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مهسوردومهلامعأبلبجلاولهسلااورانأنيذلايخويشىلإ

رعاشممهيفتظقيتفءابيطارثأءشنلايفاوكرتفءَةيرَيَسلا

مهلنألكلذ؛ةََألاوةّرعلاحورمهيفتَّرَسَو«رابتعالاوراختفالا

نأىلإنيدلابسنةلسلسربع«مهدادجأنمهعاعشتماارون

.هيتاساهست

ن::راسيلاىلإنيميلانمةروصلا   

رّمعمىيحييلعخيشلا«يرومرملادمحمنبرصانخيشلا؛يمانلاةفيلخورمعروتكدلا





١C>
س

۷هسمو

ررر

؛هقيقحتلباتكلااذهرايتخالىنقّفونأىلعىلاعتوكرابتهللاركش

هلَوُأهلكلضفلادوعيهيلإفءاهرخآىلإةوطخلّوأنميلهتناعإىلعو
.هرخآو

نيبةنراقملاناّبِإىعماوربصنيذلاةذتاسألاىئالمزركشأامك

.ءيدرلااهطخبءةميدقلاةخسنلاةءارقىدلةّصاخءخسْنلا

ءيفيرشدمحمنبىفطصمروتكدلايليمزةّصاخةفصبركشأامك

.لمعلااذهزاربإىفيندعاسيذلا

نيذلاءةّصاخلاتانازخلاوةماعلاتابتكملاباحصأميمجركشأو

لمعلااذهراهظإيفديعبوأبيرقنممهسنمعيمجركشأو

.ارشنوةعابط

.ءازجلالضفأيّنععيمجلاهللایزاج

.ةقيقحوملعبلاطلكهنمديفتسينأىلاعتوكرابتهللايفيلمأو

ه١١٤۱نابعش٢۲ءاعبرألا:ىوزن-زوملاةكرب

م٢٠٠۲ناوج۷٠قفاوملا





تاحلطصملاوزومرلا

  

تاحاطصملاوزومرلا

هانعم

.ةلمجلاوأءةملكلاصقنينعتتانراقملايف

/نىيزمرلانيذهنيباهانعضويتلاماقرألا

.صةخسنتاحفص

يداليملاخيراتلا/يرجهلاخيراعلا

.تافاضإالللةمالع

.ةلمجلاوأءةملكلاةدايزينعتتانراقملايف

يفوت

ءزجلا

روتکد

خیراتنود

خساننود

ةحفص

ةعبط

ha.ماقرأيه

 

   

   
 

 

   



خايشألاتاياور

|هيطخلاخسنللازومر

.ينايغدصلاميلسنبمیهاربإنبرمعنبورمعنبديازةخسن:(ص)

.يناولعدوعسمنبدمحمنبميهاربإخيشلاةخسن:(ع)
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.هللالوسرىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلا

ءانسفنآرورشنمهللابدوعنو‹ەهيدهتسنوهبنيعتسنوهدمحنهللدمحلانإ

دهشنو.هليداهالفللضينموهللضمالفهللادهينمءانلامعأتائّيسنمو

هلآىلعودمحماندّيسىلعمّلسنويّلصنو.هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأ

مويىلإناسحإبمهعبتنمىلعورايخألاهتباحصیلعوءراربألانيبّيطلا

تارورضلاورومألاٌمهَأنملفلخللهكرتوفلسلاريسبمامتهالانف

‹؛نينسلابقاعتعمسردنينأداكامءايحإلو؛مهلاوقألاصيإل؛ةّيعرشلا

مهدنعامريسلاباحصأىلوأدقف؛مهلامعأنمنيمّلعتملاونيفّقثملالهاجتو

ةلَقعمليوطلارمعلامهُدادجأىَضَقهلجأنماماوزربأو«ريهشتلاوزاربإلاب

ءانامزعبانملانمبرقأيهيتلارداصملابمامتهالااًفرشمهافكوءديلاتاذ

.انامأاهرثكأوءايأراهبوصأو

هللانذِإبييحنو«مهئارتزربننأانسفنأىلعانيلآ؛قلطنملااذهنمو

نرقلاىلإدوعييذلاطوطخملااذهاندجوانثوحبلالخنمو...مهتاوم

يفٌمهملاانردصمناكوءةسوفنخياشمريسبٌمتهايذلا«يرجهلاسداسلا

.دمحلاهللوهاروتكدلامث«ريتسجاملاةلحرم



خايشألاتاياور

َىشأنمدعيةميدقلاهجىلعلوصحلاليبسيفهانيناعامٌنِإو
ىلعسبتليالىّنح؛ناكمإلاردقبّصنلاةمالسىلعّنئمطنىّنحءلامعألا
.اعوبطمهريغيفهدجيامرمأفيصحلائراقلا

خياشملاريسزاربإيفلمعلانأيلنبتينايسولايفيلمعلالخو
خيشلاخسانلاتنذأتسافءةديكأةرورضيلةبسنلابىحضأهللامهمحر

ةديحولاتناكهتخسُتنأوةّصاخءٌقحلااذهيفيناولعدمحمنبميهاربإ

كلذبيلنذأفالعلايبأهللادبعنبىسيعخيشللاَهَحَسَندقوءةلوادتملا

.اروکشم

ءاضيأبوقعينبملاسخيشلانبدومحمةخسنىلعلوصحلادعبف

نرقلاعلطمىلإاهخسنخيراتدوعيو«يروطغبللةردانلاةخسنلاىلعتلّصحت
‹ينايغدصلااهخسنيتلا‹مالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلاةرجهلرشاعلا

.قيفوتلايلووهو«نيعملاهللاوءقيقحتلايفئضملاموزلتيأر

 



هملومويروطقفبلاريسنعةسارد
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b00 باتکلابماعفيرعت|

باتكلاناونع

لدبةميدقلاةيطخلاةخسنلاةياهننمهانددمتساطوطخمللىقيقحلاناونعلا

حيحصلاوبوقعينبملاسخيشلاتاداهتجانمودبياميفيهيتلا«ةسوفنريس

.(ص)ةخسنلايفهاندجواموهو.«ةسوفنلبجخايشأخايشألاريس»:وه

هنومضموبانكلاعوضوم

ريسلوانتيوهف«باتكلاىوتحملافيرعتهدحوناونعلانوكينأيفكي
يناثلاولوألارصعلانمةيادب«قرشملاءاملعباًءدب«ءةسوفنلبجخايشأ

‹نيّيسوفنريغمهو«ملعلاةلمحهّباتكنّمضهنأهتظحالمنكمياممو.ثلاثلاو

نبليعامسإو«ينميلايرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاوبأ:مهنمو

ء؛يسرافلامتسرنبنمحرلادبعو«يتاردسلامصاعو«يسمادغلارارد

ناكامو.ةديبعيبأنعاومّلعتيلةرصبلاىلإاوبهذفيكو«يّلبقلادوادوبأو

.ةسوفنةقطنملريخلااوبلجمهنوكلاڵلِإكلذ

ءاهيفاوشاعيتلاندملاىلإمهبسنوءةسوفنلبجءاملعيروطغبلاركذدقل

؛تریمدنتو«صمصمتوءءاطسرفو«تسربتوءوابكو«تياشولمتو«تولالنم

؛ترکنمتو؛وغيوو«لکردوءةروطغبو«تغزنتو«نراشإو«ناميمرغأو«سورشو

.يجدوءرارطنقوءوطاسفو«فردإووداجو«نوانجإوءطانودأو‹نامطافإو

ةقطنملاىلإو«ّئسوفنلاك«مهلئابقىلإنيبوسنمخياشمءامسأدروأامك

يناّرفلا:لغمءاهيفنونكسياوناكيتلا
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نو
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ةكرعمكءةّيخيراتةّيمهَأاهليتلاثادحألاضعباضيأيروطغبلادروأو

مامإلاةهثاغتساوءمالسإلانادوسلاكلملوخدو«ےھه۲۸۳هنسیفةريهشلاونام

ةعراقملةسوفنلبجلاطبأوءاملعبمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

.ةلزتعملا

ُمَأك؛لبجلايفريثأتورودٌنهلءاسنلاجرلاركذبناجىلإدروأو

.نهريغو‹نونحسموليزآوءةيلاطيجلارورعزأو؛سوطام

يفعقوامو«نيِيسوفنللاريبكابناجىطعأفّلؤملانأانلحضنياذهبو
.ةَيخيراتثادحأنمةسوفنلبج

هاندجولريسلابتكنمهريغبهاًنراقو«باتكلايفاليوطرظنلااًنعمأولو

لئاسملهداريإعمقبسنمدنعگڈاھلدن٣يآماراسميرفتدق

‹مهبقانموءاّلجألاءاملعلابمنهيءاًيهقفواًيخيراتاًيرَيِساًباعكدعياذهبو
.هللمهتعاطو‹مهتميزعةّوفو؛مهتامارکرکذو

:هبحاصىلإباتكلاةبسن

ماعىلإدوعتيتلاينايغدصلاةخسنيهانيديأنيبدجوتةخسنمدقأنِ

يخامشلاريسباعكوهاصوصنهنعلقندقو؛يروطغبللسرادمدقأو..ه6£

ايم؛يروطغبلادمحمنبنيرقم:وهوءهبحاصىلإباتكلابست(ه۹۸:ت)
.يروطغبلاىلإهتبسنيفٌكشللالاجمعديال

ٌرعلايبأنبىيحيخيشلامامتهايخامشلاباتکایانثيفاندجوامك
نوكتنأيخاّمشلامالكنممهفندقو"يروطغبلاباتكخشب(ه٢٤۷۰:يح)

.۱۱۷صريسلا:يخاْمشلا:رظنی)۱(
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ءامسأضعبةباتكوقطنةّيفيكيفققديذلاٌّرعلايبأنبانمتافاضإكانه

نيبيتلايروطغبلاطوطخمخستيفهدجنملاماذهوء”ةّيسوفنلاىرقلا

.انيديأ

ٌرعلايبأنبانمرتاوتلاب«يروطغبلاىلإباتكلاةبسنةّحصبنقيتناذهبو
.(ه۹۲۸:ت)يخاُمشلاىلإ‹(_ه£:يح)ينايغدصلاىلإ(ه٤:يح)

:باتكلاةيمهأ

اصّصختميتأيوهفءةّيرَيَسلابتكلاٌمهأنم«يروطغبلاريس»باتكدعي

ءاملعلانماهيفاموءايبيليفةسوفنلبجةقطنميهوءةّمهمةّيضابإٍةيحانل

نيباوعمجءاّلجأءاملعزاربإيفنمكتهتّيَمِهأو.م۱۲/ه٦نرقلاىلإءالجألا

ريس»عمانمازتميتأيةّينمزلاةبقحلاثيحنمو.عرولاوىوقتلاوملعلا

هيتفدنيبطوطخملاظفحدقو.م١۱/ه٦نرقلايفاعماشاعدقو««ينايسولا

ريكفتلاىوتسمىلعةّيوقةلالداهلءةّيغيزامألابةميدقلاصوصنلانماريثك
.لاثمألابرضلحلصتمكنعمنت

بتكيفاهدجنالدقمجارتنعحصفيمهريسوءاملعلابمامتهالانأامك

.انفلسأامكىرخألارّيسلا

نمفاذهلو؛رثكأماعلاكلذةروصحضّتترخآوفلؤمنيبرَيّسلاراركتبو

يأنعينغتسينأيغبنيالفريسلابعكنيبهمسارّركتخيشنعمالكلادارأ

راركتلاكلذنوكينأالِإ؛مهفلاٌقحهمهفييكلاجملااذهيففّلؤم

.اًيفرح

شاعيتلاةقطنمللتدازتايصخشلانمةيصخشملاعمتحضّناامّلكو

.٢٤۲ء۱۸«۱۹۸ء٩۱۷۹ء۷١٦۱صءريسلا:ىخاّمشلا:رظني(١)
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ىلعةدعاسملاةّيئيبلالماوعلاىلعزيكرتلابناجلااذهنمىّتأتيفءةّيَمِهَأاهيف
.ميلعتلاومّلعتلاوةدابعللغوفعلا

نرقلادعبتفّلأيتلاةّيريّسلابتكلانمهدعبامِلامهماردصمٌدلعيو
ةرعولاةّيلبجلاقطانملاكلتيفشاعفلؤملاٌنأواميسالءيرجهلاسداسلا

ىلعفّرعتوءاهندمراوسألخدوءاهيلإدعصنمالإاهلخاودفرعياليتلا

علطاوأ«ليجىلإليجنمةلقانتملاةّيوفشلاتاياورلامهنعىوروءاهخياشم
يففّلَؤملادهتجاامّلكو.ةديرفتاطوطخمنماهيفاموتابتكملافوفرىلع

.ىلثملاةميقلاهفّلؤملناكءةقيقحللّصقتو.ّينيدعفادبلئاوألارابخأيّصقت

نأنيحيف‹مهمالعألةمجرتلابةسوفنلهأهدارفإبيروطغبلازيمتيتأيو
رثكأاًمَتهادقينايسولاعيبرلاابأوينالجراولاركبيبأنبىيحيءايركزابأ
دمحأساّيعلاوبأءاجمث.ةسوفنخياشمنعالفغيملنإوطسوألابرغملاب

.امهقبسنمعيمجنماًديفتسيليخاّمشلادمحأسابعاوبأوينيجردلا

:قيفحتلايفيلمع

:ةيتألاتاوطخلاقفويروطغبلاريسيفلمعلاناك

.تاّرمةّدعاهتءارقوءةَيطْخلاخسنلاعمجبتمق١

هيفعقوامحيحصتوّصنلاةعجارممث«رتويبمكلايفّصنلانقربتمق-١
تامالعو‹لصاوفلاوء؛طاقنلا)ميقرتلاتامالععضوعمءاطخأنمنقارلا

ءاهيلعةلاحإلالهستىّنتح؛هتياهنىلإباتكلاةيادبنمءتارقفلاتمقر٤
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يفتافالتخالانمهتدجوامىلإرشأملوءخسّنلانيبةنراقملاتيرجأ٥

يفءافلاوفطعلاواو:كلذلاثمءىنعملارّيْغتاليتلاو؛تاملكلامسر

ةدودمملاوةروصقملافلألانيبفالتخالاو.فالتخالاوأفذحلالاح

تازمهلاتبتكو.اهتابثإواهليهستنيبةزمهلامسريففالتخالاو

يفكلذىلإةراشإنودء؛ثيدحلايئالمإلامسرلاقفوماجعإلاو

...ةمعلصلاومحرتلاويّضرتلايففالتخالاىلإرشاملامك«شماوهلا

ءطبضنماهخسانهبزّيمتياَمِلارظن؛اًمَأاهتلعجف(ص)ةخسنلاتدمتعا١

.ه١۹۱ةنسىلإعجرتيهفخسنلامدقأاهنوكلو؛نيتخسنىلعهدامتعالو

نيبهتعضووملاةخسنلايفةحفصلامقرىلإريشيامصنلالخادتبثأ۷

/.../:نیلئامنیطخ

يضتقيامتفضأو«بوقعينبملاسخيشلااهعضويتلانيوانعلاتبثأ۸

.نيفوقعمنيبهتعضووءةفاضإلا

تفّرعف«عجارملاورداصملافلتخمنمهجيرختنكمياملكتجّرخ٩

ريسوءءايركزيبأريسكءةقحاللامأةقباسلارداصملانمءاوسمالعألاب

.يخاّمشلاريسو«ينيجردلاتاقبطوءينايسولا

هبتكامماريثكُتدفتسادقوءاهنمةرثدنملااميسال؛ندملاءامسأتجّوخ٠

ةعئارلاهتعوسوميفءةسوفنلبجىرقلهفيرعتيفرّمعمىيحييلعخيشلا

«يكستيفيل»هبتكاماذكوءةقطنملانباوهو‹«خيراتلابكوميفةيضابإلا»

.ةفلتخملاامهلامعأيف«هييسابينور»و

يروطفبلالبقةيرّيسلارداصملا

:يتاوللامالسنبال«نيدلاعئارشومالسإلاءديهيفباتک»ا

ايلاحباعكلااذهرهظدقو«؛يرجهلاثلاثلانرقلاىلإمجريفلؤملااذه
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ةنسىفوتملا)يبرجلابوقعينبملاسخيشلااهلذبيتلاةينضملادوهجلادعب
ءدبهيفباتك»:ناونعتحتعبطو.تاطوطخملانعثحبلايفهني(ه۱

M(eAAV/_AYVY.دعب:ت)يضابإلامالسنبالءنيدلا۳رشومالسإلا

هدعبةّيردصملاتاطوطخملانإلب«رداصملاٌمهَأنمباتكلااذهدعي

لبءطقفردصملامقيفةيمهألانمكتال.اهنمُحصألاوهفهيلعًةلاعدعت

ةهفاشمهتاياورمالسنبايورياماًريثكف.دنسلاركذبمامتهالايفىتح

ذاذفألانمةلمجركذيفردصملاةّيّمهَأنمكتامك.قبسنمىلإاهدانسإب

مُهَلزانمرَكْذوءلهجلاوأءنايسُنلامهاوطدقومالسنبامهركذنيذلا

رِكذنمةايحليصافتدجننأاجةبوعُصلانمو.مكحمقيقدتبمهءايحأو

ةّرمبتكدوجوىلإقونملنإ؛مالئسنبالمالسإلاءدبباتكيفهمساب

ليصافتانيصقتسادقوءاطوطخممأناكاعوبطمءرّفوتموهامريغريّسللىرخأ
دنعالإاركذاهلدجنملفءانيدلحاتموهاميفءةروكذملامجارتلاهذهعيمج

.مالسنبا

لمألابابانلحتفي‹مدقألامالسنباباتكيفاّنعةبيرغءامسأدوجوبو

.اهريغنعواهنعبيقنتلاوثحبلانمديزمل

:«ةمئألارابخأوةريسلا»:هباتكوينالجراولاءايركزوبآب

ركبىبأنبىيحيءايركزوبأوه:ةمئألارابخأوةريسلاباعكفّلؤم
'.م۸۱١۱/ه٤۷٤ةنسدعبىفوتملاينالجراولا

اذهو"ھ٤۰٥ةنسيفاًبحلازيالءايركزابأنأيكستيفيلشتويداتىري
يبألزنميفتامهللادبعيبأنبدمحأسابعلاابنأبركذامنإو«هنمطخ

.بوقعينبملاسوزترامشرنریف:قيقحتم۱۹۸/ه٦‹رداصراد«توریبةعبط(١)

.١۱۳ص«نوُيضابإلانوخرؤملا:يكستيفيل:رظني(٢)
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”ينايسولاريسنملوألاءزجلايفدرو«يتالسولارفعجنبىيحيءايركز

.ءايركزيبأىلإبوسنملاباتكلايفسيلو
عيبرلايبأهخيشنعهتامولعملج«ةريسلا»باتکبحاصءایركزوبأذخأ

.غيرأيداوبم۷۸١۱/ه١۷٤ةنسىفوتملايتازملافلخينبناميلس

برغملابعضابإلاخيرالاةساردلرداصملامهانماذههباتكدعي
سلبارطبةّيباطْخلاةلودلامايقاسرادءهيفبهذملاراشتناندلنم«ّيمالسإلا

ةنسيعازخلاثعشألانبدمحمديىلعاهطوقسىلإ؛م۷٥۷/ه١٤٠۱ةنس

ىلإم۷۷۷/ه١٦٠۱ةنسنمترهاتبةّيمتسرلاةلودلامايقاسرادو«م۷1/ها٤

.م۹10۹/ه۲۹7ةنسةعيشلانيّيديبعلايدياىلعاهطوقس

:ىندألاوطسوألابرغمللطسوألامازحلایفةّيضابالالاوحأسردامك

هبرجبةّيضابإلالاوحأاذكو؛«بعصمینبةیدابونالجراووفوسأورّمُدوغير

.ةسوفنلبجو

انامزهنمهبرقل«ىسوفنلاىئاطسرفلاركبنبدمحمهللادبعىبأديىلع

.'اناكمو

ابوروأىلإهەوبّرهفءةغلابةّيَّمهأباتكلااذهنويبوروألاىلوأدقو

ةّيضابالاةّيوهىلعفّرعَتلايسنرفلارامعتسالاداراامنیحكلذو.هومجرتو

.٤٤٦٤ص۸/٤سةرقفلا١٠جءنامقلرمع:قيقحتءينايسولاريس:رظني)۱(

سیلهنأىلعينايسولاريسلانتسارديفاهربدق«ينايسولاريسنمءزجهنأىلعوءءايركز

.١٤۱-٤٤۱ص»١ج:رظني.ينايسوللالوءايركزيبأل

.نيءزجيفح۹۰۳۰مقرتحت؛رصمبباتكللةماعلاةئيهلايفاطوطخمباتكلااذهُتثدجو(۳)
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تاطوطخملابّرهفءابونجوالامشءّيرئازجلابعشلاعبتلابو«نيّيبازيملا

هقافتاعضاوموهتيوهوهلئابقوعمتجملاصئاصخىلعفّوعتيىّنح‹ةديدعلا

.هريغعمهفالتخاو

هديعضينأم۱۸۷۸ناوجرهشيف(6۹.6د۵٤ل)يارکساملیمإعاطتسا

ركبيبأنبىيحيءايركزيبأل«ةّمئألارابخأوةريسلا»:باعكىلع
ةّيخيراتلاوةّيداصتقالاوةّيعامتجالاةيحانلاىلعفّرعتيىّتح‹ينالجراولا

ةمجهلاثودحرّسيامكلذو.انفلسأامكءةّصاخبازيمةقطنملوءارحّصلل

”«ريطخلا»بفوصوملاملسملايبازيملايضابأإلاعمتجملاىلعةسرُشلا

.هدنع

كلذنعمجن«تقولاكلذيفقئاثولاهبدهشتامبسح«تاونسعبرأدعب

ةنسءارحصلاةباّوبةيادرغنماءدبءاعابتةّيرئازجلاةّيوارحصلاندملاطاقسإ

e۸۸۲ةيدابلانمالدابنيعتسميشحورّمدموزغيفىصقألابونجلاىلإ

.ةبعصلاكلاسملاٌلكهلاورّسيفمهريمضاوعابنيذلا(يراهملاباحصأ)

Jean-August)ورتسوبتسغوأنوج)َّجتها Bossoutrot؛تاطوطخملاب›

شيجلانمضةّيموجهلاهتكراشمناَّبِإكلذوءءايركزيبأةخسناهنيبنمو

قّقحملااهدجوثیح«سیرابىلإةخسنلالقتف«سنوتوبازيمىلعىسنرفلا

باتكقّقحف«ىرخأتاطوطخمعمقودنصيفبوُيأنمحرلادبعٌيسنوتلا
.ئميداكألاهثحبلاجميف‹«ةّمَئَألارابخأوةريسلا»

نمةخسنىلعزاحدقناكيكستفيلشويداتّينولوبلاقرشتسملانأامك

ىلعرطخمهَنأب‹مهتْيَرحنعنيعفادملاهيثوانمليسنرفلارامدتسالافصونأكشال(١)
.مهفّرشياممءاسنرف

ةّيموجهلاكراعملايفكراشم٢٥۱۸ةنسةمصاعلارئازجلايفدلو:ورتسوبتسغوأناج(۲)

.م۱۹۳۷ةنستاموءاضيأسنوتلالتحايفكرتشاوم١۸۸١ةنسبازملةّيلالتحالا
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هنسبازیمنمريخألااذهاهلقنيتلايكکسفزروجومستنومغیزهذاتسأ

اهّمضواهيلعّيسورلاوزغلالبقكاذنآةّينولوبلافوفلىلإ."م۱۹/١

.ةيناغلاةّيملاعلابرحلادعبهيضارأىلإ

ةّمهملارداصملانم-ةليلقخسننماقّقحمناكولو-طوطخملادعياذهب

ردصملادعيامك«نالجراووةسوفنوترهاتيفةّيمتسولاةلودلاخيراتيف

نموأنيّيديبعلانممهئادعأٌدضخياشملااهداقيتلاتاروثلايفديحولا

ىرغصلاةمامإلاماظنبفيرعتلايفلوألاردصملاو«مهيلعراغأنّمممهريغ

بونجغلبىَّنحٌئضابأإلابهذملارشتنافيكوءانفلسأامك(ةباّرعلاماظنيأ)

.مهکولسنسحومهتراجتومهتوعدلضفبايقيرفإبرغ

‹”ليصألاىضابإلاثارُتلابتهونيتلارداصملانمدعيباتكلانأامك

ةّيضابإلاجاتيفةرهوجوةرخفمعييذلا«الغمديزنبرباجناويدركذذإ

ىندألاوطسوألابرغملاخيراتبءايركزيبأمامتهابو.مهبتكيفةثوثبمهلاوقأو
ريسلاىخرؤمنمهدعبىتأنملاًيساسأاردصمدعيةركبملاةلحرملاهذهیف

.تاعمتجملايسرادوخيراتلاباتو

««لوهجمخزؤملءةوعدلالهأتاياورورابخأیفتاقلعملاباتک»

مسقيفجّرختلاثحب)زيزبابميهاربإنبناميلسبلاطلاهققحطوطخم

یفهبشیءةّيضابإلاريَّسلاىفباتكوهوء(ةرارقلاةايحلادهعمبءةعيرشلا

نمةعخیاشمنعنایوريامهفءدیعبدحىلإّينايسولارّيِسهبولسأوهجهنم

تاقلعملابحاصنأريغء«ىفوسلاةفيلخنبنامثعورمعىبأكءرصعلاسفن

نامیلسنبمیهاربإاهخسنم٥يرمي/ه١۳۰١۱ةنسىلإهذهةّيطخلاةخسنلاهذهعجرت)۱(

.يخاّمشلا

.١۱۲صءبوُيأنمحرلادبع:قيقحتءةريسلا:ءايركزوبأ(۲)
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ءينالجراولابوقعييبأكءنالجراونمخياشمنعيوري-لوهجموهو-

نوكينأنكمملانماذهبودعباوشاعخياشمنعذخأاضيأهنوكلينايسولا

.ينايسولابىقتلادق

دقةنمازتملارداصملاهذهباحصأنإ:لوقننأنكمياذهلالخنمو

مهلاوفأتجاروأءتاياورلااهنمنوُقلعياوناكةّيوفشةكرتشمرداصمنماوذخأ

‹حاولألكشىلعخاّسْنلااهلقانتةبوتكمرداصممهلتناكوأ«مهنيبمهتایاورو

.ملعأهللاولحىلإةّوزعمريغبتكوأ

يروطقبلادعبةّيرَيسلارداصملا

:«برغملابخياشملاتاقبط»هباتكوىنيجردلا-

ةنسدعبىفوتملا)ينيجردلاديعسنبدمحأساَّيعلاوبأفأدقل
(p۲۷1۷۰م۱٥۱۲/ه٥ةنسكلذو«نيئزجيفخياشملاتاقبطباتك.

مجارتلاقيقدافيرعتفيضيهنوكل«نيفقثملانماغلابامامتهاهباتكلان
ةعبطمبهعبطلبقةّصاخءنيخڙؤملاىیدلومهيدلةفورعمريغوةرومعمتناك

.م١٤1۹۷ةنسةنيطنسقبثعبلا

يالطدمحمنبميهاربإخيشلاىلإ«رونلاىلإهجارخإيفلضفلاعجري
ضعبفاضأوءةّيبناجنيوانعتارقفللعضونأدعبهعبطبماقدقف«ينجزيلا
قيقحتلاىلإىقريالروكشملالمعلااذهٌلكنكلوءةّيشماهلاتاراشإلا
دقو.امامللإخسنلانيبنراقيملوءائیشجزرخيملذإ؛بولطملايميداكألا

رثكأقيقدتوطبضمم‹”م۷٠٠۲/ه۸٤٤۱ةنسيفاروكشمهعبطخيشلاداعأ

نمخيراتلااذهانيقتساامّنِإوءاهرشانالوءةيناثلاةعبطلافالغيفرشنلاخيراتركذيمل)۱(
.«س»ةحفصلوألاءزجلاشماه
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ديفتسيسعسوألكشبهرشننأكشالو.نيثحابلانمةلمجةدعاسمب«ّصنلل

.ىلوألاهتعبطنمرثكأنوثحابلاهنم

:نيئزجىلعفلؤملايوتحي

نومضمسفنهنأنّيبتهنومضمضارعتسادعبو؛هنملوألاءزجلا

بيلاسألايفاهعدبأيتلاتانيسحتلاعمءايركزيبأل«ةّمئألارابخأوةريسلا»

ءزجلانبدّكؤننأنسحتسملانمفاذلو.تافاضإلاضعباذكو«تارابعلاو

.فّرصتبىنيجردلاهلقنءايركزيبأللوألا

ماهردصموهوءاّقحهفعدبأدقو؛هسفنينيجردلليناثلاءزجلانو

يبأةافوخيراتنيباماوشاعنيذلامهوءةّرملَّوَألنيروكذملاخياشمللةّصاخ

.هباتكلينيجردلافيلأتخيراتم١٥٦/٠٥۲٠ىلإم۸۱١٠/ه٤۷٤دعبءايركز

ءسانلانيباهراهتشالءرايخألاوةباحصلانمىلوألاةقبطلاركذكرتدقو

ًادبو.همالكةيادبيفلّلعامكءاهترهشللبءادوحجالواصاقنتساكلذسيلو

ةرشعةيناثلا)ىلإe14)1۷/۰ىلإ٠٠نم)ةيناغلاةقبطلاب

قبطنياموهو«تاقبطلاباتكٌنِإ:هلوقبسحو.(م0/۰-۳١۱۲

فيكيردنانسلو«ييفاكلادبعراّمعيبأنعهلقن؛طقفيناثلاءزجلاىلع

نعرباكأو؛دحاونعادحاو»ةباّرَعلاةياورنوكتنألدبفءلقنلااذهناك

.٩«ةلمجنعةلمجكلذنوكينأهرظننسحنمىأرءةقثنعةقثو«رباكأ

:«ريسلا»باتكويخامشلا-ب

نبديعسنامثعيبيأنبدمحأسايعلاوبأ»:وهباتكلافّلؤم

نبییحينبرمعنبدمحمنبمساقلضفلايبأنبديعسنبدحاولادبع
ةنسديعسهوبأيفوتامنيحاًباشناک.«يخامشلارماعنبیسومنبمیهاربإ

.١؛تاقبط:ىنيجردلا)۱(
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كرس ر

هدلوميليلخلاخيشلادلحو0۲۲/۹۸ceهنسوهیٔفوتو.م٤/۸0

.تاينيعبرألاب

رماعنبيلعنبرماعنكاسيبأخيشلاحاضيإلافلؤمعميقتلي

.يخاّمشلارماعامهذجيفيخاّجشلا

«نيمرغيت»يفتشاعيخاُّمشلاةلئاعنأ"”ىكستفيلشويداتبسحودبيو

.م٦٥۷/٥٥۱۳ةنسنرفيىلإتلقتنامثةسوفنلبجئقرشىصقأىف

."”حوننبحلاصفيفعيبأنعملعلاسابعلاوبأذخأ

رازامك.هفلؤميفاهنعةباتكلانملبجلادهاشملهترايزهتنكمدقل

ينامُعلاهللادبعنبدمحمجاحلاخيشلابهؤاقتلاناكو«سنوتوسلبارط

تافلؤمهلو.'"نامُعةّيضابإىلعفّوعتلاىفاببسءاضيرمرازامدنعىلئامسلا

.«ريسلاباتك»:اهّمهأنمةع

تعلّطاىتلاةطوطخملاةخسنلااًمَأ.ه١١۳٠ةنسةّيرجحةعبطهباتكعبط

.خیرات۹مقرلمحتيهفةّيرصملابتكلاراديفاهيلع

ةرهاقلابةعوبطملايسوفنلادوعسمنبناميلسجاحلاةخسنىلعشويداتدمتعادقل(١)

.م٤۱۸۸/۳۰۱

.٤صءنوخڙؤملا:يكستيفيل:رظني(۲)

رصمءةرهاقلاءةّينورابلاةعبطملاءةّيرجحةعبطءريسلا:يخامشلادیعسنبدمحأساّبعلاوب)۳(

.٥1٥صه۱

.هدر«وُمحنامقل»دلاولاةبتكميفهنمةخسندجوت(٤)

نمو؛مهدعبنمونيعباتلاوةباحصلايقابونيدشارلاءافلخلاوفَييبنلاةريسبةخسنلاًادبت(٥)

يفهدهعىلعمهرمأءدبنم«مهبهذمرشننمممهفارشأوةيضابإلانمءالؤهرصعيفدجو
`.برغلاسلبارط
نامثعوبأةيضابإلاءاملعنمركذامرخآوءةيواعمةلودركذاملّوأولوألاةصقانةخسنلا

دئاصقواهدجاسمرکذوةسوفنلبجدهاشمنمعومجمةخسنلابقحلمو.يشكيودسلاديعس٠



۲۷مىمباتكلابماعفيرعت دماعفيرعت
E

مالسنبا:لغمريسلاباكنمهقبسنممئخامشلادافتسادقو

نبناميلسعيبرلايبأو‹(م۱۰۸۱/ھ٤۷٤دعب:ت)ءایركزيبو(م۹4/ه۳:ق)

يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبأوء(م۷۸١۱/ه١۷٤:ت)يتازملافلخي

ةنسدعب:ت)ينيجردلاو‹(م۱۱1۲/ه۷٥٥:دعب:ت)ينايسولاوء(م۱۲/ه٦:ق)

ةنسهتريسفيلأتٌمتَأيذلا«يروطغبلادمحمنبنيرقموء(م۱۷۱/ه٠

.م۲/4۹١۱۲

«ينايسولاريس»يروطغبلانمةبيرقلاةّيرَيَسلارداصملا

.ينايسولاهللادبعنبناَّسحنبمالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبآهفلآ

ةيناغلاةقبطلانمئنيجردلاهّدعي.اهبدلوُهَتنألمتحيوءةيلاطصقىفشاع

‹م۷٦٠٠/ھ١6٦٤ةنسدعببيرقتلابدلو.(م۳١۱۲-١٥۱٠/ه1-000)ةرشع

وأ««اناج»ىلعألاٌدجلاىلإىهتنتىھوءةّيربربلانيساوىنبةليبقىلإبستني

.م1۱٦۱۱۲/ه۷٥٥ةنسیلاوحهباتکفأ.«نتاناز»

ينبنمو»:الئاقباصمينبروصقيفنيساوينبدوجونودلخنبارکذ

امبةلبقلايفيرطيتنملحارمةسمخىلعباصمينبروصقبِءالْؤَهنيساو
.”«...برغلايفةغيرينبروصقنملحارمةثالثىَّلَعَوءلامرلانود

‹ْغيرأيداوبولجآىلإلقتناٌمُثءةيلاطصقيفهابصةرتفينايسولاشاع
دمحميبآهخيشىلعذملتتثسیح«ءایلاحترقتبرق«رمعاةدلببرق
.م۲۸٥/۱۱۳۳ةنسىَقَوَعُمْلا«؛يمصاعلابفورعملا«يتاوللادّمحمنبهللادبع

ءةقرو٢٢۲يف؛ه١٥٥٦۹ةنسينورابلایسومنبءایرکزنبدمحماهخسانیهتنا.ةّيبدأ=

.ارطس1اهترطسمو

.۱۲۳ص/۷جم؛خیرات:نودلخنبا(۱)

 



Y۸خايشألاتاياور
>

ُ؛َتنَأيكستفيلشویداتحجريوءايركزيبأمسابركذصخشىلعذملتتامك

.'"ينالجراولاركبيبأنبىيحيءايركزوبأ

ءراثآلاوريسللظفاحلارابكلاةقلحلاخويشدحأ»هنأبينيجردلاهفصو

راصعألاَلُكيفةوعدلالهألةريسهتفتملرابخألاوخيراوتلاهنعٌيورملا

ةياورهريغوأباتكلااذهيفتدجوامهمَكَتنأ:راصتخابهفاصوأةلمجو

.'”«رابكلاهخويشنعاهيواروهفعيبرلايبأنعةميدق

ءةّرملّوَأبتكةثالثَعَمَجنميردنانسلوهريسينايسولافّلَأدقل

املعءاذهجمدللنوسرادلاهبتنيملو««ينايسولاريس»:فالغلاىلعبتكو

سفنمضتةفلتخملاتابتكملابلغأيفةدوجوملاةَيطْخلاخسُنلانب

نأداكو«كلذكةلمجماهوبتكاهوخسننيذلانولاوملاٌحاٌّسنلاوءةعومجملا

.ينايسوللاهنأىلععامجإلاعقي

اهيلعءاملعلانيعأٌبابكناوءٌةباتكاهيلعروصعلاربعخاَسّلايديألؤادعف

سالالعجاذهلك«ٌينايسوللاهلكتسيلاهّنَأىلإةراشإلامدعوٌكءارق
.اهتقيقحنعثحبلاءانعمهسفنأنوُفَلكيالونوحاتري

دقنلاىلإتدمعفءكشلاىلإلُمأتلاينداقءاقباساهليقيقحتيفو

ءةروكذملاخيراوتلاوتاياورلاوثادحألاءارقتسابكلذوءيجراخلاويلخادلا

ترّيغتف«بقعىلعاسأرنيزاوملاتبلقةديدججئاتنىلإينلصوأاماذهو

.ةقيحسانامزأخاّسنلاوباتكلامالقأاهتلوادتاملاطنيوانع

:نأىهواهيفاقْفومنوكأنأهللالأسأةجيتنىلإتصلخ

LEWICKI Tadeuz: Les Historiens bibliographes et traditionnistes Ibadites-Wahbites de (\)

I’Afrique du Nord du VIlIèm au XVIèm siècle, Folia Orientalia, tome Ill, (1961) Krakow,

1962, p68.

.۳/۲٠٥؛تاقبط:ىنيجردلا(۲)

 



۳۹ASباتکلابماعفیرعت

م
دقراثآلاىلإترظنىّنِإف»:ةمدقملاىفلاقذإ؛ىنايسولل:لّوألاباتكلا

باکاهمکلفنونتببځأف«تسمطنادقانتوعدلهارابخأیلإوتحئا
علللإٌديِرَأنإ»...كوكشلاهيفينجلاختملويدنعحصوينخلبامم

.٩(۸۸:دوهةروس)«4ثيِهلاَوتمتلعهابالإيفوت17تطأام

دمحميبأيخيشنعهتيوروهتلبقامم»:همالكردصمانّيبمفدرأو

ريخلانبنسكامدمحميبأهخيشنع«يتاوللامثيمصاعلادمحمنبهللادبع

«ينايسولامثيمارجلا
‹ينايسولاعيبرلايبأذيملتنوكينألمتحُيصخشهبتك:يناثلاباتكلا-

نأدّيَؤياموءاهظفحنقتأوتاياورلاىورهوبأو«حلاصيبأبهوبأىّنكي

محرتلااهيفدجويةرقف:اهنمءاهُتركذٌةلدأينايسولليناثلاباتكلانوكيال
ىلعلالدتسالليفكتةساردلايفةلدأنمهتيرجأامو.هسفنينايسولاىلع

.اهترثكلاهيلإعوجرلانسحتسيوكلذ

‹ينايسوللسيلهنأىلإانلّصوتثحبلاوءاصقتسالادعب:ثلاثلاباتكلا

.قيحسنمزبينايسولاتقبسةروكذملاثادحألانوكلكلذو

:يتالاوهو«ينمزلالسلستلابسحبتكلابيترتةداعإنسحتسياذهبو

يبأوءايركزيبأدعبشاعصخشلةعومجملانمثلاغلاباتكلا١

.رارطنقيفشاعوءينايسولالبقو«يتازملافلخينبناميلسعيبرلا

.ێنايسولااهفلؤملةعومجملانملوألاباتكلا

بسُّنودعبشاعينايسولاةبلطدحألةعومجملانميناثلاباتكلا۳

.ينايسولاىلإ

.۲م:ةرقفلا‹ينايسولاریس)۱(

 



خايشألاتاياور۰
و

نودرميهكرتاشأملوءءانعلوطدعبهيلإتلّصوتامةصالخهذه

.هبنيثحابلانميريغةدافإوهيلإعوجرلا

ءالجألااهئاملعبتفرعةفلتخمتاهجبٌمتهاهنوكبينايسولاباتكزّيمتي

ذإينيجردلااهنمدافتسا«ينيجردلالبقوءايركزيبأدعبةرتفركذبدرفناهنأو

وهفعيبرلايبأنعةميدقةياورهريغوأباتكلااذهيفتدجویتم»:لاق

.”«رايخألاهخويشنعاهيوار

:ينايسولاويروطغبلانيبةهباشتملاتاياورلانمجذامنلرصتخم
ةقباطتموةهباشتمصصقلاوتاياورلانماريثكنأةنراقملابىلنّيبتدقو

:'”اهضعبنعصخلماذهو.يروطغبلاو(هاروتكدلاعوضوم)ينايسولانيب

حتفنبسورمعنع:(١/۱ن:ةرقف)ينايسولاوYo):ةرقف)يروطغبلانم-

.ةّصقلاخلا...امهنيبيضقيلنالجرهيلإىتأفسايلإدنعايضاقناك:يسوفنلا

عقويتلاةلفاقلانع:(١/۲ن:ةرقف)ينايسولاو(٢٥۲:ةرقف)يروطغبلانم

.ةّصقلاخلا...اهوذخأفعاطَقلااهيلع

نعهادروأام:(/١ن:ةرقف)ينايسولاو)٦۹:ةرقف)يروظطفبلانم

ارئاطیمرلجرنع:(۹/۲ن:ةرقف)ينايسولاو)۳۲۹:ةرقف)يروطغبلانم

ميسونبنابنع:(۸/۳ن:ةرقف)ينايسولاو(٢۳۷:ةرقف)يروطغبلانم

.ةّصقلاخلا...هضرمدعبمّلعتلاىلإهلؤحتو

.٤٤٤صريسلاهباتکيفءةياورلاسفنيخاّمشلالعنو.۱۳/۲٥؛تاقبط:ينيجردلا)۱(

.يقيقحتنمينايسولاريسباعكقحالميفلصفملانعرظني(1)



۳۱Aباتکلابٌماعفيرعت
ر

ليلخيبأةزاجإ:(۹/۳ن:ةرقف)ينايسولاو(۳۷۷:ةرقف)يروطغبلانم

زذيبأبضغ:(۳/١٠ن:ةرقف)ينايسولاو(۳۸۳:ةرقف)يروطغبلانم

عولطمدعنمتّبثتينألبقناضمريفلكأيذلاىلعميسونبنابأ

.ةّصقلاخلا...رجفلا

تصوأيتلامالا:(١/۷ن:ةرقف)ينايسولاو(٦٠٥:ةرقف)يروطغبلانم

ُمألاوةدحاوةّصقلاءاًيبصدهملايفلازيالوهوءاهتّيصواهنباذمينأب
كء .يروطفغبلادنعنوميميبأٌمأو«ينايسولادنعسورمعمآ:ةفلتخم

يناكملاوىنامزلابراقتلاو«تاياورلايفهباشتلانمجذامنلاهذهو

خيشمسادوروىلإدعبدتهنملوءامهيقالتلىوقأليلدنعثحبنانلعجي

عويشدعبتسنالانفلسأامكانناريغ.همامأايقتليملولوهبلاصّتالايفاكرتشا

مامأحوتفمبابلاوءاهتّيَمهألنيحلاكلذيفملعلاةبلطنيبتاياورلاهذه

.ملعأهللاو؛همدعنمامهئاقلىلعلالدتساللنيسرادلا

يروطغبلادمحمنبنيرقمخيشلابفيرعت

:همسأ

ناک«نيرقم»نألامتحابیحویامم««رقم»:ةغيصبهتخسنىفهمسابوقعي

.«نيرقم»ىلإ«نبرقم»اوریغو«نب»خاَسْنلاضعبفاضأودمحمنبرقم»

:ىنعتو‹ةئغيزامألاةغللاب«نارقم»ةملكلىرخأةغيص«نیرقم»نألمتحو

يفةّيربربلالئابقلادالبيف«نارقمأ»مسامدختسُيمويلاىلإلازيالوريبكلا

.يرئازجلالامشلا

 



خايشألاتاياور

7ہاقنن
f

يف«يخامشلاسابعلاوبأهدروأام«نيرقم»:همسانأدكؤيامنأريغ
.قثوألاوهوكشةراثإنودءريسلاهباعك

:هتىسن

ءلاعلبجهابيسيردإلاهفصيءايبيليفءةسوفنلبجىلإةبسن:يسوفنلا

يمس«نيتنيدملناربنمهیفوءكلذنملقاوأءالوطماّيأةثالثنماوحننوكي

لبجىلإةصفقنمو.ةبِيطبانعأوموركوءةيراجهايماهلو««شَوْوَش»امهدحأ
)۱(

.ماّيآةَّنسنماوحنبونجلاةهجنمةسوفن

لابجةلسلسنعةرابعيفارغجلاعقوملاوةيجولويجلاةيحانلانموهو

لابجةلسلسنمءزجيهوءايبيللةّيبرغلاةّيلامشلاةقطنملايفعقتةّيرخص

ىلإالوصوٌرمتستو««تولان»ىتحدودحلازاتجتوسنوتنمئدتبت«سلطألا
.وتم۹۸٩هيفةمقىلعأعافتراغلبي.«نایرغ»يقرشدنعيهتنتو«نايرغ»

اهنعلاق««نسوفنإ»وأ««ةسوفن»ةّيربربلاةليبقلاىلإةبسنةسوفنةيمستو

ءاميظعاغلبمعرولاولدعلاوىقّتلاوملعلايفتغلبةسوفنٌنِإ»:يخاّمشلا

مامإلالاقاذلو؛برغملاوقرشملابنَممهباهوءابذاكهيكاحنوكينأداكي

.”«....هتازملاومأوةسوفنفويسبنيدلااذهماقامّنِإكيكباّهولادبع

ةبيطوءاههكاوفواهنوتيزواهموركواهههايمةرفوبهارق»نويفارغجلافصوو
نوُيسوفنلاقنتعا...لبجلايفقطانملابصخأنمهارقضعبٌدعتو.اهئاوه

نبورمعةلمحيفةيعاوطبرغملللئاوألانيحتافلاعئالطعممالسإلا

نرقلالئاوأذنميضابإلابهذملااوقنتعاو...م145/ه۲۳ماعصاصلا

ءقافآلاقارتخاىفقاتشملاةهزن:سيردإنبهللادبعنبدمحمهللادبعوبأيسيردإلا:رظني()

|.۱۹۸۹۲۷۹/۱؛توریب؛بتكلاملاعءىلوألاةعبطلا

.يبرغلالبجلا(ar.wikipedia.org/wiki)قوم:رظني(۲)

.٢۲۱-۷٠۲صريس:يخامشلا(۳)



۳۳:باتکلابماعفيرعت :۶
«eA/AYحتفنبسورمعکىافكأنوُيسايسویالحأءاملعةعمهنمزربو.

لیعامسإو؛(ه٤٤٤:ت)ركبنبدّمحمهللادبعوبأو«(ه۲۸۳:ت)يسوفنلا

ىنورابلااشابنامیلسو‹(ه۷۹۲:ت)ىخاُمشلارماعو‹(ه۰٥۷:ت)ىلاطيجلا

.)م٠٠١/۱۹۸(رّمعمییحییلعو)م٤۱۹/۱۳۹(

سورشنعةديعبريغةسوفنلبجبةروطغبةنيدمىلإةبسنيروطغبلاو

.ةدحاوةنيدماهبدوصقملانافقايسلابسحو٩«ةروطقب»

دعبةرشابم«لبجلادهاشمةيمست»يفةروطغبتركذ:يكستفيلاهنعلاق

بيترتلانْؤُكانزّوَجاذإو.(ةبارحلاىفةيلاحلاالاكاب)الاقابهمساريغصيداو

ةروطخبإف«ىفارغجلابيترتللاًقباطمةقيثولاهذهللوهجملافلؤملاهعبئايذلا

وغيونعاًّدجةديعبريغةروطغبٌنِإفىخاجشلابسحو.اڵلاكاب:لةرواجمتناك

بسحو.ةدحاوةليللالخنيتّرمامهنيبةفاسملاعطفهرودقمبلجرلانإثيحب

نمةياوريفو.سورشوةروطغبنيبٌلِصَمَتةريصقةفاسمةمثهنيعبتاكلا

اميفتلّوحتمالسإلالبقةسينكناكملااذهبدجوتتناك««لبجلادهاشمةيمست»

ةرتفلالبقةدوجومتناكةروطغبنأهانعماذهو.ّيضابإحيرضىلإدعب

.'نيّيداليملاعباسلانرقلاةيادبوسداسلانرقلاةياهنيلاوحيأةّيمالسإلا

بیملةنيدملاهذهو.ةليققبتوركنمتونجيرجنيبءمويلاةبارحلایضار

.”«فلسللناكامبخيراتللدهشتدجاسملالطأالإاهنم

.۱۹/۲٠۱ةّيضابأإلاتاحلطصممجعم:نيثحابلانمةعامج(١)

.۷۷٥صءريس:يخامشلا(۲)

.(ةلماشلاميقرت)١٠صء٥٥:مقر«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل:رظني(۳)

.۳۲۷ص«ايبيليفةيضابإلاءةيناثلاةقلحلا«خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىيحييلع(4)

.فرصتب«(ةلماشلاميقرت)
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:هتايح

اهبفّرعيتلارطسألاودعتالاجةحيحشهتايحنعتامولعملا

.يروطغبلاٌيخاَمشلا

سداسلانرقلاةياهنبهتايحدّذحناذهبو؛م۱۲۰۳/_ه۹۹٥ةنسيفاًيحناک

.يرجهلاعباسلانرقلالئاوأىلإدازهنألمتحيو؛ّيرجهلا

هدعبنملاردصمتراصهترقفنوكو؛يروطغبلاركذبيخاَمشلامامتهالو

:ىخاَمشلالاق.كلتهترقفداريإبنيمزلمانلعجي

ملعلاباوكّسمتنيذلاخايشألادحأيروطغبلادمحمنبنيرقمخيشلامهنمو»

هرَيّسلاىلعظفاحو«َبهذملاظفحنمموهو«قيرطلااوعبٌتاوهبلمعلااومتأو

.رّسيتامهقفلايففْلَأوءةسوفنلبجخايشأنمُهَلبَقنمرَيِسنيفلؤملاُدحأوهو
نبهللادبعدّمحميبأنماضيأهّنظأو«ينواَّنجلاقيفوتىيحييبأنمملعلاذخأ

.رابخألاوريسلاهنعيورياماريثكهّنَأل[يلودجملادوكطمنب]دّمحم

نيعستوةعستماعرخآلاعيبررهشرخاوأيفباتكلالمكأهنأركذو

امهمحرقيفوتىيحييبأخيشلاةرضحميفنوانجإيفةرجهلانمةئامسمخو

.۷«هللا

:يروطغبلااهيفاشنيتلاةئيبلا

ىلعوءطقفةّيملعلاةيحانلايفءريسلايف«ملاعلاةئيبرصحننأنكميال

نمريثكعمهلعفناملثمددصلااذهيفنارقألانمرشاعنموملعلاذخأنم

ةّماعنيملسملاءاملعلاوءةّصاخريسلالهألةدعاسملاةئيبلاْنِإلب.نيركفملا

:يوبرتلاويحورلابناجلاوءةنينأمطلاواضرلاك:يسفنلابناجلااهيفكرتشي
.طقفهللةَينلاصالخإك

.۸٢٤٥ص؛ریس:يخامشلا)۱(



٥۳اباتکلابٌماعفيرعت
I

رمدقنوكيءفيلأتلاوسيردتلايفهرمعنمارطشىضقيذلاملاعلاف

ءايندلانعضارعإلاوقزرلانمهلهللاهمسقامبةعانقلابسفنلاماغرإىلع

ءافصولُمأتىلإوعدتنكامأىفةولخلاوءةصلاخلاةدابعلابهللاىلإهجوتلاو

.هريرس

ةروعووءةعنموءةيعيبطرظانمنمهيستكيامبخماشلاةسوفنلبجف

ةطسبو«؛مهريكفتيفزيكرتلاىلإكلذمهوعدينامأيفهينكاسلعجت.كلاسم

ءايقتأخياشموملعلابلطيفنارقألانمةبيطةقفرتّذجواذإو«مهماسجأيف

يفسفانتلاىلإىعدأكلذنوكيءةبحملاوفطعلامهنولدابيومهيلعنوُنحي

ارب؛مهبقانمزاربإلةبلطلاصرحىلإىعدأوءطباورلانيتمتوء؛ملعلابلط

.مهنعملعلانمهوقلتاملٌءازجومهب

ناکنمكانهناكلبءةسوفنخياشمريسبٌمتهملاهدحويروطغبلانكيمل

يبأخيشلا:لثم«نيمتهملانماددعهريسيفٌئخامشلاانلركذدقف.اهباًمتهم

ءريسلادّيق»:الئاقهنعرکذ«نيمرغتنمفسوینبنامیلسنبیسیعیسوم

ايقتلادقاذهبنوكيوء"«يلودجملاقيفوتىيحييبأنعملعلاذخأهنظأو

:هدهعىفةيملعل|ةكرحلا

رْثأتنمامهيفامونييرجهلاسداسلاوسماخلانينرقلانعثدحتنامدنع

اطبارتنالجراووةبرجةّيضابِإنيبوءةسوفنلبجيفةّيضابإلانيبدجنءريثأتو

لبجءاملعبناجىلإف؛نامُعبقرشملايفمهناوخإبمهتقالعنعالضفءاقيثو
زربدقف«خويشوءاملعنمباتكلااذهتاحفصمهبتألتمانيذلاةسوفن

خيشلاوءىتوانتلاىفاكلادبعراّمعوب:مهنمءنرقلاسفنىفءالحأءاملع

..(ح.ط)٦٥٥ص؛ریس:يخاُمشلا:رظني)۱(
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ابعلاا(ه0۰0)الحراىلا.ِء سابعلاوبأوينالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ

ءالؤهلو(ه۰4٥:ت)يسوفنلايئاطسرفلاركبنبدّمحمهللادبعيبأنبدمحأ

ء(خياشملاناوید)جامجمأراغبةبرجيفهّيهَفَفةعوسومفبلأتنأامك

یالؤھجهنمةمالسىلعریبکوحضاورشمء(ةباّرعلاناوید)ولجآبیرخآو

.مهملعةرازغو

بوقعيوبأخيشلا:اهبماقنمنيبنمف«ملعلابلطيفرافسألانعاًمأ

ٌجحلاىلإوءالامشسلدنألاىلإملعللابلطينالجراولاميهاربإنبفسوي

طخنمبرقيامىلإهتلحراذكو«قرشملانمءاملعلاءاقتلالوءةضيرفلاءادأل

ةلمحمهفالسأهلعفامبانرُكذياًرَيمتماطاشنهلككلذدعيءابونجءاوتسالا

.(ها١٤_-١۱۳)ةرصبلابةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعملعلا

ركفلاتعاشأءةيوعدةّيراجتوءةتحبةيملعنيبامتالحرلاتعّوتدقو

برغلهاجمءاجرأتءاضأاهبف؛نيملسملاقالخأيفيلاعلالثملاورّينلا

ةدابعنمسانلاتجرخأءةخسارةّيمالسإةديقعوءةيقارةراضحتجتنأوءايقيرفإ

.هتحامسومالسإلاةباحرىلإكرشلاقيضنموء‹نمحرلاةدابعىلإناثوألا

ىندألانيبرغملاةّيضايِإو«قرشملاةّيضابإنيبةّيضرعلاتالحرلانأامك

مغر‹تافّلؤملاوىواتفلالدابتكلذنعحتنو؛لصاوتلاتعاشأءطسوألاو

.كلاسملاةروعوو«قيرطلاةروطخوءةّقشلادعُب

سداسلاوسماخلانينرقلانبببرغملالهأىلعقرشملالهأقدغأدقل

كلذليلدو.اهيلإمهناوخإةجاحباورعشامنيحبتكلانملامحأبنييرجهلا

يئاطسرفلادمحمنبدمحأسابعلايبأةلحرنعينيجردلاهركذام

نمالامحأفداصفءةيهقفةلأسمنعثحبللةسوفنلبجىلإ(ه٢٤۰٥:ت)



۳۷باتکلابماعفیرعت
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نأنوداذهوء”باعكفلأنوثالثوةثالثاهب«قرشملانمتءاجبتكلا

اهيفنيسرادلاةبلطلاجاوفأو.ةسوفنلبجبءةّيروسملاةّيبرجلاةقالعلاىسنن

ةّيعيبرلاهتبلطوركبنبدّمحمهللادبعيبأتالحرو؛نالجراوبرقولجآيفو

.بعصمينبةيدابيفبهذملاوملعلارشنوءةّضصاخعيبرلايففعاجتنالل

:ملعلابلطيفهنارقأويروطفبلاخويش

:نيليلجلانيخيشلانعملعلايروطغبلاذخأ

ةنيدمبىيحييبأةرضحميفف«ينوانجلاىيحينبقيفوتىيحييبأ١
نعهيفذملتتيذلاناكملااهنحجرنهباتكيروطغبلااهيفّمبتَأيتلانواّنجِإ

.قيفوتییحييبآ

ذخأيذلاخيشلاوهو«يلودجملادمحمنبهللادبعدمحميبأنعو١

هنردمحمنبدمحمابأخيشلاٌنِإ»:هنعلاقدقفهتاياورلجيروطغبلاهنع

؛مهعمرضحهتك‹مهرابخأونيلَوَألاةريسباملاعناكو؛تکكردأنملضفأ

هينرثكأاننامزيفادحأانكردأاموهلثمو«كلذيفهرمعرخآيفهسلاجمرثكأف

نبدوادلغمرملفاهقرشواهبرغدالبلاترس:ّيبرغمناسنإمهللاق.هتم

رابخأيفةريسموةياورتدجواملكو.دّمحمابأىنعيي«خيشلااذهونوراه

”«هیاوروهكلذنمرثكألافةسوفنخياشم

ىقتلاهنألمتحملانموءهخايشأنعملعلااوذخأنيذلاةبلطلا:هنارقأنمو

مهب

.دّمحميبأنعملعلاذخأ«ىيحينبهللادبعدمحموبأ-

.۲۱۹صتجاط؛يالطقیمحت؛تاقبط:ىنيجردلا:رظنی)۱(

يفاهاندمتعايتلاخسنلايفةدوجومريغةرابعلا.٠٤٠-٤٠ص.ح.طءريسلا:يخاُمشلا(١)

.يروطغيللرخآفلؤمنماهُنأوأةرياغمةخسنيخاُمشللنأودبيو«يروطغبلاريسقيقحت



خايشألاتاياورو

وهو«قيفوتىيحييبأنعملعلاذخأ«؛ناميلسنبىسيعىسوموبأو-

:هراثآ

هفيلأت«نيزرابلاةبراغملاءاملعلاٌفاصمىلإمضييروطغبلالعجيامنإ

فشكتامّبرو«فّنصملااذهعاضدقو«ريسلايفهباتكبناجىلإهقفلاباتكل

."اقيدحريسلايفهباتكعايضلوطدعبتفشكامك«ماَيَألاهنع

بسنةلسلسمهتطساوبتّرميذلامالعألاءاملعلانميروطغبلاٌدعي

.ييدمحملوسرلاىلإيلكردلالاصليلخيبأنملصٌتتو«"نيدلا

ةّيرَيّسلاثيداحألانأيكستيفيلشتويداتدرويددصلااذهيفو

تلقُتدق«نييضابإلاخويشلاريستوريتلاوءليلخيبألةّصاخوءةّيخيراتلاو

نملوألافصنلايفبوتكملايفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبآباتكىلإ

دمحمنبنيرقمباتكىلإو«يداليملارشعيناثلا/يرجهلاسداسلانرقلا
.(م۳١۱۲۰-044/١١١٠ةنسيفبوتكملا)يروطغبلا

ماعرخآلاعيبررهشرخاوأيفهمتأوريسلاباتكيروطغبلافلأدقل

.نواًنجِٳيفم۳١۱۲يفناج/ه۹

صّْصختلااذهبوهف؛ةسوفنلبجخياشمبقانمركذبيروطغبلاٌصتخي

لماوعلكلذو؛عجارملاورداصملانمهريغدنعركذتملةديدجمجارترهظي

:اهنم

.(م۱۹۹۱:ت)يبرجلابوقعينبملاسخيشلاهفشتكا(١)

.ةّيسوفنلانيدلابسنةلسلسقحلم:رظني(۲)

.(ةّيضابإلاةلماشلاميقرت).۲۸ص«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستفيل:رظني(۳)
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.ه۹4٥وھ٤۷٤نیبامةرتفلاىطغوءايركزيبأدعبىتأهنوك

.«اهباعشبیردأةكملهأ»:لاقیامکو«ءةسوفنلبجءانبأنمهنوك

طسقلالانثيحءةسوفنلبجبةروطقبوأةروطغبيفشاعانيأرامكوهف
يستكيانهنم؛ريّسلاةياورباوُجتهانيذلاءاملعلابىقتلاو«ملعلانمرفاولا

.ىمظعلاهتيّمهَأيروطغبلاريس
«؛ةدّلعتمنكامأخياشمريسركذىطغيذلاینایسولادنعريج.jعۇنتف

ةحسفامهدعبنيسرادللىطعألبجلاخياشمريسبٌمتهايذلايروطغبلاو

.ةفرعملاوةدامتساللةعساو

:يتآلابمعهالوألادجنيروطغبلابينايسولااًنراقاذإو

.نالجراوو«غيرأوءفوسأوءروصقلالهأوءةبرجوءةسوفنب

.يروطغبلانعينايسولازيمتيعّونتلااذهبو

خیاشمنموأامهضعبنمةدافتسالاثيحنماضورفانضرتفااذإانناامك

:يتالاباهمغدنمهنمايقتسا

.ه007وھ0۹۹:امهنيبةبيرقةّينمزلاةرتفلا

شاعينايسولاوءةسوفنلبجيفشاعيروطغبلاف«بيرقناكملا

.ايلاطسقوغيرأوديرجلانيبلقتناو

.ةهباشتمامهنيبتاياورلا

كلذلاقامكليوطتلافوخدنسلالازأدقهدجنيروطغبلاجهنمنمو

ابلطةروكذمريغةفوذحمديناسأبةقثنعةقثالإهلأامو»:ينايغدصلاخسانلا

.هتاياوربلغأيفدنسلاركذبمعهادقينايسولااندجودقامنيب.«راصتخالل

.ينايغدصلاةخسننمباتكلااذهلريخألاةحفصلاةروص:رظني(١)

 

 



خايشألاتاياورو

:تابوعصلا

ٌصخألابوءةبعصلاينايغدصلاةخسنةءارقينتهجاويتلاتابوعصلانمو

دقو.اهمهفأاليتلاةّيغيزامألاصوصتلليفرحلالقنلاىلإُرطضأامنيح

ىلإتلقتناو«بازيموةبرجيفرابكلانمةّيغيزامألافرعينمتيصقتسا

‹لبقاهبةهيبشلاةينايسولاصوصتنلازاغلأكفلةسوفنلبجوىصقألابرغملا
ذنماهبمالكلاىلعتجرديتلاةّيبازيملانمبيرقلاليلقلاالإكفاملف
.رغصلا

تاطوطخملانعاثحبرافسألا؛باتكللركبملاجارخألانعقاعأيذلاو

هللادمحألكىلعو.دوهجلارثعبام؛لمعلازكارمرّيْغتو«ملاعلالودىتشيف

نمةّحصلاىلعًارطامولامعألاماحدزامغرءةجيتنلاهذهىلإلوصولاىلع
.كلذكزاجنإلاترُخأةّيحارجتاّيلمعىلإتعدضارمأ

ءاصقألافوخةعابطلايفثييرتلاينمةبلطلاضعبسامتلاىلإةفاضإ

ناكأءاوسء؛نيحىلإمهبلطتيبلفءهيفليجستللهباشملاعوضوملاضفرو
.اقيقحتوأةساردكلذ

اذهلىرأنأىلإ؛هظفحوهفاطلأىلعلجورعىلوملاركشأريخألايفو
هبعفنينأهلأسنو.ةّنملاولضفلاهلوءراظتنالوطدعب«هنذإبرونلاباتكلا
.اعيمجنيملسملا

ةدمتعملاخسنلاتافصاوم

.«ةسوفنلبجخايشأخايشألاتاياور»:طوطخملللماكلاناونعلا

.[يروطغبلادمحمنيرقم]:فلؤملامسا
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اوناكةوعدلاهذهلهأنأيورو»:ةمعلصلاوةلمسبلادعبءطوطخملالّوأ

.هيلعمهاماوفرعيلبوضملالهأقرسشملالأروزي‹مهنيبامیفنوروازتي

«...ملعلامهنماوديفتسيلقرشملاَلهأبرغملاٌلهأروزيو

:يترقف)ةفاضملاةدايزلالبقريسلانتمةياهنيف«طوطخملارخآ_

ىلإجرخينأهتيبيفهتوقيامدجيملنملاضيأاوصخرو...»:(۳٣٤۷

زوجيالفهتيبيفهتوقيامدجونماأو.مميتلاهيزجيو«صوصخلايفنِّللا
باتكلالمك.قيفوتلاهبو«ليكولامعنوانبسحوهو؛مكحأوملعأهللاو.هل

رفغوهللامهمحرىضماميفةسوفنلبجخايشأءخايشألاتاياوربفورعملا

هْفلأامو.مهنيهاربومهبهذميفنعطينمىلعلّجعو«مهتّبحمبانعفنومهل

برهللدمحلاوءراصتخاللابلطةروكذمريغةفوذحمديناسأبةقثنعةقثالإ

.«نيملاعلا

:لاقهنأىغاوزلاريخلاىبأنعيورو»:(٢٥۷:ةرقف)ةفاضملاةدايزلالّوأ

«...نطوُتاكَمْناَردَرْسَنلأشسطيزْوَبيمتنأْنَفلْزَرِإمينكَم

ءيتّمعايةّنجلانشل:اهللاقف»:(٤۷۷-۷۷۳:ةرقف)ةفاضملاةدايزلارخآ

هفرطيفريعشلاهلتفرغف«يخأنباايكلذنمرثكأُهَنجلاٌقحتستد:هلتلاقف

یّلصو.نيملاعلاترهللدمحلاوناعتسملاهّللاو.هفايضأءاشعلفلسريغنم

.«نيِيبنلامتاخدمحمانّيبنىلعهللا

.ىنايغدصلا

١٤۹۱ةنسلاوش٢۲ةعمجلاةوحض::خسنلاخيدرات
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.ةدايزللتاحفص۳وءريسلانتمل١٩:تاحفصلاددع_

نأمغرءةقرو٢٠يلاوحهرادقم١١و١٠يتحفصنيبطولامورخم

.لصاوتمتاحفصلاميقرت

. مس Ye x مس YY :سايقملا _

.ارطس۲۱:ةرطسملا_

.ةطّسوتم:طوطخملاةلاح_

.دجوتال:تاكيلمتلتلا_

ةنسهلأ.يسوفنلايروطغبلادمحمنبنرقمخيشللميدقلاةسوفن

.«ةسوفنريسبىّمسملاه۹

اهبو.ةيلاوملاةحفصلايفرطسيفصنلالخاداهتابيقعتةخسنلا*

.خسانلاطخلرياغمطخبىشاوحلاىفتاقيلعت

نمفلألافذحوأءطقنلانمةمجعملافرحألاضعبٌولخانايحأظحالن*

:لثماتءاهلالادبإوأ‹«نامیلس»:لدب«نمیلس»:الثمءةملكلاطسو

:لٹثم؛ةدودممافلأةروصقملافلألالادبإوأ‹««ةمعن»:لدب«تمعن»

.لاعفألاىفةعامجلاواودعبفلألاةباعكمدعو««یمر»:لدب«امر»

.خسانلاطخلرياغمطخب؛تاحفصلابةمقرمةخسنلا«*

قوفعضيو«ريبعتلاةكاكرلنطفتيوءةرابعلايفقّقديينايغدصلاخسانلا«

.«اذك»ابلاغةكيكرلاةرابعلا



۳£باتکلابٌماعفيرعت

يفدروامبتكيو«ىرخأةخسنعمينايغدصلاخسانلانراقيانايحأ*

يفدروامعمريسلاضعبنراقيدقو.«خ»:زمردعبةيناثلاةخسنلا

.ينيجردلاتاقبط

ترضحأدقو»:ةفاضملاةدايزلادعب«باتكلاةياهنيفخسانلالاق«

امهادحإلباقأف«ريثكنحلامهنمةدحاولكيف«نيتخسنهخاستنال

نإو.امهنمةحيحصلاىلعتلمعاتفلتخانإ.نحللادنعىرخألاب

وهوناعتسملاهللاو.«اذك»بهيلعهبنأوءامهيفوهامكهتخسناَتَقَفَتا

.«لیکولامعنوانبسح

:(ع)ةخستلاتامصاوم

هروحب؛هسهعنخسانلادنعنمهروصمهخسن:(ةنازحخلا)ةبتكملامسا

.ةرارقلاةمكحلاتيبةبتكم.ثحابلا

.«ةسوفنلهأةريسباتك»:طوطخملللماكلاناونعلا

.يسوفنلايروطغبلادمحمنبنيرقم:الماكفلؤملامسا

لهاقرشملالهروزي«مهنیبامیفنوروازتياوناكةوعدلاهذهلهانأيور»

ءاملعمهنماوديفتسيلقرشملالهبرغملالهاروزيوءاوفراعتيلبرغملا

.«...بدألاوملعلاضعبنممهضعبديفتسيلو‹مهضعبدنعاماوفرعيلو

نأهتيبيفهتوقيامدجيملنملاضيأاوصخرو...»:طوطخملارخآ_

هتيبيفهتوقيامدجونمامأو.مميتلاهيزجيوصوصخلايفنْبْللاىلإجرخي
.قيفوتلاهبوءليكولامعنوانبسحوهو؛مكحأوملعأهللاو.هلزوجيالف

ءايبنألاعيمجىلعودمحمانيبنىلعمالسلاوةالصلاوهدحوهللدمحلاو

 



خايشألاتاياورا£6

2

يروطغبلادمحمنبرقمخيشلافيلأتوهو.نيبرقملاةكئالملاونيلسرملاو

عساتلانرقلالئاوأىلإاهخسنخيراتعجريةميدقةخسننملقُندقو.يسوفنلا

هذهخسنمتامك.م۱۹10/ه١۱۳۸لوألاعيبريف«يبرجلابوقعينبدمحم

دوعسمنبدمحمنبميهاربإّينْغلاهالومىلإريقفلااهبتاكديىلعةخسنلا

١٠نينثالاءاسم«ةرارقلابالعلايبأهللادبعنبىسيع:ميركلاخألل«يناولع

جاحلانبملاسخيشلاةخسننمم١۱۹۸يام١۱/ه١١٤١مصألابجر

.«ملسونيعمجأهبحصوهلآو

.يناولعدوعسمنبدمحمنبميهارب]:خسانلامسا

.م۱۹۸۱يام۱۸/ها١٤بجر٥:خسنلاخيرات

.ةرارقلا:خسنلاناكم

.العلاوبأهللادبعنبىسيعخيشلا:هلخوسنملا-

.ةحفص١٤١:تاحفصلاددع

.لماک:مورخموألماک

.مس۲۷×مس۱:سايقملا

.ارطس٢۲:ةرطسملا

.يقرشم:طخلاعون

.دوسأ:ربحلاناولأ

.ةديج:طوطخملاةلاح
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YF

:یرخأتاظحالم

لهأةريسباتك»:طوطخملالّوأيفبوقعينبملاسخيشلابتك«*

دنعروهشملاوءءامدقلاةسوفنلبجءاملعمجارتللماشوهو.ةسوفن

يروطغبلادمحمنبنيرقمخيشلاهفلؤمو«ميدقلاةسوفنخيراتبسانلا
عيبررخاوأهباتكمتأثيحسداسلانرقلارخاوأءاملعنم.يسوفنلا

نيفلؤملادحأوه:لاقف؛٤٥صريسلايفهركذو.ه۹۹٥ةنسرخآلا

ییحييبأخيشلاةرضحمبهمتأوءةسوفنلبجخايشأنمهلبقنّمريس
.«نوانجبییحینبقیفوت

نمريثكيفةفوذحمةخسنلاهذهيفةّيربربلاصوصتنلانأظحالي*

.نايحألا

:(م)ةخستلاتافصاوم

‹نزيغيف«؛بوقعينبملاسخيشلاةبتكم:(ةنازخلا)ةبتكملامسا-

.سنوت«هبرجةريزجب

.ةسوفنلهأةريسباتك:طوطخملللماكلاناونعلا

.يروطغبلادمحمنبرقم:الماكفلؤملامسا

نبملاسخيشلاميدقتوءةمعلصلاوةلمسبلادعبءطوطخملالَو

ٌلهأروزي«مهنيباميفنوروازتي[اوناك]ةوعدلاهذهلهأنأيور»:بوقعي

اوديفتسيلقرشملاَلهأبرغملاٌلهأروزيوءاوفراعتيلبرغملاَلهأقرشملا

ملعلاضعبنممهضعبديفتسيلو‹«مهضعبدنعاماوفرعيلوءاملعمهنم
.«...بدألاو

نأهتيبيفهتوقيامدجيملنملاضيأاوصخرو...»:طوطخملارخآ

 



هتيبيفهتوقيامدجونمامأو.مميتلاهيزجيوصوصخلايفناىلإجرخي

.قيفوتلاهبو«ليكولامعنوانبسحوهو؛مكحأوملعأهللاو.هلزوجيالف
‹هبحصوهلآىلعوييدمحمانيبنىلعمالسلاوةالصلاوءهدحوهللدمحلاو

نبرقمخيشلافيلأتوهو).نيبرقملاةكئالملاونيلسرملاوءايبنألاعيمجو

خيشلافيلأتءةسوفنلبجريسوخيراتباتك(يسوفنلايروطعبلادمحم
خيشلاديبةبوتكمةخسننمهتلقندقو«ءيسوفنلايروطعبلادمحمنبرقم

اهخسنخيراتعجري؛ةميدقةخسننماهخسن«بوقعينبدمحم[نب]ملاس
همامتإىلعهللاينقفونأىلعهللدمحلاو.يرجهلاعساتلانرقلالئاوأىلإ

نبدمحمنبملاسنبدومحم:هقیفوتوهنموءهّبرَوفعيجارلاهبتك«؛هخسنو
١٤۱۹۷توأرهشنم۲ءاعبرألاموييفكلذو.يضابإلايبرجلابوقعي
يفءةبرج.بوقعيملاسدومحم:هبرىلإريقفلاهبو.١۱۳۹نابعش۳لقفاوملا

.«١۱۳۹«نابعش۳

.يبرجلابوقعينبملاسنبدومحم:خسانلامسا

.م4توأ١۱۳۹/١۲نابعش۳:خسنلاخيرات

.نيتقروردقمرخهب:مورخموألماک

.ارطس٢:ةرطسملا

.حضاويبرغم:طخلاعون

:ثالثلاخسنلاىلعةّماعتاظحالم

ةرابعلاامهيفنال(ص)نعالقنتمل(م)و(ع)نيتخستنلانأودبي١
دق:اولاقف؟مکیلعمکحفيك:مامإلامهللاقف»:هلوقيهوء(ص)نمةطقاسلا

 



غ۷باتكلابماعفیرمت

نيبرظنلاقتنا(ص)خسانلعقودقف.«مكتلأسمنعلأسأىَتَح:امهللاق

.(۷۸:ةرقف).ةيناغلاىلإىلوألا«مامإلامهللاقف»

طقساهيفعقوةريخألاهذهْنأل؛(م)ةخسننمخسنيمل(ع)نأودبي١

هدنعمدقهنأاضيأهنعو»:هلوقيهوء(ع)يفطقسلااذهعقيملورطسأةثالث

مهلركذف«؛سلجملارضحليللايفو‹ملعتيلدمحمنبريشبلالهسوبأ

قبطنمُمَلسَياملغمالإنامزلارخآءاملعنماوجنينأمهرمأورصنوبأ

.(۸۰:ةرقف)«حیرتاذةليليفتيبىلإتيبنمتَعْفْاذِإحيباصملا

ءبوقعينبملاسخيشلااهنمخسنيمل(ص)ةميدقلاةخسنلانأودبي-۳

ريغتافاضإملاسخيشلاةخسنيفنأليلدلاوىرخأةخسننمخسنلب

صوصنوةديجتافاضإاضيأاهيف(ص)ةخسنلانأامك(ص)يفةدوجوم

.(ع)و)م(نيتخسنلايفةدوجومريغةلماكةّيغيزامأ

لصأنماتذخأو«ناتنمازتموناترصاعم(م)و(ع)نيتخسنلانأظحالن٤

.یرخأةرمزٌدعتف(ص)ةخسنلااًمأوءةدحاوةرمزناذعتىلاتلابو؛دحاو
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اگلانےناک
ا6سراامتلع

ا.میهارباالاةالوم

ناولدوعااليا1

71ىسىميركلغل.

..اللايأهادا|.

نیااسراقاس
e eمصلبجر0.4wi

REئام۸(A4
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(ع)ةخسننمةريخألاةحفصلا

 

 



خايشألاتاياور

نليمرون
ةصسوننلاةربسبات

يعمروهوءامډولاةيومدلیګدارلعماللماسوشو
ِ.عيدلاتسودللصداتسانلل

نولارټاو!ءاماعنمىسزىىلاىروشغىللدهرقمشلالومو
د۸صرببسلافهرگذوء9٩۵زالاعيررطااظلاثىسداسلا

.نوانمارفعهمتلجخابانمهلقمريمنيلۇلامهاتت ردد«ملمسيبايفنوروارس(اوناک]ةوعدلاهدقلغاد!يور
قسمااابرعملهاروردوءاوفرايلرمللايرسملها
شعبريئسيلورعبدنعاماوديلو.اماتريثماوديسي
.ئدالاولولالولم

:صيقعدب١عقرمللعاحومطدوس
لاسوجالانایت.يابانبملادبخوديربنباحفال'
عوكدلهانممييوماترينبعراسلانيعجوكالم!
,ناهدلاإامموتاکهرقلصوةديبغيأنكديبانلايلا

راتلورتيويصحنبيلعونولوبياسلانماشرا
ماسالا۹باعدوومیوبراوروعنمویو۳

:,مايلایفريدنللايمبلاقحاابلاطيك”نبفلاربح
`«قلاداملعمانم.نلاثلاعلا
.يمرفحلئاووملليفوصايديطافلابيىعيل  

(م)ةخسنلانمىلوألاةحفصلا

 

 

  



باتکلابٌماعفيرعت
2
۳٥ر

فيلاتسوفتلیزيسوجناتباع
ىنا.ىسودىلارولتعلادهگشرفص
اسفi¿ءدمشماسمشاديبهبوتکمتنصتغم

ېسعبراتحجريةعيدفةننمضس
ناىلعلرميرجألاعسانلانرشلالئاواىا
یبلدہہختنسومامایلعملایو
رم3یہملامبادومفنينوممرہبروفع

اعبرالانوبیتلدو..يابالایبربلابوّقعين

43لناىعش)قاولا۱3بٴثتوارسنما

 
(م)ةخسننمةريخألاةحفصلا

 

 

 
 





رًمعمییحييلعخيشلاةمدتم

PETeiيییییا





o۷َيحييلعخيشلاةمّدقم AR

هنررمعمییحييلعخيشلاهمدقميدينيب۴029

رُمعمىيحييلعخيشلاةمّدقمىلعروثعلابلعّنمنأةلُْيهللاركشأ

ذاتسألاركشأامك«يروطغبلاريسباتكليمانلاةفيلخورمعروتكدلاقيقحتل

تممتأنأدعب-اروكشم-ىلإاهلسرأيذلاينابيشلاكرابمنبناطلسقّقحملا

.اهنعثحبلوطدعبم٦موييفكلذو؛طوطخملاسفنقيقحت

كيجملائسوفنلاخيراتلاایابخبملاعءةسوفنلبجنمخيشنمةمّدقماهّنِإ

ذاتسألامزعو.فيلأتلاوقيقحتلايفعابهل«لبجلاسفننمروتكدقيقحتل

ىلإرونلاريملهنكلو«باتكلاةعابطىلعقوزرمنبقداصلاخيشلايبرجلا
.؟العفعاضلهو؟عبطللزهاجلاباتكلانيأ:وهحورطملالاؤسلاو.نآلا

هلمدقينألدب«باتكللهميدقتببسرّمعمىيحييلعخيشلارّربدقل

اًنمناكفءةميقاذهانلمعلتدازةّربميلعخيشلاميدقتناكفهسفنقّقحملا

.الواطتوأاليوطتنوكتالىحءانتمّدقمنمبناوجلاضعبانرصتخانأ

جهنمزربأو؛هعيضاومشقانو«هاوتحمبرّمعمىيحييلعخيشلاهوندقل
ةحارصبشقانو«فّلؤملارصعوانرصعنيبنمزلاقرافظحالوءهفّلَوم

هيفتداسنمزيفيروطغبلاشاعدقف؛تاماركلاداريإةلأسمةصحافةّيورو

راصتخالابولسأنيبف.”بهاذملاىشنمنيفلؤملانيبةرهاظلاهذه

يجاننباهلمكأوء(۷ق)غاّبدلا:رظنيءةّيكلاملادنعةريثكلاتاماركلاداريإيفكلذلهيبشو(١)

.طء؛حوبشميهاربإ:قيلعتوحيحصتءناوريقلالهأهفرعميفناميإلاملاعم:باتک:(۹)

.ات.د«سنوت

 

 



O۸خايشألاتاياورر

و

لالخنمرّمعمییحييلعخيشلاذصقميےسل|سرادمهفي؛بانطألاو

.هتاراشإ

نمتاعرولاتاملاعلاريسلاجرلانممالعألاريسبناجىلإنيبامك

.ءاسنلا

ىخياشمىلإلمعلااذهلكيئادهإناكنأفدصلانسحوهللاننمنمو

؛يرومرملادمحمنبرصانلاخيشلاوءىماّنلاةفيلخورمعروتكدلا:ةثالثلا

ءالؤه.ةمذقملاهذهدوجوبيتفرعمويلوصحلبق«رّمعمىيحييلعخيشلاو

.هدحوهللاقيفوت

هلديزيولمعلااذهديجىلعدقعلانادزيةعئارلايلعخيشلاةمدقمبو

.ةّوفوةميق

اذهتاّيطيفامبمكاّيإوانعفنينأوءاعيمجانخياشملةمحرلاهللالأسن
.سيفنلاباتكلا
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E

دمحمنبنيرقم:فيلأتءةسوفنخياشمريس:ةيضابإلاخيراتنم
ذاتسألاهرشنىلوتويمانلاةفيلخورمعروتكدلاهقيقحتىلوت.يروطغبلا

.رمعمىيحييلعةمدقملابتك«قوزرمنبقداصلا

ميحّرلانمحّلاهللامسب//

ةمّدقم

ورمعروتكدلاعبطللهّدعأوءهتاطوطخمنيبنراقو«باتكلااذهفح

يفهجهنمحّضويو؛هلمدَقُينأبهلمعمعينأيغبنيناكوءيماَّنلاةفيلخ

لعفامك.فلؤمللمجرتيوءاهيلعدمتعايتلاتاطوطخملاركذيوءقيقحتلا
لامعأبٌماهلابناجلااذهنعلغشهّنكلو.اهقّقحيتلابتكلانمهريغعم

نكمتيملامك«بناوجلاهذهةيفوتنمنكمتيملهنأامبو.ةَّيَمهأرثكأىرخأ

هريغعّوطتيملنإءهيلعوهيذلاعضولاىلعهرشنبنذأدقف«هرشننم
.هلميدقتلل

نعرذتعانيح-باتكللميدقتلانعرظنلاتفرصرمألاإدبميفتنكو
يديألاىلإجرخيهعدأنأتممهو-ميدقتلابسانلاقحاوهنمهلميدقتلا

قلقلانمءيشبسحأتنكينكلو.ققحملااهنمىهتنايتلاةروصلاىلع

ةروصيفاًبمكلسملااذهلعجيءريصقتلابساسحإلانعجتانءاضرلامدعو

مهبتكنماباتكرذصننحنو-ّيلِإلّيخيو.فلَسلاعمفْلَحخلانمبدأءوس

ء؛ماظعلالاجرلاكئلوأدحأرصعلااذهيفانروزيءاجامّنَأك ميدقتنود

 



Avخايشألاتاياور
ر

لهجيوءيشلكهنعلهجتتاعمتجمىلإلخديلءةقفارموأءاقلنودهانكرتف

تایازمسانللرکذیوهصخشنعنلعيو«هسهفنبفّرعيليشلکاهنعوه

نمنيبو‹مهنمزيفىّتحماظعلافلسلاكئلوأاهنسحينكيملةلاحكلتو

.!نامزلااذهيفمهبفيكف«هنوفرعيومهفرعي

نعىراوتينأهَسفندهجُيميظعلالمعلامّدَقِيامدنعمهنمدحاولاناك

الفءرشبنمءانثةملكهلانتالو«باجعإىفنذأهيلإليمتالوءرابكإىفنيع

نأتيأرساسحإللاكلذىلعءانبو.هسفنىفرورغلاثفنلاذفنمناطيشلادجي

دسم-تلواحامهماَدبأ ٌدْسَتاليتلاةطيسبلاةمدقملاهذهبباتكلااذهلمد

عبتتيءةليوطلاهتلحريفتفّلؤملاقفاريذلاباتكلاقّقحماهبتكيٍةمدقم

هتایحنمةرتفهعمشیعیو«فرحلكعمهراثآٌصتقيوءةملكلكعمهتاوطخ

.ةكرحبةكرحوءةظحلببةظحل

ميظعلافّلَوملاديبوءةهجنمميركلائراقلاديبكسمأنأتيأردقلو

.رخآللامهدحأمهفنودازجاحعقينأهاسعامامهللّهسأ

فّنصُتنأنكميزجاوحلاكلتنأَيلِإلّيْخةقّمعتمريغةّيحطسةرظنبو

:ةيتآلاطاقنلاىف

.تاماركلا_۳

.ةأرملاةناكم٤



Aرّمعمىيحييلعخيشلاةمّدقم
ر

.ةيربربلاصوصنلا-

.ماكحألاولزاونلا-

نألمآءطاقنلاكلتنمةطقنٌلكلازجوماضرعميركلائراقلاىلإو

هلصفتفّلؤملديفملاعتمملاءاقللاهلرّسيينأوهلكباتكلامهفىلعهدعاسي

.دیزتوأنورقةعستهنع

:ينمزلاقرافلاا

‹ليجوليجنيبئنمزلاقرافلاحوضوسملتيلاحلاانعقاويفنحن

عاونأةغاستسايفانئاوذأوءاهضرعواهمهفولكاشملاريدقتيفانبيلاسأف

انماكحأوانئارآنؤكتشْسأو«تاعمتجموأدارفأكولسناكأءاوس؛كولسلا
انّدعَبنؤكتييذلاليجلانعواَنَفَبَسيذلاليجلانعفلتختءايشألاىلع

.قحاللقباسلانمرمتسملاهيجوتلاويوقلاريثأتلامغر

نأانّمحنمسيلف؛نيمدقألاتافّلؤمىلإرظنننأيغبنيةقيقحلاهذهب

سفنبلكاشملادّدحينأبهبلاطننأانّمحنمسيلهنأامك«نحنهيضترنيذلا

يتلاءارآلاسفناياضقلاةجلاعميفلمحينأو«نحتنهاخوتنيذلاديدحتلا

ًماعلاانقوذنيقباسلاكئلوأىلعضرفننأاضيأانقحيفسيلو.نحناهلمحت

سفنبرومألامييقتوءءايشألالوانتيفاًنكولسوءلكاشملاةجلاعميف

.رصعلااذهيفاهيعارنيتلانيزاوملا

ةغاستسمتناكءايشأضفرترصعلااذهىفانقاوذأوانريكفتوانلوقعنإ

اننيزاومبنيقباسلاكئلوألامعأمّوقننأًاطخلانمفءةقباسروصعيفاذج

.مهدنعاغاستسمناكاممهلامعأنميغلنفمويلا

لئاسمةشقانميفةذحلاوفنعلاةغللامعتساكلذةلثمأنمو٠
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خايشألاتاياور

و
1

-يّنجتلاةجردغلبتىح«مهسفنأءاملعلانيبوأ«بهاذملانيبفالخلا

هتافصىلإهكولسوناسنإلاركفدقنلانعزواجتيىّنحو«نحنانرظن

يفرظنلاةهجوتافالتخالضرعيباتكلكيفكلذكلحضني.ةّيصخشلا

ُتالمحلاكلذىلعةلثمألانمو..خيراتلاثادحأيفوأعورفلايفذوألوصألا

‹«كرادملا»هباتكيفضايعيضاقلاو‹«ىلحملا»:هباعكيفمزحنبالةفينعلا

لامعتساناكاذإوريثكمهريغو.«ةاقتنملارهاوجلا»هباتكيفيداّربلاو

وأبتاكلاناكاذإوءٌماعلاقوذلايفغاستسمريغنآلايمجهتلابولسألا

الوبقمناكاذهإفءةّيصخشلابناوجلابانتجاوةّيعوضوملاببلاطيدقانلا

.باعيالاًرهاظواغاستسمو

2

نيرخآلاةهجاوموفقاوملابزازتعالاةّدشاضيأكلذىلعةلثمألانمو

.رعاشمللةاعارمنودمهلامعأومهدئاقعىلعمكحلاةواسقب

نمخيراتلاومجارتلابتكهبرخزتامكلذىلعةلثمألاحضوأنمو
.نكامألاودارفألالئاضفوتاماركلالاوحأ

ءةئيبوةئيبورصعورصعنيبٌينمزلاقرافلاهيفحضنياممةليلقةلثمأهذه
فورعملاماعلاقوذلاباهرّذقُتنأ«نيقباسلاراثآسردننأانئشاذإنحنانيلعو

نأفرعننأو.مهنيباميفلمعلاهبيرجييذلابولسألابو«مهرصعل
طمنلايهةنيعماياضقوأةّيضقءازإمهضعباهفقييتلاةدذشتملافقاوملا
ءنآلاانلقورتاليتلاتافاقثلاىلإو؛مهدنعلمعلاهبيرجييذلاٌيكولسلا
امةرتفيفيه--ركفلاوملعلامدقتوةايحلارّوطتمكحب-اھانزواجتاننأوأ
.تافاقثلاىمسأوءتاّيرظنلادَجَأوءيارألاٌتّدحَأتناك

اهنكلوفلسلاثارتبٌرتعت بابشلانمةفئاطناذآيفسمهأنأينُرسيو
حرتقتوأدوتتناکیّتح-رخآضعبنمقفشتوهيفامضعبنملجخت

ِ.هنمنوقفشُيوأنولجخياممهديرجتدعبثارتلاكلذجارخإ

 



21يحبيلعخيشلاةمّدقم

ی
ةنايخفلسلاثارتيفاهنوُدوييتلاةقيرطلاهذهبفّرصتلانإ:مهللوقأ

وهمهڻارتيفنوقفشيوهنمنولجخيامٌنِإوءريغلاٌقحىلعناودعوءةّيملع
ٌماعلاقوذلاوهوءاهبهاذمواهفئاوطٌلكبةّيمالسإلاةَّمَألاثارتهبئلتميام

نيحهلعف/٤/نوعيطتسياملكنإوءةقباسلاروصعلايفغاستسملاكولسلاو

نإحيحصتلاوأدقنلاوأقيلعتلاوه«هرداصمفلتخميفثارتلاكلذجارخإ

.باتكلااذهيف قيلعتلافقوم-فقوملااذهذاخُتاىلإمهقبسأانأاهو

ركش-يمانلاروتكدلاَيلِإاهادهأباتكلااذهنمةققحمةخسنينتلصو

مهلركذأملف«بالطلانمةعومجمينرازيدينيباهبّلأتنكامنيبو-هلهلل

ًارقأتعرشوتاحفصلاىدحإىلعتحتفامّنِإو؛هعوضومالوباتكلامسا

نوكيأ:شاهدناوةريحيفمهضعبلءاستةءارقلانعتفّكوتامدنعو«مهيلع

نمهصصقٌنكلو«صصقبانكهّنِإ!!معنمهلتلق؟صصقباتكباتكلااذه

.ةكرحلاوةايحلابةقطنملاهذهنوؤلمياوناكساناهشاعءةايحلاعقاو

اجهنممزتليخيراتباعكارقيهنأكرديال«باتكلااذهئراقنإءاّقح

ةّيعامجوةّيدرفثادحأوعئاقونيبلقتنيهسفندجيوهامّنِإوءهیفریسيانّيعم

بورضٌلكبو«هيفةايحلاناولأٌلكبدذحمعمتجمعقاوليثمتقدصألمت
ةرّبعمةلماكجذامنحضاولكشيزربتو.هاياوزنمةيوازهيأيفةثعبنملاةكرحلا

بدييذلاطاشنتللةلمتكمةحيحصةروصيطعتوءناولألاكلتعيمجب

.عمتجملاكلذتاقبطودارفأنيب-كولسلاولماعتلالالخ_

ةداعلاءاروايرجملقلاناسلىلعانهتدروامّنِإ«تاقبطلا»ةملكو

 



خايشألاتاياور1 یهنو 3

ىنغلادودح«ءةدحاوةقبطنمنّوكتيامّنِإعمتجملاكلذنفاّلِإوءديلقتلاو

اهكلمييتلاةخماشلاروصقلاكلتهيفنكتملف؛ةدعابتمتسيلهيفرقفلاو

هيفنكتملوءةيهافرلاوفارسإلالئاسونمنوكلميامعمنوفرتملااهنكسيو
ةريجأنوكتنأىلإجايتحالااهبلصييتلاةقوحسملاةريقفلاةقبطلاكلت

كالمألاباحصألاهيشاومواهيضارأعمةكولمموأءةرسأوأدرفلرارمتساب

عمتجملاٌلعلو.راسكناوةّلذيفلؤستلاوةذاحشللةفرتحموأ.نيفرتملا

لّؤستلاةرهاظفرعيملخيراتلارادمىلع تاعمتجملاعيمجنود-َيضابإلا

اًيضابِإدجوهنأتبثينأنظااميف-دحأعيطتسيالوتCعابتأنيبةذاحشلاو

نيبفوطيوأ«سانلافّمكتيهديدمي هقطانملكيفَئمالسإلابرغملايف-

اھاقلتيكانهنمةمقللاوانهنمةمقللايدجتسيتويبلاورجاتملاوعراوشلا

.لمعلباقمنودنیرخآلايديأنم

فافكلاىلعةناعتسالاىلإًرطضُيىَّنحهلكعمتجملابةايحلاقيضتدقو

شيعيوأءاهترطفىلعضرألاهتبنتامبنكسلاوسابللانمةرتسلاوتوقلانم
بلغألرّسيتيىّتحةمعنلاوبصخلاتاونسهلعستتدقو.ناويحنماهيلع
نطقلاشامقو؛مهلكاميفلسعلاو/٠/نمسلااولمعتسيفاوهفرتينأهدارفأ
ءروصقلاءانبىلإكلذزواجتيملمهنماًدحأٌنكلو‹؛مهسبالميفناتكلاو

.عاتمتسالاوةنيزللةّضفلاوبهذلالامعتساو«ريرحلاسابلو

يفانيلإاهلقنيناكفءعمتجملايفةبئادلاةكرحلافؤملاعّبتتدقو
هيمسنامىلإةبيرقيهءةلهسةيبرعةغللمعتسينأارثؤمءزاجيإوحوضو
ةجرادلاةغللالامعتساىلإ-انايحأ-صحرتيهنِإلبءةفاحصلابولسأبمويلا
.ماوعللبتكيامنأك

ک
ک

:لؤاستلاىلعثعبيبولسألااذهلفّلؤملارافيإنأةقيقحلاو
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ٌماوعللهباتكعضيناكهّنَألبولسألايفةلوهسلاهذهدصقيناكله-

؟هتءارقنماعيمجسانلانكمتيىَّنح«مههابشأو

افرحالقنمهدحأهنعاهلقنفهتبلطىلإثيداحألاهذهبثّدحتيناكله

؟اهبثدحتيناكيتلاةجهللاب

نيبقيرفتلابمامتهالامدعٌدحىلإةّيبرعلاةغللايفاحماستمناكله

؟عمجلاودرفملاوثّنؤملاورُكذملارئامض

ناككلذنأمأ؟اهماكحألهجيناكفةرصاقةّيبرعللهتساردتناكله

ءاملعنمددعنيبَلقألاىلعةفورعمةقيرطهذهنأمأ؟ةالابملامدعببسب

بولسألابلافتحالانودىنعملاحوضوبمامتهالاناكامّبرف؟ةّيضابإلا

نيباميفةَيضابأإلاءاملعنمددعدنعةسوملمةرهاظبارعأللادعاوقةمالسو

.خيراتلايفاميسال‹عباسلاوثلاثلانينرقلا

۔ائيشعقاولاةقيقحنمرّيْغتالاهلكو«ةدراواهريغوتالامتحالاهذهلك

اموةرتفلاكلتيفةّيضابإلاوخّرؤمهبتكاممههباشاموباتكلااذهنأيهو

ةملكلّيقيقحلاىنعملابهنعنوبتكييذلابعشللاًيقيقحاخيراتناكامّنِإاهلبق

‹يداًربلاو«َينيجردلاكمهدعبنماوءاجنيذلانيخّرؤملابْعُكنإلب.بعشلا

امبةّيبعشلاةايحللةروصىرخألايهتناكبولسألابلفتحانممىخاّمشلاو

رارقتساو«فوخونمآولهجوملعوءرقفوىنغو«بدجوبصخنماهيف

.تاًيبلسوتايباجيإنماهيفامبيأ«شامكناودادتماوءةلقلقو

يفةياغ/٦/ةّيبعشةيادبهباتكأدبيروطغبلانيرقمنأرظنلاتفلياًممو

ّيخيراتدنسىلعهينبينأوأ«هباتكلمّدقينأىحمتهيملوهف؛ةّيبعشلا

ىف-ادبامنإوءةّيضابإلاةمئأنمةقومرمةّيصخشةايحىفقلطنيوأ«تباث

:هلوقب-ةجذاسةطاسب



ءايشألاتاياور1 ج1
نو

قرشملاٌلِهأروزي.مهنيباميفنوروازتياوناكةوعدلاهذهلهأنأيور»

اوديفتسيلقرشملاٌلهأبرغملاٌلهأروزيوءهيلعمهاماوفرعيلبرغملاله

.«ملعلامهنم

نإوءخيراتلاةّيبعشثيحنمكلسملاسفنينيجردلاريغكلسدقو
ءتباثوماعٌيخيراتدنسو«نيتمساسىلعهلمعةيادبينبينأمهضعبلواح

ىتحخيراتلاعمجّردتمثءةلَيلوسرلاةريسبًادبنيحٌيخاَمشلالعفامك

خيراتنمعرفلااذهكلسفءديزنبرباجديىلعةّيضابإلاةأشنىلإلصو
.ةّيمالسإلاةَّمَألا

ييهللالوسرنعهللانيدةَلَفَنتاقبطىلعهساسأىنبدقفينيجردلاام

.مهنيبقيرفتنوداعيمجةباحصلاةقبطيهىلوألاةقبطلاربتعاو.هرصعىلإ

ضّرعتيملفءةظوفحموةّيورممهتريسأوءلودعمهلكةباحصلانأامبو

تاقبطلةخسارةدعاقنونوكياعيمجمهلعجامّنِإو«مهدارفأةريسضرعل

يفئخاُمشلاعمَقفّتيوهو؛هكلسيذلاعرفللاساسأومالسإلاةلاسرَةَلَمَح

:نيتطقنيفهنعفلتخيهنكلوسيسأتلااذه

هثادحأاهيلعنبيملوءَيلوسرلاةريسلضّرعتيملهنأ:ىلوألا-

.دعباميفةّيخيراتلا

هسفنطّرويملو«لودعمهلكةباحصلانأةيادبلاذنمنلعأهنأ:ةيناثلاو

ءاضيأرذحبناديملاكلذلخددقفٌيخاَّمشلااًمَأ.مهنيبرجشاميفلوخدلاب

جنيهنأالإثادحألانيباطسوافقومفقينأرارصإبلواحهنأمغرو
.اهجلاعييتلاعئاقولاريثأتءارو-انايحأ

نيباطسوافقومةباحصلاثادحأخيراتيفيخاَمشلافقومناكامْبرو
باعكلادقنالإ«ةاقتنملارهاوجلا»هباتكفأاميذلاّيداّربلاوئنيجردلا
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ينيجردلاضوخمدعلكلذو؛-هرظنيف-هبَلخَأاملالامكتساوينيجردلا

.ةباحصلااياضقيف

فقيء؛هسفنبابراهةباحصلااياضقيفضوخلانعُينيجردلادعتبيامنيبو
/۷/جّرحتيالوهتخلبامكثادحألاضرعييذلادّدشتملادقانلافقوميداّبلا

ةلزنمللعاجريغثادحألاهتنادأنملباوصلاوأًاطخلابمكحلانلعينأ

سانلانيبسيلو«لطابوٌّقح:ناتُمكالإهنازيميفسيلءرابتعايأصخشلا

:وهدحاوراعشالإراعشنمهيدلسیلو«لطبموأٌقحمالإمهلضرعينيذلا

ةفرعملةليسوهيدلسيلو‹«لاجرلابٌيحلافرعُيالو؛ٌقحلابلاجرلافرعُي»
.ةّنسلاوأنآرقلانمصوصتلاقيبطتالإحلا

بلغيدقو«لادتعالاىلإليمياطسوافقومفقينأُئخاَمشلالواحيو

ايفتكمةرتفلاكلتىلإدوعينأًاشيملفيروطغبلانيرقمامّ.انايحأهسفنىلع

.اهنعريغلاهبتكامب

ةسايسلاوخيراتلانيبعمجيداكييذلارهاوجلاباتكنعرظنلاعطقبو

اهبوعشخيراتلْعِمُتخيراتلايفيمالسإلابرغملاةّيضابِإبْةَيقِبنف«هقفلاو
تفلتخانإوءاهباشتموأادحاوضرعلايفاهجهنمناكامّبرو«ليثمتٌحصأ

خيراتلابتكةيقبنعانّيبافالتخافلتخيجهنملااذهو.هلئاسووريبعتلابيلاسأ

:ةيتآلابابسألاىلإعجرياذهٌلعلو«نيملسملانيخّرؤملابلغأدنع

ةّيقِبكادرفهنوكنعديزيالةّيضابإلادنعمكاحلانأ:لّوألاببسلا

ةسدقمةّيصخشهلتسيلوءهريغهقحتسياممرثكأامامتهاٌقحتسيال؛سانلا

كلذبةبستكمءهتغلبيذلاناكملالجألةعاطموأءةقباسةّيصوباهسفنيف

يفريسللهمازتلارادقمبمهدنعموقيامّنِإو«سانلابتارمنعهبعفترتةمرح

ثيداحألانمضاًّضَرَعيتأيهنعثيدحلافكلذلو؛طقفئمالسإلاجهنملا

هنأدجنتاقبطلابتكىلإةطيسبةرظنو.سانلانيبىرجتيتلامئاقولاو
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باُهولادبعو؛متسرنبنمحرلادبعو«ىلعألادبعباطخلاابأركذتال
مهناكميفالإبرفملايفةّيضابإلانممكحلاىلوتنممظعأمهو
نممهنعرخؤيو«؛مهنمملعأوهنممهيلعمذَقُيءةّيملعلامهتبترمنمئعيبطلا

يفنوقرفيال«...نالفمهتمود»:اهيلعاوجرديتلاةرابعلاةلمعتسم«مهنودوه

.موکحمومكاحنيبكلذ

ّيمالسألابرغملابليوطلامهخيراتيفةيضابإللمقتمل:يناثلاببسلا
بكاوملاو«لزعلاوةيالولاثادحأبةرخاز«مهريغلتماقيتلاكلود

ىلعلاومألاعيزوتو«برظطلاوءانغلاو«سلاجملاوتالفحلاو؛دوشحلاو

دارفألةيداعلاةايحلابيبدىلعىغطيامم؛رخآبناجنماهترداصمو«بناج
‹مهتاوطخالإعبتتتالنيخرؤملامالقأقلطنتف«نيخرؤملانويعرهبيوبعشلا
اهضرعَت«مهثادحأريغ/۸/ىرتالو«مهئلآللالخنمالإايندلارصبتالو

.كلذسكعتوأءاهئواسمرّربتواهتانسحمُخضتو

؛هسفنجراخنمزفاوحهلرّفوتتملٌيضابإلاخّرؤملا:ثلاثلاببسلا-

عمتجميفشيعيناکامنإو«ٌصاخرايتيفهملقبعفدتلةّيونعمالوَةّيذامال

ةنامأبروصلاكلتانللقنيوهفكلذلو؛اعيمجهتايحفورظيفهباشتم

يتلاةروصلاكلتتناكدقفكلذلو؛ءيشبرثأتمريغهسفنيفئلخادزفاحبو

«نمزلاعٌبتتيخيراتىلإاهنمءةلماكتمةّيعامتجاةساردىلإبرقأانلاهمذق
.ءامعزلاوءاسؤرلاتاوطخلُجسيو

:ءايلوألاتاماركج

ةقراخلاوحأوأثادحأةروصيف سانلارثكأدنع-ودبيةماركلارهظم

ةرهاظنإ:لوقأنأيناكمإيفو«سانلادحأىلإبسنتوأردصتءةداعلل

اهبهاذمفلتخمبةّيمالسإلاتاعمتجملاىلإاهقيرطتذَجَوامكةماركلا

ضعبىلإةبوسنمئضابإلاعمتجملاىلإاضيأاهقيرطتدجوءةعساوةروصبو
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اهنكلوهلقىلعىلوألامهروصعيفتناكو.ءاحلصلاوأءاملعلاوأةّمئألا

حاضيأللو.مهريغدنعهتغلبامةّيضابألادنعاهيواعدغلبتملنإو.قيدصتو

-تاداعلاقراوخنماهبلغأ تالاحلانمددعىفةماركلاةرهاظىّلجعت

لاحيفمهريغمهلاهيعديوأ.مهتايحلاحيفمهسفنألسانلاضعباهيعي
نمدارفأوأفئاوطنمهاوعدوأحالصلاءاعدابةنرتقم«مهتومدعبوأمهتايح

.ةّيفوصلاوفّوصتلا١

.ةّيقرطلاوقرطلا۲

.هلتلاوهللا۳

.نوذوعشملاوةذوعشلا٤

.يلمعلاحالصلا٥

ةقباسلاتارقفلانمةرقفلكنعازجوماقيلعتميركلائراقلاىلإو

:ةّيفوصلاوفّوصتلا١//

‹ةّيضابإلاىلإهقيرط-ّيقيبطتلاويحالطصالاهانعمب-فّوصتلافرعيمل

ىعداهنأةّيضابإلانمدحأدنعفرعُيملف.هيلإمهقيرطاوفرعيملمهوأ
الاجمهلشانلاذخّتاوأهسفنلذخّتافءةّيفوصلابولسأمزتلاوأ«فّوصتلا

هيديرموهعابتألذخَنامث«نيديرمواعابتأهلذخّناوءةعماجةلاهوءابطقتسم

راكذألاوتادابعلانمعاونأيفةتباثاقرطوءةنّيعماسوقطوءةّصاخسلاجم

كئلوأمزتلاو‹نيملسملاعيمجهسرامياممةّنسلاوباتكلايفدروامريغ
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رارسألاولاوحألانمةعومجمعيمجلاطيحيوفلتالةمزالداروأبعابتألا

نموءلاحىلإلاحنمعابتألاونوديرملااهيفىّقرتيبتّولاوتاجردلاو

راتسأوبُجُحهنعتحازناةجردمهدحأىقتراامّلكو.ةجردىلإةجرد

وأاثوغاهيفنوكيةجردىلإلصيىّتح«رارسأوبويغهلتفّشكتو
ايندلانوؤشنمریثكهيلعفّقوتت«مهتاحالطصابسحادتووأابطق

.ةايحلاو

يفنوريوءةدابعلايفةقيرطلاهذهنودقتنيمهءاملعوةّيضابإلاهمكنإ

تاريبعتضعبنوربتعيوءةدابعلايفمالسإلاةقيرطلةفلاخمةعدباهتمزالم

بناوجلابيلغتىلإلويمتدجؤوهنأمغروءرفكلاىلإةيدؤمةّيفوصلارابك

-سناينبدّمحمك ساتنلاضعبدنعاكولس:اهيفقارغتسالاوةّيحورلا

ضعبلريدقتوباجعإهنعمجن-يلاطيجلاليعامسإك-المعوةوعدواريكفتو

بناجلاىلإافرصنمناككلذنأاّلِإفّوصتلاىلإبسنينممداُهزلاوداّيعلا

.مهتدابعوكئلوأدهزنميلمعلا

.ةّيضابإلادنعةلوبقمنكتملاهتاسبالمبةّيفوصلاٌنِإفلاحٌلكىلعو
ةّيضابإلااهاريةّيفوصلاهلمعتسياممةعيرشلارهاوظلةفلاخملالاوقألاعيمجو

تبثيملاممراكذألاوداروألايفتامازتلالاعيمجوءعرشللةفلاخموأ«ةيبان

؛مالسإلاةحامسنعجورخلايفالاغيإةّيضابإلاهاريةنسلاوباتكلايف

نكتملمهيلإبسنتوأفّوصتلالهأاهيعُدييتلاتاماركلاعيمجٌنِإَفكلذلو

:ةّيقرطلاوقرطلا۲
ةيقرطلانأنوريمهوأءةيفوصلاوةيقرطلاني,اقرافتوريلسانلاضعب
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بطقتستيتلاةّيكرحلاةلاحلاكلتةّيقرطلابينعأيننأحّضوأنأينُمهُيامّنِإو

ءةبخاصلاركذلاسلاجمبمهيلعةظفاحملاىلعدمتعتوءةنّيعملويمباحصأ

يحورلاقّوفتلاوأتاماركلاراهظإةسراممو.ةجّنشتملاةصقارلاتاكرحلاو

نميلوةّيعبتبمازتلالاوأءةروهشملاوأةفورعملاقرطلاىدحإىلإءامتنالاب

.اتاومأوءايحأمهتاماركيهتنتالنيذلاءايلوألا

اهتماركواهصقرواهديشانأواهفوفدواهبخصبةّيقرطلانأةّيضابإلاىريو

يفهعممجسنتال«هرئاعشوهعئارشيفمالسإللةفلاخماهاواعدواهروخبو

ەۇاتلاو«دجاوتلانماهتاقلحيفيرجيامنأنوريو.لاوحألانملاح

نموءةّيريتسهنوكتنأهبشتيتلاةصقارلاتاكرحلانمو«نينألاونينحلاو
ةعفترملاتاوصألابةعيرسلاتادجنلاودادمإلابلطوءةخراصلاتائاغتسالا

.بوبحملابّيّسحلالزغلانماهيفدشنيولاقياميفو/٠٠/؛تاقولخملانم
.ميرحتلاوةهاركلانيبحوارتتلاوقألاولامعألاكلتلكنوري

ءاهيعدينمالو«قرطلاىلإبستنينمةّيضابإلادنعدجويالهّنِإفكلذلو
اضيأسانلانمعاطقلااذهف؛هريغلوأهسفنلقراوخلاكلتيعدينمالو

.مهدنعىرُيالتاماركلاوأقراوخلانمنوللااذهوءةيضابإلادنعدجويال

:نوهلابتملاوهّلُبلا۲
يعذتيأ)هلابتتىرخأةفئاطوءهلبلااهيلعبلغيسانلانمةفئاطدجوت

نوشيعيوءةايحلايفءيشبامامتهانورهظُيالمهيمسقبسانلاءالؤهو«(هلبلا

يفمهتروصوءةراذقلاهيلعبلغتمهرهظم«سانلانيبنيكّرحتموأنيلّقنتم

نماعاونأنسحينممهنم.ةّيلوؤسملامدعوبايسنالاعباطبةعوبطماهمومع
وأفيوختلاذخّتينممهنمو‹یواعدلانماعاونأنسحينممهنمو؛تاوعدلا

ءاهلبلاءالؤهشيعيو.هيفبغريامىلعلوصحللاحالسبضغلابديدهتلا
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مهنوسكيومهنومعطيوسانلامهيلعقّدصتي‹عمتجملاىلعةلاعنوهلابتملاو

نعمجنييذلارشللءاقتاو«مهقوقعنمافوخوأهللانمباوثلايفةبغرام

.ةيالومهلىعدُتو«تاماركسانلاءالؤهىلإبسنئو؛مهبضغ

يقّتالوأ«مارحلاولالحلانيبقّرفيالنمممهسانلاءالؤهبلغأو
.ةرورضلابنيدلانممولعملاىتحيدؤيالنممهنمو؛مارحلا

.ةّيضابإلادنعهلدوجوالتاماركلاباحصأنمسانلانمعونلااذه

ملقلاهنععوفرمةّيعرشلاماكحألازّيمياليذلائقيقحلاهلبألانأنوريمهو

موقمهفنوهلابتملااًمَأ.ءايلوألانماذهنوكيالو«لقعلاةمالسمدعل

يوذنمءايلوأةاصعلانوكينأنكميالوءةيصعملايتحالاونولاتحم

.تاماركلاوبقانملا

:نوذوعشملاوةذوعشلا٤

:نامسقءالؤھو

‹مئازعلاوذيواعتلاةءارقو‹مئامتلاوةيجحألاةباتكىلعدمتعيمسق-

‹ةّيلضعلاوةّيبصعلاضارمألابنيباصملانمحاورألاونونجلاجارختساو

SFتاماركمهلامعأجئاتننوربتعيالوءةيالومهسفنألنوعيالءالؤهو
يهيتلامهلامعأىلعمهروجأنوذخأيو‹لاجملااذهيفنولغتشيموقمه
ةماركنماهتّيلوعفمواهتّوقذمتستاليهو..ةّيحورلاوةتيِدامللكرتشمجاتن
ىلععالطالایوعدو//‹حاورألايفمكحتلاناطلسنمامّنِإوءةيالولا

مهتمرهتشتو.ةّيضابإلادنعنيفوعشملامروهنمجويو.بيغلارارسأضعب

رالاشعةيلاعبوأنوتجلاجارخإوأعرصلاضرمةجلاعميفةعمأل

نألواحينمءالؤهنمو.ءاودلانمتافصوبانايحأوءةبجحألابوأىقرلاب
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ءاعّداىلعىوقياللاوحألالكيفهّنكلوةّيناحورلانمائيشهلمعىلعغبسي

.هسفنىلإاهتبسنوةماركلا

لوصحوةكربلاءاعٌداىلعنودمتعينيذلاكئلوأمه:يناثلامسقلاو

ىلعنوسوديوءروخبلانولعشُياهيفو««تارضحلا»نوميقيف؛ةماركلا

حاورأتارضحلاكلتيفنورضحتسيو‹تابيغملابنوربخُيو«ىضرملا

نومعزيو؛مهنمبلطيامزاجنإىلعمهتدعاسملمهيلإنومتنينيذلاءايلوألا
لكيفدادعتسالاةبهأىلعمهبنوثيغتسيومهبنودجنتسينيذلاءايلوألانأ

اذهرهتشادقو.اهيلإجايتحالاةظحليفلصتوةققحممهنمةدجنلاٌنأو.نيح

مهتاجاحلاباحصأوءامولعماناكممزتلينممهنم««نيطبارملا»مسابعونلا

عمجيوهتّمهمبموقيءايحألاوىرقلاىلعفوطينممهنمو.هنوتأينيذلا
ءطبارملاهعبتييذلاربكألائلوللةدوعوملاروذتنلاعمجيامكهلىطعُيام

مسقلااذهو.مهئايلوأماقتنانمافوخمهنوقلمتيوةفئاطلاهذهشانلاىشخيو

.هءاعٌدانسحيالومهنمدحأهيعذيالوءةّيضابإلادنعفرعُيالنيذوعشملانم

دوجوالسانلانمفنصلااذهىلإبسنتيتلاتاماركلاوقراوخلاعيمجو

.ةّيضابإلادنعاهل

:يلمعلاحالصلا۵

ةلزنماذناكنممهنمیوقتلاوحالصلاباورهتشانيملسملانمريبكعاطق

وأمرحيوأبجيامىلعةرصتقمهتفرعمتناكنممهنموءةفرعملاوملعلايف

مهسفنأومهلاومأباودهاجيمالسإلاجهنملالخادلمعلابمهٌّنكلوهليغبني

يِدتَقَيجذامنكةايحلاعارصيفاوشاعو«نيدايملافلتخميفهللاليبسيف

.فنصلااذهنممهةيضابإلانمتاماركلا

.اللخاهيفنأودبينكلو.«اودهاجف»:لصألايف(١)
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نيذلاسانلافانصأنأميركلائراقللحضتيقبسامىلإةطيسبةرظنبو

دجويال/١۱/«فانصأهئسمهتاماركلاعاونأوتاداعلاقراوخمهيلِإبستني

نعرظنلاعطقب«سداسلافنصلاوهودحاوفنصالإةيضابإلادنعمهنم
.ةيالووأةماركمهسفنألنوعيالومهلمعبنوقزترينيذلانيذوعشملافنص

ىلإتاماركتبسن-حالصلاولمعلاوملعلاساسأ-ساسألااذهىلعو

يفنوخڙؤماهتبثأو؛ةفلتخمروصعيفةيضابإلانمءاملعلاوةمئألاضعب

هدريفسِربطقلاكماظعءاملعوةّمئأٌجتحاوءاهبفرتعاو«بتكلاضعب

نموء«شّيفطاقاحسإوبأ»مامإلااذهيفبتكنمرخآنمو«يبقُعلاىلع
ةسوفندالبترهتشادقو»:لاقعضولاباتكىلعهتمّدقميفءاجامكلذ

كلتدهاشملسملابهذامنيأ«نيحلاصلاةوفصورايخألاوءايلوألاتاماركب

موجنلاقارشإاهللبءامسلانزمنيبةقّلأتملاراونألاكقرشتيتلابقانملا
مهتاماركللنوركتملاامّنِإو«هدوحجلقاعلاعيطتسيالامب«رامقألاو

يقّنمللرهظيةداعللقراخرمأةماركلاٌنِإ.ءايلوألاماقمبةلهجلاوةدحالملا

‹مهنيدبءاملعلانماذهنوكينأذبالوءةيالولاةجردغلابلاحلاصلا

‹اهنتافمواهفراخزوايندلانعنيضرعملاءهلوسرلوهللصالخإلابنيفورعملا

ضعبمعزدقو»:مالكدعبلاقو.«هللاىلإةبانإلاوةدابعلايفنيدهتجملا

هدعبلهلوقربتعينممسيلاذهفءاهقّدصيالركذتيتلاتاماركلانأءاطسبلا

نيذلاكلذكو.بئاوشلانمةّيقنلاسوفنلااهبرعشتيتلاكرادملاهذهنع
ءالمعواهقفهنيدبلهاجلاءطّوغتيوهيبقعىلعلوبينيذللةماركلانوتبثي

.«ءايلوألانيحلاصلانماونوكينأنعالضفءالقعلانعلزعميفءالؤهلثمف
.هنمدوصقملاىهتنا

لكىلع-ىهفةّيضابإلاريغدنعةماركلاعوضوملضّرعتأنأُبحأالانأ
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4
دحاوفنصنميهو-ةّيضابإلادنعاًّمَأءةمّدقملاهذهقاطننعةجراخ_لاح

:ماسقأةثالثىلعاهّنَأاهدوروناظميفاهعُبتتدنعيلودبيف-اقباسترشأامك

:لألامسقلا

اًممىلاعتوكرابتهللاىلإهبهّجوتيراحءاعددعبنمؤملءاجرققحتينأ

ءهبولطمهلقّقفحفدبعلاكلذءاعدلباجتسادقىلاعتوكرابتهللانأرعشي

يفلخديال/۱۳/يلودبيامبسحمسقلااذهو.امولظمدبعلاناكاذإاميسال

يفءاعدلاناكاذِإاميسالءايلوأللايلعلالزانملابٌصتختيتلاتاماركلاباب

نمةاجنواءةنحمنمصالخوأءةمعنىلعٍلوصحنم؛عورشمعوضوم
.ملاظنمماقتناوأماظلعفدوأءةنتف

:يناثلامسقلا

‹؛تاداعللقراوخ-قيقحتنود-سانلااهٌنظيلاوحأوأثادحأوأرهاوظ

‹حيحصلاليوأتلاوقيقحتلاولُمأعلانمليلقبحضُتتاهنأل؛كلذكسيليهو

نمٌنظيامرثكأو.ةعيبطلاونوكلاةّنسىلعيرجتةئيَدامرومأاهنأفشكنيف
.مسقلااذهيفلخادتاماركلانمبسحيوقراوخلا

اميفاهكيلإو«حاضياللةلغمألاضعبضرعنمذباليأرلااذهنايبلو
:يلي

راتخاناوريقلاءانبىلعمّمصاّمَل«ةبقع»نأخيراتلابتكيورت١

تناكوءحودلاةقساب«باشعألاةيمانراجشألاةّمتلمةطيغناكفءناكملا

ةطيغلابناجبعفترمىلعفقوفءعابسلاوشوحولانمةريبكدادعأاهنكست

ءاهناكميفةنيدمءانبوراجشألاكلتقرحىلعمزاعهنأشوحوللنلعأو

تدهوشهّنإ:نوخّرؤملالوقيو.وجنتنأتدارأاذإناكملارداغتنأاهيلعو

اولاقو.همفيفهدالوألمحياماهنموءةطيغلانمةجراخعابسلاوشوحولا
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تربتعاوءاهدالوأاهعمةلماحلغدلانمةجراختدهوشفحاوزلانإ:اضيأ

.ةبقعتاماركنمةّصقْلاهذه

ءانبدارأنيحمتسرنبنمحرلادبعلىورتامامتةّصقلاهذهلثمو
ةلوقنمامهادحإنأمأةثداحلاتددعتلهتبثننأنآلاانينعيالو.ترهات

تاماركلانمتسيلةثداحلاهذهنأحّضوننأانهانينعيامنإو«ىرخألانع

يفهللاةّنسىلعىرجتلاحةعقاووةثداحيهامنإو«؛تاداعلاقراوخنمالو

نماهتقيقحنعاهوجرخأفتاسمللاضعبةاورلالايخاهدازدقو.نوكلا
امكو«لقعلاوقطنملااهضرفيامكةروصلاو.ةتباثةماركىلإةعقاوةثداح

وأةبقعنأمهتُمئأونيملسملاةداقنمةريخلاكولسنوكينأ«مقوتن

ةرفاوةَّنجدامروأضاقنأىلعءانبةماقإيفرُكفامدنعامهالكوأنمحرلادبع

ىلإفقوفضرألايفداسفلانمعوناذههلمعٌنأكهسفنيفٌسحألالظلا

‹ةرارحبهوعديوءهيلعمدقموهاًّمعهيلإرذتعيهّبرىلإهجتامثةطيغلابناج

نمناويحلاوتابنلابيصيامبهللاهذخاؤيالنأعفترم/١٤١[توصب]امّبرو

كلتتناكةظحللاهذهىلإو.اريختسمكلذيفناكامّبروءررضلاوىذألا

دّوأتتتاقسابلاراجشألاتناكو«باغلاكلذيفةّنئمطمةنمآتاناويحلا

نماديفتسملغدلافارطأيفرانلالاعشإبدئاقلارمأمث.ةوشنيفقناعتتو

ءةباغلاراجشأاقرتخمناخدلاالعوررشلارياطتوبهللاعفترافحيرلاهاجتا

يتلاتاناويحلاوشوحولاترعذفءةديعبتافاسمنمرانلاسيسحعمسو

يهواهضعبسانلادهاشامّبروءةجعزنمةبراهتقلطناوءةباغلالخادتناك

رارفوباغلاقرحةّصقةّصقلانودهاشملاىورو؛ءيشىلعيولتالتلفنت

نأةحلاصءةداعللةقراخاهلعجاماهيلإفاضأفةاورلالايخاهاقلتو«ناويحلا

.امهيلكلوأنمحرلادبعلوأةبقعلةماركنوكت

.۱۳۹صءيخاُمشلاريسيفةّصقلارظني)۱(
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ناک فیعضنسمخيشوهو-رماعابأنأاضيأخيراتلابتكيفءاج٢

نميفهنباراتحاف«هالعأىلإدوعصلانوديرياوناكو«لبجلاحفسيفهترسأعم
يفءابأراشتساو؟ءابأكرتيوهَّمَألمحيمأ؟هّمَأكرتيوهابألمحيأ؟دعاسي

لبجلادوعصيفًادبوءهّمَأيوقلاىتفلالمحو.كّمَألمحا:هللاقفكلذ

َنأبئجوفىلعألايفمهتيبغلباّمَلو؛حفسلايفهدلاواكراتبعصلاعفترملا

نمتبسُخو«قراوخلانمةلاحلاهذهتدعو.”تيبلاىلإهقبسدقهدلاو

قراوخلانمةثداحلاهذهربتعننأليعادالهنأبسحأو.رماعيبأتامارك

نأ:اهنم«تالامتحاةعاهيفانلودبيلمتحتامباهتشقانمبو«تاماركلاو

ءغلبىَّنحةانأيفاهكلسفلهسأورصقأاقيرطفرعيناكامّبرزوجعلادلاولا

يفىتفلاهيضقييذلانمزلاناكامّبرو«هدعاسفامصخشهبقحلامّبرو

ناك-لاحلاةعيبطب-هلّلخعتيتلاةليوطلاتاحارتسالاوليقثلاهلمحبدوعصلا

هقبسفلهمتوةانأبريسيوهوهدوعصيفخيشلاهاضقيذلانمزلانملوطأ
قراوخكانهنوكتنأنود«بنرألاوةافحلسلاةّصق'”هعملثمو.ناكملاىلع

.تاماركوأ

¢ 2e

نمهیدانياتوصعمسفامئانناکرماعابآنأاضيأخيراتلابتكركذتو۳

ةرخصنأدجوهناكمىلإعجراملوءادحأدجيملهّنكلوجرخوماقف‹جراخلا

جاتحتالةّصقلاهذهنأبسحأو.'هتمطحلكانهيقبولوهيفتعقوةميظع

هيدانتتاوصألاناسنإلالّيخَتعئاقووليوأتلانعثحبلايفركفلاداهجإىلإ
ةرثكلانمتوصلابحاصنعثحبيوكلذىلعظقيتسيفمونلاةلاحيفوهو

.ةماركاهنوكوأةقراخاهنوك/١٠/نعدعتبتثيحبسانلانيب

.۲۹۳صءيخاُمشلاريسيفةّصقلارظني(١)

.«...ةّصقلثمكهلثمو»:ةرابعلاتباوصنأودبيوءلصألايفاذك)۲(

.۲۹۳ص‹ىخاُمشلاریسیفةّصقلارظنی)۳(
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‹ةداعلاقراوخنماهّنأل؛ءايلوألةماركسانلاهّنظياملةطيسبةلثمأهذه

رموهاماهنمف.كلذكتسيليهوءكلذىلعريسلابْتُكوهافشلااهتلقانتو

نأنكميثيحباليلقنيّيرابخألاوةاورلاةليخأهتفّرحاماهنمو‹ٰيداععيبط

عابتألارظنيفةّيصخشلاةسادقهيفتغطاماهنمو«قراوخلارهاظمعممجسني

.قيلعتلاوتيكنتللاراثمناكلهريغنمتردصولثيحبءةثداحلاةهافتىلع

|:ثلاثلامسقلا

يهف؛تاماركوأقراوخاهّنَأىلعالإاهريسفتنكمياللاوحأوثداوح
يقسييذلاككلذوءريسفتوأليوأتّيأبنيقباسلانيمسقلاتحتلخدتال

ديعييذلاكوءدحاوءانإنمانبلوالسعوءام:مهتبغربسحسانلانمةثالث

.!ةدحاوةليليفةنسةالص

بهينأىلاعتهللنأادبأركنأالينّنأميركلائراقلافرعينأُبحأ

اهنمیوریامءازإفقانأفكلذعمو«هدابعنمءاشينملتاماركنمءاشيام

انهدّكَوَأنأُبحأو.زارتحالاويّنأتلاضعبهيفافقومخيراتلاوريسلابتكيف

ىلعاَدِبألديالاهبقيدصتلامدعوصخشيأنعةماركةّيأرودصيفننأ

هلضفوهملعنمصيقنتلاوأ«هردقبةناهتسالاوأ؛هسفنصخشلايفنعطلا

ريغىرخأرهاظماهلهلمعوهحالصوهملعوصخشلالئاضفنل؛هحالصو

ملعلاولضفلاتافصو.ةماركلالاجمريغلاجماهلوءةماركلارهاظم

.ةماركلاىلعدانتسالاىلإجايتحانوداهبحاصلتبثتحالصلاو

لوسرباحصأناكلناسنإلاةماركىلعةلدأتاداعلاقراوختناكول

.لسعلاركذيملو‹نبللاوءاملاركذاهيفو.٥:مقرةرقف؛باتكلااذهيفةّصقلارظني)۱(

.ە0:مقرةرقف«باتكلااذهيفةّصقلارظني(1)
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ركبيبأةلزنمنمهللادنعماركإةلزنم-لتءايبنألادعب-سانلانمهريغلوأ

ةيراس)ةصقىتحو.ةماركوأةقراخامهدحألورتملفكلذعموءرمعو

تربتعاولىّتحو.اهبًٌصخةماركاهّنأىلعرمعخيراتيفلُجسُتمل(لبجلاو
ةمظعنمصقنيالاهفذحنإهَرمعخيراتنمتفذُحوأتركنأمثةمارك

ةالصهتداعإةّصقريصبنبدمحأخيراتنمانفذحولاننِإفلثملابو.ائيشرمع

ههجوضابقناوطاسبناةّصقيدهمخيراتنمانفذحوأةدحاوةليليفةنس
تربتعايتلاقراوخلاهذهلاغمو.رادجىلععضووهسأرعطقنأدعب

امكءائيشءالجألاءاملعلاكئلوأتاماقمنمصقنيالاذهٌنِإَف/١١۱/تامارك

حالصلاولمعلاوملعلالاجرىلإبستيامماههابشأوتاماركلاهذهةبسننأ
اهبميلستلاواهعوقوواهتُحصضرفىلعةماركلانل؛اَدبأائيشمهديزتال

يعادالفكلذلو.كلذنمةرمثيهفء؛حالصلاولمعلاوملعلانعتجتتنامن

كلتىدحإبقدصيملاماصخشنأاوعمساذإسانلاضعببضغينأل

كعئلوأتاماقميفانعطاهبهقيدصتمدعاوربتعينأالوءاهّلكاهبوأتاماركلا

رارصإلاومهيلإاهدانسإبكسمتلانإلب.ءايقتألاءاحلصلاوءالجألاءاملعلا

.مهقدصيفبايترالاومهيفنعطلاىلإىداامّبراهتُّحصداقتعاىلع

وأاًيداحآاهردصمناكءايلوألاتاماركميمجنأعوضوملايفامُمهأو

‹نايحألارثكأيفيوارلاةلوهجمةيداحآةّيدرفقرطبابلاغانتغلبدقوءاًّيدرف

ئراقلاعمبهذأيكلو.ةّجحموقتالوءاعقاوتبثتالاهتبترمهذهٌرابخأو

يتلاتاماركلاضعبىلإهبدوعأعوضوملااذهيفدعبأطوشيفميركلا

هبعوطقملاةجرديف-ءاملعلاوةّمئألاةلجأدنعىَّنح-اهتبترمتحبصأ

.عوضوملالصأاوشقانينأنود«رتاوتلاوأةرهشلادحتغلباهّنَأمهنماداقتعا

:لاغملاليبسىلعتاماركلاكلتنمةلغمأركذأو

.414:مقرةرقف«باتكلااذهيفةّصقلارظني()
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هحاحلإدعبلالبيبأديىلعةمحرلابازيمنمءاملانمتارطقلوزن١

.هئاعدىلعجاّجُحلانيمأتوءاعدلايف

.هديیبعيبألراغلاتفقسحاتفنا۲

.ترهاتيفنمحرلادبعوأ«ناوريقلا

ةّيملعةشقانمتاماركلاهذهىدحإتوبثةشقانمىلإثحابلاعجريامدنع

تركذامبروءخيراتلابتكبلغأيفةلوقنماهدجيهنأمغر.ةافوتسمريغ

ءاهتشقانمللاجمالهنأمهوياًمم.اضيأخيراتلابتكريغيفىرخأتابسانمل

.ديدجنماهيفرظنلاةداعإىلإةجاحالوءاهتوبثيفكشالهنأو

ءاكذلانممهتلزتمام؟يّرحتلاومهفلاوةلادعلانممهتلزتمام؟مهددع

ةعامجوأءدرفنعادرف/۱۷/اطبارتمالصاوتمالقنتلقنله؟قدصلاوةنطفلاو

؟لاحلاةفورعمةلقانلاةلسلسلادارفأله؟دهاشوأرضحنّمعةعامجنع

وأ‹«ليق»:لوهجملاةغيصبدرتاهبلغأو؛كلذنمائيشدجيالثحابلاٌنِإ
ةعطقموأءفارطألاةعطقمةلسلسيفنييواروأوارركذيتأيانايحأو«(«يور»

.طسولا

ةلاحيفالإعقتنأنكميالوصخشىلإبسنتتاماركلاكلتضعبو
ىلإلصتنأنكميالو«سانلانمدهشمىلععقتنأنكميالف«مهنمهّولخ
ةليلىفةنسةالصداعأنمكءهيلإتبسُننمقيرطنعالإسانلاعامسأ

.۱۷صءيخامشلاریسيفةّصقلارظني(١)

 



۸۱.رثعمىیحييلعخيشلاةمّدقم “
هاعدفابئذرصبأفدعاسمهلسيلورئبلانمءاملايقتسيلبهذنمكوءةدحاو

لثميفلاقيامُلقأ.اهألمىَّنحةبرقلاهلكسمأفءهتدعاسمهنمبلطوهيلإ
رسيفةماركهاطعأفهللاهمركأنمؤمنملقعُيالهنأتاماركلانمعونلااذه

ىلإكشلاَبّلَجَلَلَعَفولو.!ميمجلاىلعاهنلعيوسانلااهبثدحيوهموقيف

هيلعموقيالوءةجحهبتبثتال.دحاوربخنوکینأهربخديزيالمث.هسفن

.ليلد

ةّمْئَألاىلإةبوسنملاوةنّودملاتاماركلارثكألةّيقيقحلاةروصلايههذه

ىلعامّنِإوةّيخيراتثادحأالوةّيعرشماكحأاهبقّلعتتاليهو.ءاملعلاو

.ةءاربالوةيالو-ةدّرجم-اهبتبثيالةّيصخشتالاحهوجولانسحأ

لجرديىلعتاداعلاقراوخنمةقراخعوقوبلودعساندهشولو

نأةقراخلاكلعلارظنوةداهشلاكلتىلعءانبانعطتساام«لاحلالوهجم

نمتاداعللقراوخمويلكدهاشننحنو«الوتنولجرلاكلذحالصبمكحن
رابتعاوءءايلوأمهرابتعاىلإقراوخلاكلتانعفدتالف«مهُلاحفّرعُتالسان

.تامارکمهقراوخ

رمعةمظعىلإائيشفضتملةيراسةّصقنأديدجنمركذأنأديرأو

ائيشفضتملناوريقلالاغدأةصقٌنأو«لطابلاوّقحلانيبهبهللاقرفيذلا

ةصقنأو؛يسلطألاطيحملاىلإمالساإلاغلبأيذلاحتافلاةبقعةمظعىلإ

يف-ةمامإنّوكيذلانمحرلادبعةمظعىلإائيشفضتملترهاتةضيغ

راغلافقسحاتفناةّصقنأوءةديشرلاةفالخلادوهعاهبرُكذ-طسوألابرغملا

نمسبقهديىلعرشتنايذلامامإلااذهةمظعىلإائيشفضيملةديبعيبأل

دالبلاقافآ//رثكأيفذءاضأف؛ضوضعلاكلمللضفارلامالسإلارون

.٢٠۲صءيخاُمشلاريسيفو.۲/۲ث:ةرقف«ينايسولاريسيفةّصقلارظني()

 



ءايشألاتاياور
خايشالاتاياوهو

ائيشفضتملةمحرلابازيمنمءاملانمتارطقلوزنةصقنإو.ةّيمالسإلا

دوجويفهتحيصتلاعتيذلالطابلاىلعرئاثلانمؤملاةعاجشوةمظعىلإ

ونرتىلعأالثمهتريستيقبو؛هرصعيفةربابجلاىتعأهنمرعذىّتحنايغطلا

.اهنوغلبيالوملظلاىلعراوثلاراظنأاهيلإ

ةماركعوضومليطعنالنأيغبنيرصعلااذهيفنحفاذهلكىلعءانبو

ءةيالولاىوعدلةاعدمتاداعلاقراوخلعجنالوٌيحتستاممرثكأءايلوألا

وأنيخّرؤملانماهلقننميفالو«مهيلإتبسننميفنعطلايفاببسالو

ةماركنأاضيأفرعننأيفبنيو.لقعلااهقّدصيالءايشأاهرابتعاب«مهريغ

هسفنلولاةدارألةعضاخريغ-ةماركلالهأدوجوبقيدصتلاعم-ءايلوألا

-هيفهللاىلإءاجتلالاوءاعدلانعجتنيامءانثتساب-«ءاشىتمهبلطلالو

نميهو-اهسفنةزجعملانإلبءةزجعمتبلقنالاّلِإو«يّدحتللةلباقتسيلو
كرابتهللانكلو.لسرلاةدارإلةعضاخنكتمل-ةلاسرلاقدصىلعنيهاربلا

.ءاشیتماهیرجيوءاهيرجينمفرعييذلاهدحووهىلاعتو

ركنينمليردصقيضيالانفءةَّماعةماركلاعوضوملةبسنلابيفقوماذه

ىلعءهسفنصخشلانملْيّنلاىلإكلذزواجتيملامءايلوألانمئلولةمارك

لمعلاوملعلاباٍّيخيراتنيفورعملانمةماركلاوذْيلولانوكينأطرش
.حالصلاولمعلابلقأالاىلعوأ؛حالصلاو

نيرقممهنمو«نيخّرؤمللةبسنلابةركفلاحّضوننأنآلاانيلعىقبيو
.تاماركلارايتيفنوقاسنيمهكرتامةفرعمو‹مويلاهباتكمذقنيذلايروطفبلا

ريخدعبيمالسإلاعمتجمللماعلاقوذلانأكلذو«؛حضاوانهفقوملا

.انايحأاهلعتفيواهنعثحبيناكلب«تاماركلادوجوغيستسيناكنورقلا

ناکو؛مالسإلاحورنعهدعُبىلعليلدامعمتجميفاهروهظمدعنأىريو
ةَوقوأزييمتلاةّوقهتبلسيذلائعامجلاريكفتلاتحتاعقاوٌيدرفلاريكفتلا



 

۸رّمعمىيحييلعخيشلاةمّدقم
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نمعونيفقّدصيماعلاجلابالعفتموأارثأتمدرفلاحبصأثيحب.دقنلا

هيوريف«حالصلاولمعلاوملعلالهأىلإبسنيولاقيام-ةّيمالستسالا
نود:ٌحصألاىلعوأ«طايتحانوديأ؛ٹادحألابلماكيعونود-ابلاغ_

تبّرستدقف«تاوطخىلعتمتةّيمالستسالاهذهْنَأكشالو.دقنلابمامتها

مهراهتشاىلععامجإلالصحيداكصاخشأىلإتبسننيحسانلاىلإ
ضعباهتلبقَتنإو«ءضفرلانمحضوأاهبقيدصتلاناكف/۱۹/؛حالصلاب

تذتمامث.راشتنالاوةرهشللةّيرثكألاتملستساو«زارتحالانمءيشبراكفألا

تبسنىّنحو«فافسإلاةجردتغلبىّتحءاهيفاوعّسوتو«سانلانيبةماركلا

ةماركلايعذينمدجُوىّنحلبءاهيلعنوُرصيوةيصعملابنورهاجيسانىلإ

بلقتتهيتفشسمالتامدنعرمخلانأمعزيوءاًّنلعرمخلابرشيوهوهسفنل
َنأل؛ةيضابإلادنعاهنمدجويالةفيُملاعاونألاهذهنأىلعلسعىلإ

ضعببيساحمنموأ«قرطلاىدحإعابتأنماونوكينأاًمِإابلاغاهباحصأ

كلتلكىلإرظنلابو.ةّيضابإلادنعنيتلاحلااعلكلدوجوالوءءايلوألا

تاماركنممهيلإلصوامٌلكاوركذينأنيخّرؤملارثكألّضففورظلا
ضيرمتلاةغيصباهلقنيمهبلغأوءاوقّدصيملوأاهباوقّدصءاوس«صاخشألا

‹ةكراشملاىنعملاداعبإوةمهتللاعفدوةّمذللءاربإاًمِإء(يوروأليق)كشلاو

وههباتكمويلامّدقنيذلايروطغبلانيرقمو.داتعمبولسأءاروايرجاًمِإو
هكلسيذلاجهنملاسفنكلسوءةرتفلاكلتيفاوشاعنيذلانيخّرؤملادحأ

.هقبسنمو«هورصاعم

صلختسينأهليغبنيههباشاموأيروطغبلاباتكسردييذلائراقلاو

مساصلختسييكتاماركلانعةدّرجمهيفةدوجوملاثادحألاورابخألا

‹قّمحملاوءةماّهفلاوءةمالعلاك)هلعضوتيتلاباقلألانيبنمليلجفّلؤم

ءاكولسالوارابخأالواثادحأتسيل-اقباستلقامك تاماركلاف.(قّقدملاو



FASخايشاألاتاياور

E

نملائيشديزتالوءهنعاهلاصفناهٌرضياهبحاصةّيصخشبةطبترميهالو

.هنعتفذحاذإائيشهنمصقنتالو«هيلإتبسن

الو.هنمصقنيالوباعكلاةميقنمديزيالباعكىفاهداريإنأامك

تاماركللخّرؤملاداريإذخَّتِينأرصعلااذهيفداّقنلايعاولالقعلليغبني

هتردقموهتءافكوأفّلؤملاةنامأيفكشللةاعدمهيلإتبسننمىلإاهتبسنو

.هيففرُغيذلالاجملايفةّيملعلا

انريكفتطمنضرفنوأرظتنننأرصعلااذهيفنحنانليغبنيالو

يفوءءايشألارّؤصتيفماعلاانقوذو«؛ثحبلايفانّجهنموانتباتكَبولسأو

فورظيف/٠۲/اوشاعو«نورقبانوقبسنيذلاسانلاىلعاهضرعواهقوَس

اهايحنيتلافورظلانعفلتختةّيراضحوةّيفاقثوةّيملعوةّيلقعوةّيعامتجا

.مويلا

:ةأرملاةناكم-د

برغملاةّيضابإخيراتبتكنمههباشاموباتكلااذهيفرظنلاتفليامم

ثادحألافلتخمنيباهدوجوو«حوضولاديدشحضاوهيفةأرملاناكمنأ

ةأرماكقيرطضرتعتىحاليلقةءارقلايفيضمنامفزوربلاديدشزراب

الوءةاواسملايفةأرملاقوقحبكبلاطتلال«كليبسيفّيضملانعكفقوتست

نماهدنعامعبشتلزغلانمديشانأباهيلعٌدرتفناّتفلااهلامجكيلعضرعتل

تاهآوأءةفطاعلابةبوبشماقاقريناغأكينذأيفبكسلالوءةأرملارورغ

كلبصنتلكيدينيبةصقاريوتلتلالو«ئجافملاٌبحلابةجُهوتمةقرتحم
هّجوعلكفقوتستامّنِإوءةيراعلاهبشوأةيراعلاةنتفلاةروصيفناطيشلاخاخف

يفالاؤسكيلعيقلتلوأ«كنيدىلعصرحلاباهيفكبلاطتةَفاجةحيصنكيلإ

يتلاةّيلمعلاهقفلالكاشمنمةلكشموأءةضماغلامالكلاملعاياضقنمةّيضق

قاذنمةعومجمنيبفينعلدجيفكرتشتلوأءاملعلاةَلجأاهيفراتحي

 



0يمخيشلاهم

لامعأبموقتءةايحلامئاقونمةيداعةعقاويفكقيرطضرتعتدقو.ءاملعلا

هقيذتواهجوزسكاشتوأ«؛لخدلانيسحتىلعةرسألابردعاستوأ«تيبلا

.قلخلاءوسيفبسحُينأغلبياممزازفتسالاوألالدلانماناولأ

نمءزجلكيفماعلايمالسإلااهعباطبةرهاظةدوجوملاحلكىلعيهف
لكيفوحوضولااذهبههابشأوباتكلااذهيفةأرملاروهظو«باتكلاءازجأ

:تارشۇؤمثالثيطعيتاهاجتالاهذه

:لّوألارشؤملا

دارفأنيبٌيعيبطلااهارجمىلعةروصلكرهظيو«هبناوجلكىلإلخديو
يتلابتكلاكلتعيمجنعزاتمياذهبوهو.يداعلامهكلسميفعمتجملا

ىلعاّينبماهيلاعتناكءاوس«بوعشلانمةيلاعتملاتاقبطلاةمظنألخّرؤت

وأءةّيداصتقاةّيَقبطتاعافتراىلعةّينبمتناكوأءةّيسايسوأةّيبصنمتاعافترا

؛ةّينيدتاقبطىلعةّينبمتناكوأءةّيسنجةّيرصنعتاعافتراىلعةّينبمتناك

دعبأنموءاهروصطسبأيفدارفألاتاكرحنمخيراتلاثادحأحلاعيهنألا١

.روهظلاوناعمللانعاهاياوز

:ىناثلارشؤملا
كلتيفيضابإلاعمتجملايفةارملانعةحضاوةروصيطعيباتكلا

عمهيفكرتشتامنيبوةأرملاهبٌصتختامنيبعمجلااهتعاطتسانعودوهعلا

يفوءامهنملكةايحتالاجمنیبةلصافلادودحلایدعتتنانودءلجرلا

اهبجاوبتماقةارمااهرابتعابمارتحالاوريدقتلاهيفبستكتيذلاقاطنلا

ىلإءةلاّعفةكراشمتيبلاداصتقاىفاهتكراشموةرسألاةياعرىفئعامتجالا

ثادحأكبٌرمَتفوسو.ةرثؤمةّيلاعفبةّيفاقثلاةكراشملاتالاجميفاهفقاوم

ةبولغملاءايمعلاةاتفلاةّصَقنمءادتباءطيسبلالهسلافّلؤملابولسأبةعئار

 



خايشألاتاياوروس

لجرلبطختيتلاةليلجلاةملاعلاةاتفلاةّصقىلإ.اهمدىلعواهسفنىلع

بطاخلااهلركذيفءايندلارومأيفنالسك«نيدلاوملعلانيدايميفطيشن
رطملالوزندنعكتيبىلإترسكناءاملاةيقاسنأول»:الئاقهبحاصبويع

نالسكلالجرلااذهبةاتفلاتيضرو««كتيبقرغالِإواهيحلصتنأكيلعناك

ةريزغراطمأتلطهدقفءاهجاوزدعبةّصقلاقيقحتبردقلاىرجوءاهلاجوز

متهيالهناكميفاعباقجوزلايقبفتيبلاىلإءاملاقفدناوةيقاسلاترسكناو

امنيبو«كلذلتماقف‹للخلاحالصإلةرطضماهسفنتدجوو«ثدحامب

يفسلاجلااهجوزىلإةتافتلااهنمتناحةّمهيفةيقاسلاحالصإجلاعتتناك

ىلإماقَجثءرخآلاوهمستبافهلتمستباوءيشهينعيالامّنَأكءوده

يرجتفءءاملعلانمعمجبيقتلتيتلاةلداجملاةملاعلاةّصقىلإ."اهتدعاسم

ةبوتلاوةقباسلامهلاوقأنععوجرلابمهبلاطتوةّجحلامهمزلتوتالداجممهنيب

.رفكلابمهيلعتمكحالإواهنم

ىلعنزرحأيتاوللازئاجعلانمةعومجماهّلتحتيتلاةعيفرلاةلزنملاىلإ
ةّدج»:َنهنمةدحاولكىلعاوقلطأىَّتح«ٌنهيرصاعمعيمجةقثومارتحا

ةراشتسالاوءاتفتسالللبإلادابكأنهيلِإنوبرضيسانلاحبصأو««خياشملا

‹”«نرامانان»:ةّدجلاو««تناكرباتاًنان»ءارمسلاةدجلالاغمأ.ةحيصنلابلطو

.«ةلازغ»:ةقتعملاةالوملاو

املعٌنهجاوزأنئفاكييتاوللا/۲۲/تاليلجلاتاملاعلانمددعىلإ

ةراسو«ينيمرغتلادمحميبأةجوزرورعزَمَأ:لاشمأءابدأوالضفوالمعو

ییحيموءينراشألاقاحسإيبُةجوزتيصفأو«تيلومنبىيحيةجوز

رماعيبأةجوزدحاولاةمأوءرصاهميبأةجوزالولتو«نوميميبةجوز

٤۱۸:مقريترقف؛باتكلااذهيفةّصقلارظنی)١(

.«نرمامانان»:لصألايف(۲)
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Ed

...نوراهيبأةجوزدوادٌمُأوءنابأةجوزةلولهبو«سادرميبأةجوزترزرزو

.باتكللكتءارقءانثأاعّرزومهدجتاممٌرهريغو

كلذناكءاوس«ملعلاوةساردلاتالاجمىلعتايتفلاقابتساصصقام

وأ«نيروهشملاءاملعلاضعبىلعوأ؛ّنهروصعيفةروهشملاسرادملايف

ةّيضابالاةأرملاعضوىلعهتلالدهلباتكلانماريحذخأتيهفُنهئابآىلع

يفنيمثزنكىلععقيروصعلاكلتيفةئيبلاكلتلّيعامتجالاسرادلانإ

.بتاتكلااذه

:ثلاثلارشؤملا

-ههابشأوباتكلااذهيف-ةأرملاعضوةسارداهيطعتيتلاةماعلاةروصلا

ىلعةأرملاةَّيضَقيفناكنيحلاكلذيفئضابإلاعمتجملانأىلعلدت

ةايحلاٌنأوءةزاتممةّيسفنةّحصىفناكهنأتبثيلادتعالانمىوتسم

ناكيذلاطمتلاىلعوءةميلسلاةرطفلاجهنمىلعريستتناكهيفةّيعامتجالا

لعفبجّنشتيعمتجملاكلذنكيملف.نورقلاريخيفملسملاعمتجملاهيلع

هيفزواجتتالاسبحةأرملاسبحبىضقيفءةجاحلانعةدئازلاءايمعلاةريغلا

ءاهتوصناسنإعمسينأوأ؛ناسنإتوصعمستنأاهلحمسيالو«تيبلاةبتع

نكيملو.ناسنإةروصهعمميقتستالاملةفوفلمتناكولواهلايخىريوأ

قولخماهُنَأاهراعشإبكلذناكءاوسءحابتستوةأرملاهيفٌلغتسُتثيحباكّنهتم

ناكوأزجاوحلاىطختتوبجحلاقرتختةرّضحتماهرابتعابناكوأ؛يشلا

يفةايحشيعتتناكامّنِإو؛عاتمتسالاوعاتمإلااهتّمهمةيراجهبشاهرابتعاب
يفكرتشتوءاهرضحتوملعلاسلاجمدقعت«رازُبوروزتةنايصوءايحوةفع
يفلكاشملاىلإفّرعتتو؛دجاسملاىلإرضحتوءةحيصنلامّدقتوشاقنلا
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يفءامعزلادقتنتوءاياضقلادقعأيفاهيأريطعتو/۲۳/ءدّدحملااهعمتجم

ةرسألاداصتقاىلعدعاستو«مارتحاوبدأيفمههُجوتوءةحارصوفنع

؛نيرخآلاةرسألادارفأوأاهجوزعميعارزلاوأ«تيبلايفئعانصلاجاتنإلاب

كشسمتمكلذعمهّنكلوءةيوازلكيفرهاظدوجومكًرحتميحنئاکاهّنِإ

وأطارفإنودهيلعةظفاحملابميكحلاعراشلاهرمأامىلعظفاحم«هعباطب

.طيرفت

ةأرملاىلإعجريالاهعمتجميفةّيضابإلاةأرملاروهظيفلضفلاٌلعلو

اياوزلكاورّوؤصنيذلانيخّرؤملانمطمنلااذهىلإعجريامّنِإوءاهسفن
يفةئيداملامهقوستوأءاوضألامهرهبتنأنود«ئيبعشلاهقاطنيفعمتجملا

.ةدودحملامكحلاقافآتحتقّيضلاناطلسلابكوم

:ةّيربربلاصوصنلا ه

نأهبشناكىّنح«بولسأطسبأبهباتكبتكينأرثآفّلؤملانأحضاو

ءالعفةجرادلاةغللابتبتكتارقفلانماريثكنإلبءةجرادلاةغللابنوكي

كئلوألءةّيرثكأللبتكيناك؛عمتجملاتائفعيمجلبتكيناكهّنألكلذو

يتلاثيدحلاةغلبمهبطاخيوهفكلذلو؛فورحلاكفنوفرعينيذلاسانلا

اًممو.نايحألانمريثكيفةّيبرعلالوصأةاعارمفلكتينأنودءاهبنوثّدحتي

فورحلابةبوتكمةيربربلاصوصنلانماريثكدروأهنأيأرلااذهحّضوي
ناكبتكيناكامدنععقاولايفوهف.ةّيربربلا«غانيفاتلا»فورحبالةيبرعلا

ةّيبعشلاتائفلاٌلكاهمهفتيتلاةغللابو«هرصعيفهعمتجملبتكيهنأظحلي

ةغللالمعتساوءةطيسبلاةغللالمعتساكلذلو.دودحمطسويفو«ذئنيح

ةمجرتوأ.اهتمجرتوأةّيربربلاتادرفملاحرشبهسفنينعينأنودءةّيربربلا

عمتجميففورعمعاطقلبتكيناكهنأدّكؤيامم؛صوصنلاهيلعٌلدتام

كلذنأهسفنيفاعنتقمناكهّنأو.دّذحمرصعوءدّدحمناكمو؛دّذحم
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.بولسألااذهبخيراتلاثادحأ

.هتئيبوهرصعنمدعبأىلإهرصببحمطي-ودبيامبسح-فلؤملانكيملو

ىلعظفاحينأو«قيسنتلاضعبهبولسأقّسنينألواحيكلذكنكيملولو

مجرتيوءاهنيبقيرفتلاورئامضلاقالطإيفاميسالءةّيبرعلاةغللارهاظم
يفاهنممهفيام؛ةدّدعتمةّيربربلاةغللاتاجهلنأهملعلةّيربربلاصوصتلا

جهنملاًنَأل؛كلذنمائيشلعفيملهّنكلو.رخآناكميفمهفيالدقناكم

؛حوضولاديدشاحضاوناكباتكلااذهفيلأتيفهسفنلهعضو/٤۲يذلا

.هتبغروهطيطختبسحقّقحتتتناكباتكلاعضواهلجأنميتلاضارغألاو

صوصنللهلقنبةعتممةروصانلمّدقدقهّنِإَف؛هضرغوفلؤملاجهنمناكامهمو

نأعطتسنملانآمغرو.عمتجملاكلذيفثيداحأنملوجيناكاّمعةّيربربلا

+يناعمىلإلصننأو«صوصتلاٌلكلّلحن شحنانٌنأالإ«تادرفملاعيمج

.اهراوغأربسوءاهزومركفوءاهزاغلأفاشتكالةّذلوةعتمب-اهؤرقننحنو

كلتعيمجةمجرتمتننأ ةعبطلاهذهيف عطتسنملانّثأانفسؤيو

يذلائراقللوأءةيربربلاةغللافرعياليذلائراقللاهمّدقنفصوصلنلا

ىرخأىلإةغلنمةمجرتلانأانهركذأنأيغبنياًممٌلعلو.اهغيستسيال

لكلو.هتاءاحيإعيمجبدارملاىنعملالقنتنأعيطتستال-ةقيقدتناكامهم

نمعنميالاذهٌنكلوءاهفرعينمالإاهكرديالاهتاءاحيإواهبولسأةغل

بحاصاهدروأيتلاصوصتلاو.ملعلاوبدألاةكرحتفقولاّلِإوءةمجرتلا
يفدشنترعشلانمتايبأيهانايحأف«ىرخأىلإةّصقنمفلتختباتكلا

انايحأوءةدابعلاىلعسفنلارصقودهزلاةلاحنعرّبعتيهانايحأو«تاولخ

انایحأو«شاقنولدجيفڈروذخأايهىرخأانايحأو؛مكحواياصويه

.بيكرتللالوتادرفمللال«ىنعميأاهضعبيفانلحضنيملىرخأ
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لكشباهمجرتيفءةبقعلاهذهىلعبّلغتلانمنكمتيانريغٌلعلوأانّلعلو
يفردصتمث لانملاةديعبتسيلاهتمجرتحيتافمنأبسحأو-لاكشألانم

بناوجلامتكاةعتمةّيربربلافرعياليذلائراقلادقفيالىّنحىرخأةعبط

نيحعئارىنعمنمهمرحتاهنأىريهتءارقيفةوجفهضرتعتالوءةّصقللا
ةعتمدجيكشالوهّنإفةّيربربلاةغللافرعييذلااًمَأ.مهفنوداهاطختي

.نورقةعستلبقاهبولسأومويلااهبولسأنيبةنراقملل

:ةّيهقفلاماكحألاولزاونلا-و

جارختساو؛ثادحألاولزاونلايفةّيهقفلاماكحألابمامتهالاناكامير

ىلعلكاشملاكلتةجلاعمو«سانلاضرتعتيتلالكاشمللةّيعرشلاماكحألا

‹؛سانلاكئلوأاهشيعييتلاةئيبللقيمعمهفوءةّيعرشلارارسأللقيمعمهف

ماكحألاءاطعإيفرسيلاةاعارممث«فورظلاكلتيفةّيرشبلاسفنللمهفو

هنمصلختسينأثحابدارأولو.باتكلانمبناجٌمهَأءاهذيفنتوأ//

[نم]عمجينأهنكمأل«ّصاخباعكيفةّيعرشلاثاحبألاوةّيهقفلاماكحألا

ىلعسانلالكاشمجلاعيهّنكلو«مجحلاريغصمّيَقباتكلةيفاكةَّدامكلذ

ضعبلاجالعحلصتيتلاىواتفلانمريثكهيفناكلو.عئاقولاوثادحألاءوض

.هنمجرخملانوسمتليومويلاسانلاهيفعقيام

اياصولاومكحلانملَمُجرثتنتةّيعرشلاماكحألاوةّيهقفلااياضقلانيبو

ةروصلااهنمضرعنءلاجرلاضعبةنسلأىلعءةفلتخمبيلاسأبءةعئارلا

:ةيتآلا

ملاممالسإلاشعوهوءنمأوهللازرحيفلبجلااذهلهأنأاوركذو»

ةوشرلااوذخأيملامو«مهملعىلعةرجألااوذخأيملام:ةسمخمهيفرهظت

اموءءيربلالعقىلعاوعمتجيملاموروزلاباودهشيملامو‹مهماكحأىلع
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لالخلاهذهمهيفترهظاذإف.مهبنولعفياملشمةيدابلالهأباولعفيمل

.”«كلذنمٌرشوأمهريغبلحاممهيلعلحينأفاخأف

نااخانان

يفوهوءرصعلاكلذعمتجملةعئارةروص؛هبويعوهايازمبباتكلاو

لكمهفننأانلحيتأولوماهردصمو؛نيمثزنكةّيعامتجالاةساردلا

صوصنلاكلتهيلعٌلدتاملكفرعننأانلحيتأوءةّيربربلاةيوغللاتادرفملا

ةسمخنماهعضينأيروطغبلانيرقمدارأيتلاةّيعامتجالاةروصلاتلمتكال

‹تاذلابةدوصقمتناكيتلاةّيخيراتلابناوجلاىلعةوالعاذه.ابيرقتنورق

.نيدتملاعمتجملاةعيبطاهتضرفيتلاةّيعرشلابناوجلانعو

ةلحريفكدوقييروطغبلانيرقمعمميركلائراقلااهُّيأككرتأانهىلإو

.كعاتمإوكسانيإىلإاهيفقَفوينأوجرأ«؛نورقةسمخربع

رمعمییحیيلع

.٠۳-٢۳:مقرتارقفلا«باعكلااذهرظني(١)





ميحرلانمحرلاهللامسب

اميلستملسوهبحصوهلآىلعودّمحمانيبنىلعهللاىلص

ةسوفنلبجخايشأءخايشألاتاياور

دنعروهشملاوءامدقلا”ةسوفنلبجءاملعمجارتللماشوهو-[١]

يروطفغبلادمحمنبنيرقمخيشلاهفلؤمو‹ميدقلاةسوفنخيراتبسانلا

رخآلاعيبررخاوأهباتكمتأثيحسداسلانرقلارخاوأءاملعنم.يسوفنلا

.ه0۹۹هنس

نمهلبقنمریسنيفلؤملادحأوه)»:لامف٩۸٤0صريسلايفهرکذو-]۲]

ییحینبقیفوتییحیيباخيشلاةرصحمبهمتأو؛ةسوفنلبجخايشا

.«نوانجب

ءكلذنملقأوأالوطمايأةثالثنماوحننوكيءلاعلبجهنأبيسيردإلاهفصيةسوفنلبج(١)

نمو.ةبيطبانعأوموركوءةيراجهايماهلو«شَورَشامهدحأىمس«نيتنيدملناربنمهيفو

نبدمحمهللادبعوبأيسيردإلا.مايأةتسنماوحنبونجلاةهجنمةسوفنلبجىلإةصفق
ءتوريب؛بتكلاملاعءىلوألاةعبطلا؛قافآلاقارتخايفقاتشملاةهزن:سيردإنبهللادبع

۱۹۲۷۹/۱.

.ه١٠۳٠۱ءرصمءةرهاقلاءةينورابلاةعبطملاءريسلا:يخامشلاديعسنبدمحأسابعلاوبأ(۲)

خيشلانمةفاضإ«نوانجب...»ىلإ«...مجارتللماشوهو.ةسوفنلهأةريسباتك»:هلوقنم(۳)

.(ع)و(م)يتخسنيفةدوجوميهوهَربوقعينبملاس
اوكُسمتنيذلاخايشألادحأ«يروطغبلادمحمنبنيرقمخيشلامهنمو»:يتآلاكيخامشلاصنو

وهوءريسلاىلعظفاحو«بهذملاىلعظفحنمموهو«قيرطلااوعبتاو«لمعلاباوُمَتأو«ملعلاب
يبأنمملعلاذخأ.رشيتامهقفلايففْلأوءةسوفنلبجخايشأنمهلبقنمريسنيفلؤملادحأ
=يورياماريثكهنأل؛دمحمنبهللادبعدمحميبأنمذخأهنأاضيأهنظأو«ينوانجلاقيفوتىيحي
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ميحرلانمحرلاهللامسب//-[۳]

اميلستملسوهبحصوهلآىلعودّمحمانيبنىلعهللاىلص-[4]

ٌلهأروزي؛مهنيباميفنوروازتياوناكةوعدلاهذهلهأنأيور-[٥]
قرشملالهابرغملالهآروزيو"هيلعمهاماوفرعيلبرغملالهآفقرشملا

.ملعلامهتماوديفتسيل

:مهنم«رصعدعبارصعقرشملالهأخويشركذو-[٦]

نايحو‹”ضابإنبهللادبعوءديزنبرباج“:[لوألارصعلا]ه-[۷]

نيعستوةعستماعرخآلاعيبررهشرخاوأيفباتكلالمكأهنأركذو.رابخألاوريسلاهنع=

.«هللاامهمحرقيفوتىيحييبأخيشلاةرضحميف«نوانجإيفةرجهلانمةئامسمخو

.۸۱-۸۰/۱ةيضابإلاتاحلطصممجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ةيضابإلامهبدصقي(١)

.«هيلعمهاماوفرعيل»:لدب««اوفراعتيل»:(م)و(ع)يف()

ملعلاضعبنممهضعبديفتسيلو«مهضعبدنعاماوفرعيلو»:ةدايزعم.«املع»:(م)و(ع)يف(۳)
.«بدألاو

.«ةمئألا»:(م)و(ع)يف(8)

ايردبنيعبسنعیور«َيِضاَبلابهذملامامإ(م۷۱۱/ه۹۳:ت)ديزنبرباجءاثعشلاوبأ(٥)

يبأنبملسمةديبعوبأ:هتذمالتنم.اهنَعهللايِضَرنينمؤملاٌمأةشئاعنعوسابعنبانعو

دمحأنبحلاص:رظني.رباجناويدبموسوملاهناويد:هراثآنم.بئاسلانبماًمضوءةميرك

ءنامُعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ةوعدلايفهراثآودیزنبرباجمامإلا:يفاوصلا

ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٤/4۸۱ىالبنلامالعأريس:يبهذلا.١1-١۲ص۲۳

۲۳۰١/۱۱۱:مقرةمجرت

كردأ‹نيعباتلانمٌدعيءةرصبلايفًأشن.(م٠٠۷/ه٦۸:ت)يميمتلايملاضابإنبهللادبع()

هلئاسربرهتشا.هتارظانموةينلعلاهفقاومليضابإلابهذملابسنيهيلإو.ةباحصلانماريك

يزنبرباجبهذملامامإةروشمنعكلذٌلكيفردصيناكو.ناورمنبكلملادبعىلإ

هنعلاق؛نييومألاٌدضريبزلانباعمةّكمنععافدلايفكراش.ملعلايفهذيملتوهف

:يخامشلا:رظني..«قيرفتلايلوأبغشدنعةدمعلاو«قيقحتلالهأمامإناك»:يخامشلا

.5۷۷٢/٢٦۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۷۳-١۷ريسلا
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9راحصويريلاكامسلانبرفعجو‹'”ىلالهلاملاسوء”جرعألا

.رصعلاكلذلهأنممهريغو

نبرباجمامإلابجصءةرصبلابفوجلابردىلإبسني(م۷/ه١:ق)يفوجلاجرعألانايح(١)

(۳)

)٤(

نعوءيدزألاصيوحنبميمتنعوءهنعىورو؛ملعلاهنعذخأوء(م۷۱۱/ه۹۳:ت)ديز

ةداتقهنعىور.ركنملانعاًيهان«فورعملاباًرمآهللاىلإاًيعادناك.يمرضحلاءالعلا

نیعمنباهقثثو.دیزینبدمحمو«نادازنبروصنمو«جيرجنباوءةبورعيبأنبديعسو

ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.يناسارخلامناغيبأةنؤدميفتاياورهلو.يبهذلاو

٦۲۸۱۳۲/۲:مقرةمجرت

ناک:(م۷۱۸-0۰1۷۰/۰(ةيناثلاةقبطلانمضينيجردلاهفّنص:يلالهلاةيطعنبملاس

يدبعلاكامسلانبرفعجمهوءهوعيابوزيزعلادبعنبرمعةفيلخلادصقيذلادفولانمض
:رظني.بيلكنببابخلاو«(رباجنعذخأاّمِمرثكأهنعذخأوءةديبعيبأخيشناكو)

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١٤ص؛يسايسلاركفلا:نودع.۲۳۲/۲«تاقبط:ينيجردلا

.٤٦۳۱1۷/۲:مقرةمجرتءةيضابإلا

نعملعلاذخأ؛يعبات:(م۷۱۷-۷۱۹/ه٠-۹۹:نىيبيح)يدبعلاكامسلانبرفعج

رثكأةديبعوبأهنعظفحامناكوءةديبعيبأخيشوه»:ينيجردلالاق.ةرصبلابديزنبرباج

نبرمعلداعلاةفيلخلاىلعدفويذلايضابإلادفولانمضناك.«رباجنعهظفحامم

ءةيمالساإلاةّمَألانوؤشيفهعمرظنلل(م۷۱۷-۷۱۹/ه٠-۹۹:مكح)زيزعلادبع

يلعمامإللنييومألابسعنميفلضفلامهلناكو.هلءالولاميدقتوهتمامإبفارتعاللو

ءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۲۳۳-۲۳۲/۲؛تاقبط:ينيجردلا:رظني.ربانملاىلع

.۱۱۳/۲ء۲۳:مقرةمجرت

نامُغنمهلصأيعبات:(م۷۱۸-١1۷/ه٠-۲:0۰ط)يدبعلاساَبعلانبراحسابعلاوبأ

نيملسملاءاهقفنمناكىّتحءديزنبرباجنعملعلاذخأ.بسنُيمهيلإو«سيقلادبعينبنم
هلو...نايفسيبأنبةيواعممايأيفءابطخلانيباسنلادحأ»:ميدنلانباهنعلاق.مهئاملعو

يبأنبملسمةديبعوبأمامإلاهذيمالترهشأنم.ردقلايفباعكهيلإبسنيو««لاثمألاباعك

ء؛توريبءةفرعملاراد«تسرهفلا:قاحسإنبدمحمجرفلاوبأميدنلانبا.ةميرك

۲۰٥۲/٣٦۲۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١۱۳صم۱۹۷۸/ه۸

 

 



ZRخايشألاتاياور

يبأکءهرصعيفنموةديبعيبأرصعركذ:'”[يناغلارصعلا]»-[۸]

نبيلعوء'رثۇؤملايبوءبئاسلانبمامضوء'ناهدلاحلاصحون

.(م)و(ع)نمةفاضإ«يناغلارصعلا»(۱)

قّرفت.هَديزنبرباجنعملعلاذأ:(م۲٦۷/_ه١٤٥۱:ت)ةميركيبآنبملسمةديبعوبأ(۲)

باطخلايبأك«قرشملانعةلصفنمةلودنّوكنممهنموءبرغملاوقرشملاىفهذيمالت

متسرنبنمحرلادبعو«برغلاسلبارطيفةيباطخلاةلودلاانوكمءحمسلانبىلعألادبع

يميمتلاةديبعوبأمامإلا:يدشارلاهللادبعنبكرابم:رظني.ترهاتيفَةَيِمتْسْلاةَلْوَذلاانوكم

ءةريسلا:ءايركزوبأ.۱۹۸۹«سنوتءةينوتيزلاةعماجلاءةعلاغلاةقلحلاهاروتكدةلاسرءههقفو

:رّمعميلع.١۸/٠٠٠؛مالعألا:يلكرزلا.۲۳۸/۲7٤۲؛١/۲١۹٠١۲«تاقبط:ىنيجردلا.١

.١۸8۹۸/۲٨٤٤:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۹Yoةيِضاَبإلا

.«...حونيبوةديبعيبُرصعرکذ»:(ص)يف)۳(

/ه١-١٠1)ةفلاغلاةقبطلانمضينيجردلاهفّنص:ناقدلاحوننبحلاصحونوبأ(4)

:ينيجردلا.ثيمديزنبرباجنعملعلاذخأ.هعمسدو«ةديبعيبأةقبطنم‹(م۸۷۱۷

ءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۸۲صءح.طءريسلا:يِخاًمّشلا.١/٤٥۲«تاقبط

٦۲/٤۳:مقرةمجرت

ةميأنم(م۷٠۷-۷۱۸/ه١0١-١٠٠)ةعلاغلاةقبطلانمضينيجردلاهفّنصبئاسلانبمامض(٥)

رذصت.هريغوديزنبرباجىلعذملتتءةرصبلابدلوءنامُعدزأنمهلصأ‹لئاوألاةيضابإلا

نبمامضتایاور»:باتکهراثآنم.ةميركيبأنبملسمةديبعيبأمامإلادهعيفىوتفلل

مامضنعبيبحنبعيبرلانعمثيهلانعءةرفصنبكلملادبعةرفصوبأاهعمج«بئاسلا
ةديبعيبأعمجاجحلاهنجس.«قحلاةفرعميفقلخلاىلعةّجحلا»:باتكهلو.رباجنع

.۸٤۲-۲471ء66-۲08/7«تاقبط:ينيجردلا.١١۱؛مالسإلاءدب:مالسنبا.امهريغو

.٤٤صءههقفوةميركيبأنبملسمةديبعوبأ:يدشارلاكرابم.۸۲-١/۷۱«ريسلا:يخامشلا

.٤٦۲۳۸/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

رثؤملاوبأهتينكنممهيلعانرثعنمعيمجنأ.«جرؤملايبآو»:هلعل؛خسنلاعيمجيفاذك(١)

لهأنم(ه۲:ق)يمدقلادمحمنبرمعوهجرؤملاوبأو.هدعبوأثلاثلانرقلايفشاع

.يأرلابنوذخأينيذلارابكلاءاهقفلادحأ.رصمىلإملعلاةلمحنمدعي.(نميلانم)مدق

ضعبيفةديبعابأمامإلااوفلاخنيذلانم.هتنودممناغوبأمهنعىورنيذلاةعبسلانم

نبناطلسورصانحلاصدمحمروتكدلا:رظني.نميلاىلإنامُعنمهقيرطيفتام.لئاسملا

ءيمالسإلابرغلاراد«ىلوألاةعبطلاءقرشملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:ينابيشلاكرابم

.۳۲۸صء٥۸٩۹:مقرةمجرت؛م1١٠۲/ها١۱«توریب

 



۹۷ A
قيقحتلا

Eb
‹ةهريأوء"ةبقعنبجلبوء"فوعنبراتخملاةزمحيبآو«"نيصحلا
”[ينميلاقحلابلاط]ىيحينبهللادبعمامإلاو'بجاحدودوميبأو

.3‹”ىيدنكلا

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

)1٦(

)۷(

ةّميأنمءةُكميفشاع:(م۷٤۷/ه١۳٠۱:يلاوحت)يرينعلانيصحلانبيلعرحلاوبأ

هيلإعمتجيءةّكمبملعسلجمٌرحلايبأللناك.ديزنبرباجىلعذملتت.لئاوألاةيضابإلا

نبهللادبعشيجيفناك.ليحرلانببوبحمنايفسوبأمهنمو«ةماقتسالاوحلالهأءاملع

ةلباقملءةيضابإلامهلسرأنيذلاةّيسلادفولاءاضعأنمضریتخا.قحلابلاطيدنكلاىيحي

ةيعمج:رظني.ه١۱۳ةنسيلاوحةكميفلتقورسأ.زيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلا

.۳۲٦٢/٤۲۹:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

ىلوألاىدامج:ت)يراشلاينامُعلايدزألايميلسلاهللادبعنبفوعنبراتخملاةزمحوبأ

يبأنبملسمةديبعيبأنعذخأفءةرصبلاىلإلقتناونامُعبزجمبدلو:(ع۸٤۷/ه٠

ةفرعمويةكملخد.تومرضحبءٌقحلابلاطىيحينبهللادبعةروثيفازرابناك.ةميرك
يفدهشتسافءاشیجدمحمنبناورمهيلإهجومث.اهببطخوةنيدملامثم۱۲۹/٠٤۷ةنس

.4۹/۲ء٠8۷۰:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ديدُق

ء؛لصألاٌينامُع«كلامينبديهارفنم(م۸٤۷/ه١۱۳:ت)يدسألامصيهلانبةبقعنبجلب

يفقحلابلاطىيحينبهللادبعةروثيفكراش.ةلوطبلاوةعاجشلابرهتشأ.ةرصبلابشاع

ءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ىرقلايداوبجلبدهشتسا.زاجحلاونميلا

.۲۰۸۰/۲٠۱:مقرةمجرت

ییحینبهللادبعّقحلابلاطشیجيفدئاق:eVEV/-a)®::ت)يرّيْمِحلاحابصلانببةهربأ

ء‹ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.القمارعاشناكو.نويومألاهلتقفءيدنكلا

.۳۸/۲ء۹٥:مقرةمجرت

.ةرصبلابدلو«نامُغنمهلصأ:(م۷۱۸۷1۷/ه٠-۳۴:١٠٠ط)يئاطلابجاحدودوموبأ

:رظني.ةيضاباللةيركسعلاوةيلاملانوؤشلاىلعفرشأ.ملسمةديبعيبأنعملعلاىقلت

.١/۱۱۸ء44٤7:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

.(م)و(ع)نمةفاضإ

(م١۳٠۱/۷٤۷:ت)؛قحلابلاطبريهشلا«يدنكلارمعنبىيحينبهللادبعىيحيوبأوه

يلووءنميلاَىلِإعجر.ةرصبلابةديبعيبأنعملعلاةبلطرصاع.تومرضحنمءةارشلامام]
اَهبَلَعىضق‹م٤٤۷/ه۱۲۹ةنسفوعنبراتخملاةزمحيبُأةةيعمبنميلابٌةلودماقأ.ءاضقلا

=.۱۱۷-١١١ءنيدلاعئارشومالسإلاءدب:مالسنبا:رظنی.م4۷/۳۰٤۷هنسمكحلانبناورم



خايشألاتایاور۹۸

2

بیبحنب”ميبرلا:قرشملاءاملعةمئأنمكلاغلارصعلا»_[۹]

."دلخمناسغيبأو«ةرامعنبرمتعملاو‹'”يمرضحلالئاووء'”يديهارفلا

.مهئامظعوقرشملالهأةيضابإةمئأضعبمهءالؤه-[١١]

‹°/١‹تاقبط:ينيجردلا.۱۳۳-۲/۲۳١٠«يناغألا:يناهبصألا.۳۲۲-٤‹خيرات:يربطلا

ءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۹/۳٠۲«بهذلاجورم:يدوعسملا.٤۲۷۹

0YAY/Y:مقرةمجرت

.(م)و(ع)نمةفاضإ«يناثلارصعلا»(١)

.«...عيبرلارصعرکذو»:(ص)يف)۲(

.«١۱۷ةنسىفوتملا»+:(م)يف(۳)

نم«مادوب»بدلو(م٦۷۸-144/ه١۷١۱-٥۷)يرصبلايديهارفلايدزألابیبحنبعيبرلا

يذلادنسملا:هراثآنم.ملسمةديبعيبأو«ةرصبلابديزنبرباجنعذخأ«نامُعيفةنطابلا

نبعيبرلاايتفهلو«ثيدحلايفلوألاةيضابإلادمتعموهو«ينالجراولابوقعيوبأهبّتر
مالسإلاءدب:مالسنبا:رظني.ليحرلانببوبحم«يئناوزتلارذنملاوبأ:هذيمالتنمو.بيبح

دوعسمنبورمعمساقلاوبأ.١٤٠٠ص«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.١٠۱صءنيدلاعئارشو

:رظني.١۱۷-١١۱ص1۹۹4ءةيادرغءَةيِبَرَعْلاةعبطملاءاهيقفواثدحمبيبحنبعيبرلا؛يوابكلا

.١١٠صءقرشملامسق۸٠۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ينابيشلاورصان

نيذلانموهوءةديبعيبأنعملعلاذخأ:(ه١۱۹يفيح)يمرضحلابويأنبلئاوبويأوبأ()

ىلإليميهيقف.نامُغبو«نميلابقحلابلاطةمامإةماقإيفمهسأ.هتنودممناغوبأمهنعىور
داقتعايفةريسوءةيضابألاءاملعريسةعومجمنمضةروهشمةريسوءةرظانمهل.ليهستلا

.4۹4صءقرشملامسقء١٠٥1:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ينابيشلاورصان:رظني.نيدلا

نموءبيبحنبعيبرلاةقبطنم(ه۲:ق)يلالهلاناوكذنبملاسنبةرامعنبرمتعملا(٥)
:رظني.هرصعءاملعضعبعمتارظانمهل.قارعلاىلإملعلاةلمحدحأوءةديبعيبأذيمالت

.١٥4ص«قرشملامسقء۱۳۷۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ينابيشلاورصان

دحأ.ةيناثلاةئاملانمةيناثلانيسمخلانم(ه۲:ق)يناسغلادرمعلانبدلخمناسغوبآأ(1)

هلاوقأنماريثكهتنودميفمناغوبأىور.ةديبعيبأمامإلاديىلعاوذملتتنيذلانييقارعلا

يبأةذمالتنمزيزعلادبعنبهللادبعنيبوهنيبتارظانمهل.ةديبعيبأمامإلانعهتايورمو

ءةيضابإلامالعأمجعم:ينابيشلاورصان:رظني.«ةّجحلاةلاسرلا»ةباتكيفكراش.ةديبع
.۷٤٤صء؛قرشملامسقء۱۳۳۹:مقرةمجرت

.(ع)و(م)نمةفاضإ«(مهئاملع)مهئامظعو...مهءالؤه»(۷7)



تيتحتلا

__

یہ

.رومألانوزّيميءاملعمهيفركذيملفبرغملالهأامأو-[١١]

لثمغلبنمةسوفنيفىضماميفزاجدق:نولوقيفخياشملاامأو-[١1]

.تاّينودوهجملهأبرغملالهأرثكأنكلو.ملعأهللاو«"ءالؤهضعبغلبام

:مئاهبلاوسانلارئاسكهتايحفءةثالثنمدحاوكنكيملنم:ليقو-[1۳]

لعفك؛جيحلاقيرطىلإريسلاىلعهسفننّطويملنم»-[]

نبملسمةديبعيبألعفك«ملعلاميلعتىلعهسفننطويملنمو»-[٥٠]

دعبٌمُتءةنسنيعبرأملعلابلطيفثكم“هّنِإفّيرصبلاّيميمتلاةميركيبأ

نبسادرملالبيبألعفكءءارشلاىلعهسفننطويملنموهە_-[٦۱)]

:ءارشللجورخلاىلعمزعنيحديزنبرباجللاقهنأهنعيورو.(ريدح

.ةقراشملاءالؤهضعبهغلبامملعلانماوغلبدقءاملعةسوفنيفنأدصقي(١)

.«يفريسملا»:(م)و(ع)يف(۲)

.«رباجک»:(ص)يف(۳)

.(م)و(ع)نمةفاضإ«هنإف»(4)

.(م)و(ع)نمةفاضإ«هّنِإفٌيرصبلاّيميمتلاةميركيبأنبملسم»(٥)
.«كلذدعبثكم»:(م)و(ع)يف()

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ريدحنب»(۷)

نميعبات.ةعيبرينبنم:(م٠1۷/ه١٦:ت)يميمتلا(ةئيِدَأنباوأ)رْيَدُحنبسادرملالبوبأ

ءةشئاعوسابعنبامهنمةباحصلانمددعوءديزنبرباجنعذخأ.لئاوألابهذملاةّميأ

اجنف«ناورهتلالهأنمناكو؛ميكحتلاركنأفنيْفصيفكراش.يبسارلابهونبهللادبعو
ىلعراكنإللتارظانمدقعو.ايراشنيعبرأنمنّوكتتءةمّظنمةيرسةعامجًاشنأ.اهنم

هلتناكءهحارسقلطأمثدايزنبهللاديبعهنجس.فيسلابسانللمهضرعتجراوخلا
ةعيدخلابمزُهمث«؛كسآبدايزنباٌشيجٌةارشلااهيفمزهدايزنباشيجعمتاهجاوم

:رظني.ديجلارعشلاوعرولاوملعلابلالبوبارهتشا.سرافضرأنمدرجبرادوأجوتةقطنمب

.41۱/۲٤ء٤۸8۷:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج



خايشألاتاياور

مهنيبَتوملاوءٌرورغىرتنَمنيبةايحلاٌنِإفىاثعشلاابأايانبقوحللاعرسأ»

.«هکله

ىلع”يلصيالجرىفاوف«قارعلانمةّرمتاذمدقارباجنأيورو-[1۷]

اذه»:ساَّبعنبامهللاقف.«!هلةلبقال؟يلصملانّم»:'لاقفةبعكلارهظ

.«رباجلوق

ةّبادوءةحلاصةجوزوءافافكاشيع:ةثالثهّبرلأسهّنإ:هنعليقو-[1۸]

.2ەڵلككلذیطعأفءةيتاوم

اهّشعنم”فاطخةضيبتعقوفمويتاذدعقهّنإ:هنعليقو-[1۹]

نأتددو»:لاقفءنادلوهلناكدقوءاهيلعرودتاهّمَأىلإرظنف«ترسکناف

یفاذکهاتومينأ/I۲/تدوو؛ةنيكسملاهذهةضيبمّلْسَتوامهنمدحاوتومي

اَنيُمْعَتوامهدعبتومأوءرانلانالخديفبونذلانالمعيفاربكيالعلةيلوفطلا

ىفهرمأناكف««اًبزاعادحاوامويايندلاىفشيعأنأ”ُثحأالىنأل؛ةنمآ

.هتلسغفتامفءةنمآهلسغتنأىصوأولاقامكايندلا

عزانيهدجوف‹”ىرصبلانسحلاهرازضرماملهنأيورو-[٢۲]

.«...يلصيجيجحلانملجرباذإف؛مارحلادجسملالخدفءةّكمىلإبهذو»:(م)و(ع)يف(١)

.«رباج»+:(م)و(ع)يف()

.(م)و(ع)نمةفاضإ«هنإ»(۳)

.«هلككلذيطعأف»-.«...افافك:اهايإهاطعأفةثالثهّبرلأس»:(م)و(ع)يف(8)

.(م)و(ع)نمةفاضإ«هنإ»(٥)

هحمجوقنجلاَروُمْصُعةماعلاهوُغْذَتيذلاوهوُدوسألاروفضُتلاُفاطُحلا»:هديسنبالاق(١)

.۷۷/۹برعلاناسل:روظنمنبا.«فيطاطخ

.«دمحأال»:(م)و(ع)يف(۷)

.«ايندلايف»-:(م)و(ع)(۸)

=ىلوموهفءيبشسفءناسيبلهأنمهوبأناكءديعسابأىنكي؛ّيرصبلانسحلايبأنبنسحلا(۹)

 



١۱A_قيقحتلا

هيلعداعأعُت«تكسفهللاالإهلإال:لقءاثعشلاابأاي»:لاقفء'”توملا
ىلإحاوروٌودغنمهللابذوعأنكلوءاهلهأنمانِإ»:رباجهللاقف«ارارممالكلا

لاقف.«نمؤملاسفنجورخةيآنعينربخأءديعسابأاي»:هللاقمُث.«رانلا

‹«ةعماطسفنوءهبلقىلعهدجيدربنمؤملاسفنجورخةيآٌنِإ»:نسحلاهل

ء؛كمركلكباوثيفةعماطيسفنو«يبلقىلعادربدجأيْنِإَهللا»:رباجلاقف

لاقف.مالكباهدعب”ضافأامف.«اهروذحمنّمَأو"اهءاجرقّفحمهللا

نبسنأهنومغلباّملف.تامف.«!توملادنعولوههقفأام!ربكأهللا»:نسحلا

.«ضرألالهاريختام»:وأ.«ضرألارهظىلعنمملعأتام»:لاقكلام

نيعبرأمّلعت'”ئميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعابأنأيورو-[١٠]

فزعسودقفرباجاًمأو.دیزنبرباجقزقز”عسيملو؛ملعلانمبابفل
اًملو.«ةَّمَألاهذهٌئناَبرتام»:رباجلاقسابعنباتاماّملف.ساًبعنباقز

..«ةَّمألاهذهينابرتام»:ةديبعوبألاقرباجتام

‹لءيبنلاجوزةملسٌمألةمداخهُمأتناك«هديبرمعهكٌّنحوءرمعةفالخيفدلو.راصنألا

ةرغةرصبلابتام.َكِلذةكربلهتحاصفنوللعياوناكفءاهيدثةملسمأهيطعتفتباغاَمر

يزوجلانبا.١/٠٠تسرهفلا:ميدنلانبا.ةنس۸۸نباوهو؛م۷۲۸/ه١١۱ةنسبجر

«توريب؛رداصراد«ممألاوكولملاخيراتيفمظتنملاباك:يلعنبنمحرلادبعجرفلاوبأ

.١/۹۱ءءاهقفلاتاقبط.۱۳۱/۷ها۸

.«توملا»-:(ص)(١)

.«رباجلاق»:(م)و(ع)يف(۲)

.«يئاجر»:(م)و(ع)يف)۳(

.«َهاَف»:(م)و)ع(يف3

.(م)و)ع(نمةدايز««ربكأهللا»و(٥)

.(م)و(ع)نمةفاصإ«يميمتلاةميركيبأنبملسم»(7)

.«غلبيملو»:(م)و(ع)يف(٧)
.(ع)نمةفاضإةيتآلا«برغملاىلإةسمخلاملعلاةلمحركذ»(۸)

 



خايشألاتاياور2

[ىرخأتاياورو]برغملاىلإةسمخلاملعلاةلمحركذ

‹'يرفاعملاىلعألادبعباظخلاابأنَايورو-]۲۲[

‹يسمادغلاراردنبليعامسإومتسرنبنمحرلادبعو

(۱)

(۳)

.(م)و(ع)نمةفاضإ«يرفاعملاىلعألادبع»

ملعلاذخأ:(م٠٠۷/ه٤٤٠:ت)ينميلايريمحلايرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباّطخلاوبأ

هلاودقعمث.ةبراغملاملعلاةلمحىلإٌمضناف.ةرصبلايفةميركيبأنبملسمةديبعيبأنع

دما.ةّيرفصلاةموجفروةليبقروجنمناوريقلارّهطف.ه١٤٠ةنسسلبارطبروهظلاةمامإ
عبرأهتلودترمتسا.ناّرفىلإاًبونجو«ناوريقلاىلإاًبرغوءةقربىلإارشهتلودناطلس

ةيعمج:رظني.ه١٤٤٠ةنساغرواتةكرعميفءهتمامإىلعونويسابعلاهيلعىضق.تاونس

.٢/٤٤۲بمقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

يفدلو(م۷۸۸-۷۷۷/ھ۱۷۱ھ١١۱:مکح)یرسکنبمارھبنبمتسرنبنمحرلادبع

‹مولعلائدابممّلعتاهبوناوريقلاةنيدميفًأشن.ٌيرجهلايناثلانرقلانملّوألادقعلايلاوح
ةديبعيبأةسردميفملعتيل؛م٠٥۷/ه١٠٠۱ةنسةرصبلاىلإملعلاةلمحةقفر-لقتنامث

باطخلايبأةلوديفناوريقلاىلعءاضقلايلو.برغملاىلإاوداعٌمث؛ةميركيبأنبملسم

ةلداعةيمالسإةلودلّوأسيسأتبنيّيسابعلانعلَقَتْساٌمُث.يرفاعملاحمسلانبىلعألادبع

ریسفتهراثآنم.(م۹*4-۷۷۷/۲۹6-١11)«ةيمتسرلاةلودلا»ءطسوألابرغملابةلقتسم

هنبا:هتذمالتنم.ىنايسولاركذامكسداسلانرقلاىفادوجومناكوءزيزعلاهللاباتك

١۱۷VAV/_AYمکح)باشولادبع A-AY۳۸۲۰٢۲۳۹نابخأ:ريغصلانبا.)م.

نايبلا:يراذعنبا.۲۹۰/۲«تاقبط:ىينيجردلا.١۷۷۷ء١1-١/5۸ءةريسلا:ءايركزوبأ

ء‹ةيمتسرلاةلودلا:زاخب.۹-1۷MoEءريسلا:يخامشلا.۸۹-١/٤۸۸۸«برغملا

‹8۳ءةيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا.هلکء؛متسرنبنمحرلادبع:زاحخب.اهدعبامو۲
.٤/۷۸مالعألا:يلكرزلا.۱۲۹‹٤/٠٦5«بكوميفةّيضابإلا:رمعميلع.41۹۸-٤٤

.4٤٥٢/۹٤۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج
.(م)و)ع(نمةفاضإ«يلبقلا»

رفاس«؛برغلاسلبارطنم:(م٠۸۲/ه٠:يفيح)يسمادغلارادنبليعامسإبينملاوبأ

نيغ.برغملاىلإملعلاةلَمحعمةميركيبأنبملسمةديبعيبأدنعملعتللةرصبلاىلإ
سناينبدمحمبينملاوأ:هتذمالتنم.برغلاسلبارطيفباطخلايبأةمامإيفاًيضاق
.۲/٦9‹107:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.يلكردلا

 



اقيقحتلا

قرشملانمملعلااولمحنيذلاءالؤه"يلبقلادوادابأو"يتاردسلامصاعو

اومّلعتيلةديبعيبأدنعةرصبلانوديريمهوءةكمباوقتلاوء"برغملاىلإ

ثكمن»:ضعبلمهضعبلاقفءاليلاهولخدفءةرصبلااومدقیتاوراسفء؛ملعلا

وهو متسرنبنمحرلادبعمهللاقف.«خيشلاىلعلخدنفحبصلاىلإ

ةليللاهذهيفتاموأانتمنإمتيأرأءةديعبدالبنمانئج»:انسمهرغصأ

يفهودجوفءهيلعاولخدف«هيأرىلإمهّدرفءةرسحانيلعنوكتفخيشلا
مهلفنأتساف««مكيلإلخددق»:مهللاقف«لاؤسلاهيلعاوُدرف«سلجملا

اًيلف.مّلعتلايفنينسسمخانغلباميف“دنعاوثكمف«ىرخأةّرمسلجملا
شيل”ةديبعوبآجرخمهدالبىلإعوجرلااودارأ يفهلجرلعجامو«مهعّي

لئاسمنمةلاسمةئامئالثيسمادغلاراردنبليعامسإ“هيلعدرىّنَحباكرلا

يبنبملسمةديبعيبأنعةسمخلاملعلاةلمحدحأ:(م۸٥۷/ه١٤۱:ت)يتاردسلامصاع(١)

هنعذخأ«ملعلارشنلبرغملابةيضابإلاقطانمىتشنيبلوجت.برغملاىلإةرصبلابةميرك
تام.مهریغوسناينبدمحمو«سابعلانببويأو«متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع
ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ةموجفروةليبقديىلعامومسم
.۲۸٥٢/٤٤۲:مقر

.(م)و(ع)نمةفاضإ«يرفاعملاىلعألادبع»(۲)

نبةملسنعملعلاذخأ.سنوتبةوازفننم(م۷٥۷/ه١٤٠:يفيح)يوازفنلايلبقلادوادوبأ

ىلإةسمخلاملعلاةلمحدحأناكفءةرصبلابةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعمثدعس

:ثارتلاةيعمج:رظني.سيردتلابٌمتهاوءةسايسلالزتعاءهتدلبىلإهعوجردنعو.برغملا

.۳۰۳۱۳۹/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم

.(م)و(ع)نمةفاضإ«برغملاىلإ»(۳)
.(م)و)ع(نمةفاضإ«خيشلا»)٤(

اميفهدنعاودعقف.مهلنفءاونذأتسافسلجملايفهودجوف»:(م)و(ع)يفو«(ص)يفاذك(٥)

.«...انغلب

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ملعتلايف»)١(

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ةديبعوبأ»(۷)

.«هلأس»:(م)و(ع)يف)۸(
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اپ٤۱۰

ےک

8
لاقفء«؟راردنباایایضاقنوکتنأديرتأ»::دعوبهللاف؛ماكحألا۳

.لاقامكاهبيلتباف.»؟خيشاياهبتیلّبانإتيأرأ»:هل

<

لاقو.«ينمتعمسامبتنأتْفأ»:باطخلا۴لاقهنأانغلبو-[۲۳]

يبأللاقو.«عمستملامويتمتعمساميتنأتفأ»:متسرنبنمحرلادبع
ناکَمُث.”«عمستملامبالوينمتعمسامبتنأتفتال»:ىلبقلادواد

.مّلعملامادئبصلاكدواديبأدنعهنامزيفنمحرلادبع

نرظنينأرتسلاهلفشكينأةديبعابأنلأسزئاجعلانأاوركذو-[٤۲]

ىلإَنهنويعتعجرف‹مهيلإ"”رتسلانفشكفكلذىلإَنهباجأف«مهيلإ
نصّصخومهلءاعدلايفهللاىلإنبغرو«"متسرنبنمحرلادبع

اهلعجامكءةكربلاكيفهللالعج»:هلنلقو«ريثكءاعدبمتسرنبنمحرلادبع

ةكربلاكيفهللالعجوءنيعلايفاهلعجامكةكربلاكيفهللالعجوءحلملايف

يفهتَئيرذنموهتمناکف؛ٌنهلهللاباجتساف.«سمشلانيعيفاهلعجامك

يفمهُتلودتغلبدقو.ةداقانلمهلعجيذلاهللدمحلاف.كلذلثممالسإلا

رمأبُمايقلاوءادعألاىلعُروهظلاوءةّيعرلايفذمهلدعو«برغملایفوةسوفن

انِإوهيانإف.انغلبامىلعءةنسنيسمخوةئامىلعافينتمادو.اريغكهلل

.كئلوأباهذىلع(١١١:ةرقبلاةروس)نوعهلهل

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ةديبعوبأ»()

.همامأنورغاصتيملعلاةلمحنمنيرخآلاءاملعلانألیلدب؛هلهجلال«هددشتلءاتفإلانعهاهنهلعل)۳(

.١٤٤۱ص.«باهولالبعا:يخامشلاريسيفوء«ىلعألادبع»:(م)و)ع(يف)٤(

.«ةبراغملاةبلطلاةسمخلاءالؤهىلإيأ»+:(م)و(ع)يف(٥)

.«رتسلاصضعبفشکفا:(م)و)ع(يف)١٦(

.(م)و)ع(نمةفاضإ«متسرنب»)۷(

.«دیزیام»:(م)و(ع)يف(۸)

 



1۰0قيمحتلا ر0دنس
لهأقرشملاٌلهأروزي«؛نوروازتيةوعدلاهذهلهأنأركذو-[٥۲]

عطقناىَنَحءرهدلانمانامزكلذكاوناكف«برغملالهمهروزيو«برغملا

."”ترهات

اناكم«”«فردإ»نمالإنوقرتفيالٌجحلانماوعجراذإاوناكو-[٦۲]

نيبمهرهداولعجف.ٌجحلاىلإنوريسيىتماوقفتيىَتَح

.ترهاتنمرمألاعطقناىَّنَحكلذكاوناكف؛ٌجحلاوطابرلاوداهجلا

«تورصمت»:هللاقي

لهوابرجلهويقيرفإله9«نسامإ»يفلںوعمتجياوناکف-]۲۷[

تراصو«متسرنبنمحرلادبعاهانب(ترايت:نآلاىمست)ءطسوألابرغملابةنيدم:ترهات(١)

اهضرأ؛لحارمتسةليسملانيبواهنيب(م4٠4-٠۷۷/ه۲۹1-١٠٦٠)ةيمتسرلاةلودللةمصاع

نبا.۱9۹-۱۳۸«نادلبلاميوقتءادفلاوبأ:رظني.ربربلانمساناهب«عرزلاةريثكءةبصخ

.8٦7-۲۱۸«ميساقتلانسحأ:يسدقملا.(هتاحفصبلغأ)نييمتسرلاةمئألارابخأ:ريغصلا

.١٠صءايقيرفإفصو:يسيردإلا.(هتاحفصبلغأ)ةيمتسرلاةلودلا:زاحب

يلع:رظني.ةسوفنلبجب؛نيليموحنيريمبونجيفعقتءفَرْذَأوأ«فرديإوأ«فردإ(1)
.٢۲۱صءيناثلامسقلا‹ةيناغلاةقلحلا‹خيراتلابکوميفةيضابأإلا:رمعمىيحي

دراولاعضوملاسفنهلعلو.اهركذقباسلافردإيفعضومتورصمتٌنِإفصنلااذهبسح(۳)

:يكستيفیل.۲۸۳صءريسلا:يخامشلا.۹۲/۱؛تاقبط:ينيجردلا:رظني.«تورصاتا»:مساب

.۹۹:مقر«؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست

ةيمتسرلاةمامإلاطوقسدعب«ةماقتسالاوةوعدلالهأ»نمجاّجحلاهيفيقتليعضوم:نساما(49)

‹ينايسولاريسنمثلاثلاباتكلايفتركذةياورلاهذه.ةيقيرفإوةبرجوسلبارطنومداقلا

.٦/۷ثةرقف:رظنی.«صصامأ»:مساب

ىلعقلطتنآلاو.اهرواجاموناوريقلااهبدصقيدقو.ةياجبىلإبرغلاسلبارطنم:ةيقيرفإ(٥)

.٤/٥۷؛مجعملا:يومحلاتوقاي.ةيَقيِرْفلاةراقلالماك

دهعيفيراصنألاتباثنبعفيور:ليلجلايباحصلااهحتتفاءةيسنوتةريزج:ةبرج()
يفةيعاوطَنييِمّنْسرلامكحتحتتلخد‹م1۱۷/ه۷٤ةنسَكِلَذَو«نايفسيبأنبةيواعم

=خيرات:بوقعينبملاس:رظني.(م۷۸۷-۷۷/ه۷-١)متسرنبنمحرلادبعدهع
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REنوسم

نوكيالءرغكأوألقاوأفلاوحنيفنوعمتجيمهنأانغلبدقلو«سلبارط

مهنيباميفءارحصلايفنوعمتجياوناكف«نامجرتلابالإ”مهنيبسلجملا

يفلبجلااذهيفلںوعمتجي9وناکفءةقطلاكلتتلازف9«ناًرف»نيبو

.دهاشملا

داوزألاباودعقلبجلااذهىف/٤/ةعامجةرشعثالثنأانغلبدقو-[۲۸]

يفنوشمي«'”عئامجريغنممهداوزأنمنولكأي؛دهاشملايفءاعطلانم

.لزانملا

ىَتَحملعلامهيفاشفةسوفنلبجىلعنامززاجهنأانغلبدقو-[۲۹]

اموعرولاوبدألاقيرطنمالإةلأسميف”لزنمىلإلزنممهنمجاتحيال

ةريسلا:ءايركزوبأ.۷١۲ص«سنوتيفةّيِضاَبلا:رمعمىيحييلع.هلكءةبرجةريزج=

.١۱۳ص

.«لجر»+:(م)و(ع)يف()
.«سلجملايفمهنيبمالكلا»:(م)و)ع(يف(٢)

ىلععقتوءةليوزةنيدماهتدعاق؛عساولكشبةّدعمملاتاحاولانمةعومجم:ْناَرَفوأنازف(۳)

نعاهلازييمتنادوسلاةليوزمسابفرعتو.سلبارطيفرشيبونجملك۷۷۰يلاوحدعُب

يرهفلاعفاننبةبقعاهحتتفا.سنوتنمبرقلابيدهملاهللاديبعاهانبيتلاةيقيرفأةليوز
ء؛فلخنبراّهقلادبعوءينازفلاقلاخلادبع:نارَفيفةيضابإلاءاملعنمو.(م111/ه7٤)ةنس

:رظني«ينازفلادمحمنبراكبو«ينويدملاىتفنبوانجنسحلاوبأو«يناّرْفلاسيردإو

ءاملعةمهاسم:يقيرزلاةعمج.۳۱/۲«ريثكنبالةياهنلاوةيادبلايفةدراولامالعألابفيرعتلا

.(ةلماشلاميقرت)١۱صء؛يضابإلاهقفلاةريسميفايبيل

.«مهدعبيتلاتناکف»:(م)و)ع(يف)٤(

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ماعطلانم»(٥)

.«عئاوج»:(م)و(ع)يفو.یدارفنولكأي:دصقيهنأودبي(١)
.ةملكلاهذهلهتالامعتساءارقتسانمحضتيامكءّيحلا:انايحألزنملابفلؤملادصقي(۷)

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ةلأسميف»(۸)



‹”«نيمرغت»ىلإمهلزانم[يف]تراد«تلال»يفةلأسمتلزناذإف؛لمجي

هيفتلزنيذلالزنملاىلإعجرتٌمُث««تلال»ىلإتراد«نيمرغت»بتلزناذإف

مهسفنأيفمهتبغروءايندلايفمهدهزومهعروةرثكنمكلذو.اهنوتفيف

.[اذك]

ايندلالهأناكولنأمهدحأدويناك:نيضاملاءاملعنعليقو-[٠۳]

دحأنوكيالنأمهدحأدوياننامزلهو«ەيلإجاتحيالىّتَحءاملعمهلك

.مهنمهللاءاشنمالإءوهالإلوؤسمالوءهژیغیتفُی

نأىلاعتهللالأسنف.رئارضلالغمنامزلارخآ”لهأءاملعنإ:ليقو-[١۳]

.ةئيدرلاقالخألاهذهنمانمصعي

لوقي.برغلاهاجتايفلبجلايفدعبألاةطقنلايهوءةيلاحلاتولانيه:تولالوأتلال(١)

يفهلوحاموةسوفنلبجىرقربكأيهوءخايشألاوملعلادلب:يمانلاةفيلخورمع.داهنع

نيبلصافلادحلايهو««نازو»ةيرقةلحرمةفاسمىَلَعاهيليوءةيضابإلابةرماع«تقولااذَه

.ماللاباهنوقطنياهلهألازيالو‹((نوتلاب)«تولان»ايبيلةطيرخيفاهدجتو.سنوتوايبيل
ةيمست:يكستيفيل.٢۲۲صءراهزألا:ينورابلا.١4صءتاريخلارطانق:يلاطيجلا:رظني

يفةيضابإلا:رمعم.(ةلماشلاميقرت)۱۱-١۱۱۹ص۱۳۸:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويش

.(ةلماشلاميقرت)١٤۱ص؛ءةسوفنلبج:يدوهزم.۱۷-١۱۷۲صءايبيل

ْمَرَغَأَلثنؤملامسالاءتئرْغاتاهلصأو.ناتنزلاقرشمقت:نيمرغاتوأنيمرغتوأ«نيمرغت(١)

رصعلابربتعت»؛ةسوفنلبجلةيقرشلادودحلاىلعرايدةعومجميهو.رصقلاوأةنيدملا:يأ

:يخامشلا:رظني.اهنوتيزةدوجبفرعتو««لبجللةيقرشلاىصقألاةطقنلاةباثمبطيسولا

:هیساب.۸۲صءةسوفنلبج:يكسنليتوم.۱۳ص«نديربئدارساغئ:يخامشأ.٢٠۲صءريسلا

ةيمست:يكستيفيل.(ةلماشلاميقرت)۱١٠-١١٠۷صء٩۸:مقرءةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه

.(ةلماشلاميقرت)١١٠٠ص«11۹:مقر‹؛مهارقوةسوفنلبجخويش

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ناك»)۳(

.«دبعلا»:(م)و)ع(يف)٤(

.«لهأفالخب»:(م)و(ع)يف(٥)
.«لهأ»-:(م)و)ع()٦(
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ملاممالسإلاشعوهوءهتمأوهللازرحيفلبجلااذهنأاوركذو-[۳]

€

:ةسمخمهيفرهظت

.مهملعىلعةرجألااوذخأيملام«-[۳۲]

.مهماكحأىلعةوشرلااوذخأيو«

.روزلاباودهشيملامو«-[٤۲]

.ءيربلالتقىلعاوعمتجيملامو«

.مهبنولعفياملغمةيدابلالهأباولعفيملامو»-[٢۳]

لحامٌلثممهيلعلحينأفاخأفلالخلاهذهمهيفترهظاذإف-[٦۳]

نوغّرفَتيو«نيرهشنودصحيونيرهشنوثرحينيضاملاٌنِإ:ليقو-[۳۷]
‹ةينامثلاهذهٌخصتامةعبرألاكلتالول:اضيأاولاقو.رهشأةينامثهللاةعاطل

.ةدابعهلككلذراصف

یفاوتابف«وداج»قوسنماوجرخ«تلاال»لهخويشنأاورکذو-[٢۳]

ىسعنالمحلااولعجوءاولكأفتاشمهلحبذفلعملدنع'«راجبمت»

ةليوزةنيدمنمدعمتقيرطلقالطناةطقنتناكنوانجإلةيذاحم«ناتنزلايبرغةنيدم:وداج(١)

(۲)

(۳)

ةيمست:يكستيفيل:رظنيليصفتلل.نييمناكلادالبهاجّنايفنادوسلادالبةيادبثيح؛ناّرفِب

.(ةلماشلاميقرت)۸۸-٩۸صء٩۸:مقر‹مهارقوةسوغفنلبجخويش

افوخشيدلجوفسوييبأخيشلاىلإهرمألعجوداجقوسنأرمعمىيحييلعخيشلاركذ

.هنذإبالإائيشعيبينأدحأعيطتسيامفهيفانطفابيقرناكوءةبوصغملالاومألاهلخدتنأنم

.۹1-١۹ص2ق٢حءايبيليفةيضابإلا:رظني

دالوأ»«فیرزونیت»نيبواهنيبلصفي.«ْنواشْرَم»برقةسوفنلبجطساوأيفٌةيرق

:رهتشاو«يراجيمتلافلخينبفلخينبيلعنسحلاوبأ:خيشلااهيفدلو.مويلا«ديدجوب
:ينيجردلا:رظني.م۱۱۷۹/ھ٥۷٥:ةنسكلذناكوءهبعشهعبتو‹مالسألايلامكلملخدأهّنأب

ءةيناغلاةقلحلاءخيیراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىيحييلع.۸٠٠-۷/۲٠٠؛تاقبطلا

.١٠٠ص«سنوتيفةيضابإلاءةثلاثلاةقلحلا.(ةلماشلاميقرت)١٤۲١صءايبيليفةيضابإلا
.(ملعم»:(م)و)ع(يف

 



اقيقا

«تیدأيداو»ىلإكانهنماوراسف‹ملعلابزوجياقاّتامهعمقفاهنأ[اذك]

اوراسف‹مهّاوداوقسف«ءاوجنتسافء""اكرلايفءاملااوباصأفء”لبجلاقوف

‹مهٌباودلماعطةّيَقِبناريغلايفاوباصأفءاوتابف”«مازوزيإ»ىلإاولصویتح

.اکورتمهولعجو°هنماولكأفكلذىلإمهٌُباوداولسرأف

‹مهتمذأف لمجيفاوکرتشا«تلال»لهُنمهئالث50اورکذو-]۳۹[

هلادهشوء'دحاولامهمهسمهنم/٥٥/نانثابهوف٩«جردأ»بهوفداصف

.٩”لعفلااذهخياشملامهلضريملو«لمجلااوذخأفهلهابهوامدعبلمجلاب

مهيفو٩نونحسمااوروزيل«تلال»ىلإاوراسخياشملانأيورو-[٤٤]

عضومهّنِإفةياورلابسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(١)

.ةرقفلاهذهشماهيف«راجيمت»فيرعترمدقو««مازوزيإ»و«راجيمت»نيبعقي
ء٤٠/۳۳۳«برعلاناسل:روظنمنبا:رظني.راطمألاهايمبتألتمايتلاضاوحألاانهاهبدصقي(۲)

.«اکر»:ةدام

هنِإفةياورلابسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:مازوزيإ(۳)

.ةسوفنلبجبوداجنمبيرق
.«مهباود»:(ص)يف(8)
.«هیف»:(ص)يف(٥)

.«المجاوکرتشا»:(ص)يف()

نمسمادغناکسلٹماهناکسو.سمادغنمقرشلاىلإةبيرقةفاسمىلع:جردوأ«جردأ(۷)

.يمانلااهدّذحامبسح؛ةسوفنلبجبنوانسنيبواهنيبتفسيتبونجيهو.توانتةليبق

امنيب.(شماه)۲04صءيمانلاةفيلخورمع.د:قيقحت«تاريخلارطانق:يلاطيجلا:رظني

ةقطنمءوداجقرشلامشعقتفردإو«فيحصتاهيفوفردأاَهّلَعَل:لوقيبوُتيأنمحرلادبع
.جردأريغفردإف«فيحصتعقيملوءيمانلللوألافيرعتلاحجرنو.ةسوفنلبجبنابجرلا

.(شماه)۳۱۲صءةريسلا:ءايركزوبأ.١١۱۱۲۷صءةيقيرفإلامشتاسارد‹يكستيفيل:رظني

.«(مهنمدحاولمهنمنانثامهماهسبهوف»:(ص)يف(۸)

.«كلذمهلاوضريملو»:(ص)يف(9)
.يتأياميفاذكو.«نونسح»:(م)و(ع)يف(١٠)
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يفثدحباوعمسف««مازوزيإ»ىلإاولصوىَّتَحء"يئاشولملانوراهوبأ

ربخلااهربخأفءاهيلإلصوىّتَحراسف«نوراهابأخيشلاالإاوعجرف«وداج»

َنِإ:اولاقامكةياورلاانيلعٌلحتنأالإاذهيفيفوخام«يخأاي:هلتلاقف
راساذإوءجاّجُفلاةكئالملامهيلعدسقسافلااوروزيلاوراساذِإنيحلاصلا

عوجرلذهتلاقامّنِإو.ديقلاةكئالملاهلدّيقينيحلاصلاروزيلقسافلا

.خياشملا

ىلإيشمينأدارأهنأ"”ئتاردسلارماعيبأخيشلانعيورو-[4]

:اهللاقفءاهجئاوحاهليضقيللونحسمهتصوأف«شسۇرش»بهجئاوح

حانج”يدنعيواستالايندلانف؛نوئحسهاايكجئاوحَيلِإيلکتا«

ةملاع.ايبيلبةسوفنلبجنمتولالبءاسنلاتاّذفىدحإ(م٠٠/ه٤:ق)ةيتولاللانونحسمأ

لضفأ»:يخاُّمشلااهنعلاق.اهحصنواهملعنمةدافتساللخياشملااهروزياماريثكءةحصان

ةيعمج.۲۹۸صءريسلا:يخامشلا:رظني.ةمكحلايفةروثأماَلاوقأتكرت.«لبجلابزوجع

.۸/۲٦۱مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

خيش:(م١٠/ه٤:قرخاوأ)يئاشولمتلاينورابلالولابنبنوراهنبیسومنوراهوبأ(۱)

‹سيردتلابلغتشا.يصمصمتلاميهاربإنببيصخدمحميبأنعملعلاذخأ«عرو‹ملاع

ینبواهیفٌرقتساونّيانباىلإلقتنا.مهيلعامكاحةسوفنلبجخياشمهراتخامث..ءاعفإلاىلوتو

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١٠۳صءيخامشلاريس:رظني.اذجسماهب

۹۲۹۲/٧۱٤٤:مقر

.«كلذ»:(م)و(ع)يف()

.تافاضإعم؛يروطغبلانعتامولعملاسفنيخامشلالقن.(ه٤:ق)يتاردسلارماعوبأ(۳)

.۲۹۳-۲۹۲ص«يخامشلاريس:رظني

تلخد.اهئانبةعنصناقتإىلعلدتةيقابلااهلالطأوءةسوفنلبجمصاوعىدحإ:سورش()

لابجلااهبطيحتءةيرقةئامثالثاهعبتتتناكو.صاعلانبورمعشويجمامأةيعاوطمالسإلا

سنوتورئازجلانمبالطلاهيلإدقييذلاسوطامنبا:اهئاملعزربأنم.اهتاهجعيمجنم
.۱۳۸/۲راهزألا:ينورابلا.۱۸۳/۲ءةّيضابإلا:رمعما:رظني

.«ىوست»:خسنلايف(٥)

.«يدنع»-:(م)و(ع)()

 



١۱.قيقحتلا

ر

:اهللاقف.«هللادنعنزويلمعانلسيلنأنظأبراي»:تلاقف.«بابذ

.«بولقلا”نزوتامّنِإو«؛نزوتلامعألانأتّنظءةنيكسمةنيكسم»

نعهيَ”سوطامخيشلاتلأس:تلاقاهّنَأنونحسٌمأنعيورو-[7]

‹«؟مدبطلمحشاهٌنأكاهتيأردف؛ءیشبتسيل:لوقتاذامل؛حیشاي»هل

.«!نوئحسأايهللاقتملنَمَنَعنَأام»:اهللاقف

”نيِجُتونبمهفداصفعيبرلامايأيف"صوصخلايفهذيمالتووهجرخ

(۳)

3

(0)

.«بولقلاامنإو«لبقتلامعألا...»:(م)و(ع)يف

وناميفدهشتسا)نوراهنبسوطاملرصاعم:سوطامنبسوطامفورعموب
نمضنمو.شَوْرشءاملعنمضينايسولاهركذ.ملعلاناديميفقبسهل.(م۸۹/ه۳

ةرثكوربصلالامكبصتخا»:يخامشلاهنعلاق.تائيدرمهجاوزأخويشلانمةّّسلاءاملعلا

ريس:ينايسولا.«ءاعدلاةباجإبنيروهشملارشعينئالانموهوءاعدلاةباجإوتاماركلا

.1٦٠۲-٢٠٦۲ص‹ريسلا:يخامشلا.۲/۷.۲/٤٤5١٤٠ث:ةرقفو‹٦/١ث:ةرقف

لهأةودقوقيقحتلاوملعلاخيش»:يخامشلاهنعلاق:يتولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبأ

دمحموبأ:مهنمريثكهنعملعلاذخأ.نيدلاةبسنهيلعتزاجدقو...قيفوتلاوىقتلا

.«سنوينبىسوميملالجلانوراهيبأنعوهذخأو«؛يصمصمتلاميهاربإنببيصخ
.۲۹۹صءريسلا.يروطغبلاريسنمتامولعملاسفنلقنو

.(يناولعخسانلا).هيفسولجللباشخألاولخنلاديرجنمىنبياموهو«ّصخعمج

ةئيهىلعةبشخبهيلعُفّقَسُييذلاتيبلاُصُحلا:ليقوٍيِبَصَقوأرجشنمٌتْيَب:صُحلا»
هيفامىيهنألكلذبيمس«صوُصُح:هعمجيفليقو«؛صاَصخوٌصاَصْخَأعمجلاو.ٍجَرَألا

.«صصخ»:ةدام؛۷/٠۲«برعلاناسل:روظنمنبا.«ةِجْوُفيأةصاصخنم

ايستنیساوينبيفنيجوتونبو»:نودلخنبالوقي««نيجوتينب»وأ«نيجُتينب»ةليبق

اهدرسذاخفأةذِعىلإةليبقلاعرفتو««مهرابخأيفرهظيامىَلَعكشالباحيحصارهاظ

.۱۱ص/۱۳ج/۷جم؛خیرات:نودلخنبا:رظنی.نودلخنبا



Re 1Yخايشألاتاياور
ہوس

:(وداج»لهاىلإأقاطسرفلا

نيجُتينبنمطهرةعستنأانغلبو.مهؤامدًافاكتتنيملسملانإ»-[4٤]

لهآردقنإ"داموعيبرلاابأاولتق«نوحلصيالوضرألاىفنودسفي

.«اولعفيلفمهولتقينأمهيلع«وداج»

ذيمالتلاوءةنسنيرشعوعبسنباوهتامعيبرلاابأنأانغلبو-[٥٤]

.نيدلاهبسنهيلع'تزاجدفو.هدنعنومڵلعتي

‹”ةريطم”يملالجلانوراهيبألاوثرح«تلال»لهأنأاوركذو-[5]

يلعةاكزلاتناكامنإ:مهللاقفءاريعشيدومةئامثالثاهيفهلاوباصأف//

.مهدنعنمرذبلاو

هفلختسيفءرومألاىفاديدشناك«تلال»لهأنمالجرنأاوركذو-[7]

نم:(م۹11-4۱7/ه۰٥۳-۸:٢۰٠ط)يئاطسرفلاسنويمساقلايبأنبءايركزىيحيوبأ(١)

قلخهنعذخأو«يملالجلانوراهيبأنعملعلاذخأ؛م٠۸۹/ه۲۸۳ةنسونامةكرعمىماتي

.نيدلابسنةلسلسمهيلعتزاجنُمِممهلكو.ميهاربإنببيصخدمحموبأمهنم«ريثك
اهدروأ«تاياورولئاسمىيحييبألوءارحصلابونجايقيرفإكولمدحأهيديىلعملسأ

ةيعمج.۳۱۳-١٠۳صءريسلا:يخامشلا:رظني.«ةسوفنلئاسمبيترت»يفشتيفطابطقلا

.0۱£۳١۳۹۸۳11۳/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

.(يناولعخسانلا).هدارمو:اهلعلو«باشلاوهوءدرمأعمج(۲)

.(م)و(ع)نمةفاضإ«اولعفيلف»(۳)

.(يناولعخسانلا).تّرميأ:تزاج(4)
نمملاعخيش:(م۸۹۱/ه۲۸۳:دعبٌیح)يسوفنلايملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأ(٥)

يبأنبءايركزىيحيوبأهنعذخأ.يروطغبلامساقلايبأنعملعلاذخأ.ةسوفنلبجبةميلج

.هلامثلثهتسردمىلعقفنيناك.يتاردسلارماعناّسحوبأو«يئاطسرفلاسنويمساقلا

.۹۳۲٢/۳۲٤:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني

.ةريطمةليل:لوقنامكراطمألااهتباصأيتلاّضرألا-ودبياميف-دصقي(١)

.لايكمهنأودبیو.ةغللامجاعمنمانيديأنيباميفهدجتمل(۷)

 



۱۱۳رقيقحتلا
>0

عزنيف«تيملانزخمىلإوهىدامتربقلانماوعجراذإف«مهاياصوىلعسانلا
نمءاجنمليطعيوءهتقويفاهلكةّيصولاذفنيفءريعشلالزنيف«قلغملاةليتف

نماذكواذكيفنحن»:نيكاسملانمهللاقنمفء”«تیورغات»نمنيكاسملا

.هيطعيف«هلذخأننأنالفينرمأدق»:هللاقنموءهيطعيف«لايعلا

هتذجووهناكوءامئاصناك«تلال»لهأنمالجرنأيورو-[۸]

:هلاولاقف««اهيذخ»:هتدجللاقفنابلجةّيحهيفباصأفءريعشلانايقني

.كانهنممايصلاتأدتبافءاهسفنتبتاعف««يئازج»
§ oe

رخآدنعیتح‹نيداّصحلاءادغتلمععيبرلايبتحخانايورو-]4۹[

ء‹ءادغلاامهلتعفدف؛تّبمرافاهنمعفوفء‹ةباخلانمءاملاتذحخأاهلمع

عقوهلعلءةصخرهيففةيباخلانعتلفغنإ»:لاقفكلذنعاهاخأتلأسف

.«تخبطامدعب

ةهنسةالصداعأهنأ'”ىيتولاللا-هيفكروب-دمحأيبانعيورو-[۰٠]

.(ةدحاوهلليف

نماوظفتحا»:انللاقاڵلِإ”ريصبنبدمحمىلعانلخدام:لیقو-[0]

تلالنمةبيرقةنيدمتيورغات»:يخامشلااهنعلاق.فيحصتوهو««ةبورغات»:(م)و(ع)يف(١)

باحصأاخيشنوعبسناميمجسيويبأمايأيفاهيفعمتجاو.ةتانزاهلهألجوءاهتحت

.٦۲۹صءريسلا.«نالجراوىلإاوبهذاهلهأرثكأو.تاوسنلقلا

.«...هلتلاقف»:باوصلالعل(۲)

ءريسلا:يخامشلا.عرولاوىقتلابهفصو.يروطغبلاتامولعمسفنيخامشلاهنعركذ(۳)

.٦۲۹ص

ءةدحاوةليليفةعكرفالآةتسنمرثكأداعأهنأيأ.!ةغلابمنمةياورلاهذهيفامىفخيال(8)

.ةعكر101۸=ةعكر۱۷٠×اموي٢٤٥۳ةّيرمقلاةنسلايفف.!نكممريغاذهو

.٦۲۹صءريسلا:يخامشلا.عرولاوىقتلابهفصو.يروطغبلاتامولعمسفنيخامشلاهنعركذ(٥)



خايشألاتاياورو

دنعمكسفنأاوظفحتنأ:نادياهلسيليتلاةيباخلاكهوكرتتةعبرأبناطيشلا

.«ةبهرلادنعو«بضفغلادنعوءةوهشلادنعوءةبغرلا

ةعيضهتباصأف‹«شۇوْؤش»ىلإءاج«تلال»لهنمالجرنأيورو-[٢٥]

نبامهللاقف.«؟طاريقبيلاميرتشينم«؛سانلااهّيأ»:لوقيلعجف

َمُت.هومَّعطأفهباورمف.«سانلااهّيأةّجحمكيلعلجرلالعجدق»:(”نسادلج

.رانيدلاعابرأةثالثب ةمركلايهو-ةدحاوةرجشعاب

ءاريثكرّمُعهنأيتولاللانايفسنب”ىيحيءايركزيبأنعيورو-[۳]

ناكو.هدنعاومّلعتنيذلاومهعممّلعتنيذلاومهدنعمّلعتنيذلازواجىّنَح

.ةقلحهدنعتناكدقو.املاعامكاح

رايدب"مهقيرطيفاوزاجفحلاىلإرفاسنيحهنعيورو-[٤٥]
نعهلأسبرشنمف«رئبلاىلعسانلا/۷/يقسيوهولجرىلعقرشملا
لئشسفءيقسلاكرتوءرئبلانعلزنف«همسابهربخأفءهلأسفخيشلاىقسفءهمسا

همساةَنجلالهأنمالجريقسأيأمانملايفتيأر»:مهللاقفكلذنع

.«سيل»-:(م)و)ع()۱(

:(م۹11-7٩/ھ300-300:نيبيح)يسوفنلايتولاللانسادلجنبدمحمهللادبعوبأ(۲)
هفصو.اهخياشمدنعمّلعتوأشنواهبدلوتولالنمهلصأءايبيلبةسوفنلبجنممكاح

مجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.«رخافلاماكحلامامإورخازلاملعلارحبناک»:هلوقبيخامشلا

.٢/٢۳۷بمقرةمجرتءةيضابإلامالعأ

.(م)و)ع(نمةفاضإ«عاب»)۳(

.«ییحی»-:(م)و)ع()٤(

نم:)ع1۱1-۹/ه۰:نیبيح)يسوفنلايتولاللانایفسنبیحیءایركزوبُ)0(

يبأو‹؛يصمصمتلابيصخدمحميبأنيخيشلانعملعلاىَقلت.ةسوفنلبجب«تولال»ءاملع

ةسوفنلبجلاًمكاحناك.ريثكقلخهنعملعلاذخأو.يتولاللانسادلجنبدّمحمهللادبع

.۰0Y:مقرهمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.الداع

.«قیرط»:(ص)يف(٦)



وقيقتتلا

مهوءهقيرطيفسانلاعمبحطصاءايركزابأنأ[يور]و.نايفسنبىيحي

.دحأمهنمهيلعمقنيملفمهلكمهبيصبمهتام]ناكف«نيفلاخملانم
هيلعضرعف«نادْفلايفهراجهاتفهنادذفيفدصحيهنأهنعيورو-[٥0]

‹كنعانينغتسا»:هللاقف«هرهتناف«خيشلاهلىبأف«هتکبشهيلعلمحیلهلمج

لأسف«ناّدْفلاكلذيفدصحيهدلوناكف؛خيشلاتامىّنَح.«!كلغشلغتشاف

ءُلجرلاهلرذعتساف؛هتكبشاهيلعلمحيلهتّبادهيطعينأهسفنَلجرلاكلذ

لجرلاهللاقف«خيشلادلوهيلعبضغف.«يتكبشانأاضيأٌُلمحأ»:لاقو

اندذهياذهوءانتّبادىلععفرينأهانبلط”نيحانيلعبضغيخيشلا»:ئتولاللا

.«!انتٌبادیلعهلمفرنملنیح

دنعمّلعتيل«تلال»ىلإراسهنأ'”ميبرلايبخيشلانعيورو-[٦0]

:عيبرلاوبأهللاقف.سلجملايفصخرلابيتفيلعجفء٠ءايركزيبأخيشلا

مهللاقٌمُث«عيبرلاوبأماقف.«!ْمُقفذرتملنإ»:ءايركزوبأهللاقف.«!ريثكاذه»

هودجوفهودریلاوماقف.«هُريغهُمِهَفُيالفئيشمَهَفَيملنإف«هودر»:ءايركزوبأ

.٩هلادبدقاعجار

اًيسوفن«طايسلابنيلُجراوبرضفخياشملاعمرضحهنأيورو-[0۷]

لاقف«برضلابٌّيربربلاىلعاوظلغوهلاوفُفَحف؛ئيسوفنلاباوؤدبفءاّيربربو
ففخيهللافٌيربربلاىلعمتدّدشوهيلعظِلْغُيهللافهيلعمتفُفخ»:خيشلامهل

.ٌيربربلاهللامّلسو«تامفيسوفنلاىلعبرضلارّركف.«هيلع

.«ثیح»:(ص)يف)۱(

.دوصقملامهيأانلحضتيملوءةبراقتمةرتفيفاوشاع«ميبرلايبأبنونكيمالعأةدعدجوي)۲(

.هركذقباسلاءةسوفنمكاحءيتولاللانايفسنبىيحيءايركزوبأ:وهدوصقملانأودبي(۳)

.«ائیش»-:(م)و)ع()٤(

.(هذحواعجار»:(م)و(ع)يف)0(

 



خايشألاتاياور١۱
۶

هلن٢«تیدرات»"رصقنم«سادنأ»لهُنمالجرنُيورو-[۸٥]

‹خويشلاةاضرمريغبهوقلطينأ«تيدرات»لهأدارأف«سبحلايفخياشملا

هوقلطفهبهللامهعفنالفمهلهوقلط»:ٌئتولاللاءايركزوبأمهللاقف

رمحأسونربوةنسحبايثهيلعامالغىأركلذدعبَمُت.ةوعدلاهيفتذخأف

لهآنم»:هلاولاقف«؟اذهُدْلَوَم»:ءايركزوبأمهللاقف«سرفىلعوهو

ةبوتلادّدجأسف؟نآلاىلإدحأنالفدالوأنميقبدقوأ»:مهللاقف.««سادنأ»

.هئايلوأقوقعنمهللابذوعنف//.تامَمُثاليلقالإىتفلاثكمامف.«!هللاىلإ

(۱)

مهلحبذفءعيبرلاماَيَأيفاجراخخياشملاهدنعتابهنأهنعيورو-[0۹]

دنعاوتابىرخأةّرمىلإَمُث.مهلرذعتسافءاولكأفءاهلكمهلاهلعجفءةاش

:مهللاقف‹كلذيفهلليقف«مهلرذعتسيملفاولكأف«تيزلاوزبخلامهللعجف

تيزلاوزبخلافنآلااًمأفمهلترذعتسافماعطريغبمحللااولكأدقةّرملّوَأ»

.«رذعلايلعزندق

.«ادنأ»:(م)و(ع)يف)۱

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفموقلاءالؤهوأناكملااذهديدحتىلعفقنمل:سادنأ

.(م)و(ع)نمةفاضإ«رصق»(7)

ضرأىلعلبجلليبرغلابناجلايفعقت»:يكستيفيللاق«ةيدراتوأ«تیادراتوأ«تیدرات(۳)
هيفةصخاشميدقدجسمراثآتلازال[...]تیادراتتآوأةيدراتايلاحةامسملانابجرلا

ىلإةبوسنماهنألمتحيو.«ميدققوسوجيراهصوتويبلضاقنأو(يلاحلادجسملاتحت)
لبج:يکسنليتوم.۱۷ص«نديربئدارساغئ:يخامشأ:رظني.تيادراتةيغيزامألاةليبقلا
میقرت)١۱۳۰صء١٤۱۹:مقر«مهارقوةسوهنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.۸1-٥۸ص«ةسوفن

.(ةلماشلاميقرت)۸٩صء٤۷:مقرءةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه:هيساب.(ةلماشلا

.«خياشملا»:(م)و(ع)يف(8)
.«هللامهلكيالف»:(م)و)ع(يف(٥)

.«ةنشخ»:(م)و(ع)يف()

.«مهللاقف»-:(م)و(ع)(۷)

.«هوراز»:(م)و(ع)يف(۸)

 



1قيقحتلا

راطيبلاباوتأفءحرجلاهذمفنفحرج«تلال»لهآنمالجرنايورو-[۰]

ترجراطيبلابلطمم*تامفىلإاهبتلجع)::حورجملاهللاقفء«هرطیبف

.راطيبلاٌرفف««هيفكولتقينأمهترمأالو!سََفَأ»::مهخویشنمخيشلاقف

[نسادلجنبدمحمهللادبعوبأ]

لاقف‹«ّقحلاتعّيضكْنإ»:هلليقهنأ7نسادلجنبانعيورو]۱[

دوخهمممتلونافمدخلاقراىلعاواوعقلاىلادريسهت

تعّيضدقفنيتلانادیعنماسباي .«متلقامكٌقحلاتعيض

يفامهبىشمف«نيفخلاسبلدق«شَوْرَش»يفناكهنأهنعيورو-[]
كلذكسانلابىلصومّدقتفرطملانيحيفكلذوءدجسملاغلبىَّتَحهلا

لمتحيالف«نبللالثمسانلاىلوتمنأملعأ»:مهنملجرهللاقفءهيفخعم

.كانهنمهلعفكرتف.«مهلهطلاخيام

[يتولاللانايفسنبىیحيءايركزوبأ]

يفهذيمالتووهتابهنأ'نايفسنبییحیءايركزيبأنعيورو-[۳]

اولاقفخيشللاورذعتسيلاوؤاجف«ليللارخآىلإمهئاشعباوؤطبأف‹«تليامت»
هللامكمدعأالف»:مهللاقف««اننيباميففالتخالاوعزانتلابالإانأطبأام»:هل

.نآلاىلإمهيفيقبف««كلذ

.«يبأ»:(ص)يف)۱(

.٢٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت«نسادلجنبدمحمهللادبعوبأ:وه)۲(

.«اودعقتفجحلا»:(ص)يف)۳(

.۳٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمّدقت:يسوفنلايتولاللانايفسنبىيحيءايركزوبأ)٤(

يبأىلصمهبنأركذُيهنأريغءةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(٥)

.(ةلماشلاميقرت).١١٠١٠٠۲ص:مقرةسوفنلبجدهاشمةيمست:لوهجم:رظني.يسوفنلانوبلغ

 

 



خايشألاتاياور>

لصوىَتَحءارحصلانممدقهنأ"رماعيبأخيشلانعاوركذو-[٤٦]

لبال»:خيشلاهللاقفء«؟يّمَألمحأمأكلمحأأ»:هنباهللاقف«لبجلاسر

امهقبسدقكانههابأدجوفء'"لزنملاىلإهرهظىلعهَّألمحف.«كَمَألمحإ

.يشملاىلعردقيالوهو

ةقفرلاتذخأف«تيزلاراتميلةيقيرفإىلإهرامحثعبهنأيورو[٠]
ةليلتاذىلإىتَح.«ذخؤيمل'انأيرامح»:مهللاقف‹خيشلااوربخأفاوؤاجف

اوباصأواوماقف««هلمحرامحلانعاوطحواوموق»:مهللاقفماينمهو

.بابلادنعافقاوهلمحبرامحلا

:هیدانیجراخنمافتاهعم«راغيفةّرمتاذ/۹/مانهّنأو-[١1]

فقسنمتعقودقةرخصدجوفعجرفءادحأدجيملوجرخف««!رماعابأاي»

.!بيجعهرمأف.هيفدقريذلاعضوملايفراغلا

ءاسملادنعو«ىعرملللبجلايفهرامحلسريهنأهنعيورو-[1۷]

مهللاقفةليلتاذىلإىَتَح.كانههنودجيفنوبهذيف«هعضومب(۷مهربخي

رماعوبأريموبأرموبأهمسادري«يرارصتلارماعوبأعرولاخيشلاهنأودبي()

)٢۲-٥۸0/۲-(eAلبجلابةرشعينئالاءاعدلاباجتسمنمدحاوربتعييذلا›

يغيزامألاريوحتلاالإءةلاحلاهذهيفنوكيالفليمامأ.يخامشلادنععطقمبءاجامبسح

ريسلا«يخامشلا.ةيغيزامألاىلعاَّلصأبيرغلانيعلاهنمطقسدقو.رماعيبرعلامسالل
القن.١٦۱مقر«؛يكستيفيلشویداتلمهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:عجار.۲-۹١۲ص

:ةمجرت«فلؤملاةلوهجمةقيثويفةساردءةسوفنلبجدهاشمةيمست:يسابينور:نع

.(ةلماشلاميقرت).۱۷صشماه‹يدامؤدمحوم:اهلمدقورشنللاهدعأ؛وراژهللادبع

.ةملكلاهذهلهتالامعتساءارقتسانمحضنيامكءئيحلا:انايحألزنملابفلؤملادصقي(۲)

.«انل»:(م)و)ع(يف)۳(

.«یلع»:خسنلايف)٤(

.«اوماقف»-:(م)و(ع)(٥)

.«مهربخأ...دنعف»:خسنلايف(١)

 



۱۱۹قيقحتلا
2A

‹«ينالفلامضوملايفعبضلاهلكأدقفرامحلاةعدربىلإاوبهذا»:خيشلا

نم”نيجسيويبأخيشلاىلإناّسحابأهنبالسرأهنأيورو-[۸]
ينقزرينأيلهللاعدأ:يبأكللوقي»:هللق«ينباي:هللاقف««تيورغات»لهأ

هنأهنعهغلبهنأكلذو.«هللاهلزنأامكّقحلاجرحيهنأهنعتعمسيفنجلا

««ينفّوخدقف؛لجرلااذهنميّقحينطعأ»:هللاقفهدنعرخآبلجركسمتسا

لغتشاوماذقاهزربأفطايسلاةمزحخيشلاجرخآأفء؛كلذبرخآلاهلوقف

كلتنماطوسذخأوءهيلإمُدَقَِفَرْرَتنأهرمأفیلصىّئَحةالصلافئاظوب

اضيأهٌزهفرخآذخأف«هبىمرف«برضللهضرعينمةئيهكهدييفهّرهفءطايسلا
اهّيأتبت»:هللاقف”«؟تبّئ»:هللاقفءةمزحلارخآىلعىتأىّنَح؛كلذك

لق:ةيشلاهللاقف««یقحهنمىنطعأ»:لجرلاهللاقفء«دوعأالخيشلا

.«اضيأانأهّئفّوَحخفكفّوخدق؛كلهتيطعأ

هللاقفءهيبأةّيصوبهربخأفنيجسيوىبأىلإناّسحوبأراسف-[۹٦]

دارأاّملف.اضيأهلاعدف««؟رماعىبألةّنجلاهللالأسننحتاذامب»:نيجسيووبأ

مصاعةيرذنم:(م۹/ه۲:ق)يتاردسلامصاعنبرماعيبأنبناسحوبأهنأحجرملانم()

دعبيح)سورشةنيدميفيملالجلانوراهيبأنعذخأ؛هيقفوملاع«يتاردسلا

هبيترتيفبطقلااهنماضعبدروأ«يخامشلااهركذىواتفولئاسمهلو.(م۹/۳۸

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ريسلا:يخامشلا:رظني.ةسوفنلئاسمل

.۷۸0/۲:مقر

وهو‹نيمجسيیو:لیقونيمجزووبأمهنمو»:يخامشلالاق‹نيمجزيووبأ:همساأدرو)۲(

خيشلا»:هنعلاقو««[يتاردسلا]مصاعةيرذنمرماعيبأنامزيفهنيتايسوحيحصلا

نرقلايلاوحشاعهنأودبي.«تيورغاتلهأنمنيمجسيووبألدعألامكاحلاءلضفألايقتلا
.۲۹۳ء۱۹صء؛يخامشلاريس:رظني.يرجهلاثلاثلا

«؟تبّث:هللاقف»-:(م)و(ع)(۳)



خايشالاتاياورر٠ م
ءاهيلعرطفيفكيبأىلإاهلّصضو»:لاقف؛تارمتبنيجسيووبأهعملسرأريسملا

.«ةنجلابىلهللاوعدينأهللقو

راسحبصأاًملف.كانهتابف«ليللاهنجىّنَحاعلاطناّسحوبأراسف-[٠۷]

:لاقف««'”صحفلایف:لاقف«؟ٌتبنيأ»:لاقفءربخلاهربخأفهابلصویتح

تلكأكّنأول:خيشلاهللاقف.«"”حابذلاةلقبىلع»:هللاق«؟ترطفأمَ

.اًدبأ“اذإحلفتملتارمتلا

ةّرمتاذيشميناكهنأنيجسيويبأ/١٠/خيشلانعيورو-[١۷]

««سونایرکألاملثميلامناکَمِلبراي»:'”لوقيلجرهعمسفهدحو

:هللاقف؛رورسموهوكلذدعبهءاجمث.تافآلاهيصتاٌلينارصنلالثم:ينعي

ؤو9قاعبَسِل“اسرلاتْعَلَعدقيلحرفتكْنإ» تتامدقوموياِءاَرْبَمْلايف

.(اعىمح

داراف؛مهنمعيبيويرتشيی٩«ةتانز»طلاخيناكهنبانأيورو-]۷۲[

:ةدام۳/۷١«برعلاناسل:روظنمنبا.«صوحف:عمجلاو«ءضرألانمىوتساام:صحفلا»(١)
.«صحف»

.«امىلع»:(م)و(ع)ف)۲(

.«حبذ»:ةدام‹٢/١4٤«برعلاناسل:روظنمنبا.هلکآلتقیٌماستابن::حابلا)۳(

.«اذإ»-:(ص)(8)

.«ناکهنأ» :(ص))0)

.«لوقي»-:(م)و(ع)()

.«سونابزکأ»:(م)و(ع)يف(۷)
«برعلاناسل:روظنمنبا.فنألاىلعيذلامامزلاوأ«؛لبحلاوهو؛ءنَسَرعمج:ناسرألا(۸)

.«نسر»:ةدام۳

‹ققْنْوَأ:اولاقفاهومّدقفواولاىلعةّمضلااولقثتسامثءَقْوْنأوقوناهعمجُةَقاَنلا»:يزارلالاق(9)
.٢۲۸ص؛حاحصلاراتخم.«قْيْنَأ:اولاقفءايواولانماوضّوعمث

نبربربىلإمهبسنعفتريو«تالوصنبىيحينباناجىلإ»ةتانزةليبقنودلخنبابست(١٠)

 

 



03١۱۲قيقحتلا

دنعلكأيملسانلانيبنمهوبأىقبينأهركفءةميلولالعجف«سيرعتلا
اولاقف«؟وهنيانم»:مهلأسفءلكأيلراطفإلادنعهبهوتأفءايبظداطصافجرخف

لبقنمءاجامفيعهون:مهللاقف‹«هلكأتعلهداطصادقكتبادنعنم»:هل

. : (1).

ةفوفكميهو‹'”«تيورغات»لهأنمةحلاصةأرمانأيورو-[٢۷]

:تلاقاهلمحرهظاًّملف«تلمحفاهلهللارّدَقفءاهسفنىلعتبلّغفرصبلا
9نوريرضيإ...تّفَدْجَسَتييأدلروُياَوُدَرْغَيتطيداَتسياُدَرْفاسكيإ»

‹«تناكربت»يهوءخويشلاةذجزوجعلاىلإتبرهفءاهيخأنمتفاخف

تلغتشافءةليلتاذىّنَحاهيلعلاتحياهوخأوءامالغاهدنعتدلوف

دالببمهنطاوم.ليخلابوكرولبإلااوذختاو؛مايخلابرعلالثماونكس.ماحنبناعنك

لابجبمهتموءارحصلابةّيديرجلاىرقلاةماعو«ىصقألاسوسلاوسمادغنيبامليختلا

برغملابنودجويو؛ءطسوألابرغملابرثكأو«ساروألابجبوءةَيَقيرْفِإيحاوضوسلبارط

:اهنمىلوألا«نيتقبطىلإةتانزنودلخنيامّسَقدقو»:ءاصقتسالابحاصفيضيو.«ىصقألا

ناسملتكولمداولادبعونب:اهنمةيناثلاةقبطلاو.الَسكولمنرفيونبو«سافكولمةوارغم
دلاخنبدمحأسابعلاوبأ.«ىيصقألابرغلاوسافكولمنيرمونبوءطسوألابرغملاو

دمحمويرصانلارفعج:قيقحت؛ىصقألابرغملالودرابخألءاصقتسالاباعك:يرصانلا

١/٤.٠م۱۹۹7ىاضيبلارادلا«باتكلاراد«ىلوألاةعبطلا«؛يرصانلا

نعيخامشلاهلقنامريغهلةمجرتدجنملو.يتاردسلارماعيبأنبسنويهنأودبي(١)

.۲۹۳صءريسلا:رظني.يروطغبلا

.«ةيورات»:(م)و(ع)يف()

.«ذْل»:اهمسرءةحضاوريغةملك(۳)
.«لَوْرَنأيرضيإدلتْفَدْجَسَتييأذلرويوْذَرَْيتطيِداثسياذَرْفاسكيإ:تلاق»-:(م)و(ع)(9
ىسومنوراهابأمامإلاتجؤزتءةسوفننمةيتاردسةملاع(م٠٠/ه٤:ق)ةيتاردسلاتناكربت(٥)

ةّدج»بتناكربتتفرغىحىءالجأءاملعمهنمناكءدالوأةسمحخاهنمقزرف«ينورابلا
ءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ةمكحلاويأرلاةفاصحبتفرع.«خويشلا

.۱۹٢١/٤۱۰:مقرةمجرت

.«اهل»:(ص)يف)١(



خايشألاتاياور

ءاهحبذف«نحطتتيبلايفاهدجوفءمنغلانيبباهوخألسناف«ا

ءاهيفعضريُيبصلاوءةحوبذماهتدجوفزوجعلاتلخدفءابراهٌلسناو

لق::هلتلاقفءاهآرنممانملايفاهآرليللاىلإىَتَحءاهونفدفاهوزّهجف

يأولولاجرنينكشأْنْعاَدْرَميِإفوشُكِنجأنينزُمازيوتيئيو»:يخأل
”«شاَيلا

يفمهوءةباّرعلاىلعلخدرماعيبأنبناّسح"بأنأيورو-[٤۷]
نذأهللو»هديينعي‹«ەذشههدیوليهلل»:مهللاقفمهعممّلکتف۳«تالت»

©ىفردلاىسيعوبأهللاقف««هذههتيحلوءةيحلهللو»ءهنذأينعي««هذههنذأو

ترضحدقو؛كلذنمیبأف‹«ناّسحابأايتلق“اممكّبرلٍبّ»:ذيمالتلاو

اونواعت»:تلاقو«ناّسح”يبألتماحتفءرتسلاءارونمتناكو؛زوجعلامهل

هللاقفملكتيملورضاح”ىيئاطسرفلاییحیوبأو««!هللاايهنأهيلع

بت»:ىيحيوبأهللاقف:لئاقلالاق.«!ةسورعايتنأمّلكت»/١۱/:ىسيعوبأ

ةروتبماذكه«...هدافمةيربربلابمالک»:هناکمبتکوءيربربلامالكلاحسنيمل:(م)و)ع(يف)۱(

.نعمل|مامتنود

.«يبآنع»:(ص)يف)۲(

ةقطنماضيأَيِهَو.وابكنمبرغلاىلإعقت.ُةَبْعْشلارَةَعَلِبئه:(نْيتاَنفُمنْيَءاَي)تالت(۳)
بکوميفةيضابإلا:رُّمعمیحیيلع.۷ءليتلاحرش:شیفطا:رظنی.ةيرجةريزجيف

.(ةلماشلاميقرت).٩٤٤صءايبيليفةيضابإلاءةيناثلاةقلحلا‹خيراتلا

هابفرع».ايبیلب.ةسوفنلبجبفرديإىلإةبسن(م٠٠/ه٤:ق)يتازملايفردلاىسيعوبأ)٤(

ةمئاقيفينايسولاهركذ.«ملعهلكيمالك»::هيلعهللاةمعننعاثّدحتملوقيناكذِإ«ريبكملاع

:رظني.«مرحلارهشألايفةدّؤسملاعمةكرعميفاًذيهشلتق..مهارقوةسوفنلبجخويش

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۸٠۳ء1۹4ء٤٤صءريسلا:يخامشلا
۷٢/۳۲۷:مقر

.(امع»م..«امیف»:(ص)يف)0)

.«يبآعم»:(م)و(ع)يف()

٤٣:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يئاطسرفلاسنويمساقلايبأنبنبءايركزىيحيوبأ)۷(

 



١۱۳قيقحتلا
4س
باتامفءالَوَأزوجعلالوقىسيعوبأعمسدقو.باتف««ناّسحابأايكّيرل
«؟ناّسحابأتيلوتله»:اهللاقفزوجعلاىلإىسيعوبأمّدَقتناّسحوبأ
له»:اهللاق««معن»:تلاق«؟ةّنجلابهلهللانيعدتله»:اهللاقف.«معن»:تلاق

هعمككراشينأهللانيعدتله»:اهللاق««معن»:تلاق«؟ةّنجلابهلهللانيعدت

نأدبعللسيلوهللاىلإيبوت»:لاقف««معت»د:تلاق”«؟ةرخآلايفلزنملايف

نَمیتفای»::هلتلاقف««موصعملاعمالإةرخألايفلزنملاهكراشينأهلاوعدي

يبأنبانيدبتناتیلتبادق»:اهللاقف««!؟ينيد"كنعبسنأيكنوكت

.ناّسحابآينعي««رماع

'ىملالجلانوراهابلأسف«سورش»يفناكناّمحابأناو-[٢۷)]

يفةدحاومعنميفنوراهابأايلوقتام»:لاقف«‹سلجملايفمهو

اڻالثمّظعنِإوءنالوقهیففنیتّرممظعنإوءهتالصدیعينأهباجأف‹«؟عوكرلا

.هتالصداعأاسمخمّظعنإو«نالوقهيففاعبرأمّظعنإوءهبلومعملاوهف

نابهباجأف««؟هیتبکرنعهيديرخأفدجسنمیفنوراهاباایلوقتام»:لاقف
نإوءهبلومعملاوهفهسأروهيتبكرنيباميفامهلعجنإوءهتالصديعي
:لاقف.هتالصداعأ'”هسأرىلعامهمدقنإوءنالوقهيففهسأربامهاوؤس

ةدحاوىّرستف؛كرشلادالبنممدخلابلجنميفنوراهابأايلوقتام»

نمكحضف.«معن»:لاق««؟هنومزليلهف«نوتيزلالثمدوسدالوأبتتأف؛ٌنهنم

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ةرخآلايف»(١)

.«كنمبسكأ»:(م)يف(٢)

.٦٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأ(۳)

.«وهو»:(م)و(ع)يف()

.«بولطملا»:(م)و)ع(ييف)٥(

.«هسأرل»:(ص)يف()

.«دالب»-:(ص)(۷)



خايشالاتاياور4ن٤۱

!؟سلجملايفكحضلا»:لوقيوهوناّسحوبأماقف«سلجملايفكحض

دئاوفلاانتمرحأ»:كحاضللنوراهوبألاقف‹«!؟سلجملاىفكحضلا

.«؟لجراي

:هلليقفءارانيدنينامثبىصوأةافولاهترضحاًّمَلناّسحابأٌثِإو-[٦۷]

ءارقفلاىلعكلذفنينأهلاولعجف؛تامف‹«ءادوسلارانلل»:لاقف«؟نمل»

.هبونذ'”ملعُتنأديريالنمنيملسملانمنلاونىلع

[يلطرهلانامدم]

‹يباّهولادبعمامإللالماعناك”يلطرهلانامدمنأيورو-[۷۷]

رمآو«هریرمتبرخألاو/I۲هلزعبدحاو:نیباتکبهيلإثعبفەبيرجتمامإلادارأف

محر»:لاقأرقاًملف«باتكلاهاطعأفلوسرلاهاتأفءهلزعباتكهلاومّدقينأ

.ةرابعلارركتمل:(م)و(ع)يف(١)

.«هتّينبسحیلع»:(م)و(ع)يف()

.«وهتبوت»:(م)يف(۳)

يمتسرلامامإلاهالويقتملاع:(م5٠۸٤٦۸/ه٥:٢٠٠٥ط)يلطرهلانامدم(8)
AYY)۱:مكح)نمحرلادبعنبباهولادبع - VAY JAVAتايالولاىدحإىلع›

.«رقبلانانسأببّرجملاباُهَولادبعيضاقيلطربلانافديم»:ينايسولاهامس.ةسوفنلبجب

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۲/٤٤٠‹١٦/١ث:ةرقفريس:ينايسولا:رظني

.۸۷۲١/١4۱:مقر

:ةرتف)ةيمتسرلاةلودلليناثلامامإلا:متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع(٥)

VAV/AYA - W\ةوقدهعهدهع.ةيثافنلاوةيلصاولانيبوهنيبنتفلهدهعيفىدصت(م۳-

باعك:هراثآنم.متسرنبنمحرلادبعهدلاونعملعلاذخأ.ةيمتسرلاةلودلانايكلخيسرتو

.١/۹۷‹تاقبط:ينيجردلا:رظني.حلفأهنبا:هتذمالتنمو.ةسوفنلئاسموأ؛ةسوفنلزاون

.«هتبرجت»:(م)و(ع)يف)١

.«هآر»:(ص)يف(۷)

 



1قيتحتلا

هبرمأاململستسااًملف؛رخآلاباتكلاهيطعينأاهباجأوةلزعللخيشلاماقتسا

ملعدقمامإلاهللامحر»::لاقهأرقاًملف«هريرقتهيفيذلاباتكلالوسرلاهاطعأ

.ارخآوالَوَأهلاوحأتماقتساف.«رومألاهذهنمينلحيدحأسيلنأ

[Y۸]سيلوةرقبيلعاب:هللاقورخآبلجرهدنعكسمتساهنأ[يور]و

اولاقفكلذيفمامإلااومّلكف««لأسأىّتح»:امهللاقفءةّيناقوفلانانسألااهل

لاقف.«ةّيناقومفلانانسألاةرقبللنكيملهنأملعيالالجرانيلعتلمعتسا»:هل

نعلأسأىّتَح:امهللاقدق»:اولاقف؟«مكيلعمكحفيك»:مامإلامهل

.«مكيلعهتلمعتساكلذل»:مامإلامهللاقف‹«مكتلأسم

لولهلکمالكلا»:لاقهنأ”«تسىفَن»لهنم۳صنيبنعيورو-[۷۹]

٠مةداعتساوءريخلايفةلأسم:°ةعست ؛فورعملابرمألاوءنآرقلاةءارفو«يشلانم

.«ربكأهللاوهللاالإهلإالوللدمحلاوفلاناحبسو‹ركنملانعيهنلاو

ىتح«مّلعتيلدمحمنبريشبلالهسوبأهدنعمدقهنأاضيأهنعو-[۸۰]

.«يناشلا»:(م)و(ع)يف)۱(

.«مكتلأسمنعلأسأىّنَح:امهللاقدق:اولاقف؟مكيلعمكحفيك:مامإلامهللاقف»-:(ص)()

.رظنلاقتنا
نعملعلاذخأءراربألادئاقورايخألامامإ:(م۱۲/ه٦:ق)يسوفنلايتسفتلاسنوينبرازرصنوبأ(۳)

ءيتولاللايتريمدنتلادمحمنبريشبلالهسوبأ:مهنمنوريثكهنعذخأو«يوابكلادمحميبأ

.نيدلابسنةلسلسيفتاقلحمهلكو«يِفنبشيلدجوفسويوبأو«يتريمدنتلاءايركزوبآو

.١/۱9۱ء٢۳۲۸:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.یواتفهلترکُد

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهدیدحتىلعفقنمل)٤(

.«ريخلالعف:لئاسمعست»:(م)و(ع)يفو(0)

ىتولاللايتريمدنتلادمحمنبرشبلالهسوبأوهو.«رشبلا»:روهشملاو««ريشبلا»درواذك(7)
يفردلاديزنبفسويىيحييبأنعملعلاىّملتتءءاينغألاةسوفنءاملعنم:(م٠٠/ه٤:ق)

ىسومنبناميلسعيبرلاوبأهنعذخأو.يتسفتلافسوينبرازرصنيبأنعوءوداجمكاح

ءريسلا:يخامشلا:رظني.نيدلاةبسنهيلعتزاجنمموهو.يئاشولملانوراهيبأ

.۸۷/۲ء٩۱۷۹:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٤۳ص



خايشالاتاياور <

رخآءاملعنم"وجنينل»:رصنوبأمهلركذف«سلجملارضحليللاىلإ
يفتيبىلإتيبنم”تَعِفُراذإحيباصملاٍقَبَطنِمَلِسَيامٌلثمالإنامزلا
هللاقف؛عوجرللهعٌدويلهخيشىلإءاجحبصأاملو.«حيرتاذةليل

اذه»:خيشلاهللاقف؛ةحرابلاهنمعمسامبهربخأف«؟عجرتاذامل»:رصنوبأ

.«!دحأمهنمتلفُيالوذودلاًهجلاف؟لاًهجلابفيكفءاملعلاىلعلِعُجام

تاقلعثالثتأرةأرمانع'”ّيوابكلادمحمابألأسرصنابأُنأو-[۸]

اتقوكلذاهلنوكي»:دّمحموبأهللاقفءةقلعمويلكيف«مدلانم

٩«يرویرو»نم9ونودمحميبأدنعزاجفرصنوبعجرف.«ضيحلل

.«ليللايفو»:(ع)يف(١)

.«اوجنينأمهرمأو»:(ع)يف(١)

.«اوعفر»:(ص)يف)۳(

.«حيرتاذةليليفوجنينل...مدقهنأاضيأهنعو»-:(م))٤(

.«هنملأساملهربخأف»:(ص)يف)0(

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ىلع»(1)

نم.«يوابكلادمحموبأ»:همسابالهتينكبرهتشا:(م٠٠/ه٤:ق)يوابكلانتيلصيدمحموبأ(۷)

هذيمالتنم.يملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأهميلعتبمتها.ةسوفنلبجبؤاَبَكءاملع
ديزنبفسويىيحيوبأو«يتغزنتلالودجمو«يتسفتلارازرصنوبأو«فسويىيحيوب
ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.نيدلابسنةلسلسيفةقلحوهو.يفردلا
.۱۰۲۷۲/٠٦٥۳۷۱٤«٩۷۷:مقرةمجرت

.(م)و(ع)نمةفاضإ«مدلانم»(۸)

.«نشَينو»:(م)و(ع)يف)۹(

ءهیقفملاع.ةسوفنلبجنم(م٠٠/ه٤:قيلاوح)يرويرولانيتنودمحميبمسابدروو

‹قيقحتلاوملعلاخيش»:يخامشلاهنعلاق.(ه٤:قيلاوح)يوابكلادمحميبألرصاعم
مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ىواتفهل.«قيقدتلاوثحبلايفقبسلابصقزئاحلاو
.۹۷۰٢/۷٤٤:مقرةمجرتءةيضابإلا

حبصأفاليلقمويلااهمسافّرُحدقو»:رّمعمىيحييلعخيشلالاق.«وابك»نمةبيرق:يرويرو(١٠)
-ةهكافلاراجشأنيتاسبدعمتةنيدملاهذهلالطأنمبونجلاىلإو.«يِرُورَو»:اهيلعقلطي

 

 



۱۲۷<قيقحتلا

ىضمفءهقتاعىلعةّيجلاٌدرف«ليقيلهتبج”ملخامكهفداصدقوكلذهلركذف

لهءةقلعهفنأنمتعقونميفلوقتام»:هللاقفءيوابكلادمحميبأىلإوه

ضقتنيال»:لاق«؟ىرخأتعقونإ»:لاق.«ال»:لاق«؟ءوضولاهيلعضقتني

:'”يوابكلادمحموبهللاقف«؟ةغلاثلاتعقونإ»:هللاقف/۱۳/.«هؤوضو

.«خيشلااهّيأثبت»

:هلليقف«يکبيلعجةافولاهترضحاملرصنيبأنعيورو-[۸1]

نال؛ةاكزلانمافوخالو«توملانمافوختيكبام»:مهللاقف«؟كيكبيام»

نمرادتلقهنأل؛ايتفلانمافوختيكبامّنِإو«ءالوملاملكأعاجاذإدبعلا

.«يايتفاهيفلخدتملةسوفنرود

مسانأثنحأالتفلحول»:تلاقاهّنأ۳ليغاليأنعيورو-[۸۳)]

لمجلاعقيالنأثنحأالتفلحولوءةرخآلايفهمساوهايندلايفلجرلا

يفتيبيوسيمخلامويناسنإتوميامثنحأالتفلحولوءلامثيحالإ

.”هللادنعةفأرلاهلنمالإةعمجلاةليلهربق

ظټفغتيلأندما‹سانلااهّيأ»:تلاقاهنااهنعيورو-[٤۸]

ربتعتوءلبجلايفةتوحنملالزانملاوجيراهصلااهنيبرشتنتو«بوبحلالوقحوءةفلتخملا=
ةيضابإلاءةيناغلاةقلحلا؛خيراتلابكوميفةّيضابإلا.««وابك»فئاصملمجأنمةيحانلاهذه

ةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفیل:رظنيو.(ةلماشلاميقرت)٢٤٤-٤٤٤ص«ايبيليف

.۸۲مقر«؛مهارقو

.«هتبجيفعلخيهدجوف»:(م)و(ع)يفو.هتبجلهعلخروفيأ(١)
.(م)و(ع)نمةفاضإ«يوابكلادمحموبأهل»()

.رداصمنمانیدیأنیبامیفاهتمجرتىلعفقنمل(۳)
.(م)و)ع(نمةفاضإ«ناسنإ»)٤(

.«موي»:(م)و(ع)يف()
.ةنسلاوأباتكلانميعطقلاليلدلابالإتبثتاليتلاةيبيغلارومألانمةلأسملاهذهنإ()



.:.ظمْيسُت فغرينؤاسي.:.ظوُلَودجرPEYنيِغاََبنَواَولتداَوُكَأتّتبِغَأ.

“تسلكعقيمخيي
هتنباهعمًارقتو«'"هلزنميفارقيناكهنأنوبلغيبأنعيورو-[٥۸]

رصبأفردقلاةليلىأرهّنِإ:هنعليقو.يداولانمرخآلابناجلانماهتيبنم

9قالژارهللاقيعضومبابئذ

خايشالاتاياورر۸
۹

ءهتأرماقلطاعروالجرناك“اطملايبأنبدمحميبانعيورو-[٦۸]

امإ٩”«للمأ»نملجراذهدمحموبأو.«هعرومكلنّيبتينآلا»:لاقنملاقف

دمعفء؛لصألاعابرأةئالثاهليطعيناكهنأ:هانعمو««اوُلُفناكامإوارهمناك

ةثالثىطعأوءهوبأاهقدصأيذلالصألاعابرأةثالثهّمَألهنمجرخأفهلامىلإ

.قلطيتلليقابلاعابرأ

ءاهلامبةداوجةّيحخستناك«يرويرو»نم”عيبرأنعيورو-[۸۷]

ةفرعمنمنكمتنملودراواهخسنيفًاطخلاو«يربربلاصنلااذهب(ص)ةخسنلاتدرفنا()
.اهانعم

نمانيديأنيباميفهتمجرتىلعفقنملو؛(م٠٠/ه٤:ق)يفشاعهنأودبي:نوبلغوبأ(۲)

يفو.نيزمكنمهنأينايسولاركذو«يروطغبلانعالقنيخامشلاهركذامريغ«رداصم

ريس..«هنمبرغملاةيحاندجسملاءاذحتليامتيفنوبلغيبأىلصم»:ةسوفندهاشم

لبجدهاشمةيمست:يسابينور.٢٠صءيخامشلاريس.١/۱۲/٤٤٠ث:ةرقفءينايسولا

ءةيِنْسَلةسارد«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.(ةلماشلاميقرت).١۱صءةسوفن
.(ةلماشلاميقرت).۷۳ص1۷:مقر

.ةملكلاهذهلهتالامعتساءارقتسانمحضُتيامك؛ّيحلا:انايحألزنملابفلؤملادصقي(۳)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفهديدحتىلعفقنملءةسوفنبعضومنفالُزأ(8)

.يروطغبلانعالقنيخامشلاهركذامريغ«رداصمنمانیدیأنیبامیفهتمجرتىلعفقنمل)0(

.٢۰۰٠ص«يخامشلاريس

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:ةسوفنبللمأ(1)

=ملعلابترهتشا«ةينغةلضافةأرمإ:(م441۲/ھ۳۰۰-٦:٢٢۲ط)ةيرويرولاعيبرلام)۷(



1قيقعتلا

لالمنب”ناريخناّسحابأنأاوركذوءرايخأللىوأمتناكو

.سلجملامهللعجيوءرهدلانمانامزاهدنعثكميي”يئاطسرفلا

تاذاهدنعثكمفء'"ابندلاهيلعتعسوامناًّسحوبأخيشلاو-[۸۸]

هيلإسانلاجاتحياملكىلإزوجعلاتدمعف«ىحضألاديعبرقىّنَحةّرم
ةاشلاوةّبادلاقوسينأهترمأوءةاشاهدبعلتطعأوةّبادىلعهتلمحف؛مهديعل

اهدنعلكأينألّوعدقو«ناّسحوبأاذهبملعيملوءناّسحيبأرادىلإ

ْمْق»:هلتلاقف؛ةفرعمويىلإىَّنَح/٤۱/"هبريسيامهدنعسيلوديعلا

ىلعهلهأىلإخيشلا”راسف.«كدلووكلهأدنعديعلالكأتفكتيبٌقحلاف

”سانلاجاتحيام”هلهأدنعباصأفءهتيبىلإمدقفريسلاةدارإريغ

.مهديعل

اهيدلنوعمتجيخياشملاناكو.هللاليبسيفوملعلاليبسيفاهتورثلجتقفنأ«مركلاو

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١٠۳صءريس:يخامشلا:رظني.ةيملعلاةشقانملاوةرواشملل

.۱4۹/۲ء4٤۳۲:مقرةمجرتءةيضابإلا

.«لالمنبربج»:ينايسولاريسيفو««لالخد»:(ع)يف()

نمةّيعادكهاز‹ملاع:(م۹/ه٣:قنملوألافصتلا)يئاطسرفلالالمنبناريخناسحوبأ(۲)

ءاسنلاهرضحتملعسلاجمهلتناكو.يئاطسرفلانيدبأنعملعلاذخأءةسوفنلبج

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ميلعتلاوةيعوتلللزانملايفلّقنتيناكو؛زئاجعلاو

.٢۳۰۱۳۸/۲:مقرةمجرتءةيضابإلا

.«هايندهلعستتمل»:(م)و(ع)يف(۳)

.«اذهىلعفرعيملو»:(ص)يف)٤(

.«َمَّرَع»:ينعيةيماعلابلّوع(٥)

.«هيلإ»:(ص)يف()

.«رمف»:(ص)يف(۷)

.«ريسمللهنم»:(م)و)ع(يف)۸(

.«هتیبلهأ»:(ص)يف)۹(

.(م)و(ع)نمةفاضإ«سانلا»)9



ی۱۳۰
JS,خايشألاتاياور

40a
هللاقيعضوميفنوعمتجي۳وناک«نۇلۇ»لهأنأ۷کذو-[۸]

ناكنممٌقحلانوجرخُيف«هرومأومالساللحلصيامىلع«ريواَفْزايريفت»

.اهلصأنم'”شاشدلاِةَلقَبعزنينممٌقحلانوجرخُيمهَنِإ:ليقىَّنَحهيف

ءلمنلالثممهقرطيفنوفلتخيف«مهنيباميفنوروازتيةعمجلكيفمهّنإو

.”ضيبلامهبايثنولوقرطلايفمهفالتخانملابجلاٌّضَيبتىّنَح

(۱)

(۲)

)۳

)٤(

س

(۸)

.«اورکذو»:(م)و(ع)يف

سفنُيخامشلالقندقو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل

.٠٠۳ص«ريسلا:رظني.عقومللديدحتنودةياورلا

.(م)و(ع)نمةفاضإ«اوناك»

.«نیوافنا»:(م)و(ع)يف

ةَيمست»باتكيفركذدقو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل

يتلاووافنمعمجةغيصيهونيوافةملكنأودبي»:هيسابينورلاقو«هةَسوُعَلبجداشم
تلازال.اطسرفةيريدمبءاسيمرطرصقيف»عقيهّنإ:لاقو««عاعشلاوأرونلاوأءوضلاينعت

:يخامشاميهاربا:یلعلاحأو.«هسفنيريفتمسالالمحتءاملانمةرفاوةطحماهبدجوت

ةيمستشماه:هیساب:رظنب.٦۸صءةسوفنلبج:يكسنيليتوم.۳۲ص«ندیربئدارساغئ

.(ةلماشلاميقرت)٢٤۲-٤٤ص٠:مقر؛ةسوفنلبجدهاشم

.ههدنع»:(م)و(ع)يف
رُذِقلاهببصنُتمثًاليلُجاًنْحَطةطنِلانَحْظُتنأ»:يهوءةشيشدلادصقيهلعل.خسنلايفاذك

:ةدام«٢/۲۷۳«برعلاناسل:روظنمنبا.«شيشجلااذهف؛خبْطِيفرمتوأمحلاهيلعىقْلْبو
.«ششج»

.«مهنيباميف»-:(م)و)ع(

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ضيبلامهبايثنولو»

 

 



١۱۳۱رقيقحتلا

تكلايخسناكهنأ"”«تلالت»نمدعدمحميبنعيورو]۹۰[

رهدلانمهللاءاشامةّدشلايفهلزنملهأةنوؤمكسمأهنأهنعاوركذو.لاماذ

”ەئاشعلعاصفصنو«هئادغلعاصفصن'"ذخأيلفمكتمدارأنم:مهللاقو

.“رمتوأنيتنمواريعشنماًءاشعونيأنم
؛مهدنعنمدلولاتذخأف«برصلادنعهتقانثعبهنأهنعيورو-[]

.هديبةوةئامثالثسرغهّنِإ:هنعليقو.هتقانذخأومهلهّدرف«هتدلوف
) نمیرخألاو؛«تمرغوت»نمةدحاو«نيتزوجعنعيورو-[۹1]

:نيبيح)نسادلجنبدمحمهللادبعيبأةقبطنم:ينالجيلاحلفأنبةديبعدمحموبأ)۱(

ملعت:ليق.ايخساملاعناك»:يروطغبلانعالقانيخامشلالاق.(م۹1-۹۱۲/ه٠

ةعبرأمهضعبهدنعثكمامبروءهدنعنوميقيوخياشملانمهاشغينمةرثكلهتيبيفملعلا
ناكوىتولاللانسادلجنب[دمحم]هللادبعوبأهدنعةماقإلارثكيناكو.ةّتسوأرهشأ

٢۲۳.۱صءريسلا.«هلامصلاخنممهمعطي

.«تالات»:(م)و(ع)يف()

ماماللىلصماهيفناك.يسنوتلارطقلابونجيفنيواطتلةرواجماهنأودبي«تلالت»
.19۹-۸٥1ص«ريسلا:يخامشلا:رظنيه٣نرقلايفسلبارطةقطنمرازامدنعباّهولادبع

|.(ةلماشلاميقرت)١٠صءةيقيرفإلامشتاسارد:يكستيفيل

.«ذخأينأ»:(م)و)ع(يف)۳(

.«ەئاشعل» ‹«ەئادغل»-:(م)(4)

«تراديتوأريعشلا»:(م)يف.«رمتوأ»-:(ع)(٥)

.«هتراوف»:(ص)يف()

:ةدام‹١٠/٦۳۸«برعلاناسل:روظتمنبا.ايادوويدو:اهعمجءةريغصلاةليسفلا:ةّيدولا(۷)

.«يدو»

.«ترغوت»:(م)يف.«تسرغوت»:(ع)يف(۸)

ارظنءةسوفنلبجبنياركإنمةبيرقاهنأودبي««تسرغوت»:مسابيخامشلااهركذ:تمرغوت
ءريسلا:يخاُمشلا:رظني.هللايفروازتلالجأنمنيتيرقلانيبعضوميفنيزوجعلاعامتجال

.۳۰۱ص
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كانهناركاذتتف«وفوأىلصم»:هللاقيىّلصميفناعمتجتاتناك«نياَرَكِإ»

عطقناواتربكىّنَحامهلاح'اذهناكفءامهلزانمىلإناعجرتفللاءاشام

هاتخأايكاّيِإ»:اهلتلاقفىرخألاىلإامهادحإتلسرأفءةرايزلانمامهنيبام

رمألانمهمهسىيحأنم:ينغلبهّنِإف«يهنلاورمألانمكمهسيكرتتنأ

همهسكرتنمو.هّحُمنمنْيملسُمىيحأنمكركنملانعيهنلاوفورعملاب

.ةنجلانمهمهسعابونيملسملتقنمكيهنلاورمألانم

[يئاشولمتلانوراهنبیسومنوراهوبُاآ

ءاملاعرهدلامئاصناكهنأكَمنوراهيبأخيشلانعيورو-[۹]

نعفعضودمحموبأربَكىّنَح(”بيصخدمحميبأدنعمّلعتيناكو.اعرو

.«نيباركأ»:(م)و(ع)يف()

نيعرفىلإعّرفَتيمث«لامشلاىلإبونجلانمردحني«قيمعداووه:«نياركِإ»يداو:ْنياَرَكِإ
ةعومجمهفافضىلععقتو««وابك»ةنيدمنمبرقلاب«ةرارثلانيعلا»:ىّمستةيراجنيعدنع

ريغو.«لملمن»و‹«ريدوب»و‹««تالت»و«ةعلقلا»و««نيانبإ»ةنيدم:لثم«؛ندملاوىرقلانم
:رهاطلاليلجلادبع:رظني.«ريعشلاةنيدم»:اهانعمو««نيزمت»ةنيدمعقتىرقلاهذهنعديعب

ءتوريبءةيرصعلاةبتكملاتاروشنمءةيجولوبورثنأوةيعامتجاتاساردءيبيللاعمتجملا
.۱۷۸ص۹

ةياورلاصنبسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(۲)

لبجب(تسرغوتوأ)تمرغوتوْنياَرَكِإنيبعضومهنأحُجرملانمفنتملايفةروكذملا
.ةسوفن

.«هذهتناکف»:(م)و)ع(يف)۳(

.يتآلايفاذكو««نيملسملا»:(م)و(ع)يف(8)

:ةرقفشماهیفهتمجرتتمدقت:یئاشولمتلاينورابلالولابنبنوراهنبیسومنوراهوبأ(٥)

٤۱۱۱

ملعلاذخأةسوفنلبجمالعأنم:(م۹/ه۴:ق)يصمصمتلاميهاربإنببيصخدمحموبأ(1)

نم.يتولاللانوراهنبناميلسعيبرلايبأنعو«يئاطسرفلاسنوينبءايركزىيحييبأنع

.سوطامُمأو«نوراهنبیسومنوراهوبآو.يتولاللانايفسنبییحيءايركزوبآ:ەتذمالت
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خيشلاونوراهوبخيشلامهيفو”«نواّنج»ىلإةباّرعلالزنف؛ريسملا

لاقف"”ركذلاسلجمتثقورضحىَتَح"هللادبعيبأنبءايركزوبأ

لاقف‹«نوراهابأايةباّرعللٌدْر»:نوراهيبأل'/1/هللادبعيبأنبءايركزوبأ
.سلجملایفسانللىتفيكانهنمًادبفخيشايكتعمسكتعمس)»:نوراهوب

Mae/ - ءاهروزي«ْنَياَنَبِإ»يفزوجعىلإيشميناكهنأيورو]۹4[

۔«بیصخدمحمیبادجسم»ةسوفندهاشمنمو.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنتمموهو

|.۲۹۰۱۳۳/۲:مقرةمجرتءةيضابأإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني

:رمعمىيحييلعخيشلااهنعلاق:نواٌنجأوأ«نوانكإوأ«نواّنجيإوأءنواٌنجإوأ«نواًنج(١)

ءنانجلا::هانعمٌيربربظفل«(نوناهدعبواولاحتفونونلاذشوميجلاوةزمهلاحتفبةب)ْنَواَتجَأ»

.«ءاّنغلااهقئادحوةيرقلايقستةرارثنيعاهبةسوفنلبجىرقلمجأنميهوءةَنَجعمج

ریطغمنبا:نیروهشملااهخياشمنم.وداجةنيدملفسأقيضمبءوطاسفةيحانيفعقتيهو
يسايسلازكرملانوانجإتناكو.ينوانجلاديمحلادبعةديبعوبأو«ينوانجلايسوفنلا

كلذودوسلا:ينعتنوانكيإنأيكستفيلىريو.تقولاضعبلهتمربةسوفنلبجلسيئرلا
:رظني.مناكدالبنميداليملارشعيداحلاورشاعلانرقلايلاوحاهيلإنيتآلادوسلاةرثكل

ءةسوفنلبج:يكسنليتوم.٠ا٤صءنديربئدارساغئ:يخامشأ.۱۸۹ص«ريسلا:يخامشلا

.(ةلماشلاميقرت)۹٩-١۲صء۹۳:مقر«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.۸۸ص

.(ةلماشلاميقرت)۸۸٩-۳ص١٠:مقر؛ةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه:هيساب

يسوفنلايتريمدنتلاسايلإروصنميبأنبورمعيبأنبهللادبعيبأنبىيحيءايركزوبأ(۲)
طوقسدعبةسوفنلبجماكحزربأنموءءاملعلاذاذفُأنم:(م۹11-۹۱۲/ه١٥۳-۷:٢٠٠۳ط)

ايبيلنمربكألابناجلامكحفءهيبأدعبءاضقلاومكُحلاةسوفنبنوملسملاهالو.نييمتسرلا
ءريسلا:يخامشلا:رظني.اماعنيعبسلاونيّتسلانيبحوارتتةّدمىرخأةلوديأنعةّلقتسم
.۲/١١۱ء٤٠٤۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۳۱۸٢٤٠٤٠٢۳ص

.«ركذلا»-:(م)و(ع)(۳)

.١٠لدب١۱ةحفصانهعضوف(ص)ةخسنلاتاحفصمكرمًاطخأ(٤)

.ةبازعلاةلئسأنعبجأ:دصقيهلعل(٥)

ةخسنيفعقاولامرخللارظن(ع)ةخسننمتاحفصلاميقرتاندمتعاعضوملااذهنمءادتبا(١)

.(ص)

=يفناكملااذهنوكينألمتحيو.ةسوفنلبجليبرغلاءزجلابحجرألاىلعدجوتةيرقيه(۷)
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هيفىنبفىنكسللهسفنلهراتخاف«لزنملاهبجعأهيلإرومألاتعجرالف
.مالسإلالهألىوأموافهكراصفءادجسم

فسويوبأهمساو«ربربلاخويشنمخيشووهدعقةّرمتاذهّنأو-[٥]

وعدنأ»:رخآللامهدحألاقفءامهمادقنابعليامهدالوأناكورصالخ

امف؛كلذىلعامهّيرهللااوعدف««؟ةرخآلايفةريخذانلامهلعجينأىلاعتهلل

:هللاقفءارورسماحرفنوراهيبأىلإٌيربربلاخيشلاءاجىّتَحاليلقالإائكم

يبأخيشلادلوتامليلقبكلذدعبٌمُث«هونفدف««يدلوزيهجتىلإانبمق»

ةّنجلانوكتأ»:”[نوراهوبأ]لاقفء؛هبحاصربصامكوهربصامفنوراه

یأرف.هریغ"كلذهنيحيفدلوهلسيلو.«؟يدلونوراهتومريغب

:هللاقف««نيّيّلعيففسويوبأ»:هلليقفءايؤركلذدعبفسويوبأ

یلع-اھیفینبيذلانوراهنبیسومنوراهيبخيشلاباهركذطبترا.وابکتاعفترمحفَس=

خيراترصتخم:ينورابلا:رظني.يداليملارشاعلا/يرجهلاعبارلانرقلايفاًدجسم-حجرألا

ء۳٦:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.(ةلماشلاميقرت)٥٠صءةيضابإلا
.(ةلماشلاميقرت)٢۷ص

.«انکس»:(م)و)ع(يف)۱(

نعيخامشلاهلقنامريغءهتمجرتىلعفقنمل:(ما٠/ه٤:قرخاوأ)يفشاعهنأودبي(١)
ىقتلاوملعلايف»يتياشولمتلانوراهنبىسومنوراهيبأونصهنإ:هنعلاقو؛يروطغبلا

.١٠۳ص«ريسلا.«بسنلايفال

.«سالخ»:(م)و)ع(يف(۳)

.«امهمامأنابعلينادلوامهل»:(م)و)ع(يف(٤)

.«ءابآلادحأ»:(م)و)ع(يف)0(

.(م)و(ع)نمةفاضإ«نوراهيبأ»(1)

.نوراهيبألمالكلانألًاطخوهوء«يربربلاهل»:(م)و)ع(يف(۷)

.اضيأأطخوهو««نوراهاييدلوتوم»:(م)و(ع)يف(۸)

.«نيحلاكلذيف»:(م)و(ع)يف(۹)

 

 



١۱۳ہاقيقحتلا

نإكلذةمالع»:هللاقوء«اضيأكبحاصو»:هللاقف‹«؟اضيأيبحاصو»

:فسويوبألاق««رظنافكندبىلإرظنتنأتئشنإوء"ورطقفَريطَتنأتعش

.«ءوضهلمجنلاکضيبأ''هتدجوفيدسجىلإترظنف»

تاذیتحءةعروتاملسملارايخنمةحلاصةأرمانوراهيبألو-[٦۹]

ةَّرجيفءاملالعجتنأتدارأاًّملف.«يتّرجيفءاملايليلعجإ»:اهللاقةَرم

اًنيلعج»:نوراهوبأاهللاقفءخيشلاةّرجنماهيلإريطياممترذحخيشلا

.اهيلعجّوزتينأتقولاكلذنمٌمهفء«هيانصلويا

هلسيل"نيرغأمايقلغمموقيكلش؛نوراهابايد:هلاولاقف«“جۇزتلا

.«ةعروةحلاصةأرماتدجونإالإجيوزتلابمكلمِنال«:مهللاقف.«ةَتيرذ

يبأةأرماتنطفامفءةّيتاردسلاتناكربتزوجعلاةنبايفالإُةَطْرَشاودجيملف

اهوربخأف«لزنملانمابيرقاهُنَرضتلصوىّنَحهجيوزتب"ىلوألانوراه
ةدعرلااهتذخأفةالصللاهتّرجىفءاملاتذخأامك“اهوفداصف«كلذب

اهدجوفءةَرَضلانم/٠۲ع/اهعزجنماهديبيذلاءانإلايفءاملاشعتراىَّنَح

.«وهيبحاصو»:(ص)يف.«اضيأوه»::(م)و(ع)يف()

.«رطْفریطتنأتئشنإ»-:(م)و(ع)يف.«ْرِطَتتئشنإ»:لصألايف()

.(م)و)ع(نمةفاضإ«هتدجوف»(۳)

.«نهلابأينتلعج»:(م)و(ع)يفو«يربربمالكهنأودبیو«(ص)يفاذك(8)
.«نوراهابأايكلثمف:هلاولاقفخياشملاهملك»:(ص)يف(٥)

.رداصمنمانیدیانیبامیفهتمجرتىلعفقنمل(۱)

.(م)و(ع)نمةفاضإ«ىلوألا»(۷)

.«اهوفداصف»-:(م)و(ع))۸(

.ةقرو٢٠يلاوحبردقييذلاو‹(ص)ةخسنلايفمرخلاأدبيانه(9)

.«ءاملاذخأتذئنيحيهو»:(م)و(ع)يف
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ِنو

مااي:اهللاقفءلاحلاكلتيف"'«تسخفنت»لهأنمفسويوبأخيشلا

لباناوءلاثمألابرضيوءاهيلسيوءاهربصيةّيربربلاباهمّلكو"دواد

كلذيللاقاملف«تنتتفالفسويوبأالول»::دوادمتلاقف.ةَئيرذهلنوکیل

ءةريغلانمدجأامٌلكينعلازف«يمدقىلإیسُأرنمتلزنهتوعدتسسح

.هدالوأةديدجلانمٌخيشلادلوو.«سورعلانلبقيتاوللاءاسنلاعمتنكف

ء؛قيرشتلامايأموصيناكف؛موصلاةرثكنوراهيبأبأدناكو-[۹۸]

نوكيقيرشتلاموصينمنأ”رصنيبأنمتعمس»:دوادٌمَأهتجوزهلتلاقف

يشفتالنأاهيلعرجحف.«!!مّنهجيفقلفرئبنونكسينيذلاسانجألانم

.اهموصنعوهىهتناو«كلذ

ءاهمکيفشنحلخدفيلصتةّرمتناكاهنادوادٌمأنعيورو-[4]

.يذخفىلعهنيلتسسحأ:تلاقفةالصلاهرسكتملورخآلامكلانمجرخو

اهآرهّنأو'تاّرمثالثهّمأةّيصوذفنأهنأنوراهيبأنعرکذو]۰٠1[

تبلطدقفيبوثنمعضوملااذهىللسغإءىنباي»:هلتلاقوءمانملايف

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(١)

رخاوأ)يئاشولمتلانوراهنبیسومنوراهيبأةجوزاهنأريغائيشاهنعملعنال:دوادأ(۲)

ءريسلا.«ةعشاخهللةيشاخةعروةملاعدوادمأتناكو»:يخامشلااهنعلاق.(م٠٠/ه٤:ق

.۲۰۳ص

.۷۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقوءيسوفنلايتسفتلاسنوينبرازرصنوب:هلعل(۳)

ديعدعبقيرشتلامايأمايصنعةنسلايفدراولايهنلانأيضابإلابهذملايفحجارلا(4)

نيدلارونيملاسلا.۳۷/۳٤ءلينلاحرش:سشیفطابطقلا:رظني.ميرحتلللةهاركللىحضألا

ءلاصخلارصتخممظنبلامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم:ديمحنبهللادبعدمحموبأ

ءىلوألاةعبطلاءيملاسلاةزمحوحاورلوبميهاربإوزیزبابدوادوزیزبابنامیلس:قیقحت

.٤١۱--0٥‹نانبل؛توریبكشارلاراد؛نامُغ؛هيدبءيملاسلامامإلاةبتكم۸/۹

.يربربلاريبعتلانمةيفرحةمجرتيهوءاهتالصمطقتمل:يأ)0(

.طوطخملاريوصتءانثأءاحمنا.«تارمثالثهّمأ...رخآلامكلانمجرخو»-:(م)(1)



۱۳۷:قيقحتلا

<ا

اهيلعيدوهيللٌنِإ»:هلليقفكلذنعلآأسفء«ىبأفلسغينألولهبكاحخأ

رمهنأو«خيشلاهلهاطعأفىبأفكلذىلإلولهببلطدقو.«ريعشلانم”ءيش

ةأرمالنأهوربخأفكلذنعلأسفءهيلعتبندقانابلجدجوفءهّمَأربقىلع
.كلذاهاطعأفنابلجلانمءيشهّمأىلع

فيكد»:هلنولوقيفسلجملايفمهلسعناذإهنأهنعيورو-[۱]

لوزندنعهدئادشفصيو؛توملاَنأشمظعيو‹هبتنیف«؟توملانعنوركذي

نم:مهللاقفدالوأل[تاراقعلانم]لصألايرتشينأهوملكو-[1۰1]

ءانأهمدعأملامکءاریخهللانممدعيالف«تذخأيذلاقيرطلااذهمهنمعبا

.اعوجهللاهمدعأهذخأيملنمو

‹«نيمرغت»و«تلال»نيباميفهتَئيَرذقزرلعجيناهيرلاسهنأو [۳٠٠]

یبأفء«ال»:تلاقفءاهجوزينعي««نالفابأيربخأف»:لاقفءاناًمرةأرماهتطعأف

.اهنمهذخأينأ

)تا9لهآنم“ناہمجسلضفلاىبأدلاوناکوMع/-]٤[

..۳۰۳ص«يخامشلاريسنمهانححصو.«ابأ»:(م)يفو.«اخأ»:(ع)يف()

.۳۰۳ص«يخامشلاريسنمهانححصو.«ينبت»:(م)و(ع)يف()

.(م)نمةفاضإ(۳)

م۰۲۷٠/ه۸ةنسدلو(ينيراصلاوأ)ىنيواصلاديعسنبناميمجس:مسالااذهبناملعدجوي(49)

هنعلاق.ينايوصلاحلاصنبولعيحلاصيبأخيشلاىَلَعسرد.م٤۱۲/ه١١٥:؛ت

‹تاقبط:ينيجردلا:رظني.«همتكيملوهملعوملعلاذخأةقلحوذملاعىقتخيش»:يخامشلا

هنعلاقءيتنورايلاهللادبعنبناميميجس:يناثلاو.445ص«ريسلا:يخامشلا.٦4-۲

.«لادبألانمركذنأهتبترولعوهتجردعفريفكافكوالماعاملاعايقتاخيشناك»:يخامشلا

.4۸5صء‹ريسلا:يخامشلا

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(٥)



خايشألاتاياور۱۳۸

س

نكرتتل:لاقف«كلذىلعهبتاعف«ءسلجملايفنوراهوبأفةليلهدنعتاب

ىَّتَحراطفإلارخؤيكلذدعبخيشلاراصف«كنعيدلوتريسالإومولا

.سلجملامهللعجي
لزتيل”سوطامٌمأتيبىلإهتلغبلسرأف«"«نوتمأ»يففيضتساو-[٥٠1]

اهلوسرلاهاطعأفء'”اهيلإتلسرأليلقبكلذدعبَمُثهلةلغبلاتّدرفءاهدنع

نيأتْمِدَعَفَأ؟َىلِإاهتددرفٍكيلِإةلغبلاثلسرأمِل:اهللاقفراطفإلادنعايقتلاف

امفءاهُتدَدرفءاهَعْلسرأنيح”تيبلابحاصنكيمل:تلاقف؟ةيفاعاياَهُلِسِرأ
.امهتالصبالغتشاوءامهليضقامالكأفاهيلإتلسرأفهينذأتسامدق

ريثكةنؤملاليلقهّنأل؛كنمريخ”ناسحوبأ»:هلتلاقاهنأو-[٦1]

.«سلجملاروضحىلإلصتالىَنَح«؛كتعامجلةنؤملاريثكتنأوةدئافلا

دقوامئاقيَّلصينُ'”«ضصملا»لهأنملجرلصخرهنأو-[1۰۷]

.هليتعطق

يبآىلعزاجف««وداج»دیریمهتيحاننمةَّرمتاذجرخهَنأو]1۰۸[

هيلِإلخدفهللادبعيبأنبءايركزوبأهعمنكيملفء“يرينألاناميلس

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:ةسوفنبنوتمأ(١)

.يصمصمتلابيصخدمحميبأنعملعلاتذخأءةريهشةملاع(ما٠/ه٤:ق)سوطامأ(١)

:رظني.ةّمَألااياضقةشقانملخياشملااهدقعييتلاةيملعلاسلاجملايفءاسنللةلّغممتناك

.۷۱۲۳/۲٥۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

.اهبلطتةلغبلاىلإيأ(۳)

.ادوجومنكيمل-تيبلابحاص-اهجوزنأينعتاهلعل(4)
.هتمجرتتّرمدقو«يتاردسلامصاعنبرماعيبأنبناسحوبأ:هلعل(٥)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنملو.«صصملا»:(م)يف()

.«(دیرم»:لصألايف)۷(

.ينايسولاويخامشلانمهانححصو.«يبونيألا»:عيف.«يبونيألايونبألا»:(م)يف(۸)



۱۳۹قيقحتلا --2
ر

اهُيأهللاىلإثبت»:نوراهوبأهللاقف«ههجويرينألاهنعٌدرف«هحفاصيل
نمةموثرجءايركزوبأ«ءيسوماي»:هللاقف«تاّرمثالثىلإ‹«خيشلا

«؟خيشلاهيأنذإلعفأاذام»:هللاقف««!؟هكرتوتجرخء؛مالسإلاميثارج

كيتأيىّنَحكانهكتشيعمكيتأتف”«تيكوت»راغىلإعجرت»:هللاقف

زاحناف««وداج»ىلإاوراسف«ءاجفءايركزيبأىلإنوراهوبألسرأفء«خيشلا

«”نونجنبهللادبعيبأىلعملسيلةعامجووههللادبعيبأنبءايركزوبأ

(۱)

(۲)

)۳(

)٤(

يبانبییحيءايركزيبألرصاعم.ةسوفننمرينىلإةبسن:يرنألاوأ«يرينألاناميلسوبأ
ءادشألانمناك»:يخاّمشلاهنعلاق.(م١۹1-۹۱۲/ه٣-۷:٢٠٠ط)يتريمدنتلاهللادبع

ءيخامشلاريس.«ارقوماباهماخيشناكومئالةمولهللايفهذخأتالنمموهللانيديفءايوقألا

.٢۳-٢٤۳ص

‹١45/۱«برعلاناسل:روظنمنبا.«هُعَمَتْجُموهلصأءيشلكةموُتزُجو؛لصألا:ةموُترُجلا»
.«مٹرج»:ةدام

.«تیلوت»:(م)يف

باضهىلعيقلتستةميظعةنيدم»:رمعمىيحييلعخيشلالاق«مويلاةدزمتيه:تيكوت
‹ىرامجلا:يهوةلباقتملاتسلاندملاهذهنيبو...برغلاةهجنمقرقرلباقتباعشو

ولختالو«نوتیزلارجشنمءارضخةباغ(ةدزمتوأ)تيكوت«قرقر«تافيو«ةروغزم«سابدن
تیقبدقدجسموأ؛ترثدنادقةيرقرثأنماهباعشنمبعشوأةقطنملاهذهىَبُرنمةوبر
نيباهنأيكستفيلفاضأو.يتيكوتلاءايركزوبأ:اهئاملعرهشأنمو««هموسروأهلالطأ

:رظني.نابجرلاضرأىلع(دوعسم:مويلاةامسملا)توتنسو(ةيدرات:مويلاةامسملا)تيادرات

ميقرت)٦٤٤-٥٤4صءايبيليفةيضابأإلاءةيناغلاةقلحلا؛خيراتلابكوميفةيضابإلا:رظني
.(ةلماشلاميقرت)۸۲ء۳۹صء٤٠:مقرءةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.(ةلماشلا

.ءانه»:(ع)يف
يبأنبییحيءايركزيبألرصاعم؛مّلكْتمملاع:يسورشلانونجنبدمحمهللادبعوبأ
:يخامشلاهنعلاق.(م١۹1-١۹۱/ه٥-۷:۰۰٠ط)يتريمدنتلاورمعيبأنبهللادبع

ناكوءروذحملاعقوتدنعوءرومألامئاظعيفعزفملاهيلإرخازلارحبلاورخافلادوطلا»
هللادبعوبأناكو»:لاقوءةسوفنمكاحءيتريمدنتلاهللادبعيبأنب«ءايركزيبأبتاك

نأقيطياليصمصمتلادمحمابأالإمهنمدحألتكسيالخياشملارهقينونجنبدمحم

.٢٤۳۲۱٤۳-٤۳۱٢۳۲-۳۱۳صءريسلا:يخامشلا.«هبيجي

 



خايشألاتاياور2
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نم»:نونجنباهللاقففْللادبعابأربخأف«همداخهقبسف«دامدنأ»یفناکو

اوؤاجف««وداج»نمخويشلاعجرىتَح«مهحفاصفمهيلإجرخف«هربخأف«؟هعم

هجوهنعٌدرفء؛هحفاصيلنوراهوبأهيلإلخدفءيرينألاناميلسيبأىلع

ةَّرماوؤاجفءهنملبَقف«تاّرمثالثىلإ««خيشلااهيأهللاىلإثبت»:هللاقف

«هذیمالتووهنوراهوباهعمزاجفهيلعمّلسيلاضيأءايركزوبأزاجف«ىرخأ

:لاقف«هربخأفهعمنّمععهلأسفللادبعابأربخأفءايركزيبأمداخ/۲۲ع/ءاجف

اودارأواوزاجلزنملكف«وداج»نماوعجراَملف.«يرسينألاهللامحری»

اذهريغيفو«ميقتلزنميابينربخأ»:نوراهيبألءايركزوبألوقيفتيبملا

.«ُلُعَقَيداعاذإٌيردجلانف«سانلايِدْعُتاليكلهيفميقتلزنميأعضوملا

ينتبُجعتخيشايىتمیلإف»:نوراهوبلاقف«لزنملكيفهيلعكلذ"ٌّدرف

.«!؟اوأكّنربخأدقو

مهنمدحاوريغ«ىماتيهدالوأفّلخوتاماملنوراهابأنأركذو-[]

ولنأتيّنمت»:مهُمَأتلاقف«تيبلايفةّرمتاذةعبرأمهواودعقف‹ەلبامك

.[!!]«مهيبأةقيرطاوفلاخيفاوربكياليكل؛مهامكتيبلافقسمهيلععقو

.ةنسنيرشعوعبرأىلعمهدحأتامهنأيورو

نم؛وهناكللىيبنلادعبيبنثعبُينأناکولهنآهنعاوركذو-[١]

.هيفريخلالاصخعامتجا

هنأو.«ينءاجتقويأىفتوملابلابأمل»:لاقهنأهنعاوركذو-[١1]

اهنأرهظباهلالخنموءةّصقلاسفنقايسيفيخامشلاهنعاهلقنويروطغبلااهركذدامدنأ(١)
.٤٣۳ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.وداجنمةبيرق

.ةملكلاهذهلهتالامعتساءارقتسانمحضتيامكءّيحلا:انايحألزنملابفلؤملادصقي(۲)

.«دذرف»:هلعل«نيتخسنلايفاذك(۳)

.غولبلانسلصودقناكمهنمادحاوالإءارّصقاراغصاًدالوأكرتهنأ:ةرابعلاىنعم(8)



0١٤۱قيقحتلا

ٌلظلايفةّبادتدجوةّرمتاذيأالإءظقامثإتفراقيأتملعام»:لاق

لاستغالاىلعًارتجاهَّنأو.«ءاهعضوميفانأتدعقو«سمشلاىلإاهتجرخأف

كلذيفءاملعلاهيلعددلشف‹»ءاملابيئاضعأنموضعلطبیخةالصلل

رّيحتوكلذهيفغلبف.«هبىلوأٌرانلاءلسغلابلولشملاوضعلانإ»:هلاولاقو

:لوقأالانأ»:هللاقف«"رامعنبيفاودمحميبأدنعةصخردجوىّتَحنم

:كلذدعبلوقيناكف.«هبىلوأٌرانلاهللاةعاطيفلسغلابلطبيذلاوضعلانإ

.«!يفاويّمعيفتدجواذام»

[يئاشولملانوراهنبیسومنوراهيبآنبعيبرلاوبأ]

َيخسناكهنأ”نوراهيبأنبعيبرلايبأخيشلانعاوركذو-[1]

‹هباحصأووهّجحلاىلإرفاساّمْلهّنأو«يهنلاورمألايفاديدشءاملاعتكلا

مهنمدحاولكقرتفاقيرطلالاطاّملفءةعامجمهوءنيلجرنيلجراولحارتف

.هبٌرضأىّنححرجهبوهئاضعأدحألسغىلعءارتجالادصقيهلعلوءةحضاوريغةرابعلا)۱(

.٢۳۲۰صءريسلا.«دربلابهئاضعأنماوضعفلتأیتح»:يخامشلاريسيفو

ىسومنبناميلسعيبرلايبأنعملعلاذخأ:(م٠٠/ه٤:ق)يغاوزلاراّمَعنبيفاودمحموبأ(۲)

ايتفماعروايقتاملاعاخيشناك»:يخامشلاهنعلاق.(م٠٠/ه٤:ق)يئاشولملانوراهيبأ

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٠۲ص؛ریس:يِخاَمّشلا:رظني.«خايشألايفاروكذماروهشم

.۷۲/۲:مقرهمجرتةيضابإلا

.رامعنبيفاوخيشلاىوتفبطبتغمهنأدصقي)۳(

نمهلصأ:(م٠٠/ه٤:ق)يئاشولملانوراهنبىسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلاوبأ(8)

ايتفماملاعناكوءنايفسنبىيحينعملعلاذخأ.ةسوفنلبجبْنْياَنَبِإنكس«تياشولمت

بسنةلسلسيفهفيدرناكيذلاينوانجلاريخلانبىيحيءايركزوبأ:هذدیمالتنم.اسڙدم

كرت.يلودجملاهللادبعدمحموبأوءيغاوزلاراّمَعنبيفاودمحموبأ:مهنمو.نيدلا

هباتکيفتاياورءايركزوبأهذيملتهنعنّؤد.ءاملعلافلتخمىلإىواتفوةيهقفتالسارم

.۷۱۲/۲:مقرهمجرت‹ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.«حاكنلا»



خايشألاتاياوروس

”«تياشولمت»يفنكاسلا'”يندبلابوقعيوبأهبحاصووهالإ«هبحاصنع

«؟مكملاعْنَم»:ةعامجلاكلتتلئساذٍإف.انقرتفاليلُلِمَتحَيامالول»:لاقف

«؟مكدباعنّم»/۲۳ع/:ليقاذإو.«عيبرلاوبأويفردلاهللادبعوبأ»:نولوقيف

««؟مکیخسنَم»:مهلليقاذإو۰(«يجد»لهُنم'٠ىسوم[وبأ]»:نولوقيف

.«'”يسورشلاراّمعنبءایركز»:نولوقيف

رباکأنماراديئاشلملاوابسنiيندبلا»:هنعلاقو‹يروطغبلانعهذههتصقيخامشل|لقن)۱(

.۳۰۷صءريسلا:يخامشلا.«ةنيكسلايوذرثؤينمموخايشألا

عقت.يداليملانماثلا/يرجهلايناثلانرقلاىلإدوعيميدقرصق:يئاشلملاوأيئاشولملا

:رظني.واَبَكنميقرشلالامشلاىلإملك١٠يلاوح«نيزمطاريمدنتقيرطىلعةريمدنتبرغ

.(ةلماشلاميقرت)١٦ص٩٤آ:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل

يبأىلعذملتت.روُمزلهُءاملعنم:(م٠٠/ه٤:ق)يفردلاىيحييبأنبدمحمهللادبعوبأ(۳)

ساسفءانمزروُمَزلهأةسائرىڵلوت.امهريغوورمععيبرلايیبأودمحمنبرشبلالهس

مهلكدمحموبأهذجو‹ییحيوبهوبأو«دوادوبهوخأف٤ءملعتیبهّنیبناک.لدعلابسانلا

Yo۸A/Y.:۳ةهمجرتةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.لضافأخويش «VAY

یسوموبمهمو»:هنعلاقمث.«(ىسوميب»:مساپةصقلاهذهيعامشلارکذ.(ما٠/ه٤:ق)

نيظفاحلاركنملانعنيهانلافورعملابنيرمآلانيحلاصلاهللادابعنمناكويسوفنلايجدلا

.٢٤۳۰٠۳۳۲ص؛ريسلا.«نيظفاحملاهللادودحل

ء(لّوألاحتفب)«يجَڌ»:قطانملاضعبيفاضيأقطنتوء(ةّذشلاعمهیناثوهلّوأرسکب)يجد)0(

ميهاربإدروأامبسحوءلبجلانميبرغلاءزجلابةبارحلاضرأىلعةعقاولاةيرقلايه

ءلبجلامدقبةعقاووءلزانمةرشعنمةنّوؤكمةريغصةعيضيهف‹لبجللهفضَويفيخامشلا

ةيرقاهنإ:رمعمايلعخيشلااهنعلاقو.هيلعيهاممربكأتناكاهنأزئاجلا.قيضملاقمعبو

يفةيضابإلا:رظني.««فوسفغ»و«تغزنت»نملامشلاىلإخماشلبجردصىلعمثجت»

»۳۳:مقر؛مهارفوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.(ةلماشلاميقرت)٤٤صءايبيل

.(ةلماشلاميقرت)١١ص

يخامشلالقن.(م٠٠/ه٤:ق)يئاشولملاىسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلايبألرصاعم(١)
.٢٤٠٠صءريسلا.ائيشفضيملوةصقلاهذه



۳٤قيقحتلا
EE2

الف.رانيدةئامثالثقيرطلاكلتيفمهلفلسهنأهنعاوركذو-[11۳]

:اولئُسنإو.«جيحلافلسذخآال»:لاقو«مهيلعىبأفاهذخأينأهوبلطاوعجر

هنومّدَقيخويشلاناكيذلاوهو««يندبلابوقعيوبأ»:نولوقيف«؟مكلضفأنم»

يفمهلريشأفءةنسحابایٹسبلیناکو.«وداج»يفاوعمتجااذِإمهتالصيف

.هریمضوهردصىلإمهلراشأفكلذ

الخمهلتلعجف«مهتشيعمةأرمامهلتخبطمهقيرطيفمهتأو-[٤]

ىلعاوقْفَتاف««امويرشعةسمخةّدملانمهلٌلخلانإوءابِيطاولك»:مهلتلاقو

.اولكأوءاهلوقيفاهوقّدصيالنأ

لزانملاضعبلكأف«لاوشرهشروهشمهدنعمتعيبرلاابأنأاوركذو-[٥1]
.كلذنأشل«وداج»ىلإهتباٌرعووهجرخف‹كلذبعمسفرضعبلالكأيملو

ةءارقلايفاودهتجاو««وداج»يفناضمرةّرمتاذماصهّنأو-[١1]

.رانيدةئامبكانهةّرملاكلتيفقّدصتهنأاوركذو-[1۷]

عمسق‹مهتبارعيفنعط«نياَرُكِإ»لهآرباکآانمالجر50يورو-[۱۱۸]

ول»:لاقف«هّلحينأهنماوبلطفءهقنعيفةلسلسلالعجفءهيلإلسرأفكلذب
زاجدقنكلوءاهتيطعألرانيدةئامبهللادبعنبفسويطابركرتىلقلعت

.«قحلاهيلع

.نيمئاصمهضعبيقبوسانلاضعبرطفأف«لاوشرهشلوخدرهُتشاهنأ:دصقيهنأودبي(١)

نمنكمتنمل.(م۰٠/ه٤:ق)يئاشولملاىسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلايبألرصاعم(١)

.٢٤۰٠صءريسلا.ائيشفضيملو.«ورمعيبأ»مسابءةصقلايخامشلالقنو.هديدحت

نمنكمتنمل.(م۱۰/ه٤:ق)يئاشولملاىسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلايبألرصاعم
.٢۰٠ص«ريسلا.ائيشفضيملو.ةصقلايخامشلالقنو.هديدحت

(۳)

 

 



ءابشالاتايا خايشالاتاياورل۱

ی

لصوىتَحملعتيلهوحنراسهذيمالتنماذيملتنأيورو-[11۹]

سرعلايفمهو««ترمنودنت»لهآنمةعامجكانهفداصفء٩”«نفسارجف»

ءخيشلالصوىتَحراسفءاوعنتماف‹مهلاهرسكيلذيملتلاماقفءتفدلابنوبعلي

.سبحلايفمهلّرتف«مهيلإهتلغبخيشلابكرف«هربخأف

لكأيملواولكأف«هتباّرعووهلزانملاضعبيفلجرمهمعطأهّنأو-[]

ءعيبرلاوبآهيلعبضغف«لجرلاماعطبارتسانإملعأهللاف«هتباّرعنمٌدحاو

ناكدقوء«هتيبقحلينأهللق»:”يراجمتلاهللادبع/٤۲ع/دمحميبأللاقف

مثأيملخيشاياذهيفمهتأتملنإ»:مهللاقوةلغبلاىلعهفيدردمحموبأ

نمابیرقهسآرلصوىّتَحءهسأرئطأطيلعجمالكلااذهمهللاقاًّملف««وه

.جرسلاسوبرق

ينعي‹««خيشلااذهدقريتقويأردمل»:لاقالجرنأيورو-[۱]

ء(٢٤۳۷:مقرةرقفيفامك)نفسورجموأ‹(١۱۷:مقرةرقفيفامك)نفسورجفوأ؛نفسارجف(١)

نمانيديانيبامبسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنملو

.وداجوترکنمتنيبعقتاهّنأودبيصوصن
ضرأىلععقتةدلبءةريمدنيتوأ«تريمدنتوأوأتريمندنتوأةريمندنتوأ«ترمنودنت(1)

.يداليملاعساتلا/يرجهلاثلاغلانرقلانميناثلافصنلايفةسوفنلبجليمتسرلامكاحلا

؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.۱۸۷ص‹٢حءايبيليفةيضابأإلا:رمعم:رظني

۳٤٤ص»٢:مقر؛ةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه:هیساپ.(ةلماشلاميقرت)١٦صء۸:مقر

.(ةلماشلاميقرت)

نمنکمتنمل.(م١٠/ه٤:ی)يئاشولملایسومنوراهيبأنبنامیلسعيبرلايبالرصاعم)۳(

.٥۳۰۸۳٠ص؛ريسلا.ائيشفضيملو؛ةصقلايخامشلالقن.هدیدحت

...سوُبَرَقلا:توُيَرَقلاو.سيباَرَفهعمجو...هيفةغلسوُبزقلاو«جزشلاوح:سوُبَرَقلا»(4)

امهللاقيوءجْرَسلاالجرامهوءنادّضَعلاهيففمُدَقُملاسوُبَرَقلاامأف؛ناسوُبَرَقجرسللو

.«سبرق»:ةدام‹١٦/۱۷۲؛برعلاناسل:روظنمنبا.«(...هاونِح

 



قيفحتلا
—

۹۱0

نج
A

سلجملامهللعجيٌمُتءةريخألاءاشعلاةالصىّلصاذإهلاحناكف«عيبرلاابأ

نبدّمحمويروطفبلاءايركزنبدّمحمووهيضميوءهنماوقرتفيىَنَح

نعفعضوربكامدعب«ناّرف»نمبتكلاهتءاجدقو«تيبلاىلإزوفي
ىّتَحمهنمدحاوهيلعًارقيف««يتبيبشيفاهتكردأينتيلاي»:لوقيفءةءارقلا

يفوهلغتشيفء'"مهميقيف«ليللارخآىلإهيلعسرديفرخآلاعجريٌمُت«رتفي
نٌذؤيف؛رجفلاهيلععلطيىّنَحيَّلصيدجسملاىلإٌرميفءهتالصفئاظو
اذإف«سلجملامهللعجيف«؛سمشلاعلطتىّتَحةءارقلابنولغتشيو«نوّلصيو

لغتشيوموقيف«سمشلالاوزىلإسانلانيبءاضقلابلغتشاسلجملاقرتفا
.ةالصلاب

اوركاذتفهللادبعينبراديفخياشملاووهعمتجاهنأاوركذو-[1۲۲]

ةقعلوبيضقلاةقعل:ائيشكرتأملخويشايانأما:مهللاقف؛مهبويع

یفهينبىلإهنيحىفلسرأف.«اذهدعبةاكزلاذخآالأيلعهلل«قرولا

نمنكمتنمل.(م١۰٠/ه٤:ق)يئاشولملاىسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلايبألرصاعم(١)
.٢۳۰صءريسلا.ائيشفضيملوءةصقلايخامشلالقن.هديدحت

نمنكمتنمل.(م۰٠/ه٤:ق)يئاشولملاىسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلايبألرصاعم(١)

ءريسلا.ائيشفضيملو««نوفينبدمحم»:مسابهركذوءةصقلايخامشلالقن.هديدحت

.٢٠۲ص

.فارصتالامهنمبلطي:دصقيهنأودبي(۳)

لهأىلعامكاحناكيذلاىيحينبهللادبعدمحميبأرادنأرمعمىيحييلعخيشلاركذ(4)

‹نيدهطضمللًاجلمو؛ناكملكنمرايخأللىوأمتناك««هللادبعينبراد»اهيلعقلطأءرومز

يخامشلاهركذو.مويلاىلإسانلاةنسلأىلعلازتاللمعلاوملعلايفةلئاعلاهذهةرهشْنأو

يلع.٤٤۳صءريسلا:يخامشلا:رظني.«يفردلاىيحييبأنبدّمحمهللادبعيبأ»:مساب

ميقرت).٤٤٠صءيناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلا؛خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىيحي

.(ةلماشلا

.ةءارقوةباتك«ملعلابمئادلاهلاغشنادصقيهنأودبيو«نيتخسنلايفاذك(٥)

 

 



ءابشألاتابا
حايور١٤۱

<0
|د

ء«مكريغلاهتعبالإورانیدةئامعبرأبةيعشلااورتشتنأاًمِإ»:مهللوقي«ُْنِياَنبِإ»

.اهبقّدصتفرانيدةئامعبرأهيفهلاولمحف

قوسلاىلإبهذفسالفسراودمحميبأدنعمّلعتيناکو-]۱۲۳

ىلإهبءاجفءاروثكانهنماهبىرتشاف«ریناندةعبرأكانهىطعأفءاًفزيرتشيل

يفلجرلااذه'”اًنَمشَح»:دّمحموبألاقو.مهخيشووهمهمعطأفءةباّرعلا

.(«انتویب

نمتاملكرشعلاهيلعًارقيفءهنیدهنعبسنينمهاتاذإهَنأو-[٤٢1]

.بستنينأهرمأيفديحوتلا

نم««امهذسلهلزنميلبجنيبزبخلانمَمَعطَأاملعججول»:ليقو-[٥٢1]

.هترثک

يبتکويمحاصم»:لاق؛ىصوأةافولاهترضحاملهنأيورو-[٢٢]

ىّتَحبهوتالوعابتالوثروتال«ىلاعتهللاهجولسبح/٥۲ع/اهلكيبابجو

.«نيثراولاريخوهوهللااهثري

.ءاهيف»:هلعل«(م)و(ع)يفاذك(١)
:لیقو«قيزرنم؛مامإنبمامإ:(م١۱/ه٥:قلّوألافصنلا)يدهمنبسالفسراودمحموبأ(۲)

ذخأو.يئاطسرفلاىيحييبأنعذخأو.اًماعرشعينثا«ْمَلَو»رصقبسرد.ةسوفنبوغيونم

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.بوقعينبفسويبوقعيوبأمهنم«ريثكقلخهنع
.۹1444/۲٤:مقرةمجرتءةيضابإلا

.همركبانّلَجخأ:دصقيهنأودبي(۳)

عيمجنبورمعصفحوبأ:رظنياهيفكشلاولهجلامكحوةرشعلاليواقألاةفرعمل(4)
ميهاربإنبدوادناميلسوبأو(ه۹۲۸:ت)يخاّمشلاديعسنبدمحأسابعلاوبأ((ه۷:ق)

ميهاربإقاحسإوبأاَهْيَلَعقلعواهحُحصءاهحورشوديحوتلاةمدقم:(ه۹1۷:ت)يتالتلا
.۲-٦۳۱صفها١١۳١ءةرهاقلا؛شّيفطا

 



ةسمخاهنماولرنَأف٩«ةروطغب»ىلإورمعوبأووهمدقو-[۱۲۷]

لاقف««مهسوؤرىلعمهتكرت»:هللاقفورمعابأبتاعف«سبحلايفنيرشعو

ملولزنملالهأتكسف.«هتعّيضفائيشّيلإاوغلبأاوناكنإمهلس»:ورمعوبأهل

.(!ءوسةعامحای»:عيبرلاوبآمهللاقفءاباوجاوُڈري

نأهلزنملهُبلطفحلاهيلعتبث«ةرارعز»نملجرناکو-[۱۸]

.«ميدقلا«رارعز»ىلإمكتذخأاًمِإو«هبينوتأتنأاًمِإ»:مهللاقف«هباوتأي

ةيحاننم«يجد)»لهُنمیسوموبآوورمعوبآووهمدقو]۱۲۹[

كبانلءانبضمل»:هلاولاقف‹"يفردلادواديبأدنعاوؤاجفء«حجنمأ»

دوصقملانوكينأحجرنو«؛(ه٤٥:ق).دحاورصعيفاوشاعةينكلاهذهبمالعأةدعدجوي(١)

دمحمنبنوميمورمعوبأوأ‹؛(ه400-۸:٢٠۳ط)يتريمدنتلاورمعوبأ:نينثالادحأ

.(ه٦:قلبق)يسورشلا

‹««سورش»يداوىلعٌلطتيتلا«ةريزجلا»ةقطنمبونجعقتةيرقيهوءةروطقبوأ:ةروطغب(۲)

:رمعمییحیيلع:رظنی.«وغيو»و«ةرارعز»و«يجد»و«لکرد»نعاریثکدعبتاليهو

.٦۲۳-٢۲۳صريس:يخامشلا.١۱۸صءايبيليفةيضابإلا

«سورش»و«رافصمأ»يتيرقيبرغعقتيتلاندملاقايسيفرّمعمىيحييلعخيشلااهركذ(۳)

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رظني.ةايحلابضبنتتناكةبراقتمىرقاهنإ:لاقو.«ةريزجلا»وأ
.(ةلماشلاميقرت)٤٤4-٤٤4صءايبيليفةيضابإلاءح

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(٤)

‹نيئدتبملاوةماعلاملس:ينورابلا:رظني.ةسوفنلبجنمةيبرغلاةيحانلايفدجوت:جنمأ)0(

.۸ص

بستي(م١۱/ه٥:قدعب)يفردلاديزدمحميبأنبفسويىيحييبأنبناميلسدوادوبأ(1)

.هللادبعهيخأةقفرءةسوفنلبجبروُمزلهأىلعمكحلاىلوت.ةسوفنلبجب«فرديإةدلبىلإ
ءريسلا:يخامشلا:رظني.ةسوفنلبجبوداجىلعنيمكاحكلذكامهذجوامهوبأناكو

.۱۹۳/۲ء177٤:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١۳۲۳۳۲۲۳۹ص

 

 



خايشألاتاياور£۸

ن

٩٩سیتیتنبدوادیلعاومجهف«وطاسف»اولصوىّتَحهباوضمف««ةجاح

:هللاقفءرمخلابرشيوهو‹بابلامهلكسمأف٩رسوالفنبنیدلجِلِتاق

يبآخيشلادنعاوزاجف.سبحلايفهولزنأفهوذخأف«جرخف.«عونرمايجرخا»

:سبحلايفسيتيتنبدوادمهللاقف‹كلذبهوربخأفيفنبفسوي

.تامیتحطابسلابهوبرضفوعطف‹«يدالوأايىنوقتعأ»

مهللعجيلهيل!يشميناك'”«رومز»لهانمالجرنأيورو-[1۳]

‹يرابشوأ«ميلجوأءاسيمرط:ةيتآلانكامألاٌمضتو«تابيحرلاونابجرلانيبعقت:وطاسف()
‹سابدنئتأيرامجورمءوداج؛كوشكش؛نوانكئتأ؛تكکومتءناریمؤنتالات

رخآناکمىلإريشييخامشأناميلسؤميهاربإنأامك.ادزمتوكركر«تافيوءاروغزميت

.وطاسفلةيقرشلادودحلاىلعاسيمرطنميشملانمةعاسدعبىلععقيمسالااذهلمحي

ميقرت)‹١٠۱صء١١۱۱:مقر«مهارفوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيلشويادات:رظني
.(ةلماشلا

نكمتنمل.(م۹1۱١٠۱-۹/ه٠٠٤-۸:٢٢٥۳ط)ينالجيلايفنبشيلدجوفسوييبألرصاعم(١)

.هدیدحتنم

نكمتنمل.(م۹٠٠۱-۹1/ه۸:٢٥۳٠٠٤ط)ينالجيلايفنبشيلدجوفسوييبألرصاعم(۳)

.هدیدحتنم

.ةملكلاىنعمديدحتىلإلصوتنمل(4)

ذخأ.لماعملاع:(م۹11٠٠٠۱-۹/ه٠٠٤-۸:٢٢٠ط)ينالجيلايفنبشيلدجوفسويوبأ(٥)

:هنعذخأو.يتسفتلاسنوينبرازرصنيبأو«يفردلاديزنبفسويىيحييبأنعملعلا

ةلسلسيفةقلحوهو.يتريمدنتلادمحمنبرشبلالهسوبأو«ىسومنبناميلسعيبرلاوبأ
:ثارتلاةيعمج:رظني.وداجقوسببستحملاةفيظوهيلإتدنسأنملواٌدعُي.نيدلابسن

.41۳4/۲٤٤:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم

خيشلااهنعلاقءوطاسفقرشعقتيتلاوءايبيليفةيلاحلانابجرلاةقطنمنم:رومزأوأ«رومز(١)

يضارألاوةرخآلايداونيبامةّدتمملاةطسبنملاروُمَزينبضرأتناك»:رمعمىيحييلع
يفعفترتتناكو؛حلاصلالمعلاوملعلااهرمعي«ىرقلاةريثكءنارمعلاةلصتموداجلةعباتلا

.ةقطنملاىلعةفرشملاباضهلانمددعىلع«ىريم»ةنيدمةرماعلايضارألاهذهطسو

نبباُهولادبعميظعلامامإلادجسممثجيلازيالباضهلاهذهىدحإنمةيلاعةّمقىلعو



۹١۱Aقيقحتلا

)حلتر‹«؟رومزينبءاسننقلطيیتمىلإ»:هللوقيو؛(مهنمامکاح

لبقتامفلجرلارفاسف‹«ةنسلاهذهىلعربصإ»:عيبرلاوبأهللاقف‹نهفوقحل

.خيشلاهنمهللاحارأفءلوحلامينأ

”"فسوينبرهاطخيشلاىلإلسرأناضمرهلبقتسااذإهّنأو-[۳]

يفمويتاذاوناكفدنعناضمرنولعجيف«سوطاممانهيفو«زئاجعلاو

يفنمملكتفء[اذك]ناذألاعلطمتحتدجسملايفرهاطخيشلادعقفءةءارقلا

ملكتنيحوءبايثلاضيبءلاجرلاةئيهكائيشتيأر»:رهاطمهللاقفةءارقلا

.«سلجملانماوماقةءارقلايف

نمخيشلالتقىلعلّوع«لاطجإ»لهأنمرفنبانأيورو-[٢۳]
ًدرف«خيشلاجرخىّنَح«ليللايفهرادبابىلعهلدعقفءيهنلاورمألانأش

ء7٤١٤ص«ايبيليفةّيضابإلاءةيناثلاةقلحلا«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:رّمعم.«نمحرلادبع=

.(يرماضلا.طزيزباب:ةعجارم).٠

ىصّقَتشااذإءاحلوةاحالُماالفنالفىحال»:روظنمنبالاق؛ٌنهقوقحبةّحلمةبلاطم:يأ(١)

.«احل»:ةدام‹٥٠/٤٤۲برعلاناسل.«هيلع

نعالقنيخامشلاهنعهركذامالإ؛هتمجرتىلعفقنمل:(م١۱/_ه٥:ق)فسوينبرهاط(۲)

«سيدابنبزعملامايأيفناكوةغورهنموهوةيدهملالحاسنسم»:يروظطفبلا

.۳٤۳-٢٣٤۳ء٦٢۳۰ريسلا:يخامشلا.(ه٤٥٤-8٤4)

ىلعفقنمل.(م٠٠/ه٤:ق)يئاشولملاىسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلايبألرصاعم(۳)

.همساركذنوديخامشلااهلقندقوءةصقلانمحضتيامك؛يداعصخشوهو«هتمجرت

.٦۳۰صءريسلا

.٦۲۰ص«يخامشلاريسنمهانحُخصو.«ناطيج»:(م)و(ع)يف(8)

وأ«لاطجيإوأ؛لاطيجيإوأ؛لاطيجإءلاطجإ:ةيتآلاغيصلابريسلاوخيراتلابتكيفدرت
ء(يداليملاعساتلا/يرجهلاثلاثلانرقلا)ةسوفنلبجبعقاوملامدقأنمةيرقيهو:لاطيج

:يكستيفيل:رظني.ةمئاقهضاقنأتيقبيذلادجسملااهيلإبسنُي.مويلاىلإةدوجوملازتال
شماه:هیسابينور.(ةلماشلاميقرت)٠۳-٢۳ص١١:مقر«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست

.(ةلماشلاميقرت)۷۷صء٤٥:مقرءةسوفنلبجدهاشمةيمست
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ءخيشلاىضمىّتَحنيكسلاىلعهديتسييف«هبرضيلنيكسلاىلإهدي

ءهتجاحنمخيشلاعجر/٠٦۲ع/ىَنَحاضيأدعقف؛تناكامكهديهيلإتقلطناف

بهذاًّملوللانذإِبهديتسبيفهبهبرضينأىلعنيكسلاىلإهدياضيأٌدرف

هلأسوءهنيحيفخيشلللجرلافرتعافءىلوألااهلاحىلإهديتعجرخيشلا

نيدلاهللايحيملنإ»:لاقهنأ"يروطغبلامساقلايبأنعيورو-[۱۳۳]

ءىملالجلانوراهابینعی««اذهاميسالوسنوينباوسنوينبا:نيذهب

.مساقلاوبألاقامكاجرخف

سلجملرضحيف«يروطغبلامساقلايبأخيشلاىلإيضميفءرهظلاةالصىلإ

كلذناكوءهلغشلركبيف«هلزنمىلإعجريف«حبصيىّتَحهليلمّلعتيوركذلا

.هللاءاشامهلاح

.هقفلاعورفهيلإقلعتفءلوصألاملعبلغتشاهّنِإ:هنعليقو-[١۱۳]

ىلإرفاسيناکوءاريثكالامبسکوىعسهنأهنعيورو-[٢۳]

وأ«يريم»لهأنم:(م٥۹۲/ه۳٠۳:يلاوحت)يروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ(١)

ونامةعقومدعبءاملعلانمايقب«ريخلانبهللادبععمنينثايناثربتعي«ةسوفنلبجب«يريت»

ةقلحوهو.اليوطرّمع.يوغيولاميسونبنابأنعملعلاذخأ.م۸۹/ه۲۸۳ةنسةبلاغألاٌذض

:رظني.يملالجلانوراهيبأهذيملتىلإهنمو«ميسونبنابأنع«نيدلابسنةلسلسيف

»۹:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٢۲۳-٢٥۲صريسلا:يخامشلا

۲/.

سنوينبىسومنوراهوبأخيشلا:امهامهبدوصقملانأودبي«يخامشلاةرابعبسح(۲)

مساقلاوبأامهامسيئاطسرفلاسنوينبىيحيءايركزوبأخيشلاو«يسوفنلايملالجلا
ةعقومدعبةايحلاديقىلعاوقبنيذلاءاملعلاىلعاذملتتامهيلكنأل؛ونامعورفيروطفبلا

.٢۲۷صءريسلا:رظني.م۸۹۱/ه۲۸۳ةنسونام
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٠
اعلاطاهيفيرتشيفءارشلابةبعشلايفعقواذإهنأو(نادوسلاب)”«تڭمؤات»

.دوجألاداًّصحلاکاهيفریصيفءالامشوانیمیوءالزانو

انثاُجُمْلاوءاًنيِتةنسلايفٌجُمةئامثالثعمجببيصيهّنِإ:هنعليقو-[1۳۷]
.فايضأللاهمعطيهئامو‹ذىمالتلهئاموء؛هلایعىلعهئامقفنیفrورکرشع

ٌجُمةئاممهمزاحميفهلاولمحمهن«نولو»لهانعاوركذو]۱۳۸[ انيتُ

.ةماتُكب”ةريزجلابرصُحنيحهتنمدنم

ددحيو.نوُيناوريقلاونويسوفنلاونوُينالجراولااهّمَأيتلاقاوسألانسحأنم:تكمذات()

ىلإةكمداتنمتدرأاذإف»:هلوقباهريغو«نالجراو»و«تكمدات»نيبةفاسملايركبلا

اهربكأرباربللنوصحةعبسيهونالجراوىلإاموينيسمخءارحصلايفريستكّْنإفناوريقلا

.J)سیفیدنوج)یریو.«دوهعلانصحيأ«نماکینأمرغأ»:ىّمسي Devisseقیرطمهاأ

ةنيدميركبلاانلفصيو.يداليملاعساتلانرقلايفىقيرفأإلالامشلابّيبرغلانادوسلاطبري

وکوکةنيدموءةناغةنيدمنمءانبنسحأيهو«باعشولابجنيبةريبكةنيدماهَّنأبتكمدات

تدوج.١۱۸١۱۸ص.برغملا.يركبلا:رظني.ةكمةئيه:ينعيةكمداتاهمسانأو

ةراضحلاملاعم:نامقلرمع.٢٠۲صءةيمتسرلاةلودللةيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبع

.١۱۷ص«نالجراوبةّيمالسإلا

حيحصلااهانعمنادوسلادالب:انلوقو»:اهلوقبنادوسلادالبةّيمالسإلافراعملاةرئادفّرعت(۲)

ءزجلاىلعةيمستلاهذهرصقىلعنوُيبوروألاكلذكوبرعلاىرجدقو...دوسلادالب
ايقيرفإنمةّيوارحصلاهبشةقطنملاكلتىلعٌمعأةفصباهقالطإوأراطقألاكلتنميلامشلا

ءتوريبءةفرعملارادءةيمالسإلافراعملاةرئاد:يوانتنشلادمحأ.«مالسإلااهيفلغلغتيتلا

ء٢ط؛نالجراوبةّيمالسإلاةراضحلاملاعم:ةنابصعوبناميلسومحنامقلنبرمع.۲۲۷ص

.۷١۱ص«رئازجلاءةيادرغ؛بابلألاةهزنراد

.هدیدحتنمنکمتنملءليياكملانمعون(۳)

ضاقنأدجوتثيحسورشيداوبضاقنأنعةرابع:«تريزاز»:مويلاةامسملااهلعل(4)

ميقرت)٥1صء۱٥:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل:رظني.صمصمت
.(ةلماشلا

ةيقيرفإبنيّيديبعلاةوعدباوماقدقو«ربربنبسنربنبةماتكدلونمةيغيزامأةليبقةماتك(٥)

ريمحنممه:يربطلالاقو.يرئازجلارطقلابفيطسوةنيطنسقنيبةليبقلاترشتناو.رصمو
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ريخلانبهللادبعدمحموبأكانههدنعفاضهنأهنعيورو-[1۳۹]

..ِ7:(۲):1.

عمهلرادلايفخيشلا:يسفنيفتلقف»:نوراهوبألاقف«لبجلاعلطىّنَح

نإ»:هلتلقفءهتلأسمتعججرف‹«؟نيريغملاموقلاعملعفنفيكةلئسأسانلا

مهولتقافسفنالااولتقولاومألااوذخأنإ»:لاقف«؟لعفناذامفمهانلصونحن

اولاحنإف«مكلاومأاودصقافلاومألاالإاوذخأي[مل]نإو«مهيلإمتلصوفيك

.«مهيلعهللاباونيعتسافمكلاومأنيبومكنيب

همنغةاكزعّيضفءةيشاماذناك«ةتاردس»نمالجرنأاوركذو-[١14]

نوراهابأدجوف«هجرخموهتلأسممّلعتيلهدازلمحف/۲۷ع/«باتف«نينس

نيدودعمنونوكيفذئنيحوءةيقيرفإهيلإبسنييذلاسقيرفامهفلخربربلالئابقنماوسيلو=
نممهنأوكلذفالخقيقحتلاو»:هلوقبكلذدّنفينمكانهو.برعلالئابقةلمجىف

«برعلاباسنأةفرعميفبرألاةياهن:يدنشقلقلا:رظني.«ربربلارئاسكماحنبناعنك
.۳/۲؛١/١۱۲«ىصقألابرغملالودرابخألاصقتسالا:يرصانلا.۱۳۳ص

ريس:رظني.«فَريِزْرَونيت»ىلإةبسن«يفريززونيتلا»:باوصلالعل.«يفريِزْوَرْبيلا»:ميف(١)
.ينايسولا

/ه٠٠۳-٢٥۲)ةسداسلاةقبطلانم؛(م۸۹/ه۲۸۳دعبيح)ريخلانبهللادبعدمحموبأ

هلوءامكاحناك.ميسونبنابأنعملعلاذخأ.اماعنيرشعوةئامنعتامء(م-٤

ةسمخعّيضنمكاًباتكعّيضنم»:لاقيف؛ملعلايفلثمبرضموهو.سلجموملعةقلح
ء؛تاقبط:ىنيجردلا.۳۲۷صءةريسلا:ءايركزوبأ:رظني.«ريخلانبهللادبعلثماملاعرشع

مجعم:ثارتلاةيعمج.٢۲۳«ريسلا:يِجخاَمْشلا.٦ن:مقرتارقفریس:ينايسولا.۲-۲۷

.۸۰٥۲1۷/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأ

:ةَدام۳/۷١«برعلاناسل:روظنمنبا.«صوحف:عمجلاو؛ضرألانمىوتساام:صحفلا»(۲)

.(«(صحف»

ةتاردسو.ةوارغمينبعممالانمةّوخألاةبارقمهلوءةتاولنمنييتاردسلالصأ:ةتاردس(۳)

نوُيتاردسلاو.بسنلايفجازتمالاناكفةوارغمبتجؤزتدقهُمَأتناكهيلإنوبسنييذلا

ةقطنميفاذكو«ساروألايفنودوجوممهفهقربيفنودجوياملثم«نيّيتاوللالغمنعاوظ
ةراضحلاملاعم:نامقلرمع.۱۷۸٢٤۲۳ص۱۱ججمخیرات:نودلخنبا:رظنی.نالجراو

.١٠صء؛نالجراوبةّيمالسإلا
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لاقف«هتجاح"نعهلأسو«؛نوراهوبأهحفاصف«لجرلاهفرعيملو«هلزنمتحت
لاقف«كتلأسمبينربخأ:خيشلاهللاقفءاهمّلعتلتئجفءةلأسميلعتلزن:هل
هللاقف««ةئالثيفالونيرهشوأرهشيفاهللصأاليتلأسم»:يتاردسلاهل
:نوراهوبأخيشلاهللاقفءاهنعهلأسف.«كلذىلعولواهنعلأساف»:خيشلا

‹«؟ةيضاملانينسلايفيذلامأرثكأمنغلانمنآلاكيدييفناكيذلااذهأ»

ىلعىطعتفأ»:نوراهوبألاقف««رثكأنآلايدييفناكيذلا»:يتاردسلالاقف

اذإ»:ىتاردسلالاقف««؟نآلاكدييفيذلاددعلاىلعتعّيضيتلانينسلا

داعأف«تللحتادقمعن»:خيشلاهللاقف««؟تللحنادقفكلذتلعف

نِإف»:يتاردسلالاقفء[مالكلاسفن]خيشلاهللاقفءارارمهمالكُئتاردسلا

.«ىقتساهءاجنم«ضوحلالثمملاعلا

نأ نوقرزنبانعيورو-[]

.«كنماریختیرام

يسوماي»:حدمريغنمهلليق

ناكنإلجرلانعهلأسفءعرولايعديريجأهدنعناكهنأيورو-[17]

ةرثكنمءدوزملايفهبيّلصييذلاهءاسكلعجيو«سانلاضرأيفمُميتي

ةرقبىلعٌرمف«هيلإنوراهيبأخيشلاسفنتّنأمطاىَّنَحمعزياميفعرولا

.ّيرّمُدهنِإ:ليقو.هنماهقرسفخيشلا

.«امع»:نيتخستلايف)۱(

؛تويداتةسوفننم:(م111-١۹۱/ھ١٥٥-۷:٢۳۰ط)يسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلاوبأ(١)

ةساملجسىلإهعملقتنامث«سنوتبرزوتيفعمجلانباخيشلامزال«نيزرابلاءاملعلادحأ

نّیعف؛رزوتبایلاطصقىلإداع.اًيراَكُتنوكينألبقداديكنبدلخمديزييبأةبحصب‹ملعتلل

كلخمنبديزيمساقلاوبأملعلاهنعذخأ.ةيبهولاىلإراكنلاعاجرإىلعلمع.اّيتفماهب
:ثارتلاةيعمج:رظني.«عيبرلايبأناويد»بىمسياًناويدكرت.فاتلزنبىلعيرزخوبأو
.7٤4٤٢/٢١۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم

.يملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأوهبطاخملا(۳)
.(هرمد»:ميف:)٤(
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ةعروةحلاصةأرماتناك«ةمىلج»لهُنم)حی3نعیورو-[١٤۱]

يفةبوتلاتعقوف«ّيلولاتيبيفةدعاقتناكاهّنأاهتبوتببسناكوءةملاع

دسنادقتيبلاونیجرختفیک»:اهلنلقف«جرخأس»:ةوسنللتلاقفءاهسفن

لغتشتملف؛تيبلانمجرخينمل[اذفنم]اوكرتيملاوناكو««ءاهفسلابباب
باقرىطختأتلعجف»:تلاقء«قيرطلانعاؤوخنت»:نهلتلاقفكلذبىيحيما

يتلاةرخصلاىلإتلصوىتحةدحاوٌنهنمينملكتملو«ءتجرخىّنحسانلا

اهيلعاولمعف.«كانهةمحرلاىلعتلزنفءيهجوباهتبرضف««بابلاىلعتناك

.اذهانمويىلإفورعموهوءىّلصمكلذدعب

تناکفءاهنامزءاسنلضفأتراصىّنَحاهمزعيفتدهتجاف-[٤٤1]

دفقخيشلاتأراملف.هدنعمّلعتتو٩”«نیزک»لهنمنوبلغیبىلإیشمت

تذخأءةسوفنلبجبةميلجلهأنمةملاع:(م٦۸۹/ه۲۸۳:ةايحلاديق)تيلسكتىيحيمأ(١)

ناک.يوغيولاميسونبنابأنعمث«؛لودنجنعونيزكلهأنمنوبلغيبأنعملعلا
نويحيونوركاذتيةعمجةليللكيفءخياشموةبلط؛نيسمألهأنمةباّرعلااهدنععمتجي

ةيعمج:رظني.ةظفاحلاةّوقبترهتشا.ةيراوعزلاتَرُكُش:اهتذمالتنم.ةدابعلايفمهتليل

.١/١٠1ء۲۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

عقت.يملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأخيشلابسنياهيلإو؛«تميلج»وأ«ةميلج»ةدلب(1)

ةيرقضاقنأناف«ينورابلاىيحينبهللادبعهلاقامىلإادانتساو».اطسرفوواباكيحاونيف

يبعماج-هسفنردصملابسح-اهبلازالو.نيانبإةعيضقرتخيلبجىلععقتتميلج

۔(ةلماشلاميقرت)۲۷ص۱۳:مقرءةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه:هيساب.«یسومنوراه

.«اهباب»:نيتخسنلايف(۳)

لبجدهاشمةيمست:لوهجم:رظني.(ةميلجوأ)تميلجيفعقيتيلسكتىيحيٌمأىلصم(8)
.(ةلماشلاميقرت)١١۲۷صء۳١:مقرءةسوفن

.٥۸:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:نوبلغوبأ(٥)

بتكيفركذهنأريغ.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:نيزك(1)
‹(ه۸١۳:ت)يتازملاينيزكلادوبع:مهنمءءاملعلاضعبلةّيسوفنةنيدمهنأبريسلا
ةيعمج:رظني.(ه۲۸۴:ةايحلاديق)تيلسكتىيحيأةحلاصلاةملاعلامّلعيذلانوبلغوبأو



١100وقيسا

يف/۲۸ع/نيرطسارقيلجرلاانيأراذإءافعضءاسنلانحن»:هلتلاقربك

يأديج»:اهللاقف««؟تشعنإكدعبينلدتنمىلعفءاملاعهبسحتفباتكلا

"ناَبَأَق«”لونوأجوتيميميادلنامیإ:ينعيءاهيفطرفتالسفنلاءديجنامأ

نمف"جاسفلايفنيمنغلالثم««ثزكْنََ»ب“نلوُدْنَجو«"«وميو»ب

(۳)

(0)

)١(

ء١1:مقروء١٠1٠ص‹۲۲۳:مقرةمجرت‹((برضغملامسق)ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

.٦٩٤-٥٤٤ص۸:مقرو‹٢٥۸ص

.ةيبرعلاوةيربربلابةحضاوريغةرابعلاو«نيتخسنلايفاذك

ةسماخلاةقبطلانمضينيجردلاهفّنص:يسوفنلايوغيولاميسونبنابأرذوبأ

مامإلاهالو.هربكدعبملعلاذخأةسوفنلبجبوغيونم(م٤٦۸-٥/٥۸۱-٠٠٠)

.يروطغبلامساقلاوبأوءداوجنبنرديوفورعموبأ:هذيمالتنمو.لبجلاىلعباهولادبع

:زاحب.11صءريس:يخامشلا.۱/۲٠۳«تاقبط:ينيجردلا:رظني.وغيويفةسردمًأشنأ

.۳۷/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۷١٠٠صءةيمتسرلاةلودلا

ءةعفترماهلالطألازتالو«ةسوفنلبجبسورشةنيدمقرشبونجةميظعةنيدمتناك:وغيو
اميفمهريغىلإاهلهأجاتحيالملعةنيدمتناكدقوءةبارحلاةنيدمنملخادلااهدهاشيو

يسوفنلايدهمملاعلااهنمو.لبجللهترايزيفباهولادبعمامإلااهدصق.مهيلعلكشي

نبنابأزذوبأملاعلااهنمو«باهولادبعدهعمايأترهاتىلإدفولادارفأدحأ«يوغيولا

:ينورابلا.۳٠۲ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.داوجنبنرديوفورعموبأاهنكسوميسو

.٦۱۸صء7مسقلاءايبيليفةّيضابإلا:رمعمىيحييلع.۹٠۲-۳۹١صءرامزألا

ريغ؛ملعلااذهنعائيشملعنال:(م۹/ه۳:ق)لالخشاع(ةمجعملالاذلاب)«لوذنج»دروو

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.(م٠۸۹/ه۲۸۳:ةايحلاديق)تيلسكتىيحيمألذاتسأهنأ

.۲۲۳١/١٠۱:مقرةمجرتءةيضابإلا

نعاريثكدعبتالءدوجولانمتلازدقوءةسوفنلبجليبرغلاءزجلابةعقاوةيرق:تركنمت
نممهفيو.كلذكدرتملو«تراكناماتيخامشلادنعاهمسانأبنيثحابلاضعبلوادت.وغيو

:يخامشلا:رظني.نامطافإةيرقنعدعتاليتلاوداجىلإةيدؤملاقيرطلاىلععقتاهنأهمالك

ميفرت)۷۹-۸۰ص٥۸:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.٢٤۳۲ص«ريسلا
.(ةلماشلاميقرت)٥1ص٤:مقر؛ةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه:هيساب.(ةلماشلا

ةيَِرَعلاةغللايفمايقلو««حسنملايفنيمايقلثم»:ينايسولاريسيفو.خسنلايفاذك
./٥۲ث:مقرةرقفريس:رظني.بوثلايفةمحللاوه:ةجرادلا
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ءامهيلإاهبتّلسرأفءةلأسماهيلعتلزنتامالف.«كازجأمهنمهبتكّسمت

تكرتونابأبتكّسمتف«هسفنباهاتأفنابأاًمَأو.اهباتكباوجلودنجاهيلإٌدرف

‹'”يتيلصمتلانوميميبألاهبطخفءاهورزيواهيلإيشمينابأناكف.لودنج

تناك»:اهللاقت.«ەترخآبمئاقءهايندلنالسكلجرلكبطخأس»:اهللاقف

الفهجيوزتبكيلعهللاىضقنإفءراغملاىلإترسكنادقوراغقوفةيقاس

اورمو«لبجلانماهبلزناهبلجينأدارأاًملفءاهجؤزتف.«تنأالإاهحلصي
رارزأتللحف»:تلاقءَةَيقلايفلمجلاىلعةبكاريهوينالفُسلاقيرطلاىلع

يفاوركاذتف»:تلاق««مهرغصأهباحصأنيبينيعيفينءاجفتيأرفةّيقلا

‹مويىلإموينممهقيرطيفاوثكمفءديحوتلاينعت««لاجرلالئاسممهقيرط
:تلاق.«ينيعيفمهلكْمُهَفاَفالإ”«تیلصمت»لبجنمانعلط'اَمَف»:تلاق

:اهنعليقو.«اهديلمعنماهلكمهاضقفءانيدارانيدنوعبرأهيلعوهتدجوف»

.“اهتنسيفبايثةليدعلمعتاهّنِإ

ء؛ةعامجلانملجرمدتهنأ«ةميلج»يفتناكنیح:اهنعليقو-[١٤٠]

لجرايبارحملانمجرخأ»:هلتلاقف«كلذلٌقحتسمريغوهومهبيّلصيل
نمهتبذجفء؛«!ضرألانمكيتأياممرثكأءامسلانمكيتأيالئلءوس

دمحأنبنوميموبأهسفنوههنأحجارلاو.تيلصمتىلإةبسن:يتيلصمتلانوميموبأ(١)

ملعةقلحهلتناك.ونامةكرعمءادهشنم.لاطجيإىلإةبسن؛(م٠۸۹/ه۲۸۳:ت)يلاطيجلا

يفهتنيرقىيحيٌمأجوزوهو.ىواتفهلو.لاحرتلاوٌلحلايفءروتفلاوعاطقنالافرعتال
.۲/٤۳٤ء6٦۹۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ريخلاوملعلا

«اًملف»:نيتخسنلايف)۲(

ىكستفيلىريو.طانودألةمخاتماهنأودبي.تيلصميتوأتلصمتوأ«تلصصتوأتيلصصت(۳)

ةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل:رظني.(ىلصملاةيرقيأ)تيلصوملفيرحتاذهنأ
.(ةلماشلاميقرت)۱۲۷صء١٠۱۸:مقر؛مهارقو

رهظىلع«بايثلانمالمحلداعياملمعتاهنأدصقيهلعلو؛نيتخسنلايفةرابعلاتدرواذك(4)
.هباد

 



وقفس

ةّومتاذىلإىَّنَح.كلذانموينمهنميرذحتكسمأف»:تلاق.بارحملا

«فوخلاينمبسحفءابرهمهنمدجأملف«قيرطلانمقيضميفوهوانأانيقتلا
هللاكقزرءانلكانكلهلٍتنأالولوءيخةنبااينيديرتامكيّرم:يللاق

.اهلصأيفاهسفنبسورغلاسرغتتناكوةرخآلاوايندلارومأبتماقف.«ةّنِجلا

لمحماهلمحم”ىذاحفحلاىلإترفاسنيح:اهنعليقو-[1]

ةّرميفاهتظفحفءرعشلانماتيبنينامثئسلدنألادشنأف؛سلدنألانملجر

.ةدحاو

تدارأف««لاطيج»نمةأرما'اهلزنميفتناك:ليقو/۲۹ع/-[14۷]

لاوشرهشنأبتعمسناضمررهشيفةّرمتاذىَّنَح«ىيحيٌمَأعمسفانتلا
زوجعلاتمّدقدغلانمتحبصأاًملف«تبثيملوكلذنّقيتتملوٌلهتسادق

كلذيف-تمعزاميف-يغتبتءاهيلعاورطفيلةوالحلانماّقبطاهلايعلوسلا

حوفيحيراذهكقبطلنوكينأيتدّيسايفاخأ»:اهّتَمَأاهلتلاقف«رجألا

ةمأهبتعدولو«بارغلالهلاباعدولوءاولكواومدقت»:مهلتلاقف««نأشو
يفانذخأام»:تيلسكتتلاقىيحيمَأىلإربخلالصواًملف.«ةفشلاةبوقثم

.زوجعلااهنمحارأوءاهلعفبهللااهحضفف.«ءامإلابالوبيبارغلاباننيد

يفلمعتاهدجوف؛رطميذموييفْناَبَأةّرماهرازاهّنإ:ليقو-[1۸]
ينتأرفاهرصبىلإتعفرف»:نابألاق.اهبطخنيحاهلاهركذىتلاةيقاسلا

.«خيشلا»م)۱(

.«داحف»:نيتخسنلايف)۲(

.ةملكلاهذهلهتالامعتساءارقتسانمحضنيامك«ّئيحلا:انايحألزنملابفلؤملادصقي(۳)

:ملاعلااشنثيحنيتلباقتمنيتوبرىلع«رنيأو؛نيسمأ:نيبعقتةحيسفةنيدمءلاطيج(4)

ء۲جءايبيليفةّيضابإلا:رمعمىيحييلع:رظني.يلاطيجلاىسومنبليعامسإرهاطوبأ
.۷٠۱ص7:مقر
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هللاردقیتحامھایندوامهنیدیلعنومیموبأويهنواعتف»:لاق.«تَمّسبَتف

.(”«ونام»ىلإجورخلاب

[ونامةعقوم]

ىلإهتجوزییحيماهتعّيش«ونام»ىلإريسملاىلعمزعاًملف-[٤1]

دقعكلذ»:اهللاقف««كتمالسبتكينأهللاٌغدا»:تلاقفءفورعملاهالصم

يفيتجوزكلعجينأهللاوعدنامّنِإنكلوءةنالفايصقنيالوديزيالدقُعدق

.اقرتفافكلذىلعهللااوعدف««ايندلاىفةجوزىلكلعجامكءةرخآلا

متیعبوفيلعهللاهمحر«ونام»بدهشتسافلںومیموبراسف1[ ١]

ةباّرعاهدنععمتجيناكفءرايخأللىوأمو‹مالساللافهكتراصف«هدعبییحی

‹ةدابعلايفمهتليلنويحُيونوركاذتيءةعمجةليللكىف'”«نيسمأ»لهأ
و

كلذدعبايقتلامثءةعمجلايلايلنمةليلتاذ"بينمنبفسويابأتدّقفتف

نمسلبارطبرقعقي««ةفلاسلاممأآلاةينبأنمرحبلالحاسىلعرصق»:ينيجردلالاق:ونام(١)

بلغألانبميهاربإنيب؛م۸۹/ه۲۸۳ةنسهيفتعقويتلاةكرعملابرهتشا.سباقةهج

.١١٠ص«ةريسلا:ءايركزوبأ:رظني.ةيضابإلاءاملعنمريفغٌمجاهتيحضحارو«نييسوفنلاو
.۱۷۲ص«ايبيلخيرات:يوازلا.١٠۲صءريسلا:يخامشلا.١/۸۸؛تاقبط:ينيجردلا

ء٤٥:مقرءةسوفنلبجدهاشمةيمست:لوهجم:رظني.لاطيجيإيفعقينوميميبأىلصم(۲)
.(ةلماشلاميقرت)١١۷۷ص

ينعتودبيامىلعيهفايقيرفإلامشيحاونلكيفةرركتملانكامألاءامسأنم:نيسمأ(۳)

تابيحرلايضارأيفعقيدلبلااذهوءةيغيزامألاةفللابحلملاعيمجتناكموأةحالملا

‹«نیسامنبیرخأ»:ب(۱۳۸صندیربئدارساغئبحاصيخامشلاهيّمسيثيحةيلاحلا

اھبتناک.«نیسامنادیکزمت»:یمسیدجسمهبو.نواسرمورينأولاطيج:اهنمبرقلابو

.١٥صء۲حءايبيليفةيضابإلا:رُّمعمییحييلع:رظني.نوميميبآةجوزىيحيمالةسردم

.۱۹صءةسوفنلبجدهاشمةيمست

‹(م٦۸۹/ه۲۸۳:ت)يلاطيجلادمحأنبنوميميبألرصاعم:بينمنبءايركزفسويوبأ(4)

=لمعوملعرادبينمونبلب[بوقعيوبأ]هوخأوبينمنبفسويوبأو»:يخامشلاهنعلاق
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اهلسغفتسجندقهبایثباهلرذعتساف.«!؟ءايركزايناميإدعبوفكأ»:هلتلاقف

.”«تزالجأا»ب

ٌءأىلإيشمتتناك«"ةيراوعزلاتركش:اهللاقيةأرمانأيورو-[١٥1]

عقيامرادقماملسممعطأنم»:ىيحيٌمَأتلاقةّرمتاذىّنَح«مّلعتتىيحي

لهاىطعأولوءةّنجلايففصنوامهسنورشعونانثاهلىطعيسرضلاهيلع

«اهرخآىلإايندلالّوُأنم/٠۳ع/كلذمهعسولفصتلاكلذمهلكايندلا

ءكلذتيسنفءهمعطُيءيشيأنماهلأسأملوتيضمف»:ةيراوعزلاتلاقف

اًَلةَرمتاذىّتَحءاهلأسأنأديرأةّرمٌلكوءةنسىلإاهيلإفلتخأتنكو

لزنمتثلصوىَتَح؟همعطيءيشيأنم:لوقأتلعجفيتيبنمٹجرخ
نمماعطبيطأنم:ىيحيأيلتلاقف؟ءاتخأايءيشيأنم:تلقفزوجعلا

كلذيفتملع:ىيحيمأاهلتلاقف؟يدارمكملعأنم:اهلتلقف«هلام

.«هيفرعتملكلذكيلعيقبدقهنأتقولا

فيكمهبقانموةسوفنءاملعرابخأفلؤمنمبئاجعلانمو.ىقبياميفةبغروايندلايفدهزو=
ينبركذكرتهنمٌبَجعأومالسإلايفمهترهشعمبينمينبتاماركىلعمالكلاكرت

فلأهلعلوةدحاوةزوحيفعيمجلاوءايركزيبأرابخأةلفغبجعلايفدكآو«سابعلا

ةسوفننمناهيقفناخيشامهنأ»:امهنألبقنمامهنعركذدقو««راصتخالابىضماميفمهيلع

.٤۳‹۳١٦صءريسلا:ىخامشلا.«نيحلاص

:يخامشلا:رظنی.وطاسفبرمي؛نيسمأنمبيرقةسوفنلبجبداووهوء«نزالجأ»اضيأدرو()

۲۳صءةسوفنلبج:يدوهزم.۱۹۳/۲ءايبيلىفةيضابإلا:رمعمىيحيىلع.٢۲۳صءريسلا

.باتكلااذهنم٤:مقرةرقف:رظنيو.(ةلماشلاميقرت)

.«ةيراوغزلا»:م)۲(

:اهامسو؛يروطغبلانعةصقلاهذهسفنلقنيذلايخامشلاريغدنعاهتمجرتىلعفقنمل

ديق)تيلسكتىيحيٌمأةذمالتنماهنإفصتنلااذهبسحو.«ْرَنِإلهأنمةيرارعزلاةركاش»

.٢٤۲۳صءريسلا:ىخامشلا:رظنيAVAYAY):ةايحلا
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لاقفِتآرقلانماليلداهيلعالتف؛لجرعمتبحطصااهَنأيورو-[٢٥]

وُذالإاَهاَقَلُياَمَو٥۲:تلصفةروس)4اورَصفيلاالإاهمامو:ىلاعتلاق:اهل

ةروس)4ميظعلتَعوُوهامن:تيلسكتهلتلاقف.یبحيٌمأايميلَِعٌدَح

٠(٢۳:تلصف

دنعءتالبلاهذهيفعقواملّوَأسلاصلاليلخلاباتكنأيورو-[٢]

ةّرمتاذزوجعلاتلّيحتفءىبأفخشتىلإهوبلطف‹«نيسمأ»لهانملجر

دارأنم:مهلتلاقفءةدحاوةَّرماهيلعهآرقف‹ّىلعهضرعإ:تلاقفهيلإتلسرأو

[يوابكلانتيلصيدّمحموبأ]

نوراهيبابيبرناکوءاميتيناك”يوابكلادمحمابأنأركذو-[٤٥1]

:هتأرمالنوراهوبألاقفءةباّرعللاماعطمويتاذنوراهوبأعنصف«يملالجلا

هُمَأتمرفدمحمابأينعي««اذهالإانهاهلخديولكأينملكيلعلقثيمل»

ءةنالفايمعن»:نوراهوبألاقف.«كلهأبٌقحلإ»:هلتلاقوفيغرومحلمظعب

.هّيحأريخلاةمالعهيفهلرهظاًّملف.«هبيبحٌبيبحلايمرياذهلثمب

نسحلايلعيبأىلعيلميوهوامويهيلعفقوهنأيورو]٥10[
يلعوبأهيلعئطأطيريسفتلايففرحدمحميبألفقواملكف1يوابكلا

هلهمّلعتالَمِل»::نوراهوبهللاقفدمحميبألهمّلعُيالو«هبتکیفهفرعيىّنَح

.خيشلالاقامكيلعيبأنماريخدمحموبأجرخف.«كنم"اريخيدنعةداهش

.هدیدحتنمنکمتنمل)۱(

.۸۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت«يوابكلانتيلصيدمحموبأ(1)
.(م٠٠/ه٤:ق)يوابكلانتيلصيدمحميبألرصاعمهنأريغءخيشلااذهةمجرتىلعفقنمل(۳)
.نيتخسنلايفاذك(4٤)

 



 

١٦۱چقيقحتلا

هنأىنعي.هتحخصوهلمعوهلامب:ثالثبقّدصتدمحمابأنأاوركذو-[٦1]

.هندبيفاميقسناک

ءةنسلايفةلوعرادقمبهتفرغيفةمالعلعجهنأهنعيورو/١۳ع/-[۷١1]

ذسريعشلااهقحلاذإوءةمالعلاريعشلاقحليالئلريعشلابسانلاقباستيف

ءةمالعلاعضومدّقْفينملسريناكوءريعشلا[هنم]نوفرغييذلاعضوملا

.«ينُرضيامكانهيلاولعجيالئلةمالعلادّقفت»:هللوقيو

:هلليقف«(میتيوهو؛هنتبانبالهتاکزعفديهنأهنعيورو-[1۸]

.هلیطعأاملكداعأف««هوبأتامثيحكلذكيزجيال»

لاقفءلصألانمةراجحلاعفريوهولجرهيلعزاجهنأهنعيورو-[10۹]
ءايتدلابحبكلذتلعفام»:هللاقف‹«؟خيشايكسمنبرجحلاعفرتَمِل»:هل

.«ةنسحفلهلفلصألانمادحاوارجحعفرنمنأتعمسينكلو

لعجىّئَحهللادبعىبأنبءايركزوبأهيلإىشميناكهنأيورو-[١٠]

رضحدمحموباتاماملهنو.هليتفيكلذلبقهيفنکيملعضوميفاقيرط

.'”«لزانملالئمنآلاتنأ«”«وابك»ايكيلعمالسلا»:لاقفهتزانجءایركزوب

.۹۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتريمدنتلاهللادبعيبأنبىيحيءايركزوبأ)۱(

نسحأيهوتولالنودةريبكةدلبيهوةسوفنلبجليبرغلاءزجلايفمقتةيرق:ؤاَباَكوأابك)۲(

ةعطاقميفوابكعقت»:هيسابلاق؛ةالصلاونآرقلابدجاسملاريمعتوملعلايفلبجلادالب

.ةيريدملابروصقلامهأوىنغأنممويلااهنإ.اطسرفنمبرغلاىلإتولالةيريدمبةبارحلا
ةسورغمداهوبطاَحُملبجةّمَقيفدجوت.ميلقإلايضاقذخْۇُياهنِموءاهتفاقثبةروهشماهتنكاس

.١٠۱صءةسوفنلبج:يكسنيليتوم.٢٥۲صءنديربئدارساغئ:یخامشا:رظني.«لزنم)۰٠0)

شماه:هيساب.(ةلماشلاميقرت)٤٠صء4٤:مقر«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل

.۸۲صءرطانقلاشماهيمانلا.(ةلماشلاميقرت)٢۲۹ص»٥:مقر؛ةسوفنلبجدهاشمةيمست

.(ةلماشلاميقرت)٣٤۳صءةيمتسرلاةلودلابهتقالعوةسوفنلبج:فويعم

.خيشلانادقفبكلةميقال«لزانملارئاسلغمنآلاتنأ:دصقيهلعل()
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«برغملالهألةرايزيفاومدققرشملالهُنمالاجرنأيورو-[١۱]

هريزوومامإلااّلِإ«ترهات»نماوراتخاامف«هَباهولادبعمامإلانامزيف

:ةثالثلبجلااذهلهأنموء”ىلعألادبعباطخلايبأنبحمسلا

لاقمهنعاولئُسف.“بوُيأنبساّبعلاو‹'"يتيكوتلاءايركزابأو«سادرمابأ

ءايركزوبأو«لازغلالثموهف«يسفنيسفن:لوقيفسادرموبأاًمأ»:مهل

.«ىتفلامعنففساَبعلااًمَأووهلبجلاوءلبجلاوهيتيكوتلا

نبحمسلا:وهو.ىرخألارداصملانمهانححصًاطخوهو««حمسلاابأ»:ةدمتعملاخسنلايف(١)

نباوملاعوٍلاووريزو:(م۸۱۹/ه٤٠۲:دعبت)يرفاعملاحمسلانبباطخلايبأىلعألادبع

يفسرديناك.نيرخآلاملعلاةلمحنعوهدلاونعملعلاذخأ.برغملاىلإملعلاةلمحدحأ
.ماوعأةعبسهبماقأوةسوفنلبجبلزناملايضاقوهلاريزوباهولادبعمامإلاهنّيع.يتميِ

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني..سباقوةسوفنوسلبارطىلعايلاومث

A/Y.٦5۷:مقر

.ةسوفنلبجبتسربتخياشمرابكنم:(م۹/ه۳:ق)يتسربتلايتاردسلارصاهمسادرموبأ

:مكح)متسرنبنمحرلادبعنبباّهولادبعمامإلارصاع.ةّيسوفنلاةتاردسةليبقنم

ُهَّنَأهنعركذو.ةسوفنلبجيفهئاقبةليطباُهولادبعمامإلامزل.(م١۷۸۷/۸۸۳

ميحر؛دهتجم«نطف؛قذاح؛لقاعءهیجو«هيبن؛عرو؛رومأللسرامممزاحلجر»

هنعذخأ.«مئالةمولهللايفهذخأتال«نينمؤملاىلعليلذءراّجفلاىلعديدشءافعضلاب

بسنتدجاسمةثالثةسوفنلبجدهاشمنمضو.يئاطسرفلانيدبأسنويوبأخيشلا:ملعلا

.۹1۷۲/٦٤:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.رصاهمسادرميبل

نعحجارلاىلعملعلاذخأ(م٤٠۸-١٠۸/ه۲-٥:٢٠۲ط)يتيكوتلانتيلصيءايركزوبأ(۳)

ناكو.لزاونلايفةسوفنلبجلهأعجرمناك.برغملاىلإةسمخلاملعلاةلمحضعب

:رظني.باُهولادبعمامإلادهعيف«ينواّنجلاديمحلادبعةديبعيبأاهيلاولنميألادعاسملا

.60770/747:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

لجنوهو؛ةسوفنلبجلاطبأنم:(م۸۲۳/ه٢٠۲:يفيح)سابعلانببويأنبسابعلا(4)
يبألالخءةسوفنلبجىلعباهولادبعنبحلفأمامإلاهالو.سابعلانببويأسرافلا
:رظني.لبجلابتمجنيتلاحمسلانببفلخةنتفسابعلاهباج.ينوانجلاديمحلادبعةديبع

٠۳٥٢/٤٤۲:مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

۲)RD



۳٦۱

0
[يتسربتلايتاردسلارصاهمسادرمويأ]

يفلزنوَمِدَقنيحباهولادبعمامإلاعماومدقمهنأاوركذو-[11]

وهوهيلعنومّلسيونوتأيةسوفنخويشناكو«مامإلادنعاوسلجف«فردأ»

ماقفسادرموبأمدقىّتَحمسجلايفةطسبهلمامإلاو«مهيلإموقيالسلاج
مامإلامهعمسف««ريقحلااذهنمعزفيمامإلااذهىرن»:قرشملالهلاقفءهيلإ

:مهللاقف«؟كلذفيكو»:هلاولاق««؟ةكئالملاهلجتنملجأالفيك»:لاقف

اذهقافدقلو/۳۲ع/«قرشملابالجرالإلجرلااذهلغمايندلايففرعأال»

انيلعهددرا»:هلاولاقف.«تفيفخلامهردلاٌليقثلامهردلاقافاملثمبٌلجرلا

اوقلأف«سادرموبأعجرٌمُث.«يّنعثبليال»:مهللاقف««هعمثّدحتنوهلئاسنل

‹«مامإلااولأسإ»:مهللاقفاوداعأٌمُت«مامإلااولأسإ»:مهللاقفةلأسمهيلع

ًةعاسلااًمَأ»:سادرموبأمهللاقف««سادرمابأايمهلٍِتْفَأ»:مامإلامهللاقف

فرعنال»:قرشملالهأهللاقف.سادرموبأماقىّنحعماوثّدحتف.«اوتاهف

.«لجرلااذهلثمايندلايفنحن

مامإلااذهالإفرعأال»:ةيالولايفلاقهنأسادرميبأنعيورو-[۴٠1]

دقلو»‹'"قلاخلادبعينعي««هباتكبهفرعأامّنِإوهرأملَيناَرفلااذهو«هريزوو

‹حيرلاضَرَمضيرمءاودنعهلأسيقلاخلادبعىلإبتكسادرمابأنأينغلب
كلثمف«بونذلاءاودحيرلاضرمءاودنإ:هللاقفقلاخلادبعهباجأف

ىلعفلخينأهللاوعدينأهلأسو.«بونذلاءاودنعالإلأسيالسادرمابأاي
ص

ےسAصےسےکھووسسسسصوسسسِِ

ردعبلرينکوِضّرالافاوغبلودابعلفزرلاهللاطسولو$هللاقفء؛سانلا

.«قفاف»4)۱(

مصاعنعملعلاىَقلتءايبيلبونجبءنارفءاملعنم(م۹/ه۲:قلئاوأ)يناّرفلاقلاخلادبع()

ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.رصاهمسادرمىبأىلإهبتكباعكهل.يتاردسلا

.۹٢/٥٤۲:مقرهمجرت
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4و
يندردقل»:سادرموبألاقف.ةعلاثلاركذبملو«(۷٢:ىروشلاةروس)4ءبا

."”«توملاىلإعباصألاضعأٌكينازفلا

”«ناليدبأ»لهنملجرهللاقسادرمابأنأيتغلبدقلو-[٤٦]
لغمحتتىحتمالفهنامزتمبرهمابيینتیّمس»:هللاقف««رفاکای»

.تامىَتَح«بلكلالثمحبنيف«لبازملاىلععلطينِىتَحيلئباف««بلكلا
هبضغنمهللابذوعتف.«سادرميبأةوعدب»:لوقيف««؟حبنتاذامب»:هلليقف

«ْنَياَرَكِإ»لهآهيلعزاجف«ثرحلاىلإلزنسادرمابأنأانغلبو-[16]
اهبلزنيتلاةرقبلاحبذمثد«هتعیرزنممهيلعقّدصتف«نیجاتحممهآرف

.'مهلظماهمحلنمهمهسذأ:ءاهدلجمسقو‹مهنيباهمسقف«ثرحلل
نيأو؟ةرقبلانيأ»:؛!ثوُروُرهتأرماهلتلاقف«هلزنمىلإسادرموبأعجرو

اهربخأو.«تافآلاهبيصتالوءرطملانعىنغتسااڻرحتثرح»:لاقف««؟تثرح

اهلكانترقب»:اهللاقف««!؟اذهاِانترقبنمانيلعٌدرتمل»:هلتلاقف«لعفامي
.«!اذهالإ

]٦٦۱[07IWYe/هللافلجرهءاجفهترفېبٹرحيهناّذفىلإلزنهنأرکدو:

.مدنأينلعجيأ(١)

نم.ديفانقلانمبرقلابتابيحرلازيحنمض‹لبجللةيبرغلاةهجلابعقتةيرق::ناَليدْبَأ(۲)

:يكستيفيل.٤۲صءريسلا:يخامشلا:رظني.ينالدبألانسحلاوبآ:نيروهشملااهخويش

ءةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه:هیسابينور.۱۲۸:مقر«مهارفوةسوفنلبجخويشةيمست
.(ةلماشلاميقرت)٢۷ص۹:مقر

.ثرحللاهذعأيتلاهروذبنم:ينعي(۳)
«اهلثم»:نيتخسنلايف(٤)

سادرميبأةجوزاهنأل(م۹/ه۲:ق)لالختشاعاهنأالإةأرملاهذهنعاثيشملعنال(٥)

.يتاردسلارصاهم

 



مقفا

جرخأ»:هللاقفلجرلاهاتأفءهتيبىلإعجرو«هلاهكرتف««يليهةرقبلاكرتأ»

ينيطعأ»:هتأرماللاقوتيبلاىلإسادرموبألخدف««يتيبنمسادرماباي
ذأو««(0:نوقفانملاةروس)4هماجاإاشنهللارخينلوءةنالفاييحالس

‹ئزهتسأتنكامّنِإ«سادرمايأای»:لاقف«هتیبوهسفننعهعفددیریهحالس

ملعدقوالإيلهللاكعبام:هللاقف.«ءيشناَّدفلايفالوةرقبلايفيلامف

.امهنعهديعفروامهكرتف.«ائيشةرقبلاوناّذفلايفنأ

لغمهيفىرنلجرلااذهٌنِإ»:اولاقهلزنملهأنأينغلبدقلو-[1۷]

مهللاقف.تامولهنأينعي««اندعبيهنأتيلايف«لجرلايفىرنام

تاماّملف.«رقفلاالإيتوميفنودجتالوَيِنَبايمكلتومن»:سادرموبأ

نملجرالإاهيلعيلصينماودجيملف«لزنملايفمداختتامسادرموبأ
قوفنملجرٌرمف«عوكرلاباهيلعيّلصيلعجف«هيلإاولسرأ««ءاطسرف»لهأ
.!«عوكراهلسيل»:مهللاقفلبجلا

ناكوءءافعضلاىلعهلامقفنيدئادشلايفناكهنأهنعانغلبدقلو-[۸]

اوعجراذِإلزنملاىلإ'!صحفلانمهنمنوتأييذلاقيرطلاىلعمدخللدعقي
دجيالىح«تيمصءانإنمةضبقةضبقمهليطعيناكو«بطحلانم
.شيشحلاالإمهيلعقفنيام

مدخللدعقيف«فطقلالمحيف«”«يجيت»ىلإلزنيناكو-[1۹]

نعةمظعلقتالاهراهدزادهعيفتناكدقو««وابك»برغعقت:ءاطسرفوأءاطسرف()
ءةميلجيحاوضاهلنوكتىرقلانمةعومجمةنيدملاهذهبلصتتو.«سورشد»و«تياشولمت»

يفةيضابإلا:رُمعم:رظني.سِرركبنبدمحمهللادبعيبأةبازعلاماظنسّسؤمةنيدميهو
.(ةلماشلاميقرت)٤٠٤صءايبيليفةيضابإلا١ح«خيراتلابكوم

:ةدامء1۳/۷«برعلاناسل:روظتمنبا.«صوحف:عمجلاو«ضرألانمىوتساام:صحفلا»()

.«(صحف

=:يکستفيللاق.نيزمطيداواهيفبصيوءةرافجلالهسيفعقت«رارطنقاهنأودبي:يجيت()



خايشألاتاياوررپ١

ناکو؛دهتجيوهيفدّبعتيفهكهلناكو.اهبقّدصتيواهخبطيفهقورعىلإرفحي

اذهىلإبعششلااذهُرواَجَأام«بيصيومالسإلادقفيناكامالول»:لوقي

.مالسإلارومأيفمهيلعددذشیوءارمألاعّبتتيناکوء«بعشلا

اهجونيرشعواعبرأيدنعنإ«:لوقيباهولادبعمامإلاناکو-[١1۷]

دقوءهجوأةعبرأالإسادرميبأدنعاهنمنكيملوءةلبقلالهأءامداهبٌلحت

.«اھبلعدّذش

نببوُيآعمناکم«تامىّنَحباهولادبعممناكوt¥Iع/-]1۷[

ىح'”نوانجلاديمحلادبعةديبعيبأعمناکبُتءتامىَّنَح'”رسابعلا

ٌرجيراصىّتَحربِكلانمینحناوربكدقوبوُيَأنبساّيعلاعمناكٌمُث؛تام

.شويجلاماذقيشمينيحضرألايفهفيسدمغ

:اهللاقف.«سادرمابأايةّنِجلاهللاكقزر»:ةأرماهلتلاقهنأانغلبو-[٢۷]

ٌبّصيلةرافجلاهاجتايفلزنيو«نيزمطنيتوةريمدنيتلةثيدحلاىرقلالصفينيزمطيداو»=

ءةريثكاهراجشأنإوءةعونتمارامثجتنتاهنإ»:لاقفاهنعينورابلاثدحتو.«يجيتيف

Yo۳/۲.راهزألا:ينورابلا:رظنی.«اهعبانمنمریٹکعافترالضرألاهحوىلعلیستاهنويعو

ةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل۲ءخيراتلابکوميفةيِضاَبإلا:رمعمییحیيلع

.٢۲۸؛ةسوعنلبج:يدوهزم.(ةلماشلاميقرت)٣٤۷ص۹:مقر؛مهارقو

مامإلاهالو.برحلانوتفوةعاجشلايفازؤبمناك.يتاردسلامصاعنعملعلاىّقلت
نبفلخةنتفىلعىضق.باطخلايبأنبحمسلاةافودعبةسوفنلبجىلعباهولادبع

.٦۱/۲:مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظنی.حمسلا

ملعلاذأ:)مAYV/a:لعبت)ىنوانجلا(سمحف)سمحمنبديمحلادبعةديبعوب)۲(

زّيحىلعالماعمامإلاهنيع.متسرنبنمحرلادبعنبباُمولادبعمامإلايقلمث«نوانجإب
:ثارتلاةيعمج:رظني.حمسلانبفلخةنتفهجاو.ساتبعلانببوُثيأتومدعب«سلبارط
.5۳۸٢/٥٤۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم



۷٦۱يوتتش

ءلاتقلاىلإعرّدلاسبليذلابوُيأنبقيفوتةنالفايةّنجلالهأتسيامّنإ»

.«انّمَحختسمواتدجسمتنو

٩نرفيينبداهجىلإبوُيأنبساًبعلاووهجرخهنأانغلبدقلو-[1۷۴]

‹ساًبعلاووهىلختساف«رکاسعلافعضنمسادرموبأفاخىّتَحهيفاوناكو
عجرإ»:هللاق««عجرأال»:هللاشقف.«بوُيأنباايعجرإ»:سادرموبلاق

:مهللاقفسانلاساَبعلاعمجٌمُث.«اقشهّقشأىتَحركسعلايفتخًصالإو

ىلإعجرنواوقفنتىَّمَح«ُباودلاتفعضوءداوزألاتغرفدقفانباوعجرإ»

ء«بوُيأنبااياضيأعجرا»:هللاقفىرخأةّرماضيأمهيلإاوجرخف.«انٌّودع

هلثمالجرلاسييذلارصاهمنبجأام»:سادرموبهللاقفء«عجرنال»:لاقف

نوديريركسعلاقّرفتف«ريزغرطملزنفءةليللاكلتاوتابٌمُث.«هّبركرتيو
.«بوُيأنباايةعاسلامهددرا»:ساًبعللسادرموبلاقف؛مهلزانم

هعمو«نرفيينببرحىلإركسعلايفجرخساّبعلانأانغلبو-[٤۷]

ملفرصاهمابأوءايركزابأساّبعلادّقفَتف"”رصاهموبأويتيكوتلاءايركزوبأ

.۱۹۷صريسلا:رظني.هتمجرتتّرمدقو«بويأنبسابعلاينعي:يخاّمشلالاق(١)

دقوءةرواجتملاىرقلانمةعومجمىَلَعنآلاقلطيمسانرفي»:رُّمعمىيحييلعخيشلالوقي()

ُدعتو؛لبجلانمطسبنمىّلَعاَهَلُكعقتءاضيبلا:ىُمسُتةنيدمنّؤكيالصتُماهنمددعناك
ءريصقلاريسيدو«تسبرقت:نرفيىرقنمو.لبجلاقطانملمجأوبصخأنمةقطنملا
.«...ةمغات

نبايکازنبارسمنبنتیلصيءانبأمهوءاهنوطبعسوأنموءةتانزلئابقرهشأنمنرفيونبو
:نودلخنبا:رظني«يرفصلاويضابإلابهذملامهيفرشتنادقو.اناجنبتريدلانبكيسرو
نامقلنبرمع.۱۱۳/۲«خيراتلابكوميفَةيِضاَبلا:رمعمىیحييلع.٢۲صء۷جم«خيرات

.١9ص«ةيناثلاةعبطلا«نالجراوبةّيمالسإلاةراضحلاملاعم:ةنابصعوبناميلسومح

لبقيفوت(م٤1٦۸-۸10/100-10۰0)٥ط:يىنامطافإلارفعجنبىسومرصاهموبأ(۳)

ءَةيِبِرْعلاتابيحرلالابجقوف«نامطافإةيرقيفاشن.(م٦۸۹/ھ۲۸۳:ت)حتفنبسورمع

 



خايشألاتاياورو

ىّتَحءامهرثأوفقيعجرفءهثدحأثدحلاوعجرامّنأفاخفركسعلايفامهدجي

يفامهدجوف«'"نانيمرغأ»يفء"باطخلام:اهللاقيزوجعدنعامهدجو
هللاقف««؟يّنعامكذرامءايركزابأاي»:امهللاقفءرتسلااوَخْرَأدقركذلاسلجم

‹«فويسلاعمفوخنماإكنعانعجراموءجاهنملاىلعتنأامّنِإ»:ءايركزوبأ

متدمعف‹؛ساّيعلاعجرف.«فويسلاعمللمحييذلاانأ»:ساّبعلاامهللاقف

:هلتلاقو«ساّبعلاجرخيفاهتلعجف«خويشللاهتحبذيتلاةاشلاىلإباطلا

.نابلجلامهلتلعجف««نابلجلامهيفكيفءالؤهاًمَأوءاهلهأتستيذلاتنأ»

نامزيفاوراتميلةلفاقيفجرخسادرمابأنأانغلبو/١۳ع/-[٥۷]

قاّرُسلامهيلععقوفءصوحألا:هللاقي«ناليدبأ»لهأنمىتفهعموءةّذشلا

:سادرموبمهللاقفءةلفاقلاباحصأمهمزهفءاولتتقاف«"«نفسورجف»يف

لاقنيربدماولواًمَلِوءاضيأمهومزهفقاّرسلامهيلعٌركفءاوعجرف««اوعجرإ»
ىلعهومّدقيذلاوهوهباحصأل"صوحألالاقف««اوعجرا»:مهلسادرموبأ

مركملاو«لتبتلاوكسنلاخيش»:ينيجردلاهنعلاق.رُمعمىيحييلعخيشلاَكَِذدروأامك-

ءريسلا:ىخامشلا.۳۰۷/۲؛تاقبط:ىنيجردلا:رظني.«لبقتملاباجتسملاءاعدلاب

٢/٧٤.۱۱«بکكوميفهَيِضاَبإلا:رّمعم.١٠۲-۱۹۸ص

هةينارصنتناك.ةسوفنلبجب«نيمرغ»ةيحاننمناَميمْرغَأنم(م۹/ه٣:ق)باطخلاٌمأ(١)
ةسارديفتذجوء؛ميركلانآرقلاتظفحومالسإلاتقنتعاف‹يلاذرألاىيحيوبأاهجؤزتف

:ثارتلاةيعمج:رظني.ىوتفلاوةراشتسالايفءاسنللاًعجرمتحبصأىّنحءةعيرشلامولع

.١/٤۱۳ء۹۱٩1:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم

‹نانيامرغأ:ريسلاباعكيفٌرعلايبأنبىيحيانمعطخبهتدجوو:ناميمرغأ»:يخامشلالاق(١)

اهلبقنكاسلاىلإةزمهلاةكرحلقننمنوكينأزوجيو«فلألبقنونوميمدعبةزمهب
.١۱۹صءريسلا.«ركذلاسلجميفسفنلارصق:ميملابهانعمو

.۹:مقرةرقفشماه:رظني؛نفسورجموأ؛(۱۱۹:مقرةرقفيفامك)نفسارجفوأنفسورجف)۳(

.م۹/ه۳:قلالخشاعدقفةصقلابسحو«يداعناسنإهنأودبيوهدیدحتنمنكمتنمل(٤)

.١۱۷صءريسلا.ةصقلاسفنيروطغبلانعيخامشلالقن



۹٦۱ر
ر

خيشلاىلعلاتقلادتشااًّملف‹«مهنيبانکرتیهّلعلخيشلللاتقلااوكرتأ»:ةلفاقلا

تکسف‹مهومزهف«هباحصأووههيلإعجرف««""صوحأايينكردأ»:لاقفحاص
.سادرموبا

عسيلجرمهاتأفهلباحصأعمقيرطلايفراسهنأانغلبو-[٦1۷]

هءاجكلذىفمهامنیبف««ال»:سادرموبأهللاقف‹«؟مكعمبحطصتن»:لاقف

بحطصتال:هلتلقاذهلٹمل»:سادرموبآلاقف‹مهّيلومدبهنوبلطيموق

لعقنِمهيلعنوعياماونّيبيىَنَحهعنمانيلعبجولةبحصلاهلانمعنأولءانعم

.«مهّيلو

زفقفءاملابعطقنادقوء؛قيرطلانعاوزواجىّتَحءلبجلاةرامإساّبعلاىلوام

مأكلثمزْفَقنأ»:هللاقفسادرموبأفقوو«فرجلازواجىّتَحساَبعلا

نِإ»:سادرموبلاق.«سادرماباايهللاىلإتبت:ساَبعلاهللاقف.«؟كفلاخن

نلاهُّيفلاخنإفءاهفلاخأالواهيلعٌكّلسأفطئاحلانمتعلطوقيرطلاتكلس

.«ادبأاهيلإعجرأ

هءاجف٩«سیغاف»بهبرحیففلعمىقتلانيحهنعانغلبو-[۱۷۸]

.يخاٌمشلاريسنمحيحصتلاو‹«صوحالاب»:لصألايف(۱)

:(م٦۸۲/ه٢۲۲:يفيح)يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلايبأنبحمسلانبفلخ(١)

ملعلاىَّقلت.ةيفلخلاةقرفلامامإ.يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلايبأمامإلاديفح

لقتساوءهتقرفسّسأو«نييمتسرلاٌدضدّرمتبماق.ةسوفنلبجبملعلاةلمحنعوءهيبأنع

وعريملاملمث؛نيَللابينوانجلاديمحلادبعةديبعوبأههجاو.سباقوسلبارطنمءزجب
:ثارتلاةيعمج:رظني.تامنأىلإهتكرحتنكسف««يِيميټ»ىلإزاحناوفلخمزهناف«هلتاق

.۲۹۲١/٤۱۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم

۲۹۳صءايبيليفةيضابأإلا:رمعمىيحييلع:رظني.وداجونيمرغتنيب؛ةسوفنبسيغاف

.(ةلماشلاميقرت)

(۳)
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:سادرموباهللاقف«فلخرکسعةرثكنمیرامل««؟تفخر»:هللاقفلجر

نسحلايبأىلإىتأٌمُث««'”يناليدبألانسحلاوبأهيفركسعىلعفاخأال»

.«سادرموبهيفركسعىلعفاخأال»:هللاقف«؟تفخ»:هللاقو

ماقلاعقلاٌدتشاو««سیغاف»يففلعمخياشملاىقتلااجلهنأو-[۱۷۹]

هيفتناكنمالإ؛مويلاانهاهتامنملةّنجلاتنمض»:لاقفمّلكتفسادرموبأ

ىلعدعاقلاوءاملظسانلالاومألكأوهللامرحيتلاسفنلا/٦۳عالف:ةثالث

:هللاءاشنإاجرخمٌنهنمهللعجأسو.مارحلاشارف

نإفءلوتقملاءايلوألهسفندقيلفهللامرحيتلاسفنلالتقنماًمأ-[٠۸]

.هریغسفنبلتاقينأدهشتسيلفاورضحيمل

صوُيلفدجيملنإف‹مهطعيلفسانلالاومأهيلعتناكنماًّمأوهە_-[۱١۱۸]

.اهب

.«اهنعهسفنعفريلفمارحلاشارفىلعدعاقلااًمأو»-[۸۲]

تلتق»:لاقف٩”.ربکداو:هللاقي«رارزتأراج»نملجرماقف-[۱۸۳]

نأفاخأءناليقثنالمح»:سادرموبأهللاقف.«هلامتلكأوء'"ناشطقربأ

نعقنيملف«سرتريغبلاتقلالخدف؛سادرموبآهلرکذاملعفف.«وجنتال

نعملعلاىّقلت.ةسوفنلبجبناليدبأنمهيقفملاع(م۹/ه۲:ق)يناليدبألانسحلاوبأ(١)

‹«ترهيتىلإةسوفنهتدفوأةرظانملاومالكلاملعو‹ريسفتلاملعبةياردهل.يتاردسلامصاع

دضبويأنبساًّبعلاشيجلاطبأنمناكو.ةيلصاولاةرظانميفباهولادبعمامإلاةرصنل

ةيعمج:رظني.«ينالدبألانسحلايبأ»ىلصمءةسوفنلبجدهاشمنمضو.حمسلانبفَلخ
.۹۱/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(۲)

.م۹/ه۳:قلالخشاعدقفةياورلابسحو«يداعناسنإهنأودبيو«هديدحتنمنكمتنمل(۳)
.م۹/ه۳:قلالخشاعدقفةياورلابسحو«يداعناسنإهنأودبيو«هديدحتنمنكمتنمل(4)

 



۱۷۱REقيقحتلا 1قتلا

ملفدلج۷ةَرْزِإالإهيلعسيلوء«جرخيومهيفلخديلعجوءةبرضهسفن

ةطبسادرميبألكلذلبقىطعأناكدقو.كلذهلاودمحيملوءةبرضهذخأت

ناشطقربأةثرولىطعأو؛كلذلثمقفنأولسعةطبسادرموبأهلٌدرفلسع

.كلذلثم

لاق«سيغاف»يفهياحصأوٍمَلَخنملاتقلادشااملهنأانغلبو-[٤1۸]

رثكأيحلللطابلافقيالهّنِإف«بوُيأنباايهللاىلإٍبُّ»:سابعللسادرموبأ

:مهضعبلاقو.موقلامزهناف.«سادرمابأايتبت»:ساَبعلاهللاقف««اذهنم

لعفينملاتقلامدعامّنِإ؟بوتيىّنَحساّبعلاعنصاذام»:ساّبعلاهللاقامّنِإ

لاقهباحصأوٌفلَخمزهنااملو.موقلامزهنافهسفنبلاتقلاىلإلزنمث.«اذكه

لاقفء«؟«تلال»نيأ»:لجرهللاقف««اوعجراءاوعجرا»:سانللسادرموبأ

لحنماوجرخىحمهوعبتاف‹««تلڵال»تيسن؛«تلال»تیسن»:سادرموب

.«تلال»

:مهللاقفهلنوكرابيوهنوئنهيساّبعلاىلإاوتأسانلاعجراّمْلو-[٥1۸]

ءاعدلابنالهتبيامهليلامانيملنيذللا”نسحلاابأوسادرمابأاوثّنهامّنِإ»

.«هللاىلإ

«هركسعىلإلصووءموقلابلطنمعجراملساّبعلانعانغلبو/-[٦1۸]
َبْرَقاًملوءفَلَخعماولتفنيذلانيلوتقملالئابقنمخويش/۳۷ع/هعمناكو

لاقومهاٌزعو«خياشملاىلإهيلجرىلعىشموءهسرفنعلزنمهتيبخأنم
ءانناوخإباوسيل«ساَبعاي»:اولاقف««مكناوخإةيصعمنمهللاىلعمكرجأ»:مهل
.«متنأانناوخإامّنِإوءانوعطاقانماحرأمهّنكلو

.«رزأ»:ةدام١٤/۱۷«برعلاناسل:روظنمنبا.رازإلاسبل:ةرزإلاو.«ةرزو»:نيتخسنلايف)۱(

۔«اوُه...هنوُنهي»:نيتخسنلايف)۲(

.۱۷۸:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يناليدبألانسحلاوبأوه(۳)
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لجرهبلطوءاهراعتساةّبادىلعبكرهنأسادرميبأنعانغلبو-[1۸۷]

حاصف‹«يدييفةيراعةّْبادلاامّتإ»:هللاقف؛مهاردةَّرصهبيجىفهللعجينأ

.«!سانلااهّبأابجعملعلاراص»:سادرموبلاقف«لجرلا

امهنيبلعفيله»:رفسلايفنيتالصلانرقنعلجرهلأسو-[1۸۸]

فرعأال»:هللوقيسادرموبأو«لبجلانمعلطىّتَحهلأسيلعجو««؟ائيش
.«ميلستلاوةماقإلااّلِإامهنيب

مامإلادنعةعمجلكرضحيناكهنأسادرمىبأنعانغلبو-[1۸۹]

هنعلأسفءةعمجلاةالصهعمٌلصيملفةعمجتاذمامإلاهدّقفتف«"«يريم»ب

.«سانلاقاذامسادرموبأقاذ»:لاقف««جؤزتدق»:هلليقف

دقريثكناينبىلإرظنفء"هلزنمقوفلبجلاىلعةّرمتاذعلطو-[1]
هِتافتلاةلقنمكلذو««؟ناينبلااذهثدحىتم»:مهللاقف«؛لزنملايفثدح

دقدحألزتملايفنكيملهّنألتقولاكلذيفتفتلاامّنِإو«هبدأةرثكو

.هَر«ناينبلاىأرىحهرصبىمركلذلف؛عيبرلل"”صوصخلايفاوجرخ

.وداجيحاونطيسولارصعلابلتحتتناكيتلاوءةيغيزامألارومزينبةليبقنطوم:يريم()

تناكدقو.ْتفَرْذَأالىبرغلالامشلانمتارتموليكنابجرلاةبضهىلعاهضاقنأدجوتو
مامإلااهيفماقأيتلاةرتفلايهو«يداليملانماثلا/يرجهلايناثلانرقلاةياهنذنمةدوجوم

:رمعمییحييلع:رظني.يريمدجشَميفةالصلاىلعداتعاوءةسوفنلبجبباهولادبع
خويشةيمست:يكستيفيل.۱۹۲صراهزألا:ينورابلا.۲۱۳-۰۷٠۲۱۱صءايبيليفةيضابإلا

١١٠ص؛ةسوفنلبج:يدوهزم.(ةلماشلاميقرت)۸٩-۷٩ص۲:مقر؛مهارقوةسوفنلبج

.(ةلماشلاميقرت)

.ىنكسلارادسيلو«ْيحلا:لزنملابدوصقملانأيفةحضاوانهفلؤملاةرابع(۲)

ةئيهىلعةبشخبهيلعُفّقَسُييذلاتيبلاُصُخلا:ليقوٍيِبَصَقوأرجشنمٌتيَب:ضُحلا»(۳)
هيفامیَرُپهنألكلذبيمسصوص:هعمجيفليقو«؛صاَصخوضاَصخأعمجلاوجزألا

.«صصخ»:ةدام۷/٠۲«برعلاناسل:روظنمنبا.هةجوُفيأةصاصخخنم



۱V۳ 0
[يتسربتلادوادناميلسوب

اذءاعروالجرناك[هَنأ]!يتسربتلادوادناميلسيبأنعيورو-[]
ءهرصعىلإسادرميبأنامزنم'ناربدلاىلعاوناكهلزنملهأٌنأو«ناهرب

مهيفماقاًمِلفءاوتوأثيحنماوملعف«سادرمابأاوقفاويملمهَنَأكلذو
نماريخاومدعامف«هوقفاووهقوقحاوّدأو«هتلزنماومّظعناميلسوبأخيشلا

.كانه

هلكأدارأاًّملف«هلكأيلمحلب”عيبرلاوبأخيشلاهيلإثعبهنأيورو-[1۹]

.هلصأثبخدقمحللااودجوفءهنعاولأسف«هوفقلغنا

رادقمةعيرزلانمعفرو«هلزنمقوفثرحيلهرامحباًمويعلطهنو-[1۹۳]

اوثرحف«ّباودلانمةرشعبكانهلزنملالهأهقحلف«هرامحب/۳۸ع/ثرحيام

.اهنماوُدرو.مهموي

هاطعأوامهنماًدحاوحبذفءٍنْيَسْيَنَفْلَعهلزنملهأنملجرناكو-[٤]

رخآلاحبذو‹؛«تحسلالاماي»::همنغللوقيهعمسكلذدعبٌمُث«همحلنم

يّنِإ»:خيشلاهللاق«؟مِل»:هللاقفهذخأينأىبأفءاضيأهمحلنمهاطعأو
.سادرميبأدنعمّلعتيناكو.«تحسلالاماي:لوقتكتعمس

نعيخامشلالقن.(م۹/ه۲:ق)رصاهمسادرميبألرصاعم:يتسربتلادوادناميلسوبأ(١)

.۳۱۳-۳۱۲صءريسلا.تاياورلاهذهبلغأيروطفغبلا

ةربادلاهبدصقيو.۳۱۲صءيخامشلاريسنمهانححصءأطخوهو.«ناريدلا»نيتخسنلايف)۲(

.(ربد»::ةدامء٤ءبرعلاناسل::روظنمنبا.ةميزهلاىهوءةرْبذلاوأ

يهوءرصعلاكلذيفةسوفنيفتشاعةينكلاهذهبمالعأةثالثلقألاىلعدجوي:عيبرلاوبأ(۳)

.۳۲۱۳ص«يخامشلاريسنمهانححصو.«قلعت»ملو(ع)يف)٤(
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و

الفالإو«هسفننمفصتُينأرذيبألاولوق»:سادرموبألاق۹

.«الطابلبجلاىلإعلطي
یبامّلكوهلصأيفينبيناک«اطسرف»لهانمالجرنأيورو-[٦۹]

:اهللاقفهءادغهتأرماهلتلمحمويتاذىّنَحءهيلعهللامسارکذارجح

هيلعهللامساركذأملاًدحاوارجحتيسنينالرجحلانماذكواذكتمده»

اذكواذكتعزندقانأكلذكو»:هتأرماهلتلاقف.«كلذلجأنمءانبلاتمدهف

.!«هيلعهللامساركذأملاطيختیسنينلجسنملانماطيخ

لمحيرومغ»:لاقهنأ'”ىئاطسورفلاناسحيبنعيورو-]1۹۷

انءادغقيقدلانلعجامهنميقبوءتأّضوتوهنمتیجنتسافءءاملانمنيعاص

.لالم:هدلو1.«يدلوونا

حسمأيتلاةراجحلانمريخألاحلاتذحخأوليئکلو»ارجحنیعبسب

1يبيجيفاهب .«هبتيلصل

ملعلاسلاجملعجيوهللانيدييحُيولزانملانيبيشميناكو-[1۹۹]

لبجبملعلارشن.رصاهمسادرميبأنعملعلاذخأ:(م۹/ه٣:ق)يئاطسرفلاقودصٌرذوبأ(١)

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۳٢۳ء۲۱۴۳صريسلا:يخامشلا:رظنی

.۵۲۱۲/٣۲۳:مقر

.۸۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يئاطسرفلالالمنبناریخناسحوبآ(۲)

وَمْعلا...ريغصلاحدقلا:(ميملاحتفونيغلامضب)وَمْعلا»:ناسللايفو.نيتخسنلايفاذك(۳)

نبا.«ٌرامُغَأِرَمْعلاعمجو؛لجرلايوبوهو«هنمُمظعأبْغَقلاوءانالثوأنْيَتَجْلْيَكذخأي

.(رمغ»:ةدام٥؛روظنم
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كلذيفثكميناكف«مهنيدرومأنمهيلإنوجاتحياممهمّلعيءافعضلل
ٌرهفوصّنهعمنلمحيسلجملاروضحلءاسنلاوزئاجعلاتءاجاذإف«نيرهش

يفايندلاُلغشلمعُيال»:ّنهللاقوكلذنعٌنهاهنف«سلجملايفهنلمعيو

يفَنهلصخرَنهنمكلذىأراًملف«سلاجملاروضحنكرتف««ملعلاسلجم

.سلاجملانرضحيلفوصلالمع

ىّتَحعاقولاسابلىفءاسنلاىلعتدّذش»:لاقهنأهنعيورو-[٢٠]

.(«ةدحاونهنمرملوءةردسلاىلعتاقّلعتمنهارنأ:تلق

تيبلاءابشأتقّلعتیتیبنمجورخلاتدراذإ»:لاقهنأهعيورو-]٢٠۲۰]

تعجراذإف«تیبلابابتحتكانهىقبتفًنهضفنَأف/۳۹ع/«ثيغاربلالثم

۰.(یبتقلعت

نمالإءةلفانلاجحلاىلإراسنمللذبأمل»:لاقهنا:هنعليقو-[٢١۲]

.«بجاولاجحلاىلإراس

مهللمُعاماعطهباحصأووهلكأيناکهناناًسحيبانعيورو-[٢٠۲]

ءاذهنمرثكأللهأنحفهللادنعاذهلالأانكنإءاولك»:مهللاقفللاهجول

.«لكأنملمأانلكأأانيلعءاوسالهانكنملنإو

ىلإرفاسنیح'نتیتسنبلیسوباطلاابميشهنآيورو-[٢٤٢۲]

تاقلعماهارأنأتننظىتح»:يخامشلاريسيفو.(م)نمةطقاساهلكةرقفلاوء(ع)يفاذك(١)

.۳۰۹ص«ريسلا.«نلثتميملفردسلايف

اهباشنةغاوزنم(م۹11-۹۱1/ه١٥٣-۷:٢٠۳ط)ىغاوزلانيتنيسنبليسوباطخلاوبأ

عيبرلايبأو«نتزروزنبهللادبعو«ليغنزنبديعسحونيبأىلعملعتيلةليوزىلإلقتناٌمث
اجینب.«وصیر»وأ«ومیرب»وأ«وضیو»ةنيدمبءاضقلاىڵلوت.نوقرزنبناميلس

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج٢۲۸۲۹ص4يسلا:ىخامشللا:رظني.«تورصات»ب

.٦۲/٥٤:مقرهمجرتةيضابإلا

(۲)
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:هللاقف؛«ينصوأ»:ناّسحوبأهللاقف"«نجيرج»لبجنماولزنىّنَحٌجحلا

تعمسف»:لاق«؛ناّسحوبأعجرو.اعداوتف««ناريخايهللاىوقتبكيصوأ»

:لوقيهتعمسفتفتلاف»ءيئارونماهيمدقٌسحيأ««ةّبادلاةبلجذئنيح

ينيبلاحامدعبالإنهركذتأملولوتاملكتركذت«ناریخای«ناریخای

ليللاداوسيفنيتعكرلص«ليللامايقبكيلع«ناريخاي«تعجرلءاملاكنيبو

ىلعةقدصبقدصتوءروشنلامويرحلهٌرحاديدشامويمصوءروبقلاةشحول

.«رومألامئاظعكنعطحتةروربمةّجحجحو«ريسعمويلنيكسم

[يئاطسرشلاسنويمساقلاوبأ]

ةرايزل«يجيت»ىلإلزنهنأ'”يئاطسرفلامساقلايبانعيورو-[٢٠۲]

اولستغيلاولزنةالصلاتقورضحاملو"سنوييبأنبدعسدمحميبأ

ءالؤهانّرِضدقل»:لاقف؛ضوحلاىفنوموعياساتكانهاودجوف‹ةالصلل

.«نجارج»4)۱(

لبجبتولالةيريدميفدوجوملاةلاكبرصقلامشعقت(ةبارحل)نجيرجو:نجيرجلبج
دهاشمةيمستشماه:هيساب.(ةلماشلاميقرت)۳۲۷صءايبيليفةيضابإلا:رمعم:رظني.ةسوفن

.(ةلماشلاميقرت)٤٠صء٤٤:مقرءةسوفنلبج

مساقلاوبأ»:يخامشلاهنعلاق:(م٠۸۹/ه۲۸۳ةنسيح)يئاطسرفلاسنويمساقلاوبأ(۲)

ةياغلاىوقتلانموءايلعلاةجردلاملعلايفهبيصنامهالكفىيحيوبأهنباويئاطسرفلا

.«بقنلاوطاشنلاعميلايللايفىراوسلااقناعو«بكرلاىلعسلاجملايفامحاز«ىوصقلا

.٢٠۳؛٢۲۷صءريسلا:رظني.ريخلانبهللادبععمونامروذجنم:هامسو

نمملاعeAU_AYAY):دعبت)يوغيولارصننبميسوسنوييبنبدعسدمحموبأ)۳(

مامإللاَهْيَلَعايلاوهدلاوناكثيح«ءةرارظطنقبوأ«وغيوبمولعلائدابمىقلت.ةسوفن
حلفأهنباوباُهَولادبعنيمامإلاديىلعذملتتيلترهيتىلإهدلاوهلسرأ.باُّهَولادبع

ونامةعقوميفكراشيمل.ميسوهيبأةافودعبةرارطنقىلعايلاومامإلاهنّيع.ترهيتب
يفهفيدرناكيذلابويأنبنونحس:هذيمالتنم.ءامدلاكفسلابنجت(م۸۹/ه۲۸۳)

.٤۳۷۲/١۱۷:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.نيدلابسنةلسلس
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اوعجراملوءاولستغافرخآءامىلإكلذنملفسأاولزنف.«مهسفنأاوُوضو

اذهالول»:مساقلايبألدمحموبلاقفءءاملاهنمحشریضوحلاَقِلْعَماودجو

.«(مهبايثومهاوسجنل

مهْنأكمانملايفاهدالوأتأراهّنأمساقلايبأةأرمانعاوركذو-[٠]

امكهّنتيرذووهجرخف؛مهنمدحاوريغءاهنمنوقعليلسعنمةعصقىلع

.ریخمهيفسیلتآر

[يناطسرفلاستويمساقلايبآنبءايركزىيحيوبأ]
ََ

ملعتيل««شَوْرَش»ىلإراسهنأ”يئاطسرفلاىيحييبأنعيورو-[۷٠]
امو«شَوْرَش»عسوأام»:لاقفهيفنكسياتيبهلدجيملوسوطامنبادنع

ەبابباوفقولسانلاهفرعوللجرىلعكلدأ»:سوطامنباهللاقف«!اهقيضأ

.يملالجلانوراهابأدصقيو.«قرشملابملسمةديبعيببابیلعاوفقوامك

همّلكعارمتاذىّتَحدنعمّلعتيناكف‹نوراهيبأىلإىيحيوبأعجرف

اولاقف««؟مكيلعَلَفَتلغشٌيأ»:مهللاقف؛مهلغشمهعملمعينأىلعهتوخإ

‹«ةديسم»ىّمسيعضومبراغىلإامهبٌرمفامهذخأف««نالمجلاناذه»:هل

قّرفتوسلجملادهشاذإف؛همزعىلإراسوءامهيلعىنبوهيفامهلخدأف

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يئاطسرفلاسنويمساقلايبأنبءايركزىيحيوبأ(١)

يضابإلابهذملاشعنأ(م۸۹/ه۲۸۳:دعبيح)يسورشلاسوطامنبناميلسعيبرلاوبأ(۲)

:هتذمالتنم.ةسوفنلبجمكحخياشملاهيلإدنسأ.م۸۹/ه۲۸۳ةنسونامةحبذمدعب

ةرثانتمیواتفو«نيدلالوصأيففيلاتهل.نايِنساريلاىسوموبأومساقنبركبحلاصوبأ

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۲۷۸-٠۲۷صءريسلا:يخامشلا:رظني.عجارملاورداصملايف

.١/۲۱۱«:مقرةمجرتءةيضابإلا
ةّصقلابسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:ةديسم)۳(

.شَوْرشنمبيرقعضوموهفّصنلايفةدراولا
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هءاسكًالميىتَحامهدنعلصيامفءامهلٌشحيف«نيلمجلاىلإبهذنوسلاجلا
همزعىلإريسملادارأفهلزنميفناكاذإوءءانبلاقوفنمامهلهيمريفءاشيشح

تقوىلإىّنَحهبأداذهناكفءامهلهيمريف«هءاسكالمدقوالإامهللصيالف
دنعمّلعتيناكف.امهنمسلهبابنماومدهىَّتَحراغلانماوجرخامفءامهجارخإ

.املاعراصىَنَحنوراهيبا

وههتدجودقوءنوراهيبأنعاهتذخأةلأسملّوأ:لاق-[۸]

‹«يفنألسغأملوتأّضوتفتيسنوثفعر»:تلقفهتلأسف‹نيدعاقناّسحوبأو

ناّسحابآنوراهوبالآأستيضماًملف.«كبايثتسجنوتسجندق»:ىللاقف

‹«يليلخدلوايعجرا»:يللاقويناعدف‹«مساقلايبأدلواذه»:هللاقفيع

ةثلاثلايزُجُتومدلالسفلِناَيَلوَألاناتّؤملايِنيْزّْجُنأيلصُخرفتعجرف

.ءوضولل

‹ةّرمٌجحلاىلإهُمَأوهوبأووهرفاسهنأاضيأىيحييبأنعيورو-[۹]

ىّنَحيندصريالجرتيأرف:لاق«تیبلابفوطيناكف«ىرخأةّرموهْمُت
:يللاقوسانلانماجراخةدمعألاوحنىلإيديبذخأف«يفاوطتممتأ

لتاق«نيملسملاسرافهّنِإيلعيفلوقأامو»:هلتلقف««؟يلعيفلوقتام»

نمرثكأهحئاضف»:يللاقف.«لئاصخهلوللالوسرمعنباو«نيكرشملا

ىّتَحءادحاوادحاوانهاهاوناكامكلبجلالهأخويشنعينلأسٌمُث.«هلئاصخ

ةملث»:يللاقف««تامدق»:هلتلقفء"فورعميبأخيشلانعينلأس

.«ءاشیشح»+:(م)يف(۱)

هنأحُجرملاو«(م۸۹۱/ه۲۸۳دعب:ت)داوجنبنردیوفورعمابأدوصقملانوكينألمتحي(۲)

.سورشنم؛دهتجملماعملاع:(م۸۹۱/ه۲۸۳:ت)نوراهنبسوطامفورعمابأدصقي

مجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.ونامةكرعميفدهشتسا.«سوطامباتك»هبیٌمسيباتکهل

AVY:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأ V۳۳۳/۲£5۷.

 



۱۷۹مقتلا
O

ءاضیرممهنمادحاوتدجوفهباحصأىلإيبٌرمف.«ةمايقلامويىلإربجنتال

اولاقفءةوعدلالهانممهلكمهتدجوو‹هتمدخللحنلالثمهيلعنوفلتخيمهو

لمعنفنيعبرأمتتسأنأينوبلطفء«الجرنوثالثوةعستانهاهنحن»:يل

‹كلذبخياشملاتربخأفءانهاهىلإتعجرفءيّمَأبمهلترذعتسافءءارشلا

.«!هنعتعجرفءهيلإكوعدوةَّنجلاقيرطىلعسانلاتبصأ»:اولاقوءينوبتاعف

اوُجَتتسا»:يلليقفمهنعتلأسف«مهبلطأقرشملاىلإتعجرٌمُث/٤عا
.«مهرخآنعاولتُفٌمُث«ةريثكادالباوحتففءاوجرخفءةأرمابمهتّدع

”«صمصمت»ىلإهنبالسرأهنأاضيأيئاطسرفلامساقلايبأنعو-[٢٠]

هتدجواذاميف»:هللاقف«رانيدلاذخأوهدلوعجرف«رانيدهيلعهللجردنع

مساقلاوبأهلعفدف««هتبرشفانبليناطعأف«هتقانبلحيهتدجو»:لاق««؟لعفي

.امهردنبللاكلذيف

:هدلوهللاقفءادئازارانيدهلدروءاصقانارانيدلجرلفلسأو-[]

.ةدايزلاكلتهلدرمت««لجرلافلستبأاياذهلغمل»

ةلصتمتناكءةسوفنىرقنمنيزمطبونجءةريزجلاواطسرفيداونيبةنيدم:صمصمت()
ء٢حءايبيليفةّيضابأإلا:رمعمىيحييلع:رظني.اهراثآتسمطناونمزلااهيلعافعدقواهب

شماه:هیسابينور.۱٥:مقر«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.٥۸صق
ورمع.دقيقحت«تاريخلارطانق:يلاطيجلا.٠۳ص14:مقر«ةسوفنلبجدهاشمةيمست

.٠٠ص«ققحملاشماهيمانلاةفيلخ



Aخايشألاتاياور
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[نادوسلاكلممالسإويئاطسرفلاءايركزىيحيويأ]

مهكلمدجوفء”نادوسلادالبىلإرفاسهنأ)حیيبأنعيورو-[]

ءيشانهاهاندنع»:لاقف««؟اذكهكلاحراصمِل»:هلأسفءافيعضمسجلالحات

نعهتربخأف»:ییحيوبألاقءتوملاهبينعيو««هببهذوهلازأانضعببلزناذإ

نملاهباقعورانلانعهتربخأوللاعاطأنملاهباوثوةّنجلاةفصولجورعهللا

انهىلإتأتملفصتامبنيقيكدنعناكول«تبذك»:ىللاقف««هللاىصع

یتمالسإلايفهبغرأو‹ءامعنوهللاهلركذأوهلواحأتلزامف.«ايندلابلطل

.همالسإنسحوملسأ

هفلخبارتلالقنيوهضرأ"قزعيناكهنأىيحييبأنعيورو-[۳]

.ناريثلانمةعبسب

لجرتامف«نیرفاسمةلفاقىفىملالجلانوراهوبأووهناكهّنأو-[٤1]

ءاجفءةقفرلاضعبنمةفيلخهتكرتلاوفلختسافءةلفاقلايف«اطسرف»لهأنم

هللاقف‹«ةفالخلانمتوجندقفءيلحرفا»:هللاقو‹؛نوراهيبأىلإىيحيوبأ

ىلإىيحيوبأعجرف.«كترضحمبنحتانللحتاامّنِإوءاَذِإتلحودق»:نوراهوبأ

يفاهخبطيراصو'انابصعتيملاةكرتنمذخأدقهتفيلخدجوفتّيملالحر

.تّيملالحرهنمعزنوءاهعابفيهامكلجرملاىيحيوبآعزنف«تّيملالجرم

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يئاطسرفلاسنويمساقلايبأنبءايركزىيحيوبأ(١)

٦۳:مقرةرقفشماهيفهبفيرعتلامّدَقت)۲(

ناسل:روظنمنبا.«ضرألاريغيفكلذلاقيالوءاهّبَرَكواهّفش:افْزَعاهكزُعَيضرألاقَّرَع»(۳)

.«قزع»:ةدام‹ء١٠/٠٥6«برعلا

ةاشلاِءاعْمأَللاقي»:ناسللايفو.ةخوبطمةوبشحمءاعمأاهنأباهيلعفراعتمةملك:نابصعلا(٤)

ثيِصَعلاو.ْبيِصَعاهدحاو؛بْصُع؛اهنطباياوحنمٍةَّيوَحيفتّلِمُجمث«؛تعِمُجوتّيوُطاذٍإ
ِءاعمألابكْصَعُيُةََرلا:بيِصَعلاو.ٌبضصُعوٌةبِصْعَأعمجلاوءاهنميولام:ءاشلاِءاعمأنم
.«بصع»:ةدامء١/٤٠٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«ىَّوُشّف



1۸ا

اذهلهُلضفأنمناک«صمصمت»لهُنم۷صنيبنعانغلبو-[٢٠۲]

نمسانلارّذحيهرمنيعبرأاعجاروارتاسلبجلااذهراد[دق]ناکءلبجلا

a.۲(۰(
.رصبنبثامنهتف

]٦۲[IYEعملبجلاغكاح”ماَيعلاىقتلانيحهنأهنعانغلبو

لزن؛رصبلافوفكمرصتنوبأناكو««سيغاف»يفبغاشملاحمسلانبفْلَخ

ملف«يقيأامالوبرضأامرصبأالوملعأاليّنِإمهللا»:لاقولاتقلاىلإ
.ةبرضهبصتملوءةبرضهلئطخت

‹هٌنومسادرماباغلبفناذألا”ةمتخىلعتامهنأانغلبدقلو-[۲۱۷]

ماقنيحتامسادرمابأنأانغلبو.«ءايبنألاةتوميصمصمتلااذهتام»:لاقف

.امهيلعهللاةمحرءهيلجرلسغوءوضولانم

وه:ةعبرأمهو«ضيبلانمزيزعنبميهاربإنأخيشلاركذو-[1۸]

نعملعلاىقلت.ةسوفنلبجءاملعلىلوألاةقبطلانم:(م۸/ه۲:ق)يصمصمتلارصنوبأ(١)

ناك.ءاعدلايباجتسماوناكنيذلالبجلاخويشنمضريسلابانكهفّنص.يتاردسلامصاع

ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.رصننبثافنو؛حمسلانبفلخةنتفلاهجاوم

.٩٤۹۲/٩۹٤٤:مقرةمجرت

لوألافصنلا)«ثافن»برهتشا«يسوفنلارصننبجرف:يقيقحلاهمسا:رصننبثافن(۲)

ملعلايفةيلاعةجردغلب.باُّهولادبعنبحلفمامألانعترهاتبملعلاذخأ:(م۹/ه۳:ق

خسنتسا.ةضراعمءارآىّنبتوءهنعٌقشناوحلفأمامإلااوانذإ«قيفوتلامرحهتنكلوىاكذلاو

اهلىّدصتذإءاليوطهتكرحرعتمل.هعاضأهنأالإ«قرشملانمديزنبرباجمامإلاناويد
.٢/٤٤۳ء١۷۳۱:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.لبجلاءاملع

.١١۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:سابعلانببويأنبسابعلا(۳)

.«ةمتح»:نيتخسنلايف)٤(

لقن.هتمجرتىلعفقنمل.يفردلادمحميبألرصاعم:(م۹/ه۳:ق)زيزعنبميهاربإ(٥)

.۲٠۲صءريسلا.يروطغبلاةياورسفنيخامشلا
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نبسوطامو؛«هدوجسيفتاميذلاوهو‹'”ىئاشولملامساقلاوبآو

بنجىلإهرامحطبريناكيذلاوهو."يقوسفغلاركبوبأوء"سوطام

يذلابناجلاىلإههجوتلّوحدق»:مهللوقيف««عرزلالكأي»:هلليقف«لبحلا

ةحانلايفعتريرامحلاناکف.هدوهجموهملعغلبمكلذوء‹«عرزلاهفسيل

.هللانذإبعرزلاىلإلّؤحتيالو«عرزلااهيفنكيمليتلا
لوقيوةالصلايفخياشملاهمديناكزيزعنبميهاربإنأيورو-[1۹]

كلذوء4ٌدَحَأهللاوُهلفهنأفرعيوهو‹«دحأهللاوهلك»:ًارقاذإهتالصیف

ةءارقيف«دحأهللاوهلک»»:ىفردلادمحموبلاقف«هناسلیفتناكةنز

.««وداج»لهُةءارقنمريخزیزعنبميهاربإ

.٩«هٌیرنعاهذخأنمك"”ىصمصمتلادّمحم

.٢١۲صءريسلا.يروطغبلاةياورسفنيخامشلالقن.هتمجرتىلعفقنمل(١)

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:سوطامنبسوطامفورعموبأ(۲)

:مساب«يروطغبلاةياورسفنيخامشلالقن.هتمجرتىلعفقنمل.«ينوسففلا»:م)۳(

.٢١٠ص«ريسلا.«يفسفغلا»

.۳٠۲ص.«ةثر»:يخامشلاريسيفو«نيتخسنلايفاذك(4)

دمحموبأهنأحجارلانكلو.(عروخيش)يفرديإلايلمدمامابأدوصقملانوكينألمتحي)٥(

نوكيلقافّئابيأرلاوملعلالهأهراتخا:(م۹11-۹۱۲/ه١٥٣-۷:٢۳۰ط)يفردلاتصفأنبديز

نممكحلاىّلوتییحيهمسااًنباكرت.وداجبءاضقلاومكحلاىلوتوهيليامولبجلاىلعامكاح
.4070110/78۲4ء۳04۸:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.هدعب

.۹۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يصمصمتلاميهاربإنببيصخدمحموبأ(١)

۱.(م)نمةطقاسةرقفلاهذه(۷)



1
2س

ملورومألااهتلخددقةسوفنرودنمرادلقدقهنأاضيأركذو-[۱]

تلصوىّنَحتامامف«ىيصمصمتلادمحميبأرادالإايندلانمائيشاهيفكرت

.ةعيضلاهيلإ

ء«لصألانمائيشانلرتشاتبأاي»:دّمحمهنباهللاقهنأيورو-[٢٢۲]

خيوةعصقلايفلسغيلعجف««يديلسغأءاملاينلوان«ينباي»:هللاقف

7زيەشيدومفلةنسلايف/1عذليرهلاركذوةاكلانمأي

.سآرباسأر

ربصيالومهلكخياشملارهقينونجنبدّمحمهللادبعوبأناكو-[۲۲۳]

.امالكهلدرينأردقيالفىصمصمتلادمحمابأالإمهنمدحأل

¢ oe

:تلاقفبجریغبهتآرماهتآرفهتبجبقدصتدمحمابأنآيورو-[٤۲۲]

ءهقوفنمةَبُجوماعطنملُمِڃِبيتوىّتَحاريسيالإثكمامف««؟كاّرعنم»

.«!ايندلايفىلإتعجردق»:افّسأتملاقف«"ةربإلااهتجرخأامك

:هللاقفء«تبأايىسيکبتسلا»:هدلوهللاقهنأيورو-]٥۲[

ةاجنلالقتءمالسإلاؤدع[اذك]ةساكملا!يسيکبتسل::يللوقتددمحماي»

.«هعمتناكنمل

نبناميلسعيبرلايبأدنعملعتيل«تلال»ىلإراسهنأيورو-[٢٢۲]

.لايكمهنأودبيو.ةغللامجاعمنمانيديأنيباميفهدجنمل()

.اهتطايخنمءاهتنالاروفةديدج:ينعي(7)

ةسايكلا:لاق«سيكبتسل...»:يخامشلاريسيفامك««سّيكب»:دصقيو«نيتخسنلايفاذك(۳)

.۳۱۳صءريسلا.«مالسأإلاةودعينباي
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:لاق‹«؟دیرتنيأىلإ»:هللاقف««تامونت»يفمّلعمىلعزاجف«”نوراه

اهلكايندلاءدّيجينبايدّيج»:مّلعملاهللاقف««ملعلامّلعتأل«تلال»ىلإ»

ءةنسنيتسلهاجةدابعنمريخملاعنمناتعکر‹ليلداهيفملعلاوءةملظ

.«حربيالوروديءةنوحاطلارامحكلهاجلاةدابعو

دمحمهللادبعابايَقلفكانهةياشملادنعةقدصلالبلطيل«وداج» نبدمحم
4

4يانِإ»»:لاقفءةّصقلابهربخأف««؟تئجنيأنم»:هللاقفنونج
ةعيضلاهبلصتمالسإلاميثارجنمةموثرجيصمصمتلادمحموبأ4نور

اهاطعأفاًرانیدنیرشعواّدحأهبيجنمجرخأف‹«!؟لاميلوةلصلابلطيىّنَح

ربخيملووهامكلجرلاعجرف.«ّيلِإعجرافخيشللتمتاذإ»:هللاقولجرلل
مدنوهسفنيفخيشلارُكفدمحميبأخيشلادنعنمجرخنيحناكوءاّدحأ

:لاقلوسرلاءاجاًملف«كلذنمهلادبو«لجرلاهلاسرإنملعفامىلع

امهاطعأونيرانيددمحموبأذخأفءريناندلاهاطعأوهربخأف««؟تلعفام»

قفاوف««هللاالإاهملعيالةجاحيفخيشلايندجودق»:لجرلالاقف«لجرلل

نإ»:كلذدعبلوقيدمحموبأناكفءاعيمجنيهجولا/٤٤ع/يفهللادبعوبأ

نوراهنبیسومنوراهيبأنب[يناثلا]ناميلسنبنوراهنب[لوألا]ناميلسعيبرلاوبأ(١)
يبأنعو«ينوانجلاريخلانبىيحيءايركزيبأخيشلانعملعلاذخأ:(م٠/ه٥:ق)ينورابلا

.يراجمتلايلودجملاهللادبعدمحموبأهنعذخأ.سالفسراودّمحميبأنعو«سنوينوراه

ايتفمواًيضاقناكف؛ىربكلاةخيشملاهيلإتدنسأ.نيدلابسنةلسلستاقلحنمةقلحوهو

باتکيفةيهقفلئاسموىواتفهل.ينورابلاميهاربإنبىيحيءايركزيبأريمألادهعيف

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.شّيفطابطقللةسوفنلئاسمبيترت

.٩٩٤۲۱۳/۲:مقر

هيفدمحميبأدجسمالإاهنمقبيملتالتةنيدميبرغاهلالطأعقت:ةسوفنبتامونت(1)
ءايبيليفةيضابإلا:رمعمىيحييلع:رظني.ةّيمالسإةفرخزشوقنو«يفوكلاطخلابتاباعك
.(ةلماشلاميقرت).7٤٤٤٠٤ص

 



قيقحتلا وا

دمحموبأغرفامف««نونجنبهللادبعيبأيفدحأملكتيالفءيشىلعتنك

‹”يرارعزلاهنُمكفهيلعهللاةمحرتامىّنَحريناندلاكلتنميصمصمتلا

ةكربلاتلزنو«كلذىلعصمصمتلهأنونجنبدّمحمهللادبعوبأبتاعو
.ملعأهللاوءاولاقامیفكانهنميرارعزلالاميف

نمنالجرمهءاج«هزیهجتيفاولغتشاتامنیحهنأهنعاورکدو-[۲۲۸]

ايلوتينأنالجرلامهنمبلطف«هنوعفريسانلااودجوف««تياشولمت»لهأ
ريملفهدحليفامهنمدحاولكرظنفمالّرنفءامهوفعسأف«هربقيفهلازنإ

فيكو»:لاق««معن»:هللاق«؟تيأراملغمىرّتأ»:رخآللامهدحألاقف«هفرط

يفرطيرصبتددمفء«نيلابإ»لبجىلعتفقوينأكتيأر»:لاقف«؟تیأر

:هبحاصلامهدحألاقو««كلذلثماضيأتيأرانأو»:رخآلاهللاقو««ينيع

رنملةحئارهربقيفيخايادجنءاذهانبهذمنمهيفنحنامیفانیزجی»
.«اهنمنسحأ

[سوطاممُأ]

تناك٩سوطاممااهللاقي'رارزیاراج»لهُنمةأرمانيورو-[۹٢)]

دمحميبأىلإيشمتةاهّنِإ:ليقوركبيهو«بيصخ۔دمحميبأدنعملعتت

نبدمحمهللادبعيبألرصاعمهنأاميو.يداعصخشهنأودبيو.هدیدحتنمنکمتنمل(١)

.(م١۰٠/ه٤:ق)يفشاعدقف«يسورشلانونج

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(١)

.«يجن»:نيتخسنلايف(۳)

درو۳:مقرةرقفيفو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهدیدحتىلعفقنمل)٤(

.هتاذعضومللمساامهنأودبيو.«رارزتأراج»:مسابناکم

.١٠۱:ةرقفشماهيفاهتمجرتتمدقت:(م۱۰/ه٤:ق)سوطاممأ(٥)
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سلجملاقرتفااذإوءةنوتيزرذجيفهتلعجلزنملانمتبرتقااذإف«لجرلا

ءبابلاىلعدقروءاهيلعبابلاقلغفكلذباهوخأعمسفءاهلزنمىلإتعجر

‹يضمتف؛دقاروهوهزواجتوبابلاحتفتفموقتفءمونلاهذخأيىّتَحهتكرتف

.ناكامكبابلاقلغتولخدتوهزواجتوعجرتٌمُثركذلاسلجمرضحتف

تيأراذِإ:ضيحلالئاسملالصأدمحموبأخيشلايناطعأ»:تلاق-[٠۲۳]

.«تکرتاجراخهتیآراذإو«تبستنااموینیسلخادمدلا

«'”غيزودنت»ىلإةَّرمتاذتراسف”«نوتيميأ»يفتجوزتَمُث]۲۳۱

اهيلعتلقثاذإوءنيتلاةرجشتحتةّيبصكانهتدلوف«سلجملارضحتل

.كلذكرتتف««!ةذلنآلاسلجملايفةنالفايسيلأ»:اهللوقتكلذدعباهتنبا

ركذلاسلجمرضحتل«نوانجإ»ىلإاليلاهلزنمنمةّرمتراسو-[۲۳۲]

.ضيببايثمهيلعاهمادَقةعامجتأرفءاهتمأويه

لعجتةنساهدنعثكمتيزلانماًروكنأاهداصتقانمو/٥٤ع/-[۳۳]

.اهماعطيفاهتنبالاهعبصإبهنم

.ةعباتتمةنسنيسمخمايقلاىلعتماداهّنأيورو-[٢٤٢۲]

ةياورلابسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:نوتيميأ(١)

.ةسوفنلبجب«غيزودنت»نمةبيرقنوكتدقف
.تابيحرلايفدوجوملا««نوتيميأ»لةرواجم«لاطيجةيحانيفعقت؛غيزوُدنيتوأغيزودنت(1)

.۳۱۷صىيسلا:ىخامشلا:رظنی.لايمأةرشعيلاوح«نوانجإ»و«غیزودنت»نيبةفاسملاو

۱۳.۱ص؛5٤:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل



۱۸۷ِو
4

‹عرولابلبجلااذهنمجرخسنوينبدعسدّمحمابآنأركذو-[۲۳]

حلصيلٌنهعبتيٌنهعمجرخنبطحينجرخاذإُهَمَدَحنأهجورخببسناكو
ضرأىلإهنايرسعنمتفءاملاعمجتالئلبطحلااهنمنعلقييتلاعضاوملا

هيفانانجكانهىرتشاف«ةرارطنق»ىلإلصوىتَحجرخف«كلذبٌقشف«سانلا
.ةوسكوحلموماعطنمسانلاهيلإجاتحياملك

لئاقهللاقف««ونام»برحنعدوعقلاىلعةسوفنبلطهنأو-[٢۲۳]

يبام»:مهللاقف‹««ةرارطنق»خادشیھتشاامّنإوء؛يرارطنقلافاخ»:مهنم

«ةسوفن»ةرقبلابدارأف.«لجعلااهعبتيوحبذُتنأةرقبلاىلعيفوخامّنِإو«فوخ

.خيشلالاقامكرمألاناكف««ةرارطنق»لجعلابو

تناكنإو.(م۸۹۱/ه۲۸۳:دعبت)يوغيولارصننبميسوسنوييبنبدعسهنأحجارلا()

نوكتنألمتحيف؛ىخامشلاكءريسلاباتكىدلترركتدق«سنوينبدعس»بةيمستلا

|7*4ء١٠۳۱ء7٤7۸٠٦۲ء4٤7۱:تاحفصلاريسلا:رظني.ىرخأةيصخش

ءديرجلادالبيفعقتاَهَنَأبوُيأنمحرلادبعويكستفيلیری:رانطنقوأ«رارطنقوأ«ةرارطنق(۲)

ةفورعملاوةطفنةحاوبهايملاعبانمٌنأو«نيجرديقرشةطفنبرقعقتاَهَنَأةيجابحلاصرکذو

بهذيامنيب.ةطيرخلاىلَعاهمَسَرو««ةرارطنق»نمفيرحتاهنأودبي«ةراطقنيع»مساب

.«يجيت»نآلاىَمَسُنَوءوابكلامشةيرقاَهَنأىلإرمعمىيحييلعوينورابلاناميلسناخيشلا
ريمدتمتهّنأو«يجيتاهّنَأهيسابينوریریذِإ؛مسالاسفنلمحتیرقةّذعكانهنأودبيو
ءةسوفنلبجعوبريفاهلهأرشتنافها۸١ةنسيبلغألابلغألانبميهاربإلبقنمةرارطنق

ةرارطنقوءرزوتةقطنميفسنوتةرارطنق:دجنكلذل؛مسالاسفنلمحتاندماوسسأو

ءةيرقلالامشعقتيهونيزمطةرارطنقوءوابكةرارطنقو«نالجراوةقطنميفرئازجلا
:رمعمىيحييلع.٠۱۸-۱۷۹/۲ءةريسلا:ءايركزوبأ:رظني.ةدزمةرارطنقوءةلككةرارطنقو

شماھريس:ينايسولا.١۱۹ء١١صءديرجلابةيِضاَبإلا:ةيجابحلاص.١۱۸ص7حةيِضاَبإلا

.(ةلماشلاميقرت)۲۷ص٩:مقر؛ةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه:هيساب.١/۱ق:ةرقف

يفشَتَيُيمثخدّشْنَيىتحرَمْعُيرشثلاُحّدّضُمْلا»:ناسللايففءرمتلاخادشلابدصقيهنأودبي(۳)

.«خدش»:ةدام۲۸/۳:روظنمنبا.«ءاتشلا
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هيلعتلخدفةالصلايفناكلجر:يهوءةلأسمنعلئسو-[۳۷]

يضمي»:لاق؟لعفيفيكفلايعلاءاشعنلكأينأفاخفء؛تيبلاىفىشاوملا

ملفيرارطنقلاعبش»:لجرهللاقف««هتالصداعاهّدرنإوهتالصىلع

.«!هتالصىلعيضميو«هلايعَءاشعصّلخي

ناکوء«يجيت»بارادينبيناکو««ةرارطنق»نمعجراملهّنأو-[۳۸]

هدنعسانلاعمتجااذإف؛هسفنبهلينبيوهديبعوهتلغببهيتأيرصننبثافن

:ثافنهللوقيف««؟ثاُمنايكرفككرتتالىتمىلإ»:دعسدمحموبأهللوقي

:دّمحموبأمهللوقيهدنعنمثامنجرخاذإّمُث««خيشايةدابعمتشلاسيل»

تلعفامّنِإنكلو«تيزلاوزبخلاهؤازجامّنِإ«سانلللمعينمءازجاذكهام»

.«قحلاىلعوهسانلالوقيالعلهبكلذ

[يئاشولملادمامنبسيأدمحموبأ]

بحاصناكهنأىئاشولملادمامنب”سيأدمحمىبأنعركذو-[۲۳۹]

نيتلابسانلاهلعزاجادذإفهلنیدادفیفلمعيناکهنأيورو-[٤٢٤۲]

كلذكرتيف‹«؟نيتلابةّرمحمراجشألامتيأرام»:مهللوقيفلكأيلهيلعاوضرع

.ايندلاهَلنمكلذلعفيامنإو.لكأيفوحلاهيلعٌدتشيىّنَحنيتلا

.٢٠۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبسدقو؛رصننبجرف:يقيقحلاهمسا:رصننبثاْفن()

:يبرعلامساللةيربربلاىلإافيرحتدمامنبسيأ:همسانأحجارلاو««سينأ»:خسنلايف()
القنةصقلاسفنو؛ملعلااذهمسايخامشلااهبدروأيتلاةغيصلايهو««دمحمنبىسيع»

نموءلمكألاظحلاو؛لزجألابيصتنلاىوقتلانمزئاحلا»:هلوقبهفصو.يروطغبلانع
دمحمنبىسيعدمحموبأ:ىكزألامظعألامهسلاو«ىفوألارفوألامسقلاتاماركلا

.٥٠۳صءريسلا.هاَرَكَذاممرثكأاثيشالوهخيراتملعنالو««يسوفنلايئاشلملا



قيقحتلا 0۱۸۹<ا

‹نيدادفلاكلتيفلمعيوهوهئادّعبامويهدلوءاتأهنأركذو/٤ع/-[٤۲]

لكأاًملف««اننيدادفيقسينأهللاوعدينأهلأسافكوبألكأاذإ»:هُمَأهلتلاقف

يفكبحرثكأام»:لاقف««اننيدادفيقسينأهللاعداتبأاي»:هنباهللاقخيشلا

هيتفشخيشلاكّرحف«نيتعكرعكروًاًضوتف:لاق.«!دّمحمايكّمأوتنأايندلا

كءاجتّمحمايثرحلاةادأوةرقبلاجرخأ»:هدلوللاقنأثبليملفىاعدلاب

ىلعريعبلاٌفُحرادقمالإاباحسهيفرأملفءامسلاىلإترظتف»:لاق.«!ءاملا

«بناجكنمءاملاهيلإليسيناّدفلاوالِإةرقبلاتجرخأامف««اطسرف»لبج

.«ةرطقاهيفسيلهناريجنيدادفوءهنيدادفتأالتماف

تشاوعوجلاهيلإلصوىّنَحءهلغشيفلمعيناكهنأهنعركذو-[٤٢٤۲]

انفُهَمَعطأفهالوممعطتساعاجاذِإدبعلابراي»:لاقوءامسلاىلإهسأرعفرف

ءةمعطألاناولأبلزنتتدئاوملااذإفءامسلاىلإرظنف.«ينمعطأفتعجدقكدبع

««ةرخآلاىلإاذهيلعفرأبراي»:لاقوضرألاىلإدجسكلذىأراًملف

.!یرٌتالىّتَحدئاوملاتعلطف

ہّلکهقزعىّئَحقارزمځزیهناٌّدفيفقزعيناكهنأهنعركذو-[٢٤۲]

«اطسرف»لهأنم”نوقّورسملاُرميفعاملاباهظفحيو«سورفغلاسرغو

.مهتالصلنوؤّضوتيو‹؛سورغلاضاوحأنمنوبرشيف

سیلوجرد«ىلإنيرفاسملاعمةّرمبحطصاهنأهنعركذو-[٤٤۲]

هاعداولكأينأةقفرلالهأدارأاذإف«هلزنملهأنملجرهعمناكوتازهعم

ةقفرلانعفلختف«فعضلانمهلمجييعماّيَألانممويناكىَنَحءهعملكأف

خيشلاهاتأف.«ينلصويامهيفسیلويلمجبلحامَتيَأرلقا:خيشلللاقف

.٦۳۱صءريسلا:يخامشلا:رظني.قوسلاىلإنوبهاذلا:ينعي)۱(

.۹:ةرقفشماهيفاهبفيرعتلاقبسدقو‹«جردا»:اهسمنيه)۲(
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هيلعدرٌمُت«تاملكبملكتو«هرهظىلعثفنوهرهظنعةّيوحلاعزنو
هفرظدجوو:لاق.اولصوىَتَحةقفرلالّوَأيفناكفءهلمجهيلعاوُدروءةّيوحلا

عابو.خيشلاةكربكلذدنعملعف«تيزلابًالتمادقخيشلاهنملكأييذلا
و
1

حبريملامحبرومهلعابفتيزلانوبلطينورخآةقفرمهيلعتلخدكلذدعب
ی

.مهلكهباحصأ

[يسيأدمحموب]

[٥٤۲]-Ie؛هدحو«ةيقيرفإ»ىلإرفاسهنأ١ىسدمحمىبنعيورو

برتقادقهنأٌسح[أ]املفديعبنمعُبَستوصعمسقيرطلاضعببناكاملو

بلقىلعهمفلعجفعبسلاءاجفيِسُمَننمسُفّنلاعزنو«ضرألاىلإدقرهنم

همفدرٌمُث«ضرألاهببرضوءهلجرنمهعفرفءاّسفنهنمٌسحيملف؛خيشلا

بهذف«تاّرمثالثىلإضرألاهبطبخوءائيشهنمٌسحيملوءهبلقىلع

.هقيرطىلعىضموماقهتوصعمسيملوهنعدعباملو«هكرتوعبسلا

ىلإنوقباستيءارجألاناكف««ةيقيرفإ»يفعرزلادصحيناكو-[٢٤۲]

.هداصحةرثكلهبناج

.ةنوعملايطعأدقفءهلمعيفوهومويلكنآرقلامتخيناكو-[٤٤۲]

لزنملالهألعجف««تركْنمت»ةدلبيفتابهنأهنعركذو-[۸٤۲]

لزنملالهاجرخاّملف«بيرغلجرهعمناکو«هدحويقبىتَحهنعنوجرخي

لهآعمساًملف«توصلاروهجةنسحةمغنهلتناكوءنآرقلاةءارقيفادب

نبا.«هبكرتلةأرمللًايَهببكم:ةيوَحلاو...بكريمثريعبلامانسلْؤَحىوَحُيءاسك:ّةَّيوَحلا»(1)
.(اوح»:ةدام»٤ءبرعلاناسل:روظنم

.«دمامنبسيأدمحموبأ»:ةقباسلاةيصخشلاسفنوههنأحجارلا)۲(

 



١۱۹رس

SÊ تدرأنِإ»:هحاصللاقو؛لكأينأیبأف‹ماعطلابهيلإاوؤاجهتءارق«ت(5

اأانومعطألهللايفنومعطياوناكولولكفلكأتنأ

[ةعرزنبیسیعیسوموبآ]

ۂرھداضیرمناکهنأةعرزنبیسیعیسوميبأنعاوركذو-[٤٤۲]
هضرمهنعلوزيفةالصلاتقوهيلعلخداذإالإءادبأدقاروهفءاّيلصأاضرم
.ناکامكدوعيمثامئاقارو

نولكأيدنعخياشملاثكميامةرثكنمهراديفملعلامّلعتدقو۲[ ٢٠]

.ملعأهللاو٩اولاقاميففكلايحسوهو؛هدنعنم

اهنميطعيف«هدوعقعضوملباقمهتيبيفةّوكحتفهّنِإ:ليقو-[٥۲]

.ءارقفلل

[فسوينبهللاةَّيطعدّمحموبأ]

:لاقهنأ«تیاشولمت)»لهنمهللاةّيطعدمحمیبآنعيورو-[٢٢۲]

تلقفءنايدألارئاسىلعهللامكراتخادق:لاقف‹مانملايفليهللالوسرتيأر»

.«ليقتسنالوليقنالعيبلاحبر:هل

ىلإفیرحت«سیا»و««عرزنبسیا»:مسابينايسولاهدروأ:ةعرزنبىسيعیسوموبأ(۱)

:ةرقفريس:ينايسولا:رظني.تياشولمتنم«(م٠٠/ه٤:ق)يفشاعهنأودبي.ىسيعلةيربربلا
ءةسوفنلبجخويشةيمستةسراد:يكستيفيل.١۱۳١٤۳ريس:يخامشلا.١/۱۲/٤٤٠ث

.(ةلماشلاميقرت)٦٦ص

.«اولوق»:نيتخسنلايف()

خياشمنمضينايسولاهركذ.ديدحتلابهخيراتملعنال:فسوينبهللاةّيطعدمحموبأ(۳)

.٢/٤٤٥‹٦/۳ث:ةرقف«ينايسولاريس:رظني.«جانيمأ»



خايشألاتاياور

[يتريمدنتلاروصتمنبسايلإروصنموبأ]
ً

لهأنمالجرناكهنأ"يترمنودنتلاسايلإروصنمابأنأاوركذو۲[ ٢٥]

سادرميبعمىقتلافةّرمتاذ«يجيت»ىلإلزننأىلإ«هرمعلّوأيفةلمجلا

روصنموبهآرفءةّذشلانمزيفكلذو««يجيت»ةهجنمعلطدقوقيرطلايف
يبألاهاطعأو«تحتنم/٠٤ع/لعنلاعلخفىافحلانمهيلجرنممدلاليسي

كيفدروء؛یضریالامیتفایكنمهللاعزن»:لاقف«سادرموبآهلاعدف؛سادرم

يسارنملزنءيشبيلاعدنيح”تسسحأف»:روصنموبألاق««یضریام

تلسغفء««يجيت»ىلإتلزنفكانهنميبلقيفةبوتلاتعقوف«يلجرىلإ

یتحو«هنامزلهالضفأراصىّنَح.«سادرميبأوعديفثذخأف«يبايث

.اهلك«سلبارط»زّيحىلعالماعراص

ءباوجلادرنمىبأورخآبكسمتسادقلجرهاتأهنأهلعيورو-[٤٥۲]

لجرلاةيزركسورمعذخأفهلايضاقناكو«هبنجبحفنبسورمعناكو

اشن(م٤۷۹-۲/٤۸۷-٢٢۲۸۱ةنسيفيح)٠ط:يتريمدنتلاروصنمنبسايلإروصنموبأ(١)

ىلع(م٤۸۹/ه۲۸۱ةمامألايلو)ناظقيلاوبأيمتسرلامامإلاهالو«ءةسوفنلبجبتريمدنتيف

ةنسهمزهف؛رصمنميتأآلانولوطنبدمحأسابعلايبأوزغهباج.ةسوفنلبج
:ريثألانبا.١٤۱صةريسلا:ءايركزوبأ:رظني.هلاومأذخأنمهشيجفُّفعتوم٠۸۸/ه۷

مجعم:ثارتلاةيعمج.١١۱ص١ةقلحلاءايبيليفةّيضابإلا:رمعمىيحييلع.١/٠۲«لماكلا

.011۹١/٤1:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأ

.«تسسحف»:نيتخسنلايف)۲(

نكاسومأةيرقنمليلجملاع:(م۸۹/ه۲۸۳:ت)يسوفنلاينكاسملاحتفنبسورمعصفحوبأ(۳)

.ةيفاصلاةنونيدلاوأ«يسورمعلابهباتكفرعيهقفلاولوصألايفباتك:هراثآنم«ةسوفنلبجب

:رظني.ونامةكرعميفدهشتسا.يناسارخلامناغيبأةنودمخاسنتسايفلضفلاهيلإعجري
.٢/۳۲۳ء14۰٦:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١٤٠صءةريسلا:ءايركزوبأ

ريبكلاجرحا:ليقوءُجْرُخلا:ليقوءريغصلاٌقِلاوُجلاوه:ليقو؛قلاوُجلانمٌبْرَض:ُررُكلا»(4)
.«زرك»:ةدام«١/۳۹۹؛برعلاناسل:روظنمنبا.«هعاتموهدازيعارلاهيفلمحي
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يلنْذَأتملنإ»:سورمعهللاقف««هتلتق»:روصنموبأهللاقفءاهبهقنخو

نيملسملانيديفنعاطلاو‹لتهقيقحلاعنام:سايلإايكمتاخذخفةثالغب

.«لتقيسوساجلاو«لتقي

تلاق‹'”ثيللاابأ:ىّمسي«نوانجإ»يفحلاصٌلجرناكهّنِإ:ليقو-[٥٥۲]
ينيلوانءةنالفاي»:اهللاقف‹مويلااذهاهبالحنم'انترقبانصقندق:هتأرماهل

ىلإعلطوهزاكعذخأف««قحلافعضنمالإصقنلااذهنوكيالفيزاكع

اولاق«فقوفالجرنوبرضيمهعمنمواًسورمعوروصنمابادجوف««وداج»

ءيشيأىلعملعأىّنحءال»:مهللاقف««خيشايانهاهىلإعجرإ»:هل
««اذكواذكلعفهّنأب'”«يتميت»نملماعلاهيفبتكدق»:اولاقف««اذهنوبرضت

هللاقف««!؟سايلإايءامدلاهبنوقرهتساطرقيفداوسأ»:مهللاقف

نوحسمياليدنمةسوفنانهاهاًّنْعَلعجدقوخيشاينآلالعفناذام»:روصنموبأ

«سبحلاىلإهّدرتنأهلعفتيذلاامّنإ»:ثيللاوبأهللاقف««؟مهيديأانيف

ّقحلاهيفذُفنفكلذهيلعتبثوربخلامصنإف«لماعلاىلإءانمألالسرتو

نآلاكلث»:روصنميبألسورمعلاقف.«هبرضيفهصصاقفٌمصيملنإو

نباايباوجلالطبٌقحلاليكاذإ»:روصنموبأهللاقف‹«هيلعرسكيف

هنعلاق؛سايلِإروصنميبألرصاعم:(م۹/ه٣:قنميناثلافصنلا)ينوانجلاثيللاوبأ(١)

.«نوانجإنكسيهنكلىربربلبیسوفنبسيل:ليقو.ادباعاحلاصالجرناكو»:يخامشلا

.٢٢٤۲ص«ريس:يخامشلا

.٢٢٤۲ص.«انترقبنبلصقتنا»:يخامشلاريسيفو«نيتخسنلايفاذك(١)

ةعيضاًقرشاهدحتيتلاو«(اهارُفووداج)ةسوفنلبجلةّيقرشلاةهجلانماءزجتناك:يتميت(۳)

:دعبت)يرفاعملاحمسلانبباطخلايبأىلعألادبعنبحمسلاناكثيح.نيمرغيت
ء۲۲7٤١ص«راهزألا:ينورابلا:رظني.ملعلاتاقلحدقعوسيردتلابموقي(م۸۱۹/ه٤

.71£:مقرةمجرتء۲۱۸/۲ء‹(برغملامسق)ةيضابإلامالعأمجعمءثارتلاةيعمج.

.ةرابعلاهذهنوديخامشلاريسيفةدوجومةصقلاو«نيتخسنلايفاذك03
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.[ةريغ]لعافلانأنّيبتو«كلذهيلعحصيملفلماعلاىلإاوثعبف.«تميجت

.هبرضيفهصصاقوهسبحنمروصنموبآهجرخأف

‹ةلفاقاولكأمهنأعمسدقموقىلإجرخثيللاابأنأيورو-[٢١]
يعدينيفرطلاالكوءةلفاقلاٌباحصأوقارسلاهيلعلمتشامهلصواملو

يفسورمعىلإلسرأف؛مهرمأهيلع/44ع/هباشتف«يدتعملاهنأرخآلاىلع
هيلإسورمعلزنف.«دعقتالفامئاقيلوسركدجونإ»:هللاقوءالوسركلذ

يفاّمعمهلأسف«نيقيرفلادحأيفًادتبامهلصواملو«ةربحموٌقَرةناطبب
ىلإعجرمث«مهرخآىلعیتاىّتَح«هبتکیفءاهيفامهلنوفصيف؛مهتلومح
ىتأىّتَح«هبتكيفهلهنوفصيف‹؛مهتلومحيفاًمَعاضيأمهلأسفرخآلاقيرفلا
نمقاًّرسلاو«بذاكلانمقداصلامهلنّيبتف«مهلاحرشّتفٌُث؛مهرخآىلع
.ةلفاقلاباحصأ

لاقو««نوانجإ»يفنكاسلاّيربربلاثيللاابأنأتعمسو-[۷٥۲]

.ملعأهللاو«(ریخدالوأنمینوانج»:مهضعب

.ةلفاقىلعةقرسلاباودتعا:ينعي(١)
.هباوطاحأ:ينعيهلعل(۲)
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[يتريمدتتلاسايلإروصتميبأنبورمعيبأنبدمحمهللادبعوبأ]

ةرامإلانمهوعزنةسوفننأورمعيبأنبهللادبعيبأنعيورو-[۸٥۲]

‹راغلايفهرصاحف۳٩«تافيو»يف'”يناجلايلعابأاودرْمُث«ثدحريغنم

يبأىلعلمحفءاقيرطمهلعجفراغلانمجرخف؛هسفننميناجلاسيف

هللاقفءةبرضلاهيفتعقوفراسوءةبرضلانيبوهنيبزاجفءةبرضلاب”ءايركز

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

:(م۷٥۹1۷/۳:دعبيح)يتريمدنتلاسايلإروصنميبأنبورمعيبنبدمحمهللادبعوبأ

فصتنمةياغىلإهتيالوتمادو؛مهرومأهيلاعجرتنموسلبارطةيحانبةسوفنخيشناك

.۷۳٥۲۱۳/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.م٠٠/ه٤:ق

.هركذبيروطغبلادرفنادقو«هديدحتنمنكمتنمل:(م٠٠/ه٤:ق)يناجلاىلعوبأ

لاقدفهذهنعفلتختيروطغبلانماهلقندق-ضورفملانم-يتلايخامشلاةياورو

دقو‹نيملسملارومأهولودق[يناجرألا]ىيحييبأنبءايركزابأنإ:ريسلايفو»:يخامشلا

اومزهفمرحلارهشألايفةدوسملاىلإاوجرخف«ثدحريغنمورمعيبأنبهللادبعابأاوعزن
ريسلا.«هباحصأنمةسيمرطنمٌلجرهَبَرَضءايركزوبأبرضو...ريثكقلختامو
.٤٤۲۳۱۸۹٤۳:تاحفصلا

.«تاضيو»:م

ءلایمأةرشعنعلقيالاموداجنعدعبتةيرقاهَنأبرّمعمىيحييلعخيشلااهفّرع:«تافيو»
هرعولبجقنعىلع«تافيو»عقتنيليموحنبةروغزمنمبرغلاىلإو»:الئاقفاضأو
داكت«ينابملاةبكارتمدجاسملاةرماعةريبكةنيدمتناكدقوءّىبرغلالامشلاىلإةهجتم

ةيرقلاعقتلايمأةثالثوحنباهنمبونجلاىلإو؛عراشدادتماوأةيحاضةروغزمعمنوكت

ء۹٠۲۱ص«ايبيليفةيضابأإلاءةيناثلاةقلحلاءخيراتلابكوميفةيضابإلا.««قرقر»ةريغصلا
.(ةلماشلاميقرت).٥

«ناجرأ»نم:(م۱٥۹/ھ٤٤۳:يلاوحيح)يناجرألاءايركزىيحييبأنبىيحيءايركزوبأ

لْزُعامدعبلبجلاىلعامكاحاضيأوهنّيع.امكاحواملاعهدلاوناكءةسوفنلبجب

مُكَحامهالكو»:يتريمدنتلانعويخامشلاهنعلاقءيتريمدنتلاروصنميبأنبهللادبعوبأ

:يخامشلا:رظني.هيبألغمليتغاذإاليوطهمكحمديمل.«ٌلحفءاضقلايفٌلصيفو«لدع
‹٦۹۸۷/۲٥1ء٤۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٤٤۲۳۱۸صريس

۳.
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.يسقنلثمكسيلولجرايكتيبحأ:لئملايفسانلالوقي»:ءايركزوبأخيشلا

:هللاقفارضاح”ينمومدنألاناكو.«كسفننودينتببحأدقفتنأاًمَأو

حرجلاحسمفنعجرفهللااعدف««هنعجرمينأهللاعداءءایركزايخيشاي»

.هللانذإبئربفهديب

[يتريمدتتلاورمعيبأنبدمحمهللادبعيبأنبءايركزوبأريمألا]

هللاقرومألايلونيحهللادبعيبأننبءايركزابأنأانغلبو-[۹٥۲]

)۳(يئاطسرفلاىيحيديبأبكيلعفةلأسمكيلعتلزناذإ»©'يفردلادمحموبأ

:«ەكرتافهيفافلتخاامو«هبمكحافهيلعاققااملكف«'يوابكلادمحميبأو

دّمحمىبألوقبذخأف‹ليواقألارثكيىيحيابأىأرفءامهيلإىشميناكف

.««وابک»ایكيلعمالس»:لاقفءهتزانجدهشو؛تامىحهيليشميناکو

لاقفءءایرکزوبهيلعُدرَيَف٠ىيصمصمتلادمحموبهدعبناکو-]۰٦۲[

؛يتفتتنكنإٍِتْفأ»:ءايركزوبألاقف««!اذهلثمبيدنعىتأت»:دّمحموبأ

”يوابكلادمحمابأینعی‹«كنعلأسنالفلاجرلاناكثيحف

لاق‹يناجرألاءايركزيبألرصاعم:(م٠٠/ه٤:ق)ينيمرغتلاينمومدنألاىسومنارمعوبأ(١)

ةزعألا‹نينمؤملاىلعةلذألانم»:-هانعمبيتأيسامك يروطغبلانعالقنيخامشلاهنع

.۳۱۹ء٢٤٥۲صءريسلا.«راجفلاىلعظيلغهنكلاعروناك‹نيقفانملاىلع

دمحموبأهنأحجارلانكلو.(عروخيش)يفرديإلايلمدمامابأدوصقملانوكينألمتحي()

نوكيلقافٌتابيأرلاوملعلالهأهراتخا:(م411-۹1۲/ه۷:٢٠٠١٥٣ط)يفردلاتصفأنبديز

نممكحلاىلوتىيحيهمسااًنباكرت.وداجبءاضقلاومكحلاىّلوتو«هيليامولبجلاىلعامكاح
.£۲£110/7‹407‹۳0۸:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.هدعب

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يئاطسرفلاسنويمساقلايبأنبءايركزىيحيوبأ)۳(

.۸۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يوابكلانتيلصيدمحموبآ(4)

.۹۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يصمصمتلاميهاربإنببيصخدمحموبأ)0(

.۸۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يوابكلانتيلصيدمحموبأ(١)
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نبهللادبعيبأىلعخياشملاهمّلكهنأءايركزيبأنعركذو-[]

هئداهشتْمُكحام؟ئلعنورسکتاذام»:مهللاقفهلابتاکناكو«نونج

يلةجاحالفمكرومأمكيلإٌدرأ»:مهللوقيهيلعاوُحَّل[ًأ]واوصقتسااذإف.«يق

.(اهيف

[يرينألاناميلسوبأ]

ءايركزوبأناكاذإناك'”يرينألاناميلسيبأنعاوركذو/١٠ع/-[]

.هددشیوهرمرّبکیوء«مالسإلاهموٹرج

هللاقفدجسملاىفلزنفةّرمتاذ«رينأ»لزنمىفزاجهنأو-[۳]

نوردقيالنيكاسمسانلاودجسملاىفانهاهتدعقءىيحياي»:ناميلسوبأ

.«ماعطلانمائیشمکلجلاعنىّنَحةنوتيزلاتحتعجرا؛ءيشىلع

هلوَلَعَف"يلعينبنم«سورش»ءاربكنمالجرنأاوركذو-[٤٦۲]

مالساإللهنمارظنمهعواطيملفخياشملاهملكفىايركزوبأهكرتفالجر

.هللانذإبتامىّئَحالیلقالإثکمامف.«هللاىلإهكرتن»:مهللاقفءهلهأو

.۱۰۸:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسورشلانونجنبدمحمهللادبعوبأ)۱(

ء۸:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يرينألانامیلسوبأ)۲(

ء۱7:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.۹1-١٩صءةسوفنلبج:يكسنليتوم

۹۹ء٤۸صء۸٥5٦۷:مقر؛ةسوفنلبجدهاشمةيمست:هيساب.(ةلماشلاميقرت).٦۳۳۷ص

.(ةلماشلاميقرت)

نممهُنَأودبيّصنلابسحوءةحاتملاعجارملاورداصملالالخنممهفيرعتنمنكمتنمل(8)

.سورشناکس
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.راتيدفلأهلاولسرينأةسوفنىلإلسرأةدوسملالماععت۲[ ٢]
ىلإلزنفءرانیديتئامريغدجيملف««ةسوفن»نادلبيفءايركزوبأىشمف

‹”ىيناجلاوبأوهوءّيلعنبنسحلاىلإیتأفءةلئاقلاتقويف«سورش»

‹ىيحتسالماعلاٌخيشلاىأراًملفءرازإالإسبليملوهيلإجرخفهيلعحاصف

اًمَأ«؛نالفاي»::هللاقفءهيلإعجرينأالإخيشلاهلفلحف«هصيمقسبليلعجرف

هيلإعفدفء«تنأهلعفافءيشىلعردقتتنكنف؛ةسوعنيفتدجواماذهفانا

ريمألاريزولصوىَّنَحٌيسورشلاراسف««ةسوفن»نماهعمجنيتللانيتئاملا

ءاجدق»:هللاقفهربخأفريمألاىلإريزولالخدفباجامبهربخأف«يجاهنصلا
««؟هعملمحمك»:هللاقف««؟هتوسکلیطعُيمکف؛ةسوفنءاربكنمريبك

هلَلَمَحامهيلعٌدرف.«معن»:لاق«‹؟ناتئاملاكلتهيزجتفأ»[:لاق]«هربخأف

:ةسوفنلءايركزوبألاقفءهلاهاطعأفءايركزيبأىلإرانيديتئاملابعجرف
وضيف؛ةدوسملاانيلعلزنألهدلوىلعمكتعواطولوىلعنباتکرتاذهلثمِل»

.هنمانحارأف‹«هللاىلإهدلوانكرتاًنكلوءاهلك«ةسوفن»كلذب

تلسرأفبصهلدلوهنأهللادبعيبأنبءايركزيبأنعركذو-[]

هبءيضتستلتيزلانمائيشاهلجلاعينأ«سورش»يفوهوهتأرماهيلإ

لعفتاميلعفتنأكيفكيامأ»:لاقفخيشلااهيلإدرفهللعجتاَمِلو؛ّيبصلل

راتلانلعجينكَنهَنَأديدشلانامزلاكلذيفٌنهلاحناكو.«؟لزتملالهُءاسن

كلذبعمسف.تيزلاةَلقنمكلذو؛تیبلالهآهبءيضتسيف؛جيسندوعيف

ءخيشلاةأرماىلإاهلسرأوءاتيزاهألمفةطبذخأف«سورش»لهأنملجر
.كانهنملاومألايفهتئيرذولجرلاىلع/١١ع/هللاعّسوف

:مسابلبقنمهرکديذلادلاوهنأودی.دیدحفنمنكسميلعنبنسحلاينجوب)۱(



كدعبةسوفنلىَّرَبنم»:رامونباهللاقءايركزابأنأيورو-[۷]

:هللاقف««كريغدحأاذهنعينلأسينأًارجتام»:خيشلاهللاقف«؟خيشاي
©تولاللاءايركزوبأناكدق»:ءايركزوبأهللاق««كعلأسدقف!اًذِإتلعقدق»

بوقعيوبأناكو«ةسوفنةزوحفرطيفهلزنمنكلوءرثكأوأغلبأاملثمغلبي

ناکوءةسوفناهبىضرتالهتليبقّنكلوءرثكأوأغلبأاملثمغلبي'"يروطفبلا
نوضريامءءامدلارمأهيلعزاجنكلورثكأوأغلبأاملغمغلبينوراهوبأ

تامف‹ىفردلادوادابأينعي««كلذقوقَدارأْنِإىسيعانهاهناكو«كلذب

|.ةيالولايف'”ىسومابًدرف«كلذبدوادابآاوربخأفءايركزوبأ

دقف-اضيأيروطغبلانعيخامشلااهلقنيتلا-ةياورلاهذهبسحوهدیدحتنمنکمتنمل)۱(

:رظني.(م۹11-١۹1/ھ۵۰٥٣-۷:٢۳۰ط)يتريمدنتلاهللادبعيبأنبىيحيءايركزابأرصاع

.١۳۲ص«ريسلا

.۳٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايتولاللانايفسنبىيحيءايركزوبأ(۲)

الهأناكةياورلاهذهبسح-هنأريغ«ملعلااذهنعريثكلاملعنال:يروطغبلابوقعيوبأ(۳)
ه٥-۷:٢۳۰ط)يتريمدنتلاهللادبعيبأنبىيحيءايركزيبألرصاعمهنأوءةسوفنمكحل

.١۳۲۳۳۰ص«ريسلا.«فكلاَيخساعروناک»:يخامشلاهنعلاق)ع۹11۲/

نبىسومنوراهوبأ:امهورصعلاسفنيفتشاعامهاتلكوءةينكلاهذهبناتيصخشدجوت(٤)

دقو.يسوفنلايملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأو«يئاشولمتلاينورابلالولابنبنوراه

.٤٤٦٤:یترقفشماهیفامهتمجرتتمدقت

الهأناك-ةياورلاهذهبسح-هنأريغ«ملعلااذهنعائيشملعنال:يفردلاىسيعدوادوبأ)0(

ه۰٥۳-۷:٢٠٠ط)يتريمدنتلاهللادبعيبأنبىيحيءايركزيبألرصاعمهنأوءةسوفنمكحل

نبفسويىيحييبأنبناميلسدوادابينعي»:لاقوءةياورلايخامشلالقن.(م۹1-ا

.ناميلساذهوىسيعكاذف؛نافلتخمنيمسالانإفظحالنامكنكلو««يفردلاديزدمحميبأ

.١۳۲صريسلا:رظني

مكحلدرةياورلاهذهبسح-هنأريغ«ملعلااذهنعائيشملعنال:ىسيعىسوموبأ(1)

يتريمدنتلاهللادبعيبأنبىيحيءايركزيبألنياوهفيتآلاصنلابسحوءةسوفن
يوذنمايقتناکو»:هنعلاقوءةياورلايخامشلالقن.(م۹11-۹۱۲/ه٥-۳۰:۷ط)

ءريسلا:رظني.«لَصُفَفىّضقو؛لدعفمكحءرادقألاوفرشلايلوأوءراطخألاوظوظحلا

.541۲/٣۳۲۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١۲۲ص

 



ARخايشألاتاياور
4نو

[يتريمدتتلادمحمهللادبعييآنبءايركزيبآتوم]

لمحملايفهوعفرف««وداج»قوسيفضرمءايركزابأنأركذو-[۸]

؟وهامناكملانعمهلأس«ادزمت»نمابیرقلصواّملف«هلزنمهبنودیری

ىّتَحضرملاهبدتشافءاولعففانهينوّطح»:مهللاقف««ادزمت»:هلاولاقف

.هيلعهللاةمحرهربقكانهف«تام

[يتريمدنتتلاءايركزيبنبیسيعیسوميبأهنباةيالو]

ىطعأ«وُخيو»لهنمالجرنأ(ےسوميبأهنبانعرکذو-[۹٦۲]

ملف؛نمثلايوغيولاهمزلأف؛نمثلاذخأواهعابف«هلاهعيبيلٌيدوهيلهترامح

هقبسف؛ُيوغيولاهيلعٌذشف««سورش»بكانهىسوموبأو‹يدوهيلاهبلغتشي

ءٌيوغيولادنعاّقحهلنَأبهبیکتشاو‹؛ىضاقلایسوميبأدنعيدوهيلا

.«يدّيساياذهنميّفحينطعأ»:یسوميبأللاقو«هبيدوهيلاكسمتساف

يدوهيلاداعأٌمُثءاباوجهلدريملو«سانلانيبءاضقلابلغتشاوهنعلفاغتف

يضاقلاتفتلاكلذدعبٌمُثءاباوجاضيأيضاقلاخيشلاهلدريملف«همالك

:يوغيولالاقء«؟ءیشيدوهيلادنعكلله»:هللاقوٌيوغيولاىلإىسوموبأ

ريشيو.وطاسفةقطنمبرينأليقرشلابونجلايفكركريبرغلبجلاةفاحىلععقت:ادزمت(١)

تاباغبرهتشتميظعنأشاهلناكدقهّنأو.اهسفنتيكوتيهاهَّنأىلإرمعمىيحييلعخيشلا
.۹۲-١٩ص«ةسوفنلبج:يكسنليتوم.۲۳ص«نديربثدارساغئ:يخامشأ:رظني.نوتيزلا

ةيضابأإلا:رمعم.(ةلماشلاميقرت)٤۸4٩ص‹50۸٦۷:مقر؛ةسوفنلبجدهاشمةيمست:هیساب

.۱۹۹-۱۹۸صء٦ق٢حءایبیليف

نمهدلاو)يتريمدنعلاهللادبعيبأنبىيحيءايركزيبأنبىسيعىسوموبأ(۲)
امکاحناکدقفصنلااذهىفةروكذملاتاياورلابسحو:(م۹1-۹۱۲/ه۷٠ط

ءريسلا:رظني.هبسنركذنودامهبمصنلااذهىوساميفدرودقو.هدلاودعبةسوفنبايضاقو

.5147۲/٢۳۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١۳۲ص



 

٢۲نوقيقحتلا

0

‹«ةلسلسلابىنوتیإ»:ىسوموبلاقف‹ةرامحلاعيبهّصقبهربخأو««ىیلمعت»

.«!يدّيسايهيطعأسا»:لاقو؛كلذدنعقٌويدوهيلافاخفن

نملجرلاو؛طایسلابالجربرضيناكهنآیسوميبنعاوركدو-[٢۲۷]

تلصودق»:خيشلاهللاقفءربصيملوبرضلاملأبٌسح[ًالف««نيانبإ»لهأ

اهتقذدقہلوُأ»:بورضملالاقف/oYع/.«!هللاودعايمهترارحكيلإ

.«احالصوادشريلهللااهلعجفللاودعاياناهتقذدق»:لاق««؟خيشاي

"موطرجنبدیلو:ىّمسی«تریمنودنت»لهانمالجرنأيورو-[۲۷۱]

الإيدنعاوتاباذإريصحلااذهٌقحيدؤيال»:لاقءاحلاصالجرناكو

هدنعاتاباذِإ:ينعي«««يجد»لهآنميسوموبآو‹“يسورشلاورمعوبأ

.«ٌقأو»-:ع()

.«الÎأ«:ع(۲)

يخامشلاهنعلاق؛هخيراتنعالو«هتمجرتىلعفقنمل:(م۱۰/ه٤:ق)موطرجنبدیلو(۳)

ليبسيفو«؛باترشلاقيرطنعو«باثوريخلاىلعامهالكءنايريمندنتلا»:يلبهونعو
.۳۲۲صءريسلا.«باوأتاريخلا

رَمُعيبأمسابدري«‹(م۹1۱-۱۰۰۹/ه۸:۳۵۰٤ط)يسورشلادمحمنبنوميمورمعوبأ(٤)

لإةّينارصتلانممالتسإلامهنمعطقنيملسايلإروصنميبأةّيّرْذ»نمهنأينايسولاركذ
يفوءقئافقيفوتلاولضفلايفامهالكو»:لاقولهسلضفلايبأعميخامشلاهركذو.«مويلا

اديدشوامكاحناكفرمعوبأاًّمَأ؛قطانملعلانوتفوةمكحلابو«قباسلدعلاواضرلاناديم

.۲۷۳صريس:يخامشلا.۲/٤٤٠‹١/١ث:ةرقفريس:ينايسولا:رظني.«ىهنلاورمألايف

.8۷741/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

يفردلاىيحييبأنبدمحمهللادبعيبألرصاعموهفةيخيراتلاتاياورلابسح(٥)

نيهانلا«فورعملابنيرمأآلا؛نيحلاصلاهللادابعنمناك»:يخامشلاهنعلاق‹(م٠٠/ه٤:ق)

.۷٥٦٢۳۰٠٦۳۰٠۳۳۲صءريسلا.«نيظفاحملاهللادودحلنيظفاحلاركنملانع



خايشألاتاياور٢
و

[يليهوةبوت]

لعجيهرمعلّوَأيفناك«تريمنودنت»لهأنميليهونعركذو-[۷1]
لزغىلعءاسنبهتأرماتناعتسامايألانممويىلإىّنَح«سانلالاومأيفهدي
اًبحهتأرماهتأرف«نيتلابىتأف«ىضمف‹نيتلا[ب]ّنهليتأيلهتلسرأف«فوصلا
یأراًملفءاجراخاهبتمروةفيفنيتلاكلذتنجعف«مهنيتبحهبشيمل

اميفهلاعفأنمةمادنلاو[اذك]ةوطخلاهتكردأفهسفنترسكناهبتلعفام

لعجوءكانهةلمرىلععلطوءهبايثلسغفءهبلقيفةبوتلاتعقوف«ىضم

ءارانیدرشعةعبسدعىّنَح«يكبيوسانلالاومأنملكأاميفهسفنبساحي

ىتَحكلذكبسحيذأمثءارانيداهيفدجوهیذعتيفاهاطخةوطخلوف

ةنسحةمالعكلت»:هلاولاقف«؛كلذبخياشملاربخأفءارانيدرشعةعبسلادجو

رانیدعابرأةثالثهيلعيقبىَنَحسانلاتاعبتدرواهعمجف.«اهلهألقوقحلادر

هيلالسرأفرصمبذئنيیحيدوهيلاناكو««ترکنمت»نماشبكهلقرسيدوهيل
اهطقلفليللاباهلمحيذللمهاردلاتطقس»:اولاقفءجاّجُحلاعمهشبكنمث

‹ماشلاديرياجراخرصمبابيفٌيدوهيلاعمىقتلاٌمُت؛كلذاودمحف«اهلك
ثالث««معن»:هللاقف‹«؟ىليهوباتدقأ»:يدوهيلاهللاقفءةّصقلابهربخأف

ينقلتملولفةمامعاهبهلرَتْشِإءاهنملحيفهتلعج»:يدوهيلاهللاقف«تاّرم

.«ةمايقلامويىلإينقلتملةعاسلاانه

««يلبهو»:مساپىخامشلاهركذ؛هخيراتنعالوءهتمجرتىلعفقنمل:(م٠٠/ه٤:ق)يليهو)۱(

.۳۲۲ص؛ريسلا.«باوأتاريخلاليبسيفو«بات
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4
[ةسوفنمكاحيسوفتلالهسلضشلا۳(

ءةيدابلالهأنملذيفةسوفندجوهنأ"لضفلايبأنعيورو-[٢۲۷]

ًةتانزنمٌدحاولتاقيوٌدريةسوفندجودقوءءادعألاىلعةرصناذامكاحناكو

لزيملفءلاتقلايفةسوفننمٌةرشع(ةجاهنصلب)ةدّوسملانممهريغو
نمةرشعدرياهنمدحاولااهلعجىَّتَح/۳٠ع/ةسوفنزازعإيفلضفلاوبأ

.ةسوفننعمهروجعفريذلاوهو‹ةدّوسملا

اًملفءةتانزبلطيفجورملاىلإلزنهنألضفلايبأنعيورو-[٤۷]

:هركسعللاقوءاهبانطأىخرأولخدوهتميخبرضهركسعبءادعألانمبرتقا

.مهولتقومهوتشومهومزهفههلةكربىلعمهوزغأ»
ذقنأفءاهوثدحأثادحأل'”«سمادغ»لهأىلإجرخهنو-[٢۲۷]

لدعلابسانلاساسوةسوفنبمكحلاَعلَوَت:(م٠٠/ه٤:ق)يسوفنلالهسلضفلاوبأ(١)

:لاقويسورشلانوميمورمعيبأعميخامشلاهركذ.ةنينأمطلاونمألارشنوءةماقتسالاو

ملعلانونفوةمكحلابو«قباسلدعلاواضرلاناديميفو«قئافقيفوتلاولضفلايفامهالكو»

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۲۷۳٢۲۷صءريسلا:يخامشلا:رظني.«قطان

٢/٢۲۲ب«مقر

ربربلانيبومهنيبسيلوءريمحئلِإاهبسنعفرتةليبقةجاهنصنأيدعسلاىري:ةجاهنص(۲)
...ةفوسموةنوتملمهنمو.ءارحصلائلِإاولحتراونميلانماوجرخمُهَّنَأَومحرلاالإبسن

َلُكنمةراجتلابمهْيَلَعنيزاتجملاىَلَعمزاولمهلو«مههوجونومّكليمُهَنألقوحنباىريو

:رظني.مهنوؤشضعبماوقَكِلْذَو«نادوسلادلبنمربتلابنيعجارلانمولمحولمج
ريسقيقحت:نامقلرمع.ص«ضرألاةروص:لقوحنبا.٥۲ص«نادوسلاخيرات:يدعسلا
.۲/۲ج:ةرقفشماهءينايسولا

يلاوحتولاننيبواهنيبوءةيبيللادودحلالخاديرئازجلارطقلليقرشلابونجلايفةنيدم()

ٌرمم؛ةسوفننمماّيَأةعبسىلعءارحصلايفةيلزأةميدقةفيطلةنيدميهو.ارتموليك٠
.ةلحرمنوعبرأامهنيبو؛نادوسلادالبنمامهريغوروركتلاوةكمداتدالبىلإلفاوقلل

ربربةداعىلعنومثلمونوملسمربرباهلهأو.عقاننبةبقعليلجلايباحصلااهحتتفا

 



خايشألاتاياورو

نممهلسرتنداملو«عجريللسرلاهيلإ«سمادغ»لهألسرأف؛ٌخياشملا

ركسعلااولصواملو««هنمثدحاذه»:اولاقفءاضيبادونبوةيولأاوأرهركسع

كلذاوأرنيحلسرلاتعجرو«هوُدريملوهوكرتفهللانماناهرباهودجو

.مهتكوشرسكأومهلتقومهمزهف«لاتقلاهوبصانف«ىضمف«اناهرب

[يسورشلانوراهنبسوطام]

ةئامثالث«يتميت»نملماعلاهاطعأ”نوراهنبسوطامنأركذو-[٢۷]

:هللاقوءهيلإمدقف«سايلإروصنميبأىلإاهلصوينأىلعةاكزلانمرانيد

اهيلإتحجتحادفتانبوذانأوءاٹئشاهنمكلىطعأالورانیدةئامڻالثهذه))

خيشلاهلدريملف««لالحلاقراساياهددرا»:روصنموبأهللاقف««ىتانبرومأل

ءرادلايفهدجوفسوطامهيلعلخدفءرطميذموييفهناّدفىلإجرخيلءاملا

.«ءامانهيدنعكلسيل؛جرخأد»:هللاقف

هيلعمهؤاھهفسقلطأفء«تریمنودنت»لزنمنمرمهنأيورو-[٢۲۷]

صیمقهيلعو«هتيبلخدف‹««سورش»ىلإلزنف«كلذنمبضغفءبالكلا

50ول»:لوقيوظيغلانمبلقتيوء؛تیبلايفبرطضيناکوطخامکدیدج

نوج.7٤٤صءراطعملاضورلا«يريمحلا:رظني.مهريغوةفوسموةنوتملنمءارحصلا

‹نالجراوبةراضحلاملاعم:نامقل.(ةلماشلاميقرت)٩٤4صءةسوفنلبجايفارغج:اوبيد

.ه٦٥ص

ةسوفنلبجءاملعنم:(م٠۸۹/ه۲۸۳:ت)يسورشلانوراهنبسوطامفورعموبأ(١)

رصحودجلاقاسنعرمشو؛لمعلاوملعلاناديميفقبسدق»:يخامشلاهنعلاق«نيزرابلا
ةكرعمىفةردهشتسا.ظعاوملاباتك:هراثآنم.«لسكلابنجتوداهتجالادعاسنع

|.٠٠۲-٢٠٦۲ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.ونام



 

یئبرطضيمت.«يظيغتيفشلكاذنمجرخأواذهنملخدأنيبابرانلل عقتالغلكلذب«سورش»لهأملعينأذريملوءاعطقتمهيمقلاهيلعقّرمت

.هيديىلعسانلانيبةنتفلا

جرخف‹«تریمنودنت»و«سورش»نیبامیفةنتفلانأاوركذو-[۲۷۹]

ديرتنيأ»:هبحاصلامهدحألاقفءاهنمامهقحلياممافوخ/٤٠٥ع/امهنمناخيش

نأديرأال»:"سوطامنبسوطاملاقف‹«؟مهدنعوأاندنعطئاحلامدهنينأ

هللاقو.«عقينيأيلعامفمدهنينأدبالاذإوكانهالوانهالمدهني

نأدبالاًذِإو؛مهدنعالواندنعمدهنينأاضيأانادیرالف»:نوراهنبسوطام

.«مهدنعكانهمدهنيلفمدهني

نمةّبجسبلدقهنأمانملايفىأرنوراهنبسوطامنأيورو-[۸]

«ونام»بدهشتسادقوءادیهشتوميهنأهلاهورّبعفكلذنعلأسف«بصق

يتلاهايؤرببسل«ونام»ىلإريسملايفبغرودشنّممناكو.هيلعهللاةمحر

ہؤاعمأتجرخف«برْضف««سورش»خویشنمخیشووهاهرضحفءاهآر

انھاهىلإ»:هبحاصهللاقف«ىنميلاهديبلتاقيلعجوىرسيلاهديباهكسمف

يذلااذهف'تمیجتنباایبرضا»:سوطامهللاقف««"'نیلیشنباایاهتبوت
.«!راحسألابدرابلاءاملاب”لسغللعوجرلانمريخاذهفءاذهلبقانامزهاّنمعت

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:سوطامنبسوطامفورعموبآ)۱(

.(يناولعخسانلا)...اهنعدعبيةراوزيبرغنئاكناكممساونام(۲)

ونامءادهشنمو«سورشخويشنموهفصنلااذهبسحوءهتمجرتىلعفقنمل(۳)

(A-AYAY)

ءريسلا:رظني.«تميجتنبا»بتئاطسرفلائاساضيأبطاخةديبعابأنأركذىخامشلانأل

.۱۸۷ص

.«لسغلا»4)٥(



خايشألاتاياورگه

نأديريدجسملانمجرخاذإناكسوطامنبسوطامنأاوركذو-[۲۸۱]

ءءوسلاءاسنلابيلتبانّممناكو.روننمدومعهقبسليلبهتيبىلإبهذي
ىءوضلاكلذبلجرهعنمو««سوطامنباايكينجكقبسدق»:هتأرماهللوقتف

‹««فلخىلإعفديمادقىلإعفديملنإناطيشلاءنالفاي»:سوطامنبالاقف

.هنمةمصعلاهللالأسنف

.ةّينيدةلأسميفاهعمثّدحتيةأرماعمةّرمتاذدعقهنأيورو-[۲۸۲]

لعجوءهسأرنعةمامعلاخيشلاعزتف؛هتمامعىلعهبصودامرلاهتأرماتعفرف

.'”«سوطامنباايكتدلونمتدلو»:لوقيوءدامرلااهنعضفتي

هسأرَقشنافطئاحلاهبتبرضواًيبصتكسماهّنأاهنعاوركذو-[۲۸۳]

ىلتبُينأدرأمل»:مهللوقياهقالطيفخياشملاهمّلكاذإو«هغامدعاخنجرخو
.ءاعدلامهلباجتسُينيذلانمناكو.«يريغدحأاهب

:ءاعدلامهلباجتسيناكنمٌرُكِذ

نّمماخيشرشعانثالبجلااذهيفعمتجاهنأ ملعاهللاو-اوركذو-[٤۸]
:'«جنيمأ»ةحاثنمف؛دحاورصعیفءاعدلامهلباجچتسی

[۲۸o]٩رسادرموبا.

.ةرابعلاهذهنوديخامشلاريسيفةدوجومةصقلاو‹نيتخسنلايفاذك(١)

يقوفلاوأىلعألا:هانعم««جّنيمإ»ةغيصىلعاهدجنكلذكو««ْجاَنِيمأ»:اضيأتدرو:جنيمأ()

فقنملو.يروطغبلاىيحينبهللادبعاهمكحيناك.ةسوفنلهألةيلحملاةجهللابيولعلاوأ
ةيمست:يكستيفيلشويدات:رظني.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلع
.(ةلماشلاميقرت).١۸ص۸:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويش

تسربتنماذهنأالإ‹(م۹/ه۳:ق)يتسربتلايتاردسلارصاهمسادرموبأ:هنأحجارلا(۳)

۸۷۳:مقرئتمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.جنيمأنمهالعأروكذملاو
۹y۱/۲٦£۲.



”يرارصتلارماعوبأ-۲-[٢۲۸]

.'”بينملاوبأ-۳-[۸۷]

وطامنبسوطام-٤-[۲۸۸]

س

(ڑصاهموب-٥-[۹٢۲]

ىنالدبألانسحلاوبأ-١-[۲۹]

:وداجنمو-[۲۹۱]

.”توتنسلاءاثعشلاوبأ-۷[۲۹۲]

)ييدراتلانتيسکتییحیوب-۸-[۲۹۳]

.٤٠:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يرارصتلارماعوبأ(١)

دقو‹(م٠۸۲/ه۲:يفيح)يسمادغلاراردنبليعامسإبينملاوبأ:ةينكلاهذهبنامّلعدجوي(1)

سناينبدمحمبينملاوبأ:وهوءيناثلاهنأحجارلاو.٢۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت

نمءالعأهركذهنأالإ«لكرديإىلإبسني:(م4٤٠۸-١٠۸/ه١٥۲-٥:٢٠٠ط)يسوفنلايلكردلا

نبليعامسإو«يتاردسلامصاعنعملعلاذخأ.ةرظانملابيلاسأونآرقلابملاع.«جنيمأ»ةيحان

يفةقلحوهو.سناينبورمعهوخأو‹يلكردلالاصليلخوبأهتذمالتنم.يسمادغلارارد

نمبلطب؛مهترظانموترهيتبةلزتعملاةيلصاولاةهجاوملةسوفنهتحشر.نيدلابسنةلسلس

.٥٥۸۲/٢۳۹:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.باهولادبعمامإلا

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:سوطامنبسوطامفورعموبأ(۳)

.١۱۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينامطافإلارفعجنبىسومرصاهموبأ(4)

.۱۷۸:ةرقفشماهىفهتمجرتتمدقت:ىناليدبألانسحلاوبأ(٥)
ىلإيتوتْسَسَتلاوأيتوتنسلا:ملعلااذهةبسنتددعت:يتوتنسلا:ميركلادبعءاثعشلاوبأ(١)

اضيأروهشملاوههنأودبيو««سَوْرَش»ىلإيسورشلا««توتنز»ىلإيتوتنزلا««توتنسات»
ىلوت.م۹/ه٣:قنملوألافصنلايفوأ؛م۸/ه۲:قةياهنيلاوحشاعءةيروطغبلانباب

:يكستيفيل.٦۳۲000ء1۸ء47٤۲-76٤۲ء١۱۷۲صءريسلا:يخامشلا:رظني.وغيوىلعمكحلا

:رظني.(ةلماشلاميقرت)١٠٠-۹۹ص٠۷۱::ٰئمقر«؛ةسوفنلبجخويشةيمستلوحةسارد

.۲۲۱/۲ء٤4۸٤:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

=:يخامشلاهنعلاقيذلاوههنأحجارلاو«ديدحتلابهخيراتملعنال:نتيسکتییحیوبأ(۷)



خايشألاتاياور۰ ۰۸<

.”ينوانجلاديمحلادبعةديبعوبأ-۹-[٤۲۹]

٠.”ىتروغزمتلاديزوبأ١٠-[٢۲۹]

."”يوغصألاىيحيوبأ-١۱-[۲]

٠"ىتيكوتلاءايركزوبأ۱۲-[۲۹۷]

نمءاملعلانمف-[۲۹۸]

سي

هناكملعجيف«يتيكوتلاءايركزابأطق

لعجيل«جنيمأ»نمسوطامطقسينمو.هناكم”«يريمأ»نم“”بينملاابأ

."”يتيغوتلانسالبأ

ىلعيوقودشألاغلبنيحوءدهملايفاريغصاقفومناكو؛تینسکتییحیوبأمهنمو»=

.٥٤۲ص«ريسلا:يخامشلا.تاماركهل««ةينارصنهمأ...دهجلاوداهتجالا

.١۱۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينوانجلاسمحمنبديمحلادبعةديبعوبأ(١)

ىلإيتروغصملاوأيتروغصبلا:هتدلببقطنلاددعتبسحهتبسنغيصددعت:يتروغزمتلاديزوبأ(۲)
.م۹/ه۳:یةيادبو؛م۸/ه۲:قةياهن:يلاوحشاع.«اروُغْرْميت»ىلإيتروغزملاوأ«ةروغصمنيت»

.۱۷۲١٤۲صءريسلا:يخامشلا:رظني.ءاعدلايباجتسمنمركذهنأالإاثيشهنعملعنال
.(ةلماشلاميقرت)١۱۱-١١٠ص«١١١۱۲۳:ئمقر؛ةسوفنلبجخويشةيمستلوحةسارد:يكستيفيل

بتكهتلقانتامريغةيصخشلاهذهنعريثكلاملعنال:(م۹/ه۳:ق)يوفغصألاىيحيوبأ(۳)

:دعبت)ينوانجلاديمحلادبعةديبعيبألرصاعمىءاعدلاباجتسمهنأنمريسلا

ةرقفريس:ينايسولا.«ةسوفنلبجنمةيقرشلاةهجلايهووداجةهجنم»هنأو‹(م۸۲/ه١

خويشةيمستيفةسارد:يكستيفيل.۱۷۲صءريسلا:يخامشلا.١/٤٤٠‹٦/٥ث:مقر

.(ةلماشلاميقرت)۸٩ص۳٢:مقر

.١١۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتيكوتلانتيلصيءايركزوبأ(٤)

.سناينبدمحموأ«راردنبلیعامسإوهو.لمأتيلف.اقباسروكذمبينملاوبأ(٥)

.۱۸۹:ةرقفشماهيفاهفيرعتواهركذقباسلايريماهنأحجارلا:يريمأ(١)
يبأليغيزامأريوحتامهوءناَسَلوبأوأ«ناسالبأأرقن:(م۹/ه۲:ق):يتيغوتلانسالبأ(۷)

وهنوكينأحجرملانمو.ةيغيزامألاىلعبيرغلاءاحلاامهنمليزأدقوءةيبرعلابنسحلا
لمعواهقفواملععمجءرايخألاتاداسلانموهو»:يخامشلاهنعلاق.يتغيوتلانسحلاوبأ

:يخامشلا.۲/٤٤٠‹٦/۷ث:مقرةرقفريس:ينايسولا.«رارمعبسهلناتأىلعٌجحوءامهب

.(ةلماشلاميقرت)٦۱۱صء١٤۱۳:مقر؛ةسارد:يكستيفيل.۲۱۸صريسلا



(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

(1)

(۷)

(۸)

۰۹A و

[مالسالايفمهنئارقاوذخأنمركذ]

:مالسإلايف”مهنئارقاوذخأنيذلااًمَأو-[۲۹۹]

۳'رورعزما[ذخأ]”ىنيمرغتلادمحموبأفه-[٢٠۳]

.«فردإ»نمتراس٤'تیلمنبییحی»س-[۳۰۱]

.تصف‹۷«نراشأ»نمقاحسإوب]۳۰۲[

مهنئارقخويشلانمَجْوَرَتنمءامسأ»:ينايسولاريسنمهانحُحصو««مهتياوق»:نيتخسنلايف

.«ريخلايف

بصتمىلوت.عرولماعملاع:(م٠٠/ه٤:قلئاوأ):ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحموبأهنأحجارلا
.دمامهنباوءةنانرورعزأةيتفملاةملاعلاهجوز:هيديىلعجرحت.هكرتفقفويملوءاضقلاومكحلا

:يخامشلا.«فيرعتلانعةيفاكءاعدلاةباجإوعرولاولمعلاوملعلايفهترهشو»:يخامشلاهنعلاق

.۲۸۷/۲ء٤١٠٦:مقرةمجرتء؛ةيضابإلامالعأمجعم::ثارتلاةيعمج.٢٤۲صءريسلا

للانيديفةديدشءلاطجيإنمةيتفمةعروةملاع:(ما٠٠/ه٤:قلئاوأ)ةيلاطيجلارورعزم

‹ينيمرغتلاةديبعدمحميبأةجوز:ملاعُمأوملاعةجوز.ىيحيٌمأةسردميفملعلاتّقلت

.۳۳۱۲/١١۱:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.هللادبعيبأمو

نبیسومرصاهميبهتلاخنبالبقيفوت:يفردلا(تيلومنباوأ)ةيلوُمنبىيحيدماموبأ
نبىيحيالوللوقييفردلادمحموبأناكو»:(م٤٠۸-٢٥۲/٥۸1-٥:٢٠۲ط):ينامطافإلارفعج

.1۳۹‹607صءريسلا:يخامشلا.۲/٤4٥‹٦/٥ث:ةرقفريس:ينايسولا.«وداجلهأكلهلتيلوم

الويهوءاهديدحتنمنكمتنمل.ةحلاصةيسوفنءتیلومنبییحیجوز:(م۹/ه۲:ق)تراس

نمءةيتاولةأرما»:ينايسولااهنعلاقيتلاء(م٠٠/ه٥:ق)لالختشاعيتلاءةيتاوللاةراسريغكش

0.01۹‹007ء1607ص«ريسلا:يخامشلا.٤٤/١٠۰/۲٠۷:ةرقفريس:ينايسولا:رظني.«فوسأةتاول

نبةديبعدمحميبأدعبءاضقلاومكحلابصنمىلوت:(م٠٠/ه٤:ق)ينراشإلاقاحسإوبأ
نمم؛يهنلاورمألايفاديدشءاعرواملاعناك»:يخامشلاهنعلاقو.ينيمرغتلاروراز

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۸٤۲-٢٤۲ءريسلا:يخامشلا:رظني.«مئالةمولهليفهذخأتال

.١۱٦۲۸۷/۲:مقرةمجرت‹ةيضابإلا

(راثآ)اياقبنمقرشلابءلبجلليبرغلاءزجلايفمقتةعيضيهو‹«نراشیإ»:ةغيصبتدرو

نمريثكلانوكلمياهناكس.رباجدالوأوأنراش:وهيلاحلااهمساوءوطاسفةيحان«فرديإ

.٤۸صةسوفنلبج:يكسنليتوم.١٠ص«نديربثدارساغث:يخامشأ:رظني.منغلاوليخنلا
.(ةلماشلاميقرت)٩۹ص«٦٠۱:مقرمهارقوةسوفنلبجخويشةيمست::يكستيفيل

ريوحت«ْتَصْفأ»و؛رداصمنمانيديأنيباميفاهتمجرتىلعفقنمل:(م۰٠/ه٤:ق)تصْفَأ



خايشألاتاياور هو
ر

a [۳ .هتجوریحی1ءنوميموب۰۳

.ىلولتو0وبه_[٢۳۰)]

.'”دحاولاةمأ«رماعوبأ»_[٢۳۰]

مرددنبدمحمھه-[٢۳۰] .)تنر

”یرزرز٩سادرموب8]۳۰۷[:

ةصفحمسابيخامشلاو(117:ةرقف)اقحاليروطغبلااهركذدقفءةصفحنمةيربربلاىلإ

.٢٤۲ص«ريسلا:يخامشلا.«ةريزجلاىلإارئاسةصفحهتجوزووهجرخ»:الثاق

:ةرقفشماهءيتيلصمتلانوميميبأركذدنعهتمجرتتمدقت:يلاطيجلادمحأنبنوميموبأ(١)

.دحاوصخشامهنأحجارلاو.٤

.١٤۱:ةرقفشماهيفاهتمجرتتمدقت:تیلسکتییحيمأ(۲)

.١٤۱۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينامطافإلارفعجنبىسومرصاهموبأ(۳)

:ةقبطلاسفننمامهف‹ينامطافإلارصاهميبأجوزاهنأامب:يلولت(8)
رظني.«الولت»:مسابيخامشلااهدروأو.اهنعريثكلاملعنالو.(م٤٦۸-۸۱0/0-٢٠٠)

:يخامشلا.(ةلماشلامیقرت)١٥۱صء1۹٦۱:مقرءةسارد:يكستیفیل:اهمسالةينسللاةساردلا

.٢٠۲صءريسلا

.٤٠٦:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يرارصتلارماعوبأ(٥)

اهنعلاق‹(م٤٦۸-0/100١۸-100)يرارصتلارماعيبألىلوألاةجوزلايه:دحاولاةمأ()

:ينايسولا:رظني.«كلذبةروهشمءةرخآلاوايندلارمألةميزحءةيقتمةحلاصتناك»:يخامشلا

.۲-٢٠۲۱صریس:يخامشلا.۱/۷۲/٤٤٥ث:ةرقفريس

.۲۸۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايلكردلاسناينبدمحمبينملاوبأ(۷)

سفننميهفيلكردلاسناينبدمحميبأجوزاهنأامبوءاهتمجرتىلعفقنمل:تتعيد(۸)
)م-١۸۱/ه۵-٢٠۲):ةقبطلا

.١۱۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتسربتلايتاردسلارصاهمسادرموبأ(۹)

ىلعفقنملو.«تروزرز»:مسابهریغويخامشلادنعاهركذدرو:(م۹/ه۳:ق)يرزرز(۰)
.١۱۷صءريسلا:يخامشلا.اهتمجرت
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)٦(

)۷(

)۸(

)۹(

.ةلولهب0عناب:سالفسزاودمحميبةباّرعو:لاقو0]۳۰۸[

.دوادماء'نوراهوب:نوراهيبةباًرعو:لاقو9]۳۰۹]

[ءوسلاءاستباولّنِبانيذلاركذ]

:ءوسلاءاسنباولّنبانيذلااًمأو-[٢٠۳]

.ىيمرغتلادمحموبأ-١-[۳۱]

.«نراشأ»نم”قاحسإوب-۲-[۳۱۲]

.”يروغصمتلاديزوبأ-۳-[۳۱۳]

.۱۲۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يدهمنبسالفسراودمحموبأ

.١٤٤۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايوغيولاميسونبنابأرذوبأ

ملعلاتذخأيوغيولاميسونبنابأزذيبأجوزءةلضافةأرمإ:(م۹/ه۳:ق)ةيسوفنلاةلولهب

ةيعمج.٢٠۲-۷١۲صءريسلا:يخامشلا:رظني.اهتيبيفرذوبأاهدقعيناكيتلاةقلحلايف

AN:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

ملعلاذخأامهدحأٌلعلفدحاورصعيفاتشاعةينكلاهذهبناتيصخشدجوتو«خسنلايفاذك

نوراهوبأوءيئاشولمتلاينورابلالولابنبنوراهنبىسومنوراهوبأ:امهو«رخآلانع

.٦٤ء٤٤:يترقفشماهيفامهتمجرتتمدقتدقو.يسوفنلايملالجلاسنوينبىسوم
اهماظنبةبازعلاةقلحليئاطسرفلاركبنبدمحمهللادبعيبأسيسأتلبقاشاعامهالكو

.ةذمالتلاقلطمدصقيفلؤملانأكشالف؛ه44٤ةنسفورعملا

تمدقت:(م۰٠۱/ه٤:قرخاوأ)يئاشولمتلانوراهنبىسومنوراهيبأةجوز:دوادأ

۔۹۷:ةرقفشماهيفاهتمجرت

.ينايسولاريسنمهانححصدقوءاهلىنعمالو.«يلستب»:نيتخسنلايف

.۳۰۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحموبأ

.٢۳۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينراشإلاقاحسإوب

.٢۹٠:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتروغزمتلاوأيتروغصمتلاديزوبأ
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۹
."«حضنيت»نم صنألاوب-£-[٤۳۱)]

.'”يروطغبلامسالاوب-٥-[٢۳۱]

.ٰسوطامنبسوطام-١-[۳۱]

.«يجد»يفنكاسلانامثعوب-۷-[۳۱۷]

[ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحمويأ]

‹ماّيألانمموييفماعطلاهللمحهّنِإفينيمرغتلادّمحموبأاًمَأف-[۸]

تدمعف؛تتامفء‹ماعطلاكلذنمتلكأف‹ةقانعتءاجفةالصلابهنعلغتشاف

ءةالصلانمخيشلاغرفف«رخآاماعطتلمعوءهتنفدفماعطلاىلإرورعزما

««ادّيجاماعطمويلاتلمع»:رورعزمَأهتجوزللاقف«هلكأفماعطلاىلإبهذف

.خيشايلک‹«معن»:هلتلاقف

يجزتتلارصنألايبأ»مسابيخامشلاهركذ.هخيراتالو«هتمجرتىلعفقنمل:رصنألاوبأ(١)

نمموخايشألاءاربكنم»:لاقو.«جضنيت»ىلإةبسنيازلاميخفتب«يجزنتلا»و««يسوفنلا
ةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.٤۲صءريسلا:يخامشلا.«ءوسةأرماهلوهبىدتقي

.(ةلماشلاميقرت)١۱۱ص٤٦۱:مقرءةيِنُسلةسارد؛مهارقو

.٦/۷ث:ةرقف«ينايسولاريسنماهانححصو««حصنتم»:نيتخسنلايف(١)

.۱۳۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ(۳)

٤٤۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:سوطامنبسوطامفورعموبأ(٤)

:هلوقوءدهزلاوكسنلاخيش:(م۹/ه۲:ق)«نامثاب»بريهشلايجدلايتازملانامثعوبأ(٥)

ءأ««يجد»هتيرقو.اهنمسيل-ينيجردلالوقيامك-هلصأنأىلإةراشإ«يجيفنكاسلا»

ءةحلاصةرعاشوُرْنَمهتنباو«؛نوزوميربربمالكبملكتيرعاشوهو.«جرد»وأ«جيد»وأ
ء٢ث:تارقفريس:ينايسولا.۳۱۳-۳۰۸/۲؛تاقبط:ينيجردلا:رظني.هنايبوهلالتثرو

YAV/Y.:مقرةمجرت‹ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٠-۲ A

.«قنع»:ةدامء۰٠/٥۲۷«برعلاناسل:روظنمنبا.ةنساهلمتيملامزعملانمةعذجلا:قانُعلا(١)



ا۳تتش
[ينراشالاقاحسإوبأ]

لوقي«؟كباصأيذلاام»:هلاولاقاذإناكهّنِإفقاحسإوبأاًمأو-[۳1۹]

تشيأا»:لوقيف«؟كلاهلعجنم»:هلنولوقيف««نريرؤكيإ»:ةيربربلاةغللاب

.«ْغنا

[هلةيصاعلاهتجوزويتروغزمتلاديزوبآ]

ىلإ.هلةيصاعلاهتجوزهيلعتفرسأدقفيتروغزمتلاديزوبأاًمَأو-[٠۳]

يفخيشلااهدعاسف««يلهأىلإينلمحإ»:ليللايفهلتلاقيلايللانمةليل

انابعثدجوو«تتامدقاهدجواّلِإلصوامفرامحلاىلعاهبكرأف«تقولاكلذ

اهلاورفحفءاهربقيفنابعثلااودجوفءاربَقاهلاورفحفءاهقنعقّوطدقاميظع

انعدءاذهاي»:ديزوبأهللاقف«كلذكثلاثلاويناثلايفهودجوفرخآاربق

ىّتَح«ربقلانمنابعثلاعّلطتف««هبَثرمأاملعفاكلذدعبوهبانرمأامٌلعفت

نابعثلااوأر[بارتلا]اهيلعاودرينأاودارأوهيفاهولزنأو«رفحلانماوغرف

كلذو.هئايلوأقوقعوهطخسنمهللابذوعن«بارتلااهيلعاوُدرفءاهردصىلع

:هللوقت««رجفلامحادقفيّلصتليموق»:اهللاقاذإناكديزابأخيشلانأ

.«!مومسلابكانيعتمحإءدقرأينعد»

هدعبهتّيجتطعأو‹خيشلادعبتشاعدق:مهضعبلاقو/۷٥ع/-[۳۱]

نميالومكيفلعفامٌلك»:ةّيجللدبعلالاقفءاهقحتسيالحلاصريغدبعل

.«!ءوسلالاعفأنمكيفلعفأسريخلالاعفأ
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[يجزنتلارصنألاوپآ]

اهللاقفةبجهلتلمعف‹«حصنيتأ»نمرصنألاوباَمأو-[۳۲۲]

ن»:ةيربربلاب

[يجدلايتازملانامثعوبآ]

««وداج»خياشمهرازدقف»رددىفنكاسلا'نامثعوباًمأو-[۳۲۳]

يبأضخنيأ»:هتأرمالاولاقفدنعتيبملانوديريهّصُخىلعاوُرمف

:مهللاقفنامثعوبمهيَقلفمهنَرَڏوف««ڭكانهوهامنإ»[:تلاقف]‹«؟نامثع

اذهامديرنكدنع»:هلاولاقف«؟ينومتکرتمِ؟خويشاینوديرتنيأ»

e»:ةيربربلابمالكانهو««؟كّصخ

.٦/۷ث:ةرقف:رظني.«جضنيت»:ينايسولاريسيفو.«جمنيتأ»:ع()

ةبسناهيلإو«جزنيت»يه«جضنيت»نأيكستيفيلحجر.«حصنيت»:ةغيصبتدروو

‹©ژ»ةمخفميازلصألايفامهنيمسرلايفداضلاويازلا»:لاقو««يجزنتلا»وأ«يجازلا»

نودلخنبادجنف«نيلوألاىدلاهمسريفاًرتاوتدجناذهلو؛ةيغيزامألابٌصاخفرحوهو
دیؤيو«فلتخممسربمسالاسفنامهاَذِإ.ةطقناهلخاديف«ص»ياژلاهذهمسريالثم

:رظني.«انيديأنيبطوطخملاسفنلنيفلتخمنيتخسنلةملكلاسفنلنيمسرلادوروانبهذم

.(ةلماشلاميقرت)١۱۱صء١٤۱۲:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل

.نيتخسنلايفضايب(۲)

كسنلاخيش:(م۹/ه٣:ق)«نامثاب»بريهشلايجدلايتازملانامثعوبأ:وههنأحجارلا(۳)
صتنلااذهيفامأ.«يجڍ»ةيرقنمهنأاهيفو‹(۳۱۷:ةرقفشماه)هتمجرتتقبسدقو«دهزلاو

.باوصلابملعأهللاو««جرديفنكاسلا»:لاقف

.۳۹:ةرقفشماهيفاهبفيرعتلاقبسدقو««جردا»:اهسفنيه(5)

نعمهتّلضأف:ينعتةيماعةملكلاو.مةخسنلايفةدوجومريغاهلكةرابعلاوعيفاذك(٥)

.نيتخسنلايفضايب(1٦)

 

 



7 ۰وتنس
نممويىلإىَّنَح.اهدعبةحلاصةأرماهلهللافلخأفتتاممث[٤۳۲]

نمخيشلاعجرفءجاّسنلاعاتمىلإتجرخو«هجئاوحضعبىلإجرخماَيألا
تيبلاىلإاهقبسياليكليشملاتعرسأفءعجردقهيلإترظنف«قيرطلا

ءةقولغمهتيبلجرلادجواذإ»:لاقتيتلاةياورلااهيلعٌلحتف«ةقولغماهدجيف

دقهتدجوف.«!لضفلانماهصقنيامتدرامةنسنيّنسدّبعتتهتأرماتناكول

كلذدنعنامثعوبألاقف«يكبتيهوضرألاىلإاههجوبتبرضفءاهقبس
,a»:ةيربربلابامالك

[يروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ]

ءررضلاهباصأنيحهيلعتفرشأدقفيروطغبلامساقلاوبأاًمَأو-[٢۳۲]

متاوخمهعباصأيفو؛ةنسحمئامعباومّمعتدقوماَألانمامويخياشملاهرازف

يخأةنبا:مهلتلاقف«تاّيدوهيلالامعأنم«ناقيطلا»بايثو”«جزوريفلا»

لثماذهيفنهَنِإ:َنهيفلاقي«يتاوللاانجتانبىدحإيهو«مساقلايبأ

.يتأياميفاذكو««اقلغمهدجيف»:باوصلاو«نيتخسنلايفاذك(١)

.نيتخسنلايفضايب(۲)

.«جزرف»:ةدام٢/٤٤۳«برعلاناسل:روظنمنبا.«غابصألانمٌبْرَض:ُجَروُوْيَفلا»(۳)

:روظنمنبا.ناسليطلاوه:يبارعألانبالاق«سبالملانمبرضوهو«قاطلاعمج:ناقيطلا(8)
.«قوط»:ةدام۰٠/۲۳۳«برعلاناسل

ءةليبقلاىلإةبسنيتاوللافء«يتغزنتلااناج»:مسابدریوeAVVU_AYAY)::ت):يتاوللاانج(٥)

يفءادهشنمهنأالإ؛ملعلااذهةايحنعاريثكائيشملعنالو.ةدلبلاىلإةبسنيتغزنتلاو

ناك»:يخامشلالاقءةعاضرلانميروطغبلانسحلانبتاردسمساقلايبألخأوهوونام

نيذلاةئالغلايفهلمساقلايبأركذكافكو«ناكمبريخلايفةرهشلاودهزلاوىقتلايف

قرطيفتاروهشمتانبهلو.هتيالويفمهنيذلاةئامثالثلانمو«فولألانمصّصخ

ريسلا.«ضيبلابيبارغلاكةسوفنلبجيفمالسإلايفاناجتانب:نهيفليقىّنحءريخلا
٢۲۳۲۳۲۲۱۷ص
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مكخيشمترزءخياشملااهْيأمعن»:مهلتلاق؛مالسإلايفضيبلابيبارغلا

اذهيفهسبحامرثكأءوسحلاىلعموصيدقمكخيشوءةئيهلاهذهيفمتنأو

هلاولعجو«اوعمتجاف««هنيعنوانسفنأدنععمتجن»:اهلاولاقف.«عوجلاتيبلا

نمائيشاهنمهلزبختفءاهلاهوطعأومهاردلانمائيشهلاوعمجفءةلصلا

:هلتلاق«؟يخأةنباايىتمىَّح»:اهللاقماَيألانممويىلإىَّنَح.ماعطلا

/:محشلانمائيشهلترتشاف««محللاُبحأيّنِإ»:لاقف«؟خيشايكلام»

يفهبهيتأتفءائيشمحشلاكلذنمهلتلعجءاماعطهلتلمعاذإتناكف/ع

ىّتَح.لكأيفءِهرَبِكوهزجعلاهيتبكرنيبهسأرتلعجلكأينأدارأاذإفءةردقلا

فلكأديرتالتناكوءلكأيهنأهلةيصاعلاهتأرماهبتنطفماّيَألانممويىلإ

تّرمحاكلذلف«كنطبيفمهلكلايعلاتددرءءوسلاخيشاي»:هلتلاقف

ناكدلاقوفنمهتمروهيلجرنمهتكسمف««!فولعملاشبكلالثمكانيع
ءاسنلاترضحف.هيلعهللاةمحرتامىَتَحكلذكاهعمهتلاحتناكف«عقوف

لعفياذام»:هتمألتلاقف«خيشلاةأرمااهنعنلأسفةلأسمَنهنيبتءاجفهتزانج

.«!؟انأفيكفتنأاهيفرعتمل»:ةمألااهلتلاقف««؟ةنالفايكالوماهيف

َمِلردآملهریغخويشومساقلايبخيشلارابخأنمريثكيقبو-[٢]

.هلینعمالاممهریغتایاورركذيفاوذخأو«نوفلؤملااهكرت

[سوطامنبسوطامفورعموبا

نافىلعهتباٌرعووهزاجهنأفورعميبأنعاوركذو-[۳۲۷]

هربخأفناّدْفلابحاصعمىقتلامُتءاولكأفًةبارعلاخيشلالخدأف«"يروطفبلا

؛تجرسفهتلغبفورعموبرمأفهنجتقوتفداصدق»:هللاقف«؛كلذب

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:سوطامنبسوطامفورعموبآ)۱(

.۱۳۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ(۲)



قيتتلا ٧>0ا

رادىلإكلذبىضميو‹نيتلاباهألمينأهمداخرمأو«فافقلااهيلعاولعجو

یفرثکأاذامم»:تلاقرضحنمترواشهّمأٌةافولاترضحامَلَو-[۳۲۸]

.نيميةراشكیتئامبتصوأف«تاراُغكلانميرثكأ»:اهنبااهللاق««؟یتّیصو

یمرف«هردنآيفلمعيناك”ماجلتأ»لهُنمالجرنيورو-[۳۹]

امافلتقفءاهتمرعيأءردنألارادجءارونمالجرفداصفرجحب

اودهنإ»:فورعموبأمهللاقفهولتقيلفورعميبأدنعلجرلابتّيملاءايلوأ
ةّدشلتاقلاّنِمىأراذإو.«هيلإنورظنتمتنأولبجلانمملطينأةئرمأًالإو

۱.«كلتقبمهترمأالوتكسا»:هللوقي

««ونام»ةعقولارضح«سورش»لهُخیاشمنمنیلجر50يورو-[٢۳]

:هبحاصهللاقفهديباهکسمفحرجلانمهؤاعمأتجرخفامهنمدحاوبرضف

نباايبرضا»:حورجملاهللاقف««؟”تمیجاتنبااياهلصوتانهىلإ»

.«اذهلبقرهدلانمانامزهانمتتيذلااذهف«نيلينت

ىتم»:تلاقاهنا«نىكرزمت»لهُنمزوجعنعيورو/o۹ع/-[۳۳۱]

.«؟ةبوتلادذجنوانسفنأيوادنف«ناماونټ»لهو«سيرطب»لهاحلصي

ءادهشنمنيملاعيخامشلاركذ.ةسوفنلبجىرقنماهنأكشالوءاهفيرعتىلعفقنمل()

ديمحلادبعةديبعيبالنيرصاعمنيملاعو«يتغزنتلايماجلتلااناجو«يماجلتألالايم:ونام
.۳۳۱ء۷٠٦۲ء٢٥۲۴ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.ىسومابأويروطغبلابوقعيابأ:ينوانجلا

.باتكلااذهنم٥٥4ء٤٤۳٤:مقريترقف:رظنيو

.يربربريبعتوهامنإو؛ددحمصخشلامساسيلهنأودبي)۲(

.يربربريبعتوهامنإو؛ددحمصخشلامساسيلهنأودبي)۳(

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(٤)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(٥)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل()



و
خايشألاتاياور

اهلظفحتٌروجعتناكوءةحلاصيهوءرصبلاةفوفكمكانهةأرماتناكو

:يتدجكلتلاق»:اهللوقتءاهربختفاهنباةنبااهلثعبتفءةالصلاتاقوأ

ءزوجعلاتتامىّتَحاهعماهلاحناكاذكه.يّلصتف««ةالصلاتقوناح

.«يتذجتتامدق»:اهلتلاقفةريغصلااهتءاج

[سوطامنبنامیلسییحیوبأ]

عاشدقوءاملاعناكهنأ'سوطامنبنامیلسیحیابأنأىورو-[۳۳۲]

يفتغلبسوطامنباایتفُنِإ:ليقىّتَحءہایتفيفكروبوءنادلبلايفهملع

اهللاقياضرأهايتفتقحلىَّنَح«نالجراو»يفو'«نانسمأ»يفو«ةبرج»

.برغملايفذ'”«كىلممالس)»

.«ناك»:نيتخسنلايف(١)

شماهيفهتمجرتتمدقتدقوءهسفنيسورشلاسوطامنبناميلسعيبرلاوبأ:وههنأودبي(١)

.۷٢١۲:ةرقف

نبنتفلخي:اهئاملعنم.ةسوفنلبجىرقنميهو««نانسم»:ةغيصباضيأتدرو:ناًنسمأ(۳)

ءنانرجنبییحیءايركزوبأو«نوقرزنبناميلسو«يسوفنلاحلاصيبآنبدّمحموبوب
7/٤.٠ق:ةرقف«ثلاثلاباعكلاريس:ينايسولا:رظني.يمجدلاملسمنبهللادبعدمحموبأو

ىلعءرئازجلاءارحصليقرشلالامشلايفمقت.«ةلقرو»:مسابايلاحةفورعملايه:نالجراو(8)

خيشلا:لاعمأءالجألااهئاملعبةروهشم.ةمصاعلارئازجلاقرشبونجملك٠٠۸يلاوحدعب
تاذيهو...يتوانتلايفاكلادبعرامعيبأو«ينالجراولاميهاربإنبفسويبوقعييبأ

نيع:اهنمءةراّوْفلانويعلاتائماهبناك.راجشألافلتخموليخنلافالآنمءانغتاحاو

نبادّدحيمل.ايقيرفإبرغنماهؤاينغأهبلجييذلابهذلاةكبسمدعتتناكو.ءافصلا

بازلاةلبقمهنطاومتناكءةتانزنوطبنمٌنطبالكروينبنأىريوءاخيراتاهتأشنلنودلخ
نبا:رظنی.ادحاواًرصمتراصفاهٌنارمعرحبتسامثةبراقتماًروصقاهونب«نالجراواوطتخاو

ةراضحلاملاعم:نامقلرمع.١٠1صءراطعملاضورلا:يريمجلا.۷خیرات:نودلخ

.هلك؛نالجراوبةّيمالسإلا

.«كيلعمالس»:(م)يف(٥)

=ىلعفقنملوءنالجراونمدعبأناكميفبرغملايفدجويصنلابسح:كيلممالس



فاخيناکنِإملعأهللاف««سورش»نمرفاسالجرنإ:هنعليقو-[۳۳۳]
ءهتیبلخدفءالیلهرفسنمةّرمتاذمدقفءالماملظلابهيلعيدتعينمم

اليلاضيأرفاسٌمُث«هعمیشعتفسوطامنیابتتأف«هءاشعهتأرماهلتلمعف

رهظنيحاهلمحنأشيفسانلاملكتف«لمحلابهتأرمالهللارّدقفءايفختسم

تضمف««لیللاباماعطسوطامنباهعملکأويجوزءاجدق»:سانللتلاقف

ركذتيملفهترُكذفناكاميسنف«كلذبسانلاربخيلسوطامنباىلإ

رَحَسلاةكئالماي»:لوقتوهللاوعدتليللااهنجاذإفءةرّيحتماهتيبىلإتعجرف
يتوأحبصأاًملف«رُكذتفةالصللءاملاذخأوةليلتاذماقف.«سوطامنبااورُكذ

.اهجوزوةأرملاةّصقِبمهربخأفسانلاهيلإعمتجاف«برّضفلبطلاب

سيل»:اهللاقف«مالكلايفنساجنيمَأووهعزانتهنأيورو-[٤۳۳]

.«قیرطكنيبوينيبَلَصْفهّنأل؛راوجلافحلعكل

اًرانيدنيعبرأبىصوأةافولاهترضحامل”فورعميبنعيورو-[٢۳۳]

ةيووخهلدازلجرلنزواذإ-ليقاميف-ناكوءارجاتناكوءنازيملاطايتحال

.هتداعاذكهوءةبوُرخذخأذخأاذإو«نزولاىف

هضحف««سورش»ىلعامکاحناکهنأ")سوطامنبانعاوركذو-[۳۳]

الفنسارديىلعردقتملنإ»:هللاق/ع/ء'دحأىلعىملالجلانوراهوبأ

(سنوت)ةيقيرفإيفعقييذلاعضوملاريغهنأودبيو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفهديدحت=

ءةريسلا:ءايركزوبأ:رظني.نوخرؤملاهركذيذلا.«كيلمالس»وأ««كلمالس»:ىمسملاو

.٦۲۷ص«ريسلا:يخاّمشلا.۲۸/۲جةرقفءريس:ينايسولا.۲/٠٥۳«تاقبط:ينيجردلا۲

سوطامنبناميلسترصاعدقفةياورلابسحوءةأرملاهذهنعائيشملعنال:نساجنيمَأ()

AVAYAY):دعبيح)يسورشلا

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقو«سوطامنبسوطامفورعمابأدصقيهنأحُجرملا()

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقو«سوطامنبسوطامفورعمابأدصقيهنأحُجرملا(۳)

.«ذخأ»:نيتخستلايف)٤(
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ىلعردقأملنإانأتبسحامّنِإللاكرجآ»:سوطامنبالاقف.«اواحتنمكرتت

.«لكلاتكرتلكلا

[يسورشلادمحمنبنوميمورمعوبأ]

رمألايفاذيدشناكوءامكاحناكوء'"ورمعيبأخيشلانعركذو-[۳۳۷]

ةتسىلعوهوفلَحعماجب'”صخفلايفرمخلاسلجمبعمسء«يهنلاو

.مهلهرسکف؛كلذيفمهفداصفمهيلإیضمف««سورش»نملايمأ

لهآهدنعنمراسرومألابامئاقناکنیحهنأهنعيورو-[۳۳۸]

.اهذخأينأیبأفرانیدةئامعبرأهوطعأف‹ٌجحلانوديري«رورکت»

نمٹثدحبعمسف««راجبیمت»یفتابف«وداج»دیریهرمراسو-]۳۳۹[

نمرّيحتف««وداج»ىلإلئاوألا°(ةنححمىھو««نيت»ىلعلزندقةدّوسملا

راسهباحصأمانواوشعتاًّملف«نيضاملاهيلعكردأامفلاخينأدريملو؛كلذ

ىَتَح«ىلاعتهللاىلإعُرضتلاوءاعدلابهليلىّيحأف««تیکكوت»راغىلإوه

ةدّؤسملانأبريشبلاهءاجف««راجيمت»يفحبصلاىلصفعجررجفلابرتقاام

.امهدیدحتنمنکمتنمل؛ناصخشامهنأودبي:«اواحتم»و«نساردي»()

.۲۷۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبس:يسورشلادمحمنبنوميمورمعوبأ(۲)

:ةدام۳/۷١«برعلاناسل:روظنمنبا.«صوحف:عمجلاو«ضرألانمىوتساام:صحفلا»(۳)

.6صحف

اهيلإرفاسيءايقيرفإبرغراهنأدحأىلعةناغنصةنيدمبرقبيبرغلانادوسلادالبيفةنيدم(4)

ىلإ»اهنمو.مدخلاوربتلاباهنمنوجرخيوءزرخلاوساحنلاوفوصلابىصقألابرغملالهأ

ىقزأءارحصلاةنوتملدالبنماهيلإدالبلابرقأو«لفاوقلاريسباوينوعبرأةساملجس
.١۱۳ص«راطعملاضورلا:يريمحلا.«ةلحرمنورشعوسمخامهنيبو

ناسل:روظنمنبا.«ناَجَلْؤْصلاكُنَجُحِملا:يرهوجلا.ٌةْجَوْعُملااصقلا؛ةتَجْحملاوُنَجْحملا»(٥)
.«نجح»:ةدام‹۸/۱۳١۱«برعلا



٢Y

1

.نيضاملاقيرطىلعٌرمو«ىلاعت

امهو‹"يتريمنودنتلاناميلسيبأعمةّرمىقتلاهنأيورو-[٤٢٤۳]

بُحروهقناعوهحفاصفهسرفنعلزنورمعوبأهآراملوءلصألايفنايشمي
اذه؟دّمحمايهفرعتاموأ»:لاق«؟تبأاياذهنّم»:هدلوهللاقاقرتفااملوهب

.«!انأهتلمحفهرهظنعلمحلاحرطيذلا

ل”:هلليقف؛هرمعرخآيفسانلارومأكرتورمعابأنأيورو-[٢٤۳]

ولوةنسبولويتوملبقاحوصنةبوتينقزرييبرىسع»:لاقف«؟كلذتلعف
.«ةرغرغلادنعولوءةعاسوأمويوأةعمجبوأرهشب

یّئَحفعضدقسانلارومآيفناکثيحهرمعرخآيف:هنعليقو-[٤٤]

ءامئاقةالصلاىلإعجررومألاكرتاملوءادعاقيّلصيفامئاقيّلصينأردقيال

.«لُمِحيعطحامناكف»:لاقو

[يرارصتلارماعوبأ]

:اهللاقيةأرماهلتناك'«ترارصت»لهنمرماعابانَاانغلبو-]٣٢٢٤۳

اهسفنتعنمةْباش«تریمنودنت»نمةأرماتناکوءةحلاصتناكو'”دحاولاةَ

اهماهيلعتناعتسافء؛تعنتمافتبطخف‹؛تاحلاصلانمتناکو‹جؤوزتلانم

ھ٠0٤-۸:٢٥۳ط)يسورشلادمحمنبنوميمورمعيبألرصاعم:يتريمنودنتلاناميلسوبأ(١)

ةموكحلاكرتهنامدقتويتريمندنتلاناميلسوبأمهنمو»:يخامشلاهنعلاق‹(م۹٠-/

.۳۲۳ص؛ريسلا:يخامشلا.«يسورشلاورمعوبأهعضومىلوتو

يبرغعقتاهنأحجري«لبجلليبرغلابناجلابةيرقيهوءرارصت:ةغيصبتدرو:ترارصت(۲)

:يكستيفيل:رظني.وابكوتابيحرلالبجنيبضاقنأاهنأينورابلاىريو.اهنمةبيرقاطسرف

.(ةلماشلاميقرت)١٤۱۲صء۳١۱:مقر«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست
.٢۳۰:ةرقفشماهيفاهتمجرتتمدقت:يرارصتلارماعيبألىلوألاةجوزلا:دحاولاةمأ(۳)

 



خايشألاتاياورر۲
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كلذيف/ع/اهومّلكفءيرارصتلارماعوبأمهيفو«خياشملانمةعامجب

يفيلاونذأتنألإجؤزتأال»:مهلتلاقف««اذكهيدعقتال»:اهلاولاقو

هتأرماىلعاهجّوزتف«رماعابأتراتخافءاهلاونذأف««مكنمثئشنمبرايتخالا
كتخأىلإيموق»:دحاولاةمأللاقو«هنيحيفهرادىلإاهبلجفءدحاولاةمأ

لكامهلتأيهو«سورعلانلزتُييتاوللاةوسنلاعماهتلرنفتماقف«"اهيلرتف
تحتنمامهلهتلعجمُثءامهلهلعجتملف«روخبلاتيسنو«نيسورعللحلصيام

نسرتلمعىّنَح.ةرخآلاوايندلارومأبتماقوءانسحامايقامهبتماقو«بابلا
اهيلإتلسرأف.'”ةّيتاوللابنيزكلذغلبفءاهسأررعشنمطقسيامماهترقب

تنأفيكفءانلعفلروبقلانيبانروبقرتسننأنكميناكولهاتخأاي»:اهلةلئاق

يفهلترفحفءةرقبلانعماطخلاتعزنةّيصولااهتغلباملو.«؟اذهنيلعفت

.هتنفدوهلترفحاهسأررعشنمتطقساملككلذدعبتناكو«هتنفدوبارتلا

«بطحلاىلإةرئاستناكةّرمفءنيتّرمناطيشلاتأراهنانغلبو-[٤۲]

تنأ»:اهللاقوناطيشلااهيلإسوسوقيرطلاضعبىلإهبتتأ/١١۱/املو

نعبطحلاتمرف««ردقلايفكتمقلكلاكرتوالكأدقامهوبطحلانيلمحت

ةمزحلانمنوعلملاجرخفءابطحةمزحلايفديزتتلعجوءهبلقرسكتلاهسأر
تلصوامف«'اهتمزحيفبطحلاتدازوءاهنعباغىّنح«حيصيطلالثم

ىَّتَحءاهنولرّيغَتف««هيلكفردقلايفكؤادغاذه»:رماعوبأاهللاقرادلاىلإ

دسجنمنوعلمايجرخا»:لاقواهّرهواهمكبذخأفكلذرماعوبأفرع

.«اهلزنف»:نيتخسنلايف(١)

يفتشاعدقف«يرارصتلارماعيبألةرصاعماهنأامبوءاهنعائيشملعنال:ةّيتاوللابنيز()
.)م۹/۳:ق)

.ةقرو٢٠يلاوحبردقييذلاو؛((ص)ةخسنلايفمرخلايهتنيانهىلإ(۳)

.«اهتمزحيفبطحلا...تلعجو«هبلقرسكتل»-:(م)و(ع)(8)
.«اههجويف»+:(م)و(ع)يف(٥)

.«سبح»:(م)و(ع)يف(٦)



۵٢YY۲قيقحتلا

3ا

جرخىّتَح!جردلانمعلطو؛حيصيوهوطقلالغماهمكنمجرخف««رهاط

مهللمحتفةركُيرشنتوينجتفنيتلاىلإتضماذإاهناركذو-[٥٤۳]

."رشنتوينجتفنيتلاىلإعجرتف«نولكأيام
:ىُمسيعضومباوعمتجادقاوناكخياشملانأاضيأاهنعانغلبو-[٢٢۳]

عمامتنأاَرُضحَأ»:امهلتلاقواهتّرضورماعابأتهُجوف:لاق«'«لشزدئارينت»

ءاهتّرضدلوٌيبصلاو««ةرقبلاوّيبصلاةنوؤمءةنوؤملاامكيفكأانأوءةعامجلا

.ريخلانمهيفامتنكاميفادهتجانأامهيلإتلسرأمت

املثمرئارضلاتناكنإ»:هعمناكنيذلاخياشمللرماعوبألاقو-[٧٤۳]

َتنأتفشكنالدحاولاةمأالول!تكسا»:هلاولاقف««متنبغدقفيدنع
.'”«كّْتَنيزَوَنو»:ليقو‹«!كتبحاصو

.«جردلانمعلطو»:(م)و(ع)()

.«تجرخ»:(م)و(ع)يف(۲)

.«رشنتوينجتفنيتلاىلإعجرتونولكأياممهليتأتو«تركبنيتلاىلإ»:(م)و(ع)يف(۳)
.7٤٤:ةرقفيفاهركذدراولا«لشردنأنينت»:اهسفناهنأودبي.«لشزدزارينت»:(م)و(ع)يف(4)

ىلإبسنيو؛ْلَكْرَدوأْلَشرَدىلإةبوسنملا:يأءةبحاص:يأ«ينَض»هّلعل:رينت:لشزدئارينت
.مويلاةدوجومدعتملةيرقلاهذه.ةرهشرثكألانوُيضابإلاخويشلاهيفعمتجيدجسمٌلَشرَد

ةيرقفءوغيوبرقلبجلانميبرغلاءزجلايفةدوجومنوكتدق«يخامشلاةياوربسحو
ةيمست:يكستيفيل:رظني.يداليملانماغلا/يرجهلايناثلانرقلالبقةدوجومتناكهذهلكرد

لبجدهاشمةيمستشماه:هيساب.(ةلماشلامیقرت)۳۲ص٥:مقر«‹مهارقوةسوفنلبجخويش

.(ةلماشلاميقرت)٤صء٠۳:مقر«ءةسوفن

.عمجلاةغيصباهلكةرابعلاتدرومث.«امتنأةعامجلاكلتاورضحا»:(ص)يف(٥)

.«كْنَيزَوَو:ليقو»-:(م)و(ع)()

 



و

يفاتدلوف‹ء'"”«تيلصصت»يفاتجوزتنيتخأ"اهلنأانغلبدقلو-[٢٤۳]
ادجوف«رماعوبآخيشلاويهامهترازف"اًيبصامهنمةدحاولكةدحاوةنس

‹مالسإللاعفتنانوكينييبصلانيذهإد:رماعوبألاقفءدهملايفنيّيبصلا
نبباولةزمحوبأرخآلاوءنوميمابأينعي««اذهنملضفأاذهنوكيو

.”غخيشلالاقامكرمألاجرخف«فسوي

ةثالثبرضهنأقط"”سيناينبدمامبينملايبأنعيورو-[٤٤۳]

اولخدىسمأاًملف«مهبرضف«ةطخلايفمهَدَجَوةوخإمهو«”قحيفلاجر
حبصلاةالصهلزنملهأىلصاملف«"فعضىتحءافينعابرضهوبرضوهيلع
هيلعاولخدف««نأشلالإ"دجسملانعسبتحاام»:اولاقفهودجيملفهودّقفت

:مهللاقف«مهوذخأيلاوماقفهبعنامبمهربخأف«هولأسفءادقارهودجوف

رئبىلإمهنمدحاوٌرمف««ائيشمهلتلعجواثيشيلاولعج«مهوكرتأ»

Aخايشألاتاياور

ا

.«دحاولاةمأل»:(م)و(ع)يف(١)

.١٤٤۱:ةرقفشماهيفاهبفيرعتلارظني.«تيلصمت»:مسابهالعأةدراولايه(١)

.«ةدحاوةنسيفاًيبصامهنملكتدلوود»:(م)و(ع)يف(۳)

ودبيوءامهتمجرتىلعفقنمل:فسوينبباولةزمحوبأهتلاخنباو«فسوينبنوميموبأ(8)
لقندقو.(م٤٦۸-۲0۰/٥١۸-100)يرارصتلارماعيبأةقبطيلتيتلاةقبطلانمامهنأ

.۲۳۲ء١٠٠٠صءريسلا:ىخامشلا.اهنعيروطفبلاهركذاميخامشلا

.حصفأوهو؛«كلذكاناكف»:(م)و(ع)يف(٥)

.۲۸8۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايلكردلاسناينبدمحمبينملاوبأ(١)

'.«یحيف»-:(ص)(۷)

.«طخلا»:(ص)يف(۸)

.«فعضىتح»-:(م)و(ع)(9)

.«انع»:(م)و(ع)يف(٠٠)

 

 



YYoاقيقحتلا

هرثأيفاوضمف«هوؤطبتساف/۱۷/«رئبلايفعقوف«"منغلايقسيل«نامأ»

.رئبلارعقيفاتّيمةراجحلانيبهسأربشندقهودجوف

لبجلانمّظحناف؛لبجلايف”«تراردمت»ىلإ'”رخآلاعلطمث-[٢۲]
.اعطقاًعطَقعطقتدقهوباصأفءهنمعقوو

هنطبخفتناف«ضرمبهنطبيفبيصأفهتيبيفرخآلادعقو-[٢٠۳]

لكَرَيملرخآلابناجلانمرخآدعقوبناجنملجرلادعق“ولنأىّئَح
ترفبرضوهنطب"قشناىّنَحءهنطبخافتناةذشنمهبحاصامهنمدحاو
يقبوطخلايفهوبرض""امّنِإ:ليقوءدحاوموييفهلكاذهو.تيبلافقس

نمهللابذوعنفءاذهانمويىلإرجشالوبشعهيفتبنيال"”ناكملاكلذ
.هئايلوآقوقعنموهتبوقع

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:ةسوفنبنامأرثب(١)

يقسيلينلمأرثبىلإةانجلانمدحأبهذٌمُث»:(م)و(ع)يفو.«نلمأ:خ»:(ص)شماهيف(1)

.(هنع

.«يناثلا»:(م)و(ع)يف(۳)

.«تراردمتيهورابكلاىلإ»:(ص)يف(49)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنملو

.«هودجوف»:(م)و(ع)يف(٥)

.«ٹلاغلا»:(م)و)ع(يف)٦(

.«هنطب»-:(م)و(ع)يفو.«تخفتناف»:خسنلايف(۷)
.«اذإیتح»:(م)و(ع)يف(۸)

.«رخآلاهبنجنم...هبنجنم»:(م)و)ع(يف)۹(

.«هنطب»:(م)و(ع)يفو.«تقشنا»:حخسنلايف)٠(

.«ثرفلابرضىتح»:(ص)يف)۱

.«امنإ»-:(م)و)ع()۱۲(

.«ناكملا» :(ص)(۱۳)



خايشالاتاياور هک٢۲
E:

الإدازالوماعطريغنمارهشةريزجلايفثكمهنأهنعانغلبو-[٢۲]

عاجاذإوءاّضوتفاءامتئلمفهديباهحسمًاًضوتينأدارأاذإناكو«ةوكرلا

ةريزجلايفهثكملوطنمكلذبهتأرماتراغىّتَحءانبلتئلمفهديباهحسم

مّدَقَتراطفإلاتقوناكاّملفيلايللانمةليلهتيشغفءاهاوسةأرماهلنأتنظف

تعطقوءهعمتلكأف««يلك»:اهللاقوءاهنملكأيلعجف«حيشوثمرىلإ
تلاقف‹'”تيمشسبتهتباصأاًّدغتناكاملو«اهعنقمفرطيفهتّرصفائيشاهنم

ءكدييحتفاو«كبلقيّقنءةنالفاي»:اهللاقف««؟خیشایتشعاذهىلعأ»:هل

تلكأام»:”كلذدعبلوقتتناكو.«اماعطدوعلككلْلعجُيكافىقلغأو

.«ةعطقلاكلتنميدنعدلق

يمتسرلاباهولادبعمامإلاجايتحا]

[ةلزتعملاعمهبرحيفةسوفنىلإ

يفةلزتعملاجاجتحاباهولادبعمامإلاىلعقاضاملهنأيورو-[٢۳]
ةئامعبرأمكنمّيلِإاوثعبانأةسوفنلبجلبجلااذهىلإلسرأ«مهعمهبرح

نبا.«ءاكروكيرحتلاب«تاوكَرعمجلاواملاهيفبَرْشُيدلجنمريغصٌءانِإ:ةوكّرلا»:ةوكرلا(١)
.«اكر»:ةدام١٤۳۳۳/۱«برعلاناسل:روظنم

ناسل:روظتمنبا.تعبشاذإمنغلاولبإلاهاعرت«؛ناتشألاواضغلاهبشي«؛ضمحلانمتابن(۲)
.«ثمر»:ةدام‹١/٤10«برعلا

.هةعنقولانمعسوأاَنِقلاو.اهسأرةأرملاهبعنقتام:(امهلوأرسكب)ٌةَعّنقِمْلاوْمَنَقِملا»(۳)

.١۲۳صءحاحصلاراتخم:يزارلا

ريسيفةدوجومةصقلاو.هتأرمامساهنأودبيو.«تيسبت»:(م)و(ع)يفو؛(ص)يفاذك(4)
.۹١٦۱٠ص«ريسلا.ةملكلاهذهنوديخامشلا

.«كافيقلغاو»-:(ص)(٥)

.«كلذدعب»-:(ع)(1)

.«يدنع»-:(م)و(ع)(۷)

.«مهعمهبرحيف»-:(ص)(۸)



YY قيقحتلا
نجا

موقينموءنآرقلارّسفينمو«ةزرابملابموقينممهيفنوكي«لجر

ةئاموءنآرقللرّسفمةئام:ليقو«مارحلاولالحلاهقفبموقينمو«جاجتحالاب
لالحلالئاسميفهيقفةئاموءلاتقلايفزرابمةئامو«نيدلالوصأيفرظانم

اوملعواوعمتجااملف«U»يفعامتجألا٩يلعاودعتاف‹ءارحلاو

ىلعججاحينأدارأنم”بلغأنأنماضانأ»:يدهممهللاقمامإلادارمب

:”لاقفسيناينبدمامبينملاوبأماقف.«سافىلإةَنلْباَبنمنيدلااذه

ریسفتمكيفكأانأو»:”.سحلاوبالاقو.«مارحلاولالحلاملعمكيفكأاناو»

اممىّنملضفأوهاسرافملعأال:٠”ساّيعلانببويمهللاقوء«""نآرقلا

.«مارحلاولالحلا...مارحلاولالحلاهقفبموقينمو»-:(ص)()

.«یلع»-:(ص)(۲)

.«ةدلب»+:(م)و(ع)يف(۳)

اذهديدحتىلعفقنمل.ءاملانيعيهةّيربربلابينعتو:«نيِويِلاَت»ىلععمجُت:«الات»)٤(

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملا

.«ملكتملايسوفنلايدهملاريبكلاةمالعلا»:(م)و(ع)يف(٥)

لبجبةبارحلاةقطنمبءوغيوةنيدميفاشن:(م۸۱۱/ه١۱۹:ت)يوغيولايسوفنلايدهموه

مامإلاىلإةسوفنمهتلسرأنيذلانيزرابلاءاملعلانم«ملعلاةلمحنعملعلاذخأ.ةسوفن

ليطابأىلعهيفٌدْرَيةّيربربلابباَعِكهل؛سلبارطبةيلاغألاهلعق.ةلزتعملاةلداجملباّهَولادبع

.4۱۸4۲۷/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.رصننبثافن

.«بلغأنأ» :(ص))1(

.«ةفلبابنمنيدلااذهيفينججاحي»:(م)و(ع)يف(۷)
.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنملءَةَنلْئاَب

.«...انأ:سناينبدمحمببينملاوبألاقف»:(م)و(ع)يف(۸)

شماهيفهتمجرتتمدقت:يناليدبألانسحلاوبأ.«رسفملاينالدبألا»+:(م)و(ع)يف(۹)

.۱۷۸:ةرقف

.«ميركلا»+:(م)يف)1(

:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ساًّبعلانببويأنسحلاوب.«عاجشلا»+:(م)و)ع(يف)۱(

۱١۱۷.



۲Y۸خايشألاتاياور
€
ةئامعبرألانعةعبرألاءالؤۇهباونغتساف.»”سافبابىلإرصمدر

نبدمحممهنمبلطف«قيرطلاضعبب'ىّتح«اوراسفمامإلاىلإمهولسرأف

اولوالصليلامهُجاظ.كلذبهلاوماامهمدخينأسيئا

وااتلوفقلمانفجوقارریاا

اهيفطسبافكّلثمالإةّنجلالخديملنإ»:هللاقفيقاسىلعهبوثحيرلا

.«ةشحواهيفكبيصتسو«سيناينبااي"”كيلجر

ليللامايقيفةقشمل|نمهسفنىلعَلَمَحامهباحصأىأراملو-[٤۳]

الفاّلإوليللامايقكرتتنأاًمِإ»:هلاولاق«"راهنلاموصوةدابعلاو"ةمدخلاو

:مهللاقومهبلطمهتمدخلهوكرتيالنأىلعمهنمةميزعلاىأرامف.«انمدخت

لمعو«ليللامهّنجف.نيتعكربهلاومعنأف««اهدعبنيتعكروةضيرفلاالإ»

RC

.«سافىلإرصمنمينمیوقآ»:(م)و(ع)يف()

.«سراف»+:(م)و(ع)يف()
.«مهوهجوو»:(م)و(ع)يف(۳)

.«اوۋاجاملو»::(م)و)ع(يف)٤(

.يتاياميفاذكو.«سناي»:(م)و(ع)يف(٥)
.«مهتماقإيف»+:(م)و(ع)يف()

.«سناينبامهلايهاًمم»+:(م)و(ع)يف(۷)
.«حبصلاىلإةلفانلاةالصلل»+:(م)و(ع)يف(۸)

امئاقہدجوف«رطمٍةليليفءةليلتاذليللافوجيفمهنمدحاوهسأرعفرهنأ»:(ص)يف(9)
ةليليفءةليللافوجيفيّلصيامئاقهآرفهسأرعفرمهنمادحاوٌنأ»:(م)و(ع)يفو..«يلصي

.«هیقاسنعهبوثعفرتحایرلاو؛دربورطمتاذ

.«كيلجراهيفطسباف»-:(م)و(ع)(١٠)

.«مهتمدخو»:(م)و(ع)يف(١۱)

.«راهنلاموصو»-:(ص)(۲)

 

 



2قيمحتلا Y۹نجسس

اوأراملو.رجفلاعلطمّلسايلف«رخآلافصنتلابةرخآلايفو«نآرقلا

كلذنأل؛ىلوألاهتداعىلإعجرينأهوبلطمايقلالوطنمهسفنىلعلمحام

."”اهيلإعجرفهلحورأ

ضعببىّئح«ترهاتنمنیعجارهباحصأووهناكاملهنأانغلبو-[٢٥۳]

ءابخلايفهباحصألخدوحلاديدشموييفمايخلااوبرضواولزنقيرطلا

‹نوُنمتيهّباحصأعمسفءامئاصسمشلايفمايخلانماجراخوهعجطضاو
:مهللاقف«لدنأ»ركبءامرخآلاىّنمتو«نبللابرشمهدحأىّنمتف

نُأاقاثيمامهنمذخأف««ىّنمتامامكنمدحاولكذجياًربختملنإ«نايتفاي»

"يصفةوكرلاىلإماقف««ةوكرلاىلإمق»:نبللاىٌّنمتيذلللاقٌمُثءاربخيال
.”برشوىنمتامبسحءاماهنمبصواهيلإرخآلاماقو.برشفانبلاهنم

دنعمّلعتيةنس:نينسعبرأىلعهرهدمسقهنأهنعانغلبو-[٢٥۳]

يفترهاتبييباهولادبعمامإلادنعةنسو«يسمادغلاراردنبليعامسإ

.لبجلااذهيفدهاشملايفدّبعتيةنسوءّيحلاىلإيضميةنسوءداهجلا

للاباًنِإ»:لوقيالجرعمسفرصمبةّرمتاذناكهنأهنعانغلبو-[۷٥]
و

هثغيملفء«ةءورملالهابوهللابانِإ»:اضيألاقمنتحهثخيملف‹«ناطلسلابو

نمغرفاملو.نيتعكريفهلاومعنأفةضيرفلادعبنيتعكرةالصيفمهبلط»:(م)و(ع)يف()

علطيفيقابلافصنلاةيناثلايفونآرقلافصنىلوألايفارقينيتعكرللماقءاومانومهتمدخ

.«ةيناثلاةعكرلانمهميلستدنعرجفلا

.«اهيلإ»-:(م)و(ع))۲(

.«(مهمايخ»:(م)و)ع(يف)۳(

.«سمشلايفهجراخ»:(م)و(ع)يف)4(

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:ةسوفنبلدنأرئب(٥)

.«عرفف»:(ص)يف)١(

.«ءامبرشفیتمتامىلعءامغرفرخألاماقف»:(ص)يف)۷(



EA Y۳خايشألاتاياور

ىعادلاةوعدهتفداصف««مالسالاب»:لاقوأنيملسملابوهللابتإ«:لاقَُثدحأ

ىلإ'”عرسأوءاحوتفمافقاووهامكهكرتفءهعيبيلتيزقزحتفامك/
هقزىلإعجرو؛مهنمهعزتفء؛ناطلسلاناوعأهذخأدقهدجوف”يعادلالجرلا

ناطلسلاىلإةطرشلارمو.ىلاعتهللانذإبقرهنيملواحوتفموهامكهدجوف

هللاقف«هباوتأوهوذخأفاوبهذف.«هبينوتئا»:مهللاقف«لعفامبهوربخأف

الوأثاغتسا»:سيناينباهللاقف««؟تلعفامىلعكلمحام»:ناطلسلا

قفبلغتشأملفةءورملالهأبثاغتساف«ءيشهنميلعالفناطلسلاب

لاقف.مهنمهتعزنف«هكرتأنأينيديفينعسيملفنيملسملابثاغتسا

علطتملهلثمناکنمواذهالولو؟هبينوتأتاذهلثمبفأ»:هناوعألناطلسلا

نأمهرمأ.«"مكاّيِإوانأهللاانلهمأ”اذهبفرمقالوسمشمكايإونحنانيع

.«ةّينديلتجرخفظقهللاهتلعفام»:سیناینبالاقف.هلیبساولي

ةجاحهلومامإلارادبابىلعالجردجوهنأاضيأهنعانغلبو-[٢٥۳]

هَرجحالموهءارو”بيثملاوبعجرفةفولغمرادلاويهامملعأهللادنع

هذهلهأهللانعل»:لوقيوءةنيدملالهأمتشيوبابلامجريلعجفءةراجحلاب

.«لاق»-:(م)و(ع)(9)

.«هتیزقزحتفيذئتقوسناينباناكو»:(م)و(ع)يف()

.«بهذو»:(ص)يف(۳)

.«ثيغتسملا»+:(م)و(ع)يف(4)

.«ناوعأبهذو»:(م)و(ع)يف(٥)

.«ءيش»:(ص)(1)

.«كلذ»::(م)و(ع)يف)۷(

.«ءالؤۇهبف»:(م)و(ع)يف(۸)

.«مكايإوانأو_:(م)و(ع))۹(

.«سیناينبا»:(م)و(ع)يف)۱۰(

 

 



 

۲۳۱ئقيقحتلا

؛كلذبفورعم‹ةّدحلاهفتناکوهللايفبضخغلاديدشناكو‹«!ةنيدملا

:هللوقيوهتيحلرصعيو'"بينملايبىلإرذتعيلعجوبابلامامإلاحتفف

نيحفءبينملاابای»:هللاقو؛هبضغنکسیتح‹«لسغلابتلغتشاامّنِإ»

.(هننورمأنملنإاهطسويف»:هللاقفء«؟تنأونُنيةنيدملالها)۳(ئل

هدجوف"ليلخوبأهاتأاذإهنأاضيأبينملايبأنعانغلبو-[۹٠۳]
نبورمعهوخأهاتأاذإو«ههجونعفشكىطغمهباصأنإوءدعقاعجطضم
امهوهاطغههجونعفشكدقهباصأنإو«؛عجطضاادعاقهدجوف”سيناي

امّنِإليلخوبأ»:لاقف««؟خيشايكلذلعفتمِل»:هلليقف«ملعلاهدنعناسمتلي

.مهتنعيونيملسملاهبيذؤيلمّلعتيامّنِإفسيناينبورمعاأوهللمّلععي
ء؛مالسإلايفادئاقونيدلابامئاقليلخوبأجرخف؛خيشلالاقامكرمألاناكف

فلاخدق؛حمسلانبفلخلابحاصونيملسملاىلعءالب”ورمعجرخو

‹مهتالزونيملسملااياطخعبيناكو‹مالسإلايفاثادحأثدحأف‹نيملسملا

.«ةدجنلا»:(ع)يف)۱(

.«هلرذتعي»:(م)و(ع)يف(۲)

.«تمتش»:(م)و(ع)يف(۳)

شاع:(م۹۱۲-14٦8/ه0۳*۰-100)١ةقبطلانمضينيجردلاهفنص:يلكردلالاصليلخوبأ(٤)

ينيبسيل»:هسفننعلوقيامكءةسمخلاملعلاةلمحنعملعلاذخأ(لشردوآ)لكرديف

:هذیمالتنمو.ةنس١۲٠شاع.سناينبدمحمنعو««مهرأملةثالثالإلِيهللالوسرنيبو

.ةَّيهقفءارآوىواتفهل.ةسنؤمنباوءداوجنبنارديوفورعموبأو«ميسونبنابأرذوبأ

؛بکوميفَةّيضابلا:رمعمىيحييلع.١۲۱ريس:يخامشلا.۲۹۹/۲«تاقبط:ينيجردلا:رظنی

.4٢/٤۲۲£١:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.۲

:(م٤٦۸-۸10/ھ۲0۰-٥:٢٠۲ط)سناينبدمحموخأ:ىسوفنلاىلكردلاسيناينبورمع(١)

.۲۱۸-۲۱۷ء۹٠٦٠ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.تامولعملاسفنيروطغبلانعيخامشلالقن

.«ههجویطغ»:(ص)يف(7)

.«...ملعتيامنإفهوخأورمعاًمأوهللمُّلعتيامّنِإفبينملاوبأامألیلخوبلاق»:(م)و)ع(يف)۷(

.«سینانب»+:(م)و(ع)يف(۸)
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بتكف؛مامإلايف/٠۲/كلذغلبىنَح«باَّهولادبعمامإلاىلإكلذببتكيو

نمسيناينبورمعايهللاانذاعأ»:”هيفهللاقاباتكباهولادبعمامإلاهيلإ

دعبنيملسملاضغبنموءداهتجالادعبكرتلانمو؛عولطلادعبلوزنلا

:مهللاقو.«براجتاهلسيلءايشأنموءنادبألاهيفختقافننمو«مهتيبحم

‹«هتزانجاوکردتنأٌلعلفءاتّيملإهوكردتنأنظأامو«باتكلااذههلاوغّلب»

.هربقىلإشعنلاىلعلمحامكباتكلالماحهدجوف

[يلكردلالاصليلخوبأأ]

‹"[مهتاداسو]نيملسملاتاداقنمناكهنأليلخيبأنعانغلبو-[٢٠۳]

يضميٌمُت«عجريٌمُثيلصيهللاءاشامهيفثكميفدجسملاىلإيضميناك

:اهللاقف«؟خيشايكلذلعفتمِل»:هتأرماهلتلاقفءاعرسمعجريْمُثانايحأ

دهتجيلفالابقإهسفنيفلجرلادجواذإف؛رابدإولابقإسفنللءةنالفاي»

ىّنَح'”اهيّدؤيوضئارفلابكشّسمتيلفهسفنيفكلذدجيملاذإو"منتغيو
.«طشني

نماهرضحدقف‹«ىلاسكايسلاجملااوتئا»:لاقهنأهنعيورو-[٦۳]

قاّرْشسلاهيلععقویتح.«ناّرفنيبوهنیباموسباقنيبوهنیباماهرضح

.«هباتکيفهللاقف»:(ص)يف)۱(

.(م)و(ع)نمةدايز()

.«منتغيو»-:(م)و(ع)(۳)

.«اهيدؤيو»-:(م)و(ع)يفو.«مهيدؤيو»:(ص)يف(4)

.«مهرضح»:(ص)يف(٥)

.ضصنلايففرصتعم.«هيلععقوىتح...سلاجملااوتثا:لاق»-:(م)و(ع)()

.«قيرطلايف»+:(م)و(ع)يف(۷)
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الولكأاماموينيعبرأاهيفثكموةراغملخدفءاحرجرشعةعبسهوحرجف

مل"ةرْضَتهندبرْضَندقوجرخف«يقسأومعطأهنآهمانميفىأرامالإبرش

.٠لجرلاكلذهنأاوٌنظف؛'[كلذلغمىف]مقاهري

؛هسفنَديِقَيلهدلولتاقمهعموخياشملاهءاجفءهنبالعقهنأانغلبو-[٢٦۳]

هيلعهناعتسافلجرىلإلسرأف«ليللاهيلعبرضىّنَحليلخوبأثكمف
‹«هتلتقدق»:لاقف«؟نالفنيأ»:هلاولاقودغلادنعخياشملاماقفهلتقو

.هنعوفعتوهقتعتنألضفلاف:ىلوألا:ةئالثتلعفدق»:هلاولاقوهيلعاوبضغف

.«كدنعةعيدووه:ةثلاثلاو.ءيشمدلايفهلسيلنمبهيلعتنعتسا:ةيناثلاو

نإمتيأرأكصدقوفعلايفلضفلانمخويشايمتركذاماًّمَأ»:مهللاقف

اًمُأو».«معن»:اولاق««؟نيناجنونوكيفأء""اولَعَقفتّيملادالوأماقوهنعتوفع

نأعطتسأملاذإمتيأرأءيشمدلايفهلسيلنمبهيلعتنعتساينإ:متلقام

هَنِإ:متلقاماًمَأو».«معن»:اولاق«؟يلاهحبذينمبنيعتسألهف‹يتيحضحبذأ

ءيشلااذإفءائيشلجردنعاوعدوتساالاجر/۲نأولمتيأرأ«يدنعةعيدو

.اباوجهلاودجيملف‹«؟الماهذخأيلهءهلوههدنعاوعدوتسايذلا

.«اراغ»:(م)و(ع)يف(۱)

ىلإرظنفجرخفءىقسيومعطيهنأمانملايفىريامالإبرشيالولكأيال»:(م)و(ع)يف()
.«طقاهريملةرظنهندب

.(م)و)ع(نمةفاضإ(۳)

‹«ليلخلاوبأوهلجرلانأاونظف»:يخامشلاريسيفو.«لجرلاكلذهنأاوُنظف»-:(م)و(ع)(89)

.يلكردلاليلخوبأهنأاوُكشهتراضنةّدشل:ىنعملانأودبيو
.«اًدغ»:(م)و)ع(يف)٥(

وهووفعلامكلاؤسامأو»:ينيجردلادنعةرابعلاحيضوتو.«هولتقفلوتقملا»:(م)و(ع)يف()

«هولتقيوألتاقلاريغاولتقينأبةانجاونوكينأيدالوأىلعتفخينكلو«حيحصفريخ

.(ةلماش۳/۲٩).«مهلكلذسيلو
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هللاقف««؟الماموصيلثمناکنمىلعله»:نابأللاقهنو-[۳۳]
سيل»:هللاقو٩«اهبتأتمل»:لاقفء«”ريكسملامعطفردتملاذإ»:نابأ

هللاوربكامدعباذهو‹«نابأاياهبتئجنآلا»:هللاقف««الصأموصكيلع

.رمعلانمهلامملعأ

:لاقهّنأو؛دوجسل|يفةليلوءعوكرلايفةليللعجهنأهنعانغلبو-[٤٠٦۳]

.”«كترخآوكايندرمأكلنحلصيةثالثىّنعذخءنابأاي»

ابرلالمعىلعاوقفتانيذلاو.سأبالفاوصقتسيملنإو«راهنلابمهتمدخ

نأتردقنإ'”اضيأو.هللاىلإاوبوتيومهتنسلأبكلذاوخسفينأسأبالف

.لعفافسرغلاةرفحيفالإتوملاكبيصيال

لاقف«؛نوكبي”خياشملاهباورادةافولاهترضحاَمْلهنأهنعانغلبو-[٢٠۳]

‹«كڭدعبهدقفياموَمالسإلابیصياماناكبأ»:هلاولاقف‹«؟مکیکبېيام»:مهل

ءليوطلارمعلاكبرتدبعءلاحريخ»:اولاق«؟مكدنعيلاحفيك::مهللاقف

كلتمكدنع»::لاقميركلاَقّلُخلاوريسلاوملعلاتمّلعوتمّلعتو

.«انيكسممعطأف»:(م)و(ع)يف.«نيكسملاكسمأف»:(ص)يف()

.«تئجام»:(ص)يف(1)
.«اهب»-:(ص)(۳)
.«كترخآوكايند...ربكامدعباذهو»-:(م)و(ع)(4)

.«هتمدخ»:(م)و(ع)يف(٥)

«هوصقتسي»:(م)و(ع)يف()

.ءاضيأ»-:(م)و(ع)(۷)

.«مهوخياشملاهرادبٌرم»:(م)و(ع)يف(۸)

.«ميركلاَقُلُحلاو...مكدنعيلاحفيك»-:(ص)(4)
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يفىلعمكتداهشاوبتكافتمانأاذإ»:مهللاقو««معن»:اولاق««؟ةداهشلا

هولعجواباتككلذباوبتكتاماملء«ينفکنيبوينيباميفاهولعجاو«باتك

:اباتکهيفاودجوف«باتكلاكلذرهظهونفداّملف«هونفدو«هنفکنيبوهنیبامیف
.”«اندنعيتلاةداهشلايهمكدنعهليتلاةداهشلا»

[يسورشلانونجنبدّمحمهللادبعوبأ]

نيبوهنیب!یرجهنأيِسَوْرّشلانونجنبهللادبعيبأنعانغلبو-[۷٦۳]

:نونجنباهللاقف««!رجافملاعاي»:راردمهوخأهللاقمالکراردمهيخأ

دمحموبألاقف««”نآلاىلإًاًضوتتفيكفرعتالكّنِإ!لهاجدباعاي»

.«لاقامکهبتئجامفيئوضوىلإتعجرخويشای»:راردم

[ماكُح]نأاضيأنونجنبدمحمهللادبعيبأنعركذو-[۳۸]

َنوملعتفوسالك»»ءاوبتكاميفناكوكيدهتلابةسوفنىلإاوبتكةجاهنص

.«؟هللادنعكلذبيلنودهشتأ»:(م)و(ع)يف()

تماذٍإ:لاقفءاهوبتکفءانهاهوبتكا»:يتآلاوحنلاىلعصنلايففرصت(م)و(ع)يف()

اطخهيلعنوطخياوفقوهنفددعبو؛كلذكاهولعجتاماملفينفكنيبوينيباهولعجاف

مكدنعوهامك:هيفاذِإفهوؤرقفربقلاىلععوضوممهتداهشهيفيذلامهباتكاذإف«ميرحلل
.«اندنعوهكلذك

.«زاج»:(ص)يف(۳)

يبألرصاعمهنأريغ؛ةيصخشلاهذهنعائيشملعنال:يسورشلانونجنبراردمدمحموبأ()

.(م٠۹1-۹۱۲/ھ۰٥٣-۷:٢۰٠ط)يتريمدنتلاورمعيبأنبهللادبعيبأنبىيحيءايركز

.«هللادبعوبأهوخأ»:(م)و(ع)يف)٥(

.«مويلا»:(ع)يف)١

.(دمحموبأ»-:(م)و)ع()۷(

.(م)و(ع)نمةفاضإ)۸(

.۲۷۳:ةرقفشماهيفةجاهنصبفيرعتلامدقت(۹)
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نونجنبهللادبعوبأمهلٌدرف«(۲٤:رئاكتلاةروس)4ومعوسالكم©
2rصا1

لعفنكلاذك©تيخألامهينك(©)َنلَوالاكلمتلأ».:مهباتکباوج

٠(۱۸-١١:تالسرملاةروس)4نيمرجَمْلا

‹مهتنسلأنماوقْلُعدقاسانأنامانملايفىأرالجرنأاورکذو-[۹٦]

/۲۲/هللادبعابنوباتغياوناکنيذلامهءالؤه»:هلليقف««؟ءالؤهنم»:لاقف

.«هنرنونجنبدمحم

ائیشذخآتنكنِإ»:مهللاقف«ةرثكنمهوبتاعخياشملانأاوركذو-[٠۳۷]

كلذىأرنمىأرهنِإ:ليقف.«ايندلايفيهجويفةكس”كلذبهللاينبرض

.ملعأهللاو؛ههجوىلعةياقولالعجيو«تومينألبقةكسههجويف

دقو'”ينيمْرُغّنلابوقعييبأخيشلايخأنباىتأهنأهنعاوركذو-[١۷]

نونجنبدّمحمهللادبعيبأىلإءاجفءهبرقأوهوريثكببوقعيوبأهلىصوأ
لاقف«ريناندةّرصهدييف'”زاكعلاعمهلوانو«هزاکعهلوانفمايقلادارانیح

اذإ»:هللاقوهتّصقهربخأف««؟كتجاحام»:هللاقف«هوربخأف««؟اذهنم»:مهل

لاقو«لجرلاملكتدغلانمسلجملاقّرفتاًملف««ْمّلكتفسلجملاقّرفت
:نونجنبدّمحمهللادبعوبأهللاقف«؟اذهنم»:هللادبعيبأنبءايركزوبأ

لئمف»:اضيأنونجنبالاقف.«'”ينيمرغتلابوقعييبخيشلايحنبااذه»

.(ع)نماهلماكبةرقفلاتطقسو.«كلذبهللاينبرضائيشذخآتنكنإ:مهللاقف»-:(م)()

ينبيفينورابلاناميلسعيبرلايبأريمأللامكاحناك:(م٠٠/ه٥:ق)ينيمرغّنلابوقعيوبأ(1)

:ثارتلاةيعمج.٢٠۳ء٢٤٥۲-۳٢٢٥۲صءريسلا:يخامشلا:رظني.ّقحلايفايوقءالداعءروُمز

.۲۸١147۱/۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم

.هالعأركذامريغهنعاثيشملعنالفهيخأنباامأ

.«زاكعلاعسوىتأو»:(م)و(ع)يف(۳)
.«اذهنم»-:(ص)(٤)

.«ينيمرغتلا» :(م)(٥)
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1

.نونجنبهللادبع

نايسأيلعيبألحيصينأدارأاذإناكهنأهنعاوركذو-[۳۷۲]`

هيدانأ»::يتركنمتلامهللاقف)3.نوئجنبهللادبعابأخياشملادقتفاو.هينكي

نباهللاقءاضيأهنکيملو«!نونجنبدمحماي:حيصيلعجف؛جرخف««مكل

نيءوسانأكيطعأ»:يتركنمتلالاقف؛«؟اءوسكيطعأ؟تدرأاذام:نونج

|277
۰ںیہ

لبقيتأرماتقلطدق»:مهللاقتوملاهرضحنيحهنأاوركذو-]۳۷۳[

يبنبنبءايركزوبمهللاق‹ةيشلاةلأسمىلعاوعمتجافء؛تامف.«اذه

ء««!؟ءاسنلاىلعفکقلاجرلاىلعوهمكاحںونجنبدّمحم)»:هللادبع

ةّذعاهتدعنأاوقفّتاو؛هثرتنأاهلاولعجف.ةعاسلاكلتوه«اذهلبق»:هلوقف

.'”ةقلطملا

«وداج»ىلإنورئاسمهو«ترکنمت»یفاوتابخياشملانأانغلبو-[٤۳۷]

اوكسمينأخياشملاضعبدارأفنونجنبدمحمهللادبعوبأوءايركزوبأمهيفو

فقنمل‹(م۹۱۲-۹11/ه٥-۳۰۰:۷ط)نموهقايسلابسح:يتركنمتلانايسأيلعوبأ(١)

ءاملعلانموء؛نيروكذملاخياشملانموهو»:هلوقبيخامشلاىفتكاءخيشلااذهةمجرتىلع

.٢٤۳۲٠٢۳۲صءريسلا:يخامشلا.«نيلماعلا

.«ةرم»-:(ص)(7)

٤۳۲.٠صءريسلا.نيءوسلاالوءوسلاركذنودةصقلايخامشلادروأوءخسنلايفاذك(۳)

.«هتلأسمىلعخياشملاعمتجاف»:(م)و)ع(يف)٤(

.«وه»+:(م)و)ع(يف)0(

.«ەدهاعتةقلطملانأاوقفَناو»:(م)و(ع)يف()
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۶

۱ومشيوكلذبهوبعتيف"حلاتقوىلإ«نفسورجم»يفنونجنبهللادبعابأ

نونجنبا'ىّلصاًملفغلاىلإاوتابفءليقامیفًةياغنيمسلجرهنأل؛هيلع

جرسأفهبرمأفهللادبعيبأنبءايركزيبأخيشلاناصحىلإدمعوحبصلا

لصوفراسفءهتلغبخيشللكرتو««نفسورجم»يففوخلانأشنمهبكروهل

اهوشريواتويباوئيهينأ«نامطافيإ»لهأىلإمّلكتفحلالبق«نامطافيإ»ىلإ
لهأللاقفءهباولعفينأاودارأامبخياشملامهتادقو/۲۳/اودّوبتيلءاملاب

دقوالإنوتأيالهعمخياشملاوهللادبعيبأنبءايركزابأخيشلاٌثإ»:لزنملا

تويبلاوماعطلاوءاملانمهيلإنوجاتحياملكمهلاوئّيهفحلامهقحل

يفحبصلااولصٌمُث.("[نونجنبا]هبمهرمأاملزنملالهألعفف««ةدرابلا

نبالعفامبٌملعمهعمامف؛سمشلاعولطىلإةءارقللاودعقو««تركنمت»

ةءارقلانماوغرفاّملفءءايركزوبأهيفلزنيذلاتيبلايفهنأاوُظو«نونج

:سلجملانمملكتخيشلامهللاقاملكفهولؤطف‹سلجملاىلعاوملكت

‹«“داع»:نولوقيو«لاؤسلانودّذجيو««داع“»:خياشملاهللوقيف«انأطبأدق»

اودجيملفرادلاىلإاوبهذفسلجملانماوماقٌرحلاًادتباوراهنلاعلطىّنَح

.اوضمف«نونجنباةلغبالإاهيف

تقوىلإ«نفسورجم»يفنونجنبهللادبعابأاوكسمينأخياشملاضعبدارأف»:(م)و(ع)()
.«رحلا

.«اولص»:(ص)يف()

.«نونجنب»+:(م)و(ع)(۳)

.«دربتل»:(م)و(ع)يف(4)

.«لک»+:(م)و(ع)يف(٥)

.(م)و)ع(نمةدايز(١)

.«ةءارقلل» :(م)و(ع)(۷)

.«ال«+:(م)و)ع(يف(۸)

.«وه»+:(م)و(ع)يف(۹)
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[يوغيولاميسونبنابأ]

إغتشيملوءالاطِبهرمعلوايفناکميسونبنابأنعاوركذو-[٥۲۷]

يفهوخأووهضرصمف؛ةّرملويفهنملضفأحلاصخأهلناكو«مزعلاب
دقارهوخأو«تيبلابابدنعدقارنابأو«خياشملاامهرازاذإف«دحاوعضوم

هللادبعيبأهيخأىلإاودامتخياشملاامهيلعلخداذإف«الخادتيبلايف

ىلعاوُرم]جورخلااودارأاذِإىَّنَحوهفيكوهلاحنعهنولأسيف«"[دّمحم]

:نابأمهللوقيو««؟نابأاينيكسمای”تنأكلاحفيك»:هلنولوقيف9[نابأ

نمماقف.«هللاءاشنإاهءازجايندلللعجيسفعضوملااذهنمنابأماقنٍإ»

ملعلابلطيفدهتجافءةظعوموةركذتهلهللاهلعجفلاقامكلعفف«هضرم

‹راهتلارخآىلإهلغشلمعيناكويلشردلالیليبأدنعمّلعتيناكف

اًدغحبصلاسلجملرضحيفءهتليل لعتلايفدهتجيف«لشرد»ىلإلزنيف

َحهلاحاذکهف.علطيف :املعهنمزلهآلضفأنمراصىت

(۱)

(۲)

.«دّمحمهللادبعوبأ»+:(م)و)ع(يف

.«اهلخاد»:(م)و)ع(يف

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

)٤(

)0(

)٦(

)۷(

(۸)

هللادبعيبأنعملعنالو«ميسوسنوييبأنبديعس:همساءاخأنأريسلايفروهشملا

.خاسنلانمًاطخكانهنكيملنإءائيشميسونبدمحم

.(م)و(ع)نمةدايز

.«تنک»:(ص)يف

۹٥۰.۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبسدقو؛هسفنيلكردلالاصليلخوبأوه

يفو.وغيوبرقءرافصمأوةريزجلانيببخماشلبجةمقىلععقت:لكردیإوألكردوألشرد
نييضابإلاخويشلاعامتجالاًناکملشرددجسمناک؛(ه٦۱۹:ت)يسوفنلايدهمخيشلادهع

:هیساب.۷۳صء۲قء۲ح«خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىيحييلع:رظني.ةرهشرثكألا

خويشةيمست:يكستيفيل.(ةلماشلاميقرت)٤٤صء٠۳:مقرءةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه

.(ةلماشلاميقرت)۳۳-۳۲ص٥:مقر؛مهارقوةسوفنلبج

.«ميلعتلا»:(ص)يف
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دعف‹لبجلانمملطیّتَح«لشرد»نمعلطةّرمتاذىتح-[٢۳۷]

ہآراًّملفوهامك'”لزنفءةسمخوأ'”[لئاسم]ةعبرأاهنمىسنفءةلأسمنيعبس

ەلةرهذعف‹«اذكةلأسمواذكةلأسمتيسن»:هللاق0[هش]ليلخوب

ةرومّنلايعارلافرعي)»:[ليلخوبأ]لاقف‹«؟نهبكربخأنم»:نابأهللاقف

.(همنغنم

ٌلكلوءنابأايصخرلابسانللتفأ»:ليلخوبأهللاقهنأاوركذو-[۷۷]

.«نابآایكنامز“لهأريذنتنأوييذننامز

لاقفخياشملاووه/٤۲[اذك]زازفلاابخيفدعقنابنعيورو-[۳۷۸]

لّوأف«هبلغتشيملف««يردجلاضرممهيفمدخلاٌنِإ»:زازفلابحاصمهل

.”رطملاهيفمهذخأينعي«نابأخيشلاةمامعىلعتعقوهنمترطقةرطق

ةلأسمبكتئجدقل»:هللاقف«شورش»نملجرهءاجهنيورو-[۳۷۹)]

هتأرمالفلحهنأكلذو.«[اذك]شابأتنأفاهتفُتملنإوءنابأتنأفاهتيتفأنإ

اهجؤز»:نابأهللاقف«هوضغبأنملالوهوُبحأنملهتنباجوزيالنأاهقالطب

له»:مهنمدحاوللاقفنوبعلينايبصلايقلف‹«كتجوزالوتنآملعتالنمل

رخآللحاصو؛هکرتویضمفء«رواشأیت»:هللاقء«؟يتنباكجونأكل

.«جرخ»:(م)و(ع)يف()
.(م)و(ع)نمةدايز()
.«داعف»:(م)و(ع)يف(۳)

.(م)و)ع(نمةدايز(4)

.«اذكواذكلئاسم»:(م)و(ع)يف(٥)

.«هلٌنهدعف»-:(م)و(ع)()
.(م)و(ع)نمةدايز(۷)

.«لهأ»-:(م)و(ع)(۸)
.ريسلابتكيفاهدجنملةضماغةصقلاو؛خسنلايفاذك(9)

 



 

٤YAقيقحتلا
RFچ

ىفاوفرعامف؛كلذبهلهأربخأفءاجفهلاهجّوزفهلمعنأفكلذلغمهللاقو

.نوضغبيامالونوُبحيامكلذ

لزناذإناکوءهترقببثرحيوهولجرىلعزاجهنأهنعاورکذو-[۳۸۰]

:نابأهللاقف«سجتنلانمافوخهديبهعفريفثارحملالابحتّلتباورطملاهيلع
ءاملاكلذناكولوءهنمرطقيءاملاناكولوكرهظىلعكثارحمٌعفرإ»

.«نابألةّنجلابتوعدالإيثارحمكلذدعبثعفرامف»:لجرلالاقف««رفصأ

[ةهوركملاتاناويحلالاوبأنمهريغهيفدّدشاميفنابأصيخرتأ]

نم]تاهوركملالاوبأيفصيخرتنابأخيشلانعركذو-[۳۸۱]
ىفةلأسملاوءةّيضابإلاءاهقفريغنعاهيفلوقلاكلذكو.”[ناويحلا

يأنمردأملفءانباحصأ"هيفدذشف«نابأخيشلاهركذامىلع'”ثيدحلا

«مهنماناسحتساناكوأءاذهریغثیدحىلعاوعلطااوناکنِإوءاودذشءىش

.ملعأهللاو«ثيدحلافالخيفناسحتسالانكيملف

نأ[ندرأنإ]رانلانلعجيالأءاسنللصخرهنأهنعيورو-[٢۳۸]

نهتمالعنلعجينأرهرمأورهطلاوحلايفنهتمالعىلإنرظنی

.هبنذخأهيفندجوامفءدغلانماهيلإنرظنيف

ناضمريفةمئاغةليلىفتلكأ»:هللاقفلجرهلأسهنأهنعركذو-[۳۸۳]

تّرمحاتحهيلعبضغف««حبصأامدعبتلكأىنجرخف؛تدقرامدعب

.مويلاكلذديعينأهلصخرف«كلذلعفثيحءهاتنجو

.(م)و(ع)نمةدايز)۱(

.«ثيدحلايف»:(م)و)ع()۲(

.«اهيف»:(م)و(ع)يف)۳(

.(م)و(ع)نمةدايز03

.«ثدحلا»:(م)و)ع(يف)0(
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”نابأرمدق»:ليلخيبأىلإراساذإنولوقي«وغيو»لهأنأركذو-[٤۳]

تمّلعتىتم»:هلاولاقف«سانلليتفيكلذدعبدعقَُث««!نابلجلازبخلكأيل

.«!نابلجلازبخلكأل”تررم:نولوقتنيح»:مهللاقف««!؟هّلككلذ

صاخلاةيالوةلأسميف/Yo/خياشملاووهفلتخاهنأهنعيورو-[٢۸٣]

نامزيف'”تبجوام»:هلاولاقف««ةبجاويه»:مهللاقف‹مامإلانامزيف

رظنتَمِل»:ساّبعلاهللاقفساًّبعلاىلإرظنف:لاق؛مهاتأوهحالسذخَأف‹«مامإلا

اًمَلبوُيأنباايكيلإرظنأالىّنَحسمشلاعاعشتنأفأ»:هللاقف««؟علِإ

:نابأهللاقف««؟ةلآسملاهذهتذخأنّمع»:سايعلاهللاقف««رومألاتّدعشا

تراص»:ساَبعلاهللاقف««سوؤرلاهذهاهيلععقتكترامإانيلعبجوأنّمع»

.اوعجرف«مهيلعرجحف««اوعجرإ«دهاشةئام

ىّلصملايفدعاقوهووداجيفساّبعلاىلعزاجهنأهنعيورو-[٢۳۸]

ديزينباةمامعحسامتتساّبعلاةمامعتداكىّنَحناثدحتيديزينباووه

؛كلذدعب”[سانلاىلع]ةيالولابيلتباىّنَح««ءوسلجرساًبعلا»:نابألاقف

هلاقيذلالّوألامالكلا”ركذتفءديزينباووهعضوملاكلذيفدعقو

.«ساّبعلاهللامحر»:[نابأ]لاقف«ساّبعلل

.«نابأ»-:(ص)()
.«...لکألنابأرم:نولوقتنيح»:مهللوقي»:(م)و)ع(يف(۲)

.«بجتمل»:(م)و(ع)يف(۳)

.«هعمو»:(م)و(ع)يف(4)

ءهقفلايفبتكوىواتفوتالاقمهل:(م۹/ه۲:ق)يرازفلاديزينبهللادبعدمحموبأهلعل

ءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.«ضفاورلاىلعدرلا»:اهنم«؛مالكلاملعو

.٦١۱۲۸۳/۲:مقرةمجرت

.(م)و(ع)نمةدايز(٥)

.«رکاذتف»:(ص)يف()

.(م)و(ع)نمةدايز(۷)

 



 

٢٢٤۲رپ
0

ةعبساهيفثكمنإهّبراعدساّبعلاتومدعبهولواملهنأيورو-[۳۸۷]

.هيلعهللاةمحرتامفرهشأةعبسنملقااهيفثكمف«نينسعبس

لكحبصلاةالصيلصيناكهنأيروطغبلامساقلايبأنعيورو-[۸]
نمةليلتناكىّنَح؛دجسملايفهدجوالإيتايامفءةنسنابأدنعموي

:هللاقونابأهيلإرذعتساورجفلاعلطامكدجسملابابدنعايقتلاىلايللا

.«ةبانجلانملسغلابتلغتشادق»

:هللاقف؛نابضغوهٌويدوهيهيلعلخدهنأنابأنعركذو-[۳۸۹]

ىرتالنأىلعنابأايكسفنْنْطوفءايندلارمأىلعبضغيالكلثمءنابأاي»
مدّقْيلىرخأهنيدمىلإهتعاضبدَرناسمكاهيفنكوبحتامايندلايف
.«اهيلإ

نلخديةوسننعاهلأسف«ةلولهبهتجوزللاقهنأهنعيورو-[۳۹]

ريخلايفةدايزلاىلعيه»:هلتلاق««؟ةنالفتناكفيك»:اهللاقفءاهيلإ

يفنيلوقتام»:اهللاقف‹««ةليتفللتيزلا"[ي]دز»:اهللاقف««خيشاي
[يل]قلغأفتءاجاذإ»:اهللاقف««نيتعامجدنعنوكت»:هلتلاق««؟ةنالف

.«اهنودبابلا

.«مؤيناكو»:(م)و(ع)يف)۱(

.«هودجودقو»:(ع)يف()

.«ەلرذتعافرجفلاعولطلوأعم»:(م)و(ع)يف(۳)

.«هدجوف»:(م)و(ع)يف(8
.٢3۰:ةرقفشماهيفاهتمجرتتمدقت:ةيسوفنلاةلولهب(٥)

.«دادزا»:(م)و)ع(يف)1(
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پک
نأ/٢۲/لبقليللابةلولهبدنعيشميناكهنأنابأنعركذو-[۳۹۱]

يحتفإ»:اهللاقفاهاتأفةليلتاذىَّنَح«ركذلاسلجمكانهلعجيوءاهجورتي
لمف

ةّرملَو"”[ككئيجم]اًمَأ»:هلتلاقوهلبأف«كتجؤزتدقفبابلا

ىّتَحعدمتنأفنآلااًمأوكنيدىلَإكاَْلِكَأ .«ءانمألابيتأتىّنَح

ةَملاةلازغأ

اولاقو؛كرشلادالبيفاهلهأناك"[ةَمألا]ةلازغنعاوركذو-[۳۹]

«اّيقتتفملستنألبقاهدالبيفتناكاملمدلاتلكأاذإ[تناكاهَّنِإ]:اهنع

تعمساذإفءةلسلسلايفمدخلاعماليلاهطبراذإاهيرتشماهبلجنيحاهّنأو

وءاهيتبكرىلعتكربوءاهسفنىلعتدعقةقفرلايفنآرقلاةءارق
9مدختتراصف.«وغيوأ»لهانملجراهارتشاو«تملسأو«عمتست

يف]يرستفاهيلاومتّمَوَتاذإاهلاحتناكف«ليللابةدابعلايفدهتجتوراهنلاب

ىفريخلانبلدبعدقحميبأدنعركذلاسلجمرشحتليلا

.«ناک»-:(ص)(۱)

.«هيلع»:(م)و(ع)يف(۲)

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.«كتلكأ»:(م)و(ع)يف()

وهوءيخامشلاهنعهلقنوءانهيروطغبلاهركذامريغةدباعلاةمألاهذهنعريثكلاملعنال(٥)

:يخامشلا:رظني.(م٦۸۹/ه۲۸۳دعبيح)ريخلانبهللادبعدمحميبأىلعتذملتتاهنأ

.۲۱۸صءريسلا

.(م)و(ع)نمةدايز(١)

.(م)و(ع)نمةدايز(۷)

.«مهدالب»:(ص)يف(۸)

.(م)و(ع)نمةدايز(۹)
.۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ريخلانبهللادبعدمحموبأ)١1)
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دجتف”«ريزلايداو»يفاھلفھکيفاهتليلييحتفعجرتف”«فريزونت»

لزنملایتأتفءليللارخآىلإ()زتوتفءاهمهكيفاهلادقدقنیحابصم[هق]

اَمَلف«نامزلانمهللاءاشاماهلاحكلذكناكوءحبصلاةالصلاهيلاومظقوتف

نمهيلعيهامىلعتدامتفءاهقتعأ"!بصعتلانماهبامىلإاهالومرظن

.(ادحاوٌحابصماهفهكيفتقتعامدعباهلدقويفءةدابعلا

[يتفيوتلانسحلاوبأ]

هلةرامحىلعححهن^«تغاوت»لهانم.سحلايبأنعرکدو-[۳۹۳)]

كحضفء«هترامحتقهنهلزنمفرطىلإلصووهجحنمعجراذإف«تاّرمعبس

.ءةجُحْلاةًّادلامكيلعتلعَج!نيكاسمايمككحضأام»:مهللاقف«هلزنملهأ

(۱)

(۲)

)۳(

)٤(

)٥(

)1(

)۷(

)۸(

(۹)

نبییحيانمعطخباهتدجوفريزرونت»:هلوقبيخامشلااهطبض.«فريوزونت»:(م)و(ع)يف
الیمنورشعوفين[وغيونيبو:يأ]امهنيبوءافوءاروءاياهدعبيازوواونيبءاربزعلاىبأ

.«لابجويباقعوطوبهودوعصهرثكأ

زعلايبأنبىيحيانمعطخباهتدجوفريزرونت»:هلوقباهعقوموةدلبلامسايخامشلاطبض

ءالیمنورشعوفين[وغیونيبواهنیبيأ]امهنيبوءءافوءاروءاياهدعبءازوواونيبءارب
(ةلماش٢/۲۱۲«ريسلا:يخامشلا).«لابجوباقعوطوبهودوعصهرثكأ

عضومهتافةياورلابسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل

.قباسلاشماهلايفاهفيرعتمّدقَتيتلا«فريزرونت»نمابيرقمقي
.(م)و)ع(نمةدايز

.«دبعتف»:(ص)يف

.«بعتلانماهبامیأرفاهالوماهيلإرظناًّجلف»:(م)و)ع(يف

.«ادحاواحابصمالإاهفهكيفدجتالاهقتعدعبو»:(م)و)ع(يف

.۲۹۸:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبسدقو‹(م۹/ه۳:ق):يتيغوتلانسالبأهنأحجارلا

.تولالنمةبيرقوأاهلةيذاحمةيرقوأوغيولريغصتاهنأيكستيفيللمتحُي:تغيوتوأ«تغاوت
.(ةلماشلاميقرت)۱۱۷ص١۳٠:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل:رظني

تمافأةّيادلا!؟نيكاسمايمككحضأاذام:مهللوقيفءاهنملزنملالهأ»:(م)و(ع)يف

.«ةّجْحلامکيلع
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ىلعفرشيىّنَحىشم[حابصلا]هيلعحبصأاذإهنأهنعاوركذو-[٤۳۹]

هللدمحلا»:لوقيف««معن»:هلنولوقيف««؟داّرُوايءاملاناکله»:لوقیفءلبجلا

مدريتيفاروعکامحيضنإميهرلق»:ةيآلاهذهولتيو؛«نيملاعلابر

اًمْلهتلاقملثممهللاقمويَتاذىّنَحمويلكهتداعكلتتناكف4نعم

تراغیتحمهمالکاوُمتيملف««ال»:هلاولاقف؛مويلكلاؤسلايفمهيلعرثكأ

.'”ةسبايرئبلاةملظالإاوريملفرئبلاىلإاورظنٌمثهللانذإبرئبلا

[يوغيولانيتيډونبجاجحفسويوبأ]

الجرناكهنأ”يوغيولانيتفيونبجاّجحفسوييبأنعانغلبو-[٢۳۹]

مهدنعناكف/۲۷/ءاملاٌنهليقسينأدارأاذإف«”ناتأرماهلوءاحلاص

يفدجونإف”نيتبرقبهعميضميوءرخآلانمبيطأامهنمدحاوءام«نارئب

رخآلارئبلاىلإ"رمواهكرتدجيملنإو«ىقتسانيتبرقلاءلمولحلارئبلا

.(م)و(ع)نمةدايز()
.۳۰:كلملاةروس()

.«هذه»:(م)و(ع)يف(۳)

مهمالكاوُمَتأامفءال:هلاولاقف«هلوقنمءامللدازولاقلقفمويلكهتلاقم»:(م)و(ع)يف()

.«ةسباينيطلاةملظاّلِإاوريملفرثبلارعقىلإاورظنفللانذإبءاملاراغىنَح
هتایحنعالوادیدحتهخیراتفرعنال:(م۹/ه۲:ق)يوغيولانيتفيونبجاٌجحفسويوبأ(٥)

حمسلانبفلخىلإلامدقهنأوء(نيتفاو:مساب)يخامشلاهنعهلقنويروطغبلاهركذامريغ

.۲۱۸۲۰۳-۲۱۹ص«ريسلا:رظنب.باتف(م۸۲۲/ه۲۲۱:يفيح)

.«ناتأهلو»:(م)و(ع)يف(١)
.«هباوديقسينُأ»:(م)و)ع(يف)۷(

.«ناتبرقهعمو؛ناتألابيضميو»:(م)و(ع)يف(۸)
.«الميام»:(م)و(ع)يف(۹)

.«راسو»:(م)و(ع)يف(١۱)
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امهطلخيف©.هَشیرتشارهیسکیينآدارآاذإف.'هيتبرقهنم)>ق

)9(
.نهيسکيو

ىّتَحاهالصفةالصلاىلإماقف«رانيدةئامعبرأهلتفلتهنأيورو-[۳۹]

.هبلقىلعنرطخيملو؛تّمت

ىلإرفاسْمُت«هنمجرخف؛ميتيل[عرزلا]ردنألخدهنأيورو-[]
يف]اهّرصفءريعشلانمةدحاوهَّبحهتيزركيفدجوقيرطلاضعببىتح؛ّجحلا

.هلاهاطعافٌجحلانمعجرىَتَح[هبوث

يفومفءاهاطبتسافءءاملامهليقتستلهتمألسرأهنأهنعيورو-[۳۹۸]

ىلإةبرقلابتدنتسافءةبرقلاةنيكسملاتلمحدقوقيرطلايفاهدجوفاهبلط

لمحفءاهسأرتحتنمةبرقلاعزف:لاق؛مونلااهذخأفءاليلقحيرتستلطئاحلا

“هللعجامّنِإو.اهسأرتحتةبرقلاعضوميفهليوارسلعجوةبرقلا

نمتهبتنااًّملفءاهكرتورممثءاهموننمتهبتنااذإفاختاليكلليوارسلا

لعفاذه»:تلاقف«هتفرعفلاورسلاىلإترظنف«ةعوفرمةبرقلاتدجواهمون
.«ةّنجلاهللاهقزرءيالوم

.«یقتساو»:(م)و)ع(يف()

.«نيتبرقلاًالميو»:(م)و(ع)يف(٢)

.«نيتبرقلايسکید»:(م)و)ع(يف)۳(

يرتشيهنأدوصقملاو.١٠/۱۸۲«برعلاناسل:روظنمنبا.«ٌقُشاذإءيشلافصن»:َةّقشلا(8)

.زییمتنودامهنمًةعطقةجوزلكليطعيو«شامقنمنيتيواستمنيتعطق
.ءامهيسكي»:(م)و(ع)يف(٥)
.(م)و(ع)نمةدايز)۱(

.(م)و(ع)نمةدايز)۷(

.«راسف)»:(م)و)ع(يف)۸(

.«هل»:(ص)يف)۹(
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دارأنم»:هئاسنللاقو«هدحوتيبيفهسفنلزعهن:هنعليقو-[۳۹۹]

.«اهتبونيفتأتلفيدنعءيجتنُانکنم

«ميتيىلعنارانيدهلناكدق"يوفيولاهللادبعيبأنعاوركذو-[٠]

وهو«نيرانيدلادحأىلعفرعدقميتيلاةفيلخوهريغصلاهللادبعوبأناكو

رانيدهيلعيل»:هللاقفءارانيدهاطعأفءهبلطفء"ريبكلاهللادبعىبأنمهقفأ

.«كلهّييطعأيذلادعبكيفكي»:ريغصلاهللادبعوبأهللاقف«رخآ

هللادبعوبأو««شَوْرَش»نمءاثعشلاوبأووهريبكلاهللادبعابأٌنِإو-[١٠]
دقو««سورش»لهأىلعمكاحوهءائعشلاوبأو.«وغيوأ»لهأىلعمکاح

دمحموبمهللاقف«برح«وغيوأ»لهأو«سورشا»لهنیبناک

ادئاقامهو«سبحلايفامهلزنينم”نمومودمامءازجامّنِإ»:"يصمصمتلا

ىلعانأامّتإ»:مهللاقف؛قلخلاعساووهوللادبعوبأكلذبعمسف««ةنتفلا

.«سبحلاىلإ9سفءاغعشلاوب/Y۸/يلعزجيلف؛تنكقيرطلا

ريغةيصخشلاهذهنعريثكلاملعنال:(م۹/ه٣:ق)ريغصلايوغيولادمحمهللادبعوبأ(١)

.٦۳۲صءريسلا:رظني.ريبكلانمملعأناكهنأو«يخامشلاهنعهلقنويروطغبلاهركذام

ريغةيصخشلاهذهنعريثكلاملعنال:(م۹/ه۳:ق)ريبكلايوغيولادمحمهللادبعوبأ(۲)

:رظني.وغيوىلعامكاحناكو«سورشنمهلصأنأو؛يخامشلاهنعهلقنويروطغبلاهركذام

.٦۳۲صءريسلا

يفهتمجرتتمدقت:ةيروطغبلانبابروهشملايسورشلايتوتنسلاميركلادبعءاثعشلاوأ(۳)

.۲۹۲:ةرقفشماه

.۹۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يصمصمتلاميهاربإنببيصخدمحموبأ)٤(

.هاندأيخامشلامالكنمحضتيسامك«ميركلادبعءاثعشلاابأوءريبكلاهللادبعابأامهبينعي)0(

مهنمو»:يتالاوحنلاىلعيخامشلاريسيفةصقلاتدرو.«امهريسنف»:(م)و)ع(يف(١)

يفربكأوخسارهنكلوءريغصلاوءوغيولهأمكاحمكاحلاريبكلانايوغيولاهللادبعوبأ

وغيولهأنيببرحعقوف«مهيفمكاحيسورشلاةيروطغبلانباءاثعشلاوبأو.ملعلاةجرد

ينعينمؤموهللادبعابأينعيدمحمءازجامنإ:بيصخدمحموبألاقف«سورشلهأو
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نمنوجرخيفةنتفلئابقلانيبناكاذإنيلّوألاماكحنأيورو-[]

.لئابقلاكلت

لغتشيملوهوبأتامنيح!نالفسراودمحمابأنأيورو-[۳]

ملوةلأسمنعرخآلجرهلآسف«لجرهعمو«سورش»ىلإلزتف‹مزعلاب

امكعلطف"اهبكتربخألكيبأةلغباهنعتلأسول»:هبحاصهللاقفءاهفرعي

راصىّتَحةساردلايفادهتجمةنسةرشعيتنثاهيفثكمف««ْملَو»رصقىلإوه

.املاع

تقوناكاًّملفءةمأهلتناك"«نتنجرم»لهآنميلونعيورو3

ةنبالينغَأنأبىنوعد)»::مداخلاكلتمهلتلاقءاهجوزىلإهتنباجورخ

:اهمالكيفاهلتلاقفءةّيربربلاباهلتّنغف."«يالوم

.وئيلنئاعاقألَنييأنكنألككذاوغومأعم٠٤
*ضوُقَرَفِإنيِجَتَأناللِإنَيوُسَمَأْنيِجَتَأْنَنُكُدِإ

دكتاوس.وَلانيِجْزَيألاَحْلانَلاَوأريِإنيجَتأنطاَطْيَرِإ
ځداليمنَيختتنأوجادشُكَتَأاوسنيَلَمطِإنوُسَويدْنْللاضوُمْرَجَرَ

یدنساجخپممشینمساءاثعشلاابأ=

:يخامشلا.«قلخلاعساوناكوسبحلاىلإريسيءاثعشلاوبأتأيلفقيرطلاىلعانأ:لاقف

.٦۳۲ص؛ريسلا

:مسابدعبنمهرکذیسامهالکو««ناسالفسراو»:يخامشلاريسيفو«يروطغبلاريسيفاذك(١)

.۱۲۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت«يدهمنبسالفسراودمحموبأوهو««سالفسراو»

.۳۲۷صريس:يخامشلا:رظني

.«اهنعكتباجأل»:(م)و(ع)يف()

.«نسجرم»:(م)يف(۳)

.«يتالومةلالل»:(م)و(ع)يف(9)
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ْْنَأطاطْيِرِإذَرارَتْلطَيماَكَممشتستذَلَْتويعّضُكَمطيارونوُسَو

."ينيلليَأفْلُدذرَوُرَدِلْمَنأاطيردُمَتفَيْماَكَم

الإهلكاذهىلعدوصقلامهلتحابأ:اولاقخياشملانأاوركذو-[]

.قالطلا

يف'”يلشردلابينملاوبأووهعزانت'دهعلايلونأيورو-[۷٠]

:رخآلاهللاقوء«ْناْنَفيأ»:رخآللامهدحألاقفءةلأسمىلعمالكلا

:هتأرمالدهعلايلولاقثلاثلامويلاناكاًملفءظيغلاىلعاقرتفاف.«ناَكْنَكيأ»

نأنمؤملللحيال»:نولوقييتلاةياورلاانيلعمتالليلعنوزاكعلاينيلوان»

هيلعنذأتسافءهتأرماعمكلذلاحيفوهو.«ماّيأةثالثقوفهاخأرجهي

لثمقفاوييذلاكلثم»:دهعلايلوهللاقفءهييسناينبدمامبينملاوبأ

.«اهيلإينتقبسدقف«سناينبااياذه

.ءاحمنالاببسبةحضاوريغةملكلا(١)

تدروأوء(ع)ةخسننمتطقسدقوءةيربربلاةدوشنألللماكلاٌصنلاب(ص)ةخسنتدرفنا(۲)

.اهتمارطش(م)ةخسن

سناينبدمحمبينملايبألرصاعموهفصنلابسحوءهديدحتنمنكمتنمل:دهعلايلو(۳)
ATE)01ط)يسوفنلايلكردلا A0 / Yo

.۲۸۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايلكردلاسناينبدمحمبينملاوبأوه(4)

۱.«ناكتكيأ...ناعنعيأ»:(م).«ناكتكيأ...ناقنعيأ»:(ع)يف(٥)

‹147-147:مقر«بادآلاعماجبابِروُدُنلاَوْناَمْيلاٌُباَتِك:عيبرلا.ناخيشلاوعيبرلاهاور()

‹97۱۸:مقرثيدحدساحتلاوربادتلانعىهنيامباب«بدألاباتك:يراخبلا.١۷ص

ثيدح«ربادتلاوضغابتلاودساحتلاميرحتبابءةلصلاوربلاباتك:ملسم.٥

0۹٤/۹۳:مقر
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[ةسوفندفوومّلكتملايدهميدهممامإلا]

ناکو««ترهات»ىلإهباحصأووهراسنيح"يدهمنعاوركذو-[۸٠]
ءداعيملااوفوينأمهرمأو؛ةلزتعمللادعوملعجدق[باهولادبع]مامإلا

بتكلايفشتيمامإلاثبلو.داعيملااوفويلاليلهوتأف«هباحصأويدهمينعي
مودقبمكنمينرشبنم:هديبعللاقو«لاورسلا/۲۹/الإسبليملوءةليللاكلت

ناكو؛مامإلاىلإنوقباستيقيرطلاىلعنورجياوناكف««ٌرحوهفلبجلالهأ

هورّشبيلديبعلاردابتفرحسبلبجلالهأءاجفءهبابىلعديبعلانمدحاو

ىلإديبعلاءاجفءجرعأوهوءاّرحجرخف«هبابىلعفقويذلادبعلامهقبسف
غلبوانييعدقاًنإ»:يدهمهللاقاومدقاّملف.«جرعألااهبزافدق»:لاقفمامإلا

رشعُةَمَلعو««اذكواذكهللقوءتنأُهَقْلإنكلو«يلزتعملاىقلأالف«ريسلاانيف

:”[ىلزتعملا]هللاقهججاحامف«باّهولادبعهاقلتف.ججحلانمتاملك

مدقنإف««وغيوأ»يفناكيذلايدهمسارنمنكلوكسرنماذهسيل»

قهيفنوعمتجيامويهدعاوومدقدق«معن»:مامإلاهللاقف««هبينُمِلِعأف

نورضاحلاملعيملىّنَح”امهنيباملكتف؛داعيملاكلذىلعاوعمتجا

رسكناف«ركسعلالهأرّبكف««!ربكأهللا»:لاقيدهمهبلغامف.هبنامّلكتيام

.ةلزتعملا

يفاوناكنيحيلايللانمةليلتاذهودقتفاهباحصأنأيورو-[۹]

:هلاولاقفكلذدعبمهءاجممثءاشعهلاوكرتومهءاشعاولكأف«ترهات»

.٢٥۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يوغيولايسوفنلايدهم()
.(م)و(ع)نمةدايز)۲(

۔(م)و(ع)نمدايز)۳(

.«مهنيباومّلكتف»:(ص)يف(8)
.«نومّلكتي»:(ص)يف(٥)
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لق»:مهللاقلكأاًّملف«هتجاحلكفةعصقىلإمدَقَتف‹«هلکفكانهكؤاشع»

تفداصكّلعل»:هلاولاقف««نيجعةمعطهيفناکخيبطةليللاانئاشعىفىقب

هللاتدمح»:مهللاقف«مهئادغنيجعلكأامّنِإهودجوفاوشّتفف««انئادغنيجع

.يتمهنهنمذخآيف«ناكفيكيلابأالفماعطَىلِإبوفاذإ:ةئالثىلع
نمةوفغتذخأاذإ:ةغلاثلاو.نيدلااذهىلعىنبلغيافلاخمفحخأمل:ةيناغلاو

.«اهبتیزتجامونلا

نمهريغويوغيولايدهممهيفلبجلالهأنمةعامجنأيورو-[٤٠]

نماوتوامممهب”بجعأومهيضرف«باهولادبعىلعاومدقةسوفنرايخ

مهَنَأاوعمتجاف«؟مكنماريخلبجلايفمتكرت'"له»:مهللاقفعرولاوملعلا

انكرت»:هللاق[هّنِإف]يدهمالإءةعامجلاهذهنماريخلبجلايفاوكرتيمل

.««نوانجإ»لهُنمٰدىمحلادبعةذلبعوب:اّنمريخوهنم

يفلزنو؛ةسوفنىلإ"[باّهولادبع]مامإلامدقامف/٠۳/-[١]

هاتف؛مهنمداسفلاناكف‹لصألایفمهيشاومهرکسعلهُقلطأو‹”«فرديإ»

داسفلاناكف«لصألايفمهيشاوماوقلطأكباحصأٌنِإ»:هللاقفةديبعوبأ

الإكنيبواننيبسيلفتكرتوتملعنإف؛كانملعأدقفملعتملنإف«مهنم
هسفنىلعدعقفائكّتممامإلاناكو.[هديب]هفيسمئاقىلعبرضو««اذه

.اڻالٹاهلاق.«يدهمهللاوقدص»:لاقو

.«بجتعاف»:(ص)يف)۱(

.«دق»:(ص)يف(٢)

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.۱۷۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينوانجلاسمحمنبديمحلادبعةديبعوبأ)٤(

.(م)و(ع)نمةدايز(٥)

.٢٠:مقرةرقفشماهيفاهبفيرعتلادراولافردأيه(١)

.(م)و)ع(نمةدايز(۷)
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لهأنمجرفهتلاخنباو««وفيوأ»لهأنمايدهمنأانغلبو-[0]
ىحينطعأ»:يدهمهللاقف««ترهات»يفباهولادبعىلع'امدق«وغيوأ»

ينطعأ»:جرفهللاقو.«هترخآىلعثفخیّتَحهایندبلغتشا؛لجرلااذهنم
تکسف.«هترخآىلعتفخیخهاینديفدهز«''[لجرلااذهنم]يّقحاضيأ
مهذخأفيدهمهعمولبجلااذهلمدقىّتَحءاباوج"امهلدريملومامإلا
مهاّقلَتف«؛لاحلاكلتيف«اوغيوأ»اومدقىَّتَحءاولتباىح«قيرطلايفرطملا

هلىبأف««يدنعاولزنينأيلمهكرتا»:يدهمللاقف«وغيوأ»لهانمجرف

نمءيشهيفسيلتيبلااودجوفمهلخدأفءهتیبىلإيدهممهبیتأف«يدهم

«يلمهكرتا»:هللاقوجرفهيلإداعمثءاهريغالوابايثاودجيملوءايندلارمأ
ءاهيفمهلخدأفهتيبىلإمهبرمو؛هلمهكرتف««مهلحلصأومهبقفرأوهف

مهلبّرقو؛بايثلامهللّدبوءبايثلاةليدعمهلحتففٍيفَرْتَمراداوباصأف

‹نيناوكلايفاهلعجو«تيزلاباهشرفنوتيزلاقالفىلإدمعوءرمتلاقابطأ

باوجمامإلاامهلٌدرف.ةمعطألاعاونأنممهيلععّسووءرانلاهيفقلطأو

.«يدهمايكنمريخوهجرف»:لاقو«ترهاتبيدهمووهامهتموصخ

يفاوحاسفءةنيدملالهأهآرف«رحبلاعئطاشىلإركسعلانمجرخفيدهم

.ةنيدملاروسىلعهوقلعوءهسأراوعطقوهولتقفهوذخأفرحبلا

اممرثكأاثيشملعنال؛ثافنبريهشلارصننبجرفريغهنأودبي:(م۹/ه٣:ق)يوغيولاجرف()

.يروطغبلاهركذ

.«اومدق»:(ص)يف)۲(

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.«مهل»:(ص)يف)4(

.«مهيف...مهلعجو...مهشرف»:(ص)يف)0(

.«مهتموصخ...مهل»:(ص)يف)1(
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ههجوضيبقنا««نوملسملامزهنا»:هسأرلاولاقاذإهنأانغلبو-[4]

.مّسبتوهابجاححتفنا««ةنيدملالهأمزهنا»:هلاولاقاذلو«سبعو

مكدنعاذكهلجرٌقح:"ةنيدملالهأمهللاقمهْنَأانغلبو-[٥]
َِِ)۷(
.هدحويشميهومتکرتهومتکرت

لاَمَجايكدقفأنم'”دْقُفو؛َكلَتَفنَملتف»:لاقفمّلكتفهتمامعهيلعلعجي

.هيلعهللاةمحرلوتقمهنأهتيبلهأملعف.«لاجرلادّيسايوألاجرلا

يف«لّشْرَدنأنينت»ىّمسيعضوميفاوعمتجاةعامجنأانغلبو-[1۷]

مهل”يتفملاوهناکو٩ٴرصمصمت)»لهآنمرصنوبأمهيفو‹ملعلابلط

ىّتَحرصنوبااھبملعیملوءالئاسممهيلعيقليناكو«”رصننبثافنمهيفو

:رصنوبلاقف؛ثافنتکساءاجالو؛حتفنبسورمعويدهممهءاج

.«يدهمباحصألاولاقةنيدملالهأنأانغلبو»:(م)و)ع(يف)۱(

يفمتطرفدق»:(م)و(ع)يف.«هدحويشميهومتکرتفاذکهلجرمکدنعٌقح»:(ص)يف(1)

.«هدحويشميهومتکرتىتَحاذهلثملجر

.«دعُبو»:(م)و(ع)يف(۳)

ملو.«لكردنانينت»:مسابناكملاركذو«يروطغبلانعالقنةّصقلاسفنيخامشلادروأ(٤)

هسفنوهدوصقملانوكينأنكميوءةحاتملاعجارملاورداصملايفهديدحتىلعفقن

:ةرقفشماهيفهبفيرعتلاقبسدقو.ةفاضإلل«نيت»و««لكرديإ»وأ«لکرد»وأ«لشرد»
٥۳۷.

.٢٠۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبس:يصمصمتلارصتنوبأ(٥)

.«يتافلا»:(ص)يف(٦)

.:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبسدقو؛رصننبجرف:يقيقحلاهمسا:رصننبثامن)۷(

.«الصو»:(م)و(ع)يف(۸)
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يفحبنتفرصنيبأةورجاًّمَأو«ّيحلا”نازرحيناذللا”ناقولسلاءاجنآلار

حتفنبسورمعالول»:لاقهنأىضمنَمضعبنعانغلبو-[۸]
لهأاًدَرَل"نيسحلانبدمحأورصننبثافنل”باهولادبعنبحلفأو

الخدأاملكامهنكلو«هرطشامهنمدحاوٌلكذخأوءامهبهذمىلإمهلكبرغملا
.هيفامهتُجحاضحدأوامهلادسفأوامهيلعهارسكججحلاوسايقلانم

لامجلاوملعلانميتوأهنأباهولادبعنبحلفأنعانغلبو-[۹]

.اريثكةعاجشلاولقعلاو

[حلفأمامالاةسوشنرابتخا]

باجعإلانمءارشلاوعيبلاسانلاكرتقوسلالخداذإهنأانغلبو-[٢]

.یفناکوءهلامجب لبجلالهأكلذبعمسوءاليخورخفهيفهنأكهيشم

.١٠/1۳«برعلاناسل:روظنمنبا.«اهدوجأعوردلاوبالكلانمٌيقولّسلا»(١)

:روظنمنبا.«ذخألانعهّئصوكيلإهتممضوهعظفحاذإ:اًرارُخِإُُررْخَأءيشلاتْزَرُحَأ:لاقي»()

.٢/۳۳۳برعلاناسل

يلوءةيِمُعشْولاةَلْوَذلاةّميَأثلاث:متسرنبنمحرلادبعنبباُهَولادبعنبحلفأمامإلا()

:رظني.راهدزاوةوُفةرتفهترتفتناكو؛م۸۲۳/ه٢٠۲ةنسباُّهَولادبعهدلاوةافودعبةمامإلا

لولا:زاحب.٤٠صءةريسلا:ءايركزوبأ.44صءَنييِمُتسولاَةَمْيَألارابخأ:ريغصلانبا
.11/7ء17:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.١١۱صءَةيِمْتْسُرلا

يفةيبهولافلاخءةيبادجأبشاع«(م٥۸۳/ه٢٠۲:لبق)يسلبارطألانيسحلانبدمحأ(4)

:مالسنبا:رظنی.هتءارقنمنامیلسابهنبارذحيحلفأنببوقعيمامإلاناكناويدهل«لئاسم

4۷۷/۲؛١/101‹تاقبط:ينيجردلا.١۱۳-١۱۳ص«مالسإلاءدب

.«هاخسفأو»:(م)و)ع(يف)0(

 



مايشألاتاياور Y0خ>0

رظننولزنَتانٌنكلوءرومألايلونيذلاوهف[باهولادبع]مامالاتامنإ»

«ترهات»زّيحاولصواملف«هودّقفتيل'ةعامجمهنمتلزنف.يشملااذهىلإ

؛مهحفاصفمهيلِإراسوهسرفنعلزنمهآراُماًملفديصلاىلإجرخدقهودجو

بكرينأءايحلاهعنموءهيلجرىلعيشميمهعمراسفةنيدملانوديرياوراسو

اولصواملفءءافحلانمهيلجرنممدلالاسىتَح«؛نوشميمهوهسرفىلع

كڭاذف»:مامإلامهللاقف؛مهرمأبهوربخأو9[ەدلاو]مامإلامماوقتلاوءةنيدملا

كلنّيبتيامّنإ»//:مهللاقو.«ءاليخالورخفبسيلفءهیشميفهنمةعيبط

فلاخنإوعبطوهفاڵلَوَأيشميامكىشمنإفٌودعلاةحيصاوميقتنأكلذ

يشميامكهحالسىلإىشمفةحيصلاتماقف.«رخفهنمكاذفىلوألاهتيشم

مهلكسمأو‹حلفأمهيلعفقوف«؛مهءاشعُمامالامهيلإبرفمتالو

««لحخ»:حلفأللاقوازبخهديالموء؛خياشملانمذخأنمذخأفءحابصملا

نمهللابذوعأ»:لاقفزبخلاذخأفاعيمجهيديطسبوهيتبكرىلعجارسلالعجف

[باهولادبعمامالالتقلةبلاغألاسئاسد]

اماعطباّهولادبعىلإةيدهثعبةربابجلانمالجرنأيورو-[١]
:باهولادبعمهللاقف.ءامهفوالقعاوُطعُأسْرُفلانإ»:لاقفءامداخو
اًملفءادحاوالجرمهنماوكرتاوءهباوؤاجيذلاماعطلانممهومعطأ»

:اهللاقفطوسهديبومداخلاىلإهسفنبلسرأف.«مسلاباوتامهنممهومعطأ

.(م)و(ع)نمةدايز(١)

.«ىلوتی»:(م)و(ع)يف()
.«ةعامجلاتلزنف»:(ص)يف(۳)
.(م)و)ع(نمةدايز(٤)

.«هدیب»:(ص)يف(٥)
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[ترکتمتلهآضعبنعتایاور]

لهانملجرووهيقتليناک«تركنمت»لهانمالجرنأيورو-[٤]

انيتهعملَمَحيتركنمتلاعلطاذإفةعمجٌلك"«مملجأ»دجسميف«سورش»
ىبأف‹'”كانهاهالكأيلةنجعهعمٌيسورشلاعفرةّرمتاذىَتَحكانههنالكأيف
كلتاوكرتف««ةّرملكهلکأنيذلالکانانعد»:هللاقفءاهلكأنميتركتنمتلاهل

.ةرخصلاىلعةنجعلا

دقریالناکءرایخهمسا«ترکنمت»لهآنمالجرنأيورو-[٢٤]

هعجضم[ذئنيح]ذخأيفءةّرمةئامعبرأ4ُدَحأُهَلَاوهلف»ةروسأرقيىّنَح

هداقرعضومیتأو«ييعىّتَحمهجئاوحوهنباسرعبلغتشاةليلتاذىلإىن
ملهنأرگذتورهسلالوطنممونلاذلتساوهعجضمذخأوهتبجعلخف
عُجشف«رهسلاوءايعلاولسكلانمةليللاكلتاهكرتينأهسفنهتثذحفاهرقي

جرفنا»:لاقةءارقلامامتدعبفءاهمتأىّنَحًارقودعقوء"اهيلعلمحوهسفن

تاياورلاقايسبسحودبيو«ةسوفنلبجيفناذألاهنمعمشناكملوأوه:مملكأوأمملجأ(١)

:ينايسولا:رظني.ةسوفنلبجنمّيبرغلاءزجلايفوغيوو«تركنمتنمبيرقعضومهنأ
ةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.١۳۲صءريسلا:يخامشلا.١۱۷/۱ن:مقرةرقفريس

.(ةلماشلاميقرت)۷۹ء۸٤صء٥۸ء7۸:مقر‹مهارقو

.«كانه»-:(ص)(۲)

.هنعصصقلاسفنيخامشلاقاسدقو.ديدحتلابهخيراتملعنالو«هتمجرتىلعفقنمل(۲)

.٢۳۲صءريسلا:رظني

.(م)و(ع)نمةدايز(4)

.«هتروسأرقيمل»:(م)و(ع)يف(٥)
.«هسفنىلعلٌمح»:(ص)يف()
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ةرطقيلتعقوفءاوهلاىلإيسأرتعفرفموجنلاتيأرو«ٌيلعتيبلافقس
تَبقاعالإابارشتبرشالواماعطكلذدعبتلكأامف«يناسلفرطىلع

هنوتأياوناكةافولاهترضحامف:لاق.«يمفيفاهمعطوةرطقلاكلتٌةوالح
/۳۳/ٌذلَأوهاميمفيفناکدق»:مهللوقيف؛ماعطلانمفئارطلابهضرميف

دنعىّبَحءهمالكعطقناٌمُث.ةرطقلاكلتةمعطينعي««هنمىلحأواذهنم

مكاّيِإدحأنمماقتنالاوفيحلاومكاّبِإ»:مهللاقفهناسلهللاقلطأهسفنجورخ

ءطاريقلانمريخهيفةّبحلااًضومتیريفءيللعجتملوكلتلعجو

اذهدعبضافامف.«اهيفاموايندلانمريخرانيدلاو«رانيدلانمريخطاريقلاو

يفهودجيملوخياشملاهراز«تركنمت»لهأنمالجرنأيورو-[0٤]

خياشملاوسانلاهروزيخيش»:هللاقفء'قزعيهدجوفالجرهيلإاولسرأف«هتيب
مهحفاصفخياشملاىلإهعمراسفءاباوجهلدريملوتکسف««!؟قزعیف

لمعأملول»:مهللاقفهللاقامبمهربخأف««لجرلااذهنميقحينوطعأ»

ىلعةقّلعمهتمامعنأيورو.«؟متلكأيذلااذهمكلمداءيشيأنمفيلغش

.دتولا

لإمّدقفخياشملاهرازهنأ"يتركنمتلابويايبأنعاوركذو-[٥٤]

.«اهتمعط»:(ص)يف)۱(

ناسل:روظنمنبا.«ضرألاريغيفكلذلاقيالوءاهبَرَكواهّقش:اَقْزَعاهُكِرْعَيضرألاقّرَع»(1)
.«قزع»:ةدام‹١٠/٠٠٥۲«برعلا

بسحو.موجنلاملعاهنمو«ةريثكانونفمولعلانمملعت:(م٠٠/ه٤:ق)يتركنمتلابويأوبآ(۳)
يئاشولملانوراهنبیسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلايبألرصاعموهفةياورلاهذه
.٦۳۲ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.(م٠٠/ه٤:ق)



س
0o۹

"راوُحْلانمىّنشاناولأوالسعاهيفلعجدقو9اسیسبelةريبكةنفج

ىلعيتّوَقلهتلمعتساامْنإو«ءايرواًرَخفاذهلمعيملهنأمهلاخف«اولكأف
هدانزهعملمحهلغشل"!صحفلايفجرخادإهنآو.ةالصللءاملابلا

.ةالصللءاملانحسةالصلاتشحاذإف«هلجرمو

مهيفو«هرمعرخآيفناضمريفخياشملاهرازهنأهنعيورو-[٢٤]

ء؛ناضمريفاڙاهنلكألابوياوبأمهيلعضرعفنوراهيبنبعيبرلاوبأ

ملكتاوجرخاًملف.كلذمهللاقكلذلف؛هرمعَرخآهلقعيفطلوخهنأكلذو

يفمويلافرعأامتثكسا»:مّلكتمللعيبرلاوبأخيشلالاقفهيفملكتنم

.«!هنمعروألبجلا

ىفةليلتاذقيقدلالبرغت«تركنمت»لهأنمةأرمانأيورو-[۷]

دمفهتطعأفءامهتطلخأفقيقدلايفءاملاتلعجفءلئاساهاتأفءرمقلاءوض

مهتربخأدغلانمتحبصأالف«بابلاقوفزاجدقاميظعاقلختأرفهيدي

‹«ترَدْوَدنِي»ماذقطخلايفةدحاوةوطخلإاودجيملف5٠ااوفَقف«كلذب

.ىّلصمهيلعكانهاونبف

:ينايحللالاق.ٌةَسيِيَبلايهو«تيزوأنمسبهطلخ:اّمَبهُسْيَيامهريغوَقيقدلاوَقيوُسلاٌسَي»()

زبخ:ةسيسبلاو.لبإللىونلابطلخيريعشلا:ُةَسيِسَبلا...لبالوتيزوأنمسبُتلُيتلايه

:ةدامء۲۷-٢/٠۲«برعلاناسل:روظنمنبا.«قيوّسلابرشيامكبرشيوُقديوفج

.(سسېب»

.«لیصفوهفهَّأنعلصفاذإفلصفيىّتحاراوحلازيالوةقانلادلو(عضلاب)ُراَوُخلا»(1)

.«روح»:ةّدامء۷١صءحاحصلاراتخم:يزارلا

:ةدام۳/۷٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«صوحف:عمجلاو؛ضرألانمىوتساام:صحفلا»(۳)

.«صح»

:يئاشولملانوراهنبیسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلاوبأ:وهو.«نوراهنب»:(ص)يف)٤(

.١۱۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت

.روكذملاىلصملاىلعالو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل0
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حبصأاذإف؛ٌيدوهيلاًراجناك«تركنمت»لهأنمالجرنأيورو-[۸]

قيرطلاوىدهلایاعوهنسمردنمليدوهباي»:لوقيف‹يدوهيلاىلعحّبص

ربقلاىلإاوعجرف«ةحسملااوسنهونفدو/٤۳/تامامف.«متنأالونحن

هتأرماىلإاوعجرفءةحسملانيعيفهقنعوهيدياودجوفءةحسملاىلإهوشبنف

لاقحبصأاذإهنأالإءوسلالاعفأهلملعأمل»:مهلتلاقفهلاعفأنعاهولأسف

كلذاوطعأف««متنأوأنحنٌقحلاىلعناكنمفرعنالانراجاي:يدوهيلل

.نيدلايفكشلانمهللابذوعنفءهنيديفهكشل

اورظنيلةدّوسملافوخنماوعمتجاىضماميفةسوفننأاوركذو-[۹]

يال»:«ترکنمت»نملجروهوءالوملدبعلاقف؛مهولبقتسادقومهسفنأل

اولعجينأمهللق»:هالوملدبعلالاقف«هربخأفهللاقف«‹«؟متعمتجاءيش

.ودعلامهنعهللافرصفكلذاولعففدبعلوقبلجرلامهربخاف.«قحلا

[يروطقفبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ]

ثتیسننمنذأتّمْص»:لاقهنأ"يروطغبلامساقلايبأنعيورو-[٠۳]

‹««كنعطقلن»:هلاولاقمهناهنعاوركذو.«ٌنسلايفنينسعبرأذنمتغمسام

.”«ساحتلامالقأباوبتكاوءاوطقلا»:مهللاقف

«ونام»[ةعقو]یفةسوهنءاملعتامامدعبيتعيلعفهنأاورکدو-]4۳۱[

شكلا:وخّسلانمهنألةدئازميملاوديدحلانمِةَفَرْجِمْلايهوٍةاحشيمغمج:يڃحاسَمْلا»(۱)

.«حسم»:ةّدام‹۹۸/۲٥«برعلاناسل:روظنمنبا.«ةلازإلاو

۱۳۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ(۲)

تلاقو»:مساقلايبأةمجرتيفيخاُمشللريسلاباتكيفوءاطقسانهلعل»:(ع)شماهيف(۳)

نذأتّمُص«ساحتلامالقأبولواوبتكا:لاق؟انعمسامكنعبتكنأ:ةذمالتلاهل

.٢۲۳صءريسلا:يخامشلا:رظني.«خلا...تيسن

.(م)و(ع)نمةدايز(٤)

 



 

نأىلاونذئا»:مهللوقيفهيلجرذميفراهنلاسلجمبليللاسلجممهبلص
ةنسنورشعوةئامرمعلانمهلناكو.«بويعوذريبكلاٌنِإف«َئلجردم

.لوصألالئاسماّلِإهنماومّلعتامو«ليقاميفةنسنيثالثكلذدعبشاعف

"هتومربخبلجرهاتأف««ونام»بهدلودقتفامسالاابا5يورو-[٢٤٤)]

.«يدتعاف9نهننمعئاامكةنالفايهتنمتئانإ»:”ەدلوةأرمالةشلالاقف

/«تغزنت»یفاناجو‹«ماجلتوأ»یف'لاموء«يجڌڏ»یفةر:ةثالث

مهنماميسالو««ونام»يفیلوتُمهئامثالثتمدع»:لاقهنأيورو-[٣٤٤)]

.۱۳۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ريخلانبهللادبعدمحموبأ(١)

.«هتومبهربخي»:(م)و)ع(يف()

.«هنبا»:(م)و(ع)يف(۳)

.«يدتعافهئقّدصامكهتقّدصنإ»:(م)و)ع(يف(٤)

ٌدضاهبورحيفءةسوفنءاولبحاص«مادقملطب:(م٠۸۹/ه۲۸۳:ت)يسوفنلايجدلاةبيش(٥)

‹ساّيعلانبحلفأىلإمكحلالآنأىلإساّبعلانببويألبجلاىلعيلونأذنمءاهئادعأ

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.وناميفدهشتسانأىلإ.امويةيارهلسكنتملف

۸۹۲۳/۲:مقرةمجرت‹ةيضابإلا

نوكينألمتحيو.وناميفديهشلااذهنعائيشملعنال:(م٦۸۹/ه۲۸۳:ت)يماجلتألالايم(١)

نبحلفأمامإلللاو(م١۸۷-۸۲۳/ه٥-٢۲۰:نيبٌّىح)يتاوللافسوينبلايمهسفنوه

ىلإريشتالرداصملانأريغءةوازفنىلعهلٌلماعو(ه٢٥۲-٢٠۲:مكح)باُهولادبع

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۷٠۲۲1۹؛١۲۳صءريسلا:يخامشلا:رظني.ونامبهداهشتسا

.١٤۹۳۲/٣٤٤:مقرةمجرتةيضابإلا

.٢۳۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتاوللايتغزنتلا(انجوأ)اناج(۷)

‹«نجيرجإ»ةدلبْيّلَتنميلامشلاقرشلاةهجنم«تغزنت»ةدلب»:رمعمىيحييلعخيشلالاق(۸)
‹«برغلاةيحانىلإاًبیرقتتاعاسسمخریسم«نیزمت»ةدلبنيبواهنيبو‹؛لامشلاةهجنم

.(ةلماشلاميقرت).٢۲۷صءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا.«يجد»بونجعقتاهنأاضيأركذو

.(ةلماشلاميقرت).١4صءايبيليفةيضابإلاءةينافلاةقلحلا«خيراتلابكوميفةيضابإلا
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7ريملف‹ملعملاووهسلجمل|هدلومتخهنأهنعيورو-[٤٣٤]

مباوثنمانلسیل»:لاقف نبىيحييبأعمهدلواضيأمتخٌمُث««ءيشانسلجم

عمسوطامنبامتخمث‹«انسلجمباوثفصنانل»:خيشلالاق٩سوطام

دنعتیبيل«ترکنمت»لهُنملجرعمبحطصاهنأيورو-[٥٤٤]

خيشلالاقف«(ابحرم»:يدوهيلليتركنمتلالاقف/٠١ا؛يدوهيعمىقتلاف

.هکرتوهنععجرمثء[تارم]ثالثىلإ««كبهللابحرال»:مساقلاوب

مّلكو‹ىماتياوفَلخو««ونام»بةسوفنلفاملهنأهنعيورو-[۳٤]

اذهبذخأتنأكلثيأر»:هللاقفءامكاحناكوءريخلانبهللادبعدمحمابأ

مهجوزلاةثرولعجتوءاهيلإبسنياميفةدعاقلايهةارملالعجتنأ:لوقلا

يقبنمنأكلذلبقخياشملاذخأامّنِإو.«لاجرلاىلإبسنياميفنودعاقلا

هللاقفدمحموبأكلذيفهلفقوف.لكلايفدعاقلاوهجاوزألانم

اذهىلإنعجرتلفءاملعكنمرثكأوءانسكنمربكأانألوقتسيلأ»:مساقلاوبأ

ىلعمساقلاوبأخيشلافاخامّنِإو««كبكنمىلعيبكنمزوجيالفًالإو«لوقلا

.لّوألالوقلاكرتولوقلاكلذبدمحموبأذخأفررضلامهقحلينأىماتيلا

.«مهضري»:(ص)يف(١)

نبناميلسعيبرلاوبأهسفنوههنأحجارلا:يسوفنلايسورشلاسوطامنبناميلسىيحيويأ)۲(

٦۲۷ص«ریسلا:يخامشلا:رظني.۷٠۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقو«سورشمكاح«سوطام

.«يدنع»:(ص)يف(۳)

.(م)و(ع)نمةدايز(4)

.«اماتيأ»:(م)و(ع)يف(٥)

نرقلالالخشاعاذهنأل؛خاسنلانمًأطخوهوريخنبدمحمهللادبعابأ»:خسنلايفدرو(١)

يذلاوهوEAU_AYAY)دعبيح)ريخلانبهللادبعدمحمابأ:دصقيفلؤملاو‹؛سماخلا

.۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقوءامكاحناكوونامةعقومدعبملعلاىيحأ

 



۳۳ہکقتلا

[يروطغفبلانيدلجةديبعوپا]

نبادنعمّلعتهنأ”يروطغبلانيدلجةديبعيبأنعيورو-[٧٤٤]

ةعبرأ«شۇوْرش»يفٹثکمینسادلجنبدمحمهللادبعوبأناكو«رسادلج

يبأللوقيو'"سوطامنبییحييبأماّدَقنامصخلاهدنعمصاختيورهشأ
ء‹«تولال»ىلعامكاحناكو.«اضيأانأمّلعتأينِإ»:سوطامنبییحی

.«سورش»ىلعامکاحییحيوبأو

ثكميناكوءايندلاهيلعتلقدقهنييروطغبلاةديبعوبأناكو-[۳۸٤]
ىلإعلطنماثلامويلاناكاذِإفءانوخساماعطلكأيالةعمجلاىلإةعمجلانم

هّلبيوريعشلاذخأي[نأ]هماعطناكو؛ملعتيوعجريونوخسلالكأيفهلزنم
دارااذِإناكو«هريعشلكأيراطفإلاتقوناكاذإىَنَح«هبوثفرطيفهرصيو

هيلعنكيملو‹«""[اتبان]ريِبُّحْلاهيفناكاعضومرظنيرهظلاةالصلًاًّضوتينأ

لبجبةروطغبنمملاع:(م۹1٠٠٠-١۹/ه٠٠٤-۸:٢٥۳ط)يروظطغبلانيدلجةديبعوبأ(١)

لاق؛تولالىلعاًمكاحناك.يتاوللانسادلجنبدمحمهللادبعيبأنعملعلاذخأءةسوفن

.اهحّضويلتالكشملاهلرخذُيو«عباصألابهيلإراشينموءهنامزلهأملعأ»:يخامشلاهنع

ةيعمج:رظني.«ماجلتأىلإهدنعنومّلعتينيذلاهباحصأبلزنياماريثكو.ريثكقلخهنعذخأو
.7۳۹١/٤۱۱:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم.۳۲۹-٢۳۲صءريسلا:يخامشلا:ثارتلا

.٢٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايتولاللانسادلجنبدمحمهللادبعوبأ(١)

نبناميلسعيبرلاوبأهسفنوههنأحجارلا:يسوفنلايسورشلاسوطامنبناميلسىيحيوبأ(۳)

ءريسلا:يخامشلا:رظني.۷٠۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقو«سورشمكاح«سوطام

.٦۷ص

.«مهرصيومهلبي»:(ص)يف(89)

ءةريدتسمةرمثاهل«قرولاةضيرعةفورعمٍةلْقَبثبن:ُراَيُحلاوىزاَبُخّلا»:روظنمنبالاق(٥)
بازيمتاحاويفاندنعفورعموهو.«زبخ»:ةّدام٥/٤٤۳«برعلاناسل.«ةزابُْخهتدحاو

.«زيبُحْلا»:مسالااذهب

.(م)و(ع)نمةدايز()



كلتنملكأيويضميفراطفإلاتقوىلإىّنَح«ةمالعبهمّلعيف«سجنلارثأ
لهأدنع”هباحصأووههدنعمّلعتييذلاهللادبعوبألكأيوءةرضخلا
ماعطلانافجبلزنملالهآلخداذإ»:لوقيةديبعوبخيشلاناکو.«سورش»

يخيشالو«مهعملكآنأيننوبلطيلزنملالهأالفءلعهتحئارٌدعشتف

ثيدحلااذهركذاذإ'”ميبرلاوبأخيشلاناكو.«مهعمْلك»:لوقيهللادبعوبأ

.«!هابأ»:لوقي

تناكىتَح«سلجملايفلاؤسلابموقييذلاوهةديبعوبأناكو-[۹٤]

تربلانمَّرطضاو«حبصأىّنَحلستغاامفءةبانجهيلعتلزنيلايللانمةليل

/١۳/سلجملايفهللادبعوبأ[هخيش]هدّقفتفهيتبكرىلعهسأرلعجو

ةبانجيلعتلزندق«خيشاياذانااهف؛معن»:لاق؛«؟نیدلجانهاهله»:لاقف

نمترضحامترضحنيدلجاي»:هللاقو.«دربلاينبرضو؛تلستغاف

نأداكدقو.!كسفنكلهتنأتدكىَنَحهبمميتامكدنعامفسلاجملا

.هنامزلهآملعأكلذدعبراصف.«[اذك]ةنيدلجنيدلجنوكي

هتباّزعووهكانهثكميف«ماجلتوأ»[ةدلب]يفلزنيناكدقو-[٤٤٤]

ۇهشانهاهانل«فسويابأاي:لاقف«ىيتغزنتلافسويوبأامويهيلإلزنفءارهش

.«هباحصأووه»-:(م)و(ع)(١)
.«زبخلاةحئاردتشتف»:(م)و)ع(يف(٢)

ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلااأدصقيهنألمتحي«هديدحتنمنكمتنمل)۳(

.(ه١۷٤:ت)يتازملافلخينبناميلسعيبرلاابأوأ«((ه٦:ق)
اذإعيبرلاوبأخيشلاناكو»:هلوقباهيلعبقعوءةصقلايخامشلادروأدقو.خسنلايفاذك(4)

.۳۲۹صءريسلا.«فسأتثيدحلااذهركذ

.(م)و(ع)نمةدايز(٥)

.(م)و(ع)نمةدايز(١)

.يتغزنتلالودجموهنوكينألمتحيو«هديدحتنمنكمتنمل:يتغزنتلافسويويأ(۷)

 



 

T0اقيقحتلا

نو
ر

قف"منیشايكنعينفعًأام»:هللاقف««!ٌدعبتينغتسادقف«كتيأرامو

.«انأهكردأملامتكردأ

[يروطفبلابوقعيوبأ]

ناکوءدحاورصعيفاعم'”يروطغبلابوقعيوبأووهناكو-[41]
.ةيقاسلاترسكناهدنعو؛ّفكلائخساعرويروطغبلابوقعيوبأ

قیرازملوخدةرثکنمهرادبابلّذبهنأبوقعييبأنعيورو-[]
امدعبءاسرافنونامثةدحاوةليليفهءاجهنأاوركذو.'"”تيبلايففايضألا

بيوسرافلكلىطعأفماقفةدشلايفكلذو«فايضألانمةعامجمعطأ

.مهلىبأفءفلعلامهريمألديزينأاولأسفءهفلعلاريعش

يفكلذو«ءدجسملانميلايللانمةليليفءاجهنأهنعاوركذو-[٤٤4]

‹«رّمُد»لهأنمدقعلانمالجرنيرشعوٌةعبسهرادلوحباصأفءةّدشلاماي

تسدجوفهتيبلخدف««خيشايفايضأنحن»:اولاقف««؟ءالؤهنم»:مهللاقف

ةضبقةضبقهنممهاطعأفمهيلإجرخفءهطلخوءاملاهللعجفءاقيقد”عّوصأ

ثّدحيلعجف««سباق»ىلعنيّيرُمدلاكئلوأنمٌلجريلوكلذدعبمْ
يتلاةضبقلانميبلقىلإٌبحأناكامفءايندلاتاّذليفمويلاانأف»:لوقيو
.«ەتئيرْذووههتينغأليلامذخأيناكول«بوقعيوبأ"”يناطعأ

.«حخيشاي»-:(ص)(۱)

.۲۱۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يروطغبلابوقعيوبأ(١)

.«تيبلايف»-:(ص))۳(

شادخينبةهجلباقيو«ءسباقبوتجىلإسلبارطبونجنمدتممرمدلبجوألابج(8)
ميقرت).١۱صءةيقيرفإلامشتاسارد:يكستيفيل:رظني.ةياوحلبجبفرعيو.نآلانيواطتو

.١١٠ص؛ءةريسلا:ءايركزوبأ.١٠٠ِصهَةَباَّرَعلاماظن:يريبعجلا.(ةلماشلا

.«عاوصأ»:(ص)يف)0(

.«خيشلااهيناطعأ»:(م)و(ع)يف)1(
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ءيشاذه»:هلزنملهألاقف«رانيدةئامعبرأهلفلتهنأهنعاوركذو-[٤٤٤]

ابجع»:لوقيالئاقاوعمسف««لاملااذهلَكَْنَممهّنن»:اولاقف««هيلعرَبِصُيال

.«!ايندلاىلإهودرينأاوُبحأةرخآلاىلإءيشمهلرماذإ!نامزلااذهلهأل

.اوقّرفَتف««اذهاوكرتاواوموق»:بوقعيوبأمهللاقف

ضرمف‹[يتياشّلمتلا]ةعرزنبىسيعىسومابأرازهنأاوركذو-[٥٤٤]
يذلاتقحلدقةرضملاىلإرظنىَّنَح/۳۷/نوروزيسانلالعجفكانه

ء«وغيوأ»لهُنم'ةيسآهترازف«هلزنمىلإلمحملايفهوعفرفدنعضرم

هلتلاقفءاهيلإهرصبىمرفءةيشاشلااهتلوانف««هتيشاشينيطعأ»:هتنبالتلاقف
:تلاق««؟اھبدیرتيذلاام»:اهللاقف««ةيسآيتّمعةيشاشلاتبلطامّنِإ»:هتنبا

هلاهتعمطامفةايحلااًّمَأ»:مهلتلاقدغلانمناكاًّملف««اهسأرتحتاهلعجت»

:لاقف«كلذبهتنباهتربخأف.«!نوملسملااهفصيامكهلاهتيأردقفةّنجلااًمَأو
(۳)

.(؟ءاجحيذلااذنمو٤رمنم»

رذقامف»:مهللاقفهجح٤مآيفخياشملارواشلقهنأيورو-[٤٤)]

نع(”سالفسراودّمحموبأو««؟مکیآرامونورتاذامفءهيلإريسملابيلهللا

ریسيفو.«كانهضرمف«رمدرازءةعرزنبىسيعىیسومابأنأاوركذو»:(م)و(ع)يف()

دقو:«عرزنبسيأ»:مسابدريو.«يتياشلمتلاةعرزنبىسيعىسومابآرازو»:يخامشلا
.۳۳۰صءريسلا:يخامشلا.٢٤۲:ةرقفشماهيفهيلعقيلعتلاقبس

زئاجعلانمضينايسولااهركذيتلا«تيسأ»:اهسفنيه:(م٠٠/ه4:قيلاوح)ةيوغيولاةيسآ(1)
‹يروطغبلابوقعييبأةّمعيهفهالعأصنلابسحوءاهتمجرتىلعفقنملو.تاحلاصلا
./۸ث:ةرقفريس:ىنايسولا:رظني.ريدقتللالبسنلل«يتّمع»ةظفلتناكنإ

۱.«ربنم»:(م).«رمنم»-:(ع)(۳)

.«رمأ»-:(م)و(ع)(8)
.«مكيآراذامو»:(ص)يف(٥)

.۱۲۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يدهمنبسالفسراودمحموبأ(1)

 



A و
يحتنأوةدحاوٌجحتنأتيأردقفانأاًمأ»:مهللاقف؛مهرغصأوهونیمی

يبُأمالكىلعديزنامانيأرام»:خياشملالاقف.«ىرخأبيصوتو«ىرخأقفنتو

.(دّمحم

 

[لودجمفسويويآ]

اعتبرسلايفثكمهنأ!لودجمفسوييبآنعيورو-[۷٤]

.ةنسةرشعينامث هدلو-'”اليلخدلوامدعب

اهنمتعقو:'"!يوابكلادمحميبأىلإةأرماهتلسرأهنأهنعركذو-[۸٤٤]

تلاقو؟كلذاهيزجيلهفلحيفّيبصلاأاهتلعجف«ميتيسأرىلعةرمج
يبأىلإىتأف:لاق؟اهتللحأنيحءيشاهيلعلهٌلحيفاهتلعجيتلا:اضيأهل
ملوهيلعتدعقاذِإهّمأٌلحاهيزجينأاهلصخرفهلآأسفيوابكلادمحم

.كلذنمرثكأميتيلللمعتتناكاذإهّمَألصخرو«جؤزعت

بهكلسيل»:هللاقف"فردلادمحمابألأسيناكهنأهنعركذو-[٩]

.«!رمأاذكواذكلزنميفثدحهنأثعمس!زوجعلالغملودجمايةلأسملاالإ

يبأويوابكلارحميبدنعملعتيملنم»:لاقهنعرکذو]40۰+

.«!؟یتفیامهدنعنينمفىفردلادمحم

قنس١٠ةدمل(م٠٠/ه٤:ق)يوابكلانتيلصيدمحميبأنعذخأهنأامب:لودجمفسويوبأ(١)

سفننموهفءةنس١۱ةدمل(م٠٠/ه٤:ق)يفردلاىيحييبأنبدمحمهللادبعابأبحصمث

.٠۳۳صءريسلا:يخامشلا:رظني.ابيرقتةقبطلا
.ةيصخشلاهذهنعائيشملعنال(ه٥وأ٤:ق)لودجمفسوييبأنبليلخ(١)

.۸۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت«؛يوابكلانتيلصيدمحموبأ(۳)

تصقفأنبديزدمحموبأهنأحجارلاو«يفرديإلايلمدمامابأدوصقملانوكينألمتحي(49)

.۲۱۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلا

۱.«دمحم»-:(ص))0(
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ةنسنيرشع”[طحقلا]ةدشلاتبرضول»:لاقهنأهنعرکذو-[40۱]

.ملعأهللاو«(هنسنيڻالٹوأءيناويحويلهوانآيبموقيامیدنعف

ٌبحمانأ»:مهللاقفسلجملامهللعجينأخياشملاهلأسدقهَّنأو-[١٥]

.«!ىلامل

[يتركنمتلابوُيأوبأ]

يفناکامتفرع»:لاقهنأ'”ىتركنمتلابوُيأيبأنعيورو-[٤٤٤]

.ةماجنلانمملعتامةرثكنم««ضرألايفناكامتفرعامكءامسلا

يفخياشملاهرازفءرمعرخآيفهلقعيفطلوخهنأيورو-[٤٥4)]

.«اماعطمکللعجت»:مهللاقف؛ناضمر

[ماجُلِيوألهأنمیسوموبأ]

I۳۸/ لوقيناک«ماجُلوأ»لهآنم۳ےسوميبنعيورو4050]

يذلالصألاعابرأهثالٹنماهنذأتساامّنِإو««؟ةنالفايتدحأ»:هتأرمال

انتمركىلعمويلاترزج»:اضيأاهللوقيو.«خيشايثرحا»:هللوقتوءاهقدصأ

دقسيلوأ؟خيشايىتمىلإ»:هللوقتو««نيتلابةّرمحم[يهو]ةنالفاي
.«كبلقيفامرّيْغتيالغل»:اهللوقف«؟لحيفكتلعحج

.(م)و)ع(نمةدايز(۱)

.٥4۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:(م٠٠/ه٤:ق)يتركنمتلابويأوبأ(۲)

هرکذامريغهتایحالوهخیراتنعملعنال؛عرولضافملاع:ماجْلتوألهأنمىیسوموبأ(۳)
.۳۳۲-١۴۳صءريسلا:يخامشلا:رظني.يخامشلاهلقنويروطفبلا

.(م)و(ع)نمةدايز(4)



[ونامويجدلاةبيش]

««ونام»[ةعقو]دهشهنأ«يجد»لهآنمةبيشنعيورو-[٦٥]

هللاقف«هلىبأف««دنبللرفحإ»:"!سائعلانبحلفأهللاقفىاوللاكسسأو
ملوكيبأدنعهتكسمأوكجدنعهتكسمأ»:ةبيشهللاقف««هلرفحا»:اضيأ

نوعقينوملسملالعجفءهلرفحف.«!كلهللارفحهلرفحأسهلرفحا:يللقي

كلذلو؛امئاقءاوللامادامرارفلاومازهنالامهعسيالهّنَأل؛ناّبذلالغمهدنع

اميفمهتومهركيملوءوسريمضخياشمللَرَمَضدقو.«هلرفحا»:حلفأهللاق

دنبلاىلإنيملسملانمرئاصبلالهأنملجردمعف.بيغلابملعأهللاو«ليق

دنعاومزهناف؛نيملسملابتوملالعفامرظننيح«عقوففيسلابهبرضف
.كلذ

ارهطتأرةأرمانأول»:لاقفهبوثرّيْغتفءةرصعملانمجرخهنأو-[۷٥4]

ىلإاهيلعمادنإاضيأاتقوهذخأتوءيّلصتولستفتاهّنِإفاذهيبوثنولهبشي

.«فورعملالجألا

.٤٤۵:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:(م۸۹۱/ه۲۸۳:ت)يسوفنلايجدلاةبيش(١)

.(م)و(ع)نمةدايز()

هالو.ةسوفنلبجخياشمنم:(م۸14-۹۱/ه٣-ه١:٢٥۲ط)بويأنبسابعلانبحلفأ(۳)

ءسايلِإروصنميبأةافودعبةسوفنىلع(م٤۸۹/ه۲۸۱:ت)ناظقيلاوبأيمعسرلامامإلا

ةبراحمل(م۸۹1/ه۲۸۳)ةنسونامىلإجورخلاىلعخياشملاهربجأ.ةسايسنسحأاهساسف

سابعلانبحلفأعاطتسا.ةبلاغألاءالؤهلضّرعتلامدعهيأرناكو«هشويجويبلغألاميهاربإ

اولووةكرعملادعبةسوفنلهأهلزع.مازهنالارداوبهلتحالامدعب«مهتضبقنمبرهينأ

.هناكمحلفأاوداعأوهورُخأف‹ةسايسلاوريبدتلانسحيملفرهشأةثالثةدملهلمعنباهناكم

.101/7ء١:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني
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[يتازملايجدلانامثعوبأ]

دجوف«لجرهيلعلخد«يجد»لهآنم”نامثعيبنعيورو-[۸٥4]

هللاقف«كلذنعهلآأسفءنوللاةفلتخممتغلاسوؤرنماددعدنع

اهسنجددعبرجألانمهلفةاشهللايفهناوخإلحبذنمهنأتعمس»:نامثعوبأ

سانجأنمتحبذوتحبذوكلذتلعففءايندلايفتناكامنيأناولألانم

.«ةفلتخم

«فورعملاهالصميفيلايللانمةليليفدّيعتيناكهنأيورو-[]

:هبحاصلامهنمدحاولكلاقفمابرضيلنيكاكسلابنالجرهيلإماقو

نذإبنيلوتقمكانهاعرصفءهبحاصامهنمدحاولكبرضف««هبرضا»
.هللا

اذإف«رفاسف«؛َلبجلاهمنغعدوأٌجحلاىلإرفاسنيحهنعيورو-[٠]
ء؛عضوملايفكانهاهورصبأاولزناذإوءاهودجيملفاوعلطاهيلإقاّرُسلارظن
«بناجنماهباًرئادبئذلارثأدجوواهلكاهدجوفعلطٌجحلانمعجراّملف
.هللانذإباهيلإلصيملف

:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبس:(م۹/ه٣:ق)«نامثاب»بريهشلايجدلايتازملانامثعوبأ(١)

۳۷.

.«يجديفنكاسلا»:(م)و(ع)يف(۲)

.«هدنع»-:(ص)(۳)

.«اوناک»:(ص)يف(4)

.«ناک»-:(ص)(٥)

.«هبرضا»-:(ص)(٦)

...نهدجوف...نهورصبأ...نهودجي...نهيلِإ»:ثنؤملاعمجةغيصب(ص)يفةرابعلاتدرو(۷)

 

 



۲۷۱
ر

ادباع"الجرناکهنأ«يجد»لهانم“يسوميبآنعيورو-[۱٤]

ةاشقاسدقالجريقلفء[اذك]خلاىلعدريناكو«يهنلاورمألايفاديدش

لاقف«!ولو»:لاقف««رزجلليه»:لاقف««طخلايفاهبْرْجَتال»:هللاقفحبذلل

‹«!يرهظىلعاهلمحأ»:لجرلاهللاق««معن»:هللاقف««قيرطلاىلعولو»:هل
.«!ءوسلجراي»:خيشلاهللاقفكانهاهحبذف«لجرلابضغفءخيشلاهلىبأف

ىضقوٌجحلاىلإرفسلادارأنيحاضيأىسوميبأنعيورو-[7]

تنأوّجحلاىلإيضمت:يللوقيالئاقمانملايفتيأرف»:لاق«هجئاوح

تبهذف«يفردلادوادابأالإهيفتمّلكتنمدجأملفُترُكفتفء!؟باَغ

لحيفتنأيللاقفلحيفينلعجإ:هلتلقف«تيأرامبهتربخأفهيلإ

.«رانلاهتلكأكضغبهيفيذلاردصلا

لهُا»::یسوموبهللاقف««يجد»مدقهنأ'عيبرلايبنعيورو-]۳٤[
.«هّمَأو()|لمحملإ‹طايسلاوسبحللنوُمحتسممهۇؤاسنومهلاجرمهلك«يجد»

یشمفءاملاسعلطو‹جيرهصلايفعقو-هدلو-اًدّمحمنأيورو-[٤٦٤]

دمحماياًدحأكبرملظيالو»:هدلولخيشلالاقفءهوئنهيللخيشلاىلإسانلا

.«!يدلوايل

.١۱۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبس:يسوفنلايجدلاىسوموبأ(١)

.«الجر»-:(م)و(ع)()

.«ملکتأ»:(ص)يف(۳)

.۷٦۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ىفردلاىسيعدوادوبأ3

تمدقت«(م۰٠/ه٤:ق)يئاشولملاىسومنوراهيبأنبناميلسعيبرلاابأدصقيهنأودبي(٥)

.١۱۱:ةرقفشماهيفهتمجرت

.ةيصخشلاهذهنعاثيشملعنال:(م٠٠/ه٤:ق)يسوفنلايجدلاىسوميبأنبدمحم(١)
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[ينامطافالارفعجنبىسومرصاهموبأ]

اًدباعءّتفكلايحسناكهنأ”ينامطافلارصاهميبأنعركذو-[45]

:ةّدشلاتجرخنيح'يروطغبلامساقلايبأللاقهنأيورو.ءاعدلاباجتسم

يلالوءيشيلعسيل»:هللاقف««؟ةّدشلاهذهينيذلانمكيلعمك»

نإفءعيبللسانلانيعأىلإرظنييذلادادزمنباتتفامّنِإ»:هللاق‹«ءيش

رهتجرخامفهميرتشپاللاوهتمیرتشارقصهاموأنيعيفیار

.««نامطفإ»لهأءارقفلرانيداتئامانأَئلعوالاةد

ائيشهتلأسف«هبابىلعتفقوفءةأرماهبتّرمهنأاضيأهنعيورو-[٦]

‹«تیحتسادقوهبكيلعلخدأامتسبلام»:هلتلاقف««يلخدا»:اهللاقف

نيتةبيووءريعشةبيواهاطعأف«تلخدوهتسبلفتيبلانماقاطاهلىمرف

هلتمرٌمُثةيلابلا[اذك]اهسيفافديفاهاطعأامتلعجفءهنعتجرخف

.١۱۷:ةرقفشماهىفهتمجرتتمدقت:ینامطافإلارفعجنبىسومرصاهموبأ(١)

''.«ناكهنأ» :(ص)()
.۱۳۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يروطفبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ)۳(

الو‹(م٥۹۲/ھ۳۱۳:يلاوحت)يروطغبلانسحلانبتاردسمساقلايبألرصاعم:دادزمنبا(4)

.يداعصخشهنأودبيءملعلااذهنعاثیشملعن

تابيحرلالابجقوفطسبنت؛نامطف؛نامطافإ؛نامطفإنمطافيإ؛نامطافيإ:غيصبةدعبتدرو(٥)

ثيحءلالطأنآلايهو«برقلامأوفاسربيداونيبعقتءوغيونعةديعبريغيهوءةّيبرغلا

مالسإلاءدبهيفباعك:يتاوللامالسنبا:رظني.ةّينآرقةسردملّوأنتكمينبورمعخيشلاًأشنأ
‹١مسق«‹۲حءايبيليفةّيضابإلا:رمعماىيحييلع.۸١۱١٠١٠١٠١٠٠١١۱صءنيدلاعئارشو

.(ةلماشلاميقرت)١١٠ص‹١۳٠:مقر«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.١٠-١٤ص

.«قوط»:ةَدام١۲۳۱/۱«برعلاناسل:روظنمنبا:رظني.قوطوهفمسجلابرادتساءيشلك(1)

.اهسفنهيففلتبوث:قاطلابدارملانأودبيو
بايثلادصقيهنأودبيفقايسلابسحوءةملكلاهذهىنعممجاعملانمانيديأنيباميفدجنمل(۷)

.ةثرلا
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6ت
ناكو.«هيدرتلكلهتطعأام»:اهللاقوءاهلهّدرف«تيبلايففاطلابةنيكسملا

مكنميطعينم)»:لوقيثيدحلااذهبثّذحاذإ'”يفردلادمحموب

.«؟قاطلابفيكفءةسوفناي«اوُلبَيْسَكَأ»

ءقوسلايفةيراجىرتشا«يريم»لهأنمالجرنأركذو-[5۷]
نببالوEوُيْنَسَملاءاثعشلايبمادقةمأتنبةَمَأاهّنأباهررقتساف

يذلابكسمتسافءةذشلاماي[تجرخامدعباهوخأءاجفالس

ءاغعشلاابأ”[يرتشملا]لجرلادهشتساوءةّرحاهّنأوءهتخأاهّنأ'اهارتشا

ىلإرظناذإ/٠4/ناكفءريخلانبهللادبعدمحميبأدنعمالسنبباولو

هللاقف«فقوفامهمكحينأفاخفءاَقفنممههبشدجواهيخأوةّيبصلا

ْمُكحأءَتفقوفيتوتُنَسَتلاميركلادبعومالسنبباولدهش»:رصاهموبأ

مهللاقكلذدنعف؛هلاهمكحف««!رانلايفةبشختلعُجالإوهتَمألجرلل

تطبريذلاقرلانمةنيكسملاهذهكفناولاعت«خياشملااهُيأ»:رصاهموبأ

تصفأنبديزدمحموبأهنأحجارلاو«يفرديإلايلمدمامابأدوصقملانوكينألمتحي(١)

.۲۱۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلا

.«ةيسكأ»:(م)و(ع)يفو؛(ص)يفاذك(۲)

.رارقإلااهنمبلط:ىنعملانأودبيو.«اهورقتساف»:(م)و(ع)يف(۳)
.۲۹7:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتوتنسلاوأيتوُيْنَسّملا«ميركلادبعءاثعشلاوبأ(4)

ءةسوفنلبجب«ناميمرغأ»نمهلصأ:(م۸۸۷/ه۲۷۳:دعبت)يتازملايرزوتلامالسنبباول(٥)
ضعبىقلتو؛صينكنتلهأنمهبكيبأنعملعلاذخأ.مكحوملعةلئاعناضحأنيباشن

هيفباتك»:هتافلؤمنم.عورفلاولوصألاباًملاعاًمامِإناك.يسوفنلاحلاصيبأنعرابخألا

ةيعمج:رظني.ايقيرفإلامشيفريسلابتكمدقأدعيوهو««نيدلاعئارشومالساإلاءدب

.۰٦۷٢/۳٥۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلا

.(م)و(ع)نمةدايز()
.«یلع»+:(م)و)ع(يف)۷(

.(م)و(ع)نمةدايز(۸)
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:رصاهموبمهللاقفءارانیدنيعبرأباهارتشالجرلاناكو.«اهناسلباهسفن

نيعبرأاودجيملوءةلصلاخياشملالعجف‹«'”ىلولترانیدويرانيداذه»

و
د .ریناندةينامثىطعأىّنَح««يلولترانیدويرانيداذه»:لاقفداعمث«ارانید

رظنف؛مْرَكلاناذفيفهلزنملهآنملجرىلعزاجهنأهنعيورو-[۸٤]

ةجاحاهبكلنكتملنإ»:هبحاصللاقفءرجشلانمتعقودقسيماركلاىلإ

هلقيفاهلعجفءخيشلااهطقلف««اهطقلإءاهبيلةجاحال»:لاقف««انأاهطقلأس

هناذفىلعناّدْفلابحاصىداتفءكلبلايف[طحقلاو]ةَّدشلاتعقوىّنَح

رطملالزنوهللافلخأىّنح«سيماركلاكلتبرصاهموبأهارتشاف«ميبلاب

هبحاصهيلعزاجنيتلاماّيأىلإىحهاوسفرصاهموبأهثرحفدالبلاىلع
تكرتَمِل»:هللاقفرصاهمابأىتأف‹نيتلابةّرمحمراجشألاو[هعابيذلا]

لاقف««؟نيتلابةّرمحمهراجشأومويلاهيلعتزجدقوءهِنْجَتملوكنيتخيشاي

.”«نيكسمايكناّذدفنُجا»:رصاهموبأ

ىصوأف«ةساملجس»قيرطىلعتوملاهرضحالجرنأيورو-[۹]

رّيسوهتّيصوذّفنفهوربخأفاوُمِدَقف««رصاهموبأىتفيلخ»:هرضحنمللاقو

هلضريملف؛تّيملاةكرتنماناويحهنعٌجحنملىطعاوحلاهنع

نمةنوعماهيلعٌلِبفَأالو«يِدوُذنماَهّنديعأل»:مهللاقفءلعفامخياشملا

.)9)دحأ

.٢۳۰:ةرقفشماهيفاهيلعقيلعتلامدقتدقو.«هتجوزمسايلولت»:(ع)شماهيف(١)

.(م)و(ع)نمةدايز(۲)

.«هارتشافهناذفناٌدْفلابحاص»:()يف(۳)

.(م)و(ع)نمةدايز(4)

.«نیکسمایكناذفكيلعقش»:(م)و(ع)يف(٥)

.«دحأنمةنوعماهيلعٌلبقأالو...تّيملاةكرتنماناويح»-:(م)و(ع)(1)
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نوتيزعابف«ميتيىلعفلخُتساهلزنملهانمالجرنأركذو-[٠]
عمسف«حبرلايفةفيلخلايرتشملاكراشو«ريناندةعبرأبرجشلاىلعميتيلا

رشعدحأهنمعابو؛هطقلف؛نوتيزلاىلع'”الجررمأف«كلذبرصاهموبأ
رصاهموبألاقفءةنساهنمميتيلالكأف«تيزةيباخميتيلليقبوءارانيد
.”«!؟خويشاياذهىلعهللاينلئاسي»:خياشملل

تفخأفجوزریغنملمحاهبرهظهلزنملهانمةأرمانأيورو-[۷]

/٤٤/ءاهيفهتدلوفةبرختلخدقلطلااهرضحاًملفءخيشلااهبنطففءاهلمح

نميرذحاةنالفای»:اھللاقاهیلعلخداملءاهيلعهنيعرصاهموبألعجدقو

دق»:تلاقف.“”«داقرلانوكيوةبلغلانوكتدقوءهاوجنبناطيشلاكَرْغينأ

اهلًايهف.«خيشلاديىلعهللاهمّلسفءهبلعفأفيكرّْبدأرصاهموبأيندجو

.تعضواذإةأرملاهيلإجاتحتاملكخيشلا

[ردحتم]ىلإلمجلالزتف؛جحلارفسلهلمجفلعيهنأيورو-[١۷٤]

ءتامدقهدجوفهيلإلزنف«؛كلذبخيشلااوربخأفكانهرسكناف««تسُمَم»

هيفيتينباوثو«ٌجحلاهيفيبينباوث:ةئالثيلمجيفتدجودق»:لاقف

.«ميتيلفلخأ»:(ص)يف(۱)

.«ةفيلخلا»:(م)و)ع()۲(

.«الجر»-:(ص)(۳)

.«؟خياشمايكلذىلعهللاينلئاسيأ»:(م)و(ع)يف(8)

نوكيوةبلغلانوكتدق:لاقف.ةبولغميّنإ:تلاقف.هلتقبناطيشلاكّرغينأ»:(م)و(ع)يف(٥)

.«داقرلا

.«هلمجفلعيفئيهيوهامنيبهّنأ»:(م)و(ع)يف()
.(م)و(ع)نمةدايز(۷)

ةروكذملاةّصقلابسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(۸)

.نامطافإنمبيرقعضومهنأودبي«نتملايف
.يتآلايفاذكو.«يئاَون»:(ص)يف(۹)
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‹؛تامف‹«نامطافيإ»ىلعهبقّدصتأورحتأنأيتّينهيفتلعجدقوءهمحلل

.«اضيأكلذباوثيلناكفءعابسلاهتلكأو

حتفف«كافحتفا»:هللاقفههَقَلَعهيفيفعدفضىلإرظنهنأيورو-[۷۳]

.«!نیکسمایكلتقتنأتداك»:هللاقو«هلاهعزتفىافعدفضلا

تامفءاغمرارِمعبس'"تیلومنبییحیووهّجحهنأيورو-[٤۷]

يلعفقؤودق»:ةافولاهترضحنيحمهللاقفءةعباسلايفتيلومنبىيحي

هللاقهنآو.«تیلومنباايتئشبابيأنمةّنجلالخدا:يلليو
تطعأاذإ'"ثَراَسبتاعتنأكابِإ«ىيحياي»:-هتلاخنباوهو-رصاهموب

.«هلمحبالمحتطعأولو[هتجوز]يلولتبتاعأليفءائیش

زبخلالمحيناک”«نتارصمإ»دحسمیتبنیحهنأهلعاوركذو-[٥۷٤]

اهفقسنمنيتبصقذخآو.«وداج»بانوخسهنودجيف«هلزنمنمراخفلايف

.«یلولتةبصقویتبصق«ارانیدنيعبرأبامهيطعأال»:مهللاقف

ىلعبكرفء«ىجد»ىلإوا«ةرارعز»ىلإةّرمتاذرمهنيورو-[٦۷]

.«هرحنأتیونينهيفيتين»:(م)و)ع(يف)۱(

.۳۰۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلا(تيلومنباوأ)ةيلوُمنبىيحيدماموبأ(۲)

.«يللاقوٌفقاويلعفقو»:(م)و)ع(يف)۳(

.۱١۳:ةرقفشماهيفاهيلعقيلعتلامدقت:تيلومنبییحیجوزتراس3

.(م)و(ع)نمةدايز(٥)
.«هلمحب»-‹«لمجلا»:(م)و)ع()٦(

ةليبقنم»اهمساسبتقا:(ةيلاحلاوداج)وداجةنيدمبرق:(ةتارصموُأ)«ُنَتارْصَمِإ»دجسم(۷)

«ُْنَتارْصَمِإ»دجسمو.«ىطسولانسلبارطنمةّيلحاسلاةهجلابةنطوتسملاةّيراوهلاةتارسمينب

يتولاللايتريمندنتلادمحمنبرشبلالهسيبأخيشللتناك.لبجلابعماجلادجسملاوه

.۲۹۳/۲مالسإلادعاوقيلاطيجلا:رظني.هيفةروهشمةقلح(ه٤:قفنميناثلافصنلا)

.(ةلماشلاميقرت)١۱۲صءةيقيرفإلامشتاسارديكستيفيل
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E4
:هلاولاقفميتيمهعموءاسولجكانهةعامجىلعزاجفءاهُولُفاهعبئافهترامح

خيشلادارأاًملف.هلهبهوف«""ميتيلاهلأسفولمااذهكيطعينأخيشلللق»

لاقفهلتبأفاهجلاعفءاهدلوٍةقرفلريسملاىلعةرامحلاهعواطتملريسملا
نأمهرمأف««معن»:اولاق««؟نيرانيدهيفهلاوذخأتنأمتحلصتساله»:مهل

.نيرانيدبةفيلخلانمءارتشاف«'"ةفيلخميتيللاوفلختسي

‹يرارعزلابهذدغىلإف؛يرارعزلاهدنعتابهنأاضيأاوركذو-[4۷۷]

رثايفراسفءاهدجيملفشّتففهتيبيفريناندةعبرأرصاهموبأعضودقو

«؟يدنعتبنيحريناندلاةحرابلاتعفرله»:هللاقفءهقحلىحيرارعزلا

اهاطعأف««ريناندةعبرأ»/٤٤/:لاقف««؟خيشاي'ةّرصلايفمكف«معن»:هللاقف

تلاقف«ربخلااهربخأفهتجوزىلإلصوىَنَح«يهامكاهلمحفءّيرارعزلاهل
ىلإوهامكعجرف««ريناندلاتعفريتلاانأ؟خيشاياذهتلعفمِل»:هل

نإ»:يرارعزلاهللاقف««؟لجراياذهتلعفَمِل»:رصاهموبأهللاقفّيرارعزلا

‹«تنأكنوقّدصيوسانلاينقّذصيملائيشكلعفرأمل:خيشايكلتلق

.ىرخأةعبرأهدازوهريناندهلىطعأف

هذهكبنعٌلُك»:'”يروطغبلامساقلايبأللاقهنأهنعاوركذو-[۷۸]

:هللاقفببنعلمحمساقلاوبأهللسرأف««ائيشاهنمىرنالفءاضيأةنسلا

يقبوكْبنِعاهتلخددقوالإ«نامطافيإ»رودنمرادتیقبامحرفتلكرّيَخن»

.ماياةينامثلكأنام

دقو؛فورعملاهدجسمقيرطىلعةيبظىلعرمهنأهنعيورو-[۷۹]

.«خيشلا»:(م)و)ع(يف)۱(

.«...هارتشاف«هلاوفلختسافمهرمأف»:(ص)يف(1)

.«(مهيف»:(ص)يف(۳)

.۱۳۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ(49)
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انأءةنيكسماييعجرا»:اهللاقف«تبرهةيبظلاهتأراًملف«قيرطلايفتدلو

الئلقيرطلاىلعتدلومِلف»:اهللاقفءةيبظلاتعجرف«وُفاَجنبیسوم

هعضوف''دعتباىحءاجراخقيرطلاىلعنماهدلواهلعفرف.«؟سانلاكّرضي

.اهل

نإيرصبلانسحلاةلأسمتزاجىّنَحسلجملايفدعقهنأركذو-[٠۸]
هذهيففقولجرنمأربُيفيك»:ماالسنبباوللاقفنمأرببوأىلوتمناك
ٌُتأَوبتالِإوباولايبُ:رصاهموبأهللاقف««؟ىلاعتهللانمافوخرومألا
.«!خيشلااهّيأتبت»:هللاقف««!كنم

نامثعوبأهللاقفٌيحلاىلإرفاسينأدارأنيحهنأهنعيورو-[۸۱]

:رصاهموبأهللاقف««خيشلااهّيأكعمرفاسن»:«يجد»يفنكاسلا'[يتازملا]

ْمَمفَأَذَأدنتٌيَد»:ةيربربلاب[نامثعوبأ]'هللاقف.«عجرا«كلذىلعردقتال»

«نامییمارکلآْريِرْنّعَتلأ3ناَمْعَلِإمَنيلدَرْفّسَنأراجوأالفسُأ

ائيشيليجلاعفءامزاعلجرلااذهتيردق»:هتجوزللاقءامزاعهآراملف

هومعطيلهيلإنوقبتسيسانلالعجفءاورفاسفءاهعابفاهتروسأهتطعأف««هديزأ

ىّتَح؛ماقفرصاهميبأىلإعجرف.هوّلمىحقيرطلامهيلعلاطف«هوبکرو
هلمجبكسمأنملكفءلامجلابانذأبكسمتسيلعجفقيرطلاضعبباوناك

.ًاطخوهوء«رباجيبأنبىسوم»:(م)و(ع)يفو.ةلوكشم(ص)ةخسنلايفتدرواذك(١)

نبىسومرصاهموبأ:همساو««رفعج»لةيربربلاىلإريوحت«رْفاَج»نأل؛هانتبثأامباوصلاو
.١۱۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينامطافألارفعج

.«دعابت»:(م)و(ع)يف(۲)

شماهيفهتمجرتتقبس:«نامئاب»بريهشلايجدلايتازملانامثعوبآ.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.۳۱۷:ةرقف

.(م)و(ع)نمةدايز(4)

.يربربلاصنلاطقس(م)و(ع)يف(٥)
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اهل]لاقكلذدنعف.«شقتلامجلاعد«:هلنلقيناولالعجهبنذب

:''[ةيربربلاب

شۇۈشسس»/4۳/-[48۲]

.

یفةريثكةةوسنلاتناكدقو«اًنغّدَصُتال»:هللوقي

:تلاقفنهنمةأرماهلتّدرف-[:۸۳]

الَوْناَمْغَلِإالَوْناَيَأرالُجَميأ.:.ْناَمْغَلِإالوزالْجَميأشؤم[

تْنُجَسَأنادل ."«نيوِلَوَتتْنُجَس۳

هلتدريتلاالإهلكةقفرلايفيتاوللاةوسنلاتامف:لاق4۸[ ٥]

ولمنیحلاقو.ةنسمالكلاكلذلماصفكلذىلعخياشملاهرمأفءمالكلا

ْنيدلامجريةّورملاْشَتناَمينرَمكنآاَدِإْراَجِحْلاعيأ»:رصاهميبألهوکرتو

.ماليزغو

يفهلهمعطأف؛نمسهلقةَمتاذرصاهميبألىطعأهنأيورو-[٦۸]

رح ‹رباربلاريختنأ«نامثعاي»:رصاهموبأهللاقفءهيتأيامةرثكنمحمقلازبخ

.«حمقلازبخ-يفكتيزتلكأدقو

ناکف‹«نامطاُفيإ»مادَقدحسمهلناکرصاهمابانأيورو-]۸8۷[

.«لاقو»:(ص)يف()

.(م)و(ع)نمةدايز(۲)

نمةطقاسةرابعلاو.ءكاَلَكتيّلاعلاديتوِنادلوياًمِإنينارفاْنَيَرِإْناَلُحَمْيَأسْوَس»::(ع)يف(۳)

.(م)

شۇش»:(م).«نيولويټكنُجَسَأناَدِلَْيالوْناَمْغَلِإاَلَوْنايَأُناَلْجَمْيَأشوَس»::(ع)يف03

.«نيولوُيِيتنْجَسأناَدِلَوياَلَوْناَمْغَلِإاَلَوناياناَلْجَمْئا
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يس
ىلصوجرخرهظللًاًضوتاذإناكوءاليمرشعينثاىلعلزنملانم”دجسملا
.ليقامفهتداعكلذكفكانهرهظلا

ىلعحابصملاتیارادإ»:يروطغبلامساقلاوبهللاقهنأيورو-]4۸۸[

رصبأاملكفء[يدنع]فايضألاناكدقف«يدنعتبفلإرسفىتيبقلغم

رضحيو««ةروطغب»يففايضألاعملكأف«نامطافيإ»نمبهذحابصملا

.كانهسلجملا

تناکو«مهءاشعمهاطعأفسانهدنعتابهنأرصاهميبأنعيورو-[۸۹]

اولكأفاوضمف««يلاوعدافمتلكأاذإ»:مهللاقفءاهاشعاضيأاهاطعأفةبلكمهعم

اولعجفاوماقف‹«خيشللوعدنانباوموق»:اولاقفءاولكأنأدعباليلقاودعقو

.!يوعتتلعجفاهيديتعفرفاهيلجرىلعةبلكلاتفقوفهلنوعدي

ضرمف«برغملالهأنمءابرغسانءهاتأهنأاضيأهنعيورو-[٤]

لغبلامهاطعأفهيلعهنولمحياماودجيملوهيلإهلاحاوكشف؛مهنمدحاو

.«نَرْفَمداونأشأ»:ةّيربربلابمهللاقف«؟هبكاقلننيأ»:هلاولاقفهولمحف

هباحصأووههيفقّلعتفةّيقيرفإبهوخأمهيقلف.ةمايقلامويمهلينعيامّنِإو

««؟مكللاقفيكف»:هوخأمهللاقف««رصاهموبانلهاطعأدق»:مهلاولاقف

مهللاقف««ةمايقلاموي:انللاقف؟لغبلااذهبكعميقتلننيأ:هلانلقدق»:اولاق

.هيلعهللاةمحريخمالکاذهمهلهوعد)):هوخأ

.«لزنملانمتناکف»:(ص)يف()

.«يدنعفايضألاٌنإف»:ةرابعلاباوصو.(م)و(ع)نمةدايز(1)
.«دعب»-:(م)و(ع)(۳)

.«اضيأ»:(م)و)ع()٤(

.«هیلإهباوکتشاف»:(ص)يف(٥)

.«نَرَقَمديونأشآ»:(م)و(ع)يف(٦)
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‹نيتضيحتأرٌمُثتقل/٤٤/«نيطبت»لهأنمةأرمانأيورو-[]

‹خياشملاهدنعزاجف«بسحأاميفسايإلاتبراقدقو«ثلاثلااهنعسبتحاو

ءاوقْمّتاف«مهنیبامیفاهتلأسميف[مالكلا]اوددارتف«"ناریخناًّسحوبمهيفو

ّمُث‹ةدعللرهشأةثالثو؛لمحلاءاربتسالرهشأةعستثكمتنأاهلاولعجف

دق»:اهللاقفمهسفنأىلإهودرٌمُت«؛ناّسحوبأكلذنممهلىبأف«جؤزعت
ىعكيلإ»:هلتلاقفء«ةنالفايناّبذلاءامنمائيشانهاهكلاولعج

|.كلذتكرتف««نابذلاءامبناسحابأاي

يفٹثکكمهنأ°«نكاسما»لهُنمیفنبسورمعنعيورو-[٩4۹]

يفاوملتيا'افارجأتيأرولف»:هوخأهللاقف«ملعلامّلعتيةنسنيرشعبرغملا

يفاوملتياافارجأتنأتيأرولف»:سورمعهللاقف««يخأايكناّذف

.٩«!كنيد

.«نيطفنت»:(م)و(ع)يف(١)
.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:ةسوفنب«نيطبت»

.۸۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يئاطسرفلالالمنبناريخناسحوبأ(۲)

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.٢٥۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلاينكاسملاحتفنبسورمعصفحوبأ(4)

.«نکاسم»:(م)و(ع)يف(٥)

نم.ةحاتملاعجارملاورداصملايفاهديدحتىلعفقنمل:ةسوفنبةيرقنكاسومأوأنكاسمأ

.(ه۲۸۳:ت)روكذملاينكاسملايسوفنلاحتفنبسورمعخيشلا:اهئاملعرهشأ

نبا.«هَفَرِحوفورججوٌفارْجأعمجلاو«رهَنلاويداولاّقِشلَّفسأنمليسلالكأام:فّوُجّْلا»()

.«فرج»:ةّدام‹۹/٥۲«برعلاناسل:روظنم

ةرابعلاةءارقنكميو.مَحَتلااذإحرجلاأعلا:لاقي««اومأَعْل»:دصقيهّلعل؛خسنلايفاذك(۷)

افارجأتنأتيأرولف:سورمعهللاقف«يخأايكناّدفيفتَمَاعلِإافارجأتيأرولف»؛يتآلاك

.«كنيديفمَعَ
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اھلسیلو“اًيبصتدلواهنأ«نكاسما»لهأنمةأرمانعيورو-[۳]

«بوثلانمرخآلابناجلايفاهدلومانيواهبوثضعبيفدقرتدحاوبوثالإ
ن؛هضعبسبلتواهبوثضعبلسفتف'”«يمجويلو»نيعتلزنحبصأاذإف

لسغتوءرخآلابناجلالسغتو[هةسبيدعب]هتلسغيذلابناجلاسبلت

لهانم“'ليلخنباكلذبعمسفءةنساهلمتىَنَحاهلاحاذكهفءاهدسج

.كانهنملاومألايفهيلعهللاعّسوفابوثاهلىرتشاوءاهلزنم

لئُسهنأ«نکاسما»نم”ميهاربإنبتاردسةزمحيبأنعيورو-[٤۹]

يفاراهنلكأتلهءاهنطبيفرخآيقبواًدلوتعضوةأرمانعسلجملايف

سعن»:خياشملانملجرلاقف««معن»:سلجملانملئاسلللاقف؟ناضمر

اھاندجو«همالكسعنيملف"”خيشلاسعننإ»:سورمعتخأتلاقف««!خيشلا

.«!؟هذهبفيكفلكأتنأاهلفةلوبملاتقشنااذإانه

نامنهادق:هنعليقوءاريبكاملاعناکحتفنبسورمعنأركذو44[ ٥]

.”[باتكب]يأرلاوليزنتلاوةّنسلانيبزرفي

.«ةيبص»:(م)و(ع)يف()

عقتاهّنِإفةياورلابسحو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل()

.«نکاسمأ»ةيرقنمةبيرق
.(م)و(ع)نمةدايز(۳)
ءليلخنبفسويبوقعيوبأ:هسفنوهنوكينألمتحيوءةيصخشلاهذهنعاثيشملعنال(8)

.٢9۲ء440٤ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.فورعمريغهنكلوريسلايفروكذماضيأوهو

نيباميفهتمجرتدجنمل:(م۹/ه۳:ق)يسوفنلاينكاسملاميهاربإنبتاردسةزمحوبآ(٥)
املاعاخيشناكو»:لاقو«يروطغبلانعالقنيخامشلاهركذامريغرداصملانمانيديأ
٢۲۳.۱۱صءريسلا.«ايقّتم

.«خيشلا» :(م)و(ع)()
.«باتکلاو»:(م)يفو.(ع)نمةدايز(۷)

 



YAYقيقحتلا
نى

يف”نيملسملاىلعلخدفقرشملاىلإرفاسهنأهنعركذو-[]
«لاؤسلاهيلع"[سورمع]رف‹'ىيتفملاوه'”بوبحمنبدّمحمو«سلجملا
«لئاسلاوه»:هلاولاقف««؟حتفنبسورمعمكيفأ»:بوبحمنبامهللاقف

دعقوءهيلعوهعجرفءربنملانعهللزنف««عضوملااذهبىلوأتنأ»:هللاقف
.سانلليتفيسورمعلعجفهمادقبوبحمنبا

›رصاهموبأهعموسلجملايفسانلليتفيناكهنأهنعيورو-[9۷]
نمذخأ/٤٤/هّنأو"نولوطنبارکسعيفتلزنةلأسمنعلجرهلأسىّئَح

نعلأست»:هللاقف«'"ابحاصهلفرعيملفباتواًجرخنولوطنبالام

يترامحلِاوُدر»:رصاهموبأمهللاقف.«هبقّدصتتلفهدجتملنإف«الوم

.«مهيلع»:(ص)يف(۱)

مرحم٣ةعمجلاموي:ت)يموزخملايشرقلاليحرلانببوبحمنبدمحمهللادبعوبأ(۲)

ةسائرىلوت.يوكزإلايلعنبىسوموةرفصوبأ:هخويشنم.نامُعءاملعلجأنم:(ه٠
تلصلاءالوفه٤:ةنسراحصمدق.(ه۲۳۷-۲۷۲)كلامنبتلصلامامإلامايأءاملعلا

يبأمسابءةصاخةفصبيقرشملايضابإلاثارتلايفةثبنمتاياوروةريثكءارآهل.اهبَءاضقلا

سيمخنبتلصلاوءرقصلانبنازعةيواعموبأو«ريشبوهللادبعهانبا:هذيمالتنم.هللادبع

.ةنسلانمرصتخم:هراثآنم.رفعجنبدمحمرباجوبأو«يراوحلانبلضفلاو«(رثؤملاوبأ)

؛تومرضحمامإناميلسنبدمحأىلإةريسو«برغملالهأىلإهتريس:اهنمةريثكٌرَيِسو
رصان:رظني.راجهىلعمامإلاهالواملديلجنبناسغىلإتلصلامامإلامسابدهعو

.°1ص«قرشملامسقء١١۳١:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ينابيشلاو

.«يتافلا»:(ص)يف(۳)

.(م)و(ع)نمةدايز(4)

.١۱۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينامطافإلارفعجنبىسومرصاهموبأ(٥)

ةيرصملارايدلابحاصريمألا:(م٤۸۸-۲۷۰/١۸۳-٢٠٠)نولوطنبدمحأسابعلاوبأ(١)

كتفلاوناخثإلاةرثكوهموصخىلعةدشلابافوصومناك.برعتسميكرت.روغثلاوةيماشلاو

ةرمإيلو.(نيطسلفب)افايةعلقهراثآنمو.ةرهاقلايفهيلإبوسنملاعماجلاىنب.هاصعنمب

١/١٤٠0مالعألا:يلكرزلا:رظني.ه٤٥۲ةنسرصممثقشمدةرمإوروغثلا

.«ابحاصابرهلفرعيملفباتفلامجرخلجرهنمذخأ»:(ص)يف(۷)
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۹
هللاقفاذهلثمةحاجأنسباهيفیتفیسلجمیفدعقأالفءاهبكرأل

اوسيالنأمهنأشنمنيملسملانافدعادعقتنأتدرأنِإ»:سورمع

.«ادحأ

نم'”[اهيلع]ءاملانوقتسياوناكفءةلغبهلتناكهنأهنعركذو-[4۸]

هبلستغُيامناكامفءاجراخ'”صوصخلايف'[نيلزان]اوناكنإهللاو«لبجلا

نإ»:مهللاقفءةلغبلاىلعءاملااوقسيفلبجلاىلإاولزنينأاودارأف«ةالصلل

‹؛مُميتلابرضيناكف««عيبرلااهعفني"الفمويٌلكاذكهاهلنولعجتمتنك

.اهوکرتف

‹”روصنموبأووهناكوءةرامإلانمةسوفنهتعزنهنأهنعركذو-[4]

لاقفهعباصأَمضف»هبمكحتامفرعنال»:اولاقف««؟ىنومتعزند:مهللاق

ىلإ.ةثالث«نانئثادحاو»:مهللاقف؛«ةسمخ»:هلاولاقف‹«؟ءالؤهمك»:مهل

مكلتيلخدق»:مهللاقفعجرينأهوبلطف««مكنيبوينيباماذهفءةسمخ

.«ثدحريغبينومتعزننيحمكروما

هنأكلذو‹رصاهمىبأةوعداهنمهعزنببسناكامن:خيشلالاقو-[٠٠]

سلجميفدعقأال»:يخامشلاريسيفو.«اذهلثمةحاجهيفيتفُي»:(م)يفو«(ص)يفاذك(١)

۲۲۷.۱۱۱ص«ريسلا.حضوأوهو.«اذهلثمبهيفىتفي

.(م)و(ع)نمةدايز(۲)

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

ةئيهىلعةبشخبهيلعُفّفَسُييذلاتيبلاُصُخلا:ليقوٍِبَصَقوأرجشنمتيب:صُخلا»(8)
هيفامیریهنألكلذبيمس؛صوصخح:هعمجيفليقو«؛صاَصخوضصاَصْخأعمجلاوٍجَرَألا

.«صصخ»:ةدام۷/٠۲«برعلاناسل:روظنمنيا.«ةجوفيأةصاصخنم

.«ةالصلللسغیامناکامف»:(م)و)ع(يف)0)

.«امف»:(ص)يف(1)
.٢٥۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتريمدنتلاروصنمنبسايلإروصنموبأ(۷)
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حلطصاوكالومىلإعجرا»:سورمعهللاقف«هالومبكسمتسافدبعهءاج

كعزن:لوقأانأ»:رصاهموبأهللاقف«؟تنآلوقتام»:رصاهميبأللاقفءهعم

.«!هالومنمهّقحهلطعأ«بيرقنعكريغهيفدروناكملاكلذنمهللا

لاقف«؟مكيفغلبيذلاامف»:ٌیموروهوهدبعللاقهنأهنعيورو-[۱٠0]

ناّيكلااوسبلتو؛ريعشلالكأنوحمقلااولكأتنأانيفغلبيامفيالوماي»:هل

علأسيدحأناكامف«ةقاورلااولخدتنأانيفغلبيامّنِإو«فوصلاسبلنو
.«!بالكلالغم

لعجامكربخلاهفداصرصاهميبأتومهغلباملهنأهنعيورو-[٠٠]
ىّتَحهتزانجرضحیلكلذكٌرمفهدييفرخآلاكسمأو"هلجريفادحاوالعن
ىلعهديبحسمهونفداًّملف.هيلعهنزحوهرْيحتنم«كلذك«نامطفيإ»لصو

لاّهُجلاقف؛هنیدبئاصمنمينعيء«يخأايكيلعتنمأ»:هللاقفربقلا

.«هسأرىلعبارتلاضقننيحهنمحارتسادق»:«نامطفيإ»

هلزرفينأاباتكهلبتكينأ”عرنازفلاهيلإلسرأهنأهنعيورو-[٢0]

هيلإبتکو‹ىسورمعلابفورعملاوهوءاباتکهلبتکفىءامسألاضعبهيف

ء؛مالكلالوصأبنيفورعملانيباتكلاعضويذلايناّرْفلاامهآراًملفءةلاسر

.«ىنازفلانمیوقىسوفنلا»:مهللاقف

یفرف«قیتعسرفىلعناکف««ونام»ةعقورضحهنأهنعيورو-[٤٠0]

.١٤۱۳-١۰٠/۱۳۲«؛برعلاناسل:روظنمنبا:رظني.ةقورأتاذرادلادصقيهلعل(١)

.«انيف»:خسنلايف(۲)

.هيلعتدحأهسبلنابإ:اهانعمو«ةيربربلانمةيفرحةمجرتةرابعلا(۳)

ءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني).رصعلاكلذيفنوُيناّرفءاملعةدعدجوي(4)

قلاخلادبع:مهنمدوصقملانوكينألمتحيو‹(١٠1١۸۳۷٥5۳۹١٠0:ماقرأمجارتلا

.١١٦۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبسدقوء(م۹/ه٣:ق)يناّرفلا
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عقيلاهوبصنولابحلااورّؤدىَتَحهيلإاولصوامفءةميزهلادعبنيملسملاةقاس
یبأف«وكرتیوهيلعوهاًّمععجرينأهوبلطفءاريسأهوذخأف؛عقوف؛هسرف
اولعجف««هللابقحلأىحاهلوقأالةملككلت»//:“مهللاقوكلذمهيلع

‹«هللابقحلأىّتَحاهلوقأالةملككلت»:مهللوقيوهواًعطقاعطقهيدينوعطقي

.هيلعهللاةمحراديهشتامف«قفارملاىلإهيدياوعطقىَتَح

[ريخلانبهللادبعدمحموبأ]

نمقبيملوءامكاحناكهنأريخلانبهللادبعنعيورو-[٥٠٠]
4

اقلعمهدازناکف«”يروطغبلامساقلاوبأووهلإ«ونام»هعقودعبخياشملا

.ربکامدعبمّلعتيلسلجملاىلإريسيل

‹ةءارقلاباهيفرسيةالص”سنوينبىيحيبيلصيناكهنأيورو-[٠]
فلكأمل»:هللاقف««ءيشكتءارقنميلعَفُحَيْمَل»:سنوينبىيحيهللاقف

.«(كعمس

نيبرظنلاقتنا.«مهللاقوكلذمهيلعىبأف...ينازفلانمىوقأٌئسوفنلا»طقس:(ص)يف(١)

.ةيناثلاوىلوألا«مهللاق»

شماهيفهتمجرتتمدقت:ريخلانبهللادبعدمحموبأوهو.ًأطخوهو.«يبأ»+:(ص)(۲)
.۱۳۹:ةرقف

.۱۳۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأ(۳)

.رظنلاقتنا.«ربكامدعبمّلعتيل...ريخلانبهللادبعيبأنعيورو»-:(م)(8)

نمضينيجردلاهفَنصءةيسوفنلاةتاردسةليبقىلإةبسن:يتارذْسلاسنوينبىيحيءايركزوبآ(٥)
نمءةسوفنلبجنمءدهزلاوعرولالهأنموهو:(م۸14-۸810/ه١۲0-٠٠٠)ةسماخلاةقبطلا

ءيئاطسرفلاسنوينبىيحيءايركزيبأمساباملاعيخامشلاركذدقو.فريزرونيتةيرق

نال؛«سنوینبءایرکزییحیوبأ»:هباوصءأطخ حجارلاىلعوهوونامعورفنمهن:لاقو

اميف(م٠۸۹/ه۲۸۳ةنس)ونامةعقومكرديمل؛ثلاثلانرقلانملوألافصنلانمانمّجرتم

ءريسلا:يخامشلا.هن:تارقفريس:ينايسولا.۳۱۸-۳۱۷/۲؛تاقبط:ينيجردلا:رظني.ودبي

٦١۲/٤:مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۷۳۸-۳۷۲۷۸
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ةالصلاتقورضحفءيروطفغبلامساقلاوبهدنعمدقهنأيورو - ]0۰۷[

ء؛تاصحلانامزيفكلذو‹«لزنملالهأكلهيالغل»:هللاقف««نْذَأ»:هللاقف

.«هللامهكلهأفاوعلطيملنإفنَذَأ»:مساقلاوبأهللاقف

كراغنمةقوتعملاجرخأ»:هلزنملهأنملجرللاقدمحمابأنِإو]۸*0[
.«هيفةدعاقلا"”نوكتاالنمحرلادبعاي

‹كفعضكلاتقو«كتنسكليدبت:رئابكلانمةثالث»:لاقهنأو-[0۹]

.«كتمَأنمكجورخو

«انكم»اهللاقيء"«فريزرونت»لهأنمةأرمانعيورو-[٠0]

ءاهلزنمنماهجرخيالنأهيلعتطرتشاف««يريت»لهأنمالجرتجؤزت

:”[هّضنوةّيربربلابامالك]تلاقاهجرخأاًملفءةهوركماهجرخأفاهيلإرسكف

مافْمَلَعوُساَوَماشو.ْنأَدجْرَمَتَأفَريِزْرَوُنَتمالفْمَلَعوُساَوَيْماَشْوُن»

هنأودبيو«هديدحتنمنكمتنملنيلامتحالاالكيفو.«نمحرلادبعابأاي»:(م)و(ع)يف()
.يرجهلاعبارلانرقلالئاوأوأثلاثلانرقلارخاوأيفشاع«فريزرونيتنم«يداعصخش

.«كل»+:(م)و(ع)يف()
:فريزرونت»:يخامشلالاق...فيرزنو«فزيزرو«فريزنووأ«فریزرونيتوأ«فریزرونت(۳)

اهنیبنأرکذو.«ءافوءاروءاياهدعبيازوواونيبِءاَربزعلايبأنبىيحيانمعطخباهتدجو

ريسلا:يخامشلا:رظني.تابيحرلاةيحانباهنأيكستفيلركذو.اليمنيرشعواًفْينوغيونيبو
.(ةلماشلاميقرت)٣٤۳صء۸:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.۸١ص

نرقلارخاوأيفتشاع«فريزرونيتنمءةيداعةأرماهنأودبيوءاهدیدحتنمنکمتنمل(٤)

.يرجهلاعبارلانرقلالئاوأوأثلاثلا

يفعطقتةفاسميهوءناّرفِبةليوزهاجٌُنايفوداجقيرطىلع»عقت«نيويريتاهلعل:يريت(٥)
لبجخويشةيمست:يكستيفيل:رظني.«ىلوألابونجنمءادتبامادقألاىلعاًيشَمماّيأةثالث

.(ةلماشلاميقرت)١۲٠صء١٤:مقر‹مهارقوةسوفن

.(م)و(ع)نمةدايز)1٦(

.ةحضاوريغةملك:(ص)يف(۷)
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ر

”«نيِگالَصَتيونأ

:لوقتويکبتتلعجةزافملااولخدو«يريت»وحناوهُجوتاملف-[١0]

اولصوامل.«اطَمَأسمعْمَدُسَيأفُعاَرْنجَتنيِوالِسِتتعتَيوُرنََْخِجأ»

تلاقف'"لاَمْلاىلإةملكلاهذهبتلسرافمالسإلايفاهناوخ4ةيرغاهقحلدلبلا

«طاَيْمَتَتشکْيرَدَعَيجدلاشأخَسلاَمْلایشوپ:وأىيُحَينأٌلْسَأ»:اهل

.«شالمطمنبّتَتَن»:ليقو

تعف_[١0] اهبلعذتشااًملفةقلعملاكاهكرتفةأرماهللاودعاهيلعجوتمث

ناديْعيِلْمُكأعونك¡غيبوَْغيِجُُررَوَأ»:تاملكلاهذهب.خياشملاىلإتبتكرمألا

.«يتيَرصَأْشُكَيفْذيِجَأنيِرَصَي

:سنوينبىيحيمهللاقفءاهترايزلخياشملاعمتجاف-[0۳]

هتعيشريسملاىلعمزعاًمِلفللاءاشاماهدنعثكمفاهيلإراسف.«مكيزجأس»

دِدلْمَتنجْرَودشسكَت»/4۷/:هلتلاقو .«يِميِغَأنسنلاجدفيَرّدَسَأيأتودو

تنوشِودَلْمَتْنَجْرَودْسُكَ»:هلتلاقمُث.تلاقامبضریملو«ةأ»:اهللاقف

تلاقمث"اضيأضريملو«أ»:اهللاقف.«ْنيِناَسَمَتتتْئَرْجزَأمَرُدَسأيأ

هَيْمَأَرَذَسَأيأتنوُشسوُتِدَلْمَتْنَجُْرَودسُكَ»::هل .”«ثيتمكْنَتنأسأدافتمي

اهنأل؛طقف(ص)ةخسنلاىلعةحفصلاهذهىفةدراولاةّيربربلاصوصتلاطبضيفاندمتعا(١)

.ةفيفطلاتافالتخالاضعبنايرخألايفو«طبضأ

سنوينبییحيةجوزاهنأودبيقايسلابسحو.(م۹/ه٣:ق)يفتشاعةأرمامسا:َلاَمْلا(٢)
دقهنأليلدلاو.ةنباوأنبا:ينعتدق«وأ»وةفاضإلللمعتستةيربربلاب«ْنأ»نأل؛يتارذسلا

ينايسولااهفصويتلا‹«سلنأ»نم««متیجزيلاملا»:اهلعلو.اهيلإراسواهتثاغتسأالباجتسا

.٢۲۳ص«ريسلا:يخامشلا.۱۳/۲قق:مقرةرقفريس:ينايسولا:رظني.حالصلاب

.يناثلاىلإلوألا«ضريمل»نمرظنلاقتنابطقس:(م)و(ع)يف(۳)

.«ْنيِواَمُكَنت:خ»:(ص)شماهيف(8)

 

 



 

A۹ A قيقحتلا

ba
مويىلإموينماهدنعدعقفعجرف.«زوجعاياهبٍتئجدقفنآلااًمَأ»:اهللاقف

عض»:هلتلاقفالمرهيفتلعجوقبطبهتتأفريسملاىلعمزعف«تاملكلاهذهل
اذِإفىضمواهعدوف«لمرلايفهيمدقرثأيقبف؛لعفف««انهاهكمدقىل

لوزيف«لمرلايفهمدقرثأىلإرظنتفقبطلاتذخأاهقوشٌدتشاوٌةبرغاهتقحل
اًملفءاهلاحاذكهناكفءةعصقبهيطغتوهعضوميفهُدرتفءاهبامٌضعباهنع

ىقسيلهيفلزنف«رئبىلإريداقملاهتقاس'[اهجوز]اهيلعفرسأاملاط

ثیحنمملعفرئبلا[طئاح]طسويفنابعثهسأرقوفاذإفرظنفهمنغ

ْنجَياَدياداًنَكَمِإغيِشؤَأنيدْنَأشالُفي»:كلذدنعلاقفءكالهلابنقيأو«يتوأ

هوتأف«لابحوةفيطقبينوتيإ»:هباحصأللاقف.«اَوَعَيناَرَوتنوتْنتَدَكب

رئبلاقوفنملابحلابهوعّلطف«هسفنىلعلابحلابًّذشواهيفهسفنٌفلف«كلذب

امف«لابحلاتعطقناووهامكهمقتلافهيلعبثونابعثلاةلباقملصواَّملف

بونذنمللابذوعنف«نابعثلاهعلتبانيحهماظعةعقعقالإهباحصأعمس

اهدلبىلإتعجرٌمُتءهنماهحارأواهنعهللاجَّرفف.باقعلاثروت
(A,

. (فريرو»

.«انهامدقيلعض»:(م)و(ع)يف(۱)

.«راسو»:(م)و(ع)يف(۲)

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.(همنغ»«يقتسيل»203

.(م)و)ع(نمةدايز(٥)

.«ةفقفق»:(ص)يفأرقننأنكميو.«ةضقضق»:(م)و(ع)يف()

.«ائُكمنع»:(م)و)ع(يف(۷)

.«فریزنو»-:(ص)(۸)
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[ةيتاجرألاغروزوينواسرملانكولصم]

ءفكلايحسابئاتناك«نواسرمأ»لهأنم"نكولصمنأيورو[٤٠]
غروزدنعيشميناكوءهماعطلكأيملنملبجلااذهةباّرعنم“ةو

ىَوَشو«هبايثلسغف‹«نزالجأ»”[نيع]ىلإلزنةّرمَتاذىَّنَح«ةيناجرألا

بلكدجينأوءهبونذرفغينأهّيرهللااعدفءةرفسيفاهلعجٌمُتمحلًءاشكانه

يفهلعجوهتاشنماوضعلعجف«اهتّرضدنعاهجوزدجينأوءاتّيمغورز
اذهنملكألابزوجعلائدتبتنأيئاعدةباجإةمالع»:لاقوةرفسلالفسأ

ةيناجرألاغروزلرصاعم:«نكولصي»مسابدريدق«؛بئاتلاينواسرملانكولصم(١)
ينايسولاهلقانتامريغةيصخشلاهذهنعريثكلافرعنال(م١٠۸٤۸1/ه٥:٢٠٠٥ط)

ءريسلا:يخامشلا.٤۲/٠ث:مقرةرقفريس:ينايسولا:رظني.هتبوتنميخامشلاويروطغبلاو

.٤٢۲-۳۹ص

دنعءاجامكءنارمحلامساباًمومعةفورعملاوءناسرمأوأ«ناسرموأ«؛نواسرموأنواسرمأ(۲)

مسايهنواسرمإف«؛يخامشلادنعءاجامىلإاًدانتساو.تابيحرلاضرأىلعدجوت.ينورابلا

نييضابإلاخايشألاريسيفاهدجنناكملااذهىلإتاراشإلارخآو.نارمحلاةيرقيفدجسمل

خويشةيمست:يكستيفيل:رظني.يداليملارشععبارلا/يرجهلانماثلانرقلايفاوشاعنيذلا

.(ةلماشلاميقرت)۱۲۳-۲١٠صء١٤٠١:مقر«‹مهارقوةسوفنلبج

.«لقدق»:(ص)يف(۳)

.«یلع»:(م)و(ع)يف(4)

ةدباع«(ناكرأوأ)ناجرألهأنمةيسوفن:(م٤۸1-١۸۱/ه٥:٢٠۲٠10ط)ةيناجرألاغروز(٥)

؛ةحلاصزوجعيهو»:اهنعلاقو«تاحلاصلاءاسنلاةمئاقيفينايسولااهركذ.ةملاعةحلاص

اهعروواهتناكملءاهنرزيناليدبأولاطجيإلهأءاسنناكو.«لبجلاملعثْلُثاهعم:اولاق
‹۱/۸ثٹ«٦/۷ٹ:تارقفریس:ینایسولا:رظنی.اهيلإةبسن«غروزیّلصم»لبجلايفو.اهملعو

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٤۲-٤٢٤٠صريس:يخامشلا..٤۲ث

.٢۳۰۱۱۳/۲:مقر

.(م)و(ع)نمةدايز(1)

.١٥۱:ةرقفشماهىفاهبفيرعتلاقبسدقو‹««تزالجا»:مساباقباستدرو(۷)

۱...«ةراضلا»«اهتراض»:فلألابتبعك:خسنلايف(۸)



T۹۹

 

>
«بابلاعرقف«ليللاهيلعبرضىّنَحكانهلصيملوىضمق««الَوُأوضعلا
نماي؛معن»:تلاقف؛هتفرعف««يحتفافءانأ»:لاقف«؟اذهنم»:تلاقف//

مللمحيملنِإو«ددزيملائيشلمحنإ«تقولااذهيفانباوبأهلحف

:لاقو‹«ةّيشعنآلاتام»:هلتلاقف««؟مكبلكنيأ»:اهللاقفلخدف««صقني

محللاعزتتتلعجفءةرفسلااهلعضوف‹«ةَّرَضلادنع»:تلاقف««؟كجوزنيأ»

برهللدمحلا»:لاقفنملكأتتلعجفوضعلاكلذتذخأىحةرفسلانم

ةوعدلاٌلعل»:هلتلاقف««يبونذىلعتوعدىّنَحغدأملذإنيملاعلا
.«معن»:اهللاقف««ةكرتشم

يفتناكاهّنَأوءةعروةدباعةأرماتناكةّيناجرألاغروزنأيورو-[٥١٠]

:اولاقف«بحلابناّمِرلالمكيامكهيفلُمكو«مالسإلابلبجلااذهالمانامز

هتحتاودجوفيصلايفاهشارفاوعفراذإ:ليقو.«ليلقثلثلاوريثكاهلرطشلا»

هتخأبءاجةّرمف:تاّرمثالثةّئِجلاباهلاعداهجوزنأاوركذو-[]
‹«ينالفلاعضوملايفلمرلايلمحاويبهذا»:اهللاقف«ييَعدقوةضيرم

.«غروزايةّنجلاهللاكقزر»:اهللاقفء««ةرقبلاىلعهتلمحدق»:هلتلاقف

كلأسأس»:اهللاقفصوصخلايفعيبرلاىلإجورخلامهرضحو-[0۷]

‹«اهتمدخكرتأالكعخأالإءةّيضقميدنعكلةجاحٌلك»:تلاقف«ةجاح

نماهقوطعلختملةنساهتمدخفء'"ةّنجلاهللاكقزرءيتجاحيه»:لاقف

حيرتسأويقوطعلخأ»:غروزتلاقف«تتامىَّنَحرمألااهيلعدتشافءاهقنع

برزىلعرئاطعقوضرألاىلعيبنجتعضواملف»:تلاق.«مانأوةليللا

.«لمرلا»:(م)و)ع()۱(

.«ةنجلا»_:(م)و)ع()۲(
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:تلاق‹«غروزايىوهلافالخةّنجلاقيرط؛غروزایغروزاي:اهللاقواھراد

ىلإنيديرتامفغروزاي»:اهلرئاطلالاق««كلذعمستليتّرضظةوأتلعجف»

يداوبهذهيتليليفالجرظقوأنأُترمأدقوءغروزايةكئالملاهّبحتالنم

.«ةالصلاىلإتمقمثيبوثتسبلف»:غروزتلاق«َْجْلَرَأ»

دصقينيأرّيحتفءامهسوؤرجئاوحبامهاتأاهجوزنأركذو-[01۸]

.«غروزايةّنجلاهللاكقزر»:لاقف‹«ةَّرَضلادنعبهذا»:تلاقف

نمدقف«راکبآنهومويتاذ«لاطجيإ»لهأنمءاسناهراز:ليقو-[01۹]

اهل”تلاقفاهترايزندرأ«ناليدبأ»نمنلبقأدقزئاجعىلإترظنفاهدنع

نهددرا»:تلاقفاهبرزوجعلاتعدف««انبنملعينأديرنال»:اهدنعيتاوللا

ملاذإهذه»:اهلنلقٌمُثتكانهنمنعجرف/44/««رحبلايفءاملادرنماي

««اهمّلكتالنأهللايِعدافءاهتمتشواهتبتاعفوصلانماهُمَأاهيطعتاملمعت

:تلاقف««انأطبأدق»:اهلنلقَمُت.كلذاهمويدعباهتمّلكامفاهّبرهللاتعدف

°«ناجرأ»نماهدنعنمنجرخفء«اّيط9ضرألانكليوطينأهللاُلأسأ»

«نواسرم»بنْرُجٌمُث«برغملاةالصءوضولءاملانوذخأيسانلانكرتف

سفنيخامشلالقندقو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(١)

.٤٢٤۲صءريسلا:رظني.ناكمللديدحتنودةّضصقلا

.«لاطيجيإ»:(م)و(ع)يف(٢)

.«نلقف»:خسنلايف)۳(

.«اًيطنکلاهيوطينأ»:(ص)يف()

ريغو؛وداجبرقءءاقرزلايداوفافضىلعةسوفنلبجنمةيقرشلاةهجلايفناجرأعقت(٥)
يفتشاعءةعروةّيضابإةأرمايهوغروريطبترماهمساو.وطاسفةيحانبورمنمةديعب
:رمعم:رظني.(يداليملاعساتلا/يرجهلاثلاثلانرقلانملوألافصتنلا)ميسونبنابأرصع

٩٩٤:مقر«مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيلشويدات.۱۹۹صءايبيليفةيضابإلا

.(ةلماشلامیقرت)۱۹۳صءةسوفنلبج:يدوهزم.(ةلماشلامیقرت)۳٩ص

.«نواسرمنلخدمث»:(م)و)ع(يف)1٦(



۹۳ر
۱

7
”«طانودأ»[ب]نزُجتكلذك«راجيمت»بلزجمن؛كلذكسانلاندجوف
.اضبأبرغملاةالصلنوؤضوتيسانلاندجوف«لاطجيإ»شدقو؛كلذك

وسكيلعضرعأنأَئلِإعمتسا»:”"نكولصيلتلاقاهنايورو-[٢۲٥]
كلذاهيفغلبف.نحللانمءٍُتيلَصام»:اهللاقفهيلعتأرقف.«يتالص
یرجامبهتربخأف؛كلذىلعاهفداصفارئازنبأاهيلعدقو«ترّيحتو
نجع!ينجعأ»:تلاقاهيلعدرامّلكف«تأرقف««َلعيئرقإ»:اهللاقفءاهيلع

.كلذيفاهلصُخرف««!ةَّنجلايفكماظعهلل

.اهجوزواهُّنمأواهتّرض:ةثالثةنجلاباهلاعداهنااهنعيورو-[0۱]

[يطاتودألانتيلصيروسموبأ]

مافطابسلابالجربرضي۷[وهامنيب]هنأ)روسميبانعانغلبو-[٢٢0]

:اهللاقيةراحيفةربقملايفيشميلجرىلإرظنىّتَحهلزنمدجسم

«تابيحرلاضرأىلعنارمحلانمبرقلابنواسرمإنعديعبريغطانودأعقت:طانودأ(١)

:رظني.يداليملانماثلا/يرجهلايناثلانرقلانميناثلافصنلاذنمةلوهأمطانودأتناكو

.(ةلماشلاميقرت)٤٤-١٤ص۷٠:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل

يفهتمجرتتقيسدقوءبئاتلاينواسرملانكولصمهسفنوه.«اهكولممل»:(م)و(ع)يف(۲)

.٤۱٥:ةرقفشماه

.«غلبف»:(م)و(ع)يف(۳)

0ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوتنلايوفيواميسونبنايارذوب(٤)

مامإلارصاع:(م۸0٤٦۸/ه٥:٠۵ط)يسوفنلايطانودألانتيلصيروسموبأ(٥)

سلاکمفمكزدأيشعاليورقعما۱۷-١۸:مكح)باهولادبع

ىالوألايفالو«؛يسفنيفالو«ديرأاممامإلايفدجأملىّئحتشع»:هسفننعلاق.مهتلود

:ينيجردلا؛رظني.نأشلاةعبفرةنبافّلخوءةروثأملاوقأهل.«ةليبقلايفالو«ناوخإلايفالو

0VY::مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٦۳۱-۲/١۳۱؛تاقبط

.(م)و(ع)نمةدايز(١)
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نعاوکىيمأف؛تاومالاقحجرخایتحءايحألاقحجرخأا:لاقف«تلغمغو
و

K1

.هيزَضلّوأاللمتامث«هوبرضفءرخآلاباوتأىَّنَحداوعألانيبهوكرتو«اذه

ہرمأىلعهلزنملهآعمجف«مهدجسميفاذوبنمدجّوهنأيورو-[0۳]
يفذئتقولفطلاو]هيفوهيذلارجلانملضفأهلراتخنام:هلاولاقف

هليطعأاذإخيشلاناكفءهتيبرت[روسموبأ]خيشلا©لوف[ەرجح

ةَومتاذىلإىَتَحءهتميقهيطعيوءهلايعلخيشلاهمعطأ-نبللالثم-دشفيام

هلىطعيامكرتيخيشلالعجف««"رانميتيلالامنإيقعاي»:ذوبنملاهللاق

.هقرهيفدسفیىح

[باوثةزمحوبأونوميموبأ]

‹فسوينبباولةزمحابأهتلاخنبارازاذإنوميمابأنأانغلبو-[٤0۲]

امدعبمويىلإموينمهدنعثكميفءملعلاميلعتومالسإلارومأيفاوحرشناف
.هللايفةّوخألااذکهفكلذكاوناکةزمحوبرازاذإف؛ییحیاۇز

لزنملالهأنمةأرماهترازفسوينبباولةزمحابأنأانغلبو-[٥0۲]

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:تلبغؤأ()

.«ينوتأت»:(م)و(ع)يف()

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.«الوف»:(ص)يف(4)

.(م)و(ع)نمةدايز(٥)

.«وه»+:(م)و(ص)يف(٦)

لاكشإلانأريغ.٢٤۳:ةرقفشماهيفهيلعقيلعتلاقبسدقو:فسوينبنوميموبأهنأحجارلا(۷)

نبنوميميباجوزيه«ىيحيٌمأ»نأروهشملانمو««ىيحيمُأ»:اهمساهجوزنأانهركذيهنأيف

.٤۲۳-۲۳۲ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.رثكأقيقحتىلإجاتحتةلأسملاو.يلاطيجلادمحأ

.٢٤۳:ةرقفشماهيفهيلعقيلعتلاقبسدقو:فسوينبباولةزمحوبأ(۸)
.نيتقروردقعضوملااذهنمءادتباةمورخم(م)ةخسنلا(9)

 



قيفحتلا سوسس
تمدقف.غرفيملفهدوجسنمغرفيلهترظتنافضرألايف/٠٠/ادجاسهتدجوف
("قرتفاىّئَحرکذلاسلجمترضحفءروسميبأ”خيشلادنع«طانودأ»ىلإ
قفادجاسهتدجوفةزمحيبأىلإتسعجرمت«لزنملايفروزتتجرخف
نيميلانمةدحاوهينيعنمنارطقتعومدلانمنانيعوءىلوألاهتئيهكهعضوم

.'”لامشلانمةدحاوو

ge ioe

(١تلکونمل»:اهلاولاقةافولااهترضحاجلنوميميبانأيورو-[٦]

هوربخأنوميموبأغلباًملف؛تتامف‹«دهملايفيذلااذهل»:تلاقف««؟كتّيصو

اهتيصوىلإ١تلکوثیح»:لاقاهنعٌجحفَيصولالسرأفمَاتلاقامب

الإدجيملفهلاهالوتينماهتيالَويفلأسف.«يسفنباهنعٌجحأنأديرأيِ

هلاوصخريملفةدحاوةأرماباهالوتينأءاملعلالأسفاهلةيلوتمةأرما

”دابعنبدمحمهللادبعيبأىلعلخدفقرشملاىلإراسمث

.«خيشلا»-:(ص)()

.«تقرتفا»:(ص)يف(۲)

.«لامشلاونيميلانافرذتعومدلانمهانيعو»:(ع)يف(۳)

.«تلكأ»:(ص)يف(8)

.«اهنعٌجحفابئانلسرأف»:(ع).«اهيلع»:(ص)يف(٥)

.«تلعج»:(ع)يفو«تلکأ»:(ص)يف(١)

.«هدنع»:(ص)يف(۷)

.«زوجیله»+:(ع)(۸)

.«رفاس»:(ع)يف(۹)

يضرمخيشوهيقفملاع(ه۲:ق)يرصملادابعنبهللادبعنبدابعنبدمحمهللادبعوبأ(٠٠)
نموهو.اهبماقأورصمىلإداعوءةرصبلابملسمةديبعيبأنعملعلاذخأ.رصمبتفم

مجعم:ينابيشلاورصان:رظنپ.هتنودممناغوبأمهنعیورنمموبیبحنبمیبرلايرصاعم

نوميموبأهاقتلاالعفلهثحييو.١41صءقرشملامسقء١١1۲:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأ
.؟ةياورلاهذهلوقتامكه٣:ىفلالخشاعيذلا
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اهنعٌكحفءةدحاوةأرماباهالوتينأهلصُحخرفهلأسف[رصمبآ

نیتهيفقبطبهاتآ"[رصمب]دابعنبایلعلخدنیحهنأانغلبو-[۷]
ضياذهورضياذهٌنِإ:لاقو«محللاكرتونيتلادابعنبالكأف:لاقمحلو

.اهيفدسفيرجشلا:ينعي

ینزلجر:متسرنبنمحرلادبعرکسعيفتلزنةلأسمركذو-[0۸]

.هتأرماهيلعمرحتالنأهلصخرفطولموقلمعهبلمعف«هتأرمايخأب

”جرفلانوداميفةأرمابىنزلجر:باُّهولادبعركسعيفةلأسماضيأتلزنو
دوهجمبحاصهَّنكل؛ملعلاليلقٌلجراهيفهلصُخرف«كلذدعباهتنباجؤزتف
.ملعأهللاوءانغلباميفركسعلالهأرّبكف

ةئام«سورش»لهانملجرهدنععدوأهننومیميبانعيورو-[۹٥]

‹شُىمتيل«ةّيقيرفإ»ىلإنوميموبأجرخفءلبجلايفةّذشلاتعقوفرانيد
:لاقف««ةيقيرفإ»بهقحلفهبلطيفئسورشلاراسف:لاق«رانيدةئاملاهعملمحو

مهدجوو.هلاهاطعأف«"«يهامكيهاه»:هللاقف««نومیمابایيتعيدو»

خبطُييذلااذه»:نوميموبأهللاقفرانلاىلعروفتةمربلاوةتيملانوخبطي

.(ع)نمةدايز(١)

.«ةأرماةيالوب»:(ع)يف(٢)

.«اهيلع»:(ص)يف(۳)

.(ع)نمةدايز(4)

فرعيهنألنيتلالكأيهنأدصقيهلعلوءةحضاوريغ(ص)يفيهوء(ع)يفةدراوريغةرابعلا(٥)

.اهدسفيوريغلارجشنملكأيدقهنألمنغلامحللكأيالوهبحاص
.«جرفلا»-:(ص)(١)

.«...اهاطعأفاذيهاه»:(ص)ىف(۷)
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:لاقفرُكفتٌمُث؛يسورشلابهذف."«هيلإككسمنىّنحهّلكأكللحيال

:لاقفهيلإعجرف««؟انأ/١٠/يللحيملوهلكأينأنوميميبأللحييذلاام»

ءةتيملاوهامّنإ»:لاقف«؟نوميمابأايهلكآنأيللحيالوكللحييذلاام»

لكأتفأ»:لاقف«”«لاموذكْنَأل؛"تنأكلٌلحتملوةرورضلابانلتّلحدق
هللامصعفءارانيدنيرشعءاطعأف««؟كدنعيلامناكدقونوميمابأايةتيملا

أنوميموبأرمأفءةّرملاكلتالإاهيلإاوُرطضُيملوءاهلكأنمزوجعلاوخيشلا
.ەتنفدوكلذلترفحف«ىبحي

[دوكطمنبهللادبعدّمحموبأ]

ةعمجلكيفنآرقلامتخيناكهنأ”دوكطمنبهللادبعنعيورو-[٠0۳]

.هدحوهؤرقيةّرموءةعامجلايفةّرموءةالصلاىفةّرم«تاَّرمثالث

رشنعيتکساو«يمنغتاريخيلوق«هاسفنای»:لوقيهّنِإهنعليقو-[۳۱٥]

.«یمدنتاذهیلعفتالإو‹ىملست

موقيىَتَحهكرتيفةءارقلابرهجأهحفاصينأدرُيملنمهاتأاذإهنإو-[]

ىتح:هانعمو«ةيربربلانمةيفرحةمجرتوهو«انتبثأامباوصلاو.«هسمتالو»:(ع)يف)۱(

.ماعطلاىلإكوعدن

.«تنأ» :(ع))۲(

.«الامكلنأل»:(ع)يف(۳)

.«ةمربلايفامنفدف»:هلوقباهرصتخاو«(ع)يفةدراوريغ«...هللامصعف»ةرابع(٤)

يبأنعذخأهنأودبيوخیراتالوهتمجرتىلعفقنمل:دوكطمنبهللادبعدمحموبأ(٥)

ناکو»:لاقو‹يروطغبلاهدروأاميخامشلالقن.عيبرلايبأديدحتنمنكمتنملوءعيبرلا

٢٢٤۰.۳صءريسلا.«الماعاعروادهازاملاع
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يفهلاحناكفء'”ميبرلايبأدنعناكنيحهنعيورو-[۳۳٥]

ءةالصلاىلعوهمرحأاولكأيلمهيديألسغبةباّرعلالغتشااذإكانهناضمر

ثالث€ّدَحَأهللاَوُهلَك»بةيناثلايفوءةرقبلاةروسبىلوألاةعكرلاىفًارقيف

.لکأيفهدييفهوطعأمّلساذإف«تاّرم

لزنپهَنأو««نياَنبِإ»عاصبعلصفصنىلعكانهموصيهنأيورو-[٤0۳]

.هدنعكلذمهلكاوّقحتسادقوء«سبحلايفمهرئاسةلمجلالهأ

عبرأ«طانوديإ»لهأنملجرلناكهّنأو«تانبعبرأهلناكهّنأو-[٥٥٥]

:لاقف««؟كتانبنأشنمَترّيحتدقرفعجابأاي»:)دّمحموبأهللاقف«تانب

رّيحَتَأملامكنهباناُترّيحتدام)»::خيشلاهللاقف««خيشايمعن» رَحشلااذهنمري

.«يسأرىلعيذلا

:مجاتحانملكف«هنزخمحاتفمهتباّرعلكرتهّنَأو]٦9۳] ءيشىلإمهنم

.هذخأ

عمبحطصاربكاًملف«؛خياشملاعمهرغصيفبحطصيهنو-[۳۷٥]

.ةمالسللابلطذيمالعلا

.«ثیح»:(ص)يف(۱)

.«عم»:(يف(0)
يبأنبناميلس:مهوءرصعلاكلذيفةينكلاهذهبمالعأةثالثلقألاىلعدجوي:عيبرلاوبأ(۳)

يسوفنلانوقرزنبناميلسو(ما١٠/ه٤:ق)يئاشولملانوراهنبیسومنوراه

.(م۹۸/ه۲۸۳:دعبيح)يسورشلاسوطامنبناميلسو.(ع۹1-۹۱۲/ه۷:۳۰۰۰ط)

روسمابأيضابإلاخيشلايخامشلاٌدعيوتيطنَصَت:يهوتيلاصوميتنمةبيرق:طانوديإ(4)
‹مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل:رظني:رظني.طانوديإناكسنمنتيلصي
.(ةلماشلاميقرت).١٤ص۷:مقر

.هلةمجرتلاددصبوهيذلادوكطمنبهللادبعدمحموبأوه(٥)

.م۹/ه۳:قلالخشاع«يداعصخشهنأودبيو.ةينكلاهذهباملعانيديأنيباميفدجنمل(1)

 



۲۹۹رک 0
ناذألا:دحأمهنیبوينيبلوحينأديرأالةثالث»:لاقهّنأو-[0۳۸]

لكفةمامإلاوناذألاىلعدجسملالهُنذأتسيالناكو««ايتفلاوةمامالاو

.ىلصونْذَأةالصلاهيفهتکردأدجسم

داصحلاءادأبسانلالغتشافةّرمتاذداصحلاناّبِإرضحهنأو-[۳۹٥]

هتعجوأوحلاهقحلوهديًالمفدصحفهناّذفىلإىضمفءءيشبوهلغتشيملو

هدعبهدصحف/٦٥۵/؛هعرزكرتو«ْنِياَنبِإ»ىلإیضمفكانهدصحامعضوفهدي

.لزنملالهأ

لكأيفيوشينأىلعمحفلاورانلاوبطحلاهليطعأولهنأركذو-[٠٤٥]

.ايندلالاغشأبهتفرعمهلقنمهكرتل

[يطانودألانتيلصيروسميبأةنبا]

اًمعلأستتلعجفءاهتغلتلذبروسميبأةنبانعيورو-[]

««؟يئمنييحتستالَمِل»:لاقفءاهوبأاهبنطفىّئَحءاهابأهنعينغتستال

.«ةمايقلاموياغییحتسأناتفمويلاكنمتییحتسانإ»:هلتلاقف

[يتيکوتلانتيلصيءايركزوبآ]

یخاذهمكلانغلبام؛لاقكوءايركزيبانعيورو-[٤٤٥]

.ملعلا:مهلينعي«كلعلالثمهانغضم

اضرأوعديوءعرزلانلكأيالو؛تودحلانیبهمنعیعریهنأو0[ ٤٤]

.«ةاذأب»:(ص)يف)۱(

نماهدلاواهنأامبو«ةرابلاةنبالاهذهنعريثكلاملعنال:يطانودألانتيلصيروسميبأةنبا(۲)

.اهيلتيتلاوأةقبطلاسفننماضيأيهف(م٤٠۸-١۸۱/ها٥۲-٠٠٠):ةسماخلاةقبطلا

.١٦۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتيكوتلانتيلصيءايركزوبأ(۳)
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.طخلايفيعرلاكلذنممثالانمهقحلياممهفوخلنهلكأينأبئذلابةرهيلع

هتحتلمعفناديفيلصي'«خصْنَ»خويشنملجرنعيورو-[٤٤٥]

مكلنيانم”:مهللاقفءلكأيلهولوانخيشلامُلساًملفء؛حجنفسإلاتيبلالهآ

.ةالصلايفهنهذلاغتشاةرثكنمهبنطفيملوهتحئارمشيملف««؟اذه

[رصتوبا]

.ماليزغوايادُمْنَيذآاوُيَوُدَدْرَعَي»:لاقرصنيبانعيورو-[٥٤٥]

[يتميرولابوقعيوبأ]

نمنحهيلعتیقبنم»:لاق'”يتميرولابوقفعييبانعيورو-[٦٤٥]

عبسلاتاوامسلاهيفتلخدولءانابعثةمايقلامويهلتراصهلامةاكز

.«بطَولايفذنَيللاكهيفتراصلعبسلانوضرألاو

[سرطبنمدوادنامیلسوب]

ءابئاتالجرناک'«سرطب»لهُنم”ناميلسيبنعيورو-[٧٤0]

:لاقفةَوْرَماهيفلعجفءةّيحهنمهتبجعأف«نيتلاينجيناكهتبوتببسو

.۳۲۲:ةرقفشماهيفاهبفيرعتلارظني.«جصنيت»««حجضنيت»:مسابتدرو(۱)

.يتسفتلاسنوينبرازرصنابأوأ؛يصمصمتلارصنابأنوكينألمتحي)۲(

.هتفرعمنمنکمتنمل(۳)
نبا.«ٌّباطوو؛ّباطؤأو؛بُطوَأ:عمجلاوقوفامفٍعُذَجلادلِوهو...نبْللاءاقِس:بطَولا»(4)

اهيفلاقيالةيبيغلارومألانأمولعملانمو.«بطود»:ةّدام۷۹۷/۱«برعلاناسل:روظنم

.ةنسلاوأنآرقلانمّصنبامنإو«يأرلاب

.هخيراتدیدحتالوهتمجرتىلعفقنمل:يسرطبلادوادناميلسوبأ(٥)
.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنل)3(

.«ةكمُبةَوْرَمْلاتيمُساهبوةَوْرَم:ةدحاولاءرانلااهنمحدقُتةقاربضيبةراجح:ووَمْلا»(۷)

 

 



قفس

‹لكأيفنزخملانمنيتلاذخأيفءاتشلاءاجٌمُتءاهلكأينمسارضأرسكتاهّلعل

ربكامدعبكانهنمباتف؛هسرضترسكنافاهلكأفاهسفنبةّبحلاكلتفداصف

ينوربخأ»:مهللوقيف«هبنوكحضيةذمالتلالعجف«مّلعتيلىضمف
نامزلهألضفأراصىّنَح«ملعلامّلعتونآرقلاًارقفهللاهناعأف.«اوكحضاو
:هوبأمهللوقيف‹سانلابولقيفةبيهلايطعأو‹يهنلاورمألايفاديدشناکف

««مجتحتل»:ناميلسوبمهللاقف؛ءوسخيشناکو««؟دوادنممتفخاذام»

هعولطرمأ[اذك]لكفءةقفنلايفهلعّسوف"سبحأفهبرمأف«هعمراسف

تلاطفءهعولطرمأيلويهنأهسفنبهلزنثيحاضيأمهخياشملانظف«خياشملا

.«!دوادمكايِإدوادنماورذحا»:كلذدعبلوقيفءعلطٌمُتهيلعةّدملا

هامرف/٥٥/هودرطفٍناجلجرىلعاوماقخياشملانأيورو-[4]

:'ميبرلاوبأخيشل|مهللاقف؛كلذيفاومّلكتفلتقفرجحبناميلسوبأ

.«قحلاهلتقامّنإوهافهللابرض»

مهللاقفءرومألايف'”بوقعيابأاولعجينأاوقفتخياشملاٌنَأو-[4٤٠]

یضریالهنا؛قرولاراغىلعولوءانيمأ«فولان»نُلعجأال»:نامیلسوب

.٢٠۲صءحاحصلاراتخم:يزارلا=

.«سبحف»:(ع)يف(۱)

يبأنبناميلس:مهوءرصعلاكلذيفةينكلاهذهبمالعأةئالثلقألاىلعدجوي:عيبرلاوبأ(۳)

يسوفنلانوقرزنبناميلسوء(م٠٠/ه٤:ق)يئاشولملانوراهنبىسومنوراه

AVAYAY):دعبيح)يسورشلاسوطامنبنامیلسو.(م۱-۹۱۲/ھ۰٥۳_-۷:٢۳۰۰ط)

ریخلانبییحیءايركزابأرصاعلضافخيش(م١٠/ه٥:ق)دمحأنبفولانبوقعيوبأ(۳)

لئاسموتالكشميفنوراهيبأنبناميلسعيبرلايبأخيشلاممتالسارمهل.ينواّنجلا

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۷٠٠صءريسلا:يخامشلا:رظني.ةّيملع

٩٤۹۳۸/۲٤:مقر

.هركذقباسلابوقعيوبأهسفنوه(٤)
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ناينب:"”نيتًّيضَقهرصعيفرسكيناكو.خيشلاىنعمكلذف««هيلعدعقينأ

.بتوقعييبأةنطلسو«وطاّسف»رصق

[ديمحلادبعنبدّمَحمهللادبعوبأ:ريطفمنبا]

دعقينألبق'ةرصبلابةديبعيبأدنعمّلعت"ريطغمنبانأيورو0[ ٠٠]
عجراًملف.ريطغمنباهجرت‹ليواقأبيتفيناكوء[ايتفم]سانلل

.هيلعدمتعملاوليواقألانمطسوألاىلإعجرسانللدعقوايتفلايفةديبعوبأ

[هدعبهنع]اومّلعتف[ةديبعيبأنم]ملعلااولمحنيذلارفنلاةسمخلاهاتف

ةديبعيبأنمذخأامبسانلليتفيريطغمنبااودجواومدقاًّملف.اوعجرو

.هايتفاوخسنفءكئلوأمقاوا

.قايسلاقفاويامباهانححصوءاهانعمانلحضتيملو.«نيتصق»:خسنلايف)۱(

:(م۷۷۷/ه١٠٦٠:دعبيح)ينوانجلايسوفنلاريطغمنبديمحلادبعنبدّمَحمهللادبعوبأ(۲)

‹ملعتللةرصبلابةميركيبأنبملسمةديبعيبأىلإلحرنملّوأدعي«نيعباتلايعباتنم
ءملعلاةلمحداعنأىلإ«ىوتفللاًعجرموراص.ملعلاةلمحلبقودعسنبةملسلبق

ةنسةيمتسرلاةلودلامايقكردأىتحءاليوطريطغمنبارّمع.ءاتفإلاةنوؤمهوفكف

:رظني.ةسوفنلبجيفىوتفللاعجرممتسرنبنمحرلادبعمامإلاهذختاف(م۷۷۷/ه۰

ةمجرتءةيضابألامالعأمجعف:ثارتلاةيعمج.۲/٤٤٥«١٦/٤ث:مقرةرقفريس:ينايسولا

.۸۴۰٢/٥۳۸:مقر

.«ةرصبلاب»-:(ع)(۳)

اأوریطغمنباسيلوةديبعوبأوههلوقنععجارلانأل؛ًاطخوهو.«اهنع»+:(م)(ع)يف(8)

ةديبعيبألاوقأذخأنأدعببرغملابهدالبىلإعوجرلاوهففلؤملاهدصقييذلاعوجرلا
۱.اهنععجارتيتلاىلوألا

.(م)و(ع)نمةدايز(٥)

۔(م)و(ع)نمةدايز(1)
.(م)و(ع)نمةدايز(۷)

 

 



2قيقحتلا

رخأب'”كسمتساالجرنأ[بامولادبع]مامإلانعانغلبو-[٥0]

باوجلادرنم'”[هيلعىَعّدملا]ىبأف«لبجلايفانهاهناكثيح«هدنع

نباانهاهله»:مامإلالاقفءمامإلاينعي«؟ٌيرضحلااذهلوقياذام»:لاقو

هبكسمتسادغىلإف««اًدغلجألا»:نيمصخلللاقف««ال»:اولاقف««؟ريطغم

:اولاقف««؟ريطغمنباانهاهلهد»:مامإلالاقفهتلاقملغممامإلالاقفءاضيأ

يفهبكسمتساكلذكفثلاثلامويلاناكاًملف««اًدغلجألا»:مهللاقف««ال»

‹«؟يرضحلااذهلوقيام»:لاقف«باوجلادرنماضيأعنتماف«عبارلامويلا

ايشغتسمسانلافرطيفاسلاجناكو««؟ريطغمنباانهاهله»:مامإلالاقف

‹هتبكربهئثطوفلجرلاىلعريطغمنبابثوالإهمالكمامإلامتيملف«هبايثب
‹مامإلاهرمأف”«!ينثغأنينمؤملاريمأايينثغأ»:لوقيوحيصيلجرلالعجف

لوطب”مامإلارجضيملوءامهنيبمكحوءفذئنيحباوجلاًدرف«"هكرتف
.لجرلاةفاخس

.(م)و(ع)نمةدايز(۱)

.«هدنعرخآبلجركسمتسامامإلا»:(ص)يف(1)

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.«لوقي»:(م)و)ع(€3

.«هتبکربهئطوفبثوريطغمنباواّلِإ»:(م)و(ع)يف(٥)

.ةيناثلا«ينثغأ»-:(م)و(ع)()

.«هکرتب»:(م)و(ع)يف(۷)

.«مامالا»:(م)و)ع()۸(
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[ينوانجلادبعمنبا]

لزنمىلإمدقف«برغملايفملعت"دبعمنبانأيورو-[0]

هئاعويفءاملاهللعجتنأاهلأسف«ٌبجىلعامداخكانهدجوف‹"«سابدنت»

كانهنمعجرف‹«؟لهاجايسانلالاومأمدختستكلام»:تلاقفءأّضوتيل

مزعاّملف.َلقأوأرثكأوأ؛ملعأهللاوءةنسنيرشعملعتيثكمف«برغملاىلإ

ةّرمكتمألتلقدقلحيفينلعجا»:هللاقوهخيشعدوفارصنالاىلع

وأءاضيبلا»:هخشهللاقف‹«يتشیعمب)تانيحقيربإلاينيلوان:ةدحأو

نم/٤٥/««ءادوسلانمءاضيبلاامهنمفرعأال»:دبعمنباهللاقف««؟ءادوسلا

یلعفرشآوءهلزنملبجسارىلإلصوىّنَحراسف.هرصبٌضغوهبدأةرثك

[ايرإابرإاوعطقو]؛ةكرعميفمهلك«نواٌنجإ»لهتامول»:لاقو«هلزنم

.لاوحألابمهلكمهتثروأوءهعضوميفوضعلكتددرو‹مهتعمجل

هنأالإاهيفضوخلارذاحيناكوونامءادهشنم:(م٠۸۹/ه۲۸۳:ت)ينوانجلادبعمنبا(١)

ملعتعرولاولمعلاوملعلانيبعمجينوانجلادبعموبأ»:يخامشلالاقو.ةيبلغأللعضخ

:رخآناکميفلاقو««سابدنتىلإمدقفرارطنقبسنوييبأنبدعسدنعبرغملابملعلا

دنعملعتيذلادبعمنباريغوهو«؛برغملابملعلاملعتينوانجلادبعمنباوأدبعممهنمو»

ملعأهللاو«هللاديبعينبنامزيفكلذدعباذهوونامبتامكلذنأل؛سنوييبأنبدعس

مالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٢٠۲۳۳۹ء٤٠صءريسلا:يخامشلا:رظني.باوصلاب

۰۲/۲:مقرةمجرتءةيضابإلا

يهو.ةريصقةفاسمبيرامِجلاةيرقلامشعقتةيرق:«سابدن»وأ««سابدنيت»:اضيأىمستو()

نمةيقرشلاةفضلاىلعاهلةلباقملا«وّزم»ةيرقلباقتوءءاقرزلايداولةيبرغلاةفضلاىلع
يفةيضابإلا:رمعمىيحييلع:رظني.ةفاضإللةيربربلايفلمعتست«ينَن»وأ««نيت»و.يداولا
.(ةلماشلاميقرت).١٤41۸٤ء٢۴۳۳صءايبيليفةيضابأإلاءةيناثلاةقلحلا«خيراتلابكوم

.«اعجار»+:(ص)يف(۳)

.«ينتءاج»:(م)و(ع)يف(8)

.(م)و(ع)نمةدايز(٥)
.«مهلك»-:(م)()



نعمهاهن«ونام»ىلإلوزنلاخويشلادارأنيحهنأهنعيورو-[۳٥]
.«"لافبلاعزفدق»؛مهنملجرهللاقفء"دوعقلابمهلراشأوءاهيلإريسملا
شنوکتوتنعجرتو؛«توميولاّقبلالزنيسوءلاَقبلاعزفام»:لاقف

رمألاناكفاوراسف:لاق.«!اخيشهيفنوكتنامزىلإهللا"!ينكسمأالف«كنامز

.كانهدبعمنباتامف«هللاقامك

[يغاوزلاهيلومنبنيزوتريخلاوبأ]

لهأنملجردنعتابهنأ”يضغاوزلاريخلايبأنعيورو-[٤٥0]

الاهيلكفبابهاتفءّىبصةليللاكلتهدنعدلؤف‹«نواّنَجيِإ»

هيفتذخأف.«هنيدهمهفُينأ7هللالأسأ»:لاقفهلوعدينأريخلاابأ

)فردلاییحيىبدنعملعتوءنامزلضفأناکفتوعد

هدنعكسمتساف‹«نواّنجيإ»لهُنميضقيلجرهنامزيفناکو-[٥٥٥]

.«دوعقلایلإ»:(ص)يف)۱(

.يتأياميفاذكو.«لاغبلا»:(م)و(ع)يف(١)

.«كسمأ»:(م)و(ع)يف(۳)

«ملاع:(م۸٥1۰٦1/ه0_١٠:0۰ط)يغاوزلايتازملاهيلومنبنيزوتريخلاوبأ)٤(

نيفلؤملانيبنموهو؛ةبرجىلإلقتنامث«ةدابعللغفتةيدهملالحاسبلزنءهيقف؛مّلكتم
.اباتكرشعينثايف««ةباّرعلاناويد»اوفلأوءةبرجبجامجمأراغيفاوفكتعانيذلاةعبسلا

٦/۷::مقرهمجرتةيضابإلامالعامجعم:ثارتلاةيعمج:رظني

.«دلاوتف»:(ص)يف(٥)

.«هٌبر»:(م)و(ع)يفو)1(

نعملعلاذأ::(م0/١۱::ی)يفردلاتصفأنبدیزدمحميبأنبفسويىيحيوبأهنأودبي)۷(

ةلسلسيفهنعذأموجمعيهاتراناكرهةياغلاملعلايفغلبو.يوابکلادقحمييآ

.:ثارتلاةيعمج۳۳۲صهريسلا؛يخامشلا:وظي.مايقريخنيملسملارمأبماقو.هتافو مجعم:

EAA/Y.»0\:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأ
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الوةنوؤمهلاممةدلبلاكلتريغيفهلهفلسأفلسىلعٌيراكنلجربلجر

:ىراكنلامهللاقفهلهيطعينأ«نواٌنجيِإ»لهأيضاقرمأف؛ملعلابهيلعكردي

ريخلايبابهوربخأف««؟ائشمهمينموأءحلعلاهدنعدصقُردحأانهله»

ريخلاوبملکف‹ةلاسملابهربخافهدصقفالويغاوزلامےسابىمسملا

‹«ىفردلاىيحييبأنعاهتعمساذكه»:يضاقلاهللاقف«كلذيف”ىضاقلا
هللاقف««فلسلاريغنْيذلايفهنعكلذتعمسامّنِإ»:ريخلاوبأهللاقف

.الَوألاقاًمععجرف.(معت»:يضاقلا

تعمتجاالزنمالإ[هتالصل]طوينألجرلليغبنيال:ليقو [ء٥]
ءعرولاملاعلاو‹مئاقلاقوسلاوء‹يراجلارهنلاوءقذاحلابيبطلا:ةسمخهيف

ةديبعيبأنامزيف«نوانجيإ»يفتعمتجادقو.لدعلامكاحلاو

.”ديمحلادبع

.'ريخلانبییحیءایرکزيبأذجوهروكذملاريخلاوبأو [۷٥٥]

.«ةّيرهدلاكرششيلبإكرشامّنِإ»:تلاقكانهزوجعنعيورو-[0۸]

.«ربخلايبأ»+:(م)و)ع(يف)۱(

.«يضاقلا»5:(م)و)ع()۲(

.«لیقو.الّوأ»-:(م)و)ع()۳(

.(م)و(ع)نمةدايز(٤)

.١۱۷:ةرقفشماهىفهتمجرتتمدقت:ينوانجلاسمحمنبديمحلادبعةديبعوبأ(٥)

بسنةلسلسيفةقلح.ملاعهيقفخيش:(م١٠/ه٥:ق)ينوانجلاريخلانبىيحيءايركزوبأ(1)

:مهنم«نوريثكهنعذخأ.هریغو«نوراهيبأنبنامیلسعيبرلايبُأنعملعلاذخأ.نيدلا

ةريسلابحاصركبىبأنبىيحيءايركزوبأو«يتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأ
‹«موصلا»‹«ماكحألا»سوفنةديقع»باعك:ةّيملعلاهراثآنم.نوراهنبادوادناميلسوبأو

.401/7ء۹47۳:مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظني««عضولا»««حاكنلا»

 

 



۲۰۷رقيقحتلا

ڭا

0ا

الجرناکهنأ”ينوانجلانيساينبنتيزيىسوميبأنعيورو-[00۹]
.ٌرسلايف”هتقدصرثكأ:ليقوءاّيْخساعروءايندلايفادهازابئات

رافاهاهنو؛نیدادفسعيفالجرقحبنإعيورو[

:هوكرقف«هابحتمدامنيدادقلاكلترامثلإلكال/٥6/سيحلايفأومل

دغلانماهدجوفءقاّرسلااهلكأءهتفرغترسكناهنأهنعيورو-[٥]

.«اّنمنکیملومهنماذهناكاذِإهللدمحلا»:لاقف«كلذك

لوقيفهلضفوهتكربءاغتباءىش'هدنعثعُباذإهنأهلعيورو-]۲٦0[

:همساالجركانههرصعيفناکو.«!يريغللسرأامّنِإ!كاّيِإ»:لوسرلل

اذهَلسرأامّنإ»:مهضعبهللاقاميروهلكلذاولمحامّيرف"اناجنبنتيزي
.«ائيشهنمذخآالو9ەٌدو»:هللوقيفء«كيلإ

ذإهيلعبضغف«قيرطلاىلعءهابأقبسدقلجرىلإرظندقهّنأو-[0۳]

.هابأرفويمل

لقنبيخامشلاىفتكا.هرصعالوهتمجرتىلعفقنمل:ينوانجلانيساينبنتيزيىسوموبأ(١)
.۳۳۸صءريسلا.يروطغبلاهركذام

.«هتاقدص)::(م)و(ع)يف)۲(

يمسامْبروءاًعمتجمهریغوماعطنمبصصام:ُهَيصلا»::ناسللايفو.«ٌفص)::(م)و(ع)يف)۳(

١/9١09«برعلاناسل:روظنمنبا.«اهيفُبَصُيماعطلانل؛ةرفُسلا:ُةيْصلاو.ءاهريغب؛تّضصلا

.«ببص»:ةّدام

.«تلكأال»:(ص)ىف(9)

.۳۳۸صءريسلا.«اهيفامقاّرسلاذخأو»:حضوأيخامشلاةرابع)0(

.«هيلاو»+:(م)و(ع)يف()

.هرصعالوهتمجرتىلعفقنمل:اناجنبنتیزی(۷)
.«هوُدر:مهل»:(م)و(ع)يف(۸)

 

 



خايشألاتایاور

1
‹'”[اليل]”يغاوزلاريخلاوبأمدقفكانهتناكةقوتعمنأيورو-[٤٦0]

الفوحندصقفءةديبعيبليذلاينالفسلاىّلصملايفءوضىلإرظنف
بايثمهيلعءلاجرلاهبشاهبراددقويفيّلصتةمئاقاهدجواهنمبرق

؛برشيلَءاماهدنعبلطف«تغرفیتحرخأتفء«!كنود»:هلاولاقف؛ضیب

نمًاضوت»:هلتلاقفءوضوللءاملابلطٌمُثيورىّنَحنبللابرشف«هتلوانف
ُيدِجَت»:لاقكلذدنعفءءامبًاًضوتوهنمبرشيذلاءاعولاذخأف««ءاعولا

.ناماوسأولأغأخيوشأتئي...ناويتيجو
ءاجوزاهلدجوف:لاقءهَئجوزهلنوکتهنأمانملايفىأرناكدقو-[٥٦٠]

رّيحتفَرخآ'[اجوز]تجّوزتف؛ملعأهللاونظااميفتامفاهجوزلهللارّذقف

.كلذدعباهجّوزتٌمُث«هيفغلبوكلذنم

[ةسوفنلبجىلعديمحلادبعةديبعيبأةيلوت]

دحأوهو؛تام؟بوُيأنسحلااَبأباُّهولادبعلماعنأركذو-[01]

ىلإةسوفنتلسرأفءعنصام“[حمسلانب]فّلَحىلعاوركنأنيذلالاّمعلا

هلاوُمسينأمهيلإلسرأف«مهيلعلمعتسيل‹؛مهِلماعنسحلايبأةافوبمامإلا

هولوينأٌمامإلامهيلإلسرأفءديمحلادبعةديبعيبأبهيلإاولسرأف«مهلضفأ
نممامإلاهبمهرمأامبهوربخأفةدىہعيبىلإاوماقفيرمأوهيربمهسفنأىلع

فيعضوءلاملافيعضانأ»:مهللاقوفعضلابمهلرذعتساف«مهيلعهتيلوت

.904:ةرقفشماهيفهتمجرتتقبس:يغاوزلايتازملاهيلومنبنيزوتريخلاوبأ(١)
.(م)و(ع)نمةدايز()

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.۱۷۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ساًبعلانببويأنسحلاوبأ(٤)

.(م)و)ع(نمةدايز(٥)

.١۱۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينوانجلاسمحمنبديمحلادبعةديبعوبأ(١)

 



۹قيقا
ا

ةديبعيبأىلإمامإلابتكف«هرذعبمامااوعّجارف««ملعلايففيعضوءندبلا

لامتيبفلاملايفاًميعضتنكنإ»:هللوقيفءةيالولايفلوخدلابهرمأي

جئاوحيفشمافندبلافيعضتنكنإو؛كريغ”مسيوكعشسَينيملسملا

”نتلصيءايركزيبأبكيلعفملعلايفافيعضتنكنِإو«ىَوقتنيملسملا
كعسيال»:هلاولاقفهيلعاوعمتجا/٠٠/مهيلإمامإلاباتكلصواّملف.«يتيكوتلا

«ريشتساىّنَحينولهمأ»:مهللاقف««كمامإةعاطورومألايفلوخدلاالإ

َنِإ»:اهللاقفاهاتأفملعلاوعرولاونيدلابةفورعمزوجعىلإ'"ىضمف«هولهمأف
نإ»:تلاقف««؟ّيلعهبنيريشتاذامف«لبجلاىلعةيالولابلإثعبدقمامإلا

يفةبشخنوكتسفمهرومأتلخدفكنملضفأوهنمةسوفنيفنأملعتتنك

ةبشخنوكتسفمهرومأتكرتف«كنملضفأمهيفسيلنأملعتتنكنإو«مّنهج

عجرف:''لاق.«يلغممهيفملعأالفلاجرلارومأيفاًّمأ»:اهللاقف««منهجيف

ٌمُد«مهسفنأىلعهولوفرومألايفلوخدلابمهلمعنأفخياشملاىلإةديبعوبأ

.«!انمئامعنملضفأيه«ةياقوروزنلانباوضمأ»:صضعبلمهضعبلاق

ّقحلاهنمجَرخَأنملواُنِإ:ليقو.مهيفةريسلانسحأيلوامف-[51۷]
نبرمعنعانغلبو.ةَيلهاجلاةوعديهو««!نالفلآای»:اعدلجر

.كلذلغمييباطخلا

.«اذك»:اهقوف(ص)خسانبتكو.«عستوكعست»:خسنلايف(١)

.١١۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتيكوتلانتيلصيءايركزوبأ.«نتالصي»:(م)و(ع)يف()

.«بهذف»:(م)و)ع(يف(۳)

.«ناک»:خسنلايف(٤)

.«رانلا»:(ص)يف(٥)

.«لاق»:(م)و)ع()٦(

.«ضعبل»-:(ع)(۷)

اهراشتسايتلاةملاعلاةأرملامساوه«ةياقو»نأودبي.يخامشلاريسيفوخسنلايفاذك(۸)

.ديمحلادبعةديبعوبأ
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ىلإمهنوتيزاوطرُخَيالنأ«نوانجيإ»لهأىلعرّجحهنأيورو-[۸]
ِقْزَلِلهلعجيلاليلقهنوتیزنمطرخو«هَرْجَحمهنمدحاورسكفمولعمتقو

‹«؟”سمحمنبااياملظيلامىلعينبرضتأ»:لاقف«َبدألاهبرضف؛غابدلل
.«قحلاىلعكتبرضامّنِإو«كلامىلعكبرضأنأهللاشاح»:هللاقف

‹هَريغلعافلاجرخفءةمهتلاىلعلجرنمٌقحلاجرخأهنأيورو-[0۹]

نأهللاذاعم»:لاقف«سمحمنباايينتملظدق»:كلذدنعلجرلاهللاقف

عضاوميفاهتلعجيذلاكسفنلملاظلاتنأامٌّنِإو«سمحمنباكملظي

.«ةمهتلا

جؤزتەركسعب”[باهولادبع]مامإلامدقنيحهنعيورو-[٠۷٥]

ء«مهنممكديبعاوعزنا»:ديمحلادبعةديبعوبأمهللاقففرعيالحلاُدلَو»

.جورسلاىلعمهعممهوبگرامدعبMروُمزوبمهعزنف

.«ةديبعابأنأ»:(م)و(ع)يف()

مثهالعأىلعضبقينأوهوهح:َقّرولاطَرَحو.رصنوبرض:هبابوءهرّشق:دوعلاطّرَخ»(1)
.۷۳ص؛حاحصلاراتخم:يزارلا.«هلفسأىلإهيلعهديرمي

.«تقويفالإ«:(م)و2يف)۳(

.۱۷۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينوانجلاسمحمنبديمحلادبعةديبعوبأوه)٤(

نم؛رظنلاقتنا.«لاقفسمحمنباايينتملظ...كلامىلعكبرضأنأهللاشاح»-:(ص)(٥)
.ةيناثلاىلإىلوألا«لاقف»

.(م)و(ع)نمةدايز(1)

لئابقلانمضمزحنبااهدروأو؛ءةسوفنلةثالثلاعورفلانمضنودلخنبااهذع:رومزونب(۷)

ءاّدجةميدقةرتفذنمةّيضابِإةليبقكلبجلاةسوفنلاجمبتزربو.رجامنمةردحنملاةيراوهلا

يريمةيرقةبحاصيهو(يداليملاعساتلانرقلاةيادب)يرجهلايناغلانرقلاةياهنيلاوحيأ
:يكستيفيل:رظني.سلبارطةّيضابإخيراتيفمهمرودبتعلطضايتلا(ةيلاحلاةيدراتبونج)

.(ةلماشلاميقرت)١۱۲صءةيقيرفإلامشتاسارد
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وأرانیدفصتنبافورخهلعابرخآبهدنعلجركسمتساهنأيورو-[0۷۱]

.«ةرخألانيدىلعباوجلاددرتسنال»:مهللاقفءةرخآلاىلإعابرأةا

.اهيفدّيبعتيٍةليلىفةعبسلاهدجاسمىلإيشميناكهنأيورو-[٢۷]

ةديبعيبةيلوتب'”[حمسلانب]فلخمساملهنأيورو-[۷۳٥]

ةديبعوبأهيلإثعبفءةديبعيبةّيعرىلعتاراغلانشو«ربكتساوًرْخمشا

ىلإةديبعوبألسرأف«فلخهلىبأف«هتّيعرىلعتاراغلانعفكينأهرمأي
هيلإٌدرف.«هعافديفنسينمؤملاريمأايانلنذئإ»:هللاقوِيفَلَخلعفبمامإلا

نع/۷٠/هوعفديلف”مهأجافنإفءاوردقامةنيالملاوةفطالملابَباوجلاٌمامإلا

ةمحرءيُفوتف؛هّمْينماملاًكردأفرهدلانمانامزكلذيفاوثكمف.مهسفنأ

.هيلعهللا

”كلذلىمتحا‹حلفأ[هنبا]ةيالوومامإلاةافوالخغلباًملو-[۷4]

ىلعتاراغلاطلسفء«يتميت»هللاقيلزنمىلإهعمنمبزاحتاف؛هنمفنأو

اطلغهباحصأنمةّدعلتُفدقلو«لاجرلانولتقيوءلاومألانوهبتنيف«نيملسملا

يفاملجأنمسانلانماريثكهيلِإلامتساوءةديبعيبأعحيفهيف

.(عمس»:(م)و)ع()۱(

:يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلايبأنبحمسلانبفلخ.(م)و(ع)نمةدايز()

.۱۷۸:ةرففشماهيفهتمجرتتمدقت

.(مهءاج»:(م)و)ع(يف)۳(

.(م)و)ع(ةدايز(٤)

.٤۱٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:متسرنبنمحرلادبعنبباُهَولادبعنبحلفأمامإلا(٥)

.«فلخىمتحا»:(م)و)ع(يف)٦(

.«مهيلع»:(ص)يف(۷)

.«زّيح»:(م)و(ع)يف)۸(

 



و۲ ھس
فلخىلإاولاموءهيلعهللاةمحرةديبعيبأزّيحبدجو‹'”بصخلانمهتيحان

.ايندلايفةبغروءةشيعمللاًبلط

وهناکوءَةلِقيفهرصبأنيحةديبعابأديريهركاسعبجرخهنِإٌمُث [٥۷٥]

سيلكتل؛هئاقليفكلةجاحالوءةقاط"هبكلسيل»:ُيراكنلاهللاقف

«ةيربربلاب«نشكیإ»ءةيبرعلاب«هللاو»:لاقوةديبعوبهلفلحف.«ةَلقالإكعم

هديببرضو««!اذهيفيسبالإهقلأملولو!هتيقلالارةيرضحلاب«ويدربأ»

.هفیسمئاقىلع

لزنمنمنيعئاطاوجخف‹جورخلابهباحصأةدىعوبارمأف:لاق_[٦0۷]

ىلعالجررشعهنالثوةئامثالثمهددعنإ:لیقوءلبجلانماديعباوركسعف

.مهيديانيباممهدارمةرثكىفوأاوناك

نمةرثكوهسفنهتبجعأدقو«ركاسعلانمهعمنمبفلخلبقأو-[۷۷]

.افلأنوعبرأهركسعددعنإ:ليقو.نيقّتملاعمهللانأملعيملوءهعم

تابثإوءحلفأةيالوعلخبهرمأينيلوسرةديبعيبأىلإلسرأو-[۷۸]

‹حلفأعلخوفلخةعاطىلإهتوعدبةديبعيبأىلإنالوسرلامدقفءوههتيالو

عجرفثدحريغنم؛حلفألعلخلاكرتوةّمَالارمأيفةديبعوبأمهُجاحف

هركاسعكلذدنعفلخرمأف«؛مهنيبىرجامبهاربخأففلخىلإنالوسرلا

لجرمدتضعبنممهضعبناركسعلاىنادتاًّملف«ةديبعيبُةاقالملۇّيهتلاب

.«بصخلانماهيلإاوحزنهتيحانيفناكنمسانلانماريثكلامتساو»:(م)و(ع)يف(١)

.«ەبكل»-:(م)و(ع)(1)
.«وندريأ»:(م)و)ع(يف(۳)

.«ثدحنودبهعلخزوجيالف»:(م)و(ع)يف(٤)



۳۳
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ةديبعيبأللاقف‹"[اًرس]ةديبعيبأةعامجلايماحمناكو«؛فلخعمناکنُمم

مكلةرئادلاتناكنإف«لبجلاحفسىلإكباحصأباجّلِإ»:[هحصانوهو]

لاقف«مكّودعنمنصحيفمتنكمكيلعتناكنإو«متوجراممتكردأ

ىلإمهروهظاودنسأفءهباحصأرمأف.«هّردعنمهللااهعزنةحيصن»:ةديبعوبأ

نمافوخوالذمهبنأفلخنلبجلاىلإةديبعوبأىُحنتاًملف/۸١/«لبجلا
اسانرمأو«ءامبةديبعوبأاعدكلذدنعف.هركسعبةديبعابأ“!يشغلاتقلا

ملنماي»:لاقوىلاعتهللااعدف؛نیتعکریلصوًاًّضوتفءةرتسهلاولعجف

.«مويلامهربُدينطعأ«هرمأتلبقتساذنمهنعضرع

نيكاشةريثكةعامجىلإةديبعوبأرظنناركسعلاففاصتاًّمَلو-[۷۹]

لهأ»:هلاولاقف««؟ءالؤهنم»:مهللاقف«فلخىلإاوداز«حالسلاب

يقبف.«كلذهللامهمدعأالف«فوخلاةرارحانيفاوجّيه»:لاقف«««سورش»

.اذهانمويىلإكلذمهيف

انهاهتامنملةّنجلاتنمض»:ذئنيح”هباحصأللاقهنأيورو-[۸۰٥]

نموهللامّرحيتلاسفنلاَلَعَفنَم:ثالثنمةدحاوهيفتناكنماّلِإ؛مويلا

ءاجرخمنهيفهللعجأسف«سانلالاومأهيلعنمو«مارحلاشارفىلعدعق
امّنإهنأدهشتسيلفلوتقملاءايلوأرضحيملنإو؛هسفندقيلفسفنلالتاقاًمَأف

.(م)و(ع)نمةدايز()

.(م)و(ع)نمةدايز(۲)

.«قحلا»:(م)و(ع)يفو««اوجلا»:(ص)يف(۳)

.«ذئدنع»+:(م)و(ع)يف(٤)

.«لهأ» :(ص)(٥)

.«فوخلانمهللامهمدعأ»:(م)و(ع)يف()

.«مهل»:(ص)يف(۷)

.«نهنم)»:(م)و)ع(يف)۸(

.«هنأ»:(ص)(۹)

 

 



خايشالاتاياورو

‹اهنعهسفنعفرهنأدهشتسيلفمارحلاشارفىلعدعقنمو«هريغسفنبلتاقي
هيلإماف.«اهبصویلفلامهلنکیملنإوءنآلااهًّدؤيلفسانلالاومأاًّمَأو

دحاویرمآف‹«ةثالغلاانيفتناكدق»:هلالاقف«ناليدبأ»لهُنمنالجر

.كلذامهلدمحف«مويلاكلذالتمفلاتقلاالخدفءروكذملاجرخملااذهبامهنم

لزتف«ةزرابملااولأسفاولزنفلخركسعنمةثالثنإٌمُت:لاق-[١0۸]
هسفنبةديبعوبأوبوينبساًبعلاوسادرموبأةديبعيبأركسعنممهيلإ
اًمَأو؛هبحاصبماقدقفةديبعوبأاًمَأو«هبحاصبناوتيملفسابعااًمَأف

الإخيشلاعطتسيملوهيلعءاقّنالاوهبحاصىلعبرضلافسادرموبأ

سادرميبآبحاصمسا"وءةميظعةّدشهنم”ةيشلاىأرىَنَحءءاقالا

خياشملللمحيناكو«؛كسْنلايعدينممكلذلبقناكو«”يربسننبديبع

رجألاكلذبيغتبيءهاوفأآلاضيباشابكمهلقوسيو«حمقلالومحكلذلبق

؛مويلاكلذلزنفءهعبئاوهيلإعجرنيملسملاىلعفلخمايقبهللارذقامف

/۹٥/ةّدشيفهنمسادرموبامنیبفءانرکذامكةزرابملايفسادرمابأفداصف

هدصقف«لاحلاكلتيفسادرميبأىلإرظنف«هبحاصنمساّبعلالحناذإ

.”هلامهنابأفهيتبكرىلعفيسلابهبرضف

.«اهنم»:(ع)يفو.«اهنع»-:(ص)(١)

.«لک»-:(ص)(۲)

يفامهتمجرتتمدقت:سابعلانببوُيأنبسابعلاو«يتسربتلايتاردسلارصاهمسادرموبأ(۳)
.١١۱:ةرقفشماه

.«نم»:(م)و)ع(يف)٤(

.«خيشلا»-:(م)و(ع)(٥)
.«ناک»+:(م)و)ع(يف(۱٦)

يروطفبلاهركذامريغ«يربسننبديبع»صخشلااذهنعملعنالو.«يديس»:(م)و(ع)يف(۷)

.م۹/ه٣نرقلالئاوأيحوهفءانه

.«ه١٢۲ةنسبجر١٠سيمخلاةيشعفلخمازهناناك»:(م)و(ع)شماهيف(۸)

 

 



۳T0 0> قيقحتلا

ىلإ»:راطنيحسأرلللاقفهسأرنابأفهبرضف»:رتفدلايفلاقو-[08۲]

(تکاسح)»:اضيألاقو6يصمل۱سئبو»:هلابيع0سأرلالاقفء«رانلا

.((١١۱:ةرقبلاةروس)نوعلإانإوهلن!رانلاهلكأتانامزةّنجلابهلوعدأ

.«رانلاهمصعمتلكأالىفةبرضانهاه»:لاقسادرمابأنأانغلبو-[08۴]

باحصأنمالجریمرةديبعيبباحصأنمالجرنإ:ليقو-[٤۸٥]

؛ىّلصمكانهاولعجف«"ءءاروزكرولجرلانمقارزملاجرخف«قارزمبفلخ

.اذهانمويىلإفورعموهو

ةدببعوبُأمهعتاف؛مهيفلتقلاعرسأوهباحصأوافلخهللامزهف:لاق_]9۸80[

باحصأنمةسوفنتعجرف‹«يتمیت»”[مهّرقم]اوقحلىحهتقاسیف

”[مينشلا]رمألاىتأنملكفءةديبعيبأىلإنيبئاتهعبتانمممهريغوفلخ

.هنعافعوهرذعليقوهَبوتَلِبَقمهفةلقولهجبمهنم

لهأنمدئاسوهوملعودمعىلعرمألایتانمملجرهاتأو0[ ٦]

دعبُدَدْسُيملنإ»:ةديعوبهللاقف««ةديبعاباايتبت»:هللاقف:«ءاطسرف»

ىلعمالسإلارهظأو«فلخةكوشهللانهوأف.ةبوتلابابديري««تميجاتنبااي

.هيلعهللاةمحريفوتىّنَحةنسحماّيَأهلتناکف«ةديبعيبأدي

.«ذئنيحسابعلا»:(م)و)ع(يف)۱(

.«تنک»-:(ص)(۲)

.«لجرلاَفْلَخزكروقارزملا»:(ص)يف(۳)

.«مهتقاس»:(م)و(ع)يف()

.(م)و(ع)نمةدايز(٥)

.«عجرف»:(ص)يف)٦(

.(م)و(ع)نمةدايز)۷(

.«ةديبعوبأ»:(م)و)ع()۸(
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و

ةباغيف«ترسوت»یلصميفيلصيالجرنأيورو-[08۷]

.هبنجيفكرفشوحولانمشحوهاتو‹”«نواٌنجيِإ»

[لبجلامكاحيناجرألاءايركزىيحيوبأ]

”نيملسملارومألخدامل”يناجرألاىيحييبأنعيورو-[۸۸]

.«!يبيبحايڭؤَوشوكوقرحأ»:هلنالوقتوەلىنايکبتهتخأوهُمأتلعج

«وداج»(”رهأدوهيهلیدهأف؛ٌيبصهدنعرلۇەهتأيورو-[9۹]

‹اولكأفبنعلامهيلإمّدَقفءهناّذفيفبنعلامرصيهودجوفهوتأفءارانيدنيعبرأ

دحاومّلكتفباولحتسااولكأاًّملف«هولمحف‹«متلّضفاماوعفرا»:مهللاقف

تردقول»:مهللاقف««خيشايكدلوصرخلارانيدنوعبرأهذه»:هللاقفمهنم

ءاهذخأينأىبأفءةيزجلاينعي««اذهنمرثكأكنمتذخألمكنوصأنأ

ةدلبءدالبلا“هذهلغمانيأرام»:ضعبلمهضعبلاقوعروبدوهيلا"بُجعتف

عقيهنأّصنلانمحضاوو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(١)

.۹۳:مقرةرقفشماهيفنوانجيإفيرعترظني.نوانجيِٳيف

ملعلابزّيمتةسوفننمميظعخيش:(م٠۹۳/ھ٢۲٣:ليبقت)يناجرألاءايركزىيحيوبأ()

(م۹40۹/-ه۲۹6)ةيمتسرلاةلودلاطوقسدعبكلذوءعافأللامامإقافّتابحشرف.عرولاولمعلاو

نسحأءاضقلاوةمامإلايتّمهمباماعرشعةسمخةدملماق.لبجلايفعافدللمامإرخآناكف

مجعم:ثارتلاةيعمج:رظني.«ركبنيت»ةيرقنميدنجهلتق.لداعلامامإلاببقلىّتح؛مايق

.١/٤٥۱؛۳۳۲:مقرةمجرتةيضابإلامالعأ

.«رومألا»:(ص)يف(۳)

.«هيلع»-:(م)و(ع)(٤)

.«دلاوت»:(ص)يف(٥)

.«لهأ»-:(م)و(ع)()
.«بجتعاف»:خسنلايف(۷)

.«اذه»:(ص)يف(۸)
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E

اًمَأ»:مهسيئرمهللاقف««سانلالاومأيفعمطيالو/٠٠/ءاهناطلسذخأيال
.«لصألااورتشافنآلا

«وداج»قوسيفامحلاورتشا«نواٌنجيِإ»لهأخياشمنأيورو-[]
هلهلمحينماودجيملف؛مهنيبامهسيناجرألاىيحييبألاولعجفهووشف

هربخأوهلهلمحف««هلهلمحأانأ»:مامضهمساومهتملجرلاقف«هنمافوخ

:هللاقفهمتشف««؟تنألإهلمحينماودجيملفَأ»:خيشلاهللاقفءربخلا

.هذخأينأیبأفء'"ءاوشلالكآال٩مامضايكترجأل9رشرم»

ّقحلاطعأعهللا»:لوقيسانلانيبءاضقللسلجاذإهنأيورو-[]

.«قحالبٌجتحااذإٌجتحملةّجحالوٌقحلااذايّقحلايذل

وهونيفرتملانم«وداج»راجتنميدوهيهدجوهنا:هنعليقو-[۹۲)]

لاقوهابّيطذخ:لاقف؛لكأيهدجوف«هئادغلءامبهطلخو”قيقدلاذخأامك

.(هنمبيطأتلكأامف«تلكأفهنمتذخأف»:يدوهيلا

«وداج»قوسنولخديال«ةسيمرط»و«روُمْزَأ»لهُنأركذو-[0۹۳]

ءريسلا.ةرابعلاهذهنودةصقلايخامشلاركذدقو.«كترجألاثيشزُش»:هلعل«خسنلايفاذك(١)

.٢٢۲ص

.يداعصخشهنأودبيوهتمجرتىلعفقنمل:(م۱۰/ه٤:قلئاوأ)مامض()

.«يوشملا»:(م)و(ع)يف(۳)
نمةيفرحةمجرتةرابعلاو.«اقيقدذخأاذهىيحيابأدجو...ايدوهينإ»:(م)و(ع)يف()

.«قيقدللهذخأرؤف»:اهانعموءةيربربلا
.«بّيطهّنِ:هللاقو؛هعملکأینأهيلعضرعفءهيفلكأي»:(م)و(ع)يف(٥)
.«تدجو»:(م)و)ع(يف)١(

.١۱۳:ةرقفشماهيفرومزينبنماهلهأورومزةقطنمبفيرعتلارم(۷)
ءاقرزلايداوو؛نوانجإىرقنميقرشلالامشلاىلإعقتةريغصةيرق:مويلاةسيمرط(۸)

=لبجفنأاهوسّسؤماهلراتخا«نيقيمعنييداونيبٍةّمَقىلعءلايمأةعبرأوحنبريصقلاو

ت
ر



رز۳۱۸
خايشألاتایاور

داعيم«ةسيمرط»لو«سيمخلاداعيم«روُمْزَأ»لهألناكفهنامزیفاعم

خيشلا«روُمْزَأ»لهُمّلكففحألاموييفمّرحملانمعساتلامويءاجفحألا

مويلمهجئاوحاوضقيواولخدينأمهوكرتينأ«ةسيمرط»ملكينأىيحيابأ
نأمهوكرتا»:مهللاقفءهيلعوبأف«ةسيمرط»ىيحيوبأملكوءاروشاع
ءيشىلعمهلمتنكنإف؛نولخدي»:لاقف««ال»:هلاولاقف««راهنلارخآاولخدي

فصنهيلعمهلاندزومهلهانيطعأ»:«ةسيمرط»هلتلاقف««”مكيلعهللامهلف

كلذىلعناقيرفلاىقتلاف.نومرجملالوقياًّمعهللاىلاعتفء«اريعشعاص

ناكمكملعأهللاف«ريثكرشبمهنمتامف««ةسيمرط»ترسكناف«"[لاتقلل]

.مهددع

«[ةبرج]ةريزجلايفةّرم:نيتّرممهلتاقوةماتُكرسكهنأيورو-[4]

نمهباحصأنمٌلجرُةَبَرَضءلاتقلايفكانهبرضو««تيريت»يفةّرمو

خيشللليقفكلذلبقوحلاهنمجرخأدقو‹”«لادجمت»لهنم©(»

قدنخبلبجلاةّيقبنعاهوعطتقامثةيوازلاسأرىلعيهوءثّلثمةيوازنوكينأهبشيخماش=

يفاهنوعضيرباعمىلعالإنكميالاهنمجورخلاواهيلإلوخدلاناكف«؛سانلايدياهترفح

ىلعنيليموحنببونجلاىلإعقيفميدقلا«ةسيمرط»عقوماًمَأ.ليللايفاهنوحيزيوراهنلا
‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىيحييلع:رظني.«ولق»نيعهنمعبنتيذلايداولاةفاح
.(ةلماشلاميقرت).4۹-٤٤۳۸٤٤-٢٤۲صءايبيليفةيضابإلاءةيناثلاةقلحلا

.«ملاع»:(م)و)ع(يف)۱(

.(م)و(ع)نمةدايز)۲(

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(٤)

.«رتکنت»:(م)و(ع)يف(٥)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنملو

لبج:يدوهزم:رظني.رداصملابلغأيفحضاوريغمهبفيرعتلاورتكنتنملادجمتلهأ(1)
.(ةلماشلاميقرت).٢٤۲۲صءةسوفن



۳۱۹قيقحتلا
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)۲(حلكرتأالکل؛مكربخأالر:مهللاقف؛«؟كّبَرَضنم:حرجناامدعب

۰هاءةبرضلاكلتنمتامف.«ەيذؤيامىدلو

يضمي[ةرامالاو]رومألايفناکثيحهتداعتناكهنأيورو-[۹٠]

عجريفراهنلارخآىلإسانلانيبيضقيكانهثكميفراهنلالوا«وداج»ىلإ
نم:'اثالث:ليقو«تاّرمعبسقيرطلا/١١/ىلعدعقيو«ناجرأ»بهلزنمىلإ

.هيلعهللاةمحر.عوجلاوءايعلاوفعضلا

[يناجرلاءايركزىيحييبأنبىيحيءايركزوبأ]

‹'”نيملسملارومأيفلخداّمَلءايركزابأهّنبانأيورو-[]
اددعمهنماولتقوةدّوسملامهترسكفءةدّوسملا[ركسععافد]ىلإاوجرخو

هباحصأنم«ةسيمرط»نمٌلجرهبرضدقوهواضيأكانهَبَرَضوءاريثك
يفهٌدرتنأخيشايكدعبانلىرتنم»:خياشملاهللاقةافولاهترضحاَملف

ينعي‹؛ماكحألالئاسممّلعتيتصفأنبَديزكانهتيأر»:مهللاقف««؟انرومأ

عجرٌمُثنر؛كلذهحرجنمتامف؛هتلاخنباوهويفرّدلادّمحمابأ

.يفردلادمحموبأكلذدعب

.«ال»:(م)و(ع)يف()
.٢٥۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يناجرألاءايركزىيحييبأنبىيحيءايركزوبأ(١)

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.«ةڻالثل»:(ص)يف(٤)

.٢٥۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يناجرألاءايركزىيحييبأنبىيحيءايركزوبأ(٥)

.«رومألايف»:(ص)يف(1)

.(م)و(ع)نمةدايز(۷)
.«دق»-.«ءایركزوبأ»+:(م)و(ع)يف(۸)

.۲۱۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحموبأ(١)



HR مايشألاتاياور۰ خايشأ>

اهتنبالتلاقاهنا٩«تلدیمت»لمهنمزوجعنعركذو-[0۹۷]

ىوتفنِإ»:اهبلجينأ'”نزاولاٌمُأنبءايركزوبأاهجوزدارأنيح[اهيصوت]

نبادنعنماهتذخأامّنِإلئاسمثالثيفالإهبيذخف«ةدّيجاهلككجوزا

اًمَأف:ةديبعيبأنعملعلااولمحنيذلارفنلاةسمخلاهخسندقو«ريطغم

الو«نيغسرلاىلإكيديلءانحلايلعجتالوءهيبرشتالءاّبدلاذيبنف”ىلوألا

الفةثالغلاهذهبكٌّنرمأولومايأةثالثكضيحتقونم"بهذاذإيلستغت

.«ائيشكلذنميلعفت

امّيَأ:”لاملابوهملعيمالك»:اهللاق)ىسيعاپأنأيورو-[0۹۸]

‹ءوسةمالعاهلكلذفاقفانمهدعبتبقعأفلسماهجوزاهنعتامةأرما

هللايف«لاديمت»ةملكو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل)١(

:يخامشأناميلسؤميهارب:رظني.«تلدمت»:اهدرفم«تيناوحلاوأءنزاخملا:ينعتةيغيزامألا

لبجدهاشمةيمستشماه:هيساب.(ةلماشلاميقرت).١۱صءةسوفنلبجتاقرطوروصق

.(ةلماشلاميقرت).۹1صء۷۲:مقرءةسوفن

.(م)و(ع)نمةدايز(1)

ءايركزىیحييبأنبىيحيءايركزوبأ:هسفنوهيخامشلابسح:نزاولامأنبءايركزوبأ(۳)
‹ملعلانمابيصتاهلنأودبيف(نزاولامأ)همأامأو.٢٥۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يناجرألا

ريغ؛؟ملعلاةلمحوريطغمنباةذمالتليجنم‹م۸/ه۲نرقلايفاوشاعمهنَأودبيقايسلابسحو

.لمأتيلف.عبارلانرقلانملوألافصنلايفشاعهنأعجارملاركذتيناجرألاءايركزابأنأ

.رطسلاقوف«نباأ»خسانلابتک(ص)يف)٤(

.«ىلوألاامأف»-:(ع)(٥)

.«ىضم»:(م)و)ع(يف)٦(

.«اثيشاهنميلعفتالفةثالغلاهذهنميلعفتنأترمأاذإو»:(م)و(ع)يف(۷)
.٤۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:(م٠٠/ه٤:ق)يتازملايفردلاىسيعوبأ(۸)

يفاهيلعقيلعتلامدقتدقوءةأرمامسا«لاملا»نإفهيلعو.«لاملااي:خ»:(ص)شماهيف(۹)
.۵۱1:ةرقفشماه

.«ءوسةمالعاهلكلذفاقفانمهدعبتبقعأفلسماهجوزاهنعتامةأرماامٍّيأ»:(م)و)ع()۰٠)

.«ةأرمااميأ»راركتلرظنلاقتنا

 



Eوقفس
ةمالعكلذفاملسمالجراهسفنلهدعبهلتبقعأف«قفانماهنعتامةأرماامُيأو

تبقعأفءايركزوبأاهنعتامفءاملسمهدعبجّوزتتنأينعيةدّيج

. هللادبع”[يبأ]نبءايركزاب

[دمحمنبرشبلالهسوبآ]

هدنعناکو«املاعناکدمحمنبرشبلالهسيبأنعيورو-[04]

ىّلصاذِإهتداعتناكوءرجاتوهوةاكزلاذخأيالناكو[ذيمالعلانم]ةقلح

برقاذإف«ليقيفعجريفةلئاقلاتقوىلإهايندلغشلىضمحتفتساورجفلا

ء؛دحاوقوطبنيدوقعمنيصيمقسبليوءةالصلللستغاوماقرهظلاتقو

نُدؤيف«نتارصما»دجسمىلإيضميٌمُثءةّيساملجسةاسكوءةنسحةمامعو
سلجملالعجيٌمُثرصعلايلصيىّنَحةالصلاوةدابعلايفلغتشيو.يّلصيو

/١٦/ءاشعلاىلصاذإف«برغملايّلصيٌمُث؛سمشلابورغىلإهذيمالتل

لغتشيفموقيف«ليللارخآىلإدقريمثءالمأائيشارقيناكنإملعأهللاف

.هبأداذكهحبصلاىّلصونأبصأاذإف«ةدابعلاب

.۸٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يناجرألاءايركزىيحييبأنبىيحيءايركزوبأوه)۱(

نبءايركزيبأمساباملعدجنملاننآل؛حجارلاىلعةحيحصيهوءيخامشلانمةفاضإ(۲)

يبأنبورمعيبأنبهللادبعيبأنبىيحيءايركزوبأ:وهدوصقملاو.ةرتفلاكلتيفهللادبع

هتمجرتتمدقتدقو(م۹1۱-۹۱۲/ه۳-۷:۳۰۰ط)يسوفنلايتريمدنتلاسايلإروصتنم

.۹۳:ةرقفشماهيف

.«..ناکينوتسبلالهسيبأ»:(م)و)ع(يف)۳(

.(م)و(ع)نمةدايز()

.«يلصيىّتَح»:(م)و(ع)يف(٥)
.«حبصلا»:(ص)يف)٦(



دجسميفناذألاىلإهقبسي«لغأ»لهأنمالجرنأيورو-[٠٠]

هتباٌرعمعطيالهتداعتناكو.كلذكرتفارانيدخيشلاهلىطعأف««نتارصما»

.طقفهيلعنورطفيةبرجرمتمهيطعيهنأريغناضمريف

.هلامةاكزنممهاردلارئارصهتباٌزعليطعيهنأيورو-[١١]

َقحلااهنماوجرخُيل«وطاّسف»لهألةمأاوذخأهذيمالتنأيورو-[٦١]

اوبهذنيحُرشِبلالهسوبامهبتاعف؛ةراجحلابمهومجرو”مهنماهوعزتف
.اهذخأيف”دوادابأاَنرَمَأَلانومتربخأول»:مهللاقف«هتروشمريغباهيلإ

[يوداجلانسحبويأوبأ]

«ميتيةفلخناکهنأ«وداج»لهُنم٥.سحبوييبنعيورو-[۰۳]

بهذنماضرخو«قرونماقْوطیرتشاهَنِإ:ليقو.هتيبرتنسحأوهبماقف

.هنمثذخأوهعاب”ميتيلاةنوتيزنمنصغرسكنااذإو.هينذأل

:رظنیو.ةسوفنلبجنموداجبنتارصمإنمبيرقعضومهنأرهظيةياورلاهذهبسح:لغأ()

.٢٤۲۳صريسلا:يخامشلا

.«مهل»:(ص)يف()

.«...اوبهذذئنيحلهسوبأمهبملعفءاوعجرفةراجحلاب»:(م)و(ع)يف(۳)

يبنبنامیلسدوادابأنوکينألمتحي.«اهذخأيفاندادرابانومتربخأول»:(م)و)ع(يف)4(

.يفردلاىسيعدوادابأوأ«يفردلادیزدمحميبأنبفسويىیحي

نموهفهاندأنيروكذمللرصاعمهنأامبو.هتمجرتىلعفقنمل:يوداجلانسحبوُيأوبأ(٥)

ةثالثلانمهنأفاضأوءةياورلاهذهىخامشلالقندقو)ع۹۱/ه۸:۰ط)

.۳۳۳٢۳۳-۳۳۲صريسلا:رظني.ةيشخنممههوجوريغتتنيذلا

ء«برعلاناسل:روظنمنبا.«قْوطوهفرادتساءيشلکو.قنعلايفلعجُييلح:قوطلا»)١(

.«قوط»:ةدام٠؛«برعلاناسل:روظنمنبا.«صرخ»:ةدام۷

صرخُعمجلاو؛ةّضفلاوبهذلانمةقلحلايه:ليقوٍقدحاوةّبَحبطرفا:صوخلا»(۷)
يلَحنميهويلَحلانمةريغصةقلح:(رسكلاومضلاب)صرْجلاو...اهيفةغلةصرُخلاو
.«صرخ»:ةدام۷«برعلاناسل:روظنمنبا.«نْذَألا

.«هعابهنوتیزنم»:(م)و(ع)يف)۸(

 

 



۳Y۳نقيقحتلا

[ينيسيرغتلا(نيتموموأ)نموممساقلاوبأ]

ىلوتَيله:لئسهّنَأ"«نيسيرغت»لهأنم"مساقلايبأنعيورو-[٤٠]
له:لئسو.«ةنجلابمهلوعدأونيملسملاتيلوت»:لاقف؟دّمحمنبربا

له:لئسمث.«نيملسملاتيڵوت»:لاقف؟”يفنبشيلدجوفسويابأىلوت
.«ةئجلابهلوعدأوهتيلوت:لاقف«نسحبويأابأىو

[يفنبشيلدجوفسويوبآ]

دیدشناکوءاملاعناک'"يِفنبشيلدجوفسوييبأنعيورو-[٥٠٠]

.”ىهنلاورمألا

قّفتف««هللادبعىنبراد»ىفةليلتاذسلجملارضحهنأيورو-[٦١1]

دريلعجف«قيرطلاىلع«وطاّسف»نمسانهيلعماقفهتيبىلإبهذف«سلجملا

نأةفاخمحيصينأىبأوءةريثكاحارجهوحرجوتیبلصوىحهسفن"نع

.هيديىلعةنتفلامهنيبنوكتفسانلايقتلي

:لیقو.هوحرجامدنعةليللاكلت«وطاسف»يفتامهّنإ:لیقو-]٦*۷[

.اوتامفةليليفمهلكاوغدّلدقو.ملعأهللاوالجرنوعبرأ

ىلإةراشإيخامشلامالكيفو«هتمجرتىلعفقنمل:ينيسيرفتلا(نينموموأ)نموممساقلاوبأ()
يخامشلالقنو.(م۹٠٠۱-١۹/ھ00٤-۸:۰٥3ط)نميلاتلابوهفهالعأنيروكذمللرصاعمهنأ

.۳۳۳صءريسلا.«نيزّرحتملانيرحتملا؛نيحلاصلاهللادابعنمناك»:لاقوءةياورلاهذه

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:«نیسرغت»دروو()

.۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينالجيلايفنبشيلدجوفسويوبأ(۳)

.۱۲۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينالجيلايفنبشيلدجوفسويوبأ(٤)

.رظنلاقتنا.«يهنلاورمألا...فسوييبأنعيورو»:(ع)(٥)

.«یلع»:(ص)يف()



خايشألاتاياور٤۳۲

و

هلامةاكزهليطعيل۷زانرجنباوهو«لجرهاعدهنأهنعاوركذو-[۸]

ءاهنمداراميطعيفهيلعاهّدريفةليحلالعجينألجرلاداراف««وداج»یف

ةاكزيفهلاهضبقفريناندلاهلجرخأف‹'”بابلاهءاروقلغأتيبلااولخدالف

نمعلطوءهفيسمئاقىلعهديخيشللادرهيدييفريناندلالعجاًّملفهلام

یفيدانيایدانمتافرعيفسانلاعمستامنیحهنعرکذو/۱۳/-[۹]

١.«!يهنلاورمألاتام«يِفنبشيلدجو

منغلاعيبيينملنذأييذلاوهناكهنأ”فسوييبأنعيورو]١٠٦[

۷[عابتأ]لوخدناشنمكلذخياشملاثدحأهرصعیفو.«وداج»قوسیف

نم»:لاقفهمنغعيبيفهلنذأينأهلأسفلجرهاتفءرومألاطالتخاوةدّؤسملا

منغلاهذه»:هللاقف««خيشای۷«رنيإ»لهنمنالفدلوانأ»:لاقف««؟نوكت

رخآلجرهاتأف««”كمنغعب»:هللاقف««معن»:هللاقف‹«؟مكدنعدلت

/ه٠٠٤-۸:٢٥۳ط)ينالجيلايفنبشيلدجوفسوييبألرصاعم.«نانرج»:(م)و(ع)يف(۱)

يبخيشلاريغوهو.ليخبيداعصخشهنأودېيو«هدیدحتنمنکمتنمل.(ع۹-

ةعامجنم(۹/ه۹:۰0ط)يسوفنلا(نانرک)نانرجنبییحیءایرکز

.جامجمأراغناوید

.«تیبلا»:(ص)يف(۲)

.«مهاضقف»:(ص)يف(۳)

.يفنبشيلدجوفسويوبأهسفنوه(٤)
.«ناکهنأ» :(ص)يف(٥)

.(م)و)ع(نمةدايز(١)

.۳٠۲:ةرقفشماهيفاهبفيرعتلاٌرمدقو««رينأ»:باوصلانأودبي(۷)
.«دیلات»:(ص)يف)۸(

.«كمنغ»-:(ص)يف)۹(

 

 



۳Yo
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لهأنم«نالفدلوانأ»:لاقف««؟نوكتنم»:خيشلاهللاقف«كلذلغمهلأسف

ماف««!نالفنباای«وداج»قوسيفعابيَكىبأُمارح»:خيشلاهللاقف‹««لغأ»

.'«سطام»ىلإهدرطفءابراههمادقٌوفْفهيلع

يفهحولقّلعيو؛«هنوتیزطريناکهنأفسوييبأنعيورو-[11]
.هأرقيفةنوتيزلا

[حلفأنبةديبعدمحموبأ]

نمهتيبيفملعلامّلعتهنأ")حلفانبةديبعدمحميبأنعيورو-[1]

:لیقورهشأةعبرأمهضعبهدنعثكمي:ليقو‹خياشملاهدنعثکمیامةرثك

.ههجوىلعفوخلافرعُيهّنِإ:هنعليقو.هلامنممهمعطيءرهشأةَّنس

”ىتاردسلالارونبىسومابأو”ينالجويلاعيبرلاابأنأركذو-[1۳]
.هب۷ناملکعيالىنعيءايندلامالکامهدنعسیلوءخيشلاذيمالتنمامه

.«لٹمىلعهبلطف»:(ص)يف)۱(

اهنأىرنو.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:ةسوفنبسطام(۲)

دنعاهدجنةياورلاسفنو.۱۳۳:ةرقفيفاقحالةروكذملاةياورلابسح«وداجنمةبيرق

.٢٤۲۳ص:رظنيو‹٦۲۸صءريسلا:يخاّمشلا:

.۹۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:حلفأنبةديبعدمحموبأ(۳)

.«رهشأ»-:(م)و(ع)يف(8)

دوعتيتلا«وداج»برقةعقاولا«نيلجوي»»وأنالجويىلإبسني:ينالجويلاعيبرلاوبأ(٥)

نمضركذهنأامبو.هتمجرتىلعفقنملو.«ةتانزىلإةبوسنملا«نيلجويينب»ىلإاهتيمست

لقندقو.(م۹1-۹۱۲/ه۰-۳۰):ابيرقتهتقبطنموهفشيلدجوفسوييبأةذمالت

لبج:يدوهزم.٢۳۳صءريسلا:يخامشلا:رظني.يروطغبلانعتامولعملاسفنيخامشلا

.(ةلماشلاميفرت).٢٠صءبرغملادالبىلإلالهينبةرجهىتحمالسإلاراشتناذنمةسوفن

.«يتاردسلا»-:(م)و(ع)يف(1)

يبةذمالتنمضركذهنأامبو.هديدحتنمنكمتنملو:يتاردسلالارونبىسوموبأو

سفنيخامشلالقندقو.(م١۹1-۹۱۲/ه۰-٢۳۰):ابيرقتهتقبطنموهفشیلدجوفسوي

.٢۳۳ص«ريسلا.يروطغبلانعتامولعملا

.«نوملکتي...مهدنع»:عمجلاةغيصب(ص)يف)۷(

 



بر٢

[نَسْيوُرَبنبهللادبعوبأ]

يفقرسدقوءابئاتناکهنرَسْيوُرَبنبهللادبعيبأنعيورو-[٤11]
ينلعجا»:هللوقيوقوسلايفهعبتيباتامدعبناكف«لجرلامهردهرمعلَو

هلعجامدعبقوسلايفهيقلاملكف««"اقرَسامهردكلتلكأدقلحيف

هللاةمحرءهنمٌءايحهنمبرهيلجرلالعجفءهتلاقملثمهللاقلحيفلجرلا

.هلع

[يوطاشششلايلعوپأ]

ناكوء؛ّتفكلاَئخسناكهنأ«وطاّسف»لهأنم”علعابأنأيورو[٥]

نمانامز”يغاوزلاريخلاوبأهدنعثكميناكوءرايخأللاًمهكناكوءلاماذ

كلذكرتينأخياشملاهمّلكف«فايضأللةاشمويلكحبذيهنأيورو.رهدلا

كلذدعبمهلحبذيناكف‹«“يلابأايريخلادز»:هللاقفريخلاايأرواشف

هالصمىلإيغاوزلاىضمفءةّرمتاذريخلاوبأهدنعناكفمويلكنيتاش

/٤٤٦هوحندصقف«ىّلصملالباقمروننمدومعىلإيلابأرظنف«هيفدّبعتياليل
.ةالصلايفكلذيطعأدقناكو«سطعيوهويّلصيامئاقهدجوف

فقنملو.«نسيودينبهللادبعيبأ»:مسابةياورلايخامشلالقنو.«نسيوزب»:(م)و(ع)يف()

.٢۳۳صءريسلا:ىخامشلا:رظني.شاعرصعيأيفالوهتمجرتىلع

'.«ةقرس»:(م)و(ع)يف(1)
:ةيبرعلاب«يلعابأ»لةيربربلاىلإريوحتوهو««يلابأ»مسابركذيو«يوطاشفلايلعوبأ(۳)

رصاعموهو(م۸١٠٠1١٠۱/هە00-١1:40۰ط)يغاوزلانيزوتريخلايبألميمحقيدص

.يروطغبلانعةياورلاسفنيخامشلالقنe17)410/08(سيدابنبٌرَعُملل

ةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.۳۳-٠۲۳۷صءريسلا:يخامشلا:رظني

.٩۲/٠:مقر

.4٤٥9:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يغاوزلايتازملاهيلومنبنيزوتريخلاوبأ()
.يلعيبالريوحت«يلابأ»(٥)



[يغاوزلاهيلومنبنيزوتريخلاوبأ]

كىيمأوفصنلاٌدخأتف«نيفصنيلام"مسقن»:هللاقهنأيورو-[]

.«؟ىلابًأابكلاميديرأاذام»:ىغاوزلاهللاقف««فصنلا

بونيامهلنوكرتيو«ّيغاوزلادالب"نوُدَنْسيةدّوسملانأيورو-[11۷]

ملاظلاهيلإعجرف««؟هنعيدؤينم»:'"هدلبنمدسحلاوٌشغلالهأهللاقف
خيشلاعلطفهليطعيامدجيملف«رانيدةئامكلذدجوفءهلكرتامبهبساحف

تبلقناليللاهّنجاّمِلف«رانيدةئامهاطعأفلزنفءيلابأهلاهفلسأفءلبجلاىلإ

يبأىلإلسرأف«كلذنمبعرلاهلخدفءهتيبيفبراقعريئاندلاكلتهل

ىلعريناندلاتعجرف««اهيفيلةجاحال؛كرينانديّنععفرا»:هللاقفريخلا

‹يلابأاهبحاصىلإاهلمحف«ريخلاوبأاهذخأفللانذإبالّاهيلعتناكام

.ييريخلاوبأاهبقّدصتف««كلاهتبهودق:هللاقفءاهذخأمِمىبأف

”انهاهعلطاذإف«قاطلاسبلي«ةغاوز»يفناكاذإ:هنعليقو-[1۸]

.ةءابعسبل

.«مسقأريخلايبأللاقىلعابأنأيورو»:(م)و)ع(يف()

.«ىلعنودتشي»:(م)و(ع)يفو.ةيدلانوبلطييأ(1)
.«هدلبنم»-:(م)و(ع)يف(۳)

.«ملاظلل»:(م)و)ع9يف)٤(

...مهبحاصىلإمهلمحف...اوناك...اوعجرف»:عمجلاةغيصب(ص)يفةرابعلاتدرو(٥)

.«مهب...مهتبهو...مهذخأ

ءزجلاىلعءرحبلاىلعلبجلاةمصاع«ةربص»يهوءةغاوزةليبقىلإتبسنةنيدم:ةغاوز(١)

«تارتموليکةرشعوحنبةتاربصيبرغو«ارتموليكنيسمخوحنبسلبارطةقطنمليبرغلا
ءيبرعلاحتفلاخيرات:يوازلا:رظني.ةيقرشلاةيبونجلاةهجلانمسنوتلةيذاحملاضرألاو

.۲۹ص

.«انهیلإ»:(م)و)ع(يف)۷(

 



خايشألاتاياورن

.ادازهعملمحيالءالزانواعلاط«لبجلا»و«ةغاوز»نيبرفاسيهّنإو-[11۹]

اولسغا:انلليقءاشعلاتقوناكاذإف؛هعمترفاس»:لاقهتخأنبانأركذو

الو؛كلذكءادغلاتقوىتأاذإو«لكأنفاعطانلعضوانلسغاذإف:مكيديأ

‹مهلٌدريف؛خيشلانولأسيهانلعجاذإسلجملاتقويفكلذكوءاصخشىرن

.«ءاصخشىرنالومالكلاعمسنف«سلجملا'[باحصأ]موقيىّنَح

اذإف«ةّوكيف'اذيدحعضو«ةغاوز»ىلإلزناذإهّنِإهنعليقو-[٠]

ىنعي««لبجلانمهلقصأوعلطأسءيبلقاذكه»:لاق'ديدحلاىلعًادصلاعلط

.هللايفهناوخإءاقلوةركاذملاب

[ديعلاةالصلمهكرتوتوازمتلهأويتازفشلارحبوبأ]

مهبىلصهنأ”«تواَّرْمت»لهأنمينازفلارحبيبأنعيورو-[]
تفتلافءةئامب:ليقو‹"”نيتئامبلبقملاديعلامهبیلصمثهد‹ةئامعبرأبديعلا

لحياذامملعييّبرف««توازمت»لهأايمتصقتنا»:مهللاقفغرفامدعبمهيلإ

مهللاقفمهيلإتفتلافالجرنيسمخبثلاثلاديعلامهبىلصٌمُث.«!مكيلع

.(م)و(ع)نمةدايز()

.«ةديدح»:(م)و(ع)يف(1)
.«ادصلااهيلع»:(م)و)ع(يف)۳(

دقو.هرصعىلعالوهتمجرتىلعفقنمل:ينازفلارحبوبأ.«يبازعلا:خ»:(ص)شماهيف(4)

.٤٤۳ص«ريسلا.يروطغبلانعةياورلاسفنيخامشلالقن

دنعتدروو««تاوزمات»:مسابيخامشلادنعتدروو.«تورازمت:خ»:(ص)شماهيف(٥)

ىلعكاربنملامشلاوحنةعقاولاءةيلاحلااوزماتيهنوكتدق««تاوازمات»:ةغيصبهريغ

تاسارد:يكستيفيل.٤٤۳صءريسلا:يخامشلا:رظني.اهبسىلإةدزمنميدؤملاطخلا

.(ةلماشلاميقرت).۱۳۳صءةيقيرفإلامش

.«لجر»+:(م)و(ع)يف(٦)

.«لجريتئامب»:(م)و(ع)يف(۷)

 

 



قيقحتلا
PR۳۲۹

اوغرفامف«هعمنانثاووه:ةثالثبعبارلاديعلامهبىلصمث.ىلوألاهتلاقملثم
مهأاجافف«ليحرلاباولغتشاف.«!ليحرلا»:لاقف”هينبىلإتفتلامهتالصنم
ٌؤدعلالخدفءالتُشفلاتقلايفُءاَئبالخدف«ليحرلاىلعمهودجوفيودعلا
نمهيفنولتقياماودجيملف‹[ينازفلا]رحبابا[خيشلا]اودجوفءكلبلا

.ربكلا

‹عوجلاب/٥٦/ترطضا«صصامأ»لهانمزوجعنعيورو-[1۲۲]

اذإنوضاملاناكوةمالعاهراغبابىلعتلعجكلذاهيلعدعشاامف

دحاولابصقلااولعجنوجلاعياماودجيملوعوجلانمةرورضلامهتكردأ

اًملف؛عوجلابتوملانممهيّجنينمل[عوجلاىلعةمالع]مهتويببابىلع
لهأنم”تبكابأكلذباوربخأزوجعلاراغبابىلعةمالعلاسانلارصبأ

.«هتيبلهأ»:(م)و(ع)يف()
.«مهدجوف»:(م)و(ع)يف(۲)

.(م)و(ع)نمةدايز(۳)

.(م)و(ع)نمةدايز(4)

رداصملايفهديدحتىلعفقنملو.«مصاما»:مساباضيأناكملااذهدريوصصامإ(٥)

ناکنإو.وداجيحاونيفعقيهنإفةياورلاقايسبسحو«نيتغيصلانيتاهبةحاتملاعجارملاو

نيب(رجامةبرخوأ)«رزامةبرخ»نآلايه«رصامأ»فداصىلإءارلاليوحتبفيرحتاهب

:لصألايفيه(رزام)رصامأٌنِإ:لوقلاىلإيكستيفيلبهذيو.اريمدنيتوتياشولمت

يلعخيشلاركذيو.نكولصمراودهبدجوييذلاناكملانمزيحلاوألقحلايأ(ريزامأ)

‹خيراتلابكوميفةيضابأإلا:رمعم:رظني.هعقوملديدحتنود««رصاملالش»رمعمىيحي

خويشةيمست:يكستيفيل.(ةلماشلاميقرت)۳٤٤-٤٤٤ص«ايبيليفةيضابإلاءةيناغلاةقلحلا

.۱۲۲-١۱۲ص«مهارقوةسوفنلبج

.(م)و(ع)نمةدايز()
يفةدراوتايمستاهلكوءهبكوبأوأء(اقحالهركذيسامك)تبكأوبأوأ«تبكابوأ«تبكابأ(۷)

سانلاهدصقيناكءءوسلامعأواعدبرهظأهنكلوفاوملعهل:)م۸0/0۰-۰۰٤۸

 



خايشاألاتاياور۳۳۰
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نبللاضخميوهو«"«تربانز»:هللاقيعضومب'همنغبوهو«صينكنت»

اهللخديال»:مهللاقفزوجعلالاحبهوربخأف«همنغةرثكنمراهنلاىفنيتّرم

؛'Ç”وسلاهلاعفأهيلعركنتوءُهَعَدِبهيلعرسكتكلذلبقتناكدقو««انطب

.نيملسملاضغبنموهقيفوتمدعنمهللاانذاعأءاهضغبأكلذلو

اعرسمردابفزوجعلابلحامب“!يفردلاتيلومنبىيحيعمسو-[۲۳]

عزنف«حايرلاهيلعيرذُتامبلمرلانمنفدنادقاهرادبابدجوف"[اهيلإ]
دقوء‹لزنيوسفنلاعلطيءعوجلاتومتارمغيفاهدجوفلخدف«بارتلا

ت)يتازملايرزوتلامالسنبباول هعدبراهظإلبق-هنعذخأ.هنعاوضفنامثىاتفتسالل
ةّصقلالقنوءليخبلا«كسمملا«رثكتسملالجرلابينيجردلاهفصو.(م۸۸۷/ه۲۷۳:دعب

.۸-١۱/٥ن‹٥/۳ن:تارقفلاريس:ينايسولا.راكزمأ:ينايسولادنعزوجعلامساو.اهسفن

.۳۱۸/۲؛تاقبط:ينيجردلا

.«صيناكنت»:(م)و(ع)يف()

:دعبت)يتازملايرزوتلامالسنبباولخيشلانأاندجواننأالإافيرعتاهلدجتنمل
:رظني.صينكنتلهأنمةبكيبأخيشلانعهرغصيفملعلاذخأدقناك(م۸۸۷/ه۳

ةيضابألامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.٤۲صءريسلا:يخاّمشلا.باتكلااذهنم7٤٠ةرقفلا

.١٠٦۷:مقرةمجرت١٥۳ص۲جء(برغملامسق)
.«ةعساوةمعنيف»:(م)و(ع)يف(٢)

ضرتفملانمهنأيكستيفيلىري.ةّصقلاسفنيفيخامشلاريسيفاهمسادرواذكه:تريانز(۳)

ةيمست»يفدروناكملمسايهو««ترباننتیروات»لاريوحتةيمستلاهذهنوكتنأ

:رظني.لبجللةيبرغلاةهجلابيلاحلانيزمطيداودعبةرشابماهعضيثيح«دهاشملا

صء٤٤٠۱:مقر؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.۲۳۹صءريسلا:يخامشلا

.١۱ص‹(ةلماشلاميقرت)

.«هتعدبهيلعرسکتوهنايصعنعهاهنت»:(م)و(ع)يف(4)

دقو.۳۰۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلا(ةيلوُمنباوأ)تيلومنبىيحيدماموبأ(٥)
سنوينبیيحيءايركزوبأ»:وهاهذفنأيذلامسانأريغءةصقلاسفنينايسولادروأ

.٥/۳ن:ةرقفريس:ينايسولا:رظني.«يتارّذُسلا

.(م)و(ع)نمةدايز(1)
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الیلقاهمفیفاهل”لعجيلعجفٌءاسحاهلخبطف«تذسناواهنانسأتقطنا

ءاهلقعاهعجاروءاهتيشغنمتقافأفءاهَنطبلصوىّنح«فوصةقيلبءاليلق
تارمغنمهللاهاخنعوجلابتوملانميناجنيذلااذهنم»:تلاقكلذدنعف

.«ةالصلللستغأليمحتسمىلإينولمحا»:مهلتلاقو««؟رانلا

يذلااذه»:لاقثيدحلااذهركذاذإ"يفردلادمحموبأناكو-[٤۲٠]

مهلك«وداج»لهأكلهلتیلومنبییحیالول»:اضيأمهللوقيو.»انُاديرأ

دقو««وداج»يفمهوزوجعلابلحامب«وغیو»لهُعمسف:لاق.«اهببسب

ىلإمهلاومأيفكلذةكربتيقبفء'"ةلّصلااهلاولعجفءاماعطاوراتميلاومدق

.نآلا

[يفردلاتصفأنبديزيفردلادّمحموبأ]

ءايندلايفادهازاملاعناكهنأ'”يفردلادمحميبأنعيورو-[٢۲٠٦]

.«وداج»لهاىلعامکاحناکو

لعجفهيلعنذخأف؛هلتکربفمويتاذهترامحبكرهنأيورو-[٦٢۱]

ءقيرطلاىلعهباحصأهقبسدقوموقتنأتبأفءاهينذأنيبامهباهلقٌّفصي

ملف««خيشللتكربدقةرامحلانأُنظَأ»:مهنمدحاولاقف؛ئجيملفهورظتناف

ىلإدمعف؛كلذكهدجوف«مهنمدحاوهيلإعجرفءدعقفءاهبرضينأعرولاهكرتي
.!خيشلابكرف«تماقفاهبرضفءةرامحلا

.«لعجي»-:(م)و(ع)يف()

تصفأنبديزدمحمويأهنأحجارلاو‹يفرديإلايلمدمامابأدوصقملانوكينألمتحي(۲)

.۲۱۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلا

.«الاماهلاوعمجيأ»+:(م)و(ع)يف(۳)

۰۲۱۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحموبأ(4)
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[وطاشسفمدقمتبكأنبرصنويفردلاديزدّمحموبأ]

كانهناکو.تکأنبرصنهمساو«وطاّسف»لهمدقمنأيورو0]1۲۷[

دمحموبأهللاقف//ءيفردلا تہكأنبانظف««بیبحابأايانهاهعجرا»::دمحم

هللاقف‹«خيشايوتسميعضوم»:هللاقف‹همالكبٌخيشلاديرييذلاوههنأ

نباهللاقفء«ميحجلاىلإعجرافتنأاًّمأو؛فوتعملارصنينعأامّنإ»:خيشلا

.«خيشايهبتلعفامقوتعملاقحتسادق»:تبکأ

«وطاّسف»لهاةعامحىلعزاجاذإناکهنأدمحميبأنعيورو-]1۸[

نممهرذحيتبکأنبرصنلعجف.«؟ءوسةعامجايانهاهمتعمتجاَمِل»:لوقي

‹هتلاقملثممهللاقةهرمتاذىّتَح۔اباوجهلاوُدريالنُأمهاهنيوخيشلا

:خيشلاهللاقف««كترامحوتنأيشملاكلميقتسيال»::هللاقفهوخأهبواجف

ىلعاوحلطصيوكولتقينأيّبرهللاىسعفكبالإيترامحوانأيشمأال»

لهارحىبأنباايتنكدق»:هيخألكلذدنعتبكأنبالاقف««كسأر

ىقتلاف؛خيشلااعدامكرمألاناكو.«كيفيلتعقوف«خيشلانم«روُمْز»

نمب):مهللاف««انربخأ»:هلليفهنيورو.هيلعاوحلطصافءهولتقفءناقيرفلا

تأنينطَْجيِوَرَعتنش؛نيطمْجيورَعويحلنيجيقَحْلا.مكربعأ
ناَجْنِدنالفوُبأذدْنيِجنْيَعْكَأناَمِلُجَتْرَورّشلانيلُكَأنْزَوريَحلاالتجدناَمزلا

«.:.يِشالجَييليتَرَنَالْفوُبحَياَرشنلِو.:.ثايثدلااٽ

رصاعمووطافلهآمدقموهفةياورلالالخنمو.هتمجرتىلعفقنمل:تبکأنبرصن)۱(

.(م۹11-١1٩/ه٥-۷:٢٠٠ط)يفردلاتصفأننبدیزدمحميبال

.۲۱۹:ةرقفامفجتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحموبأ)۲(

.«مزحأ»:(م)و(ع)يف)۳(

.يربربلاصنلافذُح(م)و(ع)يف(٥)
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عاصبهلرمأف‹منغلابلكيقبومنغةدّوسملالكأهّنِإهنعليقو-[1۹]

.هوحبذفمهرمأفهلهومعطأفءزبخ

:مهللاقفهوربخأف‹ٌيبص)ےحیيبهنبالدلؤهناهنعلیقو-]1۳۰[

لعلءنامیلسهولعجا»:مهللاقءعّشوتلاينعي؛«فسويايرقبتلايفانذحخأ»

.(هرهدنمهمّلسيهللا

.هقوقعنمافوخمهتموصخبءامصخلاهبنتجيهَّنِإهنعليقو-[۱۳۱]

امّنِإ»:لاقف«نيكسمءاتأفلكأيلءاوشلاىرتشا"هنأهنعيورو-[1۳۲]

.«لُكوءاهبرتشافءَةَمّسلاهذهاضيأتنأذخفءهلكآلاذهتيرتشا

[يفردلاتصفأنبديزدمحميبأ:وطاّسفمكاحةافو]

هللادبعيباينبراديفهيفتاميذلاهضرميفعقوهنآيورو-[۱۳۳]

نمقافأف««سطام»اوغلبىّتحهلزنمىلإهولمحف«یشاغتف«وداج»قوسیف

دلق)»:مهللاقف««كلزنمىلإ»:هلاولاقف««؟يبنوديرتنيأ»:لاقفهتسشغ

ىلإينوُدُر«ينومتلمحفطابرلاعضوميف»:لاقوأ««داهجلايفينومتدجو
«هللادبعيبينبراديفتامفهوُدَرف‹«!يعضومىلإينوڏُر؛يعضوم

خيشلالاقليللامهنجاّملف/۷٠/.نِيرادلاةلبقكانههونفدوهوزّهجف

ربقىرألجرخأس:يسفنيفتلقف»:هتومدهشدقوءيتولاللاءايركزوبأ
ربقلالوحةفطصمافوفصتيأرفليللافوجيفتجرخف»:لاق««خيشلا

.«ضیببايٹمهيلعالاجر

.٢٤٥0:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحمىبأنبفسويىيحيوبأ)۱(

دقوءاضيأامكاحراص:يفردلاديزدمحميبأنبفسويىيحييبأنبناميلسدوادوبأ()
.۱۲۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت

.«ةَّرمو»:(م)و(ع)يف(۳)

.«امل»+:(م)و(ع)يف)4(

.۳٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايتولاللانايفسنبىيحيءايركزوبأ(٥)

 



خايشألاتاياورر

[يفردلادمحميبأنبضسويىيحيوبأ]

هرمعلّوُأيفيلصيالناكهنأ”يفردلاىيحييبأنعيورو-[٤۳]

دمحموبأهللاقف««راجیمت»خويشنملجرهابأرازف«يّلصينأىبأدقو

راسامل«يّلصيالكدلونلكدنعتيبأال»:هللاقف««خیشایيدنعتبد»

هللاقف؛هقنعيفلبحلالعجف«ىيحييبأنباىلإخيشلادمعلجرلا

فسوياي»:خيشلاهللاقف««تلعفاممخيشلااهْيأهللاىلإثبت»:[دلولا]

««!يّلصتالكَّنأل؛كلجأنمالإيدنعاوتيبيالنأابيعشانلايلَباصأام
نمةدحاويدنعكلانهاه»:هللاقف"سبحلاهبلصوىّتَحهجوهذبجف

”سيحلايفلزنتنأاًمِإوءكارأالفيّنعجرختفالمجكليرتشأنأاًمِإ:ةثالث

يّلصأس»:هللاقفبدق.يّلصتنأاًمِإو«تومتىّنَحكقزربرشتولكأتف

ءاملاذخأاذإفءهيبأنمافوخيلصيلعجفءهقنعنملبحلاهنععزتف.«تيأاي

يفءاملاَقَرَهفهيلجرلسغءهيبأنعىراوتيىَّنَح[اديعب]بهذءوضولل

ىّتَحهلاحاذكهناكف«هباوؤزهتسانايبصلاىلع""زاجاذإناكف«ضرألا

.00:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحميبأنبفسويىيحيوبأ)۱(

.«يلصينأىبأدقو»-:(ع)()

.۲۱۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحموبأ(۳)

.«هدلو»:(م)و(ع)يف(4)

.(م)و)ع(نمةدايز(٥)

.«ابيعيلسانللدجوالوباصأام»:(م).«ابيعيلسانلادجوالواوباصأام»:(ع)يف(١)

.«نجسلا»:(م)و(ع)يف(۷)

.«كلانهام»:(م)و(ع)يف(۸)

.«نجسلا»:(م)و)ع(يف)۹(

.(م)و(ع)نمةدايز(٠٠)

.«زاتجا»:(م)و(ع)يف(۱)

 

 



03۳Yoاقيقحتلا

0زاجفءهبلقيفةبوتلاهللالزنأمويىلإف."[كلتهلاحىلع]ةنسهلتيتت

.»يوابكلادمحميبأدنعمّلعتيلراسكلذدنعف«هومّلكيملونايبصلاىلع

فصنظفحفرهشأةّيسةّرملّوأكانهثكمهنأيورو“//_[۳٦]

.هنامزلهأملعأنمناكوءاًفرغهفرغوءانونفملعلانمملعتو«نآرقلا

صخرلئاسمثالثبيوابكلادمحميبأىلإهلسرأهنأهنعيورو-[١1۳]

:كلذوءنهيفهل

كلذنوكيالنأهلصخرفءءادفلاىلعاهجوزلتأوبتةأرما»-[1۳۷]

.ءادف

ءاجف«ّبجلاحاتفميطعتال[نأ]هتأرمالفلحلجر:اضيأو»-[1۳۸]

هيطعتنأريغنمهذخأف«كلهيطعأالووهاذه:تلاقفءحاتفملابلطنَم

.ثنحيالنأهلصخرفل

ريغنمتنآنيلكأتو«تيزلابانأَنلكأل»:هتأرمالفلحلجرو*-[1۳۹]

ثرخأعضوميفْتَلَكَأاذإ»:هللاقو[هلصخرف]زبخلاطلخيوهو««تيز

.سآابالف«فرغملابدارتألاهف

.(م)و(ع)نمةدايز(۱)

.«نُأىلإ»:(م)و(ع)يف()

.«زاتجاف»:(م)و(ع)يف(۳)
.۸۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت«يوابكلانتيلصيدمحموبأ()

.ناتقروهردقمرخ(م)و(ع)يفادبيانه)0(

نأريغنماهذخأفكلاهيطعأالو«يههذه»:ثينأتلاةغيصبلصألايفةرابعلاتدرو(١)

.«تْساَنَت»:ةّيبازيملابىّمسيذإ؛ثنؤمةّيربربلايفحاتفملانأل؛«اهيطعت

ءبرعلاناسل:روظنمنبا:رظني.ردقلاءامبلبوزبخلانممشهياموهوءديرثلا:دصقيهَّلعل(۷)

.«درث»:ةَّدام۳
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E

باسح:ينعي«باسحلاباملاعناك"ىيحييبأنعيورو-[٤٤٠]
.موجنلا

ةيدعتلابانوتيزهلقرسهنأهدنعرخآبكسمتساالجرنأركذو-[141]

مق»:نوتيزلابحاصللاقف««نالفايهنوتيزهلٌدُر»:ىيحيوبأ/۱۸/هللاقف

.«ينالفلاعضوملانمكنوتيزخف

اهللاقفهلاهنأامداخىعداف؛لجرهدنعمصاختهنأهنعركذو-[17]

هيلعرسکف««يدّيساي'"!ىيحينبا»:هلتلاقف««؟كالومنم»:ىيحيوبأ

نمٌمَ»:مهللاقف««ةنيكسملاهذهَتطبردق»:خياشملالاقفكلذخياشملا

.«ةّيدوبعلانادوسلايفٌدعاقلا:لوقينمءاملعلا

لاقاذِإالإيبأةايحيفَئلعيشيام»:لاقىيحييبأنعيورو-[7٤٤]

اهئبهأوءاهخلسأوءةاشلاحبذأف‹؛يسفنبموقفءاذيذلامحلينمعطأ:يل

.«يسفنب
ءايندلانودةرخآللل”يفردلادمحمابأٌنإ»:هنعاولاقو-[٤٤]

.«هلکایندلاییحییبأنبدوادوبأوءةرخألاوايندلل-هلو-ییحيوبأو

.٥٤٥٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحميبأنبفسويىيحيوبأ)۱(

.٤٥٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحميبأنبفسويىيحيوبأ)۲(

٢٤٥٥۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحميبآنبفسويییحيوبأ)۳(

.٤٥٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحميبأنبفسويىيحيوبأ()

.٤٥٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحميبآنبفسويییحيوبأ)0(

.۲۱۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحموبأ)٦(



YVR

_

Oقيفحتلا
D0

[مالسنببالا

نوبعلي"نانيمْرَعَأ»لهأدجو[هنأ]مالسنبباولنعيورو-[٥٤٦]
مقأ»:هلاولاقفلفطوهونُدؤيهّنأودجسملاىلإمهّدرف؛كرابملايف
‹«انبيّلصعلمّدقت»:اولاقاذإف««ةالصلالفطلاميقيال»:مهللاقف««ةالصلا

طسويفغجرإ»:هلاولاقاذِإف««ةالصلايفاًمامِإلفطلانوكيال»:مهللوقيف

.«فصلاطسويفلفطلاموقيال«:مهللاق.«تصلا

یّئح««صینکنت»لهأنم«"!تبكأيبأدنعمّلعتهنأهنعيورو-[٤٦]

لاعفأوعدبلانمهنمرهظيذلاتبكأيبأنمرهظاّملفءاريبكاملاعراص

يبأنمثملعتامزرفأاليّنِإ«مكليتفأال»:مالسنبباولمهللاقءوسلا

.مثإلانمافوخهملعمتكف««هريغنمتبكأ

[ةفلتخممجارت]

اذإفءةّينارصنتناكهمنأ"تينسكتىيحييبأنعيورو-[١٤]

.اهنبلعضريالوءةليللاكلتاهنملبقيالفرمخلاتبرش

ىلعيکبيلعجفءابئاتناك«تیدرات»لهأنمالجرنأركذو-[۸٤1]

.هتوصعفريو«كلذدّدريوءاذكواذكتلعفدق:لوقيوءهبونذنمفلسام

يرتشيف«قوسلايتأيناك«تیدرات»لهأنمالجرنأركذو-[144]

ناكف«لزنملايفاهقّرفيف«سانلاهقبسياللءاعرسموهامكعجريو«ثاّركلا

.لیقامیفءهربقىلعتتبندقاهودجوف«تامىّئحهلاحاذکه

.17٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتازملايرزوتلامالسنبباول)۱(

.«راَنيِإ»وأ«ناَنيِإ»:حضاوريغمسالا)۲(

.۱۲۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:هبکوبوأ«تبکكابوأ«تبکوبأوأتہكأوبأ)۳(

شماهيفءنتيسكتییحييبأمسابركذامدنعهيلعقيلعتلاقبسدقو:تينسكتىيحيوبأ)٤(

.۲۹۳:ةرقف



خايشألاتایاور۳۳۸

>2

اهلريعتنأاهتبلطفءةنيكسمةأرمااهتءاجاهنأ”نامأ1نأيورو-[٢٥1]

نيأ»:اهللاقفءاهجوزىتأفءاهلهتطعأفءةميلولايفاماعطلكأتل«هسبلتلاقاط
ءاهرهظبتّلوف«هباهبرضيلادومععفرف«؛تلعفامبهتربخأف««؟رفصألابوثلا

.تامدقاعيرص/1۹٦/هتدجوفتتفتلافءعقتملفءاهيفعقتنأةبرضلاترظتناو

.ماقتنالالُجعتبونذنمهللابذوعنف

ترصبأف«فورعملااهالصميفيهوردقلاةليلتأراهّنأيورو-[٥]

.”«يفش»ةيحانيفلبجلايفابئذ

نأةأرملاكلتاهتبلطفءجاسنلاماّيأاهيلعةأرمالتناكاهّنَأيورو-[٢٥]

تّذشوءاهرذعلبقتملفءاهدلوضرمبزوجعلااهلترذعتسافءاهلجسنت

ء؛كلذدنعةزوجعلاتبهذفءاهلحسنتنأاهيلعثرَجَحنإملعأهللافءاهيلع

لبجلاىلإتضمفةأرملاكلتلهللارّذقف:لاقءةرورضلاىلعاهلتجسنف

ةمصعلاهللالأستف.اًعطَقاعطقتعطقتف؛لبجلانمتعقوفكانهاهلةجاحل

.نيملسملاهئايلوأقوقعنم

.قايسلايفنيروكذملارئاسكءعبارلانرقلايفتشاعاهنأودبي.«تيدرات»نم:نامأأ(١)

:يخامشلا.۱/۸ث:ةرقفءريس:ينايسولا.تاحلاصلازئاجعلاءامسأنمضينايسولااهركذو

.٤۲-٢٤۲صءريسلا

دارساغئ:يخامشأ:رظني.نابجرلايفوطاسفيحاونبةّيبرغةيرق:يفكأوأيفشأوأيفش(١)

لبجديرينملقرطلاوروصقلا:يخاّمشلا.١۸صءةسوفنلبج:يكسنليتوم.۱۷ص«نديربث
۷٩ص۳:مقر؛ةسوفنلبجدهاشمةيمستشماه:هیساب.٦۱۳ص؛سلبارطنمةسوفن

.(ةلماشلاميقرت)

 



4قيقحتلا

[يتوتنستلاميركلادبعءاثعشلاوبأ]

[o۳]ەذلحسمیفیلصی[ناک]هنأ”ىتوتنستلاءاثعشلايبنعيورو-›

فقسىلإرظنلخداًملفء"يلاديمتلاسنويوبأهتخأنباهيلعلخدىّنح
ء«يلاخايلبجلااذهىلعهللاعدا»:لاقفءامسلاىلإرظنفءحتفنادقدجسملا

هيلعولعيالئل»:هللاقف««؟يتخأنباايلبجلااذه»:ءائعشلاوبأهللاقف

هللاقف««ةمايقلامويىلإ»:هللاقفكلذلثمرخألاهللاقف‹«ةدوسملا

.«ةمايقلامويىلإ»:ءاثعشلاوبأ

ءاندجسميفيّلصأتنك»:لاقهنأروكذملاسنوييبأنعيورو-[٤٥1]

دارااذإسنويوبأناکو.«خيشاياًدعاقًٌلص»:يللاقو«َئلعلخدلجرباذإف

لاقف««؟هلتلقامف»:هلاولاقفهيلعموقيف«هزاكعذخأةدجسلانمموقينأ

.«(هسفنبلغتشاو«يسفنبتلغتشا»:مهل

هللاهاقلالفمكملظنم»:هلزنملهأللاقءاثعشلايبأنعيورو-[٥٥٦]

.«اريخهنمهللامكاقلالفاضيأمتنأمتملظنموءاريخمكنم

««وداج»قوسيفاماعطلجرهللعجهنأءافعشلايبأنعيورو-[٦]

نأركذتءاطغلاهلعزنوماعطلاىلعدعقوهيديلسغاّملف«لكأيلهاعدف

‹«كلهتبهودق»:لجرلاهللاقف«لكأينأىبأف«ةداهشهدنعماعطلابحاصل

كلذكلثكرت»:هللاقفهلىبأف««ٌلُكف«يتداهشكلتكرت»:هللاقف«ىبأف

‹«وداج»ىلإكلذدعبعجرمث«ىضمفءىبأف««يلعتدهشيذلالاملا

الَوَأهللمعيذلالغماماعطهللمعينأرمأف«مهاردلجرلاكلذلىطعأف

.۲۹۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتوُيْنَسَتلاوأيتوتنسلا«ميركلادبعءافعشلاوبأ(١)

.م۹/۳:فنملوألافصنلايفوأم۸۲:فهياهنيلاوحيتوتنستأإءاععشلا

 



خايشالاتاياور٢٤۳ ARE
1

ءاطغلاهنععفرفخيشلاهءاجماعطلارضحاّملف«خيشلاهبهرمأاملجرلالعفف

.جرخف‹«كلايعوتنأةلك»:لجرلللاقفءهّدرمث

َتدسفأامّنِإ»:هللاقف؛مهاردهتمیقىطعأاضيأهنإ:ليقو/۷۰/-[۷٥٦]

.ىببسلكلام

نهلعجواردوسردودصحوثرحفءجرملاىلإلزنهنأيورو-[٢٥1]

:لاقف«جرملاباحصأنملجرهيقلف«قيرطلاضبىلإٌنهلمحوءََمْرَع
لاقفءافعشلاوبأخيشلاهعمسف«اًّدحألحيفلعجنملاننبرايملعت»

هللاقف؛«رجَحلاىلعانٹرحام»:هدلوهللاقف؛«لمجلاغ:هدلول

نعاوطحو.«"”فسوياي»:لیقو؛«دمحمايانکملعلادنع»:ءائعشلاوب

.كانهريعشلااوغّرفو؛لمجلا

نمسلجملاهدنعنرضحي'«تنیدت»لهنمةوسننأيورو]۹٥[

ىلإنهامكنعجرسلجملاقمتادإف؛نهعمًرهدالوأنلمحيواليل«تنیدت»

.نهلزانم

«تیدرات»نمةأرماهفلخيلصتوالصميفيلصيهنأهنعيورو-[٢]

.«تیدرات»ةيحاننماهالصميف

تومدعباهجوزوخاهبطخ۷ةزايلمباطلاهانأيورو]١٦٦[

ناسل:روظنمنبا.«تكربفاهكربأ:َلبإلاٌحانأوخوفهتخؤنو؛خانتسافريعبلاتْخَنأ»()
.«خون»:ةذام۳/٥1«برعلا

يأءهتقبطنمو.يتوتنستلاميركلادبعءاثعشلايبألنانباامهفسويودمحمنأودبي()

.امهتمجرتىلعفقنملو.م۹/ه۲:قنملوألافصنلايفوأم۸/ه:قةياهنيلاوح
.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:تنيدت(۳)
نبنوميماَبُأثرصاع.ةسوفنلبجبناميمْرَغَأةدلبنم:(م۹/ه۳:ق)ةنايلمباطخلامأ(4)

=نبسابعلاو«رصاهمابأو«يتيكوتلانتيلصيءايركزابأو«(م٠۸۹/ه۲۸۳:ت)يلاطيجلادمحأ



١٤۳Aقيقحتلا
و

محلقباطكلذدعباهاطعأفCكجۇّزتتالاهمدخیىیتعبتفلحفءاهجوز

نأاهلاوصخرفءاهنيمينمجرخملانعتلأسفهلتمعنأف؛هنمتیحتساف

تربخأف.هتجؤزتف«تلعفف؛هلبوهوملانهريمث«هجؤوزتتمثءاهمدخبهت

:تلاق««!؟ةنالفايعادخلاقَلَخنَمنيعداختأ»:اهللاقفىاثعشلاابأاهتلأسمب

.«امداخةرشعثالثنهو«نجرخفهعضوميفطيخلاٌرهكرتالإ

نمنأعمسففلمطجؤزت«لغ»لهانم()ہلاصيبأنعيورو-[٢٦۱]

.«اهجوزتأالفلوقلااذهب»:لاقفءلافطألاجيوزتزيجيالنمءاملعلا

ْنَدَأ»:هسفنيفلاقفءوهالإخيشهلزنميفنکيملهنأركذو-[1۳]

انأنكسأالفةداهشلارضحأو«سانلابمدقتتوءةالصلاميقتوء'”يتاردساي

دمحميبأدنعلزنفهلزنمنملّوحتف.«لاحلااذهىلعهيفنوكألزنميف

نمجراخنمهديلعجف«ّصخلاىلإىتأفءةالصلاتقورضحفء'”ينيمرغتلا

ء؛مالسإلاتقنتعافءيلاذرألاییحیوباهجّوزتفءةينارصنتناك.مهعمٌتایاکحاهَلوبوي=

يفءاستللاًعجرمتحبصأىّتحءةعيرشلامولعةسارديفتّدجو«ميركلانآرقلاتظفحو

هيلعنوددرتيوخياشملاهيفعمتُجَُيملعللاسلُجَماهتيبنمْتذُحَنا.ىوتفلاوةراشتسالا

۹۱:مقرهمجرت‹ةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج:رظنی.مهيقستومهمعطُتتناکو

ليجلاةبتكمءىلوألاةعبطلا«تايضابإلاءاسنلامجعم:ينابيشلاكرابمنبناطلس۲

.۸٤ص۲:مقرهمجرتم٤٠٠1/-ه0ء‹نامُغعةنطلسءدعاولا

لئاوآ)ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبألرصاعم:«لغأ»لهُنم؛تاردسحلاصوب)۱(

امأو.«ايرحتمايَقتماحلاصناکو»:لاقو؛«(«تاردس»همسانابيخامشلاحرص.)ما٠/ه٤:ی

ءريسلا:يخامشلا.هاندأيتأيسامك««يتاردس»:ةبسنلاةغيصبهركذتفاندنعيروطفغبلاخسن

.۷٢٤۲ص

ءريسلا.ةيسوفنلاهتاردسةليبقىلإةبسنسيلوهمساوهف‹««تاردساي»:ىخامشلاريسیف)۲(

.٢٢۲ص

۳۰۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحموبأ(۳)

 



خايشألاتاياور٢٤۳

ر
ديصللبصنالجرَتيأر»:دّمحموبأهللاقفءةرومعذخأف٠صوصخلانيب

لههدينمهذخأنإف»:هللاق««معن»:لاق««؟هذخأيلهءهقنعنمهذخأف

لاقف««؟هذخأيلهريغصلاهفلظنمهذخأنإف»:هللاق««معن»:لاق««؟هذخأي

ريغبّصخلانمرومعلاذخأهيلعرسكامّنِإو.«خيشلااهيهللاىلإتبت»:

.كلذبناطيشلاهعرصيفءنذِإريغنمتويبلالخادكنوكي/۷/الكل؛نذِإ

[يتراشألاقاحسإوبأ]

لهأاييلاونمضا»:لاقهنأ'”ينراشألاقاحسإيبأنعيورو-[٤٦]

‹مّلعملاوخلاساركو«نْذؤملاوءةلصلا:اعبرأمكلنمضأاعبرأ«نّراشاد»
مکنزاخميفهلاكرابيو؛مكعورزومنتو‹مكرفاسمملسّينأمكلنمضأ

.//«طحقلاوبورحلاهللامكيفكيو

هلخديملدجسملادجيوعجريىّتحلزانملايفبهذاذإهنأو1[ ٥٦]

.««نژراشا»ىلإمترص«نژراشا»لهُاي»:لوقيفدعبدحأ

‹'ةصفحهعمهتأرماوءةريزجلاىلإاًرئاس«نّراشا»نمجرخهنأو-[1۱]

ىّئَحامھلامشنعرخآوامهنیمينعدحاوةؤبلوعبسامهعمبحطصاف

«ناررحم»الصو

ةثيهىلعةبشخبهيلعُتفّقَسُييذلاتيبلاصُحلا:لیقوبصفوأرجشنمٌتْيَب:صُحخلا»(١)

هيفامیرُپهنألكلذبيمس«صوصُخ:هعمجيفليقو؛صاَصجخوصاَصخأعمجلاوجزا
.«صصخ»:ةدام؛۲/۷«برعلاناسل:روظنمنبا.«ةجوُفيأةصاصخنم

۰۲۳۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت::ينراشألاقاحسإوب)۲(

.نيتقروبرّدقملامرخلا(م)و(ع)يفيهتنيانه(۳)
.٢۳۰:ةرقفشماهيفاهيلعقيلعتلاقبسدقو‹ينراشألاقاحسإيبأجوزْتَصْفَأيه:ةصفح(٤)

.«مهلامش...مهنيمي»:عمجلاةغيصب(ص)يف(٥)

.«ناررحص»:(م)يف(٦)

 

 



٢٤
نو

هقوفنمیدرتأف«شکیرقم»لبجىلَإرُمَنل:لاقهنأيورو-[۷٦1]

.هلعفأفءائیشلعفأال:لوقأنمريخ

[ينيمرغتلارورازنبةديبعدّمحموبأ]

قوملّوأىفامكاحناكهنأ'""ينيمرغتلادمحميبأنعيورو-[1۸]

مل»(نوراهوبأهللوقيف««ٌلحيفينلعجا»:هللوقيالجرفلحاذإناكو

:ىنعي«كترجوكتيبقَحْلِإكلنوحلصيسانلاالوءرومألاهذهلحلصت
م°سانلارومأكرتف.«رجألاهللاكقزر»:دّمحموبأهللاقف.يلصيولستغي

.كانه

مويناکىّتَح«نراشا»لهأنمقاحسإوبأهدعب”مهرومأَيِلَوَف-[1۹]

دجسميفهسبحفء«نانيإمرْغَأ»لهُنم۷راکزاباقاحسإوبذأمايألانم

ةبانجهيلعتلزنفءطخلایفهتیشامتعردقناکف««وداج»یف«نتارصمأ»

قاحسإيبأللق»:هللاقف“ادّمحميبأىلإلسرأفدجسملايفسوبحموهو

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(١)

٢۳۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحموبأ(۲)
يئاشولمتلاينورابلالولابنبنوراهنبیسومنوراهوباهنأحجارلا.«نوراهوبأ»-:(ص)(۳)

٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقو.ةسوفنمكحلريتخايذلا‹(م٠٠/ه٤:قرخاوأ)

.«كل[اذك]اوحلصيملوءرومألا[اذك]اذهل»:(ص)يف(8)

.«كانهنمرمألاكرتف»:(ص)يف(٥)

.«رومألا»:(ص)يف()

صخشهنأودبي:(م١٠/ه٤:ىقلئاوأ)ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبرهص:راکزوبأ(۷)

.٢٤۲٠٢٥۲صءريسلا:رظني.يروطغبلانعةصقلايخامشلالقندقو.يداع

e.۴:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقو؛هرهص«ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحموبأ)۸(



اتابارو

يبُىلإدمحموبأراسف«”«طجوامت»”نيعيفلستغافبهذاف«ىنعدينأ

داراولو؛رومزينبلوقعتنأتفرعام»:قاحسإوبأهللاقففلأسفقاحسإ

:دّمحموبألاقف««كانهلستغيفءاملاهلنولمحيفهمدخلسرألءاملاراكزوبأ

ىلإيضمينأخيشلادارأف««هيلعام”يضقياملجرلابصيملللابذوعن»

نيح«نراشإ»نمابيرقالصوىّتَحقاحسإوبأووهبحطصاف«نيمرغت»

قيرطكلذلبققيرطلاتفرعدقدمحميبأةرامحتناكو«قرطلاتقرتفا

يبُدنعلزنیف««وداج»نمراساذِإكلذلبقدمحميبةداعتناكو««نراشإ»

ذإ؛قاحسإيبأنمبضغلانمءيشةّرملاكلتهسفنيف/۷۲/ناكف«قاحسإ

ذخأتنأةرامحلاتدارأاّملفهيلعاميضقينأهلأسنيحراكزابأكرتيمل

بهذتةرامحلاعد»:قاحسإوبأهللاقفدمحموبأاهكرتيمل«نراشإ»قيرط

ء؛«ضرألاوءامسلانيباملثماهبابناكءةَّنجلاهللاكقزر«فرعتثيح

رادلاىلإالصوىّتَحةرامحلاكرتف.«!هللابذوعنللابذوعن»:دّمحموبألاقف

:هللاقف«لكأفءرامثلانمناولأهيلعاقبطقاحسإوبأهيلإعفرفءالزتف

.«ةنجلارامثنمهللاكمعطأ؛كقبطرامثنمانتمعطأ»

نايحوبآوهويمأفيضمالكبمكربخأ»:لوقيناكهنأيورو-[۷۰٦]

.«نيع»-:(ص)(١)

.«طجومت»:(م)و)ع(يف)۷(

«وداجةيحانبنتارصمإدجسمنمابيرقعقتنيعيهفصنلااذهبسح:طجومتوأطجوامت
.٢٤۲ص«ريسلا:رظني.ةياورلاسفنيخامشلالقنو

.ةرابعلانمدارملاانلحضتيملو.«يضقينألجرلابيصيام»:(ص)يف(۳)

.«اميضقينأ»-:(ص)(8)

.«تفرعامكبهذتنأ»:(ص)يف(٥)

.«اهباب»-:(م)و(ع)()

.«ماعطب»:(م)و(ع)يف(۷)

 



ةيقحتلا تقيقحتلا

عاملاهللمحفريغصلفطذئتقودمحموبآوءهمأدنعتاب«"تنايسمت
تناكنمدؤزتيمويلامويلام«‹مويلا»:لوقيوهو«بارتلايفكّعمتيهدج
اهل»هيلعهوشوهلهژیخ؛عفرُيسكّلمع««بتكێسكلوقهجاهسقتيف4
دعبمهيتفي)دّمحموباناكف.«(٢٢۲:ةرقبلا:روس)4تستکاامابَعَرتگاک

.«يمأفيضمالك»:لوقيوسلجملايفكلذ

هليطعيلادّمحمنبةديبعهتلاخنبا"ىلإلسرأهنأهنعيورو-[۷]

ينعي-رورازنبةديبعلاهيطعأيتلاةّرجلا»:مهللاقفءةالصللًاضوتيلءاملا

ىلعهمكٌدرفدمحمابأكلذباوربخأف««اهبرشيفيفورخلاهيطعأف-دّمحمابأ

يأ“شيوتنَجْفوأثَروُعطَ»:ةيربربلابهللاقف«هتيبباببفقوفهسأر
.رطملاءام«بازيملانمءام"ذخأفهعلُفذخأف««اوُنِإبابْيِحَرَ

دمام؛حلاطرخآلاوحلاصامهدحأ«نادلوهلناكهنأيورو-[1۷۲]

نايحويمهنمو»:لاقوةصقلايخامشلاركذ:تنايسمتنايحوبأ.«هنایسمت»:(م)و(ع)يف(۱)

.(م۰٠/ه٤:یقلئاوآ):ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبألرصاعموهو.«تنايسمتلهانم

.٢٥۲صءريسلا:يخامشلا:رظني.يداعصخشهنأودبيوءهتمجرتىلعفقنمل

۳۰۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحموبأ(۲)

.«تقولاكلت[اذك]دمحموبأو»:(ص)يف.«ذئتقوهوبأو»:(م)و.«ذئتقووهو»:(ع)يف(۳)

.«مويلامث»-:(م)(4)

.«دمحموبآ»-:(ص)(٥)

.«ىلإ»-:(م)و)ع()٦(

مل.(م۰٠/ه٤:قلئاوأ):ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميباةلاخنبا:دّمحمنبةديبع(۷)

.۹٤۲-٢٢٤۲ص«ريسلا:يخامشلا:رظني.يداعصخشهنأودبيو«هتمجرتىلعفقن

۔«ْتَروُغطَت»:(م)و(ع)يف(۸)

.«نیشوت»:(م)و(ع)يف(۹)

.«ذخأفهعلق»-:(م)و(ع)()
وه«دمام»:(م۱۰/ه٤:ق)ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبأنب(دمام)دمحمهللادبعوبأ(١۱)

جرخف»:يتأيساميفلاقامكءريبكنأشهلءةئيسلاهتأرمانباوهو؛دمحملةيربربلاىلإريوحت

.1۸۱:ةرقف««هنامزلضفأهللادبعوبأ



خايشألاتاياورر٢

1

ىطعأوءدماملةّنجلاهللاقزر»:"رورعزمأامهللوقتناذللاامهو«”رورازو

دارأاذإناكوءهلغشلمعيف«خيشلا'”هابآدعاسيدمامناكف.«ريخلارورازلهللا

وهلكأيلكيخأىلإلسرأينباي»:خيشلاهللاقفهوخأرضحيملولكأينأ

.ةراذهلعفيناكةلادعلانأشنمء«اضيأ

يافءرجفلاىلإيرظنايموف»:رورعرماللاقهنأهنعيورو-[۷۳]

يفةَّباَشُننيسمخىمرنمكرجألانمهلفرجفلاىلإرظنينمنأتعمس

نمک:انأتعمس»:اضيأهلتلاقف««حخیشاياهيعارتنأ»:هلتلاقف««!ردبموي

لامعأهللاكدازءادبأاًدبأكدنعنمةدايزلا»:اهللاقفء«امهسنيعبسىمر

.«ٌربلا

اميفاللاحتالإطقامهشارفىلعالزنامامهنأامهنعيورو-[٤۷]

عجرفءخيشلاركذتفءاللاحتيملوايسن/۷۳/مايألانممويناكىَّنَحءامهنيب

قيرطلايفايقتلاف؛هرثأيفتجرخفءاضيأيهتركذتوءقيرطلانم

.اللاحتف

هلوءاهيفدهزوهبجعتملوءايندلارومأبلغتشيملخيشلاناكو-[٥۷]

.هتمجرتىلعفقنمل:(م١٠/ه٤:ق)ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبنبروراز(۱)

.يتأيسامكءةحلاصلاهتأرمانباوهو؛يداعصخشهنأودبيو.رورعزلريوحتوه«رورازدو

.٢٠٠:ةرقفشماهيفاهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلاةديبعدمحميبأةجوزةيلاطيجلارورعزمأ(١)

.«هابأ» :(ص)(۳)

.«لكأيلاضيأوهكيخأ»:(ص)يف(٤)
.«بشن»:ةدام١/۷٥۷؛برعلاناسل:روظنمنبا.لبنلا:ةباشنلا(٥)

.«ادبأادبأ»:(ع).«ادبأ»-:(ص)(1)

.«ترکذو...رکذف»:(ص)يف(۷)

.ءاضيأ»-:(م)و(ع)(۸)



0۷٤T<قيقحتلا

راکزيبألهتنباخيشلاجوزفةرخآلاوايندلارمأبتماقرورعزمايهزوجع

جرخيولخديخيشلالعجفءاهجورختقوناكىَّتَح««نانيإمرغأ»'”لهأنم

ىلإرورعزمأتلخدفء'ثاثألانمهتنباهبجرختسيائيشدجيملذإ'ارئاح
معن»:لوقتو««اذهانل»:*ةيشلااهللوقيوةعتمألاجرختتلعجفاهتنازخ

.«ةّنجلاهللاكقزر»:اهللوقیف‹«خیشاي

نهبشيهنالثتلمعوءلوضمفلانهبشيةئڻالثتلمع:لاقهنأهنعو-[١۱۷]

:بذكلا

:مهللاقفرامحىلعبكرف:لوضفلانهبشييتاوللااًمَأفه-[۷۷٦]

مويتاذٌرمو.هنعلزتف««"ميتيلوه:هلاولاقف««رامحلااذهنسحأام»

:هللاقف«خيشلالخدف««لكأتلٌرُج»:نادفلابحاصهللاقفنافىلع

««ميتيلاةيقاسهيلإترسكنادق؛معن»:هللاقف««!نادفلااذهرامثنسحأام»

فرعتاهّنأولةمألاهذهنسحأام»:لاقفءةَمَأاموييقلو.لكألاكرتف

اهملعيفقوف««“ةيشاييلهملع»:ةمألاهلتلاقف««!اهديحوت

.اهديحوت

لاقف«بئذىلعامويرمدقفبذكلانهبشيىتاوللاامأو»-[1۷۸]

.«تماقزوجعلاو»:(ص)يف)۱(

.«لهأ»-:(ص)(۲)

.«ارئاح»-:(ص)(۳)

.«ثاثألانم»:(ص)(8)

.«خيشلا»-:(م)و(ع))0(

.«ميتيلل»:(ص)يف)1(

.«لخدا»:(م)و)ع(يف)۷(

.«خيشايينملع»:(م)و(ع)يف)۸(
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ر
ىلإدعقو.'”«یشنآماوهركذأفرعأالوءبئذلااذهتيأردق»:هبحاصل

امويذخأهنأاضيأو.«تءاجدقكُمَأهذهتكسا»:هللاقف«ىكبف7

ىّبَحهنمتسبرهدقوعجرتلءيشاهيفهنأىلعاهلاهيريةلغبلاةالخم
.اهذخأ

««وداج»دیری”ىملالجلانوراهوباءاجتامنيحهنأيورو-[1۷۹]

لإانوهللانإ»:لاقفكانههتومربخهَل«يمجويلو»ىلإلصواملف

يرمعلّوطتالمهلا؛ماجللاسانلاعزن«ينيمرغتلادمحموبأتام!4نوِر
الإهدعبثکمیملوكانهنمعجرف«تقوىلإتقونمهيلعيشغف««هدعب

ابيرقالصواًّملفءاعجرف”يئاطسرفلاىيحيوبأهعمناكو«تامفمايأةينامث
ءيعارلالعنيلرتشافءانهاهزج»:یيحييبالنوراهوبألاق«سَوْرَش»نم
ىلإىيحيوبأىضمف:لاق««كعفنيامهيفكلْبّتكأقولانم“ائيشيلرتشاو
هتومبهوربخأف؛تامدقخيشلادجوف٠یتأاف؛كلذیرتشاف«سورش»

.ةعاسىلإةعاسنمهيلعيشغف

.«له»:(م)و(عيف()
.«ىثنأوأناكاركذأفرعأالو»:(م)و(ع)يفو.«وهىثنأالواركذفرعأالو»:(ص)يف()

.«يبصلاىلإ»:(ص).«يبصدنع»:(م)و(ع)يف(۳)

ءحاحصلاراتخم:رظني.ابطرمادامقيقرلاشيشحلاوهوءالخلاهيفلعجُيام:ةالخملا(8)

.«ولخ»:ةدام٩۷۹ص

يفهتمجرتتمدقت:(م۸۹۱/ه۲۸۳:دعبٌیح)يسوفنلايملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأ(٥)

.٦٤:ةرقفشماه

.«دمحموبألوقياميفماجلتوأىلإلصواملف[ةموهفمريغةملك]...»:(ص)شماهيف()

٢٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يئاطسرفلاسنويمساقلايبأنبءايركزىيحيوبأ)۷(

.«ائیشيلرتشاو...تامفماّيَأةينامثالاد:طقس(م)يف(۸)
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کک
[ةيلاطيجلارورعزمأ]

”ةدیدشءةعروءةحلاصازوجعتناكاهّنأرورعز1نعيورو-[۸۰٦]

ةذشلا"مایيفاهلهأجرخف‹«لاطجيإ»لزنمنماهنيورو.هللانيديف

اهوخأمدقاّملف؛‹ییحيمدنعاهوکرتف‹«يدنعاهوعد»:بحي1مهلتلاقف

ءاجاذِإ»:ىيحيٌمأاهلتلاقف«هتقناعفءرورعزمَأهيلإتجرخ«ةكؤف»نم

هللاىفكناوخإءاجاذإوءةنمؤمايمهيقناعتفمهيلإنيجرختنوقفانملاكناوخإ

.«زوجعلااهياهللاىلإتبت»:اهلتلاقف««!ةنازخلانيلخدت

ماّيألانمموييفدمحموبأمدقىَّنَحكلتاهلاحىلعتناكف-[1۸۱]

تَجَرَحاذإ»:هلتلاقوءاهيفهتبغرو«رورعزمانأشبهتربخأفییحيمالارئاز

دّمحموبأجرختجرخامل««اهارتىّنَحاهعبتافٌبجلانمءاملايقتستل

ءاهتلقيفهلعجتنألبقهتلقيفءاملاتلعجفٌبجلاىلعىرخأةأرماقفاوف

امّنِإ»:هلتلاقف”كلذبىيحيَمَأروجعلاربخأف«ضريملو”ةيشلاعجرف

ٌمُثاهتلفيفءاملاتلعجف«ّبجلاىلعاهقفاوٌمُثءاضيأعجرف««اهريغتيقل

كلذكف.كلذدعبخيشلاهلقيفتلعجمُد«ىيحيأزوجعلاهلقيفتلعج

««؟ةعرزمهللله‹ةيراجاي»:اهللاقف.[اذك]ءوضوللناكاذإملعلابلعفي

‹«معن»:تلاقف««؟ةعرزملاكلتثرحينمهللهف»:اهللاقف«معن»:تلاقف

.«ةديدش»-:(ص)(١)

.«مايأ»-:(ص)(1)
شماهيفاهتمجرتتمدقت:(م۸۹۱/ه۲۸۳:ةايحلاديق)ةميلجلهأنمتيلسكتىيحيمَآ(۳)

.١٤۱:ةرقف

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(8)

.«خيشلا»-:(م)و(ع)(٥)

.«كلذب»-:(ع)و(ص)()

.«تلعج»_:(م)و)ع()۷(
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««معت»:تلاقف««؟ةعرزملاكلتثرحينمهللهف»:اهللاقف««معن»:تلاقف

«؟نزاخملاهلله»:اهللاقف‹«معن»:هلتلاق؛«؟دصحينمهلله»:اهللاقف

‹«؟ەلكاذهىنعمام»:اهللاقف««حمقلاتويبوريعشلاتويب؛معن»:تلاقف

ءايندلايفنيذلاسانلاف"نوثاّرحلااًمأوءايندلايهفةعرزملااًمأ»:هلتلاقف

رانلاوةّئجلافنزاخملااًمأوروبقلافردانألااًمَأو«توملاكلمداًصحلاو

:اهللاقفىيحيماىلإخيشلاعجرف.«رانلاوهريعشلاوءةّنجلاوهحمقلاو
‹ىبأفءةيراجلامعىلإخيشلالسرأف«لزتملافلخولزنملاماّدقطرتشأ»

خيشلالهتباو«مهلزنمنمجرختالنأ"اوقفناو«لاطجيإ»لهأعمتجاف

الإجوزاال»:ةيراجلاتلاقفءاهّمعيفراحسألاُءاعدذخأفهللاىلإءاعدلاب

نمالإاهجّوزأال»:اضيأوهلاقفكلذباهُمَععمسف/١۷/«يكعّبحأنم

وسلاٌةأرملا”تدلوف«ارورعزهدنعتدلوفءّخيشلااهجؤزتف«تّبحأ
الإناسنألابيصيالف«هنامزَلضفأهللادبعوبأجرخفدمامهللادبعابأ
.هّيرهاطعأام

ءرورعزمآاهدعبتشاعوهللادبعيبأأكلذدعبتتامف:لاق-[1۸۲]

يفدجيملفءرورعزُمأهسبلتاليكلتتامنيحهّأعاتمهللادبعوبأعفرف

.«نوثراحلا»:(م)و(ع)يف(١)
.«ردنألا»:(م)و)ع(يف()

.«اوقفتاو»-:(ص)(۳)
.«اضيأوه»-:(م)و(ع)(8)

۷۲٦:ةرقفشماهيفهيلعقيلعتلامدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبآنبروراز(٥)

.«ىلوألاةجوزلا»+:(م)و(ع)()

يفهيلعقيلعتلامدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبأنب(دمام)دمحمهللادبعوبآ(۷)

.٢۷٥:ةرقفشماه

ةئيسلاةأرملايهو«ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبألىلوألاةجوزلا:هللادبعيبٌمأ(۸)
.دمامهللادبعابأ:حلاصلاهدلوهلتدلويتلا

 

 



٢٥رقيقحقل

هللادبعيبأورورعزمأنيب"زاجاذإناكفءاهتّرضدنعهّمَأعاتمیرینأهسفن
تناینوکتویوسبارعنوكأاليكلءانأموقأ»:هللادبعوبأاهللوقيمالك

.اهنعموقيف«(ءوسزوجع

:رورعزٌمُأتابيرغنه‹لئاسمعبرأاهنعركذو-[1۸۳]

.«يهنلاوومألااًنُمَلاَخنمنيبواننيبسيل»:تلاق»=_-[٤۸8٦]

نمتلكأامددعبهتربخأالإاهقالطبهتأرمالفلحنميفتلاقو«_[۸0٦]

هيفىونلایمرتولکأتفءهبشأاموأرحبلاعئطاشىلعةدعاقتناكوءرمتلا

يتأتىّنَحهلدعتٌمُدةرشعهلدعتىّنَح...نينثاءادحاوتلكأ»:هللوقتاهّنإف

.«'”تلكأاًممرثكأىلع

ىحءةّنسلايفاهموصٌبحتسييتلاماّيألاموصينميفتلاقو»-[٦۸٦]

امدعب کذتو؛موصلاىلعهاونلعجيملويسنماّيألاكلتنممويىلإ

.حبصأامدعبولوهاونلعجينأهلتّصخرف؛حبصأ

‹؛تطقسفءاهيلعتعلطف««ّئلعيعلطا»:ىرخألتلاقةأرماو»-[1۸۷]

.اعيمجڭلذباًفرعَتملنيحاًنَمْضَتالنأامهل"”تصخحرف

اهلعزتةأرماتلعج«نانيإمرغأ»يفتناكاملاهّنِإ:ليقو-[1۸۸]

.«ناک»:(م)و)ع(يف)۱(

هيلإانإوهللانإ«فرعأاليكلءانأموقأ»:(م)يفو.«بارح»:(ع)يفوء(ص)يفاذك(۲)

.«باّرعنوكأال«نوعجار

.«نه»-:(ص)(۳)

.«تلكأامىلعيتأتىّنَحهلدعتٌمُثهلٌدعتىّتَح»:(م)و(ع)يف(8)

.«رکذو»:(ص)يف(٥)

.«تصخرف»-:(م)و)ع()9

.«امل»-:(ص)(۷)
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تأرةأرمايفنيلوقتاماناناي»:اهلتلاقف«سمشلابورغنمابيرقلَعَقلا

لوقيامّنِإوءةحرابلانم»:اهلتلاقف««؟بسحتنيأنمفنآلامدلاوأرهطلا

عولطدعبتأراموءةحرابلانمبسحتفسمشلاعولطلبقتأرام:خياشملا
.«ةلبقملاةليللانمبسحتفسمشلا

[هتایحواناجنبیسوم]

ىلإءاجاناجنبیسومیمسی«نانیامرغأ»نمالجرنأركذو-[۸۹]

‹«كُيلويلكاطعأدقويكتجّوزتدقيّنِإ»:اهللاقف«"هلزنميفكانهةأرما

ىلإتتأف«كلذدعباهلدحجفءهنمتلمحفءاهسفنىلإليبسلاهلتلعجف

تلعفامسئب»:رورعزمَأزوجعلااهلتلاقفءاهبلعفامباهتربخأفءزوجعلا
اناجنبیسوماذهلعفنإیلاعت/۳٩۷۸/هللاُلَأسَأءاناجنبیسومالوتن

قأرملاربخهتربخأفء؛خيشلاىلإزوجعلاتّرمف.«!املاسهايندنمجرخيالنأ

:اهليلوق»:خيشلااهللاقفيحتسملاىلعةالصلللستغينأديريهتفداصف

كلذلعفنإيبونذرفغينأهللالأسأءاناجنبىسوموٍتنأتلعفامسئب

هءاج[ىّتح]اریسیالإناکامف.«املاسءایندنمجرخيالنأاناجنبیسوم

يفلخديوهفنأرخنمنمءيشجرخيلعجةافولاهترضحاملللارمأ

هولخدأف‹عطقنينأهورظتناف«كلذىلعتامىّتَح«نابعثلا°هيشوهوىرخألا

.”كلاهملاىلإغلبتةئيطخنمهللابذوعنف«كلذىلعهترفحيف

هنعهلقنوانهفلؤملاهركذامالإ«هتمجرتىلعفقنمل:(م٠٠/ه٤:ق)اناجنبیسوم()
.١٥۲صءريسلا:رظني.يخامشلا

.هموقبراضمانهلزتملابدوصقملانأودبي(۲)

.مرخنود٢۷ىلإ٦۷ةحفصنمميقرتلالقتنا(ص)يف(۳)

.«خيشلا»-:(م)و)ع()٤(

.«لثم»:(م)و(ع)يف(٥)

.«(دنع»:(م)و)ع(يف)٦(

.«كالهلا»:(م)و(ع)يف(۷)
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[يتيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبأنب(دمام)دمحمهّللادبعوبأ]

لجرلالكأينأصخرهنأدمحميبأنبهللادبعيبأنعيورو-[٠4]
دعبةلخنلايفدجوامو"متوعطقناامدعبرجشلايفبنعلانمدجوام

بهذاذِإاذهو.«اودصحامدعبناّدفلايفنوداّصحلاكرتامو«تعطقام

.هيلإنوعجريالوكلذاوكرتواهباحصأ

مهدنعىعريلجروءنادلوروكذملاهللادبعيبألناكهنأيورو-[۹۱]

نمدبيلسيلاهّنأامكةّنِجلاينقزراَمهللا»:لوقيلجرلاكلذناكو«منغلا

هللاليبس»:خيشلادالوألاقف«مهيلعتاراغلابٌؤدعلامهأجافىّتَح««اهلوخد

««'ةربإلاامهتجرخأامکنیصیمقباجرخف««!هللالیبس»:مهللاقف««!خيشاي

اولتاقف««!هللاليبس»:هللاقف««!خيشايهللاليبس»:“خيشلللاقفيعارلاءاجو

ردغفءرهدلانمانيح”نينوفدمكلذدعباوثكمف«مهيلعهللاهمحراولتُفىّتَح

رّيغَتيملويحهّنأكهودجوف«يعارلاهيفنفُديذلاعضوملايف”ليسلاءام

ربخ'”ناكفيك»:هلليقفكلذدعبلئساذإخيشلاناكف."ءيشهنولنم

امهيفامفلتةرصلاوسيكلاحتفنااذإ»:مهللوقفء«؟كيعاروكيدلو

رورازنبةديبعدمحميبأنب(دمام)دمحمهللادبعوبأ:وهو.«دمحمنب»:(ع)يف()
.٢9۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلا

.«متو»-:(ص)يف(۲)

.ناديدجامهنأدصقي(۳)

.«خيشلل»:(م)و2)٤(

.«نينوفدم»-:(ص)(٥)

.«ءاملاردغف»:(ص)يف(١)

.(ءيش»:(م))۷(

.«ناك»-:(م)و(ع)()
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نيريطباذإفهربقىلإهولمحوهونفكفللادبعوبأخيشلاتامىّنَح.«دّدبتو

نمدحاوعقوهونفداّملف«هيلجردنعرخآلاوهسأردنعدحاوعقوف‹نيضيبأ

.ىرخأةيحانىلعرخآلاعقوو«سأرلايلياممربقلاةيحانىلعنمنيريطلا
ربصينمو؟كئلوألغمْنَمف.ةبيصملاىلع/۷۹/هربصلكلذاوطعأامّنِإو

همسانأُنظأو«نيمرغت»يفالجراورازخياشملانأيورو-[1۹]
:خياشملاهللاقف«طئاحلاىلإههجودرومهيلإتفتليملف”سدلايوبأ

ولف»«تاّرمثالثىلإ«!راثآلابمكيلعرںاثآلابمكیلع»:مهللاقف««انصوأ»

.«كانهنماوُروُجف-طئاحلايفمهلخو-انهنمنولّوألازاج

[ينيمرغتلابوقعيوبأ]

بوقعييبأىلإلسرأ“هللادبعيبأنبءايركزابأنأاوركذو-[1۹]
۰1)۷(ت.س٠. يبأنبءايركزوبأو"يصمصمتلادمحموبأناكوهيلإمدقينأ"”ينيمرغتلا

نأءايركزابأربخأفلوسرلاءاجفء«وداج»ىفنوّنجنبهللادبعوبأوهللادبع

.«ربقلا»:(ع)يف(١)

.«يطعأ»:(م)و(ع)يفو.كلذاولَوَأ:دصقي(۲)

لاقوءةياورلاهذهيخامشلالقن.اهرصعالوةيصخشلاهذهنعاثيشملعنال:سدلايويأ)۳(

٢٢۲ص«ریسلا.«هللانيديفاّيوقاعروناكو»:هنع

.«انهاه»:(ص)يف(٤)

:يسوفنلايتريمدنتلاسايلإروصنميبأنبورمعيبأنبهللادبعيبأنبىیحيءايركزوب(٥)
.۹۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت

.۳۷۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغّتلابوقعيوبأ)9

.۹۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يصمصمتلاميهاربإنببيصخدمحموبآ)۷(

.۱۰۸:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسورشلانونجنبدمحمهللادبعوبأ)۸(

 

 



Too

 

رك

:هللاقفارضاح”بيصخدمحموبأناكو.«خيشاينامزلاككسميءالؤه

.«لبجلااذهوانأوكنمريخبوقعيوبأء'"تْيسُخَمَتيأتكسا»

[ةجاهنصنمنيملاظلاةارادم]

نمةدّوسملالماعىلإهولسريلائيشاوعمجةسوفننأاضيأركذو-[٤۹]
يفناكو«بوقعيوبأهلهلمحفهلهلمحينماودجيملف«هلًةارادمةجاهنص

دحاولاقف‹هلوحهءاسلجدجوف«لماعلاىلإخيشلاىتأف«؛ضرملانمءيشهينيع

بوقعيوبأهيلإعفرف««!؟هجولااذهالإنولسرينماودجوامف»:ءاسلجلانم
رمأنمُهَبَرَضاملجرلاَبَرَضالإدغلاناكامفءامهدرٌمُتةظحلهظحلفهينيع

ماقف؛هسأردنعَدَعَفنَمیریالفهیلجردنعلجرلادعقيناكف«هنطبخفتنافشا

.'ءابخلافقسلصونأىلإهنطبنمثرفلاراطف«قشناىحهنطب

[يتريمدنتلاهللادبعيبأنبىيحيءايركزوبأ]
دارق«وداج»ىلإمدقهلادبعيبنبءايركزابأنأاضيأرکذو-[٥14]

خيشايعجرتاذامل»:هللاقف'”بوقعيوباهاتف‹«تریمنودنت»ىلإعجرينأ

.«نامزلااذهيفكلثمل»:(م)و(ع)()

.۹۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يصمصمتلاميهاربإنببيصخدمحموبأ(۲)

.ةيربربلابةرابعلاو.«يأ»رارکت:(م)و(ع)يفيف)۳(

.«هولسرینُأ»:(ص)يف(٤)

.«هل»-:(م)و(ع)(٥)
.«هللارمأنملجرلابرضدغلاناكاملف»:(م)و)ع(يف)١(

.«فقسلالصو»:(م)و(ع)يف(۷)

يسوفنلايتريمدنتلاسايلإروصنميبأنبورمعيبأنبهللادبعيبانبییحيءايركزوبأ(۸)

.۹۳:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت)۹۱۲-۹11/ه۳۰۰:۷0ط)

۳۷۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ىنيمرغّتلابوقعيوبأ(9)

 



0
دعقأالخيشاي»:ءايركزوبأهللاقف««ائيشاهنمتيضقامةسوفنرومأكرتتف
قيقدلانحطأتيبلايفدعقأال:هانعم«فَراَتَتالوداَصَتتيبلاىفتكرتام

مهربخأو«سانلاعمجف«نيمرغت»ىلإبوقعيوبأعجرف:لاق.ةأرملاكيلقأو

المحنيرشعوةسمخبهلاورمأف"لمجولمحيدنع»:مهللاقفخيشلاربخ

لاقف«هربخأفبوقعيوبأىضمف««وداج»بخيشلاىلإاهولصوفماعطنم
وأنيلمحيدنعاوُرَوَجو««تريمنودنت»ىلإاهوعفرافاذهمتلعفنيح»:مهل

ناكف««وغيوأ»ىلإاهوعفرا»:مهللاقامّنإ:هريغلاقو.اولعفف««يتنؤملةثالث

.ملعأهللاو.تغرفىَّنَح/۸۰/اهقّرفيواليلقاهنمذخأي

[ديزمآ]

كربخأ9ناميینیعیس9:رورعزمالتلاقديمنَايورو_]٦۹٦[

كنفدنانكولواهيعيش»:(”رورعزمجوزدمحموباهللاق««٩٩ٹثالغب

:اهلتلاقفءاهتعّيشف««“«نريبدأ»ب

صاخلايلقلاوهو«يلقت:«فَّراَطا»و.نحطت:ينعي(يازلاميخفتب)«ٌضاّرت»:ةيبازيملايف(١)

.خلا...نيحطلاوأاهعاونأببوبحلاب

.«لامجو»:(م)يف(1)
رورازنبةديبعدمحميبأجوزرورعزمألةرصاعميهوءاهتمجرتىلعفقنمل:ديزٌمأ(۳)

يتأيسامكءةماركاهلترهظثيح«نازو»يفاهلىلصمتّنب.(م٠٠/ه٤:ق):ينيمرغتلا
.٢٤٥۲٢٥۲ص«ريسلا:يخامشلا:رظنیو.(۷۳۰:ةرقف)

.«نامأىلإ»:(م)و)ع(.«نامأيأينعيش»:(ص)يف)٤(

.«ةثالثب»:(م)و)ع(يف)0(

.«رورعزمآجوز»-:(ص)يف(١)

.«الو»:(ص)يف)۷(

.«ةريبدأ»:(م)و)ع(يف)۸(

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنملءةسوفنب:نريبدأ

 



Tovقيفحتلا 2 نت

هنعتیحشو؛ةنسحةوطخلكبهلتبتكهللايفهاخأعيشنم»»-[1۹۷]

.ةئيسةوطخٌلكب
هرسهيلإىشفينمالبدعقينأملسملليغبنيال:ةيناثلاو»-[1۹۸]

يفهدجيملنإوَُدَحَألاجّرلايفٌلجرلاُهَدَجَونإفهمومههعمكرتشيو
نمهتذخأءاسنلايفهدجتملاذإةأرملاكلذكو؛ءاسنلانمُهدَحَألاجولا
.لاجرلا

ومأاشفوءاَقْفَتاوهيلولجرىلإُلجرلابطاذإ:ةثلاغلاو»]1۹۹[ 

هيفُدِجَيالوءاريخكلذيفىَقلَيالفامهنمهلادَبنمف«سانلايفامهقافّنا

.حمسلاىلعلادبعىبأنعةثلاثلاهذهانلتورو.«ةكرب

[اضيأرورعزمأ]

'”تعلطاوءةليلتاذاهتیبنمتجرخاهنارورعزمانعيورو-[۷۰]

امئاق”هتدجوف««نريبدأ»يفناكيذلاهالصميف“اهجوزدمحميبأىلإ

.ضيببايثمهيلعلاجرمهَّنْأكفوفصءءارووءيّلصي

ناکو«بالكلاءانتقانعىهنيناكهنأ"دمحميبأنعيورو-[١۷]

.كلذبرمأيوءاهبرضنمنكمتييكلتويبلااياوزيفاهلنمكي

:دصقيهلعلو.مسالااذهبةيصخشىلعفقنمل؛خسنلايفاذك:حمسلاىلعلادبعوبأ(١)

.٢۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقتدقو«يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاابأ

.٢٠۳:ةرقفشماهيفاهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلاةديبعدمحميبأةجوزةيلاطيجلارورعزمأ()
.«تعلطو»:(م)و(ع)يف)۳(

.«اهجوز»-:(ص)(4)

.«هتدجوف»-:(ص)(٥)

٢۳۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحموبأ)١(



خايشالاتاياوری۸
7نو

XH
ايندلاريخهتافدقفةثالثهتتافنم»:تلاقاهنرورعزمنعيورو-[٢۷۰]

[اضيأينيمرغتلارورازنبةديبعدّمحموبأ]

ةباّرعلانمةعامجهلزنميفتابهنأدمحميبأنعيورو-[۷۰۳]

:لاقومهلٌةارادمةدّوسمللةعصقمعطأفءةملظلاةدّؤسملالامعنمةعامجو

.ةباّرعلاينعي‹«ءالؤھنمفاخأال»

.'ةالصلاكرتىلعريزعتلابرضيناکهنأيورو-[٤٠۷)]

كرتىلع(يبآينبرض»:لاقهنأهدْلو°هلادبعيبنعيورو-]٥۷۰]

.«!نآلاىلإىنبرضيهتيلايفءةبرضنيثالثةالصلا

بيصُيةرخآلللعجينم»:لاقهنأروكذملاهللادبعيبأنعيورو-[٦٠]

هللاهيقيةءورملللعجينموء'طقفاهبيصيايندلللعجينموءةرخألاوايثدلا

ولوهللادنعهلنَّروُيالفنلقياَمِلوأنولوقياَمِللعجينموءوسلاعراصم

.”!؟اهتيقریتحةّرذلاامف‹«ةّرذلاةقررادقم

):هيف,ايقف«”تمدوأىبد«نيمرغت»الجرنأیورو-[۷۰۷] معب»:هيفليوایمسی«نیمرعب»نم>

.«ملعلا»:(م)و(ع)يف(١)

.«ةبازعلارايخألانم»:(ع)يف(۲)

.«لامع»-:(ص)(۳)
.ةيناثلاىلإىلوألا«يور»نمرظنلاقتنا.«ةالصلاكرتىلع...تابهنأدمحميبأنعيورو»-:(م)(8)

تمدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحميبأنبدمحمهللادبعوبأوهو.«دمحم»+:(م)(0)

0۷۲:ةرقفشماهيفهتمجرت

.«يبأ»-:(م)و)ع(()

.ةيناغلاىلإىلوألا«لعجي»نمرظنلاقتنا.«طقفاهبيصي...ةرخآلللعجينم»:(م)(۷)

.؟اهتبقرنعالضفءةريغصلاةلمنلامجحام:دصقيو.ةريغصلاةلمنلا:ةرذلا(۸)

.هرصعالوهتمجرتىلعفقنمل:تمدوأ(۹)

 

 



۹قيقا

يفاهانعمو««ولدلامعنو"نّشلامعنوءفّرلامعنو«"سيتلامعنو«يدجلا
.اريبكواريغصءةحلاصهلاعفأنأ:اذه

[اضيأينيمرغتلابوقعيوبأ]

اعروامكاحناكهنأ'اضيأ'"”ينيمرغتلابوقعييبأنعيورو-[۷۰۸]

:تاملكلاهذهب“عيبرلاوبأهيلإبتكهّنِإ:ليقو.يهنلاورمألايف/۸۱/اديدش

ذخوءاهنماهلذخوءعرولانازيمباَهْنِزَو«ملعلالايكمبكسفنلكفعباًّمأ»

.«كيدينيباَمِلكيديىفاّمم

:لاقفنيميرخآلاىلعامهدحألبجونامصخءاتأهنأيورو-[۹٠۷]

هيلعدرٌمُث«اهئرفحسرلاٌةرفحهذه»:هلبوقعيوبأ'درف««يلهْفلح»
ةنسلاملطتنأُثوجردقو»:بوقعيوبأهيلعٌدرف««!يلهفلح»:هللاقفلجرلا

لحنافهلهفّلحينأهنعلفغنيحهنعماقف؛لجرلابضغفء”«شرغلاهذه

.«وه»+:(م)و)ع()۱(

ءبرعلاناسل:روظنمنبا.«ْناَنِشاهعمجوكلجنمتّعْيصةينآلكنمُيَلَحلا:ُةَنشلاوُنّشلا»()

.«نتش»:ةدام۳

.۳۷۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلابوقعيوبأ(۳)

.«اضيأ»-:(ص)(49)

يبأنبناميلس:مهوءرصعلاكلذيفةينكلاهذهبمالعأةثالثلقألاىلعدجوي:عيبرلاوبأ(٥)

يسوفنلانوقرزنبناميلسو«(م٠٠/ه٤:ق)يئاشولملانوراهنبىسومنوراه

.(م٦۸۹/ه۲۸۲:دعبيح)يسورشلاسوطامنبناميلسو)۹۲-۹1/ه۳۰۰:۷0ط)

.«لاقف»:(ص)يف)9

نبا.«هةشسيرغ:تبنتاملَوةلخنلللاقيو.سارُغأعمجلاوسَرْغُييذلارجشلا:سؤوغلا»)۷(

ءهتعرزمرمأبهلاغشناو«سرغلانعخيشلامالكو.«سرغ»:ةدام١/٤٥1«برعلاناسل:روظنم

.هبحاصثنحياليكلءهبلطنعفلحتسملافرصيىتح«لفاغتلاهبدصقي

.«فلحي»:(م)يف)۸(



E خايشألاتاياور۴۹

هلرکشو««خيشايهعمتللحنادق»:هللاقفخيشلاىلإعجرمث«هبحاصهعم

.«كلاماضيأتنأترسخوثنحلا

كلذىضريال»:خيشلاهللاقفلجرنعةميمنبلجرءاتأهنأيورو-[٢٠۷]

.كانهنمهسفننعمئامنلاعطقف‹«تنأهلاقامّنِإوءاذهبملكتينأٌلجرلا

نمهجرخينأبوقعيوبأدارأفءُيحلاهيفناكالجرنأيورو-[١۷]

نمملعفءهيلععئاجفلاوبئاصملاتعباتتفءهللاىلإهرمألِكَوفهلعنتماف

ىبأفٌقحلاهنمجرخُينأهبلطو«"”بوقعييبأىلإهسفنبىَقلأف«يتوأثيح

ٌذشأوهوينمیوقوهنمىلإكيفيذلاٌقحلاtrدق»:هللاقوهل

.«الیکنتٌدشأواسب

ناکهنأ”«نمومدنأ»لهآنم”یسومنارمعيبأنعيورو-[]

مهلعنصهنأيورو.قافنلالهآىلعظیلغدیدشوهوءدوهجموهينبحاص

نمانلهجرخأيذلاهللافءاولك»:نارمعوبآمهللاقفءهباحصأووهاماعطلجر

.تيزلامهللعجيمهيلعفقاولجرلاو««ءوسلالجرلااذه

يذلامالكلانأينعيوء(ص)نمهانتبثأامباوصلاو.«تنأوهيذلاامنإو»:(م)و(ع)يف()

.هتقلتخايذلاتنأامّنِإو؛حيحصريغلجرلانعهتلقن

.«لكأف»:خسنلايف)۲(

.«بوقعييبأىلإهسفنبىَقلأف«يتوأثيحنمملعفهيلععئاجفلاو»-:(م)يف(۳)
|.«لكأ»:(م)و(ع)يفو.«تلكأ»:(ص)يف(8)
.٢٥۲:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:(م٠٠/ه٤:ق)ينيمرغتلاينمومدنألاىسومنارمعويأ(٥)

.«نمومیدنأ»:(ع)يف)۱)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:نمومدنأ



03۳قيقحتلا

ةحئاريشفءهمعطيل«يريمأ»لهأنملجرهلخدأهنأيورو-[71۳]

ذخأفءارمختألتمادقاهدجوفماقفيباوخلاىلإرظنفءتيبلايفرمخلا

ء؛لجرلانمافوخابراهخيشلاجرخف«بئاغتيبلابحاصوءاهرسكفادومع

هنيبلاحفءهقحلوهفلخ”ىرجف؛ٌخيشلالعفامدجوف"تيبلابحاصءاجف
كانهنمهعبتا"!يذلللمحوءهقزرخيشلاهلىطعأف«رخآلجرخيشلانيبو

.[اذك]

٥اهيفماقفةنوتيزتحترطخلايفامنغدجوهنأيورو-[٤۷۱]

ناكوءاعيرصعقوفحلاهقحلوشطعلاهكردأىَتَحءاهدرطفهبوثباهيلع

خيشلا”برشفءعقونيحهبهثاغأفءامنمولدب"هعبتدق/۸۲/منغلابحاص

يفخيشلاءاعدةكربتيقبفكانهنم”هقزرلجرللىطعأويورىّنَح

.ليقامفءاذهانمويىلإهتتيرذ

ءرظنلاقتنا.«ءاجف«لجرلانمافوخابراهخيشلاجرخف«بئاغتيبلابحاصو»:(م)يف()

.«تيبلابحاص»:راركعل

.(هرجف»:(م)يف)۲(

.«يذلا»:(م)و)ع(يف)۳(

.«ةنوتيزلا»:(ص)يف(4)

.«شهی»-:(ص)يف)0(

.(هعبتأ»:(م)و)ع(يف)١(

.«هبرشف»:(م)و(ع)يف(۷)
.«هقزرلجرللئطعأو»:(م)و(ع)يف(۸)



Aايشاتابا

[يفردلادواديبوينمومدنألاىسومنارمعيبأءاقتلا]

ىحنتف‹قيرطلاىلع”يفردلادوادوبآووهىقتلاهنأهنعيورو-[٥۷]

:هللاق؛هحفاصفهقحلىّنَحدوادوبهعبتف«قيرطلاىلعاجراخنارمعوبأهل

بکریكّلج»:نارمعوبأهللاقف««هتایاورويڏجلئاضفنمءيشبينربخأ»

انأزوجأوكانهنمٌرُجءنينيعلارمحألااذهىلعتنأبكرتو«هترامحىلع

اًمعلاوحألارّيغتبهيلإ"رذتعيدوادوبألعجف.هقرافينأ:هلينعي««اذكه

.«خيشايهتبكركلذلف»:هللاقف«هنامزلهأداسفودجدنعناك

[مهعناظفوةجاهتصةراغإ]

نيدلوةجاهنصتلتقف««نمومدنأ»يفتناكزوجعنعيورو-[٦۷]

اودارأنيحمهلتلاقفءامهماظعتطلتخافءابرإابرإفويسلابامهوعّطقفءاهل
وضعلكتّدروءامهئاضعأنيبتقّرفف‹««ٌيدلوءاضعأفرعأانأ»:"امهنفك

تقويّنِإف»:تلاقف:لاق.ربصلانمهللااهاطعأاَمِلكلذوءهبحاصعضومىلإ

.'”«امهبئاصمنمساوسولانمةالصيلتماقتساامفامهلامةمسق

[V۷]ةنيدمتقحلاملثممالسأإلایفاوقحل«تنيدت)»له50يورو-

ىیحيىبأنبناميلسدوادوبأابأدوصقملانوكينألمتحيوءيفردلاىسيعدوادوبأ(١)

.هللادبعهيخأةقفر«روُمَزلهأىلعمكحلاىّلوتيذلاءيفردلاديزدمحميبأنبفسوي
.لمأتلل.(م١۱/ه٥:ق)يلاوحشاعهنأالإ.وداجىلعنيمكاحكلذكامهدجوامهوبأناكو

ءريسلا.اضيأديدحتنودةياورلايخامشلالقنو.اعيمجمهتمجرتتمدقتدقو

.٢٥۲-٢٢۲ص

.«رذعتسي»:(ص)يف(۲)

.«امهنفدنيح»:(م)و(ع)يف(۳)

اَمِلٌيدلوءاضعأيتمسقببسبنزحلاوساوسولانمةالصيلتماقتساامينإف»:(ع)يف()

.(ع)لثم«...تماقتساامنإ»:(م)يفو.«ةبيصملانمينارتعا
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.ءاعدلامهلباجتسي

[يرارطتقلادمحموبأ]

لبجقيرطحلصيناكهنأ'!يرارطنقلادمحميبأنعيورو-[۸]

ديريىضمءةلئاقلاتقوىلإىَّنَح؛هنمرعوامحلصيناكف««”تيجلات»

لزنمىلإلصوىّنح«نتارصمأ»دجسميفهتالصلعجيل«وداج»
صقرتىّئَحانهنم'ُرُجَتال»:اولاقفمهئاغوغنمةعبسيقل°«وخصأ»

نمدبال»:هلاولاقفء«!مكلحلصأالموقايينوکكرتا»:مهللاقف««انل

كّرحفّفكلاهلاوبرضفكلذنمجرخمالنأخيشلارظناًملف«كلذ

جرفْرَواَمْلْمَتثنينُجِإرَو»:مهل“ايئغملاقف«هيلجروهيبكنمخيشلا

.«يورو»:(م)و(ع)يف(١)

ةعاطهبأدناكوءاعدلاباجتسمناك»:يخامشلاهنعلاق.هرصعالوهتمجرتىلعفقنمل(۲)

.٦٥۲-٥٥۲ص«ريسلا.ةّصقلادروأمث««هدابعحلاصموهير

ليق»:يخامشلالاق.وغصأووداجنعةديعبريغيهو.«تيكلات»لبج:مسابيخامشلاهركذ(۳)

امهنيبةفاسملاوءوداجىلإبهذراهنلافصتنااذإف«لبجلاقيرطحلصيفوداجىلإريسيهنإ

ةّرملصوفءهنمرعوتوبعصامیوسيتیکلاتلبجقیرطينعأاليمنيرشعوةعبرأبرق
.٥٥۲ص«ريسلا:يخامشلا.«...وغصألزنمىلإ

.«نأىلإ»:(م)و(ع)يف)٤(

يهنوكتدق»:يكستفللاق.فورعمريغهعقومو؛لبجلليقرشلاءزجلايفلزنم:وغصأ(٥)

يبرغلاءزجلابكركربرقعقي«ضاقتألاىوسهنمقبيمليناكسعمجتيهو؛تغاّصيات

‹مهارقوةسوفنلبجخويشةيمست:يكستيفيل.٥٥۲صءريسلا:يخامشلا:رظني.«وطاسفل

.(ةلماشلاميقرت)۸صء١٤٠1:مقر
.«زاتجت»:(م)و)ع(يف)٦(

.«كلذنم»:(م)و)ع()۷(

.«مهلابيعمةيربربلاب»:(م)و(ع)يف(۸)
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سعديالشوُمَشَدغدالَكَسْزِإ.:.ْنلَواريِإزَونايابنربْجَأجرو.:.ىر
اوشواهتالإ«وخصأ»و«يريمأ»نیبلصيملویضمف«هوکرتفاوشا

نموهطخسنمهللابذوعتف.ةعبسلامهرخآنعاولتُقفءاولتتقاومهنيباميف

.هئايلوأقوقع

اهيلعندييتلاةرخصلاىلع/۸۳/هيمدقرثأيقبدقهنأانغلبو-[۷۹]

.اذهانمويىلإمهدجسملايحب

يف'”طحقلاوةذشلا«سلبارطا»”دالبيفتعقودقهنأانغلبو-[٢7]

هلومهعمجرخف‹«شاعمللنيعجتنم«ةيقيرفإ»ىلإهدلبلهآجرخف؛هنامز

وأاموياوراسمكملعأهللافنهبجرخفنهولاوفعضلاٌنهقحلدقو«تانب

يتلاضرألادعُبىلإوٌنهَتقاطةلقووههفعضوهتانبفعضىلإرظنف«نيموي
نلْجَمشنااًنشزوناَدْوِإروَتّنأ»:لاقفعوجرلايفهلاًدبفءاهيلإاورفاس

امشتسروناراكد..عناعلواٍبَررَغتجاَحْلاغَ...سوغ

الإثكمامف؛عجرَمُتد:لاق."ْغاَتأُديِطوتاطنااراَوو..ْغاَرَمْرنَأ

ىتاوسمأاذإ ليقامیف-هتانبووهناكفراطمألابهللامهئاغأىَنَحاريسي

جرختمث««مهتجاحنيلحيفهتانبرمأيف«رادلامهيلعئلتمتىحنالزغةد

اسيتراتخامحللاهتانبتهتشااذإ:ليقوللاءاشامىلإمهلاحاذكهف«نالزغلا

لكاسرأْنلْؤَدااريازوناياينرابجإْنَجِإَرَويبرجرفييزواعلتتنرْيأنَجِإْرَو»:(م)و(ع)يف(١)
.«ناوشساديسغدبالشسوُمشَددَ

.«مهدالب»:(م)و(ع)يف)۲(

.«طحقلاو»:(ص)يف(۲)

ناروكأغاَنأْخلودأيبررغةجاحلاغَردَأنسْزُغٌرلجمسنااًنشزونادؤاَرْنتِإ»:(م)و(ع)يف(8)

.«غانلاغيطوتأارطزت

نم:ليقو...رشعلاىلإثالثلانيبام:ليقوءعستلاىلإثالثلالبإلانمعيطقللةّْذلا»()
.«دوذ»:ةدام‹۸/۳٦۱«برعلاناسل:روظنمنبا.«ةرشعسمخىلإثالث
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هعرازمنمدصحفءدالبلاتبصخورناطمألاترتاوتٌمُثهلهحبذيفءاهنم

.اڑیعشيدومنیعبساهیفباصأف«ثرحريغنماهیفتبناّمِم

دقهودجوف««ةيقيرفإ»نماوعجرةفلخلابهدلبلهُعمساًّملف-[۷]

ىلعهعرازمنمهلدصحاممهنمدحاولکدجوف«؛مهعرازمنممهلدصح
.مهَتوُفومهرزبهيفاودجوفءهعاتممهنمدحاولكلیطعأفءةدح

لسرأف«هبنعمرصهنأ«لادزأ»لهآنمییحييبأنعيورو-[71]

نمخيشلابّجعتفتانبووههاتأف«بنعلالكأيلينارصنهلبحاصىلإ
هللاقف«؟اذکهلامجمکدنعناکلھ»:خيشلاهللاقف؛هتانبلامج

لاقف؛«تئشنإٌنهنمةدحاوكجومكلالالحانتانبناكنإف»:ُينارصتنلا

يشايرتخاف»:هللاقف««ٌنهنمتادهاعملاجوزتانللالحمعن»:خيشلاهل

لاقفهرادىلإاهبىتأفءهلاهجّؤوزفءةنايلمباطخلاماراتخاف««تئشنهي

جورخلاناكوءاهيلعرمألامظعف««كلهأىلإيعجرافالإويملسأ»:اهل
ةقرفالنأ'”ىراصتلادنعجيوزتلاناكوراعوهوءامارحاهجوزنعمهدنع

.لايكمهنأودبيو.ةغللامجاعمنمانیدیانیبامیفهدجنمل()

:لاقيو.ُهَرْذب:اَرْرَبهَرَرَبو.تابنللُرَرُيٌب{َحلك:ُرْزَبلاوُرْزِبلا».«مهرذبةيقو»:(م)و(ع)يف(۲)

ُبَحلاُرْرَبلا:ليقو.اههبشأامولوقبلاروُرُبلغمراغصلاُبوُبُحلا:روُربلاو.هُتْرَذَبوهيرو

.«رزب»:ةدام«٤/٠٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«ٌةَّماع

يتلا(م۹/ه۲:ق)باطخلاٌمَأجوزهنأالإةيصخشلاهذهنعريثكلاملعنال:يلادزألاىيحيوبأ(۳)

.۷٥۲-٢٥۲«ريسلا:يخامشلا:رظنيو.هالعأفلؤملاركذيامكءهيديىلعتملسأمثةينارصنتناك

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:لادزأ(4)

.«ناک»+:(ص)(٥)

.«انؤاسن»:(ص)يف()

.«جیوزت»:(ص)يف(۷)

.«خيشاي»-:(م)و(ع))۸(

.«ىراصنلاجیوزت»:(ص)يف)۹(



خايشالاتاياور۳۹۹۸

نميلستغا»:اهللاقف«تملسأفمالسإلانماّذُبدجتملءتوملابالإ

ابايثاهلیطعأف‹تلستغاوءدوعلاباهنماهذخأفءاهبايثتعلخف«كرشلا

يقرافتالأتدرأامّنِإ»:اهلتلاقفاهتتأفءاهُمَأكلذبتعمسفءاهتسبلفىرخأ

تعجريذلاكنيدلهألضفأيريصتىّنحيدهتجافتلعفنيحف«كنيد
.ربلالامعأيفةدهتجمخيشلاعمتناكفءاهُمَأاهلتلاقاملثمتلعفف««هيلإ

يفىلتُيهتعمسةيئاثلاةليللاىلإفمهراديفىلتُيانآرقتعمسةليلتاذىلإف

دغلاىلإف«نارمعلآوةرقبلااهنذأيفاهيلعئرقةفلاثلاةليللايفو«مهتيب

لآوةرقبلاهيلعتأرقفاهلتصنأف««كيلعًارقأنأيلعمتسا»:اهجوزلتلاق
لهأةءارقهذهامّنِإءةنالفايضرألالهأةءارقهذهام»:اهللاقف«نارمع

.«!ءامسلا

[يتيلصصتلانوميموبأ]

يفهلةلاضعبت«”تيلصصت»لهأنمنوميمابأنأیورو-[۷۲۳]

اهربخأفتءاجف«یضمفءاهدجيملفاهروزيلاهيلع"زاجفعجرٌمُثءةيقرشلا

هتأرفهبهتعبتاف«"هتئالف«قیقدلانمائيشاهتیبنمتلاتحافءاهتیبلههب

هيلايرجتنأدرتملوءاهتوصجرخيالئلُةَيدانتنأدرملفءاهنماديعب
دقسيلأ»:اهللاقفاهرصبأف؛تفتلافتحنحتنتهنمتبرتقااًملفءاحتسا

مأٌنأو«لاطجيإنمنوميموبأهسفنوه(تيلصصتوأ)تيلصمتنمنوميمابأنأحجارلا()

تمدقتدقو.لمأتي.ةميلجنمىيحيمأاهسفنيه‹((تيلصصتوأ)تيلصمتنمىيحي
.١٤۱:ةرقفشماهيفاهتمجرت

.«زاتجاف»:(م)و(ع)يف()

ثالو.رازإلاوةمامهعلاٌرادُنامكنيتّرمهرادأ:اًنْوَل٤ءيشلاثال»::ناسللايف.«هتثلف»:(ص)يف(۳)

.«ثول»:ةدامء۲/١٦۱۸«برعلاناسل:روظنمنبا.«اهبصع::يأاولاهثولهسأرىلعةمامعلا

.ةَّرصيفهتعضواهنأدصقيهنأودبيو

.«ءايحلاب»:(ص)يف3
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”«خامش»رصقلايحبةنوتيزىلإايحنتف:لاق««؟ةنالفايكانهىلإتز
عبسو«فارشأةعبس»:اهللاقف«تاضبقعبسهيفدجوف؛كلذهتطعأفلبجلاب

اهنجامف.اقرتفاواعداوتوامهّبرهللااوعدف««تاجردعبسوبوثعبسو؛یذک

:فارشأةعبسكل:خيشلالوقاًمأ»:اهللاقفمانملايفتآاهاتأف«تمانليللا

:تابونعبسوءاهيلإتولعيتلا:یذدکعبسو؛هيلإتيشميتلافارشأةعبسف

ماعطلايفدجويتلا:تاضبقعبسوءاشيع”لكأيمل"”كجوزثكميتلا

.«ةّنجلايفكلذبكلعفريتلا:تاجردعبسوهلتعفريذلا

[ينيسيرفتلانينموممساقلاوبأ]

]٤V[عفزاذإهنأ'«نیسرغت»لهانم.بتموممساقلايبنعيورو

.هلكأيالعلهللانذإبوفقلغناةبيرهيفماعطهل

[vYo]تامالعنعهلأسف«(ىجد)»لهُنمسوموبهاتهنأيورو-

تكردأله»:هللاقف««يدلوايكتءاج«يدلوايكتءاج»:هللاقفنامزلارخآ

.«اورماورم»:هللاقفء”«؟نيضاملانمائیش

.«تزتجا»:(م)و)ع(يف(۱)

نوجامهنيبوءاليمنورشعوةسمخخامشرصقىلإباطخينبرصقنمو»:يسيردإلالاق(۲)

وهو.«لايمأةرشعحلاصرصقىلإخامشرصقنمو.رامحلابلصنوج:ىمسيوريغص

.(ةلماشلاةيتكملاميقرت)۲/٥۹«قفاتشملاةهزن.دوصقملابفاوريغلازيالدیدحت

.«كجوز»-:(ص)(۳)

.«قذيمل»:(ص)شماهيف(4)

٤٠0.1:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيسيرغتلا(نينموموأ)نموممساقلاوبأ(٥)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل:«نیسیرغت»دروو(٦)

.«همفقلغی»:(م)و(ع)يف(۷)

١۰۱۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يسوفنلايجدلاىسوموبأ(۸)

.«هللاقف»راركتل؛رظنلاقتنا.«؟نيضاملانمائيش...يدلوايكتءاج»:هللاقف»-:(ص)(۹)
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.هسأرىلعمامحلاعقيهنأيورو-[]

:ٌىبارعألامهللاقفةتانزيفريغيناكیبارعأنعيورو-[۷۲۷]

هبرقيالفمساقلايبأىلعةراغلاتقلطأاذإتنك«يناصحبانأملسملافرعأ»

.«هتلمحامكهلهتلمحولويناصحهنموندالو

[يتنيداتلافسويبوقعيوبأ]

ثرحيناكهنأ/١۸/«تنیدت»لهانم"بوقعييبأنعيورو-[۸]

هذخأف«همانميفٍتآهاتأف«سعتف«؛ثارحملاىلعًاكّئافءايعلاهكردأفءهتبادب

شيعتكنأككايندللمعاففسويايمق»:هللاقف«هسأرمّدقمتارعشنم

.«ادغتومتكْنأككترخآللمعاوءادبأ

:يللاقفمانملايفةيهللالوسرتيأر»:لاقهنأهنعيورو-[۹]

:يللاقف«(معت»:هلتلقفء‹«؟خيراتلايفةئامعبرأمامتةليللا«بوقعياباي

.تاّومثالثىلإ«هقّنيلفهللافرعنمءهقّتيلفهللافرعنم»

[اضيأديزماا

ىلعاهجوزويهواليلاهتيبنمتعفُاهنديزٌمأنعيور-[]
وحنءاوهلايفتعفؤفء؛تيبلا"فقسجرفناف»:لاقءاّدقَردحاوشارف

كئلوأضعبلاقف«فورعملااهالصمعضومقوفاهباولصوىتَحءامسلا

.«ریغيناکهنامزيف»:(م)و(ع)يف(١)

يخامشلالقن.هتمجرتىلعفقنمل:(م٤٤٤/۹٠٠٠:ةنسيح)يتنيدتلافسويبوقعيوبأ(۲)

.٢٥۲صءريسلا.يروطغبلاهركذام

.«تنیدات»:(م)و)ع(يف)۳(

.٦۱۹:ةرقفشماهيفاهيلعقيلعتلاقبس:(م١٠/ه٤:ق)ديزم)4(

.«ادقر»-:(م)و(ع)(٥)

.«فقس»-:(ص)(٦)

 



اهباولزنف««تلبقتسادق»:مهلاولاقف««تلبقتسادق»:ضعبلاهوعفرنيذلا

عضوملااذهيفىلصنم»:اهلاولاقمهنإ:لیقفء؛عضوملايفاهوعضوف

ُتدقعفىنيلييذلادوعلاىلإتدمعف»:تلاق‹”«ةكمبامهالصنمکنیتعکر

«یتیبىلإینوڈرف»:تلاق‹«عضوملايعبهذيالعلةمالعًةدَقعهف

انمويىلإافورعمناكو؛یلصمكانهتنبف:لاق.«”«لودنق»دوعيفيتمالع

.بيغلابملعأهللاوءاولاقاميفءاعدلاةباجإهيفاودهاشدقوءاذه

اهيلعٌّدشفٌرانيدةرافغلانم'”اهباناهَّنَأاضيأديزٌمأنعيورو-[۷۳۱]
”ىنيمرغتلادمحميبأىلإتراسفءهليطعتامدجتملف؛هيفٌيبارعألا

نكلغشي»:تلاقفءةدابعلانعمويلاكلذتلغتشافءرانيدلاهنمفلستل

راغأفلاق.«ريِرُكَتأْليِلّشلاٌمأدَلوُذَتزيمشيتلَوْذَأذويناَمِإيأَدْئْْرَسَو
ءالوتقمسرفلاتحتعقوف‹مهنملجرهامرف««ادزمت»يفكلذهمويُيبارعألا

حارأفءاَداَفُمهلهأىلإهّباحصأسرفلالّصوفءهباحصأقحلو«"سرفلابرهف

.زوجعلاهنمهللا

دحألسيلوۇيلوسرلاةافوبيحولاعطقنادقو؛نامزوأناکمردقعفرينأهدحوهللنإ(١)

فلؤملابقعاذهلجألو؛ةحيحصلاةنسلاوأنآرقلانمصنريغباناكملضفينأهدعبنم

.۸٥۲صءريسلا:رظنيو.«بيغلابملعأهللاوءاولاقاميف...»:هلوقبةصقلاهذهدروأنأدعب

همساو««وُرْزأ»ةيغيزامألابىمسي««كئاشلالارولا»:ةيماعلابوهو«تابنلانمعون:لودنق(1)
Calyotome«.قربادوع»:يملعلا Intermedia؛١۱صءةسوفنلبجايفارغج:اوبيدنوج:رظني

.(ةلماشلاميقرت)

.«اهبان»-:(م)و(ع)(۳)

۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحمويأهنأحجارلا)٤(

.«ذودبيناميإ»:(م)و)ع(يف)٥(

.«راغف»:خسنلايف)1(

.«سرفلابرهفءالوتقم»-:(ص)(۷)
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هزمحيباللاقهنآ"«تنایسمت»لهأنمنايحنعيورو-[۷۳۲]

.«اذغنمآلامويلافوخلاوءاّذغفوخلامولانمألايخاي»

(2 ۰

[تنیدتلهانمةأرما]

ةّينارصنلانامزيفةحلاص”«تنيدت»لهأنمةأرمانأيورو-[۷۳۳]

/١۸/زززي:همساونيتلاسراحاهيلإلزنف«نيتنمةّفقتلمحمالسإلالبق
ءاهکرتویضموءاهنيتاهلنجعفءهنمتعنتماوءهلتبأفءاهسفننعاهدوارف
:اهلوقىنعمو««اّتنسْياَميريرسبايأيلابأيأ»:تلاقفءهعّلظمىلإعلطو

هتقرحأفءاوهلانمرانهيلعتلزنف:لاق.«رفاكلااذهيبلعفامرظنا«ّبراي»

.اذهانمويىلإفورعموهوءىّلصمهتّلظمعضوميفاونبوءهعّلظميف

[يمارجلالضشضلاويأ]

‹ندملاضعبيف”زاجهنأ”يمارجلالضفلايبأنعيورو-[٤۷۳]

.١1۷:ةرقفشماهيفهيلعقيلعتلاقبس:(تنايسمتلهأنموأ):تنايسمتنايحوبأ:هسفنوههلعل(١)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل(۲)

ميهاربإنبتاردسةزمحوبأ:(م۹/ه٣:ق)يفاشاعامهالكوءةينكلاهذهبنانثادجوي(۳)

.امهيأديدحتنمنكمتنملو.فسوينبباولةزمحوبأو«يسوفنلاينكاسملا

.«تینیدت»:(م)و(ع)يف(٤)

.«مايأ»:(م)و(ع)يف(٥)

.هدیدحتنمنکمتنمل«ينارصنلجر:ْرْرْرَربي()
.«ينبو»:(م)و(ع)يف)۷(

مهنمو»:هلوقبيخامشلاهركذو.هتمجرتىلعفقنمل:(ه40۹٤:ةنسيح)يمارجلالضفلاوبأ(۸)

ركذف‹«قباسلمعلاوملعلاناديميفوءقئافامهالكو«لهسخيشلانبيمارجلالضفلاوب

هتمجرتتقبسدقو‹(م٠٠/ه٤:ق)يسوفنلالهسلضفلاوبأ:هسفنوههلعلو.ةصقلاسفن

.٢٢٥۲صءريسلا:ىخامشلا:رظني.هنباوأ«(۲۷۳:ةرقفشماه)

۱.«زاتجا»:(م)و(ع)يف(۹)



هيلإلسرأف««قولخمنآرقلانأمعزيلجرانهاه»:ةنيدملاكلتيلاولليقف

اموقلاخهللاف؟هقلخنعماينلأستهللانعأءاذهاي»:هللاقف«كلذنعهلأسف

.«سيّلتيفةرهوجاذه»:يلاولامهللاقف««قولخمهاوس

[وداجءاملعليريشألاقاحسإيبأةلداجم]

لزن”يريشألاقاحسإابأىّمسينيفلاخملانمالجرنأيورو-[٢۷۳]

نمولضفلاوبأهيلإجرخف؛فيمالتهعموملاعوهوءقرشملاديري«وداج»مادق

اوُدرٌمُت«هيفاًّيوقهوباصأفنآرقلاريسفتيفهيلعاوُدرف«خياشملانمهعم

ةلأسماضيألضفلاوبأٌدرف«كلذكهودجوفملعلاباوبأنمهريغيف"هيلع

:هللاقف««؟تناکاذكهيهسيلأ»:مكحوبأهللاقفءاهيتفيذخأف«'”«ةنبط»

‹هيقف«برغملابنصحوهوءريشأىلإةبسن:يريشألا«يرهزلارفعجنبميهاربإقاحسإوبأ(١)
.قرشملاىلإةلحرهلوءةنودملايفديزيبأنبدمحميبأباتكرصتخا.يأرللظفاح؛ملاع

:رظني.زاجحلانمهعوجردعبه0۹٤ةنسلوأيفوت؛ئرقملاصفحوبأ:هتذمالتنم

هللادبع:قيقحتءرفسلامجعم:(ه٦۷٥:ت)يناهبصألادمحمنبدمحأيفلسلارهاطوبأ

نيدلاسمشيبهذلا.۲۳۳-۲۳۲ص؛ءةمركملاةكمءةيراجتلاةبتكملا«يدورابلارمع

رمع.د:قيقحت؛مالعألاوريهاشملاتايفوومالسإلاخیرات:نامثعنبدمحأنبدمحم

‹م۱1۹8۷/ه1407‹نانبل«توريب«يبرعلاباتكلاراد«ىلوألاةعبطلا؛يرمدتمالسلادبع

-ىنثملاةبتكمءةيبرعلابتكلايفنصممجارتنيفلؤملامجعم:ةلاحكاضررمع٠

.١/۱۸«توريب-يبرعلاثارتلاءايحإراد«توريب

.«هيیلع»-:(ص)(۲)

ءبازلاةقطنميفعقتيهفءةنيدملاةنبطبدصقيناكنإو.هذهةنبطةلأسمىلعفقنمل(۳)

برغملايلياممةيقيرفإفرطيفةدلبةنبطو»:يومحلااهنعلاق.رئازجلاب«ةركسبيحاونب
.ضابرأورصقاهبو«بوطلابٌينبماهروسو...ريصننبىسوماهحتف.بازلاةّقضىلع
.١٤/٠۲«نادلبلامجعم:يومحلا:رظني.«اهنمربكأةنيدمةساملجسىلإناوريقلانيبسيلو

.۳۸۷ص؛راطعملاضورلا:يريمحلا

يبأنمملعلاذخأنممهنأمدقتوءاملاعناك»:يخامشلالاق:(ه40۹٤:ةنسيح)مكحوبأ(4)

.٢٢٤۳ص«ریسلا.«لهس
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لوقدعبالوقاهیفيتفيلعجف«!ةرشعولوقاهيفيدنع!لهاجايتكسا»

اننيباًمَأ»:لضفلاوبأهللاقٌمُت«ةرشاعلايفةّرمرخآهلوقبكردتساىّتَح

يفرفاكلاهللافلكله:لاقفانءاجاًيردقتيأرأ«نولّوألاءافتكادقفمكنيبو

لاقف««يدلوايْمَعَننمدبال»:لضفلاوبالاقف«؟الماناميإلاهرفکلاح

«لعفلالبقةعاطتسالاتلعجدقفعيطتسيامهلك:تلقنإف»ءاضيألضفلاوبأ
.«نوعيطتسيالامدابعلاهللافّلكينألاحمفعيطتسيالامهلك:تلقنإو
:هللاقف««؟اذهريغاباوجكدنعنأنيعماسللتمهوأ»:قاحسإوبأهللاقف

لاق:هريغلاقو««ٌنَِزهنأةّلعلالرفكلابهلاغتشابعيطتسيالامهلكمعن»

:ارعشاذهلثميفلوألا

ةحناميىغلالعفّيغلايذذضصقف-[٦۷۳]

اراربأراربألايمسهبادشر

”هزجاحدشرلالعفدشرلايذدصقو

اراخفراحفلادغهبامع

تعمساذٍإفءةبئاتةأرماتناكاهّنَأنيدلجمانعيورو/۸۷/-[۷۷]

ترّيحتفكلذىلإاهسفنهتهتشاوكلذىلإاهبلققلعتٌفدلاتوصكلذدعب

تديننأعٌلكَم»:تلاقفكلذنعاهبلقدرينأاهّبرهللاتعدفكلذنم

.«ءاج»:(م)و(ع)يف()
.«هزجاع»:(ص)يف(1)
.«اردغ»:(م)و(ع).«َرِدُغ»:(ص)يف(۳)
ء(م1004-411/ه٤-۸:300ط)يروطغبلانيدلجةديبعيبأيتفملاةدلاو:نيدلجٌمأ(8)

:رظني.ءاعدلاةباجتسمةرباصةحلاصنيدلجمأتناك.هرصعتالاجرمكحأناكيذلاو
۰۱۱صءةسوفنلبجدهاشمةيمست:يسابينور.١۳۳-۸‹١٠٦٠-٢٥۲صريسلا:يخامشلا

(ةلماشلاميقرت)



توصثعمسامف:لاق"«شالفشآٌشكيأذْنَتنأنامينلجأنيراَرمَتنأ

اهلهأفقوفربربلاخويشنمخيشاهلهأنماهبطخ:"لاق-[۷۳۸]

ىلعولوهلينوجؤز»:مهلتلاقف«بئابرلاىلعهلاهوطعيالثل«هتانبنأشنم

نددريوقيقدلااهلنعزنينلعجفءاهبئابراهيلعفرسأفءهلاهوجّوزف««كلذ

اذامي»:”خيشلااهلأساذإفعاملااهلنددريونبللااهلنعزنيوءءاضيبلاةبرتلا

تناکفء«خیشایهلرذقيذلاوه»:هللوقتف««؟ةنالفايءامكنبللنوكي

ةبرتلالزنتفءءاملايفهتلعجقيقدلايفةبرتلااهلنلعجاذإف«كلذكّنهعم

راصفءاهنولرّيْغتىَّنَحرمألااهيلعلاطفءهيفصتفءقوفقيقدلاعلطيوءلفسأ
فغتَنولاًجنَونألكذَتتّيّصَن»:تلاقفنهنأشنمفعضلانماًرفصم

هللارهكلهأفاهيلعنفرسأاملاطاًملف.طاَرَوْنَأوُكْشَتشُكيدمحتروزو
كلوهنماهلنكيملوانامزخيشلاعمتثكمفءاعيمجنتمف«ّنهنماهحارأو

ىتمىلإ»:اهسفنيفاضيأيهتلاقفءاهيلعجؤزتينأخيشلااهنمىيحتساو
:تلاقفء”رُكفتةيدكىلإ"تدنتسأف‹«؟دوعقلااذهخيشلااذهمدعقأ

:اهلليقف.«اوزاَتديِلَتشيَمدَنوُمَتيأممننيِفاَتلاسيَأندمْنعِسَسَأ»

.يربربلاصنلالدب«ةيربربلابءاعد»:(م)و(ع)يف(١)

.«دقناکو»:(م)و)ع(يف(٢)

.«دنع»:(ص)يف(۳)

.«هلهأ»:(ص)يف(8)

.«اهللاقفاهلأس»:(م)و(ع)يف(٥)

.يربربلاصنلاطقس:(م)و(ع)يف()

.«یلع»:(ص)يف)۷(

.«تدنسأف»:خسنلايف(۸)

.«رکفت»-:(ص)(۹)
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املف:لاق.«ْنيوُسَسَيُْنَوُدَْيَرَتيأمُشَوسَمَننيالاسبأندمْنَنوُيشَسَأ»

يِفَغُدَعَلُطَأشُكيأ»:تلاقف«ةدالولايفتعمطاصخشرتملوامالكتعمس

كلذدعبتدلوفءاَسْفَعَأْنُجِإذوُنَأنُجِإليِغَوجدْنُجِإالوُلذأجنأتيل
اذهلمحتءضعببتلمحامدعبهَّمَأمهضعبعضردق«نيعباتتمروكذةعبرأ

مهتبقعأف؛مهرخآنعاوتامفهللامهضبق//َُثاذهمطفتنألبق

ْكَن»:[ةّيربربلابمهنيؤت]تلاقف«جرميفكلذدعبمهروبقىلع”تزاجف

اَنَوَرَتيأالجنيبواناذاَدلَتْرَوغّرِدُرِإنُجياَرَولَصْمَكنّشكَدثُم
.”«لالخل

ملنإفاوتيب»:مهلتلاقفاهورازخياشملانأاهنعيورو-[۷۹]

مهفرعاذإفمهفرعيالنملةشحولاعزنينمايءاوتيبتالفاولكأتلالِإ"اوتيبت
.«ةشحوهلاوداز

ننأحأالخنبنأازتساسكباحصفنأ»:تلاقاهّنَأاهنعيور-[٢٤۷]
نيملسملاتح»:0”غاوزلااهللاق.”«ناميشّنضَصإإدومنیودغم

.نييربربلانيصنلاطقس:(م)و(ع)يف()

.«دلتساهنأهنمتمهفامالك»:(م)و(ع)يف()

.«كلذدعب»-.«دلوف»:(ص)(۳)

.«رخآلاضعبلاب»:(م)و(ع)يف(8)

.«اذهمطفتنألبقاذهلمحت»-:(م)و(ع)يف(٥)

.«تزاتجافيهتيقبو»:(م)و(ع)يف(1)

.(م)و(ع)نمةدايز(۷)

.يربربلاصنلاطقس:(م)و(ع)يف(۸)

.«خياشملااهرازاهنأ»:(ص)يف()

.«اوتابتملنافاوتاب»:(م)و(ع)يف(١۱)
.يربربلاصنلاطقس:(م)و(ع)يف(١۱)

راًمَعنبيفاودمحموب:مهنمةغاوزىلإنيبوسنمرصعلاكلذيفخياشمهدعدجوي)۱۲(

 

 



 

O -

نمرعشلاعلطيامكوءاهخلسنمةاشلاجرختامكبونذلانمدبعلاجرخي

.«تيزلا

یرتیّئحاھتیمیالنأاھّبرتلأسهنأنيدلجمانعاضيأيورو-[۷]

دمحموبأاهيلعيّلصينأو««نيمرغت»نوتيزرصبتىّمحو«رورعزم
نولحرياوراسف«عيبرلامايايفاهلهأىلعهللارّدقف".تتاماذإ”ىنيمرغتلا

ىلإاهنبااَّنباتضمف««نيمرغت»نوتيزةلبقىلعاولزنىتَح«نولزنيو
ىحرلااتلأسفهللانذإبرورعزأ"تيباتفداصفءاقيقدانحطتل«نيمرغت»

هركذتوهللاحبستزوجعلااتعمسف«نيحطلايفاتذخأفءامهلاهتطعأفاهدنع

امهتعمسف««ركذلاوحيبستلارثكتانتدجلثمزوجعلاهذه»:امهنيباميفاتلاقف

تطبرف:'لاقهيفتناكعضومبواهب'”اهاتربخأفءامهتلأسف«رورعز0

:اهلتلاقوءاهتحفاصو'//اهيلعتمّلسفاهيلإتمدقىًّنَحتجرخواهي

دقءيْبرنمتییحتسادقيف.:يمّلكت»:نيدلجمااهلتلاقف‹«يملکت»

:اهتربخأنيحاهلتلاقفءاهتربخأف««؟ٌنهام»:رورعزمَأتلاقف««ةثالثتلأس

/ھ۰٥٣-۷:٢۰٠ط)يغاوزلانيتنيسنبليسوباطلاوبأو.(م٠٠/ه4:ق)يغاوزلا

/ھ000-:1*ط)يىغاوزلايتازملاهيلومنبنيزوتريخلاوبأو«(م۲
.دوصقملامهنميأانلحضتيملو.(م١-۸

٢۳۰:ةرقفشماهيفاهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلاةديبعدّمحميبأةجوزةيلاطيجلارورعزأ(١)

۳۰۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينيمرغتلارورازنبةديبعدّمحموبأ()
.«لاق»+:(م)و)ع()۳(

.«ةنبأ»:(م)و)ع(يف)٤(

.«هللانذإب»:(م)و)ع()٥(

.«امهاتربخأف»:(ص)يف()

.«اهعضومبو»:(م)و)ع(يف)۷(

.«لاق»-:(م)و)ع()۸(

.رطسأةعبرأهرادقم(م)و(ع)يتخسنيفطقسعقوةمالعلاهذهنمءادعبا(9)
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دنعنيدلجأتمكعفلاق.«نيمرغت»نوتيزاذهورورعزمآنافيمت
ءاهروزيلدمحمابآاهبتربخأف««نيمرغت»ىلإرورعزُمَأتعجرمث؛كلذ
ءاهيلعىلصفءتتامدقاهدجوفمهاتأف«فرشلاىلعتيبلاةمالعىلإرظنف

.”//اهيلعهللاةمحر

.مالسإلاميخنهزئاجعلانأيورو-[7٤۷]

مهخياشمو«مهخياشمنممهماكحفاخنيضاملانأيورو-[٤٤۷]
.مهزئاجعنماوفاخمهتبازعو«مهتياّرعنماوفاخ

اهدنعاوفداصف«ىیضماميفازوجعاورازخياشملانأيورو//-[٤٤۷]

مهلتطعأفءاهنانسأباهتمسقف؛مهددعتاّبحلايفدجت/۸۹/ملف«نيتتاّبح

ملكَْنَأتيلايف»:مهنمدحاواهللاقف««توجندقفانأاّمأ»:مهلتلاقو

.كانهنمحلفُيملوءهقزرهلتطعأف:لاق««!خياشمللكباعليمعطت

اماعطدجيملف«نيضاملانماخيشاورازخياشملانأيورو-[٢٤۷]

اولكأفهبمهاتأفءالتماىّتح«حيشلاهيفطرخيلعجف«قبطىلإدمعف«مهمعطي

.اهنمىلحأالوطقاهلثملكأنملةمعطانلكأ:اولاقفءهنم

ءتغرفاًملفءاتيزسانللقوذتةأرماتلسرأازوجعنأيورو-[٦]

‹«تبضغفءاهلتلاقامترقحتساف««ائيشكلرطقألكئاعوبينيتئإ»:تلاق

نأخْزَرَأ»:اهللاقف«هربختنألبقاهمّلكفدنعاهبيكتشتلخيشىلإتضمف

.كلذباهظيغلازف.«شْوَيْكَأزَوكَمْمَرْنعْلَأجاَرَرْسَو

.(م)و(ع)يتخسنيفطقسلايهتنيةمالعلاهذهدنع(۱)

.«مهماكحأىلعاوفاخ»:(م)و(ع)يف(١)

.«اوفاخ»-:(ص)يف(۳)

.«اوفاخ»-:(ص)يف)٤(

.ارطس۱۳هرادقم)م)و)ع(يتخسنيفطقسعفوةمالعلاهذهنمءادتبا(٥)
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نأٌدَمْلَسَي»:اهلاهتّيصويفاهتنبالتلاقازوجعنأيورو-[۷٤۷]

نرحسذَرَكنسْدَرَطْيَرَتدَمَلْجَت.:.يليامناماذفَتلکياُدَنْذَسُكَييفأتمعلجت

.«طيجَتنيإجتااَريِإلاطفكت

 

ر
7

[V۸]مسربعيفشسأعطزغدْوعَصْلَ»:تلاقروجعنعيورو.

."”//«القزاوتةنجلايأميفارو

[يجدلابوقعينبنالسيودّمحموبأ]

ءایعارهرمعلوايفناکهنأ'"”نالسيودمحميبأنعيورو-[٩٤۷]

لاقف«سمشلابورغدنعةمتخلاتقوىلإىّتحهراهن//ةاعرللينعيناكو

:.السلارَعوُتَألاَرأْنَبَرَعَييبَرأ»:تاملكلاهذهبمهلمتخيف؛مكلمتخأ:مهل

:مهللاقف««انلّنُ»:كلذدعبهلاولاقاذإف.«يصبوُْناَمَأديجيارْنَييررأ

.//مهليئغيالف««لعباهتمتخدق»

لبجلبجلااذهىلإريسملاىلعمزعةبوتلابهيلعهللانماًملف-[٥۷]
لبجينعيامنهنأتّنظف««لبجلاىلإعلطأس»:همأللاقف«مّلعتيلةسوفن

.همهفنملمالكلاةيقبو.ىشطع:«غَدوُفأ»و.یعوجان:«ْمَصْل»ىنعم()

.(م)و(ع)يتخسنيفطقسلايهتنيةمالعلاهذهدنع(۲)

يفلمع:(م۹1٠٠٠-١۹/ه٠٠٤-۸:٢٥۳ط)يتازملايجدلابوقعينبنالسيودّمحموبأ(۳)

عبسةّدملنآرقلاسردف«هٍرَيِكيفدّلخمنبديزيمساقلايبأنعذخأمثءةيدابلابايعارهبابش

هسرديناکاريكاًناويدعمج..ةنسةرشعتسةّدملمالكلاوةّجحلاولوصألامُلِعو«نينس

اوقلطأمثءدلخمنبديزيمساقلاابأهتبحاصملهوسبحويمطافلاٌرعملالاجرهذخأ.هلهأدنع

ةيعمج:رظني.توصلاريهجناكوءنآرقللةمئادلاهتءارقاوكتشانجسلالهأنلحارس

4۹/7‹۹77:مقرةمجرتءةيضابإلامالعامجعم:ثارتلا

.رطسأةثالثهرادقم)م)و(ع)يتخسنيفطقسعقوةمالعلاهذهنمءادتبا(4)

.(م)و(ع)يتخسنيفطقسلايهتنيةمالعلاهذهدنع(٥)

.«اذه»-:(م)و)ع()٦(
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:هلاولاقفدجسملايفمهيلعنذأتسافءانهاهىلإعلطوهلتنذأف؛مهدلب

‹لعنلابلخدف««ةدحاوهذه»:لاقف«ناذئتسادجسملالخدينمىلعسيل

‹مهيلعملسفء«ناتنثاهذه»:لاقف««دجسملايفلعنلابلَخدُيال»:هلاولاقف

‹ملعتيراصف.«ةثالثهذه»:لاقف««ركذلاسلجميفلجرلامليال»:اولاقف

املاعراصفء'"ةقاطلايفاهامر/٠۹/هلهأدنعنمةقاطبهتءاجامّلكف«دهتجاف

.هّمأتوماهيفدجوهتءاجةقاطبلَّوأفءهلهأىلإريسملادارأاًملف.اريبك

[v1]ْمُلْسَأ..تُجِإدِلثاطرشثفغاوَسنإتتغفا»:لاقهنأهنعليقو

لبتَيَعَولاوُفَدشأينذّمحموبأ"تيِلهَجْلارَفَدسأتْنشُتناَدْوَينأ

'«تلحرلاوَفَدشسأشأزاطوبكرتو

ةلأسمىلع”سورطمأضوحيفاوعمتجاخياشملانأيورو-[]

حلصياملجرلالمعينأ:اضيأاولاقو.ةالصلايفررضهنأاوقاف«ناّبذلا

اوصخرو.هتالصيفاهدري:اولوقينأ”عوشخلاىلعفوخلامهعنمف«هتالص

دجسملالخدلبجلالصواملوهلتنذأفهّمَأنذأتسافءهيفملعلاملعتيل»:(م)و(ع)يف()

.«سيل:هلليقفنذأتساامدعب

ء۰٠/۲۳۳؛برعلاناسل:روظنمنبا.«ةينبألانمدقُعام:قاطلا»:ناسللايفو‹(ص)يفاذك(١)

.ةّوكلا:ةقاطلابدصقيهنأودبيو.«قوط»:ةدام

هلخدو‹يلهجنمةدحاوهذه»:يتآلاوحنلاىلعةقباسلاةرقفلايففرصت:(م)و(ع)يف(۳)

ملسيال:هلاولاقف«مهيلعملسف«نانثاهذه:لاقف‹لعنلابهنولخديالدجسملا:هلاولاقف«هلعتب

لغتشيملوملعلاليصحتوملعتلايفدهتجاْمُت.ةثالثهذه:لاقفملعلاسلجملهأىلع

راصىّمَحيكفلاشيوشتوتقولاىلعهنمانضاهؤرقيالفهلهأنمتاقاطبهليتأتومريغب

.«همأتومربخىلوألايفدجوفهتاقاطبأرقهلهأىلإعوجرلادارأاملوءاريبكاملاع

.موهفمريغمالكلاةيقبو.لهجلادعبملعلا:««تَيِلهَجْلاقَدشأتْنسُت»ىنعم)٤(

.يربربلاصنلاطقس:(م)و(ع)يف(٥)
.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنمل()

.«عوشخلاىلع»-:(ص)يف(۷)
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ىلعاهوبرجوءةالصلاعاتمىلع'عقوفسجنلاىلعراطاذإبابذلايف
.ملعاهللاوءارثأهيفاودجيملفنارفعزلابٌقَولا

ىلإجرخينأهتيبيفهتوقيامدجيملنملاضيأاوصخرو-[٢٥۷]
الفهتيبيفهتوقيامدجونمامأو..مميتلاهيزجيو'”صوصخلايففلا

قيفوتلاهبو«ليكولامعنوانبسحوهو؛مكحأوملعأهللاو.هلزوجي

امیفةسوفنلبجخايشأءخايشألاتاياوربفورعملاباتكلالمك-[٤٥۷]

يفنعطينمىلعلّجعو‹؛مهتبحمبانعفنو؛مهلرفغوهللامهمحرىضم
ابلطةروكذمريغةفوذحمديناسأبةقثنعةقثالإهلأامو.مهنيهاربومهبهذم

.'”.يملاعلابرهللدمحلاوراصتخالل

«ماق»:(م)و(ع)يف(۱)

.ءاوعقوفسجنلاىلعاوراطاذإمهيف»:(ص)يف()

«برعلاناسل:روظنمنبا:رظني.لابجلا::َْللاو.لسعلاكنبلاهلةرجش:ىتبللاو..رجش::نْْللا)۳(

.«نبل»:ةدام۳-۳۷۸

ةثيهىلعةبشخبهيلعُفّفَسُييذلاتيبلاُصُحلا:ليقوٍِبَصَقوأرجشنمٌتْيَب:صُخلا»(8)
هيفامىَرُيهنألكلذبيمس«صوُصُح:هعمجيفليقو؛صاصخوٌصاَصْخَأعمجلاوءٍجّرَألا

.«صصخ»:ةدام«۷/٠۲«برعلاناسل:روظنمنبا.«ٍةجْرُفيأةصاصخنم
نيلسرملاوءايبنألاعيمجىلعودمحمانيبنىلعمالسلاوةالصلاوهدحوهللدمحلاو»:(ع)يف(٥)

ةخسننملقُتدقو.يسوفتلايروطغبلادمحمنبرقمخيشلافيلأتوهو.نيبرقملاةكئالملاو

هبتك.همامتإىلعهللدمحلاو.يرجهلاعساتلانرقلالئاوأىلإاهخسنخيراتعجريةميدق

.م9٦۱۹/ھ١۳۸٠لوألاعيبريف«يبرجلابوقعينبدمحمجاحلانبملاسهّبروفعيجار

دوعسمنبدمحمنبميهاربإينغلاءالومىلإريقفلااهبتاكديىلعةخسنلاهذهخسنمتامك

مصألابجر١٠نينثالاءاسمةرارقلابالعلايبأهللادبعنبىسيع:ميركلاخألل«يناولع
دمحلاو.يبرجلابوقعينبدمحمجاحلانبملاسخيشلاةخسننمم١۱۹۸يام١۱/ه١

.«ملسونيعمجأهبحصوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصو.ارخآوالوأهلل

ءهبحصوهلآیلعو؛(ص)دمحمانيبنىلعمالسلاوةالصلاوهدحوهللدمحلاو»:(م)يفو

يروطغبلادمحمنيرقمخيشلافيلأتوهو).نيبرقملاةكئالملاونيلسرملاوءايبنألاعيمجو
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نانفلززإغيتاكَم»:لاقهنآ”يغاوزلاريخلايبأنعيورو-[٢٥۷]

.«نطوتاكَمناَردَرَسَنلأطيرَيَ
دوتدأ«فغيفغغرجاتاجدتريخلا»:لاقهنأهنعيورو-[٢٥۷]

.«زجتراجياودعلا

غموجارقوزاسسيِلِكْنَرَوَأنُتسْؤْرَجْمْللا»:لاقهنأهنعو-[۷٥]

.«زيكفتلا"ركسيدا

[vo۸^]متيتوأاملقانم»:ليقدق هّظحيتوأنمفءربصلاةميزعونيقيلامت

.«راهنلامایصنمالوءليللامايقنمهتافام/۹۱/[اذك]لبيملامهنم

مهلكنوملاعلاو؛ءنوملاعلالإیکلهمهلكسانلا»:ليقدقو-[۷۹]

ىلعنوصلخملاو؛نوصلخملاالإیکلهمهلكننولماعلاوء؛نولماعلاالإیکله

.«مهلمتخيىتحرطخ

ىلإجورخلاىلإاهوبأاهزهجنيح"روسميبأةنبانعيورو-[۷]

كيلعبجيد»:اهوبأاهللاقف««؟اذهبُجحلاىلعبجيأ»:هلتلاقفءاهجوز

اهلهلوقنِ:اولاقف.اهقيقعواهزاهجضعبىلإاهلراشأف««ةّصاخاذهبٌجحلا

‹يسوفنلايروطعبلادمحمنبرقمخيشلافيلأتءةسوفنلبجريسوخيراتباتك(يسوفنلا=
ةخسننماهخسن«بوقعينبدمحم[نب]ملاسخيشلاديبةبوتكمةخسننمهتلقندقو

-ري«ةميدق هللاينقفونأىلعهللدمحلاو.يرجهلاعساتلانرقلالئاوأىلإاهخسنخيراتعج

نبدمحمنبملاسنبدومحم:هقيفوتوهّنمو«هْبِرَوْفعيجارلاهبتك؛هخسنوهمامتإىلع
نابعش۳لقفاوملا١۱۹۷توأرهشنم١۲ءاعبرألاموييفكلذو.يضابإلايبرجلابوقعي

.«١۱۳۹«نابعش۳يفءةبرج.بوقعيملاسدومحم:هبرىلإريقفلاهبو.٤

.٤٥0:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يغاوزلايتازملاهیلومنبنیزوتریخلاوبأ(۱)

.١٤٥:ةرقفشماهيفاهبفيرعتلامدقت:يطانودألانتيلصيروسميبأةنبا:اهنأحجارلا(١)

.۰٠۱/١۰٠٦۲؛«برعلاناسل:روظنمنبا.«َةقيِقَع:ةدحاولا؛صوصْفلاهنمذْخْتُيرمحأزرخ:قيِقَعلا»(۳)
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ةدعاقلاىهنوكتناو‹كلذبجحلااهيلعبجينأ:اهدحأءةريثكهوجوهيف

ةقاكزلاهيفبجتاّممناكنإهيفةاكزلااهيلعبجتو»هباهزهجنیحهيف

.تتامنإاهتثرولنوكيو

اذه»:مهللوقيومهليتفيناكاذإ”ىتيكوتلاءايركزيبنعو-[۷۱۱]

ناکف.«لاجرلا»ميف‹«لاجرلاهاوفأنعهانذحخأامّنِإَیْنَبايهبمكثذحنيذلا

.كلذمهللافاذإهيذخىلعهعومديرجي

م()يماىهأيردال«لاطجيإ»لهانمزوجعنعو-[۷۱۲]

تلأاسفءةخفتنمةلّمَقتخبطامدعباهيلعتباصأفءاسدعتخبطءاهریغ

ىفرغإ»:اهللاقف؛هصخربةيضارريغاهنأنظفءّنهيفاهلصخرفء"روسمابأ

.َنهلكَأىح««نهنميل

ءاملازّوجو«ىجنتساهنأ”حلفأنبةديبعدمحميبأنعركذو-[٢۷1]

لأسف«طئاغلابلسغلاهيلع”رسكنيملهنأّنظ«تاّرمثالث«ينالفسلاىلع

:هللاقمث«تاّرمثالثءاملالعجنيحهلصخرف؛كلذنع”ىسيعابأ

.«كعاتموكدسجلسغتف‹"«طجومت»ىلإلزنتنأكلذيفينبجعيامّنِإ»

هدسحمالسإلاهللاقلخاًّمْل»:لاقيفنبفسوييبأنعركذو-[٤٦]

.١١۱:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يتيكوتلانتيلصيءايركزوبأ(١)

.١٤۱:ةرقفشماهيفاهتمجرتتمدقتدقو«تیلسكتىيحيأ:اهنأحجارلا(١)

.577:ةرقفشماهيفهبفيرعتلامدقت:يطانودألانتيلصيروسموبأ:هنأحجارلا(۳)

.۹۰:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينالجيلاحلفأنبةديبعدمحموبأ(4)

.ضقتنيمل:يأ(٥)
.٤۷:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:(م٠٠/ه٤:ق)يتازملايفردلاىسيعوبأ(١)

.«طجوامت»:مسابتدرواملاهفيرعترم(۷)

.۱۲۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:ينالجيلايفنبشيلدجوفسويوبأ(۸)
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براي:لاقفهّبرىلإیکتشاوءءيشلکهاداعويشلكهسفانو٤ءيشلک

:هللاقفيشلکينسفانوءءءيشلکيناداعوءءءيشلکيندسحوءينتقلخ

الولهألانوقرافيو«كنوقرافيالو/۹۲/لاومألانوقرافيماوقأيفكلعجأس

‹«كنوقرافيالوسفنألانوقرافيو«كنوقرافيالودالوألانوقرافيو«كنوقرافي
كتجوز:هللاقفءةشحولاكلذدعبهيلإىكتشاف.مالسإلالهأىفهلعجف

.«ربصلا

هلمعننأانيلعهللسيل»:لاق زضفلایبنبهللادبعیبآ..._[٦۷]

ىفهعباصألخدينألجرلاىلعسيل:ىنعي«انناذآهلىمصننأوءاننيعأ

.ةبانجلالسغدنعهينذأىفءاملابصينأالوءهنيعأ

يفافلتخاء'”يئاطسرفلاىيحييبأو”يفردلادمحميبأنعو-[٦۷1]

ء««رخألاءاملاكرديلوألاءاملاناکاذإ»:دمحموبلاف«سوجنممحتسم

يذلاءاملاكرديةادغلاةالصلهبىجنتسايذلاءاملاناكاذإ»:ىيحيوبلاقف

.«سوجنموهفرهظلاةالصلهبلستغا

وهفء؛كرشلاباييهللالوسریمرنم»:يفردلادمحميبأنعو-[۷۱۷]

.(هبىلوأ

[V۸]فقيلفء؛دحودجسملالخدنمیف فردلاییحیيبنعيورو-

.«نعود»:اهلعل؛ةحضاوريغةملك(١)

يسوفنلالهسلضفلايبأ:نباهلعلو«هديدحتنمنكمتنمل:لضفلايبآنبهللادبعوبأ(١)
(ه0۹٤:ةنسيح)يمارجلالضفلايبأنباوأ.ةسوفنبمكحلاَىلَوَتيذلا(م٠٠/ه٤:ق)

.يريشألاقاحسإابأرظانيذلا

.۲۱۹:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبديزدمحموبأ(۳)

.٤٤:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يئاطسرفلاسنويمساقلايبأنبءايركزییحيوبأ(8)

.٥٤٥٥:ةرقفشماهيفهتمجرتتمدقت:يفردلاتصفأنبدیزدمحميبأنبفسويىيحيوبأ)0)
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قيقحتلا

راسيىلعفقيلفءيناثلالخداذإف«يّلصينأدارأاذإبارحملانيمينع
سماخلامثلوألانيمينععبارلامث«بارحملاةلابقثلاثلامث«بارحملا
.لّوألافصلااوُمَعيىحكلذكمث«بارحملاراسينعيذلاراسينع

دقنالفينبنامهدنعرهشاذِإلزنملالهأنإ»:لاقهنأهنعو-[۷۹]

.(مهتمسقنوغلېيمهنِإف؛فورعمعضوميفمهنمدحاولکاوروءاومستقا

اهيلإدمعفءةرقبهلو«نيسرغت»لهأنم”نموممساقلايبأ...-[٠۷۷]

لهأزئاجعىلعاهمسقفهترقبىلإدمعف؛محللااولكأيلجاّجُحلاحرففءاهحبذف

.مهبانامجاجحلللزعوءاهخياشمو'«ةنيدت»

لاقف«يطعييذلاريعشلايّقنيراصف«يبارعألافلعهبانهنأهنعو-[۷۷۱]
ءیقنم[اذك]اهكيطعأ»:هللاقفء«؟مساقلاابأايريعشلايقنتَمِل»:ٌيبارعألاهل

ضفتف«معن»:هللاق«؟اًدغيّنمهذخأتأ»:هللاقف««ىقنماًذغكنمذخآو
.هكرتوىضموءهتالخمٌيبارعألا

اهبقّدصتف/۹۳/«هردنأيفاريعشيدومةئامباصأهنأ:هنعو-[۷۷۲]

نممهئاشعريعشفّلسيلىضمفءةليللاكلتفايضألاهدنعتابف....ىلع
ٹکسمآاموءاریعشيدومةئامتبصأنينموماي»:هلتلاقف؛هّمعةأرمادنع

ُهَنجلاقحتست»:هلتلاقف««يتُمعايةّنجلانأشل»:اهللاقف««!ةليلءاشعاهنم

ءاشعلفلسريغنمهفرطيفريعشلاهلتفرغف««يخأنباايكلذنمرثكأ
ع

.هفايضأ

.رطسرادقمضایب(۱)

.٠1£:ةرقفشماهيفهيلعقيلعتلامدقت:ينيسيرغتلا(نينموموأ)نموممساقلاوبأ(۲)

.ةحاتملاعجارملاورداصملايفناكملااذهديدحتىلعفقنملو‹«تنیدت»:مسابدرت(۳)

.«ەهبراقأ»:اهلعلءةيحمنمةملك(4)
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انًيبنىلعهللاىَّلصو.نيملاعلابرهللدمحلاوناعتسملاهللاو-[۷۷۳]

.نييبنلامتاخدمحم

نبورمعنبديازةدايزلاهذهعمباتكلااذهةخسننمغرف-[٤۷۷]

ءادأىلعهناعأو«ىلاعتهللاهقفو«ينايغدصلاناميلسنبميهاربإنبدمحم

.ةئامعستورشعةعبرأماعلاوشرهشنمنيقبعبرألةعمجلاةوحضءهضئارف

رحلامهنمةدحاولكيف«نيتخسنهخاستنالترضحأدقو:لاق-[٢۷۷]

ةحيحصلاىلعتلمعاتفلتخانإ.نحللادنعىرخألابامهادحإلباقأف«ريثك

وهوناعتسملاهللاو.«اذك»بهيلعهبنأوءامهيفوهامكهتخسناتقْفتانإو.امهنم

هياحصأوهلآىلعو«ميركلامركألائبنلاىلعهللاىلصو«ليكولامعنوانبسح

.”ميلستلالضفأمّلسو

.تايبأةتسيفءزغلهدعب()
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Eeةسوشنيفوبرغملايفنيدلابست:قحلم

:برقملايف(١

يبأنعسابعلايبأنعورمعوبأهدانسايفيفوسلاورمعوبأركذو
لیصفايرکزيبأنعركبنبدمحمهللادبعيبأنعفلخينبناميلسعيبرلا
ليلخيبانعميسونبنابأرذيبأنعفورعميبأنعروسميبهدلاونع

نبرباجنعةديبعيبأنعملعلاةلمحنعسناينبدمحمبينملايبأنع
ظوفحملاحوللانعليربجنعليهللالوسرنعرمعنعسابعنبانعديز
.نيملاعلابرنع

:ةسوصتيف)٢

يبأنييقتلانيهيقفلانيخيشلانعنيدلاذخأهنأيروطغبلاخيشلاركذ

ينوانجلاىيحينبقيفوتىيحييبأو‹؛يلودجملادّمحمنبهللادبعدّمحم

نعينوانجلاییحيايركزيبأنعفسوينبدوادنعونوراهنبدوادنعو

نعودمحمنبرشبلانعونايفسنبییحينعىسومنبناميلسعيبرلايبأ
دمحميبانعرصنيبآنعوديزنبفسويىيحييبأنعيفنبشيلدجو
نابأنعيروطغبلامساقلايبأنعيلالجلانوراهيبأنعدمحمنبنتيلصي

.”ليلخيبنع

.۲۱۳صءريس:ىخامشلا()
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ERعجارملاورداصملاةمئاق

بانكلاخست:الوأ

خايشألاتاياور:[يسوفنلايروطغبلادمحمنيرقم]:(ص)ةخسنلا

ةحفص۹۰ه١٠۹۱ةنسلاوش٢۲ةعمجلاةوحضاهخسنجتءينايغدصلاناميلس

يبرغمطخب؛مس٠۲×مس۲۷:سايقملاءةدايزللتاحفص۳وءريسلانتمل

.ثحابلاهروحبةروصملاةخسنلا.نيتخسننمخسانلااهلباق‹ميدق

لهأةريسباتك:يسوفنلايروطغبلادمحمنبنيرقم:(ع)ةخسنلاه

تأ«ةرارقلا«يناولعدوعسمنبدمحمنبميهاربإ:خسانلاطخب(خم)ءةسوفن

نبملاسخيشلاهخسننم۱يام۱۸/_ه۱١١بجرنينثالاءاسماهخسن

.ثحابلاةزوحبةروصملاةخسنلا.مس٢۲×۱۷ساقملا«يبرجلابوقعي

طخب.ةسوفنلهأةريسباتك:يروطغبلادمحمنبرقم:(م)ةخسنلاه

نابعش۳موياهخسنمت«يبرجلابوقعينبملاسنبدومحم:خسانلا

ءنزيغيف«بوقعينبملاسخيشلاةبتكمنمةرّوصم.م١۱۹۷توأ١۲/ه٤

.ثحابلاةزوحبةروصملاةخسنللا.سنوتءةبرجةريزجب

ىرخألاعجارملاورداصملا:ايناث

:(ھ١۳٦:ت)دمحممركلايبنبيلعنسحلاوبنيدلازعريثألانبا®

.م۱۹۸۲/ھ١١٤۱ةنسءنانبلرشنلاوةعابطللتوريبراد‹خيراتلايفلماكلا
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ء؛ىربكلالالقتسالاةعبطمءرصم؛ةبهوةبتكمءايبيلىفةيضابأإلا:ةيناغلاةقلحلا

م٤1/۳۸

‹خيراتلابکوميفةيضابإلاE۹۸)/ه۰:ت)ییحييلع«رّمعما0

:رشن؛رصمءيبرعلاباتكلارادعباطمء٠١.طءيضابإلابهذملاةأشنءاةقلحلا

.م۱۹1/۳۸ء؛ىربكلالالقتسالاةعبطم‹ةرهاقلا؛ةيهوةيتكم

روتكدلافارشإب«يملعلاثحبللةءافكلاةداهشىلعلوصحللةسارد«ىلوألا

ةعبطلاءةيسنوتلاةعماجلاءنيدلالوصأوةعيرشللةينوتيزلاةيلكلا«ىباشلاىلع

.م٦۱۹۷/۹«سنوت‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللةمالسوبرادءىلوألا

بانک:)م٤۱۹/_ه۹:ت)يسوفنلاهللادبعنبناميلس‹ينورابلا0

راهزألاةعبطم«يناثلامسقلاءةّيضابإلاكولموةمئأيفةيضايرلاراهزألا

.اتدءةرهاقلاءةينورابلا

ةماعلامسةلاسر:)م٤۱۹۱/_ه۱۳۳۲)ىسوفنلاییحینبهللادبعءينورابلا0

.ه١۱۳۲؛رصمءحاجنلاةعبطم‹نيدلاهمةفرعمىلإنيئدتبملاو

.M(ينوريسابه René Basset)ناونعب«فلؤملاةلوهجمةقيثوىفةسارد:

es(ةسوفنلېجدهاشمةيمست Sanctuaires du Djabel Nefousa)ةمجرت

تاسرادةلسلس‹يدامؤدمحوم:اهلمدقورشنللاهذعأءوراژهللادبع:ذاتسألا

ةدحّشملاتايالولاءاينروفيلاكةَيفاقثلاتلاواتةسّسؤمتاروشتنم۷

.(ةّيضابإلاةلماشلاةبتكملا).م۳٠٠۲ءةّيكيرمألا

عاضوألايفةسارد؛ةيمتسرلاةلودلا:(رصاعم)ريكبنبميهاربإزابه

كيموفال.طم)م40۹-۷/ه6٦۲۹-١٠٠)ةّيركفلاةايحلاوةّيداصتقالا

.م١۱۹۸«رئازجلا



rarعجارملاورداصملاةمئاق f

ةا

دداصملا

او

MR

ةسّسؤملا؛متسرنبنمحرلادبع:(رصاعم)ريكبنبميهاربإلزاخبه

ا.رئازجلا«باتكللةّينطولا

ت«(یراخبلميحص)حيحصلاعماجلاA01)-٤6:ت) دد:قيقحت

.م۱۹۸۷/۷؛توریبءةماميلاریثکنباراد۳طءاغبلاابید

ايقيرفإدالبركذيفبرغملا:(ه4۸۷٤:ت)هللادبعوبأ«يركبلاه

.م۷٧۷ءرئازجلا؛ةيموكحلا

دنعةديقعلليراضحلادعبلا:(رصاعم)يلعنبتاحرفء؛يريبعجلاه

‹ةيادرغةيبَرَعلاةعبطملا‹ةرارقلاءثارتلاةيعمجرشن«٢ط‹ةيضابالا

.م۰

oةيبهولاةيضابألادنعةبارعلاماظن:(رصاعم)يلعنبتاحرفءيريبعجلا

.م٥«سنوتءةيرصعلاةعبطملابرجيف

مسقةيضابالامالعأمجعم:يملعلاثحبلاةنحلءثارتلا4هىعمحجح٠ه

م۹ءرئازجلا«ةيادرغءةيبرعلاةعبطملا١.طءبرغملا

oتر)رصانلانبنودع؛نالهج:(eAA/_AYE۹هّيِضاَبلادنعيسايسلاركفلا

)1۹-AAA۱۳۳۲_۱۲۳۱)شّيفطافسوينبدمحمخيشلاءارآلالخنم

.[م۱۹۹۱/-ه١١٤۱]«ةيادرغءةرارقلا؛ثارّتلاةّيِعمج

.م٤ءرئازجلاءةيعبطملانونفللةينطولاةسسؤملاءةيمتسرلا

.تاريخلارطاتق:(ه۰٥۷:ت))یسومنبلیعامسإرهاطوبأ.يلاطيجلا۰
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A

ةرهاقلاههوةبتكمء؛ىربكلالالقتسالاةعبطم:ىلوألاةعطلاء‹ناميإلاو

.م۱0/٥

- رشنلاوةعابطللرداصراد«نادلبلامجعمباتک:(ه٦۲٦:ت)يدادغبللا

.م۹۸/ه؛توريب-رشنلاوةعابطللتوریبراد؛«توریب

راطعملاضورلا:(م۱۳۲۲/ه۷۲۷:ت)معنملادبعنبدمحم‹يريمجلاه

عباطم؛توریبءةفاقثللرصانةسسم«سابعناسحإ:قيمحتراطقألاربخیف

.م٠ءةيناغلاةعبطلاءجارسلاراد

بتاتک:(ه٠يلاوح:ت)دعسنبدمحأساَبعلاوبا‹ينيجردلا0

ةنيطنسق«ثعبلاةعبطمءيالطميهاربإ:قيقحت«برغملابخياشملاتاقبط

.ات.درئازجلا

يفةيناديمةسارد؛ةسوفنلبجايفارغج:(Dءpois,]عوn)نوجاوبيده

Leةيرشبلاوةيعيبطلاايفارغجلا Djebel Nefousa (Tripolitaine) étude)

)raphiqueةلسلسءيدامؤدمحوم:رشنللهدعأوراژهللادبع:ةمجرتعع

ءاينروفيلاكءةيفاقثلاتلاواتةسسؤمتاروشنمء٤-ةيخيراتلاثاحبألا

.(ةّيضابإلاةلماشلاةبتكملا).م۳٠٠۲ءةّيكيرمألاةدحّتملاتايالولا

مالسلادبعرمع.د:قيفحت؛مالعألاوريهاشملاتايفوومالسأإلاخيرات

.م۱۹۷/۷ءنانبل؛توریبءىبرعلاباتكلارادءىلوألاةعبطلا‹يرمدت

:(ه۸٤۷:ت)زامياقنبنامثعنبدمحأنبدمحمهللادبعوبءيبهذلا0

ةعبطلا«يسوسقرعلاميعندمحمءطوؤانرألابيعش:قيقحتءءالبنلامالعأريس

.ه١٤٤۱؛توريبءةلاسرلاةسسؤمءةعساتلا
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ءحاحصلاراتخم:(ه۷۲۱:ت)رداقلادبعنبركبيبأنبدمحميزارلاه

.٥؛توریب؛نورشاننانبلةيتكمءرطاخدومحم:قیقمحت

ةديبعوبأمامإلا:(رصاعم)روتكدلا«دماحنبهللادبعنبكرابميدشارلا٠

.م1۹۹۲/7روصنملاءءافولاعباطمءههقفوةميركيبأنبملسم

‹حيحصلاعماجلا:(ه٠۰يلاوح:تر)ورمعوب«بیبحنبعيبرلا۳

ةعابطللحتفلاراد«ينالجراولاميهاربإنبفسويبوقعييبأخيشلابيترت

.ت.د؛نامُغعةنطلس؛طقسم«يور‹ةماقتسالاةتكم«توریب«رشنلاو

‹حتفلارادعبطءايبيليفّيبرعلاحتفلاخيرات:دمحأرهاطلايوازلا٠

.م۷۲ء«نانبل

ةعبطممالعألا:(م۱۹۷۳/ه۱۳۹۳:ت)نيدلاريخئلكرزلا٠

م۱۹9۹-۱۳۷۸/١۱۹0-ھ۱۳۷۳؛رصم«ساموسناتسوک

ةريسميفابيلءاملعةمهاسم:(رصاعم)روتكدلا‹؛دومحمةهعمحيقيرزلا®

‹ةخيراتلاقئاٹولاوتاظوفحمللىنطولازكرملاء‹(ةرضاحم)ىضابإلاهقفلا

.(ةّيضابإلاةلماشلاةبتكملا).م٢٠٠۲«؛برغلاسلبارط

ينيوجلارادءةبرجةريزجخيرات:(م۱۹۹۱/ه١١٤۱:ت)بوقعينبملاسه

.م١٤١٤١/٦۱۹۸‹«سنوتءرشنلل

:(م٤۱۹۱/ھ۱۳۳۲:ت)ديمحنبهللادبعدمحموبأنيدلارون«يملاسلاه

ناميلس:قيقحت؛لاصخلارصتخممظنبلامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم

ءىلوألاةعبطلا«؛يملاسلاةزمحوحاورلوبميهاربإوزيزبابدوادوزیزباب

.نانبل«توريب«دشارلاراد«نامُعءةيدب«يملاسلامامإلاةبتكم«م۸٠٠۲/ه۹

ءنادوسلاخیرات:)0۳/1:تا)هللادبعنبنمحرلادبع‹يدعسلا0

.م٠ءلبجلاراد



خايشألاتاياور۳۹ ھس
ةراضحلاملاعم:(رصاعم)ومحنامقلنبرمع؛ةنابصعوبناميلس®

.م۱۲٠۲/ه۳٤٤٠«رئازجلاءةيادرغ«؛بابلألاةهزنرادء۲ط«نالجراوبةّيمالسإلا

:يفيح)يخامشلاناميلسنبميهاربإناميلسنبميهاربإيخامشلا٠

۱AAO/_a۳۲سلبارطنمةسوفنلبجديرينملقرطلاوروصقلا:)م›

CeAAO/a۳دعسدّمحما‹قیقحتوةسارد؛يوطاسمفلادوعسمدمحأ:همجرت

ت.د.ل.ج.م‹سلبارطبراشوبيلعدمحم«يلاقدىبنلادبعدمحم‹يديدجوبلا

.م٥ءايبيل‹(ةيخيراتلاتاساردلاوتاظوفحمللىبيللاداهجلازکرم)

ريسلاباتک:)م۲۱/۹۲۸٥:ت)دیعسنبدمحأسابعلاوباءىخاّمشلا0

.ه۱ءرئازجلا‹ةنيطنسقيرجحةعبط

ءةفرعملارادءةيمالسإلافراعملاةرئاد:نورخآودمحأيوانتنشلاه

.ت.د؛توریب

ةعبطلا‹تايضابإلاءاسنلامجعم:(رصاعم)كرابمنبناطلسءىنابيشلا0

.م٤٤٤٥/٤٠٠۲ءْنامُعةنطلسدعاولاليجلاةبتكمءىلوألا

تاقبط:(ه٦۷٤:ت)فسوينبيلعنبميهاربإقاحسإوبأ«يزاريشلاه

.توریبملقارادءسيملالیلخ:قيمحتءءاهقفلا

يفهراثآودیزنبرباجمامإلا:(رصاعم)دمحأنبحلاصءيفاوصلا٠

.۱۹۸۳ءنامُعةنطلسففاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةوعدلا

خيرات:(ه۰:ت)دلاخنبديزينبریرجنبدمحمرفعجوبآ«يربطلاه

.م۱۹۹۷/۷؛توریبءةّيملعلابتكلاراد‹كولملاوممألا

ءةيجولوبورثنأوةيعامتجاتاسارد«يبيللاعمتجملا:رهاطلاليلجلادبع٠

.۹؛توریبءةيرصعلاةتكملاتاروشنم



عجارملاورداصملاةمئاق

 

یدم
1

ديحوتلاةمدقم:(ه۹1۷:ت)ىتالتلامیهاربإنبدوادنامیلسوبآ؛(ه۹۲۸:ت)

.ه۳٣ءةرهاقلا؛سشّيفطاميهاربإفاحسإوبااَهيلَعقلعواهحُحخصءاهحورشو

بیبحنبعيبرلا:(ه۹:ت)دوعسمنبورمعمساقلاوبايوابكلا۰

.١۱۹۹«ةيادرغءَةيِبَرَعلاةعبطملاءاهيقفواثدحم

یعنصممجارتنيفلؤملامجعم:E1۹۸۷/-A)۸:ت)اضررمعةلاحكه

.توریبءىبرعلاثارتلاءايحإراد؛توریبءىنثملاةبتكمءةيبرعلاب5لا

.۱/۲ 9۱ ؛فوفلءةيقرشلاةلجملا‹(۱۹۹۲:ت)شویداتکسىتفىل ۰

Tadeusz Lewicki: Les historiens biographes et traditionnistes Ibadites-Wahbites

de I’Afrique du Nord de VIIlè au XVI è sciecle, in Folia Orientalia, L'Wow

(Krakow), .1961

ةمئاق.مهارقةسوفنلبجخويشةيمست:(م۱۹۹۲:ت)شويداتيكستيفيله

باتكيفتءاجيتلاةسوفنلبجيرقوةيضابإلاخويشلفلؤملاةلوهجم
وسراوء(يداليملارشعيناثلا/يرجهلاسداسلانرقلا)‹«خياشملاریس

:ذاتسألاةمجرت«ةيغيزامألاايمونوبوطلاوايمونألايفةينُسُلةسارد٥

ةيخيراتلاثاحبألاةلسلس«يدامؤدمحوم:هلمّدقورشنللهّدعأءوراژهللادبع

ةدحّتملاتايالولاءاينروفيلاكءةيفاقثلاتلاواتةسسؤمتاروشنم١-

.(ةّيضابإلاةلماشلاةبتكملا).م٢٠٠۲ءةّيكيرمألا

ةمجرتوعمجءةيقيرفإلامشتاسارد:(م۱۹۹۲:ت)شويداتيكستيفيله

:وقزموبدمحأ:ذاعسألاهمجرتءةيوغلوةّيعامتجاةّيْخيراتداعبأتاذثوحبل
هتلسلسيفلوألاروشنملاوهو«يدامؤدمحوم:اهلمّدَقورشنللاهّذعأ

تايالولاءاينروفيلاكءةّيفاقثلاتلاواتةسّسومتاروشنمنمضنمرشاعلاو

.(ةّيضابإلاةلماشلاةبتكملا).م٢٠٠۲ءةّيكيرمألاةدحّتملا

ةرجهىلإيمالسإلاحتقلاذنمةسوفنلبج؛(رصاعم)دوعسميدوهزمه
لينلمدقمثحبء(م۳٠٠٠-١٤٦/ه٤٤-١۲)برملادالبىلإلالهينب



خايشألاتاياور۳۹4۸۸

مىسقءةيعامتجألامولعلادهعمبءطيسولايمالسإلاخيراتلايفةلودلاهاروتكد

.م٦۱۹۹/ه7١٤۱«راخفميهاربإروتكدلا:فارشإءةنيطنسقةعماج‹خيراتلا

.(ةيضابإلاةلماشلاةبتكملا)

ركفلاراد‹ةسماخلاةعبطلاءكيمحلادبعنيدلاييحمدمحم:قيقحتءبهذلا

.م۱۹۷۳/۳

.توریبءىبرعلاثارتلاءايحإرادءىقابلادبعداؤفدمحم:قيقحت؛ملسم

تاسرادةلسلسءيرجهلاثلاثلانرقلارخاوأىلإيرجهلايناثلانرقلا

ةدحّشملاتايالولاءاينروفيلاكءةيضاقثلاتلاواتةسسؤمتاروشنم0ةضخيرات

.(ةّيضابإلاةلماشلاةبتكملا)ءةّيكيرمألا

:(ه۹۰:ت)دمحأنبدمحمهللادبعوبنيدلاسمش‹يسدقملا0

م٦ءنديلءلیربةعبطماط‹ميلاقألاهفرعميفميساقتلانسحأ

eمجعم:(نارصاعم)كرابمنبناطلسءينابيشلاو‹؛حلاصدمحمرصان

‹؛توريب«ىمالسأإللابوغلارادءىلوألاةعبطلا«قرشملامسقءةيضابأإلامالعأ

.م٦٠٠۲/7۱

اصقتسالا:(ه٥:ت)دمحمنبدلاخنبدمحأسابعلاوب‹يرصانلا0

رادء‹يرصانلادمحم‹يرصانلارفعج:قيفحتءىصقألابرغملالودرابخأل

.م۱۹۹۷/۸؛برغملاءءاضيبلارادلا؛تاتكلا

*LEWICKI Tadeuz: Les Historiens bibliographes et traditionnistes Ibadites-

Wahbites de I’Afrique du Nord du VIlIèm au XVIèm siècle, Folia Orientalia,

tome III, (1961) Krakow, 1962.

 



 



خايشألاتاياور

ةينآرقلاتايآلاسرهف0

ةرشبلاةروس

۸Eنوعلإاإہتهللاا۱ط

9€تبصكاامايوتبا0»
تلصفةروس

4۳رسبَلاِاهَكَيابو»
9«ميظعٍظَحوذ

یروشلاةروس
,4Eaاکاکامرديلبلدنکالوضالىفاحلودايملَكَدال

نوقفانملاةروس

41اهيلاجادإاكنهارينلو»
كلملاةروس_

YE«نوموپکييينفاروعرهؤامحبضانِمميلف
تالسرملاةروسِِ

»١يرتكبلعنتنيتك0تيلامينيمث©ةيألاكيجأ»
رثشاكللاهروسروسس

٦..4نوُمَلَعَتفوسلک1ےب(2)َنوملَعَتفوساک»>

ا4ُدََحَأهلاوهلف»
ROWAaaa

 

 

 

 

 

 

 



01€ا"الا

راثآلاوةيوبنلاتيداحألاسرهف2

۸٦۲.......(ادغتومتكْنَأككترخأللمعاوءادبأشيعتكْنأككايندللمعا»ه

Yo.
مايةئالٹقوفهاخأرجهينأنمۇؤملللحي Yo

 

 



خايشألاتاياور A

ةيغيزامألاصوصنلاسرهف|0١]

«ويذربأ»۰

,YANanan«اطَمَأسفغْمَدسَنغيكأفغاًرْنَجَتنيوالستفغتْيوُرْنَمَْعجأ».

۳۲

۳۷۷...«يصبْرَعْناَمَأديجياَرْنَييررأ..مًالْسالارَعوُنألاَرَأنَبرتَييّبَرَأ».

Y۸«نَرَقَمداونأس۰

PVaaa«اًوُراَتديلتسيمدَتوُمُثيأمشْنَعْسسنَنْنيِفاَعلاسِيأندمُنَتسَسَأ»ل۰

۵«َنيوُسَسيْغُنَوُدَعيَرتيْأمُشوُسَسَنْنيِفاَعلاسَندمْنَنوُتْسَسَأ»۰

ae«الّيْرَعونياَجْزَيةورملاشتْناَمِينَرَمْكَنَاَدإراَجحلاْميسَأ».

WW«الفراوتةنجلايأميفارومسربأعيفشسأعطزغّدوفأٌصلَأ».

ءْاعَلَوْدَأبَرزَغثجالاْغَراَذأ.:.ْنَسْرَعْنلْجَمْشَنااًنَشْروناَدْوِررّعنأ»٠

2e 0

۲عاديطْوتأاَرطَرَتنااًراَوكدا...ْعاَرَمْرنَأامشتْنسروْناَراَوكد

...VE«ْناميشضصإدومنیودآأننحأالخنبنازتساسکباحصفنأ»۰

۳۷«اتنسیميريرسبايأيلابآي».

٦۳۵«نامأیآ»۰

 

 

 

 

 



2۳ooي

۳«غناتشيأ»

Y0.

جدنجإالولذا1تيليفغُدَعلطأشکیأ»

۳V«اًسفغآنُجِإذوفآنُجِإل

Yo

نيغنَواَواليُاَوَُأيأ.:.ظِمْيَسُتظيتفَْثَبَجلأن

A«ُتَسلَتځَدْريمْحَأجييقلتفغرينؤاسي..ظولَوجزسوفَو

۱۱-«لَوُرَنأيرصيإ...ُتْفَدْجَسَتيمألرويادَرٌتطيداَتسياُدَرفاسکكیيإ»

۳۲«شكيإ»

۳«نريروكيإ»

Y۷«تمیجاتنبا»

۹Y0«تمیجتنبا»

٢٤۳«نراشا»

سأْتْنْسَتْناَدْوَينأملم..ْتُجِإذلْتاطَرَشٌفُعاوَسنإتتففا»

سأىسازاطوبكرتولبْتّيَعَرلارفدساينندمحموبأْتّيلِهَجْلاوف

۳V۸«تلحرلاقَد

A«رجتزاجياودعلادوتدأ«فغيفغغرجاتاجدتريخلا»

۳۸A«زيكفتلاْنكسيداغموُجارقوزاْسَعيلكْنَرَوَأْنَتُسْوُرَجْْللا»

 

 

 

 

 



خايشألاتاياور۰٤

0

هحورعقحا.مكربخأنمب» هجورعُرْيْحلا؛ْنينطَمْجي تسترء؛نينطَمْجي

املَْمَورشا0نيرَحلاالتجَناتزلايأنيجي اًملجت

تۇنالوخارشنو:.ْتاَيْنْلاانْناَجْندنلفوُبأذدنجني
٧o

rr«يشلخبيل
.:.نتارَعتتنيجزَويدجَت» وُسَأتيتجت W۸«ْناَماَوْستوُلصَأغغیوُس

۳o«فَّراَك9َداّصت»

ْتْنَجْفوَأتَروُطَ» ٥٤۳«اونِإاَبْميحَرَأيأشيوتلج3

۲۸۹........اوعيناروتنتوُتْنَتَدِكَسَينجاديادانكمعيشنيدنُسالفت»

LL«يميغأنسنلاجدنفيرّردَسُيأٌِتنوُستدْلُمَتنجرودْسكَت»

AA«ْنيِناَْسَمَتْتَْرْجْرَأأَرُدَسَأيأتْنوُسوُتدلُمَتْنَجْرَودشكت»

۸۸٨...«ْنيتمْكْنَنأسدافْتُمَيمََرْدَسَأيأثنوُسوُتدلْمَتْنُجُرَودشكت»

١۱۳«هيانصلوياانتلعج»

میميادلنامیإىنعيءاهيفطرفتالسفنلاءديجنامأيأديج»

۰لونوأجوتي

يلَرْفْسَنَأرفاجوأيأكّالَفسمَمُفَأذأدنتيَد»

۲۷۸«ْنامییْنُماَرُكلأنيرْثْتَنلأ.:1ت
ِ۰ V۹aaa«كالقتيلاّتلادیتوُسناًدلْوتاأْنيِتاَوفِنيرداميأشوس

ناَدلْوتEْناَمْغل:.ْناَمْغلإلَورالْجَميأنشوس»

۷۹«نیولوتتنُجَسنس

 

 

 

 

 



سراهقلا
1~o

ريجَفَأنكد.:.ونيلنامؤاَونلكَنفييأشَينألکدتارغوتممش»4
J

نيججلاحلاْنلاََأريِإْنيِجَأناطر*ضوقَرفِنيجْناللإنيَوُسَمأ

نأدعدمعاوسْعيطِإنوُسَويدلاهضوُمْرَجرَدمُعاوس.:.ْونيللا

ہّشتستدفتوبمّكَمطياروْنوُسَوجداليمنايخت لطيْماكَممش

Oهونيفُذْرَوْزَأذلمَنَطاطْيرإذَقَتفَيْماكَممَنطاطيرإُدَراَرَ

^CE T۳ همعو e

۳A منطوقكعناردردسپوبيفنناز37كم» .

۳۷۳۰ءطارَونأرُكْشَنشکيدىتوورَصَوتُوولاَنْلتَيُصَ»
نجياَرولصُمكنَشسكَدْتُمْجَتكَّن» يأالجنيبوانااَلَنْرَوغررنج

٤۳۷«لالخلانور

مالفغلغوساوتماشؤن.:.نآدجزَمَتافريزرونتمافمَعوسُاماشْوَن»

فَريزْرَونَْنيِريمََنأيَعَجَددمع.ْنيِيِميِغَنأَدجْرَََأفيزون

A۸«نينالصَعونأدجمَ

PPەر

نيايْنَرَببْجأنجِإو....يّبَرحرفيرَواَفلُمَتْتَنيِزْيَأُنُجِإْرَو»

۴E«ناَوُساديسعديلسوُمشَدغدلكَسرِإ.:.نلوداًريِإُرَو

١١٠..«ساَيلايأولولاجزْنينكُْمَأْنغاَدْرَميِغفوأشکنجاْنيِنْرُماريوتنتيو»

م

ےس

۳.اليرَعوايأَدمْنَيدأاوبوَدْرَعي»

©gg o

ُدَرطْيَرَتُدَملْجَت...يليمنامأذفَتلكيُدَْذَسُكَييفأتمعلجتنأدَمْلَسَ»

۳V۷«طيجتنيإجتااًريِإلاطفکتنرحسٌدَركنس

۳۹۹...هزيرَفأليلّشلااُدلَوُدَتريمْسَيُتلَوُذَادوديناميأُدْنْغْرَسَو؛کلغشی»

 

 

 

 

 



b0 مالعألاسرهف|

ا

۳۳۰صینکنتلهانمتبكاب٠

يوطاّسُفلايلعوبأ=يوطاّسفلايلابأ.

۳YV ٦٢۳«

 

»01٦۷۱۱٢ميسونبناب۰

YEE YE YEY YE) Ye Y۹ NE

۹۳

۸Yء۸۱زیزعنبمیهاربإ۰

0۱۷۰رارزتأراجنملجرناشطقربأ٠

۱١۱۷

۷٩حابصلانبةهربأ٠

٢۲۰يتيغوتلانسالبأ٠

۸۲٨لیلخنبا٠

٢۲۰نیلیشنبا٠.

١٠٠۱٨٠٠۱سابعنبا٠.

١٤۱لاطجٳإلهآنمارفنبا٠

ديمحلادبعةديبعوبأ=سمحمنيا٠

۳۰ينوانجلاسمحمنب

 ٢٤۰۳۰٢۰٠ينوانجلادبعمنبا٠

خايشألاتاياور

۱۹۹رامونبا

۳۸۰روسميبةنبا

نبتاردسمساقلايبأيخأةنبا

٥٠۲يروطغبلانسحلا

۳١۱يتولاللادمحأوبأ

۳۷۱يريشألاميهاربإقاحسإوبأ

VY

‹¶١6۱۱۳ء6۹ينراشألاقاحسإوبأ

PEE FEFEY

۳۳۷تبكوبأ=تبكأوبأ

٤٠۲ء٢٠۱٠يجزنتلارصنألاويأ

١۱۹يلعنبنسحلايناجلاوب

١6۷١670607يناليدبألانسحلاويأ

۷

٥٤۲يتغيوتلانسحلاوب

٢۳۰ساّبعلانببويأنسحلاويأ
يرفاعملاىلعألادبعباطخلاوبأ

۲£

»٦۳۰يغاوزلانیزوتريخلاوب
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eee

WA YY PY eA

١١٠۱۷۳۹٥۳(ددحمریغ)عيبرلاوبأ

٢۳۲ينالجويلاعيبرلاوب

نوراهيبانبناميلسعيبرلاوبأ

١٤۱٤٤٠0ء١٤۱١٤٠۱يئاشولملایسوم

Yo E۹4 EY Eo

١٥٥نوقرزنبناميلسعيبرلاوب

سوطامنبناميلسعيبرلاوبأ

۱۷۷يسورشلا

يتولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبأ

AE۳۲

دبعباطخلايبأنبحمسلاوبأ

١١٠ىلعألا

‹١٠٠٠٠٠1ديزنبرباج=ءاثعشلاوبأ

١٤۳

=يتوَتْسَعلاميركلادبعءاثعشلاوبأ

ء06071۸يتوتنستلا=يتوتنسلا

FE۹4 VY

۳٢۲نولوطنبدمحأسابعلاوبأ

۳۷۰٠۳۷۱۳۷۲يمارجلالضفلاوبأ

تليغمتلهأنمناميمجسلضفلاويأ

۱۳۷

۲۰۳يسوفنلالهسلضفلاوبأ

 نسحلانبتاردسمساقلاوبأ

33 0

٢٤۲ء١٦۲۱ء۰٥٥۲۱۲١٥٥٢يروطفبلا

YAT TAs YY YYVY YY eee

YAY

(نموموأ)نينموممساقلاويأ

۳۸۳ء۱۸٦۳ء۷٣٦۳ء۳٢۳۲ينيسيرغتلا

‹٦1۷يئاطسرفلاسنويمساقلاوبأ

VA VY1۷۹4

٤1۹‹1۹۳نوانجإنمثيللاوبأ

وبأ=سناينبدمامبينملاوبأ

»۷يلكردلاسناينبدمحمبينملا

YF Ys eYYA YY TYE ee cA

Y0.

٦۹رثؤملاوبأ

۸٦۲‹704‹658يتركنمتلابوُيأوبأ

۳۲۳ء٢۳۲۲يوداجلانسحبوُيأوبأ

۳۲۹ء٢۳۲۸ينازفلارحبوبأ

١۱۸يقوسفغلاركبوبأ

۹۹ریدحنبسادرملالبوب

مصاعنبرماعيبأنبناُسحوبأ

ء٤۱7ء۱1۲۳ء77ء0118766١ىتاردسلا

۱۳۸

يئاطسرفلالالمنيناريخناّسحوبأ

YAY «VA «VT «Vo VE Y۹

۳۷۱مكحويأ

 



EA £۸
1

۳ددحمريغ-ةزمحوبأ۰

۷٩فوعنبراتخملاةزمحوبأ٠

ميهاربانبتاردسةزمحوبأ۰

۲۸۲يسوفنلاينكاسملا

٢۲۲٢۲۹فسوينبباولةزمحوبأ٠

٢٢٤۳تنایسمتنایحوبأ٠

٢۲۳ء٠٢۲۳يلكردلالاصليلخوبأ٠

YEY «YE Y۹ YY

۳Y۲ددحمريغ-دوادویا۰

١٤۱يفردلادوادوبأ٠

1يلبقلادوادوبأ۰

فسويییحیيبأنبناميلسدوادوبأ٠

يفردلاتصفأنبديزدمحميبأنب

FF PY

٢٦۳‹۲۷۱ء۱۹4۹یفردلایسیعدوادوبأ٠

خايشألاتاياور

٦۳۰ريخلانبییحيءايركزوبأ

يتولاللانايفسنبىیحيءايركزوبأ
FFF 1۹4۹4 1YN0E

11۷ء١١٦١يتيكوتلانتيلصيءايركزوبأ

FAY «444AA

۳٠۲ء٢٠۲۰يتروغزمتلاديزوب

يتروغزمتلاوأيتروغصمتلاديزوبأ
47

٤٠0ء۱۳۸51۳۹يرينألاناميلسوبأ

۹۷

٠٢۲يتريمنودنتلاناميلسوبأ

۳يسرطبلادوادناميلسوب

۱۷۳يتسربتلادوادنامیلسوب

دمحمنب(ريشبلا)رشبلالهسوب

۳Y۳ «YY FY)0

 

٤٣٤۳لغألهأنمتاردسحلاصوبأ

Y۷»٠۸يرارصتلارماعوي

YY YY YY Y٢

١٤۱۷۰يئاطسرفلاقودصزذوبأ٠

٤٤۳٤٣٤۳۷٢٤۳۰راکزوبآ.

۳۲۰نزاولاٌمأنبءايركزوبأ٠

|هللادبعيبأنبىيحيءايركزوبأ٠ .

۰‹١11ء١4٤1ء۱1۳۹ء١۱۳۸«‹۱۴۳۳يتريمدنتلا

١١۱٠۱۱۹يتاردسلامصاعنبرماعوب

ovحمسلاىلعلادبعوبُ

يبآنبورمعيبآنبهللادبعوبآ

۰ «Y۳V Y٦ ٦۹۹۹۷۹۸۱۹۹٥٠

۰ T00 «o5 ۳Y ۳۸

٦۳ُنَسْيوُرَبنبهللادبعوبأ 4\۳ء0٦يناجرألا
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ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحم

۳o۸ of Po Fol coETso

ريغصلايوغيولادمحمهللادبعوبأ

YE۸

٢٤۲ريبكلايوغيولادمحمهللادبعوبأ.

ىيحييبأنبدمحمهللادبعوبأ.

١٤٠يفردلا

نسادلجنبدمحمهللادبعوبأ.

٢٤٦۲ء٢٢٦۲ء۷١۱ء١٤١۱يسوفنلايتولاللا

يسورشلانونجنبدمحمهللادبعوبأ.

«Yo 4Y A0 AES AY Ee O۹

FOE YA YY YT

٢۲۹ء٢٥۲۹دابعنبدمحمهللادبعوبأ٠.

نبديمحلادبعنبدمحمهللادبعوبأ٠

۳۰۲۱۳۰۳۳۲۰ریطغم

۲۸۳بوبحمنبدّمحمهللادبعوبأ٠

۳٦٤٢٤٠٦۲يروطغبلانيدلجةديبعوبأ٠

سمحمنبديمحلادبعةديبعوبأ٠

P۹4»٦۸YOYينوانجلا PA

۳o PE PI PYN

ٌيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبآ٠
۹1۹۹١١۱۰۳٤٠1۷۷ٌيرصبلا

۳Y» ٢۳ 

A

ريهشلايجدلايتازملانامثعوبأ

۲V4 cYYA XV«Y0 ء۲۱۲١٤۲۱«نامڻابدب

۲۳۷ يتركنمتلانايسأيلعوبأ

145يناجلايلعوبأ

١٠٦٠يوابكلانسحلايلعوبأ

١٤۱وداجنمرمعوبآ

ينمومدنألایسومنارمعوبيأ

٢٦۳ء۰٠٦۳ينيمرغتلا

١٤۱ددحمريغورمعوب

يسورشلادمحمنبنوميمورمعوبأ

YY «YY ۱

ء۱۲۳‹١۲١يتازملايفردلاىسيعوبأ

۳A)

۹۸درمعلانبدلخمناسغوب

۱۲۸١٥٠نوبلغوبأ

نباوأ)ةيلوُمنبىيحيدماموبأ

٦۲۷۰۳۳۰۳۳۱ء٢۲۰۹يفردلا(تيلوم

۳٦۳يرارطنقلادمحموبأ

يئاشولملادمامنبسيأدمحموبأ

14ء۸۸

١۱۲اطملايبأنبدّمحموبأ

ميهاربإنببيصخدمحموبأ

»۱۸۳ء۱۸ء۳۷۲۲ىصمصمتلا

Too cof YEA ۹T AT AO NAS



YH

ء١۱۸۲يفردلاتصفأنبديزدمحمويأ.

PY PY N SVWY

FAY FT YE

نب)سنوييبأنبدعسدمحموبأ٠

۱۷۷۱۸۷۱۸۸ء٦۷٧۱(سنوي

٤٤٠يراجمتلاهللادبعدمحموبأ.

ريخلانبهللادبعدمحموبأ.

ء7٠6۱ء٠۳ء١٤٤۲ء٥١يفّريزْرَوْبتلا

YAY «YAYYVY

ء1٦٥3ينيمرغتلاةديبعدمحموبأ٠

۳o۸ oy

ينالجيلاحلفأنبةديبعدمحموبأ۰

۳A۸A\ «Yo

ينيمرغتلارورازنبةديبعدمحموبأ۰

PEE PEF PEY E YY e 4

۳V Vo4E۹4 EAEo

۱۳۱ةديبعدّمحموبأ٠

تياشولمتلهأنمهللاةّيطعدمحموبأ.

۱۹۱

يسورشلانونجنبراردمدمحموبأ.

٥۲۳

۲۱7ء١١۱١ء١١٤۱سالفسراودمحموبأ.

Y۷

 ١٤۱راٌمعنبيفاودمحموبأ.

خايشألاتاياور

١١۱ْنّنِعْنَودمحموي

يجدلابوقعينبنالسيودمحموبأ

۳V۷

١۱۲۷١0۱يوابكلانتيلصيدمحموبأ

Fo YY4T

يتسربتلايتاردسلارصاهمسادرموبأ

A NY A 0 AE AAY

AY VE V۴ VY VY oV

۳1oEeAY

ء6۹3۳يطانودألانتيلصيروسموبأ

۲۹4۹4ء۹۹0

ء٦۲۱٢سوطامنبسوطامفورعموبآ

۷۹¥

نوراهنبسوطامفورعموبأ

۱۷۸٢۰٠٠٢٠۲يسورشلا

01۹7 يترمنودنتلاسايلإروصنموبأ

YAE «YE ۹E AY

ينامطافإلارفعجنبىسومرصاهموبأ

«Vo XVE YY cYYVY Ye VY

YAY YA Y4 YVA YVY VT

YAO YA

۹۷يئاطلابجاحدودوموب

۷٦۳ء١٤۱۲۰۱۱١۲۷يجدلاىسوموب

۳Yoيتاردسلالازونبیسوموبا
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ییحیءایرکزيبأنبیسیعیسوموبآ.

٣Y(٢٥يتريمدنتلاهللادبعيبانب

۱۹۱ةعرزنبیسیعیسوموبا

٢٢۲ماجلتوألهأنمىسوموبأ

ينوانجلانيساينبنتيزيیسوموبآ

Wey

۸\٦۱يتيلصمتلانومیموب

ء٢۰۲۲٢۲۹٢٩۹٥فسوينبنوميموبأ

Y۹V ۹

٦٦۳تیلصصتلهانمنوميموبأ.

۳ددحمريغ-رصنوب۰

٤٥01٥٥۲ء١۱۸۱يصمصمتلارصنوبأ.

يتسفتلاسنوينبرازرصنوبأ.

۱۲۷٦۱۳ء١۲١۱‹١٥۱١يسوفنلا

٦٩ناهدلاحلاصحونوبأ.

۱۹۹٠۲۱۱ددحمريغنوراهوبأ.

نوراهنبیسومنوراهوبأ.

»۳۴۳0۳Yيئاشولمتلا

PEF E۹ AA

يملالجلاسنوينبیسومنوراهوب
«o۴ oY 0 YE AY MY

WEA «Y۹ A AVA VY

     

       

4١٤ ۱و
۱۱۹١١۱نیجسیووب

٢٤٥۳سدلايوبأ

۳0يلادزألاىیحيوبأ

٢۲۰يوغصألاىيحيوبأ

۱۳٦۲ء۲٢٦۲سوطامنبییحيويأ

وبأ=يتيدراتلانتيسكتىيحيوبأ

۲۰۷۳۳۷تینسکتییحي

۳٩ییحینبقیفوتییحيوبأ

سنويمساقلايبأنبايركزىيحيوبأ

۱۸۰يئاطسرفلا

ء۷٠۳۱ء٦٠۳۱يناجرألاءايركزىيحيوبأ

۳\۸

‹١۲٠‹١١١يئاطسرفلاءايركزىيحيوبأ

PAY «FEA ۹1 VA VY

دیزدمحميبأنبفسويییحيوب

‹٥۳۰٦۳۰۳۳۳يفردلاتصفأنبا

FAY «FT YE

١٤٠‹١٤۱يندبلابوقعيوبأ

٦٦۲ء٢٠٦۲ء۱۹۹١يروطغبلابوقعيوبأ

٦۲۳06۳۷ينيمرْغَنلابوقعيوبأ

Tie «04 o1o0 os

۰۰٠يتميرولابوقعييبأ

۳۰۲ء۱٠۳۰دمحأنبفولانبوقعيوبأ.

T۳۸يتنيدتلافسويبوقفعيوبا۰

 



ر٢
<
٢٤٦۲يتغزنتلافسويوبأ٠

يوغيولانيتفيونبجاجحفسويوبآ٠

٦٤

١۱۳١۱۳صالخفسويوبأ٠

١٥۱بینمنبءایركزفسويوبأ٠

۲۱۷لودجمفسويوبأ٠

١۱۳تسخفنتلهأنمفسويوبأ٠

ينالجيلايفنبشيلدجوفسويوبأ۰

FAY «Yo FYE YF EA

۳۳۹يلاديمتلاسنويوبأ٠

Yooنيسحلانبدمحأ۰

۹٦۱‹۸٦۱ناليدبألهأنمصوحألا٠

نوراهنبناميلسميبرلايبتحخأ.

۳٠يتولاللا

۲۸۲حتفنبسورمعتخ٠

٦٢٢٣۳ةسوفنبنريبدأ۰

١١٠۱١١0۱يسمادغلاراردنبليعامسإ٠

ن:

٦٠٦۲وغيوألهانمةيسآ.

قاحسإيبأجوزةصفح=ُثَصْفَأ.

۹ينراشإلا

۹٦۲ساّبعلانبحلفأ۰

٥٦مامإلاباهولادبعنبحلفأ۰

۳Y  ء۳۱

خايشاألاتاياور

١٥۱سونایرکأ

ةديبعدمحميبأةجوزهللادبعيبأ۹

۳oينيمرغتلا

٢۲۹فسوینبنومیميبما

١١۱باطخلام

٤٣٤۱۳٢٦۳ةنايلمباطخلام

۳۳۸نامأأ
ق

“

-

\۳Vنیدلجما ۳۷oVY

نبیسومنوراهيباهجوزدوادما

۷۱ء٦۱يئاشولمتلانوراه

٢٤۳ةيلاطيجلارورعزم

ةديبعدمحميبأةجوزرورعزم

٩٤0۳ء۷٣٤۳ء٦٣٤۳ء٢۲۱ء٢۰٠ينيمرغتلا

Fo Pov oT oY ol oe

«۳۷o٦۳V

۹٦۳ء٦٥۳۱۸٦۳دیزما

۱۰۹١١۱١١۱نونحسمآ

۳۷۸سورطما

١۱۸ء۳۸۱۹سوطامم

ةميلجلهأنمتيلسكتىيحيأ

0۷٥0۸10۹1۳E£۹4

»٤۹۹۷نومیمىبأجوزییحیم

۳o۹
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OER

۷١۱لیغالیم.

۹٠۲نساجنيم

يرارصتلارماعيبأجوزدحاولاةمأ

YYW eYYY YY Ys

۸٨۱ةسوفنبللمأ.

١٠٠دیزنبرباجةجوزةنمآ.

١۱۰كلامنبٌسنأ.

۲۲۷ء١٦١١ساٌبعلانببوُيأ.

ال

۹۷هبقعنبحلب۰

۱۳۷يئاشولمتلانوراهنبلولهب.

١۲۱ةيسوفنلاةلولهب.

YEEنابأجوزةلولهب٠ YEY

ت

١١۱١۳٥۱ةيتاردسلاتناكربت.

ينامطافألارصاهميبجوزيلولت.

YVY VEe

۷٦۱بويانبقيفوت٠.

ج

٤۹۱۹۹١٠۱٠۱۰۱دیزنبرباج٠

٢٠٠۲يتغزنتلااناج٠

١۹يدبعلاكامسلانبرفعج٠

۸٤۱نسوالفنبنیدلج۰

            
  

   
 |

oيتاوللاانج

۱۳۳ء۹۳نواٌنج

٥00لوُدْنَج

ح

قاحسإيبأجوزْتَصْفَأ=ةصفح

٢٤۳ينراشألا

۹40جرعألانایح

ٌ
»۰۱۹۱۷۰۱۷۱۸۱حمسلانبفلخ

PE PF PY eeA CY

۳\0

۷٢٦۲لودجمفسوييبأنبليلخ

۷٥۲ترکنمتلهانمرايخ

۵د

١٤۱سيیتیتنبدواد

نبدمحمبيثملايبجوزتعيد

٢٠۲يلكردلاسناي

ر

يديهارفلابيبحنبعيبرلا

ر

رورازنبةديبعدمحميبأنبروراز

٦٤۳ینیمرغتلا

میهاربإنبدمحمنبورمعنبدياز

٣٤۳۸ينايغدصلاناميلسنبا

 



یہ
ا

سادرميبآجوزتروزرزوأيرزرز٠

۳يتسربتلاىتاردسلارصاهم

1401۹۱۲۹۲ةّيناجرألاغروز٠

AR E86

۷٤۱٢٦۲۷ةرارعز٠

۲۷۷ء١٥۱۸ددحمريغيرارعزلا٠

ةديبعدمحميبأنب(روراز)رورعز٠

oينيمرغتلارورازنب

١٤۱يسورشلارامعنبءايركز٠

٢٤۳۷ددحمريغ-يغاوزلا٠

٤رصاهمسادرميبأةجوزُتوُروُز.

٢٢۲َهيتاوللابنيز٠

س

ةيلوُمنبییحيدماميبأجوزتراس۰

٢۲۰يفردلا(تيلومنباوأ)

٥۹0يلالهلاملاس.

۲۱۸۲۱۹سوطامنبنامیلس٠

س

۹٦۲ء٠٠٦۲یجدلاةبيش٠.

ص

٥۹يدبعلاراحص

ص

يربسننبدیبع٠ ۳۱۷وداجنممامض

خايشالاتاياور

طط

١۹٤۱فسوينبرهاط

ع

01يتاردسلامصاع

۸ء١١۱١۱1۹۷بوُيأنبساّبعلا

۳1E YEP YEY AY VY NA

۳١۱١١٠ينازفلاقلاخلادبع

٢١۱۳١۱٤۱۰متسرنبنمحرلادبع

۹

٤۹ضابإنبهللادبع
۲۹۷۲۹۸دوکطمنبهللادبع

ينميلاقحلابلاطىيحينبهللادبع
۷٩يدنكلا

مامالا؛نمحرلادبعنبباُهولادبع
PY YA TTT AY YE

e Y4 Yo Yoo o۴ YoY 0

۸(۳1

٤۳

٥۳دمحمنبةديبع۰

۹۷نيصحلانبيلع

۲۳۱۲۳۲سینانبورمع۰
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۱۹۲۱۹۳٤۱۹٢٤٥۲حتفنبسورمع

YAO YAS «YAY YAY «YAY «Yoo

٢٥۲۸سورمعلباتكيسورمعلا

ع

٤٤ةلازغ

ف

٢٥۲وغيوألهانمجرف

٥۸ينازفلا

ف

سنوينبدعسدّمحموبأيرارطنقلا

A۸ AY

ل

ء۷۳٧۲يتازملايرزوتلامالسنبباول

۳V «VA

م

‹١۱۱۱۸۲٢٠٦سوطامنبسوطام

YY YA eV

۲۸۸ةأرمامسالاَمْلا

‹ميركلادبعءاثعشلايبأنبدمحم

٤٤۳يتوتنستلا=يتوتنسلا

دمحمنبنوميمورمعيبأنبدمحم

٢٢۲يسورشلا

۱۸۳يصمصمتلادمحميبأنبدمحم

 

    
  

£0 A
—o

يئاشولملادمامنبسيأنبدمحم

۱۸۹

۱۱۳ ریصبنبدمحم

1\٥يروطغبلاءايركزنبدمحم

٥0٤۱زوفينبدمحم

١٤٥۱ىلطرهلانامدم

۹۰ ينواسرملانكولصم

۹۸ ةرامعنبرمتعملا

۹۳

YAY فریزرونیتنمةأرماانکم

٤۱۷يئاطسرفلاناسحيبأنبلالم

ء٢٢٥۲ء۲۷٢۲يوغيولايسوفنلايدهم

Yof «YoY «YoY

٢٥۳اناجنبیسوم

۰

ن

۳۳۲تبکأنبرصن

۱۸۱۱۸۸٢٥٥٢٥۲رصننبثافن

۔ه

نبیسومنوراهيبأنبنوراه

١٤٥۱يئاشولمتلانوراه

و

1۱۷۰رارزتأراجنملجرنیکداو

۸٩يمرضحلابويأنبلئاو

 



۳۰۹ةأرمامساهنأودبي-ةياقو٠

.Yoددحمريغ-دهعلايلو۰

٢٠۲موطرجنبدیلو٠

٢Yيتريمدنتلايليهو۰

ي
4
e

۳۷sينارصن-رزرزبي۰

 ۳۱۹يناجرألاءايركزنبىيحي٠

خايشألاتاياور

٢۲۸ء٦۸٨۲يتاردسلاسنوينبییحي

٢۲۱ددحمريغنساردی

۳۰۷اناجنبنتیزي

‹ميركلادبعءاثعشلايبأنبفسوي

٤٤۳3يتوتنستلا=يتوتنسلا

١٤۱هللادبعنبفسوي

١١۱يتاردسلارماعيبأنبسنوي
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ماوقألاولئابقلاوبهاذملاسرهف5
۰0ةوعدلالهأ۰ ا

٢٢٤۲ةّيضابإلا

٢٢٤۲انباحصأ

»550۸ا۸۱۹ں۳۸لهُ

FoeFY o4E

١٦۱٤۳۱ناليدبألهأ

۷ماجلتأله

۳۱۸ء۱۷٠۳روُمْزَألهأ

۳۳۷٤٤۳۷٤۳ْناَنيِإْمْرَعَلهأ

٢۳۲٢٣٤۳لغألهأ

١١٠نيسمألهأ

١١۱سادنألهأ

٢٦۲ء۳٢٥۲ء٢٤٤۲ء٢٤٤۲وغيوأله

١٠٠ةّيقيرفإٌلهأ
١٤٦٠نِياَرُكِإلهأ

۲۹۲۰٥۳٠۳۸۱لاطجيإلهأ

۳۱۷ء٥۳۰٠٦۳۰۰٠۳۱نواٌنجيِإلهأ

٢۲۳۸نامطافيإلهأ

٤٤۳٤٣٤۳نّراشالها

٢٥٥٥٥۲ء۱۷۸٢٢٥٥لبجلاله

 

 

١٠1١١۱۳١۱ء۹۸ء٤۹قرشملالهأ

ء00٥6ء17‹100ء44ء44برغملالهأ

Y۸

۳۰۰سرطبلها

۲۱۷سيرطبله

١٦۱۱۳۳۷تیدراتلهُ

۱۱۹تیورغاتلهُ

۲۸۱نيطبتلها

۳۱۸۳۷۰ء۴۳۱۲ء٤٢٤۳تنیدتلهُ

٢٢۲ترارصتلهأ

٦٦۳تیلصصتلهأ

۳۸۳ء۱۷٦۳نیسرغتله

۳۲۳نیسیرغتلهُ
٥٥٠تَسيَفَتلهُ

٢٢۲رورکتلهُ

۳۱۸لادجمتلها

۳Y۸تواّرُمَتلها

۳۷۰تنایسمتلهأ

۱۳۷تلیغمتلها

 



ع۱۸

ی
۷٥٦۸٥۲١٦۲٢٢۲ترکنمتلها٠

١٤٤۱٢١۲تریمنودنتلهآ٠

١۱۳تسخفنتله٠

۳۳۷صینکنتلهأ٠

۳۳۷ةسوفنبصينكنتلهأ٠

۲۱۷ناماونتله

٥٤۲تغاوتلهُ

۱۸۲۳۲۲۳۳۱وداجلهُ

١۱۸رارزیأراجلهآ

\۰0هبرجلأ0

٥ةميلجله۰ُ

۲۷۱ء١٤۱۷٤۱۲۰۱۱۹٦۲یجدلهُ

۳۹۷

٢٠٦۲رمدلهآ٠.

۳۳۲روُمزلهآ

۱۷٦٢٤۲٢٤٦۲۳۱۳سورشلهُ

١٠٠سلبارطله٠

٢٠۲۰٦٢٤٠۲سمادغله٠.

٥٦۱١٤۱۷۱۸۰٥۳۱اطسرفلهأ٠

۳۳۲ء۳۲۲٢٦۳۲وطاّسفلهآ٠.

۸١۱١۱۱۱۱۳١٤۱۱۱۱۷تلاللهآ٠

٢٤۲نتنجرملهآ٠.

۳٢۲۷يريمله۰

 ١۱۳نْوَلَولهأ٠

خايشألاتاياور

۳۳۱ء٢٢٤۲وغیولها٠.

ل

۳۳۳هللادبعيبأونب٠

١۱۱١۱۱نيجونب٠

۹٤۱٤٤٤٤٢٤٢٤۳روُمزونب٠

١٤۱۳۲۳هللادبعونب٠

۱۹۷سورشناکسنميلعونب۰

۱۱۷نرفيونب٠

۰

ور

۰۳1۸Aةتانز۰ «Y۳

س

١١٥۱ةسوفنبةتاردس٠

ص

۲۰۳٢۲۳٥٥۳۳۹۲ةجاهنص٠

ع

١٥۱نيسملهةبارع٠

ك

۸\۱۳ةماتك۰

م

٤٧وداجخیاشم0ٌ

۷\۳نوانجيإإلهُخیاشم۰

ي

٦۳وداجلهدوهي۰
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نکالارهف[
ا

£۳ء۸٦۹۲ء١٤11ناليدبأ.

۹۸T۹۹ء٢ا۳۳٦١۱نياَنبِإ

]3

١۹٤۱لاطجإ.

۹٥۱ةسوفنبتزالجأ.

۲۹۰نزالجأ.

Yov مملجأ ۰

0£6٦۱۸14۳1۹4YoYنوانجإ.

۷٥۳نریبدأ٠

٦٢٣۳ةسوفنبنريبدأ.

۱۰۹ةسومنبجردأ۰

۳٦فردأ۰

۲۹۳٢۲۹ناکم؛طانودأ.

۲۹۲۳۱۹ناجرأ.

٢٦۳لادزأ.

١٨۱ةسوفنبعضومْنَفَلأ٠

٢۲۹ةسوفنبْمِجَلَزَأ٠

۳۱۷ةسوفنبروُمزأ٠

 

      

          

۱۹£ر
0

٢٣٤۳ةسوفنبنّراشا

۳٣٦۳٤٢٤٦۳وغصأ.

٢٤٦۳سلبارطا

ء١١٦١ةسوفنينانيإمرغ/ْناَنيِْمْرْغَأ

۳oY Fo۷ ٣۳ C۳۳۷

١۳٥(لوهجم)ْنيرُغَأ

‹۰۳۲۲٢۳۲نتارصمإبرقةسوفنبلغأ

٤۳

»15٦۳ء۸۹٢۸7٦۲۹ةّيقيرفإ

٥٦۳

۲۷۲نامطفإ.

۱۳۲١٤۱١١۱ةسوفنبْنْياَرُكِإ

١٠٠نسامإ.

۳۲۹ةسوفنبصصامأ.

۱۳۸ةسوفنبنوتمأ٠

۲۹۰نواسرمأ.

۲۸۲ء۱٢۲۸ةسوفنبنكاسما.

٢۲۱۸نانسمأ.

 



ARE

B4

۲۰۸۱٦۳٤٢۱٦۳یریمأ٠

١٤۱ةسوفنبدامدنأ٠

٢٦۳نمومدنأ.

۰٣٦۳ةسوفنبنمومدنأ.

۱۹۷ةسوفنبرينأ٠

۳۱۱٤٦۲Y۸ماجلتوأ٠

۳o۸نیمرغتنملجرتمدوأ۰

4٤۲۹طانودأبةراحءتليغؤأ٠

۳o1»٤٤۲۸٤۲۲0۱10۳وغيوأ٠ Y7

FAY o ۳8۹ ۲۹۳ ۲۹۲ لاطجيإ٠

Ne۳1 ۳۰۰ نوانجيإ٠

۳۷

٢٥۲فرديإ٠

٢۲۹طانوديإ٠

۱۹١لبجلابمازوزيإ۰

۲۳۸٦۲۷۲۷۷۲۷۹۸نامطافيإ٠

۲۸o

۸ نوتيميأ ۰

٢۳۲ةسوعنبرنيإ٠

ل

YYناکملباب7

e٢.۳»۰۳ةرصبلا

 

 

خايشألاتاياور

‹۲۱۷ةسوفنبسيرطب/ةسوفنبسرطب

۳s

١٤۱۲۸۰ةروطغب

۱۳۸سوطاممَأتیب

٢٥۲ةسوفنبنامأرئب

٢۲۲۹ةسوفنبلدنأرئب

ب

١١۱تکمْدات

۳۳۷٤٣٤۳ء١٦۱۱تیدرات

۱۱۳۱۱۹١١۱تیورغات

۷٢۲الات

۳٦۳ةسوفنبتيجلات

۳٥٦۲0ء١٥٠٠۱۱۲۲۲۹۲۱ترهات

۲۸۱ةسوفنبنيطبت

.‹۲٦۳ء٤٢٤۳ةسوفنبتنيدت/تنيدت

۳A۳ «Ve۸

۲۲۱ةسوفنبترارصت

٦٦۳ء٢٤۲۲تیلصصت

۱۷٦۳۳۸۳ةسوفنبنيسرغت/نيسرغت

۷١۱۱۳۷٤٤۳٢٥۳٦٢٥۳نیمرغت

٦۳Vء٢٣۳۷ء۳۸

١۱۳ةسوفنبعضومْنيوافْزايريفت
١٥۱ةيرف٤تَسيفت

٢۲۲ناکمءرورکت

۱۲۲تالت

 



نكامألاسرهف

 

١۳تلالت.

۱۱۷تلیامت.

۳۱۸ودبياميفةسوفنبلادجمت.

٢۲۲تراردمت.

٢۳۲ةسوفنبتواّرُمَت.

٢٠۰۲۳۱۹ادزمت.

۲۱۷نیکرزمت.

۳۷۰تنایسمت.

١٠۱ةسوفنبتورصمت٠.

١١۱تیلصمت.

۱۷۹۱۸۱١۱۸٢٥۲صمصمت٠

۱۳۷تلیغمت.

١٤۱١۱۸۱۹۱تیاشولمت.

FY r ۹۹0 تركت .

YY «Y۰ ء۹٥۲0 ۲0۸ ۷ ۳۸

۳۸۱طجومت.

۱۰۸٢۲۲۲۹۳٢٤۳۳راجیمت٠

۳۲۰تلدیمت.

٢٤۳۰ةسوفنبسابدنت٠

۹ةسوفنبتركنمتبرقتردْودنت۰

٦۱۸غیزودنت٠

ء١٤٤۱۱1١۲ترمنودنت/تریمنودنت٠

WoT «00 YY) Yo YE YY

٢٦۲تغزنت٠

ە9©
.0  ۰۰٠حضنيتاهلعل-[اذك]جصنت٠

4 A

ا
١۱۳تسخمنت

۳۱۸ودبياميفةسوفنبْرِنْكْن

۳۳۰ةسوفنبصينكنت

۲۱۷ةسوفنبناماونت

فریزرونیت=فريزونت/فریزرونت

YAA «YAY «YE0

١٤۱۸ةسوفنيتامونت

لضْرَدْنَأنينت/ةسوفنبلشژدْنارينت
Yo «YY

٢٢٤۲تغاوت

١۱۳ةسوفنبتمرغوت

٢۲۲ء۱۱۳۹تیکوت

۱۹۲ء۸۸ء٦۷يجيت۰

٢۲۸ء۸۷٨٦ةسوفنبیریت٠

۳۱۸ةسوفنبتيريت٠

۹۳٤۳۳1oیتمیت٠

۳۲حضنيت

YYوداجنمةبيرقنيت0

ج

»۸١۱١١۱۱۱۲۱۳۸۱۳۹١٤1وداج.

E YoY ee AF AE MAY MEY

P4 PW eCYT eYEY YY Ye

F4 FPF FY Yo YE YY

IF oT foo PoE MEE PEY

۳۷۱

 



٢٣£0<

۱۷۰ةسوفنبرارزتأراج٠

١۱۸ةسوفنبناكمرارزيأراج٠

٢٢۲فلَخماج٠

٦10تلیصمتلبج۰

١۱۸نیلابإلبج٠

١٦۱۷نجيرجلبج٠.

٤٣٤۳شکیرقملبج٠

ء۹۳1١١۱۸١۱۹٠۱۱۸ةسوفنلبج٠

NAY AY VA VE VY É۹ AY

«YoY To) E Y۹ YY ۹

Fe Y۹ ۹ ۹ 0۹ 00 o۳

PFA PA CYA YY oY4

۳V۹ ۳VV۷Y 00

۳YY»۳۸ء٥٠۱۱۸ةبرج٠

٢٣۳ةريزجلا٠

١٥1ةماتكبةريزجلا٠

٢۲۲ةسوفنبناكماهنأودبيءةريزجلا٠

١٥٠١١۱ةميلج٠.

۱۳۳ء۹۳نواٿج.

۷٥۱لاطیج.

ج

۳۷۸ةسوفنبسورطمأضوح٠

۵

وداجقوسيفهللادبعيبآيتبراد.

۳۳۳ 

خايشالاتاياور

۳۲۳هللادبعينبراد

١٤۱۱١۲۲۱۲۳۱۱۲۷۰۷۱يجد

YVA «V۹

۱۸۹٢٤۲۱ةسوهنبجرد

۹٢٥٢٢۲لکرد=لشرد

٥رمد

١٤۱٠٠قرشملارايد

ر

١٤۱ةسوفنبميدقلارارعز

١٤۱رومز

۳۳۰ةسوفنبتربانز

۳۲۷۳۲۸ةنيدمةغاوز

س

٢۲۷ةساملجس

Y۸برغملابضرأكيلممالس

١١۱١۱۸٢۳۳نادوسلا

۸١۱۳۱۷٢۱۳۲٢۳۲٠وداجقوس

PY۳4

شش

٢٠۲ماشلا

٦٦۳تیلصصتيفةقطنمةيقرشلا

١۱٠۱١۱۷AVYسوزش Y۴

Ee ۹A AY0۷14

Y5 Y۴ YoY YE۹ Y۸ YE ٣

۳۱۳۳۸ء٦۹
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۳۳۸ةسوفنبيفش٠.

طط

۳۷۱ةنبط.

۱۹۲٢٢۲ء٦١٠۱سلبارط

۹\۳ء۳۸ء۷ةسيمرط

ع
٠قارعلا۰

نكاسومابرقف)يمجويلونيع٠

۲۸۲(ةسوفنب

غ
٢٦۳۱نواٌنجيِإةباغ

۱۳۹٢٢۲تیکوتراغ

۲۰۳سمادغ

۹٠٠ناريغلا

۷٢۲ساف

۱1۹۱۷۰٠۱۷۱۱۸۱ةسوفنبسيغاف

۸٦۱ء١٤٤۱ةسوفنبنفسورجف/نفسارجف

ء٩۱۸۹ء١٦۱١٤۱۷۱۸ءاطسرف/اطسرف

٥۳

۳Y601 ناف

YT Y۴ ۳۲۲ ۳۰۲ ۸٤۱وطاف

۳۳۲ 

A1 AH

ف

۱۲۳۲٢٦۲سباق

هللادبعيبأنبىيحيءايركزيبأربق

٢۲۰ادّزمتبيتريمدنتلا

۳۱۷ةسوفنلبجبخامشرصق
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