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<هه

 

انادهنأالوليدتهنلانكامواذهلانادهيذلا«نيملاعلابرهللدمحلا

ىلعمالسلاوةالصلاو«ءايربكلاوةزعلاهلو«ءانثلاوركشلالهأهناحبسوهءهللا

ىلإةادهملاةمحرلاو؛بولقلابيبح«هللادبعنبدمحمانديسهللالوسر
.ناسحإبمهعبتنمو«ماركلاهتباحصوهلآىلعوهللانيديفانتوسأو«نيملاعلا

يفنيديلاعفرنعِةَييبنلايهنيف«هنذةرمسنبرباجثيدحنإف

ةضراعمىلعوءاهيفنيديلاعفركرتىلعلالدتسالايفةدمع«ةالصلا

.ةالصلايفنيديلاعفربنولئاقلااهقوسييتلاةددعتملاتاياورلا

تفلتخادقو؛ءفالتخالادنعهيلإعجريلصأًاضيأثيدحلااذهو

.هيلعديزمالامبةالصلايفنيديلاعفررمأيفةيمالسإلافئاوطلا

كرت«ةحيحصلالوصألاىلإةدوعلاوتافالتخالاكلتلكحرطو

تباثلالصألابذخألاثيحءهيلعقفتملاىلإةدوعوهيففلتخملل

.نامأونامض

يتلااياضقلايفتاياورلاداريإنمنورثكينيثدحملانأرظنللتفاللاو

ةرثكعم«ةيهقفلاوأةيدقعلااياضقلايفءاوس؛مهريغعماهيفنوفلتخي

.اهيلعشاقنلامادتحاوءاهيففعضلا



ةالصلايفنيديلاعقرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح00/

كلالماعلا>>يف

عوضوميفتاياورلانًماريبكًاددعدجيثيدحلابتكلحفصتملاو

«ةلقتسمءازجأكلذيفنيفنصملاضعبدرفأدقو.ةالصلايفنيديلاعفر

رصننبدمحمو«(ةالصلايفنيديلاعفر)ءزجفلأيذلايراخبلاك

."عفرلاتاياوريفًافلؤمهلنأركذيذلايزورملا

.هسفنعوضوملايفتوريتلاىرخألاثيدحلابتكنعًالضفاذه

فالخلاناكلبءميلستلاوقافتالالحمتاياورلاكلتتسيلو

تناكو«ءضفارولباقو«بفانوتبثمنيبام«ةبلصتملافقاوملاو«داحلا

ءاملعنيبامعًالضف؛ءدحاولابهذملاءاملعنيباميفىتحدودرلا

.نيفلتخملانيبهذملا

عوضوميفةيعفاشلاونيثدحملاعمةلوجوةلوصفانحأللناكدقو

مارحإلاةريبكتدنععفرلافانحألاىريثيح«ةالصلايفنيديلاعفر

نمةددعتمعضاوميفعفرلاةيعفاشلاونوثدحملاىريامنيبءطقف

هذهنمةضيفتسملادودرلاوةريثكلاتافلؤملاتناكهيلعءانبو«ةالصلا

.اهضعبىلع

ءاهنعيهنمةالصلايفنيديللةكرحلكنأيضابإلابهذملاىريامنيب
ةفيعضمضلاوعفرلاتاياورعيمجنأاهنمةددعتمةلدأكلذيفمهلو

ىذلاةرمسنبرباجثيدحاهنمو.اهيففلتخماهنأاهيفاملقأو«ديناسألا

.ثحبلااذههلوانتي

عفرعوضوميفاودمتعا(ةيضابإلا)ةماقتسالاوقحلالهأنأحضاولاو

.(١)شماه١٠2ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)



ةمدقم

فلتخملانودةلدألانمهيلعقفتملاتباثلالصألاىلعةالصلايفنيديلا

.ةيلعفمهريغةلدأو«ةيلوقمهتلدأنأامك.هيف

نإف«عفرلاوتبثماهبلدتسييتلاتاياورلاةرثكنمىورياملًافالخو

يفةرياغمرظنةهجوسكعتدق,.عوضوملااذهىلإةصحافىرخأةرظن

تاالؤاستلاجمو«دروذخألحمو«شاقنعضوميهيتلارومألاضعب

رهجملاتحتتعضواذإتاملسملاوميهافملانمًاددعنأامك.ةريثك

نمريثكو.ءايشألارهاوظنعةفلتخمقئاقحلاايافخنوكتفوسفقيقدلا

دومصلاىلعردقتال«توبثلاىواعدولبءرتاوتلاىواعدو.عامجإلاىواعد

نيبزييمتلانيزاوميفعضوتو«ةقيقدلادقنلاريياعمىلعضرعتامنيح
.أطخلاوباوصلا

اذهيفتبتكيتلاثاحبألاوتافلؤملاهيلعتجرداممو

لفغيو«ةالصلايفنيديلاعفرتابثإيفةدراولاثيداحألاشقانتاهنأ

يفنيديلاعفرنعىهنييذلاةرمسنبرباجثيدحشاقناهرثكأ

.ثيدحلااذهبلالدتسالا

يف«ميركلائراقلايخأنآلااهعلاطتيتلاةساردلاهذهعسوتتو

عفرنعيهنلايف«هن#ةرمسنبرباجيباحصلاثيدحبلالدتسالا

اهيلإدنتسييتلاةيوقلاةلدألادحأثيدحلااذهرابتعاب«ةالصلايفنيديلا

قحلالهأهيلإدنتسيثيحءاقلطمةالصلايفنيديلاعفرعنمبنولئاقلا

نولئاقلافانحألاهيلإدنتسيو«ةيديزلاءاملعضعبو(ةيضابإلا)ةماقتسالاو

يفةلدألانمةلمجنمض«مارحإلاةريبكتدعباميفةالصلايفعفرلامدعب

لالدتسالالباقتلءاهريغو«ةالصلايفتاكرحلانعيهنلاك؛هسفنقايسلا

.عفرلابنيلئاقلاةلدأب



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنل١يفةرمسنبرياجثيدح٠1

ملامك؛عفرلانعيهنلايفةلدألايقابلةساردلاهذهضرعتتملو

وهوءبسحودحاوثيدحانهضرغلانأل,عفرللنيتبثملاةلدأشقانت

عفرعوضوميفةددعتملئاسميفتامدقمعم«ةرمسنبرباجثيدح

فلتخيثيح«ثيدحلااذهنمةصلختسملاةركفلامعدت.ةالصلايفنيديلا

:بناوجنم«هلةيفانلاوعفرللةتبثملاءاوس«ةلدألانمهريغنعثيدحلااذه

عفرلابنيلئاقلانمدحأهتوبثيفنعطيملثيدحلااذهنأ:لوألا

ءاهلكفعفرلاتابثإثيداحأامأ؛هليوأتيفاوعزاننإو«عفرلامدعبنيلئاقلاو

لحمنعرظنلاضغب.هوجولانمهجوبولواهتوبثيفنط«ءانثتساالب

.لكلانيبقافتالحمةرمسنبرباجثيدحفءأطخلاوباوصلا

اذهو«ةيلعفعفرلاتابثإثيداحأامنيبءىلوقثيدحلااذهنأ:ىناثلا

دحاوثيدحاهيفسيلعفرللةتبثملاثيداحألاعيمجنإفءيرهوجقراف

هكلوسرلالوقنم

.ةددعتمهوجوبنيديلاعفرركنتسيثيدحلااذهنأ:ثلاثلا

عفريالنملةدمعنوكيل«لقتسمثحببثيدحلااذهدارفإتيأتراءاذل

كلذىلإىنقبسدقف«سانلانماعدباذهيفتنكامو«ةالصلايفهيدي

اذهمهنملعجنممو«(ةيضابإلا)ةماقتسالاوقحلالهأءاملعك«رابكةمئأ

:ةالصلايفنيديلاعفركرتىلعاليلدثيدحلا

.(عماجلا)

.(عماجلا):هباتكيف(ةكربنباذيملت)يويسبلانسحلاوبأمامإلا

سماخلانرقلاءاملعنم)يبتوعلاماسمنبةملسةمالعلا-"
.(ءايضلا)هباتكيف(يرجهلا



١١ةمدقم

نرقلاءاملعنم)يمرضحلاهللادبعنبميهاربإقاحسإوبأةماعلا-

.(ججحلاولئالدلا)هباتكيف(يرجهلاسماخلا

(يرجهلارشععبارلانرقلاءاملعنم)يملاسلانيدلارونمامإلا

.(لامآلاجراعم)هباتكيف

:ةيديزلاءاملعنمو

يداهلامامإلا5

:ةمئآلانملكفانحألاءاملعنمو

يعليزلا-

ينيعلا-4

يراقلايلع1

يروفنراهسلا-٠

؛هنعيهنلاةلدأوعفرلاةلدأضراعتءردةساردلاهذهلوانتتملوءاذه

ىلعيلوقلاليلدلاميدقتنم؛اهنيبحيجرتلابةقلعتملاةيلوصألاثحابملاو

لوقلاريرحتتدرأدقفءاريسيالإءاهوحنوءصيصختلاو.خسنلاو«يلعفلا

نيديلابةراشإلانعيهنلاثيدحنيبوهنيبقيرفتلاو.ثيدحلاةحصيف
نيديلاعفرةيعورشممدعىلعادمتعماليلدهدعو.ةالصلانممالسلادنع

.ِهيَويبنلانمهنعايهنو«ةالصلايف

يفنيديلامضةلدأيفشاقنلاةساردلاهذهلوانتتملامك

هيلعينبنيف«عفرلامدعتبثاذإهنأامك.عفرلاةلدأنمافعضدشأيهثيح

نمريثكلانأىلإةفاضإ.عفرلادعبالإمضلابلكاقالثيحءمضلامدع

يأروهوءالصأةالصلايفمهيديأنومضيال,مهريغوءاملعلانمةيكلاملا



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحتير١

عفرمدعبًاضيألاقهنأ-كلذبناجب هنعلقنامك«كلاممامإلانعريهش

.هنعةلوقنملاةثالثلالاوقألادحأوهوءالصأةالصلايفنيديلا

ةكبشيفرشنو«نينسنمثحبلااذهُثبتكينأىلإانهريشأ
ريغتادوسميفناكو.دعبهتررحدقنكأملو«ّىلإًابوسنمتامولعملا

؛ناميركلاناوخألااهنملقن«نيثحابلاضعباهلوادتيةححصمالوةلمتكم

زيزعلاذاتسألاو«(رظنةهجو)هباتكيفحاورلوبميهاربإزيزعلاذاتسألا

.هيلع.امهملعىفهللاكراب؛«(ةيضرلاةلاسرلا)هباتكىفىفاصوبلادشار

.هيدينيبيتلاةخسنلاهذهىلع.ثحبلااذهيف«ئراقلادامتعانكيلف

راوحلاةلسلسىفةقلحثحبلااذهنأىلإزيزعلائراقلاةيانعهجوأو

طخلاجهتني«بصخلاوعسساولاملعلاناديميف«فداهلائداهلايملعلا

:ةفرعملاددجتتوءركفلاشعتنيهب.نسحأيهيتلابلادجلايفينآرقلا

.نينمؤملانيبلصاوتلاىوقيو

وهو«ميركلاههجولًاصلاخلمعلااذهلعجينأالعولجهللالأسأ

.ليكولامعنويبسحوهو.هوفعوهتمحربانالوتي



ديهمول
ةيمالسالابهاذملافالتخانايبيف

ةالصلايفمضلاوعفرلايف

أي

يفامهمضونيديلاعفرةيعورشميفةيمالسإلابهاذملاتفلتخا

:يتآلاوحنلاىلعةيضقلاهذهيفلاوقألاليصفتو«ةالصلا

:"2(ةيضابالا)ةماقتسالاوقحلالهأبهذم:ًالوأ

يفنيعورشمريغمضلاوعفرلانمالكنأةماقتسالاوقحلالهأىري

.ةالصلاءانثأهلىنعماليناثلاو.ثبعلوألانأنوريمهنأل«ةالصلا

:نيديلاعفر-١

:(يرجهلاسداسلانرقلالئاوأيفوت)يبتوعلاملسمنبةملسلوقي
يفمهدنعتحصءايشألةالصلايفنيديلاعفركرتىلعانباحصأعمجأ»

."(«كلذ

مارحإلاةريبكتدنعنيديلاعفركرتبءانباحصألوقيناعميفجرخيهنأ

عابتأنيبزييمتللءميدقلانممهسفنألهوضريذلابقللاوه«ةماقتسالاوقحلانلهأ»(١)

مهلهراتخادقفةيضابإلابقلامأءمالسإلامسابيمستلاىلإةفاضإ«ةيمالسإلاسرادملا

.١16١ص.هج(ءايضلا)يبتوعلا)0



نوهنيوكلذكرتبنورمأيوءاهلكةالصلاريبكتيفو«نيديعلاريبكتدنعو
رومأملاو."'هلىنعمالو«ةالصلايفثبعلاعقومعقيكلذنأو.هلعفنع

."'«ةالصلايفعوشخلاونوكسلانمهريغب

:اضيألوقيو

ءاهحلاصميفالإاهمامتىلإاهمارحإندلنمتاكرحلاعيمجكرتو.ةالصلا

لراوجلانمءيشوأندبلاةكرحنم

ةالصلاىنعمريغبةالصلايفلمعلانأيدنع»:يويسبلالاق

دقو«ةالصلانموهسيلًالمعةالصلايفنيديلاعفرتيأروءزوجيال

.'"”(هنعىهنلاءاج

:نيديلامض5

:(ه118ت)يصورخلاسيمخنبتلصلارثؤملاوبألوقي

تفتليالو«همامأهفرطبئمويالو؛نيديلاونينيعلابعوشخلانإلاقي»

َقّنُّسلادرليبقنمسيلةماقتسالاوقحلالهأدنعهلىنعمالمضلاوأعفرلانأبلوقلا(١)
يفكلذوهلييبنلانعمهدنعاتبثيملامهنأرابتعاىلعوهامنإكلذنممركأمهف

لئاسلأسنإ»:يبتوعلالوقي.امهلةمكحلاطبنتساومضلاوعفرلاتبثأنملوقلباقم
ىنومتيأرامكاولص):لاقهنأِيلَكلوسرلاةَّنُسعابتا:لاقيفةالصلايفنيديلاعفرعنمنع

.هج(ءايضلا)يبترعلا:رظنا««رابخألانمءيشيفنيديلاعفربرمأيملو؛.(يلصأ

.١6١.١6١ص

.١77صلةج

.١1ص(عرشلانايب)ميهأربإنبدمحم.يدنكلا)0

.167١ص.«ه©ج(ءايضلا)يبتوعلا١



60١1ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبىفديهمت

يفهينيعضمغيالوءءامسلاىلإهسأرقوفنمرظنيالوءألامشالوًانيمي

«عضومنودعضومىلإالعضوميفهرظنىبلقيامنإوءةالصلا

."'«الاسرإهيديلسريلو«هتيحلبالوهبايثبثبعيال؛هيفكبعوشخلاو

لاسرإلاتوبثانباحصألوقيناعميفجرخي»:ديعسوبأمامإلالوقيو

."'(...ءاضعألاعيمجلةالصلاىف

امهنيبلعجوهيمدقفصةالصلايلصملادارأنإف»:يبتوعلالوقيو

ًالاسرإهيديلسرأو«سأبالفرثكأوألقأناكنإوءاهضرعيفلعنطقسم

ريبزلانباونسحلامهنملهأنمةعامجلاقاذهبو.همايقيف

."”'هفرعنالفةالصلايفلامشلاىلعنيميلاعضوامأف,«يعخنلاو

ةيضابإلاءاملعنم)يمرضحلاسيقنبميهاربإقاحسإوبألوقيو
سداسسلا»:ةالصلانتسنايبيف(يرجهلاسماخلانرقلايفتومرضحب

.9«مايقلالاحًالاسرإهيديلسرينأ:رشع

(مضلا)ضبقلاكلذكو«ةالصلايفًاثبععفرلاةيضابإلادعدقفنذإ

.كلذلعفنمىلعاوركنأوءامهتهاركباومكحاذلوءهلىنعمال

:مضوأعفرنمةالصيفةيضابإلامكح

لاسرإلاتوبثءانباحصألوقيناعميفجرخي»:ديعسوبأمامإلالوقي

مايقلايناعمبالإلمعلاواهيفتاكرحلاكرتوءءاضعألاعيمجلةالصلايف

سابللاحالصنماهحالصيناعمنماهيفلخديامو؛اهدوجسواهعوكرنم

.771/75-51/6ص(ةعيرشلاسوماق)يدعسلا/75١ص«.هدج(ءايضلا)يبتوعلا6

(عرشلانايب)ميهاربإنبدمحم.يدنكلا١

.58١صمج(ءايضلا)يبتوعلا)3

.657ص(لاصخلارصتخم)قاحسإوبأ(:)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحوح

عئاوواهيناعمنمجراخلعفلاوتاكرحلانمكلذرئاسو.كلذهابشأواهل

امإوةَنَّسلاتءاجكلذب«ةالصللدسفمكلذءًاعونممالمعامإ:نيينعمدحأب

.""'«هنعىهنلايتأيودسفتنأمهرثكألوقيناعمنمجرخياثبع

رشملو»:(يرجهلاعبارلانرقلاءاملعنم)يويسبلانسحلاوبألوقيو

هرملهلعفنمو«هلعفنمةالصنودسفيمهرنملو.ءكلذنولمعيانفالسأ

.""ضعبىلعمهضعبراكنإنمانيأرامالإ؛هلعفيملنمةالصدسفي

ركذباب»:هلوقب(لاصخلارصتخم)يفيمرضحلاقاحسإوبأبّوبو

.«ةّنُس"!انموقهلعجاممةالصلاىفهركيامنايب

نيديلاعضو:ثلاثلاةريبكتدنعنيديلاعفر:يناثلا»:لاقمث

.*!ةرسلاىلع

جرادم)يف(ه7١*77ت)يملاسلامامإلالاقو

ةيجولاوهاذوهركمةيجوتلافمرحتنألعيو

اهبامىلوأضقنلانينذأللاهدنعنيديلاعفراذكهو

ةتكنلادصاقريشينأوأ ةرسلابامهعضواذكهو

ضقانهوركممارحإلادنعنيديلاعفر»:(لامآلاجراعم)يفلاقو

.('""ءاندنعةالصلل

(عرشلانايب)ميهاربإنبدمحم.يدنكلا(١)

.07١”صج(ءايضلا)يبتوعلا5

.مهيفلاخمهبنوديريةماقتسالالهأءاملعهلمعتسيحلطصم«انموق»ةملك(*)

.08ص(لاصخلارصتخم)قاحسإوبأ(4)
.77ص(لامكلاجرادم)يملاسلا(5)

.7177ص7ج(لامآلاجراعم)يملاسلا(1)



7١/ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبىفديهمت

امكةيكلاملاضعبانقفاودقو»:(ه1775١ت)ينالهبلاملسموبألوقيو

«هذعبىلوأوريبكتلاعممارحنيديلاعفرنأىلع«مهنعيمخللاهاكح

.'''ةضقانريغةعدبفهلبقاموأ«هذعبوأمارحإلاعمهبةالصلاضقنبانلقو

يفاقلطمعفرلاةيعورشممدعةيضابإلابهذمنأىلإقبساممصلخن

الوءعوكرلاعمالوءاهدعبالواهلبقالو«مارحإلاةريبكتعمال«ةالصلا

رمأللةيفانمةكرحو«ثبعوهو«هنمعضوميأيفالو.هنمعفرلادنع

كلذكو.ةالصللةضقانةهوركمةعدبهلعفو«ةالصلايفعوشخلاونوكسلاب
.هلىنعمالهوركملعفومهدنععورشمريغنيديلامض

:مضيوأعفرينمءاروىلصنميفةيضابإلامكح

ديعسوبأىكحدقفىرخألابهاذملانمكلذلعفينمبءادتقالاامأو

:لاقففالخلا

زوجتالو«ةالصلايفأاومهتيملامةوعدلالهأفلخزوجت:ليقو»

."'اوصقنيوأاوديزيملامةلبقلالهأفلخزوجتليقو«فالخلالهأفلخ

ةَنُسءايحإلةلبقلالهأفلخةعامجلاةالص:ليقو»:لاوقألاضعبيفو

."'(ىدارفلاةالصنملضفأةعامجلا

ملام؛ةعامجلاءايحإللضفأانموقفلخةالصلانإليقدقو»:اضيأو

اوصقنيوأةالصلايفاوديزي

.0١7ص7ج(رهوجلاراثن)ملسموبأ(١)

.777ص.هج(فنصملا)هللادبعنبدمحأركبوبأءيدنكلا(؟)

.7584ص.هج«قباسلاردصملا(؟9)

.777ص«قباسلاردصملا(:5)



اا
ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحتيدا018

فئصملابحاصيدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأخيشلادروأو

عفرينمءاروىلصنمةالصةحصىلعقافتالاىلعلديام

:لاقدقف«ةالصلايفهيدي

مسبرسينمو«ةماقإلادرفينمفلخةالصلانوملسملازاجأ:ةلأسم»

نمفلخو«ريبكتللةالصلايفهيديعفرينمفلخو؛ميحرلانمحرلاهللا
كلذسميلو«اهيفًاناصقنالوةالصلايفةدايزكلذاوريملو«نيترمملسي

لعفلايفكلذىلعاوعماجدقو«هنولعفيمهنيذلانيملسملالاعفأنم

لاقنيملسملانمًادحأنأملعنالعبرألاهذهو.هلعفينمفلخةالصلاب

.""«هفلخىلصنمىلعضقنبنهيف

:ةَّينّسلابهاذملا:ايناث

ىلإ(يرهاظلابمذملاوةعبرألابهاذملا)ةينسلابهاذملاتبهذ

هذهبقلعتتءايشأةذعيففلتختاهنكل.ةالصلايفنيديلاعفرةيعورشم

:لئاسملاهذهيفاهثحبمتي«ةلأسملا

ةالصلايفعفرلاعضاوم:ىلوألاةلأسملا

الإمارحإلاةريبكتدنععفرلاةيعورشمىلعةعبرألابهاذملاةملكتقفتا

:(ه577ت)ربلادبعنبالاق«هنعةياورلاتفلتخادقفسنأنبكلاممامإلا

نيديلاعفريفكلامنعةياورلاتفلتخا:لاقذادنبزيوخنباركذو»
ةرمونباثيدحىلععفروضفخلكيفعفري:لاقةرمف؛ةالصلايف

."”ةلصأعفريال:لاقةرمو.مارحإلاةريبكتيفالإعفريال:لاق

.5160صج«قباسلاردصملا(١)

.١٠١٠صقاح(راكذتسالا)ربلادبعنبا3

  



ل00ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

كلامناكو:لاق.اهريغيفعفريالو.ةالصلاحاتتفادنعمارحإللعفري»

.""(مارحإلايففناكنإ:لاقو.ًافيعضةالصلايفنيديلاعفرىري

(نآرقلاماكحألعماجلا)يف(ه١717ت)يبطرقلادمحأنبدمحملاقو

:هصنام

يفنيديلاعفريال:كلامنع(رصتخملايفسيلامرصتخم)يفو»

:لاق.مارحإلادنعهيديعفرياكلامَرأملو:مساقلانبالاق.ةالصلانمءيش
(؟) ."'مارحإلادنعنيديلاعفركرتيلإبحأو

عفربلوقلانعهعوجركلاممامإلاىلإهدنسبيبتوعلاةماعلاىورو
."'ةالصلاىفنيديلا

ميهاربإلاقهبو«ةيفنحلاروهمجوةفينحوبأوةفوكلالهأبهذف-١

ىلإ؛مهريغوعيكوويروثلانايفسوىليليبأنباويبعشلاويعخنلا

ةياوريهو«'؟'طقفمارحإلاةريبكتدنعالإهيديعفرياليلصملانأ

عفرالوضفخيفالةالصلاريبكتنمءيشيفنيديلاعفرفرعأال»

.”'«أفيفخاعيشهيديعفريةالصلاحاتتفاالإ

.48ص؛:ج(راكذتسالا)ربلادبعنبا(١)

.777ص١٠2.7ج(نآرقلاماكحألعماجلا)يبطرقلا(؟)

.167١ص.هج(ءايضلا)يبتوعلا(؟)

.774ص4ج(يراقلاةدمع)ينيعلا(:)

.70١صء١ج(مساقلانبانعنونحسةياور ىربكلاةنودملا)سنأنبكلام(5)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح

وهوء«رهاظلالهأوثيدحلالهأروهمجودمحأوىعفاشلابهذو

عوكرلادنعومارحإلاةريبكتدنععفرلانأىلإًاضيأكلامنعيورم

.('!هنمعفرلادنعو

عفرلاوعوكرلادنعومارحإلادنعنيديلاعفرنأىلإضعبلابهذو

يذلاوهو«لوألادهشتلانميأءنيتعكرلانممايقلادنعوهنم

.""يوونلاهحجر

دنعومارحإلادنعنيديلاعفرنأىلإثيدحلالهأضعببهذو

."'هنمعفرلادنعودوجسلادنعوهنمعفرلادنعوعوكرلا

يفعفروضفخلكدنعومارحإإلادنععفرلاىلإضعبلابهذو
."”عوكرلانمعفرلايفالإةالصلا

نأديفي(كيبنلاةالصةفص)هباتكيف(ه١57١ت)ينابلألاعينصو

 هنمعفرلاوعوكرلاومارحإلا ةثالثلاعضاوملايفعفرييلصملا

هلكلوسرلاىلإبسنثيح«كلذىوسعفروضفخلكيفريخمو

:لاقف«ةالصلانمةددعتمعضاوميف«عفريانايحأناك»هنأ

.”«دجساذإهيديعفريًانايحأناكو»

نمعفرلادنع:يأ''أنايحأريبكتلااذهعمهيديعفريناكو»-
.دوجسلا

.587ص27ج(دصتقملاةياهنودهتجملاةيادب)دشرنبا(١)

.(685)10ص«4ج«يوونلاحرشبملسمحيحص(١)

.40ص؛:ج؛«يوونلاحرشبملسمحيحص(*)

.184ص1ج(يرابلاحتف)رجحنبا/١٠٠١ص«؛4ج(راكذتسالا)ربلادبعنبا(5)

.٠1١ص(ِْقَييبنلاةالصةفص)ينابلألا(5)

.١10١ص(خقييبنلاةالصةفص)ينابلألا(7)



ملةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت
ميلاسمعا

ةدجسلاىلإ:يأ'"'ًنايحأريبكتلااذهعمهيديعفريِلكناكو»-

.ةيناثلا

امىلإةيناثلاةدجسلانمعفرلادنع:يأ'''ًانايحأهيديعفريناكو»-

.مايقلالبقةحارتسالاةسلجبهأامس

نممايقلادنع:يأريبكتلااذهعمهيذيعفريديناكو»-

.ىلوألاتايحتلا

عفرلامكُح:ةيناثلاةلأسملا

010(

0(

ف

5(

)6(

)1

لاق«ةالصلايفعفرلابوجومدعىلإعفرلابنيلتاقلاروهمجبهذ
:يوونلا

.'"'عفرلانمءيشبجيالهنأىلعاوعمجأو»

:ربلادبعنباةرابعامنيب

عفردنعوعوكرلادنعوةالصلايفيديألاعفريفءاملعلافلتخاو»

زاوجىلعمهعامجإدعب«هنمعفرلاودوجسلادنعوعوكرلانمسأرلا
.”'«مارحإلاةريبكتعمةالصلاحاتتفادنعيديألاعفر

ةيرهاظلاضعبو؛:ةميزخنباويديمحلاويعازوألا:بوجأولابلاقو

نملك»:ربلادبعنبالاق«2"دمحأمامإلانعيكُحو«مزحنباودوادك

.55١ص(ِهلييبنلاةالصةفص)ينابلألا

.55١صيبنلاةالصةفص)ينابلألا

.17ا/صيبنلاةالصةفص)ينابلألا

.46صج؛يوونلاحرشبملسمحيحص

.48ص(راكذتسالا)ربلادبعنبا

نبا/7١٠١”ص(راكذتسالا)ربلادبعنبا/174صء”ج(راثآلابىلحملا)مزحنبا

.2717/87174ص7ج(يرابلاحتف)رجح



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح1وأ

يديمحلاالإعفريملنمةالصلطبيالءاملعلانمهبلمعوعفرلاىأر

."'يعازوألانعةياورودوادباحصأضعبو

مثأي:ةفينحيبأنعةيفنحلاضعبلقنو»:(ه857ت)رجحنبالاقو-

.«هكرات

ملعفريملاذإوهبجوأهنأرايسنبدمحأنعلافقلالقنو»:ًاضيألاقو-

.'"'(نكرهنإ:ةميزخنبالوقىضتقموهو»:لاقو««هتالصحصت

.ةالصلاحاتتفادنععفرلايفوهامنإفاالخلااذهو

:همكحىفاوفلتخادقفهنمعفرلادنعوعوكرلادنععفرلاامأو

:يزورملارصننبدمحملاق١

نأقيسو2"!'(ةفوكلالهأالإكلذةيعورشمىلعراصمألاءاملععمجأ»

.اعورشمكلذنوريالًاعيكوويروثلاوةفينحابأ

ىورامبنيملسملاىلعقحيديألاعفر»:ينيدملانبيلعلاقو
:ةثالثلاعضاوملاهلحمانهيديألاعفرونعملاسنعيرهزلا

يفيراخبلادنعيرهزلاةياورقايسوهامك«هنمعفرلاوعوكرلاومارحإلا

.'"(نيديلاعفر)هباتك

عمسدحأللحيال:لاقيعفاشلاتعمس:ينزملانع»يكبسلالقنو
دنعوعوكرلادنعوةالصلاحاتتفايفنيديلاعفريفلَكهللالوسرثيدح

7ص«؛ج(راكذتسالا)ربلادبعنبا(١)

.774ص275ج(يرابلاحتف)رجحنبا(؟)

.774ص7ج(يرابلاحتف)رجحنبا()

.(19)ثيدحلامقر78ص(نيديلاعفر)يراخبلا(5)

.(18)ثيدحلامقر”7ص(نيديلاعفر)يراخبلا(5)

 



ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

حيرصاذه»:يكبسلالاق««ِةِيَيهلعفبءادتقالاكرتينأعوكرلانمعفرلا
)1) «كلذبجويهنأيف

:يناتسجسلادوادوبألاقامنيب-"

ةالصلاحاتتفادنعهعفركعفرلادنعوعوكرلادنعهيديعفريدمحأتيأر»

:هلليقدمحأتعمسوو:لاق.«حاتتفالاعفرنعرصقامبرو؛هينذأنايذاحي

مامت:لاق؟ةالصلاماتوه«عفريالمثِةلَيهنعثيداحألاهذهعمسلجر
5 «صوقنمهسفنيفوهنكلو«يردأالةالصلا

:رجحنبالاق

ًاضيأكلذلقنو«""ةالصلالطبيهنإ:ةيفنحلاضعبلوقاذهلباقمو»

.مدقتامكةفينحيبأنع

لاماذهلو«ةعدبلاىلإهلعافةبراغملايرخأتمضعببسنو»:رجحنبالاق

هذهلاًءردهكرتىلإ ديعلاقيقدنبأهاكحامك مهيققحمضعب

:يراخبلالاق

فلسلاوِهكِبيبنلاباحصأيفنعطدقفةعدبيديألاعفرنأمعزنم»

.”'(مهدعبنمو

لوقلا هنعتاياورلاضعبيفكلاممامإلانعقبسدقو

.ةالصلايفعضوملكيفةهاركلاب

.١٠٠صء7ج(ةيعفاشلاتاقبط)يكبسلا(١)

ص(دمحأمامإلالئاسم)دوادوبأ

.١78ص27ج(يرابلاحتف)رجحنبا(©)

.١18صء7ج(يرابلاحتف)رجحنبا(5)

.(177)ثيدحلامقر7١١ص(نيديلاعفر)يراخبلا(4)

 



ها

ةالصلايفعفرلامكحيفًالاوقأةيرهاظلانعربلادبعنبالقنو
:لاَقف

ناكرأنمنكر«بجاومارحإلاريبككتدنععفرلا:يلعنبدوادلاقو»

عوكرلادنعومارحإللادنععفرلا:مهضعبدلاقفهباحصأفلتخاو.ةالصلا

هريغالومارحإلادنععفرلابجيال:مهضعبلاقو.ءبجاوهنمعفرلاو

دنعالإعفرلابجيال:مهضعبلاقو«هبرمأيملوككهلعفهنألءاضرف

."0((ىلصأ

دنعودعتالفاهبلوقينمدنععضاوملاهذهريغيفعفرلامكحامأو

:بابحتسادرجممهرثكأ

«هيفعفرلافبحتسيهنأيعفاشلارظنسايق»:ديعلاقيقدنبالاق١

.""'(خلإ...هنمعفرلادنعوعوكرلادنععفرلاتبثأهنأل

.همدعوعفرلانيباهيفيلصملارّيخينابلألانأمدقتدقو1

.اوبجوأةيرهاظلاضعبنأابيرقمدقتامك-7

.ةالصلايفًالصأعفرلاةهاركبكلامنعةياورلاتمدقتامنيب-4

عفرلاةيفيك:ةثلاثلاةلأسملا

:«يراقلاةدمع»هباتكيفينيعلالاق

عفرلادنع٠رفكلاةئيهونيعلاركذمث.«...عفرلاةيفيكيفاوفلتخاو»

:لاقف

.7١٠”ص«ج(راكذتسالا)ربلادبعنبا1١(

.7587ص75ج(يرابلاحتف)رجحنبا)3



<30ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

هنأك«ةلبقلاهيفكنطاببالبقتسمهعباصأارشانعفري:يواحطلالاقف»-١

انثدح:مزحنبدمحمنعهثيدحنميناربطلل(طسوألا)يفامحمل

اذإ»:اعوفرمرمعنبانععفاننعجيرجنبانعنارمعنبرمع
هللانإف«ةلبقلاامهنطاببلبقتسيلوهيديعفريلفةالصلامكدحأحتفتسا

.«همامأىلاعت

هاورامىلإريشيهنأكءاجيرفتعباصألانيبجرفيالو:طيحملايفو

ينبدجسمةريرهوبأانيلعلخد:ناعمسنبديعسثيدحنميذمرتلا
ىلإماقاذإناكءسانلانهكرتفنهبلمعيناكثالث»:لاقفقيرز

نيبجرفيملو«هديبيدقعلارماعوبأراشأو««ءاذكهلاقةالصلا

.هفعضو.اهمضيملوهعباصأ

.ىرخألاىلإفكلكنطابلعجي:يدرواملليواحلايفو-؟

.ضرأألاىلإامهنوطبوءامسلاىلإاهروهظ:نوئنحسنعو

.«اريسيًائيشنيتينحمامهميقي:يضاقلانعو

:لاقفعباصألاةئيهينيعلاركذمث

.عباصألاقيرفتبحتسي:مهباحصأنعيلماحملالقنو»٠

.امهتئيهىلعامهكرتيلبءاقيرفتالوامضفلكتيال:يلازغلالاقوه

.اطسواقيرفتقرفي:يعفارلالاقوه

ىلإاهضعبمضيوهعباصأدمينأبحتسي:ةمادقنبالينغملايفوه
(1) .

٠.«صعب

.7/87ص(يراقلاةدمع)ينيعلا)1(



|3اا

ةرمسنبرباجثيدحمسي

يهنلايف نع

عفر

نيديلا ليف

عفرلاتقو:ةعبارلاةلأسملا

يفنعفرلانأل«ربكيمثعفريحصألا:ةيادهلابحاصلاقو.انخياشم

ىلعقباسيفنلاوءكلذتابثإريبكتلاو«هللاريغنعءايربكلاةفص

."(ةداهشلاةملكيفامكتابثإإلا

.عفريمثربكي
لاقهبو«ريبكتللانراقمعفرلانوكي:يأ«ريبكتلاءادتباعمعفرلائدتبي٠

.نيققحملاىلإيلازغلاهبسنو«كلامبهذمنمروهشملاوهو«.دمحأ

نيبفالخريبكتلاىلععفرلاميدقتوةنراقملايفو»:رجحنبالاق

ريبكتلاميدقتبلاقنمرأملو«ةنراقملاانباحصأدنعحجرملاو«ءاملعلا

."'عفرلاىلع

يففعفرلاتقوامأو»:لاقفهجوأةسمخلوقلااذهليوونلاركذو

اذإ:ةثلاثلايفو«عفرمثربك:ةيناثلايفوءربكمثهيديعفر:ىلوألاةياورلا

:هجوأهيفانباحصألو«عفرربك

.امهلسريمث«ناتراقهاديوربكيمثءربكمريغعفري:يناثلاو

.لاسرإلاءاهتناعمريبكتلايهميوءاعمامهبئدتبي:عبارلاو

بابحتساالو«ريبكتلاءادتباعمعفرلائدتبي:حصألاوهوءسماخلاو

.7/8١1ص(يراقلاةدمع)ينيعلا1١0(

.778ص(يرابلاحتف)رجحنبا(؟)
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؛يقابلاممتسكعلابوأعفرلامامتلبقريبكتلانمغرفنإف«ءاهتنالايف

.«عفرلامدتسيملوهيديطحامهنمغرفنإو

يفامهعفرريبكتلاضعببىتأىتحعفرلاكرتولو»:يوونلالاقمث
امهعفريملهمتأىتحهكرتولف«ىقابلا

عمةراتهيديعفريناكو»:(ِيلذيبنلاةالصةفص)يفينابلألالاق

لوقوحنوءزكاجكلذلكيأ."'هلبقةراتوريبكتلادعبةراتوريبكتلا

."'''اهنملكزاوجنايبلتلعفتالاحهذهف»:هلبقىنيعلا

عفرينيأىلإ:ةسماخلاةلأسملا

.يعفاشلاوكلاملاقهبو.نيبكنملاىلإ١

.كلامنعنيتياورلاىدحإوهو.ردصلاىلإ5

.(ردصلاىلإوأنيبكنملاىلإرييختلا-“*

ردصلاىلإةأرملانأمهدنعو«فانحألابهذموهو«نينذألاعورفىلإ-؛

انبهذمنمروهشملافعفرلاةفصامأو»:يوونلالاق.اهلرتسأهنأل

فارطأيذاحتثيحبهيبكنموذحهيديعفريهنأريهامجلابهذمو

هاتحارو«هينذأىتمحشهاماهبإو«هينذأىلعأيأ«هينذأعورفهعباصأ

.يوونلامالكىهتنا«”'«هنمكلذسانلانسحتساف«ثيداحألاتاياور

.460ص؛؛ج.يوونلاحرشبملسمحيحص(١)

.87صيبنلاةالصةفص)ينابلألا(7)

.71/8ص.4ج(يراقلاةدمع)ينيعلا(")

.ل7ص.”ج(طسوألا)رذنملانبا(4)

.46صاج.يوونلاحرشبملسمحيحص)0(



ا
ةالصلاف٠"3ءللا

:يفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحل0001

:سوواطنعيورمو«بيبحنباىلإبوسنموهو«سأرلاقوفىلإ-5

«سأرلافلخيىتحاهاوساممعفرأحاتفتسالليتلاىلوألاةريبكتلا-1

.""سوواطنعيورماذهو

عفرلانمةمكحلا:ةسداسلاةلأسملا

مهنمف«هنمةمكحلايفةالصلايفنيديلاعفربنيلتاقلاءارآتفلتخا

طابنتسايفضاخنممهنمو؛«"”دبعتامهعفرو»:لاطبنبالاقءفقوتنم

:يلاتلاوحنلاىلع"”يوونلاركذامىلعكلذنمةمكحلا

عابتاوهللاميظعت:لاق؟نيديلاعفرىنعمام:يعفاشللتلق:عيبرلالاق-١

.مالستساللةمالعهيديّدمبلعاذإريسألاناكوهدايقناومالستساوةناكتسا5

.هيفلخدامماظعتساىلإةراشإ-“

ةاجانموةالصلاىلعهتيلكبلابقإلاوايندلارومأحرطىلإةراشإ-1

.هلوقهلعفقباطيفءربكأهللا:هلوقكلذنمضتامكآيهبر

ةريبكتلعفرلابصتخمريخألااذهو«ةالصلايفهلوخدىلإةراشإه5

.مارحإلا

اهرثكأيفوء,كلذريغليقو»:لاوقألاهذههداريإرثإيوونلالاق

.7ص2”(طسوألا)رذنملانبا(١)

.51/8ص(يراقلاةدمع)ينيعلا(؟)

.435ص؛4ج.يوونلاحرشبملسمحيحص(*)

.456ص.؛ج(يوونلاحرشبملسمحيحص)(:4)
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.ديحوتلاىلإةراشإ5

ىمعألاعامسلريبكتلاو«ةالصلايفهلوخدملعيفمصألاهارينأ-

.ةالصلايفهلوخدملعيف

.مايقلامامتىلإةراشإ-4

.دوبعملاودبعلانيبباجحلاعفرىلإةراشإ4

:رجحنبالاقءاهبسنأاذه:يبطرقلالاق«هندبعيمجبلبقتسيل-٠
01(م

:عفرلالئاسميففالخلانمقبسامةشقانم

 دمتعيلوقلكو«عساوعساشعفرلالئاسملكيففالخلانأنيبت

لوقلاشهدملاولكيبنلاىلإةبوسنمةياورىلع-نايحألانمريثكيف
.كلذنممغرلاىلعو.نعطمنماهلكولختالتاياورلاهذهعيمجنأب

يتلاتاياورلايفنعاطملاهذهلنوتفتلياللاوقألاهذهباحصألازيال

.اهيلعنودمتعي

«ةالصلايفًايلمعًارمأهنوكةهجنمةدراوعفرلاعوضوميفكوكشلاو

املكوهتيفيكوهعضاوموهددعىفخينأنكميالوءاراهنواليلرركتي

.ديعبدحىلإةبرطضمةلأسملانأاندجواننأَدْيَب.هبقلعتي

هيلعاقفتمايعامجالقنفاصوألاسفنبعفرلالقننوكينأضرتفيو

.نكيملكلذنمًائيشنأعقاولاو«ةلقنلالكنيب

صاح(يرابلاحتف)رجحنبا)1(



ةالصلاىفكوم.0ل36 7يفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح0

اماهضعبعنميوءاضعباهضعبضقانيتاياورلادجنءسكعلاىلعلب
نميأيفءاملعلانيبفقاوملانيابتتهيلعءانبوءرخآلااهضعبهزيجي

.ىنبتيلاوقألانميأو«مهنمدحاولاذخأيتاياورلا

هذختينمةردنعم؛يلصملاءاشاهيأبلمعلاحيبييذلافقوملاامأو

اذهيفًانايحأعفريناكو»:هلوقوحننمينابلألالعفيامك ءاملعلانم

.ةيضقلايفبارطضالاوضقانتلازغللحلةلواحمدرجموهف-«عضوملا

:ةيلاتلاةعبرألارومألاىفهرصحأكلذنعثيدحلاو

:لاوقألانيبعساشلانوبلا:لوألارمألا

لوقلانيبو«ةالصلايفةدحاوةرمعفرلابلوقلانيبريبكقرافةمثو

لاوقألاعاجرتسالالخنمكلذنايبو«ةالصلايفةرمنيرشعوتسعفرلاب

:عفرلاعضاوميف

.طقفحاتتفالادنع١

.هنمعفرلادنعوعوكرلادنعوحاتتفالادنع-"؟

دهشتلانممايقلادنعوهنمعفرلادنعوعوكرلادنعوحاتتفالادنع-'

.ةيعابرلاوةيثالثلاةالصلايفلوألا

دنعودوجسسلادنعوهنمعفرلادنعوعوكرلادنعوحاتتفالادنع-5

.هنمعفرلا

.عفروضفخلكدنعوحاتتفالادنعه

دنععفرلايفرييختلاو؛هنمعفرلادنعوعوكرلادنعوحاتتفالادنعا

اذهولوألادهشتلانممايقلالئعوفنمعفرلادنعودوجسلا
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:يليامناعمإبيعمعباتءميركلائراقلايخأ

.ةدحاولاةالصلايفةدحاوةرمنوكيعفرلاف:لوألالوقلاىلعًءانب-

«تارمسمخةيئانثلاةالصلايفنوكيعفرلاف:يناثلالوقلاىلعءانبو-

«سمخةيئانثلاةالصلايفعفرلاتارمددعف:ثلاثلالوقلاىلعًءانبو-

.رشعةيعابرلايفو«نامثةيثالثلايفو

ةرشعثالثةيئانثلاةالصلايفعفرلاتارمددعف:عبارلالوقلاىلعًءانبو-

.ةرمنورشعوسمخةيعابرلايفو«ةرمةرشععستةيثالثلايفو«ةرم

عضاوملالكيفعفرلاراتخانملوقىلعو«سماخلالوقلاىلعًءانبو-

ةرشعثالثةيئانثلاةالصلايفعفرلاتارمددعف:ينابلألابهذمىلع

!!ةرمنورشعوتسةيعابرلايفو«ةرمنورشعةيثالثلايفو«ةرم

!؟بارطضالااذهلثمبلَكىبنلاةالصنوكتنألقعيأ

!؟هتالصىفِهلكَتلوسرلاهلعفيناكءايشألاهذهيأو

نمفصنونرقفرظيفةريبكلاةروصلاهذهبعفرلارمأفالتخانإ

لقنلاهيفىتأتيارمأةالصلاةئيهنوكنمقبسامل«نونظلاو

.مهنمىرخأةسلساهلقنتيتلاةيفيكلانعةفلتخمةيفيكلقنتةاورلا

!؟كلذرسفينأنكميفيكف

تاياورلانإفكيلوسرلاهلعفكلذنمالكنأبانملسولىتحو

هيلعهنأل«ةريبكوةريثككوكشلاىقبتفءضقانتتاهنأنيبتلبكلذلوقتال



ةالصلايفنيديلاعقرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحهل

نيبلظلب«ةدودعمةريسميامايأهباحصأنيبثكميملمالسلاوةالصلا

ناكو«نينسددعلاحلاهبرمتساو؛مويلكةديدعتاولصىّلصيمهينارهظ

هتافوأةثداحنعباغنموءاريثكهنومزالي مهيلعهللاناوضر ةباحصلا

ربكألايلمعلانكرلايهةالصلانأامك«ليلقلاادعام؛هريغهيلإهلقنءيش

.اهيفءيشلكمهملعيكيهللالوسرناكو«مالسإلايف

هروصتيذلافالتخالاكلذهدعبنماوفلتخاّمِل:نآلارّيحملالاؤسلاو

!؟لاوقألاهنعئىبنتوتاياورلا

مهملعينأ هاشاح ِهلييبنلازجعيفأءازئاجكلذلكناكولىتحو

!؟كلذ

ىلعىفخيفأءًانايحأهريغلعفيوانايحأكلذضعبلعفيناكولو

يف مالسلاوةالصلاهيلعهلنومزالملامهوكلذلكماركلاةباحصلا

!؟ةليوطنينسهرضحوهرفس

دحاولاىباحصلانأنيبتتاياورلانإفءكلذنمابارطضادشأةلأسملاو

تاياورلافامورمعنبهللادبعىلإبسنيامبارطضالااذهىلعلاثم

:يلاتلاوحنلاىلععفرلايفهنعةفلتخم

.طقفمارحإلاةريبكتدنععفرلا-١

.عوكرلادعبومارحإلاةريبكتدنععفرلا-؟
.عوكرلانمعفرلادنعوعوكرلادنعومارحإلاةريبكتدنععفرلا3

عوكرلانمعفرلادنعوعوكرلادنعومارحإلاةريبكتدنععفرلا-4
.تايحتلانممايقلادنعو
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8كم0سل

عوكرلانمعفرلادنعوعوكرلادنعومارحإلاةريبكت3دنععفرلا0

.دوجسلادنعوتايحتلانممايقلادنعو

ثيدحنأبنولوقيمهو!؟مهملارمألااذهيفرمعنبانعتائيهتس

!؟عفرلاعوضوميفثيدحىوقأرمعنبا

تقوو«عباصألانيبتافاسملاو«نيديلاعضوةيفيكيفكلذريظنىلع

.ًاكوكشوًابارطضاعفرلاةيضقديزيكلذلكو«عفرينيأىلإو«عفرلا

:هبنيلئاقلادنععفرلامكُحةشقانم:يناثلارمألا

:يلاتلاوحنلاىلعةالصلايفنيديلاعفربةقلعتملاماكحألاتتوافت

ةالصلالطبتالبجاونس.هوركم:حاتتفالادنع-١

.هكراتمثأي«نكر«هكرتبةالصلالطبتبجاو«هكرتب

«بجاونس«ةالصلامامتنمءزئاج:هنمعفرلاوعوكرلادنع-

.ةالصلالطبي«ةعدب.هوركم

«بحتسم:(هنمعفرلاوعوكرلاومارحإلا)ةثالثلاعضاوملاريغيف3

.زوجيالهوركم.زئاج

هنوكىلععطاسناهربونيبليلدمكحلايفحضاولاتوافتلااذهو

.ةتباثلاةالصلالامعأنمسيل

فالخلاعاستاعم-مارحالاةريبكتدنععفرلامكحانزواجتولو

نمفانحألانيباميسال«ةوارضبمدتحيعازنلااندجولهيف

ضعبنأكلذجئاتننمناكو.رخآبناجنمنيثدحملاوةيعفاشلانيبو



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح5-5ع5

درىلإىدأامم«تارمثالثنيديلاعفرباوذخأفانحألايرخأتم

مهريغنيبومهنيبناكوءًاضيأةيكلاملاكرتعملايفكراشدقو

نممهنيبدجوف«مهسفنأةيكلاملاىلعكلذرثأسكعناودودروتالاقم

«تارمثالثعفرلاةياوربذخأنمو«ةدحاوةرمعفرلاةياوربذخأ

دحاولابهذملاعابتأنيباميفعازنلالصأتىدمنيبتةيلاتلاةثداحلاو

.عفرلاعوضومببسب

ةيكلاملاءاملعنم«يبرعلانبابفورعملاهللادبعنبدمحملاق

:(هم55)

عفردنعوعوكرلادنعهيديعفرييرهفلاركبوبأانخيشناكدقلو»
يدنعرضحف«ةعيشلاهلعفتو«يعفاشلاوكلامبهذماذهوءهنمسأرلا

ءرهظلاةالصدنع-يسيردتعضوم-رغئلابءاوشلانباسرحمباموي

يفانأولوألافصلاىلإمدقتفءروكذملاسرحملانمدجسملالخدو

يفهعمو«رحلاةدشنمحيرلامسنتأ«رحبلاتاقاطىلعدعاقهرخؤم

رظتنيهباحصأنمرفنعم«هدئاقورحبلاسيئرةنمثوبأدحاوفص

لاقهنمسأرلاعفريفوعوكرلايفهيديخيشلاعفراملف«ةالصلا

!؟اندجسملخدفيكيقرشملااذهىلإنورتالأ:هباحصأوةنمثوبأ

نيبنميبلقراطفءدحأمكاريالفرحبلاهباومراوهولتقافهيلإاوموقف
:ىلاولاقف.تقولاهيقفيشوطرطلااذه!هللاناحبس:تلقوءيحناوج

كلامبهذموهو«لعفينويبنلاناككلذك:تلقف!؟هيديعفريملو
نمغرفىتح؛مهتكسأومهنكسأتلعجو«هنعةنيدملالهأةياوريف

يهجوريغتىأروءسرحملانمنكسملاىلإهعمتمقو؛هتالص
!؟ةْئُسىلعلتقأنأيلنيأنم:لاقو.كحضف«هتملعأفينلأسو.هركنأف



0ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت
يه"7 انام"د62لاساكس

«كيلعاوماقاهبتمقنإموقنيبكنإفءاذهكللحيالو:هلتلقف

.'''«هريغيفلحلومالكلااذهح:لاقف«كمدبهذامبرو

(نيديلاعفر)باتكةيفنحلادضرئكادلاعارصلانمضنموءاذه

ةريبكتىلعًاروصقمعفرلاىرينمىلعهيففّنعيذلايراخبلامامإلل

ناكو«مهيلعهمكحىفاسقو.هباحصأوةفينحوبأمهو«(بسحفمارحالا

:لاقامم

هسأرعفراذإوعوكرلادنعةالصلايفيديألاعفرركنأنمىلعدرلا»

نعتبثاميفهينعيالاملافلكتكلذيفمجعلاىلعمهبأو؛عوكرلانم

لعفمثءكلذكمهتياوروهباحصألعفنموهلوقوهلعفنمهللالوسر

نمةقثلانعةقثلاضعبرابخألاةحصيفمهبفلسلاءادتقاونيعباتلا

ةنيغضىلع,.مهدعواممهلزجنأوىلاعتهللامهمحرلودعلافلخلا

هلمحياملًاقحتسمهيهللالوسرننسنعًارافنهبلقةجرحوهردص

هتسنأوهماظعوهمحلةعدبلابوشلءاهلهألةاوادعوًارابكتسا

."”(ًارارتغاهلوحمجعلالافتحاب

لعفةدرناك ةلوبقملاريغهتدحعم يراخبلامامإلافقومنأودبيو

:لاقدقف«ءكلذركنأنمىلع

فلسلاوِةليىبنلاباحصأىفنعطدقفةعدبيديألاعفرنأمعزنم»

."(...مهدعبنمو

ماكحألعماجلا)يفيبطرقلاهنعاهلقنو.117١ص«؛ج(نآرقلاماكحأ)يبرعلانبا(١)

.١58ص0(نآرقلا

.١٠ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)

.7١١ص(نيديلاعفر)يراخبلا0



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح١5
يلاحال>2ماسال

يأ«حاتتفالادعبنيعضوملايفنوكياموههديرييذلايديألاعفرو

.لبقنمهمالكهيلعلديامك«هنمعفرلادنعوعوكرلادنع

:لاقفيراخبلامالكىلعيدشارلانيدلاعيدبباتكلاققحمقلعدقو

.فلسلاةماعوفنصملالاوقأنممدقتامك«ةيعامجإمهنيبةلأسملانأل»

."'«هيفكشالنعطاذهف

ةيضقىلععامجإلاىوعدوه«رخآءيشفاضنادقف«نذإ

نيذلافانحألانمةصاخ«عفرلالئاسمعيمجيفداحلافالخلاعم

!مارحإلاةريبكتدنعالإنوعفريال

اهضغبيالوَ»ةَّنُسةالصلايفعفرلايدضشارلانيدلاعيدبدعدقوءاذه

لهأ»نموهفاهبلمعيوأاهّريملنمنأىلإحملأو««دناعموأدساحالإ

!!""'"«نئنسلاءادعأوعدبلا

!!ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو

لوانتيرمألاوهاهوءاريثكهزواجتلبءدحلااذهدنعرمألافقيملو
ةالصداسفبمامإلاةفينحيبأىلإلوقلاةبسنتمدقتدقو«ةالصلامكح

يفنحلايفسنلالوحكمكلذلقننممو«حاتتفالادعبنيديلاعفرنم

يناقتإلاريمأنببتاكريمأنأبلوقلاقيسامك.عاعشل١باتكبحاص

ىونكللاهيلعدرو.كلذبةالصلاداسفبةلاسرفنصةفينحيبأبىنكملا

.(١)شماه77ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)



1ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

نعهلعفرتاوتامبةالصلادسفتأاموهمالكحبقأام»:الئاقيفنحلا

مهنموعفريناكنممهنمةباحصلانأملعامأ!؟هباحصأوكيهللالوسر

اممهنمدحأنعوريملورخآلابامهدحأيدتقيناكوءعفريالناكنم

اهيلعحجروعفرلاثيداحأبذخأيملنإوانمامإنأمهفامأ!!؟هبهوفت

امأ؟كلانهاميفوهددشتامككلذيفددشيملنكلعفرلاكرترابخأ

لبقتلهو؟وهفيكو؟وهنمداسفلاةياورليوارلاالوحكمنأيفربدت

انءاهقفوتاقثلاانخئاشمنأركفتامأ؟ةضقتنمهيلعدرتمأةلسرمهتياور

الفأ؟داسفلاةياورمهنمدحأربتعيملوداسفلامدعباوحرصدقتابثألا

ىلعاليلدكلذنوكيالفأ؟ةياورلاكلتنارجهلابجوممهضارعإنوكي

دعتالربدتلاملعوبصعتلادصاقمفةلمجلابو؟ةياردلافالخاهنأ

.""'مدتعتالءاطخأوبونذهلرشبلاو

نيدلاعيدبيراخبلاباتكققحمهانمتياملكبيفيملمالكلااذهو

هبيقعتكلذنمانمهييذلاو«ءيونكللامالكضعبىلعبقعدقفءيدشارلا

.«رخآلابامهدحأيدتقيناكو»:هلوقيفيونكللاةرابعىلع

:ققحملالاقدقف

دمحأجرخأدقفءأضيأهلثموهفلطبدقو.هضورفمىلعهانبدقاذهو»

ام:رمعهللاقفزيزعلادبعنبرمعفلاخيناكهنأكلامنبسنأنع

اهقفاوتىتمةالصيلصيِعيهللالوسرتيأرينإ:لاقف؟اذهىلعكلمحي

يفيناربطلالاقو.يلهأىلإبلقنأويلصأاهفلاختىتمو«كعم""يلصأ

دمحمنببوقعيانثدحيكملالالخلاورمعنبدمحأانثدح:«ريبكلا»

.7١21148صشماه(نيديلاعفر)يراخبلا)1(

اذإالإ.ىتملاباوج(يلصأ)نمنيعضوملايفءايلافذحوحنلادعاوقىلعلصألا(؟)

.تحبلايفرظلاىلإيطرشلااهانعمنمىتمتغرف



-لايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحتيامر

نعسابعنبزيزعلادبعنعبكذىبأنبانعءاجرنبهللادبعانثدح

يلصيهييبنلاتيأر:لاق!؟اذهىلعكلمحيام:ناورمهللاقف«هتالص

امهدروأ.يلهأىلإتبلقناوتيلصهتفلاخنإو«كتقفاوهعقفاونإةالص
««تاقثهلاجر»:اهنمدحاولكىفلاقو!"”(«دئاوزلاعمجم»يفاضيأىمئثيهلا

."”ققحملامالكىهتنا««مهيلإهبسنامفالخىلعلدياذهف

عضاوملايفعفرلاةلأسميفققحملامالكنمانيدلضخمتدقفنذإ

:رومأةئالثةثالثلا

.ةثالثلاعضاوملايفعفرلانأىلععامجإلا٠

.كلذنمءيشيففلاخنمىلععادتبالابمكحلا.

يفعفرلانمءيشيففلاخنمءاروةالصلازاوجمدعبمكحلا٠.

.ةالصلا

!هتورذغلبي نذإ فالخلادجناذكهو

.يدشارلانيدلاعيدبذاتسألاعمةيملعةبساحمةفقوفقنلنآلاتأنلو

هقلطيامومالكلانمهلوقيامعلوؤسمهنأو«ةنامأةملكلانأىلإهبتنيهلعل

.ةطاسبلاهذهباهعملماعتيالملعلالئاسمنأوءماكحألانم

فالخلاىلععلطاامدعبهرقييذلااذنمفعامجإلاةيضقامأ-١

!؟عفرلاةلأسميفضيرعلا

ىف«ةيعامجإةلأسملانأل»:ققحملامالكأرقناننأبجعلاىلإوعديامو

.18صاح(دئاوزلاعمجم)يمثيهلا)١(

.شماه5١ص(نيديلاعفر)يراخبلا3



5ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

ناكو»:لاق-ىريامبسحىلع عفريناكنميراخبلاددعنأدعبف«هنم

."'مهيديأنوعفريالنييفوكلاضعبوعيكوويروثلا

!؟عامجإلانيأف

نايفسنعربخلاهسفنبققحملادرويامنيحسفنلايفبجعلاىوقيو

:ديهمتلا)يفربلادبعنبالاقفيروشلاامأ»:لوقيف,عفريالهنأيروثلا

انثدحغبصأنبمساقانثدحنايفسنبثراولادبعانثدح:(2355-4

ةقثلاىيحينبدوادانثدحيعافرلاديزينبدمحمانثدحريهزنبدمحأ

عفرأنأديرأانأونايفسبنجىلإتيلص:لاقكرابملانبانعنومأملا

:تلقمث.نايفسيناهنيتلقوهكرتبتممهف«تعفراذإوتعكراذإيدي

."'ينعنميملىلصاملف«تلعفف«هعدأالهللاهبنيدأءيش

!؟عامجإلانيأف

:هلوقلمؤمنعلقنيفدوعيققحملادجنمث

:ققحملالاق««نايفسالإهملعبلمعيًاملاعتيأرام»

ىجرييذلاوهوءأضيأعفرلاثيداحأبلمعنوكينأًاديعبسيلف»

.7(هلثمنم

!!؟اذهنمرثكأبارطضايأف

ملف»:لاقهتالصءيسملاثيدحركذنأدعبربلادبعنبالوقينبجعيو

يفضئارفلاهملعو«مارحإلاةريبكتبالإريبكتلانمالو«نيديلاعفربهرمأي
ملنمةالصلعجنملهجوالف.هللاءاشنإدعباميفاذهنبيبتسو«ةالصلا

.7١١2158١1صشماه(نيديلاعفر)يراخبلا6

.178صشماه(نيديلاعفر)يراخبلا(")



40يبنلانععفرلايفراثآلافالتخاعمءاهلطبأنملالو؛:ةصقانعفري

ضئارفلاو.كلذيفراصمألاةمئأفالتخاومهدعبنموةباحصلافالتخاو

ذوذشهعباتنمويديمحلالوقو.هيفنعطمالوهلعفدمالامبالإتبثتال

."'«هيلإملعلالهأتفتليالأطخوروهمجلادنع

.هيلإتفتليالأطخيدشارلاعيدبلوقف

مهيلعهللاناوضرةباحصلاىلإتاياورلاةحصضارتفاىلعكلذلك

تاياورلافعضنايببىرخأتاساردتلفكتدقوءنوعفرياوناكمهنأ

.ةالصلايفنيديلاعفرعوضوميفةباحصلانعةدراولا

قيضبيشتسانلانمريثكاهداتعاةداعوهفعادتبالابمكحلاامأو"١

دصاقمكاردإفعضو«نيرخآلافالخلامتحايفردصلاةباحرمدعو.قفألا

ءاهقفلاوءاملعلاتيلو.عورفلالئاسمصخياميفرمألاعاستايفعرشلا

ةيضقلناكدقو.ةميخولااهبقاوعوماكحألاهذهءاوألنمنوففخينيثدحملاو

عادتبالابىرخألافذقتةقرفلكتراصوءبهتلملاهراوأيبهذملافالخلا

.كلذىلعحضاوليلدمضلاوعفرلاةلأسمو«ببسنودبىتحوأببسب

عانتمالاواهيفنوكسلاوةالصلايفعوشخلاحبصيامدنعبجعلادادزيو

!!ًاعدتبمًائيش-ماقمللًالالجإوةالصلاةريعشلاميظعت ةكرحلانم

.هتايلجتحضوأ

مدعبهلوقيفةفينحيبأمامإلايفيراخبلامالكبصعتلانموءاذه

:مارحإلاةريبكتدعبةالصلايفنيديلاعفر

.9١٠صعةاح(راكذتسالا)ربلادبعنبا)١0(



١ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

اقحتسمهليهللالوسرننسنعًارافنهبلقةجرحوهردصةنيغضىلع...»

.هخموهماظعوهمحلةعدبلابوشلءاهلهألةوادعوًارابكتساهلمحيامل

.'"'أرارتغاهلوحمجعلالافتحابهتسنأو

راثآنمرثأوهفعفرينمفلخةالصلازاوجمدعبمكحلاامأو

سيطواهيفيمحتارتفيمالسإلاخيراتلايفناكنئلوءاضيأبصعتلا

كلترتجتمالعف«ةعونتملاةريثكلاماكحألااهيفتقلطأويبهذملاعارصلا

!؟ريرملاملؤملاانعقاوىلعقبطتلماكحألا

نأيونكللاهيفىرييذلاتقولايفهنأةبارغرمألاديزييذلاو

ققحملانأبأجافن؛:ةالصلايفءادتقالاعنمبجويالعفرلايففالخلا

نمكبجعىضقتيلئراقلايخأيعملاعتوءكلذفالختابثإىلإىعسي

:هلوقيونكللاىلعدرنيحهعينص

روهتلاىلعبصعتلاهلمحهنأنيبتتلو««رخآلابامهدحأيدتقيناكو»

:كلذنايبوقالطإيفةلجعلاو

:يونكللامالكمامتنأ

ناكو«عفريالناكنممهنمو«عفريناكنممهنمةباحصلانأملعامأ»

.""(هبهوفتاممهنمدحأنعوريملو«رخآلابامهدحأيدتقي

يفيباحصلابيباحصلاءادتقاةلأسميفهنأحيرصهمالكفءذذإ

:امهققحملاامهدروأنيذللانيلاثملانكلو«ةالصلا

.زيزعلادبعنبرمعءاروكلامنبسنأةالص-

.مكحلانبناورمءاروبويأيبأةالصِ

."١ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحذادلهم
ا

دقناورمو«يعباتفرمعامأ«نايباحصاهْهَوبويأيبأوسنأنملكو

.نييعباتفلخنييباحصةالصنعنالاثملاف«ةباحصلابىقتلا

يفهنأىلعلديو.هلحمريغيفيونكللاىلعققحملابيقعتف«نذإ

.همالكنمدارملامهفيملهنأوءرخآداو

عابتابمهالوأوءسانلاملعأمهكيهللالوسرباحصأنأمولعمو
ةالصلاهيلعيبنلااونياعدقو«ةرهطملاهتنسبيسأتلاوكيهللالوسر

نعهودهعيملاملمهراكنإو«ماكحأللةلقنلامهو«هتالصاوفرعو«مالسلاو

رييغتبنوضريفيكفالإو«ءقحةفيرشلاهتتسفلاخياممِديهللالوسر
.كلذىلعتوكسلاوَةّنُّسلا

نأكلذءقحهتالصمكحلانبناورمىلعهيفبويأيبأراكنإو
ةالصلاىلعديعلاةبطخمّدقيذلاوهو؛ةحارصيبنلافلاخناورم

:لاقيردخلاديعسيبأىلإهدنسبيراخبلاىوردقف

ءيشلوأف«ىلصملاىلإىحضألاورطفلامويجرخيهللالوسرناك

ىلعسولجسانلاو«سانلالباقمموقيففرصنيمث«ةالصلاهبأدبي

وأهعطقاثعبعطقينأديريناكنإف.مهرمأيومهيصويومهظعيف
.فرصنيمثهبرمأءيشبرمأي

وهوناورمعمتجرخىتح«كلذىلعسانلالزيملف:ديعسوبألاق
نبريثكهانبربنماذإىلصملاانيتأاملفءرطفوأىحضأيفةنيدملاريمأ

.ينذبجفهبوثبتذبجفءيلصينألبقهيقترينأديريناورماذإفءتلصلا

بهذدقديعسابأ:لاقف«هللاومتريغ:هلتلقف«ةالصلالبقبطخفعفتراف
اونوكيملسانلانإ:لاقف«ملعأالاممريخهللاوملعأام:تلقف«ملعتام
.""ةالصلالبقاهتلعجفةالصلادعبانلنوسلجي

ثيدحريغبىلصملاىلإجورخلاباب؛نيديعلاباتك(حبحصلاعماجلا)يراخبلا(١)
.(465)مقر



ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

فيكف؛يأرلللهأبسيلوهيقفالوملاعبسيلناورمنوكىلإاذه

هيفف«زيزعلادبعنبرمعفلخسنأةالصيف'''دمحأمامإلاثيدحامأ

يفنابحنباهركذءيشرقلارهزأنبنمحرلادبعنببهوموأبوهوم
«(ليدعتلاوحرجلا)يفمتاحيبأنباو«(خيراتلا)يفيراخبلاو«(تاقثلا)

ركذيهنإفنابحنباجهنمامأو.هاقثويملثيح.لوهجموهف«هنعاتكسو

ىلعلجرلاىقبيف.دحأهقثويملولوحرجيملنم(تاقثلا)هباتكيف

ةلاهجلامكحهنععفريال«تاقثهلاجر»:ثيدحلايفيمثيهلالوقو«هتلاهج

.قيثوتلايفهدنتسمنيبيملوءيمثيهلالهاستنمملعامل

.ةقيعضةياورلافهيلعو

هيفنإف.ناورمفلخبويأىبأةالصىف'''ىناربطلاثيدحامأو

سابعو«بويأيبأنعيظرقلابعكنبدمحمنعسابعنبزيزعلادبع
ىبهذلاهنعلاقو.هقثويملوتاقثلايفنابحنباهركذ«شايعنمفحصم

.نييندملاىفهدادع«فرعيالءبئذىبأنبالخيضش»:لادتعالانازيمىف

.*'(لوبقم»:رجحنبالاقو.'"''(لقم

ملو.ليلقلاالإثيدحلانمهلسيلنم»:وهرجحنبادنعلوبقملاو

«عباتيثيح»لوبقم«ظفلبةراشإلاهيلإو.هلجأنمهثيدحكرتيامهيفتبثي

."(«ثيدحلانيلفالإو

.17017/5مقر2517ص2”ج(دنسملا)لبنحنبدمحأ(١)

ص.؛ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا

مقر23737ص7”ج(لادتعالانازيم)يبهذلا(©)

.0١41مقر2708ص(بيرقتلا)رجحنبا(:)

./5ص(بيرقتلا)رجحنبا(4)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحعاام

انيلىقبيف.ءبعكنبدمحمنعهتياوريفاذهزيزعلادبععباتيملو

.ثيدحلافيعض

.ةفيعضةياورلافهيلعو

مدعبوأعفريملنمةالصنالطببمكحلانإلوقألىضماملكدعبدوعأ

ءلصألاوهعفرلامدعنإف«ةغلابمو هءاروةالصلايأ-هبءادتقالازاوج

ىلعءيشلاخدإببسبنوكينالطبلانإف.هنعةياورلاةحصضرفىلعوهريرقت

اذه؛هوحنوعفرلانماهعوشخصقنيوأاهلطبيامبوأ«هيففالخالاممةالصلا

:عفرلامكحةشقانم:ثلاثلارمألا

ببسنعلاؤسةجيتنوهامنإمكحلاكلتضعبنايبنأظحلن

ةنسلعابتاوىلاعتهللميظعتهنأربخأفكلذنعيعفاشلالثساملثمك

.كيلوسرلا

:نارمأانهاهنهذلاىلإقبسيو

اممهريغنودعفرلاةمكحنعثحبينأعفرينملعفادلاام:لوألا

؟ةالصلالاعفأبقلعتي

نمددعلَبِقنم؛عفرلانمةمكحلانايببزّكرملامامتهالاٌرسام:يناثلا

.هلريسفتءاطعإةلواحموءاملعلا

:يتآلاىلإةحيرصةراشإنيذهالكيفو

نع«حاحلإلااذهسمهنبو.هتاذلؤاستلادجناالاننإفالإو.«بايترا



غلا(ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

يذلاامفءكلذوحنو.تاعكرلاددعودوجسلاوعوكرلانمةمكحلا

اهطابنتسابةيانعلاوعفرلاةمكحنعثحبلابلاغتشاللناهذآلاهجوي

؟اهنايبو

مهيلعهللاناوضرماركلاهتباحصنعوهبييبنلانعاثباثرمألاناكولف

!!ةالصلالامعأرئاسوعوكرلاودوجسلااوقلتامكسانلاهاقلتل

رمأهنأعمءيعامجلقنىلعال.ةيدرفتاياورىلعدمتعمعفرلانأ-

حصيالوءناكملكيفو«راهنليلرركتيو«عيمجلاهدهاشينأنكمي
.عفرلانمةباحصلانعةاورلاهلقنام

ليلدلمعلااذهةمكحنعفشكللتاالواحملاوتاالؤاستلاكلتو

«تالوقتلاوتاياورلاىفككشبييذلارمألا«ءلقنلايفةيدرفلاىلع

مهيدلخسرولكلاهبفرتعاثيحبًارتاوتمًآالقنهلقنناكولهنأىنعمب

.يضرتةباجإنعًاثحاب

امعنوثحبياوراصلب«يدبعتهنإلوقلادنععفرلاوتبثمفقيملو

ةنيزهلعجىلإهودعتلبكلذباوفتكيملو.مكحلاوللعلانمءءارو

نيزعفرلا»:لاقدمحأمامإلانعيوردقف؛ةالصلل

يفيمهسلاةزمحيبأنعيراخبلل(نيديلاعفر)باتكققحملقندقو

:لاقيناجرجلاريكبىلإهدنسب(ناجرجخيرات)

.'''نسح:هنأب(هانس)اورسفو.«لضفأوهو«مائسنيديلاعفر»

.8صشماه(نيديلاعفر)يراخبلا(١)
.7/صشماه(نيديلاعفر)يراخبلا(؟)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح

رمألاناكلهلمهناسحتسايفمهيأرنعاوربععفرلابنيلتاقلانأولو

:وووةباحصلاضعبىلإكلذاوبسنمهنكلوايداع

:لوقيناكرمعنبهللادبعنأيرهفلاهللادبع

نأديرتنيحو«حاتتفالادنعيديألاعفرةالصلاةنيزو«ةنيزءيشلكل»

."""(عفرتوعكرت

مةياورهذهو :نيتهجنمادجةفعصعض

نم«نيلهيف»:رجحنباهنعلاق.ءفيعضهسفنًاضايعنأ-

.'"''(ةعباسلا

.ةعباسلاةقبطلانمًاضايعنإفءاعاطقنارمعنبانيبوضايعنيبنأ-

رجحنبادنعةعباسلاةقبطلاو«فورعملاىباحصلاوهرمعنباو

ةباحصلانمزدعباوؤاجنيذلايأ«نيعباتلاعابتأرابكةقبطيه

."'مهودهاشيملومهباوقتليملو

هنعىور»:ىجاسلالاق«بهونبهللادبعقيرطنمةياورلاهذهنأ-

.(؟!(رظناهيفثيداحأبهونبا

نأنكمياذامفةالصلايفنيديلاعفريفةنيزلاهجونعانلأسولو

!!؟لاقي

./ص)3شماه(نيديلاعفر)يراخبلا)1١(

6مقر١2477ص(بيرقتلا)رجحنبا3

.ل6ص(بيرقتلا)رجحنبا)3(

.01948مقر75١.2صلاح(بيذهتلابيذهت)رجحنبا5(



ا1ةالصلايفمضلاومفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

9مللمللللاصال

نمديزتوعوشخلاققحتتناكاذإامبةنوهرمةالصلاىفةنيزلانإ

نوكسلامأ«عفرلابةكرحلا:عوشخللىعدأنيرمألاّيأف.يلصملاةنينأمط

!!؟ءودهلاو

.ةالصلللمجأعفرلامدعونوكسلانأيضقيةالصلاقطنمنأبسحأ

امدنعيلصمللةلغشمعفرلانأو.ءيلصملاسفنلنكسأو.عوشخللىعدأو

ء!ناهجتتفيكنيفكلاطبضلو«نانوكتنيأنيديلاطبضلهلقعوهبلقهجوي

!امهنيبامرادقممكعباصألاطبضلو

اممو«عفرلاةلأسميفايْوَورمعنبهللادبعنعةاورلارثكأدقوءاذه

هامرعفراذإوعكراذإهيديعفريالالجرىأراذإناكهنأهنعنووري

.""ىيصحلاب

!!؟فرصتلااذهلثمفرصتيرمعنباناكأقحأ

وأهمايقوأهدوجسوأهعوكرميقيالنمىصحلابيمريناكلهو

!؟هدوعق

وأدرقلادوعقدعقيوأبارغلارقنرقنيناكنمىصحلابيمريناكلهو

!؟بلعشثلاتافتلاتفتليوأ؛عبسلاشارتفاهيديشرتفيوأبلكلاءاعقإىعقي

نمهسأرعفراذإءامسلاىلإهرصبعفرينمىصحلابيمريناكلهو
!؟عوكرلا

!!؟ًالامشوًائيميامهكرحيوهيديبثبعينمىصحلابئمريناكلهو

نبامامتهابىلوأ ةياورلاهذهلالخنم ةالصلايفعفرلاحبصأدقل

!!؟اهيفَةّنِّسلاقيبطتىلعهصرحو«تافلاخملاكلتلكهتعباتمنمرمع

.07صشماه(نيديلاعفر)يراخبلا(١)



ةالصلايفنيديلامقرنعيهتلايفةرمسنبرباجثيدح4/10000

يباحصلااذهروصتاهنألءاهلوبقنكميال؛:ةضوفرمةياورلاهذهنإ

اهنعىأنيتافرصتفرصتييذلاثباعلارهظميفليلجلا

.كلذنعهاضرأوهنوهاشاحف

نمرمعنباىلإءاسأدقفاهدّيأوأءاهتاوخأوةياورلاهذهىورنمو

!؟ىنعملا

هريغىلإبسن«ةنيزةالصلايفعفرلانوكرمعنباىلإبسنامكو
ةعيهلنبانعىناربطلاىوردقف«تانسحلاىفةفعاضموًارجأكلذرابتعا

عمسهنأهثدحيرفاعملاناعاهنبحرشمبعصملاابأنأةريبهنباينثدح

عبصألكبةالصلايفهديبلجرلااهريشيةراشإلكيفبتكيهنإ»

."'«نسحهدانسإ»:ىمثيهلالاق«''«ةجردوأةنسح

نمحرلادبعىبأةياورنمهنألهيفةعيهلنبانوكعمهنّسحامنإو»
ضعباهححص-ئرقملامهنمو ةلدابعلاةياورو«ئرقملاديزينبهللادبع

."'ملعلانلهأ

الامكفيعضةعيهلنبانإف«ةفيعضةياورلاهذهنأباوصلاو

نيذلاةلدابعلادحأوهوئرقملاقيرطنماهئيجمةياورلاهذهلعفشيالو

قيرطنمدرواذإةعيهلنباثيدححيحصتملعلالهأضعبىلإبسن

.97١ص7١/ح(ريبكلامجعملا)يناربطلا(1١(

.7١٠1”ص75ج(دئاوزلاعمجم)يمشيهلا(؟)

 



3ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

نإيرحتلاودقنلالهأهلاقيذلالبءباوصبسيللوقلااذهنإفءمهدحأ

امنإو«ثيدحلاحيحصتينعيالاذهو.حيحصةعيهلنبانمةلدابعلاعامس

وهامأ؛هنعىورنمممهريغنودهنممهعامسحيحصتهنمدافتسيامةياغ

لوقتلقامىلعلديامموءافيعضهسفنيفناكدقف ةعيهلنبايأ-

:سالفلايلعنبورمع

نبالثمكلذلبقهنعبتكنمف«هبتكتقرتحاةعيهلنبهللادبع»

.هبتكتقرتحاامدعباوبتكنيذلانمحصأئرقملاديزينبهللادبعوكرابملا
)١) «ثيدحلافيعضوهو

:يمجعلانباطبسلوقيو

.''«هثيدحفيعضتىلعلمعلاو»

.فيعضةعيهلنباثيدحفءنذإ

يمثيهللهديلقتهعفددقوءيدشارلانيدلاعيدبلأسناننإفءكلذقوفو

!؟ىرخأةلعةياورلاهذهلسيلأ:لوقنفةرثعنعفرطلاّضغىلإ

نبادنع«لوبقم»ناعاهنبحّرْشِمنإ:لوقنفباوجلاهيفكنو

ملو.ليلقلاالإثيدحلانمهلسيلنم»وههدنعلوبقملاولارجح

ثيحلوبقمظفلبةراشإللاهيلإونمهثيدحكرتيامهيفتبثي

نيلفالإو«عباتي

ءانبلادقنلا):ليصفتلانمديزملرظناو.117١ص7/7ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(١)

.691-57ص(ءامسأثيدحل

ص(54)مقر(طابتغالاةياهن)يمجعلانباطبس(؟)

.184مقر0775ص(بيرقتلا)رجحنبا(”)

./1ص(بيرقتلا)رجحنبا(:4)

 



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحد6

."0(فلاخيو

ريكانمثيداحأرماعنبةبقعنعيوري»:لاقفنيحورجملايفهركذو

.رماعنبةبقعنعاهاوردقانهو'''«اهيلععّباتيال

بسحبريكانملانميهوءايرثلاوىرثلانيبامكنشخححلاوةياورلانيبف

.نابحنبامكح

ظفاحلاهللادبعوبأانربخأ:لاقءىقهيبلادنعءىرخألاةياورلااهيوقتالو

:لاقةملسنبدمحأانثدح:لاقئناهنبحلاصنبدمحمينثدح:لاق

دقاونبديزنع.ملسمنبديلولاانربخأ:لاقميهاربإنبقاحسإانثدح

ةالصلايفهيديعفريالًالجرىأراذإناك»:رمعنبانأ«عفاننعءيقشمدلا

ينهجلارماعنبةبقعلاقو:قاحسإلاق«هبصح.هسأرعفروعوكرلادنع

نمهسأرعفردنعو.عوكرلادنعهيديعفراذإ»:ِلكهلالوسربحاص

."'تانسحرشعةراشإلكبهلف«عوكرلا

ًاتمزواعاطقنارماعنبةبقعوقاحسإنيبنألًاضيأةفيعضةياوريهو

.دضاعتيالامهنيبفعضلااذهلثموءاليوط

:لوقييدشارلانيدلاعيدبدجنثيحءامهيفنتملا

.607صهح(تاقثلا)نابحنبا١(

.78ص5ج(نيحورحملا)نابحنبا(؟)

يفهيديعفريال:لاقنمباب.ةالصلاباتك«50”57ص5ج(ننسلاةفرعم)يمهيبلا)3

.73757ثيدح«حاتتفالادنعالإةالصلا



00035١0ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت

ليزنتلاصنباهلاثمأرشعبةنسحلانأل«نيتياورلانيبضراعتالو»

رشعلاركذةيناثلايفوءعبصألابةنسحلاركذلوألايففاضيأوهللدمحلاو

.'"""دحاوىنعملاف«عباصأرشعيهف«نيديلاعفرب

«نيتياورلاْيْنَتَمنيبضراعتلادوجوبانلقلةلواحملاهذهانيراجولو
عباصأةرشعلافءدحاولاعبصألابالنيعبصألابةنسحلاركذاهيفىلوألانأل

تانسحرشعفةيناثلاامأءىلوألاةياورلاهديفتاماذهءتانسحسمخب

تاياورلاكلتضفرينمفقوم«نيفقوملانيبامناتشف«نكيامهمو

اميفبارطضالاوضراعتلاةلازإلراذعألابلطتينمفقوموءاهفعضل

قطنملاو«حيرصلاليلدلاامهضفرينيّذللادومجلاوديلقتللٌةمدخءامهنيب

.ميلسلالقعلاوحيحصلا

هولعجيلرخآلاضعبلايتأيةالصلايفاثبععفرلاّدَعُينيحىلعوءاذه

تاروصتلانمًابورضاهتدجومكجلاكلتيفرظنلاتمعنأاذإتنأو

مدعو«ةريحلاوبراضتلانعريبعتتاجاتنتسالاكلتنأتملعو«ةدرجملا

!؟نيديلاعفريفىلاعتهللميظعتلاىنعمنيأف-

!؟ةرشعلا

!؟ةالصلاىفناديلاهعفرتدوبعملاودبيعلانيبباجحيأو-

.59صشماه(نيديلاعفر)يراخبلا(١)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح5باكامال

ءارواهيقليهنأكيأ.هيديعفرينأايندلاحرطلناسنإلاجاتحيلهو-

!؟هبلقبالإاهنعربدأوأايندلاىلعناسنإلالبقألهو!؟هرهظ

اذإريسألالعفكمالستسالانعريبعتنيديلاعفرنأبلوقلاامأو-

.قيلعتلاىلإجاتحيالاممكلذفبلغ

.عفرللهوركذامرئاسيفكلذلثملقو

نمدجنامك««رظناهرثكأيف»:مكحلاهذهنعلوقينمدجناذلو

نمةريحّلقأاوسيلءالؤهو!!ًايدبعتعفرلالعجففقوترخآقيرفو

اعنقماببساودجيملوةالصلايفعفرلاريسفتنعاوزجعثيحمهباحصأ

لثمأوهعوشخلاوةينكسلابةثباعلاتاياورلاكلتميلستلانإفاذلو.هلعفل

.عانتقاللمهدنعلبسلا

عضاومضعبيفهيديعفرينممًابيرغًافقومدجنكلذبناجىلإو
دنععفرلايورييذلاوهوةفينحيبأمامإلامالكانبيريثيحهةالصلا
.طقفمارحألاةريبكت

.ةقفينحوبأوكرابملانبهللادبعىقتلاثيحةئداحلاهذهيعمأرقاو

.راوحلااذهامهنيبناكف

:حارجلانبعيكولوقي

كرابملانباوءيلصيمئاقةفينحوبأاذإف«ةفوكلادجسميفتيلص»
ةفينحوبأو«عفراملكوعكراملكهيديعفريهللادبعاذإفءيلصيهبنجىلإ
؛نمحرلادبعابأاي:هللادبعلةفينحوبألاق«ةالصلانماوغرفاملف«عفريال
دق«ةفينحابأاي:هللادبعهللاقف؟ريطتنأتدرأ«نيديلاعفررثكتكتيأر



0اةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت
<-9-مممساك1اا

««ةفينحوبأتكسف؟ريطتنأتدرأف.ةالصلاتحتتفانيحكيديعفرتكتيأر

(
.١ظ«ةفينحىبألهللادبعباوجنمرضحأاباوجتيأرامف»:عيكولاق

يبأدنعهلىنعمالهنمعفرلادنعوعوكرلادنعنيديلاعفرفءذذإ

اهنولعجيوةئداحلاهذهنووريمهريغوةيعفاشلامهعمونوثدحملاو

باوجنمبجعتملاوهو.ةدهاشمنعاهليوارلاوهًاعيكونأعمو

ىفةفينحىبأبهذمبهذيهسفنًاعيكونأبجعألانأالإ؛كرابملانبا

نباباوجوركذقبسامكبسحفحاتتفالادنععفرلاىلعراصتقالا

لوقلاًاعفادهمالكايريملوءعيكووةفينحيبأنمالكعنقيملكرابملا

:هالعأةياورلايفهلوقبرسفمناريطلابعفرلاةفينحيبأهيبشتنإف«قيقدريغ

.«نيديلاعفررثكتكتيأر»

:ناريطللهبثوتدنعرئاطلايحانجٌةكرحةبسشأنيديلاعفرنمراثكإلاف
.مارحإلاةريبكتدنعةفينحوبأاهلعفييتلاةدحاولاةرملافالخب

ضراعتي«ةالصللةئيزهنوكنموأعفرلامكحنمهوركذامنأةقيقحلاو

.«سُمشليخبانذأاهنأكةالصلايفمهيديأنوعفريماوقألاب

دنعالإعفرلاركذيملنمبابةالصلاباتك7١١ص.5ج(ىربكلانتسلا)يقهيبلا1(

.50178مقرحاتتفالا



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحمو

نيبةقرفتللنيديلاعفرنإمهلوقامأو»:يويسبلانسحلاوبألوقي

لوقلابةمولعماهعضاومو«ةفورعمكلذيفةقرفتلافءاهريغوحاتتفالاةريبكت

اماهنموءلوقوهاماهنمةفورعمةالصلادودحنأل«يديألاعفربالةينلاو

.'""(قافتالابكلذفورعم«لعفوه

نملاحبةالصلاةنيزنمسيلعفرلافءكلذىنعمليوأتيفليقامهمو

.لاوحألا

ذإ«نيرمآلانيبعمجللةسئابلاةلواحملاهذه.ءبللاشهديامموءاذه

!؟ىلصمللةنئيزسمشلاليخلابانذأةكرححبصتفيك

نوئمويءالؤهلابام»:اعوفرمةرمسنبرباجثيدحيراخبلاىورلمف

نيحريبجنبلييعسنعةبقعىورو«..سمشليخبانذأاهنأكمهيديأب

."!'(«كتالصهبنيزتءيشا):لاققفةالصلايفنيديلاعفرنعلكس

ربخبيقعرثألااذهلفنصملاداريإ»:يدشارلانيدلاعيدبققحملالاق

ًاهباشمنوكيالةالصللةنيزناكامنأبهنمءاميإهيفةرمسنبديزنبرباج

."!'(ركفلانسحأامورظنلاقدأامف.ليخلاتانذأل

عم-!'”حصيملو هنعحصنإريبجنبديعسمالكةميقام:لوقأو
!؟مالسلاوةالصلاهيلعيبنلامكح

ةكرحههبشلعفرلانعيهنلانيبةمءاوملايراخبلاةلواحمةميقامو

.488ص.؟ج(عماجلا)يويسبلا(١)

.10ص(نيديلاعفر)يراخبلا(؟)
.45صشماه(نيديلاعفر)يراخبلا

«يرزعلاناميلسيبأنبكلملادبعةياورنمهنأل«ريبجنبديعسىلإرثألااذهحصيال(4)
مقر"71ص(بيرقتلا):رظنا.««ماهوأهلقودص»:رجحنباهنعلاق



0000ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبيفديهمت
ككلاسلالا

داريإلالخنمةالصلايفًاعورشمًاعفرهّنظامنيبو؛سمشلاليخلابانذأ

!؟هيلإبوسنملاريبجنبديعسمالك

عينصيفنسحلاركفلاوقيقدلارظنلانايبققحملاةلواحمةميقامو

ةكرحلهبشمةالصلايفنيديلاعفرنأِةلَولوسرلاانربخأدقو!يراخبلا

!؟سمشلاليخلابانذأ

نعًالامشوانيميثحبلاوءيلجحضاوعفرلايفلذيبنلامكحنإ
.بارطضالاليلدوهل«هرربتةمكحوهلةلع

ةهباشميفانيالهبانملسنإ ةالصللةنيزعفرلادعنإف«ليقامايأو

.ةئيهلاوةكرحلاسفنلالخنمةلصاحةهباشملانإفءسمشلاليخلابانذأةكرح

عفرمهّذعنمةباحصلاضعبىلإبسنامفعضىلعانعلطانأدعبو

فعاضتيثيح«ةبارغدشأوهامبمدطصن؛اهلةنيزةالصلايفنيديلا

عوشخلانأشناوهةجردىلإةالصلايفنيديلاعفرةيمهأىلعزيكرتلا

ةنيكسلانملقتننانباذإو«لمعلااذهبناجباهرسوةالصلاحوروهيذلا

.امامتكلذسكعىلإ؛.عوضخلاونوكسلاو؛عوشخلاو

نيحيرهاظلامزحنباويديمحلاويعازوألامكح-نذإانهركذتنو
ةميزخنبامكحكلذنملغوأو«ةالصلايفابجاونيديلاعفراولعج

كلتمهدنعتواستو«عوشخلانأشهنأش«نكرهنأبهيلعيرهاظلادووادو

يفْمُهنَأنوُِمْؤُمْلاحلف:ىلاعتهلوقعمعفرلايفتاياورلا
م .[؟٠2:نونمؤملا]©َنوْعِشَْخ

ةيآلاهذهيناعملمهيلعهللاناوضرةباحصلالاثتمايفكشنالنحنو

ىوريامىلإنئمطناذلوءاهريغوةالصلابقلعتياميف؛اهلاثمأوةميركلا
.يلمعنكرمظعأيفراقولاوةنيكسلاوعوشخلاقفاويامممهنع



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح00ل

ا"'رجحنباهححصو'''يقهيبلاو-هلظفللاو !؟'"ةبيلشيبأنباىور

ءعوشخلانمدوعهنأكةالصلايفماقاذإريبزلانباناك»:لاقدهاجمنع

.«كلذكناكركبابأنأثّدحو

هنأك»ىنعمامف

نظلاوهكلذ.ةكرحلامدعوعوشخلاونوكسلاوتابثلاىلعليلدهنإ

.ماركلاةباحصلاب

امهريغويراخبلايورينأ«هلبقننأنكميالوهيفكشنيذلانكلو

ةاورلارقيمثءمهماغطوسانلاةلهجنمًالاحأوسأاوناكةباحصلانأديفي

!!هنوركتيالوكلذ

ةداتقنعديعسنععيرزنبديزيانثدحلاقددسمينثدحدقلىتح»

اذإاهنوعفريحوارملامهيديأامئأكِةْيكيبنلاباحصأناك:لاقنسحلانع

.'"'مهسوؤراوعفراذإواوعكر

ناك:لاقلالهنبديمحنعلالهوبأانثدحليعامسإنبىسومانثدح
.*«حوارملامهناذآلايحمهيديأنأكاولصاذإِةْكَكيبنلاباحصأ

!!نيكوماركلاةباحصلاعوشخناكاذكهأ

.ةالصلاىفكرحتتال:لوقيناكنم(174)باب777ص7ج(فنصملا)ةبيشيبأنبا(١)
ةالصلايفعوشخلاباوبأعامج.ةالصلاباتك758ص.؟ج(ىربكلاننسلا)يقهيبلا

.١١50مقراهيلعلابقإلاو

.177ص؛7ج(يرابلاحتف)رجحنبأ()

.90ص(نيديلاعفر)يراخبلا(:)

ص(نيديلاعفر)يراخبلا(5)



0لةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسإلابهاذملافالتخانايبىفديهمت

!؟ًانوكسوًاعوشخحوارملاةكرحنوكتفيكيرعشتيل

امبقلعامنإو نيرثألانيذهدقننعتوكسلابيراخبلاىفتكيالمث

لالهنبديمحونسحلانثتسيملف»:ًالئاقامهايإهلوبق-ةحارص-ديفي

0ىبنلاباحصأنمًادحأ

دقنلايفوهنموهو.حوارملاةيضقليراخبلاتابثإليلداذهف

:لوألادانسإلاىفأ

«فيناصتهل«ظفاحةّقث»:ظفاحلالاق.ةبورعىبأنبأوهوءلذيعسنع

.'''(ةداتقىفسانلاتبثأنمناكو.طلتخاو.ءسيلدتلاريثك

امةداتقىفسانلاتبثأنمهنوكهعفنيالوءسلدم«طلتخم:ديعسفنذإ

.ةنعنعلابانهىوردقوءفورعموهامكسلدموهو«ةداتق:اضيأهيفو

:بابسأةثالثلفيعضرثألااذهفنذإ

.8ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)

7110مقر759ص(بيرقتلا)رجحنبا)3



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحاهم

:ىناثلادانسإلاىف-ب

'”'دحاوريغهفعضدقو«يبسارلاميلسنبدمحموهو«لالهوبأ-

."'(نيلهيفقودص»:رجحنباظفاحلاهيفلاقو

."”'مالكنملخيمللالهنبديمحنأامك-

.اضيأفيعضرثألااذهف

يراخبلالبقيلهو!؟يراخبلامامإلاىلعللعلاهذهلكتيفخلهف

!؟انهاهاهدروأىتلااهغيصبءالؤهةياور

لالهابأو«'؟'هطالتخالئالدهلركذولوألارثألاةاوردحأ ةبورعىبأ

!؟انهاهامهلبقَّمِلَف«”يناثلارثألاةاوردحأيبسارلا

اهعومجملصيدقيتلاتاركلاوتارملاهيديكّروحنمنأبيرالو

هادينوكتفوسف«ةرمنيرشعوأتسلاوحألاضعبيفولاوقألاضعبىلع
ةالصلانميقباذامف!!نوكيفيكعوشخلاروصتنسكلانه«حوارملاك

!؟ةالصلايفًانكروًاضرف حوارملاك نيديلاةكرحتناكاذإ-نذإ

امدنع«ديعلاةالصيفةيفاصةروصبزربيحوارملابنيديلاعفرهيبشتو

لثمىفروصتتنأكلو«تاريبكتلاددعبةديدعتارمًايلاوتمعفرلانوكي

!!ةدحاوةعامجىفنيلصملالكيديأتاكرحنوكتفيكفقوملااذه

.519مقر21782179صءةج(بيذهتلا)رجحنبا(١)

.0971مقر«١48ص(بيرقتلا)رجحنبا

.1779مقر417(بيذهتلا)رجحنبا(5)

.١245441ص(18١)مقر(ءافعضلا)يراخبلا
.2487487ص(؟74)مقر(ءافعضلا)يراخبلا()



.انّيبادعبعوشخلانيبوكلذنيبنإ

هذهقدورببهذيهيبشتوهو.عوشخللفانمهنأل.مهنعادبأحصيال

.هتمسنسحويلصملاراقوببهذيامك«ميظعلااهنأشنمنّوهيوةريعشلا

!نابسحلايفنكيملامبًأجافنقبساملكدعبو

نمينثدح:لاقلالهنبديمحىلإهلئسببمامإلاىوردقف

.«ناتحورمامهنأك.هينذأعورفاتغلبوأاتذاحىتحهيفكعفرف

هادينوكت«ىلصاذإهللالوسرناكدقف«ةياورلاهذهىلعًءانب«نذإ

!!عفراذإوعكراذإناتحورمامهنأك

اهفعضنايبنعنوتكسميوةياورلاهذهنيثدحملانمدروينمدرويو

!!لوهجمصخشىبارعألانعيوارلانأعمءانتموًادنساهنالطبو

!نوعجارهيلإانإوهللانإف

.,7مقريييبنلانعيبارعألاثيدح.778صهح(دنسملا)لبنحنبدمحأ(١)
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:كهجيرختوةرمسنبرباجثيدحصن

دمحأنيمامإلادنع«هَوةرمسنبرباجنعةفرطنبميمتثيدح
مكيديأيعفارمكارأيلام»:لاقفِهَيهللالوسرانيلعجرخ:لاقملسمو

اقلحانآرفانيلعجرخمث:لاق««ةالصلايفاونكساءسمشليخبانذأاهنأك

امكنوفصتالأ»:لاقفانيلعجرخمث:لاق««؟نيزعمكارأيلام»:لاقف

دنعةكئالملافصتفيكو«هللالوسراي:انلقف«؟اهبردنعةكئالملافصت

."'«فصلايفنوصارتيو«لوألافوفصلانومتي»:لاق؟اهبر

اونكسا هلوقىلإ-مكارأيلام»:هلوقوهوءهنملوألاءزجلاىورو

."”وهريغويناربطلاونابحنباويئاسنلاودواديبأ:نملك«ةالصلايف

دنسمىلعتادايزلايفامكباهولادبعنبحلفأمامإلاًاضيأهاورو
نيديلاعفر)هباتكيفاقلعميراخبلاهاورو؛"”بيبحنبعيبرلامامإلا

.(0(ةالصلاىف

يفنوكسلابرمألاباب(حيحصلا)ملسم/7١١ص«5ج457١27مقر(دنسملا)دمحأ(١)
.١47مقر«ةالصلا

يديألابمالسلاباب(ىبتجملا)يئاسنلا/١١٠٠٠١مقر«مالسلاباب(نئسلا)دوادوبأ

مقرةالصلاةفصباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)نابحنبا/46١١مقرةالصلايف

(ريبكلامجعملا)يناربطلا/0194798١1صءهدج(2181781819)ثيدحلا

.17١7صءج21877مقر

.(١١41)مقرثيدحلا(دنسملا)بيبحنبعيبرلام

.١5ص(نيديلاعفر)يراخبلا(:)



اذنةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

:ثيدحلاةجرد

نببيسملانعهيوري«ءنارهمنبناميلسشمعألاىلعثيدحلارادم

.ةرمسنبرباجنعةفرطنبميمتنععفار

ىلإاهقلعيتلايراخبلامامإلاةياوركلذكو؛ةرمسنبرباجنيبوديزي

.هذةرمسنبرباج

كاهو«سلدمشمعألانأريعغ«تاقثمهلكفهلذعبنموشمعألاامأ

:هيفلاوقألا

.««شمعألاوقاحسإوبأةفوكلالهأثيدحدسفأامنإ»:كرابملانبالاق

نبالاق«''اذهمكشميعأوقاحسإوبأةفوكلالهأكلهأ»:ةريغملاقو

نيسمخحباهيببشهنعىور«ةكموطسماوبكلامنبسنأىأردقو»:نابح

."!نأسلدمناكو«ةدودعمافرحأالإهنمعمدسيملوءاثيدح

."'ينطقرادلاويئاسنلاويسيباركلا:نملكسيلدتلابهفصودقو

هنكل«عرو«تاءارقلابفراع.ظفاح«ةقث»:رجحنباظفاحلالاقو

رثكم«سيلدتلابروهشم»:ىئالعلالاقو

.774ص"7ج(لادتعالانازيم)يبهذلا(١)

.7١7ص«4ج(تاقثلا)نابحنبا(؟)

.00مقر«57ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(*)

.1116مقر2555ص(بيرقتلا)رجحنبا(5)

.188١ص(ليصحتلاعماج)يئالعلا(6)



1|ذة007د

نيديلايهنلايفةرمسنبرباجثيدحسما

.''سيلدتلاالإهيلعاومقنام»:ىبهذلالاقو

:لاقىتمف«هبيرديالوفيعضنعسلدامبروءسلديوهو»:لاقو
حويشيفالإسيلدتلالامتحاهيلإقرطت«نع:لاقىجمو؛مالكالفءانثدح

اذهنعهتياورنإف«نامسلاحلاصيبأو"'لئاويبأوميهاربإكمهنعرثكأهل

."(لاصتالاىلعةلومحمفنصلا

هنألهئارظنوةنييعنباسيلدتلبقننحنف»:يدزألاحتفلاوبألاقدقفءدودرم

نبةيابعوفيرطنبىسومنع:لاق؟اذهنمع:هتلأساذإشمعألاو

ًاضوتنالانك:هللادبعنعلئاويبأنعشمعألاىورو»:يئالعلالاق

هعمسيمل«ثيدحلااذهسلديشمعألاناك:دمحأمامإلالاقنم

نعهيوريشمعألاناك:لاق؟وهنمعو:هلتلق:انهملاق«لئاويبأنم

ثيدحشمعألاعمسيمل:يروثلانايفسلاقو.هنمهعمسيملولئاويبأ

يبأنعحلاصيبأنعشمعألاىورو.هنمةهقهقلانمءوضولايفميهاربإ

عمسيمل:نيعمنبىيحيلاق.(نمتؤمنذؤملاونماضمامإلا)ثيدحةريره

."(حلاصيبأنمثيدحلااذهشمعألا

.574ص(لادتعالانازيم)يبهذلا(١)

.أطخوهو«لئاويبأنباو:عوبطملايف(5)
.775ص3ج(لادتعالانازيم)يبهذلا(”)

."57ص(ةيافكلا)بيطخلا(:1)
.قيرطلايفىذألانمأطوياميأ(5)

.0١14,.184ص(ليصحتلاعماج)يئالعلا(١)

 



10ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

ء.حلاصيبأولئاويبأوميهاربإنمالكىنثتسايبهذلانأىرتتنأف

.مهنعسلد

.'''نيسلدملانمةيناثلاةبترملاىفرجحنبا

هتمامإلحيحصلايفهلاوجرخأوهسيلدتةمثألالمتحانم»:هلنعيهو

.'"'ةقثنعالإسلديالناكوأءىورامبنجيفهسيلدتةلقو

سلديهنأىلع«هبروهشمسيلدتلاريثكشمعألانإفءبئارغلانماذهو

نمف«ثيدحلايوسيو«نيكورتملاونيلوهجملاوءافعضلانعسلديهنأامك

ورمعنبنسحلاوءيشاقرلاديزيو«نابأ:مهنعسلديناكنيذلاءافعضلا

نبىسومو«ميلسيبأنبثيلو«تاتقلاىيحيوبأو«يميقفلا

وأةثلاثلاةبترملالهأنموهفهلاحاذهناكنمو«يعبرنبةيابعو«فيرط

سلديهنأونيعباتلاراغصنمهنأهلعفشيالو«ةيناثلانمسيلو«ةعبارلا

."'(تاقثلاوةباحصلانمهريغوسنأنع

هنملبقيالو«سيلدتلاريثكسلدمشمعألانأىلإقبساممصلخن

.7١ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبأ)1(

.77ص(سيدقتلالهأفيرعت)رجحنبا(؟)

.60١7ص(ثيدحلايفسيلدتلا)رفسم



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح1000س5َ

ةنعنعلابىوراذإسلدملانأىلعنيثدحملادنعرمألارقتسادقوءاهضعب

تلمحهنيعبثيدحيفعامسلابحيرصتلاوةنعنعلاهنعدرواذإامأو

.مهذنعةدعاقلايههذه«سيلدتلالامتحاهنعىفتناوعامسلاىلعةنعنعلا

؛ةديدسريغ اهقالطإىلع ةدعاقلاهذهنأ لمأتلادعب رهظييذلاو

حيجرتلوأ«ةدعاقلاهذهبذخألالجأنم«نيتياورلايفرظنلانمدباللب

.ىرخألاىلعنيتياورلاىدحإ

اهاورفهتياورةقيقحيفنعنعسلدملانوكيدقف«هتنعنعىوروأعامسلاب

هاورفهلهخيشةهفاشمبحرصنوكيدقو«ثيدحتلاةغيصبهنعضعتبلا

رمأحيجرتلانإفامئاقةنعنعماهلصأيفةياورلانوكلامتحامادامو

.هنمرفمال

ذإ«قرفالو«لاسرإلاولصولاضراعتةلأسمبةهيبشةلأسملاهذهو

سلدملانأىلعيوقلالامتحالادوجوللاسرإلانمعونسيلدتلا

:سلدملامكح

هيفنيبيمللمتحمظفلبسلدملانعءاجامنأو«ليصفتلاحيحصلاو»

نيبمظفلبهاورامو.هعاونأولسرملامكحهمكحلاصتالاوعامسلا
جتحملوبقموهفاههابشأوانربخأوانثدحوتعمسوحنلاصتالل

.590١ص(ثيدحلامولع)حالصلانبا(١)



ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

يغبنيفءاضراعتدحاولاثيدحلايفلاسرإلاولصولاءاملعلادعدقو

لمتحمظفلامهدحأيفنيهجوبسلدملانعءاجامنوكينأاذهىلع

.ًاضيأاضراعتحيرصظفليناثلايفو

لوبقبمهمكحنمحضاولاوهامك ةياورلاددعتلامتحانعليقامو

لامتحاوهفهعامسباحرصمةراتوانعنعمهبثدحةراتهنأو هليبسهذهام

لكنأهنممزليهنأامك.هحجريوأهتبثيليلدىلإرقتفيذإهيلعلوعيال
-لاصتالايفحيرصلاظفللاولمتحملاظفللايأ نائيشلاهنعيورسلدم

هنألصألالب.بعصكلذدارطاو«نيترمهبثدحهنأدحاوثيدحيف

كلذىقبينذإو«ليلدلامايقىلإجاتحيكلذٌرّركتو«ةدحاوةرمهبثدح

.مزاجمكحهيلعىنبياللامتحادرجم

يفاوفلتخاوءلاسرإلاولصولاضراعتاذإاميفاوفلتخامهنأىلع

ءلاوقأكلذيفمهلو«ةقثلاةدايزيفاوفلتخاو,فقولاوعفرلاضراعت

.نئارقلاىلعلوبقلارادمنأاهحجرأ

«نئارقلانموهفكلذوحنوأءظفحألاوأ.ددعلاةياورحيجرتبلاقنمو

.ةياورلافحتيتلانئارقلاىلإةياهنلايفةيضقلادوعتو

هعامسهيفءاجاميفسلدملاةياورلوبقيفمكحلافقوتي«نذإو
ةرمنمرثكأهبثدحهنأتبثيملام«نئارقلاوتاحجرملاىلعهتنعنعو

ةرمثدحاميفهولاقاموحنىلعءرخآرظنىلإذكنيحرمألاجاتحيف

رثكألاةياورميدقت:تاحجرملاكلتنمو.لصوفىرخأثدحو«لسرأف
نمىلعمهيالنمةياوروءطبضألاوظفحألاةياورميدقتو«لقألاىلع
ملاموهسلدامنيبزيميهنعىورنمنوكينأاهنمواليلقولومهي
.هسلدي



هما

دربلوقلانمدشأبلوقلااذهسيلو«ةلأسملاهذهىفىلرهظاماذه

.عامسلابحرصولواقلطمسلدملاثيدحلا

:لوقأف-لالدتسالاعضوم ثيدحلاىلإدوعأو

لاصتالاظفلبةراتو«ةنعنعلابةراتشمعألانعثيدحلااذهيور

:هيلإةحيحصاهلكديناسأب

:نملك«هنع»ظفلبهاوردقف-أ

.ملسمودمحأدنعمزاخنبدمحمةيواعميبأِ

.دواديبأدنعةيواعمنبريهزوِ

.يئاسنلادنعيديبزلامساقلانبرثبعو-

:ملسملاقنكلءسنوينبىسيعوعيكوقيرطنمملسمهاورامك-
ناكاذإامنيبيملو«ةيواعميبأدانسإبيأ««هوحندانسإلااذهب»

قسنىلعهنأرهاظلاوءالمأشمعألاعامساركذدقىسيعوعيكو

دمحأمامإلانأكلذدكؤيوءأضيأةنعنعلابيأ«ةيواعميبأثيدح

.«نع»:ظفلبعيكوقيرطنمهاور

نعناطقلاديعسنبىيحيقيرطنمىلعيوبأودمحأهاورو-ب
نمنابحنباوًاضيأدمحأهاورو.عفارنببيسملاينثدح:لاقشمعألا

.عفارنببيسملاتعمس:لاقشمعألانبةبعشقي

:مهو«ةنعنعلابةسمخ«ةعبسشمعألانعهاورثيدحلانأةصالخلاو

يفوك«ةيواعموبأ-

يفوك«ريهزو

يفوك؛عيكوو

يفوك«سنوينبىسيعو



1ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

:امهوءبيسملانمشمعألاعامسباحرصنانثاو

يىرصب.ناطقلاىيحي-

يرصب«ةبعشو-

حرصوأ«نع:لاقنوكينأامإشمعألانإفءضراعتهنأكشالاذهو

لاف.ةرمنمرثكأهبثدحنوكينأالإمهللا.ينثدحوأتعمسءلاقف

:نيببسلانهديعبريغكلذو.ينثدحوأتعمس:ىرخألاقو«نع:ةرات

اميسالءرسعتياعمدحاوسلجميفمهعامتجالعلو«ريثكددعلانأامهلوأ

هايوردقو ةبعشوناطقلاىيحينمالكو.نويفوكمهلكةنعنعلاةاورنأ

.يناثلاببسلاوهاذهو.ءنايرصب عامسلاظفلب

نببيسملانيبوشمعألانيبثيدحلالاصتاحجارلانإفنكيامهمو

:نيرمألعفار

ةيعشامهو«ةمكألارابكنمنانثاهيلععمتجالاصتالاظفلنأ:لوألا

.ناطقلاىيحيو

قاحسإيبأوشمعألا:ةثالثسيلدتمكتيفك»:هلوقةبعشنعدرو:يناثلا

نعناكاذإءالؤهثيداحألبقت«ةنسحةدعاقىهو»:رجحنبالاق««ةداتقو

ولوةبعش

.نعنعيملوعامسلابحرصانهشمعألانأىلع

اهنأنيبتيرجحنباظفاحلااهررقىتلاةدعاقملاهذهىفقيقدتلادنعو

.«اهوئعنعولو»:هلوقىفاهيفةلكشملاو.ةعجارمىلإةجاحب

.١150١ص(سيدقتلالهأفيرعت),«57507ص(تكنلا)رجحنبا(١)

 



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح00

لوبقبمكحلاو,نوسلدمةداتقوقاحسإيبأوشمعألانمًالكنإف

هيلعقفتممكحءاهونعنعاذإاهدربو؛عامسلاباوحرصاذإنيسلدملاتاياور

.ةرخأتملانورقلايفاميسال

ءالؤهنعةبعشتاياورءانثتسايفهيلعلوعيامانيديأنيبسيلو

امىوسهمدعوعامسلابلمتحمظفلبتءاجاذإةلوبقماهلعجيفةثالثلا

.هللاءاشنإليلقدعبيتأيسوةعبشنعرجحنباهركذ

ىتمىرحتهنأينعي««ةثالثلاءالؤهسيلدتمكتيفك»:ةبعشلوقو

اوحرصاذإامبنيبتيكلذو«مهتايورماودأاذإنوسلديالىتمونوسلدي

.اهوحنولاقونأونعكةفورعملاسيلدتلاظافلأباودأوأثيدحتلاب

مهنعةياورلايفاقيقدناكو.مهظافلأطبضفكلذةبعشانافكدقو

.مهئادأةبقارمو

دواديبأقيرطنميدادغبلابيطخلاهاورامجيرختلااذهقادصمو

:لاقهسفنةبعشنع

امءاجاذإناك؛عمسيملاممعمسام«ةداتقانثدحاذإفرعأتنك»

ملامءاجاذإو«ديعسانثو«فرطمانثوءنسحلاانثو«سنأانث:لاقعمس

.""'«ةبالقوبألاقو«ريبجنبديعسلاق:لوقيعمسي
:ًاضيألاقهنأةبعشنعيدهمنبنمحرلادبعقيرطنمىورامك

مل؛ثدح:لاقاذإوءانث:لاقاذإف«ةداتقمفىلإرظنأتنك»

."”(«بتكأ

.757ص(ةيافكلا)بيطخلا(١)

.557ص(ةيافكلا)بيطخلا(١)



١/0ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد
تيوسجوجيجحر

ىلإرظنأتنك»:ةبعشنعناطقلاىيحينعرجحنبال«تكنلا»ىفو

.'''(هتكرت«نالفنع:لاقاذإو.هتظفحءانثدحوتعمس:لاقاذإفةداتفمف

نودؤينيحهظافلألايرحتمناكهنأهديفيامةياغو«ةيعشهلاقاماذه

مهنعسيلدتلاىفتنادقفمهنعىوراذإهنأبرعشيامهلوقيفسيلو«ةياورلا

الإو.همدعوعامسلللمتحمظفلبمهنعةبعشىورولويأءاونعنعولو

يفناكاذإالإةثالثلاءالؤهنعيوريالةبعشنأكلذىنعملهف

هنألصألايفاونعنعدقاوناكاذإمهنأو!؟عامسلاباوحرصدق لصألا

!؟الصأةنعنعملامهتاياورركذيالومهنعيوريال

دقمهنأوأنع:اولاقفةبعشمهنعىوراذإمهنأًاضيأهانعملهو

؟مهدعبنمممهعامسباوحرص

ملهنأهسفنبركذدقو؟هوسلديملاممهوسلدامةبعشزيمفيكف«معن

يفحيرصلاظفلبرخآتقويفهوثدحمهنأركذيملوزيمي

لقنليبقلااذهنمءيشالوءاونعنعاملاصتابهوربخأمهنأوأ«لاصتالا

نيبزيميهلعجيذلاببسل١نمهلقنيذلالبءانيلإةبعش5هلقنالوءانيلإ

هنإفءاذهلو.ظافلألاوقطنلاىفهقيقدتوههريغوتاياورلانمسلدملا

ىرخآتاياوردوروو«ةنعئعمةئالكلاكئلوأنعهبعشتاياورضعبدورو

.رثكأالهثيدحلهطبضىلعلدي؛ثيدحتلاظفلب

.تاياورلالوبقولاجرلاىلع

.507؟ص(تكنلا)رجحنبا)1(



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح2دوا

وأ«ظافلألاطبضيالنمةاورلانمكانهنأةبعشمالكنممهفنو

ءاملعىدلفورعماذهو«ءادألاوةياورلاظافلألقنيفةقدلابثرتكيال

.هتبلطوثيدحلا

دنعءادألاظافلأطبضيفعجرملاوهةبعشنأكلذنمةصالخلاو

مهنعىوراذإفءمهنعىوراذإيعيبسلانباوشمعألاوةداتق«ةثالثلاءالؤه

اندمتعا«ةلقنلادحأوهناكو«مهنعلقنلافلتخااذإوءاولاقاملهطبضانفرع

.هاوسنمىلعهانمدقوهلقن

:لاقاذإو»:هلوقوملءثدح:لاقاذإو»:ةداتقيفةبعشلوقامأو

.«هتكرت«نالفنع

ىلعقدصيالف«ةداتقيفرهاظلاىنعملابهمهفغاسنإءألوأاذهف
نعةقباسلالوقنلاهذهعيمجف«سايقلابابنمالإقاحسإيبأوشمعألا

نأدراولانمو.شمعألايفءيشاهنمسيلو«ةداتقيفيهامنإةبعش

.هيدلشمعألاتاياورنعةفلتخمةبعشىدلةداتقتاياور

عمىتحةداتقنعةبعشلمحتيفانيالانهةباتكلامدعفءيناثامأو

««(هتظفحءانثدحوتعمسءلاقاذإف»:هلوقو««تبتكءانث:لاقاذإف»:هلوق

لديدقف«ةياورلاولقنلاسفنكرتىلعةرورمغلابلديالدقكرتلانأل

نعةياورلانمرثكمهنأبةبعشيفليقدقو«هتياوربجاجتحالاكرتىلع
يفاعملاجرفلايبأنعرجحنباظفاحلالقنثيح«ءنيسلدملا

ةرثكعمءدحلازواجتيامهيفلوقيوسيلدتلاركنيةبعشناك»:يناورهنلا

."'«نيسلدملانعهتياور

ص(تكذلا)رجحنبا)1١(
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امالإسيلدتلابنيفورعملاهخويشلانلمحيالناكهنأهنعفورعملاف»

.انههشقانناموهو«ةبعشنعناطقلاىيحيلقباسلاصنلادروأو««هوعمس

سيلدتدصقيهنأل««بذكلاوخأسيلدتلا»:ةبعشلوقبانهضرتعيالو

هرهاظىلعهلوقناكولهنألو.دانساإلاسيلدتىفانهرمألاو.ةيوستلا

ىورهنألاحلاو«.ةداتقوقاحسإيبأوشمعألايفاحدقهبىفكلهقالطإو

.سيلدتلابمهفعضيملومهنع

.رظنوثحبوةعجارمديزمىلإةجاحبةلأسملاو

-طرتشييذلاةيوستلاسيلدتنمشمعألاهبفصواميفلوقلايقب

تاقبطلالكيفعامسلابهنمحيرصتلاهبفصونملوبقل حجارلاىلع

عفارنببيسملانعشمعألاهاورثيحءانهمتيملاماذهو«سلدملادعب

نيباميفقرطلالكيف(نع)ظفلب«ةرمسنبرباجنعةفرطنبميمتنع

.رباجنيبوميمتنيبو«ميمتنيبوبيسملا

.هتايورملكهبدرتاحرج

سلديهنوكنمشمعاألاىلإيدادغبلابيطخلاهبسنامنأيدنعو

:بيطخلالوقي«هيفكوكشمةيوستلاسيلدت
نممطقسيهنكليذلاهخيشمساسلدملاطقسيملامبرو»

نسحيونسلاريغصوأةياورلايفافيعضنوكيالجردانسإإلايفهدعب

ديلولانبةيقبويروثلانايفسوشمعألاناميلسناكو.ءكلذبثيدحلا

لثمنولعفي

.554ص(ةيافكلا)بيطخلا(١)
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لوقهداريإىوسشمعألايفهلاقامديؤيادهاشبيطخلاركذيملو
يمرادلاديعسنبنامثعديعسيبأىلإهدنسبىوردقف؛هيفيمرادلانامثع

نمفيعضلالجرلايقليلجرلانعلثسونيعمنبىيحيتعمس»:لاق

ةقثلصأوثيدحلاصقنيأ:لوقيو«ةقثنعةقثثيدحلالصويف«نيتقثنيب

لاق«ءيورامكهبثدحينكلو«هتبثوهنسحدقوهاذإفءىشبسيل

."'!«اذهلعفامبرشمعألاناك:ديعسوبأ

نبنامثعديعسىبألوقىلعادامتعاكلذلاقامنإبيطخلانأرهاظلاف

سيلدتلانمعونلااذهشمعألاىلإبسننملكاذكهو«يمرادلاديعس

عبتامنإف ليلقدعبىتأيسامكرجحنباو.'''”يقارعلامهنموكلذدعب

.رهظيامكبيطخلاهركذام

نأل«هتبثيوهديؤيامىلإرقتفمشمعألايفيمرادلاديعسوبأهلاقامو

ينزأنأل»:ةبعشهيفلاقيذلاوهو«سيلدتلاعاونأدشأةيوستلاسيلدت

حداقهنأبضعبلاحرصلبعونوهو,"'(سلدأنأنميلإبحأ

نميفحداقاذهو»:يقارعلالوقي«ةيلكلابهثيدحدرينعيكلذو«هدمعتنميف
دمعت

ةيوستلاسيلدتله»:التئاقرجحنباظفاحلاهخيشيعاقبلالأسدقو

رذتعيامنسحأ:لاقف؟امهتلالجعمشمعألاويروثلاهبفصويفيك

."560ص(ةيافكلا)بيطخلا(١)

.1”:40ص(حاضيإلاودييقتلا)يقارعلا(؟)

."ه05ص(ةيافكلا)بيطخلا(*)

.15ص(حاضيإلاودييقتلا)يقارعلا
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هدنعةقثنوكينمقحيفالإكلذلعفيالامهلثمنأبابلااذهيفهب

."'«هريغدنعافيعض

نظلانسحي»:شمعألاسيلدتىفىبهذلاهلاقامراذتعالااذهوحنو

.'"'«مارحاذهنإفءهسلدييذلا

سيلدتيفهنإفيبهذلامالكامأو«ةيوستلاسيلدتيفرجحنبامالكو

نإف«يوقريغراذتعاكلذدمعتيالهنأبشمعأللامهراذتعانأديب

يذلايوارلافعضبهتفرعمينعيكلذو«فورعمرمأشمعألاسيلدت

ةنييعنباسيلدتلبقننحنف»:يدزألاحتفلايبألوقمدقتدقو.هسلدي

ليحيهنألهسيلدتشمعألانملبقنالو«ةقثءيلمىلعليحيهنألهئارظنو

.هللادنعملعلاو."'ءيلمريغىلع

ةلمتحمةغيصبثيدحلايوريففيعضلاهخيشفذحدمعتينملكو

تاقبطلايففيعضيأفذحهنمدعبيالهنإفهمدعوعامسلل

رمأكلذنإفًاحرجةيوستلاسيلدتضعبلادعىلإارظنواذهلكعمو

لئالدلالب«هنهربيامهلسيلاماذهوءشمعألاقحيفتابثإىلإجاتحي

:هفالخىلع

حضوأءرملاةنايديفرثؤملاماهيإلاىلعةيوستلاسيلدتةلالدنأ:ًالوأ

فصويفرثكأيرحتلاانمبلطتياذهو؛:خويشلاودانسالاسيلدتنم

.هبيوارلا

2778ص(راكفألاحيضوت)يناعنصلا(١)

ص(نازيملا)يبهذلا0

ءطخلا() .١1١ص(ةيافكلا)بيطخل
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امنيب«هيلعةثداحوأادهاشركذيملكلذبشمعألاركذنمنأ:ًايناث

نايبلثداوحو«شمعألادنعدانسإلاسيلدتنايبيفةريثكثداوحتركذ

.ةيوستلاسيلدتبهريغفصو

ىلعمكحلايفددشتموهو«ةبعشانهشمعألانعيوارلانأ:ًاثلاث

؛ليلقلاحرجلادرجمبمهنمضعبنعثيدحلاةبعشكرتيدقو«ةاورلا
««سلدأنأنميلإبحأينزأنأل»:لاقامكءحرجهدنعةيوستلاسيلدتو

.ةبعشهنعثدحاملسيلدتلانمعونلااذهاسلدمشمعألاناكولف

.""(ليلدلاةيوستلاسيلدتبايوارفصونمىلعف»

ضعبيفامرضيالو.حيحصثيدحلانأىضماملكنمةصالخلاو

ةنعنعلانمهقرطلكيفامالو؛.هخيشنيبوهنيبشمعألاةنعنعنمهقرط

.ثيدحلاةحصيفرثؤيالكلذنأباوصلانإف«ىلعألاتاقبطلايف

جتحينمهنعينغتسيشمعألاقحيفمالكلانمقبساملكوءاذه

«ثيدحلااذهجّرخنمدحأاملسمنإفءامهدحأوأنيحيحصلايفاملكب

سيلدتبقلعتياممءيشبهزملوأءاحدقثيدحلااذهيفملكتنمدجأملو

نمةدعاقىلعايراجهنوكلوأ«هايإملسمجارخإلكلذلعلوءشمعألا

.لاصتاللةنيبمىرخأةياورتءاجاذإنعنعملاسيلدتهدنعيفتني

.عيمجلادنعتباثلصتمثيدحلافلاحلكىلعو

.١7١ص(ثيدحلاىفسيلدتلا)رفسم(١)
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ثيدحلاةلالد

:ثيدحلانملالدتسالاهجوأ

:ةثالثهجوأنماقلطمةالصلايفعفرلاةيعورشممدعىلعلديثيدحلا

:لوألاهجولا

لكتدافأدقو«ةحارصةالصلايفيديألاعفرركنأيبنلانأ

ةالصلاهيلعلوسرلاهركنأيذلاعفرلاكلذنأشمعألانعتاياورلا

.ةالصلايفناكامنإمالسلاو

لاقف'''دمحأدنعشمعألانععيكوكلذبمزجدقف-
انيديأ(يعفار)وعفارنحنوِخيهللالوسرانيلعلخد:ةرمسنبرباج

.ةالصلايف

.«نيديلاعفرءرج)»يفعيكوىلإيراخبلاهقلعكلذكو

انيلعجرخ:رباجلاق«يئاسنلادنعشمعألانعرثبعاهبمزجامك-

يعفارمهلابام»:لاقفةالصلايفانيديأوعفارنحنوككهللالوسر

.«ةالصلايفمهيديأ

انيلعلخد:رباجلاقف«دوادىبأدنعشمعألانعريهزكشامنيب-

.ةالصلايف:لاقهارأ:ريهزلاقهليهللالوسر

وعفارسانلاو)ةلمجلاهذهركذفدوادوبأامأو»:يروفنراهسلالاق

ًاريهزنأىلعلدياذهو؛(ةالصلايف:لاقهارأ):ريهزلوقىكحمث(مهيديأ

.710677مقرةرمسنبرباجثيدح١71١ص.”ج(دنسملا)دمحأ(١)

ىفعهناباوبأعامجةالصلاباتك34174صلاح(ىربكلاننسلا)يقهيبلا)0

مقراهيلعلابقإلاوةالصلا
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امف«(ةالصلايف)هظفللاقهنأنظينكلو؛هذاتسأنمظفللااذهظفحيمل

ريغنمةلمجلاهذهجرخأهنأبنيديلاعفرءزجيفيراخبلاةياوريفعقو

(1) «ظوفحمريغ.ءكش

رئاسنأةظوفحمريغةظفللاهذهنوكنميروفنراهسلاهلاقامديؤيو
سنوينبىسيعوةيواعموبأوناطقلاىيحيوةبعش:مهوشمعألانعةاورلا

دقو«فالخلااهيلإيرسيف«ةقثلاةدايزليبقنمتدعاذإالإءاهوركذيمل

نمريهزورثبعوعيكومهونمرثكأاهدازيذلانوكلاهلوبقحجرتي

.هنممزجريغ

امنإيديألاعفرىلعراكنإلاكلذنأيففالخالهنإفكلذمغرو

هنكل»:هلوقبقباسلاهمالكيروفنراهسلاعبتأاذلوءمهتالصلاحناك

ريغةالصلايفناكعفرلانأىلعصنلاناكنإويأ«اعطقدارم

يفوهامنإلوسرلاهركنأيذلاعفرلاكلذنوكنكلءظوفحم

.اعطقدارمةالصلا

مالسلاوةالصلاهيلعهلوقىلعشمعألانعةعبسلاةاورلالكقفتادقو

مهآرمهنأبعطاقاذهو«ةالصلايفاونكسا»كلذدعبثيدحلاسفنيف

.مهيلعكلذركنأف.نولصيمهومهيديأيعفارِهكَييبنلا

عوكرلادنعو«مارحإلاةريبكتدنعاهعفرلمشيماعيديألاعفروءاذه

.ةالصلايفيلصملاهلعفينيديللعفرلكلمشيو.هنمعفرلادنعو

ةياورلاتحصولو«عفريملوعفرهنأانوفلاخمىورو»:ةكربنبالوقي
انيفلاخمعمنكيملاذإوءاهإفلوسرلاهيلعتامامىلعلمعلاناككلذب
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ا اصلياامال

لمتحاوًالوأنوكينألمتحاوهلمعرخآعفرلاناكنأب؛رذعلاعطقلربخ

«لصألاىلإعوجرملاناكوءامهدحأبلمعلانمدبنكيملءارخآنوكينأ

يفنيديلاعفرنعىهنهنأيكهنعربخلانمتبثدقامعمعفرينيأوهو
ليخبانذأاهنأكمكتالصيفمكيديأنوعفرتمكلابام»:هلوقل«ةالصلا

.ةياورلاهذهةحصيفنيديلاعفريفانفلاخنمانعمفلتخيملف.««سمش

امكانرهاظعفربرهاظمهعمنكيملاذإو«ربخلاليوأتيفانوفلاخامنإو

."'(الايبسمهنمىدهأربخلارهاظب'''قلعتي

دنعهيديعفريناكهنإلاقفانفلاخنمامأف»:يويسبلانسحلاوبألوقي

يفنيديلاعفرنعىهنِخيهللالوسرنأانقفاويهنإفمارحإلاةريبكت

ءسمشليخ'''ناذآاهنأكةالصلايفمهيديأنوعفرياموقىرأيلام»:لاقو

هنأحصيملو«ةالصلايفنيديلاعفرنعىهندقف««مكتالصيفاونكسا

يفهللانمرمألاحصدقو.ةالصلايفنيديلاعفرمكحىلعِةْيكَيتام

يفهللعضاوتلاوعوشخلا

هيييبنلانأيورو»:يمرضحلاهللادبعنبميهاربإقاحسإوبألوقيو

ليخبانذأوأناذآاهنأكةالصلايفمهيديأنوعفريماوقألابام»:لاق

.'""(ةالصلا

.كلذركذقبسدقو«قلعتنانك:94١/717(ةعيرشلاسوماق)و١١/247(عرشلانايب)يف(١)

.24474197صء١ج(عماجلا)ةكربنبا

.خاسنلانمافيحصتنوكتدق«ناذآ»ةملكنأبلوقلاقبس()

.488ص.؟ج(عماجلا)يويسبلا

دراولاظفللافالتخاىلإ(بانذأوأناذآ):هلوقبريشيهللادبعنبميهاربإقاحسإابألعل(5)

.بانذأ:هريغدنعوهامنيب«ناذآ:ظفلبيويسبلادنعدروثيح.عوضوملايف

.178١ص(ججحلاولئالدلا)يمرضحلاهللادبعنبميهاربإءقاحسإوبأ(1)
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يفنيديلاعفرعنمنعلئاسلأسنإ»:يبتوعلاملسمنبةملسلوقي

«(يلصأينومتيأرامكاولص):لاقهنألوسرلاةَّنُسعابتا:لاقيفةالصلا

هبانلقكلذحصولوء«...رابخألانمءيشيفنيديلاعفربرمأيملو

يلام)ككلوقينيديلاعفرنعىهنهنأليهنعتبثدقلبءهانلعفو

يفاونكساءسمشليخناذآاهنأكةالصلايفمهيديأنوعفرياماوقأىرأ

.''(مكتالص

-ةيديزلاةمتأدحأ يداهلامامإلاةرمسنبرباجثيدحبلدتساامك

هباتكيفيغايسسلادمحأنبنيسحلالاق«عفرلاثيداحأخسنىلع

:(ريضنلاضورلا)

نبةرمسنبرباجثيدحبعفرلاخسنىلع8يداهلالدتسادقو»
مكيديأيعفارمكارأيلام:لاقفهعهللالوسرانيلعجرخ:لاقبدنج

.ملسمهاورةالصلايفاونكساسمشليخبانذأاهنأك

:نيهجوببيجأ(دقو)

ولهخسنحصيالوركذامكاهرتاوتلةيعطقعفرلاثيداحأنأ:(امهدحأ)

يعطقلاخسنزاوجنملقألايأرىلعوروهمجلادنعيعطقبالإملس

كغركنيالوراكنإماهفتسا(مكارأيلامنإ)ليقامًالوأهيلعدريينظلاب
هنعريبعتلاعقولةخوسنملاماكحألانمناكولوهباحصأهلعفيوهلعفيام

يفمالكلاخسنيفبهلاقامكراكنإالبلوألامكحلاعفرديفيامب

ىفاوملكتتالنأثدحأهنإوءاشيامهرمأنمثدحيهللانإ)ةالصلا

مهيلععينشتلاامأهتيعرشتتبثدقامبسانياممكلذوحنو(ةالصلا
.الفبانذألابمهيديأهيبشتو

١.«.١60١ص20ج(ءايضلا)يبتوعلا١(
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ممالسلالاحيفمهيديأنوعفرياوناكموقىلعدرللركذهنأ:(اهيناث)

كلذنعاوهنفمهلوحنمىلعنيملسمنيبناجلاىلإاهبنوريشيوةالصلا

انلقكَهللالوسرعمانيلصاذإانك)ثيدحنمملسمةياورهبحرصامك

نيبناجلاىلإهديبراشأوهللاةمحرومكيلعمالسلاهللاةمحرومكيلعمالسلا

امنإسمشليخبانذأاهنأكمكيديأبنوئموتمالعهتكهللالوسرلاقف
هنيميىلعنمهيخأىلعملسيمثهذخفىلعهديعضينأمكدحأيفكي

لاقمايقلايفالمالسلادنععفرلاناكامنإ:كلذيفيراخبلالاق(هلامشو

.'''«ملعلانمظحهلنماذهبجتحيالو

ناكهنأىلعلومحمعفرلانممصخلاهبجتحييذلاو»:ينيعلالوقي

الجرىأرريبزلانبهللادبعنأهيلعليلدلاو.خسنمثمالسإلاءادتبايف

هللافعوكرلانمهسأرعفردنعوعوكرلادنعةالصلايفهيديعفري

."'«هكرتمثخلكهللالوسرهلعفءيشاذهنإفلعفتال

:يناثلاهجولا

يلصملاسبلتيهو«ةيلجةلعلدروةالصلايفعفرلانعيهنلانأ

يدينيبهفقومبقيلتالو«هيفوهيذلاماقملامظعبسانتالةكرحب

فوخلانمرقتستاليتلاسمشلاليخلابانذأةكرحبهبشتلايهوهلوهبر

ةكرحهبشأاموءآلامشوانيميوتحتوقوفاهبانذأببرضتف«بارطضالاو

رخآعضوميأيفوأعوكرلادنعوأمارحإلاةريبكتدنعهيديعفرينم

ذإةكرحلاهذهنماروفنلقاعلابسحوةبرطضملاةرفانلاليخلالايذأب

.1777ء١ج(ريضنلاضورلا)يغايسلا)010(

.١18ص(يراقلاةدمع)ينيعلا)3



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحكلامك

وعديرمأكلذو«ةصاخاهبانذألةكرحلب«تاناويحلاضعبلةمالعتلعج

.ثيدحلااذهيفدراولايهنلاةوقنمدكؤيو«زازئمشالاىلإ

يلصملاهبشتيتائيهوتاكرحنعىرخأٍواونقسنىلعراجيهنلااذهو
:يهو«اهتائيهوتاناويحلاضعبلاعفأوتاكرحب اهلعفولنأ اهيف

.(عبسلاوأ)بلكلا(طاسبناوأ)شارتفا١

.ناطيشلاةبقع-؟١

.بلكلاءاعقإ

.درقلادوعق: 

.(بارغلاوأ)كيدلارقن6

.بلعثلاتافتلا5

.ريعبلاكورب٠

لييبنلانع«سابعنباىلإهدنسببيبحنبعيبرلامامإلاىوردقف
«كيدلارقناهيفرقنينأو.ءبلكلاءاعقإهتالصيفىعقينأيلصملاىهنهنأ

.درقلادوعقاهيفدعقيوأءبلعثلاتافتلاتفتليوأ

:درقلادوعقوءامهبصنيالوهيعارذشرفينأ:بلكلاءاعقإ:عيبرلالاق
ةعبرألاهوجولاهذهنمًائيشلعفنمو«هيمدقبصنيوهيبقعىلعدعقينأ

.""ةالصلاةداعإهيلعف

ينرمأ:لاقةريرهيبأقيرطنم«يقهيبلاوهلظفللاو-دمحأىورو

مويلكىحضلايتعكربينرمأ؛ثالثنعيناهنوثالثبهللالوسر

مقر«تايحتلاوةالصلايفدوعقلايفباب«ةالصلاباتك(دن|١)بيبنبعيبرلا00(

.176ص.؟ج(بيترتلاةيشاح)يفهركذفالخلاعفألاهذهبةالصلاضقنيفو
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ةرقنكةرقننعيناهنوءرهشلكنممايأهثالثمايصومانأنألبقرتولاو

.'"''بلعثلاتافتلاكتافتلاوبلكلاءاعقإكءاعقإوكيدلا

''"'يئاسنلاويذمرتلاودوادوبأو امهلظفللاو-ملسمويراخبلاقفورو

طسبنيالودوجسلاىفاولدتعا»:اعوفرمسنأنعةداتقنعةبعشقيرطنم

.«بلكلاطاسبناهيعارذمكدحأ

سشارتفاهيعارذمكدحأسشرتعيالودوجسلاىفاولدتعا»:دوادىبأظفلو

.«بلكلا

:ةبعشلوقامأو«ءسلدموهونعنعدقوةداتقةياورنمثيدحلاو

وحنىلعوهف«قاحسايبأوةداتقوشمعألا:ةثالثلاءالؤهسيلدتمكتيفك»

ظفاحلالاقامكال.ةرمسنبرباجنعشمعألاثيدحيفهنايبمدقتام

.لاصتالابمكحلاينعيمهنعةبعشةياوردرجمنأبرجحنبا

5 يذمرتلادنعسنأنمعامسلابحرصشمعألانأريغ

:ىرخأدهاوشسنأثيدحلنأامك

(ىربكلاننسلا)يقهيبلا/80514مقر,044صء”7جيبأدنسم(دنسملا)دمحأ(١)

.١71741مقرةالصلايفهوركملاءاعقإلاباب«ةالصلاباتك107”صء”ج

حيحص)//77مقر.دوجسلايفهيعارذشرتفيالباب«ناذألاباتك(حيحصلا)يراخبلا

دوادوبأ/597مقر.دوجسلايفلادتعالاباب«ةالصلاباتك(يوونلاحرشبملسم

ننس)يذمرتلا/847مقرصء١جء.دوجسلاةفصبابةالصلاباتك(ننسلا)

5٠32صء١جءدوجسلايفلادتعالايفءاجامباب«ةالصلاباوبأ(يذمرتلا

ىفنيعارذلاطسبنعيهنلاباب«قيبطتلاباتك(ننسلا)يئاسنلا/27175717/7مقر

.7١١1مقر,009صجءدوجسلا

ىفلادتعالايفءاجامباب«ةالصلاباوبأ١7ص.١ج(يذمرتلانتس)يذمرتلا(*)

ولكمقردوجسلا
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وس

 

اذإ»:اعوفرمرباجثيدحنمةميزخنباويذمرتلاودمحأىوردف

دنعو««بلكلاشارتفاهيعارذشرتفيالولدتعيلفمكدحأدرجس

.'''(عبسلا»:ةميزخنبا

.انعنعمرباجنعنايفسىبأةياوروءشمعألاةنعنعهيفو

دححساذإ»:ديكيبنلانعةريرهىبأثيدحنمدوادوبأىورو

ناك»:تلأاقةشئاعنعءازوجلايبأقيرطنمملسمىورو-

.«ريبكتلابةالصلاحتفتسيهِيهللالوسر

ناكو«ىنميلاهلجربصنيوىرسيلاهلجرشرفيناكو»:تلاقنأىلإ

."'«عبسلاشارتفاهيعارذلجرلاشرتفينأىهنيو«ناطيشلاةبقعنعىهني

.'*”'ناطيشلابقعنعىهنيناكو»:دلاخىبأنعريمثنباةياورىفو

نعيهنلاةريرهيبأثيدحنميئاسنلاويذمرتلاودوادوبأىورامك
."اهوجسلليوهلادنعريعبلاوألمجلاكورب

ننس)يذمرتلا/(91/5١11)مقر150ص«4جهللادبعنيرباجدنسم(دنسمملا)دمحأ(١)

/؟70مقردوجسلايفلادتعالايفءاجامباب؛ةالصلاباوبأ56١7صء١ج(يذمرتلا

.770ص١1جمقر؛دوجسلايفلادتعالاباب(حيحصلا)ةميزخنبا
.401مقر715صء١ج.دوجسلاةفصباب«ةالصلاباتك(نئسلا)دوادوبأ(0)
عجمقر«ةالصلاةفصعمجيامبابءةالصلاباتك(حيحصلا)ملسمف

.0١٠18!ص

.١18ص.؛ج«(594)مقر«ةالصلاةفصعمجيامبابباتك(حيحصلا)ملسم

"7/8صء١جلبقهتبكرعضيفيكباب«ةالصلاباتك(ننسلا)دوادوبأ(5)
لبقنيتبكرلاعضويفءاجامباب«ةالصلاباوبأ(يذمرتلاننس)يذمرتلا/٠84مقر
لواباب«قيبطتلاباتك(نئسلا)يئاسنلا/174مقر05١07صء١ج.دوجسلايفنيديلا
.41١1مقر200ص71جءهدوجسيفناسنإلانمضرألاىلإلصيام
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ضراعتىلعءانبصيرعفاللخهانعموكلذةقيقحنايبيفءاملعللو

دوجسلادنعمدقياهنميأيفرجحنبلئاوثيدحواذهةريرهيبأثيدح

.انتموادنسامالكنيثيدحلاالكىفنأىلع.ناتبكرلاوأناديلا

١

.ةالصلايفاهنعيهنلاىلعقفتماهعيمجتائيهلاهذهفلاحةيأىلعو

:يلاتلاكاهليصفتو

نيعارذلاعضوبسنأثيدحيفرسفموهفعبسسلاوأبلكلاشارتفاامأ

شارتفاهتمسقباسلاةشئاعثيدحيفو؛دوجسلالاحضرألاىلع

عضفتدجساذإ»:اعوفرمملسمدنعءاربلاثيدحيفءاجو«عبسلا

.'""'بلكلاءاعقإبيبحنبعيبرلامامإلارسفهبو«'«كيقفرمعفراوكيفك

:ىرخألاةياورلايفو«نيعلامضب»:يوونلالاقفناطيشلاةبقعامأو

روهشملاحيحصلاوهاذه«فاقلارسكونيعلاحتفبناطيشلابقع

هرسفو«هفعضو«نيعلامضبمهضعبنعضايعيضاقلاىكحوءهيف

ضرألابهيتيلإقصلينأوهو«هنعيهنملاءاعقإلابهريغوةديبعوبأ

هريغوبلكلاشرفيامكضرألاىلعهيديعضيوهيقاسبصنيو

.'"''«عابسلانم

لاحنيعارذلاشارقتفابعيبرلامامإلاهرسفدقفبلكلاءاعقإامأو

وهو«ءاعقإلابناطيشلاةبقعرسفهنأيوونلامالكيفقبسو.دوجسلا

.ضرألاىلعهيديعضيوهيقاسبصنيوضرألابهيتيلإقصلينأ

ق4ج((58)مقرح.دوجسلايفلادتعالاباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)ملسم)1١(

.١ا/لا/ص

778مقر«تايحتلاوةالصلايفدوعقلايفباب«ةالصلاباتك(دنسملا)بيبحنبعيبرلا)3

.١18صعاج(يوونلاحرشبملسمحيحص)ف
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اشرتفمهتساىلعسلج:بلكلاىعقأ»:حاحصلاراتخميفيزارلالاقو

عضينأوهويفءاعقإلانعىهنلاءاحدقو«ةهيذيًابصانوهيلجر

."(نيتدجسلانيبهيبقعىلعهشدملا
ساسم©

لصاحلاف؛يهنلاتحتلخادًاضيأاذهو»:الئاقيملاسلامامإلابقعو

."''(ةلخادءاعقإلاتائيهعيمجنأ

دعقينأبهرسفو«عيبرلامامإلاةياورهبتدرفتاموهفدرقلادوعقامأو-

نأرهاظلاو»:رمعنبدمحميشحملالاق«هيمدقبصنيوهيبقعىلع
."”'(ءاعقإلاكدرقلادوعق

.دوجسلافيفختديري»:ريثألانبالاقدقفبارغلاوأكيدلارقنامأو

ديرياميفهراقنمبارغلاعضوردقالإهيفثكميالهنأو
.ةنينأمطلاكرتدارملاو

انيميههجوفرصينأوه»:يملاسلامامإلالاقفبلعثلاتافتلاامأو

."'(الامشو

ميدقتبرمألانإف«هنعيهنلاةلالديففالخلامغرفريعبلاكوربامأو

نأبلوقلاو«ةيفيكلاهذهرسفيىرخأثيداحأيفنيديلاىلعنيتبكرلا
دسمافهنأبلاقوءهجوأةدعنمميقلانباهضقنهيدييفريعبلايتبكر

.'"ةغللالهأهفرعيال

.(اعق)ةدام.١١0ص(حاحصلاراتخم)يزارلا(١)

.٠١576ص(حيحصلاعماجلاحرش)يملاسلام

.60١١ص27ج(بيترتلاةيشاح)رمعنباوف

.5١٠ص.5ج(ةياهنلا)ريثألانبا(1)

صلاح(حيحصلاعماجلاحرش)يملاسلا)0(

717777ص«ا١ج(داعملاداز)ميقلانبا(5)
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:تسةالصلاىفاهنعىهنملاتائيهلاوتاكرحلانأةصالخلاو

نمنيعارذلاعضوبكلذو«عبسلاوأبلكلاشارتفاكنيديلاشارتفا١

مامإلاىمسدقو.دوجسلالاحضرألاىلعنيقفرملاىلإعباصألا

.بلكلاءاعقإباذهعيبرلا

ىلعنيتيلإلاعضوبكلذوءناطيشلابقعوأناطيشلاةبقعكدوعقلا-؟

بلكلالعفيامك؛ضرألاىلعنيديلاعضوونيقاسلابصنو؛ضرألا

.ءاعقإلابضعبلاهامسو.عابسلانمهريعو

لعفيامك؛هيمدقبصنيوهيبقعىلعدعقينأوهو«درقلادوعقكدوعقلا37

.تايحتللدوعقلالاحىتحوأ«نيتدجسلانيبضعبلا

.بارغلاوأكيدلارقنكعيرسلادوجسلا-4

.ةالصلايفعيرسلاتافتلالاوهوتافتلا5

لاعفأبتهبشاهنأةدشبظحااليو..ةالصلايفاهنعيهنمتائيهلاهذهو

لدفتاهيبشتلاهذهنوداهنعىهنلانكميناكتاناويحلاتائيهو

.اهنمريفنتلاةدشوءاهنعيهنلاةوقىلعهيبشتلا

!؟ةالصلايفنيديلاعفرلاحامف«ىرتاي

كلتىلإمضنتسمشلاليخلابانذأةكرحهبشتيتلاةكرحلانإ

مارحإلاةريبكتدنعهيديعفرنموءاهيفةلعلادوجولاهنعيهنملاتائيهلا
ةالصلايفميلستلادنعوأدوجسلادنعوأهنمعفرلادنعوأعوكرلادنعوأ

«سمشلاليخلابانذأةكرحبهبشتمهنأهيلعقدصءرخآعضوميأيفوأ

.هايإهتفلاخموككىفطصملاريكنيفلخدو
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تاكرحوتائيهلهبشموهفتائيهلاكلتنمًائيشلعفنمنأامكو

«سمشلاليخلابانذأةكرحلهبشمهيديعفرنمكلذكف؛تاناويحلا

.حيبقهلكو

ىهنف«تاناويحلابهبشتلانعةالصلايفىهنهلتوهو»:ميقلانبالوقي

«عبسلاشارتفاكشارتفاو«بلعثلاتافتلاكتافتلاو«ريعبلاكوربككوربنع

بانذأكمالسلاتقويديألاعفرو«بارغلارقنكرقنو«بلكلاءاعقإكءاعقإو
يدهلفلاخميلصملايدهفءسمشلاليخلا

:يناعنصلالوقيو

؛ريعبلاكوريككورب.نعىهن«تاناويحلابهبشتلانعلَكىهندقو»

؛بلكلاءاعقإكءاعقإو«عبسلاشارتفاكشارتفاوتافتلاكتافتلاو

."6سمشليخبانذأكمالسلاتقويديألاعفرو«بارغلارقنكرقنو

يفتاناويحلارتئاسةفلاخمبرمألاِةيَكيبنلانعتبثدقو»:لوقيو

شارتفاكشارتفانعوءبلعثلاتافتلاكتافتلانعىهنف«:ةالصلاتائيه

ليخبانذأكيديألاعفرو«بارغلارقنكرقنو«بلكلاءاعقإكءاعقإو«عبسلا

:انلوقاهعمجيو«مدقتدقو«مالسلالاحيأء.سمش

ةتسباهيفنايتإلانعانيهناننإفةالصلايفانمقنحناذإ

ةضيرفلادوجسيفبارغرقنو١بلعثكتافتلاوريعبكورب
«ةيحتلالعفدنعليخبانذأوهعارذطسبكوأبلكءاعقإو

."'يناعنصلامالكىهتنا

257145710ص«١ج(داعملاداز)ميقلانبا(1١(

صلاح(مالسلاليس)يناعنصلا(؟)

,1117لككصلاح(مالسلالبس)يناعنصلا)3
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«مالسلالاحيأ«ءسمشليخبانذأكيديألاعفرو»:يناعنصلالوقو

نمميلستلادنععفرلابصوصخميديألاعفرنعيهنلانأهانعم

ناكاذهو««ةيحتلالعفدنعليخبانذأو»:لاقثيحهمظنيفهدارموهو

.هنعيهنمثةالصلارمأةيادبيف

نعيهنلانأبيناعنصلامالكلوحعسومشاقنهللانوعب-يتأيسو

نيديلاعفرناكاذإيرعشتيلفدنعنيديلاعفربصوصخمعفرلا

امفءسمشلاليخلابانذألًاهبشمتايحتلادعبةالصلانمميلستلادنع

اهبشمكلذريغوعوكرلاومارحإلاةريبكتدنعنيديلاعفرلعجيمليذلا

!؟أضيأسمشلاليخلابانذأل

نبالقندقو«قرفالوعفرلكيفةدرطمعفرلانعيهنلايفةلعلانإف

:هلوقدوجسلاىفشارتفالاثيدحهحرشدنعديعلاقيقدنبانعرجح

ةسيسخلاءايشألابهيبشتلانإف«هتلعبانورقمانهمكحلاركذدقو»

.''"(ةالصلاىفهكرتبساني

:ثلاثلاهجولا

لمشيماعوهو««مكتالصيفاونكسا»:ةالصلايفنوكسلابرمألا

.اهلةداضمونوكسللةيفانمةكرحلانأكشالو«ةالصلايفءيشلك

مارحإلاةريبكتولتتاهنإلوقينمدنعةصاخو«ةحضاوةكرحعفرلاو

دنعو«هنمعفرلاوعوكرلادنعاهبلوقينموءاهنراقتالواهمدقتتالو

يفةلخادةكرحلاهذهنإفءكلذريغو«هنمعفرلاودوجسلليوهلا

.يوبنلايدهللةفلاخموةالصلا

.170صلاح(يرابلاحتف)رجحنبا)1
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وكرللة0 عوكرللمسجلاةكرحنيبونيديلاعفرةكرحنيبقرفكانهله

!؟امهنمعفرلا 0|عفرلاودوجسللو

عفرلاوعوكرللبلصلاةكرحنإفءامهنيبريبكقرفةمثمعن:باوجلا
.اهئازحأوهع500 0اهئازجاوالصلاناكرأنمهنمعفرلاودوجسللمسجلاةكرحوهنم

07دنعنيتبكرلاىلعامهعضولنيديلاكيرحتو

منموهدوعقلادنعنيذخفلاىلعودوجسلادنعضرألا :ر

.دوعقلاودوجسلا 00-سلاو

رةكرحلادرجمبالإائيشةالصلايفديزيالفنيديلاعفرفالخب

.ةالصلالاعفأنع



١8ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

:ةرمسنبرباجثيدحبلالدتسالاىلعتاضارتعالا

:يوونلاويراخبلانيمامإلاضارتعا

عفرلابصاخعفرلانعيهنلانأبثيدحلااذهبلالدتسالاىلعضرُتعا
نيديلاكيرحتبرمألاةيادبيفةالصلانمجورخلاناكثيحميلستلادنع

:لاقةرمسنبرباجنعةيطبقلانبهللاديبعقيرطنمدروامك

راشأو.مكيلعمالسلا,مكيلعمالسلا:انلقِةكَكيبنلافلخانيلصاذإانك»

بانذأاهنأكمهيديأبنوئمويءالؤهلابام»:ِِلَتيبنلالاقفهيديبرعسم
هيخأىلعملسيمثهذخفىلعهديعضينأمهدحأيفكيامنإ؟سمشليخ
."حيحصثيدحوهو««هلامشنعنموهنيمينعنم

:لاقةرمسنبرباجنعةفرطنبميمتنععفارنببيسملانعشمعألا
مكارأيلام»:لاقفةالصلايفانيديأ"'يعفارنحنوهلكيبنلاانيلعلخد

اذهناكامنإف«ةالصلاىفاونكساء.سمشليخبانذأاهنأكمكيديأىعفار

نعهلييبنلاىهنف.ضعبىلعمهضعبملسيناك«مايقلايفالدهشتلايف

اذهءملعلانمظحهلنماذهلثمبجتحيالوءدهشتلايفيديألاعفر

.هيففالتخاالروهشمفورعم

(471)مقرثيدحلا«ةالصلايفنوكسلابرمألاباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)ملسم(١)

دمحأ/(9١71١)مقرمالسلادنعنيديلاعضومباب(نئنسلا)يئاسنلا/8١17صء4ج

ةفصباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)نابحنبا/١5١صءادج(077١٠)مقر(دنسملا)

نعرجزلاباب(حيحصلا)ةميزخنبا/94١ص؛هج(1880١)ثيدحلامقرةالصلا

.7537صءا١جالا“مقرديلابةراشإلا

أدتبمللاربخعفرلاهيفلصألاو«يقهيبلاودمحأدنعكلذكوهو«(يعفار):ءايلاباذكه(5)

.ربخلادسمدسلاحلاىلعبوصنمهنأبضعبلاههجوو؛(نحن)



ةالصلايفنيديلا
عفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح1

ًاضيأو«ةريبكتلالوأيفيديألاعفرناكلهيلإبهذامكناكولو

هنيبكفو«عفرنوداعفرنثتسيملهنألءاهنعايهنمديعلاةالصتاريبكت

تعمسهلاقةيطبقلانبهللاديبعنعرعسمانثدحميعنوبأهانثدحثيدح

؛مكيلعمالسلا:انلقلَكيبنلافلخانيلصاذإانك:لوقيةرمسنبرباج

نوئمويءالؤهلابامو:لكييبنلالاقف«هيديبرعسمراشأو.مكيلعمالسلا

ىلعهديعضينأمهدحأيفكيامنإ؟سمشليخبانذأاهنأكمهيديأب

.'""(هلامشنعنموهنيمينعنمهيخأىلعملسيمثهذخف

انههنعيهنملاعفرلابدارملاو»:ملسمحيحصحرشيفيوونلالاقو

هبحرصامك«نيبناجلانممالسلاىلإنيريشممالسلادنعمهيديأمهعفر

ةقلحعمجناتغلاهحتفوءاحلارسكبوهانآرف)هلوقةيناثلاةياورلايف

."!«ةفيعضةغليفاهحتفهريغويرهوجلاىكحوماللاناكسإب

ثيدحنأامهيأرىأرنملكويوونلاويراخبلاضارتعاةصالخو

ةياورهتنيبصاخببسلدروامنإةرمسنبرباجنعةفرطنبميمت

امنإنيديلاعفرنعيهنلانأاهيفو«ةرمسنبرباجنعةيطبقلانبهللاديبع
.بسحفمالسلالاحوه

:نيرمأبدودرمضارتعالااذهو

صاخةرمسنبرباجثيدحنأبلئاقلاضارتعالاىلع:لوألادرلا
صخلتي«كلذتنيبةيطبقلانبهللاديبعةياورنأببسبميلستلادنععفرلاب

نبرباجثيدحريغةفرطنبميمتةياوربةرمسنبرباجثيدحنأيف
نيتعقاويف«نالقتسمناثيدحامهف«ةيطبقلانباهللاديبعةياوربةرمس

.دحاويباحصامهاور«نيلصفنمنيعوضوميف«نيتفلتخم

.١1ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)

.8١١ص(يوونلاحرشبملسمحيحص)(



1ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

:يعليزلالوقي

يفءاجامكءرخآلابامهدحأرسفيالناثيدحامهنإ:لوقينألتئاقلو»

يفمهيديأيعفارساننلاباذإوِةي#لوسرانيلعلخد:لوألاثيدحلاظفل

؟سمشليخبانذأاهنأك,مكيديأيعفارمكارأيلام»:لاقف«ةالصلا

يفنكسا:هللاقيالميلستلالاحهيديعفرييذلاو«ةالصلايفاونكسا

عوكرلاةلاحوهو«ةالصلاءانثأيفهيديعفرينملكلذلاقيامنإ«ةالصلا

امكتقويفاذهىوريوارلاو«رهاظلاوهاذه.كلذوحنو.دوجسلاو
١)

.«لعبكلذىفسيلو.هدهاشامكتقوىفرخآلاىورو«هدهاش

:يراقلايلعلاقو

نآلدهشتلايفناكعفرلااذهنأبيراخبلاضارتعانعبيجأو»

فلخانيلصاذإانك:لوقيةرمسنبرباجتعمس:لاقةيطبقلانبهللاديبع

ام:لاقف«نيبناجلاىلإهديبراشأو؛مكيلعمالسلا؛مكيلعمالسلا:انلقٍةْيكيبنلا

عضينأمكدحأيفكيامنإءسمشليخبانذأاهنأكمهميديأبنوئمويءالؤهل
رهاظلانأب««هلامشنعنموهنيمينعنمهيخأىلعملسيمث.هذخفىلعهدي
نأبو«ةالصلايفنكسالاقيالميلستلالاحهيديعفرييذلانأل«ناثيدحامهنأ

."'...ميلستلالاحءاميإلاوهو«هببسلال«اونكسا»:هلوقوهو«ظفللةربعلا

نأببيجأو»:هلوقبضارتعالااذهىلعىملاسلانيدلارونباجأامك

نكسا:هللاقيالميلستلالاحهيديعفرييذلانألناثيدحامهنأرهاظلا

ءاميإلاوهوهببسلالءاونكسا:هلوقوهوظفللةربعلانأبو«ةالصلايف

."'«ميلستلالاح

.2597544صء١ج(ةيارلابصن)يعليزلا(١)

.273171154صء”ج(لامآلاجراعم)يملاسلا(9)



يفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح32ع
-بتدعصححر

الئاقيعليزلاباوجيروفنراهسلاحرشدقو
نبهللاديبعثيدحىدؤمنأمهفيراخبلانأباوجلااذهلصاحو»

نبرباجنعيئاطلاةفرطنبميمتثيدحىدؤموةرمسنبرباجنعةيطبقلا
اوناكةباحصلانإف.ءدهشتلالاحىلعنالومحمنيثيدحلانأبدحاوةرمس

ةلقنمأشنرهاظلافالخاذهو,مالسلالاحدهشتلايفمهيديأبنوريشي

امهدحألدي«دارملاوىدؤملاافلتخمناثيدحامهنأرهاظلالبءاهيفربدتلا

لومحمهنإفةيبطقلانبهللاديبعثيدحامأف.رخآلاهيلعلديامريغىلع

نبرباجنعيئاطلاةفرطنبميمتثيدحامأوءاعطقدهشتلادعبمالسلاىلع

لخادنيديلاعفرىلعلومحموهلبءدهشتلاىلعلومحمريغفةرمس
«ةالصلايفاونكسا:لاقويبنلاهنعىهنفضفخلاوعفرلادنعةالصلا
اذهلو«ةالصلايفنكسا:هللاقيالميلستلالاحعفرييذلانأهيلعليلدلاو

.""'ةالصلايفاونكسا»ميلستلادنعيديألاعفرثيدحيفهللالوسرلاقام

نيبهقيرفتنميعليزلانمدوبعملانوعبحاصبجعتدقواذه
هنألهنمبجعلاامنإ»:ًالئاقهنعةيطبقلانباثيدحورباجنعميمتثيدح

داسفملعلايفقاذمهلنمىلعىفخيالو«فاصنإلالهأنمريبكثدحم

امهدحأرسفيدحاوثيدحامهلب«نيثيدحباسيلامهنأرهاظلاو«هنايب

."'دحاونتملاوةرمسنبرباجوهودحاويوارلاوءرخآلاب

ضحمدلقم»هنأبدوبعملانوعبحاصيروفنراهسلامهتاامنيب

نمبجعتيملهنمظحهلناكولو«ةوبنلامولعنمظحهلسيلو«يراخبلل
يوارلانأبالإهيلعردقيملو؛هدرىلعليلدلابيتأيلب«لالدتسالااذه

ةدحوبلدتسيململعلالهأنمادحأنإفءىلكثلاكحضيليلداذهوءدحاو

.557ص.؛ج7١2دلجملا(دوهحملالذب)يروفتراهسلا1١(

.١١7ص2.”ج(دوبعملانوع)دابآدمحم(؟)



16ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد
2694د.هلا

ريغنمهعبتلوقلااذهبلاقيراخبلاىأرامل«هتايورمةدحوىلعيوارلا

.'"'ثيدحلاظفلىفربدتينأ

:ةرمسنبرباجثيدحيبلالدتسالاىلعضارتعالاىلع:ىناثلادرلا

امنإةفرطنبميمتةياورنمرباجثيدحنوكبميلستل:لاضرفىلعهنأ

ظفللامومعبةربعلانإفءرباجنعةيطبقلانباثيدحهنيبصاخببسلدرو

.قرفالوءعفرلكيفةدرطممالسلالاحعفرلانعيهن

ميلستلالاحهيديعفرييذلانآلناثيدحامهنأرماظلانأببيجأو»

هببسلالءاونكسا:هلوقوهوظفللةربعلانأبو.ةالصلاىفنكسا:هللاقيال

.'''(ميلستلالاحءاميإلاوهو

نعدوجسلاىفنيعارذلاشارتفاثيدحلهحرشدنعرجحنبالّقندقو

ءايشألابهبشتلانإف«هتلعبانورقمانهمكحلاركذدقو»:هلوقديعلاقيقدنبا

."'(ةالصلاىفهكرتبسانيةسيسخلا

نيديلاعفرنكلءدوجسلاءانثأنيديلاشارتفاةلأسميفناكنإواذهو

مكحلاو«ديعلاقيقدنباظفلدحىلعةسيسخلاءايشألابهبشتلانمًاضيأ

نوكيفيكف«سمشلاليخلابانذأبةالصلايفعفرلاهيبشتبءاجيوبنلا

نوكيالو؛هنعىهنيوةسيسخلاءايشألابهبشتلانمميلستلادنعنيديلاعفر

!؟كلذكرخآعضوميأيفعفرلا

.2.577347575ص.ةج2037دلجملا(دوهحملالذب)يروفنراهسلا)1

.27377715صءالج(لامآلاجراعم)يملاسلا(؟)

٠004صلاح(يرابلاحتف)رجحنباف



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحها

:عفرلابنيلئاقلاباوجهركذدنعىناكوشلالوقي

حوجرمبهذموهوءببسلاىلعماعللرصقهنأبباوجلااذهدرو»

لكيهلعفنمتبثدقعفرلانأالولهجتمدرلااذهوءلوصألايفررقتامك

اهلعجلحلصتنأةرتاوتملاةّنّسلاهذهلاوحألقأو«مدقتامكأرتاوتماتوبث

ميلستىلعمومعلاكلذصيصختلوأءببسلاىلعماعلاكلذرصقلةنيرق

.'"''"عرصقلامدع

يذلاببسلاىلعةفرطنبميمتةياورنمرباجثيدحرصقنأ-أ

مالكو.حوجرمبهذمةيطبقلانباقيرطنمرباجثيدحهنيب

دعاوقلاهاضرتالحوجرمالاقامبلاقنمويوونلاويراخبلا

.لوصألاءاملعدنعةررقتملا

هلببسلاىلعماعلارصقةيحوجرمبعفرللنيضراعملادرنأ-ب

.هتوقوهتهاجو

ماعلارصقلةنيرق-يناكوشلاىريامك-عفرلاثيداحأرتاوتنأ-ج

وهعفرلانعيهنلامومععفدلهبكسمتيامةياغو«ةرمسنبرباجثيدحب

.عفرلارتاوت

:هلوقبهذهرتاوتلاىوعدنعيروفنراهسلاباجأدقو

ًارتاوتمًاتوبثلَكهلعفنمتبثدقعفرلانإ:هلوقنأكيلعىفخيال»

.187ص03ج(راطوألالين)يناكوشلا(١(



11ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

ماعلارصقلةنيرقاهلعجملسنالفًاضرفملسولو«هيلعليلدالىوعد

."دجرهاظاذهو«هصيصختو

مومععمببسلاصوصخبةربعال:لوقتةررقتملاةيلوصألاةدعاقلاو

ىلعمكحلانمادب«لوحفلاداشرإ»بحاصىناكوشلادجيملاذلو.ءظفللا

.«هجتمدرلااذهو»:هلوقىفةهاجولابيأرلااذه

نيهروهف«خلإ...ارتاوتماتوبثتبثلقعفرلانأالول»:هلوقبهبيقعتامأو

:رومأةذدعب

عفرلاتوبث١

رتاوتلاتوبث-؟

خسنلامدعومكحلاءاقب0

صاخلاببسلاكلذلدرورباجثيدحنأبميلستلا-4

:ىلاتلاكالامجإرومألاهذهنعباوجلاو

ةرثكوء.عوضوملايفمالكلاةرثكىلعةينبميهفرتاوتلاىوعدامأ-١

بئارغنماذهو«ءاهتوبثواهتحصنعرظنلاضغبهيفةدراولاتاياورلا

تاياورلابالو؛:ةفيعضلاديناسألابتبثيالرتاوتلانإف«نيثدحملا

ىفىلالقتسالاتوبثلاو«ةيتاذلاةحصلانمدباللبءاهريغبةربجنملا

.رتاوتلاددعلامكإلةمزاللاتاياورلاعيمج

يفوهنموهو«اهرتاوتباحرصمنيديلاعفرعوضوميفتاياورلانم

اذهمزتليملباتكلااذهيفهنكل«تباثلاحيحصلانعثحبلاوتبثتلا

.١45ص27دلجملا(دوهحجملالذب)يروفنراهسلا)1(



ءدلصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح5-004

يرحتيفهتطخةفلاخمىلإفانحألادضهتلمحهتعفدامبرو.جهنملا

يتلاةفيعضلاتاياورلاهركذنمباتكلاكلذيفناكامناكف,حيحصلا

ثاحبألاوتافلؤملانمددعيفتاياورلاهذهعيمجتشقوندقو

نوثدحملاشقانامكءاهوفعضوةيضابإلااهشقانثيح«تاساردلاو

تاياورعيمجفانحألاشقانوءاهوفعضوفانحألاتايورعيمجةيعفاشلاو

مهضعبفعضوءاضعبمهضعبنوثدحملالبءاهوفعضونيثدحملا

.ضعبتاياور

«توبثلايفعزاننانهنحنو«ةضوفرمرتاوتلاىوعدنإفلكىلعو

.اهلوبقنكميالتسمأرتاوتلاىوعدنأنطفلائراقلاىلعىفخيالو

للعركذكبرمدقو«درلاوذخألاورظنلالحموهفعفرلاتوبثامأو-؟

هليىفطصملانعةّبباثةَّنُساهلعجلحلصتالاهنأوعفرلاثيداحأ

.كلذلضراعملادوجوعماميسال

:يملاسلالوقي

اماندنعتبثيملو«مدقتامكهعنملب«عفرلاةيهاركاندنعقحلاو»

."!«رباجثيدحنمرمامبضراعموهفتبثولولهللالوسرنعهوور
دقةباحصلانأ»:يناكوشلالاقامكهليهدعبعفرلاءاقبامأو-"

ىلعالإنوعمجيالمهو«كيهتومدعبةَّنُّسلاهذهىلعتعمجأ

رمعنباثيدحنمتبثدقهنأىلع«هيلعِخلكبهللالوسراوقرافرمأ

.١1١١صلاح(لامآلاجراعم)يملاسلا١(
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عسل

كلتتلازامف:لادتعالادنعوعوكرلادنعومارحإلاةريبكتددنع

.''غىلاعتهللاىقلىتحهتالص

دعبةالصلايفمهيديأةباحصلاعفرعوضوميفيملاسلامامإلالوقي

.'"هلككلذملسنال»:ديبنلا

ءمهدعبنيذلانمالوةباحصلالبقنمةلأسملايفعامجإالهنأقحلاف

تبثتملو«تاياورلاتوبثدرجملبقنملاننأئراقلايخأكلتركذدقو

هذهلاحلاو ىتأتيفيكف«ماركلاةباحصلانعالوَةِلَييبنلانعالاهلك

امىضماميفو!؟اهلكاهيفحدقننحنو«عامجإلالصتفتاياورلارثاكتتنأ

عامجإلاىوعدنأباتكلاتايادبيفكلتركذامك.فصنملالقاعلاعنقي

هذهتحتمكورمألاميخفتلئاسوىدحإيهو.ةرركتمةضيرعقىوعد

.ةريثكةلثمأكلذلوءالصأتبثتملرومأنمةتفاللا

هدجأملف«يناكوشلاهيلإراشأيذلايقهيبلادنعرمعنباثيدحامأو

نبانمامهوءاملعلاضعبهلعجدقو««ريبحلاصيخلتلا»يفامكيقهيبلا

«ةيارلابصن»يفيعليزلالقنثيحءأضيأهريغعباترجحنبالعلوءرجح

ةهجنم»:هنتسىفىورىتمهيبلانأ«مامإلا»هباتكىفديعلاقيقدنبأنع

انثيراصنألادمحمنبةمصعانثيقرلانادمحنبهللادبعنبنسحلا

ةالصلاحتتفااذإناككيهللالوسرنأرمعنبانععفاننعةبقعنبىسوم

ىفكلذلعفيالناكوءعوكرلانمهسأرعفراذإو«عكراذإو«هيديعفر

.187صء”ج(راطوألالين)يناكوشلا(١)

١صلاح(لامألاجراعم)يملاسلا0



ةالصلانيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح٠
تدعم8ووصل

يبأنعهاور.ىهتنا.ىلاعتهللايقلىتحهتالصكلتتلازامف.دوجسلا

ةميزخنبشيرقنبنمحرلادبعنعرصننبرفعجنعظفاحلاهللادبع

«'يعليزلالقنىهتنا.«هبنسحلانعيجمدلادمحأنبهللادبعنعيورهلا
.رجحنباىلعقباسيعليزلاو

قيقدنبامهقبسأو«قباسلامهنمقحاللاعباتامنإءالؤهنأظحالملاو

ءيشدجويالورتاوتمباتكىلإاثيدحوأةمجرتوزعيامبر»وهو«ديعلا
."'«ساتكلاكلذيفهنم

بلايفيذلاثيدحلاو هتالصكلتلزتملف»هرخآيفلاقيذلايقهيبل

يفريبكتلارمأيفنيسحلانبيلعثيدحوهامنإ««ىلاعتهللايقلىتح

بلاهنعلاق«عفرلاعوضوميفسيلوةالصلا «(«نسحلسرم»وهو:يقهيبل

بلايفةريرهيبأثيدحكلذكو ةالصهذهتلازام»:هرخآيفيذلايقهيبل

سيلوةالصلايفريبكتلارمأيفوهامنإ««ايندلاقرافىتحخييهللاوسر

.عفرلاعوضوميف
:ىعليزلاهركذيذلادنسلاامأ

نعيورهلاةميزخنبشيرقنبنمحرلادبعنعرصننبرفعج
انثىقرلانادمحنبهللادبعنبنسحلانعيجمدلادمحأنبهللادبع

نأرمعنبانععفاننعةبقعنبىسومانثيراصنألادمحمنبةمصع

هسأرعفراذإو«عكراذإوهيديعفرةالصلاحتتفااذإناكهللالوسر

ىتحهتالصكلتتلازامف.دوجسلايفكلذلعفيالناكو؛ءعوكرلانم

.ىلاعتهللاىقل

.4٠4ص.١ج(ةيارلابصن)ىلعيشحملاقيلعت



ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

:هيفنإف

.'«ثيدحلاعضوبيناميلسلاهمهتا»ءشيرقنبنمحرلادبع-

لاقو.يوقبسيل:متاحوبألاق»«يراصنألادمحمنبةمصع-

ثدحي:يليقعلالاقو.ثيدحلاعضيباذك:نيعمنبىيحي

."'(كورتم:هريغوينطقرادلالاقوتاقثلانعليطاوبلاب

نيآف!ةبوذكملاةلطابلاةياورلاهذهبجتحينميفلوقأاذاميردأتسلو

!؟رتاوتلابلاقيىتحتوبثلا

يفنيديلاعفريتبثملبقنمرتاوتلاءاعدايفاريبكالهاستكانهنإ

يفببسلاو«رتاوتلاىوعددجنتبثتمليتلاتاياورلايفف«ةالصلا

الورتاوتال«ةقيقحلايفوء.عوضوملايفتاياورلاةرثكىلإرظنلاكلذ

.ىوعدلاالإتوبث

ناثيدحامهفءصاخلاببسلاكلذلدرورباجثيدحنأبملسيال-5

نإيتأيسوهبصاخلاهعوضوموةلقتسمةثداحامهنملكل«نالقتسم

.هعفدللاجمالامبامهنيبقيرفتلاهللاءاش

:ثيدحلادروميفمرحنبامالك

يهنلاىلإةيطبقلانباقيرطنمةرمسنبرباجثيدحمزحنبافرص

:انلقهييهللالوسرعمانيلصاذإانك»:ةرمسنبرباجثيدحركاذركذنإف»

«؛نيبناجلاىلإهديبراشأوهللاةمحرومكيلعمالسلاهللاةمحرومكيلعمالسلا

.5١١صماج(نازيملاناسل)رجحنبا)1(

.578صمج(نازيملاناسل)رجحنبا)30



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح5١

امنإ؟سمشليخبانذأاهنأكمكيديأبنوئموتامىلع»:هليهللالوسرلاقف

.«هلامشوهنيمينعهيخأىلعملسيمثهذخفىلعهديعضينأمكدحأيفكي

خوسنموهفةالصلانمهبجرخييذلامالسلايفناكنإاذه:يلعلاق

(«سانلامالكنمءيشاهيفحلصيالةالصلاهذهنإ»:دلكهلوقب.كشالب

لبقهيلعاوناكاملخسانلاوهفكلذكوهذإفءلاوحألاضعبيفهصيصخت

."'"خوسنمكلذنأحصف.ةالصلايفهدروميلستلاةحابإنم

نيتميلستهيفنألةدحاوةميلستىلإبهذنملاذهىفةجحال»:لاقو

نمىلعمالسءادتباةالصلانممالسلانأيفهبقلعتنمامأو.ىرتامك

كلذنولعفياوناكمهنأربخلاصننأل,خسنمثناككشالباذهنإفءهعم

ةالصلايفمالكلاناكذإناكاذهنأوءاهيفنوكسلاباورمأف«ةالصلايف

نمليلحتلاوهيذلاءميلستلاكلذبدارملانأهيفسيلو«خسنمثاحابم

."!(هبمهقلعتلطبفةالصلا

قيرطنمةرمسنبرباجثيدحنعملكتيالمزحنبانأيلجو

كلذفالخهمالكرهاظديفيءسكعلاىلعلب.فلتخمهنأل«ةفرطنبميمت

اورمأف«ةالصلاىفكلذنولعفياوناكمهنأربخلاصننأل»:لاقنيح

.نوكسلابرمألاةيطبقلانباةياوربرباجثيدحيفسيلو««اهيفنوكسلاب

يذلامالسلاهبداريناكنإثيدحلانأيفمزحنباةركفصخلتتو

ةالصلاهذهنإ»:ثيدحبخوسنموهف«ةالصلانميلصملاهبجرخي

.«سانلامالكنمءيشاهيفحلصيال

.١18١صلاح(ىلحملا)مزحنبا١(

 



ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

:هلوقةصاخ.مزحنبامالكيفحضاولابارطضالانعرظنلاضغبو

:هلوقعم««ةالصلانمهبجرخييذلامالسلايفناكنإاذه»

.«ةالصلانمليلحتلاوهيذلاميلستلاكلذبدارملانأهيفسيلو»

.نيتميلستلاوةميلستلاعوضوموههعوضومنإف

:نيئيشريرقتمزحنبامزليو

نعيهنلاىلعةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلاثيدحلمحةحص
.لاتملابعصاذهو«مالسلادنعامهعفر

نبرباجثيدحنيبضراعتلاةحصضرفىلعاذهو.خسنلابميلستلا
.«سانلامالكنمءيشاهيفحلصيالةالصلاهذهنإ»ثيدحنيبو«ةرمس

.مالكلانعىهنييناثلاو«لاعفألاوتاكرحلانعىهنيلوألاف«ةالصلل

 



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح|اطقم

:ةالصلايفنوكسلاىتعمىلعةيميتنباضارتعا

:باوجلااذهىلعاقلعمةيميتنبالاق

نيحهبكنمىلإاهعفرنعيهنلاوه:يديألاعفرنعهيهننأنظنمو»
ءاجثيدحلانإف«طلغدقفءكلذىلعهلمحوهنمعفرلانيحوعوكرلا

ىلإمهيديأباوراشأ«ليلحتلامالسةالصلايفاوملساذإاوناكمهنأبارسفم
يلام):هلوقكلذنيبيوءلامشلانعنمونيميلانعنممهيلعملسملا

«سومشعمجسُمُشلاو.«سمشليخبانذأاهنأكمكيديأيعفارمكارأ

نيميلاتاذهبنذكرحييذلاوهوءصومشلاةماعلاهللوقتيذلاوهو

عوكرلادنعيديألاعفرامأو.اهيفنوكسالةكرحيهوءلامشلاتاذو

؛نيملسملاقافتابعورشمكلذف«حاتفتسالادنعاهعفرلثمبعفرلادنعو

.'"كلذنمضتي»ةالصلايفاونكسا»:هلوقو؟هنعايهنثيدحلانوكيفيكف

:لاقمث

الف«عفرلااذهبهباحصأوِهْيَييبنلانعننسلاترتاوتدقفءاضيأو»

ثيداحأفاضراعتدقوللبءاضراعمثيدحلاكلذنوكيالو«هنعايهننوكي

ءاهضراعولدحاولاربخلاىلعاهميدقتبجيو«ةرتاوتمةريثكعفرلااذه
«عفرلااذهيفانيال«ةالصلايفاونكسا»:هلوقفء.نوكسهيفعفرلااذهو

نوكسلايضتقي«اونكسا»:هلوقلب«ةالصلالاعفأرئاسكوحاتفتسالاعفرك

عوكرلايفنوكسلابوجويضتقيكلذو«ةالصلاضاعبأنمضعبلكيف
.نيلادتعالاودوجسلاو

.ناكمإلابسحبةالصلالاعفأعيمجيفعورشمنوكسلانأاذهنيبف
اهيفنوكسلانإف؛ةكرحلاىلإاهاهتنميتلاتالاقتنالايفاهيفنكسياذهلو

.25850صلاح(ىواتفلاةعومجم)ةيميتنبا(١)(



ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

يهوءاهيلإيشَملايفلَكيبنلارمأامكةعيرسالةلدتعمةكرحبنوكي
.نوعستاهوتأتالف«ةالصلامتيتأاذإ»:لاقف؟اهيفةكرحلابفيكفءاهيلإةكرح
."''اوضقافمكتافامواولصفمتكردأامف«ةنيكسلامكيلعواهوتئاو

:لاقمث

نعىَهنو«ةالصلاىلإباهذلالاحةنيكسلابرمأدقِيَكيبنلاناكاذإف»

رمؤينأقحأةالصلاف«ةالصللاببسهنوكلكلذيفعارسإوهيذلايعسلا

رومأمدجاسلاوعكارلانأملعف«لاجعتسالانعاهيفىهنيوةنيكسلاباهيف

هرمأدقواميسال؛ىرحألاوىلوألاقيرطبلاجعتسالانعيهنمةنيكسلاب

لغتشينأهاهنوءاهيلإباهذلاهيلعبجوييذلاةماقإلاعامسدعبةنيكسلاب
ةنيكسلابهرمأف«ةالصلاضعبتاوفىلإكلذىضفأنإوعوطتةالصباهنع

عارسإلاىلعأامدقمكلذلعجو«مامإلامالسدعبًادرفنمهتافاميلصينأو

!؟اهيففيكفاهيلإلاجعتسالانعيهنلاةدشيضتقياذهو.اهيلإ

ةرجعنببعكنعطانحلاةمامثيبأنعدوادوبأىورامكلذنيبي

ًادماعجرخمثهءوضونسحأفمكدحأأضوتاذإ):لاقهللالوسرنإ:لاق

ىلإهيشميفهليهاهندقف«(ةالصيفهنإف.هيدينكبشيالفدجسملاىلإ
نوكيفيكفءادرفنمهللمعلاومالكلانمةالصلايفهنعهاهنامعةالصلا

ةعرسلانعًايهنمناكاذإف!؟كلذريغويشملاكلذيفهسفنيلصملالاح

ىتحمامإلاعمةالصلاضعبهتافنإوةنيكسلابارومأم«يشملايفةلجعلاو

نأكلذىلعلديو.اهيفةنيكسلابًارومأمنوكينأىلوأف«هلًايضاقيلصي

:لاقفًاقلطميشملاوةكرحلايفدصقلاوةنيكسلابهباتكيفرمأَنِكهلل

نملداسعو:ىلاعتلاقو16.نامقل]4كَيْوَصنمضْصْعَأوىفف

:ناقرفلا]<املسنولهجلامُهبْطاَحاَدِإَوانوهعبوُمسَتريل

.186ص1(ىواتفلاةعومجم)ةيميتنبأ)1(



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح١١ْ
الالساا

.ءالؤهمهنمحرلادابعنأربخأف««راقووةنيكسب»:هريغونسحلالاق

سنجنميهيتلاةيداعلالاعفألايفراقولاوةنيكسلابارومأمناكاذإف

نوكسلاسنجنماهيفوهامبفيكمث!؟ةيدابعلالاعفألافيكف«ةكرحلا

عفرلاك«لاقتنالايفةنيكسلايضتقتةلدألاهذهنإف!؟دوجسلاوعوكرلاك
دوصقملايهيتلالاعفألاسفنامأو.طاطحنالاوضوهنلاوضفخلاو

يههذهوءامهسفنأدوعقلاومايقلاوهسفندوجسلاوهسفنعوكرلاك«لاقتنالاب

نمةلزنمبوهامنإوءاهبتأيملاهيفنكسيملنمفءنوكساهسفننم
هعضووأ«هنملكأيملوماعطلاىلإهديدمنمكهبتأيملودوعقللىوهأ

.!(...همعطيملوهيفىلع

.ةيميتنبامالكىهتنا

ينعيامنإةالصلايفنوكسلانأيفةيميتنباضارتعاصخلتيو

.نوكسلابرمألايفانتالوةنيكسببةبوحصمةكرحوهمالسلاف.ةنيكسلا

عيمجيفةنيكسىلعاونوكيأ««ةالصلايفاونكسا»:ةكهلوقبدارملاف

يبنلانأبكلذىلعالدتسم«ةكرحلاقلطمنعيهنلادارملاسيلوءاهلاعفأ

بابنمف«ةالصلاىلإيشملاةلاحيفةنيكسلابرمأمالسلاوةالصلاهيلع

رمألانأولو«ةنيكسلاىنعمبةالصلايفنوكسلابرمألانوكيىلوأ

تاكرحىفكلذلكشأل؛ةكرحلكنعايهنناكةالصلايفنوكسلاب

.ةالصلايفلاقتنالا

نيديلاعفرثيداحأتوبثنمةيميتنباهاريامريسفتلااذهيفببسلاو

.ةالصلاىف

.ةيميتنبامالكدافماذه

1ص١١2ج(ىواتفلاةعومجم)ةيميتنبا١(



7١١|ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

وه«ثيدحلايفدراولاهنعىهنملاعفرلاىنعمنأًاضيأهدافمو

.هنعِهلَكيبنلاىهنمثءرمألائدابهنولعفيةباحصلا

:ةيميتنباضارتعاىلعدرلا

.ةالصلاىفنيديلاعفرنعىهنلاثيدح:نيثيدحانيدلنأ:ًالوأ

.هللاءاشنإكلذريرحتيتأيسو.مالسلادنعءاميإلانعيهنلاثيدحو

نيديلاعفروهةالصلايفهنعيهنملاعفرلانأبنولوقينيذلاو

:رعهلوقف.مالسلادنعنيديلاكيرحتنعىيهنلالوانتيملنوكسلاب

يهنلاثيدحىفدروامنإو«مالسلاثيدحيفدريمل«مكتالصيفاونكسا»

عفرنعيهنلاىنعمبالإنوكسلابرمألاانهنوكيالف«نيديلاعفرنع

نيديلاعفركرتينعتةنيكسلانوكتو.ءثيدحلايفدوصقملاهنأل«نيديلا

ءاميإلانعيهنلاىلعنيديلاعفرنعيهنلاثيدحلمحو.ةالصلايف

.عازنعضوموهامبًالالدتساانهلالدتسالالعجيمالسلادنعامهب

ًالوأهركذامضقاني«ةيميتنباهركذيذلااذهبنوكسلاريسفتنأ:ًايناث

نمو»:لاقثيح«مالسلادنعهبرمألاىلعلومحمنوكسلابرمألانأنم

عوكرلانيحهبكنمىلإاهعفرنعيهنلاوه:يديألاعفرنعهيهننأنظ
مهنأبارسفمءاجثيدحلانإف«طلغدقفىلعهلمحوهنمعفرلانيحو

مهيلعملسملاىلإمهيديأباوراشأ«ليلحتلامالسةالصلايفاوملساذإاوناك

نباهركذاموهدارملانوكسلاناكنإف««لامشلانعنمونيميلانعنم

.مالسلاركذيمليذلاثيدحلايفعفرلانعيهنلالمحليعادالفةيميت



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرياجثيدح00م
مميشسس

اينمضاقيرفتينعياذهو؛مالسلاهيفدرويذلاثيدحلايفهنعيهنلاىلع

.نيثيدحلانيبةيميتنبانم

امهتكرحونيديلاعفركرتبققحتيةنيكسلابنوكسلاريسفتنأ:ًاثلاث

نأضارتفاىلعوءنيديلاعفرءاقببةنيكسلاققحتتالو«ةالصلايفاقلطم
ذئنيحةنيكسلابرمألاف«مالسلادنعنيديلابءاميإلانعيهنلايفءاجثيدحلا

ثبعلاوبارطضالاهبدصقيمالسلادنعنيديلاكيرحتنأةلاحيفوهامنإ

ةالصلانمجورخللةمالعةباحصلاهلعفنيديلابءاميإلانأعقاولاوءامهب

نيديلابءاميإلانعيهنلاءاجوءاهيفلوخدللةمالعمارحإلادنععفرلانأامك

ىقبتنأمزلالإو«ةنيكسلاعمىفانتيامبامهكيرحتنعال«مالسلادنعاقلطم
هلعفيناكيذلاديلابءاميإلابمالسلامتينأدارملاناكلو«نيديلاةكرح

ثيدحءاجامنيب؛ةعرسلاوةلجعلانودءودهلاعباطبظافتحالاعمةباحصلا

:ِلَبهيلعهلوقلمالسلادنعاقلطمنيديلابءاميإلانعيهنلاىلعاصانمالسلا

هنيمينعنمهيخأىلعملسيمثهذخفىلعهديعضينأمهدحأيفكيامنإ»

.نوكسلابرمألالمشيملمالسلاثيدحنإفءاذهلاديكأتو.«هلامشنعنمو

مالسلادنعنيديلاةكرحنعيهنلاةيميتنبادنعثيدحلالمشذإو

.ةالصلايفرخآعضوميأيفامهتكرحنعيهنلللماشوهف

ءاميإلاىنعموأامهبارطضاىنعمىلإنيديلاعفرىنعمفرص:ًاعبار
عفرلاةكرحلمشينأنودكلذيفهرصحومالسلادنعامهعفروأامهب

.عفرلليعضولاىنعملالافغإيفةغللافعستالو؛هبملسمريغ«ةدوهعملا

عفرلاىنعمفرصيثيح.فلكتودعبليوأتلااذهيفةقيقحلايفو

هبداريلاقيمثءظفللااذهبثيدحلاربعدقوالوهريغرخآىنعمل

!عفرلاريغ

 



ةالصلايفعفرلانعىهنلاثيدحةسارد

نيديلاكيرحتنوكينأةرورضلابسيلو«عفرلاىلعصنثيدحلاو

ةنميهيديكرحولفءامهلاعفرنوكيالونيديلابءاميإنوكيدقذإءاعفر

ريغهبداريالعفرلانأىلعكلذلدفءامهعفرنوكينأمزليملةرسيو

انيلعجرخ:ةرمسنبرباجلوقف.دوهعملاةغللاىضتقمهيلعلدييذلا
صوصخمملاعفرلااذههبدصقي«ةالصلايفانيديأوعفارنحنوخبهللالوسر

.كلذريغىنعملمشنإو؛ىلوألاقيرطب

«عفرلانعيهنلابلومشموهفاعفرمالسلادنعنيديلابءاميإلاناكنإو
وهفءاميإةالصلايفنيديلاعفرناكنإو.هبصاخلايهنلاىلإةفاضإ

.امهضعبباديكأتامهالكنايهنلادادزينيلامتحالاىلعو؛هنعيهنلابلومشم

ةيفيكبهنأىلعلديمالسلالاحنيديلابءاميإلانعيهنلانأىلع

عفرلاكلذبناكمالسلانألءثبعلاوكيرحتلادرجمال.:صوصخم

انك:لاقةرمسنبرباجنعةيطبقلانبهللاديبعةياوريففءصوصخملا
راشأو«مكيلعمالسلا«مكيلعمالسلاهانلقِهيكييبنلافلخانيلصاذإ

بانذأاهنأكمهيديأبنوئمويءالؤهلابام»:ِةكييبنلالاقف«هيديبرعسم
.(؟سمشليخ

حبصيف«نيديلابءاميإلانعيهنلابهنعيهنملانيديلاعفرريسفتمتنإو

.ةصوصخمةيفيكبامهعفروهءاميإلاىنعمنأىلوأبابنم

؛عفرلكلمشيماعثيدحلايفهيلعصوصنملاعفرلانإف«هيلعًءانبو

:هلوقيفيراخبلاهدصقيذلاوهاذهوءاهدعبوأمارحإلاةريبكتدنعءاوس

تاريبكتاضيأو«ةريبكتلالوأيفيديألاعفرناكلهيلإبهذامكناكولو»

."'«عفرنودًاعفرنئتسيملهنألءاهنعايهنمهديعلاةالص

.١4ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)
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يفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح0

نملكو؛نيديلالمعبقلعتييهنلانأثيدحلانممهفييذلاو

وأ«نيثيدحلانيذهنأينعيامم«نيديلاىلإامهيفرمألاهجوتنيثيدحلا
نعيهنللامهيفرمألاءاج يورملاددعتبملسيملنإ-ثيدحلايتياور
.ةالصلايفنيديللعفرلك

يفانيالف«نيديلاعفرنعيهنلاثيدحيفهبرومأملانوكسلاامأو

امك-اهنعيهنملاةبرطضملانيديلاةكرحنعيهنلانأل؛عفرلانعيهنلا

«نيديلابةكرحلكللماشةالصلاءانثأوأمالسلالاحءاوس ةيميتنباهاري

.عفرلكلًالماشهلصأيفعفرلاىنعمىقبيف

يهنلافرصونوكسلاىنعمديدحتيفةيجراخىرخأةلدأىلعليوعتلاو

هانعميفعفرلانعيهنلالومشيفانيال؛هريغىلإفورعملانيديلاعفرنع
ريصيرمألانإف«ةيجراخلاةلدألاكلتةحصب اضرف ملسولىتح«يلصألا

ترتاوتدقفءاضيأو»:لاقنيحء«ريسفتلااذهبةيميتنباهعفدضراعتىلإةلدألا

كلذنوكيالو«هنعًايهننوكيالفعفرلااذهبهباحصأولككيبنلانعننسلا
بجيوةرتاوتمةريثكعفرلااذهثيداحأفًاضراعتدقوللبءًاضراعمثيدحلا

.«نوكسهيفعفرلااذهوءاهضراعولدحاولاربخلاىلعاهميدقت

ىنعمبنوكسلاناكولىتحمئاقضراعتلانأةصالخلاو

؛هريغوأاعفرامهكيرحتكرتينعينوكسلابرمألاونيديلاعفرنعيهنلاو

انهرتاوتلاوءاهرتاوتواهتحصىدموةلدألايفرظنلاىلإذئنيحريصملاو
يتلاتاياورلاهذهىلإدانتسالاىوسناهربيأاهيلعمقيملةميدقىوعد

رئاسو«عفرلايفرمعنباثيدحوهواهاوقأيفىتحنوعطنملختمل

اوطرتشادقو«رتاوتلايتأينيأنمف«لاقماهلكاهيفعفرللةتبثملاتاياورلا
ملاماذهو«كلذالإقيرطهلسيلذإءدنسلكيفةيلالقتسالاةحصلاهل

.عفرلاثيداحألمتي



ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد
30007١١١

!؟رتاوتلابفيكف«ةحصلالصأيفعازنلاف

وحنوسكعلاودوجسلاوأعوكرلاىلإمايقلانملاقتنالاتاكرحامأو

نأبباوجلافةنيكسلاىنعمبنكيملولنوكسلابرمألايفانياممكلذ

دوجسلاوعوكرلاومايقلايهةالصلافءاهبالإنوكتالوةالصللناكرأكلت

تافتلالانودمتينأنكميمالسلانإف«ةالصلانمميلستللًافالخءدوعقلاو

ءانثأحراوجلانوكسوهدارملانوكسلانأىلعكلذلدفءألامشوانيمي

رهوجسميالاهدعبومارحإلاةريبكتدنعنيديلاعفرنأامك.ةالصلا

.هنودبةالصلامتتو.ةالصلا



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح١(
سيدا.0-2.الأ

:يدشارلانيدلاعيدبتاضارتعا

«ةالصلايفنيديلاعفر»باتكققحميدشارلانيدلاعيدبدروأ

بيجأواهلكاهدروأاذنأاهو,2'"هجوأةسمخىعليزلامالكىلعيراخبلل

:هوجونمهيلعمالكلاو»:لاق١

روهشموفورعماذهنأفنصملاحرصدقف«لطاباذهنأ:لوألا

.«عامجإلاةلباقمىفهلوقلبقيالف«هيففالتخاال

.همالكىضملقو«يراخبلامامإلافنصملابهدارمو

امأو»:لاقنأدعبهنإف؛هلوأهرخآضقنييراخبلامالكنأ:باوجلاو

:لاقفبقعىخلإ...شمعألانععيكوثيدحبملعيالنمضعبجاجتحا

مثفلاخملالوقلاًالوأقاسدقف««هيففالتخاالروهشمفورعماذه»

!فالاتخالاىفن

فالتخاالامماذهفاروهشمافورعميراخبلاهيلإبهذامنوكامأو

.عازنلاوفالتخالاهيفامماذهف«هيففالتخاالاممهنوكامأو«هيف

لوقبو««ملعيالنم»هنأبيراخبلاهفصونمىلعمكحلابةربعالو
.«عامجإلاةلباقميفلوقلبقيالف»:قلعملا

ىلعادرهمالكقاسيراخبلانألف يراخبلامالكوهو-لوألاامأ

ركنأنمىلعدرلا»:اذههباتكةمدقميفلاقثيحهعابتأوةفينحيبأمامإلا

."'(خلإ...عوكرلانمهسأرعفراذإوعوكرلادنعةالصلايفيديألاعفر

.11١7ص(نيديلاعفر)يراخبلا(؟)
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عفرنوركنيمهنإف.هباحصأوةفينحوبأمهلوقلااذهباحصأو

هنأبةفينحابأفصونمبكبسحو«مارحإلاةريبكتدعباميفنيديلا
ةنيغضىلع»:يراخبلالوقلباقميفنيهفصولااذهلب««ملعيال»

هلمحياملاقحتسمهللالوسرننسمنعارافنهبلقةجرحوهردص

هتسنأو.هخموهماظعوهمحلةعدبلابوشلاهلهألةوادعوارابكتسا

."'«ارارتغاهلوحمجعلالافتحاب

عامجإللقباسفالخلانأبدودرمف قلعملامالكوهويناثلاامأو

.موعزملا

ةفينحيبأفالخنإف.هلحمريغيفيراخبلامكحنأانهيدارمو

ةمئأهيلإانفضأاذإفيكف«هنودبعامجإلادقعنيال.هبدتعمفالخ

«نيقحاللاوهلنينراقملاويراخبلاىلعنيقباسلامهءاملعوةيفنحلا

لهأةمئأمهيلإفضأ!!يروفنراهسلاويراقلايلعويعليزلامهنمو

قباسوهو ديزنبرباجءاثعشلايبألثم(ةيضابإلا)ةماقتسالاوقحلا

نبعيبرلالثمو«ةفينحيبأهترتفيفوهو«ةديبعيبألثمو-ةفينحيبأل

سابعنباثيدحةاورءالؤهو«يراخبلاةدالولبقيفوتدقو«بيبح

.«خلإ...يدعبنمنوتأيموقبينأك»مالسلاوةالصلاهيلعيبنلانع

نبمتاحويناسارخلامناغيبأوباهولادبعنبحلفأمامإلالثمو

امكةرمسنبرباجثيدحةاورءالؤهو«يمزراوخلاديزييبأوروصنم
نمكعد«يراخبلاةافولبقاوفوتدقو«عيبرلامامإلانسمتادايزيف

هلنيرصاعملاويراخبلاىلعنيقباسلانيرخآلاةيضابإلاءاملعلاوةمئألا

!؟عامجإلانيأف«نيقحاللاو

.١٠ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)
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طهدا.د.سسمط

:قلعملالاق-؟

تونقلاكىرخألانطاوملايفعفرلاناكلءاذكناكولهنأ:يناثلاو»
(1)

يعليزلاهنعباجأاموتحتالخادًاضيأنيديعلاوميرحتلاو

يديألاعفرناكلهيلإبهذامكناكولو»:يراخبلالوقسفنوهاذهو
اعفرنثتسيملهنألءاهنعايهنمديعلاةالصتاريبكتاضيأوةريبكتلالوأيف

."''(عفرنود

يفعفرلاىلإاوبهذمهنأعم»:ةيفنحلانعنيدلاعيدبقلعملالوقاذكو

يفدئاوزلاتاريبكتلايفمهضعبو«رتولاتونقيفاذكوءعضاوملاكلت

ىلعلدياممهدنعسيلوءًاضيأمهيلعدريقالطإلاىلعثيدحلافءزئانجلا

مايقلادنععفرلاوعوكرلادنععفرلاةلدأيواسياممنطاوملاكلتيفعفرلا

."”'مهلوقىلعثيدحللفلاخملوأمهف«نيتعكرلانم

العجولةفرطنبميمتوةيطبقلانبايثيدحنأضارتعالااذهةصالخو

ةالصلايفعفرلكلالماشعفرلانعيهنلانوكينأمزلتسالنيثيدح

يفكلذكو«ةالصلاءانثأوأميلستلادنعوأمارحإلاةريبكتدنعءاوس

ةالصتاريبكتيفو«رتولاةالصيفتونقلادنعونيديعلاةالصتاريبكت

«ميلستلدنععفرلالوانتيملةفرطنبميمتثيدحنإفءضعبلادنعةزانجلا

.اماعءاجلب

يفمهدنععفرالهنأل«ةيضابإلاىلعدريالهنكلءقحمالكلااذهو

املكيفعفرلابنولوقينيذلافانحألاىلعدريامنإو«ةتبلاكلذنمءيش

.(5)شماه11ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)

.(١)شماه١4ص(نيديلاعفر)يراخبلا
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عفرلاباولوقيالأمهمزليف«هنمعفرلادنعوعوكرلادنععفرلاادعامقبس

ةالصىفالورتولاتونقيفالونيديعلاةالصيفالومارحإلاةريبكتدنع

.ضعبلادنعوهامكةزانجلا

ةريبكتدنععفرلاامأءاذهمهفقومنععافدلافانحألالواحدقو

هلدرمالاتوبثِهْكَيهنعتبثدق»هنأبيروفنراهسلاهنععفاددقفمارحإلا

مليذلانيديلاعفرىقبيو.مكحلااذهنمجرخيفهكرتهيهنعتبثيملو

'''هيفالخادهكرتتبثلبهماودتبثي

تاريبكتيفعفرلاخسنتوبثمث«عفرلاتوبثىلعينبماذههمالكو

يفنيديلاعفرنأةلأسملاهذهيفثحبلاةمتاخنإ»:ًاضيألاقهنإفلاقتنالا

؛ثيدحريغيفِةْكيهللالوسرنعتبثةميرحتلادنععفرلادعبتاللاقتنالا

ةباحصلاهلهبنتيملاملمث«هلعفيملوهكهللالوسرهكرتمث؛هنعحصو

يذلاةرمسنبرباجنعةفرطنبميمتثيدحكلذىلعلديوءاهنعىهنو

هنإهباوجيفاولاقيذلاو«هيفثحبلاوهقايسمدقتدقوء.ملسسمهجرخأ

."'(لطابووغلوهفمالسلايفةراشإلاىلعلومحم

تاريبكتيفعفرلالوانتيامنإيهنلانأبءيروفنراهسلالاقاذكه

!!بسحفلاقتنالا

يفومارحإلاةريبكتدنعخيهنععفرلاتوبثبيروفنراهسلالاق
عفرلانعيهنلاتوبثبمكحمث«هنمعفرلاوعوكرلاكلاقتنالاتاريبكت
.لاقتنالاتاريبكتيفعفرلاىلعهلمحو

77ص«ةحج.2؟دلجملا(دوهحجملالذيب)يروفنراهسلا)0
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عفرلاوعوكرلادنععفرلاخسنلءاجيهنلانأىلعليلدلاام:لاؤسلاو

؟مارحإلاةريبكتدنععفرلانودهنم

لوخدلادنععفرلايفيروفنراهسلل ةيضابإلارشاعم-نحنانُشاقِنو
لوقينيحف«كلذادعاميفعفرلابلوقينممهريغلوههشاقنكةالصلايف

بيجي«ةالصلايفاهريغوةثالثلاعضاوملايفعفرلاتوبثبنورخآلا

نبرباجثيدحبمارحإلاادعاميفعفرلانعيهنلاتوبثبيروفتراهسلا

بيجناننإف«مارحإلادنععفرلاتوبثبيروفنراهسلالوقينيحو«ةرمس

.ًاضيأرباجثيدحبكلذنعىهنلاتوبثب

همزليامنيبءالصأعفرلابلوقنالاننألءيشانمزليالاننأقرافلاو

يذلاعفرلانعيهنلامومعنمحاتتفالادنععفرلاءانثتساىلعليلدلا

.ةرمسنبرباجثيدحهنمضتي

دنععفرلاتوبثسيلو«عءانثتتسالااذهلةنيرقالولبليلدالو

تاياورتناكامبرلب«هاوساميفهنمالاحنسحأب اولاقامك حاتتفالا

اهتحصكلذينعينأنوداهاوسامملثمأةثالثلاعضاوملايفعفرلا

لكيفعفرلالوانتيماعهنإفخسنلاتبثوعفرلاتبثاذإفءادنسالوانتم

عمو؛ةرمسنبرباجيثيدحبهنعايهنماخوسنملكلانوكيفءعضوم

تاياورفعضنايبيفهتلقامديعأالو.حيحصريغاهتوبثنإفكلذ

.ىضمامكبسحفعفرلا

ءًاضيأفاصنإلابابنمو.عيمجلاقحيففاصنإلاىضتقماذه

.ىرخأةهجنمفانحألاىلعدرياليراخبلامالكنأيلنيبتييذلاف

نيديلاعفرنوكيالمارحإلاةريبكتدنعىتحهنأمهبهذمىضتقمنإف

ىهلب«ةالصلانممهدنعتسيلمارحإلاةريبكتنأل«ةالصلايفالخاد



ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

سيل:نويفنحلالاقو«ةالصلانمريبكتلا»:يداهلادبعنبالاقءاهلطرش

'.

يفو»:ينيعلالاق«مارحإلاةريبكتلقباسمهرثكأدنعنيديلاعفرنأىلع

."'انخياشمرثكأهيلعو:طوسبملابحاصلاقءربكيمثعفري:ةيادهلاحرش

هلوقىلعرابغالفريبكتلاىلععفرلاقبسبفانحألانملاقنمامأف

-ريبكتللعفرلاةنراقمبمهنملاقنمامأو«ةالصلايفًالخادسيلعفرلانأل

امل؛ههبشيامويراخبلامالكاضيأهيلعدريالف-مهضعبكلذححصدقو

يفثحبلاجاتحيف«مهدنعةالصلانمتسيلمارحإلاةريبكتنوكنممدقت

هيلعىنبناامضقنناكنإ هداسفريرحتدعبمتيلالوأمهدنعلصألا

.ةالصلايفاعقاوريبكتللنراقملاعفرلانوكنم

يهوةالصلايفعفرلانعيهناهلجأليتلاةلعلانأىرأينأريغ

مارحإلاةريبكتعمعفرلانعاهلجألىهنُي.سمشلاليخلابانذأبهبشتلا

ةنيكسلاوعوشخلااهتافانملو«ةكرحلاهذهحبقلكلذوءاهبراقوأاهنراقءاوس

تناكولو«ةالصلاةريعشيفلوخدللأيهتيامدنعيلصملاىشغتيتلا

كوهللعوضخلابةنرتقمةيلوقةدابعيهفةالصلانمتسيلمارحإلاةريبكت

!؟ةبرطضملاليخلابانذأةكرحبتهبشةكرحاهبحصتفيكف

ثيدحبلالدتسالاىلعضرتعانمضارتعانأنايباذهنمضرغلاو

امتركذامنإوهللحمالةيضابإلادنععفرلاعنمىلعةرمسنبرباج

نقتيملوّصقتيملضعبلانأملعتلةيفنحلابهذمبقلعتياممتركذ
.ةدومحملاريغةيبصعلاىلإةيمحلاهتعفدامنإو«مهبهذم

.7/55ص27ج(قيقحتلاحيقنت)يداهلادبعنبا)010

7/8ص.ةج(يراقلاةدمع)ينيعلا0



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح١

دنعديعلاتاريبكتيفعفرلاىلعيراخبلاضارتعاهجتيوءاذه

هيففلتخمفنيديعلايفنيديلاعفرامأو»:يروفنراهسلالاقنكل«ةيفنحلا

.""«هركنأفسويابأمامإإلانإف«ةيفنحلادنع

!؟فانحألانمنيديعلايتالصيفعفرلاركني

مهنملوقينمىلعو«كلذبلوقينمىلعامئاقضارتعالاىقبيف

دريف«رتولاتونقيفعفرلاو«ةزانجلايفدئاوزلاتاريبكتلايفعفرلاب

ةررقتملادعاوقلاانتفكدقف ةماقتسالاوقحلالهأرشاعمنحنامأ

هذهلثمنمةمالسلا«قالطإلاىلعةالصلايفةكرحلاوعفرلاعنمنمانيدل

انلثتماوهيهنويوبنلايدهلافلاخنملو«تاهبشلاوتاضارتعالا

.«ةالصلايفاونكسا»:هلوقيفهرمأ

بهذامكناكولو»:هلوقبةيفنحلاىلعيراخبلاضارتعانإف.دعبو

ًايهنم«ديعلاةالصتاريبكتًاضيأو«ةريبكتلالوأيفيديألاعفرناكلهيلإ

مومعبيراخبلانمينمضفارتعا««عفرنوداعفرنثتسيملهنألءاهنع

ميلستلاىلإمارحإلاةريبكتنمءادتباءاقلطمةالصلايفعفرلانعيهنلا

.نافلتخمنيثيدحلانأةلاحيفكلذو«ةالصلانمغارفلاو

:قلعملالاق-*

ىفنكسا:هللاقيالميلستلالاحهيديعفرييذلاو»هلوق:ثلاثلاو»

ةالصلانماجراخنوكياللجرلانألهيلإتفتليال...خلإ«ةالصلا

.547ص.ةج"5دلجملا(دوهحملالذب)يروفنراهسلا(١)



1١.ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

نمجورخلالبقهنألمالسلادنععفرلااذهوءمالسلادعبالإ

الوةيضابإلاىلعدريالو.هيلإتفتليالضارتعالااذهنأباوجلاو

.اضيأفانحألاىلع

ةريبكتلثمكةالصلانمسيلمهدنعمالسلانإفةيفنحلاامأ

سيل:ةفينحوبألاقو«ةالصلانممالسلا»:يداهلادبعنبالاق

ةالصلانمجورخلاو»:يداهلادبعنبالاق«بجاوبسبيلهذنعمالسلالب

املكبجرخينأزوجيلبءبجيال:ةفينحوبألاقوءضرفميلستلاب

.'''اهيفاني

نإفهيلعو.ةالصلانم مهدنع-تسيلفميلستلانراقتةكرحيأف

هنألميلستلالاحنيديلاعفرنمىلإهجوتيالةالصلايفنوكسلابرمألا

.ةالصلانعجراخعفر

دقو«ةالصلاءانثأيفعفرلانعيهنلا:نييهنكلانهنأىلعكلذلدف

نعيهنلاونعميمتثيدحوهو«ةالصلايفاونكسا»ثيدحهنمضت

.رباجنعةيطبقلانباثيدحوهومالسلالاحعفرلا
ةالصلانمميلستلارابتعايفمهيدلدوجومفالخلافةيضابإلاامأو

نممالسلانأبيأ ةينكرلابلاقةيضرفلابلاقنموءضرفبسيلوأاضرف

.*!تاليصفتةلأسملاىفوءالفالإو ةالصلا

شماه159ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)

.419صج(قيقحتلاحيقنت)يداهلادبعنبا(5)

.(١5ا)مقر«8١4ص«قباسلاعجرملا(5)

.176-1077ص7”ج(لامآلاجراعم)يملاسلا(5)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح١

:5هلوقلمحنإفمالسلاةينكربلوقلاعمىتحهنإفكلذمغرو
يذلامالسلانألءادجاديعبميلستلاةلاحىلع«ةالصلايفاونكسا»

؛هيفانيامىلإنوكسلاةلاحنملاقتناةالصلانماجورخةعيرشلاهتلعج

مالكىنعماذهو«هلحمريغيفنوكيسهيفنوكسلابرمألافاذهلو
يفنكسسا:هللاقيالميلستلالاحيفهيديعفرييذلاو»:يعليزلا

.'''(ةالصلا

انيميههجوبحفصينأرمأاملميلستلالاحنوكسلابيلصملارمأولو
ملساذإ»:مدقتامكهيفو«رباجنعةيطبقلانباثيدحهنمضتامكًالامشو

.امتحنوكسلايفانياذهو««هديبئمويالوهبحاصىلإتفتليلفمكدحأ

سكعلاودوجسلاوأعوكرلاىلإمايقلانملاقتنالانأبانهضرتعيالو

نيعيهوةالصللناكرأكلتنآل.نوكسلابرمألايفانيكلذوحنو

نودمتينأنكميمالسلانإف«ةالصلانمميلستللافالخءاهبالإنوكتالو

نوكسموهدارملانوكسسلانأىلعكلذلدفء.ًالامشوًانيميتافتلالا

.ةالصلاءانثأحراوجلا

:نيرصنعيفرمألاحرشأحيضوتللةدايزو

ةقيرطلاكللتبالإاثدحينأنكميالدوجسلاوعوكرلانأ:امهلوأ
عوكرلاةقيقحف«ديمحتلاوحيبستلاوريبكتلانملوقلاامهبحصي«ةدوهعملا

لوقهتقيقحفمالسلاامأو.الوقسيلولعفامهيلإدسجلاءانحناودوجسلاو

وهيذلالعفلابابوحصمةالصلاصخياميفلعجنكلوءالعفسيلو
.الامشوانيميتافتلالا

ابوحصموةلعبانورقمءاجةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلانأ:امهيناث

.594ص١1ج(ةيارلابصن)يعليزلا(١)



١١١ةالصلاىفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

اذهوءنوكسلابرمألاوهرمألاوءسمشلاليخلابانذأبهبشتلاةلعلاف«رمأب

.رباجنعميمتثيدحوه

هبشتلانعيهنلابنرقدقفمالسلادنعنيديلاعفرنعيهنلاامأو

وهوةكرحلابرمألاءاجلبءنوكسلابرمألاتأيملوءسمشلاليخلابانذأب

.الامشوانيميحفصلا

هيفرمأييذلاقايسلايفنوكسلابرمأينأءانهنكمملاريغنمف

«هديبئمويالوهبحاصىلإتفتليلفمكدحأملساذإ»:تافتلالاوةكرحلاب

.ةيطبقلانبهللاديبعثيدحوهاذهو

الو«ميلستلاثيدحريغ«مكتالصيفاونكسا»ثيدحنأنيبتياذهبو

.هيلعلمحينأنكمي

يراخبلاباتكىلعقلعملايدشارلانيدلاعيدبرظنهيلإفرصأيذلاو
دنععفرلانعيهنلايفرباجنعةيطبقلانباثيدحنأ«نيديلاعفر»

اذهو«هتاياورنمءيشيفدريملو«مكتالصيفاونكسا»هيفسيلمالسلا

.نيثيدحلانيبقيرفتلادحأ

ىلعلومحمهنإفةيطبقلانبهللاديبعثيدحامأف»:يروفنراهسلالوقي
نبرباجنعيئاطلاةفرطنبميمتثيدحامأو.ًاعطقدهشتلادعبمالسلا

لخادنيديلاعفرىلعلومحموهلبدهشتلاىلعلومحمريغفةرمس
.«ةالصلايفاونكسا»:لاقويييبنلاهنعىهنفضفخلاوعفرلادنعةالصلا

يفنكسا:هللاقيالميلستلالاحهيديعفرييذلانأهيلعليلدلاو

يفاونكسا»:مالسلادنعيديآلاعفرثيدحيفهللالوسرلاقاذهلو

.(!(ةالصلا

.477ص«١دلجملا(دوهجملالذب)يروفنراهسلا(١)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح١١(

م

:قلعملالاق-5

مكعفريفمكيلعلكشي«ةالصلايفاونكساوِدةِكَيهلوقنأعبارلاو»

ريغمكلصلخمالوريسفتلاىلإمتجتحاف«نطاوملاكلت

.ءاوسىناثلاواذهنأباوجلاو

فانحألانأةلاحيفهيجوةيفنحلاىلعضارتعالااذهنأانهدكؤأو

ىهنيرباجنعميمتثيدحنأبلوقلانإفءعضاوملاكلتيفعفرلابنولوقي
لمشيامك«حيحصلوقمالسلاةياهنىلإمارحإلاةيادبنمعفرلكنع

«لاحةيأىلععفرلكونيديعلاوةزانجلاتاولصيفعفرلانعيمهنلا

.سمشلاليخلابانذأةكرحلهبشمنأاميسال

نمةيفنحلاهبلدتسماامهيوقيالمارحإإلاةريبكتدنععفرلاءانثتساو

صحامنإ اولاقامك خسنلانأو«.هححسنءيجسممدعواهدنععفرلاتوب

ةيفنحلااهبلدتسايتلا«طقفمارحإلاةريبكتدنععفرلاثيداحأنأ:ًالوأ

دقو«عفرلكلمشي-ءادتباعفرلاتوبثانضرتفااذإ-خسنلانأ:ايناث

.رباجيثيدحبءالمأاخسانناكءاوس؛عفرلانعيهنلاتبث

رباجثيدحنأبلوقللدييأتهالعأقلعملامالكنأبلوقلاانهديزأامك

«كلذبحيرصفارتعاوهو«ةالصلايفعفرلكنعىهنيميمتةياورنم
.فانحألاىلعهضارتعايفيراخبلانعىضمامكامامت

ثيدحبةيضابإلالالدتسالميلستالاقاملثمبلاقنممالكوامهمالكف

.شماهلا1"ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)



7١1ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

دنعءاوسةالصلايفعفرلكنعىهنيثيدحلانأنمرباجنعميمت
.امهنيبوأمالسلادنعوأحاتتفالا

:قلعملالاق ه

ةرصتخميهوىلوأللريسفتةيناثلاةياورلانأكشالهنأ:سماخلاو»

انكاذإانك»:ظفلباذكهيناثلاربخلاقاسهنإف«نابحنباهلاقامكةيناثلانم

قئاللاوهاذهو(١1881١)ثيدحلا.«ةرسيوةنمياندحأعفرلَكهللالوسرعم

هنمعفرلاوعوكرلادنعفورعملاعفرلافالخبءسمشليخبانذأبهيبشتلل

:امهللاقيالفنينذألاوأنيبكنملاىلإناعفرتناديلالب,ءكلذكنوكيالف

اذهبنابحنباجتحااذهلو«ةدحاوةصقاهنأتبثفءسمشليخبانذأك

.'"'هاوعدةحصىلعربخلا

:باوجلاو

ةيناثلانمةرصتخمىلوألالعجوىلوأللاريسفتةيناثلاةياورلالعجنأ:ًالوأ

.يوارلاومكحلاوهباشتلادرجمالإهيلعدمتعتءيشاهلمتيمليتلاىوعدلايه

عفرلانعةرم«نيترمرركتعفرلانعيهنلانوكينأنمعناملاامىرت

نيثيدحنانوكيف«ةالصلايفعضوملكيفعفرلانعىرخأو«ميلستلادنع
.امهضعبلنيدكؤم

هكهللالوسرعمانكاذإانك»نابحنباظفلنمقلعملاهركذام:ًايناث

لوحرودتثيدحلااذهظافلألكوءائيشفضيمل«ةرسيوةنمياندحأعفر

مالسلاءانلقلييبنلافلخانيلصاذإانك»يراخبلاةياورف«ىنعملااذه

:هسفننابحنبادنعرخآظفلو«هيديبرعسمراشأو«مكيلعمالسلا«مكيلع

مالسلا؛مكيلعمالسلا:انيديأبانلقِةْيييبنلافلخانيلصاذإانك»



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح1#0

نيديلابةراشإلاينعتلهوءألامشوًانيميالإةرسيوةنمي:لهف«الامشوًانيمي

ةنميلانيبقرفالفمالسلارمأيفةراشإلانوكتامدنعوءألامشوًانيميالإ

.لامشلاونيميلانيبوةرسيلاو

ةفلاخمةذاشةياورلانوكتنأهبشيفءظفللااذهبدرفتنابحنبانأىلع

ليخلابانذأةكرحمالسلادنعنيديلاعفرهبشيفيكيردأتسل؛ًئلا

ةريبكتدنعامهعفرنوكيالو.قئاللاوههيبشتلااذهنوكيو«سمشلا

!؟سمشلاليخلابانذأةكرحلاهبشم«ةالصلاءانثأومارحإلا

هنمعفرلاوعوكرلادنعناعفرتنيديلانأبقلعملاهركذيذلاقرفلاو

ريغسمشليخبانذأكامهللاقيالفنينذألاوأنيبكنملاىلإ

؛هتكرحوأهتعفراذإليخلابنذلهبشمكلذلكلب«هيلعليلدالهنأل

تبرطضااذإليخلانإفءبارطضالاليلدنيديلاةكرحدرجمنأدصقلاو

ناكامك مالسلادنعديلاةكرحوءتحتوقوفوالامشوانيمياهبنذةكرح
انيميةكرحلايهو«ةدحاوةلاحتهبشأ-يهنلالبقةباحصلاضعبلعفي

وحنوعوكرلانمعفرلاوعوكرلاومارحإلاةريبكتدنعديلاةكرحوءألامشو
ةكرحلهبشملكلاف.هضفخوِبئذلاعفريهوىرخأةلاحتهبشأكلذ

ثيدحناكو.عيمجلللماشيهنلاو«ةبرطضملاسمشلاليخلابانذأ

ميمتثيدحو«ةالصلانمميلستلادنعديلاةكرحنعايهنرباجنعةيطبقلا

.رخآعضوميأيفومارحإلادنعديلاةكرحنعايهنرباجنع

:لاقف«ةيارلابصن»يشحمنيثيدحلانيبقرفدقوءاذه

رخآلاهيفدروامريغيفدروامهدحأنأيفرهاظنيثيدحلاقايس»

.رخآللاريسفتامهدحأنوكينأنكميالو



0١ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

مهعفريفدرو«ةالصلايفاونكسا»هلوقوهو«لوألاثيدحلانأل-

انيلعجرخ:لاقةرمسنبرباجنع76١ص:يئاسنلاىور؛«ةالصلايف

:يناثلاثيدحلافالخب«ةالصلايفانيديأوعفارنحنولكيهللالوسر

ناكمهعفرنأل«هديبيمويالوهبحاصىلإتفتليلفمكدحأملساذإ»

.ةالصلانمجورخلاةلاحيهومالسلادنع

نكيملو«تيبلانمهِيهجورخناكلوألاثيدحلايفنأ:يناثلاو-

247"صهدنسميفدمحأىور«ةالصلاكلتيفمهعمِةِلَكهللاوسر

اوعفردقاموقرصبأفدجسملالخدكنهنأرباجثيدحنم؛.هج

فلخناكهيفمهعفرنإفيناثلاثيدحلافالخب«ثيدحلا.مهيديأ

.مكيلعمالسلاءانلقِهْيكَيهللالوسرعمانيلصاذإانك:هلوقليبنلا

نيصوصخمموقلعفناكعفرلانأىلعلديلوألاثيدحلانأ:ثلاثلا-

لعفءاوس.دجسملايفنولفنتيكاذذإاوناكنيذلامهوءنيلصملانم

ةالصلايفكذذإاونوكيملنيذلاىوس«.مهضعبوأنيلصملاعيمج

ثيدحلااذهيف2هنعىهنيذلاعفرلانإف«يناثلاثيدحلافالخب

.مهعيمجلعفناك

دنعحفاصملاعفركناكمهعفرنأىلعلدييناثلاثيدحلانأ:عبارلاو

مهنأل؛لوألاثيدحلايفعفرلاوهاذهنوكينأنكميالوءمالسلا

.ىدارفاوناك

يأ«ماعظفلبهنعىهنوعفرلاىلعدرولوألاثيدحلانأ:سماخلا-

ىهنوءاميإلاوةراشإلايفدروهنإف«يناثلافالخب«ةالصلايفاونكسا»

٠.""ىهتنا«مالسلاةلاحبصتخيظفلبهنع

.845-1797ص(ةيارلابصن)يعليزلا(١)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح011100

اهيلعةباجإلاوةسمخلاقراوفلاهذهدريدشارلانيدلاعيدبلواحدقو

امويعليزلامالكيفمدقتثيح«هيلعةباجإلاولوألاقرافلازواجتأسو

نيدلاعيدبمالكركذأسف«ةيقابلاةعبرألاقورفلاامأءشاقنلانمهلوحىرج

.اهيلعدرلاعماهلوحيدشارلا

:يناثلاقرافلانعلاق

كيهفلخنولصياوناكمهنإفددعتلاىلععطقلاىلعًاليلدسيلاذه»

نإفةدحاوةصقلافءكلذنعمهاهنونولصيمهوءاجاذإالإمهريملو

كلذنيبوءذئتقوكلذلاقِةلكهنأيناثلاثيدحلايفًاحيرصلقيملارباج

تقولريسفتاذهف»مكارأيلام»:هلوقليلدبمهآرامللاقهنألوألايف

."'«مهفاف.هنعيهنملاعفرللريسفتيناثلانأامك«لوقلا

يكهللالوسرفلخانيلصاذإانك:دواديبأةياورهضراعتاذههمالكو

لابام»:لاقىلصاملف«هراسينعنموهنيمينعنمهديبراشأاندحأمّلسف
.«خلإ........يمويمكدحأ

لخدمالسلاوةالصلاهيلعهنأهيفلوألاثيدحلانإف,حضاوقرافلاف

بصن»يشحماهركذيتلادمحأمامإلاةياوراميسالنولصيمهومهيلع

اوعفردقاموقرصبأفدجسملالخدككهنأ-قبسامك-اهيفف«ةيارلا

ًالوأجرخويليهنأ:ةقباسلاملسموًاضيأدمحأمامإلاةياوراهديؤتو.مهيديأ
ًاثلاثجرخمثءأيناثقرفتلانعمهاهنفًايناثجرخمثيديألاعفرنعمهاهنف
.فوفصلامامتإبمهرمأف

ثيدحظفلاهنإف«مكارأيلام»نيدلاعيدباهركذيتلاةياورلاامأو

.شماهلا41ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)



7١/ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

ةيطبقلانبهللاديبعثيدحامأوءاقلطمعفرلانعىهنييذلاةفرطنبميمت

:ظفلبتاياورلارثكأفميلستلاعوضوميف

نأىلع.«مكدحألابام»«مكنأشام»«...مالع»«...ءالؤهلابامد

يتأتدقف.ةيرصبةيؤرنوكتنأةرورضلابسيل«مكارأيلام»:هلوق

ةياورلاهذهبسح«مكارأيلام»مهللوقيدليهنوكف«ملعلاىنعمب
حيحصلاثيدحلايفلوقيهنأىلع«هنيعبمهآرنوكينأهنممزليال

:هلكهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأثيدحنمعيبرلامامإلاهاوريذلا

ينإومكعوكرالومكعوشخيلعىفخيامهللاوفءانهاهيتلبقنورتله»
ملسمهاورامك؛هسفنظفللاب'''يراخبلاهاورو.''6يرهظءارونممكارأل

مكدوجسالومكعوكرىلعىفخيامهللاوف؟انهاهيتلبقنورتله»:ظفلب

."”'يرهظءارومكارألينإ

امنإِلَيهنأ»بيدشارلانيدلاعيدبهنعباجأدقفثلاثلاقرافلاامأو

ءاوس«لبقنمهءاروهنولعفياوناكنإومهآرنيحءيجملادنعكلذلاق

لعفلابهريغنعوهسفننعربخأهسفنرباجمث.مهضعبوأمهلكاوناك
هذخأامنإ«ةيارلابصن»ىلعيشحملامالكبسحأو«'؟؛ًاضيأيهنلاعمسو

يفةيطبقلانباثيدح-يناثلاثيدحلالعجهنإفتاياورلالالخنم

لعفكلذنأوةباحصلاعيمجباقلعتم مالسلادنعنيديلابةراشإلاعوضوم

لكيفعمجلاظفلب«..انيلصاذإانك»رباجلوقنمهذخأ,.مهعيمج

.(585)مقرءاهعوشخوةالصلالضفباب(دنسملا)بيبحنبعيبرلا(١)

(ةلبقلاركذوةالصلامامتإيفسانلامامإلاةظعباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)يراخبلا(؟)

.(518)مقر

.4715مقرةالصلانيسحتبرمألاباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)ملسم(؟)

.شماهلا44ص(نيديلاعفر)يراخبلا(:)



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح74١٠

هديؤتفاقلطمعفرلايفميمتثيدحوهولوألاثيدحلاىفامنيب«تاياورلا

دق»:لاقفمهيديأاوعفرلقاموقرصبأفدجسملالخد2هنأدمحأةيأور

اهاورامك.نابحنباهسفنظفللاباهاورو«سمشليخبانذأكاهوعفر

مهيديأأاوعفردق»:لاقفمهيديأيعفاراموقىأر»ظفلبيسلايطلادوادوبأ

.«خلإ..«سمشليخبانذأك

حفاصملاعفركناكمالسلادنعناكيذلاعفرلانأبعبارلاقرافلاامأو

..ءاميإوةراشإهنأتاياورلاىفامةياغهيلعليلدلايردأتسلفمالسلادنع

:ءايشأةثالثبسماخلاقرفلانعيدشارلانيدلاعيدبباجأدقو

صاخلالبءامهنيبضراعتالوصاخلاهتحتلخديالمومعلا:ًالوأ»

نابحنباحيحصيفف«يناثلاثيدحلايفعفرلاظفلدرو:ًاينا

لاقف.ةرسيوةنمياندحأعفرهكهللالوسرعمانكاذإانك:((21880)

.«سمشليخبانذأاهنأكمكيديأىعفارمكارأيلام»:هلَيهللالوسر

نمنيديلاعفريفلصاح«ةالصلايفاونكسا»نوكسلابرمألانأ

:عفرلااذهللاقيااف»:لاق«نوكسلايفانيالهنأبءاملعلاحيرصتلالخ

."(ًالامشوانيميعفرينمبقيليوهامنإو.نكسا

:هجوألالكنمدودرمباوحجلااذهو

نباثيدحنوكمتاذإ انهاهماعلاىلعمدقمصاخلانأل:الوأ
.ناكمإلابسيلاماذهو.ةفرطنبميمتثيدحمومعلاصصخعمةيطبقلا



١<ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

عفرلاركذتمليتلاتاياورلالكلةفلاخمنابحنباةياورنأل:ًايناث

.نيعضوملاىفءاميإلاوةراشإلاالإاهيفسيلو

وأ,عوضخلاوةناكتسالانمةالصلايفنيديلاعفرنأبلوقلانأل

ةكرحلاهذهلب«ءضوفرممالكهلكاذهفءكلذوحنوأ«ةالصللةنيزوه

.سمشلاليخلابانذأةكرحلةهبشمءاهعوشخلةبهذمةالصلاقنورلةيفانم

ميلستلاو«ميلستلادنعنيديلاىلإنوكسلابرمألافرصيفيكبجعلاو

يهامنإنيديلاةكرحنأامكءآلامشوًائيميسأرلاةكرحنعةرابعهسفن

اي امهيأف«ةالصلاءانثأنوكيفدوهعملاعفرلاامأو«ةالصلانمجورخلادنع

ةكرحمأةالصلاءانثأنيديلاعفر:ةالصلايفهنأببفصوينأبىلوأ-ىرت

ءانثأهيذيعفرينمبقيلي«ةالصلاىفاونكسا»:كهلوقنأقحلاف

.اهنمجورخلاوميلستلادنعآل.ةالصلا

:قورفةثالث«ةيارلابصن»ىلعيشحمللملسهنأنيبتياذهبو

.هديؤيليلدالفعبارلاامأوءلمتحمفثلاثلاامأء.سماخلاويناثلاولوألا

:نيتيدحلانيبقرملا

نيبقيرفتلايفلوقلاكلررحألميركلائراقلايخأكيلإدوعأوءاذه

انيلعلخد:لاقهذةرمسنبرباجنعةفرطنبميمتىور-أ

ىعفارمكارأيلام»:لاقفةالصلايفانيديأيعفارنحنوككيبنلا

يراخبلاظفلاذهو«ةالصلايفاونكسا؟سمشليخبانذأاهنأكمكيديأ

.«نيديلاعفرءزج»يف
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انيلعجرخ:لاقةرمسنبرباجنعدمحأوملسمنيمامإلادنعو

ليخبانذأاهنأكمكيديأيعفارمكارأيلام»:لاقفخيهللالوسر
يلام»لاقفاقلحانآرفانيلعجرخمث:لاق«ةالصلايفاونكسا؟سمش
ةكئالملافصتامكنوفصتالأ»:لاقفانيلعجرخمث:لاق«؟نيزعمكارأ

:لاق؟اهبردنعةكتالملافصتفيكو«هللالوسرايهانلقف«؟اهبردنع

اذهركذىضمدقو.««فصلايفنوصارتيولوألافوفصلانومتي»

.قبساميف

:يتآلاظحالنف

.نولصيمهومهءاجلكييبنلانأبةرمسنبرباجحيرصت١

.مهيديأاوعفردقمهدجوهنأ-؟

«ةالصلايف»ظفلتدازثيدحلااذهتاياورنماددعنأمدقت-“

.ةالصلايفمهيديأاوعفردقومهيلعلخديأ

.«..مكيديأيعفارمكارأيلام»هلوقبعفرلامهيلعركنأ-:

.«سمشليخبانذأاهنأك»هلوقبكلذهبشه

.«ةالصلايفاونكسا»:لاقفمهرمأ75

:ملسمةياوراهتنمضتىرخأءايشأنمضيهنلااذهنأا”

.«خلإ...مكيديأيعفارمكارأيلام»:ةالصلايفعفرلانعيهنلا-

.«؟نيزعمكارأيلام»:قرفتلانعيهنلا-

.فوفصلامامتإبرمألا-

انك»:ةرمسنبرباجنعةيطبقلانبهللاديبعنعرعسمىورو-ب

راشأو)مكيلعمالسلا«مكيلعمالسلاهانلقيويبنلافلخانيلصاذإ

اهنأكمهيديأبنوئمويالءالؤهلابامد:يكيبنلالاقف(هيديبرعسم



١١ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد
ها

ملسيمثهذخفىلعهديعضينأمهدحأيفكيامنإ؟سمشليخبانذأ

ءزج»يفيراخبلاظفلاذهو«هلامشىلعنموهنيميىلعنمهيخأىلع

.'''(«نيديلاعفر

«نيبناجلاىلإهديبراشأوهللاةمحرومكيلعمالسلاهللاةمحرو

ليخبانذأاهنأكمكيديأبنوئموتمالع»:يهللالوسرلاقف

.''خلإ...؟سمش

نعةيبطقلانبهللاديبعنعزازقلاتارفقيرطنم:ًاضيأملسمدنعو-

:لاقفهيهللالوسرانيلإرظنف.مكيلعمالسلاءمكيلعمالسلا:انيديأب

ملساذإ؟سمشليخبانذأاهنأكمكيديأبنوريشتمكنأشام»

."!(هديبئمويالوهيحاصىلإتفتليلفمكدحأ

راشأاندحأملسفلكيهللالوسرفلخانيلصاذإانك:دواديبأدنعو-

مكدحألابام:لاقىلصاملف؛هراسينعنموهنيمينعنمهديب

الأ:وأمكدحأيفكيامنإء.سمشليخبانذأاهنأكهديبيموي

نمهيخأيلعملسي هعبصإبراشأو اذكهلوقينأمكدحأيفكي
04 «هلامشنعنموهنيميغن

.(60)مقر١1ص(نيديلاعفر)يراخبلا(١)

.١47مقرةالصلايفنوكسلابرمألاباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)ملسم(؟)

.١4مقرةالصلايفنوكسلابرمألاباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)ملسم(5)

.448مقرمالسلايفباب«ةالصلاباتك(نئسلا)دوادوبأ(:)
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ام»:لاقفانيديأبملسنف4يبنلافلخيلصنانك:يئاسنلادنعو-

مالسلا؛مكيلعمالسلا:لوقيمثهذخفىلعهديعضينأمهدحأ

.''«مكيلع

مالسلا:انيديأبانلقِةِلكىبنلافلخانيلصاذإانك»:نابحنبادنعو-

مثهيذخفىلعهيديعضينأمكدحأيفكيامنإ؟سمشليخبانذأ

."'«هلامشنعوهنيمينعملسي

هنميهدياندحأعفركِلهللالوسرعمانكاذإانك:اضيأنابحنبادنعو-

بانذأاهنأكمكيديأىعفارمكارأيلام»لَكهللاوسرلاف«ةرسيو

ىلعماسيمثهاضفىلعهديعيفينأمكدحأينكيالوأ؟سمصخليغ

8ا""«هراسينعنموهنيميدنعنم

:ىتآلاظحالنو«تاياورلالمجمهذه

عماوفاضأهلكيبنلافلخاولصاذإاوناكمهنأبةرمسنبرباجحيرصت-١

.راسيلاةهجونيميلاةهجديلابةراشإلاميلستلا

.سمشلاليخلابانذأةكرحباهتكرحهبش-'١

ةلامشوانيميسأرلاب

.1146مقرةالصلايفيديألابمالسلاباب«ةالصلاباتك(ننسلا)يئاسنلا(١)

.٠188ثيدحلامقر.ةالصلاةفصبابةالصلاباتك(حيحصلا)نابحنبا0

.1١188ثيدحلامقرةالصلاةفصباب«ةالصلاباتك(حيحصلا)نابحنبا(؟)



7١1ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

:نيثيدحلانيبنراقننآلاانوعد

ةرمسنبرباجنعةفرطنبميمت:لوألاثيدحلا

ةرمسنيرباجنعةيطبقلانبهللاديبع:يناثلاثيدحلا

:هبشلاهجوأ:ًالوأ

.نيرمألاالكلةرمسنبرباجوهيوارلا-١

.نيثيدحلاىفنيديلابقلعتيءىشراكنإ-5

.«سمشليخبانذأاهنأك»هيبشتلا-“

:نيثيدحلانيبفالتخالاهجوأ:ًايناث

.نولصيمهومهءاجمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانألوألاثيدحلايف-١

اوناكيناثلاثيدحلايفامنيبءكلذبثيدحلاظافلألكتحرصدقو

دنعوييهللالوسرعمتيلص»ملسمظفليفوككهفلخنولصي

الاقىلصاملف......انيلصاذإانك:دواديبأ

ثيدحلايفامنيبءلوألاثيدحلايفمهيديأاوعفردقمهآرهنأ-١

:ديلابةراشإلايناثلا

(هيديبرعسمراشأو»-
«يبناجلاىلإهديبراشأو»-

«انيديأبانلق»-

«هراسينعنموهنيمينعنمهيديبراشأ»-

«انيديأبملسنف»-

«الامشوانيميمكيلعمالسلا:انيديأبانلق»-



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح١٠(

اندحأعفر»:نابحنبادنعةياوريفالإمهللانيديلاعفرهيفسيلف

.«ةرسيوةنمي

هذهدجوتملو؛«ةالصلايف»ناكنيديلاعفرنألوألاثيدحلايف-“

.يناثلاثيدحلاتاياورنمءيشيفةظفللا

يعفارمكرأيلام»نيديلاعفرِهِيذيبنلاركنألوألاثيدحلايف-5

:نيديلابةراشإلاوأءاميإلايناثلاثيدحلايفركنأامنيب««مكيديأ

«..مهيديأبنوئمويءالؤهلابام»-

«..مكيديأبنوئموتمالع»-

«مكديأبنوريشتمكنأشام»-

«هديبيمويمكدحألابام»

«مهيديأبنوملسيءالؤهلابام»

«...بانذأاهنأكمكيديأىرأيلام»-

ديلابءاميإلاراكنإامنإو«عفرلاراكنإركذتاياورلاهذهيفسيلف

:يتآلاكاهظفلو«ةقباسلانابحنباةياوريفالإمهللاءاهبةراشإلاو

لاقف.ةرسميوةنميهدياندحأعفرخيهللالوسرعمانكاذإانك»

تركذيتلاةديحولايهف:(...مكيديأيعفارمكارأيلام»هِيهللالوسر

ةياورلاهذهيوارلعلوهلولوسرلايهنيفورباجمالكيفعفرلا
فلاخهنإفالإوءكانهوانهعفرلاركذفلوألاثيدحلاىلإهلاببهذ
.هريغةاورلالك

.«ةالصلايفاونكسا»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقلوألاثيدحلايفه

عضوبرمألاهيفامنإو«يناثلاثيدحلاظافلأنمءيشيفكلذسيلو



0١ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

.مالسلابًالامشوانيميتافتلالابرمألاعم«نيذخفلاىلعنيديلا

ىلعنيديلاعضوهبدارينأنكميالنوكسلابرمألانأحضتاف

عمتجتالو؛نيتهجلاىلإسأرلاكيرحتعمىفانتيسهنألنيذخفلا
.نوكسلابرمألاعمةكرحلا

لجألسيلثيدحلايفنيذخفلاىلعنيديلاعضوبرمألاو
رمألانأحضتاف.سمشلاليخلابانذأبهبشتلاةلعلامنإو.نوكسلا

فالاتخاىلعةيوقةلالدكلذلدف«ثيدحلااذههلحمسيلنوكسسلاب

.نيتئداحلاونيثيدحلا

؟ةدحاوةصقوًادحاوًاثيدحناثيدحلالعجيقورفلاهذهدعبفيكف

؟مالسلادنعنيديلاكيرحتنعيهنلايفعفرلانعيهنلارصحيفيكو

ىفةيفاكتسيلفءادحاواثيدحناثيدحلااهبلعجىتلاهبشلاهجوأامأ

:يلياملكلذو«ةصقلاويورملاةدحوتابثإ

نيديلاةكرحنيثيدحلايفمالسلاوةالصلاهيلعيبنلاراكنإ:ًالوأ6

ءامهداحتاهنممزليالنيثيدحلاىفدراولاهيبشتلاو«ةصقلاداحتاىنعيال

نيباميفوأمالسلادنعوأمارحإلاةريبكتدنععفرلايفنيديلاةكرحنأل

كيرحتناكءاوسف«ةبرطضملاسمشلاليخلابانذأةكرحلهبشمكلذ

ناكفءبارطضالاليلدكلذلكفءآلامشوانيميوأتحتوقوفنيديلا

.هيبشتلارركتاذهلوءسمشلاليخلابانذألاهبشملكلا

نأىلعلديكلذلهف«نيئثيدحلاىفىباحصلايوارلاداحتاامأ:ًايناث
؟ةدحاوةصقلا

ةدحوبلدتسيململعلالهأنمادحأنإف»:يروفنراهسلالوقكلمدقت

.«هتايورمةدحوىلعيوارلا



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح1١ أيي يهل
الشعايسرساشا١هاا

ثيداحألاةياورنمرثكمةرمسنبرباجنأنايبانهديفملانمو

ثيح«اريثكهءاروىلصوهدويبنللنيمزالملانمناكو.ةالصلابةقلعتملا

دهاشيناكو««ةالصىفلأنمرثكأهعمتيلصهللاودقف»:هسفننعلوقي

_1

-

أرقيءامهنيبسلجيناتبطخلَكيبنللتناك:لاقةرمسنبرباجنع

لبقنيتبطخلاركذباب(557١)ملسمهاور.سانلاركذيونآرقلا

.ةالصلا

مثسلجيمثامئاقبطخيناكِغبهللالوسرنأةرمسنبرباجنع
دقف.ءبذكدقفاسلاجبطخيناكهنأكأبننمفءامئاقبطخيفموقي

ركذباب(577١)ملسمهاور.ةالصيفلأنمرثكأهعمتيلصهللاو

.ةالصلالبقنيتبطخلا

هتالصتناكفهليهللالوسرعمىلصأتنك:لاقةرمسنبرباجنع

(577١)ملسمهاور.ادصقهتبطخوادصق

عوضوميفةثالثلاثيداحألاهذهيوريةرمسنبرباجنأانهظحالنو

داحتالامتحاعمو.ةهباشتمةقرفتمعيضاوميهوءاهتبطخ-وةعمجلاةالص

نمعنميامةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلاثيدحيفنإفءاهيفةصقلا
.هنايبقبسدقو«ةصقلاداحتا

ةالصلايفراصبألاعفرنعيهنلاثيدحةرمسنبرباجىورو5-

ىهنلاثيدحهبىوريذلادانسإلاسفنبملسمهاور.ءامسلاىلإ

بيركوبأوةبيشيبأنبركبوبأانثدح:ةالصلايفنيديلاعفرنع

.ةرمسنبرباجنع



انضمةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد

هاور.لبإلاموحللكأنمءوضولاثيدحةرمسنبرباجىورو0

نآرقلاوقرجفلايفأرقيناك:ثيدحةرمسنبرباجىورو1

.ملسمهاور.ديجملا

كاكشدقل:صاقويبأنبدعسلرمعلاق:ةرمسنبرباجىورو37

.ملسمويراخبلاهاور.ةالصلايفىتحءيشلكيفسانلا

تناكف«تاولصلاهويبنلاعميلصأتنك:ةرمسنبرباجىورو-

.ملسمهاور.ادصقهتالص

سمشلاتصحداذدإنذؤيلاللبناك:لاقةرمسنبرباجىورو3-4

.هارينيحةالصلاماقأجرخاذإفلكَيبنلاجرخيىتحميقيالف

.ملسمهاور

.ةريثكىرخأثيداحأو

نيزاوملايفلوبقمريغادحاواثيدحنيثيدحلالعجنأةصالخلاو

يفنيديلاعفرنعيوبنلايهنلاةهجاومنمبورهوهامنإو؛«ةيملعلا
.ةالصلا

ةريثكلاتاكرحلااندجونيعشاخلاناهذأنعصنلااذهبيغنيحو

.هنمعفرلاوعوكرلاومارحإلادنعنيديلاعفراهزربأو«ةالصلايف

باوبأيفثيدحلااذهمهتافنصميفنوثدحملارشحينأبيرغلاو

دلقيمث«مالسلادنعنيديلاكيرحتثيدحبهنونرقيوةالصلانممالسلا

لبقتالتامّلسملانمةملسمريصيل«قباسلاقحاللاوضعبلامهضعب

.شاقنلا



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح00:ليكي

لاوقأبةهجاوملاتمتنيفلتخمنيثيدحلانوكلضعبلاهبتنااملو

.ةدحاوةصقوادحاوًائيشامهولعجثيح«نيفنصملالمعوحارشلا

امهومهوتثيحماهوأنعةجتانماهفأوهامنإهولعفامةياغنأعم

صنبهنعيهنمةالصلايفنيديلاعفرنإفالإو«هيلعاونبوادحاوًائيش

.ثيدحلااذه

.قفوملاهللاو«ماقملاريرحتاذه



اهنا

كهفاتعلا

00

صخلأءزجوملاثحبلااذهايانثيفةعيرسلاةلوجلاهذهماتخيف

:ةيلاتلاجئاتنلايفقبسام

يفامهالك«نيحيحصنيثيدحهنوةرمسنبرباجىور:ىلوألاةجيتنلا
:امهو«ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلا

:لوألاثيدحلا

دمحأنيمامإلادنعهيوةرمسنبرباجنعةفرطنبميمتثيدح
مكيديأيعفارمكارأيلام»:لاقفككهللالوسرانيلعجرخ:لاقملسمو

انآرفانيلعجرخمث:لاق««ةالصلايفاونكسا؟سمشليخبانذأاهنأك

امكنوفصتالأ»:لاقفانيلعجرخمث:لاق««؟نيزعمكارأيلام»:لاقفاقلح

دنعةكئالملافصتفيكو«هللالوسراي:انلقف«؟اهبردنعةكئالملافصت

.«فصلايفنوصارتيو«لوألافوفصلانومتي»:لاق؟اهبر

وهو«هنملوألاءزجلاىلعراصتقالابًارصتخمثيدحلايوردقو

:ةثالثثيدحلااذهبلالدتسالاهجوأو

.ةحارصةالصلايفيديألاعفرركنأهلييبنلانأ:لوألاهجولا



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح50

يهامنإةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةلعلانأ:يناثلاهجولا

«بارطضالاوفوخلانمرقتستاليتلاسمشلاليخلابانذأةكرحبهبشتلا

تاكرحنعيهنلارارغىلعءألامشوانيميوتحتوقوفاهبانذأببرضتف

ضعبلاعفأوتاكرحب اهلعفولنأ اهيفيلصملاهبشتيتائيهو
ةبقعو«(عبسلاوأ)بلكلا(طاسبناوأ)شارتفا:يهوءاهتائيهوتاناويحلا

تافتلاو«(بارغلاوأ)كيدلارقنو«درقلادوعقو«ءبلكلاءاعقإوء.ناطيشلا

.ريعبلاكوربو«بلعتلا

يفاونكسا»:ةالصلاىفنوكسلابهيىبنلارمأنأ:ثلاثلاهجولا

ةيفانمةكرحلانأكشالو«ةالصلايفءيشلكلمشيماع««مكتالص

ولتتاهنإلوقينمدنعةصاخو«؛ةحضاوةكرحعفرلاو.اهلةداضمونوكسلل

عفرلاوعوكرلادنعاهبلوقينموءاهنراقتالواهمدقتتالومارحإلاةريبكت
ةلخادةكرحلاهذهنإفءكلذريغو«هنمعفرلاودوجسلليوهلادنعو«هنم

.يوبنلايدهللةفلاخموةالصلايف

:يناثلاثيدحلا

اذإانك:لوقيةرمسنبرباجتعمسلاقةيطبقلانبهللاديبعثيدح
رعسمراشأو«مكيلعمالسلا«مكيلعمالسلاهانلقِةلَكيبنلافلخانيلص

ليخبانذأاهنأكمهيديأبنوئمويءالؤهلابام»:ِلَكيبنلالاقف«هيديب

نمهيخأىلعملسيمثهذخفىلعهديعضينأمهدحأيفكيامنإ؟سمش

.«هلامشنعنموهنيمينع

.قباسلاثيدحلانعفلتخي«هتحصىلعقفتمثيدحًاضيأوهو

صوصخبةربعالظفللاماعهنأ.ثيدحلااذهبلالدتسالاهجوو

.عفرريغوأًاعفرتناكءاوسةالصلايفنيديلابةراشإلكنعيهنلالمشيف



١١ةمتاخلا

:يتآلايفناثيدحلاهباشتي:ةيناثلاةجيتنلا

ىلعلدتالياورلاةدحوو«نيرمألاالكلةرمسنبرباجوهيوارلا-١
.يورملاةدحو

.نيثيدحلايفنيديلابقلعتيءيشراكنإ5

هجودحتيثيحيعيبطءيشاذهو.««سمشليخبانذأاهنأك»هيبشتلا-٠

.هبشلا

:ىلياميفناثيدحلافلتخيو

:رباجنعةفرطنبميمتثيدحىف١

.نولصيمهومهءاجِهلكيبنلانأبةرمسنبرباجحيرصت-١

.مهيديأاوعفردقمهدجوزقهنأ٠

اوعفردقومهيلعلخديأ«ةالصلايف»ظفلتدازثيدحلااذهيف-:

.ةالصلايفمهيديأ

نيديلاعفرركنأ-

.«ةالصلايفاونكسا»:لاقفمهرمأ5

:ملسمةياوراهتنمضتىرخأءايشأنمضيهنلااذهنأ-

.«خلإ...مكيديأيعفارمكارأيلام»:ةالصلايفعفرلانعيهنلا-

.«؟نيزعمكارأيلام»:قرفتلانعيهنلا-

.فوفصلامامتإبرمألا-

.رباجنعةيطبقلانبهللاديبعثيدحيفتسيلهذهلكو

:هيفف«رباجنعةيطبقلانبهللاديبعثيدحامأ



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح7١1

.هْكَوهفلخنولصياوناكمهنأبةرمسنبرباجحيرصت-١

.راسيلاةهجونيميلاةهجديلابةراشإلاميلستلاعمنوفيضياوناكمهنأ-"

نيديلابةراشإلاوأءاميإلادناركنأ-'

تافتلالابءافتكالاونيذخفلاىلعنيديلاعضوبمالسلادنعمهرمأ-5

.الامشوانيميسأرلاب

.رباجنعةفرطنبميمتثيدحيفتسيلرومألاهذهو

تاكرحلاعيمجكرتهبداريثيدحلاىفدراولانوكسلا:ةثلاثلاةحيتنلا

.اهيفنيديلاعفركلذيفامب«ةالصلايف

نيديلاعفرنعيهنلايفصنةرمسنبرباجثيدح:ةعبارلاةجيتنلا
ةرمسنبرباجنعةفرطنبميمتثيدحنيبقيرفتلاىلعءانبو.ةالصلايف
يهنلانعةيطبقلانبهللاديبعثيدحوةالصلايفيديألاعفرنعيهنلايف

ثيداحأنمض«ناليلدوناثيدحانيدلريصي«مالسلادنعنيديلابةراشإلانع

.ةالصلايفيديألاعفرنعيهنلايفىرخأةلدأو

عفرمدعبنولئاقلااهبلدتسييتلاثييداحألالك:ةسماخلاةجيتنلا

نيبيرهوجقرافاذهو«ةيلعفتسيلوةيلوقثيداحأةالصلايفيديألا

.نيرمألا

نعةالصلايفنيديلاعفربنولئاقلاثدحتياماريثك:ةسداسلاةجيتنلا

ثيح«مهفقومفعضبرعشياذهو.اهبنولدتسييتلاثيداحألارتاوت

اهيفنوعطملاواهيففلتخملاتاياورلالكعوضوملايفنوعمجي

فيعضلاىلإجاتحانمو«ةلطابلاولبادجةفيعضلاوةفيعضلاوةبرطضملاو

.فيعضوهف



100:7١ةمتاخلا

ثيدحىوقأوهورمعنبهللادبعثيدحكلذىلعلاشمريخو

:يلاتلاوحنلاىلععفرلايفهنعةفلتخمتاياورلاف«عفرلابنولئاقلاهبلدتسي

.طقفمارحإلاةريبكتدنععفرلا-١

.عوكرلادعبومارحإلاةريبكتدنععفرلا5

.عوكرلانمعفرلادنعوعوكرلادنعومارحإلاةريبكتدنععفرلا0

دنعوعوكرلانمعفرلادنعوعوكرلادنعومارحإلاةريبكتدنععفرلا-

دنعوعوكرلانمعفرلادنعوعوكرلادنعومارحإلاةريبكتدنععفرلا5

.دوجسلادنعوتايحتلانممايقلا

.عفروضمخلكدنععفرلا1

.ةلدآلاىوقأدعيدحاوثيدحىفدحاوىباحصنعتالاحتسهذهف

ملليوطمالكةلأسملايففالإو.هديناسأيفحدقلانمملسنإاذه

.ثحبلااذههلضرعتي

؛لطابلااهنموءادجفيعضلاوفيعضلانيبةددرتمثيداحألارئاسو

نأءرمعنباقيرطنميقهيبلاىلإابوسنمهركذقبسيذلاثيدحلاك

نمهسأرعفراذإو«عكراذإو«هيديعفرةالصلاحتتفااذإناكيكهللالوسر
يقلىتحهتالصكلتتلازامف.دوجسلايفكلذلعفيالناكو

.ىلاعتهللا

عضوبىناميلسلاهمهتايذلاشيرقنبنمحرلادبعهيفنإف

:نيعمنبىيحيهيفلاقيذلايراصنألادمحمنبةمصعهيفو«ثيدحلا



.١
000لل

ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح

ةيلوقثيداحأبةضراعمعفرلاتابثإثيداحأنإفكلذىلإةفاضإ

!؟ةرتاوتمعفرلاتابثإثيداحأنإلاقيفيكفءاهيلعقفتمةيوقةحيحص

.رتاوتلادحىلإلصتالاهنإفاهضعبةحصب-ًاضرف-ميلستلامتولىتحو

ًابارطضانوبرطضمةالصلايفنيديلاعفربنولئاقلا:ةعباسلاةجيتنلا
:ةالصلايفنيديلاعفرلئاسملكيفًاديدش

ةالصلايفنيديلاعفربةقلعتملاماكحألاتتوافتثيح«عفرلامُكُح)١

:ىلاتلاوحنلاىلع

ةالصلالطبتالبجاونس«بحتسم«هوركم:مارحإلاةريبكتدنع

.هكرأتمثأي«نكر«هكرتبةالصلالطبتبجاو«هكرتب

«بجاو.ةالصلامامتنم:هنمعفرلاوعوكرلادنع

.ةالصلالطبي«ةعدب.هوركم

.زوجيال.هوركم.زئاج«بحتسم:ةثالثلاعضاوملاهذهريغيف

:عفرلانممكِحلا-؟

لكهيبنةّنُسعابتاوهللاميظعت

ةمالعهيديدمبلغاذإريسألاناكو«دايقناومالستساوةناكتسا

!مالستسالل
.هيفلخدامماظعتساىلإةراشإ

ةاجانموةالصلاىلعهتيلكبلابقإلاوايندلارومأحرطىلإةراشإ

.هلوقهلعفقباطيف«ربكأهللا:هلوقكلذنمضتامكليهبر

ةريبكتلعفرلابصتخمريخألااذهو«ةالصلايفهلوخدىلإةراشإ

.مارحإلا



0١

!ديحوتلاىلإةراشإه

ىمعألاعامسلريبكتلاو«ةالصلايفهلوخدملعيفمصألاهارينأ

.ةالصلايفهلوخدملعيف

.مايقلامامتىلإةراشإ٠

!دوبعملاودبعلانيبباجحلاعفرىلإةراشإه

.هندبعيمجبلبقتسيل٠

تسىلإةدحاوةرمنمددعلاتوافتيثيح:هتارمددعوعفرلاعضاومكح

.ةرمنيرشعو

:عفرلاةيفيك-؛

:لاقفعفرلادنعنيفكلاةئيه

.ةلبقلاهيفكنطاببًالبقتسمهعباصأارشانعفري.

.ًاجيرفتعباصألانيبجرفياله

.ىرخألاىلإفكلكنطابلعجي٠
.ضرألاىلإامهنوطبوءامسلاىلإاهروهظ

:عباصألاةئيه

.عباصألاقيرفتبحتسيه

.امهتئيهىلعامهكرتيلبءًاقيرفتالوًامضفلكتيال٠

.اطسواقيرفتقرفي٠

.ضعبىلإاهضعبمضيوهعباصأدمينأبحتسيه

 



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح21١70

:عفرلاتقو00

.ربكيمثعفريه

:عفريمثربكي*
«ريبكتللانراقمعفرلانوكييأءريبكتلاءادتباعمعفرلائدتبيه

هيهنيونيديلالاسرإعمريبكتلائدتبيمثربكمريغعفري:اهدحأ
.هئاهتناعم

.امهلسريمث«ناتراقهاديوربكيمث«ربكمريغعفري:يناثلا

.اعمامهيهنيوريبكتلاهئادتبانمعفرلائدتبي:ثلاثلا

طحامهنمغرفنإو«يقابلاممتسكعلابوأعفرلامامتلبقريبكتلانمغرف

.عفرلامدتسيملوهيدي

؛يقابلايفامهعفرريبكتلاضعببىتأىتحعفرلاكرتولو»:يوونلالاق

.«هلعبامهعفريملهمتأىتحهكرتولف

:عفرينيأىلإ-5

.نيبكنملاىلإ٠
.ردصلاىلإ٠

.ردصلاىلإوأنيبكنملاىلإرييختلا٠



ةمتاخلا

.سأرلاقوفىلإ٠

.سأرلافلخيىتحاهاوساممعفرأحاتفتسالليتلاىلوألاةريبكتلا٠

راوحللةحوتفمتالاجمو«ىرخأثحابموتاصالخةمثوءاذه

لامكلاىلعاليلدءيرشبلمعلكيفصقنبناوجكانهو«يملعلا
«باوصلاوحاجنلاىلإقيفوتلاو«للزلانعوفعلاهناحبسهلأسأف«يهلإلا

ناميإلاوىدهلاوريخلاوقحلاىلعىلاعتهللاةيانعانعمجتنأىسعو

هنإ؛هدابعلهتاحوتفنمريثكلاوليلقلايفهناحبسهللاكرابينأو«ملعلاو

«ميقتسملاهطارصىلإسانلايداهو,قلغمبابلكحاتفو«ةمعنلايلو

ءايبنألامتاخدمحمانديسانتوسأو«راتخملاهبيبحىلعهللاىلصو

برهللدمحلاو.ناميإلاوةداعسلاباعيمجانلهللامتخوءنيلسرملاو

.نيملاعلا
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مهأبةمئاق

رداصملاوعجارملا
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موسوس

؛ةيناثلاةعبطلا«توريب:يبرعلاثارتلاءايحإراد«لبنحنبدمحأ

:مزحنباراد.ةالصلايفنيديلاعفر«ءليعامسإنبدمحم؛يراخبلا

.م1147١/ه1515«ىلوألاةعبطلا«توريب

جاحلا:قيفحتوةسارد.نسحلايبأعماج«دكمحممنبيلع.يويسبلا

زيزبابرمعنبدوادءينالجراولازيزبابميهاربإنبناميلس
.ينالجراولا

دمحم:قيفحت«.ىربكلانئسلا.ىلعنبنيسحلانبدمحأ.ىقهيبلا

ءىلوألاةعبطلا«توريب:ةيملعلابتكلارادءاطعرداقلادبع

.م1191/ه14

ةعبطلا«ضايرلا:مالسلاراد.ىذمرتلانكس«ىسيعنبدمحم.يذمرتلا

.م1944/ه١47١1١«ىلوألا

.نابلبنبأبيترتبنابحنباحيحص«ىتسبلانابحنبدمحم«نابحنبا

.ما99١ا//ه8١5١ةثلاغلاةعبطلا«توريب

.ما97/8/ه4.ركفلاراد«تاقثلاباتك«نابحنبا

دمحم:قيفحت«بيذهتلابيرقتءهرجحنبىلعنبدمحأ«رجحنبأ

.ةعيبارلاةعبطلا.ءقشمد:ملقلاراد.«بلح:ديشرلاراد؛:ةماوع

.م15816/ها١/

 



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدحكا67١

خيشلا:قيفحت.يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتقف«رجحنبا-

؛ىلوألاةعبطلا«توريب:ةيملعلابتكلاراد«زابنبهللادبعنبزيزعلادبع

.م199/ه6

بتكم«ةدغوبأحاتفلادبعخيشلهلآهبىنتعا«نازيملاناسلءرجحنبأ

.م7١٠1؟/ه571١«ىلوألاةعبطلا«توريب:ةيمالسإلاتاعوبطملا

؛يبرعلاثارتلاءايحإةنجلقيقحت«ىلحملاءدمحأنبىلع«مزحنبا-

.توريب:ةديدجلاقافآلاراد ليجلاراد

«توريب:ىمالسإللابتكملا.ىمظعألاىفطصمدمحم:قيفحت.ةميزخ

.م195-لةعبطلاء.ناّمع.قشمد

باتكلاراد«ةياورلاملعيفةيافكلاءيدادغبلايلعنبدمحأ«بيطخلا-

.م19865/ه06«توريب:ىبرعلا

«مالسلاراد«دواديبأننس«يناتسجسلاثعشألانبناميلس«دوادوبأ-

.م1944/ه1«ىلوألاةعبطلا«ضايرلا

ديشردمحمديسلاهتعابطىلعفرشأمامإلالئاسم«دوادوبأ-

.ه1767«ىلوألاةعبطلاءاضر

.توريب:ةفرعملارادءلاجرلادقنيفلادتعالانازيم.دمحأنبدمحم«يبهذلا-

نبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلا.يديهارفلابيبحنبعيبرلا-

.م1991/ه06؛ىلوألاةعبطلاءطقسم:طقسمةبتكم«بيبح

ضايرلاةبتكم«ةيادهلاثيداحألةيارلابصن«ءفسوينبهللادبع,يعليزلا-
.ةيناثلاةعبطلا«ةثيدحلا



6١رداصملاوعجارملامهأبةمئاق
همهااسب

:ةماقتساللاةبتكم.حيحصلاعماجلاحرش«ديمحنبهللادبع.ءىملاسللا

.ةثلاثلاةعبطلا

«نامعةنطلس:ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«لامكلاجرادم.ءىملاسلا

.م1185/ه17١

:يملاسلامامإلاةبتكمءنورخآوزيزبابميهاربإنبناميلسجاحلا:قيقحت

ىلوألاةعبطلا«توريب:دشرلارادءنامُعةنطلس-ةيدبةيالو

.ىربكلاةيعفاشلاتاقبط«يفاكلادبعنبيلعنبباهولادبعءيكبسلا

ءايحإراد«ىحانطلادمحمدومحموولحلادمحمحاتفلادبع:قيفقحت

بتكلاراد«دوادىبألحىفدوهجملالذبليلخ«يروفنراهسلا

.توريب:ةيملعلا

حرشريضنلاضورلا«يناعنصلانيسحلانبدمحأنبنيسحلا؛يغايسلا
.توريب:ليجلاراد.ريبكلاهقفلاعومجم

رادديسثيداحأنمراطوألالين«يلعنبدمحمءيناكوشلا

.م1944/ه14«توريب«ةيملعلابتكلا

ىففنصملاءىفوكلاةبيشىبأنبدمحمنبهللادبعةبيشىبأنبا

ةعبطلا«توريب:ركفلاراد.ماحللادمحمديعس:قيقحت.راثآلاوثيدحلا

.م1984/ه504١«ىلوألا

رادنباةمدقم؛يروزرهشلانمحرلادبعنبنامثع«حالصلانبا

.ما18/ه6.«توريب:ةيملعلابتكلا



ةالصلايفنيديلاعفرنعيهنلايفةرمسنبرباجثيدح-16غ

راظنألاحيقنتيناعملراكفألاحيصوت«ليعامسإنبدمحم«ىناعنصلأ

.م1998/ه51١1/«ىلوألاةعبطلاءتوريب:يبرعلاثارتلاءايحإراد

ةعبطلا«توريب:يبرعلاثارتلاءايحإرادلبس؛يناعنصلأ

.مماك1

:يبرعلاثارتلاءايحإراد؛ريبكلامجعملاءدمحأنبناميلس؛«يناربطلا-

نمقلغأوقلطأاملحاضيإلاودييقتلا.نيسحلانبميحرلادبع«يقارعلا-

.م11960/مه06

دمحمىلع:قيقحت.نآرقلاماكحأهللادبعنبدمحم«ىببرعلانبا-

.ما19481//ه١«توريب:ليجلاراد.ةفرعملاراد.يراجبلا

«ليسارملاماكحأيفليصحتلاعماج«ءليلخنبنيدلاحالص«يئالعلا-

.مأاةعبطلا«توريب:بتكلاملاع

ةبوجأهعموةاكشمحرشحيتافملاةاقرميلعالملا«يراقلا-

.م19945/ه515١ركفلاراد«ةيراجتلاةبتكملا«راطعلاليمج

:هححص.نآرقلاماكحألعماجلا؛يراصنألادمحأنبدمحم.ىبطرقلا-

.م1407/ه1117/7«ةيناثلاةعبطلا«ينودربلاميلحلادبعدمحأ

ىدهىفداعملادازءركبيبأنبدمحمنيدلاسمش«ةيزوجلاميقنبا-

ةسسؤم«طوؤنرألارداقلادبع.ءطوؤنرألابيعش:قيمحت.دابعلاريخ

.م198/ه401١ةئلاثلاةعبطلا«ةيمالسإلارانملاةبتكم«ةلاسرلا



اارداصملاوعجارملامهأبةمئاق
تسوسسوسر

راديبأنكسحرشدوبعملانوع.يدابأميظعلاقحلاسمشدمحم-

.ما105١/ه48«ةثلاثلاةعبطلا«توريب:ركفلا

.م1986١/ه1516١«ىلوألاةعبطلاءتوريب:ةيملعلا

ةعبطلاءضايرلا:مالسلاراد«يئاسنلاننسءبيعشنبدمحأ«يئاسنلا-

.م1949/ه5١.ىلوألا

 





تايوثجحملا

0

ةالصلايفمضلاوعفرلايفةيمالسالابهاذملافالتخانايبيف

(ةيضابإلا)ةماقتسالاوقحلالهأبهذم:ًالوأ

نيديلاعفر

نيديلامض5

مضوأعفرنمةالصيفةيضابإلامكح

مضيوأعفرينمءاروىلصنميفةيضابإلامكح

ةينسلابهاذملا:ًايناث

ةالصلايفعفرلاعضاوم:ىلوألاةلأسملا

عفرلامُْكُح:ةيناثلاةلأسملا

عفرلاةيفيك:ةثلاثلاةلأسملا

عفرلاتقو:ةعبارلاةلأسملا

عفرينيأىلإ:ةسماخلاةلأسملا

عفرلانمةمكحلا:ةسداسلاةلأسملا

عفرلالئاسميففالخلانمقبسامةشقانم

١
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لاوقألانيبعساشلانوبلا:لوألارمألا

هبنيلئاقلادنععفرلامْكُحةشقانم:يناثلارمألا

عفرلامّكِحةشقانم:ثلاثلارمألا

ةالصلايفعفرلانعيهنلاثيدحةسارد
هجيرختوةرمسنبرباجثيدحصن

ثيدحلاةلالد

عفرلاةيعورشممدعىلعلديثيدحلا:لوألاهجولا

ةيلجةلعلدروةالصلايفعفرلانعيهنلا:يناثلاهجولا

-تسةالصلايفاهنعيهنملاتائيهلاوتاكرحلانأةصالخلاو

ماعةالصلايفنوكسلابرمألا:ثلاثلاهجولا

ةرمسنبرباجثيدحبلالدتسالاىلعتاضارتعالا

ثيدحلادروميفمزحنبامالك

ةالصلايفنوكسلاىنعمىلعةيميتنباضارتعا

ةيميتنباضارتعاىلعدرلا

يدشارلانيدلاعيدبتاضارتعا

نيثيدحلانيبقرفلا

هبشلاهجوأ:ًالوأ

نيثيدحلانيبفالتخالاهجوأ:ًايناث

ةمتاخلا

رداصملاوعجارملامهأبةمئاق
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