهماكحألاءالؤهدحأىلع

نمهموصسیلوا«(ص)وهوليقاميف(ان)ِءاوسوأ.هراطفاوا.حجرتيالفةرضم
هيفهنأرضحلايفرطفملاكهيفمئاصلا:فوعنبنمحرلادبعلوقىنعملعلويلا
نمسيل»ثيدحىنعملعلومذالوحدمالهنايفرضحلايفرذعلرطفملاك

هناحبسهلوقلامهّرسيألضفألاوأ«حجارلانعلاؤسلاناواحجارسيلهنابلا
(ص)وهورفاسموأضيرمماصنإو(قا)هكرسيلامكبهللاديريإ»:ىلاعتو
نمهنأببيجأورخأمايأنمةدعفإ»العولجهلوقلراطفالاامهيلعبجيالوأ
نحلضعبهامسويأىنعملاهيلعفقوتيامفذحوهوىاضتقالاةلالد

«مهلاومأاولكأتالكًامكحقوطنمللتوكسملاةاواسمهنحلنأرهشوباطخلا



راطفإلادسفم۹

فرحلارييغتامأو«بارعإلاريغتىلعقلطيو«ىنعملحيولتلاىنعمبنحللانموهو
هنوکهاوحفناو؛ههجنعفرصلاقلطمهلصأوًاضيأنحلوُ‹؛فيحصتف

وهوء«باطخلاليلدىمسملاةفلاخملاموهفمسكعقوطنمللتوكسملا

ةملكلازاجملانأروهشملاوًازاجمفذحلكىمسيدقو؛لعفلاودماجلامسالا
وأ«صقنلابازاجموفذحلابًازاجمىمستفءىرخأفذحلبارعإلاةريغتملا

الوأ.ةراعتسالاولاسرالاىزاجمريغامهالكوةدايزلابًازاجمىمستفىرخأةدايزب

وأحصرطفأمثراطفالازاوجدعبماصنإو(قا)هرفسلبقناضمرلخدْنِإرطفي

ريجأكهللاطبإموصلادعبهنألانطوهذختيملاذإرصميفماصولو(ص)وهوال

موصالإدسفيوألمعلاىلعربجيوامهلكوألمعامبسحبهلوألمعلاكرت

هیبنتوأءالیلقولورومعمدلبلکلزاجمهمالکيفرصملاوانل(قا)نيرطفنيب

رطفيملذإ(ص)وه(ت)الوآ(ص)ودسفرذعبرطفأنإو«ىندالاىلعىلعالاب
لعفنإرطفملللحامًاراهنهلايمألخدنملو(ق)مزتلااملالاطبانوكيفًارايتخا

لوارکذو(ش)و(م)و(ان)رادقملاكلذيفًامايأيقبولوهموياهجراخًارطفم
الكلالوأديزنبرباجنعانباحصأةياوركلذو«ىندألاىلعىلعألابهيبتراهنلا

نِةرافكالنكلءكيزنبرباجنعانموقةياوروهوانضعبو(ح)ةءاربلابهيلعلجعي
ملعنملبدنوءهنطويفكاسمالاهمزليالفًالثمهيفلكأدقهنألاعامجإلعف
.مايصلاتيبينأاهلخديهنأ

لنصف

عييضتبوةظلغمو(قا)همويوُ؛ضاموُ(ص)وهوهؤاضقًادمعهدسفممزل

بدنوىاضقلاداسفإيةرافكالوهويةهبشبو(ق)اهيفو(ق)همويوأ«ضام

راطفالاهيلعبجونإىلوألابوءانايسنرطفأنإءادألالدعيفرطفلادغهليجعت

وحنبمزلنإوأ(ص)وهوءاضقللةعرسلاورذعللكلذوةرورضوأسافنوأضيحب
ىلعلبقامكدمعلادعبماصاممدهناهدغضقيملولسفلاعييضتولكألادمع



۷٦۲راطفأإلادسفم

عباتيملولودحاوناضمرلهعباتتبجيو(ق)هقبسامالإدمعلابدسفيملهنأ
عمجنإفءادالاتقويفعباتتمهنال(ص)وهو(ان)ىضقامدسفالإوهيفراطفالا

ظفلخسنو(ق)الوأ.ةشئاعتلاقهبو«نهنيبعباترخآوطسوولوأنمًامايأ
ةوالتخسنلوقينمجاتحيوءامكحالةوالترخأمايأنمةدعفأللدعبتاعباتتم

لاقوءخيشلادارماذهليلدبالنظلابمكحلاخسنةدايزهنألليلدىلإًامكحو

وأعباتتلابوجولضرعتريغنمددعلايفصنةدعلاوءامكحوةوالتينارعشلا

رظونویادالايفهعباتتبجواممالدبكلذنوكنمهبوجوديفتساو«هزاوج
قرفمموصلاواهيفقيرفتالةالصلانأهيفو؛جحلابوةدحاولاةالصلابعباتتلا

.يلايللاب
و(ش)و(ان)رارطضاونایسنوضرمكرذعلعباتيملنإىضماممدهنيو

وا(ص)وهو(ش)و(م)و(ان)مدهنارفسلنإو(ق)(ص)وهوالوأضعب(ص)
.َناضمروٍديعالونيتمئاصاحبصتملفاليلاترهطنإالإسافنوضيحلال(ق)ال

رفاسملامدقنإو(ق)رهطلالوأنعوامهلبقمتيالىتحءاضقلارخأنمعمدهناوأ
‹ناثلخدىتحرذعلاعجرمثدحاومويلولوناكمالاعمايضقيملوضيرملاربو

انیکسمہرخآواهطسونمولوامهمزلمویلكنعناضمرلوأنمامعطأوهاماص
(م)دموأ(ان)نادملكفلاکنإوءاروحَسوًاروطففًامئاصنإوءاشعوءادغًارطفم

.(قا)طقفنايضقيوأ.دعبايضقو(ش)و
ةليللالبقناضمرلموصالهنأل؛ناضمرنمةيناثلاةليللانمماعطالاًادبيو

اللوألاراهنلانمموصلامحازتققحتيهنألو«هروطفهيطعينأنعًالضفىلوألا
دعبماعطإالوأءاذكهواذكفثلاثلاىلإايضقيملنإوءهيفموصالذإليللانم

امعطأاماصفيناثلاىلإرفسلاوضرملالصتانإو(ق)هيفمصيملولويناثلا

انل(ق)هنعةحيحصلاةياورلايفسابعنباو(ش)و(م)ماعطإالوأدعبايضقو
يفتامفهبرفسوأءهضرميفضيرمىلعءيشالوهنعةياوروهوًاضيأءاضقالو

ضيحوضرموحنبموصلانمعنمومدقوأهرفسيفتامرفاسموءربدعبرفسلا

دارموهوماعطلابايصويملولوامهنعمعطيوأ(ص)وهو(ش)و(م)و(ان)
.(قا)ايصوأنإوأ؛ليقامكالخيشلا



تفاحخلماحرطفت۸

ملنوهيلوموصيوأ؛نيكسممويلكلهنعمعطأيضقينألبقتامنمو

ماصهبىصوأفءاضقلايفطرفنإوأرذننعماصوناضمرنعوأمعطأقطي

طرفملاهبةيصولاتمزل(قا)نيكسملكلربعاصوأرمامكمعطأءاشنإوهنع
هلوقلهتمذيفموصلاوطيرفتلاباقعماعطالانألمعطأولو(ت)(ان)معطيملنإ

ءاجدقونويدلارئاسكهئاضقبىصوأهضقيملنإفمايأنم:ىلاعت

صويملنإ؛ثيدحلانمبدنماعطإلاوأموصلاوتيملانعموصلابثيدحلا

نأءاجوءاهنعجحيوهمأنعناسنالاموصينأثيدحلاءاجوىصوأنإبوجوو

نعدحأيلصيالفلسلاضعبنعءاجوءهنعماصينأءاجو؛تيملانعمعطي

.هنعرذنلاةالصبثيدحلاءاجوموصيوهنعيلصيءاجوءهنعموصيالودحأ

ماعطالاوءاضقلاموزليفهبهيفرطفملاكرذعالبناضمريفرطفملاو
يقبنإو«عباتتلابوثرالاردقبموصلاوماعطالانملكومعطأولوءاضقلابيصويو
نإوءهلبقنمةصحوهتصحهتمزلمهنمهدسفأنمو؛ةرجابولودحاوهماصموي

يبنجالاموصوأثراولاثراوموصزوجيوأ«يبنجأالىزجأماصوأدحاومعط
نإوءاومعطأوأاوماصموصلابىصوأنإو«ضعبمعطيوضعبموصيالو(قا)ًاضيأ
اومعطأماعطالابنإوءاوقفتيملنإومايصلادارأنمللوقلاواوقفتيلفاوفلتخا
ملنإنادسفيالسافنلاوضيحلانألءاوس(ت)مهميدقتوأ.ىلوأنهميدقتو
اهموصعطقلاحنيرطفمعيمجلاحابصإرضيالواذإيقابلامتتو«طرفت
لصفدقفءاهريغماصومامتلالبقتضاحًفاطسووأالوأتماصنإلبءامهدحأب
مهنأكوًاعيمجالصفدقفاهرهطثودحلهمامتلبقرطفأنإوهموصباهموص
.موصلالاصتاقلطماودارأ

لاح

اهسفنىلعتفاخعضرموهيلعوأءاهنينجواهسفنىلعتفاحلماحرطقت

معطتوأ(ش)امهالکوُ(ح)ءاضقلاوماعطالاامهيلعوءامهيلكواهدلووُ
لماحلاىلعوامهالكاهيلعوأ(ان)دلولايبأنمعضرملاواهلامنملماحلا

 



۲۹تفاحخلماحرطفت

الولَعَفهيلعرهقوأمرحمنمولوبرشوألكألرطضانمو(قا)(م)ءاضقلا
ةرافكفلتقوأتومنمهيجنيامىلعدازنإوىاضقلاهيلعو«رانلايففتامف

نومدهنيولعفي(ت)مدهنالعفنإولعفيالفعامجلاىلعهركأنإومادهناو
.نالوقفمرحملکاىلعوأ؛لعفيالفملظوأىنزىلعهرکأ



Y۷



٢۲۷نيديعلاموصمرح

ساداسلابابلا

زاجوأ.نهيفهركوأ(ش)ىحضالادعبةئالثوًاعامجإنيديعلاموصمرح
خلا«لکآمايااهنا»ثیدحسیلوةهاركالبزاج(ت)(م)طقفجحلاعتمتل

نيبامكرانلانعقدنخاهموصبفًاقلطمبدنوأءةياوركلذوموياهبحصيمل

فلانيسمخموصكو(ق)امرههتومىلإبارغلاخرفناريطوأ«برغملاوقرشملا
ىلاعتوهناحبسهللادنعملسماهقفاويامنإوهلرفغةعباتتمنيعبرأماصنمو«ةنس

برغملبرغمنمورحسلرحسنملكالاكرتزاجولاصولاو(ق)تبسلايفو
وهومرحملارشاعوهوءاروساعبدنو«رهدلامايصوليللاضعبموصةينالب

وأاضيأواولاطقستواضيأنارصقيوءاعوساتلاقيو(ق)ًابيلغتهعساتوأ(ص)

دلونمباقررشعقتعوأرهشوأءةنسنيتسةرافككامهالكوأىلوألافلألا

.نهقاتعإنهؤادفاف

نمو‹مالسلاهيلعميهارباةيرذنماهللالوسردجهنالیعامساصخو

برعللو«برعلانمدعبءاسنلاجاوزأىلإرظنلابو«ليعامسإجوزىلإرظنلاببوعلا
هيبرصبنعفشکو«فسويةوخاودوادومداىلعهيفبيثدحجياللضف

ىسوملرحبلاقلفوسنويوميهارباىجنو«يدوجلاىلعتوتساوسيرداعفرو
عمجهيفوءاعدلانعفعضيالكفقاوللهركوهفرعومالسلامهيلعىسيعدلوو
.ةيضاملاةنسلارفکيءاوحومدا

 



نيديعلاموصمرح٢۲۷

يفمٹیدانتو(ص)وهو(ش)و(ان)رطفلابقعلاوشنمةعباتتمةتسو

مويلاماعكناضمرعمنهو(م)بيترتالونبيعتالبوأ«ديعلابنهٹيدح

ةرشعلانمدحاولك(ت)هللالضفنمرجألالمكأنيرشعوةعستتناكنإو
ةنسحلافالإوًاضيأموصمهنأكميركلاهللاءاشامىلإًادعاصفرشعبفعاضي

‹؛سيمخلاونينئالاوشعسماخلاوعبارلاثلاثلاضيبلايلايللامايأورشعبًاقلطم

ربصلارهشونابعشوءةرشعلضفاهلضفناكةرشعىمستوىحضالالبقةعستو

راطفإزاجواممكلذريغوردصلارغوضيبلاعمهّموصبهذملابجروهو

(انرمجًاقلطمالوأ.فلحنإهديعيو(انلضعبماعطلعادملسمةقفاومللفننم
فلتختنألريبجنبديعسلاق«ىضقوىصععادملسملةقفاومولورطفأنإ
باصيوءةيفخةوهشهنإفذذلتلال(قا)رطفأنأنميلإبحأينطبيفرجانخلا
دعبالإراطفالاهيلإقلعامنكيملنإو(ق)الوأراهنلافصتنيملامهيفءانثتسالا
هضراعيو؛ليقاذكهدعبولوًاقلطمهدوجولقلعولوراطفالادجيملهفاصتنا
الفنماصنانموًاناسحتساكلذاولاقمهَنأكو«مهطورشىلعنونمؤملا»ثيدح
.ملعلاضرفلاءادأدعبلضفالانإفهبلغتشاورطفأهخسنوأملعلانعفعض

 



YY فاكتعالا

عباسلابابلا

ةدابعللتاولصلاهيفعمجتدجسمموزلًاعرشو«؛ناكملاموزلةغلفاكتعالا

ةالصوهودكوألاكرتيالواهيلإجورخلازاوجىلعءانبءةعامجللجرخيالعل

وأ؛مايأةثالثىلعمزعوموصعمكلذو«هتهجهنمالإضرفامءيشىلإةعامجلا

لکيفزوجيوأ(ح)و(ش)و(م)و(ان)ًادعاصف(قا)ةليلومويوأ.ةرشع

بوجولاهيلإجرخيالكلةعمجلادجسمبصتخيوًاضيأهريغيفوألجسم
دنعموصالبولووأ«سدقملاتيبويوبنلاومارحلادجسملابوأءاهيلإجورخلا
الإو«فاكتعالايفموصللطرشاللاحةعقاوناضمرىفهفاكتعاو«ضعب

ركذدعبفاكتعالايفةرشابملانعيهنلاوهيفهلعفهالناضمربًاضيأصتخيلف

زوجيالاولاقلب«فاكتعالايفموصلابجويالناضمريلايلةرشابملا

.(قا)مرحملاهتمعنمامكًاليلولوعامجلافكتعملل
رخاوألارشعلاًاصوصخناضمريفاميسالوءهيلإبودنمنونسموهو

هداهتجادتشيعناكونهراتوأهلرفغهللاهماقنمنإفردقلاةليلل

ةسماخلدبةئلاثيورو«ةسماخوُةعباسوُیقبتةعساتىفاهنا»يور‹نهيف

‹ةرشعلاعافشايفتناكرخآنمدعاذإف(ڦ)رهشلارخآنموا؛نهلوُانمدعلاو

وهویافولامدعفوخ(م)ههركو«ىلوأوهواهراتوأىفتناكلوأنمدعاذإو

ةعاطلايفرذنلابءافولابجيهنإفهبرذننأبجاووءهيلإعرشلابدنلدودرم
قارغتسايفةكئالملابهبشتهيفو(ص)ىلعةرافكالبةيصعملايفهكرتو

لاقيلعنبنسحلالاق‹يغبنيالاموتاوهشلانعفكلاوةدابعلايفتاقوألا

 



فاكتعالا٤۷

رمتعاونيتجحچحنمکناضمريفةرشعفكتعانمهللالوسر
نمفكتعاونفاسهنألناضمريفةنسيففكتعيملهنأيورو«نيترمع
فيمهتومماعكلذويضاملاماعلاةرشعكردتساهنأكنيرشعناضمريفلباق

فکتعيكلذلبقو‹؛نيرشعهيففكتعاونيترمهتومماعليربجىلعنآرقلاضرع

.ةرمضرعيوًارشع

دبالامعلاؤسكهنمدبالاملجرخيوركذلاونآرقلاوةالصلابصتخيو
لبةحفاصموةيزعتوحنلفقيالوءاهلنيعتتيمةالصوةعمجوءلاحلايفهنم

جورخلاهضقنيوأ«هلايعلولوهنمدبالماعطوةراهطوناسنالاةجاحوءًيشاملعفي
ملعسردكاهلكربلالامعأهيفلعفيوأءاهبوجولفيعضوهو(م)ةعمجلل
ةدابعلكلجرخيوأنيعتتملولواهلجرخيوهيفملعلاسلجمنايتإوهخسنو
ةدابعللسفنلالغجفاكتعالانأىلعءانبهيلعنيعتتملولوهجراختناك
ةدايعكهيلإجرخهيفاهنمنكيملامفدجسملاةدابعلالصاو«؛سفنةوقرجأتسمک

مثإالامبثدحتلاوهنمدبالامىلإهقيرطىلعضيرمةدايعهلوأ(قا)ضيرم
بيطوًامئاقةجاحيفهلهأءاصيإوهنمدبالاملجرخلهنمودجسملايفولوهيف

هيفزیجم(م)وةدابعهل(اترضعبدنعحاکندقعوسأرلسغولحكونهدو
.هنمدبالوةدابعمئاصنمهنالمونوتوقلازاجو(ق)الوأ.ًاعیبوءارشًاضيأ

الإفاكتعاال»ثيدحلحيحصلاوهو(ح)و(م)وانمجدنعطرشموصلاو
موصلاقلطمبلبناضمربصتخيالفاكتعالاناىلعثيدحلااذهلدو(موصب
.هيفموصالذإهمزليملليلفاكتعارذنولف؛ناضمريفالإفاكتعااللاقالإو

عنامطرشنإو(ق)الوأ«لزنمبىّشعتو(ق)انضعبو(ش)هدعيملنإالوُ
بسنوهيفعنصیوهتيبيفتيبينأطرتشينألثمزاجةرايزوتيمةالصفاكتعا

هفاکتعادسفرذعالبهفکتعمنمجرخنمو(ق)(ص)وهومجلاهبوالوأءانل
ةعاسلاو(قا)ةليلوأموينمهيفجرخاممامتوةعاسلامامتدنعوأهجورخلو

ءاتشلابرصقتالراهنلاوليللانمًاءزجنيرشعوةعبرأنمءزجيهولادتعاةعاس
ةقيقدلاوءةقيقدنوتسةجردلكوءةجردةرشعسمخيهو«فيصلابلوطتالو

 



Voعامجلمزل

وأ«ةرمفلأسفنتردقةعاسلاًاضيألاقيو‹ةءارقلايفطسوتبكلذلكًاسمخ«هللا

.نيليمريسردق

بورغلالبقلخديو(ق)موصللنوثالثوًاليلقولوفاكتعاللنوثالثهنعمعطي
و(ان)دعبمويللوهوليللاضعبيضقنيالعلةنسولوادعاصفرهشفاكتعايوان
ودوهکقللقواشروم

دهبردايقسلاعولطسممويانأبلولابسا؛كلذلعفهنأةعهنعيور

یونهلعليردنالذإيعهلعفىفليلداللاقيدقو.صقنيالعلرجفلاةالص

الببورغلالبقلخدرثكأوألقأوأنيرشعىوننإورجفلاةالصنمفاكتعالا

رشعلافكتعانموددعلامتيامردقبلوخدلاتقوبقعجورخلاو(ق)فالح

دجسميفديعلايلصيناكنإًاناسحتساديعلاةالصدعبجرخښشكأوأرخاوألا

بورغلادعبزاجواهيلإجرخيىتحهفكتعممزليفءارحصيفناكنإوهفاكتعا

.(قا)دسفهلبقنإوأ(ش)هدعبوأ(م)

لف

رييختلابةرافكلانمناضمريفعماجملامزلامًادمعًاراهنعامجبمزا
الامك«ناسنالاهنيعولوهللانمتقولانيعمريغهنألرفكالنايصعومادهنالاو

وهوأ(م)طقفمادهنالاوأ«بيترتلابوأ(ان)هتقونيعيملاذإءاضقلاداسفايفرفك

(قا)رمتنمًاعاصنورشعفالإوةندبفدجيملنإوةبقرقتعووهوأ.نارانيدو

ريغيففكتعانِإلاممرغالومادهناالوأ(ان)الوأ(م)سملوةلبقهدسفتو

نأىلعدجسملاريغيفوموصالفدجسملكيفهزاوجةيآلارهاظنإدجسم

هئيملهيفعقيملنإفءدجسملايففاكتعالاعوقولوهامنإعامجلانعيهنلا

 



عامجبمزل٢۷

سيلجورخلالاحيفهنإفةجاحلجرخنيحهريغيفعامجلاوءهيفعقونإاذكو

فاكتعاللدوعلاةينىلعهنكللقنتدقاذهو«ناكملاموزلفاكتعالانألًافكتعم

ةالصلاءازجأنيبلصفيامكو«يرورضهنأالإموصلانيبليللالصفيامك

اوفكتعااذِإاوناكمهنأسابعنبانعيورنكلداسفلاحالصإوةالصلاحالصإي

كلذنعاوهنفهفاكتعاىلإعجرمثلستغامثهتأرماعماجطئاغلاىلإلجرلاجرخف

.(فا)

نإوءهمويفالإوبرشولكأوحنبهموصداسفإدمعتنإهفاكتعادسفو

هموینمِءاشنِهادتبامدهنااذإو(ق)(ص)وهوهمويوأ.هلكمدهناًانايسنعماج
ناضمرموصنالهلکناضمرمادهنابمکحاذإامكمامتادعبالتدسفةالصك

الوينغيالهموصناکولو«هراطفانکمیالصوصخمتقويفهللانمباجيإي
الإوليلدبالإامهدحأبقحليالفهيفمامتالادورولجحداسفبمكحماذإامك
.ماقملاريرحتاذهداسفلادعبمامتإلامدعلصألاف

يففكتعاففكتعيملورخاوألاةرشعلافاكتعادارأهيمهنأيورو

كلذناهيفوهداسفإوهيفلوخدلابىضقينأىلوأفدعولادرجمبهاضقاذإف؛لاوش

يذلارذنلاوههؤادأوأهؤاضقبجاولارذنلاو«هبوجوبالوءاضقلابحيرصتريغ
كلذلعلوًاعامجإهئادأوأهئاضقبوجوبليقءةيصعملالهسفنناسنالاهمزلأ

ةنيرقلالإبوجولاىلعلمحينآرقلايفحدمامو«رذنلاب:ىلاعتهلوقل

لسغلوأ.ًاقلطمهنمدبالاملالإهفاكتعادجسمريغفقستحتلخديالو

هبماقملانكميملضرملهنمجرخيو(ش)زوجيوأ(ان)طقفناسنالاةجاحو
؛سافنوضيحوةاوادموأسجنلوجراخىلإهندبةجاحلاذكو«راطفاللهتجاحل

وأاهدحوولوفاكتعااهلو«ىضمامىلعىنييوريهطتلاوءربلابقعهيلاردابيو
نافالوأةمالسهيفىأرنإهفاكتعايفَتمصلارذنيو(ق)مرحموُ.جوزعم

يفَمايقلالجررذنو(قازًادحاوفءاشنإونينيكسممعطيوأ.ةرافكالبملكترذن

.موصلامتيوملكتيو؛سلجيولظتسينأهرمأفعوصلاوتمصلاوسمشلا

 



سداسلاوسماخلانكرلا

حلاوةرمعلايف

هنألنآرقلايفتركذولوتنسوتبدنوأ(م)ضرفتملوأ«ناضرفامه

امهيلعوديكأتالبتنسوتبدنوأ(م)ةدكؤميهوةبجاوريغاهنأيبي

اهموزلهتحتاهلوخدىنعمو(قا)(ح)امهبمرحأاذإامهلاطبإمدعامهمامتإف

ءازجأوماعيفهعماهنوكوةرمعنمهعمدبالًالفنولوجحلكنوكو«هموزلب
الإحصتالاهناةيلهاجلاداقتعاىفنوءهنعةياوريفضعبدنعامهلفاوطويعس

مظعأنموءةرخألارمأبٌةبشامهبسابتلالاوامهيلإجورخلايفوءهرهشأيف
يفكشلابجاولانإفهلرفغيملالعولجهللانأةفرعبقفاولانظبونذلا

هتدلومويکهبونذنمجرخ«قسفيملوثفريملوجحنم»يورواهمدعوةرفغملا
ملهذخاونإوةذخاؤمالفايشهنعلجوزعهللالبقنموًايفاوتامنإيأ«همأ
هذخاؤيناوءيشنودًائيشهنعلبقينأزوجيوعيشنعفعيملوًائيشهنعلبقي

زعهللالاق»:لوقيناكو(ق)الوأ(ص)وهورخآرفغيوبنذباينالايف
لکيفئلدفيالهقزريفهيلعتعسووهسمجهلتححصدبعنإلجو

نمعاوجحينأبناجألاوبراقأللصخرييعناكو«مورحملةرمماوعأةسمخ
ملوجحيملوتامنميفديعولاعمينعيرذنلاوأمالسالاةجحهتمذيفوتام

.رذنلابءافولامدعيفوصوي



YV۸



۲۷۹لفطىلعجحال

تاب
۰ ۰

دعبعاطتسانإهیزجیوحصلعففيكملعوجحنإولفطىلعجحال
تامفهلهأهبجحيبصاميأ»هلوقلانمجو(ح)الوأبوبحمنباهبوغولبلا

نونجمالو(ڦ)كاردأالادعبعاطتسانإيأ«جحلاهيلعفكردأناونعتزجأ

نابهريغوأءامهيلولعفيفيكملعيالريغصلوهلمرحيوأحصيمللعفنإو
زوجيالاممامهعنميومرحملاسابلامهسبليوامهنعيبليوامهلًالثمجحلايوني
باوثلاهلو(ق)مرحلاليبقعيضرلاديرجتهلوهسفنلهمارحادعبمارحالايف

نِإهزجيملوحصلعفنإودبعالو«مهلامواولعفامةمألاهذهلنإ»ثيدحل

لبقةليلقةدمكردأوأهازجأةفرعلبققتعنإو؛ثيدحلاىفامكقتعدعبفاطأ

نإوعيطتسمريغالو«هلبقىنمبهتيبملمدوقاتعإلالبقهمارحإلمدهيلعو«بورغلا
.هازجأهفلكت

دعبنمقبينأًاضيألصألانموأ«لاملاةلضفنمةلحارودازةعاطتسالاو

؛جحينأىلإنولكأيونوعيبيامقبينإوأ؛جحينأىلإهلايعهتلغيفكتامعيبلا

دازلا»اليسهيلإعاطتسانمل:ىلاعتهلوقريسفتيفلوقيامًاريثكعناكو
ةئالثلاوأ(م)ندبلاةحصوأزوجيالفلكتةلحارالودازالبجحلاف«ةلحارلاو

ملنإهريغجحينأهمزلندبلاباللاملابردقنمو(قا)(ان)ةقفرلاونمالاونهوأ
لعفناوالوأةيلامةعاطتسالانأىلعهبيصويوأةداعلابسحبءافشجر

هريغنعدحأيلصيالامكةيلاموةيندبوأءةيندباهنأىلعحصيالوأ(ان)نسحف
.(قا)ثيدحلاامهدريو



Y۸ىلعجحال

وُ‹حیحصندببولامبلوقىلعجحلاهمزلوةقفرلاونمألادجيملنمو

ىتحاهرخأوأاهبىصوأ«سكعلابوألوقىلعندبلاةحصلهمزلولاملابدجيمل
جحينأبدنوءافالخ(ت)اعامجإليقاعوطتهريغنعزاجوءهنعجحينمدجي
هسفنلبقهريغنعحصواهبيصويوأةثلاثللهريغرجاؤيمثًاطايتحامثادا

«كريغنعجحفكسفننعتججحنإ»ثيدحلالوأجاتحانإالإالوأ.ةهاركب

فحصمبکودجسمِءانبکاندنعةرجأبزاجو(قا)جايتحالامدعىلعلمحو

اهريغوةدابعةلمجلايفنانوكيًالثمءانبلاوةباتكلانأهيفو«ةهاركبنكلاهب
سيلهنأل(ترنیدلابلکهنألالوأ«تیبلابفاوطلاوهللاركذفالخب نعجحلاسيل

ةالصللسانلابایثلسفينمک«هريغنعاهلمعيلبهللاهيفبرقيةدابعهريغ
رکذلانمدبالوةرجأبحبذينمكواذهبفلاخفلسغلايفهللاركذمزليالنكل

.(ق)ةدابعحبذلانأىلعليثمتلااذهو

نأىفخيالو«اهجاحواهذفنموءاهبصومةجحبةنجلالخديهنأ»يور

ريغنعزاجويحنعحصيالوءاهبجحينمللاملابذافنإلاردابتملا
ءهنمورابخالاهمزليالوأ«كلذبهّنراووأهربخيونارفغوحنبءاعدالبيلوتم
الإالوأ.هلفوطيونالفلكلذلعفيهنأ«ةرايزلاوفوقولاومارحالادنعدهشيو

ريغهتومبكلهيامنإفيخارتوهوسكعبولجرلانعاهنمو(قا)هنموىلوتمىلع
يفتقوبهصيصختليروفوأ.هنکمتعمهعهریخأتل(ص)وهوصومالوجاح
ولوةنومأمةقفرعماهيلعبجيامنإو(قا)ءاضقوأيادأهاونهرخأنإفهيلعوةنسلا

ًامرحمواًاجوزتدجونإوأ(ش)و(م)و(ان)مرحموأ«جوزاهيفنکيمل
.(ق)(ح)اهعمبهذي

اهنمةروعوهاموأاهسأرفشكبالإهدجتالتناكنإاهنعطقسو
نإوةروعوهامفشكبالإهدجيالناكنإلجرلااذكومهبئانوأ«نيكرشملل
عوجرلاريخأتدجينماذكوءامهمزلفشكلانعةارادمناعفديامامهلاميفناك

وأءامهدحأعمفنلاجحتامنإو«فشكللكلذلوزيىتحةقفرولاميةكميف
نامثععمرمعنهجحأامكءانمالاعميعهللالوسرءاسنجحلًاضيأءانمالاعم

 



Y۸جحلارهشأ

كلذبقيرفتالهنأهيفو؛نينمؤملاتاهمأنهنأبقرفيدقو«فوعنبنْشحرلادبعو
نهلزوجيالنهنُألومهمراحمىلإنورظنيامكنهيلإرظنلامهللحيالهنأل
دجتملنمىلعبجوأةلحارلاودازلابجحلابجوأنموءةمألانمدحاوبولخلا
جحيالو«بطوخولوكرشملجحالوناسنإجحتوأهبيصوتنااهبرفاسينم

وأ«لبقهمزلدقوهؤربیجريالضرموأ«ربكلردقيملنإالإيحنعدحأًاضرف

الخيشوهو«يبأتكردأجحلاةضيرفنا»ثيدحلهبهموزللوقىلعلامبهمزل
.خلا«بوكرلاقيطي

لصف

ةفرعدعبرومأءاقبوءةيآلارهاظلةجحلايذعمةدعقلاوذولاوشهرهشأ

عموأ(م)هرخآلةضافالافاوطريخأتزوجيف«ىنمبتيبمورحنوقلحويمرک

لايلرشعوةعستوأءةرشعوأةجحدسفاهنعرخأنإفءاهرخآلزوجيفنيرشع

ولودحالبريخأتلازوجيفانل(قرلاو(ش)هجححصليللانمًاعزجكردأنمف
مرحأنمو«دسفيفعماجيوأ(قا)مدهدلبلوصوبمزلوهلهألصيملامرخآماعل

وهو(ش)و(ان)ًالفنريصتاهتقولبقةالصلمرحأنمكهلةرمعدقعنااهلبقهب
هتقومدعللطبوأ«فيعضوهو(م)ةبجاوالىلوأرهشالانألعًاجحوأ(ص)

ةنسلانم»سابعنبانعو(قا)ةالصلاوحنيفاذهو(ص)وه(ت)ةرمعلاةينو

هرهشأيفالإريركتبةنسلالكيفزوجتو«هرهشأيفالإجحلابسانلامرحيالنأ
.(ق)ضرفاهنأىلعةرموأ.هترمعالإالف

نأيأةنسلاعيمجيفاهباومرحينأةرمعلايفسانللصخريلَمناكو

كلامنبسنأنعو‹رهشيأيفيأةنسلايفةرمهانعمليقوءةنسلايفاهورركي

ناضمريفرمتعيوبجريفرمتعي»یهليالوسرناكاتومةباحصلارخآوهو

يفةرمعنإف«ناضمريفرمتعيلفجحلاهتافنملوقيناكو‹لاوشيفرمتعيو

.(ةرمعرهشلكيف»يلعنعو«يعمةجحلدعتناضمر

 



تيقاوملا۸۲

لنصف

رشعوأعستواهنملايمأةتسبريغصتلاةغيصبةفيلحلاوذةنيدملالهأل
ليسلاةفحجلاعضومناكسإفمضبةفحجلاماشلاو«تيقاوملادعبأةكمنملحارم

ءاهلاناكسإوةانثملاوميملاحتفبةعيهميمسواهنمثالثبةنيدملاقيرطيف

لزانمللفاضيوناكسإفحتفبنرقدجنو«برغملاورصملهأليهوامهنيب

لاقيوءىلوألاميملاناكسإتاحتفبململينميلاوءاهيلإبرقأاهنمنيتلحرمب
قيقعلاوأ؛مجلادنعقرعتاذقارعلالهأولبجةحوتفمةزمهبململأي

(ص)وهوهلامعبقارعلاهحتفلرمعنيتاهىدحإوأوهنهتقومو(ق)(ش)
دلعهتقوموماشلاحتفهنإف«تقوملاهنوكحتافلاهنوكنممزليالهنأبثحبو

.عرشلاعورفببطاخمكرشملانألواهنمجحيوءحتفتدالبلانأهملعل

دجسملانملهانم»:لوقييعناكوكلبنمولوزاجنهلبقمرحأنمو
لثمنممرحينأنامثعهركو(هبنذنممدقتامهلرفغةجحوأةرمعبىصقألا

الفمارحالاداقعنالعجرولو(م)و(ش)و(ان)مدفنهدعبوأ«؛نامركوأناسارخ
.ًاقلطمهمزلوأمدالفمرحأوعجرفزواجنإوعجرنإمدالوأ«هعوجريفةدئاف
.(قا)عجريملنإوالوأ(م)كلذحبقملعنإوُ

(ق)مدلامزليفديكأتبنسوأ«هكرتبرمعلاوجحلالطبيفضرفمارحالاو
تيقاوملانودناكنم»عهنعو(ص)وهومجلادنعهنممرحأهنودهلزنمنمو
اهلبقءاشيناالإةكمنموأةكمنمنولهيةكملهأىتح«هلهأنمهلَهُعف
وأ«هريغتاقيمىلإاهنممارحالاكرتوهتاقيمبرمنمو(ق)تاقيملالبقمارحألا
امكتاقيمقلطمىلعرورمبمارحالامزليذإ؛مدفهلاسيلرخآىلإتاقيمبسكع
لصواذإف«تركذامنيعوههانعمف«نهيلعرمنملو»ثيدحاموثيدحلايف

اذهىناثلاراظتناهللحيالومرحيلفهلهأنمنكيملولوهلوهفلوألاتاقيملا
.هتاقيملريخأتلاهريغتاقيمبٌرامِلناةيكلاملاتمعزو«يدنعماقملاريرحت

مارحالبوأمدمزلوأ.ءاسأالإو(ان)مارحإيددرتلارثكينمةكملخديو

 



جرخينألبقفاوطلاددرتلارثكينممهوحنوباطخلاىلعو(م)ل(قرلاو(ش)
لالهلايؤروأ«ىنملاوجرخاذإاهنمجحللمرحيةكمبنموءةرمعالومارحإالب

نموء؛لحللجورخامهيفوىلوأةيبيدحلاو«ةينارعجلاوأميعنتلانمةرمعللو(ق)

نممزلو؛يكملاجاحلاةفرعبهلصودقوهلةرمعالفةوطخبولوهنممرحيمل
المدالففطيملنإوعجراملكطقففاوطلاةدجوحنىلإبهذيوةكمب

مزلیالذِإامهررکتبلاقنمدنعالو؛حضاووهامكرركتاللاقنمدنعةرمعلا

نأمرحلالخدينملهكهللالوسرهركنعو.ماقملاريرحتاذهاهرركت
البةكملدينأرذعهلنملصخرو«لجوزعهلًاميظعتكسنريغبهلخدب
ةرمعبًامرحملخداهيلإعجروجحلالبقةكمنمعيبنلارازنمومارحإ

الفجحلاالهلةرمعلاهذهو«هريغلرمتعيوهريغنعجحيناكنإالإيدههمزلو
.هیلعيده

لصف
ذماسيليملنيليسغوأنيديدجيفبدنومارحالايفةروعرتاسيفكي

دارأناو«ندبلامعيوهوءادروًادعاصوأًالفاسفوقحلانموهوںازاکالسغ

فحتلاورخألاىلعامهدحألعجءةرمامهبفاحتلالانكمينيبوثيفمارحالا
ملنإزاجهيلعيتلاةسندلاهبايثيفمرحأنإوخآلابامهدحأدشيالوةعفدامهب

البزاجو(ق)(ش)و(م)لفنوا(ان)ًاضرفولوةالصدعبنسوهيلعةطيخمنكت
.ةالص



1:



۲۸o دارفأإلا

تاب
۰ ۰

وأ«قابهمارحإوةرايزلافاوطلبقفاوطلاهلهركيفجحلابمرحينأدارفإلا

لبقلخدنإوأ«فاطاملكاذكهونيتعكردعبةيبلتلابددجيففاوطلاهلطيي

نآرقلاو؛مدفىعسوفاطنإو(قا)ًاقلطملوخدلافاوطفوطيوأفاطرشعلا

(ص)وهوجحللديدجتالبًامرحمىقييواهلىعسيوفوطيفةرمعلابوهبمارحإلا

دعبالإفاوطالبوأ«ضعب(ص)وةورملايفاهيعسنمهغارفدنعهلددجيوأ

.(قا)دعبيعسوفاوطاهيفكيوأ«؛لحيفجحللمثاهلىعسيوفوطيفرجفلا

مويمرحيواهيعسدعبلحيفءهرهشأيفاهبمرحلاجراخمارحإعتمتلاو

اهبمرحأوأ.جحيملوأهلصونإاليدههيلعف«هدلبلصينأنودبجحلابةيورتلا

اهمتأنإهمزلوأءاهنمغارفلالبقجحلااهيلعلحنإالو(ص)وهونهريغ
يفاهمتأولووأ.جحنإفيكفهماعنمجحيملوءهلهآلصوولوهمزلوأ.نهيف

فاوطلابوءهلالحالمرحملللحيالامبعتمتهنأليمسو(قا)جحلارهشأريغ

زاجوءهلحمغلبيیتحلحيملايدهقاسناوءهبرومأملهسوهوِءاشاملك

وهوةباحصلابصتخيوأ.ًاعتمتىمسيوهدورولو(ص)وهوةرمعجحلاليوحت

ةرمعللحييدهلاقسيملنملكوأ.مجلاهبوهركيوأليدالبصیصخت

(م)عنم(ق)رخالامهدحأفادرإوجحللةرمعلاخسفيفو(قا)ًادرفمولوًامتح

مايأتضمىتحضرموأودعهسبحفجحبمرحأنموءةعبرألا(ش)و(ح)و

وهوالوُعتمتكلذیمسیوىدهأولباقنمجحولحأویعسوفاط؛جحلا

نمآلاىلعةلخادءافلاباهبترتلةيآلاهيلعتجرخأوًاعطقةغلهامسيو(ق)(صر



Y۸جحلاةينبمرحي

هلوقاهيلعينبيلةعتملاركذداعأنوكيفاذإفلط:هلوقيفراصحالادعب

عتمتلايفنهجواذهوخلا(ةعبسوةجحلايفمايةئالثمايصفدجیيملنمف)»

.هبلومعملا

لنحت

ولويبحاصوأنالفمرحأامبزاجوءامهيلكوأرمعلاوأجحلاةينبمرحي

(ص)وهوالوأ.زاجهرکذیملوهاوننإوهبمرحاماهيفركذيةيبلتبوالوهجم
ىلعهنکيوأ؛هکرتبجحلادسفينكراهنأىلعامرحمكيملبليملنإو(ق)
يهو(قا)(ح)يدهلاقاسنِهنکيوأ(ش)مدالوأ(م)مداهکرتبونكرريغاهن
نمةماقإدعبكتعاطىلعةماقإيأ«كيبلمهللاكيبل»ميهارباءادننمهللباوج

الكلملاوكلةمعنلاودمحلانإكيبلكلكيرشال»همزليأناكملاببلا

وأًايلمجهيلعاهرسكوردقملافرحلابليلعتلاىلعةزمهلاحتفب«كلكيرش

ليلهتوحيبستكلدبلازوجيو(ق)(ص)وهومجلاهبوضحمىلع
.(قا)لدبلاالةدايزلا(ت)الوأانضعبو(ح)اهيلعةدايزلاو

ريخلاوكيدعسوكيبل»يعيبنلاةيبلتىلعديزيةباحصلاضعبناكو
غرفاملكناکو؛نهيلعهرالوكلذوحن«لمعلاوكيلإءابغرلاوكيديب
ةباحصلابحتساو«رانلانمهبذيعتسيوءةنجلاوهناوضرهللالئسي«هتيبلتنم
اميسالوتوصلاعفربدنوعيبنلاىلعيلصينأهتيبلتنمغرفاذإيبلملل
(ق)بجووأ.فارسإالب(ص)وهولدحأوعديللبقتسانيحو«لاعىلع
يفعمسيوةكميدجسمريغدجسميفعفريالوءاهسفنةأرملاعمستو
تبدنو«ةيبلتلامتيىتحمالسلادريالوحاحلاالبرثكالابدنوهيلينمامهريغ
ًالفنوأًاضرفىلصوأًايبلمعمسوأًايداوطبهوأًافرشالعوأهتلحارتراساملك
.هبتنااملكًاراهنوأاليلموننمهبتناوأ

(قا)تايصحعبسمامتإوأيمرللةرمجلالوصووأةفرعلاوزعطقتو
.اهبرقنممرحأنإوأءاقلطمةكمٍتويبوأ‹(م)و(ح)مرحلالوصوةرمعلاةيبلتو

 



YAYمرحملاسبليال

۔هللاطص.ِ:
ملتسيىتحرمتعملايبلي»:لوقيناكو(قا)(ص)وهو(ش)رجحلاوأ
.(«ةبقعلاةرمجیہرییتحجاحلایبلیوء؛توسالارجحلا

یفبیطالنهدبمارحإلادارأاذإناكو«بيطوأسرووأنارفعز

ةحئارلاتبهذنإوةآرملايفرظنلاوسابعنباهزاجأو«ناحيرلامشرمعنباهركو
الو>بيلطلانميفوأهيفاملسغمارحإلاديرمىلعف(ان)زاجهريغوألسغب

ىلعًالیلدهبيبنلارميهلسغدعبهنولءاقينوکیالفبیطالبهنولءاَقبهرضي

اورثهيلعیمامنإخيشلالوقینعماذهوهلبق[وأ]مارحأإلادنعبيطتلازاوج

و(ان)هتیحلوههجوواهساريطغيالو(ق)(ح)نوللابهذيىتحهركوا.هسفن
:هعهلوقهدریوءامهلوخدالبنیبجاحللنقذلانمهتيطغتزوجتوأ(ص)وهو(م)
.(ق)ًايبلمثعييهنإفتامنإمرحملاهجواوطغتال»

امماذهفىيازجالبهبرمنتنلامهتحتامومفلاوفنالاةيطغتتزاجو

زاجواعيشهسأروأهندبىلعدشيالو«ههجوريغهسأرنملجرلامارحانأبساني

بوثهيلعرَالومزتحيالوسابلكلذسيلذإهسأرىلعهريغوأمهماعطلمح
صخرهنأهيمهنعوكيلقتالبهكسمأفاخنإواسوقالوفيسدلقتيالو

ازورحالوهذيواعتالومديلقتهشبلو«هوحنوأفوخلحالسلاسبلينأمرحملل
امهعطقسيلونيبعكلاتحتامهعطقيفنيلعندجيملنإالإنيفخسيليالو
ىلعمدالو؛نيلعنلادوجوعمامهعطقولعيضامنإوهبرمأيعهنألءعييضت

لاعتلاهذهزوجتو(ح)هيلعوأ(ش)و(م)و(ان)نيلعندجونإالإامهسبال
ةمللراجوفخلاسنجنميهو؛بعكلاقوفنكتمل!دولجعمةبكرملا

دَرءنصقبوشحمديللءيشوهوزافقلاالعطقالبفخلاوليوارسلاوصيمقلا
ءابهذىنحووأسرووأنارفعزهسماموباقنلاالو‹نيدعاسلاىلع

ہتالوةأرملابقتنتالهتهنعو؛لحكوةنيزوريرحوامهريغوأةضف
ve



YAرفظالورعشلازيال-بيطىلعمارحإلاهركي

ناولأنمتبحأامكلذدعبسبلت«بايثلانمنارفعزلاوسرولاهسمامونيزافقلا

اهسأريطغتو؛نمحخوًُاصيمقولیوارسوأًايلحوُازوًُارفصعمبايثلا

البةنتفتفاخنإقوفنملدسبالإهيطغتالفاههجونماهمارحإامنإفاهرعشو
.سم

ًاعطقفقسوحنبو(ق)(م)هركوأ(ان)هسأرسميالامبلظتسينأزاجو

عمهریغةقفنهيفولونايمهلمحزاجوالمحهماعطالإًائيشهسأرىلععضيالو

وأةيوقحىلعهُّدشو(قا)مدفالإوهريغةقفنعمالوأهتقفننمرثكأالوأهتقفن

هرویسدقعيالومدفةراجتوأطقفهريغةقفنهيفوأهقوفنإورازإلاتحتامهريغ

زوجيفهيلعوانضعبدنعهسفنىلعبوثلادقعزاجو«ضعبيفًاضعبلخديلب

انمجو(ش)و(م)الانسابليفاذهانبوثدقعنامكولوعضوميأيفهدقع
سنأهركيناكو«سبلالبسونربوصيعقكطيخمودوقعمبءادترالاو

.هلسابلريغنممرحموهوصيمقهيلعحرطينا

مدالب(م)و(ان)ًاثالثلسيفهتدارإدنعبيطتلاوبيطىلعمارحالاهركي

هلاوزببیجأوًامرحمحبصيفُةَّْيَعهسأربيطتةشئاعنأل(ش)و(ح)هركيالوأ
خبطاملكأزاجو«بيطيهنإفرجحلاليبقتدنعرذحُيلفمدهمشيفولسفلاب
ناحيرلاهنمسيلومدفًاذذلتهنمهممشتنإو(ق)مدلايففخبطالبطلخنإوهيف

لصف

امهبةالصلازوجتالثيحباناكنإامهتلازإتبجورفظالورعشلازيال
لتقيوأةرعشفتنيالعل(ح)الوأ(ان)ةبانجوحنالبسأرلالسغزاجو«مدلاهيلعو
لسغی4هللالوسریرهنأبويأيبُلوقامأوطوحألا(ص)وه(تر)ةلمق

سارلسغیناکفیکلاقنملباوجفءامرحمامهبربدیولبقیوهيدیبهسأر



T۸۹نيناتخلاءاقتلادسمفي

بصيةفرعوحلوأمارحالالبقهجوزنمةبانجلللسغلانمنوكينأللمتحم
وهرفظلاورعشلاعزنوءاهفشكورتتسالبقوأةروعلاغلباذإمثهيلعبصيوأهسفنب

لهاوفلتخاامكخسولالسغكهريغوكلذمعيهؤاقلاوأاريسفتهفطعفثفتلاءاقلا

(ان)قلحلاهيلعقشيىتحهسآردبلنملىمطخلابزاجو؛مامحلامرحملالخدي

اهبنإونالوقءازجلاموزليفوةرورضالبماجتحالازاجو(ح)و(م)هركوا

كاوسوأكحبىمدأنمو(قا)اهلالإزوجيالوأ.هبوأءارعشعطقيملنإهنودبف
الوًادلجعطقيملنإالوأ.ءازجفرئاجاهجارخإذإلمدةدموأةكوشجارخاوأ

.ًارعش

هيلعوءاعامجإفاوطلالبقةرمعلاوةفرعلبقجحلانيناتخلاءاقتلادسفي

متيوأ(ص)وهوًالباقىضقالإوكردينإلديالوالفنولولباقنميده

الوا(ح)هجحمتويدهلاهبوأ(ش)و(م)و(ان)امهدعباذكو(ق)هيفيضقيو
لفنلاجحلءاضقالوأ(ص)ىلعةارملاهبمرحتالو(قأ)رامجلايمردعبِءيش

ءطولاالإريصقتلاوأقلحلابءيشلكلحيوليلقالإهبلاقامويدهالوهترمعو

ةالصلاللحتكناللحتكلذوءقةرايزلافاوطفوطيىتحفديصلاوبيطلاو

دنعوأمالسلالبقةرورضللحتناللحتةالصلللاقيدقومالسلاوهودحاولا
.تايحتلامامتإدعبمالسلابقالطإللحتونيحلاصلاوأتابيطلاهلوق

وهو(م)و(ان)ةذلالبولورظنلاةمادإوحنبولوءاملالازنإدمعبادسفو

ةلبقوةرظنبو(قا)مدلاهبوأ(ان)نايسنعامجبو(ح)جرفلاريغيفالوأ(ص)

جوزیوجوزتیو(قا)اركذكرحاملكبوهوأ(ص)وهو(ان)مدوأتاسفةسملو

وأءامرحمثرحلاتنبةنوميمسابعنياةلاخهعهجوزتل(ص)وهولوخدالب

مرحلالخادمرحمیتعموأهبصتخمزاوجلافثیدحيفامكبطخيالوال
لطابلالادجبوقوسفوةيصعموهو(ق)نمؤملابابسبوأةيصعملابو(قا)

ًاضيأهبوا.رکنمنعيهنوفورعمبرمألادجبالىازجبضغُيوأبّضغيىتح

.[ق]بضغأوأبّضغأنإ



رجحلابذولي-مرحلاديص۹۰

لنصف

ًاعامجإدئاصلامرحملانعلحلاديصودحألکنعمرحلاديصمرح

هتعف(ش)و(م)هلدصيملنإوأ(ح)هحبذولحمداصاموأهريغهداصاملحو
رامحلادرهنأل(ان)الوأ«هلديصوأداصامالإمرحملللالحديصلامحل»
وأ«هيلإهيدهيلهداصهنأكهلهداصهنألهدرهلعلهنأهيفويلإهادهأنمليشحولا

لكأنإفءايحديصلاكلميالمرحملاوًايحهيلإهادهأهنألوأهلهداصهلعلطاتحا

هلحبذاموةحيرجبولوهنمىكذاموأ؛لكألاوديصلاةميقفداصنإوءهلكأةميقف

امهنمسیلورحبلاديصلحو(ق)(م)امهلكأبءازجالناتتيمهنمرمأالبولو
بلاغلرظنيوأءهنموأمجلادنعءاملاريطوعدفضونوركفكًاضيأربلايفشيعي
.توقلايفبلاغلاربتعيالو(قا)ثكملا

(ان)هقالطإهمزلزابورقصكدئاصوأديصهديبومرحلالخدوأمرحأنإو
ديصرطضملالكأيو(ق)الوأ.ءازجهلكآىلعفالإوديصمحلهديبوأ(ق)الوأ
مرحلاةتيموهدجونإو(ق)هتحابإدرتملذإةعيرذللًادسةتيملالبالوأمرحلا
لبقلحلاديصوهتتيملبقهريغةتيمو(ق)اهدورولولويهوأ.يدفيوهتراهطلوهف
ةعبرأدعباموهو«(قا)هلبقلحلاةتيموأ.هلبقةتيملافمرحمهاكذنإوأةتيملا
قيرطبةتسوءةدجقيرطبرشعينثاوءةنيدملاقيرطيفةبعكلانمفصنولايمأ
قيرطبةعستورشعةينامثوأةعبسوأةعستوأةفرعقيرطبرشعىدحإوءةماهت
.قارعلا

لصف
اصعوأديبهسمالإوردقنإهلبقيفةبعكلابابىريالامكرجحلابذولي

نكرسميوًانيميبهذيوقارعلانكرورجحلانكرهنكرللاقيوراشأالإواهلبقو
وأ.مالسلاهيلعميهاربادعاوقىلعنايقابامهوًابيلغتنايناميلاامهللاقيو.نميلا
ىتحاذكهوًاضيأقارعلانكرامهنمبابلايلاتللاقيو(ق)نييماشلاوامهسمي
ولوهمفوأهديبهسميملنإوءاضيأريخألايفرجحلاغارفتسابطاوشأةعبسمتي

 



۲۹۱رجحلابذولي

تريغتسمشلاكةنجلانمةتوقايووهو*(ق)مدهمزلوأىاسأعنامالونهيفةرم
امكدوعيسو‹مهيلعمارحةنجلاميعننأعمكلذكةملظلاهارتاللويصاعملاب

نکروهنکرسمیهعهتیأررمعنبالاق«هبًادتبیلكانهميهارباهعضووناك

‹نارفعزوسرويأةرفصبهتمامعىتحهبايثوهتيحليأغبصيوءطقفنميلا
اهيفرعشاليتلاوأ.اهيفرعشالدوسلايهونوكسفرسكبةيتبسلالاعنلاسبليو

فعضواهرعشليزأةلازإلاوهونوكسفحتفبتبسلانممجلاوعيبرلاهبوًاقلطم
دلجوأ؛غوبدملادلجلانوكسفتبسلاوأ«نيللاوهوأ.رسكلاوحتفلابةرياغملاب

.(قا)رعشلاعلقيغابدعونوأ؛غوبدمريغولورقبلا

عفريهنأللالهلاىمسو«ةيبلتلابهتوصعفرييأهتلحارهبتثعبنااذإلهيو
ةيورتلامويىنملباهذلابحيوهلككلذلعفيرمعنباناكفءهتيوربتوصلا

نمرٹکأبوامويبهلبقمدقتلاهرکو(ش)و(ان)اذكوهبتشعبنااذإلهيوهيفمرحيف
الوًاعامجإفاوطلايفءاسنلللمرالو(قا)لضفأةجحلايذلوأوأنيموي

دقوةوقنيملسملابنأنوكرشملاىريلءاضقلاةرمعيفةعلمرامنإو«مهيلع

(ق)ةيقابلوألاةثالثلايفةنسوأ(ص)وهو(ان)ًاعوجوًافعضمهبنأمهغلب

«بحأركذلاو(قا)الوأ(ان)هبنجينمعمسينأوأ(م)هيفنآرقلاةءارقتهركو
انتآانبر»رجحلادنعو«ميظعلا-ىلإ-هليادمحلاوهللاناحبس»ناكرالاىفبدنو

هدنعالليقو«بازيملادنعوهدنعفوقولاو«رانلاباذعانقو-ىلإ-اينالايف
.سمللفوقولابثيدحلاهيفدروامالإفوقواليشملابكرحتفاوطلانأل

هزجيملءوضوالبةضافإوأةرمعلفاطنمو«هنيعبءاعدوأركذبجيالو

مدهیلعوهنودبيعسلاکهزجيوأ.مالکاهیفلحنکلةالصهنأل(ش)و(م)و(ان)
تمیقأوأهءوضوضقتنانإو(قا)مدالوهازجأءوضوريغىلعهنأملعينأوأ(ح)

بورغلاوطسوتلاالرصعلاوحبصلادعبزاجوءىینبةزانجلاترضحوُةالصلا

ءاروالةلظلانمزاجو(قا)(ش)نهيفزاجوأءامهدعبهركوأ(م)و(ان)عولطلاو

«(ق)هريخأتلمدهيلعومتيوأ«فناتساوعجرعبسنملقأفاطنمودجسملا
عكروهنيقيىلعىنبكشنمومدفةرمعللوأجحللةينامثنعدمعالبرفننمو



ةورملاوافصلانيبيعسلا۲۹۲

.هتالصدیعيمثوهسللدجسيوهنيقيىلعينبيهتالصيفكشنمنأامكداعأو

مثنیتعکرعكررکذتفهيلعدازنإوءاعامج]ناتعكرعوبسألكدعبنسو

ینبوعکرورتولالصحيلًاطوشدازًاعفشاهبناکنإوأ.عكروةدايزلاىلعىنب

طوحأكلذوعكروداعأمثعكروصقناممتأعكروصقننإو(ق)عكرو
لکكلذنمرثكأضعبزاجأفاتسعكرتمثعيباسأةثالثفوطتةشئاعتناكو
حيحصلاىلعتيبلانمهلكميطحلاو*عيباسألانمغارفلادعبنيتعكربعوبسأ

ةنكلوقهللديامکوتیلنمرسکيآمطحهلهساللیاک

هللديامكو«ميطحلايفيلصفةبعكلايفةالصلاتئشنإ»:اهنعهللايضر

ًادعاصفطوشو(ش)و(ان)هداعأهفاوطيفهلخدنمفههئانبوتيبلامده

بجاوالةنسهئارونمفاوطلافتيبلانمسيلوأ.فاوطةداعإومدفلحأنإو
فاوطلاسكننمو(قا)ناعارذوأثالثوأعبسوأعبرأوأ.عرذأتسهنموأ(ح)
.(ق)حيحصلاوهوهيزجيالوأمدفجرخنإوةكمبناكامداعأ

لاحف

ملنملجحالفانضعبودمحأو(ش)و(م)ةورملاوافصلانيبيعسلاضرف
هللاليلدلالإبوجولاىلعيعهتدابعلصأنأل(ص)وه(ت)ءىطوىتحعسي
«مككسانمينعاوذخ»:لاقهنأوهكرتًايباحصوأنأوريملهنأاميسالوهيلع
حانجالف:ىلاعتهلوقامأو«يعسلامكيلعهللابتكدقفاوعسا»هلوقلو
حسمتيمانصأمالسالالبقامهيفتناكذِإ|هنعنينمؤملاجرحتلعفرفخلاهيلع

.(قا)عوطتوأانمجو(ح)مداهكرتبةبجاووةنسوأءاهب

هللاالإهلإال»:لوقيوًانالثربكيفتيبلاىريىتحاهيلعىقريافصلابًادتبيو
هريدقءيشلكىلعوهوتيميوييحيدمحلاهلوكلملاهلهلكيرشالهدحو
ىقريورخآلاىلإلورهرضحخألاملعلاغلباذإوءةورملاىلإردحنيووعديفثالث
نإوأزاجةأرملاكامهلصأيففقونإوءافصلايفامكعنصيوةورملاىلع
وأ(ص)وهوطوشعوجرلاوباهذلاطاوشأةعبسمتيىتحاذك(ق)فعض

 



۹۳ةرمعلا-عتمتلا

يعفاشلاتنبنبانمحرلادبعوبأهبلاقكورتمذاشفيعضوهوطوشامهالك

ةورملابًادبنإوءانلضعبهبسنوطقفيفريصلاركبوبأوليكولانبصفحوبأو
ًالإومدفءىطووأقلحأرصقنإوأهيلعالفةلورهلايسننإوءلوألاطوشلاىفلأ

لحأنإو«تاعألقألايفنإوتاعالإولحأنإمدفهرثكأيفاهكرتنإو(ق)داعأ

البةأرملاعرستوءاهلعجرنيتوطخنملقأبيناثلامّلعلادعبركذتنإوهيلعالف
.ةلوره

وأهجحدسفةداعإلالبقعماجنإودعبهداعأفاوطلاىلعهمدقنمو

مدفةکمنمجرخاذٍإوأ«لباقنمجحوىدهأ«نكرهناوهیتضیرفىلعءانبهترمع
يفهكرتلمدلافنكرريغبجاوهنأىلعءانبطقفيعسلالاطبإوةجحبدادتعالل

هبادادتعاجرخنإهيلعالوأ.هجححصوهميدقتبةنسلاةفلاخملوأ.هعضوم

نسحلاهبلاقتبجووأ(ص)وهوةراهطلاتبدنو(قا)ًاعوطتيعسللًالعجو
الإالكأوًابرشدجيملنإوىارشوعيبالهيفبرشلاولكألاهلوطقفيرصبلا

امىنبةجاحلجرخنإو‹ينبيوامهنيبوأةورملاوافصلاىلعحيرتسيولعفامهب
.متاذإهقلحوأهرعشرصقةرمعلناكنإفيعسلاةينعطقيمل

لنصف

نيتعکرعكريوطاوشأةعبسبةيورتلامويتيبلاةكمنكاسوعتمتملاعدوي

وأفاوطالبامهدعبوأةكمءاحطبوأبازيملاتحتنمجحلابامهدعبمرحي

(ق)مرحلاجورخديرملكىلعهبتيبلاعادوبجيوأ(ان)امهنودوهنودب

مدالومارحلادجسملايفنهنملضفأاهيفذعنيحنهوىنمبسمخلايلصيو

الوكرديملنإهريغىلعلبكرديملفديعبنمتآواهبليللاضعبكردمىلع
عمجمدنعءاملاضايحاهدحوةزواجملابةرافكالوسمشلاعولطلبقزواجت

.هلکیتمءامهدنععمتجيريغصلبجوةفرعلبهاذلانيميلبجءام

لصف

اقنمجحلاويدهلافاهبفوقولاهتافنمفةفرعجحلاوفاوطلاةرمعلا

 



ةفلدزملابتيملا٤۹

جحوهجححصو؛لجوزعهللاىلإةبرقدصقالبجحلاةينباهفقاولباوثال

مارحإوفوقويفامهابلقرضحضيرموهمسجيفةفالانأىلعهيلعىمغم
ءالقعلهرمألاامهيلإدري(ت)(ق)هلقعيفةفآلانأىلعیمغمالوأفاوطو

نذؤملانذؤيفهدعببطخيولاوزلالبقهبئانوأمظعألامامالااهدجسمغلييو

فقيوهيفنكيملذإفقوملليضميفريخأتالبرصعلاورهظلانيبعمجيفميقيو
ادسفملخديملنإاعامجإارجافولوهءارويلصيو؛مهجحسانللميقيوبورغلل

ريصقتالوسانلاكلهةنسيفةمأولودحأجحيملنإو*بطخيملنإسأبالو
قيرطلافصنغلبتملىنموًاليمرشعدحأةكموةفرعنيبوهنطولايمأجراخلال

لديیتحهعوجرينوةفرعيفيكملارصقي(ان)لامأةتسنعًالضف
(م)نهنطونمولوعمجوهفرعوىنميفرصقيوأ.لايمألاجراخهريصقتلهنطو
.(ق)

لبقضافأملالواعامجإهدعبفقينملولاوزلالبقفقاولجحالو
مدلامهمزلورذعيذوسانلوأمدالوهلوأ.مدهمزلوهلوأ(م)و(ان)بورغلا
هللاالإهلإالوهليدمحلاوهللاناحبس»ردقسمشلانمكردأنمجحلاكردأو(قا)
نإليللانمةعاسفقودقوعمجبمامالاعمرجفلاةالصكردأنموأ«ربكأهللاو
ضافأنمكليللانمهكرديفهفوقولطبهنأالإهنمتأيملنإووأ.دیعبنمیت

وأحتففمضب(ش)و(ان)ةنرعبفقاولالو(ق)لاوزلالبقفقووأ«بورغلالبق
قيرطيهو(ق)مدعمهلوأمضلانعًافيفختناكسإفمضبوأناتغلنيتمض

يبرغةفرعيداويهوأ.ةمحرلالبجىلإعمجوةفرعنيبنيلبجنيبقيض
وهوأ.مامالاهيفيلصييذلادجسملايهوأءةفرعيداويفهلظوأءاهدجسم

.(قا)ةفرعلفسأ

لصف
اهلبجوهوُمارحلارعشملایمستوعمجيهوةفلدزملابتيبملابجو

نودطقفركذلاةيآلاىفركذامنإهنالةنسلابفوقولاوراوجللهبتيمسو

 



٥۲۹ةيبلتلامداقلامعطقي

نمهلككلذنايبناكاملو؛عاطتساامليللاةلمجيفركذلانوكنودوتيبملا

وهومجلاو(ان)مدفوقولاوأركذلاوأ«تيبملانمدحاوكرتبوةنسيمسةنسلا

نانثاوهاموءةلماكةيدبدحتاامناسنإلاءاضعأككحاومدفلكلاكرتنإو(ص)

يدقلقناوقيدفصتففكلانمعطقإوقيدفصتبفكلاعباصأكو«ةيدب

نم»هلوقلجحلاداسفوأءاذكهوةيدفصتفقفرملانمعطقولوةدحاو

جحالفكلذكرديملنموكردأدقفضيفيىتحسانلاعمفقوفًاعمجكردأ

الفاعمجكرديملنمفةفرعيفليللاضعبفوقوباعمجكردأدارملانأهيفو«هل

«فعضريغلحبصلالبقباهذلابوءاعدلاكرتبو(ق)ليللاضعبفقوولوهل

هيلإتابولومدفاهبرجفلالصيملنإوأ؛ليللافصنىلإتيبملايزجيوأ
اهبهلحرطحفضافأنمىلعءيشالوأ.مدالفهالصوعجروهدعببهذنإو

.تابدقفةعاسبولواهبهلبقثبلنمو(قا)فيعضوهوجرخمثهللاركذو

‹ةديبعابأالإًاقافتااهبءاشعلاوبرغملاعمجونيتماقإودحاوناذأبنسو

اهدعبعمجلادنعامهالصهنأةعهنعتبثيملو«برغملادعبنيتعكربحتساف

الكدرفأنمو؛عمجلاريغيفيهامنإامهيلعهتبظاومفىاشعلادعبالو
ةفرعبامهالصولوالوأ.داعأاهلبقبرغملاوأامهالصنموهيلعالوًاطخأاهتقوب

رخأوةقرعنمجرخاذإبرغملاىلصهفصنوأ«ليللاثلثىضمفاخنمو(ق)

تنسو(ق)رجفلافخيملامامهرخؤيوأ.فصنلالبقاهيفاهيلصيىتحءاشعلا
رسکیرسحميداويفعرسيومدلافهدعبنإو«سمشلاعولطلبقاهنمةضافالا

هبشفكنايأهيفرسحليفلاباحصأليفنألء‹ىمسةغلابمللةددشمنيسلا

دحوهوءهتقرحأفرانتلزتفهيفداطصاالجرنُألرانلايداوىمسو«ييعنمب

.(قا)ةطساووأ«ىنمنموأءاهنموهوةفلدزملايلياممىنم

لصف

نَاىلإاهيفداعًارمتعمنإفاطاذإفمرحلاىأراذإةيبلتلامداقلاعطقيليق

ىتحاهيفداعًأانراقوأركذلاوةيبلتلانيبهيفعمجءاشنو«ي١2يفعرشي



ةيبلتلامداقلاعطقي٢۲۹

انقفووىدهللاندهامهللا»لوقيفةرجشلاىلعيهويمرللةبقعلاةرمجلصي

لكعمًالئاقًاعبسيداولانطبنماهيمريمث«ىلوألاوةرخآلايفانفاعوىوقتلل
نمولزاجو«هراسيتيبلاوهنيميىنملعجينأدعب«دمحلاهلوربكأهللاةاصح

لبقدعيملنإمدلاهمزلاهقوفنمىمرنَموأ«يداولانوطبنمبجووأءاهقوف

ذوخأمرامجلاذإراتلانمدعبلابالؤافتوأ«هحبذديريهنأهلسوسونيحميهاربا

ليربجىضمدقورامجلاعضومسيلبادصقهنأهببسوأ«فيعضوهورمجلانم
.(قا)ًاعبسهيمربهرمأفةعانيبن

يعهلوقلهدعبزاجو«لاوزللسمشلاعولطنمرحتلاموياهدحوىمرتو
اومرينأىلوأءايوقألاف«سمشلاعلطتىتحةبقعلاةرمجاومرتالر:هلهأءافعضل

نُمهوتيفرجفلالبقاوضيفينأمهلًاصيخرتركذلابمهصخًاضيأوءاهعولطلبق

دمحأو(م)الوأ(ش)ىزجأرجفلالبقوأاهلبقنإومافنفسمشلاعولطلبقاومري
وأمنغلارعبكىصحيوهو(قا)انضعبهبوءاسأواهلبقىزجأوأمدفًالِإَودیعیف
یصحبیمرنموعمجنماهنوكواهلسغبدنومرحلانمةزوجلاوأقدنبلا
تيصلاوبيطلاوعامجلاالإلالحلاهللحىمراذإويمرلارئاساذكولحلا
ىمسيوءةضافإلافاوطوهو«ةرايزلافاوطدعبالإنالحيالوقلحيىتحالوأ
فاوطفرمتعانإالإهاوسفاوطىكملامزليالو«هكراتلجحالوبجاولافاوطلا
دتممهنألهلیوننإوأ.ًاقلطمىزجيوأ‹عادولافاوطهنعىزجيالوةرمعلا

.(قا)(ص)وهومدعادوللمزلوًاطيملامتقولا

يمرلاىلعوأ(ص)ىلعمدفحبذلاىلعقلحلامدقنموهبةلجعلاتبدنو
ينالئاقل«جرحالومرا»هلوقلهمزليمل«يمرلاىلعحبذلاوأًاعطقهمزل
يدهالإ(ق)طقفمويلاكلذيفةصخرثيدحلاوهمزلو؛يمرأنألبقترحن

وأهرعشعيمجرّصقُيوريصقتلانملضفأقلحلاوقلحلادعبهرحتفرصحملا
رعشثالثوأهفصنوأ«هرثكأ هيلعوزجيملهرخؤمنإوىزجأهمدقمرصقنإوأتارعش
ءادجرعشلاريصقكريصقتلاهنكميوأنملنيعتموهو(قا)مدقملارّصَقُيملنإمد

 



۲۹۷ةيبلتلامداقلاعطقي

ملوقلحيملوةكمنمجرخنمو(ق)لصألانموأ.ذخألابريصقتلاوهدبلمو

ميدقتبو(قا)ريصقتالوقلحرصحملايفسيلوأ.الوأ(ح)و(ان)مدفرصقي
نيعبصإرادقمرصقتةرحتناكنإوأنيعتمريصقتلاومدكسنىلعكسن

رعشلاورعشلالوطىلعامهلوطباتدمدقورعشلانمنيعبصالاضرعذحخأياميأ

لقأواسمخفلقنإواعبروأًاثلثفرثكنإوأهلكوأ؛عومجمالهتقلخلصأىلع

.ةرحولوهيقلتوأهنفدتو(قا)

 



T۹۸



 

تاب
7 ۰

نإورهظلاةالصولاوزلانبديعلالعبمايهنالتًاعبسةرمجلکيمري

ملاليلنإو(ق)اهبورغلاهعولطنمهتقووأمجلادنعداعأهلبقوأىاسأاهدعب

لصايفىصحلايقابنفديوفرصنيونيمويوأ«صخروفلئاخريغنإزجي
‹لاوزللدوعقلاهمزلینمبليللاهکردنإو؛ءاشثیحهيقليوُءةبقعلاهرمج_

ىلعهتايصحعقتىتحىمعالابرقيوةرمجلايفعقتملنإةيمرلاديعيوءيمريف

دعباهيلعتعقونإواهعافترالةرمجتيمسوكجيملنإهريغهنعىمريوةرمجلا

يفهيسنناو؛ةاصحلكدنعربكيو(ق)الوأ(ص)وهواهداعأاهريغيفعوقولا
.ًافورعممنصرحتلامويهنيحنمدعيملنإوءاهداعأًاضعبنإوقاشفةرمجىصح

ايعادىطسولايففوقولاليطيووعديفقيوةيقرشلايهوىلوألابًادييو

‹قثوأةداعإلاوحصسكننإو«؛ثكمالبفرصنيوةبقعلايهوًاريخأةثلاثلايمريو

دغللاهكرتيملنإمدالوأ(م)مدهمزلوهيفاهامرليللرحنلامويةبقعلارخأنإو
اهامرراهنلارخآاهركذتواهيسننإو(قا)يناثلالاوزدعباهيمريوأ(ح)
امنإوأ«ليللريخأتلبالاةاعرلومامرنإاهدعبامداعأواهامرومدفدغلاهرخأنإو

مدفمهريغتابنإو«ىنمريغبتيبملامهلو(ق)ثلاثلاةليلاهيمريفمهلصخر

ثلاثلايفىمررحنلادعبنيمويلامريملنمو«ىنميفاهضعبكرديملنإةليلل
يناثلايفنهامرديعلادعبلوالايفنهمريملنإو«ترمثالثًابترمًاعبسًاعبس
ِفقوميفاهاصحبةدحاولكىمرنإو«يناثلارفنلاىلإىقبيوأرفنوكلذك

همزلويمرلاهتافثلاثلاسمشلاباغىتحنهمريملنمو(قرفةاصحةاصح

 



رذنلا۳

نيتنڻاولمةدحاوكرتبوُءالامهو9هاشوُ(ص)وهورحتلاهرمجبهایشرشع

دادمأةثالثتايصحثالثبوأ.ىصحلااذكوءانضعبو(ش)ةاشرثكأفنادم

نوكيامنإوعنامريغدح(ت)ريخبدعولااعرشورشبولودعولاةغلرذنلا

ءافولانعزجعيالكلهوركموهورذنلايفقيلعتلاطرتشيملنملوقىلعنادح

لثمهبيدهلابجيو(قا)هوركمفقلعنإامأوقلطأنإوأ.ةبحتسمةبرقوأ(م)
وأينبالاقناوةكمىلإههجوينامزليفيدهلعفًانالفتملكنإلوقينأ

هبدوعوملايدهللًاقيدصتهندبیدهأوءادفةبقرقتعاىدهرارحأالانمهريغ

يدهيدبعلاقناو(قا)نيسمخولبالانمةئاموأاهيدهيوأ(ص)وهو

.(ق)هکسمأوهتمیقلثمبیرتشاءاشنِإوءاهمتألقأنإواهل

امهادحاوُدنعةرقبوأریعبوُءةاشنمرسیتساامعتمتملايدهو

ةفرعموياهرخأةثالثماصدجيملنإوءةرمعىلإهجحخسفولوهمزلو(ق)
دنعفعضلافخيملنإو؛جحلايفًامئاصهمارحإينوكيلعباسلاةليلًامرحم
لوأنمولوموصيوأ.هلبقوأسداسلاموينمادبالإوءةفرعيفمايقلاوءاعدلا

دعباموةرمعلابهمارحإلوأنموأ.همايأجحلابدارملانأىلعمرحمريغرشعلا
مويىلإاهمصيملنإو«فيعضنكلثنحلابجوملبقةرافكلاضعبزاجأامك
ةكميفمادامءاشىتموأ.ینممایازوجتوأ(ح)و(ان)مدهمزلواهمصيالفةفرع

نمعجراذإوأ.هدلبلصونأبهعوجرمتاذإوأ«قيرطلايفعجراذإةعبسو(قا)
اموأ(م)موصلايفعرشيملامدجونإيدهلاهمزلو(قا)ةكمبنإوجحلالمع

(ص)وهوةعبسلايفعرشيملاموأ.رحنلاسمشبغتملاموأ.ةئالثلامتتمل
.(ڦا)

 



۳مرحلاديص

لنصف

دنعةروصلايفلثملامرحملاىلعلحلاديصبوًاقلطممرحلاديصببجو
لحمىلعءازجالوأ(ح)لامهوةميقلانيبوهنيبريخموأ.ةميقلايفوأ.مجلا

لبالوأ«هسفنلمكحمكحلاملعنمو(قا)فيعضوهومرحلايفًاديصلتق
(ان)ةكمىلإثعبمكحينمدجواذإو؛عجرالإوامهملعاملعيملنإونالدع

(ص)وهونيدموا(ش)ربنمادمنيکسملکيطعيودبعتهنأىلع(ص)وهو

يرتشيوًامويمتأدمرسكمكحلايفعقوناو؛نيکسمنعمويفماصنإو(ق)

مويةميقلاربتعتوةكمرعسب(ش)منغلانمهلثمةميقوأ(ان)ديصلاةميقبماعطلا
بيترتوأ(ص)وهورييختلابكلذوديصلاعضوميفتافلتملارئاسكءاضقلا

بسنومرحلايفنإوأ(ص)وهولاملانامضكإطخلابمزلو(ق)ةيآلايفهركذ
املکهيفلعفناءازجلکلعفديصيفًادعاصفنانثاكرتشانإو(قا)الوأءال

امهيلعدحاوءازجفءالثمةدحاوةيمربهايمروأرخآهلتقودحأهسبحنأبالإو«هفلتي

(ص)وهوالوأ.مهنمنانثاوأ.هریغعمامهدحأمکحيو(م)ًاقلطمدحاووأ(ان)

.(فا)

هللامقتنيفبهذاهللاقيوأ(ص)وهو(ان)لتقلاديعمىلعمكحلاداعيو
مرحلايفةكمنيكاسملماعطإلاو(قا)دمعلايفلاقيوًاطخلايفداعيوأكنم

وأ«ديصلاعضومنيكاسموأءًاعامجاهيفهنإفحبذلاك(ص)وهوسابعنباو(ان)

ءازجالوأديصلاءازجيفةكممرحكةنيدملامرحو(قا)موصلاك(م)ءاشثيح

ميقمكرشمءاقبإوتبنتسملاريغشيشحلاورجشلاوديصلاميرحتيفو(ق)هل
طلخلاولحلانمامهلاخدإوبارتلاورجحلاجارخإوعطقتيملامشبنيوهنفدو

هربق(ت)لضفأاهناىلع(ش)و(ان)رٹكأةكممرحبوهوأ(م)لمعلافيعضتو
سدقملاتيببضرفلاوأ«لمعلافعضيو(م)لفنلافعضيالوأءًاعامجإلضفأ

عيابيملوسلاجيملوقسيملومعطيملهلخدوامهمرحجراخىنجنمو(ق)لا
هيلإيدهلاقوسوةكمريغبرحنلارذنمزليالوهنمصتقيفجرخيىتحىؤيملو

.(ق)اهتويبءارکيفواهدشنملالإاهتلاضلحتالو



لنصف

ةضيبلايفوأاهتضيبكاهتميقوأىثنأنإوركذفاركذنإريعبةماعنلل
الوا؛نيکسمفءاشنومويموصوأ«هدايطصاىلعنطبلايفمدقتولولبإنينج
يفاممدعاهحاقلنيبتاذإفءقونلاىلعلحفلالمحينأبهيلإدصقلانمدب

شحولاةرقبلو(قا)هيلعالفحلصيملنإو‹يدههنإلاقوضيبلاددعاهنوطب

ىنثالاوركذلابركذلانأقيقحتلا(ت)اهركذاذكوشبكمبضللوءهيسنأ

يهوءةرفجعوبريللوانساهلثموأةدلاولاةزعملايهوءزنعلازغللوعونلكيف
يهوقانعبنرأللوةاشلاكرتجيشركولجرأعبرأهلوعاضرلانعتنغتساةزعم

وهوةيحضلاويدهلايفزوجيامبالإناموقيالوأ(ق)اهنودوأ.ةرفجلاقوفام

هسفنيفلعجنمامهنملقأيزجيالو(م)لبالاورقبلاوزعملاىثثوناضلاعذج
(قا)ةموكحفةيلحنإوأءاقلطمةاشوأماعطعاصةمامحللوهمسيملوايده
رئاطلکيفوا(ق)فصنفالإوخرفناكنإمهردوأ.ًاقلطمنادماهتضيبيفو

.لثملادلوبدلولاو(ق)ةاش

وأ(ان)ماعطةضبقوأ«ةرمتوأءةموكحةدارجللو(ح)هتميقديصلاءازجو
مکحیينكلهنمتناكولواهناهدریورحبلانماهنأىلعاهبءازجالوأ.امهادحإ

نوهأيهوأ.اهنمريخاهنعمعطأاموةرمتوأةبحةلمقللوهيفشيعتذإربلاباهيلع
روبنزوثوغربوقبوضوعبلتقزاجو(قا)دمعنعالإاهبءازجالفليتق
(ق)(ان)نهترثكلنهلتقبصلختيالهنألوءةبسنلابنهررضةلقلالوأنهترضمل
ديرأوأ.ةرافلاوبرقعلاوةأدحلاوروقعلابلكلاوبارغلاةيورملاقساوفلابالو

دمحأو(ش)و(م)دهفوبئذورمنودسأكبلكريغولويراضلاعبسلابلكلاب
هبقحلمبئذلاووهوأ«بئذلاوبلكلاوأ(م)روهشموهوبلكلاريغوأمجلاو
ولو«ذؤملكاولتقا»ثيدحلذؤملكلتقيوأنهنمفيخنأالإنلتقيالوأ(ح)
لتقيالنأ(م)روهشمو(ق)هرغصلهرضيالاميفو(قا)(ص)وهوهنمفخيمل
.هروهشميفنابرغلاراغصلتقيوءهلتقبءازجالنُأو

نعوامهنمفخيملوأ«نيتريغصولوًاعامجإبرقعلاوةيحلالتقتو

 



۳.۳جحلانملحلا-سرلاقلح

وأ(م)مثلالبمرحلاتابنبءازجالومحللكؤيالاملكلتقييعفاشلا

رخذأإلاالإ(ح)و(ان)نيكسمةقرولاومهرداهنوداموةاشىطسولاوةرقبىربكلاب

يفو(ق)هبوأ.علقيالوهلصألتقيالوسرضلاونطبلاءادليكملاانسلابالو
.ًاعامجإلحلارجشوتبنتسمبالو(ق)طقسامورامثلاوسبايلابطحلا

لصف

ةتسيطعيوأةاشحبذيوأمايأةثالثموصيولمقوحرقكىذألهسأرقلحي

ةسمخلانمامأوربنماذهوأ.ثيدحيفامكرييختلابنيدمنيدمنيكاسم

كلذهمزلىذُأالبقلحنمو(قا)اهموصوةرشعماعطإنيبريخيوأءاعاصًاعاصف
ءامدإوطيخمكًاعونممدمعتناو(ق)یصعهبوًادمعنإوأ(ص)وهومجلادنع

مدةثالثلاونانثانيتنثاونيكسمةرعشكرفظيفوءةلعلولومدفسأرةيطغتوبيطو

نملاطامبال(ت)(ح)مدفاهلكاهصقيىتحرافظإلابءيشالوأ(ش)و(ان)
هبطميملرعشليلقبالواريغرعشبالوأ.ةناعوطبأرعشوبراشورفظ
وأ.ايدهسيلهنأل(م)ءاشثيحوأ(ص)وهومرحلايفءازجلاكلذو(قا)ىذأ
.اعامجإءاشثيحفموصلاالإ(قا)سابعنباهبوءاشثيحماعطالاوهيفمدلا

لنصف

مجلادنعضرموأودعهرصحثيحيدهلارحنيوةرمعوأجحنملحي
ديصلاوءاسنلاالإهبقعلحيصوصخمتقولمرحلايفرحنيفةيدهثعييوأ
رحتاذِإلحادرفموآانراقنِإواعتمتمنأهدعبوأ؛لباقنمیعسیوفوطيىتحف

(ان)لباقنمجحيىتحفامهايإالإةرمعهلعجيفجحلاتقوتافوأ«رحنلاموي

اهنألرركتتالاهنأبلوقلاىلعولوداعأةرمعلاةداعإهماعيفدجونأ(ت)(ح)و
هدرتوًالصأداعتالوأتدسفةالصةداعإككلذفلوألامارحالاداسفلرركتتمل

نعءاضقاهنوكلةيضقلاةرمعبو؛كلذبتيمسةيبيدحلالباقىفءاضقلاةرمع

رعداسفلالشيرةاضاقملتسلينألإةييدحلايفاهنعر
ةرمععمجمنيملاحتفونيعلامضبةعهرمعدعلاهنعلحنإوةماتاهنإفةيبيدحلا

 



يدهلا۳

فاوطبالإضرمرصحمللحيالوأءاهيفرجألاتوبثلتدعليقنأالإًاعبرأ

.(قا)يعسو

حصاذِإوأ.هتقوتافاذإلحجحنعضرمرصحمعميدهكيملنإو

نأىلعالوأ.مرحللهثعييوأكانههرحني(ص)ىلعيدههيلعو(ق)جحو
هبلاقفيعضليوأتوهولبقنمقوسميدهخلا«مترصحأنإف»يفيدهلا

نف«سبحثيحلحالإوةرمعفمتيملهنأىلعجحلابمرحأنمو(قا)دمحأ

جحلاهتافنمو«هلحمغلييىتحلحيملهعمناکنإوهيلعيدهالولحسبح
الفلباقلًامرحميقبنإف«؛ضرمبرصحملاكفلالهلاوأمايألاوحنيفًاطخب

.اذکفةرمعبجحلارهشأيفلحنإو«؛يدهفةرمعبلحنإوهيلعيده

لنصف

نهلضفأو«نهريغنوكيالوزعملافناضلافرقبلاولبإلايدهلالضفأ
هلاموهومجلادنعناضعذجوًاعامجإًادعاصفينثلايزجيونهسفنأونهالغأ

لعنوأنيلعنقيلعتوهوديلقتلانسو(قا)ةرشعوأ«ةينامثوأهةعبسوأرهشأةتس
بناجلايفقشوهوراعشالاوعيبرلاهبوةاشلادلقتالوا(ان)نهقنعيفلبحب
نذألاننموأ«نذأللمانسلانموأرخۇؤمللةبقرلاةهجنم(ق)نميألاو.رسيألا

بدنو«ربكأهللاهللامسب»لوقينأدعب(قا)ًاضيأةرقبلايفزوجيوأ.رخؤملل
كسميامعكاسمالامزلرعشأوأدلقذإو«بابذلانعاهللجءاشنإمثةلبقلل

بوكرونبلبعافتناهيفهلنكيملوتاقيملالصيملولومارحإلاومرحملا
.مجلاهبوثيدحيفامك(ص)ىلعةرورضالبكلذريغلمحو

ملهنألوأماوسهلسيلوبعتلاهكردأهنالفهبوكربالجرهعهرمأامأو
یونولويدههنأقطنيملاملبقهلولیدبتالوعوجرالو«هرعشيملوهدلقي
لدبُاالوةفرعيفهبفقومرحلانمىرتشانإو«بوجوبلحلانمهقوسنسو

رحتلايزجيو(قا)مرحلاجراخنمءاجنماهيفهبفقيامنإوأ.بدنبوأ(م)
البلحلايفال(ص)وهو(ان)مرحلاوًاقلطمًاعامجإىنموًاقلطموأ.ةرمعلةكمب

 



۳.0ةيحضلا

حبذنمىلعلادبإالو(قا)ديصلاءازجونراقللسيلامهيفزوجيوأراصحإ

زوجيوأءرحنلامويالإعوطتلاوةعتمللامحبذيالو«ىنمبةرمعللوةكمبجحلل

ةقدصوأةيدفوأديصوأةرافكللامزاجو(قا)(ص)وهوطقفعوطتللاموألبق
‹نراقلايدهكرحتلامويىنمبفةجحلايذلالهدعبلخدنإالإلبقرذنوأ

اذهلكأنإلدبلابمكحيهنإفرمعالإًاعامجإعوطتلايدهنملكألاهلزاجو

ملنإاهريغوأهمدباهدلقيتلالعنلاغبسوهرحنلحلايفبطعنإو«؛خيشلادارم

هنأبًاراعشإهفخسمغيوأ«ىنميلاهتحفصاهببرضيواهغبصيوأ.هباهقلعونكت

لوكأملاةميقوأ«لدبأالإوهتقفرالوهنملكأيالوسانلانيبوهنيبىلخويده
.هلوألكأالوهلدبأبجاولابطعنإو(قا)لادبإالبلكألازوجيوأ

اذإاميف(ق)ةكمغلبنأيزجيامنإوأ.ىزجأورحنمرحلايفبطعامو
مهمعطيوراصحإلايدهونيكاسمللركذالبهليدهأامملكأيوّئقوغلب

یدهنمالوأمهلرذنوأةقدصوأةيدفوأديصوأةرافكيدهنمالرثكألا

ةيدفومهرذنوديصلاءازجنمالوأءامهنمزوجيفنارقلاوةعتملاالإوأ٬بجاو
لحملالبقولونارقوعتمتيدهكةرمعوأجحنمصقنلامملكأيوأ؛ىذألا

مهرذنوىذألاةيدفوديصلاءازجنمالودعبولونيعملامهرذننمالداسفيدهو
نمولوهلزاجامممعطْيو(قا)سكعلابعوطتلايدهولبقزاجودعبنيعملاريغ
.هلزوجيالاممامهمعطيالوًاينغوأ«هتقفنهتمزل

لاح

دورولحيحصلاوهو(ام)و(انر)بدنوأ(ح)بوجوبةيحضلاتنس

نيحاهتداعإيةدربابآرماامنإوهيلعاهبوجولاهيلعٍْْيَعبطظاوامنإفهبثيدحلا

ةيمستلاواهصيخشتوهتينبهيلعاهبوجولولضفلابهلءارغإةالصلالبقحبذ

ةمركعسابعنباثعبو(قا)رشعلايفاهامساذإبجتامنإوأةيحضلاب

نأاوملعيلينعيسابعنياةيحضأهذهتيقلنمللقلاقوًامحليرتشينيمهردب
دیزنبرباجیرتشاو«بجتالاهنينعيكيدبلالبىحضو«بجتالةيحضلا



روعتاذيزجتال٢۳

الفتبجواذإوءالوزهمالإدجيملوةيحضدارأنأدعبءارقفلامعطأولكأفةهكاف

اذإوءاهناوألبقتفلتوأتبطعأنأالإاهلدبيال(تر)اهلثموأاهنمريخبالإ

قاسمرحمكنوكيليأحبذيىتحهرافظأوهرعشبمرحأةيحضلادارأفرشعلالخد

هریغوبجاولانرامقتةدارإلانالاهبوجوىلعهيفلیلدالوكلذيورايده

تلعاموأ؛هضايبطلاخموأ؛جزاممداوسبحلمكهنولاموأهداوسهضابطلاخ

دوساهلکاموأ.دوستاقبطهضایبلالخاموأرشکأهضايباموأ«ةرمحهداوس

.(فا)ةشئاعهبو

لحفوأ(ش)و(ان)محللاةرثكوءالغللًارظنيدهلاكةيلضفألايفيهو
ءاوسامهورقبلاوليإلافمحللابيطلًارظنهاثنافزعملاركذفهاثنأفةيصخفناضلا

ًابجاوولويدهاهنعيزجيو«رقبلانمًامحلبيطأريعبلانأرهاظلاوانضعبو(م)

ديصلنكيملنإاهامسيوأ(م)و(ان)ةيحضيدهلاىمسيالوعتمتوديصوحل
يفلقأوةسمخورقبةنسموليإةينثيفلقأوةعبسكرتشيوءانضعبو(ش)ةيدفو

ةكرشالو(ق)(م)الوأ(ص)وهوكسنريغلضعبناكنإالرخالضعبوعونل
نعضاخمتنبنوداميزجيالو«نوداموةقحيفالواعامجإديصلاءازجيف

قاشةدحاورادیفاهدالوأومأكوةوخأكوهدالوأوباکِءاکرشيزجتالو

مهنمددعتملريعبوأةرقبيزجتوءاهنوكتنأيفصخروةيحضريغفاولعفنإو
.هسفنلًالثمبألاهدصقيفًاددعتميزجيالامامأورمامىلع

لنصف

ضرموهبهلصتالجرعالوىعرملاوفلعلاهبرصبتالروعتاذيزجتال

نإفاهلقعلاوزللب(ت)ماهلالادقفلرضبانتجاوعفنليدتهتالنأبًانونجولو

لازهوهفالخرهتشاولوفيلكتلااهبقلعتيالةماتريغًالوقعناويحللنأقيقحتلا
.مجلاهبو(ص)وهوالوأ«قاسلاعطقوىمعلاكمظعأولوكلذريغزاجوخمالب



وأ«نرقلارسكواهيفقشوعطقونذألابقثكنودامزاجو(قا)لثملاالوالوأ

نمعطقامالوِءاقرشیمستورودالبةقوقشمالوءاقرخىمستواهبقثرادامال
رخأنموأءحتفبةلباقملاىمستونيتمضبمدقنمةقلعمتكرتةعطقاهنذأ

يهوِءارتبالوءابضعىمستونذألاةعوطقمالوحتفبةربادمىمستونيتمضب

نإوأمديالنأزوجتوأءاضيأءابضعىمستونرقلاةروسكمالوبنذلاةعوطقم
كلتنموضعنمهيفيقباموأ؛عبصألايولياميقبنأوأ.رعشلانعجرخ
هبفلعيامهنانسأنميقباموأ«نيثلثنمرثكأوأفصنيدثلاونانسألاوءاضعألا

.(قا)(ان)هببذتاماهبنذنميقبامرتجيو

يهو(ان)ءاًسكلاكاهيلعًاسايقةقلخةصقانوًاعامجإءامجلاتزاجو
دلتِءاقرشلکوةيحلاكاهلنذأاليأضيبتءاسكلكليقامكنذإالبةقولخملا

هللالوسرايةريرهوبألاق(ق)الوأ.لوبمالوهللوبالضيبيامونذألاتاذيأ

املمحيف«كريغىلعهمرحتالوهعدف»لاقنيعلاونذألاىفصقنلانوكيناهرکأ

الوءاقرشبيحضنالونذألاونيعلافرشتسننأدعهلللوسرانرمألعهاور

ةريرهيباثيدحلمحيوأ«بدنلاىلع«ءارتبالوةلباقمالوةربادمالوءاقرخ

.لقامىلع

لصف

(ت)(ق)مدبيذؤتالكةكرابوأءةمئاقاهحبذيواهارسيلقعينأبدن
نمانااموىلإ-تهجوينأ»اهبلابقتسالادنعلوقينأويذؤتالثيحبدني

كلوكنممهللاربكأهللاوهللامسب»«ترمأكلذبو_ىلإ-يتالصنإ«نيكرشملا

اهرهظسمیراهبًانانتساامهنعردصتةيحضلاةقيقحنأيأ«هتمأودمحمنعو

نأو«ينماهلبقافيتيحضهذهوينابرقاذهمهللا»ًالئاقفلخىلإاهسأرةهجنم

يليال»ثيدحليزجتالو«يباتکبهرکيوةأرماولوهسفنباهحبذيحضُملايلي

.(ق)«باتكلالهأمککسن

وأ«بورغلاىلإكلذلةاّدلارّدقُيوسانلابدلبلامامأىلصذمحبذلاتقوو

 



فارصنألا

(ق)دمحأو(ح)و(م)ثلاثلابورغوأ(ش)هبورغوأ(ان)ىنملهأكعبارلالاوز
ىلعنهيفهللارِكذفهلبقةعستلاورحنلاموينهلوألاىلعو«تامولعملامايألايف
ًاكسنسيلفلبقحبذاموةيحضتلاويدهللاهدادعإدنعهركِؤماعنألاةميهب

نملكأينأيحضملارمأو(ق)فرحنلامويدعبثالثلايلايللانمًاليلوأًاعامجا

رخدیوالبقدصتيو‹؛عتمتينمىلعباجیو«بدنو‹باجيإرمالثهتيحض

ثلثبدنوأ.ميسقتلااذهبوجوبوا(ص)وهو(ان)رٹكأولقبسُأبالبرخآ

هركوًاعامجإاهمحلعابيالو(قا)راخدالاولكأأللثلثوءارقفللثلثومحرلل

ًاقلطمزاجو(قا)الوأطقفريناندلاومهاردلابوأزاجوأ(ان)رعشودلجوحن
.حبذلادعبتقرسنأتزجأوءةيحاهدلجبباصقلاطراشيالونمثلاقدصتيل

لنحت

عداوهلحرزهجوتاقيملاجراخىلإفارصنالادارأولغشهلقبيملاذإ

وعديوهسأرىلعبصيومزمزنمبرشيف«ناتعكراهدعبطاوشأةعبسبتيبلا
راتسألاًاضباقتغلبثيحهتفكسأىلعهانميبًادمتعمبابلاورجحلانيبفقيف
يکمىلععادوالو(ان)مدفعداويملنإووعديفرادجلابهنطبًاقصلمهارسيب

يغبنيو«هروفنمجرخرمتعموةرمعللميعنتلاىلإجراخوجورخلادريملنمو
ىلإبرقأوهو(هافجدقفهرزيملوجحنم»يورو«بوجوالبهعهترايز
.باجيإلا

 



عباسلانكرلا

بادالاومراحملاوملاظملاوقوقحلايد

وأ(ص)وهوءابآةسمخنوداممحرلاقحضرفو«بيرقلانممعأمحرلا

رتسااهلتيبلانأثيحنمطقفمالسلالاسرإاهلحابأنأوءةلصلانماهمئاقوأ

عيبنلالآمظعيامكمحرللمظعأيهوءاهالعأةيدهبةرايزلاواهاندأوهو1

مهماعطإمزلوءةنتفنمأنإرفسلامودقوةبيصملايفةرايزلانماهعنميالوةيدهلاب

هبمهريغكالهفوخيفحيحصلاىلعوءاعامجإًاعوجمهكالهفيخاذإ

لضفاوءاولعفنإومهمرحيومهعطقيالومهاهنيومهرمأيومهنزحومهحرفرضحيو
هللاقشو‹ميظعتلااهبدصقيوكلةوادعرمضملامحرلايذىلعةقدصةقدصلا

الئلاورواجتينأيغبنيالوهعطقاهعطقوأهلصواهلصونمفهمسانماهمسا

.رخألاىلعهقحيفلكسفانتباوعطاقتيفاورجضي

نمفارحجرخيلهءارشدصقفاکولممدجونأالإيزاجيالوبألایحو

و

طقستالميحرلاةوعدومحرأاهنألةوعدةباجإعرسأيهوملاقحو

كُنمثكّمأ»ثيدحلىوقأيهوءاهرجحبةيواحاهنبلبةيذغماهنطبيفةلماحو

ترکذاملو«نافعضملاقحا)ثيدحلوربأنملاقنملًاباوج«كابأمثمث

 



بيرقلانممعأمحرلا۳۹۰

ثودحبعمجيوءهبذوخأملاهنألبألاقحوأ(ص)وههيلعمألالضف(ت)

قلطملبركذلاددعبسحبةدايزسيلمألاركذريركتنأبوأملاقحيفةدايزلا

باوثناكامكهصقنيواباوثديزينأهللوءىلوألوألاوةدحاولاةدايزىفديكأتلا

اهلسيلامًاتوموةايحهلاميفهلنأهدري(ت)سكعمثةقدصلانمرثكأضرقلا

يدؤيالوءةيصعمسيلاميفامهعيطيونيرجافولوامهرييو«كلذنعًاضيوعت

.اهيلإ
الوهيلعلاتقلافقوتنأاذكوهاعنمولوءىجافملاودعلادهاجيو

ةجوزاذوأارثاكمنإالإ(ت)يرستلاوجوزتلاولالحلابسككرتيفامهعواطي
امهدهاعيوامهلعضتيو(ق)ةيصعملليدؤيكرتلاناكنأالإعواطيوأهيفكت
كيملنإالإامهيأرفلاخيالوارزشامهيلإرظنيالو‹جئاوحلاءاضقومالسلاب
الامهتيالورهظيو‹نيريقفوأنيفيعضنأاميسالوهلاموهسفنبامهيساويوءأدشر

ضيرعتلاهلو(ق)امهالوتيوأ(ص)ىلعامهيففقوامهلاحملعيملنإوامهتءارب
امهلنيلأوهوىرجفباجأهاوعداذإو؛كلذلجاتحأنإةيالولامهويامبامهل

سکكعيوأ‹؛ضوهنللةنراقمنوكتهتباجإو«يرجيىتحتكسينانمةباجإعرسأو

.(ق)رهشأوهو

هلامنمجرخينأهارمأنإوءامهبضغموامهطخسمهبضغأوهللاطخساو

امهنيدصلخوباتومدناقاعهنعاتامنإوءامهقعيملجرخيملنإو«؛جرخهلهاو

ًاربجكلذبيونيوامهقيدصمركأوءامهبالإلصوتالًامحرلصووامهتيصوذفنأو
دقفاذإبألاكمعلاوريبكلاخألاوقيدصلاومحرلاقحنمهوبأهصقندقامل

.تدقفاذإمألاكةلاخلاولاخلاو

وهو(هکرتبیصعيقاشىلعهلمحيملادلاوهليامحر»يوردلولاقحو

ريغصلاخدلووأهحیربيطلمشيامبهيبشءيشواقزريأًاعبسةناحير

هسفنلريخلابحيودعوهمثًاعبسمداخوءةوادعوأةكرشوأةمدخببوشم

طاميوءهيبألفصنلاوهسفنلهريخو«هيبألامفصنبحيكيرشوأهدلاولرشلاو

‹نيهباشتمنينثابنبالاىلعكاسنالادعبىمسيوةدالولاعباسكسنيوىذألا



۳۹

 

كلذفرصيوءةيحضلايفيزجملاردقلاىلعةينامثلاجاوزألانمدحاوبتنبلاو

ريغلقلحيالوفيظنتلاوةنسللعباسلايفركذلاكاهرعشقلحيوفرصتثيح
نيحنارفعزلابدلولاسأريلطيوةغلابريغولوةنيعتمةحلصموأءةرورضلالإكلذ
قوقعلاظفللةقيقعلابهتيمستتهركوةضفوأًابهذهرعشنزوبقدصتيو«قلحي
نلخدوأ(ص)وهونيضمتسلهبدؤيولوألارعشلاىنعمبةقيقعلانمتناكولو

.(ف)

ىلعهبرضيوعبسلوخدلامهريغوهتخأوهيخأشارفوهشارفنعهلزعيو

هنيدرمأهملعيو«هتنتفنمهلرابذيعتسيو«ةرشعتسلهجوزيوءةرشعثالثلةالصلا
اطخهحتفوميملامضبدمحمكهمسانسحيوباسحلاوةعنصلاوملعلاكهايندو

ءامسالالضفأ»ثيدحلايفودبعوهللادبعونمحرلادبعكدبعتلاهيفامو

غلبيیتحهنومیوهجیوزتوهعاضروهللافاضمدبعرکذهيفاميأ«هبدبعتام

«تايبصلاحرفينمالإهلخديالحرفلابابىمسيًابابةنجلايفنأ»يورو

.(رجأهلقلکلفمهليبقتاورثكأ»و

هنوكىنعمو«ثانإلابًادبيوةقدصلماحكهدلولقوسلانمةفورطألماحو

ةنؤملابمايقلاءادأوةبارقلالضفبدازيوبنجألاىلعةقدصلاباوثهلنأةقدص

ةيشخيكابلاوءةيشخكابكنهلقرنموهلباوثالهنأنممهوتياملعفدكلذو

وأتاوحخأوأتانبثالثلفكنمو«نزحلامويهللاهحرفىثنأحرفنموهلرفغي
ةدحاوفًاضيأهلليقهنةياوريفوينالةدحاولافليقولوةنجلاهلتبجونيئثا

.بسنلاقحنودىتحعاضرلابدلولاومألاوبألاوبيرقللو«معنأف

قلطيواهترشعنسحيواهنومينأوهوقحبيبنلکوهللاىصوأ

نعلزعيالوقالطلاوةراضلاباهددهيالو(ص)ىلععامجيفولولدعيوههجو
ىلعاهقحلامهنمليقواهنألاهديسنموأهنمنذإيالإهنعيهوأءاهشارف

ءاهجرفجراخيفةفطنلابصىنعمبلزعلايفاذكواهجورتةمأتناكنإجوزلا



جوزلاقح۳۱۲

عدترتملنإفاهفوخواهظعوتزشننإوءاهنمنذاالبةيرسنعهلككلذزاجو

هحتقيالوءاههجوريغيفديدشريغاهبرضوأاهنعلزعوأاهرجاهوأهرهظاهالو
هتلازإوأةناعلاقلحوأةالصلاوءوضولاكرتكرهشىلإرشعنمنيدلايفاهرجهيو

ةملكبنهلالحتساینعموهرشعباهذخأهللاةنامأباهذخأینعمو

دصقالبولوةقرفلادعبولویطولايفامهرسنايشفيالوهللاباتکبنهلالحتسا

ءاشفإلاكضعبىلإءاشفإلانأىنعمبقوسيفهلغافكوًامارحةيتأكةيشفمورض

لصألاىلعناكلهيلإىشفملادنعهيتآكليقولومهيفهلعفكوء«قوسلاةماعىلإ

لستغتالفهقدصتالدقفالإو«ضئاحاهلعلوةذللااهتوفتالكلةمئانيهواهأطيالو

ةالصلابهلههرمىلعلیعامساحادمللدیو(ص)ىلعًامتحاهنیداهملعيو

الوأ«ةالصلابكلهأرمأو»هلوقوليلدمقيملامبوجولايضتقيحدملاوءةاكزلاو

.(ق)دهشاذإيهنورمأالإهمزلي

ولواهدارأاذإهعنمتالوهتدأًامايقمدقلنرقنمهتسحلولمظعأجوزلاقحو

وأءاضقوةرافكوناضمركضرفموصوضيحكرذعلالإريعبرهظببتقىلع

ملاملفنلااهلوأرتولاورجفلاوبرغملاةنسالإ«بيثأوتمثأنذإالبًاموص
ةكئالملااهتنعلهتيبنمتجرخنإو«تمثأورجأهلامنمتطعأنإو(ق)اهعنمي
ةفيرشاهنأسانلاليخي«ناطيشلااهنيزبتاروعرشعيهو«بوتتوأعجرتىتح
جوزلارتسي«تجرخاذإنييزتلاباهولعيوأ«رظنملاةحيبقتناكولوتناكامةنئاك
.نهلكربقلاوةدحاو

هرتسو(ق)ةنيزنهيفنكتملنإوأءاقلطمنيفكلاوهجولاريغاهندب
ىلإرظنلاهرکولوةروعريغكلذنافةروتسمناسنإلاةجاحءاضقدنعاهصخشو

توصوةرشعنمرثكأناكًادحاواذهدعنإوءناسنإلاةجاحيضاقصخش

يفاهندبتوصوًايشموالمعاهبوثواهيلحتوصواهتوصوعامجلاباهجرف
ضيحمدکاهجرفللبواهلوبخشو‹ناسنأإلاةجاحءاضقوءاجنتسالاورامجتسالا

 



۳\۳مداخلاقح

الإبنجأهيطعتالاهنإفنبلكوءةفطنويدموةيرتوةردكوةرفصورهطوسافنوأ

اهرعشعمجباهجربتودوجملااهسابلسفنورييغتلاعمعفنيناكنإرييغتدعب
:عامجلاباهجرفيهجوزلارتسييتلاوءاهبوثواهندبنمةحئاروًاروتسمولواهفلخ
الف«باغولوهلةريغلاوهبراقأوهلكهرمأوهلامواهسفنيفهظفحورتسلااهمزلو

هرسيامىلعصرحلاو«هبيجتالىنعمبمالكلايفهدواعتالوهقيدصلفرعتت
همارحنعففعتلاو«فافكلاقوفبلطتالفةعانقلاوءاهناريجعممالكلاليلقتو

لامالوراجلالامةهبشنعالوجوزلالامةهبشنعفكلامزليالذِإءهتهبشال

قالطلاؤسومهبسمهدعومهرتسواهدلوىلعةقفشلاو«بيرغلالامالوديسلا
رانلايفالزنمهبذختتوءادفلللماشوهو«اهقالطةأرملالأستال»ثيدحلءادفوأ

«سابامريغنمتاقفانملانمتاعلتخملا»ثيدحلاهيلإءيسيناكنأالإ

الإسكعلاوهضغبمبحولامبنمو«لامجبراختفاومالكلايفهتعجارمو
.هحبقلهئاردزاو؛يفختفعرشلاىضتقمل

«لسنلااوعطقتال»ثيدحلةمأتناكولوةدالولاعنميامامهدحألعفيالو

ديسلو«هتيرسنمنذإالبيرتسمللزاجو(ق)ديسلاوأرخآلاهلنذأنإزاجوأ
الوأ«هنذإيوأءاهجوزلالإاهديسلدلولانألاهجوزنمنذإالواهنمنذإالبةمألا

؛موصلاالإحاكنلاةوهشعطقياملجرلالعفيالو(قا)ًاقلطماهعناملعفزوجي
ةيودألاباهعطقزوجيوأ«بجلاوىصخلانعيهنلاليلدبامهدوروللكألاليلقتو

وحنىلعو«زاوجلايفموصلاىلعًاسايقةلاصأاهعطقيامالإاهنكسياملعفيأ
اهعطقزوجيالهنأبةيعفاشلاتحرصو(ق)(ص)وهوعنملايفبجلاويصخلا
ضعبهزاجأو«لماحهديوهديبينمتسملاثعييىنزءانمتسالاووحنوروفاكلاب
عنملاقحلاوءةوهشلانيكستلةيفنحلاضعبوةلبانحلاهزاجأو«ىنزلافاخنمل
ًاسمهجرفبناسنإلاعتمتنمةعنامةيآلاخلاكلذءاروىغتبانمفإلل:ىلاعتهلوقل

.موصلاوحنبةوهشلارسكتامنإوءةيرسلاوأةجوزلاوأجوزلاجرفعمالإًارظنوأ

للصف

الامهفلکتالو«يستكتومعطتاممككولمموسكتومعطتمداخاقح

 



راجلاقح٤۳

يأكايإهكلمهللاءاشولفهبذعتالو«تلدبتهركوأتكسمأتببحأاموقيطي

هيجوترابتعابلكلارخآوءَهبملكتامرخاوأنمكلذوكلًاكلامهلعج

مهوبرايمهينغلبيأىلعألاقيفرلاقالطإلاىلعهرخآو«سانلاىلإمالكلا
تناكولوهتيعرنعلوؤسمعارلكوىادهشلاونوقيدصلاوءايبنالاوةكئالملا

عملافطألاوةارملالايعوةريشعلاولجرلالايعلخدفءًاناويحوأًادحاوًاناسنإ

ةكلمملاءيسونانموليخبونئاخوعداخولاتخمةنجلالخديالومهملعم

هأدبتالو«سفنللبيطأهنإفبيبزلاوركسلاونيتلاورمتلاكولحلاهمعطتاملوأو

هطعاوأكعمهلكأفهبرقوًاماعطعنصاذإوءاهلرفنموضبقأهنإفضماحلاورملاب
الوفعبشأوهففدأوءهبلقنأمطااذإهللقتملولواهلكأهلوءاهلكهللقوةمقل

فعاوءاردزاوربكبهرظنتالويشبهاضرأنأالإاهلمكتسانإءاشعلادعبةمدخ

هتردقولجورعهللابضغيفريصقتلكبضغدنعركفوةئاممويلكهتلزنع
.كيلع

ريقفوديهشعمةنجلالخادلوأوهو«نارجأهبردبعوهديسحصننملو
ينغومهلًاملاظنوكيلايعبحاصكطلستمريمأرانلالخادلوأوففعتمليع
يفينغلاهاطاعتيامىطاعتيوأهلسيلامبرختفيروخفريقفوهللاقحيطعيال

ريغيفهعيطيوهتمدخوهتئامأوهتفرحيفحصنيو«كلذوحنوأهتميلووأهسابل
الو(ص)ىلعةرافكلاهتمزلثنحنإوءةجوزلاكلفنلايفريجألاووهوةيصعم
ماصنإوأةلمجلايففعضمهالموصبولونذايالإنذإالبفلحنإاهذفني

ةيصعملاوءةيصعمنذإالباهعاقيإوةعاطموصلانأليزجيالوأ.ىصعوىزجأ
نمكرشموهوهثرووأديسلجأنمالهلبهوامكلميوأ.ةعاطلابلغت

.(قا)زاجكلذبمعطأنإفهريغوأهدلبنمهيلإلسرأاذإكرشم

لنصف

هدرنإورجحلاالوىضماملالإهيفلحلايزجيالفهليراجلاقح
وأناقحًابيرقًاكرشموأًابنجًادحوموأًاقحًاكرشمناهلورانلايفةيذؤموكسمأ

لزجيفهعمءافولابوديحوتلادرجمبناقحلاتوافتيهنأالإةثالثًاضيأًايرقًادحوم

 



۳\٥فيضلاقح

وأيفكيزجيامىندأىلعاهلكيفرصتقانإو«بتارملاكلتبسحىلعءاطعلا
ربخهياصأوأهتزانجتعبتاتاموأدیعضرموأهيلعدیعرقتفاوأبیجأضرقتسا

الوهلاوحأىلعالوهيلععلطتيالوهنعحفصيومالسلابًاديو«ىزعرشوأءىنه

(ق)(ص)وهوهبوأ«نذِإالباهزرغيوهرضتنأالإةرادجيفةبشخزرغنمهعنمي
يفللبيالوبارتبالوهبازيميالوبوقعييمعببسوهوهماعطحيربهيذؤيالو
عدتريملنإلاحتراهمزليالوىرخأوايندلهدشريوهرتسيوهبيعنعىضغيوهقيرط
رظنلاميديالوهدلولفطلتيو«لبطلاىلععامتجألاوءانغلاورامزملاكةيصعمنع

وأةجاحلأسنإوءهتجاحلهظحاليوةبئانهتباناذإهتعرصنمهعفريو«همداقل

يفهلناکولوِءانبهيلعلاطيالومزلتملاهكرتبفلتيالمحروذوأبحاص
.عرذأةئالثدعبليطينأمكحلا

اهلخدتملنإاهتيرتشاةهكافنمهطعا»ثيدحهدريوهديرمهبلجيامويرتشي

دعبربصيوهملعيوهيفهلعفولوركنملانعهاهنينكلوهاذألمتحيو(فا)(ارس

رابتعابانيمينانثاوهو«هفورعمينعنمهلسبرًالئاقًادغهراجبقلعتيهنأيورو

‹كيملووُءامهنيبوهنببمناکنإافلخوًامامأوالامسدحاووجورخلالاح

هجوو‹نوعبرأوأةرشعوأعبسوألکنمةثئالثوأكحاوفنانثافةنالثفةعبرأوأ

راجريغيكاشلاىريهنموكشملاراجلانإ«راجًارادنيعبرأنإ»بءادنلابديمهرمأ

سبقلالمحيامةالفلايفوأ.ردقلاةحئاروأ؛فرغملاتوصغلبياموأصراددعبل

نمولوةريثكولوتیبلکلمزلیوءانفسوأرفسلاحرولونکسملکيف(قا)

وأايمذناكنإًاكرشموأةمأوأًانونجموأًالفطولوفيضللفيضلاقح

‹هتیطعيأناطلسلاةزئاجيًاهيبشتةزئاجنهلوأمايهنالثًاريجتسموًُادهاعم

يفهلايماجرخنموهوءهلحيزجيو؛نهيضمبهقحلوزيالواهيفهللزجيو

 



8Rراجلاقح

هللحتةرايزلجراخکحابميفوأهللافيضوهوهللايفةرايزوملعكةعاط
بصيملورجتلولالحلاموأثاريمذخألوألالحةمدخلوأهللااهبدصقي

ءةنسلافيضوهواهجورخدصقوأرطضانأالإهزنتيفالةربتعمةجاحوأالام

.(ق)هلایمأجرخيالناکولوفيضوهوأ

وأ«؛ماعطهعمنملالوةيصعميفجراخلاوهو«ناطيشلافيضلقحالو

براحموةزشانقبآوعطاقورجتةعاضبوأ(ق)(ص)وهوهلبجت

يفءاوسمكحلايفامهنألنيملسملاتاروعىلعلادلاهلثمونيدلايفيأنعاطوهلوق(١)
نعةرابعهنألنيدلاوةمألاىلعًاررضدشأوامهئبخأوامهاقشأريخألالبةعيرشلارظن

يذلاملاظلاديصرلااهيلعلدالإةيبدأوأةيدامةمألايفحيربسحأاملكف.ودعلانيع

لذيييذلادبتسملارابجلاو.هرمأىلعبولغملابعشلايفيقروةوقلكبراحي

هتدارإلًاعضاخهتضبقىفىقبامنوكيلةلفغلاوةجاذسلاىلعبعشلاءاقبىفهدهج
.ةسيسخلاهتاوهشلةلآةثيبخلا

ةعفنملابدوعيامبراحيهنألءيشلكنمهسفنىلعىتحرضأودعلانيعوأنئاخلاف

هلزوفلالفكيدجملكمدهياهتواقشبىقشيواهتداعسبدعسييتلاهتمأىلعةداعسلاو
قحلکنممرحينأبجيفهتدلجينبلودعوهامكهسفنلودعوهفهدافحأوهئانبألو

نيذللًابراحمومارتحاوأماركإيأاهببجوتسيةليضفلكنمًاخلسنمراصذإهلناك
.قوقحلاكلتمهيلعهلتناك
هنيدمدهلةلآهنمةرذهيفنمنوكيفيكفالإوءالؤهناميإيفكشيلملسملانإ

؟هنطوبارخوهسنجِءانأبليكنتلاو
نوكينأنيملسملابرارضإلاوةمألاةنايخوهللدبغلااهلمحتيتلاةنامألاةنايخنمنإ

اهبودبيةفصحبقأيهوةفرحاهلًاذختموةياعسلابًاسبتلمهيلإيمتنيبعشيفصخش
اهوذلتساونيملسملانمريثكيفىربكلاةقبوملاهذهترهظدقلو.سانلانيبءرملا

ىفكوةيناسنإلامهنمتأربتامكمهنمءيربوهوءيشيفنيدلانممهنأنومعزيمهو
يحوىلإليموأامهلدیکينمةمدخبهموقةريظحوهنيدةقبرنمهجورخانالذخدبعلل
.نيبملانارسخلاوهكلذنيرساخلانمةرخالايفنوكيىتحهسفنيفناطيشلا

هنإفهنطووهنيدلًامسجتمًاصالخإوهتمألًازيرحانصحنوكينأنمدبعللفرشأالو

هيضتقتامىلعلكلمعواهدارفأقدصبالإةيعامتجاةئيهلةمالسالوامهلقلخ

.یعستامبسفنلكیزجتموياهنعلوؤسمءرملانإفاهتحلصم



۷\۳راجلاقح

ولوتبيملنمونيملسملاروجهمومارحشارفىلعدعاقوةنتفيذوقحعنامو
هلوبقهرکوفيضلاقحمهمزلوءةجاحالبدالبلايفددرتمو«هببهذيلبلط
ضاقوتفموقوسيفنمو؛كولممونونجمولفطودجيملنمىلعالومهنع
موقنطولحرفاسمىلعبجتوءةأرماوءاضقلاوءاتفإلاوقوسلانأشلاودصقنإ

مهيلعدراوللذئيحمهذِإدحأريغىلعاولزننيرفاسمتمزلو«هذختيملو

لكأبهللجعيو«هريغمزلتملةفايضلاهيلعنممدحأىلعلزننإورضحلاك
؛لستغموفينكلدشريوىقستوهتبادفلعتوءةالصلاتقوهلظفحيوبرشو

هلبدنهيففیلکتالامو؛نكيملامفلكتيالوتيبلايفامريخهلمدقيو

الوخدثيدحلابيطيوهجولاقلطيولايعلاتوقمعطيالوفلهبءيجملا

.شحوتيالكلًابرشوًالكأوًاجورخو

افيضجانيوألوانيالوًاسيئروأاكلمناكنإالإءافجلانمهعملكألاو
الوفیضيالنميفريخالوهرادبابلهعیشيوهسفنبهمدخينأبدنورخآنود

الإًاعوطتمصيالوًارسشفيالومدقامرقحيالورضحيملامفيضلابلطي

دسفيالكلهربخينكلوءهعنميالوءاضقولوًاضرفموصيو‹عنتماهعنمنإفنذإي
رادلايفدحأىلعزاجنإملسيونذأتسيوضغيلوسلجأتيحسلجيلوًاماعط

الوريصقتىرجنإوسفنبيطفرصتينأبدنوءًاضيأملسهيلإسولجلادارأوأ

.ثكملاليطي

نمدجيملوهلاموهلهأنععطقناولايمألاجرخاذإقح.ليبسلانبالو

نإاميسالوهللامالنمهنأىلعًاقلطمفيضلانمصخأوهوهلعيبيوأهفلسي

نأفيضلاقحهلهسفنلايمأيفناكنمهنإفهلايمأجراخبفيضلاصخنمل

(ق)افدارتوأءاهجراخليبسلانبانأوةفايضلابالإهلزنملصيالناكورطضا
نيعوأيءيشلنيعيملنإ(ت)دجسملالاموامهيلعفقولامنمنامعطيو
فيظونمفرصيهنأىلعو؛حلصألادجسملالامللمعيهنأىلعانينبو

امهللعجيملنإفليبسلانباوفيضلللامهللعجينأدجسملاناشنمنف

.امهيلإهنمفرص

 



ةبحصلاقح۳۸

لنصف

وآرضحيفولوبحطصانمحابموأملعتكةدابعيفةبحصلاقحمزلو
نعلكعنمينأوهوءةعاسوأهلتدقعوأزيممنونجموأدبعوألفطعم

هبحاصلةبغروأحالصهلرهظوأالإوهتبادتفعضنأهدازبًادبيوهءوسيامرخآلا

الإًارارموأرثكأاللقُأوأ«هلثمبرشيولكأيوهسفندازبادبهدازبادبيالنأىف

الوةرورضلالإهنودبكريالو«هبحاصرجحيملامكلذيفصخروهأرب]ن
نإو«هريغلتناكولوهسفنةبادبقبسيالوهتبادبطحيوالوأعفريوهاوسيجاني
خالااهمهفيالةغلبملكتلايجانتلاكو«دحاونعنانثاجانتيالفهباحصأددعت

وآهيلعفاخيامودسفيامعيبيوهتكرتوهتيصوظفحيفتاموأضرمنأهبموقيو
هیساوينأبدنو«تيملاقوقحهبلعفيورثكأوأهيلعءاركلابرسخيام

هطرشبمهدأنباحولهنأكو«هبحاصبامهقفرأىلاعتهللاىلإامهبحأوهلاموهسفنب

هنمهلاملكلمأنوكينأىغبنيهنأىلإهنمهلاملكلمأنوكينأهتقفارمبلاطىلع

امةلمجنمكلذوهلاملًالصأهبحاصلعجيبحاصلانوكينأيفبنيهنأىلإ

.اقفردشأهبنوكي

البحاصيفريخالوءهيخأبريبكءرملاو«ىوقتلابالإدحأللضفالو

كراتلاوىسانلاركذيوركاذلانيعينمبحصلاريخوءهسفنلىريامكلىري
عوجروباهذنمادقعامىلعنيخسرفلابقعتمزلرفسلتدقعنإولهاذلا

اعمتجانإويحالفةرورضلاقرفتنإواءاشنإعوجرللاهنادقعيفطقفباهذوأ

(ص)وهوهبلقيفضريملنأالوأ.هتمزلتکسفاهلینموتمزللوصولالبق

قحالونمفهریغوأرفسلاهعضومنمتدقعنإو(قا)دازلاةكرشبمزلتامنإوأ

الإًاراجتسموأًادهاعموأًايمذًاكرشمبحصيالو(ق)هلوأ.بحاصلابحاصل

.امةرجأب

ًاقباوًانعاطوًاعناموًالتاقواينو«نمأدقفالإويبرحلاةبحصروصتيالو

بلطيفةبحصنإو«نايببالِإهتمىعدانإو«هكرتكلذثدحأنإوقزشانو

هلبحيوهرجزوهرتسلزنإو«ةبغروبدألاوهايندوهنيدولهجامهملعملع



هلامبهيساوينأبدنو«نيشلاوةبيغلاهنعدريوباغولوهظفحيوهسفنكهركيو

قحهيلعفملعلاسلجمامهعمجيهنأالإةبحصلاهعمدقعيملنإوءهسفنو
.طقفعامتجالالاحيفهعمةرشعلاوسلجملا

لصف

يوروًايبنجأوأهلًابيرقًاميتيىبرنمو«نيكسملاوميتيللناسحالابانرمأ

ةجردالإٍهَْيَعهللالوسرنيبوهنيبكيملىنغتساىتحنيملسمنيويأنم
هسأرىلعهديعضاولوهللادنعهرجأعضيملًابستحمهبماقوأهاوآنمو

حرفنإو؛ميتيلاعفتنيملولوهيلعهتقرلًاباوثاهيلعرمتةرعشلكبةنسحًامحرت
يصوالويلوهلكيملنإفءةيافكضرفهبمايقلاو«كلذعمًاضيأهحرفلفكلذب
هلنكيملولوةقثًانيمأكيملنإةعامجلاوأمكاحلاماقأحلاصبستحمالو

اوماقأوماقأنإوعمرخآبوأهتزاجايهومتينأبدنوحصرئاجهماقأنإو«لام

لعفالولوالافناتفئاطتماقأنإومهتفيلخبماعلاهتفيلخللعفالويهتفيلخف

(ق)مهيحلاصوأهتريشعمزلهلامعاضوهلاوفلختسيملنإوهبملعنإيناثلل

هلبستحانإو«همرغيىتحه'مايقلامهمزل(ت)مهنودهمزلدحأبهعايضنيبتنإو
.عيضيملنإهللانيبوهنيبالمكحلايفنمضنيمأريغ

اميفرجأللفقولالاومأودجسملاوةاكزلاوبئاغلاونونجملاعمهلع

«ىطسولاوةبابسلا»ناويدلايفو«هيعبصإيراشأونيتاهكميتيلاليفكوانأ»:ثيدحلاظفل(١)

نأبةغلابمومالسلاوةالصلاهيلعهنمديكأتاذهو«ىطسولاوةحابسلا»يراخبلاةياوريفو
لصافالذإةلزنملابرقلاتابثإيعهتجردعمءاوتسالادحىلإهتجردغلبتميتيلالفاك

وهو«ىقتااذإنيتاهكةنجلايفيعم»دعسمأنعيناربطلاةياوروىطسولاوةبابسلانيب

ولوميتيلاةيبرتدرجمبةلزنملاهذهءرملاغلبيالذإبطقلالاقامكاندنعهنمدبالديق

امنإ»ىقتااذإهتلافكبهمايقوميتيللهناسحإهنمهللالبقيامنإوهللانيدبًايفومنكيمل
.(نيقتملانمهللالبقتي

لهأمهومهنيدرمأنولقعيالموقىلإثعبيعهنأكلذىفةمكحلاو:بطقلالاق
وأامهتلزنمتبراقتفهايندوهنيدرمألقعيالنمبمثأفميتيلالفاکاذكومهدشرأفهنامز

.ھاهنيدهملعوميتيلارمأبماقاذإاتهباشت



ناينبلاكنوملسملا۰٢۳

هلذختاًاعساونإفتنمءارجأهلذخؤيوهلامردقبىسكيوقفنيومهلحلصي

هلذختامدخينممناکنِإوءاهناوأىففًارامثوةيحضونيديعللًابايثوةبولح

‹حيحصلاىلعهلامنمقدصتيالونمملعملاةرجأىطعأملعتينمموأامداحخ
؛تافآلانمظفحلاوةكربللهتلغترضحاذإهيلعهلامنمليلقبقدصتيوأ
لامىلعًافوخدلبلالهايفةبئانهتباننإو«حلوصرئاجهدصقنإوراجلايطعيو

هنميطعيالوأ«بئاغونونجماذكو(ص)وهوهبونيامىطعأامهيلكوأسفنوأ

.(قا)نمضهتمىطعأنمفرئاجلاوكرتيلب
ىتحاربيالوهدريوهلامريفوتلالجاتحانإهلامنمضرفلاميتيلامئاقلو

لكأودعبوهوأهاوسليكووأةفيلخهضبقيوأهحلاصميفهفرصي
بوكروءينغلافعيو(ق)رسيأنإدريوأرثكأوأهلثمبهعفننأدرالبفورعمب

وهوهلاميکزيوءاهيلعهلاملمحواهيقسوهرمتذاذجيفاهبوكركهعفنيفهتباد
يرتشتالنأهتلضفلكأو(ق)(ص)وهوهتيكرتهمزلتوأهلبسحينأنمىلوأ
لكاذكوداهشإيهلامىطعأهغولبدعب.هدشرسنأاذإو«ضرقلاةينباهلثمفلخيو
ترلاركنيدقهنألذخألادنعهيلعدهشيملولواهريغوأةنامأنمهبحاصلدرلام
هبملاعكلهكلذريغوأًادربوأًاشطعوأًاعوجتامىتحهريغوأوهكرتنإو
.(ق)الوأءدحأديبهکرتيملنإبئاغلامظفحبجووجنيملرداق

لنصف

هضعبیکتشااذإدسجلاك»و(ًاضعبهضعبدشيناينبلاكنوملسملا»ىور

الو»و«ىرخألاامهادحإلسغتنيديلاك»و«رهسلاوىمحلابهرئاسىعادت
اوثحبتالةلمهملاءاحلاب(اوسسحتتالو»تاروعلانعاوثحبتاليأ

لاقلاقهريرههيبانعرباجنعةديبعويحصادتسملايفةمئألهاورنام09

اناواهللادابعاونوکواورباالواودساحتالواوسفانت

ٹکیالواهنعلاسینآلحيملترتتساوتباغاذإمهيراسمو =يناثلاركذواهربخنعفشکي

 



٢۳۲ناينبلاكنوملسملا

ًاضيأنوكيهنألمعأميجلابسسجتلالاقيدقفةسمخلاساوحلاىدحإياهنع
ضرعياليأ«اوربادتتالواوعطاقتتالو»تاروعلاهبكرديءيشيفبلقلابركفتلاب
بحتنأبجوو«اناوخإهللادابعاونوكو»بلقلابالودسجلابهيخأنعمكدحأ

نمسانلانموهو«نوعلمهيذؤمو«هيذؤتالوكسفنكهركتوملسملاكيحخأل
ىلعنوملسملاهنأنموأهرشيأهقئاوبهراجنمأنَمنيؤملاو«هناسلوهدي
نمًانمآهريغريصينملصألاوىنعملابريسفتكلذو«ناتياورمهلاومأومهسفنأ

.يهاونلاورماوألارئاسلثتممىلعةعقاونمو«هررض

ةبيغلاهنعدريوء؛كديوكناسلنمنيملسملاوكبلقةمالسمالسإلاو

ًاضيأدبالو«ايإهغلبيالوكنعلقنكيلإلقننمفهيفعمساملبقيالونيشلاو
لايمةعبرأهترايزيفريسيولوبقلامدعىلعرصتقيالوباتغاوأمننُايهننم

مهريخهلتاقكفةَّنَسنإو«لوتيملالإوثالثقوفهرجاهيالو؛لضفأفرثكأنأو

هيلعمدقممالسوناذعتسابالإنيدحوملارئاسكهتيبلخديالومالسلابادبنم

نذؤيالو(ق)(ص)وهورفكوأ«ىصعمالسالبوأنذإالبلخدنإو«ثالثوهو
نذأتسيو«ناذعسالاركنموأهركنمكرشأو«نذإالبلخاددريوملسيملنمل

ثيدحلابذكأنظلابدارملاويرابنألانبالاقامكًاقحسوًادعبمهلوقبابنمًاديكأت=

ىلعنيتلمجلافطعامنإوناسنإلاسفنيفناطيشلاءاقلإينوكيهنألسفنلاثيدح

ثحييوسسجيفققحتينأديريفةمهتلارطاخهلعقيصخشلانأل«نظلاومكايإ»هلوق

نعهيفضوخلانعيهنلامدقتلةنايصلاةياغملسملاضرعنوصبرمالاىلعاهقايسلدف

لعجامبضعبنممكضعبمقتنيالويأاوسفانتالو:عيبرلالاقيملاسلارونلا.ها.نظلا

.هللاهمحرعيبرلاريسفتامهبسانيواوشقانتىرخأواوشفانتالوةياوريفو.ءوسلانمهيف
عيبرلاريسفتنوكيف«نوسفانتملاسفانتيلفكلذيفو».ءيشلايفةبغرلايهةسفانملانل

نمىرتامكثيدحلاو«ضعبنممهضعبماقتنالاىلإةسفانملايضقتدقذإمزاللاب

ىرجيتلاةياورلانأرهاظلامث.اداحتاوابادآوًاقالخأةيعامتجالاةايحللةميظعلادعاوقلا

ثيدحلاو.ملعأهللاواهنمةبيرقىرخأةياوراهلعلودنسملاةياوريهتسيللصألااهيلع

.ملسمويراخبلاوًاطوملايفكلامهاور

 



ناينبلاكنوملسملا۳

لوخدلابرمأنمىلعمالسالو«سفنوألامىلعفئاخهلنذؤيملولولخديو
بوجولعفارلوخدلابرمالانإف‹لصأللًاباحصتساهمزل(ت)ناذعسالالبق

تيبلخديورخآلاطقسيالضرفطوقسومالسلابوجولعفارالوناذعتسالا

يمدألاقحلناذعتسالانمدبال(ت)لخدأأانهاهنملاقينأدعبنذإالبكرشم

.لخديالفهلنذؤيملنإووأدهعلاوأةمذلاقحو

خألاومعلاوتادجلاودادجألاونيوبألاوكيلابةحفاصملانمؤملا

دجلاونيوبأللديزيوقاصتلالاوةمزالملااهبدارملاو.ةقناعملاديسلاوريبكلا

عضوةلفطلاوسأرلايفهريغلفطودخلايفليبقتلفطلاو«سأرلاليبقتةدجلاو

ليبقتزاجو«بنذالذِإيلوتمريغاهوبأناكولوديلاليبقتواهسأرىلعدي
ةقصالملايهوةقناعملابعاضرلاوبسنلابةبارقلاو«بلقلاافصنإاهسأر
هللايفخألاورتسلاءارونممالكبةيبنجألاحفاصيوءةوهشلارذحيوةروكذملا
.(ق)اهليبقتوديبةحفاصموأقنعلابناوجليبقتوةقناعملاب

يفًاصناذهسيلوهلميظعتكلذنأليلوتمريغاهبحفاصأديلبقيالو
ةلبقلاهلوقنمذخؤيهنأالإيلوتملاريغديلبقيالنأديرينأزاوجلحاضيإلامالك
لبقتهللايفذألكسيلًاضيأو«يلوتملاريغاهبحفاصاذإهديلبقيالهنأميظعت
معنيلوتملاريغدياهبتلبقاذإكديلبقتالنأدارملانأنابفمظعملاديلبهدي
هالوتمديلبقيدارملاناكولهنأهديلبقيونيديلابناحفاصتيهلوقنمذخؤي
هديلبقيوديلابهحفاصيهنأنابفةدحاولاىلعمالكلاونيترمةحفاصملاتناكل
هحفاصتنأكلوءديلابهحفاصتنأكلنأديرينألمتحيهنأالإاهبهحفاصيتلا
نأهنمردابتيهديلبقيالفنمألاريغحفاصنإو:اذهبقعهلوقنأالإهديليبقتب
الناكاذإءاهبهتحفاصيتلاكديلبقتالفكديبنمألاريغتحفاصنإىنعملا

ءاهعوجرنأالإهديلبقتالنأىلوألابموهفمفهقنعليبقتبيلوتملاريغحفاصي
نإهقنعالونيمألاريغىلإهديءاهدوعىلعلدينيمألاريغىلإهقنعالو:هلوق
.نيزوهونيعلاليبقتببسنلايفتحألاوخألاوقناع

ءاكربتنيدلايفمظعملاديليبقتوةدابعنيدلاولاولدعلامامإلاديليبقتو

 



ديلاوفحصملاواهبهتسسميتلااصعلاواهبهتسسميتلاكديودوسألارجحلاو

مالسإلارومأيفءىدتبملاوهوريغصلامحريوةيبصىلعاهتلعجيتلا

يذلالجإهللالالجإنموءيوقلاواهيفميدقلاوهوريبكلارقويوءاهيففيعضلاو
نمردصياممبوتيوملعلابعرولاجلاعيهبيشلبقيذلاوهومالسإلايفةبيشلا
يديانيبمالكالو«قفانمالإلدعمامإيوأملعلماحبوأهبفختسيالو

ميمعتدعبمالسبملاعلاصصخيومالسلاءادتبايفبغرو«نذإيلاخياشملا

الإلاحلكىلعىصاعملابنلعملاويهالملايذىلعمالسالو‹؛نيرضاحلا

ةزشانلاونيملسملاروجهمونعاطلاوقحلاعناموةيصعملالاحيصاعلاو«فوخل

هزواجينأدعبالإدحأىلعملسيالنأدمعتينمهنمو‹عدتبملاوينتفلاوقبآلاو
نموأهنمتبرقاذإملسملاىلعملستنأةنسلانإف؛كلذوحنوأةناهإوأدقحل

كرشملاىلعالوزاوجلادعبملسيسننإوءهيلإلوصولادنعوألوصولالبقديعب
الوأملسنإيدنعيبصىلعدرلابجوودرلابجيملاوملسنإو‹نونجملاو
.ةنتففخيملنإةأرماو(ڦ)

ءىزهتسملاكتهتملاو؛نايصعلالاحيصاعللالإقفريوسانللههجوقلطيو

هفلاخيوريرشلالماجيو«يصاعملاىلعءاقبلاهجولاقالطإهديزينمو‹نيدلاب

يذلافيرظلارمألابدألابيويندلاعمنوكيونمؤملاصلاخيو«هيضريلالحب

كنعهفكيهنإفملعلابيورخألاوءةيصعمسيلو«هبقيلياممهريغنمنسحأوه
نسحواِءوسنمهبتلعفاملکنُاینعمبءاشامبفراعلاوهبیضريوكلذ
يفيو«هعمنايصعلاةحابإىنعملاسيلوسفنلاظحنعضرعُمهنألهعمهنمملست

كرشلارامضإيقفانملاةمالعماصخلايفروجفلاوةنايخلاوبذكلاوهفلخفدعولاب

.هنايصعمدقتبوأ

مالسلالذبو‹ليلقنمقافنإيوهبوفصنُيوهللَعفُينأبجياملعفيو
همصخنيبوهنيبنيبلاتاذحلصيوءاهنعهتلزنمتلعنملزنُيالوناميإلالمكي

لضفافرثكأناكامونيليماهلريسيوكلذلةحلاصةيآلاوامهريغامهنيبحلصيوأ

ىلعرتسنموءاهيضريلةأرمالوبرحلايفوهيفبذكلازاجوءةقدصلالضفأوهو

ءامهيفبقوعردوالإمنهجهنعتدرهنعدرنمو‹نيرادلايفهيلعرِيُسنمؤم

 



ادجسمهللينبنم٤۳

لاقوسطعاذإوءهتيبفوجيفناکولوهحضفيفهتروعهللاعبتهتروععبتنمو
حلصيوهللامكيدهيلوتملدريوهللاكمحرهلليق«نيملاعلابرهللدمحلا»

ساطعلايفنسيالامكهيفتيمشتلانسيالماكزنهدعبوثالثىلإمكلاب

الفلوانمموكزمهنأملعنإوتوعبكيرحتوألفلفةرارحوأهفنألخدبابذل

‹ملاظلاهنعدريوملظلانعهفكيوءاهدعباميفالوىلوألايفهتمشينأنسي
ةعاسولواهيفىشموهرمعهللامداخكهلةجاحيضاقوهراسوهحصنيفبغريو
.نيرهشفاكتعانمريخضقتملوأ

فيكلوقيوهديوأهتهبجىلعهديعضينأةدايعلامامتوضيرملادوعيو

كلذوىلوألوألاواهقيرطوأةنجلانيتاسبيفدعقهداعنمواليمهيلِإريسيوتنأ
لوصحرابتعابىوقأاهقيرطيفوأةنجلايفنوكلانأليوقلابفيعضللهيبشت
ةنجلانملكألاذإفيعضلابيوقلاهيبشتواهنعدريالةنجلاىلإرئاسلاوريثأتل
ماقاذإوًادبأرامثلاةكردميهولجورعهلمدحةدابعلاو؛سفنلاظحاهيلإريسلاو
یغبنیففليلكلمفلأنوعبسهلرفغتسا ةدملوطتلناكمإلابسحباهلريبكتلاىغبنيف

للقيوسولجلاففخيءحابصلاىلإهلاورفغتسالًاليلهداعولهنأرهاظلاورافغتسالا
جاتحانأاهراهظإيهاراداهقحتسيملنإونكتملنإاهفلكيوأةقرلارهظيولاؤسلا
ولودحأكطاريقهلفةزانجلاعيشيوسصبلاضغيوةيفاعلابهلوعديوةارادملل
فرصتيملنإوءةيافكلاىلعاهنألةالصلاىلإَعْذُيملذإةالصلالبقفرصنا

.رظنمعظفأيهوربتعيووعديوقريلنيقفاوملاروبقروزيو«ناطاريقفنفديىتح

الوهملعوهابريذلاهيبأيفنكيملولوبحأنميفهللااهعضيرشعو
لئاسلاءاطعإو«ثيدحلاقدصهييدأتوهتدهاشمعمهنمهدبعنهبستكا
ممذتلاووفعلاو«فيضلاءارقإوةنامألاظفحومحرلاةلصوريخبةافاكملاو

عوضخلاوامهمارتحاوأامهلجألهبمثِإالامكرتيأبحاصللممذتلاوراجلل
.نهسأروهوِءايحلاوامهل

لنحف

«ةنجلايفًارصقهلهللاىنبةاطقصحفملثمولوًادجسمهللىنبنم»يور



۳Yoحلاصلاسلجملانإ

يفهرفحتعضومنيتحتفنيبناكسإيصحفملاو«ةنجلايفتیبعسوأ)»يورو

اهنألوةرجشوألبجبالضرألاطيسبيفدلتاهنألتصخوهيفضيبتلضرألا
نأىنعمبهرهاظىلعوأةغلابمكلذوبارحمياهريفحهبشلوقدصلابفصوت

امنإو«؛كلذكلكةصحنوكتفهريغعمهءانبكرتشيوأهرادقمدجسملايفديزي

بلطالإايندلامالكهيفمرحوةوعدلالهأنورواشيولزنملالهأرايخقافتابىنيي
اوملكتاذإةكئالملالوقتةعاطفةمكاحملاىلإلاسرإلاوأهئاطعإيرمألاامأوقح
زوجتوا(ص)وهوهلاولعجيالوهللاءاضغباياوتكساهللاءاتقماياوتكسا

اذهوهيفءاعدبالإًاقيرطذختيالو(قا)هناكرأيفزوجتوُ.ةِملْظلافيخنإ

وهوةالصالبدحاوبابنمولوهنمجرخيوهيفلخديالنأدارملاوأهرهاظب

تقوريغيفركذلايزجيمعناهنعيزجيءاعدلانأثيدحلايفدريملذإ(ص)
فوخهيفدحيالوهبابدنعلبهيفةلاضدشتتالواقوسالو(ق)ةالصلا

ملامءاعداوناكامراكنإوبذكلاهيفنوكيوهيفتاوصألاعفرتالعلمصاخيالو

.(قا)هيفوا«هجراخيکحيوهيفمصاخيوأ«نكي

نذۇؤمهلذختيوءامهتعجارموءادفلاوةنسلاقالطودقعلاوةبطخلاتزاجو

نيترمةدحاوةضيرفهيفاهبيلصتالوةعامجلابهيفىلصيو«تقوللظفاحنيمأ

؛ليللافارطأيفرثكأوناحابصموهبعفتنيثيححابصمهيفدقويوأًارماعنإ

نمو(ق)ليللاًافطيالنأراتخيوأرمعيملولوهلكليللاءافطإلاكرتزاجو
نايبصلاةبناجموةراهطلابمركيؤءةعطقتيقبامرجألاهلبتكًاريصحهيفلعج

ىلإدنتسيالوةرضمهيفثدحتالو«نآرقلاوركذلابرمعيوهفيضىلإنسحيو

الوةروعهيلإفشكتالو(ت)كرشموضئاحوبنجكهلخديالنمهرادج

.(قا)نونامثوأ«نوعبرأوأءأعارذرشعةينامثوهوهميرحسجني

لنصف

امو»«ءوسسلجملأيفلأنمؤملانعرفكيحلاصلاسلجملانإ»يور
«هدنعنَميفهلرامُهَرکذوةمحرلامهتيشغوةكئالملامهتفحالإركذللاوسلج

مهردفلأةقدصومويفلأموصوةعكررفلأوةزانجفلأنملضفأملعلاسلجمو

 



حلاصلاسلجملانإ۳

ريخفملعلابدبعيوعاطيلجورعهللانإف«بجوامريغةوزغفلأوةجحفلأو
هصصختوءايحوتناكاذإنآرقلاخسنتةنسلاو«لهجلاعمامهرشوهعمنيرادلا
رتاوتملانالترتاوتنأوًُاقلطمهخسنتوأ‹؛يدنعقيقحتلاوهاذهًاقلطمهنیبتو

.(قا)هتلالدالنآرقلاظفلعوطقملانإيثحبوءةنونظمداحألاوعوطقم

ىاعدلافنآرقلابنومتخيوءاشعلادعبركذللًاسلجملضفألادنعنولعجيو

ريبكلاملكتيو«رسيتيملنأالإًاجوعمالوةكئالملاهرضحتالفنيطايشلادعقم

ىفهنعهللاىضرقيذصلاهركذامدوعقلادنعلاقيوملكتريغصلاىلعهدراذإو

نإو»ةيعرشلاماكحألايأ«عرشامكنيدلانأدهشأ«هلوسروهدبعًادمحم
نآرقلايأ«لزنامكباتكلانإو»ماكحألاكلتلناعذإلايأ«فصوامكمالسإلا
امكلوقلانإو»ةلخدُمهلياريغنمرثكأالولقأالوهيفةروسالانيديأنيبيذلا
تاذلابهجولاريسفتكهضقانيالوهيفهيبشتالامبنآرقلاريسفتنميأ(ثدح
ريخبًادمحمهللاركذ«نيبملاقحلاوههللانإو»ةبلغلابءاوتسالاوةردقلابديلاو
نمهللابذوعأ»كلذبقعدازنآرقلاةءارقدارأنإو(مالسلابهايحوهيلعىلصو
نأبركبذوعأوتازمهنمكبذوعأبرميجرلاناطيشلا

دمحلاونيلسرملاىلعمالسونوفصيامعةزعلابركبرناحبس‹؛نورضحي

.ايندلامالكباوملكتيالونآرقلانمءاشامكلذدعبًارقيو«نيملاعلابر

يفهركذلوقوهامكبلقلايفوأ«نآرقلارهجنودرهجبةذاعتسالاو

راعسألاصخرورفاسملامودقورطملانعلاؤسلايفصخروفيعضوهوناقتالا
زئاجلاؤسنودبكلذيفرابخألانأرهظيو؛كلذيفباوجلاويبصلاةدالوو
ىاعدلابةءارقلااوعطقهيلعنوقفتيارمأوأٍةقاطبًةءارقوأالكأاودارأاذإوءاصيخرت

قوطمعزنوبوثلالامتشاهيفزاجو؛عطقالبلقامءاملانمنوبرشيونولكأيو
رمأوةرخآلامالكو«ءةرورضلالإهيفنهسابلاللجروأسأرسابلوصيمقوةبجك
هنأنظنإوءةبقرقتعكهلحسفلاوةمارككلذنإفموقيويلوتمللنوحسفيويهنو

 



۷٢۳ًادبعهللابحأاذإ

وأحئاضفلاوذوهفءاحهمالفلئاضفلاىعدانم؛ليقامككلهكلذللهأ

وأ«صقانملاوذوهفداصهؤابفبقانملاوأ«هراكملاوذوهفءاههميمفمراكملا

ةنايصلوأءةساجنلاوذوهفنيسهؤابفةباجنلاوأنزحلاوذوهفيازهنيسفنسحلا

ملعأهنأوأمهبذكأوهفلاذهاتفسانلابتكأهنأوأءةنايخلاوذوهفءاخهداصف

هؤایفیخسهنأوأ؛روجيوهفءارهلادفدوجيهنأوأمهملظأوهفءاظهنيعفسانلا

دجوثيحدعقهلاوحسفيملنإوطبالًايوتسمدعقيو«فيخسوهفءافةريخألا

رئاساذکوهنمبرقنمىلعملسيوردصتيالو«سانلاىلعطختوقييضتالب
.تاسلاحملا

هملعنمجمملاعلاكحضاذإوهجولارونبهذيوبلقلاتيميكحضلاو

عجريوهنممقيلفهلرجأالفسلجملايفكحضنموءةلفغنمؤملاكحضوةجم
برً»ارقوذاعتسانآرقلاةءارقدارأاذإومسبتلابسأبالومايقالببوتينأصخرو

ةحتافلاو«نيملاعلا-ىلإ-ةزعلابركبرناحبسنورضحينأ-ىلإ-كبذوعأ

نمخلا«كبذوعأبر»هلوقنألذوعتةداعإالبمهفتوراقووةنيكسبءاشامًارقو

مهللاكناحبس»لاقعمتجمنممايقلادارأنمو«ةذاعتسالانعلوصفمريغنآرقلا

ىرجامهلرفغيف«يلعبتويبونذيلرفغامهللاكيلإبوتأوكرفغتسأكدمحبو
بركبيرناحبس»عمتجمنمماقاملكلاقیفوألابلاتکینأدارانمويفهنم

.«نيملاعلا-ىلإ ةزعلا

لنصف

نيلضافلاناكملاوتقولايفلامعألالضاوفبهلمعتساًادبعهللابحأاذإ

اميسالواهيفىصعيالنأةنكمألاومايألاقحو«هباذعدتشيلامهيفاهييسبفالإو

ةيقبيفةنجلايفلخدوزاجحلايفمدآقلخاهيفمايألاريخىهفةعمجلا
يفصُيوةعاسلاموقتوطبهكلذكورخآةعمجمويوأةكئالملاقانعأىلعةعمجلا
اهقفاويالةعاساهيفو«سمشلاعلطتىتحاهمايقةفاخماهتليلهينذأنيلقثلاادعام

هنإفلاوزلايهوأ.هلكاهموييفدهتجيلةافخميهويطعأالإلأسوًايلصمملسم
إفبرغملاراظتناوأ.ءاعدلاةالصلافةريخألاوأعامسلاباويأحتفوةباجإتقو

 



۳Y۸نيملسملايذؤمهللانعل

نمف‹«فهكلااميسالواهتليلنآرقلاةءارقراثكإبدنو(قا)ةالصةالصلاراظتنا

‹مايأةثالثوىرخألاةعمجللهلرفغوةكمىلإهنمًارونيطعأاهمويوأاهيفاهأرق

يفوعو«حبصللكلمفلأنوعبسهيلعىلصوتانسحاهلثمفبونذنكتملنإو
.لاجدلاةنتفو«بنجلالخادةحرقيهوبئجلاتاذوصربلاوماذجلانم

‹نيبعكلاىلإهيلجروهيعارذوههجووأهفارطأفقطيملنمواهيفلستغيو
.نيققانملاوةعمجلااهءاشعوصالخإلاونيرئاكلاةروساهبرغمارقيهعناكو
ماحرألاىلعاميسالومايألاىلعرشعبةقدصلااهيففعاضتوناوخألارازتو
جحلايفهقلحييهنألةنسسيلوسأرلاقلحيوثفتلايقليونيجاتحملا

عبرألاطاذإرعشلاقرفيوندبللوقمسيمخلايفقلحلاو«تارمعبرأطقفةرمعلاو

ةعبسلوُ.دضعلاقاصلإدعبهنعجرخاذإرعشعزنيو(ق)و.عباصأ

(قا)نيرشعلةأرملاونيعبرأللجرلاوأرهشلوأعبصأبىوتلااذإةناعلاو(ق)مايأ
نإنيعبرألوأءةعبسلوأعبصألازواجاذإرفظلاومفلايفلخداذإبراشلاصقيو

.(ق)الوء؛كلذكرتبةالصلاداعتو(قا)اهلبقلطيمل

رضحيوصالخإلابةعكرةرشععبرأرهظلالبقورسيتاماهاحضعكريو

رجفلانيبةرشعيتنثاوأ«برغملاوهنيبوأرصعلاورهظلانيبةئامًارقتوسلجملا
ةئاماهأرقنمو(قا)اهعولطدنعةئاموأءامهنيبةرشعىدحإوأ«؛سمشلاعولطو
ًادبيوةكئالملاالإهلعجيالًاقحةعمجلللعجتاعكرنامثرهظلالبقىلصوأ

ظفلاهبتريوةبابسفرصنبفماهبإفىطسوفرصنخبنيينميلالجرلاوديلاصقيف
بسخوأءاهبتريورصنبفةبابسفرصنخفىطسوفماهبإرخآنييرسيلاوسباوخ
يورو«ينميلاميدقتالإبيترتلاكلذللصأالوهللاءاشنإدمرلانمنامأكلذو
باهذدحألاونانسألاةلكأًاتبسوًالاموًارمعةعمجوىنغلاًاسيمخصقلايفنأ
نإوكاوسلابدنو«قلخلاءوسءاعبرأوًاكالهءاثالثوًالضفوًاملعنينئالاوةكربلا
.هبوثبفدجويمل

لصف
وأكوشوأقلزموأءاماهيفىقليالومهقرطيفنيملسملايذؤمهللانعل

 



۳۹تاملظملظلا-ةبادىلعمانينأىهن

اهيفءانبلاةنوؤمدادعإزاجوءاهنعطحلاوأعفرلاردقالإةباداهيفكرتتالوسجن
قوففقستوأ(ص)وهوفقستالورورملانكميالىتحاهبدستالوبرقاذإ
دیدمالبوا.ةبادىلعأقوفلمحىلعمئاقنمةدودممديقوفوأ.ةعرذأةعبس

اهقحفدعقنمفقيرطيفدعقيالوهلاونذأنأءاشامةصاخلاقيرطبلعفيو(قا)
ةيادهولاضلاداشرإوركذلاويهنلاورمألاومالسلادروىذألافكوضغلاهيلع

.لئاسلاءاطعإوفيعضلانوعوفوهلملاةثاغإومولظملارصنوىمعألا

لصف

وبالاقوقيطتالاماهلمحُيوأاههجوبرضيوأةبادىلعمانينأيهن
قوفكلمحأملينأفكبردنعينمصاختالريعبلااهيأتوملادنعهلريعبلءادردلا

ءاجرلرهظأريعبلاتوملهروضحنألريعبلاتومدنعدارأهنأرهاظلاو؛كتقاط

الريعبلانأبلاغلانألريعبلاةرضحبوههتومنمهتايحرابتخالوبلطلابهتايح
لحيالامباهيذؤمًادغيهوأهللاهببلاطيو«ىنكسلارادمهدنعرادلايفنوكي

ءاملاىلعاهضرعيواهلحرةادأنيليوقفريواهيلإنسحيلفرجأدبكيذلكيفو
.تارشحلالكأتلاهقلطتملواهمعطتملةرهيفةأرماتبذعو«هبرماذإ

لىحفلا

ضرعولاموندبيفوهو«تاملظبجوميأةمايقلامويتاملظملظلا

(ق)هتباداذكوملعيملنإهللادنعالوأ«لفطلاهنباوهدبعدسفأاملكمرغهمزلو

(ق)هسفنبلتقفنميفالإلتقيالوأ.مهبدوقيورمأنأهملعيلفطوسأرنإهتيعرو

كلملخدوأ(ص)وهودبعلاميلستوهمرغريخهنمرثكأريغدبعلاىنجامفالإو

اذإدازامبلوألاىلعدبعلاعبتيف(قرلافرثكأنإو(ق)ةيانجلاردقبهيلعىنجملا
وهوحرسملاةميقوءةلماعملايفةنيبلاهبتماقوأهلنوذأملاهبرقأامهمزلو؛قنع

هکلمنمهجرخأاذإروجحملاوهنطبةمدخيفوأديسلاجئاوحءاضقيفقلطملا

دبعلاعبتيواذکهدبعلبقنمهتمذيفيلنِ:ةداهشبةوعدلاتييحأدقوضوعب



تاملظملظلا۳۳

فرصتلانمعونمملاوهو(ق)قتعاذإروجحملاةمذيفوأ«قتعاذإيقابلاب
اهلتمكاهقثوأاذإالو(قا)ًاراهنهيلعالوأءاهتبقروأهتبادتدسفأاموًاقلطم

dلامنمفلفطلاوأنونجملاىنجاموءاهارغأنإدوقيو«هتبلغاذإالوتتلفناف

ثلثسفنىنجنإالإهيلعاعجرامهلامنمايطعأنإو«يلولاوأبألاهبذخؤيو
`.ةلقاعلافرٹکأوأاھتید

وأالإوءهنعلغتشاوهيلإمّدَمُتنأهبحاصىلعةلخنوأرادجوحندسفأامو

همزلملعدقوفرصلانمنكمتلاوألوصولالبقرضوهنعلغتشيملوهيلإمدقت
مكحلانألءنامضلامزلولونايسنلاوًاطخلايفمثإالوءطقفهللانيبوهنيباميف
نمًاضيأهلصأنكلو«بنذلافالخبدمعلاهيفطرتشيالفعضولاباطخنمهيف

نإانذحخاؤتال»لاقامكهللاافعنكلومسلاكدمعالبولوكلهيعضولاباطخ

ىعاسلاوقراسلادحيوءةيانجبدبعلارارقإمزليالو«كلذبينوعدايأخلا«انيسن

ملنإمرغولو(ق)لكنيوأ«بصاغلابدؤيوهيلعةردقلالبقبتيملنإًاداسف
ام(ق)نيعلابفرعينأوأ(ان)مكحلايفالهمزلو«قحلاعنامووهلتاقيوبتي
وأةعبسوأ«نيعبرألبقسفنوألامنمهناسلليثمتوأ«هبلقفيكتوأهنيعبباصأ

نيعلانعزرحتلادصقبنيتذوعملاأرقوأعيبنلاىلعىلصنإالوأةئالث
.(ڦا)

ربقلامهدروتىتحةلخنلاولمحلاولجرلابلازتالحيحصنيعلارمأو
هللالعفوهو«ليثمتلاوفيكتلاوةيؤرلادنعرضلاهلياقلخبكلذو«رونتلاوردقلاو
كسمينأهجالعوءاهثاعبنابعطقتالونايعملللعففرهاوجلاثاعبنابهنأحصنإو
لسغيامهلامشبذخأيوهيفههجولسغيوهيفجميوهنمضمضميفءاوهلايفحدق
نيباملسغيالوسكعلافنميألاهقفرملسغيامهلامشبمثسكعلافىنميلاهفك
اموكلذكىرسيلافىنميلاةبكرلافىرسيلافىنميلاهمدقمثنيفكلاونيقفرملا

سأرىلعهفلخنمهبصيمثحدقلايفكلذلكوهبوثنمنميألاهوقحيلي
.بطلاباتكيفكلذتطسبوهنمفيخاذإكلذىلعربجيو«نويعملا

دبعوهجوزقیحنمتافاموةاكزلاوةرافكلاوحنبمكحلايفلدخۇيو

 



٣۳۳تاملظملظلا

هليصوملانيعتتيمةيصوالإهريغلولوةيصوودعوورذنوهتقفنهتمزلنمودلوو

مکاحمكحبهيلعررقتامبًاضيأمكحلايفو«نيعملهيلعبجاوبيحةيصوواهب

اموءاهيفدعتبةنامأوضارقبودبعوأهيلووأهتجوزىلعهقفنينيعمرادقمنم

دجسملاموباوثةبهواهيفدعتبةيراعوبئاغوميتيلامنمهديىلعدسف

الوأ(ص)وهوهجنيملفلاموهتيجنتىلعردقنمنامضوءامهمئاقبفقوو

قيقحتكلذوًاعطقمثأيو(قا)قيرغكدحأبهنامضقلعتيملنإهمزلوأ«همزلي

لكوثرإلاردقبهتثروهللامالوبسكنعزجاعةقفنتمزلو«ليقامالماقملا

ملنإهمزليالةلقاعلاهيطعتاموةارادموةرافخليطعُيامكطقفمكحلايفمزليام

دعبهلمحىفخينألثمءالثمهتقفررابجلاهبذخاهطعيملاذإامهمزلي(ت)طعي

هبمهذخأيفًامولعمًاردقلمحلكملأدقولامحألاةلمجىفرابجلاهدعام
ہهللمحيملنإالوأء؛حيحصلاوهوربخلالاصيإوةلالدلايلعةرجألاتزاجو

.اهيفهناکمنملقتنيملاهيلعةرجأالو(ق)ايش

ريغيفيضاقتلاوةللاحملازوجتوأ.دربالإررغوخاسفناوىبرنمةبوتالو
ريغيفخاسفنالايفهبعفتناامدريو(قا)دقعلالاحاملعيملنأوأ«ىبرلا

كرديو(قا)ءارقفلاءاطعإوأكاسمإلاوأترلاامهتدئافيفومهاردلاوريناندلا

نازيموألايكمىلعذخأامو«باتوهفلحىبرلايفوأهيفهمصخركنأنإوهءانع

امهيلعةرجألاهلفالإو«نزيوأهسفنبلکيملونيعيملوأنيعوةرجألاطرشنإ

رامقویهلمومارحىلعو(ق)ليكلاونزولاىلعوامهيلعوأ«طقفامهردقىلع

ىلعتزاجوءةعاطىلعةرجأوهنمًافوخىطعأامونرقوملعمريغبلكنمثو

ةباتكومسقيفو(ق)هيفتزاجوأ(ص)وهو(ان)ناذألاىلعالجحلا

وأةداهشلاءادأىلعالو«طرتشتملنإامهيلعتزاجليقو(ق)ايقرلاوزرحلا

وأ«ةلباقللتزاجواهبلاغتشابهلايععيضيورقتفاوألايمألاجرخينأالإاهلمحت

مارحوشغوألايتحابذأاموهبسیلامىلعذخأامدریو(ق)طرتشتملنِ

كدجوولهنممشتحتالنملاميفةلالدلاتزاجوءاهذخألبقاهبملعةييرو

ىلإاهنمجردتيالكاهنعزرحتلاىلوألاو(قا)نذايالإالوأ‹حرفينأوأهيف

.يرديال.هنعلاملايذبلقريغتينأناكمالوةقرسلا

 



٢۳۳

لصف

«نامتکلايفولولتقامدهعمًافاكتولحيالًافورعملقاعغلابًادمعلتقنإ

ةنامأوحنبهديباوناكنأالإهريغةميهبوأدبعوألفطرمأنإةيدلابهيلعمكحيو
هدشرتساوآهرذحيملفلتقلابادعوتمعمسوأ«يديوالتقيفمايقوأةطقلوأ

ولودبعبدبعلبدبعلابرحلالتقيالو(ق)طقفامهيفمثاوأ«هدشريملفقيرطلا
نألهضعبوألتقللمدقتلاهلحابيللتقلالبقلضفلادارتعمهبيهوةمأبولضفأ

ارحولوهتحتًاروهقمرمأنملتقلاوأةيدلامزلتوةيانجلادعبوهونامضلضفلا
يلامتول»رمعلوقللقاعلاغلابلاهروهقمورمآلالتقيوأءةيدلاوأالقاعًافلاب
ةميقلاذخأديسلاءاشنإو(ق)مثالاوأءةيدلاهلرهقالنمىلعو(قا)خلا«اهيلع
عمرحبو(ق)لاموهذِإ(ص)وه(ت)تغلبامذخؤتوأ«رحلاةيداهبزواجيالو
نامثوةيدلاثلثًايباتكنإهلوكرشمبًادبعولودحومالوءارومأمنإلضفلاةدايز

ةراجتسايفوأمامإللرهظحلصوأةمذوأدهعيفاناكنإًايسوجمنإمهردةئام

.مالساللءاعدلالبقالتقوأهللامالكاعمسيل

اهلفةأرملاالإىبرحلةيدالوءهفعضفيدثلاةملحالإركذلافصنةأرملاو
ةيدونيدحوملاىندأولوهلخدانإيبرحلاةيدو«تلتاقنإالإاهلهأبراحولو
وأدهعبحلصلالاحوأمالساللءاعدلالبقاولتقنإمهردةئامتسيرهدلاوينثولا

لتقللدرلانإلهلتقدعبفصنهئايلوألدريوةأرملابلجرلاوهللامالكعمسيءاج
هبىصوأوأهعابتوأًانيدهبىضقنإفءهلتقىلإاومدقتيلاحهلدريوأ«هدعبوهف
دازیوهيفلتقتو(قا)اكتفاهلتقاذإامكدرالوأ«هوثروالإوكاذفثلثلانميهو
افعاذإتنيعتوةيدلاذخأولتقلانملضفأوفعلاو(ق)ةدايزالوأفصنهئايلوأل

افعولولتقيلبةليغلتاقنعىفعيالوءاهضعبنعوفعلازاجو«لتقلانعثراو
ماعطلهوعدينألثمهبدیرأاميرديالًانئمطمعضومىلإهبيتأينأيهوءيلولا

دحألتاقلكنعالو«قيرطلاعطاقوءةيدذخأوأوفعدعبلتاقنعالوهلتقيف
هنوکلوأًادحومهنوکلوأًاملسمهنوکلوأءًايضابإهنوكلهلتقينألثمهنيدىلع
.ليقامالملعأهللاوخيشلادارماذهروجلاةمئأنمًاربت

 



۳۳۳دمعلالتق

وأ«هلمدلانأليلوللوأ«نيدلاةماقإيرومأمهنألناطلسللعجارءالؤهلتقو

ردغلاوىوسبدارمهنأىريالهناكميفلفاغلتقكتفلاو(قا)ناطلسللةليغلالتق

برضينأ«ليقامكءافلابالفاقلابصقعلاو«لتقرشوهوهلتقيمثهنمؤينأ

ًاعبتهترکذامنإوهبمكحلاريغتيالوهلككلذلخادوهوهنيحيفتوميفديدحب

هيفوةقيلوةشيركلتقيالامببرضلادمعلاهبشوءةليغلاوكتفلاوردغلاركذل
هعهنأوهو«توملاهبعقوًالعفدمعتذإلتقلاوأ«لتقلامهوملعفيملذإةيدلا

.لتقيالةشيرلاوحنو«هبلتقامبلوتقمءرملا»لاق

تامنإو(ق)رجنخوأ«فيسبانهلتقيلفناكمإلاعمكلذنإباوجلاو
لصتانأالإةشيرلاوحنريغبتاملاقيهنألةيدالولتقيالفهعضومريغيفاذه

وأطئاحوأ«ىمرمنمةيمرلاعوجربهنوداموألتقلاهنموًاطخلايفو«هعجوت

وحنوأهريغوأ«يبصدنعساطعوأ«هريغىلعحايصبوأهدينمطوقسوشيطل

رماميهوءةلقاعلاىلعةيدلانينجلاطقستوأرضتفلماحنعكلذعوقووأكلذ

ًاحلصلقعتالوكثريوثرتنمبلوقلاريغفلخلاىلعبألاةهجنممحرلايف
(قا)ادعاصفًاريعبنورشعهشرأاملقعتوأ.ثلثلانوداموًادبعوًالاموًافارتعاوأ
مهيلعديعأمتتملنإومهاردةعبرأبرقألافبرقألاىطعيوةأرملاىطعتالو

نِإمهيلعديعأامردقبوأةعبرأةعبرأءاطعمهرخآنممهيلعلضفلادريومتتىتح

.دیعا

ماعلزابىلإةعذجنوعبرأوةقحنوثالثونوبلتنبنوثالثدمعلاةيدو

اهلثموةقحاهلثمونوبلتنباهلثموضاخمتنبنورشعوسمخدمعلاهبشو

نوبلتنبنورشعوضاخمتنبنورشعنينسثالثىلعًاطخلاوقةعذج

مزلاذإوءةنسلكيفثلثةعذجنورشعوةقحنورشعونوبلنبانورشعو
ةعبرأبريعبلكةميقلابوءةنسيفدمعلاوماعيففثلثوأ‹نيماعیففةيانجلاب

بهذلاوىادرورازإةيناميةلحاتئامللحلاو«نافلأءاشلاوناتئامرقبلابوريناند

رظنلابدبعلاشرأو(ق)ًافلأرشعانئاوأمهردفالآةرشعةضفلاورانيدفلأ

ءادوسلاوحرجلاربتعيءدبعلاةميقفصننكيرحلاةيدفصنناكامفهتميقل



ةفشحبويغ۳۳

رحلايفنهنأكةعطقووضعةعفنملاوزومظعلايفةرضملاوءارفصلاوءارمحلاو

وأرشعلارشعوأةميقلافصنبسحرثكأوألقأوأرشترشتوأًافصننكنإف
.ةميقلاربتعملانألءاوسامهدسجوامههجودبعلاوةمالاورثكأوألق

عمنكمأاميف(ق)ًاضيأنامتكلايفوأ.روهظلايفصاصقلازاجو
ةأرملادريفوهديعطاقديدبعوأكرشمعطقيالفهيفرمامبسحبءىفاكتلا

وهو«رمامكلودعلارظنفهتيدملعتملامو(ق)لااهيلعلجرلالضفةصتقملا
ولوهللانيبوامهنيباميفةبهلاولحلازوجيوءامدلانفيفرظنلااوقلطأاذِإمهدارم
نأوأ«مكحلايفولوزوجيوأمكحلاكفرعتىتحالوأءةيمكلابملعلالبق

قبقرقتعلتقيملنإلتاقلاىلعو(قا)مهمكحلبقولوزاجلودعلاىلإعجر
.نيعباتتمموصفدجيملنإو

لنحت

ةئامدلجالإو؛نصحأنإمجرةتيموأةميهبجرفيفولوةفشحبويغبمزل
فصنةرحلابيثللواهتميقرشعةمألاوءاهتيدرشعةرحلاركبللوهوٌرقعورفكو
ولواهريغبيثلاو«تجوزتولوءارذعلاانهركبلاواهتميقفصنةمالاواهتيدرشع
ربتعتو(ق)هبءيشالوا(ص)وهوبيثلالبقكركذنمولوربدلاو«جوزتتمل
طقسيوهمويةميقببيئثلاومكحلامويةميقباهتراذعلاوزلبقءارذعلاةمالاةميق

عفتنيالواهبرلاهنمضوةميهبلاتمرحوءديسلانذإيولقاعغلابرحوهنمىضرب
وألكؤيالاممتناكولونفدتفحبذتوءاهنمكلذريغومحلالونبلالورهظب
ةعبرأدهشوأهقدصفرقأوأرخآلاهآرنإنيجوزلادحأو(ق)نامضالفاهبعفتني
.(ق)اهدعباموةيؤرلاعموأءاقلطماهتمأءطوبو

ةذخافمواهلوأ«بیثيفعبصأبالهريغبوأعبصأبركبضاضتفابرقعمزلو

ةرظنوةسملوةلبقوكلذبرفكو(قا)ًارقعهبةأرمللوأ«جرفلاريغيفركذوركذلا
اهبولخلاونسملالبقتنعالوأًاعمامهالكوأوهوأهجوزتتامناو؛ةوهشب

النسملالبقةقلطمللفصنلاركذالعوزعهنأل(ص)وهوسملاكقادصلاف

 



۳۳oفذقلامرح

هبورقعلًافالخوأسميملنإو«قالطلاكهفصنوأاهنعتيموأتتاميتلل

رقعالوقادصالو(ق)هبمكحلازوجيو(ص)وهو(ت)لثملاقدصوأمكحي

ولخلالبقاقرتفاومسيملنإو(ق)رهشوامهبمزلوأديبهسملوجرفلاةيؤرب
الإتسمولواهلمسيملنمليهوأ؛لودعلارظنبهلامردقىلعةعتملافسملاو

جورتلاوةقرفلكبوقالطلابءيشىلإاللجؤملاقادصلالحيو(ق)ةيدتفملا
امكال(ق)يعجرلاةدعءاضقناونئابلااهلقالطلاوامهبوأ«مهدارماذهيرستلاو

(ص)ىلعنيدلاعمناصاختيرقعلاووهو«نهيلإقيلعتلاطرشبنهبلحيليق

اهتينواهفوخردابتلمكحلايفعوجراهلفهلامهتبهونإو(ق)نامدقيوأيدنع
تباطنإهللانيبواهنيباميفالةقرفلادعبجوزتلاوأةعجرلاوأءاهقلطيالنأةبهلاب

.طرشالباهسفن

لصف

ناتهبلاوأ(ص)وهوتهبيهنألًاناتهبىمسيوءيربيمروهوفذقلامرح

ةرخصوأًادبعوأالفطوأًانونجموأًاكرشمولوىنزلابنإف(ق)كلعفبهكيمر

نيلقاعنيرحنيغلابًاتيمولوفوذقملاووهناكنإهبدلجوىنزلاريغاذكوكله

نينامثًافيفعفوذقملاوعورفلاببطاخمهنألدحوملاككرشملاوأ«نيدحوم

ریزنخايوهللاودعايورفاكايكنونجملاوكرشملاولفطلايفوهريغبلكنو(ق)

هيفرثؤيناكنإنونجملاولقطلابدؤيوءًاقفانمولودحوملنالاقيالو«سيلبإايو

ىريامبسوسممللةناهإهلجروأهديبهسموهبوثيفولوقازبوبارتبهلصوبو

لكتوةنسناجسبح:رثألايففهلدحاللاكنلانإفىمرملاةلزنمومامإلا

نودريزعتلاوهنمصقنلابريزعتلالصيالو«نيسمخنوداموهوأقئامسمخ

دحالبنيرشعقوفوُءهنمصقنلاببدألالصيالونيعبسلهبلصويوُ‹نيعبرأ

روهظلايفنورشعونامتكلايفوأ«نيرشعنودامبدألاوةريبكلابامزلو(قا)
.اهريغباهب(ق)

واادغراننمطایسبدلجهفذقنمورحلافصندلجيوكولمممجريالو

 



فذقلامرح۳

الهرفکللتقبتيملنإفثالثبيتتساهبسنمودلجباتنإو«كتراهنأللتقانيبن

ةثالثدهشنإو(ق)(ح)و(م)ةباتتساالبوباتولوًادحلتقيوأ(ش)و(ان)دحلل
محللكأكةبيغلاوهنمءربهيلعكرشبدحاووأ«مهنمءربواودلجىنزبدحومىلع

الذإىنزلانممظعأولاملالكأومحللاقيزمتنمسفنلاىلعدشأوًأتيمباتغملا
وأنجنمبىنزلاكوفعلابلطيولاقامسفنهلركذينأبهلحبالإاهنمةبوتلبقت
كلاملاافعاذِإامفالخبًارهقرحلقاعغلاببىنزلاو«ىضربولوكولمموأغلبيمل

ناو«هيلعشوشيالملرابخاالبباتهغلبتملنإوأ؛لقاعرحغلابوهنميضروأ
بلطيملاذِإامىلعلمحيلفرهاظريغوهواهيفلحالوأ؛لحلابلطهتغلب
امتللحأوألحيفتنأوتعشىتمينبتغالوقينأهبدارملانأىلعوأ«لحلا
(ترءالوتنإهلرفغتساهغلبتملوأتامنإو(قا)كنعتوفعلوقيامنإوىضم

ىلعاماهلضفأوهيلعةقدصلافنكتملنإو«ةيويندوأةينيدةعابتهنعصلخالإو

.همحر

امبهيلإىدعتيالنأبوجولهنعفوقوملايفوىلوتملايفروصتتةبيغلاو
عديملودناعمالوءىزهتسمالوكتهتمريغناكاذإهنمًاربتملايفو«هنمًاربتملل
هفرعيهيفامبقسافلاركذا»:ٍدّْيَعهلوقلفرعيلركذيوهركذىلإحيحصعاد

قولخمقحنمةبوتالو؛هصيقنتدريملولوهصقنيامبيلوتملاركذيالو«سانلا
هحاتفمعاضلفقوأروهمجلاو(ان)ءارقفلافمدعوأهملعيملنإوهنمهصلختبالإ
تيقبولوقلااذهىفءارقفلاىطعيالهنإفهسفنبهكرادتهتافيأسابعنباهبو
(قا)هتانسحنمهيطعيوأًادغهمصخهنعىضرينُأبًاحوصنباتاذإهللاةمحر

وحننمتناكنإرذعيوأ.انمجدنعرذعيملقولخملةعابتيسنوباتنمو

داهتجالاتالآىلتلمكامدعبلوقأتنكهبوةيدعتنمولورذعيوأ«ةلماعم

هلنكتملنإو(قا)حاضيالاوليلدلايفهيلعتعلطامث«هتمحربوهللالضفب
هنعتحصنإثيداحألاضعبيفامكةعابتلاردقبهرزونملمحتانسح

ًالدتسمميهاربإنبفسويخيشلالاقلوألابو(ق)حصتملاهنأىلع(ان)الوأ
ركنملابمهرمأمهلاقثأعمًالاقثأنأهيفوةيآلا«مهلاقثأنلمحيلوإل:ىلاعتهلوقب

.مهللاعفأكلذوقحلانعمهعنمو



۳۳۷ةريبكلا

مهفيهجوبهلضرعينأبهلحتسااهلبقوأاهسملوأهريغةجوزعماجنمو

عمهبفارتعالابسبالفهيلعهلقحكلذنألزاجةبوتلارهظأوهلحرصنإوهنع

.هبلقىضرلالخديىتحريخلاهلرثكأفاخنإوءةبوتلا

بأب

لكسيلذإالمأايندلايفهيلعدعوأءاوسةرخألايفهيلعدعوأامةريبكلا

ةرافكلانأالويمامإلانامزيفولوايندلايفاهيلعبقاعيوأاهيلعلكنيةريبك

لكنأدهعيملهنألاهيفباقعلاةلزنمبايندلايفاهيلعباقعاليتلاةريبكلاىلع

كلذثدحأامنإوءاهيلعباقعاليتلاىلعالوقةرافكاهيلعمزلتةريبك

ةقدصوأةلسرمةرافكوأةظلغمةرافكةريبكلكىلعاولعجنأبنوملسملا

انموقلوقيامكهتأزجأةبوتلاىلعرصتقاولوهيفتدروامىلعًاسايقوًاناسحتسا

لاكنلاهيلعبجوأاماهنأباهفيرعتحصيالف«تدرونإالإةرافكالهنأبانضعبو

انفرعولاكتلاةلزنماهليزنتوةرافكلاموزلانملسنإوءةرخألايفباذعلاوايندلايف

ماقملاقيقحتاذهفيرعتلايفردابتمريغزاجملامعتسامزلفيرعتلااذهبةريبكلا

يهوثئابخلامهيلعمرحيوإل:ىلاعتهلوقيفاهلكرئابكلاتلخدو

نيتسبايلاضرألانمعبصالابقصتلياملثمولولطابيلاملكأورحسلاوكرشلاك
ةريغصوديلاهبعطقتامردقناكنإةريبكوأ«لقنإةريبكنوكيالوأ(ص)وهو

لاميمسو(قا)فيفطتلاةيآوعبصالاثيدحنهدريو«ةلزتعملاهبوهنوداميف

ناسنإلاماعطناكاذإوءاهلمعنمعنميوهبحاصةعاطلصأتسيهنألًاتحسمارحلا

نيبًادغبتكيوةملكبولوهيلعةناعإوسفنلالتقوءهرمأبناطيشلالايملمارح

اهنعلورمخلاكركسملاورتفملابرشو«هللاةمحرنمسيآ«نيعملاولتاقلاينيع

ةنعلباهيرتشمواهعئابواهلماحواهعناصواهبراشوحنعماهعمجفاهميرحت

عرشلاةهاركىنعمبزاجملامومعنموُهزاجموهتقيقحيفنعلللامعتسا

وحننعلنإفزاجمالفداعبألاقلطمنعللانأىلعةيلالحلانعاهداعباوألكلل



ةريكلا۳۳۸

هقحتسيىذلانعللاىنعمبخلااهبراشنعلوردقيوأ«ةمحرلانعداعبااهبراش
ءهتمعوهتلاخوهمأتآوةالصكراتوينثوكاهبراشو‹«فذحفقسافلا

مثالاعامجیهورانلالهاةراصعنمًادغبرشيو
رطضيملناريرتنخلاءزجومدلاوةتيملالكأومالزالاوباصنالاورسيملاو

ناسناءزجو(ق)نهيلارطضيملناوأ.رمخوطئاغولوبكسجنلاو
بجحيوهونذاالبتويبلاىفرظنلاورطضاوأنتمولورفظوةدلجوةرعشك

ناميإللنابلاسرمخلاووهو«ىنزلاومحرلاعطقونيدلاولاقوقعوءاعدلا
‹راننمریماسمبهيلعلحکيولحريغىفةوهشلارظنو«ديحوتلاىقييولماكلا
ناوأ(ص)وه(ت)ةبذكوةداهشلامتكو«نثولاةدابعبنرقوروزوفذقو
ةدايزكتملنإوأ.هلوسروأهللاىلعوأسفنوألاموأضرعيفًاملظكت

والاتقلفرحتالبودعلافحزلجانمرارفلاو(قا)ةريغصفالإومالكىف
دوعلاةينىلعمهدلبىفلبكانهاونوكيملنإونيملسمللرفناوا.ةئفلزيحت

نوراكلامتنا»مهلهاىلااورفنلملسوهيلعهللاىلصهلوقلزيحتكلذف
انريسفترظنافماقملاريرحتاذه(قا)طقفردبمويرارفلامرحوا«نورافلاأل

داعملارادىلادازلانايمه

ركذوةمينغلايفلولغلاوسومغلايهوةرجافلانيميلاوةميمنلاوةييغلاو
وأ.ريخبولوهالومنمنذإالبدبعلابقليالوحدملابوًافيرعتزاجوامذبقللا
هناحبسهللالزنأامريغبثرالامسقومكحلاو«يبصلهبزاجو(ق)هبزاج
عيبنأوهومكحلاعبيةعاسلابرقتامالعنموةوشرلاذخأو‹ىلاعتو

نملزاجو«ةوشرلابمكحينأبمكحلاىضاقلاعيسيوأ‹هبلطنملءاضقلاناطلسلا
لكألانمزوجيالامىلعمكاحللةناعاهنالالوأ(ص)وهواهؤاطعاقحلاهل

هيلعهللاىلصلتقيملو«لدعلامامإللانعهبلتقيوةاكزلاعنمو(ق)نيدلاب
رهظنملتقيملامكو«ةفلؤلاىطعأامكمالسإلافعضلاهلعنالابلغتملسو
داسفاو‹هباحصألتَقيادمحمناسانلاثدحتيالئلو«نيقفانملانمهکرش

وأايدوهيتوميهكراتوةيصوالبتوملاىلإةاكزلاوجحلاكرتوناضمر
اينارصن

مفلاعضوةهاركليقهنمو«هنملدرخةبحنزوبةنجلالخدتالوربكلاو



۳۳۹|ةريكلا

ىلعةمعنلالاوزىنمتوهودسحلاو«رذعالبهنعاعفرتبراشعضوثيح
الهتمحارتسيلنيدلاوأاملظدابعلارضينمعهينمتزاجو«اكرشمولوهيلعمعنملا
رمأةمغنلانأىلعءانبادسحكرشمنعهينتىمسيالوأ.مسقلابىضرلامدعل
دمحتملولومئالملارمالااهناهدريو«رفاكىلعةمعنالفهتبقاعدمحتمئالم
هباذعىفةدايزوهلجاردتساىهونآرقلاصنبهيلعمعنمرفاكلاناف‹هتبقاع

الولالحرماهمعتلانأبثحيو‹انريسفتىفتلصفرظنافهتانسحللكأو
‹عيضيملولةدومحمةمعنرفاكللامناانلقلتطرشولو‹ةيفاعلادمحطرتشي

رعشلالوصاىقبتهنافرعشلاقلحالىأرعشلاالنيدلااتقلاحامهوءاضفبلاو
ملولوةريبكدسحلاوءاضغبلاودسحلاعمةعاطلانمءىشىقييالو‹قلحلاعم

هبلمعناوأ.سوسمريعشةفرغكدسحلابلقناتبثامكهرقأاذاهبلمعي

(ق)«غبتالفتدسحاذا»ٹیدح

ايرداغايرجافايیءارمايادغهبحاصىدانيرغصألاكرشلاوهوءائرلاو

ءوسلانظبثدحتلاوىلوتملابءوسلانظو«كلمعلضوكيعسباخرساخ
هيفءوسلانظودحأىلعهيفريضالامبذكلانمنالهئبخأىأبذكأ

نهيلعةراماةريبكلانالرئابكلارئاساهبنظياقلطمةريبكلاو«نونظملارض
الاو«كرشلاةرامابالانظيالفكرسشلاالامزجالبنهعوقوحيجرتزوجيف
‹ةقسافلابولخاوىنزلارادىلاباهذلالئمهترامابالانظيالفىنزلا

معطمكاهبرابجمعطمفةارادملاتزاجو«ايندللنيدلالذبىهوةنهادملاو

لبقارداذاامهلحملعلوفيعضوه(ت)ءارقفلاىفاهلشممزليوأ.يلو
هميظعتنمهمهوتنكعياملةرافكلاكمهماعطانوكيفةجاحلافوقو

نيدللايندلالذبىهو(ق)اهفوقودنعرذتحمريغمهوتلااذهوهنعىضرلاو
وابريضالوامهلوأاهلوأهلاهلذبیهاغاو«عماجريغفيرعتاذه(ت)
ماهبأالاوكشلاوحتلنكتملاذإ|فيرعتلاىف

وأ‹نييورخالاباذعلانمنمالاوةمحرلانمسايالاو

طخسوولعلابلطو‹قولخمنمسايالازاجونييوينالا

ىنغلاميظعتورخفلاوةبغرلاولخبلاوةعيدخلاوركملاورودقملا
زاجو‹بتيلفلعفنمو‹نهوحنوريقفلاراقتحاوهانغل

 



ةفايضلاباداوحابملا٢٤۳

يفليقامكاهلبقيالوهنمةبوتلاضرفيالوبنذنعىلاعتوهناحبسهللايهنينأ

ذئمويمهلوينموإ»:ىلاعتهلوقيفعقينألبقهيفرارفلانعىهنهنأردبرارف
ءهنعيهنينأالنيونتللاهفلأتفذحاذإيهوأءاذإىنعمبذإو[ةيآلا]ەربد

اهضرفمدعولضفاهلوبقنالسكعلابوأ.حوصنيهواهلبقيالفةبوتلاضرفيو

.انل(ق)بنذللةحابإ

بأب

يدؤملالكألاكرتكمرحمىلإيدؤيهكرتناكاذإبجيوزاجامحابملا
بلقنيةيصعملاكرتوةعاطلاىلعىّوقتلاةينبوىنزلليدؤملاجوزتلاكرتو«تومل
لكألابادآو(ق)ةينلاةعاطلاوةحابإلاىلعقابوأ«ةينبهليلمعهنألهسفنبةعاط

هبسكىلعثحلابمارحلالاملاىفكيرشناطيشلانإفماعطلاةيلحةفرعمهلبق

هفيرصتوهقوقحنعهكاسمايهرمأبلالحلايفوهقافناوهيففرصتلاو

ةارتشمةارستموأءًامارحاهقدصأجوزنمدلولاوىنزلابمارحلادلولاولحيالاميف
دبعوتاللادبعوسيقلاءىرماورادلادبعكمنصللًادبعدلولاةيمستبومارحلاب

دلولبدلولايفناطيشلاهعمطلتخيفنينايرعهجوزلهتعماجمبوءةانمدبعوىزعلا
لكألادعبورقفللفانوهونيترهاطولونيديلالسغوءهمأللبينازلسيلىنزلا
ًارمأوماعطللتبثأكلذنإف«ىنميلاعفروىرسيلالجرلاعضوو«نونجعوتلفان
.طئاغلادنعاهيلإليملاوىرسيلاةهجلاىلعمونلاكهل

لبلسكيالفىنميلاعضيوىرسيلابصنيلفركذلاسلجميفامأو
انهِءاكتالابدارملاولقامالإِءاكتاوعاجطضايفهركومونلانعدعبيوزفوتسي
راظتناو«نيلجرلادمكوكولملاعيبرتكةنينأمطلادوعقنوكينأزوجيوءليمالا

لوزتیتحسمشلابوهتکربتبهذالإوةقرحمريغةنوخسىقبتىتحرانلابراحلا

ةيصعملاكرتوةعاطلاىلعىّوقتلاةينوةكربوهو«يديألاريثكتواهلكاهتنوخس
يأ«زبخلااومركأ»يورومادآلاراظتنامدعوماعطلاراقتحامدعوفذلتلادصقيالو

لخانملاودئاوملايعهدعبثدحو«لةناهإهريغراظتنانإفهريغهباورظنتال

 



وهوعبشلاولکماعطهنافقيقدلااولخنتالليقخفنلابهنولخنیهدهعيفاوناکو

هنإفعبشلادايتعاثداحلالعلوعبشلاقوفلكألاةريبكلاامنإواهسيل(ت)ةريبك

دصقيملنإسأبال(ت)نوباصلاونانشألاكفظنملاو«دايتعانودبعبشيهع

رهجب(ق)ةيافكوأنيعةنسهلّوَألمسبتلاكهللامساركذةلاحيفهبادآو

نموءاروكشحونيمسهتمزالمیوماعطلانمثكلذفًارخآدمحلاكهريغركذيل
لكأيالملسملانأل«قفانملاوكرشملاناطيشلاهعملوانتركذالببرشوألكأ

هيلعطغيملاموهيلعمسيملاممهلحابأهللانوكينأالإنذإالبسانلالام

ذئنيحةيمستلابدصقيلو«لوانتامهئاعووماعطلاريغيفءاقركذفركذتويسننإو
امكلذيفدارملاو«ناطيشلانمماقتنالاوكلذوأءاهؤادأهتافذإةنسلاءاضق

ىلعهليدمحلاوهلوأىلعهللامسب»:لاقغارفلادعبركذتنإو‹نيطايشلمشي
ناطيشلاو«لوكأمريغيفولوذخألاوءاطعإلاوبرشلاكنيميلابلكألاو(هرحخآ

نيلجرلاوقاشنتسالاوةضمضملاالإءوضولاكوكلذنعيعىهنو«هلامشبلعفي
وأءاملاباهديدشتبالإمهللااهسفنلسغتالذإاهبنيميلاوخسولللامشلابف

.ةمئالمللىرسيلانذألاواهيلإهددت

الةعبارلاعمزاجوءةنسلاوهوتايلاوتمنكامةنئاكعباصأثالثبلكألاو

هنإفةسمخلابالوربكوناطيشلابهبشتهيففنيعبصإيالوماعطللضغبهنإفمبصاي

مدعوغضملاديوجتوةمقللاريغصتوماعطلاىلعصرحلاةدشةعبرألابوليقنهب
الامعفرينموهوأ«لمرملاةلجعبمقللعباتملللاقيوعلييملامىرخأللدم

ءاشثيحنمةهكافلايفزاجويليامملكأومذالبكرتهركاموموفعسي
نيبنمهرکیوزوجيالفهديهريغهيلإدمامالإفلتخمماعطلكاذكواهفالتخال

الإةكربلاامهيففةورذلاوطسولانمالرمتلااهنموبدأءوسهنألدملالبقهيدي

ماعطلاهجورشقمدعوشرقتوأةورذللشيرفتالبامهنملكؤيفامهاوسقبيملاذإ
ىوتسااذإزاوجلارهاظلاو«مهنذايالإمادآلاهلعمتجيلرفحلامدعوهترارحلولو

يقبامودعبهلکايفهدينمعقاولاماعطلاعفرو؛تحتنممادالامهل

 



ةفايضلاباداوحابمل٢٤۳

يفهدريالوناطيشلاهلكأهعفريملنإو؛ماعطلازازعإىلعءازجهللانمءاوداهدعب

هنإفمحللايفوءةكربللبهذمهنإفبرشلايفوهيفخفنلامدعورذقتسيفماعطلا
يفوهبملعلابتكقاحلإيغبني(ت)فحصملايفوعيبلاوةمسقلاوحنيفررغ

.(ق)هيفزاجوآ؛دوجسلاعضوم

الهبوثولوهلدعيملوأ‹حسمللدعاموهوليدنمبديحسممدعو
ًاماهبإفًارصنخماعطلانوصوةكربللًاديجنهقعليىتحًاليدنمهيمسنامصوصخ
«بيترتلااذهللصأالانموقضعبلاق(وسباخ)بيترتىلعىطسوفةبابسفًارصنبف
نيعبسونينثانمءافشهنإفحلملابءدبلاوءةرممفلايفنهلخديالونهرشقيالو

متخيونوتيزلابفنطبلاوقلحلاوسرضلاعجووصربلاوماذجلاونونجلااهنمءاد
.حلملابفهب

الإهنكميملوموصلاىلعةوقلادارإنأالإعبشلالبقكاسمإلاًارخآهبادآو
وأفيضلاسانيإلوأءاودلوأمزمزءامبرشوأءانإلاوأعباصألاقعليوأ؛كلذب
ةعامجلاوجحلاوةاكزلاكرترئابكلانم:ةيضرملاةفحتلاظفلو؛حيحصرذعل
فيضهدنعناكاذإامأورذعالبةريبكعبشلاقوفلكألاوعبشلاقوفلكأو

بسحنطبنمرشءىلمام»يورهنعةشحولاعفدوفيضلاماركإلجألحابيف
نأب«سفنللثلثوبارشللثلثوماعطللثلثفالإوءهبلصنمقيتاميقلمدآنبا
عوجكعوجيذإعوجلايفةدايزهدايتعاوطقفهثلثلكأيفًانالثأهعبشياممسقي

‹هريغىلعبعصياممدشأعوجلاهيلعبعصيوملاذإعوجيوسانلا
هعباصأدعبةعصقلاقعلوءةيودألانسحأنممونلالبقطوغتلاولوبلاعمهمدعو
ىلعلوألانامزلايفراصنألاونيرجاهملاةداعكلذو«هبرشيفءاملاباهلسغو

وحلارهموهوماعطلاتاتفطقلوءةبقرلدعوهولاملارثكينألبقهدهع
تاتفلاطقلوءانإلاقعلو«ىنزلاكرتودلولايفةافاعملاوشيعلاةعسببسهلكأو

ظفلاقفاويلعجسلاديرأنإازمهيملنيطسولاىلعليقفقونإو«ىنغلاثروت
.ىنغلاوىنزلا

ديلابوأهبنهنعلصفتاامعلييالوهدعبضمضميوسارضألاليلختو

 



۳٤۳ةفايضلابادأوحابملا

لكأنإوءاهلصأيففرطيقبونانسألانيبةفرطلخدولوناسللابامعلبيو

نامرلادوعبللخيالو‹؛ههجوامهئاملضفبحسموهيديلسغازبخوامحل

ًامويمهلاهبيصيفبصقلابالوماذجلاقرعناثرويامهنألمامقلاوهوناحيرلاو

کبالإاموینيعبرأةجاحهليضقتالفلخنلافقرووهوصوخلابالوليلو

انمعطأيذلاهليدمحلا»:لوقينألثملامللةكربهنإفءاعدلاوهبلقبركشلاو

ةلالضنمتيدهومتينمتيوآدمحلاكلففوخنمتنمأوعوجنمتمعطأ

مهللاهلهأتنأامكهيفاكرابمًابيطًاريثكًادمحدمحلاكلفقليعتينغأو

هبنيعتسأنأكبذوعأوكتعاطىلعانلانوعهلعجاوًاحلاصانلمعتسافًابيطانتمعطأ

ماعنإلانألخلامتينمءاويإلانمهبلعفامىلعدمحلادارأو«كتيصعمىلع

لمعلاىلإانقفوانلمعتساىنعموكلذهبلعفنممومعدارأوأانيلعماعناهيلع

ريخانمعطأوهيفانلكرابمهللا»:لوقيورابجإلاهرهاظنأالفكلذلاقينأعنمنمو

ةعسبلطههجوو««هنماندز»:لوقياهنافنبللاالإكلذبثيدحلاءاجو(هنم

.ذئاذللاراكنإلعدروةحابإللكلذًاضيأو«فئاذللابءانئعالاوهرشلاالةمحرلا

دمحلا»:لاقوهيفوهينيعىلعاهعضوةروكابلاةرمثلابىتأاذإناكو

هاريدلورغصأوعديمث«اهرخآانمعطأفاهلوأانتمعطأامكفمهللانيملاعلابرهل

ضعبنودمهضعبیطعتالفراغصرضحنإو«؛كلذلعفننأنسيفءاهايإهلوانيف

ىلعرارضإلالهانماهوحنولماحلامدقتوسيفًادحاوىطعتوأمسقتلب

رسيالاكفكرهظىلعاهوحنوةاونلاقلاوكافاهلخدألبةرمثلاضعتالودلولا

قبادلابهبشكلذنألءاعولاوأضرألايفكيفنماهقلتالهغّضونميألازاجو

لعفامكهيفهظفحيامدجيملنإرسيألاهفكطسويفيقلينأةنسلالوقأو

یھنوءرغصاممامهوحنونيتلوفالرٹكأونيترمتنرقونيتلاريشقتهركويع

نيكسلابمحللاعطقو«مكيلعهللاعسوذإاونرقا»:لاقمثنيترمتلانرقنعع
بتعلاشهنيو«مرقللبهذأهنإفشهنيلبنآلاىلإمجاعألالعفنمهنإفاهوحتو

.هتربغلديلابفةبرجبنعالإ



ةفايضلابادأوحابملا٤۳

ناماهنأكمخيرامشلاجرخيوهيفيفبنعلادوقنعلخديٹوناکو

قدانخةعبسبرانلانعىلاعتوهناحبسهللاهدعبأهاورأوًاملسمعبشأنمو«بهذلا

وةبقرقتعنمريخماعطلاىلعناوخأإلاعمجوماعةئامسمخنيقدنخلكنيب
ًاقراسلخدوًاقسافىشمهيلإعديملماعطلىشمنمو(ماعطلامعطأنممكريخ»
ماعطلاىلإوعدمرهاظلابسحبهنأًاقراسهلوخدىنعموءاريغمجرخوًامارحلكأو

ريغملابهيبشهنأًاريغمهنوكىنعمو«قراسلاكءافخإيالامذخأدقفعديملوهو

هلفلكتيالوفيضلاوحنماعطإلضرقتسيالولحياللامبباهذلادرجميف

امرقتحموأهيلإمدقامرقتحمبنذلايأيرديالوتوجوملاهمعطيلبهضغييف
امفداصيلهيهتشيورسيألاراتخاتيبلابحاصهريخنموهمدقينأهدنع

معطأوةجردفلأفلأوةنسحفلأفلأهلفىهتشاامبًاملسمذذلنمف«يهتشي

.عفرلكأيملنإفمُدَقُيلبمُدَقألهلقيالوكلخلاةنجوندعوسودرفلانم
مهلاحبسحبمهتينلًادصقعواطيوًاكربتلكألالضفألاًادبينأبلطيو

ًادببلطالبلكأيىتحنوفقوتياوناكنإوءةينلاكلتبادبالهجاوبلطيملنإو

توملاكصغنمبالهريغولكألايفنيحلاصلاةياكحوفورعملابنوملكتيو
رظنيالواوشحوتيالكلتيبلابحاصمهعمملكتيورذقتسمبالواوغرفيىتح
الوامهريغلناكوماعطلارثكوأيضرنأالإرثكألكأيالوريغلكأىلإدحأ
الفرثكأامأوائالثلاقهعملكأينملوهلوأهلناكنإولنكيملاذإلكهللقي

عفريالوءًابلكوأارهولوماعطلابحاصلايعنمولوهريغطعيالوحاحلإهنأل
لكألاكرتبراقوأمبشلابراقاذإوأءةعصقلايفاهعضيلبهعمنملبقهدي
ةرملكألادواعيالومقللانيبحسافوةمقللاريغصتدازكلذريغىلعهريغىأرو

غضملاكرذقتسياملعفيالوءاَعَدولوعفريملاملكألاهلزاجولوىرخأدعب
هیفبهنمعطقامدروةمقللاعفردنعسأرلاءانداوماعطلايفديلاضفنوهيقدشب

الوردصتيالوعضاوتيوههجوفرصدعبهارسيبفهيفنمءيشجارخإدارأنإو
هرّشكلذوماعطلاءيجملفافتلالارثكيالوضغيوءاسنلاتيبلباقيالومحازي

.حضتفيفهرشأهنأسانلافرعتافتلالارثكأاذإو«هنعىهنم

ًارخآالوًالوألكألاىلعفلحيالوجرخردقيملنإوهرَيغاركنمىأرنإو

 



۳oةفايضلابادأوحابملا

هيلعفلحلانمنوهأهنعروجحمريغلكأللرضاحهنإثيحنمماعطلانأل
ماعطلانأدارملاسيلو«فلحالبهيلإلصويذإةبترلايففلحلانودهنأينعأ

هلوهنمهيلعفلحينألثمةلمجلايفهيلعفلحلاقحتسيميظعلبريقح

ًاديومسدلانممهيديأومههاوفأنولسغيوءنيميلاهيلعدروهمصخركأو

الفشارفوأدحأشرالبقفربمههاوفأاولسغنإنوجميوًانيميراديفلضفألا
ثيدحلاءاجوىىلتمتوأمهلسغاوغرفيىتحاهيفاولسغنإتسطلانوقرهي
سوجمللةفلاخمءىلتمتىتحاهيفنولسغيلزنملهأناكاذإاهتقارإنعيهنلاب
نمعنتميالو«نوفرصنيونوعديفءاهيفلسغاملقولواهنوقيريذإهفرتلالهأ

وأًاقسافوأةبيراذوأًاملاظناكنأالإنودامفلايمأةثالثىلإماعطليعادلاةباجإ

هللايفخألاةرايزل(ق)عبرأوأليمراسيوًافلكتموأًاعدتبموأًاريرشوأًايهابم

.ةزانجلاعييشتلناليمونينثانيبحالصإللناليمو

يسقتهتموادمو؛محللاتبنيمحللاوةدعمللغابدهمحشبنامرلالكأو

ماعطو«ىرخأوايندماعطلاديسديرثلاوءةيراضلاعابسلابولقتسقاذلوبلقلا

هلکأيهعناكومحلقرمعموأمحلعمزبخوهوعمسلايفديزيوبوعلا

يفضرموهو«جنلوقلانمنامأرمتلالكأوءاملاورمتلاهماعطرثكأومحللاب

لتاقمويلكةوجعتارمتعبسلكأوءةلضفلاوحيرلاجورخهعمرسعيءاعمألا

ءارمحةبيبزنيرشعوىدحإلكأنمو«بطرلاكءاسفنللءافشالو؛نطبلاباود

ليبسالفعطقونييعتبالةلمجلايفءادرقبلامحلوندبيفًاهوركمريمل

ريثكلاموثلاعمعبطلابهؤادلوزيوءعامجإلاوةنسلاونآرقلابلحو«هميرحتل

یادهنملکاامردقبجرخيهمحشوءاودهنمسوءافشهنبلو‹ليبجنزلاولفلفلاو

يهوءافشلاةلانمسلاوءةغلابمءافشلاسفننبللاذإبطلایفنهبيترتىلعنهو

.ءادلانمردقلهردقبوهذإهنودمحشلاوندبلالكلءاودوهوءاودلايهوءاودلا

؛نيدلاففخوعامجلاللقوىاذغلاركابةايحلالوطلببستلادارأنمو

كتيبنمجرختالوءةمرهمءاشعلاكرتوءةيلالامحلبهذمةَمّقِشمءادغلاعطقو

ربلابللكأينمو«قوسلايفىرتامءاهتشاكنعلقيوكلقعىقييلىدغتتىتح



ةفايضلابادآوحابملا٤۳

فورعمجسفنبلاو؛نمسيناتكلاسبليوجسفنبنهدبهندبنهديوزعملاراغصو
ةاتفالإحكتالوءاحلاصأمونموتةمشةمادإونيرورحملاعفنبًابطرهمشمهدنع

ماعطنممعنأامالإلكأتالوهنوداموباودلانمباشلامحلالإلكأتالو

ءندبلاةوقنمذخأالإوةلعلالإءاودبرشتالوغضملادجأوءةهكافنمهجضنو

هسبحفلوبوًاطئاغسبحتالو«هدعبلكأتالفتبرشنإفلكألادعببرشتالو

راهتلالكأدعبنكسأوءاهلوحامماهارجمدودسملانيعلاكدسجلانمدسفي
درجملوألمعلةوطخةئامولوليللالكأدعبشماوًادعاقوأمونالبًاعجطضم
.ينعيالاممسيلفبطلا

لکأوبرشامهيفلكألاوبرشلاوبهذوةضفيفبرشلازوجيالو
يفزاجوءامهدحأبهلكهومامیفالبهذالوةضفريغهرثكأءانإيفزاجورانلل

نوکلنايبًامئاقهِيَهبرشوًامئاقهركوًاعجطضمبرشيالوىلعأولوامهريغ
هنألصتخمزاوجلالقنملو؛عمجلانكمأاذإهيلإليبسالهنإفخسنالًاهيزنتهيهن

لصألاولامتحالابتبثتالةيصوصخلانألو«هفنعيالفامئاقبرشينمىري
هنأىلعلدياذهو«برشامءاقتسالهيلعامًامئاقبراشلاملعيولليقاهمدع

دارملانألاقيدقوحصيملنكلورمخلابرشكوهليقامكةريبكلببنذ
لصحيالهنأوءيقلابعفدتفطالخأكيرحتًامئاقبرشلايفنإليقامكررضلا
ةدعملايقاليوءاضعألاىلعدبكلاهمسقيىتحةدعملايفرقتسيالوماتلايرلاهب
نيبًارضرضيفجيردتريغبندبلالفسأىلإذوفنلاعرسياهترارحدربامبرفةعرسب
يدينيبرورملاككلذلثميفامكبنذلاهيلعامهلوقنمدارملانأهيفو
نكلوندبلاداسفنمكلذيفامملعولليقلندبلاةرضمديرأولويلصملا

قيقحتلاوًانايسنًامئاقبرشولوهايقتينأنسيهنأليقدقوكلذلةحلاصةرابعلا
«ضعبمعزامكًامايقةعبرألاءافلخلابرشبةهاركلاىوعدعفترتالوهوركمهن

هنمبرشلانسيفمزمزامأومزمزريغبصوصخمًامئاقبرشلانعيهنلالاقيالو
مزمزنمهبرشوماعلبهریغنمبرشبديقيًاقلطمسيلبرشلانألليقامكًامئاق
.ًاقلطمهزاوجلنایب

الفزوكلالحخادىعاريوبعلانمدبكلاعجونإفًاصمنبللاريغصميو

 



٧٢٢٤۳رتاسلالحسبلي

لبقهؤامیریناکنأالإنطبهلوأهلخادیریالِءانِإنمالوريملامبرشي

الوةراهطلاهمكحليقوءلايعلنأسجنلوًاقلطمخسولهلفسأیعاریولوخد
خفنلانمجراخلاحيرلانإفهضمحينبللايفخفنلاوهيفخفنيوأسفنتيوأًاشجشي

ماتشضرألاهبلتبتامكوءاملاىلعوةآرملاىلعىربامكقيقرمسجسفنتلاو
رخآلوقيولکلوايفيمسيوهيفنعسأكلاعزنبسافنأةئالثيفبرشيو
برهللدمحلا»ةثلاثلارخآو«نيملاعلابر»ةيناثلارخآو«هللدمحلا»ىلوألا

احلمهلعجيملوهتمحربًاتارفًابذعهلعجيذلاهللدمحلا«ميحرلانمحرلانيملاعلا

هافضمضمو«هنماندزوهيفانلكرابمهللا»:لاقانبلبرشنإو«انبونذباجاجأ

ةيحانيفنيميلاىلعرمعلعلذإهسفننعهميدقتركباأطعأ:رمعلوقهجوو

.حدقلايفنبللاةرثكلهلعلكلذنعيبارعألاقحهعنميملو«يبارعألادعب

لاف

دصقالبهفشکيغبنيالاموفصاوالوفاشالةروعرتاسلالحسبلي

ريغيفةأرمللبهذلاووهلحو«ريرحلاوامهدصقبرحيفزاجو«رخفولايتخا

ةمرحمليللايفاهنإفهجولاةيطغتوءأدجًايدروأًادجًافيرشهنوکهرکومارحلا

مارحيفعوقووأهيلعةرامأوأمارحبلاجيأفيفختلاواهرسكوميملاحتفب

سبلوةبيرراهنلايفو«ليقامكميرحتلانملوعفممساالةنبجمدلولاهلق

نألقاسفلايزبهبشتلاو«سيلبإةسبليهونييحللاتحتاهلعجنودبةمامعلا

هبتشتالليق(ق)ًامرحوأمهميظعتومهبحثرويومهلًابحومهلةناعإكلذ
تحتامو«لفسأزاجوقاسلاىلإضيبأهنوكنسو«يزلاهبتشيىتحبولقلا

الًاعارذولواهيمدقيطغتیتحهیخرتواليخهرجنممحوريالورانلايفبعكلا

ناکودوسألاىتحسابللاناولأزاجوةروعاهمدقرهاظنأىلعليلداذهورثكأ

دقفءاهمرحيالةرمحلاناطيشلاىلإناولألابحأنإلاقيامودوسأفحدعهل

الإرضحخألاسبلويتالتلاهاضتراوةنسهنأيعفاشلالاقفرمحألاسبليعهنأحص

ًالاثتماةروعلارتسةينوسبلتوةرمحلاةرضمبنتجيو«ضيبألالضفألاوبلاغلانأ

.رسايملابعلخلايفونمايملابءدبلاو



ًافيعضناسنإلاقلخ۸٤۳

دعبةروسبهللاقزرلًاركشنيتعكرةالصو«نيحلاصلابهبشتلابدنو
يناسكيذلاهللدمحلا»:لوقينأوديدجبوثسبلدارأاذإةحتافلابوأةحتافلا

هللانيکسمهبایثنميلباموسکيناو«يتايحيفهبلمجتأويتروعهبيراوُأام

ظفحلالزيملهتوملوأظفحاذإو؛نيكسملاىلعمادامًاتوموةايحهلياهظفحيف

علقوامهوحنودودلاوبئذلاباودلالكأوهتنتفوربقلاباذعنعظفحيهنع

هيفًانوفكمولونيكسملاىلعمادامهتومونيكسملاةايحيفظفحيوأ«ليسلا

.نيهجولاءاوتسادعبثيدحلايفنيكسملاريمضىلإًاتيموًايحبرقلرهظأاذهو

لصف

هكرتنعربصلاىلعيأكافيعضناسنإلاقلخإلل:ىلاعتوهناحبسهللالاق

لاقةأرملاولجرلللماشكلذو‹فيلكتلاوءالبلاوباقعلانعوعامجلا
نهرتسيهللانأالإنيطلاىفطايخملارثأكلجرلاةذلوةأرملاةذلنيباملضف»

ءاهتشاةدشيأليقهباتلةقاطالامانلمحتالو»هكرتبفعضيو(ءايحلاب

قاطيالامبفيلكتلازاوجىلعاهبلدتسيدقوىالبلاوأ؛فيلكتلاةدشوعامجلا

ًايبنرمألجورعهنأيورامكهلرسييوأهنعطقسيفنعذملانمناعذإلارهظيل
ةمقلهدجوفهلصوىتحرغصيلازاموهيلإىضمفهنعديعبوهوعواطفلبجعلب
النأءاعدبانرمأامكنكمميفءاعدخلا«انلمحتال»لوقننأانلهرمأفلسع
افعالعولجومعهنأالإةذخاؤملازاوجلالإاذهامفًاطخوأنايسنبانذحخاؤي
.هلدمعالبولولتقيمسلاكدمعالبولوباقعلابنذلالصأفءامهنع

ناتعكرورهطةرملوأهجوزنمهديرملبدنو«فلاتلاولسنلاهتمكحو
امالإاهبايثعزنتو«مارحلانعلالحلابينانغأيذلاهليدمحلا»لوقينأوءاعدو

مهللا»ًالئاقمادقوأءارونماهمدقىلإاهسأرىلعهديرجيوهعزنيفاهندبيلي
ةلبقلانعنافرحنيوبوثوحنيفنالخديو«ّيفيلهألويلهيفيلكراب

رداقهللانألنيميقعولوةعاطدلولابلطوجرفلانيصحتوةوهشلارسكنايونيو
للهيوربکيوصالخالاًارقيو«هللدمحلاوهللامسب»:هسفنيفلوقيوةمألاریٹکتو

 



۱۳۹ًافيعضناسنإلاقلخ

مهللا»:لاقنإو«اهبيطفةيرذيلتردقنإمهللا«ميظعلايلعلاهللامسب»:لوقيو

هبلقيفلاقلازنالابرقاذإودلورصيمل«ينتقزرامهبنجاوناطيشلاينبنجا

بطلابتکصعبولصألايفوةيالاءاملانمقلخيذلاوهون

هلل فطلتلامدقيوامهتوصناضفيوهسأريطغيوةيالايذلاهلل

ءايحةكئالملاتجرخايرعنإوءاهتجاحيضقتنألبقعزنيالوليبقتومالكب

بتك«هللدمحلاوهللامسب»لاقنإودلولاىفهوكراشيفنيطايشلاترضحو

یلعمانیوءامنمتاعرجثالثبرشیلیقهلرفغیفلستغییتحتانسحهتظفح

ىطسولاورهشلانمىلوألاةليللاعامجلاهركو«؛جرخاملثمدوعيفهنيمي

.نيطايشلاعامجهنألىرخألاو

الدلوامكنيبىضقنإهنإفًاريثكعامجلادنعملكتاليلعاي»هنعو

الو«دلوللىمعلاثرويهنإفجرفىلإرظنتالو«سرخأنوكينأنمؤي
عقتفةوهشلاىلعةوهشلاعقتاليكىرخأاهعموةقرخكعموالإاهعماجت

ىضقنإفةماقإلاوناذآلانيبالوىحضألاةليلورطفلاةليلعماجتالو

ءاقفانمنوكيامكنيبىضقنإففقسلاىلعاهعماجتالوءًاراشعنوكيدلوامكنيب

ملهلهارقهاهلاباتكلًاظفاحنوكيبامكتيبيضقنافةعمجلاةليلهبكيلعو

اهلفاشكتالايهنلاةلعنإوهدييقتىعدانموىامسللفاشكتنالابفقسلاديقي

ركذلابفقسلاصيصختلنكيملادارمديقلااذهناكولو«نايبيالإهنعلبقيمل

لفسأنمءاوخلاةيسانملكلذامنإوىامسللًافشكنماهعماجتاللوقيلبةدئاف

ًاقفانمنوكيهنأًاضيأهدارمسيلو«فرغلانهونكستال»لاقدقو‹قافنلل

قافتلببسكلذنأدارألبءافولاهنمءيروأغلبيملولوهنماربتيثيحبًامزج

اركباهجوزتينأبفقسلاعامجنمهنأنقيتدلونمةءاربلاتمزلالإوةلمجلايف

سانلالامرشعاذخآيأًاراشعهنوكيفاذكوكلذوحنوأهيفالإاهعماجيالمث

.ملعأهللاوساكملادارملاوظفللالصأاذهو

هتلوانغرفاذإوًالستغمًالساغنوكيلةعمجلامويعامجلاضعببحتساو

اهنيلتوهفعضتناتكلاةقرخوامهتبويفاتابواهنعحسمتوهنعحسميفةقرخلا



۳o.ًاتسحسانللاولوقو

يفيبصكلقعيالنمدنععامجلاهركو«ناتكنماهذختتلوفوصنمذختيلف
ءاملاةقارإزاجو«ىرخأيفلزنيوىثنأعماجيالولقعينمدنعمرحوءكهملا

اهنمنذإالبةقارإلاتزاجوءاهنذإيالإةرحلارالاهعامجكرتوةيرسلاجرفجراخ

تابانجنمدحاولاستغايفكيو(قا)هنودبوأ.اهديسنذإيالإةمألاةجوزلاالإو

ةوهشباهنايتإيالوكلذبمرحتالومارحوملحنمو«نهنموأىتشءاسننمولو.
طشنأهنألعامجلاةدواعمدارأاذإىذألالسغهلىلوألاو(ق)اذبمرحتوأءاهريغ

الإءامسلانمدرتوشرعلاتحتهحوردجستالوةبانجىلعمونلاهركو«فظنأو
ةبانجالإهضقنتالءوضواذهفهقنأوهافلسغوءاربتسادعبهركذلسغنأ

ملنإالإامهتملسغلالبقوسافنلاوماذجلادلولاثرويوضيحلايفزوجيالو

ةربدموةلبقمزوجيوربدلايفالوءاهنمريصقتبتقولاجرخىتحلستفت
اهيلعةقشماهكوربيفوةرصاخلاعجوثروياهعاجطضايفنكلةعجطضمو
.اهيلجرةعفاراهؤاقلتسالضفألاوهلراقتحاهقوفاهلعجيفو

لنصف

نلمكنإ»:ٍِْيَعهنعوسانلل:ىلاعتوهناحبسهللالاق
ةقيافكلاىنعمبعسولانمنينيسلاحتفب(مكقالخأبمهوعسفمكلاومأبسانلااوعست
كرتوقنامألاءادآوءدهعلاءافوو«؛ثيدحلانسحوهللاىوقتبكيصوأ»ذاعمللاقو

ضفخولذيومالكلانيلو‹ميتيلاةمحرواجلاظفحوءةنايخلا
ثالثرمعلاقو«مالكلانسحومالسلالذبةرفغملاتابجوم»:لاقو«حانجلا

هللادبعو(هئامسأبحأبهؤاعدوهلحسفلاومالسلابكؤدب»كيخأدوكلنيفصي

كودعوكقيدصىلإرظنا:ميكحو«نيلمالكوقيلطهجونيهءيشربلا»هنبا

رثأهنأبحرفوهلدعتساوارشدازسوبعبهتيقلنإهنألةبيهالولذالبىضرلاهجوب

الوكيبنجيفرظنتالورومألايفطسوتولذالبعضتاوربكالبعفرتو؛كيف
رذحاوًادوعقنئمطاو«تاعامجلاىلعفقتالوكلكبفتفتلانإورثكت
كفنأبعبصالالاخداو‹؛كنانسأليلختوكتيحلبثبعلاو‹كعباصأكيبشت

اذهلعفيامنإو‹عبطلابهمامضنادعبدسجللدملاوهويطمتلاوقاصبلاةرثكو



۳oانسحسانللاولوقو

سانلاهوجويفبؤاثتلاونيديلابويشملابرتخبتلاكلذكوةيرسلاوةجوزلادنع

ءافرطتكهجونعبابذلادرطومخنتلاواهريغيفواهيفهعطقيلبةالصلايفو

غصاوًموظنمملكتونوكسبسلجاونيعلاةبوطرلحليامكةرضملزاجو
تكساوملعلايفزاجوةداعإبلطالوطرفمبجعتراهظإالبنسحلامالكلل
عنصتتالو؛كتصاخوكدلولكباجعانعثدحتالو؛تاياكحلاوكحاضملانع

رمأتالوًاملاظنعتالو«تاجاحلايفحلتالوةثريفدبعلاككتالوةأرملاك

مکمهریغوكلايعملعتالوهللادودحنمدحيفالوملاظلعفشتالوملظلاب
البمهلنِلوفنعالبمهظفحاورثكنإمهاضرغلبتالولقنإنوهتفكلام

نعظفحتوماصخلايفرقوتو«كراقوطقسيفككولممحزامتالوفعض

راشيالليقو؛كديبةراشالارثكتالوكتجحيفركفتوكتلجعبنجتوكلهج

ةراشإو«باحسوأربقىلإكديبرشتالرثألاءاجوزاجوحابميفولواهب
لوقيال»:هلوقريسفتاهبديرألبةقيقحتسيلهديبهيَىبنلاربقىلإركبىبأ
هيزنتيهنلااذهنأىلعةقيقحراشأهنألاقيدقو«ًاقحلإربقلااذهبحاص

نكفكبرقنإو«ناطلسلاسلاجتالوملكتفكظيغنكساذإوكءاروتافتلالاو

هبقفراو«نومأمريغهبالقنانإفكيلإطسبناولوحمرلاوحننانسنمكلثمهنم

همدخوهلایعنيبوهنيبلخدتالورسلانمولحامميهتشيامبهملكويبصلاك
ءاشفإوميرحللضرعتلاوكلملايفحدقلاريغلمحتينأهيلعنإفهلبضغينمو

حصفاوظفللابذهوجئاوحلاللقوبذكتالوءوسبهدنعًادحأركذتالوسلا

.ةدايزبھاهدنعلكالادعبللختالوثجتالوحزامتالومالكلاب

دقكنألوهبكديكياموكتاروعبفرعأهنألءادعألاىدعأةيفاعلاقيدصو

دعاسيهنألوريخلانمأتثيحوهلدعتستالثيحنمءوسلاكينأيفهبناجتنمآ

الوكلامبكضرعنصوهبيردتالكنألهللطبتالوكرضىفءاشاملك

الفالإوةماعلاسلاجتالوكراسيتحتلبكنيميالوةلبقللالوكمامأقربت

.يهنلابجيامعمههنأولفغاومهرابخاومهلطابومهوغللغصتالومهعمضخت
ءامبهذيوبيهلاقرخيحازملانإفرسجيفاهيفسالودقحيفًابيبلحزامتالو

 



نعدعبيوبلقلاتيميويقتملاهبكضغييوميكحلادنعةلزنملاطقسيوهجولا
للقو«بنذلارثكيوةريرسلاهبملظُتولذلاثرويوةلفغلابسكيوهناحبسهللا
نوبساحيءةروعنورتسيالوةلزنورفغيالوءةرثعنوليقيالمهنإفسانلاةبحص

‹نوفصنيالوفاصنإلانوبلطيليلقلاىلعولونودسحيوريقنلالئمىلع
نوعطقي؛نطابلايفبائذناتهبوةميمنباحصأدمعريغىلعولونوذخاؤيو
مهقلمتلنكستالو«ةوادعلامويلتارثعلانوصحيونيعلابكنعنوزمغيونظلاب
بذككلذيفعمطلاو‹ملعلاكنمنوبلطيولوبيغملانطابلايفكلذكاوسيلف
كتجاحضقيملوأكرضنمبتاعتالوكجتالدقوةئاملانمًادحاودجتدقو

لعجاومهنمهبذعتساوهللمهلكوكلاوفصنيملولومهلفصناو؛كودعريصيف
مهساقتاليأتردقنإيهنلادعبعرشلاقحيفاذكوًافورعمكقحيفمهركتم

باتوهنمصلختوقلخلاقحنمملسنموارشاوديزيفمهلًامواقمتسلوهيلع
ىلعهللاىلصوىلاعتوهناحبسهللالضفبرانلانمةاجنلاهلتيجرهللاقحنم

.ميظعلايلعلاهلابالإةوقالولوحالوملسوهبحصوهلاودمحماندیس
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سره

صلاخلابهذلاباتك

۷فلۇؤملاةمجرت

۹باتكلاةبطخ

٠۲..باويأةثالثوةمدقمىلعلمتشيواهعباوتوهللاةفرعميفلوألانكرلا

,Toخلاهلياةفرعمبجتلوألالوصفةئالثهيفولوألابابلا

,TVنييميمتللهدهعهيفويعهللالوسرةفرعمبجتىناثلا

W۹ةمدقملا-ًامسقرشعةتسوةمدقمهيفوثلاثلا

۳خلاتومييحلكنأداقتعابجيلوألامسقلا

۳خلاةعاسلامايقداقتعابجييناثلامسقلا

۳Tخلاوهثوعبملاوثعبلاداقتعابجيثلاثلا

۳باسحلابناميإلابجيعبارلا

۳هللاباوثبناميإلابجيسماخلا

۳هللاباقعبناميإلابجيسداسلا

۳ةكئالملادوجوداقتعابجيعباسلا

WTءايبنالابناميإلابجينماثلا

T۹4نآرقلازاجعإىلعمالكلاهيفوخلاهللابتكبناميإلابجيعساتلا

Êردقلابناميإلابجيرشاعلا

Êديحوتلاةفرعمبجترشعيداحلا

رقافنلارئابكوكرشلارئابكنيبزرفلابجيرشعيناثلا



rotسرهفلا

£,دحوملابلسقوسميرحتةفرعمبجترشعثلاثلا

Eهتعاطبرمأهللانأملعينأبجيرشععبارلا

EAخلاوهونملاةفرعمبجترشعسماخلا

EAءاجرلاوفوخلامزلرشعسداسلا

Eةدودحمريغوةدودحمةعاطلانأىفلييذت
O1لمجثالثيهوفوقولاوةءاربلاوةيالولايفيناثلابابلا

1لوصفرشعاهيفوةيالولاىفىلوألا

0برقلاةغلةيالولالوألا
رخلانيملسملاةلمجلاويملنميناثلا

Oءايبنالاةيالوبجتثلاثلا

£لداعلامامإلاتحتملعنمةيالوبجتعبارلا

00مالسإلالخادةيالوبجتسماخلا

00خلالخداذإفلاخملاةيالوبجتسداسلا

Oخلاصخشلاةيالوبجتعباسلا

O۸غلابلاريغةيالوبجتنماثلا

لةقفاوملاةيالولالصأعساتلا
۱ةداهشلاوربخلانيبقرفلايفةدئاف

اةجحلامقتملامةمئألالهجعسيرشاعلا
NEلوصفةرشعاهيفوةيناثلاةلمجلا

Eدعبلاةغلةءاربلالوألا

Eًالامجإنيرفاكلاةءارببجتيناثلا
Eخلاهيلعصوصتنملاةءارببجتثلاثلا

1هنمًاربتمامأروجبملعنمعبارلا
Oخلادترانمةءارببجتسماخلا

TTخلاعجرنمةءارببجتسداسلا

1خلاةءاربلابجتلوألانامسقهيفومباسلا



سرهفلا

اخلاانتمئأةيالويناثلا
EESخلافلاخممسابیمستنمنماثلا

EESىلوتملاريغةباتتسابحتستعساتلا

انامسقهيفوهتوادعوهلراةيالویفرشاعلا

REEكلوألا

اخلاكالوتملبحتنأبجييناثلا
aخلافوقولابجيلوألالوصفةثالثاهيفوةثلاثلاةلمجلا

اقحملافرعيملاذإيناثلا

اخلاهمكحملعيالاملعافىأرنمثلاثلا
اةءاربلابجويالامبًاربتنمقفانةمتاخ

aلمجثالثاهيفواهماكحأوتسلاللملايفثلاثلابابلا

امالسإلانيدهللاعرشىلوألا

aخلامامإلاوعديلوألاماسقأةئالثاهيفوةيناثلاةلمجلا

TESSمانصألاةدبعمامإلاوعديىناثلا

امامإلاىريامةيزجلارادقمثلاثلا

اةعبرأنيدلادعاوقةثلاثلاةلمجلا

Eملعلادعاوقلانملوألا

المعلاىناثلا

اةينلاثلاثلا
لعرولاعبارلا

امالستسالااهكراتكلاهلاةبجاولاناكرألالوأ

TOOىضرلايناثلا

TEEDلكوتلاثلاثلا

aضيوفتلامبارلا
اةالصلاوةراهطلاويفيناثلانكرلا
WWناسنإلاةجاحءاضقدیرمدعبيباب
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ro۹ سرهفلا

YETمهرداتئاميهوقاوأسمخنودةقدصاللصف

TPرجتلاضورعىكزتلصف

ییرهشنييعتبجولصف
POخلاًاضرعولوًانوفدمدجونملصف

Eخلالحيملنإهيلعنمنيدلاىكزيلصف

WEYخلالفطلالاميكزيلصف

P۹ntخلاتاقدصلاامنإيفنملةاكزلايناثلابابلا

VEخلاةدلبلكىلعمامإلاقرفيلصف

TEEخلاهلامهتیکزتىلعًانیمألکونملصف

YEOخلارطفلاةاكزتنسثلاثلابابلا

Eباويأةعبسوةمدقمهيفوموصلايفعبارلانكرلا

WEخلاكاسمإلاةغلوهةمدقملا
VOكشلامويموصلوألابابلا

TOخلاهتيؤرلاوموصلصف

TWOÊليللانمةينبالإموصاللصف

TOYرمحالارجفلابكاسمإلابجويناثلابابلا

قیاخلانيعباتتمموصوأقتعةرافكلاتمرزلثلاثلاباللا

,TFaكردأامماصملسأنإفكرشملموصالعبارلابابلا

TOليلةينبراطفإلاحيبأسماخلاباب

هناهؤاضقادمعةدسفممزللصف

Aخلاتفاخلماحرطقتلصف

TVنيديعلاموصمرحسداسلابابلا

VVخلاناكملاموزلةغلفاكتعالاعباسلابابلا

Voخلاناضمريفعماجملامزلامًادمعًاراهنعامجبمزللصف an,

VYةرمعلايفسداسلاوسماخلانكرلا

V۹لفطکىلعجحاللصف

 



سرهفلا۰٢۳

ADخلالاوشهرهشألصف
YAYةفيلحلاوذةنيدملالهأللصف

YAWمارحإلايفةروعرتاسيفكيلصف

YAOخلاجحلابمرحينأدارفإلاباب

ATخلاةرمعلاوأجحلاةينبمرحيلصف

VAYخلااصيمقمرحملاسبلياللصف

.YAReبخلابيطىلعمارحإلاهركيلصف

YANخلارفظالورعشلازياللصف

YASفاوطلالبقةرمعلاوةفرعلبقجحلانيناتخلاءاقنلادسفيلصف eee.

W۹خلادحألكنعمرحلاديصمرحلصف

۹خلاةبعكلابابىريالامكرجحلابذوليلصف

YATخلاةورملاوافصلانيبيعسلاضرفلصف

ENESخلاةكمنكاسوعتمتملاعدويلصف

Aخلاةفرعجحلاوفاوطلاةرمعلالصف

۹Eخلاةفلدزملابتيبملابجولصف

YOخلاةيبلتلامداقلاعطقيليقفلصف

T۹خلاًاعبسةرمجلكيمريباب
Fnaخلاريخبدعولاًاعرشورشبولودعولاةغلرذنلالصف

٠٠۳...خلالثملامرحملاىلعلحلاديصبوًاقلطممرحلاديصببجولصف
تخلاىشنأنإوركذفًاركذنأريعبةماعنلللصف

PFخلاىذألهسأرقلحيلصف

٢۳۰...خلاضرموأودعهرصحثيحيدهلارحنيوةرمعوأجحنملحيلصف
Eخلارقبلافلبإلايدهلالضفألصف

Oخلابوجوبةيحضلاتنسلصف

۴خلافلعلاهبرصبتالروعتاذيزجتاللصف

۴خلااهارسيلقعينأبدنلصف



۳سرهفلا

۸خلافارصنالادارأولغشهلقبيملاذإلصف

,Feخلانيدلولاومحرلاقوقح-قوقحلايفعباسلانكرلا

۳خلاجوزلاقحبيبنلكوهللاىصوألصف
WFخلاككولمموسكتومعطتلصف

WEخلاهيفلحلايزجيالفهليراجلاقحلصف

FOخلاأكرشموأةمأوأًانونجموأًالفطولوفيضلللصف

PAخلاةيحصلاقحمزلولصف

اخلاميتيللناسحإلابانرمألصف
AEخلاناينبلاكنوملسملايورلصف
TYEخلاًادجسمهللینبنميورلصف

FTOخلارفكيحلاصلاسلجملانأيورلصف

,PWVnخلالامعألالضاوفبهلمعتسادبعهللابحأاذإلصف

PAخلامهقرطيفنيملسملايذؤمهللانعللصف

PYخلااههجوبرضيوأةبادىلعمانينأيهنلصف a

AEEخلاةمايقلامويتاملظملظلاباب

PEYaanخلاهعمًافاكتولحيالًافورعملقاعغلابًادمعلتقنألصف

PPEخلامجرةتيموأةميهبجرفيفولوةفشحبويغبمزللصف eee,

,Foeخلاتهبهنألًاناتهبیمسیوءيربيمروهوفدقلامرحلصف

,PEYVeخلاًاءوسةرخألايفهيلعهللادعوأامةريبكلاباب

لكألابادآهيفوخلايدويهکرتناکاذإبجیوزاجامحابملالصف

TEةفايضلاباداو

Eخلارتاسلالحسبليلصف

TEAخلا«افيعضناسنإلاقلخ»ىلاعتوهناحبسهللالاقلصف eee,

Oًانسحسانللاولوقوىلاعتوهناحبسهللالاقلصف

نسحوهللادمحبةسرهفلاتلمکإ

 


