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|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

€نوفصتامليولامكلوقهازوهاذإفهغمديفلطلبلاىلعقحلابفذقنلب»

تا
|مپالےسو

ہم۱

ءانسفنأارورشنمهللابذوعنو«هرفغتسنوهنيعتسنوهدمحنهللدمحلانإ

النأدهشأو«هليداهالفللضينموهللضمالفهللاهدهينمءانلامعأتائيسو

هيلعهللاىلص-هلوسروهدبعادمحمنأدهشأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإ

.”-ملسوهلآىلعو

متنأوالإنتومتالوهتاقتقحهللااوقتااونماءنيذلااهيألي

(١١۱:نارمعلآ).(نوملسم

اهجوزاهنمقلخوةدحاوسفننممكقلخيذلامكبراوقتاسانلااهيألي)»
هللانإماحرألاوهبنولءاستيذلاهللااوقتاوءاسنواريثكالاجرامهنمثبو

(١:ءاسنلا)(ابيقرمكيلعناك

مكلرفغيومكلمعأمکلحلصياديدسالوقاولوقوهللااوقتااونماءنيذلااهيألي)ل
)۰-۷۱:بازحألا).(ًامیظعازوفزافدقفهلوسروهللاعطينمومكبونذ

يدهيدمجلانسحأولجوزعهللاباتكثيدحلاقدصأنإف...دعبامأ
ةعدبةلدحملکواهتاثدحمرومألارشولسوهلآىلعوهيلعهللایلص-دمحم

.ثيدحلايفادوجوم-ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص-يلاىلعمالسلاوةالصلاظفلسيل

ےگ



_-ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاب

.لالضةعدبلكو

ةنسحةنسمالسإلايفنسنم"ثيدحبصوصخمماعهنأوأصوصخلاهبديرأماعثيدحلااذه

ةنسمالسإلايفنسنموءيشمهروجأنمصقنينأريغنمهدعباهبلمعنمرجأواهرجأهل

وهو"ءيشمهرازوأنمصقنينأريغنمهدعبنماهبلمعنمرزوواهرزوهيلعناکةئيس

هجامنباو(٢۷٠٦۲)يذمرتلاو۷۷-٥يئاسنلاو(۱۹٠۱)۱۷ملسمهاورتباثحیحصٹیدح

يٿةبيشيبانباو(۳۳۰۸)نابحنباو۳٥۳-٢٥۹و٢٤/۷٥٥دمحأو(٠1۷)يسلايطلاو(٢٠۲)

"هدنسم"يفدعجلانباو‹(١١٤١٠و٥٤۲)"راثآلالكشم"يفيواحطلاو۲ص٣ج"فنصللا"
-٢٤/۲۹۳يقهيبلاو‹(٢۲۳۷و٢۲۳۷و۲۳۷۳و۲۳۷۲)"ريبكلامجعملا"يفناربطلاو‹((١٠٥)

مالسإلايفنسنم"..ثيدحيعأ-هنإف؛ملسملظفللاو(١١١۱)"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو٤

يبلاةافودعبلاعفأولاوقأنمسانلاهيتأيامنُأىلعةيلجةحضاوةلالدلدي-خلإ"...ةنسحةنس

نسحوهامهنملبةعدتبملاضعبمعزيامكةئيسلاعدبلانمهلكسيل-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-

ءهلعافوهلئاقمثأيئيسوهامهنموهيلعةعدبلامساقالطإيففلتخانإوهيلعهلعافوهلئاقرجؤي

-:نابرضرومألانمتاثدحلانأهتصالخوةلاجعلاهذههلمحتتالكلذيفليوطمالكءاملعللو

مثإبمكحييلاةلالضلايهةعدبلاهذهفاتباثاعامجإوأةنسوأاباتكفلاخاممثدحأام:امهدحأ

."ةلالضةعدبلكو":ثيدحلمحياهيلعواهلعافوأاهلئاق

هلوقلمحيهيلعو«هلعافوأهلئاقرجؤيدومحملب‹مومذمريغاذهوريخلانمثدحأام:يناثلاو

."ةنسحةنسمالسإلايفنسنم":-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-

ىلإبهذاذكوءاملعلانمدحاوريغهنعهاورامكيعفاشلامامإلاكلذىلإبهذدقو

ء"ةعوضوملابئاغرلاةالصنعبيغرتلا"يفو"دعاوقلا"يفمالسلادبعنبانيدلازعاضيأكلذ

مولعءايحإ"يفيلازغلاومزحنباوء"تاغللاوءامسألابيذهت"يفو”ملسمحيحصحرش"يفيوونلاو
يفيبرصلانباو"ثداوحلاوعدبلاراكنإىلعثعابلا"يثةماشوبأو"ةياهنلا"يفريثألانباو”نيدلا
رمألا"يفيطويسلاو"ننسلاملاعم"يفيباطخلاو"يراقلاةدمع"يفٰىيعلاو"يذوحألاةضراع"

يفِنالطسقلاو"حيوارتلاةالصيفحيباصملا"ينو"دصقملانسح"يثو”عادتبالانعيهنلاوعابتالاب

۔حرش"يفيراقلايلعو"راونألاقراشمحرشراهزألاقرابم"يفكلمنباو"يراسلاداشرإ"



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

"راقحلادر"يفنيدباعنباو"نويعلاناسنإ"يفيبلحلاو"ًاطوملاحرش"يفيناقرزلاو"ةاكشملا=

"ةاكشلملاحرش"يفيولهالاقحلادبعو"رظنلاتارن"يفيناعنصلاو"فيراعتلا"يفيوانلاو

جراعم"يف-ىلاعتهللاهمحر-يلاسلانيدلارونمامإلاو"ملسملاداز"يفيكلاملايطيقنشلاو

.مهريغو"ةعنقملاججحلا"يفو"لامآلا

ةعدبلاو":لاقثيح۳۱۸ص٤ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلاكلذىلعصنو

قيقحتلاوءةمومذمنوكتفةنسلالباقميفعرشلايفقلطتوقباسلاثمريغىلعثدحأاماهلصأ

حبقتسمتحتجردنياممتناكنِإوةنسحيهفعرشلايفنسحتسمتحتجردنيانتناكنإاهنأ

ها.ةسمخلاماكحألاىلإمسقنتدقوحابملامسقنميهفالإوةحبقتسميهفعرشلايف

دعبكانهلاقثيح٤٢٢۲ص٤٢٤۲ج"یواتفلاعومحب"يفةيميتنباكلذلثمىلعصندقو

لبةنسبسيلامهنيبعمحافهنعنيتباثنارمألاناكنإةراتاذهوةراتاذهلوقيناكامنإو...:مالك

ها.ازئاجناکناوةعدب

امباضيأوهالواهبارومأمةنسسيلفءادتبالاامأو:مالكدعب۳٥٠۲ص٤۲جلاقو

ها.ةودقهلفهکرتنموةودقهلفهلعفنمفهنعيهن

نأوهمومعىلعقاب"ةلالضةعدبلك":ثيدحنأىلإءاملعلاضعببهذدقواذه

ديسلالاملوقلااذهىلإو‹ةيعرشلالوصألانملصأهلدجويملاميهوةيعرشلاةعدبلاهبدارمل

نيسيبتلا"يفيصمتيحلارجحنباو"مكحلاومولعلاعماج"يفبحجرنباو"ةاكشملاحرش"يفدنسلا

يفيصيطملاتيخبدمحو"رايخألاةفحت"يفيونكللاو"عاديإلا"يفيشكرزلاو"نيعبرألاحرشب
.ةعدبلانعهلةلاسر

۱۳جلاقٹیح"يرابلاحتف"نمرخآعضوميفرجحنباظفاحلاكلذىلإبهذدقو

عرشلايفلصأهلسيلوثدحأاماهبدارملاوةثدحمعمجلادلاحتفبتاثدحملاو:٠٠۳-٤١۳ص

فرعيفةعدبلافةعدببسيلفعرشلاهيلعلديلصأهلناكاموءةعدبعرشلافرعيفىمسيو

وأادومحناكءاوسةعدبىمسيلاثمريغىلعثدحأءيشلكنإفةغللافالخبةمومذمعرشلا

انرمأيفثدحأنم":ةشئاعثيدحيفدرويذلاثدحملارمألايفوةئدحملايفلوقلااذكوامومذم

-مقودقو"ماكحألاباتك"يفابيرقكلذنايبىضموهحرشمدقتامك"دروهفهنمسيلاماذه

۔ر



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

فصعتالةخماشلانامبإلاةيارنإوءاهلتاقمودعتالقحلاةنسأنإف؛دعبو

شارفلاتفاهتكالإهايارسولطابلابئاتكعباتتاموءةقدنزلاوروجفلاريصاعأاهب

نيفرحتملاضعبرغنئلو«بابذنينطريضيامو«بابريرصفيخيامفرانلاىلع

فشكلناوألانآدقفمهخارصومهجاعزإىلعةماقتسالاوقحلالهأتوكس

يلاهتلزشميفرورغملاولهاجلاعضوو«قحلانايبو«ةقيقحلاءالجإو‹ماغللا

لمجأامو«اليلدةهبشلايماعلاربتعاو«ءامبارسلاعئماظلانظاعرلف«اهقحتسي

رتخبتتقحاةجحىقلتنأعورأامو«احاضتفالءاضتتلطابلاةهبشىرتنأ

وأ«تارثعلاديصتوأ«تاوفحلاعبتتىاعتهللادمحباننأشنمسيلو«احاضتا

كلذنمىعسأماركلاف«هلثعبلطابلاةهجاوموأ«ةليسويأبسفنللراصتنالا
قحالهأنمكلذبردجأنمو«اعرودشأو«اسفنرهطأو«ةلزت

ىلإةعدبلاءاملعلاضحعبمسقو:لاقنأىلإ"ةلالضةعدبلكو":هيلإراشملارباجثيدحيف

فها.حضاووهوةسمخلاماكحألا

امنأىلعنوقفتملكلانأكلذو؛ىعملاىلإهنمظفللاىلإبرقأهارتامكفالخلااذهو

ةحلصمهيفتناكوأحيحصلصأهلناكامنأوءةئيسةعدبةيعرشلاصوصتلانمصنلافلاخمناك

فالتخابسحباحابمنوكيدقوءهلعفبولطمةيعرشلاصوصتلانماصنضراعيملوءةحجار
نمكلذفرعءةربتعملالوصألانملصأتحتاجردنمنوكينأنمدبالهيعونباذهو؛ملاصلملا

هنأفرعتكلذبو؛كلذىلعلادلاصتلادوجومدعببسبالهلهجببسبهلهجنمهلهجوهفرع

.ةدحاوكلذنملصحتسيلاةجيتنلاتمادامرخآلاىلعنيلوقلادحأحيجرتنمةدئافال

هللالوسردعباوثدحأدق-مهيلعىلاعتهللاناوضر-ةباحصلانأركذلابريدحلانمواذه

‹ملسوهلآوهيلعهللاىلصهرصعيفةدوهعمنكتمليلارومألاضعب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-
قعمحلاةالصللوألاناذألاةدايزويرجمجلاخيراتلاةباتكونيواودلانيودتوراصمألاريصمتككلذو

ءاجنممالومهنمدحألقيملوكلذريغىلإدحاوفحصمىلعسانلاعمجوميركلانآرقلاةباتكو
.ملعأهللاوكلذمهفافةزئاجريغعدباهوحنورومألاهذهنإهلوقبًابعينمممهدعب

ےگ

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

نوددييو‹هضايحنعنودوذيو؛مالسإلانورصتنياوئتفامنيذلاةماقتسالاو

رشنو؛ناحبإلاةيارءالعإلسيفنلاوسفنلانولذييو«قحلاةعشأبلطابلابحس
قحكلذفرعينأءاشنمو«كلذىلعدهاشريخخيراتلاوءةليضفلاولدعلا

اذهعابتأريغنمىحةفصنملاخيراتلابابرأمالقأهترطسامئرقتسيلفهتفرعم

.ةقيقحلاسمتلمو«قحلابلاطنيعهبرقتام-ىلاعتهللاةئيشمبيىريسو«بهذملا

كدناو؛قحلاملاعمتبصندقف؛مداقييايإلافحزلانإةيوشحلارشعمايف

يذلحبصلاحضووءةليوطنينسسانلانمريثكلوقعبجحيذلاعينملادسلا

اموءةعجسملاظافلألاهيوهتستوأءةعقعقلاهلوننمم-ىلاعتهللادمحب-انسلو«نينيع

نيكسمتمانمدامةلشافلاتاعاشإلابرحنمكلذوحنوءةعامجلاوةنسلالهأ

يأفهيلإانمصحخمكاحن‹ليلدلابنيمصتعمءالماصفنااليلاىقثولاةورعلاب

.نمألابقحأنيقيرفلا

؛لطابلاوقحللًاسايقمسانلانمةقرفلعحجتنأبحعلالكبحعلاف

ةباحصلانمحلاصلافلسللاعبتمدعاهقفاونمف«باوصلاوًاطخللانازيم

ءالكلًالهأ«ءاوهألاوعدبلانعادعتبمةنسلاوباتكلاباكسمتم«نيعباتلاو

خيشهنأبفصوءاملعلانمناكنإف«نيمولطخلكنعاهزنم؛ريخو

رذعلكهلسمتلاو«سانلانمهريغنودقحابمئاقلاوءةنسلارصانو«مالسإلا

؛ديعبلكنمدعبأوءاهسلانمىفحخأو؛توبكنعلاجسننمىهوأناکنِإو

ىلإتغلبنإو«هدسافمركذنعنسلألاتسرخو«هبياعمءادبإنعنويعلاتلكو
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نيلسرملاديسةنسو«نيبلاباتكلانميعطقلاليلدلاةفلاخو؛نيدلايفةعدبلادح

‹؛نيملسللاعيمجعامجإو«-نيعمجأهبحصوهلآىلعوهيلعكرابوملسوهللاىلص-
لاهوةطرويثعقونئلو«لاوحألانملاحيأبحداقهيفحدقينأنكيالف

وهفدهتجبكلذيفوهوًاطخأ:اولاقءاصانمفارتعالانعاودجيملفرمألاهعابتأ
دعىلاعتهللاعرشبالها؛مههابشأوسانلاماوعنمناكنإو«روحأملبروذعم

عقنتسميفعكستوهيبشتلايفلغوأاملكو«سانللةودقذغتاوءادومحمهنیدت

تيقملاهبصعتحبصأوء”ةنسلايفدادشلانمدع«هيفلاخمليلضتيفغلابو‹ميسجتلا

اهبثدحهنإليقتاعوضوملاىورنئلو«قحللاراصتناهيفلاخملهعيدبتوهليلضتو

لبماقالاصفقيفمهفسانلانممهريغامأ«؟"نطابةمالسونظنسحنع
نيبتتیحنوحورحب«مهدیحوتحصييحنوعدتبم«مهتءاربتبثتيحنومرحب

زمللاوزمحلاوحدقلامهيفزوجيومهبرهشيىحةلزيأنعمهلثحبيمهتلادع
نمنوفلاخملاءالؤهناكولو«محلالضنممهريذحتو؛مهلطابنعسانلاريفتتةينب

ركفلانوفلاخياومادام‹نييدهملانيداحلانيخسارلاءاملعلاو‹نينمؤملاةمئأرابك

.دحاوفرحيتولويوشحلا

؛نيلاظلاةئربتوركنملانييزتوىوهلاعابتاغلبنإنيملسمللايوهللابهاٹوغاوف
ةوبنلاماقمىلعةأرخجاو«عيرشتللليصألالصألاويناثلاردصملاىلعلواطتلاهلب

٥۳ص٠۲ج"ءالبنلامالعأريس"يفكلذدحتامكيمتسرلاسابعلانبنسحلافصولااذهفصونمو0

:ةرعاشألايفلئاقلاوهاذهيمتسرلاو

تاللاممىزعلادبعنمناوخإةقدانزلالضةيرعشألا
تالاقلااوسأهتربدتاذإمهلوقوارهجاورفكمهبرب

.تالاحنلاىهوأنمموقلادئاقعمهئدبلادوعاوتبثأامنوفني

.باتكلااذهنملوألاءزحلايفكلذقيثوترظنا

ت
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.دحلااذهىلإخماشلا

داهخجبابئاتكمودق"باتكىلعدرلايفعورشلالبقاعوفدميارأواذه

لئاسميفداحأآلاثيدحبجاجتحالامدعبنيلئاقلاداحلإلاوةقدنزلالهأوزغل

فلسلاىلإاناتواروزةبستنملاةيوشحلاةقيقحنايبىلإاعوفدميارأ.)"داقتعالا

سيلدرلااذهنإذإ؛نيرخآلاعملماعتلايفمهكولسةيلحتوءةمألاهذهنمحلاصلا

ركفلادبكيفقحلامهسلديدستوهامنإو«هنيعبصخشىلإةقيقحلايفاهجوم

ةئيهءاضعأدحألبقنمكروبدقروكذملاباتكلانأانملعاذإةصاخو«يوشحلا

ًاضيرقتباتكلاكلذلمدقدقف؛نازوفلالاصروتكدلاوهوءةيوشخحلاءاملعلارابك

كلذقدصفرعتسوةمحفملاةلدألابمعدمميقدرهنأمعزوءانثلاهيلعهيفقدغأ

.باتكلااذهتاحفصحفصتتنأدعب-ىاعتهللاءاشنإهمدعنم

مهبتكلقاعلاطملالخنماهتيلجتسايلاةيوشحلاةقيَقحةبسنلابامأ

قحللسيل«ىوهللنوعبتممهفَأيه؛مهسفنأمهنيباميفىحمهدودرليتاعباتمو
الطابمأاقحناكءاوس«يأرللراصتنالامهمامنإوءةميقمهنازيميفدشرلاو
مهيفلاخمىلعموجهللمهتاقاطنودشحيومهزيمارجنوعمجيمهفءًأطخمُأاباوص
تاياورلاوءةعوضوملاثيداحألابكلذىلعاوجتحانإوةوقنماوتوأاملكب

‹”ةفرحلابتكلاوءةقفلملارابخألاوةبوذكملاصصقلاوأءةعونصملاةعرتخللا

.يوشحايححجارلالصيفنبزيزعلادبعوعدملل)

نأليحنإلايفو":كانهلاقثيح٦٠٤صa"ىواتفلاعومحجب"يفةيميتنباهرکذامكلذنم

-مترفغمتنأنإ:نييراوحلللاقو.هللايسركامنإفءامسلاباوفلحتال:لاق-مالسلاهيلعحيسللا
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ءاطحخألانوعنطصيو‹؛ءاملعلامالکنوفرحميوءلوقنلانوروزیو‹قئاقحلانوبلقيو

مهدنعةياغلاذإ؛سانلاىلإمهوضغبيو؛قحلالهأةروصكلذباوهوشينأ»لجأل

.ةليسولارربت

الو؛نعرزيالنُهنإف:ءامسلاريطىلإاورظنامكلكمكلرفغي-ءامسلايفيذلا-مكابأنإفسانلل-
؟نهنملشضفأمتسلفأ‹نهقزرييذلاوهءامسلايفيذلامكوبأوءاوهألايفنعمجيالو«؛ندصحب

ءرحلبايفتفاهتملامالكلااذهىلعانقيلعترظناوها."باتكلاهبلوطيريثكدهاوشلانماذهلثمو

.باتكلااذهنملوألا

ةروصىلعمدآقلخيفناميإلالهأةديقع"يفيوشحلايرجيوتلاهركذامكلذنمو

ءايبنألانعةروئألابتكلانمباتكلالهادنععملااذهاضيأو:كانهلاقثيح٠٦۷ص"نمحرلا

لهلجلااذههبىذهامها"اههبشيانتروصىلعارشبقلخنس"اهنملوألارفسلايفنإفةاروتلاك

ةاروتلانمكلذنأدقتعيهنأيفحيرصلاكوأحيرص"ةاروتلاكءايبنألانعةروثأملابتكلانم":هلوقو

عقوالمالسإلاةديقعفلاخيلولودقتعينأزوجيالاذهلثمو-مالسلاهيلعىسومىلعةلزلا
:٤۹٤ص۳ج'"ءالبنلامالعأريس"يفلاقثيحيذلانسحأدقوفيرحتلانمليجنإلاوةاروتلايف

ةلزنلاةاروتلاامنأادقتعمجاجتحالاهجوىلعائيشةاروتلانممويلادروينألحتسييذلانمف"

لهأنعلقنلاةطرويفعقودقهسفنيهذلاناكنإوادجنسحمالكوهو«همالكهاهللاوالك

.ناعتسملاهّللاوةيميتنبالهتبحصببسبباتكلا

نسمدحاوريغكلذىلعصنامكةحلصمكلذيفملتناكاذإمهريغىلعنويذكيمهإلب
۲ج"ىربكلاةيعفاشلاتاقبط"يفلاقدقفيكبسلانبامامإللدحاوصنركذبانهيفتكأءاملعلا
للاءاشنإ-هفرعتسامكةيوشحلاءالؤهكلذبدصقيو-ةيباطخلابلاحلاديازتدقو":۱۷-١١ص
الةديقعلايفمهيفلاخمىلعبذكلانورياوراصفاذهاننامزيفةمسحمامهو-ينآلاهمالكنم-لاعت
هيلعدهشيأيعفاشيثيفتسامهريبكنأغلبو..هلاموهسفنيهؤوسياملكبمهيلعمئاقلااميس
نعهداسفعفداودهشافهمدنودامف:لاق.معن:لاق؟لالحهمدنأدقتعتتسلأ:لاقف؟بذكلاب
-اددعاودعولوءةنسلالهأمهنأونوملسممهأنوريو.مهقديقعهذهفيكبسلانبالاقمثنيملسللا

ك(
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الإمحليقالخموقلاىلعلماحتمتلقاميفغلابمينأؤرمابسحاعرلو
.ةقيقحلاسمغزبتامدنععشقنينأثبلينلمهوتلااذهنأ

-ةماقتسالاوقحلالهأ-ةيضابإلانأمهاوعدةيقادصماممكيلعهللابفالإو

المفنأو‹ةددعتمقرفىلإاوقرتفادقمههأومالساإلانعنيقراملاجراوخلانم

رئابكلايكترموءةباحصلانماريثكنورفكيو‹محجرلانوركنيو«ةنسلابنوجتحي

ضعبىلإمزحنبالاعبتمهضعببسنلب«مهلتقةيعورشمنوريو«نيملس.نم

ىلإنوزتعيمثةمألاءاملعبلاغنورفكيو«ربتعياغلبمةقيقحلاىلعمهيفملاعالومهؤاملعغلبالس
ها.ِءيربمهنموهولبنحنبدمامامإلا

فرتعادقواهيلعمالكلاطسبعضوماذهسيلادجةريثكءاطخأتالاقملابتكيفتعقودق

:٣۳ص٠ج"تالاقملا"يفيرعشألانسحلاوبأخيشلالاقدقفمهسفنأتالاقملابابرأضعبكلذب

رصقمنيبنم‹تانايدلاولحنلايفنوفنصيو«تالاقملاركذنمنوكحيامةياكحيفسانلاتيأرو"

عينشتلاةدارإةياكحلايفبذكللدمعتمنيبنموءهيفلاخملوقنمهركذياميفطلاغوهیکحيامین

فيضينمنيبنمو«نيفلتخملافالتخانمهيورياملهتياوريفيصقتللكراتنيبنمو«هفلاخينمىلع
ءاتطفلاليبسالونييتابرلاليبساذهسيلو«هبمهمزلتةجحلانأظيامهيفلاخملوفىلإ

بلعاميفعقودقيرعشألامامإلانإفمقاولايفهقيبطتهنمنسحأونسحمالكوهو.ها"نيزيمللا

.ناعتسملاهللاوروكذملهباتكيفرظننمكلذفرعيامكهريغهب

ذاتسألااذه":۳۹صنافرعديمحلادبعل"بسذلا"يفامكيزارلارخفلالاقو

ةيضقلاهذهو.ها"هجولاىلعمهبهذملقنيداكيالفنيفلاخملاىلعبصعتلاديدش(يدادغبلا)

قرفلانيبةيضابإلا"باتكرظنيلفكلذب-ىلاعتوكرابت-هللانبنأىلإوادجليوطمالكىلإجاتحت

.قيفوتلايلوىاعتهّللاوهبابيفديفمهنإف"ةيمالسإلا

ريغكلذبهيلعدهشامكمهيلإلطابلاةبسنوقحريغبهيفلاخمىلعمجهتلاهنعفورعممزحنبا

للقدفيعفاشلايكبسلانباةمالعلاوهومهنمدحاومالكصنركذبانه.يفتكأءاملعلانمدحاو

ءيرجلجرمزحنيااذهو":مالكدعبرجه:ط‹«٠4-٠۹ص١ج"ىربكلاةيعفاشلاتاقبط"يف
-"لحتلاوللملا"اذههباتكو.هظافلأبمالسإلاةمئأىلعمجاهءهنظدرجهلقنلاىلإعرستمهناسلب
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نإومحعلانمًالوسرثعبيسىلاعتهللانإنولوقيمهنأءةموعزللاةيضابإلاقرف

زاوجنوريوءةنسلاروهشعيمجيفجحلانوزوجيمهنأوميعنوةذليفرانلالهأ

؛كمسلاحبذبوجونوريمُهأو‹هلامعتساىلعةردقلاوءاملادوجوعممميتلا

نعاقحةفرحنملاقرفلاوأ«نيناجلانمىحغاستستاليلاىرفلانماهوحنو

ندلنمةفرعملاوملعلانونففلتخميفمهنافلؤموةيضابإلابتكهذهومالسإلا

هللادمحباهيفسيلوقحلاوملعلارونبعطستاذهانمويىلإيرجحلايناثلانرقلا
دقحلاباحصأو«نيناحلاىلعالإيلطنتاليلاتالبعزخلاهذهنمءيشىاعت

اقرفاهئاقبواهلمشتيتشتوةمألاهذهةملكقيرفتىلإنوعسينيذلادوسألا

ءةنسلالهأبءارزإلانمهيفامل؛هيفرظنلانعنوهنيانباحصأنمنوققحملاحربامو«بتكلارشنم=

هباتكيفطرفأدقو«هولوقيملاميمهيلععينشتلاو«مهنعتبثتريغنممهيلإةفيخسلالاوقألاةبسنو

حرصو؛عضومريغيفهريفكتبحرصيداكو«يرعشألانسحلايبأةنسلاخيشنمضغلاياذه

.ةعدتبملانمدحاوكالإهدنعوهامو؛عضاوملانمريثكيفةعدبلاىلإهتبسنب
لاوقأهنعهتغلبانإوهدقتعمحيحصلالقنلابهغلبالو«هفرعيالهنأديدشلاثحبلادعبهتققحتيذلاو

ذخأىح‹عامسلادرجقيدصتلابفتكيملمثاهايإهعامسدرحماهقدصفهيلعنوبذاكلااهلقن

.عتشي
ىرجوهدلبنمجرخأو«هريغوببسلااذهبمزحنباىلعهريغويجابلاديلولاوبماقدقو

.هریغوهبتکلسغنمبتکلايفروهشموهامهل

فالخالويرعشألاىلإهازعيذلالقنلااذه؛هعرستوهتءارجنمكلتلقامكفرعيامو

للابرفاكهنأرافكلالاعفألعفوأرفكلابظفلتنمنأنيملسملارئاسولب«هباحصأويرعشألادنع
فلتخيالءاثيشهنعيفتالو«تانعلاعمةفرعملاهعفتتالهنأو«هبلقبفرعنإو«رانلايفدلخمميظعلا

ثحبلاهيف؟هطرشوأهنمانكرقطنلانوكلنامبإلاسفنهيلعتئافلالهو.كلذيفناملسم

هسنإ:مهنعلقنلايفمزحنبالوقف.هنعلئازمالسإلانأىلعاوعمجأو«ٍأيسوةرعاشأللفورعلا
نامبإلانيبةقرفتلامدعنعو؛مهدئاقعبةفرعملامدعنع:نيرمأنعرداص«مهيلعًاطخملسم

فها.مالسإلاو

ىى(
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هذهمهيواعدقدصىلعدحاولیلدبولواوتأيلفالإو«ةرفانتمابازحأو‹ةرحانتم

ولواوءاشنبكلذىلعاورهظتسيلوء-ةماقتسالاوقحلالهأ-ةيضابإلابتكنم

الءوملانأةرظانملاولدحلابابرأدنعررقتملانأركذلابريدحلانمو؛اذه

سبأهذهو؛همصخىوعددرجههيلعجتحيالوهلعفوأ«همالكبالإنادي

يبنلانعتباثلاحيحصلاثيدحلاكلذىلعلديامكمكحلايفةيعرشلادعاوقلا

سانىعدال«مهاوعدبسانلاىطعيول":هيفلاقيذلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-

ةمئأنمةريبكةعامجهاور"هيلعىعدملاىلعنيميلانكلومحلاومأولاجرءامد
.ثيدحلا

موقلاومألاجریعدالمهاوعدبسانلاىطعيول":يقهيبلاظفلو

."ركنأنمىلعنيميلاويعدملاىلعةنيبلانكلو«مهءامدو

يفتسيلةدايزلاهذهو":٤٢۳صهج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

.هريغويوونلااضيأاهاوقدقوها."نسحاهدانسإو"نيحيحصلا"

يلاوتعموءامياحصأىلإلاوقألاةبسنيفةيملعلاةنامألاهيضتقترمأاذهو

ةفرحتلملاراكفألاكلترشنىلعنيرصممتلزاممكلةقيقحلانايبتومكيلعدودرلا

ابرقمتعنصدقو؛سانلاناهذأيف-ةماقتسالاوقحلالهأ-ةيضابإلاةروصهيوشتل

ةريثكةلدأكلذىلعانيدلو«ىرخألاةيمالسإلابهاذملانمريثكقحيفكلذنم

.مكتیوطثبخومكتديقعداسفىلعلادلامكيديأطوطخبمكمالكنمادح

الوةجوجمملاةغوارملاهذهلثمىلإمتجتحاالمكدنعقحلاناكولهللاوو

)ل
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هدحوقحاناكلو«بيذاكألاوتاءارتفالابءيلملاجوعملاكلسلملااذهمتكلس

ةلالدللفاكهدحوبولسألااذهومكئدابلمهمانتغاومكيلإسانلابذجباريدج

عضومنمجاومألامكبفصعت«ناهربللنودقافةجحلانمنوسلفممكنأىلع

طويخنمىهوأناكولوةاجنلاهيفنونظتاملكبثبشتلانولواحت«رخآلإ
لهأ-ةيضابإلاىلإتبسنامدنعيوشحلااهيألوقتنأىسعامفالإو«توبكنعلا

تيقترادقكارأإف؛اقلطمثيدحلابذحخألامدعوقنسلاراكنإ-ةماقتسالاوقحلا

لإاشتعجدقلنمكلصلخمالقيضميفكسفنتمحقأوءابعصىقترم

مقتنملارابحلاهللابكلأسأينِإفءابذكالإنولوقينإمههاوفأنمجرختةملكتربك
هللايلص-يبلانعةتباثلاةنسلاعابتامهمازتلاومهتماقتساوةيضابإلاةقيقحلهحتأ

.نابكرلاكلذبتراسورهدلانيبجىلعةرغاودغىح-ملسوهلاوهيلع

دقف؛دسحوأةلاهجنعكتلحنىلعوهنموتنأكلذلتركتتنإو

اممهنعاوركذومهريغوةعبرألابهاذملاعابتأنمنيفصنملانمريثكمهفرع
ئرقتساف؛هتفرعمقحكلذفرعتنأتئشنإو«بهذلاءايبتكينأقحتسي

.نيقيلاربخلادجتسوكلتمهماباتك

ةماقتسالاوقحالهابتكنمءيشىلإرظنلابكنيعلحتكتملنثلو

.ريصقشاعملانإفردابفةرطعلامهكريسو

نأوأ!!!؟دحلااذهىلإنهذلاديلبتنألهف؛كرمأنمةريحيفلميلحلانإ
كهحجويفتملظأيحكبلقىلعناردقةماقتسالاوقحلالهأىلعنيفدلاكدقح

تيملعتفء!!!؟اليبسيدتهتالوًاليلدهقفتالوةجحرصبتالترصفاهرسأبايندلا
"داجحلافيسلا"يف-يوشحلااهيأ-لقأملأهرذننعتماصتو«قحلاقراوبنع

ےل
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انتباحصأفيعضتنإ":هيلعدرلامعزتيذلا١ط٤٩صوط٦۷۱٤-١۷١ص

مدعكلذكوامريغوأنيخيشلاثيداحأضعبل-مهيلعىلاعتهللاناوضر-

مفنأ-رخآبوأهجوب-يعيال«ةديقعلالئاسميفةيداخآلاثيداحألابمهجاجتحا

مهوتامكءاهيفاعجاجتحالانوريالمُهأوأبتكلاهذهيفامعيمجفعضنوري

نيخيشلاثيداحأبنوجتحيالةيضابإلانُأناتواروزاوعداثيحةمسحلاةيوشحلا

.مهئارهخلإ...ةنسلابتكيفاميوأ

.اهساسأنماهنتجيواهلصأنمىوعدلاهذهبذکياهیف

فالآلبتاعياهيفاوجتحادق-مهيلعىلاعتهللاناوضر-مف

لببتکلاهذهنمءيشىلععالطانداهلنمىلعكلذىفخيالامكثيداحألا

-:كلذيفهولاقامضعبكيلإو«كلذىلعاوصندقمِ

اراثآلافلاحاولوقينإواراتخملاعبتتنأكبسح-

اءارمالوانسايقىلعاءاجامهمثيدحلامدقنس

هاوألاىفطصملامالكالوهللاباتكبرظانتالو

اريبخاملاعنوكيولواريظنهللعحجتالهانعم

راتخملاةنسدعبعامجإيرابلاباتكهقفلللصألاو-

اعدبماهيفناکنمكلاهواعنميذهدنعداهتجالاو

روسلاماكحأطابنتساىلعهبردتقيملعهقفلالوصأدح

عازنعمسايقلاكلذكعامجإلاولوسرلاةنسو
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الثيحبحوضولانموهوءةيضقلاهذهيفداحلافيسلايفهتلقاماذه

.دحأكلذركنينأعقوتأتنكامو«نايبيأىلإجاتحي

تمدقأامىلعتمدقأةنسةيأبمأباتكيأب«هللاناحبسف

ةيوشحلارشعمايمكسيدقتامأ.هشطبةدشوىلاعتهللافختملأهيلع

نحشدنعفقيملذإفصويداكيالرمأوهفةيزوجلاميقنياهذيملتوةيميتنبال
درحبتافلؤملاهذهتدخغيحامهنعلوقنلاوامحلاوقأبمكتافلؤم

؛بولسألاوأ«تامولعملايفءاوس؛ديدجيأاهيفسيلةاكاحموديدرت

رهاظبذخألاو؛نومدقألاهلاقامىلعدومجلامكعبطوهاذهو

نماهرهاوظنعاجلةفراصلانئارقلاتناكولوىحصوصللا
نبامتقفيح«تايلجلاىيلجأو«تاحضاولاعحضوأ

لبءنايبلايفةكروء؛ناسللايفةطالسعمءهولغيفيرهاظلامزح
ءاهتفلاخمزوجتالةجحامجلاوقأمتلعجيحمكيمامإميظعتيفمتيدامت

اقيدنزًايمهجًاعدتبمدعالإونعلودعلادحأللحيالًاعطاقًليلدو

نوبكرتةعطاقةجححلاطلامكفلسلاوقأمتذختااذكهو.ءاوهألاولالضلالهأنم

لبرعوليبسلكاهنععافادللنوكلستوبعصلكاقرصنل

ةالصلالضفأهلآواهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاوزيزعلاباتكلامتلعج

الإعقاولاةقيقحيفةميقيأامحلسيلروبعةرطنقدرحمميلستلاىكزأو
دارأنملكنعباوبألامتددسدقفحلاطلامكفلسلاوقأتقفاواذإ

مكفلسلاوقألًاقفاوملالدتسالاكلذناكاذإالإامهنمءيشبجتحينأ

.ردانلاليلقلايفالإكلذنعاوجرخيملومهيلعبلاغلاوهاذه

ےگ(
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.")اصلا.فلسلامهفب":مكلوقيهوةدحاوةرابعب

نمةمألاهذنهفلس:حلاصلافلسلاعابتا:املوقبةمسحلاةيوشحلامهوت١

ةباحصلالاوقأبنوؤبعيالممنأكلذو؛كلذبذكيمهعقاوةقيقحونيعباتلاوةباحصلا

رٹکأوركذتنأنمرهشأكلذيفمحلاعفأومحلاوقأوركعلامهمرشملةقفاومنكتملقمنيعباتلاو
فلصنإلا"باتكبحاصوهوةلحتلاهذهعابتأدحأنعدحاوصنركذبانهيفتكأرصحتنأنم

دز...":مالكدعبةيمالسإلاةبتكملا:ط١۳صاذههباتكيفلاقدقف"فاكتعالاماكحأي
لندبعتنحنامنإوهريغمادوعسمنباناکءاوسناکنمنئاکدحأمهفبنيدبعتمانسلاننأكلذىلع

وأفلسلامهفبةربعلا:نولوقيامدنعمهدارمةقيقحفرعتكلذيوهمالكها6للالوسرصنب

ديرتافمنأمعزتنأةمسجاةيوشحللنكهميالهنأركذلابريدحلانمواذه.مالكلاكلذوحن

المالكلااذهنألكلذومحلاوقأالفلسلادعاوقبذخألامالكلااذهوحنوفلسلامهفبةربعلا:اطوقب

امكمهموصخلاوقألمهداقتنادنعمهمتافرصتنمرهاظوهامكةرابعلاهذمبمهجاجتحاعمقفتي

صنكيلإومهقافنصمضعبيفكلذباوحرصدقمهنِإلبمهتافلؤمنمءيشيفرظننمكلذفرعي
تفاهتللاهباتكيفلاقدقفينبلاباكباتكلمدقملانازوفلالاصروتكدلاوهومهنمدحاومالك

هنأامك...":مالكدعبةيميتنباةبتكم:ط‹۷-۸ص"ابهذمتسيلةيفلسلاباتكىلعتابقعت"

هذهرخآيف-"يمالسإبهذمالةكرابمةينمزةلحرمةيفلسلا"باتكبحاصيطوبلاروتكدلايعي

عوجرلايعيامنإوعئاقولانممهفقاوملالدتسالاومهلاوقأذخأيعيالفلسلاعابتانأررقيةحفصلا

لحنإوةجحتسيلمهلاعفأوفلسلالاوقأنأمالكلااذهعمو.اهيلإنومكتحياوناكيلادعاوقلاىلإ

نأل؛ضقاتتهيفمالكاذهواهيلعنوريسياوناكيلادعاوقلايهةححلا

؛مهطابنتساريغصوصتنلانماجبطبنتسنو‹طقفمهدعاوقذخأنومحلاوقأيغلناننأهانعم

هنأهيفيعديديدجمهفوديدجداهتجالةوعدوفلسلامالكلرادهإاذهو

نيعباتلاوةباحصلالاصلافلسلااهوقبدصقتالةمسحاةيوشحلانأامكوها.فلسلادعاوقىلع

نيقولخملاةماسشمنعىلاعتهللنيهزسنلملاةروهشلملابهاذملاةمئأكلذبعتالكلذك

كلذيفمهدحأهلاقامكيلإومهتلحنعابتأكلذىلعصنامكهبارضأوةفينحيبألاثمأنم

نييزارلاةعرزيبأومتاحيبأقديقعىلعهقيلعتيفدادحلاّللادبعوبألاقدقف

سممبديريو-ةنسلالهألاوسيلمهن:ةفينحوبأمامإلامهتمدقميفٍينأينيذلايأرلاةمئثأنع١٠ص

0O‘‘Z‘’‘’îس‘’‘’‘’‘’î’‘’‘’E‘’‘’‘’’’’—’—ہے

س



ےناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

مكمالكبسانلانوعدختملف«نيبمكفإوميظعناتهباذهمهللاكناحبس

‹ةقاربتاراعشنوعفرتمكنأعمماعنألاقاستامكماوعلانوقوستو«لوسعللا

عقاولاةقيقحيفمتنأو«لاجرلالاوقألبصعتلاكرتوءةيبهذملانعررحتلابنودانتو

ائيشرقنمىلعكلذىفخيالامكناقذألاىلإتيقلابصعتلاعقنتسميفنوقراغ

لوقدرجعمهلتقبنومكحتوهللادابعنورفكتمترصدقف«ةركعلامكتافلۇمنم

ءارلااذهوحنو‹قيدنزوأ«يمهجوافاكوهفاذکلاقنمنِ:نالفوأنالف

‹ءاهتيعطقىلعقفتمةدحاوةجحبكلذىلعاوتأتنأريغنمففاتلانايذحلاو‹غرافلا

يلالوقنلاكلتنماريثكنأىلعءالصأةجحبنوتأتالنايحألانمريثكيفلب

ةحجحلاذإهيفةجحالفاهنمتبثامومهنعتبثتملنيمدقتملاضعبنعاهنوورت

هيفكشالاتوبثهنعةتباثلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوهللاباتك

كلذعموءةيدقعلارومألايفكلذناكاذِإةعطاقةلالدامهنملكةلالدنوكتنأطرشب

نمیهوأوهاعبولوكلتهتفلاخميفثبشتيمادامامهفلاخمكرشبمكحينأنكمل
وهاذهةرورضلابنيدلانمةمولعملارومألانمءيشيففلاخيملامتوبكنعلاطوي

‹؛ناهربالوةححريغبكلذعيمجيفمهومتفلاخمتنأونيملسملاريهامجدنعفورعللا

هللاءاشنإ-»كلذحاضيإينأيسامكمهنمةفئاطمتقسفونيملسملانماريثكمترفكف

اروهظكلرهظيكلذبو.هاءيشالوهقفالوداقتعايالةمئأب-ةمسحلاةيوشحلا-

نامثعلاثمأنمةمسجاةيوشحلالاصلافلسلابنونعيمفأةريهظلاسمشنمحضوأ

.مهيارضأوميقلانباوةيميتنباويراصنألاليعامسإيبأويمرادلا

ايسامك:انهتلقافإويناثلاولوألانيأزحلايفكلذىلعةلثمألاضعبانمدقدق

لوألاءزجلاةيادبيفلصألايفةعوضومةمدقلملاهذهنأل؛-ىلاعتهللاءاشنإ-

لضلفألادحأبلطىلعانبهلبقنيذللانيأزحلالبقعبطءزحلااذهنأل؛عضوملااذهيفاهتركذدقو

.ريخلکلانناوخإرئاسوانخياشموهايإوىاعتهللايقفو

كگ
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«مكتلحنعابتأريغنسماوناكاذإمكيفلاخملارذعاوسمتلتملو«-ىلاعت

هعابتابمترمأيذلانيدلانممهتلماعميفةدشلاومهيلعةوسقلانوربتعتلب

نينیعىلعالإمكنافجأحتفتالورهفكممهحتنعالإمكهوجوفشكتتالف

نوناعيونوساقينوملسملاراصوءررشلاامهنمرياطتيداكينيتدساحنيتدقاح

الوقلخلنوعجرتالوعرشلنوعاصتتال«ىمعألامكبصعتومكتظاظفنمريثكلا

ةفرجعتمةيلقعباضغبواقنحوادسحنوببصتتبدأبنولحتتالوديعولنورجزتت

وهاذهأياضيبلاةجحملاونامبإلارونداضياداوسوةملظوارورغوًالهجعبتت

هتاأطوتحتنئتاممةيرشبلاصالخهبنوكييذلاوسانلاهيلإنوعدتيذلامالسإلا

داسفلانمهريعسىلعيلغتوبوصوبدحلكنماهبةقدحملانحلانم
.؟نتفلاو

فلاقلخريخاهيلعناكيلاقالخألايهقالخألاهذهلهو

انديس«ةريرسمهافصأوءةريسمهلضفأوءارصنعمهبيطأوءاقلخمهنسحأو

عابتأمكتأسانلانومهوتيذلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرانيبنو

هللاناوضر-نيعباتلاوةباحصلانمحاصلفلسلاقالخأًاضيأيهلهو؟هتنس

نوکلستومهجنىلعنوريستمكنأاناتمواروزنوعدتنيذلا-مهيلعىلاعت

نسمةفئاطلاهذهعابأنعهتركذالةريتكةلثمأمركلائراقلادحيسو

اعيمجاهيلإةراشالانعةمدقملاهذهقیضت٩”باتكلااذهتاحفصلهعبتتلالح

نماھلاقنمعماولماعتفیکناییوةدحاوةلأسمركذبماقملااذهيفيفتكأامنإو

.ناثلاولوألانيأزحلايف
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اهنملهسأىرخألئاسميفيأرلامهفلاخنمعممهلماعتبكلذةنراقمعممهتملأ

.تارملاتائه

سخحُشنمحضوأاتوبثميقلانبانعةتباثلارانلاءانفةلأسميهةلأسملاهذهو

يفكلذنايبقايسامكةيميتنباىلإاضيأكلذءاملعلانمةفئاطتبسندقوةريهظلا

.-ىلاعتهللاءاشنإ-باتكلااذهنمعضوم

ةنسوىلاعتهللاباتكنمةلدألاتارشعهذهوكلذبلوقلاغوسيفيكف

لدحجلالبقيالايرصاصنصتتةتباثلاةحيحصلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هلوسر

.اهيفاهلهأدولخواهئاقبىلعةكحامملاو

ىقيينلوءيشناهذألايفحصيسيلفلامتحالانمةلالدلاهذهملستملنئلو

يوتكلذبوهتلالدةيعطقداقتعاوهيلعدامتعالاحصيةنسلاوباتكلايفدحاوليلد

عقاولانمبورهوهانإةيداهتجاةلأسمهذهنإ:مكلوقورفكوناعإنيبقرفي

باتكلانمةعطاقلاصوصتنلاةضبقنمتلفتللةلشافةلواحموباقعألاىلعصوكنو

كلذيفميقلانبافلسوهنممثلبسلامكيلعتقاضوليحلامكتيعأامدعبةنسلاو

."هلئاقنعرظنلاضغبعبتي

.ياثلاءزحلايفكلذنايبمدقتدق

.محبهبؤيالنيذلاةعدتبلاضعبكلذيفهفلسنأقحلا9

-ىللعتوكرابت-هللاباتكنمةيعرشلاةلدألاهيضتقتامبسحبلطابلاوقحلانيبقرفينأبجي
قحلالهأهكلسيذلاوهاذهوهلئاقنعرظنلاضغب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسو

-:-ىلاعتهللاناوضر-يلاسلانيدلارونمامإلالوقيكلذيفوةمسحلاةيوشحلافالخبةماقتسالاو
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كلذبفرتعاامكهنعكلذتوبثعمكلذيفميقلانبانورذعتمتمدامو

صوصتنلافلاخدقومكضعبلوقيامكهنعهتوبثريدقتىلعومكتلحنعابتأضعب

عمىلاعتهللاةيؤريفنيفمكفلاخنمنورذعتالملفةنسلاوباتكلانمةيعطقلا
هلوقورلصبألاهكردتالىلاعتهللالوقكةنسلاوباتكلابكلذىلعجتحيهنأ

نأمعزنم":امهريغو"نيحيحصلا"يفتباثلاةشئاعةديسلاثيدحو(يلرتنل
ضغبةيلقعلاوةيلقنلاةلدألانمكلذريغو"ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفهبرىأرادمحم

ةباحصلانمكلذيفافلسهلنأعماهمدعنمكلذيفقحللهتقفاومنعرظنلا

نايبمدقتامكنيعباتلاضعبنعكلذتوبثىلعةيوشحلاضعبصندقونيباتلاو

يفرئابكلالهأدولخكاهيففلتخملالئاسملاةيقبيفلاقياذكو”هعضوميفكلذ

نمءيشبكلذىلعجتحيابلاقنمماداماهوحنونآرقلاقلخومحلةعافشلامدعورانلا

.هنعةتباثلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوىلاعتهللاباتك

-تمدقامك-یوهللنوعبتممكنأىلعحضاوليلدالإاذهمكفقومامو

‹نيلبحلاىلعنوبعلتونينازيمبنونزتونيلايكمبنوليكتليلدلانودلاجرللنوسدقم
اناكامُنَأباهيفافلاخيلالئاسملاضعبيفميقلانبالوأةيميتنبالمكراذتعاو

ةقرفلكنأكلذملعلاقوسيفقفنيالميلسامهجهنمنأوقحلاعابتانيدصاق

هتيجحىلعالدامىلعوأامهيلعالإدمتعتالوًاليلدةنسلاوباتكلاذختت

ركذلابصخأواهيفهيلعدامتعالازوجييلالئاسملايفحيحصلاسايقلاوعامجإلاك

هاتأاتلضغبمناكولهارنىتمقحلاذحخأنو=

اوفطصاهليذلالخلاهبىتأولواندنعدودرملالطابلاو

يلعناکولوقحلافلاخدقلجرلاندنعمارتحاالف

.لوألاءزحلايف
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هللاءاشنإ-هعضوميفكلذنايبأيسامك-ةماقتسالاوقحلالهُا-ةيضاباإلا

.بيعوأجرحياهعابتايفلهوةضاضغيأجهنملااذهيفلهف-ىلاعت

اميفعقوهنأكلذقحلاجهنمىلعةلأسملاهذهيفنكيملميقلانبانأىلع

ليلدلاةيعطقعمهيفهللخدالاميفلقعلاىلعهدامتعاوهوهريغهيفللضوعدب

تاليوأتلانمفونصبةعطاقلاةلالدلاكلتنمتلفتلاهتلواحمممهتلالدحوضوو

عمةعونصلملاةعرتخملاراثآلاوةعوضوملاثيداحألاضعبىلعدامتعالاوةيهاولا

ملعلاةبلطىلعةيمعتوسيلدتلايفالاغيإاهطوقسواهنهوىلعرتستلاواهأشميخفت
نباوةيميتنبامكيخيشبنظلامتنسحأدقمتنكنإهلكاذهدعبو.سانلاماوعو

؟امهريغبنظلااونسحتململفقحلاراهظإلجألالإنكيملامهدصقنأوةيزوحلاميق

الإمكنماذهلهو؟هبلقنعمتقَقشَأ؟لطابلاعابتامكفلاخمدصقنأمتفرعفيكو

هللابيغوهافإو؟هنأشبمكلصاصتخاالوهبمكلملعالاميفضوخ

هللاىلص-يلانأعمهبصتخموهاميفهللانوعزانتلهفهدحو-ىلاعتوهناحبس-
مهشمهلرهظابذخأيناكوسانلابولقنعقشلانعىن-ملسوهلآوهيلع

لإجاتحيالهنعروهشموهامك-العولج-بويغلامالعىلإمهرئارسلكيو
اهالي:ىلاعتهللالوقنممتنأنيأفلةتبثملاةلدألادرسوهيلعنيهاربلاةماقإ

نيدلاولاوأمكسفنأٰىلعولوهللءادهشطسقلابنيماوقاونوكاونماءنيذلا
الةددصتمنطاومو«ةريثكلئاسميفقباسلامكفقومراركتعمو؟نييرقألاو
هلللبانماءنولوقيو)لمهيفىلاعتهللالاقنمنيبومكنيباقرفاذهمككلسميفىرأ

اذإو‹نينمۇلابكشلوأاموكلذدعبنممهنمقيرفلوتيمثانعطأولوسرلابو
قحلامشنکینإو‹نوضرعممهنمقيرفاذإمهنيبمكحيلهلوسروهللاىلإاوعد
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مهيلعهللافيحينأنوفاخيمأاوباترامأضرممهيولقيفأ‹نينعذمهيلإاوتأي

سيبلتلااهنعنوكفنتاليلامكتافصنمونومللظلامهكنلوألبهلوسرو

اديكوادانعنودادزتملاعملامكلبصنتولئالدلامكلحضوتامردقبفسيلدتلاو

امفالإوالصأكلذنوديرتالولبالطابكلذناكولوهومتفلأامنوحربتالو

دقفعازتلاعضومريغيفعامجإلاتاياكحوءاملعلالاوقأنمهبنوتأتامعم

نااھیفاورکذالاعنیرشعوةسمخنمرثكأصوصن"داحلافيسلا"يفتركذ

داشقتعالالئاسميفاهيلعدامتعالازوجيالونظلاالإديفتالةيداحآلاثيداحألا

هلابهذمهسفنوههاضتراوةمألاروهمجىلإكلذبسنمهرثكأوامكوبْثةيعطقمدعل
نودتعتالمكنأمأعامجإلامكلنيأنمفهفالخبلاقنميأرهفسوهيفلاخمةلدأدنفو

مأكلذمهيلإاوبسننمالومهالةيمالسإلاةمألانممهنودعتالوءاملعلاكعلوأب

مهبلغأوأمهلكمالعألاءاملعلاكعلوأنأمولعملانمومهلقنيفمنوبذكتمكنأ

تمكحواهنممهتجرخأيحمالسإلاةمأنممهارتالفأةعبرألابهاذملاعابتأنم
هقاتلاكياتكناونتعيفدوجوموهامك”ةقدنزلاودالإلابمهيلع

الامكةاونلاذبنهنوذبنيومهريغلقنىلإنوتفتليالريدقتلقأىلعمهنأوأةيوشحلاعقاووهاذه

انھاهركذأنأنمسأبالوءاهيفمهريغنوفلاخييلالئاسملايفاميسالو‹مهبتكعلاطنمىلعىفخب
يفلاقدقق؛ينبكباتكلمدقملانازوفلالاصروتكدلاوهوةلحنلاهذهعابتأنمدحاولنيصن

-يطوبلاروتكدلايعي-هبسنامو:۳۳ص"ابهذمتسيلةيفلسلاباتكىلعتابيقعت"تفاهتملاهباتك

؛دمتعيالكلذليقهيبلاركذو«هباحصأبتكنموأهبتكنمهقثويملوهنعتبثيملدمحأمامإلالإ

اعمرهنأل؛بابلااذهيفهلقنبقثويالفتافصلاليوأتنمءيشهدنعهللاهمحريقهيبلانأل

يفلهاستاعرفتافصلاضعبلوأتيهللاهمحرسيقهيبلاو:٥۳صلاقو.ها.لقنلايفلهاستي

.غرافلاهئارهرخآىلإ...لقنلا

=يفهنايبمدقتامكةلحنلاهذهبابرأنديدوهةمألاريفكتنإفكلذبرغتسنالانكنإو
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نولخدتمكيديأبةنجلاحيتافمنأككعايشأيفوكيفاروصحممالسإلاتلعجو

اذإيبرةمجرنئازخنوكلمتمتنأوللقىوهىلعادامتعامتئشنماهیف

نوعستمكنأمكرمأةقيقحو€اروتقنلسىإلاناكوقافنإلاةيشخمتكسمأل

عماسلابسحبىقحمالكلايفنوسلدتومهنيدقئاقحسانلاىلعسيبلتلل

حاصلافلسلاىلعةغرافلامكيواعدبكلذنونيزتوهريغنودقحلاوهمكمالك
ميرمنباحيسللاةءاربمهيلإهنوبسنتامءاربمهو-مهيلعىلاعتهللاناوضر-

نوفسنتةراتفهللانودنمنيحلإهمأوهوذنختانم-مالسلاامهيلع

وأةرعاشألاوأجراوخلاوأةلطعملانممهنأىوعدبنيقباسلاءاملعلاعيمجءارآ

قفاويمهمالكنأمتمهوتنإوثيدحلالهأنماوسيلمهأوأنيملكتللا
ةمئألافاصميفمهومتلعجومهيلعءانثلامتقدغأمكبرشمىلعومكاوه

هيفمكحةفئاطلاهذهبابرأدحألادحاواصنانهاهركذأنأنمسأبالويناثلاولوألانيأزحلا=

ييابلألانعاعافدال"باتكيفامك"ةرظانملا"هباتكيفةمادقنبالاقدقفءاملعلارابكدحأرفكب

‹؛نوفطخمممأيرعشألارقأو«قولخمهنأةلزتعملاتمعزو:۸۹ص"ةيفلسلانعاعافدلب...بسحف

دحجنمنأنيعمجأنيملسملانيبفالخالومهيلعدازف؛نآرقبسيلوقولخموه:لاقفتاعمث
رفكنم:-هنعهللايضر-يلعلاقو‹رفاكهنأهيلعاقفتمافرحوأاهيلعاقفتمةملكوأةيآ

مالکوهانإوءانآرقهنمءيشسيل:لوقيوهلكهدحجييرعشألاوهلكهبرفكدقفهنمفرحب

لوألاءزحلايفهانركذيرعشألامامإلاقحيفمالكلااذهسنجنمرخآمالكهلوفها.ليربج

.ءاشنمهيلاعجريلف

بهنذعرثأتمهللاهجرسظفاحلاو:٤۳صافنآروكذملاهباتكيفنازوفلالوقكلذةلثمأنمو

تافصلانولوأتينمم-هللاهمحرسيباطخلا:٠۳صهلوقو.اذهيفهلوقبةربعالفةرعاشألا

ف

ال

ورمعهبهوفتامرظناوها.هنعوانعوفعيهللاوةريثكتاليوأتهلوهيأربةجحالوهلوقبرابتعا
يف۲۲۲-۲۲۸ص"ةيفلسلانعاعافدلب...بسحفينابلألانعاعافدال"هباتكيفميلسمعنملادبع

.ناعتسملاهللاويلازغلامامإلاويطويسلاظفاحلاويزوخحلانبامامإلاقح
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عامجإبمكلاوقألنوجتحتةراتوهبارضأونيمرحلامامإبمكعينصكءاملعلالحاطفو

نيذلاةفسالفلاو‹»نيلسرملاوءايبنألالب«نيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلا

عينشتلافونصمحلنوليكتومكيفلاخملاوقأنوهفستو«"نيطاسألابمهوفصت

نإو؛نيملسملااصعقشيفةبغرلاو؛نيدلايفعادتبالابمنومهتتو«ليلضتلاناولأو

كلىنأ:متلقةرورضلابنيدلانمةمولعمةلأسميفولوعامجإلامكفلاخمىكح

ةرابعنودروتوهعوقوناكمإيفنيلبالصأعامجإلاةيجحيفنينممكنمفاذه

فيك:مكضعبلوقيوبذاكوهفعامجإلاىعدانمنأاهيفدمحأمامإلانعةيورم

فرعيالنمةلأسملاهذهيفعامجإلانظيامنإومولعمريغهومتيعدايذلاعامجإلاو

لقنينأعامجإلايعدمفلكوللباثيدحواعيدقاهيفعازنلافرعدقوعازتلا

كلذىلإدجيملاذنكلاقهنأدحاولاىلإمُنودامفةباحصلانمةرشعنع

ها.الیبس

-همصخهاعداامفاليأعامجإلایعداادحأنأول:اضيألوقيو

ها.مكنمعامجإلابدعسأناكل

:٤1-۳٦صةيوزهللباكيفليلبطاحهثعهلقنامك٥۸-٤۸ص"هتينؤن"يفميقلانبالوقككلذو

تانملادحاولاهلإلالسرنمعامجإلااهرشعسماخواذه

نمحرللقوفلاباوحرصدقمهبتكعممهعيمجنولسرملاف

.مهيلعهمالسوهللاتاولصمهيلعبذکوهو.خا...

.لوألاءزحلايفتفاهتملامالكلااذهىلعانقيلعترظناو

ةمئأنعادجاريثكامالكاهيفلقنةيميتنبانعادجةريثكالوقنلوألاءزحلايفانلقندقو

كك
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يأها.بناجلااذهنمةباحصلاعامجإيعدادقلىح:اضيألوقيو

يفعامجإالفعامجإلاامأو:اضيألوقيوقباسلاعامجإلاسكعبلوقينمبناج

هاكحدقنوكينأامإفعامجإلاىكحنمامأو...دحاوريغهاكحنإوةلأسللا

غلبأويفخريغروهشمهيففالخلاامىلعاريثكعامجإلاىكحيامكهملعبجوع
ريشكريثكاذهوهفالخىلعمدقلاعامجإلاامىلعاريثكعامجإلاةياكحهذهنم

لوقيو)هاعضومئامىلعدازلهانعبتتولوملعلالهأهملعيانإوادج

بتاكراد:ط٠٠٤-٠٠٤ص"حاورألايداح"يفاذههمالكرظناوميقلانباصوصنلاهذهلئاق

"ليلعلاءافش"و«زابلاىفطصمرازنةبتكمرشن«۳۱۷صا١ج"ةلسرملاقعاوصلارصتخم"وباتكو

هبسنامکهبتکيفدوجوموهامکیرخأعضاوميفكلذلاقدقوةيملعلابتكلاراد:ط٤٤٤ص

مالظلاديدبت"يفلاقدقفيرثوكلاخيشلاوهومهنمدحاوصنكيلإوءاملعلانمدحاوريغهيلإ

:١٠٠-١٠١١ص"يليفزنياىلعدرلايفليقصلافيسلا"شمامبعوبطملاميقلانباةينوننمميخلل
مث.بذاكوهفعامجإلاىعدانمنأ:دمحأنع"نيعقوملامالعإ"يف-ميقلاني:دصقيو-مظانلاىرر
٤٢۲و۳٥و۸٤و۳۳/۲)يقو(۱/٢٥٤۱۱٢۷٥۳۸۹)يفهسفنباتکلايفهسفنوهیکح
الإردصيالضقانتلااذهلثموهريغودمحأنعلئاسميفعامجإلابلوقلاوعامجإلااهريغو(٠۲۹ر

عوقوىلعةباحصلاعامجإبلوقينمىلعدرلاددصيفهبتكنمةدعيفاضيأركذو.مظانلالثمنم
كلذوريمهنأدحاوظفلبثالثلاقالط

هوورتنأنوقيطتاللبمهرشع

رشعرشعنعلبمهرشعرشعنعلبةباحصلارشعنع
الةباحصلاعامجإنأىلإكلذبيمريوهو.مهنماسفننيرشعنع

لبقدحأهبلقيملفيرختاذهوليبلامهنعتاميباحصفلأةئامنعصنةياورباإدفعت
نوفلبيومهشمءاهقفلاددعنورثكيمهنأالإةباحصلاءاهقفقافتابنوفتکيةيرهاطلانالمال
"نيعقوملامالعإ"يفلوقيفهسفنضقانيمثعقاولافالخىلعايباحصنيسموةئاموحنلإمهدد

eنإفرهتشيالوأةباحصلايفهلوقرهتشينأامإفرخآايباحصيباح؛فلاغ
۱فئاوطلاريهامجهيلعيذلافرهت

-1.۰-اااةفلان ةجحوه:مهنمةفئاطتلاقوةجحوعامجإهنأءاهقفلانمتلاقوعامجإبسیلو
-ال:نيرخأتلملاءاهقفلاضعبو(ماظنلاعابتأنم)نيملکتمانمةمذرش

ےس
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ضعبمهتمءاملعلانمةريبكةعامجعامجإلااهيفىكحةلأسميفمك€

عيطتسيالهنألكلذو":لوقيمهفالخىلإيوشحلااذهبهذفمهسفنأةيوشحلا

نوكيلهسانلافلتخافالمأرهتشالهملعيملوأهلوقرهتشيملنإوءةجحالواعامجإنوكي=

.خلإ...ةجحهنأةمألاروهمجهيلعيذلافالمأةجح

نإو:ةيمالسإلاةبتكملا:ط۲۳-٢۲۳۹ص"فافزلابادآ"يفهدحتامكينابلألامالكلااذهلئاق

لوقعمسافسفنللراصتنالاوىوحلاعابتاوحضافلاطباختلاوحضاولاضقانتلافرعتنأتدرأ

-يتابلألايعأ-لاقدقفيراصنألاليعامسإوهوهتلحنبابرأدحأاهيفهفلاخىرخأةلأسميفينابلألا

تنألوقتاذامنكلو:فراعملاةبتكم:ط۲۲-۲۳ص١ج"ةفيعضلاثيداحألاةلسلس"ةمدقميف

فعضىلعيهذلاظفاحلاوةيميتنبامالسإلاخيشهلقنيذلاعامجإلايفراصنألاىلإبستنملااهيأ

مهيفوةينامثلاوأةتسلاةمئألاكعلوأقافتايفو(٠٠)ةحفصمدقتامكثيدحلااذهبدرفتيذلاةيطع

نأللابذوعألوقباسلاكصرختصرغتأنل؟اذههثيدحفعضىلعهسفنباهولادبعنبدمحم

تطقسلوألابتلقنإواوأطحخأوأاوباصألوقتنأنمكلدبالنكلو«نيلهلجلانمنوكأ

ئطخيلهفرخآلابتلقنإوموعزملاكراصتناطقسامك-مدقتاميدعبطقستملتناكنإكتلاسر

ققاشينمونيلاعلابرلوقكيفقحمعنتلقنإوكتفامتوكضقانترهظالتلقنإف!؟عامجإلا

تءاسومنهجهلصنولوتامهلوننينمؤملاليبسريغعبتيوىدجلاهلنيبتامدعبنملوسرلا
يكحييلاوامهنيباهيففلتخلملاةلأسملانأتيأردقوهمالكاذهها.ىلاعتللاباذايع(اريصم

نأمولعملانمويوعلاةيطعفيعضتةلأسميههعباتنموةيميتنباهخيشلاعبتعامجإلااهيفينابلألا

رولايفءاضيبلاةرعشلاكةليلقةلقمهفعباصألاددعمهددعزواجتيالءاملعلانمهوفعضنيذلا

ملنيذلاثيدحلاءاملعىلإلب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-دمحمةمأءاملعىلإرظنلابدوسألا
اوناكدقو:ليقامكةليلقةلقةيمالسإلاةمألاىلإةبسنلابمهسفنأثيدحلاءاملعلبركذبهلاوضرعتي

ةيضقلااذهيفهفلاخنمىلعيضساقلامكحلااذهبمكحيفيكفكلذكرمألاناكاذإواليلقاودعاذإ

:ىرخأةلأسميفهمالكدنعلوقيهسفنينابلألانأعمةقباسلاةينآرقلاةيآلاهقحيفولتيوةطيسبلا

هروصتنکالامتعامجإلااذهريغوةرورضلابنيدلانممولعمعامجإهنأيعدينأدحأعيطتسيال

ىلععامجإالهنأعمهعوقوبلوقيوةلأسملاهذهيفعامجإلاروصتيفيكفهاهعوقونعالضف

-نباظفاحلاكلذركذامكءاملعلانمدحاوريغهرمأىوقدقهنإذِإةتبلاروكذملاةيطعفيعضت
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EEE,

نکععالاممعامجإلااذهريغوةرورضلابنيدلانممولعمعامجإهنأيعدينأدحأ

عامجإلاىعدانم:-هنعهللايضر-دمحأمامإلالاقاذهلوهعوقونعالضفهروصت

ها."اوفلتخاسانلالعلهيردياموبذاكوهف

ىلعنيعباتلاوامدهبلقننو

اذىلإمكلامهرمغهلإاليذلالاوالاکداماووتاس كلذ

.طايخلامسيفلمحلاجليوطاينلامكنممطقنيىحليبس

هللا.ناوضر-نيباتلاوةباحصلاضعببنعلاوقألاضعبداريإبمكسيلدتامأ

اننيبعازتلاعضوموهاذهسيلفاقلطمةنسلابجاجتحالايف-مهيلعىلاع

دحأكلذلاقولواسأرةنسلاةيجحةحصمدعيعديملسمكانهسيلذإمكنيبو

نملاوحألانملاحبدعينأنكمبالهنإفبيرلاوكشلالمتحيالاتوبثهنعتبثو

الوهلاوقأىكحتنأللهأبوهسيلفهيلعونيرفاكلاهللاءادعأنموهانإونيملسللا

مهعبتنموأنيعباتلاوأةباحصلاضعببجاجتحانمهنودروتامیفلاقياذكوةمارك

نمسيلاضيأوهفةيعرفلالئاسملاضعبىلعةيداحآلارابخألاضعببءاملعلانم

.-یلاعتهللاءاشنإهنايبيقيسامكمكنیبواننیبفالخلاعضاوم

ىلعنووزنمةمسحاةيوشحلانإلوقلايكراشتالأمركلائراقلايحأ

بتکي:يدعنباومتاحوبألاقدقو:كانهلاقثيح٤١٠ص۲ج"راكذألايلامأ"يفرجحد

هبجتحيالمهضعبوىلاعتهللاءاشنإةقث:دعسنبالاقو«ثيدحلالاص:نيعمنبالاقو‹هئیدح

ىلعممجب:هیفلاقنملوقدریهلکاذهوهثيدحنسحبيذمرتلاو:-رجحنباظفاحلالئاقلاو-تلق

ها.هفعض
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كلذببسبةيسفنلاضارمألانمائيشنوناعيايرومهارتىلعنوعقوقتممهسفنأ

اغمنإواجلوحيرجيامعائيشيردتالةكرحتمتالابنونوكيامهبشأمهنإذإ

ممتافلۇمومهسوردلالخنمحضاوكلذولبقنمهيلعتممصامبسحبكرحتت

مغحنإلبةماقتسالاوقحلالهأبتكاميسالومهريغبتكىلعنوعلطيالمهف

رطخيعوقولافوخىوعدبكلذنممهبالطنورذحيوةبراحمدشأكلذنوبراحي

مهدالبىلإلوخدلانممهموصخبتكنوعنعيوحلاطلامهفلسجهنمنعفارحنالا

ةلقومهفلايفممنأاصهذأدلبتوريكفتلايفمهقفأقيضرهظنإنذإبحجعالف

نأريغنممكورقحيونيرخأآلانوردزيمُمِإيحمحيولقرجحتوملعلانممهتعاضب

ةقالعلايفةوفجوةلماعملايفةوسقىلإةفاضإلطابوقحنممهدنعاماوفرعي

متشلاوبابسلامهممهموصخمهكوربتعينيذلابنظءوسوناسللايفةءاذبو

مفمنأعمةفسالفلابتكنوعلاطيكلذعممهنمريثكو"ليلضتلاوعيدبتلاو
ليحبإلاوةاروتلانمواهنملقنلاىلعنوفكاعمهلبكلذميرحتبنورهاظتي

ةيوشحلاو":يبرعلاباتكلاراد:ط۸٠ص"يرتفملابذكنييبت"ةمدقميفيرثوكلاةمالعلالاق

مهيلعتجارومالسإلالبقاهيلعاوناكلحننماهتثروةيلهاجلاءارآيئترتدومحلاولهجااهطقسأ

التالاهجوةماعلاهبنوعدخيفشقتمحلوةئباصلاوباتكلالهأوةيونثلانمنيهومملاتاهيومت

الإلوقمحلرهظياللقالقلاثادحالصرفلانونيحتيةافجةاسقعابطلاظالغمهولقاعاهروصتي

مهتوصخخيراتلاراودأعيمجيفاذكهمحلوقروهظعمداحلاإلارمألحفتسيومالسإلافعضدنع

ىلعنورجيةيوشحلاو:٤١صكلذلبقلاقو.ةمئاقةقرفلكوةيرظنلامولعلاولقعلاوحنةهجوتم

نملقعلاالوعرشلاهزوجيالامهللايفنولوقتيوءاغوغلاعاعرلامهعابتتساومهتيامعومهشيط

هوقلتامياهوحنىلإرارقتسالاوءاقلتسالاوداعقإلاودوعقلاوةهاودحلاوةلقنلاوهلةكرحلاتابثإ

كلذيفنوفلؤيوتلخدقممأنمهوثرواموباتكلالهأوةيونثلانمنيسبلملاةلجاجدنملوبقلاب

=ىلإنيزتعموةنسلابنيعقربتمرافكإلايفةبيلاباجحنوقرخيونيرخآلايفةعيقولابامنوألميابتك
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ةديقعوةنسلاجاهنموةنسلاونامبإلابتكباهومسييلامهبتكاونحشنوحنيفرحلا

.كلذباهوحنوفلسلا

ةديقعتباشومهنيدرمأمهيلعتسبلوسانللةنتفلوقنلاهذهتببسدقو

ءارالاوةدسافلادئاشقعلانمكلذريغوميسجتلاوهيبشتلاناردأبةيقنلامالسإلا

كرتببولقلايفناعيإلافسنتوهساسأنمهتجتلبنيدلاناينبمدهتيلاةدساكلا

ًالحتوةغمدألااهبىشحتتايرظنوعفرتتاراعشدرحبنيدلاادغيحملاصلالمعلا

لاومألكأوابرلالكأبضرألايفهللابراحمثهللاالإهلإاللاقنمفناهذألااهب

ضرألايفةليذرلاوداسفلارشنونزلاورمخلابرشونينمؤملالتقولطابلابسانلا

نمكلذىلعتاموطقحلاصلمعهلفرعيملوهرمعيصاعملاتقرغتساولولب

وأهنعىلاعتهللاوفعبامإاعطقةنحلالخدينأنمدبالفىلاعتهللاىلإةبوتريغ

.نمزلانمةرتفرانلايفبذعينأدعبوأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلاةعافشب

نييالمدنعحلاصلالمعلايفةبغرلالتقبريدجدسافلاداقتعالااذهنإ

دوهيلافوكعنودلضألبمئاهبلابنونوكيامهبشأاوحبصيىحسانلا

ضرألارهطواعيمجىلاعتهللامهازخأ-مالسإلاءادعأنممهريغوىراصتنلاو
نأريغنمةيوشحلااهددرييلاةندندلاامأ.نيملسملاتاعمتجبداسفىلعمهتم

الوفییکتالولیثمتالوهيبشتريغنمیلاعتهللاتافصبقلعتياميفاهانعماومهفي

يذلاميسجتلاوهيبشتلاوهيلعمهيذلالطابلارتستنأحلصتاليهف«ليطعت

فلسمحلمعن.اهيفةجحاليلاةلمجملالاوقألانمفلسلاضعبنعلقنيامنولغتسيفلسلا=

ىلحماذهسيلوءةمايقلامويىلإرازوألااهنسنمىلعنكلوةنسىلعمهوةمألاهذهريغنمنكلو

ي
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ةرابعلاهذهلثمهيفختنأنمرهظأوهفهيزاخعمههوحجوتدوساوهرازوأباوخطلت

.ةغرافلا

ىلعدعصيولزنيوشرعلاىلعدعقيهللانأداقتعانكيملنإيرمعلو
ريغىلإمدآةروصكةروصهلنأوكحضيولورهيويشعبوءيجيوبهذيوةقيقحلا
هلوقيامعىلاعت-ىلاعت-هللاقحيفهيبشتلاوميسجتللةيضتقملافاصوألانمكلذ

ةميلسلارطفلااهنمرفنتوعام“ألااهجمتيلااريبكاولعهقحيفنوملاظلاهدقتعيو

.امدنيعلااهركذنمرطقتودولحلاافوهنمرعشقتو

يفسيلفامسحهدقتعمنکيملواميسحتاذهنكيملنإيرمعل:لوقأ
هنمنرلظطفتيتاومسلاداكتادإائيشمتئجدقل»مسحباهيفالوميسحتاينالا

نيقولخملاتافصب-ىلاعت-هللامتفصودقل(ادهلابجلارختوضرألاقشنتو
نعحاصلافلسلااشاحفهردققحهومتردقاموماسجألانمامسحهومتروصو

نوملاظلاهقحيفهدقتعيوهفصيامعهللاىلاعتومهاشاحيزاخملاوتاقامحلاهذه

.اريبکاولع

تمهبأامحيضوتلميركلائراقلانذأتسأيِإفبضتقملانايبلااذهدعبو؛اذه

مزتلمنأبيرلاوكشلاهبوشيالاداقتعادقتعيونيقيلاملعملعيىحتلجأامليصفتو

نسمكلذوحتباللدتسأوةلثمألاتارشعباهديؤأنأعيطتسأةدايزواهتلقةملكلكب

ىلعةريطخلاةقرفلاهذهعملماعتلايفتلهاستدقئراقلاندجياميراهدنعوةلدألا

دصقلاءارونمهللاونوعقوتياممرطخأونوروصتياممربكأرمألافءلهأومالسإلا

.ليبسلاءاوسىلإيداحلاوهو
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وهوءاملعلارابكدحأنعدحاوصنركذبانهيفتكأمالسإلاءاملعنمريثككلذنيبدقو=

"نيالامولعءايحإحرشبنيقتملاةداسلافاحتإ"يفامكاهنعلاقدقفيريشقلانباةمالعلامامإلا

نمبرقياهبماوعللملالزتساالول؛عاعرلانمةغبانتغبندقو":١۹٠٠ص۲جيديبزلاةمالعلل

ذخأننحننولوقي‹مهركذبهخيطلتنعبوتكملااذهتللجأل؛مهماهوأيفروصتيومهماهفأ

قرطننأزوجيالو«رهاظلاىلعاوضعوادحةيضتقملارابخألاواهيبشتةمهوملاتايآلايرحنو«رهاظلاب
(۷:نارمعلآ)هللاالإهليوأتملعياموىلاعتهللالوقبنوكسمتيو«كلذنمءيشىلإليوأتلا

‹ناثوألاةدبعوسوجناوىراصنلاودوهيلانممالسإلاىلعرضأ-هديبانحاورأيذلاوءالؤهو

هبرتفيقيرطنمماوعلاونيدلااوتأءالؤهو؛نوملسلملااهبنجتيةرهاظرافكلاتالالضنأل
ءلضعألابهناحبسدوبعلافصومهيولقيفاولحأوعدبلاهذمبمهئايلوأىلإاوحوأف؛نوفعضتسلملا

نمف؛تاهجلايفددرتلاوتاذلابءاوتسالاوءاقلتسالاوءاكتالاولوزنلاوبوكرلاوحراوجلاو

الوهوليلاهبلاسفحئاضفلادقتعافتاسوسحماليختىلإهمهوبردابمهرهاظىلإىغصأ
ها.يردي

ك
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ميحرلانمحرلاهللامسب

ثلاثلاءزحلاةمدقم

‹؛هبحصوهلآیلعودمحماندیسىلعمالسلاوةالصلاوهدمقحهللدمحلا

.هدعبنمهیدمبیدتهانملکیلعو

ىلعةيوبنلاةنسلانأىلعةبطاقةيمالسإلاةمألاتقفتادقف:دعبامأ

اهعابتابجييلاعرشلاججحنمةجح-مالسلاوةالصلالضفأ-هلآواهبحاص

ةنسوىلاعتهللاباتكيفةدراولاةريثكلاةلدألل«يعرشغوسمالباهتفلاخممرحتو

اهنمةريبكةفئاطاندروأدقوكلذىلعةلادلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هلوسر

تحبصأةلأسملاهذهنأل؛انهاهركذنمةريبكةدئافىرأالعضوملااذهريغيف

اريثكافالتحخااوفلتخادقءاملعلانأالإءالةتبثملاةلدألادرسىلإجاتحتنأنمرهشأ

دقمُمنأامكءةجحلاهبموقتىحثيدحلايفاهرفاوتنمدباليلاطورشلايف

يفاوفلتخادقمحنإثيحءالثمةلادعلاكطورشلاكلتضعبطورشيفاوفلتحا

يفطوسبموهامكةلادعلابهلمكحييحيوارلايفاهرفاوتنمدباليلاطورشلا
.هقفلالوصأوثيدحلامولعبتكيفةررقملاةيثيدحلالئاسملانمكلذريغىلإلحم

دجوياماهنمورخآوبهذمنيبهيففلتخموهاماهنملئاسملاكلتو

لوصألابتكيفطوسبموهامكدحاولابهذملاعابتأنيبىحاهيففالخلا
ةياكحلاهيلعٌعمحباأسانلاضعبنظدقلئاسملاكلتضعبو«ثيدحلاحلطصمو

ةلهحلاضعبنأوأءاهيفةدوجوملابهاذملاضعبىلعًاطلغقافتالانيمدقتملاضعب

الوقالإاهيفدجيملفةرصتخملابتكلانمنيباتكوأباتكيفرظندقرامغألا

ىىى
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اهيفهفلاخمللضيراصفءاهيلعقفتملالئاسملانماأهئابغببسبنظفًادحاو

لبءاهيففالخلاةرهشلةيضقلاكلتيفعامجإالهنأعمعامجإلاهتفلاخمىوعدب

نمىلعىفخيالامكةيمالسإلاةمألاروهمجلوقوههفلاخمهيلإبهذامنوكيدق

.ثيدحلاحلطصمولوصألابتكىلععالطاندأهل

مهريغكنوري-ةماقتسالاوقحلالهأ-ةيضابإلانأركذلابريدحلانمواذه

نميناثلاردصملااهنِإلبعرشلاججحنمةجحةنسلانأةيمالسإلاةمألاقرفنم

نأهيفتركذوء"داحلافيسلا"يفكلذىلعتهبندقتنكوعيرشتلارداصم

تنيبو«ةنسلابنوجتحيالةيضابإلانأانتواروزاوعدادقةمسحلاةيوشحلاضعب

ةلادلاةماقتسالاوقحلالهأصوصنضعبتقسوءةلطابىوعدىوعدلاهذهنأ

؛باتكلااذهةمدقميفةحفصلاركذعمكانههتلقامصنتركذدقوءاهيذكىلع

ةلطابلااهاوعدىلعةرصمةمسحباةيوشحلالازتاليلحلاحضاولانايبلاكلذمعمو

فيسلا"يفهتدروأامركذنمسأبالوهيلعدرنيذلاباتكلااذهيفهارتامك

ةلادلا-ةماقتسالاوقحلالهأ-ةيضابإلاصوصنضعبةفاضإعمةيناثةرم"داحلا

ةيوشحلاةقيقحنيبتتىحوء؛نينيعيذلحبصلارهظيىحةنسلابجاجتحالاىلع
يفتلقدقفكلذيفكشينمنآلاىلإايندلايفدجويناكنإاهيلإانرشأيلا

انتاحصأفيعضتنإ":١طنم٤٩صو٣طنم۱۷۱-١۷١ص"داحلافيسلا"

مدعكلذكوءامهريغوأنيخيشلاثيداحأضعبل-مهيلعىلاعتهللاناوضر-

منأ-رخآبالوهجوب-يعيالةديقعلالئاسميفةيداحآلاثيداحألابمهجاجتحا

مهوتامكاهيفابجاجتحالانوريالمهنأوأ«بتكلاهذهيفامعيمجفعضنوري

ثيداحأبنوجتححالةيضابإلانُأاناتواروزاوعداثیح؛ةمسحلاةيوشحلا

.مهئارهخلإ...ةنسلابتكيفاميوأنيخيشلا
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امدجو-مهيلعیلاعتهللاناوضر-انباحصأبتكنمءيشيفرظننمو

ىللعتهللاناوضر-مناف؛اهساسأنماهڻثتجيوءاهلصأنمىوعدلاهذهبذكياهيف

هلنمىلعكلذىفخيالامك؛ثيداحألافالآلبتاعاهيفاوجتحادق-مهيلع

عضاوميفكلذىلعاوصندقمهنِإلب؛بتكلاهذهنمءيشىلععالطاندأ

-:كلذيفهولاقامضعبكيلإومهبتكيفادجةريثك

-يمدکلاديعسنبدمحمديعسوبأققحلاةمالعلامامإلاخيشلالاق١

ڻيامماجباتکبحاصٰيعی-هلوقامأو:١۲ص٠١ج"ربتعملا"يف-ىلاعتهللاهمحر

هلوسرةنسوهللاباتكيفامملعنمالإيأرلابيفينأادحأعسيالف"-رفعج

ءيشيفيأرلابلوقلازوجيالهنأكلذوءاندنعحيحصوهف”"لدعلاةمئأراثآو

ةنسوأفلاباتكيفءاجامنيدلالوصأوهيفنيدلالوصأباماعنوكينأالإ

.خإ...هلوسر

.خإ...باتكلاماكحأكنيدلايفةتباثةنسلاماكحأو"٠٠۲صلاقو

كرابت-هللاباتكنمكرديامنإهلكقحلانإ:ليقهنأل"۳١صلاقو

ةلدألاضعبركذمث."...هللاباتكنمةنسلاتوبثامأو"٤١صلاقو

.كلذىلعةلادلا

هنعثحبلاهنكمياموأهوقبسنيذلاءاملعلالاوقأنعملاعلاثحبينأنمديالهنأكلذب-ىلاعتهللاهمرديري۱)

.لاعتهللاءاشنإةيتآلالوقنلانمهفرعتسامكسانلاضعبنظامكةجحهسفنرثألانأالاهتلدأنيبةنزاوملا

 



دودعلاويفبلابئاتكلفراجلاناقوطلاأا

باتكيفةكربنيادمحمنبهللادبعدمحموبأةمالعلاخيشلالاق-۲

هجومكنمقحلا:لاقفلئاسلأسنإ":عيرشتلارداصملهركذضرعميف"دييقتلا"

نيف...-مالسلاهيلعلوسرلاةنسو-ىلاعتوكرابت-هللاباتكنم:هلليق؟فرعي

كرابت-هللالوقل:هلليق؟اهلبقنمقحلافرعيةنسلانأىلعليلدلاامف:لاق

.كلذىلعةلادلاةينآرقلاتايآلاضعبركذمث"-ىلاعتو

.-ةنسلاوباتكلاصنلابديريو-"صنلاوعامجإلاعمرظنللظحال":لاقو

:١٠ص٣ج"ءايضلا"باتكيفيتوعلاملسمنبةملسخيشلالاق-۳

باتكةجحلا:ةلأسم:لاقنأىلإ...اهعابتابجوهبوهللاباتكبتملعةنسلاو"

"فَعلوسرلاةنسویلاعتهللا

همحر-ييالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأةمالعلاخيشلالاق٤

نعتدرودقرابخألانأملعاو":١٤١ص١ج"فاصنإلاولدعلا"يف-ىلاعتهللا

ةطقاسفاعضةسمحوحاحصاهنمةسمخفءهجوأةرشعنمليهللالوسر

:١٤٠صلاقنأىلإ...ةدنسملارابخألايهوداحآلارابخأمثرتاوتملاربخلاحيحصلاو

."ملعلاهببجيالولمعلابجويدنسملاوملعلاوهبلمعلابجيرابخألانمرتاوتملاف

هللايلص-هللالوسرحيرضةرايزبفرشتامدنع-ىلاعتهللاهمحر-لاقو

ىلوأمهفةباحصلاامأوربقلااذهبحاصلالإديلقتال":-ملسوهلآىلعوهيلع

."لاجرنحنولاجرمهفنوعباتلاامأويهللالوسربمهدهعلعابتالاب

:طوطخمهلمالكيف-ىلاعتهللاهمحر-ناهبنوبأةمالعلامامإلاخيشلالاق٥

.هيلعهبجتحااموهلوقىلإيأ"لاقامىلإلبلاقنمىلإتفتلتنأكايإو..."

لس
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"تزوجرأ"يف-ىلاعتهللاهمحر-يغئاصلاديعسنبملاسخيشلالاق٦

:۷٥۲ص١ج"ةعيرشلاسوماق"يفامك

نامعيإلاونيدلالوصأاذام:ناوخإلاةصالخيللاقو

باوألانيبنهتسوباتكلاهصنام:هلتلق

ل...

:۸٠۲ص١ج"ةعيرشلاسوماق"يفيدعسلاسيمنبليمجخيشلالاق-۷

ركذمث...لصأوهفعامجإلاوةنسلاوباتكلايهوةئالثلالوصألايفدجوامف:ةلأسم"

."ىلاعتهللاباتكبةنسلاعابتابجوف:لاقمثةنسلاةيجحىلعةلدألا

امالإداحآلارابخأبناتبثيعامجإلاوةنسلانأحيحصلاو":۳٠۲صلاقو

."داحآلانعىغتساوبولقلاهيلععمجثيحميركلانآرقلاهبىلاعتهللاصح

يفكلذنيبامكملعلانودلمعللةبجوملاةنسلاداحالابتبثتىلاةنسلابديريو

فيعضربخفبابلااذهيفيورملاربخلاامأف":٠٠٤صهجلاقثيحرخآمضوم

."ملعلابابيفلبقتالداحآلارابخأوملعلانعالضفلمعلابجويالدانسإلا

هللاهةمحر-يليلخلانافلخنبديعسققحملاةمالعلامامإلاخيشلالاق-۸

نعكلصنأنأبجعلانمو":٦۳۸ص٣ج"ناعبإلادعاوقديهمت"يف-ىلاعت

؛ليبسحضاوالوليلدريغبمالسإلاةضيبءاملعبيضراعتتنأومقليهللالوسر
.'؟نايذملانماعوننايعلايفاذهسيل

مهبنظلانسحبةراتانهمديسلايعي-هراذتعاو":٤٢٤۳صاضيألاقو
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هنمدارملاها."لطابوهوةنسلافلاخنم

باتك:فالخالبةئالثنيدلالوصأنأملعاو":١۱۷ص۲جاضيألاقو

."...عامجإوةنسو

:١١ص١ج"لماشلا"يفهللاهمحر-ةمئألابطقةمالعلامامإلالاق-٩

وأثيدحلاكلذريسفتيفالإيأربلمعلاهلزوجيالفثيدحهغلبنمو"

ها."هليوأت

زوجياللب":مالكدعب۸۱صج"بركلافشك"يفهللاهمحر-لاقو
امالإًاملعوامهفثيدحلابطاحأوثيدحلابتكسرامنإالإ داهتجالايأ
هنمدارملاها."ذش

:ةقَيملاسلانيدلارونققحلاةمالعلامامإلاخيشلالاق-٠

اراثآلافلاخاولوشقينإواراتخللاعبتتنأكبسح

:لاقو

ءارمالوانسايقىلعءاجامهمثيدحلامدفن

:لاقو

هاوألاىفطصللامالكالوهللاباتكبرظانتالو
اريبخاملاعنوكيولواريظنهللعجتالهانعم

ت

اے
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:لاقو

هارنىتمقحلاذحخأتنو

لجرلاندنعمارتح۱١الف

:لاقو

افاصوألاربتعيةطصألا

۷yادرواميففاللالبقن

اروهشملافلاخأاعرو

املعافليلدلاوفقأينال

اوجرختسااماوجرختساءاملعلاف

لجرمهاوسولاجرمهف

ليلدلاوهلكلادرومف

:لاقو

يرابلاباتكهقفلللصألاو

ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا۱
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هاتأاتلضغبمناكول

اوفطصاهليذلالخلاهبىتأ

لعناكولوقحلافلاحدق

ادنسأمكحراتخملانعهيف

اروکذمنکیملامنركذأو

اصملعلالاقمىلعدمتعأم

اوجرعهيلعوليلدلانم

لبقيًامتحءاجنممحلاو

ليصحتلامملنمهدصقي

همحر-خيشلانإثيحةيلجةحضاوهبانجحجتحاامىلعتايبألاهذهةلالدوةلزنملايلعيأ

الواهيلإبستنييلاةفئاطلانعرظنلاضغبقحلللئاقلاكلذةقفاومبةربعلانأربتعا-ىلاعتهللا

.ةنسلاوباتكلانمهليلدةوقبالإكلذفرعي
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اعدبمهيفناکنمكلاهواعتم'”يذهدنعداهتجالاو

لقنييبلانعيذلاالإلبقياعيمجلیقامسيلذإ
بابلألايلوأمهفهعزتنيباتكلانمهلصأناكوأ

ادكۇؤمىفطصلملايبلانعادرودقامعنالارثألاو

رظنللادبأهيفحالرئألادورودنعمحوقف

راظنألانمهفقالخيفيراتخملانعىتأامهاتعم

رظندقنمىلععملاىفتخادقرثالايفحالطصالافالتحخابو

عمسيارطفالخلاالوكاذعنعهورطسلوقلکام

مهفلادنعديلقتلامزلوملعلابابدسناكاذناكول

رهاشلاماقمايفهوفعفرورظانلاركفلامعتساىلعاوثح

هركذدنع۲۳۴٠ص۳٠ج"لامآلاجراعم"يفاضيأ-ىلاعتهللاهمحر-لاقو

."ڭليّلالوسرنعرثألاهبدارملاو":"رثألادوروعمرظنللظحال":ءاملعلالوقل

للابذايعلاو-كلاهوهفاهنمدخحاودوجودنعدهتجانموعونممةلدألاهذهنمدحاودوجودنعداهتجالانأيأ
اريثكمقيداهتجالانإفالإوصنلاةلالدبابنمهلولدمىلعليلدلاكلذةلالدتناكاذإهلكاذهو-كلذنمىلاعت

ةلاطإىلإجاتحيالحضاورمأوهونفلااذهةمئأكلذحضوأامكاهتلالدثيحنمواهتوبثثيحنمةينظلاةلدألايف
.ملعأىلاعتهللاوتايبألاهذهيفهيلعهيبنتلا-ىلاعتهللاهمحرسخيشلاكرتكلذلونايب

E,
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:مالكدعب٤٣٤٣ص۳جاضيأ"لامآلاجراعم"يف-ىلاعتهللاهمحرسلاقو
لسغلامدعنعوفعلاتبثيهليلدعراشلالبقنميتأينأالإهنعباوجالو..."

الإوةحضاولاةجحملاوةرهاقلاةجحلاوهكلذناكتبثنإف؛ندبلاضعبنم

."ملعأهللاوهجوبهنعلودعللهجوالف؛عورشملاوهميمعتلاف

ذخألاانيلعو":١٦۲۱ص۲ج"نيمثلادقعلا"يفامكهلباوجيفلاقو

ذإكلذيفاليلددمحميبألوقيفكيالو«ليوأتلاليلدموقيىحليلدلارهاظب

.یحويايحوهلوقسيل

لوقلاو":١۱۳ص۲جاضيأ"نيمثلادقعلا"يفامكرحخآباوجيفلاقو

ىلعةجحناكالتبثولوتبثيمليراوحلايبأنمزيفناككرتلااذهنأب

."ةنسلافالح

يف-ىلاعتهللاهمحر-ينالهبلاملاسنبرصانملسموبأةمالعلاخيشلالاق-١

لصألاةحصبسحبعنتمموزئاجديلقتلاو":۲-١۲۲ص١٠١ج"رهوجلاراثن"باتك

مدعهنألىمعألاديلقتلاوهوعونمباباوصوأناكًاطخملاعلالوقعابتاوهنالطبو

ةنسوهللاباتكللعحتنأهللانيدنمسيلوهباوصرصييالاملعابتالايفهنمةالابم

."ملعلانمتاحردلاىصقأغلبولوهقحبهللنيدتوهبيدتقتاريظنليهلوسر

"ليلحلاحتف"يف-ىلاعتهللاهمحر-يليلخلاهللادبعنبدمحمةمالعلامامإلالاق-١

.'طئاحلاضرعهببرضيثيدحلافالخبلوقو":۹۳۱ص

يف-هتايحبانعتموىلاعتهللاهظفح-يليلخلادمنبدمحأةمالعلاخيشلالاق-۳

ىلعةحجحةنسلاف؛حيحصلاثيدحلافلاخيلئاقلوقبةربعالو":هتبوجأضعب
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.اهيلعةجحاهريغنوكيالوءاهریغ

يذلالصألانوكينأمتيبحاولاف...":١١٠صغمادلاقحلايفلاقو

ىلعلوعينأال...ةحيحصلاةنسلاوزيزعلاباتكلاحيرصهيلعلدامهيلإعجري

عابتازوجيالو«بيصيوئطخيالكنإف«؛جاجتحالارادموهلعجيوهنيعبدحألوق

هفصويذلاةمصعلابفوفحلاوهواليلدهسفنهلوقناكنمالإليلدنودبدحأ

(٤-۳)مجنلا(ٰيحوييحوالإوهنإٰىوحلانعقطنيامو:هلوقبىلعألايلعلا

ذحخآوهيلعدودرمودار-هوأشعفتراوهردقالعنإو-مهنملكفهادعامامأو

ها."هيلعذوحخأمو

ةباحصلاناكانهنمو...":۱۲٠ص"ةنسلايحونم"باتكيفلاقو

هبيسأتلاىلعسانلاصرحأ-مهاضرأومهنعهللايضرناسحإبمحلنوعباتلاو

يههذهوءهضيفنمءاوترالاوهتاكشعةءاضتسالاومالسلاوةالصلالضفأهيلع

ليلدحضاولامهخيرأتاذهف-ةيضابإلايعي-نيدلايفةماقتسالالهألوحفةقيرط

الوسانلانمدحأةنسمقليهتنسبنولدعياونوكيم-هللامهمحرمهنأىلعمطاق

لاوقأضعبركذمث"ةدهاشكلذىلعمهراثآو«نيدلارومأيفهريغديلقتبنوضري

اذكهو":١٠-٤١ص-ىلاعتهللاهظفح-لاقمثكلذىلعةصانلابهذاءاملع

اذهدعبماليفيكفىوجلامهكلتمبالوديلقتلامهرسأيالنيذلاءاملعلالوحفنأش

ىلعهبلمعدرواذإثيدحلانأىلعءانالفوأانالفهتفلاخملةتباثةنسبلمعنم

ةجحلانألهاوريذلايباحصلابهذمفلاخنإوهمومعوهصوصخيفحيحصلا

ةفلاخمتناكاذإو؛نايسنلاولوهذلاهقرطينألامتحاعمهبهذميفالهتياوريف

هبجوم.لمعلاطقستالوثيدحلالولدمنمائيشيغلتالثيدحلليوارلايباحصلا
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اديقتمثيدحلافلاخينميفيكفاهتاسبالموةياورلافورظبىردأيباحصلانأعم

ئطخينمديلقتبیضرينمالإبجعأاليرمعلو«يباحصلانودوهنميأرب

فوفحملايحولابديؤملايهللالوسرديلقتعديونايسنلاولوهذلاهورعيوبيصيو

يحوالإوهنإىوملانعقطنياموىلعألايلعلافصوبجوتملاةمصعلاب
هللاتاولص-هبابنمالإةعيرشلاتزربلهمأ«هبالإنيدلافرعلهويحوي

انيدمالإءازوحلاحطانوأءامسلاىطتمانإويهريغنوكيلهوهيلعهمالسو

هسمشبالإءيضتسينأالوهيدهبالإيدتهينأنكيالذإهعابتابادبعتموهل

رونردهللو«سانلانمدحألمعبهلمعرظانيوأهريغلوقبفهلوقضراعيفيكف
:لاقثیح۔یلاعتهللاهمريماسلانيدلا

هاوألاىفطصلملامالكالوهللاباتكبرظانتالو

اريبخالاعنوكيولواريظنهللعحتالهانعم

تاعيرشتهتاريرقتوهلاعفأولهلاوقأنإفهلوقمكحككلذيفهلعفمكحو

ها."هتمأل

ةيافكهانركذايواهركذبماقملاليطنالادجةريثككلذيفمحلاوقأو

-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرةنسيفءاملعلافلأدقواذه

ءازجألاوتاخيشملاومجاعملاوديناسملاوننسلاوحاحصلااهنمادجةريثكتافلؤم

نبدمحممامإلل"نيحيحصلا"يباتكبتكلاكلتحصأنمنإو؛كلذريغودئاوفلاو

دقو«يروباسينلايريشقلاجاجحلانبملسمويراخبلامهالوميفعحلاليعامسإ
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هلآوهيلعهللايلص-يلانعتبثوحصامالإامهيفاعضيالأىلعادهتحا

امبلغأيفًادجربكدحىلإكلذيفاقفودقولوصألانمناكاميف-ملسو
نمنيلحفونيملسملاةمئأنمنيمامإاناكنإو-نيخيشلايعأ-امهو«هایور

الذِإنايسنلاومهولاوًاطخللناضرعمرشبلارئاسنمامهريغكامهالإمشوحف

ملعلانونفيفمدقلاخوسروعابلالوطوعالطالاةعسنمغلبامهمٍحألةمصع

ناكنموامهخياشمنمءاملعلاضعبامهيلعركنأكلذلوالسرمًايبننكيملام

امكةيوشحلاةمئأنمةفئاطمهيفواذهانمويىلإامهدعبءاجنمموامهرصعيف

نيعباتلاوةباحصلاضعبمكحلب«ثيداحألاضعب-ىلاعتهللاءاشنإ-هنايبأيس

هرلمتعاثيدحككلذومهولابامهدحأاهاوروأاهايوريلاثيداحألاضعبىلع

مرحيوهوةنوميمبهجاوزوبحجررهشيف-ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص-

"حيحصلا"بحاصاهاوريلاثيداحألاضعبنيخيشلادحأدقتنالبءامهوحنو

.()-ىلاعتهللاءاشنإبيرقهارتسامكرخآلا

ءس"نيحيحصلا"يفةفيعضلاثيداحألاضعبدوجووهو-رمألااذهو

مالإةيوشحلاةمئأدنعىحاذهانرصعيفسانلاريهامجدنعهبًاملسمحبصأ

مهفلاخولوهوفعضامهثيداحأنمهفيعضتاوءاشامف«مهيلعاركحكلذنولعجي

يفمهفلاخنمىلعاومكحوهوححصهحيحصتاوءاشامو«كلذيفمهفلاخنم

يفمهفلاخنممهفلاخولوةرئاحلاماكحألانمكلذوحنوءةقدنزلاوعادتبالابكلذ
الاثمكلذىلعبرضأنأسأبالوةجحفلأهاريامةحصىلعماقأوكلذ

يلاثيداحألاضعبلعأدقنيخيشلانمدحاولكنأىلإمهريغوةيوشحلاضعببهذلب

هللاوكلذىلعةلثمألاضعبباتكلااذهرخآيف-ىلاعتهللاءاش-نإركذأسو"هحيحص"يفاهاور

.قيفوتلايلوىلاعت
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فصعضدقفءاذهانرصعيفةيوشحلاثدحمييابلألاخيشلاهعنصاموهوادحاو

-بيرقهارتسامكامهدحأوأناخيشلااهاوريلاثيداحألانمثيداحألاتارشع

مالكهلوءامهيفةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوىلعصنو-ىلاعتهللاءاشنإ

لاقدقفهنعدحاوصنرکذبانهيفتكأ«باتكلااذهيفهضعبانلقنكلذيفريثك

:۸-٢٥ص۲ج"يراخبلاحيحصرصتنخحمةمدممق

ال:لوقأف-"يراخبلاحيحص"يعي-"حيحصلا"اذهثيداحأىلإدوعأ"

الهيقفلاثحابلانأيهوةمذللةئربتوءةيملعلاةنامأللءادأاهيدبأقحةملكنمدب

يوراميفهللاهمحر-يعفاشلامامإلااهنعربعةيملعةقيقحبفرتعينأالإهعسي

تعقوتاملكلاضعبءاملعلاركنأكلذلو"هباتكالإمتينأهللاىبأ":هلوقنمهنع

اهضعببريكذتلانمسأبالفءةحيحصلاثيداحألاضعبيفةاورلادحأنمًاطخ

ةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوىلعةلثمألاضعبركذف"لاثملاليبسىلع

.يراخبلاحيحص"يفةدوجولملا

نمةريصبىلعءارقلانوكيلةلثمألانمجذامنلاهذهتركذ":۸صلاقمث

متينأهللايبأ":قباسلارثألاةحصنمنيدكأتممهيبنثيداحأنمةنيبومهنيد

نيدلقملاةلهجنمانيلعنيبغاشملاضعبهبتكاماضيأاورتغياليكلو"هباتكالإ

امنولهاجتيو«نوملعيالامنولوقيو«نوفرعيالامينوفرهينيذلا«نييبهذملاو

يرصملاكاذهليثموءريغصلايرثوكلا(ةدغوبأ)رئاحلايلحلاكلذلاثمأ«نوفرعي

ضبيفامهيلعاندرءارقلادجيوءامهوحناحننمو‹؟"”ديعسدومحمرساخللا

اشاحملعلاةبلطوأخياشملانمهريغوأديعسدومحمخيشلايفحدقلامالكلااذهركذبديرأال

-ىلعوهيلعتفاهتملاطباختملانابلألااذهمالكبلالدتسالابابنمهتركذامتركذانإوالكو

س



دہنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلاأ

بادآ"باتكليمدقمو"ةيواحطلاةديقعلاحرش"ىلعيمدقملثم‹؛تامدقلا

باتكلةديدحلايمدقمو(نامعةيمالسإلاةبتكللاعبط)"ةرهطملاةنسلايففافزلا

اييرقرشتيسوعبطلاتحتوهو«يقيقحتب"يرذنملاظفاحللملسمحيحصرصتخم"

ها."ةديدجتاقيقحتوتاقيلعتبهللاءاشنإ-

لاقو‹"نيحيحصلا"يفةفيعضلاثيداحألاضعبدوجونايبييهلاقاماذه

يفةدوجوملاثيداحألاضعباوفعضنيذلاضعبىلعدرلايفةرشابمكلذدعب

محلنمسانلاضعبءالؤهلباقمينو":امهريغيفوأامهدحأوأ"نيحيحصلا"

نوؤرجتي-صاخلامهموهفمبولومالسإلاىلإةوعدلاييوأمولعلاضعبيفةكراشم
ةمألاهتقلتانتناكولواهفيعضتوةحيحصلاثيداحألانممهبجعيالامدرىلع

دنعةفورعملاهدعاوقوفيرشلاملعلااذهلوصأىلعمهنمادامتعاال«لوبقلاب

نوميقيالو؛كلذبمحلملعالمُفِإفءاناورضعبيفمطتضرعةهبشلوأ؛نيثدحملا

نموأمهئاوهأنمكلذيفنوقلطنيامنإوءانزوصاصتحخالاوهبةفرعملالهأل
اديلقتةحيحصلاةنسلاوباتكلاىلعمئاقلاحيحصلاناهبإلانعةديعبلامهنافاقث

ايريبألاثمأنيبرغتملانمكلذيفمهبهبشتنمونيدلاءادعأنيقرشتسمللمهنم

ةمألامهبتيلتبانممهريغويلازغلادمحمخيشلاو«ينانبللاقيلبنيدلازعو«؛يرصللا

نيملسملاضعبراكفأاولبلبومهئاوهأبةحيحصلاثيداحألاراكنإبرضاحلارصعلايف

يهذملابصعتلاةبلغلمهأالإملعلااذهبنيلغتشملاضعبءالؤهنمبيرقو«مهقاهبشب

ترتبدقينأبمهتداعيهامكةيوشحلادحأيعديالئلوةضقانتملاهبتكةءارقىلعنيفكاعلاهعابتأ=

يفهلاثمأوينابلألانعاهلقنأسيلالوقنلايفلاقيكلذلثمو«؛يحلاصيفسيليذلامالكلاضعب

نيذلاملعلاةبلطوأءاملعلانممهريغيثومهيفحدقنيذلاهريغوحودمبديعسدومحمخيشلاقح

.قيفوتلايلوهللاولئاسملاضعبيفهنوفلاخي
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:مءاوهألانکمتومهيلع ةحيحصلاثيداحألانوفعضينايحألانمريثكيفمنإفمهنم

يراصنألاليعامسإخيشلاودمحأخيشلاهيخأو‹يرامغلاهللادبعويرثوكلاخيشلاك

"ةيواحطلاحرش"ىلعيمدقمىلإعجريلفكلذنمءيشىلععالطالاءاشنمو

بجعلادجيءاهريغو"ةرهطملاةنسلايففافزلابادآ"باتكليمدقمو

ها."باجعلا

ريشي:تلق":يمالسإلابتكملا:ط۳٠١٠ص۲ج"ليلغلاءاورإ"يفلاقو

ةمصاقصتنلااذهنإف"ءامسلايف":الوقو"هللانيأ":ةيراجلليهلوقىلإكلذب

ىح؟"هللانيأ"يهلاؤسبمهدحألأستداكتامكنإف«تافصللنيلطعملارهظ

هللاانذاعأليهللالوسرىلعركنيهنأنيكسملايرديالوكيلعراكنإلاىلإردابي

باسحىلعملعلااذهنعبذلايفكلاجلاانيأركلذلومالكلاملعنموكلذنم

ثيدحلااذهةحصيفنعطييرثوكلادهازخيشلاةحيحصلاثيداحألايفنعطلا

يفهجرخيمليراخبلانإ:هلوقلثمةيناطيشسواسوبلبةيملعةجحبالتاذلاب

لمنألالإءيشلال"هللانيأ"تاذلابةلمحلاهذهةحصيفككشيةراتو!"هحيحص"

قرولاديوستىلإانبةجاحالنالطبلارهاظاذهلكو؛حيحصلاجراخدرتم

يذلاتفاهتملاهمالكها."ةيبهذملاوةيلهاحجلاةيمحلانمةمصعلاهللالأسنهنايبل

هسأرنمجرخيامهقفينمهبقطنيال

فعضيوححصيمهضعبنأمهسفنأةيوشحلاضعبفرتعادقو؛اڏه

مهنمدحاومالكصنكيلإو‹”مهضارغأهيضتقتامبسحب"نيحيحصلا"ثيداحأ

.ءزحبااذهنم۲۸۲-۳۰۱صثيدحلااذهنالطبانيبدقو

۔لامهبتکضعبعلاطنمىلعیفخیالامكمهدئاقعبقلعتياميفاميسالومهنديدوهاذهلب2
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ىلعدرلاوينابلألانعبذلايفيرابلاحتف"يف”يريهزلانيمأنبريملاقدقف

خيشللابجع:لوقأ...":مالكدعبةرجحلاراد:ط١٠ص"”يراصنألاليعامسإ

ةلدألامدقوامثدحأوأ"نيحيحصلا"يفاثيدحيابلألاخيشلادقتنانإيراصنألا

بجعيلثيدحلاكلذيفنيقباسلاملعلالهأمالكلقنو«؛كلذبةعنقملاةيملعلا

خيشلاةأرجبددنو"نيحيحصلا"ىلعىكابتو؛عينصلااذهيراصنألاخيشلا

."نيحيحصلا"ىلع

نمو‹يراصنألابجعيالاذهف"نيحيحصلا"نععفاديخيشلانألنآلاو
لوقالإمهللاءةيملعةلدأنودحراشلابناجىلإفقيءطقفدقنلاودقنلالجأ

!!"ثيدحلالعأدقضعبلانأب":حراشلا

خيشلامهيالاذهف؟مهججحيهامو؟ضعبلاءالؤهمهنمامأ

"!!ينابلألاةفلاخممهملا«يراصنألا

ةفلاختنعثحبييراصنألاخيشلامادام":-يريهزلالئاقلاو-لوقأو

ريغنمو"نيحيحصلا"يفتيدحفيعضتباذهناكولتح؛لكشيأبيابلألا
ةلدأبو"نيحيحصلا"يفثيداحألهدقننابلألاىلعركنتسياذاملفءةنيب

فا."سفنظحاذهيفنوكيالنألجوزعهللالأسأ!!؟ةيملع

يفيوشحلاهرکذامىلعباوحلايفعرشنلفكلذمكلررقتاذإواذه

اذهنمءزجلايفكلذنمائيشانيبامكتاميستلاهذهوحنونابإلاوةنسلابتكبامنومسي-

.باتكلا

.يوشحلابهذملاعابتأنمامهو
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"نيحيحصلا"ةحصىلعءاملعلاعمجأدق":٣۱۷-٣۷٤۱صلاقدقْفةنرزهلاباک

لهأنمفئاوطالإكلذيففلاخيملو«ثيداحأةدعادع‹لوبقلاباملمهيقلتو

نأىلإ...-هللاءاشنإ-هنايبٍقأيسومهفالخنعالضفمهتقفاومبهبؤيالعدبلا

یوس«فيعضثيدحالوالصأعوضومثيدح"نيحيحصلا"يفسيلف:لاق

اميقابامأ«فعضموححصمنيبفلسلاةمئأنيباهيففلتخمثيداحأةعضب

."ةلمحلايفةموصعمةمألاو«لوبقلابةمألادنعىقلتموهفءامهيف

‹"نيحيحصلا"ثيداحأيفنعطنمنأ":هباوجو"١۱۷٠-٤۷١صلاقمث

بابرأنملب«ثيدحلاوريسفتلابابرأنموهسيلو«هلهجىلعسانلالددقف
هميقسوهحيحصثيدحلابىردأثيدحلالهأنإف,ةفسلفلاوقطنملاومالكلاملع

اورمأوءامحلوبقىلعاوعمجأدقو"نيحيحصلا"نودريفيكف«هدودرموهلوبقمو
لادلاكيكرلاهنايذهرخآىلإ"...كلذوحنواظفحواحرشاهباونتعاوامه

ةحفصلايفكلذلبقلاقدقناكوءهتيوطثبخوهدصقءوسوهيعوهتدالبىلع

نأو«؛كلذريرقتيف۳٠-٤٠٤صنممهضعبنعلقنلايفعرشمث"اهسفنةروكذملا
.همالكها"كلذونوفعضمهيفامهتاورو"نيحيحصلا"ثيداحأ

نعلقنأملولقأليينأكلذنايبو«جوهأشبكنورقهلبذكوهو
مهيفمهعيمجامهتاورنأوةفيعضاهعيمج"نيحيحصلا"ثيداحأنأاضيأيريغ

"نيحيحصلا"ثيداحأيفنإ:اضيأيريغنعكلذتلقنوتلقامنإوفعض

الوقنكلذيفتلقنوىاملعلاضعبمهفعضدقاملاجرضعبنإو«ءةفيعضثيداحأ

.اميباوصلاولصألايفاذك

كگ
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لقنأسوء"داحلافيسلا"يفحضوموهامكءاملعلانمةريبكةفئاطنعةريثك

.-ىلاعتهللاءاشنإ-باتكلااذهيفةدايزوكلذ

هلهجىلعسانلالددقف"نيحيحصلا"ثيداحأيفنعطنمنإ":هلوقامأو

ءةفسلفلاوقطنملاومالكلاملعبابرأنملبثيدحلاوريسفتلابابرأنموهسيلو

نودريفيکف«هدودرموهلوبقموهميقسوهحيحصثيدحلابىردأثيدحلالهأنإف

الاذههمالكفغرافلاهئارهرخآىلإ"...امحوبقىلعاوعمجأدقو"نيحيحصلا"

:امملثلاثالنينانيرمأدحأنمولخي

امهوبثيفيأ"نيحيحصلا"لصأيفنعطنمىلعدرلاهبديرينأ:امحلوأ

وهفءةتبلادحأهبلقيملاذهوءاهلكامهثيداحأيفنعطنمىلعوأامهيفلؤمنع
توبثمدعبدحألقيمذإ؛الصأهلدوجوالمصخلااذهوهيلعدريامصخروصتي

وأريبطاحهيلعدريىحةبطاقامهثيداحأةحصمدعبالوامهيفلؤمنع"نيحيحصلا"

ةفئاطلءاملعلانمةريبكةعامجفيعضتيفضورفممالكلاامنإوءةيوشحلانمهريغ
اذلنكحيالاماذهوءامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألانمةليلقريغ

.طایخلامسيفلمحجلاجليىحهركنينأهريغوأيوشحلا

دجويالوتباثحيحص"نيحيحصلا"يفاملكنأهبديرينأ:امهيناث

نمدحأفعضيملهنأوءةتبلاةفيعضلاثيداحألانمءيشامهدحأيفوأامهيف

هيلعلمحينأيغبنييذلااذهوالصأامهٹيداحأنمائيشريسفتلاوأثيدحلاءاملع

امكامهثيداحأةحصىلعمهضعبنععامجإلاةياكحنمهركذامليلدبهمالك

.كلذىلعدعاستالةكيكرلاهترابعتناكنإوءىاعتهللاءاشنإ-يتأيس

s» fl ":۱۸۲-۱۸۳صلاقمئ ثيداحأ"ناونعب٤٥صًالصفيضابإلادقعمث

ت
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اممامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفثيداحألاضعبهيفركذ"نيحيحصلا"ىلعتدقتنا

ملسميفثيداحأةدعويراخبلايفثيداحأةعضبركذفظافحلاضعبهدقتنا

:-يوشحلللازالمالكلاو-هوجونمباوحاو"نيحيحصلا"يفةعضبو

همالكها"ثيداحألاهذهعيمجفيعضتىلعهقفاونالانأ:اهدحأ

اسمواهعيمجثيداحألاكلتفعضأمل-ىلاعتهللادمحبنأ:باوحلاو‹غرافلا

اذهىلعترساحتفيككنمبحعلاو«ةيرمالبةيرفوهفاهفيعضتنميلِإهتبسن
يفتلقدقيينُأعم«هدابعنميحتستملوىلاعتهللاشختملوحضاولابذكلا

:اهيلعدرتكنأيعدتيلا١طنم٤٥صو٣طنم۷٠٠ص"دالافيسلا"

يفيهوءاملعلاضعباهدقتنايلاثيداحألاضعبهذهو"

كلذتدز2"اهيفانيأرنعرظنلاضغباهداوأ"نيحيحصلا"

اندنعةفيعضاهلكتسيلثيداحألاكلتنأنيبميبرعناسلبتحرصواحاضيإ

ڻم۹۳صو۳طنم١٤۱۷صتلقثیح«خلإ...نسحاهضعبوحيحصاهضعبلب

-اهانركذيتلاثيداحألاهذهنإ":اهيلعدرتكنأمعزتيلا١ط

نرسحللااهنموحيحصلااهنملب؛اندنعةفيعضاهلكتسيل

ضب:انلقكلذلوا.عوضوملااهنموفيعضلااهنمو

ىةمألانأنيبننأاهركذنماندصقامنإو(اهيفانيأرنعرظنلا

يعديامك"نيحيحصلا"يفاملكةحصىلععمتجت

فها."ةيوشحلا
 

ر
اسےس
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فيعضتيلإبسنفمسجلايوشحلااذهرساحتفيكاورظنامكيلعهلابف
نإعينصلااذهوءاهمكحيفيلحلاحضاولامالكلانمهتلقامعمثيداحألاكلت

هذهعابتأىلإمالعألاءاملعلاكثلوأهبسنامةحصىلعلديانإفءيشىلعلد

ىتأامنأركذلابريدحلانمواذهمهيفلاخمىلعبذكلانودمعتيمهنأنمةفئاطلا

لمإوطقفهدحووههرزولمحتيالسيبلتلاوسيلدتلاوبذكلانمليلبطاحهب

هنأبلیلبطاحباتكفصويذلامسجلايوشحلانازوفلاكلذكلذيفهكراشي

.ةمحفملاةلدألابمعدممیقباتک

-:ماسقأةئالثىلعاهدروأيلاثيداحألانأو":۱۸۳صهلوقامأو

ححصموفعضمنيبيهفاهيفمالكظافحلاضعبلحصثيداحأ:لوألا

همالكها."ملسمحيحص"يفوهو"تبسلامويةبرتلاقلحخ"ثيدحكءةلقيهو

ةريثكثيداحأءاملعلاضعباهظافلأضعبفعضوأاهفعضيلاثيداحألا:لوقأ

اذهىعداامكةليلقبتسيلو«باتكلااذهيف-ىلاعتهللاءاشنإىرتسامك

.مسحبايوشحلا

حيحصمسق:ثلاثلاءاروجواملظهفعضحيحصمسق:يناثلا":لاقم

نعفشكلاثيدحوةيراحلاثيدحركذو"ةدسافلاهتديقعهتفلاخملهفعضاضيأ

لجألاهفعضىرخأثيداحأو":لاقةدايزلاريسفتيفبيهصثيدحوفقاسلا

.همالكها"ببسلااذه

فيسلا"يفنيخيشلاثيداحأنمءيشفيعضتبحرصأمليأهباوجو

نينأىلعءاهركذيلاةئالثلاثيداحألاءانثتسابلهاجلااذههيلعدرييذلا"داحلا
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امكو"دالافيسلا"يفكلذتحضوأامكءاملعلاضعبنماهفيعضتىلإقوبسم

ةسمخلاثيداحألاىلإةبسنلاباذه«-ىلاعتهللاءاشنإباتكلااذهيفهارتس

لىرخأثيداحأةلمجيفهتركذرخآاثيدحتفعضمثءاوحندنديلانيرشعلاو

ةلمجفيعضتىلإقبسدقو«ركذبالضرعتيملهنألرهظياميفيوشحلااذهاهري
هقافوبدتعأال-ىلاعتهللادمتنكنإويوشحلانابلألاثيدحلاكلذنم

ىليلضتلاوميخفتلاالإهبداريالبذكدرحباذههمالكنأفرعتكلذبوهفالخو

ىرحخأثيداحأو":ةئالثلاثيداحألاركذنأدعبهلوقكلذنمهبذكيفحرصأو

°”ثيدلحألاهذهركذتنأةمسحلاةيوشحلانموجرأف"ببسلااذهلجألاهفعض

.سيلدتلاوبذكلاباوفرتعيلفالإو"دالافيسلا"يفاهتفعضيلا

نیزاوميفهلةميقالغرافنایذهولطابمالكاذههمالكنألصاحلاو

تاداقتنالاكلتةحصيفسيلانمالكنألكلذوىاملعلاةمئألانعًالضفءالقعلا
نمةريثكةفئاطتفعضدقءاملعلانمةريبكةعامجنوكيفامنإو؛كلذمدعو

ءامهيفةدقتنلاثيداحألاضعبدوجوبملساذإوءانمدقامكنيخيشلاثيداحأ

اٹیدحتفعضيينأبضرتعينأيوشحلااذلسيلواذهءاهتركذيلاةعبرألاثيداحألاادعاميأ

ىرخأثيداحأو:هلوقبهدصقييذلاوهاذهنأواهركذىلاةثالثلاثيداحألاىلعةدايزًاعبار

ىلعصنامكطقفنيرشعلاوةسمخلاثيداحألايفهمالكنألكلذو«ببسلااذهلجألاهفعض

ةسمخلاثيداحألاهذهعيمجنأانملسولاننأ:يناثلاهجولا":كانهلاقثيح۱۸۳صكلذ

لهريغنودنيرشعلاوةسمخلاهذهىلعملكتيهارتامكوهفغرافلاهئارهرخآىلإةفيعضنيرشعلاو
ببسلااذهلجألاهفعضىرخأثيداحأو:هلوقنأايناثوءالوأاذه.اذههمالكىلعبساحيكلذلف

قرفكانهوادحاوًاثيدحالإهركذيمليذلارخآلاعضوملايفيحفعضأملانأوعمحلاىلعلدي

داحأآلانيبقرفيالناكاذإالإهتفعضيذلادحاولاثيدحلانيبوىرحخأثيداحأوهلوقنيبريبك

.لظنحلانمرمامهالحأو؛عمحاو
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نعكلذلقنيواعيمجنيخيشلاثيداحأةحصىلععامجإلاكلذدعبيعديفيكف

هروصتامكظفللاكلذنمرهاظلاعامجإلاةياكحباوديريملنيذلاءاملعلاضعب

نإ-هنايبيتأيسامكامهتلكاشىلعوهنمونازوفلاهخيشومسحايوشحلااذه

فالخلادوجولباوصلالمتحيالًاطخكلذيفاوأطحأدقمهنأوأ«-یلاعتهللاءاش

ءاشنإ-باتكلااذهيفهارتسامكنينسلاتارشعبمهتدالولبقةيضقلاهذهيف

.-ىلاعتهللا

نيرشعلاوةسمخلاثيداحألاهذهعيمجنأانملسولاننإ":هلوقنإم

كانهنأبحضاوفارتعاهيف«هئارهرخآىلإ...اهوفعضمهلاقاملوقلانأوةفيعض

نمححارلايفوهامنإفالخلانأوءاملعلاضعباهفعضدقاثيدحنيرشعوةسمخ

"نيحيحصلا"يفسيلف":كانهلاقثيح۱۷۳١صلبقنمهلاقاميقانياذهوكلذ

نيباھیففلتخمثیداحأةعضبیوسفیعضثیدحالوًالصأعوضومثيدح
ةمألادنعىقلتموهفامهيفاميقابامأ«فعضموححصمنيبفلسلاةمئأ

ةرشعلاىلإ:ليقوةعستلاىلإةثالثلانيباموهعضبلانأمولعملانموءخلإ...لوبقلاب

ةعستىلإةعبرأنم:ليقوةرشعىلإنينانم:ليقوةعستىلإدحاونم:ليقو

.ةعبسعضبلا:ليقو

دنعىقلتمثيداحأةعضبادعامنإ:هلوقنیبعمجيفيكمكيلعهللابف

لهو‹مهضعباهفعضدقاثيدحنيرشعوةسمكانهنأبهفارتعانيبولوبقلابةمألا

بذكلالبطباختلاوضقانتلابالإتفاهتللامالكلااذهلئاقىلعمكحينأنك

يفتدروأدقنأىلع؟حضاولاءابغلاوحضافلالهحلاوحيبقلاسيلدتلاوحيرصلا

يفتركذدقو«لاثمةئامنالثنمرثكأيدلوًلاثمنيثالثنمرثكأ"داحلافيسلا"

ر
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.؟كلذىلعةمسحلاةيوشحلاباوجامفاثيدحنيسمونيتئامباتكلااذه

-اهيلإراشأيلانيرشعلاوةسمخلاثيداحألادصقيواذهلك":هلوقامأو

ةروكذملاثيداحألاكلتنأولوبقلابنيباتكلااهيقلتىلعةمألاعامجإقرخيال

هقباسكغرافمالكاضيأوهف"اهيلعظافحلاضعبمالكلعامجإلااذهنمةانثتسم

"نيحيحصلا"ثيداحأنأىلعلدياهاكحيلاتاعامجإلاكلتضعبنألكلذو

اهوديقيملوثيداحألاضعبءانثتساىلعلدياهضعبو«ةتباثةحيحصاهعيمج

جتحينأنكيالنولوألاف«ةبراضتمةضقانتمالوأيهف‹”نيرشعوةسمخب

فرتعيوهو؛لكلاةحصىلععامجإلانوكحيمعزيامبسحىلعمهنألمهمالكب
ريدقتلقأىلعثيداحأةعضبيفوأ«روكذملاددعلايفروكذملافالخلادوجوب

هاكحاملنولطبممهمثيفوههتبثأاممرثكأيففالخلااوتبثأدقنورحخآلاو

نأةيوشحلاىدحتتاننإمثسهلدمحلاوقحلامامألطابلاتبثيالاذكهوءنولوألا

ىلعنحنو«نيخيشلاثيداحأنماهيلععمجلاواهيففلتخملاثيداحألاانلاوركذي

رکذعممهتمئأنعهفيعضتاوركذيملامركذبمهاوعدنالطبنايبلدادعتسالامأ

.هنوعديامنالطبباوفرتعيلوأكلذىلعاوبيجيلمثةحفصلاوءزجلا

دقهباوجف"ثيداحألاكلتلكيضابإلااذهلملسنالاننأعم":هلوقامأ

فيعضتىلعاهبليثمتلابابنمامتركذامنإوءاعيمجاهفعضأمليأوهومدقت
الاماذهوءامهدحأوأنيخيشلاثيداحأضعبلةعبرألاةمئألاعابتأنمءاملعلا

.هراكنإةيوشحلانمامكريغالونازوفلاالوتنأعيطتست

اذه:لوقأف"يبماقملالاطلادحاوادحاواهيفهعبتتتدرأولو":هلوقامأو

.كلذتبثتيلارداصملابانتأيلفددعلااذهباهوديقمهايعديهريغوأيوشحلااذهناكنإو)0
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:لیقامك

.ضماحاذهلاقهليملنإهدوقنعىلإيزانلابلعثلاك

نمكريغوأتنأبحأناديملاىلإملهفكلذفالخيعدتتنكنإو

ءاشنإىرتسو؛كلذراظتنايفنحنو«باتكلااذهيفهتركذامىلعةيوشحلا

.كۇوسيامهللا

هراكنإكهيفهلوقطوقسلكلذىلإجاتحيالاهنمةلمجنأعم":هلوقامأو

ركذامكنافلألبليلدفلأهلولعلاوىلعلاىلعهتلالدلةيواعمثيدح

"هتينون"يفميقلانباهركذامنأهباوجف"كلذ"هتينون"يفميقلانبا

؛تحاوليلدالويسحلاولعلايفتبثيملهنأقحلاوءةعيقببارساهريغو

نميسحلاولعلابهلةقالعالهضعبهتلحنعابتأوميقلانباهركذامو

ةيآلاهذهف¶هيلإهللاهعفرلب:-مالسلاهيلعىسيعيفىلاعتهللالوقبمهلالدتساككلذو

هرکذيذلا-ىلاعتوكرابت-هللالوقكيهفيسحلاولعلاىلعليلدةهبشالواهيفليلدالىرتامك

نأمولعملانمو¶يبرلإبهاذِإ»هلوقو¶يبرلإًرجاهمنإ:-مالسلاهيلع-ميهاربإنع
هيلعهللاولعةمسحلاةيوشحلامهوتتيذلاشرعلاىلإنكيملهباهذو-مالسلاهيلع-ميهاربإةرجه

كرابت-هلوقكلذلثمولوألاءزحلايفكلذنايبمدقتامك-اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت-

ةيآلايفةدوصقلملاةرجملانأمولعملانموهلوسروهللاىلإارجاهمهتيبنمجرخينموا:-ىلاعتو

الو(اريسيًاضبقانيلإهلنضبقمثل:لظلايفىلاعتهلوقكلذلثموةرونللاةنيدملاىلإةرجملايه
ةرحمحلانأوشرعلاىلإبهذيلظلانأمهوتتنأىلإلهجلااهبغلبدقةمسحلاةيوشحلانأنظأ

ىلعتبحأدقوهيلعٌرقتسمهللانأمهوتتيذلاشرعلاىلإةرجحلاامدصقيةقباسلاةيآلايفةروكذملا

لوألاءزحلايفهبلالدتسالانالطبنايبيفرخآاهجوتركذوانهامملوطأوهام.ليلدلااذه

-ءاشنمهيلاعجرلف
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‹؛حيرصبذكهضعبو‹”زطابفيعضهضعبو؛ديعبالوبيرق

اهيلإعجريلفلوألاءمزحلايفكلذىلعةلشألاضعبانتمدقدقو

براقيامالوهفصنالوددعلاكلذغلبتالاأىلعكلذفرعينأءاشنم

لالدتسالااذهو"هبربدهعثيدح-رطملائعي-هنإ"ملسمثيدحبمهضعبلالدتساكو=

نوملعيةبطاقءالقعلانإفالإوةيوشحلاءالؤهشيعيملاعيأيفيردأالوهارتامكىلكشلاكحضي
شرعلاامنيبةعساشةفاسعايندلاءامسلانملفسأوهوباحسلانملزنيرطملانأاعطاقاملع

.ريثكبةعباسلاءامسلانمىلعأهقوفهللانأةمسحلاةيوشحلامعزتيذلا

هنأيلإيحوألق:یلاعتهللالوقب٦١١۱صةيوشحلاهشويجيفميقلانبالالدتساكو

اښبربكرشننلوهبانماعفدشرلاىلإيدهيابجعًاناءرقانعمانإاولاقفنجلانمرفنعمتسا
هيدينيبامًاقدصميسومدعبنملزنأابلعكانعمانإانموقلياولاق»:ىلاعتهلوقو(ادحأ

ێعي-اوربخأف:نيتكركلانيتيآلاركذنأدعبكانهلاقثيح¶ميقتسمقيرطلِإوقحلاىلإيدهي

هناحبسس-هللاةفرعمهيلإيدهييذلاقحلاودشرلامظعأوقحلاىلإودشرلاىلإيدهيهنأنجلا

كلذيفنو.هتابثإوهلفارتعالامتيكلذبذإمحلهتنيابموهقلخىلعهولعوهتافصتابثإو-ىاعتو

يسحلاولعلاتابثإبنيتيآلانيتاةقالعالهنأيردتتنأو.هبىذهامداراها.هتافصلوهليفن

هتعيشوميقلانبايفلاخمنمٌدحألدتساولوديعبالوبيرقنمكلذلاضرعتتملامهنِإذإهيفنالو

هناحبس-هللاةفرعمهيلإيدهييذلاقحلاودشرلامظعأو:لاقفيسحلاولعلايفنىلعنيتيآلانيتاهب

ىرنالانكنإوقحلالهأبهذموهامكءاضعألانعوةنكمألايفلولحلانعههيزتتو-ىاعتو
ةيوشحللنكمأامانمدقامكاسأرةيضقلااذهباملةقالعالنيتللانيتيآلانيتاهلثعبكلذللالدتسالا

نيتاهنأنمهانركذاميالإكلذىلعاوبيجينأرمعلايفةدحاوةرمولومهسفنأنماوفصنأنإ

.ةتبلاةيضقلاهذمبامحلةقالعالنيتيآلا

-يفابلألايعأ-مكحمثولعلارصتخميفينابلألاوميقلانباهححصيذلاءاقلتسالاثيدحككلذو

هضفعضدقولاعوألاةروطسأثيدحكوكلذنمدشأولاقامكوهوةفيعضلاهتلسلسيفهتراكنب

يفةمسجماةيوشمحلاتفلتخايلاثيداحألاةلمجنمناثيدحلاناذهوعوضوماندنعوهواضيأينابلألا

-لهتلنبابرأنأمعزيذلاينباباكبحاصفنأمغرىلعاهبلالدتسالازاوجواهتحص
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عابتأوليبطاحاهيلإعجريلفلوألاءزحبايفكلذىلعىرخأةلثمأانركذدقوكلذلثميفاوفلتخي

هلبقيذلاقيلعتلاوقيلعتلااذهيفهانركذامسنجنميسحلاولعلاىلعةيوشحلاةلدأةيقبو

.قيفوتلايلوىلاعتهللاوكلذةفرعمءاشنماهيلإعجريلفلوألاءزحلايفكلذنمجذامنتركذدقو

قيقحتيفهلطابةرصنلاهركذيلاةلدألاكلتيفكتالهنأهسفنةرارقيفرعشدقميقلانبانأكو

"ةيوشحلاشويحلاعامتجا"يفكلذدحتامكلمنلاوشحولارمحونجلابداجنتساللرطضافهدارم
دحأىلإةبوسنملاتايبألاكلتيضملارهسلاوديدشلاءانعلادعبهيلعلصحينأعاطتساامةياغناكو

لکيفانئرقیيج:كلذنإلاقف...":هريغنعالقانةيميتنباةبتكم:ط‹۷١٠صلاقثيحنجلا

:يدشنأفمعن:لاق؟ءيشهرعشنمكدنعلهتلقفرعشلااندشنيونيح

الھجبنذلابسکتویدامتمکالهمطرفللابنذملااهيأ

الضفعنصلانسحيوهوجمسلصفبلیلحلاطخستمكومك
المُأشرعلاىلعنمهنعيضرأيرديسيلنمنوفجادهفيك
ها

الالسروأءايبنأاونوكيمامحالصلاوةلادعلايفاوغلبامهمرشبلامالكنأيردتتنأو

هلطعلوهاوقتوهحالصنعائيشفرعناليجمالكبفيكفةيضقلاهذهلثميفهيلعدامتعالانكه
ىلع":يجلااذهلوقنإفكلذعموةمسجماةيوشحلاميقلانباناوخإنموأةهبشملادوهيلانم
ءاوتسالاتايآىلعمالكلادنعلوألاءزحلايفهانيبامكةتبلايسحلاولعلاىلعهيفليلدال”شرعلا

"دادبخيرات"نماهدانسإبتايبألاهذهدروأدقميقلانبانأركذلابريدحلانمواذه.اهوحنو

لابجلاكهلاجرناکولىحةجحهبموقتاليذلاءارحلااذهلثمدانسإدقنبلاغتشالاوبيطحخلل

.نهولانمهيفامىلعهدانسإىلعمالكلانعتضرعأكلذلف؛هللغشالنملغشيساورلا
سوطرطزئاجعنمةلوهجبزوجعىلعلخدلجرنعةصقكلذدعبميقلانياركذم

رخىلإ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرىلعاودفونيذلانجانمادحأتأراأهتربخأ
ضبوأينبلاباكباتكبحاصيحجارلااذهلعلوهيلعباوحباركذنعهلقنيفييذلاهئاره
-ميسحتلاةديقعلةتبثلاثيداحألاضعبانليوريفيباحصلايحلااذهةيؤربفرشتيةيوشحلاهناوحإ
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-

ةتسلاوباتكلالددقوءةيؤرلايفبيهصثيدحهراكنإو":هلوقامأو
اهيفامنايبواهيلعباوحلامدقتدقةلدألاكلتنأهباوجف"اهيلععامجإلاوةرتاوتمل

اهيففالخلاوءةتبلاعامجإاهيفدجويالفعامجإلاامأو«نوتملاوديناسألاةهجنم

ىكحدقةيوشحلاضعبنأ"لوألاءزحلا"يفانمدقدقوملعىلعراننمرهشأ

ضعبنعيوشحلاميقلانباهاكحو«نيعباتلاضعبنعةيؤرلامدعبلوقلا
ةيديزلاوةلزتعملالوقوانلوقوهويفنحلاصاصخلامامإلالاقهبوءةيرعشألا
ةعدتبمءالؤهنأةيوشحلاتعدانإفءةيمالساإلاةمألانماعیمجءالؤھو‹ةيرفعحللاو

عامجإلادقعنيالةيلكلابمالسإلانعاوجرخيملاوماداماضيأةعدتبملانأهباوجف

الفعادتبالاباهريغىلعمكحتدقو«قحلاىلعاأيعدتةقرفلكنإمثمهنودب

ملستالىرخألاقرفلاةيقبنأل؛فارطألادحأنمعامجإلاةياكحدرلادنعيفكي

ةشقحلايهةينالفلاةقرفلانأىلعةلدألانايبنمدباللبموعزملاعامجإلاكلذب

؛قحلاىلعاننإ:لوقن-ةماقتسالاوقحلالهأ-ةيضابإلارشاعمنحنوءاهاوسنود

مكانوعددقو؛لئاسلملاهذهيفلطابلاىلعةمسحلاةيوشحلارشعمايمكنإو

نافكلذمكلرركنءالوأنحناهو؛كلذمتيبأفةرمنمرثكأكلذيفةرظانملل

.ةيمالعإلالئاسولابلقنتنأطرشبةرظانملاىلإملهفكلذلدادعتساىلعمتنك

هللاىيلص-هللالوسرلهتبحصلهيفحدقينأدحألزوجيالذإاهيلعةباجإلانعنيزجاعفقنف=
وأةيواعمكيباحصيفحدقنمنأمولعملانموةنسلايفدادشلانمهنأاميسالو-ملسوهلآوهيلع

يفمهتينأبجيميسحتلاثيداحأةاورضعبيفحدقنموةقدنزلابةيوشحلادنعمهتموهفحلااذه
.ناعتسملاهللاوهمالسإ

ةمجارمنمكلذملعيامكةفلاتلااهديناسأبشحولارمحولمنلالاعفأضعبركذمث

ىماعتهنكلواهضعبةاورضعبةلاهجبهسفنوهفرتعادقوليدعتلاوحرحبابتكيفالاجرمجارت
.نوؤشهقلخيفهللواهبحهبلقبرشأيلاميسجتلاةديقعةرصنلجأنمكلذنع
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.اليبسیدهأونمألابقحأنيقيرفلايأاهنيحملعيسو

.هتایحيفةدحاوةرمولوملعلااذهةحئارمشنمىلعىفخيالامكنيثيدحلا

اوفعضنيذلانأنماقباسهانبامضقندقيوشحلااذهنإمثءاذه

مالكلاةمئأنممهامنإو«ثيدحلاوريسفتلاةمئأنماوسيلنيخيشلاثيداحأ

”ظافحلانممنأانهتبثأهنإثيحهملقدادمفحينألبقنمةفسلفلاوقطنملاو

:۱۸۹صةموزهملايفيباكيفلاقثيحملعلالهأنمةلحاطفمُنَأبمهفصوهنإلب

ةعضبيفاوملكتمُمأتبثملعلالهأنمةلحاطفمهنم:ماسقأىلعمهركذنمنأاهيناث"

ها"وأطحخأمأكلذيفاوباصأرظنلاضغبامهدحأوأ"نيحيحصلا"نمثيداحأ

كلذعموىابرحلانولتتامكنونولتيوءاوشعطبختمهمالكيفةيوشحلاطبختياذكهو
.لطابلااذهنعفلسلااشاحو«فلسلاعابتأوةنسلالهأمُأنوعدي

ركذلارطضمينارأ"”يوشحلااذههارتفاامىلعزجوملادرلااذهدعبو

يفنتكأةيوشحلانمدحاوريغليلبطاحفنأمغرىلعكلذكمهبلغأو-ظفحلابمهفصودقو
يفلاقٹثیحدمحمنبهللاضوعنبقراطوهوةلحنلاهذهعابتأدحأنعدحاوصنركذبانه

ركذواعيمج"نيحيحصلا"ثيداحأةحصبلاقنمضعبىلعهدردنع۷۷ص"نالاعدر"باتك

فرعتالكنأك...":امهثيداحأنمءيشليناسغلاويطقرادلاءانثتسابظافحلانمدحأضرعتيمهنأ

مهنميظافحلانمممجنعيتأيسو؛كلذابعوتسيملامههأعميناسفلاويطقرادلاالإظافحلانم

هلضرعتيملامم"نيحيحصلا"نوتمضعبيفاوملكتمههأامهدعبءاجنممويناسغلاويطقرادلالبق

ها.ينياسغلاويطقرادلا

-مهريغوأءاملعلاضعبنعيوشحلااذههلقنامىلع۔یاعتوكرابتهللاةئيشمب-مالكلانأيسو

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا
NNE NE

مهئارآبةيوشحلافرتعينميوأةعبرألابهاذملاباحصأنمءاملعلانمةفئاطمالك

دوجولوح"امهبارضأو«ٍقاعنصلاومزحنبالاثمأنممهمالكلقننمنورثكيو
هللاوصوصلنلاكلتصعبمكيلإوءامهدحأوأ"رحيحصلا"فةفيعضلاتثيداحألاصعب

.قيفوتلايلوىاعت

كينيعب-ىلاعتهللاءاشنإىرتسو"نيحيحصلا"ثيداحأةحصىلععامجإلاةياكحنم=

.ةعيقببارسةموعزملاتاعامجإلاهذهنأ۷-٠٦٠١۷۱۸ص

مهريشغوةيوشحلانمملعلابنيلغتشملاضعبلىرخأاصوصن-ىلاعتهللاءاشنإاضيألقنأسو

يفمهمالكلقنبلاغتشالاىرأالتنكنإوكلذبمهعابتأمازلإومهمازلإبابنمةيضقلاهذهلوح

.قيفوتلايلوىلاعتهللاو«هبنولوقياميمهمازلإاهبدصقياليلاةيملعلالئاسملاثحب
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ملعلاىلإنيبستنلاضعبوءاملعلاضعبصوصتن

ةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوىلعةصانلا

)شداوأ"نيحيحص1ف

 

نايب"يفامك"ىطسولاماكحألا"يفيليبشإلاقحلادبعمامإلالاق١

الثیدحرکذنُأدعبةبيطراد:ط٢٤۲۹صجناطقلانباظفاحلل"ماهيإلاومهولا

ركذامںیبزلايبأثیدحنمذخؤيامنإ:رباجنعريبزلايبُأقيرطنمملسمهاور

ها.ثيللاةياورنماذهسيلوءهنعثيللاةياورنمناكوأعامسلاهيف

لاقمث:۲۹۷ص٤جماهيإلاومهولانايبيفناطقلانباظفاحلالاق-۲

"نيحيحصلا"ثيداحأةحصىلععامجإالهنأىلعاهبداهشتسالالجأنمصوصتنلاهذهتركذ

لكىلعصوصتلاهذهبابرأقفاوأالتنكنإوةيوشحلانمهريغوليلبطاحهيعديامفالخباعيمج

نکكلوثيدحلاىلعمكحلاىلعمهقفاوأدقو.كلذنمريثكيفمهفلاخألبهباوجتحاوهولاقام

كبدصقأملباتكلااذهنأهيبنتلانعينغوهامواذه.كلذىلعهباوجتحااميفمهفلاخأ

لكىلعملكتأنأينمزليتحنيخيشلاثيداحأنمهتركذاملكىلعمالكلاقيقحت

هتدروأامتدروأامنإوملعلاىلإنيبستنملاوأمهريغوأءاملعلامالكنمهيفهتدروأام

ثيداحأةحصىلعاوعمجأدقءاملعلانأنمريبحهارتفااهمضحدلجأل

اهاندروأيلاثيداحألاهذهىلعمالكلاامأوهدروأاممدلفاكهيفهتركذامو"نيحيحصلا"

يخآلاحجباهلفدقنلاماهسةيمالسإلاةمألاءاملعنمريثكاملهجويلانيخيشلاثيداحأنماهريغو

.-ىلاعتهللاءاشنإابيرقنوكيكلذلعلو
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ركذام«رياجنعريبزلايبأثيدحنسحأ:-يليبشإلاقحلادبعمامالايعي
قحلادبعهدروأيذلاثيدحلاكلذيفيأاذهيفعامسلاركذيملو«هنمهعامس

نلكهنأكلذو.هلمعنيبنلفهبهذماذهف.ملعأاميف-رباجنعريبزلايبأقيرطنم

اممهعامساهيفروكذمريغاهنمناكامنيبيف«هثيداحأيفبهذملااذهدرطينأبجي

سفدقيلاعضاوملاهذهىلعًالاحمءالًاليلعتهنمكلذنوكيفءهنعثيللاهوري

اروکذمهتیاورنمناکامعءاشنإتکسیمثءاهضعبهیفکيناكدقومرمأاهيف

لبلعفيملو«هيلإبهذامدرطوهاذه.هنعثيللاةياورنمناكوأ‹هعامساهيف

انأنيبيفاهركذيوحن:نيوحنىلعاهركذمدقتىلاهذهادعاميفثيداحألادروأ

نمئربتملاکكلذبهنإف«باوصلانمبيرقاذهف«رباجنعريبزلايبأةياورنم

؛هعامهيفرکذيملاموهو«هتیاورنمهنانیبيالو؛هنعتكسيوحنو.اقدهع

ريبزلايبأةياورريغنمهنظيئراقلاهأرقاذإلبءهنعثيللاةياورنموهالو

لمعلااذههلعقيامرثكأو.هتحصيففالحالاممهنأ-هنعهتوكسب-دقتعيف

يفتلصحءاملسملاخدايامنأكملسمهجرخأامثيداحألانمناكاميف

نيوحنلاثيداحأكيلعنآلاضرعنلف.هيفكشالًاطخاذهوءدقنلانمىج

لک:٥۳۰صلاقمثملسمحیحصيفاهضعبواهركذفكلذنيبتيىحنيروكذملا

امماهلكو«هتياورنمامنأكلذبنيبتفريبزلاابأاهايإهركذدنعزربأثيداحألاهذه

هزاربإابهناف؛ئطخمريغاهيفوهوءهنعثیللاةياورنموهالوهعامسهيفركذيم

امأو.نيوحنلادحأاذهفءةمدقتملاثيداحألايفهرمأنمحرشامىلعلاحأدقهايإ

نيبيناريغنمءهتحصيٿفالخالامعهتوکسهنعتکساموهو«رخآلاوحلا

ةياورنم«ملسمباتکنمهذهلک":٤۳۱صلاقمثاهرکذف"..هتیاورنمهنأ

كو
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هسیلدتبوهو«رباجريغنعريبزلايبأةياورنمثيداحألاهذهعيمجف":۹٠۲ص

؛سلديالنمهريغثيدحب-هنعتوكسلاب-هثيدحطلخينأيغبنيالءهنعمولعملا

‹قالطإابسلدموهلبحصيالكلذنإف«رباجىلعهسيلدترصقينأيغبنيالو

كلذلو؛عمسيملاممعمسامهلزيمفرباجنعهاورامعثيللاهلأسنأقفتاو

ها.هنعثيللاةياورنمناكام-هعامسهيفركذيماممهثیدحنمثتسا

حرصدق-يليبشإلاقحلادبعيعيدمحموبأو":٤44ص٥جيفلاقو

هنأحرصدقفرباجنعريبزلايبأثيدحاهنمعضاوميفسيلدتلابدريثيدحلانأب

هركذانبعوتسادقوهنعثيللاةياورنمناكوأعامسلاهيفركذامالإهنملبقيال

.هنمدارلاها"مدقتامين

نعهتوکسهباتکيفرذحينأيغبنيامو":۱٠٠-۳٠٠صلاقمغ

اهنمثيدحلانوكيدقهنإفملسموأيراخبلاهجرخأامويذمرتلاتاححصم

ريغدنعنمهیوریامناکاذإرظنللعضوموأفيعضهدنعوهنمةياورنم

هلاوحأرابتعانمملسفىمحلالخدءالؤهدنعهاورامناكاذإهنأكوءالؤه

."رظنلاهيفعضوءالؤهريغدنعنمهيوريامناكاذإيف

اذهيفرمامیفكسفنبهنعثحباو«هنملثمىلعهبنن«ريثكعونلااذه
.رخآضرغلامإوالافغإامإ«هباتكثيداحأنمهلضرعنملاميفو«باتكلا

.هعامسهيفرکذيملاموثيللاةياورريغنمرباجنعريبزلايبُأثيداحأاهنمف

اذإوهوهتیاورنماهنأنيبيمةريبكةلمجملسمدنعنماهنمدروأ

غيامكلذركذانمدقدقو.هتیاورنماهنانيبوهيلعهبنملسمريغدنعیور
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.هدرنع

دنعنمهثيدحنمجرخأاممءيشيٿهلضرعيملبرحنبكامسكلذكو
.كلذنايباضيأمدقتدقو.ملسم

.ةفيحص-نآلاانلقامك-يهامنإورباجنعنايفسيبأثيداحأكلذكو

نعنايفسيباثيدح:لاقةنييعنباانثدحيباانثدح:ةمثيخيأنبالاق

نمريثكثيداحأكلذكو:لاقنأىلإ...هلثمةبعشنعو«ةفيحصوهامنِإرباج

نبماشهوحلاصيبأنباليهسنأومهنمةفئاطىلعهيبنتلامدقتدقونيطلتخللا

نمهنوکىلعهبنیالواممدجياممائیشبنجتيالوهواريغتامهنأل؛مهنملةورع

.هيففلتخموهويذمرتلاهلححصنموأملسموأيراخبلادنعنمناكاذِإامهتياور

؛عولطتلاموصءاضقثيدحملسمنمهلقاسىينبةحلطكلذكو

ميهاربإو«يذمرتلاتاححصموملسمدنعنمناميلسنبرفعجثيداحأكلذكو
هلجأنمدردقوملسمدنعنم"ةكسممةصرفنيذخأت":ثيدحرجاهمنبا

مهضعبدنعهنإ:لاقوملسمدنعنكيملال"بلغتيبیراصنةدهاعم":ثيدح

ةلالحلافلع"يفيطقرادلاقيرطنمهركذثيدحيفلعفاذكو‹كورتملابهيبش

رجاهمنبمیهاربإنبليعامسإهنبااضيأفعضو«هبجتحيال:هيفلاق"اموينيعبرأ

هللاديبعنبلقعمثيداحأكلذكو"خانمةكم"ثيدحيفاضيأميهاربإفعضو

نأىلإ...ملسمهقاساممائيشاهنمبنجتيملةفيعضيهورباجنعريبزلايأنع

رشن"'يفدعسيبأثيدحملسمدنعنمهلدروأةزمحنبرمعكلذكو:لاق

يدينيبفدلابرضتنأترذنيلا"ثیدحو‹«فيعضوهو"هتأرمارسجوزلا

ىى
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دقاونبنيسحنبيلعةياورنموهويذمرتلاتاححصمنم"يهللالوسر

يبأةياورنموهويذمرتلاتاححصمنم"ىدهدعبموقلضام":ثيدحو

كلذكوهملاسيملهثيدحيذمرتلاهلححصيملولانفعضموهوروزحبلاغ

:ٹثيیدحيةبيشنببعصمكلذكو«ملسمدنعنمرامعنبةمركعثيداحأ

نسموهدردقوملسمدنعهثیدحناکالهلاسفيعضوهو"ةرطفلانمرشع"

"عبرأنملستغيناك" يبلانأةشئاعثيدحوهوملسمهوريماثيدحهلجأ

الیيبنلاجرخ":ةشئاعثيدحاضيأملسمدنعنمهلركذو«دوادوبأهرکذ

ركتنأدقهنأريبكلاهباتكيفنيبو"دوسأرعشنملحرمطرمهيلعوةادغتاذ

.اضيأهححصيذمرتلانأركذوةبيشنببعصمىلع

ريشثکمهدنعوهوهلضرعيالنايفسبحاصةبقعنبةصيبقثيدحو

رکكذالو."اعبطضمتیبلابفاط'':يذمرتلاتاححصمنمهلدروأ.ًاطخلا

قفيعضهلإ:لاقوهلجأنمهفعض."ةبوكلاورمخلاورسيملامرح":ٿيدح

لجأنمهايإمهضعبمامتاوهلسانلافيعضتركذدقدامنبميعنو«يروثلا

ثيدحيفهلاسدقهنإفكلذعمو.ثيدحلا"نوسيقيموقةنتفاهمظعأ":ثيدح

لتاقأنأترمأ":قيهللالوسرلاق:لاقسنأثيدحوهويراخبلادنعنمهلقن

.ثيدحلا"انتلبقاولبقتساوانتالصاولصواهولاقاذإفهللاالإهلِإال:اولوقيىحسانلا

.اذهىلعدزيملتاياورلاضعبيفيراخبلاهلصو:لاقنأهعبتأهركذاملهنإف

نکلكرابملانباىلإدانسإلالوصومريغيراخبلادنععقوثيدحلااذهنأهانعمو

:تلیاورلاضعبيفعقوو.هركذفسنأنعديمنعكرابملانبالاقو:اذكهاقلعم

ت
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ميعنهيف."لاصختسهللادنعديهشلل":بركيدعمنبمادقملاثيدحو

هححص."ةنسمالسلافذح":ثيدحو«يذمرتلاهححصالامفضرعيملوةيقبو

وهولیئویحنبنمحرلادبعنبةرقةياورنمهنأىلعدمحموبأهبنيملويذمرتلا

اهتم.هیفملکتمهنإفملسمدنعنمیینبةلمرحثيداحأو.ثيدحلاركنم

ثيدحو."ةداهشلاهللالأسنم":ثيدحوةلحارلاىلعةالصلايفرمعنباثيدح

نمرلظطقتانفويسواشيرقيطعي":ثيدحو.ليللابمالسلاهيلعهتالصيفةشئاع

هبنيملواهلكاهنعتکسو.يراخبلانمناميلسنبحيلفثيداحأو."مهئامد

يراخبلاجرخأاممناكولوهدانسإيفنمىلعهبنينأوههعبتتيضتقيوهوءاهيلع
.يذمرتلاححصامموأملسموأ

يعي-هداريإوهف:يياثلاكردلاامأو:۱١۱-۷١۸ص۲جيفلاقو

ناكاملهدانسإيفرظنلانعاضرعمهلاححصمرباجثيدح-يليبشإلاقحلادبع

ةياورنموهالو«رباجنمهعامسريبزلاوبأهيفرکذيملامموهو«ملسمدنعنم
نمامنأنيبينأريغنمءهلاثمأيفاضيأهعوقوواذهلثمةيابإهلىرتسوهنعثيللا

ةياورنموهوروکذملارمعنباٹیدحهداریاوه:ثلاثلاكردلاو

.هجارخإملسمىلعبیعنموهيففلتخموهوءةلمرح

ها.یلاعتهللاءاشنإهعضوميفلاثمأنمهلاموءاحورشماذهركذأسو

:"ىطسولاماكحألا"يفقحلادبعهركذثيدحدعب٠٤-۷٣ص٤جلاقو

ناووهونامیلسنبحیلفهدانسإيفثيدحوهو-قحلادبعييعي-هنعتکسو

2
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نسحناكهارأو«هنعجارخاإلاهيلعبيعنممفيعض-هلجرخأدقيراخبلاناك

تيثأوهوهريغبانورقمالإهنعجرخيملفيدرواردلابنجدقهنإفهيفيأرلا

:دوادوبالاقو"يدرواردلانودوهوهبجتحيال":حيلفيفنيعمنبالاق

لأنمناكنإومهيهنإ:يجاسلالاقو.يلمرلاهنعكلذىور"ءيشبسيل"

نبرفظم:لماکيبانعنيعمنبیحینعرکذامهبيمرامفعضأو«؛قدصلا

يبألمعدرطادقوٌيَييبلاباحصأنملوانتيناكهنألهمهتنانك:لاقكردم

.اذهحيلفيوريامعهتوکسيفدمحم

ههجوبهلابقتساةدايزبةبعكلايف3هتالصيفجحلايفثيدحكلذنمف

.اضيأيراخبلادنعنمهركذتحبواذإكلبقتسيام

حيلفةياورنميراخبلادنعًاضيأوه"نيدهاجمللهللااهدعأضرألاوءامسلا

حيلفةياورنميراخبلادنعنماضيأوه"ةليللافراقيملدحأمكيفله"ثيدحو

.سنُانعيلعنبلالهنع

هبفحتلافاعساوناكنإف":دحاولابوثلايفةالصلايفرباجثيدحو

....حيلفةياورنميراخبلادنعًاضيأوه"هيفرطنيبفلاخفًاقيضناكنإو

ةياورنماضيأوهويذمرتلاويراخبلادنعنيديعلايفقيرطلاةفلاخمثيدحو

.حيلف
هركذاثيدحركذنأدعب٥4-٤٤ص٤ج-ناطقلانبايعأ-لاقو

ےگ
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-قحلادبعيعي-هنمعنقو:يذمرتلاقيرطنم"ىطسولاماكحألا"يفقحلادبع
حيحصتهلررکتدقوبرحنبكامةياورنمهنأىلعهبنيملويذمرتلاحيحصتب
اذإرهظلاةالص"يفةرمسنبرباجثيدحاهنمثيداحأيفبرحنبكامهيوريام

ابيوسيامنأكانفوفصيوسيناك"ريشبنبنامعنلاثيدحو‹"سمشلاتضحد

:ثيدحو"كلذنملوطأحبصلايفوحبسبرهظلايفارقي":ثيدحوء"حادقلا

ىحىلصملايفسولحلا":ثيدحو"افيفختدعبهتالصتناكوفاقبرجفلايفارقي"
:ثیدحو"بذكدقفاسلابطخيناك:لاقنم":ثيدحو"سمشلاعلطت

نباةزانجيفمالسلاهيلعهبوكر":ثيدحو"ادصقهتبطخوادصقهتالصتناك"

تسيلاإ":ثيدحو"هسأرمدقمطشدقوييبلاتيأر":ثيدحو"حادحدلا

"هيلعلصيملف‹«صقاشع.هسفنلتقيذلا":ثيدحوء"ءادلااهنكلوءاودلا

نإ":تثيدحو"متلمحاممكيلعواولمحاممهيلعامنإفاوعيطأواوعمسا":ثيدحو

."(”نآلاهفرعألنإثعبأنألبقيلعملسيناكةكمبارجحفرعأل

هللاءاشنإهرکذساذهميهجيباثیدحو:٤٦۱ص۲حجيئلاقو

ةلصتماهنأىلع-قحلادبعينعي-اهدروأيتلاثيداحألابابيف-ىلاعت

.ةعطقنميهو

ملسمنمدرويامیفضرْعُموهو؛عاطقنالانيبمملسمباتكيفهنإف
نظيوةعطقنمثيداحأامهيفنأملعدقوءديناسألايفرظنلانع؛يراخبلاوأ

حدشقلادارأامنإواعيمجاهركذيلاثيداحألانوتمفيعضتهركذابناطقلانباظفاحلادريمل09

هذهنإفتاعباتلاودهاوشلايفحلصتىرخأديناسأالناكنإفهيلعواهديناسأةهجنماهيف

.ملعأىلاعتهللاواهديناسأىضتقع.اهيلعمكحيهنإفالإوتوبثلاةجردىلإيقترتثيداحألا
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ها.یلاعتهللاءاشنإةلمجكلذنمىرتسورعشيالواهيفعقيفءهئطْخُتاهنأ

يبنلانعكلاميبأثيدحىلعهمالكدنع٠۳۸۰-۳۷۷ص۲جيفلاقو

ءيشبهل-يليبشاإلاقحلادبعيعي-ضرعيملو:نامبإلارطشروهطلا":3

اشدح:لاقروصنمنبقاحسإٍنأبنأ:اذهوهملسمباتكيفهدانسإو

مالسابأنأهثدحادیزنأ«یجیانثدح:لاق«نابآانٹدح:لاقلالهنبنابح

.هرکذف‹يرعشألاكلاميبأنعهندح

لاقدقف‹؛كلامِبأومالسيبانيبامعاطقناوههانرکذهلجأليذلاو

.كلاميبأنعمنغنبنمحرلادبعنعهيوريامنإهنإو؛عطقنمهنإ:هريغوٰيطقرادلا

هيخأنعهيوريف‹؟"ريثكيبُأنباىيهيففلاخيمالسنبةيواعمنأكلذو
.اذهبمهتدحكلامابانُامنغنبنمحرلادبعنعمالسيبانعمالسنبديز

.ملسمباتکيةعطقنملاثيداحألانمهودعو

اضيأيرعشألاكلامبأثیدحرئانحہاباتکيدانسإلااذهبیوردقو

وبأاضيأهنعتكسو«"ةيلهاجلارمأنميمأيفعبرأ:لاق%هللالوسرنأ

وأهبقلوأهتينکبامهالکوأ.بألاوأنيالاركذوأرطسلالوأيفتبتكاذإ(نب)لبقفلألاتبثأ)۱

هدجلإهتبسنباروهشملوألاناكاذإالإكلذوحنوهدجوأهمأىلإلوألامسالابحاصبسن
اكهتینکباروهشمبألاناكوألبنحنبدمحمنبدمحأهمساذإهدجلبنحنافلبنحنبدمحأك
٠.ملعألاعتلاوكلذملعيلففلأنودبهبتكأةلاحلاهذهيفينا؛نایفسيبأو«صاقويبأوبلاط
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لب-مدقتامك-كلاميبأومالسيبُأنيباميفهيفلوقلاسيلوءهلاححصمدمحم

ادحأملعنالولوألااندجوامكةطساوبهنعهدحبمذإء؛لاصتالاهيفنكمأام.ر

.عطقنمهنإ:هیفلاق

يبأنبایینيباموهو«رظنللرخآاعضومنيثيدحلانيذهيفنأملعاو

.عطقنمهنا:سانلاقدقهنإف«مالسنبدیزوریثک

یجبىلعةيواعمهوخأمدقامنإو"هقليملو":يرودلاسابعهنعداز؛مالسنبا

.هنمعمسيملوفنعهسلدف«دیزهيأٹثيداحأهيفاباتکهاطعأف

هندحاديزنأدانسإلاسفنيفركذدقهنإفهيفتبثتلابجيامنهنأيدنعو

نظلاىلعبلاغلاوءةنامألاوقدصلالهأتاقثلادحألجرلاوءاعيمجنيثيدحلاي

:الئاقهنعابىيثدحفةيواعمهوحخأهتزاجإهغلبوهثيداحأهزاجأاديزنأ

.ةزاجإ:لوقينألمكألاناكو"انثدح"

هنعهتیاورتوءاجفهبالماعناکلب‹سيلدتلازاوجهبهذمنملجرلاو

.ةعومسمبتسيلو؛عامسلااهبانونظم

ام:نيئدحملاضعبلاق:لوقينيعمنبیيتعم:يرودلاسابعلاق

هنأكلذبئعي‹يشعلابهبانتدحيو‹قادغلابهندحنانکریٹکيبانبایحیلثمتیار

.اريثكسلديناكهنإ:ئطقرادلالاقو«سلديناك

لوبقلاب-فالخلانمريثكيبُأنباىينعنعميفنوكينُأاذهىلعيغبنيف
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.سلدملكنعنعميٿاملثم-لاصتالانيبتيىحدرلاوأ؛عاطقنالانيبتيىح

وأانثدح:لاقولواضيأهنأريثکيبانباییثيدحيفكلذلإدادزیو

؛ةزاجإلابهدنعوهاممنوكينألامتحالهلعومسمهنأبمزجيالنأيغبنيفانربخأ

البكلذهنملبقيف«قودصظفاحءةقثهنإفهيفمالكالفعامسلابحرصاذإامأ

.فالخ

.عيّساهلئاقنأيفصنبتسيلانثدحنأملعاو

:لوقيمثهييحيمث«لاجدلاهلتقييذلاثيدحملسمباتکيفءاجدقو

.يهللالوسرهبانثدحيذلالاجدلاتنأ:لوقيف؟انأنم

يٿشثكمالکهلوهنمدارملاها.تاقيملارخأتملجرلاكلذنأمولعمو

ركذدنع-ىلاعتهللاءاشنإهضعبركذيقأيسوهركذبماقملاليطنالةيضقلاهذه

.امهدحأوأ"نيحيحصلا"يفيهواهلعأيلاثيداحألاضعب

ليدعتلا"يفيكلاملايجابلافلخنبناميلسديلولاوبأظفاحلالاق۳

ةرازو:طء٥٠۲۸ص٠ج”حيحصلاعماجلايفيراخبلاهنعجرخنملحيرجتلاو

دقلب...":مالكدعبه١١٤٠ةيبرغملاةكلمملابةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألا

وبأخيشلاجّرخدقكلذلو"ملسمويراخبلايحيحص"يفتسيلثيداحأحصت

امحيحصلانم"تامازلإلا"باتكيفيورحلارذوبأخيشلاويطقرادلانسحلا

خيشلاكلذجرخأومهولاهيفامنيباتكلايفدجودقهنأامكوءهجارحخإامهامزلأ

داهتجالالهأنمناكنمفءتاهتجالابسحبكلذامنإوىزجيفهعمجونسحلاوبأ

ملنموءارظناملثمبهققحوثيدحلاةحصيفرظنينأهمزلنأشلااذهبملعلاو

ىىى
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يفاجرخيلاميففقوتلاوهتحصايعدااميفامهديلقتهمزلهلاحكلتنكي

دقتعاالملسماهكرتاهتحصدقتعاثيداحأيراخبلاجرخأدقو."حيحصلا"

دقتعااليراخبلااهكرتاهتحصدقتعاثيداحأملسمجرخأوكلذريغاهيف

ملعلالهأنمناكنمتداهتجالاهقيرطرمألانأىلعلديوهوءهدقتعمريغاهيف
ها."(مهامليلقو»نأشلااذهب

هتيامحوطلغلاولالخإلانمملسمحيحصةنايص"يفحالصلانبالاق٤

ملسمنعانیوردقو":يمالسإلابرغلاراد:ط٥۷-٢٤۷ص"طقسلاوطاقسالانم

يدنعِءيشلكسيل:لاقهنأ"هحيحص"نممليهللالوسرهالصةفصبابيف

.هيلعاوعمجأامانهاهتعضوامنإو«-"حيحصلا"هباتكيفيعي-انهاههتعضوحيحص

اهتحصيفاوفلتخادقثيداحأهيفعضودقهنإفءادجلكشماذهو

لوهشيدحةحصيفاوفلتخانممهركذنملنموهانركذنمثيدحنمانوكل

.هيلعاوعمجي

دحويلاثيداحألاالإهباتكيفعضيملهنأملعأهللاومالكلااذهبدارأهنأوهو

.مهضعبدنعاهضعبيثاهعامتجارهظيناو«هيلععمحلاطئارشاهيفهدنع

ثيدحلاسفنيفهيفتاقثلاتفلتخاامهيفعضوامهنأدارأهنأ:يناثلاو

وهاذهو«هتاورضعبقیثوتيفوهامنإمهفالتخاناكامدريملوءادانسإوأانتم

غكلذعميهوةحدامملاةلعلامدعوذوذشسلامدعومهطبضوةاورلاةلادعودنسلالاصتايهو)۱

.ملعأىلاعتهللاوهلميفطوسبموهامكروهشمكلذيففالخلالباهيلععمجي

ا
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"اوتصنأفارقاذإو":ةريرهيبأثيدحنعلئساكلذركذهنإف«همالكنمرهاظلا
باجأف؟انهاههعضتمل:هلليقف؛حيحصيدنعوه:لاقف؟حيحصوهله

وأاهدانسإيفاوفلتخاثیداحأىلعهباتكلمتشادقفاذهعمو«روكذملامالكلاب

ءطرشلااذهنع-هايإوهللاانحر-هنملوهذكلذيفودنعاهتحصل)اهنتم

هلقندقوهمالكها."ملعأهللاو؛تللعوهيلعتكردتسادقو«رخآببسوأ

(ةيملعلابتكلاراد:١ط١٠ص١ج)"ملسمحيحصحرش"يفيوونلامامإلاهنع

.هيلعهرقأو

حالصلانباةمدقمىلع"حاضيإلاودييقتلا"يفيقارعلاظفاحلالاق-٥

هعيمجمسقلااذهو):حالصلانيالوقىلعاقيلعت«(ركفلاراد١ط٤٤-٤٤ص)
خيشلاباعدقو):لاق.(خلإ...هبعقاويرظنلاٰييقيلاملعلاوهتحصبعوطقم

نأنوريةلزتعملاضعبنأركذوءاذهحالصلانباىلعمالسلادبعنبانيدلازع

.(ءيدربهذموهو:لاق.هتحصبعطقلاكلذىضتقاثيدحبتلمعاذإةمألا

نبافلاح):"ريسيتلاوبيرقتلا"يفيوونلا”نيدلايبيعخيشلالاقو

يعألاقنأىلإ.رتاوتيملامنظلاديفي:اولاقفنورثكألاونوققحملاحالصلا

خيشلاهلاقاميلاقنمىلعمامإلاناهربنباراكنإدتشادقو:-يقارعلاظفاحلا

يعي-هانثتساامنأ:يناثلارمألا:-يقارعلاظفاحلايعأ-لاقمثءهطيلغتيفغلابو

هنأرهاظلاو‹؛حضاووهامكاهجوالو"طرشلااذهنعيهودايزانهاهلصألايفتعقو١

.ملعأهللاو"هايإوهللاانمحر":هلوقدعبينآلا"طرشلااذهنع":هلوقبخسانلاملقهيلإقبسراركت

لاقنملحيفسيل:لوقيوبقللااذهبهبقلينمىلعبضغيناكيوونلامامإلانأمهضعبركذ©
لصأللاعبتههركيناكنإوانهبقللااذهتركذامنإو"نيدلاىيع":هانعماذهاموأيلوأيع

.ملعأىلاعتهللاوىرخأعضاوميفكلذلثمدجواذإلاقياذكوهنملوقنللا

ےگ
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تسيلفكلذعموةبوجأءاملعلااهنعباحجأدقةريسيلاعضاوملانم-حالصلانبا

دقو.اهنعباوخلاعمفينصتيفاهتعمجدقوءةريثكعضاوميهلبءةريسيب

هيلعكلذدروءةعوضومامنأنيحيحصلاثيداحأنمثيداحأيفمزحنباىعدا

نأنايبلهاندروأدقوهمالكها.ملعأهللاوروكذملافينصتلايفهتنيبامك

ېهلبمهضعبیعداامكةريسيبتسيل"نيحيحصلا"ىلعتدقتنايلاثيداحألا

هیأرنعرظنلاضغبةريثكعضاوملب:هلوقنمحضاووهامكريثكبكلذنمرثكأ
يذلاباتكلايفهسفنوهفعضدقهنأليلدباعيمجاهيلعبجيملهنأىلعاهيفوه

هارتسامک"ملسمحيحص"يفيهوةلمسبلاةءارقمدعةياورمالكلااذههيفركذ

.ملعأىلاعتهللاو-ىلاعتهللاءاشنإاهيلعمالكلادنع

يكبسلانبال"ىربكلاةيعفاشلاتاقبط"يفامكيطايمدلاظفاحلالاق٦

يففيراخبلاهللادبعوبأايندلامامإامأو):رجهراد:ط٠۱۲-١١٠ص٠ج

:اهنمماهوأ"حيحصلاهعماح"

.ثيدحلا(هفكبذحأفبالحلاوحنءيشباعدةبانحلانملستغااذإلييبلا

م عسيءانإوهامنإو«هيفمهوفبيطلانمبرضبالجلانأيراخبلاّنظ
نم:-ميلاحتفب-بْلُحلاُبَحو.-ميملارسكب-بلحإلاًاضيأوهوهققانلاَبْلَح
.ةيدنحلاريقاقعلا

:هيبآنعیينبورمعنع«كلامثيدحنم(هلكسُأرلاحسمباب)يفركذو

ناکفيكييرُتناعيطتستأ:ىيينبورمعدجوهوديزنبهللادبعللاقالجرنأ

ل
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.؟اضوتي¥هللالوسر

يبآنباورمعوهوءهيبأمعوهامنومهو(ىينبورمعًدح):هلوق

ثّرحُمنبسيقنبورمعنبميتنسحيبانباةرامُغنبیینبورمعو«نسح

يفهرکذدقوءةبحصنسحيبألو«ييزاملاراجنلانبنزامنبةبلعثنبثراحلانبا

:لاقهيأنعییحينبورمعنعبيوثيدحنمباوصلاىلعهدعببابلا

.ثيدحلا...لييبلاءوضونعديزنبهللادبعلأس؛نسحيلانباورمعتدهش

ثيدحنم(ةبوتكملاالإةالصالفةالصلاتميقأاذإباب)يفًاضيأهيفركذو

.ةنيحبنبا

نباهلڵلادبعهدلووهامنإو(ةنيَحِبنباكلام):هلوقييةبعشمهودقو

.باوصلاىلعهجامنباو«يئاسنلاوملسمهاوردقوءةَيَحِب

نعهيبأنعميهاربإنبدعسنبمیهاربإثيدحنمهاورف؛هجامنباامف

دعسنعةناوعيبُأثيدحنميئاسنلاوملسمهاورو؛ةنيحُبنبهللادبعنعصفح

افنإوةبحُصكلالسيلو«هللادبعيعي؛ةنيحُبنبانعصفحنعميهاربإنبا
.دعسنبالوقاذه.بّشَقلانبكلامنبهللادبعهدلولةبحصلا

نبةلْضَُننببدنجوهو«بّشِقلانبدبعمنبكلام:يلكلانيالاقو
..ة۳۰٥2َ

ےگ(
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تدّعاهمساو؛فانمدبعنببلطملانبٹثراحلاتنب:هللادبعمةنيحبو

اوزربنيذلايلعوةزمحقيفر«ردبمويلوتقملا«بلطملانبثراحلانبةدّيبعتحا

دیلولاو«فانمدبعنبسشدبعنبةعيبرنبةبيشهيخأوةعيبرنبةبتعلردبموي

يبأنفكف):رباجلاق:زئانحجلايف(دحللايفمُدَقُينمباب)يفًاضيأهيفركذو

نبدیزنبحومحانبورمعوهامنإومعرباحنكيملو(ةدحاوةرمَنيفيّمعو

مارحنبةبلعُتنبمارحنبورمعتنبدنهرباجمَعهدنعتناک«بعکنبمارح

.ةملَسنببعکنبمنغنببعكنبا

نبةيواعمنعدمحمنبهللادبعنع(رحبلاةأرملاةوزغ)يفاضيأهيفركذو

لحخد):لاقسنأنعيراصنألانمحرلادبعنبهللادبعنعقاحسإيبانعورمع

.ثيدحلا(ناحلمتنبىلع¥يبلا

.يفقثلاةمادقنبةدئاز:مزحنبرمعمنبنمرلادبع

.نيناةبقعنبديلولادلَجالعنأ:"نافعنبنامثعبقانم"يفًاضيأهيفركذو

راتحخملانبزيزعلادبعثيدحنمهجامنباودوادوبأوملسمهاوريذلاو

رفعجنبهللادبعنأ:يلعنعرذنملانبنيّضَحنعزوريفنبهللادبعجاناّدلانع

.كسمأ:يلعلاقنيعبرأغلباملفءَدُعَيىلعوهدّلَج

ورمعناك:لاقنايفسانثّدحيلعانثدح):[راصنألادوفوباب]يفًاضيأهيفركذو
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ورمنبءاربلامھدحأ:ةنييعنبالاق:دمحم

نبباثنبناتسنبيدعنبمَعنباورمعوةبلعهالاامنإمهواذهو

نبرباجْمُأءةمنعتنبهسيامهتخاءةملَسنببعكنبمْنَعنبداوسنبورمع

.هللادبع

نبرماعننبثراحلاونب0اردبدوشنملضفبای]ياشيهنرکذو

اشنرالناویشانواط

لفالوءاردبسوألانبكلامنبفوعنبورمعنبفوعنبةفلكنباَبجُحَج
ةبنِعنبفاسإنببيبوهرماعنبثراحلالتقواردبدهّشيذلاانإو«ثراحلا

ماهو"عماجلا"يفو.جرزخلانبثراحلانبمشنبرماعنبجيدخنبورمعنبا
ها.(كلذريغ

يبأةمجرتيف«(ةفرعملاراد:ط«۳۷ص٤ج)"نازيم"يفيهذلالاق-۷
رباجنع":هیفلوقيامهثیدحنمدريهنإفمزحنبادمحموبأامأو":يكملاريبزلا

نباهبجتحیو«هبجتحاانربخأوتعمس:لاقاذإف«سلدينممهدنعهنأل؛"هوحنو

يبأنباديعسنألكلذو؛ةصاخدعسنبثيللاهنعهاورامم"نع":لاقاذإمزح

مثامتبلقناف؛نیباتکلإعفدفريبزلاابأتئج:لاق؛ثيللاانثدح:لاقمرم

هنم:لاقفتلأسف؟رباجنمهلكاذهعمسأهتلأسفهتدواعينأول:يسفنيفتلق

ىلعيلملعأفنمتعمامىلعيلملعأ:هلتلقف.هنعتثدحامهنموتعمسام

كى
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ها.”"يدنعيذلااذه

لامبثيداحأةدع"ملسمحيحص"يفو":۲۹ص-يجذلايعأ-لاقو

بلقلايففهنعثيللاقيرطريغنميهو«رباجنععامسلاريبزلاوبأاهيفحضوي

.(ةكمعبحالسلالمحدحأللحيال)ثيدحكلذنمىيشاهتم

.(بنيزهلهأىتأف‹هتبجعأفةأرمامالسلاوةالصلاهيلعىأر)ثيدحو

.كلذريغو(روبقلاصيصحبنعيهنلا)ثيدحو

نبليئارسإةمجرتيف(٣٥٠۳ص۷ج)"ءالبنلامالعأريس"يفلاقو
فیعضلیئارسإ:ييدملانبايلعنعءاربلانبدمحأنبدمحمیورو...:سنوي

نمةعامجهنعثيللاقيرطنمنكتملوةنعنعلاباهيورييلاريبزلايبُأتاياوردرىلإبهذدقو

:مهنمنيرخأتملا

.ىلاعتهللاءاشنإكلذيفهمالكركذينأيسويوشحلاابلألا-١

"سيلدتلالهأيفيهذلاةموظنمحرشبسينأتلا"يفلاقدقفيرامغلازيزعلادبعخيشلا-٢

دنسلکدریهدحتاذکهو:ریبزلايبأسیلدتنعمزحنبالامالکرکذنأدعب۲٥ص

ناکاميحهنعثيللاةياورنمنكيملاذإرباجنمعامسلابريبزلاوبأهيفحرصيم

يثةدعاقلاوةسئألانمهريغاذهىلإبهذدقو«تملعامك"ملسمحيحص"يف

هتمدارلاها.هبجوتواذهيضتقتسلدملاثيدح

ريرحتو:(٥/٥۳۸ءالبنلامالعأريس)ىلعهقيلعتيفلاقدقفطوؤنرألابيعشخيشلا۲

يفهثيدحناكءاوسكلذوحنولاقوأنعهيفلوقيامهثيدحنمدريهنأريبزلايبأيفلوقلا

تاياورنمتاياورةدعفعضدقابيعشخيشلانأركذلابريدحلانمواذهها.هريغوأ"حيحصلا"

يٿاهنمائيشركذنانلعلواهركذعضوماذهسيلريبزلايبأتاياورريغنمىحامهدحأوأنيخيشلا

.قيفوتلايلوهللاو-ىلاعتهللاءاشنإرخآمضوم
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وبُأامرثایفقو‹؛لیعسنبیحیهذاتسأفلخيلعیشم:-يهذلالئاقلاو-٠تلو

ملودهدرف"نيحيحصلا"يبيلاهنيداحأىلإدمعو؛فيعض:لاقومزحنبادمحم

ىلب«كلذىلإتفتليالف":كلذدعبيهذلالاقدقواذه.هنمدارلاها"اهبجتحي

7ةنوه

يبضلامسقمنبةريغملاةمجرتيف١٤۱ص١۱جظافحلاةركذتيفلاقو

ةنسبحاصظفاحيكذ:لاقوءطقفميهاربإنعهتياوردمحأفعضو":يفوكلا

نمناکو؛مهربخيهعمسنممفقواذإفميهاربإنعلسريةقت:يلجعلادمحألاقو

.لمحاضعبيلعىلعلمحيواينامثعناكوميهاربإباحصأءاهقف

نسبدمحأنيلنكل-ةريغملايعي-ةقثمامإ":١٠٠١ص٤جنازيميفلاقو
يبأنعىورو"نيحيحصلا"يفاأعمطقفيعخللامیهاربإنعهتیاورلبنح

ريخ":٤۱۷-٦۷١ص۲ج"لوصألاىلإلوصولا"يفناهربنبالاق-۸

هاورامنأاومعزمُمِإف«ثيدحلاباحصأضعبلافالخ«ملعلاديفيالدحاولا

ةفاكبلصحلكلذبلصحولملعلانأانتدمعوءهتحصبعوطقميراخبلاوملسم

عطقنالفءأطخلانعاموصعمسيليراخبلانألوءةرتاوتلارابخألابملعلاكسانلا

ءامهماهوأاوتبثأويراخبلاواملسماوطلغملعلالهأوثيدحلالهأنألو؛هلوقب

الوةداهشلاكةياورلانألوكلذامهيلعلاحتسالهباعوطقمامحلوقناكولو

مهتمدحاولادرفناولوءاهتحصبعطقيالملسمويراخبلاةداهشنأفالخ

يفةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوىلعهبداهشتسالابابنممزحنبامالكتدروأامنإ:تلق
.مهفافكلذيفهئطخوهباوصنعرظنلاضغبامهدحأوأ"نيحيحصلا"
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كلذيفاودبأنإو«هباعوطقمسيلهلوقنأىلعلدف«هبقحلاتبثيملةداهشلاب

نوضقياوناكاميهللالوسرباحصأنإفةباحصلاعامجإفالحناكاعنم

."خلٳ...نيدهاشةداهشبالإتابثإب

يبأظفاحلاةمجرتيف٤١/٠8٠"ءالبنلامالعأريس"يفيذلالاق۹

لضفلاوبأظفاحلاجرخدقو":ديهشلايدوراحلانيسحلايبأنبدمحملضفلا

نونالثوةعضبهيفءاديفماءزجهلتيأروء"ملسمحيحص"مسرىلع"ًاحيحص"
تركذدقو.هنمدارلاها."ملسمحيحص"يفاهللعنيبيلاثيداحألانماثيدح

"ملسمحيحص"يفةيورملاثيداحألانملضفلاوبأظفاحلاهلعأامالاثم

.تئشنإكانههرظناف٠١٤۷-٥٤۷ص

هركذدنع۱۲٠-۳ص"حتفلاةمدقم"يفرجحنباظفاحلالاق٠

وححجرمضرعتدقو":ملسمحيحص"ىلع"يراخبلاحيحص"ليضفتهجوأل
نِإ:اولاقف«كلذبحومنايبلةحصلاةهجنمملسمباتكىلعيراخبلاباتك

نمةمالسلاوءدانسإلالاصتاوءةاورلابةقثلا:ءايشأةنالثىلعثيدحلاةحصرادم

ةهحجنمامأ؛كلذيفححجرأيراخبلاباتكنأنيبتثحبلاىدلوءةحداقلاللعلا

:هجوأنمهناححجررهظيفةاورلابةقثلا

ةعضبوةئامعبرأملسمنودمحلجارخاإلابيراخبلادرفنانيذلانأ:اهدحأ

ملسمدرفنانيذلاوالجرنونامنمهنمفعضلابهيفملكتملاوالجرنوثالثو

ةئاممهنمفعضلابهيفملكتللاالجرنورشعوةئامتسيراخبلانودمحلجارخاإلاب

نمعجيرختلانمىلوأالصأهيفملكتيملنمعجيرختلانأكشالوالجرنوتسو

ر
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:لاقنأىلإ.هوجولاضعبركذمث...احداقمالكلاكلذنكيملنإوهيفملكت

تدقتنايلاثيداحألانإفسداسلاهجولا:وهوةلعلامدعبقلعتيامامو..."

نملقأباهنميراخبلاصتخا..."”ثيداحأةرشعوثيدحئامتغلبامهيلع

كلذرثكاممححرأهيفداقتنالالقامنأكشالوملسعيصتخيكلذيقابونيام

يفيطويسلامهنمءاملعلانمةريبكةعامجكلذىلعهرقأو.هنمدارلاها."هيف

يفيرئازحلارهاطو«يبرعلاباتكلاراد:ط۷۰-۹٦ص١ج"يوارلابيردت"

"يامألارفظ"يفيونكللاو٢٠٠۳-۲٠۳ص٠ج"رثألالوصأىلإرظنلاهيجوت"

يفنامشعلادمحأريبشو«بلحبةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:ط١٤۱۲-٦٦١ص

.مهريغوةيديشرلاةبتكملا:ط«4۷ص"مهلملاحتف"

ملعلالهأنمةريبكةفئاطهيلإبهذيذلاوهوحيحصلاىلعمهتاياوريفحداقمهضعبحرجلب

.باتكلااذهءانبأيف-ىلاعتهللاءاشنإهارتسامك

.یلاعتهللاءاشنإباتكلااذهيفهارتسامككلذنمرثكأامهٹيداحأنمفعضلب

:نارمأهددصبنحنامىلعمهقفاونموءاملعلاءالؤهمالكبداهشتسالاهجوو(۲)
دقامهدحأوأنيخيشلاثيداحأنمثيداحأةرشعونيتئامكانهنأبمهرارقإ:امحلوأ

.ءاملعلاضعباهدقتنا

يراخبلاهاوراموامهدحأهاورامىلعهتياورىلعناخيشلاقفتاامحيجرتبمحلوق:يناثلاو

تضراعتاذإنيخيشلادحأةياورنأيعياذهو؛عمحلاناكمإمدعوضراعتلادنعملسمهاورامىلع

يفررقموهامكفيعضلامسقنمذاشلاوءذاشلاوهظوفحلاريغوةظوفحمريغامهالكهايورامعم

مامإلااهاورةياورعمملسممامإلااهاورةياورتضراعتاذإلاقياذكو«ثيدحلاحلطصمبتك

"نيحيحصلا"ثيداحأيففيعضلادوجوىلعمهقفاونموءاملعلاءالؤهنمرارقإاذهويراخبلا
قفاونالاننارکذلابریدحبانمواذه.هتايحيفةدحاوةرمولوملعلاةحئارمشنمىلعىفخيالامك

هاورامىلعيراخبلاهاورامىلعالوامهدحأهبدرفناامىلعناخيشلاهاورامحيجرتىلع

سهلاءاشنإكلذىلعهيبنتلاٍقأيسامككلذحيجرتىلعلديرخآليلددجويملاذإملسم

ت
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ءابآلاىلعقحلاليضفتيفخماشلاملعلا"يفيلبقملالاصةمالعلالاق-١

ىماحتمك"نيحيحصلا"رظناو":نايبلارادةبتكمط«۳۷۷-۳۸۱ص"خياشلملاو

مهلضفأبنحترظنولوءابلطتمهيلعمقنلابلطتينيذلارابكلاةمئألانمامهابحاص

حرصنمامحلاجريففميرحبيمدةرطقكالإمهقدصنظيفرثأالو«لحمضال
الناكنإواذهتيدشلامالكلابملكتنممهيفملكتومهحرجبةمئألانمريثك

امحلتبثيملهلعلفءامهداهتجابلمعلاالإ-"نيحيحصلا"يجاصيعأ-امهمزلي

نمقشوأوهنملامهيماحتعمنكلمهضعبيفوأامهيلعكردتسانميفحرحلا
.تاحردبكئلوأ

ةجرديثوهامنإوءهليدعتتبثيملنمامشاحجريفنأاذهنمبحجعأو

.روتسملاوألوهجلا

لاحهلفرعيال:ناطقلانبالاق:ليغبنبصفحةمجرتيفيذلالاق

:يهذلالاق‹نيتلاهجلاعمجفءنيعلالوهجبوةلادعلالوهجبوهفيعي؛«فرعيالو

ملكتي:ناطقلانبانإف-"نازيملا"يعي-اذهيباتكيفعونلااذهركذأل:تلق

ىلعلديامهرصاعنمعذخأوألجرلاكلذرصاعمامإهيفلقيلنملكيف

امنوروتسمريثكقلخطمتنلااذهنم"نيحيحصلا"يفف«ريثكءيشاذهوهتلادع

.ليهاجممهالودحأمهفعض

امريثكددع"نيحيحصلا"ةاوريف:يدامرلاريجبنبكلامةمجرتيفلاقو

اعتس

ل

دوجوىلعءاملعلاءالؤهمالکبداهشتسالابابنممالكلااذهانركذامنإو۲۸٦۲۸-٢٥۱ص-ی

الامكهيفضومغالحضاوداهشتساوهوامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةفيعضلاثيداحألاضعب

.ملعأىلاعتهللاولمأتلاىلعىفخي

گے
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.مهقيثوتىلعصنادحأنأانملع

نيفنصمريهاشمةمئأكرتيو«ركذامهلاحنمعيوري!بجعلااذهرظناف

”يبهذلاةلماحبنمانهبجعلاو.كلذوحنوأاوفقووأنآرقلاقلخباولاقمهل

انهبحعلاو":هلوقىلعاقيلعت"خماشلاملعلا"شمامعوبطملا"خفاونلاحاورألا"يفيلبقملالاق

ةفصهذهوليهاجبءالؤهنأيعي"انهيذلاةلماجبنمبجعلاو":هلوق:"يهذلاةلماحبنم

يهذلانيبوهنيبنماهلهجيالةحضاوةضقانمالإهذهلهوليهاحبمهالو:لوقنانلامف‹؛لوهجلا

؟نأشلااذهيفلحارم

نم:ةعباسلا:حيرجتلاوليدعتلابتارميف"بيرقتلا"لوأيفينالقسعلارجحنبالاق

نمةعساتلا:لاقمث«لاحلاروتسموألوهحبظفلبةراشإلاهيلإو«قثويملودحاونمرثكأهنعىور

ىهتنا.لوهحبظفلبةراشإلاهيلإو«قئويملودحاوريغهنعوريم
ةئالثىلعليهاجلا:هظفلام"ماهيإلاومهولا"باتكيفناطقلانبانسحلاوبألاق

مهمسقوءلاجرلاتافنصميفمهؤامسأفنصتملوديناسألايفالإالصأفرعيالمهنممسق:ماسقأ

لوقلانمنولمهمنوروكذممهثلاثمسقو«نولوهجبمهنإ:مهيفلوقنلاجرلابتكيفنوفنصم
ادحأنأتبثيملالمهنألنولوهحبمهعيمجءالؤهوطقفلفسأنموقوفنممهتاورياوركذامنإمهيف
هنوکاندنعتبثولوةقثهنوکنعالضفملسمهنأدعبانلتبثيملوهف؛دحاوالإهنعىوراممهنم

يوريالنأانرضيململسمهنأانلتبثولكلذكوءدحاوالإهنعيوريالنوكينأهرضيملالدع

يفاذك-مهمكحنيذلارثكأف.نانامهنمدحاولكنعىورنيذلاريتاسملابقحتلاوةعامجهنع

.رهاظلاقسفلانمةمالسلاومالسإلاىلعديزمءاغتبافالتخالابسحب؛مهيففلتخممهنأ-لصألا

نعوريملنيذلاليهاجلاةباثمبمُهأومهدحأةلادعتبثتملامنولبقيالممنأمهيفقحلاو

لاجرلاوفنصممهركذامو«هلقنبةجحلاانمزلتمللجرلالاحفرعنملاذإانإف؛دحاوالإمهدحأ

مهبةصاخلامجارتلايففصوامنإمهرثكأو«محلاوحأاوفرعيملمهنألالإليدعتلاوحرحلانمنيلمهم
.ناطقلانبامالكىهتنا.اقحليهاجباذإمهفءاهيفاوعقويلاديناسألانماذخألاجرلابتكيف

لهأامأوءةيفنحلامهومالسإلابيفتكينمالإ«هلثمثيدحلامولعولوصألايهريغلاقو
ہ3هادمنأتملعفمهنفيفنفلكلهأولغلكلذنمقيضأمهبهذملب‹ليهاجلانودريفثيدحلا

ىىى
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ةصاخلاداحآلاربخلوبقةلدأهلمشتملهتلادعملعتملنمف«ليهاجممهالو:هلوقب

نودبهنعيوريذلافءةيفنحلاريغدنعمالسإلادرجةلادعلايفيفكيالو‹لودعلاب

يفهلخديالاروتسمهتيمستىلعحالطصالاو«ةياورلاةلقعماميسلوهحجبقيوت

.داحألالوبقةلدأمشوانتتنيذلالودعلا

دوادوقاحسإإنباونسحلانبدمحموةفينحابأكرتيطارفإوطيرفتاذهف

مثةطيسبلالهأرطشهعبتدقاذهو"يزاغملا"يفسانلاهلنعذأدقاذهو«يرهاظلا

دقهنأمزلیاللدعهنعیورهنوکووهامالووهنمملعيالروتسمنعيوري

مزليفءةلادعلامهبلاغمهلكنوفنصملادا؛ثيدحلامولعيفررقموهامكهلدع

ذإهتحصتمزتلادقاضيأباتكلاكلذناكولونعيورنملكليدعت

نوكتدقو؛ضعبلابهذمىلعولوفيعضىلإفيعضمامضنابنوكتةحصلا

.هريغىلعدامتعالاوةعباتملاهنعةياورلا

ةبقنمءرخآدنعحراجريغنالفدنعاحراجينيالفلارمألانوكيكلذكو

امفءةلمحلايفامهزيمتوامهتيمستةرهشل"نيحيحصلا"مارتحايفباحصألاةداعقرخلةبيهيهذلا-

لاجر"هلاجر:ثيداحألانمريثكيفنولوقيمهارتىح«تانسحامهتائيسلعجينأالإيقب

نونتتسلملا"نيحيحصلا”ىلعنوكردتسملاوحيحصلاةلزنمداكيوأكلذلزني"نيحيحصلا

.كلذاوصقتسيملوأبابلااذهاوحتفيملهيلععمجأامممهمعزب

؛ثحبلااذهنمءيشىرجو‹"يقارعلاةيفلأ"ماتلاحالصلالهأضعبيلعأرقدقلو

ةشقيقحيفالفيلكتلايفاثحب:هلتلقف؟قيبطتلااذهعمرمألاةقيقحفيكيرعشتيل:لاقف

-باتكلااذهيفرمألاةقيقحفيكهلأسومونلايف-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلاىأرف«رمألا

هلآوهيلعهللاىلص-يلاهللاقف:لاق«ثحبلاهيفعقويذلاهنألصوصخاب-يراخبلاعي

ةاويلاالثهنظرثكأوءةاورلااثلثمأثيداحألااثلثلهءهيلعسبتلاو:لاق«قحريغناثلثلا:-ملسو

همالكها.ملعأهللاوءانهانركذامكثحبلاهيفعقويذلاهنأل-لودعريغمُهأعي-

e
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سيلدتيعأءةنايخللالاذهلثملالإسلدملاسلداموكاذدنعةبلثماذهدنع

ييفكلذهيفليقيراخبلااذه.هنعولخيدحأداكامو«نيحصانلانيقداصلاةمئألا

‹؛يراخبلاريغكنععد.هسلديهنإ:يهذلالاق.ثيللابتاكحلاصيبُألئم

يذلااذهف‹مهبملاحيرجتلالبقيالهبحرجيامةيهاميفسانلابهاذمفالتخالو

هدردقو‹مامبإلاةهجىلعقونممةلاهحجلايفلحخدأهلاحةفرعمنودبهنعىور

.انركذىلاةلعللةعامج

دقوهطبضوهتلادعنظننمعالإذخأنالنأانيلعذوخأمهنألصاحلاو

مالكعمسيامنإدهتجلاف‹؛حيرجتلاوليدعتلايفمهتاداهتجاوسانلاءارآتفلتخا

.حضاووهامكهانركذامباوصلاو(هردق)لصألايف

طبضلاطارتشاهجوو"هطبضوهتلادعنظينمع":هلوق:كلذىلعاقيلعتحاورألايفيلبقملالاق

لب‹طباضلاريغلدعلاربخبقدصلانظانللصحيالوءهقدصاننظاع.الإلمعنالنأانيلعذوحخأملانأ

ةلقعموءهتباصإيأ«هقدصنظيالطيلختلاريثكلفغنإف«دعبيملالدعهتيمستيفعزونول
امفءاضيألاحلافلتخيكلذىلإنئارقمامضناعمو؛لصحيالولصحيوىوقيونظلافعضيطيلختلا

.رابتعاعونهريغعمربتعيوهبفتكيمللصحيملامو«لوبقملاوهفكلذيأنمنظلاهنعلصح

نسحلاوحيحصلاةيمستنوثدحملاىبكلذىلعو«نوناقبرصحتتالنئارقبسحباضيأفلتخيو
طباوضلاهبشتارابعمحلنأالإةطبضنمريغهتاجردنإفةريثكلاهعاونأبفيعضلاْيعأفيعضلاو

رئاسوضايبلاوةوالحلاكطبضكءلاحمقيقحتلاىلعطبضنيالامطبضفالإو«تابيرقتيهو
.ثيدحلالهأنمنيرخأتملابلاغيفاضيأكلذو«تائطاوتملا

هيلعو«نيرخأتلاضعبولبنيثدحملالئاوأولوصألاوهقفلالهأنممهريغحالطصاامأو
لمشيوهوهبلومعملاححصيامكردتسملايفنوكيالكل"كردتسملا"يفمكاحلاحالطصالمح

كلذكو"ريناردبلاصيخلت"ك«هبتكنمعضاوميفرجحنباهركذدقو«فيعضلانماعاونأ

فيعضوهوأحيحصبسيل:نوثدحلاهيفلوقياميفمويلاسانلاطلغةرثكلمهمهنإفظفحيلف«هريغ
تيرخأتمحالطصاباحيحصهنوكهبلومعملايفطرتشيملوءاقلطمهبلومعمريغهنأمهوتيف
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دربلدعلالوبقامأو.رصاعملاليدعتيفلاحلاك«تلادعنظيىحلدعملايفةمئألا
يفربخأهنألليدعتلايفالةياورلايفيفكيامنإاذهف«نظمامضناالبهلوق
.صخشلاكلذةلادعهنظوتاهتجانعليدعتلاييو؛عمسنمعةيوارلا

وهسوأ»لماحنظمدعدنعكلذنوكيو‹ىفكهلوقبنظلالصحولمعن

ملعناوملامدععمهرارمتسايعداوللب«فئنيحنظلالوصحمدعیعأ‹ليلقءيشوهو

امعدعييمهبملا”ليدعتلاوروكذملاطرشلامملدعلاريخامزالنظلانوكيفكعبي

.ءاوسسيلدتلاكاوفلاخينأةيشخ"”نومهتيامنإمهأبرجدقواميسءانركذ

tn.ء " O. ."نيحيحصلا"رانمنمهللاعفرامىلعطحلااذهنماندارمسيلهنأملعاو

غاسلنورخآلاونولوألاهيلعامفالخ:ليقوللبءةلدألانعديعبوهويراخبلاالإنيئدحلا=

ها.لصألايفمهدنعهدحتفرعدقوكلذ

هتيشاحو"خماشلاملعلا"باتكلااذهةعبطيفتعقودقويعبطمًاطخهنأنظأولصألايفاذك

ءاطخأكلانهتيقبوهحالصإينكمأامتحلصأدقوادجةريثكةيعبطمءاطخأ"خفاونلاحاورألا"

.ناعتسملاوهللاوةيطخةخسنىلعاهتعجارمنمدبالطاقسأو

فيك«مهبملاليدعتلاعوقوعميعي"ليدعتلاو":هلوق:كلذىلعاقيلعتحاورألايفيلبقملالاق

لاجرضبنمهلجألمالكلاانقسنميفانلقامكةياورلادرحبلبمهبممهنمليدعتعقيملاذإ
قوقةحجردوهوقيثوتنودبناناهنعيورينأوهوروتسملابىمسملاكلذكو"نيحيحصلا"

ليدعتلانودنيعونلاالكو«ركذنميفيذلاهفصواملكف‹رابتعاب"نيحيحصلا"يفنيروكذلملا
.مهبل
.نومهبيباوصلانأرهاظلاولصألايفاذك7

."نيحيحصلا"رانمنمهللاهعفرالطخحلااندارمسيل":هلوق:"خفاونلاحاورألا"يفيلبقملالاق)9

عدتبملاةياوردريهو؛ثيدحلامولعولوصألالهأنمنيققحلادنعاهيلعالومعمةدعاقانلنأملعا

طرتشينممهنموءاضرغهتداهشهللصحتنمةداهشدرثيحعراشلابءادتقاهتعدبيوقيااميف

-ءىوقأةيعادلايفهنأهتياغعناملايفامهكارتشالطارتشالامدعباوصلاوءاضيأةيعاديوارلانوك
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نمهددصبنحناموهاذهف«بعشلكيفهتدسفمتلخدفالخلانأملعيلنكلو

هتمدارملاها."هملعاففالخلانعريفتتلا

ءابرغلاةبتكم:ط١١٠ص"نيبألاننسلا"يفيرهفلاديشرنبالاق١

كبلتكيفكلذنمدشأوهام-املسميعي-مامإلااهيأتنأتلعفدقو":ةيرثألا

نبدمحأو«ريسننبنطقوءرصننبطابسأهيفتلخدأثيح"حيحصلادنسللا"

كفغلبنيحترذتعافكيلعركنأويزارلاةعرزوبأكلعفضرتعاف«يرصملاىسيع

فيقفلابوقعينبنيسحلانعيناقربلاركبوبأمامإلاةقثلاظفاحلاهركذاميفهراكنإ

ةعرزابأتدهش:لاقورمعنبديعسنامثعوبآان:يجنايلارهاطنبدماان:لاق

بلتکبلجرمویتاذهاتأو:-اهيفلاقءاترصتخالوطاهيفةصقركذو-يزارلا

وبأيللاقف.رصننبطابسأنع:ثيدحاذإف؛هيفرظنيلعجفملسمل"حيحصلا"

!رصننبطابسأهباتكيفلخديحيحصلانماذهدعبأام:ةعرز

نبنطقءلوألانممطأاذهو:يللاقف:ريسننبنطقباتكلايفىأرمث

لاق!؟"حيحصلا"هباتکيفيرصملاىسيعنبدمحأنعيوري:لاقفرظنمن

ةعرزوبأراشأو-یسیعنبدمحأنأيفنوكشيرصملهأتيأرام:ةعرزوبأيل

وأربحايفثيدحةحارصالزتتانملسولفءامهريغو"نيحيحصلا"ةياوريفيعرمديقلااذهف-

نموعدتبملاكلذىوعدلالإةحصلامساهسهملهنأل«مانددرلامهلويذنموهاموأةمكحلايفن

ىلعكلذنكيلف؛طقفةعدبيعدملايففالخلالبءانركذاميففالخنيلصحملانيبمقيالو«هقفاو

:لوقيثيحيرعملاردهللو«قلخلاديبععقعقنإهبردبعو«قحلابلاطنمركذ

ها.احيسملاقلخنمديبعنحنويطهرفاخيحيسلملادابعأ

ت
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.بذكلالوقيهنأك-هناسللإ

لملف:لاق!!!هءارظنونالجعنبدمحمكرتيوءالؤهنعثدحي:يللاقمث

هيلعةعرزيبأراكنإجاجحلانبملسملتركذةيناثلاةرملايفروباسينىلإتعجر

رصتننبطابسأثيدحنمتلخدأانإو؛حيحص:تلقامنإ:ملسميللاقف.كلذ

عافترابمهنعيلِإعقوامرهنأالإمهخويشنعتاقثلاهاوردقامدمحأونطقو

ثيدحلالصأو؛كعلوأىلعرصتقاف«لوزنبمهنمقثوأةياورنميدنعنوكيو

ێعلابلوقنماهضعبوءةياكحلانماندروأامىهتنا.تاقثلاةياورنمفورعم
باتكيفيبنوألاليعامسإنبدمحمهللادبعوبأنقتملاظفاحلايناقربلانعاهركذ

ىلعءاتلامضب"حيحص:تلقامنإ":هلوقطبضو.هطخبكلذتأرقو.هل"ىقتنملا"

نوكيفطبضلااذهحصنإفةيرصحلااُنأىلعةلصتم"امنإ":بتكوملكتلا

يفنوكيفءقيرطلااذهنملقألويدنعحيحصيأ"حيحص:تلقامنإ":هانعم

.فذحمالكلا

ءاتب؛حيحص:تلقامنإ:هارأاميفبرقألاودعبهيفيدنععملااذهو

نمحيحصةعرزيِبأراكنإنمهتلقيذلانإ:يأ"يذلا":ىعع"امو"«باطخلا

اغمنإو:هلوقيفرصحلليلاامنإبىتأورذعلاهجوىدبأمث.ةاورلاءالؤهلجأ

.تلحدأ

؛هبقوطتلاكمزلياميفكيلإرظنلاباصلخمدعنإهتدصقيذلاعملااذهو

نوکيمعن.”لاجرلايفدهتجينميكريغمزليالفهتحصكنظىلعبلغثيح

ىوردقهنأنمملسممامإلاهركذامنأكلذنايبو«لطابلاالإهءاروسيليذلاقحلاوهاذه

سالإهبذخألانكيالتاقثلاضعبقيرطنمءافعضلاءالؤهقيرطنماهاوريلاثيداحألاكلت



نيثدحلاوأءاهقفلانم-۔كلذبقيلخكنإو-كديلقتبتکینمقحقاححص

هتمدارملاها.ميقسلاوحيحصلاةفرعميفداهتجالاةبترغلبيملنم

نباىلعتكنلا"يفامك"فاصنإلا"باتكيفلُخرملانبالاق۳

مكحركذامدنع«رجحنياظفاحللةيملعلابتكلاراد:ط٥٥۲ص''حالصلا

سفنلايفنإ"::لاقنيخيشلاتايورمكلذنمثتسامهضعبنأو«نيسلدللاةياور

ليلدالىوعداهنألةصغ-"نيحيحصلا"يفامءانثتسايأءانثتسالااذهنم

يفتعقوثيداحأنوللعيظافحلانماريثكاندجودقانأاميسالواهيلع

ها."اهتاورسيلدتبامثدحأوأ"نيحيحصلا"

٥٥۲ص"حالصلانباىلعتكنلا"يفامكديعلاقيقدنبالاق-٤١

امإةدحاوةقيرطىلعتابثلانمدبال":رجحنباظفاحللةيملعلابتكلاراد:ط

يفامنيبةقرفتلاامأو«باتكلكيفاقلطمدرلاوأ«باتكلكيفاقلطملوبقلا

نأىعدينأامإ:نيرمأدحأهبهجويامةياغفهنعجرخاموكلذنم"حيحصلا'

ىلعةلاحإاذهو:لاقاهيفعامسلاةحص"حيحصلا"بحاصفرعثيداحألاكلت

يفامةحصىلععامجإلانأىعدينأامإو«لامتحالادرجيرمأتابثإوةلاهج

كفلوأنألكلذو‹؛لطاعليلدلانعولطاببهذموهومهبملاليدعتلالوبقىرينمبهذمىلع=

بتكيفةررحمةلأسملاهذهو«هريغدنعءافعضلانماونوكينأنكيملسممامإلامهقثونيذلاةاورلا

اذهيفاهيلعمالكلاةلاطإلةجاحالف«ريرقتحضوأاهيفةررقموريرحتنسحأثيدحلاحلطصم

كلتملسممامإلامهنعىورنيذلاءافعضلاءالؤهتاياوريفنوكتنأنكيهنأىلع؛قيلعتلا

اريثككلذعقيامكاهضعبيففالتخاوأظافلألاضعبةدايزهدنعتاقثلاضعباهاوريلاتاياورلا

رصحتنأنمرثكأكلذىلعةلثمألاو؛هسفن"حيحصلا"تاياوريفىحدحاولاثيدحلاتایاوريف

.ملعأىلاعتهللاورخآمضومكلذطسبلورکذتنأنمرهشأو



=ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاع_

عامجإلالأناكلالإو‹؛ثيداحألاهذهيفعامسلاعوقوىلعليلدنيباتكلا

عتيذلاعامجإلاتابثإىلإجاتحياذهنكل:لاق؛عنتمموهوًاطخلاىلعنيعمجب

ها."رسعهيفاذهو:لاق‹هاضتقمفالخرمألاسفنيفعقينأ

يفامكيزلملاجاجحلايبأظفاحلليكبسلانيدلايقتةلئسأيفو٥

:رجحنباظفاحلل(ةيملعلابتكلارادط٠٦٢٠۲ص)"حالصلانباىلعتكنلا"

امهنإ:لوقتلهءانعتعمسلدملاثيدحنم"نيحيحصلا"يفعقوامعهتلأسو"

الإوامهبنظلانيسحتالإهيفامو«نولوقياذك:لاقف؟اهلاصتاىلعاعلطا

يفيتلاقسيرطلاكلتريغنمدجوتامنيسلدلملاةياورنمثيداحأامهيفف
ها."حيحصلا"

اليذهلعجيذلا"مماحلاباتكلا"يفيشرقلاءافولايبأنبالاق١

ىورنمنإ:سانلاهلوقيامو":٢4۲ص۲ج"ةيفنحلاتاقبطيفةيضملارهاوجلل"

ييفملسمىوردقف‹ىوقيالوهوجتلانماذهءةرطنقلازواجدقفناخيشلاهل

هباتکيفمهنعیورامنِإ:نولوقيفءافعضلانمهريغوميلسيبأنباثيلنعهباتك
دهاوشلاورابتعالا:لاقظفاحلانأل؛ىوقيالاذهوتاعباتملاودهاوشلاورابتعالل

‹حيحصلاهيفمزتلاملسمباتكو«ثيدحلالاحاهبنوفرعتيرومأتاعباتملاو

(نع)و(نأ)نأملعاو؟ةفيعضقرطبهيفيذلاثيدحلالاحفرعتيفيكف

يراخبلاوملسميفعقوو«؛ثيدحلالهأدنع-سلدملانميأ-عاطقناللناتيضتقم

ريغيفعولااذهنمناكام:هوجتلاليبسىلعنولوقيف«ريثكعوتلااذهنم
.لاصتالاىلعلومحمف"نيحيحصلا"يفناكامومعطقتمف"نيحيحصلا"

دقو‹ةنعنعلابةريثكثيداحأرباجنعريبزلايبأنعهباتكيفملسمىورو
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لسبقيالةضنعنعلاةغيصبناكامف«رباجثيدحيفسلديريبزلاويأ:ظافحلالاق

يلملع:ريبزلايبأللاقهنأدعسنبثيللانعقحلادبعومزحنباركذدقو.كلذ
افنأنظلاثيداحأىلعهلملعف؛كنماهعمسأىحرباجنماهتعمسثيداحأىلع

نعريبزلايبُأنعثيللاقيرطريغنمملسميفو«هنماهعمسفاثيدحرشعةعبس
.ةنعنعلابرباج

يبنلانأعادولاةجحيفرمعنباورباجنعهباتكيفاضيأملسمىوردقو

ىلإعجرمثةكعبرهظلاىلصمثةضافإلافاوطفاطفرحتلامويةكمىلإهجوت
ىعرهظلاىيلصفعجرمثةضافإلافاوطفاطهنأىرخألاةياورلايفو«ئم

مزحنبالاقواذه«تاليوأتلانمكلذريغوزاوحانايبلاهداعأ:نولوقيونوهوجتيف

.كشالببذكامهادحإ:نيتياورلانيتاهيف

ظافحلاملكتدقوهيلإیحوینألبقكلذ:هيفوءارسإلاثیدحملسمیورو

.اهوفعضضوةظفللاهذهيي

موينأىلعسانلاقفناو«"تبسلامويةبرتلاهللاقل":ملسمیوردقو

يطعأفلالوسراي:ملسأامييبلللاقهنأنايفسيبأنعملسمىوردقو
لتاقأنأنرمأو«ابتاكهلعجاةيواعمييباو«ةبيبحمأينباجوزت۽الال

روهشمفورعمثيدحلاهلأسامييبلاهاطعأف‹؛نيملسملاتلتاقامكرافكلا

ەةشبحلابيهويهللالوسراهجورتةبيبحمأف«ىفخيالاممهولانماذهييو
ةصقلاومهمعطأوبطخورضحو«رانيدةئامعبرأييبلانعيشاجنلااهقدصأو
...نينسةدعحتفلاوةشبحلاةرجهنيبو‹حتفلاماعملسأامنإنايفسوبأو؛ةروهشم
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اهنوفرعيالمههنإ:ظافحلالاقدقفنايفسيبأةرامإامأو:لاقنأىلإ

اذهىلعمهلامو:لاقمثاهركذفءةلئاطريغةبوجأبهوجتلاىلعنوبيجيف

ها.(بصعتلاضعبالإهلك

امکو":۳٥۳-۲٢٥۳ص١٠ج"یواتفلاعومحب"يفةيميتنبالاق-۷

نوفعضياضيأمهنإفظفحءوسهيفيذلاثيدحبنوربتعيونودهشتسيمهنأ

نولدتسيرومأباهيفطلغهنأمهلنيتءايشأطباضلاقودصلاةقثلاثيدحنم
نوکيثیحب؛مهمولعفرشأنموهو(ثيدحلاللعملع)اذهنومسيوءاهب
امكرهاظببسبامإفرعهيفهطلغوهيفطلغوطباضةقثهاوردقثيدحلا

:نيتعكرتيبلايفىلصهنأو‹لالحوهوةنوميمجوزتللييبلانأاوفرع

.طلغلاهيفعقواثلصيملهنوكلوامارحاهجوزتلسابعنباةياوراولعجو

يفرمتعاهنإ:رمعنبالوقنأاوملعوءرمععبرأرمتعاهنأكلذكو

لوقنأو.عادولاةجحيفنمآوهوعتمتهنأاوملعوءطلغلاهيفعقوامبجر
قرطضعبيفعقوامنأوءطلغلاهيفعقوامم"نيفئاخذئمويانك":يلعلنامثع

اذهوطلغلاهيفعقوام"رخآاقلخاهلهللاىشنيىتحئلتمتالرانلانأ":يراخبلا

."ريثک

اماحیحصیمسیدقامو:...مالكدعب۱۹-۷١ص۱۸جيفلاقو

وه:نولوقيف؛هحيحصتيفمهنوفلاخينورخآو«ثيدحلاءاملعضعبهححصي
يفهعزانو"هةحيحص"يفملسماهاورظافلألثم؛حيحصبسيلفيعض

الإهقدصبمزجيالاذهفءهقوفوأهنودوأهلثمامإ؛ملعلالهأنمهريغاهتحص
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باصهإاميأ":لاقليهللالوسرنأسابعنبانعةلعونباثيدح:لغم«ليلدب

دشهأمامإلاهفعضدقو؛يراخبلانعملسمهبدرفنااذهنإف"رهطدقفغبد

ثالثفوسكلاىلص6يبلانأملسمىوراملثموملسمهاوردقوهريغو
قاذحهفعضاذهنإف«يراخبلانعكلذبدرفناتاعوكرعبرأوتاعوكر

هنباتاممويةدحاوةرمالإفوسكلالصيملليبلانإ:اولاقوملعلالهأ

عبرأوتاعوكرثالنبةالصلااهيفيتلاثيداحألاهذهسفنيفو‹ميهاربإ

نيترمتميملميهاربإنأمولعموميهاربإتاممويكلذىلصامنإهنأتاعوكر

ىلكيفنيعوكرذئمويفوسكلاىلصهنأهنعرتاوتدقو؛ناميهاربإهلناكالو

ملاذهلف؛مهریغوورمعنباوسابعنباوةشئاعهنعكلذىورامكءةعكر

يعفاشلافعضاذلو؛ملسمنمقذحأوهوثيداحألاهذهالإيراخبلاوري

نعنيتياورلاحصأاذهوكلذاوبحتسيملوةعبرألاوةئالثلاثيداحأهريغو

.ثيداحألاهذهفعضهلنيبتينألبقكلذزوجيناكهنأهنعيوروءدهأ

مويلابجلاقلخوءتبسلامويةبرتلاقلخهللانإ":ملسمثيدحهلثمو

مويرونلاقلخوىاثالثلامويهوركملاقلخوءنينثالامويرجشلاقلخوءدحألا
نعطاذهنإف."ةعمجلامويمدآقلخو«سيمخلامويباودلااهيفثبوىاعبرألا

رکذوءاریغويراخبلالثمونيعمنبیيلثمملسمنمملعأوهنمهيف
ركبىبألثمهتحصتربتعاةفئاطورابحألابعكمالكنماذهنأيراخبلا

نيذلااوقفاوهزيغويقهيبلاوءامهريغويزوجلانباجرفلايبأويرابنألانيا
تاومسلاقلخهللانأرتاوتلابتبثدقهنأل؛باوصلاوهاذهو‹هوفعض
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ءامألدتكلذىلعو«باتكلالهأدنعوهاذكهوءكحألامويقلخلالوأنوكي

مونيقلخلالوأناكولوءرخأراثآوثيداحأيفتباثلالوقنملاوهاذهومايألا

هبربخأامفالحوهوءةعبسلامايألايفقلخدقناكلةعمحلامويهرخآوتبسلا

نأوءةهجلاهذهريغنمثيدحلااذهةلعنوتبثيثيدحلاقاذحنأعم«نآرقلا

؛ثيدحلاللعةفرعمىمسييذلااذهوءاهنوركذيرومألهيفطلغانالفهيوار

طلغهیوارنأ:رحخآقیرطنمفرعنكلوادیجرهاظلايفهدانسإثيدحلانوكي

اذهو؛ثیدحيفثیدحهيلعلحخدوأ«لسرموهوهدنسأوأ«فوقوموهوهعفرف
قأايےسوهرکذبماقماليطنالريثكمالككلذيفهلوهنمدارلاها"فيرشنف

يفةيورملاثيداحألاضعبلهفيعضتركذدنع-ىلاعتهللاءاشنإهضعب

.قيفوتلايلوىلاعتهللاوامهدحأوأ"نيحيحصلا"

-۸٢۲۷ص١ج"حالصلانباةمدقمىلعتكنلا"يفيشكرزلالاق-۸

ىلعظافحلانمةعامجملكتدق":نيرخأتملاضعبلاقو":فلسلاءاوضأ:ط٠

؛ضراعتلاامهيفو!؟لوبقلابيقلتلانيأف-"نيحيحصلا"يعي-امهثيداحأضعب

لمعنأبلوقلاركنأهنأيلوصألاناهربنبانعلقنو."هيفضراعتاليعطقلاو

لامعألاامنإ"ثيدحنيبقرفلابعطقنانإفاضيأو«هبعطقلايضتقيثيدحبةمألا
ءانينحوادحأواردبييبلاةازغنيبوءهيلعقفتملارهشأنموهو"تاينلاب

تناكاذإو«ضعبواهرابخأضعبنيبقرفلارهظييحتوافتتالتايملعلاو

يفاهعوقوعمداحألادادعيفيهلباهعوقوبملعلالصحيملعادولاةجحةيطخ
؛نانثاوأدحاوالإاهعمسيمليلارابخألاةيقببنظلاامف؛جحلايفنيعمتجلاملاعلا

كلذىلعهجاجتحاو."يوقلانظلاديفت"نيحيحصلا"ثيداحأنأقحلاو":لاق

الةححلاهذهفمعطقلايضتقيضراعملامدعدنعهبلمعلاولوبقلابةمألايقلتب
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لنيتأيسو‹لوبقلابةتسلاوأةسمخلابتكلاةمألاتقلتدقو"'نيحيحصلاب"صتخت

.كلذييعامجإلا

الفةمألالكدارأنإ‹"لوبقلابنيباتكلاتقلتةمألانإ":هلوقفاضيأو

نيعباتلاوةباحصلارصعدعبةثلاثلاةئاملايفافنصامنإنيباتكلانألهداسفىفخي

دارأنإورانأآلاداقنو«رابخألاظافحسوؤروءةعبتلابهاذملاةمئأومهيعباتو

هليلدميقتسيالفمهلكالةمألاضعبمهفنيباتكلادعباودجونيذلاةمألاب

عاججإبنودتعيامنإةيرهاظلاومةمصعلاتوبثوءةمألايقلتنمهردقيذلا

ريغوهفلوبقلابهوقلتاهنمثيدحلكنأدارأنإفاضيأوةصاخةباحصلا

نبایعدالب‹ينطقرادلاكاهنمثيداحأيفظافحلانمةعامجملكتدقفميقتسم

يرلخبلاقفتادقوهيلعهودقتناظافحلانكلونيعوضومنيثيدحامهيفنأمزح

هبجاجتحالانمارثكأورادنبراشبنبدمحمثيدحجارخإىلعملسمو
كلتفمهيفملكتنيذلااملاجرنمكلذريغوظافحلانمدحاوريغهيفملكتو

نمماسامهيفامبلاغنأدارأنإو؛لوبقلاباهنوقلتيالءالؤهدنعثيداحألا

اضيأوهررقامىلعةموصعميهوةمألايقلتبجتحاامنإهنإفةجحهلقبتملكلذ

هيفهيلعدروحصأملسمباتكنأظفاحلايلعيبأنعقبساميفىكحدقف

عامجإلاةحصبعطقلاعمنوكيالحيجرتلاوحيجرتلاامهيفىرجأدقف؛لوقلا

مهضرعتنمراصعألافلاسيفءاملعلالعفبضقنيفاضيأوءهلاقيهنأىلع

مالكلانمملسنمرابتعابضعبىلعاهضعبحيجرتو"نيحيحصلا"ثيداحأل
عيمجلاناكولف؛تاحيجرتلاهوجونمكلذريغوءهنمملسيملنمىلع

3
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.حالصلانباهلاقيذلاعامجإلا٩”ضراعياذهف‹حيجرتلابابدسنالهباعوطقم

هتحصبحالصلانبانألعازتلالحمهلوانتعنتعينكل”عامجإلاىوعدانملس

عمحجلانظلاهدنعنوكيفرمألاسفنيفنوكينأمزلايشتنظاذإةمألانأىلع

.ضرتعادقوها.كلذعنمننحنو«هدصقمهلمتيملالإوًامولعمعامجإلاريصيفهيلع
عجرافلوألاءزحبايفةيافكهيفاهبهيلعانبجأدقو«ةرمبهاومالكبيشكرزلاهيلع

.ملعأىلاعتهللاو.كانههيلإ

 

دقو":۷٠۳ص٠ج"ريدقلاحتف"يفمامحلانبالامكلاةمالعلالاق-٩

يراخبلايفاذكوحرجلالئاوغنمملسيملنممهباتكيفريثكنعملسمجرحخأ
يفاذكومهيفءاملعلاداهتجاىلعةاورلايفرمألارادفمهيفملكتةعامج

هيفسيلامرخآلاهاورامنوكيرخآهاغلأواطرشربتعانمنإتحءطورشلا

نميفاذكوطرشلاكلذىلعلمتشملاةضراعمائفاكمهدنعطرشلاكلذ

يوارلارمأربخيملنمودهتجلاريغسفننكستمعن.رخآلاهقثووايوارفعض

ريخيذلاوهمدعوطرشلارابتعايفدهتجلاامأ«رثكألاهيلععمتجاامىلإهسفنب

دنسلاحيحصلايفزوجيالملف:لاقنأىلإ...هسفنيأرىلإالإعجريالفيوارلا

ةحصلاىلإعفترينأنسحلاو«رمألاسفنيفهفعضىلعةلادلاةنيرقلابفعضينأ

مهكرتوهانلقنامقفوىلعةباحصلارباكألمعنمهانلقامك؟ىرخأةنيرقب

ها.فلسلارباكألمعاذكو«ثيدحلاكلذىضتقم

ىلعمكحلاو":٠٠-١ص١ج"ءافخلافشك"يفييولجعلالاق٠

.هانركذامباوصلاوضراعتلصألايف

.لمأتملاىلعىفخيالحضاووهامكعقاولاةقيقحيفهبملسيالهنإفالإوايلدجاميلست;يأ
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رابتعابنيثدحمللرهاظلابسحبوهامنإامهريغوأةحصلاوأعضولابٹثیدحلا

الثمحيحصلانوكينأزاوجل؛مطقلاورمألاسفنرابتعابالهريغوأدانسإلا

يفالولو«سكعلابورمألاسفنيفافيعضوأاعوضومثدحلارظنرابتعاب

ظفاحخلاكلذىلإراشأامكحالصلانبالافالخحيحصلاىلعنيحيحصلا

:هلوقبهتيفلأيفيقارعلا

ىدلوانظليقوهلاذكادنسأدقاملةحصبمطقاو

.(حإ...افعضم

حتاوفحرشبتوبثلاملسم"يفروكشلادبعنباققحلالاق٠

.ثيدحلالهأبنيبقلملانم(ةفئاطوحالصلانبا):عرف":۲۳١صج"تومحرل
جاجحلانب(ملسمويراخبلا)ليعامسإنبدمحم(نيخيشلاةياورنأاومعز)
(ةيزم"نيحيحصلل"نأىلععامهجإلل؛يرظنلاملعلاديفت)"نيحيحصلا"يحاص

نمنإفتهباذهو؛يصطقعاهجإلاوءاملوبقبةمألايقلتوامهريغىلع

دقوءةتبلانيقيلابجويالامهتياوردرجتنأةرورضلابملعيهنادجوىلإعجر

يفنيضيقنلاققحتمزلاملعامهتياورتدافأولفءةضقانتمرابخأامهيفيور
هلاقامفالخب)-هعابتأوحالصلانباهيلإبهذاميأ-(اذهو)ءعقاولا

نمامريغىلعةيزملاىلععامجإلاداقعنانأل؛نيثدحماوءاهقفلانم(روهمجلا
نأل)وديفيالامهسفنأيفامهتيزمىلععامجإلاو؛عونممنيرخآتاقثتايورم
مزلتسيالملسولةيزملاىلععامجإلاوامهيباتكلةمألايقلتوامهنأشةلالج
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لاحرنأالإسيلةمألانيبىقلتملاملسملاردقلانإفملعلاوعطقلا(كلذ

ديفيالاذهومهتياورلوبقلروهمحجلااهطرتشايلاطورشللةعماجامهتايورم

هلآوهيلعهللايلص-هللالوسرنعةتباثامهتايورمنأامأونظلاالإ

امعيجةحصىلععامجإالو!؟فيكءالصأهيلععامجإالف-ملسوهباحصأو

لهُةياورلوبقوعدبلالهأنممهريغونويردقمهنمامهتاورنأل؛امهيباتكيف

!؟ةيردقلاتايورمةحصىلععامجإلانيأفهيففلتخمعدبلا

ملقتبمهلوقنإ:مامحلانباخيشلالاقاممعنلو:حراشلالاقنألإ

نموهلبءهبیدتقيالوهبدتعياللوقنيرخآلاةمئألاتايورمىلعامهتايورم

‹مهطبضةوقوةاورلاةلادعءاقلتنمةيحصألانإو؟الفيكةفرصلامهتامكحت

مكحللليبسالوىاوسلاىلعامهريغوامهفنيطباضنيلداعمهريغةاورناكاذإو
ا."مهفافهيلإتفتليالمكحتلاوءامكحتالإامشريغىلعامهتيزمب

.يراصنألاةمالعلاخيشلاهحراشنمةدايزعم

:ةمصاعلارادطء٠٤١-٠٣٠١ص"رظنلاتارت"يفيناعنصلالاق۳٢

يذلاىعملابهتحصبيضقيالامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفثيدحلادوجو:ةرشاعلا"

نباظفاخحلالوقفء؛لدعريغهنأتفرعنمعامهيفةياورلادوجول؛؟قبس

؛رظنلحمموزللاقيرطب”مهليدعتىلعقافتالالصحدقامهتاورنإ:رجح
وبأوحالصلانباهيلإهقبسلوقوه«لوبقلاب"نيحيحصلا"تقلتةمألانإ:هلوقل

"نازيملا"و"لامكلابيذهت"ىلإعجرنمولطابلوقرجحنباظفاحلانعهلقناميعأ-اذه

ةسلئأنمريثكمهفعضدقامشاجرنمةفئاطنإذإءةهادبهداسفملعاهريغو"بيذهتلابيذهت"و

.-ىلاعتهللاءاشنإ-باتكلااذهرخآيفكلذىلعهيبنتلانأيسامكثيدحلا
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يقلتلااذهةدافإيفءالؤهفلتخانإو«قلاخادبعميحرلادبعوبأويسدقملارهاط

.نظلاوأملعلا

هبتكيففالخلاببس-هللاهمحر-ريمألاميهاريإنبدمحمديسلاطسبو

كلذييمالكلالوطوء[همدعوأ]هنظيفموصعملاىلعًاطخلا”زاوجهنأو

.عنملازيحيفهتحصوء"لاقعلالح"ةامسملاانتلاسراهانعدوأراظنأهيلعانلو.اضيأ

:لوألايفلوقنف«ىوعدلاهذهفرطنعراسفتسالالاؤسهيلعدرونانأكلذنايب

ةمألاءاملع:دارملاوأ«لوبقلاباهتقلتةماعوةصاخنمةمألالكنأدارملاله

دارفأنمدرفلكىلعىوعديناثلانأودارمريغلوألانأنيبلانمو.؟نودهتجملا

ىلعهتماقإوءاهيلعناهربلانمدبالف‹لوبقلابنيباتكلاىقلتهنأنيدهتجلاةمألا

دمحأمزجيذلاعامجإلاىوعدىلعةنيبلاةماقإكءةداعتارذعتملانمىوعدلاهذه

.بذاکوهفهاعدانمناهريغولبنحنيا

دعبنرمفيكف"نيحيحصلا"فيلأترصعلبقهرصعيفاذهناكاذإو

؟("هراطقأفارطأدعابتوارشتنملازيالمالسإلاو

فرعيالنمنيدهتجلاءاملعلانمنأنظلاهببلغييذلاو

ةلمجللابو؛داهتجالايفاطرشتسيلامهصوصخبامهتفرعمذإ‹"نيحيحصلا"

.اهليلدببلاطنوىوعدلاهذهعنننحف

لوبقلابيقلتلابدارلالهف:ىلوألاىوعدلاميلستريدقتىلع:يناثلالاؤسلا

.لصألايفاذك

.لصألايفاذك
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الاذهف؟نيظفاحلانيليلحلانيمامإلانيذهلامهنأوامهتلمجونيباتكلالصأيقلت

يقلتلابدارملاوأبولطملاديفيالوءامهيفلؤمىلإامهتبسنةحصبمكحلاالإديفي

يذلاوهذإ«بولطملاديفملاوهاذهو«امهثيداحأدارفأنمدرفلكللوبقلاب

موصعملامكحاموهلوبقلابىقلتملانإفءامهتاورليدعتىلعقافتالاهيلعبتر

لوقيقاليوهوسهلاهمحر-ميهاربإنبدمحمديسلاكلذبهمسرامكانظهتحصب

اميفالإكلذنوكيالذإهللوأتموهبلماعنيبةمألانوكتيذلاهنإ:نييلوصألا

یفخیالهنأالإمهمسرهمسريقاليالفنسحلايفلخديهنألمتحيو.مهلحص

مدعنمءاملعلامالكنمهانلقنامهتعمسامكلذناهربو«ىوعدلاهذهةحصمدع

اذهو«همالسإملعيالنمامهيف:لاقفناطقلانباغلابلبءامهيفنملكةلادع

.هانفلسأامكنيرخأتملايققحمضعبهاقلتدقوطيرفت

نعنيملسملاةمئآنمدحأيوريالهنأنمملعال؛طيرفتهنإ:انلقامنإو

اذإو«طارفإامهيفنملكةلادعىوعدنأامككهللالوسرثيداحأملسمريغ

يقلتلانمحالصلانباىثتسادقهنأالإ؟لوبقلابىقلتينيأنمفكلذكناك

يلعيبأويقشمدلادوعسميبأويطقرادلاكظافحلاهدقتناام:امهثيداحأللوبقلاب

نمانلعمتجاامةدعو:لاقو.نسحزارتحاوهو:رجحنباظفاحلالاق‹نياسغلا

اهعبتتو«؛ثيداحأةرشعوةئاماهضعبيفملسمهكراشويراخبلاباتكيفاممكلذ

.ةبوحألاطسبواهبحدقيلاللعلانعباجأو"حتفلا"ةمدقميفظفاحلا

.امهيلعةدقتنملاثيداحألانمةريثكةلثمأ-ىلاعتهللاءاشنإ-كينيعبىرتسو

فصعضدقهنإلبكلذبهسفنوهفرتعاامكعنقمباوجبلكلانعبجيملظفاحلانأقحلا

-ثيداحألارکكذدنع-یلاعتهللاءاشنإ-هارتسامك"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألاضعب
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رهاظهنعباوحلااهرٹکألبءةحضاواهلكتسيل:رخآعضوميفلاقو

اهنعباوخلايفهتمريسيلاو؛لمتحهنعباوحلااهضعبو‹؛عفدنمهيفحدقلاو

.همالکعمیهتنا‹فسعت

صخأوهو«لوبقلابةمألايقلتىعدملانإ:هيف-نياعنصلالئاقلاولوقأو

هلمكحامفالخبملعلاهتدافإىلإرجحنبامهنمورثكألابهذدقوةحصلانم

هذهو‹؛هديفيفكلذريغهيلإمضنيملامنظلاديفيامةياغفةحصلادرجمب

حصيملامناكنإف«لوبقلابيقلتلانعال"”نيحيحصلا"نعةجرخمثيداحألا

لوبقلابةاقلتمريغالءةحيحصريغ:لاقينأةرابعلايفباوصلاف؛ىقلتمريغ

ءةحصلانمصحخأوهولوبقلابيقلتلاالإاهنعسيلذإةحيحصاهنأهماهيإل

.ةحيحصبتسيلاهنألاحلاومعألايفنمزلتسيالصخألايفنو

اهتقلتةسمألانإ:-هللاهمحرريمألاميهاريإنبدمحمديسلالوقامأو

حيحصلاظفلب"نيحيحصلا"اركذنيسحلاريمألاو"فاشكلا"بحاصنإو«لوبقلاب

.كلذامهنملقنو

"يراخبلاحيحص'ظفلنأليدنعفقوتقالطإلااذهبلالدتسالايفف

باقلألاقالطإنمامهيلعكلذقالطإف‹نيباتكللنيبقلاراص"ملسمحيحص"و

ضرعتيملوءاملعلانمريثكاهفعضيلاثيداحألانمةريثكةفئاطكانهنأىلعءامهيلعةدقتنملا-
.باتكلااذهيف-ىلاعتهللاءاشنإهارتسامكظفاحلاال
.عباطلاوأخسانلانمامإ؛ًاطخوهولصألايلاذك

.عباطلاوأخسانلانمامإ؛ًاطخرهولصألايلاذك
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:لاقنأىلإ.(...”يقاضإلايلصألاىعملابرارقإلاهنممزليالوءاهتايمسمىلع

؛تباثحیحصامهیفاملكنأدريمل"نيحيحصلا"مساامهيلعقلطأنمو«باوصلاوهاذه
دريم"نابحنباحيحص'و"ةميزحخنباحيحص':صلکىلع"حيحصلا"مساقلطأنمنُامك

.يئاسنلاننسىلعحيحصلامسامهضعبقلطأدقلبةتباثةحيحصامهنيداحألکنُ

بثكلارادط٤١٠-٤٤٦٤ص"حالصلانباىلعتكنلا"يفرجحنباظفاحلالاق

تلق«؛يئاستلاباتكىلعةحصلايفلسلاوبيطخلاقلطأ:حالصلانبالوقىلعاقيلعتةيملعلا

نبادمحأوبأويروباسينلايلعوبأةحصلامسااضيأهيلعقلطأدقو:-رجحنباظفاحلالئاقلاو-

مكاحلاقلطأومهريغويليلخلاىلعيوبأوديعسنبيغلادبعوهدنمنباويطقرادلانسحلاوبأويدع

نيذلا:هدتنمنباهللادبعوبالاقو‹؛قبسامكيذمرتلاودوادبباتکىلعوهيلعةحصلامسا

ها.نكسلا

رادط١۱۸ص)"ننسلاهباتكوهجامنبامامإلا"باتكيفامكىفلسلارهاطوبألاقو

يفيطويسلاهلقن"يئاسنلاو؛دوادوبأو؛ملسمو‹يراخبلا:ةعبرأحيحصلااوجرخنيذلا":(رئاشبلا

."ىيبرلارهز

.ێطقرادلاوهجامنباويئاسنلاويذمرتلاودواديبأننسكةروهشملاننسلابتكةيقبامهدعبو

ىلص-هللالوسرنعتبثتمليلاثيداحألانماريثكننسلايفنأهيلعقفتملامولعملانمو

.مهسفنأةيوشحلافارتعاب-ملسوهلآوهيلعهللا

لعيمجثيداحألانمدمحأدنسميفامةحصىعدادقمهضعبنأركذلابریدحبانمواذه

نعتبثمةليلقريغثيداحأدمحأدنسميفنألكلذو؛عقاوللاهتفلاخملةلطابىوعديهو

ثيدلحألاضعبدوجوىلعءاملعلانمدحاوريغصندقو«-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسر

(۴ط)٠٠٠-٤۹ص"داخلافيسلا"يفمهلاوقأنمةفئاطتركذدقوءدنسملايفةلطابلاوةفيعضلا

ىلعهذیمالتضعبهنعكلذىكحامكهسفندمحأمامإلامكحلبءهيلإعجريلفكلذءاشنمف

"هدنسموهتناکمبیبحنبعيبرلا"و"داحلافيسلا"يفهانيبامكفعضلابهدنسميفثيداحألاضعب

.ملعأهللاو۲ط
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نمتکرتاموءاحيحصالإباتكلااذهيفجرخأمل":يراخبلالوقامأو

مالكوهف؛"حصامالإعماجلايباتکيفتلخدأام":هلوقو."رثكأحيحصلا

.هرظنيفحيحصلاىرحتهنأهسفننعرابخإ؛حيحص

امیف:مهدارم؛حیحصثٹیدحاذه:نيئدحملالوقنإ:نيدلانيزلاقدقو

ًاطخلازاوحرمألاسفنيفهتحصبعوطقمهنأالنانسإلارهاظبالمعءانلرهظ

ىلعنايسنلاوًاطخلازوجيف:-يياعنصلالئاقلاوتلقهاةقثلاىلعنايسنلاو

ظلفحلامبتتدعبهنأل؛احوجرمازيوجتناكنإو«هتحصبمكحاميفهسفنيراخبلا

ضهنيامةيطرشلانمهيفهنعلوقنملالوقلااذهفلاخامراهظإفهباتكيفام

رخآيفهباندعواماذهو-رابتخالاةدايزىلإراظنلانطفلاملاعلادوقيوزيوجتلا

.-ةسماخاةدئافلا

ةمئألاجرختساامنإو«حيحصللاطرشاركذيماملسمويراخبلانأىلع

لب«فورعمطرشىلعنوعبتتملاقفتيملوءامهتاورقرطلعبتتلاباطورشامهل

.هانرتخاامكطبضلاوقدصلاىلعالإنادمتعيالامهنأبرقألاو

عمفيعضتللرثاالهنأهنعهانفلسأاميفرجحنباظفاحلاهبحرصدقو

اطرشامهنأامهنعتبثنإكلذالإلدعلابناديريالامهنأوءطبضلاوقدصلا
‹؛يوارلايفةلادعلاامهطارتشاتوبنانملسو؛لدعنعالإةياورلانوكتالنأ

.امهمسريفهانفلسأامهباهومترسفامامهدنعاهانعمنأملعنيأنمف
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ةقثىلععمحلاثيدحلااجرخينأملسمويراخبلاطرش:رهاطنبالاق

فعضيئاسنلانأل؛ديجبهلاقامسيل:نيدلانيزلاقءروهشملايباحصلاىلإهتلقن

حرجاةمئأنمكلذيفدحاوريغهكراشدقلب«‹يئاسنلاهبصتخاامماذهسيل

.هاحيحصلاىلعلوبقمريغوهو«ببسلا

‹حيحصب-هللاهمردمحمديسلاهقلطأامسيل:-يناعنصلالئاقلاوتلق

لقأفملسنئلو«فلساميفهتعمسامكببسلانیبمامحاجريفحرجنممكف

ليصفتنعثحبلاىلعاثحويوارلايفافقوتبحجوينأقلطملاحرحلالاوحأ
ةدئافهذهوءةحصلابعطقلادضعيفتفياذهنأكشالو.هيفليقاموهلاوحأ

ىتحهتياوربلمعلامدعبحجويحورحايفافقوتقلطملاحدقلاريثأتيعأةلقتسم

يقانيكلذوءلامتحالاوكشلاعممكحلابعطقلاولمعلامزلالإو«ليقامعشتفي
ها."”تعمسامهيففهبربتعيالقلطملاحرحلا:مهلوقبرتغتالو.اعطقعطقلا

.روكذملاهباتكىلإعجريلفةدايزلاءاشنمو«هنمدارملا

:مهضعبلامالكركذنأدعب۱۲۳-۲۲١ص١جراكفألاحيضوتيفلاقو

:ناثحبمالكلااذهيف:لوقأو..."

كلذيفيلوءاهوطرتشاطورشبلمحاحرعحلالوبقىلإتبهذدقءاملعلانمةريبكةفئاطنأىلع١
الاميطورشلاكلتدوجوعميأرلااذهناحجرىلعةلدألاتمقأوةيضقلاهذههيفتحضوأباوح

.قيفوتلايلوهللاورخآعضوميفهدحجت
يفاهضعبانحلصأدقوخسانلانماهضعبلعلوةحضافةريثكةيعبطمءاطخأهتعبطيفتعقودق
.ملعأهللاوكلذلهبتنيلف؛اذهانباتك
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دنمدقدقو‹لوبقلابنيباتكللةمألالكيقلتىوعدىلعينبمهنأ:لوألا

تارشمن"يفهانحضوأامكةحيحصريغيهواهلكةمألاىلعىوعدهذهنأ

كلذتقلتةمألانإ:لاقهنإفاهماهمتمدعبحالصلانبارقأدقوءاهريغو"رظنلا

ةمصعلاليلدوةمألاىمسمنأىفخيالوءهقافووهفالخبدتعيالنمىوسلوبقلاب

هلبقيالةمألاىمسمنعهجارخإودهتجمبدتعيالهنأبلوقلاودهتجملكللماش

نعراسفتسالالاؤسانمدقدقو‹ليلدريغبءاشامءاشنمیعدالالإو«قيقحتوذ

نمدرفدرفلكلوأةلمحلاثيحنمنيباتكلالصألوهله:يقلتلااذه

ىوعدلاهيفمتتالودارملاوهيناثلاو«بولطملاديفيالودارمريغلوألاءامهتيداحأ

.اهريغيفو"رظنلاتارت"يفهانررقوءاقباسهيلإانرشأامك

نعةموصعمةمألانأقيقحتلانأىلوألاىوعدلاميلستدعب:يناثلاثحبلا

ةامسلملا"ةياغلاحرش"ىلعانيشاوحيفهانققحامكةلدألاتلداهيلعوءةلالضلا

ھها.اذهيفةدايزٍقأتوءةلالضبسيلًاطخلاوءاقباسهيلإانرشأدقو"ةياردلاب"

بذ"يفيدنسلايشرقلايئراحلامشاهنبفيطللادبعيضاقلالاق٤

اذهتوبثيفانل:تلق":مالكدعب(۲-۹٠۲۲۲ص۲ج)"تاساردلاتابابذ

صتمادنسدحبملو.هيلعموقياليلدمقيلفكلذىعدانمو.رظنرتاوتلابعامجإلا

ال

يفامعيمجنعةرابعتناكنإىوعدلايف"ام"ةظفل:لوقنمث.هلقنيي

اذلو.امهيفامعيمجىلعتعمتحاامةمألانإفىرغصللةحصال"نيحيحصلا"

نمدحأهدقتنيملاميصتخياذهنأالإ":"ةبخنلاحرش"يفنالقسعلاظفاحلالاق

ثيحنيباتكلايفعقوامهيلولدمنيببذاجتلاعقيملايونيباتكلايفاممظافحلا

.ها“حيحرتال
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لولدمنكيملاذإايو":"ةبخنلاحرشحرش"يفيراقلايلعخيشلالاقو
مركأدمحمخيشلالاقو؛نئارقلابفتحناربخلانمامهريغهركذاافلاخمنيباتكلا

ىوقأثيدحلافلاخممقوامءانثتسايغبنيو':"ةبخنلاحرشحرش"يفيروبرصنلا

؛ىولبلاعضوميفدحاولاربخوهامءانثتساو"نيحيحصلا"ريغيفناكولوهنم

نإثيدحلانمعاونألاهذمبلمعلاىلععامجإلاعقيملذإهيوارهبلمعيملامو

.ها”نيحيحصلا"يفعقو

حراشلوقتحت”ةبخنلاحرشحرش"يفيراقلايلعخيشلالاقو

عامجإلادقفل":-خلإظافحلانمدحأهدقتنيملاع.صتخياذهنأالإ-:"ةبختنلا"

نيباتكلايفاملكاوقلتيملءاملعلانأىلإةراشإهيف:هذيملتلاقو‹يقلتلاىلع

اهيلعملكتةريسيفرحأىوس:لاقثيححالصلانباهانثتساامكاذهو.لوبقلاب

خيشلامالكها"هيفءاملعلافالتخاليقلتلانمىثتسماذهةلمحابو.ظافحلا

لمعلاىلععامجإلاعقيملذإ":مركأدمحمخيشلالوقرمدقو«يراقلايلع

امعيمجنعةرابعتناكنإو"نيحيحصلا"يفعقونإثيدحلانمعاونألاهذهب

يفةشقانمالفهيلإعجري"هلوبق"يفريمضلاوتاينثتسملاهذهىوسامهيف

ىلعناكف.اهتبثينيبليلدىلإجاتحترتاوتلاباهتوبثىوعدنأالإ”ىرغصلا

ثيداحألاىلعةمألانمقافتاعقيملهنأكلذنايبواضيأىرغصلايفةيراجةشقانملالبالك

الحمهنوريامامهئيداحأنمنودقتنياذهانمويىلإءاملعلالازامواهادعامةحصبلاقييحةدقتنملا

نإهارتسامكباتكلااذهيفةدوجومكلذىلعةلثمألاوءدحأهداقتناىلإمهقبسيملولوداقتنالل

يفامنأهسفنوهركذ.دقمالكلااذهبحاصيدنسلانأركذلابريدحلانمواذه-ىاعتهللاءاش

انباتكنملوألاءزحلايفهنعهلقنمدقتامكروهمحلابهذموهامكعطقلاديفيال"نيحيحصلا"
يفاماذنكمه:لكشلاةروصيفلوقينأضرتعملاىلعناكف":انههلوقنأفرعتكلذبواذه
سقبمها"لإ...-ملسوهيلعىلاعتهللاىلصهنعرودصلاعوطقمييثتساامىوس"نيحيحصلا"

EEEço
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ينتساامىوس"نيحيحصلا"يفام:اذكهلكشلاةروصيفلوقينأضرتعللا

..حإ"-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص-هنعرودصلاعوطقم
دقتنيملامنأ-ىلاعتهللاهمحر-همالكنعم:تلق۲۳-٢۲۳۹صلاقو

بجيامهٹيداحأنمدقتناامنأو«رظنوفقوتريغنمهبلمعلابجيامهثيداحأنم

ىلعدرلاءاملعلاضعبحجرنإو-هبدراموداقتنالايفرظنلادعبهبلمعلا

يفةجرخملاحاحصلاثيداحألايفامكدرلاحيجرتهجويفرظنلادعبو-داقتنالا

قبساممررحتدقو."ملسمحيحصحرش"يفيوونلامامإلاراشأاذهىلإو.امهريغ

نمنيدقتنملاىتحةمألاهيلععمتجاامرهنأبلوقلافالصأدقتنملايفعامجإالنأ

؛فاستعالابكسمتلاىلإنوكروفاصنإلادحنعجورخ(۳۲۳صفصنأ

ليلدهيلعلدیملاماقلطمامهریغلوقىلعامفوقحیجرتبوجونأىلع
بهذابحاصلوقحيجرتلعجنملوقىلعاميسال؛امهيفةمصعلاتسيلو
لماعهنأیوعددرجىلعءانبنامزلااذهيعدمنمضعبهيلإبهذامىلع

ىلعمزلياضيأو.مارحلاباكتراو«بجاولاكرتوثيدحلافالخثيدحلاب

نمىلعاقباسضرتعملاهدروأامنيعامهريغلوقىلعامهلوقحيجرتلمزتلملااذه
يفيهذلاظفاحلاحجرالكلذكرمألاناكولاضيأو.انيعمابهذممزتلا

ةركذت"بحاصو"بيرقتلا"و"بيذهتلابيذُم"يفيالقسعلاظفاحلاو"نازيملا"

؛عضاوملانمءيشيفامدحألوقوأامهوقىلعامهريغلوقهتركذتيف"يراقلا
يفضرتسعملادردقلب؛اهيفبردعملاىلعىفخيالامىلعكلذكرمألاسيلو
اهفالخىلعىشمويراخبلالوقيلوالبةغلابلاحاكنزاوجمدعيفهلةلاسر

كلذىلعمالكلاانمدقدقويلدجميلستدربوهوأ"نيحيحصلا"يفامةيعطقبلوقينميأرىلع-

ملعأىلاعتهللاو.ءاشنمهيلإعجريلفلوألاءزحبايفةيافكهيفاع

ےگ
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لوريفلاىلعبذكنمحاضتفامظعأامف.هلوقىلعهريغلوقلاحيجرتلاق

ها.همالکینعمردي

قفتاامحيجرتاهبديريو-ةملكلاهذهتدجودق:تلق":٠٢٠۲صلاقو

هاورامىلعيراخبلاهاوراموملسموأيراخبلاهاورامىلعناخيشلاهيلع

يفةيفنحلااهيلعملكتدقو‹؛ثيدحلالوصأيفةيعفاشلاضعبفيناصتيف-ملسم

ةملكتألاعراُمأىوعدفهقفلالوصأنعالقنثيدحلالوصأيفمهفيناصت

.ةبيطةجحموةنيبةجحنعاهأشنمسيلىوعددرحم(خلإ..افلخوافلسنيثدحملا

يلعخيشلاو"هيحرش"يفهاحراشو"ريرحتلا"يفمامحلانباهلاقامامأو

يفقحلادبعخيشلاو"ةبخنلاحرش"ىلع"امهيحرش"يفمركأدمحمخيشلاو«يراقلا

يفةفينحيبأبهذمباحصألوقوهالقيقحتوهفمهريغو"ةداعسلارفسحرش"
اذهنأ-ىلاعتهللامهمحرمهمالكعمف.اهيلعاوفقودعاوققفوىلعبابلااذه

نمنيرخأتملاونيمدقتملاءاهقفلاوافلخوًافلسنيثدحملاعيجبهذمهانركذيذلا

ضبمالكيفدجودقواميسال-ىلاعتهللامهمحر-مهئاهقفوةيفنحلايثدحم
ضرتعملامالكنأتفرعانركذامتققحتاذإو"قحلالوقلاوه"هنأمهنممالعألا

ولعبوءامهدحأيفامىلع"نيحيحصلا"يفامولعبلوقلانأىلع؛ماتجاجوعاهيف

هلوقهنأةيعطقوةحصلاةيعطقبمكحلادعبملسمدرفناامىلعيراخبلادرفناام

لحخدالذإًاضيأمكحتامهدحأيفاميوامهيفاميف-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص-
يفنصمنمامهريغنأشىلعامهنأشةيقوفلوملسمنأشىلعيراخبلانأشةيقوفل
دعبناكامنإامهيلك"نيحيحصلا"فيلأتاضيأو.عطقلاكلذدعبثيدحلابتك

ةهحجنماهباوذخأيلاثيداحألاحيجرتمهنكميفيكفنامزبةعبرألاةمئألادهع

.اهجارخإىلعناخيشلاقفتاهنأ
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ةسئألادنعربتعمريغوهومهيدلقمهجولااذهنمحيجرتلانكمبامنإو

رابتعايئمشسيلف؛نيدهتحتارابتعاةحصيفاطرشحيجرتلااذهسيلو.مهسفنأ

يأرنأىلع؛هيوذومامحلانبالوقحصفهسفنيأرىلإعوحرلاالإهمدعوطرشلا

نإوملسمويراخبلايأرنمانأشىلعأ-مهنعىلاعتهللايضر-ةعبرألاةمئألا

نيثدحملاومالعألاةمئألاةلجأامُهأشلامكوامهتلالجبدهشدقنيلماكنيليلجاناك

وأنيخيشلاحيجرتنمىلعأنوكياثيدحمهنمدحاوحيجرتوأمهحيجرتفماركلا

حاحصلا"باحصأنعالوةعبرألاةمئألانعةلئسملاهذهلقنتلاضيأو.امهدحأ

اوللقوةيفنحلامهضراعولف.ةيعفاشلانمنيئدحملاضعبهبلاقامنإلب؛اعطق"ةتسلا

لاقاحبديؤمةيفنحلالوقنأىلع!مهيلعضارتعالاحصيفيكاهميلستمدعب

.ها(رثكأحيحصلانمتكرتامو):هلوقوهوهسفنيراخبلا

يلاحاحصلانمكرتنكلحاحصلادرج"هعماج"يفىتأنإوهنأدافأف

."هعماج"يٿاهنمهبیتااممرثكأثيداحألانمحاحصهدنعيه

-هلوق:۲۷-۸٢۲۷۹ص-"تاساردلاتابابذبذ"بحاصيعلاقو

حرجنأىلعةيثيدحلاةعنصلابابرأعمجأدقو:-"بيبللاتاسارد"بحاصيعي

نم"ةبخنلاحرش"حورشنعلبقانلقنالةلطابهذهعامجإلاىوعد:تلق"لإ...

كلذكهبلاقنمدنعةحصلابعطقلادقفيفرْثأامكنيباتكلايفحراحلاحرجنأ)

(ةحصلاتاجردىلعأنمهنوكدقفيقوءامهريغيفامىلعدقتنملاةيحجرأيفرثأ

نيتئاماوفعضهريغوينطقرادلانأبراضيأ"ةبخنلاحرش"حارشحرصامو

ثيداحألاهذهريغفعضينطقرادلاريغنأبونيباتكلاثيداحأنمةرشعو

.ها(اضيأ
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وأناخيشلامحلجرحخأةعامجفعضيئاسنلانإ):يطويسلامامإلالاقالو

.ها(امهدحأ

نيحىلإهتقثىلععمجأنمعاجرحخأامُههأ"نمءاملعلاضعبنعلقنامو

موقيالفنيباتكلاكنيذدوجودعبيئاسنلافيعضتكلذيفحدقيالف"امهفينصت

يئاسنلافيعضتنأ)نممالسإلاخيشنعاضيأيطويسلالقنامانركذالاعفد

مدقتمنمهلقنناکنإو«كلذباوحجلافرصاعمنعهلقنوأهداهتجابناكنإ

.ها(الف

نماهريغو"يراقلاةركذت"و"بيذهتلابيذهت"و"لادتعالانازيم"يفالو

مهشموامهدحألاجروأاملاجريفنيرخأتملاونيمدقتملاظافحلانمريثكحرج

نأ)نم"يراقلاةركذت"نعالقنانمدقالو.هريغودوادوبأظفاحلاودمحأمامإلا

هبكنتيملويراخبلاهنعجرخأوهيفكلاممالكلهكرتوملسمهبكنتةمركع

فعضيراخبلامامإلانأنماضيأانمدقالوءامهيلعمدقمةمئألامامإكلامف

عمهيقلتبثيملوهمدعوعامسلالمتحيظفلبسلدملاريغيوارلاهيفءاجاثيدح

يرلخبلافيعضتفءةرصاعملاتدحجواذِإهححصفملسمامأو.ةرمولوهنعيورللا
ةياوربهتقتمدعىلعبموهامنِإرمامكهيفيوارلاناكيذلاثيدحلااذهلث

حرخبابتكيفتبثالوةرصاعملاتتبثنإولمتحلاظفللاكلذبيوارلاكلذ

هنأنمامحلاجرضعبنأشيفنيعرابلاتابثألاونينقتملاظافحلاضعبنعليدعتلاو

نميمهريغهفعضوأملسمهفعضوأنيعمنبىيهفعضوألبتحنبدمحأهفعض

۔يطويسلاحالطصانمفورعموهامكرجحنباظفاحلاهبدصقي

ىلعامدقتمناكنمييئاسنلاىلعمدقتنميةريبكةعامجامهدحأوأنيخيشلالاجريفحدقدق

يبأوٰييدملانبايلعونيعمنبىيجيولبنحنبدمحأوناطقلاىيلاثمأنمامحلارصاعموأنيخيشلا

.مهریغويزارلاةعرزيبأومتاح
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:يطويسلالوقامأو.امهدحأرصاعوأامهرصاعوأامهدحأمدقتوأامهمدقت

عامجإلااذهتوبنىلعلديالف(امهيفهتحصبعوطقملانمحالصلانباىثتسا)

(٤٢٤۳صخلإ..ةيحجرألانعفرحألاكلتجارخإيفهلريثأتالو):هلوقواضيأ

.الصأيطويسلامالكنمسيلوضرتعملامالكةلمجنم

لاجروأامهلاجرينحراجلاناكاذإ:تلق":۲۸۰-٢۲۸۲صلاقو

ةيبصعهلنكيملوليدعتلاوحرجلابابيفداهتجالالهأنمناكنمامشدحأ

وأيعمنبییوأدمحأوأكلاملثمناكوأملسمويراخبلانيمامإلاكامهعم
قشقحتيمامامهيلإنظلانسحدرجمبمالكلااذللحالفيئاسنلاوأدواديأ

ناكنإوًاطخلاوللزلانعنيموصعمباسيلفنيبلاليلدلابنيفرطلانمدحاو
"هةحيحص"يفىتأاملسمنأ"ضرتعملانعرمدقهنأىلع؛نأشلاامُمأش

درجا"هعماج"يفىتأيراخبلانأو؛تابثألاريغنعتاياوروةفيعضثيداحأب
لوألابلاقنإف؟الوأاهيفامهحيحصتدجولهف"مهتماتاياوربحيحصلايف

ةلباقملامدعب:لاقنإف؟الوأضرتعملاليلعتلباقاامهحيحصتناكلهف:لوقن

نيبقرفلانعضرتعملالأسنةلباقملاب:لاقنإو«بابلااذهيفلوألاهلوقلطب

ىلعأنإ):هةلوقلطبيناثلاب:لاقنإوءاهيفامهريغليلعتوامهثيداحأيفهليلاعت

مالكلااذهف(٤٣٤۳لإ"نيحيحصلا"يفاهاجرخأامنفلالهأدنعةحصلاتاجرد

لمعانهاهباتدقنوكينأامإهنأوهونيرمألادحأيضتقيضرتعملانعرداصلا

تاملكلاكلتهدنعقحلانوكينأامإوءهنعاهانركذيلاتاملكلانمهنعقبس

هلاثمأوينطقاردلاناكاذإو.هدنعحيحصريغهقالطإهنممالكلااذهوةقباسلا

امحاجريفنیحراجلانمامارصاعمناكوأامهرصعىلعهرصعمدقتنمو

عوجرلامحلزجيملامهعمةيبصعمغفرعيملوليدعتلاوحرجابابيفنيدهتجم

گگگ
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القامنأنورياومادامرمألاسفنيفنيبئاصاوناكنإومهأطخنملوقىلإ

ديلقتدهتجزوجيالهنإف-رمألاسفنيفباوصبسيلناكنإو-باوصوقح
باحصأنأاضيأفرعدقو.لوصألابتكنعالقنرمامكعامجإلابرخآدهتج

اوححصدقتابثنألانيظفاحلاثيدحلابتكيفنصمنممهريغو"ةعبرألاننسلا"

نممکحىلعمهمکححيجرتىلعثيدحلالهألمعيومهريغهيففلتخااماضيأ
.نيئدحملانممهفلاخ

ىلعدقتنانمريسيرفنىوسةمألاعماعمتجادقنيخيشلانأبلوقلاامأو

ةمألايقلتنأمالعألامالكنعالقنرمالحيحصريغفةريسيلافرحألاكلتةحص

.الصأدقتنااميفتبثيمللوبقلاب

رمأالإاذهلهف.هيفدجودقريسيرفنىوسةمألايقلتنأكلذدفيملو

امغُنأبلوقلاو!دنسالوكلذيفهلفلسريغنمهسفندنعنمضرتعملاهبءاج

فحارخإىلعاقفتااميفحصيامنِإةدقتنملاةريسيلافرحألاكلتةحصىلعاعمتجا

اهتحصبلاقثيداحأنممكفءلوقلااذههيفحصيالفامهدحأهبدرفناامامأو

اهفعضوملسماهتحصبلاقثيداحأنممكو‹اهفعضملسمويراخبلا
خلإ..دقتنانمريسيرفنىوسةمألاعماعمتجادقف":هلوقف.رهاهىلعيراخبلا

.حيحصريغ"٤٢٣۳ص.

نونقتملاظافحلاهلاقاملصاحوهف...":مالكدعب٢۲۷صلاقو

ىلعو؛؟طقفامفومضعلمعلابوجوىلععامجإلانيأوءامهيلعنودقتنلا
ها."نايبلاهيلعفكلذىعدانمو؟اقلطمامهضراعمىلعامهعيدقت

.ملعأىلاعتهللاوهركذبماقملالوطيريثكمالككلذيفهلو
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ةدقتنملاثيداحأللضرعنأدعباضرديشردمحمذاتسألاديسلالاق٥

لمتأرقاذإو":٠٠۲ص"ةيدمحملاةنسلاىلعءاوضأ"باتکيفامكيراخبلاىلع

تيأرهسفنحرشلاتأرقاذإكنكلوء؛نفلاةعانصيفاهلكاهتيأراهيفظفاحلاهلاق

عمحباةلواحمعماهريغعماهضراعتوأاهيناعميفتالاكشإةريثكثيداحأيفهل

ها."ضعينودهضعبكيضرياميتالكشملالحوتافلتخملانيب

'ننسلاءالعإةمدقم"هباتكيفنامثعلادمحأرفظخيشلالاق-٢

ثيدحةضراعمزوجيف:تلق":ةيمالسإلامولعلاونآرقلاةرادإط٢٤-٤٢٤صاج

ققحلالاقءامهريغهجرخأحيحصثيدحبامهنمٌدحاووأ-نيخيشلايعيهاجرخأ

يفهضراعمنوكو:-ريدقلاحتفيعي"حتفلا"يف-مامحلانبالامكلاةمالعلايعي

نمحيجرتلابلطيلبءةحصلايفامهكارتشادعبهميدقتمزاتسياليراخبلا
يراخبلاهبدرفنااممث"نيحيحصلا"يفامثيداحألاحصأ:لاقنملوقو‹جراخ

طرشىلعلمتشااممثامهریغنمامهطرشىلعلمتشااممثملسمهبدرفناامم
ىلعاممتاورلامتشالالإسيلةيحصألاذإهيفديلقتلازوجيالٌمكحت:امهدحأ

ريغيفثيدحةاوريفطورشلاكلتدوجوضرفاذإفءاهاربتعايلاطورشلا

وأامهمكحمث؟مكحتلانيعنيباتكلايفامةيحصأبمكحلانوكيالفأ‹نيباتكلا

ةقباطمبهيفعطقياثسيلطورشلاكلتعمتجمنيعملايوارلانأبامشدحأمكح
ها."هفالخعقاولانوكزوجيفعقاولا

الامباذهفامهيباتكيفامةيحصأملسولو-ينامشعلالئاقلاو-:تلق

نكلولودعامهيلكدوهشوةنيبلانالجرلاماقأاذإامكءةضراعملايفهيلإتفتلي

دعبةدايزلاهذههتنيبححجرتتالفرخآلادوهشنمعروأوىقتأامهدحأدوهش

ےگ
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ةيحصأىوعدنأىلع«؛جراخنمحيجرتلابلطيلبةيعرشلاةلادعلايفامهكارتشا

رابتعابحصتامنإهريغوملسمحيحصىلعيراخبلاةيحصأوأنيباتكلايفام

يفهبحرص؛ثیدحوثيدحرابتعابليصفتلانودعومحلاثيحنمولامجإلا

جارخإىلعاقفتينأكءاقئافهلعجيامقوفمللضرعيدق:لاقثيحبيردتلا

اغفنوکبهتمجرتتفصواموأاروهشماثیدحهریغواملسمجرخیوبيرغثیدح

:يشكرزلالاق.لامجإلارابتعابكلذنألمدقتاميفكلذحدقيالوديناسألاحصأ

حيحجرتهبدارملاامنإهريغوملسمىلعيراخبلاباتكحيجرتنأملعيانهنمو

ها.رخآلاثيداحأنمدرفلكىلعهثيداحأنمدرفلكالةلمحلاىلعةلمجلا

ىلفعضلاهبدرفتامملسمهجرخأامامأو...":مالكدعب۲۸۹صلاقو

ةوبنفيسلكلنكلوءهفعضيفكشالف؛يشرقلاهركذامكةديعبهتحصو

؛لامجإلاوعومحلاثيحنمباتكلاةحصيفحدقيالاذهوةوبكداوجلكلو

ءهيلإتفتليالردانلاليلقلانإف«؛كلذكيراخبلاريغىلعهتيزميفحدقيالو

عومحجملاثيحنميهامنإامهريغىلعنيباتكلاةيحصأنأكلهانمدقامقحلاف

ها.نيفلكتملانمنكتالومهفافءاثيدحاثيدحليصفتلاثيحنمال؛لامجإلاو

"ةسمخلاةمئألاطورش"ىلعهقيلعتيفيرثوكلاةمالعلاخيشلالاق-۷

هنألهجرخاميفدقتنيامضعبدوجوميظعلاملسمرادقمنمطحيالو":۲٠ص

نمةريبكةفئاطيرثوكلاخيشلافعضدقوها."موصعمريغهتلالجىلع
.باتكلااذهيف-ىلاعتهللاءاشنإ-اهضعبركذِنأيسونيخيشلاثيداحأ

افعفيعضلادبعلالاق...":مالكدعبناتسكابلاءةيديشرلاةبتكملا:ط۰.۷١صاج

ےگ
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ةنينأمطملعوأنيقيلاملعديفيامنإلوبقلابةمألايقلتوأةمئألاعامجإنإ:هنعهللا

ريخللقلطملوبقىلععامجإلاف«هلوبقبيقلتلاوأهيلععامجإلاعقويذلارمألاب
نعهولخطرشبلمعللبجوملانظلاهتدافإوةحصلاطورشلعمجتسلملادحاولا

يفلوبقمونظللديفمدحاولاربخنأبيعطقلاملعلالوصحديفيامنإالثمعناوملا
اذهنأرهاظوءافيعضاحوحجرمالامتحاًاطخاوطلغلاووهسلالمتحيهنأوتايلمعلا

هتدافإىلإنظلاهتدافإنمدحاولاربخلوحيالعامجإلانمدافتسملايعطقلاملعلا

راصلالإوءهيلعقافتالالوصحلًاطخللالمتحماينظهنوكدكؤيلبنيقيلاملعلا

ىلعءاملعلاعمجأاذإاذكهف؛عامجإلابلطاباذهوةيعطقاهرسأبداحآلارابخأ

هجوىلعةحصلاطورشلةعمجتسموأحاحصحصأوأةحيحصاُنَأبةنيعمرابخأ

نظللةديفمداحآرابخأاهنيعبافوكةيعطقىلإعجريهلصحمفنيثدحملادنعلامكلا

ىلإنظلازيحنعاهجرخيالاذهو«قئاوعلانعولخلاطرشب”تايلمعلايفةلوبقم
لفإفنظلاديفتامنإةرتاوتمبتسيلىلا"نيحيحصلا"ثيداحأف«نيقيلاوملعلاةجرد

امهريغوملسمويراخبلانيبقرفالوررقتامىلعنظلاديفتامنِإداحالاوتاحآ

هيلعقفتماذهوءامهيفايلمعلابوجواندافأامنإلوبقلابةمألايقلتو«كلذيف

الإديفتالواهديناسأتحصاذإاهبلمعلابحيامهريغيفيلاداحآلارابخأنإف

امنوكيفبتكلانمامهريغو"ناحيحصلا"قرتفيامنإو‹"ناحيحصلا"اذكفنظلا

ردقةلالحلاقلطمهبلمعلابجيلبهيفرظنلاىلإجاتحيالاحيحصامهيف

زييةدوجوةعانصلابةفرعملايثامهمدقتوملعلايفامهمدقخوسروءامهيفنصم

.حضاووهامكةيملعلارومألايفاليأ

.-یلاعتهللاءاشنإيتأيسامكدودرموهفالإواهنمءيشفعضنيبتيملاميأ
-ىلاعتهللاءاشنإهفرعتسامكهايوراميفةحداقةلعتدحواذإاميسالوكلذكرمألاسيل
.باتكلااذكتءارقدعب

ې

ا
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اموءامهتقويفةمامإلاوداهتجالايفبتارملاىلعأامهغولبوهريغنمحيحصلا

نممزليالو؛حيحصلاطورشهيفدجوتورظنييحهبلمعيالامهريغيفناك

لمعلاىلع”عامجإبنيثدحملاحلطصمبسحةحيحصامفوكىلعةمألاعامجإ
نيتالصلانيبممجلايففسابعنباثيدحيفيذمرتلالاقامكاهومضع

امنوكىلعالوهبلومعمريغهنأ"هحيحص"يفملسمهجرخأيذلاةنيدلاب
الثيحنظلابلمعلابةرومأمةمألانإف‹عقاولايفليبلامالكنمانأباعوطقم

ناكنمةداهشبمكحلابرومأمهنإفيضاقلاككلذوعئطخيدقنظلاو؛عطقلابلطي

نوكتنأدباللدعلاةداهشنأىلعلديالكلذبارومأمهنوكورهاظلايفالدع

امإعقاولافالخبدهشدقنوكينألامتحالرمألاسفنيفةتباثوعقاوللةقباطم

الدعناكاذإهنمجرحتيملبذكلوأرمألاسفنيفالدعناكاذإهلعقومهول

عقواذِإمعنهيلعبجواعماقدقلاحلكىلعيضاقلاوءطقفسانللودبياميف

الماعتلوبقلابهنومضمةمألايقلتوأهنيعبربخىضتقع.لمعلاىلععامجإلا

سفنيفهبالومعمهنوكوعقاولايثهنومضمةحصبملعلاديفيذئيحفاقيدصتو

ءيلوصألاروهشملاثحبيفهطسباتممدقتا(احيحصدانسإلانكيملولو)ءرمألا
تللامهمحر-حالصلانباراصنأنمهريغوةيميتنباهلهبنتيملقيقدقرفاذهو

امريغىلعامهمدقتوامُهأشمظعونيباتكلاةيحصأىلععامجإلاعوقوفاضيأو

ىلعةلمحلاةيحصألبامهاوسامىلإةبسنلابامهيفثيدحلكةيحصأهانعمسيل

"يراخبلاحيحص"ليضفتىلعروهمحلاقفتاامكاذهوءاهيلعاهمدقتوةلمجلا
باتکحيجرتنأبنيققحلانمهريغويشكرزلاحرصو«"ملسمحيحص"ىلع

.هقالطإىلعسيلاذهنأهلٍنأيس

.-ىلاعتهللاءاشنإ-ابيرقكلذكلنيبتيسامككلذىلعنوثدحملاعمجيملالك©



دنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلاےس

هثیداحأنمدرفلكالةلمحلاىلعةلمحلاحيجرتهبدارملاامنإملسمىلعيراخبلا

يلمحلاعامجإلااذهدرجهلدتسيالفاذهىلعورخآلاثیداحأنمدرفلکىلع

نيبتدعبالإبتكلارئاسحاحصنمحصأامهثيداحأنمنيعمثيدحنوكىلع
ريغسفننكست:مامحلانبالاقامكمعن«هنيعبثيدحلاكاذيفةيحصألاهوجو

«فرعألاهبلاقوأرثكألاهيلععمتجاامىلإهسفنييوارلارمأربخيملنمودهتجملا

؛هسفنيأرىلإالإعجريالفيوارلاربخيذلاوهمدعوطرشلارابتعابدهتجلاامأ
لاقءامهيلعتدقتنايلاعضاوملاءانثتساىلإهعبتنموحالصلانبارطضااذحلو

نمامهيفامنوكةهجنملوبقلابامحلةمألايقلتنإ:مهضعبلاقو:يرئازجلا

رسمألااذهيفامهيفلؤمةلالحلةيثيدحلابتكلانمامهاوسيفاممحصأثيداحألا

ريغامهيفادرويالنأامهيباتكيفامهمازتلاوكلذيفامهاوسنمىلعامهمدقتو
كلذلديالو‹لامجإلاقيرطىلعامهاوساممححرأامههأىلعلدياذهو‹؛حيحصلا

هريغويطقرادلامدقأكلذلوكييبلاىلإهتبسنةحصبموزحجبامهيفامنأىلع

ديناسألابقلعتيامىلعارصاقناكامهيلعمهداقتنانأعمامهيلعداقتنالاىلع

ةنسللوأباتكللامهتفلاخمةهجنمنوتملابقلعتيامةهجنمامهيلعداقتنالاامأو

ءلوصألاومالكلاءاملعتاقلعتمنمكلذنألهلاودصتيملفكلذوحنوةرتاوتملا

ةدافإنمهودقتنااميثتسينأىلعحالصلانباهريغوٰيطقرادلاداقتنالمحدقو

امنودوهامهودقتنيملاميفونيبهنعباوحلاامهودقتنااميفنأممملعلا

ضبمدقأاذلوهريغيفمكحلاةوقفعضأدقءانثتسالااذهنأىفخيالوهودقتنا

الثيحبثيداحألانمهيفضراعتلاعقواموهورخآائيشيثتسينأىلعهراصنأ

نإ-اييرقهارتسامكامهيفةدوجوملاةفيعضلاثيداحألاضعباونيبومهضعبهلىدصتلبالك

.-ىلاعتهللاءاش



NEE EEE

ةلاحتسالكلذو؛تهجيفناحجرلاروهظمدععمخسنلاعوقوالومحلانكه

ايظفلفالخلالعجينألواحدقفكلذعموملعلاهجولكنمنيضراعتملاةدافإ

دارأملعلاديفيهنإ:لاقنمونيقيلاملعلادارأملعلاديفيالهنإ:لاقنملاقينأب

ها."نيقيلاةجردىلإلصيمليذلاملعلا

يظفلقيقحتلايففالخلانأةبخنلاحيضوتيف-هللاهمحرظفاحلالاقو

يبأنمولالدتسالانعلصاحلاوهوايرظنهنوكبهديقملعلاقالطإزوجنمنأل
فتحاامنأيفنيالهنكل؛ْيظهدنعهادعامورتاوتلابملعلاظفلصخقالطإلا

هانققحامرضحتسينأيغبنيهلككلذدعبمثاهنعالخاممحجرأنئارقلاب

انإنوثدحلاهتحصبمكحثيدحلكنأداحآلاربخلداقتنالاوذاشلاثحبياقباس

عنعالردقلااذهومهتفيظوومهنفهيضتقيامبسحدانسإلابقلعتياميفمهمكح
بسحب“)نتملاثسیحنمانايحأهحيحصتمدعنملوصألاءاملعوءاهقفلا

مکحیوثیدحممضراعتيدهتحجبهاريثيدحنممكف«رخآودهتجمينيبفلتخيكلذنأكشالو

هجوبامهنيبعمجيوامهنيبضراعتالهنأرخآىريو«كلذيففقوتيوأرخآلاىلعامهدحأحيجرتب

.كلذيفهيفهئطخوأهباوصنعرظنلاضغبةفورعملاعمحلاهوجونم

فتحاامناكنإوالمأنئارقلابتفتحاءاوسنظلاالإديفتالداحآلارابخأنأىلعروهمجلا©

.لوألاءزحلايفهنايبمدقتامكاهنمالخاممىوقأنئارقلاب

يففيعضلادوجوبملسيهنعصنلااذهانلقنيذلاباتكلااذهفلؤمنأرمألايفامةياغ

هقفاوننحنوامهديناسأفعضبملسيالناكنإوامهوحنوذوذشوأةلعلنتلاثيحنم"نيحيحصلا'

وأذوذشلكلذواهديناسأةحصعمانوتمةهجنم"نيحيحصلا"يفةفيعضثيداحأدوجوىلع

الاضكلوسىلاعتهللاءاشنإ-بانكلااذهيفهارتسامكةحداقةلعوألاسرإوأجاردإوأبلق

ديناسأضبنألطابلاالإهفالعسيليذلاقحلالوقلالباعيمجامهديناسأةحصىلعهقفاون

OFاموا۳.4

وفقووألاسرإةهجنمامإومهسيلدتوأاهتاورفعضةهجنمامإاهيفحودقم"نيحيحصلا"
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ةيحصأىلعثيدحلابملعلالهأعامجإف«هليصفترمامىلعمهتفيظوومهعوضوم

دنعةربتعملاةيحصألابعطقلابحجويهنأبابلايفامةياغ"نيحيحصلا"يفام

عوطقم"نيحيحصلا"ثيداحأنإ:لاقيفءاهقفلادنعةربتعملاةيحصألانودنيدحملا

اهتحصنودةمألارئاسوءاملعلاعيمجدنعيثيدحلااهتوبثوةيدانسإلااهتحصب

"نيحيحصلا"يفامنوكنإ:مامحلانبالاقنأمرجالف«يلوصألااهتوبثوةيهقفلا

ةمامإدعبامهطرشهيفققحتوأامهريغيفامحاجربيورامىلع(قالطإلاب)امدقم

نيومتثحبلملااذهيفانبتكاممانضرغسيلو.هاهيفديلقتلازوجيالمكحتجرخللا
قمعتلايفندوصقملالبهللاذاعمثيدحلابتكنمامهريغوأ"نيحيحصلا"رمأ

دقتعنهللادمحبنحنو«هقحتسيابهنأشهيونتوهعضوميفءيشلكعضووولغلاو

انتعامجمدقموانخويشخيشهبلاقابلوقنودقتعاامينيليلحلانيباتكلانيذهيف

اذهو"ةغلابلاهللاةجح"يف-هحورهللاسدق-يولهدلاهلليلوهاشلامامإلاانالوم

عوفرملالصتملانمامهيفامعيمجنأىلعنوئدحلاقفتادقف"ناحيحصلا"امأ:هظفل

لكهنأوامهيفنصمىلإنارتاوتمامهنأو(انركذيذلاليصفتلابيأ)مطقلابحيحص

ها."نيتمؤملاليبسريغعبتملاضعدتبموهفامهرمأنوهينم

امكءليلقدعب-ىلاعتهللاءاشانإاهارتسامكباتكلااذهيفةدوجومكلذةلثمأو«كلذهبشأ-

كلتتوبثلنوتملايفرثؤتالاهنكلوةقباسلاهوجولاضعبنمافعضامهتاياورضعبديناسأيفنأ
.كادهوانادهىلوتيهللاو«نيلفاغلانمنكتالواديجاذهمهفافىرخأةهجنمنوتلمل

كلذيفعامجإالهنأقحلاو"نيحيحصلا"يفامةحصىلعنيثدحملاعامجإدوجوريدقتىلعيأ١

امكهسفنمالكلااذهبحاصكلذضعبلقندقو-ىلاعتهللاءاشنإ-يقأيسامكومدقتامكةتبلا

.ملعأىلاعتهللاوليلقلبقهنعهلقنمدقت

هفيعضتيفدنتسااذإامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةدوجوملاثيداحألاضعبوأاثيدحفعضنم

-كلذونولالضلاوعادتبالابلاوحألانملاحبهيلعمكحينأنكمبالةتباثلادعاوقلاضعبىلإكاذ

ككك
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"مهلملاحتفةلمكت"يفنامشعلانيدلايقتدمحمخيشلالاق-٩

؛حيحص"نيحيحصلا"يفامعيمجنأىلعةمألاتعمجأدق:ليقنإف":٦٤صاج

رخآيفثحبملااذهقبسدق:انلق؟ملسمهاورامىلإمهولابسنينأزوجيفيكف

:رومألانهاههبنتينأدبالوكانهمالكلاهيفعبشأدقو«حرشلااذهةمدقم

نيحلاصلاهدابعدنعروكشمىلاعتهللادنعروجأموهلبباوصلاًاطخأولوةرئاحلاماكحألانم=

ثيداحأضعباوفعضنيذلاةبطاقةيمالسإلابهاذملاعابتأنمةمئألاتارشعلالضبمكحلالإو

وأ"نيحيحصلا"ثيداحأنماعيشفعضنمفصونمنأفرعتكلذبوامهدحأوأ"نيحيحصلا"

.اقحعدتبملاوهفليلدىلعادمتعمفعضملاكلذناكاذإ«هسفن"مهلملاحتف"بحاصمهتموامهدحأ

هنأنودقتعيامىلعاوريسينأمهيلعبجيلبقحلالهأليغبنيهنأهيلعهبنينأيغبنيامواذه

نموقحلاىلعمُنأنوفرعياومادامامهريغوألالضلاوأعادتبالابمهفصومهرضيالوقحلاوه
دحأقلخلاةنسلأنمملسيملهنأمولعملا

انأفيكفىدحلالوسرالوهتيربنمەهللاملسام

رسنييفاخنيبمهنعشاعولوالاسسانلانموجنييذلااذنمو
.هاوسبرالناعتسملاهللاو

فعضيهسفنوهمالكلااذهلئاقييامثعلادمحأريبشخيشلانأركذلابريدحلانمواذه

يذلاليصفتلابيأ":انهلاقكلذلوهنايبمدقتامكانوتمةهجنمنيخيشلاثيداحأضعب

دانسإلابقلعتياميفمهمكحامنإنوثدحملاهتحصبمكحثيدحلكنأكلذلبقلاقوها"انركذ

هحيحصتمدعنملوصألاءاملعوءاهقفلاعنمبالردقلااذهومهتفيظوومهنفهيضتقيامبسح

نأفرصتكلذبوهاهليصفترمامىلعمهتفيظوومهعوضومبسحبنتملاثيحنمانايحأ
نمائشفعضنمىلعيولهدللاعبتهبمكحيذلامكحلااذهبدريمل"مهلملاحتف"بحاص

فعضلابثيداحألاكلتىلعمكحللةحلاصةجحىلعهفيعضتيفدمتعانم"نيحيحصلا"ثيداحأ

يغبنييذلاوهاذهو-ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعامتوبثمدعيضتقياممهريغوأ

هللاونيلفاغلانمنكتالوكلذمهفاف"ةغلابلاهللاةجح"بحاصيولهدلامالكاضيأهيلعلمحينأ

.ملعأیلاعت

سسس
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عي-امهيلعذحأام":هلملسمحرشةمدقميفحالصلانبالاق:لوألا

يعي-هانرکذاممیٹتسموهفظافحلانمدمتعمهيفحدقو-ملسمويراخبلاىلع

هلقت”لوبقلابهيقلتىلععامجإلامدعل-امهدحأهاورامةحصىلععامجإلانم

"يرابلاحتفةمدقميراسلايده"نمنماثلالصفلايفرجحنباظفاحلا

.نسحزارتحااذهو":لاق¢(۲/١١ر

:"نيحيحصلا"ىلعهبدقتناامماسقأيفرجحنباظفاحلالاق:ناثلا

وأاددعرثكأوهنمنود«هيفةدايزبةاورلاضعبدرفتام:اهنمثلاثلامسَقللا"

ثيحبةيفانمةدايزلاتناكنإالإهبليلعتلارؤيالاذهفءاهرکذيمنممطبضأ

لقتسلملاثيدحلاكنوكتثيحباهيفةافانمالةدايزلاتناكنإامأ؛عمحبارذعتي

مالكنمنتملايفةجردمةدايزلاكلتنأةيوقلالئالدلابحضونإالإمهللاالف

"يراسلايده"نمفا"رثؤموهفمسقلااذهنمناكامفتاورضعب
)۷/۲١۱).

حتف"ةمدقمرخآيفهللاهمحرينامثعلاةمالعلاانخيشلاق:ثلاثلا

دانسإلابقلعتياميفمهمكحانإ:نوثدحملاهتحصبمكحثيدحلكنإ":"مهلملا

نملوصألاءاملعوءاهقفلاعنيالردقلااذهومهتفيظوومهنفهيضتقيامبسح

رمامىلعمهتفيظوومهعوضومبسحبنتملاثيحنمانايحأهحيحصتمدع

.هلیصفت

يعي-ثيدحلانمءزحلااذهيفحدقولءةئالثلارومألاهذهىلإرظنلابف

اداضمكلذنوكيالف«ظافحلانميبرعلانباويواحطلالاثمأكانههركذاثيدح

.اهتحصبلصألايف
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سفنتوبثيفنوحدقيالمُنأةهجنماصوصخو.ةمألاهيلعتعمجأا

هللادبعاهبدرفتةدايزيفنوحدقيمهنكلوءةلمحلايفمهدنعتباثوهلب«ثيدعلا

ةاويلاضعبنمماهوألاعوقودحأركنيالوءةاورلارئاسنيبنمركبيبُأنبا

يفسيهعقلايبأيخأحلفأةيمستيفمدقتامك"نيحيحصلا"ثيداحأضعبيف

.هنمدارلاها.عاضرلالوأيفةشئاعثيدح

هيجوت"يفيقشمدلايرئازحلالاصنبرهاطةمالعلاخيشلالاق٠

نأدعببلحبةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:ط١۳۳ص١ج"رثألالوصأىلإرظنلا

:لاق"يراخبلاحيحص"يفةيورمةياورطلغبهيفمكحةيميتنبالامالكدروأ

ثیدحيفيراخبلاقرطضعبيفمقوامنأنمققحملااذههيلإبهذام:هيبنت"

هيفعقوام«رخآاقلخاهلهللائشنيىحئلتمتالرانلانأنمرانلاوةنحلاجامحت

ةلواحمكلذيفبيرغلانمو‹هريغوېيقلبلاكنيقَمحلانمريثكهيلإلامدقطلفغلا

ةهجنمالوةياورلاةهجنمال‹نفلااذهبماملإهلسيلنم”رامغألاضعب

نظوأدحألكىلعهبابدسدقدقنلانأنظهنأك؛هيلإطلغلاةبسنةياردلا

رديملو؛ءاوهألابابرأهنملخدينأىشخيهنألغوسيالنتملاةهجنمدقنلانأ

.ركنتسيملفورعملاجهنملاىلعيرجأاذإدقنلانأ

دروأنأدعبهنإفيليعامإلالثمثيدحلاةمئأنمريثكلكلذعقودقو

رمامكةتبلاكلذىلععامجإالهنأتفرعدقوةيضقلاهذهيفعامجإلادوجوريدقتىلعيأ

-یلاعتهللاءاشنإهنايبقايسامكو

اداقنافدیقريعلثمنكتالوادهتجبنيدلارومأيفنکورمش

هتلحنعابتأنمریثکولیلبطاحك
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ےیبأباملعجیفیکفداعیلافلخيالهللانأبملاعميهاربإنأةهجنمرظنهتحصيفربخ

فلخالهنأبهملعو«نوثعبيمويهيزخيالنأهدعودقهللانأبهرابخإعمهلايز

.رکذامبنتملالعأفيكرظناف‹(هدعول

:تلقءكقنلاعفديهجوبهليوأتنكيعونلااذهنمهودقتناامماريثكنإ:تلقنإف

مللشقعيالهجوىلعناكنإوكلذيفمالكالفلقعيهجوىلعليوأتلانكمأاذإ

.لإ...هیلعلدتامفالخىلعةرابعلكلمحنكمأبابلااذهحتفولوءهيلإتفتلي

راد:ط۳۸٠ص"ريغصلاعماحجلاىلعريغملا"يفيرامغلادمحأديسلالاق٠

ةراكتلادوجو:امهيناث:عوضوملاثيدحلاةفرعميفةدمعلاركذنأدعب-يبرعلادئارلا

نإف"نيحيحصلا"ثيداحأاهنمو):لاق-احيحصهدنسناكنإو...هنتميفةرهاظل

العضولابهيلعمكحلابيهتتالو«كلذبرتغتالفهنالطببعوطقموهاماهيل

ثحبلادنعتبثتالةغرافىوعداهنإفءامهيفامةحصىلععامجإلانمهنوركذي
الولوقعمريغ"نيحيحصلا"ثيداحأعيمجةحصىلععامجإلانإف؛صيحمتلاو

وأةلطابوأةفيعضامهئيداحأنأاذهعمسيلوءرخآعضومكلذريرقتلو؛عقاو

امهيفدجويهنأدارملالب«ثيدحلايفتافنصملانمامهريغكةرثكبكلذاهيفدجوي

هنمدارلاها.(عقاوللاهتفلاخملةحيحصريغثيداحأ

خيشلامالكركذنأدعب٠٠ص"فافزلابادآ"يف”يابلألالاق-۲

همازلإبابنمامهثيداحأضعبلهفيعضتو"نيحيحصلا"ىلعلجرلااذهمالكركذأامنإنأملعا
سيلهنإفالإوةحضافتاضقانتوةحدافءاطخأنماهيفامىلعهبتكةءارقىلعنيفكاعلاهعابتأمازلإو

-۔ابیرقرشنیسصاخباتکیفهتالاهجنمائیشتنیبدقوهریغالوكلذيفهلوقلبقينمماندنع
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ملعلااذهيفسرمتمثحابلكهيفكشيالاماذهو":تلق:قباسلايرامغلا

هنمدارملاها."ةيواحطلاحرش"ةمدقميفهوحنتركذتنكدقو

فحصلاتفجو":مهضعبلوقركذنأدعب٥٠-٤١صكلذلبقلاقو

ةحصىلعاهقافتابةمألاتناكالإو‹"نيحيحصلا"ثيداحأنعمالقألاتعفرو

يفکيهنمهدحولوقلااذهو:تلق":لاق.ليبسلاءاوسنعتلضدق"حيحصلا"

مهتمنيمدقتملاءاملعلاىلعهئارتفاوملاعتملااذهلهجبعنقينأبيبللائراقلا

مهدحأدقتنيمويلاىلإاولازاممهنإفءروكذملاعامجإلاهئاعدايفنيرخأتملاو

هنوكنعرظنلاضغبءداقتناللعضومهنأهلودبيامم"نيحيحصلا"ثيداحأضعب

ها."ركذينأنمرهشأامهلهريغويطقرادلاداقتناوباصأمأكلذيفًاطخأ

هنمدارملا

ىلعاهقافتابةمألاتناكالإو":مهضعبلوقركذنأدعب١٠صلاقمث

ىلةسمألانإالكمثالك:لوقأف:"ليبسلاءاوسنعتلضدق"حيحصلا"ةحص

اهيلإقافتالابسنوءاهيلعىرتفانملضامنإو-ىلاعتهللانذإب-لضتنلو«لضت

هنمدارملاها."ةحيحصلاصوصنلابهنايبقبسامكءهيفنوفلتخممهرمأيف

هلىورنمنأبلوقلاامأ":٠٠۳ص٥ج"ليلغلاءاورإ"يفلاقو

ظفاخحلالاثمأكقيقحتلالهأهيلإتفتليالامموهفءةرطنقلازواجدقفيراخبلا

.لوقنامقدصملعي"بيرقتلا"هباتکىلعهبسابلعالطاهلنمو‹نالقسعلا

يداهنبلبقموروهشملاثمأنمةلحتلاهذهعابتأنعهتدروأاميفلاقياذكهو-ىلاعتهللاءاشنإ=

.ةمسحاةيوشحلاةلحنلاعابتأنمامهبارضأو
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بتكلملا:۸ط۲۲-۲۳ص"ةيواحطلاةديقعلاحرش"ةمدقميفلاقو

لكنأكلذعمسيلو...":"نيحيحصلا"ثيداحألوحمالكدعبيمالسإلا

نأنكيال«نآرقلايفامةلزنعيوه"نيحيحصلا"يفةملكوأةظفلوأفرح

ةمصعلادقتعنانسلفالكءةاورلاضعبنمكلذنمءيشيفًأطخوأمهوهيفنوكي

متينأهللابأ":هريغويعفاشلامامإلالاقدقفالصأىلاعتهللاباتكدعبباتكل
ةساردنيباتكلااوسردنميملعلالهأنمدحأكلذيعدينأنكيالو"هباتكالإ

ءاوهألاالةيثيدحلاةيملعلادعاوقلادودحيفو«بصعتلاذبنعمربدتومّهفت

يذلاامهثيدحًالثماذهفهئاملعدعاوقومالسإلانعةيبنجألاةفاقثلاوةيصخشلا

نمنإف"مرحموهوةنوميمجوزتفَييبلانأ"سابعنبانعامهدانسإبهاجرحأ

نعكلذتبثمرحريغوهوةنوميمجوزتملسوهيلعهللاىلصهنأهبعوطقلل
"قيقحتلاحيقنت"يفيداملادبعنبدمحمققحملاةمالعلالاقكلذلو.اهسفنةنوميم

تصعقويلاتاطلغلانماذهدعدقو":سابعنباثيدحركذدقو(۱/٤٠٠/۲)

رظنا."...هسفنبىردأناسنإلاوعقواماذهنأتربخأ:ةنوميمو"حيحصلا"يف

ها."ليبسلارانمثيداحأجيرختيفليلغلاءاورإ"نم(۳۷٠۱)ثيدحلا

:مالكدعب۸-٥ص۲جيراخبلاحيحصرصتخما'ةمدقميفلاقو
دبال:لوقأف-"يراخبلاحيحص"يعي-"حيحصلا"اذهثيداحأىلإدوعأ..."

هيقفلاثحابلانأيهوءةمذللةئربتوءةيملعلاةنامأللءادأاهيدبأقحةملكنميل

نمهنعيوراميفيعفاشلامامإلااهنعربعءةيملعةقيقحبفرتعينأالإهعسيال
.'هباتكالإمتينأهللايأ:هلوق

دحأيفةاورلادحأنمًاطختعقوتاملكلاضعبءاملعلاركنأكلذلو
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:لاثملاليبسىلعاهضعببريكذتلانمسأبالفءةحيحصلاثيداحألا

!"هللادب":(١7٤١)مقربيقآلاىمعألاوعرقألاوصربألاثيدحيفهلوق(١
امك؛زوجيالىلاعتهللءادبلاةبسننإف؛"هللادارأ":ةحيحصلاةياورلاناكم

مهيلعدوهيلادئاقعنميهوالفيككانهثيدحلاىلعقيلعتلايفأيس

.هللانئاعل

هللادودحىلعمئاقلالثم":%هلوقيف"مئاقلا":ناكم؛"نهدملا":هلوق(٢

.كانههنايبيتأيسامك؛(١٤١۱)ثيدحلا"...اهيفمقاولاو

لوقف."هشمارارف[الإ]اوجرختالف":(٤٥٤٤۱)نوعاطلاثيدحيفهلوق(۳

.أيسامك؛حضاوًاطحخ"الإ":يوارلا

"[رارمثالثراتخي]...رايخلابناعيبلا":(٤۹۸)ثيدحلايفمهدحأةدايز(٤
.كانهكلذىلإةراشإلاٍنأتسامك؛اهتوبث(٣۳۳و٢٤/۳۲۷)ظفاحلاىفندقف

هديبيسفنيذلاو":لاصلاكولمملادبعلل(١٦١۱)ثيدحيف(١۱۷ص)هلوق(٥

نموهامنإوليبلامالکنمسیل؛ٹیدحلايفجردمهنإفخلإ"...داهجللاالول

يوارلادازثيحء(٠۹)مقربلوألادلحايفمدقتملاهئيدحكوهفءةريرهيبُأمالك

مدقتامكاضيأجردمهنإف؛"لعفيلفهترغليطينأمكنمعاطتسانمف":هرخآي
.كانههنايب

الجرنأ":(باب-٠۲/ديصلاءازج-۲۸)لوألادلحجلايفمدقتامكلذوحنو(٦

رجحنباظفاحخحلادنعةذاشةياوراهنأو"جحتنأترذنيحخأنإ:لاق
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.كانههعجارف."ثيدحلا...ترذنيمأنإ:تلاقةأرمانأ":ظوفحملاو

عاطقنالابيليعامسإلاهلعأدقف‹(۹١۱۲)مقربقلاثيدحلاكلذوحنو

نمهعجاريلف«"هحتف"يفاهركذنتملاىلعتالاكشإلاضعبعمظفاحلاهرقأو

.ِءاش

نأ":سابعنبانع(باب-١١/ديصلاءازج-۲۸)مدقتملاثيدحلاهلثمو

امك؛لالحوهواهجورتيهنأحصألانإف."مرحموهوةنوميمجورتييبلا
.كانهاضيأمدقت

انأةئالث:هللالاق":(١١٠٠)مقربقلاثيدحلاليبقلااذهنمو

«ظفحلاعميسهنأررقتملاوهيفافلتخمایوارهدنسيفنف‹"...ةمايقلامويمهمصخ

عجارف؛سصتالثيدحلااذههنعىورنمةياورنأىلإراشأهسفنيراخبلاو

.كيبنثيدحوكنيدنمةريصبىلعنوكتل؛ينأياميفكانههمالك

ةنيبو‹مهنيدنمةريصبىلعءارقلانوكيل؛ةلثمألانمجذامنلاهذهتركذ

الإمتينأهللايبأ":قباسلارثألاةحصنمنيدكأتم«مهيبنثيداحأنم
.هنمداراها."هباتک

ةبتكمط۸١-١١ص"لسمحيحصرصتخم'لهقيقحتةمدقميفلاقو

ئراقلااهيأكبرميسهنإفرئاحلايرصملاكلذىلإةراشإلاةبسانميو":فراعلل
‹(۹7)ثيدحلاكنيبزلايبُأةنعنعباالعإو«ثيداحألاضعبىلعتاقيلعتلاضعب

امةحصىلعتقفتاةمألا"نأروكذملامعزدقف«رباجنعريبزلايبأةنعنعبهلالعإو

ملعلااذهبهلهجوءاذههلوقنالطبهلتبثأيأعمو‹"...ثيداحألانمملسميف
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"فافزلابادآ"لةديدحلاةعبطلاةمدقميفهيلعيدرييةلثمألانمهيلإتمدقاع

يفغلاينميمهريغوأهخياشمنم-ةلثمألايعأ-يهوءاهيلإةراشإلاتقبسيلا
ظافحلانمنيليلجنيظفاحنمرخآالاثممدقأنأانهديرأييف؛مهميظعت

يف"ناطقلانبا"بفورعملانسحلاوبأو«يليبشإلاقحلادبعمامإلاامهو‹نيمدقتلا

اهقاسثيداحأةدعهيفركذءهنميناثلادلحلايف‹"ماهيإلاومهولا"ميقلاهباتك

ثيدحنمحصيال":هلوقبقحلادبعاهعبتأو«رباجنعريبزلايأةياورنمقحلادبع
رركو."هنعثيللاةياورنمناكوأ؛عامسلاهيفركذامالإرباجنعريبزلايأ

ىلعناطقلانبانسحلاوبأذحخأمث.افنآهيلإراشملانمثيدحلكبقععملااذه

انأئراقلانظيف«ىرخألاثيداحألايفريبزلايبأةنعنعنايبمزتليملهنأقحلادبع

هنعهتوكسبدقتعيف‹هنعثيللاةياورنماهنأوأ«رباجنعريبزلايبأةياورريغنم

لممثيداحألانمناكاميفلمعلااذههلعقيامرثكأو!هتحصيففالخالاممهنأ

الطخاذهوكقنلانمىمحيفتلصحاململسملاخدإبامأكملسمهجرخأ

بعي.كلذنيبتيىحنيروكذملانيوحنلاثيداحأكيلعنآلاضرعنلف«هيفكش

وخنوهتدهعنمئربتملاك؛رباجنعريبزلايبأةياورنماهُهُأنيبينأ:"نيوحنلا"

ةياورنموهالوءهعامسيفركذيملامموهو«هتياورنمهنأنيبيالو«هنعتكسي

قحلادبعباتكيفيهو"ملسم"يفيلاثيداحألاناطقلانباعبتتمث.هنعثيللا

كلذرهظةمصاقوهوءادجماهثحبوهو«نيروكذملانيوحنلانموحنىلع
تورشأيذلايسودلاثيدحوههيلعهبنثيدحلوأناكو«يناحلارئاحلايرصللا

هيفركذامالو«ثيللاةياورنموهسيل":ناطقلانبالاقف‹(۹۷)مقربافنآهيلإ

هلركذمثناطقلانباهركذيذلااذهنيبقحلادبعنأيعي."هزربأهنكلوعام

نبادرسمث.(١١۱۲)مقربنالاثيدحلااهنم...وحنلااذهنمیرخأثيداحأ
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ماقرألاهذهبةيتآلاثيداحألااهنمريغوأملسمهاورامىرخأثيداحأناطقلا

هذهلك)۱۳۸و۷٣۱۳و٤۱۲و٤۸و۸٣۷و۷۱۷و۷۲۷و۹۸)

نليبنعتكسهنأل‹يليبشإلاقحلادبعظفاحلاناطقلانباظفاحلادقتناثيداحألا

يرصللاكلذ”لوقياذامف!اهتحصهباتكئراقمهوأفريبزلايبأةنعنعباهتلع

جرختةملكتربك)!؟ملسمحيحص"ىلعنيدتعملانماضيأامهله؟لهاجلااجلا
.(ابذكالإنولوقينإمههاوفأنم

ثيدحدروأنأدعب۳٩ص٦ج"ةحيحصلاثيداحألاةلسلس"يفلاقو

"اهيفنوقليفءاشينمرانللئشنيهنأوادحأهقلخنمملظيالهللانإفةنحلاامف"

تارشعنملاثمثيدحلااذهيفذوذشلااذه:لوقأف":لاقهذوذشبمكحو

"يولخبلاحيحص"لنوبصعتينيذلانيئشانلاضعبلهجىلعلدتيلاةلثمألا
امهيفاملكنأبنوعطقيو.")ىمعأابصعت"ملسمحيحص"لاذكو

هنمدارلاها."حيحص

:مالكدعبفراعملاراد:ط٥٠٤٠ص٣ج"ةفيعضلاثيداحألاةلسلس"يفلاقو

لوقنياليكلوةنسلانعاعافدهيواروثيدحلااذهىلعمالكلاتلطأدقفدعبو..."

حيحص"يفنعطدقيابلألانإ:ضرغموأدساحوألهاجنملئاقلوقيوألوقتم
امكييأروأيلقعمكحأمليننأةريصبيذلكلنيبتدقفهئيدحفعضو"يراخبلا

امويوارلااذهيفءاملعلاهلاقامتكسمتامنإوءاثيدحواميدقءاوهألالهألعفي

لإ...لیلبطاح
.ةيوشحلاةقرفلاعابتأنمامهبارضأونازوفلاوليلبطاحلاثمأنم١

فصولااذهبهللاقلخىلوأةيوشحلاكتلحنعابتأوتنأينابلألااهيأكنأ-لوقأقحلاوسقحلاو)۳(
.لقاعىلعكلذىفخيالامك
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؛فيعضلاثيدحدرنمهحلطصموفيرشلاملعلااذهيفمهدعاوقهيضتقت

.اذهانباتكنم۷٠۷-٠٠۹صرظناوها."قيفوتلايلوهللاوةقثلافلاخاذإةصاخبو

"ثراخابنعطلاللعنعثحابلا"يفيرامغلازيزعلادبعديسلالاق۳٣

نارمعونامثعنبزيرحثيدحهيفيذلاباتكلانوكينأهللاذاعمو"':٦ص

عمجأامكنجلاكلذىلععمجأولوحيحصلاىلعةرصتقملابتكلانمناطحنبا

نأققحتيولوقتامفرعينامثعنبزيرحةمجرتىلإعجرنمورشبلاهيلع

ءاشاماذهنكلو"يزوجلانبالتاعوضوملا"يفركذينأيغبنينوعلملاثيدح
حيحص"ناطحنبنارمعونامثعنبزيرحهيفيذلاباتكلابهدارموها.'"هللا
بيرقت"يفامهيتمجرتيفامك"هحيحص"يفاملىوردقيراخبلانأل؛"يراخبلا

.هريغوديشرلاراد:ط٩٤و٥١٥١ص"بيذهتلا

"ليهللالوسردمحم"باتكيفنوجرعميهاربإقداصلادمحمخيشلالاق-٤

لابجلاقهاوشنميدرتلاةصوصقأ"ناونعتحتملقلاراد:۲ط٠٠٤-٥۳۸صاج

يفھسفنلتقةلواح6هللالوسرىلإبسنتيلاةلوطبألايهكلت:"ةلضمةفئازةلوطبأ

ءاقلإةهيزعىلعهلمحءاسئايانزحاهيفنزحهنإ:ةلوطبألالوقتيلايحولاةرتفةدم

مظعأباقاصلإتقصلأ؛ةركنمةليزهةلوطبأيهوءاهلتقيللابحلاقهاوشارذنمهسفن
.ةرهطملاةنسلانيواودوثيدحلابتكلحأو

لوقعىلإهتروريسبتراسو"يراخبلاحيحص"هفنأعدقياللحفلاكلذ

ىلع-اهمالعأوةمألاءاملعنمادحأنأملعنلويهيفهترهشبترهشو‹نيملسلل

ىرجأوأءاهراكنإيهسأرعفر-"هحيحص"يراخبلاعمجذنمةلواطتملانورقلاىدم

يشتني؛لطابلالطبأوءركنملاركنأنميهوءاهفييزتبهناسلقلطأوأءااطبايهملق
ةدحالملااهعامسلبرطيوىئاودلاهبنوصبرتملامالسإلاءادعأاهلاثمأبواهباحرف
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ةسسلألاومالقألاتالسأىلعيرجت؛تاياورلاتاطقسنوسملتينيذلا؛نودحاجلا

سفنأيفاملبحتكيفتاطقسلاكلتىلعاوطقساذإاميسالومالسإلاثارتيف

نعةيورمزازعإلاوسيدقتلاةلزنمممهبولقنملزتتوءاهمارتحاواهردقنيملسلملا

.مالسإلاخيراتيفرابكلاولالجإلاتالاهملصاخشأ

ءاملاطبإواهضفربجياملبءالوبقيففقوتلابجيامناهرئاظنوةلوطبألاهذه

تاراشثمنعهجرخوهيوارةناكموهدنسةحصبعفتراثيدحبتقصلأدقنكتنإو

.ةياورلايفنهولاويثيدحلافعضلا

"يحصلاعماجلا"نم(ريبعتلا)باتكةياوريف-اغالب-ةلوطبألاهذهتءاج

باهشنسباهخیشنعوأ؛رمعمنع(يحولاءدب)ثيدحباقصلم«يراخبلامامإلل

يکارارمهنمادغانزحانغلباميفييبلانزحيحةرتفيحولارتفو:لاق«يرهزلا

؛ليربجهلیدبتهسفنهنميقلييکللبجةورذبیقوأاملكف«لابحلاقهاوشنمیدرتي

اذإفمجريسفنرقتوهشأجكلذلنكسيفءاقحهللالوسركنإ:دمحماي:لاقف

لشلاقفليربجهلیدبتلبجةورذبوأاذإف؛كلذلثملادغيحولاةرتفهيلعتلاط

.كلذ

:هوجونمكلذو«فئازلطابيحولاءدبثيدحبقيصللاغالبلااذه

ءةرهلطللاةيوبنلاةنسلاةمئأمالعأوثیدحلاةذباهجنموهوًاضايعيضاقلانأ:لوألا

ةدراولا"يسفنىلعتيشخدقل":ةرابعهيجوتيفمكحملاديدسلافقوملابحاصوهو

قح«رکنمبعصلكاهنمدارانايبواهريسفتيفنوصرختملامحقتوثيدحلاي
:هبحاصنأبغالبلااذهفّعض-يحولاءدبةصقنماناكميفاهعضووضايعاهءاج

لبهلوبقلهجوالفدنسةهجنمهيفنعطماذهو«هدنسيمليرهزلاوأرمعم

ناقرزلالوقيامك-هتحصيفحدقيالهدانسإمدعنأىوعدوهضفروهحرطيفت
ىلعدمعتاهنكلوءةحيحصمدقىلعموقتالةيهاوىوعد-"بهاوملاحرش"يئ
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بحاصنوكوءةقثوههنألتاقثلانعهغلبغالبلااذهبحاصنأبيلامتحاضرف

ممنسمعٹّدحيهنأل؛ناكهنأامهوتنكيملامهلوبقزاوجنعهعفديالةقثغالبلا

يفمئاقلامتحالااذهوعمسياميفدقنلاعضومبجحيدقهنمعمسينهبنظلانسحو

تبثيالهدنعمهنعىورنمةقتدربو-مهتقتتتبنول-مهنعهغلبنيذلاتاقثلاقح
هريدقتوهرظنيفهنألءةقثلاريغنعةقثلايوريدقفتاقنلاونيثدحملامومعدنعهلةقثلا

ةقثلااذهمهنعىورنمناكولهنأىلع«هتياورلبقالفيعضهريغدنعوهوءةقث

هذهو؟ةيمستلاهذهىلعرداقظفاحوهومهمسيملومهافخأومهسلدملهدنعتاقث

فاقنلادنعمالكهتالسرميفويرهزلاتالسرمنميهفءاغالبتقيسةصوصقألا

ةعسوءناطقلاديعسنبىجيةدقنلامامإالوبقمدعواهضفريفمهقثوأومهدشأنمو

ًاطخلانعةمصعلاو.مهولاوطلغلانعةمصعلاهحنمبالاذهيفهتمامإويرهزلاظفح

هنمعمسينميفةقثلادرجيسيلكلذيفمكحلاومهعيمجيفةدوقفممهوتلاوطلغلاو
نمعومسملاصنلاةضقانممدعهنمعمسينمةقثعمهيلعلوعملانوكينأبجيلب

صسنلالوبقيفدنسلاةحصعمطرشنتملاةحصفءناميإلالوصأنملصأيأألةقنلا

ءنيطباضلاتاقثلانعايورمدنسلاحيحصنوكينأبجيثيدحلانأعععومسللا

الف؛حيحصلادنسلاكلذبدراولاصنلايأ؛نتملاحيحصنوكينأكلذعمبجيو

عمضراعتيالو‹ملعلاونيدلاةمئأنيباهيلعقفتملانايإلالوصأنملصأعمضراعتي

.حيحصلادنسلابيورملاصتلالولدمفلاختيلاةرهاظلالئالدلا

الفةقهبحاصنأةجحب-هدنسةحصميلستعم-قيصللاغالبلااذهو

ءايبنألاةمصعوهوناميإلالوصألصأعمالوأضراعتيتاقنلانعالإيوري

؛ماصمعأرئاسومهرطاوخومهريكفتو«مهنطاوبومهرهاوظهللاظفحعع؛لسرلاو
وأيرمعملاغالبلااذهومهتالاسرومهتوبنيفككشيامطقمهنمعقيالفالماكاظفح

غالبلااذهةلوطبألوقتيلاسئايلانزحلاةدميفاناكمييلاةمصعلقبيمليرهزلا
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نمبهذمىلعامیسالو«لابحلاقهاوشنمیدرتیيکارارمودغيوهواهڻكم6هنإ

وأ«تاونسثالثىلإتلاطدق-سئايلانزحلاةدميهو-يحولاةرتفةدمنأىري

بهذيهبحاصنأبحيرصتفئازلاغالبلااذهييورهشأةتسوأءةنسفصنونيتنس

غالبلااذههمعزيذلاسئايلانزحلاةدميهو«يحولاةرتفةدملوطىرينمبهذم

ارذنمهسفنبيقلييكلارارمودغلانمهيفركذامنأل؛يهللالوسرىلعلطابلا

لوسرتنأوليربجانأ:هلوقوهلليربجلثمتعماميسالوءةدملالوطيضتقيقهاوشلا
.ةرمنمرثكأاقحهللا

خوسرنمليىبلاهيلعنوكينأبجيامعمايناثغالبلااذهضراعتيو

يدبتنملطابلاغالبلااذهيفءاجامنأكشالوءهتلاسربنيقيلالمكأوءهتوبنبنامبإلا

دمحماي:هلهلوقو‹هسفناهنميقلييكللبجةورذبىفوأاملكييبللالعلاليربج

لبجةورذبوأاذإف«كلذلغمادغيحولاةرتفهيلعتلاطاذإفءاقحهللالوسرتنأ

معزيف-سئايلانزحلاكلذهغلبامىدمروصي-كلذلثملاقفاللاليربجهلىدبت

لوسرهنأهرابخإيفو«هلليربجيدبتيفككشتيهلعجىح3يبلاسفننم-هيلئاق
ليربجيديتلهشأجنكسيدكيمل-غالبلااذهةرابعهبحرصتامك-6يبلافاقحهللا

قهاوشارذنمهسفنءاقلِإيفهتعزعىلإدوعيىح-اقحهللالوسرهنأهرابخإوهل
.اقحهللالوسرتنأدمحماي:هللوقيو«ىرخأةرمليربجهلىدبتيف«لابحلا

هللالوسرهنأهرابخإوهلليربجيدبتهسفنيفهثدحأيذلاهشأجنوكسنيأف

لوأيفهيلعلزنأويحولاةرتفلبقاهبهفرشيلاهبرةلاسربهنامإخوسرنيأو؟اقح

تقبسيلاهتوبنراونأيأاهراونأيفشاعو«ىلتيانآرقءارحراغياهيحوبتارم
هسفنءاقلإلهتكيزعىلإدوعي-فئازلاغالبلالوقيامك-وهوءةدملاهذهلوطيهتلاسر
.يحولاةرتفهيلعتلاطاذإلابحلاقهاوشارذنم

امنالطبنيبيو؛غالبلااذهفيزنعفشكييذلا-شاقنلااذهيفسيلو
تاهرتلاهذهنعيهللالوسرةحاسيماستلنايبءةيروطسألاةلوطبألاهذهنمهيكحي
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تاياوريفكيكشتلاباوبأحتفنم«نيديلقتلاركفلايزوزهمضعبفيخيام-ةلطابلا

ةنساهيلإاولقنوءاهنيدصوصنةمألاىلعاوظفحنيذلا«ملعلاونيدلاةمئأنمتاقثلا

ناسنإلايرتعيدقامعاولفغيملمالعألاةمئألاكعلوأنأل؛امكحمايقنًالقنلياهيبن

اطابنتسا-اوعضونيذلامهوءطلغلاونايسنلاولهولانمةقثلانمهتناكمتناكامهم

؛ليطلبألااهلخدتنأصوصنللةيامحتاياورلاولوقنلالوبقدعاوق-ةنسلاوباتكلانم
دقناهزهيالىلاةيمالسإلالوصألالةيتاذلاةوقلابمهنماناعإدصقريغنعوأدصقنع

.طبضلاوةقثلانمهتناكمتناكامهموارًأطخراهظإالوءةياور

نمهوسسأاميفمالعألاةمئألاكعلوأبانيدتقاامنغالبلااذهانشاقنيفنحنو

نمةيقنةافصمةيوبنلاةنسلاصوصنانيلإتلصواهلظيف«جسنلاةمكحمدعاوقولوصأ

كلتنمدجوسيبلتلاوكشلانمطيخمهدعاوقكابشنمدناذإف‹ليطابألاسلغ

ىلإكوكشلاقهاوشارذنمهبيقليىحادقنواثحبهقحالينملذفانمةيلوصألادعاوقلا

.ءانفلاةيدوأو«‹ليطابألابراسم

فقوم-فئازلاغالبلااذهانشاقنيفاندقنلادييأت-انهركذننأانبسحو

نآرقلانملزناملوأنأيفيراصنألاهللادبعنبرباجثيدحنميوونلامامالا

اهيأللزناملوأنأهريغورباجنعيورامامأو:لوقيذإ؟رثدملااهيأليأل

نافهنعلقتنمةلالجبرتغتالوءارهاظانالطبلطابلب؛فيعضوهفرثدملا
اديلقت-هللادبعنبرياجلوقيأ-هلوقانلاطبإسيلمثريهامجلامههلنيفلاخلملا

ها.ةرهاظلالئالدلاباكسمتلبريهامجلل

فقيملوحرباجثيدحنالطببمكحلاعطقدقيوونلامامإلانأىرتتنأف

ةياورنمثيدحوهو رثدملااهيأليلنآرقلانملزناملوأنأيف-هفيعضتدنع

حرش"يفياقرزلالءاستيكلذيفو؛بيردأالبدنسلاحيحصوهف؛تاقثلاقثوأ

ىلعنالطبلابلب«فعضلابهريغويوونلامكحفيك:تلقنإف:لوقيف"بهاولملا
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؛نيخيشلايورمحيحصلاعفرأيفوهوفيك؟هيلإقيرطلاةحصعمرباجنعيورللا

يذلالوقلاسفنىلعوهانإ-يوونلايأهمكح:هلؤاستنعابيبناقرزلايأ-تلق
ها.هدنسةحصبهلئاقلهتبسنتحص

طرش-صنلايأ-نتملاةحصنإ:انلوقعموهلؤاستلانعباوحااذهو

نمأالصأتملاضقانودنسلاحصاذإفعومسملاصنلالوبقيقدنسلاةحصمم

مكحلابجودقف-يوونلالوقيامك-ةرهاظلالئالدلافلاخوأءةيناميإلالوصألا

هنعلقننمةلالجنألهنعلقننمةلالجبرتغيالوكلوبقمدعوثيدحلانالطبب

ثيدحلاتملوبقيفيفكيالكلذوءهتحصودنسلاقيثوتنمرثكأديفتالصللا
.هصنو

هتفلاخموءةرهاظلالئالدلاهتفلاخملرباجثيدحنالطببمكحيوونلامامإلاف

نخحنو‹حيحصلاعفرأتادنسمنمرباجثيدحوىاملعلانمريهامجلاهيلإبهذام

دنسةحصميلستضرفعم-هنالطببانعطقو«فئازلايرهزلاغالبلااذهانشقاننيح

هنألفعضلابهيفنعطدق«؛ثيدحلاةمئأةذباهجنموهوءاضايعيضاقلانأانملعدقو

نسمناكيلاةرهاظلالئالدلاباكسمتلبدحألاديلقتنالطبلااذهعطقنمل-دنسيم
اذههيلإيدؤيالو«نامبإلالوصأنملصأيهوةوبنلاةمصعلنمااذهةفلاخماهرهظأ

اب؛اقحهللالوسرهنأبهرابخإوهلليربجيدبتيفيينلادنعكشلادوجونمغالبلا

قهاوشارذنمفَيهسفنءاقلإةعيزعىلإةدوعلانمرابخإلاويدبتلااذهدعبهتمناك
.لابحجلا

نإو؛هدنسسيفنعطلانمملسيملغالبلاطبايمكحلانيبًادجريبكقرفو
تايورمنمدنسمثيدحلاطبإيمكحلانيبو‹"نيحيحصلا"دحأبقصلأدقناك
.(-مهنعهللايضر-ةباحصلامالعأدحأىلإيهتني؛حيحصلاعفرأ

.تيأرامكهنالطببيوونلامامإلاكءاملعلاضعبمكحدقفكلذعمويأ2

 



لناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

ىلإلیسالودنسيفنوعطمغالبلاطبإبمکحلامطقنيبادجریبکقرفو
ةوبنو؛لسرلاةلاسرققحتتاليلاةمصعلاضقانييذلاهلولدمنعهفرصو«هليوأت

هتوبنبناميإلاخوسرنم%يبلاهيلعنوكينأبجيامضقانيوءاهققحتبالإءايبنألا

هلليربجيدبتمغرىلع-فئازلاغالبلااذههلعجدقوءهتلاسريفنيقيلالمكأو

نمیدرتييكلهتميزعىلإرابخإلاويدبتلااذهدعبدوعي-اقحهللالوسرهنأبهرابخإو
فليوأتيفحدانمءاملعللوءدنسلاقومثيدحلاطبإبمكحلاعطقنيبو-لابحلاقهاوش

.ةرهاظلالئالدلاعمقفتيوريهامحبابهذمعمقفتيابهلولدمحيحصتيفبهاذمو

هلقعىلعدسيفهلانلاطبإوغالبلااذانشاقناذهانثحبيفرظانلانلوهيالف

.ليطابألاهذهنمةمتاخلاةدلاخلاةلاسرلاةحاسهزتيتلاةقيقحلاىلإلوصولاذفانم

ةيمالسالافراعملانمةتكنةدايزرباجثيدحنميوونلامامإلافقوميفو

هلوبقيفثيدحلاهنعلقننمةناكملخدتتنألبقتالمالسإلالوصأنأىلعلدت

لقللاةقثيفعفرأوةياورلايفلجأكانهلهوءاهتلالجيفةناكملاكلتتناكامهم

ليلجلايباحصلامهكلسيفأينيذلاءالجألامهمالعأةصاخوةباحصلاةناكمنم

نيالاةمئأنممامإفقومانبأدقو؟-امهنعهللايضر-يراصنألاهللادبعنبرباج

.رباجثيدحنمةمئألانمهريغهعمو؛يوونلامامإلاوه؛ثيدحلاةياوروملعلاو

يذلاهصنلولدموهنتمليوأتلانعقلغمدنسيثنوعطمغالبنيبةنزاومالف

حيرصوهامک-لئاقیلہدنسیملریغصيعباتنعيورم«يأرلاضحمهيفليبسال

عفقرأيفيورمءدنسلاقثومثيدحنيبو«هغلبنمعحصفينأنود-انغلباميف-هلوق

ليوأتلايفقرطوبهاذمثيدحلااذلو«ملعلابروهشميباحصىلإدنسمحيحصلا

.(نآرقلانملزناملوأ)ثحبيفينأيسامكءلولدملاحيحصتو
هدنسيفقثوملاثيدحلاهيلإدنسأءةباحصلامالعأنميباحصنيبةنزاومالو

لوخدنكمأنئلورمعمهذيملتوأيرهزلاباهشنبامامإلاوهريغصيعباتنيبو



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

اذهدقنف؛برقأورسيأهذيملتوأيعباتلاىلعهلوخدفيباحصلاىلعلهولاوًاطخلا

فراعميفاعدبسيلهفيزنعفشكلاوءهلاطبإلملعلالوخدمنمهلاثمأوغالبلا
ء؛قيرطلادبعم؛يمالسإلاثحبلاخيراتيففراعتمرمأوهلبءهتمئأثوحبومالسالا

.ةبقاعلادومحم

ةلبرغوليدعتلاوحرجانيواودوءلاجرلابتكيفرظنلانعمييذلاو
كلذنمىريةاورلالهووليطابألاسلغنمةرهطملاةنسلاةيقنتو؛يوبنلاثيدحلا

.باجعلابجعلا

يتلاةيمالسإلاةمألارخافمدحأثحبلاودقنلايفهاجتالااذهءاملعلادعدقو

اهسيلعهاشخيامهئارجنماهبصيملوءاهوقنةحصواهصوصنءاقناهيلعتظفح
حاحصيفتبثدقو‹”مهفراعمومهمولعيفنويديلقتلامهريكفتيفنوزوزهللا
سابعنبانعدوادوبأهاورامكلذنمفءاضعبمهوةباحصلاضعبنأثيداحألا

.مهوأهلرفغيهللاو-رمعنبانإ:لاقهنأ

-اهنعهللايضر-ةشئاعنينمؤملامأنأ"ديَطكلاممامإلاًأطوم"يفتبثامك

لبأنأاهركذدقو-تلاقف:ابنجحبصأاذإمئاصلاراطفإبهلوقيفهَةريرهابأتطلغ

ىلعدهشأف؛ةريرهوبألوقيامكسيل-"مويلاكلذرطفأابنجحبصأنم":لوقيةريره
املف‹""مويلاكلذموصيمثمالتحاريغعامجنمابنجحبصيناكهنأ"ليهللالوسر
وبأهسيقفلامامإلالاق«ربخمهينربخأامنإ؛كلذبيلملعال:لاقامنوقةريرهيبألركذ

.هتلحنعابتأوليلبطاحك

حبصأابنجحبصأنم"ثيدحنأاندنعباوصلاونيئيدحلانيذهلوحليوطمالكءاملعلل
نمابنجحبصيناك-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هنأ"اهريغوةشئاعةديسلاثيدحلخسان”ارطفم

.عضولملااذهريغيهانيبامك"مويلاكلذموصيمثمالتحاريغعامج



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا۳

وبألاقامكسيل:-اهنعهللايضر-ةشئاعلوقو:"ًأطوملاحرش"يفيجابلاديلولا

.لطابلاراكنإنعريصقتالوءةريرهيبألىذأهيفسيل«درلانمبجاولاوهةريره

لسو؟ةقثوغمکناذههربخأنععامهعاعيهلةريرهوبأناكفا

نمناكةريرهوبأف‹الك؟ةقثريغلطابلامكحلااذهةريرهوبأهنمعمنمناك

فرعدقوةقثنعالإثدحيالفةيوبنلاةنسلاهقفوليهللالوسرثيدحةلمحقئوأ

يضر-سابعلانبالضفلاوهومكحلاكلذةريرهوبأهنمعمنمهصخشوهمساب

يفهعبتومهوأفموصعمريغهنكلوءةقئلاوقدصلاضايريفعبنوهوء-امهنعهللا

ردقنمكلذصقنيملو؛نيدلايفههقفوهطبضوهقدصيفهتقثلةريرهوبأمهوتلااذه
هللايضر-ةشئاعتناكلهوءهملعيفةريرهيبأردقنمطحالوءهلضفيفلضفلا

ابتماقافاوأهيلعةينجتملطابمكحنملاقامةريرهيبأىلعاهراكنإيف-اهنع

.لطابلاراكنإنماهيلعبجي
تلهو-اهنعهللايضر-ةشئاعنينمؤملامأنأدعسنباهيورياميفتبثلب

ليدهعا:ةلتاقلاهتنعطدعبقمرمعلبيبطلالاقالرمعنبهللادبعهنباومعقورافلا

؛جرخیلفایکابناکنمءانیلعاوکبتال:لاقفءاوعمسنيحموقلاهيلعىكبنينمؤملاريمأ

ناككلذلجأنمف"هيلعهلهأءاكببتيمابذعي":لهللالوسرلاقاماوعمستملأ

ماةشئاعتناكو؛مهريغالوهدلونمكلاهىلعهدنعىكبينأرقيالرمعنبهللادبع

لوسرنعرمعلوقبتئدحفءاهلهأنمكلاحلاىلعحونلاميقتليبلاجوزنينمؤللا

رماغنإلهورمعنكلوءابذكامهللاوفرمعنباورمعهللامحري:تلاقفكيهللا

مهبحاصنإو«نوكبيءالؤهنإ":لاقفمحلكلاهىلعنوكبيحّوُنىلعلهللالوسر

.'بذعيل

قسحلاقاقحإهمئاعدىلعموقي؛يمالسإجمنًاضعبمهضعبرباكألاطيلغتو

يارمعنبالهو:افوق-اهنعهللايضر-ةشئاعنعتبثدقو؛لطابلاراكنإو

ىىى

 



۱ناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

سنأيفلاقرمعنبهللادبعنأتبثوءطلغواهسوأدارمريغءيشىلإهمثوبهذ
يفاوريملقدصلاوةقثلاقافآيفنولعألاءالوهفءطلغيأ؛سنألهو:كلامنبا

مهتيناسنإىضتقمبمهنأنوريمهأللضفلايفمهتناكمسياماضعبمهضعبةئطخت
ةياورىلعفوخلاوةيشخلاذفانمكلذحتفيملو؛مهولاوًاطخلانعنيموصعماوسيل

باوبأحتفلبءريكفتلاوزوزهمنويديلقتلامعزيامك‹مهلوقنورباكألاءالؤه

ثحبلابحىلعهلهأىيبريذلامالسإلاةمظعبناميإلاخوسروءلالجإلاوباجعإلا

.هرداصمتناكامهملطابلاراكنإو‹هدراوموهنيهارببقحلاةفرعم

نزحلاغالببحاصهسفنيرهزلاباهشنبامامإلانأتاقفاوملافئاطلنمو

لوقریسفتيٿهالومنعهبثدحامیفهطلغو«رمعنبهللادبعلومعفانلهوسئايل

نعىوريو:يبرعلانباركبوبأيضاقلالاقةيآلا...مكلثرحمكؤاسنإل:ىلاعتهلل

يٿعفانوكلذيرمعنبانعىوراميف-اعفانعي-دبعلالهو:لاقهنأيرهزلا
بهذلاةلسلسيفةقلح-رمعنبهللادبعهالومىلعاميسالو-طبضلاوةقثلانمهتناكم

كلذعنبملو«تاقثلارئاسقوفمهناجردعفروالاجرقيثوتىلعنوثدحملاقفتايلا

هتمامإولعىلعيرهزلامامإلاسيلوءطلغلاولهولابهيلعمكحلانميرهزلامامإلا
هالومنعلقنلايفهلهووًاعفانيرهزلاطلغاذإفطبضلاوةقثلايفعفانةجردنمعفرأب
ىذأنود«سئايلانزحلاغالبيفمهويويرهزلاطلغينأبجعالف«رمعنبهللادبع

ةمصعوةسادقنمةلسرللاةوبنللبجيامضقانيغالبيفلطابلاراكنإنعريصقتوأهل

ةللسربهنيقيوهتوبنبهنامإيفماظعإوريفوتنمنيلسرملامامإوءايبنألاديسدمحمبجيامو
.هبر

لاق.هماهوأماهأالإجرخافسيلوةمئألاهيلعاهذخأطالغأيرهزللو وانمٳ!جرخموره

ىلاعتهلأسأوكلذلوحةصاخةباتكليقفوينأهللالأسأيرهزلاتاياورىلعليوطمالكانلو
.لجاعلابيرقلايفنوكتنأهيلعرداقلاوكلذلهأوهو

 



یناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا5

يفوهسلاثيدحيف¥يبلاعمملكتملانأيرهزلاباهشنبالوقامأو:ربلادبعنبا

هيفطلغوردبمويلوتقملاهنأىلعيرهزلاهلمحويلععباتيملفنيلامشلاوذهنأةالصلا

.دحأهنمملسيالطلغلاو

لاقو.نيديلاوذاغإونيلامشلايذهلوقيفيرهزلامهو:يقهيبلالاقو

وذماقف:هةيفلاقونيتعكرلانمميلستلاثيدحيرهزلاىور:ضورلايثيليهسلا
وذ:يوونلالاقو«ثيدحلالهأدنعطلغوه-يرهزلاالإاذكهدحأهوريمل‹نيلامشلا

ثيدحيفملكتلملاريغوهويعازخلاريمعوهفنيلامشلاوذامأو‹قابرخلاهمسانيديلا

.كلذيفيرهزلاطيلغتىلعاوقفتادقويرهزلاالإظافحلاعيمجلوقاذه.وهسلا

اذهنأوهوءلوألاهجولاهيلعماقيذلاساسألاىلععرفتمهجولااذه:يناثلا

الهداتسإمدعنأبلوقلاو-ضايعيضاقلالاقامك-هبحاصهدنسيملفيعضغالبلا

عقديالتاقثلانعالإيوريالةقثهبحاصنأىلعلدامتعاهتحصيفحدقي

ناكولو«هلوبقمدعوهدرلفاكلامتحالااذهدرجوهدانسإمدعلهفعضيفلامتحالا

ضوفلااذهنأل؛تاقثلانعالإنووريالمنأمهيفضرفينيذلاتاقثلاقْثوأنمهيوار

كلذءاروىقييقثومدنسهلحصولامتحالاعفرملسولو«لامتحالالصأعفريال
ةقثلالهولامتحاوأمقيملامعوقواطلغهمهوتوغالبلابحاصةقثلالهولامتحا

ةلجأنمتاقللارياكأضعبنعكلذانتبثأدقوغالبابحاصهنمعمسيذل

اذهنمانأشلقألئاسميفهمشووًاضعبلهومهضعبنأو‹نيعباتلارابكوةباحصلا

هنيقيوهتوبنبلييبلاناميإلصأبقلعتيهنألهلاطبإوهراكنإبجييذلاغالبلا

يكشهروتعياليذلاعطاقلانيقيلالمكأىلعاهبناميإلاموقينأبجييتلاهتلاسرب

هلوبقمدعوهلاطبإو«سئايلانزحلاغالبدريضتقياذهو«تاظحللانمةظحلةيأ

.ةديقعلاوناميإلالوصأللهتضقانمدنسلاحيحصناكنإو

نسحلًلامعإ«هلوبقمدعوهدرتاجردندأطلغلاومهوتلاىلعهلمحف

 



دہنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

دمعتنعهمصعي-ًاغالبتناكنإو-"يراخبلاحيحص"يفهتياورنأب-نظلا

.بذكلا

نزحوحةرتفيحولارتفو:هلوقنمفئازلاغالبلااذههبءاجامنأ:ثلاثلا

هرخآلإلابحلاقهاوشنمیدرتیيکارارمهنمادغانزح-انغلباميف-يبلا

يفلخادوهوا«باهشنبانعليقعةياورىلعرمعمةدايزنموهلههيففلتخم

.يراخبلاعينصهمهويامكليقعةياور
ىلإثيدحلاقاسفءيديمحلاكلذنابأدقو:حتفلايفرجحنباةمالعلالاق

يراخبلاهنعدازو«باهشنبانعدرفملاليقعثيدحىهتنا:لاقمث«يحولارتفو:هلوق

.هرخآىلإهقاسف«نزحيحةرتفيحولارتفو:لاقف«يرهزلانعرمعمبنرتقملاهثيدحيف

جرخأدقف«رمعمةياوربةصاخةدايزلاهذهنأيدنعيذلاو:رجحنبالاقمث

خيشریکبنبیینعيزارلاةعرزيبُأقيرطنمهجرختسميفميعنوبأليقعقيرط
ظللانأنيبورمعمةياوربانهانورقمهجرخأوءاهودبباتكلالوأيفهيفيراخبلا

دمحأ-ثيدحلايأ-هجرحخأورمعمةياوريفةدايزلانأيليعامسإلاحرصكلذكورمعمل

.اهودبثيللاباحصأنمعمجقيرطنماضيأميعنوبأومهريغويليعامإلاوملسمو

قرطنمقيرطيفدريمللطابلاصرختلااذهىلعلمتشايذلاغالبلااذهف
درفتلااذهو«رمعمةياوريفالإةمئألانمثيدحلاىورنمةرثكواههرثكىلعثيدحلا

‹حداوقلانمهيفامهلاطبإوهدربجويلب«هلوبقيففقوتلا-لقألاىلعبجوي

ريمضلابارطضاوسفنلاقلقل¢يبلاضيرعتو«بايترالاوكشلاةزهلةوبنلاضيرعتب

.نيقيلاةريحونامبإلاةزهو

:نيرمألمشيفئازلاغالبلااذههنمضتامنأ:عبارلا

هدوجومدعوأهدوجوبمكحلاو‹هتدهاشمنکمت«؛سوسحمرهاظ:امهدحأ

.اسحهتدهاشمناكمإىضتقعب

ےگ



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

رابخإبالإدحألهتفرعمنكمتال«سفنلالخاديفبوجحنطاب:امهيئاثو
.هنعتباثلقنبهيلعمهرهظأنمرابخإوأهسفنيفراديذلاهبحاص

ناسمزأيفاهيلإدوعصلافلأيلااهقهاوشولابحلايلاعأىلإ6يبلاباهذف

؛سوسحمرسأءهتوكلمعئادبوءةينوكلاهللاتايآبئاجعيفركفتللهتاعلطتوهتاولح

ةرتفيفنزحدقييبلانوكينأيفجرحالو«هتدهاشموهتيؤربهيلعمكحلانكي

‹؛يحولالوزنتاقوأيفهرمغيناكيذلاىلعألاناحورلادوهشلاراونألاقايتشايحولا
هحورسنأمتناكيلالابحلاارذىلإهتمودغيناكانزح-نيبملانآرقلاتايآلوزنو

يفىلحجتنأهلقبسيذلالَاليربجيحولانيمأتايلحتدوهشلهقاوشأقافآىلإاعلطت

.ةيلاعلاةيناحورلاةيكئالملاهتروصباهقافآ

لمك-هسفنلتقيلاهنميدرتلادصقللابحلاقهاوشارذىلإباهذلااذهنوكو

السفنلاايانحيفريمضلاراتسأببوجحمنطابرمأ-فئازلاغالبلاةرابعصنوه

مزعوءهسفنايانحيفراديذلاهبحاصالإو«بويغلامالعهللاالإهيلععلطيالوهملعي
.هيلإهنمرابخإبهبميلعلاهبحاصهيلعهرهظينمالإوءايلمعهقيقحتىلع

ةدميفناكهنأهسفننعربخأليبلانأحيحصثيدحيفطقتبثيملو

هنزحلاراحتنااهقوفنمهسفنيمريلاهارذوقهاوشلالابحلاننقىلإبهذييحولاةرتف

.يحولاروتفىلع

اليلاتالاحلانمالطابوءلوقلانماركنم¥يبلاىلإكلذةبسنتناكاذهلو

.ناعيإلالوصأعممءالتتالو«لقعاهلبقي

نبايأهلوقنمدمحأمامإلاودعسنبادنعسابعنباثيدحيفدروامو

اديدشانزحنزحف‹ليربجیریاليحولاءيجبدعب(امايأ)ليبلاثكم:-سابع

نمملسمريغءهسفنيقلينأديري«ىرخأءارحىلإوةرمريبثىلإودغيناكىح

.هوجو

لبقيال«فعضلابفورعموهو«يدقاولاةياورنمسابعنباثيدحنأ:املوأ
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.تاقثلاتاياوربتدضتعااذإالإهتياورنيثدحملانمةذباهجلا

ملسابعنباف-۔امهنعهللايضر-سابعنباىلإثيدحلادنسحصاذإ:اهيناث

الرمأيفهدمتعمملعيالداهتجاوهف‹3يبلانمهعمسنملإالو6يبلاىلإهعفري

ىلعفوقومثيدحلاف«رابخاإلااذهتبثيملو3يبلانمرابخإبالإهتفرعمىلإليبس

بجي۔رجحنبامالکنمذخؤۇيامك-يرهزلاغالبةلزتميفنوكيف«سابعنبا

هدنسيففيعضلاثيدحلااذهلعلو«هلاطبإكهلاطيإو«يرهزلاغالبضفركهضفر
ىلعكردالف‹؛قثوممامإيرهزلاو«يرهزلاغالبدنتسموههصنوهنتميفلطابلا
هعماجبهقحليمليراخبلانأىلعدنسلاقيثوتةهجنمهعماجبهغالبقاحلإيفيراخبلا

هسفندانسإلابهيفةددعتميهو«يحولاءدبثيدحعضاومنمطقفدحاوعضوميفالإ

اذحلركذعضاوملاكلتيفدريملو«ىرخأةراتنورقمريغو«ةراترخآدانسإبانورقم

.اليصأتالءاغالب(ريبعتلا)باتكيفالإفئازلاغالبلا

دقوثيدحلانتمةحصهنممزليالةاورلاقيثوتبدنسلاقيثوتنأانيبدقو

نسملزناملوأنأبرباجثيدحلاطبإبمكحلاهعطقيفيوونلامامإلامالكبانسنأتسا

يفحداشمهلو؛نيخيشلايورموهذإ؛حيحصلاعفرأنموهورثدملااهيألينآرقلا
.ليوأتلالاح

ةرتفنمدارملانايبيفحيرصصنىلعلمتشاسابعنباثيدحنأ:اهثلاث

ورجحنباهبمزجالفلاخماذهوءاهتدميفللاليربجليبلاةيؤرمدعاههأبيحولا

يبنلاىلإليربجءيجبمدعالءطقفنآرقلالورترخأتيحولاةرتفبدارملانأنمحتفلايث

نبانوکینأدبالف؛لقننعالإلاقيالو«يأرلاوداهتجاللهيفلخدمالرمأاذهو

بصهذوهبمزجامیفصنىلععلطاو؛سابعنباثيدحفعضلةلعىلععلطادقرجح
.هيلإ

لتاياورلارثكأو(امايأ)يحولاةرتفةدملعجسابعنباثيدحنأ:اهعبار

نينسلاةدمنأنيرظانلاضعبهنممهفيذلايعشلالسرمريغاهرادقمنعحصفي
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نأيليهسلاركذامريغوكلذاندعبتسادقو«يحولاةرتفةدميههيفةروكذملاثالثلا

جاتحيفالتخااذهوءافصنونيتنستناكاهنأةدنسمةياوريفتءاجيحولاةرتفةدم

.رخآلاكرتوضعبلامعإنعفقولابجودقفنكيملنإف«حيجرتلإ
همالكيفدرتملو«يحولاةرتفنعثدحتليبلانأ"حيحصلا"يفتبثدقو

يفتءاجيلاةدسافلامعازملاوءةلطابلاتاصرختلاهذههتمحقتام.رعشتةدحاوةملك

يمريللابحلاقهاوشارذىلإودغييحولاةرتفةدمناكقهنأنمسئايلانزحلاغالب

اذهنوكينأهللاذاعمو«يحولاروتفىلعسئاينزحنمهباتنااءاهقوفنمهسفن

.ييقلخلاديسهللالوسردمحمدلخيفراددقركنلملا

يرهزلاباهشنبانعةمئألانمامهريغوملسمويراخبلاناخيشلاجرحخأ

هللالوسرممهنأهللادبعنبرباجٍيربخأ:لوقينمرلادبعنباةملسابأتعم:لاق

تففرفءامسلانماتوصتعمسيشمأانأامنيبف«ةرتفيعيحولارتفمث":لوقي

؛ضرألاوءامسلانيبيسركىلعدعاقءارحبنءاجيذلاكلمااذإفءامسلالبقيرصب

؛ِنولمز؛ِنولمز":ملتلقف؛يلهأتجف«ضرألاىلإتيوهىحهنم'تثئجف
مثرجهافزجولاولا:هلوقىلإ رذنأفمقرثدملااهيأليأ:ىلاعتهللالزنأف"نولمزف
."يحولاعباتت

صقيوهو؛حيحصلاثيدحلااذهنوكينأبجعيثحبلااذهيفرظانلالعلو

-فئازلاغالبلاصنيفسئايلانزحلاةرتفيهو-يحولاةرتفيفٌءقييبللثدحام

هثیدحيفسیلو«لابحلاقهاوشارذنميدرتلاغالببحاصوهو«هسفنيرهزلاهيوري
تاصرختيفءاجابديعبوأبيرقنمرعشتةدحاوةملكهدنسةحصبقثوملادنسلملا

ةرتفيفودغيناكييبلانأنوصرختملافرعنيأنموفيكفكنسيمليذلاغالبلا

ةرتفنعثدحتدقويوهو؟اهقوفنمهسفنيمريللابحلاقهاوشراذىلإيحولا

.ضرألاىلعتعقوىحتبعريأ۱

ىىى
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اممايشلاقيناكولو«فئازلاغالبلااهبءاجيلامعازملاكلتنمايشلقيمليحولا

؟دنسمريغاغالبالءاروهشموأارتاوتمالقن%هيلإاعوفرملقنلغالبلاكلذهبصرخت

رفاضتتيلاثادحألامظعأنمناكلءيبلاةايحيفدوجوكلذلناكولوفيك

لطابوهف«ادنسميورالوءاعوفرملقنيملهنكلو«هلقنوهتياورىلعةلقنلاوةاورلا

.حيحصلاعماجلاب"قحلينأيغبنيناكامركتنم

-ةجيدحخةديسلاةنيمألاةيفولاهجوزىلإسنأيناكليبلانأفرعدقلو

يفعموىأردقنوكياماهثدحيفءاهاوسدحأبهسنأيملاسنأ«-اهنعهللايضر

قراوخو«؛تايآلابئاجعو«ثادحألابئارغنماهيلإهعجرميفوأهدبعتمب«هتولحخ

امنانحلاودولاقدصرعاشمنماهدنعدجیف«اريشبتهلیءارتتتناكيلاتاصاهرإلا

دقيهوأءاهدحلهنأتبثلهفهيلعقشدقنوكينأىسعامراثآنمففخي
هيلعتلزنوءهبرةلاسرهتءاجنأدعب-نزحدقهنأهفطلوهسنألاوحأريغتنمتفرع

لابجلاقهاوشارذىلإارارمهنمادغانزح-ةرتفيحولاهنعرتفمثمركلانآرقلاتايآ

يفةجيدخةديسلاتناكو؛كلذنمءيشوريملو«تبثيملالك؟اهقوفنمهسفنيمريل

رئاسىلعىفخياملهلاحنمملعتنأمهردحجأوسانلابرقألهتايحنماهتناكم

اذهنعةيفولاةنيمألاهجوزوهسنأمىلإثدحتدقلهللالوسرنكيملاذإو.سانلا

قبسأةبصعنيأفريرملانزحلااذهةمدصنماهروعشىلعاصرح«موعزملاسئايلانزحلا

ثبلتممناكالوةرظنةوبكمهناعإيفمننكتملنيذلا8هتلاسربناميإلاىلإنيقباسلا

ةوفصلانممهاوسوءةثراحنبديزو«بلاطيبأنبيلعوركبوبأقيدصلا:ةظحل

غالبلاوبيشهلاوحأوهرمأنماهعممهيلعىفخيالةمزالملهللالوسراومزالنيذلا

قهاوسشلاارذىلإفَيهودغاهيفددعتوتلاطدقسئايلانزحلاةرتفنإلوقيموعزلل
.اهقوفنمهسفنيقليل

همعزاممءيشبرعشتةدحاوةملكنيقباسلاءالؤهنمدحاونعتبثلهف

.!؟سئايلانزلاغالب

ES



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

نيقباسلاءاصخأصخأنمدحأهيوريالبجعلانمبجعغالبلااذهرمأنإ

رمعمِءاجيحاموتکمارسيقبويهللالوسرةمزالميفمهدعبءاجنمالونيلوألا

.!!هرسامیدبتوهباجحاملفشكفيرهزلاهخيشو

درجنعیحيحولاةرتفنعثدحتنيحرباجثيدحيفثدحتيمليهنإ

يقليللابحلاقهاوشارذىلإارارمهتمادغانزحهلبةرتفلاهذهىلعافسأتهبقحلنزح

تابسانملابرقأهيفىرتيحولاةرتفيفرباجثيدحنإ.اراحتنااهقوفنمهسفن

"ةرتفيحولايعرتفمث":كهلوقيفف«يحولاةرتفىلعنزحلانعثيدحللةيبولسألا

هيفيلعتقاضادیدشانزحتنزحف-ناکدقمعزاممءيشناکوللوقينالةبسانم

‹نيقداصلاقدصأهنعثدحتينأطقنكيملءيشلنأنكلو...نأتدكىحيسفن

يحولاةرتفةدميفنزحلانمءيشهارتعادقييبلانوكينأاجرحىرنالنحنو

للبحاارذىلإودغيناك%يبلانأيفاجرحىرنالو«يحورلادوهشلاراونأعاطقنال

.ارذلاهذهيفهءاقلدهعيذلايحولانيمأتايلجتلهقاوشأقافآىلإاعلطت

هدهاشنملهعوقوبمكحلانكيسوسحمرمألابحلايلاعأىلإ2يبلاودغو

معزوهامكاهقهاوشنمهسفنيقلينأدصقلناكودغلااذهنوكامأ«هرصبب

ملاماذهويهنمهنعرابخإلابالإهتفرعمىلإليبسالٰيطابرمأف-بذاكلاغالبلا

ىلإبوسنملا”"يسفنىلعتيشخدقل"ىلعهمالكدنع۳١۳-٦٢٥۷صلاقو

هللايضر-ةشئاعثيدحيفتدرويلاةملكلاو:-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلا

ىلإاهدراهريسفتيفمعزنممعزو"يسفنىلعتيشخدقل":يراخبلادنع-اهنع

ضعبيفاهدوروف«يحولاءدبثيداحأتاياورنمريثكيفدرتمل«نونجلاوةناهكلا

ًاطخلانعموصعمريغوهو-«هتياوريفاهدروأنمنأشوةناكمنكتامهمتاياورلا

.(۳)مقرب"يراخبلاحيحص'قهدوجومةياورلاهذهو)0
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رمأوهوءاهنمدارملانايبواهريسفتيفاهبقصلينأاقلطمزوجيال-هيلعةعيدخلالوخدو

الوهنعحصفيملوهويييبلاسفنلخاديفلوجيامصخأنم-عقودقناكول-
ةيريسفتلاتامحقتلانمءةمصعلاعملةهادببجيامعمقانتيامكلذءاروهملعلقيرط

ام«روهطلايوسلاريسفتلاولوقعلاليوأتلاحدانمنمالمادامءةلطابلاتاصرختلاو

‹مركتلاوزازعإلانمافبحيابةوبنلاةسادقنوصيو«نيدلاوملعلانماهعضوماهعضي
اعكيكشتلاذفانمنيملسملاىلعحتفييذلافارحنالايواهميفقالزنالانعاهظفحيو

ةفطاخلاةيريسفتلاتاصرختلاكلتىلعادامتعانعاطملانممالسإلاءادعأهيقلي

.ةلطابلاتالوقتلاو

هذهاهيفسيلو«يحولاءدبعوضوميفتدرويلاثيداحألانمدروننحنو

ثيیحاھدوروبةقثلاغدغدياماهانعمنمبرقياموأ"يسفنىلعتيشخ"ةملكلا

فقوملعجييحولاءدبنعثدحتتيلاثيداحألانمددعيفاهركذمدعنأل«تدرو

دنعتبامالإيورياليذلاظفحتملافقوممهتاياوريفاهودرويملنيذلاةمئألا

تدرووأءالصأمهدنعتبثتملامأامإ:ةملكلاهذهوءهليوأتىلإىدتهاوهانعممهفو

سفنيفرقتسينعموهذإمهيلعكلذءافخلءاهنمدوصقملااومهفيملمهنكلومهيلع

طوحأاهركذنعمتوكسباوناكف؛حيحصثيدحيفهنعحصفيمل‹يينلا

ىلإكسلاةنتفبرستنممهطوحيفنيملسمللطوحأو؛مهملعومهنيديفمهسفنأل

.مهولقوموقع

؛يعرشوأيركفضرغاهبقلعتيالاهاذيف-يسفنىلعتيشخ-ةملكلاو

اوكرتنيذلاءالؤهف؛نيدلاماهمنمءيشصقنيٿريضيال-امفوبنضرفىلعاهكرتف
لطابلاهيلعنيلوقتملامامأومالسإلابنيصبرتملامامأاولفقأدقمهتاياوريفةملكلاهذه

ريهامجناعإيفةديقعلازموءةيركفلانتفلاريثتيلاةيريسفتلاكوكشلاوماهوألاباوبأ
ايركفاونصحتيملنيذلااميسالومهولقوموقعنماهروذجعلتقيدقازهنيملسللا
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.دوقحلابصعتلاوةيداحإلافصاوعلاتاحفلنمناعبإلانوصتةناصح

(ريبعتلا)باتكيفيلمتسملاويومحلاةياوريفءاج":۳۷-٠۳۷۱صلاقو

هولمزف:"بهاوملا"يفاهيلعلوعوِنالطسقلااهدمتعايلايهوء"حيحصلاعماحجلا"نم

تيشحخدق":لاقوربخلااهربخأو"؟يلام:ةجيدخاي":لاقفعورلاهنعبهذىح

‹قسمعتملاثحبلاو‹لمأتملارظنلايعرتستةياوريهو«ملكتملاءاييهةددشمءايب"يلع

‹؛يبجعتلاراكنإلللايماهفتسااباطخةلمحلاهذهنوكتنأىلإةردابملااهولسأبلمحتاهمال

اهيلإداعامنيحهبسانلافرعأيهوءةنيمألاةيفولاهجوزةجيدخىلإ%6يبلاههجو

؛كلذراركتوءطغلاوةءارقلابلطنماهيفىرحجاموراغلاةأجافميفكلملاءاقلدعب

ةجيدخهتربخأدجيناكامرثأهنعبهذوهسفنتأدهىحءةقشماوعورلاراثآهيلعو

يفهيلعىرجيذلاهدعوميفهتبوأىلعةفهللاوصرحلاو«راظتنالاقلقنماهنمناكاب
نمهلثدحدقنوکينأهيلعتيشخو«سجاومحلااهرطاوخبتراددقاهلعلوتاولخ

ليتنكنيأ:اهتفملواهصرحنعةربعمهلتلاقف؛هدعوميفهتبوأرخأامةايحلاثادحأ

هنعاوملعينأنوداهيلإاوداعمهنكلوءهبلطيفاهلسرتلسرأاُهُأهتربخأو؟مساقلاابأ

امتارظنواههجوءاميسىلعكلذليهللالوسرىأرويلعاهقلقيفكلذدازفءائيش

راثآنماهيلعادباايراكنإاماهفتسا"؟يلام":امبملأاماهنعففخيلاللاقفةفهلتللا

‹؛يبلطييفكلسرلاسرإىلإكاعديذلاقلقلااذهكنميعدتسيءيشال:هانعموقلقا

كلماةأجافمنمكتربخأامدهجرْثُأضعبالول«لاحلمكأىلعينيرتيذتنأاهو

ةددشللاءايلابوهلالعافةيشخلالعفبةلصتملاةبطاخملاءاتب"يلعتيشخدق"ِءارحي

دقنوكينأيلعتنأتيشخأيأ؛ماهفتسالاةزمهفذحو(ىلع)ربافرحةلوخدم

.؟يدعوميفمكيلإةبوألانعٰيقوعةايحلاثادحأنمءيشيلثدح

:ءاهدرءاجاذهلوء-اهنعهللايضر-ةجيدخةديسلاوهةيشخلاهنمتعقويذلاف

كنألهيلعىشخيالنمتنأف؛كيلإئيسيوأكرضيائيشكيلعشخأمليأالك

محرلللوصولا؛ثادحألاباهياليذلاعاجشلا«بوبحلانيمألا«قودصلاميركلا
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هناسحإيمهكلميففيضلامركي«شعنيففطعيو«عفريفنيعيو‹يغيفيطعييذلا
لئاضفوميشلانرساحموءقالحخألامراكمكلهللاعمجدقوكيلعىشخأفيكف

عنصيامريخالإكبعتصينلوءادبأهللاكيزخينلو«بولقللكببحتيلالئامشلا

.هيلإهدابعبحأب
نالعتسانعاهتدحوكباکاموعماموىأراباهنأمطنأدعباهندحمث

هذهينهنأباهواجرققحتباهرشبيواهرسيلهتلاسروهبريحوبهيلإهئیجوهللیربج

دقوةيضقلاهذهلوحليوطمالكهلوهنمدارلاها.هنمتعمسابتجهتبافءةمألا

ِءاشنإِقأيسو"نيحيحصلا"ثيداحأنمثيدحنمرثكأاذههباتكيفاضيأفعض

.قيفوتلايلوىلاعتهّللاواذهانباتكيفاهضعبركذوأاهركذ-ىلاعتهللا

يبهذلل"ولعلا'باتكةمدقميففاقسلايلعنبنسحديسلالاق-٥

"نيحيحصلا"ثيداحأنأفرعتنأبجيكلذنمو...:يوونلامامإلاراد:ط۳ص

ننسوحاحصنمةرهطملاةنسلاملعيفةفنصملابتكلايقابكاهيلعدقنلالوخدزوجي

رابخألاةيقنتيفاريبكادهجالذبناليلجنامامإامهيفنصمنأبانلوقعم!!اهريغو
هيلعهللاىلص-ىفطصملابيبحلاةنسنعىلاعتهللاامهازجف-اهتيفصتواهتلبرغوراثآلاو

اذكوحيحصنيباتكلايفاملكنأكلذيعيالاذهلكعمو-ءازحلاريخ-ملسوهلآو

اليذلاباتكلانألكلذو!!هوحنوًاطخلانعامههزتننأوأاملةمصعلايعدنال

يأباتكهبراقياليذلاىلاعتهللاباتكوههفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأي

هللاباتكنيبامیزاویونراقینأنكميالهنأل!!هيلعقلخلاعمتجاولورشبلانمدحأ

دقوفيكف!!نيلسرملاوءايبنألانمنكيملهنأةصاخورشبلانمدحأباتكنيبوىلاعت

ءاجنموامهرصعلهأنمملعلالهألحاطفورباكأنم"نيحيحصلل"دقنلاهجوت
خياشموانياشمىلإ"حتفلاهحرش"يفظفاحلامهركذنهبارورميطقرادلاكامهدعب

لوحءاملعلاضعبلامالكركذمثةلصتملاديناسألابملعلااذهمهنعانيقلتنيذلاانخياشم

ءالؤهنملاوقألاهذهف:٣۳صلاقمثامهدحأوأ"نيحيحصلا"تاياورضعبفيعضت
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مدعىلعةقفتموةصاناهلك-درفمءزجيثاهعمحبدقوريثكوريثكاهريغوءاملعلا

فقيصحفتملاثحابلاعبتتلاوعوضوملاوأفيعضلانعوًاطخلانع"نيحيحصلا"هزت
.هنمدارلاها.نيعمجأ-ىلاعتهللامهمحرءاملعلاءالؤههلاقامقيقحتىلعهسفنب

نمتاياورةدعفعضدقفاقسلانسحديسلانأركذلابريدحلانمواذه

حيحص"ويهذلل"ولعلا"باتكلهقيقحتيفكلذدحتامكامهدحأوأنيخيشلاتاياور

.يزوخحانباظفاحلل"هيبشتلاهبشعفد"قيقحتو"ةيواحطلاةديقعلاحرش

دعب۹۸ص"يالاعدر"يفدمحمنبهللاضوعنبقراطذاعموبألاق٢

وأ"نيحيحصلا"يفةيورماُكَأعمءاملعلاضعباهفعضيلاثيداحألانمةفئاطركذنأ

يفيهوافوتمةمئألاضعبلعأيتلاثيداحألانمةلمجهذهفدعبو...:امهدحأ

¿لعاججإلانأىلعكلذبللدألامنإواهيفنعطللالاًمدروأامهدحأوأ"نيحيحصلا"

ضبيففالخلاعقوامنإو"نيحيحصلا"يفظفللكوثيدحلكةحصىلعلصحب
.الهاجتوأالهجضرتعملامعزيامكال"نيحيحصلا"ظافلأوثيداحأ

ثيداحأنأىلعهابهنألاليصفتوةلمجهباتكمدهنياذهيو:۲١١صلاقو

اسيدعتمخيشلاربتعاواهيفظفللكىلعولباهتحصىلععمجاهلك"نيحيحصلا"
وهخيشلاعينصنأانيبدقذإو"نيحيحصلا"ظافلأوأثيداحأضعبيفملكتهنأل

خيشلاهبمهنتيرخآءيشضرتعمللقبيملاثيدحواميدقةمئألاهيلعراسيذلا

.هنمدارلاها.يدعتلاب

نبملسممامإلا"باتكيف”ناملسلآنسحنبروهشملاق-۷

رادط٤٤٠٤-۷٠٤ص۲ج"ثيدحلاملعيفهرثأوحيحصلايفهجهنموجاحمحلا

.يغبلابلاتكبحاصليلبطاحونازوفلاةلحنعابتأنموهو
.ةمسحاةيوشحلاةلحنلاعابتأنماضيأوهو

EEE©0
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الإائيشهيفعضيملوهيلعاوعمجأامالإ"هحيحص"يفملسمعضي“اینا:°”ىعيمصلا

.ةجحبالإئيشهنمطقسأاموةححب

يفةحيحصلاثيداحألالكبعوتسيملاملسمنإ:-روهشملئاقلاو-انلق

ءاهتاوريفجهنمهلناكامنإوءلمهالوًاثبعثيداحألاهيفعضيملهنإفاذهعموفباتك
ثيدحف":رضنلايبأتحخأنباركبوبأهللاقالاذلوءاهظافلأواهنوتعءانتعاهلناكو

:لاقف؛حيحصيدنعوه:لاقف"اوتصنأفارقاذإو":ٰيعي؛حيحصوه:لاقف؟ةريرهيأ

لنهاهتعضوامنإ«انهاههتعضوحيحصيدنعءيشلکسيل:لاق؟انهاههعضتملمِل

."هيلعاوعمجأام

امانهاهتعصواإ":هلوقعميف-اثيدحوادقنوثحابلاونوتدحملافلتحا

نملصعحتو؟"ملسمحيحص"يفامةحصىلعاوعمجأنيذلامهنمف"هيلعاوعمجأ

:لاقنأىلإ...لاوقأةعبرأمهفالتخاعومحجب

ىيخجب:مهلوقلااذهىلعةعبرألاوةصاخظافحلاهخياشمنمةعبرأعامجإدارأ:عبارلا

يدنببويدلاهلقناذكيزارلامتاحوبأو«يزارلاةعرزوبأو«لبنحنبدمحأو«نيعمنبا

دقوء؛نياشلالوقلايفروكذملاوحنلاىلعيييقلبللاهنةقباسلاةلوقملاباوصو

.انمدقامكهلاهوبسنوةعامجهنعاهلقن

ثيدلحأهيفعضودقهنإفءادجةلكشميهفءةقباسلاهتلوقعدارملاناكايأو

مامإلالاقيتلا"اوتصنأفارقاذإو":ظفليفاوفلتخامنأامكفءاهتحصيفاوفلتخادق

ةظفللاهذه":اهيفلاقهنأدواديبأنعيقهيبلاىوردقفءاهرثإىلعهتلوقمملسم

.يغبلابئاتكباتکتعبطيلايهر“(
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ينطقرادلاومتاحيبأونيعمنبانعهاوراذكو"ءيشبتسيلوءةظوفحمبتسيل

اهفورحضعبىلعملكتو.دمحأاهركنتساثيداحأهيفدجنانإفيروباسينلايلعيبأو

ىحاهضعبلعأوءاهضعبفعضويزارلامتاحوبأاهاسرإحجرو«يزارلاةعرزوبأ

نأبلوقلاىلعىتحمئاقلاكشإلانأحاضيإءالؤهصيصختنميدصقمو.نيعمنبا

وبأوةعرزوبأمهعمناكءاوسةصاخظافحلانمةعبرأقباسلاملسممالكنمدارملا

:يزارلاةعرزيبأىلع"هحيحص"ملسممامإلاضرعةظحالمعماذهالمأمتاح

راشأاملكفيزارلاةعرزيبأىلعاذهيباتكتضرع":هلوقملسممامإلانعتبث
."هتجرخةلعهلسيلوحيحصهنإلاقاملکوهتكرتةلعهلنأ

يثملسممامإلاجهنمةحصيقةعرزيبأرارقإهيفسبلالحوضوبلدياذهف

نم"ملسمحيحص"ولخيفهللضفلانأىلعاضيألديوءهنعهاضرو"هحيحص"

ملسمذبننأدعبهيفيلاثيداحألاعيمجححصيهنأىلعوءةللعملاوةدقتنملاثيداحألا

اهركذدقثيداحأدحبذإ؛هقباسكاضيألكشملوقلااذهنكلو.ةلعهلنأراشأام

ورکذبيفتکأوءاهللعدقةعرزابأنأعماهباجتحمءاهيلعتكسوء"هحيحص"يفملسم

:نلاثم

يبأنعشمعألاىلإهدنسب(ركذلاباتك)"هحيحص"يفملسمجرخأ:لوألا
بركنمةبركنمؤمنعسفننم":يهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعحلاص

مهضعبنأىلإةعرزوبأراشأو."...ةمايقلامويبركنمةبركهنعهللاسفنايندلا

يبألسيلهنأو‹قيبلانعةريرهيبأنعلحجرنعشمعألاقيرطنمهاور

."ليلانعةريرهيبأنعلحجرنعحيحصلاو":كلذبقعلاقوهيفركذحلاص

رامعنبةمركعقيرطنم(ةراهطلاباتک)يف"هحيحص"'يفملسمجرخأ:يناثلا

نر
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."رانلانمباقعأللليو":ثيدحةشئاعنعركذو:لاقيرهملالوم

ريغنمةشئاعنعيرهملاىلومملاسنعىيباحصأنمعمجهاوردقو

وبأححصدقوملعملانيسحويعازوألامهنم«نمحرلادبعنباةملسيبُأركذ

:لاقنمحرلادبعنباةملسيبألركذاهيفيلاةياورلالعأوءامهتياورةعرز

."ملعملانيسحويعازوألاهاورامكحيحصلاو"

منیبءيشبامهيلعملكتيملو"هحيحص"يفملسمامهركذنالاثمناذهف

حيحص"يفرظنهنأنممغرلاىلعامهدانسإيفيلافورحلاضعبةعرزوبألعأ

هذبنوكلذملسمكرتدقوللعنمهيفامىلعهلراشأوهفلؤمنمبلطب"ملسم

دازالسمنأمأ!؟نيثيدحلانيذهلاثمأنعةعرزوبألهذلهف"هحيحص"نم

ملسمدنعةرثؤمريغللعلاهذهلاثمأنأمأ؟ةعرزوبأهيفرظننأدعبهياتكىلع

عمسيلباوصلانأوةقيقحلاىلعللعبتسيلهيأريفاهَأمأ؟ثيدحلاةحصىلع

؟اهیفةعرزيأ

دريقيقحتلانأعملايخلايفحتستولابلاىلعتالامتحالاهذهعیمجدرت

هتكرتةلعهلنأراشأاملكف":لاقفملسمقلطأذإاهنمةريخألااميسالاهضعب

هعيمج"هحیحص"يفامنوکيىحكلذناكامبير«الوقهلدريملوهشقانيملوهف"
نايبوفشكةدايزةيتآلاتاحاملإلايفوميلستلاوىضرلابهولبقتوهيلعاوعمجأدق

.عوضولملااذهلوح

:ملسمةلوقمىلعلكشأامىلعءاملعلاباجأ:نيلاكشتسالاعفد

"لسمحيحص"يفثيداحأدوجوىلعوةماع"هيلعاوعمجأامانهاهتعضوامنإو"
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:نيباوجبةصاخةعرزوبأاهيلعملكت

يلاثيداحألاالإهباتكيفعضيملهنأ-ملعأهللاو-مالكلااذهبدارأهنأ:امهدحأ

.مهضعبدنعاهضعبيفاهعامتجارهظيملنوهيلععمحجباطئارشاهيفهدنعدجو

-"ميحصلا"اذهو":اهيفف"ةيناطيربلاةعوسوملا"وعضاواحناذهىلإو

."دانسإلالئاسمىلعةيعامجلاةقفاومللنانعلاهقالطإلازيممربتعي-"ملسمحيحص"

وأانتمثيدحلاسفنيفهيفتاقثلافلتخاامهيفعضوامهنأدارأهنأ:رخآلاو

نمرهاظلاوهاذهوهتاورضعبقيثوتيفوهامنإمهفالتخاناكامدريملوادانسإ

؟حیحصوهله"اوتصنأفارقاذإو"ةريرهيبأثيدحنعلئسالكلذركذهنإفهمالك

.روكذملامالكلابباجأف؟انهاههعضتملمِل:هلليقف«حيحصيدنعوه:لاقف

يفوهامنإنيقباسلانيلاثلايفةعرزيبأتاداقتنانأانملعاذإاذهديأتيو

.اهيلعقفتمةفورعمنوتميثالقرطلا

؛كئاوفلانمةقباسلاملسممامإلاةلوقميفامضعبانلرسفيهلكاذهو

الإدنسلملااذهيفايشتعضوام":لاقهنأهنعدروامىلعاضيأءوضلايقليو

ذإهذههتلوقمنملوألارطشلااميسال"ةجحبالإائيشهنمتطقسأاموةجحب

يفاشتعضوام"':هلوقعم"هيلعاوعمجأامانهاهتعضوامنإو":هلوقيقتلي

.هتمدارملاها."ةجحمالإدنسملااذه

حيحص"يفةيورملانوتلاضعبفعضدقيزارلاةعرزابأنإ:لوقأو
يبأتاداقتنانإ:روهشملوقهمهويامكثيداحألاضعبقرطدرحجبال"ملسم

(
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ها.اهيلعقفتمةفورعمنوتميفالقرطلايفوهامنإنيقباسلانيلاغلايفةعرز

ىلعةدقتنلاثيداحألاضعبىلعمالكلادنع-ىلاعتهللاءاشنإهارتسامک

ءاملعلانمةريبكةعامجنأ:ةيضقلاهذهيفمالكلاةصالخو."ملسمحیحص"

ةريثكةفئاطاوفعضدقهدعباوءاجنيذلاوهيلعنيقباسلاوملسممامإللنيرصاعللا

نيبتيوموعزملاعامجإلاةياكحمدهنتكلذبو"هحيحص"يفةيورملثيداحألانم

امالإ"هحيحص"يفعضيملهنأهيلإبسناميف-هيفكشالاطلغ-ملسمطلغ

الهنأىلع«نيروكذملاةعبرألاعامجإوألكلاعامجإكلذبعءاوسهيلعاوعمجأ

؛مهضعبنعوأمهعيمجمهنعهتوبثريدقتىلع-ةعبرألايعأ-مهعامجإيفةجح
ملرصعيفةبطاقةمألاءاملععامجإيهةجحلاوةمألاهذهدارفأضعبمُنأل

ءالؤهيفنأشلاوهامكادجةليلقةفئاطعامجإدرحبالفالخمهيفمهقبسي

ليلدلاهيلعفكلذفالخىعدانمومهنمدحاونعتبثيملكلذنأىلعءةعبرألا

ضعباوفعضدقمُنأهراكنإنكيالاتوبثمهنعتبثدقلبءهيلإهلليبسالو

يف-ىلاعتهللاءاشنإ-كلذىرتسامك”"ملسمحيحص"يفةيورملاثيداحألا

ععصتاملاخإاموملسممامإلانعةيورملاةياكحلاهذهتحصاذإاذه«باتكلااذه

"هحيحص"يفعضيملهنأهنعتتبثاذإهيلعلمحتامنسحأوءالثماهدنسحصولو

مكحيىحهنتموثيدحلادنسيفاهرفاوتنمدباليلاطورشلاهيفتدجوامالإ
ةلعلامدعوذوذشلامدعومهطبضوةاورلاةقْنودنسلالاصتايهوةحصلابهل

املسمنإلاقيفهيلعو«هريغكلذيفهفلاخنإوهداهتجابسحىلعاذهوةحداقلا

نيلوألامهبدارأاذإامأومتاحابأوةعرزابأولبنحنبدمحأونيعمنبىجيةعبرألابدارأاذإاذه

امككلذىلعةمألاعمحجتملامةجحبسيلامهريغكامحلوقنإذإ؛كلذنعثحبلابلغتشأملوملسم

.انمدق
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قحلاةباصإىلإقفويملناكنإوهداهتجابسحىلع"هحيحص"يفهطرشبىفو

وأنتملاودنسلاةهجنمةفيعضثيداحأ"هحيحص"يفتدجودقذإ؛هلككلذيف

ةهجنمةفيعضثيداحأهيفتدجوامكاهدنسةحصعمطقفنتملاةهجنم

ثيدحلاةمئأنمهريغدنعىرخأقرطنماهتوبثلةحيحصاهنوتمنكلودنسلا

عضوميفهدحتالاعركنإفاديهبددشافةيضقلاهذهيفماقماريرحتوهاذه
.كادهوانادهىلوتيىاعتهللاواذكهاررقماررحمرخآ

رذحبتك"هامساباتكفلأدقاذهاروهشمنأركذلابريدحلانمواذه

نبعيبرلامامإلانأهيفركذطباختللاينابلألاهخيشنعامالكهيفلقن"ءاملعلااهنم

ةديبعيبأمامإلاةلاهجبمكحاذكو-فرعياليأ-ةركن-ىلاعتهللاهمربيبح

"هدنسموهتناکمبیبحنبعیبرلا"باتكيفهيلعتددردقو-یلاعتهللاهمحر-

"هدنسموهتناکمبيبحنبعيبرلامامإلاباتك"يعأ-هيفتنيبواهدعبامو۸۲ص

هباتكيفلبنحنبدمحأمامإلاهركذدق-ىاعتهللاهمحر-ميبرلامامإلانأ-۷-١۷۲ص

:كانهلاقثيحيئاطلارافغلادبعنبمثيلاةمجرتيف٠٠ص۲ج"لاجرلاةفرعموللعلا"

انثدحييئاطلاراففلادبعنبمثيلاهللاقيلحجرةرصبلانمانيلعمدقي

نبرباجنعمامضنعبيبحنبعيبرلاهللاقيلجرنعو«هيأرةداتقنعمامهنع

هلنأهانعمف."هتفذحةلعهلنأىلإ-يزارلاةعرزابأيعيو-راشأاملكف":ملسممامإلالوقامأ

الإرهاظلافالخناكنإوملسممامإلامالكلليوأتلااذهوصانعماذهاموأيرظنيفةريتعمةلع

اذإالإمهللا‹"حيحصلا"يفةعرزوبأاهدقتنايلاثيداحألانمةفئاطدورولهيلإريصملانمدبالهنأ

توبريدقتىلعهلكاذهوءلمأتلاىلعىفخيالدعباذهيفوكلذدعباهتبأمثالوأاهفذحدقناك

.ملعأىلاعتهللاوهيلعمالكلاطسبعضوماذهسيلرظنهنعاهتوبثيفو«ملسممامألانعةرابعلاهذه
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"تاقثلا"باتكييعيبرلامامإلاركذدقنابحنبانأاضيأهيفتركذو

۳ج"ريبكلاخيراتلا"يفهدروأيراخبلانأوءةيفاقثلابتكلاةسسؤم:ط۲۹۹صج

)۳( هقثودق-ىلاعتهللاهمحر-ةديبعابأمامإلانأوةيفاقثلابتكلاةسسؤم:ط۲۷۷ص

-ىلاعتهللاهمحر-ةديبعابأمامإلاقودقنيعمنبىجيمامإلانأ٠۳۰صاضيأهيفتركذو

بيطخلاوةيملعلابتكلاراد:ط۸٥۳ص٤ج"ءافعضلا"يفيليقعلاًاضيأمالكلااذهدروأدقو

٤ج"لادتعالانازيم"يفيهذلاوةيملعلابتكلاراد:ط٥٠٥٠ص٤٠ج"دادغبخيرات"يفيدادفبلا

ةسسؤم:ط۲٠۲-۸٠۹ص٦حج"نازيملاناسل"يفرجحنباظفاحلاوةفرعملاراد:ط٢۳۲-٣٢٤ص

."مامهنعبيبحنبعيبرلاهللاقي...":"نازيملاناسل"و"دادغبخيرات"يفءاجهنأالإيملعألا

بيبحنبعيبرلا"انباتكيفةيافكلاهيفامبكلذتنيبامكعباطلاوأخسانلانمًاطخوهو

نعيوريهنأيبهذلاركذيملو-ىلاعتهللاءاشنإبيرقردصتسيلاةيناثلاةعبطلا"هدنسموهتناکم

.ملعُأهللاومامض

يف-ىلاعتهللاهمحرميبرلامامإلانعلاقنيهاشنبانأ۳ط۱۷۷ص"داحلافيسلا"يفتدزمث"

ابأونيعمنبىيمامإلانأانهديزأو"ةقث":ةيملعلابتكلاراد:ط۲۷٠ص"تاقثلاءامسا"باتک
يرودلاةياور"خيراتلا"يفنيعمنباهرکذدقفًاضيأ-ىلاعتهللاهمر-عيبرلامامإلااقثودقدواد

ةيمالسألاتاساردلاوةعيرشلاةيلكيمالسإلاثارتلاءايحإويملعلاثحبلازكرمرشن١٠٠ص۲ج

يرجحآلاديبعيبأتالاؤسيفامكدوادوبألاقاذكو©ةقث":كانههنعلاقوةمركملاةكعيب

.نايرلاةسسؤم:ط١۳۷صا١حج

هللاهمحر-يرصبلابيبحنبعيبرلامامإلانيبطلخدقمهضعبنأركذلابريدحلانماذه

امولعجفةماميلابحاصيقوكلاةملسيبأبيبحنبعيبرلاو"حيحصلادنسملا'بحاص-ىلاعت

نابحنباظفاحلاو"ريبكلاخيراتلا"يفيراخبلامامإلاهيلإبهذيذلاوهونانلاامهنأقحلاوادحاو

ملعأىلاعتهّللاو"هدنسموهستناكمبيبحنبعيبرلا"انباتكيفكلذانحضوأامك"تاقثلا"يف
۳٠۰..

نيعمنيادنعةقثةديبعوبأمامألامادامانريغبهذمىلعقحقيثوتلااذهرابتعانمصيحمالو

.ملعأىلاعتهللاوىفخيالحضاووهامك
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نبىيلبنحنبدمحألأسدقو:كانهتلقثيح-ىلاعتهللاهمحر-ميبرلامامإلاخيش

هنعثدحخيش":هللاقثيح-ىلاعتهللاهمحر-ةديبعيبأنع-ليدعتلاوحرحلامامإ-نيعم

؟اڏهةديبعوبانمءائکتملکاینأهرکدیزنبرباجنعمامضنعةديبعوبأهللاقيرمتعم

نويرصبلا:لاق؟رمتعملاريغهنعثدحنم:تلق«سأبهبسيلرمتعمهنعىورلجر:لاق

:نيعمنبییلاقف«نایحنبةرامعنعنيعمنبییلبنحنبدمحألأسو.هنعنوئدحي

حلاصنعةديبعوبأثدحدقوديزنبرباجباحصأنماذه؛ةديبعوبأهنعىورلحجر

."ناهدلا

هنأعم؛(ديزوبأركب)روتكدلايعأ-هركذنالاضرتعملاىلعاذهيفخلهف

ثدحيذلاةديبعوبأ:سراهفلابحاصلاقثيح۸۲صسراهفلاءزجيفدوجوم

!؟كلذلهاجتهنأوأها.سأبهبسيلمامضنعثدحورمتعمهنع

aيردتتنكوأ...........يردتالتنكنإ

انباحصأنمعيبرلاوةديبعابأنيمامإلاقثونمباتكلاكلذيفتركذدقو

"تايفالخلا"ىلعهقيلعتيفاذهيباتكىلإراشأدقروكذلملااروهشمتیأرينإمثمهريغو

صخيامىلعمهضعبيلعدردقو":كانهلاقثيح۲۷٠ص۳جيقهيبلامامإلل

ةمالعلاخيشلايربخأدقوةيملعلاةيعوضوملانعدعبوشيوهتهيفمالكب"عيبرلادنسم"
الهدجوفجحجحنمهدروأاموهمالكلمأتهنأ-ىلاعتهللاهظفح-ديزوبأركب

ةديبعيبأمامإلاقيثوتباتكلاكلذيفتلقنْينُأتيأردقو‹غرافلاهمالكها.ءيش

بستنييذلالبنحنبدمحأمامإلانأهيفتركذونيعمنبىيمامإلانعهللاهمحر-

للعلا"باتكيف-ىلاعتهللاهمحر-عيبرلامامألاركذدقهيلإناتوًاروزيوشحلااذه

الفعيرلامامإلاقثودقنيعمنباهقثويذلاةديبعابأمامإلانأو"لاجرلاةفرعمو

هلەهركذيذلامالكلاكلذوهامويوشحلااذههدصقييذلاشيوهتلاوهاميردأ

ينيابلألل"ةنملاماخمت"رظناف(ديزوبأركب)وهنمفرعتنأتعشنإومسحاكلذ



ےکنسریسبترینتاےس

تعشنإو”هدنسموهتناكمعيبرلامامإلا"انباتكاضيأرظناو«۳:طاهدعبامو۱۹۷ص

(n
روهشمتاقرسنعروتسلافشك"'رظنافروهشملاحفرعتنأ

راد:ط۸-۹ص”نويفلسلاوفلسلا"يفسعسعلاميهاربإذاتسألاركذدقواذه

:مالكدعبكانهلاقثيحروكذملاروهشمل'ءاملعلااهنمرذحبتك"باتكقرايبلا

نأوةصاختودرلاةرئاديفلخدأنلفءىلوألاةعبطلاةمدقميفهبتدعواميمزتلأس...

امع”سيفنتلا"بابيفامنإوركفلانعريبعتلابابيفهفينصتنكمبالهتأرقوأهتعمسام

درجي-ةراشالانمسأبالنكل...حضنيهيفيذلابءانإلكو«ضارمأنمسفنلايف

:ءالؤهاهنمقلطنييلاقالخألاوةيلقعلانعهتركذاميلادكأنيدرىلإ-ةراشإ

يباتكعضوو"ءاملعلااهنمرذحبتك"هامساباتكمهدحأفلأ:لوألادرلا

نأوةصاخ!قيلعتلليعادالف!فرصتلااذهلئمنعلوقأساذاميردأالو!اهنمض

دجيملنايفةباتكلانمدبالوكقزربابةباتكلافتافرصتلاهذهلثلرطضمبتاكلا

!ءاملعلااهنمرذحبتكناكولوتحءيشيأبتكالإوسبتقابتكيام

ناتعشنِإوةيوشحلانمدحاوريغكلذىلعهسفانيلبناديملااذهيفهدحوسيلاذهروهشمو

يلحلاتاقرسيفيلحلالوقلا"و"يلالملاميلستاقرسيفيلاثملالوقلا":رظنافكلذنعائيشفرعت
"لخادلانمةيؤرنويفلسلاوفلسلا"هباتكيفسعسعلاميهاربإذاتسألاهلاقامعمساو"يلع

ضعبلهجوممئاتش"حشوم"نمضءاحدقوامتشناكف:يناثلادرلاامأ":كانهلاقثيح٠٠-١۹ص

."ريفكتلاةنتفنمريذحتلا"همساباتكيفملعلابالط

"سبقملا"كلذلةداعهذهو!"سبتقم"اوفع..قورسمباتكلانأدعباميفنيبتدقو

.۱هللاهقزر!هریغتاباتکهتاباتکقباطتاماریثکف

ةعومجمجاتحتلب«ناسنإيألىتأتتال"ةبهوم"هذهف«همئاتشلثعبهيلعدرلانكيال:تلقامكو

.هنمدارلاها.مكايإوهللاانافاع!تافصاوم
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رصانخيشلاهيفلاقونويفلسلاهيلعبلقنادقفةمزأيفنآلارميهنإمث

ةيوهالبنآلالجرلافةيفلسلامتخهنمبحسولجسمطيرشىلعايساقامالك

.حإ...ءاملعلااهنمرذحبتك:ةمئاقىلإفاضتسهبتكنأينظو

ةڭللادبعنبدعسلةرضاحمةريصقةدمذنمتعمدقينأركذلابريدحلانمواذه

مامإلادنسم"ىلعهفاتمالكباهيفملكتةيوشحلاةلحنلاعابتأدحأديمحلازيزعلادبعنبا

يديهارفلابيبحنبعيبرلا:هيفلاق-ىلاعتهللاهمحر-بيبحنبعيبرلاةجحلاظفاحلا

ةيضابإلالايخاهجسنامنإوىاسنلاماحرأاهدلتملوخيراتلايفالدوجوالةيصخش

ةشقهنأوءاميظنتواميلعتةرصبلابةيضابإلاةكرحلاداقهنأنومعزيمهف؛مهلطابةرصتل

يفوتهنأوربربلاوبرعلانمبرفغلاوقرشلانملاجرهيلعذملتتىضترم

انوطعأ؟هوقمتذحخأنيأنمو؟اذهمكلنأ:لوقنفمهلأسنانرودبنحنو.ه٠۷٠ةنس

لهألعجرملاكلذناكءاوسةرجهللا٠٠٠ةنسلبقةفورعملاةميدقلاعجارملانماعجرم

:مالكدعبلاقمث.مهريغلوأ«ىراصتنللوأ‹دوهيللوأةضفارللوأءةيضابإللوأةنسلا

ةحيركيبأنباملسمةديبعوبأوهباتكلااذهيفعضاوملانمريثكيفعيبرلاخيش...

ةيضابإلاةكرحلامعرتهنأنومعزييذلاىالولاب-يميمتلاباوصلاولاقاذك-يميتلا

الاضيأاذهو.ه١١٠ةنسروصنملارفعجيبأدهعيفيفوتو«ديزنبرباجدعب

یسفکوهبیذهاملإ...بيبحنبميبرلانعانلقامكهنعلوقنو«ةمجرتهلدجوت

ةعامجنأكلانمدقدقو«قافرلانيبههجولاداوسو«قافآلايفلهحجلابهيلعةادانمكلذب

دقمهنماضعبنأو-ىلاعتهللاهمربيبحنبعيبرلامامإلااوركذدقثيدحلاةمئأنم

دقنيعمنبىيمامإلانأكلانمدقامكءةبلطلاراغصاهفرعيةلوادتمبتكيهوهقثو

دقولبنحنبدمحأل"لاجرلاةفرعموللعلا"يفدوجوموهامكةديبعايأمامإلاقثو
-:كلذيفمهصوصنضعبكيلإومهريغوثيدحلاةمئأنمةعامجاضيأهركذ

لبنحنبدمحأنبهللادبع:يئدح٤۷ص/۲ج"ءامسألاوىكلا"يفيبالودلالاق١

هنادیزنبرباجنعرمتعمهنعثدحةديبعوبأهللاقيخيش:نيعمنبىجیلتلق:لاق
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اذهةديبعوبأوءةديبعيبأنمرمتعمعم:لوقيىيتعمس:سابعلالاق

يرصباذهمامضو«مامضنعاذهةديبعوبأىورومساقلانبهللادبعوه؛يرصب

.نييرصبلانمهریغورمعم:لاقف؟ةديبعيبأىوساذهمامضنعىورنم:تلق

يباتعنایملسنبرمتعمانئدح:لاق«؛نیعمنبیحیانٹدح:لاقدمحمنبسابعلاانثدح

:للقفًاطخديصلالتقيمرحلايفديزنبرباجنعمامضنعنيزرهبقليرصبلاةديبع
.دشارنبرمعمهنعیورمامض:یيلاق.دمعلايفمكحيامنإ؟نآرقلاارقيامأ

رمتعمهنعٹدحيخيش:نيعمنبیجیلتلق:لاقلبنحنبدمحأنبهللادبعيربخأو

ةديبعوبنمءائکتملکاینأهرکهنأدیزنبرباجنعمامضنعةديبعوبأهللاقي

نم:تلق«مساقلانبهللادبعهللاقيسأبهبسيلرمتعمهنعیورلجر:لاق؟اذه

وبأىوريذلااذهمامضف:تلقفءهنعنوتدحينويرصبلا:لاق؟رمتعمريغهنعثدح

يئامهنعهنياورومامضوحونيبأنعيورييذلاوههنإذإ؛ةعيركيبأنباملسماذهةديبعيبأمسانأباوصلا

نإ-قأايسامكظفاحلاكلذىلعصنامكديزنبرباحمامإلانعىوراذكو-ىلاعتهللاهرعيبرلامامإلاحيحص

ةاورنمسيلفةديبعيبأباضيأئكيومساقلانبهللادبعامأوءاضيأعيبرلاحيحصيلهنعهتياورو-ىلاعتهللاءاش
نعيورييذلاةديبعابأىمسنمًاطخأدقو-هنعىاعتهللايضر-ارباحمامإلاكرديملوهلةياورالذإ؛ثيدحلا

سيلأاطخلااذهلثموهقيثوتيفاوباصأدقاوناكنإومساقلانبهللادبعهريغورمتعملاهنعيوريوحونيبأومامض
ةصعبطلا"...بيبحنبعيبرلا"انباتككلذليصفتلحونآلااهركذلةجاحالىرخأةلثمأيلهلثمعقودقذإبيرغب

.ةيناثلا

"لامكإلا"ولبنحنبدمحأل"لاجرلاةفرعموللعلا"يفامك"نيروك"باوصلاوعباطلاوأخسانلانمًاطخاذه

”"سورعلاجات"ورجحنياظفاحلل"هبتنملاريصبت"وظحاحلل"تيبتلاونايبلا"وةيملعلابتكلاراد:طالوكامنبال

هقثويذلا-ةديبعيبأبيقلتيفو.هيبألوأةديبعيبألبقلنيروكو«-ىلاعتهللاءاشنإيتأيسامك-يديبزلل
نیروکبفرعييذلاوههنألةميركيبأنباملسمةديبعيبأبدارملانأىلعحضاوليلدنيروكبهيبأوأ-نيعمنبىج
ةحضاوةلالدهخويشيفناهدلالاصومامضدعيفاذكو.ةتبلانيروكببقليالفمساقلانبهللادبعةديبعوبأامأو

"...عيبرلا"انباتكيفكشللالابعديالاميكلذانيبامكةيضابإلاةمئأنمناهدلاوامامضنألةيضابإلانمهنأىلع

.ةيناثلاةعبطلا
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هنعیورواذهةديبعوبأهنعیوردیزنبرباجنعیورخیش:لاق؟وهنمهنعةديبع

ها.مامضنعيعيرمعم

رمتعمعم:يملعلاثحبلازكرم:ط٦۳۲ص۲ج"خيراتلا"يفنيعمنبىيلاق-٢

نعةديبعوبأیورو.مساقلانبهللادبعوه‹يرصباذهةديبعوبأوءةديبعيبانم

یوساذهمامضنعیورنم:هل-يرودلالئاقلاوتلق«يرصباذهمامضومامض
:لاق؟ةديبع"يبأ"باوصلاو-حضاووهامكيعبطمًاطخوهولصألايفاذك-نبا

.نييرصبلانمهريغورمعم
ةديبعيبأنعنايملسنبرمتعماندح:لاقیحیانٹدح:-يرودلايعأ-لاقو

اسأ:لاقتيصلالتقيلجرلايفديزنبرباجنع«مامضنع-نيزرهبقلويرصبلا
ها.رمتعمهنعىوردقاذهمامض:ىيلاق.دمعلايفمكحيامنإ.نآرقلاارقي

نسبهللادبع:ركفلاراد:ط١٤١٠صهج"ليدعتلاوحرحلا"يفمتاحيبُأنبالاق٢

ةركبيبلتنبنعیورودیزنبرباجنعناهدلالاصنعىورةديبعوبأمساقلا

نبدمانبهللادبعانأنمحرلادبعان.كلذلوقييبأتعمسناميلسنبرمتعمهنعىور

هللاقيرمتعمهنعثدحخيش:نيعمنبیحیلتلق:لاقلِبتکامیفلبنحنبدمحم

:هللاقيلجر:لاق؟اذهةديبعوبأنمكيزنبرباجنعناهدلالاصنعةديبعوبأ

.سأبهبسيلمساقلانبهللادبع

دعبنيروكامأ":ةيملعلابتكلاراد:ط١١٤٠ص۷ج"لامكإلا"يفالوكامنبالاق٤

ىوريذلاةديبعيبأنعيبأتلأس:دمحأنبهللادبعلاقفءارمثواوةمومضملافاكلا

.نيروکهللاقيمساقلانبهللادبعهما:لاقفديزنبرباجنعٹدحي؛رمتعمهنع
رادلا:ط۹۸٠۱ص٣ج"هبتشلملاريرحتبهبتنملاريصبت"يفرجحنباظفاحلالاق٥

نعةديبعابأئكيمساقلانبهللادبع:ءارلارسكونوكسلاومضلابنيروك:ةيملعلا

.رمتعمهنعوديزنبرباج

نمو:مولعلاءايحإراد:ط٢٠۳۲ص٠١ج"نييبتلاونايبلا"يفيلزتعملاظحاحلالاق٦
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.ايضابإناكوةديبعوبأهتينكو»نيروكنبملسم”:ممتاورومهئاملعوجراوخلا

نبرغصأو«ليلم:مهئاملعنمو:جراوخلاىلعهمالكدنع۷٠٩ص۲جلاقو

ها.ةينذُأنباةورعلىلوموهوملسمهمساونيروكةديبعوبأو«نمحرلادبع

؛لوسرلاوهركذلاراصف:۳۳۷ص"ةاجنلا"يفيديزلارصاننبىينبدمحألاق۷

اوفلكيملومحلاؤسبقلخملارومأملا-مالسلامهيلعتيبلالهأراصف؛عفديملاماذهو

معننبميركلادبعالو«ليلخنبنمحرلادبعالو«يدادغبلاديزينبهللادبعاولأسينأ

جرؤمابأالو«رماعنبةدحبالوملعملاالوكمصلادبعالوءةعيركيبأنباملسمالو

.يسولسلا

‹ة:مضلاب«‹نيروك:ركفلاراد:ط٤٠٤ص۷ج"سورعلاجات"يفيديبزلالاق۸

:هباوصو«خاسنلافيرحتنمهلعلو«؛شحافطقسفنصلملاةرابعيفو.خسنلايفاذكه

وه:تلق.ةلمكتلايفامكءةيرقمضلاب«ناروكو«ةديبعيبأخيش:مضلابنيروكو

نسبرمعمةديبعيبأخويشنم«ةديبعوبأهتينكو«نيروكهبقلو«مساقلانبهللادبع

ها.دیزنبرباجنعیوردقو«یئللا

ةلزتعملاوةينسلانم-ىللاعتهللاهمرةديبعابأمامإلاركذنمضعبءالؤه

ماماإلاهذنيملتركذوهركذدقو‹يديبزلاةمالعلاءانثتسابفلألالبقمهلكوةعيشلاو

نمفلأةنسلبقاوناكنممةيضابإلاةمئأنمءاملعلاتارشع-ىاعتهللاامهمرعيبرلا

ىليحرلانببوبحمعيبرلااذيملتمهتمدقميثوةطوطخموةعوبطمةدوجوممهبتكوةرجملا
""...بيبحنبعيبرلا"باتكلةيناثلاةعبطلايفكلذانيبامكيناسارخللامناغوبأو

لءاجو‹؛باوصلاوه۳٥۲٥صجثارتلاءايحإةعبطو۳۰صاجركفلارادةعبطوةعبطلاهذهيِءاجام

.حضاويعبطمًاطخوهو"نيزرك":۱۸۷ص٠جةيملعلابتكلارادةعبطو۱۸۳ص١جبعصرادةعبط

.لوألاءزحبايفكلذانحضوأامكجراوخلاب-ةماقتسالاوقحلالهأ-ةيضابإللةقالعال

دشقف"خياشملاتاقبط"يفه٠۷ةنسقوتملاييجردلاةمالعلاامهنعهركذامكعمسأنأنمسأبالو

مولعلاملعت«رباخملاوهرابخأتنسحنمو«رباجةذمالتريبك":ةديبعيبأمامإلانع٢۲۳ص۲جيفلاق
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"لبحنبدمهأمامإلادنسمةمدقم"فيمركلابيهصوبألاق-۸

ثللثلانرقلاءاملعنمادحأنأ":ايناث...:مالكدعببتكلاملاع:ط۳۲-٦۳۳۸ص

تقلتةمألانأىعدينيحيف؛حيحص"نيحيحصلا"يفاملماكنأعديملعبارلاو

ديفتنأبيعشذاتسألاةرابعنمىشخأفءةحصلاباملفارتعالاولوبقلابنيباتكلا

عوجرلاو‹"نيحيحصلاب"نيباتكلاةيمستىلعةمألاتقبطأدقف":هلوقيفةقلطملاةحصلا

دقففالإوءامهنيع"تحيحصلا"ةملكبدارأهنظأالو.ةحصلابنيخيشلامکحلإ

!!باتكلاعضومساىلعاهقابطإيفةربعالف..اهئامسأببتكلاةيمستىلعةمألاتقبطأ

ىلعركنتسيالىحءةلأسملاهذهيفنايبلابجوةمألاىلعريطخرمألانألو

ضعبلهفيعضتيفنابلألاخيشلالعفامكامهثيداحأضعبيفةحداقةلعدجونم

.لوبقلاودرلايناجنيبناحلاالكنمدحلازواجتيالىحوثيداحألا

فيعضتيفةحيحصتامدقمىلعيبلاثحبلاويملعلاليلدلاكليناكنمف

نِإو٠كلذهنملبقءةضراعملايفميلسجهنمىلعمئاقداهتجاقفوهحيحصتوأثيدح

دهتحجارسشبلابتكنمناباتكامُنأل‹امهدحأوأ"نيحيحصلا"يفثحبلااذهناك

دعبداهتجاالنأامهداهتجانممزليالف‹ةروصلاهذهبامهاجرخأىحامهابحاصامهيف

‹؛نيمايملاةسمخلاهديىلعرهظيح؛نيدلاىلعةيفخيفظفاحوءاهمكحأوثيداحألابتروءاهملعو

ءاينالايفدهزلاعمالاعناكمولكلانمممبوهبهللاىفشامومولعلامهلمحومهتساردركذمدقتامبسح

."عاستانمهيلعامعم؛عابلاقيضبفارتعالاوءايلعلاتاجردلالينعمعضاوتلاو

-ىلاعتهللاهمحر-بيبحنبعيبرلا":-ىلاعتهللاهمرعيبرلامامإلانع۲۷۳ص۲جيفلاقو

ىلحاورلالابحهيلإدشتنمو؛مصألابطخلاتالضعميفًاجلملاهيلإيذلامولعلاملعومشألابهذملادوط

روهشللا"دنسملا"ىورءرخآلاولوألاناكفهسلجبمزلو«رخازلاهرحبنمفرتغافةديبعابأبحص؛مزتو

نمنياب؛بهذملايفةدمتعملانمهتبوجأ«بهذمولوقلكعورفلايفهلو«روهدلارمىلعةكربلافراعتلمل
باتكلاوةنسلاةقفاومدنعةءاربلاوةيالولاوةمامإلايففقوو«باوصلاولدعلالهأهيرضاحمنمفلاخ

.هباحصأ-هللدمحلاونحتفهباحصأبتعمسنإف«هباوجكلذلكيفاندنعباوصلاو
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.هعمانکهلیلدبلغنمفرادثیحرودن«لیلدلاعمنحنومئاقثحبللافالك

لوقفءامهشيداحأيفاشاقننالبقيالامهنأو‹نيباتكللميلستل:لاىعدانمامُأ

نيمامإلارصعيفءاملعلاهيلعامفالخىلعوهو«يملعجهنلعضخيالرصاق

يلالاوقألادرونءةروصلايلجنتورمألاحضتيىحو.امهدعبوامهلبقوملسمويراخبلا

...اومعزامىلعلصفملادرلاباهبقعنمثءاقلطماميلستنيباتكللميلستلايفاهيلإاودنتسا

باتكيراخبلافلأال:(۳۲۲ت)ىليقعلاورمعنبدمحمرفعجوبألاق١

؛مهريغويياللانبايلعو«نيعمنبىو«لبنحنبدمحأىلعهضرع"حيحصلا"

لوقاهيفلوقلاو:يليقعلالاق.ثيداحأةعبرأيفالإةحصلابهلاودهشوهونسحتساف

.(۷"حتفلاةمدقم")ةحيحصيهو«يراخبلا

نعناميلسنع:هيفو(٤٤٤٠)ثيدحلابقع"ملسمحيحص"يوارقاحسإوبألاق۲

يفو.يرعشألاىسوميبأنع«يشاقرلاهللادبعنبناطحنع«ريبجنبسنوينع«ةداتق

."اوتصنأفأرقاذإو"..ةدايزثيدحلا

لاقف.ثيدحلااذهيفرضنلايبأتخأنباركبوبألاق:هبقعقاحسإوبألاق

وه:لاقف«؟ةريرهيأثيدحف:ركبوبأهللاقف.؟ناميلسنمظفحأديرت:ملسم

يدنعءيشلكسيل:لاق؟انهاههعضتملمِل:لاقف"اوتصنأفارقاذإو":يعيحيحص

.هيلعاوعمجأامانهاهتعضوامنِإءانهاههتعضوحيحص

تصرع:لوقياملسمتعمس:(٥۳۲ت)روباسینظافحدحأنادبعنبيکملاقو۳

:لاقاملکو«هتكرتةلعهلنأراشأاملكف«يزارلاةعرزيبأىلعدنسملااذهيباتك

.اغالبحالصلانباهلقن۸"ملسمحيحصةنايص".هتجرخأةلعهلسيلوحيحصهنإ

ملسمويراخبلاقافتاركذدعب(٢۲"ةمدقملا")يف(٤٤1ت)حالصلانبالاقو٤
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هبمقاويرظنلاييقيلاملعلاو«هتحصبعوطقمهعيمجمسقلااذهو:ثيداحألاضعبىلع

.لوبقللبةمألاهتقلتامنإو؛نظلاالإهلصأيفديفيالهنأباجتحمكلذىفننملوقلفالح

ءايوقهبسحأواذهىلإليمأتنكدقوءىطخيدقنظلاونظلابلمعلامهيلعبجيهنأل

ًاطخلانمموصعموهنمنظنأل؛حيحصلاوهالوأهانرتخايذلابهذملانأيلنابم
داهتجالاىلعيتبملاعامجإلاناكاذطوءأطخلانمةموصعماهعامجإيفةمألاوعىطخيال

اهدئاوفنموةعفانةسيفنةتكنهذهو؛كلذكءاملعلاتاعامجإرثكأوءاهباعوطقمةجح

لكةمألايقلتلهتحصبمطقيامليبقيفجردنمملسموأيراخبلاهبدرفناامنأبلوقلا

فرحأىوسقبساميفاملاحنمانلصفيذلاهجولاىلعلوبقلابامهيباتكنمدحاو

ىلهأدنعةفورعميهو«هريغويطقرادلاكظافحلانمدقتلالهأضعباهيلعملكتةريسي

.ملعأهللاوءنأشلااذه

نمهتحصبملسممکحامعيمج:٥۸ص"ملسمحيحصةنايص"يفاضيألاقو
اذكهو.رمألاسفنيفهتحصبلصاحيرظنلاملعلاو«هتحصبعوطقموهفباتكلااذه

النمىوس«لوبقلابكلذتقلتةمألانألكلذوفباتكيفهتحصبيراخبلامكحام

ةحردنعطحتللاربخللةمألايقلتنأهراتخنيذلاوعامجإلايفهقافووهفالخبدتعي

ىفنثيحنييلوصألايققحمضعبلافالخءهقدصبيرظنلاملعلابجويلوبقلابرتاوتلا
هيلعبجيهنألهلبقانإو؛نظلاالإمهنمدحاولكقحيفديفيالهنأىلعءانبكلذ

الأطخلانمموصعموهنمنظنألعفدنماذهويىطخيدقنظلاو؛نظلابلمعلا
.ًاطخلانمةموصعماهعامجإيفةمألاوىىطخي

-ناهبصألادمحمنبدمحأرهاطيبأهيقفلاظفاحلانعمُمذِإيفانوربخأدقو

نبكللادبعيلاعملاابأتعمس:لوقييليجلاميكحابأيضاقلاتعمس:لاقسەللاهمحر

يباتكيفامنأهتأرماقالطبناسنإفلحول:لوقيروباسينبييوجلافسوينبهللادبع

عامجإلهتثنحالو«قالطلاهتمزلأالييبلالوقنمهتحصبامكحامملسمويراخبلا
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.اهتحصىلعنيملسملاءاملع

نأنمهاعداامنإ:لاقف(٢۲حاضيإلاودييقتلا)يف(٠٦٠۸ت)يقارعلاهيلعبقعو-٥

رهاطنبدمحملضفلاوبأظفاحلاهيلإهقبسدقهتحصبعوطقمناخيشلاهجرخأام

هنإ:الاقف(٤۷٥ت)فسوينبقلاخادبعنبميحرلادبعرصنوبأو‹(0۷°ت)يسدقللا

يلارابخألانأىلعنوعمجبةعنصلالهأ:(۸١٤ت)ييارفسإلاقاحسإوبألاقو١

؛لاخجباهيففالخلالصحبيالوءاُموتموالوصأةحصبعوطقمناحيحصلااهيلعلمتشا

هلسیلواهنماربخهمکحفلاخنمف:لاق.اهناورواهقرطيففالتخاكاذفلصحنإو

ثيغملاحتف).لوبقلابةمألااهتقلترابخألاهذهنألهمكحانضقنربخللغئاسليوأت

(°١/٠يواخسلل

.هانلقناماهرهظأ؛كلذوحتنبىرخألاوقأكانهو

:يلياعبقبسامعباوحبا-يمركلللازالمالكلاو-صخلنو“*

ةعبرأالإةحيحصهثيداحأنأبيراخبللةمئألاةداهشنميليقعلاهركذامنأ:لوألا

:رومأللطاب؛ثيداحأ

نأبيراخبلانععفاديهنأاميساللاقيليقعلانأتابثإىلإجاتحيلوقملااذهنُأ١

يفهيلعراسيذلامقاولافالحاذهو.(لوقنملاصنلايفامك)ةحيحصاهلكهثيداحأ

"هةحيحص"يفيراخبلاملجرحأءافعضلانمةعومجبهيفركذدقف"ءافعضلا"هباتک

نبهللادبعنبدمحمو؛ورمع.نبلاهنملاوناطحنبنارمعو«مصاعنبيلعنبمصاعك

ثيدلحأضعبللعوفعض"ءافعضلا"هباتكيفهنإلب‹مهريغويرهزلايخأنباملسم
دنعامكهدانسإدروأدقف«ىمعألاوعرقألاوصربألاثيدحالثماهنم«يراخبلا

ادانسإرکذوهبصقيناكهصصقوريمعنبديبعمالكنموهامنإهنأبهلعأمثيراخبلا
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.يراخبلادنعروكذملالوصوملانمحصأ

يوريالهنإلبءةصقلاهذههنعلقنييحيراخبلامامإلاكرديمليليقعلانأ-۲

خويشكرديملىلوأبابنموءةعطقنمةصقلالصأنإفهيلعوءةطساولابالإهنع

.!!!ٰييدملانبايلعونيعمنباودمحأكيراخبلا

يفيراخبلامهبجتحاالاجراوفعضمُنأتبثييدملانبايلعونيعمنباودمحأنأ۳
ىلإبوسنملالقنلايفركذام...فاعضأفاعضأتناكمهثيداحأعومحبو."هحيحص"

يثابجتحايلايراخبلاثيداحأضعبفعضدمحأمامإلانأتبثامك.يليقعلا

هنیدحنملاوملايبأنبانمحرلادبعىلعدمحأهركنأدقفةراختسالاثيدحكءلوصألا

.٤/١۱١۱يدعنبالءافعضلايفلماكلارظنا.رباجنعردكنملانبانع

؛قيئوتلانعدعبياذهوءةلوقملاهذههنملقنيذلاردصملاركذيملرجحنبانأ٤

ةطساولابلوقنممهوهنأكوهباتكيفلقنيامبلغأيفرجحنباعينصفالخىلعو
.ملعأهللاو«"حيحصلل"دييأتلااهبديرأةرخأتمةلوقموأ

لإءانهاههتعضوحيحصيدنعءيشلكسيل":هلوقنمملسمىلإبسنامامأ:يناثلا

لطبلهرهاظىلعهانذحخأولانألءانيقيهرهاظريغىلعف"هيلعاوعمجأامانهاهتعضو

يهلبءاهيلعاعمجبتسيلاُنَألء"حيحصلا"يفثيداحألانمريثكداريإىوعدلاهذهب

.رهاظضقانتعمحجلااذهيفناكلو«نيقباسلاةمئألانيبفالخىلع

الريبعتو«قيقدريغلوقفهيلععمحجلاةفصبملسمدنعامنَأبيوونلاباوجامأ

راهظإيففلكتوملسممامإلاوهمكحلااذغسايقملاناكاذإماقملااذهيفهنمةدئاف

.فنصلملاهلوقينأوغللانمناكلحصولوعملااذه

نودفلكتهنكلفتصلةرابعحضوينأاضيأحالصلانبالواحو

يفعضيملهنأ-ملعأهللاو-دارأ":هص"ثيدحلامولعةمدقم"يفلاقفىودج



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

NENE NEES

رهظيملنإوءةيلععمجاحيحصلاطئارشاهيفهدنعدجويلاثيداحألاالإهباتك

.مهضعبدنعاهضعبيفاهعامتجا

ىلعلديهترابعرخآو«فلكتلااذهةدئافامف-بيهصوبألئاقلاو-:لوقأ

نمليلقريخاددعنأعمرسفملاوأرسفملالوقلااذهقالطإةدئافامءاملوأضقت

.امهدحألعضختال"هحيحص"يفثيداحألا

:١٦٠ص"حالصلانباباتكنيمضتوحالطصالانساحم"يفييقلبلالاقو

نامثعو«نيعمنبىو‹لبنحنبدمحأ:ةعبرأ"هيلعاوعمجأام":هلوقبملسمدارأ:ليقو

.۱۱۳ص"نيحيحصلاةناكم"بحاصهلقن.ينياسارخلاروصنمنبديعسو«ةبيشيبأنبا

امعمليدعتلاوحرحلاءاملعنمنيلوألانألهلةميقالءاعداريسفتلااذهو

ثيحنمعامجإدارملانإ:انلقاذإفظافحلاونيڻدحملانمنيرخآلاوءةياورلانممهدنع

جتحانيذلاهتاورضعباحرجو«ملسمدنعثيداحأادقتنانيلوألانأل؛لطابفةحصلا

ةياورلاثيحنمعامجإدارملانإ:انلقنإو.بابلااذهنماسيلفنارخآلاامأو.مهب

.مهعومجبنعالضفمهدحأاهوريململسمدنعثيداحألانماريثكنأل؛اضيألطابف

.ايملعهلةميقالاذلليلدىلإدنتسمريغيأراذهفيأىلعو

يفركذاملكنأدجي«فاصنإلانيعبهيحراشلوقوملسملوقىلإرظانلاو
نأ:لوألاريغالنيرمألمتحيملسملوقوءهفالخىلعةلدألالبهيلعليلدالهحرش

ملاعيشدصقملسمنوكينأ:يناثلاو.هنعلقانلاًاطخأوأريبعتلايفًاطخأملسمنوكي

.دعبهکردن

كرتفيزارلاةعرزيبُأىلعهباتكضرعهنإملسمنعنادبعنبيكملوقامأ:ثلاثلا

:رومألاندنعضوقنمفلوقلااذهامأقلعهلنأراشأام

.اغالبحالصلانبااهلقنانإوءادانسإاففرعنالةصقلاهذهنأ٠١
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دنعةريرهيبأثيدحكملسمثيداحأضعبلعأيزارلاةعرزابأنأ-٢

اذه:الاقو:ةياورلاهذهةعرزوبأومتاحوبألعأدقف‹(١٤۱)(١٤٤۱۱)ملسم

...ةريرهيبأركذهيفسيل؛لسرم¥يبلانع«نيريسنبانعوهامنِٳمهو

.۱۹۸/۱متاحيبأنبال"للعلا"يفامك

ةصقكلذيفهلوىافعضلاثيدحلهجارخإملسمىلعباعةعرزابأنأ-۳

....ابوسنمنادبعنبيکمهلاقاللصأالنأنيبت

ركذةعرزابأتدهش:1۷۷-٤۷٠٦ص"ةعرزيِبألهتالاؤس"يفيعذربلالاق

وبأيللاقفءهلاثمىلعغئاصلالضفلامث؛جاجحلانبملسمهفلأيذلا"حيحصلا"باتك

اوقبسيملاباتكاوفلأ«هبنوفوشتيائيشاولمعف«هناوألبقمدقتلااودارأموقءالؤه:ةعرز

.اهتقولبقةسايرمهسفنألاوميقيلهيلإ

لصعجفملسمةياورنم"حيحصلا"باتكبلجر-دهاشانأو-مويتاذهاتأو

نماذنهدحعبأام:ةعرزوبأيللاقفرصننبطابسأنعثيدحاذإفهيفرظني

:يللاقفءريسننبنطقباتكلايفىأرمثرصننبطابسأهباتكيفلخدي!!حيحصلا

يظنمث٤سنانعاهلعج«تباثنعثيداحألصوريسننبنطقءلوألانممطأاذهو
ام:ةعرزوبأيللاقء"حيحصلا"هباتكيفيرصملاىسيعنبدمحأنعيوري:لاقف

هنأك«هناسلىلإهديبةعرزوبأراشأو«ىسيعنبدمحأنأيفنوكشيرصملهأتيأر

هئارظنونالجعنبدمحمنعكرتيوءالؤهلاثمأنعثدحي:يللاقمث.بذكلا:لوقي
سيل:هبمهيلعجتحااذإثيدحلاولوقينأبليبسلانودجيفءانيلععدبلالهألقرطيو

ىلإتصعجراملف.هبنؤيوباتكلااذهعضومذيهتيأرو!"حيحصلا"باتكيفاذه

اذهيفهتياورهيلعةعرزيأراكنإجاجحلانبملسملتركذةيناثلاةرملايفروباسين

اغفإ:ملسميللاقف.یسیعنبدمحأو«ريسننبنطقو«رصننبطابسأنعباتكلا
نعتاقللاهاوردقامدمحأونطقوطابسأثيدحنمتلخدأامنإو؛حيحص:تلق
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مهنمقٹوأوهنمةياورنميدنعنوكيوعافترابمهنعيلِإعقواعرهنأالإمهخويش

....تاقثلاةياورنمفورعمثيدحلالصأو«كعلوأىلعرصتقأف«لوزنب

ةياورلانالطبىلعلدتةصقلاهذهف:-يمركلابيهصوبألئاقلاو-تلق

.نادبعنبيكمىلإةبوسنللا

لطاباذهو:ليق.يعذربلاهيلععلطيملوكعبباتكلاهيلعضرعهلعل:ليقنإف

امةعرزوبأاهضرتعايلاتاضارتعالانألوهةياورلاتبثتنألبقلامتحالافلكتلًاضيأ

.باتكلايفتلاز

طابسألىوراذلكيناسألايفولعلابلطيهنأنمملسمهبرذتعاامامأو

ضحعبيوريهنأل.ثيداحألاضعبكلذبدارأنوكينأالإهبملسمريغف«هريغو

نع؛كامسنع‹ٍنادمحلارصننبطابسأثيدحكىالۇھهبدرفتامممهنعثيداحألا

هعباتيملوطابسأريغهوريملثيدحلااذهلثمف...(۲۳۲۹)ملسمدنعةرمسنبرباج

.!!ةعباتملابانتأيلفكلذريغىعدانمو...تاقثلاهيلع

:رومأللطابف‹لوبقلابةمألاامهتقلت"نيحيحصلا"نأمعزامامُأ:عبارا

نباكديلقتلاىلعماقمهثحبلصأنيذلانيرخأتلانمةلثىوعدلاهذهىعدانمنأ-١

الءالؤهو«فسوينبقلاخادبعنبميحرلادبعو«يسدقملارهاطنبدمحموحالصلا

ةحصىلعاوعمجيفروصعلالكيفءاملعلاكلذلوانتتنأالإءانيقيةمألانولث

ءاشامءاشنملاقلالإو‹رارقإلايعيالرمأىلعتوكسلاوءدراوريغاذهو«نيباتكلا

ٍنأينأقسلطملالوبقلابيقلتلاوأعامجإلامعزينمىلعنيعتياذل.هلبقنمتوكسب
نِمنأيو‹”نباتكلاةحصباودهشيوءامحلامهرصعءاملعفرتعيناک؛ةحضاوةلدأب

يفىاعتهللاءاشنإهارتسامكاهتحصبالامهثيداحأضعبفعضباودهشذقامهرصعءاملع
.باتكلااذه

ےے۷٢
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نأعم؛رارقإمهدعبنمتوكس:لوقننأنكيكاذنيحءاذهمهلعفمحلاورقيفمهدعب

.اماعونازواحتاذهيف

مُُأامك«معبارلانرقلادعبمهوءةلقرمألااذهنومعازلافنكيملهلكاذهو

ةاورلاحيرحتوقيثوتيفكيلعنيعتييذلاداهتجالايعأ«بابلااذهيفنيدهتجباوسيل

نعاولقنيلمغنأامكةلأسملايفنيمدقتملالاوقألقنالءةعباتملاوربسلالالخنم

!!لبقاهانبتنمركذيملةماعىوعدتناكامنإو«ىوعدلاهذهةعنصلاباحصأ

مغفنأدجيلملسمويراخبلانيمامإلادعباوءاجنيذلاءاملعلالاوقأيفرظانلانإمث-۲

نأبابلااذهيفلصألاوءامهدنعةقحالتملاوةيلاتتملانامزألارادمىلعثيداحأاودقتنا

.دحأىلعاركحسيلوليلدلاوناهربلاوةجحللاحوتفمنوكي

يهبتأيملف«نفلااذهيفامهمدقتلجأنمتناكامنإنيباتكلاةرهشنإمث۳

مدقتلةرهشامهاباتكلانف؛عيونتلااداجأو«رايتخالاانسحأامهنأامكءامهريغرصعلاكلذ

دقدوجوملضفأكسانلاهلبقاذلهراكتباوهمدقتلهيوبيسباتكاملانيامكةركفلا

«؛فيعضلاوحيحصلاةفرعمبمهلهجناكامهيلإمهوكررثكأوءهيلإنونئمطيوهنولوادتي

نيباتكلانيذهاودجوفماكحألاهنمنوقتسيوءهيلإنونكريباتكلنوشطعتممهف

كلتفثيدحلاملعىلإغرفتينمةلقل‹ينادلاويصاقلاامحلوادتفءةدوقفملاةلاضلا

اونلكامنإثيدحلاملعيفنوصصحختملايحءاديلقتراصمهدنعداهتجالانألوروصعلا

.نيدهتجبهنمرثکأنيلقان

لضفلايبأنم"نيحيحصلا"ىلعردصتتادقنكانهتناكدئاسلاديلقتلااذهعمو-٤

يظطقرادلامث."ملسملحيحصلاباتكيفثيداحألاللع"فلأف(۳۱۷ت)ديهشلانبا

لخالا"باتکف(٥٠٤ت)مكاحلامث"عبتتلا"و"تامارلإلا"هيباتکفلأف(٥۳۸ت)

ءالؤهف.نيرخآيفيقايحلاياسغلايلعيبأومزحنباو«يدادغبلابيطخلامثهريغو"
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ناكنملةعسيفرمألالازامو"نيحيحصلا"ثيداحأنماددعاودقتنامهريغواعيمج

.داهتجالالهأنم

انرظنولانأعم«ىعديولوبقلابةمألاعيمجنعيقلتلااذهبمزجيفيكادجبحجعأ-٥

ثيداحأنمادجاريبكاددعنأاندجولمهمدقتنملاوقأو"نيحيحصلا"ثيداحألإ

ديعسنبىيحيكلئاسملاهذهيفملعلاوةعنصلالهأمهومهدنعةدقتنمنيباتكلا

.مهريغو؛نيعمنبایو؛دمحأو؛ٰييدملانبايلعو«يدهمنبنمحرلادبعو«ناطقلا

مهدعبءاجوأمهرصاعنملاوقأب"نيحيحصلا"ثيداحأانراقولكلذكو

يبأوملحيبألثممهطورشىلعفعضتثيداحألاهذهنمليلقريغءاددعنأاندجول

‹يليقعلاوءةبيشنبابوقعيو«يوسفلانایفسنببوقعيو«دواديبأو‹يئاسنلاوءةعرز

ىءالؤهنمدقانلكمهحرجنيذلاةاورلاتذخأولف.مهريغويدزألاو«يدعنباو
يقلتلاوعامجإلانيأف.مهنمدحاولكدنعةفيعضنوكتثيداحألانمةلمجنأتدجول

محسيللاجرنمالإاردصاموةرخأتمةرتفيفالإامهانفرعامناذللاناموعزملا

.نيخيشللثيداحأوأةاوراودقننممانركذنيذلادحأعابمهعومجعم

(فاصنإلاوثحبلاعقاويعأ)عقاولانأعمءةلوقملاهذهنمىرخأةرمبحجعأمث٦

اهفعضملسمدنعثيداحأو؛ملسماهفعضيراخبلادنعثيداحأكانهنأانيلعضرفي

.ةفورعملامطوصأوحنهجوتلابكلذو«يراخبلا

ملسملواحيلاةدعاقلايفملسمويراخبلافلتخا:الاثمكلذىلعبرضن

يفءارقتسالانعامهفكلذو-بتييراخبلانأكاذ.اهيفةداحلاريغتابثإهتمدقميف

كلنهنوكينأالإءاقلوأاعامستبثتالنييوارلانيبةرصاعملانأ-هريغوريبكلاخيراتلا

ىشماذهىلعواهسفنةياورلايفهبحيرصتلاوعامسلاتابثإوأىاقللايفصن

.ءاملعلاروهمجلوقوهو«نورخأتملاونومدقتللا

)ل
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الوقياورلاتابثإودانسإلاةحصليفكتةرصاعملانإ:لاقوملسماهيففلاخ

.عاطقنالابضارتعالااهيلعًارطي

يلبنحلابجرنباو«يوونلا:مهنمعمجىوعدلاهذهيفملسمىلعدرو
عمراوح"انباتكيفالصفمملسمهيلإبهذامريغىلعداقنلاروهمجنأانيبوءامهريغو

.ءاشنمرظنيلف«هريغو"نابلألاخيشلا

يلوملسمدنعةياورةئامسموحنفيعضتبةليفكاهدحوةدعاقلاهذهف

يييلقتةرثكلةياردوةربخنعددعلااذهلثملوقأاذلءةلأسملاهذهيفريثكءاصقتسا

ءاشأترهظءايشأالإةيتآلاناقيلعتيفتبثأوءاهيفامةعجارمواهتعلاطموبتكلاهذه

تاعباتملايفملسماهركذاإءايشأنعفرطلاتضضغودصقتنودثحبلا

.هبنتيلفةدعاقاذهذألوءاهريغةوقلاهضعبركذمدعيفتصخرتفدهاوشلاو

ةياورلايراخبلالبقيملوءةياورلايفملسمدنعنيرثكملاىلإىرخأةرمرظنامث
؛ڂلاصيبانبالیهسو؛حلاصنبةيواعمو«نايفسيبأوريبزلايبُأ:لاثمأءاجاجتحامهنع

برحنبكامسو«رامعنبةمركعوءةملسنبدامحو«هيبأنعنمحرلادبعنبءالعلاو

ملسمدنعتاياورلانممهعومجعبمحلءالؤهف..ناميلسنبرفعجو«ناسيكنبديزيو

.اهنمءيشبيراخبلاجتحيالفاذهعموءاضيأةياورةئامسمىلعيظييديزيام

ضارتعانابحنبالناکامالإو«حيحصلكوحيليراخبلانأرذتعيالو

ميساقتلاةمدقميفحضوأامك"هحيحص"يفةملسنبدامحةياوربنحتهنأيراخبلاىلع

.(١/١١٠"ناسحاإلا":تعشنإرظنا).عاونألاو

نأتحصنِاهنعئغتسيالالوصأمهٹيداحأيفاوورةاورلاءالؤهنأامك

هبتکيفمماریشکائیشرکذیهنأامیسال‹'يراخبللعماحباک"باتکيفاهبوبي

."ريبكلاخيراتلا"و"درفملابدألاك""ديحصلا"جراخيرخألا

)لس
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يفمميجتحيالهنأكلتءةلعلالإءالؤهلثمنعيراخبلاضارعإنكيملنذإ
علطيملهنأبهلرذتعيالو!!...هباتكيفتاوجفداجيإبملوصأنعلدعامالإو«ةياورلا

.نيرثكملانمةاورلاءالؤهنأل؛اهملعيملوأثيداحألاهذهىلع

سيلاشيدحايوريملاذإاملسمويراخبلانأ:قلطأءاملعلاضعبنإلي
داريإقبسدقواجاجتحاهنالبقيالوهنافعضيامُنألكلذناكلليثموألصأمهدنع

.ةدعءاملعنعلاوقألاضعب

ملسمويراخبلانيبعمجيفيكلب«يقلتلااذهمعزيفيكىرخأةرمبجعأمث-۷

!!حيحصامهيفاملكءناحيحصلا":لاقيو

ملسمدنعاملكىضريالهسفنيراخبلاذإ«رهاظضقانتعقاولايفاذهو

يفةقفتمىايشأيفةفلتخمامهدنعلوصألانأل؛يراخبلادنعاملكىضريالملسمو

.اقباسانحضوأامكءايشأ

نأدجأف؛يراخبلاهجرخيملوملسمدنعهيلإعجرأتنكثيدحنممكو

وأ"ريبكلاخيراتلا"يفهنيبحيجرتوأفعضوأعاطقنانمببسلهجرخيميراخبلا

."...حيحصلاعماجلا"

يراجحبلابوبيف«هباوبأمامأىرايحنوفقياوناكانايحأهثيداحأحارشنإلب

برشلازاوجديفتيلاثيداحألابالإينأيالو"امئاقبرشلا":ناونعتحتابابالثم

قلعيف؛كلذنمعنملايفملسماهجرخأيلاثيداحألانمدحاوثيدحبيتأيالوءامئاق
يفةدراولاثيداحألاهدنعحصيمهنأىلإةمجرتلاهذهبراشأ":الئاقاذهىلعلاطبنبا

.(١٠/٠۱۸"حتفلا"رظنا)."امئاقبرشلاةهارك

‹؛حيحصلانايوحيرمألارهاظيفامه«نيباتكعمحجبنأانلنكميفيك:لوقأ

نکكعيفيكامهنملكدنعلوصألافالتخال«ضقانتلانمايشنايوحيهنطابيفنكلو

ى



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

امهدحأنأةلدألالبرخآللامهدحأرقيلامهسفنأامهو«لوبقلابيقلتلايعدننأانل

:رثكأةروصلاهلحضتتلئراقلايدينيبالاثمعضأ

‹؛يعفاشرخآلاويفتحامهدحأ‹نيملاعاندلبيوءالاؤسنيرشعاندنعنأعدنل

ىلعيفنحلاباجأو«ةفلتخمةلئسألانأباملعءامهنمدحاولكىلعةرشعانضرعف

.ىرخألاةرشعلاةلئسألاىلعيعفاشلاباجأوءهيلعاهانضرعيلاةرشعلاةلئسألا

ةبوجأيهوءةبوجألايههذه:لوقنلهفءالاؤسنيرشعلاةبوجأانمبلطو

.!؟ةحيحص

.ضراعتوألاكشإكانهسيلرمألارهاظيفوه

دحاوجهمىلعحصتالةبوجألانأاندجولرمألايفرظنلاانعمأولنكلو

ء؛يعفاشلانمىرخأو«يفنحلابهذملانمةلأسمانذخأولامكامامتيهفءةقفلمامنإو

ملعندأنودءاقتنالابديرنامذخأنءاديلقتيلبنحلانمىرخأو‹يكلاملانمىرخأو

.اطوصأب

يراخبلارقن:جهنملايفنوضقانتمانأاندجولةضورعملاةروصلايفرظنلاانعمأول

..اطخيراخبلاةدعاقنأىلعاملسمرقنو«..ةياورلايفءاقللابةفورعملاهتدعاقىلع

.نیدضنیبعمحجناذكهو

بيجياملبقنفةجحهدنعنوكيهنأولسرملابذخأيهنأيفنحلارقنكلذكو

الإيفنحلاةقيرطىلعلسرملابذخأيالهنأيعفاشلارقنو.ةلئسألانمطرشلااذهىلع

.ةلئسألانمطرشلااذهىلعبيجياملبقنف«.رومأبدضتعااذإ

.هيلعمالكلاطسبعضوماذهسيلرظنمالكلااذهيفانل
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.رمألارهاظيفكلذبرعشننأنودهدضولصاألابذخأنانأنورعشتالأ

لكعمحب..حيحصهلكاذهو؛حيحصهلكاذه:لوقنهيلعنحناماذه

نمدحاوولواهداحآححصءةفيعضلاثيداحألافالآانمامأاذإفمامهبلاقحیحص

.ملعلالهأ

لهأنماريثكنألله..هنطابريغىلعرمألارهاظيفنحنو«موعزملايقلتلانيأ

.هباملسمايقلتراصةيضقلاهذهاومهفيململعلا

يراخبلا:ريسنهيلعوءهلصأيفعئطخملانمو«بيصلملانمنذإررقننأبجي

اذهربتعيالملسمو...اذكواذك...اذإهنأهدنعفيعضتلاطرشنمنألءايوارفعض

لاقامو‹يراخبلالاقام؛حيحصامهالك:لوقننألحلالهف...فيعضتلايفرمألا

.ثبعلانمابرضناكاذهانلقاذِإ!!ملسم

روهمجةدعاقلاهذهرقيو«نيوارلانيبءاقللاةدعاقبلوقييراخبلاكلذكو

هذهاوقبطولمناعم!!حیحص"لسمحيحص":لوقيلروهمجلااذهٍقأيمث«نيرخأتملا

!!اهبملسمدنعفعضتةريثكثيداحأكانهنأمحلنيبتلءادتبااهورقأيلاةدعاقلا

يفاهليصفتعئجرنواهئجرن...اباتكتناكلامهنيبلئاسملاىلإانلزنولكلذكو
.ىلاعتهللاءاشنإلقتسمثحب

ةسمألانأبهئاعدايفحالصلانبااودقتنالبملعلالهأدنعاملسمرمألااذهقبيل-۸

(١/۱۲۲"راكفألاحيضوت")يفناعنصلاهيلعباجأنمولوبقلاب"نيحيحصلا"تقلت

فەنضوأامكةحيحصريغيهوءاهلكةمألاىلعىوعدهذهنأانمدقدقو":لاق

كلذتقلتةمألانإ:لاقهنإفءاهمامتمدعبحالصلانبارقأدقو«اهريغو"رظنلاتارن"

ةمصعلاليلدوةمألاىمسمنأىفخيالو‹هقافووهفالخبدتعيالنمىوسلوبقلاب

وذهلبقيالةمألاىمسمنعهجارخإودهتجمبدتعيالهنأبلوقلاودهتجملكللماش

گگگ
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."ليلدريغبءاشامءاشنمیعدالالإو.قيقحت

اعوطقمراصلوبقلابةمألاهتقلتامنأهريغهعباتوحالصلانباىعداامامأو:سماخلا

.هلمأتنملنالطبلارهاظف«نيقيلاديفيهنأو«هتحصب

؛نورثكألاونوققحلاهفلاخو:لاقف(١/۱۳۲"بيرقتلا")يفيوونلاهنيبدقو

عامجإنممزليالو"(۲۸/۱)"ملسمحرش"يفلاقو.رتاوتيملامنظلاديفي:اولاقف
دتشادقو.لييبلامالكهنأعوطقمهنأىلعمهعامجإمهيفابلمعلاىلعةمألا

."هطيلغتيفغلابوخيشلاهلاقابلاقنمىلعمامإلاناهربنباراكنإ

نبانيدلازعخيشلاباعدقو":٢۲ص"حاضيإلاودييقتلا"يفيقارعلالاقو

تلمعاذإةمألانأنوريةلزتعملاضعبنأركذوءاذهحالصلانباىلعمالسلادبع

."ءيدربهذموهو:لاقءهتحصبعطقلاكلذىضتقاثيدحب

الهنإفءاثحبانهاهنأالإ":١۲٠-٠/١۲١"راكفألاحيضوت"يفناعنصلالاقو

ربخهديفينممهنمف«اداقتعاهنوديفتسياميفمهريغوءاملعلالاوحأفالتخاىفخي

ء؛نظلاهديفينممهنمو؛كلذنماثيشحيحصلامسرحرشيفانمدقدقو«ملعلاداحآلا

يذلافالتخالاداحألاربخهديفياميففلتخااذلوءانظالواملعهدیفيالنممهنمو

فالتحخال؛ققحمدحألكلعطقلاهتدافإبمزجياللوبقلابيقلتلافءاضيأكلانههركذقبس

سانلايوتسيامنإاضيأوءةحيحصريغدحألكلعطقلاهتدافإىوعدفءتاقتعالايفسانلا

رتاوتيهنإفءالفةيلقنلارومألايفامأوءهوحنوءزحبانممظعألكلانوككتايهيدبلايف

.يناثلانودلوألاىلعةجحنوكيف«؛صخشنودصخشلرمألا

لوقنلانم-ىلاعتهللاءاشنإ-يتأيسامكوتيأرامكامهيفاميلمعلاىلعةمألاعمحتملالك

٠الإسيليلدجميلستدرباذهيوونلامامإلامالكنأملعتكلذبوامهثيداحأ

ت
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درلاونظلاالإديفيال:اولاقةعامجنأبحالصلانباىلعدرلافاذهتفرعاذإ

رومأهذهنأل؛نيفرطلايفحيحصريغ؛عطقلاديفي:اولاقةعامجنأبهيلعدرنمىلع

ىقلتلاناكولو؛هسفندنعاهبهريغىلعدحأمكحيالف«سانلااهيففلتخيةينادجو

."ةلأسملايففالتخاعقوالنظلاوأدحألكلعطقلاديفيلوبقلاب

ييقيلاملعلاديفيلوبقلابىقلتملانأ:حالصلانباىوعدىلعرجحنباضرتعاو

ملعلا:هلوقىلعرصتقاول":۱۲۷-١/۱۲۸"راكفألاحيضوت"يفامكلاقف«يرظنلا

ركنأنمهيلعركنأكلذلف«يعطقلاهانعمفييقيلاملعلاامأماقملااذهبقيلأناكليرظنلا

دخجبنحنوهتاموهفمنيبحيجرتلاعقيامنإو«هداحآنيبحيجرتلانكمبالهبعوطقملانأل

نمهوجوبضعبىلعباتكلاثيداحأضعبنوحجرياثيدحواعيدقنأشلااذهءاملع

."كلسمحيجرتلليقبامهباعوطقمعيمحلاناكولفءةيلقنلاتاحيجرتلا

ييفاسمنأهتأرماقالطبناسنإفلحول":لاقيلاعملاابأنأاوركذامامأو:سداسلا

هشتتنحالو«قالطلاهتمزلأالليبلالوقنمهتحصبامكحاممملسمويراخبلايباتك

ةروصلاهذهيفقالطلاذإءالصأةلطابةلأسمف"”اهتحصىلعنيملسللاءاملععامجإل

حاجبىلعاقلعمسيلقالطلانإف«فلحيوكلذلعفينمهللارفغتسيلفءايعرشدعيال
.هبنتیلفءامنارسخوأةروص

مثهريلاديلقتهرمأادبميفهلاقدقنوكينأالإنيمرحلامامإنعتبثيمالكلااذهنأنظأال

ابك"يراخبلاحيحص"يفثيدحنالطبيمكحدقهسفنوههنألكلذوءادجديعبوهوهنععجر
يكيواهعيمجيراخبلاثيداحأةحصبعطقينأروصتيفيكف-ىاعتهللاءاشنإهنايبأيس

يلخلاحضاولاضقانتلااذهلثمنإ.هيفةياورنالطببمكحيفكلذفلاخيمثكلذىلعةمألاعامجإ

نیمرحلامامإنملقأصخشنمعقينأنكمبالداهتجالايفريغتنعيحردصينأنكياليذلا
.ملعأىلاعتهللاوعقاولاةقيقحيفنيمرحلامامإنعتباثريغمالكلااذهنأفرعتكلذبو«تاجردب

سس۷

كگ(
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امىلعادامتعا؛قلطتالامنإفةلأسملايفقالطلاداقعناةحصانضرتفاولو

.هريغدنعكلذريغىلعناكنإوءةحصلانمدقاعلادقتعا

جراخثيداحألانمةعومحجبىلعفلحولاميفاضيأىشمتياذهو

فعضيوءكدنعىوقيدق«؛يبسنْيظرمأثيداحألاىلعمكحلانأل"نيحيحصلا"

تحبيلوصأةلأسملاهذهيفرمألافاذل«تنأاهبذحخأتالوانأابذخآدقبابسأليدنع

نأالإلوقنلانمايلاخايلقعاناهربجاتحيهلكاذهو..فعضأوححصأفيكوهو

النأطرشبهوحنوأحالصنمهنعفرعالبذكيالانالفنأانلتارشؤمكنوكت

لرصأىلإلصننأاهنيحنكياهلكتارابتعالابف..هريغلافلاخموأءاسنوأالفغمنوكي

.!!اهيفداهتجالافقوتيلالئاسملاهذهيفنيمدقألاجهنمىلإةبيرقةحيحص

رابخألانأىلعنوعمجبةعنصلالهأنأبيييارفسإلاقاحسإيبُألوقامأو:عباسلا

ملعريبکهدنعسیليلوصأوهلبءةعنصلالهأنمسيلهنأليلدفءاعوطقمامهدنع

كالذبالاقهلبقنينئابانتأيلف‹ليلدلاهزوعيءاعداالإركذيذلاامو«ثيدحلاب

‹لوبقلابايقلتكلذدعالةرشعكلذبلاقولهنأعمىاعدالااذلامهلبقنسو

فها.ملعأهللاومهماهفأومهملعىدمومهئارآنعالإنوربعيالءالؤهنأل
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اشدحأوأ"نيحيحصلا"ىلعتدقتنايلاٹثيداحألاضعبرکذ

 

بهاذملاةفاكنمنيملسلملاءاملعنمادحبةريبكةعامحتدقمتنادم

يبسحبوامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألانمةريثكةفئاطةيمالسإلا

وأاهدقتنايلاثيداحألاهذهنماثيدحنيسمخونيتئامباتكلااذهيفدروأنأ

ضعبفيعضتاهيفاوركذىلاةقباسلاءاملعلاصوصنيفوأتاقيلعتلايفهتركذامادعاذه

ءاوسةاورلاضعبتاياورفيعضتاهيفاوركذمههأوأامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةدوجوملاتاياورلا

.امهريغيفوأامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفتناك

نيذلاةيوشحلاضعبىلعدرلالجأنمةملكوأةلمجاهنمتدقتنايلاثيداحألاضعبتركذ

زوجيالفدحاودانسإبهرخآىلإهلوانمءاجدقٹثیدحلانأىوعدب"هللانيأ"درنمىلعنوعنشي

نوكيأوأاحيحصهلكثيدحلانوكينأامإفدحاودانسإلانألرخآلاضعبلانودهضعبدرينأ

حضافلامهلهجىلعلديتفاهتممالكاذهوءالفرخآلاضعبلانودضعبلادرينأامأافيعضهلك

ةهحنمناكاذإفنتملاةهجنمةراتودانسإلاةهجنمةراتنوكيلالعإلانألكلذوءنفلااذهب

ةيوبنلاثيداحألاوأةينآرقلاتايآلاضعبلةفلاخملاتاملكلاوألمحاضعبدرتنأنمعنامالفنتملا

ءةياورلاكلتنمحجرأيهلاو-ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعةتباثلاةحيحصلا
اهتفلاخمل-"هللانيأ"يعأ-ةدايزلاهذهنالطببانمكحفثيدحلااذهيفهانكلسيذلاوهاذهو

زيحتمدعنمةميلسلالوقعلاهيلعتلدالو-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوهللاباتكل
اذهىلعمالكلادنعاهانطسبيلاةلدألانمكلذريغلوقوفلاةهجيف-ىلاعتوكرابت-ىلوللا

تاملكلاوألمحلاضعبمهسفنأمهاودردقةمسحاةيوشحلانأركذلابريدحلانمواذه«ثيدحلا

يف-ىلاعتهللاءاشنإهارتسامكامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألاضعبيفةدراولا
ابپاوجلبةلمحلاهذهنعانباوجوهفتاملكلاولمحاكلتنعمهباوجناکامفباتكلااذه

كگ
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مزحنبالاٹمأنممهبتکرشنبموقتومهمالكلقننمرثكتومهلاوقأبةيوشحلادتعت
ضفبثيداحألاهذهمكيلإومارضأوياكوشلاوناعنصلاريمألاوريزولانباو

يفهارتسامكاهيفييأرتنيبادجةليلقثيداحأءانثتساباهيفانيأرنعرظنلا

:امحلهبنتلاوامهيلعهيبنتلانمدبالنارمأانهو-ىلاعتهللانذإيهعضوم

 

ءاملعلانمهريغورجحنباظفاحلانعةريثكالوقنتلقندقيأ:امحلوأ
ضعبلمهفيعضتنيمدقتملاءاملعلانمةريبكةعامجنعاهيفاولقننيرخأتملا

ضعبلمهفيعضتىلعمهوقفاودقوامهدحأوأ"نيحيحصلا"يفةيورملاثيداحألا

اهيلعفعضلابمهمكحمهيلعاودرواهضعبفيعضتيفمهوفلاخوثيداحألاكلت

عضاوملاضعبيفكلتمهدودرتركذدقواهتحصبلاقنمعمباوصلانأاونيبو

درجبباتكلااذهيفيدارمنألكلذوبلاغلاوهوىرخأعضاوميفاهركذأملو

امكاعيمج"نيحيحصلا"ثيداحأةحصىلعةبطاقةيمالسإلاةمألاعامجإمدعنايب

يفباوصلانايبوقحلاقيقحتامأوءةيوشحلاةلحتلاعابتأنمهريغوليطاحداعدا

يلاوباتكلااذهيفاهانركذىلاامهدحأوأ"نيحيحصلا"ىلعةدقتنلاثيداحألا

نمنکتالوكلذمهفاف-ىلاعتهللاءاشنإرخآعضومهلفهيفاهركذنم

.”رلفاغلا

ىلإنيبستنملانممهريغوءاملعلانمريثكنعتلقندقنأ:يناثلارمألا

دراذكوهسفنثيدحلااذهنمةلمجاناتهواروزهيلإةمسحلاةيوشحلابستنتيذلالبنحنبدمحأ=
امهيلعمكحتساذاعييردأالفثيدحلااذهىلعمالكلادنعهارتسامكهنمةلمجةيكلاملاةمئأدحأ

.!!!!!ةمسحلاةيوشحلا

يهامك-ةيوشحلاةلحنلاعابتأنمهريغوأليلطاحيعدينأةفاخمهحوضومماذهىلعتهبن١

.يحلاصيفسيلهنألءاملعلاكعلوأمالكترتبينأ-مهقداع
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النبمهريغومهنخياشمضعبنعاوضرتوأاهيفاومحرتةريثكالوقنملعلا

الفكلذكهلاحناكنموحالصلالهأنماوسيلمُهألمهنعىضرتينأنوقحتسي

بابنممحرتلاويضرتلاكلذتبثأدقوهيلعمحرتيوأهنعىضرتينأقحتسي

حالصلالهأريغىلعمحرتلاويضرتلازيجأالتنكنإولقنلايفةيملعلاةنامألا

كلررقتاذإومهريغوملعلاةبلطاديجكلذملعيلفقحلالهأبهذموهامك

هللاوامهدحأوأ"نيحيحصلا"ىلعةدقتنلاثيداحألاكلتركذيفعرشتلفكلذ

-:قيفوتلايلوىاعت

ناک:لاقسابعنبانعلیمزيبانعرامعنبةمركعثيدح(١)
ثالثهللايناي:8يبلللاقف«هنودعاقيالونايفسيأىلإنورظنيالنوملسللا
نايفسيبأتنبةبيبحمأهلمجأوبرعلانسحأيدنع:لاقمعن:لاق‹نهينطعأ

:لاقمعن:لاقكيدينيبابتاکهلعحجتةيواعمو:لاقمعن:لاقءاهكحجوزأ

هاور.خلإ...معن:لاقنيملسملالتاقأتنكامكرافكلالتاقأىحينرمؤتو

.(٠۱٢٢۲)۱۸٦۱مقرب'هحیحص'يفملسم

اذهةاوردحأراّمعنبةمركعةمجرتيف۳/۳٩"نازيملا"يفيذلالاق

نبانعيفنحلاكامنعاركنمًالصأهلقاسدقملسمحيحصيفو):ثيدحلا

.(نايفسوبأاهبلطيلاةئالثلايفسابع

هلقاسدق:تلق):ثيدحلااذهنع۷/۳۷٠"ءالبنلامالعأريس"يفلاقو

يفسلبعنبانعيفنحلاكامسنعهيورييذلاوهواركنماثيدحلوصألايفملسم

.(يَيىبلانمنايفسوبأاهسمتلاىلاةنالثلارومألا
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بلاطنمدروامامأو":۲٢۲۲ص٢جاضيأ"ءالبنلامالعأريس"يفلاقو
.ملسميفثيدحلانكلوحصامفةبيبحمأبهجوزينأييبلانمنايفسيلأ

:نطولاراد:ط٤٦٤-٤٤٦٤ص۲ج"لكشملافشك"يفيزوحلانبالاقو

هباومهتادقوتدرتالوهيفكشالةاورلاضعبنممهوثيدحلااذهيف"

تسيل:لاقودیعسنبیحیهثیداحأفعضدقو«ثیدحلايوارراّمعنبةمركع

هنعجرخيلكلذلو«فاعضثيداحأيه:لبنحنبدمحألاقكلذكوحاحصب

.ةقثوه:نيعمنبىيلاقدقهنأل«ملسمهنعجرخأامنإو«يراخبلا

دنعتناكةبيبحمأنأىلعاوعمجأخيراتلالهأنألمهواذهنإ:انلقامنإو

مثةشبحلاضرأىلإناملسمامهواهبرجاهوهلتدلووشححجنبهللاديبُع

هيلعاهبطخيليشاجنلاىلإيهللالوسرثعبفءاهنيدىلعيهتتبثو«رّصتت
وبءاجوءةرجملانمعبسةنسكلذوةيهللالوسرنعاهقدصأواهايإهجوزف

هيلعسلجمالىحيهللالوسرطاسبتنثفاهيلعلخدفةندحلانمزيفنايفس
نأفرنالو؛نامتةنسةكمحتفيفاملسأةيواعمونايفسابأنأفالحالو

:لاقيديمحلاهللادبعيبأنعرصاننباانأبنأدقو.نايفسابأرأيهللالوسر

كشالعوضومثيدحاذه:لاقظفاحلاديعسنبدمحأنبيلعدمحموبأانثدح

اهجوزتليهللالوسرنأفلتخيملو«رامعنبةمركعنمهيفةفآلاوكعضويف

.رفاكاهوبأورهدبحتفلالبق

نماوقلاملجألفهنودعاقيالوهيلإنورظنيالاوناكنيملسملانوكامأو

تبهللانإمثمهبولقةفلؤملايفدودعموهو«همالسإبنوقثياوناكاممث«هتبراحم

ها."غلابونيكرشملالتاقفهبلقيفمالسإلا
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دقثیداحأملسمیور):۲/۱۷٦۲۳"یواتفلاعومحم"يفةيميتنبالاقو

الوةبيبحمأكجوزأنأديرأملسأالنايفسيبألوقلثمءطلغاهنأفرع

هیفو):۷۳ص۱۸جيفلاقو.(نايفسيبامالسإلبقاهجوزتهنأسانلانيبفالح

.فها(طلغاذهوةبيبحمأبجوزتلاهلأسنايفسابأنأ-"ملسمحيحص"يأ-

اذه":ه۸١٤١ركفلاراد:١ط۲/۱٠"داعملاداز"يفميقلانبالاقو

."رامعنبةمركعهبذك

:لاقمٹهرکذمدقتيذلايزوجلانبامالكضعب-ميقلانبايعأ-ركذمث

لتاقأتنكامكرافكلالتاقأنأنرمؤتو:هللاقهنأثيدحلااذهيففاضيأو"

:للقمث...'ةتبلانايفسابأرمأييبلانأفرعيالو."معن":لاق«نيملسلملا

يفةاورلادحأنممهولاوطلغلاعقونكلو«حيحصثيدحلالب:ةفئاطتلاقو

عمجللميرحتلاءافخدعبيالو‹ةلمراهتخأهجوزينألأسامنإو«ةبيبحمأةيمست

:ٍءَيهللالوسرلتلاقنيحملعأوهنمهقفأيهو«هتنباىلعكلذيفخدقفيلع

وأ":لاق.اهحكتت:تلاق"؟اذاملعفأ":لاقف؟نايفسيبأتنبيحخأيفكلله

:لاقيحخأريخلايفيكرشنمبحأوءةيلخعبكلتسل:تلاق"؟كلذنيبحت

يوارلااهامسفقيبلاىلعنايفسوبأاهضرعيلايههذهف."يللحتالاهإف"

الولنسحباوحجلااذهو«ةبيبحمأاضيأاهتينكتناكلب:ليقو.ةبيبحمأهدنعنم

مهوةظفللاهذه:ذئيحلاقيف؛لأسامهللالوسرهاطعأف:ثيدحلايفهلوق

.-ملسو

ت
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اهقلطأوُلأسامهاطعأ:يوارلالاقفء؛لأسامصعبهاطعأهناف‹يوارلانم

ها.(ملعأهللاو؛لأساممهؤاطعإزوجيامهاطعأهنأبطاخملامهفىلعالاكتا

مالسلاوةالصلايفماهفألاءالج"يفاضيأثيدحلااذهميقلانبادروأو

مثهنعهببيجاموهركذف«يزوحلانباراد:ط۳-۷٢۳۷۱ص"مانألاريخىلع
ةلمجلابو":هلوقب۳۷-٠۳۷۱صكلذمتخمثلادحاوادحاوهوجولاكلتشقان

رظانلاديفتالوءاهتئاثغوءاههاركتساوءاهنالطبملعياماناثمأوهوجولاهذهف

ىلاعتهللاوملعلاتارانمنماهلاطبإلضرعتلاواهيفرظنلالبءاملعاهيف
."ملعأهللاوطيلختهيفعقولبظوفحمريغثيدحلانأباوصلاف؛ملعأ

:هرکذنأدعبريثكنياراد:ط٤٥٤ص٦ج"مهفملا"يفيطرقلالاقو

فلاخموهوهمالسإدعبييبلاهتنباحكنأنايفسابأنأثيدحلااذهرهاظو"

ةبيبحمأبجوزتييبلانأنوقفتممهفإف‹رابخألاوخيراوتلالهأدنعمولعملل
ةنيدملاحتفلالبقمدقنايفسابأنإفءاهيبأمالسإلبقوحتفلالبقنايفسيبأتنب

نأدارأفهتنباةبيبحمأتيبلخدهنأويهللالوسرنيبوهنيبدهعلاديدحجتابلاط

هنإ:تلاقف؛كلذيفاهملكفهتحتنمهتعزنفيهللالوسرطاسبىلعسلجي

مثسشيدعبكباصأدقل!ةينباي:اللاقف!كرشمتنأولِيهللالوسرطاسب

هيلعاوبأفحلصلايفييلااوملكينأامهريغنموةمطافنمويلعنمبلط
رٹکألانإمثهيفكشالمولعمكلذلكو«لصاحدوصقمريغنمةكمىلإعجرف
"...ةشبحلاضرأبيهوءةبيبحمأجوزتييبلانأ:اهنمحصألاوتاياورلانم

يبنلاجيورتنألقنلالهأنيبفالحالهنأرهظدقف:تلق":٦٥٤صلاقنأىلإ

نأنيعتاذهتبثالو؛حتفلامويىلعوءنايفسيبأاهيبأمالسإىلعمدقتم
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ثجحبدقوءامنووًاطخهمالسإدعبلييبللةبيبحمأجيوزتنايفسيبأبلطنوكي

."څحإ...رامعنبةمركعنمعقودقهودجوفمهولاكلذهنمعقونمعداقنلا

۷٦ص"ةلكشلملاعضاوملاىلعةلمحلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاقو

يفسيل":لاقوءامهيلعمزحنباضرتعانيذللانيثيدحلادحأاذهو":هركذنأدعب

نباكيرشثيدح:رخاألاو‹"امهريغنيخيشلاىلعهيفمهولالخدءيشنيباتكلا

ءاذهسابعنباثیدحىلعهبضرتعايذلاو-مدقتدقوجارعملاةصقيف-رمنيأ

هللايضر-ةبيبحمأجورتامنإيهنأرابخألابملعلالهأنمنانافلتخيالهنأ

اهوبأو«فئمويةشبحلاضرأبتناكيهو«نايفسيبأمالسإو‹حتفلالبق-اهنع

:لاقيفكشالاماذهنعاهقذصأويشاجنلاهنماهجوزيذلاوءةكعبرفاك

بسنواعوضومثيدحلالعجيحكلذيفغلابورامعنبةمركعنمهيفةفآلاو"
؛عضولاىلإةمركعبسنيملادحأنإف«شحافًاطخوهوءةمركعىلإهيفعضولا

مل":يراخبلاهيفلاقءهيفمهوهنکلو«اريثكملسمهبجتحاوةعامجهقفاودقو

برطضم"':لبنحنبدماهيفلاقو‹"هئیدحيفبرطضاف«باتكهلنکی

:نايفسيبألوقليوأتبمزحنياضارتعانعةعامجباحأدقو."ثيدحلا

هتنباجيوزتيفةضاضغهيلعىريناكاميرفدقعلاديدحجتبلطهنأىلع"اهجوزأ"

امكهيلعكلذيفخوءكقعلاديدحجتيضتقيهمالسإنأمهوتوأ«هاضرريغنم

يفهلإ#يبنلالوقاولوأوةريثكماكحأهنمامالسإمدقأوهنمىلعيفخ

ةفئاطانركذنيثيدحلانيذهريغ"نيحيحصلا"ثيداحأنمثيداحأةدعمزحنبافعضدق

۷۷و٦۷و٥۷و٤۷و۷۳و۷۲و۳١و٦٥٥و۳۳)اهماقرأكاهوباتكلااذهيفاهنم

.)۲۱۳و٢٤۲۰و۱۹۳و٤۱۸و۱۷۱و۸٤۱و٩١٤۱و١٤۱و١٤۱و١۱۰وا١۰و

.ملعأىلاعتهللاواهضعبركذمدقتدقوانهاهبةلاطإلللةجاحالىرخأةلثمأانيدلو

)لس
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لشقنيملهنأل؛دقعلاةقيقحبنكيملنإولصحيكدوصقمنأىلع.معن":هباوج

ءلشنإيفةيرصثيدحلاظافلأنأل؛تاليوأتلاهذهدعبيفبيرالو؛الصأديدحجت

هتنبانايفسوبأاهضرعيتلانأركذيظافحلاضعبتعمسوهديدحجتيفالدقعلا

ثيدحلايف-اهنعهللايضر-ةبيبحمأ(اهتخأ)هيلعاهتضرعيلا«ىرخألا
هنإف؛كلذباوجيف"معن"يهلوقهلكاذهىلعدريو؛نيباتكلايفروهشللا
ا1-اهنعهللايضر-ةبيبحمأللاقدقوءهلعفيالاميفكلذلوقينكيم٤
رمألييبلانأةتبلادحألقنيملاضيأويللحيالكلذنإ:هيلعاهتخأتضرع

نمهرکتسلابهلیوأتنمىلوأمهولابثيدحلادرفالصأشيجىلعنايفسابأ
ملعأهللاو.هوجولا

رادط۲۸٠ص۷ج"ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ"يفريثألانبالاقو

دقناكييهللالوسرنأل؛ملسمماهوأنمدعياماذهو":يبرعلاثارتلاءايحإ

الو.كلذيفريسلالهأفلتخيمل«نايفسيبأمالسإلبقةشبحلابيهواهجورت

لوسردهعاوضقنوءةعازخبشيرقتعقوأالحتفلالبقةنيدملاىلإنايفسوبأءاج

هكرتتملفةبيبحمأهتنباىلعلخدفدهعلاددجيلةنيدملاىلإءاجففاحخفليهللا

فالتخاال":٤٤٠۳صلاقو.كرشمتنأ:تلاقوليهللالوسرشارفىلعسلجي

هاورامالإةشبحلابيهوةبيبحمأجوزتلييبلانأيفمهريغوريسلالهأنيب

نأقيلوسرنمبلطملسأانايفسابأنأ"هحيحص"يفجاجحلانبملسم

."هتاورضعبنممهووهو.كلذىلإهباجأفاهجورتي

ةيملعلابتكلا:ط١٠۲٠ص"لوسرلاةريسيفلوصفلا"يفريثكنبالاقو

دقنوكيو-ثيدحلااذهيعي-لوألاثيدحلاحصيفاذهىلعو...:مالكدعب

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|-
NENE JENN

امنو."ةبيبحمأ:هلمجأوبرعلانسحأيدنعو":هلوقيةاورلاضعبنممهولاعقو

مأاُنأعماسلامهوتف«هتنبايعي:خيشلالاقهنأوأ«يوارلاىلعهبتشاف.ةزعلاق

درستدرفأدقةريثكدهاوشطلغلانمعونلااذلو.اهاوسفرعيذإءةبيبح

فها.ةنملاودمحلاهللوثيدحلااذهدرفمءزجيفكلذ

يكذنأدعبةيملعلابتكلارادط١٤١ص٤ج"ةياهنلاوةيادبلا"يفلاقو

نسحألاوءةفيعضاهلكهذهو):ثيدحلااذهنعاهببيجأيلاةبوجألاضعب

هلفرشلانمكلذيفىأرالةزعىرخألاهتنباهجوزينأدارأهنأاذهيف

مأهتيمستيفيوارلامهوامنإو‹"نيحيحصلا"يفامكةبيبحمأاهتخأبناعتساو

.ةياهنلاوةيادبلا"نمذوخأملا۲۷۷ص۳ج"ةيوبنلاةريسلا"رظناوها.”(ةبيبح

١ج"راكفألاحيضوت"يفامكيياعنصلاوريزولانباباوحلااذهىلعريثكنباقفاودقو"

ٹیدحلانوکیفهیلعواهتخأكةبيبحمأبئكتتناكةزعنأمهضعبىعدادقواذه.۱۲۹ص

ولامنإمثةجحاهبموقتقيرطنمتأتملةياورلاهذهنألكلذودودرممالكاذهوءاحيحص

ابأباجأدق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانأيهوىرخأةهجنملعيثيدحلانإفتتبث

هللاءاشنإابرقهيفامأيسكلذنعهببيجأاموزوجيالاممكلذوكلذىلإنايفس

:ليقاموزوجيالكلذنأنايفسيبألنيبيمل-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانإمثسىاعت

ماباوجىلعلكتادقنوكينأامإكلذبهربخيمل-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-لوسرلانإ

معنيهباجأهنأوأنيتخألانيبعمحلانعيهنلانمكلذبملعللوأءاضيأكلذهتلأسامدنعةبيبح

:هيلعةباجإلانعهتياكحيفتدودرملطابهلكفاهتخأتتاماذإيأ

ةجاحلاتقونعهريخأتزوجيالنايبلانإثيحنمرهاظهنالطبهجونإف:لوألاامأ

هيلعهللاىلص-يبللامإواقلطمامإكلذزاوجدقتعيتقولاكلذيفناكنايفسابأنأكشالو

ىلعوهيلعهللاىلص-يبلالوقنأكشالوةياورلاهذهتوبثريدقتىلعطقف-ملسوهلآىلعو
-هللاىلص-يبلاىلإبسنينأزوجيالاممكلذوهيلعناكامىلعانيقيهديزي"معن":-ملسوهلآ



2ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

"حالصلانباةمدقمىلعتكنلا"يفلاقثيحيشكرزلاكلذىلعهرقأو

نلكو...):م۱۹۹۸/ه١٠٤١ىلوألاةعبطلافلسلاءاوضأ:ط۲۸-١

ابأنأ:وهوءانسحاليوأتركذي-ىلاعتهللاهمرريثكنبانيدلادامعانخيش

لصحيفةبيبحمأتخأةزعىرخألاهتنبانمقهللالوسرجورتدارأانإنايفس

امنأةبيبحمأثيدحاذلدهشيو؛نيهجونميهللالوسررهصبفرشلاهل

تنبةزع"ملسمقرطضعبيقو‹"نايفسيأةنبايخأحكناهللالوسراي":تلاق

لحيكلذنأدقتعانايفسابأنأكف«ثيدحلا"...؟كلذنيبحتوأ:لاقف«نايفسيأ

لعهللالوسرلاقف«؛كلذىلعهدعاستلةبيبحمأاهتخأللاقفيهللالوسرل

هلآوهيلعهللاىلص-يبلالوقعمضراعتياذهنإمثةتبلالاوحألانملاحب-ملسوهلآوهيلع=

لكلاالضعبلاكلذبدارأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانإليقامامأو"معن":هل-ملسو

عملاميرحترهتشادقهنألهبجيمل-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانأوهو:يناثلاهجولا

كلذو؛هبقطنيامعمهقفينمهبقطنيالمالكوهفهتباجإنعكلذبىفتكافنيتخألانيب

حابأدقىلاعتهللانأاومهفدقةباحصلانأليلقبكلذلبقهسفنوهركذدقملاعتملااذهنأل

دق-ملاعتملااذهيعأ-هنإمثىاسنلانمءاشنمجوزتينأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلل

بصعتلابهسفنىلعیدانفيهاولاثیدحلااذهحيحصتلجأنمانههركذاع.مالكلااذهضقن

هلآوهيلعهللاىلص-هيلإبسنامعمضقانتيباوحلااذهنأىلعحضافلاءابغلاوحضاولا

.-یلاعتهللاءاشنإ-اييرقهضحدينأيسفهنعهببيجأامو‹"معن":لاقهنأنم-ملسو

مشنمهبقطنياللطابءارهفاهتخأتتامنإ"معني

هنالطبنايببقاروألاديوستنمةدئافىرأالو«هتايحيفةدحاوةرمولوملعلاةحئار

لصعحتالابمالكلاةلاطإوبيغشتلابابنمهركذامنإوهيلعلوعيململاعتملااذهنأاميسالو

.ناعتسملاهللاوةقيقحلاسامتلاوقحلابلطلجأنمةدئافلاهنم

 



لناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

هيتجاحیضقو«لحيالكلذنأةبيبحمألنيبمثرمألالوأيفهبلقلابييطت

ةبيبحمأهلمجأوبرعلانسحأ"هلوقيفهريغوأةمركعىلعمهولالخدو‹فئاطلا

ةبيبحaاممأدقتعاف"نايفسبأتنب"هدنعثيدحلاناکوءةزعيهامنإو

ها.كلذباركنمثيدحلاراصفكلذلنطفتيملواهامسف

اماهسفنةياورلايفنأل؛ةبوجألافعضأوهمقاولاةقيقحيفاذهو:تلق

؛نهينطعأثالثهللالوسراي:لاقنايفسابأنأاهيفنإفءهلصأنمهنالطببمكحي

نايفسيبأتنبةبيبحمأهلمجأوبرعلانسحأيدنعو:لاقنأىلإمعن:لاق

قفاودق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-لوسرلانأاهيفنإفمعن:لاق.اهكجوزأ

ىلعقفاويمل-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-لوسرلانأمولعملانموكلذىلع

نيبعممحلازوجيالو‹ةبيبحمأاهتخأهدنعنأل؛كلذهلزوجيالولبةتبلاكلذ

هيلعهللاىلص-يبلانأنميشكرزلاهركذامامأو”ةنسلاوباتكلاصنبنيتخألا

"لإ...معنلعهللالوسرهللاقف"اذكههباوصطقسانهعقودقهنأرهاظلاو؛لصألايفاذك

.قايسلانمرهاظوهامك

ىلعلمحينايفسيبأل-ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص-يبلادعونأنممهضعبهركذامامأ

هللايلص-لوسرلانأتبثيملهنأىلع؛لمأتملاىلعىفخيالامكلطابباوجوهفلأسامضعب
لعجهنإ:مهضعبلوقو«هبهلفولكلذبهدعوولولأساممءيشبهلىفودق-ملسوهلآىلعوهيلع

ينللبتکيةيواعمناكامنإوةجحاهبموقتقيرطنمتبثيملهنألدودرميحوللابتاكةيواعم

.الإسيللئاسرلاضعب-ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص-
بجويالكلذنإفيحوللابتاكناكةيواعمنأتبثولىحهنأركذلابريدحلانمواذه

باتكنمناكهنأعممالسإلانعحرسلايبأنباهللادبعدترادقو«تاقبوملانمهيفعقوامرذعلاهل

-۔(روهشموهامكنيلاضلانمناكومالسإلاىلإعجرمثماعلاوصاخلادنعفورعموهامكيحرولا

ې



ہہاودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاۓ

لمأتملاىلعهنالطبىفخيالفهرطاخابييطتنايفسيبألالوأكلذلاق-ملسوهلآو

ةئالثلارومألاكلتلعفينأبنايفسيِبألادعونمضتي"معن":هلوقنألكلذو

ركذللبريدحانمواذه.ىفخيالامككلذلثعنوكينأنكيالبلقلابييطتو

يفامغنأالإباوحلااذهيفاًأطخأدقاناكنإويشكرزلاوريثكنبانيظفاحلانأ

نبالوقحیرصوهامكةياورلاهذهيثمهولادوجوىلعناقفاويعقاولاةقيقح

مهولالخدو":يشكرزلالوقو"ةبيبحمأهتيمستيفيوارلامهوامنإو":ريثك

ةزعيهامنإو"ةبيبحمأهلمجأوبرعلانسحأ":هلوقيفهريغوأةمركعىلع
نلظطفتيمواهامسفةبيبحمأامأدقتعاف"نايفس1تنب"هدنعثیدحلاناكو

ها.كلذباركنمثيدحلاراصفكلذل

بأل6يبلاقالخأ"باتكىلعهقيلعتيفيرامغلاهللادبعخيشلالاقو

ىلإاهطسبجاتحيةريثكتاقبومبکترادقوءالضمالاضناکةيواعمنأ-لوقأقحلاو-قحلاوس

بصجعألينإواذه«هبليجعتللاببسكلذنوكيفانههتركذامىلعدرتةيوشحلالعلودرفمباتك
حالصلاهلبجوياممكلذنأكنينمؤملالاخ:ةيواعمنعهريغوميقلانبالوقنمبحعلادشأ

تاهسأةوخإنمهريغورمعنباقحيفكلذنولوقيالاذاليردأالمثميعنلابزوفلاوىوقتلاو

كلذيفمهيلعدرينممهأحأاذإالإنينمؤملادجرمعنعالوركبيبأنعنولوقيالاذكونينمؤلا
اباتکامموييفبنكيةيوشحلادحألعلواذهءةلحتلاهذهعابتأبتكيفرظنينمكلذملعيامك

هرظانلادغنإونينمؤملادحبيدوهيلابطخأنييبحهيفبقلينآلايحلعفلابعقيملكلذناكنإ
فودقهنأ ملسوهلآوهيلعهللاىلصيبلانعتبثولىحهنأركذلابريدحلانمواذه«بيرق

كلذو؛ةتبلاثيدحلااذهةحصبلاقينأنكمبيالفًالثمالأسيلاةئالثلارومألانمءيشبنايفسيبل

ىلإبوسنلامالكلااذهحيرصوهامكلكلابهدعودق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-لوسرلانأل

مدهنيكلذبو"معن":نايفسوبأهنمهبلطاممدحاولكدعبلاقهنأملسوهلآوهيلعهللاىلص-يلا

.هدمقحهللدمحلاورارقهلىقبيالوملاعتملاكلذهركذام
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.(عقاولاهتفلاخملعوضومثيدحلااذه):٤٥ص”خيشلا

"ةدودرملاوةذاشلاثيداحألانايبيفةدوصقملادئاوفلا"يفلاقو

هبمهتاو؛عوضومهنإ:مزحنبالاقىحرکنمذاشثيدحلااذه":٠٠١-٤١٠١ص

ةبييبحمأجوزتللييبلافةريسلابتكيفتبثامفلاخيهنأل«رامعنبةمركع

ءاجالو«رانيدةئامعبرأهنعيشاجنلااهقدصأواهيلإترجاهنيحةشبحلابيهو

نأدارأفاهيلعلخدولييبلانيبوهنيبدهعلاديدجتلةنيدملاىلإنايفسوبأاهوبأ
هللالوسرطاسبهنإ:تلاقو«هتحتنمهتعزتفييهللالوسرطاسبىلعسلجي

لهادنعهيلعقفتماذهورشيدعبكباصأدقءةينبيأ:لاقف؛كرشمتنأوي

طقعمسيملو:يطرقلالاقمعن:لاقنرمؤتنأديرأ:نايفسيبألوقو.خيراتلا

هيلعزوجيالامماذهكعولاليهللالوسرفلخيفيكو«ييوتنأىلإ«هرمأهنأ

ءهيلإنورظنيالو«هنودعاقيالةباحصلاناكوءاهركمحتفلاماعملسأنايفسوبأو

بتكيملةيواعموءهعنصكدحأعنصيملذإ؛هكرشيفنيملسملابو3يبلابهعنصل
:نولوقينيذلاف«نيتلاسرةباتكالإهنعحصيملو؛لئاسرلابتكيناكامنإويحولا

هنمدارملاها."نوئطخميحولابتكيناكهنإ

:فراعللا٣ط٤٥٤٠ص"ملسمحيحصرصتخمهقيقحنايفيابلألالاقو

حقفمويملسأامنإنايفسابأنأمهقافتال؛لاكشإلابةروهشللاثيداحألانماذه"

لإمزحنبابهذكلذلو.نايفسيبأمالسإلبقةبيبحمأىلعلخديهنأوةكم
كلذركنأو؛ليمزيبُأنعهيوار«رامعنبةمركعهبمهتاوعوضومثيدحلانأ

ةعانشلايفغلابو(١٠/٠۷/٠)"ملسمدارفأ"يفيسدقملايغلادبعظفاحلاهيلع

ديدحجت"اهكحجوزأ":هلوقبدارأملسأالنايفسابأنأبةهبشلانعباجأوهيلع
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:هلوقبثحبلاحراشلامتخمث«هوحنحالصلانيانعحرشلايفركذو!...حاكتلا

لاكشالافدعبنعولختالتالامتحالاهذهلكو:-ينابلألالئاقلاو-تلق"

-لوقأوملعأهللاو»قايسيفطلخلاوطلغلانمةيلاخريغةياورلاو«قاب
سيلهنإفهسفنيفمهتمريغناكنإورامعنبةمركعنإ:-نيابلألالئاقلاو

؛نيعمنباهقثو":لاقو"ءافعضلا"يفيهذلاهدروأفهيفاوفلتخادقفظفاحلاب

ىحنعهتياوريفوءطلغيقودص":"بيرقتلا"يفظفاحلالاقو"دمحأهفعضو
فلكتلااذهقحتسيالهلئمف:تلق"باتكهلنكيملوءبارطضاريكيبأنبا

ركتنمثيدحهنأ"نازيملا"يفيبهذلاركذدقوهيلعءاقبإللهثيدحليوأتنم

همالكها.!؟ملاظلارئاجلايرصملالوقياذامف

(٠4ص)كلذيفهمالكلقنمدقتدقويشرقلاءافولايبأنبااضيأهفعضو
زملغمنماهيفامنايبمثهنعاهببيحأيلاةبوجألاوثيدحلااذضرعتدقواذه

'ةيندللابهاوملاحرش"يفيناقرزلاو٠۳۷-۷٠۳ص"ماهفألاءالج"يفميقلانبا

عضوماذهسیلوهارکذامضعبىلعامهقفاونالانكنإو٤.-٤./٤ج

.قيفوتلايلوهللاوكلذطسب

.لصألايفاذك

ءاهريغبلعفامكقلطيالوجيوزتلاميديعملانأبباوحلايلرهظدقو":۸٠4صيناقرزلالاق

ديعبوهوهمالكها.بيرقهنإفهبسأبالو‹ةسبالمندألةفاضإلانأل"يدنع":هلوقهيفانيالو

حيرص"اهكجوزأ":هلوقوهوةياورلاهذهيفنايفسيبأىلإبوسنملامالكلانألكلذودعبلالك

اضيألديامو«جاوزلاةمادتساىلعلاوحألانملاحبهلمحنكمبالوجاوزلاءاشنإيفةحارصلالك
هلمجأوبرعلانسحأيدنع":هلوقنمنايفسيبأىلإبسنياميناقرزلاةمالعلامالكنالطبىلع

سيبمالسإلبقاهتسحواهلامجبملعوةبيبحمأفرعدق-ملسوهلآوهيلعهللاىلصيبلانإف"
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NNE NEES

هاوركلذلثميلعنعوتادجسمبرأبتاعكرينامسمشلاتفسخنيح

سابعنباقیرطنمهانعم.(۱۹)۹۰۹مقرباضيأهاورو(۱۸٠)۸مقربملسم

.اضيأ-امهنعهللايضر-

تادجسعبرأوتاعكريانسمشلافوسكيفىلص8يبلانأسابعنبانع

ها.ربخلااذهسواطنمعمسيملابيبحنالحيحصبسيل

ناكنإوتباثيبأنبابيبحو:۳۲۷/۳"ىربكلاننسلا"يفيقهيبلالاقو

؛سواطنعثيدحلااذهيفهعامسركذهدجأملوسلديناكدقفتاقثلانم

لوحألاناميلسىوردقو«سواطنعهبقوومريغنعهلمحنوكينألمتحيو
؛تادجسعبرايفتاعکرتساهالصهناهلعفنم«سابعنبانعسواطنع

ها.اعيمجددعلاومفرلايفهفلاخف

اذهسواطثيدحو:۳/٠٠۳"ديهمتلا"يفربلادبعنبالاقو

سواطنعتباثيبانبابيبحنعيروثلانععيكوهاورفيعضبرطضم
ملسابعنبانعتباثيبانبابيبحنعيروثلاريغهاوروالسرم8يبلانع
هلعفسابعنبانعسواطنعلوحألاناميلسنعةنييعنباهفقوواسواطركذي
:نولوقيموقفهنتميفاضيأفلتخاو‹هحرطبحجويبارطضالااذهو«هعفريملو

امنالطبمکلنيبتيكلذبونايفسيبأنممالكلااذهلثمردصينأنكيالفةليوطةرتفبنايفس-
.ملعأ-ىاعتوكرابت-هللاويناقرزلاةمالعلاهبباجأ

ت
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اذمبموقيالوةعكريفتاعكرثالث:نولوقيموقوةعكريفتاعكرمعبرأ

ها.ةجحفالتحالا

حيحص"يفهنوكعمثيدحلا:۹/۳٤۳"راطوألالين"يفناكوشلالاقو

حيحصبسيلهنإ:"هحيحص"يفنابحنبالاقدقهليذمرتلاحيحصتعمو"ملسم

«سواطنمبیبحهعمسيملو«سواطنعتباثيبانبابيبحةياورنمهنأل:لاق

هفلاخدقو«سواطنمعامسلابحرصيملومدقتامكسيلدتلابفورعمبيبحو
.هفقوفلوحألاناميلس

ةبتكملا٢/٠۲"ننسلافراعم"يفيرونبلافسويدمحمخيشلالاقو

اذهثيدحلا:-يريمشكلاهاشرونأدمحمخيشلاهخيشيعي-خيشلالاق":ةيرونبلا

بیبحنعنايفسقيرطنميأ-هسفنقيرطلااذهنمملسمهجرخأهنإف«لولعم
:لکلايقو«"هننس"يفدوادوبااذکو۔سابعنبانعسواطنعتباثيبانبا

ثيدحيفركذي(٦۲۲-۲)"جيرختلا"يفيعليزلاو«نيتعكريفتاعوكرعبرأ

قايسيفهجرخيواعبرالةعكريفتاعوكرثالث:ملسمدنعسابعنبا

لاق؟طلغوأفذحوأراصتخاكانهله.خسنلايفثدحاذاميردأالف.ثالثلا

نمتاعوكرلايفسابعنبانعزاتوألاتاياورنأرهاظلاو:"هتركذم"يفخيشلا

ةياورةشئاعنعوءنامثلاةياورسابعنبانعححارلاوماهوأثالثلاوسمخلا

.ها.عبرألا

"جاحجحلانبملسمحيحصىلعجابيدلل"هقيقحتيفىيوحلاقاحسإوبألاقو

اذهيفءاصملعلاملكتنكل":نافعنبارادط٤4٤ص۲جيطويسلاظفاحلل

ےکذمدقتدقويقهيبلاونابحنبامالكركذمث"اهوهودعوموركنأو؛ثيدحلا

ك
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نمةريبكةعامجًاضيأثيدحللااذهفعضدقوةيناثهرمهتداعاليعادالفكلذ

.عبارلاثيدحلاىلعمالكلادنع-ىلاعتهللاءاشنإ-كلذنايبٍنأيسامكءاملعلا

ريمعنبدیبعتعم:لوقیءاطعتعملاقجیرجنباثیدح(۳)

دهعىلعتفسكناسمشلانأ"-ةشئاعديريهتبسح-قدصأنميثدح":لوقي

مثموقيمثعكريمثموقيمثعكريمثامئاقموقياديدشامايقماقفليهللالوسر
مقربملسمہاورثیدحلا...تادجسعبرأوتاعكرثالثيفنيتعكرعكري

تاصعكرتسىلصيهللايبنأ:هظفلو(٠٠۹)۷مقرباضيأهاورو((٢

مالكلادنعهلنيفعضملامالكركذ-ىلاعتهللاءاشنإيقأيسو."تادجسعبرأو

.هدعبيذلاثيدحلاىلع

دهعيفسمشلاتفسكنا:لاققطهللادبعنبرباجثيدح(6)

تولتفسكناامنإ:سانلالاقفلهللالوسرنباميهاربإتامموييهللالوسر

هاور.ثيدحلا"...تادجسعبرأبتاعكرتسسانلابىلصفءويبلاماقفميهاربإ

(٢٤۹۰)١٠مقربملسم

"هباتکنملوقنموهو۱/٦٥۲"یواتفلاعومحب"يةيميتنبالاق
الإلصيملهنأباوصلاو):هركذنأدعب٦۸ص"ةليسولاولسوتلايفةليلجةدعاق

كلذنيبدقوميهاربإتاممويةدحاوةرمالإفوسكلالصيمهنأونیعوکرب

ثيداحألاونعنيتياورلاىدحإيفلبنحنبدمحأويراخبلالوقوهو«يعفاشلا
يفتعمهنأمولعمو«ميهاربإتامموياهالصهنأاهيفعبرألاوثالثلااهيفيلا

.(بذكدقفرهشلارشاعتامهنألقننمو«ناميهاربإهلناكالوفوسكيموي
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دعبلاقو"ىواتفلاعومجب"نم٢۲۳ص۷٠جيفًاضيأكلذركذو

ةالصثیدحقرطضعبيف-ملسممامإلايأ-ىوراملثمو...):مالك
ةرمالإاهلصيملهنأباوصلاو«عبرأوتاعوكرثالثباهآلصهنأفوسكلا

نبدمحأويعفاشلاكلذكوءاذهالإيراخبلاجّرخيملاذلو«نيعوكربةدحاو

۱۷ص۱۸جاضيأرظناوفنمدارلاها(امهريغوهنعنيتياورلاىدحإيفلبنح

.روكذملاباتكلانم۷۳صو

 

ط۷٤٤-٥٤٤ص۲ج"حيسللانيدلدبنلحيحصلاباوحلا"يفلاقو

لايهنأ-ملسمحيحصيفيأ-يورامكلذكو...):مالكدعبةمصاعلاراد

يفييبنلانعرتاوتلاتباثلانإف.ةئالُثوأنيعوكربفوسكلاىلص

مهريغو«ورمعنبهللادبعو«سابعنباو«ةشئاعثيدحنمامهريغو"نيحيحصلا"
فعضو.كلذالإيراخبلاجرخيملاذهلو(نيعوكربةعكرلكىلص)هنأ

ثالثلاثيدحمهريغوءهنعنيتياورلاىدحإيفدمحأو«يراخبلاو«يعفاشلا

عبرألاوثالثلاثيدحيقوءةدحاوةرمفوسكلاىلصانإفَييبلانإفءعبرألاو

اذهلثمف«مويلاكلذتناكنيعوكرلاثيداحأو«هنباميهاربإتامموياهالصهنأ

هنمدارلاها.(طلغهنأنيبيامةحيحصلاثيداحألاسفنيفناكعقواذإطلغلا

.اضيأةيميتنبال۷۳ص"ثيدحلاملع"ىمسلملارظناو

-۲٢۳ص١ج"داعلملاداز"يفميقلانبا-ثيدحلااذهيعأ-هدروأو

رابکنکل):ثیدحلااذهتاياورضعبركذنأدعبلاقوركفلاراد:ط٦١

ركذمث‹(اطلغهنوريويعفاشلاويراخبلاودمحأمامإلاككلذنوحُخصيالةمئألا

هيلإبهذيذلاو):لاقنأىلإ«تاياورلاكلتفيعضتهيفيقهيبلانعامالک

n
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ةياكحىلإرابخألاعوجرنمانركذالىلوأرابخألاحيجرتنميعفاشلاويراخبلا

.(هنبايفوتمويلهتالص

"يقهيبلاتايفالخرصتخم"يفيعفاشلايليبشإلايمخللاحرفنبدمحألاقو

لوألاةعبطلاضايرلادشرلاةبتكم:ط۳/۲

ى

:هةصتنامم۱۹۹۷/ه١١٤١

همريراخبلارايتخاوهوحصأحيجرتلانمهللاهمحريعفاشلاهراتخايذلاو)

.(ملعأهللاواضيأهللا

ةالصعاونأهركذدعب۷/۲"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

اهتمدانسإولخيالو":ةعكرلكيفنيتعكرلاريغثيداحألايفةدراولافوسكلا

."ةلعن

فعضنمضعبمالک٥1۲-٢٤۲٦صa"صيخلتلا"يفركذو

.كلذىلعمحلقفاومهنأىلعحضاوليلدكلذيفوهيلعتكسو

بحكلارادط«۳۲۲-۳۲۳ص١ج"رارخجلاليسلا"يفيناكوشلالاقو

يفةالثوةعكرلكيفناعوكروةعكرلكيفعوكردروامةلمجف...":ةيملعلا

تسهذهفةالصثدحأكوةعكرلكيفةسمخوةعكرلكيفةعبرأوةعكرلك

مللیهنوکعمفالتخالااذهلثمعوقونیئدحملانمريثكلكشتسادقو؛تافص

معضوماذهسيلاهوجوعمحلايفاوركذوةدحاوةرمالإفوسكلاةالصلصي

هنأتفرعةدحاوةصقلانأوقفتمثيداحألاهذهجرخمنأكلررقتاذإوءاهركذ

لبءاشتافصلايأبذخأيهنأفوخلاةالصيفليقامكلاقينأانهاهحصيال

عمحبايفالةعكرلكيفناعوكروهودروامحصأبذحخأينأانهاهيغبنييذلا
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ها.(غلابلافلكتلانمتاياورلاهذهنيب

:ه١٠٠١ةيملعلابتكلاراد:ط‹۷/۳١٤۳"راطوألالين"يفلاقو

فلاخاموناعوكربابلايفامحصأ:لاقهنأربلادبعنبانعيوونلاىكحو

يعفاشلانع"يدها"بحاصلقنوءيقهيبلالاقاذكوفيعضوأللعمفكلذ

نماطلغةعكرلكيفنيعوكرلاىلعةدايزلانودعياوناكمهنأيراخبلاودمجأو
كلذنأاهعمجيو؛ضعبىلإاهضعبدرنكميثيدحلاقرطرثكأنألةاورلاضعب
نأكشالو‹حجارلابذخألانيعتةصقلاتدحتااذإوميهاربإتوممويناك

ها.حصأنيعوكرلاثيداحأ

ىلعةلمتشملاثيداحألانأةعقاولاددعتحصنإقحلاو:كلذدعبلاقو

تناكنإوديزمللاهنافانممدعلاهبذخألانيعتيحيحصجرخمنمةجراخلاةدايزلا

نيعوكرلاثيداحأوهنمدبالرمأحيجرتلاىلإريصملافةدحاوةرمالإتسيلةعقاولا

ها.حجرأ

مثلاطأفعفرمث"ظفلبرباجثیدحنمملسمدنععقوو:۸٣٤۳صلاقو

ها.ةذاشةياوريه:يوونلالاق"دجس

:يعفاشلاهنعلاقويقهيبلااضيأهجرخأرباجثیدح“ًاضيأ٢٣٢۳صلاقو

ها.طلغهنإ

”ةبرطضلملاتاياورلايأ-اهنمو):٥4ص"نامألارفظ"يفيونكللالاقو

اهنإفءاهريغو"ةتسلاحاحصلا"يفةجرخملاسمشلافوسکيهللالوسرةالص

لکنيبءةعکرلکيفنيعوکرعكرهنأاهضعبيففءاشحافابارطضاتبرطضا

ےگ
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ثالثةعكرلكيثعكرهنأاهضعبيفو«لوألانمرصقأيهةءارقنيعوكر

بارطضالااذهحوقولو«تارمسماهضعبيفو«تارمعبرأاهضعبيفو«تارم

تاياورنأوهنيئدحملاروهمجركذيذلاو):لاقنأىلإ...اهبلمعلاةيفنحلاكرت
ها.(دامتعالااهيلعفتاياورلارئاسىلعةححجرمةعكرلكيفنيعوكرلا

:١٤/۹۸٠"ةيادبلاثيداحأجيرختييةيادحلا"يفيرامغلادمحأخيشلالاقو

نإف"ملسمحيحص"يفهنأولوًالقعهنالطببعوطقملطاببذكثيدحلاور
...ليهللالوسرنباميهاربإتاممويةدحاوةرمعقوامنإسمشلافوسك

حا

ملسمهجرخأنإوفيعض):۲۹٠ص٣ج"ليلغلاءاورإ"يفينابلألالاقو
.(اعطقًاطخاذهف:لاقنأىلإمهريغوهعمركذنمو

ةبتكمةثلاثلاةعبطلا١۲٠ص"ملسمحيحصرصتخم'ىلعهقيلعتيفلاقو

لعهللالوسرىلص":لاقامهنعهللايضرسابعنباثيدحىلعاقيلعتفراعللا

عبرأيعيتاعوكريأتادجسعبرأبتاعكرينامسمشلاتفسكنيح

ةعكرلكيفناعوكرباوصلاوذاشثيدحلاو:"نيتعکلانملكيٿتاعوكر
اهيفيدنعةصاخةلاسريفةلأسملاهذهتققحدقوهلبقةشئاعثيدحيفامك

e

لهالصهنأاوحّحصو.هريغوربلادبعنبااضيأتاياورلاهذهفعضاذكو

ملعأىلاعتهللاو.باوصلاوهوةعكرلكيفنيعوكرب

متنأ):لاق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانأةريرهيبأثيدح(©)
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4 ةّرغلطيلفمكنمعاطتسانمفءوضولاغاجمإنمةمايقلاموينولّجحلارغلا

.۲ £1) مقربملسمهاور(هلیجحتو

.(هلیجحتوهترغلطیلفمکنمعاطتسانمف):هلوقءاملعلانمةعامجفّعض

فيعض):٤١٤٠ص۲ج"هتدايزوريغصلاعماجلافيعض"يفينابلألالاق

:هلوقلجأنمانهثيدحلاتدروأامنإ:تلق):هلوقبهيلعقلعو‹(مامتلااذهب

نمةعامجهبحرصامك8هلوقنمسیلهيفجردمهنإف‹(لإ...عاطتسانمف)

هنمدارملاها.(ًاعطقحيحصفهلبقامامأوملعلالهأ

:هلوق:تلق:٦٤ص١ج"يراخبلاحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفلاقو

نمةفئاطهقَقحامكهيفجردموهلب؛ثیدحلاماتنمسیل"..عاطتسانمف"

.(٠۳٠١٠)ةحيحصلا"يفكلذطسبدحتورجحنباظفاحلامهنمملعلالهُ

:ىليقدق):ةايحلاةبتكمرادط١/٠٠٠"بيحغرتلا"يفيرذنملاظفاحلالاقو

هيلعفوقومةريرهيبأمالكنمجردموهامنإلإ...عاطتسانم:هلوقنإ

.(ملعأهللاو؛ظافحلانمدحاوريغهركذ

يمالسإلابتكلملاط٥۷ص"بيغرتلاحيحص"يفينابلألاهيلعقلعو

.(يجاتنلاخيشلاهذيملتوظفاحلاوميقلانباوةيميتنباهبمزجيذلاوهو):هلوقب

؛(رخأآلارطشلاجردم):٤١٠ص٣جةفيعضلاثيداحألاةعومحبيفلاقوها

۳"حاورألايداح"يفاذهلاق«(ميقلانباهذيملتوةيميتنبامالسإلا

نيبييبلامالكنمالةريرهيبأمالكنمثيدحلايفةجردمةدايزلاهذهف)
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نوكتنأنكمبالةظفللاهذه:لوقيانخيشناكوءظافحلانمدحاوريغكلذ

هجولايفالإنوكتالديلايفنوكتالةرغلانإفلليلوسرلامالكنم

يفكلذلثمو.ها(ةرغكلتىمستالفسأرلايفلخدتذإةنكمريغهتلاطإو

مدقتلاظفاحلامالكو):"ةفيعضلا"يفينابلألالاقمث۳۳١صج"ليلغلاءاورإ"
هدقنيفيجانلاميهاربإهذيملتكلذبحرصنموءةجردماهنوكىريهنأبرعشي

هركذامبرهاظلاوهو٠۳ص"ةرسيتملاةلاجعلاب"ىمسملا"بيغرتلا"باتكل

ها.(...ةيميتنبامالكيفقبسيذلاعملانموقرطلانمظفاحلا

نباظفاحلاحجرو:٤٤ص"ملسمحيحصرصتخمىلعهقيلعت'يفلاقو
ءةييرهيبألوقنمثيدحلايفجردم"لإ...عاطتسانمف":هلوقنأهريغورجح

هيفعقودقو‹(٤۹)"ليلغلاءاورإ"و‹(١۳٠٠)"ةفيعضلاثيداحألا"يفهنايبو
ها.(هبتنيلفعباطلانمةبيجعةطبخل

:يمالساإلابتكملا:طء۹٠٦۳ص"نيحلاصلاضاير"ىلعهقيلعتيفلاقو

ظفاحلالاقامكثيدحلايفجردم"...عاطتسانمف":-ثيدحلايفيعيهلوقو

.هریغو

ملاع:ط٠۲-٠۲ص"ثيدحلاحلطصم"يفنيميثعلالاصنبدمحملاقو

نودبهدنعنمامالكثيدحلايفةاورلادحألحخدينأ:نعملايفجاردإلا:بتكلا

انايبوأمكحلاطابنتساوأةملكلاريسفتامإ«نايب

ل

يفهلاثمو:لاقنأىلإ...ةمكح

ارغةمايقلاموينوعدييمأنإ:لاقللييبلانأكَةريرهيباثيدح:هرخآ

.(لعفيلفهترغلیطينأمكنمعاطتسانمف)ءوضولاراثآنمنيلجحم

كگ
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يبامالکنمجردم«لعفیلفهترغلیطینأمكنمعاطتسانمف:هلوقف

يردال:لاقهنأهنعدنسملايفركذوءةريرهيبأنعرمحلانبميعناهبدرفناةريره

نمدحاوريغنيبدقوةريرهيبألوقنموأييبلالوقنمعاطتسانمفهلوق

يبلامالكنمنوكتنأنكيال:ةيميتنبامالسإلاخيشلاقوءةجردمامنَأظافحلا

"نيحلاصلاضاير"ىلعهقيعلتيفطوؤنرألابيعشخيشلالاقو
جردم"عاطتسانم":-ثيدحلايفعيهلوقو":ةلاسرلاةسسؤم:طء٠٠ص

ماماإلااضيأةدايزلاهذهىوردقوها.هريغوظفاحلاهيلعهبنامكثيدحلاي

.هليجحتو":هلوقنودب(۱۳)مقربيراخبلا

:لاقفيديميهللالوسرذحأ:لاقكلَطةريرهيبأثيدح(6)

قلخوءكحألامويلابجلااهيفقلخو«تبسلامويةبرتلا-لجوزع-هللاقلخ)

ثبوءءاعبرألامويرونلاقلخوىائالثلامويهوركملاقلخوءنينثالامويرجشلا

ةعمجلاموينمرصعلادعب-مالسلاهيلعمدآقلخو«سيمخلامويباودلااهيف
‹(ليللاىلإرصعلانيباميفةعمجلاتاعاسنمةعاسرخآيفقلخلارخآيف

.(۲۷)۲۷۸۹مقربملسمهاور

بئارغنمثیدحلااذه):لیحلارادط١/٦٦"هريسفت"يفریثکنبالاق
ءظافحلانمدحاوريغويراخبلاوييدملانبايلعهيلعملكتدقوء"ملسمحيحص"

هبتشاامنإورابحألابعكمالكنمهعمسامنإةريرهابأنأو«بعكمالكنمهولعجو
ها.(يقهيبلاكلذررحدقواعوفرمهولعجفةاورلاضعبىلع

EEE
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قلخهيفعقيملفتبسلامويامأف):لیحجلاراد:ط۲اضيأهيفلاقو

دمحأمامإلاهاوريذلاثيدحلاامأف؛عطقلاوهوتبسلايمسهنموعباسلامويلاهنأل

نعةيمأنبليعامسإيربخأجيرجنباانٹدحجاجحانٹدح:لاقثیح"هدنسم"ي

لوسرذخأ:لاقةريرهيبأنعةملسمأىلومعفارنبهللادبعنعدلاخنببويأ

ءدحألاموياهيفلابحلاقلخو«تبسلامويةبرتلاهللاقلخ"لاقفيديبيهللا

مويروتلاقلخوىيائالثلامويهوركملاقلخو«نينثالاموياهيفرجشلاقلخو

رخآةعمحجلامويرصعلادعبمدآقلخو«سيمخلامويباودلااهيفثبو«ءاعبرألا
ملسمهاوردقْف"ليللاىلإرصعلانيباميفةعمحلاتاعاسنمةعاسرخآيفقلخلا

روعألادمحمنباوهوجاجحنعهجوريغنميئاسنلاو"هحيحص"يفجاجحلانيا
اذحلومايأةتسيفلاقدقىلاعتهللاوةعبسلامايألاباعيتساهيفو«هبجيرجنبانع

ةريرهيبُأةياورنمهولعجوثيدحلااذهيفظافحلانمدحاوريغويراخبلاملكت

.(ملعأهللاواعوفرمسيلرابحألابعكنع

-٤٤٤ص۲ج"حيسلملانيدلدبنلحيحصلاباوحلا"يفةيميتنبالاق

مويةبرتلاقلخهللانأ-ملسممامإلايأىوراملثم...):مالكدعب٥

ةمئأنيبدقثيدحلااذهنإف؛ةعبسلامايألايفتاقولخملاقلخلعجوتبسلا

هنأوطلغهنأمهريغويراخبلاويدهمنبانمرلادبعونيعمنبیحیکثیدحلا

بصكمالكنمهنأ"ريبكلاهخيرات"يفيراخبلاحرصلبييبلامالكيفسيل
يفتلخلانأنيبيوءاذهطلغىلعلدينآرقلاو.هعضوميفطسبدقامك«رابحألا

قلخلالوأنوكيفءةعمجلامويناكقلخلارخآنأ"حيحصلا"يفتبثومايأةتس

ها.(دحألاموي

كىك
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هاوريذلاثيدحلاامأو):٢۲۳-۷٠/٥۲۳مقرب"ىواتفلاعومجب"يفلاقو

ةمئأهيفحدق؛لولعمثيدحوهف«(خلإ...تبسلامويةبرتلاهللاقلخ):هلوقيفملسم

دقو.(بعكىلعفوقومهنأحيحصلا):يراخبلالاقهريغويراخبلاكثيدحلا

وهوييبلانعةريرهوبأهاوراثسيلطلغهنأاونيبوءاضيأيقهيبلاهليلعتركذ

ها.(هايإهجارخإملسمىلعقاذحلارکناام

كلذكو...):اضيأ"ىواتفلاعومج"نم۲٠۲-٦٠۷ص٠١جيفلاقو

هنمملعأوهنمهيفهعزانو«(خلإ...تبسلامويةبرتلاهللاقلخ)ملسمىور
يلامالکنماذهسيلطلغاذهنأاونيبفءامهریغويراخبلاونيعمنبیحیک

ىلاعتهللانأعامجإلاوةنسلاو«باتكلابتبثدقهنإفءالؤهعمةجحلاو):لاقللي

مويهقلخناكو«مدآوههقلخامرخآنأومايأةتسيفضرألاوتاومسلاقلخ

دقوءةعبسلامايألايفكلذقلخهنأيضتقيهيففلتحخملاثيدحلااذهوءةعمجلا

.(دحألامويناكقلخلالوأنأاذهنمحصأدانسإبيور

لشمملسمنمملعأوهنمهيفنعطاذهناف:۱۸-۱۹ص۱۸جيفلاقو

بعكمالكنماذهنأيراخبلاركذوءامهريغويراخبلالثمونيعمنبىج

يزوجلانباجرفلايبأويرابنألانباركبيبألغمهتحصتربتعاةفئاطورابحألا
مدقتدقوخلإ...باوصلاوهاذهو‹هوفعضنيذلااوقفاوهريغويقهيبلاوامريغو

ملع"و٠٦٠۳ص٦ج”"ريسفتلاقئاقد"باتكاضيأرظناو«باتكلااذهييهلقن

.بتكلاملاع:ط٠۷-٤۷ص"ثيدحلا

اوعنصدقو؛كلذبامهومسوهيواتفنمهتلحنعابتأامهذخأامنإو«نيمسالانيذامبنيباتكةيميتنبافلؤيمل

تافلؤمةيميتنبالنأبماوعلاماهيإلجألرهاظيعبطمخفنعمهيلإةبوسنملالئاسملانمريثكيفكلذلثم

-لثمعنصولوةدرفمبتكلاكلتاوعبطمثهبتكنماريثكاهيفاوعمجيلاةمخضلاهيواتفىلإةفاضإلابةريثك
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:۷۳ص”لوبقلاودودرملانيبزيمملاكحلاولوقنملادقن"يفميقلانبالاقو

لاقنأىلإ«كلذىلعةلثمألاضعبركذمث‹نآرقلاحيرصلثيدحلاةفلاخماهنمو)

يفطفلاهيفعقواماذههبشيو<"ملسمحيحص"يفعقوطلغ>لصف٢۷ص

"ملسمحيحص"يفوهو؛ثيدحلا(...تبسلامويةبرتلاهللاقلخ)ةريرهيبأثيدح

ثيدحلالهأمامإلاقكلذكرابحألابعكلوقنموهامنإو‹هيفطلغلاعقونكل

وهو‹اضيأنيملسملاءاملعنمهريغهلاقوريبكلاهخيراتيفيراخبلاليعامسإنبدمحم

اذهومايأةتسيفامهنيباموضرألاوتاومسلاقلخهنأربخأهللانأل؛اولاقامك

.(ملعأهللاو«مايأةعبسقيلختلاةدمنأنمضتيثيدحلا

'حالصلانباةمدقمىلعتكلا"باتكيفيشكرزلامامإلالاقو

عضولالئالدنماولعجو...):١طه١١٤٠فلسلاءاوضأط۲۸-۲۹ص۲ج

نعةيمأنبليعامإثيدحيفينيدملانبايلعلاقامكباتكلاصنفلاخينأاضيأ

"تبسلامويةبرتلاهللاقلخ":هعفريةريرهيبأنععفاريبأنعدلاخنببويأ
باوصلاو":يراخبلالاقو.ىجييبأنباميهاربإنمهعمسليعامإلعل:لاق«ثيدحلا

وه:اولاقوظافحلانمهريغويقهيبلاهفعضاذكو"رابحألابعكلوقنمهنأ

ثيدحلاومايأةتسيفضرألاوتاومسلاقلخهللانأنمنآرقلارهاظفالخ

ها.هبلیعامإنعجيرجنباةهجنم"هحيحص"يفملسمهجرخأ

:ةيملعلابتكلاراد:ط۲٠۲ص"ةركذتلا"يف-يشكرزلايعأ-لاقو

؛ٰييدملانباهيفملكتدقو«هبئارغنموهو-ثيدحلااذهيعيملسمهجرخأ)

.ناعتسملاىلاعتهللاوةدايزوكلذلثمتءاحءاملعلانمريثكبتكبكلذ=

.٤٤-٤٤صرظنا"فيئللارانا"مساباضيأعبطو
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ةريرهابأنأو«رابحألابعكمالكنمهولعجوءظافحلانمامهريغو«يراخبلاو

.(اعوفهلعجفةاولاضعبهبتشاكلنمهعمساإ (اعوفرمورلاصعبا

ركذنأدعبةفرعملارادط۸٤٤٠ص۳ج"ريدقلاضيف"يفيوانملالاقو

‹"هريسفت"يفريثكنباهركذيقهيبلاكلذررحدقو:"ةركذتلا"يفيشكرزلامالك

ققلخرکذهيفسیلهنأكلذنمف‹ةديدشةبارغهنتميفثيدحلااذه:مهضعبلاقو

نأل؛نآرقلافالخاذهومايأةعبسيفاهيفاموضرألاقلخرکذهيفوتاومسلا

يفيسولألالاقوها.نيموييفتاومسلاتقلخمثمايأةعبرأيفتقلحخةعبرألا
امإوهفةيركلاةيآللةفلاخمربخلااذه:ركفلاراد:طء۳۳۱ص٤ج"يناعملاحور"

ها.لوؤمامإوملسمهاورنإوحيحصريغ

بويأيبأنبادلاخنببويأةمجرتيف"خيراتلا"يفيراخبلاهركذو

.(حصأوهوبعكنعةريرهيأنعمهضعب:لاقو):٤١4-١/١/٤٤٤لاقو

دق:ليقنإف):٩4۹4ص۸جرانملا"ريسفتيفاضرديشردمحمديسلالاقو

ضعبهيلعرصتقاو«انايندمايأيهةتسلامايألاهذهنأ:راثآلاورابخألايفدرو

ةعفدوافازجناكقلخلانأيفرهاظاذهو:لاقو...ثيدحلاركذو«انيرسفم

.(ةرصاقلاانمايأنمموييفعونلكلةدحاو

نمذوخأمراثآلاورابخألانمةلأسملاهذهيفيوراملكنأ:باوجاف

صنتلەهنتتمةفلاخمدودرم-اهاوقأوهو-اذهةريرهيبأثيدحو

جاجحنعهريغكهاوروهفهبهلملسمةياوركنرغيالفهدنسامأو‹:باتكلا

ىىى
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هنأتبثوهرمعرخآيفريغتدقوهو؛جيرجنبانعيصيصملاروعألادمحمنبا
رهلظلاو:لاقى.هريغو"بيذهتلابيذهت"فامكفلقعطالتخادعبثدح

هنمدارملاها.هطالتخادعبهبثدحاممثيدحلااذهنأ

باتكلاراد:ط۳١٠ص"بلاطملاىسأ"يفتوحلاشيورددمحملاقو

هركذنأدعببتكلاملاع:ط٣١۲٠ص"ةبترلايفةلكشملاثيداحألا"يفويبرعلا

نمهاقلتةريرهابأنأوطلغهنأىلعملعلالهأرثكأو:ملسمودمحأىلإهبسنو

.هعفرهنأمهضعبنظفبعكنعهبثدحورابحألابعك

ةذاشلاثيداحألانايبيفةدوصقملادئاوفلا"يفيرامغلاهللادبعخيشلالاقو

ةعبسيفاهيفاموضرألاقلخديفيهنألءذاشثيدحلااذه:۳٠١٠ص"ةدودرملاو

ةتسيفناكاعمضرألاوتاومسلاقلخنأديفينآرقلانأعممايأ

هنمدارملاها.مايأ

اضيأهلعأاذكو‹(٠۹ص)مدقتامكيشرقلاءافولايبُأنبااضيأهلعأدقو

۸٥ص"ةنسلانععافد"هباتكيفةبهشوبأدمحمروتكدلاوفللادبعوبأمكاحلا

قسيلبنيدلازعذاتسألاوء"ريبكلاخيراتلا"ىلعهقيلعتيفروندمحمدمحأروتكدلاو

ىلعهقيلعتيفطوؤنرألابيعشخيشلاو.۷-١۷۷ص"ةنسلاونآرقلانيزاوم"يف
مكحلايفحيحصلاجهنملا"يفدشرملداعو۳۲-۳۳صا٤٠ج"نابحنباحيحص"

رصتخم"ىلعهقيلعتيفغابصلايفطلنبدمحمروتكدلاو"فيرشلاثيدحلاىلع

:هنعلاقوجيلخلالودليبرعلاةيبرتلابتكم:١ط۳٠١٠ص"ةنسحلادصاقملا

هللاورابحألابعكلوقنمهنأودييوملسمىلعدقتناامثيدحلااذهو...)
.ملعأىلاعتهللاومهريغو(ملعأ

أ,



 

يراخبلاهاوريذلاءارساإلاةصقيفيَكلامنبسنأثيدح(۷)

نبكيرشنعناميلسيثدحهللادبعنبزيزعلادبعانثدح:لاق(۷٠٥۷)مقرب

.ليوطثيدحوهو«هركذف...كلامنبسنأتعمس:لاقهنأهللادبع

هوجولاكلتضعببهلعأنموهوجوةرشعنمرثكأنمثيدحلااذهدقتنا

نباويوونلاوناطقلانباوضايعيضاقلاويليبشإلاقحلادبعومزحنباويباطخلا

حيحصحرش"يفامك"نيحيحصلانيبعمحجلا"يفقحلادبعظفاحللالاق

نمءارسإلاثيدحركذنأدعبةيملعلابتكلاراد:ط٠٠۲ص۲ج"يوونللملسم

یتأوةلوهجمةدايز-اكیرشيعی-هيفدازدقو":سنآنعرغيبآنباكيرشقيرط
ةمئألاونينقتملاظافحلانمةعامجءارسإلاثيدحىوردقوقفورعمريغظافلأبهيف

مهتمدحأتأيملف-سنأنعٰيعي-ةداتقوينانبلاتباثوباهشنباكنيروهشملا

يلاثيداحألاو:لاق«ثيدحلالهأدنعظفاحلابسيلكيرشو«كيرشهبىتأاهب

ها.اهيلعلوعملايهاذهلبقتمدقت

"يرابلاحتف"يفقحلادبعظفاحلامالكركذامدعبرجحنباظفاحلالاق

وبأكلذىلإقبسو":ه٠٠٠١طةيملعلابتكلاراد:ط٤۹٠-۲٩٥صحج
هيفلقنف...هعمجءزجيفرهاطنبالضفلاوبأظفاحلاهاكحاميفمزحنبادمحم

لمتحيالائیشامهيياتکيفملسمويراخبللدحبمل:لاقمزحنبانعيديمحلانع

اذهركذفءامهتفرعمةحصوامهناقتِإعممهولاهجيرختيفهبلغمثنيثيدحالإاجرخم

یحوينأ:لبقهلوقكلذنم«كيرشنمةفآلاوةمجعمظافلأهيف:لاقوثيدحلا

ملعلالهأنمدحأنيبفالحالاذهو:لاقةالصلاهيلعضرفذئنيحهنأو:هيلإ
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نإ":هلوقمثةنسةرشعيناوحنبهيلإيحوأنأدعبوةنسبةرجمحلالبقناكاإ

-۔اهنعهللايضر-ةشئاعو"نيدأوأنيسوقباقهنمناكيحىلدتفاندرابجلا

ىلعهيبنتلاىلإقبسدقو:ظفاحلالاقنأىلإها.ليربجىلدتفانديذلانإ:لوقت

مثنقلاضعبوهدنسقاسهنإفهحيحص"يفملسمةفلاخملانمكيرشةياوريفام

وبآكيرشيفمالكلاىلإاضيأمزحنباقبسو«صقنودازورخأومدقف:لاق

‹يوقلابسيلدوراخلانبادمحموبأو:يئاسنلاهيفلاقو«هتمدقامكيباطخلاناميلس

ةن:دوادوبأودعسنبدمحملاقمعننعثدحيالناطقلاديعسنبىجيناكو

لوقينميأرىلعاركنماذكواذاشهبدرفنيامدعدرفتاذإفهيففلتخموهف

هريغامبفلاخيلاعضاوملادورومازتلاىلوألاوءدحاوءيشذاشلاوركلللا

تفلاخامعومحبوةعامحجلاقافوىلعهليوأتبامإوهدرفتعفدبامإاهنعباوحلاو

مماھرکذفكلذىلعديزتلبءايشأةرشعنيروهشملانمهريغكيرشةياورهيف

دحأمالكيفةعومجباهرأملثيدحلااذهيفعضاومةرشعنمرثكأهذهف:لاق

هللابونكمأنإهنعباوحاوهلكشتسانملاكشإدحاولكيفتنيبدقومدقتنه

دعنكلماهوأةرشعكيرشةياوريفنأبيدملايفميقلانبامزجدقو«قيفوتل
ةثالثةدعلاديزتهتقيرطىلعفةدحاواهتلعجانأواهنمةعبرأءايبنألالاحمهتفلاخم

ها.قيفوتلاهللابو

حضاوليلد"نكمأنإهنعباوحاو":-رجحنباظفاحلايعأ-هلوقيثو
اضيأكلذىلعلديو«تالاكشإلاكلتعيمجىلعةباجإلانمنكمتيملهنأىلع
املرکذيإمهنأامكهةتبلااباوجاركذيملوتالاكشالاكلتضعبدروأهنأ
وهامكتاضارتعالاكلتضعيبملسدقهسفنظفاحلانأفرعتكلذبوءادهاش

راد:ط٠٦۷٥صلاقثيح"حتفلاةمدقم'يفكلذبحرصهنإلبیفخیالرهاظ
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سنأنعهتياوريفنأالإةعامحلاهبجتحا:تلق:كيرشةمجرتيفةيملعلابتكلا

تهايضاملالصفلارخآيفكلذانركذامكةذاشعضاومءارسإإللاثيدحل

كيرشثيدحباتكلارخاوأيفيراخبلاجرحخأ:٤٤٥٥صهلاقامكلذبدصقيو

يفسنأباحصأكيرشهيففلاخدقو«هلوطبءارسالايفسنأنعرنيأنبا
يرهزلاوةعصعصنبكلامنعسنأنعهلعجيةداتقنإفداتسالاامأهنتموهدانسإ

تباُثقايسنکلءةطساوريغنمسنأنعهلعجيتباثورذيبأنعسنأنعهلعجي

مدقتلايفمهفلاخيكيرشقايسو؛يرهزلاوةداتققايسنيبوهنيبةفلاخمال

يفلاقوتباثثيدحولتطقفهدانسإملسمجرخأدقوةركنملاةدايزلاوريخأتلاو

.هاوقنمضعبوهفعضنمضعبظفاحلاركذمثرخأومدقوصقنودازف:هرخآ

كلذعمو":مالكدعب٥٠٤٠ص١٠ج"حتفلا"يفاضيأظفاحلالاقو

دازيذلاجارعملاثيدحيواروهوءاضيألاقمهيفدلاخخيشخيشكيرشف

هنمدارلاها."اهيلععباتيملءايشأبدرفتورخأومدقوصقنوهيف

نإمث:٢٢٥۲۳ص٤ج"ثيدحلامالعأ"يفثيدحلااذهنعيباطخلالاقو

يفرمألالصاحفلوقىلإاهفاضأالوهنعاهاورالوليهللالوسرىلإاهزعي

ء؛كلامنبسنأامإيأرهنأربخلاهنمضتيذلاهجولاىلعهبظفللاقالطإويلدتلا

لشميفظافلألاريكانمبدرفتلاريثكهنارمنيبانباهللادبعنبكيرشةياورامإو

اذهحصامهيأوءةاورلارئاساهيلعهعباتيالثيحنماهاوراذإثيداحألاهذه

ريسفتلالهأوءاملعلاونيمدقتملافلسلاةماعهيفهفلاخدقفهيلإفيضأوهنعلوقلا

لاقنأىلإ...لاوقأةيآلاهذهيفليقيذلاونيرخأتملانمومهنمليوأتلاو
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نبكيرشقيرطريغنمسنأنعثيدحلااذهيوردقو:٥٥۲۳-٢٤٢۲ص

ةرداصاُهأنظلايوقياممكلذناكفءةعشبلاظافلألاهذههيفركذتملفءهّللادبع

.ملعأهللاوكيرشلبقنم

هريغاهركذيملاضيأكيرشاهبدرفتىرخأةظفلثيدحلااذهيفو:لاقو

ناكموهامنإ«هناحبسهللاىلإفاضيالناكملاو"هناكموهولاقف":هلوقيهو

دقوثيدحلااذهلوحرخآمالكهلوها.هيفميقأيذلالوألاهماقموييبلا

.باتكلااذهنملوألاءزحبايفهضعبانركذ

يفنارسيقلانبابفورعملايسدقملايلعنبرهاطنبدمحممامإلالاقو

:۲طةيملعلابتكلاراد٤٠۲-٠/٤٠٦"نيحيحصلالاجرنيبعمحلا"باتك

ركنأاثيدحامهدنعلالبنبناميلساضيأ-كيرشيأهنعىور":ه٥٠
نألبقامئانناكهنأهيفوءارسألاثيدحوهو"نيحيحصلا"يفهجارخإامهيلع

.ةدمببةرجحلالبقناكءارسإلاوءهيلإىحوي

راد:ط۹۷٤٠ص١ج"ملسمدئاوفبملعملالامكإ"يفضايعيضاقلالاقو

كيرشةياورنمملسميفءاجدقو":ه١١٤٠ةنس١طدشرلاةبتكموءافولا

كلذىلعملسمهبندقوءاملعلاهيلعاهركنأماهوأوبارطضاثيدحلااذهيف

ها."اهنمصقنودازورخأومدقف":هلوقب

قفاويملطلغوه":-هيلإىحوينألبقكلذوءارسإلاركذدنعلاقو

..ارهشرشعةسمخبهثعبمدعبناكهنإ:هيفليقاملقأءارسإلانإفهيلع

.هنمدارملاها."لإ
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حيحصىلعهحرش"يفيوونلامامإلاهلانسحتسماذههمالكدروأدقو

.٢۲.ص۲ج"ملسم

قوقحفيرعتبافشلا"يفثيدحلااذهىلعاضيأضايعيضاقلاملكتدقو

دوج":هركذنأدعبلاقفيبرعلاباتكلاراد:ط٢۲۳-٢۲۳ص١ج"ىفطصللا

دقو.اذهنمبوصأبهنعدحأتأيملوىاشامسنأنعثيدحلااذهقطتباث

رکذدقف؛رمنيبانباكيرشةياورنماميسالاريثكاطيلختسنأنعهريغهيفطلح

؛يبصوهوناكامنإاذهو؛مزمزءاعبهلسغوءهنطبقشولكلماءيجبهلوأيف

ةصقركذو«هيلإىحوينألبقكلذو:هثيدحيفكيرشلاقدقو.يحولالبقو

لبقتناكاهنِإ:دحاوريغلاقدقو«يحولادعبتناكامهُأفالحالوىارسإلا

ةملسنبدامةياورنمسنأنعتباثیوردقو.اذهلبق:ليقوةنسبةرجملا

كلتهبلقهقشو«هرفظدنعناملغلاعمبعليوهوييبلاىلإليربجءيجباضيأ
نأفو«نيتصقلايفدوجف«سانلاهاورامكءارساإلاثيدحنمةدرفمةصقلا

تيبىلإلصوهنأوةدحاوةصقناكىهتنملاةردسىلإوسدقملاتيبىلإءارسإلا
ها."هريغهمهوألاکشإلكحازأفكانهنمهبجرعمثسدقللا

هذهنأىلإمهضعببهذو":هسفنءزحلانم٥٥٠۲-٢٤٢۲صاضيألاقو

ثيدحلااذهيفةعقاولالجوزعبرلاوندو«نطبلاقشركذومونلانم:تادايزلا

يفنطبلاقشذإ؛هشتیاورنمةركنميهف«سنأنعكيرشةياورنميهاإ

لبق":ثيدحلايفلاقهنألو؛ةوبنلالبقولهرغصيفناكامنإةحيحصلاثيداحألا

ةياوريفعقوامنهويهلكاذهف؛ثعبملادعبناكعامجإبءارسإلاو‹"ثعبينأ

نمهعمسيملهنأوهريغنعهاورامنإهنأقيرطريغنمنيبدقاسنأنأعم«سنأ
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نبكلامنعهلعل:ملسمباتكيفو-ةعصعصنبكلامنع:ةرملاقف%يبلا

.ها."ثدحيرذوبأناكةرملاقو.-كشلاىلعةعصعص

نماذهو):ثيدحلااذهلهركذدعب٠١۲۷ص۲ج"نازيملا"يفيهذلالاقو

نِإ):ةفرعملارادط۳/۳هريسفتيفريثكنبالاقوها.("حيحصلا"بئارغ

.(هطبضيملوهظفحءاسوثيدحلااذهيفبرطضارمنيبأنباهللادبعنبكيرش

فهماهوأترکذدقو":ه٥يعيمصلاراد:۱ط۸۲ص'ملسمحیحص

ها."حيحصلا"يفةعقاولاماهوأللحيضوتلا

دقو":ه۸٤٤١«ركفلاراد:ط۳/٠۳"داعملاداز"يفميقلانبالاقو

:لاقهنمدنسلملادروأملسموىیارسالاثيدحنمظافلأيفاکیرشظافحلاطلغ

هللاهمحرداجأف‹؛ثيدحلادرسيملو‹؛صعقنودازورخأومدقف

نألبقناككلذنأكيرشثيدحيفعقوامامأو:١/٠٠اضيألاقو

ثيدحلهظفحءوسوةينامثلاكيرشطالغأنمدعاماذهفءdكيلإىحوي

.ءارسألا

ِع)۱( يليألاديعسنبنوراهانثدحاذكههدنعهصنو٢مقربكيرشثيدحملسمىور

:لاقرغيبانباهللادبعنبكيرشيئدح:لاقلالبنباوهونامیلسينربخأ:لاقبهونياانثدح
لبقرفنةئالثهءاجهنأ؛ةبعكلادجسمنم3هللالوسربيرسأةليلنعانثدحيكلامنيسناتعم

هيفمدقو«ِنانبلاتباثثيدحوحنهتصقبثيدحلاقاسفمارحلادجسملايفمئانوهوءهيلإىحوينا
ضايعيضاقلاكلذىلعصنامكطلغ"هيلإىحوينألبق":هلوقوها.صقنودازو«رخآوائیش
.هسفنميقلانبانعينأيسامكوهريغو
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ء٤٢٠ص"ةيواحطلاحرش"يفزعلايبأنبالوألاميقلانبامالكدروأدقو

۱:۸۳ط .هيلعهرقأويمالسإلابتكمل

بحكلملاط۸١٠-۷١١صيهذلل"ولعلارصتخمل"هقيقحتيفنابلألالاقو

هللادبعنبكيرشنعلالبنبناميلسهاورامىلإريشي:تلق":ةيناثلايمالسإلا
ڻيهللالوسربيرسأةليلنعثدحيكلامنبسنأتعمس:لاقرنيبأنبا

ىح‹ىلدتف-ىلاعتوكرابت-رابحلااندو":هيفوليوطلاءارسإلاثيدحركذف:تلق

."...ءاشامهيلإیحوأف«ندأوأنیسوقباقهنمناک

ویهامجنعهبدرفتامماذه«كيرشىلعركنأامةلمجنمةلمحلاهذهنكل

لب‹-ىلاعتوكرابت-هلليلدقلاووندلااوبسنيملوجارعملاثيدحاوورنيذلاتاقثلا

اندمث یلاعتهلوقنأىلعلدیام-امهنعهللايضر-دوعسمنباوةشئاعتور

ىورمالسلاوةالصلاهيلعليربجهبدارملاامنإ(يدأوأنيسوقباقناكفنلدتف

ناكف.لدتفاندمث»هلوقنيأف:ةشئاعلتلق:لاققورسمنع(۱۱۱/۱)ملسم

كلَليربحكلذامنإ:تلاق؟¶ٰيحوأامهدبعىلإٰيحوأف.نيدأوأنيسوقباق

هللاهمحرفنصلملاناكدقوء4٤-٣٤صيقهيبلل"تافصلاوءامسألا"رظناو

هلوطبهدروأمثكيرشثيدحنمةروكذملاةلمجلا٠٠صلصألايفدروأ-ىلاعت

يففنصملالاقوءةراكنلانمهيلإترشأالهتفذحف(ةطوطخم-۱/۲-۲قر

ةرظطتنقلازفقهنكلوءاملعلاضعبهركنتسا"بيرغثيدحاذه":ْياثلاعضوللا

كلذكسيلوءةحداقةلعهيفرهظتملاميفملسماذه:تلق"حيحصلا"يفررقتو

ها.لمأتفانه

ءارسالاثيدح:٥٠۲۲ص"ةيواحطلاةديقعلاحرش"ىلعهقيلعتيفلاقو
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نمقايسلااذهيفروكذملاوندلانأريغةقرفتمثيداحأنمطقتلموهو؛حيحص

ثيدحنمظافلأيفظافحلاهطلغيذلارنيبأنباهللادبعنبكيرشةياور

ييريثكنباظفاحلاهنيبامكظفللااذهكلذنموءافنآفلؤملاركذامكءارسالا

.44٤-4۸£٠ص"تافصلاوءامسألا"يفيقهيبلاهلبقنموءارسالاريسفت

ةديقعلابيذهتيفةيحإإلاةحنملا"ىلعهقيلعتيفيمينغلادامحرخآلادبعلاقو

نباهركذامانهحراشلالقن:ةباحصلاراد:طء٤٢۲صزعلايبأنبال"ةيواحطلا

دقهللاهمحرميقلانباو"۸٤-٢۷/۲٤داعملادازيفءارسإلاثيدحنمميقلا

هدعامهنمتفذحو«ميقلانباهركذامانهترصتخاو‹ئعملابثيدحلاركذ

.حلإ...اهيفءاملعلاهطلغيتلاكيرشماهوأنمءاملعلا

ةلمحجلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلااضيأثيدحلااذهظافلأضعبلعأدقو

"لعللامكإلامكإ"يفيبألاةفيلخنبدمحمو٠©٤ص"ةلكشملاعضاوملاىلع

يبانباو٦٠۱٥ص١ج"لامكإلالامكإلمكم"يفيسونسلادمحمو«١٠٠ص١ج

مهولانايب"يفناطقلانباظفاحلاركذو(٠1ص)مدقتامكيشرقلاءافولا

.ابارطضاهيفنأ٢۷٤ص۲جماهيإلاو

ىلعقالطلاناك":لاق-امهنعهللايضر-سابعنباثيدح(۸)

لاقف.ةدحاوثالثلاقالطرمعةفالخنمنيتنسوركبيبأوهللالوسردهع
هانيضمأولفقانأهيفملتناكدقرمأيفاولجعتسادقسانلانإ:باطخلانيرمع

نعسواطنباقیرطنم(٥۷٤۱)١٥مقربملسمهاورمهيلعهاضمأف؟مهيلع
.سابعنبانعهيا
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يجابلاولبنحنبدمحأمهتمىاملعلانمةريبكةعامجهفعضثيدحلااذه

بجرنباوناسمكرتلانباويطرقلاونياجزوجلاويبرعلانباوربلادبعنباو
.ليعام“إيضاقلاو

"عوقووهمكحدحاوظفلبثالثلاقالط"يفامكيناجزوحلالاق

اذهبتینعدقو:لاق.ذاشثیدحوه):هريغوءافصلاعباطم:ط«۸١١ص

.(الصأهلدجأملفرهدلامدقيفثيدحلا

:ةيملعلابتكلاراد:ط٥٥اصYج"ىربكلاننسلا"فيقهيبلالاقو

ةياورب:لاق؟هعفدتِءيشيأبسابعنباثیدحنعهللادبعابأتلأس":مرألا

ها."روصتمنباهنعلقنكلذكو‹هفالحخهوجونمسابعنبهللادبعنعسانلا

يوردمو':يبرعلاباتكلاراد:ط٣٤ص٤ج"ىقتنملا"ييجابلالاقو

.مهووه:نيڻدحملاضعبهيفلاقسواطةياورنمكلذيفسابعنبانع

ةياورو":يعولاراد:ط١١٠ص۷١ج"راكذتسالا"يفربلادبعنبالاقو

ماشلاوزاجحلابراصمألاءاهقفنمدحأاهيلعجرعيملو؛طلغومهوسواط

."سابعنبايلاوميففرعيالءابهصلاابأنإ:ليقدقو«برغملاوقرشملاوقارعلاو

:۳۳۷ص۷ج"يقهيبلاىلعدرلايفيقنلارهوحلا"يفيامكرتلانبالاقو

يفيبهذلالاق.هيفاوملكتو«يراخبلانودملسممهنعىورنمءابهصلاوبأ"

ثيدحلااذهكرتيراخبلانألمتحياذهىلعف«فيعض:يئاسنلالاق:"فشاكلا"

.ها"ءابهصلايبألجأل
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:بتكلالاعط۹۲٠ص١ج"نايبلاءاوضأ"يفامكيبرعلانبالاقو

نمهيفقلعتمالاذه:انلق«هرکذوسابعنيانع"ملسمحيحص"يفق:ليقنإف"

؟ةمألاعامجإىلعمدقيفیکف؛هتحصيففلتخمثیدحهنأ:لوألا

دقو.نيعباتلاةبترنعاوطحناموقنعالإفالحةلأسملاهذهيفاففرعيملو

مهتمدحأنعكلذاوورنإف«ثالثلاموزلىلعقافتالاونايركلانارصعلاقبس

ةلأسملاهذهدحتالولدعلانعلدعلالقن:مكنمنولبقيامالإمهنماولبقتالف

.ادبأفلسلانمدحأىلإةبوسنم

نسمالإهنتعوريملوسابعنبانعالإدريملثيدحلااذهنأ:ياثلا

نعهوريملاموكحاوالإةباحصلانمهوريملاملبقيفيكف«سواطقيرط

نباالإهنعاوتكسوةباحصلاعيمجىلعيفخفيكو؟دحاوالإيباحصلاكلذ

.هنمدارلاها."؟سواطالإسابعنباباحصأىلعيفخفيكو؟سابع

'هعوقووهمكحدحاوظفلبثالثلاقالط"يفامكبحرنبالاقو
:ناقيرطهيفمالسإلاةمئألثيدحلااذهف):هريغوءافصلاعباطم:ط۸١١ص

ثيدحلادانسإيفمالكلاىلإعجريوءهقفاونمودمحأمامإلاكلسموهو:امهدحأ

ةقثناكنإوثيدحلابيوارلادارفناوهيلععباتيملهنأوهبسواطدارفناوهذوذشل

نمهانعمدریملاذإاركنمواذاشنوكينأوءهيففقوتلابجويثيدحلايفةلعوه

نالطقلانباىيجيودمحأمامإلاكنيمدقتملاثيدحلاةمئأةقيرطهذهو.حصيهجو

ريغسابعنبانعهیوريالثيدحلااذهو‹مهريغويييدملانبايلعونيعمنبىييو
فالخبیفهنأثيدجحلايواروهوسابعنبانعحصدقو:لاقنألإ...سواط
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فيكفءاهدارفنابثيدحلايفةلعاضيأاذهوءةعومحجملاثالثلاموزلوثيدحلااذه

ىلعنوركنيةكمءاملعناك:لاقوعامجإلاوراكنإلاوذوذشلاةلعاهيلإمضدقو

ها.(ليواقألاذاوشنمهبدرفنیامسواط

كلذكو":بتكلاملاع:ط٠٦۲۳ص"يذمرتلاللعحرش"يفاضيألاقو

مالکقالطلاباتکيفمدقتدقو‹؛ثالثلاقالطلايفسابعنبانعسواطثیدح

.هنمدارملاها."حرطمداشهنأوهيفةمئألانمهریغودم

ءايشأيوريهحالصوهلضفعمسواط):هريغو‹فصلاعباطم:طء۱۸۱ص

.(سواطًاطخةرثكنمبجعيناكهنأبويأنعو‹«ثيدحلااذهاهنمةركتم

ط۸٤-٦٤ص"قاللطلاماكحأىلعقافشإلا"يفيرثوكلاخيشلالاقو

يباحصلايوارلايأرلةفلاخمهيففامهنميناثلالامتحالاامأو":نوديزنباراد

للعحرشيفبجرنباطسبامكامتاورءارآلاهتفلاخمبثيداحأداقتلادرمكف

نباولبنحنبدمحأوناطقلاديعسنبىجيونيعمنبىيبهذموهو«يذمرتلا
اذهنكلويوارلايأرنوديورملابدادتعالاملعلالهأضعبىأرنإو‹ييدملا

ىلععنطصملامتحابدتعیأف«حوحجرمريغالامتحالمتحاوأاصنناكاذإاميف

ىلعىطغدقفنيرخأتمللحلطصملابتكىلعهرظنرصتقانموءاضيأيأرلااذه
دحاوظفلبثالثلاقالطلانأىريهنأسابعنبانعرتاوتدقوهرظنقفأهرصب

ريبجنبدیعسورانیدنبورمعوءاطعقيرطبهنعكلذةياورقبسدقوانالثعقي

.(۲١-١١ص)"ثالثلاقالطملعىلإثاحلاريس"نمهلقنهنأهفلؤمركذو١
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ةياورفالخىلعسواطدارفنااضيأهيفو«هسفنسواطقيرطبلبمهريغودهاجبو

.لوألابدريامكثیدحلاهبدريذوذشاذهو‹نيرخألا

نعربخلااذهيوارسواطنبانأيسيباركلاجيرختنمقبسهنأاضيأهيفو

.ةدحاوثالثلانأهدلاوىلإبسننمبذكهيبأ

ييو؛عاطقناظفل(لاقءابهصلاابأنأ)سواطظفلنأاضيأهيفو

.ةعطقنمثيداحأضعب"ملسمحيحص''

هرکذامىلعفیعضوهفسابعنباىلومناكنإءابهصلاابأنأاضيأهيفو

.لوهجبوهفهريغناکنِٳو‹يئاسنلا

نبارادقملجو(كتانهنمتاه)ثيدحلاقرطضعبيفنأاضيأهيفو

الوباطلااذهلثعبهالومنعالضفهتقبطيفةباحصلانمدحأههجاويناسابع

نمباوجلانوكيهيلعدرينأريغنمهتباجإريدقتىلعهنأاضيأهيفو

؛فلخلاوفلسلانيبسابعنباصخرمكحرهشدقو«هفارتعابةدودرملاهتانه

؛ثيدحلاىلعمكحللاليهستدحاوديعصيفثيدحلاقرطرشحينأملسمةداعو

.ثيدحلاةبترمفيرعتيفةعيدبةقيرطيهو

لشمنعقطرمعرادقملجو«يأرلابعرشلاىلعرمعجورخاضيأهيفو

.كلذ

لب‹مهنيبرجشاميفلييبلانومكحيالمُهنَأبةباحصلاروهمجمصواضيأهيفو
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؛ضفاورلاالإ-مهنعهللايضر-ةباحصللاهيضتريالةعانشهذهويأرلانومكحي

.قيقحتلالهأدنعضفاورلاذوذشلااذهردصمو

نمفءكلذنعهاشاحفءاريزعتهلمعرمعلغوسيايسايسالمعكلذدعامأو

ذخألاىلعيضقتءةلماكةرشعكلتف؟ةسايسعرشلاىلعجورخلاحيبييذلا

ريدقتىلعامهنملوألالامتحالانيعتنذإف؛نيريخألانيلامتحالانميناثلالامتحالاب

ام"طظافحلاتاقبطلويذ"'ىلعهتقلعاميفثيدحلااذهتللعتنكو؛ثيدحلاةهحص

.ءيشيفنيملسملالوقنمسيلدحاوةئالثلانأبلوقلانأىلع«نايبلااذهنمبرقي

ها.اليلقريثكلاددعلااولعجيملاوفصنأولءادحاوةئالثلااولعج

.١٦۱۸ص"ظافحلاةركذتلويذ"ىلعهتاقيلعتيفهفعضاذكو

ةذلشلاثيداحألانايبيفةدوصقلملادئاوفلا"يفيرامغلاهللادبعخيشلالاقو

ذاشهنإ:ةمئألانمهريغودمحألاقثيدحلااذه":۱۳۲-۱۳۳ص"ةدودرملاو

ةلاسرلايفدمحألاقو."يذمرتلاللعحرش"يفبحجرنباظفاحلاهلقنامك؛حرطم

مويىلإمارحةعتملاو:هصنامةعامجلاوةنسلاييودقتعملايفددسمىلإاكثعبىلا

هللحالو«هتجوزهيلعتمرحولهجدقفدحاوظفليفاالتقلطنموءةمايقلا
ها.هريغاجوزحکنتىحادب

كتانهنمتاه:سابعنبالءابهصلايبألوقثيدحلااذهيفركنتسياممو

سابعنباهخيشءابهصلاوبأبطاخيفيكفءةهوركملاكرابخأوةركنملاكتاوتفيأ

.هنمدارملاها.؟سابعنباهنعتکسیوةهركتسللاةرابعلاهذه

جوزتيبنلانُا):۔امهنعهللايضر-سابعنباثيدح)۹()



NENEناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا1 jE

و٦آملسمو»)۸٥۲٤)و(۱۸۳۷)يراخبلاهاور(مرحوهوةنوميم

.(۱ا۷

"رثألالوصأىلإرظنلاهيجوت"باتكيفامك-هللادبعوبأمكاحلالاق

:-بلحبةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:ط٠/٠4۳يقشمدلايرئازحلارهاطخيشلل

:ربخلااذهضراعيو"حيحصلا"يفهرثكأجرخمبابمرحلاحاكننعيهنلايق)
اشتدح:لاقيضاقلاقاحسإنبليعامسإانثدح:لاقلدعلاذاشمحنبيلعيندح

نعديزنبرباجنعرانيدنبورمعانڻدح:لاقنایفسانٹدح:لاقييدملانبايلع

نعيوراذكهو:هللادبعوبألاق.مرحعوهوةنوميمحكنوييبلانُاسابعنبا

سابعنبایلومةمركعوناسيكنبسواطوحابريبانباءاطعوريبجنبدعس

ديعسناکو«سابعنبهللادبعنعمهریغوةكيلميبأنباهللادبعوريجنبدهاجبو

هنأعقاربأنعيوريمصألانبديزيناكدقو.ثيدحلااذهركنيبيسلملانبا

الإاهجوزتاسموةنوميموليهللالوسرنيبلوسرلا-هللاوتنك:لوقيناك

هحرشوهليصفتبءاضقلاةرمعيف"ليلكإلا"باتكيفهتلعتحجرخدقو.الالح

ةياوراولعجو):مالكدعب۳٠/۳٥۳"یواتفلاعومحم"يفةيميتنبالاقو
ها.(طلغلاهيفعقوامملصيملهنوكلوءامارحاهجوزتلسابعنبا

حيحصلاف):مالکدعب۱۳۷-۱۳۸ص"ءاهفألاءالج"ييميقلانبالاقو

هجوأةرشعنمالالحاهجوزت:لاقنمثیدحملفتوءامرحاهحکن:لاق
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۱۱۳ص١ج"داعللاداز"رظناوها(عضولملااذهريغيفةروكذم

.۱۱۲ص٥جو

يمالساإلابتكملا:طء"ةيواحطلاةديقعلاحرش"ةمدقميفينابلألالاقو

"قيقحتلاحيقنت"يفيداحلادبعنبدمحمققحلاةمالعلالاقكلذلو..):٣۲۳ص

تصعقويلاتاطلغلانماذهدعدقو":سابعنباثيدحركذدقو(۱/٤١٠/۲)

"...هسفنلاحبفرعأناسنإلاو؛عقواماذهنأتربخأةنوميمو"حيحصلا"يف

ها."ليبسلارانمثيداحأجيرختيفليلغلاءاورإ"نم(۳۷٠۱)ثيدحلارظنا

هبتبرضاموهو...):مالکدعب۱٦-١١٦ص"فافزلابادآ"يفلاقو

دبعنبالاعبتافنآاهيلإراشملاةمدقملايفهتركذال-ثيدحلااذهعي-الثم

ئطخلملاانأنأىلعكلذدريف(٢۲-۲۳)تاحفصثالثدوسكلذعمو‹يداحلا

يفةيميتنباك:مهملعيةرثكمهيفوءاضيأظافحلانمييقبسنمسيلو«همعزبطقف
لب(۳١٠-١١/۲١١)"داعملاداز"يفميقلانباو((۳٠۳-۳٠/٠٢۳)"ىواتفلا"

"حتفلا"يفامكبيسللانبديعسنيعباتلاديسلاعبتدمحأمامإلامهلبقنمو

ةمئألاءالؤهقفاونم-!ملاظلارئاحلااهيأايدتعمنوكيفأ«(١۱-١٠/۹)
£

ها.(!؟تلسناواهئادبتمر:لیقامكرمألامامهمکحن

:ط٥۹ص"يذمرتلاننسفيعض"يفهذوذشبيابلألامکحاذكو

يفو«فراصللاةبتكم:ط٤٤١ص"هجامنباننسفيعض"و«يمالسإلابتكللا

دقو):هيفلاقو«فراعملاةبتكم:ط؛۲۱۲ص"ملسمحيیحصرصتخم"ىلعهقيلعت

فها.(مهمهنإفهعجارفهذوذشىلإ(٥/٠۱)"مألا"يفيعفاشلامامإلاراشأ
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١جيراخبلاحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيف-ينابلألايعأ-لاقو
هذهيفعقواذك:ثيدحلااذهىلعهقيلعتدنعيمالسإلابتكملاط٠٣٤ص

نمعمجنعكلذتبث«لالحوهواهجورتفيبلانأحيحصلاوءةياورلا

معوركبيبأولِييبلافلختيلص):لاقهَسناثیدح)١۱)

نمحرلاهللامسبنوركذيال«نيلاعلابرهللدمحلابنوحتفتسياوناكفنامثعو

.(۳۹۹)٢٥مقربملسمهاور(اهرخآيفالوةءارقلالوأيفميحرلا

يظطقرادلاويعفاشلامهنم؛ءاملعلانمةريبكةعامجهفّعضثيدحلااذه

يطويسلاويواخسلاويقارعلاويشكرزلاويسانبألاوييقلبلاونقلملانياويوونلاو

حرشبثيغملاحتف"مسابعوبطملاهحرشةمدقميف"هتفلأ"يفيقارعلالاق

:بتكلاملاع:۲ط١١ص"ثيدحلاةيفلأ

ترثأءافخوضومغاهيفترطبابسأنعةرابعيهو

دقو":كانهلاقثيحةفرعملارادط۱۸۷ص"ررحلا"يفيداملادبعنباهنعكلذىكحامك
ةياورامنأباوصلاومعزامكرمألاسيلوهمالكها."ةجحالبملسمةياورهريغوبيطخلافعض

نيذلاءاملعلاضعبمالكانركذدقو«كلذطسبعضوماذهسيلوهريغوبيطخلالاقامكةفيعض
.قيفوتلايلوهللاويدامجلادبعنبامالكضحدلفاكوهوةياورلاهذهاوفعض

E
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:لاقنأىلإ

ابفاهيفنوارنظذإهلمسبلايفنكنتاةلعو

السنيحهيفائيشظفحأاللوقيًاسنأنأحصو

:ةيراجتلاةبتكملا:ط»©٠ص"هتيفلأ"فيطويسلالاقو

دنسملايف"هلمسبلا"ثيدحكودنسلاىفاهعوقوابلاغو

هتاقيیلعتيفرکاشدمحأكلذحضوأامك"ملسمحيحص'دنسملابدارأو

اهيلعيقارعلاةيشاحو"حالصلانباةمدقم"رظناو؛كلذىلعهرقأدقواهيلع

.۲٥۲-٢٤٢۷ص١جيطويسلل"يوارلابيردت"و١۱۲-١١١ص

ركفلاراد:١ط٠۲۹ص٣ج"عومجا"يفيوونلاماسمإلالاقو

‹ةريثكرهخلايفةدراولاثيداحألانأملعا:يسدقملادمحموبألاق":ه۷

نعاهبرارسالابحیرصتدريملو«هترابعنممهفنممهنمو«؛كلذبحرصنممهتم

طوقسبجوأابةللعميهوسنأنعةيناثلاو...لاقمثناتياورالإ8يبلا

."-ىلاعتهللاءاشنإحضونسامكاهبجاجتحالا

محالدتسانعباوجلاامأو..."۲۹۷ص-يوونلامامإلاىعألاقمث

ةشئاعثيدحنعو"نيلاعلابرهللدمحلابةالصلانوحتتفياوناك":سنأثيدحب

عمحللنيعتمليوأتلااذهوةروسلابالءةحتافلاةروسنوحتتفياوناك:دارملاناوهف

نعةياوروًالعف-اهنعهللايضر-ةشئاعنعةيورمةلمسبلانأل«تاياورلانيب
-مهنعهللايضرةريرهيبأورمعنبانعتدروةرابعلاهذهلثمنألوويبل



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|
NENN NENE

وهفةروسلامسامهعيمجدارمنأىلعلدف.ةلمسبلابرهجلاهنعحصنممامهو

ةياورلاامأوءامبءادتبالانيعتفءةلمسبلاةحتافلالوأنأتبثدقو.ةحتافلاب:هلوقك

:!اتباحصألاقف"يحرلانمحرلاهللامىسپًارقيمهنمادحأعمسأملف":ملسميفيلا

ءأاطحخأفهمهفردقىلعهنعربعيوارلاهمهفيذلاىعملابلوألاظفللةياوريه

ءظافحلاهيلعقفتايذلاوهلوألاظفللانإف«باصأللوألاهظفلبثيدحلاغلبولو

.قبسامكةروسلامسا:هبدارملاو«هريغدوادوبأويذمرتلاويراخبلاجرخيملو

رمعوركبيبأوفَييبلافلخيلصنانك":لاقسنأنعيطقرادلاننسيفتبْثو

لاق"هبرهجياميفنآرقلامأبنوحتتفياوناکف-مهنعهللايضر-نامثعو

نعةلمسبلابرهجلاتبثدقف.انليوأتلحيرصليلدوهو؛حيحصاذه:يطقرادلا

دمحموبأخيشلالاق.كلذفالخرهظامليوأتنمدبالف«قبسامكهريغوسنأ

اهراتخايلايهو:اهادحإ«قرطسمهيلعمالكلاوهليوأتيفسانللمث:يسدقللا

رياغتعمهظافلأفالتخاوهبارطضاوهنولتلهبجاجتحالازوجيالهنأربلادبعنبا

هللدمحلابنوحتتفياوناك":ةرملاقهنأل«؛يدنعاهنمءيشيفةجحالف«اهيناعم

الاوناك":ةرمو"ميحرلانمحرلاهللامسببنورهجيالاوناك":ةرمو"نيملاعلابر

تربك":كلذنعلئسدقولاقةرمو"انوؤرقيمهعمسأمل":ةرموڭاهنوؤرقي

ىلوأاهضعبلعجنالوتاياورلاضراعتبمكحنامنإ:ةقيرطلاهذهلصاحف."تيسنو

يفيباطخلاهلقناماذهسنأثيدحدريفاولعفامريظنو.عيمحلاطقسيفضعبنم

ةعرازملايفجيدخنبعفارثيدحدرهنأ:لبنحنبدمحأنع"ننسلاملاعم"

ضبحجرننأ:ةيناثلاةقيرطلا.ناولألاريثكثيدحوه:لاقوهنولتوهبارطضال
ناححجرلادحنالفءاهيلإاهفلاخامدرنوءاهيقابىلعةفلتخملاتاياورلاهذهظافلأ

يأ"ڭلدمحلابنوحتتفياوناكمهنأ":ةشئاعثيدحظفلىلعيلاةياورللالإ

ےگ
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اذهىلعةاورلارثكأنأل؛هعبتنمويعفاشلامامإلاةقيرطهذهوةروسلاب

مالكلااذهجرخأاسنأنأكف"نآرقلامأب":يطقرادلاةياوريفهلوقلوءظفللا

هنعةاورلاتقرتفامثاهريغبادبيوأةحتافلاريغةءارقزوجينمىلعهبالدتسم

:هلوقبهنعربعفةلمسبلافذحهنممهفنممهنموباصأفهظفلبهادأنم:مهنمف

ربعفرارسإلامهفنممهنموةلمسبلانوؤرقيمهعمسأملفوأنوؤرقيالاوناك"

نلف«لمحلاىلعاهنمنيبلاىضقثيدحتاياورظافلأتفلتخااذإ:ليقنإف.هنع

مأب"ةياورو:انلق.دارملانيعت"نورهجيال"ةياورفةلمتحم"نوحتتفي"ةياورنأملس

رهخبابةحرصملاثيداحألانمقبسامانلملسوايوتسافرخأآلاعملانيعت"نآرقلا

؛تلوأفهانركذاباهليوأتنكمأهذهوءاليوأتلمتحتالكلتوهريغوسنأنع

:انلقسنالقنامیفرهاحيجرتانمرنإو:دمحموبألاق:٠٠۳صلاقو

تللعدقاهبرهخجلامدعبوأةلمسبلافذحبةحرصملاملسماهبدرفناىلاةياورلاهذه

ىلإةحصلانماهجرخيليلعتلاو«سنأنعةتباثلارهجلاثيداحأبتضروعو

لقنبهدنسلصتانإواللعمالواذاشنوكيالنأحيحصلاطرشنمنألفعضلا

يفةحداقةيفخةلعىلعهيفملطاهنوكلهفعضيليلعتلاف«هلثمنعطباضلدع

هنأل؛"حيحصلا"يفهجارخإذئنيحعفنيالوهتاورضعبلمهونعةفشاكهتحص

اهفرعيوظافحلارثكأىلعةلعلاىفختدقوءهفعضيفخدقو«فيعضرمألاسفنيف

«هجارخنإنمهريغويراخبلاعتتمااذغو«سكعلابانهرمألاوفيكفمهتمدرفلا
اهنمنماثلا:لاقوةلصفمدمحموبأاهركذهجوأةينامثباذهسنأثيدحللعدقو

دمحابحتفتسييهللالوسرناكأ"ءاسنأتلأس":لاقديزنبديعسةملسابأنأ

هظفحأامءيشنعيلأستلكنإ:لاقف؟ميحرلانمحرلاهللامسببوأنيملاعلابرهل

سلس
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؛هباتکيفةعيزخنباوء"هدنسم"يفلبنحنبدمحأهاور"كلبقدحأهنعلأسامو

مدعوسنأفقوتىلعليلداذهو«"حيحصهدانسإ":لاقو"هننس"يفٰطقرادلاو

هشیداحأتبرطضاف.امهنمدحاولكبمزحلاهنعيورونيرمألانمدحاوبهمزج

ةرٹثكلرهجللحيجرتلافاهضعبحجرتنإو«تطقسفتضراعتفةحيحصاهلكو

لاق؛كلذدعبهلضرعنايسنلالعلو«يفنلاىلعمدقموهف«تابثإهنألوهثيداحأ

ها.ملعأهللاوهنايسنلاحيفهلأسنمىلعةجحهنعظفحنم:ربلادبعنبا

ه۲/٤٤٤١ط"قئاقحلابالطداشرإ"يف-يوونلامامإلايعأ-لاقو

ملسمدرفناام:نتملايفةلعلالاثمو":۳٠٠-۲١١صةيمالسإلارئاشبلاراد:ط

."ميحرلانمحرلاهللامسب"ةءارقيفنبحرصملاظفللانمسنأثيدحيفهجارحخإب

برهللدمحلابنوحتفتسي":اولاقنيرثكألااوأرثيحةياورلاهذهموقللعف

؛هجارخإىلعملسمويراخبلاقفتايذلاوهوءةلمسبللضرعتريغنم"نيلاعلا

اوناک":هلوقنممهفف‹هلعقويذلاىعملابهاورحرصملاظفللابهاورنمنأاوأرف
هانعمنألًاطخأومهفامىلعهاورف‹"نولمسييالاوناكمنأهللدمحلابنوحتتفي

نعتبثهنأ:اهنمءرومأاذهىلإمضناوءةحتافلاابنوحتتفياوناكيلاةروسلانأ

ليهللالوسرنعائيشهيفظفحيالهنأركذفةيمستلابحاتتفالانعلئسهنأسنأ

ها.ملعأهللاو

نباةمدقم"ةيشاحبعوبطملا"حالطصالانساحم"يفامك-رهاطنبالاقو

دعب"للعلاحيحصت"هباتكيف-فراعملارادةيلصيفلاةبتكملا:ط٠٦۲ص"حالصلا

ةركتنمهنتميفةدايزلاهذهنكل؛لصتمحيحصدانسإاذه:"سنأ"نعكلذةياور

ها.اةعوضوم

ككك
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٢۲۳-۲۳۲ص۳ج"ماكحألاةدمعدئاوفبمالعإلا"يفنقلملانبالاقو

ةءارقلانوحتتفياوناكةياورو":يقهيبلالاق:مالكدعب”ةمصاعلاراد:١ط

."ةظوفحمنوكتنأىلوأ"نيملاعلابرهللدمحلاب"

.ظوفحملاهنإ:ئطقرادلالاقو

ةياورييوءاهدعبارقياملبقنآرقلامأةءارقبںوؤدبیعی:يعفاشلالاق

نوؤرقيالرمعوركبوبأويهللالوسرناك":هيبأنعلفغمنبهللادبعنبا

ال":لقيملو"نورهجيال"نايفسةياوريفو«-ثيدحلايفاذكنورهجياليعي

.لوهجبهللادبعنبانألظافحلاهلاقامكفيعضثيدحهنكل"نوؤرقي

.اقلطمرهجاالرهخجلاكرتهنمنقيتملا"عمسأمل":ةيناثلا)فنصلملاةياورو

يفلاقاملسمنأل؛ةلولعماهنكلركذلامدعيفةرهاظفةثلاثلاامأو

ءالؤحيرهجيناكرمعنأةدبعنعيعازوألاانتملسمنبديلولاانت:"هحيحص

هلإالوكدحجىلاعتوكمساكرابت؛كدمحبومهللاكناحبس":لوقيتاملكلا

تیلص":لاقهثدحهنأكلامنبسنانعهربخيهيلابتکهنأةداتقنعوكريغ

الوةءارقلالوأيف"ميحرلانمحرلاهللامسي"نوركذيال"نيلاعلابرهللدمحلا'ب

يفليلبطاحهيفىكحيذلاةموزهلايفبلابئاتكلمدقملا-نازوفلالاصباتكلااذهقيقحتلمدقدقو

فيعضتلااذهىلعضرتعيملو-"نيحيحصلا"ثيداحأةحصىلعءاملعلاعامجإعضاوملاضعب

نمباتكلاققحمحقيشملادمحمنبدمحأنبزيزعلادبعهلقنوأنقلملانباظفاحلاهركذاممهريغالو

.ملسمحيحص"يفةيورملاثيداحألاضعبلءاملعلاضعبفيعضت

یورینیحقحلاالمهدوقت اوهألانأيردتكانهنمف
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:لاقيعازوألانعملسمنبديلولاانثنارهمنبدمحمانت:ملسملاقمثءاهرخآيف

.ىهتنا؛كلذركذفكلامنبسنأعمهنأةحلطيبُأنباهللادبعنبقاحسإنربخأ

:نيهجونمةلعلانايبو

.همكأدلوهداتفوءاهلمحنمالوءاهبتكنمملعنالةباتكهدانسإيفنأ:لوألا

‹؛ثيدحتلابهحيرصتهعفنيالوديلولاوهوسلدمةنعنعىلعلمتشاهنأ:يناثلا

الهخيشخيشنکلو«هسفنخيشسلديالنأوهوةيوستلاسيلدتبرهتشاهنإف
لئس:لاقهسفنةداتقنعيراخبلاهاوراماهنم«ةتباثثيداحأهضراعدقواميس

نمحرلاهللامسي"ارقمثادمتناك:لاقيهللالوسرةءارقتناكفيك:سنأ

هللالوسرناكأ:اضيأسنألعسدقوميحرلادمونمحرلادموهللامسبدم"ميحرلا

الوهظفحأامءيشنعييتلأسكنإ:لاقف؟ةلمسبلابوأهللدمحلابحتفتسي6

هدانسإ:يطقرادلالاقوةعيزخنباهححصودمحأمامإلاهاور«كلبقدحأهنعيلأس

.مرجالحيحص

هنمدارملاها."تیسنو

يعي-اهبرارسالابحیرصتدريملو:۲۳۸ص-نقلملانبايعأ-لاقو

:ناتياورالإ%يبلانع-ةلمسبلا

.ةفيعضيهولفغمنبانع:امادحإ
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كانههرظنافزاوفراد:ط۲-٢١٦۲۱۹ص١جعنقملا"يفكلذوحنركذو

.تئشنِ

ةداتقةياورامأو:۱۱۹-۸١١ص"حاضيإلاودييقتلا"يفيقارعلالاقو

هنأةداتقنعيعازوألاانتملسمنبديلولاةياورنم"هحيحص"يفملسماهاورف

ِبأوييبنلافلختيلص:لاقهثدحهنأكلامنبسنأنعهربخيهيلإبتك

هللاےسبنوركذیالنيملاعلابرهللدمحلابنوحتفتسياوناكفنامثعورمعوركب

ملهنأهتياوريفيعازوألانيبدقف"اهرخآيفالوةءارقلوأيفميحرلانمحرلا

فورمةباتكلابةياورلاةحصيففالخاوهبهيلإبتكامنإوةداتقنمهعمسي

امریغوةناوعوبأوبويأهنمهوعمسنيذلاهداتقباحصأفاهتحصريدقتیلعو

يأةيوستلاسيلدتسلديهنإفيعازوألانمهعامسبحرصدقناكنإو«سلدم

نعةبعشةياورنمملسملمعن.هنعهلقنمدقتامكفيعضلاهخيشخيشطقسي

.ةمدقتملاةياورلافالخبعوقولامدععامسلا

تسيملواضيأملسمدنعيهفةحلطيبأنباهللادبعنبقاحسإةياورامأو

هنأةحلطيبُأنباهللادبعنبقاحسإينربخأيعازوألانعملسمنبديلولاانتنارهم

ةياورلالثماهظفلنأةياورلاهذحلملسمداريإىضتقافكلذركذيكلامنبسنأعم

دمحمةياورنم"فاصنإلا"باتكيفربلادبعنبااهاوردقفكلذكسيلواهلبقيلا

ہل
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برهللدمحلابةءارقلانوحتتفياوناك":ظفلباهركذفيعازوألاانُث:لاقريثكنبا

انمدقالقفاوماذهو«نيرثكألاةياورلاقفاومةلمسبلايفنلضرعتاهيفسيل"نيملاعلا

رثکأةياوركثيدحلااذلسنأنعهللادبعنبقاحسإةياورنأنميقهيبلانعهلقن

يقهييبلاوربلادبعنباقفتادقفءةلمسبلايفنلضرعتاهيفسيلهنأةداتقباحصأ

ملسمهلعفامفاذهىلعوءةلمسبلايفناهيفيلاةياورللقاحسإةياورةفلاخمىلع

ركذفهظفلبهلفلاخموهورخآىلعثیدحبلاحأهنألديجبسيلانههللاهمحر-

يىللكاهظفلملسملتعقويلاةياورلاتناكنإف«هريغالوكلذوحنلقيملوكلذ

قيرطنمملسمةياورنأل؛اهيلعربلادبعنباةياورحجرتفاهيلعلاحأيلااهلبق

ريثکنبدمحمقيرطنمربلادبعنباةياوروانعنعميعازوألانعملسمنبديلولا

هقيرطيفثوظفللامهيأنممةحصلابىلوأيهفةياورلاظفلبحرصو«يعازوألاانثدح
عوبطلملاةيفلألاحرشيفاضيأثيدحلااذهركذدقوبها.ملعأهللاوهنعنعسلدم

هرظنيلفكلذةفرعمءاشنمفهتلعنايبيفادجمالكلالاطأو"ثيغملاحتف"مساب

.بتكلاملاع:ط۷٠٠-١٤١١ص

ةبتكمط٠٠۲-٠۲ص١ج"حايفلااذشلا"يفيسانبألانيدلاناهربلاقو

دبعنباويقهيبلاويطقرادلاويعفاشلا-ةيمستلاثيدحيعي-هلعأدقو":دشرلا

ىوردق:لئاقلاقنإف":"ةلمرح"يفيعفاشلاةرابعو«ظافحلانممهريغوربلا

الناکمهلکفنامثعورمعوركبيبأءاروتيلص":لاقسنأنعديمحنعكلام
يفقثلاويرازفلاوةنييعنبنايفسهفلاخ:هلليق"ميحرلانمحرلاهللامسي:ًارقي

نمظفحلابىلوأريثكلاددعلاو:لاقهلنيفلاخمنيقفتمةينامثوأةعبسمهتيقلددعو

.دحاو
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ناک":لاقسنانعةداتقنعبويأنعنايفسهاوراممهتياورححرمث

."نيملاعلابرهللادمحلابةءارقلانوحتتفيرمعوركبوبأوييبلا

يعيالوءاهدعبارقياملبقنآرقلامأةءارقبنوؤدبييعي:يعفاشلالاق

.ميحرلانمحرلاهللامسبنوكرتيمهنأ

ةحتافةءارقبنوؤدبياوناكمُهأ:هانعم؛يعفاشلانعيذمرتلاىكحو

.نولمسييالاوناكمُهأالةروسلالبقباتكلا

.هبرهجياميفنآرقلا

مغمنأ:سنأنعهريغوةداتقنعظوفحلاو؛حيحصاذهو:ئيطقرادلالاق

.ةلمسبلايفنلضرعتهيفسيلء"نيملاعلابرهللدمحلابنوحتفتسياوناك"

قاحسإهاوراذكهوء؛كلذكهنعاوورةداتقباحصأرثكأ:يقهيبلالاقو

.سنُانعينانبلاتباثوةحلطيبُأنباهللادبعنبا

اريبكافالتخاهظفليفمهيلعفلتخا":"راكذتسالا"يفربلادبعنبالاق

«"رمعوركبيبأوليهللالوسرفلختيلص":لوقينممهنمءاعفادتمابرطضم
مهتمو"ةلمسبلانوؤرقيالاوناكف":ركذيالنممهنمو«نامثعركذينممهنمو

دمحابةءارقلانوحتتفياوناكو":مهنمريثكلاقو"اهبنورهجيالاوناكف":لاقنم
اوناك":مهضعبلاقو‹"ةلمسبلابنورهجياوناك":مهضعبلاقو‹«"نلاعلابرهلل

."ميحرلانمحرلاهللامسبنوؤرقي
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ميحرلانمحرلاهللامسبارقييذللةجحهعمموقتالبارطضااذهو":لاق

بويأةياورنمهاورنأدعب"فاصنإلا"باتكيفلاقهنكلءاهؤرقياليذللالو

:ةناوعيبأوةبورعيبأنياديعسونمحرلادبعنبنابيشويئاوتسدلاماشهوةبعشو

مسبطوقسبحجويامثيدحلااذلمهتياوريفسيلةداتقباحصأظافحءالؤهف

ها.باتكلاةحتافلوأنمميحرلانمحرلاهللا

.؟هتحصىلعاوقفتاةمئألانإ:يزوجانبالوقيفيكف

سنانعةداتقةياورو«سنأنعديمحةياور:يهوقرطثالثنمسناثيدحيف

يعفاشلانأو؛هنعًاطوملايفاهاوراكلامنأمدقتدقف؛ديمحةياورامأف

نيبهعاطقنايضتقيام"فاصنإلا"باتكيفربلادبعنباركذدقفاضيأو

ةداتقنماهعمسهنأسنانعدیمةياوررثكأنإ:نولوقيو:لاقف«سنأوديمح

نعدیمنعيدعيأنباهاوراميفامهنيبةداتقركذبحيرصتلادرودقو

.ةداتقةياورىلإديمحةياورتلاآف«سنُأنعةداتق

ملسمنبديلولاةياورنم"هحيحص"يثملسماهاورف؛ةداتقةياورامأو

تيلص":لاقهثدحهنأسنأنعهربخيهيلإبتكهنأةداتقنعيعازوألاانثدح
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‹نيلاعلابرهللدمحلابنوحتفتسياوناكفنامثعورمعوركبيبأولِييبلافلح

فو‹«هبهيلإبتكامنإوةداتقنمهعمسيملهنأهتياوريفيعازوألانيبدقف

وبأوبويأ:هنماوعمسنيذلاةداتقباحصأفاهتحصريدقتىلعوءاهيفامةباتكلا

.ةلمسبلايفنلاوضرعتيملامهريغوةناوع

فيعضلاهخيشخيشطقسييأءةيوستلاسيلدتسلديهنإفيعازوألانمهعامسب

ةياورلافالخب؛عوقولامدععامسلايفننممزليالو"ميحرلانمحرلاهللامسب

.ةمدقتملا

قسيملوءاضيأملسمدنعيهفةحلطيبُأنباهللادبعنبقاحسإةياورامأو

.سنأنعةداتقنعيعازوألاةياوردعباهركذامنإوءاهظفل

قيربخأيعازوألانعملسمنبديلولاانثنارهمنبدمحمانثدح:لاقف

داويإیضتقاف«؛كلذركذيكلامنبسنأعمسهنأةحلطيبُأنباهللادبعنبقاحسإ

نبااهاوردقفكلذكسيلوءاهلبقيلاةياورلالثماهظفلنأةياورلاهذملسم

ةلمسبلايفنلضرعتاهيفسيل"نيلاعلابرهللدمحلابةءارقلانوحتتفياوناك"

نبقاحسإةياورنأنميقهيبلانعمدقتالقفاوماذهو‹نيرثكألاةياورلاقفاوم
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يفنلضرعتاهيفسيلهنأةداتقباحصأرثكأةياوركثيدحلااذهلسنأنعهللادبع

.ةلمسبلا

اهيفيلاةياورللقاحسإةياورةفلاخمىلعيقهيبلاوربلادبعنباقفتادقف

لاحأەهنألكيجبسيلانههللاهمحر-ملسمهلعفامفاذهىلعوءةلمسبلايفن

.هريغالوكلذوحن:لقيملكلذركذف(هظفلب)هلفلاخموهورخآىلعثيدحب

ةياورحجرتفاهيلعلاحأيلاكاهظفلملسملتعقويلاةياورلاتناكنإف

انعتعميعازوألانعملسمنبديلولاقيرطنمملسمةياورنألاهيلعربلادبعنبا

يهفةياورلاظفلبحرصو«يعازوألاانريثكنبدمحمقيرطنمربلادبعنباةيوارو

.هنعنعسلدمهقيرطيقوءظفللامهيأنممةحصلابىلوأ

لثسهنأسنأنعتبثهنإ:هلوقىلع"فاصنالا"يفربلادبعنباضرتعاو
ةجحهنعهظفحنم:لاقف؛ائيشهيفظفحيالهنأركذف؛ةيمستلابحاتتفالانع

.هنایسنلاحيٿهلأسنمىلع

.ةروسيأبحاتفتسالانعةداتقلاؤسو

ءاهکرتوةلمسبلانعيأهنعهانلأسنحن:لاقةداتقنأ"ملسمحيحص"فو

هاورامككيهللالوسرةءارقلهفصوةداتقهنعظفحدق:انلقل«هنايسنلاحيف

لوسرةءارقتناكفیکسنالئس:لاقسنانعةداتقنعنيقيرطنميراخبلا

ىىى
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دعوهللامسب)دبي(ميحرلانمحرلاهللامسب)ارقمثادمتناك":لاقیهللا

.(ميحرلا)دمبو(نلمحرلا)

.تاقثهلاجرحیحصثیدح:ێطقاردلالاق

.ةلعهلفرعيالحيحص:يمزاحلالاقو

ةالصلالوانتتيفةالصلاةلاحبديقيملنإوءاقلطمرهخجللاىلعةلالدهيفو

.اهريغو

سنأناكاهجراخوةالصلابفلتختقليهتءارقتناكولو:ةماشوبألاق

املهنكل؟اهجراخيلامأةالصلايفيلا؟لأستهيتءارقيأنع:هلأسنمللوقي

ةداتقيوارلانإفءةالصلانعناكلاؤسلانأرهاظلا:لوقننأانلو:لاق

.هنعهانلأسنحن:هيفلاقوسناثیدحيواروهو

حاحصلايفسيلةملسيبأثيدحنأبء"قيقحتلا"يفيزوحلانباضرتعاو
.سنأثيدحةحصىلعاوقفتاةمئألانإفءاهيفاميضراعيالف

سنأثيدحةحصبنولوقياليقهيبلاويطقرادلاويعفاشلانأ:هباوجو

.هيلعقافتالالقنحصيالفةلمسبلايفنهيفيذلا

ميغنوكينأ"نيحيحصلا"نمدحاويفسيلهنوكنممزليالفاضيأو

e
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.حيحصلكجارخإابعوتسيملامهنألحيحص

يفةحعيزخنباهجرحخ‹”ةحصلامزتلانمهجرخةملسميبأثيدحنأمم

نلكأ:كلامنبسنأتلأس":لاقدیزینبدیعس:ةملسمٍبأةياورنم"هحبحص"

.'كلبقدحأهنعيأساموهظفحأامءيشنعٰيلأستلكنإ

.حيحصدانسإاذه:ىطقرادلالاق

.يعفاشلاهلاقامىلعةلالدهيف:"ةفرعملا"يفيقهيبلالاقو

دنعامهريغيفامىلعمدقم"نيحيحصلا"يفامنأيزوحانبادارأنإف

امهيلمعلاف؛عمجلانكمأنإفء”عمحلانكميملاذإكلذنأهباوجف؛ضراعتلا

ءاذدتباهبدارملانأىلع"نيحيحصلا"ثيدحظافحلاضعبلمحدقانهوءىلوأ

.ضراعتالفاهيفنىلعاذهلمحوءةلمسبلايفنالةحتافلا

ييامناكاذإامهريغىلع"نيحيحصلا"دحأيفامحجريامنإ:اضيأو

هببتكةداتقنإف‹لاصتالامدعبسنأثيدحفعضدقانهوفعضيملامهدحأ

؛كلذىلعمالكلاطسبعضوماذهسيلو«ةفيعضةريثكثيداحأ"ةيزخنباحيحص"يفنأقحلا
نيهاربلاةساقإوكلذحاضيإلدادعتسالامتأىلعنحنفكلذىلعةيوشحلانمدحأضرتعانإو
.هيلعةغمادلا

هللاوباتكلااذهرخآيفهيلإةراشإلايتأتسامكقحلالوقلاىلعحيحصبسيلقالطإلااذه

.قيفوتلايلو
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ريلادبعنياهلعأوهمهفيفيوارلاًاطخبيعفاشلاهلعأو«يعازوألاىلإ

ها.كلذعيمجمدقتدقو‹«بارطضالاب

"حالصلانباةمدقمىلعتكنلا"باتكيفيشكرزلامامإلالاقو

ثيدحلااذهنأ:ثلاثلا):ه٩٠٤١فلسلاءاوضأ:١اط١٠۲-٤١۲ص۲ج

نمملعيالةباتكهدانسإيفنإفاضيأدانسإلايفةلعلاةلثمأنمنوكينأحلصي

نارهمنبدمحمنعهاوراملسمنأكلذوهمكأدلوةداتقوءاهلمحنمالواهبتك

ةنعنعىلعهلامتشاوةباتكلا:ناتلعهيفف«يعازوألاانثدحلسمنبديلولاانثدح

.(سلدموهوديلولا

راد:ط۳۱۲/۱-۳۱۳"ةيادحلاحرشيفةياغلا"باتكيفيواخسلالاقو

لصوكرثكألاوهودانسإلايفامإةلعلامث":ه١١٠١٤١طةيماشلارادلاملقلا

يفملسمهاوريذلاثيدحلاكنمايفامإو«فوقومعفروعطقنموألسرم
هللايضر-سنأنعهربخيهيلإبتكهنأةداتقنعيعازوألاةهجنم"هحيحص"

نامثعورمعوركبيبأوييبلافلختيلص":لاقهنأهثدحهنأ-هنعىاعت

مسبنوركذيالنيلاعلابرهللدمحابنوحتفتسياوناكف-مهنعىاعتهللايضر-

هللاهمحر-يعفاشلالعأدقفء"اهرخآيفالوةءارقلوأيفميحرلانمحرلاهللا

ىلعاوقفتاةينامثوأةعبسنأبةلمسبلامدعاهيفيلاةدايزلاهذههريغو-ىاعت

نوؤدييممنأىعملاوءةلمسبلايفننودةصاخنيملاعلابرهللدمحلابحاتفتسالا

نأكفذثيحوءةلمسبلانوكرتيمهنأيعيالوءاهدعبارقياملبقنآرقلامأةءارقب

اذهسيلو«هريغوةيوستلاسيلدتنيبقرفلافرعيالهنأىلعلديلطابقيلعتبهققحمهيلعقلعو

.هيلعدرلاطسبعضوم

2(
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يفئطخموهوهمهفاميحرصفةلمسبلايفندمحلابحاتفتسالانممهفهتاورضعب

.كلذ

هللالوسرناکالعسهنأ-هنعیلاعتهللايضر-سنأنعحصاعديأتيو

كنإ:لئاسلللاقفميحرلانمحرلاهللامسببوأنيلاعلابرهللدمحلابحتفتسيل

ها.'"فرعيالهبتاکومكادلوةداتقنأيعازوألاثٹیدح

ةيملعلابتكلاراد۲ط٥٠۲ص٠١ج"يوارلابيردت"يفيطويسلالاقو
سلحلايفاهتررحواهتعمجهوجوبظافحلاهلعألولعمثيدحلااذه):ه۹

صخلمثاهركذف‹(انهاهصخلأانأوهيلإقبسأملاعيلامألانمنيرشعلاومبارلا

ةفلاخملا:للععستقباسلاملسمثيدحلنُاهانرکذاعنیبتو):لاقف۷٥۲صكلذ

ةلاهجوةباتكلاوديلولانمةيوستلاسيلدتوعاطقنالاو«نيرثكألاوظافحلانم

هتفلاخمو«هيباحصنعهفلاخيامتوبثو«جاردإلاو«هظفليفبارطضالاو«بتاكلا

"رثألاملعةموظنمحرشرظنلايوذجهنم"رظناو.ها(رتاوتلاددعهاورام

.يبابلاىفطصمةعبطموةكرشط٤٩-٣٩ص

تاعوبطملابتكم:ط۳۷-٠۳۷۱"ناسمألارفظ"يفيونكللالاقو

ىفدراولاثيدحلاظافلأنأنايبانهاهدوصقملاو...):مالكدعببلحبةيمالسإلا

هللدمحلابةءارقلانوحتفتسياوناكف"ظفلىوس"كلامًاطوم"و"ملسمحيحص"

معلطياملقةيفخهوجوبةللعمتاقثاهتاورنوكواهدنسةوقعم'نيلاعلابر

:لاقنأىلإاهللعضعبركذمثركفلاةوقورظنلاةعسينوأنمالإثدحلااهيلع
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امتوبئوهركذرمامكنتملايفبارطضالاةرثكتاياورلاهذهللعنمو

.(لإ...ةلمسبلايفنهمالكبدريغهنوسنأنعاهفلاخي

حرشدوروملابذعلالهنملا"هباتكيفيكبسلاباطخدومحمخيشلالاقو

نأىلع:ه١۳۹٠۱ةيمالسإلاةبتكملا۲ط۹۹٠صهج"دواديبُأمامإلاننس

لاقاسنأنألاهيناعمرياغتممهظافلأفالتخاوهبارطضالهبجتحيالبابلاٹیدح

نورهجيالاوناک":لاقةرمو‹"نيملاعلابرهللدمحلابنوحتتفياوناك":ةرمهيف

مهعمسأملو":لاقةرمو"اهنوؤرقيالاوناك":لاقةرمو‹"ميحرلانمحرلاهللامسبب

ظافلأضعبحيجرتريدقتىلعو‹"تيسن":لاقفكلذنعلئسةرمو"امنوؤرقي
ثيدحظفلالإحجريالفاهيلإاهفلاخامدرواهيقابىلعةفلتخملاتاياورلاهذه

ىلعةاورلارثكأنأل"نيلاعلابرهللدمحلابةءارقلانوحتتفياوناكمهنا"بابلا

ها.ظفللااذه

مولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا"يفركاشدمحمدمحأخيشلالاقو

يفةلعلاعقتدقو":ه١٠٤١ةمصاعلاراد:١ط٢۲۰-۲۰۳ص١٦ج"ثیدحلا

هثدحهنأكلامنبسنأنعهربخيهيلإبتكهنأةداتقنعيعازوألاانثدحملسم

هاورمث"اهرخآيقالوةءارقلوأيفميحرلانمحرلاهللامسبنوركذيالنيماعلا

ةحلطيبُأنباهللادبعنبقاحسإنربخأيعازوألانعديلولاةياورنماضيأملسم

.كلذركذياسنأعمسهنأ

روكذملاظفللاةياورموقللعف":"ثيدحلامولع"باتكيفحالصلانبالاق
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نوحتفتسياوناكف":هيفاولاقامنإنيرثكألااوأرامةلمسبلاةءارقيفنبحيرصتلايعي

قفتايذلاوهو«ةلمسبلاركذلضرعتريغنم"نيملاعلابرهللدمحلابةءارقلا

هاورروكذملاظفللابهاورنمنأاوأرو"حيحصلا"يفهجارخإىلعملسمويراخبلا
الاوناكمبمنأ"هللدمحلابنوحتفتسياوناك":هلوقنممهففهلعقويذلاعاب

اجهينوحتتفياوناكيلاةروسلانأهانعمنألًاطخأومهفامىلعهاورف«نولمسيي

:اهنمرومأكلذىلإمضناوةيمستلاركذلضرعتهيفسيلوةحتافلايهروسلانم

نعائیشهيفظفحيالهنأركذف؟ةيمستلابحاتتفالانعلثسهنأسنأنعتبثهنأ

ليلعتىلعمالكلا"حالصلانباىلعهحرش"يفيقارعلاظفاحلالاطأدقو

امرظناو(۸8۹-11)"بيردتلا"يفيطويسلاكلذكو(۹۸٠۱-۳ص)ثيدحلااذه

ةيميتنبال"ىقتنملا"ىلعهقيلعتيفيقفلادماحدمحمخيشلا”ةمالعلاخألاهبتك

-۲۷۳صركاشدمحمدمحأخيشلل"قحلاةملك"رظنافةمالعلااذهلاحفرعتنأتثشنإو

يفيرامغلادمحأديسلاهنعلاقو«باتكلااذهنميناثلاءزحلايفهيفهلاقامضعبانركذدقو۲

راصنأةعامجسيئريقفلادماح":هصنام٤ص"رجحلاماقلإ"يفامك۷۲ص١ج"راطعلاةنؤج"

مدقهلاخنباهعمتدجوفةرهاقلابهللاهمحر-يجناخلاناكدىلإامويتلخد«صلعدتبمةنسلا

تاهينجةسملهيفبلطو«يلعهضرعفهعيبديري"حيباصملاىلعيشبروتلا"باتكهعموبلحنم

ظهابلانمثلاكلذهيفمفدينأقحتسيالاريثكافيرحتهفرحدقويكرتهبتاكنألهتيلغتسافءةيرصم

كيلإهتعجرأدق:هلتلقف؟يدنعوهلهباتكلانعْيلأسفهيلإتبهذةدمدعبمثهيلإهتعجرف

نبالهنتعفدبامزلمتحبصأوباتكلااذهيمعاض:لاقف«؛نمثلاكلذبٰيقفاويملذإضرعلاةعاس

ىلإهقيرطيفيناتكلايحلادبعخيشلاانقيدصةرهاقلادروليلقدعبمث...هتعفدنمىلإدتهأملويلاح

يقفلادماسحهيلعلخدذإ(قدنفلا)ليتوألابمويتاذهعمانأامنيبف«؛نيسمخوىدحإةنسجحلا
-هضرعيهنيعبباتكلاكلذهعمو-احلودعربکآوهوةنسلاراصنأنمهنأيعدملايجراخلاعدتبملا-
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قباسلاردصملايف-ركاشدمحمدمحأيعأ-لاقو.ها.(۳۷۲-۳۷۱صا١ج)

للعملايفقباسلاةالصلايفةيمستلاثيدحنتملايفبارطضالالاثمو":۲۲۳ص

للعملاعماجيبرطضلملاومدقتامكبارطضالابهلعأربلادبعنبانإف:يطويسلالاق

ها.كلذهتلعنوكتدقهنأل

خيشلل"ينابلألاعمراوح"باتكيفامكينامعنلاديشرلادبعخيشلالاقو

‹٠۰۱۳ص"نتسلاباتكوهجامنبامامالا'باتكرخأبعوبطملايهلسلادمحمميش

ةذاشةياورلاهذهيف"ميحرلانمحرلاهللامسبنوركذيال"ةدايزو:رئاشبلاراد:ط

نابشويئاوتسدلاماشهوةبعشوبويأكةداتقنعظافحلارثكأةياورنإف«ةرملاب

يٿامكءاهنعةيلاخ:مهريغوةناوعيبأوةبورعيبأنباديعسونمحرلادبعنبا

ىلعينامعتلاخيشلاتاقيلعتاضيأرظناوها.۲٠۲-٠/٢٤٠۷"يوارلابيردت"

.١٤۱-٤٤١ص۲ج"تاساردلاتابابذبذ"

حرش"يفناقرزلاةمالعلا-روكذملاةلمسبلاثيدحيعأ-هبلثمو

عفر"يفطاشلملادمحمنسحخيشلاومقرألاراد:ط‹۸۲ص"ةينوقيبلاةموظنللا

تعدومث«يحناخلاةخسنهذه:هلتلقنأكلامتأملف«تاهينجةئالثهيفبلطدقو«عيبللهيلع=

نيأ:يلأسيجردلاسأرىلإيقفلادماحيعبتف-ليلقبءاشعلادعبكلذناكو-تفرصناوخيشلا

تلدعومارتلاتبكرف‹كلذنعمجحأمثهرتسيمبلطينأدارأهنأكف؛يلزنم:تلقف؟ديرأ

لزمادصاقناكدلادشدقوهاذإف«باتكلارمأنمققحتأليجناخلايقيدصناكدىلإيبنع

:تلقف«هتيضقنمكابترايفتلزالوءال:لاق؟كنمعاضيذلا"يشبروتلا"تدجوله:هلتلقف

ء؛ناكدلانمهقرسهنأكلذدعبحضتاف‹ٍناتكلايحلادبعخيشلانمهعيبييقفلادماحتكرتنآلا

ىلعاريثكونحيناكهنألركاشدمحأذاتسألاهقيدصةطاسوالولمكاحلاىلإهعفرديرييجناخلاناكو

ها.هللاهحبق-يحراخلاصللاعدتبملاكلذ
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هتاقيلعتيف(ةدغوبأ)حاتفلادبعخيشلاو٤١٠ص"راونألاتاردخمايىلعراتسألا
يئارماسلايحبصوء۳طةيمالسإلارئاشبلاراد:ط۱۱۸ص"ليتلاوعفرلا"ىلع

مامالاهاورةسمألاوةأرملاةحيبذيفكلامنببعكثيدح(١٠)

.(۰٥٥ه)و(٤۰٥٥)مقربيراخبلا

:ةيملعلابتكلاراد:ط٤٢٢٠۲-٥٤٢ص"مبتلا"يفيطقرادلاظفاحلالاق

.بعكلةيراجنأ:هيبأنعبعكنبانععفاننعهللاديبعثيدحيراخبلاجرحخأ

١.بعكلةيراجنأ:ذاعم

نُا:هللاذبعربخأةملسيبنملجرنععفاننعةيريوجنعىسومنعو

«بعكلةيراجنأ:هللادبعربخأراصنألانمالجرعمعفاننعثيللالاقو

ىلعوعفانىلعهيففلتخادقاذهو:لاقهجرخأدقونيبفالتخااذهو

ةداتقیلعوبويأىلعوديعسنبىيىلعوهللاديبعىلعهيففلتحا

نبانععفاننعليقفمهريغیلعوةيمأنبليعامإىلعوةبقعنبىسومىلعو

.ريثكهيففالتخالاوحصيالورمع

٥٥۳٥ص"يرابلاحتفةمدقميراسلايده"يفرجحنباظفاحلالاقو
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هتلعو؛لاقامكوه:تلق:يطقرادلامالكدروأنأدعبةيملعلابتكلاراد:ط

فها.فّسعتوفلكتهيفهنعباوجلاوةرهاظ

نإفةنجلاامأف":هيفورانلاوةنحلاماصتخايفةريرهيبأثيدح(١٠)

هاور.لإ...اهيفنوقليفءاشينمرانللعئشنيهنأوادحأهقلخنمملظيالهللا

.(٤٤٤۷)مقربيراخبلامامإلا

ضعبيفعقوامنإو:۳٥۲ص١حج"یواتفلاعومحم"يفةيميتنبالاق

ءطلغلاهيفقوامم"رخآاقلخاهلهللائشنيىحعئلتمتالرانلانأ"يراخبلاقرط

ةيميتنباةبتكم:۲ط١٠٠ص٥ج"ةيوبنلاةنسلاجاهنم"يفلاقو

قرطضعبيفعقووهجوريغنم"حاحصلا"يفيوراذكه:ه٩٠٤١ةرهاقلا

رئاسيفهاوريراخبلاو”لضفاهيفىقبيفرانلاامأو":هيفلاقطلغيراخبلا

عقواذإكلذلثع.هتداعترجامكءيوارلااذهطلغنيبيلباوصلاىلععضاوللا

.خلإ...باوصلااهبملعييلاةاورلارئاسظافلأركذظفليفطلغهاورلاضعبنم

يفظافلألاهذهدجأمل:ملاسداشردمحمروتكدلاباتكلاققحملاق

بابءديحوتلاباتك)١/٤۳٠هيفًاثيدحتدحجوكلوثحبلالوطعميراخبلا

هټطةريرهيبأنعنينسحمانمبيرقهللاةمحرنإ:ىلاعتهللالوقيفءاجام
لهۇلمامكنمةدحاولكلوءاشأنمكببيصأيباذعتنأ«رانلللاقو...":هيفو

نوقليفءاشينمراتللئشنيهنإوادحأهقلخنمملظيالهللانإفةنجلاامأف:لاق

 

.اقحةعدبلاجاهنموهلب0
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ضعبىلإاهضعبدریوئلتمتفهمدقاهيفعضيىحءائالث؟دیزمنمله:لوقتفاهیف

ىلعهقيلعتيفزابنبازيزعلادبعخيشلالاقو...:لاقنأىلإ."طقطقطق:لوقتو

ئشني":هباوص«يوارلانمطلغاذهنأبميقلانبامزج":١٠/٤74۳ثيدحلا

:ىلاعتهلوق.قةروسريسفتيفةريرهيبأثيدح)٠٥4۸مقربمدقتامك"ةنجلل

باب«دیحوتلاباتكيفسنأثيدح)٢٤۷۳۸مقريفامكو"دیزمنملهلوقتو"

نأامهتنمنيبتف.سنأنعةداتققيرطنم(ميكحلازيزعلاوهو):ىلاعتهللالوق

ثيدحلاحلطصميفهنومسيوءراتلاىلإةنجلانمهظفلقبسانهيوارلا
ها."...بلقنلا"

امأو":ةلاسرلاةسسؤمط٤٤٤ص"حاورألايداح"يفميقلانبالاقو

اقلخاهللائشنيفرانلاامأو":هلوقيف"يراخبلاحيحص"يفدرويذلاثيدحلا

هنمدارلاها."ثيدحلاهيلعبلقناةاورلاضعبنمعقوطلغفنيرخآ

:نييالمللملعلارادط٠۳٦-۲۹٠ص۲ج"ةمذلالهأماكحأ"يفلاقو

قلييبنلانعرانلاوةنحلاجاجتحايف"هحيحص"يفيراخبلاىورام.اوجتحاو"

يغبرانللنوُأَشْنُيءالؤهف:اولاق"اهايإمهنكسياقلخاهنهللائشنيفرانلاامأو":لاق

.ىلوأنیرفاکنيبايندلايفدلونماهلخدينلفلمع

تعقوةظفللاهذهنإفةلطابةجحهذهو:-ةيميتنباىعي-انخيشلاق

يذلارخآلاثيدحلايف-ىلاعتهللاهجريراخبلااهنيبوءةاورلاضعبنماطلغ

بمعمانب«قازرلادبعانبدمحمنبهللادبعان:"هحيحص"يفلاقفباوصلاوه

.ةمسحجماةيوشحلاةلحنلاعابتأنمًاضيأوهوبيطخلانيدلابحببقلمللقيلعتلااذهنأنظأ
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ىلنلاوةنحلاتحاحت":ييبلالاق:لاق-هنعهللايضر-ةريرهيبأنعمامهنع

ءافعضالإيلخدياليلام:ةنحلاتلاقوءنيربجتملاونيربكتملابترثوأ:رانلاتلاقف

نمءاشأنمكبمحرأيمحرتنأ":ةنجلل-لجوزع-هللالاق!؟مهطقسوسانلا

ةدحاولكلو«يدابعنمءاشأنمكببذعأيباذعتنأ":رانلللاقو"يدابع

ئلتمتكانهفءطقطقلوقتفهلجرعضيىحعئلتمتالفرانلاامأفءاهؤلمامكنم

لحلئشنيهللانإفةنحلاامأوءادحأهقلخنمهللاملظيالو«ضعبىلإاهضعبيوزيو
"ريسفتلا"يفهركذيذلاوهو«بيرالبيهللالوسرهلاقيذلاوهاذه"اقلخ

نينسحلانمبيرقهللاتمرنإ»:لجوزعهللالوقيفءاجامبابيفلاقو

يبُأنعجرعألانع«ناسيكنبحلاصنعيأانث«بوقعيانثديعسنبهللادبعانت

براي:ةنحلاتلاقفامهبرىلإرانلاوةنحلاتمصتحخا":لاق%يبلانعقطةريره

الإاهلخديالاملام]:رانلاتلاقو؟مهطقسوسانلاءافعضالإاهلخديالالام

نسمكببيصأيباذعتنأ":رانلللاقو"يمحرتنأ":ةنجلللاقف[”نوربجتللا

ءادحأهقلخنمملظيالهللانإفةنحجلاامأف:لاق"اهؤلمامكنمةدحاولكلوءاشأ

عقودقو"يلام":لوقتنأمالكلاقسننألتافتلاهيف":٥۳٠ص۳٠ج"حتفلا"يفظفاحلالاق

.دانزلايبأنعملسملاذكو"يلام"مامهةياوريفكلذك

لاقف:رانلاتلاقو:اذكه۳۳٥ص۱۳جيفامك"يراخبلاحيحص"يفثيدحلاولصألايفاذك)1(

:لاطبنبالاقءارصتخمانهعقواذك:٥۳٠صظفاحلالاق."لإ...يمحرتنأ:ةنجللىلاعتهللا

":ظفلبكلامنعبهونباهاور«؛ثيدحلايفظوفحموهوخسنلاعيمجنمانهرانلالوقطقس
يطقرادلل"كلامبئارغ"يفوه:-رجحنباظفاحلالئاقلاوتلق."نيربجتملاونيربكتملابترثوأ

يېلخدي"دانزلايبأنعنايفسةياورنمهلودانزلايبُأنعءاقروةياورنمملسمدنعوهاذكو

يلاتاياورلاهيضتقتامةاورلاضعبدازدقهنأركذلابريدحجلانمواذه."لإ...نوربكتملاونورابجلا

يعي":۳۳٠صيفامكرانلاتلاقوثیدحلايفهلوقدعبلاقفهريغوملسمنعظفاحلااهركذ

."نيربكتملابترثوأ

سلس
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اهيفنوقليو!؟ديزمنمله:لوقتفءاهيفنوقليفءاشينمرانللئشنيهنإو

ضعبيوزریوعئلتمتفاهيفهمدقعضيىح«انالٹ!؟ديزمنمله:لوقتو

اه

ىلإ

ضعبىلعهظفلبلقنااموهو؛ظوفحريغاذهف"طقطق:لوقتو«ضعب

قحاوبرشاواولكف‹ليلبنذؤيالالبنأمهضعبىلعبلقناامكاعطقةاورلا

یتحاوبرشاواولكفليلبنذؤي[موتكممانبانإ:هولعجف]؛موتكممأنبانذؤي

.نتملانمةبولقملاثيداحألانمرئاظنهلو"لالبنذؤي

ىلعلديهقايسو«‹يغبنيامكظفحيملاذهةريرهيبأنعجرعألاثيدحو

ها.ةريرهيأنعمامهثيدحفالخب«هنتممقيهيوارنأ

ىورامباضيأاوجتحاو":۷۹-۷۸٠٦ص"نيترجحلاقيرط"ىفلاقو

امأو":لاقهنأييبلانعرانلاوةنحلاجاجتحاثيدحيف"هحيحص"يفيراخبلا

نأالفلمعريغبراتللنوأشنيءالؤهف:اولاقءاهايإمهنكسياقلخاهلهللاعئشنيفرانلا

ةظفللاهذهنإفةلطابةجحهذهو.ىلوأنيرفاكنيبايندلايفدلونماهلخدي

؛باوصلاوهورخأآلاثيدحلايفيراخبلااهنيبوءةاورلاضعبنماطلغتعقو

نعرمعمانأبنأ«قازرلادبعانأبنأدمحمنبهللادبعيئدح:"هحيحص"يفلاقف

ترثوأ:راتلاتلاقف«رانلاوةنحلاتجاحت":يبلالاقةريرهيبأنعمامه

!؟مهطقسوسانلاءافعضالإيلخدياليلام:ةنحجلاتلاقوءنيربجتملاونيربكتملاب

لاقو"يدابعنمءاشأنمكبمحرأيمحرتنأ":ةنجلللجوزع-هللالاق

امكنمةدحاولكلو«يدابعنمءاشأنمكببذعأيباذعتنأ":رانللىلاعت

طقطق:لوقتفهلجر-لجوزع-رابحلاعضيىحعلتمتالفرانلاامأف.اهؤلم

نإفةنحلاامأو.ادحأهقلخنمهللاملظيالو«ضعبىلإاهضعبيوزيوعئلتمتكانهف

ن
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.بيرالبيهللالوسرهلاقيذلاوهاذهف"اقلخالعئشنيهلا

:ةسمئألانمةعامجلاق:١۳٠ص۳٠ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

نبربخأىلاعتهللانأبجتحاوءطلغهنأبميقلانبامزجو«بولقمعضولملااذهنإ

الوهلوقبجتحاويييقلبلاانخيشةياورلاركنأاذكو«هعابتأوسيلبإنمئلتمتمنهج
ها.ادحأكبرملظي

راد(۲)ط۲۱-٦۲۲۱ص”قلخلاىلعقحلاراثيإ"يفريزولانبالاقو

يفديحوتلايفيراخبلاهجرخيذلابولقملاثيدحلاكلذنمو":ةيملعلابتكلا

هنإوءادحأهقلخنمملظيالهللانإفةنحجلاامأف:لاق...نيرشعلاوسماخلابابلا

همدقعضيىحءانالث!؟دیزمنمله:لوقتفءاهيفنوقليفىاشينمرانللعئشتي

بولقمٹثیدحاذهفطقطقطق:لوقتو«ضعبىلإاهضعبدريوئلتمتفاهيف

ڻباصنعدعسنبمیهاربإثيدحنأاذهبنيبتدقف...هتاورضعبىلعبلقنا

دفةريرهوبأامأف.هيلععباتيملبلقنمثيدحةريرهيأنعجرعألانعناسيك

:تلق":لاقنأىلإ...باوصلاىلعهنعثيدحللتاقثلاةياوربمهولانمصلخت

ىلاعتهللاهيزنتلعجبولقملاثيدحلااذهيوارنأ:اهنمهوجواذهىلعلديو

ناكلمعريغبةنحلاىلاعتهللاهلخدأنمنأكلذبمهوأفةنحلاهركذدنعملظلانم

اذهولمعريغبلافطألاوةنحلايفنيعلاروحلانإفأطخلاشحفأنماذهوءاملظ

الو؛نيعمجأءالقعلانمالونيملسملانمدحأدنعاملظىمسياليذلاعضوملاوه

افنإو«فرعلانمالوةغللانمالوةنسلانمالوثيدحلانمءيشكلذىلإراشأ

هللاو«؛قلخلانمنيلاظلانأشوهبنذريغببيذعتلانأىلإةراشإرانلايفاذهركذ

هللالوسرنعرذوبأهاورامكامرحمهقلخنيبهلعجوهسفنىلعملظلامرحىلاعت

س



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|
Ed JENE

يفنيلاعلابركلذبحدمتامكلبحيحصلاثيدحلايف-لجوزع-هبرنع

.نيبلملاهباتك

امركذيملورانلاتلاقو:لاقفنتملاهقايسيفرصقهنأ:يناثلاهجولا

ميجيفكلذكوهو:هحرشيفلاطبنبالاق«تلاق:هلوقنمتکسالوتلاق

:اجلهلوقممتيملو«يمحرتنأ:ةنجللىلاعتهللالوقيوارلااذهركذوخسنلا

ىلعنيبةياورلايفةكرلاوظفحلايفصقنلاو«يدابعنمءاشأنمكبمحرأ

عميئاسنلاوملسملثمةياورلاهذهجارخالنيثدحملابنحت:ثلاثلاهجولا

نباكلذكوهيفهعسوتعم"هدنسم"يفلبنحنبدمحألثموثيدحلاامهتياور

يفريألانباكلذكو"دمحأدنسم"وملسمويراخبلاثيداحأهعمجيفيزوجلا

افنإيديمحلاو«يديمحلل"نيحيحصلانيبعمحلا"دمتعيوهو"لوصألاعماج"

ذخفلا'ثيدحلثم"هحيحص"يفهركذامنيراخبلاطرشىلعسيلامكرتي

رمألاو."ثيدحلامولع"يفحالصلانباركذامككلذلهركذكرتهنإف"ةروع

هبجتحا"دعاوقلا"بحاصنألاذهتركذامنإو.هنايبيفلوطينأنمحضوأ

دقامُمنأتفرعف«بلهملاكلذكوالصأائيشهيفركذيملو"حيحصلا"ىلإهبسنو

"يراخبلاحيحص"يفهركذببسبامهنمةفرعملأوهنمفيك«كلذيفاطلغ
."يراخبلاحيحص"يفهركذىأردقو

هطرشريغىلعةريثكثيداحأيراخبلايفنأهريغوحالصلانباركذدقو

نبزهثیدحكلذنمركذومولعمكلذنأوحيحصلالهأنمهريغطرشالو
رجحنبارکذدقفءاریثکائیشكلذنمهريغركذدقوءةروعذخفلانأيفميكح
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ثيدحةئامركذفيراخبلاىلعضرتعاامضعب"يراخبلاحرشةمدقم"يف

يلانيسلدملاةنعنعكلذنمنأركذهنألضعبلاهنأ:تلقامنإو«ثيداحأةرشعو

.ريثکِءيشكلذومهيفلتحخملالاحجرلاثيداحأو'حيحصلا"ف

الهنأىلاعتهللاةنسنأعامجإلاوصوصنلابتبثدقهنأ:عبارلاهجولا

ثعبنتحنيبذعمانكامو::ىلاعتلاقامكةجحالوبنذريغبادحأبذعي

:ىلاعتلاقو€لسرلادعبةجحهللاىلعسانللنوكيالئل»:لاقوالوسر

هللانمرذعلاهيلإبحأدحأال":"نيحيحصلا"ينونيملظانكاموٰىركذ)»

دحجدقفهللاةنسهذهنأدحجنموء"بتكلالزنأولسرلالسرأكلذلجأنم

اليدبتهللاةنسلدجتنلو»ل::ىلاعتلاقدقفىلاعتهللاةنسامهنأررقتاذإوءةرورضلا

نممكيلإلزنأامنسحأاوعبتاو»:ىلاعتلاقو€اليوحتهللاةنسلدجتنلو

هلاوقأوهلاعفأسيدقتوهحيبستوهيلعءانثلاوهانيلإهللالزنأامنسحأو.مكبر

هلةحيحصلاةياورلاةقفاومعمهلكاذهنعلدعيفيكف«صقنلاتافصميمجنم

دارأيذلاناسللزامكةاورلاضعبناسلاهبلزةبولقمةطولغمةطقاسةياورلإ

اهيلعهتلحاردوجوبحرفلاةدشنمطلغف"كدبعانأويبرتنأمهللا":لوقينأ

هبمكحيطلغلاناكولو؛حاحصلاثيداحألايفدروامكسأيلادعبهبارشوهماعط

.هلابهذمهلعجنودارأامهسكعوهطلغلحجألهلانريفكتوطلاغلاكلذرفكبحول

كلذبحيحصثيدحدورونمردقتيالامردقولهنأ:سماخلاهجولا

هنألةعطاسلاججحلاوةعطاقلاةلدألانمهضراعامعيمجةفلاخمىلعلديملطلغلا

:لاقالومحلبونذالاقلخرانللئشنيهنأبهيفحرصيملهنإفءاهتقفاوللمتحم

بجوكلذىلعصنيملاذإو«باذعلااوقحتسيواوبنذينألبقرانلامهلخديف
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دحأىلعكلذوليوحتالوالليدبتاليلاىلاعتهللاةنسةقفاولكلذريدقت

نيذلامدآيبرافكنمموقمهاهلهللامهأشنأنيذلاءالؤهنوكينأامإ:نيهجو

ءاشنإامنألءاشنإامهتداعإىمسومهرفكدعبالمهراخدامدقومهرفكمدقت

ریشکرایتخااذهومهمدعأدقناكهنألوأءاوناكامىلعمهدرومهروصليقيقح

يف"يراخبلاحرش"يفلاطبنباهيلعصندقفةيرعشألانملبةنسلالهأنم
هللاههيزنتيففهباوصامأهجويفًاطخأوهجويفباصأفثيدحلااذهحرش

ثيدحلانأهماهيإيففهؤطحخامأو«هناحبسهللاىلعازئاجهريغهمهوتاممىاعت

ثيدحلاةمئأنمنكيملهنألهيلعكلذيفخامنإوءةهبشريغببولقموهوحيحص
افنأتسماقلخرانللقلخىلاعتهللانوكينأامإو‹مالكلاوهقفلاءاملعنمناكانإو

يقو؛لافطألاثيداحأضعبيفدروامكءاهوقحتسافاورفكفمهقلخدعبمهفلك

وأاهبملأتيالاقلعالقلخنوكينأامإو«كلانهتيفوتسادقثحابماذل

ءلحو.&¶ةراجحلاوسانلااهدوقول:ىلاعتهللالاقامكتادامحلانموأاهبذذلتي

:-مالسلاوةالصلاهيلع-فسويلاقامكمهنملدبمُنألءالقعلاريمضباهيف

وأ4نيدجلسيلمهتيأررمقلاوسمشلاوابكوكرشعدحأتيأرينال
تماقيذلاةاورلاضعبطلغنايبيفهوجولاهذهضعبلامتحاعموكلذريغل

بلهملالمهبجتحيواحيحصىمسيوهرهاظىلإلدعيفيكهطلغىلعةلدألا

ها.ناعتسملاهللافءامهريغو"دعاوقلا"بحاصو

عم١٦٠٠١۷٠٠ص۲ج"راظنألاحيقنت"يف-ريزولانبايعأ-هبلثمو

مولعملانمو‹ناعنصلاهحراشكلذىلعهرقأو«بولقللاثيدحلل"راكفألاحيضوت'

.ثيدحلاحلطصميفررقموهامكفيعضلامسقنمبولقلملانأ
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:ملقلاراد:ط"ةياغلا"حرشب٤٢٤۳ص١ج"ةيادحلا"يفيرزحلانبالاقو

سكنااقلخهللايشنيراتلللثمک

.٤٢۳ص'"ةياغلا"يفيواخسلاهحراشكلذىلعهعباتو

ةذاشةياوركشالبيهو:١/٠۹۳/۱ج"ةحيحصلا"يفينيابلألالاقو

ظفاخجلاكلذىلإراشأدقو«سنأثيدحلوةريرهيبأنعىلوألاقيرطللاهتفلاخمل
نمةعامجلاقو‹(٤٠٤٠تيناوريقلافلخنبدمحمنبيلع)يسباقلانسحلاوبأ

منهجنأبربخأهللانأبجتحاوءطلغهنأبميقلانبامزجو«بولقملانمهنإ:ةمئألا

ملظيالو»:ىلاعتهلوقبجتحاويييقلبلامامإلااهركنأو«هعابتأوسيلبإنمعئلتم
.ةيملعلابتكلارادط(۳٠۱/٠۳٠)"حتفلا"يفظفاحلاهركذ(ادحأكبر

تارشعنملاثمثيدحلااذهيفذوذشلااذه:-ينابلألالئاقلاو-لوقأف

حيحص"لنوبصعتينيذلانيعشانلاضعبلهجىلعلدتيلاةلثمألا

امهيفاملكنأبنوعطقيو«ىمعأابصعت"ملسمحيحص"لاذكو‹"يراخبلا

رهاطخيشلااضيأةياورلاهذهفعضبمكحدقو.هنمدارملاها.!حيحص

كلذيفهمالكلقنمدقتدقو"رثألالوصأىلإرظنلاهيجوت"يفيقشمدلايرئازحلا
.روكذملاباتكلانم٠٠٠و۹١۳۱ص١جاضيأرظناو

"ةيداقتعالاهؤارآوريزولانبا"باتكيفيبرحلارباجيلعنبيلعلاقو

ملوراتلاىلإةنحلانميوارلاظفلقبسيأبولقمثيدحلااذهنإ:٠٠١ص
هنمدارلاها.نتسلالهأنمهريغالوملسماهيلعهقفاوي
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تناك":تلاقةشئاعنعةورعنعيرهزلانعرمعمثيدح(۳٠)

مامإلاهاور"اهديعطقتنأ%3يبلارمأفهدححجتوعاتملاريعتستةيموزخمةأرما

.(۹٦۱)۸۸مقربملسم

بتثكلارادط۸٠٠-۷٠١١ص١٠ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

الةذاشلاو:لاق«ةاورلاريهامحةفلاخمةذاشرمعمةياورنأيوونلالقن:ةيملعلا

.اهبلمعي

.اهبدرفتارمعمنإليق:يربطلابحملاهعبتوةيشاحلايفيرذنملالاقو

كححاةياورنمرهشأورثكأ"لإ...تقرساهنأ"ةياور:يطرقلالاقو
؛هظفحبىدتقيالنمكلذىلعهعباتوظافحلاوةمئألانيبنمرمعماهبدرفتدقن

تتلقیسںیوئاملا.ندالوقذمطريرمولاأنأ

ءةياورلاهذهىلعارمعمعباتنمضعبظفاحلاركذمث«ضايعيضاقلاهضعبل

.ءاشنمهرظنیلف

"ةيادبلاثيداحأجيرختيفةيادحلا"يفيرامغلادمحأخيشلالاقو

فلاخمهنألثيدحلااذهروهمجلادرو":بتكلاملاعط٠۹٠-۹۳٠ص۸ج

؛نرحنمذخأينأالضفنذإريغبذخأيملهنأونومأمراعملانأكلذولوصألل

هلوقكلذىلعلديوتدحجانأعمتقرسامنأوهوفذحثيدحلايقو:اولاق

فيرشلامهيفقرساذإهنأمكلبقناكنمكلهأامنإ":مالسلاوةالصلاهيلع

:هيفلاقفهدانسإبيرهزلانعدعسنبثيللاثيدحلااذهىورو:اولاق."هوكرت
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دححلااعيمجنيرمألاتلعفامنأىلعلدياذهو:اولاق."تقرسةيموزخملانإ"

يٿهللامهلظيةعبس":لاقءايبلانأقةريرهيبأثيدح)١٤۱)

هنيملعتالىحاهافخأفةقدصبقدصتلجرو:هيفو...هلظالإلظالمويهلظ

.(۹١۱)١۳۱مقربملسممامإلاهاور"هلامشقفنتام

يونكللاويطويسلاويواخسلاوريزولانباورجحنباظفاحلاويوونلاويقرشلا

."هنيقفنتامهلامشملعتالىح":باوصلاومهريغوركاشدمحمدمحأو

:ةيملعلابتكلارادط۱۲۲ص۷ج"ملسمحرش"يفيوونلامامإلالاق

عيمجنعيضاقلاهلقناذكوءاهريغواندالبيفملسمخسنعيمجيفمقواذكه"

ملعتالىح:فورعملاحيحصلاوهلامشقفتتامهنيملعتالملسمخسنتایاور

امریغو"هحيحص"يفيراخبلاو"ًاطوملا"يفكلامهاوراذكه‹هنیکقفنتامهلام

:يضاقلالاق‹نيميلاباهلعفةقفنلايففورعملانأل؛مالكلاهجووهوءةمئألانم

ەدعبهلاخدإليلدبملسمنمالملسمنعنيلقانلانماهيفمهولانوکينأهبشيو

ضعبفلكتدقو:٦۱۸ص٦ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

هيففلتخيملودحتمجرخملانأل؛ديجبسيلو«ةبولقملاةياورلاهذههيجوتنيرخأتملا

قسیفركلامىلعالوبيبخهخيشىلعالوهيفىيخيشرمعنبهللاديبعىلع
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بتكلاراد۲ط۷٠۲ط”قلخلاىلعقحلاراثيإ"يفريزولانبالاقو
هللامهلظينيذلاةعبسلاكلذيفةريرهيبأثيدحنمملسمجرخامك":ةيملعلا

اهافخأفةقدصبقدصتالجرمهنمركذفهلظالإلظالمويةمايقلامويهشرعلظب

قاورلاضعبىلعبلقناانإو«ملسمهجرخفلاشقفتتامهنيحيملعتاليح

ةقدصبقدصتلجرو:هنيعبثيدحلااذهيفةريرهيأنعاعمهاجرخامهباوصو

يفهيلعاقفتاالهبالقنابفراعلکمكحف«هنيمبقفنتامهلامشملعتالىحاهافخأف

لصأيوقتلكلذكملسمهجرخفءةقفتملايهنيميلانإفبسانللاهنألوكلذ
لوقنمللهتفلاخمعمبولقملاتملااذهةحصنظهنوكلالدانسإلااذهبثيدحلا

.كلذلهجباملسمدحأمهتيملولوقعملاو

امىلاعتهللاالإهملعيالبيغكلذنإفكلذلهجبملسممامإلاماتالاثملااذهانركذبنحندرنمل
هلك"ملسمحيحص"يفامسيلنأنايبهركذباندرأانإوكلذىلعصنيململسممامإلاماد

مهريغوةيوشحلاضعبيعديامك-ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعاتباثاحيحص
الإكلذوحنوةفيعضلاثيداحألاضعب"يراخبلاحيحص"اذكو"ملسمحيحص"يفنأبملساذإو

اهتاوربداهشتساللوأاهتلعنايبلجأنم"امهحيحص"يفاهاركذامنإواهفعضباملعدقنيخيشلانأ
املکيفهبلاقينأنكميالكلذنأالإ؛كلذيفلاكشإالفكلذوحنوثيداحألاكلتلصأىلع
"دحيحص"يفملسممامإلاداريإنممزليالهنأىلع؛فصنملالمأتلاىلعىفخيالامكامهيلعدقتنا

نعلهذدقنوكينألامتحالكلذبالهاجنوكينأالثملوصألايفهقاساذإهوحنوثيدحلااذه

الىح"ةباتكىلإهملقهقبسدقنوكيوأءةلهولوأنمكلذهلرهظلهربدتولو«هتباتكدنعهتلع

طوسبموهامككلذيفنوروذعممهونيدهتجمللاريثكعقياذهلثمو"هلامقفنتامهنيملعت
اذهركذدقاملسممامإلانأنمريزولانباهركذامعنبامنأركذلابريدحجلانمواذه.هلحميف

يفحيحصلاظفللاركذيمل-املسممامإلايعأسهنأثيدحلالصأهدانسإبيوقينألجأنمظفللا

ةحصلالمتحيالًاطخ"هلامشقفنتامهنييملعتالىح":ظفلنأرمألاةصالخو.ةتبلا"هحيحص"

.ملعأىلاعتهللاو.باتكلااذهيفهتابثإديرنيذلارمألاوهاذهوتيأرامك"هحيحص"يفملسممامإلاهركذدقو

نر
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راد:ط٠ەصاج"تيداةيفلأحرشثيغملاحتف"قيواحخسلالاقو

هلامشملعتالىحثيدحكةليلقنتملايف-بلقلاعيو-هتلثمأو:ةيملعلابتكلا

."هلاشقفنتامهنيميملعتالىحظفلبابولقمءاجهنإفهنيميقفنتام

وهبولقا":٠1.ص١ج"مهلملاحتف"ةمدقميفنيامثعلادمحأريبشلاقو

ملسمدنعةريرهيبأثيدحيفامككلذوريخأتلاوميدقتلابهيفةفلاخملاتعقوام

اهافحخأةقدصبقدصتلجرو:هيفنإفهشرعلظتحتهللامهلظينيذلاةعبسلايف

الىح:وهامنإوقةاورلادحأىلعبلقناامماذهفهلامشقفنتامهنيملعتالىح

سکكعف«هقرطضعبيفملسميفويراخبلايفدروامكهنيميقفنتامهلامشملعت
عضوميفلامشلاولامشلاعضوميفنيميلالعجفرمألاهيلعبلقنايذلايوارلا
:نارمأبلقلاىلعلددقو؛نيميلا

.ناخيشلااهيلعقفتايلاىرخألاةياورلا:امهدحأ

ها.نتملايفبلقلاليبقنمعوتلااذهو«نيميلانعنايحألا

ةشلاثلا:ط«٤١ص"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

"يرلخبلا"دنعتباثلاحيحصلاوءةاورلاضعبىلعبلقناامماذه:فراعملاةبتكم

يوونلاتعشنإعجار.هنيقفنتامهلامشملعتالىح":ةمئألانمهريغو

ثيدحلااذهملسمىورمعنءطقفيراخبلادنعوهامنإوةتبلاباوصلاىلعملسميفدريملالك

قدصتلجرو":هيفركذيمل-املسميعأ-هنأالإهريغدنعباوصلاىلعوهوكلامقيرطنم

.ملعأىلاعتهللاوةقباسلاةياورلاىلعهبلاحأاغنإولإ...ةقدصب

0)
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ها.هريغو

ءاملعلاءالؤهنمو«بولقملاثيدحللءاملعلانمةريبكةعامجهبلثمو

نباراد:ط١۲٠ص”رظنلاةهزن"يفرجحنباظفاحلاكلذلهباولثمنيذلا

مركأدمحميضاقلامهنمهباتكحارشهيلعهعباتوه٣:١٤١٤١طيزوجلا

رديحسيربىرديح:ط١٤٠١ص"ركفلاةبخنحرشحرشرظنلاناعمإ"يفيدنسلا

دمحمومقرألاراد:ط‹۷۷٤ص"ركفلاةبخنحرشحرش"يفيراقلايلعو«دابأ

.دشرلاةبتكم:ط۹١4٤ص۲ج"رردلاوتيقاويلا"يفيوانملافؤورلادبع

حرشب١١٠٠ص۲ج"راظنألاحيقنت"يفريزولانبااضيأكلذلهبلثمو

يفيراصنألاايركزو«ياعنصلاخيشلاهحراشكلذىلعهرقأو"راكفألاحيضوت"

يفيطويسلاوءةيملعلابتكلاراد:ط۸۸٢۲ص١ج"يقارعلاةيفلأحرشيقابلاحتف"

عفرلا"يفيوتكللاوةيملعلابتكلاراد۲ط۹۲٩۲ص٠ج"يوارلابيردت"
عفر"يفطاشملادمحمنسحوءةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:ط۳۱۳ص"ليمكتلاو

ءالعإةمدقم"يفنامثعلادمحمرفظو‹٤١٠ص"راونألاتاردخمايغىلعراتسألا

ىلعهقيلعتيفركاشدمحأوءةيمالسإلامولعلاونآرقلاةرادإ:ط٠۳ص١ج"ننسلا

ةمصاعلاراد:طء٣٢٠۲ص١ج"ثيثحلاثعابلا"يفو«6۲صيطويسلاةيفلأ

مكحاذكو«يوشحلايلحلايلعهذيملتوهيلعهقيلعتيفينابلألارصانهيلعهرقأو
مقرألاراد:ط‹۷۸ص"ةينوقيبلاةموظنملاحرش"يفيناقرزلاةمالعلابلقلابهيلع

:ط‹١۳١ص"ثيدحلاباقلأةموظنمحرش"يفيسافلارداقلادبعنبدمحمو

حرشةيناهبنلاةبخنلا"يفيكلاملاناهبنلاةفيلخنبدمحمحيشلاو«يمالسإلابتكللا

يمكحلادمحأنبظفاحوءةيفاقثلابتكلاةسسؤم:ط‹۳۹٠ص"ةينوقيبلاةموظنملا
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روتكدلاهحراشوء"نومأملاحضاولاكلسملا"حرشب١۱۸ص"نونكلملاولؤللا"يف
نباراد:ط‹۸۳١ص"نومألملاحضاولاكلسملا"يفيمكحلاهللادبعنبظفاح

١ج"رطولايوذفاعسإ"يفيولولايبويثألايلعنبدمحمخيشلاو«نافع
ىرقلامأةعماجبسردملايبرحلارباجيلعنبيلعوءةيميتنباةبتكم:ط«۲۲ص

ريسيت"يفناحطلادومحروتكدلاو١۹٠ص"ةيداقتعالاهؤارآوريزولانبا"يف
"ثيدحلالوصأدعاوق"يفمشاهرمعدمحأروتكدلاو١٠٠١ص"ثيدحلاحلطصم

ضايعيضاقلااضيأةياورلاهذهطلغبمكحدقو«يبرعلاباتكلاراد:طء١۲ص

."راونألاقراشم"ق

"اوتصنأفمامإلاارقاذإ":لاق%يبلانعىسوميبأثيدح(١٠)

.(۳١٠٤مقربملسمهاور

اضيأملسمجرخأ":۱۷۱-١٠۷٠١ص"عبتتلا"يفيطقرادلاظفاحلالاق

نعیسوميآنعناطحنعبالغيبانعةداتقنعيميتلانعريرجثيدح
هلآوهيلعهللاىلص-يبلاميلعتوةالصلاننسيف-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلا

ماشه:مهنمةعامجيميتلافلاخدقو"اوتصنأفارقاذإو"هيفكلذاهايإ-ملسو

ةرامعيبأنبايدعورمعموةناوعوبأومامونابأوديعسوةبعشويئاوتسدلا

رمعنعيوردقو."اوتصنأفمامإلاأرقاذإو"مهنمدحألقيملوةداتقنعهوورو

علمتجايقوناطقلاىيهکرتيوقلابسيلرمعويميتلاةعباتمةداتقنعرماعنبا

.ملعأىلاعتهللاو.همهوىلعليلديميتلافالخىلعةداتقباحصأ

نيسحلايلعوبأانربخأ":١۳٠ص"مامإلافلخةءارقلا"يفيقهيبلالاقو
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.ءيشبسيل"اوتصنأفارق

ظفاخلايلعنبنيسحلايلعابأتعم:لاقظفاحلاهللادبعوبأانربخأو

مهويدنعوهوثيدحلااذهيفمهلكةداتقباحصأيميتلاناميلسفلاح:لوقي

رمعموةبورعيأنباديعسومامهويئاوتسدلاماشهثيدحةداتقنعظوفحلاوهنم

ًاطحخأهنإفحوننبملاسةياورامأو:يلعوبألاقجاجحلاوةناوعيبأودشارنبا

نبیجیهاوردیعسثیدحنألةبورعيبأنباىلعًاطخأامكرماعنبرمعىلع

ءالؤهِءاجاذإفمهريغويدعيبُأنباوةيلعنباليعامسإوعيرزنبديزيوديعس

نبملاس:ظفاحلارمعنبيلعلاق:لاقيملسلانمحرلادبعوبأانربخأو

.يوقلابسيل:حون

ةناوعابأوامامهوةبعشواديعسواماشههفالخيميتلاثيدحيفركذو

مهو"اوتصنافارقاذإو"مهنمدحألقيملوةداتقنعهوورمهلكفايدعونابآو

ركبوبأويراخبلاليعامسإنبدمحمهللادبعوبأنهوو.هنعظافحلاةداتقباحصأ

اذهيوروثيدحلااذهيفةدايزلاهذههللامهمحر-ةيزخنبقاحسإنبدمحم

يبلانعةريرهيبُأنعحلاصيبأنعملسأنبديزنعنالجعنبدمحمنعظفللا

.١5١صج"ىربكلاننسلا"اضيأرظناوها."

ةسسؤم:ط۳۷-١٦۳۷۷صاج"ماكحألاةصالخ"يفيوونلالاقو
يبنلانعةحيحصتسيل"اوتصنأفارقاذإو":هلوقظافحلاروهمجلاق":ةلاسرلا

كى
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نيعمنبىينعامنالطبلقنوءاهللعركذؤءامنالطبنايبيفيقهيبلابنطأو.ي
۳۱۷ص٣ج"عومجلا"يفلاقوها.يروباسينلايلعيبأودواديبأومتاحيبأو
نمف"اوتصنأفارقاذإو..":ثيدحنعباوحلاامأو":ه١١٤١ركفلاراد:ط

تسيلةظفللاهذهنأيقهيبلاهراتخايذلاوهو:ثلاثلاهجولاو‹...:اهنمهجوأ

ىورمثةظوفحمعبتسيلةظفللاهذه:هننسيفدوادوبألاق%يبلانعةتباث

فللخوءةظوفحمريغةظفللاهذه:لاقهنأيروباسينلايلعيبأظفاحلانعيقهيبلا

يبأونيعمنبىينعىورمثءةظفللاهذههتدايزيفةداتقباحصأعيمجيميتلا

يءيشبيهتسيل:نيعمنبییلاقءةظوفحمتسيل:الاقامهنأيزارلامتاح

هنمدارملاها."اهلكاهللعواهقرطيقهيبلاركذو

فلتخاامم"اوتصنأفارقاذإو":هلوق:١٠١٠ص٤ج"ملسمحرش"يفلاقو

نأناتسجسلادواديبُأنع"ىربكلاننسلا"يفيقهيبلاىورفءهتحصيفظافحلا

يزارلامتاحيبأونيعمنبىينعهاوركلذكوءةظوفحمبتسيلةظفللاهذه

.ةللادبعيبأمكاحلاخيشيروباسينلايلعيبأظفاحلاويطقرادلاو

فلاخدقءةظوفحمريغةظفللاهذه:ظفاحلايلعوبألاق:يقهيبلالاق

اهفيعضتىلعظافحلاءالؤهعامتجاوةداتقباحصأميمجاهيفيميتلاناميلس

ا.هحيحص"يفةدنسماهوريملوامیسالملسمحيحصتىلعمدقم

.ثيدحللانجيرختنمتيأرامك"هحيحص"يفةدنسماهاورلبالك:تلق

١ج"ماكحألاةصالخ"يفازعدقهسفنيوونلامامإلانأركذلابريدحلانمواذه

راد:ط۱۷٠۲ص٣ج"بذهملاحرشعومحلا"يفاذكوةلاسرلاةسسؤم:ط٠۷ص

حيحص'لهحرشدنعهيلعيفخفيكبجعلافملسممامإلاىلإثيدحلااذهركفلا
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ةيفاحخهيلعىفختالنملجف«هيرظانمامأثيدحلاوهيدينيبباتكلانأعم"ملسم

.ملعأىلاعتهللاو.4اليلقالإملعلانممتيتوأامو»

"مامإلافلخةءارقلابوجويفمالكلاقيقحت"يفيروفكرابملالاقو
ملسمودمحأهححص...":عيزوتلاورشنللةرجحلاراد۲ط۳۳-٠۳۳۱ص

نيعمنبىيحيومتاحوبأودوادوبأويراخبلا:نورثكألاهفعضو«يرذنلاو
يلعوبأظفاجحلاويلهذلاىينبدمحوةميزخنباوينطقرادلاومكاحلاو

.يقهيبلاويروباسينلا

ىلعفاعضأةئالثهلنيفعضملاددعديزيونوثدحماوظافحلافلتخااملف

يراخبلامامإلاثيدحلايفنينمؤملاريمأنيثدحملاناطلسمهيفونيححصلملاددع

نيعمنبىجيليدعتلاوحرجلامامإمهيفو؛ثيدحلاملعيفهبعكولعبفورعللا
نوكيف"ثيدحبسيلفىجيهفرعيالثيدحلك":دمحأمامإلاهيفلاقيذلا

نأدعب"ةفرعملا"يفيقهيبلالاق":يعليزلالاق.هحيحصتىلعامدقمهفيعضت

يفةظفللاهذهًأاطخىلعظافحلاعمجأدقو:یسوميبأوةريرهيبأثيدحىور

تسيلانِإ:اولاقو.ينظطقرادلاونيعمنباومتاحوبأودوادوبآثیدحلا

ها."ةظوفح

ظوفحمريغوهو:ركفلاراد:طء۹٠١۲ص۲ج"يذوحألاةفحت"يفلاقو

.هنمدارملاها.ظافحلارثكأدنع

نباراد:ط۹٦۲ص۱ج”"ةيدنلاةضورلا"يفناخنسحقيدصلاقو

."ةيدنلاةضورلاىلعةيضرلاتاقيلعتلا"مسابةعبطلاهذهتعبط

س(لس
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اللاقمهيفناکنإو"اوتصنأفمامإلاارقاذإو"ثيدحكلذكو...:نافع

لإ...لالدتساللهعمضهتني

الإ...:مالكدعب۱١ص"عبتتلا"باتكلهقيقحتيفيعداولالبقملاقو

دقذإ-هللامهمحرمهنعيوونلاهلقنامكظافحلالوقيامكرمألافةدايزلاهذه

.ملعأهللاواهيفيميتلاناميلسذش

مسقبكراشملاذاتسألابيلكلآدمحمنبيلعنبميهاربإروتكدلالاقو

"ةبوحألا"باتكىلعهقيلعتيفضايرلايفنيدلالوصأةيلكباهمولعوةنسلا
هذهيفءاملعلافلتخادقو:قارولاراد١ط۳١٠صيقشمدلادوعسميبأظفاحلل

:"اوتصنأفارقاذإو"'ةدايزلا

اهركذيفناميلسميهوتواهذوذشبمكحلاواهفيعضتىلإبهذف-أ

دمحموةعيزخنباوينطقرادلاومكاحلاومتاحوبأودوادوبأويراخبلاونيعمنبا
ةءارقلا"يفامكرازبلاويقهيبلاويروباسينلايلعوبأظفاحلاويلهذلاىحنبا

ننس"و‹۱/٠۳۳۱۳۳"يطقرادلاننس"و‹۱۳١-١۳۱ص"مامإلافلخ

نيب"۳/٠٠۲"دوبعملانوع"و‹«۲/١٠۷٠"ةيارلابصن"و۷/۲"يقهيبلا

نأدعب١/۷٠"ةيارلابصن"يفامك"ةفرعملا"يفيقهيبلالاق۲۷٠ص"نيمامإلا

يفةظفللاهذهًاطخىلعظافحلاعمجأدقو":یسوميبوةريرهيبأثیدحیور

تسيلافنإاولاقويطقرادلاومكاحلاونيعمنباومتاحوبأودوادوبأثيدحلا

.رهخاكرتىلعهيفتاصنإلالمحيوأةظوفحمب

(۲/٤٤)"حتفلا"يفامكرجحنباظفاحلاوملسمودمحأاهححصو-ب
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.۱۲۷ص"نيمامإلانيب"رظناو

هذهنأظفحلاةوقوةرثكلابحيجرتلاةدعاققيبطتنمرهظييذلاو-ج

هلهريغةعباتمويميتلاناميلساهركذيفمهودقىسوميبأثيدحيفةدايزلا

نمريثکعمجناميلسلفلاخملاوماهوأهلقودصوهوحوننبملاسقيرطنم

اهقلعتلاهلقنليعاودلارفوتعمةدايزلاهذهنودثيدحلااذهاوورينأدعبيظافحلا

.ها"ملسملاةدابعنمةيضقب

ارقاذإو"ةدايزفهيلعو:كلذدعبلاقمثةدايزلاهذنيدهاشركذمث

هللاواهتجردعفرىلعىوقتالفاضيأاهدهاوشفعضواهفعضل"اوتصنأف

ملسأنمالجرنأ":امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثيدح(١٠)

رفةراجحلاهتقلذأاملف:هيفو...ييبلاهنعضرعأفنزلابفرتعاف6يبلاءاج

يراخبلامامإلاهاور"هيلعىلصوءاريخللييبلاهللاقف«تامىحمحجّرفكردأف

يرهزلانعرمعمنعقازرلادبعنعناليغنبدومحمقيرطنم(1۸۲۰)مقرب
.ةملسيبأنع

بتكلاراد:ط۷٠٠-١١١ص۲٠ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

«قازرلادبعنعنالیغنبدومحمنعانهعقواذکه"هيلعىلصو"هلوق:ةيملعلا

لصيملو:هرخآيفاولاقفقازرلادبعنعةعامجويلهذلاىينبدمحمهفلاخو

اوركذيملفقازرلادبعنعسفنأةيناثهاورننسلاةيشاحيفيرذنملالاقهيلع

."هيلعىلصو":هلوق
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دبعنع"هدنسم"يفدمحأهجرخأدق:تلق:-رجحنباظفاحلايعأ-لاق

لكوتلانبدمحمنعدوادوبأو«هيوهارنباقاحسإنعملسمو«قازرلا

يذسمرتلاولالخلايلعنبنسحلاودوادوبأداز«هقيرطنمنابحنباو‹ينالقسعلا

داز؛يلهذلاىينبدمحمنعدوراجلانباويئاسنلاوروكذملايلعنبنسحلانع

نبدمحأقيرطنمٰيطقرادلاويليعامسإلاوبيبحنبحونوعفارنبدمحمويئاسنلا

ةناوعوبأهجرخأوهيوحبزنبكلملادبعنبدمحمويليعامإلاداز«يدامرلاروصنم

ءادومحاوفلاخسفنأةرشعنمرٹكأءالؤهف‹ِناغصلالهسنبدمحمويربدلانع

ها.اهيفنبحرصنممهنموةدايزلانعتكسنممهنم

نبدومحمنعيراخبلاهاور:۸/۸٠۲"ىربكلاننسلا"يفيقهيبلالاقو
لقيملو:يراخبلالاقًاطخوهو"هيلعیلصف":هیفلاقوقازرلادبعنعنالیغ

ها."هيلعىلصف"يرهزلانعريرجنباوسنوي

لييبنلانأتبثيمل":۷١٠ص٠۲٠ج"حتفلا"يفامكيبرعلانبالاقو
.زعامىلعیلص

نأدعبةفرعملاراد:ط«١١۳ص١ج"ررحلا"يفيداجلادبعنبالاقو

هححصو"هيلعلصيملو":اولاقويئاسنلاودوادوبأودمحأهاورو":ثیدحلارکذ

."ملعأهللاويرهزلانعهربخةياوركرمعمنعحيحصلاو«باوصلاوهويذمرتلا

-٠۷ص"ةلكشلملاعضاوملاىلعةلمحلاتاهيبنتلا"يفيئالعلاظفاحلالاقو

ةالصلايعأ«ةدايزلاهذمبدرفتدقو«ناليغنبااذهيراخبلاخيشدومحعو۱

نعيذمرتلاو.يلعنبنسحلاولكتملانبدمحم(نع)«دوادوبأهاوردقفهيلع
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ھجرخأو.بيبحنبحونو«٠(...)عفارنبدمحمنعيئاسنلاو«؛يلعنبنسحلا

مهلكودنسبقزارلادبعنعمهلك«يدامرلاروصنمنبدمحأقيرطنم«يقهيبلا
دقو«ناليغنبدومحمهلاقامسكع"يهللالوسرهيلعلصيملو":هيفاولاق

ظفللااذهبهقيرطنمهليراخبلاجارخإوءأطخلابدومحمىلعيقهيبلامكح
مل":دومحمثیدحهقایسبيقعلاقدقوءاذهلثمهيلعیفخیفيكذإبيجع

دقو:-يئالعلالئاقلاوتلق.؟هيلعىلصف:يرهزلانعجيرجنباوسنويلقي

.جيیرجنباو«رمعمنع«قازرلادبعنع«ميهاربإنبقاحسإنعاضيأملسمهاور

لبهشتمقسیملو«باهشنبانعمهتنالتسنوينع«بيهونباثيدحنمو

(نم)اهوركذنيذلاوءةالصلاركذهيفسيلوءهلبقةريرهيبأثيدحىلعهلاحأ
هتياورفءاهنابٹابنالیغنبدومحمهفلاخولصيمهنإ:اولاققازرلادبعباحصأ

نمامہریغو"دواديبانتس"و‹"ملسمحيحص"يفاماضيأكلذللديوءادجةذاش

دنعو."هبسالولرفغتساامف":لاق.زعامةصقيفيردخلاديعسيبأثيدح

ناكف«مجرفهبرمأف":لاقټټهيبأنعةديربنبناميلسثيدحيفاضيأملسم

قبوتام:لوقيلئاقوءهتئيطخهبتطاحأدقلكلهدقل:لوقيلئاق«نيتقرفسانلا

ايشبلف:لاق.ةراجحلابىلتقالاقمثيهللالوسرىلإءاجهنإزعامةبوتنملضفأ
:لاقف.سلجمثملسف«سولجمهويهللالوسرءاجمثءةئالثوأنيمويكلذب
باتدقل":يلاقف.كلامنبزعاملهللارفغ:اولاقف."كلامنبزعاملاورفغتسا"

ىلصةڭيييبلاناكولهنأاذهنمةلالدلاهجوو."مهتعسولةمأنيبتمسقولةبوت

دارأهنأيلعنالیغنبدومحمثیدحلمحينأنكيناكو«هيفاوفلتخيملهيلع

ىلعنكيملنكلءارخآثيدحلااذهيفروكذملارافغتسالايهوءةيوغللاةالصلا

.لصألايفطقسعقودقهنأكوعوبطملايفاذك
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نمعضوللااذهوءاهيفنىلعلبهنعقازرلادبعباحصأنمهريغقافتاكلذ

.ملعأ-هناحبس-هللاو.ثيدحلالهأةدعاقىلع"حيحصلا"تالكشم

:لاقليهللالوسرنأتامهنعهللايضر-سابعنباثيدح(۷٠)
اهنذإوءاهسفنيفاهوبأاهنذأتسيركبلاوءاهيلونماهسفنبقحأبيثلا"

.(١١٤۱)۸٩٦مقربملسممامإلاهاور"اهتامص

:ط۹۸ص٢۲جننسلايفدوادوبألاق.(اهوبأ)ةظفلءاملعلانمةعامجلعأ

"ىربكلانتسلا"يفيقهيبلاهنعهركذو.(ظوفحمبسيل:اهوبأ):ةيملعلابتكلاراد

بككلاراد:طء۹٠٠ص٣٢ج"ننسلا"يفيطقرادلالاقو.هرقأو١١٠ص۷ج

هقبسفهظفحنمهركذهلعلوظفللااذهىلعةنييعنباقفاوادحأملعنال:ةيملعلا

ها.هناسل

:مكدحأنلوقيل:لاقليهللالوسرنأةريرهيبأثیدح)۱۸)

"يديس:لقيلو«يبر:دبعلالقيالو«ياتف:لقيلنكلو؛هللاديبعمکلف؛يدبع

نإف؛يالومهديسلدبعلالقيالو":ظفلبهاورمث.(٤٢٤۲۲)مقربملسممامإلاهاور

."هللامكالوم

يففالتخالاملسمنيبدق:٢٥۲۲ص٥ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

‹ةدايزلاهذهركذنممهنمنأو-ثيدحلااذهةاوردحأيعي-شمعألاىلعكلذ

ءاهفذحروهشملا:يبطرقلالاقو؛حصأاهفذح:ضايعلاقوءاهفذحنممهنمو
ها.خيراتلابملعلامدعوعمجلارذعتعمضراعتللحيجرتلاىلإانرصامنإو:لاق

)لس
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ديسلاقالطإنأةدايزلاهذهرهاظ-رجحنباظفاحللمالكلاوىضتقمو

ةددصعتمهجوأىلعقلطيىلوملانإف؛فراعتملافالخوهوىلوملاقالطإنملهسأ

لهسأىلوملاقالطإناكف؛ىلعألاىلعالإقلطيالديسلاو؛ىلعألاولفسألااهنم

فها.ملعأهللاوةهاركلامدعىلإبرقأو

فراعلملاةبتكم:ط۳۸٤-۷٤٤ص٦جةفلاتلا"هتحيحص"يفيابلألالاقو

ةدايزلاهذه”ييواريفنعطلللاحبال:لوقأو":روكذملاظفاحلامالكركذنأدعب

دقنكلءامهيفنعطمال«؛نيخيشلالاجرنمةقثامهيلكنإف«ديعسنبهللادبع

وهویلعیوللادبعهمساو«ريمننباوديمحلادبعنباوهوريرجقبسامكامهفلاخ

نيبرظنلاددرتيفاضيأنيخيشلادنعمهبجتحمةقنمهتنالثو‹؛يسفانطلاديبعنبا

مهتياورىلعامهتياورحيجرتنيبو«رثكأمفوكلنيتقثلاةياورىلعمهتياورحيجرت

نوداذهدنعفقينأرظانلابقئاللاناكوءةلوبقمةقثلاةدايزوةدايزامهعمنأل

:رومأةثالثالولددرتيأ

نود«؛هبشمعألانععيكوU:)۲/٤٤(دىهاورثيدجللانأ:لوألا

.هنمظفحأوهوجشألاديعسابأدمحأمامإلافلاخدقف.ةدايزلا

(٠٠۲۱و۲۰۹)ديفملابدألايفيراخبلاوملسمهجرخأثيدحلانأ:يناثلا

یرخأقرطنممهريغو(۸٠٠و٤٩٤و٤۸٤و٤٤٤و٤٤٤و٢/٤٤٤)دمو

.مهظافلأضعبركذينأيوةدايزلانودةريرهيبأنع

.ةاور:لصألايف

)رس
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ال":لاتق¥هللالوسرنعةريرهوبأانثدح:لاقهبنمنبمامهنأ:اثلاث.

:ىلقيلو«يبر:مكدحألقيالو«كبرضوكبرمعطأ؛كبرقسا:مكدحألقي

."يمالغ؛ِتاتف«ياتف:لقيلويما«يدبع:مكدحألقيالو«يالوم«يديس

اذهوقازرلادبعنعمهتلالئء((۳۱/۲)دمحأوملسمو(۳/٤۲٠)يراخبلاهجرحخأ

.(١٠/٥٤/۹٦۱۹۸)"فنصملا"يف

فلاختةدايزلاهذهو"يالومو":دمحأظفلو"يالوم"ةياورلاهذهيفدازف

يبطرقلانعقبسامكحيجرتلابالإامهنيبقيفوتلانكيالةفلاخمىوألاةدايزلا

.ضراعملامدعلحجرأهذهو

عوفرملاثيدحلايفتبثيملو©”هللاديسلا":ثيدحلايفتبثهنأ:عبارلا

ىلوأبابنمفدبعلاديسىلع"ديسلا"ظفلقالطإزاجاذإففّللاوه"ىلوملا"نأ

مدقتامكاضيأنيدألاىلعقلطيوهواميسالهيلع"ىلوملا"ظفلقالطإزوجينأ

ةياورححجرنانلعجتاهلبقيلاةئالثلارومألاعمحيحصلارظنلااذهفظفاحلامالكيف

.حيجرتلانمدبالناكفءةدايزلاهذهبادرفتنيذللانيتقثلاةياورىلعتاقثلاةثالثلا

لاجنلاحسفيالامةعبرألارومألاهذهعامتجانأهيفكشالامو

هللاو.تبثتالفةذاشناتقثلااهبدرفتيتلاةدايزلانأاهبعطقنلبءروكذملاددرتلل

.هاملعأ

هدیدرتنُأوهيفرفحلاركذوزعاممجرةصقيفةديربثيدح(۹٠)

دقو؛حيحصدنسبامهريغودمحأو(۱٠۲)"درفملابدألا"يليراخبلاهجرخأ":ينابلألالاق
٠.(۳١٠)"دجاسملاحالصإ"ىلعيقيلعتيفهتجرخ
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.(۱۲۳مقربملسممامإلاهاور.ةفلتخحسلاحفناک

دمحأمامإلالاق.سلاحبةدعيفديدرتلاورفحلاركذءاملعلانمةعامجلعأ

هدیدرتنأاهلكزعامثيداحأ:٥٥۲-٢٤٢۲ص٦جيباطخلل"ترتسلاملاعم'يقامك

ركتنميدعكلذو؛رجاهملانبريشبخيشلاكلذالإدحاوسلجبيفناكاإ

.ثيدحلا

ةيملعلابتكلارادط٢٤/۲۸۱"نيعقوملامالعإ"يفميقلانبالاقو

نمطلغيهو«؛ملسمهرکذقةريفحهلترفحفرمأهنأاهضعبيفو:ه۷

طلغيدقةقثلاف"حيحصلا'يفهلىوردقملسمناكنإو«رجاهملانبريشبةياور

ةيدماغلاةرفحنممهولالصحاغنإوهيفاملكتدقيزارلامتاحابأودمحأنأىلع

.هاملعأهللاوزعامىلإىرسف

هذهنأىرأو":۹٥٠ص۸ج"ةيادحلا"يفيرامغلادمحأخيشلالاقو

يردخلاديعسوبألاقدقفءةيدماغلامجرنمرفحلااهيفلخدهلعلطلغةياورلا

."ديدحلاهلانرفحالوهانقثوأامفدقرغلاعيقبىلإهبانقلطناف:اضيأملسمدنع

۲ج"ملسمحيحصحرشبمهلملاحتفةلمكت"يفينامشعلايقتدمحملاقو

قأيسامكىرخأماهوأةدعةيناثلاةياورلايف":مولعلارادةبتكمط٤٤٤ص

امأوةحيحصىلوألاةياورلانوكتنأاضيألمتحيفرجاهمنبريشبىلإاهوبسنو

."ىرخألاهماهوأةلمجنماذهنوكينألمتحيفءةيناثلاةياورلا

ةحوجرمهذهرجاهمنبريشبةياورنأانركذدقو":۲٥4-٤٥٤صلاقو

ہل
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يهىرخألاتاياورلانأرهاظلاف«ىرخألاتاياورلاىلإرظنلابرومأةدعيف

هنمدارملاها."ةحجارلا

فراعلملاةبتكم‹۳:ط"لسمحيیحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

نيلوهورجاهملانبريشبهبدرفتذاشثيدحلااذهيفرفحلاركذ":۲۷۲ص

ملسمدنعدرمنبةمقلعهعباتدقورجحنباظفاحلل"بيرقتلا"يفامكثيدجلا

نمملسمهجرخأكلذكو‹'نيحيحصلا"يفهبجتحمةقثوهورفحلاركذيملف

."لإ...اقراكنوةدايزلاهذهذوذشىلعكلذلدفيردخلاديعسيبأثيدح

هج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباظفاحلاظفللااذهلعأاذكو

.۲٠۱٥ص

:لاق6يبنلانع-امهنعهللايضرسابعنباثيدح(٠۲)

ةنجلانولخدينيذلاكعلوأيفسانلاضاخف:لاقنأىلإ...ممألايلعتضرع"

لاتقوفهللالوسراوبحصنيذلامهلعلف:مهضعبلاقفباذعالوباسحريغب

جرخف.ءايشأاوركذوللاباوكرشيملومالسإلايفاودلونيذلامهلعلف:مهضعب
النيذلامه:لاقف.هوربخأف؟"هيفنوضوختيذلاام":لاقفلهللالوسرمهيلع

ملسمهاور"نولکوتیمهریلعو«نووتكيالونوريطتيالونوقرتسيالونوقري

.)۲۲۰)٤مقرب

س٢.صاج"يركبلاىلعدرلاقةئاغتسالا"باتكيفةيميتنبالاق

:باسحريغبةنحانولخدينيذلاافلأنيعبسلاةفصيفلاقو":نطولارادط١

يفمهٹیدحو"نولكوتيممبرىلعونوريطتيالونووتكيالونوقرتسيالنيذلامه"
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ل"هطظافلأضعبيفيوردقوىاقرتسالاكرتىلعمهحدمف‹"نيحيحصلا"

.ملسمهاورنإوتبثيالهنإفيراخبلاهرکذيملو"نوقري

ء۳ط١٠٦٠ص"حارفقألادالبىلإحاورألايداح"يفميقلانبالاقو

نوقريالو"يراخبلادنعسيلو":نانبلتوريب«يبرعلاباتكلاراد:طه۷

يفةمحقمتعقوةظفللاهذهو«باوصلاوهو-ةيميتنبايعيانخيشلاق"

هبقحتسييذلافصولالعج%3يبلانإفةاورلاضعبنمطلغوهو؛ثيدحلا

نأمهريغغنولأسيالف«هديرحتوديحوتلاقيقحتوهباسحريغبةنحلالوخدءالؤه
:نافعنباراد:ط۲۷۹ص۳ج"ةداعسلارادحاتفم"باتكيفلاقوها."مهيقري

نيذلاافلأنيعبسلافصويفلاقهنأييبلانع"نيحيحصلا"يفتبثدقو

ىلعونوريطتيالونوقرتسيالونووتكيالنيذلا":مهنأباسحريغبةنحلانولحخدي
ةيميتنبامالساإلاخيشتعمسف«"نوقريالو":هدحوملسمداز"نولكوتيممبر

يقارلانأل"نوقريالو":ييبلالقيل«يوارلانممهوةدايزلاهذه:لوقي
نأمكنمعاطتسانم":لاقفىقرلانعلئسدقوقلييبلالاقدقوهيخأىلإنسحم

يقارلانيبقرفلاو"اكرشنكتملامىقرلابسأبال":لاقو"هعفنيلفهاخأعفني
نىسحميقارلاوهبلقبهللاريغىلإتفتلمطعتسملئاسيقرتسملانأيقرتسملاو

ها.عفان

زيزعلاريسيت"هباتكيفباهولادبعنبدمحمنبهللادبعنبناميلسلاقو

ته٤٠٤٠)۸ط«يمالسإلابتكملاط۸٠٠ص"ديحوتلاباتكحرشديمحلا

تبثاذكه«نوقرتسيالنيذلامهلاقف:-لصألابحاصيأهلوق":(ع۹

‹"نوقريالو":ةدايزانهفنصلملااهقاسيلاملسمةياوريفوء"نيحيحصلا"يف

ىىى
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ةدايزلاهذه:مالسإلاخيشلاقءةلولعماهنِإ:ليقالاهريغكاهرصتخافنصملانأكو

نسحميقارلانأل«؛نوقريال:-ملسوهيلعهللاىلص-يبلالقيمل«يوارلانممهو
عاطتسانم:لاقیقرلانعلئسدقو-ملسوهيلعهللاىلص-لاقدقوهيخأىلإ

:لاق"اکرشنکتملامیقرلابسبال':لاقو"هعفنيلفهاخأعفنينأمكنم

هيلعهللاىيلص-يبلاىقرو-ملسوهيلعهللاىلص-يبلاليربجىقردقفاضيأو
طعتسملئاسيقرتسملانأيفيقرتسملاويقارلانيبقرفلاو:لاق«هباحصأ-ملسو
ملمتبالأنيعبسلافصودارملاانإو:لاق؛نسحميقارلاوءهبلقبهللاريغىلإتفتلم

نبالاقاذکو.نوريطتيالومهيوكيالومهيقرينأمهريغنولأسيالف«لكوتلا

الةدايزلاحيحصتناكمإعميوارلاطيلغت:لاقنأبمهضعبهضرتعانكلو«ميقلا

اليذلانأبلتعاهنأل«يقرملايفدوجومطيلغتلاىلعهلمحيذلاعملاو«هيلإراصي

نأيغبنيكلذهريغهبلعفييذلاولاقياذكف«لكوتلاماتهيقرينأهريغنمبلطي
ةلالدمالسلاهيلعليربجنمكلذعوقويفسيلو؛لكوتلامامتلجألهنمهنكعبال
ماقميفةلالداضيأهل-ملسوهيلعهللاىلص-يبلالعفيفالوىعدملاىلع

:هوجونمًاطخوهو‹لئاقلااذهلاقاذك؛ماكحألانييبتوعيرشتلا

حصيالهوجوىلعاهلمحبالإاهحيحصتنكيالةدايزلاهذهنأ:لوألا

يفسيلهنإف؛هلمتحاوأاکرشناکابنوقریالدارملا:مهضعبلوقكاهيلعاهلمح

ىلعةيزمنيعبسللنوكيالاذهىلعفاضيأوءالصأاذهىلعلديامثيدحلا

.اکرشناکابنوقريالنينمؤملاةلمجنإف‹مهريغ

سايقلادسفأنمهنإف«سايقلااذهحصياللإلاقياذكف:هلوق:يناثلا

ےہ

.حضاووهامكهانركذامباوصلاوهريغللاف

 



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|
NESE JEN

قرافلادوجوعمسايقهنأعم!؟لأسيملنمىلعبلطولأسنمساقيفيكو

نم":هلوقبامهنيبعراشلاقرفامنيبةيوستهنأل«رابتعالادسافوهف«يعرشلا

جامنباوهححصويذمرتلاودمحأهاور"لكوتلانمئربدقفىقرتساوأىوتكا

قبسللابيسقلخلاىلإناسحإلاكرتلعجيفيكوءاضيأمكاحلاونابحنباهححصو

يبنلاليربجىقردقف؛لاؤسريغنميقروأىقرنمفالخباذهو!؟نانجلاىلإ

كلتيفالكوتمنكيملمالسلاهيلعهنإ:لاقينأزوجيالو-ملسوهيلعهللاىلصس

.لاجلا

مالك«خلإ..-مالسلاهيلع-ليربجنمكلذعوقويفسيل:هلوق:ثلاثل

يقانيالهنأىلعلدامهنمكلذعقواذإَف«نيلكوتملااديسامهلبحيحصريغ

.ها."كلذملعاف؛لكوتلا

يراخبلانإف...":٠۷ص"نياصلاضاير"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

ظفلوءظوفحلاوهو"نووتكيال":اهناكمهدنعو‹"نوقريال":هلوقهدنعسيل
:۳۷ص"ملسمحیحصرصتخم"ىلعهتاقيلعتيفلاقو."انتموادنسذاشملسم

يفثیدحلاو«روصنمنبدیعسملسمخيشاھبدرفتةذاش"نوقريال":هلوق:تلق

بها.ىلاعتهللاءاشنإرخآعضوميفكلذليصفتوء"يراخبلاحيحص"

نوتسوعضبناعبإلا":لاقلهللالوسرنأةريرهيبأثيدح(۴۹)

:هدنعهظفلو”.(٢٥۳)١٠مقربملسمهاورو‹(۹)مقربيراخبلاهاور"ةبعش

.ةيعشنوعبسوعضبناعإلا"

.لإ((نوتسوعضب))وأ((نوعبسوعضبناميإلا)):ظفلب(٣۳)۸٥مقرباضيأهاورو

)رس



 ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا LL

حالصلانباحجرف«نيتياورلانيتاهنيبحيجرتلايفءاملعلافلتحا

يفنلخنسحقيدصوينالطسقلاورجحنباظفاحلاو"ناميإلابعش"يفيقهيبلاو

ضايعيضاقلاويميلحلاحجرو«يراخبلاةياور"يراخبلاحيحص"ىلعمهحورش

.ليصفتلل١۷ص٠١ج"حتفلا"رظناوملسمةياور

۷ص١ج"يراخبلامامإلاحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفيابلألالاقو
حجارلاوهو"نوعبسو"ظفلبهريغوملسمهاورو:تلق":يمالسإلابتكملا١ط

."ةحيحصلا"يفهتنيبامكهريغوضايعيضاقللاعبتيدنع

نأل...:مالكدعب«فراعملا:ط«١۳۷ص٤ج"ةحيحصلا"يفلاقو

امكنیقیرطنماأل؛هنعيراخبلاةياورنمحجرأناميلسنعملسمةياور

فلتختمل":قباسلاظفاحلالوقلافالخ.هنعرماعيبأنعهيلإةراشاإلاتقبس

."...رماعيبأنعقرطلا

.فعضهيفنامحلانأل؛هيفنحناميفديفتالهايإنامحلاةعباتمو

اعباتملالبنبنامیلسریصیف«رماعيبأنعملسمةياورتححجراذإف
نوعبسوعضب":ظفلبهنعةملسنبدامحونايفسقيرطنمحلاصيبأنباليهسل
ةاورلااهيفددرتاهبلاغواميسالءظافلألارئاسىلعظفللااذهححجرتيةعباتملاهذهبو

امكظفللااذهحيجرتماقتساءةلوبقمةقثلاةدايزنأكلذىلإمظنااذإفءاوكشو

ىلعرمتسيملاهدازيذلاذإ":ظفاحلالوقهيلعدريملو«ضايعمثيميلحلاهركذ

.ملعأهللاو.انيبامىلعحجارلاوهاهبمزحلانأبلوقلايفكيهنأل؛"امبمزحلا

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا۱
NENN jee

مجتحاليبلانأ"-امهنعیلاعتهللايضر-سابعنباثیدح(5

.(۱۹۳۸)مقربيراخبلاهاور"مئاصوهومجتحاومرحموهو

ركفلاراد:ط۲۸/۸٠"يراخبلاحيحصحرشيراقلاةدمع"يفييعلالاق

ةياورنماضيأيئاسنلاويذمرتلاودوادوبأهجرخأثيدحلاو":ه۸١٤١ىلوألا

ريغنمالسرموالصتمديزنبدامحةياورنماضيأيئاسنلاهجرخأو.ثراولادبع

نعبويانعرمعموةيلعنباليعامإةياورنمالسرمهاورو«سابعنباركذ

ةياورنميذمرتلایورو«السرمةمركعنعةعيبرنبرفعجةياورنمو«ءةمركع

قكمنيباميفمجتحا«-ملسوهيلعىلاعتهللاىلصيبلانأ:سابعنبانعمسقم

بيبحنعيراصنألاهللادبعنبدمحمثيدحنمهاورو«"مئاصمرحوهوةنيدملاو

هيلعىلاعتهللاىلص-يلانأسابعنبانعنارهمنبنوميمنعديهشلانبا

لضيأيئاسنلاهاورو«بيرغنسحثيدحاذه:لاقو"مئاصوهومجتحا-ملسو
نعهاورادحأملعأالرکنمثیدحاذه:لاقومرحوهو:دازويذمرتلادانسإب

جوزت-ملسوهيلعىلاعتهللاىلص-يبلانأدارأهلعلوءيراصنألاريغبيبح

اضيأسابعنباقيرطنم(۱۹۳۹)مقربيراخبلااضيأهاورثيدحلاوها.ةنوميم

.مئاصوهوَيبلامجتحاظفلب

نباثيدحيفرخآقيرطاذهو":۲۹/۸٠"يراقلاةدمع"يفيييعلالاق

يبانعدوادوبهجرخأو.قرطرشعنمثيدحلااذهيواحطلاجرخأو«سابع
اشدح:يليعامسإلالاقو؛يراخبلاةياوروحنهرخآىلإ...ثراولادبعنعرمعم

.سابعنبارکذیملفءةمركعنعبويأنعديزنبدامحانثدحةبيتقانثدحنسحلا
:انهملاقو«يئاسنلاكلذنيبدقو«هلاسرإوهلصويديزنبدامحىلعفلتخاو

 



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

قلسمثمرحموهو:وهامنِٳ؛مئاصهيفسيل:لاقف؟ثيدحلااذهنعدمحأتلأس

٤ج"يرابلاحتف"اضيأرظناو.هذهبويأقيرطاهيفسيلنکلسابعنباقرطنم
.۲۲۲-۲۲۳ص

ناكو":ه۸٤٤١ركفلاراد:١ط۲/٠٠"داعملاداز"يفميقلانبالاقو

حصيالوقاشنتسالايفةغلابلانممئاصلاعنمو؛مئاصوهوقشنتسيوضمضمتي
لاق‹"هحيحص"يفيراخبلاهاوردقو.دمحأمامإلاهلاق؛مئاصوهومجتحاهنأهنع

يفةماجحلايفمسقمثيدحمكحلاعمسيم:لاقدیعسنبیحیانٹدح:دمحأ

فَيينلانأسابعنبانع؛مسقمنعمكحلانعديعسثيدحيعيمايصلا

.مرحڅمئاصوهومجتحا

نبنوميمنعءديهشلانبابيبحثيدحنعدمحأتلأسو:انهملاق

:حيحصبسیل:لاقفمرحمئاصوهومجتحاييبلانأ«سابعنبانعنارهم

نبانعنارهمنبنوميمٹيداحأتناكامنإ:يراصنألاديعسنبىجيهركنأدق
.ائيدحرشعةسخهوحنسابع

:انهملاقوهفعضف«ثيدحلااذهركذهللادبعابأتعمس:مرثألالاقو

نبانع«ريبجنبدیعسنعتامنع«نايفسنعءةصيبقثيدحنعدمحأتلأس

ةصيبقلبقنًمأطخوه:لاقف.امرحمامئاصيهللالوسرمجتحا:سابع

هبثدحييذلاثيدحلاو«قودصلحجر:لاقفءةبقعنبةصيبقنعىيتلأسو

نعيعجشألاباتكيف:دمحألاق.هلبقنمًاطخريبجنبديعسنعنايفسنع

 



دہدساويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

وهومجتحاليبلانأ‹سابعنباثيدحنعدمحأتلأسو:انهملاق

«رانیدنبورمعنع«نايفسهرکذمرحوهامنإ"مئاص"هيفسيل:لاقفمرحمئاص

دبعهاورومرحوهوهسأرىلع6هللالوسرمجتحاسابعنبانعسواطنع

ف6يبنلامجتحاسابعنبانع؛ريبجنبديعسنعميثخنبانعرمعمنعقازرلا

؛سواطوءاطعنعرانیدنبورمعنع«قاحسإنبايركزنعحورو.مرحموهو

السابعنباباحصأءالؤهومرحوهومجتحاقيتلانأسابعنبانع

.امئاص"نوركذي

‹لجرنع‹تايزلانيساينع؛عيکوانٹدحفللادبعوبانتدح:لبنحلاقو

لاق"موجحملاومجاحلارطفأ":لاقامدعبناضمريفمجتحا%8يبلانأ«سنأنع

.هبجتحيالويعي؛شايعيبأنبانابأهارأ:لجرلا:هللادبعوبأ

يبُأنع«يروباسينلاةيواعمنبدمحمىور:هللادبعيبألتلق:مرثألالاقو

:لاق2اذهرکنأف‹مئاصوهومجتحاعيبلانُسننع‹؛يدسلانعةناوع

رظطفأ':هةلوقيقو:دمحألاق.اذهنمبجعفمعن:تلق!؟سنأنعيدسلا

هحجوأةسخنماذهتبثدق:قاحسإلاقو‹؛تباثثٹیدحريغ"موجحملاومجاحلا

.مئاصوهومجتحاهنأليهنعحصيملهنأ:دوصقملاو%يبلانع

إلىلاعتهللالوقريسفتيف«نيعبسلاىلعديزأس:ثيدح(۲۳)

مقربيراخبلامامألاهاور(٠۸:ةبوتلا)مهلهللارفغينلفةرمنيعبسمهرفغتست
.(٠٠٢٤۲)٢۲مقربملسممامإلاو(٢۷٦٤و۷٦٤)

نموهعضوبمهضعبمكحلب؛ثيدحلااذهءاملعلانمةعامجفّعض

 



اناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا۱

ملاذه:انلق":ءافولارادط٤٠۳ص١ج"ناهربلا"يفنيمرحلامامإلاق

!ةيبرعلانمفرطادشنم:هقَميضاقلالاقدقوءالوأثيدحلالهأهححصي

هفلاخيهيلعدئازلانأريدقتىلعىدعباديدحتريملىلاعتهللالوقنأهيلعفخي

ىلعديزيام]محلرفغتسانإو«نيروكذملاةرفغمنماسيؤمكلذىرحانإو

قطننمحصفأوهنمع-هبعوطقموهو-اذهكردمىفخيفيكف[نيعبسلا
.؟داضلاب

هيلعهنأالحيحصريغهنأرهظألاو:4ص۲ج"ىفصتسملا"يفيلازغلالاقو

هامالكلايياعمبقلخلافرعأمالسلا

فا.اعطقبذك۲١ص"لوحخنملا"يفلاقو

.ظوفحمريغثيدحلااذه:١4۳ص۸ج"حتفلا"يفامكيدوادلالاقو

وبأيضاقلاركنأيح...:مالكدعب١۳٤ص۸ج"حتفلا"يفامكرينملانبالاقو

لاقےھا.هلاقلوسرلانأحصيالواذهلبقينأزوجيال:لاقوثيدحلاةحصركب

نمثيدحلااذه:"بيرقتلا"يفينالقابلاركبيبأيضاقلاظفلو:رجحنباظفاحلا

.اهتوبملعياليلاداحآلارابحأ

نمروفصعاذلىبوطللالوسراي:تلقفراصنألانميبصةزانجىلإليهلل

قلحخهللانإ؟ةشئاعايكلذريغوأ:لاقهكرديملوءوسلالمعيملءةنحجلاريفاصع



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

مهوالمهقلخءالهأراتللقلخومهئابآبالصأيفمهوالمهقلخالهأةنجلل

.(۲٦۲۱)۳۱مقربملسمهاور"مهئابآبالصأيف

‹۲٠-١١ص۲ج"لاجرلاةفرعموللعلا"باتكيفدمحأنبهللادبعلاق

يبانباديربنميلِإبحأىينبةحلط:لوقييبأتعمس:يمالسإلابتكلملا:ط

ريفاصعنمروفصع"'ثیدحبثدحةحلطو«ريكانمثيداحأيوريديرب«ةدرب

.هنمدارملاها"ةنجلا

تعمسف...:4٥-۳٥صهنم"بختنملا"يفامك"للعلا"يفلالخلالاقو

هيفرکذو”!ثيدحاذه:لوقيةرمريغ-لبنحنبدمحأدصقيو-هللادبعابأ

يجريوهوةنحلايفهنأكشيٌدحأو:لوقيةرمريغهتعمسوةحلط:هفعضالجر

انربخأ:لاقنأىلإ...نيكرشملالافطأيفاوفلتحخاامنإ!؟هيفكشيفيك!هيبأل

ديربءةدربيبانبادیربنميلِإبحأىينبةحلط:لوقييبأتعمس:لاقهللادبع

ها."ةنجلاريفاصعنمروفصع":ثيدحبثدحيةحلطوريكانمثيداحأيوري

ضبركذنأدعب٠٠۳-٠٢٥۳ص٦ج"ديهمتلا"يفربلادبعنبالاقو

يفو":لاقهيلععمجأاممهنأركذوةنحلايفنيملسملالافطأنأىلعةلادلاراثآلا

-۔ٹیدحلااذهينعي-یحینبةحلطثيدحطوقسىلعحضاوليلداضيأكلذ

نبةحلطو؛عامجإلاوراثآلانمانركذاممدودرمفيعضطقاسثيدحاذهو...

.هنمدارلاهاهيلعجرعيالفهبدرفنااهثيدحلااذهوهبجتحيالفيعطىجي

.ميقلانيامالكيف-ىلاعتهللاءاشنإ-هنايبٍتأيسوطقسانهعقودقهنأرهاظلا)

.يدملايميتلاهللاديبعنبىينبةحلطوهوةحلط:دمحأهفعضيذلامسانأيعي©

)لس



صناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

نمسیلو":هرکذنأدعب۰٥٦ص۱ج"هیواتف"يف-دحلادشرنبالاقو
.'دمتعييذلاثٹثیدحللاحيحص

ملعلاراد٣ط۲٠١٠ص۲ج"ةمذلالهأماكحأ"يفميقلانبالاقو

ناكنإو-ثيدحلااذهيعياهنعهللايضر-ةشئاعثيدحامأو":نييالملل

ربلادبعنبارکذوهريغودمحأمامإلاهفعضدقف-"هحيحص"يفہهاورملسم

مأةشئاعنعةحلطتنبةشئاعهتمعنعهبدرفناىجينبةحلط"نأبهتلع

تنبةشئاعنعهاورورمعنبليضفنإ:ليقدقو.فيعضةحلطو‹نينمؤلملا

.همالکاذه"ءاوسیينبةحلطهاورامكةحلط

:لاقمهثدحدمحمنبرفعجنأديلولانبروصنمييربخأ:لالخلالاق

.ةنحبايفمنأفالتخاهيفسيل:لاقف«نيملسملالافطأنعلأسيهللادبعابأتعمس

لاق:لاقمهتدحروصتمنبقاحسإنأمزاحنبدمحمنبدمحأانربخأ

كللمادبعييربخأ:ةنجلالهأنممهنإفنيملسملادالوأامأ:هيوهارنباقاحسإ

يضر-ةشئاعثيدحهلاوركذو«نينمؤملالافطأيفهللادبعابأاوركاذمهنأنوميللا

ريغلوقيهللادبعابأتعمسينإو«هيفييبلالوقويراصنألاةصقيف-اهنعهللا

ريغلوقيهتعمسوءةحلطوهوهفعضالجرركذو«فيعضثيدحاذهو":ةرم
ةرمريغهتعمسوهيفثيداحألاانيلعىلمأمث"؟ةنحلايفهنأكشيدحأو":ةرم

؟"هیفكشيفيكءهيوبألىجريوه":لوقي

دعب"للعلانمبختنملا"باتكلهقيقحتيفهللاضوعنبقراطذاعموبألاقو

يعأ-لاقرخآثيدحوثيدحلااذهنيبقيفوتلا/هيفيوونلامامإللامالكركذنأ

ہل



دنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلاےے

ثيدحلايفيوقلابسيل-ثيدحلااذهيواريعيىينبةحلط:تلق:-ذاعمابأ

يفقارخإلاوعمحجلااذهفلكتىلإةجاحالفثيدحلااذهلثعبدرفتلالمتحيالف

يفراكنإلاعضوموهيذلافرحلااذهيففلوخدقهنأواميسال«ليوأتلا

ايكلذريغوأ":3هلوق-فرحلااذههلوقبيعيوهمالكرخآىلإ...هتياور

.۷۰۳صرظناو.ملعأىلاعتهللاوهريغودمحأهركنأيذلاوهاذهو؟"...ةشئاع

؟هللايأ:اهللاقليهللالوسرنأ"هيفيذلاةيراحلاثيدح(٢۲)

.)۳۷٥()۳۳مقربملسمهاور"ءامسلاي:تلاق

نيأ:ةيراجلللاقلهللالوسرنأةياورٍيعأ-ةياورلاهذهنالطببمكح

تدرتالوهيفةيرماليذلاقحلاوهوىاملعلانمةعامج-ءامسلايف:تلاق؟هلل

:هوجونمهنالطبنایبو

ناكهنأ؛-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يلانعرتاوتالفلاخمهنأ:لوألا

اذههلأسينأريغنمنيتداهشلابقطنينأهرمأمالسإلاديريصخشهاتأاذإ

.هوحنوُلاؤسلا

اذإناكهنأ-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانعتبثاملهتفلاخم:يناثلا

هلإالنأاودهشينأسانلااورمأينأمهرمأمالسإلاىلإةوعاللهباحصأضعبثعب

.ةموعزملاةديقعلاهذهنعمهولأسيوأمهلاوني

يفنامبإلاومالسإلاناكرأنيب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانأ:ثلاثلا

)ل



اناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

-ةمسحلااهيلعيلاءامسلايفهللانأةديقعهيفرکذيملونالالیربجثیدح

.-اریبکولعكلذنعهللاىلاعت

الإهلإالنأاودهشيىحسانلالتاقأنأترمأ":ثيدحلفلاخمهنأ:مبارلا

هنأىلعءاملعلانمدحاوريغصندقو"هللاىلعمهباسحومالسإلاقحبالإ

.رتاوتمثیدح

لعبقدصونيتداهشلابقطننمنأنم؛ةمألاعامجإلفلاخمهنأ:سماخلا

هتضقانمنایبومالسإلايفلخددقف-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-لوسرلاهبءاحج

يذلاناكملانعلأسينأدبالهنأىلعلدي-ثيدحلااذهئعأ-هنأوهورهاظهل

مکيىح-اریبکاولعنومسجماهقحيفهدقتعيامعىلاعتولج-ىلوملاهيف

.همالسإب

تاهيهتاهيهواهتحصريدقتىلعءامسلايفهللانأةديقعنأ:سداسلا

هللادوحجوبنوفرتعينيكرشملاضعبنألكلذو؛اكرشيفنتالواديحوتتبثتال
كلذكرمألاناكاذإوهريغةيهولألايفهعمنوكرشيكلذعمو؛ىراصتلااذكو
يفكيالامةأرملاهذهنم-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسريفتكيفيكف

.اهمالسإبمكحلل

ظافلأبىرخأةصقيفوةصقلاهذهيفءاجدقثيدحلااذهنأ:عباسلا

اهيلإهدي‰%يبنلادمف":ىرخأةياوريفءاجوءانركذابءاجدقفةددعتم

هباتكيفنابلألاةياورلاهذهفعضدقو"هللا:تلاق؟ءامسلايفنمامهفتسم

ىىى



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

كلذبنكمتيلفيعضاهتاوردحأديزنبديعسنأىوعدب"ولعلارصتخم"تفاهتمل
اذهاديعسیوقدقهسفنوههناعمثيدحلااذهتاياورنعبارطضالايفننم

هلاجرنسحدانسإاذهو:تلق:هيفلاقثيح٣۳۳۸صهج"هليلغءاورإ"يف

ءاشنِٳنسحلاةبترنعهثيدحهبلزنيالمالکدیزنبدیعسيفوتاقثمهلك

ىفخيالامكاضيأطقفنسحلوألاظفللادانسإنأمولعملانمو.خلإ...ىلاعتهلل

.نفلااذهبريبخلاىلع

"فنصلملا"يفقازرلادبعهاورفلاالإهلإالنأنيدهشتأ:ظفلباضيأءاجو

دمحأوء"ًاطوملا"يفكلاممامإلاىرخأةصقيفاضيأظفللااذهبهاورو۹

يسمرادلاو«رازبلاوديمحنبدبعو‹۹/١۷٠قازرلادبعو٥٥٤-۳

؛۳۱٩۹مقردوراجلانباوءةبيشيبأنباو«۲۷ص۲٠جيناربطلاو۱۸۷ص۲ج

.۷٠ص١٠جيقهيبلاو

هلاجرودمحأهاور:٤٤٢۲ص٤جو۲۳ص١ج"عمحا"يفيمثيحلالاق

ةلاهجوءحيحصدانسإاذهو:١/۷٤٠"ريسفتلا"يفريثكنبالاقو.حيحصلالاجر

.١/٤٠٠"ديهمتلا"يفريلادبعنبااضيأهححصوها.هرضتاليباحصلا

هللاهمحر-عيبرلامامإلاهاور"كبرنم":ظفلبیرخأةياوريفءاجو
-؟كبرنميعأ-ًاضيأظفللااذهبهاورو۷۲٠مقرب"حيحصلاعماحلا"يف-ىلاعت

١/٠١١٠"ىربكلانتسلا"قو٠/٠٠6"ىرغصلانتسلا"يفيئاسنلانملك
نباو۱۲۲١صفلاتلا"هديحوت"يفةيزخنباو«٩۳۸و۳۸۸و٢٤/۲۲۲دمحأو

"طسوألا"قو۳/۱۷و۷"رمبكلا"يفناريطلاو۹٠٤-۸/۱٤٤نابح

 



اناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

"ىربكلاننسلا"يفيقهيبلاو؛٤/٤۸"نيدنسملادئاوزيفنيرحبلاعمجب"يفامك

.WAA/Y

نمرتاوتمللاهتقفاول؛باوصلايه"هللاالإهلِإالنأنيدهشتأ":ةياورو

يلايهامنألو؛اضيأاهركذانمدقىلادهاوشلانماهنالو؛افنآهانيبامكيهتنس

ىلاعتهللادنعنمةلاسرلاب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبللةداهشلاعماهبققحتي

نيدلانمامولعمائيشاهلئاقركنيملامهيفسبلالاققحتمالسإلايفلوخدلا

.ةرورضلاب

نبةيواعمةصقيفتءاجدقظافلألاهذهضعبنأركذلابريدحلانمواذه

يلاظافلألانيبوهانإهانركذيذلاضراعتلاو«ىرخأةصقيفاهضعبومكحلا

ةيقبامأوءاهيفهمسارکذيملاهضعبناكنإوروكذملاةيواعمةصقيفتءاج

-دهاوشلاهذييعأ-اهبانحجركلذلودهاوشلابابنميهفىرخألاظافلألا

نبلالهوهو(هللانيأ):ةياوريوارنأىلعهللاالإهلِإالنأنيدهشتأ):ةياور

ملاذإهريغوريلادبعنبابهذموهامكحجارلاىلعثيدحلانسحةنوميميأ

نمهفلاخمةياورلامعمهفلاخنمهفلاخدقوهتياوربذخؤينأنكيالهلئمف‹فلاخي

نإفلاحلكىلعوءةراهطلالئاسمنمةلأسميفكلذناكوليحدهاوشلا

كلذمهفافيتأيسايوةقباسلاهوجولانمهانمدقاميةدودرمةلطاب(هّللانيأ):ةياور

.قيفوتلايلوهللاو«نيلفاغلانمنكتالواديج

نإ:انلق؛هلملسممامإلاةياورلباوصلاوهلوألاظفللانإ:ليقنإف

؛ءادحجفیعضامهریغةياورىلعظافلألاضعبلامهدحأوأنيخيشلاةياوربحيجرتلا

هللادمحبةرفاوتمةلدألالب؛هيلعلادلاليلدلإدوجومدعلهلهجواللطابلب

 



أناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

نمهيلإبهذنموءةمألاروهمجهيلإبهذيذلاوهاذهوهفالخىلعىاعت

احراشوء"ريرحتلا"يو"ريدقلاحتف"يفمامحلانبالامكلاومساقةمالعلانيرخأتملا

يشکرزلاوريثکنباوهاشدابريمأبفورعملانيمألادمحموجاحلاريمأنباهباتك

ركاشدمحأويدتسلامركأوينياعنصلاويراقلايلعوينالطسقلاويطويسلاو

.-ىلاعتهللاءاشنإ-رحخآعضومكلذطسبلوقحلاوهو«نورخآويرثوكلاو

طقلامتحالاعمو؛لكللالمتحمذعنيحنوكيثيدحلانألهبجاجتحالازوجي

.لامكلاوملعلايلوأدنعررقموهامكلالدتسالا

نإووهو«سلدم-ثيدحلااذهةاوردحأ-ريثكيبأنباىيينأ:عساتلا

ولوسلدملاةياوربذحخأيالءاملعلاضعبنأالإمهضعبدنععامسلابحرصدقناك

دقهنأىلعءةيدقعلاةيضقلاهذهلثميفاميسالوروهشموهامكعامسلابحرص

كلتاوعمسيملمُهأعمهنعاوورنمععامسلاوأثيدحتلابةاورلانمريثكحرص

كلتهنعىوريذلايوارلاكلذنمعمسيملنممهنمنإلبءةتبلاهنمةياورلا
ءاملعنمةريبكةفئاطكلذىلعصنامكاقالطإثيدحتلاوأعامسلابةياورلا

ثيدحتلاوأعامسلابمهحيرصتباودتعيملوكلتمهتاياوراوفعضدقو«ثيدحلا

باتكباهدرفأيلعلادجةريثكةلثمأكلذىلعيدلو؛كلذيفمهئطختوبثل

اهيلإعجرافلوألاءزحلايفاهنمةفئاطتركذدقو«-ىلاعتهللاءاشنإصاح

ةاورلانمةفئاطاهاوريلاتاياورلاضعباودردقثيدحلاةمئأنأامك”.كانه

اقھقاورحيرصتاودرو"ملسمحيحص"يفةيورملاقرطلاضعبمهسفنأةيوشحلاضعبفعضدقو)0

-ىلعهقيلعتيفيعداولايداهنبلبقملاقدقفكلذيفمهدحأهلاقامادحاواصنكيلإوعامسلاب

)ل



لإناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

اهفقوباومكحو-ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص-يلانعةباحصلانمةعامجنع
باقکيدرفتنأىلإجاتحتادجةريثككلذىلعةلٹمألاو«يباحصلاكلذىلع

ىلعةلثمألاحضوأنمو؛لجاعلابيرقلايفكلذانلرسيينأهللاىسعو«صاخ

نبجیرسقیرطنم(۲۷)۲۷۸۹مقربملسممامإلاهاوريذلاثيدحلا:كلذ

يربخأ:جيرجنبالاق:لاقدمحمنبجاجحانثدح:الاقهللادبعنبنوراهوسنوي

يبانعةملسمالومعفارنبهللادبعنعدلاخنببويأنعةيمأنبليعامإ
مويةبرتلالجوزع-هللاقلخلاقفيديبيهللالوسرذحأ:لاقةريره

.خلإ...تبسلا

ةحارصلالكحيرصظفلب$يبلاىلإعوفرمهارتامك-ثيدحلااذهف

ةفئاطبهذدقفكلذعموء"حلإ...يديبيهللالوسرذحخأ":هيفةريرهيبألوقل

هلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرنمهعمسيملةريرهابأنأىلإءاملعلانمةريبك

ييدملانباكلذبهيلعمكحنمو«رابحألابعكلوقنموهامنإو-ملسو
نسمنأكانهانركذدقو«ليلقلبقهنايبمدقتامكظافحلانمامهريغويراخبلاو

ةيميتنباييبلامالكنمسيلورابحألابعكمالكنمهنأهيلعمكحنمةلمج
.ملعأىلاعتهللاوةمسحملاةيوشحلاةمئأنميارحلا

مدعىلعةلادلاةيلقنلاوةيلقعلاعطاوقللضراعمثيدحلااذهنأ:رشاعلا

دئاقعلايفهبجتحياليداحآلاثيدحلاو«قوفلاةهجيفهناحبسىلوملارّيت

هلعلف"ملسمحيحص"'یٹیدحتلابحيرصتلاامأو:تلق:ةيملعلابتكلاراد:ط۱۹ص"عبتتلا.ٍِ

.لإ....تاعباتملايفهنألرضيالهنكلودنسلااذهبفيعض

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

ةرتاوتملاةنسلاوباتكلانمعطاوقلاهتضراعاذِإاميسالو-ًقباسهانحضوأامك-

ثيدحلااذهدانسإنسحوأةحصبانيلعضرتعيالواذه.ميلسلالقعلاةلالدو

نألكلذو«ثيدحلااذهتوبثبمكحلاهنمانمزليالالثمكلذانملسنإواننأل

نلالطباذإوثيدحلانسحوأةحصطورشنمطرشدنسلانسحوأةحص

ضعبصوصتكيلإو«ثيدنحلاءاملعدنعررقموهامكدانسألاةوقبةربعالف
-:كلذيفءاملعلا

ىللعيامنإو:۱۱۳-١۲١١ص"ثيدحلامولعةفرعم"يفهللادبعوبأمكاحلالاق(١

ةلعوهاوطقاسحورحلاثيدحنإف؛لخدماهيفحرجللسيلهجوأنمثيدحلا

هلعمهيلعىفخيفةلعهلثيدحباودحينأتاقثلاثيداحأيف”رثكتثيدحلا

ها.ريغالةفرعملاومهفلاوظفحلااندنعهيفةجحلاوءالولعمثيدحلاريصيف

دانساإلانوكيدقو:٠٠٠-۹۹ص١ج"تاعوضوملا"يفيزوحجلانبالاق(٢

اذهو؛سيیلدتهيفیرجدقوأابولقموأاعوضومثيدحلانوکيوتاقثهلک

ها.داقنلاالإكلذفرعيالو‹لاوحألابعصأ

ثيدحاذه:لاقيدق:ركفلاراد:ط۳۸ص"هتمدقم"يفحالصلانبالاق(۳

ها.اللعموأاذاشهنوكلحصيالوتانسإلاحيحص

حيحصوأدانسإلانسح:مهلوق":4ص"ةصالخلا"يفيييطلالاق(٤
نودنسحوُهدانسإحصيدقد‹نسحوأحيحصثٹیدح:محلوقنوددانسإلا

ها."ةلعوأذوذشلهنتم

 



صناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

نسحوأحصيدقهنأل...":مالكدعب۹۹ص"داشرإلا"قيوونلالاق(٥

"بيرقتلا"هرصتخميفهلثمو.ها"اللعموأاذاشهنوكلنسحيالوحصيالو«هدانسإ

.۱۲۹ص١ج"يوارلابيردت"هحرشىلعأبعوبطللا

امیفرهخباحیجرتانمرنإو:دمحموبألاق:٠٠۳۰ص۳ج"عومحجلا"يفلاقو(٦

مدعبوأةلمسبلافذحبةحرصملاملسماهبدرفنايلاةياورلاهذه:انلقسنألقن

نماهجرخيليلعتلاو«سنأنعةتباثلارهحلاثيداحأبتضروعوتللعدقاهبرهجلا
لصتانإواللعمالواذاشنوكيالنأحيحصلاطرشنمنألفعضلاىلإةحصلا

ةيفخةلعىلعهيفعلطاهنوكلهفعضيليلعتلاف«هلثمنعطباضلدعلقنبهدنس

يفهجارحخإذشنيحعضفنيالو«هتاورضعبلمهونعةفشاكهتحصيفةحداق

ىلعةلعلاىفختدقوءهفعضيفخدقو«فيعضرمألاسفنيفهنأل؛"حيحصلا"

.هنمدارلاها.مهتمدرفلااهفرعيوظافحلارثكأ

قةقثلاثيدحنمكرتيدقو":٢٤ص۸١ج"ىواتفلاعومحب"يفةيميتنبالاق-۷

هبجتيصخشلاكلذهاوراملكنأهلةربخالنمنظيفهيفًاطخأهنأملعام

هفرعيفيرشملعثيدحلاللعةفرعمنإف؛كلذكرمألاسيلوحيحصلاباحصأ

يراخبلاولبنحنبدمحأوييدملانبايلعوناطقلاديعسنبىحيك«نفلاةمئأ

ها."اهباحصأاهفرعيمولعهذهومهريغويطقرادلاوحيحصلابحاص

قاذحنأعم«نآرقلاهبربخأامفالخوهو...":مالكدعب۹صلاقو

مويةبرتلاهللاقلخ"ثيدحيعي-ثيدحلااذهةلعنوتبثيثيدحلالهأ

اذهوءاهنوركذيرومألهيفطلغانالفهيوارنأوءةهجلاهذهريغنم-"تبسلا

نكلوءاديجرهاظلايفهدانسإثيدحلانوكي«ثيدحلاللعةفرعمىمسييذلا
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وا؛لسرموهوهدنسُأوأ«فوقوموهوهعفرفطلغهيوارنأرخآقيرطنمفرع

.هنمدارملاها."فيرشنفاذهو«ثيدحيٿثيدحهيلعلحخد

ةدايزلاهئانثأيفعقيمثلاصتالاحيحصثيدحنممك":۷٤صيفلاقو

.هنمدارلاها.'كلذكیرحخأصقنو‹ێعملاليحتةظفلةدايزبرفناصقنلاو

۱۱٠.۰-١١۱۱۳ص"ثيدحلاملع"باتكرظناو

ةحصنأملعدقو:سلدنألارادط(٢٢۲ص)"ةيسورفلا"يفميقلانبالاق(۸

امنإثيدحلانإف؛هتحصلةبجومتسيلوثيدحلاةحصطورشنمطرشدانسإلا

.هتراکنوهذوذشمدعوهتلعءافتناوهدنسهحص:اهنمرومأعومجعبحصي

ةيشاحبعوبطملا١١۱صاج"دواديباننس"ىلعهتاقیلعتيفلاقو

نال؛هےتحصبمكحلاديفيالفدنسحصدقهنإ:مكلوقاما"دوبعملانوع"

.هنمدارملاها."ةلعلاوذوذشلاهنعفتنيمامثيدحلاةحصدنسلاةحص

حيحصوأدانسإلانسح":محلوق:۳۷ص"يورلالهنملا"يفةعامجنبالاق(٩

لودنسخوأهدانسإحصيدقدانسحوأحيحصثيدح:مهلوقنوددانسإلا

ها."ةلعوُذوذشلهنتم

وأدانسإلانسحثيدحاذه:محلوق:۸۹ص١جعنقملا'يفنقلملانبالاق(٠

حيحصتيدحاذه:لاقيدقهنألنسحوأحيحصثيدح":محلوقنودهححص

ها."اللعموأاداشهنوکلحصيالوتانسإلا



|هأبيلاسأنمنأملعا":٤۲۳ص٠ج"راكفألاحيضوت"يفيناعنصلالاق(١
ثردحلانتمنوددانسإلاىلعفعضلاونسحلاوةحصلاباومكحينأثيدحلا

؛فيعضوأنسحيأ؛كلذونوحيحصثیدح:نود؛حيحصدانسإ:نولوقيف

فها."ةلعوأذوذشلثيدحلاحصيالو«هلاجرةقثلدانسإلاحصيدقهال

ط۱۸۷-۱۸۸ص"ليدعتلاوحرجايفليمكتلاوعفرلا"يفيونكللالاق(١

نسحوأدانسإلاحيحصثيدحاذه:ملوق":بلحبةيمالسإلاتاعوبطملابتكم

ثيدحاذه:لاقيدقهنانسحوأحيحصثیدحاذه:محلوقنوددانسالا

ها."اللعموأاذاشهنوكلثيدحلاحصيالودانسإلاحيحص

"رثألالوصأىلإرظنلاهيجوت"يفيقشمدلايرئازحلارهاطخيشلالاق(۳
:ظافحلالوق:هيبنت":بلحبةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:ط٠٠٠-۹٠٠صاج

ثیدحاذه:مشوقو؛حيحصثیدحاذه:مشلوقنوددانسالاحيحصثيدحاذه

ةقثلنسحيوأدانسإلاحصيدقهنأل؛نسحثيدحاذه:موقنوددانسإلانسح

قحصرهاظلافدمتعممامإكلذىلعرصتقانإفءةلعوأذوذشلنتملانودهلاجر

.ةلعلاوذوذشلامدعوهلصألانألهنسحونتللا

:هلوقنعلدعيالمهنممامإلانأهيفكشياليذلا:ءاملعلاضعبلاقو

دانساإلابدييقتلافلاحلكىلعوءامرمألالإتانسإلاحيحص:هلوقىلإحيحص

نميئاسنلاهاوراممزالتلامدعلدهشيو.هفعضالونتملاةحصيثاحيرصسيل

عةملسيبانعديعسنبیحینعليضفنبدمحمنعدالخنباركبيبأثيدح
هدانسإوركنمثيدحاذه:لاق."ةكربروحسلايفنإفاورحست":ةريرهيأ

ةحصلابهدانسإىلعمكحيثيدحريغ"هكردتسم"يفمكاحلادروأدقو.نسح
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نحو«نيمدقتملانمريثككلذوحنلعفدقو.هذوذشوأهتلعلءاهولابنتملاىلعو

دانساإلاةيحالصبمكحلاهنمرركتهنإف‹يزملاظفاحلانيرخأتملانمكلذلعف

.هنمداراها."نتملاةراكنو

:مالكدعبفراعملاةبتكم:ط١٠۳ص٤جةفلاتلا"هتحيحص"يفنابلألالاق(٤١

دانساإلاةيوقتنيبعمجينأنكميريثكنبانأهنهذيفعمجينأخيشلاعطتسيمل"

لنكنإوءهيبنتلاىضتقافملعلالهأدنعفورعمعئاشاذهنأعم«هنتلهراكنتساو

ها."مدقتامكهنتلهراكنتسايفهأطخانتبثأ

نيبهيلعقفتمرمأوهلبمهريغويراقلايلعويطويسلاويواخسلاويراصنألا

.فيرشلانفلااذهةمئأ

اومكحمهنأوأءاملعلاضعباهفعضىلاثيداحألاضعبكيلإو

اهديناسأنعرظنلاضغبمهدنعاهديناسأةوقعماهنوتمةراكنلاهعضوب

:)اندنعاهنوتمو

رمعنباثیدحنع۸٥ص"ثيدحلامولعةفرعميهللادبعوبمکاحلالاق١

ركذوتبثةقُثالإهدانسإيفسيلثيدحاذه":"نثمثمراهنلاوليللاةالص"

ها."لوطيهيلعمالكلاومهوهيفراهنلا

هذهضعبنإفالإو«؛ثيدحلاةمثأدنعةدعاقلاهذهررقتنيبأنأكلذنمتدرأامنإينألكلذو

ثيدحلاكاضيأهدنسةهجنمفيعضاهضعبو‹(۷)مقرثيدحلاكاندنعتباثحيحصثيداحألا

.ملعأهللاوىاملعلاكثلوألاقامكنتملاركنمدانسإلاحيحصاهضعبو(۹)مقر
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هنأكشيملهلمأتنمثيدحاذه":كانههركذثيدحنع۳١۱صلاقو-۲

.ةشحافةلعهلوحيحصلاطرشنم

ملسمل"حيحصلا"يفجرخمثيدحاذه":كانههركذثیدحنع١٤صلاقو-۳

."ةبيجعةلعهلوجاجحلانبا

‹؛تاقثلاوةمئألاهلوادتدانسإاذه":كانههركذثيدحنع۹٠صلاقو-٤ وهو5ونع٦٥صلافو

.كلامثيدحنملطاب

تاقثلاهلوادتثيدحاذهو":"ائينهابيصمهللا"ثیدحنع٥۹٥صلاقو٥

."هاولولعملصألايفوهواذكه

يثئيدحهيفرظنيالدانساذهو":كانههركذثيدحدانسإنع١١٠صلاقو٦

."اوقلزنييفوكلانعاووراذإنويندملاو؛حيحصلاطرشنمهنأملعالإ

وبأركذيملو":نيتالصلاعمجيفثيدحنع١۲٠صاضيأهيفلاقو-۷

ديعسنبةبيتقو‹؛عوضومثيدحلااذإفانرظنفةلعثيدحلليلعوبأالونمحرلادبع

ها."نومأمةت-ثيدحلااذهةاوردحأىعي-

.عضوملااذهريغ

ط۳۱۹صا١جقارعنبال"ةعيرشلاهيزنت"يفامكيدادغبلابيطخلالاق-۸

."ركنمنتلماوحيحصدانسإلا":(عدتبمتاماذإ)لثيدحنعةرهاقلاةبتكم

2
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يلعثيدحىلعمالكلادنع۱۷١۳ص٠ج"كردتسملاصيخلت"يفيهذلالاق4

نوكينأفاحخأذاشركنمثيدحاذه":(نآرقلانايسنلةالصلاوءاعدلا)يف

رضتنلاوبأانثدح:هيفلاقمكاحلانإفهدنسةدوج-هللاويريحدقولاعوضوم

يسمرادلاديعسنبنامثعانت:الاقيزنتعلادمحمنبدمحأوهيقفلادمحمنبدمحم

 

؛يدجعلاميهاربإنبادمحمانت«يكزملارفعجنبدمحمنباركبوبأيثدحو(ح)

هركذفملسمنباديلولاانث«يقشمدلانمحرلادبعنبناميلسبويأوبأانت:الاق

هللاف.تبثوهوءاعطقنامیلسهبثدحدقف«جیرجنباانت:هلوقباحرصم

ها."ملعأ

وهو":هركذنأدعبةفرعملاراد:طء٤٠۲-٣٠٢ص۲ج"نازيم"يفلاقو

هبشنامیلسلعلف؛ملعأهللافءيشهنميسفنيٿادجركنمثيدحهدنسةفاظنمم

ها"مهفيملاثيدحهلعضوالجرنأول:متاحوبأهيفلاقامكهيلعلخدأوهل

اذهدیناسأوقرط":١٦۳ص۲ج"بيغرتلا"يفيرذنملاظفاحلالاقو

ها.ادحجبیرغهنتموهدیحبثيدحلا

-:للعثالثهلواضيأهدنسةهجنملطابثيدحلالب:تلق

حبقأنموهو«ةيوستلاسيلدتسلديهنإفملسمنبديلولاسيلدت:ىلوألا

لمماذهوءتاقبطلاعيمجييعامسلابحرصاذإالإهتياوربجتحيالف«سيلدتلاعاونأ

تاياوربجاجتحالاىرينميأرىلعهلكاذهو؛ثيدحلااذهيفهعنصيمل

امباوصلاوحضاوًاطخوهو"اعوضومنوكيال"-ادجةئيدريهوةعوبطملاةحسنلايف

.ملعأىاعتهللاوهانركذ
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ولو‹قيقحتلاىلعحرجهنألكلذىرينممانسلو«سيلدتلانمعونلااذهنيسلدملا

.ةماركالوهبجتحيالفهلاحاذهناكنمو‹نيلاجدلانيباذكلانع

سيلدتبنحب:يطقرادلالاقروهشمسلدمهنإفجيرجنباةنعنع:ةيناثلا

يبأنبامیهاربإکحورحبنمهعمساميفالإسلديالسيلدتلاحيبقهنإفجيرجنبا

.هدیبعنبیسومویی

؛ثيدحلااذهةاوردحأيقشمدلانمحرلادبعنبناميلسفعض:ةثلاثلا

‹نيلوهجلاوءافعضلانعسانلاىورأهنكلثيدحلاميقتسمقودص:متاحوبألاق

ها."زيمالناكومهفيملاثيدحهلعضوالجرنأوليدنعناكو

شلقنلااهدانسإيفنألهبحرفيامتسيلاهنكلوءةيناثقيرطثيدحللو

قيرطلايفنيتللاةيناثلاوىلوألانيتلعلاىلإةفاضإ«باذكوهويطقرادلاخيش

.ادجافيعضواكورتماهدانسإيفنألاهيتقباسكيهوةثلاثقيرطهلو.ىلوألا

ءايحإراد:ط«۸۸٦ص۲ج"ظافلحلاةركذت"يف-يبهذلاىعأ-لاقو-٠

هتاور":'كتانسحنمكلذنإفكميمحىلعيسئتبتال"ثيدحنع«يبرعلاثارتلا

."ركنمهنکلتاقث

لبنحنبدمحأءيججبةصقءةفرعملاراد:ط٠٤٤ص١ج"نازيم"يفركذو-١

3..هباحصأليبساحلاثراحلامالكلهعامسوجارسلاقاحسإنبليعامسإتيبىلإ

اذهعوقودعبتسأ؛يلقىلعمقتالةركنمدنسلاةحيحصةياكحهذهو":لاقمش

."دمجألثمنم
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ةحصعمو’:اڻيدحرکذنادعب۹/۳٠۲۰"ءالبنلامالعأريس"ييلاقو ۲

ةنسدعبامىلإريغامرمعنبامسانأيضتقيوهو«لوقلانمركنموههدانسإ

.ءيشبسيلاذهورجلانمعبس

لعهللالوسرنأرمعنباثیدحنع۳۳۷-۳۳۸ص٦جاضیأهيفلاقو-۳

يفلتقنمىلعلومحماذهو«تاقثثهتاوروءادجبيرغ":"مكالتقاولسغا":لاق

."مهيدقةقثلاو«هخيشخيشوأيدعنباخيشنمهيفطلغلالعلو.”فاصمريغ

مالکلادنع۰۷-٦۰٥صج"مكاحللكردتسمللهصيخلت"يفلاقو#٤

ىحاووتساقيهللالوسرلاقفنوكرشلملاًافكنادحأمويناكال"ثيدحىلع

تةقوهوديبعلاجرخي٣:-يبهذلالئاقلاوتلق:"ثيدحلا...يبرىلعى

."اعوضومنوكينأفاحخأركنمهدانسإةفاظنعمثيدحلاو

يبقلطنا”:يلعثيدحنع۳۱۷-٦٦۳ص۲جاضيأهيفلاقو-٥

"...سلجا:يللاقفةبعكلايبىتأىح-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسر

."ركنمنتلاوفيظنهدانسإ":-ىهذلالئاقلاوتلق«ثيدحلا

نُا۔امهنعهللايضرسابعنباثيدحنع۱۲۸ص۳جاضيأهيفلاقو-٦

ايندلايفديستنأ):لاقفيلعىلإرظن-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يتلا

.(ةرخألاو

ديعببسیلورکنموهفتاقثهتاورناکنِإواذه":-يهذلالئاقلاو-تلك

."لاتقلا"فاصمريغيفباوصلالعلولصألايفاذك

.قايسلانمرهاظوهامكاهلهجوالو(ال)ةدايزانهلصألايف
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نباودمحألهوفتينأرسجيملوارسقازرلادبعهبثدحءيشيألالإوعضولانم

فافزيفتنكسیمعتنبءامسأثیدحنع۹٥۱ص۳جاضیأهيفلاقو-۷

يعيهلاجرخمتاحو«هيبأنعمتاحنبحلاصهيف":-يبهذلالئاقلاوتلقةمطاف

."ةشبحلابةمطاففافز

يهتءاجاهنأ":ةشئاعثيدحنع۱۲-١١ص٤جاضيأهيفلاقو-۸

ةوعدبةشئاعلوعدتنأبحنانإ:الاقف-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-ىبلاىلإاهاوبأو

تنبةشئاعلرفغامهللا:-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاقفعمسننحنو

ةدوجىلعركنم:تلق:لاق."خلإ...ةنطابةرهاظةبجاوةرفغمقيدصلاركبيب

.هدانسإ

هلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرمعطأ:ثيدحنع۲۹ص٤جاضيأهيفلاقو-٩

لب":تلق:حيحص:مكاحلالوقىلعهقيلعتدنعامحلوازبخةيفصنع-ملسو

.'بنیزيذ؛طلغ

ةيقرنإف؛نملاركنمحيحص:كانهثيدحنع۸٤ص٤جاضيأهيفلاقو-٠

بحاصىلعيودبهداهشزوحبل:ثیدحنع۹۹ص٤جاضيأهيفلاقو-٢۲

ةفاظنىلعركنمثيدحوهو-مكاحلايعي-فلؤملاهححصيم:تلق"ةيرق

.,هذدنس
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ٹیدحمکاحلاحیحصتىلعهقيلعتدنع۱۷-١۱۷۱ص۳جاضيأهيفلاقو٢

.هيفملكتادحأنأتملعامواضيأسيقنبحونفاسوينعیورو":تلق:كانه

ها.؟نيانمهتفآيردامو...هوقنومساقلاو

.نيعمنبییفسويقودقو:تلق

یلع-ثیدحلااذه:۳۰٥ص٤ج"هریسفت"يفریثکنباظفاحلالاقو

ثيدحوه":يزملاجاجحلاوبأظفاحلامامإلاانخيشلاقءادجركنم-ريدقتلك

.هنمدارملاها."رکنم

"حالطصالانساحم"يفامكةلمسبلايفجَسنأثيدحنعرهاطنبالاق۳

هذهنكل‹لصتمحيحصدانسإاذه":فراعملاراد:ط٠٠۲صنييقلبلامامإلل

."ةعوضومةركنمهنتميفةدايزلا

هدروأثیدحنع٦٥-٥٥ص١ج"رثألانويع"يفسانلاديسنبالاق٤

نمالإثيدحلااذهدانسإيفسيل:تلق":هركذنأدعبيذمرتلاةياورنمكانه

هبدرفناودارقهبقلحونوبأناوزغنبنمحرلادبعو"حيحصلا"يفهلجرخ

يهوءةراكنهنتميففكلذعموملسمهبدرفناقاحسإيبأنباسنويو«يراخبلا

ذئنیحركبوبأوفيكف«الالب-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلاعمركبيبألاسرإ
يبنللتناکو«نیماعنمدیزأبرکبيبأنمنسأييبلانإفنينسرشعلاغليم

رشعانثاوأهريغويربطلاريرجنبدمحمرفعجوبأهلاقامىلعماوعأةعستل
نمرٹکأبكلذدعبالإركبيبأللقتنيملالالبنإفاضيأو«نورخآهلاقامىلعاماع

مالسالاىلعهللايفبذعامدنعو«نييحمجلافلخيبلناكهنإفءاماعنيئالث
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.هنمدارملا

"ةباحصلاىلعةشئاعهتكردتساامداريإلةباجإلا"يفيشكرزلالاقو

مقربيراخبلاةياوريفعقومهوىلعهلقيلعتيف(ةرهاقلا)ةمصاعلا:ط١٠١ص
اغنإةريربو؛ةريربيهللالوسراعدفهيفهلوق:لاقكفالاةثداحل(٤١٤)

جردمةريرببةيراحلاريسفتنإ:لاقنأىلإ...كلذدعباهتقتعأفةشئاعاهترتشا

هبنتيالضماغعونوهو«ثيدحلانمهنأنظيفءةاورلاضعبريسفتنمثيدحلايف
.قاذحلاالإهل

قاحسإيبأنباسنويثيدحنمهريغويذمرتلايفعقوامهرئاظننمو

يبلاهعمجرخوماشلاىلإبلاطوبأجرخ:لاقهيبأنعىسوميبُأنباركبيبأنع

هدوزوالالبرکبوبأهعمثعبوبلاطوباهدرف):هرخآيفلاقو«بهارلارکذفع

وبأهارتشاامنإالالبنألةرهاظلاماهوألانمهذهف‹(تيزلاوكعكلانمبهارلا

ناكڭ%يبلاجرحالو«هموقهبذعولالبملسأنأدعبوليبلاثعبمدعبركب

نلكامنإبلاطيبأعمنكيملوةنسنيرشعوسمنمبيرقهلناكةيناثلاةرملا

ها.هرسیمعم

هقْثو:...مالكدعب٢٥٠۲ص۲ج”ةياهنلاوةيادبلا"يفريثكنبالاقو

حرجادحأرأملوظافحلاوةمئألانمةعامج-ثيدحلااذهةاوردحأادارقيعي-

ركبويأهعمثعبو):هلوقنأثلاثلا:لاقنأىلإ...ةبارغهثيدحيففاذهعمو

كاذذإركبيبأرمعناكدقفةنسةرشعيناكاذذإليهرمعناكنإ(الالب
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نیامٹ؟كاذذِإركبوبأناكنیأف«كلذنملقألالبرمعوءارشعوأنينسعست

ها.بيرغامهالك!؟لالبناک

هدانسإ:يروفكرابملل"يذوحألاةفحت"يفامكيرزحلانبالاقو

؛ظوفحمريغهيفلالبورکبيبأركذوءامهدحأوأ"حيحصلا"لاجرهلاجر؛حيحص

ورغصأركبوبأوةنسةرشعاتنثاللييبلانسنإفكلذكوهواموانتمئأهدعو

ها.تقولاكلذيفدلونكيملهلعللالبو«نيتنسبهنم

:يبوعلاباتكلاراد:ط۱۷۹٠ص١ج"ةباصإلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

؛يرعشألايسوميبأثيدحنمتاقثهلاجردانسإبةصقلاهذهتدرودقو

:هلوقيهوةركنمةظفلاهيفدازو«بهارلااهيفمسيملوهريغويذمرتلااهجرحخأ

یرتشاالوالهأتمنکیملذئنیحركبابأنأاهتراکنببسو«الالبركبوبأهعبتأو

رخآثيدحنمةعطتقمةريخألاةلمحلاهذهنألمحينأالإالالبذئموي

لشثشعحرصدقوها.هتاوردحأنممهويهةلمحلايفو«ثيدحلااذهيفتحردأ

.ملعأهللاو"يراْسلايده"يفكلذ

.كلذييشكرزلامالکمدقتدقوكفاإلاةنداحجليراخبلاةياور-٥۲

مكبولقهفرعتيعثيدحلامتعمساذإ'ثيدحنعبحجرنباظفاحلالاق-٢

متعمساذإوهبمکالوانافبيرقمکنمهنأنورتومكراشبآومكراعشأهلنيلتو

دعبمكنمهنأنورتومكراشبأومكراعشأهنعرفنتومكبولقهركنتيعثيدحلا

.هنمدارملاهالولعمهنكلوملسمطرشىلعهنإ:ليقدقهدانسإ:"هنممكدعبأانأف

.قايسلانمرهاظوهامكهانركذامباوصلاوءةعطقنمةعوبطملاةخسنللايف

)لس



 

نباهاورامهرکذدنع٦٤ص۱۰ج'حتفلا'يفرجحنباظفاحلالاق۷

ةديبعايايقسيناكهنأورمخلاميرحتةصقيفسنأثيدحنم"هريسفت"يفهيودرم
هاورامتابرغتسملانمو":رمخلانابرشيمهيفاناكرمعوركبابأنأةحلطابأو

."اطلغالإهنظأاموهدنسةفاظنعمركنموهو:لاقنأىلإ...هيودرمنبا

هنأالإ؛تاقثهلاجر:كانهثيدحنع٦۸ص١ج"صيخلتلا"يفلاقو-٢

.هنمدارملاهالولعم

تنبءامصلاثيدحمالسلارادةبتكم:ط۷۷٠ص"مارملاغولب"يفدروأو-۹

الإتبسلاموياوموصتال":لاق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأرسب
"اهفغضميلفةرجشدوعوأبنعءاحلالإمكدحأدجيملنإفمكيلعضرتفااميف

هاكلامهركنأدقو«برطضمهنأالإ؛تاقثهلاجروةسمخلاهاور:هنعلاقو

.هنمدارملا

مداومکیبنکينضرألكيف":لاق-امهنعهللايضرسابعنباثیدح-٠

."ءكردتسملاصيحخلت"ييذلاهبقعتيملودانسالا

حيحصتنمبجعتألزألو:۲۳۳ص١ج"بيردتلا"يفيطويسلالاق

هنمدارملاها.ةرعذاشهنكلوحيحصهدانسإ:لاقيقهيبلاتيأرىحهلمكاحلا

لوقيهوةلأسملاهذهنألنورثكألاهعنصيامكيذلاهقفاوو:لقألويذلاهبقعتيمل:تلق

تارلبعلانمكلذوحنوأحيحص"كردتسملا"يفمكاحلااهيورييلاثيداحألارصتخينأدعبيهذلا

كلذيفهيأربحرصيملامهمالكلصيخلتدربنوكينألمتحيوكلذىلعمكاحللةقفاوملالمتحب

.اهركذعضوماذهسيلودهاوشهلويوقيناثلالامتحالاو
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ليبقنموهو...عماسلاريحتةيلبهذه..:١1ص"ولعلا"يفيذلالاقو

ها.تکساوعما

كلذوهللاالإادحأشختالوكلذبمزجاوبذکليبقنموهلب:تلق

عضوماذهسيلو«فيعضفهدانسإامأوةديدشلاهتراكنروهظوهنالطبحوضول

اموهو؛باتكلالهأنعهاورامموهفسابعنبانعهتوبثريدقتىلعو؛كلذنايب

.ملعأىلاعتهللاو.ةلاجعلاهذهاعستتالةلدألهبذكبمزجينأبجي

نآلاىلإعلطأملوءاهركذبماقملاليطنالادجةريثككلذىلعةلثمألاو

ذإاهررضمظعواهرطخةدشلكلذبةريدحاهنِإواعماجاباتكاهيففلأنمىلع

اومکحدنسلاحصاذإفدانسإلايفرظنلابالإنونتعيالثيدحلابنيلغتشملارثكأنإ

فيلأتيفتعرشدقوردانلاليلقلايفالإهنتميفاورظنينأريغنمثيدحلاةحصب

ىلإهيفرظانلاجاتحينلفكلذهناحبسهلأسأوهمامتإبهللانمنئلوكلذيفباتك

.قيفوتلايلوىلاعتهللاو.هبابيفرخآباتك

ةياورْيعأ-ةياورلاهذهتوبثمدعبمكحدقهنأركذلابريدحلانمواذه

نماهفعضيضتقتبابسأةدعلكلذوءانمدقامكءاملعلانمةعامج-؟"هللانيأ"

صوصنضعبكيلإومهمالكيف-ىلاعتهللاءاشنإ-هارتسامكهريغوبارطضا

:كلذيفءاملعلاكعلوأضعب

:يبرعلاثارتلاءايحإراد:ط٣٢٤ص"تافصلاوءامسألا"يفيقهيبلالاق-١

جاجحويعازوألاثيدحنماعطقمملسمهجرخأدقحيحصاذهو
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نماهکرتامنإهنظأوةيراحجلاةصقنودريثكيبُأنباىينعفاوصلا

نمراهلظلاباتكيفتركذدقوء؛هظفليفةاورلافالتحخالٹثيدحلا

ها.ثيدحلاظفليفمكحلانبةيواعمفلاخنمةفلاخم"ننسلا"

 

:ةلاسرلاةسسؤم:طء٤١٤١5ص٠١ج"راتسألافشك"يفامكرازبلالاقو-٢

رازنةبتكمعيزوت۱۲۱۸صج"صيخلتلا'يفرجحنباظفاحلالاقو۳

.ةريثكةفلاخمةظفللاييو:زابلاىفطصم

اذهو:مالكدعب٢۲٤ص"تافصلاوءامسألا"ىلعهقيلعتيفيرثوكلالاقو-٤

يفێعملابةياورلاتلعفدقويلوسرلاظفلنكيمل؟"هللانيأ"نأىلعليلدلانم

.بارطضالانمهارتامثيدحلا

كلذبو؟"هللانيأ"ةياورححصيمليقهيبلاظفاحلانأىلعيلجحضاوصنوحيرصليلداذهو

ةمدقميفو"يوشحلا"يمالسإلابتكملا:ط۸۲ص"ولعلارصتخم"يفينيابلألاهاعداامنأفرعت

نأنمةتفاهتملاهبتكنمامهريغيفوفراعملاةبتكمةديدحلا:١ط١٠ص١جةفلاتلا"هتحيحص"

نماوءاشام.كلذهتلحنويابلألامسيلفعقاولايفهلةقيقحال؟"هللانيأ"ححصنمةلمجنميقهيبلا

ةيوشحلاهيعدتيذلايسحلاولعلابلوقياليقهيبلامامإلانأركذلابريدحلانمواذه.تايمستلا

كلذيفهلاقاممدحاوصنركذبانهيفتكأ«هبتكنمباتكامريغيفكلذىلعصنامكةمسجلا

ءاوتسابسيل-یلاعتوهناحبس-هللاءاوتسانأملعينأبجيةلمحلايفو:۷۲ص"داقتعالا"يفلاقدقف

امکهشرعىلعوتسمهنکلوهقلخنمءيشلةساممالوناكميفرارقتساالوجاجوعانعلادتعا

ةياورتوبثمدعىلعاضيألدياممنيأالوانههلوقيفو.لإ...نيأالوفيكالبهسفننعربخأ

.ملعأىلاعتهللاو.يقهيبلاظفاحلادنع؟"هللانيأ"
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فيسلا"شمامبعوبطملا"ميقلانباةينوننمميخملامالظلاديدبت"يفلاقو

مغرانتموادنسبارطضاهيفثيدحلانألو:٤۹ص"ليفزنباىلعدرلايفليقصلا

"اطوملاحورش"ويهذلل"ولعلا"باتكيفهقرطعجارءهليرهتويهذلاحيحصت

ىلعكلذلمحو«انتموادنسهيفبارطضالاغلبمملعتيح"ةعيزخنباديحوت"و

ء؛بلطملااذهلثميفاعمرظنلاوثيدحلايفصوغلالهأهاضريالةصقلاددعت

نببعکثیدححصيملو؛مكحلانباىلعةلومحممهبملجرنعتاياورلاف

نابرقمريغمکحلانبرمعنعهیوريكلامفءةأرمانعىوريثيدحالوكلام

عمهيلإةراشإلاتقبسامكامهظفلومكحلانبةيواعمنعملسموهيفاطلاغنوكي

"كلامًاطوم"يفباهشنباظفلوكلامةياوريف"ةنمؤماهنإف":ظفلصقن

النأنيدهشتأ":¥هللالوسراللاقف:ىلوألاةياورلايفةصقلابحاصوهو

نيأو‹"معن:تلاق؟هللالوسرادمحمنأنيدهشتأ:لاق«معن:تلاق؟هللاالإهلإ

هفيرختوهليومتىلإتفتلتالفباتكلارخاوأيفيبهذلالاحفرعتسو؟كاذنماذه

ةياورلاو؛همهفبسحىلعةاورلاضعبريبعت؟"هللانيأ":ظفللعلفبابلااذهيف

قماطلاكانهفهيقفريغنمعملابةياورلاتعقواذإواهلكتاقبطلايفةعئاشعلب

a

هاور:١۱۳٠ص۷ج"ديهمتلا"ىلعهقيلعتيفيرامغلاهللادبعخيشلالاقو-٥

امكظفللااذهبيورفهظافلأيفةاورلافرصتدقويئاسنلاودوادوبأوملسم

؟"هللاالإهلإالنأنيدهشتأ":ظفلبو«يبرهللا:تلاق؟"كبرنم":ظفلبوانه

ننسلا"يفيقهيبلاظفاحلااهديناسأبظافلألاكلتبعوتسادقومعن:تلاق

مهفبسحنعملابيورمانهروكذملاظفللانأاهيلعفقاولامزجيثيحب"ىربكلا

ربتخيناكهنأرتاوتلابهنعتباثلاقيبلالاحنمموهفملانأكلذديؤيو.يوارلا

لس
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هللانوكامأهليلدومالسإلاساسأامهنيتللانيتداهشلانعهلاؤسبصخشلامالسإ

.!؟"مالسإلاىلعاليلدنوكتفيكفةيلهاحلايفبرعلاةديقعناكفءامسلايف

مامإلاةبتكم:ط۲۷ص"نيعبرألاباتكدقنبنيبملاحتف"يفلاقو

.اهركذمدقتدقوهنالطبىلعهوجوةعبرأبلدتسامش.دودرمذاشهنکل:يوونلا

ةذاشلاثيداحألانايبيفةدوصقملادئاوفلا"يفاضيأكلذلثمىلعصندقو

.ناقرفلارادرشن‹۸۷-۹۱ص"ةدودرملاو

"ةنمؤماهنإف":هلوقفعضدقدمحأمامإلانأركذلابريدحلانمواذه

هلقناميفعقو:كانهلاقثيح١/۳٠٠"ليلغلاءاورإ"يفينيابلألاكلذركذامك

رعشيامدمحأمامإلانع(راصنألا:ط‹٠١٠ص)"ناعبإلا"باتكيفمالسإلاخيش

اهنإفكلذلهجوالو"ةنمؤماهنإف":ثيدحلااذهيفهلوقفعضوذوذشب
ىلعهتقلعاميفهيلعتهبنامكثیدحلااذهريغيفتءاجدقفءةحيحصةدايز

اذهيفءاجدقواذه«ها.٤٢٠۲صيمالسإلابتكملا:ط"ناعبإلا"باتك

هلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرللاقمكحلانبةيواعمنأملسمدنعثيدحلا

قفاونمفطخيءايبنألانميبناك":لاق«نوطخيلاجرانمو:تلق-ملسو

.'كاذفهطح

:يمالسإلابرغلاراد:ط٢٥٥۲ص١ج"هواتف"يف-دحلا-دشرنبالاق

قيرطنمحصيالفطخلايف$يبلانعيورهنألئاسلايعيتركذامامأو

هنمدارملاها.حيحص

يثيدحلااذهىلع-فاقسلاديسلايعأ-ملكتدقوفاقسلايلعنينسحديسلاقيلعتب)۱(

.ءاشنماهرظنیلفةصاخةلاسرهيفهلوهبتكنمةددعتمعضاوم
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لمهريغوظفاحلاويبرعلانباكلذحضوأامكةبترملاولعكلذبدارملانإفاهتوبث

.قيفوتلايلوهللاوءاشنمهرظنيلفلوألاءزحلايفةيضقلاهذهىلعمالكلامدقتدقو

يراخبلامامإلاهاور"هقاسنعانبرفشكيف":ثيدح(۴۹)

.(۱۹۹٤)مقرب

-۷٥۸ص۸ج"حتفلا"يفظفاحلالاقتاشظفللااذهبثيدحلااذه

وهو"هقاسنعانبرفشكي"عضولملااذهيفعقوو:ةيملعلابتكلاراد:ط۸٨

:لاقمثكلذكيليعامسإلااهجرخأفملسأنبديزنعلالهيبأنباديعسةياورنم

ملسُأانبدیزنعةرسيمنبصفحقيرطنمهجرخأمثةركن"هقاسنع":هلوقيف
يفنآرقلاظفلاهتقفاولحصأهذه:يليعامسإلالاق"قاسنعفشكي":ظفلب

نيقولخملاةهباشمنمكلذيفالحراوجوءاضعأوذهللانأنظيالءةلمجلا

.رجحنباظفاحلاكلذىلعهرقأوها.ءيشهلئمكسيل-كلذنعهللاىلاعت-

المكرمألاةدشهتحصريدقتىلعثيدحلاوةيآلايفقاسلابدارملاواذه

نباويزارلارخفلاوريرجنبابهذهيلإونيعباتلانمةعامجوسابعنبالاق

لوطينورخآويسولألاويطرقلاويزوخحلانباونايحوبأو"عطاوقلا"يفيناعمسلا
"ىواتفلاعومجب"يفةيميتنبامالكنممهفييذلاوهاذهومهركذبمالكلا
لوألاءزرجلايفهنايبمدقتامك"هريسفت"يفريثكنبامالكنمو٣٤۳۹ص٦ج

.عضوللااذهريغيفكلذانيبامكلطابلب«فيعضهنأاندنعحيحصلاو

ےگ
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نمريثكتدرودقواذههبمزجينأبجييذلاقحلالوقلاوهلوقلااذهو

:لئاقلالوقكلذنمءهاضتقمىلعلدتةيبرعلادهاوشلا

اودجفمكببرخلاتدجواودشفاهقاسنعتفشكدق

:رخألالوقو

ارمشبرخحلااهقاسنعترمشنإواهضعبرحلاهبتضعنإبرحلاوحأ

:رخألالوقو

ارمبرحلااهقاسنعترشاذإنزاملآنمفرطلاماسبرالأ

:رخألالوقو

قاسىلعبرحلاانبتماقوقانعألابرضكموقانلنس

:رخألالوقو

حارصلارشلانمادبواهقاسنعمحلتفشک

:رخألالوقو

مأستالوعيراهندفاهقاسنعكلترخحثتنإف

:رخألالوقو

اهقازرأنعليخلايدارطنمواهقافشإنمويسفننمتبجع

ہل
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اهقارعنعمحللايربتِءارمحاهقأسنعتفشكدقةنسيف

.ملعأىلاعتهللاوءاهركذبماقملاليطنالةريثككلذىلعدهاوشلاو

يبانبانمحرلادبعنعينانبلاتباثنعةملسنبدامثيدح(۲۷)

:لاق€ةدايزوقسحلااونسحأنيذلللهللالوسرأرق:لاقبيهصنعىليل

ادعوممكلنإةنحبالهأاي:دانمىدانءرانلارانلالهأوةنحجلاةنحلالهألخداذ

ةنجلاانلخديوانهوجوضيبيملأ؟وهام:نولوقيف«هومكزجنينأديريوهللادنع

ائيشمهاطعأامفہللاىلإنورظنيفباجحلامهنعهللافشكيف؟رانلانمانرجيو

.(۱۸۱)۲۹۷مقربملسمهاور.ةدايزلايهو«ههجوىلإرظنلانممهيلإبحأ

:نيهجونمكلذنایبولطابثیدحلااذه

ئيسهنأالإهسفنيفاقودصناكنإووهوءةملسنبداخهدانسإيفنأ:لوألا

يلهذلالاق.ةجحبسيلوهف«هرمعرخآيفريغتوطلتخادقو«؛ئطخيومهيظفحلا

يفها٤١ةلاسرلاةسسؤم:١ط‹٤۷١ص٣ج"بيذهتلابيذهت"يفامك

مصاعنبيلعيف-لبنحنبايعيدمحألتلق:يطساولامصاعنبيلعةمجرت
اطخهديبدماًاموأوئطخيةملسنبدامحناك":دمحألاقفمأطخهلتركذو

ويس"يفيهذلاظفاحلااضيأكلذلقندقوها."اسأبهنعةياورلابريملواريثك

.ةلاسرلاةسسؤم:ط۳٠۲ص۹ج"ءالبنلامالعأ

اذإلمأهريغهفلاخيملاذإاسأبهنعةياورلابريملالثم:لاقينأباذهدمحأمالكديقينأنمدبال

.یفخيالنیبوهامكهمالک

)ل



|ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا|

:ةلاسرلاةسسؤم:ط۸۲٤ص١ج"بيذهتلابيذهت"يفامكيقهيبلالاقو

ملسمامأو‹يراخبلاهكرتاذلفهظفحءاسربكاملهنأالإنيملسملاةمئأدحأوه)

نعهثیدحیوساموهریغتلبقهنمعمسامتباثنعهثیدحنمجرخأودهتجاف
.(دهاوشلايفاهجرحخأاثيدحرشعثاغلبيالتباث

تبثأهريغوبئارغوماهوأهلةقثمامإ":۱۸۹١صييغملايفيذلالاقو

قودصةقث":نآرقلامولعةسسؤم:ط۹٣٤۳ص١ج"فشاكلا"يفلاقو."هنم

."ماهوأهلةقثناك":٠۹٠ص١ج"نازيملا"يفلاقو"كلامةوقيفسيلوطلغي

.اهتلمجنمثيدحلااذهنأ-ىلاعتهللاءاشنإيأيسو:تلق

يفنطالهنأالإ":مالكدعب٥٤ص۷ج'ءالبنلامالعأريس"يفلاقو

نمجرخأوهيفدهتجافملسمامأو«يراخبلاهبجتحيلكلذلف؛هظفحءاسنسلا
اميفهبجتحيالنأطايتحالاف":لاقنأىلإ"هریغتلبقهنمعمساممتباثنعهثیدح

.'تاقثلافلاخي

امةعسيفماهوأهلوملعلاروحبنمارحبناك":٦44صاضيأهيفلاقو

ديزنبدامحکناقتإلايفوهسيلوهللاءاشنإ-ةجحقودصوهو«ىور

ملو:لاقمثهركذف”قاقرلايفهجرخاثيدحالإهثيدحجارحخإيراخبلادياحتو

ديلولاوبأانللاقو:٢٠۳ص١٠ج"حتفلا"يفامكلاقثيح(٤٤٤٦)مقربيراخبلاهاور

ايداويطعمدآنبانأوليعياذهیرنانک":لاقيبانعسنانعتباثنعةملسنبدامانٹدح

ىحنآرقلانم-(۸٤٤1و۷٤٤1و٤٤٤1مقربيراخبلاهاوريذلا:ثيدحلايفامك"لإ...

-لوقيعيهلوق:۹٠٠۳ص١٠ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق€رثاكتلامكلحلاةيآتلزن

سلس
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فنوكديمحوتباثنعلوصألايفهلىورملسمو«"هنسحلاةبترنعهثيدحطحني

دبعنبماشهيسلايطلاوه":ديلولاوبأاتللاقو":-قباسلاثيدحلايفيراخبلا=

اذهىلعيزلملعلبءالوصوميراخبلاهلجرخنميفهودعيملةملسنبدامحهخيشو«كللا

ةمالع"بيذهتلا".يفةملسنبدامحلمقراذكو«قيلعتلاةمالع"فارطألا"يفدنسلا

نأل؛ديجبسيلو«نالفانللاقونالفلاقءاوتساىلإهنمريصموهو؛عضوملااذهىلعهبنيملوقيلعتلا

ةركاذمللوأةلوانمللوأةزاجإللامنإلاقمهضعبناكنإولصولايفرهاظانللاق:هلوق

ءارقتسالابيلرهظيذلاوءالاصتادشأثيدحتلابحيرصتلاناكنإو«لوصوملامكحيفكلذلكف

عوضوملصأيفهطرشىلعسيلنماناكاذإالإةغيصلاهذهبينأيالهنأيراخبلاعينصنم
ةلثمأنمف؛جاجتحالايفهطرشىلعسيلنمدنسلايفوأ«فقولاهرهاظنوكينأك«هباتك

نبدمحأاتللاق":"مرحياسموءاسنلانملحيامباب"يفحاكنلاباتكيفهلوق:لوألا

رهصلانموعبسبسنلانممرح":لاقسابعنبانعركذف"ناطقلاوهديعسنبىيانثدح:لبنح
هلحملتينأنكيناكنإو«فوقوموهفسابعنبامالكنماذهف«ثيدحلا"عبس

"راطعلانابأانئدحميهاربإنبملسمانللاق":ةعرازملايفهلوق:يناثلاةلثمأنمو.عوفرملابهقحليام

دامحكهطرشىلعسيلنابأفثيدحلا"اسرغملسمسرغيال":سنأثيدحركذف

ءايشأامهنعقلعدقوكلذلةفيصلاهذمبامهنملكلجيرختلايفربعوءةملسنبا

نمجاجتحالاقاسمهقسيملهنوكيفرهظأوهو«رهاظقيلعتكلذوهنيبوهنيبيلاةطساولافالخب

نملرهظتةريثكباتكلايفكلذةلثمأوتركذامهيفرسلانكلءانهةروكذملاةغيصلاهذه

امكيراخبلاهلىور:لاقينأحصيالهنأفرعتكلذبوادجنسحمالكوهوهمالكها.اهعبتت

نأنمانهظفاحلاهركذاميكلذدييقتنمدباللبةيوشحلاضعبهيلعهعباتوانهيهذلامنص

هدمتعايذلاوهاذهو."حيحصلا"هباتكطرشنمتسيل-ةملسنبدامحنعيراخبلايعأ-هتياور

.مهفافيراخبلاهبجتحيملكلذلف:كانهلاقثيح٢٥4ص۷ج"ءالبنلامالعأريس"يفيذلا

هذهيفتاقثلاضعبفلاخدقوتاقثلافلاخيملاذإامبهديقدقفكلذممويذلايأراذه

يفهبجتحيالهنأ-ىلاعتهللاءاشنإ-يقأيسامكباوصلاواهيلعمالكلاددصبنحنىلاةياورلا

.ملعأهللاوالوأهريغفلاخءاوسةتبلالوصألا

سل
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دلمظفحءوسيفليقدق:مكاحلاهللادبعوبألاق...:لاقنأىلإ.امهاريبخ

لوصألايفملسمهلجرخيملودحاوظفلبدانساإلايفةعامجنيبهعمجوةملسنبا

ريغنعدهاوشلايفثيداحأهباتكيفهلوتباثنعهثيدحنمالإ

.هنمدارلاها.تباث

تلق:هللادبعلاق.اذکوهفدعسنبسيقنعداميوريناکنإ":٢۸٤ص١ج

."اهعفرثيداحأهنعیورهنأل:لاق؟ءيشيأل:يبأل

اعمرةقث":٣4۸ص١جاضيأ"بيذهتلابيذهن"يفامكدعسنبالاقو

يئلستنلانأ:"يراخبلالاجر"يفيجابلاديلولاوبأىكحو«ركنملاثيدحلابثدح

ملكتيئرتجينمو:لاقفهيفهتملکف:ةدعسمنبامكاحلالاق.ةقث:لاقفهنعلئس

."كانهناطقلادنعنكيمل.هيف

يواحلا"يفعوبطملا”"ىفطصملايدلاويفءافخلاكلاسم"يفيطويسلالاقو

اورکذریکانمهثيداحأيفعقووهظفحيفملكتادامحنإف":٠٦۲۲ص۲ج"يواتفلل

يفدامحةياوربجتحيالهنأ-ىلاعتهللاءاشنإ-ينأيسامكوقباسلاقيلعتلايفانلقامكباوصلا

هلطلغتوبثلكلذوءاملعلانمةفئاطبهذموهامكهريغوأتباثنعىورأءاوساسأرلوصألا

هنأنممهضعبهاعداامامأوهثیدححصأنماأىلإمهضعببهذيلاتباثنعهتياوريفىح

اهفعضىلإ۹٠۲ص١٠ج"حتفلا"يفظفاحلاراشأدقوةنيبلااهصقنتىوعدفتباثباحصأتبثأ

ناميلس:دواديبألليق:١/٤۱۹"ليدعتلاوحرحجللعماحلا"يفامكلاقدقيرجآلانأىلع.تباث

ها۔ةریغملانبناميلسمدقيديعسنبىيناك:لاقف؟تباثيفةملسنبدامحوأةريغملانبا
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ملمتنمواهیفمهوفابثدحفظفحیالدامناکوهبتکيفاهسدهبیبرنأ

”تباثنعهتياورنمالإلوصألايفملسمهلجرخالواثيشيراخبلاهلجرخي

نعهثيدحنمالإلوصألايفدامحلملسمجرخام":"لخدملا"يفمكاحلالاق

.ةفئاطنعدهاوشلايفهلجرحخدقوتباث

راونألاقئادح"يفيعفاشلايمرضحلاقرحبنبرمعنبدمحميضاقلالاقو

نمملسمهاورثيدحىلعهمالکدنع؛يواحلاراد:ط٠ص"رارسألاعلاطمو

دنعكورتموهوةملسنبدامحقيرطنمهاوراملسمنأالإ:ةملسنبدامقيرط

.عبيدلانبالًاطخةبوسنملاةعبطلانم۳۸۸صيفوهو.اقيلعتالإهلوريمليراخبلا

ةعوبطملايقهيبلامامإلل"تافصلاوءامسألا"باتكةمدقميفيرثوكلالاقو

كنودف":ييرعلاثارتلاءايحإراد:ط(أص)"نآرقلاناقرف"باتكرخآيف

ةفلاتلارابخألانمريثكىلعيوتحتاهدحتتافصلايفةملسنبدامحتايورم
دلوهلدلوينأريغنمةأرماةئاموحنجوزتدقهنأعمةقبطنعةقبطةاورلااهلقانتي

ثيیدحريغيفحبصأثيحبهلعفلجرلايفحكانتلاوجوازتلااذهلعفدقونهنم

يبانباهبیبرلاثمأهبتکيفهسدامنيبوةيلصألاهتايورمنيبزيياليناانبلاتباث

نبدامتایاورىلعمکحلايفائيشريغيالكلذنأالإهركذعضوماذهسيلرظنكلذيفانلو

۰٦۰صرظناوهنایبمدقتامكیرخأةهجنمتباثهفعضنإذإفعضلابةملس

دقادامناعمےیلاعتهللاءاشنإ-يقأيسامكاهذوذشبمكحوهلةياوريطويسلافعضدقو

مکحلايفهانكلسيذلاوهوهيلعرابغالحيحصمكحوهوتيأرامكتباثقیرطنماهاور

.-اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت-هللاهجوىلإرظنلابةدايزلاريسفتاهيفيلاهتياورعفرنالطبي
يلاءاوساقلطملوصألايفدامحتاياوربجاجتحالابنحتدقيراخبلانأمدقتامتعمسدقو

.ةيوشحلافونأكلذلتمغرنإوباوصلاوهاذهنأكانربخأدقواهريغوأتباثقيرطنماهاور

)رس
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ةاورلانيبردقلاليلجناكنأدعب)دامنبابوعدملاديزرخآلاهبيبروءاجوعلا

جذامنمركلاعلاطملادححوةاورلاءاطسبنمريثكةلطابلاهتایورمبلضفقغللايفايوق

بتكيفوةطوسيملاتاعوضوملابتكنمديحوتلابابيفةيهاولاهرابخأنمىش

نمعافدلابقحأهللاعرشوىودجنودبهنععافدلاسانألواحنإولاجرلا

هتمدارملاها."رذعلكلةعطاقلامهتلابكارتدنعاميسالوصخشنععافدلا

:٦۹ص"۱قا7|"شمامبعوبطملا"ميخملامالظلادیدبت"يفلاقو

نباةعاطتسايفسيلواءاشامهابیبرهثیدحيفلخديناکوطلتخمةملسنبدامح"

دريامةرثكنمملعلالهأمئسدقو...هنعةمصولاهذهداعبإهريغالويدع

هنمدارملاها."هناحبسهللاتافصيفةطقاسلاتاياورلانمةملسنبدامقيرطب

هلادامنإ":فراعملاةبتكمط۳۳۳ص۲ج"ةفيعضلا"يفينيابلألالاقو

٤(
.ماهوا

ىلعمالكلادنع۲٠۲ص"عبتتلا"ىلعهقيلعتيفيعداولالبقملاقو

لققسحلااونسحأنيذلل:ىلاعتهللالوقيفةدايزلاريسفتيفملسمثيدح

ةملسنبدامحناكنإوةعامحلاةياورحيجرتوهيلرهظييذلافدعبو":(ةدايزو

ىلإاطخلاو"بيذهتلابيرقت"يفامكهرخآبهظفحريغتهنإفتباثيفسانلاتبثأ

."ملعأهللاو.ةعامحلاىلإهنمبرقأدحاولا

امیفهتیاورىلعدامتعالاحصيالهنأهانركذاملكنمصخلتف:تلق

.عوضوللااذهلوحيطويسلاظفاحلامالکىلعقيلعتلادنعكلذىلعمالكلامدقت)0(
هفورحصنبها!.اماهوأهلدامنإ:كانههترابعو)1(

ىىى
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وهواقلطملوصألايفهتياورىلعدامتعالاحصيال:ليقوءتاقثلاهيففلاخي

.حيحصلا

نبداهدنسأامنإثيدحلااذه:يذمرتلالاق«فقولابةلعمةياورلاهذهنأ:نيافلا

يقلتبلاتباثنعثيدحلااذهديزنبداموةريغملانبناميلسىوروءهعفروةملس

هريغويقشمدلادوعسموبالاقاذکوےھاهلوقیلیليبانبانمرلادبعنع

.دشارنبرمعمودقاونبدام:ةريغملانبنامیلسوديزنبدامعماودازو

ىلصولانأل؛لصولاةياورحيجرتبمكحيهنأنميوونلاهركذامامأو
؛ةياورلالصونملنوكيذئنيحمكحلانأوءةلوبقمةقثلانمةدايزلاوءةقثلانمةدايز

مهنعهاكحامك-نيثدحملارثكأبهذف.اهيففلتخمةدعاقلاهذهنأهيفف

شكأللمكحلا:ليقو؛لسرأوأفقونلمكحلانأىلإ-ناطقلانباوبيطخلا

.كلذريغليقو«يوونلاهركذامبسحىلع:ليقوءظفحأللمكحلا:ليقو

نمةقثەهيوريربخهيففلتخملانم:ثلاثلا):هللادبعوبأمكاحلالاق

هنولسريف‹تاقثلانمةعامجهنعهيوريمثهدنسينيملسملاةمئأنممامإنعتاقثلا

نملوقمهدنعهيفلوقلاوىاهقفلابهذمىلعحيحصوهو«ريثكمسقلااذهو
لوقهيفمهدنعلوقلافثيدحلالهأامأوءةقُثناكاذإ؛نتملاوأدانسإلايفداز

ها.(دحاولاىلعمهولانمىشخياهولسرأوأهوفقونيذلاروهمجلا

نباىلعتكنلا"يفامك"مالالاحرش"ةمدقميفديعلاقيقدنبالاقو

ةياورضراعتاذإهنأمهرثكأوأثيدحلالهأنعىكحنم):۲۳۷ص"حالصلا
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امباوصفرعيةيئزحلامهماكحأةعحجارم.وءادرطمانوناقسيلكلذنإفاذه

۳۳-٢٦۳۳۷ص١جيعليزلل"ةيارلابصن"يفامكيداملادبعنبالاقو

لبقينمسانلانمف«روهشمفالخ-ةقثلاةدايزلوبقيأهيفلب...):مالكدعب

يفلبقتاهنأوهو«ليصفتلاحيحصلاواهلبقيالنممهنموءاقلطمةقثلاةدايز
ىليذلاواتبثاظفاحةقُثاهاوريذلايوارلاناكاذإلبقتفعضومنودعضوم

نم":هلوقسنأنبكلامةدايزسانلالبقامكءةقثلايفهنودوأهلثماهركذي

نئارقلرخآعضوميفلبقتوىاملعلارثكأاهبجتحاورطفلاةقدصيف"نيملسلا
ءاهصخیمكحاةدایزلکلبءطلغدقفاماعامکحكلذيفمكحنموءاهصخت

اهتحصنظلاىلعبلغيعضوميفو؛كلامةدايزكاهتحصبمزجيعضوميفف
الاهتبرتتلعجوادجسمضرألايلتلعج"ثيدحيفقراطنبدعسةدايزك

ناكنإو":هلوقهقفاونمورمعمةدايزكةدايزلاًاطخبمزجيعضوميفو..."اروهط

ثيدحيفرمعمةدايزكاهؤطحخنظلاىلعبلغيعضوميفو..."هوبرقتالفاعئام
ثيداحأيفامكةدايزلايففقوتيعضوميقو..."هيلعةالصلا":زعام
ها.(ةريثك

:يزوخجلانياراد:ط۹٠۲ص”دئارفلامظن"يفيئالعلاظفاحلالاقو

نبنمحرلادبعوناطقلاديعسنبىحيكمهنمنومدقتملافثيدحلاةمئأامأو...)

ءةقبطلاهذهونيعمنبىحيولبنحنبدمحأويييدملانبايلعكامهدعبنمويدهم

يئاسنلاوملسمونيزارلاةعرزيبأومتاحيبأويراخبلاكمهدعبنمكلذكو

ةدايزلايفمهفرصتيضتقيءالؤهلك«يليلخلاويطقرادلامثمحلاثمأويذمرتلاو



ناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

الوثيدحلكيفمهنمدحاولادنعىوقيامىلإةبسنلابحيجرتلاادروًالوبق

امكباوصلاوقحلاوهاذهوثيداحألاميمجمعييلكمكحبةلأسملايفنومكحي

هنمدارلاها.اعتهللاءاشنإهنيبتس

يفنيفاكتمنيدانساإلالاجرناكاذإامأف...):مالكدعباضيألاقو

نمءيشيفهفقووأءهلسرأنمنودهعفروأهدنسأنمناكوأىدعلاوأظفحلا

ثيدحلاةمئأفالتخاورظنلالاحمانهاهفمهبجتحمتاقثمهلكنأعمكلذ

ةعنامةلعكلذلعجمهبلاغلبثيدحلالهأنمريثكهكلسييذلاف.ءاهقفلاو

ىلعنيتياورلاىدحاإلحيجرتلاىلإنوعجريفءاقلطمثيدحلاةحصبمكحلل

املاومكححيجرتلاهوجونمءيشبنيقيرطلاىدحإتدضتعامف«ىرخألا

طباضالورصحتتالةريثكحيجرتلاهوجوو؛كلذبهوللعوثيدحلانعاوفقوتالإو
اغفنإو«صاخحيحرتهبموقيثيدحلكلب«ثيداحألاعيمجىلإةبسنلابال

مكيماذلو‹تاياورلاوقرطلانمرثكأيذلانطفلاسرامملاكلذبضهني
موقيامبسحبمهرظنفلتخيلبةدعاقلالمشييلكمكحبماقملااذهيفنومدقتلملا

.(ملعأهللاوهدرفمبثيدحلكيفمهدنع

هعفروثيدحلادانسإاولعجمهنإفلوصألاوهقفلاةمئأامأو):لاق

.(مدقتامكذاشلالوبقكلذىلعمزليوءهنتميفةدايزلاك

دقو):٤٢٠۲-٤٤٦ص"يذمرتلاللعحرش"يفيلبنحلابجرنبالاقو

مالكو‹عفرلاوفقولاولاسرإلاولصولايففالتخالاركذباتكلااذهيفرركت
دفواضيأظفحألاوكلذفقثوألالوقرابتعاىلعروديظافحلانمهریغودمج

)رل



ےہنسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلا_

رکذو«هلسریهریغوعفنيءيشيأ:ةملسنبدامحهدنسأثيدحيفدمحألاق

اذهو«ثيدحلااولسرأنيذلانيرثكألالوقلوقلانأىلعثيدحلاةمئأنأمكاحلا

افنصمبيطخلاركبوبأظفاحلاكلذيففنصدقو"كردتسملا"يفهفرصتفلاخي

:نيمسقهمسقو"ديناسألالصتميفديزملازييت"هامسانسح

.اهكرتودانسإلايفةدايزلاركذةحصبهيفمكحام:امهدحأ

.اطوبقمدعوةدايزلادربهيفمكحام:ياثلاو

هنأيراخبلانعةياكح"ةيافكلا"يف-بيطخلايعي-ركذو:لاقنأىلإ
ءةلوبقمةقنلانمةدايزلا:لاقيلوالبحاكنلايفقاحسإيبآثیدحنعلئس

الإوثيدحلااذهيفةدايزلاهدارمامنإفتحصنإةياكحلاهذهو«ةقُتليئارسإو

ةقثلكةدايزنأىرينكيملهنأاعطقهلنيبت"يراخبلاخيرات"باتكلمأتنمف

ةقنلانمةدايزلانأعضاوملاضعبيفركذيينطقرادلااذكهوءةلوبقمدانسإلايف

ىلعلاسرإلاحجريوتاقثلانمةريشكتادايزعضاوملارثكأيفدريمثءةلوبقم

نلكاذإيهوةصاخلاعضاوملاكلتيفةقثلاةدايزمهدارمنأىلعلدفدانسإلا

.ظفحلايفازربمةقثلا

ةيؤرلاثيدحيفهانكلسيذلاوهثيدحلااذهيفلبنحنبدمحأمامإلاهكلسامو:تلق

نممحلوقنمنالفونالفنعهنولقنيامكهنيديثمامإلاةيوشحلامهتتلهيردأالواذه«قباسلا
.!!!نيدلايفهومهتافةملسنبدامحيفملكت

دريوهضعببذخؤيالوةصاخىلإهماعوهديقمىلإهقلطمدريوءاملعلامالكيفرظنينأيغبني

ريدحلانمواذه.ةيوشحلاضعبلعفيامكءاملعلاىلإضقانتلاةبسنىلإعراسيوأرخآلاهضعب

-ةدايزبقلعتياميفاميسالوريرحتلاوثحبلانمديزمىلإجاتحتثيدحلاحلطصمدعاوقنأركذلاب

س
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امهفلاخوالجرناتقنالجرهدانسإيفدازثيدحيفىطقرادلالاقو

نألهيفدازنملوقلوقلاناكلفلاخيروثلانأالول:لاقهرکذيملفيروثلا

ظفحأوهنمهفلاخيملاذإةقثلاةدايزلبقتامنإهنأبحيرصتاذهوةلوبقمةقثلاةدايز

.هاهلم

"راكفألاحيضوت"حرشب٤٣٤۳ص١ج"راظنألاحيقنت"يفريزولانبالاقو

نئارقفالتخابفلتخيلبرمتسيالاذهيفمكحلانأيدنعو:تلق):ركفلارادط

ها.(داهتجاعضوموهو‹لاوحألا

ركذنأدعب٢۲۳ص"حالصلانباىلعتكنلا"يفرجحنياظفاحلالاقو

بيطخلاعبتدقو:لاسرإلاولصولانيبحيجرتلايففالخلالوحبيطخللامالك

حتفلاوبأهبقعتو.اقلطملصولاوأعفرللمكحلارايتخاىلعناطقلانبانسحلاوبأ

ةلادعلاوةقثلاةبتريفايوتسااذِإرظنلانماديعبسيلاذهنأب:الئاقسانلاديسنبا

نباناكنإفءلوبقلاهليبسفةقثنعءاجدقوفقولاىلعةدايزعفرلانألابراقتوأ

يفمملسيلفهمدقتنمعالقنلاقنإوحيحصوهفرظنلاليبسىلعاذهلاقناطقلا
هنإفرايتخالاليبسىلعكلذلاقهنأبناطقلانباحرصدق:تلقدرطملمعكلذ

وهولصألااذهيفقحلاوهاذه:لاقمثهررقوبهذملااذهىكح

نکل«رازبلاركبوبأمهنمةفئاطنيثدحملانمهراتخااذكونييلوصألارثكأرايتخا

ها.-لصولاىلعلاسرإلامدقتيعيلوألايأرلاىلع-نيثدحلايعي-مهرثكأ

بيطخلايعي-هححصامو):حالصلانبالوقىلعاقيلعت٤٢٠۲صلاقو

.كلذيفنيمدقتللا

o,



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

.(هلوصأوهقفلايفحيحصلاوهف-عفرلاولصولاحيجرتنميأ-

نأهطرشبيطخلاهححصيذلا):-رجحنباظفاحلالئاقلاو-لوقأ

اقلطملدعلانمكلذنولبقيفنويلوصألاوءاهقفلاامأوءاطباضالدعيوارلانوكي

يٿاوطرشمهنأ:وههيلعهيبنتلانيعتيءيشانهو.ريثكقرفنيرمألانيبو

بضأوهنمهفلاخفةقثلاهاورامهنأبذاشلااورسفواذاشنوكيالنأحيحصلا

نمنأكلذىلعاونبوءاقلطمةقثلانمةدايزلالبقت:اولاقمثاددعرثكأوأهنم

.ًاقلطملسرأنمىلعهربخمیلقتيغبنيفةدايزهعملصو

نمىلعاباتکوأاظفحطبضأوأاددعرثکألسرأنمنوكينأقفتاولف

وأقرفلابنايتإلانمدبال؟المأاذاشهنومسيلهمأ؟المأهنولبقيألصو

.ضقانتلابفارتعالا

ءاهقفلانعكلذقلطأنموامئادلبقتالةقثلاةدايزنأاذهيفقحلاو

مهضعبضرعتيملوفصولايفاووتسااذإكلذنولبقيانإوبصيملفنييلوصألاو

.ئعمالواظفلاهيفنل

-"ناهربلا"حراش-يرايبألانباونيدلارخفمامإلاكلذبحرصنمو

يعاودلاتناكوألفغيالةصقانلايوارناكاذإ):ياعمسلانبالاقوءامهريغو

ناكوةدايزلاكلتنعاولفغينأمهيلعزوجيالةعامجاوناكوأءاهلقنىلعرفوتت

مث؛یهتنا.(يغبنييذلااذهةدايزلايوارةياورلبقتالنأقحلافلادحاوسلجلا

لباقلطملوبقلاىلعاوقبطيلنييلوصألانأنايباذهداريإبتدرأامنإو:لاق

هتمدارملاها.مهنيبفالخلا
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لاكشإ-حالصلانبايعي-فنصملاىلعو...):مالكدعب۳٠۲صلاقو

هنإ:لوقيو؛مدقتامكاذاشنوكيالنأحيحصلايفطرتشيهنأكلذوءهنمدشأ

وأرثكألاسرإلاةاورناكءاوسءاقلطملصولامدقلاسرإلاولصولاضراعتول
.هنمححجرأوهنمهيوارفلاخييذلاهنأذاشلاريسفتيفراتخيوءالمأظفحألأ

تبثدقفءةقثلايفامهكارتشاعملصولاىورنممظفحألاسرإلايوارناكاذإو

؟اذاشنوكيالنأةحصلايفهطرشعمةحصلابهلمكحيفيكفءاذاشلصولانوك

طرشيفذوذشلايفنطارتشانأبهنعباجينأنكعيو؛لاكشاإلاةياغيفاذه

لصولاضراعتاذإظفحألاةياورحيجرتبنولئاقلامهو«نوثدحملاهلوقيامنإةحصلا

رايتخابحرصدقفنصملاو؛كلذبنولوقياللوصألالهأوءاهقفلاو«لاسرإلاو
طرشيفذوذنشلايفنطارتشامدعىريهلعلولاسرإلاىلعلصولاحيجرت

دنعاملقنىلعرصتقالبءيشرايتخابهسفننعحرصيملكانههنألحيحصلا

.نيثدحلا

لهأبهذمنأهنمملعو؛لاكشإلاعفترالاحلااذهىلإثحبلاىهتنااذإو

نإتاقثلانملسرأنمنأوءاذاشثيدحلانوکيالنأحيحصلاطرشنأثيدحلا

نعلامتحالاهيفيقأيو«سكعلاباذكومدقتاقثلانملصونممحجرأناك

.(ملعأهللاوةيمستلايفالجاجتحالايفحدقيذوذشلانأوهويضاقلا

اإةدايزلانأةمئألاءالؤهمالكلصاحف...:مالكدعب۲۸۳صلاقو

اوناکنإفكلذيفمهيلعدازنمعميوتسيثيحانقتماظفاحنوكينمملبقت

يفناکولوظفاحريغناکواهنمظفحأوهنممهيفناکوأهنماددعرثکأ

ةلوبقمةقثلاةدايز:لاقنملوقلرياغماذهو.لبقتالهتدايزنإفاقودصلصألا

 



ہہناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا:

.-ملعأهللاوقلطأو

-نيخيشلايعيو-امهنأقيقحتلاو):۹٢٠۲ص٠١٠ج"يرابلاحتف"يفلاقو

هادصمتعااهبحجرتامهمةنيرقلاعمرئادوهلبدرطملمعلصولامدقتيفاملسيل

ها.(هلاسرإوهلصويففالتخاللهحيحصتنعاضرعأثيدحمكفالإو

ةدايزو):ةرهاقلاةيميتنباةبتكمط۷-٠۷۲ص"رظنلاةهزن"يفلاقو

(قثوأوهنم)ةياور(لةيفانمعقتملامةلوبقم)نسحلاوحيحصلا:يأامهيوار
نمةياورنيبواهنيبيئانتالنوكتنأامإةدايزلانأل.ةدايزلاكلتركذيملنمم

ءةقثلاهبدرفنييذلالقتسملاثيدحلامكحيفاهنألاقلطملبقتهذهفءاهركذيمل

ةياورلادرالوبقنممزليثيحبةيفانمنوكتنأامإو«هريغهخيشنعهيوريالو

دريوحجارلالبقيفءاهضراعمنيبواهنيبحيجرتلاعقييلاهذهف«ىرخألا

.حوحرملا

الو؛ليصفتريغنماقلطمةدايزلالوبقبلوقلاءاملعلانمعمجدنعرهتشاو

مثءاذاشنوكيالنأحيحصلايفنوطرتشينيذلانيثدحلاقيرطىلعكلذىتأتي

عممهنمكلذلفغأنممبجعلاوءهنمقثوأوهنمةقثلاةفلاخمبذوذشلانورسفي

نعلوقنملاونسحلااذكوحيحصلاثيدحلادحيفذوذشلاءافتناطارتشابهفارتعا

نىيحيولبنحنبدمحأوناطقلاىيويدهمنبنمحرلادبعكنيمدقتملاثيدحلاةمئأ

يضقرادلاويئاسنلاومتاحيبأوةعرزيبأويراخبلاوييدملانبايلعونيعمنبا

قالطإمهنمدحأنعفرعيالواهريغوةدايزلابقلعتياميفحيجرتلارابتعامهريغو

ها.(ةدايزلالوبق

يفاهنألاقلطملبقتهذهف):هلوقوهحارشنمدحاوريغكلذىلعهعباتو
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فيعضمالك(هريغهخيشنعهيوريالوةقثلاهبدرفنييذلالقتسملاثيدحلامكح

"حالصلانباىلعتكنلا"يفلاقثيحهسفنظفاحلاكلذنيبامكتودرم

درفتثیدحلکسیلهنألدودرمجاجتحاوهو...):مالکدعب٢۲۸-٤٢٢۲ص

درفتنيبقرفلانإمثفاشلاعونيفهنايبقبسامك«الوبقمنوكيناكةقُثيأهب

مزليالثيدحلابهدرفتنأل«رهاظةدايزلابهدرفتنيبوهلصأنمثيدحلابيوارلا

فالخبمحلهتياوريفةفلاخمالذإ«تاقثلانمهريغىلإةلفغلاووهسلاقرطتهنم

بلاغنظلافءاددعرثكأواظفحهنمنقتأوهنماهوريملاذإةدايزلابهدرفت

ها.(نظلاةبلغىلعرمألااذهبموهتياورىلعمهتياورحيجرتب

:٠۲۲ص"دثئارفلامظن"يفلاقثيحيئالعلاظفاحلاكلذلثعبباجأدقو

ثيدحبدرفنااذإةقثلايوارلانأباقلطملوبقلليلازغلامامإلاجاجتحامدقتدقو...)

.ظفاحلابيطخلااهيلعلوعيلايههذهوةدايزلابهدارفنإكلذكفءالوبقمناكةلمج

؛حيیحصوهامهنملبءالوبقموارهبدرفتثیدحلكسيل:كلذباوجو
.ذاشلاةلأسميفقبسامك«ركنموفاشو«فيعضو؛نسحو

لحيحصامإالوبقمهلصأنمثيدحلابهدرفتياورلااذهنوكينأريدقتبو

الهلصأنمثيدحلابهدرفتنأةدايزلابهدرفتنيبوكلذنيبقرفلافءانسحوأ

هدرفتفالخبمحلهتياوريفةفلاخمالوتاقثلانمهريغىلإةلفغلاومهولاقرطي

نظلانإفءاددعرثكأوأمهنمظفحلابىلوأوهنملةفلاخمهيفناكاذإةدايزلاب

.سلحلادحتااذإاصوصخوهيفبيرالاماذه.هنودمطوقلححجرم

بهاذملاركذنأدعب۲۹۳ص١ج"ةيادحلاحرشةياغلا"يفيواخسلالاقو

)لر
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لصولاضراعتيأ-امهيفدارطاالهنأقحلانكلو):ةلأسملايفةروكذملا

دقانللرهظيامبسحبفلتخيحيجرتلالبنيعممكحل-فقولاوعفرلاوألاسرإلاو

.ها(رخآلحميفهطسبوانخیشهررقامك

نأرهاظلاو...):مالكدعب٤۱۹-١٤١ص١ج"ثيغملاحتف"يفلاقو

نعهتمدقامهيلإًاموأوانخيشهيلإراشأامك«حيجرتهيفرهظيملاميفلاوقألالحم

يدهمنباک«نفلايمدقتمعينصنمءارقتسالابسحقحلافالإو«سانلاديسنبا

ةراتف«؛حيجرتلاعمرئادكلذلب«يلكمكحدارملامدع«يراخبلاودمحأوناطقلاو

ةراتو«تافصلاىلعتاوذلاددعحجرتيةراتولاسرإلاةراتولصولاححجرتي

دصقيوروكذملاثيدحلاوكلذهلنيبتةيئزحلامهماكحأعجارنمو«سكعلا

اللب«ةدايزهعملصاولانأدرحللصولابيراخبلاهلمكحيمل-كانههركذًاثيدح

یسیعولیئارسإهینباوقاحسإيبانباسنوينوكك«هتحجرنئارقنمكلذلمضنا

امیسالمهریغنمهبصخألجرلالآنأكشالوءالوصومقاحسإيبُأنعهوور

كمحلاةروسظفحيامكهدجثیدحظفحیناکهنإ:يدهمنباهيفلاقلیئارسإو

نمةرشعلصولاىلعمهقفاووءهلوقلوقلانوكينأهبشي:يطقرادلالاقكلذلو

امكهنعذخألايفمهسلاجمبتفلتخاو«هظفلنمهعمسنممقاحسإيبأباحصأ

هاوراملدحاوسلحجبيفاضرعهنعهلامهذخأناكفيروثلاوةبعشامأو

قاحسإابألأسييروثلاتعمس:لاقةبعشانثدح‹؛يسلايطلاقيرطنميذمرتلا

.قايسلاهيلعلديامكهانركذامباوصلاو"هتعمس"لصألايف
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:قاحسإوبألاقف؟"يلوبالإحاكنال":ٌكهللالوسرلاق:لوقيةدربابأتعمسأ

.معت

ددعلباقميفةبعشويروثلاظفحانلقاذإاذهلوألاناححجرىفخيالو

لكديأتيودحاولانمظفحلابىلوأريثكلاددعلا:لوقييعفاشلانأعم«نيرخآلا

هنأاهنمو‹هدنعتماقنئارقلرخأثيداحأيفلاسرإلللهسفنيراخبلامدقتبكلذ

هدافأاملصاحاذهتبثأهلاسرإ:لاقوهلصواثيدحيسلايطلادواديبألركذ

نباهلبقنمويئالعلا:ةمئألامالكىضتقمكلذنوكلهقبسو«ةدايزعمانخيش

لصوللفقولاولاسرإلابلالعإلارثكهنأللعملايفنأيسوامهريغوديعلاقيقد

.(هانررقالدهاشوهوامهيلعايوقنإعفرلاو

عوتلاعممسقلااذهو):٠٠۲ص۲ج"بيردتلا"يفيطويسلالاقو

اعرهنأل(رخآلاىلعامهنملكبضرتعي)ديناسألالصتميفديزملاوهو(قباسلا
لأنمريثكىلعهبتشيوهومهودئازلاوصقانللناكايرودئازللمكحلاناك
.يووتنلامامإلامالكنمساوقألانيبامو.ها.داقنلاالإهكرديالوثيدحلا

:١٠٥ص١ج"رثألالوصأىلإرظنلاهيجوت"يفيرئازحلارهاطخيشلالاقو

اهرکذيملنمةياورلةيفانمنكتملنإاقلطملبقتنسحلاوحيحصلايوارةدايزو"
نإفهريغهخيشنعهيوريالوةقثلاهبدرفنييذلالقتسملاثيدحلاكذعنيحاهل

امهتمححارلانعثحبىرخألاةياورلادراضوبقنممزليثيحبالةيفانمتناك

وأهددعةرثكوأهطبضديزلةدايزلاكلتركذيمنمةياورامهنمحجارلاناكنإف

ةياورامهنمحجارلاناكنإوةدايزلاكلتتدرناحجرلاتابجومنمكلذريغ
ردلنوهوامهجوبىرخألاىلعامهادحإحجرتملنإوتلبقةدايزلاكلتركذنم

o,
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عمجنعرهتشادقو.اهيففقوتيمهضعبلاقولبقتمهضعبلاقفكلذيففلتحا

مهلعلوافنآركذابديقماملوبقنأعمةقثلاةدايزلوبقبلوقلاقالطإءاملعلانم

رابتعانمنسحلاوحيحصلافيرعتيفاوركذاعءافتكاكلذنعاوتكسامنإ

اولبقولفهنمقثوأوهنمةقثلاةفلاخمبذوذشلااورسفوامهيفذوذشلانمةمالسلا

نمهوطرشاباولخأدقاوناكهنمقثوأوهنمةياورلاهنافانمعمةقثلاةدايز

امأو.مملاشمأىلعىفخيالاميلحلاضقانتلانمكلذييوذوذشلانمةمالسلا

:نيمدقتملاثيدحلاةمئأنممهنمريثكفةقثلاةدايزلوبقيفلوقلااوقلطيملنيذلا

نبايلعونيعمنبىجيولبنحنبدمحأوناطقلاىييويدهمنبنمحرلادبع

رابتعامهنعلقندقفيطقرادلاويئاسنلاومتاحوبأوةعرزوبأويراخبلاوييدملا

نيفرطلاءاوتسابةدايزلالوبقديقهنإفةعيزخنبامهنمو.اهريغوةدايزلايفحيجرتلا

وهنكيموأهنمظفحأادحاووأاددعتكاسلاناكنإفناقتإلاوظفحلايف

يفللفهنإفربلادبعنباهوحتاحندقو.لبقتالةدايزلانإفاقودصناكنإواظفاح

ظفحلايفهلثموأرصقنمينقتأوظفحأاهيوارناكاذإةدايزلالبقتامنإ:"ديهمتلا"

ديقهنإفنياعمسلانبامهنمواهيلإتافتلاالفنقتمالوظفاحريغنمتناكنإف

امبنكتملوأةداعاهلثمنعمهلثملفغيملنمنوتكاسلانكيماذإابلوبقلا

ريشياملوصألايف"يعفاشلامامإلاةلاسر"يفعقودقو.هلقنىلعيعاودلارفوتت

هبربتعيامىلعهمالكءانْنأيفلاقهنإفاقلطمهدنعةلوبقمتسيلةقثلاةدايزنأىلإ

نإفهفلاخيملظافحلانمادحأكرشاذإنوكيو:هصنامطبضلايفيوارلالاح

فللخموهثيدحجرخمةحصىلعليلدكلذيفناكصقنأهثيدحدحجوفهفلاخ

ريغهطبضربتخييذلالدعلاةدايزلعجدقف.ىهتناهثئيدحبكلذرضأتفصوام

هيرحتوهطبضةلقىلعاهتلالدلهثيدحبةرضملبظفاحلاةياورتفلاخاذإةلوبقم
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فرعيمليذلالدعلاةدايزتناكاذإفهيرحتىلعهتلالدلثيدحلانمهصقنفالخب

اذإةلوبقمريغةقثلاةدايزنوكتظفاحلاةياورتفلاخاذإةلوبقمريغدعبهطبض

هنمدارلاها.نيعضوملايفححجارللةياعرهنمقثوأوهنمةياورتفلاخ

مامإلافلخةءارقلابوجويفمالكلاقيقحت"يفيروفكرابملالاقو
...:ةلأسلملاهذهلوحءاملعلاضعبمالكركذنأدعبةرجحلاراد:ط٠١٠١ص

ضعبيتهيفاموزحباطلغنوکتلبعضوملكيفلبقتالةقثلاةدايزنألصاحلاف

ضحعبيفاجلوبقيففقوتيو«رخآعضوميفاهؤطخنظلاىلعبلغيوعضاوللا
.هنمدارلاها.عضاوللا

نأهيفركذءةلأسملاهذهيفحالصلانبالامالكدروأنأدعب:يعاقبلالاقو

حالصلانبانإ:لاقءةياورلالصونلمكحلانأنييلوصألاونيثدحملادنعحيحصلا

ارظنةلأسملاهذهيفنيثدحملانمقاذحللنإف«نييلوصألاةقيرطبنيثدحملاةقيرططلح

مکتباهيفنومكحيالمهنأكلذوءهنعلدعينأيغبنياليذلاوهوهكحيم

ها.نئارقلاعمكلذنوريديامنِإو؛درطم

نيققحلالمعهيلعىرجيذلاوهو«لوبقلابقيقحلاقحلاوهاذهو:تلق
.نفلااذغةسراممنيدأهلنمكلذفرعيامكىاهقفلانم

نباىلعتكتنلا"يفامكيناكلمزلانباهخيشنعيئالعلاظفاحلالقنو

لاسرالاولصولاضراعتلأسمنيبقرفهنأ٢۲۸صرجحنباظفاحلل"حالصلا
.يفةدايزعفرلاسيلولبقتفةقثلانمةدايزدنسلايفلصولانأب«فقولاومفرلاو

لوقنمناكنإفكييبلالوقوهامنإنتملانأكلذريرقتوءةلعنوكتفنمل

ك
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هنوكلفانميباحصلالوقنمهنودامنأل؛هلايفانمراصفعوفر.سيلفيباحصلا

نمهنوکيقرخآللقفاومامهنملكفلسرملاولوصوللاامأوييبلامالكنم

حضاويلجرهاظوهامكقحلانمهيجوهجوهليوقلوقوهوييبلامالك

هلآوهيلعهللاىلص-يبلاىلإةياورلاهذهمفربمكحلانأفرعتكلذبو«يفخريغ

ةلاحيفاقلطملصوللمكحلانإلوقينميأرىلعالإىشمتيال-ملسو
ءاهقفلانمنيققحملاريهامجهيلعالفلاخمادجفيعضلوقهنأتيأردقو؛ضراعتلا

.نيتدحملاو

تسيلاهنكلودهاوشةدعاذهةدايزلاثيدحلنأركذلابريدحلانمواذه

كانهاهيلإعجرافلوألاءزحبايفاهركذمدقتدقوةرعبةيهاواهِإذإهبحرفيامم

.قيفوتلايلوهللاو

صقيف¥هللالوسرانلتقو:لاقهمكلامنبسنأثيدح(۲۸)

مقربملسمهاور«ثيدحلا...طبإلافتنوةناعلاقلحورافظألاميلقتوبراشلا

٢۸۵٥۲(.

دعبةيملعلابتكلاراد:ط‹٠٠٠ص۲ج"ريبكلاءافعضلا"يفيليقعلالاق

نباٰيعي-رفعجثيدحييوفعضلايفةبراقتمبابلااذهيفةياورلاو:هركذنأ

.رظناذه-ثيدحلااذهةاوردحأيعبضلاناميلس

اذهو:ةيراجتلاةبتكملاعيزوتء۸١ص٠۲ج"ديهمتلا"يفربلادبعنبالاقو

.هنمدارلاهالقنلاةهجنميوقلابسيلثيدح



ےہسيغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

١ج"نمحرلادبعيبأيئاسنلاننسبيرقتبناسحإلالذب"يفامكلاقو

ةجحبسيلوناميلسنبرفعجالإهوريمل:ةيمالسإلاةيبرتلاةبتكمرشن١١١ص

.هرکذعضوماذهسیلرظنهیفوےها.هطلغةرثكوهظفحءوسل

مقربيراحخبلاهاور«هنمجرخیحلصيملواهلكهيحاونيفاعدتیبلالحد

.)۸۸٢٤و١۰٦۱او۳۹۸)

"ىولتفلاعومحب"يفةيميتنبامهنمءاملعلانمةعامجثيدحلااذهفعض

.ملعأهللاو۷۳/۸و۳٢

لاق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأةداتقيبأثيدح(٠۳)

ةالصلاتقوءيجيىحةالصلالصيملنمىلعطيرفتلاامنإ...":ثيدحيف

"هتقودنعاهلصيلفدغلاناكاذإفءالهبتنينيحاهلصيلفكلذلعفنمفىرخألا

.(۳۱۱٦)۸۱مقربملسمهاور

ها.بابحتساللهيفرمألانوكينأهبشيو:لاق

لاق؛-امهنعهللايضر-سابعنباقيرطنميراخبلادنعهنأحيحصلاوءةماسأىلإهبسنهنأالإ

قيرطنمامهيجرختسميفميعنوبأويليعامسإلاهجرخأو:١٠1ص١ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلا

.حجرألاوهوجيرجنبانعركبنبدمحمقيرطنمملسمهازركلذكوءديزنبةماسأنع

EEE
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؛ءاضيأكلذبابحتسابفلسلانمدحألقيملو:هركذنأدعبظفاحلالاق

‹يراخبلانعهريغويذمرتلاكلذىكحوءهيوارنماطلغثيدحلااودعلب
اي:اولاقمهنأاضيأنيصحنبنارمعثيدحنميئاسنلاهاورامكلذديؤيو

هذخأيوابرلانعهللامكاهنيال":لاقف؟دغلانماهتقولاهيضقنالأهللالوسر

ها."رکن

هللایلصهللالوسرنأ-امهنعهللايضرسابعنباثيدح(١۳)

.)۳۱۷۱۲مقربملسمہاور«دهاشونيميبیضق"-ملسوهلآوهيلع

يرلخبلاونيعمنبامهنمءاملعلانمةريبكةعامجهفعضثيدحلااذه

.مهريغويرثوكلاوينامكرتلانباويواحطلاو

:ةيملعلابتكلارادط۲۱٠۲۱-١٦٠۷ص٤ج"ةيارلابصن"يفيعليزلالاق

لاقءعاطقنالابلولعمهنأ:امهدحأ:نيهجونمسابعنباثيدحنعباوجلاو"

رلنيدنبورمعنإ:لاقفثيدحلااذهنعادمحمتلأسو"ريبكلاهللع"يفيذمرتلا

قازرلادبعهفلاخو:يطقرادلالاق؛هركذفةييبلانأسابعنبانعسواطنع

ةياوربللعتالتاقثلاةياورو«ديزنبرباجدازنممهنموءاسواطرکذيملف

رانيدنبورمعنعثدحيدعسنبسيقملعأال:يواحطلالاقو.هاىافعضلا

نإو-ٹثیدحلااذهو:هباتكيفناطقلانبالاق-ناعاطقناهيفريصيفٰيعي-ءيشب

ڻبانعرانيدنبورمعنعدعسنبسيقنعهحيحص"يفهجرخأدقملسمناک

نبورمع:يراخبلالاق:يذمرتلالاق«؛نيعضوميفعاطقنالابىمريوهف-سابع
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هملعتالدعسنبسيق:يواحطلالاقو«ثيدحلااذهسابعنبانمعمسيملرانيد

لوققفاويام"هننس"يفٰيطقرادلاجرخأدقو؛ءيشبرانيدنبورمعنعثدحي

نعراندنبورمعنعملسمنبدمحمانتةعيبرنبدمحمنبهللادبعنعيراخبلا

نكلوءدحاولادهاشلاعمنيميلابمالسلاهيلعىضق:لاق«سابعنبانعسواط

نعيوري«يمادقلاوهوءةعيبرنبدمحمنبهللادبعةهجنمحصتالةياورلاهذه

لاق"ةفرعملا"يفيقهيبلالاقو.همالكها‹يطقرادلاهلاقكورتموهو؛كلام

؛لوخدماذهویيشبرانیدنبورمعنعثدحيدعسنبسيقملعأال:يواحطلا

اذإو؛تبثأوه:يييدملانبالاقوء"امهيحيحص"يفناخيشلاهلجرخأءةقثاسيقنإف

فورعمريغناكوهيقلوهنسهلمتحيخيشنعاثيدحیوروةقثيوارلاناك

ڻماتوممدقأوءانسربكأوهنمعدعسنبسيقىوردقو«هلوبقبجوسيلدتلاب

نبورمعنعیوردقو«ریبجنبدهاجموءحابريبانباءاطعكرانيدنبورمع

نبسنأىأرهنإف‹ٍنايتخسلابويأك«هنمايقلمدقأو«سيقنرقيفناكنمرانيد

ةياوررکنیفیکفرانیدنبورمعنعیورمث؛ریبجنبدیعسنعیورو؛كلام

هلدخجيملوهبهذمفلاخیامیورهناریغ!؟رانیدنبورمعنعدعسنبسيق

نعدعسنبسيقنع-ةقثوهو-مزاحنبريرجیوردقو«؛كلذىوسانعطم

مرحموهوةقانهتصقوالجرنأسابعنبانعريبجنبديعسنعرانیدنبورمع

عمنیمیلاثیدحريغرانیدنبورمعنعیوراسیقانملعدقف؛ثیدحلاركذف
نمهقاسمث«يفئاطلاملسمنبدمحمهذههتياورىلعاسيقعباتدقمثدهاشلا

سابعنبانعرانيدنبورمعنعيفئاطلاملسمنبدمحمنعهدنسبدواديبقیرط
انٹيعفاشلاقيرطنمقاسمثءرخآهجونميوردقو:لاقمث؛سیقثیدحظفلب
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نبانعنمحرلادبعنبذاعمنعنامثعنبةعيبرنعيملسألادمحمنبميهاربإ
.ىهتنادهاشلاممنيميلابىضقلليهللالوسرنُاسابع

"ىربيكلانتسلا"ةيشاحبعوبطملا"يقنلارهوحجلا"يفامكرتلانبالاقو

باتكيفنيلحرلايزوجلانباركذ:ةيملعلابتكلارادط٣۱۷۳ص٠١٠ج

«فيعض:ىحيلاقيثيللاديبعنبهللادبعنبدمحم:لاقفامهيفظلغأفء"ءافعضلا"

:يدزألاويئاسنلالاقوءيشبسيل:ىرخأةرملاقو‹؛يطقرادلالاقاذكو

هظفحءوسلمهفيالثيحنمديناسألابلقيناك:نابحنبالاقو«كورتم

يدعسلالاقو«باذك:ىجيلاقنزامنبفرطم:اضيألاقوءهتبناجمتبجوف

هنعةياورلازوحبالعمسيملاعبيثدحيناك:نابحنبالاقوءةقثبسيل:يئاسنلاو

لاقفريغيفةعامحلاقفاووبابلااذهيفامهيفلوقلانالأيقهيبلاو«رابتعاللالإ

قیلعیلجرلابابيفلاقو‹(فيعضنزامنبفرطم):يبرقلايوذمهسبابيف
نُلبانهعطقهنإمث‹(يزوغخلاميهاربإنمفعضأريمعنبهللادبعنبدمحم):يشلملا

لمتحمددرتممهدنعوهو«لسرمهدجنعهیبأنعبيعشنبورمعثيدح
.حاكنلالبققالطلابابيفيقهيبلاكلذنيبدقو‹؛لاسرإلاولاصتالل

ركذو':4.۷-٥.٤ص۲ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاقو

:يهللالوسرنأسابعنبانعملسمقيرطنم-يليبشإلاقحلادبعيعي
.ملسمدنعنمناکالءيشب[هل]ضرعيملوهدروأاذك."دهاشونيميبىضق"

.سابعنبانعرانيدنبورمعنعدعسنبسيققيرطنمملسمباتکيوهو

نبورمع:لاقفهنعادمحمتلأس:لاقمثاذكههللعيفهركذدقيذمرتلاو

.ثیدحلااذهسابعنبانميدنععمسيرانید
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.ءيشبرانيدنبورمعنعٹدحيهملعنالدعسنبسيق:يواحطلالاقو

نيبامیفيراخبلانم:نيعضوميفعاطقنالابثيدحلليمر-ىرتامك-اذهف

نبورمعودعسنبسيقنيبامیفيواحطلانمو«سابعنباورانيدنبورمع

هللادبعةياورنم:كلذقفاوياممهدمتعنالام"هننس"يفيطقرادلاركذدقو.رانيد

نعسواطنعرانيدنبورمعنعملسمنبدمحمانتدح:لاقةعيبرنبدمحمنيا
هذهتحصولف."دحاولادهاشلاممنيميلابيهللالوسریضق":لاقسابعنبا

اذهةعيبرنبدمحمنبهللادبعنإفحصتالنكلويراخبلاهلاقاماهبنيبتةياورلا

دارملاها"كلذملعافيطقرادلاهلاق؛كورتموهوكلامنعيورييمادقلاوه

.هنم

ضبقيقحتيفةفينملاةرغلا"يفيونزغلارمعصفحوبأنيدلاجارسلاقو
يواحطلاويذمرتلاهركذعطقنمثيدحلااذهنإ":١٠٠١٠ص"ةفينحيبألئاسم

ىلعدرودحاولاربخوهفهتحصملسنإو«هحيحصتيفملسمىلعاذخأامهو
.ىلوأةروهشملاةنسلاوباتكلابلمعلانوكيفةروهشملاةنسلاوباتكلاةفلاخم

دعب٠٣۳-١٠۳ص٥٠ج"ننسلاءالعإ"يفنامثعلادمحأرفظخيشلالاقو

‹لوبقلابةمألاهقلتتملنيعيودهاشبءاضقلاربخنإ:لوقتفكلذدعبو...:مالك

دقءيشاذه:لوقييرهزلااذهفةقبطلكيفنيثدحملاوءاهقفلاةلجأهدرلب

ةنيدملالهأملعأنميرهزلاو«ةيواعمهبىضقنملوأوءةعدبيه«سانلاهثدحأ

ملهدنعلمعلابجاواتباثربخلااذهناكولفىافلخلااياضقوثيدحلابهتقويف

اهثدحأةعدبهنإ:لقيملوماكحألالوصأنمريبكلصأوهوهيلعهلثمفخي

قوقحلايفهيفىضقيامو-ةكميعي-البلااذهتكردأ:لوقيءاطعاذهو«سانلا EE

o
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هبلمعلاكرتزيزعلادبعنبرمعاذهو.ناورمنبكلملادبعناكىحنيدهاشبالإ

يضقينأهلماعىنو.كلذريغىلعسانلااندجوانإ:لاقو«هبىضقيناكامدعب

.نيتأرماولجربوأنيلجرةداهشبالإ

لكانركذ.دهاشلاعمنيميلابذخأينأيبأدقهَباطخلانبرمعاذهو

لمعلااوكرتدققارعلاءاملعةفاكوةمربشنبااذهو.حاحصديناسأبنلايفكلذ

نأكلذبتبثف«هفالخىلعماشلالهأدجوزيزعلادبعنبرمعنأقبسدقو«ب
ةيواعمندلنمزاجحلالهأهبلمعامنإوطقهباولمعيملقارعلاوماشلالهأ

ماشلايفكلملادبعوةيواعماهرهظأةنسببجعأو.امهلبقالناورمنبكلملادبعو

.زاجحلالهأاهبذخأومهريغنماهذخأبقحأاوناكوامهدلبلهأاهبذخأيملف

:ادانسإبابلايفدرواملثمأوهيذلاسابعنباثيدحيفنيعمنبالاقو

'لماكلا"يفيدعنباهركذ.ظوفحعبسيلهنإ:"هحيحص"يفملسمهجرخأ
:لاقفهنعيراخبلاليعامسإنبدمحمتلأس:"ريبكلاللعلا"يفيذمرتلاركذو

:٦ييعلل"ةدمعلا")سابعنبانمثيدحلااذهيدنعمعمسيملرانیدنبورمع

۳۸۰(

ءاضقلاثيدحىلإبهذيملهنأىلعلدي"هحيحص"يفيراخبلاعينصو

"هنييوأكادهاش":ٌيهلوقهيلعىعدملاىلعنيميلابابيفركذهنألنيبودهاشب

صتبيعادملايحبودهاشلاةداهشبهلوقدانزلايبأىلعةمربشنبادرةصقو

ريشيهيلعىعدملاىلعنيميلابىضقييبلانأسابعنبانعدنسأمث«باتكلا

مكحلابنيلئاقلارهاظلالهأوةلبانحلاوةيعفاشلاوةيكلاملاىلعدرلاىلإكلذلكب
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ركذنعحتفلافتكسفيكهنأظفاحلانمبجعلاو.يعدملانيبودحاودهاشب

.كلذيفحيرصلاكهعينصوهذههتراشإ

نبانعرانیدنبورمعنعدعسنبسيقهاورفسابعنباثیدحامأو

"ةحيحص"يفهجرخأدقملسمناكنإوثيدحلااذهو:ناطقلانبالاقوسابع

ملرانيدنبورمع:يراخبلالاق:يذمرتلالاق.نيعضوميفعاطقنالابىمريوهف

ثدحيهملعنالدعسنبسيق:يراخبلالاقو.ثيدحلااذهسابعنبانمعمسي

يرلخبلالوققفاويام"هننس"يفٍيطقرادلاجرحخأدقو.ءيشبرانيدنبورمعنع

نعسواطنعرانيدنبورمعنعملسمنبدمحماٿةعيبرنبدمحمنبهللادبعنع
حصتالةياورلاهذهنكلو.دهاشلاعمنيميلابمالسلاهيلعىضق:لاقسابعنبا

هلاقكورتموهوكلامنعيورييمادقلاوهوةعيبرنبدمحمنبهللادبعةهجنم
فصعضأام:لاقوملسمنبدمحملبنحنبافعضو‹(۲:۸٠۲۱يعليز)ٰيطقرادلا

.(۲:٤٤۲يقنلارهوجا)هثيدح

سيقملعأال:يواحطلالاق:"ةفرعملا"يفيقهيبلالاق:ًاضيأيعليزلايفو

هلجرحخأةقثاسيقنإف؛لوخدماذهو.ِءيشبرانيدنبانعثدحيدعسنبا

."امهيحيحص"قناخيشلا

يفهلجرخيملويراخبلاهلقلعدق:-ينامشعلاخيشلالئاقلاوستلق

اذإوتبثوهٰييدملانباوملعناميفايشرانيدنبورمعنعهلاجرخيملولوصألا

فورعمريغناسکوهيقلوهنسهلمتحيخيشنعاثيدحیوروةقثيوارلاناك

.هلوبقبجوسيلدتلاب
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ليصفتهيفلبءهيلععمجأاممكلذسيل:-ييامثعلاخيشلالئاقلاوستلق

نمسيلدتلابفصويملنمو:"نيسلدملاتاقبط"يفظفاحلالاق.مهضعبدنع

نمعىوزاذإو‹عامسلاىلعتلمحةلمتحمةغيصبهيقلنمعىوراذإتاقثلا

يراخبللاقافو«راتخملاحيحصلاىلععامسلاىلعلمحيملةلمتحملاةغيصلابهرصاع

هشمهيقلتبثیملفرانیدنبورمعرصاعنإوسيقو‹(۳۲ص)يييدملانباهخيشو

هيلعةجحهريغويقهيبلاداهتجاسيلوراتخملاحيحصلاىلعيبميواحطلالوقف

رانیدنبورمعنماتوممدقأوانسربكأوهنمعدعسنبسيقیوردق:لاق

يناکنمرانیدنبورمعنعیوردقو«ریبجنبدهاجموحابريبُأنباءاطعك

نعىورو«كلامنبسنأىأرهنإف-يايتخسلابويأك-هنمايقلمدقأوسيقنرق

نعدعسنبسيقةياوررکنیفیکفرانیدنبورمعنعیورمثریبجنبدیعس

هءاقلتبيامبيقهيبلاتأيمل:-ينامثعلاخيشلالئاقلاو-تلق؟رانيدنبورمع

نسحلانأىرتالأ«يدجيالوهوءاقللاناكمإىلعلديامنإهركذاملكو«هنم

نبریاجوسابعنبانعهتياوراولعجكلذعمو«نامثعوبلاطيبأنبيلعيقل

يضريلعونامثعنعةرخأتممهتافونيذلاةباحصلارغاصأنمامحلاثمأوهللادبع
.(مهفاف؟ةلسرمريثكب-امهنعهللا

نبورمعنعدعسنبسيقنعةقثوهومزاحنبريرجیوردقو:لاق

ربحنبدیعسنع(رانیدنبورمعنعثدحيهتعمس:"تايفالخلا"يفهظفل)رانيد
اسیقنأانملعدقف«ثيدحلاركذفمرحموهوةقانهتصقوالجرنأسابعنبانع

:-ينيلمشعلاخيشلالئاقلاو-تلق«دهاشلاونيميلاثيدحريغرانيدنبانعىور

ةياوروءةطساوالبءيشبرانیدنبانعثدحياسيقملعيالهنأيواحطلادارم

نمدحأحرصيم:يقنلارهوا"بحاصلاقءهنمهعامسىلعلدتالهذهریرج
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لوقنممزليالو‹رانیدنبورمعنمعمساسيقنأبانملعاميفنأشلااذهلهأ

یوردقفهشمكلذعمسسيقنوكينأورمعنعثدحياسيقتعم:ريرج

نعثدحيشمعألاتعمسيركسلاةزمحيبأثيدحنمنيذأتلابابيفيقهيبلا

.نمتۇمنذؤملاونماضمامإلا":هعفرةريرهيبأنعحلاصيأ

ثيدحلااذه:لاقلب؛لاصيبأنمشمعأللاعامسكلذيقهيبلالعجيملمث

(۲:٢٢٤۲)اصيبانعلجرنمهعمسامنإ؛ملاصيبأنمشمعألاهعمسيم

دجيملوهبهذمةرصندارأهنأريغ؟رانیدنبورمعنمسيقلاعامهلثملعجيفيكف

نعطعفديوهديشيلعجفءةاورلاةقثيفاذهسابعنباثيدحريغهلدهشيام
ملسمنبدمحمهذههتیاورىلعاسيقعباتدقمث:لاق(هعفديالابهنعيواحطلا

دمحأنأرمدق:انلق)سيقثيدحظفلبسابعنبانعرانيدنبورمعنعيفئاطلا

رلنیدنبانيبعاطقنالابيراخبلانعطفانملسنإوءاذهملسمنبدمحمفعضدق

ناكهنأىلإ"ثيدحلامولع"يفمكاحلاراشأدقوكعبعفتريملمئاقسابعنباو

:للقمث(لبقيالفةياورلايفنعنعدقو‹(٦ص)”نيسلدملاتاقبط"يفامك«سلدي

يملسألادمحمنبميهاربإانتيعفاشلاقيرطنمقاسمثرخآهجونميوردقو

6هللالوسرنا"سابعنيانعنمرلادبعنيذاعمنعنامثعنبةعيبرنع
ها."دهاشلاعمنيميلابىضق

وبألاقاذهةعيبرو«بذكلابدحاوريغهامرلاحلافوشكمميهاربإ:انلق

لوقف‹(۲:٢٤۲"يقنلارهوحلا")ثيدحلاركنم:متاحوبألاقو.كلذبسيل:ةعرز
نكيملولملعلالهأنمدحأهدريالتباثثيدحلااذهنإ:-هللاهمحرسيعفاشلا

يفدحألنصعطمالهنأربلادبعنبالاقاماذكو«هدشياممهريغهعمنأعمهريغ
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لوقبضراعم«هريغو"ليتلا"يفامكديجهدانسإنإ:يئاسنلالوقاذكو«هدانسإ

هدنسيفنإ:ناطقلانباويواحطلاويراخبلالوقو«ظوفحممبسيلهنإ:نيعمنبا

؛سلدیناکرانیدنبورمعنإ:مكاحلالوقو«نيعضوموأعضوميفاعاطقنا

هبىضقنملوأو‹«سانلاهئدحأةعدبدهاشونيميبءاضقلانإ:يرهزلالوقيو

الإقوقحلايفهيفىيضقيالءةكميأدلبلااذهناك:ءاطعلوقيو«ةيواعم

دق:زيزعلادبعنبرمعلوقيو«نيعودهاشبيضقيكلملادبعناكىح«نيدهاشب

نيلجرةداهشبالإنيضقتالف«كلذريغىلعسانلااندجوانإو«كلذكيضقنانك

ءاضقلايفيوراملكيفةئالثلاءالؤهنمحدقاذهو«رمامك«نيتأرماولحربوأ

يفهايإملسمجارخإنوکیالفءاذهسابعنباثیدحهنمو‹نيعيودهاشب

.همالکكها.هذهلاحلاوةجح"حيحصلا"

بكرم...:لاق۔امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثيدح(۲(

هاور."خلإ...رهظلاةكمبىلصفتيبلاىلإضافأفملسوهيلعهللىلصهلالوسر

.(۱)۷۱۲۱۸مقربملسم

هللااشنإهدعبيذلاثيدحلاىلعمالكلادنعهيلعمالكلاّقأيسو

.-ىلاعت

.(۳۳۱۳)١٣۰۸مقربملسمهاور"نعرهظلاىلصف

ط٠١٠-٤٤١ص"عادولاةجح"يفيولهدناكلاايركزدمحمةمالعلالاق

نباخيشلاوءةيناثلاةفئاطوءىلوألاةياورلاةعامجحجرو...:مالكدعبءاملعلاةودن

ىىى
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دشأهبأدككلذيفطسبوماهوألايفةكمعبهتالصرکذویم.هتالصحجرميقلا

لکشموه:°”يرعلانبالاقوءامهحيیجرتهوجوو؛نيقيرفلالئالدرکذو؛طسبلا

.ىهتناحيحصامهيأىرديالوءةلاحمالمهوامهدحأو«نيقيرطلاالكةحصلادج

؛یهتناءامهيأردنملومهونيربخلادحأ:"ةيادحلاحرش"يفييعلالاقو

نبانع"ةياردلا"يفظفاحلاىكحاذكوءيعليزلاهاكحامكسانلاديسنبااذكو

نإ:هلوقدعبمزحنبامالكيفيعليزلادازو«ىهتنامهونيربخلادحأنأمزح

:هريغلاقوءاهركذهوجولةكعبرهظلاىلصهنأبلغألانأالإمهونيربخلادحأ

ىلعحصياذهوء"ةياهنلاوةيادبلا"بحاصعمجهبوزاوحلانايبلاهداعأهنألمتحي

لاق"ةاقرملا"ييو«لفنتملافلخضرتفملاةالصزاوجباولاقذإةيعفاشلابهذم

ىلصمثلاوزلالبقةضافإللفاطيهنأامهنيبعمحجلاهجو:-هللاهمحر-يوونلا

نيحهباحصأبىرخأةرمرهظلااهبىلصفمىلإعجرمثاهتقولوأيفةكعبرهظلا

لعهلعفلمحيالهنإ:يراقلالاق؛ئعةيناثلارهظلابالفنتمنوكيف«كلذهولأس

رهظلاتقوفاوطلايعكرةكعبىلصهنأبلوؤيفهزاوجيففلتخملالوقلاىلع

دقفاتضراعتثيحناتياورلا:لاقيوأءهباحصأبرهظلاىلصفيمىلإعجرو

هيلعهنألتقولاقيضكلذديؤيو؛لضفأاهيفافوكلةكعبهتالصححرتتفاتطقاست

لبإلانمةئامرحنومبىمروءرعشملانمسمشلاعولطليبقعجرمالسلاوةالصلا
هکردأهنأكشالف«یعسوفاطوةكمىلإبهذمثاهنملكأواهمحلخبطو

لنهاهةرورضالوءةرورضريغبراتخملاتقولانعاهرخؤيناكاموءةكعبتقولا

.هاملعأىلاعتهللاو

.روهشملايكلاملاهيقفلاوهوهانركذامباوصلاويبرعنبالصألايف

ى
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:لاقمث"ريدقلاحتف"يفةكمبرهظلاهتالصحجرمامحلانيانأركذمث

هتالصةياوراركذيملو؛طقفنع.هتالصةياورطوسبملاوةيادملابحاصركذو

ادنیدیأبيلاخسنلايفخسانلافيرحتعمةكع.هتالصبابللاحراشحجروقكع.

هنمدارملاها.هنم

يبأنعمالسنبدیزانٹدح:لاقمالسنباوهوةيواعمثيدح(۳6)

ريخبهللاءاجفٌرشبانكانإهللالوسراي:تلقناميلانبةفيذحلاق:لاقمالس

؟ريخرشلاكلذءاروله:تلق.معن:لاق؟رشريخلااذهِءارونملهف«هيفنحنف

نوكي":لاق؟فيك:تلق.معن:لاق؟رشریخلاكلذءارولهف:تلق.معن:لاق

بولقمهولقلاجرمهيفموقيسو«ٍينسبنونتسيالويادمبنودتهيالةمئأيدعب

؟كلذتكردأنإهللالوسرايعنصأفيك:تلق:لاق."سنإنامثجيفنيطايشلا

.ها."عطأوعمسافكلامذخأوكرهظبرضنإو«ريمأللعيطتوعمست":لاق

.(۷٤۱۸)٢٥مقربملسمهاور

ةيواعمثيدحملسمجرخأو:۱۸۲-١۸٠ص"عبتتلا"يفيطقرادلالاق

اذهو"ريخبهللاانءاجفرشبانك":ةفيذحلاق:لاقمالسيبانعديزنعمالسنبا

نأل؛قارعلااولزننيذلاهئارظننمالوةفيذحنمعمسيملمالسوبألسرميدنع

ىلعلدياذهفةفيذح:هيفلاقدقو‹لايلبقطنامثعلتقدعبيوتةفيذح

ها."هلاسرإ

٤ج(روطمموهو)مالسيبأةمجرتيف"بيذهتلابيذهت"ييظفاحلالاقو

..ها"امهريغورذيبأوةفيذحنعلسرأو":ةلاسرلاةسسؤم:١ط(١١۱ص)
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يفركفلاراد:ط)۷٦۳ص)لج"لامكلابيذمن"يفيزملاظفاحلالاقو

ها.لسرملاقيناميلانبةفيذحو:مالسيباخويشرکذ

اذهىلعهمالكدنع۱۸۲ص"عبتتلا"ىلعهقيلعتيفيعداولالبقملاقو

هيلعقفتملاةفيذحثيدحيفتسيلةدايزاذهةفيذحثيدحيفواذه:ثيدحلا

هذهنمامنألةفيعضةدايزلاهذهف"كلامذخأوكرهظبرضنإو"هلوقيهو

.ملعأهللاوةعطقنملاقيرطلا

لهسنعمزاحيبانعرانيدنبهللادبعنبنمرلادبعثيدح(۵٣)
اموايندلانمريخهللاليبسيفمويطابر":لاقفهللالوسرنأ

.()۲۸۹۲)مقربيراخبلاهاور'ثيدحلا...اهيلع

تبثأهريغو‹نمحرلادبعريغاذهلقيمل:٠٠۲ص"مبتلا"يفيطقرادلالاق

"يرابلاحتفةمدقميراسلايده"يفظفاحلالاقو.حيحصثيدحلايقابو«هنم

نمحرلادبع:تلق:ێیطقرادلامالكهركذدعبثيدحلااذهىلعهمالكدنع۹٠٠ص

.ةدايزلاهذيدرفتدقواذهدعبلصفلايفهيلعمالكلايقأيهللادبعنبا

يدعهثيدحيف:٥۸٥صرانیدنبهللادبعنبنمحرلادبعةمجرتيفلاقو

مل:يلعنبورمعلاقوهنعییةياورهيفكيوناطقلاىيهنعثدحدقوفعض
جتحيالوهثيدحبتكي:متاحوبالاقوطقهنعثدحييدهمنبنمحرلادبععمسأ

وهسيلوسانلايراخبلاهيففلاخ:يطقرادلالاقو«قودص:يييدملانبالاقو«هب

رکنمهوريامضعب:لاقوثيداحأهلدروأو"لماكلا"يفيدعنباهركذوكورته
ظفاحلالئاقلاو-تلقءافعضلانمهثيدحبتكينمةلمجيفوهوهيلععباتيالامم

E
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يذمرتلاويئاسنلاودوادوبأويطقرادلالاقامكيراخبلاهبجتحا:-رجحنبا

عساتلاوهويراخبلاهنعجرخامهنمركنتسايذلاثيدحلاركذمدقتدقو

.اذهلبقيذلالصفلانمنوثالثلاو

هاورفيحللاهللاقيسرفانطئاحيف-ملسهلآوهيلعهللاىلص-يبللناك

.(٥٥۲۸)مقربيراخبلا

.فيعضاذهياو:۲۰۳ص"عبتتلا"يفيطقرادلالاق

دقتنانأدعب۲٠٠صهج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاقو

؛فعضياذهيبأو":لاقيراخبلادنعهنوكلثيدحلااذلهضرعتمدعلقحلادبع

لاقو«؛فيعض:يجاسلاونيعمنباهيفلاق.نوتملاوديناسألايفبرغيهنأل

.عباتيال:يليقعلا

امدعبيمالسإلابتكملاط٤"عماحلافيعض"ييابلألالاقو

تلق:يطقرادلامالكهركذدعب۹٠٠ص"يراسلايده"يفظفاحلالاقو

.يتالالصفلايفهيلعمالكلايتأيس:-رجحنباظفاحلالئاقلاو-

سيل:يئاسنلالاقو.نيعمنباودمحأهفعض:٤٤٠صيأةمجرتيفلاقو

هانمدقامكييبلاليخركذيفدحاوثيدحيراخبلادنعهل:تلق.يوقلاب

ےگ
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نميهلادبعهوخأهيلعهعباتدقونيئالثلاوعباسلاثيدحلايفهلبقيذلالصفلايف

ها.هجامنباويذمرتلاهلیوروسابعلانبا

. ۰ 77 . f - ll -

.فعضهيف:يباةمجرتيي٦۹٩صبيرقتلايفلاقو

نميهملادبع:٤٠۲صيطقرادلل"عبتتلا'ىلعهتاقيلعتيفيعداولالبقملاقو

لاق:هتمجرتيف"لادتعالانازيم"يفيذلاظفاحلالاقدقوتاعباتمللحلصيال

‹يوقلابسيل:يطقرادلالاقوءةقثبسيل:يئاسنلالاقو«ثيدحلاركنم:يراخبلا

درفتلمتنموهسیلو؛سابعنبيبادرفتلافيعضثيدحلانوكياذهىلعف

لاقوثيدحلاركنم:يراخبلاهيفلاقدقو.عفنتالافإفنميهملادبعةعباتمامأو

ةيملعلابتكلاراد:ط٠٠.ص١٠١ج"ثيغللاحتف'يفيواخسلالاقدقو

الواهلهأنمدحاوبجتحيالهنألوألاعبرألابتارملايفمكحلاو":ه۷

:مظانلالاقامكةقثلابسيلعبرألابتارملانيبنمو«هبربتعيالوهبدهشتسي

"دحجفيعضاذكهثيدحادرمثةقثلابسيلو

:هيفتلقنملك:يراخبلالاقنكل:هلمالكدعباضيأيواخسلالاقو

فها.هنعةياورلالحتال:ظفلينو«هبجتحيال؛ثيدحلاركنم

دمحمنعنوعنبانعةدعسمنبدامحوعيرزنبديزيثيدح(۳۷)

نیشبکىلإافکنامث:ہرخآيو«رحتلامويةبطخيفهيبأنعةركبيبأنبانع

.(۰۱مقربملسمهاور"اننيباهمسقفمنغلانمةعيزجىلإوامهحبذفنيحلمأ

ت



صناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا-

اميفنوعنبانممهومالكلااذهو":٠۲۲ص"مبتلا"يفيطقرادلالاق

ثیدحيراخبلاجرخأدقو.هنعبويأهلاقسنأنعنيريسنباهاورامنإو‹لاقي

ملعأهللاومهوهنأهدنعحصهلعلوهعطقفهيفمالكلااذهجرخيملفنوعنبا

ها.هرخآىلإهبیتاملسمو

"نيحيحصلاثيداحأيفلكشملافشك"باتكيفيزوحجلانباهنعهلقنو

.هيلعهرقأونطولاراد:ط٩ص۲ج

راد:ط٤۸٤صج"لسمدئاوفبملعملالامکإ"'يفضايعيضاقلالاقو

نعثيدحلااذهيراخبلاجّرخدقو):م۱۹۹۸/ه١٠٤١ىلوألاةعبطلاءافولا

نبانعةرقوباهاوردقودمعنعهکرتهلعلومالكلااذههيفركذيملفنوعنبا

يٿرخآثیدحيفيهانةدايزلاهذههيفركذيملفبابلايفملسميفنيريس

مضناثيدحامهوأجحلاةبطخىلإاهمضويوارلااهيفمهوفىحضألاديعةبطخ

ثيدحنماذهدعباياحضلاباتكيفكلذملسمركذدقو«ضعبىلإامهضعب

ناکنمرمأفبطخمٹیلصييبلاناسنانعنيريسنبانعماشهوبويأ
نيشبکىلإهللالوسرأفكناو":ثيدحلارخآلاقمثديعينأةالصلالبقحبذ

لاكشإللعفاروحيحصلاوهاذهف"اهوعزوتفةمينغىلإسانلاماقفامهحبذفنيحلمأ
ها."ةمينغ":انههلوقليازلاب"ةعيزج":انهيذلاظفللانأ-ًاضيأححصيو

هنمدارملا

املسمحيحصىلعهحرش"يفيوونلامامالاكلذىلعهرقأو

.ةيملعلابتكلاراد:ط۱۷-١۱۷۲صاج

گم
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ةلاسرلاةسسؤم:ط۲٠٦۲-۲٦۳ص۲ج"داعملاداز"يفميقلانباركذو

سابتلااهيفمقوةركبيبأةياورو«سنألوقلوقلانأ:امهدحأ:ةنيدملابنيشبكلا

.ةاورلاضعبىلع

ءاشنإحيحصلاو:لاقمث.نیشبکبموةنيدملانملكيفىحضدقهنأ:امهيناثو

.ةركبيبأةياورفعضبمكحلااهيفيلاةقيرطلايألوألاةقيرطلاهللا

ماوقأةنحبالحخدي":لاق8ھيلانعةريرهيبأنعةملسيبأنعيأانثدحدعس

.(٢٤۲۸)۲۷مقربملسمهاور"ريطلاةدفألثممهكدعفأ

يبأنعهلصوىلعرضتنلاوبأعباتيلو:١۱۲٠ص"مبتلا"يفيطقرادلالاق

يبنلانعالسرمةملسيِبأنعهيبأنعدعسنبميهاربإنعظوفحلاو«ةريره

نعامهريغوميهاربإانبادعسوبوقعيهاوركلذك؛-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-

.(باوصلاوهلسرملاودعسنبميهاربإ

امالكركذنأدعب١۲٠ص"عبتتلا"ىلعهقيلعتيفيعداولالبقملاقو
نبهللادبعويطقرادلاهركذامكحصألسرملانأيلرهظييذلا:لوقأو):يوونلل

هيلعباوحلامدقتدقفلاسرإلاىلعلصولاحيجرتنميوونلاهيلإراشأامودمحأ

ها.(ةمدقملايف

اصيقشوأابيصنقتعأنم":لاقييبلانأةريرهيبأثيدح(۳۹)

EEEEEE
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فللاو(۳١١۱)۳مقربملسمو.(۲۷٢۲)مقربيراخبلاهاور."هيلعقوقشم

.يراخبلل

يراخبلايعي-اعيمجاجرخأو":٠١٠-٤٤١ص"مبتلا"يفيطقرادلالاق

قتعأنم":ةريرهيبأنعريشبنعسنأنبرضنلانعةداتقثيدح-املسمو

لاق.مزاحنبریرجوةبورعيبأنباثيدحنمءاعستسالاهيفركذو"اصيقش
دقو:لاقةداتقنعفلخنبىسومونابأوجاجحنبجاجحامهعبات:يراخبلا

يفارکذيملوةداتقنعىورنمتبثأامهوماشهوةبعشثيدحلااذهىور
ةياورنمهلعجفثيدحلانمءاعستسالالصفومامهامهقفاووىاعستسالاثيدحلا

هلاق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانعةريرهيبأثيدحنمءال:هلوقوةداتق

."باوصلابىلوأوهوماشهنعرماعنباوماشهنعذاعمهلاقومامهنعئرقللا

"لقنلانمجردملالصولللصفلا"يفيدادغبلابيطخلالاقو

ضعبنعرصقنوراهنبديزيهاوراذكه:ةرجحلاراد:ط٠٥۲-۹٢۳صاج

نبدیزیوكرابملانبهللادبعديعسنعهاوردقوركبنبهللادبعاهركذيلاظافلألا

اونسحأفيدعيبنبادمحوناطقلاديعسنبىييويدبعلارشبنبدمحوعيرز

نبیسومومزاحنبریرجوديزينبنابآهاوركلذكو.هظافلأاوفوتساوهتقايس

هاوركلذكو.دبعلاءاعستساهيفركذيملفةداتقنعةبعشهاورو.ةداتقنعفلخ

نعيئاوتسدلاهللادبعيبُأنباماشهنعامهالكماشهنبذاعموةدابعنبحور

نبریشبنعةداتقنع:لاقلبسنأنبرضنلاهدانسإيفركذيملاذاعمنأالإةداتق

ماشهنعحورةياورلثمةداتقنعمامهنعيدبعلاريثكنبدمحمهاورو.كيُن
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هنأالإكلذعممامهنعئرقملاديزينبهللادبعنمحرلادبعوبأىورو.هداتفنع

هنمدارلاها.ٌَييبلامالكنعهزيموةداتقمالكنمهلعجوءاعستسالاركذداز

اتباحصأضعبلاق:١٤١٠١ص۲ج"ملسمدئاوفبملعملا"يفيرزاملالاقو

دقوثيدحلاسفنىلإاهفاضأفةاورلاضعبىلعسبلتةداتقمالكنمةدايزاإ

هتاورضعبنعثيدحلادنسيفركذوانباحصأهلاقامححصيامرذنملنباركذ
:هلوقیعمنوکينألمتحيهنأىلعءاعستسالاركذو"ةداتقيفيناكو":لاق

مرحيهنأنظيالعلهبيصنردقبهمدتخييأ"قتعيمليذلاهبيصنيفدبعلايعستسي'
ةياورلاهذهوةميقلايفءاعستسالاتاياورلاضعبيثعقودقناكنإوهمادختسا

ها.ليوأتلااذهعنمت

قورسممالكلك:۳۸۷ص٥ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاقو

بابلااذهوةجحبءيجينأالإجردمهنإلوقينميلبقينأيغبنيالقايسلا

:هلوقاهرهشأنموثيداحأهنمرمتسوبتكهيفتعضودقونيئدحملادنعفورعم

.هنمدارملاها"هيلعقوقشمريغدبعلايعستساالإو"

لاق:١٠/١۳٠مدقتملايطقرادلامالكضعبهركذدعبيوونلالاقو

هطبضومامهاورامنسحأام:لوقييروباسينلاركبابأتعمسو:ييطقرادلا

:امريغوراصقلانباويليصألالاقو:يضاقلالاقثيدحلانعةداتقلوقلصفف

نمرخألاثيداحألايفتسيلاكلاهركذنممىلوأثيدحلانمةياعسلاطقسأنم

.اهوركذننتبثأةياعسلااوركذيملنيذلا:ربلادبعنبالاقورمعنباةياور

ملةراتواهركذةراتفةداتقنعةبورعيبأنباديعسنعاهيففلتخادقو:هريغلاق
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مالکرخآاذههریغلاقامکثیدحلانتمنمهدنعتسيلامهاىلعلدفاهرکذی

ها.ملعأهللاو”يضاقلا

:قارولاراد١ط۸١٦٠ص"ةبوحجألا"باتكيفيقشمدلادوعسموبألاقو

.ثيدحلانمتسيلةياعسلانأىلعيأها.هلوقب

نمهدنسبهرکذنأدعب٠٤ص"ثيدحلامولعةفرعم"يفمكاحلالاقو

ركذو؛حيحصتباثقتعلاثيدح:ءاعستسالاهيفركذوةداتقنعديعسثيدح

هرکذمث.8هللالوسرمالکيفهجردأنممهودقوةداتقلوقنمهيفءاعستسالا

زيمللانيبملادئازلالوقلانألوألانمرهظأاذهف:لاقمثالصفممامهثيدحنم

ها.تبثوهومامهزیمدقو

يبرعلانياغلابو":۱۹۸١ص٥ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

ةدلتفلوقنموهامنإوييبلالوقنمسيلءاعستسالاركذنأىلعاوقفتا:لاقف

اهفعضوءاعستسالايفديعسةياورفعضهنأدمحأنع"للعلا"يفلالخلالقنو

لخديالنأءاعستسالاةدئافنأىلإدنتساوبرحنبناميلسنعمرثألااضيأ

لكالثمهاطعأولهنأمزللاعورشمءاعستسالاناكولف:لاقكيرشلاىلعررضلا

.ءافولاراد:ط۸٩صج"ملعملالامكإ"يٿدوجوماذههمالکوضایعيضاقلاوه)9

EEE
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الاذهلثعوىهتناكيرشلاىلعررضلاةياغكلذيفوكلذزوجيهنأنيمهردرهش
يأمالكلااذهلعجفهاورامامهنأيغلب:يئاسنلالاقةحيحصلاثيداحألادرت

ربخلايفسيل"دبعلاىعستسامث":هلوق:يليعامسإلالاقوةداتقلوقنمءاعستسالا

رذتنملانبالاقومامههاورامىلعربخلايفجردمةداتقلوقوهامنإوادنسم

نباظفاحلالئاقلاوتلق.نتملايفسيلةداتقايتفنمريخألامالكلااذه:يباطخلاو

ملهنکلةداتقنعهنعريثکنبدمحمنعدوادوبااهجرخأمامهةياورو:-رجح

هقتعةييبلازاجأفمالغنماصقشقتعأالجرنأ":هظفلوالصأءاعستسالاركذي

ةياعسلاهيفركذفمامهنعئرقملاديزينبهللادبعهاورمعن"هنتةيقبهمرغو
يباطخلاويطقرادلاورذنملانباويليعامسإلاهجرخأعوفرملاثيدحلانماهلصفو

نممهلك”لصولللصفلا'يفبيطخلاويقهيبلاو"ثيدحلامولع"يفمكاحلاو
ملنإ:لوقيةداتقناكف:لاق"دازوءاوسريثكنبدمحمةياورلثمهظفلوهقيرط

ام:لوقييروباسينلاركبابأتعم:ئطقرادلالاق"دبعلاىعستسالامهلنكي

مزجاذکهةداتقلوقنيبوييبلالوقنيبلصفوهطبضمامهاورامنسحأ
.لإ...نورخآكلذبو.جردمهنأبءالؤھ

ةنسلامسقبكراشللاذاتسألابيلكلآدمحمنبيلعنبميهاربإلاقو

ٍبأظفاحلل"ةبوجألا"باتكىلعهقيلعتيفضايرلابنيدلالوصأةيلكباهمولعو

:ءاعستسالاثيدحححصنأدعبقارولاراد١ط۱۷۲٠صيقشمدلادوعسم

:هلنولعملاالو

ملفيئاوتتسدلاماشه-جاجحلانبةبعشيعيهقفاو:يطقرادلالاق-|

لعجفمامهاوروةداتقنعهاورنمظفحأماشهوةبعشوءاعستسالارکذی

كىك
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ڻبريرجوةبورعيبأنباهاوروءيبلامالكنمهلصفوةداتقلوقنمءاعستسالا
ةبعشةفلاخملهيفامهوامهبسحأوقييبلالوقنمءاعستسالالعجفةداتقنعمزاح

.)\o/s"يطقرادلاننس').امهايإمامهوماشهو

امنسحأام:لوقيركبابأ-يروباسينلاتعم:ێطقرادلالاق-۲

'يطقرادلاننس")ةداتقلوقنيبوييبلالوقنيبلصفوهطبضومامههاور
۷/4(

ليبنلانعتبثيثيدحءاعستسالايفسيل:دمحأمامإلالاق-۳

هارکذيملفيئاوتسدلاماشهوةبعشامأوةبورعيبأنباهيوريةريرهيبأثيدحو

۰/٦۳۹(

بيذهت")هفعضوثيدحلااذهيفبرحنبناميلسنعط:مرثألالاق-٤

.(٥/٦۳۹"نتسلا

ةداتقيفةجحلامهوهركذكرتىلعمامهوماشهوةبعشقفتادقوةداتقىلعرودي

"ننسلابيذهت")مهريغمهفلاخاذإثيدحلابملعلالهأعيمجدنعهيفمحلوقلوقلاو

٥/۳۹۷(.

ثيدحلانمةياعسلاطقسأنم:امهريغوراصقلانباويليصألالاقو-٠
حرش")رمعنباةياورنمرخألاثيداحألايفتسيلامنألاهرکذنممىلوأ

.(١۱۳۱/۱"ملسمىلعيووتنلا

©
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هرمةياعسلايفةبورعيبانبادیيعسبرطضا:يباطخلامامإلالاقو۸

نميهامنوهدنعثیدحلانتمنمتسيلانآىلعلدفاهرکذيالةرمواهركذي

٥/۳۹۸"رصتخملاعمنتسلاملاعم"هنيبومامههركذامىلعهريسفتوةداتقمالك

.۲۹۹و

يوونلا"اهوركذنميتبثأةياعسلااوركذيملنيذلا:ربلادبعنبالاقو-٩
.۰١۱۳۱/۱"ملسمىلع

نمهيفءاعستسالاركذوحيحصتباثقتعلاثيدح:مكاحلالاقو-٠

ةياوربكلذىلعدهشتسامثللوسرمالكيفهجردأنممهودقوةداتقلوق

مولعةفرعم"ةداتقلوقنماهلعجوثيدحلانعةياعسلالصفاهيفومامهنعئرقملا
.١٤و٤٠٤ص"ثيدحلا

عقيمهنأيدنعونسحمامهثیدح":يقشمدلادوعسميبلوقو-١

امحلعقوولوملسملالويراخبلل

ل

ىلٰعيطقرادلاقفاويهنأبرعشي:هلوقبامكح

ها."هداقتنا

قوفدلجيال":لوقي%3يبلاناك:لاققطةدربيبأثيدح(٠٤)

ملسمو(۸٤۸٠)مقربيراخبلاهاور"هللادودحنمدحيفالإتادلجرشع

.(۸٨۰۸۱۷)١٤مقرب

نسباثيدحاعيمجاجرخأو):(٠۲۲-٠۲۲ص)"عبتتلا"يفٰيطقرادلالاق

هفلاخ:ةدربيبانعهيبأنعرباجنبانعناميلسنعريکبنعورمعنعبهو
.رباجنبانعالوقيملريکبنعبيبحيبانباديزينعبويايبانباديعسوثيل
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.(هلثمةدربيبانعهيبأنعرباجنبنمرلادبعنعنامیلسنعریکبنع

:ةيملعلابتكلارادط(۲۱۷ص)١٠ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

.(هبارطضالهبجتحيالفبرطضمثيدحلانأيليصألایعداو)

يعاوبتکتال":لاقيهللالوسرنأيردخلاديعسيبأثيدح(٤(

.(٤۳۰۰)٢۷مقربملسمهاور"هحمیلفنآرقلاريغيعبتکنمو

:ةيملعلابتكلاراد:ط۷٦ص۲ج"يوارلابيردت"يفيطويسلالاق

هيلعهفقوباوصلا:لاقو-ثيدحلااذهٰيعي-ديعسيبأثيدحلعأنممهنمو

افيعضكارأنإرذابأاي":لاق¥هللالوسرنأرذيبأثيدح(١٤)

هاور"ميتيلامنيلوتالونيناىلعنرمأتاليسفنلبحأامكلبحأإو

.(٦۱۸۲)١۱مقربملسم

-۔املسمييعي-جرخأو):(۳-١٠۳۱۲ص)"عبتتلا"يفيطقرادلالاق

نباهللاديبعنعبويأيبأنباديعسنعئرقملانعقاحسإوةمثيخيبأنعاضيأ

هلآوهيلعهللایلص-هللالوسرنأرذيبأنعهيبأنعناشيحلالاسنعرفعجيي

نرمأتاليسفنلبحأامكلبحأينِإوافيعضكارأرذابأاي":هللاق-ملسو

هللادیبعنعهاورءادیعسفلاخفةعيطنباهاورو."ميتيلامنيلوتالونيناىلع

ہن
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يبانعهيبآنعيناشيحلاملاسيبأنعيفدصلامرميبُأنباملسمنعرفعجيأنبا

.(-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانعرذ

مالکىلعهقیلعتيف(۳۱۲ص)"عبتتلا"ىلعقيلعتلاييعداولالبقملاقو

مكحيملو:يطقرادلامالكهركذدعبهللاهمحر-يوونلالاق":ئطقرادلا

ظفحبويأٍِبأنبالديعسوءانتموادانسإحيحصثیدحللاف.ءيشبهيفٰيطقرادلا

لاسيبُأنباملاسهدنسيفثيدحلاوهللاهمحر-يوونلامالكاذه

يفهدافأامكنيلفالإو«عبوتاذإيعي«لوبقم:"بيرقتلا"يفظفاحلالاق.يناشيجلا
يفظفاحلاركذو.تاعباتملاودهاوشلايفحلصيملاسثيدحفء"بيرقتلا"ةمدقم

ثيدحلااذهركذمثدحاوثيدحمهدنعهلةعبرأهنعىورهنأ"بيذهتلابيذهت"

١ج"نازيملاناسل"ةمدقميفامكنيلوهجلاقثويهللاهمحرنابحنباو

هللاوةعيلنباةفلاخملجأنمالملاسلجأنمثيدحلافعضف9(٤١ص)

.ملعأىلاعتهللاولبقممالكها.(ملعأ

هعابيذللهلامفادبععاتبانمو..."-امهنعهللايضررمعنباثيدح(8۳)

.هلظفللاو(٤٣٤١۱)۰۸مقربملسمو(۹۲۳۷)مقربيراخبلاهاورعاتبلاطرتشينأالإ

يشكرزلاويئالعلاظفاحلاوحالصلانبااضيأكلذىلعصنو"بيذهتلابيذمهم"فاذكو)9

يتربتعملايأرلا"يفالاثمرشعةينامنهيلعتركذوكلذتنيبدقومهريغويرثوكلاورانلابحاصو
.ملعأىلاعتهللاو۳ط۳-٥۳۹ص"رفسلاةالصمكح

©



دنسيفبلابئاتكلفراجلانافوطلا| NEES

يراخبلايعي-اعيمجاجرخأ":(٤٢۲:ص)"مبتلا"يفيطقرادلالاق

:-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانعهيبأنعملاسنعيرهزلاثيدح-املسمو

لاقو.رمعنعرمعنبهللادبعنععفانهفلاخدقو."لامهلوادبععابنم"

."عفانلوقلوقلاو«بلقلايفلجأملاس:يئاسنلا

عفانىلعفلتخاو":(٦٠٠ص)٤ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

لخنلاةصقيفاعوفرمهيبأنعملاسنعيرهزلاهاورف«لخنلاادعامعفريفملاسو
هيفدازفنيسحنبنايفسمهفلاخويرهزلانعظافحلاهجرخأاذكهءاعمدبعلاو

.يئاسنلاهحرحثيداحألاميمحاعوفرمرمعنعرمعنبا

نسبانععفاننعمهريغورمعنبهللاديبعوبويأوثيللاوكلامىورو

وبأهجرخأكلذك.ةفوقومدبعلاةصقرمعنعرمعنبانعولخنلاةصقرمع

ةصقيفكلامقيرطنمبرشلايفيقأيسوءاعمنيدانسإلابكلامقيرطنمدواد

ىلعةلصفملاعفانةياورحيجرتبيطقرادلاويئاسنلاوملسممزجوءةفوقومدبعلا

لاسةياورحيجرتىلإربلادبعنباويراخبلاويييدملانبايلعلاموماسةياور

وهوهنعديعسنبهبردبعقيرطنميئاسنلاهجرخأ«نيتصقلاعفرعفاننعيورو

.مهو

رمعنعالإوهام:لاقعفاننعبويأنعرمعمنعقازرلادبعىوردقو

عفاننعثيدحلانوكينأزوجونيقيرطلاححصنملوقمفديالاذهودبعلاناش

.نيهجولاىلعرمعنبانع
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يفيذمرتلالقندق:تلق":مالكدعب١٦٠ص٥جاضيأظفاحلالاقو

لاسلوقحيجرت"للعلا"يفهنعلقنونيتياورلاحيحصتيراخبلانع"عماحلا"

.عويبلاباتكيفاحضاوهلككلذنايبمدقتدقو

ركذويظطقرادلامالكهركذدعب۸٠٠ص"يراسلايده"يفلاقو

هتمهدوصقمونيهجولاىلع-يراخبلايعي-هجرخأدقف":امهيدانسإبنيثيدحلا

يفاهجرحخأهنأليلدب؛فالخالبةعوفرميهوةربؤملالخنلاةصقبجاجتحالا

نماهيفامنيبوعبتتلاليبسىلعاهجرخأفدبعلاةصقامأو.ةعرازملاباوبأ

."ملعأهللاوهيلعضارتعاالففالتخالا

ةيملعلابتكلاراد:ط(٤٠۲ص)١ج"ثيغملاحتف"يفيواخسلالاقو

وهفكلذعمو«؛باوصلاوهوهيبأنعملاسنعهاورامنإيرهزلاو...":مالكدعب

هلوقنمرمعنعىلوألاةلمحلالعجفرمعنبانعهاوراعفاننأل؛اضيألعم
يئاسنلاويطقرادلاوٰييدملانباهبحرصامكهلوقلوقلاوڭ%يبلانعةيناثلاو

نسموأملاسنوك-مهولابيأكلذبهيلعمهمكحببسناكو:لاقنأىلإ...

يباحصلاىلإىهتنااذِإداتسإلانأبلاغلايفةداعلانإفةداحلاكلسهنود

ثیدحلاورخآيباحصركذيباحصلادعبانهءاجاملفلييبانعهدعبلي

يفنأنايبانهاهركذباندوصقمو"هحيحص"يفاهلخدأهنألةمئألانمضرتعانمهيلعضرتعا)

ىلإةبيسنلابملسمويراخبلاهدارأامعرظنلاضغبتبثيملامماهتارقفوأثيداحألاضعب"حيحصلا"

ثحبلاعفتريف-"نيحيحصلا"يففيعضلادوجوبيأ-كلذبمصخلاملساذإوتاياورلاهذهداريإ

.ملعأهللاوهتجحدروينأدحاولكىلعوةفعضملاثيداحألايفمالكلاىقبيوةلمحلاثيحنم

.ةعبطلاهذهنم"ليق"ةملكتطقس
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۴Uنقتأاذكه4طبضنمنأىلعابلاغانظناکهلوقنم

مالكركذنأدعب٠۲۹ص"عبتتلا"ىلعقيلعتلايفيعداولالبقملاقو

يفيواخسلاو"ةمدقملا"يفظفاحلامالكف:نيقباسلايواخسلامالكضعبوظفاحلا
.ملعأهللاوملاسىلععفانةياورحيحرتناديفي"ثيغللاحف"

رمعنبانعراسينبديعسنعينزاملاىينبورمعثيدح(٤٤)

ىلإهجوموهورامىلعيلصيفهللالوسرتيأر":لاق-امهنعهللايضر-

.(۳۷۰)٥۰مقربملسمهاور"ربیخ

یجحنبورمعثيدحملسمجرخأو":۲۹۹ص"عبتتلا'يفيطقرادلالاق

."رامحیلعیلص":رمعنبانعبابحلايبُأنع

لاقكلذكو«ريعبلاىلع:لاقفبابحلايبأنعرمعنباركبوبأهفلاخو

جرخيملوملسمامهجرخأو«-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانعهريغورباج

هيلعهللاىلص-يبلانأىورنمورخآلاجرخأو«ىیينبورمعثيدحيراخبلا

."ملعُأهللاوسنألعفنمباوصلاومهووهفرامحىلعىلص-ملسوهلآو

يظطقرادلالاق:رامىلعيلصي":هلوقدعب۱۷۸ص7dيوونلالاقو

يبنلاةالصيففورعملاامنإو:اولاقنیزاملایینبورمعنمطلغاذه:هریغو

امكسنألعفنمرامحلاىلعةالصلانأباوصلاوريعبلاىلعوأهتلحارىلع

يلظطقرادلامالكاذه«ورمعثيدحيراخبلاركذيماذملوءاذهدعبملسمهرکذ

.كلذلهبتنيلفامهانححصفنايعبطمنآطخصنلااذهيفعقو
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روهمجلاةياورلفلاخمهنإفذاشهنإلاقيدقنكلتارموأةرمريعبلاوةرمرامحلا

.(ملعأهللاوةعامجللفلاحخملاوهودودرمذاشلاوءةلحارلاوريعبلايي

يئاسنلامامإلالاقو":٠٠۳-۹۲۹ص”عبتتلا'ىلعقيلعتلايفلبقملاقو

دبعوبالاق.سنالعفنمهرکذمٹیینبورمعثیدحہرکذدعب۷٤ص۲ج

ثیدحو.رامحىلعيلصي:هلوقىلعىينبورمععباتادحأملعنال:نمحرلا

ها.ملعأىلاعتوهناحبسهللاوفوقومباوصلاسنأنعديعسنبىجي

راسينبدیعسوريبجنبديعسوعفانرمعنبانعثيدحلااذهىوردقو

يفسیلو"ملسمحیحص"يفامكہللادبعنبملاسورانیدنبهللادبعوهنعةياوريف

مهضعبوريعبلامهضعبو«هتقانمهضعبةياوريفنكلءرامحىلعيلصيمهتياور

ريبلك"(٤۲۹ص)٣ج"برعلاناسل"يفامكبرعلادنعةلحارلاوءةلحارلا

ها."یشواارکذناکءاوسبیج

همريوونلاهلاقامكرامحلاهرکذيفیینبورمعذوذشاذهبملعف

.لبقممالكها"ملعأهللاوهثحبرخآيفسهلا

٢/٥۳۷"داعملاداز"يفامكرامحلاىلعةالصلاةحصيفميقلانبافقوتو

رامحلاىلعو¢يبلايعي-ةلحارلاىلعىلصو:كانهلاقثيحركفلارادط

ها.رمعنباثیدحنم'هحيحص"يفملسمهاوردقوهنعحصنإ

بهذيمثرصعلايلصنانك":لاقكلامنبسنأثيدح(8©)

ملسمو(٠٥٥)مقربيراخبلاهاور"ةعفترمسمشلاومهيتأيفءابقىلإبهاذلا
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.(۱۹۳٦)۲۱مقرب

يعي-اعيمجاجرخأ":(۹٠۳-٣٠۳ص)"مبتلا":يفيطقرادلالاق

بهذيمثرصعلايلصنانكسنأنعيرهزلانعكلامثيدح-املسمويراخبلا

ءابقىلإ:هةيفلاقوعفرهنألكلامىلعهبدتعيامماذهو.ءابقىلإانمبهاذلا

نبسنویوٹثراحلانبورمعوبيعشوناسيكنبلاصمهنمريثكددعهفلاخو

يرهزلايخأنباوةلبعيبانباميهاربإوبئذيبأنباورمعمودعسنبثيللاوديزي

اكلامفلاحنملوقاجرخأدقوقاحسإنبنمحرلادبعوسيوأوبأونامعنلاو

."اضيأ

ةبتكم:ط۳٠ص"سنأنبكلاماهيففلوخيلاثيداحألا"يفلاقو

يبنلاىلإمهلكهوعفرف"ءابقىلإ"هلوقيفيرهزلاباحصأاكلامفلاخو:دشرلا

مهتم"ءابقىلإ":مهنمدحألقيملو"يلاوعلاىلإبهاذلابهذيف":هيفاولاقوي

دعسنبٹیللاورمعموليقعوسنويوبيعشوثراحلانبرمعوناسيكنبحلاص

وبأودشارنبنامعنلاويرهزلايخأنباوةلبعيبأنباميهاربإوبئذيأنباو

فها.قاحسإنبنمحرلادبعوسيوأ

ىلعفلتخيمل:ربلادبعنبالاق:۳۷ص٢۲ج"حتفلا"يفظفاحلالاقو

لبيرهزلاباحصأنمدحأهعباتيملوءابقىلإثيدحلااذهيفلاقهنأكلام

:كلاملوقو:لاق.ثيدحلالهأدنعباوصلاوهو«يلاوعلاىلإ:نولوقيمهلك

ىلإ:يرهزلانعبئذيبانيانعيورهنأببقعتو.هيفكشالمهوءابقىلإ
؛دقتنمكلامىلإهيفمهولاةبسنفيطقرادلانعيحابلاهلقنكلاملاقامك.ءابق

هبثدحنيحيرهزلانمنوكينأوء؛هنمنوكينألمتحاامهوناكنإهنإف

ہن
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ءةعامحجللالاقامك"يلاوعلاىلإ":هيفلاقفكلامنعدلخمنبدلاخهاوردقوءاكلام

لمأو.ربلادبعنباهبمزجامفالخبيرهزلانععبوتوكلامىلعهيففلتخادقف

نعللفكلذعموظفللاثيحنمحيحصفيلاوعلاثيدحلالهأدنعباوصلا:هلوق

ىابقلكيلاوعلاتسيلو«يلاوعلانمءابقنألصخأكلامةياورنكلبراقتم
يهو«ةرسفملاةياورلاىلعاهلمحالامجإيرهزلاةياوريفنأىأراملاكلاملعلو

نبورمعيبىلإناسنإلاجرخيمث:اهيفلاقثيحقاحسإنعةمدقتملاهتياور

اعيمجاممنألةدحاوةصقلانأىلعكلامبفىابقلهأمُهأمدقتدقو«فوع

.هیفمهواكلامنأبمزحلانمىلوأعمحلااذهف«براقتمىعملاو.سنأنعهاثدح

دلاخةياوربكلامنودنممهيفمهولانأىلعلاطبنبالالدتساامأو

يفهتبثأاكلامنأل؛رظنهيففيرهزلانعةعامجلاةياورلةقفاوملاةمدقتملادلخمنبا

ةذاشهنعدلخمنبدلاخةياورفهباحصأةفاكهنعهاوريذلاظفللاب"ًاطوملا"

نموهفمهوانأانملسنإلبمهوةعامجلاةياورنأىلعةلادنوكتفيكف

هبهثدحنيحيرهزلانموأامهعبتنموينطقرادلاورازبلاهبمزجامككلام
.قفوملاهللاواهانحضوأيتلاعمجلاقيرطكولسىلوألاو

زجوأوةراشإنسحأبكلالباوصلابيراخبلاىضق:ديشرنبالاق

فها.نيعملارسفملاكلامثيدحبهعبتأمثلمحجلاالوأمدقهنأل؛ةرابع

هركذدعب(۸٠۰٥ص)"'يراسلايده"يفرجحنباظفاحلايعألاقو

:هلوقهنمبقعتلاعضومو؛كلامىلعاضيأيئاسنلابقعتدقو":يطقرادلامالك

ملعأهللاو."ةظوفحملاةياورلااجرخأدقواميسالثيدحلاةحصيف
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يظطقرادلاركذ(ةمتت):(۹٠۳ص)"عبتتلا"ىلعقيلعتلايفلبقملاقو

؛يرهزلانعاوورنيذلاةاورلانمةدايز(۳٢۲ص)١ج"هننس"يفهللاهمحر-

دايزنبهللاديبعوهللاديبعنبلقعم:ءابقىلإاولوقيملويلاوعلاىلإهيفاولاقو
هنمدارلاها.مهريغو:لاقمثيديبزلاويياصرلا

.ءابقىلإ:هلوقيفمهاوهللاهمراکلاممامإلانُأاذهنملصحتف:لاق

تباثوهذإثيدحلالصأرضيالمهولااذهنكلو«يلاوعلاىلإ:ةعامجلاهاوردقذإ

.ملعأهللاو”يلاوعلاىلإ

تاذنمقارعلالهألهمو...:رباجنعريبزلايباثيدح(٦ل

.(۱۱۸۳)۱۸مقربملسمهاور.فرع

قارعنكيملرمعنباثيدحيفو:(٠۳۷ص)"مبتلا"يفيطقرادلالاق

ريبزلايبأمجارتنمملسمىلعيقبوائيشريبزلايبأليراخبلاجرخيملوذئموي

.(اضيأنايفسيبأنعشمعألاثيدحنمو.ريثكثيدح

ها.اضيأرظناذهييو:هركذنأدعبلاقو۳۲۱-۳۲۲صهدروأو

دهاوشهلثيدحلانوكامأو...":٠۳۲صهيلعقيلعتلايفلبقملاقو

يقءاجام"مبتلايفدقتيانإوهو.يطقرادلاظفاحلاىلعىفخيالاذهف

ضعبركذمثتها."داهشتساللحلصيامهللانوعبركاذينِإو"نيحيحصلا"

وهو"ءاسيقىلإ"هلوقىلإمهولاءاملعلانمةعامجةبسنوهباتكلااذهيفهتابثإديرنامةياغ

.مهفافثيدحلالصأيفحدقلادرنملوءهمدعوأكلذباوصنعرظنلاضغب"ہيحصلا"يفدوجوم

.ملعأىلاعتهللاو
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ملعف:۳۲۲صلاقمثءةحصلاةجردىلإاهبيقتريثيدحلانأمعزىلادهاوشلا

يطقرادلاداقتنانأو«يطقرادلااهدقتنايلاقيرطلاريغنمحيحصثيدحلانأاذهب

.همالکها.هعضوميفملسمىلع

دانسإدرحجبالةياورلاهذهعفرفعضييطقرادلاظفاحلانأقحلا:تلق

امأو"ذئمويقارعنكيمل":رمعنباثيدحيقو:هلوقنمرهاظكلذوطقفملسم

تاياورلاضعبتيفخامكيوشحلااذهاهركذيلادهاوشلاكلتهيلعتيفخله

ةرلكتلاهبداهشتساللحلصتالاهنأىأرهنكلواهآرهنأوأثيدحلاةمئأرابكىلع

عمةياورلاهذهفعضدقيطقرادلانأنآلاانمهييذلاورخآءيشكلذفامنوتم

.ملعأىلاعتهللاوتيأرامك"نيحيحصلا"دحأيفةدوجوماهنا

نمةرشع":اعوفرم-اهتعهللايضر-ةشئاعثيدح(۷٤)

.هريغو(۱٦۲)٢٠مقربملسمهاورلإ...ةرطفلا

ىعيو-اعيمجاسجرخأو":(٠٤۳-۹٣٣)"مبتلا"يفيطقرادلالاق

نعريبزلانبانعبيبحنبقلطنعةبيشنببعصمثيدح-املسمويراخبلا
:نسحلاوبألاق"ةرطفلانمرشع":-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يلانعةشئاع

هلاق.هلوقنمبیبحنبقلطنعهايوررشبوبأوناميلس:ناظفاحنالجرهفلاخ

ها."يئاسنلاهلاق«؛ثیدحلاركنمبعصمو.رشبنبانعةناوعوبأوهيبأنعرمتعم

"رمحرلادبعيبأيئاسنلاننسبيرقبناسحالالذب"يفامك"للعلا"يفلاقو

ڻبرفعجرشبوأويميتلاناميلس-ةبيشنببعصمييعي-هفلاخو:۱۳۳ص١ج
امو"ةرطفلانمةرشعلاقيناك":لاق.بيبحنبقلطنعهايورفسايإ
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ها.ثيدحللا

بعصمكلذكو:۷٠٠صهج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاقو

ناكال-قحلادبعٰیعی-هلاسفيعضوهو"ةرطفلانمرشع"ثيدحيفةبيشنبا

هتمدارلاها.ملسمدنعهثيدح

هركنتسادقو.هاةرثؤمةلعهل:٢۳مقر"ررحلا"يفيداحلادبعنبالاقو

ىلإهازعنأدعب(۷۷ص)١ج'صيخلتلا'يفرجحنباظفاحلالاقو

يئاسنلامالكركذنأدعب(٠٣۳ص)"مبتلا"ىلعهقيلعتيفلبقملاقو

.ملعأهللاو«ددعلاوفصولايفهيلعامُناحجرل

نأدعبنايرلاةسسؤم:ط١۷ص١ج"ةيارلابصن"يفيعليزلالاقو

امرکذ:ناتلعهيفف"هحيحص"يفهجرخأملسمناكنإوثيدحلااذهو:هركذ

:هدنمنبالامهازعو"مامإلا"يفنيدلايقتخيشلا

ركنم:"هننس"يفيئاسنلالاقءةبيشنببعصميفمالكلا:امهادحإ
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.هنودمحيالو«يوقبسيل:متاحوبألاقوثيدحلا

ءالسرمريبزلانبانعبيبحنبقلطنعهاوريميتلاناميلسنأ:ةيناثلا

نبانعبيبحنبقلطنعرشبيبأنعاضيأهاورو"هننس"يفيئاسنلاهاوراذكه

ركنمبعصمو«ىلوأرشبيبأو«يميتلاثيدحو:يئاسنلالاقءالسرمريبزلا

ءامهيلإملسمتفتليملو«يراخبلاهجرخيملنيتلعلانيتاهلجألو.ها«ثيدحلا

ها.لاسرإلاىلعهلصومدقياثيدحلصواذإةقثلاوءةقُثهدنعابعصمنأل

ٍبأيئاستنلاننسبيرقتبناسحإلالذب"يفٰیيوحلاقاحسإوبألاق

-باجأاذك:تلق:قباسلامالكلاركذنأدعب١۱۳-١٤٤ص۲ج"نمحرلادبع

نأهللاهمحرديلاقيقدنبالوقو.فيعضباوجوهو-ىلاعتهللاهمحر

هلجرخأملسمنوكىلعهانبهنأل؛رظنهيفملسمدنعةقثةبيشنببعصم

هقفاوامهثيدحنميقتنيف«هيلعهركنيملامهيفملكتملايوارللجرخيدقملسمو

.كلذونوولعلاكهلجيرختلايفرذعهلنوكيو«تاقثلاهيلع

نُاعمءةرسيمنبصفحةخسن«ديعسنبديوسنعملسمىوردقو

تنکحمروسرفيدنعناکول”:نيعمنبالاقيحهيفاوملکتدیعسنبديوس

:ملسملتلق":بلاطيبُأنباميهاربإلاق.ةلعهلجيرختلايفملسملناكو"هوزغأ

ةخسنبفأتنكنيأنمو:لاقف؟"حيحصلا"يفديوسنعةياورلاتزجتسافيك

لملسمحيحص"رکذةعرزابأتدهش:يعذربلاديعسلاقو"؟ةرسيمنبصفح

ىأرمث!!عسيحصلانعاذهدعبأام:لاقفرصننبطابسألثيدحاذإفهيفرظنو

نبدمأنعيوريو:لاقفرظنمثء!!مطأاذهو:يللاقفء"ريسننبنطق"

يالۇهھلاٹمأنعثدحي:لاقمث.!بذكلا:لوقيهنأك«هناسلىلإراشأو!؟ىسيع
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نممهثيدحسيل:نولوقيفانيلععدبلالهألقرطيو«هءارظنونالجعنباكرتيو

افإ:لاقفءةعرزيبأراكنإملسملتركذروباسينىلإتبهذاملف.!؟حيحصلا

يلعقوو«لوزنبيلعقوو«تاقثهاورامدمحأونطقوطابسأثيدحنمتلحدأ

رلظناوها"...فورعمثيدحلالصأو‹مهيلعترصتقافعافترابءالؤهنع

ريفف.هلجرخأوارلكقثوياملسمنأروصتيالف.(۲٠۷۱/۱٥)"ءالبنلاريس"

نوكعماذه.هلجرخأهنأدربةبيشنببعصململسمقيثوتقالطإديدس
ال":مماحوبألاقو"ريكانمثيداحأىور":دمحألاق.هيفاوملكتلوحفلا

"ليدعتلاوحرجا"يفمتاحيبأنباامهتعهدنسأ"يوقبسيلو«هنودمحي
لاقو."ثيدحلاركنم":يئاسنلالاقو."فيعض":دوادوبألاقو.(٤/٠/٠٠۳۲)

نباهقثوو."ظفاحلابالو«يوقلابسيل":ێطقرادلالاقو.ِءيشهثيدحي":ةرم

نيل":لاقفء"بيرقتلا"يفهلاحظفاحلاصخلدقو.(۱۷۳۲)يلجعلاو«نيعم

عمو.مهترثكلمثمهتمامإلىوقأنيحراحلابناجنأاندجوءانلمأتولف."ثيدحلا

امماذهلب.دعسنبالاقامکٹیدحلالیلقةبیشنببعصمناکدقف«؛حرخحلااذه

ةبيشنببعصمنإ:انلقاذإف.ةياورلاةعسعمرفتغتدقماهوألانأل؛حرباتبثي

؛يصميتلاناميلسةفلاخمىلعىوقيالهلثمف«دهاوشلاوتاعباتلافثيدحلانسح

نأديعلاقيقدنبامالكيفعقودقو.ادجيوقردقلااذهو«سايإنبرفعجو

:يئاسنلاننس"يفيذلاو.السرمريبزلانبانعبيبحنبقلطنعهاوريئاسنلا

ةعوطقمةياورلاف"ريبزلانبا":ركذيملو"هركذف:لاقبيبحنبقلطنع..."

اذهنعرخآاباوج-يييوحللمالكلاو-تدحجومث.ملعأهللاوءةلسرمتسيلو

حجرو":(٠۳۳۷/۱ر"حتفلا"يفلاقف-ىلاعتهللاهمررجحنباظفاحللثيدحلا

ةلعبتسيلاأيلرهظييذلاوةعوفرملاةلوصوملاىلعةعوطقملاةياورلايئاسنلا
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دشمأهنيلوءامهريغويلجعلاونيعمنباهقثو'ةبيشنببعصماهيوارنإَفءةحداق

مكحللف«هريغوةريرهيبأثيدحيفدهاوشهلونسحهثيدحفءامهريغومتاحوبأو

بيبحنبقلطتعم":يميتلاناميلسلوقو«!!غئاسةيثيحلاهذهنمهتحصب

رهاظىلعهسفنلبقنماهرکذيهعمسهنأديريهنألمتحي"ةرطفلانمارشعركذي

ناملسفذحف«اهدنسواهركذيهعمسهنأديرينألمتحيو‹يئاسنلاهمهفام

هللاهمحرظفاحلاباجأاذك:-ٰييوحلاقاحسإوبألئاقلاو-تلق.ها"دنسلا

:نيهجونمهفعضوءاضیأيدنعفيعضباوحجوهویلاعت

نسحيىم:لوقنف."نسحهثيدحف...ةبيشنببعصم":هلوق:لوألا

مدعممءةعباتملادوجوةلاحيفنوكيكلذنأدقانهيفكشياليذلا!؟هثي

نأل؛انهدوقفمامهالكوظفحأوتبثأفلاخملاناكنإاميسالللدو

نبرفعجرشبوبأويميتلاناميلسهفلاحخدقف.ظفحأوتبثأوهودوجومفلاعأ

لهأتبثأنمانقتماتبثةقثناكو.ناخرطنباوهفيميتلاناميلسامأسايإ

بيبحيفةبعشهفعضامنإو«نورثكألالاقامكةقُثناكسايإنبرفعجو.ةرصبلا

مدقتيفدحأكشيالف«هدانسإيفةبيشنببعصمافلاخناذهف.دهاجمبوملاسنبا

صنوهو":لاقمث"للعلا"يفهركذيذلايطقرادلامالكركذمثها.امهتياور

.قيفوتلاىلعهللدمحلاوانلوق

ہریغوةريرهيبأنعدهاوشدوجونم-هللاهمحرظفاحلاهركذام:يناثلا

هللايضررمعنباثيدحوةريرهيبُأثيدحنأل؛!للخلانمهيفامىفخيالف
نارصاقنادهاش-امهنع

ل

طقفلاصخسمحريغامهیفسیل؛ةشئاعثيدح

لاصخلاسمخللدهاوشىلإجاتحتف«؛لاصخرشعهيفانهةشئاعثيدحو
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.هقيقحتمدقتامكفيعضهنكلو«رساينبرامعثيدحيفكلذمقودقو.ىرخألا

هنأل؛يطايمدلانيدلافرشظفاحلاىلعدريوهوكلسلملااذهظفاحلاكلسدقو

لاومايبانبانعديعسنبديوسقیرطنم"هلبرشاملمزمزءام":ثیدحححص
هللاهمرظفاحلاهادبأيذلالامتحالاامأ:لاقمث...رباجنعردكنملانبانع

ءنفلالهأدنعردابتملاوهيئاسنلاهمهفامو.هفلكتوهفعضىفخيالف«هثحبرخآيف

الوصومدنسلاعميوارلالعل:لوقننألاضعإوألاسرإلكيفاننكميفالإو
.هنمدارلاها."هداسفىفخيالو!اراصتخاهفذحف

كهللالوسرناك":تلاق-اهنعهللايضر-ةشئاعثيدح(8۸)

.(٥۸٥۲)مقربيراخبلاهاور."اهيلعبيثيوةيدحلالبقي

نعاركذيملورضاحموعيكوهاورو:(٤٢٤۳ص)"مبتتلا"يفيطقرادلالاق

ها.ةشئاع

رضاحموعيكوركذيمل":هلوقدعب”"متفلا"يفظفاحلالاق:لبقملاقو

نعهلصوبدرفتسنوينبیسیعنأىلإةراشإهيف:"ةشئاعنعهيبأنعماشهنع

«سنوينبىسيعثيدحنمالإالوصومهفرعنال:رازبلاويذمرتلالاقدقو‹ماشه

دنعوهوسنوينبىسيعهلصوبدرفت:لاقفهنعدوادابأتلأس:يرجآلالاقو

.اھنمريخوهامبيثيو:ظفلبهنعةبيشيبُأنبااهلصوعيكوةياورولسرمسانلا

هركذدعب”'حتفلاةمدقم"يفلاقوها.دعباهيلعفقألرضاحمةياورو

a3 .ةيملعلابتكلاراد:ط۳٦ص9)

.ةيملعلابتكلاراد:ط۸٠٥ص)0
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ها.امناورظفحبةلوصوملاةياورلايراخبلاحجر:تلقيطقرادلامالك

لاقءيعيبسلاسنوينبىسيعوههلصويذلاف«هلسرأنموهلصونممجارت

نبرضاحموحارخجلانبعيكوامههالسرأناذللاونومأمةقث:"بيرقتلا"يفظفاحلا

:لاقفرضاحمامأودباعظفاحةقث:"بيرقتلا"يفظفاحلالاقدقفعيكوامأفعروم

رٹثكأحارانبعيكوىلعءانثلااندجو"بيذهتلابيذهت"ىلإانعجراذإو
كلذلوعبوتدقعيكوو«نوثدحملاهيلعنأدقامهنملكناكنإوىسيعىلعهنم

ناك:دمحأنعمرثألالاقو:سنوينبىسيعةمجرتيف"بيذهتلابيذهت"يفءاج

نبیسیع:نیعمنبالاقو.هنولسریسانلاوةيدحلاثيدحدنسيسنوينبىسيع
هلآوهيلعهللاىلص-يبلانأةشئاعنعهيبأنعماشهنعاثيدحدنسيسنوي

ها.هنولسريسانلاوةقدصلالكأيالوةيدحلالبقيناك-ملسو

لاسرإلاحيجرتيفيطقرادلانوقفاوينيعمنباودمحأودوادابأنأرهاظلاف

.لبقممالكها.ملعأهللاو

امكنيئدحملاروهمجبهذموهامكفيعضلامسقنملسرملاو:تلق

مامإلاحرشب۱۳۲ص۱ج"ةحيحص'"ةمدقمقلسممامإلامهنعهاکح

لاق"ةجحبسيلرابخألابملعلالهألوقوانلوقلصأيفتاياورلانملسرملاو":كانههترابعو

لوقوهونيثدحلابهاذمنمفورعملاوههلاقيذلااذه:هركذنأدعبهحرشيفيوونلامامإلا

.هنمدارملاها.لسرملاب
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.بحجرنبالهحرشيفامك"ريغصلاللعلا"باتكيفيذمرتلامامإلاو«يوونلا

.ملعأىلاعتهللاونييلوصألاوءاهقفلانمةليلقريغةفئاطتبهذاضيأهيلإو١۱۷ص

وبأهللاقفركبيبُأىلإةشئاعبطخميبلانأةورعثيدح(8۹)

هاور.لالحيليهوهباتکوهللانيديئيحتنأ:لاقف:كوحخأانأامنإ:ركب

.لسرماذهو:(٤٢٤۳)ص"مبتلا"يفىطقرادلالاق

يذلاربخلامث...يليعامسإلالاق":(٤١٠ص)۹ج"حتفلا"يفظفاحلالاقو

."ليسارملانمهريغيفهمزليف"حيحصلا"يفاذهلثملخديناكنإفلسرمهدروأ

لاسرإلاهقايسةروصتناكنإوهنإ":اذهيليعامسإلامالکىلعابيبظفاحلالاق

هنأرهاظلافركبيأهمألهدجوةشئاعهتلاخلتعقوةصقيفةورعةياورنموهف

:ربلادبعنبالاقدقوركبيبأتنبءامسأهمأنعوأةشئاعهتلاخنعكلذلمح

ريخنممهعامسىلعكلذلمحاسلدمنكيملوهنعربخأنمليوارلاءاقلملعاذإ
باهشنبانعكلامةياوركلذةلثمأنمو.كلذىلعلدتةغيصبتأيملولوهنع

ءاقللدنسملايفلخدياذه:ربلادبعنبالاقةفيذحيبُأىلومملاسةصقيفةورعنع

.اضيأةفيذحيبأجوزةلهسهئاقللوفَييلاءاسننماهريغوةشئاعةورع

مكحىلعلمتشتالةروكذملاةصقلانأ:هنعباوحافمازلإلاامأو

ليسارملاعيمجداريإكلذنممزليالفلاصتالاحيرصيفلهاستلااهيفعقوفلصأتم

.حضاووهامكهانركذامباوصلاو"نع"لصألايف



MMMصناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا

حرصدقولسرمروكذملاقايسلانأىلعروهمجلامعن."حيحصلا"باتكلايف

:يطقرادلامالكركذنأدعب(۳۳٥ص)"يراسلايده"يفًاضيأظفاحلالاقو

ها.هریظنمدقتامكةشئاعنعهلمةورعنأىلعيراخبلادنعلومحموه:تلق

ثيدحلااذهةحصيف:ياطلغملاقو:١٤١٠ص٩ج"يرابلاحتف"يفلاقو

مشتليفيكفةكمبتناكةشئاعةبطخوةنيدملابتناکامنإركبيبألةلخلانألرظن

.هنمدارلاهاهسفنبةبطخلارشابامقيبلافاضيأو"كوحأانأامنإ"هلوق

هلمةورعنوكينألمتحي:٥٤۳صييطقرادلل"عبتتلا"ىلعهتاقيلعتيفلبقملاقو
يعباتنمهعمسهنألمتحيوةباحصلانمامهريغنعوأةشئاعهتلاخنعوأءامسأهمأنع

حيحصلانأنميديمحلاوميعنوبأودوعسموبأويطقرادلاهلاقامحجرأانأكلذلف

نملسرملانأقباسلاثيدحلاىلعمالكلايفكلانمدقدقوها.ملعأهللاوهلاسرإ

.ملعأىلاعتهللاونيلوصألاوءاهقفلانمةفئاطونيثدحملاروهمجدنعفيعضلامسق

نبنمحرلادبعاهجوزتفهتأرماقلطةعافرنأةمركعثيدح(٠9)

ةرضحخافقرأواهيلإتكشفءرضخأراماهيلعو:ةشئاعتلاق«يظرقلاريبزلا

تيأرام:ةشئاعتلاقاضعبنهضعبرصنيءاسنلاويهللالوسرءاجاملفءاهدلجب

لوسرتتأدقاأعمسو:تلاق.امبونمةرضحخدشأاهدلحلتانمؤملاىقلياملثم

هعمامنأالإبنذنمهيلإيلامهللاو:تلاق.اهريغنمهلنانباهعموءاجفيهللا

فلالوسرايهللاوتبذك:لاقف.اوٹنمةبدهتذحخأوهذهنميعئغأبسيل

ناكنإف:ٌكلَيهللالوسرلاقفقعافرديرتزشاناهنكلمحألاضفناهضفنألينِإ

نينباهعمرصبأو:لاق.كتليسعنمقوذيىحهليحلصتموأ«هليلحتلكلذ
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مهللاوف‹نيمعرزتامنيمعزتيذلااذه:لاقمعن:لاق؟ءالؤهكونب:لاقفهل

.(۸۲°٢)مقربيراخبلاهاور.بارغلاببارغلانمهبهبشأ

يفقثلاثيدحيراخبلاجرخأو:(۲٢١۳ص)"مبتلا"يفيطقرادلالاق

هاوركلذكولسرمهنكلوةشئاعركذهيفوةعافرمأةصقةمركعنعبويأنع

.بويانعديزنبادام

:ێطقرادلامالكركذنأدعب(٠٦۳٠ص)"يراسلايده"يفظفاحلالاقو

ةعافرنأةمركعنعهظفلنإفءةشئاعنعةمركعةياورنمهنأيضتقيهقايس:تلق

رضحخأراماهيلعو:ةشئاعتلاق«يظرقلاريبزلانبنمحرلادبعاهجوزتفهتأرماقلط

يراخبلادصقامنإولاسراإلاهتروصقايسلارثكأنأالإكلذيفرهاظاذهف«هركذف

ةضعافرةصقلصأامأوءرضخلابايثلابابيفهدروأهنألرضخلابايثلاركذهنم

ةشئاعنعةورعنعيرهزلاقيرطنماماكميفحاكنلايفهدنعةحرخمفهتأرماو

هنمدارملاها.ملعأهللاو

امكلسرمثيدحلا:لوقأو:(۳٢١۳ص)"عبتتلا"ىلعهقيلعتيفلبقملاقو
هنألمتحيوهلتلاقاهنألمتحيفةشئاعيلتلاق:لقيملةمركعو«ينطقرادلالوقي

یىهزتقحلخنلارتعيبنعىن"ييبلانأسنأثيدح(9۱)

لاملحتستمةرمثلاهللاعنمنإكتيأرأرفصتورمحت:لاق؟ىهزتامو:هلليقف

.هلظفللاو(٥٥٥٠)١٠مقربملسمو(۲۱۹۸)مقربيراخبلاهاور"كيخأ
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يعي-افعيمجاجرخأو):(۳۱-۹٥۳ص)"مبتلا"يفيطقرادلالاق

هلآوهيلعهللاىلص-يبلانأسنأنعديمنعكلامثيدح-ًاملسمويراخبلا

یلص-لاقرمحىح:لاق؟یھزتامو:لیقیهزتىحرامثلاعیبنعیمن-ملسو

:لاق؟هيخألاممكدحأذحخأيمبةرمثلاهللاعنمنإتيأرأ:-ملسوهلآوهيلعهللا

دیزیوناورموميشهوكرابملانباورفعجنبليعامإمهنمةعامجاكلامفلاخدقو

.ةرمثلاهللاعنمنإتيأرأ:سنألاقهيفاولاقمهريغونوراهنبا

نعرفعجنبليعامسإثيدح-املسمويراخبلايعأ-ًاضيأاجرخأو

.(-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلامالكنمسنأمالكلصفدقو.ديمح

۱۳-١٦۱۳۷ص"سنأنبكلاماهيففلوخيلاثيداحألا"يفلاقو

دمحمورفعجنبليعامسإولالبنبناميلس-اكلامعي-هفلاخ:دشرلاةبتكم:ط

سناةرمضويأوذاعمنبذاعموفسوينبلهسوناميلسنبرمتعموقحسإنبا

هزمنبمیهاربإةياورنم-يدرواردلازيزعلادبعونوراهنبديزيوضايعنبا

رامثلاعيبنعىنييبلانأ":سنأنعديمحنعهوورفمهريغو-هنعيريبزلا

؛باوصلاوهاذهو"..ةرمثلاهللاعنمنإتيأرأ":كلامنبسنألاق."وهزتىح

.تبثيالومييبلالوقنممالكلااذهلعجكلامو

؛طبضيملواكلامقفاوفيدرواردلانعيكملادابعنبدمحمهاوردقو

.ملعأهللاوكلامةياورفالخبومهانركذ

‹١۲٠ص١ج"لقنلايفجردملالصولللصفلا"يفيدادغبلابيطخلالاقو

ل۱
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هيفو-هعفرفسنانعدیمنعثيدحلااذهسنأنبكلامىور:ةرجمحلاراد:ط

هللاعنمنإتيأرفأ":هلوقنألكلذيفمهووليبلاىلإ-ظافلألاهذه

نبزيزعلادبعونوراهنبديزيكلذنيب«سنأمالكنتملارخآىلإ"ةرمثلا

اذهمهتياوريفمهلكرفعجنبليعامسإورمحألادلاخوبأويدرواردلادمحم
هللادبعنبدمحمهاوروييينلامالكنمسنأمالكاولصفوديمحنعثيدحلا

ديمنعمهتعبرأديمنبةديبعوريشبنبميشهوكرابملانبهللادبعويراصنألا

هنمدارلاها.سنأمالكنودبسحعوفرملاىلعاورصتقاف

:هلوقو:۲٥۲-٦٢۷ص۳ج"لكشملافشك"يفيزوجلانبالاقو

مالكنمهنأهرهاظ."؟كيخألاملحتستمبةرمثلاهللاعنمنإتيأرأ"

سنأمالكنمهولعجفنورثكألاهفلاخوكلامهاوركلذككهللالوسر

يلعنبدمحأانأبنأ:لاقدمحأنبرفعجانربخأ:لاقظفاحلاباهولادبعانأبنأ

:هیفوهعفرفسنانعدیمنعثیدحلااذهسنأنبكلامىور:لاقتباثنبا

"؟هيحخألاممكدحأذخأيمبفةرمثلاهللاعنماذإتيأرأ":يهللالوسرلاق

:هلوقنألاذهيفكلاممهوو.هيفاوفلتخيملهباحصأكلامنعهاوراذكهو

ديزيكلذنيبدقو‹سنأمالكنتملارخآىلإ"...ةرمثلاهللاعنمنإتيأرفأ"

نبليعامسإورمحألادلاخوبأويدرواردلادمحمنبزيزعلادبعونوراهنبا

مالکنمسنمالکاولصفوديمنعثيدحلااذهمهتياوريفمهلك«رفعج
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هللاعنماذإتيأرأ"هلوق:(۲٠٠ص)٤ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

نعدابعنبدمحمهعباتوةلمحلاهذهعفربكلامحرصاذكه«ثيدحلا"ةرمثلا

دحاوريغويطقرادلامزجوةريخألاةلمحلاهذهىلعارصتقمديمحنعيدرواردلا

قعرزيبأوهيبأنعللعلايفمتاحيبُأنبامزجكلذبوهيفًاطخأهنأبظافحلانم
نعةزمحنبميهاربإهاوردقفتابعنبدمحمنبزيزعلادبعةياوريفًاطخلاو

رشبونامیلسنبرمتعمهاورو.اهرکذتالارفعجنبليعامسإةياوركيدرواردلا

مي:لاقسنأ‹؛يردأالف:لاق.هرخآىلإتيأرفأ:هيفلاقفديمحنعلضفلملانبا

ليعامإهاورو."جردملا"يفبيطخلاهجرخأ.ةَييبلانعهبثّدحوأ؟لحتسي

فقولاهرهاظو"ىهزت":هلوقريسفتيفسنأمالكىلعهفطعفديمنعرفعجنبا
يمحألادلاخيبُأقيرطنمبيطخلاونوراهنبديزيقيرطنميقزوحلاهجرحأو

نباهاور.ثيدحلا"..ةرمثلاهللاعنمنإتيأرأ":سنألاق:ظفلبديمحنعامهالك

هيففلتخللاردقلااذهركذيملفديمحنع-افنآمدقتامك-ميشهوكرابلل

.كلذىلعهنعديمحباحصأنمةعامجامهعباتو

ريسفتلانوكينأمنماممدقتامعيمجيفسيلو:-رجحنبالئاقلاوتلق

هفقويذلاةياوريفسيلوءهفقويذلادنعامىلعةدايزهعفريذلاعمنألاعوفرم
.هعفرنملوقيفنيام

يفعفرلاةياوريوقيامرباجنعريبزلايبُأقيرطنمملسمىوردقو
ةهاعهتباصأفارتكيخأنمتعبول":َْيهللالوسرلاق:هظفلو«سنأثيدح
ها."؟قحريغبكيخألامذخأتمب.ائيشهنمذحخأتنأكللحيالف

:تلق:ێطقرادلامالكركذنأدعب(۷٠٥ص)"يراسلايده"يفلاقو
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نايزارلاةعرزوبأومتاحوبأثيدحلااذهيفجاردإلاىوعدىلإيطقرادلاقبس

جهنلملابيرقت"يباتكيفهتحضوأامكثيدحلاةمئأنمدحاوريغوةيزخنباو

ملنملايفكلامنبسنأتيأر:لاقهنأةعيزخنبانعهيفتيكحو"جردملابيترتب
يفلاقنکًلاجردمدیمنعهاورنامیلسنبارمتعمنأوعوفرمهنأنربخأف

اذهلثميفرمألاوفيبلانعهبثّدحوأ؟لحتسيمب:لاقسنأيردأال:هرحخآ

تنيبدقو:زابلاىفطصمرازنةبتكمط(۹۸۷ص)٣ج"”صيخلتلا"يفلاقو
نأو«سنألوقنمةفوقوم(كلامثيدحيفيلاٰيعي)ةلمحلاهذهنأجردملايف

ها.ملسمدنعامايبومهواهعفر

نأدعبيمالسإلابتكملا:طء٠۲صهج”ليلغلاءاورإ"يفينابلألالاقو
لوقنمهنأباوصلاوعوفرمحالصلاريسفتنأىلوألاةياورلاكرهاظاذهو:هركذ

"للعلا"يفمتاحيأنبامزجكلذبو«يواحطلاوملسمةياورهتنيبامكسنأ

هنمدارملاها"صيخلتلا"يفظفاحلاهعبتو(۱۱۲۹/۳۷۸/١)

يفظفاحلاهررقيذلااذهو:٠۳۲ص"مبتلا"ىلعهقيلعتيفلبقملاقو

فها.ملعأهللاو؛سنأىلعاهفقونمةرثكلسفنلاهيلإنئمطتيذلاوهصيخلتلا

دهرمشيملنإ":لاق8يبلانأسنأنع(١٥٥۱٠)١٠مقربملسمیورو
."؟هيخُألاممكدحألحتسيمبفهللا

ىلعدابعنباهيفمهواذهو:(١٠۳۲ص)"عبتتلا"يفيطقرادلالاق

نعيدرواردلانعهاورهزمنبميهاربإنألنمدابعنباهعمسنحيدرواردلا
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ىحةرمثلاعيبنع-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرىن"سنأنعديم

لحتسيمبفةرمثلاهللاعنمنإتيأرأ:لاقرمحت:لاق.وهزتامو:سنألانلق"وهرت

ها.باوصلاوهو؟هيخألام

يظطقرادلامالك(۲۱۸ص)١٠جملسمحيحصحرش"يفيوونلاركذو

"للعلا"يفمتاحييأنيالاقو.هيلعتكسودابعنبدمحمثيدحبقلعتياميف
زیزعلادبعنعدابعنبدمحمثیدحنعةعرزابأويبأتلأس:(۳۷۸ص)١ج

ملنإ:لاق-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-يبلانأسنأنعديمحنعيدرواردلا
.سنأمالكوهامنإءًاطخاذه:الاقف"؟هيخألاممكدحألحتسيمبفهللااهرمثي

هنووريسانلاواعوفرمسنأنبكلامويدرواردلاهيورياذكةعرزوبألاق
فا.افوقوم

املسمنألمتحيلوقأ:(١٠۳ص)"مبتتلا"ىلعهقيلعتيفلبقملاقو

قسيرطلااذهركذهنألمتحيوهتلعنيبيلعوفرملاقيرطلااذهركذهللاهجر

هنأسفنلاهيلإنئمطتيذلاودنعترهظنئارقلعفرلاةحصادقتعمعوفرملا

ها.فوقوم

۔امھنعهللايضررمعنباتعم:لاقرانیدنبهللادبعثيدح(۵۲)

نعلئساذإناكوءاهحالصودبيىتحةرمثلاعيبنعييبلاىهن":لوقي

.(٩١۸٤۱)مقربيراخبلاهاور."هتهاعبهذتىح:لاقاهحالص

١١٠ص١ج"لقنلايفجردملالصولللصفلا"يفيدادغبلابيطخلالاق

بهذتنحهلوقببيحجاوةرمثلاحالصنعلوؤسللا:هرکذامدعبةرجحلاراد:ط

كك
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میهاربإنبملسمكلذنيبرمعنبهللادبعوهانإوييبلاوهسيلاهتهاع
.ةبعشنعثيدحلااذهامهتياوريفردنغرفعجنبدمحمويدزألا

لوقاركذیملفرانیدنبهللادبعنعلالبنبناميلسويروثلانايفسهاورو

.بسحعوفرملاىلعارصتقالب«رمعنبا

ضعبفو:۹۸٤ص۲ج"لکشملافشك"باتكيفيزوحلانبالاقو

ناكو."اهحالصودبييحةرمثلاعيبنع¥يبلاىن":ثيدحلااذهظافلأ

نعلوؤسملانأاذهرهاظو«هتهاعبهذتىح:لاقاهحالصنعلكساذإ
نباكلذنعبيجلاولوؤسملاامنإو«كلذكسيلو6هللالوسربيجلاوكلذ

باهولادبعانأبنأ.هبتشافليهللالوسرمالكيفهمالکجرددقوصع

تباثنبيلعنبدمحأانأبنأ:لاقحارسلانبدمحأنبرفعجانأبنألاقظفاحلا

وهسيل‹هتهاعبهذتىح:هلوقببيحلاوةرمثلاحالصنعلوؤسملا:لاق

میهاربإنبملسمكلذنيبدقو.رمعنبهللادبعوهامنإويهللالوسر

هللادبعنعةبعشنعثيدحلااذهامهتياوريفردنغرفعجنبدمحويدزألا

ھا.رمعنبانعرانیدنبا

يهللالوسرنأ":-امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثيدح(©۳)
.(۸٥۱۳)١٤١٤مقربملسمهاور."مارحإريغبءادوسةمامعهيلعوةكملحخد

قبيطراد:ط۲۹۳ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباظفاحلالاق

نبةيواعمملسمدنعهيوريامنإوهوهنع-قحلادبعيعيتكسو:هركذنأدعب

هلمعركذنمثرباجنعريبزلايبأيفهبهذمركذننأيغبنيوريبزلايبأنعرامع
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اهيلعيلصيةداسوههجوىلإعفريذلاضيرملايفرباجثيدحركذامل:لوقنفهيف

.ثيدحلامقييلاابىمرف

نعريبزلايبأنعيروثلانع-ةقثناكو-يفنحلاركبوبأهاور:هدعبلاق
امالإهثيدحنمحصيالهنأرباجنعريبزلايبأثيدحيفمالكلامدقتدقورباج

ريبزلايبأنعملسمقيرطنمركذو.هنعثيللاةياورنمناكوأعامسلاهيفركذ

امك-يلوحنه"هيفو.ثيدحلا"ييبلاىلعنذأتسيركبوبألخد"رباجنع
هيفركذامريبزلايبأثيدحنمذخؤيامنإ:هرثإبلاقمث."ةقفنلاٰينلأسي-ىرت

.ثيللاةياورنماذهسيلوهنعثيللاةياورنمناكوأعامسلا

رباجنعريبزلايبأنعةيلاعلايبأنبابرحنعيطقرادلاقيرطنمركذو

لماحللسيل":دانسإلااذهبو."ةقفنلاوێكسلااهلانالثةقلطملا":لاق%8يبلانع

رباجنعريبزلايبأثيدحنمذحخؤيامنإ:لاقنأاهعبتأمث"ةقفناهجوزاهنعقوتلمل
يأنبابرحفعضمث.رباجنعهنعثيللانعناكوأعامسلاهيفركذام

رونسلانتنعىن":ليهللالوسرنأرباجنعريبزلايبُأةياورنمركذو.ةيلاعلا

.يئاسنلاقيرطنم"ديصبلكالإبلكلاو

نمناکوأهنمهعامسرکذاذإفرباجثيدحيفسلديريبزلاوبأ:لاقمث

.ثيللامهيفسيلهنعةعامجةياورنماذهوحيحصوهفريبزلايبأنعثيللاةياور

يفسلديريبزلاوبأو:لاقمث.فيعضقيرطنمةحئاحلاريسفتثيدحركذو

نمهعامسلوألايفركذ:لاقمثنيثيدحدالوألاتاهمأيفركذو.رباجثيدح

"ريمحلاولاغبلاوليخلاربيخمويانحبذ":ثيدحركذو.يناثلايفهركذيملورباج

نمذخؤيال:لاقمث.رباجنعريبزلايبأنعةملسنبدامحةياورنم.ثيدحلا

)لر
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.هنعثيللاةياورنمناكوأعامسلاهيفركذامالإرباجنعريبزلايبأثيدح

رکذيملو«هنمهعامسرکذامرباجنعريبزلايبأثيدحنسحأ:لاقمث

درطينأبجيناكهنأكلذو.هلمعنيبنلفهبهذماذهف.ملعأاميفاذهيفعامسلا

هوريملاممهعامساهيفروکذمريغاهنمناکامنيبیفهثيداحأيفبهذملااذه

«هرمأاهيفرسفدقىلاعضاوملاهذهىلعالاحمانًليلعتهنمكلذنوكيفهنعثيللا

هعامساهیفاروکذمهتیاورنمناکامعءاشنإتكسيمثاهضعبهیفکيناكدقو

يلاهذهادعاميفثيداحألادروألب؛لعفيملوهيلإبهذامدرطوهاذه

اذهقرباجنعريبزلايباةياورنمامنانيبيفاهركذيوحن:نيوحنىلعاهركذمدقت

هنأنيبيالوهنعتكسيوحنو.اهقدهعنميربتلاككلذبهنإفباوصلانمبيرق

هأرقاذإلبهنعثیللاةياورنموهالوهعامسهيفركذيملاموهوهتياورنم

يففالحالامهنأ-هنعهتوكسب-دقتعيفريبزلايبأةياورريغنمهنظيئراقلا

.هتحص

ملسمهجرخأاممثيداحألانمناكاميفلمعلااذههلمقيامرثكأو

.هيفكشالًاطخاذهوكقنلانمىمحيفتلصحالملسملاخدإباهنأك

دارلاها"كلذنيبتيىحنيروكذملانيوحلنلاثيداحأكيلعنآلاضرعنلف

ثیداحألاضعب٤۳۱صيفركذمث.یلاعتهللاءاشنِإاهضعبقأيسواهركذف.هنم

 



أناودعلاويفبلابئاتكلفراجلانافوطلا|
NENN _

يباةياورنمملسمباتکنمهذهلك":لاقمثرباجنعريبزلاوبأاهاوريلا

فها.”"هنعثيللاةياورنموهالوهعامسهيفركذيملاممرباجنعريبزلا

ثيداحألاهذهلك:لوألاوحنلاثيداحأركذنأدعب٥۳۰صلاقمغ

اهلكو«هتياورنماُهأكلذبنيبتفريبزلاابأاهايإ-قحلادبعيعي-هرکذدنعزربأ

هزاربلبهنافئطخمريغاهيفوهوءهنعثیللاةياورنموهالوهعامسهيفركذيملامم

ها.نيوحنلادحأاذهفةمدقتملاثيداحألايفهرمأنمحرشامىلعلاحأدقهايإ

راد:ط٠٠۲ص"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

نموهوانعنعمرباجنعريبزلايبأةياورنم-ثيدحلااذهٰيعي-وه:فراعللا

حضويملامنثيداحأةدع"ملسمحيحص"يفو:اهيفيهذلالاقيلاثيداحألا

اهنمبلقلايففهنعثيللاقيرطنميهالورباجنععامسلاريبزلاوبأاهيف

ها.ءيش

لعهلالوسرىلعنذأتسيركبوبألخد:لاقرباجثيدح(86)

ليقأمثلخدفركبيبألنذأف:لاقمهنمدحألنذؤيملهبابباسولجسانلادجوف

:لاقف:لاقءاتكاسامجاوهؤاسنهلوحًاسلاجييلادجوفهلنذأفنذأتسافرمع

ييتلأسةحراختنبتيأرولهللالوسراي:لاقف6%يبلاكحضأائيشنلوقأل

يفنلطقلانباظفاحلااهركذيلاتاياورلاضعبيفرباجنمعامسلابريبزلاوبأحرصدق:تلق

ىلععلطيملهنأوأهذهانخسننعهتخسنفلتختلهيردأالوءانرصعيفةلوادتملاملسمخسن

اهيفحرصيلاتاياورلاكلتنماثيشباتكلااذهيفركذأملوعامسلاباهيفحرصيلاعضاولل

نمناظطقلانباهفعضامىلعاهبداهشتسالاحصيناكنإو«؛يملعبسحملسمدنععامسلاب

.ملعأىلاعتهللاو؛كلذيفهعطخوهباوصنعرظنلاضغب"هحيحص"يفملسماهاوريلاثيداحألا
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امكيلوحنه":لاقو$هللالوسركحضفءاهقنعتأجوفاهيلإتمقفةقفنلا

اجيةصفحىلإرمعماقفءاهقنعأجيةشئاعىلإركبوبأماقف"ةقفنلاٍينلأسيىرت

لأسنالهللاو:نسلقفدنعسيلاميهللالوسرنلأست:لوقيامهالكءاهقنع

تلزنمثنیرشعواعستوأارهشنهلزتعامث«هدنعسیلادبأايشميهللالوسر
ارجأنكنمتلتسحملل»غلبيح(كجاوزأللقيبلااهيأشي):ةيآلاهذههيلع
نأبحأارمأكيلعضرعأنأديرأنإةشئاعاي":لاقفةشئاعبًادبفلاق.(اميظع

ةيآلااهيلعالتف؟هللالوسرايوهامو:تلاق"كيوبأيريشتستيحهيفيلجعتال

ةرخآلارادلاوهلوسروهللاراتخألب؟يوبأريشتسأهللالوسرايكيفأ:تلاق

الإنهتمةأرمايلأستال":لاقتلقيذلابكئاسننمةأرماربختالنأكلأسأو

ملسمهاور."ارسيماملعمثعبنكلوءاتنعتمالواتنعميثعبييملهللانإاهكربخأ

.(۷۸۹۱مقرب

ريبزلايبأسيلدتب٤٢۲ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهفعض

.هلبقيذلاثيدحلايفكلذنايبمدقتامك

نبليفطلانأ-امهنعهللايضر-هللادبعنبرباجثيدح(8©)

ةعنمونيصحنصحيفكللهفلالوسراي:لاقفييبلاىتأيسودلاورمع

راصنأللهللارخذيذللييبلاكلذبأفةيلهاجلايفسودلناكنصح:لاق

نملجرهعمرجاهوورمعنبليفطلاهيلإرجاهءةنيدملاىلإ$يبلارجاهاملف

تبخهمجارباهبمطقفهلصقاشمذحخأفعزجفضرمفقنيدملااووتجافهموق

ایطغمهآروءةنسحهتئيهوهآرف«همانميفورمعنبليفطلاهآرفتامىحهادي

يلام:لاقف8هيبنىلإنرجمبيلرفغ:لاقف؟كبركبمنصام:هللاقفهيدي
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ىلعليفطلااهصقفتدسفأامكنمحلصننل:يلليق:لاق؟كيديًايطغمكارأ

مقربملسمهاور."رفغافهيديلومهللا":يهللالوسرلاقفقيهللالوسر

۱4(.

ةلعلابهلعأو۲۹۸ص٤ج'ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباظفاحلاهركذ

:ط٥٣ص"ملسمحيحصرصتخ"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

دقوهنعنعدقوسلدمريبزلاوبأو«رباجنعريبزلايبُأةياورنمثيدحلا:فراعللا

ناكامالإنعنعملاهثيدحبجاجتحالاكرتفيرشلاملعلااذهبةفرعملالهأدنعررقت

لاقاذلوهيفعامسلاهلركذامالإهنعذخأيملهنإفهنعدعسنبثيللاةياورنم

وبأاهيفحضويملاممثيداحأ"ملسمحيحص"يفو:"نازيملا"نمهتمجرتيفيذلا
تلق.ءيشاهنمبلقلايففهنعثيللاقيرطنميهالورباجنععامسلاريبزلا

يِبأةنعنعبناطقلانباويليبشإلاقحلادبعهلعأاممثيدحلااذهو:-ينابلألالئاقلاو-

ها.(۷١ص)ةمدقملارظنا؟يدتعملارئاجلالوقياذامفريبزلا

هللالوسرلاق:لاق۔امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثيدح(٩(

ملسمهاور"نأضلانمةعذجاوحبذتفمكيلعرسعينأالإةنسمالإاوحبذتال":6

.(۱۳مقرب

١۳۰۱ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهفعضثيدحلااذه

بحككلارادط(٠۲ص)اج"يلحملا"يفمزحنباهنعلاقوريبزلايبأسيلدتب
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ريبزلاابأنألهححصنالفنحنامأوهنوححصيمهوهوفلاخدقفتانسملادوجو

ةبتكمةديدحلاطنم:١ط(١١٦١ص)ا١ج"ةفيعضلا"يفينابلألالاقو

يذلاثيدحلااذهنأوظفاحللاعبتكلذيفامهاوتنكيأيلادبمث:فراعملا

الةفيعضلاثيداحألاةرمزيفرشحينأهبىرحألاناكملسمهجرخأووههححص

نمونعنعدقو؛سلدماذهريبزلاابأنألكلذءةحيحصلاثيداحألاهبلوأتتنأ

اذهو«ثيدحتلابحرصيملاذإهثيدحبجتحيالسلدملانأ"حلطصللاملع"يفررقملا

لهأنمنوققحملادقتناكلذلو«حرصيملونعنعفءانهريبزلاوبأهعنصيذلاوه

نمناكامالإمهللاملسماهجرخأتانسإلااذهبريبزلاوبأاهيوريثيداحأملعلا

لإ...ثيدحتلابهيفحرصامالإهنعوريملهنإفهنعدعسنبثيللاةياور

الو":فراعملاةبتكمىلوألاط(٤٦٤-٣٤ص)٠٦ج"ةحيحصلا"يفلاقو

مكيلعرسعينأالإةنسمالإاوحجبذتال":ظفلبرخآلارباجثيدحكلذىلعركعي

سيل«قرطلالكيفهنعانعنعمريبزلابأةياورنمهنأل"نأضلانمةعذجاوحبذتف

تنكامكهنعدعسنبثيللاةياورنموهالو«ثيدحتلابهحيرصتاهنمءيشيف

ياريخأكلذتدكأو‹(١٤١٠)"ءاورإلا"يفمث(5٠)"ةفيعضلا"يفهتني
.(٥۸٠)"دواديبأفيعض"

:يمالسإلابتكلملاءةيناثلاط(۳١۳-٢٢١۹ص)٤ج"ليلغلاءاورإ"يفلاقو

رباو(۲/٢٠۲)يئاسنلاو(۲۷۹۷)دواديبُأو(٢٦/۷۷)ملسمدنعهنإف«فیعض

(۳۲۷۰۳۱۲/۳)دمأو(۹/۹٦۲)يقهيبلاو(٤٠۹)دوراجلانباو(٤٢۳۱)هجام
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وباانثدح:لاقريهزقيرطنممهلك(٢۲٠/۲ق)"هدنسم"يفيلصوملاىلعييبأو

."نأضلانمةعذجاوحبذتفمكيلعرسعينأالإ...":ظفلباعوفرمرباجنعريبزلا

...ِءاوسهلميقابلاو

سلدموهوءريبزلايبأىلعنيقيرطلارادمو:(٢٥۳ص)لاقنأىلإ

ثيدحتلابحرصيملامهنعهثيدحىقتيف'”ريبزلايبأنعةصاخكلذبفورعم
تنكدقوهلةجرخملارداصملاعيمجيفثيدحلااذهيفلعفامكءانعتعمناكو

يفهايإملسمجارخاإل؛هتحصامهوتمثيدحلااذهبنمزلانمةهربتررتغا
"ةفيعضلاثيداحألاةلسلس"يفاهيلعتهبنفهذههتلعلتهبنتمثهحيحص"

ننسفيعض"يفًاضيأهدروأو.هاقشمديفيمالسإلابتكلملاعبط(١۹ص)١ج
ننسفيعض"و"فيعض":هنعلاقويمالسإلابتكملاط(۲۷۳ص)"دواديأ

:ط(۲٢۲ص)"هجامنباننسفيعض"ويمالسإلابتكملاط(۱۷۹ص)”يئاسنلا
.فراعملاةبتكم

اذه:فراعملاط(٤۳۳ص):ملسمحيحصرصتخم'ىلعهقيلعتيفلاقو

حصدقوناطقلانباوقحلادبعهلعأهبوًانعنعمرياجنعريبزلاوبأهاوراممثيدحلا
مقرةفيعضلاثيداحألايفكلذمجارفثيدحامريغيفةعذحابةيحضتلازاوج

ها.(١١۲٠)يالاثيدحلاو(٥1)

عهلالوسرناک":تلاق-اهنعهللايضرةشئاعثيدح(۷٥)

لإ-ةمتعلاسالاوعدييلايهوءاشعلاةالصنمغرفينأنيباميفيلصي

):1
.رباجنعباوصلاوىاورإلاياذك
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تکساذإف«ةدحاوبرتويونيتعكرلكنيبملسيءةعكرةرشعىدحإ«رجفلا

.نەتميمخنيتعکرعكرفماق‹؛نذوملاهءاجوءرجفلاهلنيبتورجفلاةالصنمنذؤملا

ملسمهاور."ةماقإللنذؤملاهيتأيتح؛نعألاهقشىلععجطضامث

.(۷۳)۲۱۲مقرب

اذكه":٢۲۳-۲۳۳صەج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاق

؛هراتخامليردأالوريغهانعميفدرويملو-يليبشإلاقحلادبعييعي-هدروأ

جبًلاضيأوهوهيفملكتدقةلمرحو؛ملسمدنعیینبةلمرحةياورنموهو

يقونيتعکرلكنم:دارأامنإو"نيتعكرلكنيبملسي":هلوقيفكلذوءظفللا
ناذألانمنذؤملاتكساذإدارأامنإوء"رجفلاةالصنمنذؤملاتكساذإو":هلوق

دعبهيتأيناكنذؤملانإ:هلوقوهوءهنمالإفرعيالامهيفورجفلاةالصللوألا

الاماذهوءةماقاللىرخأةرمهيتأيمثرجفلايعكرعكرينألبقناذألانمهغارف

.هريیغيففرعي

نذؤملاهءاجيحرتولادعبمانهنأهدنعتابنيحسابعنباثيدحيقو

ةيضقنعرابخإاذهنأالإةالصلاىلإجرحخمثنيتفيفخنيتعكرعكرفماقف

وهاإامهريغوةصفحوةشئاعثيدحنمفورعملاو«رتولادعباهيفمانةصوصخم

نذؤملاهيتأيىحنهبألاهقشىلععجطضيمث«نيتفيفخنيتعكرعكريناكهنأ

؛رحفلايعكربةعكرةرشعثالثىلصهنأاضيأروكذملاثيدحلايقو.ةماقالل

ثيدحلانأوهنايبنآلاتدصقيذلاو.ادجةريثكقرطنمحيحصكلذو

E
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مصاعنبرصنوميحدميهاربإنبنمرلادبعانثدح:دوادوبألاق

بئذيبانيانع:رصنلاق«يعازوألاانثدح:لاق«ديلولاانثدح:الاق‹يكاطنألا

يلصييهللالوسرناك":تلاقةشئاعنع«ءةورعنع«يرهزلانع[يعازوألا]
ملسيءةعكرةرشعىدحإرجفلاعدصنينأىلإءاشعلاةالصنمغرفينأنيباميف

ةيآنيسممكدحأارقيامردقهدوجسيفثكعبوةدحاوبرتويو«نيتنثلكنم

‹نيتفيفخعكرفماقرجفلاةالصنمىلوألابنذؤملاتكساذإف«هسأرعفرينألبق

هللاوءاظفلوادانسإحصأاذهف"نذؤلملاهيتأيىحنهبألاهقشىلعمجطضامث

ها.قفوملا

موقيالنأفاخمكيأ):لوقيمقييبلاتعمسلاقرباجثيدح(9۸)

ةءارقنإفهرخآنمرتويلفليللانممايقبقثونمو«دقريلمثرتويلفليللارخآنم
.(٥٥۷)۳١۱مقربملسمهاور(لضفأكلذوءةروضحمليللارخآ

يبأةنعنعب٦٠۲صج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهلعأ

۱( .)ربزلا

كءوضونسحأفعجرا":لاقف%8يبلاهرصبأفهمدقىلعرفظعضومكرتف

.(٢٢۲)۱٢مقربملسمهاور.یلصمثعجرف

نمةفئاطدنعفيعضنايفسابأنأالإ(٥٥۷)١١٠نايفسيبأقيرطنماضيأملسمهاور
ناطقلانبال"ماهيإلاومهولانايب"يفامكلاقثیحيليبشإلاقحلادبعهيلإبهذيذلاوهوىاملعلا

ء؛ةتعباتمبناطقلانباربتعيمكلذلف‹ناطقلانباكلذىلعهرقأو؛فیعضنایفسوبا:٤١٤ص٢ج

.ملعأهللاو

 



ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلاا

.ريبزلايبُأةنعنعب٠٦٠۳ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهلعأ

رامجتسالا":مقيهللالوسرلاق:لاقهللادبعنبرباجثيدح(١٠)

رمجتسااذإوءوتفاوطلاوءوتةورملاوافصلانيبيعسلاوءوترامحلايمروءوت

.(١۰۱۳۰)١٥٠۳مقربملسمهاور."وّنبرمجتسیلفمكدحأ

.ريبزلايأةنعنعب۸٠۳ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهلعأ

ةبتكم۳ط۹۳٠ص"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو

دقورباجنعريبزلايبأةياورنمثيدحلاو:ثيدحلااذهىلعهقيلعتدنعفراعملا

ها.هتنعنعنعتكسهنألقحلادبعىلعناطقلانباهذحخأامموهو!هنعنع

لحبال’:لوقيالييبلاتعم:لاقهللادبعنبرباحجثیدح(“۱(

.(١١۱۳)٩٤٤مقربملسمهاور."حالسلاةكعبلمحينأمكدحأل

.ريبزلايبأةنعنعب۸٠۳ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهلعأ

ةبتكم٣ط(٠٠۲ص)"ملسمحيحصرصتخم"ىلعهقيلعتيفينابلألالاقو
اهيفلاقيلاثيداحألانموهوانعنعمرباجنعريبزلايأةياورنموه:فراعلل

عامسلاريبزلاوبأاهيفحضويملاممثيداحأةدع'ملسمحيحص"يقو:يهذلا

ها.ِءيشاهنمبلقلايففهنعثيللاقيرطنميهالورباجنع

لبقتقلحيِ!هللالوسراي:لاقفءةرمحلادنعفقاووهوءرحنلامويلجرهاتأو
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مرا":لاقيمرأنُلبقتحجذا:لاقفرخآهاتو"جرحالومرا":لاقف‹يمرأنُ

الومرا":لاقيسمرأنألبقتيبلاىلإتضفأينِإ:لاقفرحخآهاتأو"جرحالو

ملسمهاور"جرحالواولعفا":لاقالإءيشنعذئمويلئسهتيأرامف:لاق"جرح

.(۳۳۳)۱۳۰۱مقرب

يأسرکذو:۱۳-٠٢ص۲ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاق

ضعبمدقتيفورمعنبهللادبعثيدحملسمقيرطنم-يليبشإلاقحلادبع

‹يمرأنألبقتضفأ:ةصفحيبأنبادمحمداز:لاقمث.ضعبىلعجحلايفلاعفألا

.مهوهارأ"تضفأ"هلوقىلعةصفحيبأنباعباتيلو:لاق"جرحالومرا":لاق

نبهللادبعثيدحنمهجرخ‹يطقرادلانسحلاوبأليلعتلاوثيدحلاركذ

يفاحنأنآلاملعاف":-ناطقلانباىعأ-لاقنأىلإ"...ًاضيأصاعلانبورمع

نأكلذو.يرهزلانعروكذملاةصفحيأنبادمحمقيرطنم«ملسمباتك

.ورمعنبهللادسيعنعءةحلطنبىسيعنعهيورييرهزلاثيدحثيدحلا
كاذلوقيةصفحيأنباو"يمرأنألبقتضفأ"هنعنولوقيالهباحصأف

يرهزلايففعضيهنكلوةقثلجرلاوهلظافحلاةفلاخملهمثوينطقرادلامهوتو

هبءيجيامفالخبهيفءيجيراصفبجيامكهثيدحظفحيملهنأكءةصاخ

ها."هريغ

هللالوسرلاق:لاق-امهنعهللايضر-هللادبعنبرباحجثیدح(۳٦)

ملسمهاور."كرتءاشنإومعطءاشنإفبجيلفماعطىلإمكدحأيعداذإ":385

.(٠١٤۱)١٠۱مقرب
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.ريبزلايأةنعنعب۹٠۳ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهلعأ

نلف:ةيملعلابتكلارادط(٢۲-٤٢)ص۹ج"ىلحلا"يفمزحنبالاقو

هنأيهللالوسرنعرباجنعريبزلايبأنعنايفسقيرطنممتيوردقف:ليق

:انلق."كرتءاشناومعطءاشناف«بجيلفماعطىلإمكدحأيعداذإ":لاق

.هنعثيللاةياورنموهالو«رباجنمهعمسهنأاذهيفركذيملريبزلاوبأومعن

لاق«هنمهعمسيملاممراجنمهعمسامىلعريبزلاابأفقوهنأثيللانعانيوردقو

لظطبفهيلعهلملعأاممثيدحلااذهسيلوهنعهتذخأامىلعيلملعأف:ثيللا

هنمدارملاها.هبجاجتحالا

لعهللالوسرنأ-امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثيدح(6٠)

هباحصأىلإجرخمثهتجاحیضقفامةئينمسعمتيهوبنيزهتأرماىتأفةأرماىأر

مكدحأرصبأاذإفناطيشةروصيفربدتوناطيشةروصيفلبقتةأرملانإ":لاقف

.(۹١١١۱مقربملسمهاور.'هسفنيفامدریكلذنإفهلهأتأيلفةارما

.ريبزلايبأةنعنعب٠١٠۳ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهلعأ

فرسبتضاحامنا-اهنعهللايضر-ةشئاعنعدهاجبثيدح(1۵)

نعةورملاوافصلابكفاوطكنعئزجي:ٌَيهللالوسراهللاقفةفرعبترهطتف

.(۱۳۳)۱۲۱۱مقربملسمهاور"كترمعوكجح

:ةييطراد:ط۳۹۱/۲-۳۹۲"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاق

تضاحاُمَأ"ةشئاعنعملسمقيرطنماضيأ-يليبشإلاقحلادبععي-رکذو

)لس
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نباقیرطنمملسمدنعوهوءائيشهدانسإيفلقيملوةفرعبترهطتف«فرسب
اممدقتامييعيوها.مدقتامكهيفلوقلاوءةشئاعنع«دهاجبنعءحيحنيلأ

ةياورنمقحلادبعامركذنیٹیدحرکذنأدعبكانهلاقثيح۳۹۰صهرکذ

ناك:ديعسنبیحیلاق«ثیدحلالهأدنعناعطقنمامهو:لاقةشئاعنعدهاجب

"للعلا"باتكيفيذمرتلاهركذءةشئاعنمعمسدهاجبنوكينأركنيةبعش

يرودلاهرکذ«هرکنيدیعسنبییناک:لاقنيعمنبیینعيوركلذكو

.هنع

نوکينأركنيةبعشناك:لاقهيبأنعلبنحنبدمحأنبهللادبعركذو

هركنأفةبعشهبتدحف:ىييلاقةشئاعىتدحوأءةشئاعانيلإتجرح:لاق

ها.السرمةشئاعنعيور:متاحيبأنبالاقو

ترهطامنِإاأدهاجبةياورريغنمةشئاعنعحيحصلاو:۳۹۲صلاقو

هنمدارلاها"ضئاحانأوةفرعموييكردأ"ملسمباتكيفحيحص

اهقيرطنسم(۱۲۲)۱۲۱۱مقربملسمهاوراماضيأكلذديؤيو:تلق

.خلإ...ترهطتفیمانلزنيحيجحيفتحجرخف:تلاقامنا۔اهنعهللايضر

محلانمكبذوعأينِإمهللا":لاق%يبلانعسنأثيدح)٦۹ل

يرلخبلاهاور"لاجرلاةبلغونيدلاعلضولخبلاونبحلاولسكلاوزجعلاونزحلاو

.۲۸۹۳مقرب

)ل
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:ةبيطراد:ط۱۸-١۱۸۲ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاق

فنع-قحادبعيعيتكسو:لاقمٹهرکذو...سنأنعيراخبلادنعركذف"

ها."ورمعيبانباورمعسنانعهيوريامنإو

ورمعيبُأنباورمع:-قحلادبعلاقمث":١۸١ص-ناطقلانبالاقمٹ

سيلەهنكلو«ورمعةيوقتاذهيفف.هنعىوردقكلامناكنإو«يوقلابسيل

ها."هلاحىلعلدتهثيداحأو؛فعضتسملجرلافةلمحابو؛نوكيامیوقأب

هنمدارملا

كلذب-قحلادبعيعي-ضقاندقف...:مالكدعب١۱۸صكلذلبقلاقو

ورمعيبأنباورمعو...:امهودانسإلااذهنمنيلجرفيعضتيفهبهذعبملعام

رکذمٹ؛ثیدحلااذهریغنمورمعيبانباورمعرمأيفهضقانتنبتدقوروكذملا

.روكذملايراخبلاثيدحاهنموثيداحألاضعب

هللالوسرلاق:لاق-امهنعهللايضر-هللادبعنبرباجثيدح(۷)

ىاشعلاةمحفبهذتىحسمشلاتباغاذإمكنايبصومكيشاوفاولسرتال":ك

مقربملسمهاور.'ءاشعلاةمحفبهذتىحسمشلاتباغاذإثعبنتنيطايشلانإف

۹۸٢١۲(

.ريبزلايبُأةنعنعب۳۱۲ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهلعأ

ِلاتعمس:لاق۔امهنعهللايضرهللادبعنبرباجثيدح(۸)

امابكارلازياللجرلانإف«لاعنلانماورثكتسا":اهانوزغةوزغيفلوقي
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.(١۲مقربملسمهاور"لعتنا

ةنعنعب۳٠٠و۲٠۳۱ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانباهلعأ

ةلعلاىلإةفاضإيرزحجلالشقعمبهفعضو۸۷٤ص٤جيفهركذو.ريبزلايأ

.ةقباسلا

ىلص-هللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-دیعسيبأثيدح(۹۹)

مقربملسمهاور"امهتمرخآلااولتقافنيتفيلخلعيوباذإ":-ملسوهيلعهللا

۱١۱۸(.

راد:ط١١٠ص"لالخللللعلانمبحتنملا"يفامكلبنحنبدمحألاق

ثیدحنمدیعسيبانعءةرضنيبأنع«يريرحلانعهودنسأامنإاذهو":ةيارلا
دعبدلاخعام:نولوقيمههإف:-لالخلالئاقلاو-تلق.هريغهيوريال«كلاخ

."يردأال:لاق.طالتخالا

.يريرحبابئارغنمثيدحلااذهدع

راد:ط١٣۳-٢٣٤ص٤ج"ماهيإلاومهولانايب"يفناطقلانبالاقو

وهو«يريرجلاديعسةياورنمهنأ-يليبشإلاقحلادبعيأ-نيييملو":ةبيط
ویغنمهثیداحأححصي«رركتمهلمعنماذهو.هللادبعنبدلاخهنعهيوري«؛طلتخم

."هثیدحنمهنعيوراممدقلرابتعا

لعيبلانعاذهنمحصيالو":(٠/۹٠۲)"ءافعضلا"يفيليقعلالاقو
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."ةتباثريغبابلااذهيفةياورلا":(۳/٤٤٤)اضيألاقو."تباثهجونمءيش

نعيانبلاتباثنعرانيدنبةلاضف":(۸/۳٣٤۳)"نازيم"يفيهذلالاقو

نع؛تباثنعیور؛ثیدحلارکنم:يليقعلالاق؛نوراهنبرامعنعهنعوسن

.ثيدحاذهيٿحصيملو'نيتفيلخلعيوباذإ":ثيدحسنأ

!باجعلابجعلاوهاذهو":الئاق(٤/٥۳٤)"ناسللا"يفظفاحلاهبقعتو

نمناکنِإولسمحيحص'فثيدحلاو«هيلعهرقيوءاذهفلؤملالوقيفيك

.هيفمالكلااذهرأملفيليقعلامالكتعجاردقوءهجولااذهريغ

بحتنملا"باتكلهقيقحتيف)دمحمنبهللاضوعنبقراطذاعموبألاقو

يفثيدحلامعن:تلق":قباسلامالكلاركذنأدعب۸١٠ص"لالخللللعلانم

هانلقنيذلاهلوقنمهمزليهسفنظفاحلاوقبسامك«لولعمهنكلو«"ملسمحيحص"

وهفيليقعلانعيذلاهلقنامعامأو.هتحصيففقوتينأ"حتفلاةمدقم"نمهنع

ةياورلا":يليقعلالوقنيبقرفلااميردأالوءاذهةلاضفةمجرتيفهباتكيفظوفحم

ها."ثيدحاذهيفحصيمل":هنعيهذلاهلقنامنيبو"ةتباثريغبابلااذهيي

"حتفلاةمدقم"يفلاقدقرجحنباظفاحلانأركذلابريدحلانمواذه

يعيهلجرخأومعن":اذهيريرحجلاةمجرتيفةيملعلابتكلاراد:ط٠٠ص

نآلاىلإهرمأيلررحتيملوهنعيطساولادلاحةياورنماضيأيراخبلا-يريرجلا

لمالكلضفملانبرشبةعباتمبهنعهثيدحنكل«هدعبوأطالتخالالبقهنمممسله

ها."نوقابلاهلیوروهیبأنعةركبيأنعهنع

.يغبلابئاتك"بحاصونازوفلاةلحنعابتأنموهو
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دعب٤٤٣۳ص١٠ج"لامكلابيذهتل"هقيقحتيففورعمداوعراشب/دلاقو

عمنمةجحهثيدحو«ثيدحلاميقتسماذهيريرحلاديعسو:يدعنبالاقو...:مالك

يبانباديعسلیبسکهلیبسو«؛نييرصبلانمهثيدحعمجينمدحأوهو؛طالتخالالبقهنم

ميقتسمهثيدحفطالتخالالبقهنمعمسنمفطلتخاًاضيأةبورعيبُأنباديعسنأل«ةبورع

هنأيراخبلانمبجعلاو(٠٠٦۲:٠”نتسلا")ةقث:ئطقرادلالاقو‹٦4ةقرولا/۲"ةجح

دعبيريرحلانمعمسنموهو«يطساولاناحطلاهللادبعنبدلاخقيرطنمهلجرحخأ
ملسمهلجرخأامك.۲۸/۲:يئاسنلاو‹(١۳٠)يذمرتلاو۲/٠۹:يراخبلا.هطالتخا

(١١۱۸)"امهمرخآلااولتقافنيتفيلخلعيوباذإ":ثيدح«قيرطلاهذهنمبيرغاثيدح
ها.نيتفيلخعيوباذِإ:بابءةرامإلاي

كيلإوثيدحلاةمئأنمةعامجطالتخالاباذهيريرحلافصودق:تلق

ةفرعملاراد:ط۲۷٠ص۲جيهذلل"لادتعالانازيم"نمًالقنمهنمةفئاطمال
وبيألاق:ةلاسرلاةسسؤم:ط۷ص۲جرجحنباظفاحلل"بيذهتلابيذهت"و

.ثیدحلانسحوهوملاصوهفاعلقهنعبتكنمف؛هتوملبقهظفحريغت:متاح
لاقو.طلتخموهويريرخحلانمانعمس؛هللابذكنال:يدعيبُأنبادمحملاقو

؟طلتخموهويريرحلانمتعمسأ:سنوينبىسيعلدیعسنبییلاق:نیعمنبا

دیعسنبییعم:لاقنیعمنبانعسابعیورو:هنعورتال:لاق.معن:لاق
لاقو.هرمعرخآيفهكردأهنأل:يهذلالاق.هنعيوريالناكويريرحجلانم
نعناطقلاىيلاقو.هرمعرخآيفطلتخاهنأالإهللاءاشنإةقثناك:دعسنيا
نالبقطلتخادقناک:نابحنبالاقو.نوعاطلامايأيريرحلاانركنأ:سمهك

هطالتخانکیملوطلتخموهوناطقلاديعسنبییهآرو«نینسثالثیتوه
.لإ...هرخابطلتخاوةقثيرصب:يلجعلالاقو.اشحاف
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دجسلملامقتتناكءادوسةأرمانأ"ةريرهيبأنععفاريبأثيدح(٠۷)

متنكالفأ:لاق«تام:اولاقفهنعوأاهنعلأسفيهللالوسراهدقففاباشوأ

یلصف«هولدفهربقىلعيولد:لاقفهرمأوأاهرمأاورغصمهأكف:لاق«نومتنذآ

اهروني-لجوزع.هللانإوءاهلهأىلعةملظةءولمبروبقلاهذهنإلاقمثءاهيلع

.(٦٥۹)۷۱مقربملسمهاور."مهيلعتالصبمحل

-٦۳٦ص۲ج"لسقنلايفجردملالصولللصفلا"يفيدادغبلابيطخلالاق
ةءولمبروبقلاهذهنإ"يعي-مالكلااذهلسريتباثناك":ةرججلاراد:ط۷

ىلصينلانع-"مهيلعتالصبمحلاهروني-لجوزع-هللانإواهلهأىلعةملظ

نبديبعنبدمحموملسمنبنافعولضفلانبمراعكلذنيبهدنسيالوي

ددسموبرحنبنامیلسثیدحلااذهیوردقو«دیزنبدامحنعاعیمجباسح

ديزنبدامحنعبدؤملادمحمنبسنويوءهنعيناتسجسلادواديبأقيرطنم
ها.تباثهلسرأامنودطقفهنمدنسملاركذىلعاورصتقاف

نأبلقلاىلعبلغييذلاو":۷٤ص٤ج"ىربكلاننسلا"يفيقهيبلالاقو

نعتباثنعنوکتنُاامٍإفءةريرهيبأنععفاريبُأةياورريغيفةدايزلاهذهنوكت

يبنلانعسنأنعتباثنعوأهعباتنموةدبعنبدمحأهاورامكةلسرمييبلا

ملفعقاريبانعتباثنعدامحريغهاوردقوشادخنبدلاخهاورامك

ها.اهركذي

هذهيراخبلاجرخيملامنإو:٣۷۲ص١ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

ڻمدحاوريغكلذنيبتباثليسارمنميهودانسإلااذهيفةجردماُنألةدايزلا

فها."جردملانايب"باتكيفهلئالدبكلذتحضوأدقوديزنبدامحباحصأ
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نمو":ةيملعلابتكلاراد:ط۷٠ص٤ج"راطوألالين"يفناكوشلالاقو

نميهودانسإلااذهيفةجردمانأةدايزلاهذهنعروهمحجلاهبباحأامةلمج

ها."دیزنبدامحباحصأنمدحاوريغكلذنيبتباثلیسارم

نباراد:ط٥٤ص١ج"ةيدنلاةضورلا"يفناخنسحقيدصلاقو

نيبامكثیدحلااذهيفةجردماهنأبةدايزلاهذهنعهبباجيامنسحأو":نافع

ها."دیزنبدامباحصأنمةعامجكلذ

ماشهنبذاعمانثدحثلانبدمحمانثدحو:لاقملسمثيدح(١۷)

ةحلطيبُأنبانادعمنعييافطغلادعحجلايبأنباملاسنعةداتقنعيأىثدح

ةروسلوأنمتايآرشعظفحنم":لاقليبلانأءادردلايبأنعيرمعيلا

نبدمحمانثدح:الاقراشبنباوىثملانبدمحمانئدحو."لاجدلانممصعفهكلا

انٹدحيدهمنبنمرلادبعانٹدحبرحنبريهزٰيندحوحةبعشانئدحرفعج

لوأنسم:مامهلاقوفهكلارخآنم:ةبعشلاقدانسإلااذهبةداتقنعاعيمجمامه

.ماشهلاقامكفهكلا

ةذاشىرخألاةياورلا:تلق:۹ص"نيحلاصلاضاير"ةمدقميفينابلألالاق

ةلسلس"يفهتققحامكىلوألاةياورلاظوفحلاو-"فهكلارخآنمةياورعي

دنعٍقآلاناعمنبساونلاثيدحاملدهشيو‹(۸۲٠)"ةحيحصلاثيداحألا

.ةروسحتاوفهيلعًارقيلفمكنمهكردأنمف"هيفنإف؛(۱۸۱۷)مقربفنصللا
4..

)۱(ِ
.(۰۹۲۸امقربملسمهاور
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ناكةيهللالوسرنأ-امهنعهللايضر-سابعنباثيدح(۷۲)

.(۳۲۳)٢٤مقربملسمهاور.ةنوميملضفبلستغي

ناذهو"هلبقرخآثیدحنعوهنع:٦۲۰صا١ج"یلحلا"يفمزحنبالاق

هللادبعهانربخأاذهنأل؛نيقيبنارهطلاهيفًاطخأ":لاقمث"...ناحصيالناثيدح

نبدماانٿدمحمنبدماانیسیعنبباهولادبعانٹحتفنبدماانفسوينبا

متاحنبدمحمو-هيوهارنباوه-ميهاربإنبقاحسإانبجاجحلانبملسمانُثيلع

وهوركبنبدمحمانثدح:متاحنبالاقو«رکبنبدمحمانربخأ:قاحسإلاق

نايلابىلعرطخييذلاويملعربكأ:لاقرانيدنبورمعانجيرجنباانِناسرلا

لضفبلستغيناكلعهللالوسرنأ"هربخأهنأسابعنبانعيربخأءاثعشلااأ

هدانسإبعطقيملوهيفكشرانيدنبورمعنأحصف:دمحموبألاق"ةنوميم

هنمدارملاها.كشالبظفحأونارهطلانمقثوأءالؤهو

ثصعبنينحموييهللالوسرنأيردخلاديعسيلأثیدح(۷۳)

نأكفءايابسمحلاوباصأومهيلعاورهظفمهولتاقفاودعاوقلف«ساطوأىلإاشيج

نمنهجاوزالحنمنهنايشغنماوجرحتيهللالوسرباحصأنماسان
تكلمامالإءاسنلانمتلنصحملاو١:كلذيفلجوزعهللالزنأف.نيكرشلملا

مقربملسمهاور.نمقدعتضقنااذإلالحمكلنهفيأ.€مكنلجأ

۳۳٥٤۱(.

نمهعمسيملليلخلاابأنأحصف:(١١ص)٩ج"ىلحملا"يفمزحنبالاق

هنمدارملاها.عطقنموهفةمقلعيأ


