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يتتقُملاةمَدَفُم

 

ةمّدَقُم

ميحرلانمحرلاهللامسب

نموهبحصوهلاوءهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلا

.هالاو

ءةزجومةلاسر«ةَيِضاَبإلاٍةَعِشَأْنِمةّيضرملاةَعُمْللا»نإف؛ٌدعبامأ

(ه۳۳۲٠۱ت)يملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونريصبلاةمالعلااهأشنأ

ةيضابإلاةقرفلانإلاقْنَمىلعٌدَرلاو«يضابإلابهذملابفيرعتلايف
.مهلفيلأتالاهعابتأةعبرألابهاذملادعبتثدح

-اهفيلأتببسيفهنايبقبسامممغرلاب اَهِلَمْجُميفةلاسرلاهذهو

نماذهو‹تافلؤملادادعتبَةّييْعَملاةيِفْصَو|ِةَسَرْهَفلابنكَنُسِضُفّنَصَت

نألقبابقرطىلإفّلَؤملاَعُفَداهيفهيلعَدوُدُرَملانافدوُدرلانِساحَم

١۲٠نمرثكأبةمئاقدرسوءنهذلاذحشفءةينامعلاتافنصملايفقرطُي

ةباتكلاتقوهرضحاماذهوءّدرلاماقملةاعارم‹نيمدقتملانعاهلجاباتك

نيمثصنيانْرَعَلهملقلنانعلاقلطأفلسرتساولو«هتركاذىلعادامتعاطقف

.اهباحصألبتكلاةبسنقيثوتيفنوثحابلاهيلعدمتعي

ءةيضابإلاريغْنِمينعي«نيفلاخملانم»هنأيملاسلاٌرونلاحرصهيلعٌدوُدُرَملااذه(١)

هًوفَتهيلعدودرملانأخياشملانمٍدحاوريغينثدحدقو.«ةيعفاشلانمهلعلو»:لاق

.طقسمبيکرتنبلصيفناطلسلاةرضحيفكلذهمالكب



2.

ةّيِضابالانمةّيضملاًةَعَسللا

 

هرکذيِنَرَضَحامرثكَأاذهف»:بتكلادادعتنمهغارفدعبفلؤملالاق

ملو‹للَملاوةَماَسلايفْوُحِلرضَحامضعبتثكَرَتدقونم

ةيراعَيلاٍةَلْوَدِءاَمَلُعْنِممهيفنموناهييأكَنيرُحأَملافيلاتْنِمايشرَ

يفناكاَمّنِإوءةروكذملاةلودلاَلْبَكهًبِحاصنفالإ

نيذلاَءاملعلارُكْذَأملكلذكورصاتمامإلليِضاقلاوهو

ُتْرَشَأامالإلهآْنِمالوِقرشَملالهآنمال؛ةلودلاهذهدعب

راصِيخاككلذوحنوأةميدقلاحوُرشلاضْبنِمهيل

رديحيولوقعلالِهذُيةَرْخْملاتكلانُِتْكَرتاميفنو‹حاضيإلا

بَدَألاوهّقفلاومالكلاوثيدحلاوريِسفَنلابْكنِم

دقَنِعاطلانلكلذنماًئيشُرُكُذَأملاَمْنِإو.ةريثكلاْنوُتُملانمكلذريغو

ىتح«َنيِمَدَفَُملانوُدانِمَنيرخأتملادنعفيلاتلاةَرْثُكِبهمُغَريفانيلعَنَعط

لبقنمهيلععَملامىلععلاٌثيحءِةَعاَلاطارشأنِكلذدَ
.«اهريغنودةميدقلانکلاَنِمرككماامهلُتْرَكَداذل

بُوهف.فلؤملابفيرعتلايفلوقلارراثكإىلإاجاتحُمينڏڇَالو

نمهلوةتسرامرامثنمةعرصعلاكلذيفملعلالهوءيرجهلا

‹ٍتادلجموباتكوٍةلاسرنيبامءاًناونُعنيعبرألاىلعوبريامفيناصتلا

اًقيلعتواحرشواًراصتخاواًمظن؛؟هدعبیترماهيلعترا

.اًبيقعتو

اًمَدْرَسَنإف.ينمزلابيترتلابسحبتكلليذلاُسرهفلابفلؤملالوقفد)۱(

دعببتكلالكو(نيبلاطلاجهنم)باتكعميرجهلارشعيداحلانرقلادنعفقتي

.اًّضَرَعتّلؤملاهركذامَنْمِضٌةدودعمخيراتلااذه



 

ينتفُملاةمّدَفُم

ةنسىلوألاىدامج٢۲خيراتبهتلاسرءاشنإنمفلؤملامَّرَف
ةنسرئازجلابفلؤملاةايحيفاهالوأ؛ةديدعٍتارمتعبطوه۳

ءوشعىسيعنبحلاصجاحلانبدمحمجاحلاةمذبم۸١۱۹/ه٦

.بتكةعومجمَنُسِضم١٤۱۹ةنسسنوتبىرخأةرمُتَعِبطمث

ىسوم:ةيانعبءةيبرعلاةعبطملاب۱۳۸۸ةنسةيادرغبةثلاثةرمو

علطميفو.(۸۰۔٤٥ص)اًضيأبتكةتسعومجمنمضءريکبيلعو

يموقلاثارتلاةرازوتماقم۱۹۸۳ةنسيلاحلايرجهلانرقلا

٣۳يف(رشعنماثلاددعلا)انثارتةلسلسنمضاهتعابطبنامُحبةفاقثلاو

/ه٦١٤۱ةنسيتعجارمباهتعابطتداعأوءريغصلامجحلانمةحفص

(ديحوتلارونبديحوتلاحاضيإ)باتكلخاداضيأترشُنامكم٥٠
اهعدوأباتكلافلؤميثيغلاخيشلانإذإم١۱۹۹/ه١١٤٠ةنسرداصلا

.هيفةلماك

ةيثوَتيفٌتحبلاواهيفرظنلاُليطَأةديدعتاونسذنمٌتئتفامو

ينعفديو.اًموياهنعملقاَمَفْرأنلينأٌثبسحىتح-اهرغصعماهتارابع

.اهنفيفةرغثدستاهنوكلاهتيمهأبيروعشنيثحابلاىلإنآلااهجارخإىلإ
قيثوتيفاودمتعينأتاطوطخمللنيسرهفملاونيثحابلاٌةداعُتَرَجذإ

ُفَّرُعُياموأ(ةّيِفْصَولاةسرهفلا)تافنصمىلعاهيفّلؤمىلإبتكلاةبسن
باتك:يبرعلاثارتلايفاهرهشألعلوء(ايفارغويلببلا)مساباثيدح

راس.يرجهلاعبارلانرقلايف؛ميدنلاقاحسإنبدّمحمِل«تشسرهفلا»

بتاكهللادبعنبىفطصم:مهرربأ«نيفلؤمٌةدعنيرخأتملانمِهِلاَوْنِمىلع
فشک»هباتکيف(ه۷٠٠ت)ةفيلخيجاحبريهشلاينيطنطسقلايبلج

ولو.ةديدعٌتاكَرُدَْسُمهيلعوء«نونُملاوبتكلايِماَسأنعنونلا

بتكلاوءناَمُعلهأبتكىلإةراشإلانماًولِخاهاندجولتافنصملاهذه
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ةّيِضابإلاةّعِشأنمةّيضّملاٌةعْمللا

 

يفاهيلعدامتعالاريصيفرگذُیداکیالٌدودعموهامالإءةماعةيضابإلا

.ٍيلابيريغاًرمأهيفلؤمويملعلاجاتنلاٍدْصَر

ذجملوءنفلااذهيفنيودتلابمهُسفنأةيضابإلاَنُعُيْمَللباقملايفو

يداربلاميهاربإنب:مساقلايبأةمالعللنيتلاسرىوسهيفاًقيلأتمُهَ

بتکدییقتيفلصفايهفالإوءارجَنةلاسرامهالوأ

عوبطملا(ةاقتنملارهاوجلا)هباتكرخهركذ«؛تاحفصثالثىف«(ةيضابإلا

ةلاسر»ناونعبةلقتسم:ةيناثلاوa۲ةنسةرهاقلايفةيرجحةعبط

باتکبُثَعِبط؛تاحفصرشعوحنيف««اَنِباَحْصَابُتدييقتاهيف
راديفةخسناهنمءةديدعةيطخخسناهلو«يفاكلادبعرابعيبألزجوملا:

.يبرغملابناجلايفاذه.ةيرصملابتكلا

تناكذإءهريظننمنسحأهيفلاحلاسيلفيقرشملابناجلاامأ

ةديدش)ةزجومةلاسر:ىلوألا؛اضيأنيتلاسرهنئازخيفثحبلاٌةَلَّصَحُم

نمهنأودبيٍلوُهْجَمينامعٍفْلؤمل«نامعلهأبتكةفرعميف(زاجيإلا
يف(ه۱۳۳۲ت)ةمالعلااهيلعىبمث.يرجهلارشاعلانرقلالهآ

ةرثانتمتارذشىلإةفاضإ.ىرنامكاًدجٌرخأتموهوءَةيِضْرَملاةَعْمَللا»

.بابلااذهيفاهبسانئتسالا«تالّوطَملانوطبيف

دقوءعبرألالئاسرلانيبنماًنمزيه«ةعمللا»نأىفخيالو

نمةروكذملاةيرجحلاةعبطلادمتعافءاهقبسامدنأاهُمْلومبراق

نملهأبتكةفرعميفةلوهجملاةلاسرلانملَقنوءيداربلاباتک

ةلّرطملاهتلاسرنعهلازييمت؛ةرصتخملايداربلاةلاسر:مسابانايحأهيلإريشآامبرو(١)
.اهركِذىتآلا

 



ىنتّقُملاةمّدَقُم

 

علطيملرهظياميف-هنأريغ«هتبتكمبةظوفحملازتامةطوطخمةخسن

.ةلقتسملايداربلاةلاسرىلع

ةيمهألانماًرمألئاسرلاهذهعومجمجارخإبلاغتشالاىرأينإو

ُهَدَفأينأديب«اهقيثوتوتاطوطخملاةسرهفيفنيثحابللةمدخ؛ناکمب

اهباعيتساوءاهتالاكشإةلقوءاهتارابعةلوهسل-مويلا«ةّيضرملاةعمللا»

نوعلادمتسأهللاَنِمو«لئاسرلايقابحيحصتمامتإيفًالمأام

.اًريخأوالوأ

:باتكلاصنطبضيفةدمتعملاٍخَسنلافض

مقرب(ىلوألا)ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسن:ىلوألاةخسنلا*

‹ةلأسميبأىلعةمئألابطقيشاوحاهقبست؛عومجمنمض:(۱۳۱۹)

نمةيضرملاةعمللا»اهناونع.ةديقعلايففيصخنبةعمجةرظانماهيلتو

دمحميبأ:نامعبةمألايتفمءهناوأديرفوهنامزةمالعل؛ةيضابإلاةعشأ

ايابخهلفشكوءقيقحتلاراونأبهللاهدمأ.يملاسلاديمحنبهللادبع

ةجحلايذ۷:خيراتبتبتكءةنقتمةطوبضمةخسنيهو.«نيما.قيقدتلا

نأل«فلؤملاةخسننمةبيرقةبترمىلإىقرتخيراتلااذهبيهو.ه۳
نماهبتاكنأهيلعدز.طقفاًفصنوةَنِسفيلأتلانامزنيبواهنيب

؛يحاورلاملاسنبدمحمنبزيزعلادبعطاطخلاخيشلاوهوءءاملعلا

×۲۱)ةحفص۰٠يفيهو.اهريغيفاهدجأملٌتاحيحصتاهيلعو

.يجسفنبودوسأدادمب(مس۷

مقرب(ةيناثلا)ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسن:ةيناثلاةخسنلا*

خيشلل(نيتملالوقلا)ةلاسراهيلتءاضیأعومجمنمض

رطسمثيدحقروىلعءةحفص١٠يفيهو.يخامشلاديعسنبمساق



: ةّيِضابالاةّعِشَأنمةيضزملاًةَعْمللا

 

نبفلخنبملاسنبةعمجنبديزنبرباج:اهخسن.(مس۲۰×۳۲)

قرشلانمةروبتب؛ه١٤۱۳ةرخآلاىدامج۸:خيراتب؛يئراحلادمحم

.يقيرفإلا

مقرب(ةئلاغلا)ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسن:ةثلاثلاةخسنلا*

.هسفنفلؤمللدارملاةياغوةعمللا:نيباتكعومجمنمض:)۳۸۷٤(

؛يدرولارفينخنبىسيع:ملقب؛(مسا١٠×۲۲)ةحفص۳۳يفةعمللاو

ةرخآلاىدامج٢۲موييفاهخسن

مقرب(ةعبارلا)ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسن:ةعبارلاةخسنلا*

يلعنبفيس:ريهشلاطاطخلاملقبةعيدبةخسنيهو:)٢٤٢۲۷)

اّطفَسنأريغ.ه١۳۲٠ةدعقلايذ١ةليل؛مدقتماهخسنخيراتوءيناقرفلا

خسانلاةرابعحيرصهيلعدزءاهتميقنمللفاهرخآيفًالكاتوءاهلوأنم
هبتك.ُحَحَصَتملءطلغلاةريثكءطخلاةفيعضةخسننماهنلقن»:اهرخآيف
.(مس٦×٥۲)ةحفص٢٤۲يفيهو.(يودعلايناقرفلايلعنبفيسدبعلا

نمنماثلاوهوءخسنلارئاسلافلاخماهفيلأتلاخيرأتخسانلاديفدقو

.اهنملقنيتلاةخسنلاخيراتاذهلعلو«ه١۳۲٠ناضمر

مقرب(ةسماخلا)ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسن:ةسماخلاةخستلا*

نبملسمنبدیعسنبدمحأ:اهبتكءةلماكةدرفمةخسنيهو:)۲۹۷(
هذهخسنددرتنمعاریلاحارتسادق»:هلوقباهخسنخرأو؛ينايرشلارماع

اًموينيرشعلةعمجلاموينمةعساتلاةعاسلايهودراطعةعاسيفةلاسرلا
اهتاحفصددع.«ةرجهلانم۱۳۲۷ةنسقفاوملايناثلاىدامجنمنّولخ
.(مس۷×٤۲)ةحفص۸

مقرب(ةسداسلا)ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسن:ةسداسلاةخسنلا*

 



 

ىنتقُملاةمّدَقُم

نمةيلاخءطقاساهرخآءفارطألاةلكاتم«هئیدرهخسنيهو

.(مس۷٠×۲۱)ةحفص١٤اهنمدوجوملاو.خسنلاتانايب

مقرب(ةعباسلا)ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسن:ةعباسلاةخستنلا*

نبهللادبعنبیسیع:اهبتاکخلاةليمجةدرفمةخسنيهو

مقرلاو.ه١۱۳۲مرحم٢۲:خیراتب.يرشبلاريشبنبدیعسنبیسیع

ليدعتلادعبُهَلُكَشراصورخآملقب(٤وهو)ةنسلاهذهنملوألا

هذهىلإاوعجرنيذلانوثحابلادمتعاكلذلو(۳)مقرلاىلإبرقأ

عبتایرآيناريغ.اهخسنلاخيرأته۱۳۲۳ةنسةطوطخملا

-حصنإ-خيراتلااذهنإمثتلقامكمقرلايفٌحخضاوُفّرصتلاف

فصلاتطقسدقر.دراوريغرماذهوروهشبةلاسرلافيلأتخيراتل

.ثيدحطخبتكرذَنسافءةخسنلاهذهنمىلوألا

اهتدمتعاهحوضووطخلانسحنمةخسنلاهذههبتزاتمااملارظنو

؛انثارتةلسلسنمض)ه١٤١٤٠ةنسىلوألااهتعبطرادصإيفثارتلاةرازو

:خرؤملاخيشلاملقب«نيتحفصيفميدقتاهلوأيفو.(رشعنماثلاددعلا

دعبهيفلاقه٤ريخلارفصثلاثيف؛يبايسلادومحنبملاس

هلاىلعوءىفطصانيذلاهدابعىلعمالسو.ىفكوهللدمحلا»:ةلمسبلا

ةامسملاهللاهمحريملاسلامامإللاةلاسر؛ٌدعبامأ.افولاوقدصلالهأ

ءرصبلارهبتةعملاهمساكيهف(ةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا)
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.نيدلامويىلإ

امك_ًةَكْرفنيعبسوثالثىلإاهّيبندعبُةَمَألاتفلتخااكلهنإفدعبام

:مةقرفلك۔يهلاُلوُسَرلاق يفلكَكَلَسوبهدمىلإمهنم

ٍ
ص

ةليلقٍتاقيلعتعمءةطوطخملاسلاقراوفىلع هيشاوحيف لمتشيٌصنلااذه(١)

.تافنصمل|ِدَرُسَمريغيفةدراولاهصوصنقيثوتوظافلأضعبحيضوتيفٌبَصنت

اَمَدَرَسيتلاتافتصمللميقرتو«باتكلاىَوَنْحُمِلٍتاناَوْنُعىلعلمتشيرخآصنهيليو
.اهيلعةلّوطمٍتاقيلعتعمءفلؤملا
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ةفئاطلكْتّنلَعوهيلإامرَّحَالاىلعقيرفلكباعو«يقيرط
قدحاويفالإٌقَحلاَنوُكَينأللایاو‹باظطخلالْصَفواوتوأ

‹نيدشارلاءافلخلاةّسويهللوسرٍةَّنسویلاعتهلل|باتكىلعيتلايهو

ءةييوُبحَمْلاةّيبهَولاةيضابإلابنوفورعملا«نيدلايفةماقتسالالهأمهوالا

.ُماَوَفلاُنيِهاَرَبلاو؛ٌمِماوَللاٌدِهاوشلاكلذىلعتّلَكامك

ء؛كلذبمضحلالفرتدقو هبنیشامك

0َباَْرُمْلاتروصابنشب

بلاطنيملسملامامإلشيجلادئاقٍفْوَعنبوهةزمحوبأو

چوخرعابناومهيلعهللاناوضر-يدْنِكلاىينبهللادبعقحا

لكمُهََرَمَفِديَدُكيفِءادعألاعوُمُجهنفالوةكمىلإشيجلاب
ةَيطُخاهلهأَبطَحوءاهحتفتساوةنيدملالخدو.ٍقَرَمُم

َنوُعَمْسَيموقلاُءاملغوءةّجَحَمللاةجحلااهيفماقأ

كِلاَملاقامیّوِسٌباوجمھدنعهَلناکامف.كِلاَمُْمهَيَلمُجنمو

.مدقتملا

ههذمیفصبياَمِلاعلاتعجيأ«َرصْبَملاتريح»:هلْوَقىنعمو

/£(ت.د:١ط.ةرهاقلا)هبردبعنبال؛ديرفلادقعلا(١)

بهاذملاعابتأىلع«انموق»وأ«مْوَقلا»حلطصمقالطإىلعمنكيفةيضابإلاىرج()
.«انوُفِلاَحُم»وأ«نوُفِلاَحُملا»:هلثمو؛ىرخألاةيمالسإلا

تيقعلاىلعٍةّمئألاُبطُفَباَع٠.هملعبهللاانعفتفلؤملاىلعضارتعاريغنم ُلوُقأ(۳)
َروُصُملامالعأةدراولاوحنيف«ْيأهونيبهيلعيف
ْمَلنإةلاسر:ةمئألابطق-رظنا.هنعبثانالورَبَحالبًادتبملاالإواًمِهِدَحأىلع
.۱۷۷ص(طم)يرئازجايٌيفَعايةيضابإلافرُعَت
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ٍتدَرَو»:ِِلْوَقو«ناهربلاوةّجْحلانمُهُمَمْسَيْمَلامعمَسثيحءاًراَتْحُم
الولو.ةرمحيبُىلإهنعهدرهنیډيفاًباتْرَمناکيآ«باَتْرملا

.مامتلاىلعكَلُتْذَرْوَألةلاطإلافْوَح

وباو

(۱)

(۲)

دايزنبُفْلَحميدقلانامزلايفانبهذمىلإَمَجَردقو
(VY). 22? 0ہو0ً .َنيرِصْبُملاءاملعلارباكأْنِماًمهو٠رظنلا

نم)داشرإلاورئاصبلاهباتکيف(ه۳ت)يحنملایسومنبداجنيضاقلايور

:لاقةكربنباةمالعلانعء(۲۹٠۲۱مقرب)ةفاقثلاوثارتلاةرازوبةظوفحملاهتخسن

نبهللادبعدمحميبأنعءرضخلانبدمحمنبناسغكلاموبأخيشلاينربخأ»

نأ؛نيعمجأمهنعهللايضررقصلانبنازعةيواعميبأنع«بوبحمنبدمحم

نوکيال:لاقء؛سانلانيبفالتخالادجوواشنامللاهمحرينارحبلادايزنبفلخ

مهرذعيالهدابعهبدّبعتانيدهلَنِإو«مهضعبلةئطختلاعممهفالتخاعمسانلا

اًهيَقفيقلاملكفءةرصبلالخدىتحءفَلُكامبلطيجرخف.هلمهكرتوءءايإمهلهجب

يقلنأىلإ.اذهريغيفقحلا:لاقهربخأاذإف«هداقتعانعهلأسيملعلاهيلِإاًبوسنموأ

اذه:دايزنبفلخلاقهبهذمبهربخأاملفهللاهمحرةميركيبأنبملسمةديبعابأ

.ادابعلاهبهللادبعتيذلاقحلاوه

ينيجردلاتاقبطيفتدجوو.لجرلااذهةفرعمىلإٍدتهأمل:يناسارخلارظنلاوبأ

ریهزنببیسملامعنباوهةبضنملجرناک»:هّضنامنايفسيبأريسنعًالقن

‹ةرصبلاىلإبرهفءهبلطفسوينبجاجحلاناكو«بیبشباحصأنماًيرفصناكو

‹مهباجأفمالسإلاىلإنوملسملاهاعدف.اندنعمتتكاودزألايفانبرديفاندنعلزتف

ناكف:لاق.ماطسبهيلعبلغفءرظنلاابأاماطسبكلذدعبيَمّسوءةلقصمىمسيناكو

قحلالوقيهنأهتملعْنَمةيالوىلإكوعدنانإ:هلاولاقف؟يننوعدتمىلإ:مهللوقي

كوعدنوءبلمعيوقحلافالخبلوقيهنأتملعنممةءاربلاىلإكوعدنوهبلمعيو

مهمالكنماذهٌتعمساملف:رظنلاوبألاق.ملعتىتحملعتالنمعفوقولاىلإ

يفلضفهلوءالضافاريحناكومالسإلالبقف:لاق.هاضترايذلاهللانيدهنأٌتملع

.«فرشونيملسملا

-:ىلإهيفهمسافّرحتوءريسلاىفىخامشلادنع-فرصتب-َدَرَوصنلااذه:ّتلق
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لاق.َنيِفِلاَحُملانمنيريثكٍةعامجنعهبفارتعالالقتدقو
نعياخٍةيبْهَولاةيضابإلاَنيِدنأمرحلاءاملعيلّرَكَأدقو»:بما

تاعاطلاكلتبمهلَمَععم-ةيبهولاةيضابإلاتناكاذإو»:لاق

ءالؤهأ!؟باوصىلعاذِإنوكيْنَمَف؛ٍلالَضيف يصاعملاكلتمهِكرَو
ۇسس

اهبنوُلَصُيومهُبايسجنتو؟نورمجتسيالوْمهِباقعأىلعنولوُبيَنيِذَلا
تاركسملاعاونأورمخلاوناخدلانوبرشيو؟ةبانجلسغالوٍءاجنتساالبو

ناكميفًالولُحواًنولهللنأٌبجوُتيتلاَةَيْؤُرلانودقتعيو؟تارتفملاو

؟ابرلانولمعتسيولاملانوقرسيونازيملاوَلْيَكلانوُفُمطُيو؟ٍتاَهجَو

؟اًشّرلانوذخأيوروجلابنومكحيو؟نَُّنوُنوُصَيالومهؤاسنفشكنتو

ِتاعاطلاوضئارفلانوكرتيو؟كرشلاريغاهلكيصاعملاكلتنوفراقيو

يفوهفبئاتريغتامومهنموأاًنِمكلذَلَعفْنَمف؟ديحوتلاريغ
رانلا

ينيجردلاهّدَعدقو«تاقبطلايفدروامحيحصلاو.ريهزنببيسملانبرمعنبماطسب=
:روكذملاهمعنبانامزعمقفاوتياذهو(ه٠٠۲-١٠٠)ةعبارلاةقبطلامالعأنم

ىلعناكءدئاق:ملسموبأءيبضلاورمعنبريهزنببيسملاوهوريهزنببّيَسملا
ةدم(ناَّسارُخ)يدهملاءالوو.دادغببنييسابعلاديشرلاويدهملاوروصنملاةطرش
ٌةلصماطسبلرهظتالقبساممو.يلكرزللمالعألايفامكه١۷٠ةنسيفوت.ةريصق
وههنأخصننإاذه.ةديعبةلصيهو«نمزلانمةدماهيلعهمعنباةيالوىوسناسارخب

.ملعألاو«فلؤملاهينعييذلا

وأ«بلظقلا»ظفلقلعااَمْهَمهنأىلإ«لوُقُملاراونأقٍراَشَم»هباتكٍةحِيافيففّلؤملاه0َ
اذهىلعو‹(ه۱۳۳۲ت)شيفافسوينبدمحمخيشلا:هب«ةّمْيلابظق»
.هفیناصترئاسيفیرجحالطصالا

ص(ةيرجحةعبط)١٠-۳١صضابإلآيقحُمنعضارتعالاةلازإ:ةمئالابطق)۲(
.(نامُع/ثارتلاةرازوةعبط)٣_
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نولعفيوديحوتلاريغِتابجاولانوكرتيمُهَنَأهانعمواذه

نولوقيلَء؛كلذلعافلَنوُعطْفَيالكلذعممهواهّلُكىصاعملا

نِإو؛َّةَنَجلالَحَدهللاالإَهَلِإاللاقْنَم»:ثيدحِل؛اًّمطقلحدهَ

.(قرسنونر

فرستالويِنْزَنالوهللاالإهلإاللوقننحت:لوقننأْمُهُباوجو

يفَمالَعفكلذبانلاذإوءةّنْجلابانلاوُمطْقَأْمُكُمَرَي

ص

-حْصنِإ اَندْنِعوهوءثيدحلارهاظْنِمهولاقامميلستىلعاذه

بجمالسإلانل٠.اهلبَفقَرَسْنِإواَنَرْنِإوهناَلَحَداَهَلاَكْنَمنابلوم

هيلعبينأَلْبَكتاموأ.ٍَلَمَعلااهَعَبْتَأواَهَلاَكْنَميفاذهوهَلْبَكاَمِل

٠٠۳٠هافمثهماابراولاقبدلاتي:لئاقنمرعِهِلْوَفِللَمَعلا

نمريشكيفتحصلواومانزلاكرل:هلوقو[۱۳:فاقحألا

ُهلَدُيهدودحديوهلوسروهللاصعيول:ىلاعتهلوقو

:ءاسنلا]ەگاكهيفاًحاراك

اَمَلبتيملْنِإةريبكلللعافلاوأكراتلابيذعتبمقاالولو
كلذَدوُكَيْنَأهيلعُمَرْلَيهنإف«تامّرحُملاتّكبَتالوٌضئارفلا

مام[٢۳:ملقلا]نلنبأ:ىلاعتلاقدقوياَوَسىلعکرو

رمهاوستكليشلااولوادعاءنأتالبَلبيَ
4 ےسوسسصص

:ةيئاجلا]هوكاماسشام

٦٠ةيآلا/نيتلاةروسو؛٢۲ةيآلا/صةروسو؛۲۲۷ةيآلا/ءارعشلاةروس:الثمرظنا(١)

.ريثكاهريغوء۳ةيآلا/رصعلاةروسو
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يرضملاليعاَمُسِإنبىفطصمليلجلاىّنْعَملااذّهِلهتدقو

ةرعاشألابهذمنعٌعَجَّرف هِياَعاطيفاَلَمْعَتْساوِهِتاَيَحبهللا

َبصَندقوهاهوءَةَساَيِكمُهَقافواّملِعهبارتأمَسْوَأوهو«قحلابهذمىلإ

ًةَيِدَهْلا»فّلأدقولاحلاناسلبيدانُيهللاىلإاًيعادهسفن

اهبعفتنيلدئارجلارَوُصيفَبطُحلاّثبوةماعلاحِئاَصّنلايف«ةيِمالسإلا

`.ةّياعلاوٌةَصاخلا

دالببنيملسملامامَمُلْفَأَنبَدمَحُمَركَدنيح-هتّيِدَميفلاقدقو

ٍتابجاومهابُمامإلااذهدقلو»:لاق ميدقلانامزلايفبرغملا

هيلإقّرطتينأْنِمميركلانيدلانْوَصوهللارئاعشمارتحايفةيانعلا

ْنِمليلقلاّلَفَأيفطّلُحلاوةكاكرلاوفّسعتلاءاوهآهّسَمَتنأوآ

هسانع؛باهولادبعهيبأنعلفهيبأنعهاملنأدعبفعوُرفو

نيملسملاعجرمنعةديبعيبأنع«يسرافلانبنمحرلادبع
ذأنيعباتلانموهويناميرصبلايزنبراجءاثعشلايب

we

 
o۲

يرصملاًالصأّيوَمَحلايضرافلايرمعلايجبوطلااشابيربصليعاَمْسِإنبىفطصم(١)
هقيفرديىلعيضابإلابهذملاقنتعابدأةبعاد:(ه١۱۳۳دعبت)ًةافوواًدلوم
ةلالهتنبجوزتو؛رصمليزن(ه١۱۳۳ت)يبرغملايخامشلاديعسنبمساقديسلا
اضرديشردمحموهدبعدمحمنيخيشلاادناساثاراًبئانثالشومساقتنب
اهنم؛ةكرتشملامعأوتاباتكوتالاقموٌتارضاحماموءاًمهَيوعديف ىلعدرلا:اهنم
ةيضابإلافرعتْمُلْنِإفةمئألابطقًةلاسرامهّميقحتوموُمطيرهزألاةمالعلا

.ەةبراغملاوةقراشملاساَرْبْي»ةلجماَمْهْؤاشنإوفيسلا»َناويدامهُظيرقتو
ءاَرَمَألاوكولُمللىلوألاةيمالسإلاةّيدَهلا»باتکفیلأتبلیعامسإنبىفطصمدرفناو
.ةدحاواينالإْبقعيْمَلويّقوت.ةرهاقلابه١۳۲٠ةنسعوبطملا«ءاودلاوءادلايف
.(رطسألاهذهبتاكل؛رهازلاردبلاراونأنمتاسبق:يفهتمجرترظنا)

 



 

 
ڪک٤
ةّيِضابالاٍهَغْشاْنِمةّيِضّرَملاةقّسللا

ةايحقئاقدنمٌةقيقدكرتيْمَليتلا اهنعىلاعتوكرابتهللايضر-نينمؤملا

همونوهِيَمَصوهثيدحوهدوجسوهعوكروهدوعقوهمايقيفييلوسرلا

َبَعْوَتْساوالإ'اهعمِهِيَوُلَحرارسأىتحهتانكسوهتاكرحٍةَلُمْجِبوهِتطَفيو
لاؤسلاجّرَحْنِمافرعهَمامأاوتناكىتحءاهنمهتفرعم

.«باوجلالجخو

اتَيِقَبنِيَعَسِلهيَباطخلانبرمعةفالخيفهّنَدالوتناكو»:لاق

نوكتفةرجهلانمنيرشعوثالثةنستامنأكلذو»:لاق.«اهنم

ٌتثِسةنستاموءاهنمنيرشعوىدحإةنسرباجةدالو

سمخةنسدِلهنأل؛ةدحاوةّيِكِلاملامامإٍكلامُرُمُغناكو»:لاق

كاذذِإةفينحيبأناكوءةئملادعبنيعبسوعستةنستامونيعستو

نيسمخوٍةئمةنستاموةرجهَّلانمنينامثةنسَدِلُوهنأل؛ةنسرشعةسمخ

.(اهنم

تامو«نيسمخوةئمةنسيناثلانرقلايفدلودقفٌيِعِفاشلااًمأ»:لاق

ةنستاموءنيتسوعبرأوةئمةنسلّبْنَحنبدمحأًدِلوو«نيتئملادعبمبرأل

.«نيتئملادعبنيعبرأوىدحإ
nos, مامإلاىلإًةبسن ةيضابإلابهذمنأنايبلااذهنم:لاق

َعَلَصْنَمعيمجْنَعَواٽعوهنعیلاعتوكرابتهلايضرضابإنبهللادبع

اًردصماهقثوأواًخيراتبهاذملاُمدقأوه رايخألانيرهاطلاةمئألانم

وبأخيشلااَهَمَفانٌةّيضقلِييبنلاعامجةيفيكنعةشئاعةديسلاٍديزنبرباجُلاؤس(١)

اهريسفتيفباوصلاهجونيبوءهتافلؤمنمعضومنمرثكأيفشيفطاقاحسإ

ةيضابإلاتوص شيفطاقاحسإوبأ:باتكعجار).قئاللالَمْحَملاىلع

يبأىركذ»باتكنعثيدحلادنعءرطسألاهذهبتاكل؛ةماقتسالالهأريفسو



۰م

ةّيِضابالانمةّيضّملاهَل

 

ِهَيَحاَمَسوِهِيَواَقنوفينحلانيّدلاةراهطبابلِلاهظفحأوءًاليوأتاهُحَصأو
ناكيذلاٌقحلاقيرطلاوههنأيفٌءارِسيلفكلذىلعويِتَواَكَرو

ليئاکیمنعلیربجنعهالوعمةباحصلاويهللاٌلوسرهيلعىِضُمَي

جَوعهللانعظوفحملاحوللانعٌليفارسإنع
:یلاعتلوقيفهعابتاىلإلااناعديذلاميقتسملاطارصلاوههنأو
sheوہورکرکوروح^“ Aلساکع
يلبسرفلفليسلاوعيتواياكنملرماح

.[۳١١۱:ماعنألا]ململوبمہکو

ةيجانلاةقرفلالمااحةونسؤملامهتفابناملهباحصأَنأو

لاقفهباتکيفیلاعتهللااهَرَكَذيتلايهوتيجانًةدحاواخامٌةكلاهاه

:فارعألا]10کتويوايکوڌتأوشرقنيول6صرع

يفهللااهركذيتلاهوتيجانةدحاوالخامکلاهاهلك؛ةقرفنيعبسو

1ARSENEدنايتلاد:ىلاعتهلوقبهباتك

؛هقرفنيیعبسوثالثىلعيتمفرتفتسوT1:ةدئاملا]

لاقامكوأ.(ةدحاولاكلتيعديمهلکوةيجانةدحاوالخامةكلاه

.هلعهلل|تاولص

يفنيثحابلَانيِيِواَسنرفلاةفِسالفلايمجقحلااذهبدقلو»:لاق
يلوانأ|ىلعی0ومناسباوةسايكباوونءنايدألا

تاَداَهَّلایوقأيهلاهداَب

 



7م
ةّيِضابالاةَّعْشانمةّيِضّرَملاةقّمللا

 

مهوطبَعوةحصبمهلاودهشوِهِلاَجرقدصىلعاوُعَمُْجَأاّمَلو

ُعِباَتتتمزالوءةقثلامهنمًةداهشلاهذهٍةْلُسلاٌةئيهُتَذَحَأاهيلع

مهِتافَّرَصَتٍةَبكارمب"باريِمميلقإيفةّيضابإلالاجرلاةماقتساىلعاهقيبطت

ْمَلذِإوءلاجرلانمًاليثَمْمُهَلٌدِجَتملفءَةَيداَعَملاوةَيِشاَعَملاةلماعملايف

لبقنمِءيشبةموكحلاوعشبويامالوتاعاممولفنماهلصي

رثعتملامك؛امرجَمالواًميثَأاهنوُجُسيفمهنمرتملو؛ةينوؤشلامهلاوحأ
اياضقلانمٌةيضقُةّلَمْشَتْمهِلاَجِرنمٍلُجَرمساىلعمكاحملاتالييف

تفيلاكتلامهمارتحانمالإاشنمليذلاٌرمألابابرأك

ءاًفَصلاوةنامألاوءافولاوقدصلاتالامكبيللاىلعُْبهِبأَدوةيعرشلا

نيعبمهظُحلنعنُلاهّنإف؛ناَسُخْإلاوٌربلاىلعرص

لهآنمىرخألاايهاسَويفروهظلاىلعمهتناعإوءةّلِحَلاوةياعّرل
لكاشميفمهيلإٌمجْرَتيهفءمهُماكحأومُهْلاوقأُتَسَدَفوءقّرِفلابهاذم

.«رئازجلاميلقإيفةرشتنملاقرفلايقابنعنيدلا

ةلاسرپهيلعفامرِاذحوةّيضابإلاةَيْسّنلاَءاَصّفَيْساانماأ«:لاق

بلاسَريلقنمرالبج

.رئازجلايفةّيضابإلا:باري)۱(

خيشلل«نيدلاةّمثأٍةَفرُعَمىلإنيئدتبملاوةماعلالسةاًمسملاةلاسرلاىلإُريِشُي(۲)

هدلوقيلعتبةرهاقلابه١۳۲٠۱ةنسٌتَعِبط؛(ه۱۳۳۲ت)َيِيوُرابلاىيحينبهللادبع

بَبهتيمستىلعةيضابإلافراعتام«ةّيضابإلاَةَيْسّنلا»هلوقبينعيوءاشابناميلُس
َّنِمَملِلاهنماْوَقَلَتونيدلاهنعاوُذَحَأْنَمْمُهُرُكِذوهو«بهذملاداَّنْسِإ»وأ«نيدلا
هللالوسرنعولفتنيذلاةباحصلارْصَعىتحرْضَعٌلُكيفخياشملا

:اهنمءايبيليفةَسوُفَنلبجنمةدّدعتمىلعمسا:.نيسلاديدشتب-واسف(۳)



8R oهكابلاأنمةيضملاا
 

ىلعصّرحلاوٍةَرْيْعلابارمبأىلعيفوُقولاىلإنَمو»:لاق

َباطحخْعِلاَطْيْلَثادحألاوعدبلانميقوتلاوهلل|باتکقئاقدبلمعلا

باتکيفهرَرُذةَروُطْسَملاَناَورَمنبكِلَملادْبَعىلإضابِإنبادبع

.«يخامشلاٍديِعَسنبمساقدملاِةَماَهَملاعللهِادِشاَرَم)

4
0ءص

يتلاٍةَحُمسلاٍةَلْهَسلاٍةَيِفيِيَحلابَرْدَصلاحرشبنأَداَرَأنمو:لاق

-هيلعىلاعتهللاتاولص-هللادبعنبٍدَّمَحُممساقلاوبأاهب

؛سايقلاوقيبطتلايففّسعتلاوريسفتلاًأطخوليوأتلاٍثَبَعْنِمْتَمِلَسو

يفليلجلايضابإللابهذملااذهراساضاَيِريفحيرتهيلعف

يفةيضابإلاٍةَلاَكوب”يضابإلافُسوُينبدّمَحُمرقوملاخُيّشلارَقَسُم

نيئدتبملاوةماعلاملس:ينورابلا رظنا)اهريغونْواَنَجووُداَجولاطيجونْواَسْرَموونام=
.ويأَرطقم؛وابگ»نماهيلإلاقتدعبينورابلااهتطوتسادقوص

ةنسلبقُهَفْلأيخامشلاخيشلانأٌخضاووهيلعْمِلَِأْمَلٌباَتِكديار(١)

َرَيملَباتكلانأيلوُدْبيوءانههبلإلاَنبىقطصمهيلالاحليلدب١

ْمُلَيِلُكِرّرلانأهيلإفضأكلذىلإةدحاوًةراشإٌدِجَتالفءنآلاىلإعياطملاًرروُن

هبْمَمْسَنملوءنآلاهَريصميردنالفهيلعوءةعوبطملايخامشلابُكُكَنُمِضهركي

قيفروهيخامشلامساقنبديعسنبمساقخيشلاو.بتكلاروُدنمِءيشيفاطوطُحَم

.ه١۱۳۳ةنسيفوتءاًديدشاًرثأَتهبرثأتيذلاىفطصمديسلا

:١۱۳۲دعبت)ينورابلامساقلايبآنبیسیعنبنبدمحم)۲(
رَىلإَلَحَرمثءهدلاوىلعذملتتءةافولاٌيرْصِمءةأشنلاودلوملارج؛لصألا
رحيفةينورابلاةعبطملايهةعبطمٌمهأَنسَسأ؛هخياشمىلعمّلعتوةرهاقلا
ةبراغملاةيضابإلافيناصتنمةديفمةلمجاهيفمَبطورصمةرهاقبنولوطنبا

یئزجقيرحِلتضررىتحيرجحاهُتعابطتناكوةنساهحتتفاءةقراشملاو

رخآقيرحاهيفبتىتحتبلملوىلعةَعابطلااهبلذبتسامثها١۳ةنس

يفةيضابإلارشنلاةكرح:سرتسوكنترام-عجار)م٤/ه۱۳۲۲ةنس

.(٤-۲ص(ةيزيلجنإلاب)م١٠۱۹-١۱۸۸ةرهاقلا
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۲٩نةرهاقلا

سؤبلکنمهّطِفَحواًريخهِلهأومالسإلانعهللاُةاَرَج همالكاذه

.[۳۷:رمزلا]ەگلىىنمدَهَينمو-ريو

عيمجيفاًرشتنمِلَوَألانامزلايفُكَراَبُملاٌبهذملااذهناكدقو

نَمَيلاوَناَمُعوةكَموةرضصَبلابهِلهأٌرَكأو«يجاوّنلاوقافآلا

ضغعَبناکوءناَمُعلهايارىلعلهُناکوءناَساَرْخو

اركزنبىّبُحَيركبوبااهيفبهذملاءاملعنمو‹لصوملايفِهِلُهَأ

ًةَصاخَرْصِميفهُلامعتساعاشءناحلاوأهانعميفتِاَرُمٌخَلَطْصُم:ةَلاَكولا(١)
ىسومتعفر-رظنا).مهتعاضبلاًنزُخَمونيرفاسملاراُجّتللىوأمنوكييذلاناكملل

ْنِمو.(اهدعبامف١٠صةينامثعلارصميفةيمالسإللاتويبلاوتالاكولا:دّمَحُم

ةلاكووأءراحَبلاةلاكووأءَةَبِراَعَملاةَلاكووأ«سوُماَجلاةلاكو:رصمتالاكو

تناكةرهاقلابنولوطنبَدَمْحَأعماجَبْرُكراَدِلتاَيِمْسَتاهلكوءنوليطوأنولوط
‹ْمِهِعَلِسِلاًنْزْحَمو؛رصمىلإنيدفاولا(ةَّصاخمهنمَنيييرجلا)ةبراغملاةيضابإللاًنكسم

اًرقموملعلاةبلطلٌتثحبصأذا؛َرَرْيَأرودىلإيراجتلااهرودُتّدَعَتو

ُتَجَّرَحو«مهِيَماعوأةبلطلاءارقفلعجرياَهْياَرِكلخَدراصو«مهيلعةفوقوملاٍبُتَكلل

.ملعلالهآنماًريفغاًمُمَجنورقةعبرأنعديزيامربع
يفةقيتعلاءايحألاضعبميدهتوفاقوألاةرداصماَهْتَلِمَشدقفركيرََأنآلايهو

بتکلاراديفهبسأبالٌددعاهنميقبوءاًبرغوارشاما؛رصم
خيشلاةبتكمىلإْتلآيتلارضميشّيفطاقاحسإيبأخيشلاةبتكميفوءةيرصملا

اًصوصنحَسنيذلابوقعينبملاسخيشلاةبتكميفوءناَمُعِبيليلخلادمحنبدمحأ

لبجوبازيميفةقرفتمتاطوطخمعم«سنوتيفةبرِجىلإهعماهنمةديدع
ةلاكو..رصميفيبرجلافقولا)ناونعبريتسجامةلاسرحلصمدمحأذاتسأللو.ةسوفن

تحبتاحفصلاهذهبتاكلو.م٢٠٠۲يفاهنمغرف(اًجْذوُمَنسوماجلا

.روشنمريغ(ةرهاقلابلقيفلوهجُمٌيِفاقثحرص..نولوطةلاكو):هناونع

۷۹ص(ه۱۳۲۱/ةرهاقلا ةينورابلاةعبطملا)ةيمالسإلاةّيدهلا:ليعامسإنبىفطصم()

AE



ةّعِشَأنمةّيضّرملاٌةَعمَلاا
 
O۸

اهيفبهذملاءاملعنمورْضِميفمهضُعَبوء-هيلعهللا

. رابعنبدمحم

u

ةمئألاِنَمَريفٌةَلودلاتناكىحءاماتاًراشتنابرغملايفَرضَتنادقو

اًدباعواًدِهاَر۷اهيفىرالرهةئالثةريسمىلعمكنييس

لهأوفلاةَتِمْثالثىلإملفا۾امالاشيجعلبدقوفلارُْمَأِباًمئاقو

مامرانامزيفعمتجاوةعوأنلَنوُناَمَتمهنم

ءالؤهو.يسرافلأَدحأوسرافبلاكيحلفانبدمحمنبتشو

.ةَاَرَمو۾مهوءطقفبرغملافئاوطنمنْيتفِاطنِ

يفو«مِلاَعَِمُعبوناموَعُفَويفمهنملِيُهَنِإىتُحءاَمَلُعلاتّرثكو
س0

E

وناَمْثىرخأةهعفو ِنيتَتِمةنسيفتناكونام.اًدحاَوالإاًمِلاَعنون

لهاناکوكلذدعبالإراشتنالالکُرِشَتْنَيمليعِفاشلاببهذمو

يمانلاروتكدلاهيلعهعباتو«مناغيبٍةَنودُمىلعهقيلعتيفوانهُفّلؤملااذکه)۱(

ةمّدقم)ىلعهقيلعتيفشّيفطاقاحسإيبأنيخيشلانملكُاَمَسوىفيف

نبهللادبع:(مالسإلادعاوق)ىلعهقيلعتيفيلكَبو(اًهِجورُشوديحوتلا
نبابِهَيْعَنِباهئافتكاوِهِمّسابحيرصتلانعةميدقلارداصملاتوكُسنعئِشانفالتخالاو

يفيرصملادابعنيكادبعهنأىلعلتيذلااتش(رّيّسلا)باتكیَوِس؛ِدابَع
|َوصأاذهلعلوءيلاطيجلانوُمْيَميبأِهَيَضِق

ةّمئألاثلاث:(ه٢٢۲٢٥۲:نيب2نمحرلادبعنببالادبنبعل)۲(

.اًمحالاًكيمجُفلؤملامهركذيسوءِيدَجوِهيبأدعبَنيَِتْسَرلا

هيفْتَعََويذلاناكملاىلإُبسْنْنوءَهَِلاََألاونيبُةَعَْولاهذهتناك(۳)

ةماعلامّلُس:رظنا).نآلاَسْلُباَرَطوسباقنيبهنأٌيِيوُرابلاٌدِماَجُملاَرَهظَْساو

/١تاقبط:ينيجردلا رظنا)۲۸۳ةنسترجاهّنأروهشملاو(۱۷صنيئدتبملاو

.(١/۲۲۸ريسلا:يخامشلا۷

َريِناَمُث:اهلكلوصألايف(8)
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يفاذهسورمَعناکوءحتفنبسورمُعمهنمءٍِدولوَمةَنِمثالثةدحاوةنس
Bo ىس .

A م.هل22%وە2ىم11

ةروهشماهيفريِسوءىفخيالرمافنامعبهراشتنااماو
٥ےس0سا۰-ووو٤

دالبْنِمةروصنَميفةيِقَبنيملسملانمتناكدقو.ةمولعممهرابخاو

ةريِسمهيلإ-ىلاعتهللاُهَمِحَر ٍديعَسنبٍدشارمامإللناكو"دْنّسلا

.ةرهاَشمهراب
ةديَبَعوبأوءيرَبْنَعلانيصحلانبٌيِلَعرحلوبأ:ةكَميمهئاملُغْنِمو

اوُنطْوَتْسانيذلامهعابتأىلعًةيضابإلاهقلطُيءةَبِراَعَملا»وأ«برْغَملالهأ»(١)

‹(اهرواجامونالجراووبازيم)رئازُجلا:لمشيو؛ةَروُمُعَملانميبرغلاَبناجلا

برغلايفىرخأٌقطانموء(ديرجلادالبوةَيْرِجةريزج)سونوء(ةَسوُفَنلبج)ايبيلو
امك.ةيمتسرلاةلودلادهعيفكلذنمَمَّسْوأٌيميلقإلاهُدادتماناكْنِإو«يقيرفألا

ةرصبلا:يفمهعابتأىلع«ةقراَشَملا»وأ«ِقرْشَملالهأ»قالطإىلعنوُخِلطْصَب

زاجحلاوءنَمَيلاو(ةريزجلاوقارعلاضرأنماهرواجامضعبو)

رصمةبسنيففالتخاعم)يقيرفأإلاقرشلاوءدنهلاوءناسارخوءرصموءنيرحبلاو

.(برغملاوأقرشملاىلإ
ْنأدعبلاقمثِدْنّسلابٌدَلب» سوماقلايفيدابآزوريفلااَهُمِصَيامك ةروصنملا()

هناطلسلالجيفميظعكِلَماهانباهنمًالكنأبجعلاَنِمو»:نادلبلانماهِياَيِمَسَرَكَذ

‹ُتسردناواهُّميمجُتبرخف«ماودلاورصنلابًالؤافتةروصنملااهاّمَّسوءهنأشولعو

فابانمهرب:رداصملاضعباهيمَسُتو(١۱۲سوماقلا).«تثضحدناواهُموسرُتّفَعَتو

تقولايفاَهِمُسابفرمتتلازاملهيردأالوءةيمالسإريغةيمستٌرهاظو
هذهىلإةبسنةروصنملاٍةَعِماَجِبُفَّرُعُتةعماجنآلادْنهلابنأريغءالوأرضاحلا

دوجولانععجار).يودنلانسحلاوبأ:لحارلاٌةمالّعلااهدييشتيفىعسءةدلبلا

دالبوةريزجلاومزراوخوناسارخيفةيضابإلامالعأمجعم:ةروصنملايفيضابإلا

.(كانهةيضابإلامالعألةمجرتهيفوءرطسألاهذهبتاكل؛دنسلاودنهلا
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وهو

الكمكِلوُبتحملايدماكاكدققرضااأو

.ناَمُغىلإراطوَحرفَوَةَيِدَمْلابْمُلِعلاضاَب

س

لواوهوديرنبرباجِوب:مهريهاشمو۽ءاَمَلُعلاةئنمو

ةَمْلْوملاځيراوتنل؛لاحلَانِرَهْظَياميفمالسإلايففَلَاْنَمم

دقوةسمخلمحناکهناویدنا«ةمْعلایفودعب

.لاَمُحَأةّيِناَمُث:َةمُعلاةطوطخملاحسنايفُهتْذَجَويذلاوءلوصألايفاذك)۱(

ةرازوةبتكمةطوطخم)٤٣٤۳صةمغلافشك:يوكزأإلاديعسنبناحرس رظنا

ِلَبَجَك.لَمَجعنج:ُلاَمُْجألاو.(يشاطبلاخيشلاةبتكمةطوطخم)٤٠٤۲ص(ثارتلا

.ٍلاَبْجأو
ءاثعشلايبأيعباتلامامإلاىلإبوسنمٌباتكوهف:«رباجناّريِد»وأ«ناويذلا»امأ

رصعلايففيلأتلاريكاوبنمُدَعيوت)ّيرصبلايِناَمُّملايدزألاديزنبرياج
ىلإهتبسنترهتشا.قالطإلاىلعينامُعفلؤملفورعمباتكٌلوأوهوءيمالسإلا

ينالجراولارکبيبأنبییحيءايركزوبأ:هركذدقف.ةيضابإلارداصملايفديزنبرباج
نبمالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبأوء«ةمئألارابخأوريسلا»#هباتكيف(ه٤۷٤دعبت)

نبديعسنبدمحأسابعلاوبأورّيِس»يف(ه۷٥٥ىلإيح)ينايسولاناسح
سابعلاوبأو««برغملابخياشملاتاقبط»يف(ابيرقته۷ت)ينيجردلانامیلس
ريغنماأ.ريسلاباتك»يف۹۲۸ت)يخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأ
فشک»هباتکيف(ه۱۰۱۷ت)ةفيلخيّجاحيكرتلاخرؤملاهيلإراشأدقفةيضابإلا
.باتكلانعتاليصفتيأمديملوء"نونفلاوبتكلايماسأنعنوتظلا
:ناويدلانمخسنثالثدوجوبحرصتةقباسلارداصملاو

:هيفلاق(ه٥ق)يسوفنلابويأنبخيشلليلاتلاصنلايفتدرو:ىلوألا
دنعهدعبنمويبأدنعهدعبنموءةديبعيبادييفناکديزنبرباجناويدنإ
دقناويدلانمةخسننأىلإريشيوهف.«ةكمبمهنعذخأف...بوبحمنبهللادبعهدلو

مث4«يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأهفلخةزوحيفرباجمامإلاتومدعبتيقب
=ليحرلاننببوبحمنايفسيبآءانبأدييفتلصونأىلإةرصبلابةيضابإلاةمثأاهلقانت
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نمِهبَهْذَمهعموءهلهأىلإجرحيملفدادبريمأهيلعیوتحا

دعبلاحلاَنِمهيلعناكامبملعأهللاواذَّهِلاًدَسَحهجارخإ

.كلذ

ٌتيِقلىحهلانيبامتواربَرِصْبَسثيل:لاقونينمؤملا

س4

ُءاَثهيفسابعنبالناکوءِساَبَعَنبايِنُعَي.قَرْغَأنأُتْذِكَفَرْحَبلا

.كلذضعبُتْرَكَذَلةلاطإلا«عساولاملعلابٌةداَهَشوليمج

ووولغ

نبمِلسمةديبع e۰س

1 (۲)۶

.كلذدعباهلآامفرعيملمث.ةمركملاةكميف=

رادةنازخيفاًديدحتاهّدوجُورداصملاضعبدكؤتوءةيسابعلاةلودللاكلمتناك:ةيناثلا*

.اضيأاهريصمفرعيالو(ه۸٠۲-ه۹۳٠)نومأملايسابعلاةفيلخلااهأشنأيتلاةمكحلا

نيضراعملادحأوهو(ه۳ق)«ثاّفن»بريهشلا؛يسوفنلارصننبجرفةخسن:ةثلاثلا
دروتامك-ةيسابعلاةلودلاةنازخنماهخسنتسادقوءبرغملابةيمتسرلاةمامإلل

.اهبعافتنالاَرْجَحواهافخأمث رداصملا

هنأىلعاهرثكأفءناويدلامجحيفةقباسلارداصملايفةدراولاصوُصّنلاتنيابتدقو

رخآلااهضعبيفو«لامجةسمخرقو»:اهضعبيفو.لَمَجلمح:يأ«ريعبرفو»ناك
يرجهلاثلاثلانرقلاينمزلااهرمعزواجتيملثالثلاخسنلاعيمجو.كلذنمرثكأ

فشتکيملامكءالمآدیزنبرباجناویدعاضلهفرعیالورداصملابسح

.هيفهبتاكجهنمالوباتكلااذهیوتحمیردُیالفهیلعو.هنمرشابملالقنلابحّرَصردصم

قرفلارداصميفةرشتنمهئارآوهتاياورورباجمامإلاىواتفنمةرفاوةلمجتيقبدقو

.ةيثيدحلاوةيريسفتلاوةيدقعلاوةيهقفلااهتاعوضومىتشبءةماعةيمالسألا

؛؟١6-٢/١٦ةماقتسالا:يمدكلاديعسوبأ :يفةفلتخمظافلأبةياورلاهذهرظنا.()

رهاوجلا:يداربلا؛۸/۷١٠عرشلانايب:يدنكلا؛۳/١٠٠٠٠٠۲ءايضلا:يبتوعلا

.١١٠ةاقتنملا

-عيمجيفُهَتْذَجَويّنكلمضيمسالااذهظْبَضةنسلألاىلعُهَنْعِمَسيذلا()
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ترجمتدقونبُحِلاَصحوتوُبأوجَرغَألاْناَيَحوةَميرَكيبأ

ةديبعوبأاًمْلِعمهَعَسوأناكودمالءالؤهنمٍةَمُكحلاومُّلِعلاعيباني

.ماَمِضو

هنعوءةديبعيبأنعاًهيراغموضرألاقراشميفموُلُعلاترشتنادقو

الولوءَتْوَمَرْضَحوبرْعَملاىلإوَناَمُعىلإملِلاُةَلَمَحَذَحَأ

ًةَعُمْلوءاّرَكلامهرابخأنمافَرَطكلُتْركَذَلهذهيفراصتخالاٌراثيإ

.ءاَرْهَرلامهتريِسنم
نبعيااردقْبُهْلجأوءاّددعنوصيالةديبعيبةذمالتو

يبأىلإٌمُث«ةديبعيبدعبمليلثهتناهيلإوءيِرْصبلا

.لْيَحَرلانببوُبحَمىلإمث:َبويأنبلِئاو
نبريم::ةعبرألاويَلَمَحنامُعىلإٌملعلالقتنامث

ناَساَرخىلإو٠ىلَعُملانبرباجيبنبیسومورِذْنُمْلانبريِشبو

ءاملعنموءْيِناَساَرُحلاهللادبعنبمِشاهو”يمزِراَوُحلاَديزَييبأةطساوب

مناغوبأو«روصنموبأو«رصننبدوُمْحَمو؛نامیلسنب:ناسارخ
.مهریغومناغنبرش

7
ی

7

توي

حاّتفلادبعخيشلالاق.اًهرُسكبمالعألاولاجرلامجارتبنكنمام=

:لاقي.هيلعيونيواموهوءءيشلاماَمِضنِذوخاممسا:ةّدُغوبأ

صميلعتلايفهّبيلاسأويمّلعملالوسرلا:باتکنم).هآ«هلُكرْيَحلاماَمِضىَوعَتلا

٥۳(.

>نملاروأرحبىلعةّلطُملاةقطنمللمس|مُرِراَوُخ)۱( اهنمریبكٌءزجعّبتيو؛بونجلاةهج

لامعألجخديْنَمسانلاَنِمنأتوقايرکذيورضاحلاتقولايفناتسكبزوأةةيروهمج

نأرهنلاءاروامدالبفيرعتيفدكؤيو«كلذكرمألاسيلوناسارخيفمزراوخ
نادلبلامجعم:يومحلاتوقاي.«هِأَرِبْميلقِإيهامّنِإ«ناسارخنمتسيلمزراوخ»

.٢۲۱ص/۲۳ج/۲جم
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.يِرِفاَعَملاوبأ:برغملاىلإةديبعيبأنعملعلالمحو

«مهریغوراردنبمِصاَعونبنمحرلادعو

ءاًددَعنْوَصحيالفتومرضحوناَمُعوبرغملاببهذملاُءاَملُعترككت

اًّضريفنوعئابلانودشرملانودشارلاٌةمْيَألامهيفناكو

:قارِعلابمهتمئأْنِمو.ايندلانعَنوُبراَهَلاةرخآلايفنوبغارلامهب

ُييِساَرلابْهَونبهللادبع ُريهَشلارْيَدُحنببسادرِملامث:ِناَوَرَهَلالهاُمامِإي

لِهَذُتتاماركورابخأوهلتناكو-مهنعوهنعهللايضر-لالييبأب

و

متاحوباويرِفاَعَملاباطلاوبا:برغملابمهِتَمْئَأنِمناكو

سلoو
ةنباوحلفاهٌنباوهنباو۱نمحرلاوولا

مئَأنمو بُکنبُتِراَولاوا۱:ناَمُحِببمهتم

ر2۶2oے
نبنبانهملاودّيَمحنبكلملاذبعوهللادبعنبناسغو

نبديعسوءديلولانبدِشاروءٍِيِعَسنبٌدِشاَروءَناَداَشنبليلخلاوءكلام

اذهمهرکذلمتحيالةمئأنممهريغونبرصانو٨هللادبع

/١عرشلانايب:يدنكلا رظنا).ناميلسنبٌدَمُْحأهنأروهشملاوءلوصألايفاذك(۱)

نبدمحأ)مسابفلؤملاهركذدقو.(4۸۸/۲۷۹/۲۸۳/14١۲

.١/١٠٠حيحصلاعماجلاحرشيف(ناميلس

.لوصألانماوهستطقساهنأودبيءةدايز()
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الدعَرَمُعوركبيبالاثمأيفابمجاوناکدقو‹راصتخالاراثيإلعضوملا

.ِءازجريخمالسإلانعٌيمجلاهللاىزجءِةَبْحُصلاقاسالولًالضفو

ءاَضَفلاةقباسبسانلاَنِمءاشْنَميفهّرمأنأىلاعتهللادارأاّمَلو

كلتيفهئاملُغضارقناوهلهأٍتْوَمِيدالبلانمريثكنمَبهذملااذهىو

ُهُهَلَرَأوقحلانعْمُهَلَضَأْنَممُهاتأومالالاهَُجلاىلعلاطف

اوكرََفَنيطاَيَشلباًناطيشةيحانلكىلعضيفو«قدصلانع

هبَسَوُسَوامىلإحيرصويقحلاحضاوْنِممهفالسأهيلعناكام
ےسسوح

لوقلافرحضعبلإمهضعبیحوبَنجلاَوالانيلهئايلوأىلإناطيشلا

.[١١1:ماعنألا]4و

ناَساَرُخوةَرضصَبلاوهَكَمنماذهبحذف

مقاًّضيأاهُفاَرُظَأمئرصموَرابجنزوبرغملاوناَمَُغيفيقبو
مالسإلاًادَب»:ثيدحلاقصكلذبرهف«ةريسيلايحاونلايفالإقبي

هَلُرُكشلاوِقَبْرُعلاهذهىلعهللٌدمحلافادبامكابيرغدوعيسوءاًبيرغ
:ىلاعتلاق؛ورِخآوِناَمَرلاوأيفٌليلقنينمؤملانفوذَهىلع
[١١٠:فارعألا]هنيهاندرناونيمهراڪالاندوامو

نمليقول»:لاقو[٢۲:ص]مهملًاوذِمَعَوانماءبذلالإ:لاقو

:ابس]كدا

يف-ال حوندلاحىلإٌرظناف؛مهموقعمءايبنألاٍلاوحأب

1هةمنماءامو:ىلاعتلاقفةَكاَكضْرألالهأىلإلسْرَأدقوهموق
3اًديرفاًديحوتعبهنإفل ميهاربإلاحىلإو٤٠:دوه]هلق

-ا32:-طوللاحىلإو٦:توبكنعلا]$لِراهميِلاَد
لاتيااهيفلوقيىلاعتهللانإفءىرَقلاىلإاسر
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-2-ىّسوُملاحىلإوء3-طولتيبهبدارملاو‹[۳6:تايراذلا]

«ةأيِفةدهلورە:نوعرفلاقكلذدنعوليئارسإيِنَبِبجرحهنإف

لکام:لاقامكنوعرفنمِرْمَِلَوَايففاحتدقو:ءارعشلا]

١:ءارعشلا]كتف

لاحىلإءامهريغوىيْحَيواًيرَكَركءايبنألابِلاَغُلاوحأكلذكو

هباحصأددعىلإو«هرخآىلإورمِلَوُأْنِمهيَريِسىلإوةَدمحم
َنوُكَيِللاحيفُمالسإلاَرَهلَكْنِإوءاّددعنوصيالٍنئموينوكرشملاو

َكيهانوءةليوطنامزأوةريثكٍيلاوحأيفيفتخيهنإفسانلاىلع
.ءايبنألانيبِةَرتْملاِةَنمْرَأب

مث«ًةريسيننسالإدمحمانيبندعبااتاَروُهَطملقحانو
قحلاو.ىَوَْلاباولوىَدُهْلااوُكَرََكلهأنمٌةَمَلَعلارمألاىّلَوَ

نمْنِكَلوظارصلاوءْنّيَبٌقيرطلاو«تورعم
ُءاوهألاتّيعَشَتوٌءارآلاتفرقاملكء٦:فارعألا]همالتلقهلاللص

هللاداَبِعوءالَوُدهللاُلاموءالَعَدهللاٌباتكٌذْخُشَتاوماكحألاتّلظُعو

بسحىلعيفاورهظأوْمهْنيِدِلنوملسملاَبِضَع
.مّدقَتاميفوركىلإُتْرَشَأام

ىفتخاهَّرُكِذانْمَلْسأامكدالبلابلاغنمبهذملاٌمالعأُتَسَمظْلااّمَلو

اولغتشاو«حضاولاقحلانمهيلعنحتامٍةَلَهَجلاِءايبغألاىلع
ةالصلاهيلع مهّيبنلليقدقف«كلذنميشنيملسملارضيالو«نعطلاو

ءكلذهرضَيملفرِعاشهنإوٌنِهاکهناليقو؛نونجموأٌرحاَسهنإ مالسلاو
7o . کک 0 0 Zn

. ةنسحةوسأهيفاًنلو همالسوهيلعهللاتاولص-هبردنعٌةَعْفرهدازلب

يفُنَعْظَي-ةّيِعِفاشلانمُهَلَعَلو نيفلاخملاضْعَبنأيِنَكَلَبدقو
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نماهريغوةليضفلاهذهىلإناكبهذملااذهنأُرورغملاٌلهاجلا
ro ٤P1يوء.

.قحاویلواریخلکیهناو؛قبسالئاضفلا

2 2 دقهنوءٍلاَمُجَأةَسُمَحهنأوديزنبرباجناويدَرُكِذكلٌتُمَذَفدقو

َنِمنيعستوتسةنسيفتامدقومهنعذخأوةباحصلاكردأ
نينسِثالثوةئمةنسيفوأ‹مدقتملاىفطصُمدّيسلامالكيفامكٍةَرْجهلا

هّمَأَيِعِفاّسلالِمَننألبَفكلذو«”يِدوُعْسَمللجوُرُم»يفامك

وبأنألبقوهدفتامكَنيِسْمَحوةئمةنسيفدلوُهَنَأل؛ةريثكنينسب

اوُسّرَدواوَعْفأوٌُباحصألادقفمعلانماَمُهَظَحكلاموًةفينَح

.اًرخفمهبمهكاوفأنوأألُمَينيذلاةعبرألامهتمئألبقاوم

هناوخإىلإقرشملاىلإرانيدَفلأكٌَمامإلالسرأو

اًساطرقاهباورتشافَلامهلصواملفءَبّتُكلااهيهَلاورتشيْنَأةرصبلاب

اليلاَهََءاَرِقِلدَجَورمشُهَعَلَباًملفءابنَكًالَمَجنيعبرأرفوهيفهلاوخَسَتف
:لاقفاهَمَتحف«ليوارّسلاالإهبايثدرجيناك:ليِقوءراهنلاتاقوأضعبو

الإاهنمٌدْفَتسأملو‹يدنعاّظوفحماهيفامٌميمجُتْدَجَوهللدُمَحلا»

يفاًمِسُرامكاًسايقامهيفتْبَجألامهنعولو«نيتلأسم
هذهفِقَرْجَهْلانمةيناثلاةئملايهواهيفَدِلُويتلاةئملايفكلذو

.َباكَرلارْومُكَيَمئَألبقباحصألابنك

و

(۳/٢٤۲۱.۳۱(ت.د.توریب رکفلاراد)بهذلاجورم:يدوعسملا(١)

ةمجرت/ةيضابإلامالعأمجعم)ه٢ت؛متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع()
(۳۲.(۰۹٠مقر

ءسنوت-رشنللةيسنوتلارادلا)ةمئألارابخأوةريسلا:ايركزوبأيفةصقلارظنا(۳)
.۳-۲١)م۱۹۸0/ه0

 



 

&„ل٤ ةّيِضابإلانمةّيِضْرَملاةع

و.نالوقاًّهيِف:لاق۽ِل9الاسترا
ےسےس

ىلعلمتشانویدلجناکو'ناَويدلاىلإْتلَحَدَفءاَمُهْبِسْنَي

ىلإرخُسلاناذأنيباميفالإماناالرًهةَعبرَأاهّيسَرَدَفةريثكفيلات

يهاذإفانباحصأنمةقراشملافيلآتنماهيفامُتْلُمَأتورجفلاةالص

.°«نأرقفةدئافاهرثكألأنيئالثوةئالثوحن

باُمَولادبعماَمإلاىلعمناغنبرشيمناغوبأَدَفَواّمْلو

َراَج-ةديبعيبأةذمالتنعاَماَوَريتلاهقفلايفُةروهشملاُهُكوَدُمهعمو
يف[سورمع]ذَحأواهتمةنعدوتساو.ةَسوُفتلبجىلع

وسو

يفوهو«اهکشقلمكدقوععَرامفءايحإيفاصر

2ہ9صےس

ُتيَقَباهبتُكتقَتْرَهْيَعبعقوامعقواموءاْرُجَرَضَعي

مقر/ةيضابإلامالعأمجعم)ه٤٠٥ت؛يسوفنلايئاطسرفلاركبنبدمحمنبدمحأ(١)

۹(.

.ةصقلارخآيفاهقيثوتيتأيسيتلارداصملانمةدايز()

بتكلانئازخلعماجلاناكملاىلعقلطيمسا:ةسوفنلهأحلطصميفناّويدلا(۳)

(٦۳.نآلاةماعلاةبيتكملابنوكيامهبشأوهوءةعلاطمللهتبلطوملعلاخياشمهدصقي

مسابهيلعنوقاَّرَولاوفراعتامهلعلوء؟انهءزجلابدوصقملاام(8)
مويلاعباطملالهأهيّمسيوءةحفصنيعبرأوأةقرونيرشعُعوُمْجَموهو««ساَّركلا»

.(ةمرلم»

/۲(نامُعةعبط)ريسلا:يخامشلا/۲تاقبط:ينيجردلايفةصقلارظنا(٥)

(ه۹ق)يِداّرَبلاميهاربإنبمِساقلاوبأاهركذامك.۲/١٠٠(م۹٠٠۲:ط)ريسلا٠

وافیينبدعسوأنودعسوه:نودعسخيشلاوبٌتدييقتاهيفةلاسر»يف

.(ةرجهللسماخلالئاوأوعبارلانرقلارخاوأءاملعنم)يسوفنلا
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نسخوسرورمعةكرببكلذويفةيضابإلااهبسورُمَع

)۱9هک
هس

يقوردقناکةديبعوبأوءةديبعيبةذمالتنعتدةنودُملاهذهف

دعبتناكيعفاشلاأشنوروصنملارفعجيبأةلوديف-هيلعهللاةمحر-

.كلذ

اباَتكاًمَأو«بهذملابتكنايبيفلوقلالَمْجُمنمٌةذبنهذهف
.اًهيلاَغىلعِناَمَرلاِءاليتسالهيلإليبسالاممكلذفاباي

و۶و0

:هرکۆييرصحياماًضعبكَلُرُكْذَأَسو

حصاندنعوهوفورعملابيبحنبعييرلاباتکكلذنمف

نعةدیبعيبأنعثيداحألاَدَنَسهيفنأ؛یلاعتهلل|باتكدعببتكلا

وهوهوهللہلوسونعةباحصلانمهريشوأسابعنيانعدينعرباع

2ےسص
دمَتساهنموءافاكاځرشةتوبةيشلاهحرشوءاباوبأ

مفرمامِضباتكو..مهِعوُرفبلاغانبهيلعوءهقفلادعاوقوئباحصألا

ثبكلملادبعةرْغصوباماَمِضنعُهظِفَحوءاضيأرباجنعثيداحألاهيف

سو

.هرعص

؛بوبحَمنبدمحمباتکو.ليحرلانببوُبحَمنايفيبُباتکو
1دو٩

.(اًدحاواءزجهنم[انآ]تيارا:يِداَرَلالاقنوعبسهنانورکذي

تغمسنببوبحمنبدمحمنبريِشَبُفيلأتٍةناَرْجخلاباتكو

(۲/۳۲۳,۳۹خياشملاتاقبط:ينيجردلايفةصقلارظنا()

.«انياحصأ»وأ«؛باحصألا»ًةظفلمهفالسأىلعاًحالطصاةيضابالاقلطي(۲)
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اوو923oص

يفناَتْسُبلاباتكو.ارفِسنيعبسيفهنأرُكذُيدوعسَمنبدمحماحبس

ريغومُلاَعلاٍديِحْوَنلايففضلاباتكو.اّضيأريل؛لوُصَألا

.اًضيأريش؛ةيراخحُملاباتکو.اًضيأريِشَِل؛كلذ

هس.1۰7۳242

.نیریبکنيرمسيفيِراَوَهلا9نبدوهخيشللنآرقلاريسفتو

ارگارَهالبفنیناریومتانکاوهردال۱يال

رواجيهناُتوَرحَوفْنِمربكالَوهْنِممحضاًرفِسطفُتْيَأَرالوَرَأمل

‹َناَرْمِعآوِةَرَقَبلاوٍةحِتاَملاُريِسْفَتهيفوألكاوأ]
ہےو۳۳ هلمُتْيأَرالوراْمَلَكىِلثِمراَفْسَأٍةيناَمَتيفهنأُتْرَرَحَو
یوااإوأٍةَعَليفروُدّصللىَفْشَأالو

ُهلْوَك:ُلوُفَيةيآركَداَدِإَقموُلُعلاعيمجججيفوأخوُسْنَموأخاو

رىةَيالابارغِإاملوفیرخآىلإ...ىلا

يدَحْنِمُحيِحَصلاٌمُثءةَمِلَكلاَنِملْعِفلاِيِراَصَتَييَجيمني؛ةَعْللا

فورْعملابیخنبعييرلابباتيا؛ٍوايَيهاِلوُسَر
ُرُكْذَيَو...رباجْنَعَةَدْيبُع:َدَنسلاهيفُةُرْسَيمت

:(م١١۱۹/ه١۱۳۲ت)ُعِْناَمُْعلاُيِحَنَملايديِمَسوُبلاديعسنبدوعسمنبدمحم(۱)

نمُتَرَمْثَأهدلبيفةيملعةسردمٌسسأءناَمُعةيلخادبحّنَمةيالونمءهيقفٌةمالع
نبءَيِرْبَعلاحلاصنبًديعسوءيملاسلانيدلاَروُنفّلؤملا:بالطلاغباون

يلعنبحلاصخيشلاك؛هرصعءاملعبٌتالاصتاهَل.مهّريغوءّيِسِماّشلاشيف

ةرثكبرهتشا.رئازجلايفةمئألابطقوءيليلخلاديعسنبدمحأخيشلاوءيثراحلا

ملاسنبنافلخذاتسأللو.اهيفسانلاجئاوحيضاقو«هرايدناكوءةعلاطملا

هَرابخأهيفىصقتسا«دوعسمنبدمحمةمالعلاةايحيفدوُمُسلاُمِلاَطَم»:ّيديِعَسو
4رجت

.هئارت



۰م Eهلاقفلنهشر
2oَكلِعاجإل:هِلْوقیفيف۾مالایفیيذلاتفاليخالاى دق

ِتالاَقَمءِةيِلاَعلاوَرةَلاَفَمَرَكْذَك‹[١٤١١:ةرقبلا]امام١سال

.هُمالکها.اةَمَجاًمولُعَلهيفراك
هيګ

—
ی

يرُْمَعَلو.يقَرِفلاعيمججنممِهِريَعَور

ينالجراولابوقعييبأللوُسأيفِفاَصْلاوِلُدَعلاٌباتكو
هفَعَيشَأولاجملاهيفسَوٍَمُخَضَِلَجُميفِءازجاةنالثوهوءاّضيأ

وهوءاًّضيأبوقعييبأل؛نيدلالوُصأيفِناَهْرَبلاوليِلدلاباتكو.َلاَقَملا

.دجاَودلجيفعجبهنأريغاًضيأءازجأةثالث

نننیا

ييَتوَعلاملمنبةَمَلسميهاريبألِءاَيّضلاُباتكو

الاُباتكو.هَعوُرفوهيفعمجدلجنيرشعوةعبرأ
ِءالَجُباتكو.اًدلجَنيِسُمَحوَدَحَأيفیسومنبدمحمفيلات

.اًضيأىسومنبدمحملظعاوملاوِدُْهرلايفرِئاَصَبلا
مم$

يفناميلسنبميهاربإنبٍّمَحُمهللادبعيبأفيلأتعْرشلاٍناَيَيٌباتكو

دلجهنمَبَهَذدهنإونيعبسوةثةثالثيفُهَنِإلاقيوءالنيعبسونيا

لوصألٌمماجاًضيأوهوْنِمءاَمَلُعلاضعيهلدْبأفةاكزلايف
إهأدمتساهنمومَعقكربلارهاظتاتكلهّنإو«هعورفو
.قافولا

عرشلالوصأيفٌرَجَريهوةفورعملاٌةديصقلاِهِفلَوُمِلو
ةفورعملاٌةديصقلاهلو.رَحَألِياَسَراًّضيأُهَلو.اذجةليوطيهوءهِوُرْفو
-بقاانُمامإیاهحرشبىنتعاءةّنَجلاِفْصَويفةّيريبَعلاب
ورْشلاطسبأهحْرَشوےبهللاانتم

=وُسْبَم:يأءلوُمْشَمىّتْعَمِبليعففلؤملادوصقميفءاَهَلَوطَأويآ()
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َدَحَأيفٌيِدْنِكلاىسومنبهللادبعنبَدَمُحَأفيلأتفّنَصُملاٌباتكو

َبحاصوعشاننايبَبحاصوٍةَياَفِكلاَبحاصنإلايو.اًدْلجنيعبرأو

نأ:مهدعبْنِمءاجُنَمضبلاقمَعيباوناكِفَّنَصُْملا

بحاصلبقةيافكلاَبحاصوءةيافكلابحاصلْبَتعرشلانايبَفْلَوُم
نبناميلسنبميهاربإنبدمحم:عرشلانايبُفْلَوُمو»:لاق.«فّنصملا
نبدمحم:ةيافكلاُفّلؤموءُيِدَمّسلايِدْنكلاٍداَدْفِملانبهللادبعنبدمحم

ءيِدَمّسلايِدْنِكلاٍداَدَّمِملانبهللادبعنبدمحمنبناميلسنبیسوم

نبدمحمنبنامیلسنبیسومنبهللادبعنبدمحأ:فنصملافلؤمو

.«يورَنلاٌيِدْنِكلانبهللادبع

يفةدراولاتايآلاصيِصُحَتوٍةَءاَرَبلاوٍةَيالَولايفصيِصْحَتلاُباتكو

ٌباتكو.فّنصملا؛هللادبعنبرُكَبيبألوهوكلذ
هاَمَسءمالكلالوصأيفهَلفّنصملابحاَصِلرِصَعَفُملاٌيرَهْوَجللا

ءادتهالاٌباتكو.ِدْرَغللارهوجلاٍةَمسِقيفمالكلاهفيلَأتيفبسلانألكلذب

هيفلاطأوءةيِقاَتْسُروٍةيِناَوُرَنىلإَناَمُعلهأقارتفايفُهَفَنَصءاّضيأل

ِرْسيلاوةلوهُسلاىنعمب(ةطاسبلا)مهلامعتسانمانرصعلهأُهُمَهْفَيامكالَنْمُمماو

.لاكشأإلامدعو

ثلاثلانرقلارخاوأينمزلااَمُهْوَشْنَمءناَمُعِبِناتّيرُكِفناتسردمٌةَيِاَوْرَنلا(١)

كلامنبٍتّلَصلامامإلاٍلْرَعةيضقنمامهنمُفِقْوَم:امهفالخ«يرجهلا

امهنمناكىَوْرَن:ناَمُعِبنيتقيرعنيتدلبىلإةبسنلاهيلعجورخلاو

جهنمقسردملكلراصوءريثكٌقلخكلذىلعمهعبتمث؛ٍقةسردملُكِلباطلا
نايعألاةفحت:يملاسلارونلا ةدازتساللرظنا).ىرخألانعاَمْرَيَمَتصئاصخوٌىملع

امف۲۳صهرکفوهتايحيمدكلاديعسوبأمامإلا:يبايسلادوعسنبدمحأ١

.(اهدعب



۰ ê

ةّيِضابالاةّعِشَأنمةيضملا

 

oo WEAF وےہ o ر < “2 oor

عسواو«هربتعمورشوةركتبمدععاوقىلعهبكروءنيقيرفلانيبجاجتحالا

.لادجلاهيفلاطأولاجملاهيف

باتکو.ريغصمجحيفوهوءاضيأهلِضاَرَملايفوِليِهْسَتلاباتکو

باتكوهنرييفلعنعىلعلايفلأءاشيأةَرربلاور
و0ً

ناعمهيلإلحبأريهَاذاميفيردنالوهيلعتتكوهةر

ُهَنَأرکيوةيرغ لأنِانباحصألهلأهنأ

2Z س ةعييوالتألهاديلبةتااك
يفةّريِصَبلاٌُباتكو.مالكلاملعيفوتلاٌباتكاًّضيأهلو.اًدْلِجنيسمخو
لاتاعكلنار.ماكحألايفاًباتكهَلنأُتُْدجوو.اضيأهَلنايدألا
.لوصألايف

نبدمحمديعسيبأةملْلانِاَِّةّمألايمةماقتسالاٌباتكو
مكحلايففلساةريستفلاخْنَمءىلعيفُهَقَْأءَويِمَدُكلاديعس
هيفَمَسوأونبٍتّلَصلامامإلانامزيفنيجراخلاضعبىلع

هيفُراَتْحَتنيّدلالوصأيفالقتسماًباتكراصوءدوصقملانعجرخىتح
لهأبًةّصاخٌةَمْعْيوماعراصفٌناظنألاهتكٍكْرَدنعرصْفَوراكفألا
هيلعءانثلاىلعاًنيدحواًميدقُيياشملادقوءةماقتسالا نمهيفامعمهيلع
هوقبأففرحلكتختوئاَوُفلولاكلذتخهنأريغلوط

وهفرظنلاَدْعبهمههبْتَدَعَفراصتخاللڭّرحتمرحتاملك5لاحىلع
.هعابتأىلعٌةَمْعْيوهلملةمارك

نباعاجهببقعراثآلاهيفربَْعا؛اًضيأٍديِعَسيبألرّبَْعَملاباتو
صص

ناَدْلِجمويلاهنمدوجوملاو؛تالكشُملاتالَمْجُملالصفف
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اًدحاواًدلِجهلعنممهنمويفرحيفاًمهدح

عماجلاباتکو.كلذ4ةحصبملعأهللاوىازجأةهعستنیفنإلاقيوامحخض

باتکبشتهنأكلذودعسيبألٍفاَرشلاتادايزباتو

نمو ٍرِذنُملانيابروهشملاميهاربإنبدمحمركبيبألفارشإلا

هقعتوءابهاذمهيفعمَجقنسرشعةعبسوةئمثالثةنسيفىَفَوَتُملا

.دعَبوبروَفّعضوحُحَصف؛ءاهَرُكذةلأسملكيفديعسوب

ءاملعلا٠نمهريغويراوحلايبأادايهيفو«تادلجمثالثيفيوكل

عفانكَّراَبُمٌباتكوهومكحيفْمهِتادايزاولعجءٍحّبَسُملانباك

.ةَماعلاوةّصاخلل

ةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميبأعماجبفورعملاعماجلاٌباتكو

لوصأيفباوبآبهرذصولئاسملاهيفعضويوُلْهُبلا

يبألرفمچنباعماجلحّرّشلاباكوَباوبأكلذدعبَرَكَدمثهقفل

ءاًّضيأهلأٍةَنَراَوُملاباتكو.اًضيأدمحميبألدديفاُباتكو.اًضيأدمحم

بانكاّضيأُهَلَونملصْنَملاوقأبهّمَلاخنميلاوقأٍةَنراَوُميفهَ

.لِاَسَراًّضيأهلو.ديِلفإلاٌباتكو.فْراَعَلاٌباتكو.اَدَُملا

رمظَنملءادجةميدقلاَعنِمِوَرفصيبآماجباتكو

هاجوةلدألاةلِكألاُثاتكو.اًضيأُهدِحَتمَ؛كلذكٌباتكو

ارجالإهنمدجلوءازجأةسمخيفهنآتْذَجَویّسوُمنب

نيبهيفعَمَجءاًدحاو مُلِعَتِحاَبَمهيفَقَمَحو‹نيدلالوُصأودهّمْفلالوُصأنيب
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هلو.ةلاوحجلابانكاًضيأهلو.لوُصألايفٍداَشْرالابانكاًّضيأهلو.مالكلا

.نيفلاخملاىلعٌدّرلايفٍداَجَنةريِسبُةريسلا

يفنيملسملاةَوُدُقورضملايضاقيلعنبىَسوُميِلَعيباعماجو
.تادْلجُمثالثوهونبيِضاَقللحاضيإلاٌباتكو..مهنيد

يحيايركزيبألاًضيأحاضيإلاٌباتكو ماکحأيفٌيِراَجِهْلاديعسنبىي

.هنمٍدَلَجُمىلعتف.ِنْيَدْلِجيفهن.اهيلإجاتحياموءاَضّفلا

يفيخيلعنبرِماَعنِكاَسيبألاًضيأحاضيإلاباكو

ءلوُصألاىلإهيفدَر«نُسْحلاٍةياغيفٌباتكوهوعبرأ

ةفورعملاٌةديقعلااًضيأُهَلو.نيرخأتملانمِهرْيَغويبأنعشاوَحهيلعو

ءابْتُكهيلعدازوميهاربإنبزيزعلادبعٌخيشلاك«ٍتاَناَدلاب
.ليلاَباتك:ٌميمجلاىَمَسو

يفوهوءّيِلاطيِجلانبليِاَمْسِإخْيّشللمالسإلاداوُباتکو

باتكاًّضيأهلوشاوَحهيلعءاضيأنسحلاةياغ

حرشاًضيأهلو.ِتاَدْلَجُمثالثيفقةَرخألاقيرطفْضَويفرطاَنَقلا
اًضيأهلو.ِتاَدلَجُمثالثيف.نيدلالوصأيفحوُتنبحٌنَقٍرْضَتيبا

ٌكىِساَنَماًضيأهلو.َنيِقْفَحُملاضْعبلةيشاحهيلعوءروهشملاضئارفلاباك
.جحلا

نايدألايفيبرْعَملاركبنبٍدّمَحُمنبمحٍلةَلَاْسَميبأُباتكو
نامیلسنبادبعابأَنألكلذبهامَسءاًرَصتخمماكحألاو
یأَرفعوُرَفلايفاًرصَنحمايلاتمضيْنَأَناليدْبَأنمهيلإَبَتَكَيِوُعَنلا

.يخامشللحاضيإلاباتكىلعوُودبياميفانه(١)
الرئألا:لاقيفٍةبْسنلادنعاهؤايفْذحَتدقوةَسوُفَللبجیرْنِم:ناليدْبأ()
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ةّيِضابالاْنِمةّيِضْرَملاةقّسللا

دمحموبأولأسمابأُهومَسَك.ةلأسمابأ:هَللاقًالئاقنأهمانمىف
۲) ۴ eةَِسيفَنيِضَرَألاُلوصأاًّضيأُهَلو.نْيَأرُجيفوهوهيم

.ِءازجأةثالث؛دابعلالاعفأنيبو.ٍةَمْسِقلابانكاّضيألَو.ءازجأ

ىمٍيدَلَبيفِهِحاَوُلُأيفُهَكَرَوهنعتامءحاَوْلَألاُباتكاًّضيأهلو

:[َرَمُعُنب]نمحرلادبعمساقلاوبألاقءءاَمّدلاٌةريِساًضيأهلو.ولجا

نيرشعوةقسمخيفاًمينصتورُمُغرخيفَفّنَص»
شاَوَحٍةَلاْسَميبأىلعَنيِرُخأتملا

نبهللادبعنبَناَمْيَلُسنبَدَمحَأركبيبألمالشإلامئاَعدتاتکو

ينبهتليبقىلإبُترضّنلانْبابريِهّشلاناميلسنبرِضَحلانبدمحأ
نيدلالوصأيفٌلاَوِطٌدئاصقُمْياَعَدلاو.َلِئاَمَسلُهَأْنِموهورضا

رخْبأوٍةَعْوَميفاوقىلعةليوطٌةديصقهنمبابلكيفءهقفلاو

ءةالصلايفٌةديصقو؛ماكحألايفدئاصقبرأهنمَبَكَذهنأُدَجوُيو
ٍفاَصَونبدمحم:مهنمُهَحَرَشدقوءةءاَرَبلاوةيالّولايفٌةديصقو

هللادبعنب‹«ةباصالاولحلا»هامَسنیریبکِنْيدْلِجيفيوُرَنلا

مْياَعَدىلعَحاَبْضِم»ءاّمَساًضيأِنْيَدْلِجيفٌيِوكزإلايير
ينيجردلا اهجيرختيفيتأيسامك ينيجردلانعُفلؤملااهلقنيةياورلاهذه)۱(

نبهللادبعدَمَحُميبآهخيشنعةياورلانمريكييذلاِهرَيِسيفَيِناَيْسولانعاهلقن

.انهاهدوصقملاوههلعلف۸ت)يمصيتاوللادمحم

(7£,7/40ريسلا:يخامشلا؛۲/٤4٤4تاقبط:ينيجردلا:رظنا()

.ةميدقلارمعةديلبيهو«رئازجلاضرأنم:وُلجَآو.ُهْضّيبُيْمَليأ:هحاولأيفهكرت(۳)
.اهدعبامف٤٤۳ص/٤حخيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىيحييلع رظنا)

(۲/40,4۹ريسلا:يخامشلا؛٢/44۳تاقبط:ينيجردلا:رظنا(8)

خيشلاحجريامكداّضلاباهانتبثأوِءاظبلوصألايفاهُنَقِياسويهُثَبَيُك(٥)

.(شماه)١/٢٤۲نيمثلادقعلا:رظنا.يربعلاديعسنبميهاربإ
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مْياَحلاَءاَفِش»هامَسهمَيِيملويِداَربلاميهاربإمساقلاوبأوء«مالسإلا

يفلاقييذلارهابلارديلاورخاَرلارحبلاهواضْعَبىلع

فسوينبدمحمةّمألاُمِلاعوةّمئألاُب؛رخآللنَوألاكرتمك:هّمَح

.اًيفاشاًيفاكاحرشهحَرشف«يبرغملاشيفا

JV 7 ۳ „¢ 0
اهحرشدقوءزجرلارحبنمةروهشملاةيماللااضيآرضنلانيالو

يفُبظَقلااهَلَعَجودلجيفاهوُدَرْفَأويِداَّرَبلاالإباتكلاخارش

ريسلاوقطنَملاويناعملاوبدألاتوخاهفیصقتساِتاَدّلَجُمعبرأ

Y1م1 o

.ُهريعهبتايملاَمِبىأو

يفيشاهنمذجلهيَمَجْرَييفةروكذمّتافْلَوُماضيأرْضَنلانْبالو
اًمِموةناَرِخقرحهلقاملَةَعاَمَسنبًةلَدْرَحَراَبَجلاألءاننامز
؛رثألاَنِمفّدَتْحُملاعَمْجَميفرَصَبلايرقباك:بْتَكلاَنِمهنعاوُرَكَد
.ٌمُحَصوهوهنمٌدحاوٌدْلِحالإيقرَحلاَدْعَبدَجوُبملٍتاَدَلَجُمعبرأيف

دعبهنمٌدَجوُيمل.ِنْيدْلِجيفَناَمُعِلُهَأرَيِسيفناَمُجلاِكْلِسٌباتكو
ِنْيَدْلِحيفدبِلْفَنلايفِديِمْصَنلاباتكو.سيرارگكُهَعْسِيالإٍقْرَحلا
.ناعتسملاهللاو

يراَوَحلايبأنِيدْلِجيف؛حاضَولانب حِلاَصِلةَريِصَبلاباكو
لهأىلإةليوطٌةَريِساًّضيأهلو.ريبكدلج؛ماكخألاوِناَيذَألايف
نص$ص

ءاَهَرْيَعوِثاَدُحأنمهنعاَمِلٍتاباوجنمتّومرضح

َنيرشِعوَدَحَأيِف؛یِقاَْسَرلاٌّيِلَعنبٍديَِسنبسيمحِلجَهْنَملا

نبدمحأنبدمحمفيلأتبوبحَملاةاَجاَُميفبولقامهارَمٌباتكو.اَدْلِح

ليلخنبَدَمُحَأفيلاتزاجيإلاباتكو.ظعاوملاودهوايفميهاربإ
.عْناَجيسلا
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‹خاَيْشَألاٌباتكو.ِنْيدلِجيفناطحقنب,دلاخناطقيبأعماجو

دلجىلعهنمطابِريفِركْسَعُملايفخاَيْشألاٍنَعامَعَمَج

باتكو.اهماكحأومامإلانئاهريفتبلت‹ِنْياَمَرلاباتكو.ماكحألا

ِهّدَجِلهنأرْضَنلانباٍةَمَجْرَتيفُرَكَذُيِنْيَدْلِجيفعاَصَرلاماكحأيفعاقّرلا

يبأُفيلأتتاّفّصلاوِثاَدُحأألاُباتكو.دمحأنبهللادبعٍةاَضفلايضاق

ماّيأيفةعقاولاَثادحألاهيفَرَكَد«ّيِصوُرُحلاسيحنبٍتّلَصلارْيْوُملا

اَلِاناَيَبلاٌباتكاًّضيأهلو.كلامنبٍتّلَضلا

َسرِذْنَملايبأُفيلأتءٍةَماَمِإلاٌباتكو بحاصميهاَربِإنبمِلْسُمنبَملَس

نبدّبحُمتيلأتٍةَعيرَشلاحاتفِمباتکو.باَسنألااًضيأهلو

نبدمحمِناَيبلاوفشكلاٌباتكو.يِجَّلادَعَانبميهاريإنبمحا

دلجيفُهلَعْجَينممهمونْيَدْلِجيفيِدْزَألاّيِياَمُعلاَيِناَهْلَفلاديس
r

.ةَمَألا|ٍقَرِفيفريسلاوديحوتلايفهنملوألاَدْلِجلافلمحض

مهنمومحضدلجيفٌييِنايسبلادمحمنبيلعنَسَحلايبأعماجو

ةلأسملاِنْرَفيفمحميبأَكَلْسَمهيفَكَلَس.نُيَدْلِجيفْنَم

اًضيأُهَلو.ماكحألاونايدألايفوهوءَةَنُسلاوباتكلانماهليلدب

ةريِسبةروهشملاةريبكلاٌةَريُسلااًضيأُهَلو.يِناَيْسِبلارَصَتُْحُمِبُروُهْشَملا

هلو.ةمامإلامكَحوَنيِفِلَتُحُملاَماكحأويقرِغفلاضعباهيف‹

.ةديدعريِساهريغ

محمباتکو قاحسإيبايراّشلادهاجُملادههامالل؛لاَصْخلارَصَتحُم
سس

بیرغعضوىلعهَعَضَويمرضحلاناَمْيَلُسنبسيقنب

صحلاثمىلإمل 3يفَباوبألاو‹باوبأيفةعيرشلاَرَصَح

.(ه٤ق)يوللاىميلّسلاکربنبدمحمنبهللادبعوه:دمحموبأ)۱(
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.هعضَوىلعهلاحرشمروهُشَموهوطِباَوضلاطضودعاوقلا

اًّضيأهلو.ّيِقاَْسَرلايلبولايِدَقْعَملاّلَعنبورُمَعِلةلّصلاوٍةالَّصلاٌباتكو
Zo

.بَدَألاةرهر

ىِخاَمّشلاٍديِعَسنبَدَمُحَأللاِلوُصأيفٍلْذَعلاباتكو

ءاًّضيأاًرَصَنُحُماحرشهحَرشوتائالاَلُذَعلاهيفَرَصَتححلا

ريسلاٌباتكاّضيأهلو.ِتاَدْلَجُميفوُهوَحْرَشلابتلارمو

هيفرُكْذو‹برْغَملاويقاّرِلالُمَأْنِمِ۽ءاَمَلُعيفُهَفْلأببرغما

ٍقطْنَملاملِعيفِنْيرْحَبلاجرمحرشاضيأُهلَو.ْمهِيَماَرَكومهرابخأضعب
.َبوُقْعَييبألُنْتَملاو‹باَّسحلاو

0ِ24bGس

ىلعٌدَرلاونيدلاِلوُصأيفيِفاكلادْبَعراَمَعيبألزَّجوُملاُباتكو
.ضْياَرَفلاُباَتِكاًضيأُهَلو.ٌرْفِس؛ٍتالاَهَجْلاٌحْرَشاًضيأهلو.َنيِفِلاَحُملا

.اينمايفاليحلاٌباتكو

ةَسوفنلبجلهااًنياحصأفيلاتْنِمو يفونبسورُمَعباك:هَس

ثمَنيِمْلكَتُملانممخايشألاضبويلإَتَعَنأ:ةييرْعَملارّيسلا
تورعملاًباتكلاهيلإ«لوصألايفاًباتكرَفّلَوُينأنافلأ

نْيباَتكلاَعضَويذلاوهٌويِناَرفلاهارامفذلاسرهيلإبّنكو‹ٌيِبوَرُمَعلاب

ىَوُفَأٌيِسوَنلا:لاقمالكلاِوُصَأِبنْيَوُرْعَملا

اهلك؟رامسةَعَبرايفوعرىلعتف:يڍاربلالایطفلاباتکو

ُباتكو.اًضيأٌيِداَرَبلاهَرَكذ«نْيَرْمِسيف٤؛َيِواَنَجْلاٌباتكو؛ِلَبَجْلالهل
یفحلاهنألهمَلَوُمىرذُيالليقو‹نواَنَجلاىيهلمنِإلاقي.ٍعْضَولا

CE۶و2م بقلوتيشاحعمٌةَرصتخاوهنسوبأهيلعیّشَحوَمظْعيِلهَمْسا
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8۷۹ةّيِضابالاٍةَّعْشأْنِمةّيِضّرَملاةَقْسللا

ةّمْيَألاُتاَباَوَجو.اَمهّيَلَعدازو نبٍدّمَحُمهنْباوملفاعةن

.ماترف«پاگولادبعنب

يأيملاباكو.رفِس؛تُسوُينبَدْواَدَناَمْيَلُسيبآخْيَّشلاباكو

يفرخيآجيشاباوب.ناَدلحُم.الكلايفتينباملسيلا

كورعملاالانادمشرباكيرا
4

e

ِتالاَوُسلاباتکو.رابكثالثٍوراَغِصراسيف,نابي

الوصأیفنايل0بانکاًضبأ1.مالكلايف

اًبْخَأیفٍتاَقْنَعُملابفورعَملاٌباتكلاو

ىلإلاسرنبتشوييبآلاتاَباَوَجَوءمملأ

باتكوديعسنبدَمحألتِتاَقبُلاباتکوةسوقتلجلأ

m
m

t
o

ضعبتكَرَفدقواءٍبُتُكلاِءاَمسَنمهرکذايرضخامرتاانف

ةلودلالَكهبجاصإفهلا۱لإياعيالاملنمهلكنرناه

‹رىِصاَتمامإلليِضاقلاوهويفاهّلَوَأناكاَمّنِإوءةروكذملا

نمالوِقرْشَملالهآْنِمال؛ةلودلاهذهدعبنيذلاءاملعلاركْذَأملكلذكو

ةميدقلاٍبْنَكلاضعحورشلاضبنِيُِتْرَضَأامامالإءبرْغَملالهأ

ةَرُخَاَُملاتكلاَنِمتكراميفَنِإو‹حاضيإلاكلذوحنوأ

t
e
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ِلوُصألاوبيدحلاوريِسْفَلاتكنماكْفَألالوُقْعلاٌلِهذُباَ
.ةريثكلاِنوُنْملانمكلذريغوِهُقْفلاومالكلاو

ةَرْثكِهغريفانيلعَنَعَعدقَنِعاملاكلذنمايشْرُكْذَأملامنو
طارشأْنِمكلذًّدَعىتحَنوُداًنِمَنيرُحأتملادنعِفيلآتلا

َنَكْمَأامهَلتْركَداَذِلَقنمهيلعمِليْمَلامىلعَمَلماٌثيح

بنكِفيلأتىلعٌقباسانُرُكَدامٌرَتُكأو«ءاهريغنوُدةميدقلابّنكلانُِهُرُكِذ

-َتُمَعَزامك ٍةَعاَّسلاطارشأْنِميلآتلاةرثكناكنإ:هَلُلوُقَاَنِإمث

يتلاتكلاةرثكبناكْنِإوءاًضيأكلذيفدقمكلف

.اهنمضعبلامهلامنولالاَهَلُكتسياه
ِرظْنلانعٍعاَبطلانعرِفَْتوامسُاهجُمَتاماهنمنإ

«حاكنلايفحاضيإلا»و«ابِصىلإْْيّشلاعوجر»کِتاررُمْللههيف

ناق.اًدَدَعیَصخُتالٌةريثكيهواَذَهلثيفناگامو

ظقْسُننحنوهنملاحهللادْمَحب-انبَْذَمَكووتواذهبراختفالاناك

ِرْدَقلاةليلجلااأو.ُرْحَفلاسك!؟فّلؤملابيكفهيفئراقلاًةلادع

يفتحبي٠«اًبلاىلعِةّوَقلايفءاَبِصىلإخْيّشلاعوُجُر#لماكلاهناونعنجامٌباتك(١)
نم١٤١٠۱يفبط...راعشأنمهيفليقاموهيلعيوفياموهعاونأوعامجلا

نبدمحألبسب؛ه١١۳٠ةنسرصمقالوببةيريمألاىربكلاةعبطملايفريبكلامجحلا

نإلوقينونظلافشكَبحاصنأريغ؛(ه٤٤۹ت)اشابلاَمُكنبابريهّشلاناميلس

نوكينأيضتقياذهو«ناخميِلَسناطلسلاةراشإباشابلامكنبا

باتكلاةبسنَتبْثافنوتظلافشكليذيفٌيدادفبلاهيلعكَّرْثتسادقوءءريغلٌلصألا
نونظلافشك:ةفيلخىجاح رظنا)١٥1ت)ّيِشاَميَّنلافسوينبدمحأىلإ
.)٢٤۲۷مالعألا:يلكرزلا١۱/٩٥٤نونكملاحاضيإ:يدادغبلا٥
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ْتَْيَلدِإ«بهاذملالهأنميهامّنإفُتَرْثَكْنِإوةليلقاَهَِإف

سيل:نوُقَتاهَلناكليشٍتاعْلَوُملانِاتلنكيمَولو

امرهلب:ىلاعتهللالاقروُدّصلايفُْمُلِعلااَمْنإوٍرِياَفَدلايفمعلا

هللو.مِهرِتاقَديف:لَفِيملو[4۹:توبكنعلا]لِمَاانوارودسىفتس

:لئاقلارد

ُعَفْنَيالبنكللَكُعَُجَفاًظِفاَحملاَذِإ
o

؟عَدوَتشٍمتْيَبلايِفسلجَميفلُهَجلابطنا

:رالاقو

٥س۔)۱)>رەسوےسوس0 ُدنُصالهَلءاَعويلقينبنيتمُمَيامثيحيميملع
۰
ص

ودنُس

o oو0 oeو

ولالااگقولايَِمهيفملِعلاناكٍتْيبلايفتنكنِ

ُلاَجَّرلاتناكلَب«تيلأتةباحُصلايِمالشإلارذَصيفكَم

ةّنسلاوباتكلاَنِماهَذَحَأَماوُفَرَعدقوْمِهِروُدُصيفةعيرشلاماكحألفن

ِلْمَحِبَنيصَتُحُملانوُمسُياوناکو.ىياحضأوبحاَصنيام

يلةروثأملاٍةَّنُسلاوىلاعتهناحبسهللاباتکارقهَارعاهلَمنوكلذ

.حْرَشوهلبيَتودراومبلاغيفيِ
رذحلاٍديِعَسيبأنعَيِوُراميلَدَْساوملاةباتكهركدقو

هنأِساَبَعنبانعيورولنأملكميلاةباتكيفأَييلاَنَدََْساهنأ

.«ةباتكلابْمُكلْبَفناكْنَملصامّنإ»:لاَفَوٍةباَتِكلانعىه

اباتک:لاقفاساَبَعنبهللادبعىلإلُجَرَءاجو

َ

ة

م
دیرا

امنيب.تيبلااذهيفظوفحملاوهوء«يبلق»ةظفللاهذهركذبىلوألاةخسنلاتدرفنا()

.:ىرخألاخسنلاعيمجيفتدرو
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:ُهَلليقویاملابُهاَحَمَوهنمُهذَعَأهيلعَنضَرَعااملك.«َكْيَلَعُهَضرُغَأْنَأ

٠ّطْمحلااوكرتوةباتكلاىلعاوُييَكاذإمهال:لاقاًداَمِل»

هيفدارياممٌباتكلاوا»:اولاق.توفيضٍراَعباتكللضعيف

.«ملعلابُهلَكَتظفاحلارل؛هرييعَتکمیرالطفحيِذَلاورکيوسو

فلَسلااذهبانناكلًالضأبيلاتلانِيَاتلنكيلولو

نباِلْوَقب مهيلعطقفريسييشتكلل٤َنِماتلناكولوءٍحِلاَصلا

يفساَّنلابرضااِهنأملغ”لاَيحوخيرةَمَدَقُميفٍنوُدلَ

ِتاَحاللطضالافاليحاوفَلاهياَياغىلعميلاليِصحت

اُمتمثءاَهِفَرطُُدَعَتومَايف كلذراّضُحيْسابمَعَملاُةََلاطُم

وأاهلُكىلإْمُلعَْملااخيعلمليذكي
رجاذإقدحاوٍةَعاَِصيفبِكاميُهْرُمُعيقيالوءاَهِقُرُطِاَعاَرُموامرأ

.°«ليصحَتلاةرنوُددبالو-ءاهل

ةباحصلانامزدعبناكدقموللاظصنأبانأعماذه

ٌدْيَصُمُلِعلا»:َيولوقل؛ةباتكلايف هللاُمُكَمحَراوُدْيَفدْيَكةَباَتكلاوٌدْبَص

ِراَشِيْلادعباوُقَرَمَتدقنالو.ثيدحلا.«ةباَتكلابْمُكَموُلُع-ىَلاَعَ
ُنتِفلاريثكْنعَبُعَصو؛ِناَدْلْلابلاغيفمالشإلا
اًكنامكلذَناكوىاَرَبَكلاىلإغوُجَرلاوىَواََملاتّرثكوىارآلافاليحخلاو

.موُلُعلاليِصحَتْنِمسانلانمرِثكِ

كلذيفناكفءةباتكلابمّلِلاِديِيفَنونيودتلاىلإجيتانمو

/ه١:٤طءتوريب يبرعلاباتكلاراد)نودلخنباةمدقم:نودلخنبا()

.۸۸٤ص(ع٦
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نِإَوكالاُبِيِصَّنلاوُرَكْوَألاّظَحلاُةنماًنَلناكوٌدميظعٌةَحَلْصَم

۱:لئاقلاَلْوَكَنَسُحَأاموىلعكلذ

ءايمَعألدالنأرِذاَعَفٌيبَعلاىلعتيِفَحادو

شهيامهّياَماَرُكوبَهْذَملانيِهارَبنَِكَلٌتْرَكْذَلٍةَلاطالافْوَحالولو

ةريِسَنَعَضألهِلْضَمِبرُمُعلايفَلاظَأوهّنَمِبىلاعَتهلارسيْنْيلوءَلوُقُملا

نَعفِشكَتوىِلْصأْنِمٍبَمْذَملااذهىلع
ٌرْخلایرییتحيرىلإِناَمّرلاوأْنِمهِيَماقتسانعبنتو
ملسوهلاىلعوهيلعهللاىلص-لوسرلاةريسىلعانبهذمنألوهجلا

.نيدلامويىلإناسحإبمهلنيعباتلاىلعو
انبربحيامكهيفاگَرابمابّيطاًريثكاًدمحبرهللدمحلاو

الإةوقالهللاءاشامءميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالو«ىضريو

تبثوانرمأيفانفارسإوانبونذانلرفغاانبرءهيلإالإهللانمًاجلمالشاب
.”نيرفاكلاموقلاىلعانرصناوانمادقأ

ی
.۰

ص۰.

یمح
1

9

هتباتكهللارسيامٌرخآاذه»:هّصنامانهاهّندمتعايتلاةطوطخملاخسنلارخآيفَدَرَو(١)

وهاذهو.۱۳۲۳٤ةنسنمىلوألاىدامجرهشنم٢۲ةليليفةريسيلاةلاسرلاهذهيف

.ةلاسرلاةباتكنمفلؤملاغارفنمز
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||ةكْشَأنمةّيِضرَملاةقفللا
ےس

ملانمررامس

°7rl.ت2٥ك

هحصوهلاودمحماندنسكلوسرىلعكرابوملسومهللالصو

[ةَمدَفُمِ]

هدبعاًدَّمحُمنأدهشأوهَلكيرشالهَّدحَوهللاالإهلإالنأٌدهشأ

.مالسإلاهللادنعَنيدلاًنأو«هّلوسرو

‹قلخلاَتقلخءتنأالإَهَلِإاللاَتنأڭدُمحبومهللاكناحبس

ءىَدَّرلانمَتفّوَحخوءىدّهلاَتْنيبو«قدصلاتلزنأوءقحلاَتعرشو

عنمويبعللكنمكيه»«نيرذْنُمونيرّشبمَلُسُرلاتلسرأو
دمحماَندّيَسىلعواًيمجمهيلعهلاىلص/لافنألا]

ناسحإبمهلَنيعباتلاوِهبحَصوهِلىلعوءاًريثكاًميلستمّلسوءاًّصوُصُخ

.نيدلامويىلإ

امك۔نیعبسوثالثىلإاهّييندعبٌةَمَألاتفلتخااملهنإفاًمَأ

يفلكَكَلَسوءبَمْذَمىلإمهنمٍةقرفلُكَبَعَكايهللاُنوُسَرلاق
مهنأةفئاطلكتنوبَعدهيلإامِرَخَلاىلعقيرفلكباعو‹قیرط

°
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قدحاويفالإٌقَحلاَنوُكَينألاىبأيو«باطخلاَمُكْححلااوتوأ

‹نيدشارلاءافلخلاٍةَنُسوهلوسرٍةَّنُسوىلاعتهللاباتكىلعيتلايهو

َةيوُبحَمْلاةيبهولاةيضابإلابنوفورعملانيايفةماقتسالالهْأمُمَوالأ

.ُِاَوَفلاُنيِهاَرَبلاوُدِهاوشلاكلذىلعتلدامك

نجوجوج

[بَهذَملاةّحِصىلعموُصُْحلاٌةَداَهَّشَ

.«ادعألاهبُتَدهَشاممُهَلَفّرَُعادقو
PEي YFووEوee

وبآانبطخ»:لاقهنإفسنانبكلامةنيدملاملاعاميدقمهلفرتعانمیف

م Zo 3 ee7هوboمو

.«تاترملاتدرو‹رصبملاتريحةطخهرزمح

بلاطنيملسملامامإلشيجلائاقٍفْوَعنبُراَتُحُملاوهةزمحوبأو

تركةعاأإو..مييلعهلاُاوضر-يْثكلاىبنبثلدبعقلا
لكْمُهَفَرَمَفيفِءادعألاعوُمُجُهنكالوءاهحتْفتسافةكمىلإشيجلاب

هبطاهلهأَبطَحوءاهحتفتساوةنيدملالخدو
َوُعَمْسَيمْوَقلاءاملُعوءةجَحَملاَمّضْوَأوةّجُحلااهيفماقأُراَفْسألاو

كِلاَملاقامیّوِسٌباوجمهدنعهَلناكامف؛كِلاَمْمهِيَلمُجنمو

.مدقتملا

هبهذميفَرّصَيَتُملامِلاعلاتّلَعَجيأ«َرِصْبُملاتّرّيَح»:وِلْوَفىنعمو
oon o 4 wooo1>ر

ِتدَرَو»:هلوفو‹ناهربلاوةّجْحلانمُهُعَمُسَيملامٌمِمَسثيحارام

الولو.َةَرْمَحيبأىلإهنعهنَدرهنيديفاًباتْرُمناکْنَميأ«َباَتْرُملا

.مامتلاىلعمهّتريِسكلُتْذَرْوألةلاطإلافْوَح
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وبأوءُيِناَرْحَبلاايزنبُفْلَخميدقلانامزلايفانبهذمىلإَعَجَردقو
.َنيِرِصْبُملاءاملعلارباكأْنِماَمُهوءُيناَساَرْحلارظّنلا

لاق.َنيِفِلاَحُملانمنيريثكٍةعامجنعهبُفارتعالالقتدقو

:لاق.«ةعدبلانعٍلاخٍةّيْهَولاةيضابإلاَنيِدنأمرحلاُءاملعيلرقدقو»

كلتمهِكْرَتوتاعاطلاكلتبمهلَمَععم-ةيبهولاةيضابإلاتناكاذإو»

نولوُبَيَنيِذَلاءالؤهأ!؟باوصىلعاًذِإنوكيْنَمَك؛ٍلالَضيف يصاعملا

ِءاجنتساالبواهبمهبايٹسجنتو؟نورمجتسيالوىلع

؟تارتفملاوتاركسملاعاونأورمخلاوناخدلانوبرشيو؟ةبانجلسغالو

؟ٍتاَهِجَوناكميفًالولُحواًنولهشنأٌبجوُتيتلاَةَيْؤُرلانودقتعيو

؟ابرلانولمعتسيولاملانوقرسيونازيملاوَلْيَكلانوُفَفطُيو
كلتنوفراقيو؟اًّضّرلانوذخأيوروجلابنومكحيوالومهۋؤاسن

؟ديحوتلاريغٍتاعاطلاوضئارفلانوكرتيو؟كرشلاريغاهلكيصاعملا

.«رانلايفوهفبئاتريغتامومهنموأاٽِمكلذ

نولعفيوديحوتلاريغٍِتابجاولانوكرتيمُهَنَأهانعموءهُمالكاذه
نولوقيلب«كلذلعافلدوُلُحلابَنوُمطْفَيالكلذعمْمُمَواهلُكيصاعملا
إوَلَحَدللاالإَهَلِإاللاق:ثيدحِل؛اّعطقَةَنَجلالحدهلإ

.«قَرَسنواَن

قرنالويِنْرَنالوهللاالإهلإاللوقنُنْخَن:لوقننأْمُهْباوجو

يفُنُملاٌمالَعفكلذبانلُْمُتْعَطَفاذإوءةّنجلابانلاوُمطْفَتنأْمُكُمَرليَف

؟اتهذُم

-حْصنِإ اًنَدْنِعوهو«ثيدحلارهاظْنِمهولاقامميلستىلعاذه

بَجمالسإلانلءاهَلبَكْنِإواَنَرنوَلَحَداهلكْنَمنابنام



ةّيِضابالانمةّيضّرملاُةَعَمَلا
 

 

هيلعَبجَينألْبَكتاموأءَلَمَعلااهَعَبنَأواَهَلاَكْنَميفاذهوِهَلْبَكاَمِل

هومامتهاايرأولمكيلاي:لئاقنِرع

نمريثكيفاليوماءنَالإ[١١:فاقحألاء٠
اراكهليهَلوُسَرَوهلأصعيبوِ:ىلاعتهِلوقوءتايآلا

.[14:ءاسنلا]ەڳاكهيفاًدِلَح

اَمَلبتيملْنِإةريبكلللعافلاوأضْرفللٍكراتلابيذعتبْمْظَقلاالولو
كلذَنوُكَينأهيلعمرليهنإف«تامّرَحُملاتبتالوٌضئارفلاتّحَص

ماو٢٥:ملقلا]ڳننيلليَ:ىلاعتلاقدقوياَوَسىلعهكرَتو

دلجواجواچ

[َكِلَذفَليِعاَمْسِإنبِديّسلامالكا

-ُيرْضملاليعاَمْسِإنبىفطصمليلجلاُدّيّسلاىَْعَملااذّهِلهبتدقو
ةرعاشألابهذمنععَُجَرَف هِتاَعاطيفءايِإواََلَمُْعَتُساوهِتاَيَحِبهللااَنَعَتم

َبصَتدقوهاهودَساَيِكمُهَقافواًملِعهبارتأمَسْوَأوهو؛قحلابهذمىلإ
ًةَيِدَهْلا»فّلأدقوءلاقملاولاحلاناسلبيدانُيهللاىلإاًيعادهسفن
اهيعفتنيلدئارجلاٍرَوُصيفَبطُحلاءةماعلاحِياَصَنلايف«ةَيمالسإلا
.ةّماعلاوةّصاخلا

دالببنيملسملاًمامِإََلْفَأَنبَدّمَحُمرُكَذنيح-هِيِدَحيفلاقدقو
ٍتابجاومهابُمامإلااذهمافدقلو»:لاق ميدقلانامزلايفبرغملا
ُايخَدهيلإقّرطتينأْنِمميركلاِنيدلانْوَصوهللارئاعشمارتحايفةيانعلا

 



8۸۹[كِلَذيِفليِعاَمَسِإنبِدّيّسلا

ص
- ْنِمليلقلايفطّلحلاوةكاكرلاوفّسعتلاٌءاوهأهّسَمَتنأوأءثَبَعلا

هيبأنع«باهولادبعهيبأنعءحلفأهيبأنعءاّقَلَتنأدعبءهِعوُرُفوِهِلوُصأ

نيملسملاعجرمنعملمةديبعيبانع‹يسرافلامّتسَرنبنمحرلادبع

ذخأءرايخألانيعباتلانموهوءيناَمْعلايرصبلاديزنبرباجءاثعشلايبأ

مأةشئاعوةيهللالوسرمَعنباسابعنبارخازلارحبلانعملعلا
ةايحقئاقدنمةقيقدكرتيمليتلا اهنعىلاعتوكرابتهللايضر-نينمؤملا

همونوِهَيمَصوهثيدحوهدوجسوهعوكروهدوعقوهمايقيفٍيَيلوسرلا

َبَعْوَتْساوالإاهعمِهِيَوُلَحرارسأىتحهتانكسوهتاكرحٍةَلُمُجبوهِيََقَيو
لاؤسلاجّرَحْنِماًقَرَعهّمامأاتناكىتحءاهنمهتفرعم

.«باوجلالجحو

اَتيِقَبهَباطخلانبرمعةفالخيفهَنَدالوتناكو»:لاق

نوكتفءةرجهُلانمنيرشعوثالثةنستامَرَمُعنأكلذو»:لاق.«اهنم

.«َنيِعُسِتوةنستاموءاهنمنيرشعویدحإةنسرباجةدالو

سمخةنسدلوهنأل؛ةدحاوٌةنسةّيكِلاملامامإكلامرَمَعناكو»:لاق

كاذذإةفينحيبأٌرُمُعناكوءةئملادعبنيعبسوعستةنستامونيعستو

نيسمخوٍةئمةنستاموةرجهَّلانمنينامثةنسَدِلُوهنأل؛ةنسرشعةسمخ

.(اهنم

تاموةئمةنسيناثلانرقلايفدلودقفٌيعِفاشلااًمأ»:لاق

ةنستاموء«نيتسوعبرأوةئمةنسلَبْنَحنبدمحأَدِلْوو«نيتئملادعبعبرأل

.«نيتئملادعبنيعبرأويدحإ

مامإلاىلإةبسن ةيضابإلابهذمنأنايبلااذهنم:لاق



ةّيِضابالاةَئِشَأنمةّيضملاهعمل۹۰1

اًردصماهقثوأواميراتبهاذملاوه رايخألانيرهاطلاةمئألانم

ِهَيَحاَمَسوِهِيَواَقنوفينحلانياةراهطبابلاهّطفحأوءًاليوأتاهُحَصأو

ناكيذلاحلاقيرطلاوههنأيفٌءارِهمتسيلفكلذىلعويِيَواَكَرو

ليئاکيمنعليربجنعءهعمةباحصلاوليهللالوسرهيلعيضم
.لُجَوهللانعظوفحملاحوللانعليفارسإنع

:یلاعتهلوقيفهعابتاىلإللااناعديذلاميقتسملاطارصلاوههنأو

كلذلسنعمكيهيَبسلااكرةواونمطراَدَح13
:ماعنألا]نوقتحلمهبمکلصو

CF

ةيجانلارفالهُاحنوتمؤملامههيامينيلماعلاهياحصأنأو

ویدحإىلعوقتاقیسوميأىلعاوبذكدق ؛قرفنيعبسو

لاقفهباتکیفیلاعتهللااهّرَكَديتلايهويجانًدحاوالخامٌدكلاهاهلك

o م

]۹فارعف7ویکتودددَعَاحیمومموفنيولوصع

فهللااهركذيتلايهو؛ةاثةدحاوالخامٌةكلاهاهلك؛ةقرفنيعبسو

لراوناکھرونمامنايتلاد:ىلاعتهلوقبهباتك
eو{®

و اهلك؛ةفرفنيعبسوثالثىلعيتمقرتفتسو]۸۲:ةدئاملا]س

لاقامكوأ.(ةدحاولاكلتيعديمهلكوجانةدحاوالخامڈكلاه

.اهيلعهللاتاولص

-قحلااذهبدهشدقلو»:لاق ىفنيثحابلاَنيِيواَسنرفلاةةفِسالفلاعيمج

ةَساَيِكباوفَفَونيذلاءنايدألا نيدلانأىلعمهساةمالسو٠ئاياو

 



 

نأنيهيدبلاننموء؛ضابإنباعابنأببَکْذَميفالإرصحنَتاليمالسأإلا

.اَهلَدُعَاوِتاَداَهَشلایوقيهودعاةداهش

مهوطّبغوىّوغدلاةحصبمهلاودهشوِهِلاَجرقدصىلعاوُعَمُجَأاًملو

عباتمزالومهنمةداهشلاهذه۱ةهتحاهيلع

يفمهارتٍةَفاَرَمبباّريِمميلقإيفةّيضابإلالاجرلاةماقتساىلعاهّقيبطت

3ُدِإو«لاجرلانمًاليثَمْمُهَلُدِجَتملفءةَيِداَعَملاوةّيِشاَعَملاةلماعملا
هس

sesر

لبقنمءيشبةموكحلابويامالومهونماهلصي

رثعتملامك؛امرجمالواًميثَأاًهيوُجُسيفمهنمرَتملو؛ةينوؤشلامهِلاوحأ
اياضقلانمٌةّيضُقهَلَمَْتمهِلاَجِرنمٍلُجَرمساىلعمكاحملاتالييف

تيلاكتلامهمارتحانمالإاشنمليذلارمألا؛قِباَوَسلابابرأك

ءاًَمّصلاوةنامألاوءافولاوقدصلاتالامكبيّلَحّتلاىلعْمهِيأَدوةيعرشلا

ِنْيَعِبمهظحلنعنتْنَتملاهنإف؛ناَسُحلاوٌربلاىلعرْراَوَتلاورص

لهأنمىرخألاطَسَويفروهظلاىلعمهتناعإوةياعّرلا

لكاشميفمهيلإُمِجْرَتيهفُتَسَدَفوءقّرْفلابهاذم

.«رئازجلاميلقإيفةرشتنملاقرفلايقابنعنيدلا

ةلاسربهيلعفاَمرِفاَذَحبٍةَيضابإلاِةَبْسَنلاَءاَصْقَيْساْنَماًمَأ»:لاق

لبجيفةيضابإلاعجرمينورابلاىيحيبنبهللادبعخيشلامًةكملا

.«بْرَعلاميلقإنمواسف

ىلعصّرحلاوِةَريَعلابِتاَرَمَلْبَأىلعىلإَعَلطَت۰لاق

َباطِخلاٍياَدُحألاوعّدبلانميقوتلاوهللاباتكقئاقدبلَمَعللا

باتکيفهُّرَرُعوهرردَهَروُطْسمْلاناَوُرَمنبٍكِلَملادْبَعلإضانبهللادبع

.«يخامشلاٍديِعَسنبمساقدّيسلاٍةَماَهَلايقلل(ةّيَِلادِشاَرَم)



ةَمِشأنمةّيضزملاهَلا۹۲

۳ و wo 1o “e ہے O E e e
تعبيتلاةحمسلاةهلهسلاردصلاحرشينادارانمو:لاق

ْنِمتَمِلَسوهيلعىلاعتهللاٌتاولص-هللادبعنبمساقلاوبأاهب

حيرسَتِبهيلعف؛؟سايقلاوقيبطتلايففّسعتلاوريسفتلاًاطخوليوأتلاٍثَبَع

خيّشلارَقَتْسُميفليلجلايضابإلابهذملااذهٍِراَفْسَأضايِريففرا
ر

.«نولوطيةرهاقلايفةيضابإلاةلاكوبيضابإلاَفّسوُينبدّمحُمرقوملا

سؤبلكنمهظِفَحواًريخِهِلهأومالسإلانعهللاُءاَرَجاذه

.[۳۷:رمزلا]ەگلىمنمملاكهَدهينمو-رْيَضو
000

نا

ص

[ِقاَقالايفُراَشِتْنا]

عيمجيفاًرشتنمِلّرَألانامزلايفُكَراَبُملاٌبهذملااذهناكدقو

نَمَيلاوبرْعَملاوًناَمُعوٍةَرْصَبلابهِلهأُرَككأو«يجاوّنلاوقافآلا
12ogeeص eي>7٤هوon

ضعيناکو.ناَمُغلهايارىلعْمُهلُكَتْوَمرضَحلهأناکو

اهيفبهذملاءاملعنموصميفمهضُعَبوهيلعهللاٌةَمْحَر

نلونمو

۳
- ةمئألانَمَرىفةلودلاتناكىحءاّماتاًراشتنابرغملاىفَرَشَتنادقو

اًدباعواًدِهاَرالإاهيفىّرَتالرُّهْشَأةئالثةريسمىلع
لْيَحلالهأوءبفلأةئميالثىلإَمُلْفَأمامإلاٌشيجدقولارُمأباًمئاقو

ww

نبَفُسوُيمامإلانامزيفَعَمتجاو«نونامثوةسمحوأاملأَنوُناَمَتمهنم

oو

ٍ VW 8 Ge

ونول .َهَناَرَموةَسوُفَنمهو«طقفبرغملافئاوطنمنينا

 



[قاَمألايفبقهْذَملا

 

يفوءمِلاَعةَئِمُعَبَرَأونامةَعفَويفمهنملفُهَنِإىتحُءاَمَلُلاتّرثكو
ِنِيَنَتِمةنسيفتناكونامةعفوو.اذحاَوالإاًمِلاَعَنوُناَمَكىرخأةعقو

لماناكوكلذدعبالإراشتنالالَكملٌييِفاشلابَهذمو«نينامثو

ةنسّجَحلاقيرطيفْمُهَلَدلُوُهَِإىتحياَسّنلاويِراَرَذلابَنوُجُحَيبرغملا
نمزيفاذهسورُمَعناکوحفنبسورُمَعمهنمداو

Wy

.بوبحمنبدمحم

ةروهشماهيفةّمِئألاٌرَيِسوالمافنامىهراشټنااًمأو

دالبْنِمةروصنَميفَهيِقِبنيملسملانمتناكدفو.ةمولعممهرابخأو

س

هريسلإ ىلاعتهللاهَمِحَر ٍديعَسنبٍلشارمامإللناكودْنسلا

o^

.ةرهاشمهرابخأو

س

ةديبعوبأو‹يربنَعلانيَصحلانبُيِلَعخلاوبأ:ةكَمبمهئاملُغنمو

2o7هو

.َبُدْنُجنبلضَفلاةكَمِيْمهِلِضاَكَأنموٍةَدِعيفمساقلانبهللادبع

:اولاقفًالَكَمَكِلَذِلاوُبَرَضىتح4ةنيدماتلثناكدقفهَرصَلااأو
ےہےس

.ناَمَعىلإراطوءِقَرْصَبلاببملِعلاضاَب

2

لواوهونبٌرباجِءاَعْعّشلاوبا:مهريهاشموِءاَمَلُعلاِةَمْيَأنمو
ْمِهَلُكنخیراوتنل؛لاحلاَنممظراميفمالسإلایفَفْلَأْنَم
یوتحادفو.ِلاَمُْجَأةسمحخلمحناکهناویدأ«َةمَعلا.فشيفودعب

oەل$ اًدَسَحهجارخإنمِهبَحْذَمُءاَمَلُعُهَعَنَموءهلهأىلإجرحيمقَداَدعَبريمأهيلع

.كلذدعبلاحلاَنِمهيلعناكامبملعأهللاواذهل

ةّشِياعوساَبَعنبانعوايرُذَبَنيِعْبَسنعَذَحَأاذهرباجو أةَ

ٌتيِقَلىحمهرهانبامايرُذَبَنيِعْبَستيِقْا:لاقو‹نينمؤملا



Eهيامهيأنما
و

لیمجٌءانثهيفسابعنبالناکوسابعنباينعير.«َقرغَأنأ

.كلذضعبُتْرَكَذَلةلاطإلالومّلِعلابٌةداَهَشو

َدْيبَعوُبأونبُماَمِض:اذهرباجنعُذَحَدقو يبانبملمديب

عيبانيدقوءناّهَدلانبُحِلاَصحووُبأوناَيَحوءةَميرَك

.ماَمِضوةديبعوبااًمْلِعمُهَعَسوأناکو:ةَذِمالَكاءالؤھنمةَمُكحلاومعلا

هنعويبانعاًهبراغموضرألاقراشميفموُلُعلاترشتنادقو

الولو.َتْوَمَرْضَحوَناَساَرُخوبرْعَملاىلإوَناَمُعىلإمعلاٌةَلَمَح

ًةَعُمْلوءاّرَعلامهرابخأنماًفَرَطكَلُتْرَكَذَلٍةلاَسَرلاهذهيفراصتخالاٌراثيِإ

.ءاَرهَرلامهتريِسنم

عيبرلااًردقنوصيالةديبعيبأةذمالتو

يبلابُت«ةديبعيبأدعبملاةَساكرْثهتناهيلإوءيِرصَبلا

.لْيَحَرلانبٍبوُبُحَمىلإمثدَبويأنبلئاَو

رّيَنلانبريم:ةعبرألاِهيَلَمَحٍةطِساوبنامُعىلإْملعلالقتنامث
ناَساَرُخىلإو‹ىلَعُملانبٍدّمحُمورباجيبانبیسومورِذْنُمْلانبريِشَبو
ءاملعنموءْناَساَرْحلاهللادبعنبمشاهوَديِزَييبأةطساوب

مناغوبأووبأو«رصننبدوُمْحَمو«نامیلسنبرَ:ناسارخ

.مهریغومناغنبرش
ياَعَملاباطلاوبأ:برغملاىلإةديبعيبأنعملعلالَمَحو

راَرِدنبليِعاَمُسِإو‹ُىِياَردُسلامِصاَعونبنمحرلادبعو

ءاًدَدَعنوصيالفتومرضحوناَمَعوبرغملاببهذملاُءاَملُعثّرثَكمث

.نيعمجأمهنعهللايضر

اًّضريفنوعئابلانودشرملانودشارلامهيفناكو

ي

N
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:قاَرِلابمهتمئأْنِمونعَنوُبِراَهْلاةرخآلايفنوبغارلامهي

ُريِهَشلارْيَدُحنبساَدرِملاهُتلُهَأُمامِإٌييِساَرلاٍبُهَونبهللادبع
ُاِهُذُبتامارکورابخأوريسهلتناکو-مهنعوهنعهللايضر-لالييباب

٠نامشنبدوووانباو
متاحوبأوباطلاوب:ترغملاپمهِيَمئَأنِمناكو

ةنباوحلفاهنباو؛بامَولادبعهّنباوَمَتسَرنبنمحرلادبعونَا

.يالامتاح[وبآ]وهوتفودمحم

نبُثِراَولاو؛دوعسمنبىَدْنَلُجلا:ناَمُعِبْمِهِيَمئَأنمو

نبُتْلَصلاوَرَفْيَجنباًنهُملاوءِلْيَمُحنبكلملاّدبعوفلادبعنبناس

نبديعسوءديلولانب,دشارونبدشارونبليلخلاوءكلام

اذهمهَركذلمتحَيالِلْذَعلاةمئأنممهريغوءٍدِشْرُمنبرِصانوللادبع

ًالدعَرَمُعوركبيبألاثمأيفاًكيمجاوناكدقو«راصتخالاراثيإلٌمضوملا

.ِءازجريخمالسإلانعهللاىزجٌةَقياسالولًالضفو

دد

[ِهِعاَبثَأُهلِفَوبَهْذَملامالُعأٌساَمطْنا]

ءاَضَفلاةقباسبسانلاَنِمءاشْنَميفهَرمأدقنينأىلاعتهللادارأاّمَلو

كلتيفهئاملُعضارقناوهلهأٍتْوَمِيدالبلانمريثكنمَبهذملااذهیر

ْمُهَلَرَأوقحلانعْمُهلَضَأْنَممهاتأولاّهْجلاىلعلاطفءيحاونلا

اوُكَرَتَفَنيطاَيَشلباًناطيشٍةيحانلكىلعضيفو«قدصلانع

 



4۰ ةّيِضابالانمةّيضّملاًدَعَمللا٦۹5

هبسوسوامىلإيروحضاونِمهُفالسأهيلعناكام

مسصو

ِلوقلافَرْحَرصعبلإمُهصعبجوبناويإليَهئايلوأىلإ

.[١١1:ماعنألا]هارو

َتْوَمَرضَحوِنَمّيلاوناَساَرُخوكَمنماذهَبَهَذف

ْمُلَفاضيأتصفصَمراَبِجْنزوبرغملاوناَمُغيفيقبو

مالسإلااَدَب»:ثيدحلاٌقْدِصكلذبرهفءةريسيلايحاونلايفالإقبي

هَلرُكْشلاوءِةَيْرْعلاهذهىلعللٌدمحلافامكاًبيرغءابیرغ

:ىلاعتلاق؛ورجخآوِناَمّرلاٍلّوأيفٌليلقنينمؤملانإهللاوِذَحىلع

[١٠1:فارعألا]اندجونارِدَهَعنِيميرڪاندِجَوامو

نمليفو#:لاقو[٢۲:َص]مهامليِفَوتحلًلاولمعواونماءيذلاالإل»:لاقو

.[١۱:ًابس]هېروكایا

يف2-حوتلاحىلإرظناف؛مهموقعمءايبنألايلاوحأبَكيهانو
لإردكمنماءاموإل»:ىلاعتلاقفلهأىلإَلِسْرأذَقوهموق

نافاًديرفاًديحوثبهنإفل ميهاربإلاحىلإو:دوه]هگليلق

نيح۔الطوللاحىلإو6/تربكتملا]هَرِامشنِلَوي
هُلنيتيبربعابفاندواف:هيفلوقيىلاعتهللانإفىلإلس
-لن۔ىّسوُملاحىلإوت32طولتيبهبدارملاو‹[٦۳:تايراذلا]

ەگدولقةمذرشلالومنإ:نوعرفلاقكلذدنعوليئارسإيتبَجَرُحهنإف
الكنمترف:لاقامكنوعرفنمومَاِلَوَأفت‹[4°:ءارعشلا]

:ءارعشلا]

لاحىلإءامهريغوىيايركَركءايينألاٍبِلاَعلاوحأكلذكو

هباحصأددعىلإورخآىلإورُمَأْنِمهتريِسىلإولِيدمحممدس
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َنوُكَيِللاحيفُمالسإلاَرَهلَكْنِإوءاّددعنوصياللئموينوكرشملاو
َڭيهانوءةليوطنامزأوةريثكٍيلاوحأيفيفتخيهنإفسانلاىلع

.ءايبنألانيبٍةَرْتْفلاٍةَنمْرأب

مثنِالإليدمحمانيبندعباماترهيْمَلقحانو
قحلاوءىَوَهْلاباوُلِمَعوىَدُهلااوُكَرَتَكلهأنمُةَمَلَطلاَرمألاىو
نمْنِكَلوظارصلاوقيرطلاو«ثتورعم

ءاوهألاتكسوءارآلاتفرقتاملكء[١۱۸:فارعألا]هڳمَلىداَمالكهكاليي

هللاُداَبِعوءالَوُدللاناموءالَعَدلاٌباتكذخّتاوُماكحألاتلو

بسحىلعيفاورهظأوْمهْنيِدِلنوملسملاَبِضَع؛ًالوَح

.مدَقتاميفوركىلإُتْرَشَأام
o0 2 م
GS 5 5

[هيِفحْدَقلاوبَهْذَملاف

ىفتخاهَّرُكِذانمَلُسَأامكدالبلابلاغنمبهذملاُمالعأُتَسَمظْلااّملو

بُسلاباولغتشاوءحضاولاقحلانمهيلعنحنامٍةلَهَجلاءايبغألاىلع

ةالصلاهيلع-مهّيبنلليقدقف«كلذنمٌءيشنيملسملارضيالو«نعطلاو

كلذُهُرِضَيملفٌرِعاشهنإوٌنِهاكهنإليقووأٌرِحاَسهنإ مالسلاو
3 wo

.ٌةَنسحةوسأهيفانلو همالسوهيلعهللاٌتاولص-هبردنعٌةَعْفرُهَدازلب

يفُنَعظَي ةّيِِفاشلانمُهَلَعَلو نيفلاخملاضعينأدقو
ملوفعابروصوٍةَلِقِلكلذويفبْتُكلاٍةَلِقِببهذملا
نماهريغوةليضفلاهذهىلإناكبهذملااذهنأُرورغملالهاجلا

4 ٤ر ۴ zo el
.قحاویلواریخلکیهناو٤قبسالئاضفلا



BRBهكابالاةينمةا
 

ی

oو دقهنأوءِلاَمْجأةَسُمَعهنأوديزنبرباجناويدَرُكِذكلُتُمَذَكدقو

َنِمنيعستوتسةنسيفتامدقوءمولعلامهنعذخأوةباحصلاكردأ
نينسٍثالثوةئمةنسيفوأءمدقتملاىفطصُمدّيسلامالكيفامكةَرْجهْلا

هماَيِعِفاّشلالمحتنأَلْبَككلذويِدوُعْسَمللجورم»يفامك

وبأَذُخَأَينألبقوهَدَفَتامكَنيُِمَحوقمةنسيفدلوهَل؛ةريثكنينسب

اوُسّرَدواْوَعْفَأوملِعلاٌباحصألادقفءملِعلانماَمُْهََحكلاموًةفينَح

.اًرخفمهبمهَكاوفأنوألُمَينيذلاةعبرألامهتمئألبقالاو

هناوخإىلإقرشملاىلإرانيدَفلأفَيباُمَولاذبعُمامإلالسرأو
اًساطرقاهباورتشافَلامهلصواملفءَبّْتَكلااهيهَلاورتشينأةرصبلاب

اليلاهيَادَجَورمكلفءايًالَمَجنيعبرأروهيفهَلاوخََف
:لاقفاهَمَحف‹ليوارسلاالإهبايثدرجيناك:ليِقوءراهنلاتاقوأضعبو

الإاهنمٌدْفَتسأملواٌفوفحماهيفامُتْدَجَوذِإل

.«بّتكلايفاًمِسُرامكاًّسايقامهيفُتْبَجألامهنعُتْلْيُسولو«نيتلأسم
هذهفِقَرْجهْلانمةيناثلاةئملايهواهيفَدِلُويتلاةئملايفكلذو

ص
2oهە2¢

سل

4

.َباكرلارقتمکّتمئالبقباحصألاك

خيشلاىلعٌاَرَْأٌتْنُك»رُكَبنبدمحمنبٌدمحأٌحيشلالاقو
امهملو.نالوقهيف:لاق؛فلفألااحيالاسمتَراَجَك«نوُدْعَ
ءةريثكفيلاتىلعلمتشاناویدةَسوُفَلبجبناکو‹ِناَوِيدلاىلإتلحق

رجفلاةالصىلإناذأنيباميفالإمانأالِرْهْشَأةع َنيثالثوةڻالثوحنيهاذانباحصأنمةقراشملافيلأتنماهيفامتلات
م

.هنأةدئافاهَرثكأتحفىجفلا

بامَولادبعماَمِإلاىلعُىِناَساَرْحلامناغنبرشمناغوبَدَفَوملو



۹۹اَنيِمّدَفَتَملابَهْذَملالهآبن

ووےسو

راج۔ةديببعيباةذمالتنعاموريتلاهقفلايفةروهشملاهتنودمهعمو

يف[سورمع]َدَعأوءاهنماًسورُمَععدوتساوءةَسوُمَنلبجىلع
لِيَسمشلاازالوهيلعيمتهتخاوج٠

بووأوتِامعقدانوءُرَن41

هتلنسخوسورمعكركلذو«برغملايفةيضابإلااهبمَعَسوُرُمَع

بو

يفوتردقناکةديبعوبأوءةديبعيبُةذمالتنعثتذخأهذهف

دعبتناكىعفاشلاًةأشنوروصنملارفعجىبأةلودىف-هيلعهللاةمحر

.كلذ

اباتاَهليِصُْمَتاًماو«بهذملابتكنايبىفلوقلالَمْجُمنمٌةذبنهذهف

نشاهلاليسالامكلذاا
090

4 3 1

ٍبَهْذَملاِلُهَأبڪرڪ]

و0وو٥ل

ينرضحيامماًضعبكَلٌرُكْذدَأَسو

اندنعوهو‹دنسَملابفورعملابيبحنبعيبّرلاباتکكلذنمف

رخآلانعباتكلكلارُمَ؛بّنكلاَنِمتّنصملاُهرُكَذَيامميقامايُتُكَلَس)۱

تارصتخملاويشاوحلاوحورشلاْمُكَرَأْمَلوءاهنمفنصملاهدروأامِدَدَعِلءاصحإو
يفٌتصرحو.يلياميفكلذركذيسامكاّضَرَعاَمْدروُيحيشلانأل٠٠بّتكلاهذهلاثمأو

نأولخيالوءهقيثوتيففلؤملاهدمتعايذلاردصملانايبىلعباتكلكىلعقيلعتلا

يبألةيضابإلابتكدييقتيفلصفو.عساولاهعالطاوفلؤملاةركاذ:ةثالثًدحأنوكي

يفةيرجحةعبطعوبطملا(ةاقتنملارهاوجلا)هباتكَرخآهَركذ(ه۹ق)مساقلا

=.(ةرصتخملايداربلاةلاسر:مسابانايحأهيلإريشأامبرو)ه١١۳٠۱ةنسةرهاقلا



Rpهييمقينميضرا
ةديبعيبأنعثيداحألاَدَنَسهيفٌنأل؛ىلاعتهللاباتكدعببتكلاٌمَصأ

اييهللالوسرنعةباحصلانمهریغواسابعنبانعدیزنبرباجنع

۰م0ء۵۶رصء

نبُفسوُيوباخيشلاهبتر؛يِراحبلاحيحصنمادنسیلعاوهو

هنموءاًّبفاكاًيفاشاحرشًةّتِسوبأخيشلاهَحَرشوءاّباوبأميهاربإ

.هوربلاغاوبهيلعوءهقفلاًدعاوقٌباحصألا

رشاعلانرقلالهأنملوهجمينامعفلؤملءنامُعلهأبتكةفرعميفٌةلاسرو=

.يملاسلامامإلافلؤملاةبتكمبةخسناهنمةطوطخمخسناهلو.ابيرقتيرجهلا

ورمعوبأتّدحملاةمالعلاةرجهلانميناثلانرقلايفهفّنصٍقياورٌباتك:ُدَنْسُملا(1)
هبلغأوء(ه١۸٠-ه١۷٠۱نيبت)يرْصَبلاَيِناَمُّملاّيِديِهاَرَفلايدزألابييحنبميَرلا

ْنِمهيفامٌرثكأوءةاوُرلاءامسأىلع رهاظلابسح هُمّيَصُمهيردقوءدَنسلاثالث
لیلقباودعوآها۰٥تيميمتلاةنيركيبنبمانُدعياهخيشنعهيو

.هاتمثيفيضابإلابذملا قرشملاىلإملعلاةلّمَحنمٌةلمجعيبرلانع

.ماعلاوصاخلادنعَرهتشاواميفٌءاملعلاهلَوادتو«برغملاو

نيعبرأوهنالٹوةئمعبسنمبرقيامهيفعمج«عيبرلامامأإلاتافنصمرهشأدنسملاو

:هدنسميفمهلیّوَرنمدَدَعغلبوءاعوطقموافوقوماًرثأنيرشعوةعبسوافیرشاٹیدح

ريسفتوثيدحلابيرغحرشبماقووأهبلمعلاديكأتوأثيدحلاىنعمنايبل

.ةنسلابتكنيبةرادصلامهدنعهلو«ثيدحلايفةيضابإلاَدَمتعُمدنسملاٌدعُيو.هتادرفم

.سنوتوايبيلورئازجلاورابجنزونامُغيفهتاطوطخمرشتنتو

ت)ميهاربإنبفسويبوقعيوبةمالعلاهَلىّدصتسداسلانرقلايفو

غيبرلاناكراثآىلإَدَمَعمث«نيأزجيفهثيداحأالعاجءهقفلاباوبآىلعترف(ه۰

ىلإٌمضوءاثلاثاًءزجاضافاهريغوداقتعالالئاسميفهيفلاخُمىلعاهبٌجتحادق

يبنعمامإلاِتاياورو«عيبرلانعنببوبحمنايْفُّسيبآِتاياور::كلذ

اذهَفرُغوءعبارِءْزُجيفعيمجلالَعَجو؛دْيَزنبرباجمامإلاليساّرَمو«هریغومناغ

=ءعيبرلادنسملاجربفيرعتلايفٌةلاسراًّضيأبوقعييبالو.(بيترتلاباتك)بعومجملا



بهْذَملاِلْهَأبُکٌمَهَأرُكِذ]

  

نعُهطِفَحوءاّضيأرباجنعثيداحألاهيفماَمِضٌباتكو٢

.رقصنبكلملادبعٍةَرفَصوبأمامض

اننامزيفتدقاهّنأريغورَيِسيفاهيلإلاحأو(ه۹۲۸ت)يخاّمّشلاُرْدَبلااهيلع-

.اهنمريغصىلعالإُرثْعُيملو

برجلًةَتِسيبأنبرمعنبدمحمٌحيشلا:نورقةسمخبٌينالجرولادعبءاجو
جْانِميهوَةَعَبرألاهَءازجأُثلوانت«بيترتلاباتكىلعةيشاحمّضَوف(ه۸۸٠٠ت)

زيزعلادبعنيدلاٌءايضماقو١٠۳٠ةنسَراَبِجْنزبةيناطلُسلاةعبطملابْتَعِبُط

«(بيترتلايشاوحرصتخم)بهَنَوْنَعباتكيفةيشاحلاراصتخاب(ه۲۲۳٠ت)ينيمَنلا
ت)يِلْعَلرمعنبحلاصخيشلاَبَنَكامكءاطوطخملازياموةنسهنمعرف

.ةطوطخمىرخألايهلازتامىلعىرخأ)ه۷

ء(ةعوبطم)ةثالثءازجأيف(ه۱۳۳۲ت)يملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونهحرشو

يملاسلاخيشلاةخسننعو.ةطوطخملاخسنلانمددعىلعهحيحصتوهطبضبىنتعاامك

نيرشعنمرثكأاهتعبت.م١٠۱۹/ه١۳۲٠۱ةنسدنسمللىلوألاةعبطلاتردصةححصملا

.نامَغوتيوكلاونانبلوةيروسوسدقلاورئازجلاورصميفةعبط

سمخيلاوحيف«مجحلاطسوتمٌباتك:(ه۲ق)َيِبْذّنلابْياّسلانبمامض(١)

ءدیزنبرباجنعبئاسلانبمامضنععيبرلاتاياورمضيءةطوطخمةقرونيرشعو
ةعبرأوةئمثالثهراثآددعغلب.ىرخأديناسأعم«بلغألايفهنعةرفصيبأةياوربوهو

اذهناكو.تاعوضوملاىلعةبترمريغيهوءدانسإلابٌيورماهرثكأءارثأنيرشعو
لزاونىلعهتداميوتحتو.ةّصاخبرغملاةيضابإدنعملعلاسورديفادمتعمباتكلا

كلذيفةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاعاضوألانمابناجسكعتءةريثكةيهقف

.رصعلا

ةياوربسح-(برغملابيرجهلاسماخلانرقلالهأنم)يمصاعلادمحموبألاق

ناكوءةركاذمللامويانسلجفولجآيفانُك»:.لوأللٌظفللاو«يخامشلاوينيجردلا

ُتنکو:تلقءةرفصنبكلملادبعةياوررباجنعمامضنععيبرلاراثآأرقيٌيِياَرعلجر

دنسلاتزواجتهراثآنمرثأدنسارقاملكتنكفهأرقيامةيربربلاناسلبرّسفأ

ءايركزوبأاَنَعِمَسفهيلعملكتأفرثألاوأثيدحلالصينأىلإءهتكرتوهيلعملكتأملف

=ركذأُتدعف؟كتمئأركذتالكلام:لاق؛ةيحانيفناكو[يراوهلانمجيونبىيحي]



eدععو ةّيِضابإلاةّمِشَأنمةّيضّملاةع۲5

.«رباجنعمامضنععيبرلانعةرفصوبأىور:لوقأفارقاملك=
هنأنطيبرغمملقب«ب۸۲٥٠۲مقر)ةيرصملابتكلاراديفةخسنباتكلانمدجوت

ةبتكملايفخسنثالثوء(يداليملارشعسداسلا/يرجهلارشاعلانرقلایفبوتکم

ةنسةيناثلاو.م۷ةنسةخوسنم:ىلوألا)سنوتيفةبرجبةينورابلا

مساباهلكخسنلاهذهيفوهو.(م١۱۷۹/ه۸١۱۲ةنسةثلاثلاوم۱۷۹۲/ه٢

يفيمانلاورمعٌروتكدلاةيناثلاةينورابلاةخسنلافصودقو.؛بيبحنبعيبرلاراثآ»

(A DESCRIPTION OF NEW IBADI MANUSCRIPTS FROM : lG

NORTH AFRICA)؟مامضتاياور»هامسهنكل«هتايوتحمنعٌثيدحلالّصفو.

بتكدييقتيفهتلاسريف(ه۹ق)يداّربلامساقلايبأةرابعةقباسلاتايمستلاىلإفِضأ

باتكوهوءقحلاةفرعميفقلخلاىلعةّجُحلاباتك»:هِفْصَويفلاقذإ؛ةيضابإلا
هباتکيفهنعلاقو.«مامضنععيبرلانعةرفصنبكلملادبعةرفصيبأةياور؛مامض

باتكباندنعفورعملاوهوءةرفصنبكلملادبعةرفصيبأظْفِح»:(ةاقتنملارهاوجلا)
باتك»بباتكلاةيمستيفيداربلاعباتيملاسلامامإلانأانهىرننحنو.(مامض

اذهةدامّمض(هللاهظفح)يصورخلافلخنبديعسخيشلانأمدقتامىلعدزو.(مامض

َرَدَص«ديزنبرباجمامإلاتاباوجنم»ناونعبُهَعَمَجباتكتايوتحمىلإباتكلا

١۱۷.نامعةنطلس/ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوم٤/ه۱:١٤١٤۱ط).اًعوبطم

.(ةحفص

ىلإٌةبسنلافءةحيحصٍتارابتعاىلإةعجاراهلكاهتدجوتايمستلاهذهتمتاذإَتنأو

ىلإةبسنلاوءرباجنعاهيوارهرابتعابمامضىلإٌةبسنلاو«راثآلابحاصهرابتعابرباج
.هنودُموباتكلاظفاحهرابتعابةرفصيبأىلإةبسنلاويناثلاياورلاهرابتعابعيبرلا
ةفرعميفقلخلاىلعةّجُحلا»:اهيلععباْنَمَرأملةيمستباتكللتبثأفيداربلادرفناو
نعهاوتحمو.تايمستلاتددعتامهماًدحاوباتكلالظيلاحلكىلعو.«قحلا

.هلعفوأهلوقنمدیزنبرباجمامإلا

ةدنسمثيداحأمضيباتكلااذهنأهنممهقُيهلىرخأٍتافنصميففلؤملاعينصنآريغ

مامإلادنسمةناكمىلإهبعفترتةيملعةميقهبسكياموهو؛يَييبنلاىلإةعوفرم
اهبرّدَصيتلاهتاهيبنتيفيملاسلاخيشلالوقيفالجهسملناماذهو«بيبحنبعيبرلا

=.هخويشنمخيشنععيبرلاةياورنمهعيمجفيرشلادنسملااذهنأملعا»:عيبرلادنسم
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.۷نببوُبحَمناَيْفُسيبأٌباتكو٣

لاقءاءزجنوعبسهنأَنوُرُكْذَي؛بوُبحَمنبدّمَحُمٌباتكو٤

اًءزجهنم[انأ]ٌتيأر»:يِداّربلا

نعمامضنعذخأامرثكأونعذخأاخيشنيرشعوةسمخءاهزعيبرللنإو=

یتتعادقمامضنع؛خويشلايقابمث«حونيبآمثءةديبعيبأنعمث«رباج
.اةرفصنبكلملادبعةرفصوبأخيشلااهعمجب

تبثدقو»:مالسلاهيلعحيسملالوزنةلأسمنعهلباوجيفهلوقيفاضيأاحضاوءارنو

لهألنأامكءءاملعلاةاقثلانمٌةَلَمَحمهّدنعمليلنِإوءةبراغملاانخايشأدنعكلذ

مهّدنعَنأوامّيسال«نورخآلاهعمسيالٍءيشبَنيِلِماحلاٌدحأدرفنيدقو‹كلذكقرشملا

دنعدجويالدنسملااذهودیزنبرباجنعمامضنعًةَرْفُصيبَدَنْسُم[ةبراغملاينعي]

نمدحاولكدرفنادقوءرباجنعةديبعيبأنععيبرلادنسمدوجوملالبءةقراشملا
«ةرفصيبأدنسم»هامسهنأانهىرتَتنأف.(١/۳۷۲نيمثلادقعلا)ها«دئاوفبَنْيَدَنْسُملا

ىلعفقيمليملاسلامامإلانأ ةقباسلاصوصنلانم رهظيو.عيبرلادنسمبهّنَرَفو

.هللادنعملعلاو.هرمأرهاظْنِمهلاَدَبامَبْسَحهَفَصَوامنإو«باتكلانمةخسن

سَقنأنم:(ه۲ق)ّيِشَرَّفلايِرْصَبلايكَملالْيَحّرلانببوُبْحَمناَيْفُسيبأبانك(١)

هقفلاورابخألاىلعلمتشي»وهو.اهمدقأهلعلوءلئاوألاةيضابإلاخيراتيفبتكلا

وبأهُملؤمو.ةيضابإلابتكدييقتيفهتلاسريفيداربلاةرابعبسح«دئاقعلاومالكلاو

:يخامشلاهيفلاق.ةرجهلليناثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعيفودعمنايفس

املعءالضفلاداسءرابخألابئاجعوهقفلابئارغدّيقملاوءرايخألاخايشألادحأ»

هريسيفيخامشلاوهتاقبطيفينيجردلاوهريسيفينايسولایورو.هراثآلاظفحو

:هلوقهنعهللايضريمتسرلاباهولادبعنبحلفأمامإلانع؛هتلاسريفيداّرَبلاو

.«نایفسيبأباتكاميسالوءةوعدلالهأبتكةساردبمكيلع»

ىرنوءةرخأتمروصعىلإاظوفحملظنأدعبٌباتكلااذهَدَقْفُينأفسؤملانمو
ينيجردلاوءعرشلانايبيفيدنكلاوءءايضلايفيبتوعلادنعةقرفتمهنمةريثكاًصوصن

.مهريغو.هتافنصمةماعيفيداربلاوءريسلايفيخامشلاو.خياشملاتاقبطيف

قيثوتانهٌفلؤملالقن:(ه٢٠٦۲ت)يشرقلالْيَحّرلانببوبحمنبدّمَحُمباتك()

=يفيداربلافاضأو.(١١۲ص)رهاوجلابقحلملالصفلايفيداربلانمباتكلا

 



Eهالنسيشر
لْيَحْرلانببوبحمنبدمحمنبریِشَبدَفيلأتٍةَناَرْخلاباتكو٥

2Gوس A۱)۰2وص(

ِءزجىلعتفقو«بوبحمنبدمحمباتک»:هڵلوقبتُكُدييقتاهيفةلاسر»=
نبركبيبأحلاصيبأخيشلانعكلذَرِكَذ.اءزجنوعبسهتلمجوئازجأنمدحاو

خياشملاتاقبطيفينيجردلااهاكحيتلاةصقلاىلإريشيوهو.«ينسارهيلامساق

دمحموبأناكو»:لاق(ه٤ق)ينساريلاحلاصيبأةمجرتيف۲/۱۷۷برغملاب

ناکف«بوبحمنبدمحمرصتخمهيأىلعأرقي[حلاصيبأنبنالسيوهدلوي
عقيملو»:هلوقبينيجردلاهيلعبّقعو.«يلوُصأويقفمالكاذه:لوقيحلاصوبأ

0۹٠:ط)يخامشللريسلارظناو.«اءزجنوعبسوهو«؛سداسلاءزجلاالإاندنعهتم

نکل؛بوبحمنبدمحمرصتخم ينيجردلاةياوربسح-باتكلاناونغو..٤/۲

؟رصتخموهوءازجألانمددعلااذهغلبيفيكفءاءزجنيعبسيفهولعجمهنألكشملا

ماسلافراعتامب(ءزجلا)حلطصمريسفتنماقباسهنركذامىلإانديعياذهلعلو

نوكيفءةحفصنيعبرأوأةقرونيرشعُعوُمْجَموهو««ساّرُكلا»مسابهيلعنوقاّرَولاو
عبارلانرقلاىلإادوجومناكباتكلانأةقباسلاصوصنلانممهفنو.الوبقمارمأ

نم١۱۲/١٠٠ج.٤/١١٠جالثمرظنا)هيلإعجرءايضلايفيبتوعلاتيأرو؛يرجهلا

هسفنءزجلاهلعلوءهتمءزجىلعالإعباسلانرقلايفينيجردلاعلطيملو

نبدمحمَباتكُيِشابلالعجدقواذه.نماثلانرقلارخاوأيداربلاءآريذلا

-١/١٠(نايْعَألافاحنِإ)هباتكةمّدَقُميفءتاّدوُقُفَملادادِعيفبوبحم

اهدعيوأه۲۷۳ت)بوبحمنبدمحمنبريشبرذنملايبأخيشلل:ةنازخلاباتك(١)

يديعسوبلادوعسمنبدمحمهخيشنعٌفلؤملالَندقو«تادوقفملايفدودعم(ليلقب
يبأةمالعلاىلإهتبسنوةنازخلانعلقنلابةحيرصلاصوصنلانمو.اًرفس۷۰يفهنأ

رذنملاابأنأهمّغوتأيذلاو»:۱١/0هعماجيف(ه٤ق)ةكربنبالوقرذنملا

هلتدجوينال«كلذبينمنيقيريغنماذهبلوقيناکبوبحمنبدمحمنبريشي

.«اذهىلعلدي؛ةنازخلابفورعملاهباتكيفالوق

(ةيازخلا)ةكربنباعماجنمعوبطملايف«ةنازخلابفورعملاهباتكيف»هلوق:تلق

=(ةنازخلا):نيتءارقلمتحتةملكلاٌتيأرفهتاطوطخمنمةلمجثعجارو.نّيبًأطخوهو
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7 .”اًّضيأريشل؛لوُصألاىفناَْسّبلاباتكو١

ريِشَبِل؛كلذريومُلاَعلاٍثوُدُحوٍديِحْوَنلايففضلاباتكو۷

۱۱اض

.”اًضيأريشل؛ةيَراَحُملاباتكو۸

ةفرعميفةلوهجملاةلاسرللةطوطخملاخسنلايفتدرونيتءارقلااتلكو.(ةيازجلا)و=

/٥ج)ءايضلاٌبحاصاضيأةنازخلاباتكنملقنولهأبتك

يفدودعم:(ه٣ق)ّيِشَرَقلالْيَحّرلانببوُبُحَمنبدّمَحُمنبريشّبل؛ناتسبلا(١)
۱۱.تادوقفملا

عماجطسوتمباتك:(ه٣ق)يِشَرَقلانببوّبحَمنبدمحمنبريشبل؛فضرلا(۲)

يفةعومجملاريسلانمضذودعموهوءهقفلالوصأونيدلالوصأيفةقيقدباوبأل
ملاعلاثودُحوديحوتلايففضّرلاباَنِك):اهيفلماكلاهناونعو؛(ةينامعلاريسلا)

هذهنيسرادلاَلَصَفو(اهماكحأورادلاءامسأوةمامإلاوةَّنُسلاونآرقلاماكحأو

نمءزجاهنأٌجيحصلاوءريشبخيشللةقرفتماّبتُكاهّبسنفءةدحىلعالكتاعوضوملا
نأةغللامجاعميفهتدجويذلافءةيمستلابيرغناونعلااذهبوهو.(فضرلا)باتك

اذهريشبخيشلادصقلهف.رانلاوأسمشلابْتَيِمَحيتلاٌةَراجحلا»يهفضلا

؟«هَمْظَنوضعبىلإهضعبءيشلاٌمَض»ينعييذلا(فْضّرلا)لفيرحتوهوأ؟ىنعملا

ةلاسرلاتاطوطخمضعبيف(فصرلا)مسادوروهديؤيو«بسنأىنعملااذهبوهو

رّيسلا)تاطوطخميفدريباتكللثلاثناونعةمثو.نامعلهأبتكيفةلوهجملا

دقفٌفالتخاباتكلامسالوحفالتخالانأودبيو‹(فنأتسملا)وه(ةينامعلا

نعالقنةنسهفلأيذلا؛مصألاخيشللجاتلاباتكنمةطوطخميفتيأر

فرعُيو؟بوبحمنبدمحمنبريشبرذنملايبألفنأتسملانمنآرقلاماكحأيفلْضْف»

.(«فضرلاباتكب

هقفيفٌباتك:(ه٣ق)لْيَحّرلانببوُبُحَمنبدّمَحُمنبريشَبل؛ةبراحملا()
هنعلاق.اهجراخونامعلخادةديدعخسنهنمدجوتءةيعرشلاةسايسلا

ىلعلمتشيباتكلا»:١/٢٤٠۲(ناَيْغَألافاحتِإ)هباتکيف١٤٤ت)

=ريسفتيفاهرخآوءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفاهلوأءابابنينامثنمرثكأ



هم۰9ن79و-.

)۱(
.نيريبک

لاق‹يِنالجِراَولاميميهاربإنببوقعييبألريبكلاٌريسفتلاو-٠

اًرُفِسَيِرَأدالبيفُهْنِمُتْيَأربيٌَباَتِك[وهو]»:يِداَرَبلامِساَقلاوب

هناُتْرَرَحَوهَنرَبْكَأالوهنمحضارسطفثبرالورأل؛اًربيك

ء21َ

لاوٍةَرَفبلاوهحريِسُفَتهيفوألقوأوفَرَوِةَعمَعْسرواجي

مبالَوَرَأمَراَفْسَأٍةيناَمَتيفرسَكهنأُتْرَرَحَوارم

اءاَرِقوأنيممكحوأبارعوأةَعُليفٍوُدُصللىّفشَأالوهن

o۴رس9$ وف:لوُفَيةيآادِإَف‹موُلُملاعبمجيبيفوأخوُْنَمؤاخاتؤأوداش

نرهِيِصْفَسَيَوةَيالاُباَرغِإہُگَياممنوافىلإ..ىلا

تيددَحْنِمُحبحَصلامنملئلاِفيِراَصَتيمَجيِةَ

فوُرْعَملابيخنبعييرلاباكْنيةياوّرلاقوسهللالوُسَر
یصقتسادَفْلَوءثيِدحلاکذب...رباجْنَعَهَديبعوبوسلاهي

:ةرقبلا]هكاّماَمِإكلابنل:[ىَلاَعاِهِلوَقيفمالايفيِتفالتحلالا
ع ْنِمراكنلاٍتالاَقَم.ِةَِلاَعلاوٍةضِفاَرلاَةَلاَفَمرُكْذَف٤

شالكها.هَدَمَجاًمولحَلهيفنإيرُمَعَلو.ِقَرِلاعيمج

هدعبیتآنممهيلعيىشاوحلاوتادايزلاةرثكىلإراشأمث.0...ةيابجلازاوجوةيامحلا=

.ءاملعلانم

يف(ه۹۲۸ت)كاملاهنعلاقّيِراَّوُهلامكَحُمنبدوُهل؛نآرقلاريسفت(١)
هيفضرعتيملهللاباتكريسفتيفليلجباتكوهو۲/11م۹:ط)ريّسلا

.«نيمدقتملاةقيرطىلعلب«بارعأإلاووحنلل

يفٌباتك۷۰٥ت)َيِيالجْراَولاميهاربإنببوقعييبأل؛ريبكلاريسفتلا()
=فلؤملاهلقنامكاعماجافصو(ةاقتنملارهاوجلا)يفيداربلاهفصوءتادوقفملادادع

 



8۷[َنيِمْدَمَسلابهْذَملاِلْهَأبيكْمَمَأرُكِز]

°٥40

لاجملاهفَمَسوَأمحضدلجيفءازجأةثالثوهوينالجراولا

.لاقَملاهيفأو
مي

ءاًضيأبوقعييبأل؛نيدلاٍلوُصأيفليِلدلاٌباتكو۲

.دحاودلجىفهنأريغاًضيأءازجأةثالثوهو

(۱)

(۲)

.هنعنايبٌةدايزاهيففءَةَلَوطُملايداربلاةلاسرىلعمِليْملتّلؤملانأرهيو.هنع

وُبَأ»:(نينمؤملاليبسىلإةياعدلا)هباتكيف(ه١۳۸٠ت)شيفطاقاحسإوبألاقو

َنيِذلانيِعِراَبلاَنيِدهَْجُملالَ يِنالجْراَولاميِهاَربِإنبُفُسوُيبوعي
حي-هريوهوُرسفَوثلاباَتِكيقِياَفَحيفاوُتحَبَومَمألاَراَوُعَأاوُربَسَوَراطقألااوُباَج
نَيِمْبَسيفهنأرِكُد«غوبنلاونيِوذَملارْضَعهنأعَمَرْصَعلاَكِلَذهِلاونمىلَعجْبمَل

ةّيلِخاَدلابوُرُحلاَكْلَييفىشهنأَرْيَعُهرُكَذَيملامموُلُملاَنِمهيفَعَمَجاءزُج
ِاَجِرُةَمَجْرَت)َو(برُعملا.رْهَدلانِياّنْيِحٌةَيِمالسإلاُهَمَألااَهِبثَيُِميلا

.ءَياَمْلَبناوابروةَلُكيفاَهْيَلَععلماهنأةدَياَسألاُدَحَأالَرَكَدء(ةّيِضاَبإلا

باتكت)ّيِنالجْراَولاميهاربإنبفّسويبوقعييبأل؛فاصتإلاولدعلا

شاوحوٌخورشوٌتارصتخمهيلعتيبدقفءةيضابإلادنعهقفلالوصأبنكُمدَعُي

(م۲۰۰۹:ط)ريّسلايف(ه۹۲۸ت)یکحباتکلالوطعمو.ٌتاموظنمو

.هظفحيناكهنأيلاطيجلاىسومنبليعامسإرهاطيبأنع١/۲

لاق:(هە7۰ت)يِيالجْراَولاميهاربإنبفّسويبوقعييبأل؛ناهربلاوليلدلا

بوقعييبأةمجرتيف۲/١٤٠(م٢٠٠۲:ط)رّيّسلايفت)ُيِخاَمّشلا

باتكو.ءازجأةثالث؛هقفلالوصأيفلدعلاباتك:فيلآتلانمهلٌتيأر»:ينالجرولا

نمهلتيآراميصحأالوةعبرألبىءازجأةثالثيفلوقعلالهألليلدلا

ةرازغىلعلدتءاتيبنيتسوةئمثالثيف(ةيزاجحلا)اهنمدئاصقهلو.ةرثكنآلاةبوجألا

ملعلاعاونأهعدوأهلاباتكريسفتضعبهلٌتيأرو.ملعلانونفنماهعدوأاملءهملع

ملعيفبيترتلاباتكهلتيأرو.اهريغوجحلاوفيرصتلاووحنلاوةغللاوةءارقلانم

نعمامضنعهريغهاورامیفدازو«ثیدحلايفبيبحنبعيبرلاباتكبتر؛ثيدحلا

هلیأرهنآةبلطلاضعبٌتثعمسو.باتکلالاجرةيمستيفةساركو.امهريغورباج

.«هقفلايفافيلأت



ةّيِضابالاةّعِسَأنمةعا۸

بوبحمنبدمحمنبهللادبعنبٍديِعَسِلِداَعلامامإلاٌباتكو-۳
(۱). 20

)٢(وِ
هعورفوٍعلوأويفمعَنيرشعوةعبرأيف

:(ه۳۲۸ت)ٍليَحَرلانببوُبحَمنبدّمَحُمنبهللادبعنبديعسمامإلابانك)۱

فاحنِإ)هباتكةمّدَقُميفءتاَدوُقْفَملاداذِعيف١١٤ت)ُيِشابلاميشاُهَلَعَج

.١١۱۷(ناَيْعَألا

ةعماجةيهقفةعوسوم:(ه٥ق)ّيِراَحُصلايِبنَوَعْلاميهاربإنبمِلْسُمنبَةَمَلَسل؛ءاَيضلا(۲)

ليصأتلاةوقوثحبلاقمععمءةيمالسإلابهاذملانممهريغوةيضابإلاءارآل

حرشلاواهتناصروةرابعلانسحيفْتّلُتَمَت«ةزرابةيبدأةغبصب«قيقحتلاو
هدجوامببسبيبتوعلاهلأ.باوبألاولئاسمللدّيجلابيترتلاو«تاحلطصملليوغللا

باهذوراثيإسومطو«نيملسملاراثآسورُد»نمهرصعيف

ئءهقفلالوصأوةديقعلاوملعلايفباوبأٻهحتتفاو«هيِلجَتنُموهيبلاطةلقو

.باتكلاساسأيهيتلاهقفلاعیضاوميفعرش

ىلإةلاحإنيباتكلاالكيفٌدِجَنذإءةغللايف(ةّنابإلا)فيلأتممءايضلافيلاتَنَماَرَ

يبتوعلاةيصخشرهظتامك(ءايضلا)يفةزرابةيوغللايبتوعلاةيصخشرهظتوءرخآلا
َءايضلاٌدجَنوءَةَلَمْجُمهقفلالئاسمنماًفرطةنابإلايفدجنفء(ةنابإلا)يفةزرابةيهقفلا

تْرَسفدقو»:ءايضلاةمدقميفيبتوعلالوقُهدُكؤياموهوءةغللاظافلأريسفتباّصاغ

نعهریسفتباًينغتسمنوکیل«بیجعینعمو؛بیرغفلنمباتکلااذهيفَرِكَذامميج
ذإ؛هلجأنهيلعيبيذلاباتكلاعوضوميلصابهريكذتعمىلإعوجرلا
وههَلعوضوملاضرغلاوهبدوصقملاَضّرَعلانأىلع»:ًالئاقَةمدَقُمْلايفهئيدحعباتي

نأالإءانهيملاسلاخيشلاكلذَدَكأامكءاءزج٢۲يفهنأنامُعلهأدنعَرَهَتشا

ةلاسرلايفلوقيوهف.كلذَفالخهباحصأَبْتُكامهيفديفنيتللاهّيتلاسريفَرَكَد

يفهنأنوركذي؛ءايضلاو»ٍةَيِضايِإبتكلوداَدْعَتدنع(رهاوجلا)هباتكبةقحلملا

دحاولكهنمرافسأةثالثىلعُتْفَفَووءاًرْفِسوأاةزجةماتلاةريبكلاةخسنلا

=هنأنوركذي؛ءايضلاباتكو»:ةّلقتسملاةلَّوطُمْلاةلاسرلايفلوقيو.اريبكٌمخضاهنم
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نيِسمخودايفيِڍدنِكلایسومنبدمحمفيلاتةيافكلاباتكو\٥

م

(۱)

رافسأةثالثهنمٌتيأروءاءزجنوعبرأوفينةماتلاةريبكلاةخسنلانمبرغملاىلإلصو

عويبلاوضيحلاوقالطلاوةالصلاوديحوتلايفءازجأىلعلمتشيرْفِسلکماخض

يفيداربلاةرابعو.«ةوعدلالهألفينصتيفرشأنِموهوكلذريغوماكحألاو

يففلؤملابهجيرصتمدعةظحالمعمءاهدنعفوقولاولمأتلابةريدج
.نيعضوملا

عُمَجلابةقيقحيهوءةيملاعلاوةينامغلاتابتكَمْلايفٌةرثعبتمُةطوطْخَمْلاءايضلامسو

.ءايضلانعلقننمولُحَي اًببرغموأاًيقرشم-اًيضابِإاًيهقفاًباتكَدِجَتنألَفو«قيقحتلاو

/۲e۹):ط)رّيسلايف۹۲۸ت)ياشلوقءايضلابنيمدقتملاةيانعنمو

:بتكللاًغاّسَنناكيذلايخامشلازعلايبأنبىيحيايركزيبأةمجرتيف۲

ولختالكلذريغوءايضلاومئاعدلاحارشوريسافتلانمهطخبةريثكابتكهلتيأرو»

.(هطخنمةسوفنبتكنئازخنمةنازخ
دقف.نيرخأتملادنعتبلقناءايضلاخسننمنيمدقتملادنعةلصاحلاةرفولاهذهنأودبيو

اهباوثعبةلاسرلاًباوجةبراغملاهناوخإىلإ۳١۲٠ت)ناهينيبأنبرصانٌخيشلاَبَتَك

لاسرإنممّنبلطاماًمأو»:جاهنملاَباتكوءايضلاَباتكاهيفنوبلطيةقراشملاىلإ

اهرثكأَبَمَددقناَمُعنمملعلالهأتكفجاهنملاباتكءازجأوءايضلاباتكءازجأ

يّنإفءنامزلااذهيفاًماَمَينايقاباَمْهَنَأنظأالف«ملعلابلطيفنامعلهأةبغرٍةَلِ

ةعطقالإجاهنملاباتكْنِموءاًدحاواءزجالإءايضلاباتكنمٌذِجأْمَلينامزلوطىلع

7٤؛(خم)؛ةبراغملاىلإناهبنيبأنباةبوجأ:يفالماكصنلارظناو)ها.(!ددحاو

-£١ص؛خسنلاخيراتوخسانلاةلوهجُم؛رابجنزفيشرإنمةرّوصمةخسن؛ةحفص

خستعمَجِبت)يكِلاَمْلاسيوححنبكلاموبأخيشلاىنتعادقو.(٤
نمهدنععمتجاهنأبليقوءهخسنلُجأْنِمنمةعبرأوأةثالثَبَلَجوءءايضلا

.اءزجنورشعوةثالثهئازجأ

ميشاُهَلَعَج:(ه6٦ق)ّيِدَمَسلايدنكلاناميلسنبىسومنبدّمَحُمل؛ةيافكلا
١/١٠(ناَيْعَألافاحْتِإ)هباتكةمّدقُميفءتاَدوُقْفَملاداّدِعيف(ه٤٤٤٠ت)

=:لاقدمحأنبدمحمديسلاةبتكمبدجويهنماءزجنأركذو



ةّيِضابالاةّئْشأنمةّيضّرملاهعمل١1۱۱8
 

.٩اض

نبميهاربإنبٍدّمَحُمللادبعيبأفيلأتعُرشلانايبُباتكو-۷
هنإوءاًدلجنيعبسوةثالثيفُهَنِإلاقيوءاًدْلِجنيعبسونينٿايفناميلس

عماجاضوهودعبنمءاَمَلْعلاٌضْعَبُهَلَدْبأفةاكزلايفٌدْلِجهنم

هنمومَعءةكربلارهاظهنو؛هعورفوعرشلالوصأل

لهاًدمتسا

r

يفىوزنبقرتحاباتكلااذهنأيدنكلاناميلسنبدوعسةمالعلاخيشلاينربخأ»=

يدنکلاناميلسنبیسومنبدمحم:هفلؤمةمجرتيفكلذدكأو.امجعلابورح

.(ھ٦ق)يوزنلا

اذه:(ه٦ق)ّيوُرَنلايدنكلاناميلسنبىسومنبدّمَحُمل؛رئاصبلاءالج(۱)

باتكلافلؤمنأ۲/۷١٠نايعألافاحتإيفيشاطبلا«فلؤملادامتعا

يدمسلايدنکلايلعنبدمحمنبدمحأنبهللادبعنبدّمَحُمنبیسوم:وه

.يرجهلاعساتلانرقلالهأنم«يوزتلا

:(ھ۸٠٥ت)يدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدُمَحُمل؛عرشلانايب()
فلؤملانأعم)اءزجنيعبسواًدحاوهئازجأعومجمغلبيءةعيرشلامولعيفةعوُسْوُم
ماكحأوهقفلالوصأوملعلايفباوبأىلعلمتشت«(!اءزج۳وأ۷۲اهنرکذانه
اياصولاوظعاوملاومكحلاوءةءاربلاوةيالولاونيدلالوصأوءهمولعونآرقلا
روذنلاو؛جحلاومايصلاوةاكزلاوةالصلاوتاساجنلاوتاراهطلاوتاّيتلاو«بادألاو
ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوءاضقلاو.حئابذلاوناميألاوتارافكلاو

ةعفشلاودجاسملاماكحأو؛رارقإلاوتاداهشلاوىواعدلاو
حاكنلاو«تاراجإلاوابرلاوعويبلاوةكرشلاولاّمُعلاولَمَعلاماكحأوءميرحلاو

ءماتيألاوبسنلاوديبعلاماكحأوضيحلاوىتالوألاوجاوزألاقوقحوددعلاوقارفلاو
ةمامإلاوتايدلاوصاصقلاودودحلاو«تانامضلاوتانامألاوضئارفلاواياصولاو
.برحلاوداهجلاماكحأو

=نبدمحأٌخيشلا:ءازجألاوباوبألاىلعهفنصوهبترفءهبيترتلبقيفوتهفلؤمنأركذيو
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امك.فنصملاباتكبحاص(ه۷٠٥٥ت)يوزنلايدنكلاناميلسنبىسومنبهللادبع=

خيشلامالكىلعاقيلعتيشاطبلادومحنبفيسخيشلالاق.هئازجأضعبتدق

ءزجلا:امهدحأ؛ناءزجعرشلانايبباتكنمبهذيذلانأباوصلا»:انهيملاسلا

ةمالعلاخيشلاهلدبأدقو«باتكلانمرشععباسلاءزجلاوهوءةاكزلاباتكنملوألا

نرقلالوأوعساتلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنم«يبعانلادادمنبهللادبعنبدادم

عستةنسمرحملانمتيقبةليلةرشعيتنثالسيمخلامويهفيلأتنمهغارفناكوءرشاعلا

يفنورشعلاوعبارلاءزجلاوهفباتكلانمدوقفملايناثلاءزجلاامأ.ةرجهللةئمعستو

.ها«يولهبلايصقشلادايزنبرمعنبهللادبعةمالعلاخيشلاهلدبأدقوءجحلاماكحأ

.١/۳۰۹«نامعءاملعضعبخيراتيننايعألافاحتإ»هباتكنم

هلئاسمىلعهفلؤملتاقيلعتنمولخيالوءلقنلاوعمجلافصباتكلاىلع
صوصنلانماًريثكهنيمضت:هلبسحُياممو.ةديقعلاملعثحابميفةصاخءهثحابمو

ءرفصألاباتك:لثمءرثأاهلقبيملوتادوقفملادادعيفتراصبتكنعةسبتقملا

نبیسوميلعيبآعماجوءنآرقلاقلخيفرثؤملايبأةديصقحرشوءةرفصيبأعماجو

نمةعومجموءنئاهرلاباتكوءعاقرلاباتكوءيولهبلاديزينبيداعناويدو«يلع

باتكونباعماجىلعديعسيبأوةكربنبانيخيشلاتاقيلعتوءةينامعلاريّسلا

نمرفاوٍددعىلعلمتشاامك.اهريغوءفينلاباتكوءسلاجملاباتكوءخايشألا
.تقولاكلذيفينامعلاعمتجمللةيحةروصسكعتيتلاةيلمعلالئاسملاولزاونلا

.نامعبيسايسلاخيراتلاوةيعرشلاةسايسلاهقفلوحةينغةدامىلإةفاضإ

نبلّيَمُجخيشللءةعيرشلاسوماق»باتكدعبينامُعفنصُمربكأعرشلانايبدعي
هيلعىتبوهسوماقلالصأٌريخألااذههدمتعادقو(ه۱۳ق)يدعسلايفالنبسيمخ

اًرظنو.ماكحألاٌدمتسُتاهتموءنامُعِبىوتفلارادماهيلعيتلابتكلادحأناكامك.دازو

كلذىلإريشت.هتساردوهتءارقوهلوادتىلعاوصرحومهّمامتهاءالْوأهتناكمل
ىلعاًرشؤميطعيامءريثكبةخسنفلألاىلعاهُددعديزييتلاةظوفحملاهخسنةرفو

.طسوتملايفهنمءزجلكلةخسننيرشعيلاوحدوجو

قيلعتلاوةفاضإلابروصعلارَمىلعهيلعءاهقفلاٌبقاعت:عرشلانايببةيانعلارهاظمنمو

ةدايزلانم»:مهلوقو«هرْيَغْنِمو»:مهلوقوحننمٌتارابعهايانثيفْتّرْثكف«بيقعتلاو
=ريغيشاوحلابهبشأتادايزاهضعبو«باتكلاىلإفاضملانمو»:مهلوقو«ةفاضملا
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«7o ee ۰ٍ۴سس2 لوصأيفٌرَجَريهوءَةَمْعْنلابةفورعملاةديصقلااًّضيأهِفلَوُمِلو-۸

7ةلىوو۸

.ادجةليوطيهوءهعورفوعرشلا

دقو.هنعاهزييمتَبُعَصو؛هنماهنأكتراصفءلصألاعمتطلتخانمزلارمعماهنأ=

.فلؤملاةافودعبركبمتقوذنمتادايزلاهذهتأدب

ةزوجرأ:(ه۸٠٥ت)يدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدَّمَحُمل؛ةمعنلا(١)

يففيلأتلارهاوظىدحإيهةيملعلاُتاموظنملاو.بادآلاوهقفلاونيدلالوصأيف

مولعلادعاوقليهستىلإهلئاقهيفدمعيٌرعش:يملعلاٌمظنلاو.يمالسإلايبرعلاثارتلا

هلءاعوزجرلارحبنمذختيامابلاغوءةيبدألاروصلانمٍلاخنوزومبلاقيف

نمىلوألانورقلايفةيملعلاتاموظنملارداوبترهظدقو.هظفحةلوهسوهتفخل

َلَوَأبالطلاسيردتيفدمتعتتراصىتح«ترشتناوتعاذمثءيمالسإلاخيراتلا

.ملعلامهيقلت

سيمخنبتلصلارثؤملايبألةيفاقةديصق:نيينامُعلظوفحملايملعلارعشلامدقأنمو

لکشيفةددعتمدئاصقو.ةءاربلاوةيالولاوديحوتلايف(ه٢۲۷ت)يولهبلايصورخلا

يوكزإإلارفعجنبدمحماهمظنءاتيبنيرشعلااهنمةدحاولازواجتتالتاعوطقم
.ةدتعملاماكحأوءحاكنلاوءةيصولاوءةيحضألاو؛حجحلاتاعوضوميف

دجوتامكءاهماكحأوةمامإلايفةيميمةديصق(ه٤ق)يبرعنبحورنبدمحملبسنتو

ةعبرأيفةءاربلاوةيالولاماکحأيفةينونةديصق(ه٤ق)يمدكلاديعسيبأهذيملتل

يوزنلاديعسنبییحيايركزيبأيضاقللو.ةقرفتمةيملعتاعوطقمعمءاتيبنيئامثو

نبدمحأخيشللناكمث.علخلاماكحأيفرخآو«باودلابويعيفمظن(ه٩۷٤ت)

هباتكىفناميةعماجلاةيملعلاراعشألايفقبسلابصق(ه٦ق)رضنلانباناميلس

۱.هعثيدحلايتأيسيذلا«مالسإلامئاعد»

زجريهوءةمعنلاةزوجرأ:رضنلانبادعبنييئامعلادنعروهشملايملعلامظنلانمو

يدنكلاميهاريإنبدمحمخيشللاهمظنبسنيو«تيبيفلأنمرثكأيفباوبألارثعبم
حرصاهمظاننأعمءانهفلؤملاعينصوهامكء«عرشلانايب»بحاص(ه۸٠٥ت)

ضعبيفوءيرجهلانماثلانرقلايف:يأ«ةثملاعبسلايف»اهمظنهنأاهتمدقميف
۱.يرجهلارشاعلانرقلايف:يآعستلايف»:ةيطخلاخسنلا

=ةامسملايغئاصلاديعسنبملاسةزوجرأ:يرجهلارشعثلاثلانرقلاعلطمترهتشامث



]*تإ-٤۱کووھر
نيمدقتملابهذَملالهابتكمهارك

 

2مسمعوک

.۶آلِئاَسَراًضيأهلو-۹

اهحرشبىنتعاءةَّنَجلافْضَويفةّيريبعلابةفورعملاةديصقلاهلو٠
حوُرشلاُطَسبَأهحْرَشو وياَيحبهللااَنَعَتَم ُبَّْفلاانُمامِإٌةعامج

1قت

يفٌيِدْنِكلاىسومنبهللادبعنبَدَمُْحَأُفيلأتفّنَصُملاٌباتكو١

ِناَيَببحاصوٍةَياَفِكلابحاصنإُلاَقْيو.اًدلجنيعبرأوَدَحَأ

:مهدعبْنِمءاجّْنَملاقمَعينباوناكٍفَّنَصُملاَبحاصو

عفداموهو.بادآلاوماكحأللةزوجرألمشأاهنامزيفتناكوء«ناريحلاةلالد»»=

نايدألايَمْلِعيفماظنلارَهْوَج»هباتكيفاهدمتعينأىلإيملاسلاخيشلافلؤملاب

.نامُغيفاعساواراشتنارشتناوضافتسايذلا«ماكحألاو

داقتعايفةريس:اهنم؛ةقرفتملئاسروريسةعومجميدنكلاميهاربإنبدمحمخيشلل(١)

يفةريسوءكلامنبتلصلامامإلانمزناَّمْعبعقاولاثدحلايفةلاسروءةيضابإلا

اًضيأقلعامك.ءعرشلانايب»هباتكيفدوجوماهلكو.فوقولاوةءاربلاوةيالولاماكحأ

ةريسوء(ه۳ق)يراوحلانبلضفلاةريس:لثم؛نيمدقتملاءاملعلاريسضعبىلع

يويسبلانسحلايبأو(ه٤ق)ةكربنباريسوء(ه٤ق)ناطحقنبدلاخناطحقيبأ

.(ھ٤ی)

؛ءارلاةيفاقىلعليوطلارحبلانمةيدهزةديصق:اهميعنوةنجلافصويف«ةّيريِبَعلاا(۲)

:اهعلطم

اهُريچُمتنأويسفنىلعٌديهش...لئاقانأيذلابيلْرُجٌدْمَحلاَكْل
ةّمئألاٌبظُك:مهنم؛ءاملعلانمٌةعامجاهُحَرَشءاتيبنونامثوةثالثاهتايبأعومجمو

(عوبطم)ءةَنَجلافصويفةَنْجلا»هباتكيف(ه۱۳۳۲ت)شّيفطافسوينبدمحم
حرشيفَةيرَهْبَعلاةحْفْنلا»هباتكيف(ه١۳۷٠۱ت)يدهفلافيسنبرهازخيشلاو

اَهُعَسْوَأيأَسْبَأ»هنأبطقلاحرشنعفلؤملالوقو.(طوطخم)«ةيريبعلا
دَتْمُممِساوظوُسْبَم:يآءلوُعْشَمىْعَمِبليِعَففلؤملادوصقميفطيِسَبلاف

مدعورْسيلاوةلوهُسلاىنعمب(ةطاسبلا)مهلامعتسانمانرصعلهأامكال

.لاكشاإلا
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لبقةيافكلاءةيافكلابحاصلْبَكعرشلانايبنأُتْدَجَوَو»

نبميهاربإنبدمحم:عرشلانايبُفّلَوُمو»:لاق.«فّيصملابحاص

ثلؤموءُيِدَمّسلايدْنِكلاٍداَدْفِملانبهللادبعنبدمحمنبناميلس

ٍداَدَمِملانبهللادبعنبدمحمنبناميلسنبیسومنبدمحم:ةيافكلا

نبىسومنبهللادبعنبدمحأ:فنصملافلؤموٌيِدْنِكلا

.«يوُرَنلاُيِدَمَّسلايِدْنكلاٍداَدْفِملانبهللادبعنبدمحمنبناميلس

ت)َيِجوُلَفلاٌيدنِكلاناميلُسنبیسوُمنبهللادبعنبدّمُحَأل؛فنصملا(١)

ءاَءزجنيعبرأودحاويفهقفلاباوبأةرهمجىوتحاءةلماشةيهقفةعوسوم:(ه۷

.ةثالثوأىلإٌمسقمريبكلامجحلانماهّشعبوءطسوتملامجحلانماهبلغأ

نآرقلاماكحأوهقفلالوصأوىوتفلابادآوملعلاَباوبأةيملعلاُهّندامتلمشو

‹بادآلاواياصولاوظعاوملاومكحجلاوءةءاربلاوةيالولاونيدلالوصأوءهمولعو

تارافكلاوروذنلاو«جحلاومايصلاوةاكزلاوةالصلاوتاساجنلاوتاراهطلاوتاّينلاو

رمألاوءاضقلاو«برحلاوداهجلاماكحأوةمامإلاوءةمعطألاوحئابذلاوناميألاو

ءناضملافّرَصوءرارقإلاوتاداهشلاوىواعدلاوركنملانعيهنلاوفورعملاب

ابرلاوعويبلاوةكرشلاولاّمُعلاولَمَعلاماكحأوءميرحلاوةعفشلاودجاسملاماكحأو

ماكحأوضيحلاوءدالوألاوجاوزألاقوقحوقارفلاوحاكنلاو«تاراجإلاو

دودحلاو«تانامضلاوتانامألاوضئارفلاواياصولاوءماتيألاوبسنلاوديبعلا

.تايّدلاوصاصقلاو

هريرحتنسخو«هترابعةلوهس:.لومشلااذهىلإةفاضإ-ىرخألاباتكلاتازيمنمو

ةيوغللاثحابملابهؤارثوءةّماعةيمالسإلاةيهقفلاسرادملانمهرداصمةرثكوءهبيوبتو

تازيمهذهو.لاوقألاحيجرتيفهفلؤمةيلالقتساو«برعلاةغلدِهاوشوةيلوصألاو

ثمستاوءفلؤملااهيلإيمتنييتلاةيقاتسرلاةسردملاتافنصُم اًمومعاهبتفبطصا

نماًددعاضيأٌباتكلامضيامك.يدنكلاخيشلاُتافلؤم-صوصخلاهجوىلع-اهب

تاحلطصملانمةرفاوةليصحىلعةلمتشمسداسلانرقلايفةيهقفلالزاونلا

.تالماعملابناجيفاصوصخءنامَُعيفةلوادتملا

=يفةيطخلاهستعزوتتوءيضابإلاوينامغلاطيحملايفاًكساوالوبق«فنصملا»يقل
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|اَنيِمْدَمَسلابَهْذَملاِلْهَأبكْمَمَأرُكِذأ

ةدراولاتايآلاصيِصُحَتوٍةَءاَرَبلاوٍةَيالَولايفصيِصُخَتلاٌباتكو-٢

بحاص؛هللادبعنبَدَمْحَأركبيبلوهوكلذيف

يفُهَقلَأءاًضيأفّيصملابحاَصِلرِصَعْفُملاٌيِرَكْوَجلاٌباتكو٢

رهْوَجلايفمالكلاهفيلأتيفبسلانألكلذبهاّمَسءمالكلالوصأ
.ولا

ثارتلاةرازويفءازجألاةلماكةخسناهنمءايبيلوسنوتورئازجلاورابجنزونامُع=

ةيضابإدنعىوتفلاٌرادَماهيلعٍتافنصمةلمجنماًدحاودقو.نامعةنطلسبةفاقثلاو

ةماعلاوةصاخلانئازخلايفاهراشتناوهتاطوطخمًةرثكوءنمزلانمنورقةدملنامُع

هدامتعاوءهنعمهلقنةرثكىلعةدايزءهتعلاطمبمهتيانعوهبنيينامعلامامتهاىلعدهاش

.يضابإلاهقفلارداصمتاهمأنماًدحاو

يفةلوهجملاةلاسرلابحاصهبينعي«مهدعبْنِمءاجْنَمضُعَبلاق»:فلؤملالوقو

.نامُغلهابتكةفرعم

ت)َيوُرَنلايوللايڍنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمحأل؛صيصختلا(١)

ماعلاوصاخلانعهيفثدحتءنيدلالوصأوهقفلالوصأنيبعمجيباتك:(ه۷

ةنتفلايفلوقلالّصفوءامهقرطوةءاربلاوةيالولاعوضوميفلخدمثءامهماكحأو
.اهصيصختهجوو؛عوضوملايفةدراولاتايآلامومعلوانتوءةباحصلامايأةعقاولا

.ةطوطخمخسنةدعهنمدجوت.ةحفصنينامثةبارقيفوهو

َيِوْرَلاَيِجوَُلاٌيدنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَمُحَأل؛رصتقملايرهوجلا
اثاحبأهنمضءمالكلاملعيفٌباتك:(رصتقملارهوجلا)انايحأىمسيو(ه۷٥٥ت)

دنعحلطصموهو)درفلارهوجلاةمسقةلأسمهيفلوانتو«قطنملاوةفسلفلايف

يملعلاحلطصمللفدارموهوءأزجتياليذلاءزجلاهبنونعيةفسالفلاونيملكتملا

ةمسقنعثيدحلاوةلأسملا»:هلوقدنعهدارُميهو»ةايرصعلا

تابثإوىلاعتهللاةردقنعثيدحلابقيثولاصتاهلمالكلاءاملعدنعدرفلارهوجلا

.هتينادحو

ءئامسأوهللاتافصيفمثلاؤسلاماسقأوءىوتفلابدأيفباوبأبهلدّهَم

كلتيفهضراعنمىلعدَرباتكلانأىلإراشأوءىلاعتهتردقنعصاخثیدحعم

-تددعتدقو.نفلااذهيفةينامعلاتافلؤملالئالقنمرصتقملايرهوجلاٌدَعُيو.ةلأسملا
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ىلإناَمُغلهأقارتفايفءاّضيأهَلِءادتهالاٌباتكو٤
nس.۴ء7„ەەo 2 „poم-ر

)۱(.1.roےسووےسےسو .”لادجلاهيفلاطأولاجملاهيفسوو«ةّربتعمعورفوةركَتبم

)۲(..ىعوک4.٠
.مجحيفوهوءاّضيأهلضْئاَرَفلاىفايهستللاباتكو٥

يفَنَعطْنَمىلعٌدَرلايفهلأءاًّضيأهَلةَرَرَبلاةريِسٌباتكو٠
)۳(

مهتریس

نبريشبرذنملايبألةبّراَحُملاةريسكءةيهقفوةيفسلفوةيدقعبتكنيبهيفهرداصم=
تالاقملاباتكويبرعنبحورنبدمحمةريسو؛(ه٣ق)بوبحمنبدمحم

ةلدألاقئاقحوةلكألاباتكوء(ه٥ق)يبتوعللءايضلاباتكويخلبلل

W9.(ه٦ق)یسومنبداجنيضاقلل
ت)يوُزَتلايجولفملاّيدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمُحأل؛ءادتهالا(١)

يرلهيفرصتنا.ةيقاتسروةيناوزن:نيتفئاطىلإنامعلهأقارتفايفٌباتك:(ه۷١

َمَدُفَأامةئطختوء(ه٢۲۷-ه۲۳۷)كلامنبتلصلامامإلابيوصتبلئاقلاةيقاتسرلا

ماكحأىلإهيفجّرَعو.رظنلانبدشارميدقتومامإلالزعنمىسومنبىسومهيلع
بجوُياموثادحألاةفصوءةيعرلاومامإلاقوقحواهدعاوقوةيضابإلادنعةمامإلا

يفكلذلكعضودقو.اهلنيدهاشملاةعيفرمكحوءبجويالامواهنمةءاربلا
هيأرنايبلنيرشعلاويناثلاونيرشعلاويداحلا:نيريخألانيبابلاًدَقَعمثءابابنيرشع

قفتملازرفوءدعاوقلاطبضىلعصرحامكءهيفةريثكرداصمىلعدمتعاو.هحيجرتو

ةقطانملابولسأدامتعاوءاهحرشونيفرطلاججححيضوتعمءهيففلتخملانمهيلع

.جئاتنلامثتامدقملانايبيف

.امهنعثيدحلاقبسنابناركناتسردم:قالايارَ
ت)َيِوْرَنلاَيِجوُلَفلاّيدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدّمحأل؛ليهستلا()

ةخسناهنم«ةطوطخمخسنةدعهنمدجوت‹ثاريملامولعيفرصتخمباتك:)ه۷0

.ةحفصنيرشعوتسيف(١١۱۱مقر)نامُعبيديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكمب
.لاجملااذهيفةدرفملاةينامُملاتافنصملامدقأنمدعو

=ت)َيوُرَنلاۍجولَفلايڍْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمحأل؛ةرَرَبلاةريس)۳(
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وبلعتيتملوةريخذلاباتىهَلنأهَياَََوُمضعبيفرکيو٢۲۸

e1وو

هنأگڏيوبيرغيِناعمهيلإلييهنأريغفَلااذاميفيردن

َرْضَحلأنصانناحصأل ٩ومرض

a
1

ةفئاطلانمهفالسأةريسوهتريسيفنعطنمىلعدرلايفاهفلأةلاسر:(ه۷٥=

يفهيلعنيضرتعملاهبشضحدو«ناسغيبأنبدمحممامإلانععافدعم«ةيقاتسرلا

نبدّمَحُمنبدَّمُحَأهخيشىلإاهيلعدودرملاةريسلابسنتو.ىوزننمرقعلالهألهبرح
اهلوانتدقو.ةيناوزنلاةفئاطلاعابتأنمناكيذلا٦٤٥ت)َيِناَوْرَنلايقفالغلاحلاص

.(نايعألاةفحت)يفيملاسلاخيشلاةعقاولاليصافتركذو.ةلمجةلمجضقنلابٌيدنكلا

ت)يدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنب؛ريسيتلا(١)

لهأبتكةفرعميفةلوهجملاةلاسرلابحاصلاعبتفلؤملاهدروأاذكه:(ه۷

ءةطوطخمخسنةدعهلوءوحنلايف(بيرقتلا)باتكيدنكلاخيشللفورعملاوءنامع

يناعمنسحوءزاجيإلاوةغالبلابتابطاخملانيزيذلاللدمحلا»:هتمدقميفلاق

هلآوهيلعللاىلصدمحمءةمألايبنىلعللاىلصوءزاجملاوةقيقحلابمالكلا

‹بيذهتلاةياغبوحنلايملعتملهتمسر«بيرقتلاباتكاذهف؛دعبامأ.ةملظلاحيباصم

«...اذفنممهفلايفلهسأوءاذخأمبرقأنوكينأءاجر

ت)َيوُرَنلائجوُلَملايدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمححَأل؛ةريخذلا(۲)

ت)ُيِشاَبلاميشاءهيلعهفوقومدعبانهفلؤملاحرص:(ه۷

7ُتْدَجَوو.۱۷-١/١٠(ناَيْغَألاهباتكةمّدَقُميفءتاّدوُقْفَملادادِعيف
»:مالکدعبلاقذإ(عوبطملانم۷٤«رصتقملارهوجلا»هباتكيفُهَرَكَديدنكلا

باكوفاهتميتلاةرجشلايفاهنماقَرطانيدقةريثكعورفىلإُماسجألاعرفت

يفَرَكَذهنأريغ«تومرضحلهألهفلأهنابهيكيفَحيِرْصّلادجأملو.ها«ةريخذلا

دقو»:١۲٠صلوألاعضوملايفلاقءهمَسُيْمَلاباتكارصتقملارهوجلا»نمنيعضوم

يذلاباتكلايفيلعىلإةياصولارمأيف-ةَعيّشلاينعي مهيلعٌدَرلانماًّفرطاندَرْؤأ
ًةلدألاانبانكدقو»:١۳٠صرخآلاعضوملايفلاقو.ءمراَضَحلاانباحصألءانبتك
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يفٌيِوُرَنلامصلهللادبعيبأنبَناَمْتُعِلجالاٌباتكو-۹

.اًدْلجَدَحَأ

)۲(الكلا۰وىوک

.؟مِراَضَحلاانباحصألهئاشنإيفاًنُكيذلاباتكلايفيناعملاهذهماكحأىلع=

.ةريخذلاباتكركذنمنايراعناعضوملاو

١٠ت)يرقعلايرزعلاٌمصألادّمُْحَأنبهللادبعيبأنبنامثعل؛جاتلاباتك(١)

ءتاَدوُقْفَملادادِعيف(ه١٤٤٠ت)ميشاُهَلَعَجةرخآلاىدامج

ددعيفتاياورلاتفلتخا»:لاقو١/١١(ناَيْعَألاهباتكةمّدَقُميف

اذهو.(نوسمخودحاو:ليقو؛نوسمخ:ليقوءاءزجنوعبرأ:ليقفءهئازجأ

يفو.نامُغلهأبتكةفرعميفةلوهجملاةلاسرلاٌبحاصهلقُهركذهنيعبفالتخالا

ةالصلايفوهو.هُميقرتموُلْعَمُرْيَعمقربهنمزجةفاقثلاوثارتلاةرازو

ملعأهللاوءجاّنلابننمهنآكرابملارجلااذه»:هلوأيفَدَرَو.اهماكحأو

نبدمحأنبرمعنبديعسنبهللادبعنبديعسنبرمعىلاعتهللريقفلادبعلل«بيغلاب
يفءةالصلايفلئاسملانماًبوتکمهندجوامٌمَت»:هرجخآيفَدَرَوَو.ءدعمنبيلعيبا

عستةنسروهشنمرخآلاىدامجرهشنمنيقبنإةليلرشعينثالءاعبرألاموي

دبعلاديىلع؛مالسلاوةالصلالضفأاهرجاهمىلعةيوبنةيرجهةنسةئمعستونيعبرأو

.«يحشفلاهللادبعنبدمحمنبفلخ:لجألا[هبر]ةمحريجارلالقألا

نمنورشعلاوسداسلاءزجلامت»:اهرخآيفَدَرَوةسيفنةخسنمقرباضيأاهيفو

نمءَيِوْرَنلايرّقَعلاٌمَصألاللادبعيبأنبنامثعهيقفلاخيشلافيلاتجاتلاباتك

موييفباتكلااذهماَمَتخيراتوءةنسةئامتسوٍدحأةنسيفوباتكمامخيراتوهطخ

ةيوبنةيرجهةنسةئمعستونيناَمْتوثالثةنسنمناضمرمظعملاهللارهشسداستبسلا

نبرمعديجملاهبرةمحريجارلاديبعلارقفأهبتك.مالسلاوةالصلااهرجاهمىلع

هتاضرمءاغتباهسفنلهديبدعمنبيلعيبآنبدمحأنبرمعنبدعسنبهللادبعنبدیعس
.«ىلاعتهللامهمحرةماقتسالالهآراثآءايحٳيفهباوثلابلطو

ت)ّيوْرّنلايرقعلايرزعلادّمُحَأنبهللادبعيبأنبنامثعل؛رونلاباتك
‹اقيقداًبيوبتهُملؤمهبوب؛مالكلاملعيفةَدَرْملاةينامعلاتافنصملامدقأنم:(ه١

=.اهجراخونامعلخادخسنلاددعتملوادتمباتكوهوءاحضاواًنقتماًررفهلئاسمزرفو
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(۱)

(۲)

(۳)

.”اًضيأهَلنايدألايفةَريِصَبلاٌباتكو۱١

.ماكحألايفاباتكهَلنأ أتذجوو۔۲

.””لوصألايفراونألاَباتكهَلنأو-۳

اهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِداَرَبلاميهاربإنبمِساقلايبأةرابعىلإةراشإلاانهنسحتو

باتكنعٌرَصَتْحخُم؛رونلاٌباتكو»:(ءايضلا)باتكركذنأدعباَنياَحْصَأبتکدييقت

َجَرحَتسافيکو!ءايضلانعٍرونلابهتيمستيفهَنراشِإَقَّشْرأام!هبحاصرَدهلوءايضلا

«َلْزاَنَمارونَرَمَفللاَوءاَيِضَلسُمّشلاَلَعَجيذلاَوه»:ىلاعتهلوقنمًةرابعلاهذه

ءةلكشمةرابعيهو.ها.«ءانُعَمِلهاًمَسُمٌقباطُمْلامهنمٍدحاولكنإيرُمَعْلو[٥/سنوي]

يبتوعلل(ءايضلا)وءريغالديحوتلاباوبأيفٌصلاخمصألاخيشللرونلاباتكنأل
؟هسفنناونعلابرخآاباتكيداربلاينعيلهف«بادآلاوهقفلاوديحوتلايفعماج

يرقعلايرزعلاٌّمصألادَّمْحَأنبهللادبعيبأنبنامثعل؛نايدألايفةريصبلاباتك

تادابعلالمشتيتلا(نايدألا)لئاسملعماجطسوتمباتك:(ه١۳٦ت)

.ةديدعةطوطخمخسنهل.تارافكلاوناميألاوروذنلاو

َيِوُرَلايرقعلايرزعلاٌمصألادَّمُحَأنبهللادبعيبأنبنامثعل؛ماكحألايفاتك

نمفورعملاامنيب«لقتسمباتكلااذهنأيحوتفلؤملاةرابع:(ه١1۳ت)
يفاذهوقبسامكنايدألايفلوألافءةريصبلانميناثلاءزجلاهنأهلةّيطخلا

ةريصب:خسنلاضعبيفاًنايحأامهناونعدريو.اهعاونأبتالماعملالمشيو؛ماكحألا

.ماكحألاةريصبوءنايدألا

َيِورَنلايرقعلايرزعلاٌمصألادَّمُحَأنبهللادبعيبأنبنامثعل:لوصألايفراونألا

بانكهَلَنأو‹ماكحألايفاًباتكهَلنأ:فلؤملالوقنمودبيت)

وهوءنيباتكلانيذهقيثوتيفقباسردصمىلعٌدمتعمهنأ«لوصألايفراونألا
قايسيفهّصناماهيففءحجارلاىلعنامعلهأبتكةفرعميفةلوهجملاةلاسرلا

باكو.لوُصألايفراونألاباَتِك:ِهِفيِلَتنيَو:مصألاتافلؤمنعثيدحلا

:تلق.«ماكُحَألايفهفيلأتنماًّضيأباتكو.ٌرَصَتْحُمقالّصلاوٍِتاَراهظلايف؛ِةَريِصَبلا

لوصأيفنيتلاسرهلٌتيأرو.لوصألايف(راونألا)ناونعبفيلأتىلعمصأللتأمل

نبديعسهيخألاهفّلأةزجومةلاسرىلوألا:مسالااذهبامهادحإنوكتدقنيدلا

=١/440نايعألافاحتإيفيشاطبلاخيشلااهلقنوء؛حلاصنبدمحمنبدمحأ
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ديعسيبنِاَهْذِقْنُموٍةَمَألايِتْفَمِلةماقتسالاٌباتكو٤

فلساةريستلاخْنَمىلعٌدَرلايفهماهيفىمَدُكلاديعسنبدمحم
َعَسوأوكلامنبٍتّلّصلامامإلانامزيفنيجراخلاضعبىلعمكُحلايف

نيدلالوصأيفالقتسماًباتكراصوءدوصقملانعجرخىتحلوقلاهيف
fro ةمغنوةَماعةكربراصفههنُكِكْرَدنعراكفألاهيفراحت

هيلعءانثلاىلعاًنيدحواًميدقخياشملاقبادقوءةماقتسالالهأبٌةصاخ

فرحلكَتحَتولولاكلذتَُنهَنَأريغءِلوظطنمهيفامعم

ر

َدُعَبهمههبراصتخاللڭّرحتمرحتاملكلاحىلعهوقبأف
.”هعابتأىلعٌةَمْعْيوهفلؤملةماركوهفرظنلا

:هلوقوخنباهتارابعحتفتسي؛طقفثالثوأنيتقرويفءاهنمزجوأةيناثلاو=

ىفیمستو...اذكةءاربلاوةيالولانمكيفكيو...اذكواذكديحوتلانمكيفكي
|.(ةيافكلا)ةطوطخملاخسنلاضعب

‹نيدلالوصأيفٌّباتك:(ه٤ق)ّيِمَدُكلاديعسنبدُمُحُمديمَّسيبأل؛ةماقتسالا(١)
ءاملعنمبابلااذهيفنيفلؤملاٌلُجوةيالولاماكحأباًّضاخهملؤمهلعج
نيبفالخلاعُّسوتىلإهفيلأتٌببسُدوُعَي.هتاليصأتىلإنودنتسيوهيلإنوعجرينامُع
(ه٢۲۷-ه۲۳۷)يصورخلاكلامنبتلصلامامإلالزعةيضقيفنامُعلهآ
ةيالولاماکحأديعقتىلإٍديعسابأْثعفدءةّيملعٍتارظانموٍتاماسقنانماهعبتامو

ءاملعلانمهلبقْنَمهلمجأامليصفتوءامهتاعيرفتحيضوتوامهلئاسمريرحتو«ةءاربلاو
-ٌصاخلكشب ثيدحلاوءةيلمعلاامهتاقيبطتلوانتيفٍةضافتساعم.عوضوملالوح
.كلامنبتلصلامامإلاَنَمزعقاولاٍثدَحلانع

ءاملُعضعبىلعرمألاٌسابتلا:ديعسيبأرظنيففيلأتللرخآلاببسلاو
مهسيبلتعمءةيضقلافارطألروصتوأٍةَيوَرنودمهقبسنمىلعماكحألامهقالطإو
.نيدلانمتسيلاًرومأسانلامهفيلكتوءةّماعلاوءافعضلاىلع
مهرخآلعجو«فلّسلا»مهامسو؛ثدحلانمزلبقنامُغيفءاملعلانعثدحتدقو

َمّسقمث.هرمُغَرخآثدحلاعوقودهشيذلا(ه٢۲۷ت)يوكزإلايراوحلانبلضفلا
-هدهاشوثدحلاكردأْنَم«لّوألافَلُحلا»يفلعج:يفالخأةعبرأىلإمهدعبءاملعلا



 

اميلابهماا2gم[

هبَراثآلاهيفَرَبَتُعا؛اًضيأٍديِعَسيبألربَتْعُملاٌُباتكو٥

هنمةوجوملاو,تاللاصْأوتاللالصفرجنياياع

ےلس

كلذةحصبملعأهللاوىازجأةعستيفلإلاقيواًمْحخَضاًدحاووالج

نبتلصلارثؤملايبأويوزتلانامثعنبناهبنورفعجنبدمحمك؛ءهنياعو=
رذنملايبأك؛نيمدقتملانمانسرغصأناكْنَم«يناثلاٍفَّلُحلا#يفو.يولهبلاسيمخ

نبرهزالاوبوبحمنبدمحمنبهللادبعهيخأولّيَحّرلانببوبحمنبدمحمنبريشب
فلحلا»يفمث.يوزنلايراوحلانبدمحميراوحلايبأويوكزإلارفعجنبدمحم

ميهاربإيبأك؛ءاملعلانممهكردأديعسيباخايشأمهوءمهتذمالت«ثلاثلا

يبأويوزنلانامثعنبيراوحلادمحميبأويوكزإلاركبيبأنبديعسنبدمحم

يبأويوزنلانسحلانبدمحمنسحلايبأويوزنلايبرعنبنبدمحمهللادبع

هورصاعممهف«عبارلافلُحلا»امأ.يولهبلارثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعدمحم

.ةيضقلايفمدقتلكرظنةهجويفلوقلالصفدقو.هنارقأو
وبأاهرصاعيتلاثادحألانعةيخيراتةدامىلعةماقتسالاٌباتكىوتحا:كلذلاًرظنو

(ه٢۳۲۸-ه۳۲۰)يليحرلاهللادبعنبديعسمساقلايبأ:ةمئألارابخأاًصوصخءديعس

ه۳يدمحيلادشارنبصفحو(ابيرقته١٤۳-ه۳۲۸)دیلولانبدشارو

اًردصمهتمتلعجةيخيراتلاةداملاهذهو.ءاهقفلانممهيرصاعُمرابخأو(ه٤

.نيقحاللانيخرؤملل
اهلُمَحزاوجوءاهنيبقورفلاحيضوتورئاظنلاوتاهباشتملازرفىلعهيفديعسوبأصرح
ىتحءاههوجوىتشنمةلأسملابيلقتوراوحلابولسألمعتساامكءالوأاهضعبىلع

ريغءةقيمعةصصختمٍةَعْلِببيكهنأهيلعدز.عسوتوثيدحلابعشتوباتكلالاط
نعءاملعلاَفوُرُعانهٌيملاسلاٌخيشلافلؤملااَّرَعببسلااذهىلإوةرسيتم

نم-١٣ت)يرذنملايلعنبدمحمنبيلعخيشلانأريغ.هلوطعمهراصتخا

غرف«قئاقحلاجهن»هامسةماقتسالاباتكلاًراصتخاعضو-يملاسلاخيشلايرصاعم

مقرةفاقثلاوثارتلاةرازوبطوطخم)ىلوألاىدامج٢نينثالامويهفيلأتنم

٢٦(

=هباتكيفُفْلؤملاهنعلاق:(ه٤ق)ديعسنبدّمَحُميبأل؛ربتعملا(١)
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اهرسكبوةدحوملاحتفوميملامصب ربَتْعُملا»:١/۹٠۲(لوقعلاراونأقراشم)

هيفلَحَفرفعجنبامامإلاهيفَرَبَتعاهيلعىلاعتهللاناوضرمامإللٌباتك:-اضيأ

ْمَلَف.ٍتادْلَجُمةعستيفناكهنأُتْعِمَسٌباتكوهوهيفَلّصَفوُهَلكْشُ
اصح.هاًيمجهفتمَعدقونمٍدَلَجُملَوالإانيديأيفموياهنمقب
؛نيدلالوصأيفلوألا:طقفيبابيوحيهنمدوجوملانأيملاسلاخيشلامالك

ىنعموءهعاونأوفقولايناعموءامهطئارشوامهماسقأوةءاربلاوةيالولانعهيفثدحت

نمباوبألاهذهنععرفتيامو؛هلهجعسيالاموهلهجعسيامو«ثدحلاوَةيقتلا

‹؛سافتلاوضيحلاماكحأنعهيفثدحت؛تاساجنلاوتاراهطلايفيناثلاو.لئاسم

ءوضولابابيفلخدمثءاهتساجنوتارشحلاورويطلاوتاناويحلاةراهطو

لوأدنعباتكلانمدوجوملايهتنيو.اهنملسفلاوةبانجلاماكحأعمءهماكحأو

.ةالصلاباوبأ

نأريغ.هئازجأةيقبتدقُفوءهلوأوهباتكلانمىقبتامنأميسقتلااذهنمٌحضاوو
(ه۸٠٥ت)يدنكلاميهاربإنبدمحملعرشلانايب:لثمةينامّعلاةيهقفلاتالوطملا
ًةريثكٍتاسابتقااهايانثىفتنّمضت۷٥٥ت)يدنكلاهللادبعنبدمحألفنصملاو

.ةلوادتملاهتاطوطخميفةيقابلاةقياسلاهباوبآريغنم(ربتعملا)نم

ريسفتلاديُييذلا؛رابتعالليوغللاىنعملانمةذوخأم«ربتعُملا»ةيمستو:تلق
هيفرظنييأ:َباتكلاُربَتْعيو.ءيشلاىلعءيشلابلدتسملاوه:ربتغملاف.حيضوتلاو
-فراعملاراد:ط.روظنمنبالبرعلاناسل)هيلعهُّمهفعقيىتحضعببهّضعيربتعيو
دق»:رفعجنباعماجىلعهتاقیلعتلوأيفديعسوبآلاقاذلو.(٤/۲۷۸۲.ت.د.رصم

ريغةلمجماهنأالإرابخألاةمكحمةحيحصاهاندجوفءراثألاهذهيناعمانربتعا
.(١/٢۲ربتعملا)«ةرّسفم

مكحلابيعرشلامكحلاليلعت:ببهقفلالوصأملعيففرعيابابقرطىنعملااذهبوهو
نيينامُملانيفنصملاقبسأنمديعسوبأديو.اهرئاظنىلعلئاسملاجيرختو«يعرشلا
:معابتانملخيملهنأامك.بناجلااذهلًالوانت ةلأسملاَقاحلإيضتقملاءارقتسالاجهنم

لوقيناعميفيدنعجرخي»:هلوقوحنباتکلايفرثكياذلوءاهبسانيامب

٠(۲/٤۱۸ثارتلاةرازو:ط)سمشلاةعلطيفيملاسلاخيشلالاقدقو0...انباحصأ

=يفهيلعدمتعاوهبىنتعادقوءقيرطلااذهبٌكّسَمَتهيلعهللاناوضريمدكلا
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يفوهوديعسيبأتاّباَوَجْنِمديفملاعماجلاٌباتكو٠

.اراكِنْيَدْلِج

.«هتافنصموهيواتفىلععالطالابكلذفرعيامكءةريثكعضاوم-

ىنعميفاهيلإةراشإللانسحتةدئافهيف«راثآلاهذهياعمانُربتعادق»ديعسيبألوقو

هثيدحدنع؛مرحملانيفكتةفصيف(لامآلاجراعم)يفيملاسلاةمالعلالاقء(رثألا)

هللالوُسَرنعرثألاهبداّرُمْلاو»:(رثألادوروَدنِعرظنللّظَحال)ةروهشملاةدعاقلانع

اوّنظف«مالكلااذهىنعمنيرُخأَتُمْلاونيمّدقتملاءاملعلانمعمجىَلَعلكشأنإوقي
ولهنءَكِلَدنوكينأهللاىبأيوءاروثأمبتكلايفلاوقألانمدوامرثألابداَّرُمْلانأ

نإولّوَألليناثلادهتجملاعابَتابوجويضتقيهَنَأل؛داهتجالالطبلمّحخوتلااذهكص

ىنعميفحالطصالافالتخا:لاكشإلاببسو.خِصيالاذهوءیأرامفالخیار

يفَكِلَدرّيغتمثقيهللالوُسَرنعلوُمنَمْلاىّلَعقلطيلوألانامزلايفهّلِإَفرثألا
قلطأفرجخآلانامزلايفرّيغتٌمُثءةّصاخةباحصلانعلوُقنَمْلاىلَعقلطافيناّنلانامزلا

ىّلَعلكشأحالطصالافالتخاف.بتكلايفخايشألانعموسرملوقنملَكىلَع
.«مالكلااذهيفلوألاهانعاممهفنيبواهنيبلاحوماهفألا

يفةملكللركبملامعتساىلإريشيديعسيبأمالكيفحلطصملااذهدورونإ:ّتلق

ىلعوءيملاسلاخيشلاهركذيذلاريخألاىنعملاوهوءةماعءاملعلانعروثأملاىنعم

عّمُجَميفرَصَبلايرَق)هباتکةيمستيفهلرضنلانبالامعتسا-ودبياميف-هتلكاش
۱.كلذدعبنورخأتملاهيلعىشممث.(رّئألانمفتحا

نمو»:الئاقوأءهمسابهلايمسملصألاصنلقنينأ:ربتعملايفديعسيبأجهنمنمو

ةملكلمعتسانملئاوآنموهو.«هريغلاق»وأ«ديعسوبألاق»هلوقبهبقْعيو«باتكلا

ضعبيفليطيدقو.لصألانعلقنلاىلإهعوجروهمالكءاهتناىلعةلالدلل«عُجَر»
.لصألايفةعقاولاخسنلاءاطخأىلإانايحأريشيو«تاحفصرشعلازواجيىتحهتاقيلعت

‹اهضعبىلإهابشألاورئاظنلامضوءيهقفلااهجرخمنايبولئاسملازرفىلعصرحيو
ةيهقفلاماكحألامزالتيتلالاوحألاىلإةراشإللاىلعهصرحعم.اهنمقرتفملاحيضوتو

هزنتلاونانئمطالاوةيارتسالاوصيخرتلاوةحابإلاوطايتحالاومازلإلايناعمنم

.اهوحنوةعسوتلاوةهاركلاوةليضفلاو

=ديعسيبأل:(ه٤ق)َيِمَدكلاديعسنبديوسيبأتاباوجنم؛ديفملاعماجلا(١)



۰

ةّيِضابإلاةَئِشأنمةّيضملاٌةعْمللا
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برفوَفّعضو؛اهَرُكذةلأسملكيفديعسوبأهيقَحَتو

1)2(
.دعبو

«عرشلانايب»ٌبحاصاهنمَدَرْوأدقوءةينامُعلاتافنصملااهبئلتمتءادجةريثكةبوجأ=

هقفلاوةديقعلاوريسفتلانيبةعونتمتاعوضوميفيهو.باوجةئمعبسنمرثكأ

يحاونلانمرصعلاكلذيفعمتجملاةعيبطسكعتةيهقفلزاونىلعلمتشتوءهلوصأو
تاقيبطتلانماًريبكابناجتنمضتامك.اهريغوةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالا

اهنمريثكلديعسيبأةرصاعملاًرظننيطالسلاماكحأوةيعرشلاةسايسلاهقفلةيلمعلا

اهعمجمُهَدحأنأفّرْعُيملهنأريغ؛هنعهذيمالتديبقتنماهنألئاسملاضعبنمرهظيو
نمةعامجاهبینتعایتح.هسفنباهعمجبلغتشادیعسابآنأملو«باتكيف
باتيف(ه۱۲ق)يوكزإلايلعوبمأديعسنبناحرسخرؤملامهرهشأ؛نيرخأتملا
فاضأوءةيهقفلاباوبألاىلعهبتردقوءاديعسيبأماكحأنمديفملاعماجلا»هاّمس

.ةديدعةطوطخمخسنهلو.ءاملعلانمهريغتاقيلعتوهئاراوهتاقيلعتضعبهيلإ

ىلعٌتاقيلعت:(ه٤ق)یمدكلاديعسنبيبأل؛فارشإلاتادايز(١)

وبأخيشلاهفلأءنراقملاهقفلا»بنگبفرعيراصاممدقأنمٌباتكوهو(فارشإلا)

هيفعَمَج(ه۳۱۸ت)يعفاشلايروباسينلارذنملانبابفورعملاميهاربإنبدمحمركب

هبيوبتنسحلديعسوبأهدمتعاو.ةلأسملكيفةماعبهاذملانمءاملعلاءارآ

اميفهدعاوقبسحبهذملاعورفجيرختعمءاهيفةيضابإلاءارآنايبتبهلئاسمبقعتف
دنعةيهقفلاتاجيرختللجذومنأتاقيلعتلاهذهو.نيقباسلانعالوقهيفظفحيمل

طوطخمٌءزجتاقيلعتلانمدوجوملاو.اهبىنتعانَمزربأْنِمديعسوبأديوءةيضابإلا
بحاصلقندقو«نامُعتابتکميفُهُحَسُترشتنتءطقفعويبلاباوبأضعببقلعتم
حاكنلاوتادابعلاوتاراهطلاباوبأيفتاقيلعتلانماريبكاًمسقهريغو«عرشلانايب».

نمضتتىرخأخسنروهظكلذديؤيو.دوجوملانمعسوأاهنأىلعلديامءاهريغو
.ةلوادتملاخسنلايفةدوقفماباوبأ

-:«اَنياَحْصأبتکدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِدارَبلاميهاربإنببمِساقلاوبآلاق



[َنيِمْدَمَتَسلابهْذَملاِلْهَأبيكٌمَهَأرُكِذ

 

نبدمحمرباجیبأل؛رفُعَجنباعماجبروهشملاعماجلاباتکو۔۸

نمهريغويراوحلايبأتادايزهيفو«تادلجمثالثيفيوُكْرالارفعج
ی2و.٥.كےو

باتکوهو‹يشاوحلامكخحيفمهِتادايزاولعج٠حبسملانباکءاملعلا

.ةّماعلاوةّصاخللفانكرام

(۱)

وهسيلو«فالخلالئاسمىلعفارشأإالاباتكءازجأنمءزجىلعةبرجيفتفقوو»

نعباتكلااذهيفامرثكأتيأرفءرذنملا[نبا]ركبيبألوهيذلافورعملافارشإلاب

نباباتكريغىلعَفَقَويداربلابسحأالو.«هفلؤمفرعأملوءينامعلاديعسيبأ

ةبسننمققحتيملفءهيلعتثلكشأودبياميف ديعسيبأتاقيلعتنأريغءرذنملا
.باتكلا

ىلعمهحاتفناسكعيامءرذنملانبالفارشإلاباتكبمهتيانعةيضابإللبسحُيو
يف(ه۹۲۸ت)هتاقبطيفينيجردلالقندقف«ىرخألاةيهقفلاسرادملا

ريثك»ناكهنأيتازملانوفلخنبفسويبوقعييبأنع۲/٤٤1(م٢٠٠۲:ط)رّيّسلا

كلذهنمخايشألامقنف.فالخلالهأفيناصتنمهريغوفارشإلاباتكيفةعلاطملا

اذهلئمو.هعالطاةرثكوهملعةعسىلعٌدهاوشنوفلخنباةبوجأيفو.«هنعهوهنو

سماخلانرقلامالعأنم«ىسومنبفسويخيشلانع۲/١۳٠يخامشلاهاكحربخلا

.يرجهلا

عماوجلارهشأنم:(ه٣ق)يوكْرِإلارفْعَجنبدّمحُمرباجيبأل؛رفعجنباعماج

نبمِاقلاوبألاق.نامعءاهقفىدلاقيلعتواثحبوالوادتاهرثكأوءةينامعلاةيهقفلا

رباجيباعماج»:«اَنِياَحْصَأبتُكٌدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِداَرَّبلاميهاربإ

ُخُيّشلاهنعلاقو.«عورفلايفنيريبكنيرفسيفنوكي؛يوكزإلارفعجنبدمحم
بتكلانموهو»:١/۷۱(ناَيُعَألافاحنِإ)هباتکيف(ه١٤٤۱ت)اَلا

(رثألانآرق)هنومسيوءاعفناهمعأوءاهلجأنموءنامعلهأانباحصأعمةروهشملا
اذهلعلوءهيفراركتلاوديقعتلامدعوءهترابعحوضووءهبولسأنسحوهتسالسلكلذو

راركتوشاوحوتادايزهيلإتفيضأمثءهظفحةلوهسللصألاىلعقلطيمسالا

تادايزكشالبيهوللاهمحريراوحلايبأةمالعلاتادايزاهرهشأ«لئاسم

(ةدايزلانمو):مهلوقبتادايزلاهذهلاخدإبهريغبطلتخاباتكلانأالإةديفم

=ءنطفلاقذاحلاالإهزيمياللصألاراصف«(ةدايزلاوباتكلاريغنمو):مهلوقبو



 
ةّيِضابالاةّئْشَأنمةّيضّرملاُةَعَسَلا٦١٢۱5

نبدمحمنبهللادبعدمحميبآعماجبفورعملاعماجلاباتکو۔-۹

يفباوبأبُهَرْدَصوءاَهَيلِأبلئاسملاهيفءّيِميِلَسلايولْهبلاهكر
۶ءَم .°”عورُملاَباوبأكلذدعبَرَكَدهُتهقفلالوصأ

.اشيدمحميبلرفعجنباعماجلحّرشلاباتکو£+

.«اولمعاممٌتاجردٌلُكِلو»رثألانيودتوملعلارشنوريخلاالإمهدصقامو=

يراوحلانبدمحميراوحلاابأ:رفعجنباعماجىلعنيّشَحُملانمفلؤملاركذدقو
.ريثكامهريغو.(ه۳ق)يلئامسلايليهلاهللادبعنبحبسملانبدّمَحُمو(ه۳ق)يرقلا

عماجوءِناَيْذألاْعِماَج:ةلقتسملااهئامسأبانايحأفرعت؛ةثالثعماجلاءازجأو

اوحلطصانيذلانيينامعلانيفنصملامدقأنمرفعجنباُدَعُيو.ِءاَمّدلاُمِماَجو؛ماكحألا
(تارافكلاوناميألاوروذنلاوتادابعلالمشتو)نايدألا:ىلإهقفلاباوبأميسقتىلع

(دودحلاوتايدلاوصاصقلالمشتو)ءامدلاو(اهعاونأبتالماعملالمشتو)ماكحألاو

نذإب (عماوجلا)نعثيدحديزميتأيسو.هدعبءاهقفلانمريثكميسقتلااذهىلعىرجو

.ةرفصيبأعماجنعثيدحلادنع-هللا

يهقفباتك:(ه٤ق)يوللايِميِلسلاةكَرَبنبدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُميبأل؛عماجلا(١)
.اهلصلاخريغناكْنِإوءةيضابإلادنعهقفلالوصأثحابملوانتاممدقأْنِم«ميق
اتك:هلهميدقتيف(ه١۱۳۹ت)يربعلاديعسنبميهاربإخيشلاهنعلاق

رکذيفةميظعةمدقمبهرّدصوءهّدهجاهقيقحتوهلئاسمريرحتيفغرفأءادجسيفن
الإةلأسمركذينأًلقو«ثيداحألاورابخألانايبوءهقفلالوصأتامهموتاهمأ
نامعلخادةديدعةيطخخسنباتكللو.ءةنسلاوأباتكلانمليلدلاباهنرقو

.مهيراغمومهتقراشمةيضابإلادنعالوادتتافنصملارثكأنموهوءاهجراخو

:«اَنياَحْصَأبتُكٌدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِارَبلاميهاربإنبمِاقلاوبآلاق
فسوهوءةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميبأل؛هلهأوملعلاحدمباتكو»
يهو.هلهآوملعلاحدمباتك:ةكربنباعماجمسانأيحوتءةلكشمةرابعيهو.ريبك
.!يداربلااهبدرفناةيمست

َيوُْْبلايِميِلسلاةكَرَبنبدمحمنبهللادبعدمحميبال؛رفعجنباعماجلحرشلا(۲)
.رفعجنباعماجلفورعمحرشمدقأوهو«تادوقفملادادعيفٌباتك:(ه٤ق)

-ء4٤‹۸/١۱١۳:الثمرظنا)يدنكلاةمالعلل(عرشلانايب)يفهنمصوصنانتلصو
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DL W1
.اضيأدمحمىبالدييقتلاباتكو-١

لاوقأبهملاخنملاوقأةَراَوُميفهَلءاًضيأهَلٍةَنَراَوُملاباتكو1
.1)۲(

.مَمَألانملصْنَم

نبالعلف«تاراهطلاباوبأيفةروكذملاعضاوملاٌلكو(٤١۷۷۷١٠٠=
عضاوملقنيهعماجيفةكربنباتيأرةقباسلاصوصنلاىلعةدايزو.باتكلامتيملةكرب

.(١/٦۲۷۹۳٥.۲/۲۲۷کربنباعماجرظنا)اهیفهبقعتیورفعجنباعماجنم

ٌميدبٌباتك:(ه٤ق)ةكَرَبنبدمحمنبهللادبعدَّمَحُميبأل؛دييقتلا(١۱)

لئاسموهو.نيودتلاباهظفحيأةباتكلادييقتنمذوخأمهناونعءهبولسأوهجهنميف
رضخلانبدمحمنبناسغكلاموبأ:صخألاىلعوءهخياشمنعفلؤملااهديق

همتخو.بوبحمنبدّمُحُمنبهللادبعنبديِعَسمساقلاوبأو«يراحصلاينالصلا

نبناسغكلاميبأانخيشنعاهتديتتنكلئاسمباتكلااذههيضيذلااذه»:هلوقب

هلأسيناکامبروءاهنعيلهايتفنماهباوجتظفحو-هنعهللايضر-رضخلانبدمحم

اهضرعأفراثآلايفاهدجأتنكلئاسمنعهلأسأتنكامبروءهظفحأفيترضحبيريغ

باوجلاتبتكامبروءهتبيغيفوأهترضحبهدّيقأفيلهحرشيوأ«كلذىلعهيلع
نإوظافلألاهذهنأوجرأينأالإهيلعهضرعأنكأملامهنموءهزوجيفهيلعهضرعأو

هنمذخؤيالوطلغلاٌنَمآثسلو.باوجلاىنعمنعجرختملفيظافلأتناك

.«هللاءاشنإهيضرياملةقفاوملاوةمالسلايفبغرأهللاىلإوءقحلاقفاوامالإ

هخسننمغارفلاناكو»:اهرخآيفدرو؛يملاسلامامإلاةنازخيفةسيفنةخسنباتكللو

نيتسوثالثةنسروهشنمسمشلابيغمدنعىلوألاىدامجرهشعباسنممويرخآ
ءاهطسوأواهلوأنمةعطقنمةخسننمدمحمانديسةرجهنمةئامعستو

نيرشعوسمخةنسبجررهشنم...وراهنلافصنءاعبرألاراهناهخسنغارف
ىلاعتهللاىلإريقفلادبعلاهبتك.ملعأهللاواهبتاكهمسرامىلعةنسةئامتسوةنس

ريغاهنكلءةفاقثلاوثارتلاةرازويفاهنممدقأةخسنبُترفظو.«دايزنبرمعنبهللادبع

ىرخأخسنةيبرغملاةيضابإلانئازخلايفو٠۳٥ةنس-رهاظلاىلعُتبَك

بتکدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِداّرَبلاميهاربإنبمِساقلاوبألاق.باتكلل

.«هيلعٌتفقو؛اًّضيأهلدييقتلاباتكو»:«اَناَحْصَأ

=بانك:(ه٤ق)َيوُلْهْبلاةكَرَبنبدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُميبأل؛ةَنَراوملا



2۰

ةّيِضابالانمةّيضّملاًةقْمللا

 

.اَدَُملاتانكلَو٣

ٌباتكو٤

مامإلانمزنامعبعقاولاثدحلايفتَنيتلا(ةينامُعلارّيّسلا)َنُمِفٌدودعم=

نعاهتدجوٌةدئافباتكلاةيمستىنعميفو.ةريثكةطوطخمخسنهلو.كلامنبتلصلا

نباةلاسرىلعاهيفدَريتلاهتريسيف(ه١٠٥ت)يحنملاىسومنبداجنيضاقلا

لوصأيفهاندجووءةيدهملاانتمئثأنعهانفرعيذلاو»:نازيملاةلأسميفلاقءجاتلا

سيلهنأ:.راتخملانبدمحمنععفريشيرقنبديعسمهنم-ةيضرملاانئاملع

باتك)لاقيامك[ءازجلا]ةلباقموهامنإوءراصبألابةيؤرلاهبطيحتنازيم

.«(ةنزاوملا

باتك:(ه٤ق)يميِلّسلاةكَرَبنبدّمحُمنبهللادبعدّمَحُميبأل؛ادتبملا(١)

مثءةكربنباةمالعلاىلإةحيرصلاهتبسنبحتفتستتاطوطخمةدعىلعتفقو

اثيشفائيشلخدتنأىلإ«كلذهباشاموءايبنألاصصقوةقيلخلاًادتبمركذبلسرتست
باتكمت»ةرابعبةموتخمةالصلايفباوبأبيهتنتو«بيهرتلاوبيغرتلاتاعوضوميف
نميدقعملاخيشلاو!!«يِقاَتْسّرلايِلْبَولايِلَعنبورُمَعلةلصلاوةالصلا

تاطوطخملانأٌبيجعلاو.نينرقنمرثكأةكربنبانيبوُهَيِبف«سداسلانرقلاءاملع

.لاكشإلااذهيفقفتتاهيلعتفقويتلا

/۲عوبطملا)نايبلاوفشكلاهباتكيف(ه٦ق)يتاهلقلاديعسنبدمحمخيشلاتيأرو

.هفلؤممسيملو«قلخلاًادتبم»ناونعبباتكنعىلوألاةقيلخلارابخألقني(٢

خيشلااهبتكيتلا-(دييقتلا)ةطوطخمايانثيفتفقوانههتبتكامتبتكامدعب:تلق

ًادتبملاباتكنمةلوقنمباوبأىلع-ليلقلبقاهركذمدقتودايزنبرمعنبهللادبع
هغولبدنعفلكملاىلعبجيامنايباهعوضوم؛تاقرورشعزواجتتالءةكربنبال

.ىنعملااذهنمدمتسمهناونعو؛نيئدتبمللعوضومباتكلافاذهىلعو.ملحلا

بانك:(ه٤ق)يِميِلَسلاةكَرَبنبدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُميبأل؛فراعتلا

لاق.هیرتعتسواسووكوكشنعهلأسلئاسلهلصأيفوه؛مجحلاريغص

يفَكيلَعٍةَضرَعْعُمْلاٍكوُكشلاَنِمكْرذَصهبقاضامهيفُرْكْذَتَكْباَتِكلصَو»:هفلۇم

َكّيأَو»لاقنأىلإ.«َكِيَرِخََوكايرميفَكيَلَعٍةَلِخاَدلاسِواَسَوْلاَوكيفَ
4
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[َنيِمْدَفَملابهْذَملاِلْهأبنكرُكِذ)

 

باتکو٥
تھے

هيِفامم؛ْمِهِراَنآوَنيِمِلْسُمْلاصخرْنِمهبزجَوهلاُهَنَعَل ِناطيّشلاْنَعهب=
فاىلإابْرَفَسفيلمىلإَكْبيُِمَوءَكِبَلظَمىلإَكُفِْسُمانوىبنملةَمالَس

:ةدعاقيهوءةيلكلاةيهقفلادعاوقلامهأنمةدعاقليصأتلوحروديباتكلاعوضومو

هيفةكربنباداهشتساةرثكل(فراعتلا)مسابرهتشاهنأريغ‹؛كشلابلوزيالنيقيلا»

.ةديدعةيطخخسنهلو.فّرْعلاىرجميرجتلئاسمب
يفٌباتك:(ه٤ق)يِميِلَسلاةكَرَبنبنبهللادبعدّمَحُميبأل؛ديلقإلا(١)

نأودبيوء«نامعلهأبتكيفةلوهجملاةلاسرلابحاصهركذ.تادوقفملادادع

ةعمللا)خسننمةرشاعلاةطوطخملاةخسنلايفَدَرَوو.هنعهقيثوتلقنانهفلؤملا

هللادبعنبدمحمةبيشلا:فلؤملانباطخبٌقيلعتانهاهتدمتعايتلا(ةيضرملا

مامإلاوكلاميبأهيخيشنعهدّيقاموهوءدييقتلاهلعل:ديلقإلا»:هيفءاج؛يملاسلا

لبقدييقتلاَرَكَذدفلؤملانأةبيشلاتافو.«بوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعس

.دحاوالناباتكدييقتلاوديلقإلاف٠ليلق

عوضوملوحاهلجرودي(ةينامعلاريسلا)عومجميفةديدعلئاسرةكربنباةمالعلل()

.كلامنبتلصلامامإلاىلعفالخلا

ةلكاشىلع؛يهقفباتك:(ه۳ق)يرصبلانبكلملادبع؛ةَرْفْصيبأعماج(۳)

-ةرشعلاوأةعستلاعماوجلانمدودعموهلب«نيينامعلادنعةفورعملاعماوجلابتك

يبأهفلؤمخيراتانلمأتاذإنحنوء.نامعلهأبتكةفرعميفةلوهجملاةلاسرلابسح

ىلعيرجهلاثلاثلانرقلانملوألافصتلايفىفوتملا)ةرفصنبكلملادبعةرفص

بتكلايفدودعمهنأريغءعماوجلانيبنمقبسلاٍبَصَفَرِياحءاندجو(حجارلا

يفُهَرَكَديِداَرَبلارأملوءهنمةخسنبرفظيملهنأانهفلؤملاحرصدقوءةدوقفملا

ةلفاح-فنصملاوعرشلانايبوءايضلاك ةينامعلاةيهقفلاتالوطملانكلءهتلاسر

=يفردصباتكيفءحاورلوبميهاربإ:ثحابلاةقرفتملاهصوصنعمجدقو)هنعلقنلاب

 



ةّيِضابإالاكةّكشأنمةيضّملا

 

31ءود

اًضيأْمَل؛كلذكرَّفْصألاٌُباتكو٨

.(ةحفص٢٠۲نمرثكأ=

هيفمْفَريذلا(ماَمضباتك(و(ةرفصيبأعماج)نيبةقالعالنأيحوتتالوقنملاهذهو

وهاذهوءَةَرْفُصنبكلملادبعٍةَرْفُصوبأهنعُهطِفَحوءديزنبرباجنعًةدنسمٌبيداحألا

هرابتعاديفياذهوءةدحىلعاركذنيباتكللدرفأدقفءانهفلؤملاعينصنمموهفملا

.نيدرفنمنیباتکامّ
؛فيلأتلاطامنأنمطمنىلعقلطُيءَيِناَمُعلايضابإلاثارتلايفحلطصُم

تفرغو.اهيفاهفلؤميأرءادبإواهيلعقيلعتلاعمءهقفلالئاسمٍةَرَهْمَجءاوتحابىنعُي

عماج):اهمدقأءاهباحصأىلإبست‹ينامّعلاثارتلايفةريثكٌبتك«عماجلا»مساب

يوكزإلايماسلايراوحلانبلضفلاٌمِماجمثثلاثلانرقلايف(ةَرْفُصيپأ

يراجهلايصورخلاناطحقنبدلاخناَطُْحَفيبآٌمِماج:هيلي(ه۸لاوش٢۲ت)

فيلاتنماهتثالث؛ِءاَمّدلاُمِماَجو.ماكشألاٌَمِماَج:اهرهشأو.(ه۳ق)

نبيراوحلانبدّمَحُميراوحلايبأعماج:هدعبو‹(ه٣ق)وكلارْفْعَجنبدمحم

نبهللادبعدمحميبآْعِماج:عبارلانرقلايفمث.(ه۳ق)يوزنلايرقلانامثع

.ّيويْسبلانبدّمَحُمنبيِلَعنّسحلايبأٌِماجوءيوُلْهلانبدمحم

طيحملايفاهلوادتةرثكواهترهشل«ةعستلاعماوجلا»مسابْتْفرُعةقباسلابتكلاهذهو

تفرغامك.لومعملاريغواهنمهبلومعملالوحتاشقانموتاثحابمءاهقفللو.ينامعلا

:لثم.ةقباسلاعماوجلاةرهشكرهتشتملاهنأريغءاهسفنةرتفلليمتنتىرخأعماوج
ت)يوكزإلايلعنبىسومعماجو..خايشألاباتكهسفنوهو(ه٣ق)خايشألاعماج

لاوشت)يصورخلاسيمخنبتّلّصلارْثْؤُملايبأعماجو.دوقفموهو(ه۱
هفلؤمنامزدعبٌتّدُحتسُموهو(ه٤ق)يمدكلاديعسيبأعماجو.اًضيأدوقفم(ه۸

یمسملاهباتکهسفنوهو(ه٢۷٤ت)دیعسنبییحیايِرَكَريبأعماجو.هسفنبهفلؤيملو
.رهظياميفيفحاضيإلا»

بتكلاةلثمأنمو«ةرخأتمروصعىلإنيينامعلادنعةعئاش«عماجلا»ةيمستتلظو
يوَربلاييراحلابَجَرنبديعسنبدِشاَر:هفلؤمل«بجرنباعماج»:كلذبةموسوملا
.(ه۱۲۳۷ت)يصورخلاسيمخنبدعاجناهبنيبال«ناهبنيبآ(ه۱۱ق)

ءرفصألانباباتك»:ةلوهجملاةلاسرلاخسنضعبيفهمسادرو:رفصألاباتك(١)

=نباعماجيفدرودقو.فيرحتريخألااذهلعلو.ارغصألانباباتك»:ىرخأيفو

 



١۱۳|[َنيِمْدََسلابهذَملالأبيكرُكِذ]

ُتْذَجَونبِداجَنِلٍةلدألاٌقْياَقَحوةلِكألاٌباتكو٩

نيبهيفعمجءاًدحاوارجالإهنمٌدِجَأملویازجأةسمخيفهنأ لوصآنيب

.٩مالكلامُلِعثحابَمهفققحو‹نيدلالوُصأوهَقْفْلا

/٥و۴/۹٦٠يفرفصألاباتكمسادجتف؛نيلوألانيمسالاب(عوبطملا)رفعج=

ءايضلايفيبتوعلاهنعلقنامك.١۱۹يفرفصألانباباتكمسادجتو٢آ

انیدیأبسيلف«لکشمباتكلااذهٌرمأو(عوبطملانم۱۳/١۱٦۲ج۱۲/۱۹۸ج)

مالكوانهفلؤملامالكوءهتيمستببسيردنالوءهفلؤمفرعالوءهنمةحخسن

ينامعهبحاصنأيحويرفعجنباعماجيفهنعلوقنملاعمةلوهجملاةلاسرلابحاص

َنِم»هنأهقبسيذلاباتكلايفهلوقىلعفوطعم«؛كلذك»فلؤملالوقوءيضابإ

.ةرجهللثلاثلاوأيناثلانرقلافيلآتنمهنألاحلارهاظوء«اًدجةميدقلا

.هتقيقحةفرعملصقتوتحبديزمىلإجاتحيو
نبداجنيضاقلاهفلأ؛ةرظانملاولدجلاومالكلاملعيفبانك:ةلدألاقئاقحوةلكألا(١)

يفهجهنماهبررقيلةيلدجثحابمبهفلؤمهحتتفا.(ه١٠٥ت)يحنملاداجننبىسوم

فراعتملاتاحلطصملاوءلاؤسلاماسقأوءلالدتسالابيلاسألوانتفءهيفلاخمةرظانم

فالتخالابابسأو«باطخلاهوجووءليلعتلاوطرشلاوءهعاونأوسايقلاوءاهيلع

ةيلقعلاقلاخلادوجولئالدنعثدحتفءمالكلاملعتاعوضوميفلخدمث.هبادآو

‹ملاعلاثودحلئاسملوانتامك«بابلااذهيفنيدحلملاىلعدرلالاطأوءةيلقنلاو

.ةيمالسإلاقرفلاتالاقمشقانو.باسحلاوثعبلاورخآلامويلاو«ردقلاوءاضقلاو

.باسحلاوةسدنهلايفةفيطلثحابمهنمضو

ملعيفقطنملاولدجلاثحابمفيظوتىلعالاثمباتكلايففلؤملاجهنمدعي

نوريثكهيلعدمتعادقوءهعوضوميفنيينامعلادنعةردانلابتكلانموهوءمالكلا

رهوجلا»باتكيف۷٥٥ت)يدنكلاللادبعنبدمحأ:خياشملامهنم؛هدعب

فشكلا»باتكيف(ه٦ق)يناَهْلَفلاّيدزألاديعَسنبدّمَحُموءارصتقملا

ءارونلا»باتكيف(ه١1۳ت)مصألاللادبعيبأنبنامثعو.(١/۹عوبطملا)

.(ةعيرشلاسوماق»يف(ه۳٠۱ق)يدعسلاسيمخنبليمجو

حيرصو ةلوهجملاةلاسرلابحاصنعالقن ءازجأةسمخيفهنأحيرصفلؤملامالكو

=ءيملاسلاخيشلاةنازخيفءزجلااذهبرفظأملينأريغءهنمدحاوءزجىلعهعالطايف

 

 



 

2 poe يفداَضْرإلاٌُباتكاًضيأهلو٥

بانكاًضيأهلو١
(۳) ر ۰. e e س 7. ٠"نيفلاخملاىلعٌدَرلايفٍداَجَتةريِصسبُةريّسلاهلو٥

١/۱٦۳(نايعألافاحتإ)يف(ه١٤٤٠ت)يشاطبلادومحنبفيسخيشلاحرصو=

ءاجيتلاهتمدقمنمتافطتقملقنوءةروكذملاةنازخلابهنملوألاءزجلاىلعهعالطاب

هنألرهاوجنمديفيونملمعتسيامنسحأديحوتلاف؛ٌدعبو»:اهيف

اهماعدوءاهمركأواهفرشأوءاهلجأومولعلالصأوهف...ماركإلاولالجلايذحْدَم

اًساسأعوضومباتكلانأمهفنسابتقالااذهنمو.اهمامزواهدوقموءاهماوقو

.هيفهتجحيرقيامىرخألامولعلاثحابمنمهفلؤمقاسامنإوءديحوتلاملعيف
امأ.لاؤسلاماسقأنعهثيدحيف(راونألاةجهب)هباتكيفهنعلقنيملاسلاخيشلاُتيأرو

مقر)ةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكمباهادحإف؛اهيلعثفقويتلاةطوطخملاُهُحَسُت

خيشلاةبتكميفةثلاثلاو(١١۱:مقر)بيسلابدمحأنبدمحمديسلاةبتكميفةيناثلاو

.اهتداملسلستواهئازجأةفرعملةينأتمةسارديعدتستو.يحاورلازيزعلادبعنبفيس

يفدرواذك:(ه١٠٥ت)َيِحْنَملاميهاربإنبداجننبىسومنبداجنل؛داشرإلا(١)

داشرإلاورئاصبلاباَنِك»:اهترابعفةلوهجملاةلاسرلاامأ.ةيضرملاةعمللاخسنعيمج

ةيمستلاهذهديؤيو.؛لالضلالهأنممهريغوةعيشلاىلعدَرهيفو«لوصألايف
ءهنميناثلاءزجلليهوءهلةفورعملاةديحولاباتكلاةخسنءداشرإلاورئاصبلا»

‹ةءاربلاوةيالولاماكحأيفاهاوتحموء(۲۹٠۲۱مقرب)ةفاقثلاوثارتلاةرازوبةظوفحم

اهيلعدرلاوةيمالسإلاقرفلاتالاقمليصفتو

باتكلااذه١٠٥ت)َيِحنَملاميمیهاربإنبداجننبیسومنبداجنل؛ةلاوحلا(۲)

.ةلوهجملاةلاسرلابحاصنعهلقنفلؤملانأودبيو«تادوقفملايفدودعم
لهفءتالماعملاهقفيففورعملابابلاىلإفرصنتيعرشلااهانعمب«ةلاوحلا»هو

وهيذلادئاقعلاومالكلاملعبطابتراهلرخآىنعماهبدصقيمأ؟اهيفباتكلاعوضوم

.؟داجنخيشلاتافلؤميفةزرابةمس

ت)يحنَملاميمیهاربإنبداجننبیسومنبداجنل؛نيفلاخملاىلعدرلايفداجنةريس)۳(

فاحتإ)يف(ه١١٤٠ت)يشاطبلادومحنبفيسخيشلااهامسةريسلاهذه:(ه۳

=ةلاسرىلعدراهنأىلعلدياماهنمَلَقْنو.(لوصألايفةلاسر)/١(نايعألا
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(۱)

(جاتلانبا)اهبحاصل(دانتلامويهلةجُحهلهجفلكملاعسيالاميفدادعتسالا)ىَمَسُث

مسنداجنيضاقلاةلاسرلو.اهبحاصىلإالواهيلإدتهأْمَللاسريهوءةنّسلالهأنم

يضاقلاةريس):ناونعتحت؛ةينامعلاريسلاتاعومجمنمضرركتتةديدعةيطخ

ةلاسربفرعيرثأىلعانفقوانإف؛دعبامأ»:اهلوأيفءاج.(يحنملاىسومنبداجن

اتفقواملفءدانتلامويهلةجح اهفلؤممعربهلهجفلكملاعسيالاميفدادعتسالا

ةربحم؛جاهنملالبسنعةجراخءايشأاهيفانجواهيناعميفرظنلاانلجأواهيلع
ُنيهاربهيفانلنيتاماهضقنيفانصخلفءجاتلانابفورعملالجرلانعاهدعاوق

ةميقثحابماهيفو.٠...قدصلايوذةلدأنمهنافرعانلحصامهيفانحرشو

‹نازيملاو؛دولخلاو«يورخألاباذعلاولاتافصوءرفكلاوءناميإللاةقيقحيف

ىلعاهيفهّنلاحإداجنيضاقللاهَّنبسنديؤياممو.كلذهبشأاموءةعافشلاو«طارصلاو

:لاقثيحاهتمتاخيفاهرخآ؛عضاومةدعيف(ةلدألاقئاقحوةّلكألا)هباتك

ةجحلاعطقءارسفمارهاباليلدهيفانّيبوءارصتخماًحرشباتكلااذهيفانحضوأو»

ءراصتخاىلعهانهربو«ضقانملارجاشملالالتعالاضحدو«ضراعملامصخلا

هيفام(ةلدألاقئاقحوةلكألا)باتكيفاندروأدقانألراثكإوةلاطإريغنمهانصحلو

.«نايبلاوةيادهلا

ھ۳۰٢۲ت)يوكزإلاةرزعنبيلعنبىسوميلعيبأهفلؤمل:يلعنبىسومعماج
هباتكةمّدَقُميفءتاّدوُقْفَملادادِعيف(ه١٤٤٠ت)ٌىِشاكَبلاُهَلَعَج(ه۲۳۱وأ

اذه»:١/٢٢٤۲يلعنبیسومةمجرتيفهنعلاقو.۱۷-١/١٠(ناَيغَألافاحْتِإ)

يتلاتابتكملانمريثكيفهنعتثحبدقفءةدوقفملابتكلاةلمجنمهنظأباتكلا

نبدمحأنبدمحمديسلاةبتكموءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكمكءاهيلعتعلطا

يتلاةصاخلاتابتكملايفىتحو«تاطوطخملابنيترخازلاءةصاخلايديعسوبلادوعس

نممهنمهتدجوامويعمرايخألالضافألاهباحصأنواعتبءاًراركتواًرارماهنرز

هلعلفءهنعثحبلاةدشعمءباتكلااذهبرفظأملفءاريخهللامهازجةوافحوبيحرت

.«!هلهأوملعلاةميقفرعيالهركتحاوأدقف
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ةّيِضابالانمةّيضّملاٌةقّمللا

 

ثالثوهوشرفنبديسيِضاَقللحاضيإلاٌباتكو٤

يفدیعسنبايرکريبألاًضيأحاضيإلاٌباتكو٥

دلَجُمىلعُتْفَفَو.نْيَدْلِجيفِهَنطَأءاهيلإجاتحياموءاَضَفلاماكحأ
ن

دادعيفٌباتكّيوُرَنلايرقعلاشْيَرُفنبديعسمساقلايبأل؛حاضيإلا(١)

ةفرعميفةلوهجملاةلاسرلاىلعيفدمتعاانهفلؤملانأودبيو«تادوقفملا

؛حاضيإلاٌباَتِك»:اهخسنضعبيفف؛هفلؤممسايفبارطضااهيفو.نامعلهأبتك

؛حاضيإلاٌباَتِك»:یرخآخسنيفوبمطثالثوُهوشيرنبديوسيِاَقلافيلات

وسنبىيايركَريبأيِضاقلافيلات .«عطثالثوُهو«شْيَرفنبديوس
هيقفوهفيففلؤملامسايفلاكشإالوملاسلاخيشلادمتعالوألاصنلاىلعو

حرصنمذجملوءاهنيبنمُرَکُذُال(حاضيأإلا)نأريغءةيملعراثآهلوضاق

يضاقللانباهّدعيهنأل«فلؤملامسايفهلاكشإفيناثلاصتلاامأ.هيلعفوقولاب

راجهىلإابوسنم؛دجلامسانمادرجمیرخآرداصميفدريامنیب«شیرقنبدیعس
.قحاللاقيلعتلارظناو«يملاسلامامإلادنعانهلاحلاوهامك

ردقلانألوقلانكمي:(ه٢۷٤ت)يراجهلاديعسنبىيحيايركزيبأل؛حاضيإلا()

ءديعسنبىبحيايركزوبأوهءاضقلاماكحأيف(حاضيإلا)فلؤممسانمهيلعقفتملا

ءةينامعلارداصملايفاهقالطإدنعهريغىلإفرصتنتداکتال(ايركزوبأ)هتينکنإلب

ضعبيفوهفءهتبسنوهدجمسايففالخلاىقبيو.(يضاقلا)بقلبتنرقاذِإةصاخ

يلعيبأيضاقللذيملتوحأو؛شيرقنبديعسروهشملايضاقللنبارداصملا
براقتودراورمأاذهو۳٥4ت)ّيوُرنلايرقعلاشيرقنبديعسنبنسحلا

امك(دمحأ)رداصملاضعبيفهدجمسادرينكل.هديؤينيروكذملامالعألاخيراوت

لوقلاىلعيوزنوهو.(ةينامعلاريسلا)عومجمنمضهيلإةبوسنمةريسيفلاحلاوه
بسحيناثلاحيجرتىلإليمييملاسلامامالاوءرخآلوقىلعيراجهءلوألا

.رهاظلا

دلجميفوهو؛تاطوطخملاددعتمءلوادتمروهشم«ماكحألايفحاضيإلا»باتكو

=يباعماج»و«ايركزيبماكحأ»بفرعُيو.اهضعبيفنيأزجيفو«خسنلارثكأيفدحاو
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يخامشلايلعنبرِماَعنکاسيبأالاًضيأحاضيإلاُباتكو۔٥

ىلإَعوُرَملاهيفدَرةياغيفوهوتادلجُمرايف

.نيررخأتملانموريوهَنِسيبأنعشاّوَحهيلعوءلوُصألا

ُخيشلاُهَرَصَتححلاوءٍتاَتاَيدلابةفورعملاةديقعلااًّضيأٌةَلو٥

CCتاتک:عيمجلاىَمَسوابنكهيلعدازوميهاربإنب

ةسايسلاهقفوهبادآوهماكحأوءاضقلايفةدرفملاةينامُعلابتكلامدقأنموهو.«ايركز=

نماًددعهيفظفحوءهئاضقةرتفيفهشياعاًمِموء؛هرصعلزاوننماًريثك.ةيعرشلا
عجرموهوءهريغنعهفقلتوأهسفنبهنعمهلأسامممهماكحأوهنامزةاضقتاباوج

.نامُغيفهروطتوءاضقلاخيراتلسراديأهنعينغتسيال

يفباتكوه:(ه۷۹۲ت)يخامشلارماعنبيلعنبرماعنكاسيبأل؛حاضيإلا(۱)

«نيثالثلاةرشعيف»هبتكهفلؤمنأملعتنأكيفكي.انهفلؤملاهفصوامكنسحلاةياغ

هئرقيلظو.ه۹۷۳و۷۳۰يتنسنيبامينعيءريسلايفيخامشلاردبلاةرابعبسح

عملقعلاحيحصوهوھ۷۹۲ةنسهتافوىتحديزتوأةنسنيسمخنماوحنهذيمالت

رمألهلمكيمل»/۲:ط)رّيّسلايف(ه٢۹۲ت)ُيِخاَمّشلالاق.همره

جحلاوموصلاوةاكزلايفيناثلاو.لقتسمرفس؛ةالصلايفلوألاباتكلافءهلضرع

؛نهرلاوةمسقلاوعويبلايفثلاثلاو.مخضرفسوهوءقوقحلاوناميألاوروذنلاو

فيلأتلااذهو.هقفلاليمكتنمعنتمامث.تابهلاواياصولايفمبارلاو.لقتسمرفس

ريغاليوطتو؛لخمريغاراصتخاوءاليلعتواعمج؛هلثمبهذملايففلأنظأام

ناويدهدعبوءةسوفناصوصخءانتقويفبرغملالهأدامتعاوهو.رركمالولمم
نبمِساقلاوبألاقو.«خايشألاناويدناويدلاامهدعبوءريخلانبىيحيايركزيبأ

:نيرختملافيلاتنمو»:«اَياَحْصأبتُكُدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِداّرَبلاميميهار

ءهماَمّنِإلبقديلاهنععُفَرعيارلاوءرافسأةثالثيفءرماعانّمَعذاتسألاخيشللحاضيإلا

.«!!نوعجارهيلإانإوهللانإفهتيانعَفَّرَصىتحُهَرطاَخَرَدَكْنَمٌبيِيَحهللاو

يفزجومنتم:(ه۷۹۲ت)َيِخاَمّشلارماَعنبيلعنبرِماَعنکاسيبالءتاَناَيّدلا(۲)

هرصَخاو»:فلؤملالوقو.ةريثكخسنهلوءتارمةدععبطءةديقعلاملع

-اميفانهُريِمَضلا.«ليّلاًباتك:عيمجلاىمَسوءابكهيلعدازوميهاربإنبزيزعلادبع



ةّيضابالاةَّْشَأنمةّيضّملاٌدَعَمللا|٦١۱۳

ىَسوُمنبليِعاَمْسِإخّيّشللمالسإلاٍدِاَوَُباتكو٥

.اصلاشاَوَحهيلعَنيِرُخاُمِْلوءاًّضيأِنُسحلاياغيفوهو

ثالثيفءةَّرِخآلاقيرطفْصَويفرطاَنَقلاٌُباتكاًّضيأهلو-٩
تاد

اًضيأو5 يفءنيدلالوصآيفجونبجنضنيبآوينوځرشاٿ

هنألهباتكلالصأ(لينلا)بحاصهلعجو.يخامشللحاضيإلاباتكىلعٌدوُعَيودبي=

.مدقتامكىوتفلايفةيراغملادمتعم

يفباتك.(ه۰٥۷ت)ّیِلاطيِجلایَسوُمنبليِعاَمْسِإرهاظطييأل؛مالسإلادعاوق(١)

هباتكيفهفلؤمنع(ه١۳۸٠۱ت)شيفطاقاحسإوبألاق.هقفلاونيدلالوصأ

ُرِهاَملافوُشَْفلا٠ىَلَعُملاَحْذقلانكنمذخآلاليِلَجلاوه»:(ةياَعّذلا)
؛هِعلَضَتَوِهيَعاَرَبىلعٍةّلاَدلاءِةَفِيُِملاٍتاَقْبِقُحَتلاَوٍةَديِفُملاِفيِناَصَلاٌبِحاَص

َلِمَعْشُملا[رطانقلاينعي]ُباَتكلااذَمِهِفِيِلَْنِم.للاُهَمِحَرُيلاطِجلاىَّسوُمبليِعاَمسإ

بْێيێرَتَوٍقِئاَفبوُلسأةّيِعْرَملاِنوُتُملاويقالخألاعِماَجلاءاّرجَأقناتىلع
اًهِييِلحَتَوسُناةَيبرَتيفٌبَحَأنمَوُهَولْخُملاريغراَصِتالاْعَم

ٍديجوَتلايف(دِعاَوَقلا)لَو.قالخألاجابولِئاَذَرلانصاهريهظَتوةيناسنإلاِتالاَمُكلاب

َنِمِهَقْفلاو باَتِك)دنعٍةدَمَنْعملابْنكلاِسَفْنَأنموُونِ

ءار(ٍِكِساَنَملاٌباَتِك)و(رْبجلاَوباّسحلاوضْئاَرْفلا

ت)ىّشَحُملابريهشلايِشُكيِوُدّسلايِبَصَفلاةَّنِسيبأنبارَّمُغنب

بلو.هفيناصتلوایهوھ١١۱۰ةنسلئاوأاهيفعرش(مالسإلادعاوق)ىلعةيشاح

ملعلابهّوَنملاصلاخلابهذلا)باتک(ه۱۳۳۲ت)شّیْفطافّسوينبدّمَحُماةّئألا

.هتيشاحودعاوقلانيبهيفعَمَج(صلاقلا

يفباتك:(ه۰٥۷ت)یّسوُمنبراطيبأل؛تاريخلارطاَنَف(۲)

ىلإكلاسلااهنمربعيَرطانقهباوبأعضوءظعاوملاوقئاقرلاباًجوزممةيعرشلامولعلا
.ةرخألاقيرط

۔ت)َيِلاطيچلایَسوُمنبليِعاَمْسِإرِهاظيال؛حوننبحثَفرصنيبآةينونحرش(۳)



Eايبابقذتلالهبكمقل
ضْعَبِلةيشاحهيلعوءروهشملاضئارفلاٌباتكاًّضيأُهَلَو١

.فحمل

.ٌةحلاُكِساَنَماًضيأهلو-۲
ص

نايدألاىفوبرُعَملاركبنبدمحمنبًدَمحألةَلاْسَمىب۳

نابلكلذبامسارصتخمماكحألاو

هنس1لأسمRE.ةلأسمبأاألاقًالئاقنهمانم
9. OT

نيازجيفوهو‹عماجلا

حوننبحتفرصنيبألةينونةديصقلصألاو.نيدلالوصأودئاقعلايف=

.(ھ۷ق)يسوفنلايئاشولملا

يفيهقفباتكت)ّيِلاطيِجلاىّسوُمنبليِعاَمُسِإرهاطيبأل؛ضئارفلا(١)

يِبَصَقلاةِّسيبأنبارَمُعنبدّمحُمِلو.باسحلاملعيفاًباوبأُهَنَمَضءثيراوملا

بوقعييبأيناثلايّشحُمللوهيلعةيشاح(ه۸۸٠٠ت)يّشَحُملابريهشلاَيِشُكيوُدَسلا

.اًضيأهيلعةيشاح(ه۱۸۷٠ت)يِبَعْصُملادمحمنبفّسوي

يفرصتخم:(ه۰٥۷ت)ّيِلاطيِجلاىّسوُمنبليِعاَمُسِإرهاطيبأل؛جحلاكسانم(۲)

باتكيفهتمجرتيف(ه۹۲۸ت)يخاهركذاهلكيلاطيجلاتافنصمو.جحلا

.۲/٦۷۸:ط)رّيّسلا

:(ه٢٤۰٥ت)يئاطَسْرُملاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛ةلأسمويبأ(۳)

يفيتأيسامك-ينيجردلانعُفلؤملااهلقنيةياورلاهذهو.رصتخميهقفباتك

هخيشنعةياورلانمريكييذلاهريسيفّينايسولانعاهلقنينيجردلالعلو اهجيرخت

.انهاهدوصقملاوههلعلف؛(ه٢٠٥ت)يمِصاعلايتاوللادمحمنبهللادبعدّمَحُميبأ

/ (ثارتلاةعبط)ريسلا:يخامشلا؛٢/٤٤٤تاقبط:ينيجرالايفةصقلارظناو
T4 .َيِنالِْبَألا:لاقُيفِةَيْسنلادنعاهؤايُفَذحُتدقوةَسوُفَنلبجیفْنِم:ناليٍدْبَأو۹۰

ينعيهنظأو‹َيشاَوٍَحةَلَاُسَميبأىلعَنيرُخأتملاضْعَبِلنأاقحال|فلؤملاركذيسو

عماهّضُْعَبٌموبطمهتیشاحوء(ه۱۳۳۲ت)شّيَفُطانبدّمَحُماةّمئألاَبظَك

.رابجنزبةيناطلسلاةعبطملايفةلأسميبأباتك

 



 

4۰ ةَّيِضابإلاةّمِشَأنمةَ

اأةَذذلاوصوک ءازجاهتِسيفنيِضرالالوصآاضيأهلو-٤

.'ةَمْسَقلااتكاّضيألَو٥۹1

ءوء .ءازجأةثالث؛دابعلالاعفأنيَو-١
٤

ٍدلَبيفِهحاَولأيفُهكَرَتوهنعتام«حاَولألاُباتكاًضيأهلو-۷
ولآس

و :[َرَمَعنب

ىضعبلواوجنيرشعوةسمخيفينصتوربعيآيفتّ

o0(و( ..شاوحيبأىلع

69

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

ت)َيِسوُفَنلايئاطسْرُملاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛نيِضَرَألالوصأ

.اهماكحأوةيمالسإلاةرامعلايفباتك٤

£0ت)يئاطّسْرُفلاركبنبدَمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛ةمسقلا

ناونعتحتاَدريوءهلبقيذلاباتكلابةطوطخملاخسنلايفاًريثكنرتقي«يهقفباتك

.نيضرألالوصأوةمسقلا:دحاو

ت)َيِسوُفْنلايئاطّسْرُملاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأللاعفأنييبت

(۸:هلاقميفيمانلاروتكدلاهفصودقو.بادآلاوقالخألايف:(ه٤

DESCRIPTION OF NEW IBADI MANUSCRIPTS FROM NORTH

(RICAةيبرغملاةيضابإلاراثآلايفهلكيفلوألاهنأبھ.

٢٤۰ت)يئاطَسرُملاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛حاولألا
ضرأنم:ولُجَآو.هضّيَبِيمليأ:«هحاولأيفهكرت»:هلوقو.هعوضومملعأال

بكوميفةيضابإلا:رمعمىيحييلع رظنا).ةميدقلارمعةديلبيهوءرئازجلا
۱.اهدعبامف٤٤۳ص/٤حخيراتلا

04ت)يئاطَسْرُفلاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛ءامدلاةريس
/۲تاقبط:ينيجردلا:يفةصقلارظناو.شورألاوتايدلاوتاحارجلايفاهلعل

:رمعنبنمحرلادبعمساقلاويأو.۲/١4(ثارتلاةعبط)ريسلا:يخامشلا٤

ةرابعحيضوتمدقتدقو.يرجهلاسداسلانرقلانملوألافصنلامالعأَُسِض

.«شاَوَحٍةَلاْسَميبآىلعضْبلو»:فلؤملا



۱۳۹|[َنيِمّدَفَتملاِبَهْذَملالَهبكمَکد

WA

نبهللادبعنبَناَمْيَلُسنبَدَمُحَأركببألمالشسإلامْئاَعَدٌباتكو-۹

رْضّنلاينبهتليبقىلإبيَترضَنلانابريهّشلاناميلسنبرِضُحلانبدمحأ

يفءهقفلاونيدلالوصأيفٌلاَوِطٌدئاصقُمُياَعَدلاوءَلِئاَمَسلُهَأْنِموهو

هنأٌدَجوُيوةَددَعَُمرخْبأوىِفاَوقىلعةليوطٌةديصقهنمبابلك

يفٌةديصقوءةالصلايفٌةديصقوءماكحألايفًدئاصقٌمبرأهنمَبَكَذ

ا
۹
«
۳

يفيوُرَنلاٍفاَصَونبدمحم:مهنمُلاجرهَحَرَشدقوءةءاَرَبلاوةيالّولا

يِضْيَكَرلاهللادبعنبٌدَمُحَأو«ةّباَصالاولحلا»هاّمَسنيريبكنْيَدْلج

وبأوء«مالسإلامْياَعَدىلعمالظلاٌحاَبْصِم»اًضيأنيدْلِجيفٌيوُكْزِلا

ضعغبىلعمئاحلاَءافش»هامسهميملويِدارَبلاميهاربإمساقلا
ےھتیسو

ی ْمَك:هّمَحيفلاقُييذلارهابلاٌرُدَبلاوُرِخاَّرلاُرْحَبلاُهَلواَنَتمث««مئاعدلا
2 7 وے5 2 7 ZZ A

شّيَمُطافسوينبدمحمةَمَألاٌمِلاعوةّمئألاُبظَف؛رخآللُنّوألاكرت
(Da goo n. . .فاشاًيفاكارشهحَرشف«يبرغملا

يمظنباتكَيِلِئاَمَّسلارْضَنلانباناَمْيَلُسنبدَّمُحَأركبيبأل؛مالشسإلامئاَعَد(١)

يفقبسلابصقرضتلانباناميلسنبدمحأخيشللناك.هقفلاونيدلالوصأيف

ء«مالسإلامئاعد»هباتكيفاًديدجىحنماهباحندقفءنامُعِبةعماجلاةيملعلاراعشألا

ةيدقعلاماكحألاءةعونتمةيرعشفاوقونازوأىلعادمتعموءزجرلانعادعتبم

ملاع»بقلهيلعىفضأءاهتادرفموةغللابيلاسأنمنكمتميرعشبلاقيفةيهقفلاو

.ةءاملعلارعاشوءارعشلا

‹ةيبرغملاوةيقرشملاةيضابإلاطاسوألايفعساولاراشتنالا«مالسإلامئاعد»لبتكو

نماريثکنأىتحمهيدلاعساوالوبقيقلوءهفلؤمرصعيفبرغملاةيضابإهلوادتو

نمو.(مئاعدلا»ىلإمهفارصنالملعلابالطاهبلفحيملةيبرغملاتاموظنملا

‹ةصقانوةلمتكمنيبهلحورشةرشعنمرثکأدوجو:ةريبكلاهترهشىلعتارشؤملا

ثيحنمىلوألاةبترملايفهفينصتيتأيذإ؛ةطوطخملاهخسنُددَعَتولقنلاةرثكو

.تاطوطخملانئازخيفاراشتناةينامعلابتكلاعسوأهنوك

=نبرمع:نملكزجرلانوديفاوقلاىلعمولعلامظنيفمئاعدلالاونمىلعیرجو
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دعو١ق)يصقشلادايزنبرمعنبهللادعو(ھه۹ق)يليلخلادشارنبدیعس=

؛(ه۱۱ق)فازخلاةعيبرنبدمحمنبديعسويخبرلارمعنبكرابمنبهللا
رهوج»يف(ه١٤٤۱٤۱ت)يبايسلادومحنبملاسو(م۱۳/ه۷ق)ناهيننيملاسوبأو

.«ملكلا

ت)يشاطبلافيسخيشلاحجردقوءمئاعدلاحاَّرُشقَبْسأوهيورّلافاّصَونبدمحمو
نرقلانمريخألافصنلاىلإهءامتنا١/۳۸۱(نايعألافاحتإ)ىف(ه٠

نبدمحمنبدمحأنبنسحلايلعيبأنعفاصونبالق:لوألا:امهركذنيليلال

عممئاعدلانمٍتايبأبمصألاةمالعلاداهشتسا:يناثلاو؛(ه٦۷٥ت)يرقعلانامثع

هيلإٌفيضأوةنسهفيلأتنمغرفيذلا(جاتلا)هباتكيفاهيلعفاصونباحرش

نميهوةنسةخوسنم(ةباصأإلاولحلا)نمةطوطخمةخسنذوجو:اغلاٹالىلد

ركذو.اهفلؤمةايحيفنوكتنأدعبيالوءاهيلعُتفقويتلاتاطوطخملامدقأ

نبحتفرصنيبأةمجرتيف۲/١۷۷(م۹٠٠۲:ط)رّيّسلايفت)

فاصونبالح[ةسوفنىلإينعي]َدَرَوليلقبهلبقوأهمايأيفو»:هصناميئاشولملاحون
تثحبفسألل:تلق.«اتايبأهيلعدشنأوهيففحصامحلصف«مئاعدلاباتكل

.اهيلعفقأملفتايبألاهذهنعاريثك

اذهيشيقرلاهللادبعنبدمحأنبرفلخ:فاصونبادعبمئاعدلاحرشمث

ةطوطخملاخسنلاهدكؤتاموء۲/١٦۱۱و۱/1هفاحتإيفيشاطبلاخيشلاهحجرام

ةيالولاةيمالحراشوهفيشيقرلاهللادبعنبدمحأ:هدلاوامأءاهظيراقتوباتكلل

السلامئاعدىلعمالظلا9:هاَمَسيشيقرلامشوی.يقايسامكاراد

.يملاسلاخيشلافلؤملاةبتكمبةطوطخمةخسنهنمدجوت.(مئاعدلاضعبىلعمئاحلا

عمانيفلاخمفيلاوتىلإوءاهتلقعمانباحصأفيلاوتيفترظنينإ»:اهلوأيفءاج

اهزجوأوءةميقاهالغأوءةبتراهالعأوءةجرداهعفرأوءةلزنماهفرشأتيأرفءاهترثك

ىلعاهرسيأوءاعقومسوفنلايفاهالحأوءةعنصاهمكحأوءانايباهزجعأوءاظفل

‹ينامعلارضنلانبدمحأل(مئاعدلا)باتك؛ةعفنمبولقلايفاهاقبأوءاظفحنيئدتبملا

=مظنينأىلعردتقاةمألاهذهءاملعنمادحأنآلاىلإدجنمليذلا«لضافلالجرلا
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اَهَحَرَشدقورحبنمةروهشملاٌةيِماللااّضيأرْضّنلابالو٠

يفٌيبرْعَملااَهَلَعَجودلجيفّيِداربلاالإباتكلاخارش

رّيّسلاويقطْنَملاويناعملاوبدألاَثوُحُباهيفىصقتساءٍتاَدْلَجُمعبرأ
9بتابلامینو

نموءهملعأامرعاشلجرنمو«هرعشأامملاعلجرنمهردهللفءاتايبأعورفلالئاسم=

.(...هتاراعتساحلمأوءهتاراشإقشرأاممظانلجر

زعلايبأنبىيحيايركزوبأ:انهفلؤملامهركذيملنيذلامئاعدلاحارشنمو
حرش»:۲/۷۸۱(م۹٠٠۲:ط)رّيسلايفت)لاق.يخامشلا

رثكأفذحوء[فاصونبدمحم:ينعي]فاصولاةقيرطعبتاوءنيرفسيفمئاعدلا

اعساواًحرش(ه۱۳۳۲ت)شیفطافسوينبدمحماةمئألاٌبطقهحرشمث.ءدهاوشلا

.ةيبرغملاوةيقرشملاتابتكملايفةقرفتمةطوطخمخسنهلو.اريبك

.مئاعدلانمةدوقفملادئاصقلانعثيدحيتأيسو

.(ه٦ق)َيِلِياَمسلارضْنلانباناَمْيَلُسنبدَّمُحَأركبيبأل؛[ةءاربلاوةيالولايف]ةيماللا(١)

نبالمعتسا«مئاعدلا»لاًفالخ:(ةمغلافشك)ةطوطخملاخسنلاضعبيفىمستو

ءاضيأاعساوالوبقتيقلةموظنميهوءةءاربلاوةيالولايفهتيماليفزجرلارحبرضنلا
ءزجيفاهحرشيفقبسلالضفاضيأفاصونبالناكو.ةددعتمخورشاهلتعضّوو

يلعيبهخيشنعهلقنبحرصاذههحرشيفو.(ةباصإلاولحلا)هحرشمامتدعبدرفم
ةطوطخمخسنهنمدجوت٦۷٥ت)يرقعلانامثعنبدمحمنبدمحأنبنسحلا

فلؤمدلاووهفحراشلايشيقرلاامأ.يملاسلاخيشلاةبتكمبةخسناهنم؛ةددعتم

هحرشلو؛(ه١٠ق)يشيقرلادمحأنبهللادبعنبدمحأ:همساوحابصم)

.ةيرصملابتكلارادبةخسناهنمةديدعخسن

بلطلةيبلت اهحرشيفعسوتفةمئألابطقامأ.فلؤملاركذامكيداربلااهحرشيملو

مخضباتکيف-ھ١۱۳۰ةنسسيفنبنازعنبدومحنبلصيفديسلانمهيلإلصو
ديسلاةبتكميفةطوطخمةعبرألاهئازجأنمةخسندجوت(فاصتإلايففاعسإلا)هامس

هئزجلةخسنهنمو.(۷۸۷۷۸۸ء۱٩۷۸ء۷۸ماقرأتحت)يديعسوبلادمحأنبدمحم

لوحهفلؤمملقبٌقيلعتاهناونعةحفصيفءيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةبتكمبلوألا

.هتیمستببس
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اهنمدَجوُيملِهَيَمَجْرَتيفةروكذمٌتافْلَوُماًضيأرضّنلانْبالو١

اكركرالنالءاتنامزيفَءيٿ
22

دموهتمةحاولالإقرعلادندعويكاجميرأيألا
2

نباناَمْيَلُسنبدَمُحَأركبيبأل؛رثألانمفلتخملاعمجمينرصبلايرق(١۱)

:مئاعدلابرضنلانباةمجرتيفيذلاوءلوصألايفهمسادرواذك:(ه٦ق)َيِلِاَمّسلا

.دوقفمباتکوهو.(رصبلاةارم»

نِمناكفءرشنلاوةعابطلابكلذكيظححورشلاب(مالسأإلامئاعد)باتكةوظحلثمو
ماعٍةَيرَجَحٍةعبطيفَرْصِمِبةينورابلاةعبطملاصُرذِإءةيِضاَبإلاٍتاَعوُبَْمْلالاَ

؛(ه١٦۱۳۱ت)يحاورلادمحمنبملاسخيشلادهرمآىلَوَتمث4٦e۸۸/ه8

خسنةدعيفةمجرتلاخاسنلالقانتو1۳۱۱سةخرۇمويلوكوهمجارذ

هذهو3/ه١۵١۱۳ةنسةرهاقلابمئاعدلاباتکردصيفعبطتنألبق‹ةطوطخم

هذَهِبةمجرتلانأىلإٌةراشإلاُرُدْجَتو.انهفلؤملااهينعييتلايهةمجرتلا
ةمجرتهذه:يصورخلاناهبنيبأنبنافلخنبىيٌخيشلالاق»:ةرابعلا

لعلوأ!!اهتباتكيفاكرتشاامهلعلف«يحاورلاخيشلامُسابْثَمِخلاًمُث٠٠.

لعلوأءهذيملتلخيشلاميدقتبابنمىيحيخيشلااهلمدقامنإوءاهبتاكوهيحاورلا
لكىلعو.؟روكذملاخيراتلايفيحاورلاخيشلاهذيملتاهخسنوىيحيخيشلاوهبتاكلا

ريبكلاهخيراتيفوءانهفلؤملادمتعااهيلعوءرضنلانباةايحيفمهمردصميهفلاح
.(نايعألاةفحت)

دنعاهبتاكلاق.رضنلانياتافلؤمنعةمجرتلاةرابعصنانهلقنأنأنسحتسملانمو
ءهوقلأوهوفَّتكفءةَّرُكلاهذهنمءهوُقْلَأنأدنجلاضعبىلإراشأف»:ةلدرخنعهثيدح
رادلَخْدُتنأَررََأت.هللاهمحراًنيمضرألاىلإعقةوفولعلاةديدشهرصقٌةَوُكتناكو
باتک:اهنمتافنصمةلمجهلناكوثقحافنمهكتأءاهيفامذخؤيو
سیرارکةعستالإاًنيشامهنماوُدِجَيمل(ِناَدلَجُم)نامُعلهآريسيفنامجلاكلس

عَمْجَميفرصبلاةآرمباتكمتء(ِنادْلَجُم)ديلقتلامذيفديصولاباتكمث«ةقورحم
-انإضعبنميهواقيقبهنمةعطقعبرأ)رثألانمفلتخملا
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°ى22.0oک۰€.slو
ُدَجوُيْمل.نيدلجيفنامعلهآريسيفنامجلاِكلِسباتكو-۲

.”سيرارگُهَحْسِيالإيقْرَحلادعبهنم

.(نوعجارهيلإانإوهل=

ركاملف«ااويدهليفةديصقلامظنيناكو»:رضتنلاننبانعرخآعضوميفلاقو

‹َفّلسلاَقَبَسوءاهيفةعيرشلايفهضيرقَفَّرَصمثهرتكأوقرم
اهنمءاهرثكأَبَهَذونادلبلايفهذئاصقدايجهنود نيفسلاا

ءدئاصقعبرأنمٌرثكأماكحألايفوةالصلايفاهنموءةروهشملاةيماللاريغةءاربلاو

يتئموحنءاظلاوداضلايفةديصقهلنأهبقثأنّمعينغلبو

قافآلايفهّميناصتتعاشوملعلايفرّقبترضنلانباخيشلانأ»:رخآمضوميفلاقو

هقحيفلاقىتحءرعشلانمهمظنامرخآوهومئاعدلاجست..ةنسةرشععبرأنباوهو

ٍسُمَحنباوهوٌقسافلاٌةلَدْرَحهلو....«ءارعشلاءاملعلاُرَعْشَأ»:ایرکزنبا

ةرثكل-هراعشأوهتكنعثحبلايفءاملُملانمدَحَأدهيملاّملونيلالثو

-اھيفُهْلايْذَأُثَحاَساهبعرعرذئمويُمُلِعلاوناَمُعيقافآىلعْمهِبلَعَنورْوَجلانيطالس

اًدهَتجُمناکويوُرَنلافاصونبدمحمهَلهلاضيفىتحّتافتصمكلذلُجأل

اهرثكأىلعىوتحافءةيرثألا.هدئاصقعمجيفذخأفءهلاثمأوبدألانعثحبلايف

.«دئاصقعبسوحنهرعشنمبهذيذلاليقوءمئاعدلاباتكٌداَمَسو

يفةبيرغةدايزاهتدمتعايتلاةيضرملاةعمللاتاطوطخمنمةرشعةعبارلاةخسنلايفو

دنعكاردتسالاةمالععضوو‹؛شماهلايفخسانلااهكردتساءاهبتدرفناعضوملااذه

يفيشاهنمُدَجوُيمَِهيَمَجْرَتيفةروكذمٌتاَفََوُماًّضيأرْضّلانْبالو»:فلؤملالوق

صنو.!باتكلانتمنماهنأباناذيإ(حص)ةمالعباهمتخوةدايزلاَدَرْوُأمثء«اننامز
ءهعورفونيدلالوصأهيفعمجءتانايدلاملعيفتانابإلاباتكاهنمف»:ةدايزلا

نيحبتکلاقرحعمباغنکل؛دلجمةئثميفوهو«هدراوشدیقو‹هذاوشهيفیصقتساو

اهلكاهقرحفءعاطتساامخيشلااذهبتنكرابجلااذهعمجدقوءةلدرخرابجلااهقرح

يفاهركذأملكلذل«فلؤمللاهتبسنيفكشيدنعو:ٌّتلق.ءذاوشلانمهللاءاشامالإ

َيِلْياَمّسلانباناَمْيَلُسنبدّمُحَأركبيبأل؛نامُعلهأريسيفنامجلاكلس()

=هناويدةمدقميفةدراولاهتمجرتلبءهّلَحْنِمدبالٌرْعُلرضنلانبا:ُلوقأ

 



BRةكابإلاةينمةيضزملا

(۱)

(۲)

هللاوءاّضيأنْيَدْلِجىفديِلَفَلاىفٍديِمْصَلاباتكو-۳

.٩نْيَدْلِجيف۽؛حاَضَولانب:حِلاَصِلةَريِصَبلاٌباتكو٤

ةجهب)باتكو(رابخألاةنازخ)باتكىلعدمتعااهبتاكفلحىلإجاتحتمئاعدلا

خيشللهنإفريخألاىوسفلؤملاُلوهجماهلكوء(ثيداحألاحابصم)باتکو(راصبألا

يوحتبتكلاهذهنأةمجرتلانمٌرِهاظوء!!لوهجموهو؛يناكزإلاهللادبعنبرباج
.؟اهوفلؤممهنمو؟بتكلاهذهتبهذنيأ:لاؤسلانكلءاهبسأبالةيخيراتةدام

يفرضنلانباةيقبسأىلعٌرشؤم-اهاوتحمىلعلدتيتلا-هبتكءامسأنميقبامنإمث

لهآريسيفنامجلاكلس)باتكلااذهوءنامعلهأدنعةركتبمتاعوضومقرط

ةيسايسلالئاسرلاعومجموأماعلاٌخيراتلارّيّسلابينعينأامإف«كلذىلعلاثم(نامُع

ٌدئارباتكلافنيينعملاالكىلعوء(ةينامعلاريسلا)مسابنامعلهأدنعاهيلعفراعتملا

يفديصولا»:مئاعدلابحاصةمجرتيفيذلاو.لصألايفاذك:ديلقتلايفديمصتلا

ناونعيف(ديلقتلا)حلطصمدورونأيلودبي:تلق.مدقتامكدوقفموهو.اديلقتلاد

مامإللسيفنمالكهانعمقيقحتيفو.نيينامعلادنعهلامعتساريكاوبنمباتكلااذه

؛(رثألا)حلطصمنعهثيدحدعب؛مرحملانيفكتةفصيف(لامآلاجراعم)يفيملاسلا

نممّدقَتنمحالطصايفناكهافظفليفمقوامهريظنو»:هللاهمحرلاق

نأداقتعاعموأهيبةالابمريغنمريغلالوقذخأىَلَعقلطيانخايشأ

حالطصايفديلقتلاوهاذهفءهلئاقىَلَعنوكياَمّنِإًاطخلاَنأوَكِلَديفروذعمذخآلا

مساراصفحالطصالارعتٌمُثءانموقنمهزاجأنمل؛اعطقمّرَحُموهوءنيلوألا
ىنغالىَعَمْلااذهوءذجخآلااهفرعيةّجححريغنمريغلالوقذخأباًصوُصْخَمديلقتلا
نوکیف.نطاوملاعيمججيفججحلاةفرعمماوعلامازلإىلإيضفيُهَكْرَتنإنعدحأل

نمعاَرمأدقفءَنوُمَلْعَتالمنكنِ|رْكذلالأ:ىَلاَعَيهلوقفالخىَّلَع
٠مهنعذڂألاىَلَعاُتيوهوَلكِلَذبانرمأيالوءلهجلاءاملعلالاۋسب لئاق

داثآلايفديلقتلاميرحتنمليقامماوعلاىأرمَنَءاذهالإلاؤسللةدئافال
ضعبىّلَعىَّنعَمْلااذهلكشأىحنآلامهنيباميففوُرعَمْلاديلقتلاهنأاونةميدقلا

=نبحاضَونبحلاص:خيشلاهفلأ؛ماكحألاونايدألايفبانك«ةَرِصْبَلا»وأ«ةَريِصَّبلا»
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ىٌكدْلِج؛ماكحألاوناَيْذَألايفيِراَوَحلايبأ٥

اَمِلِتاباوجنَمضََت؛َتْوَمَرضَحلهأىلإةليوطٌةريِساّضيأهلو٠
ناَمُعثادحأنمهنعهولأس

اًدْلَِجنيرشِعو

(۱)

(۲)

(۳)

ہ

ZZہ س

دح ريعسنبسيحلجّهَنَملاُتاتکو۔۷ يف؛یِقاَتْسرلاّیِلَعنبٍديِعَس
RUY

ءاهقُفنِمهَقَبَسنمو؛هرصعءاهقفتاباوجيفعَمَجوت)َيِحَنَملادمحم

تاراهطلاباوبأ:لمشيو؛نايدألايفلوألا«نيدّلجميفباتكلاعقي.نامُع

.حئابذلاوتارافكلاوروذتلاوناميألاوٌجحلاوموصلاوةاكزلاوةالصلاوتاساجنلاو

تانامضلاوىواعدلاودّدعلاوقارفلاوحاكنلاباوبأ:لمشيو؛ماكحألايف:يناثلاو

عويبلاوةعرازملاوةعفشلاويفاوصلاومومرلاواهماكحأوقرطلاوتاداهشلاوتانامألاو

عمجلاعِباطهيلعبلغيو.صاصقلاودودحلاوتايذلاوثيراوملاوفلسلاوتاراجإللاو

.هسفنبهتاباوجاهيففاضأوأفلؤملااهيلعقلعةريسيعضاوميفالإ«بيترتلاو

دنعتاباوجلابتكلئاوأنمَدَعيو.ةينامعلانئازخلايفةطوطخمخسنةدعباتكلل

نمزيفةصاخءكلذدعبنامُعيفيهقفلافيلأتلانمطمتلااذهعاشدقوءنيينامغلا

.ةرجهللرشعيناثلاورشعيداحلانينرقلايفءةيبرعيلاةلودلا

نمودعم:(ه٣ق)يرَقلانامثعنبيراوحلانبدّمُحُم؛يراوحلايبأعماج

ريغ؛ءةريثكةيظخهلوء(ةرفصيبأعماجيفاهنعثيدحلارظنا)ةعستلاعماوجلا

ءلوهجمٌمماجهكردتسامثءدَقَفهمومُهَعَضَويذلالصألانأيحوياهاوتحمنأ

.لصألامسابهاّمسو«يراوحلايبأتاباوجنمهيلعَفْقَوامهيفَمَضَوف

ةلاسر:(ه٣ق)يّرَّفلانامثعنبيراوحلانبدَّمَحُمل؛تومرضحلهأىلإةريس

يپُاةريِس):لماكلااهناونعوء(ةينامعلاريسلا)عومجمنمض؛خسنلاةددعتمةطوطخم

ييوَرَمُعييوهللادبعييوهللادبعيأىلإنامعايِراَوَحْلانبٍدّمَحُميِاًوَحْلا

دبعوَرَمُعنبَناَميَلُسنبَدَمحَأونبهللادبعنبىّيحَبنبتفُسوُي

اًباوج فلؤملالاقامك نمضتتو.(َتْوَمَرْضَحلْأنِماًنناَوُشِإَوتفُسوُينبنمحرلا
.هالتنموىدنلجلامامإلانمزنامعبترجادحانمهعهولاسال
وس

=ةديعلاباوبأمضيءاءزجنيرشعيفءعماجباتک:نيبغارلاغالبونيبلاطلاج
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ةّيِضابالاةّئِشأنمةّيضّملاًةقْمللا

 

o نبدمحمفيلأتبوُبحَملاٍةاَجاُميفُاباتکو-۸

(ه١٠ق)يصقشلايلعنبديعسنبسيمخخيشلاهفلؤم«بادآلاوهقفلاو=

لاوقألابهتنونعب(نيبلاطلاجهنم).لوألااهدهعيفةيبرعيلاةلودلاءاملعرابكنم

:هتمدقميفلاق.هريغنعزاتمييكلفلؤملانمةقيقدةظحالميهوءباوبألاناكم
ينأل«بتكلانمهريغبهبتشيالثل«باوبألاناكملاوقألابباتكلااذهُتُمَسَرو»

نمالو؟يهباتكيأاهنافرعتملوءاهرخآواهلوأبهذدقبتكلانماًريثكُتدجو

.«نامُغلهافيناصتنمءيشاههبشيالةمالعٌبلعجف؟فينصتيأ

ةعيرشلاملاعمعمجياباتكهدارأوءزاجيإلاوليوطتلانيب,اطسواكلسمهيففلؤملاكلس

اهيفامصلوءهلبقةينامعلاةيهقفلاتافنصملاتاهمأًدمتعافءهقفلاتاتشمظنيو

لاوقألادادعتبىنعُيالوهو.هتدامىلإلوصولالّهسُيلّصفمبيوبتعم؛ةزكرمةرابعب

باتكلافيلأتنمزنأنيثحابلاضعبىريو.اهتاعيرفتنايبوةلأسملاحرشبىنعيامَرْذَق

دهعةيادبوأ(ه۹١٠٠يبرعيلادشرمنبرصانمامإلادهعرخاوأيفناك

نأنورخآىريامنيب.(ه۱۰۹۰-ه۹٥۱۰)يبرعيلافيسنبناطلسمامإلاهْفَلَح

هنمءازجألتاطوطخمدوجولاًرظنءدشرمنبرصانمامإلادهعلوأيفهمتأفلؤملا

.هرصعيفدشرمنبرصانمامإلاةنازخلتخسن

هلوادتدقو«نورقةرشعربعناَمُعيفيضابإلاهقفلاراثآةصالخ(نيبلاطلاجهنم)دعي

ةيضابإىلإريصقتقويفلّصّووءهبيترتوهبيوبتنسحوهترابعةلوهسلءاملعلا

ةتسيبأنبارمعنبدمحمخيشلاهنعلقتف.«نيبلاطلاجاهنم»مسابمهدنعرهتشادقو

هرصتخاوءهفلؤملهترصاعُمعمءهيشاوحيفت)يشحملابريهشلاّيبرجلا

جاتلا»:هاّمسباتکيف(ه۳٣ت)ينيمثلاميميهاربإنبجاحلانبزيزعلادبعخيشلا

نيرشعيفهلعجتةطوطخملاباتكلاخسنةماعو.(مولعملاجاهنملاٍرَردنمموظنملا

.!اءزجنيرشعواًدحاواهُدَعيففلؤملادنتسميردأتسلوءاءزج

يوَرَنلاميميهاريإنبدمحأنبدَمَحُمل؛بوبحملاةاجانميفبولقلامهاَرَم(١)

ةثالثىفهفنصمهعضو؛لامعألالئاضفوقالخألاوظعاوملايفباتك

:اهوءناميإلالئاضفيف:اهلوأنيسمخوةثالثىلعلمتشتءةريغصءازجأ
-اًباوبأهيفلوانتو.بودنموبجاونمةليللاومويلايفملسملالمعيف



8٧٤۱[َنيِمْدَمَسلابهذَملاِلْهَأبيكْمَهَأرُكِذ]

(۱)

.ْناَجيسلاليلخنبَدَمُْحَأُفيلأتزاجيإلاٌباتكو٩۹

ءةرخألاحدموايندلاٌمذوءةيصعملاوةعاطلاو«لكوتلاو«ىوقتلاو«صالخإلاك

مايقوءءاعدلاوءنآرقلاةءارقو«بودنملامايصلاوءننسلاتاولصوءركذلالئاضفو

ءربكلاو«بجعلانمريذحتلاوءناسللاظفحوتمّضلاوءةحيصنلاو

.ءايرلاو«بضغلاو

قئاقرلابتكدمتعاهنأىلعهتمدقميفهينهنكلءهباتكيفهرداصمبفلؤملاحّرصيمل

‹ليوطتللاًبنجَتاهديناسأفذحدعباهنمتاياوّرلانماًريثكلقنوءهتقبسيتلاظعاوملاو

.ةزكرمةرصتخمهباوبأرثكأتءاجو.بناجلااذهيفنامُعلهأرابخأنماددعفاضأو

مصألادَمُحَأنبهللادبعيبأنبنامثعخيشلاءاجفلؤملانامزنمنرقنمدعبو
ىلع«باتكلاىلعٍتاقيلعتبتكفت)ّيوُرَنلايرقعلايرزعلا

‹نازيملاوءطارّصلاةقيقح:لثملئاسمٌمصألاخيشلااهيفشقانوءهيفةّيدقعلاةداملا

تايآلاليوأتوءهطخسوهللابّضغوءهنعدعّبلاوبرقلاىنعموهشونالاوٌرلُعلاىنعمو

هللاءامسأبءاعدلاوءطابحإلاوءرئاغصلاىلعرارصإلاوءةهباشتملاثيداحألاو

اهمجحيفبراقتاهنأعمءةيملعةميقباتكلاتدازتاقيلعتلاهذهو.هتافصوىنسحلا

.لصألاباتكلا

.قالخألاوظعاوملاوقئاقرلايفةدرفملاةيناَمّْعلابتكلاركبأنم«بولقلامهارم»دعي

دمحأنبدمحمديسلاةبتكميفوءةفاقثلاوثارتلاةرازويفءةطوطخمخسنةدعهلو

تلصنبدمحمنبناطلسةمالعلاطخبةسيفنةخسناهنمءامهريغوءيديعسوبلا

ةيدمحيلادرونبيلعنبرصانتنبةنمؤم:ملقبةخسنوء(ه۱۳ق)يشاطبلا

.(ه۱۲ق)

اجيسةدلبىلإبوسنملا(ه٠٠ق)دمحمنبليِلَخنبدَمُحَأل؛زاجيإلا
؛هرصعءاملعتاباوجهيفعمجوءاباب٢۳يفهعضويهقفباتك:لئامسب

نبرمعنبدمحمنبحلاصو(ه٤ت)يولهبلاجرفمنبدمحأنبدرو:لشم

يِلَعيبآنبرمعنبقئاشوءَةَلاَضُفنبدادمنبدّمَحُمنب«يوزنلانمحرلادبع

.يوكزإلاديعَّسيبأنبناَمْيَلُسنبدّمحُمو‹يوكزأإلا

هاواتفضعبهنّمَضهنأالإهيلععمجلاعباطةبلغعمونابعشيفهفيلأتادتبا

ديسلاةتكمو؛نامعةنطلسبثارتلاةرازويفةددعتمځخسنهنمدجوتو.ةيهقفلاهءارآو

.اهريغوءيفيّسلاهللادبعخيشلاةبتكمو«يديعسوبلادمحأنبدمحم
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طابريفركسَعُملايفِنَعامَمَج.ٍحاَيشألاباتكو-۸۱

.”ماكحألادلجىلعهم

عماوجلانمودعم:(ه٤ق)يراجهلايصورخلاناطحقنبدلاخ؛ناطحقيبأعماج(۱)

ت)ُيِضاَبلاُخُيّشلاهنعلاق.(ةرفصيبعماجيفاهنعثيدحلارظنا)ةعستلا

نبدمحمديسلاةبتكمبةعطقهنمدجوي»:١/۹(ناَيغَألافاحْنِإ)هباتکيف(ه٠

ديعسنبرمعةمالعلاخيشلاطخبيهومقرتحت«يديعسوبلادوعسنبدمحأ

ليعامسإنبدمحممامإللاهخسندقوء(لدعلاجاهنم)باتكفلؤم؛يولهبلادعمنبا

.«(۳۷)مقرتحتیرخأةعطقةبتكمئابوءةئمعستونيثالثوثالثةنس

لوحاًحاضيإُفلؤملاداز:(ابيرقته٣ق)لوهجمفلؤمل؛[ةقراشملا]خايشألاباتك(۲)

يفودعللنيطبارماوناكنيذلاءاملعلامُهَفخايشألااًمأ»:لاقفهتبوجأيفباتكلااذه

يَدْعَبْنَمتهللادبعنبِناَسَعَرْصَعْمُهْلَوأوءةمئألامايأيف ٌبيّسلايهو اَمَد
ءلئاسملانمْمُهَلامبتاكلامهنعَبَّنَكوكنهلاجراوَبعفدلطابرلايفذاوماقأ

٢٤-۳۳/۱نيمثلادقعلا).«امهنميناثلاىلعُتْفََونْيَدْلِجيفهَعَمَجف

ددعلیواتفمضيبانك انايحأددريامك«‹خايشألاعماج»وأ«خايشألاٌباتكهو

رکاسععم(اًمَد)يفنيطبارُماوناکدعبامويرجهلايناثلانرقلايفنامُعءاملعنم

‹مهتطبارمَتقومهيلإدرتةلئسألاتناكوءرحبلاةنصارقتامجهدصلءةمئألا

ءارقتسانمرهظياماذه.باتکيفاهعمجىلإُلوهجمبتاكردابمث.اهنعنوبيجيو

.باتكلانعةقرفتملاتامولعملا

‹يرجهلايناثلانرقلارخاوأنيينامعلادنعتزربرحبلالحاسىلعةرهاظو

نيخرؤملاريبعتبسح-«دنهلاٌجراوَب»اهبموقتيتلاةيرحبلاٌةَنَصْرقلاتناكامدنع
-۱۷۹)بعكنبثارولامامإلادهعنمادبءنامُعةمئأدنعةمئاقةلكشم-نيينامعلا

نبتلصلامامإلادهعرخاوأىتح(ه۲۰۷-۱۹۲)هللادبعنبناسغمامالامث(ه۲

ىلعمامإلارکسعنمحسفطبارُينأةهجاوملاٌةعيبطتضتقاو.(ه۲۷۲-۲۳۷)كلام

وکرمبيّسللميدقلامسالايهو-(امد)تناکو.ءاملعلانمةعامجمهعموءرحبلا

=دنهلااُمهو-جراوبلاناكو»:(نايعألاةفحت)يفيملاسلاخيشلالاق.مهطابر



5ايماقتابقذتلافأكعوول

؛قارعلاوسرافةيحانىلإنوضميوءنوبسيواهنمنوبلسيوناَمُعفارطأبنودعقي=

لوأوهوءوزغللةاذشلاناَّسُغذختاف؛رافلجوابدةيحانبنوريسيامبرانغلباميفاوناكف

جراوبلانمسانلاهلاَنَمأوءطوطشلاهذهنمجراوبلااهيفىزغوءنامُعِباهذختانم

.«فرغلابوتاءاذشلاهذهب

ةيهقفلالزاونلاىلإبرقأيهىواتفىلعهلامتشاىلإريشتةقرفتملاباتكلاصوصنو
اًرورُمءةالصلاوتاراهطلانمادب«باوبألابسحةبترمءةعقاواياضقجلاعتيتلا

ماكحأودودحلاوصاصقلابءاهتناو«تالماعملاوحاكنلاوتادابعلاباوبأةيقبب

اهخيراوتيفةتوافتملاةيملعلاهتداميجوتوءهبترموباتكلاٌمماجفرعُيالو.داهجلا

.ةدعابتمٍتارتفيفامنإءةدحاوةلمُجفلؤيملهنأىلإ

ءعرشلانايبلثم(خايشألامماج)نمةديدعاًصوصنةينامُعلاةيهقفلاتالّوطملاتلقت

ت)يدنكلاهللادبعنبدمحأل(فّنصُملا)و۸٠٥ت)يدنكلاميهاربإنبدمحمل

نبديِعَّسلاق»:٥/١١٠۱ج(فنصملا)يفدراولاٌصنلااذهاهتلئمأنم.(ه۷

نعيلعنبىسومينربخأ:[لضفلانبةوعس:ةطوطخملاخسنلاضعبيفو]لضفملا

ةريثكتاولصىلصلجريفاًمَدِبذثمويمهواوركاذتخايشألانأ؛سولحلانبمهجلا

مهُيأرعمتجا:لاق؟أرقيام؛تاولّصلاكلتةداعإدارأف«كلذبملْعَيملوسجنبوثيف

€:ارقيلفباتكلاةحتافلمكأاذإفةءارقلاباهيفرهجيةالَصتّناكاَدِإهنأ

.«یسومَكِلَدبجعأف:لاقهبئزتجيهَاهدحو
ىلعفقوهنأو.نيأزجيأ«نْيَدْلِج»يفباتكلانأاًنُهيملاسلاخيشلاةرابعموهفمو

ملع»يفهنملوألادلجملانأكلذنممهقيو.(ماكحألادلج»وهوءامهنميناثلا

ةخسنباتكللفَّرُعَتالو.ةينامُملاةيهقفلافيناصتلايفعئاشلاميسقتلابسح«نايدألا

.ةفورعملاتاطوطخملانئازخيفةلماك

كارتشاىنعمبءايعامجافيلأتسيلهنأرهظيةقرفتملاهصوصناياقبوباتكلاىوتحمنمو
اهعمجمثءاهيفاوتفأفءاملعلااهنعلئسةيهقفلزاونوهامنإءهفينصتيفنيفلؤمةدع

دوجولاًرظن«يعامجلابناجلانمفيلأتلاّولخينعيالكلذنكل.مهنعباَتُكلاُدحأ
یوتفرادصإواياضقلايفرواشتلالعجياموهوءدحاوناكميفنيعمتجمءاملعلا

=اهبدرفنيداکيةزيمباتكلللعجيوءايراضحابناجسكعياذهو.اًرّسيتماًرمأةيعامج
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.”اهماكحأومامإلانئاهريففيلات.ِنِياَمَرلاباتكو۲

دنعفورعملا(خايشألاناويد)وأ(خايشألاباتك)ريغوهو.ةينامُحلافيلآتلانود

.برغملاةيضابإ
ةرابعنماهذخأهنأودبيانهفلؤملاةرابع:(ه٥قلبق)لوهجمفلؤمل؛نئاهرلا

يفف؛اهتغيصيفالاكشإةمثنأريغء؛نامعلهأبتكةفرعميفةلوهجملاةلاسرلا

تدازو.«ماَمْإلانِئاَمَرفيِلأَت؛ِنْياَمَرلاُباَنِك»:ةطوطخملاةلاسرلاصوصنضعب

رمألاو.«[اهماكحأو]مامإلانئاهرفيلأتٌباتك»:ىرخألااهصوصنضعب
‹مامإلانئاهر»فيلأتنمباتكلانأديفيىلوألاقوطنمف«نيترابعلااتلكيفلكشم

وهفءيشهبسبترمآلکو«ةنيهرعمجنئاهرلا»نأةغللابتكنمهتفرعيذلاو

نمو؟مُهْنَمنكل؛نوسوبحمموقنئاهرلانأينعياذهو«برعلاناسليفامك«ةنيِهَر
وهفمهُفيلأتهنأمصْنِإمت؟كلذناكىتمو؟اوسبحضرغيألو؟مهسبحيذلامامإلا
.!ناكَمِبمعلاَنِماوناْنَذِإو!بجَعرم

ىلعاهقابطناثيحنمةلكشمفانهفلؤملااهدمتعايتلايهو-ةيناثلاةرابعلاامأ

نأريغ-يعالطابسح-اماتاعومجماطوطخمانلصيملباتكلاو«باتكلاىوتحم

تدجوفاهتعبتتدقلوءةديدععضاوميفهنعلقنتالثمعرشلانايبكةلوطملاتافنصملا

ٌذحو.«اهماكحأونئاهرلا»بابىلعرصتقتالوءةماعهقفلاباوبأيفعزوتتاهلئاسم

ثيح(لامآلاجراعم)هباتكنمفاكتعالابابيفهسفنفلؤملامالكنماهيلعالثم

لزغتتدعقوتفكعف«فاكتعالاترذنةأرمايف:نئاهرلاباتكنمرثألايفو»:لاق

نعةينغتناكنإو.باوثلاكلذيفناكوءاهلزاجكلذىلإةجاتحمةريقفتناكاهّنأ
اهفاكتعانإلوقأالو:لاق.ىلوأهللاركذوةرخآلارمألاهفاكتعايفغرفتلافكلذ

نمو.كلذاهلزوجيالفءايندلايفارثاكتوةاهابمكلذبديزتنأاّلِإ«تلزغنإضقتني
يفكلذقليملاذإاسأبلمقلالتقيففكتعملاىلعملعأالو:لاقاضيأنئاهرلاباتك

.ها.«هيففكاعوهيذلادجسَملا

صنلانألءةطساولابهنعلقنلبءهنيعبباتكلاىلعيملاسلامامإلابسحأالو
رثكأةلوهجملاةلاسرلاةرابعنأىلإةراشإلاتيقب.هريغوعرشلانايبيفروڻأم

ريغانهفطعلاوء«[اهماكحأو]مامإلانئاهرفيلات»باتكلانأىلعصنتاهنأل

ةدايزبلاكشإلااذهنمَصْلُحَتكلذلجألو!اهماكحأونئاهرلانيبروصتم
.«اهماكحأومامإلانئاهريففيلاتءٍنْياَهَرلاباتكو»:اذكهةرابعلاميقتستل(يف)
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نبهللادبعٍةاَضفلايضاقهدجلهنأنبا

سيمنبٍِتْلَصلارْيْؤُملاىبأُفيلأتتاّفّصلاوٍِثاَدحألاٌباتكو٤
.°”كلامنبٍتّلَصلاماّيأيفةعقاولاتادحألاهيفَرَكَد«يِصوُرَحلا

هەق)رضتلانباناَمْيَلُسنبرضخلانبدَمُحَأنبهللادبعل:عاضرلاماكحأيفعاقرلا(١)

(۲)

دنعاهيفدرودقوءمئاعدلابحاصةمجرتةرابعىلعهقيثوتيففلؤملادمتعا.(ابيرقت

وهفءمئاعدلابحاصرضنلانباخيشلاوه»:هصنامرضنلانبابسننعثيدحلا

رضنلاينبنموهيذلاريبكلاملاعلارضخلانبدمحأنبهللادبعنبناميلسنبدمحأ

هتليبقمساىلعسانلاَرَصتقاو«عماجلايقرشةّيِقْوُفلاةيباجلابهتيب«يلئومسلا
وهوءاَمَدِبةاضقلايضاقدمحأنبهللادبعخيشلاناكو.رضنلانباليقفءاَهيرهشل

ماكحأيفعاقرلاباتكو(تادلُجُمعبرأ)ةباتكلاوكوكصلايفةبانإلاباتكفلؤم

لهأدنعرثألانمَفّنُصاملجأ(نْيَدْلَجُم)عاضرلا
ركذىلعةمجرتلاتلمتشاامنيب«(عاقرلا)باتكركذىلعرصتقافلؤملانأىرتَتنأو

.تادلجمةعبرأيف(ةباتكلاوكوكصلايفةبانإلا)وهءكدمحأنبهللادبعلرخآباتك

ەباتكةمّدقُميفءتاّدوُقْفَملادادعيف(ه١٤٤٠ت)ُعيَشلاامهلعجناباتكلاو

نعلْيُساملِهيبوُجأيفٌيِمِلاَّسلانيدلارونلاقهلو.۱۷-١/١٠(نايغَألافاحْنِإ)

٠(١/٤۳نيمثلادقعلا).ءُدَجوُيالوُفَصوُيٌباتكوهو»:عاقرلاباتك

بتكلايفَدَرَوامهضقاني«عاضرلاماكحأيف»هنأب(عاقرلا)باتكعوضومدييقتو؛اذه

لئاسم(ه۳٠٥ت)يحنملاىسومنبداجنيضاقلالقندقف.هنعتالوقننمةمدقتملا

هتخسنيفامك(داشرإلاورئاصبلا)هباتكيفءةءاربلاوةيالولايف«عاقرلا»باتكنم

عضاوملاهذهيفهنعلوقنملالعلفةفاقثلاوثارتلاةرازوبةظوفحملا

نبىيحيايركزيبأيضاقللنأانملعاذإةصاخ؛هسفنناونعلالمحيرخآٌباتكاهلك

هيلإعجردقوءانهفلؤملاهيلإرشيمل؛(عاقرلا)مسابادوقفماباتك(ه٢۷٤ت)ديعس

.(عوبطملانم٤٤٤ء1۸ء٤/١۱:الثمرظنا)ءايضلابحاص

:(ھ۲۷۸ت)يصورخلاسيمخنبتّلّصلارْيْؤُملايبأل؛تافّصلاوثادحألا

هرظنةهجونايبلفلؤملااهصصخء(ةينامعلاريسلا)عومجمنمضءخسنلاةددعتمةلاسر

.نامعبثلاثلايرجهلانرقلارخاوأكلامنبتلصلامامإلانمزةعقاولاثادحألايف
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ةئِضابإلانمةيضّرملاٌدَفْمللا

ميهاَرْبِإنبملْسُمنبَةَمَلَس

”باسئألاُباتكاًضيألو۷

:(ه۲۷۸ت)َيوُلْهُبلايصورخلاسيمخنبتّلَصلايبال؛ناهربلاونايبلا

ةهجوبفلؤملااهيفكسمتءاضيأ(ةينامعلاريسلا)عومجمنمضءخسنلاةددعتمةلاسر

ةياورلوبقىدمنيبوكلامنبتلصلامامإلانمزةعقاولاثادحألايفهرظن

ةيالولاماكحأيفةربتعمامهتداهشلهوء؛ثادحألاكلتلثميفلدعلابنْيَدِهاشلا

ةعاطلاهببجتاموءهيلعاموهلامو؛مالسإلايفمكاحلاةلزنمبةماملإعم؛ةءاربلاو

.هنعجورخلاوأهل

انهفلؤملانأودبييبتوَعلاميمیهاربإنبمِلْسُمنبَةَمَلَسل؛ةمامإلا

حيرصتاهيفوء«ناَمُغلُهألبّتكلاوءازجألاةفرعم»يفةلوهجملاةلاسرلاىلعَلَوَع

عرشلانايبًبحاصنأىّوِس؛رخآايشهنعيردأالو.ييوَعللباتكلاةبسنبٌحضاو
ت)ُيِشاَبلاهَلَعَجو.(۱۷۸رظنا).فّلؤمىلإهتبسننودهنعلقت

يفو.۱ا۱۷(ناَيعَألافاحْتِإ)هباتكةمذقميفداذعيف(ه٠

اهنأاهلوأيفَدَرَو؛ةقرفتملوصفةفاقثلاوثارتلاةرازوب(۱1۹۷)مقرطوطخملا

نبنسحلايلعيبأيضاقلافيلأتءرثألانمجرختسم؛ةمامإلايفباتك»نمةلوقنم

.«يراجهلارصننبدمحأ

َيِبَنْوَعلاميهاربإنبمِلْسُمنبَةَمّلَسل«بّرَعلاباسنأ»وأ«باسنألا»بانك

الوةيخيراتىرخأوباسنألايفٌةدام:نيتدامهتابنجنیبمضيٌفّنصم:(ه٥ق)

‹ةيناندعلاوةيناطحقلالئابقلاباسنأهيفَدَرْوَأ««يبَنْوَعلاخيِراَ»ب اًنايحأفرب

َراصتخالاوَراَجْيالاكلذلكيفاًيِعارُمءاهيلإهئامتنالناَمُعلئابقىلعهئيدحَرُكَرو

ةرهُمَجو(ه١ق)يِمُهْرْجْلارابخأ:لثمةقباسرداصمىلع.ءاصقتسالاًنوُد

باسنآةرّهُمَجو(ه۳۲۱ت)ديَّرُدنبالقاقتشالاو(ه٢٤٠۲ت)يبلكلانيبالبسنلا

ةباّسَنلاضعبلهِعاَمَّسوهتهفاشُمنمدافتساامكءاهريغو(ه٦٥٤ت)مْرَحنبالبَّرَعلا

.يبتوعلايحاطلامِلْسُمنبميهاربإقاحسإييألثمهَلَنيرِصاَعُمْلا

 



۳٥۱ابهْذَملالْهَأبكْمَمَأرُكِد]
 

ىم.204

.٠شلادمخ ۱

يِتاَهلَفلاٍديِعَسنبدمحمُتفيلأتِناَيَبلاوفشكلاٌباتكو۹

هنملوألاَدْلِجلاتفلٍمْخَضلجيفهلَعجَيْنَممهنموِنَْدْلِجيفيرل
قرفيفَيِناثلاورَيسلاوديحوتلايف

وهو«باتكلايتلاتاياهنلاوتايادبلاليلدبءةتوافتمتارتفيفهلأهنأرهظيو=

ًةرهشهعوضوميفرهتشاهنأديف«هقيسنتوهميظنتوهبيترتيفًالَلَخٌسكَعام
ةجحواًمامإراصو«ملاعلايفبتكلارودوتابتكملانمريثكيفهتاطوطُحَمثرشتناو

.«نيينامعلانيخرؤملانمهدعبءاج
تحت«ارتْلِجْنِإِب(Durطaص)مّردةعماجيفةخسناهنم«نامعجراخةديدعخسنباتكلل

راديفوء۹٠٠٠مقرب؛ةيسنرفلاةينطولاةبتكملابسيرابيفومقر

يففوكاركبينطولافحتملايفوء(خيراتمقرب؛ةرهاقلابةيرصملابتكلا

ةينامعلانئازخلاخسنامأ.۲۹۷مقربتيوكلاةعماجيفومقرب؛اينولوب

.يرجهلارشاعلانرقلاىلإدوعياهمدقأءرشعلابراقتف

دادعيفباتک:(ه٦ق)َيِبَجّشلاميميهاربإنبدمحأنبدَّمَحُمل؛ةعيرشلاحاتفم(١)

بتكةفرعميفةلوهجملاةلاسرلاىلعانههركذيفدمتعافلؤملانأودبي«تادوقفملا

«نايبلاوفشكلا»هباتكيف(ه1ق)يتاهلقلاديعسنبدمحمخيشلاتيأرو.نامعلهأ

نرقلالهأنمدودعمامهالكيبجشلاوٌيتاهلقلاو.هنعلقني(١۸ء١/۷۲عوبطملا)

.هيلعيبجشلاةيقبسأبيحوييبجشلانعيتاهلقلالَفَنو«يرجهلاسداسلا

نيشلانوكسباهطبضأٌثنكو«نامعنمىوزنببجشيداوىلإةيسن
يف)يناهبنلارعاشلاتيأرمثءنّؤدمدييقتنودخياشملاةنسلأنماًعامس

۱:هلوقيفكيرحتلاباَهَرَكَذ(يرجهلاعساتلانرقلا

يتاهلقلايدزألاديعسنبدمحمل؛«ناهربلاوةلدألاقئاقحوءنايبلاوُفشكلا»()

ىلعهفلؤمهعضوءةيمالسإلاقرفلاتادقتعمنايبونيدلالوصأيفٌباتك

ِءزجلكيفوءةمتاخوةمدقمءزجلكلءنيأزجىلإهمسقوءتالاقملابانكةقي

=نيدلالوصأيفنيأزجلانملوألالعج.اقيقداليصفتةلصفمابابنوسمخ

 



ةّيضابإلاكنمةيضّملاُةَعمْللا

 

دلجيف؛۽اولانييلعنکلايبآاجو

لايفوهو٠باتكلانماهليلدب انايدألا

ءرخالامويلاوءهتافصوىلاعتهللاءامسألوانتمثد؛ملعلابلطيفباوبأبًادتباف=

ثدحتو.نآرقلانمتاهباشتملاتايآلايفلوقلاليصفتيفلاطأوءردقلاوءاضقلاو

سوجملاوىراصنلاودوهيلاقرفوءءايبنألاعئارشوءقلخلاًادبمنعيناثلاءزجلايف

قَّرِفلاَدَدَعمث.هدعبنمءافلخلاوأَيدمحميبنلاةريسيفباهسإعم؛زاجيإبمهريغو

.اهئدابموةيضابإلاةقرفلاركذبباتكلامتخنأىلإاهتادقتعملمجمَدَّرَسوةيمالسإلا
ءمالكلالئاسميفةدراولاتالامتحالاحرطىلعمئاقلاراوحلاَبولسأفلؤملادمتعا

ةقيرطكلسو.هحرطيفةيدايحلامازتلاالواحمءاهنمحجارلاريرقتمثءاهتلدأثحبو

عوضومنعةجراخلئاسملَضّرعتامبرو.ةيخيراتلاباوبألايفصيخلتلاولقنلا

.راصتخاللابلطاهيفليصفتلاكرتيهنأالإ«باتكلا

(ه۲ق)ينامعلاةيطعنببيبشةريس:اهنمفءةيدقعوةيهقفنيبهيفهرداصمتددعتو

سيمخنبتلصلارئؤملايبألةريسوت)يناسارخلاةيطعنبلالهةريسو

نسحلايبأتافلؤمو(ه٤ق)يولهبلاةكربنبادمحميبأتافلؤمو(ه۳ق)يصورخلا

؛ةلدألاقئاقحوةلكألاباتكو(ه٥ق)يبتوعلاةملسلءايضلاباتكو(ه4٤ق)يويسبلا

حاتفمباتكو(ه٦ق)رضنلانبادمحأراعشأو(ه١۳٠٥ت)يحنملاىسومنبداجنل

.(ه٦ق)يوزنلايبجشلادمحأنبدمحملةعيرشلا

هدمتعاوءةيضابإلاةينامعلاتافنصملانيبهبابيفاًديرف«نايبلاوفشكلا»باتكدعي
دقو.ةيمالسإلاقرفلااياضقيفةيضابإلارظنلاةهجوحيضوتيفاّسيئراًردصمنوثحابلا

ةرهاقلابةيرصملابتكلاراديفةطوطخمةخسنهنمدجوتف؛‹هنطودودحهترهشتزواجت

؛ةيروس/قشمدب(اقباسةيرهاظلاةبتكملا)دسألاةبتكميفةخسنو.(ب۲۲۲۹۸)مقرب

(7طعندنليفيناطيربلافحتملابةيناطيربلاةبتكملايفةخسنو.(خيرات٥۸۷)مقرب

British Library)2606.مقربOr.رئازجلابةيضابإلاتابتكميفةددعتمخسنهنمو

هباتكيفهلالصأت)ينيمثلازيزعلادبعنيدلاءايضهدمتعاو.ايبيلوسنوتو

.'نيدلاملاعم»

=نمٌدودعم:(ه٤ق)وأيِناَيْسيلايلعنبنبيلع؛نسحلايبأعماج(۱)

 



َ٤۶9eوت7٤ |[نيِمدَمَسلابهْذَملاِلْهَأبيكْمَهَأرُكِذ]
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)ي.س۴ہےمو .°»هزايبلارصَْحُمِبُروُهْشَملاُرَصَْحُملااًضيألو١

ةئيهيفهفلؤمهغاصدقوء(ةرفصيبأعماجيفاهنعثيدحلارظنا)ةعستلاعماوجلا

 ٍدَمَحُميبأَكَّلْسَمهيفَكّلَس يملاسلاخيشلالاقامكهيفكلسو«باوجولاؤس

هفصودقو.ةَّنُسلاوباتكلانماهليلدبةلأسملاِنْرَفيف-ةّكَرَبَنباهبينعيو

فيناصتلابحاص»هنأ١/٢٠۳(ناَيُعألافاحْنِإ)هباتكيف(ه١٤١٤٠ت)ُيِشاَبلا

.«ىنعملاحوضووبولسألاةقروكبسلانسحبزاتمتيتلاءةديفملا

:«اَنِياَحْصَأبتُكُدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِداّرَبلاميهاربإنبمِساقلاوبألاق

نبعيبرينعي]اضيأخيشلااذهيلهركذو.هيلعفقأمل«نسحلايبأخيشلاعماجو»

ىسوموبأخيشلااهبلصويتلابتكلاةلمجنمنسحلايبأخيشلاعماج:لاقف[دمحأ

.«ةريزجلاىلإنامعنمينساريلاايركزنبىسيع

(ةَيرِج)ةريزجنمةلاحروهيداربلاةرابعيفروكذملاايركزنبىسيع:ّتلق

هدّذحتملخيراتيفناَمُعيفةيضابإلاةرايزلٌمِدَف.يرجهلاعباسلانرقلايفسنوتيف

مدقأنمهترايزتناكو.مهسلاجومهّيقلنيذلانامُعٌمالعأنيَعَتملامكءرداصملا

نيبايفاقثالصاوتترمثأءنامُغىلإٌيبرغمٌيضابِإاهبماقيتلاتالحرلا
لوألبرغملابةيضابإلاىلإلصواهضعبءةينامعلابتكلانمةعومجمهئادهإيفلثمت
«ةباصإلاولحلا#وءيويسبلانسحلايبأعماجوءرفعجنباعماج:لثمءةرم

.يوزنلافاّصَونبدّمحمل

ةيضابإمهناوخإىلإابلطايركزنبىسيععماولسرأنيينامُعلانأةلحرلاهذهتارمثنمو

لهأنمانفالسأبقانموءانلئاوأريسنمضتياباتكانلاوهُجو»:هيفاولاق؛برغملا

تباغوانيلعُتّيِمَعدقهنإفارجملهىلإانبهذمهيفعقونذلنم«برغملا

يفةيضابإلاةعامجايركزنبىسيعرواشفمظعوءةقشلادعبنم«مهراثآانع

(ابيرقتھ1۷۰ت)ينيِجْردلاناميلسنبديعسنبدمحأسابعلاابأاوحشرف«سنوت
.«برغملابخياشملاتاقبط»ىمسملاهباتكفلأفءةمهملاهذهل

:(ه4٤ق)وأيناَيْسبلايلعنبدّمَحُمنبيلعنسحلايبأل؛ينايسبلارصتخم

خسنلارثكأيفناونعلااذهبوهو«برغملاوقرشملاةيضابإدنعلوادتمروهشمباتك
ميهاربإنبمِساقلاوبألاق.ةيبرغملاخسنلارثكأيف(مَعَنلاغوُبُس)ناونعبوءةيقرشملا

‹نسحلايبأخيشلارصتخم»:«اَنِياَحْصأبتُكُدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِاّربلا

نبعيبرانمعظفاحلاةقثلاكلذبينربخأءمعنلاغوبسوهو



۰ ê

ةّيِضابالاةَِّشأنمةّيضملاًةقّمللا١۵
 

 

اهيفَرُكذ.ّيِناَيْسبلاةريِسبةروهشملاةريبكلااًّضيأُهَلو-۲

.ةمامإلامُكُحوَنيِفِلَْحُملاماكحأويقّرِفلاضب

ىلعوهو»:١/٠٠۳(ناَيعَألافاحهباتكيف(ه٠ت)ميشاهنعلاقو=

ءلوانتلالهسءماكحألاونايدألالئاسمنمريثكلعماجءادجدیفمباتکهراصتخا

يحنملاحاضونبحلاصخيشلانعلقنمث.اديقعتلاوراركتلانملاخءةرابعلاسلس
الإلَمَعلاهيلعهلُكرصتخملانأخايشألانعظوفحملانأهتصالخامالك(ه١۸۷ت)

.هتازیمىلإفاضيٌرمأوهو.لئاسمعبرأ
:(ه٤ق)يوَيْسبلاوأيِياَيْسبلايلعنبدّمُحُمنبيلعنسحلايبأل؛ةريبكلاةريسلا(١)

ةريثكةريسيهوءنسحلايبأنعةروهشملالاؤسلاةريساهبينعيفلؤملانأيلودبي
نَسحلايبأخيشلاةريس):لماكلااهناونعو«(ةينامعلاريسلا)عومجمنمضخسنلا

ثدحلايفَلاؤسلالبينمىلع؛هنعيضروهللاهمحرَيِاَيْسبلادمحمنبيلع

لالحلانايبوءمالسإلاعئارشىلعلدمحلا»:اهلّرَأيفلاق.(َناَمُعِبٌعقاولا

ءاّميقهنيدعرشیلاعتهللانإف؛ذدعباّمأ.مالسلاهيلعوٍدَمَحُمىلعهللاىلصو«مارحلاو

ٌنعاطَنَعطدقو»:هلوقبفيلأتلاببسحضويمث.اًملسماًّمينحناكهكلسْنَمْف

ريغنملاۋسلابنيلئاقلاضعبًاّطَخو«لاؤسلاىنعميفنيملسملاىلعنامعلهأنم

نملاؤسلابلاقنمَرْذُغللاءاشْنِإُنيَبننحنقنسالواتكالووخ

ءةيضابإلانعةقشنملافئاوطلاوءةيمالسإلاقرفلاتالاقملوانتمث..نيملسملا

.ركنملانعيهنلاوفورعملابوةنامإلا

دمحنبملاسخيشلاتيأريناريغانهيملاسلاخيشلافصوقياطتفصولااذهبيهو

(ةينامعلاريسلا)نمهتبتكمبةظوفحملاةخسنلاَنوُنَع(م٢٠٠۲ت)يثراحلا

يفيمانلاورمعروتكدلاىرجوء(ينايسبلانسحلايبألةريبكلاةريسلا):ناونعب

نماهّنأهلدكأوهيلإاهلسرأيذلا(يِناَمْعلاهقيدص)لاًعَبَتكلذكاهتيمستىلعهتحورطأ

.هتطوطخمنمةخسنهللسرأيذلايثراحلاخيشلاالإهبينعيالوهوءينايسبلافيلأت

نيثحابلانمريثكىدلٌمئاشهبيترتوينايسبلاعمَجْنِم(ريّسلا)نأبلئاقلايآرلااذهو

دييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِدارَبلاميهاربإنبمِاقلايبأةرابعلعلو.نيرصاعملا
دمحمنبيلعنسحلايبأخيشلاريسو»:لاقدقفءيأرلااذهديؤتبتُک

=ركذودرلاوضقنلايفاهلك«برغملالهأىلإوهاماهنمىلعثفقو«يوايسبلا



\80۷[َنيِمْدَََملابَهذَملالأْمَهَأركِز]
 

.٩ةدیدعٌريِساهریغهلو-۳

يبأيراشلاٍدِهاَجُملاٍدِماَّرلاماما؛ِلاَصخلارَصَتْحُمٌباتكو٤

ٍيِضَوىلعهََضَو.ٍيِاَدَمَايرضناَملَسنبسيقنبميهارباقاحسإ
ەدە

احديسييمويشوهو,اَولودعاوقلادَ
)۲

هعضوىلع

ىلإةجاحبةلأسملاو.ءمهريغونيعباتلاوةباحصلانمنيملسملاةمئأةيمستودئاقعلا=

.ٍپحبديزم

يلعنبدمحمنبيلعنسحلايبأةريس)بُنوْنعَتريس:يويسبلانسحلايبأرّيِسنم(١)
.ةيادهلابهيلعهللامعنأيدلوباتكلصو»:اهلوأ؛(تومرضحلهأىلإينايسبلا
ىفَتركذو...كالهلاةطرونمكاكفلاهلوانلبهووءةياوغوةلالضلكنمهملسو

ليِف»ةريسهلو..ةيراجلاةقفنلاهذهيفمهضوخومراضحلاانناوخإعامتجا

هللادبعنبِرَهُمْلاىلَعِهجوُرُخمايادِشاَرنبصفحيفةريسونبٍدمَحُمىّلَع
بفلؤملاةنازخيفو.(ةينامعلاريسلا)تاعومجمنمضودعماهلكو"لوألاِوِدّمَعو

|.اهنمةخسنيملاسلامامإلا

ينادمهلايمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإقاحسإيبأل؛لاصخلارصتخم()

يفيملاسلاخيشلاهَمظَن.ابيترتواعمجةيضابإلاةيهقفلابتكلانسحأنم:(ه٥ق)

َفّلصدّقو»:هفصويفهيفلاقو(لامآلاجراعم)يفاهحرشو(لامكلاجرادم)ةزوجرأ

ىلإقَبسُيْمَلةّدّيجةّقيرطوءنَسَحيلاونمىَلَع(يلاصخلا-ِهيَلَعهللاةمحر
.«َنيرُخأتملايفهبَءاجاملثمبٌدحأالو«نيمدقألايفاهلثم

ملعوُهاَدِإفاَنبَمذَملهافيناصَتضعبيِفُترظَندّقو»:هباتکةمدقميفقاحسإوبألاقو

رظنلاىلإاًرقتفُمءمُلِعْلالوصأللماّشريغاًدحاوىّنْعَماّلِإُةَلَأْسَمْلايدونالونوشتم
لُكتلعَجوءاًباوبأءاًرجوُماًرصتخُماَهيباتکتلَعجَف٠بتكلاٌميِمَجيف

يفةهابتماعلاديزيوءهمهقهلابرقيو.هظفجمّلعتملاىلعَلهسيلًالاصخهنماتك

يف۽هَقِفْلابفانصأمعيِمَجنمهتنمضو؛ونيديفءهملعيفءهبلق

هيليدنهُيالفِهقْفْلاباّصنولقعَمهَهلهَجعسيالامرکذبهلَوَأيفُتأدبو



\0۸
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(۱)

(۲)

ياباكأنمةهشؤملا5
 

يلبولايِدَمْعَملاّىِلَعنبورُمَعِلةَلَصلاوةالّصلاٌُباتكو٥

o„و ge

يس0oroم٥۰ىر0

يخامشلاٍديِعَسنبدَمحالهمِفلالوصأىفلدَعلارّصَتحُمباتكو-۷

هركذفيقوَتىلَعَنيملسملاٌةّمئَأعمتجااموُموءهلهجنمالإلضَيالوفرعنمالإ
ةلالضلامسااوُعقوألبهيفعزانتلااوُعيسُيملوٍةَّسلاوباّتكلايفهِنايبو

اممةراشإهيفثركذوءانسحايترناًفنصاًفنصكيدُكعَبَأمثهيفمهيفلاخشي
ابلط«ناسحتسالاوٍداهتجالاليبَّسىلَعهيفغِزانتلاُروُجَياميفمهعزانتنمينرضَح
يأيفُلوقأُتْيَحَكِيَذنايبدجّتف«هللاءاّشنإ َكِلَذيفطايتحالاويلدعلاةباصإل
ريغنماذُگاذَكهيفليقدقوءطقَقلوقىَلَعواءطَقفاًباَحْصَألوقىّلَعاذَكَواًذَكةلأسم

دقيړداٌتسلو«مهِلوَقىّلَعسايقنمةلأسمثيضفأامّيرَلوءاّدجهيئاقلةيمست
صنيِردأتسلوىّلَعاذَهيباتكُتفَنصدّقلو.المآمهنمدحأاَهيَلَعصن
اولاقدقناُبالاًمِماصنهيفدجأملامهنمو«مهراثآهبتّضنامهنيَق؛مهنمٌدَحَأكلذ

ديدستلاوقيفوتلاهلأسأهللاَو«مهلوصأىّلَعاًسايقُهلوَقأفهيفاوُلوُقَينأىّسعاموهيف

.«ليکولامعنوانبسَحوهوءهيركوهّنمب

باتكيقاتسرلايلبولايدقعملاورمعنبيلعنبورمعل؛ةَلّصلاوةالّصلا

نيبام:فيرشلاثيدحلانمهناونعُفّلؤملاًدمتساءظعاوملاوهقفلانيبعمجي
تاومسلاوناسنإلاقلخوظعاوملايفباوبأبًادتبافء٠...ةالصلاهبرودبعلا

ةالصلالئاسمحرشيفلاطأوءديحوتلاباوبأضعبلوانتمثءهللاةردقوضرألاو

ةطوطخمةخسنهنمدجوت.ةبوتلاوصالخإلانعلصفبباتكلامتخوءاهليصفتو

‹ةفاقثلاوثارتلاةرازوبىرخأويديعسوبلادمحانبدمحمديسلاةبتكمب

بابيفِةَدَرُفُملاةينامعلاتافلؤملامدقأنموهو.يملاسلامامإلاةنازخيفةثلاثو

.(ةكربنبالًأدتبملاباتكنعثيدحلارظناو).دحاو

يفٌباتك:(ه٦ق)يقاتسرلايلبولايدقعملاورمعنبيلعنبورمعل؛بدألاةرهز

يفةلوهجملاةلاسرلاىلعانههركذيفدمتعافلؤملانأودبيو«تادوقفملادادع

.نامُغلهآبتكةفرعم
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6اًضيأم

أَفحرشومم

لُمَأْنِمبَهْذَملاالعيفب1يرلرَيّسلاااًضيألَو-۸
مهرابخأضعبهيفَرْكَدوءبرُغَملاويقاّرعلا

:(۹۲۸ت)ىخامّشلادجاولادبعنبديعسنبدَمُحَأرُدَبلل؛فاصنإلاولُدَملارَصَتْحُم(١)

(۲)

نبفّسويبوقعييبأل؛فاصنإلاولدعلاباتكهيفرصتخاءهقفلالوصأيفنتم

‹؛مجحلاطسوتمباتكيفهرصتخمٌيخامشلا.(ه٠۷٥ت)ينالجْراَولاميهاربإ

هاّمسباتکيف(ه۱۳۳۲ت)سشّیفمطافسوینبدمحمةّمئألاَحْرَشلاحرشمث

.ةمحخضِتادلجميف.(هللاحتف)

هركذياذكه:(۹۲۸ت)يخاَمّشلادجاولادبعنبديعسنبدَّمحَأرُذَبلل؛ةيبرغملارّيّسلا

ريس)وأ(رّيّسلا)باتكبةطوطخملاخسنلايفروهشموهوءهتافنصمةماعيففلؤملا

يخامشلاىعس؛ةبراغملاوةقراشملاةّيضابإلامالعأمجارتيفٌباتكوهو.(خياشملا

زاجيإوراصتخاعمءهتقبسيتلاةيبرغملامجارتلاوريسلابتكىوتحمبملينأىلإهيف
رداصملاىلعرصتقيملوءهمايأىلإةيدّمحملاةثعبلانمهأدبالماشاعماجهباتكءاجف

.اضيأةيضابإلاريغلٍتافنصمىلعدمتعاامّنِإوءطقفةيضابإلا
مساببرغملاةيضابإىلإةلاسراولسرأدقفءيخامشلاباتكفيلأتءارونوينامعلاناك

يفءاملعلاةعامجو-يرضاحلاليعامسإنبدمحمينامعلامامإلا
فيلأتبيخاّمشلامهباجأف.مهبقانمومهراثآدادعتومهرابخأنيودتمهيلإنوبلطي؛هرصع

عباسلاىلإلوألانرقلانمهُّمجارتتءاجهقبسْنَمىلعهدامتعالاًرظنو.ريسلاباتك

نبدمحأسابعلايبأل(برغملابخياشملاتاقبط)باتكةدامعمٍةقباطتمهبشةرجهلل

ةيضابإلمجارتاهنمضنمَدَرْوَأوء(اًبيرقتها١۷ت)َينيِجْرَدلاناميلسنبديعس

رابخأيفليحرلانببوبحمنايفسيبأريس»باتكىلعاًدمتعمءنامُعغنمقرشملا
.«ةوعدلالهأ

يفاقثلالصاوتلارهاظمنميهاهيفتعقوثداوحيخاّمشلادّيقفةقحاللانورقلاامأ
بتكلامهلدابتو٠مساوميفمهتاءاقللئم؛برغملاوقفرشملاةيضابإنیب

ىدلاًروضحةينامعلابتكلارثكأرضنلانبادمحأل«مئاعدلا»ٌباتكناكو.لئاسرلاو

=الغتشمناك(ه٦ق)يفاكلادبعرامعابأنأٌُيخامشلاركذدقفءةرتفلاهذهيفةبراغملا
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.بوعييبالنتملاواو
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ةّيِضابالانمةيضّرملاٌدَعْسللا
 

CE

ةَسدنَهلاوٍقطْنَملاملعيفِنْيَرْحَبلاجّرَمحرشاًضيأهلو۹

CG ۳4ٍ۴

درلاونيدلاِلوّصأيفيِفاكلادْبَعرامَعيبألزّجوُملاٌباتكو-٠

.٩ىلع

(۱)

(۲)

هذختات)يلاطيجلایسومنبلیعامسإرهاطابأنأوءهتساردمايأهظفحب

لغتشيملبرغملاءاملعّضعباهفلأيتلاتاموظنملانأو«هتذمالتىلعاًرّرقُماًجهنم

لصومئاعدلل(ه٦ق)فاّصَونبدّمحُمحرشنأوءمئاعدلاىلإمهفارصنالٌدحأاهب

حرشك؛هيلعىرخأحورشةباتكيفةبراغملامهاسو«يرجهلاعباسلانرقلايفبرغملا

.(ه۹ق)يداّرَبلاميهاربإنبمساقلايبأحرشوء(ه۸ق)زعلايبأنبىيحيايركزيبأ

ينامُعلايلئامسلاهللادبعنبدمحملوصوربخركذبرابخألاهذهيخامشلامتخو

ناكهنأهنعركذوه٤۸۹لاوشيفيخامشلاهيقلدقوءةسوفنلبجيفمهيلإ(ه۹ق)

.بطلاباًملاع

ٌباتك:(٢۹۲ت)يخاَمّشلادجاولادبعنبدیعسنبدَمُْحَأِرْذَبلل؛نیرحبلاجرمحرش

ت)َيِنالجْراَولاميهاربإنبفّسويبوقعييبأل(نْيَرْحَبلاجّرَم)َنْنَمهفلؤمهيفحرش
ليبسىلإةياعدلا)هباتكيف(ه١۳۸٠ت)شيفطاقاحسإوبألاق.(ه٠

نيدلاسُمَشلماكلاٌماَمالانْيِطاَسَأْنِم:(نينمؤملا

ٍقْنَملاَنْيَبعِماَجلا(نْيَرْحَبلاجرَم)ُهُيِلاَتكلُذدَهْشَيَوَبوُقُعَيوُب
اعلاىلإٍةَمَجْرَعُملاةَيمالسإلامَاْنِمَوُهَوِقَسَدْنَهْلاَودَدَعلايَمْلِعَوّيِفَسلَفلا

E 2e e 2-7 E 0 1 <C ۴ 2 هبَيِنَعنأدعب!انيدلمّمالادنعهيدْئافمظعِل؛انْعلباًمىلَعةّينجألا \

r 0رC۹س٠و< زيزَعلاُدْبَعنيلاُءاَيِضَوهفت ُىِخاَمَشلامُهْنِمةوحَرشو
رمسًهک.vant.مک2.2۰ىە2ظ.

َرِسَوِقحيحصلارسرهظأَووضماوغْنَعهيففشكءايفاواحرشهحرشينيمثلا
„o <, et > < 2 i°<ِ

الإناكَمِبةَسافْنلاْنِماذهنإهللاميأَواذهٍلوُحَفِيهَونوملاَعللا
م
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عيدبباتك:(ه٦ق)ينالجْراَولايتوانتلافسوينبيِفاكلادبعراّمَعيبأل؛رَجوُملا

/۲م۹٠٠۲:ط)رّيّسلايف(ه۹۲۸ت)لاق.مالكلاملعيفةجحلايوق

=.ةيآاًصوصخمالكلايفوءةياغنونفلايفناك»:يفاكلادبعرامعيبأةمجرتيف٠



١٦۱|[َنيِمْدَمَسلابهْذَملالهَأبيكْمَمَأرُكِذ]

(۱)

(۲)

(۳)

4

)س؛ِتالاَهَحْلامُراًضيأهلو-١

.٩ضئارفلابابكاًضيأهلو-٢

)۳(م.ەە,ءى
.ايتفلافالتخاباتكو-۳

of 1 Eوس
نبسوُرُمَع:ًةَسوفنلّبَجلهآاًنباخحصأفيلاتنمو-٤

تالاهجلاباتكحرشو.نيأزجيف(قحلافلاخنملكىلعدرلايفزجوملا)فْلأ
.«اهریغهلو.ةعاطتسالاباتكو.رفسيف

يف:(ه٦ق)ينالجْراَولايتوانتلافسوينبيِفاكلادبعراّمَعيبأل؛تالاهجلاحرش

.نيدلالوصأ

هركذ:(ه٦ق)ينالجْراَولايتوانتلافسوينبيِفاكلادبعراّمَعيبأل؛ضئارفلا

|||.هتلاسريفيداربلا

.مالكلاقايسنمُمُمَوَُيامكراّمَعيبأٍتاَفْلَومنمسيلٌباتكلااذه:ايتفلافالتخا

هيلعمَننيح(ه٥ق)يتازملانوفلخنبفسويبوقعييبأناسلىلعهّركذءاجدقو

مكلٌتملعامهللاو»:هلوقبمهيلعدَرف«فالخلالهأفيناصت»يفهتعلاطمةرثكةبازعلا

مهفيلأتمذوةبازعلازيجعتىلإهوبسنف.«(يمناغلا)و(ايتفلافالتخا)باتكريغاباتك

يفظوسبموهامبهمالكينيجردلاسابعلاوبأهلرذتعاو.مهبياعمنعثحبلاو

.تاقبطلاهباتك

يفالمجمامهنعَدَرَودقف«نيروكذملانيباتكلاىلإةراشإلاانهانينعييذلاو
دازدقف۲/١٥٤٠(م۹٠۲۰:ط)يف(ه۹۲۸ت)امأ«ينيجردلاةياكح

فيلاتوهو-ايتفلافالتخاباتكالإاباتكمكلٌتملعامهشاو»:هلوقبةرابعلاحيضوت

حيرصف.ءاًضيأهلوهو-يمناغلاو-ةديبعيبأةبلطنعهلقن«يناسارخلامناغنبرشب

بتكنمروهشملافورعملاو.يناسارخلامناغيبأىلإنيباتكلاٌةَبْسْييخامشلاةرابع

الفايتفلافالتخاامأ.يمناغلاوأةيمناغلامسابانايحأُفّرْعَتيتلا«ةنودملا:مناغيبأ

قبطنيةديبعيبأةبلطنعهَلَقَنهنأبهليخامشلاُفْصَوَوءهَهْنُكديدحتلاهجوىلعملعن
وبألاق؟لقتسمفيلأتوهوأ؟ةنودمللثلاثناونعوهلهفءهيلعالةنّودملاىلع

باتك»:«اَياَحْصأبتُكُدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يِداّرَبلاميهاريإنبمِساقلا

.«هتدحىلعدرفم؛مناغنبالیوتفلافالتخا
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Fdو

َنِمخايشألاضبهيلإتعباًسوُرُمَعنأ:ٍةّيبرْعَملارّيسلايفوحف

باتكلاهيلإبكف.لوصألايفبانكهَتوبنأَدارَقلأنيَييمَلكَملا

يِذّلاوهٌويِناَرَعلاهآراًملفءٌةلاسرهيلإبَتَكو‹ىِسورمَحلابفورعملا

ينيىَوْفأٌيِسوُعَلا:لاق مالكلاِلوُصَأبنْيَوُرْعَملانّيباَِكلاعضو
1.٠ n۴

ةَعَبَرأيفٍةَعَبْرَأىَّلَع:يِداَرَبلالاقطَقْللاُباتكو۔-٥
و2 .«لبجْلالهلاَهَلُك؛راَفْسَأ

.اضم٣۰xرو أيِداربلاهَركذ«نْيَرِْيف؛يِواَنَجْلاٌباتكو-٠
ىَرُدُيالًلبفوىُحهفلَوُمنإُلاَفُي؛عضَولاٌباتكو۷

.مالكلاملعيف:(ه۲۸۳ت)يسوُقَنلاينكاسملاحْتَفنبسوُرُمَعل؛سوُرُمَعباتك(١)
اذهيفةدرفملاةيضابإلاتافنصملامدقأنموهوء(ةَّيفاَصلاةَنوُنيَدلاُلوُصأ)هناونعو
/١(ثارتلاةعبط)ريسلايفيخامشلااهدَرْوَأهنعفلؤملااهركذيذلاةصقلاو.نفلا

ةرصتخملايداّرَبلاةلاسرنمهلنةمئاقلارخأىلإعضوملااذهنيو

ةزجومتاقيلعتبيفتكأسو.بيترتلايفيفرييغتوٍةدايزوفرصتعم٢۲۱۹ص)

.هللانذإبةدرفمةعبطيفةلوطملاوةرصتخملايداربلايتلاسرجارخإيفالمأ؛اهيلع

ينعيةبراغملاةيضابإلادنع(طقللا)حلطصم:(ه۸قلبق)ةسوفنلبجلهأل؛طَقللا

(ةروثنملا)حلطصمهلباقيو.بيترتريغىلعو«بابنمرثكأيفةقرفتمةطقتلملئاسم
هبلومعملاونيمسلاوثغلامضتبلاغلايفتاقرفتملاهذهو.ةقراشملاةيضابإلادنع

ت)يسوفنلايئاطسرفلاركبنبدمحمهللادبعوبألاق.لاوقألانمروجهملاو

ىلإ:يأىلإرمتلاعاونأليهيْنَملْثِمطقللابتكسرديْنَم:(ه٤٠
.هفوج

وبألاق:(ه٥ق)ينوانجلاوأيوانجلاريخلانبىيحيايركزيبأل؛يوانجلاباتك(۳)

باتکو»:«اَنِباَحْصَأبتُكٌدييقتاهيفةلاسر»يف(ه۹ق)يڍاّرَبلاميميهاربإنبمِساقلا

ءزجو؛مايصلاءزج:ءازجأةعبسىلعلمتشي؛ينوانجلاىيحيايركزيبأخيشلا

ءعفشلاءزجوءتاراجأإلاءزجو‹؛ماكحألاءزجوءاياصولاءزجوءقالطلاوحاكتنلا

.ءازجأةدعيفمخضٌباتكفصولااذهبوهو.«نهرلاءزجو
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حلفانبدمحمِهباوحلفاهنباوباهولادبعةمْيالاتاباوجو
92۲)2(

.ماترفس«تاهولادبعنب

.فس؛تفسوینبدواَدناَميَلُسيآخّيشلاٌباَتِكَو-۹

؛مالکلايِفَفِلُْحَينبَناَمْيَلُسعيبّرلايبأخّيشلاُباَعِكَو١٠۱
1ََ.نادل

فلؤملوأ.(ه٥ق)ينوانجلاوأيوانجلاريخلانبىيحيايركزيبل؛عضَولا(١)

باتكنأىلإ۲/٠۷۹(م۹٠٠۲:ط)يف(ه۹۲۸ت)ُيِخاَمّشلاراشأ:لوهجم

ايركزيبأناويد»هيليءهتقويفبرغملالهأدمتعموهرماعخيشلل(حاضيإلا)
نبىيحيةمجرتيفهنأعم.عضولاَباتكةريخألاهترابعبينعيهنأكو«ريخلانبىيحي

:هّصَنام۲/۷۷۸يوداجلاییحيايركزيبأةمجرتيفامنإوءهيلإرشيملريخلا

.«هقفلادارأنمُءادتباعقيهب؛ديفمٌباتكوهوء؛عضولاباتكفلؤمهنظأو»

َباتك«ريخلانبىيحيايركزيبأناويد»بدارأيخامشلانأنظلاىلإانعفدياذهو

امبامهنملوألافصوفءامهنيبقرفيداربلانأكلذديؤيو«هركذقباسلايوانجلا

رَمُعنبدَمَحُمِلو.؛عضولاباتكوهوعمللاباتكو»:هلوقبيناثلافصوولفنقبس

ءعضولاىلعةيشاح(ه۸۸٠٠ت)يّشَحُملابريهشلاّيِشكيِوُدُسلايِبَصَقلاةَِّسيبأنبا

باتکيف(ه۱۳۳۲ت)شّيَفُطافّسوينبدّمَحُماةّمئألابكاهلصأعماهرصتخا

.(ةيشاحلاوعضولاعماج)

ياماركذو.(ه۳قدعب)لوهجمعماجل؛دمحموحلفأوباهولادبعةمئألاتاباوج(۲)

(م۲۰۰۹:ط)رّيّسلاباتکيف(ه٢٥۷ت)يلاطيجلارهاطيبأةمجرتيف(ه۹۲۸ت)

عومجملاوهانهدوصقملانأحجرتيو.ءازجأةثالثيفةمئألاةبوجأعمجهنأ۲

نبدمحمهللادبعيبأنعَرْيَأدقف«يلاطيجلاعومجمسيلوءُلوهجمهعمجيذلاقباسلا
.ءقفلامةّميَألابوج:هلوق4٤٤ت)يسوفنلايئاطسرفلاركب

.هعوضومفرعأالت)ينالجرولافسوييبأنبدوادنامیلسيبأباتك(۳)

=يداربلاركذ:(ه١٠۷٤ت)يتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأل؛مالكلايفباتك(4)
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."مالكايفرْرَحيبأٌباَتِكَو-١

on€..2سس G4رسےس.7

َوهَوريسلايِفركبيبآنبايركَريبآخّيسلاُباَتِكَو۔٢۲
.ناموٍْخِياَشَمْلاباتکبُفوُرُعَمْلا

رافسهتسيف.خاَيشألاناویدبثفورعملاخاَيْشَألاباتکو۱۱۳

.رايكةڻالثوأراَعِص

هِل[ورُمَع]ىبألٍتالاَوّسلاٌباتكو-٤ سرمغايباليراتکو

)٤(2C4و

(۸:هلاقميفيمانلاروتكدلاهيلعقلعوءهتلاسريفباتكلااذهنعىفوأامالك=

DESCRIPTION OF NEW IBADI MANUSCRIPTS FROM NORTH

يفباتكلااذهركذدقفيِاّرَبلااًمأ»:ةطوطخملاِوْخَسُنٍفْصضَودعبلاقف

(ةديقعلاينعي)مالكلايفيِتاَرَمْلافَلُخَينباناميلسعيبرلايأباتك:ناونعبهتمئاق

:رخآلاهباتكيفاّضيأُهَرَكَدو.لوألاءزجلاريْمَلهنأفاضأو.نْيَدَلَجُميف
فحشا:ءاًمَسَو(طوطخم)فاصنإلاولدعلاباتكحرشيففاشكتسالاوقداصلا

باتك:وهباتكلااذهناونعٌنِإَفيخامشللاًّقفوو.ةَنويْرَمْلاَرِهاَوَجْلاوةنوُرُخَمْلا

ْنِم»باتكلانأاًّضيأٌدُكْؤيوهوءيداّرَبلاٌةَيمْسَتحيحصلاّنكل.لوصألايففحْشُمْلا
.«لوصألاومالكلايفةوعدلالهأفيناصتِفَرشأ

درلاباتکوهو:(ه۳۸۰ت)ينايسولافاتلزنبالغيرزخيبأل؛مالكلايفباتك(١)

اذكه:(ابيرقتھ٤۷٤ت)ركبيبأنبىَيحَياًيِركَريبأل؛ريسلايفخياشملاباتك(۲)

:هتلاسريفيداربلاهامسو.يداربلاباتكنمةيرجحلاةعبطللاعبتانهفلؤملاهامس

۱.(ةمئألارابخأيفةريسلا)

ءاملعةعومجمل؛[ةيراغملا]خايشألاباتك(۳)

ت)كاملاهنعلاقيفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبأل؛تالاؤسلا(8)

نمهتلزنمهيفرهظأ؛لیفمفیلأتوهو:۲/۹e۹):ط)رّيّسلايف(ه۸٨

.هيلعةيشاحت)شيفافّسوينبدَمَحْماةمئألابظّفلو.«ملعلا



5١٦۱نبتتبتمتأيأئ
 

)۱م.َم٤2oس .مالكلايفىسيِعنبَنيِروعِبتخيشلاباتكو-٥

.ءالگلايفٍتالاَهَجلاٌباتكاًضيأهلو-١
م2ٍىعوک

لوُصأيفنايبلاوٍةلِدألاٌباتكاًضيأهلو-۷

لاققَوُعَدلالُهَأرابخَأىفٍتاَقْلَعُملابُفوُرْعَملاٌباتكلاو-۸

لوْممَلُعَأل

69

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

.(o)3.سو33س<°رانامح۱۹

.نوفلخنبفسويبوقعييبتاباوجحو

ت)لاق:(ھ٦ق)يطوشلملادوادنبىسيعنبنيروغبتل؛مالكلايفباتك

هنأشةهابنىلعلديمالكلايففيلأتهلو:۲/1۲۸(م٢٠٠۲:ط)رّيّسلايف(ه۸

.«هتجردعيفرو

يبأحرشركذقبسدقو:(ه٦ق)يطوشلملادوادنبىسيعنبنيروغبتل؛تالاهجلا

.هلرامع

يفدريْمَلٌباتكلااذه:(ه٦ق)يطوشلملادوادنبىسيعنبنيروغبتل؛نايبلاوةلدألا

ةخسنُدوجواذهديؤيو.هنمٍةُحْسنىلعَيِمِلاَسلاميشاةلاسر

لدعلاباتكيوحيعومجمنمضء١١٠۱مقربهتبتكميةظوفحمهلةطوطخم
.نايبلاوةلدألاو؛تالاهجلاوءنيدلالوصأ:نيروغبتلبتنكةثالثو«فاصنإلاو

:خْسَنلاناَمَر.َيِقرْشَمطح.َيِحََملاهللادبعوبمأهللادبعنبدشارنبةعمجج:هُحسان

١٠(نايبلاوةلدألا)باتكتاحفصعومجمو.ه١٠٠٠ةرخأآلاىدامج١٠ةعمجلا

.هحفص

نرقلاىلإهَءامتنانوسرادلاحجري؛لوهجمفلؤمل؛ةوعدلالهأرابخأيفتاقلعملا

.٠۲۲ص(ةاقتنملارهاوجلا)يفيداربلاةرابعرظناو.يرجهلاسداسلا

:تاقبطلايفٌينيجردلالاق:(ه٦ق)يتازَملانوُفْلَحنبفسويبوقعييبأُتاباوج

بتكفءلئاساهنعهلأسيتلالئاسملانعةبوجألا:بوقعييبأتاقيلعتنمدّيَكاممو»

لدتساوءانباحصأهلاقامهّجَّوفىاملعلاليواقأنماهعيمجيفامنيبدقوءهيلإاهب

لاقو.؛ظعووهقفىلعةلمتشمةسوفنلبجلهأىلإةّلاسرو.ةعطاقةلدأباهتحصىلع

:هتاقيلعتنمديفامو»:۲/٤1:ط)رَيْسلايف(ه۹۲۸ت)ُيِخاَمّشلا

=نمهتلزنماهيفنّيَبدقوءَّنظأ؛ةسوفنضعباهنعهلأسيتلاةلئسألاىلعةبوجألا



 

(۱)

(۲)

ةّيِضابالاةّئِشأنمةّيضّملاٌةَعْسَللا

ةَسوُفنلبجلهاىلإُهتلاَسِرَو-٠
A۲ر(

ينيجردلاٍديعسنبدَمُحألباتکو١۱۲

ىلإةلاسرهلو.ةلدألانيبو«فالخلاىصقتساوءاملعلالاوقأاهيفبستْنَأِب«ءملعلا

يبأنعنيتلاسرلانعاًهباشمامالكيمانلاورمعروتكدلالقنو.ءةسوفنلبجلهأ

ىلعقبطنتىلوألاةلاسرلافاصوأنأءهتبوجأنمءيشيفيداربلامساقلا

امأ«(م١۱۹۷/ه۱:١۱۳۹ط)ةعوبطمُتَرَدَصواهقَمَحيتلا(نوفلخنباةبوجأ)صن

تیأردقو»:ىلوألاةلاسرللهقيقحتةمدقميفاهنعلاقفةسوفنلهأىلإةيناثلاةلاسرلا

وأةلاسرلاهذهمجحيفيهوءةبرجبغلاوبروطعبلالآةبتكميفةطوطخمةخسناهنم

.«اليلقرغصأ

رظنايتازملانوفلخنبفسويبوقعييبأل؛ةسوفنلبجلهأىلإةلاسر

.قباسلاقيلعتلا

ت)ينيِجْردلاناميلسنبديعسنبدمحأسابعلايبألبرْغَملابخياَشَملاتاق

فلؤملاةبسنو‹ةيراغملاوةقراشملاةيضابإلامالعأمجارتيفٌباتك:(ابيرقته٠

مّسقف«تاقبطلاجهنمهباتكيفينيجردلاجهتنا.سنوتبونجنم(نيجْرَد)ةدلبىلإ

ةقبطلابائدتبمءةنسنيسمخةقبطلكلعجوءمهتايحةنمزأَبسحٍتاقبطىلإمالعألا

ةقبطىلوألاةقبطلايفةباتكلافّلكتيملوءهنامزىلإ(ه١٠٠.ه٠٥)ةيناثلا

نبمساقلاوبأءاجكلذلوءائيشاهيلإفيضينأْنِمُرهشأهداقتعايفاهّنأل

رهاوجلا):هباتكيفكلذهيلعكردتسيلاًبيرقتنينرقبهدعب(ه۹ق)يداربلاميهاربإ

.(تاقبطلاباتكهبلخأاميفةاقتنملا

ينساریلاایرکزنبیسیعخيشلامودقدعبف«ينيجردلاباتكفيلأتءاروناَمُعلهأناك

ةينامُعحلاتافنصملانمةلمجبالّمحُمهدالبىلإهعوجروءنامُعىلإ(ه۷ق)يبرجلا

اباتكانلاوهّجو»:هيفاولاق؛برغملاةيضابإمهناوخإىلإاًبلطنوينامعلاهعملّسْرأ

ملهىلإانبهذمهيفعقونذلنم«برغملالهأنمانفالسأبقانموءانلئاوأريسنمضتي

.ءةقشملامظعوءةقشلادعبنم«مهراثآانعتياغو‹؛مهۋابنأانيلعْتّيِمَعدقهنإفارج

ءةمهملاهذهلينيجردلااوحشرفء«سنوتيفةيضابإلاةعامجايركزنبىسيعرواشف

=مجارتيناثلاهئزجيفنأالإبرغملاخياشملاَنوْنَعُمناكنإووهو.اذههباتكفلأف
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نيمدقتملابهذَملالهابتكمهأرك

 

 

.”ءزالربألاىيانركَريبألِكِساَتملاٌباتكو-۲

ضعبُتُكَرَتدقوِءاَمُسأنمهرُكِذيِنَرَضَحاماذهف

ياكَنيرُخأَُملافيلاتْنِماًئيشُرُكَذَأملو‹للملاةَماسلافْوُحِلرضَحام

ةلودلاَلْبَفهَبحاصنف‹جهنملاالإٍةبِراَعيلاةَلوَدِءاَملُعْنِمُهَلْبفنموناهي

رِصاَنمامإللُرَبْكَألايِضاقلاوهويفاهواناكاَمَنِإوءةروكذملا

نمالوِقرْشَملالهأْنِمال؛ةلودلاهذهَدُعَبنيذلاَءاملعلارُكْذأملكلذكو

ةميدقلاتكلاضْعَبِلحوُرُشلاضبنِهيلُتْرَشَأامالإءبرْغَملالهأ

ٍةَرُخَعُملابنكمتَرَاميفنو.حاضيإلاراَصِيْخاككلذوختوأ
2ر٥سسس#2۰

لوصالاوثيدحلاوريِسمتلابنکنمناكفألاريحيوَلوُقُعلالهذيائىشل

.ةريثكلاِنوُتُملانمكلذريغوبَدَألاومالكلاو

ةرهمريفانيلعيمدقيمالألكلذنمايشكَمام
طارشأْنِمكلذّدَعىتح.َنيِمّدَفَتُملاَنوُداّنَنيرُخأتملادنعفيلآتلا

َنكْمأامهَلُتْرَكَداَدِلَكلبقنمهيلعمِليْمَلامىلعٌثيحقَعاَسلا

بكِفيلأتىلعٌقباسانركَدامرَعُكأوءاهريغَنوُدةميدقلاكلاَنِمُهرُكِ

۹9 902 0

6

ليحرلانببوبحمنايفسيبأريس»:دوقفملاباتكلانماهسبتقاقرشملاةيضابإلةسيفن=
.(ةوعدلالهأرابخأيف

هنعلاق.(ه۸ق)ينالدبألاىسيعنبايركزىيحييبأل:كسانملاباتك(١)

ددعىلعباوبأةينامثىلعُهَلَعَج»:۲/۷۹۲(م٢٠٠۲:ط)رّيّسلايف(ه۹۲۸ت)

ةيصولا)باببو(مالسلاهيلعيبنلاريقةرايزوءتيبلاعادو)بابهلمكأوءةنجلاباوبأ
.؛كساتملاوجحلايفبرغملالهأدامتعاوهو«باوبأةرشعراصفء(جحلاب
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[ِفيِلاثلاةَرثكبَرَحَتْفانَمىلَعُدَّرلا]

ر و
7T
۳

يتلابْتَكلاةرثكبڭراختفاناكْنِإوءاًّضيأكلذيفاَنوُمْتْكَراَشدقمكلف

.اهنمضعبلامَاموءَكِيَمذَملالاَهلُكْتسيَكبامااهر

-َتُمَعَرامك ٍةَعاّسلاطارشأنمِفيلآتلاٌةرثكناكْنِإ:هَللوف

\
e

ِرنلانع‹عاَبطلاهنعرْفْنتوغاَمْسألاُهجُمَتاماهنمنإمث

يفحاضيإلا»و«هابصىلإب۱عوجر»کِتاَوُرُمْلالهاهيف

ناق.ادَدَعالٌريثكيهواَدَهلثيفناگامو

نحنونملاحهللادش-انبَحْذَمَكوختواذهبراختفالاناك

ردفاٌةليلجلااًمَأو.رْحَملاسنيك!؟فلؤملابيكفهيفئراقلاًةلادع

تملِإ«بهاذملاِلهأنميهامفْثّرَْكناو«مُهَدنعًاليلقاه

سيل:َلوُقَتنأهَلاًباَوَجَناَكَلِتاَلَوُملاَنِماتلْنُكَيْمَلولو
باءرهبع:ىلاعَتللالاقءروُدّصلايفُْمْلِعلااَمَنإوِياَكَدلايفُمْلِعلا
هللو.مِهرِتاَفَديف:لَفِيملو[44:توبكنعلا]هللااوارودصىفثي
:لئاقلاد

7 1 o „ > وص ُ . „gooo CA

وبالبللكغماًيععاواظفاخحنكتملاذإ

؟عَدوَتشٍمتْيَبلايفكُّمْلعوسلجميفلُهَجلابويَا

:رخألاقو

: oy 3oo Gr وص 03 4 ۰ - - ٠03وو

ِقوُسلايفيقوُسلايفتنكوأيعمهيفْملِعلاناكٍتْيبلايفتنكنإ
داڪجڪ

i 5

 



 
۹٦1E[مالشإلايِهتزتَموفيِألانعٍةَدْبن

WF2.2$
[مالشإلافهيلزنّموِفيِلأَتلانَعةذبنُرڪذذ]

ُلاَجّرلاتناكلب؛تيلأتٍةَباحَصلانممالشسإلارْدَصيفْنُكَيْمَلَو

ٍةَنسلاوباَتِكلاَنِماهَذَحأَماوُقَرَعدقويفةعيرشلا

يلاةَروثأملاٍةَّنُسلاوىلاعتهناحبسهللاباتك2ْومُهَكاّرَقلاِهِلَعَنوكلذ

.خرشوهلریستودراومبلاغيفيِ

يرذدُحلاٍديِعَسيبأنعَيوُراميَلَدَتْساو«ملِعلاًةباتكْمُهْضُعَبهَرُكدقو
ومهے1 هنأساَبَعنبانعيوروهَلْنَدَأَيْمَلَفملاةباتكيفيييلاَنَدَتْساهنأ

.«ةباتكلابْمُكَلْبَفناكْنَملصامّنإ»:لاَفَوةباَتكلانعىه

:لاقف اَمُهْنَعىلاَعَتهللايضر ساّبَعنبهللادبعىلإلُجَرَءاجو

ُهاَحَمَوهنمُهَدَحَأويلَعَضَرَعامل.ءَكْيَلَعُةّضرحَأنأُديِرأاباتكبكين
ىلعاوُدَمَعُعااذإْمُهَنأل»:لاقاًداَمِل»:ُهَلليوىاملاب

:اولاق.«مُهُمْلِعُتوُفَيَفباتكللُضرُعَيفءطْفحلااوُكرَتوةباتكلا

َنأل؛ُهُرييْعَتُنِكُمُيالطِفَحيِذّلاويَعُيوصفوهيفُداَرُياممٌباتكلاو»

ِفَلَسلااذَّهِبٌةَجُحاَنَلَناَكَلًالضأفيلآتلانمءىشاّنَلْنُكَيملوَلو

نباِلْوَقِبْمهيلعاَنْجَجَتْحالطقفريسييشبْتُكلاَنِماًنلناكولوءحِلاَصلا

يفساَنلابَرَضَأاممهنأْملْغِإ»:َلاَقثیحهخيراتِةَمّدَفُميف

ٍتاحالطضالافالياوفيلاهياىلعفوُقُولاوليِصُحَ
.كلذراَصخيْسابذيِملتلاومّلعَتملاةبلاطُمتءمدعوميِلْعَلايف
وأاهّنُكاَهِظْفِحىلإْمَُعَملاُجاَعَْيَفُبِصْنَمهَلْمُلَسُيزيني



2۰
ةّيِضابالانمةّيضّملاٌةَعّسللا|۰٠۱۷

1-۳ درجتاذإقدحاوٍوَعاَِصيفبيكاميقيالواووامرك

.«ليِصحَتلاةرنوُددبالو ُروُصَفلامفكءاهل

ةباحصلادامزةنناكدفللاطشبتراناعمءهُمالكاذه
ٌدْيَصمُلِعلا»هلوقل؛ةباتكلايف هللاهُكَمحَراوُديَفدقةناَكلاودي

دعباوُقَرَمَتدقَةَباَحَصلاَنألو.ثيدحلا.«ةّباَتِكلابْمُكَموُلُع-ىَلاَعَ
ُنَتِفلاتّندَحوءمهنمريثكْنعَبُّعَصوءِناَدْلْبلابلاغيفمالْسإلا

انامكلذَناكوءءاّربُكلاىلإىَواَتَلاتّرثكوىارآلا

.موُلُعلاليِصحَتْنِمسانلانمرك
كلذيفناکفءةباتكلابمعلاليونيودتلاىلإجيِټحااًنهاَهنمو

يِفخنوتكلاوألاحلاهنماًنَلناكوٌفميظعٌةَحَلصَم

:لئاقلالوقنسخااموىلعكلذ
.یس4و.0

ءاَيمَعىنارَتالنأًرْواَعَفىبَعلاىلعتيفَحاذِإَو

كچ

 



8١۱۷اةمتاخل

نهس
شهيامِهياَماَرَكوبَحْذَملانيِهارَبْنِمكَلُتْرَكَذَلٍةَلاَطِإلافْوَحالولو

ةريِسَنَعَضألهِلْضَفِبرُمُعلايفَلاطَأوهّنَمِبىلاعَتهلارسيْنْيلوءَلوُقُملا

ىِلضأووِعْرَفْنَعفِشكَتوىِلْضأنمبَهْذَملااذهاَشْنَمىلعلِمَن
ٌرْغلایرییتحيرخآىلإِناَمَرلاِلَوَأنموِلُدَعوهِيَماقتسانع

ملسوهلآىلعوهيلعللاىلص لوسرلاةريسىلعانبهذمنألوهجلا

.-نيدلامويىلإناسحإبمهلنيعباتلاىلعو
انبربحيامكهيفاگَرابماًبّيطاًريثكاًدمحءنيملاعلابرهللدمحلاو

الإةوقالهللاءاشامءميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالو«ىضريو

تبثوانرمأيفانفارسإوانبونذانلرفغاانبرءهيلإالإهللانمًاجلمالشاب
.نيرفاكلاموقلاىلعانرصناوانمادقأ

9
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v2ء۴٤ء ww2

ت)يِسوفنلايئاطّسرفلاركبنبدمحمنبدمحأسابعلايبأل؛ةلأسموبا

.1۳)ه5

َيوُلُهّبلايصورخلاسيمخنبتّلّصلارْثْؤُملايبأل؛تافصلاوثادحألا

.٢٤۸.(ه۲۷۸ت)

.١٠٠يناَساَرُحلامناغنبرشبمْياَغيبأل]؛ايتفلافالتخا

.(ه1ق)يطوشلملادوادنبىسيعنبنيروغبتل؛نايبلاوةلدألا

.(ه۳ت)ميهاربإنبداجننبیسومنبداجتل؛داشرالا

.٢٤۳.(ه٤ق)ديعسنبدّمَحُمديوسيبأل؛ةماقتسالا

َيِسوُقنلايئاطّسْرُملاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛نيِضَّرَألالوصأ

.4٤1.(ھ40£ت(

يِميِلَسلاةكَرَبنبدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُميبأل؛ديلقإلا۔

.٤٤.(ه٤ی)

يفبتكلاماقرأىلإةلاحإلاٌمقرو«فلؤملااهَدَروأامكسرهفلايفبتكلاتاناونُع(١)
اممهنأىلعةمالعباتكلامامأ(*)ةمجنلاو؛تاحفصلاماقرأىلإسيلويناثلاصتنلا

.فلؤملامالكيفاًّضَرَعهركِذدرو



 
ةّيِضابالاةئِشأنمةّيضّملا٤۱۷8

ت)ميمیهاربإنبداجننبیسومنبداجنل؛ةَلِوألاقئاقحوةّلكألا

.۹٤.(ھ۳٣

2مىءء

ت)يِسوفنلايئاطسْرفلاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛حاولألا

1۷.(ھ٤

.(ھ٥ەق)ميهاربإنبنبَةَمَلَسل؛ةمامإلا

.8۷.(ھەق)ميهاربإنبمِلْسُمنب؛باسنألا

ت)ّيِرْرَعلامصألاهللادبعيبأنبنامثعل؛راونألا

.۳۳.(ه۳۱

يوُرَلاىجوُلَفلايدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَمُحأل؛ءادتهالا
.۷٥٥٢۲ت)

.۷۹يِناَجْيَسلاليلَحنبدَمْحَأل؛زاجيإلا

.(ھەق)يرقعلاشيرقنبديعسمساقلايبأل؛حاضيإلا

٥.(ه٢٧٤ت)يراجهلادیعسنبیحیایرکزيبأل؛حاضيإلا

.٦٥.(ه۷۹۲ت)ریانبيلعنبراعنكاسيبأل؛حاضيإلا

.٦.(ه٣ق)َيِشَرَقلاِلْيَحَرلانببوُبحَمنبدمحمنبريشبل؛ناتسبلا-

.٢٤۷ت)يحنملادمحمنبحاضَونبحلاصل؛ةريصبلا

ت)ّيِرْشَعلاّيِرْرَعلامصألاهللادبعيبأنبنامشُعل؛ةريصبلا
١.(هھ۱

ت)يدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدَّمَحُمل؛عرشلانايب
.#\۷)ه۸0

ت)يصورخلاسيمخنبتّلّصلارْيْؤُملايبأل؛ناهربلاونايبلا-

۸٢0
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.۲۹.(ه١۳٠6تّ)يوُرَنلاّيِرْزَعلاصأاهللادبعيبأنبنامثُحل؛جاتلا

يئاطّسْرُفلاركبنيدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛دابعلالاعفأنييبت
٤۰٥ت)

َيِجوُلقلايدْنِكلاناميلُسنبیسوُمنبهللادبعنبدَّمُحَأل؛صيصختلا
.٢۲.(ه۷٥٥ت)يونا

.(ه۰ت)ينالجزاولاميميهاربإنبفّسويبوقعييبأل؛بيترتلا

7َيِجوُلفلاّيِدْنكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَمْحَأل؛ليهستلا-
٥.(ه۷٥٥ت)

نبانبدَمُحَأركبيبأل؛ديلقتلايفديمصتلا

.۷۳ق)

يوللايِميِلَسلاةَكَرَبنبدمحمنبللادبعدَّمَحُميبأل؛فراعتلا

|٤.(ھ٤ق)

.۹.(ه۳ق)يراَرُهلامكحُمنبدوهل؛نآرقلاريسفت

.(ه۰٠۷٥ت)ّينالجْراَولاميهاربإنبفّسويبوقعييبأل؛ريبكلاريسفتلا

قفايوبلةفنبشكيبفادبعتحتي؛دييقتلا-

١.(ه٤ق)

َيوْرَتلاَيِجوُلفلاٌيدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدّمحأل؛ريسيتلاد
.۷٥٥۲۷ت)

۹۰ریریواوايناليلعنيدتنبيلع؛نحلاياج

٥.(ه٣ق)يّرّفلانامثعنبيراوحلانبدّمَحُم؛يراوحلايبأعماج۔

.7٤.(ه٣ق)يرصبلاةَرُفْصنبكلملادبع؛ةَرْفْصىبأعماج۔



 

۰م۱
٦۱۷B8ةّئضابالاةّئِشَأنمةّيضّرملاًةَقْسللا

وأه۰ت)يوكلهرزعنبيلعنبیسوم؛يلعيبعماج

۳۱0۳.

09۰يراجهلايصورخلاناطحفنبدلاخ؛ناطحفيباعماج۔

.٦۳.(ه٤ق)ديعسنبديوسيبأتاباوجنم؛ديفملاعماجلا

ت)شيفافسوينبدّمحُماةّمئألابطفل؛ةيشاحلاوعضولاعماج

۳۳۲).۷١1#.
4۴ممسروء

وبآ=يِسومنلايئاطسرفلاركبنبدمحمنبدمحاسابعلايبال؛عماجلا

.ةلأسم

.4#%٥٣۳۸١.(ه٣ق)ّيوُكْزِإلارفْعَجنبدمحمرباجيبأل؛عماجلا

.۳۹.(ه٤ق)ّيوُلْهُبلاىميِلَسلاةكرَبنبدمحمنبهللادبعدمحميبأل؛عماجلا-

يوُرَنلايِدَمَّسلايدنكلاناميلسنبىسومنبدّمَحُمل؛رئاصبلاءالج

.١۱ق(

.١١۱٠.(ه٦ق)ىطوشلملادوادنبىسيعنبنيروغبتل؛تالاهجلا

دعب)لوهجمعماجل؛لمحموحلفأوباهولادبعةمئألاتاباوج

.۸١۱.(ھ۳ق

.۱۱۹.(ه٦ق)یتازملانوفلخنبفسويبوقعييبأل؛تاباوج

يدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمُحَأل؛رصتقملايرهوجلا-

.۲۳.(ه۷٥٥ت)ّيوْرَنلاَىجوُلَملا

ىبَصَقلاىبأنبارَّمُغنب؛يخامشللحاضيإلاىلعةيشاح

.1٦0ت)یشحُملابريهشلاىِشكيوُدَسلا

ىِشكيوُدَسلاىبَصَفلاةَّنِسيبأنبارَمُعنب؛؟عضولاىلعةيشاح

.(ه۸۸١۱ت)ىّشحُملابريهشلا



.*1۹.(ه٦ق)يوللافاّصَونب؛ةباصإلاولحلا_

١٠۱ت)َيحَنَملاميهاربإنبداجننبىسومنبداجنل؛ةلاوحلا

٥.(ه۳ق)ِليَحرلانببوُبحَمنبنبريشبل؛ةنازخلا_

.1۹.(ه٦ق)َيلِاَمّسلارضْنلانباناَمْيَلُسنبدَّمُحَأركبيبأل؛مالُسإلامئاَعَد

يِنالجْراَولاميهاربإنبفشويبوقعييبأل؛ناهربلاوليلدلا
.١۱.(ه۷۰٥ت)

.۷٥.(ه۷۹۲ت)َیِخاَمشلارماَعنبيلعنبرِماَعنكاسيبأل؛تانايدلا

يونايدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنب؛ةريخذلا

.۷٥٥٢۲ت)

.٤٤.(ه٤ق)ّيولْْبلايِميِلسلاةكَرَبنبدمحمنبهللادبعدّمَحُميبأل؛لئاسر-

ت)يدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدّمَحُمل؛لئاسر

.۱۹.(ه0۸

ق)يتازملانوفلخنبفسويبوقعييبأل؛ةسوفنلبجلهأىلإةلاسر

.١۲٠.(ه٦

.۷.(ه٣ق)لْيَحرلانببوُبحَمنبدمحمنبريشبل؛فضرلا

نباناميلسنبرضخلانبدمحأنبهللادبعل؛عاضرلاماكحأيفعاقرلا

.۸۳.(ه٥ق)رضنلا

.٥۸۲قلبق)لوهجمفلؤمل؛نئاهرلا

ق)يقاتسرلايلبولايدقعملاورمعنبيلعنبورمعل؛بدألاةرهز

.٦۹.(ه٦

.۳۷.(ه٤ق)ديعسنبدّمَحُمديوسيبأل؛فارشإلاتادايز

.١٠١٠.(ه٦ق)يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبأل؛تالاؤسلا
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رْضّنلانباناَمْيَلُسنبدَمُحأركبیبأل؛نامعلهأريسىفنامجلاكلس

۷۲ق)َىلْياَمّسلا

ت)ىخاّمشلادجاولادبعنبديعسنبدَّمُحَأردَبلل؛ةيبرغملارّيسلا

۲۸).۹۸.

.۹۳.(ه٤

َيِجوُلَفلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمُحَأل؛ةِرّرَبلاةريس
.٢٦۲.(ه۷٥٥ت)يونا

مPWس>
ت)يِبوفنلايئاطّسرفلاركبنبدمحمنبدمحأشسابعلايبال؛ءامدلاهريس

٤01۸.

يويسبلاوُيلعنبدمحمنبيلعنسحلايال؛ةريبكلاةريسلا

.۹۲.(ه٤ق)

ق)يّرّملانامثعنبيراوحلانبدّمَحُمل؛تومرضحلهأىلإةريس-
|.٦۷.(ه۳

میهاربإنبداجننبیسومنبداجنل؛نيفلاخملاىلعدرلايفداجنةريس-

.٢٥.(ه۱۳٥ت)ىحْنَملا

ق)ىنالجژاَولاىتوانتلافسوينبيِفاكلادبعيبأل؛تالاهجلاحرش-

.١١۱.(ه٦

7سهوص
ت)شیفطافسبوينبدّمَحُماةّمئألابظقل؛ةيريبعل|حرش

۳۳۲).#۲۰.

ق)ئِضْيَفْرلاهللادبعنبدمحألةيالّولايف]ةّيماللاحرش

.۷۰¥.(ها١ا



شّيفمطافّسوينبدّمحُماةّمئألابطفل؛[ةءاّرَبلاوةيالّولايف]ةّيماللاحرش

.(هھ۱۳۳۲ت)

ق)فاّصَونبدّمَحُمِل؛[ةءارَبلاوةيالّولايف]ةّيماللاحرش
.۷۰#.(ه٦

ت)شيفافسوينبدّمَحُماةّمئألابقل؛مالسإلامئاعدحرش

٢a۳۳۲(14#.
صص ەپ20 فُسوينبدّمَحُماةّمئألابطفل؛فاصتإلاورَصَتُْحُمحرشحرش

.(ه۱۳۳۲ت)شیفا

.(ه٤ق)يولْهُبلا

دجاولادبعنبديعسنبدَمُحَأرْدَبلل؛فاصنإالاورَصَتُحُمحرش

.٭۹۷.(٢۹۲ت)ىخاَمّشلا
س

o ت)دجاولادبعنبديعشنبدَمُْحَأِرْذَبلل؛نيرحبلاجرمحرش

۸).۹۹.

يِبَصَفلاةّنِسيبأنبارَّمُغنبدّمَحُمِل؛بيبَحنبعيبّرلادنسمحرش

..#١ت)يّشحُملابريهشلايِشكيوُدَسلا

يلاطيجلایّسوُمنبلیِعاَمُسِإرهاطييال؛حوننبحتفرصنيبأةينونحرش-

.١٠٦ت)

ق)ّيِداَرَبلاميهاريإنبمساقلايبأل؛مئاعدلاضعبىلعمئاحلاءافش-

.1۹#.(ه۹

ق)يقاتسرلايلبولايدقعملاورمعنبيلعنبورمعل؛ةلصلاوةالصلا-

.(ه٦

 



|۰
ةّيِضابالاةّئِشأنمةّيضّرملا|١٥۱۸

 

.(ه٥ق)َيِنْوَعلاميهاربإنبمِلْسُمنبَةَملَسل؛ءاَيّضلا

ه٠۷٦ت)ينيجردلانامیلسنبدیعسنبدمحأسابعلايبأل؛تاقبطلا

۱.(ابیرقت

يوُزَنلايدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدّمَحُمل؛(ةديصق)ةيريبعلا

۰۸٥۲۰ت)

ت)ميهاربإنبفّشويبوقعييبأل؛فاصنإلاولدعلا-
.۹۷#١)ه۰

.سورمعباتك=يسورمعلا

١.(ه۰٥۷ت)ٌیلاَطيِجلایَسوُمنبليِعاَمْسِإرهاطيبأل؛ضئارفلا

ق)يتوانتلافسوينبيِفاكلادبعراَّمَعيبأل؛ضئارفلا

.١١۱.(ه٦

نباناَمْيَلُسنبدَمُحَأركبيبأل؛رثألانمفلتخملاعمجميفرصبلايرق-
.٠۷.(ه٦ق)َيِلِاَمَّسلارضْنلا

ت)ركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛ةمسقلا

٤١1.

ت)َئِلاطيِجلاىّسوُمنبليِعاَمسِإرهاطيبأل؛تاريخلارطانق

)ه۰

ت)ىِلاَطيجلاىَسوُمنبليمعاَمُسِإيبأل؛مالسإلادعاوق-
0۸.۱)ه۰

.۳.(ه۲ق)َيِشَرفلايِرْصَبلايكملالّيَحّرلانببوُبحَمناَيْفُسيبأباتك-

.٤٤٦٤۱۰۹ت)ينالجرولافسوييبآنبدوادنامیلسيبآباتک-

.(ابيرقته٣ق)لوهجمفلؤمل؛[ةقراشملا]خايشألاباتک

 



8۱۸۱يئايفلألابيترتلابسحبتكللماعلاسرهفلا

.١۱٠.(ه٥ق)ءاملعةعومجمل؛[ةبراغملا]خايشألاباتك

.۸٤.(هلبقوأه۳ق(لوهجمفلۇؤمل؛رفصألاباتك

ت)َيِشَرَقلالْيَحّرلانببوُبحَمنبدمحمنبهللادبعنبديعسمامإلاباتك

.۱۳.(ه۳۲۸

ق)ينوانجلاوأيوانجلاريخلانبىيحيايركزيبأل؛يوانجلاباتك

١١٠.

بيبحنبعيبرلل؛دنسملا=دنسملابفورعملابيبحنبعيبرلاباتك

.۲.(ه۲ق)يذلانبماَمضباتك۔

.١٠٠.(ه۲۸۳ت)يسوُقَّنلاينكاسملاحّتَفنبسوُرُمَعل؛؟سوُرُمَعباتك

َيورَنلاّيرّفَعلاّيِرْرَعلاهللادبعيبأنبنامثُمل؛ماكحألايفباتك

.۳۲.(ه۱١۳٦ت)

ت)يتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأل؛مالكلايفباتك

).١٠٠.

.١۱۱.(ه۳۸۰ت)ينايسولافاتلزنبالغيرزخيبأل؛مالكلايفباتك

.١٠۱٠.(ه1٦ق)يطوشلملادوادنبیسیعنبنیروغبتل؛مالكلايفباتك

.٤ت)يشرقلالْيَحّرلانببوبحمنبدمحمباتك

ه٤٧٤ت)ركبيبانبىّيحخَياًيركَريبأل؛ريسلايفخياشملاباتك

.١۱۱.(ابیرقت

0.۸۹.(ه٦ق)يتاهلقلايدزألاديعسنبدمحمل؛نايبلاوفشكلا-

.(ه٦ق)ّيوُرَنلاّيِدَمَّسلايدنكلاناميلسنبىسومنبدّمَحُمْل؛ةيافكلا

٥9



٤® هزيلقانمةضرملن|
رْضَّنلانباناَمْيَلُسنبدّمُحَأركبىبأل؛[ةءاربلاوةيالولاىف]ةيماللا

۷۰.(ه٦ق)َىلِئاَمسلا

٥.(ه۸قلبق)ةسوفنلبجلهألطفلا

ق)ةكَرَبنبدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُميبأل؛ادتبملا

.۳٤.(ه٤

.(ه٣ق)َيِشَرَفلالّيحَرلانببوُبحَمنبدمحمنبريشبل؛ةبراحملا-

يوَيسيلاوأيِناَيْسيلايلعنبدمحمنبيلعنسحلايبأل؛ينايسبلارصتخم

١.(ه٤

يمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإقاحسإيبأل؛لاصخلارصتخم

٤.(ھ٥ەق)ىنادمهلا

يخامّشلادجاولادبعنبديعسنبدَّمُحَأرُدَبلل؛فاصنإلاورَصَتُحُم

.۹۷.(۹۲۸ت)

يبجْشلاميميهاربإنبدمحأنبدُمحَمل؛بوبحملاةاجانميفبولقلامهارم-

.۷۸ق)

ت)يِنالجزاَولاميهاربإنبفّشويبوقعييبأل؛نيرحبلاجرم-

.۹۹#.(ه0۰

.(ه۲ق)يِديِهاَرَلاورمعنببيبَحنبعيبرلل؛

ق)اهللادبعنبدمحأل؛مالسإلامئاعدىلعمالظلاحابصم
1۹٦.(ه١

۱١.(ھه۷٥٥ت)

َ2
ر۵٣م٤ق)گلاديسنيدكديشا؛ربتعملا

 



۱۸۳ايئابفلألابيترتلابسحبتكللماعلاسرهفلا

.١۱۱.(ه٦ق)لوهجمفلؤمل؛ةوعدلالهأرابخأيفتاقلعملا

٦ق)ّيِبَجّشلاميهاربإنبدمحأنبدَّمحُمل؛ةعيرشلاحاتفم

.۸۸.(ه

۰٥۷ت)يِلاَطيِجلاىّسوُمنبليِعاَمّسِإرهاطيبأل؛جحلاكسانم

.(ه

.١۱۲.(ه۸ق)ينالدبألاىسيعنبىيحيايركزيبأل؛كسانملا

°.نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم=جهتملا

.دوعسمنبيلعنبديعسنبسيمخل؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم
.۷۷.(ه۱۱ق)يقاتسرلايصقشلا

٤ق)يولْهْبلاَيِميِلّسلاةكَرَبنبنبهللادبعدّمَحُميبأل؛ةنزاوملا-

.٤٤.(ه

٦ق)ينالجزاَولايتوانتلافسوينبيِفاكلادبعرامَعيبل؛زجوُملا۔

.١٠٠.(ه

يدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدّمَحُمل؛(ةزوجرأ)ةمعتلا

.۱۸.(ه۵۰۸ت)

١۳٠ت)ّيرّْفَعلاّيِرْرَعلامصألاهللادبعيبأنبنامشُمل؛رونلا

۳۰.١.(ه

*٭١٦.(ه۷ق)يئاشولملاحوننبحتف؛؟رصنيبأةينون

.07¥%.(ه۱۲۲۳ت)نيناميميهاربإنبزيزعلادبعل؛لينلا-

وأ.(ه٥ق)ينوانجلاوأيوانجلاريخلانبىيحيايركزيبل؛عضولا

1۰۷.٠.لوهجمفلؤمل





٥۱۸
Eمزدابقرتلابحبلاسر 

|`ينمزلابيترتلابسحبتكلاسرهف(

.۲.(ه۲ق)َيبْذَنلابِئاَسلانبماَمضباتك

.١.(ه۲ق)ّيديِهاَرَملاورمعنببيبحنبعيبَرلل؛دَّنْسُملا

.۳.(ه٢ق)يِشَرَفلاّيرْصَبلايكَملالْيَحّرلانببوُبحَمناَيْفُسيبأباتك-

.١٠٠.[(ه۴ق)يناَساَرُحلامناغنبرشبمْياَغيبأل]؛ايتفلافالتخا

.7٤.(ه۴ق)يرصبلانبكلملادبع؛ةَرَفصيبأمماج۔

٢۲۳وأھه۲۳۰ت)يوكزلاةرزعنبيلعنبىسوم؛يلعيبأعماج

.۳٢٥.(ه

.٤.(ه٢٦۲ت)يشرقلالْيَحّرلانببوبحمنبدّمَحُمباتك

.(ه۳ق)يِشَرَفلالْيَحّرلانببوُبْحَمنبدّمَحُمنبريشبل؛ناتسبلا

.٥.(ه۳ق)نببوُبْحَمنبدّمحُمنبريشبل؛ةنازخلا

.۷.(ه۳ق)َيِشَرَفلاليحَرلانببوُبحَمنبدّمَحُمنبريشبل؛فضرلا

.۸.(ه۳ق)يِشَرَفلانببوُبحَمنبدّمحُمنبريشبل؛ةبراحملا

.٥۷.(ه۴ق)يرّقلانامثعنبيراوحلانبدمحم؛يراوحلايبأعماج

۳ق)يّرَفلانامثعنبيراوحلانبدَّمَحُمل؛تومرضحلهأىلإةريس-

.٦۷.(ه

يوللایصورخلاسيمخنبتّلَصلارثؤملاىبأل؛تافصلاوثادحألا

.(ه٢۲۷۸ت)



2 eRهلاياأنمةن

ت)يصورخلاسيمخ-نبتّلَصلارْيْؤُملايبأل0

٥.(ه۸

١.(ابيرقته۳ق)لوهجمفلؤمل؛[ةقراشملا]رایبا

.۸٤.(هلبقوأه۳ق)لوهجمفلؤمل؛رفصألاباتك

٥۳.(ه٣ق)يوكزإلارفُعَجنبدمحمرباجيبأل؛عماجلا

A

.۹.(ه۳ق)ّيراَوُهلامكحُمنبدوهل؛نآرقلاريسفت

.(ه۳فلعر)لوهجمعماجل؛دمحموحلفأوباهولادبعةمئألاتاباوج۔

۸.

٤.(ه۲۸۳ت)ينكاسملانبسوُرُمَعل؛سوُرُمَعباتك

۸۰.(ه٤ق)يراجهلايصورخلاناطحقنبدلاخ؛ناطحقيبعماج۔

ت)َىِشَرَقلاليَحرلانببوُبحَمنبدمحمنبهللادبعنبديعسمامإلاباتك

.۱۳.(ه۲۸

٤ق)يِميِلَسلاةكرَبنبدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُميبل؛ديلقالا

٥.(ه

٤ق)يِميِلَسلاةگرَبنبدَمَحُمنبهللادبعدمحميبال؛فراعتلا

.٤٤.(ه

٤ق)هكرنیدمنپهادبعدختيبل؛دييقتلا

۱.(ه

٠قلرفايلاهكرنبدكنبادبعدثيل؛عماجلا

.۳۹.(ه

 



۱۸۷اينمزلابيترتلابسحبتكلاسرهف

ةگرَبنبدمحمنبهللادبعدمحمیبال؛رفعجنباعماجلحرشلا

.٤٤.(ه٤ق)

٤ق)ميِلسل۱ةکَرَبنبدمحمنبهللادبعدمحميبأال؛ًادتسمل|

.٤٤.(ه

٤ق)يِميِلَسلاةكَرَبنبدمحمنبهللادبعدمحميبأل؛ةنزاوملا

.٢٤.(ه

٤ق)يولُهُبلايِميِلسلاةكَرَبنبدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُميبأل؛لئاسر

.٩٦٤.(ه

.٢٤۳.(ه٤ق)ديعسنبدّمَحُميبأل؛ةماقتسالا

.,٥۳(ه٤ق)یمَدُكلاديعسنبدمحمديعَسيبأل؛ربتعملا

.۳۷.(ه٤ق)ديعسنبدّمَحُمديوسيبأل؛فارشإلاتادايز

٤ق)ديعسنبدّمَحُمديِعَسيبأتاباوجنم؛ديفملاعماجلا

.٦۳.(ه

يوَيْسبلاوأيِناَيْسبلايلعنبدّمَحُمنبيلعنسحلايبأل؛ةريبكلاةريسلا

.۹۲.(ه٤ق)

وأيِناَيْسيلايلعنبدمحمنبيلعنسحلايبأل؛ينايسبلارصتخم

.۱٩.(ه٤ق)

.۹۰.(ه

٤ق)وأيِناَيسِبلايلعنبدّمَحُمنبيلعنسحلايبأل؟ص

.۹۳.(ه

.۱۱۱.(ه۳۸۰ت)ينايسولافاتلزنبالغيرزخيبأل؛مالكلايفباتك



٤۰

ةّيِضابالاةَّيْشأنمةّيضّرملاا۱۸۸

.۸۲.(ه٥قلبق)لوهجمفلؤمل؛نئاهرلا

نباناميلسنبرضخلانبدمحأنبهللادبعل؛عاضرلاماكحأيفعاقرلا

.۸۳.(ه٥ى)رضتلا

٤.(ه°ق)يرقعلاشيرقنبديعسمساقلايبأل؛حاضيإلا

٥.(ه٤٤٧٤ت)يراجهلاديعسنبیحیایرکزيبأل؛حاضيإلا-

يمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإقاحسإيبأل؛لاصخلارصتخم

.٤۹.(ه٥ق)ينادمهلا

.٦۸.(ه٥ق)َيِنْوَعلاميهاربإنبمِلْسُمنبَةَمَلَسل؛ةمامإلا

ميهاربإنبمِلْسُمنبَةَمَلَسل؛باسنألا .۸۷.(ه٥ق)ينْوَعلامي

.١٤٠.(ه٥ق)ّيِراَحّصلاميهاربإنبنبَةَمَلَسل؛ءايضلا

وأ.(ه٥ق)ينوانجلاوأيوانجلاريخلانبىيحيايركزيبأل؛عضولا

.١١٠.لوهجمفلؤمل

٥ق)ىنوانجلاوأيوانجلاريخلانبىيحيايركزيبأل؛يوانجلاباتك
|.١١۱.(ه

.(ه٤٤٦٤ت)ينالجرولافسوييبنبدوادنامیلسيبأباتک-

.١١٠.(ه٥ق)ءاملعةعومجمل؛[ةبراغملا]خايشألاباتك

٩۷٤ت)يتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأل؛مالكلايفباتك-

.١٠۱٠.(ه

ھه٤ت)رَبيپُانبىيايركَريبال؛ريسلايفخياشملاباتك

.١۱۱.(ابیرقت

ت)َىِسوُفَنلايئاطّسْرُملاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛ةلأسموبأ
۳١۱.(ھه٤



ركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلاىبأل؛نيِضَرَألالوصأ

.١٤1٦.(ه٢٤۰٥ت)

.1۷.(ھه٤

٤٠٠ت)ئِيوُقنلايئاطَسْرُملاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛ةمسقلا

.١1٦.(ه

يئاطَسْرُملاركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛دابعلالاعفأنييبت

.(ه٢٤۰٥ت)َىِسوُعنلا

ركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأل؛ءامدلاةريس

.٤۰٥۸٦ت)

َيِلِئاَمَّسلانباناَمْيَلُسنبدّمُحأركبيبألمئاَعَد

.1۹٦.(ه٦ق)

رضْنلانباناَميَلُسنبدَمُحَأركبيبأل؛نامعلهأريسيفنامجلاكلس

.۷۲.(ه٦ق)َيِلِئاَمُسلا

ق)َيِلِياَمّسلانباناَمْيَلُسنبدَمُحَأركبيبأل؛ديلقتلايفديمصتلا

.۷۳.(هآ

رْضْنلانباناَمْيَلسنبدّمُحَأركبيبأل؛[ةءاربلاوةيالولايف]ةيماللا

.۷۰.(ه٦ق)

نباناَمْيَلُسنبدَمُحأركبيبأل؛رثألانمفلتخملاعمجميفرصبلايرق

.١۷.(ه٦ق)رضنلا

َيِوُرّنلايدمسلايدنكلاناميلسنبميهاريإنبدّمَحُمل؛(ةديصق)ةيريبعلا

.۰۸٥۲۰ت)
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يوللايدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدّمحَمل؛(ةزوجرأ)ةمعنلا

.۱۸.(ه۰۸٥ت)

ت)يدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدّمْحُمل؛عرشلانايب

۸۱۷#۲.

ت)يدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدّمَحُمل؛لئاسر

0۸۱۹.

.(ه۱۳٥ت)يجنَملاميميهاربإنبداجننبیسومنبداجنل؛داشرآالا

ت)َىحَنَملاميهاربإنبداجننبیسومنبداجنل؛ةَلِدألاقئاقحوةّلِكألا

۳۹٤.

میهاربإنبداجننبیسومنبداجنل؛نيفلاخملاىلعدرلايفداجنةريس-
.١٠ت)

۳٠۱ت)یِحَنَملاميهاربإنبداجننبىسومنبداجنل؛ةلاوحلا-

.(ه٦ق)ّيوُرَنلايدنكلاناميلسنبىسومنب؛ةيافكلا

٥

ق(يونايِدَمسلايدنكلانامیلسنبیسومنب؛رئاصبلاءالج-

۹.(ه٦

يوُرَنلانيڍدْنكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدّمُحأل؛؛ءادتهالا

.٤۲.)ه0۷0ت)

فلؤمنأ۲/١١٠نايعألافاحتإيفيشاطبلاخيشلاحجروءفلؤملادامتعااذه(١)

يدمسلايدنکلايلعنبدمحمنبدمحأنبهللادبعنبدمحمنبیسوم:وهباتكلا

.يرجهلاعساتلانرقلالهآنمءيوزنلا
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ّيجوُلَفلايڍْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمُحَأل؛صيصختلا

.۷٥٥٢۲ت)يونا

َيِوُرَنلايِجوُلفلاٌيدنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمُحَأل؛ليهستلا
.٢۲.(ھ۷٥٥ت)

يورَلايِجوُلَملاّيدْنكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدَّمحَأل؛ريسيتلا-
.۷٥۲۷ت)

يدْنِكلاناميلُسنبیسوُمنبهللادبعنبدَّمُحَأل؛رصتقملايرهوجلا

.۷٥٥٢۲ت)ّيوْرَلا

يورَيِجوُلفلايدنِكلاناميلُسنبیسوُمنبهللادبعنبدّمُحَأل؛ةريخذلا
.۷٥٥٢۲ت)

يوْرَلايجوُلَفلائدْنِكلاناميلُسنبىسوُمنبهللادبعنبدّمُحَأل؛فنصملا
.۲۱.(ه۷٥٥ت)

ناميلُسنبیسوُمنبهللادبعنبدَّمُحَأل؛َةرّرَبلاةريس
.۷٥٥٢۲ت)يوُرَنلا

.١۱٠.(هآق)يطوشلملادوادنبیسیعنبنیروغبتل؛مالكلايفباتك

.۱۱۷.(ه٦ق)يطوشلملادوادنبىسيعنبنيروغبتل؛نايبلاوةلدألا

.١۱۱.(هآق)يطوشلملادوادنبىسيعنبنيروغبتل؛تالاهجلا

.١٠٠.(ه٦ق)يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبأل؛تالاؤسلا-

ق)يتوانتلافسوينبيِفاكلادبعراّمَعيبأل؛زَّجوُملا

.١٠١۱.(هآ

ق)يتوانتلافسوينبيِفاكلادبعراّمَعيبأل؛ضئارفلا-

.١١۱.(ه٦



۰
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ق)يتوانتلافسوينبيفاكلادبعراّمَعيبأل؛تالاهجلاحرش

۱١.(ه٦

.۱۱۹.(ه٦ق)يتازملانوفلخنبفسويبوقعييبأل؛تاباوج

ق)يتازملانوفلخنبفسويبوقعييبأل؛ةسوفنلبجلهأىلإةلاسر

١۱۲.

۰ت)ينالجْراَولاميهاربإنبفّسويبوقعييبأل؛بيترتلا-

ت)يِنالجزاَولاميهاربإنبفّسويبوقعييبألرىا

).٠

ت)ّيِنالجْراَولاميهاربإنبفّسويبوقعييبأل؛ناهربلاوليلدلا
.١۱.(ه۰٠0

ت)ىِنالجْراَولاميهاربإنبفّسويبوقعييبأل؛فاصنإلاولدعلا

).١1۹۷

ت)ميهاربإنبفّسويبوقعييبأل؛نيرحبلاجرم
.۹۹¥#)ه۰

.1۹%.(ه٦ق)فاّصَونب؛ةباصإلاولحلا-

ق)فاّصَونبدَّمَحُمِل؛[ةءاّرَبلاوةيالّولايف]ةّيماللاحرش
.4۷۰.(ه٦

ق)يقاتسرلايلبولايدقعملاورمعنبيلعنبورمعل؛ةلصلاوةالصلا

٥.(ه٦

ق)يقاتسرلايلبولايدقعملاورمعنبيلعنبورمعل؛بدألاةرهز
٦٩۹.

.۸۹.(ه٦ق)يتاهلقلايدزألاديعسنبدمحمل؛نايبلاوفشكلا
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ق)لوهجمفلؤمل؛ةوعدلالهأرابخأيفتاقلعملا

ميهاربإنبدمحأنبدَّمَحُمل؛بوبحملاةاجانميفبولقلامهارم-

.۷۸.(ه٦ق)

.۸۸.(ه٦ق)ّيوَرَنلايِبَجّشلاميهاربإنبدمحأنبدّمَحُمل؛ةعيرشلاحاتفم

ت)يوُرَنلايِرْشَعلاّيِرْرَعلاٌمصألاللادبعيبأنب؛راونألا

۳۱).۳۳

ت)ّيوُزَنلاّيِرْزَعلامصألاهللادبعيبأنبنامثُحل؛ةريصبلا

.۳۱.(ه۱

ت)ّيِوُرّنلاّيِرْرَعلامصألاشادبعيبأنبنامثُعل؛جاتلا

.۲۹.(هھ۱

ت)ّيوُرَنلاّيِرْرَعلامصألاهللادبعيبأنبنامثُحل؛رونلا

.۳۰.(ه)۱

يوُرَنلاّيرْفَعلاّيِرْرَعلاجصألاهللادبعيبأنبنامثُحل؛ماكحألايفباتك

.۳۲.(ه۱١۳٦ت)

ه٠۷٦ت)ينيجردلاناميلسنبديعسنبدمحأسابعلايبأل؛تاقبطلا

.١۱۲.(ابیرقت

.٭#1۰٦.(ه۷ق)يئاشولملاحوننبحتف؛رصنيبةينون

.١٠٠.(ه۸قلبق)ةسوفنلبجلهأل؛طَعلا

.١1.(ه۰٥۷ت)ٌيلاطيجلایَسوُمنبرهاطيبأل؛ضئارفلا

يلاطيجلایَسوُمنبليِعاَمُسِإرِهاطييال؛حوننبحتفرصنيبأةينونحرش-
.(هھ۰٥۷ت)
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ت)يِلاطيجلاىّسوُمنبليِعاَمُّسِإرهاظطيبأل؛تاريخلارطانق

.۹٥.(ه۷۰

ت)يِلاطيجلاىّسوُمنبرهاطيبأل؛مالسإلادعاوق

.0۸.(ه۰

.(ه۰٥۷ت)يلاَطيِحلایَسوُمنبليِعاَمْسِإرهاطيبأل؛جحلاكسانم

.٦٥.(ه۷۹۲ت)ىِخاَمّشلارِماَعنبيلعنبرِماَعنكاسيبأل؛حاضيإلا

.۷٠.(ه۷۹۲ت)َیِخامّشلارماَعنبىلعنبراعنكاسيبأل؛تانايدلا

.(ه۸ق)ينالدبألاىسيعنبىحيايركزيبأل؛كسانفلا

٤ت)يحنملادّمَحُمنبحاضَونبحلاصل؛ةريصبلا

.۷۹.(ها١ق)يناجيسلالیِلَحنبدمال؛زاجيإلا

ق)ميهاربإنبمساقلايبأل؛مئاعدلاضعبىلعمئاحلاءافش

.1۹#.(ه۹

ت)يخاَمّشلادجاولادبعنبديعسنبدَمُحَأرْذَبِلل؛ةيبرغملا

۸).۹۸.

يخامّشلادجاولادبعنبديعسنبِرْذَبلل؛فاصنإلاولُذَعلارَصَتْحُم
.۹۷.(۹۲۸ت)

دحاولادبعنبدیعسنبدَمحَأردبلل؛فاصنإلاولدَعلاخرش

.*۹۷.(۹۲۸ت)يخاَمّشلا

ت)يخاَمّشلادحاولادبعنبدیعسنبدَّمحَأردَبلل؛نیرحبلاجرمحرش

۲۸(۹.

دوعسمنبيلعنبديعسنبسيمخل؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم

.۷۷ى)يقاتسرلايصقشلا
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يِبَصَّفلاةّنِسيبأنبارَمُغنبدّمَحُمِل؛يخامشللحاضيإلاىلعةيشاح

.٩*٦٥ت)یشحُملابريهشلاىِشكيوُدَسلا

يِشكيوُدَسلايِبَصَّفلاةّنِسيبأنبارَمُغنبدّمَحُمِل؛عضولاىلعةيشاح

.%۷١٠ت)ريهشلا

.%١.(ه۸۸١٠ت)ىشحُملابريهشلايِيُكيوُدَسلا

ق)يِضيَكَرلاللادبعنبدمحأل؛[ةءاَرَبلاوةيالّولايف]ةّيماللاحرش
.۷۰%4.(هھا١ا

ق)َيِشيَفَرلاهللادبعنبدمحأل؛مالسإلامئاعدىلعمالظلاحابصم
)۲( .1۹%.(هھ١

.*7°0.(ھ۱۲۲۳ت)ميهاربإنبزيزعلادبعل؛لينلا

ت)شيفافسوينبدّمَحُماةّمئألابقل؛ةيشاحلاومضولاعماج

.۱#۷١.)ھ۳۳۲

نماهليثمئراقلادجيسوءاّضَرَعفلؤملاهركذامسضٌدودعمةمئاقلارخآىلإانهنم()

تارصتخملاك؛(يتاذلاريغفيلأتلا)تحتفّنَصُيامماهلكوقبساميفتافلؤملا

ناَهْبَنيباكفيلاتْنِماًنيشُرُكْذَأْمَلو»:فلؤملالاق.يشاوحلاوحورشلاو

اَمّنِإوةلودلاَلْبَفهّبحاصإفءَجَهْنَملاالإٍةبِراَعَيلاٍةَلْوَدِءاَمَلُعنمُهَلْبَكْنَمو
نيذلاَءاملعلارُكْذَأْمَلكلذكورِصاَتمامإلليِضاقلاوهووْياَمَريفاهُلَرَأناك

ْنِمِهيَلِإُتْرَضَأامالإءبرْغَملالهأْنِمالوٍقرْشَملالهأْنِمال؛ةلودلاهذهَدْعَب

.«حاضيإلاراَصَيْاككلذوختوأةميدقلابمحلضلضب

:هدلولهنأ۳/٠٠(نايعألافاحتإ)يفيشاطبلاخيشلاحجروءفلؤملادنعدرواذك(۲)

ق)يشيقرلاهللادبعنبدمحأنبفَلَح



ةّيِضابالانمةّيضزملاٌةَقْمللا

 

ت)شيفانبدّمَحُماةّمئألابقل؛ةيريبعلاحرش.

.۲۰#.(ھه۳۳۲

شّيفطافسوينبدّمَحُماةّمئألابظل؛[ةءاّرَبلاوةيالّولايف]ةّيماللاحرش

۱۳۳۲ت)

ت)شيفافّسوينبدّمحُماةّمئألابَل؛مالسإلامئاعدحرش

(A۳۳۲#1۹

نبدّمحُماةّمئألابظَّمل؛فاصنتإلاولُدَعلارَصَتْحُمحرشحرش

4۷.(ه۱۳۳۲ت)شّیفطا

كچوک
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١تاعوضوملاسرهف۳
ےس

di ¬
Oينتعملاةمدقم

4باتكلاصنطبضيفةدمتعملاخَسْنلاُفْضَو

RWSباتكلاتاطوطخمروص

ÊV(لوألاصنلا)ةّيِضابإلاٍةَعِشَأنمةَيِضّرَملاَةَعْمّللا
AO(يناثلاصنلا)ةّيِضابإلاٍةَّعِشَأْنِمةّيِضْرَملاَةعُمَللا

۸O[ةَمدَفم]

AT[بُهذَملاىلعموُصُحلاُةَداَهَش]

AAe[َكِلذيفنبِديَّسلا

ا[ِقاَالايفبَمْذَملاُراَشِينا]

0[ِهِعاَبثَأٌهلَيَوبَهْذَملامالغأساَمِطْنا]

VW[هيفحْذَّقلاوبَعَذَملايفُنْعطلا]
وویاس ۹4[َنِيِمَدََُملابَمْذَملالأبيكْمَحَأركِذ]

۸[فيلاَلاٍةَرْثَكِبَرُحَتْفانَمىّلَعدَرلا]

۹4[مالْسإلايفهيَلرْنَموفيِلأَلانعٍةَدْبَن

N[ةمتاخ]

V۴يئابفلألابيترتلابسحبتكللماعلاسرهفلا

۸Oينمزلابيترتلابسحبتكلاسرهف

NVتاعوضوملاسرهف
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