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يديعسوبلافيسنبدمحأنبحلاص

ةجردىلعلوصحلاتابلطتملالامكتساتمدقةلاسرباتكلااذهلصأ

ةيهقفلاتاساردلاةيلكيفهمولعوفيرشلاثيدحلايفريتسجاملا

تيبلالآ.ةعماجيفةينوناقلاو

م۹۹۸/۷/۱۹٠:خیراتباهتزاجإبيصوأوتشقوندقو

ىلوألاةعبطلا
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تايوتحملاةمئاق

عوضوملا

تايوتحملاةمئاق

ةمدقملا

:ةيضابالادنعةنسلاةناكم:لوألابابلا

ثيدحلاحلطصموةنسلانمةيضابإلافقوم:لوألالصفلا

ثيدحلاةياوريفمهدوهجومهيدل

حلطصموةنسلانمةيضابإلافقوم:لوألاثحبملا

مهيدلثيدحلا

ثيدحلاةياوريفةيضابإلادوهج:يناثلاثحبملا

تثيدحلابلط:الوأ

ثيدحلانيودت:ایناٹ

:بيبحنبعيبرلامامإلادنسم:يناثلالصفلا

عيبرلامامإلافيرعت:لوألاثحبملا
هدنسميفعيبرلامامإلاجهنم:يناثلاثحبملا

ثيداحألابيترتيفهجهنم:لوألابلطملا

ةاورلايفهجهنم:يناثلابلطملا

نتملايفهجهنم:ثلاثلابلطملا

:ةيضابإلادنعىرخألاةياورلابتك:ثلاثلالصفلا

مناغيبأمامإلاةنودم:لوألاثحبملا
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هتنودمومناغيبأفيرعت:لوألابلطملا

مناغيبأفيرعت:الوأ
ةنودملافيرعت:ايناٹ

ةنودملايفمناغيبأجهنم:يناثلابلطملا

لئاسملاوباوبألابيترتيفهجهنم:الوأ

لقنلايفهجهنم:ایناٹ

ةنودملاتايوتحم:ثلاثلابلطملا

ةنودملاثيداحأ:عبارلابلطملا

ىرخألاتايورملاوبتكلا:يناثلاثحبملا

عيبرلامامإاللةديقعلاباتك-١

نايفسيبأمامإلاتاياور-١

حلفأمامإلاتاياور-۳

رباجمامإلاتاياور=٤

:ةيضابإلادنعةياورلاطباوض:عبارلالصفلا

دانسإلا:لوألاثحبملا

ءادألاظافلأ:يناثلاثحبملا

:ةيضابإلاةاورونيئدحملانيبةقالعلا:يناثلابابلا

ةيضابإلاةاورىلإنيثدحملاةرظن:لوألالصفلا

ثيدحلاةياوريفيبهذملافالخلارثأ-

ةيضابإلاةاورنمنيثدحملافقوم-

ثيدحلابتكيفةيضابإلاةاور:يناثلالصفلا
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۲۹رداصملاوعجارملا-





EEUUدنعثيدحلاةياور

ومياساۋ

لم

انديس«نيلسرملاوءايبنألافرشأىلعمالسلاوةالصلاو«نيلاعلابرهللدمحلا

.نيدلامويىلإناسحإبمهيعباتىلعونياهبحصوهلآیلعودمحم

‹لعبام

ياشلاردصلملايه-مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلع-ةيوبنلاةنسلانإف

هباطخيفهمکحأاماهبنيبو«هباتكيفهلمجأاماهبىلاعتللالّصف«يمالسإلاعيرشتلل

لق«هتعاطنمهلوسرةعاطو«هترفغموهتعاططرشهيبعابتالجوزعهللالعحدقو

€مجولمكيمكدتهلمكييبرمللاوُمك
.٠۸:ءاسنلاهللاعاطأُدَقَفٌمِطينَم۳۱:نارمعلآ

نمككهللالوسرةنسلاممهدعبنمفةباحصلادهعذنمنوملسملاكردأدقو

هدعبوكلذلبقوءاميلعتواملعتواظفحاهيلعةظفاحلاىلعصرحلالكاوصرحف«ةيمهأ

هبءاجاماعابتاوءادتقا
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ليبسيٿدهجنمةمألاهذهفلسهلذبامزاربإلةريثكتاباتكترهظدقو

ناظمىلعروشللةليوطلاتافاسملااوعطقفيكو«انيلإيلوسرلاةنسغيلبت

تافلؤملااوفلأفيككلذدعبو‹ثيداحألاكلتغيلبتلاوعسفيكمث«ثيداحألا

صيخلتلاوحرشلابمهدعبنماوانتیل‹ثيداحألاكلتريطستلتافنصللااوفنصو

مهينوعيركلامهوسررثأاوفتقيلاعيمجنيملسلالوانتميفنوكتيكل«بيذهتلاو

.ميظعلا

نمقرعبهذمرودلاحضاوًالافغإظحليتاباتكلاكلتلعلاطملانأريغ

ةياورةريسميفابيطاماهسإهعابتأمهسأيذلايضابإلابهذملاوهةيمالسإلابهاذللا

ءاطعإنمةيضابإلارودللافغإلااذطامىفخيالو«اهيفزرابرودمحلناكو«ثيدحلا

ريغةصقانةروصلاكلتىقبتل«ثيدحلاةياوريفنيملسملادوهجنعةلماكريغةروص

.ةمات

كلذءلموةملثلاكلتدسوصقنلاكلذةيطغتيفقيرطلاًادبأنأتدرأدقو

ةيضابإلارودنعهيفملكتأل(ةيضابإلادنعثيدحلاةياور)عوضومترتخاف

مهنيبةقالعلانعمثمهيدلةياورلاطباوضومهدنعةياورلابتكوثيدحلاةياوريث

.ىرخألابهاذملايندحمنممهئالمزنيبو

.ةمتاخونيبابوةمدقمىلإثحبلااذهتمسقدقففدحلااذهغولبلو

ىلاةيجهنملاوثحبلايفيطخوعوضولملاةيمهأنعاهيفتملكتدقفةمدقللاامأ

.اهيلعترس
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دقو‹؛مهيدلاهطباوضومهدنعةياورلابتكوثيدحلاةياوريفةيضابإلادوهجنع

:لوصفةسمخىلإهتمسق

ثيدحلاحلطصموةنسلانمةيضابإلافقوم):ناونعبلوألالصفلا

نعوءةيوبنلاةنسلاىلإةيضابإلاةرظننعتملكتهيفو‹(ثيدحلاةياوريفمهدوهجو
مامتهاىیدمتنیبمث«؛ثیدحلاعاونأنمعونلکىلعمهمکحوءا

.انيودتواٹيدحتةنسلاىلعظافحلاو«ثيدحلاةياوربةيضابإلا

دنسمنعتملکتهيفو‹(بيبحنبعيبرلامامالادنسم):لاونعبياغلالصفلا

ثيح«ثيدحلانيودتيفةيضابإلاتاماهسإمهأدحأ«يرصبلابيبحنبعيبرلامامإلا

.ةينيدحجللاةميقلاوجهنملاثيحنمدنسملايثمالكلاتلّصفوهفلۇم.تفرع

هيفتمقدقو‹(ةيضابإلادنعىرحخألاةياورلابتك):ناونعبثلانلالصفلا

ثحيبلاباهتلوانتوعيبرلادنسمريغةيضابإلادنعىرخألاةياورلابتكنعمالكلاب

.ةساردلاو

ةيضابإلاجهنمنعتملكتهيفو«(ةيضابإلادنعةياورلاطباوض):عبارلالصفلا

.ءادألاظافلأويوارلاطورشودنسلاثيحنمثيدحلاةياوريف

هتمّسَقدقو‹(ةيضابإلاةاورونيثدحملانيبةقالعلا):ناونعلمحيفبابلاامأ

ةرظنلنايبهيفو‹(ةيضابإلاةاورىلإنيثدحلاةرظن):ناونعبلوألالصفلا
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.مهتياررلمهنعمهذخأىدموةيضابإلاةاورىلإنيثدحملا

قيبطتةباثعموهو‹(ثيدحلابتکيثةيضابإلاةاور)اغلالصفلا

.مهٹيداحأناظم

تاياورنعتملكتهيفو‹(ةعبسلابتكلايفةيضابإلاتاياور):ثلاثلالصفلا

عجامنباودواديبأويئاسنلاويذمرتلاوملسمويراخبلا:ةعبسلابتكلايفةيضابإلا

بتكيفاليلقةيضابإلاثيداحأددعتلعجىلابابسألامهترکذودمحأو

.اهريغوأةيسايسلاوأةيبهذملابابسألاكلتنمءاوس«ثيدحلا

.اهيلإتلصوتيلاجئاتنلامهأاهيفتدرسةمئابثحبلاتمتخو

:ثحبلاةيجهنم

:ةيلاتلاةيجهنملاةساردلاهذهيفتعبتادقواذه

.ىرخألابهاذملانيبومهنيب

نمباتكلللماشفصوبتمقةيضابإلادنعةياورلابتكضارعتسايف-

باتكلاةميقنايببتمقمثءاهعاونأوثيداحألاددعوفلؤملاجهنمثيح

.ةيثيدحلا

يلاطورشلانعتملكتةيضابإلادنعةياورلاطباوضىلعيمالكيف-
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.لالدتسالاوليثمتلاعمءادألاظافلأيقويوارلايفةيضابإلااهطرتشا

ةعيبطالوأتددحنیدحملانممهريغوةيضابالانيبةقالعلانعيثيدحف

بتكيفةيضابإلاةاورلاءاصقتسايفيئارقتسالاجهنملاتكلسمثءةقالعلا

.مهٹيداحأديدحتيفبوساحلابانيعتسمثيدحلا

وزعبتمقفوفيرعتللجاتحتلانكامألاومالعألابفيرعتلابتمقدقواذه

سرهفلمعبوةيوبنلاثيداحألاجيرختبو«فحصلملايفاهعضومىلإمركلانآرقلاتايآ
.ثحبلايفاهيلعتدمتعايلارداصملاوعجارملل

.ملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعللاىلصو
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لوألابابلا

ةيضابالادنعةنسلاةناكم

:لوصفةعبرأهيفو

ثيدحلاحلطصموةنسلانمةيضابالافقوم:لوألالصفلا

ثیدحلاةياوريفمهدوهجومهيدل

ثيدحلاحلطصموةنسلانمةيضابإلافقوم:لوألاثحبلا
مهيدل

ثيدحلاةياوريفةيضابالادوهج:يياغلاثحيللا

بيبحنبعيبرمامإلادنسم:ياثلالصفلا

ةيضابالادنعىرخألاةياورلابتنك:ثلاثلالصفلا

ةيضابالادنعةياورلاطباوض:عبارلالصفلا
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لوألالصفلا

مهيدلثيدحلاحلطصموةنسلانمةيضابالافقوم

ثیدحلاةياوريفمهدوهجو

لوألاثحبللا

مهيدلثيدحلاحلطصموةنسلانمةيضابالافقوم

نآرقلاعمبنجىلإابن‹عيرشتللةليصألارداصملايفةيوبنلاةنسلاةيضابإلادعي

:”يلاسلامامإلالوقيكلذيو«سايقلاوعامجإلاوميركلا

روسلاماكحأطابنتساىلعهبردتقيملعهقفلالوصأدح

عازنعمسايقلاكلذكعامجإلاولوسرلاةنسو

َقِطْنَيامو:ركلاهلوسرفصويفلجوزعهللالوقنمةيضابإلامهلتساو

ءةيصعللاوًاطخلانعموصعمكَلوسرلانأىیَحوُيیخوالإَوُهنإ‹ىّوَهلاْنَع

نيقوحلاةيرقيفدلو«يملاسلامولسنبديمحنبهللادبعنيدلارونخيشلاةمالعلامامإلاوه(١)
هل«ىوتفلايفسانلاعجرموهنامزةمالعه١ةنس(نامعبقاتسرلالامعأنم)

حيحصلاعماجلاحرش"وجراعم"اهنمءةيبرعلاةغللاوةيعرشلامولعلايفةريثكفيناصت
نيثحابةعومجمم١٠۱۹ه۱۳۳۲ةنسيفوت«لوصألايف"سمشلاةعلط"و"عيبرلامامإلل

.٤۸ص٤ج(مالعألا)يلكرزلاص(نامعمالعأليلد)
.١٠ص١ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۲)

٤-۳‹مجنلا
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يفهقلخنيوهنيبةطساولاوةيللانعغلبماوهف«قحلاوقدصلامزالهلوقنأو

ةللاوُجْرَيناكْنَمِلةََسَحةَوْسأهللالوُسريفْمُكَلناك)»لهماكحأةفرعم

°€ركهللاَرَكَدَورخآلاميا

دعبلوقالفاهبةقئاللاةلرتملااهولزنأوكعلالوسرلاوقأةيضابإلالجأدقو

وُأهلوُسَروللااَذإةئمْوُمالونممناكامو)همكحدعبمكحالر«هلوق
€ايملصدققُهَلوُسَرَوهللاصغَينموْمِهرْمأنِةَريخْلاْمُهَلنأ

مئاغوبأفاهتيبثتوةقيقحلاهذهرارقإيفةيضابإلاءاملعتارابعترابتدقو

:مهدنعتبثیملثیدحيموقهخایشانعهتنودميفلقنياماريثکيناسارخلا

."هانذخألكلذلعف2يلانُملعنولو"

نملدجسلملاةيحتةيعورشمبلاقنملوقركذامدنعديعسوبألوقيو

.”"يلوأوهفتبثولجرلارمأككيبلاناكنإ":بطخيمامإلارلخد

.٠۲:بازحألا(١)

.٢۳:بازحألا(۲)

.ةلاسرلاهذهنمثلاثلالصفلايفةيفاوةمجرتهليتأتس(۳)

۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأء١٦۱1ص١ج١ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ(٤)

.۰٦۲ص۲ج؛٢٤٥۲ص۲ج؛۲۷۸ص۲جء٦١٦۲ص

نرقلايفةيضابإلاءاملعربكأنم«يمدكلاديعسنبدمحمديعسوبأخيشلاةمالعلامامإلاوه

(ربتعملا)و(ةماقتسالا)هبتكنم«نامعةيلخادنم(ضراعلا)ةيرقيفتامودلو«يرجهلاعبارلا
.١٤۱ص(نامعمالعأليلد)نيثحابةعومجم

.۸0ص٠٠ج(لامآلاجراعم)يملاسلا(٦)
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الإديلقتال"للالوسرريقرازامدنع”نالحجراولابوقعيوبألاقو

امأولَكهللالوسربمهدهعلعابتالابىلوأمهفةباحصلاامأوربقلااذهبحاصل

نحنولاجرمهفنوعباتلا

نعكلصنأنأبجعلانمو"نافلخنبديعسةمالعلالاقو

؛ليبسحضاوالو‹ليلدريغبمالسإلاةضيبءاملعبينضراعتتنأو5هللالوسر

نماعون؛نايعلايفاذهسيلأ

ارمالوانتسايقىلعءاجامهمثیدحلامدقن

راثآلافلاخاولوقينإواراتخملاعبتتنأكبسح

:اضيألاقو

يفةدلبنالجراوىلإةبسن)ينالجراولاميهاريانبفسويبوقعيوبأيلوصالامامإلاوه(١)

لدعلا)بتكلانمهلءاهريغوهقفلاولوصألاوثيدحلاوريسفتلاباملاعناك(رئازجلابونج

يخامشلاء؛١۹٠ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا«م١۷١۱-ه٠۷٥ةنسيفوت«هريغو(فاصنإلاو

.١٠٠ص۲ج(ريسلا)

.۲٠ص(نينيعلاةرق)يبونقلا(۲)

رشعثلاثلانرقلايفنامعءاملعمهأدحأءيليلخلادمحأنبنافلخنبديعسةمالعلاخيشلاوه(۳)

نيثحابةعومجمم١۱۸۷ةنساديهشيفوت(ناميإلاناكرأديهمت)هبتكنم«يرجمهلا

.۷۹ص(نامعمالعأليلد)

.٤١ص(نينيعلاةرق)يبونقلا(٤)

.۲۲؟ص١ج(ماظنلارهوج)يملاسلا(٠)

۲ج(ماظنلارهوج)يملاسلا(٦)
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ادنسآمکحراتخملانعهيفادرواميففالخلالبقنال

.۰.0۱

'يراوجلايبانمزيفناككرتلاادهنابلوقلاو":هلباوجيٿلاقو

.”"ةنسلافالخىلعةجحناكالتبثولوتبثي

."طناحلاضرعهببرضيثيدحلافالخبلوقو":يليلخلامامإلالاقو

‹حيحصلاثيدحلافلاخيلئاقلوقبةربعالو"دمحأخيشلالاقو

ةجحاهريغنوكيالوءاهريغىلعةجحةنسلاف

هيلعلدامهيلإعجرييذلالصألانوكينأمتيبجاولاف":اضيألاقو

لعجيودحألوقىلعلوعينأال...ةحيحصلاةنسلاوزيزعلاباتكلاحيرص

نمالإلیلدنودبدحأعابتازوجيالو«بيصيوئطخيالكنإفرادموه
:هلوقبىلعألايلعلاهفصويذلاءةمصعلابفوفحلاوهو«اليلدهسفنهلوقناك

ثلاثلانرقلايفنامعءاملعملعأ؛يرقلايراوحلانبدمحميراوحلاوبأهيقفلاملاعلاوه(١)

ص(نامعمالعأليلد)نيثحابةعومجمء"يراوحلايبأعماج“اهمهأتافلؤمهل‹يرجمهلا
٥١

.۷٠ص(نينيعلاةرق)يبونقلا(۲)

ىربكلاةمامإلابعيوبءيليلخلانافلخنبديعسنبهللادبعنبدمحمةمالعلانيملسملامامإوه)۳(

ةنسيفوتنأىلإةمامإلايفلظوءدشارنبملاسمامإلالتقمدعبه١۱۳۳۸ةنسنامعىلع

ةعومجمءةيهقفلاةبوجألايفباتكهلءالداعامامإواريبكاملاعناكوم١١۹ه۲

١٤۱ص(نامعمالعأليلد)نيثحاب

.۷٠ص(نينيعلاةرق)يبونقلا(٤)

.ايلاحنامعةنطلسيتفموه(٥)

.۷٠ص(نينيعلاةرق)يبونقلا(٦)
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۰ء)۱Eمو4۶

-مهتملكفهادعنمام«٠«ىَحوُييوالإوُهنإ‹ىّوَهلانَعقطنيامو

نماذهمهدنعاهتلرتميههذهو‹ةفرشملاةنسلاىلإإلاةرظنيههذه

الةيوبنلاةسللمهميسقتيفةيضابإلانإف‹«ليصفتلاثيحنمامأ‹لامحإلاثيح

ثسیحنمامٍإ«ةعبرأتارابتعاىلإاهمهميسقتيفاورظنذإمهريغنعادبأنوفلتخي

وأ؛تاياورلانمدودرملاولوبقملاثيحنموأءانيلإاشفوصوقرطثیحنموااکاذ

.همدعوأدنسلالاصتاثيحنم

:عاونأةئالثىلإمهدنعمسقنتةنسلافاهناذثيحنمامأ

.لاوقأنم8ىهللالوسرنعردصاميهو:ةيلوقلاةنسلا-١

.لاعفأنمكعللالوسرنعردصاميهو:ةسيلعفلاةنسلا-۲

ىلعةردقلاعمهيلعتكسوهركنيملفمهضعب

لمعلابجيةجحاهرابتعاوةئالثلاعاونألاهذهلوبقيفةيضابإلانيبفالحخالو

.داحآورتاوتم:نیعونىلإمسقنتيهفانيلإاهوصوثيحنمةنسلاميسقتامأو

.٤-۳مجنلا)۱(

.١١٠ص(غمادلاقحلا)يليلخلا(۲)

.۲ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۳)
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ۇطاوتنكيالةعامجهاورام":هلوقبيلاسلامامإلاهفرعرتاوتملاثيدحلاف

ىلعمهلتمؤطاوتنكميالهنأثيحبمهلثمةعامجنعةداعبذكلاىلعمهلثم

‹؛مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاىلإكلذكلقنلاهبيهتنيتحءاضيأةداعبذكلا

ارتاوتيم”طقفینعملالقننإوءايظفلارتاوتمسيهنيعبظفللالقنناف

ةداعلاليحتددعهيورييذلاوهرتاوتملاو":هلوقبهفرعف”بطقلامامإلاامآ

مهربخبحصينأكلذىلإفاضنيوءهناهتناىلإهئادتبانمبذكلاىلعمهؤطاوت

."هعماسلملعلاةدافإ

:'”طورشةئالثرتاوتلابثيدحلاىلعمكحييكليلاسلامامإلاطرشدقو

سيلةعبرألاذإاعطقرتاوتعبسيلفةعبرألاهلقنامف:ةريثكةعفربخلالقنينأ١

.°”يعفاشلاباحصأنعلقنطرشلااذهو

لجألبذكلاىلعمهلثمًاطاوتينأةداعلايفنكيالنيلقانلاددعنوكينأ-۲

.ممترثکدرحبالاهریغوةرثكنممحلاوحأ

.۸ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(١)

يفبرملاةيضايإملاع«شيفطاىسيعنبفسوينبدمحمةمئألابطقةمالعلامامإلاوه(۲)

يففيلأتلايفادجرثكموهو؛م١۸۲١ةنسدلوءرشععبارلاورشعثلاثلانينرقلا

.۱١۱-١٦١١۷صصVY(مالعألا)

.١٠ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطأ(۳)

.١٠-۸صص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(٤)

.۲۳۲ص؛ج(طيحملارحبلا)يشكرزلا
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كولملاونادلبلانعرابخإلاوحن:ةدهاشملاىلإنيدنتسممهربخيفاونوكينأ-۳

‹ةيلقعلارومألانعرابخإلاكلذبجرخيف«تامومشملاوتاموعطملاوتاوصألاو
قولخمنآرقلانأوأثداحملاعلانأبةفلتخمتاهجنمريثكعمجربخأولامك

نكمبيامبةيلقعلارومألانأليفارتاوتكلذبمهربخنوكيالهنإف

ليلدلاىلإاهيفعجرملالبرثأاهيفنيربخملاةرثكلسيلفلقاعلكلاهيفرظنلا

.يلقعلا

ةجحةيضابإلاهربتعادقفعونلااذهتوبنىلإكشلاقرطتمدعىلإارلظنو

رومألاوأةديقعلارومأنيبكلذيفقرفال«نيدلارومأميمجيفاهعابتابجيةيعطق

:°”اعيمجةمألابهذموهاذهوةيلسعلا

ريغوضيفتسم:ناعونوهو«رتاوتلادحغلبيملاموهفداحألاثيدحامأ

:هلوقبهفرعو(روهشملا)مسابيملاسلامامإلاهنعربعدقفضيفتسملاثيدحلاامأ

نوصلملاهطرشبفصتيملنورقلالوأيفيذلاوهو

۴دعلق07 رمتساوكاذدنعهولبقورشتناومهیفضافتساهنکل

يملاسلا٠11ص۲ج(رارسألافشك)يراخبلا٤ج(طيحملارحبلا)يشكرزلا(١)

ص١ج(يمالسإلاهقفلالوصأ)يليحزلا؛ء۱۲ص۲ج(سمشلاةعلط)

۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۲)
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فصتيليذلاوهرابخألانمروهشملانأهلصاحو":هلوقباذههفيرعتحرشو

نرققلايفربخلاكلذرهتشامث...رتاوتلاطرشبةباحصلانرقوهولوألانرقلايف

.”"لوبقلاىلعمهعمرمتساوهولبقفثلاثلاواغلا

‹”"لوبقلابةمألاهتقلتوةثالثىلعهتلقندازام":هنأب©”هفرعو

رثكأبهذف«ثيداحألانمعونلااذهمكحيف-ةيضابإلامهنمو-ةمألاتفلتخادقو

-هريغىلعةيزمعونهيطعتتناكنإو-ضيفتسملاثيدحلاةرهشنأىلإ”ملعلالهأ

نأثيدحلاحلطصمملعيفهيلعفراعتملانأكلذ«داحآلامكحنعهعفرتال

مكحلانإفداحآضيفتسملاثيدحلاتاقلحىدحإنأاودانسإلايففعضألاةقلحلاب

دقو؛رتاوتملاةبترمىلإعفريالو«داحالابضيفتسملاقحليكلذبو«اهرابتعابىطعي
.لوقلااذهىلإةيضابإلانممامإلابهذ

نم”يحامشلامهقفاوو«رتاوتلابعونلااذهقاحلإىلإ”ةيفتحلابهذامني

.٤١ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(١)

هتيضايإءاملعربكأنم«يخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأسابعلاوبأةمالعلامامإلاوه(۲)

-ه۲۸۹ةنسيفوتء«هحرشو(لدعلارصتخم)و(ريسلا)هبتكنمءعساتلانرقلايفبرغملا

.١۳٠ص١ج(مالعألا)يلكرزلاءةمدقملا‹ء!ج(ريسلا)يخامشلاء٢

.۱۸۹ص(لدعلارصتخمحرش)يخامشلا(۲)

.١45ص١ج(يمالسإلاهقفلالوصأ)يليحزلا(٤)

.٤٠۸ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا

.٤1۷ص۲ج(رارسألافشك)يراخبلا(٦]
.۱۸۸ص(رصتخملاحرش)يخامشلا(۷
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.اذهىلعةيضابإلا

اذه”يلازغلابسنوداحآلاثيدحبدبعتلامدعبلوقلايفمهضعبذشدقو

.رهاظلالهأنممهعباتنموةيردقلاريهامجىلإلوقلا

قوتسااذإهبلمعلابجيةجحداحآلاثيدحنأىلإةمألاروهمجبهذامنيب

داحآلاتيدحنوكياميفاوفلتخاريغدعباميفاهركذنسيلالوبقلاطورش
نود(تالملعملاوتادابعلا)ةيلمعلارومألايفةجحهنأىلإنورثكألابهذفهيفةجح

ديفيالولمعلابحجويداحآلاثيدحنأ«ىرحخأةرابعبوأ‹(تادقتعملا)ةيملعلارومألا

نعردصهنأنظلايفبلغيهنأيعم‹ةيعطقتسيلوةينظهتيجحنألكلذ«ملعلا

ريغوأنايسنلاوأوهسلاوأًاطخلالامتحالكلذبمطقلااننكميالنكلوالوسرلا

ةيلمعلارومأللانأل«ثيدحلاىضتقعلمعلاانيلعبجيهنإفهذهنظلاةبلغلو؛كلذ

نكيالفاذطو‹مزاحلانيقيلاىلعالإبتالفةيداقتعالارومألاامأو‹نظلاباهيفذوي

.١٤٠ص١ج(ىفصتسملا)يلازغلا(١)
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Hu

..۲(
نيالاءالعو"!يودزبلامالسإلارخفبهذهيلإو‹ةيضابإلاذألوقلااذهبو

َın)۰٤2"

. ءاهقفلاةلجوملعلالهأرثكأبهذموهو":لاق‹”يراخبلا

نيرخأتملاونيرثكألالوقوهو":لاقةمادقنباهححنركلذكو

دحاولارخفمهریغوانباحصأفلتخاو":°ربلادبعنبالاقو٩نم

يبونقلا۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلاءا۸۸ص(لدعلارصتخمحرش)يخامشلا(١)

۷-۰.۸ص(داحلافيسلا)

رباكأنم"مالسإلارخف'ببقلملايودزبلانيسحلانبدمحمنبيلعيلوصاألاةمالعلاوه(۲)

'طوسبملا"هتافلؤمنمه4۸۲٤ةنسيفوتوم١٠٠۱ةنسدلوةيفنحلاءاملع

(ةيضملارهاوجلا)ءافولايبأنباص٤ج(مالعألا)يلكرزلاء"لوصولازنك'و

.۲٠1ص١٠ج(ءالبنلامالعأريس)يبهذلاص۲ج

لهأنمةيفنحلا.ءاملعنمءيراخبلانيدلاءالعدمحمنبدمحأنبزيزعلادبعمامإلاوه(۲)

ءافولايبأنباء"يودزبلالوصأحرش"هتافلؤمنمم١۳۳ه٠ةنسيفوتیراخب

.٤٠-٤٤١صص؛ج(مالعألا)يلكرزلا‹«:۲۸ص۲ج(ةيضملارهاوجلا)

.1۷۸-1۸۰صص۲ج(رارسألافشك)يراخبلا(٤)

وهو؛م٤٠١-ه١4٥ةنسدلوءيلبنحلايسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعهيقفلاةمالعلاوه(٥)

يفوتءهقفلالوصأيف”رظانلاةضور"وهقفلايف"ينغملا"هتافلؤمنمءةلبانحلاءاملعربكأنم

ةيادبلا)ريثكنبا‹۱1۳-١١٠صص۷ج(بهذلاتارذش)دامعلانبا؛م۱۲۲۳-ه٠١٦ةنس

.۷٠ص؛ج(مالعألا)يلكرزلاء١۱۱۳ص١٠ج(ةياهنلاو

.٠٠۲-٠٠۲صص١ج(رظانملاةنجورظانلاةضور)همادقنبا(١)

ةنسةبطرقبدلو«يكلاملايبطرقلاربلادبعنبدمحمنبهللادبعنبفسويثدحملامامإلاوه(۷)

-هە417ةنسةبطاشبيفوت"برغملاظفاح“هللاقيوثيدحلاظافحرايكنم‹م۹۷۸-ه۸

۳ج(بهذلاتارذش)دامعلانباء"باعيتسالاو"راكذتسالا"و"ديهمتلا"هتافلؤمنم(عم١

.٠٢٤۲ص۸ج(مالعألا)يلكرزلا١٠١ج(ءالبنلامالعأريس)يبهذلاء٤٠۳ص
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هيلعيذلاو‹؟ملعلانودلمعلابجويمأءاعيجلمعلاوملعلابجويله‹لدعلا

روهججولوقوهونودلمعلابجويهنأمهنمملعلالهأرثكأ
رذعلاعطقوهللاىلعهبدهشامالإمهدنعملعلابجويالورظنلاوهقفلالهأ

؛ملعلانودلمعلابجويهنأهبلوقنيذلا":لاقمث"هيففاللخالواعطقهيجم

لاقو‹”"رظنلاوهقفلالهأرثكأكلذىلعوىاوسةعبرألاونيدهاشلاةداهشك
نيعباتلاوةباحصلانمنيملسملاريهامججهيلعيذلافهمكحيففلتخاو":يوونلا

نمةجحةقثلادحاولاربخنألوصألاباحصأوءاهقفلاونيثدحملانممهدعبنمف

.”"ملعلاديفيالونظلاديفيوءامبلمعلامزليعرشلاججح

رومألاوةيلمعلارومألانيبقيرفنتلامدعلإنورحخآبهذامنیب

بهذلوقلااذهىلإوءاهنملكيفداحالاثيدعجذحخألااوبحجوأفةيداقتعالا

١٠١1ةنسنيطسلفبةزغيفدلو«يشرقلايعفاشلاسابعلانبسيردأنبدمحممامإلاوه(١)

ةنسةرهاقلابيفوتورصمودادغبيفشاعءةنسلالهأدنعةعبرألاةمئألادحأوهوم۷

نباءاهدعبامو١ج(ةيعفاشلاتاقبط)يكبسلا(مألا)هتافلؤمنمم٠۸۲-ه٠

١٠ج(ءالبنلامالعأريس)يبهذلا۲ج(بهذلاتارذش)دامعلا

.۷-۸صص١ج(ديهمتلا)ربلادبعنبا(۲)

(ايروسىرقنماونىلإةبسن)يوونلافرشنبىيحينيدلاييحمايركزوبأمامإلاوه(۲)
يفوت؛ثيدحلاوهقفلايفةمالعوهوةيعفاشلاءاملعنم؛م۱۲۳۳-ه١1۳٦ةنسدلويعفاشلا

۸ج(ةيعفلشلاتاقبط)يكبسلا"ملسمحيحصحرش"هتافلؤمنمم۱۲۷۷-ه٦1۷٦ةنساونيف

.٢٣٢٥۲ص٥ج(تارذشلا)دامعلانباص

١ج(ملسمحيحصحرش)يوونلا(٤)
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نبالاقو‹!يبساحلاتراحلاو”يسيباركلانيسحلانعاكحو)مزحنبا

هبسنكلذكو°°"ماظلالهوثيدحلاباحصأنمةعامجلوقوهو":ةمادق

.ثيدحلالهأضعبىلإ"”يودزبلا

طارقإلانيبطسوتلاكلسمةيضقلاهذهيفاوكلسدقةيضابإلانأانهىرنو

اهيفذحخؤياليلارومألايفداحآلاثيدحلوبقىلإطارقألامببهذيملف«طيرفتلاو

يثةجحهولعجلبءالصأهيلعدامتعالاضفرىلإطيرفتلامهعفديملامك«نيقيلابالإ

اليلاةديقعلارومأيفهباوذخأيملو«نظلاةيلغباهيفذحخألانكميىلاةيلمعلارومألا

سه٤ةنسدلو؛يسلدنألايرهاظلامزحنبديعسنبدمحأنبيلعدمحموبأمامإلاوه(١)

ةنسيفوت«يرهاظلابهذملارظنمومالسإلاةمئأدحأوهرصعيفسلدنألاملاع٤

ص۲ج(بيطلاحفن)يرقملانبا‹"ماكحإلا"و"ىلحملا"هتافلؤمرهشأنمم١٠٠١-ه1

(ءالبنلامالعأريس)يبهذلاء١١٠۱-١١١١صص٣ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا

.١٤۱۸ص۱۸ج

.١٠۱٠ص١ج(ماكحألالوصأيفماكحإلا)مزحنبا(۲)

يهوسيباركلاعيبىلإةبسن)يسيباركلاديزينبيلعنبنيسحلايلعوبأهيقفلاملاعلاوه(۳)
ه٢٤۲ةنسيفوت؛هعورفوهقفلالوصأ"اهنمفيناصتهلةيعفاشلاءاملعنم(ةظيلغلابايثلا

۸ج(دادغبخيرات)بيطخلاء١۱۲-۷١١صص۲ج(ةيعفاشلاتاقبط)يكبسلام١٠٦۸-

.۷۹ص۲٠۱ج(ءالبنلامالعأريس)يبهذلا٤1ص

رباكأنمناكوءةرصبلابدلو«يبساحملادسأنبثراحلاهللادبعوبأيلوصاألاملاعلاوه(٤)

م۷٥۸-ه٢٤۲ةنسدادغببيفوتءةلزتعملاىلعدرلاودهزلايففيناصتهلوةيفوصلا

تلقبط)يكبسلاء٣۱۲۳ص۲ج(بيذهتلابيذهت)رجحنباء١٠۲ص۸ج(دادغبخيرات)بيطخلا

.٢٤۲۸-٢٥٦٤ص۲ج(ةيعفاشلا

.۲٠۲ص١ج(رظانلاةضور)همادقنبا

.١1۸ص۲ج(رارسألافشك)يراخبلا(٦)
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.نيقيلاىلعالإنبت

ةنالثىلإكلذرابتعابمسشقنيهنإفترلاولوبقلاثيحنمثيدحلاميسقتامأو

.فيعضونسحوحيحص:عارنا

لقبهدنسلصتاام":هلوقببلطقلامامإلاهفرعدفحيحصلاثيدحلاامأ

ينعنو":هلوقباذههفيرعتحرشمث”"ةلعوذوذشنمملسوهلثمنعطباضلالدعلا

نکیموهتلادعترهظنملدعلابو؛ناكهجويأب"عوطقمنكيملاملصتملاب
عراسسملا«؛ثادحألاضعبىلعارصمفرعيالو‹؛تانامألاىلعنتوماوهوءاحرجم

نمطباضلابو«تاداهشلانملمحتامىلعنومأملا«تاهبشللبناجملا«تاريخلاىلإ
نومأملاوهةقثلاو؛سانلاةياورلافلاخمةقلاهيوريامذوذشلابوءاظقيتماظفاحنوكي

يدؤيوهيفدهاعاجيفيوهبثدحاميفهقفدصيئوةداهشلانفلمحامىلع

ةلعلابو؛تاهبشلابنتجيو«تاريخلاىلإعطقنيولماعاذإهسفننمفصنيو«هتنامأ

بسحبافعضوةوقحيحصلاتاجردتوافتتوةحداقةضماغةيفخبابسأهيفام

.“اهفعضوهطورشةوق
لاصتا:يهوةسمحةيضابإلادنعحيحصلاثيدحلاطورشنأفرعناذهيو

ةقباطميهوءةلعلانمةمالسلاءذوذشلانمةمالسلاءةاورلاطبضةاورلاةلادعدنسلا

.۷ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(١)

يعفاشلاكلذىلإهقبسدقو"عطقنملا'يف'عوطقم“ةملكلمعتسافاعطقنمنكيملامينعي(۲)
.٤۱۹٠ص١ج(يوارلابيردت)يطويسلا«يناربطلاو

.۷ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(۲)
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.ٹيدحلاحلطصمءاملعهركذاممم

مأةلوبقميهله(ةقثلاةدايز)ةلأسمحيحصلاثيدحلانعمالكلابقحتلياممو

ىلإهبسنواقلطماغوبقبمهضعبلاق‹لاوقأىلإاهيفءاملعلافلتخادقف؟ال

لمنيبءةيضابإلانمةكربنبابهذلوقلااذهىلإو‹”نيثدحماوءاهقفلانمروهمجلا

لبكلذلجتحاو«يوارلاةلفغيضتقيليلدموقيالنأاهوبقيفيلاسلامامإلاطرتشا

بجوهتلادعلهربخلوبقبجيلدعلاناكاذإفءةلادعلاةياورلالوبقيفربتعملا"

نيريخدحاوىورولونيربخةلرتمبهيلعديزملاعمةدايزلانألاضيأهتدايزلوبق

ابقلعتيةدايزلانألوءاذهكلذكقافتالابنيربخلاهتياورتلبقامهدحأهريغیورو
."ادتبملاربخلاكةقثلاةياورومكح

بلطقلامامإلاركذ«ةددعتمفيراعتبءاملعلاهفرعدقفنسحلاثيدحلاامأو

لسرموأةقثلاةجردنمبرقنمدنسموهنسحلا:ليقولو":لاقمٹاھنماددع

دودحلاعجأناكلفلعوذوذشنعملسوجوريغنميوروفٹ

نعاهدعيأواهطبضأو

ىلعأغلبيملايوارهدنسيفنأالإالصتمنوكينأامإهدنعنسحا:ثيدحاف

نأنيعونلاالكلطرتشاهنكلو«تاقثلاليسارمنمنوكينأامإوقيثوتلاتاجرد

.٤٢٤۲ص١ج(يوارلابيردت)يطويسلا(١)

.۱۷ص١ج(عماجلا)ةكربنبا(۲)

۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۳)

.١٠ص١جءقباسلاعجرملا(٤)
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ءانسحرخآلاوهنوكينأنكمبيلباحيحصنسحلاثيدحلاهيلعدضتعييذلاثيدحلا

حيحصلاىلإنسحلانمىقرترخآهجونميوراذإنسحلاو":دعباميفلاقكلذلو

حيحصلابةوقلايفقحليهنأيقرتلابينعنو‹رخآلابامهدحأدضتعيفنيتهجلانمهتوقل
.٩'”"هنيعهنأال

:لاقثيحللعلاهباتكيفهل'"”يذمرتلافيرعتلقفاومنسحللفيرعتلااذهو

(نسح)هباندراامنإفنسحثيدح:(ننسلاينعي)باتكلااذهيفانركذامو"
نوکیيالو؛بذکلابمهنينمہدانسإيفنوکالىوریثيدحلكءاندنعهدانسإ

."یسحثیدحاندنعوهف؛كلذوحنهجوريغنمىوریواذاشثيدحلا

ءيسهتاورضعبناكاملمشيف":يذمرتلامالكاحراش”يواخسلالوقي

.اهسفنةحفصلاوهسفنعجرملا(١)

ةنسدلو؛هظافحوثيدحلاءاملعنميذمرتلاةروسنبىسيعنبدمحمظفاحلامامإلاوه(۲)

يفوتءثيدحلالهأدنعةسمخلالوصألادحأوهوننسلاباتكهتافلؤمنمم٢٤۸۲-ه۹

(بهذلاتارذش)دامعلانباء۲1۳۲۳ج(ظافحلاةركذت)يبهذلام۸۹۲-ه۲ةنسذمرتب

.۲۲۲ص٦ج(مالعألا)يلكرزلا‹ء١٤۱۷ص۲ج

١ج«يوارلابيردتيفيطويسلالقنيفةدوجوميهو«لصالايفةدوجومريغ(نسح)ةملك(۲)
.١٦١۱ص

ثسيدحلاءاملعنم‹يواخسلادمحمنبنمحرلادبعنبدمحمنيدلاسمشثدحملاةمالعلاوه(٠)

سمھ۷ةنسةنيدملابيفوت‹"ثيفغملاحتف'و"عماللاءوضلا“هتافلؤمنم‹خيراتلاوريسفتلاو

۸ج(بهذلاتارذش)دامعلانباء۲-۲۲صص۸ج(عماللاءوضلا)يواخسلام۷
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‹ليدعتالوحرجهيفلقنيملاروتسموأًاطخلاوأطلغلابفصونممظفحلا

اطلتخوأ؛ةضعنعلاباسلدموأرخآلاىلعامهدحأحجرتيملوالقناذإاذكو

ءاضتقاعمكلذلجألو«بذكلابسفنطارتشااههافانممدعلهطرشب

لاحبلهجلاوظفحلاءيسيفطبضلامدعلهبجاجتحالانعفقوتلاامهنملك
لسرلملاونيظفاحنيتقثنيبعاطقناهبامهلومشلكلذكو‹سلدملاوروتسللا

ادرفنکيملو)لاقفاثلاثطرتشالاصتالاهطارتشامدعلظفاحمامإهلسرييذلا

دحأهبحجرتيلهنودالهلثموأهقوفرثكأفرخآهجونماضيأءاجلب(درو

.٩”"نيلامتحالا

.۲ا1..
هجرخمكرعام:هنأب”يباطخلاهفرعدقف«ىرحخأتافيرعتنسحلاثيدحللو

."هلاجررهتشاو

.)1. :هناب"يزوخجلانباهفرعو

.٥۷ص١ج(ثيغملاحتف)يواخسلا(١)

تسبىلإةبسن)يتسبلاباطخلانبميهاربإنبدمحمنبدمحناميلسوبأثدحملامامإلاوه(۲)

دوادېبننسىلعحرشهلم۹۸-ه۸ةنسيفوت«ثدحمهيقفملاع(لباكدالبنم

۳ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا«٤٠۲ص۲ج(نايعألاتايفو)ناكلخنبا‹"ننسلاملاعم“هامس

۷٠ج(ءالبنلامالعأريس)يبهذلاء١٠١۱ص

.١١ص(ثيدحلامولع)حالصلانبا(۳)

نمزوجلاةعرشىلإةبسن)يزوجلايلعنبنمحرلادبعجرفلاوبأيعوسوملاةمالعلاوه(٤)
ريثكم١٠۲٠-ةنسيفوت«خيراتلاوثيدحلاوريسفتلايفهرصعةمالع(دادغبلاحم

٣ج(نايعألاتايفو)ناكلخنباء۳-٠١۸صص۳٠١ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا«فيلأتلا
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:ليقولو"قيقدنبالاقو”"لمتحمبيرقفعضهيفيذلاثيدحلا"

روهشموأ؛دهاشهبهلروتسملصتملاهدنسينوللعلانعلاخثيدحلكنسحلا

."رصخأوهوددحاعمجأناكل‹ناقتإلاةجردنعرصاق

ةجحنسحلاو":بلعقلامامإلالوقيكلذيفووهفهمكحامأ

حيحصلاةلرتميفهنأالحيحصلاثيدحلاكهبجتحملوبقمهنأيعيو

.یفالامک

هيفعمتجيلامفيعضلاو":هلوقببطقلامامإلاهفرعدّقففيعضلاثيدحلاام

ةجردنعرصقامفيعضلالقفتئشنإو":لاقنألإ"نسحلاوةحصلاطورش

لا

يفهبلمعلازاوجيفاوفلتخاءاملعلانأريغ‹ماكحألايفةجحسيلوهو

لامعألالئاضفيفهتياورو77لمعلازاوجىلإضعبلابهذفلامعألالئاضف

يذلاوهلوقلااذهنأكو«كلذنورخآطرتشيملامنيب«هفعضنايبمهضعبطرتشاو

.٢٥٦۲ص٠۲ج(ءالبنلاءالعأريس)يبهذلا‹١٤٤١ص

.٢٥۲ص(تاعوضوملا)يزوجلانبا(١)

رباكأنمءديعلاقيقدنبابفورعملايريشقلايلعنبدمحمحتفلاوبأيلوصألاملاعلاوه(۲)
ء؛ثيدحلايفماكحإ"هفيناصتنمةنسةرهاقلابيفوت«ءلوصألاءاملع

٦ج(مالعألا)يلكرزلا٣ج(تايفولاتاوف)يبتكلا

.١۹٥۱٠ص١ج(يوارلابيردت)يطويسلا(۳)

.١٠ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطأ(٤)

.١٠صقباسلاعجرملا

.٠٠۲ص(ينامألارفظ)يونكللا(٦)
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هبظعولاوهتياوروهبلمعلاءاملعلادنعزوجيو":لاقثيحبلطقلامامإلاهيلإليمب

لالحلاماكحأو‹ىلاعتهللاتافصيفالهفعضنايبالب

-ةيضابإلادنعمسقنيوهف«همدعودنسلالاصتاثيحنمثيدحلاميسقتامأو

.لصتمريیغویلصتم:نیمسقلإ-مهريغك

هدنسلصتاام":هنأبهفرعو(دنسملا)ببطقلامامإلاهنعربعدقفلصتملاامأ

يلاسلامامإلاهفرعو"هنودافقووأكيبلاىلإاعفرہاهتنمىلإهوارنم

"8هلاهيهنيتحيوارلاهيوري"

وأاحيحصلصتملاثيدحلانوكيدقف«هتاورىلإرظنلابنوكيلصتملامكحو

.افيعضوأانسح

هنأظحالينكلو؛لصفنملابمامإلاهنعربعدقفلصتملاريغامأ

فيرعتهيلعلديامفالخوهو‹يباحصلاىلعفوقوملاثيدحلاهماسقأنملعج

ءاملعمالكلقفاوملاوهبطقلافيرعتو«ليلقلبقرميذلادنسملاثيدحللبطقلا

.١٠ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(١)

.۲٠ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(۲)

ىلصلوسرلانعلوقنملاثيدحلانأملعا":همالكصنوء۸ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۲)

:ملسوهيلعهللاىلصهيلإهيهنيىتحيوارلاهيوريثيحبهبهلقنلصتينأامإملسوهيلعهللا

ەدانسإيفنوكيوأيباحصلاىلعهبرصتقيلبهيلإيهتنيالفهنعهتياوريفلصفنينأامإو
نعةاورلاضعبنيبةطساوعقتوأءةطساولاكلتركذتملويوارلانيبوهنيبةطساويبنلاىلإ

.اضيأيوارلااهركذيملوضعب

.قباسلاعجرملا(٤)
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.”ثيدحلاحلطصم

علطقنملاولسرملا:يهعاونأةعبرأيثةلصتملاريغثيدحلاعاونأرصحنكمبو

.قلعملاولضعلملاو

رثكأفدحاووارهدانسإنمطقسام"هنأبيلاسلامامإلاهفرعدقفلسرملاامأ

عطقنملاهيفلخديفيرعتلااذهو«نييلوصألافيرعتوهاذهو"ناكعضوميأنم

.قلعملاولضعللاو

يعباتلاعفرينأ":هلوقبلسرملافرعفةكربنباهركذدقفنيثدحملافيرعتامأ

يبللانيبوهنيبنوكينأبجاوف‹؛مالسلاهيلعيبلادهاشيملوكيبلانعربخلا

يعباتلانوكينأطرتشيملةكربنبانأانهظحالنو‹"هرکذیالفيباحص

مدعوكلذطارتشاىلإنيئدحلاضعببهذامنيب‹؛نيئدحملادنعرهشألاوهواريبك

هللالوسرلاق:يعباتلالوقوهلسرملاو":لاقفبطقلاهاضترايذلاوهطارتشالا

."اذكلعفوأاذكك

فيرعتلااذهىلإ-نيرصاعملاةيضابإلاءاملعنموهو-يبونقلاخيشلارظنو

لوسرنعيباحصلاهاورامجرخيهنالفعماجريغهنإامأالوعماجريغهنأىأرف

هنألفعنامريغهنإامأو‹ةباحصلاليسارمبهنعربعملاوهو‹هنمهعمسيملامللا

.٤؛ص(ثيدحلامولع)حالصلانبا(١)

۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۲)

١ج(عماجلا)ةكربنبا(۳)

.١١ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(٤)
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؛هريملوهتایحيقملسأوأكهتومدعبالإملسيملوانيدحيهللالوسرنما

يلاىلإيعباتلاوأيباحصلاهفاضأاه":هنأبلسرملاثيدحلافرعدقفهلككلذلو

.(”"هريغنمهاعمسامي

دحاوهتاورنمطقسامعطقنملاو":لاقفبطقلامامإلاهفرعدقفعطقنملاامأو

یلعناکملکنمطقسامدیزیالثیحب؛رثکأونيناكمنماذكولبق

لبقدحاورارهنمطقساموهعطقنملانأنيبفوأاطسووأالوأدحاووار

نإهنأل«يلاوتلاىلعالنكلواضيأياحصلالبقوارنمرثكأهنمطقسوأ‹يباخصلا

نيعونلانيذهنملوألاعونلاىلعو«ٍقأيسامك"الضعم"ىمسيهنإفيلاوتلاىلعناك

يلانعربخلالجرلايورينأ":هنأبهفرعدقفعطقنمللهفيرعتيفةكربنبارصتقا

امعرصاقفيرعتلااذهنإفيفهركذيالفالجرطسولايفطقسيف

.نيفلتخمنيناكمنمنايواردنسلانمطقساذإ

فيرعتيفحالطصالاهيلعرقتسايذلافيرعتلاوهبطقلافيرعتنأرهاظلاو

.٦١٠ص(عيبرلامامإلا)يبونقلا(١)

.١۱٠ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(۲)

نرقلايفنامعءاملعنم«يولهبلايميلسلاةكربنبهللادبعدمحموبأيلوصألاةمالعلاوه(۲)
.١٤١٠ص(نامعمالعأليلد)نيثحأبةعومجم(عماجلا)هبتكنم«يرجهللعبارلا

.۱۷ص١ج(عماجلا)ةكربنبا)٤(
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عطقنللانإفالإورجحنباو”يقارعلانع”يطويسلاكلذركذامكعطقنلل
يف“”حالصلانبالاقدقف؛كلذىلعرقتسانأىلإعيسوتلاوقييضتلانمتارتفبرم

دبعنباهركذاماهنمو":لسرملاومطقنملانيبقرفلايفءاملعلابهاذملهركذضرعم

هللماشعطقنملاونيعباتلابصوصخملسرملانأوهوءفللاهمرربلا

ييلاىلإىزعيناكءاوس«هدانسإلصتيالاملكهدنعوهو«هريغلو

لصتيالاملكلنالماشامهالكولسرملالثمعطقنملانأاهنموريغىلإوأ

يذلاوهو؛مهريغوءاهقفلانمفئاوطهيلإراص؛برقأبهذملااذهوهدانسإ

ةئامتسوحنهليعوسومملاع«يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالالجةمالعلامامإلاوه(١)

تارذش"دامعلانبا(م١٠١۱-ه١۹۱ةنسيفوت‹«"ريبكلاعماجلا"و"يوارلابيردت"اهنمفنصم

.١٠٠ص۸ج'بحهذلا

ثيدحلاءاملعربكأنمءيقارعلانسحلانبميحرلادبعنيدلانيزلضفلاوباظفاحلامامإلاوه(۲)

ءايحإثيداحأجيرختيف"رافسألالمحنعينغملا"و"ثيدحلاةيفلأ"اهنمتافنصملانمددعهل

يلكرزلاء٠١۱۷ص؛ج(عماللاءوضلا)يواخسلا٤٠٤-ه٦٠۸ةنسيفوت‹"نيدلامولع

.٤٥٢٤۲-٤٢٤٤٢٤٤ص۲ج(مالعألا)

ثسيدحلاةمئأنمءينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأنيدلاباهشلضفلاوبأظفاحلامامإلاوه

و'بيذهتلاءيراخبلاحرشيرابلاحتف"اهنمهيفهتافلؤمرثكأوهدعاوقبذهيذلاو
دامعلانباء٦۲ص۲ج(عماللاءوضلا)يواخسلام4۹٤٤ةنسيفوتء"رظنلاةهزت"

.۱۷۸-۱۷۹صص١ج(مالعألا)يلكرزلا۷ج(بهذلاتارذش)

١ج(يوارلابيردت)يطويسلا(٤)

ءيدركلايروزرهشلانامثعنبنيدلاحالصنمحرلادبعنبنامثعورمعوبأملاعلامامإلاوه

'حالصلانبياةمدقم'بروهشملا«ثيدحلامولععاونأةفرعم"باتكهل«ثيدحلاوهقفلابملاع

تارذش)دامعلانبا٦۳۲ص۸ج(ةيعفاشلاتاقبط)يكبسلام٤٤١۱ه٤٤٦ةنسقشمدبيفوت

.٤٢٢٤۲ص۳ج(نايعألاتايفو)ناكلخنباء٥٠١۲۲ج(بهذلا
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فصويامرثكأنأالإهتيافكيفركبوبأظفاحلاهركذ

فصويامرثكأوككيبلانعيعباتلاهاوراملامعتسالاثيحنملاسرالاب

نبانعكلاملثمةباحصلانعنيعباتلانودنمهاورامعاطقنالاب
."ملعأهللاوكلذوحنو

عمرثكأفنانثاهتاورنمطقسام":هنأبيلاسلامامإلاهفرعدقفلضعملاامأو

نوكينأوايباحصنيطقاسلادحأنوكينأنيبقرفيملهنأظحالنو‹)"يلاوتلا

لملضعملاو":لاقفقرفلااذهبطقلامامإلاىعارامنيبةقبطريغيفطقسلا

طقسلانوكينأطرتشافعمرثكأفنانثايباحصلالبقهتاورنمطقس

.ةباحصلاةقبطدعب

ءاملعنمءبيطخلابفورعملا«يدادغبلاتباثنبيلعنبدمحأخرؤملاظفاحلامامإلاوه(١)

"دادخغبخيراتو"ةياورلاملعيفةيافكلا"هبتكنمءهمولعرثكأيففيلاتهلونيمدقتملاثيدحلا
خيراترصتخم)ركاسعنبا‹ء٢۲۹ص؛ج(ةيعفاشلاتاقبط)يكبسلا1۳٩٤ةنسيفوت

.۹۲ص۱ج(نایعألاتايفو)ناكلخنبا۱۷۳ص۳ج(قشمد

لهأدنعةعبرألاةمئألادحأوةنيدملامامإ«يريمحلايحبصألاسنأنبكلامثدحملامامإلاوه(۲)

وبأةنسيفوت«ثيدحلايفباتكهلءاثدحماهيقفناكءةعامجلاوةنسلا

رجحنباء۷٠۲ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا٦ج(ءايلوألاةيلح)ميعن

.۸-٥صص١٠ج(بيذهتلابيذهت)
رجاهوءمالسإلايفاشن«يشرقلايودعلاباطخلانبرمعنبهللادبعليلجلايباحصلاوه(۳)

زييمتيفةباصإلا)رجحنبا؛م1۹۲-ه۷۳ةنسيفوتءةكمحتفدهشوهيبأعمةنيدملاىلإ

بيذهت)رجحنباء١٢٤٠۲ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأء١٠۱۸ص؛ج(ةياحصلا

.۲۹-١۲۹۳صص٥ج(بیذهتلا

(ثيدحلامولع)حالصلانبا(٤)
.۲٠؟ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(٥)
.١۱١ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(١)
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نباكثيدحلاحلطصمءاملعهيلعجرديذلاوهطرشلااذهطارتشامدعو

يفطقسامعةرابعوهو":لضعمللهفيرعتيفلوقيحالصلانباف«يوونلاوحالصلا

هللالوسرلاق:هيفالناقيعباتلاعباتهيوريامهلاثمو...ادعاصفنانثاهدانسإ

A

هطسوالهداتسإلوأنمفذحام":هنأببطقلامامإلاهفرعفقلعملاامأو

لبهبزجنيملاذإقالطلاقيلعتنموأهلاصتاعطقيلرادجلاقيلعتنمذوخأم

لوقيىاملعلاضعبهطرشدقوكنسلالكفوذحملانوكينأطرتشيملو٠

ذوخأمهنأكورشكأفدحاودانسالالوأنمفذحينأهتروص...قيلعتلا":يوونلا

:هلوقكدانسإلالكفذحيفمهضعبهلمعتساو؛لاصتالاعطقلرادجلاقيلعتنم

Oهللالوسرلاق

لمكوهف(قلعملالضعملا؛عطقنملالسرملا)ةعبرألاعاونألاهذهىلعمكحلاامأ

:يل
نعالإفالخكلذيفلقنيملو‹ةباحصلاليسارملوبقىلعةمألاتعمجأ

قاحسإوبيأيباحصلالسرمدرهنعلقتنموىاملعلانمادجليلقددع

(ثيدحلامولع)حالصلانبا(١)
.١٠ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(۲)

.۹٠۲ص١ج(بيرقتلا)يوونلا
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))(
.ييئارفسإلا

يناحصلالسرملوبقىلعةيفنحلانمعاججإلالقتنكل":يلاسلامامإلالوقي
‹مهنمدحأهركيملواولسرأدقةباحصلانألهيففالخلايغبيالفباوصلارهاظ
."”"بوصموهبلماعنيباوناکلب

َ¢
۳

رمعنباوسابعنباکيباحصلالسرمامآو":بطقلامامإلالوقيو

هنمهوعمسيمامكهنعةباحصلاراغصنميلعنبنسحلاونباو

نيبةدلبنييارفساىلإةبسن)ينيئارفسإلادمحمنبميهاريإقاحساوبايلوصألاملاعلاوه(١)

ةنسيفوتلوصأيفةلاسرونيدلالوصأيف"عماجلا“باتكهل(ناجرجوروباسين

۷٠ج(ءالبنلامالعأريس)يبهذلا؛ج(ةيعفاشلاتاقبط)يكبسلا

.۳٢۲ص

.٦٤ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۲)
ةمالعناكءةمألاربح«يشرقلايمشاهلابلطملادبعنبسابعنبهللادبعليلجلايباحصلاوه(۳)

رجحنبا‹ما۸۷ةنسيفوت؛ۀياورةباحصلارثكأوهو؛ثيدحلاوهقفلاوريسفتلايف

٤ص١ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأ‹١٤۱ص٤ج(ةباصإلا)

ةنسلايفدلوثيحةباحصلاراغصنمدعي«يدسألايشرقلاماوعلانبريبزلانبهللادبعوه(٤)

فسوينبجاجحلانييومألادئاقةلتقنأىلإاهيفيقبو٤1ةنسةفالخلابعيوبءةرجهللىلوألا

.۳۲۹ص١ج(ةيلحلا)ميعنوبأء٤۸۹ج(ةباصإلا)رجحنباةنس

لأهعيابيشرقلايمشاهلابلاطيبانبيلعنبنسحلادمحموباككهللالوسرطبسوه(٥)

ةنيدملايفيقبو١٤ةنسةيواعملرمألاملسوهسفنعلخفه٠ةنسهيبألتقمدعبقارعلا

مالعأريس)يبهذلاء1۸ص۲ج(ةباصإلا)رجحنبام١1۷-ه٠٥ةنسيفوتنأىلإ

.٢٤٢٤۲ص(ءالبنلا
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. ٩ةوهف E

حلطصمءاملعنممهريغكةيضابإلايأرهيففلتخادقفيعباتلالسرمامأو

:لاشقفهديؤيدضاعهعمنكيماذإهدرىلإبلطقلامامإلابهذف«ثيدحلا

ةلادعبلهجللكلذو...دضاعهعمدجويلنإلسرملابجاجتحالادرحيحصلاو"

رثألاداقنوثيدحلاظافحريهامجءارآهيلعرقتسايذلاوهلوقلااذهو”"طقاسلا

نبالاقامك

ء؛لدعلالسرملوبقىلإ”يلاسلامامإلاويخامشلاردبلابهذو

:يخامشلالوقي

ناكامهريغو(”نسحلاو”ديزنبرباجكةمنئألالاسرإنأل"
لالدتسالاباعامجإينعأءاعامجإناکفدحأاهرکنيملومهنیبامیفالوبقماروهشم

يبأوكلامنعيورملوقلااذهو"هفلاخنمرفكيفهباعوطقماعاججإال

.١٤١ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(١)

(لمشلاعماج)شيفطا(۲)

.°°ص(ثيدحلامولع)حالصلانبا(۳)

.؛۷ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا؛ء١۱۹ص(لدعلارصتخمحرش)يخامشلا(٤)

.هتمجرتيتأتسءيدزآلاديزرباجوه(٥)
ملاعورابكلانيعباتلاءاهقفدحأ«يرصبلاراسينبنسحلادهازلامامإلاريبكلايعباتلاوه(١)

رجحنبا‹ء١۷ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا«م۷۲۸-ه١٠٠ةنسيفوتءاهظعاووةرصبلا

.١١۱-١۱۳صص۲ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأء٢٢٠۲ص۲ج(بيذهتلابيذهت)
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اهبجتناكدقفليسارملاامأ":”دوادوبألوقيءامماحصأروهمجو)ةفينح

يعفاشلاءاجىتحكلامونايفسلثم«ىضماميفءاملعلا

.”"هريغو)لحنبدجحأكلذىلعهعباتوهيفملكت

اهلسرمناكاذإ'”يلاسلامامإلااهلبقدقف‹قلعملاولضعملاوعطقنملاامأو

ةسمتألادحأويأرلاةسردمسسؤم«ءالولابيميمتلاتباثنبنامعنلاةفينحوبأهيقفلامامإلاوه(١

ءافولايبانبا«م۷1۷-ه١١٠ةنسيفوتءةفوكلابًاشنودلوةعامجلاوةنسلالهأدنعةعبرألا

.٥٠٤ص٥ج(نايعالاتايفو)ناكلخنباء1۳-٤٤صص١ج(ةيضملارهاوجلا)

ظافحربكأنم‹يناتسجسلايدزألاقاحسإنبثعشألانبناميلسدوادوبأثدحملاظفاحلاوه(۲)

ةنسةرصبلابيفوتء؛ثيدحلارداصممهأنمدعييذلاننسلاباتكهل«هرصعيفثيدحلا

ص؛؟ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا‹۹°١ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلام۸۸۹

ص

ةمئأدحأوءاهقفلارابكنم«يروثلاقورسمنبديعسنبنايفسهللادبعوبأهيقفلاملاعلاوه(۳)

رجحنباء٦٥٦٥۳ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأ«(م۷۷۸-ه١٦٠١ةنسةرصبلابيفوت«ثيدحلا

.۳٠۲ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا‹ء١٠۱ص؛؟ج(بيذهتلابيذهت)

هيلاوهظافحوثيدحلاءاملعدحألبنحنبدمحأهللادبعوبأثدحملاظفاحلامامإلاوه(٤)

ه١٤۲ةنسيفوتءةعامجلاوةنسلالهأدنعةعبرألاةمئألادحأوهوء«ثيدحلالاجريفعجرملا

نباء٠۳٤ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا‹ء١۱1ص۹ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأم٥٥۸-

ص١ج(بيذهتلابيذهت)رجح

توريب-نانجلاراد-توحلافسويلامكةسرهفوةساردءةمدقملا(دواديبأننس)دوادوبأ(٥)

.م١۱۹۸۸ط-

.١۹٠ص(لدعلارصتخمحرش)يخامشلاءص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(١)
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نرقلالاسرإامأو":يراخبلانيدلاءالعلاقو‹ةلزتعملاريهامجوهنعنيتياورلا

نعنيتياورلاىدحإوكلامبهذموهو(فانحألاينعي)اندنعةجحفثلاثلاواغلا

رٹکأولبنحنبادج

ص۲ج(ماكحألا)يدمآلا(١)

.۷ص۳ج(رارسألافشك)يراخبلا(۲)
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اغلاثحبللا

ثيدحلاةياوريفةيضابإلادوهج

ةنسلابةيضابإلايعدف«صرحلاوةيانعلالكةيضابإلانمةيوبنلاةنسلاتيقل

عبتتىلعصرحلالكنيصيرحةيضابإلاناكدفءانيودتوةساردواغيلبتواظفحةيوبنلا

.ةيعيرشتريغوةيعيرشتننسنمقميركلالوسرلانعءاجاملك

:اهمأةددعتمرومأمامتهالااذهرهاظمنمو

:ثيدحلابلط:الوأ

افماظمنملوسرلاثيداحأمبتتىلعنيصيرحةيضابإلاناكدقف

تافلسملالحتملكلذلو«فدحلااذهقيقحتلةيرورضثيدحلابلطيفةلحرلاتناكو

ىلإيلصألاهنطومنامعنمديزنبرباجمامإلالحردقف«كلذنودةعساشلا

امهبيرقلونيعباتلاوةباحصلانمابثيدحلاةاورنمريبكددعدوجولاهيرقتساوةرصبلا

نملكىلإةمظتنمتالحررباجمامإللتناكو«ةنيدملاوةكمكثيدحلانطومنم

ثيدحلاعامو-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلابءاقتلاللةرونملاةنيدملاوةمركملاةكم

یلعدیزنبرباجلخد":لاق”لیحرلانببوبحمنايفسوبأمامإلاىوردقف«مهنم

ةيضابإلاءاملعنمءيشرقلايموزخملاليحرلانمبوبحمنايفسوبأثدحملاةمالعلاوه(١)

يشاطبلا‹ء۲۷۸ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا«يرجهلايناثلانرقلارخاوأيفيفوتءلئاوألا

.١٤٦۱ص١ج(نايعألافاحتإ)
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افلستحدحأاهنعاهأسيمللئاسمنعاهٰأسيلبقأف:لاقءاهنعهللايضر

ايلس:لوقتواقرعببصتياهنيبجنإو؛؟لعفيناكفيك8يبلاعاجنع

(Vu .

نسمهنکعاملکعبتتىلعرباجمامإلاصرحىلعةحضاوةلالدلدياذهو

.هتايصوصحخصحأيحللالوسريده

ةاكزلايفكطمزحنبورمعةفيحصنعهئيدحِءانثأنيالجراولالاقو

ىلإيآ)اهيلإلحرهيفديزنبرباجنأربلادبعنباباتكيفركذو":لقعلاو
اهأرقفةقاطبلاىلعهوفقوأفمزحلآىلإلسوتو(ةفيحصلا

يفكلوسرلااهجوزتءامهنعلليضرقيدصلاركبيبأتنبةشئاعةديسلانينمؤملامأيه(١)
۸ج(ةباصإلا)رجحنباه٥ةنستيفوتءةملاعةهيقفتناكوءةرجهلانمةيناثلاةنسلا

.٠٢٤۲ص۳ج(مالعألا)يلكرزلاء٤٤ص۲ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأء١٠۲۳ص

.٠٢٠۲ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(۲)

كيبنلاهلمعتساءةباحصلاةلجأدحأ«يراصنألاديزنبمزحنبورمعليلجلايباحصلاوه(۲)

؟ج(ةباصإلا)رجحنباه٥ةنسيفوتءالوطمادهعهلبتكونارجنىلع

.۱۱۷۲ص٣ج(باعيتسالا)ربلادبعنباء٤٠۲ص٤ج(ةباغلادسأ)ريثألانبا١٠5ص

:ربلادبعنبابتكيفرثألااذهنعتثحبدقوءا٤٤ص١ج(فاصنإلاولدعلا)ينالجراولا(٤)

يفدوجومهنأحجرألاوءهيلعرثعأملفهلضفوملعلانايبعماجوباعيتسالاوراكذتسالاوديهمتلا

هءانعمودمعلاهبشانركذدق":لاقفمزحنبورمعباتكنعهثيدحدنعهيلإراشأهلرخآباتك
نبا«ملعأهللاو'ةبرغتسملالئاسملانعةبوجألا'باتكيفيناعملاوعزانتلانمهيفءاملعللامو

.٢٤٥۲ص۷٠ج(ديهمتلا)ربلادبع
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لوقينأبحجعالف«ثيدحلابلطىلعرباجمامإلاصرحرادقمانيرياذهو

نبايعي"رحبلاالإمهدنعامتيوحفایردبنیعبستکردا":ذئدعبرباجمامإلا

تلاوتف«هعابتأوهذيمالتىلعةيضابإلامامإنمةنسلابمامتهالااذهسكعنادقو

نبملسمةديبعيبأمامإللناكدقفةصاخثيدحلاوامومعملعلابلطيفتالحرلا

ةدعابتمةقرفتمنكامأنماودفويذلاهذيمالترباجمامإلاذيمالتربكأدحأةعركيأ

نممهضعبونميلانممهضعبونامعنمذيمالتلاءالؤهضعبناكدقفءةرصبلاىلإ

ةياوروملعلايقلتلةديعبلانادلبلاهذهنممهلكاوؤاج«برغملانممهضعبوناسارحخ

ابأمامإلاويديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلاةبلطلاءالؤهنمركذلابصخنو«ثيدحلا
.قاسارفللامئاغنبرشبمناغ

يبأمامإلاهخيشديىلعذملتتكانهوءةرصبلاىلإنامعنملحرميبرلامامإلاف

ةمزالمهمزالدقف«هحخويشربكأربتعيةديبعابأمامإلانكلو«هريغديىلعوةديبع
بئاسلانبمامضكهريغىلعذملتتدقناكنإوهفراعمرثكأهيديىلعىقلتوةليوط

هنعهتايورمنيودتبعيبرلامامإلاماقةديبعيِبأمامإلاةافودعبو«ناهدلاحلاصحونيبأو

.اهعايضمدعىلعهنماصرحريهشلاهدنسمي

ةديبعيبأمامإللهتمزالمتناكدقفيياسارخلامتاغنبرشبوبأمامإلاامأو

ةديبعيباةذمالتقيرطنماهيفهنعهتاياوررٹثكأنألهتنودمنمكلذرهظيامكةليلق

ةحضاوودبتراثآلاوثيداحألاىلععالطالاىلعمئاغيبأمامإلاصرحنكلو«رابكلا
ابأمامإلانإلب‹مهيلعذملتتنيذلاهخايشأنعهتايورماهيفنوديلاهتنودميفةيلج
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نبارصميثيقلثيحيبرعلابرغملاورصمىلإةيملعةلحربماقفكلذبفتكيممثاغ

مثهتنودملإاهفاضأوهتايورمضعبهنمذخأفةديبعيبأةذمالتدحأيرصللادابع

هدنععدوأو'حتفنبسررمعيقلثيحةسوفنلبحبهقيرطيفرمفهريسملصاو

هلحمسيملامنإهلعلوكلذبهلحمسيمهنکلواهخاسنتساسورمعهنمبلطف«هتنودم

هسفنلحابأومئاغيأمالكلعمتسيملاسورمعنأريغءاهييذهتواهبيترتديريهنألكلذب

هذهةيملعلاهتلحرمئاغوبأمامإلالصاوو«"اهخسنبهتخأووهماقفةنودملاخسن

دبعنبحلفأنيملسملامامإبىقتلاكانهوةيمتسرلاةلودلاةمصاع(ترهات)ىلإلصوف

نعبتكامكخسنبحلفأمامإلاماققدمهعمثكمو"”باهولا

.”ةيوبنلاثيداحألانمةلمجمناغيبأمامإلا

-:ثیدحلانيودت:ايناث

؛ةركبمةلحرمذنماصاحخامامتهاةيضابإلادنعيقلملعلادييقتنأثحابللودبي

ةسوفنلبجيفرابكلاةيضابإلاءاملعنم«يسوفنلاينكاسملاحتفنبسورمعريبكلاملاعلاوه(١)
ء٠۳۲ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا؛م1٦۸۹-ه۲ةنسدهشتسا«تافنصملانمددعهلايبيلب

.۲۲۳ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۲)

ةمئأثلاث«يسرافلامتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأةمالعلانيملسملامامإوه(۲)

-_ه٤٤۲ةنسيفوتءاهيقفاملاعناكوها۹٠ةنسةمامإلابعيوبءةيضابإلاةيمتسرلاةلودلا

(مالعألا)يلكرزلا١ج(ريسلا)يخامشلاء۷۲ص١ج(تاقبطلا)ينيجردلام٤٥۸

.٥ص۲ج

۲ج(تاطوطخملاسرهف)داؤف‹رظنا(٤)

.٠٠۲ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلارظنا(٥)
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نوبتكيهتذمالتناكامك‹"حاولألايفطباسنبنهحرلادبعدنعبتكيارباج
)۳(
.هنس

ةطشتنةكرحيناثلاولوألانينرقلايفةيضابإلادنعفيلأتلاةكرحتناكدقو
كلتنمريثكلاناكنإو‹مهيلإرداصملااهبسنتيلابتكلاددعنمايلجكلذرهظي

نويمطافلاعاطتساه۲ةنسيفف«؛نتفلاوبورحلامضحخيفبهذدقتافلؤملا

هرثأكلذلناكوءةيضابإلاةيمتسرلاةلودلاىلعءاضقلايعيشلاللادبعيأةدايقب

هللادبعابأيأ)ياجحلانإمث":نورابلالوقيءةيضابإلاتافلؤملاىلعملابلا

ذخأو"ةموصعملا"بةفورعملاةبتكملادصقواهحابتساواهبفوترهيتلخد(يعيشلا

يقابلاقرحأوءةيويندلانونفلانماهريغوعئانصلاوةيضايرلابتكلانماهيفام
.°”"ةعماجةميظعةبتكملاتناكذإبهذملاتافلؤمبلغأتدقفكانهنموهلك

.۷۲ص١ج(ملعلانايبعماج)ربلادبعنبا(١)

.١۱۳ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا(۲)

‹(برغلاسلبارطىلإةبسن)يسلبارطلاينورابلاهللادبعنبناميلسدهاجملايسايسلاميعزلاوه(۳)

باتكهلءيلاطيإلارامعتسالاةبراحميفريبكرودهلناكءايبيليفةيضابإلامالعأنم

مالعألا)دهاجمم١٤۹٠ةنسيفوت«‹(ةيضابإلاكولموةمئأيفةيضايرلاراهزألا)

.۱۲۹٠ص۳ج(مالعألا)يلكرزلا‹٤٤١ص٠ج(ةيقرشلا

۲ج(ةيضايرلاراهزألا)ينورابلا(٤)
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ةلمتشملايهوابتكةؤلممةعموصدجوهنأركذو"ةمالعلالوقيو

قبيملف‹يقابلاقرحأوىقتناامهنمىقتنافةبازعلاهرکذييذلاترهاتناويدىلع

."لصرثأناويدلانمءيشل

ناشلاولوألانينرقلايفيفيلأتلاةيضابإلاثارتنأنمهيلإانبهذامدیؤياهيلعاوعلطا

.رفاوغثارت

نإف«؛تثيدحلانيودتيفمهدوهجىلعفيلأتلابةيضابإلامامتهاسكعنادقو

ةياورلدرفموهاماهنمبتكلاهذهو«بتكلانماددعثيدحلاةياوريفةيضابإلل

:يهةيضابإلادنعةياورلابتكنمدعتىلابتكلاف

eلوسرلاثیداحألهفلۇمهدرفأباتکوهو:ابيبحنبعيبرلامامإلادنسم-١

يفالإنيعباتلاوةباحصلالاوقأنمائيشاهبطلخيملوماكحألاوبادآلاوملعلايف

.هقبسيذلاثيدحلابهطابتراليعباتوأيباحصلالوقعيبرلااهيفركذيةليلقنايحأ

قلسفلؤملانأريغءهقفباتكلصألايفيهومناغيبأمامإللاةنودم-٢

باتكهلءةيضابإلايخرؤمنم«ينيجردلاةمالعلاناميلسنبديعسنبدمحأخرؤملاةمالعلاوه(١)

نيفلؤملامجارت)ظوفحمم۲۷۲١-ه١٠1۷٦ةنسىلاوحيفوت(برغملابخياشملاتاقبط)

.باتكلامیدقت(تاقبطلا)ينيجرلدلا‹٦۲۹ص۲ج(نييسنوتلا

.°-ص١ج(برقغملابخياشملاتاقبط)ينيجردلاةمالعلا(۲)

 

   
۹ 8

2 ۹ 3
د 7 0 Ye . 2 PRR 0 SG RS

ESSE Re: RRR RRR
DPE eaeN 5 1 EROS 2 - DER > . a RN ا

DYSS
Pte,

 



UNEةيضالإلادنعثيدحلاةياور

ءاهنمةيعرشلاماكحألاطابنتسالةيوبنلاثتيداحألانمارفاواددعهدنسباهیف

يعباتونيعباتلاوةباحصللةريثكالاوقأثيداحألاكلتىلإةفاضإمضتةنودملاو

ثيداحأنمهغلبامهيفعمجميبرلامامإلاهفلأباتكيهو:ةديقعلايفثيداحأ۳

1ِ)۱(س-bTك

.ةهديقعلارومابقلعتتمهدعبنموةباحصلانعراثاو5لوسرلانع

نايفسوبااهاورتایاوريهو:يشرقلاليحرلانببوبحمنايفسيبأتاياور٤

باتكىلإنيالجراولااهمضتاياورلاهذهوءةفلتخرومأبقلعتتءاملعلاضعبنع

تاياورلاهذهنايفسوبأركذلهمزحلاريسعلانمهنأريغعماجلا'

.؟هبتكنمءيشنماهطقتلانالحراولانأمأ؛لقتسمفلؤميف

ديزييبأباتكنمحلفأمامإلااهذخأثيداحأيهو:حلفأمامإلاتاياور٥

عماحلاىلإنالجراولااهمضدقو«يمزراوخلا

عماجلايفينالجراولااهركذةقلعمثيداحأيهو:ديزنبرباجماماعيطاقم۹٩

.نيعمبيترتىلعاهبتريملو

نمرداصلملاهبهتفصوامنأريغدوقفمباتكلااذهو:ديزنبرباجمامإلاناويد۷

.٢٢٠۲-۹۲٠صص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(١)

٤٦٢٤صقباسلاردصملا(۲)

.٥٥۲-٢٢۲صقباسلاردصملا(۳)

صقباسلاردصملا(٤)
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نرقلانميناثلافصنلايهوادجةمدقتمةرتفيففلأهنوكعم)مجحلاةماخض

مايألالعلوالوسرلانعثيداحأهيفنوكتالنأادجدعبتسنانلعجيلوألا

.هتايوتحمىلعانعلطتوهرمأةقيقحرهظت

.۸۲ص١ج(تاقبطلا)ينيجردلا)۱(
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اغلالصفلا

بيبحنبعيبرلامامإلادنسم

:ناٹحبمهيفو

عيبرلامامإلافيرعت:لوألاثحبللا

.هدنسميفعيبرلامامإلاجهنم:ياثلاثحبللا

:بلاطمةثالث:هيفو

ثيداحألابيترتيفهجهنم:لوألابلطللا

ةاورلايئهجهنم:يباثلابلطلا

نتملايفهجهنم:ثلاغلابلطلملا
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اغلالصفلا

بیيبحنبعيبرلامامادنسم

لوألاثحبللا

عيبرلامامالافيرعت

:هتينکوهبسن:الوأ

.ةماقإيرصبلاادلومنيامعلايديهارفلاورمعنبدشارنب

:هتايحوهدلوم:ايناث

ليق«نامعنمةنطابلاةقطنميفاهلبقوأه٠۸ةنسميبرلامامإلادلو

يشاطبلاص١ج(ريسلا)يخامشلاء٢۲۷۳ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا:يفهتمجرترظنا(۱)

مامإلا)يبونقلا١ج(حيحصلاعماجلاحرش)يملاسلا«١٠٠ص١ج(نايعألافاحتإ)

١ج(برعلاءامسأمجعم)نيثحابةعومجمء٤١ص۲ج(مالعألا)يلكرزلا(عيبرلا

.٢٤۲ص(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا‹١٠٠۱ص(اثدحمبيبحنبعيبرلا)دوعسمء٤٤٠ص

.١٠ص(عيبرلامامإلا)يبونقلا(۲)
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.”نافضغيفليقوهادويف

"ةييرخلا"ىمستةقطنميفةرصبلايفنكسثيحه۹ةنسىلاوحةرصبلالإ

تايرخأيثنامعىلإعحجرنأىلإةليوطةرتفيقبو«نيعباتلارابكديىلعذملتتكانهو

ها

:هخویش:اغلاث

مامضوةديبعيبأ:ةثالثنعهقفلاتظفحامنإ":هسفننعميبرلامامإلالاق

دجيهتادايزودنسملاعلاطييذلاف«رابكلاهخويشمهءالؤهنأيعيوهو"حوتيبأو

ددعتاقلحيفسلحهنأوةمألاءاملعنمريبكددعنعملعلاذأدقميبرلامامإلانأ

:مهفةنالثلاهحخويشامأ‹دعبامیفمهنعیورنمماددعرکذنسو؛نيدحملانم

.٤٤1ص١ج(برعلاءامسأمجعم)نيثحابةعومجم(١)

يفيبهذلاو‹ء۱۳۷ص٣ج(لماكلا)يفيدعنبانأاذهديؤيامملعلو«قباسلاعجرملا(۲)

ء؛ينافطفلاعيبرللاومجرت‹٥٥٥ص۲ج(نازيملاناسل)يفرجحنباو‹ء1۷ص٣۲ج(نازيملا)

هنأبرهتشاعيبرلامامإلانإفكلذيفةبارغالوءهتلاهجباومكحدقاوناكنإوعيبرلامامإلاهلعلو

.ينافضغوأينافطغهنأبرهتشيملويرصب

.۷٠ص(عيبرلامامإلا)يبونقلا(۳)
يوصمحلاءةرصبلابعضومةبرخريغصتظفلبةبيرخلاو؛٠٠۲ص(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا(٤)

۲ج(نادلبلامجعم)

۱۷ص(عيبرلامامإلا)يبوتقلا(٥)
.٦۹صاج(ريسلا)يخامشلا)٦(
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ةميركيبأمساوءالولابيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا-١

ريلخملاوهرابخأتنسحنمو؛رباجةذمالتريبك":نييجردلاةمالعلاهنعلاق

ءايندلايفدهزلاعمالاعناك...اهمكحأوثيداحألابتروءاهملعومولعلاملعت

ءاهملعومولعلاملعت":يخامشلاهنعلاقو"”"يلعلاتاجردلالينعمعضاوتلاو

محدزيونيبعباصألابهيلإراشييذلاوهواهمكحأوثيدحلاتاياوربترو

'”"هظعورجاوزنمعامألاعرقيامعامتسال

مامإلاهرکذامکسابهبسيل":)عمنبییمامالاهنعلاقو

.اليدعتالواحرجهبركذيملوريبكلاخيراتلا)يف”يراحخبلا

نأدمحأمامإلالوقامأ۱۲ص۳ج(لاجرلاةةفرعموللعلا)1نبا۸7ج)رال(

ءاضيأيضايإوهومساقلانبهللادبعةديبعيبأنيبوهنيبطلخدقوهفمساقلانبهللادبعهمسا

نبهللادبعةديبعابأنألاعطقةميركيبأنبملسمةديبعيبأىلعلمحيدمحأمامإلامالكنكلو

.ةياوريأهلدجأملذإنيثدحملانمسيلمساقلا

دحاوليدعتلاوحرجلامامإءءالولابيزملانوعنبنيعمنبییحيايركزوباظفاحلامامإلاوه(٤)

بيطخلا‹م۸٤۸ه۲ةنسيفوت(خيراتلا)اهمهأتافنتصملانمددعهل‹«ثيدحلاظافح

(بيذهتلابيذهت)رجحنبا٩ص۲جڄ(ظافحلاةركذت)يبهذلا‹۱۷۷ص٤۱ج(دادغبخيرات)

٥ص١۱ج

۳ج(لاجرلاةفرعموللعلا)لبنحنبا(٥)
'حيحصلاعماجلا"بحاصيراخبلامیهاريانبليعامسإنبدمحمةجحلاثدحملاظفاحلاوه)٦(

ةنسدنقرمسبيفوت«ثيدحلابلطيفةليوطةلحربماقوىراخببدلو«يراخبلاحيحصبفورعملا
ء٤؛ص۲ج(دادفغبخيرات)بيطخلا‹٥٥٥ص۲ج(ظافحلاةركذت)يبهذلام١۸۷ه٦

٦ج(مالعألا)يلكرزلا
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.)ه١٤۱ةنسىلاوحةديبعوبأمامالافىرق
وحهدیبعوبامامإلاقوتدقو

حوننبڂاصحونوبمامإلا٢

هنعذخأ.....قيرطلالهأذاتسأوخيش":ييجردلاةمالعلاهنعلاق

(۳)u

عوضخوهللةيشحخاذناکو‹عورفلاوثيدجلا

ناهدلااص":دمحأهنعلاقو‹""ةقثناهدلااص":نيعمنبىيهنعلاقو

حضوم"يفيدادغبلابيطخلاوهنسيف'”ىمرادلاهلیورو"سابهبسیل

.١٤۱ص(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا(١)

(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا١ج(ريسلا)يخامشلا۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۲)

۸٤٤ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلاء٠٠١1ص

ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۳)

.٢٤۲۹ص؛ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(٤)

.۱۷۳ص(تاقثلاءامسأخيرات)نيهاشنباء۳۹۳ص٤جءقباسلاعجرملا

ثسيدحلاءاملعدحأءيدنقرمسلايمرادلالضفلانبنمحرلادبعنبهللادبعثدحملاظفاحلاوه(1٦)

ةنسيفوت(يمرادلاننس)ىمسملاحيحصلاعماجلااهمهأتافلّؤوملانمددعهلهظافحو

٥ج(بيذهتلابيذهت)رجحنباء۲۳٥ج(ظافحلاةركذت)يبهذلاء۹

١۰.۹ص١ج(ننسلا)يمرادلا(۷)
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"ءايلوألاةيلح"يف”ناهفصألاميعنوبأو”"قيرفتلاوعمجلاماهوأ

مماو .°”رتسلاف)9شهيبل

ةيوار)ىمسيناك:امعلايبدنلايدزألابئاسلانبمامضهللادبعوبأمامالا۳
۹ - ۰ e

تعمسورباجلاق«هاوتفرثکأنأل(ديزنبرباج

دنعتالضعملارمأفشاكلاوقيقحتلاوملعلالهأنم":يخامشلاهنعلاق

ةفرعموللعلا":هباتکنمنیعضومفدمجمامإلاهرکذدقويوذرصح

.اليدعتوأاحرجهيفركذينأنود”"لاجرلا

۲ج(قيرفتلاوعمجلاماهوأحضوم)بيطخلا(١)

نمددعهل«ميعنيبأبفورعملايناهفصألادمحأنبهللادبعنبدمحأخرؤملاظفاحلاوه(۲)

خيراتيفمظتنملا)يزوجلانبام١۳٠١ه٤ةنسيفوتةيلح'اهمهأتافنصملا

ناسل)رجحنباء4۳ص۷٠ج(ءالبنلامالعأريس)يبهذلا۸٠۲ص١٠ج(ممألاوكولملا

.۲۰۳ص١ج(نازيملا

.۸۷ص٣ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأ(۳)
ثيدحلاةمئأدحأ(روباسينبقهيبىلإةبسن)يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأهيقفلاظفاحلاوه(٤)

(ىرغصلاننسلا)و(ىربكلاننسلا)هفيناصتنمءفيلأتلاريثكناكءةيعفاشلاءاملعربكأو

يزوجلانبا‹ء۸ص؛ج(ةيعفاشلاتاقبط)يكبسلا«م١٠٠۱ه٤ةنسيفوتءاهريغو

.٦٠٠ص١ج(مالعألا)يلكرزلاء٢٢٤۲ص۸ج(مظتنملا)

(٤٥)ب‹؛ضئارفلاباتك٦ج(ىربكلاننسلا)يقهيبلا)°(

.١٠۲ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(1)
.١۸ص١ج(ريسلا)يخامشلا(۷)
.١۱ص٣۲ج۲ج(لاجرلاةفرعموللعلا)لبنحنبا(۸)
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نبنييو'”ىلعألادبعنبىلعألادبعوبئاسلانبمامضوةديبعيأنعدنسملايف

.رک

(*)

(A). (۷) ¢.
يباويفوكلاىلعنبدمحميرلشبيعنبنانوردكدم

.نيئدحملانممهريغويرماعلاديزنبةعيبر

ةعرزوبأونيعمنباهقثو«يرصبلايشرقلاىلعألادبعنبىلعألادبعدمحموبأوه(١)
مامإلا)يبوفنقلا‹؛۸۸صاج(بيذهتلابیذڈهتبد(رجحنبا٤3ها۹۸نسيفوتءاهريغو

٠ص(عيبرلا

١٠ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا(يرصبلابحاص)بفورعملاريثكنبىيحيرضنلاوبأوه(۲)
.٤٤ص(عيبرلامامإلا)يبونقلاء۲۳ص

ثيدحلابةفرعملاعساوناكوةفوكلابدلو«يلالهلانوميمنبةنييعنبنايفسثدحملاظفاحلاوه(۳)
ةيلح)ميعنوبأ‹٣٤۱۷ص۹ج(دادغبخيرات)بيطخلام۸۱£ه۸ةنسيفوتلاجرو

.۲٠۲ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلاء٠۲۷ص۷ج(ءايلوألا

ناکةفوكلابيفوتوًاشنشمعألابروهشملاءالولابيدسألانارهمنبناميلسثدحملاهيقفلاوه(٤)

.١٥۳٠ص۲ج(مالعألا)يلكرزلا؟ج(دادغبخيرات)بيطخلا۰ص
هلیورمالالةمئألادحأ«يشرقلايميتلاردكنملانبدمحمهللادبعوبأظفاحلامامإلاوه(٥)

7Eبيذهت)رجحنبام۷۸ه٠وةعامجلا

صاج(لادتعالاايبهذلا۷اج

سأروةلزتعملايملكتمدحأ«ءالولابيودعلاثايغنبرشبنمحرلادبعوبأملكتملاهيقفلاوه(۷)
بيطخلاء۹۱ص١ج(نايعألاتایفو)ناکلخنبام۳۳ه۸ةنسيفوت(ةيسيرملا)ةفئاطلا

٩۹ص۲ج(نازيملاناسل)رجحنبا‹٦٥صYچ(دادغبخيرات)

ةقثبيطخلاهنعلاقءيفوكلاراطعلافلخنبيلعنبدمحمهلعل(۸) ۳ج(دادغبخيرات)بيطخلاءةقث

ص٦ج(لادتعالانازيم)يبهذلا
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-:ەهتذمالت:اعبار

نببوبحمنايفسوبأمهنمةبلطلانمريبكددعمعيبرلامامإلانعملعلالمح

..ء)۲(:۱(.۲اَ

.ى۳٤(.

.ءاملعلانممهريغو”يياجيسلاناليغنبمشاهويمرضحلابويأ

-:هراثآ:اسماخ

هتذمالتهبتکاماهنموهسفنبهنوداماهنم«راثآلانماددععيبرلامامإلاكرت

-.يهراثآلاكلتو

ءاصملعنم(نامعندمىدحإيكزإىلإةبسن)يوكزأآلارباجيبأنبىسومريبكلاةمالعلاوه(١)
‹م۷۹۷ه١۱۸ةنسيفوت«هنامزيفدالبلانوئشةرادإيفريبكرودهلناك‹نامعبةيضابإلا

.۸٦۱ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلاء١١۱ص(نامعمالعأليلد)نيثحابةعومجم

ءاملعنم(نامعندمىدحإىوزنىلإةبسن)يناوزنلارذنملانبريشبريبكلاةمالعلاوه(۲)
.م4٤7۹ها۷١ةنسيفوت«نامعىلإةرصبلانمملعلااولمحنمموءلئاوألاةيضابإلا

١ج(برعلاءامسأمجعم)نيثحابةعومجم.٢٤۳ص(نامعمالعأليلد)نيثحابةعومجم
٦٦۱ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا۱۱۸۷ص

نرقلالئاوأيفنامعءاملعنم«ينامعلاةرفصنبكلملادبعةرفصوبأهيقفلاظفاحلاوه(۲)

.۲۷ص(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا‹ء۹٠٠ص١ج(ريسلا)يخامشلاءثلاثلا

ةرصبلانمملعلااولمحنمموءلئاوألاةيضابإلاءاملعدحأء«يدنكلاىلعملانبدمحمةمالعلاوه(٤)

يشاطبلاء١١٠۱ص(نامعمالعأليلد)نيثحابةعومجم.هتافوخيراتىلعرثعأمل«نامعىلإ

١ج(نايعألافاحتإ)

(نامعبلئامسىرقىدحإاجيسىلإةبسن)يناجيسلاناليغنبمشاهديلولاوبأةمالعلاخيشلاوه
١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلاءثلاثلانرقلالئاوأيفيفوتءهنامزيفنامعءاملعربكأنم

.١٦۱ص(نامعمالعأليلد)نيثحابةعومجم.٦۱۷ص
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هللاناوضرةباحصلانعديزنبرباجنعةديبعيبُأهخيشنعهتياوروهو:دنسملا١

يوعيواميفهلصفتسامكردانلاليلقلايفدنسلااذهنعجرخيدقومهيلع

.اٹيدحیلاوحدنسملا

ءزحبالكشيوهو«ءارثأواثيدح(٠٤٠ىلاوحمضيوهو:ةديقعلاباتك-۲

.حيحصلاعماجلا"مساتحتعوبطملانالجراولابيترتنم

ءزحلاضعبلكشتيهو:عيبرلامامإلانعليحرلانببوبحممامإلاتاياور-٢
"1)\(

مامإلاتاياورهيفعمجةرفصنبكلملادبعةرفصوبأهفلأباتكوهو:ميبرلاراثآ٤

رشبمناعيبأكمهدعبنموهتذمالتبتنكيفةنوثبميهر:ةيهقفلاهتبوجأوهؤارآ٥

:ةيملعلاهتناكم:اسداس

نبعيبرلامامإلانماريخةيضابإلادجيمليبأنبملسمةديبعيبآةافودعب

نمجاتحييلاةميسحلاةمهملاهذههيلإتدنسأاذهبومهلادئاقوامامإهتيلوتلبيبح

ةلرتمغلبمىلعانلدياذهوءةسايسلانسحىلإةفاضإعساوملعوماتعرولإابموقي

مولعلارخبومشألابهذملادوط":يحامشلاهنعلوقينأورغالف«عيبرلامامإلا

.٦٢٠۲ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(١)
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."ہنافلضافألاىلعهدعبردصتو‹حلفأولانفةديبعابأبحص؛مضخلا

ويأهخيشهنعلاقف‹نيرخأتملاونيمدقتملانمعيبرلامامإلاىلعءانثلارثكدقو

نيملسلملاهيقف":ليحرلانببوبحمهذيملتهنعلاقو”"انيقتوانمامإوانهيقف":ةديبع

(۳)u
هدیبعيبأدعبمهملاعو

-:ثيدجحلالاجربتکفعيبرلامامإلا:اعباس

هنعلاقو:نيعمنبىيهنعلاقفنيثدحملانمددععيبرلامامإلاركذ

.٥DPE۷۰َ الفيرصبلابيبحنبعيبرلاامأو":!يطقرادلا:نيهاشنبا

.٦۲۷ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۲)

.۲۷۸ص۱ج(تاباوجلاوريسلا)ءاملعلانمةعومجم)۳(

.٤٥؟ص(نيعمنبىيحيلدينجلانباتالاؤس)دينجلانبا(٤)
ريثكناكءهظافحوثيدحلاءاملعدحأ‹نيهاشنبنامثعنبدمحأنبرمعثدحملاظفاحلاوه)°(

(نازيملاناسل)رجحنبام٥۳۸/٥۹٠ةنسيفوت«فلؤمةئامثالثوحنهلنألاقيءفيلأتلا
daص۳ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا/.٢٥٦۲ص١۱۱ج(دادغبخيرات)بيطخلا.٥٤١ص

(تاقثلاءامسأخيرات)نيهاشنبا(٦)
ءايحأنمنطقلارادىلإةبسن)ينطقرادلادمحانبرمعنبيلعنسحلاوبأظفاحلامامإلاوه(۷)

ةنسيفوت(ننسلا)و(للعلا)اهنمفيناصتلانمددعهل؛ثيدحلايفهرصعمامإناک(دادغب

ء۱٩۹۹ص۲ج(ظافحلاةركذت)يبهذلاء٤۳ص۱۲ج(دادغبخيرات)بيطخلام٥۹٥

.٤٠۳ص٤ج(مالعألا)يلكرزلا
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ويبكلاخيراتلايفيراخبلاو”تاقثلايفنابحنبانملكهركذامك‹"كرتي

-:مهةثالث(بيبحنبعيبرلا)مسانولمحينيذلاةاورلانأهيلإهبنتلايغبنيامو

یور؛حاللللاونباملاقيوبيبحنبذئاعوخأ:يفوكلابيبحنبعيبرلا-1

هقثوومهضعبهفعض«یسومنبهللاديبعهنعیوركلملادبعنبلفوننع

.لفونىلعهتاياوريففعضلانلماحنورحخآ

هنعیورونیريسنباونسحلاعم:يضابأإلايرصبلابيبحنبعيبرلا-۲

.هقثونمانرکذدقو«يرصبلاليعامسإنبىسوم

۳ج(لادتعالانازيم)يبهذلا(نوكورتملاوءافعضلا)ينطقرادلا(١)
ثيدحلاءاملعدحأ«يتسبلايميمتلادمحأنبنابحنبدمحممتاحوبأخرؤملاةمالعلاوه(۲)

نابحنباحيحصبفورصعملا(ميساقتلاوعاونألا)هتافنصمنم‹؛فيلأتلاریثکناکءهظافحو

.٠۹۲ص٣ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا/ةنسيفوت(نيحورجملا)و(تاقثلا)و

.٦۱٠ص۲ج(تارذشلا)دامعلانبا«ء؟ص٦ج(نازيملاناسل)رجحنبا

٦ج(تاقلا)نابحنبا(۳)

.۲۷۷ص٣ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(٤)
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ءادحاوامهلعجف”يرصبلاويفنحلانيبمتاحيبأنباطلخدقو

Os:٤()۳(( رجحنباو٠“يزملاويهذلاكلذىلعهعبتو

"تاقثلا"هيباتكيفنابحنباو”"ريبكلاخيراتلا"يفيراخبلاةثالثلانيبقرفو

انهو‹"تاقثلا"يفثلانلاوناثلاركذو"نيحورجا"يفلوألاركذف

ىمسيمهصاخشأفلتختومهئامسأيفةاورلاقفتينأوهوثيدحلاعاونأنمعوتلا

.'(قرتفملاوقفتملا)

:هتافو:امات

ةنسىلاوحنامعلحاسىلعنافضغةدلبيفعيبرلامامإلايوت

ةفرعموثيدحلاباملاعناك«يزارلايميمتلادمحمنبنمحرلادبعدمحموبأظفاحلامامإلاوه(١۱)

يطويسلا.م1۳۹ه۷ةنسيفوت(ليدعتلاوحرجلا)اهمهأبتكلانمددعهل«لاجرلا

(بهذلاتارذش)دامعلانبا.۸۲۹ص٣۲ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا(ظافحلاتاقبط)

.۲۰۸ص۲ج
٣ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(۲)
يحاوضنمةزملاىلإةبسن)يزملانمحرلادبعنبفسويجاجحلاوبأةمالعلاظفاحلاوه(۲)

(فاورشألاةفحت)و(لامكلابيذهت)اهمهأبتكةدعءهلاجرةفرعموثيدحلايفةمالع(قشمد
.۷٥٤ص؛ج(ةنماكلارردلا)رجحنبا/.م١١٤۱۳/ه٤٩٤۷ةنسقشمدبيفوت

رجحنباص۹٩ج(لامكلابيذهت)يزملا.1۲ص٣۳ج(لادتعالانازيم)يبهذلا(٤)

٠٠0۲ص(بيذهتلابيرقت)
.۲۷۷ص٣۲ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(٠)
.۲۹۷ص(نيحورجملا)نابحنباء۲۹۹ص٦ج(تاقثلا)نابحنبا(1)

؛ج(ثيغملاحتف)يواخسلا(۷)
.۷٠ص(عيبرلامامإلا)يبونقلا(۸)
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دنعتيدحلاًدياور

يالاثحيبللا

هدنسميئعيبرلامامإلاجهنم

لوألابلطللا

ثيداحألابیترتيفهجهنم

لحارملاكلتىلوأنمو‹ةددعتملحارمبفيرشلايوبنلاثيدحلانيودترم

كلسدقفثيدحلانودنملئاوأنممعيبرلامامإلانإثيحوءةاورلاءامسأىلعهنيودت

نيذلاةباحصلاديناسمتغلبدقوءةباحصلاديناسمىلعهدنسمنودفءةقيرطلاهذه

:مهايباحصنيعبرأوةسمعيبرلامامإلامغىور

ددعيوارJمقرلا

هثيداحأ

۸٦.۲ت)يامابلطملادبعنبسابعنبللادبع۱

1(ه۷٥ت)يسودلارخصنبنمحرلادبعةريرهوبأ٢

A۸(هە°^ت)ةيشرقلاقيدصلاركبيبأتنبةشئاع۳

۹(ه٢٠٤۷ت)يراصنألايردخلاكلامنبدعسديعسوبأ٤

۹(ه۹۳ت)يراصنألاكلامنبسنأةزمحوبأ٥     
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١

|

۲(ه۷۳ت)يشرقلاباطخلانبرمعنبهللادبع

۷

|

١۱(ه٨۷ت)يملسلايراصنألاللادبعنبرباجهللادبعويأ

۸| E(ه٤٣ت)يراصنألاتماصلانبةدابعديلولاوبأ

٩| ۲(ه١٠ت)يشرقلانامثعنبللادبعقيدصلاركبوبأ

٠

|

۹(ه۲۳ت)يشرقلايودعلاباطخلانبرمعصفحوبأ

١| ۲ه٣ت)يشرقلايومألانافعنبنامثعورمعوبأ

۳

|

۳ت)يشرقلايومألانايفسيبآنبةيواعمديزيوبأ

٤

|

۹هە.ت)يراصنألاديزنبدلاخبويأوبأ

٥| ٤(ه4٤.ت)يراصنألاورمعنبةبقعدوعسموبأ

۲ت)يسنعلارساينبرامعناظقيلاوبأ|٦

۷| ۱(ه۷۲ت)يسوألايراصنألابزاعنبءاربلاةرامعوبأ

۱(ه۳٦ت)ميمتنبهدابعمعيراصنألاديزنبهللادبع۱۸

    ۱يسوألايراصنألانامعنلانبديوسةبقعوبأ|٩
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۱(ه٠۲ت)يموزخلملاةريغملانبديلولانبدلاخناميلسوبأ٠

٥(ه٤٥ت)يلکلاةثراحنبديزنبةماسأدمحموبأ١

۱للوسرلاىلوميطبقلاملسأعفاروبأ٢۲

٤(ه۳۲ت)دوعسمنبهللادبعنمحرلادبعوبأ٢

۲(هەەت)يشرقلايرهزلاصاقويبانبدعسقاحسإوبأ٤

۱(ه۷۳ت)يشرقلاماوعلانبريبزلانبهللادبعركبوبأ٥

۱ت)يشرقلايميمتلاهللاديبعنبةحلطدمحموبأ٠

٢(ه۱۸ت)يجرزفلالبجنبذاعمنمحرلادبعوبأ٧۲

۸

|

٢(ه۳۲ت)يجرزخلايراصنألابعكنبيبأرذنملاوبآ

٩| ۱ت)يراجنلايراصنألالهسنبديزةحلطوبأ

۲(ه٥£ت)يملسلايراصنألايعبرنبثراحلاةداتقربأ۳

١

|

۱(ه۱۷ت)يشبحلاحابرنبلالب

۲

|

۱(ه٠4٤ت)يدعاسلايراصنألاديبعنبسيقرشبوبأ

۳

|

۱(هد١ت)يملسلاكلامنببعكنمحرلادبعوبأ     
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۱(ه۳٦تيشرقلاصاعلانبورمعنبهللادبعدمحموبأ٤

۱(ه4٦ت)يشرقلايرهفلاسيقنبكاحضلاسينأوبأ٥

٤ترةيموزخلملاةيمأيبأتنبدنهةملسمأ٠

۲(ه١٤ت)ةيشرقلاةيودعلاباطخلانبرمعتنبةصفح۷

۱(ه44ت)ةيشرقلاةيومألانايفسيبأتنبةلمرةبيبحمأ۸

۱(ه۷۳تر)ةيشرقلاةيميتلاركبيبأتنبءامسأهللادبعمأ۹

۱ةيراصنألاناحلمتنبةلهسميلسمأ٠

۱ةيشرقلاةيدسألاناوفصتنبةرسبةيواعممأ١

۱ةيدسألابهوتنبةمادج٤

۱ةيشرقلاةيشاملابلاطيبأتنبةتخافناهمأ٢

۱ةيراصنألابعكتنبةبيسنةيطعمأ٤

۱ةيلالحلاثراحلاتنبةبابللضفلامأ٥

١۱نيمسمريغةباحصلانمةلمج٤     
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ابعصهيفثيدحلانعثحبلاناكو«ديناسملاىلعابترمناكدنسملانإثيحو

اذميماقدقو«باوبألاىلعبترينأىلإجاتحيناكدف«يباحصلامسافرعيملن

بترفه۰٥ةنسقوتملانالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأديفملالمعلا

ءةالصلاءةراهطلا:يهءاباتكرشعةسمحىلعهمسقوباوبألاىلعدنسلملا

؛عويبلا«قالطلا؛حاكنلاراكذألارئانجلا؛جحلاءةقدصلاوةاكزلاموصلا

«؛باوبأىلإباتكلكميسقتبماقو(بادآلاروذنلاوناميألاءةبرشألاماكحألا

يفثيداحألاضعبركذىلإهعفداذهو«هبةصتخملاثيداحألابابلكتحتعضوو

مثنيأزجيفدنسللانالجراولالعجدقو«عضاوملاكلتباهقلعتلعضومنمرثكأ
هذهلعجوحلفأتاياوروبوبحمتاياورو«رباجميطاقموةديقعلاثيداحأفاضأ

نأىلإهبنتلايفبنيفاذهىلعو(بيترتلا)باتكلكلاىمسونيرخآنيأزجيفتادايزلا
مساتحتعوبطملابيترتلاباتكنمطقفيناثلاولوألانآزحلاوهعيبرلامامإلادنسم

.(حيحصلاعماجلا)

ةنسىفوتملا”يدنسلاهبماقامههبشينالحجراولاهبماقيذلالمعلااذهو

:كلذيفيدنسلالوقي«بتريملنأدعبيعفاشلامامإلادنسمبيترتنمه۷

؛باوبألاىلعالوديناسملاىلع(يعفاشلادنسميأ)هئيداحأعمجيذلابتريملو"

دقو؛عضاوملانمريثكيفراركتاهيفعقوكلذلف«؛قفتااهفيكاهطاقتلابىفتكالب
‹ىنعمواظفلارركمناكامهنمتفذحوءةيهقفلاباوبألاىلعهتبترفهللاينقفو

نميلابدیبزءاضقيلوءدنسلانمهلصأ‹يراصنألايدنسلادمحأنبدباعدمحمهيقفلاملاعلاوشه)۱(
(مالعألا)يلكرزلا«م١٤۱۸ةنسيفوتنأىلإةنيدملانكسمثءاعنصىلإلقتنامث
.۱۷۹ص٦ج
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."ه۲۳۰۱ةنسهمامإعقوو

ةديبعيأمامإلانعهتاياورىلعهدنسميفرصتقادقعيبرلامامإلانأامو

دارسيإراركتلابدصقنودنسملايفراركتلالقدقفءاردانالإهريغقيرطنموريمو

داريإمزتلايذلادمحأمامإلاوالثمملسممامإلالعفامكةددعتمديناسأبثيدحلا

رصتقيلبثيدحلارركينكيملفميبرلامامإلاامأ«هوورنيذلاةباحصلاددعبثيدحلا

:اهنمرومألانايحأرركيدقو«دحاولاعوضوملايفةدحاوةياورىلعهنم

نوكيالئلميبرلامامإلااهدرويف«تاياورلانيبيرهاظفالتخاكانهنوكينأ-١

ءالذةلثمأنمو«ىرخألاةياورلادوجومدعبارعشمةدحاوةياورىلعهراصتقا

هللالوسرلاق:لاقهَكلامنبسنأثيدحلهركذ

اذهعمركذثيح"ةجردنيرشعوعبسبذفلاةالصنمريخةعامجلايفةالصلا"

ىلعلضفتةعامجلاةالص":لاقهنأeيښلانعهبط٠ةریرهيبأثيدحثيدحلا

.۷ص(دنسملا)يعفاشلا(١)
ةمئأنممامإ‹حيحصلابحاصيروباسينلايريشقلاملسمنبجاجحلانبملسمظفاحلامامإلاوه(۲)

م٥۸۷ه٦ةنسيفوت(ءامسألاوىنكلا)اهنمبتكلانمددع(حيحصلا)ريغهل«ثيدحلا

يلكرزلاء١٠۱٠ص۳٠ج(دادغبخيرات)بيطخلا۲ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا
١۰۲۲ص۷ح(مالعألا)

.۹۳صةالصلاباتكيفثيدحلا(۲)
:اضيأهاورو
.۱۹۸ص١ج(٥٤1)ح(۲۰)بناذألا(١٠)كيراخبلا-أ

ص١جدجاسملا()كملسم-ب
١ج(٢٠۲)ح(؛۷)بةالصلاكيذمرتلاج
١ج(۷۸۹)ح(۲٤)بةمامإلا(١٠)كيئاسنلا-د
.٢٤٥۲ص١ج(۷۸۹)ح(١۱)بدجاسملا(٤)كهجامنباھه

ةياوريفنيرثكملانمناك؛همسايفاريثكفلتخا‹يسودلاةريرهوبأليلجلايباحصلاوه(٤)
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."ةجردنیرشعوسمخهدحومكدحأةالص

امهنمةدحاوىلعرصتقيملو«نيتياورلاالكةعامحلالضفيثركذف

يرهاظلافالتخالل

ثيدحلايفهبحرصيماميرخآلاثيدحلايفحرصدقكيلوسرلانوكينأ-٢

نم8هللالوسرفرصنا":لاقهيَةريرهيبأثيدحكلذةلثمأنمو«لوألا

اییلب:اولاقمکنمدحأايعمارقله":لاقفةءارقلاباهيفرهجةالص

نعسانلاىهتناف""؟نآرقلايفعزانأيلام"كنالوسرلاقففلالوسر

.”"ةالصلانمهبرهجاميفكهللالوسرفلخةءارقلا

۷ج(ةباصإلا)رجحنبام1۷۹ةنسيفوتوءةرجهللةعباسلاةنسلايفملسأثيدحلا
ص٤۲ج(لامكلابيذهت)يزملا

.۹۳صةالصلاباتكيفثيدحلا(١)

:اضيااورو
.۱۹۸ص١ج(۲۰)بناذألا(١٠)كيراخبلا-أ
.۸٤٤ص۲ج(۸۳۷)حةمامإلا(٠٠)كيئاسنلا-ب

.١١۱ص١ج(۰٦٥)حةالصلاكدوادوبأج
.٢٤٢٥۲ص١ج(۷۸۸)ح(٦۱)بدجاسملا(٤)كهجامنبا-د

حتقف)رجحنباء١۲۲ص١ج(حيحصلاعماجلاحرش)يملاسلانيثيدحلانيبعمجلايفرظنا(۲)

.۹٢٤۳-٤٦٢٤٤ص۲ج(يرابلا
.۹۷ص(٢۲۲)ح(۳۸)بةالصلاباتكيفثيدحلا(۳)

:اضياهاورو
۲ج(۹۱۸)ح(۲۸)بحاتتقالا(١١)كيئاسنلا2
۲ج(۲۳۳)بةالصلاكيذمرتلا-ب
.٦٠۲ص١ج(٦۸۲)حةالصلاكدوادوبأ-ج
.۲۷۲ص١ج(۱۳)بةالصلاةماقإ(٥)كهجامنبا-د
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اق۱

:لاقيَ'”تماصلانبةدابعثيدحهعمعيبرلامامإلاركذدق

:لاقفرضنااملفةءارقلاهيلعتلقثفةادغلاةالصكللالوسرانبىلص

مأبالإاولعفتال":لاقلجأ:انلق:لاق"؟مكمامإفلخنوؤرقتمكلعل'

"ابلإةالصالهنإفنآرقلا

فلخةءارقلانعيهنلاوهورمألااذهيفنيثيدحعيبرلامامإلاركذف

.يهنلااذهنمةحتافلاءانثتسابحرصميناثلاثيدحلانألمامإلا

اوعيابينيذلاءايقنلادحأء‹يجرزخلاييراصنألاسيگنبتماصلانبةدابعليلجلايباحصلاوه)۱(

(ةباصإلا)رجحنبا‹«ها١1ھه٥لیقوه٤ةنسيفوتءةريثكثيداحأىورءةبقعلاةليل

.۰۷۸ص۲ج(باعيتسالا)ربلادبعنبا٥۰٩ص۲چ

(٠٦۲۲)حةالصلاباتكيفثيدحلا(۲).
:اضيأهاورو
.٩7٤ص۲ج(۲۹)بحاتتقالا(١٠)كيئاسنلا-أ

اجةالصلاكدوادوبچ
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اغلابلطلملا

ةاورلايهجهنم

امةميظعةزيمهذهوءدنسلاةيئالثهتاياوربلغأنأبعيبرلامامإلادنسمزيمتي

لامتحاللقيايثالثدنسلانوكنافءاهيفتافلؤملانوفلؤيوابنوديشيءاملعلاءَيِف

نمهنإف«هيلإةلصوملاتاقلحلاةلقوككهللالوسرىلإدانسإلابرقلكلذوًاطخلا

طئلسولاتلقاملككلذلو«نايسنللةضرعطبضلاةوقنمغلبامهميوارلانأمولعملا

نألللخلانمدانسإلادعبيولعلا":حالصلانبالوقي«نايسنلاوأًاطخلالامتحالق

ةلقمهتلقيففءادمعوأاوهسهتهجنمللخلاعقينألمتحيهلاجرنملجرلك

.”"حضاويلجاذهو؛للخلاتاهجةرثكمهترثكيفو؛للخلاتاهج

تايئالثنعاهبزيمتيبيبحنبعيبرلامامإلاتايئالثيفتازيممكانهنأىلع

:يهتازيمملاكلت؛نيڻدحملانمهريغ

انمدقدقوءطبضلاوةلادعلاتاجردىلعأيفةيبهذلاةلسلسلااذهةاورنوك١

ویشکهيلعینادقفديزنبرباجمامإلاامأو«ةديبعيبأوعيبرلانيمامإلانعمالكلا

:لاقيذلاسابعنبللادبعليلجلايباحصلاهخيشمهنم‹ءاملعلانم

٩"هللاباتکيفامعمهعسوألدیزنبرباجلوقدنعةرصبلالهآلزنول"

.١۳٠ص(ةمدقملا)حالصلانبا(١)
.٦۳٤ص٤ج(لامكلابيذهت)يزملا‹۱۳۳ص۷ج(ىربكلاتاقبطلا)دعسنبا)۲(
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تاموأضرألارهظىلعنمملعأتام":لاقرباجةافوكلامنبسنآغلبااو
يبأنمملعأادحأتيأرام":رانيدنبورمعهذيملتهنعلاقو"ضرألالهأريخ

نبرباجريغتفممهاموةرصبلاتكردأ"نبسايإهنعلاقو”"ءاثعشلا

هبسشلانعهملعبىلختملامهنمو:خيشلالاق":ميعنيبأل(ءايلوألاةيلح)يفو"ديز

ناكءءانعشلاوبأديزنبرباجىانعولاوةروعولايفهركذبىلستملاوىاملظلاو

قلخلانموءابيآقحلاىلإناكوءانيكمانكرةدابعلايفوءانيعمانيعملعلل

عيبرلامامإلاتايئالثابزيمتتةيلاعةزيماضيأهذهو:هخيشلوارلكةمزالملوط-٢

ةرتفهمزالدقويأةذمالتصأوهميبرلامامإلاف«هريغتايثالثنع

رباجمامإلاةذمالتصخأوهةديبعوبأمامإلاكلذكو«هلهتبحصتلاطوةليوط

ثيحنمةيمهأهلةمزالملالوطوهلهتمزالمتلاطدقو«هثيدحيفسانلاتبثأو

نوهبنياماريثكءاملعلاوهلهتمزالملوطلهخيشثيداحأطبضييوارلالعجيهنإ

:نولوقيفةلاسملاهذهىلع

نمنيرثكملاةباحصلادحأ«يجرزخلايراصنألارضنلانبكلامنبسنأليلجلايباحصلاوه(١)

رجحنبام١١۷ه۹ةنسيفوتءاليوطرمعونينسرشعبةرجهلالبقدلوثيدحلاةياور
.٢٥۲۷ص١ج(ةباصإلا)

ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(۲)

ء٦۸ص۳ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأ‹ء۱۳۳ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا(۳)

ءاهيقفناكوءءاكذلايفلثملابرضمءينزملاةرقنبةيواعمنبسايإروهشملايضاقلاوه(٤)

١ج(نايعألاتايفو)ناكلخنباء۲۳ص۲ج(مالعألا)يلكرزلام١٤۷ه١١۱ةنسيفوت

.۱۲۳ص۲ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأء١١ص

.۱۳۳ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا)°(

.(ديزنبرباج)ةمجرتتحت٣ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأ(١)
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سنآباحصأتبثأ":متاحبألوقك‹"نالفيفسانلاتبثأنالف

)٤(")3واتقد(٢)

اتقمث'تباثمث”يرهزلا

هيفلاقامانمدقدّقفديزنبرباجمامإلاامأىاهقفةلسلسلاهذهدارفألكنأ-

ىلعانلديوءهقفلايفنازربمناهيقفامهفميبرلاوةديبعوبأنامامإلاامأوىاملعلا

نماضيأةزيلاهذهوءاهریغومناغبأةنودميفةيهقفءارآنمامهنعلقنامكلذ

”ضعبىلعتاياورلاضعبحيجرتيفثيدحلاءاملعاهدمتعايلاتازيمللا

:بسطقلامامإلالوقي‹تايثالثلاحصأنممعيبرلامامإلاتايئالثنأفرعناذهمو

نعديزنبرباجنعةديبعيبأنعبيبحنبعيبرلاهاورامثيداحألاحصأو"

.*”"هطبضودنسلااذهعروديزلككهللالوسرنعيباحصلا

-:ناعونيهفدنسملانمتايئالثلاهذهادعامامأ

ةنسيفوت«ثيدحلاظافحرباكأدحأ«يشرقلايرهزلاهللادبعنبدمحمظفاحلامامإلاوه(١)

١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا۳ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأه٠

‹م٤۷©ه۷ةنسيفوتءتاقثلاةاورلادحأ«ينانبلاملسأنبتباثدمحموبأظفاحلامامإلاوه(۲)

٤٢٤صص؛ج(لامكلابيذهت)يزملا۲ج(ةيلحلا)ميعنوبأ

ءثيدحلاوريسفتلاةمئأدحأ«يرصبلايسودسلاةماعدنبةداتقباطخلاوبأرسفملاظفاحلاوه(۳)

ص٥چ(مالعألا)يلكرزلاء١۱۱ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلاه۸١١ةنسيفوت

۹.

٤٤ص٤ج(لامكلابيذهت)يزملا(٤)
۲ج(يوارلابيردت)يطويسلا(٥)
.۷ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(1)
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.دنسلايفعاطقنااهيفام١

كلتوءةفلتخديناسأبتدروةليلقثيداحأيهو:یرخآقرطبدروام۲

-:يهديناسألا

.سابعنبانعديزنبرباجنعبئاسلانبمامضنععيبرلا١

")سابعنبانعديزنبرباجنعبئاسلانبمامضنعةديبعوبأ-۲

سابعنيانعيغلب:لاقبئاسلانبمامضنعةديبعوبأ-۳

نعةمركعنع(دنهيبأنب)دوادنع(ىلعألادبعنب)ىلعألادبع٤
)۹(

.سابعنبا

۱1)٥(
."سابعنبانعهداتقنعبيعشنعريڻکنبیی٥

.ٹراحلانبهللادبعنعبئاسلانبءاطعنعريثكنبیی٦

.(۲°٠)مقرثيدحلا(١)

.(1۸۸)مقرثيدحلا(۲)

.(١١۱)مقرثيدحلا(۳)

هبنامكءخاسنلانمًاطخوهو(دوادنبىلعألادبع)ةعوبطملايفدرودقو(١۱)مقرثيدحلا(٤)

١4٠ص(عيبرلامامإلا)يبونقلاكلذىلع

.(۱۷)مقرثيدحلا(٥)
.(۷۳۹)مقرثيدحلا(٦)
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:ِ۱۱(
.سابعنبانعةرامعنبلايحنعةديبعوبا-۷

ةيطعمأتلاق:لاقنيريسنبدمحمنعانغلب:لاقةديبعوبأ-۸

.”ةيراصنألا

-:يلاتلاوحنلاىلع

اهددعثيداحألاعون

o۳ةلصتملاثيداحألا

۷Vرباجلیسارم

٢۲هديبِبألیسارم

۹۷ةعطقنملاثيداحألا    
يهوثيداحألاعبرىلاوحعاطقناولاسرإاهيفيلاثيداحألانألدياذهو

كلامًاطوميفامتيصحأ":مزحنباهنعلاقيذلاكلامًاطومنملقاةبسن

فينوةئامنالثهيفوءافينوةئامسخجدنسملانمهيفتدجوف

الإةباحصلاريغنعيوريالهنإفرباجمامإلاليسارملرظنلابهنأملعيلواذه

:لاقهتمجرتيفيزملاركذدقفنعالإيوريالوهواردان

.(٤٤۷)مقرثيدحلا(١)

مقرثيدحلا(۲)

.۸٥ص۱ج(سنأنبكلامًاطومحرشيفسبقلا)يبرعلانبا(۳)
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سابعنبهللادبعوريبزلانبهللادبعو')يرافغلاورمعنبمكحلانعىور'

يبآنبةيواعموسابعنسباىلومةمركعوباطخلانيرمعنبهللادبعو

نباهنعلاقامكتبثةقثوهوةمركعالإةباحصمهلكءالؤهو"!نايفس

.(رح

ثخىلإجاتيعيبرلامامإلادنسميتةعطقنملاوةلسرملاثيداحألاعوضومو

لاصتاتبثدقهنأىلإصلخوثيداحألاكلتيبونقلاٹثدعحلاعبتتدقو«عسوملقتسم

.۹۳ص۲ج(ةباصإلا)رجحنبام١11ه4ةنس«ناسارخبيفوتوةرصبلالزن

ةباحصلاءاهقفنمءيشرقلايودعلاباطخلانبرمعنبهللادبعليلجلايباحصلاوه(۲)

ميعنوبأم١1۹ها٢۷ةنسيفوت‹ىبأفنامثعلتقمدعبةفالخلاهيلعتضرع‹مهئاملعو

صج(مالعألا)يلكرزلا۲۹۲صاج(ةيلح)

ملعأنمناكسابعنبهللادبعىلوم«يندملايربربلاهللادبعنبةمركعظفاحلاهيقفلاوه(۳)

ميعنوبأ‹م۷۲۳ه١٠٠ةنسيفوت‹ةيرفصلايأرىلإبسن«يزاغملاوريسفتلابسانلا

صج(مالعألا)يلكرزلا؛۲۲۸ص۷چ(بيذهتلابيذهت)رجحنبا٦۲٣ص۲چ(ةيلحلا)

٤۲.

ةيمأينبءافلخلوأ‹يشرقلايومالابرحنبرخصنايفسيبنباةيواعميومالاةفيلخلاوه(٤)

(ةباصإلا)رجحنبام1۸۰ه۰ةنسيفوتنأىلإاهيفيقبوةفالخلاۍلوت‹حتفلاماععلسأ

.١١۱ص٦ج

.٦۲۸ص۳ج(لامكلابيذهت)يزملا)°(

.۳۹۷ص(بیيذهتلابيرقت)رجحنبا(1)
.7٤٠ص(عيبرلامامإلا)يبونقلا(۷)
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ةيضاإلادنعثيدحلاةياور

ثلاثغلابلطلملا

درفينأدارأعيبرلامامإلانأايلجهلنيبتيعيبرلامامإلادنسمعلاطينمنإ

-:يلاتلاوحنلاىلععولطقموافوقومارثأ(٤١)

اهماقرأراثآلاددعرثألابحاص

۱١٤۳قيدصلاركبوبأ

۳Vesباطخلانبرمع YY.

£.۳سابعنبا

\۱AYرمعنبا

۲VEYكلامنبسنأ

۳VE\coYYet\Aدیزنبرباج

۱V\۳يرصبلانسحلا     
بتكلاضعبيفتاعوطقملاوتافوقوملابتنروقاماذإادجةليلقةبسنلاهذهو

ملوثيدحلاىلعيوارلانمبيقعتكتءاجراثآكانهفءةصاخماقرأاهليتلاراثآلاكلذبدصقن(١)

يتلاةديبعيبأورباجنيمامإلالاوقأركذنملاننأامكءارثأ(۱۳)يهوةصاخماقرأاهللعجي

امأءاهسأربةلقتسمالاوقأتسيلمهلاوقأو«ثيدحلاةاورنمامهنألثيداحألاضعببقعاهناركذي

.دعباميفهيلإريشنسفثيدحلابيرغلعيبرلامامإلاحرش
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نمأطوملايفامةلج"ركبوبأهنعلاقيذلاالثمكلامًاطومكةيئيدحلا

اثيدحنورشعوةنامعبسوفلأنيعباتلاوةباحصلانعوكييبلانعراثآلا

عياذهو’"نوناتوسوناتئامنيعباتلالوقنمورشعةثالثوةئامتسفوقوملاو

ةئامعبسوفلألصأنمنيعباتلاوةباحصلانعرثأةئامعستىلاوحًاطوملايفنأ

.فصنلانمرثكأيأًاطوملاثيداحألكيهاثيدحنيرشعو

ليبسىلعاهدرويملعيبرلامامإلااهركذيلانيعباتلاوةباحصلاراثآنأىلع

نايلامإعيبرلامامإلااهركذفيلوسرلاثيداحأبةطبترميهامنإو«لالقتسالا

مأباهيفارقيملةالصىلصنم"للالوسرثيدحلوألاةلثمأنمف

.¢Y۳).ءس هناسابعنبانعارثأثيدحلااذهبقععيبرلامامإلادروأدقف"”"جادخيهفنآرقلا

ءقارعلابةيكلاملاخيش«يرهبألايميمتلادمحمنبهللادبعنبدمحمركبوبأهيقفلاةمالعلاوه(١)

بيطخلاةنسيفوت(ةنيدملالهأعامجإ)و(لوصألا)هبتكنمءدادغبنكس

.٢٥۲۲ص٦ج(مالعألا)يلكرزلاء٥1٤ج(دادغبخيرات)

١ج(سنأنبكلاماطومحرشيفسبقلا)يبرعلانبا(۲)

.٥۹ص(٢۲۲)ح(۲۸)بةالصلاباتكيفثيدحلا(۳)

:اضيأهاورو

.٦۲۹ص١ج(٥۲۹)ح(١٠)بقالصلا(٤)كءملسمأ

.٣۷٤ص۲ج(۲۳)بءحاتتفالا«يئاسنلاب

.١٠٠۲صهج(٢٢۲۹)ح(۲)بءريسفتلا(۸٤)كءيذمرتلاج

٢٤ص١۱ج(۸۱۹)حةالصلاباتكءدوادوبا-د

.۲۱۹صاج)۸۳۸(ح)۱۱)بةماقإ(٥)كنباهه

 



mEهيضالإإلادنعتيدحلاةياور ENE

نمحرلاهللامسب]اهيفًارقاواهأرقاف‹نآرقلامأيهباتكلاةحتاف":لاق

."هللابانكنمةيآانإلاقو

يبنلاىهتامنإ":لاقيرصبلانسحلانعرباجنعةديبعويأهاوريذلارثألاكو

نمنيطاريقلاصقنبلاقكلذلو‹نيملسملاعوريهنألبلكلاءانتقانعك

ىنستقانم":لاق5يلانعةشئاعثيدحبقعميبرلامامإلاهدروأدقف0"ألا

:ةياوريقو:رباجلاق"طاريقمويلكهرجأنمصقنعرضلالوعرزلالالك

.'”ناطاريق

لمعلانأنايبلعيبرلامامإلااهركذيلاراثآلاةلثمأنمو

لوسرباحصأناك":لاقديزنبرباجهاورامخسنيملقابثيدحلاب

؛نوؤوضوتيالونولصيمثمهسوؤرقفختتحاسولجنومانيككهللا

ةداعإبمهرمأيالوةلالاكلتىلعمهدهاشيككيبلاو

.٩٥۹ص(۳۸)بةالصلاباتکيفثيدحلا)۱(

.٢٥۲۷ص(۷۱۳)ح(۳٥)بءروذنلاوناميألاباتكيفثيدحلا(۲)

.٢٥۲۷ص(۳٠)ب«روذنلاوناميألاباتكيفثيدحلا(۳)

:اضيأهاورو

.٥۹ص٣ج(۲۳۲۳)ح(۲)بء«ثرحلا(١٤)كءيراخبلا-أ

.١٤۱۲۰ص۲ج(۱۰)بقاقاسملا(۲۲)كملسم-ب

.۳٠۲ص۷ج(۱۲)بءديصلا‹يئاسنلا-ج

۲ج(٦٠۲)ح(۲)بءديصلا(۲۸)كءهجامنبا-د
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ربرمعنعارثأهبقععيبرلامامإلادروأثيدحلااذهبلمعلاءاقبنايبلف

."اضوتيالويلصيمثادعاقمانيهنأهلباطخلا

‹"طئاخغالولوببةلبقلااولبقتستال"هللالوسرلاق:لاقهّللادبعنبرباجنع

‹رافقلاويراحصلايفناكاذإكلذ":لاقسابعنباكلذنعتلأسف:رباجلاق
(۳)u

رادجلاوهولايحةلبقلانيبوسانلانيبلاحدقهنألسأبالفتويبلايفامأو

عيبرلامامإلانإف«ثيدحلابيرغلهحرشنتملايفميبرلامامالاجهنم.قحتليامو

لب«ثيدحلاةياوربقعمهريغوةباحصلالاوقألهداريإبثيدحلاهقفنايببفتكيم

.١٠ص(۹١٠١۱)ح(۱۸)ب«ةراهطلاباتكيفثيدحلا(١ر

:اضيأهاورو

٢٤ص١ج(۲۳)ب«ضيحلا(۲)كءملسم-أ

.۱۱۳ص١ج(۷۸)ح(۷٠)بءةراهطلاكءيذمرتلاب

.۱۱۳ص١ج(۰٠۲)حةراهطلاك«دوادويأج

.١٠ص(۱۸)بءةراهطلاباتكيفثيدحلا(۲)

(۷۷)ح(٤١)بءةراهطلاباتكثيدحلا(۳)

:اضياهاورو

.۱۲۹ص١ج(٤۲۹)ح(٢۲)بءةالصلا(۸)ك«يراخبلا-أ

.٢٤۲۲ص١ج(۱۷)بءةراهطلا(۲)كملسمب

.۲۷ص١ج(٠۲)ح(٠۲)ب«ةراهطلا(١)كءيئاسنلاج

١ج(۹)حةراهطلاك«دوادوبأ-د

.١۱۱ص۱ج(۳۱۸)ح(۱۷)بءةراهطلا(١)كءهجامنبا-ه
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حرشيثيدحللهركذدعبفءابيرقتدنسملالكيفكلسملااذهعيبرلامامالاكلسدقو

-:اهنمدرونةريثككلذىلعةلثمألاوهبيرغ

يفسيل:لاققكيبلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعربأ-١

:عيبرلالاق”"ةقدصةهبجلايفالوةخنلايفالوةعسكلايفالوةراجلا

:ةعسكلاو«تيبلالهأتوقبعجرتوبهذتومامزلابربيلالبإلاةراجلا

سيل:ةديبعوبألاق:ميبرلالاق«ليخلا:ةهبجلاو‹قيقرلا:ةخنلاوريمحلا

.ةراجتللنكتملامةقدصاذهنميشيف

الوصيمقاهيفسيلةيلوحسباوثأةئالثيفكهللالوسرنفك"

وهو(الوحس)ىمسيعضومنمبايث:ةيلوحسلا":عيبرلالاق۳"

.۱۳۷ص(۲۳۸)ح(۷٥)بءةاكزلاباتكيفثيدحلا(١)

.۱۹۹ص٤ج(٤٤٤۷)ح(ليخلايفةقدصال)باباضيأهاورو

١ج(هبج)ةدام١ج(رثألاوثيدحلابيرغيفةياهنلا)ريثألانبارظنا(۲)

.(عسك)ةدامء٣۱۷۳ص٤ج(ررج)ةدام

.۱۹۳ص(٤٤٤)ح(۱۸)بزئانجلاباتكيفثيدحلا(۳)

:اضيأهاورو

.٢٤۳۸ص۲ج(۱۸)بزئانجلا(۲۳)كيراخبلا-آ

.٤۹٤1ص۲ج(٤٤۹)ح(۱۳)بزئانجلا(١۱)كملسم-ب

.٦۲۳ص٤ح(۱۸۹۷)ح(۳۹)بزئانجلا(۲۱)كيئاسنلاج
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لاق"رفصالویودعالوةماهال":للالوسرلاق:لاقةديبعوبأ۳

:هماهالوودعيفهريغىلإضرملانميشلوحتياليأ:ىودعال:ميبرلا

يلايهةماههسأرنمتحرخ:ناسنإلاتاماذإنولوقيةيلهاجلالهأناك

رهشںومرخواماعرفصرهشنومرحيةيلهاحلايثاوناك:رفصالو«هلتقت

دحأتاماذإنورحخآلاقوهلکكلذنعكيلالوسرمهاهنفاماعمرح

.كلذنعكيبلاىهنف‹هلتقتيلايهررفصهب:ةيلهاحلايف

.١۲۲ص۲ج(٦۹۹)ح(٠۲)بزئانجلا(۸)كيذمرتلا-د

.١٥۱۹ص٣جزئانجلاكدوادوبأ-ه

.٤٤٤ص١ج(۲۲)بزئانجلا(1)كهجامنيا-و

.(لحس)ةدامء۲٤۲ج(رثألاوثيدحلابيرغيفةياهنلا)ريثالانبارظنا(۱)

ص(۷۳)ح(۱۲)بناميإلاباتكيفثيدحلا(۲)

:اضيأهاورو

.٢٤۲ص۷ج(۷٠۷٠)ح(٢۲)ببطلايراخبلا

.١٤۱۷ص؛ج(۲۲۲۰)ح(۳۳)بمالسلا(۳۹)كملسم-ب

.٦۱ص؛ج(۳۹۱۱)حبطلاكدوادوبأج

ةدلم٣ج(ادع)ةدام‹ء۱۹۲ص٣ج(رثالاوثيدحلابيرغيفةياهنلا)ريثالانبارظنا(۳)

.(رفص)
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دنعثيدحلاةياور

ثلاغلالصفلا

ةيضابإلادنعىرخألاةياورلابتك

:ناثحبمهيفو

ياسارخلامناغيبأمامإلاةنودم:لوألاثحبللا

:بلاطمةعبرأهيفو

هتنودمومناغيبأفيرعت:لوألابلطلملا

هتنودميفمناغيبأجهنم:يياثلابلطملا

ةنودملاتايوتحم:ثلاشلابلطملا

ةنودملاثيداحأ:عبارلابلطلملا

ىرخألاتايورملاوبتكلا:ناثلاثحيللا
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ثلاثلالصفلا

ةيضابإلادنعىرخألاةياورلابتك

لوألاثحبللا

يیاسارخلامناغيبأمامألاةنودم

هتنودمومناغيبأفيرعت:لوألابلطللا

:مناغيبأفيرعت:الوأ

يفدسجأملومئاغنبرشبمناغوبأهيقفلاظفاحلامامإلاوه:هبسن١

ديىلعملعلايقلتلةرصبلاىلإمدق«ناسارخلهأنموهواذهنمرثكأهبسن

.اليلقالإهتايحنمكرديغناکنإو‹ةدیبعبأمامإلاةصاخوةيضابالاءاملع

يياسارخلاهتبسننألناسارخيفدلودقمئاغابأمامإلانأجتنتسن:هدلوم21

.هدالیمةنسلاقيقداخيراتدجأملو«كلذىلعلدت

بلغأىضقمئاغابآمامإلانأثحابللودبي:ملعلابلطيفهتالحروهتايح۳

امدنعو«هدحعبنمهتذمالتوةديبعيبأديىلعملعلابلطيةرصبلايفهتايح

ةيضابألاتادايقنمهريغوعيبرلامامإلاةافوبةرصبلايفيضابإلادوجولاصلقت

ثيحقرشملاىلإعجرمث«برغملادالبورصمىلإةيملعةلحربمئاغوبأماقءا

.۳۲۳ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(١)
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قوت۱.

بتكلايفهنعركذاموهتنودمومناغيأمامإلاةريسيفنعمتملانإ:هتافص4

ىلعصرحلاكملعلالهأتافصنمليلجلامامإلااذههبىلحتيامهلنيبتي

.لاؤسلايفحاحلإإلاولقنلاينةقدلاوةنامألاوعضاوتلاوملعلابلط

يلابرغملاىلإهتلحرنمهرشنوملعلابلطىلعهصرحىلعلدأالو

نأامكاهبرميلاقطانملاىلعوهسفنوههيلعةميظعةدئافاهتناك

رهفاهبىلحتييلاتافصلاكلتىلعلدتهتنودميفاهدروأيلاتارواحلا

ءاسنلاعيمجيفةنسلاقالطنعزيزعلادبعنباتلأس":ةنودملايفلوقي

مكفقاللطلالوأيفهذهلبقةلأسميفكلترسفدق:لاقيلهرسفف

همهفدجأنكألاميلرسفتوكنعمهفأتحكددرأ:تلقهيفانددرت

قاللطاذهاي:يللاقءاحضاوانيباصيخلتيلهصخلتو

رمأىلإابتأجلأدقكنافةنسلاقالطاذهايمهفافةنسلا

اتمتعمسدقو‹نهرمأباعيتساوعبرألاءاسنلايفريسفتلالوطهيفانتل

اللتربصدقل؛كئاقبلوطبانيلعنيوهللاكري:تلقءةيافكهيفةلحج

ريسفتلالوطوةلأسملايفراثكإلالوطىلع

.۳۲۳ص۲ج(تاقبطلا)ينيجرلدلا)۱(

۲چ(یربكلاةنودملا)مناغوبأ‹٠٥۲-٩۹٢٤۲ص.صاج(ىرفغصلاةنودملا)مناغوب)۲(

.۸۹۹-۰ص.ص
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لئاسلب:تلق؟تنعتملغاشمأ‹؟هقفتم:لاق‹؟ةالصلاضارتفاكيه

؟رفكبجاولاكرتف:تلق«بجاوهنإكللقأملأاذهاي:يللاق«تبتم

مثللارفغتسأ:لاقمث«ينمتشینأدارامثيلعلمحهنأالإملعأامف:لاق

‹ءلادبأةلأسميفكبيجأالانيتفلحالإواذهنعكسمأكحيو؟كلام:لاق

.”"مهتيمستهركأموقلنالفونالفىلإبهذافةموصخلاتدرأنإف

ىلإمهيديأنيعفارمههوجوبةلبقلانيلبقتسمدجسملاياسانىأرهنأرمعنبا

اولعفتال:ملاقومهيلعبضغواديدشاقيضرمعنباقاضفنوعديءامسلا

يفباتكلالهألعفاولعفتال":لوفيككللالوسرتعمسإفاذهلم
(n .1“ مهسئانکومهعيب

ىلإعفرلئاولاقكلذكو":اهيفدحجننأابيرغسيلفءةنودملايفاحضاوهدجب

نعجرؤللاابأتلأس"و”مهءامسأظفحأندجأتسلومهامدقخایشأ

يللاقكلذكو:لاقءاشنإمعن:لاق؟هتمدخعابتله9دملا

١ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ(١)

‹۸°°ص؛جدصمحأمامإلااضيأهاورو(١٠۹)مقرثيدح(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(۲)

.'ردصلاىلإينعيءاذهىلعكَهللالوسردازامءةعدبمكيديأمكعفرنإ"ظفلبرمعنبانع

ص.ص۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوأ(۳)

(يهقفلاسوماقلا)يدعسءهتومبهقتعقلعاذإدبعلاربد(٤)
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ایأركلذىأروأةديبعيبأىلإجرؤملاوبأكلذعفرأيردأ

ةعبرأهتنودميفمهنمىمسنمريبكددعمناغيبأمامإلال:هخويش٥

نبهللادبع«بيبحنبعيبرلاءةميركيبأنبملسمةديبعوبأ:مهاخيشرشع

لئاوبويأوبأدرمعلانبدلخمناسغوبأءدمحمنبرمعجرؤملاوبأ«زيزعلادبع

نبمشاهرحاهاوبآ«روصنمنبمتاح«ليحرلانببوبحمنايفسؤبأ«بويأنب

«فورعمنببيعش«ناهالالاصحونوبأ«بئاسلانبمامض«رجاهلا

.يرصللادابعنبا؛«بحجاح

وحتلاىلعمهنمضعبلةمجرتلابموقتسوىاملعلاءالؤهضعبلةمجرتلاتقبسدقو
:يلاتلا

ةيضابإلاءاملعنم!يرصبلازيزعلادبعنبهللادبعديعسوبأوه:زيزعلادبعنبا-أ

ملعلايفعابلوطعممهفلاةقدبهنارقأنيبنمزاتمادقو‹يناثلانرقلارخاوأيفرابكلا

:لاقهمهفةقدنممناغوبأهاكحاممفةنودملايفهنعمناغيبأمامإلالقنرثككلذلو

تنأفامالغتدلونإ:ةكولمملللوقيلجرنعزيزعلادبعنباوجرؤملاابأتلأس"

ةيراجلالبقمالغلاتدلونإ:زيزعلادبعنبالاق؟ةيراجوامالغتدلوفةرح

ةيراجلاتالونإو؛تقنعأامدعباألناترحةيراجلاويهوكولممالغلاف

.”"ةرحيهوناكولمممالغلاوةيراجلافمالغلالبق

١ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ‹ء۱۹۲ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ(١)

.۲۳۲ص(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا(۲)

.۱۹۷٠ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ٤٢٤ص١ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوب)۳(
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ملو":مناخغوبألوقيكلذيفوذيمالتللردصلاةعسبزيزعلادبعنبازاتماامك
نبايننکمیاملثماهيفلاخدإلاوةلأسملاباعيتسانميننكميانباحصأنمدحأنكي

كلذبدادرتلانإ:لوقيولئاسلانمبلطلاوثحبلاهبجعيناكو:لاقزيزعلادبع
لئاسمةلأسملانمانلجرختوهقفلاؤسلا

نبمتاحهنعلاقدقف«زيزعلادبعنباىلعءانثلارثكدقفتافصلاهذحلو

هللاانشحوأالوهراداتعتأتالفديعسوبأانيفمادامريخبلازنالو":روصتنم

‹ملعلابلاطلهنإزيزعلادبعنبالثمانيفهللارثكأ":جرؤملاوبأهنعلوقيو”"هدقفب
ثالثنعزيزعلادبعنبالأسنأدعبمئاغوبألوقيو"يشهنمهتوفينأديريال

ملفنهيفهتهفاشوجرؤملاابآاهنعتلأسلئاسمثالثلاهذهو":نهيفهباجأفلئاسم

بجوعلاديدشهنيأرفزیزعلادبعنبالوقهيلعتضرعيِ!مثءيشبنهيڦينبجي
.("نهیفهباوجب

هنعیوردقفبیبحنبعيبرلانارقأنم:ٰيميلادمحمنبرمعجرؤملاوبأب

اويجآمکدحأرجأتسااذإ:لاقةديبعيبأخيشلانعجرؤلملاوبآیلیور'":لاقعيبرلا

دقف«سايقلانمراثكإلامدعورثألاعابتابجرؤملاوبأزاتمادقو”"هرجأهلملعيلف

؟يطولاي:لجرللوقيلجرنعجرؤملاابأتلأس":لاقةنودملايفمناغوبأركذ

.١۱۷ص۲ج(ىرغصلاةنودملا)مئاغوبأء٠٢٤۲ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ(١)

۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ(۲)
.١۹٠ص۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ(۳)

.۱۷۹٠ص۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ؛٤٤٠۲ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ(٤)

.١۳٠ص۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ
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لق:هلتلقعباارثأكلذيفظفحأيدجأامملعأهللا:لاقمثاليوطتكسف

"ياركلذيفيرضحيم:لاق؛كيأرباهيف

:مناغوبألوقيءلاوقألاةياكحنمجرحتلاولقنلايفةنامألابفصتيامك

يبأنمتعمدق:لاق؟ةملسملاهركتسيارصنلاويدوهيلاف:جرؤملايبألتلق"

هنأظفحأيسفنبذكأمنإنأكفء؛نآلاهظفحبموقأيدجأالالوقكلذيفةديبع

."ءاضمإهيفينعورتالوملعأهللاو‹لتقي:لاق

ءاهققفلانمناساراروصنمنبمتاحروصنموبأوه:روصنمنبمتاح

دقفرصممبةدمماقأهنأرهاظلاو«ةديبعيبأةذمالتنمو«يرجمحلاناثلانرقلايفنيزرابلا

يفوآرصعاناوانباحصأنمهلوقمهقأالنمينثدح":لاقهنأمئاغويأهنعىرر

ىلعرثعأملواهيقفناكو":ليحرلانببوبحمهنعلاقدقو."رصمقيرط

.هتافولددحمخیرات

مالساإلاةوعدلهاةملكنعنيلضانملاومالكلاوعورفلاءاملعدحأ":ێيجردلا

.١۲۸ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ١۸9ص٣جءقباسلاعجرملا(١)

٠ص١ج(ىرغصلاةنودملا)مئاغوبأ۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ(۲)

(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلاء١١٠۱ص١ج(ريسلا)يخامشلا

.(٠٠1)ح(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(٤)
.١٠٠ص١ج(ريسلا)يخامشلا

وبيأمامإلا)يدشارلاء١٠1٠ص١ج(ريسلا)يخامشلاء٠٠۲ص۲ج(تاقبطلا)ينالجراولا)٦(

.٦۲۲ص(ةديبع
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سمشلافتفأنإ‹هديأومولعلايفهديعضوةديبعيبأباحصأنمبجننمو

هنديفتساودافأنموهو‹عاقبلانمدتقمرمقلافرظاننإوةقرشم

يراحتلاءاملعلانمهنأبيخامشلاهفصوو«هنعیواتفلاوثيداحألاتيورو

نم:"”يکملايشرقلاةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحمنايفسوبأشه

خايشألادحأ":يخامشلاهنعلاق«؛يرجحلايناثلانرقلارخاوأيفنيزرابلاءاهقفلا

ظفحواملعءالضفلاداسبئاجعوهقفلابئارغديقملاورايخألا

نيفكلذلو«همأجوزهنألبيبحنبعيبرلانعملعلابوبحمذخأامرثكأو

هلاوقأنمرثكأاهنألبرخآذيملتيأنمرثكأةنودملايفميبرلانعهلقنام

لئاسرلانمددعهلو«بويأيبأوعيبرلاةافودعبهيلإةيضابإلاةكرحةدايقتلآدقو

.ريسلاو

نسالاق‹”ماشهيلاسلامامإلاهامسو:رجاهملانبمشاهرجاهملاويأو

:”يصقشلالاقامنيب‹”"اهيفانناملعنمةفوكلالهأنمتفمهيقف":مالس

.٠٠۲۹ص۲ج(تاقبطلا)ينالجراولا)۱(

.۱۰۲ص۱ج(ريسلا)يخامشلا)۲(

.٢٢۲ص

.۲۷۸ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(٤)

.الوق(11)عيبرلانعبوبحماهلقنيتلالاوقألاددعغلب
.٦۸ص١ج(نايعألاةفحت)يملاسلا(1)

ثلاثلانرقلايفبرغملاةيضايإءاملعنمءيتاوللاورمعنبمالسنباخرؤملاملاعلاوه(۷)

ءدي)مالسنبا؛م۸۸۷-ه٢۲۷ةنسدعبيفوت(نيدلاعئارشومالسإلاءدب)باتكهل«يرجمهلا
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رحجاهملاابأنأبنيلوقلانيب'؛يدشارلاعمجولهأءاهقفنمهيقفوهو"

.٠بسنفةفوكلاىلإلقتناهنكلويييمرضح

اعيضر‹هاوثملئاضفلاةبلحهلنموءهولتوعيبرلاونص":ييجردلاةمالعلا

وهو":يحخامشلاهنعلاقو”"مولعمماقمهيفهلالإامهنمامفمولعلايفهقفتلانبل

وبآناکفعيبرلادعبشاع"ايفوارمأوىقتوادهزواملعانباحصألضافأنم

ادهعبرقهنإفلئاوبمكيلع":لاقةلأسمنعلعساذإمساقلانبهللادبعةديبع

راثآلاضعتكرتو«هبورحيفقحلابلاطعمكرتشادقبويأوبأناكر"عيبرلاب

ةمدقملا(نيدلاعئارشومالسإلا

.١٠٠-٤١١؛ص.ص(نيدلاعئارشومالسإلاءدب)مالسنبا(١)

رشعيداحلانرقلايفنامعءاملعزربأءيقاتسرلايصقشلاديعسنبسيمخهيقفلاةمالعلاوه(۲)
ءةيضابإلاهقفلابتكرهشأنموهو(نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم)هتافلؤمنم«يرجملا
۲ج(نايعألاةفحت)يملاسلا(نامعمالعإليلد)نيثحابةعومجم

.٠1۲ص١ج(نيبلاطلاجهنم)يصقشلا(۲)

نلمعبنيرصاعملانيثحابلاخايشألادحأ«ينامعلايدشارلاهللادبعنبكرابمروتكدلاخيشلاوه(٤)

.هاروتكدةلاسروهو(ةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا)باتكهل
.۲۳۹ص(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا

.۲۷۸ص۲ج(تاقبطلا)ينجردلا(1)

.۹۷ص(ريسلا)يخامشلا(۷)

.قباسلاعجرملا(۸)

.٢۲۳ص(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا(۹)
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ذخأءاشنملكفمهيلعقيضينمامأوهنعهولأساممهيفسانلاعسيامسانلا

.هتافولاددحاغيراتدجأملو

a. “ر2
نمرصعبتفمهيقف:مالسنباهنعلاقيرصلملادابعنبهللادبع-ح

دابعنباوناكهيقفيضرمخيش":يحامشلاهنعلاقوءاملع

اذهلعلو«برغملاىلإهتلحرقيرطيفمئاغوبأهيلعرمدقويبأةذمالتنم
.ةنودملارخآيفدابعنبالاوقأرثكأنأانلرسفي

:هتذدمالت٩

هتذمالتمناغيبأمامإلاكهرشنوملعلابلطىلعصيرحملاعلنوكينأدبال

رهشأنمو«مهنمريبكددعبانفعستالرداصملانكلهيديىلعملعلااوقلتنيذلا

دبعنبحلفأنيملسملامامإو”يسوفنلايكاسملاحتفنبسورمعصفحوبأهتذمالت

:امہنیباتکمئاغبألرداصملاتركذ:هراثآ۷

.۲۷۸ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۱)

.۷٦۲ص(ةديبعوبأمامإلا)يدشارلا(۲)
.١٠٠٠ص(نيدلاعئارشومالسإلاءدب)مالسنبا

.١٠٠ص١ج(ريسلا)يخامشلا(٤)

۱۹1٠.0-١1۹١ص.ص١ج(ريسلا)يخامشلاء۳٠۲۲ص.ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(°)

ص.ص۲ج(ةيضايرلاراهزألا)ينورابلا

ينورابلا١ج(ريسلا)يخامشلا١ج(تاقبطلا)ينيجردلا(١)

.٥ص۲ج(مالعألا)يلكرزلاء۲۲-١۲۷۸ص.ص۲ج(راهزألا)

 



ةيضابإلادنعثيدحلاةياور

.اهنعملكتنيلاهذهيهو:ةنودملاأ

ركذيملو"هتدحىلعدرفم":هنعلاقويداربلاهركذ:ىوتفلافالتخاب

.هعوضوم

نکلو)ه٠۰۲ةنستناکمناغيبأمامإلاةافونأرداصملاضعبركذت:هتافو۸

يذلاو«؛كلذدعبتناكمناغيبأةافونأو«قيقدريغدييقتلااذهنأثحابللودبي

هدنعكرتوحتفنبسورمعىقلدقمئاغابأمامإلانأوهحيجرتلااذهىلإانوعدي

هتکراشمةصقنيبتوه۲۸۳ةنس(ونام)ةعقويفلتقسورمعو«ةنودملانمةخسن
هيقلدقمناغابأنأانضرفولف‹"ابلصايوقكاذنيحناكهنأهرسأةيفيكرلاتقلايف

ریدقتلقأىلعةنسنيرشعناكذئنيحسورمعرمعنأانضرفوءالثمه٠٠۲ةنس

اذهلشميفلجرو«تاونسثالٹوةئامنوکیہداهشتسانیحسورمعنسنإف
ملغيبءاقلنأحجرتاننإفاذهوءةبالصلاكلتبوةكرعميفهتكراشمدعبتستنسلا

اذهلبقتسیلمناغيبةافونأاذهعمو«ےه۲۲۰ةنسیلاوحناکسورمعب

.خيراتلا

ةنودملافیرعت:ايناٹ

ءاملعلاوقأنمهيلإلصوامهفلؤمهيفنودباتكيناسارخلامناغيبأةنودم

ةمدقميفاذهمناغوبأركذدقو«هلبقاوناكوأمهرصاعنيذلايضابإلابهذللا

(ةيضابإلابتكيفةلاسر)يداربلا(١)

.۱۳۲ص(يمالسإلاملاعلاةعوسوم)نورخآوروهشم)۲(

.٩۸۹صاج(تاقبطلا)ينيجرللا)۳(
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دبعنبهللادبعديعسابأوجرؤملاابأورجاهملاابأوعيبرلاتلأس":لاقثيحهباتك

نيءوضولانعةهفاشمنميربخأنممهنموةهفاشم

ءلملعلانممهريغلأسيهدحجباننإفهلمزلمريغءاملعلاءالؤممئاغيأديدحتو

ةدامبلغأنألركذلابءالؤهصخامنإو«بيعشودابعنباوليحرلانببوبحملثم

ءاملعنممهمدقتنمملعلصومهيلإءاملعلاءالؤهفمهقيرطنمتءاجةنودلملا

هذهنأمناخوبأىأردقومامضوحونيبأوةديبعيبأوديزنبرباجكبهذلا

اذهبماقكلذلو‹؛عايضلانماهيلعيشخونودتمللاوقألاوءارآلانمةيملعلاةورثلا

.راثدنالانملاوقألاكلتانلظفحيذلاميقلالمعلا

ةبتكملايفريبكغارفدسبتماقاهمجحرغصىلعمناغيأمامإلاةنودمف

دعبءاجنملةحلاصلاةيضرألاتأيهوءاصوصحخةيضابإلاةبتكملاوامومعةيمالسإلا

كلتًادبتالثيحبءاهنمحلصألارايتخاواهدقنوفلسلالاوقأىلععالطاللمناغيل

داهتحالانمعسوأقفأىلإهنمقلطنتقلطتماطدجويامنإو؛غارفنمتاداهتجالا

.لاوقألانمحصألارايتخاوحيجرتلاو

قيلاصتنعةرابعيهوءاهيلعةيشاحلمعو«ةنودملابطقلامامإلابتردقو
ةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوتماقدقوءاهنملئاسملاضعبىلعةبضتقم

مامإلاةيشاحنودبةرم‹م١٤۱۹۸ه٤١٤٠ةنسيفنيترمةنودملاعبطبنامع

ىلوألاةعبطلاىلعتقلطأدقفنيتنثالانيبقرفتيكلوهتيشاحممةرموبطقلا
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مساةيشاحلاعمةنودملاىلعتقلطأامنيب(ىرغصلاةنودملا)مساةيشاحنودب

اعرفالتخالاضعبامهنيبناكنإوريبكنيتنودملانيبقافتالاو«(ىربكلاةنودملا)

ىلعمالكللاذهانثحبيفدمتعنسو«ةنودمللةفلتخمةخسنىلعبطقلادامتعاببسب

ةنودملا)يأةيشاحنودباهتعبطىلعاهنمتاظحالملاضعبصالختساوةنودملا

.(ىرغصلا
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اغلابلطلملا

هتنودميفمناغيبآجهنم

:لئاسملاوباوبألابيترتيفهجهنم:الوأ

ىلإىیعسيذلافدحلاباقيثواطابتراهتنودميٿبأمامإلاجهنمطبترا

نعةرابعةنودملانأدبكلذلومهلبقنموةيضابإلاءاملعلاوقأعمحوهوهقيقحت
نمةلاسميفايأرمئاغيبمامإللدجنألقو«مهقبسنمرفلؤملاخايشأللاوقأ
لصحيوهو«ةلأسملايفهيلإاوبهذاموءاملعلالاوقألقنىلعرصتقيهارنلب‹لئاسللا
لقبوأهترضحيفدحألاؤسبوأ«رثكألاوهوهنمرشابملاؤسبلاوقألاكلتىلع

لۓس"وأ"لاقفاذكنعانالفتلأس"بامإنوكتةلأسملاةيادبفاذغو«ثلاثصخش

."انالفلأسنميربخأ"وأ"نالف

مزجنأعيطتسنالاننكلوءايهقفابيترتلاوقألاكلتمناغوبأمامإلابتردقو

:نیلامتحالمتخنانناريغةنودملااجترمىلالحارملاب

؛هبةصاخةساركهقفلاباوبأنمبابلكلعضودقمناغوبأمامإلانوكينأ:لوألا

.ضعبىلإاهضعبسيراركلاكلتتمضمث«بابلاكلذبقلعتياماهيفنودي

دعبماقمث«اهلكهتنودمتامولعمعمجبالوأماقدقمئاغوبأمامإلانوكينأ:ناثلا

.نآلااهيلعيهيلاةروصلاىلعتحبصأىحهقفلاباوبأىلعاهفينصتبكلذ

.بسورمعلامهادحإةنودمللنيتخسندوجويناثلالامتحالاحجريامملعلو

 



ةيضالادنعثيدحلاةياور
HEWE

نعةفلتخمامهتملكناتخسنلاناتاهو‹باهولادبعنبحلفألىرحخألاو؛حتف

.لقألاىلعنيترمةنودملابتردقمئاغابأمامإلانأعيام«ىرحألا

وهلبمناغيبأمامإلاةنودمهبدرفنتاممباتكللةخسننمرثكأدوجوو

ساقلانبانعناتياوراهسنأنبكلاممامإلاةنردمف؛بتكلانمريثكيفدوجوم

‹”تارفلانبدسأةياورةيناثلاو«ةعوبطملايهوةياورامهادحإ«كلامنع

اهتملكةياورةرشععبرأهلكلاممامإللًاطوملاكلذكو‹"ناتفلتخمنانياورامهو

)°(ا2٤ھ1ا
.'طبضةدايزبراريخاتوميدقتبوأصقنوةدايزبىرخألانعفلت

باوبأميدقتبعئاشلااهميسقتبسحةيهقفلاباوبألاىلعةبترمةنودماو

طاثاريملاوقالطلاوحاكنلامثموصلامثةاكزلامثةالصلاوةراهطلا

ءسنأنبكلاممامإلاةذمالترابكدحأ«يرصملادلاخنبمساقلانبنمحرلادبعهيقفلامامإلاوه(١)

نبا۲ج(بهذلاتارذش)دامعلانبا‹(م٦٠۸ه١١ةنسيفوتءةنودملاهنعىوردقو

.۳۲۳ص٣ج(مالعألا)يلكرزلاء۱۲۹ص٣ج(نايعألاتايفو)ناكلخ

ةيكلاملاءاهقفدحأ(نونحس)ببقلملا«يخوتتلابيبحنبديعسنبمالسلادبعهيقفلامامإلاوه(۲)
تايفو)ناكلخنبام٢٤٥۸ه٤٢٤۲ةنسيفوت«كلامنعمساقلانبانعةنودملاىورءرابكلا

٤ج(مالعألا)يلكرزلا(بهذلاتارذش)دامعلانباء١۱۸ص٣ج(نايعألا

.٥ص

ناكوةيكلاملاءاهقفدحأ؛ميلسينبیلومنانسنبتارفلانبدسأهللادبعوبأهيقفلادئاقلاوه)۳(

دامعلانباه۳٠۲ةنسيفوت«ناوريقلاءاضقىلوتوءةيلقصحتفيذلاشيجلادئاق

.٢۲۹ص١ج(مالعألا)يلكرزلاء٠١1ص٣ج(بهذلاتارذش)

.١۱۸ص۲ج(نایعألاتايفو)ناكلخنبا(٤)

.١۸ص١ج(دمحمًاطومىلعدجمملاقيلعتلا)يونكللا(٠)
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يفهمالكدنعمناغابأمامإلانافدحاولابابلايفلئاسملابيترتيفهجهنمامأ

«نيعمبيترتاشنوكينأريغنماعابتةلئسألادرسبموقيهقفلاباوبأنمبابيأ
بابلابقلعتيامعيمجيفوتسينأكلذمزلتسالنيعمبيترتبمزتلاولهنأكلذببسو
امكىاملعلالاوقأبةيملعلاهتدامراصخحنالهيدلةيملعةدامدوجومدعلهنكميالاموهو

لئلسملانمريثكيفلوقنمرثكأدوجولاهيلئاقرابتعابلاوقألاكلتبيترتبمقيملهنأ

لضفأضعبىلإاهضعبلاوقألامضنأىأرف«ةرمنمرثكأةلأسملاراركتىلإهرطضيام
.دحاوناکميئهتيغبدعيهنألئراقلللضفأعمحلااذهنأامكءاهقيرفتنمرسيأو

:لقنلايفهجهنم:ايناث

ماماإلانإفءلقنلايفةقدلاوةنامألامناغيبأةنودميفرظنللةتفاللاتازيمملانم

عوضوملابهلةقالعالامىحةلأسملايفهخيشنيبوهنيبراداملكلقيمناغابأ

ملاذههلعفبمناغابأمامإلانأكوتودحلادعبأىلإقيقدونيمأكلذيفوهو«يهقفلا

نمكلذسملنءايوبرتاباتکنوکینأهدارألبافاجًايملعاباتکهباتکنوکینأدري

:ٍنيزعلادبعنبالتلق":لوقيتارواحملاكلتىدحأيفف«بارحولاؤسودروذحأ

موقيفعيفشلاءيجيمث«ىرتشاامضعبعيبيمثنيلجرلادحأبيصنيرتشيلجرلاف
بهذاف:لاقال:تلق؟يريغادحأاهنعتلأسأ:لاق؟عيبلاتافدقوهتعفشىلع

جرؤملاابأتيتأف:لاقءاهيفكباجأاممينملعأفيلإدعمث«جرؤملاابأاهنعلأساو

دبعنباىلإاعجارتفرصنافملعأهللا:لاقوءيشباهيفينبجيملفاهنعهتلأسو

امف:تلق‹؛تالضعملالئاسملانميه:لاقءيشباهيفينبجيملهنأهتملعأفزيزعلا

عيفشلايطعيمثءارشلانمةميقلاردقىلععابيذلامّوقيفموقي:لاقءاهيفلوقت
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املفيبأىلإاعجارتفرصنامثهبىرتشايذلانملانمةميقلاردقىلع

دبعنبااهيفينباجأةلأسملا:تلق؟ككحضيامو:لاقف؛ههجويفتمسبتهتيأر

عامهنكلوهيأرنماذهسيل:لاقمثحوللايفاهعضوأ:لاقءاذكواذكبزيزعلا

هلوقبزيزعلادبعنباتملعأفءاهقفلانمىقلينمضعبوأسلاجلاضعبنم

نعنآلاكسمأ:لاق‹لاقامكوهفأ:تلق؛جرؤملايبأنعهللاافع:لاقوكحضف

!كتلأس:لاق؛حوللايفاضيأاهبتكومعن:تلق؟هلاقنملوقلااذهيضرأاذه

ناكنإهنعهتلأسامينيسنيينثدحيًاشنأمثافبجعأواهبتكدقلهللاويأ:تلق

ةللسملابيلتملعأالأكتلأس:تلقهنيدحنمغرفاملف؛هريغنماعاموأهمًايأر

نماضيأاذهأ؟هيفكنحبوانهاهةجاحلاام:لاق؛كيأرباهيفتلقوأاهتعمستلقنإ

هنعاهتيوروينتملعأكريغنمةلأسملاتناكنإاذهيفينبجأ:تلق!؟هقفلاةفرعم

كلذبسنتالف:لاق؛كيلإهتبسنكنمايأرناكنإوهنعينتثدحيذلاىلإاهتعفرو

هنوفلاخيءاملعلالعليردأالوينمايأرنكلوارثأكنمهعمنمهلزايفيريغدحأل
سالانماملعتمبسحأالو؛كلذريغاهجوادجأملأريغهنملدعأبنوتأيو

."ملعألاوءاهيفكتملعأامريغىلععقي

جرؤملاابأتيتأف":لاقهباجأوزيزعلادبعنبالأسنأدعب‹یرحأةلأسمينو

اعرسمهيلإميهاربإلبقأفاعدففرحبافرححاولألايفامهيلعتأرقف

ريسفتهيلعللمأ:لاقمثنوسلاهحاولأبميهاربإىتأف؛كحاولأتاه:لاقف

اج(ىرغصلاةنودملا)مناغوب‹۱۷-٦۱۷۷ص.ص۲ج(یربكلاةنودملا)مناغوب)۱(

.۳٥۳-٩۹٢٤۰ص.ص

.هنبأوأجرؤملايبأةبلطدحأهلعلميهاريإ(۲)
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رٹکأ:لاقتغرفالو«فرحبافرححاولألايفامهيلعتللمأف‹نيكيرشلاوةضوافملا

."ءيشهنمهتوفينأديريالملعلابلاطلهنأنزيزعلادبعنبالغمانیفهللا

انايحأهدياننألبءاهتمربةثداحلالقنىلعرصأمناغابأمامإلانأانهىرتف

لأسدقف«بجعتورورسوحايتراوبضغنمهلعفدودروخيشلاتالاعفنالقني
:لاقةالصلاضارتفاكيهةضيرفأ":لاقفرتولاةالصمكحنعجرؤلااباهخيش

هنإكللقأملأاذهاي:يللاق«تبثملئاسلب:تلق؟تنعتملغاشما؟هقفتم

نأدارأمثيلعلمحهنأالإملعأامفلاقرفكبجاولاكرتف:تلق«بجاو

انيميتفلحالإواذهنعكسمأ«كحيو؟كلام:لاقمثفلارفغتسأ:لاقمث«؛ينمتشي

هركأموقلنالفونالفىلإبهذافةموصخلاتدرأنإفلدبأةلأسميفكبيجأال
(Tn مهتیمست

ةربعملاهسأرةكرحك«ةربعملاخيشلاتاكرحانللقنيانايحأمئاغابأمامإلا

قباجإلابحرصدقخيشلانأئراقلانظيالعلكلذوءهبشأاموأفقوتلاوأةقفاوملانع

عيبرلانماذهتعمله:(دّرمعلانبدلخميأ)هتلأسو":عضوميفلوقيةلأسملايف

دقامانباحصألوقنأريغكلذيفعيبرلالوقبموقأيدجأام:لاق؟كنميأرمأ

هيلعماقيبألليفنلااذهنإبوبحموجرؤملاوبألاقدقفهلتلق

"ایشلقيلوتكسفء؟امهنمطلغاذهف:تلقءاليأهسأربًاموأف:لاقحلا

يٿلوقيوهفاحيملتمأايرصتناكأءاوسهخيشلوقةنامألكبلقنيمئاغوبأمامإلاف

۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ؛ء۱۳۲ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ(١)

ص١ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ(۲)

۔.٤۸ص۲چ(ىرغصلاةنودملا)مناغوبُ‹۳٢۲۸ص۲ج(یربکلاةنودملا)مناغوب)۳(
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.كلذبيلا

.١٠ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغويا(۱)
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ثلاغلابلطلملا

ةنودملاتايوتحت

هَلوسرلاثيداسحأنيباهايانثيفناسارخلامناغيبأمامإلاةنودمتعمج

:ىيلاتلاوحنلاىلعةيمالسإلابهاذملاءاهمفوةباحصلالاوقأو

٠١٤۱يلوسرلاثيداحأ

٥٤۲ةباحصلالاوقأ

۱۹۷بهذملاءاهقفلاوقأ

۰٤ىرخألابهاذملاءاهقفلاوقأ    
لاوقأامأ‹لقتسمثحبميفيلوسرلاثيداحأىلعمالكلالصفنسو

:يليامكاهركذنفمهدعبنموةباحصلا

:ةباحصلالاوقأ:ًالوأ

ءلملعلافلتحخادقوءةمألادنعةريبكةلزتمالةباحصلالاوقأنأهيفكشالامم

سيلهنأىلإبهذف«لاوقأىلإيباحصلاريغىلعيباحصلالوقةيجحيف
حجارلاوهلوقيفيعفاشلاوةعيشلاوةلزتعملاوةرعاشألاروهججبهذموهو"ةجحب

.٤٦ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(١)
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."ةيكلاملاوةيفنحلايرخاتمضعبهراتخاو؛كنعةياوريفدمحاوةيعفاشلاىدل

نعلقنوةيفنحلاةمنألاقهبو"ةجحيباحصلالوقنألإنورحخآبهذاسنیب

"هلیرخأةياوريفدمحأوهلميدقلوقيفيعفاشلاوكلام

لاوقأنولجي-ةيضابإلامهنمو-ةباحصلالوقةيجحمدعبنيلئاقلانأريغ

نمهبهللامهزيمالويحولالورتبوكلوسرلابادهعبرقأاريثكةباحصلا

لوميكلذييوءةيبرعلاةغللامهفيفمهقاوذأومهتنسلأةمالسلوليرتتلاماکحألمهفلا

مهفةباحصلاامأو2يبلاينعي)ربقلااذهبحاصلالإديلقتال":نالحجراولا

.”"لاجرنحنولاجرمهفنوعباتلاامأوءىهللالوسربمهدهعلعابتالابىلوأ

صرحيذلامناغيبأمامإلاةنودميفةباحصلالاوقأبةيضابإلامامتهاىلجتير

:مهايبأحصنیرشعلالوق(٤٤۲)محرکذفمهئارآومهاوقأنمهلصوامنيودتىلع
نباسابعنبا‹(۳۳)يلع‹(۱)نامثعرمع‹(۹)قیدصلاركبوبآ

وب‹(۱)ةفيذح«(٥)تباثنبديز‹(۹)رمعنباةشئاعدوعسم

نبنمحرلادبع‹(۲)هللادبعنبرباج‹(۲)يردخلاديعسوبأ‹(۲)يرعشألاىسوم

‹(۲)صاقويبانبدعس‹(١۱)ناملس‹(۱)رامع‹(۱)يرافغلارذوبآ‹((۱)فوع

ء٣٠۹٠ص(عمللا)يزاريشلا«كلذيفرظناو‹٠١۸ص۲ج(يمالسإلاهقفلالوصأ)يليحزلا(١)

فشك)يراخبلا؛ص۷ج(طيحملارحبلا)يشكرزلاء٣۳٠4ص١ج(رظانلاةضور)يسدقملا
.٦٠٤ص۲ج(رارسألا

ء0۷٤ص٣ج(رارسألافشك)يراخبلا‹١٠۸ص۲ج(يمالسإلاهقفلالوصأ)يليحزلا(۲)

.04ص١ج(رظانلاةضور)يسدقملاء١۱1۹ص(عمللا)يزاريشلا

.۷٠ص(نينيعلاةرق)يبونقلا
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نعفلؤملادعبىلإانرظناماذإاديجربتعيددعوهو.(١)ريبزلانبا‹(۲)ةريرهوبأ

.-مهيلعللاناوضر-ةباحصلانمز

:بهذملاءاهقفلاوقأ:ايناث

سكعنادقفبهذملاءاهقفلاوقأممجوهةنودملافيلأتلبابسألاربكأنمنأاع

(١١)رللاوقأ(١٠۹٠)ءاهقفلاكعلوألاوقأتغلبذإءاهريغلملاوقأةبسنىلعكلذ

وبأزيزعلادبعنبا:يلاتلاوحنلاىلعةعزوميضابإلابهذملاءاهقفنماهيقف

متاح«(۸٦)يرسصللادابعنبا‹(۱۳۷)ةديبعوبأعيبرلا((٤٥٤)جرزلا

رياحبوبحم‹(۱۱)بويأوبأ«(١۱)رحجاهملاوبأناسغويأ

نورخآ‹(۱)ميتوبآ‹(۱)بحاح‹(۲)بیعش«(٥)حونوبآمامض‹(٢۲)

.(۳۲)نینیعمريع

لعلو«ةيضابإلاةيهقفلاةسردملانوكتلوصألكشتلاوقألاهذهنأكشالو

دعبنماوؤاجنيذلاةيضابإلاءاهقفجهنميفاهرثأنيبتلاوقألاهذةقيمعةسارد

ىلإكلذدرمورخآلهيقفنملاوقألاددعيفاتوافتءاصحإلااذهلالخنمظحالنو

عيبرلاوجرؤملاوبأوزيزعلادبعنبافءاهقفلاءالؤهضعبىلعفلؤملاذسلتتاهمهأرومأ
دبعنبانأيلحضتاهنأامكءاريثكمهنعلقنلاناككلذلورابكلافلؤملاخايشأمه

ةسردمىلإبرقأجرؤملايبأجهنمامنيبيأرلاةسردمىلإبرقأهجهنمالثمزيزعلا

ءيشلاضعبجرحتيجرؤملاابأنأالإنيتقيرطلانبعمجيامهنمالكنأعمفثيدحلا

اذهلشدجالامنیبءارثأوأاثيدحادجيملاميفهيأربةلأسمىلعملكتينأنم

يفدجاننأيح«رثكأزيزعلادبعنبانعلقنلاناككلذلونيزعلانبادنعجرحتلا
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.زيزعلادبعنبانعلوقتمهلكابابنايحألاضعب

:ىرخألابهاذملاءاهقفلاوقأ:انلاث

ةنودملايفافةناكمىرخألابهاذاءاهقفلاوقأتيقل

ميهاربإ:مهءاهقف(١ا.رلالوق(٤.)مماخغوبأمامإلاركذدقف

‹(۲)"ياراةعيبر«(١)يرصبلانسحلا٤١)٠يعختلا

دبعنبرمعنبدمحموبأ‹(١)ةفينحوأ

ادهتجمامامإناكوءنيعباتلاءاهقفنم«يفوكلايعخنلاسيقنبديزينبميهاريإهيقفلاملاعلاوه(١

(بيذهتلابيذهت)رجحنباء۹٠۲ص؛ج(ةيلحلا)ميعنوبأ«(م١٠۷ه۹ةنستام«بهذمهل

.۸۰ص١ج(مالعألا)يلكرزلا١٠۱ص١ج

مالسإلاردصيفةاضقلارهشأنمءيدنكلاسيقنبثراحلانبحيرشةيمأوبأهيقفلاملاعلاوه(۲)

۲ج(نايعألاتايفو)ناكلخنبا؛م1۹۷ها۷۸ةنسيفوت(حيرشيضاقلا)بفرعىتح

.١٦٠ص۲ج(مالعألا)يلكرزلاء۱۳۲ص؛ج(ةيلحلا)ميعنوبأ‹؛٠٠٤ص

(يأرلاةعيبر)بقلفيأرلاباريصبناك«ءالولابيميمتلاخورفنبةعيبرهيقفلاظفاحلامامإلاوه(۲)

ء٠۲۳۰ص٣ج(بيذهتلابيذهت)رجحنباةنسيفوتءةنيدملايتفمدحأناكو

.۱۷ص۲ج(مالعألا)يلكرزلا۸ج(دادغبخيرات)بيطخلا

يلوءةمالعاهيقفناكءةفينحيبأبحاصيفوكلاميهاريإنببوقعيفسويوبأهيقفلامامإلاوه(٤)
‹م۷۹۸ه١۱۸ةنستام(اياصولا)و(ضنئارفلا)اهنمتافلؤملانمددعهلوءدادغببءاضقلا

.۷٠ص٣ج(مالعألا)يلكرزلاء٢٢٤۲ص۸ج(دادغبخيرات)بيطخلا

نوراهلءاضقلايلوءةفينحيبأبحاصينابيشلانسحلانبدمحمهللادبعوبأهيقفلامامإلاوه(٠)

ء‹م٤٠۸£ه١ةنسيفوت"ريغصلاعماجلا"و"ريبكلاعماجلا"اهنمتافلؤملانمددعهلوديشرلا

يلكرزلا۲ج(دادخغبخيرات)بيطخلا۲ج(ةيضملارهاوجلا)افولايبآنبا

.٠۸ص٦ج(مالعألا)
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.(١)زاجحلالهأ‹(۳)ةنيدملالهأ‹(١)”ىليليبأنبا‹((١)ءاطع‹(١)زيزعلا

بهاذملايشنمءاهقفلالاوقأنيبةنراقملايفكلسملااذهمناغيبأمامإلاذاختاو

دوجوىلعانلديبهذملاءاهقفلاوقأبنجىلإىرخألابهاذملاءاهقفلاوقأهعضوو

جهنملااذههكولسبمئاغايأمامإلانأامكءةركبمةلحرمذنمةيضابإلادنعنراقملاهقفلا

هبتدقو‹ةيضابإلاةيهقفلاةسردملايفنراقملاهقفلامامأهيعارصمىلعبابلاحتفدق

.بهذملاءاملعنمهدعبءاحنملكجهنملااذهىلع

بهذملاءاهقفضعبدُاننإثيح«؛كلذنمرثكأوهامةنودملايفدياننإلب

كلذلوقديؤيليلدلانأىأرهنألهحايشأديلقتكرتيو‹؛يضانإريغهيقفلوقبذحأي

:لاقكلذزاوجبدیزنبرباجوةديبعيبألوقلقننأ

مهضعب‹ريثكءاهقفلانمفالتخاكلذيفءاجدق:زيزعلادبعنبالاقو"
ميهاربإلوقوءهزيجيالنم(يعخنلايأ)ميهاربإناكوهزيجيالطعبوهزي

راسفه۹ةنسةفالخلايلو«يومألازيزعلادبعنبرمعصفحوبأهيقفلالداعلاةفيلخلاوه(١)

نباء٥٠۲ج(ةيلحلا)ميعنوبأ«م١۷۲ه١٠٠١ةنسيفوتنأىلإةنسحةريسسانلايف

.٠٠ص٥ج(مالعألا)يلكرزلا‹٣٠٤ص۷ج(بيذهتلابيذهت)رجح

نيعباتلاءاهقفرابكنم(حابريبأنبا)بفورعملاناوفصنبملسأنبءاطعهيقفلاملاعلاوه(۲)
۳ج(ةيلحلا)ميعنوبأ«م۷۳۲ها١١١ةنسيفوتءاهلهأيتفمناكوةكمبًاشن؛دوسأىلومناكو

.٢٥۲۳ص٤ج(مالعألا)يلكرزلاء١٤۱۷ص۷ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

يلوءةفوكلابيأرلاءاهقفنم«يفوكلاىليليبأنبنمحرلادبعنبدمحمهيقفلامامإلاوه(۳)
ناكلخنباء٠٠۲ص۹ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا«م١٠۷ه٠ةنسيفوتاهيفءاضقلا

.۱۸۹ص٦ج(مالعألا)يلكرزلا؛ج(نايعألاتايفو)
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هللاناحبسفلاناحبس:زيزعلادبعنبهللادبعلتلقفخأنهبولدعأيدنع

بلقملجرتن:يللاق؟ةديبعيبأورباجلوقعدتوميهاربإلوقبذخأتأميظعلا

ءاطخلاةفراقمنعادعبمويسفنةيرلايفانءالدعهلوقىرأنملوقبذخآاليلامو

"هيلعدمتعافميهاربإلوقةقتلابذخألاو

ص۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ(۱)
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عبارلابلطلملا

ةنودملاثيداحأ

هذهوءانيدح(١١٤٠)ةنودملايفككلالوسرىلإةدنسملاثيداحألاتغلب

:ةيلاتلارواحلانمضءةيثيدحلااهتميقوثيداحألا

:دنسلايفعاطقنالاولاصتالا:الوأ

:يلاتلاوحنلاىلععاطقنالاولاصتالاثيحنمةنودملاثيداحأتعزوت

اهددعثيداحألاعون

٢۲ةلصتم

۱۸ةلسرم

٦١۱ةعطقنم

٦۹ةلضعم

   ۱۹ةقلعم
ةيثيدحلاةعانصلافعضنعةحضاوةروصيطعيلودحلااذهنأكشالو

باتكةنودملانأىلإكلذدرمودنسلالاصتابمامتهالاةلقظحالنثيحءةنودملايث

ةنودملايفةلصتملاريغثيداحألاةرثكبابسأددینيکلو؛ثيیدحباتکتسیلوهقف

:نیمسقىلإاهميسقتنمدبالف

 

 

 



Nuةيضاإلادنعثيدحلاةياور NEU ENE

هنأل؛ةقلعملاثيداحألاةعبتهدحولمحتيفلؤملانأكشال:ةقلعملاثيداحألا-١

كلذلمهأهنكلو‹لقألاىلعاهذخأنمعركذينأوأاهدنسركذينأهناكمإبناك

-:اهنمراذعألاضعبفلؤمللسمتلننأاننكمباننآريغ

دنعلوقياماريثكهدحناننأفكلذلواهذخأنمعركذيملامنإهنأأ

.سانلالاقو‹سانلاىوردق:ةقلعملاثيداحألاهذهتياور

جاجتحالادرومفنصللااهدرويمثيداحألاكلتضعبنأب

.ةقلعملاثيداحألابلغأيهوءاهدنسركذلايعادريلكلذلودرلاوفيعضتلادروم

دلهدروأ

:ةلضعملاوةعطقنملاوةلسرملاثيداحألا١

تثيداحألانإفةقلعملاثيداحألاةعبتهدحولمحتيفلؤملاناكاذإ

ىورنيذلاهخويشىلإهلكوأاهيفموللابلغأهجيةلضعلاوةعطقتملاوةلسرلل

ركذيمناخابأمامإلانأةنودملاثيداحألانعبتتلالخنمهظحالنيذلانإف

اتلحضتيوالفالنإوهركذادانسإخيشلاهلركذنإف«هخيشنمهعمسامكثيدحلا

وحتنلاىلعمهثيداحأتءاجنيذلامهنمنيرثكملاثيداحألانضارعتسالالخنمكلذ

-:يلاتلا

جرزللاربأعببرلاتيدحلاعونايوارلا
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رثأدقخويشلاءالؤهنمدحاولكجهنمنألودحلااذهلالخنمظحالنو

يلاهئيداحألكالٹمروصنمنبمتاحف«اهاوريلاثيداحألاةيعونىلعاريكارث

وألسرمىحوألصتمثیدحيأوريملوانیدح(۱۹)اهددعواهاور

موالضعماٹیدح(۳۳)اھنماٹیدحهلنافنيزعلاابعنباكلذكو؛مطقنم

نمريثكجرؤملاابأنأرخآلابناحجلايثدبامنيبءكنسلاةلصتمثيداحأةعبرأالإوري

يبأخويشىلإةلضعملاوةعطقنملاوةلسرملاثيداحألادرمنأانلدياذهوءةلصتم

.هيلإسیلومئاغ

:ةباحصلاديناسم:ايناث

يهراٹیدح(٩٥)ثيدحلليوارلااهيفركذيلاتیداحألاتغلب

رامع‹()بزاعنبءاربلا«‹(۲)ذاعم«(۱)ةریرهوبا٤(۳(سنأبالطخلانب

ةجراخنبرمع‹(۲)هفيذح«(۱)هللادبعنبرباح‹(۱)بعکنببأ)۱(

۔(۱)جارحانبةديبعوبأ‹(١)ديزنبةماسأ‹(١)بلاطيأنبيلع‹(۱)

:امثنيرمأىلإهعجرمددعلايفتوافتلااذهو

سابعنباکءاهقفلاثيداحأهيفرثكتنأيعيبطلانمفهقفباتكةنودملاباتكنأ١
3

ةريرهيبأكءاهقفلاريغثيداحأهيفلقتنأيعيبطلانموءرمعودوعسمنباو

نذٍإوتيزنبرباجمهمامإقيرطنمٍنَأَتةيضابإلااهيورييلاثيداحألابلغأنأ-۲

نباكمهيديأىلعرباجمامإلاذملتتنيذلاةباحصلاثيداحأرثكتنأنمدبالف
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:فلؤلملاخويش:اغلاٹ

ويآ:مهاخيش(١٠)ةنودملاثيداحأفلولامهنمىقلتيذلاخويشلاددعغلب

‹(١۱)بسيبحنبعيبرلاروصنمنبمتاح‹(١٤)زيزعلادبعنباجرؤللا

ةديبعوب‹(۳)فورعمنببيعش‹(۳)ليحرلانببوبحم‹(٤)يرصللادابعنيا

.(۱)بويأنبلئاو‹(١)دّرمعلانبدلمناسغربأ«(١)رجاهملاوبأ

يلدح:لوقیوامهنيبعمجيفخيشنمرثكأنعمئاغربأاهاورثيداحأكانهف

.ثيدحلاقوسيمث...نالفونالف

:ةنودملاٹثیداحأةاور:اعبار

تفلأساسألايفةنودملانألكلذوءةيضابإلانمةنودملاثيداحأةاوربلغأ

يفدحيناننأريغءةيضابأديناسأباهثيداحأنوكتنأيفةبارغالفءةيضابإلاهقفعمح

«يسعختلاميهاربإو«يرصبلانسحلا:مهةيضابإلاريغنماددعةنودملاثيداحأةاور

دبع«يأرلاةعيبر«بشوحنبرهش‹ملسأنبديز«بيسللانبديعس«يسودسلاةداتق

.بلطملادبعنبزيزعلادبع«رمعنبرابحلادبع؛مئاغنبنمحرلا

اذهوذخألاوجاجتحالاليبسىلعةاورلاءالؤهمئاغوبأركذدقو

.مهيفلاخمثيدحبةيضاباإلاذحأىلعرخآلیلد
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اغلاثحيبللا

ىرخألاتايورملاوبتكلا

يبأةنودموعيبرلامامإلادنسمريغةيضابإلادنعةياورللیرخأبتکكانه

:يهِاسارخلا

:بیبحنبعيبرلاماماللةديقعلاباتک:الوأ

فلتخممةديقعلايقاراڻآوثیداحأبيبحنبعيبرلامامإلاهيفعمباتكوهو

باباهأدبلباب)۳۷(اهعومحبغلبباوبألإهمسقدقواجقلعتيامواهبناوج

نالاقنمىلعةجحلا)بابواوسيلرئابكلالهأنألاقنمىلعةجحلا)

لمعنماولمعامىلإانمدقو):ىلاعتهلوقيث)باببىهتناو‹(لمعالبلوقنامإلا

ءابههانلعجف

يذلاو‹هيفثلاثلاءزحباهلعجوحيحصلاعماحابينالجراولالأباتكلااذهو

:اهمهأرومآدنسملابهقاحلإمدعوًالقتسماباتکءزحبااذهرابتعالإانوعدي

بترمهنإثيحنمنيلوألانيأزحلانعامامتفلتخيءزحلااذهبولسأنأ١

كرشلارفكالةمعنلارفكهبنودصقيمهو(رفاك)ظفلةريبكلابكترمىلعةيضابإلاقلطي(١)
نمنمؤملاماكحألةقفاومايندلايفةيضابإلادنعةريبكلابكترمماكحأف‹مالسإلانمجرخملا

(لوقعلاراونأقراشم)يملاسلا«خلإ...نينمؤملارباقميفهنفدوهحئابذوهتثراوموهتحكانمزاوج
.۸۹ص(يضابإلابهذملاةأشن:خيراتلابكوميفةيضابإلا)رمعم«ء۲٠۲ص۲ج

.٢۲:ناقرفلاةروس)۲(
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النيذللانيلوألانيأزحجافالخبهيفراثآلاةرثکثیحنموهدیناسأثیحنمو

.راثآلانمليلقددعالإامهيفدجوي

نسيأزحلايفلصفامكبتكىلإءزحلااذهمسقيملنالجراولامامإلانأ-۲

اهنميالجراولالبقبترمهنأىلعلدتءزحلااذهنمضأيفلئالدكانهنأ-۳

نمىضماميفهانرسفدقيذلا...":ًالثمهلوقكقباسرمأىلعةلاحإلا

امقادصمو":لوقيمثةريثكتاياورركذيعيبرلامامإلانأاهنمو

نأىلعلئالدلانمو2"....ناسحاينيعباتلاوككيبلاباحصأنعانيور

لمعنماوملعامىلإانمدقو]:ىلاعتهلوقنمباب:الثمهلوقكاهنومضمو
.اولمعامىلإاندمعو:لوقياغنإف(اروشنمءابههانلعجف

:باتكلااذهيفعيبرلامامالاجهنم

:باتكلابيترتيفهجهنم-١

(۳۷)تحتعيبرلامامإلااهعضوارثأواثيدح(١٤٠)ىلاوحمضيباتكلااذه
اهضعبدخننيحيففءاهتحتجردنتيلاثيداحألاددعيفاريبكاتوافتتوافتتاباب

(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(١)

.٢٥۲۲صقباسلاعجرملا(۲)
۳٢۲:ناقرفلاةروس)۳(
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.ادحاواٹیدحالإمضيالاهنمرخألاضعبلادجاٹیدح(٦۳)مضت

بكترمىلعمكحلاباوبأبعيبرلامامإلاًادنبادقفاهنيباميفباوبألابيترتامأ

ةالصلامكحوهيلعةالصلامكحوًالمعوالوقنابإلانوككهبلصتياموةريبكلا

يفركفتلانعيهنلاكههيرتتوىلاعتهللاميظعتباوبأركذمثخلا.مكحوهفلخ

ىلعمدآهللاقلخ"ثيدحريسفتوءهقلخبههيبشتوهناحبسدّللاميسحتةروطخوقلاخلا

درويلاتايآلاكمعركلانآرقلانمةهاشتملاتايآلاريسفتركذبىهتنامث"هتروص
.خلا...نيعلاوهجولاوءاوتسالاوديلاوةضبقلاركذاهيف

بسانتتالباوبأتحتركذتثيداحأكانهنأبيوبتلااذهىلعظحالياممو

ةالصلاىريالوةلبقلالهأىتومىلعةالصلاىريالنمىلعةجحلا)بابلثماهعم

نعيهنلاومالسإلاىلإةوعدلايفثيداحأهنتتدرودقف‹(رجافورابلكفلخ

ىلعلمتشتباوبألاضعبكانهنأامك‹ةيردقلاىلعدرتثيداحأواهلبقلاتقلا

ةعاطلاوشرقةيالووءادهشلاوربقلاباذعيفباب:لثمامامتنيفلتخمنيعوضوم

:لشمةرمنمرثكأنيوانعلاضعبرركتبيوبتلاىلعاضيأتاظحالملانمر«"ريمألل

.ديلاعميفِءاجام

:ديناسألايفهجهنم-٢

ةيفانمتاداقتعاباوؤاجنمىلعدرينأاذههباتكببيبحنبميبرلامامإلادارأ

ةنسلانأهيفتبثيلباتكلااذهلمعبماقفءةنسلاىلإكلذاوبسنوةيمالسإلاةديقعلل

.۲۹۷ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا)۱(

قباسلاعجرملا(۲)
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ا
یا

هکهللالوسرنعهلصواملكاذههباتکيفعمجينألواحدقفاذغوكلذفالخب

نأفرعتناذهيوءاهدنسكلمباليلاتاياورلاركذهنأيح‹نيباتلاوةباحصلانعو

لکيفمزتليمنولبدنسملايفلعفامكنيعمدنسبباتكلااذهيفمزتليمعيبرلامامإلا

امأ؛باتكلاادههيلعیبيدلاساسألاوهاذهوالصمهدنسنوکينأثٹیدح

:يليامکيهفهجهنمىلعاهظحالنيلاىرحخألاتاظحالملا

هلوقكمهركذوارنمرثكأثيدحللناكنإوالماكدنسلاركذيعيبرلامامإلانأ-آ

:الٹم

نبانعكاحضلانعرييوجنعىلعينبدمحمنعوريمعنعةصيبقوبأانربخأ"
."سابع

=o .١اس. نظیف"و5هللالوسرلاقو":لوقيمثامثيدحلادنسركذيعيبرلامامإلانأب

ييحصيالتيداسحألاضعبيفحصنإرمألااذهو«قلعمثيدحلااذهنأئراقلا

نموءاهلبقيذلادنسلاىلعةفوطعمرهالظلايفةقلعمثيداحأكانهنإفءاهعيمج

رفغيديهشلا"يبلالاق:سابعنبالاق:هيفلاقاثيدحركذهنأكلذىلعةلثمألا

:هرشابمكلذدعبلاقمث"قلاباذعنمراجیوهمدنمرطقتةرطقلوأدنعهل

.(۸۳۹)مقرثيدحلا(١)

:اضيأهاورو)٤۸۱(مقرثيدحلا)۲(

.١۳٠ص۲ج(كردتسملا)مكاحلا-آ
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نکيانإ"يلاقو"قلاباذعنمريجةعمجللامويتامنم"كلاقو

ليتقلا"لاقمث"ليلقاذإمهففيسلابلتقنمالإيتمأنمءادهشلا
'"...دیهش

‹ءامهلبتيذلاتيدحلاىلعنافوطعمام*لبدنسنوداباسيلناثيدحلاںادهف

دنسلااذهسفتبودنسملايفهسفنعيبرلامامإلاداورامهنميناثلاتيدحلانأليلدب

ثسيدحلادنسوهةثالثلاثيداحألاهذهدنسنأفرعناذهو"سابعنبانععطقنملا

.اهنملوألا

ةيضابإلاذحخأىلعانلدياذهوءةيضابإريغباتكلااذهثيداحأةاوربلغأنأج

مولعملانمو«ةديقعلاسمتروميٿتدروثيداحألاهذهنأةصاحخمهریغٹثیداحأب

.ةيلمعلارومألانمرثکآاهيفدداشتيةديقعلاةلدأنأ

اهيفدجنف«اهنيباميفريبكلاعونتلاثيداحألاهذهديناسأىلعظحاليامم-د

نبليعامسإنعرشبانربخأ:عيبرلالوقكضعبلامهضعبنعنيعباتلانمددعةياور

.ا۰)ل17۰
دنهاباودوادولیعامسإوارشيوعيبرلانافاتلاقفاهنعهللايضر

:اضيأءاورو(١٠۸)مقرثيدحلا(١)

.(٤۷٠۱)ح٦۲۸ص٣۲ج(عماجلا)يذمرتلا١

.۷۳ص٦ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا-ب

.(١٠۸)مقرثيدحلا(۲)

مقرثيدحلا(۲)

.(٤۸۲)مقرثيدحلا(٤)
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ةياور)ًاضيأدنسلااذهيٿدبامك«يعباتمباتوأيعباتامإمهلكاقورسمو

ةنسيفوترشبامنيبه١۷٠ةنسىلاوحيفوتعيبرلانإف(رغاصألانعرباكألا

.ه٠

:نايفسيبأمامإلاتاياور:ايناث

ليحرلانببوبحمنايفسوبأمامإلااهاورراثآوثيداحأنعةرابعيهو

هذهنعملكتنسو‹حيحصلاعماخلانمعبارلاءزحبافنالجراولااهعضودقو‹يشرقلا

ءارثأواٹیدحنیرشع(٠۲)تاياورلاهذهددعغلب:تایاورلاهذهددع-١

نباكنيباتلاوةباحصلانعراثآةينامن(۸)وءاٹیدحرشعانثا(۱۲)اهتم

.دهاحجبودوعسمنباررمع

عيضاوميٿتدرولبدحاوعوضوميفتسيلتاياورلاهذه:اهعوضوم-۲

ابأمامإلانأكلذببسلعلوءاهريغوةيظعولااهنموةيهقفلااهنمةفلتخم
.ةنيابتمتاقوأيفلبدحاوتقويفثيداحألاهذشعمتسيملنايفس

نعنايفسوبأمامإلااهاورتاياورلاهذهبلغأ:تاياورلاهذهديناسأ-۳

انثیدحرشعةسمح(١٠۱)هنعهتايورمتغلبثیحبیبحنبعيبرلاهخيش

.یرخأقرطنماهاورةسمح(٥)لباقمارثأو

تلياورلانماهيفسيلوةلضعموأةعطقنموأةلسرمتاياورلاهذهلكنأىلع
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:حلفأمامالاتاياور:

:يليامكاهنعملكتنسوةياور(۲۲)تاياورلاهذهعومحجبغلبيو

عيوبيذلا«يمتسرلاباهولادبعنبحلفأمامإلااهاورتاياورلاهذه:اهردصم-١

يذلاوهسيلهنأاهرهاظنأريغه٤٤٠۲ةنسيفوتوه٠ةنسةمامإلاب

ةيادبيفف؛كلذىلعلدتثيداحألاةيادبةغيصنإفتبتكلباهبتك

نعةياكحامهنعهللايضرباهولادبعنبحلفأمامإلانعةدايز":تاياورلا

حلفأمامإلایورو":رخآناكميقومناغيبأنعهذخأبانك

الإاهحكنيالةينازلاوةكرشموأةينازالإحكنيالةيآلاهذهريسفتيف
عضوميقو"...كهللالوسرىلإهعفرانيدحوأناز

مامإلانأىلعلدتةياورلايفةقيرطلاهذهف”"...يربخأو:لاقمامإلاىورو"

يذلانمةقدلاهجوىلعيردنالو«ثيداحألاهذههباتكبهسفنوهمقيمحلفأ

هذهىوردقحلفأمامإلانوكينأامهدحأ:نيلامتحالمتحناننكلو‹؟هنعاهاور

ٍياثو؛هنعاهتياورواهتباتكبهتبلطدحأماقف«هسلاحبنمءيشيفثيداحألا

ماقفهبتكنمءيشيثثيداحألاهذهجردأدقحلفأمامإلانوكينأنيلامتحالا

اهفاضأو«قسنلااذهىلعاهبتروباتكلاكلذنماهجارختسابنالجراولامامإلا

.(حيحصلاعماجلا)لإ

مقرثيدحلا(١)

.۳:رونلاةروس(۲)

.(410)مقرثيدحلا(۲)

مقرثيدحلا(٤)
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يقلسارخلامئاغيأمامإلانعتاياورلاهذهضعبذخأدقفهسفنحلفأمامإلاامأ

.ةصاخاهديناسأبهاوراماهنمويضابإلايمزراوخلاديزييبألباتكنمهذحخأاماهنمو

ناعبإلاباوبأنيبتددعتاهعيضاومنأالإتاياورلاهذهةلقمغر:اهعوضوم-۲

اهتماهذحخأيلارداصملاعونتىلإكلذدرملعلو«اهريغوتالماعملاوتادابعلاو

.باهولادبعنبحلفمامإلا

نميركذيالحلفأمامإلانإثيحةقلعمتاياورلاهذهديناسأبلغأ:اهديناسأ۳

:ةياورلايفهقرطنموةاورلاضعبركذيدقوهلكدنسلافذعيلبثيدحلاذحأ

هللالوسرنعينغلبلاقمامالانعو""عيبلانعرثؤيامم:مامإلالاقو"

مناغيبأنعهاوريبلاىلإاعوفرمانباحصأدنعو:مامإلالاق""ع

نعهثدحنمعيمزراوخلاديزييبأنعروصنمنبمتاحنع

نکهللالوسرنعةرمسنبرباج

:لاقككللالوسرنعضافتسمروهشمثيدحءاج:لاقمامإلا"لا

نمةماعركذ:لاقمامإلا"°"...ةيفخلاةوهشلايتمأىلعفاخأامفوخأ"

.©9...راصتألانمالجرنأءاهقفل

u (mu
لوسرنأروثيبأنعمامألا

.(°10)مقرثيدحلا(١)
مقرثيدحلا(۲)

مقرثيدحلا(۳)
.(١٠1)مقرثيدحلا(٤)

٤١ص؛جدمحأهاورثيدحلا(۹1۹)مقرثيدحلا(٠)

مقرثيدحلا(١)
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الإاهيفدجويالتاياورلاهذهنإفدنسلاركذىلعحلفأمامإلارارصإمدعلحألو

نبماشهنع(ه۱۸۹ت)نسخانبدمحمنعمامإلااهاورةلصتمةدحاوةياور

كلامنبسنأنعهداتفنع(ه۳٥۱ت)يئاوتسدلا

يفكىشدجويىرخأةياوركانهنأامك٠"...لالوسرنأ:ه۳۹تر

یرهنادیزیيبآنعروصتمنبمتاحنعیاسارخلامناغيبأنع"مامإلااهاورااصتا

ةلصتمىرحخأةياورتاياورلاهذهيفدجويالفنيتياورلانيتاهادعامو9

.دنسلا

:دیزنبرباجمامالاتایاور:اعبار

فلقالطإو"(ديزنبرباجنععيطاقملارابخألا)نالجرارلامامإلااهامسو

عيطاقمتسیلولیسارمتایاورلاهذهف«یفخيالزوحتهيفتایاورلاهذهىلع(عيطاقم)

ةلسرمتلوسرلانعهتياورف«نيعباتلارابكنمديزنبرئاجوهواهيوارنأل

ىلع(عوطقم)ظفلقلطأنمءاملعلانمكانهناكنإوءةعوطقمالوةعطقنمتسيلو

مثيعفاشلاهلمعتساو":عوطقملايفيطويسلالاقدقف«هدنسيفعاطقناهيفاملك

يديمجحلاركِبٍبآمالكيفاذكو«هدانسإلصتي¿ليذلاعطقنملايفياربطلا

.*”"حالطصالارارقتسالبقكلذلمعتسايعفاشلانأالإينطقرادلاو

.(10۹)مقرثيدحلا(١)

.(۳١۹)مقرثيدحلا(۲)

.٠٠٦۳ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(۳)

.١٤۱۹ص١ج(يوارلابيردت)يطويسلا(٤)
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.(حيحصلاعماجلا)ىلإتاياورلاهذهنالجراولافاضأدقو

هنمذحخأيذلاردصملانالجراولامامإلاانلنيبيل:تاياورلاهذهردصم-١

نكيهنأ:لوقنو؟ثيداحألاهذههسفنبعمجدقرباجمامإلانألهو«ثيداحألاهذه

نإف«صاخباتكيفاهعضووثيداحألاهذههسفنبعمجدقرباجمامألانوكينأ

برقأنإفهسفنباهعمجدقرباجمامإلانكيماذإو«كلذديؤياهعوضومةدحو

يذلاو‹(رباجمامإلاناويد)نمتذحخأثيداحألاهذهنوكتنأوهانيدلتالامتحالا

اهردصمةدحوىلعلدياممثيداحألاهذهعوضومةدحولامتحالااذهىلإانوعدي

اهبتكدقرباجمامإلانوكينألامتحاىلعركعيامكانهناكنإوءهنمتذحخأيذلا

وهويزينيحيازلازيال":لاقهنأ8للالوسرنع":اهيفدرودقفهسفنب

نبرعككردأولللو:لاق‹نمؤموهوزيابأاي:لجرلاق"نمؤم

ىلعلديثيدحلاقايسنإف"نرلابللايلوفذقتنيحدحلاكدلحلهيباطخلا

عوضومىلعثيداحألاهذهعوضومزكرتي:تاياورلاهذهعوضوم-۲

يصاعلملاةبوقعوملسملامدةمرحوقافنلاكهبلصتياموناعيإلاعوضوموهودحاو

الإةلسلستمنوكتداكتثيداحألاهذهميضاومنأعموءخلا...راتلاوةنحلاوةعافشلاو

وآلصافيأنودبادحاوادرساهلكاهدرسلب‹باوبأىلإاهمسقيملييالجراولانأ

.ميس

.(1۹۲)مقرثيدحلا(١)
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:اهديناسأواهعاونأ

نوعبسوناتننا(۷۲)اهنمةياورنينامنونيتننا(۸۲)تاياورلاهذهددعغلب

اسبنوكيدقو'مالسلاهيلعدوادنعرثأراثآلاكلتنمةرشع(٠١لواثيدح

بتكىلعنيللطملاقيرطنمىورتيلاتايليئارسإلانموأاہللالوسرنعيور

اهتمنانثاوناميلانبةفيذحنعاهنمةئالثفىرخألاةعستلاراثآلاامأ«بانكلالهأ

دیزنبرباجنعةثالثوباطخلانبرمعنعدحاووباطخلانبرمعنبهللادبعنع

يأاملدجويالتاياورلاهذهنإف«تاياورلاهذهيفعاطقنالاولاصتالاامأ

احلسيلفكيلوسرلاثيداحأامأراثآلاضعبمهللاالإةلسرماهلكلبلصتمدنس

ةنئالثالإكانهسيلف«؛ثيدحلليوارلاباحصلااهيفركذيداكيالو«لصتمدنسيأ

وبأينياثلاو”ناميلانبةفيذحهاوراهنمدحاوءاليوارلاباحصلافرعيثيداحأ

.لبجنبذاعمثلاثلاو)حارحلانبةديبع

 

.(٤۹)مقرثيدحلا(١)

.(۹۳۳)مقرثيدحلا(۲)

.(٥۹۳)مقرثيدحلا

.(۹۸8۹)مقرثيدحلا(؟)
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عبارلالصفلا

ةيضابالادنعةياورلاطباوض

:ناثحبمهيفو

دانسإلا:لوألاثحيبلا

ءادألاظافلأ:ناغلاثحبلملا

 



 

CSperryoyREYnnRENEEEEREEEE



wun uuu nun NENE SNE EEE EEE ةيضالإلادنعثيدحلاًيلور

عبارلالصفلا

ةيضابالادنعةياورلاطباوض

لوألاثحبللا

دانسالا

:دنسلافلاصتالا:الوأ

-مهريغك-ةيضابإلامتهادقو«ةياورلاةحصلادجمهمدنسلانأهيفكشالامم

ءافو"هباتكفيلأتبطقلامامإلادارأامدنعفءةياورلاةحصلهوطرتشاودنسلاب

يفباتكاذهف...":هلوأيفلاقككلالوسرلةريثكثيداحأهيفعمجو"ةنامضلا

ثيداحألاكلتيفطرتشاف'”"ءاملعلادنعدنسهلانيرةباحصلااهيورتثيداحأ

.دنساشنوکینأ

ءةيضاباإلادنعحيحصلاثيدحلاطورشنمايساسأاطرشدنسلالاصتاناكدقو

طرشلوأدنسلالاصتالعجف"ا.هدنسلصتاام":هلوقبهفرعبطقلاف

دفاذغوكيعبدحىلإدنسلالاصتابارمتهاةيضابإلاةاورنأامك‹؛حيحصلاثيدحلل

نعدیزنبرباجنعةديبعيبأهخيشنعهتاياورىلعهدنسميفميبرلامامإلارصتقا

.٤ص١ج(ةنامضلاءافو)شيفطا(١)

١٠٤٠ص(لمشلاعماج)شيفطاقباسلاعجرملا(۲)
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حصأو":هلوقببلطقلاهنعربعاماذهوهيلعهدامتعاودنسلااذهبهتقثليباحهلا

نعيباحصلانعديزنبرباجنعةديبعيأنعبيبحنبعيبرلاهاورامثيداحألا

n).:لتد

دعبيفنوركذيةيضابإلانإفثيدحلايوقيثيدحلادوروقرطددعتنأامو

ارثآیوردقف"نالفيربخأامكنالفينثدحكلذكو":هخايشأدحأنعداوررثأوأ

دبعنبالاقكلذكو":لاقمث«ةديبعيبأنعجرؤملايبأقيرطنمدوعسمنبانع
وبأثدحامكدوعسمنباىلإهعفرةديبعيبأنعثيدحلااذهتعم:لاقزيزعلا

(u i ۲

نعربیوجنعىلعينبدمحمنعوريمعنعةصيبقوبأانربخأ":عيبرلالوقير
.هلةيوقتنيقيرلطثيدحلااذهركذف”"...سابعنبانعكاحضلا

:يوارلالوبقطورش:ايناث

اننكيو«هتياورلبقتيذلايوارلايفةديدعاطورش-مهريغك-ةيضاباإلاطرتشا

:ةيتآلارومألايفطورشلاكلتزجوننأ

ازيممناكنإويبصلاربخلبقيالف":يحخامشلاردبلالوفي:غولبلا١

١ج(ةنامضلاةافو)شيفطا(١)

۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ(۲)

.(۸۳۹)مقرثيدحلا)۳(
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غولبلاهيفطرتشيليقفربخلاعامدنعامأواهزاجأواطباض

لبقاهلمحتولوهتداهشوهتياورلوبقحيحصلاو...هفالخىلعرثكألاو

."اطباضناكاذإغولبلا

نألاقافتاهوتعملاونونجملاةياورلبقتالف":يملاسلامامإلالوفي:لقعلا-۲

ماكحألاعفترتهمدعدنعفلقعلالوصحيياسنإلاعولانمربتعملا

۱
ی

دعازيمماطباضنوكينأ":يخامشلاردبلالوقيكلذييو:طبضلا-۳

مامإلالوقيو"”"هوهسىلعهطبضحجرميأرابخإلادنعرعامسلا
اناقتاهنقتأاذإىنعملابهيدؤينأزاوجلظفللاظفحطرتشيالر":يلاسلا

ظفللاظفحطرتشيهظفلنودهانعبثيدحلاةيدأتزوجيملنموءامات

.٩”"اضيأ

ناكنملهزاوجةيضابالابهذموىاملعلاهيففلتخااممىعملابثيدحلاةياورو

كلذزاوجىلإبهذ":يلاسلامامإلالوقيكلذيقواهيناعموةيبرعلاظافلألابافراع

ميهاربإويرصبلانسحلاىلإبسنونييلوصألارثكأ(ىنعملابثيدحلاةياوريأ)
يفزوجيامنإنكل...نامعلهأنمانباحصأهيلعويخامشلاردبلاهراتخاويعخللا

0۱۹۲ص(لدعلارصتخمحرش)يخامشلا(١)

.١۳ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۲)

.۱۹۳-۹۲١ص.ص(لدعلارصتخمحرش)يخامشلا

.٠۳ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(٤)
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فالخبدوصقمبسيلاهظافلأظفحوةنسلاداريإنمدوصقملاوهكلذنألىنعملا

ةباحصلاروهمجىلإزاوحبابلوقلايراخبلانيدلاءالعبسندقو"زيباتكلا

)۲(ي

ىلعاهبحاصلمحتةينيدةظفاحمةلادعلاو":يخامشلاردبلالوقي:ةلادعلا٤

نمهعنميثيحبهسفنيفهللافوخرقتسييأ...ةءورملاوىوقتلاةمزالم

فرعو"...ةءورملاطقاسنوكيالوةعاطلالعفىلعهضحيويصاعللا

هبررمأنمهيلعبجيامعيجلعفييذلاوه":هنأبلدعلايملاسلامامإلا

."اهنعهللاهافيتلاتامرحلاعيمجبنجتيو

:يهلئاسمثالثةلادعلاةلأسعقحتليامواذه

:ةباحصلاةلادع:ىلوألاةلأسملا

:اهمهألاوقأيباحصلافيرعتيف:يباحصلافيرعت-أ

نبافيرعتوهاذهو"مالسإلاىلعتاموهبانمؤمكييبلايقلنم"-1

نييلوصألاونيثدحملانمروهمجلاىلإيواخسلاهبستويطويسلاورجح

.۲۷صقباسلاعجرملا(١)

ص؛ج(طيحملارحبلا)يشكرزلاء۱۱ص٣ج(رارسألافشك)يراخبلا(۲)

١۹٠0ص(لدعلارصتخمحرش)يخامشلا(۳)
.٢۲ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(٤)
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ةتباثةبحصلانإلبةبحصلالوططرتشيملظحالنامكلوقلااذهو«مهريغو

.ةيؤرلادرجمم.ولوءالؤھهدنع

هلعبتلاقيرطىلعهعمهتبحصتلاطوييبلابصتخانميباحصلانإ-۲

نييلوصألاروهمجىلإلوقلااذه!يراخبلانيدلاءالعبسنوءهنمذخألاو
نسبدیعسنعيکحو‹")رهشأةتس:مهضعبلاقفقدماديدحتيفاوفلتخاءالؤهو

ةنسككهللالوسرعمماقأنمالإمهدعنالةباحصلا":لوقيناكهنأ”بيسلا

اهتبحصلنأىلإههجوو":يطويسلالاق"نيتوزغوأةوزغهعمازغونيتنسوأ

هيلععوبطملاقلخلاهيفرهظيليوطعامتجابالإلانتالفاميظعافرش

."صخشلا

:ةباحصلاةلادعمکح۔-ب

:اهمهألاوقأىلإةباحصلاةلادعيفءاملعلافلتحا

بيردت)يطويسلاء۷۷ص؛ج(ثيفملاحتف)يواخسلاء١١۱ص١ج(ةباصإلا)رجحنبا(١)

ء١٢۳۲ص۲ج(ماكحألا)يدمآلا۲ج(رارسألافشك)يراخبلاء۹٠۲ص۲ج(يوارلا

.٠٠۳ص٤ج(طيحملارحبلا)يشكرزلا

.۷۱۲ص۲ج(رارسألافشك)يراخبلا(۲)

.قباسلاعجرملا(۳)

ادهازناكوءثدحموهيقفومامإ«يشرقلايموزخملايسملانبديعسدهازلاهيقفلامامإلاوه(٤)

٥ج(تاقبطلا)دعسنباء١1٦۱ص۲ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأ١ه٤۹ةنسيفوتءاعرو

.۱۰۲ص۲ج(مالعألا)يلكرزلا

.١٠۲ص۲ج(يوارلابيردت)يطويسلا(°)
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لدعوهفهتبحصتتبثنمف«ثعحبىلإنوجاتحيالولودعمهعيمجةباحصلانأ١

ريهامجوفلسلاةماعىلإلوقلااذه!يراخبلانيدلاءالعبسنواقلطم

.هلوقامتعينموءاملعلاةفاكبهذمهنأ»رجحنباهنعلاقلب«فلخلا

”نالطقلانيسحلايأىلإلوقلااذهبسنو«ءاقلطممهتلادعنعثحبلابجيهنأ-۲

نم

ىلإلوقلااذهبسنو؛بتيملوهقسفرهظنمالإلودعمحفأ۳

ثحبلابجيمهريغكمهفنتفلادعبامأو‹هقسفرهظنمالإلودعنتفلالبق٤

.مطاحنع

لاقهبو؛هتبحصتلقنمنودةبحصلابمهنمرهتشانملةنباثةلادعلانأ٥

هبملأوأامالهرازوأاقافتاهآرنملكلدعلابينعنال":لاقهنإفةيكلاملانم

.۷۰۸ص۲ج(رارسألافشك)يراخبلا(١)

١ج(ةباصإلا)رجحنبا(۲)

يفتافنصمهلءةيعفاشلاءاهقفنم«ناطقنبدمحأنبدمحمنبدمحأيلوصاألامامإلاوه(۳)

.۹٠۲ص١ج(مالعألا)يلكرزلا«م١1۷ه٥ةنسيفوت؛هعورفوهقفلالوصأ

.٤٠۲ص۲ج(يوارلابيردت)يطويسلا٤ج(طيحملارحبلا)يشكرزلا(٤)

.٤ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا

.٠٠۳ص٤ج(طيحملارحبلا)يشكرزلا(1)

نمةيكلاملاءاهقفنمهيقفوثدحمءيرزاملايميمتلارمعنبيلعنبدمحمثدحملاهيقفلاوه(۷)
نباه٦۳٥ةنسيفوت(لوصألايفلوصحملاحاضيإ)و(ملسمدئاوفبملعملا)هبتك

.۲۷۷ص٦ج(مالعألا)يلكرزلا؛ج(نايعألاتايفو)ناكلخ
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هووصنوهورزعوهومزالنيذلاةباحصلاهبديرنانإنكلبيرقنمفرصناو
(u هعملزنأيذلارونلااوعبتاو

نيبلصفلالوقلاو":يئاسلامامإلالوقي:ةباحصلاةلادعنمةيضابإلافقوم

اعيجمئمألوقننأةنسلاوباتكلارهاظلقباطملاوهوماقمااذهيفموصخلا

ءاقبلاهنمملعنمفنتفلادعبامأ؛نتفلالبثمهتمهقسفرهظنمإلالودع

."رتخونحتميىحهليدعتىلإعراسيالفةريسلاكلتىلعءاقبلاهنم

.عدتبملاةياور:ةيناثلاةلأسملا

ليوأتلارفاكیمسیاموهوءاهبرفاكريغوهتعدببرفاكىلإعدتبملاءاملعلامسق

.ليوأتلاقتسافو

"قافتالابهبجتحملهتعدببرفکنم":يوونلاهيفلاقدقفليوأتلارفاكاما

لبقيهنأليقدقفةعونمنقافتالایوعدليق":هلوقبكلذىلعيطويسلابقعو

"بيخلااهيففاللخلاىكحنمموءةلأسملاييقافتاالهنأةقيقحلاو'"اقلطم

هريغومسجباكهانرفكاذإةلبقلالهأنمفلاخملا":لاقثيحيزارلاو”يدمآلاو

.٠٠۲ص٤ج(طيحملارحبلا)يشكرزلا(١)
.٤؛ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(۲)

.٤۳۲ص١ج(يوارلابيردت)يطويسلا(۳)

.١۲٠ص(ةيافكلا)بيطخلا(٤)
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الإوهتياورلبقتملبذكلازاوجهبهذمناكنإهنأقحلا؟الماهتیاورلبقتله

.٩”"اهانلبق

ةفئاطلكنألهتعدببرفكملكدريالهنأقيقحتلا":لاقفرجحنباامأ

قالطإلاىلعكلذذخأولف‹اهيفلاخمرفكتفغلابتدقوةعدتبماهتفلانمنایعدت

ارمأركنأنمهتياورهتعدبدرتيذلانأدمتعملاو‹؛فئارطلاعيجريفكتمزلتسال

نكيملنمامأو؛هسكعدقتعاوأءةرورضلابنيدلانمامولعمعرشلانمارتاوتم

."هلوبقنمعنامالفهاوقتوهعروعمهيوريالهطبضكلذىلإمضناوكلذك

:اهمهألاوقأىلإاضيأهيفءاملعلافلتخادققفليوأتلابقسافلاامأو

امكضعبىلإهبسنو"”يدمآلاهراتخالوقلااذهو:اقلطمدريهنأ-١

رظنكلاممامإلاىلإةبسنلاهذهيفنكلو‹""كلاممامإلاىلإلوقلااذهبسن

نعلئساملفردقلاباومرنمضعبنعىورهنأكلاممامإلانعروهشملانإف
نأنممهيلعلهسأضرألاىلإءامسلانماورخينألاوناك":لاقكلذ

."ةبذكاوبذكي

لقنلالهأنمةعامجلاقو":لاقثيحبيطخلاهركذلوقلااذهواقلطملبقتاأ-۲

.٦۲۹ص؛ج(لوصحملا)يزارلا(١)

ص(رظنلاةهزن)رجحنبا(۲)

.٩۹٠ص۲ج(ثيغملاحتف)يواخسلاء٤٠۳ص۲ج(ماكحإلا)يدمآلا

.١٠٦ص۲ج(ثيغملاحتف)يواخسلا(٤)

۲ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا(°)
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اقاسفوأارافكاوناكنإوةلوبقماهلكءاوهألالهأرابخأ:نيملكتملاو

.”"ليوأتلاب

:لاقهنإفيعفاشلاىلإلوقلااذهبسنو؛بذكلالحتسينکي۱.نإهتياورلوبق-۳

روزلابةداهشلانوريمئلةضفارلانمةيباطخلاالإءاوهألالهآةداهشلبقتو"

3”مهيقفاومل

ءاملعلانمريثكلاقو":بيطخلالاق«لبقالإولبقيملهتعدبىلإةيعادناكنإهنإ-٤

."مهرابخأبجتحيالفةاعدلاامأفءاوهألالهأنمةاعدلاريغرابخألبقي

:عادتبملاةياورنمةيضابإلايأر

قسافوليوأتلارفاكةياورلوبقىلإيملاسلامامإلامامإلابهذدقفةيضابإلاامأ

الهقسفوليوأتلارفكنأي"كلذلجتحاوهتياوريفاطباضهنيديفالدعناكاذإليوأتلا

دقتعينمذإ‹هقدصبنظلالوصحلهلوبقبجيفمهربخقدصبنظلالوصحنمعنب

نملاحنمملعنانألىوقأنوكيهقدصبنظلانإفةيرفصلاوةقرازألاكاكرشبذكلا

يصلعلملانمهنودامهزرحتنممظعأرفكلانمهزرحتنوكيهنأباقعلاوباوغلاوهللابنمؤي

ناكاذإفغلبتالهتيصعمنأىرينمهنمازرحتمظعأارفكبذكلادقتعينمنأو

القملعلاالنظلاوهامنإبولطملاونمؤملاقدصنظلابايواسمالثميقرزألاقدصبنظلا

هتمملعينميفهلكاذه؛نظلاليصحتيفامهئاوتسالرخآلانودنيربخلادحأدرلهجو

.١۲٠ص(ةيافكلا)بيطخلا(١)
.١٠ص۲ج(ثيغملاحتف)يواخسلا«قباسلاعجرملا(۲)

.١۲٠ص(ةيافكلا)بيطخلا(۳)

 



uu nN EEN UE NENN ةيضابإلادنعثيدحلاةياور

هجولااذهوءكتياورلبقتالفامهوحنوبيهرتلاوبيغرتلاعضاوميفككيبلاىلعبذكلا

(\yıt رهاظيدنع

ةدسيقعلاباتكوعيبرلامامإلادنسمكةيضابإلادنعةياورلابتكملاطنمواذه

ابهلحضتيمناغيبأمامألاةنودموحلفأمامإلاتاياورونايفسيبأمامإلاتاياوروهل

بلغإالشمةديقعلاباتكفمهيفلاخمةياورنولبقيةيضابإلانأكشللالابعديال

امك‹حلفأمامإلاتاياورونايفسينَأمامإلاتاياوركلذكوءةيضابإلاريغنمهتاور

تدرتريغنممهيفلاخمثیداحأبنولدتسيدجيةيضابإلاهقفلابتكعلاطينمنأ

نودهباودرفتامیفانیفلاخرابخآرکنانسلو":هلوقبةكربنباهنعربعاماذهو

هيفعمجو"ةنامضلاءافو"هباتكفلأبطقلانأامك‹"(ةيضابالايأ)انباحصأ

ردبلالوقللصأالهنأفرعتاذهجوءةيضابإلاريغبتكنماهبلغأاثيدح(٠۸۸)

ةلدألانإف”"افالخاهيفظفحأملواقلطمةدودرماندنععدتبملاةياورنأ"يحامشلا

.ةعيرصةفلاخملوقلااذهفلاخت

:لوهجملاةياور:ةثلاثلاةلأسملا

لوهجبوءانطابوارهاظةلادعلالوهحب:”عاونأةثالثىلإلوهحجلاءاملعلامسق

.٣۲ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(١)

١ج(عماجلا)ةكربنبا(۲)

.٤۱۹ص(لدعلارصتخمحرش)يخامشلا)۳(

(يواولابيردت)يطويسلا۲ج(ثيغملاحتف)يواخسلا(ةمدقملا)حالصلانبا(٤)

.٦۳۲۱ص۱ج
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.نيعلالوهحبوارهاظالانطابةلادعلا

ليقوءاقلطملبقيليقفهيفءاملعلافلتحخادقفانطابوارهاظةلادعلالوهجبامأ

لبقیاللیقوالفالإولبقلدعريغنعيوريالنممهيفهنعیورنمناکنإ

طارتشابو":يللاسلامامإلالاقثيحةيضابإلالوقوهوروهمحجلالوقوهاذهواقلطم
يفطورشلملانأل؟لدعريغمألدعوهأهلاحفرعتالنمةياورطقستيوارلايفةلادعلا

هقدصنظنالالاهيفيوتسيلبلوهجناربخقدصبنظيالوهقدصنظدحاولاربخلوبق

نط
نيعلالوهحبةياورنودريثاشالبةلادعلالوهحبنودريةيضابإلاناكاذإو

.یلوآبابنم

لوبقمهنأىلعلدتيخامشلاردبلاةرابعنإفارهاظالانطابةلادعلالوهجبامأو

كلذيفونطابلانودرهاظلابمكحلابنوبلاطمنعنوةرذعتمةنطابلاةلادعلاةفرعمنأل

يهوابزاتمتةمالعالاولعجةيفخةيناسفنةئيهةلادعلاتناكالو":يحخامشلالوقي

."رئاغصلاىلعرارصالامدعورئابكلابانتجا

ےس

.ةقباسلاعجارملا(١

٤ص۲ج(سمشلاةعلط)يملاسلا(١

(لدعلارصتخمحرش)يخامشلا(١
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يالاثحيبللا

ءادألاظافلأ

نألكلذوءكنسلااهبيورييلاءادألاةغيصهبمامتهالايوارلليغبنيام

ةفصوهعاطقناودنسلالاصتافرعيليوارلاهلمعتسايذلاظفللاىلعدمتعيعمتسللا

نماهريغبمأةباتكلاقيرطبمأعامسلاقيرطبوهله«رخآلوارنمثيدحلالاقتنا

.؟قرطلا

عماسلاىلعاوهوميلنوسلدملااهكلسيةليسوءادألاظافلأببعالتلاناكدقو

يلعنعمكاحلاىكحدقف«؛كلذكرمألاسيلودنسلالاصتاهومهويفقيرط

يبأنعيمهنلاهللادبعنببيعشانث:لاقرقشألانيسحينثدح":لاقييدملانب

ينثدحف:ينيدملانبالاقرکذف...يلعدنعتب:لاقفوننبهللادبع

فوننعهللادبعيأنعبيعشهينثدح:لاقف؟هتعمسنمم:نيسحلتلقف‹؛نيسح

نع:لاق؟نمنع:تلقللادبعوبأ:لاق؟اذبكثدحنم:بيعشلتلقف

نم(مكاحلا)بروهشملا«يروباسينلايبضلاهللادبعنبدمحمللادبعوبأثدحملاظفاحلاوه(١

خيرات)بيطخلا(نيحيحصلاىلعكردتسملا)هبتكنم«فيلأتلاريثكناكو«ثيدحلاظافحرباكأ
.۲۲۷ص٦ج(مالعألا)يلكرزلاء٠٠۲ص١٦ج(نازيملاناسل)رجحنبا‹٣۷٤ص٥ج(دادغب

نمءيرصبلاينيدملاءالولابيدعسلارفعجنبهلادبعنبيلعنسحلاوبأثدحملاظفاحلاوه(۲

خيرلت)بيطخلام٤٤۸ه۲ةنسيفوت«فيلأتلاريثكناكوهرصعيفثيدحلاءاملعربكأ

(مالعألا)يلكرزلاص۷ج(بيذهتلابيذهت)رجحنباء١٠۸٥4٤ج(دادغب

.۲۰۳صج
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نعيخبسلادقرفنعينغلب:لاق؟اذمبكثدحنم:تلقفادامتيقلف‹راصقلاداج

؛لوهجيصاصجلاهللادبعوبأوعطقنمثيدحلاوءةثالثنعسلددقوهاذإففرت

-.22s3۱٠-(Jın

.هارالرافونكرديملدقرفوكقرفنعهغلبو؟وهنميرديالراصقلادامو

نع:ةنييعنباانللاق":لاقمرشحنبيلعقيرطنمیورامك

قزارلادبعينثدح,يرهزلانمهعمسنممالوال:لاقف؟يرهزلانمهتعم:هلليقف

.""يرهزلانعرمعمنع

النأیلعامویاوعمتجاميشهباحصأنمةعامجنأ":اضيأمكاحلایورو

نيصحانثدح:هرکذيثيدحلكيفلوقيناكفكلذلنطفف‹سيلدتلاهنماوذخأي

:للقفال:اولاقف؟مريلامكلتسلدلهلاقغرفاملف...ميهاربإنعةريغمو

عومسمريغةريغمو؛نيصحينثدح:تلقامنإهتركذاممافرحةريغمنمعمسأ

ةبسانملاةلظفلليوارلايرحتبوحجووةيمهأنمءادألاظافلألامفرعناذهو

نيسلدملانمنوتدحملافقودقو‹سيبلتالوهيومنودبحيحصلانيعسللةيدؤملاماشملل

ادیدشالوقهيفلاقفسلدیناکنمملجركرابملانبهللادبعلركذدقفامراصافقوم

.(نيسلدملاةفرعم)نيرشعلاوسداسلاعونلا٤٤٠ص(ثيدحلامولعةفرعم)مكاحلا(١)

نابحنباهركذوةقث:يئاسنلاهنعلاق«يزورملانمحرلادبعنبمرشخنبيلعنسحلاوبأوه(۲)

.۹٠۲ص۷ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا؛م١٠٠۸ه۲ةنسيفوتءتاقثلايف

.(نيسلدملاةفرعم)نيرشعلاوسداسلاعونلا٤٤٠ص(ثيدحلامولعةفرعم)مكاحلا(۲)
.قباسلاعجرملا(٤)

 



EUةيضابإلادنعثيدحلاةياور UENO

اسیلدتلبقيالهّللاوهثيداحأسانللسلد

ظافلألانولمعتسياونوكيملفىادألاظافلأيفةقدلاىلعنوصيرحةيضابإلاو

ةريثككلذىلعةلثمألاوءةرصاعملادنعةصاخوعاطقنالاعضرميفلاصتاللةمهوللا

""...ريبجنبديعسنعينغلبةديبعيبأنع":ميبرلالاقدقف

يبأنوكللاصتالانمةنعنعلاهمهوتالةنعنعلابوريملوغالبلابريبجنبديعسنعىور

هديیبعابأنأىرتف

.نيرصاعتمريبجنبدیعسوةديبع

رصاصعمعیبرلافنبنابآنعانغلبو":عيبرلالاقرخآعضوميو

كلذلوهنمهعمسيملفثيدحلااذهامأ«ثيدحلااذهريغةرشابمهنعىوردقونابأل

ثيدحلااذهنأحرصلبلاصتاللةمهوملاظافلألانماههبشأاموألاقوأنعلقيم

نعينغلب":رحخآعضوميفعيبرلالاقهسفنببسلااذغوءهنمهعمسيملوهنعهغلباإ
هاورفثيدحلااذههنمعمسيملعيبرلانكلو«عيبرللرصاعميلكلانإف

.غالبلاب

هعمسامنيبامئادانلقرفيوهفهتنودميفمناغيبأدنعةقدلاهذهلثمدحجنو

دبعنباوجرؤملاابأتلأس":لوقيوهفخيشلاكلذنعهبربخأاموهخيشنمهسفنب

جوزلافتلق":رخآعضوميفو ”"...بيبحنبعيبرلالأسنميربخأوزيزعلا

.٤١٤٠صقباسلاعجرملا(١)

.(٥٤۸)ح(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(۲)

.(۸۳‹قباسلاعجرملا(۳)
.(46۸)ح‹قباسلاعجرملا(٤)

.۴٠۲ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ
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ةأرملاتلاقورانيدةئامىلعكتجوزتجوزلالاقفقادصيفافلتخااذإ*ةأرملاو

اهبلحداذإ:زيزعلادبعنبالاق؛ةنيبامهنيبتسيلورانيديتئامىلعينتجوزت
كلذبو؛جرؤملاوبألاقكلذكوتعداامىلعةنيبلااهيلعو‹لاقاملوقلافجوزلا

هعمسامنيبقرفيمئاغابأمامإلانأظحالنفنعبوبحمولئاولاق

ضبهتمعمهنكلوهخايشأنمعيبرلافمهنعهاوراموهخايشأنمهسفني

نيبقرفيمناغابأنإلبءامئادنينئالانيبقرفيوهفرخآلااهضعبهنمعمسيملوراثآلا

رضاحانأولجرهلأسوجرؤملاوبألاق":لوقيفهريغهنعلأسامووههنعلأسام

۲"هدنع

دقفةلوانملاوأةباتكلاوأعامسلاقيرطبهنووريامنيبنوقرفيةيضابإلانإامك

نبرباجءاثعشلايبأىلإةرصبلالهأنملجرعفرةديبعوبألاق":لاقعيبرلاىور
تبرخاُمأوةرصبلابرادهلتناكلجريفءاثعشلاابأايلوقتام:لاقفةلأسمديز

اهزاحواهانبموقلاءالؤهنملجرعقوفعجرمثهرافسأضعبيفاهنعلغتشاف

بلجأف‹؟هعفدالوهتموصخىلعردقيالنمموهوةنسنيرشعوةسخذنماهرمعو
ىلعردقتكلاخأاليِإواهنعينتلأسيتلاكتلأسمتمهفدق:هتعقريفءاثعشلاوبأ

هتزایبرضاحتنوةنسنيرشعوسذنماهانبواهبحاصاهرمعرادذخأ

نأكلتحيبقو؛ةجحالوءاضقباهركذتكلاخأالفهيلعكلذريغتملوهترامعو

باوجلوصوقيرطنأةديبعوبأنيبف"لانيالامبلطبينعتيوكرديالامبلطي

١ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ(١)

.١۱۳٠ص۲ج«قباسلاعجرملا(۲)

۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأء۲۳۲ص۲ج(ىرغصلاةنودملا)مناغوبأ(۳)
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:زىيزعلادبعنبالاق":مناغوبألاقورشابملاعامسلاسيلوةباتكلاوهرباجمامإلا

ةيدنانسأردقىلعيطعيامنإفتايدلانمباتكلااذهيفكلتيمامتيطعأامو

سيلوةلوانملاقيرطبوهزيزعلادبعنبانعهلصوامنأمناغوبأنيبف”"...لتقلا
جرملاابأتلأس":لاقثيحةهفاشملابعضوميفهنعربعيذلارشابملاعامسلاقيرطب

ييزعتلاكلذيفوهيلعدحال:لاقهريغلوأهلدبعجوزالوهتيراجًاطيلجرنع

الهنآةهفاشمناسغوبأيربخأو‹عيبرلانعبوبحمولئاويلىوركلذكو:لاق

."...كلذيفهيلعدح

.٤٢٤۲۹ص۲ج(ىربكلاةنودملا)مناغوبأ(١)
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اغلابابلا

ةيضابالاةاورونيثدحمانيبةقالعلا

:لوصفهيفو

ةيضابالاةاورنمنيڻدحافقوم:لوألالصفلا

ثيدحلابكيفةيضابإلاةاورلا:ناثلالصفلا

ةعبسلابتكلايفةيضابإلاتاياور:ثلاثلالصفلا
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يالابابلا

ةيضابالاةاورونٹدحمانبةقالعلا

لوألالصفلا

ةيضابإلاةاورىلإنيثدحلاةرظن
:ثيدحلاةياوريفيبهذملافالخلارثأ

دقنافعنبنامثعةفيلخلالتقمدعبتندحيلاةنتفلانأهيفكشالام

اعيشاهتقرفوءادبألمدنيمليفاخرشتثندحأوءةيمالسإلاةمألاةدحوبتفصع

ملوءاريبكارثأثيدحلاةياورريسيفةنتفلاكلتترثأدقوقرفانتمةرحانتمابازحأو

ةلءاسللاوثحبلاعضوممهتلادعتعضونيذلاةباحصلاىح«دحأاهتاعبتنمملسي
ةهحجنمظفعحتنودلبقتةنتفلالبقثيداحألاتناكامك؛كلذكنكتملنأدعب

نعةياورلانمنورذحينوملسملاحبصأف؛رمألافلتخادقفةنتفلادعبامأءةاورلا

یعاریلبقنمادوجومنکیملديدجطرشثيدحلاةياوريفلخدو«ضعبلامهضعب
ملمإلاهنعربعاموهعضولااذهو«يهذملالويملاوهوالأثيدحلاعامسدنعةاعارمامبأ

ةنتفلاتعقواملفدانسإلانعنولأسيالاوناك":لاقنيحاقيقداريبعت')نيريسنبا
الفةعدبلالهأىلإوذخأنفةنسلالهأىلإرظننفمكلاجرانلاوماولاق

.()"مهنيدحذخأن

هتردقمبرهتشاونيعباتلاءاملعرابكدحأ«يرصبلانيريسنبدمحمركبوبأثدحملامامإلاوه(١)
داصمعلانباء۳٠١۲ص٦ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبا«م۷۲۹ه١٠٠ةنسيفوتءايؤرلاريبعتىلع

.۱۳۸ص١ج(بهذلاتارذش)

.۲۷۸ص٣ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأ(۲)
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اعاستادادزتنيملسملانيبةوجفلاتذحأوءةلكاشلاهذهىلعلاحلارمتساو

ناكنمعالإنووريالاوناكيحةنيحلارومألاميخضتيفضعبلالابو‹مايألارورعب

ةهنبةدئازنعيوردقفمهبهذمىلعناكنمالإنوثدحيالومهبهذمىلع

نبماشهلاقو‹”ةنسلالهنمهنألودعهدنعدهشيیحادحأثدحيالناكهنأ

جرمالوایردقنکتملنإ:يللاقفباشانأو”شارخنبباهشتيقل":رامع

:شایعنبرکبوبالاقونيذهنميفام:تلقف‹؛كثدحأمالإوكتثدح

الإرطفنعةياورلاتكرتام"

درلاوذحخألارثكو«؟درتمألبقتله(عدتبملاةياور)ةلأسمكاذنيحتثدحتساو

»اا

جراوجلاياریریناك"وأ"'"ئجرمهنأالإةقث:عمستنابحجعالف«اهين

ةنسيفوت؛ثيدحلاظافحنم«يفوكلايفقثلاةمادقنبةدئازتلصلاوبأظفاحلامامإلاوه(١)

ص

۲ج(ثيغملاحتف)يواخسلا(۲)

(بيرقتلا)

ءداقتعالاوةينلانعلمعلانورخؤينيذلامهنمقرفلانماددعيناتسريشلامهلركذةئجرملا

يناتسرهشلا‹...ةعاطرفكلاعمعفنتالامكةيصعمناميإلاعمرضتال:نولوقينيذلامهنمو
ص١ج(لحنلاوللملا)

.۲۳٠ص(ةيافكلا)بيطخلا(٦)

.١۹ص١ج(ليدعتلاوحرجلايفعماجلا)يرونلا(۷)
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.("هبرقأوهيلابهذملف٩ایسھیبناک"وا)"هکرت

اهنمملسيملنيثدحملانيبةريثكنوعطءارألاودئاقعلافالتخاببسبتدحوو
ةلأسمريسىلعفرشأنمو":!يرثوكلالوقي«ذاذفألاءالجألاءاملعلايح

مامإلادعب(ةقولخ-هلانتوالتيأ-انلامعأو«قولخمريغهللامالكنآرقلا)

ديظفلاهيففالخلانوكيلئاسميفددشتلانمةاورلاىرتعاامغلبمىري...دهأ

:حيحصلاناهربلارظنيفامتحمهبناجنمزمغملانوكيايقيقحهدعريدقتىلعو

الكلذاولعفولونمنونسحياماولغتشاو‹مهينعيالاميفاولخدتيملمهتيلف

ةفقاولانمنالف:ملوقكءاهتحتلئاطالحورجبحرحجلابتكبلاغنوطبتألتما

يفينسيالوأ‹هانیفنفهللانعدحلايفنيناكوأءةلاضلاةيظفللانموأ‹ةنوعلملا

الناكوأامثوحنودولخلاوربجلاةلأسمريغيفيمهجوأ؛لاضئجرمفناعيإلا

يفرظنلادرجنةقدنزلاوأةفسلفلاىلإبسنيوأهانكرتفلمعولوقناميإلا:لوقي

.”"كلذوحنو‹يأرلايفرظنيوأمالكلا

.۲۸۷ص۱ج(لماكلا)يدعنبا(۱)

يناتسرهشلا«م۳٠۷ه۹ةنسىفوتملارباجنبمصيهمهمامإجراوخلاقرفنمةقرفةيسهيبلا(۲)

.١٠٠ص۸ج(مالعألا)يلكرزلاء٤٤۱١صص٠١ج(لحنلاوللملا)

.١۳۹ص١ج(لادتعالانازيم)يبهذلا(۳)

ىلإه١٤۳٠ةنسلحروايكرتيفأشنودلو«يرثوكلانسحلانبدهازدمحميفنحلاهيقفلاوه(٤)
.۱۲۹ص٦ج(مالعألا)يلكرزلا«م١١۱۹ه١۱۳۷ةنسةرهاقلابيفوتورصم

.قيلعتلا۲۲ص(ةسمخلاةمئألاطورش)يمزاحلا(°)
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هتملانوةشحولانمامهنيبالهحرجيفوبأظفاحلاعذقأ":((ةدنم

ةدنمنبالتيأردقف"اضيألاقو”"داقتعالاوهنيلجرلانيبيذلاءالبلا...همققاو

."هیعذقأةديقعلالجأنمميعنيبأىلعطحلايفالاقم

ضقنيناكهللدمحلا":هتومهغلبنيحةفينحيلأمامإلايفيروثلانايفسلاقو

."هلممأشأمالسإلايفدلوامءةورعةورعمالسإلا

:لاقفمالغلاءاجفهللادبعنبراوسدنعتنك":لاقذاعمنبذاعمیورو

نبا:هئاسلجضعبهللاقفعدتبمهنإف!هلنذأتال؛يأرلارفزلاقف‹بابلابرف:

.("جرخوماقتحهيلارظنهتیأراهوهديهلوانيملفهيلإهديلمهارأوهيلعدر

نيرثكملاثيدحلاظافحنم‹يناهبصاألايدبعلاةدنمنبقاحسإنبدمحملادبعوبأظفاحلاوه)۱(

ناسل)رجحنباء١۳٠۱ص٣۲ج(ظافحلاةركذت)يبهذلام١٠٠۱ه۹ةنسيفوتفيلأتلانم

۰۳صص٥ج(نازيملا

نيرثكملاثيدحلاظافحنم‹يناهبصاألادمحأنبهللادبعنبدمحأميعنويخرؤملاظفاحلاوه(۲)

ناسل)رجحنبا‹ء۹۲٠۱ص٣ج(ظافحلاةركذت)يبهذلام١۳٠۱ةنسيفوتفيلأتلانم

ص١ج(نازيملا

.٦٠ص٦ج(لادتعالانازيم)يبهذلا(۳)

.١٤۳٠٠ص۳ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا(٤)

.۹۳ص۲ج(ريغصلاخيراتلا)يراخبلا

۲ج(ريبكلاءافعضلا)يليقعلا(1)
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ءاهيفهراشتسانلهتبحصهركو"يبساحلاتراخحلامامإلادمحأمامإلارجهو

نود؛تارطخلاوسواسولايفملكتيبساحلانألهتبحصلئاسللهركوهرجه:ليقف
نمءيشينملكتهنألليقو«قوذلاويأرلادرجمىلإلبيعرشليلدىلإدانتسا

مالكلاملعيفملكتينمىلعريكنلاديدشدمحأمامإلاناكو‹مالكلاملعلئاسم

نمهلاثمأةبحصوهتبحصلئاسللهرك:ليقو‹؛يغبنيالامىلإكلذرجينأنمافوخ

ةنسلاورباتكلانعكلذبلغشينأةيشخ‹سفنلالاوحأورطاوخلايفنيملكتملا

ريغليقو
٠۴ِد)£(۹ع)۳("اَ

اکرت3'ةعرزوبآو'يبأهنمعم:يراخبلاةمجرتيفمتاحيبأنبالاقو

هظفلنأمهدنعرهظأهنأ"!يروباسينلاىينبدمحمامهيلإبتكامدنعهئيدح

اظعاوناكوءءاهقفلاءاملعلادحأ«يبساحملادسأنبثراحلاهللادبعوبأدهازلامامإلاوه(١)

خيرات)بيطخلاء۷۲ص١٠١ج(ءايلوألاةيلح)ميعنوبأه٤٤۲ةنسيفوتءايفوص

.٦۲۱-١۲۱صص۸ج(دادغب

.ةدغيبأقيلعت(ليدعتلاوحرجلايفةدعاق)يكبسلا(۲)

ء؛ثيدحلاظافحرباكأدحأ«يلظنحلارذنملانبسيردإنبدمحممتاحوبأثدحملاظفاحلاوه(۳)
۲ج(ظافحلاةركذت)يبهذلاء۷۳ص۲ج(دادغبخيرات)بيطخلا‹م۰۸۹ه۲۷۷ةنسيفوت

.۲۷-۲۹صص۹ج(بيذهتلابیذهت)رجحنباص

ثيدحلاءاملعربكأدحأءءالولابيموزخملاميركلادبعنبهللاديبعةعرزوبأظفاحلامامإلاوه(٤)

ةركذت)يبهذلا«٦۲۲ص١٠ج(دادغبخيرات)بيطخلا«م۸۷۸ها٤٠۲ةنسيفوت؛هظافحو

ص۷ج(بيذهتلابيذهت)رجحنباص۲ج(ظافحلا

ظافحربكأدحأ«يروباسينلايلهذلاهللادبعنبىيحينبدمحمهللادبعوبأظفاحلامامإلاوه(°)

٠صص۲ج(ظافحلاةركذت)يبهذلام۸۷۲ه٢٥۲ةنسيفوتهئاملعوثيدحلا

.؛٤٤-٤٤٤صص۹ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا
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نآرقلاب

ضبعنتمافةيعرفةيهقفرومأىلإدئاقعلانيثدحملانيبفالخلاىدعتدقواذه

نبانأ"دوادوبأركذدقفءةيعرفلارومألايفيأرلامهفلاخينمةياورلانعنيثدحملا

.'””"فرصلاِفمهايتفلجأنمسوواطو۳.كرتنوع

نمريٹکیآرثیح؛ٹيدحلاةياوريفاريبكارثاهلاٹمأوفقاوملاهذهترثأدقو

هحفاصنموعمابهللاهعفنيلعادتبمنمعمنم":لاقهنأيروثلانعيوردقف

۷١۱۹٠.0ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(١)

نيعمنبىيحيةقثوثيدحلاةاورنم«يطساولاسوأنبنوعنبورمعنامثعوبأوه(۲)
رجحنبا۲ج(ظافحلاةركذت)يبهذلاةنسيفوتمتاحوبأويلجعلاو

.١۷ص۸ج(بيذهتلابيذهت)

ناكو«مهٹدحموةكملهأيتفم«ءالولابيشرقلاحابريبأنبءاطعدمحموبأثدحملاهيقفلاوه(۳)

بيذهت)رجحنباء۹۸ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا«م۷۳۲ه١٠٠١ةنسيفوت«نوللادوسأ

.۱۷-١٤۱۷۷صص۷ج(بيذهتلا

ظافحوءاهقفلانمءيناميلايريمحلاناسيكنبسوواطنمحرلادبعوبأهيقفلامامإلاوه(٤)

بيذهت)رجحنبا١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا«م٢٤۷۲ه١٠٠ةنسيفوتثيدحلا

.۰٠۱-١صص٥ج(بيذهتلا

عيبلايفءاملعلافالتخايههذهفرصلاةلأسموء٠۲۲ص۳ج(يرجأآلاتالاؤس)يرجآلا

بجعأو"يرهاظلامزحنبالوقيء؟المأابرلايفلخديلهةئيسنريغنمالضافتمديبادي
ء؟اهريغيففيكفءاهيلعصوصنملافانصألايفعامجإلاىوعدبهلنيدالنمةرهاجمءيش

باحصأوءاطعناكهيلعو؟ديباديناكاميفابرال:نالوقيسابعنباودوعسمنباسيلوأ
۸ج(ىلحملا)مزحنبا'ةكملهأءاهقفوسابعنبا

 



nsفيصلادنعثتيدحلاةياور

.ةورعةورعمالسألاضقندقف

ةياوريفرثألاريبكهلناكامم؛ةاورلاوءاملعلانمريثكراسجهنلااذهىلعو

.ثيدحلا

:ةيضابالااورنمنثدحمافقوم

:لاقيحاقيقداصيخلتةيضابإلاىلإنيثدحلاةرظنرجحنباظفاحلاصخل

ةرظنةقيقحهذهفةديدشمهتلاقمتسيلجراوخلانمةقرفةيضابإلا"

نمةقرفةيضابإلارابتعايف:امهدحأ:نيدعبةرظنلاهذهذختتوةيضابإلاىلإنيئدحلا

يف:نناشلاو«نيدلانمقورموفنعوةدشنمجراوخلاهبفصوامي!جراوخلاقرف

نيبنمالادتعارثكألاةقرفلامُهأبمهيلإرظنلاو«جراوخلاقرفةيقبنعةيضابإلازييمت

يكلو«ىرخألاجراوخلاقرفنعةيزملاضعبنوطعياوناكدقفكلذلو«جراوفلاقرف

امومعجراوخلاىلإمهترظنفرعننأدبالةيضابإلاةاورنمنيئدحملافقوممهفن

:ِنأياميفهلوانتنساماذهو‹مهنممهفقومو

اذهنأريغ«"”ثيدحلامضوةممتيفةعيشلابجراوخلاباتكلاضعبنرقي

.(ريثكنبديلولا)ةمجرت١٣٠ص(يرابلاحتفةمدقم-يراسلايده)رجحنبا)١(

ءيدلبمنعاريثكفلتختمهئدابمنإنولوقيوجراوخلاقرفنمةقرفمهدعةدشبةيضابإلايفني(۲)
ةقيقحلاومهلاوماومهئامدلالحتساوكرشلابنيفلاخملاىلعمكحلااهنميتلاجراوخلا

ثدحتساامدنعنكلو«نيفصةكرعميفميكحتلاراكنإيفجراوخلاعمنوعمتجيةيضابإلانأ
رمعمءراكفألاكلتنممهتءاربنالعإىلإةيضابإلاعراسمالسإللةيفانماراكفأجراوخلاءامعز
ص(لدتعميمالسإبهذمةيضابإلا)
۸٠.٠ص٠۸ص(نوثدحملاوثيدحلا)هباتكيفوهزوبأباتكلاكئلوأنم
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ثيدحلاعضويفةعيشلابجراوخلانرقنإفهيفامجراوخلاىلعلماحتلانمهيفمالكلا

سكعبمهفجراوخلاامأ«ثيدحلاعضوبنوروهشمةعيشلانأكلذريغرمأ

هنعربعاموهو«بذكلانعدعبلاوثيدحلاةياوريفقدصلابنوروهشممهنإذإ؛كلذ

دقو0”جراوجلانماٹيدححصأءاوهألاباحصأيفسيل":لاقنيحدوادوب

بذكلاةمتنمجراوخلاةئربتيفاشيدحواهيدقءاملعلاتارابعترثك

نمأربتاهفانصأعيجيقجراوخلاو":دربملامهنعلاقدقفثيدحلايف

نماوسيل"نبامامإلالوقيو”"ةرهاظلاةيصعملايوذنموبذاكلا

حصأنممهتيدحنإ:لاقيتحقدصلابنوفورعممهلببذكلانودمعتي

امفاذهعمو(ةضفارلايأرمكنمرشجراوخلانأملعننحنو":لوقيو"ثيدحلا

”"مهيلعومفقدصلانورحتيمهاندجوفمهانبرجاننأل؛بذكلابمهيمرننأردقن

يفبذكللباهيفنصمدنعفورعملاىأرليدعتلاوحرجلابتكلمأتنمو":لاقامك

نممهف!نيدلانممهقورمعمجراوخلاو«فئاوطلاعيججيفمهنمرثكأةعيشلا
.”"ثيدحلاحصأنممهٹيدحنإليقتحسانلاقدصأ

.١۳۰٠ص(ةيافكلا)بيطخلا(١)

ةسردمةسمئأدحأ(دربملا)ےبفورعملايدزألاديزينبدمحمسابعلاوبُيوغللامامإلاوه)۲(

ةنسيفوت(بدألاوةغللايفلماكلا)هبتكنمءرابخألاوبدألايفامامإناكوةيوحنلاةرصبلا
.٤٤٠ص۷ج(يلكرزلا)مالعألا۳ج(دادغبخيرات)بيطخلا؛م۸۹۹ه٦

.۸۲-۸۳صص(يمالسإلاعيرشتلايفاهتناكموةنسلا)يعابسلا)۳(

ناكءيلبنحلايقشمدلاينارحلامالسلادبعنبميلحلادبعنبدمحأسابعلاويأةمالعلامامإلاوه(٤)

نباها۷۲ةنسيفوتءفيلأتلاريثكناكوءاهريغوريسفتلاوهقفلايفاريبكاملاع

(ةيميتنباللازتعالاوضفرلالهأمالكضقنيفلادتعالاجاهنمنمىقتنملا)يبهذلا

.٥۰٠٥ص

.٢٤۲صقباسلاعجرملا80
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يعابسلاىفطصمروتكدلاجراوخلانعةدشباوعفادنيذلانيثدحملاباتكلانمو

تلعوضوملابتكيفاريثكتشحبو؛يجراخهعضوثيدحىلعرثعأم":لوقييذلا
نأتلواحدقل":لاقنأىلإ"نيعاضولاونيباذكلانمدعيجراخىلعرثعأملف

ةيملعلاةلدألاتيأرينكلو؛جراوخلاىلإعضولاةبسنديؤييملعليلدىلعرثعأ

نورفكيانركذامكجراوخلاناكدقفءةمهتلاهذهمهنعيفنت‹«سكعلاىلع

ىلعناكاذإفيكفةريبكبذكلاوءاقلطمبونذلابكترموأةريبكلابكترم

نموبذاكلانمربتاهفانصأعيخجيفجراوخلاو":دربملالوقيهللالوسر
طسولابمهطسونكيملفاحاحقأابرعمقرهيفاوناكو"ةرهاظلاةيصعملايوذ
يفاوناكوءةضفارللكلذعقوامكةقدانزلانمسناسدلالبقييذلا

لعفيامكةيقتلاىلإنوأجليالونولماجيالءاحرصاناعجشميظعظحىلعةدابعلا

نولحتسياوناكولو؛بذكلامهنمعقينأادجدعبيهذهموقوءةعيشلا

ءارمألاوءافلخلانمهنودنمىلعبذكلااولحتسال8كهللالوسرىلعبذكلا

ةلالدلديةيخيراتلاصوصتنلانمانيديأنيباملكوء؛جاجحلاودايزكةاغطلاو

اذاملف؛قدصلاوةحارصلاىهتنمبءارمألاوءافلخلاوماكحلااوهجاوىلع

اليلدسسملننأاندنعمهملانمنإ:لوقأفدوعأيأىلع!؟كلذدعبنوبذكي

تحهيلعرثعأماماذهو«ثيدحلااوعضونمىلعلدياسوسحم

دمحمروتكدلاثيدحلاعضوةمهتجراوخلانعاوفنيذلاباتكلاكعلوأنمو

نمرفغصتوبرعلارمأةماعةفصبرقحتوأبرعلانملضفأمجاعألالعجتةقرفةيبوعشلا(١)

۱۳ج(ةيمالسإلافراعملاةرئاد)مهنأش
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عضوىلعلديامىلعانمةبيرقلاعجارملايفرثعنم":لاقيذلابيطخلاجاجع

مهللامهاوعدتابثإومهفقوممعدلكلذىلعمهدامتعاىلعوأثيدحللجراوخلا

نإ":لوقيوهوعجروباتجراوخلانماخيشتعم:لاقةعيلنبانعركذامالإ

هانريصارمانیوهاذإانكانإف؛مکنیدنوذخأتنمعاورظناف‹نيدثيداحألاهذه

نملجريللاق”:لاقميركلادبعنعورمعنبهللاديبعهاورامو"انيدح

ارمانیوهاذإانکانإمكنیدنوذخأتنمعاورظناف«نیدثیدحلااذهنإ:جراوخلا

هذهنإ:لاقهنآيجراخخيشنعيور":يطويسلاهاورامو)"ثيدحيفهانلعج

هانريصارمأانيوهاذإانكانإفمكنيدنوذخأتنمعاورظنافنيدثيداحألا

جراوخلاعضوىلعلدتءةفلتخمقرطوءدحاوىنعمب"!ةثالثرابخأهذه"انيدح
ناكامبروءةعوضوملاثيداحألانيباذهمهيلعتبنياليلددجنلاننأالإثيدحلل

كانهو«رئابكلانمبذكلاورفاكةريبكلابكترمنأمهداقتعالاذهمدع

يفءاملعلاضعبلاوقأقاسنأدعبو"ثيدحلالقننمقدصأمُهأىلعةريثكةلدأ

مهنعيورالجرخمنماذهدعبانلدبال":لاقثيدحلايفبذكلانمجراوخلاةئربت

؛مهخويشدحأفارتعابمهنمعضولاعوقوىلعلدتىلوألارابخألافبذكلانم

نباثيدحوحنةملسنبدانعبيطخلاىوردقواذهفرعنلاننأالإ

نكميفةعيمنباربخاهيفىوريتلاةحفصلاسفنيف(ةضفارلانمخيش)نعةعيح

نمانفقومامفًاطخهنأانضرفاذإو«؛يوارلاوأبتاكلانمًاطخهنأىلعلمحبينأ

.۱۳۷ص١ج(عماسلاباداويوارلاقالخألعماجلا)بيطخلااهاورةعقاولاهذه(١)

.١٥٠٤ص(لصافلاثدحملا)يزمرهمارلا(۲)

۲ج(ةعونصملاءيلأللا)يطويسلا)۳(

.كلذبحرصيملنإونيقباسلانيربخلادحأنملقانيطويلانألناربخةقيقحلايفيه(٤)
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لدتيتلارابخألانأالإًاطخلابرستىلإليبسالنيذللانيرخآلانيربخلا
جراوخلايديليلدىلإيدؤيالثحبلاو‹«تاياورلاهذهضراعتمهقدصىلع

سيلوهويجراخخيشلانأيوارلامهوىلعرابخألاكلتلمحنمدبالفعضولاب

ةلاهجلنافيعضنيربخلانأاذهنمحجرأو؛كلذك

ثحبلالاطأوهديناسأوهقرطةتالفرمعروتكدلاعبتتاذهيجراخلاخيشلاربخو

ثیحةعيمنباةياورنم-ملعأهللاو-يدلحجرتدقف":لوقلاىلإصلخوهيف
نأبحرصنمنأ"لإ...لوقيوهوعجروباتعادبلالهآنماخيشتعم":لاق

نباكلذىلعومهفيذلاىنعلابسحكلذىوردقفجراوخلانمخيشلا

ىلعاوبذكوأثيدحلااوعضوجراوخلانأىلعاليلدنوكينأحلصيالةعيحل

رقأيذلاخيشلانأوةياورلاهذهضراعيامءاجدقهنأىلعجهللالوسر

نبدمانبيلعنسحلاوبأانأبنأ":بيطخلالاقةضفارلانمناكعضولاوبذكلاب

:لاق«يروزبلافوعوبأانثدح‹لالخلاليعامسإنبديزيانثدح:لاقرنازبلاميهاربإ

كةضلفارلاينعيمفخيشينثدح:لاقةملسنبدامينثدح:لاقةيمأنبهللادبعانثدح

نأبتحرصةياورلاهذهف"انيدحهانلعجائیشانسحتساانعمتجااذإانک:لاق

.ةقباسلاتاياورللةضراعميهوةضفارلانمبناتلاخيشلا

٥٠1-٤۲۰صص(نيودتلالبقةنسلا)بيطخلا.د)۱(

۰۱۳۸ص١ج(عماسلابادآويوارلاقالخألعماجلا)بيطخلا)۲(
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محنکيملجراوخلانأملعأهللاويلرهظييذلاو":ةتالفرمعروتكدلالاقم
:)ثيدحلاعضويفرثأ

يقلاوةعوضوملاثيداحألاعمجلةفلؤملابتكلايفرظنلاانعمأاذإ

قرفلاثيداحأكلذيفامبعضولااهيلإقرطتيتلاتايئزجلالك

ءارآلىرىنالانإف«؛بهاذملاكلتلاراصتناوأادييأتتعضويتلابهاذملاو

نأىلعلديامتافلؤملاكلتيفاركذمهبهذماهيلعاونبيتلاجراوخلا

نأتبنتةداهشكشاليهوكهللالوسرىلعاوبذكيملجراوخلا

؛مهنارآىلإةوعدللوأمهبهذملاراصتناليبسلااذهاوكلسيملجراوخلا

نلفكييأتلاوراصتنالاىلإمهزاوعإعمهباودرفنااميفتتبثاذإو

.مزلأویلوأمهربغهيفاوکراشامیفمهتنربت

بذكلاوبنذلانمةريبكلابكترمنأجراوخلالوصأنمنأ-

.بذاكلانورفكيمهفاذلورئابكلانممهدنع

نعمهعفرتوجراوخلاقدصبةمألاءاملعوثيدحلاةمئأنمةعاججةداهش-

ىادعألاهبتدهشامقحلاوممهتفلاخمعممهٹيدحةحصوبذكلا

."”"فئاوطلانممهريغفالخبةزيملاهذمبةماعجراوخلاصتخادقو

نمرلادبعنعركذاميجراوخلاىلإعضولاةبسنىلعباتكلاضعبلدتسادقو

.رظنلحمىرخألاثالثلانألاهنمثالثبانيفتكادقوطاقنتسةتالفروتكدلاركذ(١)

.۲۳-٢٥۲۳۷صص۱ج(ثديحلايفعضولا)ةتالف)۲(
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هيلعمكحيذلاىلعةنسلاضرعثيدحاوعضوجراوخلانأ"يدهمنبا

القرطنمءاجهن":رجحنباهنعلاقففعضلابمهضعبوعضولابءاملعلاضعب

:يواخسلاهنعلاقو"لاقمنمولخت

)"حصيدانسإهلسيلهنإ:لاقوهركتتساادجركنمثيدحلاو"

:يقهيبلاهنعلاقو

.”"حصياللطابنآرقلاىلعثيدحلاضرعيفيوريذلاثيدحلاو"

؛هيلعلیلدىلعرثعأملوقثيدحلااذهاوعضودقجراوخلانأبلوقلانأريغ

ء«؛ثيدحلاظافحرابكنم«يرصبلايربنعلايدهمنبنمحرلادبعديعسوبأظفاحلامامإلاوه(١)
ريس)يبهذلاصص١٠١ج(لامكلابيذهت)يزملا«م١٤١۸ه۱۹۸ةنسيفوت

.۱۹۲٠۲-۹ص۹ج(ءالبنلامالعأ

٠0۸ص(نوثدحملاوثيدحلا)وهزوبأ.د(۲)
.۳۷ص(ةنسحلادصاقملا)يواخسلا(۳)

ءثيدحلاظافحرابكنمءيكملايليقعلاىسومنبورمعنبدمحمرفعجوبأظفاحلامامإلاوه(٤)

۲ج(بهذلاتارذش)دامعلانباه۲ةنسةكمبيفوت(ريبكلاءافعضلا)باتكهل

٦ج(مالعألا)يلكرزلاص١٠ج(ءالبنلامالعأريس)يبهذلا

۹ص

(ةنسحلادصاقملا)يواخسلا

.١٠ص(ةنسلاخيراتيفتاحمل)ةدغوبأ
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.۱
.ياربطلاويطقرادلاويقهيبلا

لاقلوألاةياورلاف«ةريرهيبأوبلاطيبأنبيلعثيدحنمهاورٰيطقرادلاف

وبانسلغملانبةرابجانقاحسإنبلبنحانكامسلانبدمحأنبنامثعانثدح:اهيف

:لاقبلاطيآنبيلعنعشيبحنبرزنعدوجنلايبانبمصاعنعشايعنبركب

مهنتيدحاوضرعاف؛ثيدحلاينعنووريةاوريدعبنوكتاهنإ"للالوسرلاق

هذهو"هباوذخأتالفنآرقلاقفاويملاموهباوذخفنآرقلاقفاوامف‹نآرقلاىلع

نبةرابجببسبتفعضةياورلا

.ِ۔(۳)َ..۳

:هنعلاقو(یسومنبڂحاص)بيطقرادلااهفعضةريرهيبأةياورو

:نملكهاورثيدحلااذه(۱)

.۸٠٠ص١ج(راثآلاوننسلاةفرعم)يقهيبلا-أ

.(٠۲)ح(۷٠)حء۸٠۲۰ص؛ج(ننسلا)ينطقرادلاب

.(١٤۱۳۲۲)حء‹٤٤۲ص۲١ج(ريبكلامجعملا)يناربطلاج

(ةلاسرلا)يعفاشلا-د

.(0٤)ح(٦)ب«ناميإلاك(حيحصلاعماجلا)عيبرلاه
ص(ةنسلابماصتعالايفةنجلاحاتفم)يطويسلا:رظنا‹ءالؤهريغهاوردقو

ص(عيبرلامامإلا)يبونقلا‹ء٠۱-١صص(ثيدحلامولعوةنسلاخيراتيفتاحمل)ةدغوبأ

.۱۱-١۱۱۷ص

هثيدح:يراخبلالاقو«باذك:نيعمنبىيحيهنعلاق«ينامحلاسلغملانبةرابجدمحموبأوه(۲)
-٩۸۹٤ص؛ج(لامكلابيذهت)يزملاه١٤۲ةنستام«فيعض:رجحنبالاقو«برطضم

.۱۳۷ص(بيرقتلا)رجحنبا٤

‹ءةقثبسيل:لاقوسيل:ىيحيهنعلاق«يفوكلايحلطلاقاحسإنبىسومنبحلاصوه(۳)
‹؟°ص۳٠ج(لامكلابيذهت)يزملا«كورتم:رجحنبالاقو«ثيدحلاكورتم:يئاسنلالاقو

.٢٤۲۷ص(بیرقتلا)رجحنبا
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."هنيدحبتکل1ا

۳۱َ.ا.۰۔.)۲(.ا

تلئسوءاورفکیتحاوصقنواودازوهيفاورثكأفىسومنعدوهيلاتلئس"

ينعوشفیسهنإو‹ءاورفکتحاوصقنواودازوهيفاورثكأفىسيعنعىراصللا
انفهللاباتكقفاوامفهوربتعاوهللاباتكاوأرقافيثيدحنممكاتأامف«ثيداحأ

دبعرضاحوبأهيفو":")يمنيحلالاق"هلقأملفهللاباتكقفازيملاموتلق

.”"ثيدحلاركنموهو"بردبعنبكللا

٤ج(ننسلا)ينطقرادلا(١)

مجاعملابحاصيناربطلايمخللابويانبدمحأنبنامیلسمساقلاوبأظفاحلاثدحملاوه(۲)

۳ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا«م١1۷ه٦ةنسيفوت(ريغصلا)و(طسوألا)و(ريبكلا)ةثالثلا

.١۱۲ص۳ج(مالعألا)يلكرزلاص

ةسئأنمءيرصملايمثيهلاناميلسنبركبيبأنبيلعنيدلاروننسحلاوبأملاعلامامإلاوه
يواخسلام٠٤١ه۸ةنسيفوت(دئاوزلاعمجم)اهمهأةديدعتافلؤمهلثيدحلاءاملعو

.١٠۷ص۷ج(بهذلاتارذش)دامعلانباء۲٠۲-٠٠۳صص٥ج(عماللاءوضلا)

يفهدادع“:لاقو(تاقثلا)يفنابحنباهركذ«ناميلسنبهبردبعنبكلملادبعرضاحوبأوه(٤)
نابحنبا«ثيدحلاركنم:يمثيهلاهنعلاقو«لوهجم:رجحنباويبهذلاهنعلاقو"ماشلالهأ

۷ج(نازيملاناسل)رجحنبا۲ج(يفغملا)يبهذلا۷ج(تاقثلا)

.۱۱۷ص

.١۱۷ص١ج(دئاوزلاعمجم)يمثيهلا(°)
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يبأنبدلاحخ)بهسفنوهاهفعضدقفيقهيبلااهاوريلاةياورلاامأو

."هربخهبتبنيامهلاحنمفرعيملو":هنعل-)1(
ا2مراقو(ةكحرك

ئعمو‹جراوخلاىلإدحأمهبسنيممهبثيدحلااذهفعضنيذلاةاورلاءالؤهف

نوثدحملالقأدقفبذكلانعدعبلاوقدصلانمجراوخلانعرهتشاامعمواذه

مهنعةياورلانملالقإلايغبنينيذلاعدبلالهأيفنودودعمكلذو؛مهنعةياورلا

اماذهو"”"مهنعةياورلاكرتبةبوقعلاونارجمحلاومحلةناهإلا"لجألعاطتسملاردق

اجبهللاهعفنيملعدتبمنمعمنم":اقباسهانلقنيذلاهلوقبيروثلامامإلاهنعربع
(tu

ةورعةورعمالسأإلاضقندقفهحفاصنموعم

لاغتشاىرخألابابسألانمفاهلكسيلوبابسألانمببساذهنأىلع

امبكلذيفمهكاممناواهدعبنمةيسابعلاوةيومألاةلودلالاتقبجراوخلاقرفرثكأ

.ةليئضمهبءاقللاةصرفلعج

وأةعبرأنعالإوريملالثميراخبلاف«جراوخلانعةياورلارثكتملهلككلذلو

سيل:متاحوبألاقوءةقث:دوادوبأدنعلاق‹يناهبصاألاةميركيبنبدلاخنمحرلادبعوبأوه(١)

ءيطخيقودص:رجحنبالاقوء؛ئطخي:نابحنبالاقو«سأبهبسيل:يئاسنلالاقو‹يوقلاب
.١۱۹۰ص(بيرقتلا)رجحنباء۸١٦١۱چ(لامكلابیذهتد(يزملا‹لسریو

.۱۸١۱ص١ج(راثآلاوننسلاةفرعم)يقييبلا(۲)

.۱۳۸ص١ج(يوارلاقالخألعماجلا)بيطخلا(؛)
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:ةصاخةيضابالانمنيثدحلافقوم

اهبمهيلعاومكحدقفجراوخلاقرفنمضةيضابإلانورشحينيئدحملانأاهب

يفرثلأهلناكمهيفلاختنملدتعملاةيضابإلافقومنأالإ«جراوخلاىلعهباومكح

يربنعلانيصخلانبىلعنعةنييعنبنايفسهلاقامكلذىلعةلادلاةلثمألانمف

لجرانھھناکلھ؟ناکلجرياوانھھنيصحنبيلعناکو":هنعلاقثيح

ديلولاوهةيضابإلانمرخآوارنعاضيأنايفسلوقيو”"هسأرزهيناكو؟ههبشي

ملواتهاههفرعأتنکوءاقودصناکهنکلوایضابإريثكنبديلولاناك":ريثكنب

ءاهيفوهراديفينلزنأف؛طساوتيتأنيحهتفرعتنكدقورمتعيناكوهملكأ
.يجاحيفيعمبهذيوينيتفيناكهنإ:يللاقكلذلبقةمربشنباناكدقو

نيثدحلاةقالعةعيبطانلنيبيريخألاصنلااذهوەمنآلاكبسحهوعد:تلقف

يسانتولخادتلاوبراقتلاعيالطانايحأذحأتةقالعلاكلتنأوءةيضابإلاةاورب

ةردابملانأظحالملانأىلع«نانئمطالامدعورذحلامباطانايحأذحخأتامنيب«تافالخلا

.يضابإلايوارلاسيلونيئدحملافرطنمابلاغنوكتنيرمألانيذهيف

.٦۱٠ص۲ج(ريغصلاخيراتلا)يراخبلا)١(

.٠۳۲ص؛ج(ءافعضلا)يليقعلا(۲)

 



ةيضابإإلادنعثيدحلاةياور
wu ENN

 



wO NE E OE ES WEE MES WE WE MO ہيصابلادسةياور

اغلالصفلا
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اغلالصفلا

ثيدحلابتكيفةيضابإللاةاور

قطانميشيفنييرجحلاثلاثلاويناثلانينرقلايفعساوراشتناةيضابإللناكدقل

:يلاتلاميسقتلايفكلذنعملكتنسوءيمالسإلاملاعلا

اهيفو‹ةيضابإلاةكرحلاةأشندهشيذلالوألادلبلاةرصبلاربتعت:قارعلاوةرصبلا١

رباجكلئاوألابهذملاةداقرقتسااهيفوبهذمللةيملعلاوةيحورلاةدايقلاتناك

ةاعدلاًاشنيناكاهيفو«بيبحنبعيبرلاوةيركيبأنبملسمةديبعيبأوديزنب

بوبحمىوردقو‹يضابإلابهذملاىلإسانلااوعديلقطانملاىشىلإنولسرينيذلا

يآرىلعةرصبلالهأنمناكنمهلبتكأنأعيبرلاينلسرأ":لاقليحرنب
لاجرنمةنامناتمهددعغلبمهنعتلأسف٩”ةيضابالايأ)نيملسملا

."ءاسنو

دقفةفوكلاامأ«طساووةفوكلاكىرخألاقارعلانادلبيفدوجوملناكامك

اهيفناكدقف(طساو)امأوءاملعلانمهريغونبمشاهرجاهملاوبأاهنكس

مهنأمهريغىلعنومكحيمهنأينعيالاذهو‹(نيملسملاةعامج)مهسفنأنومسيةيضابإلاناك(١)
.مهيدلحالطصادرجمكلذامنإونيملسمباوسيل

.١٤١۱ص١ج(نايعألافاحتإ)يشاطبلا(۲)

.١٤١٠ص(نيدلاعئارشومالسإلاءدب)مالسنبا(۳)
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(۱

."'ةنييعنبنايفسمالككلذىلعلديامكريثكنبديلولا

مسوميفنيملسملاىقتلماتناكةرونملاةنيدملاوةمركملاةكمنأكشال:زاجحلا۳

بوبحملوقي‹نيملسلابءاقتلاللجحلاىلعنوصرحيةيضابإلاناكو«ءةرمعلاوجحلا

ةلودةيضابإللتماقامك‹"”"اجحسانلارثكأنمانباحصأناك":ليحرلانبا

نموااهلهأنموءاوسةكميفمئاددوجومناکوےه۱۳۰ةنسزاجحاب

:يضابالامالسنبالاقدقفءابنیرواجلا

نسبسابعلاناورموبأوءةكملهأنمرمتعملانبلضفلاانناهقفنمو"
نمبلهملاوءةكملهأنملضفلانبرمعورواجنةكمبوهونامعلهأنمحاضولا
نمةعامجعماکلزانةكمبوهونامعلهأنميدنكلابوبحمنبنايفسوءةكملهأ

."نامعلهانمنورشعومهنمةكمبلجرةئامونوسانباحصأ

اهيفتنلعأيلاتومرضحيفةصاخونميلايثريبكدوجوةيضابإللناك:نميلا٠
يدتكلاىينبهللادبعقحلابلاطةمامإيهو١۲٠ةنسةيضابإللةمامإلوأ

دوحوةيضابإلليقبه١۳٠ةنسةمامإلاهذهىلعءاضقلادعبيحو«ييميلا

نبىلعألادبعباطخلاوبأنميلاةيضابإنموةرتفىلإنميلايففيثك

.يمرضحلابويأويأويرفاعملاحمسلا

.٠۳۲ص٤ج(ربيكلاءافعضلا)يليقعلا(١)

.۲۲٠ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۲)

.۹٠٠ص(نيدلاعئارشومالسإلاءدب)مالسنبا(۳)
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يهور)ةقرلاتمدق":لاقفافخلاملسمنبءاطعنعيزملاركذ:ريزا٤

يبأنبيلعلئاضفتركذفدحألاقوسيفتسلجف(ةريزجلاندمىدحإ

دسلجمتسلجكنأينغلب!ءاطعاي:لاقفناقربنبرفعجىلعتودغمثبلاط

كهري:تلقفريغهعمكرشتمةليضفبٌليَيدمحمباحصأنمالجرتركذ

قوسيفسلجافةقرلاتمدقاذإ:يللاقيروثلاديعسنبنايفسكاخأنإهللا

ايرفعجلاقفريثكابةيضابإلانإفمالسلاهيلعيلعلئاضفركذاودحألا

كرشأفةليضفبةيدمحمباحصأنمالجرتركذفاسلجيتسلجاذإىاطع

.ةريزحلاضرأيفيضابإلادوجولاىلعلديصتنلااذهفهعم

نبةملسةيعادلاةلحردعباركبميضابإلادوجولاادبدقفبرغملايفامأ:برغملا٥

نالعإبدوجولااذهجوتو«ةريبكةعرسبيضابإلابهذملارشتنادقو«اهيلإدعس

ترمتسايلاةيضابإلاةيمتسرلاةلودلابمثه١١٠١ةنسيرفاعملاباطخلايأةلود

ةليوطةرتفل

ءالجآءاملعرصمةيضابإنمرهظو؛رصميفزرابدوجوةيضابإلللناك:رصم-١

جاجحلاضبنأرصميفيضابإلادوجولاىلعلديامو«يرصلملادابعنباك

نوميقيفرصمىلإنوعجريىرحخأةرمجحلاةدواعماودارأاذإاوناكةيضابإلاةبراغملا

ءاملعضعبنعمالسنباكلذركذامكمداقلاماعلايفجحلاىلإنوعجريمثاهب

اهندمتاهمأنمو":يومحلالوقي؛تارفلاوةلجدنيبيتلايهو(روقأةريزج)ىمستو:ةريزجلا(١)

نيقرافايمودمآونيدراموروباخلاوراجنسونيبيصنونيعسأروةقرلاواهرلاونارح

١١٠0ص۲ج(نادلبلامجعم)يومحلا"كلذريغولصوملاو
.١٠ص٥ج(لامكلابيذهت)يزملا(۲)
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.ةبراغملاةيضابإلا

نماردفونيذلادزألانملئاوألايضابإلابهذللاعابتأنمريٹکناک:نامع-۷

ديزنبرباجلوألامامإلامهسأرىلعو«بهذملاةدايقزكرمةرصبلاىلإنامع

ةيضابإلاماقوةرتفذنمنامعبيضابألابهذملارشتنادقو‹نامعلايدزألا

.ه١۳٠۱ةنسنامعيفةمامإلانالعإب

نأدبالق(ةياورلارصع)رصعلاكلذيفةيضابإللعساولاراشتنالااذهعمو

ةرابعبوأ«مهنماليلقاددعالإدجيالثحابلانأريغءارفاوةيضابإلاةاورلاددعنوكي

ةاورلاديدحتيثثحابلاضرتعييذلاو؛مهنمليلقددعبالإمزجينأعيطتسيالقدأ

:نائيشةيضابإلا

اذهاولويملةيضابإلانإفمهسفنأةيضابإلادنعةيضابإلالاجرلمجارتدوجومدع-١

دنتعاهدجبيلاكماجرمجارتيفتاعوسوماوفلؤيملو«ةريبكةيمهأبناجلا

انلصتمللاجرلايففيلاتكانهلعلف«يفنلابمزنأعيطتسنالانكنإومهريغ

لاجرلمجارتلابتكنمانيديأنيبامنأريغبتكنمريثكعايضل
طقفهيبأمساوهمسابمجرتملاركذياماريثكفملعلاديدحتيفاريثكدعاسيالةيضابإلا

دختالاننإمثءاهدحوهتينكانايحأوطقفهمساركذيانايحأوةينكوأةبسننودب

ديدعحتىلعثحابلادعاستيلاتامولعملانماهريغوأةافولاةنسلاقيقداديدحت

.خلا...هنعيورنمویرورنمعر‹هتقبلطةفرعمويوارلا

يذلاف«يوارلابهذمامئاداهيفركذيالةاورللمجرتتيلامجارتلابتكنأ-۲

 



nunدنعثيدحلاةياور

مُمأمهضعبىلعصتلامدعلمهرصحيفةبوعصدجيالثمةيضابإلاةاورلانعثحبي

.جراوخلانممنألوقلابىفتكيانايحأوءةيضابإلانم

بتكيفةيضاباإلاةاورلاءاصقتسالثحابلاهجويففقتاهلكتابوعصلاهذه

ةيضابإلاةاورلالكىصقتساهنأمعزينأميطتسيالثحابيأنإفكلذلو:ثيدحلا

ثحبلاةلصاومديرينملاحوتفملظيبابلااذهنإف«ثيدحلابتكيفةياورمنيذلا

.هيف

بتكيفةيثيدحةياورمحلوةيضابإمُهأمزجنأانعطتسانيذلاةاورلاواذه

:مهثيدحلا

يدزألاديزنبرباجمامإلا-١

يدزألاديزنبرباجءاثعشلاوبأثدحملاهيقفلامامإلاوه:هفيرعت:الوأ

يرصبلاادلومنامعلايدمحيلا

بسنيرباجمامإلاوءامبماقأوةرصبلاىلإلحرمثنامعيفرباجمامإلادلو

ةبسنليقو(فوخبا)يهواهيفدلويلاةقطتملاىلإرظنلابةبسنلاهذهنإليقف(ينوحجلا)

نيبعمحلانكمبيوءامبديزنبرباجمامإلاماقأةرصبلابةلعيهو(فوخحابرد)لإ
نينامعلاعم(فوحلابرد)ةلعنكسوفوخلابدلوارباجمامإلانألاقينأبنيلوقلا

ءاصملعريهاشم)نابحنبا«۷۲؟ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلاء٠٠۲ص(ةفيلختاقبط)ةفيلخ(١
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-ىه۹۳ةنسيفوتنأىلإابيقبوةرصبلابهتايحبلغأرباجمامإلاىضقدقو
۲ هيلعىلصو"ه١٤٠ليقوه٠ةنسيفوتليقوححجارلالوقلاىلعم۲

."”يالكلاكردمنبانطق

:هيلعءاملعلاءانث:ايناث

هخویشنممهدعبنموةيرصاعمنمديزنبرباجمامإلاىلعءانثلارثك

ديزنبرباجلوقدنعاولزنةرصبلالهأنأول":سابعنباهنعلاقفهذيمالتو

هلأساذإهللادبعنبرباجلثمةباحصلاناكو"هللاباتكيفامعاملعمهعسوأل

رمعنبايقلو٠وبأمكيفواننولأستفيك":لوقيةلأسمنعةرصبلالهأ

الف‹قفتستكنإوةرصبلاءاهقفنمكنإ‹رياجاي":لاقف«فاوطلايثديزنبرباج
نباهنعلاقوتکلهلعفتمنافةنسواقطاننآرقبالإنيتفت

تک":لاقةماعننبركبوبأیوروسانلاملعأديزنبرباج":سابع

.٢٤۳ص۲ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا)۱(

.٦٤٤ص؛ج(لامكلابيذهت)يزملا‹ء١۱۸ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا(۲)

.۰٠۲ص(طایخنبةفيلختاقبط)ةفيلخ(۳)
(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا۷۲ص١ج(ةركذتلا)يبهذلا۲ج(ةيلحلا)ميعنويأ(٤)

ء٦۳٤ص؛ج(لامكلابيذهت)يزعلا‹ء؛۷٩۹ص١ج(جيرحتلاوليدعتلا)يجابلاء٤۹٤ص۲ج

.۱۷۹ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا

ةيادبلا)ريثكنبا۲ج(ةيلحلا)ميعنوء٤۹٤ص۲ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبانبا

٤ج(لامكلابيذهت)يزملا‹ء١٠٠۱ص٩ج(ةياهنلاو

.۲٠٠ص١ج(ظافحلاةركذت)يبهذلا٥٠ص٣ج(ةيلحلا)ميعنوبأ(1)

.(حيحضلاعماجلا)عيبرلا(۷)
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:هللاقفهيلعبكأفهلىلوماسنأىتأف,ضيرمذئمويسنأوكلامنباسنأدنع

تلم!نوعجارهيلإانإوهللانإمث!نوعجارهيلإانإوهللانإ:لاقفديزنبرباجيفوت
هللامحري‹سانلاملعأتام:سنألاقف!مويلاهللاومعن:هالومهللاقوبأ

دم":رانیدنبورمعلاقوملعنفدمويلا":ةداتقلاقونبرباج

رباحتیارلهنايتخسلابويألئسو"'"ديزنبرباجنمايتفبملعأادحأتيأر

لهاتکةيواعمنبسايإلاقو"الالایلناکمعن":لاقدیزنبا

ءاثعشلاوبأناك":نيريسنبالاقولهآنمديزنبرباجمههيقفوةرصبلا

ةهبشلانعهملعبىلختملامهتمو":ميعنوبألاقورانيدلادنعاملسم

ناكءءاثعشلاوبأديزنبرباجىانعولاوةروعولايفهركذبىلستملاوىاملظلاو
9قلخلانموءابيآقحلاىلإناكوءانيكمانكرةدابعلايفوءانيعمانيعملعلل

تماقيذلاهسأوبهذملالصأنيدلاجارسوملعلارحب":هنعيحامشلاردبلالاقو

هيلع

.٥٥ص(ديزنبرباجمامإلاتاباوجنم)يصورخلا(١)

.۷۲ص١ج(ةركذتلا)يبهذلا٥١ص۳ج(ةيلحلا)ميعنوبأ(۲)

.١٠٠ص٦ج(ةياهنلاوةيادبلا)ريثكنبا۳ج(ةيلحلا)ميعنوبأ
.١۱۸ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا(٤)

.٦۸ص۲ج(ةيلحلا)ميعنوبأ

.قباسلاعجرملا(٦)

.قباسلاعجرملا(۷)

.1۷ص١ج(ريسلا)يخامشلا(۸)
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:ايضابإهنوكتابثإ:انلا

رباجمامإلاوهيضابإلابهذملادعاوقىسرأيذلانأيفادبأةيضابإلافلتخيال
هلاعمددحيذلاوهويضابإلابهذملليقيقحلاسسؤلملاوهرباجمامإلافدريزنب

نمزيفنجسلاكنحلانمابورضكلذببسبيقلدقو‹ةيهقفلاوةيوعدلاوةيسايسلا
`
4۲

."دايزنبهللاديبع

يدعنباهاوراميفنعمنبیيمامإلااهدكأةيضابإلاىلإرباجمامإلاةبسنو

حلاص:لوقينيعمنبىيتعمدمحمنبدمحأانثيجاسلاانربخأ":لاقثیح

ربلجناكوكيزنبرباجهموزللكلذولوقبىضريناكويردقناهدلا

ضعبوریاجلوقضعببلوقيرانيدنبورمعناكوءايرفصةمركعوايضابإديزنب

لوق
مکكحدقفنيعمنبامامإلادنعايرفصةمركعوايضابإرياجنوكتربثلو

نبادنعةياورلاهذهصنوءةيضابإلانمًاربتارباجنإلوقتيلالالهيبأةياورنالطبي

يبأنبدواد:لاقلالهوباانثدح:لاقلیعامإنعیسومانربخأ":دعس

ءالۇؤهنإ:تلقفديزنبرباجىلعتلخد:لاقيفوكلاةرزعنعفاصقلا

3ِأرا٠.ااف۳ ىيحيمامإلابيقعتيرودلاىوردقف"كلذنمهللاىلإًاربأ:لاقف

.قباسلاعجرملا(١)

٤٢٤ص٦ج(ىربكلاننسلا)يقيهبلا‹ء١۱۸ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا(۲)

.١۷ص؛ج(لماكلا)يدعنبا(۳)

.١۱۸۰ص۷ج(تاقبطلا)دعسنبا)٤(
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يذلاديزنبرباجثيدحيفلوقيىيتعم":لاقثيحةياورلاهذهنالطب

:للقفجراوخلايأريفهللاقفهيلعلخدهنأدیزنبرباجنعلالهوباهیوری

"لطاباذهواذهلوقيالناكهنأةمركعنعانغلبوىيلاقءهنمهللاىلإًأربأ

انابأودوادوبأيماسوتافيلخضوعروتكدلالالهيبأةياورلاضيأضرعتدقو

.اهتحصضرفىلعةياورلاهذهاهيلإهجوتنأنكمييلاتالامتحالا

.٦٠١ص۳ج(خيراتلا)نيعمنبا)۱(

ص(ديزنبرباجمامإلا)يماسصص(ةيضابإلاةكرحلاةأشن)تافيلخ(۲)

۸٤
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:هذیمالتوهخویش:اعبار

"7.۱

هللادبعو٠(دخ)يرافغلاورمعنبمكحلانعىور":هتمجرتيفيزللالاق

ةمركعو«؛باطخلانبرمعنبهللادبعو‹(ع)سابعنبهللادبعو‹(تخرريبزلانب

.(تخ)نایفسيبانبةيواعمو«سابعنبالوم

امةمالعف":هترابعصنو‹٠٠٠-٤٤٠ص١جيفاهنيبانهيزملااهمدختسايتلازومرلاهذه(١)

دوادوبأواميحيحصيفملسمويراخبلايأ)(ع)ةتسلابتكلايفةتسلاةعامجلاهيلعقفتا

‹(£)نتسلاباحصأهيلعقفتاامةمالعو‹(مهننسيفهجامنباويئاسنلاويذمرتلاو

‹(تخ)اقيلعتحيحصلايفهبدهشتساامةمالعو‹(خ)حيحصلايفيراخبلاهجرخأامةمالعو

نيديلاعفرباتكيفهجرخأامةمالعو«(ز)مامإلافلخةءارقلاباتكيفهجرخأامةمالعو

لاعفأباتكيفهجرخأامةمالعو‹(خب)بدألاباتكيفهجرخأامةمالعو‹(ي)ةالصلايف

هباتكةمدقميفهجرخأامةمالعو‹(م)حيحصلايفملسمهجرخأامةمالعودابعلا

ليسارملاباتكيفهجرخأامةمالعو‹(د)ننسلاباتكيفدوادوبأهجرخأامةمالعو‹(قم)

خسانلاباتكيفهجرخأامةمالعو«(دق)ردقلالهأىلعدرلاباتكيفهجرخأامةمالعو«(دم)

ننسلانمراصمألالهأهبدرفتاموهوءدرفتلاباتكيفهجرخأامةمالعو«(دخ)خوسنملاو

يتلالئاسملاباتكيفهجرخأامةمالعو‹(دص)راصنألالئاضفيفهجرخأامةمالعو‹(ف)

؛(دك)سنأنبكلامدنسميفهجرخأامةمالعو«(ل)لبنحنبدمحألادبعابأاهنعلأس

ةمالعو«(مت)لئامشلاباتكيفهجرخأامةمالعوء؛(ت)عماجلايفيذمرتلاهجرخأامةمالعو

ء.(يس)ةليلومويلمعباتكيفهجرخأامةمالعو«(س)ننسلاباتكيفيئاسنلاهجرخأام

امةمالعو‹(ص)هيَبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأصئاصخيفهجرخأامةمالعو

‹(نك)سنأنبكلامثيدحدنسميفهجرخأامةمالعو؛(سع)هيَيلعدنسميفهجرخأ
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نايحو؛يايتخسلابويأو‹(دخ)يدزألاديزنبةيمأ:هنعىور
ةللاديبعصفحوبأو‹؛ناهدلالاصو«بناسلانبناميلسو«فاصقلايبأنبدوادو

نبةرزعوءيكتعلاهللادبعنبهللاديبعبينماوبأوءةبعشدجسممامإمتسرنب

فيرطغلاويدزألامرهنبورمعو‹(ع)رانيدنبورمعونهحرلادبع

نبدیزمو‹؛يمرجلازيزعلادبعنبدمحو‹(ع)ةماعدنبةداتقونوراهوبأ

ىلعيو؛يدزألاىجنبديلولاوءةبيبحيبأنببلهملاوديزمنبلالهلاقيولاله

دزربكألاسبنعلاوبأو‹((سدص)ملسمنبىلعيوميكحنب

نبءاربلاوكلامنبسنأوديزنبةماسأنععيبرلادنسميفرباجىرركلذكو

للادبعوريبزلانبةورعوصاقويبأنبدعسوتباثنبديزوللادبعنبرباجوبزاع

ءامسأوةريرهيبأويراصنألادوعسميبأويردخلاديعسيبأونامعنلانباودوعسمنب

نبةفيذحنعاضيأىورامكركبيبأتنبةشئاعوركبيبأتنب

N)اأاضرأ

٩رفانطلاعايبرامعنبلدیعسوبرحنباكامو)*(ايل

٤ص٤ج(لامكلابيذهت)يزملا(١)
(دنسملا)دعجلانبا(۲)
.(70°)ج٦۳٠ص(حيحصلاعماجلا)عيبرلا(۲)
.١۱۷٠ص١ج(راثآلايناعمحرش)يواحطلا(؛)

.(۷۳)ج٠۲۹ص٤ج(ننسلا)ينطقرادلا(°)
٠۲۷۰ص۲ج(طسوألامجعملا)يناربطلا(1)
٨۷ص١ج(ريغصلامجعملا)يناربطلا(۷)

2
و

  

Reonooo
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۱ :'جرخأنم:اسماخ

امهيحيحصيفملسمويراخبلاديزنبرباجمامإلاثيدحجرحأ

ىلعكردتسلملا)يفمكاحلاو«هننسيفيمرادلاوهدنسميفدمحأو”(ىربكلا)و

قيناربلطلاوننسلا)قيقهيبلاو۹ەدنىسمفيعفاشلاو٠(نيحيحصلا

يفليصفتلاباهركذنساننألدمحأدنسموةتسلابتكلايفةاورلاءالؤهثيداحأعضاومركذنمل(١)

۱۱.مداقلالصفلا

١ج‹(۲۳۸)ح٦٠١٠ص١جابيرقتاثيدحنيرشعوةسمخ(ىربكلاننسلا)يفيئاسنلاهلجرخأ)۲

۸۸٤صاجAY)۷١۱صاج)٦١۱۳۷صاج)٥۳ح١۱١۱ص

»۱٥٦ح٤۳۳ص۲ج۱۷۱ص۲ج)۲٥٠٥٦۱صاج)٥٦٥1ح

٦٦٤ص؛ج(٤٤٤٥)ح۲۹۷ص٣ج(٤٥٤٤٥)ح۷٢۲صج۲۸۸ص۲ج

ج)٤۲۱۸۷۰صج)١٦٦۸ح۲۰۰صچ)۰٤۸ح٤۸صج)۷۷۸۹(ح

٢٥۸٤صاج۸۳٤صج٢۸٤صج۲۳۱ص

۲ج١۳٥٠ص۲ج(كردتسملا)مكاحلاءاثيدحرشعينثاىلاوحمكاحلاهلجرخأ(۳)
)۱۷۹۸ح٤۳ص٤ج)o۳۷۲(ح٥٢٥۳ص۳ج٠۳ص۲ج)۰٢٦۲ح١١۱ص

۲۸۰صج٠٢۲صج)۲۳۹۹٤۷صج۱۲۸صج

٦٥٥٥صج)۲۹۱۷صج)٦٤۷(ح٢۲۸۱صج)٤٤٦۷

.۷٠٠ص(دنسملا)يعفاشلا(٤)

۸۸ص٠١ج(ىربكلانئسلا)يقييبلءابيرقتاثيدحنيرشع(ىربكلاننسلا)يفيقبيبلاهلجرخأ(٥)
(۸o۷۳۳۰حح٢٤۲۷ص۲ج)۰۲لج٢٦٤صاج٦۱٦۳صاج(

۰٥ص٥ج۱۱۷ص۳ج٦۱۱صج(o۳۸)١٦۱ص۳ج

(۰۱٥۱۳)ح١٥۱۲ص۷ج١٤)ح٥٥ص۷ج)٤۸۹ح٦٠ص٥چ)۸۸۸۸۷(ح

۹ج۱۸ص۹ج)۳۹٥ح٦٥٤ص۷چ)۰٠۲۱۱۳۹۸۱ص۷چ

.(١٦۱۸۰)ج۱۲۲ص
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نباو‹(راثآلاناعمحرش)يفيراحطلاو‹هننسيفيطقرادلاوهمجحاعم

وبأويفيسلايطلادوادربأويثةميزخنباو«''هحيحصيفنابح
فدعللانباو۹قهيوهارنبقاحسإو۹هدنسمقىلعي

١ج‹(٦۳۹)ح١٤٦٠ص١جابيرقتاثيدحنيعبرأ(ريبكلامجعملا)يفيناربطلاهلجرخأ(١)

ص۱۲ج(۲۹۲۲۲۹۲۳)ح۱۳۹ص۲ج(٦٥٤۷٤٤)ح۱۷۷ص١ج(٦٤)ح٦١۱ص

(۳۳)ح۱۷ص٤۲ج٦٦٤ص٢۲ج(٤۱۲۸۳-٤۱۸۸٦٤-٦۷١١ص

۳۷۰ص۲ج‹(۰۷٥٠)ح۲۸۹ص۲ج(٤۹۳)ح۰۷٥ص١ج(طسوألامجعملا)يناربطلا

.(۹۹)ح۷۸ص١ج(ريغصلامجعملا)يناربطلا(۱۷۱۲)ح٤٤٤ص۲ج

-1.)ج۲۲۰ص۲ج(٤٥٦٥ح۱۲۸ص۲ج(١©)ح٢5۲ص١ج(ننسلا)ينطقرادلا(۲)

(۱۹)ح۲۷۰ص؛؟ج(۱٥)ح۸۳ص٤ج١٤ص٤ج(٥۷)ح٢٢۲ص٣ج(١

.(۷۳)ح۲۹۰ص٤ج

٦٢٤۲ص١ج١۱۷۰ص١جص١ج٢٥۲ص۱ج(رلثآلايناعمحرش)يواحطلا(۳)

.۲۲۸ص٤ج۲۱۹ص۲ج۱۳۳ص۲ج۸٥٤ص١ج۹۰٣صاج

٨۸۰٤ص۷ج‹(۲۳۸۷)ح١٤۱ص٦ح(۹۷٥٠)ح٣۷٤ص؛ج(عيحصلا)نابحنبا(٤)

۹۸ص۹ج(٦٩٦۲۷۸ص۹ج(۲٩۲۷۸۲ص۹ج

.(٤٤٤٤)ح٩۹٤٤ص۹ج(۲۷۹)ح

۹۹٠ص؛ج‹(۸٠٠)ح۷٥ص١ج(حيحصلا)ةميزخنبا(°)

٠٤۲ص٠٢٤۲ص٢٥٠۲ص(دنسملا)يسلايطلا)٦(

٥٥۲ص۰٠ج(٤۲۳۹٢۲۳۹)ح۲۸۲ص؛ج٢٤۲ص؛ج(دنسملا)ىلعيوبأ(۷)

.(۷۰۸۰)ح۰۹٥ص۱۲ج(۲)ح

.(۱۳۳۷)ح۷۳۲ص۲ج‹((٤)ح٦۷ص١ج(دنسملا)هيوهارنبا)^(

٥٥۲ص٦٢٤۲ص٥۹ص٤٤ص(دنسملا)دعجلانبا(۹)

.(۲۳۸۹)ح۲۸۷ص(٤٤٢٤۲)ح
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(os.

٩رشکنبديلولا٢

:هفيرعت:الوأ

نمناك«يقوكلاييدملاءالولابيشرقلايموزخملاريثكنبديلولادمحموبأوه

.ةفوكلابم٢٠۷ه١٠٠ةنسيفوت«ةفوكلانكسمثةنيدملالهأ

۰.۸.-٤

ايضابإريثكنبديلولاناك":ةينيعنبالاقو‹"يضابإهنأالإةقث":دواد

٢٤۲۳ص١ج(۲۲۲٠۷٤ص١ج(۹٠۲)ح١١٠ص١ج(دنسملا)يديمحلا(١)

١٤۷٠ص(1۹۳)ح٤۱۷٠ص(6٦4٤)ح۷١٠ص(ىقتنملا)دوراجلانبا(۲)

۰۸°ص١ج(۱۹۳۳۰)ح١٥۲ص١٠ج(۹۸۹۳)ح٢٥۲ص٦ج(فنصملا)قازرلادبع(۳)

٥٥٥ص؛ج(۷٧٤۱۹)ح

حرجلا)متاحيبأنباء٠۲۲ص؛ج(ريبكلاءافعضلا)يليقعلا٩٤١ص۷ج(تاقثلا)نابحنبا(٤)

۲ج(فشاكلا)يبهذلاء٣۷ص٠۳ج(لامكلابيذهت)يزملاء١!٤ص٩ج(ليدعتلاو

۷ج(نازيملاناسل)رجحنباء١۱۳ص١٠١ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

ص١ج(لامكلابيذهت)يزملا

رجحنباص١۳ج(لامكلابيذهت)يزملاء٤۱١ص۲ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا

۷ج(نازيملاناسل)

ص۳۱ج(لامكلابيذهت)يزملا(۷)
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ةقثريثكنبديلولاناك":دعسنبميهاربإلاقو"اقودصناک يزافغمللاعمةقث

فحاذإناکةنيدملالهأرايخنم":نابحنباهنعلاقوىلعاصيرح

لاقو'”"ةقثناكوريشكنبديلولاانثدح":سنوينبىسيعلاقو''"هنقتأءيشلا

قودص":يجاسلالاقو”"ثیدحلايفانقتمناكوريشكنبديلولاانثدح":اضيأ

يمريزاغملابفراعقودص":رجحنبالاقويهذلالاقو"هبجتحيتبث

يزافغموةريسلابملعهلناك":لاقفدعسنياهالهنعشر۳"جراوخليآرب

"كاذبسيلرهيهللالوسر

(۷) ۱

:ايضابإهنوكتابثإ:اغلاث

هنأالإةقث":دوادوبألاقو‹٠”"اقودصناكهنكلوایضابإنبديلولاناك"

:رجحنبالاقو‹'”"اقودصناكهنكلوايضابإناك":يحجاسلالاقو٠

.٠۲۲ص؛ج(ءافعضلا)يليقعلا(١)

.٤٠ص۹ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(۲)

.۱۳۸ص۱ج(راصماألاءاملعريهاشم)نابحنبا(۳)

ص٣۳ج(لامكلابيذهت)يزملا(٤)

.١۱۳۰ص١۱ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا(°)

.قباسلاعجرملا(1٦)
.٢٤٥۳ص۲ج(فشاكلا)يبهذلا(۷)

١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا(۸)

.٤٤٤ص٥چ(تاقبطلا)دعسنبا(۹)
.٠۳۲ص؛ج(ءافعضلا)يليقعلا(١٠)
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( Tou . 1l

ياربيمر

:ەذیمالتوهخويش:اعبار

نعیور"':لاقفهنعاوورنمومهنعیورنمدیلولاةمجرتيفيزملاركذ

يبآدجسردتو«(ستمخرراسينبريشبو«(م)نينحنبهللادبعنبميهاربإ

ديعسيبآنبدیعسو«رامتلالاصنبدوادونياميكحىلوميكملاريبزلا

يبآنبدیعسو«(م)يردخلاديعسيبأنبانمحرلادبعنبديعسو‹(سم)يربقلملا

ىليوطلاملسمنبهللادبعو‹(س)تماصلانبةدابعنبديلولانبةدابعو‹(م)دنه

نارهمنبنهرلادبعو«(د)ةعيبريبآنبشايعنبثراحلانبنهحرلادبعو«(س)

‹(م)باطخلانبارمعنبهللادبعنبهللاديبعوجرعألازمرهنبنهرلادبعودملا

ورمعودايصنبهللادبعنبةرامعو«(س)يمطخلانصحنبهللادبعنبهللاديبعو

دمحمويميتلاثراخانبمیهاربإنبدمحوبهونبنطقو‹(قسد)بيعشنب

ىلع(دريموزخملارفعجنبدابعنبدمحمو‹(سد)ماوعلانبريبزلانبرفعجنبا

نبدمحو‹(قس)يراصنألاهعصعصيبأنبنهحرلادبعنبدمحموهيففالخ

بعکنبدمحمو‹(دمخ)ءاطعنبورمعنبدمحو‹(سدمخرةلحلحنبورمع

ملسمنبدمحوتد)يظرقلابعكنبادمحو‹(قم)يراصنألاكلامنب
رمعنبایلومعفانوم)يراصنألاكلامنببعكنبدبعمويرهزلاباهشنب

نبكلاميبأو«(دخ)طیسقنبهللادبعنبدیزیو‹(قسمخ)ناسيكنببهوو
.كلاميبأنبةبلعثنبكلاملاقيو(د)يظرقلاكلاميبأنبةبلعث

.١۱۳ص۱۱ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا(١)

١۱ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا(۲)
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‹(ع)ةماسأنبدامةماسأوبأو‹(سدمخ)دعسنبمیهاربإهنعیور

سنوينبیسیعومساقلانبرافغلادبعميرموبأو‹(قسمخ)ةنييعنبنايفسو

.”"يدقاولارمعنبدمحمو«(سم)

۱۲7ِ۳
نبءالعلاوةملسيبانبللادبعوادعسيباليبحرشنعیوركلذكو

)3(
.ةقرحلالومنمحرلادبع

(.رامعنبهللادبعنبدمحمونبدابعاضيآهنعیورو

:هنیدحجرخانم:اسماخ

يفيئاسنلاوامهيحيحصيثملسمويراخبلاريثكنبديلولاثيدح
امهتنسيفهجامنباودوادويوهعماجيفيذمرتلاو‹'”ىربكلاوىرغصل|هننس

.(لامكلابيذهت)يزملا(١)
)ح١١٠ص٥ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا(۲)
.٦۸ص٣۲ج(دنسملا)دمحا(۳)

(٤٥۲۷)ح١١۱ص۲ج(ننسلا)يقهيبلا(٤)

۸٠ص١ج(ننسلا)ينطقرادلا(°)

٦٠۲ص٣جقباسلاعجرملا(1)

١ج٤۷ص١جاثيدحرشعةسمخنمرثكأ(ىربكلاننسلا)يفيئاسنلاهلىور(۷)

‹(۹٠٠٥)ح٦٠۲ص۲ج۸۷٤ص۲ج۹٥ص۲ج(٤٤۹)ح۲۰ص

۲٢۲ص؛ج‹(۹۸۱٥)ح١۸٤ص۲ج(۸۱۹٥)ح٤٤٤ص۳ج‹(۸۱۸٥)ح٠٤٤ص۲ج

هچ‹(۸۳۷۲)ح۹۷ص٥ج(۷۷۷۳)ح٦٤٤ص٤ج١٥۱۷ص؛ج

۷۷ص٦ج۳۱۷ص٥ج١٤۱ص
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يفمكاحلاو؛'”هحيحصيفنابحنباو«هدنسميفيمرادلاوهدنسميفدمحأو

ننسيفيقهيبلاوهننسيفيطقرادلار'هحيحصيفةيزحخنباو”(كردتسلملا)

‹”ريبكلامجعملا)يفناربطلاو©((راثآلاناعمحرش)يفيواحطلاو‹”(ىربكلا

۷٠٤ص۱ج٣۳٦ص؛ج۷٥aص٤ج(نابحنباحیحص)نابحنبا)۱(

.(٦٥1۹)ح

۲ج٢٥۲۰ص۲ج١٣٦۲ص۲ج٣۱۳ص١ج۱۳۲ص١ج(نيحيحصلاىلعكردتسملا)مكاحلا(۲)

.۲۰۰ص٤ج۸۸٤ص

٥٤ص۱ج(ةميزخنباحيحيحص)ةميزخنبا(١

ىلإ(١)مقرثيداحألا۱۸-١١صص١جرظناءاثيدحنيرشعىلاوحينطقرادلاهلیور(

١٥۱٠ص٤ج۱۹۲ص۲ج(۲۲۱)ح١۱۹ص۲ج(١٠)ح٢۲۹صاج(۱۳)مقر

.(٤٤)ح٢٤٥۲ص٤ج٥٢٥۲ص؛ج(٤٤)ح

۷٥۲ص١۱ج‹(۹۱٦)ح١٥١٠ص١ج‹(۷)ح٤ص١جاثيدحنيثالثىلاوحيقهيبلاهلىور(٥)

٦٦۱ص۲ج(٢۲۲۹)ح١٦ص۲ج۰٦۲صاج)٤٥٤٠٠)ح

١٤۱۳ص٤ج(۱۳۲۹)ح٣۳۷ص۲ج٢۲۲ص۲ج٤٢٤ص٢ج

ەچ٢٥٦۲ص٥ج(٤٤۹۷)ح۱۹۸ص٥ج(٢۸۲۰)ح۲۹۰ص؛ج

۱۸۷ص٦ج١٤٥٠ص٦ج۱۲۳ص٦ج۲۰۹ص

۲۷۷ص۷ج(۱۳۸۹۳)ح٦۱۹ص۷ج١۱۹ص٦ج

۹٥۳ص۹ج۲۰۷ص۹ج١۲۷ص۹ج١١٠ص۹ج

٢۲ص۰١ج)عح۲۸صاج(١١)ح

.۱۳۷ص٤ج۳۰۲ص١ج١٥۱٠ص۱ج(راڻآلايناعمحرش)يواحطلا

٤ج‹(۷۹۹)ح٢٣۲۷ص١ج:اثيدحرشعةسمخىلاوحريبكلامجعملايفيناربطلاهلىور(۷)

)عح٤۹ص٥ج(٤٤٤٤)ح۲۸۸ص٤ج٢۲۸ص؛ج٩۸ص

۲۷ص۹ج۰۲٠ص٦ج(٤۲۰٥)عح٢۲۳۹ص٥ج(٤٤٤٤)ح١١٠ص٥ج

٢٤۲ج(۲۰)ح۱۹ص۲۰ج٢٥۲۲ص١١ج(٢٤۸۲۰)ح۲۸صج

.(١١۱۰)ح٥٤٤ص٢٤۲ج(١۷۱)ح١۲۸ص٤۲ج(۲۷۳)ع١١٤۱ص
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دوولخبانباويفىلعيربأويفيديمحلاو‹هدنسميفيعفاشلاو
فدیمنبدبعو۹هدنسمق

-:جرعألاناسحوب۳

-:هغفيرعت:الوأ

لضيأ(درجألا)هللاقيو‹”يرصبلاجرعألاللادبعنبملسملاسحوبوه

دنعبسنوقعىلعيشناكهنأل(درجألاريمس":دوادوبآلاق

.”(يشاقرلا)يراحطلا

ةنسةيومألاةلودلاوةيضابإلانيب(ىرقلايداو)ةعقويفناسحوبألتق

.۸٤۷ه۰

.۷ص(دنسملا)يعفاشلا(١)

۲ج(۷۰٥)ح٢٥۲ص١ج‹(٤۲۲)ح١٥٠ص١ج(۲۲۳)ح١١٠ص١ج(دنسملا)يديمحلا(۲)

٤٤٤ص

.(١٠٠٠)ح١۲۹ص۲ج‹(٤1۹)ح٥٥ص۲ج«‹(٢٥)ح٥٥ص١ج(دنسملا)ىلعيوبأ(۳)

.(٤٤)ح٣۲ص(ىقتنملا)دوراجلانبا(٤)
.(۸۱۷)ح۹٢۲ص(ديمحنبدبعدنسمنمبختنملا)ديمحنبا

رجحنباء٤٢٤۲ص۳۳ج(لامكلابيذهت)يزملا۸ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(١)

.٦۷ص۱۲ج(بيذهتلابيذهت)

.٤٢٢٤۲ص۳۳ج(لامكلابيذهت)يزملا(۷)

.۱۸۹ص۲ج(راثآلايناعمحرش)يواحطلا(۸)

.۳۹۳ص٥ج(تاقثلا)نابحنبا«٦۷ص۲١ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا(۹)
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Nuun

-:هقيثوت:ايناٹ

هنعلاقو‹”"ثيدحلابراقموأثيدحلاميقتسم":لبنحنبدمحأهنعلاق

ِ۳u"ا٤َا

:دعسنبالاقو٢"هبساباليرصب":ةعرزوبألاقو«""ةقث":نيعمنبىي
هد.

O) tn
.

:يمهذلالاقوقنيعباتيرصب":يلجعلالاقوللاءاشنإةقثناك"

(۷)u ۰ ٤ َ 1" - Hel.
جراوخلايآربيمرقودص:رجحنبالاقو‹)"ةقث'

:ايضابإهنوكتابثإ:انلا

عمجرخ":يزملالاقو"جراوخلايارکریناکلاقيو":يلجعلاهنعلاق

۔-)۱)ا

نبالاقو
(۱۳n

6

ناكوجرعألاناسحابأتعم":ةداتقلاقو"جراوخلا

.2=)۱۲(ق

جراوخلاياربيمرقودص":رجحنبالاقو”"ةيرورحلامويلتق":نابح

.ةيومألاةلودلابرحيفةيضابإلاعمهتكراشمءانثأناسحوبألبقدقو

.١۲ص۸ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(١)
.قباسلاعجرملا(۲)

.قباسلاعجرملا(۲)
.۲۲۲ص۷ج(ىربكلاتاقبطلا)دعسنبا(٤)

.٢٥۲۹ص۲ج(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(٥)

۲ج(فشاكلا)يبهذلا(٦)
١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا(۷)
.٥۳۹ص۲ج(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(۸)
.٤٢٢٤۲ص۳۲ج(لامكلابيذهت)يزملا(۹)

.(نيفص)ةكرعميفميكحتللنوضراعملااهيفعمتجايتلاةيرقلايهو(ءارورح)ىلإةبسن(١٠)
.١١٠ص(دنسملا)دعجلانبا(١۱)
.۳۹۳ص٥ج(تاقثلا)نابحنبا(۱۲)

.۱۳۲ص(بیيذهتلابيرقت)رجحنبا(۱۳)
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:هذیمالتوهخویش:اعبار

يصعخنلارتشألاو(د)يعخنلاديزينبدوسألانعىور":هتمحرتيفيزملالاق

رمعنبهللادبعودوعسمنبةبتعنبهللادبعو(٤متخ)سابعنبهللادبعو(سر)
دربلاطيبأنبيلعوةديبعوصاعلانبورمعنبهللادبعوباطخلانب

ةريرهيبآو(دق)يفوكلابعكنبةيجانورمأنبنيصحنبنارمعو(س

جوزةشئاعو

نأاومعزومتاحوبألاق)٤م)ةماعدنبةداتقولوحألامصاعنعىور

N)ناک.نا
.هنعيورينیربسنب

:هنيدحجرخأنم

دوادِبأوااےوحصيفنباوتسلايفطقرادلاوقمكاحلاو

”ىربكلاننسلافيقهيبلاو٩ححصقنابحنباوفيسلايطلا

.٤٢٤۲ص۳۳ج(لامكلابيذهت)يزملا(١)
.٥۲۸ص٤ج٤٤4ص۲ج٤٠۲ص۲ج(نيحيحصلاىلعكردتسملا)مكاحلا(۲)

.(0°)۸ص؛ج(ننسلا)ينطقرادلا(٢)

.(1۰۹)ج۱۱۷ص؛ج١١۱ص٤ج(ةميزخنباحيحص)ةميزخنبا(٤)

.٠٠۳ص(دنسملا)يسلايطلا

.١٤۱ص٤۱ج(٠٠٤.)ج۳۱۲صص۹ج(حيحصلا)نابحنبا

ەچ۱۹ص٦ج۱۸ص٦ج٢۲۹ص٥ج۸٠ص٥ج؛ص٥ج(ىربكلاننسلا)يقهسيبلا(۷)
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.۲.
مجعللا)فيياربلطلاودنسمقيعفااو‹”(یربكلا.لاقيئاسنلاو

يفدوراخلانباو“هدنسميفدعجلانباويفىلعييبأو‹"(ريبكلا

ناعمحرش)يفيواحطلاو

:رمعنببجاح٤

:هفیرعت:الوأ

دقو‹”يرصبلايفقثلاقاحسإنبهللادبعنبرمعنببحاحةنيشحخوبأوه

.۲۰۸ص

۲ج١٠۲ص۲ج٢۹٥۲ص۲ج(ىربكلاننسلا)يئاسنلا(١)

۲۰۸ص٥چ٠۲۲ص؛ج(۲۷۷۲)ح٣٣۳ص

.٠۳۷ص(دنسملا)يعفاشلا(۲)

.(6°١٠)ح۷٠۲ص١١ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا(۳)

٤٤٤ص١ج١٠۲ص١ج(دنسملا)ىلعيوبأ(٤)

صص(دنسملا)دعجلانبا(٠)

.(٤٤٤)ح۲٠۱ص(یقتنملا)دوراجلانبا(1)

.۱۸۹ص۲ج١۲٠ص۲ج(راثآلايناعمحرش)يواحطلا(۷)

نابحنبا٣ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنباء١١٦۲۷ج(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(۸)

ء٠٠ص١ج(فشاكلا)يبهذلا٣ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا٦ج(تاقثلا)

ص۲١ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا٥ج(لامكلابيذهت)يزملا

.۷۹ص۳ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا«٢۲۳ص٦ج(تاقثلا)نابحنبا(۹)
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(Te ag .u(۳)"٤َ.
ينابحنباهركذو«حڂحاصلجر:دوادوباهنعلاقو«همن:يبهدلاويلجعلاو

"جراوخلاياربيمرةقث":رجحنباهنعلاقوهباتك

:ايضابإهنوكتابثإ:انلاث

یحیيرصبلابجاحناك":لاقةينيعنبنايفسنعهدنسبيراخبلاىور

لجأنمالإسیلرانیدنبورمعىلإءيجيناکو‹؛ةيضابالاسارناکو‹ميقيفانھھ

ياربيمرةقثيرصب":رمعنببحاحةهمجرتيئرجحنبالاقو9"ءاتعشلابا

"جراوخلا

:هذیمالتوهخویش:اعبار

نسحلانعىور":لاقفيلاتلاوحنلاىلعهذيمالتوبحاحخويشيزملاركذ

.٤٤٠ص(بيذهتلابيرقت)رجحنباء١٠٠۲ص١ج(فشاكلا)يبهذلا(١)

بيذهت)رجحنبا٥٠ج(لامكلابيذهت)يزملا١ج(تاقثلاةفرعم)يلجعلا(۲)

.۹۳ص۲٠١ج(بيذهتلا

.۹۳ص۱۲ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا(۲)
.۲۳۸ص٦ج(تاقثلا)نابحنبا(٤)

.٤٤٠ص(بيذهتلابيرقت)رجحنبا:(°)

.٦۱ص۲ج(ريغصلاخيراتلا)يراخبلا)٦(

.٤٤۱ص(بیذهتلابيرقت)رجحنبا(۷)
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.نيريسنبدمحمو(تدم)جرعألانبمكحلاهمعويرصبلا

رمعنبصفحرمعوبأوراکبنبرکبو(د)ةيلعنبليعامسإهنعىور

لموجاجحلانبةبعشوعيطميبآنبمالسوةدابعنبحوروديزنبداويضوحلا

نبدمصلادبعويدهمنبنمهرلادبعوهنمربكأوهونوعنبهللادبعوهنارقأنم

لضفلاميعنوبأوقوزرمنبورمعويدجلاميهاربإنبكلملادبعو(م)ثراولادبع

عسيكوويسلايطلاكلملادبعنبماشهديلولاوبأويربنعلاذاعمنبذاعمونيكدنب

نببوقعیوناطقلاديعسنبیجیومزاحنبریرجنببهوو(تم)حارجلانب

قاحسإ

۳۳7.1)۲(۳

لهسنبرمعو!ملسمنبنافعيزملامهركذنمريغهنعىوردقو

جرخأنم:اسماخ

,)9.7

°»رلثآلاناعمحرش)يفيواحطلاومجعملا)يفيناريطلاو‹(نيحيحصلا

٥ج(لامكلابيذهت)يزملا(١)

٦ص۳ج(كردتسملا)مكاحلا١ج(دنسملا)دمحأ(۲)

.٤٠٠ص١١ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا

.(۹۷۲۰.٢(ح۲۹۱ص۲چ(ةميزخنباحيحص)ةميزخنبا83

٣۲ج(كردتسملا)مكاحلا(٥)

۳٢۲۰ص۱۸ج)٤۹٤ح۲۰۲ص۱۸ج٤٠۱ص۱۸ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا)٦(
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6 .۲
يفيقهيبلاویفنابحنباوهدنسميفدیمنبدبعو

:جرعألالاح٥

الو«؛كلذريغهبسنيفدحجأملويدزألاجرعألانايحوه

يزلاكامحلاومجرتنيذلانإف«هريغهنأححجرألاوجرعألاناسحابأوهناكنإيردأ

.امهنيبةقالعيأىلإاوريشيملوامهنيباولصفرجحناو

:هقيتوت:ايناٹ

”(تاقنلا)يفنابحنباهرکذو"قجرعألانايح":نيعمنبیهنعلاق

3
.٥۷ص۲ج(راثآلايناعمحرش)يواحطلا(١)

۲۲۳ص(ديمحنبدبعدنسمنمبختنملا)ديمحنبا(۲)

.(٦۸۱۸)ح۸۷ص؛ج(حيحصلا)نابحنبا(۳)

٥۳۹ص۸ج(ننسلا)يقهيبلا(٤)

بردىلإةبسنلاهذه«ءافلااهرخآيفوواولانوكسوميجلاحتفب«يفوجلا":يناعمسلالاق
ءنامعةيحانبعضومفوجلا:يراخبلالاقو«سالفلايلعنبورمعهلاقءةرصبلابفوجلا

ءديزنبرباجءاثعشلايبأنعثدحيفوجلاجرعألانايحبردلااذهىلإةلسنلابروهشملاو

.۱۲۳ص۲ج(باسنألا)يناعمسلا‹"ناذازنبروصنمهنعىور

نبا٣ج(لاجرلاةفرعموللعلا)دمحأء۳٢٠٤۲ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(1)

۲ج(ةباصإلا)رجحنبا۷ج(لامكلابيذهت)يزملا؛ج(خيراتلا)نيعم
۳ج(بیذهتلابيذهت)رجحباء۹٠۲ص

.٦۷٤ص۷ج(لامكلابيذهت)يزملا(۷)
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"قو":يهذلالاقو

نيدلاوىوقتلالهأونيخسارلاءاملعلانمناك":يخامشلاردبلاهنعلاقو

(۳)u

:ايضابإهنوكتابثإ:اثلاث

بتكيفامأ«؛جرعألانايحبهذمنعملكتنمةيضابإلاريغبتكيفدجأم

جرعألانايح(ةيضابإلايأ)مهنمو":لاقفيخامشلاردبلاهلمجرتدقفةيضابإلا

ذخأوارباجبحصنمءاربكنم‹نيدلاوىوقتلالهأونيخسارلاءاملعلانمناكو

)ا(
.هیڅ

هنوكدكؤترباحنعهتياورويرصبلايفوحلايدزألانايحةبسننأىلع
.ةيضابإاوناكةرصبلااونكسنيذلانيينامعلادزألابلغأنإف‹ايضابإ

.٦۱۸ص؟ج(تاقثلا)نابحنبا(١)

.۹٥۳ص١ج(فشاكلا)يبهذلا(۲)

.۸۳ص١ج(ريسلا)يخامشلا(۳)

.قباسلاعجرملا(٤)
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:هذدیمالتوهخویش:اعبار

:هتمجرتيفمتاحيبأنبالاق

ةبورعيبأنبديعسوحيرجنباوةداتقهنعىور«ديزنبرباجنعیور"

."ناذازنبروصتموفاصقبأنبدوادو

۰۲یر.صاص ريزنبدمحمهنعیوروهشيمرضحلانبءالعلانعىورهنأيزملاركذو

°(.۱)4(..£أا

.نامیلسنبدمححعو

:هنیدحجرخانم:اسماخ

يٿمکالاوهدنسميفدمحأوهننسيفهجامنباجرعألانايحثيدحجرحأ

.”(ريبكلامجعملا)يفيناربطلاو(ىربكلاننسلا)يفيقهيبلاو'كردتسللا

.٤٦٢٤۲ص٣ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(١)

.٦۷٤ص۷ج(لامكلابيذهت)يزملا(۲)

(بيشأءزج)بيشأ(۳)
.۸۳ص١ج(ريسلا)يخامشلا(٤)

.٤۹ص٤ج(خيراتلا)نيعمنبا(٥)

۳۲١صج(ىربكلانئسلا)يقييبلا
.(11۷۸)ح۷۳۷ص٣ج(نيحيحصلاىلعكردتسملا)مكاحلا(۷)

.(٥۷۲۹)ج۳۲٠صج(ىربكلاننسلا)يقهيبلا(۸)

۱۷(۷٩۰ص۸١ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا(۹)

 



NENEةيضابإإلادنعثيدحلاةياور NNN NUN

:ناهدلاڂاص۹

:هفیرعت:الوأ

هامسفهيبأمسايففلتخاويرصبلاناهدلالاصحونوبأوه
)۳(ِا.

.میهاربإنباصمماحيبانباهامسوحوتنباصيجردلاةمالعلا

‹”يرصبلارهزألايبأيلهابلامهردنبلاصوناهدلالاصنيبمهضعبطلخو

يزملامامإلاطلخلااذهحضوامكناناامهأنايزارلامتاحوبأوةعرزوبأمزجدقو

هذهطلخ":مهردنبحلاصةمجرتدنعلاقثيحلامكلابحاصىلعهتابقعتيف

وهو؛ناهالايرصبلاحونيبأينهجلاميهاربإنبحلاصةهجرتبلصألايفةمجرتلا

ولطعلاديزينبناباهنعيوريوديزنبرباجءاٹثعشلايبأنعيوريءاذهنعرخأتم

ملشهوقارولارطموبابقلاخورفنبورمعولايذلايبأنبملسوعيبرلانبدايزو

.("...سيقنبسنويويئاوتسدلا

ينيجردلاء١۷صء؛ج(لماكلا)يدعنباء۲۹ص؛ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(١)

.٢٢٥۲ص۲ج(تاقبطلا)

.٢٤٢٥۲ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۲)

ص٤ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(۳)

.٢۲۷ص؛ج(ريبكلاخيراتلا)يراخبلا(٤)

.۱۷۳ص۲ج(قيرفتلاوعمجلاماهوأحضوم)بيطخلا

.(قيلعتلا)٠٩.ص۳٠ج(لامكلابيذهت)يزملا(1)
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هفيتوت:ايناٹ

ِهنعڵلاقو)"انةياوريقو"سابهبسيل":لبتحنب,دجأهنلاق

بيجهنع

REFEيارییریفيعض'یدُملانبالاقو‹°ەتلاهجبيدعنبامکحاسنیب

53 Ji ةيضابالا

هعذخأ...قيرطلالهآذاتساو‹قيقحتل|خيش"::نيجردلاةمالعلاهنعلاقو

53عوضخوهللةيشحخاذناکو.خرورفلاوثيدحلا

نبدمحأمامإلاقيثوتمامأتبثيالناهدلالاصلييدملانبافيعضتو

هلهحرجللعييدملانبانأةصاخ«ناهدلاحلاصقيثوتىلعةيضابإلاعامجإونيعم

.حضاووهامكحرجسيلاذهوةيضابإلانمهنوکب

:ايضابإهنوكتابثإ:اغلاث

ةيضابالاياریری":يدملانبيلعلاقو"دیزنبرباجهموزللكلذو
(V)uةو

.۱۷۳ص(تاقثلا)نيهاشنباء۲۳۹۳ص٤ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(١)

.٢٤۳۲ص؛ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحيبأنبا(۲)

.١۷ص٤ج(لماكلا)يدعنبا

.٢٤٥۲ص؛ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا()

؛صص۲ج(تافصلا)ينيجردلاةمالعلا(°)

.١۷ص٤ج(لماكلا)يدعنبا(٦)

٤٢ص٤ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا(۷)
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.”ةيضابإلالاجريفيخامشلاردبلاوةمالعلاهركذ

:هذیمالتوویش:اعبار

ديزينبنابآهنعيوريوديزنبرباجءاتعشلايبأنعيوري":يرللاهنعلاق

قارولارطموبابقلاخورفنبورمعولايذلايبأنبملسموعيبرلانبدايزوراطعلا
(Tu

سيفنبسنويويئاوتسدلاماشهو

ديزنبدلاخولالهوبأهنعیوركلذكو

حضوم)يفيدادغبلابيطخلاوهننسيفيقهيبلاويئيمرادلاهلیور

.”ءايلوألاةيلحيف)ناهفصألاميعنوبأو(قيرفتلاوعمحجلاماهوأ

.۸۲ص١ج(ريسلا)يخامشلا۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(١)

.(قيلعتلا)۲۳۹ص١٠ج(لامكلابيذهت)يزملا(۲)

.۱۷۳ص۲ج(قيرفتلاوعمجلاماهوأحضوم)بيطخلا(۳)

.۸۸ص۲ج(ةيلحلا)ميعنوبأ(٤)
١ج(ننسلا)يمرادلا(٥)

۷٤٤ص٦ج(ننسلا)يقهيبلا(٦)

.۱۷۳ص۲ج(قيرفتلاوعمجلاماهوأحضوم)بيطخلا(۷)

.۸۸ص۲ج(ةيلحلا)ميعنوبأ(۸)
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:ليوطلاكلملادبع۷

:هفیرعت:الوآ

ِ e ۱ WF
؛يرجملايناثلانرقلارخاوأيفشاع ”ليوطلاىسومنبكللادبعرشبوبأوه

بجاحناكو":لاقييجردلاةمالعلاركذدقف«بحاحذيمالتنمناكهنأودبيو

."...هبهبدؤۇياميليوطلاكلملادبعللوقي

كللادبع)هماوارلنابحنباومتاحيبأنباومحجرتدقو

رجحنبابقعو«اهنمعموةرصبلاباهنعليضرةشئاعىأرهنأاولاقو(ليوطلا

9"آنوکينلمتحویسومنباوهنرکينُلمتحيف":الئاقكلذىلع

ثیدحتلاظفلبهنعیوریسومنبانإف«یسومنباسیلورخآهنآححرألاو

ةنسىفوتملا”يريبحلافسوينبهللاديبعو")له٤٤۲ةنسقوتملارشبنبلاله

.هلاومجرتيذلاكلملادبعنعادجرخأتموهفه٠

.(٤٤۱)حج۲۷۸ص۲ج(طسوألامجعملا)يناربطلاء١۷ص٤ج(نازيملاناسل)رجحنبا(١)
ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۲)

.٦۲۷ص٥ج(ليدعتلاوحرجلا)متاحييأنبا(٤)
.١۱۲ص٥ج(تاقثلا)نابحنبا(°)

.١۷ص؛ج(نازيملاناسل)رجحنبا)٦(

.٥۷٠ص(بیيذهتلابيرقت)رجحنبا(۷)
.٢٥۲۷صقباسلاعجرملا(۸)
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:هتلزتم:ايناث

ی1
"ثيدحلاركنميدزألالاقووهنمىرديال:هتمجرتيفرجحنبالاق

هشثیدحىلعمکحفيكيردأالفىسومنبكلملادبعهمالكبىعيدزألاناكنإف

.ثيداحأةئالثهلتدجودقينإفةراكتلاب

:ايضابإهنوكتابثإ:اغلاث

هركذيذلاليولعلاكلمادبعلرصاعمهيمجعميفناربلطلاهلىورنمنأل

صخشامُمنأحجرتاننإفةيضابإلالاجرنمض"”يخامشلاو"ييجردلاةمالعلا

.دحاو

:هذيمالتوهخویش:اعبار

نبةبدهوسنويوييامرلامشاهبأنعليوطلاىسومنبكلملادبعىور

فسوينبدللاديبعورشبنبلالههنعیورو؛لاهنملا

جرخآنم:اسماخ

مجعلا)و(ريبكلامجعملا)يفناربلظطلاليوطلاكلمادبعثيدحجرحأ

.١۷صج(نازيملاناسل)رجحنبا(١)

.٤٢٤۲ص۲ج(تاقبطلا)ينيجردلا(۲)
.١٠٠ص١ج(ريسلا)يخامشلا(۳)

‹(٠٤٤٠)ح٢۲۷ص۲ج(طسوألامجعملا)۲۳۹ص٦ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا(٤)

٦۲۰ص۲ج
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.طسوألا

)۰۹ح۲۷۸ص۲ج(طسوألامجعملا)‹(۰۹۷٦)ع۲۳۹ص٦ج(ريبكلامجعملا)يناربطلا(۱)

.(۳۳٥۱)ح٦۲۰ص۲ج
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ثلاثلالصفلا

ةعبسلابتكلايفةيضابالاتاياور
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ثلاغلالصفلا

ةعبسلابتكلايفةيضابالاتاياور

:ةعبسلابتكلايفةيضابالاتاياورددع

ثيدحلابتكيفةيضابإلاتاياورنمةنيعذخأبلصفلااذهيثموقأس
ةعبسلابتكلانمنوكتستاياورلاهذهو«اهنمجئاتنلاضعبصالختساواهتساردو

هذهترتخاامنإو(دمحأجامنبا«توادوبأ«يئاسنلا«يذمرتلاملسم‹يراخبلا)

يفيلاقرطلاددعغلبدقو‹نيئدحلادنعثيدحلابتكدمعلثمناألتاذلاببتكلا

نبرباج:مهةاورةسمخلقيرطيئام(٠٠۲)ةعبسلابتكلايفيضابإواراهديناسأ

تعزوتدقو«جرعألانايحنببحاح«جرعألاناسحوبأ«ريثكنبديلولايز

:يلاتلاوحنلاىلعتاياورلاكلت

عومجمانايحنببجاحتاسحوبأنبديلولانبرباجيوارلا

جرعألارمعجرعألاریثکدیز

٤---

١۱٥۲-

- ۲ ۲
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:ديزنبرباجمامإلا:الوأ

نملكاهاورءاقيرط(۸۹)ةعبسلابتكلايفديزنبرباجمامألاقرطتفلب

هجامنباو(۹)دوادوبآو(١۱)يئاسنلاو(٥)يذمرتلاو(۸)ملسمو(١۱)يراخبلا

.(۳۱)دمأو(۷)

ءاصعيمجقرطلاكلتبتدروانتمرشعةينان(۱۸)ليهرباحمامإلاقرطو

.يهنوتلملاهذهو

ةه1و٥کااومون7و7

قلاقةعنبانعاعييَج يبأنعورعنعنايُفساَحهكةو

اهادوَميمسلSr:لاقانبانعءاثعشلا

.(درجاوءاإيفليلا(يسوَتئاک

سابعنباعمهنادیزنبرباجنربخاورمعلاقنایفسانتدح:(دمحا)۲

"اسعيججاعيسوراعيجايامنلِيهللالوسرعمتيلص":لوقي

رّخأوررصعلالّجعورهظلارحخأهنظأ!ءاعشلاابأاي:هلتلق:لاق

٢٥۲ص١ج(۳۲۲)ح(١٠)بضيحلا(۲)كيفملسملظفللااذه(١)

:نملکاهاوررباجقيرطنمتدرويتلاهفارطأو
.٥۸ص١ج(٢٥۲)ح(۳)بلسفلا(٥)كيراخبلا-أ
.۷٥۲ص١ج(۲۲۳)ح(١٠)بضيحلا(۳)كملسم-ب

.١۹ص١جحبةراهطلا(١)كيذمرتلا-
.١١٤٠ص١جح(١٤۱)بةراهطلا(١)كيئاسنلا-د
.۱۳۲ص۱ج)۳۷۷(حةراهطلا(١)كهجامنبا-ه

.۲۲۹ص٦ج؛٦۳۱ص١جدمحأ-و
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لخججعربرغلا

.كلذنظأانأو:لاق؟ءاشعلا

نانعديزنبرباحنعرايديورعاندةتمدآ:(يراخبلا)-۳

:لاقفتافرعبوييلاانبلاقامنعهللايضرسابع

.ن١2سبقنعلَدجَيمنموسَبللفرازألاملنم"

١۲۲ص١جدمحألظفللااذه(١)

:يهرباجقيرطنمىرخأافرطهلو
:يراخبلا2

.١۱۷ص١ج(٤٤٥)ح(١۱)بةالصلاتيقاوم(۹)ك-
.١٥۱۷ص١جح(۱۹)بةالصلاتيقاوم(۹)ك-

.٢٥٥۲صاج)١٤۱۱۷)ح(۳۰)بدجهتلا(۱۹)ك-

:ملسم۔ب

صاج)٥۷۰))٦(بنيرفاسملاةالص)٦(ك

ص١ج(٥٠۷)ح(٦)بنيرفاسملاةالص(٦)ك-
.٢٥٥۲ص١ج)۱۸۷()۱۳۸(بةالصلا)۲(ككيدمرتلا۔ےج

:يئاسنلاد

.١۳۱ص١ج(۸۸٥)ح(٤٤)بتیقاوملا(٦)ك-
ص۱ج)۸۹°(ح٤٤٤)بتیيقاوملا(٦)ك-

٦صاج)۲٠)ح(۷٤)بتیقاوملا(٦)ك-

٦ص۲ج(١۱۲۱)حةالصلاكدوادوبھه

صاجاج‹۲۷۳صاج؛۲۲۳صجدمحأ-

۹٦٥ص۲ح(١٤۱۸)حبديصلاءازج(۲۸)كيراخبللظفللا)۲(

:يهرباجقيرطنمىرخأاقيرط(۱۸)هلو
:يراخبلاس1

ص۲ح(٤۱۷)ح(۱۳۳)بجحلا(٢۲)ك-

۹ص۲ج)١٤۱۸(بديصلاءازج)٢۲(ك

.٩۹٤ص)۸.لح)٤۱(بسابللا)۷۷(ك
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ةداتقنعديعسانثدحالاقرفعجنبدمحموركبنبهللادبعانثدح:(دمحأ)٤

نُاةزمحةنباىلعديرأففيللالوسرنأسابعنبانعديزنبرباجنع

رممرحيامةعاضرلانممرحيهنإوةعاضرلانميخأةنبااإ":لاقف«اهجورتي

7لا

7 O م o م o و 12o te vee

وو2n.َوََ

۷ح(٢٥۸٥)ح(۲۷)بسابللا(۷۷)ك-
.٥۸۳ص۲ج(۱۱۷۸)ح(۱)بجحلا(١٠)كملسم-ب
.١۱۹ص۳جح(۱۹)بجحلا(۱۷)كيذمرتلاج

:يئاسنلا-د

.٤١٤۱ص٥چح(۳۲)بكسانملا(٢٤۲)ك-
.١٤۱ص٥ج(۲۱۷۱)ح(۳۲)بكسانملا(٢٤۲)ك-
.١٤٤۱ص٥ج(۲۱۷۸)ح(۲۷)بكسانملا(٢٤۲)ك-
٤ص۸ج(٤٤٥٥)ح(١٠٠)بةنيزلا(٢۲)ك-

.۱۷۳ص۲ج(۱۸۲۹)ح(۱۸۲۹)حكسانملاكدوادوبأھه
۲ج(٠۲)بكسانملا(٥۲)كةجامنبا-و

۱ج؛٥۲۸ص١ج۲۷۹ص١جء۲۸٢۲ص١جء١۲٢۲ص١ج٥٠۲صاج

 

أ۔ز
ص

٢٥۲۷ص١جدمحأمامرللظفللا

:يهىًراقيرطهلو
:يراخبلاس

.٦۲۰ص۲ج)٥٢٤٦۲()۷(بتاداهشلا)۲°(ك

۰۷۱ص۲ج)۷٤٤۱ج)۳(بعاضرلا)۱۷(كملسم۔-ب

:يئاسنلا-ےچ

٦ج(٢۲۳۰)ح(٠٠)بحاكنلا(٢۲)ك-
.۱۰۷صاج)۱۹۳۸(جبحاكنلا)۹(كهجامنبا۔-د

.٤٢٤۳ص۱ج۳۳۹ص۱جء۳۲۹ص١جء۲۹۰ص١جء١۱۲۳٢۲جدمحأ-ه

 



دنعثيدحلا

0"وممدنل
مرْحُموُوةئوُمَْميهللا

YP"واحھموح :دیزنبتلقوُرُمَعلاقنافُساناولتنيلعاند:(يراخبلا)٦

وےکاو2e<ووهال7ودود

om o . "WW3ءُمم04o 3eىe۰

اللق]قوساعخاباىانكريادنياناورتن

8مَ

>وأاًميِفُدحَأ َرَحُمٴيلِإيج

2وo$و

ةْانَعديسْنَعىلادبعينصبداًمَحنِيفو:(يدمرتلا)-۷

وeِ>ى۱3 نهسفلانحكييتاللااَياعَلا":لاقكيلانأسابعنبانَعديزنبرباحنَع
(Tun 22 9g

م

۲جحبحاكنلا(١١)كملسممامإللظفللا0

:يهىرخأاقيرط(۱۳)رباجقيرطنمهلو
.٤٤٤ص٦ج(٤٠٠٥)ح(۲۱)بحاكنلا(1۷)كيراخبلا-أ
.۱۰۳۲ص۲ج(٠)جبحاكتلا(١١)كملمب
٣ج(٤٤۸)ح(٢۲)بجحلا(۷)كيذمرتلاج
:يئاسنلا-د

.٠۰٠۲ص٥ج(۲۸۳۷)ح(٠۹)بكسانملا(٢٤۲)ك-

.٠٠۲ص٥ج(۲۸۳۸)حبكسانملا(٢٤۲)ك-

.۱۱۷ص۱جح(٤٤)بحاكنلا(۹)كهجامنبا-ه
۱جء٢٤۳۲ص١۱جء٢٥۲۸ص١ج۲۷۰ص١جء١۲۸٢۲جء١٢٢۲ص۱جأو

 

٢ص۱ج۷ص

:ًاضيأدیزنبقيرطنمهاورو
٣ج(۳۸۰۸)حةمعطألاكدوادوبأأ

.۲۱۳ص٤جدمحأ-ب

٣ج(١٠٠٠)ححاكتلا(۹)كيذمرتلامامإللظفللااذه(
.هریغرباجقیرطنعهوريملو
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4

2

EEO
تعفتراتحملف‹اهضعبوأدلاتعولىحملف

.”"ىطسولاةالصيهواصف

نبرباجتعمسلاقهدانقانندَحةبعشنعىحدسمانٹدح:(دوادوبأ)-4

ًو0e„2ًمو
22gى۰0n.د0-نو

ضناحلاةارملاةالّسصلاعطقي:لاقةبعشهعفرسابغنبانعٹدَحيديز

)٤(ص1۰

۾سابعنياىلعديز
۱

2
اتت

JO o e o P1 ۳eيمون2کو٤2.

دحلاقهللادبعنبرشملاقروصنمنبنيسحلاَنرَبَخأ:(يئاستلا)-٠
َ و

o7 3 3e

نا":سابعنبالاق:لاقدیزنبرباجْنَعمِلسُمنبىلعيْنَعنسخنِيناَيفُس

نيكرشلملااورجهمحنألنيرجاهملانماوناكرمعوركبابأوييهللالوسر
للالوسرىلإاوؤاجفكرشرادتناكةنيدملانألنورجاهمراصنألانمناكو

.۱۲۹ص

ثيدحلابيرغيفةياهنلا)ريثألانبامونللةلزنليللارخآرفاسملالوزن:سيرعتلا١
.٦٠۲صء۳ج‹(رثألاو

قيرطنمهوريملو٢٥۲۲ص١جح(٠°)بتيقاوملا(٦)كيئاسنلامامإللظفللااذه

.هریغرباج
.١٤۱۸ص١ج(۷۰۳)حةالصلاكدواديبألظفللااذه

:يهىرخأقرطثالثهلو
.۳۹۷ص۲ج(٠٥۷)ح(۷)بةلبقلا(4)كيئاسنلاأ
اج(۹٤۹)حبةالصلاةماقا(٥)كهجامنبا۔ب

.۷٢۲ص۱جدمحأ“ےج
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ةليللي

وينللاءاحالحرنأسابعنيانعيأنعرادنيورن
“2۰٣n.ىو*أنإ1-3٠

عئرناكا

Jo

بيخنبنايفُساَدَحلاقكرابلانبنَمْحَرلادبع:(دوادوبأ)

يبأنعسبعابأنعةبعشانثَحلاق ءاثعشلا بىبلاناسابعنبانعءاثعشل

31عبررموةّيلهاحلالهآءادفلعج

so oدَ2

نبدمحمدوادنبیسوُماَدَحبوُقْعَبيبأنبجاجَح:(دوادوبا)-۳

ءاثعشلايأرانيدنبورُسَعْنَعمس/ يملالاقلاقساَبَعنبانعءاثعشلا
وا

َُهَفةَدِهالايفَمسُفمْسَفلك" ءالهَكَذَامسقلكوهلمسُقامىلعوه

2مقىلعر

ىوححناناب

١٠٦٠ص۷جح(۱۳)بةعيبلا(۳۹)كيئاسنلامامإلاظفللااذه)
.هریغرباجقیرطنمهوريملو
١۲٠ص۸جح(١٠)بةاضقلابادآكيئاسنلامامإللظفللااذه

.هریغرباجقیرطنمهوريملو
١1ص٣جحداهجلاكدواديبأمامإللظفللااذه)۲(

.هریغرباجقیرطنمهوريملو
١٦۲٠ص٣ج(٤۲۹۱)حضئارفلاكدواديبأمامإللظفللااذه

.۳۳ص۲ححبنوهرلا(١۱)كهجامنبااضيأرباجقيرطنمءاورو
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موم

ر نسبانعكلذناذُحأيوهدْحَورساناَهَرُكَيائاكامهةَمركحعوديزنبرباح

"سّقلادبعُهنَعتيهيلاءاًرلانأىنشخأ":ساَبَعنبالاقوسابع

فلرتفنا:لاق‹؟ءارامُتلَعَ

سابعنبانعهنايأنعرانورميغكَيرايَ

ىلاقتللاعًَارذَقَتءايِشأنوكرتيوءايشأنوُلُكأيةّلِهاجلالْهَأناك":لاق

قولالخرهفلأامفةمارَحمرحلالخْلحأوةتلءيب

يلإيجوأاًميِفُدحأالل)القووقعوهفُهْنَعتكساموماَرَحوهفمّرَح

aيالارحخآىلإارحم

نعميهاربإنعشمعألانعىلعييلاخانثدحدمحمنبيلعانثدح:(هجامنبیا)-٦

انلقانجرخاذإفلوقلالوقنفانئارمأىلعلحخدنانإرمعنبالليقلاقءاثعشلايأ

ملسوهيلعمهللاىلصهللالوسردهعىلعكلذدعنانكلاقهريغ

نعرانیدنبورمعنعدیزنبدامانٹدحسلغملانبةرابجانتدح:(هجامننبا)-۷

اهيفذابتنالانعىهنامنإو...ةنيدملاىلإاهيفرمخلالمحتتناكرضخةنوهدمرارج:متنحلا")
٤٤٤ص۱ج(ةياهنلا)ريثألانبا>"اهنھدلجألاهیفةدشلاعرستاهنال

ريثألانبا."هيفذبتنامثراقلنمعونوهوءتفزلابيلطيذلاءانإلاوهةيعوألانم()
٠٤ص۲ج(ةياهنلا)

۳۳۲ص٣ج(۳۷۰۹)حةبرشألاكدواديبألظفللااذه

.هریغرباجقیرطنمهوريملو
٢٤٥۳ص۳ج(۳۸۰۰)حةمعطألاكدواديبألظفللااذه

.هریغرباجقیرطنمهوريملو
.4۸۷ص۲جةنتفلايفناسللافكباب(١۱)ب(نتفلا)كهجامنبالظفللااذه

.هریغرباجقیرطنمهوريملو
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)"ةاقیرطئطخ

سابعنبانعدیزنبرباجنعلجرنعنایفسانٹدحدماوبآانثدح:(دمحأ)-۸

لاقدعلاديلولانبهللادبعانثدح"قلاحلالزتتستقحنيعلا":لاقييتلانع

سابعنبانعدیزنبرباجنعنابوٹنبلیعامسإنعدیودنعنايفسانٹدح

:يموزخملاريثكنبديلولا:ايناث

ةياورنيعبرأوةعست(۹٤)ةعبسلابتكلايفريثكنبديلولاتاياورتغلب

(۷)دواديبأو(۸)يئاسنلاو(۲)يذمرتلاو(٤)يراخبلانملکاهاور

.(۸)دمحأو(٤)هجامنباو

:يهانتم(٢٦۲)لتاياورلاهذهو

ديلولانعةماسأوبأانثدحالاقللادبعنبنوراهوبيركوبأانثدحو:(ملسم)-١
 

 

هللالوسرلاقف؟ليللاةالصرتوأفيكهللالوسراي

امهلترتوأفةدجسدجسحبصينأسحأنإفىنثمىنثم|صیلفیلصنم"

.٠۲۹ص١ج(۸٠۹)ح(٢۲)بةالصلاةماقإ(٠)كهجامنبالظفللااذه)

.هریغرباجقیرطنمهوريملو
.٢٤۲۹ص١جاضيأدمحأدنعرخآفرطهلو٢٤۲۷ص١جدمحأمامإللظفللااذه
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."یلص

لاقريثكنبديلولانربخألاقةماسأوبأانربخأىيننبایرکزانٹدح:(يراخبلا)-۲

ةصمثحيبأنبلهسوجيدخنبعفارنأةثراحيبىلومراسينبريشبنربخأ

هنإفايارعلاباحصأالإرمتلابرمثلاعيبةنبازملانعىنلَكللالوسرنأهاثدح

)مفنذآ

نبيلعنأهثدحباهشنبانأيلؤدلاةلحلحنبورمعنبدمحميثدحريثك

نأفاحأنإفييللالوسرفيسيطعمتنأله:هللاقال:هلتلقف:لاق

نإ«؛يسفنغلبتىحادبأهيلإصلخيالهينتيطعأنعل!دللا‹هيلعموقلاكبلغي

وهوليہللالوسرتعمسفةمطافىلعلهجيبأتنببطخبلاطيبُأنبيلع

سمدبعیبنمهلارهصرکذمثلاق"اهنیديفنتفتنأفوختأإوينمةمطافنإ"

.۸٠٥ص‹١ج(٩٤۷)ح(٠۲)بنيرفاسملاةالص(١)كملسملظفللااذه)0
ص١ج(۷۳٤)ح(٤۸)بةالصلا(۸)كيراخبلااضيأديلولاقيرطنمءاور
١٠٠صء٢ج(۲۳۸۳)حبةاقاسملاكيراخبلامامإللظفللااذه©

:يهديلولاقيرطنمىرخأتاياورعبرأهلو
.١۱۱۷ص٢۲جح(١۱)بعويبلا(۲۱)كملسم-أ

ص۲ج(۱۳۰۳)حبعوبيبلا(۱۲)كيذمرتلا-

٠صYج)۷٥0٤(ج)٥۳(بعويبلا٤٤(كيئاسنلادج

.١٤۱صجدمحأ=۵
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:لاق؛نسحأفهایإهترهاصمييهيلعناف

لحأالوالالحمرحأتسليِإويلىفوأفيدعوو‹ينقدصفينثدح"

ادحاواناكمهللاودعتنبويهللالوسرتدبعمتجتال!هللاونكلوءامارح

."ادبأ

هنأنربخأريثكنبديلولالاقنايفسانربخأللادبعنبيلعانثدح:(يراخبلا)٤
لوسررجحيقامالغتنکلوقيةملسيبأنبرمععمسهنأناسیکنببهوعم

مسمالغای"هللالوسريللاقفةفحصلايفشيطتيديتناكريللا

يمعطكلتتلازامف"كيلياملكو«؛كنيميبلكوفلا

نعريثکنبدیلولانعةماسأوبأانثدحةبيشيبأنبركبوبأانثدح:(هجامنبا)-٤

عمهنأهثدحيثراحلاةمامأابأنأبعكنبهللادبعهاخأممهنأبعكنبدمحم

:لوقي5للالوسر

"راللاهلبجوأوةنجلاهيلعهللامرحالإهنيميبملسمئرماقحلجرطتقيل

۹۰۳٠ص؛ج(٤٤٤۲)ح(١٠)بةباحصلالئاضف(4٤٤)كملسممامإاللظفللااذه

:يهديلولاقيرطنمىرخأتاياورثالثهلو
.۲۷۸ص٤جح(٥)بسمخلاضرف(۷٠)كيراخبلا-أ
.۲۳۲ص۲جحاكنلاكدوادوبأب

.٦۲۲صجدمحا-۔ےج

٦جح(۲)بةمعطألا(٠۷)كيراخبلامامإللظفللا
.اهاورديلولاقيرطنمىرخأتاياورثالثهلو
.۹۹٥۱ص۲ج(٢۲۰۲)ح(۱۳)بةبرشألاكملسم-أ
.۲۸۲ص۲ج(۳۲۱۷)ح(۸)ب(۲۹)كهجامنبا-ب
٦٤ص؛جدمحا-۔ج
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نماکاوسناکناو":لاقاریسیائیشناکنإو!هّللالوسراي:موقلانملحجرلاقف

."كارآ

نعبيبحيبأنبديزينعثيللاانربخأرجاهملانبحمرنبدمحمانثدح:(ملسم)٦
بلاطيباتنبئناهمانأهثدحليقعیلومةرمايأنأدنهيبانبدیعس

هللالوسرماقفةكمىلعأبوهوليهللالوسرتتأحتفلاماعناكامل"هنأ

نامثىلصمثهبفحتلافهبوثذخأمثةمطافهيلعترتسفهلسغىلإي

وشكنبديلولانعةماسأوبأانثدحبيركوبأهانثدحو‹"ىحضلاةحبستاعكر

لستغااملفهبوثبةمطافهتنباهترتسف":لاقودانسإلااذهبدنهيأنبديعسنع

.”"ىحضكلذوتادجسناثىلصفماقمثهبفحتلافهذخأ

نبورمعنبدمحمانتدحرفعجنبليعامإاتتدحرجحنبيلعيندحو:(ملسم)-۷

هيلععمجيهللالوسرنأسابعنبانعءاطعنبورمعنبدمحمنعةلحلح

سانلابىلصمثمقلثالثلكأفمحلوزبخةيدمبىتأفةالصلاىلإجرخمثهبايث
دمحمانٹدحریٹکنبدیلولانعةماسأوبأانثدحبيركوبأهانثدحوىامسمامو

نباثیدحنعمثيدحلاقاسوسابعنباعمتنک:لاقءاطعنبورمعنب

:لقيملریلص:لاقولييبلانمكلذدهشسابعنبانأهيفوةلحلح

١۷۳ص١ج(٢٤۳۲۲)ح(۸)بماكحألا(۱۳)كهجامنبالظفللاأ)

.۱۲۲ص١ج)۱۳۷(ح(١1)بناميإلا)۱(كملسماضياديلولاقیرطنعهاورو

.٦٠۲ص١جح(١١)بضيحلا(۳)كملسملظفللا

.هریغدیلولاقیرطنمهورپملو
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(0) 1.

لاقةماسأوبیندحلاقكرابملانبهللادبعنبدمحمانربخأ:(يئاسنلا)۸

هللالوسریلصلاقةریرهيبانعهيبأنعديعسيبأنبدیعسنعریثكنبديلولا

فيكيلصلملارظنيالأ؛كتالصنسحتالأنالفاي":لاقففرصنامثاموي

."يدينيبرصبأامكيئارونمرصبأيإ؟هسفنليلصي

نباعیديلولانعةماسأوبأانثدحءالعلانبدمحمبيركوأانثدح:(ملسم)4

:لوقيبلاطيبانبيلعممهناهيبأنعنينحنبهللادبعنبميهاربإٰيندحريثك
(۳) : CE Tee هنيا < u1

. دجاسواعكاراناونارقلاةءارقنععهللالوسرياك

موييفلوفييللالوسرعمهنأهندحامهنعهللايضررمعنبللادبعنأ

:ِءاروشاع

قفاوينأالإهموصيالهَهللادبعناکو"هکرتیلفهکرتینابحأنمو

.٢۲۷ص١جح(٢٤۲)بضيحلاكملسمل
.هريغدیلولاقیرطنمهوريملو

٤٤ص۲ج(۸۷۱)ح(۳٦)بةمامإلا(١٠)كيئاسنللظفللا
١جح(٢۲)بةالصلا(٤)كملسماضيأديلولاقيرطنمهاورو

١جح(١٤)بةالصلا(٤)كملسملظفللا

.هریغدیلولاقیرطنمهوريملو
.هريغديلولاقيرطنمهوريملو.۷۹۳ص۲ج(١١١۱)ح(١٠)بمايصلا(۱۳)كملسملظفللا١

 



uuu NSE NSE UNE ENES ةيضالإلادنعثيدحلاةياور

اعیمجبيركوبأوريننبهللادبعنبدمحوةبيشيبأنبركبوبأانثدح:(ملسم)۱١

ريثکنبدیلولانعةماسأوبآانثدحالاقريننباوركبيبألظفللاوةماسأيبأنع

هيبأنعهثدحنمحرلادبعنأيردخلاديعسيبأنبنمحرلادبعنبديعسيلثدح

لمك'ةنيدملايتبالنيبامتمرحنإ":لوقيلَهللالوسرعمهنأديعسيبا

هدييفاندحأدجيركبوبألاقوذحخأيديعسوبأناكمث:لاق"ةكمميهاربإمرح

.”هلسريمثهدينمهفكيفريطلا

ديلولايربخألاقةماسأوبأانثدحلاقهللادبعنبنوراهيربخأ:(يئاسنلا)-۲

عمسهنأيراصتنألاةداتقيبأنعكلامنببعكنبدبعمنعريثكنبايعي

نا:مثقفنيهنإفعيبلايففلحلاةرثكومكايإ":لوقيفلہللالوسر

هلظفللاوحمرنبدمحمانندحوح«ثيلانثدحديعسنبةبيتقانئدحو:(ملسم)-۳

باطخلانبرمعكردأهنأكللالوسرنعدللادبعنععفاننعثيللاانربحخأ

لجوزعهللانإالأ"لللالوسرمهادانفهيبأبفلعيرمعوبكريف

‹"تمصيلوأهللابفلحيلفافلاحناكنمفمكئاباباوفلحتنأمكاهني

وهویجبانثدحنبدمحمانٹدحوح«يبآانٹدحريننبهللادبعنبدمحم

«بويأانثدحثراولادبعانثدحلالهنبرشبٍيئدحوحهللاديبعنعناطقلا

.٤۲۷ص؛ج(ةياهنلا)ريثألانبا"دوسلاراجحلاتاذضرألايهوةرحلاةباللا")۱(
.١٠٠٠ص۲ج(١۱۳۷)حبجحلا(١٠)كملسملظفللا

.هریغدیلولاقیرطنمهوريملو
؛ج(ةياهنلا)ريثألانبا'لاطبإلاووحملاوصقنلاقحملا'
۷ج(٢۷٤٤)ح(°)بعويبلا(4٤٤)كيئاسنلاظفللا

.۱۲۲۸ص۳جح(۲۷)بةاقاسملا(۲۲)كملسماضيأديلولاقيرطنمهاور

 



uuu un uu ENES UNE NEUES ENE ةيضاللادنعثيدحلاةياور

يبانباانٹدحوح«ريثكنبدیلولانعةماسأوبآانثدحبيركوبأانثدحوح

كيدفيبأنباانثدحعقارنباانئدحوحةيمأنبليعمسإنعنايفسانثدحرمع

دبععقارنباوميهاربإنبقحسإانثدحوح«بئذيبأنباوكاحضلاانربخأ

لعرمعنبانععفاننعءالؤهلكميركلادبعييربخأجيرجنبانعقازرلا

%2يبلانعةصقلاهذه

سنآنبكلامنعيدهمنبنمحرلادبعانثدحمتاحنبدمحم:(ملسم)٤

هللالوسسرثعب:لاقهربخأهللادبعنبرباجنأناسيكنببهوميعنيبأنع

وبأعمجفمهدازىنفف؛حارجلانبةديبعابأمهيلعرمأوةئامثالثةيرسي

يئمهدازةديبع

وباانٹدحبیرکوبانٹدحوءةرمتمويلكانبيصيناكتحانتوقيناكفدوزم

فيسىلإمهيفانآةيرسليهللالوسرثعب:لوقيللادبعنبرباج

.۰ِ۳ 'ةلیلةرشعنامتشیحلااهنملكأفناسيكنببهوثيدح

وبا«؛سنوینبیسیعانربخامیهاربإنبقحسإيندح:(ملسم)٥

۲ج(١٤١۱)ح(١)بناميإلا(۲۷)كملسملظفللا

.هریغدیلولاقیرطنمهوريملو
.٤٤٤ص۲ج(ةياهنلا)ريثألانبا"هلحاسيأرحبلافيس")9

۲ج(١۹۳٠)ح(٤)بديصلا(٤۳)كملسملظفللا
.هريغدیلولاقرطنعهوريملو
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هللالوسرةربىمسأناكتلاقةملسمأتنببنيزءاطع

اهامسفةرباهمساوشححجتنببنیزهيلعتلخدو:تلاقبنیز

نمؤملابيصيام":لوقيللالوسراعمامناةريرهيبأوديعس

نمهبرفکالإهمهيمحلاتحنزحالومقسالو"”بصنالونم

نبعقارنبهللادبعنبهللاديبعنعبعكنبدمحمنعريثكنبديلولانع

نإ"للالوسرلاقفنتنلاوبالكلاموحلوضيحلااهيفىقليرثبيهو

۳ج(٤٤۲۱)ح(۲)ببادآلاكملسملظفللا)۱(

.هریغدیلولاقیرطنمهوريملو
ريثألانبا"ندبلايفروتفلاوبعتلاىلعبصولاقلطيدقو...هموزلوعجولاماود:بصولا"©

٥ج(ةياهنلا)

.١1ص٥ج(ةياهنلا)ريثألانبا"بعتلا:بصنلا"
؛ح(٢۷٥۲)ح(١٤٠)بةلصلاوربلا(٤©)كملسملظفللاا١

.هریغدیلولاقرطنمهوريملو
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(۱) ءيشهسجنيالروهطءاملا

ديلولانعةماسأيبأنعثيرحنبنيسحلاوىرسلانبدانهانربخأ:(يئاسنلا)-۸

لعس:لاقهيبنعرمعنبهللادبعنبهللادبعنعرفعجنبدمحمنعريثكنب

u(۳)المحيل'نيتلق a

ريثكنبديلولايثدحةماسأوبأانثدحةبيشيأنبرکبوباانٹدح:(هجامنبا)-۹

نسعمیتنبدابعوةرامعنبیینعةعصعصيبأنبنمحرلادبعنبدمحمنع

ةسخخنوداميفةقدصال":لوقيةييبلاعمهنأيردخلاديعسيأ

.”"لبالانمسنوداميالورمتلانم

نبدیلولالاقةماسأوبآلاقهّللادبعنبنوراهنربخا:(يئاسنلا)-٠

١ج(١1)حبةراهطلاكيذمرتللظفللا)
:اضيادیلولاقیرطنمهاورو
.١۱۹ص١ج(٢۲۲)ح(١)بءايملا(۲)كيناس=سً
.۱۷ص۱جحةراهطلاكدوادوبأ-ب
.٦۸ص۲۳ج؛١۳۲ص۲جدمحأج

۳٠٠.0صج(ةياهنلا)ريثألانبا'لالقعمجلاوميظعلابحلا:ةلقلا*"١
١جح(٤؛)بةراهطلا(١)كيئاسنللظفللا

:اضيأديلولاقيرطنمءاورو
١۱١۰.۱۹۱ج(۲۲۷)ح(۲)بءايملا(۲)كيئاسنلاأ
.١۱ص۱ج(۱۳)حةراهطلاكدوادوبأ-ب

نونامثوةئامعبرأو«زاجحلالهأدنعالطرنورشعوةئامثالثوهواعاصنوتسحتفلابقسولا")٤(

.١۱۸٠ص٥ج(ةياهنلا)ريثألانبا"دملاوعاصلارادقميفمهفالتخاىلعقارعلالهأدنعالطر
٠ص١ج(۱۷۹۴)ح(١)بةاكزلا(۸)كهجامنبالظفللا

.۳۲۸ص٥جح(۱۸)بةاكزلا(۲۳)كيئاسنلااضيأديلولاقيرطنمهاورو
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انطشنموانرسيوانرسعيفةعاطلاوعمسلاىلعيللالوسرانعيابلاق

فاختالانكنيألدعلابلوقننأىلعورهلهأرمألاعزاننالنأیلعوانهراكمو

.ئالةمولهللايف

ورمعنعريثکنبديلولانعةماسأوبأانثدحدمحمنبىلعانثدح:(هجامنیا)-۱

:لاقفرامثلانعكيبلالأسةنيزمنمالجرنأهدجنعهيبأنعبيعشنب

هيففنمناكاموهلثموهنمثفلمتحاف"همامكأيفذخأام"

ةاشلا:لاق"هيلعسيلفذخأيملولكأنإونجلانغلباذإعطقلا

يفناكامو‹لاكنلاوهعمهلثمواهن":لاق؟ّللالوسراينهنم)ةسيرحلا

.”"نجلاننكلذنمذخأيامناكاذإعطقلاهيففحارملا

انتٹدححابصلانباحماشهانثدحميهاريإنبملسمانئدح:(دوادوبأ)-٢۲

هيبأنعبيعشنبورمعنعقارولارطمانثدحالاقدمصلادبعنبزيزعلادبع

:لاقفَييبلاناهدجنع

.۷١۱٠ص۷جح(4٤)بةعيبلا(۳۹)كيئاسنللظفللا

.هريغديلولاقیرطنمهوريملو
۰ > ۰ ۰ f (VY

؛ج(ةياهنلا)ريثألانبا"رهظينألبقبحلاورمثلافالغوهورسكلابمكعمجمامكأ"
.۲۰۰ص

.۳٠۲ص١ج(ةياهنلا)ريثألانبا"رمتلافيفجتعضوم:نيرجلا"
؛ج(ةياهنلا)ريثألانبا"سرتلا:نجملا"

١ج(ةياهنلا)ريثألانبا"اهسرحينماهلنأيأةلوعفمىنعمبةليعفةسيرحلا"
.۸٠ص۲ج(٦۹٥۲)ح(٢۲)بدودحلا(٠۲)كهجامنبالظفللا)

.١١٤٠ص۲ج(۱۷۱۱)حةطقللاكدوادوبأاضيأديلولاقيرطنمهاور
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نباداز"كلمتاميفالإعيبالوكلمتاميفالإقتعالوكلمتاميفالإقالطال"

ةماسأوبأانربخأءالعلانبدمحمانثدح"كلمتاميفالإرذنءافوالو"حابصلا

هدانسإببیعشنبورمعنعثراخلانبنمحرلادبعيندحريثكنبديلولانع
:دازهانعمو

نيميالفقمحرةعيطقىلعفلحنموهلنيميالفةيصعمىلعفلحنم"
."هل

نعريثكنبايعيديلولانعةماسأوبأانثدحءالعلانبدمحمانثدح:(دوادوبأ)-۳٢

الجرنانوركذيمهءاربكممهنأكلاميبأنبهبلعهيبأنعهبلعتنبكلاميبأ

عيروزهميفييهللالوسرىلإمصاخفهظيرقيبيفمهسهلناکشيرقنم
النيبعكلاىلإءاملانأليللالوسرمهنيبىضقفهءامنومستقييذلاليسلا

ىلعىلعألاسبحت

نعريثكنبايعيديلولانعةماسأوبأانربخأءالعلانبدمحمانثدح:(دوادوبأ)-٤

انجرخ:لاقجیدحخنبعفارنعةئراحيبنملحجرنعءاطعنبورمعنبدمحم

ةيسكأانلبإىلعوانلحاورىلعةيللالوسرىأرفرفسيفليللالوسرمم

يهللالوسرلاقفرمحنهعطويخاهيف

.٢٦۲ص۲ج(۲۱۹۱)حقالطلاكدواديبألظفللا)
.هریغدیلولاقیرطنمهوريملو۱
۳ج)۳۸٦۳(جةيضقألاكدواديبالظفللا)٢(

.هریغدیلولاقیرطنمهوريملو

 



uuu nn NNN ENE ENE ةيضابإلادنعثيدحلاةياور

erیهللاد. رفننحيعهللالوسرلوقلاعارسانمقفدقةرمحلاهذهىرأالأ

اهانعرتفةيسكألاانذحخأفانلبإضعب

رکوعنببهونبنطقنعريٹڻکنبديلولانعيبأانثدحبوقعيانثدح:(دمحأ)٥

دبعیندح:لوقيهعمسهنأرمعنباهللادبعنبلاسنعهثدحنمععدجألانب

يفرقييذلاثويدلاوقاعلاورمخلانمدمةنجلامهيلعهللامرحدقةثالث"
."ثبخحلاهلهأ

نبهللادبعیثدحلاقریٹکنبدیلولانعيبأیئدحلاقبوقعيانثدح:(دمحأ)٠

انيبهناثيلنبدعسيباخديلتنبابالكنأفحاصملابحاصليوطلاملسم

يدعنبمعطمنبريبجنبعفانلوسرهءاجبیسملانبديعسعمسلاجوه

تنكيذلاثيدحلافيكنربخألوقيومالسلاكيلعارقيكتلاخنبانإلوقي

تبءامسأنأهربحخأبيسملانبديعسلاقف؟سيمعتنبءامسأنع

موياديهشوأاعيفشهلتنكالإدحأاقدشوةنيدملاءاوألىلعربصيال"

ص٤جحسابللاكدواديبالظفللا()

.هریغدیلولاقیرطنمهوريملو
۱۲۸ص۲جء۹٦ص١جدمحألظفللا

.هریغدیلولاقیرطنمهوريملو
.هريغديلولاقيرطنمهوريملو٦جدمحألظفللا
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:جرعألاكاسحوبآ

(٥)ملسم:نملکاهاوراقيرطنيسموىدحإ(٠٥)جرعألاناسحيقرطتغلب

.(۳۰)دمحأو(١)هجامنباو(٥)دواديبأو(۸)يئاسنلاو(۲)يذمرتلاو

:يهانتمرشعدحأ(١١)قرلطلاهذهو

جرعألاناسحيِبأنعةداتقنعديعسنعةدبعانئدحدانهانثدح:(يذمرتلا)-١

:بازحألامويلاقيييبلانأهثدحايلعنأناملسلاةديبعنع

تباغتحىطسولاةالصنعانولغشامكارانمّكويبومهروبقألمامهللا"
0لا

نیلانبالاقيدعيبأنبانعاعيمجراشبنياوثلانبدمحمانثدح:(ملسم)-۲

هللايضرسابعنبانعناسحيبانعةداتقنعةبعشنعيدعيأنباانثدح

اهرعشأفهتقانباعدمثةفيلحلايذبرهظلافَيهللالوسرىلص:لاقامهنع

املف‹هتلحاربكرمث؛نيلعناهدلقومدلاتلسو‹نمبألااهمانسةحفصيف

۲۱۷ص°جچ(۲۹8۳)ح(۳)بنآرقلاريسفتكيذمرتللظفللاا
:اهاوریرخأقرطعستناسحيبأقيرطنمهلو
۱جحبدجاسملا(٠)كملسمسً

.٢٥٥۲ص١جح(١٠)بةالصلا(٥)كيئاسنلا-ب

۱ج۱جء۱۳۷ص۱جء۱۳۷ص۱جء۱١٥۱۳ج۷۹ص۱جدا۔ج
.٤٥۱ص١ج٣۱۰ص
.۳۸۷ص۲ج(ةياهنلا)ريثألانبا"هطامأيأمدلاتلس'
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جلابلهاءاديبلاىلعهبتوتسا

نبمامانٹدحقحسإنبدمحأانثدحيمرادلاديعسنبدمحآیٹدحو:(ملسم)-۳

سانلابغشفتدقرمألااذهنإسابعنبالليق:لاقناسحيأنعةداتقنعىي

نإويمكيبنةنس:لاقفةرمعفاوطلالحدقفتيبلابفاطنم

الاقظفللاييابراقتوىلعألادبعنبدمحموديعسنبديوسانثدح:(ملسم)٥

يبأنعليلسلايبأنعهيبأنعرمتعملاانثدح دقەهنإةريرهيبألتلقلاقناسح

نعانسفنأهببيطتثيدحبمقليللالوسرنعيثدحمتنأامفنانبايلتام

هيوبألاقواهابمهدحأىقلتيةنجلاصیماعدمهراغص'‹معن:لاقلاقءاناتوم

۹۱۲ص۲ج(١٤۱۲)ح(۳۲)بجحلا(١٠)كملسملظفللا

:اهاوریرخأاقيرطرشعةعبرأناسحيبأقيرطنمهلو
٤٢٤۲ص٣ج(٦۹۰)ح(۷٦)بجحلا(۷)كيذمرتلا-آ
:يئاسنلا۔ب

.١۱۸ص٥ج(۲۷۷۲)حبكسانملا(٢٤۲)ك-

.١۱۸ص٥ج(۲۷۷۳)حبكسانملا(٢۲)ك-

.۱۸۸ص٥چ(۲۷۸۱)ح(۷٦)بكسانملا(٢٤۲)ك-
.١۱۹ص٥ج(۲۷۹۰)ح(۷۰)بكسانملا(٢٤۲)ك-

.١١۱٠ص۲ج(١١۱۷)حكسانملاكدوادوبأ-ج
.۲۲۸ص۲ج(۹۷٠(ح(٦۹)بكسانملا(٢۲)كهجامنبا-د

۱جء٤٤۳ص١ج۲۳۹ص١ج‹۲۸۰ص١ج٢٤٥۲ص١ج٦۲۱ص١جدمحأهه
.۳۷۲ص١۱جء۷٤ص

۹۱۲ص۲ج(٤؛)ح(۳۲)بجحلا(١٠)كملسملظفللا

:ناسحيبأقيرطنماضيأهاورو
.۹۱۳ص۲ج(٤٤۱۲)ح(۲۲)بجحلا(١٠)كملسمس

.٤٢٤۲ص۱ج١جء۲۸۰ص۱ج۲۷۸ص۱جدمحأ-ب
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."ةنجلاهابأوهللاهلخديتحىهتني

رمليناكهيسايلعنأناسحيبأنعةداتقانأبنأمامهانثدحزبانثدح:(دمحأ)

هللاقفلاقهلوسروقدصلوقيفاذكواذكانلعفدقلاقيفىتۋيفرمألاب

هللالوسركيلإهدهعءيشفأسانلايفغشفتدقلوقتيذلااذهنإرتشألا

ءيشالإسانلانودةصاحخائيشيللالوسريلِإدهعاميلعلاقي

ءةفيحصلاجرحخأىحهباولازيملف:لاق«يفيسبارقيفةفيحصيثوهفهنمهتعمس

ساللاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفاثدحمىوأوأاثدحثدحأنم"اهيفاذإف:لاق

إوةكممرحميهاربإنإ"اهيفاذإو:لاق"لدعالوفرصهنملبقيال؛نيعحججأ

الواهدیصرفنيالواهالخىلتخيالهلکاهامجواهيترحنيباممارحةنيدملامرحأ

الوهريعبلجرفلعينأالإةرجشهنمعطقتالوابراشأنملالإاهتطقلطقتلت
ىعسيومهؤامدًافاكتتنونمؤملا"اهيفاذإو:لاق"لاتقلحالسلااهيفلمحي

يفدهعوذالورفاکبنمؤملتقيالالأمهاوسنمىلعديمهومهاندأمهتمذب
"o اے

«توحبمثيعيالضرفيالوجوزتيلحرلا:لاقرفعجنبدمحمانثدح:(دمحأ)١

۲۹٠۲ص٤ج(١١٠٦٠)ح(۷٤)بةلصلاوربلاكملسملظفللا)
۲چ۸۸٤ص۲جدمحأاضيأناسحيبأقیرطنمهاورو

رص١جدمحألظفللا© ۹٠۱١ صاجدمح
:اضياناسحيبآقيرطنمهاورو
:يئاسنلا|

.۳۸۸ص۸چ)۷٤ج(۹)بةمساقلا)٤©(ك

.۳۹۲ص۸چ(۱۳)بةماسقلا)°(ك

.۲۹۳ص۸چ)۰٦۷٤ح(۱۳)بةماسقلا)٤°(ك

.۲۲۳ص۲ج(٢۲۰۳)حكسانملاكدوادوبأ-ب

.۱۲۲صجدمحأج
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نبةبتعنبهللادبعنعجرعألاناسحيبأوسالخنعةداتقنعديعسانثدح

ال:اولاقف«كلذنمابيرقوأارهشكلذيفدوعسمنبالإاوفلتخا:لاقهنأدوعسم

الوسکوالاھئاسننمةأرماةقدصلثماشىضقأنِإف:لاقءاهيفلوقتنأنمدب

طخنكينإو؛لحجوزعهللانمفابوصكينإفةدعلااهيلعوثاريملااهوططش

مهيفعجشأنمطهرماقف«نائيربهلوسرولجوزعهللاو«؛ناطيشلانمومف

اشلاقيانمةأرمايفىضق$هللالوسرنأدهشن:اولاق«نانسوبأوحارحجلا

نيحادیدشاحرفكلذبدوعسمنباحرفف«تيضقيذلالثمبقشاوتنبعورب

8للالوسرءاضقهلوققفاو

ڻعناسحربآیئدحةداتقانثدحنابأانثدحلیعمسإنبیسومانٹدح:(دوادوبأ)-۷

امهنمةدحاولكللعجف«ةنباواتخأثرولبجنبذاعمنأديزينبدوسألا

ذئمويييللاينونميلابوهوفصللا

ناسحيبانعةداتقنعيبأيثدحذاعمانٹدحثلانبدمحمانٹدح:(دوادوبآ)-۸

ىحليئارسإبنعانثدحييللاینناک:لاقورمعنبهللادبعنع

.ةالصمظعىلإالإمرقيام

.۷٤٤صجدمحأماماللظفللا)١(

.٢٤۲۲ص۲ج(٦۲۱۱)ححاكنلاكدوادوبآاضيأناسحيبآقیرطنمهاورو

.١۱۲ص۳ج(۲۸۹۳)حضئارفلاكدواديبألظفللا

.هریغناسحيباقيرطنمهوريملو
۳جحملعلاكدواديبألظفللا

:اضيأناسحيبأقيرطنمهاورو

صج‹۳۷٤ص٤ج‹۳۷٤نصجكمحأ-ا
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ناسحيبانعوسالخنعةداتقنعديعسانثدحرفعجنبدمحمانثدح:(دمحأ)۹

ٹراخلاتسببةعيبسنأ:دوعسمنبهللادبعنعدوعسمنبةبتعنبدّللادبعنع

:لاقفلبانسلاوبأاهيلعلحخدفءةليلةرشعسمخباهجوزةافودعباهلمحتعضو

تقلطناف«نيلجألادعبأيضقنيىحكلذكلام«؟ةءابلابكسفننيئدعتكنأك

بنك":للالوسرلاقف‹لبانسلاوبألاقاعهتربخأفعهللالوسرىلإ

نأاهربخأف‹"ينيئبناف":لاقوأ"هبىنيتأفهنيضرتدحأكاتأاذإ!لبانسلاوبأ

ِ7\

.٩تضتنادقادع

يأنعقاتبلاتباثنعةملسنبدامحانثدحنوراهنبديزيانثدح:(دمحأ)-٠

ةيرقيفهلاخأروزيلجرجرخ":هللالوسرلاق:لاقةريرهيبآنععقار

؛؟ديرتنيأ:لاقهبرماملفاكلمهتجردمىلعلجوزعهللادصرأفىرخأ

:لاق‹؟ايرتكدنعهلةمعنلف:لاقال:لاق؟ةبارقلل:لاقديرأ:لاق

كيلإهللالوسرإف:لاق؛لجوزعهللايفهبحأنإ:لاقملف:لاقال

نبدامانٹدحیسومنبنسحانٹدح"هيفهایإكبحبكبحيلجوزعهللانأ
هعفرالإهملعأالو:لاق«ةريرهيبأنععفاريبأنعينانبلاتباثنعةملس

يبأنعلوحألامصاعنعةملسنبدامانثدحنسحانثدح«هانعمركذف

(۳)u
هلثمةريرهيبأنعجرعألاناسح

۷٤٤ص١جدكمحأمامإاللظفللا)١(

|هریغناسحيبآقيرطنمهوريملو

.۱۷۹ص۲ج(ةياهنلا)ريثألانبا"هدلولجرلايبريامكاهيبرتواهاعرتواهظفحتيأ:اهبرت

هریغناسحيبأقيرطنمهوريملو
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نيلجرنأجرعألاناسحيأنعةداتقنعديعسانثدححورانثدح:(دمحأ)١

انإ":لوقيناكليللايبنأثدحيةريرهابأنإالاقفةشئاعىلعالحد

يفةقشوءامسلايفاهنمةقشتراطف:لاقء"رادلاوةبادلاوةأرملايفةريطلا

نكلوناكاذكهاممساقلايبأىلعنآرقلالزنأيذلاو:تلاقفضرألا

رادلاوةأرملايفةريطلا:نولوقيةيلهاجلالهأناك":لوقيناكلَكللايب

الإمكسفنأيفالوضرألايفةبيصمنمباصأام)ةشئاعتأرقمث"ةبادلاو

.ةيآلارخآىلإ(باتكيف

(۲)اهتمملسمیور«قرط(۹)ةعبسلابتكلايفرمعنببحاحقرطتغلب

.(٥)دمحأو(١)دوادوبأو(١)يذمرتلاو

:يهلوتمةنالغلقرطلاهذهو

نأنيصحنبنارمعنعجرعألانبمكحلاانثدحيفقثلاةنيشخوبأرمعنب

:اولاق‹"باسحريغبافلأنوعبسيتمأنمةنجلالخدي":لاقعهللالوسر

نووتكيالونوريطتيالو”نوقرتسياليذلامه":لاق؟هللالوسرايمهنم

 

٦٢٤۲ص٦جدمحأمامإاللظفللا
.٤٢٤۲ص٦ج٦جناسحيبقيرطنمدمحأمامإلااضيأهاوردقو

ريشثألانبا"تافآلانمكلذريغوعرصلاوىمحلاكةفآلابحاصاهبىقرييتلاةذوعلا:ةيقرلا"
.٢٤٢٥۲ص۲ج(ةياهنلا)
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.”"نولكوتيمریلعو

نعرمعنببحاحنععيکوانثدحالاقبیرکوبأودانهانثدح:(يذمرتلا)-٢

:تلقفمزمزيقهءادردسوتموهوسابعنباىلإتیهتنا:لاقجرعألانبمكحلا

ددعافمرحلالالهتيأراذإ:لاق؟هموصأوهموييأۍاروشاعموینعنربخأ

:لاقودمحمهموصيناکاذكهأتلقف:لاق‹امئاصعساتلانمحبصأمث

.)۲(

.محن

١
۸

هللالوسراهبتعیابذنمينیمیبیجرفتسسمام:لاقنیصحنبنارمع

E

؛يزورملادايزنبباتعانثدحدينجنبنيسحلاانثدح:(هجامنبا)١

۱۹۸ص١ج(۲۱۸)ح(٤۹)بناميإلا(١)كملسممامإللظفللا)۱(

.٤٤٤ص٤جدمحأاضيأبجاحقيرطنمهاور
۱۲۸ص۳چ3ح)۰°(بموصلا)٦(كيذمرتلامامإاللزظفللا

:اضيأبجاحقيرطنمهاورو
۷۹۷ص۲ج)۱۱۳۳(حبمايصلا)۱۳(ككملسمس

دوادوبا۔-ب

١۱جء۲۸۰ص١۱جء۲۳۹ص۱جدمحأج

٩۳۹٤صجدمحأظفللا)0

.هریغبجاحقیرطنمهوريملو
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نایحنع«دیزنبدمحمنعثدحييدزألاةريغمتعم:لاق؛ةزمحوبأانثدح

ىلإوأنسيرحبلاىلإيهللالوسرينثعب:لاق؛يمرضحلانبءالعلانع‹جرعألا

ملسملانمذخافمهدحأملسيةوخالانيبنوکيطئاحلاِنآتنکف‹رجه

.”جارخلاكرشملانموشعلا

:ةعبسلابتكلايفةيضابالاةاورثيداحأةسارد

:ثيداحألاعوضوم:الوأ

ةيهقفعيضاوملوحرودتاهلككشالبظحاليثيداحألاهذعبتتملانإ

نيبدجيالودودحلاوةبرشألاوةمعطألاوجحلاوةاكزلاوموصلاوةالصلاوةراهطلاك
ةيدقعلاءيدابلافالتخاىلإهعجرماذهولصتيثيدحيأثيداحألاكلت

نعةديقعلايفثيداحأنوثدحملايورينأدعبتسملانمفكلذلوةيضابإلانيب

.هدقتعمديؤياميوريهنأرابتعاىلعيضابإوار

سيلو«؛ثيدحلاهبىوريذلادنسلانعلوؤسمسواريأ يوارلانإ

انمكحنوكييكلوكلذلو؛هقيرطنمثيدحلاهبيوريذلادنسلانعالوؤسم

يذلادنسلايفثحبننأبجيةيضابإلاةاورلاثيداحأةساردديرننيحاننإفاديدس

‹هقيرطنمثيدحلاهبيوريذلادنسلايفسيلوثيدحلايضابإلايوارلاهبىور

۷۴٥ص١جح(۲۲)بةاكزلا(۸)كهجامنبالظفللا)١(

.٢٥صجدمحأاضيأهاورو
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لوسرىلإدنسلالصينأىلإمهخويشويوارلاخويشيفثحبلازكرنساننإفكلذلو

رهظتستاجاتنتسالاضعبكلذنمجتنتسنليوارلاذيمالتيفثحبنساننإامك

:خويشلا-١

ىلعاخيش(۳۷)ةعبسلابتكلايفمهتاياوريثةيضابإلاةاورلاخويشددعغلب
:يلاتلاوحنلا

مهلكةئالثتاياورلاهذهيفرباجمامإلاخويشددع:ديزنبرباجمامإلا-آ

.(۲)يرافغلاورمعنبمكحلا

(۲۳)تايیاورلاهذهيفريثکنبدیلولاخويشددعغلب:ريثکنبدیلولاب
:مهواخیش

يئاسنلاودعسنبدمحمهقنو:(۱)يشامانينحنبهللادبعنبميهاربإ١

.2(“)۱(

نباويئاسنلاونيعمنبىيهقثو:(٥)يراصنألايثراحلاراسينبريشب-٢
اربکاخیشناک:دعسنباهنعلاقوتاقثلايفنابحنباهرکذورجح

.٠۹ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا١ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا)
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ياللانباهنعلاق:(۲)يربغملاناسيكديعسيبانبدیعس-۳

هبسيل:دمحأمامالاهنعلاقوةَ:يئاسنلاويزارلاةعرزوبأويلجعلاو

هتوملبقريغتهفت:رجحنباهنعلاقو«قودصوبهنعلاقوسب

(۲)

نباويهذلاريلجعلاهنعلاق:(١)[١١٠ت]يرازفلادنهيبأنبديعس-٤
يتنابحنباهرکذو‹ةحلاصثيداحأهل:دعسنباهنعلاقوةف:رجح

يٿنابحنباهرکذ:(۱)يردخلاديعسيبأنبنمحرلادبعنبديعس٥

:رجحنباهنعلاقو

ةعرزوبأهنعلاق:(١)يراصنألاتماصلانبةدابعنبديلولانبةدابع١

.'”تاقثلايفنابحنباهرکذوةن.رجحنباويئاسنلاو

دعسنباهنعلاق:(۱)[٤٤١تيموزحخللاٹراحلانبنمحرلادبع-۷

.٠۹ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا‹ء٦۱۱ص٠ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا"

٦۲۳ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا؛ج(بيذهتلابيذهت)رجحنيا

.٤٢٢٤۲ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباص؟ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.۲۳۸ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا؛؛۹؟ص؛ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.۲۹۲ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا‹١٠٠ص٥ج(بيذهتلابيذهت)رجحنباا
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خيش:متاحوبلاقو«سُأبهبسیل:نیعمنباهنعلاقوءةقت:يلجعلاو

نباهنعلاقو؛كورتم:دمحألاقو‹ملعلالهأنمناك:نابحنبالاقو

)۱(اَ.
.ماهواهلقودص:رجح

هنعلاق:(١)[١٦٠٠ت]يميتلايشرقلانوشجاملاةملسيبأنبهللادبع-۸

يفنابحنباهرکذوةن:رجحنباويئاسنلا

:رجحنباهنعلاق:(١۱)دملاملسمنبليوطلاللادبع-4

هنعلاق:(٤)[١٠٠تأ]يودعلايشرقلارمعنبهللادبعنبهللاديبع-٠

يٿنابحنباهرکذوءةقُن:رجحنباودعسنباويدقاولاوةعرزوبأويئاسنلا

.'`”تاقثلا

يمهسلايشرقلاورمعنبهللادبعنبدمحمنببيعشنبورمع-١

:ناطقلاديعسنبىييلاقوءةقث:يئاسنلاويلجعلاهنعلاق:(۳)[۸١١تأ]

نعثدحاذ:نيعمنبىيهنعلاقوهبجتيةتوهفتاقثلاهنعىوراذإ

اذِإ:هیوهارنبقاحسإلاقو‹حيحصهباتكوةقث:ييدملانبالاقوءةقثوهفةقث

انتباحصأةماع:يراخبلالاقوعفاننعبويأكوهفةقثنعيوارلاناک

ركتنأهسفنيفةقث:يزارلاةعرزوبألاقوهدحجنعهيبأنعهثيدحبنوجتحي

.۳۳۸ص١ج(بينهتلابيرقت)رجحنبا‹ء٤٤۱ص٦ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا)

.٦٠۲ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء٤٠۲ص٥ج(بينهتلابيذهت)رجحنبا

.۲۲۳ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا؛ء۲۷ص٦ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.۲۷۲ص۱ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء۲۳؟ص۷ج(بيذهتلابيذهت)رجحنباأ
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)ا(٤ِ
.فودص:رجحنبالاقو‹هیبانعهنيداحاهيلع

.رجحنبالاقو‹؛تاقثلايفنابحنباهرکذو«سأبهبسیل:يئاسنلالاقو

)۲
'قودص

للقو:يهذلاهنعلاق:(١)يظرقلاكلاميبأنبةبلعتنبكلام-۳

۳

يفنابحنباهركذ:(۳)يدسألاماوعلانبريبزلانبرفعجنبدمحم٤

ةن.رجحنباونطقرادلاهنعلاقو‹ءالاعناک:دعسنباهنعلاقو‹تاقثلا

نباوهعرزوباونيعمنباهنعلاق:(۱)يموزخملارفعجنبدابعنبدمحم٥

يٿنابحنباهرکذوسبال:مماحوبألاقوم:رجحنباودعس

.””تاقثلا

نباهنعلاق:(۲)[۳۹٠ت)]يراجنلانمحرلادبعنبهللادبعنبدمحم-١

.٤٤٤ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء۸٣٤ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.٤٤٤ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء٤٢٤۳ص۸ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.١٦٠٠ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا‹ء١۱ص١٠ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا©

ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا۹٩ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا
ص١ج(بيذيتلابيرقت)رجحنباء٦٠۲ص۹ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا
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يفنلابحنباهرکذوةن:رجحنباودعسنباوقاحسإ

يفنابحنباهركذوءةقث:رجحنباويئاسنلاو

ةعرزوبأهنعلاق:(٤)يشرقلايرماعلاءاطعنبورمعنبدمع-۸

ناک:دعسنباهنعلاق:(۳)[۱۱۸ت]يظرقلامیلسنببعکنبدمع-٩

ملاعحڂلاصلجرةفيعباتندم:يلجعلالاقوءاعروثيدحلاريثكالاعةت

.””تاقثلايفنابحنباهرکذوةن:رجحنبالاقو‹نآرقلاب

:رجحنباهنعلاق:(۳)يملسلايراصنألاكلامنببعكنبدمحم-٠

)9(
.ههقب

يٿنابحنباهرکذ:(۳)يملسلايراصنألاكلامنببعكنبدبعم-١

َ٦(
لوبقم:رجحنباهنعلاقو‹؛تاقثلا

١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء۹۲۳ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا)

.١٩۹٤ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء٠١۲۳ص۹ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء۲۳۲ص۹ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.٤٠٠ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء٣۲۷۳ص۹٩ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.٤٠٠ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء٢٤۲۷ص۹٩ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء۲٠۲ص٠١٠ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا
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اجعلاونيعمنباهنعلاق:(۳)[۱۱۷ت]دملارمعنبایلومعفان٢

لاقو؛تبہنظفاح:يرصملالاصنبدمحألاقوةَ:شارخنباويئاسنلاو

)۱(
۰روهسم

يئاسنلاونيعمنباهنعلاق:(٥)[۱۲۷ت]يشرقلاناسيكنببهو-۳

يفنابحنباهركذوTr:رجحنباويلجعلاو

:مهوخويش(١٠)جرعألاناسحيبأخويشددعغلب:جرعألاناسحوبأج

-امهنعهللايضر-ةيشرقلاةيميتلاقيدصلاركبيبأتنبةشئاعةديسلا-١

(۳).

-هنعللايضر-ناصميلايسودلارخصنبنمرلادبعةريرهوبأ-٢

.)۳(

هعلاضر-يشرقلايمشاملابلطملادبعنبسابعنبهللادبع-۳

[۸٦ت]

[۳٦ت]-هنعهللايضر-يمهسلايشرقلاصاعلانبورمعنبهللادبع٤

(۲).

٩ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا١٠ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا١٠ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا
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-ههجوهللامرك-يشرقلايشاملابلطملادبعنببلاطيبأنبيلع٥

.(ە)[٤.ت]

]ه۲[-هنعدلليضر=يعازخلانيصحنبنارمع

نيعمنباودمحأهنعلاق:(۱)[٥۷ت)]يعخنلاسيقنبديزينبدوسألا-۷

.(ادهازاهیقفناک:نابح

دعسنباهنعلاق:(۳)[٤۷ت]ندملايلذحلادوعسمنبةبتعنبللادبع۸

هآروييبللاكردأ:رجحنبالاقونابحنباهقنووةه٠لجعلاو

)۳(
.هنعیورو

ةقث:نيعمنباهنعلاق:(١٠)[٤۷ت]يدارملاناملسلاورمعنبةديبع

.هلأسيِءيشهيلعلكشأ

ةقث:يلجعلاهنعلاق:(١)[۳۷ت]يعخنلاثراحلانبكلامرتشألا٠

١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا١ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.۳٠۲ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا؛ء۲۷۲ص٥ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا

.۲۷۹ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنباء۷۸ص۷ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا
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el)١(.(
.مرضخم:رجحنباهنعلاقو«تاقثلايفنابحنباهركذو

4معوهدحاوخيشتاياورلاهذهيفرمعنببجاحلنببجاحد

ربالاقو؛تاقثلايفنابحنباهركذو«هبسأبال:نايفسنببوقعيلاقو

2F۲((
.مهراعرةقن:رجح

وهدحاوخيشةعبسلابتكلايفهتاياوريفجرعألانايحل:جرعألانايحىه

.[٠۲ت]يمرضحلانبءالعلاليلحلايباحصلا

وحنلاىلع(٠۲)ةعبسلابتكلايفةيضابإلاةاورلاذيمالتددعغلب:ذيمالتلا-۲

-:يلاتلا

(۸)تاياورلاهذهيفرباجمامإلاذيمالتددعغلب:ديزنبرباجمامإلا-أ

-:مهةاور

.ةياور(١1)يحمجلامرثألارانيدنبورمع١

.ةياور(٠۲)[۷١۱ت]يسودسلاةداتقنبةماعدنبةداتق٢

.(۱)[٦۹ت]يعخنلاسيقنبديزينبميهاربإ۳

.(١)يقوكلانارمعنبهللادبعسبنعلاوبأ٤

.٦٠٠ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا١٠ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا)

.١۱۷ص١ج(بيذهتلابيرقت)رجحنبا۲ج(بيذهتلابيذهت)رجحنبا
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.(١)يبضلاةمربشنبعاقعقلانبةرامع٥

.(۲)يدزألامرهنبورمع١

.(۱)يکلازمرهنبملسمنبىلعي۷

.(۲)نابوتنبلیعامإ۸

(٤)تاياورلاهذهيفريثكنبديلولاذيمالتددعغلب:ريشكنبديلولاب

-:مههاور

.ةياور(۳۷)[٠٠۲ت]يشرقلاةماسأنبديزنبدامحةماسأوبأ-١

.تاياور(۸)يشرقلايرهزلاميهاربإنبدعسنبميهاربإ۲

.تاياور(٤)[۱۹۸ت]يلالحلاةنييعنبنايفس۳

.ةدحاوةياور(١)يعيبسلاقاحسإيبأنبسنوينبىسيع-٤

تاياورلاهذهيفجرعألاناسحيبأذيمالتددعغلب:جرعألاناسحوبأج

-:مههاور

.ةياور(۸٤)[۷١۱ت]يسودسلاةداتقنبةماعدنبةداتق١

.ناتياور(۲)يريرحبايسيقلاريقننببيرض-۲

.ةدحاوةياور(١)٤٤ت]يرصبلالوحألاناميلسنبمصاع-٢
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ةاور(٥)تاياورلاهذهيٿرمعنببحاحذيمالتددعغلب:رمعنببجاح-د

.(۳)[۹٠۲ت]يرونتلايربنعلاديعسنبثراولادبعنبدمصلادبع-١

.(۳)[١٦۹٠ت)]يساۋرلاحیلمنبحارحلانبعيكو-٢

(١)[۹۳١تّ]يدسألاةيلعنبامسقمنبميهاربإنبليعامإ-۲
.(١)[۹٠۲ت]رافصلايرصبلاهللادبعنبملسمنبنافع-٤

.(۱)يميمتلايربنعلارصننبذاعمنبذاعم-٥

.يدنكلاديزنبيلعنبدمحم:وهدحاوذيملتهل:جرعألانايحهه

وأيباحصامأةاورلاءالؤهخويشنأظحالملانم:ذيمالتلاوخويشلالوحتاظحالم

نمءاقتناللانلافغإمدععموءلوبقملاوأقودصلاةبترمىلإخيشلالرتياماردانوءةقث

نميفةلادعلايرحتيفةاورلاءالؤهروديغليالكلذنأالإبتكلاباحصألبق

.هنعلووري

بلغأىرردقاذيملتمهضعبلدبنأرظنللتفاللانمفذيمالتللةبسنلابامأ

دف«رانیدنبورمعهذیسلتقیرطنمهتایاورالتالثمرباجمامإلاف؛هخیشتایاور

تءلجريثكنبديلولاو«ةياور(۸۹)ةغلابلارباجمامإلاتاياورنمةياررىرر

ةفلابلاهتاياورنمةياور(۳۷)ىوريذلاةماسأيبأهذيملتقيرطنمهتاياوربلغأ

قيرطنمِقأَتنأهتاياورداكتيذلاناسحيبألةبسنلابلاحلاكلذكوءةياور
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(١٥)ةفغلابلاناسحيبأتاياورنمةياور(۸٤)ىوريذلاةدانقوهدحاوذيملت

نمتءاحجةعبسلابتكلايفةيضابإلاةاورلاتاياورنم0۷۳%نأيعياذهو«ةياور

ورمعف‹ةيضابإلابةاورلاءالؤهةقالعةعيبطىلإكلذدرملعلوءطقفةاورةئالثقيرط

؛يورصبلانسحلاىلعهمدقيناكهنأيحرباجمامإلاىلإليملابفورعمالثمرانيدنب
ورمعيللاق:لاقرمعمانٹدح:لاققازرلادبعانٹدح:لاقنیعمنبیییوردقف

نأمعزياندنعنمضعبنإ:تلق:لاق‹؟نسحلاوأمكدنعملعأءاثعشلاوبأ:رانيدنب

:لاق«؟سابعنبانايبصنمالإنسحلاناكلهو:لاق«سابعنبانمملعأنسحلا
اندنعملعأبوهام:لاق«؟نسحلانايبصنمالإءاثعشلاوبأناكلهو:هلتلقف

ليناكابجاحنأيحرباجمامإلالاوقأىلعاعلطمرانيدنبورمعناكدقو«)نم

.'”لاوقألاكلتنعهلأسيلهيلإ

ةبلاغلاةفصلانأدبةعبسلابتكلايفةيضابإلاتاياورانعبتتاذإ:عاطقنالاولاصتالا

نعالإرريملهنألهتياورنمةلصتماهلكرباجمامإلاتاياورف‹لاصتالااهيلع

.ةحيحصهتاياورلكنإفكلذلو‹مهيلعللاناوضرةباحصلا

مللوهجبنعةياوراهنمثالثيفنأالإةلصتمهتاياورنإفريثكنبديلولاامأ

نعةنراحیبنملجرنعءاطعنبورمعنبدمحمنعاهاوراهنمةدحاوهماددي

نسمعبهونبنطقنعاهاوراهنمناتثثاو«هنعهللايضريباحصلاجيدخنبعفار

وهفثالثلاتاياورلاهذهادعامامأنبهللادبعنعللادبعنبملاسنعهثدح

.١٤۱ص۳ج(خيراتلا)نيعمنبا0(

.١٦٠ص۲ج(ريغصلاخيراتلا)يراخبلا
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.لصتم
نعیورهنأالإعاطقنالاباهنمءيشيفحرصيمهتاياورفجرعألاناسحوبأامأ

يبأنبيلعمامإلانعوه۷ةنسيفيفوتموهويعخنلاثراحلانبكلامرتشألا

يفتناكناسحيباةافونأانملعدقوه٤ةنسىفوتموهوههجوهللامركبلاط

.ةعطقنمنوكتامهنعهتاياورلعلفكلذىلعوها۳٠ةنس

نإوءةلصتمودبيامىلعاهلكمهتاياورنإفجرعألانايحورمعنببحاحامأ

مزعلاعيطتسنالاننآالإه٠۲ةنسقوتملايمرضحلاءالعلانعىوردقنايحناك

.نايحةافوخيراتبانملعمدعلعاطقنادوجوب

:ةياورلاةلقبابسأ

ةاورلاةلقظحالنةعبسلابتكلايفةيضابإلاثيداحأددعلانضرعتسالالخنم

ىوريذلاالثمديزنبرباجمامإلاف«اليلقربتعيمهٹيداحأددعنأامكاهيفةيضابإلا

رشعةينامثالإةعبسلابتكلايفهلسيلابيرقتثيدحةئامتسهدنسميفعيبرلامامإلاهل

نمرثكأهنأعمةشئاعةديسلاوةريرهيبأوسنأنعةياورهلدنالكلذكوءاثيدح

:اهمهأبابسأةدعىلإةيضابإلانعةياورلاةلقعجرتوءدنسملايفمهنعةياورلا

ثيدحلاةياوريفةيبهذملاتافالخلارثألاقباسانضرعت:ةيبهذملابابسألا١

بهذامنیب‹اعدتبمهربتعينمعاقلطمةياورلامدعىرينيئدحملاضعبنأفيكانركذو

ريغدنعدجواذإثيدحلانأىأرثلاثقيرفوهتعدبديؤياميفاهزاوجمدعىلإضعبلا

.ارارطضاهتیاورنکمیفهقیرطنمالإدجويملاذإامأهقيرطنمىوريالفعدتبملا

.عدتبملاريغوعدتبملايوارلانيبادبأىواسيالهنإفلكىلعو
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:ةيسايسلابابسألا٢

ريثكلنوضرعتياوناكدقفكلذلوةيومألاةلودللةضراعملاكلسمةيضابإلاكلس

يبآنبملسمةديبعيبأودیزنبرباجکمهئامعزنمریثکنجسدقفتاقیاضملانم
ةيومألاةلودلاتناكدقفءةبقارملاوةقحالمللاوضرعتامك.بئاسلانبنامضوةعيرك

ءلقللانوشاحتيسانلالعجاذهوبهذمللهئامتنالكوكشهلوحترادنملكبقارت

اوضورعتياليحناكمإلاردقمهنعداعتبالانولواحيومبعامتجالاوةيضابإلاعم

.ةيومألاةلودلاطخسل

اذهنأبهيفكشالاممف«ثيدحلاةياورىلعرمألااذهرْثأوهانهانمهييذلاو

ىلعكلذرثأدقفيلاتلابومهبمهريغطالتخاومهريغبةيضابإلاطالتخاىلعرْثأدق

.مهريغنماهوذحأیلاومهنمتذحأيلاثيداحألاةرثك
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2متاجخلا  

نأانتنكمب(ةيضابإلادنعثيدحلاةياور)عوضوميفةعيرسلاةلوحلاهذهدعبو

لوقىلعامومدقيو؛عيرشتلارداصمنماليصأاردصمةنسلانوربتعيةيضابإلانأ-١

.دحأي

.ثيدحلالهأنممهريغنعةيوبنلاةنسللمهميسقتيفادبأنوفلتخيالةيضابإلانأ-۲

لهانممهريغعمامامتنوقفتمثیدحلاعاونأنمعونيأىلعمهمكحيف
الةياورلادنسيفاطورشاوطرتشادقو.هباودرفنالوقمهدنعدجويالوثيدحلا

.ثیدحلالهانممهريغعمنوقفتمكلذيفمهواهنودبثيدحلالبقينأنكمي

نمددعمهيدلو«ثيدحلاةياورةريسميفةلعافةكراشماوكراشدقةيضابإلانأ-۳

.ثیدحلاةياوربتك

ثيیدحلابتكنمهريغنعةيثيدحلاهتميقيفلقيالميبرلامامإلادنسمنأ-٤

نمريبكددعاهيفيقابلاودنسلاةلصتمهليداحأعابرأةئالثنإثيح.ةروهشملا

رأيبلحصنعالإيوريالارباجمامإلانأللصتملامكحىطعتيلارباجليسارم

لقتسمباتك(حيحصلاعماحلا)نمثلاثلاءزحلالكشتىلاةديقعلاثيداحأنأ

.دنسلاهاوروثيداحألاعوتثٹثيحنمدنسملا
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نوتلياونوكيملف«سيلدتلانمامامتنيديعبوثيدحتلاظافلأيفنيقيقداوناك

يفةقدلايرحتىلعنوصرحياوناكلب‹عاطقنالاعضوميفلاصتالامهوتتارابعب

.ثيدحتلاظافلأ

نيثدحملاناكثسيح«ثيدحلاةياوريايبلسريثأترثأدقيهذملافالخلانأ-۷

هفلاخينمعذخأيالانايحأمهضعبنأنمدقتعملامهفلاخينممذخألانعنوزرحتي

.ةيعرفلارومألايفيأرلا

مهنكلومهمكعتمهيلعاومكحوجراوخلايفةيضابإلااورشحدقنأ

.مهرظنيفةعدتبممُنألمهنعةياورلااولقأدقفكلذلوءةيزملاضعبمهوطعأ

.ثيدحيأعضودقةيضابإلاوُجراوخلانمادحأنأتبثيملهنأ-۹
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رالصملاوعجارملا

.ميركلانآرقلاج

:دمحميلعيبأنبيلع‹يدمآلا

.م١۹۸٠«ىوألاةعبطلا«توريب-ةيملعلابتكلارادماكحألالوصأيفماكحالا.١

۳۰٤ترللادبعنبدمحأميعنوبأ«ناهبصألا

ةعبطلا«توريب-يبرعلاباتكلارادىايفصألاتاقبطرءايلوألاةيلح.۲

.م٥

:(م۷۱٠٠ه۳٦٤ترربلادبعنبهللادبعنبفسوي«؛يسلدنألا

.توريب-ليجلاراد«باحصألاةفرعميفباعيتسالا.۲

:(م٤۱۹۱-ه۱۳۳۲ت)فسوينبدمحم؛شیفطا@

.م۱۹۹۲-ه١٤٤۱طقسم-ثارتلاةرازو«لسرلامتاخثيدحيفلمشلاعماج.٤

.م٦۱۹۸-ه٦٠٤١ءطقسم-ثارتلاةرازو‹ةنامألاءادأبةنامضلاءافو.ه

٤۷٤ت)فلخنبناميلس‹يجابلا

«؛ضاسيرلا-ءاوللارادحيحصلاعماجلايفيراخبلاهلجرخنلحيرجتلاوليدعتلا.٠

.م٦۱۹۸-۔-ه٦
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:ناميلس‹نورابلا®

‹طقسم-ثارتلاةرازوءةيضابإلاكولموةمئأيفةيضايرلاراهزألا.۷

:(م١۱۳۳-ه۷۳۰ت)دمحأنبزيزعلادبعنيدلاءالع«يراخبلا

ةعبطلا«توريب-يبرعلاباتكلاراد«يودزبلامالسالارخفلوصأنعرارسألافشك.۸

«ةيناثلا

:(م۰۸۷۔-ه٦٥۲ت)يفعحلاليعامإنبدمحم«يراخبلا

.توريب-ةيملعلاتيوكلاراد«يراخبلاحيحص4

.م١۱۹۸«ركفلارادريبكلاخيراتلا.٠

.ةرهاقلا-تارتلاةبتكم«بلح-يعولارادريغصلاخيراتلا.١

:ميهاربإنبمساقلاوبأ‹يداربلا¥

.١۹۹٠قرهاقلا-ةليضفلارادءةيضابالابتكدييقتيفةلاسر.١

:(ع4٥5٥۹ت)يميمتلادمانبنابحنبدمحم؛يسبلا9

.م١۹۷٠‹؛توريب-ركفلاراد؛تاقثلا.۳

«بلح-يعولاراد«؛نيحورجا.٤
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.م۹١۱۹-ه۷قرهاشلا-فيلأتلاةنحلةعبطمراصمألاءاملعريهاشم.٦

:دومنبفیس‹يشاطبلا©0

ه٤٤٤١لوألاةعبطلاطقسم‹نامُغءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ.۷

۱۲

ه۳٦٤ت)بيطخلايلعنبدمحأ‹يدادغبلا

.توريب-ةيملعلابتكلاراددادغبخیرات.۸

ھا٥ءةيناثلاةعبطلا«يمالسإلاركفلاراد‹؛قيرفتلاوعمجلاماهوأحضوم.٩

٥۱

.م۱۹۸۳‹؛ضايرلا-فراعملاةبتكم؛عماسلابادآويوارلاقالخألعماجلا.٠

.ةيناغلاةعبطلاءةرهاقلا-يبرعلاثارتلارادءةيوارلاملعيفةيافكلا.١

:(م٤۸۲ه۲۰۹ت)«بيشألاىسومنبنسحلا‹يدادغبلا©

١٤٤قةريجفلا«نآرقلامولعراد«بيشأءزج٢

:(م۰١۱ق-۔ےھ٤ق)ةکربنبدمحمنبهللادبع‹يولهبلا

.طقسم-ثارتلاةرازو۳٢
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:(ع٦١٦١٠-ه۸٥٤ت)نيسحلانبدمحأ«يقهيبلا9

ءىلوألاقعبلطلا«بلح-يعولاراد‹يجعلقيلطعملادبعقيقحت‹راثآلاونتسلاةفرعم.٤

.م١۱۹۹ه١

.م١۹۹٠لزابلارادةبتكمءاطعرداقلادبعةعجارم؛ىربكلايقهيبلاننس.

٢ت)يملسلاىسيعنبدمحم«يذمرتلا

.توريب-يبرعلاثارتلاءايحإ«نيرخآوركاشدمحمدمحأقيقحتعماجلا.٠

:(م۹٦۸-ه٥٥۲ت)رحنبورمع؛ظحاحلا

.توريب-ليجلاراد«نييبتلاونايبلا.۷

:(ع٦۹۷-۔ےهھ٥٦۳ت)يدعنبهللادبع«ناجرحلا6

.۱۹۸۸«توريب-ركفلاراد‹لاجرلاءافعضيفلماكلا.٢

:(م۱۲۳۳-ه۳۰٦ترریثألانبدمحمنبيلع«يرزحلا

.ةرهاقملا-بعشلارادةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ.۹

:(ع۱١۱۲۔ےه۹۷٥ت)يلعنبنمحرلادبع«يزوجلانبا©

ءىلوألاةعبطلا«توريب-ةيملعلابتكلاراد‹كولملاوممألاخيراتيفمظتنملا.٠

.م۲
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.م١١۱۹-ه١۱۳۸«ىلوألاةعبطلاركفلارادتاعوضوملا.١

:(م٤۸۳-ه۲۳۰ت)دعانبيلع«يرهوحلا

.م١۱۹۹«توریب-ردانةسسؤمنبادنسم.۲

:(۷١٦۱-هات)لادبعنبىفلطصمءةفيلخيجاح

ركفلارادنونفلاوبتكلايماسأنعنونظلافشك۳

۸٤٥ت)«یسومسبدس‹يمزاحلا©

يسدقلاةبتكم۱۹۳۷؛يرثوكلادهازدمحمقيقعلتسلاةمنألاطورش.٤

.ةرهاقلا

٦۲٦ترهللادبعنبتوقاي«يومحلا

.م١۹۹٠«ىلوألاةعبطلاتوريب-ةيلمعلابتكلارادمجعم.٥

:(م٤۸۳ه۲۱۹ترریبزلانبهللادبعركبوبأ؛يديمحلا$

‹؛ترريب-ةيملعلابتكلاراد«يمظعألانمحرلابيبحقيقحت؛يديمحلادنسم.٠

.ه۱۸

:بحرنب‹يلبنحلا

.ديعسمامهقيقحت؛يذمرتلاللعحرش.۷
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۲۳۸ت)هیوهارنبمیهاربإنبقاحسإ‹يلظنحلا

١٤٤قفرونملاةنيدملا-ناميإلاةبتكمءهيوهارنبقاحسإدنسم.۸

:(م٥۸۳-۔ه۲۲۰یلاوحت)مئاغنبرشبمتاغوبآ«ناسارخلا

ةعبطلاطقسم-ثارتلاةرازو«ىرغصلاةنودملا.۹

.م١۹۸٠لوألاةعبطلاطقسم-ثارتلاةرازو«ىربكلاةنودملا.٠

:فلخنبديعس«يصورخلا6

.م۱۹۹۲ءطقسم-ثارتلاةرازوءكيزنبمامإلاتاباوجنم.١

:جاجعدمحم«بيطخلا

.م۱۹۸۸؛توریب-ركفلاراد‹نيودتلالبقةنسلا.٤

ھ۸۱٦تزدمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا

.م۱۹۷۸-ه۱۳۹۸«توريب-رداصراد‹نامْزلاءانبأءابنأونايعألاتايفو.٤

:ضوع‹؛تافيلخ©

.م۱۹۷۸ءةيضابإلاةكرحلاةأشن.٤
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-ةضهنلاعباطم؛غمادلاقحا.٠

رمعنبيلع‹نيطقرادلا

.م١۱۹۱«توريب-ةفرعملاراد‹ينطقرادلاننس.١

لوألاةعبطلا«ضايرلافراعملاةبتكم؛نوكورتملاوءافعضلا.۷

٥٥۲ت)نمرلادبعنبًللادبع‹يمرادلا

.م۱۹۸۷«؛توريب-ةيملعلابتكلاراد«يمرادلاننس.۸

:رقصيماسوبآ

‹(ريتسحامةلاسر)ةيسايسلاوةيركفلاةكرحلايفهرثأوديزنبرباجمامإلا.٩

.ندرألا-قرفملا-تيبلالآةعماجم۷

:دیعسنبد‹؛ييجردلاةمالعلا

.طقسم-ةماقتسالاةبتكم‹يالطميهارباقيقحت«برغملابخياشملاتاقبط.٠٠

:(م۱۳۷۲-ها١٤۷۷ت)ريثكنبليعامسإ‹؛يقشمدلا

.م١۹۹٠«‹ةيناثلاةعبطلاةرهاقلا-ثيدحلارادةياهنلاوةيادبلا.١

ه۰۸۹۱تردمحأنبيحلادبع«يقشمدلا

ء؛ىلوألاةعبطلا-رثکنباراد؛بهذنمرابخأيفبهذلاتارذش.٢۲
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.عم٦

:(م۷٤۱۳ه۸٤۷تردمحأنبدمحم«يهذلا©

.توريب-ةيملعلابتكلاراد؛ظافحلاةركذت.۳

.م١٤۹۹٠قرشاعلاةعبطلا«توريب-ةلاسرلاةسسؤمىالبتلامالعأريس.٤

.م۹۹۲٠ةفاقثللةلبقلارادةتسلابتكلايفةياورهلنمةفرعميف

.رطق-يمالساإلاتارتلاءايحإةرادإءافعضلايفينغملا.١

.م١۹۹٠‹ىلوألاةعبطلا«توريب-ةيملعلابتكلاراد‹لادتعالانازيم.۷

:نامثعنبدمحم‹«يهذلا©

ةماعلاةسائرلا؛لازتعالاوضفرلالهأمالكضقنيفلادتعالاجاهنمنمىقتنملا.۸

.م۹۹۳٠ةعبطلا«ضايرلا-ءاتفالل

:(م۹۳۹-ےه۳۲۷)متاحيبأنبنمرلادبع«يزارلا

.م١١۹٠‹«توريب-يبرعلاثارتلاءايحإراد‹ليدعتلاوحرجا.٩

:(م۹١۱۲۔ه٦۰٦ت)رمعنبدمحم«يزارلا4

.م۹۹۲٠«ةيناثلاةعبطلا«تورمب-ةلاسرلاةسسؤمءهقفلالوصأملعيفلوصحلا٠
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ءىلوألاةعبطلا-ءافولاعباطمءةعيركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا.١

.م۱۹۹۳-ه۳

:يزمرهمارلا

.لصافلا۲

:(م۱۸۷۳-۔ےهھ۹۰۱۲ت)دمخنبدیمنبا6

ةروصء١۲۱٠:مقرءايناطيربدروفسكأةبتكمبةطوطخمةيناطحقلا۳

:(م۱۷۹۱-ه٥۰۱۲یضترملادومحمنبدمحم‹يديبزلا6

.م١١٦۹٠‹تيوكلا-داشرإلاةرازو«سوماقلارهاوجنمسورعلاجات.٤

:ةبهو‹يليحزلا0

.م١۱۹۸‹قشمد-ركفلاراد‹يمالسإلاهقفلا٠

:(م۱۳۹۲-۔ه١۷۹ت)ردانبدمحم‹«يشكرزلا

.م۱۹۸۸لوألاةعبطلا«تيوكلا-فاقوألاةرازو«ءطيحملارحبلا.١

:(م٦۱۹۷-ه١نيدلاريخ‹يلكرزلا©

.م۹۹۲٠ةرشاعلاةعبطلا«توريب-نيالمللملعلارادمالعألا.۷

 



NWEةيضابإلادنعثيدحلاةياور NENE NUNN

:(م٥٥٤۸-ه۲۳۰)دعسنبدمحم‹«يرهزلا©

.توريب-رداصراد«یربكلاتاقبطلا.۸

:دمحمدمحموهزربأ

.م١٤۱۹۸؛توريب-يبرعلابانكلاراد‹نوثدحملاوثيدحلا.۹

:(م١۱۹۱-ه۱۳۳۲ت)دیمنبللادبع«يلاسلا©

.ةثلاثلاةعبطلاطقسم-ةماقتسالاةبتكم؛حيحصلاعماجلاحرش.٠

.طقسم-ةماقتسالاةبتكم‹نامُغلهأةريسبنايعألاةفحت.١

.م۹۸۹٠ىلوألاةعبطلا«توريب-ليحلاراد‹لوقعلاراونأقراشم.۲

.م۹۹۳٠ةيناثلاةعبطلاطقسم-ثارتلاةرازو«سمشلاةعلط٠۲

.م۱۹۸۳ه٤١٤١طقسم-ثارتلاةرازو‹لامآلاجراعم.٤

:ىفطصم«يعابسلا

ةعبطلا«توريب«يمالسإلابنكملا«يمالسإلاعيرشتلايفاهتناكمو

.مم٥ها٥

ت)يلعنبباهولادبع«يكبسلا©

.توريب«ةيبرعلابتكلاءايحإراد«ىربكلاةيعفاشلاتاقبط.٠
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:(م۸۸۸-ه٢۲۷ت)ثعشألانبناميلسدوادوبآ‹ناتسجسلا

.م۱۹۹۲«توریب-لیحلاراد«دواديبننس.۷

.ةرونملاةنيدملا-ةيمالسإلاةعماحلام۱۹۷۹فواديبأليرجآلاديبعيبأتالاؤس.۸

۹۷٤-ه۰۲۹ت)نمحرلادبعنبدمحم‹؛يواخسلا3

7٤٤قيناثلاةعبطلاقرهاقلا-ةبتكمقنسحلادصاقملاا٩

ها٤١لوألاةعبلطلاةنسلاةبتكمهيفلأحرشبحف٠

١

-ه٤٤٤١«ىلوألاةعبطلا«توريب-ليحلاراد؛عساتلانرقلالهألعماللاءوضلا.١

.م۲۱

:داۋف‹نیكزس©

١٤٤«ضايرلا-يلاعلاميلعتلاةرازو‹؛يبرعلاثارتلاخيرات.۲

:بيحجوبأ«يدعسلا

٨٠٤ةيناثلاةعبطلا«توريب-ركفلاراد«؛يهقفلاسوماقلا.۲

:(م١٠ق-ه٤ق)‹ىضابإلامالسنبا©

.ةيمالسإلاتارشنلا‹؛نيدلاعئارشومالسإلاءدب.٤

 



uuu NNE ENE NENN EEE ةيضابإلادنعثيدحلاةياور

١ت)نبقاحسإنبدمحم«يملسلا6

.م١۱۹۷«توريب-يمالسإلابتكملاةميزخنباحيحصد

١۹۱٥١ت)ركبيبآنبنمحرلادبع«يطويسلا

.ةرهاقلا-ةينيسحلاةبتكملاةعونصلملا

«ةرهاقلا-ةبهوةبتكمظافحلاتاقبط.۷

ءةيئاثلاةعبطلا«توريب-ةيملعلابتكلاراد«يواونلابيرقتيفيوارلابيردت.۸

.م۱۹۷۹-ه۹

ةرهاقلا-نآرقلاةبتكمةنسلابماصتعالايفةنجلاحاتفم.۹

٤۰ت)سيردنبدمحم‹يعفاشلا6

.م۱۹۳۹ةرهاقلاةلاسرلا.٠

.توريب-ةيملعلابتكلاراد‹؛يعفاشلادنسم.١

٥۳۸ت)دمانیرمع‹؛نیهاشنبا

.م٤۹-ةيفلسلارادلا؛تاقثلاءامسأخيرات.

:ديعسنبسيم‹؛يصقشلا

ه١٤٤١ةعبطلاطقسم-ثارتلاةرازو‹نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم.۳
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.م۳

:ديعسنبدمحأ«يخامشلا

.م۱۹۸۷١ءطقسم-ثارتلاةرازو‹ريسلا.٤

.(ةينامعلاثارتلاةرازوبةطولطخمنمةروص)لدعلارصتخمحرش.

۸٤ت)نبدمحم‹؛ناتسرهشلا

١٠٤ةسداسلاةعبطلا«توريب-ةفرعملارادلحتلاوللملا.١

:(م٥۸ه4۲لبتحنبدمحأ«يابيشلا

.رصم-ةبطرقةسسؤمدمحأمامألادسم.۷

.م۱۹۸۸«توريب-يمالسإلابنكملا؛لاجرلاةفرعموللعلا.۸

:(م۱۰۸۳-ه٩٦۷٤ت)يلعنبميهاربإ‹؛يزاريشلا©

ه٤٠١«ىوألاةعبطلا«قشمد-بيطلاملكلارادهقفلالوصأيفعمللا.٩

.مم٥

:(م٤١٤۱۲ه٤٤٦ت)نمرلادبعنبنامثع‹؛حالصلانبا

.م۱۹۸۸«توريب-ركفلاراد؛حالصلانباةمدقم.٠

١۱ت)مامهنبقازرلادبع‹ناعنصلا
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7٠٤ةيناثلاةعبطلا«يمالسإلابتكملافنصملاا١

ه٦تردمحأنبناميلس6

.م۱۹۸۳؛لصوملا-مكحلاومولعلاةبتكم«يفلسلايدمحةعجارمريبكلامجعملا.٠

.م١۹۸٠؛ضايرلا-فراعملاةبتكم.دةعجارمطسوألامجعملاا۳

.م١۱۹۸«ناّمع-رامعرادريغصلامجعملا.٤٠

:(م۹۳۳-ه۳۲۱ت)ةمالسنبدمحمنبدمحأ«يواحطلا©

.م۱۹۷۹«توريب-ةيملعلابتكلارادراثآلااعمحرش.٠

:(م۸۱۹-ه٢٤۰۲تردوادنبنامیلسدوادوبآ«يسلايطلا

.توريب-ةفرعملاراد؛يسلايطلادنسم.٠

:(م٦٥٤٤٦١٠ت)مزحنبيلعدمحموبأ«يرهاظلا

.ع١۹۸٠«ىلوألاةعبطلاءةرهاقلا-ثيدحلارادماكحألالوصأيفماكحالا.۷

.توريب-ليجلارادىلخحخْلا.۸

ه۱٠٦۲ترهللادبعنبدمحأ‹يلجعلا6

.م١۹۸٠«ةرونملاةنيدملا-رادلاةبتكم؛تاقثلاةفرعم.۹
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۸٤-ه٤٤٥ترهللادبعنبدمحم«يبرعلانيا

.م۱۹۹۲-يمالسإلابرغلاراد«سنأنبكلاماطؤمحرشيفسبقلا.٠

۸٤٤ه۲٥۸ت)رجحنبيلعنبدمحأ‹نالقسعلا

.م١۱۹۸«ایروس-دیشرلاراد«ءةماوعدمحمقيقحخبيرقت.١

٥ء؛ىلوألاةعبطلا«توريب-يبرعلاثارتلاءايحاراد«ثازيملاناسل.١

.م٥ءىلوألاةعبطلا«توريب-ةيملعلابتكلارادةباحصلازيييفةباصالا.۲۳

١٤٤٤«توریب-رکفلاراديراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف.٤

.م١۱۹۸؛توریب-ركفلاراد«بيذهتلابيذگ.١

:(م٤٥۸ه٠٢٤۲ت)طايخنبةفيلخ‹«يرفصعلا6

۹۸۲‹؛ضايرلا«ةبيطراد«يرمعلاءايضمركأ:قيقعحتةفيلختاقبط.١

:(م٤۹۳ه۳۲۲ت)ورمعنبدمحم0

-ةيملعلابتكلاراد«يجعلقيطعملادبعقيقعتريبكلاءافعضلا.۷

.م۱۵۹

:(ها۱۱۱-ےه١۰٥ت)دمحمدماحوب‹يلازغلا

.قشمد-ركفلاراد«ىفصتسملااا۸
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:دیعسفاو

.م١١٦۱۹ةرهاقلا-بتكلارادتاطوطخملاتسرهف..٩

:(م۱۷۹یلاوحت)بيبحنبعيبرلا«يديهارفلا

.م١۹۹٠طقسم-ةماقتسالاةبتكم‹حيحصلاعماجلا.٠

:نسحنبرمعتالف

.م١۱۹۸ه١٠٤١«قشمد-يلازغلاةبتكم«ثيدحلايفعضولا.١

ت)دمحمرداقلادبع«يشرقلا6

ده٤١«ةيناثلاةعبطلاءةلاسرلاةسسؤمءةيفنحلاتاقبطيفةيضملارهاوجلا.۲

.م۳

:(م٥۸۷-ه٠٦۲ت)يروباسينلاجاجحلانبملسم‹«يريشقلا

.توريب-يبرعلاثارتلاءايحإ؛ملسمحيحص.۲۳

:كوربمنبديعس‹يبونقلا

طقسم-يرماضلاةبتكمهدنسموهتناکمنبعيبرلاماما.٤

.ما٥۹۹-ه٥

.ه١١٤٠ةعبطلاطقسم-ةضهنلاعباطمتاحلافيسلا.١
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.طقسم-ةضهنلاعباطمءنينيعلاةرق.٠

١٤ت)رکاشنبدمحم؛يبكلا

.توريب-رداصرادتاوف.۷

:(م۳٦۸-۔ه۹٢٤۲ت)دیمنبدبع‹؛يسکلا

.م۹۸۸٠قرهاقلاةنسلاةبتكمكيجنبدبعدنسمنمبختنملاا۸

:يحلادبعتانسحلاوبآأ؛يونكللا

«يابموب-ةريسلاوةنسلاراددمحمًاطؤمىلعدجمملاقيلعتلاا٩

:ييوزقلاديزينبدمحمنبا

١٥٤٥«توریب-رکفلاراد؛هجامنیانتس.٠۰

:دمحميکزدهام@

؛توريب-يمالساللابرغلارادءةيرجحلارشعةعبارلاةئاملايفةيقرشلامالعألا.١

.م4

:نيتحابةعومحب©

.م۱۹۳۳ةرهاقلا-بعشلاةبتكمةيمالسالافراعملاةرئاد.۲

:نيتحابةعومحب2
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.م١۹۹٠-ه١٤٤١وألاةعبطلا«سوباقناطلسلاةعماجمالعأليلد.۳٣

:نيٹحابةعومحب

.م١۱۹۹-ه١١٤١لوألاةعبطلا«سوباقناطلسلاةعماج«برعلاءامسأمجعم.٤

:ءاملعلانمةعرمحب©

.م۹۸۹٠«ةيناثلاةعبطلاطقسم-تارتلاةرازو«تاباوجلاوريسلا.١

:دمحم‹؛ظوفحم

.م١۱۹۹«توريب-يمالسإلابرغلاراد«نييسنوتلانيفلؤملامجارت.٠

:(م١٣٤۱۳ه٤٢٤۷ت)يکزلانبفسويجاجحلاوبأ«؛يزملا

.م١۱۹۸‹«توروب-ةلاسرلاةسسؤمءتاوعراشبقيقحت‹لامكلابيذق.۷

:رمعنبدوعسم@

.(ريتسحامةلاسر)اثدحمبيبحنبعيبرلا.۸

:دومحنسح«روهشم©6

.م١۹۹٠‹نامع-ميعنلاةلاكوءيمالسأإلاملاعلاةعوسوم.۹٠
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.ةيناثلاةعبطلاطقسم-ةديشعلاعباطم؛لدتعميمالسإبهذمةيضابالا.٠

:(م۷٤۸-۔ھ۲۳۳ت)ی؛نيعمنبا9

.توریب-رداصراد؛نيعمنباخیرات.۱١

:(م۱۳۹۲-ه٢٤۷۹ترةمادقنبدمحأنبللادبع«يسدقملا

١۹۸ةيناثلاةعبطلا«ضايرلا-فراعملاةبتكم‹رظانملاةنجورظانلاةضور.٤٢

١١۰تردمحمنبدمحأ

توریب-رداصراد‹بيطرلاسلدنألانصغيفبيطلاحفن.٤

.م۱۹۸

:(ع۱۳۱۱۔ےھ۷۱۱ترمرکمنبدمحمںوظنمنبا0

.م٤۱۹۸-ه٤١٤١ىلوألاةعبطلا«قشمد-ركفلاراد‹قشمدخيراترصتخم.٤

۰۷ت)يلعنبدمحآىلعيوبآ«يلصوملا

.م١۱۹۸‹قشمد-ثارتللنومأملارادىلعييبأدنسم.٤٥

:(م۷٤١۱-ه۳۸٣٤ت)قاحسإنبدمحم‹ميدنلانبا

.م١۱۹۹؛«ترريب-ةفرعملاراد«تسرهفلا.٤

۰۳ت)بيعشنبدمحأ‹يئاسنلا9
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.م١۱۹۹‹توريب-ةيملعلابتكلاراد«ىربكلاننسلا.٧١

٤٤٤٤«ةثلاثلاةعبطلا«توريب-ةفرعملاراد‹يئاسنلاننس.٨

:نورخآويطاعملاوبأ«يرونلا©

.م۹۹۲٠«ىلرألاةعبطلا«توريب-بتكلاملاع‹ليدعتلاوحرحجلايفعماجلا.٩

:(م۱۲۷۸-ه۷۷٦ت)فرشنبیحی«يوونلا

١٤٤لوألاةعبطلاءةيملعلابتكلارادملسمحيحصحرش.٠

:(م۹۱۹-ه۰۷۳-ت)دورالانبيلعنبللادبع«يروباسينلا

.م۱۹۸۸؛توريب-ةيفاقثلاباتكلاةسسؤمةدنسملاننسلانمىقتنملا۔١

:(م٤١٠٠ه٥٠٤ت)مكاحلاميبلانبللادبعنبدمحم«يروباسينلا

«توريب-ةيملعلابتكلارادىلعكردتسملا.٢

.م۱۹۸۹-ه٤٠٤١لوألاةعبطلا«توريب-لالمارادثيدحلامولعةفرعم.۳

)م٤۱۷۱-ه0ت)میهاربإنبفسوي‹نالجراولا©

.طقسم-ثارتلاةرازو«فاصنالاولدعلا.٤

 




