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رهاوجلادفع

رئاحلاداشراحرش
رئازلاوجاحلاماكحأيق





رهاوجلادفع

رئاحلاداشراحرس

رئازلاوجاحلاماكحأق

خيشلافيلأت

لوألاءرجلا

لالهلاهيتكموراد

توريب



فلؤمللةظوفحمعبطلاقوقح
لوألاةعبطلا

هيرجه-٠
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ميحرلانمحرلاهللامسب



رهاوجبلادق

_

رهاوبلادقاتكةمدقم

ميحرلانمحرلاهللامسب

نونمؤلملاهابلفجثلاوجعلاهيفمهعرشوجحلاهدابعىلعضرفيذلاهللدمحلا

هتمظعنعركفلاوهتفصنعنسلألاتلكهناحبسجفوبوصلكنم
ةوفصىلعملسأويلصأوهدمحقحىلاعتهدمحأ«هتيفيككاردإنعلوقعلاو

الإهلإالنأدهشأو«هبزحوهيعباتىلعوهبحصوهلآىلعودمحمانديسهقلخ
كوتأيجحلابسانلايفنذأو":هباتكمكحميفلئاقلاهلكيرشالهدحوهلل

رهشأجحلا":لئاقلاو"قيمعجفلكنمنيتأيرماضلكىلعوالاجر

"ححلايفلادجالوقوسفالوثفرالفجحلانهيفضرفنمفتامولعم
هللانإفرفكنمواليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعللو":لئاقلاو
جحنم":لئاقلاهلوسروهدبعادمحمانيبنوانديسنأدهشأو‹"نيلاعلانعينغ
هللادفورامعلاوجاجحلا":لئاقلاو"همأهتدلومويكعجرقسفيملوثفريملف

هللايلصدمحمهبءاجامنأدهشأو«"مشرفغهورفغتسانإومهياجأهوعدنإ

هباحصأوهلآنمحلصنمىلعوهيلعهللاىلصهللادنعنمقحلاوهملسوهيلع
نؤنبالولامهيفعفنيالموييثميظعلاشرعلابرباوثاهبوجرأةالصنيعمجأ

لدعبامأميلسبلقبهللاىتأنمالإ

يبلطهماكحأوجحلالئاسمنمباتكلااذهيفتفلأامنايبىلإيياعددقهنإف

لهانمريثكدمتعمتيأرذإهنارفغوهوفعءاجروهباوثءاغتباوىلاعتهللاةاضرمل
خيشلادلاولايديسل(رئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرإ)باتكىلعبهذللا

همجحرغصلوجحالئاسمتامهمبءاجهنوكليشاطبلاسماشنبدمحمةمالعلا

تارابعنمهيفلوقنلارثكأناكالو‹مهرافسأيفاليلدهوذختافهدئاوفةرثكو

مهفلاىلعوةرابعلقأبىعملاىلعلدتةزيجوةرصتخمهتارابعتءاجنيمدقألا

نمظفللاليلقبىعملاريثككرديامنإوتوافتتماهفألاكرادمنكلوةراشإندأب

- €



رخاوبلادقجاتكةهدقمرهاوجلادق

امامأبدألاوةغللابتكىلععساوعالطاهلنمونفلااذهبسرمتهلناك

ملفمشظعألاداوسلامهومهمئازعترتفومهممهترصقنممكلذىوس

يفىبلملاةريغصلاةلمحلاتجاتحااكرلفنايبوحاضيإديزمىلاةجاحب

للعنماهتحتجردنيامنايبواههجونعماثللاةطامإواهحيضوتواهحرش

اهطسبىلإنايبلالهسأنماهانعمودغيونايعللةحضاوىلجتتىحماكحأو

٠ةريثكتاحفصيف

انوعهلنوكيلديفملاحرشلااذهمركلاءيراقلايدينيبعضأنأتيأركلذل

عفتنيوهتدئافمعتلهاوحفنميفخامةقيقحكاردإوهانعمهنعضمغاممهفيف

هللاتلأسمزعلايمناكاملفدلقملاودنفمللهنسحقوريوملعتملاوملاعلاهب

لئاسملانمهيفتعمجفهقيقحتوهحرشهترختساوهقيفوتوهنوعهناحبس
امدراوشلاودئاوفلانمهيلإتممضونكمأامجحلابقلعتهلاموماكحألاو

مهفلالهأاهتفرعمنعٰيغتسياليلاملعلارئاخذنماريثكهيلعتدزورسيت
اماريشكتحضوأوهثيداحاوهتايآتجرخوهضماغتحرشوهلمجبتنیبف

يفاعومحبهدحتالامهللانوعبهيفدجتسميرکلايخايتنأفيفخوهيفلكشا

مهمحرانباحصأاهبدرفتيلالئاسملاتيلوأينااميسالبتكلاتاهمأنمهريغ
هدجتالاماذهوعاطتسملاردقىلعاثحباهتعبشأفةصاخةيانعروهمحلانعهللا
تيكلاقينألجألاذهلوقأالوباتكلااذهيفالإهجولااذهىلعوًاعومجب

يفتافلؤملاباحصأهيلعجردامماذهنكلوروصقلابفرتعمنافتيكو

٠مهبتکهتوحاممهرکذنممهتامدقم

:لوألاءزحلايفروهمحجلانعانباحصأاهبدرفتيلالئاسملانمف

دنعتيبلابفاوطلانمنراقلاودرفملاعنمةلأسمو‹جحلايفكارتشالاةلأسم

مدلاجورخىلعةيدفلاباجيإةلأسمو‹مارحإلللبيطتلاةلأسمو‹ةكممودق



رخاوجلادقاتكةهدقمرهاوبلادقغ

٠ةرايزلافاوطلبقويمرلادعبمرحلاعامجةلأسمو‹مرحلانم

:يناثلاءزحلالئاسمنمو

ىلعمدلاباجيإةلأسمو‹قيرشتلامايأوةيورتلامويئميفتاولصلاعمجةلأسم

عنموجحلاتاوفةلأسمو«رحنلامويلاعفأنمكسنىلعكسنميدقتدمعتنم

عادولافاوطباجيإةلأسمو«مداقماعنمهجحيضقييحءاسنلانممرحلا

٠عادوالبنرفننمىلعمدلابوجووءاسفنلاوضئاحلاقحيف
اهيلإتقرطتدقوروهمجلاانباحصأاهيففلاخيلالئاسملامهأيههذه

٠.باتكللكتعلاطمدنعاهدجتسو

تنمضهتعلاطموهلملهسيىحنيأزجيفهتلعجمجحلااذهبباتكلاناكامو

تفدرأمثجحلافيرعتوداشرإلافلؤمةمجرتوباتكلاةبطخهنملوألاءزحلا

ناغلاءزحلاتأدتباو«فاوطلابابدنعهيفتيهتناوابابرشعةعستبهلككلذ

ىلإةفاضإلابابابرشعةئالثاهددعوباوبألانمىقبتاهبهتعبتاويعسلابابب

نتملايفادوجومنكيملامبانكلاىلإتفضأامك«‹عادولاةجحوةفرعةبطخ

اهيلإرشيملناوباتكلاةمئاخيفاهركذبسانملانمتيأردقفعادولاةجحك

٠اطافغانکیاللئاسموماکحاودئاوفنمهتوحاملنتملايف

قيلعتلابايفتكملدباوأهيفريغأملهلصاىلعنتملاتيقبايناانههيلإريشأيذلاو

باوبألاتايمسموهرييغتلاهيلعًارطيذلاديحولارمألاوةيشاحلايفهيلع

اصمیفبابکیرخأتايمسعبنيوانعلاضعبتايمسمتلدبتسادقفاهنيوانعو

بايبهتلدبتسامارحاإلانامزبابو‹جحلاطورشباببهتلدبتساجحلاهببجي

٠ةيناكملاتيقاوملاباببهتلدبتساتيقاوملابابو«ةينامزلاتيقاوملا

تذحخأامرثكأوثيدحلاوهقفلارافسأوةنسلاوباتكلاحرشلااذهيفندمعو

رفعجنباعماجوفنصملاوعرشلانايبنمهللامهمحرباحصألابتكنم

حيحصلاعماحلاحرشولينلاحرشونيبلاطلاجهنمويويسبلانسحلايبأعماجو

-



رڪاوجلادقعجاتكةمدقمرهأوجلادقع

اذهايانثنيبةثوثبماهدحجتلقنلايفاهنملقأاهريغوسيئرلاديسللجحلاباتكو

ةمادقييبالريبكلاحرشلاوٰيغملاويوونللحاضيإلاموقلابتنكنمو‹باتكلا

دهتحجلاةيادبومالسلالبسوراطوألالينويقارقللةريخذلاومزحنبالىلحلاو

٠كلذريغوملسمحيحصحرشويرابلاحتفو

لهأبهاذمءاملعوةمئألاوقألالماشوايواحهدجوهيفرظنوهافلأنمو
ىرخأوةيكلاملانعةرموفانحألانعةراتوةيعفاشلانعهيفلقنأةراتفمالسإلا

عابتأىلإوزعأالأنكمأاملقنلايفتزرتحاوةعيشلاوةيرهاظلاوةلبانحلانع
لقنلفمهبتكنمهيلعللدأوالإلئاسملانمةلأسميفالعفوأالوقنيعمبهذم

.قحاةباصإلايرحتمهدنعةدمتعملامهبتكلالخنمبهذملكءاملعلاوقأ

هظفحدلاولايديسويخيشىلعهتضرعهماتخكسمحافوهمامردبعلطامو

رهاوخلادقع):هتيمسفيلعراشأوهبيوبتوهريرحتوهبيترتوهقسنهبجعأفهللا

معينأهتردقتلجهللالأسأف٠(رئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرإحرش

هحرشيفتقرغتساافنازيمتانسحنمهلعجينأوينادلاويصاقلاهعفنب

يعهللاافعءاطخلاوللزلانمولخيالفكلذعموعسولاهفيلأتيفتلذبودهجلا

دمحلانأاناوعدرخآونينمؤملاوتانمؤمللويدلاولويلرفغونيملسملاعيمجو
.نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصونيملاعلابرهلل

ها١۱٤۱نابعش٤

Yoم٦ربمسید



رئاعلاداشرإملؤمةمجرت رماوجلادق

ميحرلانمحرلاهللامسب

نموهبحصوهلآىلعوهللالوسردمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلا

.هالاو

:دعبامأ

نمىوحةدئافلاليلجباتكرئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرإباتكنإف

هماکوهفبتكلاتالوطمنمهريغهوحيمامةرايزلاوةرمعلاوجحلالئاسم

دصقينالقرفاسملاوجاحلادازوهمويلاىلاهجارحإذنمورئازلاوجاحلاليلد

`هيلعدمتعيوهبدشرتسيهيدينيبوهوالإنامعلهأنمدحأةرمعلاوأجحلا

دمحمنبثراحخيشلادلولافلؤملالجنهلئاسمقيقحتوهئيداحأجيرختبماقدقو

لئاسمنماريكامهنمضنیریبکنیدلحجبيفهزربآثیحيشاطبلاسماشنبا
٠.امهماكحأوةرمعلاوجحلا

نبرجنخنبسماشنبدمحمةماهفلاةمالعلاانخيشوهفرئاحلاداشرإفلؤمامأ

نبنالھکنبنبسرافنبفیسنبرصاننبسماشنبرجنخنبسماش

نبيدعنبورمعنبيدعنبسماشنبنانسنبسرافنبسماشنبرجنخ

محازمنببرعلبنبمحازمنبنالهکنببرعلبنبدمحمنببرعلبنبدمحم

ةلبجنبثراحلانبمهيألانبةلبجنبثراحلانبورمعنبعبرمنببرعينبا

رماعنب(ءايیقيزم)ورمعنبةنفجنبورمعنبةبلعتنبثراحلانبا

ةبلعتنب(قيرطبلا)سيقلاءىرمانب(فيرطغلا)ةثراحنب(ءامسلاءام)

نبكلامنبتبننبثوغلانبدزألانب(بكرلاداز)نزامنب(لولهبلا)

.(مالسلاهيلع)دوهنبناطحقنببرعينببجشينبًأابسنبنالهكنبديز

يطنمممنأروهشمللافالخةيدزألاةليبقلاناسغبلصتيشاطبيببسنو

-۸



رئاحلاداشرإولومةمجرترهاوجلادق

مهيألانبةلبجو«مالسإلاروهظىلااكولماهباوناكوقشمداهيفاونطوتساو
٠مهکولمدحألبقلشاطبو«مهكولمرخآوه

شاطبيببسناهيفركذيباسنألايفةروهشمةديصقهللاهظفحفلؤمللو

:اهيفلوقي
امالعأامباوبرضالزاتموامامعألاوءابألالهجينم

اماهفألاريحاممهلئابنأنميدلنإفاعميلغصيلف

امادعإلاوراتقإلاىرنالبرأمةنجبانلزانمتناك

ىماعتوىفغبذإانوبأورمعاهميعنواهكلمنمانلتحاف

اماكألاوديبلايوطيليللاكالفححجيجزيماشلاوحنلىضمف

:هتأاشنوهتدالو

ةحميركةئيبيفأشنوه١۳۳٠ماعتايرقةيالونمةافسملاةدلببفلؤملادلو

يفوت«اهيلعفارشالاواهوعشريبدتوةليبقلاةسائرهدادجأوهئابألتناكةقيرع

ةنماثلايفو«هتيبرتوهبدأنسحأفانهماهمعهلفكفرهشأةعبرأنباعيضروهوهوبأ

هسفنىلعدمتعافىلوألاهينسذنمايماصعناكوءمركلانآرقلاظفحهرمعنم

برعلانيواودوباسنألاوبدألاوخيراتلاوهقفلابتكًارقفملعلاباستكايف

هليللصيوهناكبعللاووهللابنولابيالاوناكنايبصلانمهنارقأنأنيحيفو
هالوألمالولهيلإحمطيامققحتينأهلناكامو«ةفرعملاوملعلاليبسيفهراهنب

ةظفاحةركاذودقوتمرينركفنمهابحاموةرباثموةمهورارصإوةعيزعنمهايإهللا
٠ةبقاث

هنأورعشلانمتيبيئامدحاولامويلايفظفحيناكهنأهسفننعفلؤملايوري

ةرضحبمايأةسمحيفاظفحلوصألايفيملاسلانيدلارونمامإلاةيفلأرهظتسا

نمادحاوءزجمويلايفظفحيناكهنأو‹يدنكلارصاننبديعسةمالعلاهخيش

-۹-



رئاحلاداشرإمملؤمةمجرت_رهاوبلادقع

٠ةلوهسلكبميركلانآرقلا

مالسإلاةضيبىوزندصقفملعلانمديزمللهسفنتقاته١٣٤۳٠۱ماعيفو

ىلعسماشنبدمحأربكألاهوخأووهافيضلرتفةمامإلاةمصاعوملعلاةنيدمو
هتيرقبعتسحالوهغوبنرهظكانهو«هللاهمريليلخلاهللادبعنبدمحممامإلا

دمحأهوخأناكوهنارقأىلعهمدقيوهلجيراصفهتنطفوهئاكذبومامإلاهببجعأف

هخويشاهيفربدقفةغللامولعيفاميسالءةنطفوءاكذهنعلقيالهلككلذيف

۰هئالمزنعًالضف

:هخويش

هيفتناكرصعيفنيدلاوعرولالهأنمءاملعلارابكنعملعلاانخيشذحأ
٠ماركلاةداقلاومالعألالحاطفلاءالؤهنمديدعلابجضتىوزن

نعامومعبدألاوضورعلاوعيدبلاونايبلاوناعلاوفرصلاووحنلاملعذحخأف

٠هرصعهيوبيسببقلملاوهويورتلارصاننبدماحملاعلاخيشلا
ةمالعلانعمالكلاملعوثيدحلاوريسفتلاونيدلالوصأوهلوصأوهقفلاملعذحأو

٠يرزعلارماعنبهللادبع
هتسلاحجبوهلهتبحاصملالخنماريثكهنعذخأوهللاهمحريليلخلامامإلامزالامك

٠هايإ

يكلاملاسيمنبرماعكلاموبأريبكلاةمالعلاملعلامهنعذحخأنيذلاهخويشنمو

ىوۆنمهبرخزتتناكنيذلاءاملعلانممهريغويدنكلارصاننبديعسخيشلاو
٠كاذنآ

قالخألاومراكملاىلعهسفنضوريملعلابلطلىوزنيفهتماقإلوطناكو
٠ملعمريخوهسفنلبدؤمريخناكفةنسحلا

ًرقواهيفزربوريسفتلاوثيدحلاولوصألاوهقفلاسردفاهعيمجملعلاباوبأقرط
- 4.



رئاعلاداشرإملؤمةمجرترهاوبلادق

بلسنألاملعامأ‹عساوعالطاوعساشعابمظنلايثهلورعشلاوبدألاووحنلا

ةليبقلانعهلأستالاهوطبونامعلئابقبةريبكةياردهلورفاوظحبهنمذحخأدقف

٠."نامعةباسن"هوعديهللاهمحريليلخلامامإلاناكو«‹اهئبنبكيتأيوالإ

:هلامعأ

تايرقةيالوءاضقىلوتفهيفهتايحنماليوطارمعىضقوءاضقلابانخیشلغتشا

اھهدعبایلاووايضاقدبدبةيالويفنيعمثءارمحلاةيالويفىضقتمثتارمةدع

امتاجردباهمكاحميفلمعفطقسميفماقملاهبرقتسامثنالعجةيالوىلالقتنا

٠تاملظتلاففانثتسإلافةيعرشلاثالثلا

بيشلاهبرضأورمعلاهبمدقتنأدعبءاضقلانمهءافعإبلطم١۱۹۹ماعيو

يفاهاضقاماع١٠٠ترمتساةلحروبوؤدلمعولصاوتمدهجدعبيفعأف
يفعجرملاحبصأيحاالخىقرت‹موصخلانيبحالصإلاوتاعارتلاضفومكاحلا

لحلااملدجيوالإةاضقلادحأىلعةلأسملايصعتستال‹نامعيفءاضقلانوؤش

نيبامهتيبفناريحلايدهيولئاسلايفيوجاتحلافعسيلازيالو‹انخيشدنع

٠هتسلاحبنمدیفتسیوهملعنملهنیلکدراوورداص

:هستافلۇم

ىلعةميظعةعاربوةريبكةردقماهيفرهظأةميقلاتافلؤملانمديدعلاانخيشل

:يههتافلۇمو‹اهقيقحتولئاسملاحيقنت

:بدألاوعورفلاولوصألايفبهذلالسالس-١

ةعبراهتايبأعومجبةريبكتادلجبةرشعيفعقيزجرلارحبنمةيملعةعوسوم
يفرعشناويدمخضأوربكأكلذبوهو‹تيبفلأةئاموتيبفلأنورشعو

٠برعلاومالسالاخيرات

 

--



رئاعلاداشرإمنلؤمةمجرترهاوبلادق

لئاضفلاوبادألانماريثكوعورفلاهيفىصقتولوصألاوهقفلاباوبأهنمض
ثالثهمظنيفقرغتسادقو‹ريسلاوخيراتلاوريسفتلاوديحوتلاىلعلمتشاو

يفةناكمنمهلامرابتعاباهتایلۇسموةايحلالغاشمنمريثكاهءانثاهارتعانينس

ةملكلاديحوتولمشلاميفدهجلالذبونيبلاتاذحالصانمادبدجيالفهموق

لتيبمظنيالنارهشلاورهشلاهيلعرميففيلأتلليفاكلاغارفلادجيملاذهلجأل

٠ديزيوأتيبفلأهغارفموييفمظنيفهلككلذكرادتيهنأالإادحاو

:اذههباتكةمدقميفهللاهظفحلاق

دمصلابانيعتسمهيفتأدب

المكدقةئامالئفلأىلإنينامةسهحماعو

بدألاوعورفلاولوصألايواحبهذلالسالسمسابهتيم
ءاوسلابتأيملاهدعوءازجأةرشعيفهتلعج

دعيامنيحمظنلاعيمجراصدقوضعبنمديزأاهضعبلب

فآلأةعبرأعمنورشعيفاولادادعلابفلأةئام

يلاعلاماقمالهأهلسرولالجلايذءايبنأدعب

:لوصألاوعورفلايفلومأملاةياغ-٢
باوبأهيفركذءازجأةعستيفعقينيدلالوصأوهلوصأوهقفلايفميقباتك

`اهدوجأوهقفلابتكعفنأنموهوليصفتلانمءيشبتالماعملاوتادابعلا

:رئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرإ-۳

جاتحياملكوامهبةقلعتملاماكحألاوةرمعلاوجحلالئاسمباتكلااذهيفعمج

٠ملسوهيلعهللاىلصهيبنربقةرايزدصاقومارحلاهللاتيبجاحهيلإ

۲-



رئاحلاداشرإعلومةمجرترهاوجلادق

:ةباحصلافالتخايفةباصإلافشك-4

نيبتثدحىلاةنتفلانممهفقوموةءاربوةيالوةيضابإلاةديقعنعهيفملكت

نمريسونيدشارلاءافلخلاةريسهيفركذو‹نيملسملاىصعتقشوةباحصلا
يفةيضابإلاةمئأةريسبمهتريسنراقوسابعلاوةيمأيبكولمنممهدعبءاج

٠برغلملاونامع

:تاباوجةعومجت-٠

اهعيمجعمحجتنأاردقولواهيلعبيجيفةصاخاوةماعلانمهيلعدرتةلعسأ

٠.ةديدعتادلحجميفتناكل

:دئاصقةعومجي-١

امواهنمريثكباغدقورعشلاباوبأنماهريغوءاثرلاوحيدملاوضاهنتسإلايئ

٠ديزيوأدلميفينأييقب

:ةريغصلئاسر-۷

٠ةعونتموةديدعةيخيراتوةيهقفتاعوضوميث

:ةيتاذةريس-۸

قرطتوهلامعأوهتايحيفاهبرميلاراوطألاوهسفنابفرعوهتايحنعاهبتك

هللاهمحريليلخلامامإلاةافودعبنامعاهتشاعيلاةجرحلاةرتفلاركذىلإاهيف

٠كلذعيمجنمهفقومواهدهاشواهشياعيلاةيلخادلاتاعارصلاو

:هرعش

ةناصرلاوةلازحابوةبوذعلاوةسالسلابهرعشزاتميوابصلانسيفوهورعشلالاق

٠نوحلاولزغلاباباشاحهقرطوالإرعشلاباوبأنمابابكرتيمل

ملعلابلطلههجوتلاحهموقابطاخماملاقيلاةديصقلاهذههرعشتايلوأنمو

 

-۳



رڪاوجلادقع

۰ةنسةرشععبرأذئمويهنسوهللاهمحريليلخلامامإلافنكيفهماقموىوزب

يداخغورتالمعيلاباحئاراي
ادمحمنأشاطبيبغلبأ

ةشيعمباستكالىعسيناكنم
لزألمراكملابلطىلإانف
امرغمنميهملاونارتنإام

امتاملظيفتاولخلافلاحأس
ىلعلابلطيفبدهنيهأو
ءورمانِاندلابيموقانهيلف

داهوربرنرمزوافملايوطي

يداخغومولعلابسكىلإعاس
داسووكئارأقوفتيبيو

داعسنيعوةمطاف7ب

داسآلابلاقرألالصاوأو

يدارموييیغبلصحأىح

خرأوعئاقولااهيفلجسةنانطدئاصقهتاحوتفويليلخلامامإلابورحيفهلو :يربعحتفيفهتديصقاهنمثداوحلااهيف
رملعمأايفرطلايضغويعد

اقرشمضرألايفهللانيدحبصأو

اھهرانوبورحلامادقمماقىم
كولملاةمهوةامكلاسأبهلربزه

كلاموةانهنميلاعملاىقلت

:فيلسلاةئداحيفهلاقاممو

تاقرطلابعصأيلاعملاقرط

نکیملالهسزعلالینناکول
هنودنکلدحلابحيلك

معاطعالمادقإلابدحجلا

٤-

رئاشبلابتلبقأدقىدملاسيعف

رضانلكهلوشيملعهل
رھهازنبلالهنمنصغةلالس

رساوكلاثويللاتالوصو

رباعودوهنبناطحقومهفو

تامزعلافدحلالكدحاو
تاجردلاتواتمانألانيب

تاوفصلاودلصلابيذتصصغ

تابسوبراشمولكآمو



رهاوجلادق

الوالكةمادمءاستحابوأ

امعنمشینأيقهرسنم

ابناجيلاعملابترنعًانيلف

اقللاصصغيفسفنلالذينكل
اسبالةيألاممهللناكنم

هلونعتيذلادجنلافلاوهف

رئاعلاداشرإملؤمةمجرت

ةافشمثلوةيناغلاصوب

تاضفلادرخلاناوغلانيب

ناتناسماألابيلاعملاسيل

تارمغلايفضوخلالكضوخلاو
تامزعلاودباباعردتم

تاداقنمزعلاسؤراعوط

:اهعلطمتیبةئاملاىلعوبرتةليوطةديصقلاتسبرحيفهلو

املظلاولجيدعسلارجفحال
امسلاماهىلإقحلاامسو

تممالسإلايبلادوسحاي

نموهللااهموقةلود
ىدانيدلاوهللايوانينم

ىسعلاليلىدلاسمتحو

یئراواعیرصروحایوهف

امدواعومدكباوادمك

اموقارمأعرصييذلااذ

املطصماطملاعوطقمضآ

ه١١۳١ةنسىفوتملايرزعلارماعنبهللادبعيضرلاةمالعلاهخيشءاثريفهلو

هيسارلالابحلايوتهلأبن
اتفلابةسيربلاىلعهلإلامكح

امُنِإكديورايندلابطاخاي

اهمالكواهوكدنعمويلا

ةقافاذالواكلمتللاسام

املثمكنونملابسيرمهانفأ

ىضترللاهيقفلاملعلالاعلا

= 6-

كيلاعلاءامسلاوفجرتضرألاو

هيداعايانملاووهلنمالعف

هيشالتمامتارهزةرادخغ

هيصانلاواهديجكريفغلادغو

هیلاخمهتميهفمهيلعترك
هينامزفرصملعلاديقففا

هيكازلالالخلاوذوتامركلملاوذ



رخاوجلادق

ةبكننماجلايفباصملامظع

ةشهدفجرتناوكألاهلبطخ

اشحلارطفنيداكفخانأءزر

دوخباىدوأفىحوبأىدوأ

ةليضفلكباموسومناكدق

تحواحمتبوطخلااذإمامحلاناك

هئامبءامسلانرضنإثيغلاو

هدعوريفقداصةعيزعلايضام

ةلاعتسمأءاملعلاهلربح

رئاعلاداشرإمنملؤمةمجرت

هيواخلقاعلملاانيملسللايف

هيواهرخاوزلاوبحنتضرألاو
هيماهعمادملاوىحرقنيعلاف
هيماعنوجلبسلافیدحلاسمطناو

هيدابلاوالملارضحاذبتدهش

هيتاعلالوحفلامدقتلزلزتو

هيماهفکءلعليزحلايلوي
هينافلافدهازةيوطلايفاص

هيقابلامولعلااوفرغهرحبنم

ةنساهمظنيلاةزوجرألاهذهةملكلاديحوتولمشلاملوحالصالايفهلو

:مهانعنمابطاخماهنمرطشيٿلاقةليوطيهوه٠

نالخلاوناوحخاإلااهيأاي

مكنيبواننيبقاقشلااذام

ىلعلهانشنيبداعبلااذام

لئاوألابسنمتلهجله

ىلإمکدجنادمنكيملأ

اوملعافمتأدزألامعءانبأ

مهتكلوسوألايفاوسيل

بنماوسیشاطبونباما

-٦-

نادمايوةبارعيب

مکكرسوأانرسلهافجلااذو

لئاوطلايلوأايمتنأنيأنم

العریقرتنالھکنبدیز
مهيألاانوبأدزألاانناو

یتاءيطنبٹوغنبورمع

مهلصأىلعلالهأءيطنم
مزحخأوةيداهمهنمو

ننسيفءيطنعمهفيط



رهاوجلادق

ملعاناسغلآنمانلصألب

ناطحقمنتنأوانعمجبي

رازننمةقرفلاهذهام

نمیلاورازناميرعشتیلو

لكلايندمحعاما

البسلااناراىداانعرشو

ميهاربامالسإلاانمساو

نميلاوالصأرارتلافرعنال

ىدلانيدىلعاننأفرعن

مالسإلارشعمايمكتيدف
ىدملاءادعأهللايفاودهاجو

اكلمتدقهللاودعاذنمه

برصعلاكلامانتماوبلسدق

انبنردالبيفانوقياضو

برعلاجارخىيجيمهيلا

امدعباوراصفرمألاسكعدق

امفعضمهيلانحنهقوسن

دبكلاارحايوسفنلاةرسحاي

ىلعبعصلامراصلالسنالم

مهارضحخىظلابدیبنىح

يلعلاهللنيدلانوكيىح

ءارعشلارشعمايمكنودو

- ۷

رئاعلاداشرإملؤمةمجرت

مهيألانبةلبجاندجو

نالهكهلبقوىلعلاوأ

انضعبيرفنفنآلاقرتفن

رايخألانينمهذهو

نسواذهانلهللاعرشله

لسرلادعبركذلابانلءاج

العوالحنمحرلااشبرو

مركلاانينانلىس

نفرعناذلبالمهريغو

یىدرلافرحیلعلاناوسنمو

ماصمصلابمالسإلانعاوماح

یدسيحنامفقاضدقلاحلاف

اكلسلاقاضوارجوارب

بعتيفاوراصاملسملکو

اندهعيفةمذنوبقريال

يبصوادوخواخيشاورذعيم

امرغملاانيلانوقوسياوناك

امنلايفاودازفمهنمهذخأن

دكتنلااذهىلعيحنانباذام

ىلطلاعماهقرفنمهتاماه
مهنمامدضرألاءالغو

لصيفلادحبرفكلاقحمنو

ءارذعلاةداغلاكةزوجرا



رهاوجلادقع

قرزألاريرحلادربيفزتمت

جاجعلازجرنمامأك

قدصلاقاهمصخاهآراذإ

ةركفوةحيرقامبتداح

تلهسواملبصعصلاتللذ

هبنمامىلعهللدمحلاف

رفصرهشنمنيرشعلاعباريث

ةلئامثلئوفلادعبنم

رذنملاريشبلايدالادمحم

املسوىلعلاوذهيلعیلص

یدهنموهبحصوهلآو

رئاعلاتاشرإمقلمةمجرت

قربتسالاوسدنسلاوزخاو

جاهنلاوطارصلاىلعتءاج

قحريخغاذهلاقاماهلئاق

ةمحلااهتضقيالبندمحتم

تبرقديعبلاوليبسلااف

هبهاومىلعتتاهمتخنم
رقتسانيسمحوةئالثماع

ةرجهنمتضمدقنينسلانم

رثالالسزلاقداصلا
امزراویجدلابدعرنحام

ادصقدقمهدصقومهيد

هتايحيفكرابينأهللاوعدننأالإانعسيالفةلاجعلاهذهيفانخيشبفرعنذإو

ناكنيذلاليعرلانموحلاصلافلسلاةيقبنموهفهملعبعفنيوهرمعيثديو
دمحمانديسىلعهللاىلصو«ماركلاهبحصويليلخلامامإلاةبحصفرشمحل

٠.ملسوهبحصوهلآىلعو

- ۸

ه١۱٤۱نابعشةرغ



رئاحلاداشرإاتكةمدقمرهاوجلادقع

ميحرلانمحرلاهللامسب

قاطأنمىلعهبوجولعجو«هدابعىلعجحلابجوأنملادمح

هداعميفهلیفونمدعوو«هدازبوهتلحاربوهندبب‹هدالبيفريسلا

.هدادمإوهلیمجوهناحبسهلضفب

رئاشبلاوةمحرلابثوعبملا‹رهاطلايبنلاىلعمالسلاوةالصلاو

هلآىلعورعاشملاوىنموتافرعىلإةكمءاحطبنمسيعلاجلدملا
يبوثمرحمسبلام«رفاومالسوةالصىكزأ‹رياخألاهباحصأو

.مارحلارعشملابفقاوفقوو‹مارحإ

اهنودهلسيليتلا‹مالسإلاناكرأنمانكرجحلاناكاملف«دعبو

امنوفرعيالنيذلا٠ماوعلانممهرثكأهللاتيبداصقناكو«ماوق

قشييذلالوطملااهنمبهذملاتافلؤمتناكو‹ماكحأنمجحلل

رهاوجوءعرشلانايبو‹لينلاحرشكرافسألابحاصىلعهلمح

يويسبلارصتخمكنايبللفاكريغوهيذلارصتخملااهنمو.راثآلا

جحلايفةلاسرعضأنأتيأرءنايبصلانيقلتو٠ناكرألاعماجو

بلاغلاىلعيتأتءهلاحرتوهلحيفرفاسملااهلمحيهلالحوهمارح

لينلاحرشنماهتذخأءلزاونلانمهعوقورثكيامولئاسملانم
:اهتيمسو«ةمألابهاذمبتكضعبنموةمئألابطقل

رئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرإ

وهفءنيدلالوبقمنماهلعجيو٠نيملسملااهبعفنينأهللالأسأ

.ليكولامعنويبسح

-۹-



جحلاےويرعترهاوجلاتقع

جملافيرعت
اجحكسنللمارحلاهللاتيبىلإرفسلايمسوءدصقلا:ةغلجحلا

.ةبلغلابملعوهفهيلإسانلافالتخاةرثكلرافسألانمهريغنود

اهرسكوةلمهملاءاحلاحتفبجحلاو.كسانملاعطق:ًاحالطصاو
.مهريغلةغلحتفلاوءدجنةغلءاحلارسك:ليقوناتغل

نكروهو"هسكعليقوءردصملارسكلاوءمسالاحتفلا:ليقو

ةاكزلاوءموصلاوةالصلا:يهيتلاةسمخلامالسإلاناکرأنم

صوصنمهنإفءةرورضنيدلانمجحلاملعو.داهجلاو‹جحلاو

ريغروهشمحضاو«هيلععمجم«ةنسلاونآرقلايفهيلع

٠(”ةيرورضلامولعلانمهنأكىتحثحبورظنوبسكلجاتحم

نمىلإدصقلاةرثك:جحلا:لاقليلخلانعو«ًاقلطمدصقلا:ةغلجحلا(١)

مارحلاتيبلاوهو)صوصخمعضومدصقوهوأكسانملاعطق:اعرشو«همظعت

يهو)ةصوصخملامعأبمايقلل(جحلارهشأوهو)صوصخمتقويف(ةفرعو

.ةصوصخمطئارشب(روهمحجادنعيعسلاوفاوطلاوةفرعبفوقولا

هللايضررمعنياثيدحلمالسإلاناكرأنمسماخلانكرلاوهجحلا(۲)
نأوهللاالإهلإالنأةداهش:سمحىلعمالساإلايب":لاقهنألليهنعامهنع

هاور"تيبلاجحوناضمرموصوةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإوهللالوسردمحم

للو":هناحبسهلوقل‹مالسإلاةمأنمميطتسملاىلعبحاووهو‹ناخيشلا

نسعينهللانإفرفكنموًاليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلع

ةيآلاءزجةرقبلا"هللةرمعلاوجحلااومتأو":هلوقلو۷٩نارمعلآ"نيملاعلا

.٢



جحلاےويرعتوهاوجلادق

٦

اهيأاي:لاقفليهللالوسرانبطحخ":لاقةريرهوبأهاورامةنسلانمو

؟هللالوسرایماعلکا:لجرلاقف‹اوجحفجحلامكيلعهللاضرفدقسانلا

"تعطتساالوتبجولمعنتلقول:ييبلالاقف‹انالٹاھاقیحتکسف

.يئاسنلاوملسمودمحأهاور

بتكسالااهيأاي:لاقفيهللالوسرانبطخ":لاقسابعنبانعو
؟هللالوسرايماعلكيفأ:لاقسباحنبعرقألاماقف«جحلامكيلع

اهباولمعتنأاوعيطتستملواهباولمعتملتبجوولوتبحولاهتلقول:لاقف

ىلعةمألاتعمجأوهانعمبيئاسنلاودمحأهاور"عوطتوهفدازنمفةرمجحلا

.عيطتسمفلكملكىلعرمعلايفةدحاوةرمهبوجووجحلاةيضرف

نمكلذيفدروامضعبكيلاو«جحلاةضيرفءادأيفلجوزععراشلابغر

:ثيداحأ

:لامعألالضفأنمهنأيفءاجام

ناعإ":لاق؟لضفألامعألايأ8هللالوسرلعس:لاقةريرهيبأنع

؟اذاممش:لیق"ہللالیبسيفداھجمٹ':لاق؟اذاممش:لیق'هلوسروهللاب

.ناخيشلاهاور"روربمجحمث":لاق

لوبقملا:ليقو‹ةيصعمهيفعقتالومثإهطلانياليذلاوه:روربملاجحلاو
جحاربةمالع:ليقو‹قوسفالوثفرالوةعمسالوهيفءايراليذلا:ليقو

قيرصبلانسحلانعو«هعوجردعبيصاعملادواعيالوريخهدعبدادزينأ:

."ةرخآلايفبغار«ايندلايفًادهازعجرينأ":روربملاجحلا

۳



حلاےویرعتڃرهاوجلادق

:داهجهنأءاجام

ناونابجنإ:لاقففَييبلاىلإءاجالجرنأيلعنبنسحلانع١

قازرلادبعهاور"جحلا:هيفةكوشالداهجىلإمله":لاقف.فيعض

.تاقثهتاوروياربطلاو

فيعضلاوريبكلاداهج":لاقميهللالوسرنأةريرهيبأنع-۲

.نسحدانساييئاسنلاهاور"جحلا:ةأرملاو

؟مكعمدهاجنواوزغنالأهللالوسراي:تلاقاهنأةشئاعنع-۴

عدأالف:ةشئاعتلاقروربمحح«جحلا:هلمجأوداهحلانسحأنكل":لاق

.ناخيشلاهاور.لِيهللالوسرنماذهتعمسذإدعبجحلا

؟دهلجنالفألمعلالضفأداهحجلاىرتهللالوسراي:تلاقاأةشئاعنع٤
.ناخيشلاهاور.روربمجح:داهحلالضفأنكل:لاق

:بونذلاقحميهنأءاجام

قسفیملوثفریملفجحنم":ءَهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنع١
.ناخيشلاهاور"همأهتدلومويکعجر

اميفةأرملالجرلاباطخوأ‹«شحفلاوآ‹عامجلاهبداريوقلطي:ثفرلاو

ام:ثفرلا:لاقهنأامهنعهللايضرسابعنبانعيوردقو.عامحلابقلعتي

.يئاسنلاهبعجور

ةريغصىلعرارصإلاوأةريبكباكترابكلذوهللاةعاطنعجورخلا:قوسفلاو
ةشلعتملابونذلارئاغصجحلابهنعرفكيهنأ:همأهتدلومويك:هلوقبدارللاو

.ىلاعتهللاقحب

۔٢۲



جلاميرعترهاوجلادع

هللالوسرتیتأيلقيفمالسإلاهللالعجام:لاقصاعلانبورمعنع-٢

كلام":لاقفيديتضبقفطسبف:لاق‹كعيابألفكديطسبأ:تلقف‹ك

.لرفغينأ:تلق"؟اذامطرتشت":لاق‹«طرتشأ:تلق؟ورمعاي

جحلانأو«اهلبقاممدهتةرجحلانأو«هلبقاممذهيمالسإلانأتملعامأ:لاق

.ملسمهاور."هلبقاممدهي

ةرمعلاوجحلانيباوعبات":لاقيهللالوسرنأدوعسمنبهللادبعنع-۳

ةضفلاوبهذلاوديدحلاثبحخريكلايفنيامكبونذلاورقفلانايفنيامُمناف

.هححصويذمرتلاويئاسنلاهاور"ةنحلاالإباوثةروربملاةجحللسيلو

:هللادفوجاجحلانأءاجام

هوعدنإهللادقورامعلاوجاجحلا":لاقلليهللالوسرنأةريرهيبأنع

.هجامنباويئاسنلاهاور"مرفغهورفغتسانإومهباجأ

:ةنحجلاهباوثجحلانأيفءاجام

امةرافكةرمعلاىلإةرمعلا":كليهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنع-١

.ناخيشلاهاور"ةنحاالإءازجهلسيلروربملاجحلاوامهنيب

ةماعدتيبلااذه":ليهللالوسرلاق:لاقهللادبعنبرياجنع-۲

هللاىلعانومضمناكرمتعموأجاحنمتيبلااذهمؤيجرخنمفمالسإلا

دانسإبجیرجنباهاور"ةمينغورجأبهدر«هدرنإوةنحلاهلخدينأهضبقنإ

.نسح

۳



حلاهنويرعترخاأوجلادق

:جحلايفةقفنلالضف

ليبسيفةقفنلاكجبحلايفةقفنلا":لليهللالوسرلاق:لاقةديربنع

.يقهيبلاوياربطلاودمحأوةبيشيبأنباهاور"فعضةئامعبسبمهردلا:هللا

۰نسحهدانسإو

:جحيملفجحلاىلعردقنمبيهرت
ادازكلمنرم":نیهللالوسرلاق:لاقبلاطيبانبىلعنع١

اينارصنوأايدوهيتوحينأهيلعالفجحيملفمارحلاهللاتيبىلإهغلبتةلحارو

"اليسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعللو":لوقيهللانأكلذو

.يقهيبلاويذمرتلاهاور

ضرموأ«ةرهاظةجاحهسبحتملنم":لاقلڪيبلانعةمامايبأنع-۲

ءاشناو‹ايدوهيءاشنِٳتميلفجحيملو«رئاجناطلسوا«سباح

.يقهيبلاهاور"اينارصن

مهسمالساإلا:مهسأةينامنمالسإلا:لاق6يبلانعةفيذحنع-۳

رمألاو«مهستيبلاجحو‹مهسموصلاو‹مهسةاكزلاو«مهسةالصلاو
دقو‹مهسهللاليبسيفداهحلاو«مهسركنملانعيهنلاو‹مهسفورعملاب
.رازبلاهاور"هلمهسالنمباخ

نإ:لحوزعهللالوقي:لاقميهللالوسرنأيردخلاديعسيأنع-٤
الماوعأةسمهيلعيضمت«ةشيعملايفهيلعتعسووهمسحهلتححصادبع

.يقهيبلاونابحنباهاور"مورحليلإدفي
ليجلاراد.ةرمعلاوجحلابوحو:بابكسانملاباتك٥ناكوشللراطوألالين:رظنا

.م۱۹۷۳نابل
٢٤۲-

 

 

 



ععلامهيرعتوهاوجلادق

.(”رذنكءضراعلالإهبوجورركتيالجحلانأىلعاوعمجأو

':لاقف%هللالوسرانبطخ:هنعهللايضرسابعنبالاق

لكيفأ:لاقفسباحنبعرقألاماقف"جحلامكيلعبتكهللانإ

دازامفةرمجحلاءتبجولاهتلقول:لاق؟هللالوسرايماع

ولو"تبجول:هلوقدعبةدايزةياوريفو.ا"عوطتوهف

.متبذعلاهباوموقتملولوءاهباوموقتملتبجو

,توريب‹يبرعلاباتكلاراد١/۹٤٠قباسديسلةنسلاهقف:

.م١۱۹۹۰له١٤١١٤۱طتوریبريثکنياراد١٠وتسمنيدلايحلةرمعلاوجحلا:

ثيدحهيلعليلدلاوضراعلالإرثكأالرمعلايفةدحاوةرمبحاوجحلا(١)

سابعنباثيدحو«جحلابمهرمأوسانلاييهتبطخنعقباسلاةريرهيأ
.راركتلايضتقيالرمألانأهدكؤيو"عوطتوهفدازنم":اضيأهيفوهانعمب

ىلعلومحمفماوعأةسمخلكيفجحلابرمآلايقهيبلاونابحنباثيدحامأو

.بوحجولاالبدنلا

نأل«ةححيلعهلل:لوقينأبرذنك:ضراعلةرمنمرثكأجحلابجيدقو

يفبجيكلذكو«ةدوصقملابرقلاوتادابعلايفبوحجولابابسأنمرذنلا

.جحلاداسفإدنعءاضَقلاةلاح

هناذئتسابجينممنذإالبجحلاکهرکیدقو«مارحلاعبجحلاكجحلامرحيدقو

هبيضقيهللامالنيدملمرغلانئادلاكو.هيلإةجاحهبناكنإنيوبألادحأك

.ملعأهللاو

.هانعمبيئاسنلاودمحأهجرحخأ(۲)

.تاقثهلاجرو«هنعهللايضركلامنبسنأقيرطنمهجامنباهجرخأ(۳)

-۲o

 



حلامنويرعترهاوبلادق

ةومالإجحلابجيالهنأىلعليلدثيدحلاو:>يناعنصلالاق

.عيطتسمفلكملكىلعرمعلايفةدحاو

.تسماعضرفهنأىلعروهمجلاو.عستماعيفجحلاضرفو

.ملعأهللاو”رشعماعليقو.ذاشوهوءةرجهلالبق:ليقو

۷١٤٤٤۱طتوريب/يبرعلاباتكلاراد۳۸۱/۲ناعنصللمالسلالبس(١)

.م١٤۱۹۹اه

تسةنسانأروهمحجلاو‹جحلااهيفضرفيلاةنسلايفءاملعلافلتحخا(۲)

سهمةنس:ليقو‹ةعفرلانباهححصو‹ريسلاباتكيفيعفارلامزحهبو
يفيوونلاهاكحمستةنس:ليقو«ةبلعنبمامهةصقباجتحميدقاولاهاكح

ضايعيضاقلاهححصوةيناطلسلاماكحألايفيدرواملاهاكحو«ةضورلا

رئاسنأل‹«ديعبوهوةياهنلايفريثألانباهاكحةرجمحلالبقضرف:ليقو
.رشعةنسضرفليقو‹ةالصلاالإةرجملادعبتعرشتادابعلا

.عستماعهتيضرفهللاهمحربطقلاححرو

-٦٢-



ةرمعلامابرهاوجلادق

تيبلاةرايز:ًاحالطصاوءةرايزلا:ليقوءدصقلا:ةغلةرمعلا

ضرفةرمعلانأىلعرثكألاو()يعسوءفاوطومارحإب

.جحلاك

لاقوءسابعنبالوقوءانبهذموهو:("هللاهمحربطقلالاق
.اهيفبغرمةنسحةنس:كلامويبعشلاويعخنلا

.عوطتاهنأ:هباحصأوةفينحيبأنعضعبةرابعو:”لاق

اهيفبغرملاةنسلاغلبمغلبتملةنساهنإ:اولاقمهلعلو:الاق

.ةدكأتملا

.هرازاذإًانالفنالفرمتعا:لاقي.ةرايزلا:ةغللايفةرمعلا(١)

.تيبللةصوصخمةرايز:عرشلايثو

ىلاعتهلوقل«ةمألاعامجإومقيهلوسرةنسوهللاباتكبةعورشمةرمعلاو

ةالصلاهيلعهلوقلو١۹٠ةيآلاءزجةرقبلا"هللةرمعلاوجحلااومتأو.."

ةنحباالإءازجهلسيلروربملاجحلاو‹امهنيبالةرافكةرمعللةرمعلا":مالسلاو

بابحتساىلعوةرمعلاةيعورشمىلعملعلالهأعامجإلو‹يراخبلاهاور"

.اهنمراثكإلا

ةبتكمو«توريب/حتفلاراد.م۱۹۷۲ه۲۳۹۲٠۱ط٤/٦لينلاحرش(۲)

.ةدج/داشرإلا

.قباسلاردصملا(٤)‹(۳)

7



ةرمعلابابرهاوجلادفع

امكةدكأتمريغلوقيهلعلفكلامكةنساهنأ:ةفينحيبأنعليقو

.كلاملاق

لاقهبو«ةبجاواهنإ:موقلاق.ةرمعلا:()دشرنبالاق

يعازوألاو«يروثلاو«ديبعوبأوءروثوبأوءدمحأوءيعفاشلا

نمةعامجوءرمعنباوءةباحصلانمسابعنبالوقوهو

.نيعباتلا

عوطتيه:ةفينحوبألاقو.ةنسيه:ةعامجوكلاملاقو

':ىلاعتهلوقبجتحااهبجوأنمف.دوادوءروثوبألاقهبو

نعيورام:اهنمةيورمراثآبو.(”"هللةرمعلاوجحلااومتأو

بايثلاضيبأهجولانسحيبارعألخد:لاقهيبأنعرمعنبا
':لاقف؟هللالوسرايمالسإلاام:لاقفملكهللالوسرىلع

ميقتو«هللالوسرادمحمنأوهللاالإهلإالنأدهشنأ

جحتو٠.ناضمررهشموصتو«ةاكزلايتؤتوءةالصلا

`(ةبانجلانملستغتورمتعتو

ثدحيناكهنأ:ةداتقنعرمعمانربخأ:لاققازرلادبعركذو

هيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللو"تلزناملهنأ

م۱۹۸۹ها١٩٤ط۸/۱٤٥دشرنبالدصتقملاةيافودهتحجلاةيادب(۱)

.توریب/ليحلاراد

.١۱۹ةيآلاءزجةرقبلا(۲)

.نتفلايفهجامنباو‹ناميإلايفيئاسنلاو«ةنسلايفدووادوبأهاور(۳)

۸٢-



ةرومعلاابرهاوجلادق

نمفةرمعوةجحنيتثاب":ميللالوسرلاق()"اليبس

.9"ةضيرفلاىضقدقفامهاضق

ةرمعلاوجحلا":لاقهنأيهنعتباثنبديزنعيورو

:سابعنبانعيورو٠"تأدبامهيأبكرضيالناتضيرف

٠$يبنلاىلإهعفريمهضعبوءةبجاوةرمعلا

تسيلاهنأنورينيذلامهويناثلاقيرفلاةجحامأو:لاق
ضلئارفديدعتيفةدراولاءةتباثلاءةروهشملاثيداحألاف«ةبجاو

':رمعنباثيدحلثمءةرمعلااهنمركذينأريغنممالسإلا

ثيدحلثموادرفمجحلاركذف"(سمخىلعمالسإلاينب
تيبلاجحينأو":هقرطضعبيفنإفءمالسإلانعلئاسلا

اذهنألءبوجولايضتقيسيلمامتإلابرمألانإ:اولاقامبرو'

.عطقتالومتتنأاهيفعرشاذإينعأضئارفلاوننسلاصخي

اهنمراثآبءةنساهنإلاقنمينعأاضيأءالؤهجتحاو:9لاق

.۷٩ةيآلاءزجنارمعلآ(۱)

قازرلادبعهاور(۲)

.هدنسميفدمحأوبدألايفهجامنباهاور(۳)

.۱/٩٥٤٥دهتجلاةيادبرظنا.دشرنبايأ(4)

.ناميإلايفيئاسنلاو‹ناميإلايفيذمرتلاو‹ناميإلايفيراخبلاهاور(٥)

۱/٠٥٥دهتحاةيادب(1)

TE



ةومعلاميمابرهاوجلادق

نبرباجنعردكتملانبدمحمنعءةأطرأنبجاجحلاثيدح

؟يهةبجاوأةرمعلانعء6هللالوسرلجرلأس:لاقهللادبع

.٠)كلريخرمتعتنألوءال':لاق

.اهبدرفنااميفةجحوهسيلو:ربلادبعنبرمعوبألاق
.یهتنا

.ةبيشيبأنباويقهيبلاويذمرتلاودمحأهاور(١)

ةضيرفامنأىريقيرف:نيسيئرنيقيرفىلإةرمعلايفملعلالهأفلتخا(۲)

كيلإو«ةبجاوريغةنساهاريقيرفو‹جحلاكعيطتسمفلكملكىلعةبحاو

:هيلعهبضرتعاامضعبو‹هاوعدتابثإيفهبجتحاامو«قيرفلكةلوقم

:جحلاكبجاوضرفةرمعلا:لوألالوقلا

لب«نيعباتلاوةباحصلانمريفغعمجنعاضيأيورموهو«انباحصألوقوهو

نعةياورورمعنباوسابعنبانعيورملوقلااذهف.ةمألاروهمجلوقوه

دیعسوبيسملانبديعسوةشئاعوتباثنبديزوباطخلانبرمعودوعسمنبا

يروثلالاقهبو‹يعشلاونيريسنباونسحلاودهاجبوسواطوءاطعوريبجنب
قلخمهريغو‹يرهاظلامزحنباودوادوديدحلايفيعفاشلاوقاحساودمحأو

:مهتلدأ

:نآلابلوقلااذهباحصألدتسا

نأو‹ء١۹٠ةيآلاءزحةرقبلا"..هللةرمعلاوجحلااومتأو":ىلاعتهلوق-١

.بوحولاديفيرمألا

۳



ةرمعلامابرهاوجلادق

احلامعأنماشرشابواهيفلخدنملانهمامتإلارمأنأبمهيلعضرتعاو

.اهئادتبانعانهمالكلاومارحإلاك

.ناهربالبیوعدودیعبلیوأتاذهنأ:باوجلاو

؟داهجءاسنلاىلعلههللالوسرايتلق:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنع-٢

..هجامنباودماهاور"ةرمعلاوجحلا:هيفلاتقالداهج":لاق

الريبکخيشيبانِإهللالوسراي:لاقفقييبلایتاهنأنیزريبنع-۳

هاور."رمتعاوكيبأنعجح":لاق.نعظلاالوةرمعلاالوجحلاعيطتسي

.حيحصنسحثيدح:لاقويذمرتلاويئاسنلاودوادوبأ

تملسأينِإنينمؤملاريمأاي:تلقفرمعتيتأ:لاقدبعمنبيبضلانع٤

تیده:رمعلاقف‹امبتللهأف‹يلعنيبوتكمةرمعلاوجحلاتدجوينِإو

.يئاسنلاودوادوبأهاور.6كيبنةنسل

یلعبایثلاضیبأهجولانسحيبارعألخد:لاقهيبنعرمعنبانع-٥
الإهلإالنأدهشتنأ":لاقف؟هللالوسرايمالسإلاام:لاقفمليهللالوسر

ناضمررهشموصتوةاكزلانؤتوةالصلاميقتو«هللالوسرادمحمنأوهللا

.هجامنباويئاسنلاودوادويأهاور"ةبانحلانملستغتورمتعتوجحتو

دبالناتبجاوةرمعوةجحهيلعوالإدحأنمسيل":لاقرمعنبانع١

مكاجلاوةميزخنباهجرخأ"عوطتوريخكلذدعبدازنمف«امهنم

.اقيلعتيراخبلاهركذوجيرجنباقيرطنمينطقرادلاو

نعهيبأنعمزحنبورمعنبدمحنبركبيبأنعهدانسإبمرثألاىور-۷

يهةرمعلانإ"باتكلايفناكونميلالهأىلإبتكمقفيهللالوسرنأهدج

."رغصألاجحلا

- ۳۹



ةرمعلامابرهاوجلادوغ

"ناتبجاوةرمعلاوجحلا":لاقسابعنبانع-۸

قحجحهيلعالإملسمسيل":لوقيهللادبعنبرباجممهنأريبزلايبأنع-٩

."اليبسهيلاعاطتسانمةرمعو

ناکسن:جحینألبقرمتعینميفلاقتباثنبدیزنعنیریسنبانع-۰

.تأدبامهيأبكرضيالكيلعل

.تيبلاىلإةرمعلاوةالصلاةماقإبمترمأ:لاقدوعسمنبانع-١

مكيلعتبتکسانلااهيأاي":باطخلانبرمعلاق:لاقةداتقنع-۲

."ةرمعلا

اهفدرأواهديناسأبةلوصومىلحلايفمزحنبااهركذةريخألاسمخلاتاياورلاو
دروايملعاقيقحتةلأسملاققحهنأامكنيباتلانعةحيحصلاتاياورلانمريثكب

.ىلحابهيلعفهدارأنموماقملااذهيفهحرشلوطيمالكيفنيفلاخملاةلدأىلع

مشفرعيملوكلذىلعةباحصلاعامجإةرمعلابوجوبلوقلاديؤياو-۳

.هنعنيتياورلایدحإيفهنعهللايضردوعسمنبانعيورامالإمهنمفلاخم
:عرشلانايببترمهركذامةرمعلامكحيفانباحصأمالكنمو

۱۸۳/۸:فنصللا:ركبوبألاق

بوحوىلعليلدةيآلاهذهو"هللةرمعلاوجحلااومتأو..":لجوزعهللالاق

.هأ.جحلامامتإبانرمأامكاهمامتإبانرمأهنألةرمعلا

ريغمهنمعامجإبوهالوانباحصأدنعادحاوالوقسيلةرمعلابوجوبلوقلاو

جهنملايفيصقشلاخيشلااهركذلاوقأةلأسملايففالإومهروهمجلوقهنأ

۲/۷١۱:لاقف

ضعبو‹ةنساهنِإ:لوقيضعبو‹ةضيرفامنإ:لوقيانباحصأضعبناكو

۳۲



ةرمعلاأبرهاوجلادق

رمعلاوجحلااومتأوىلاعتهلوقعمو«‹ةبجاوبتسيللةرمعلانإ: "هللةرمعل

ها.هيلعةبجاوبتسيلفسلال

:(عوطتوأةنس)ةبجاوتسيلةرمعلا:يالالوقلا

روثوبأوةفينحوبأوكلاملاقهبو«دوعسمنبانعنيتياورلاىدحإوهو
ناكوشلاويياعنصلاهراتخاو.مدقلايفيعفاشلاويأرلاباحصأويعخنلاو

.انباحصأضعبللوقوهو

:مهتلدأ

:مهتلدأىلعءاملعلادودروءالؤههبلدتساامكيلإو

هللالوسرلئس:لاقرباجنعردکدملانبانعةأطرأنبجاجحلانع-١

دهجأهاور.كلريخرمتعتنإوال:لاق؟يهةضيرفأةرمعلانعي
.ةبيشيبأنباويقهيبلاويذمرتلاو
.هبجتحيالطقاسوهوةأطرأنبجاجحلاهدانسإيفنأب:ضرتعاو

ةرمعلاوداهججحلا":لاقهنألِييبلانعيفنحلاناهامحلاصيبأنع-۲

نبانععناقنبيقابلادبعقيرطنميقهيبلاهاورويعفاشلاهاور"عوطت

دیبعنبةحلطنعاضيأعناقنبيقابلادبعقيرطنمهجامنباهاورو«سابع

.هللا

امأو«فيعضاذهناهامو‹لسرمناهامحلاصيبأثيدحنأب:ضرتعاو

ثیدحو‹باذككورتموهوعناقنبيقابلادبعقيرطنمفسابعنباثيدح
.ثيدحلااذهبدتعيالفقيرطلاسفننمهللاديبعنبةحلط

هللادبعنبرباجنعريبزلايبأنعرمعنبهللادبعنعبويأنبىينع-۳
ريخرمتعتنإوال:لاق؟جحلاكةضيرفةرمعلاهللالوسراي:تلق":لاق

۳۳



ةرمعلامابرهاوجلادق

."كل

وهوريغصلايرمعلانعفيعضوهوبويأنبىحيهدانسإيفنأب:ضرتعاو

:لاقييبلانعيلهابلاةمامأيبأنعلوحكمنعناليغنبصفحنع-4
يهفعوطتةالصىلإىشمنمو«ةجحكيهفةبوتكمةالصىلإىشمنم"
.هجامنباهاور"ةماتةرمعك

نميورموهف«نالیغنبصفحقيرطريغنميورماذهةمامأيبأثيدحو

.عروملانبرضاحمقيرطنمو‹نمحرلادبعيبأمساقلاقيرط

ةمامأيبأنععمسيمللوحكمنأو«لوهجناليغنبصفحنأب:ضرتعاو
يهفعروملانبرضاحمةياورامأ.اضيأفيعضنمحرلادبعيبأمساقلانأو«ائيش

نعطقاسوهوميكحنبصوحألانعهتياوروفيعضاذهرضاحمنألةيهاو
.بذكلارهاظبوذكمرکنمثیدحلاف«لوهجبوهورباعنبهللادبع

:نيحيحصنيٹيدحبكلذكاولدتسا-٥

ةاكزلاوةالصلابٌمقَيلوسرلاهربخأفمالسإلانعلئاسلاثيدح:لوألا

نأالإال:لاق؟هللالوسراياهريغيلعله":لاقف‹جحلاومايصلاو

."عوطت

ديحوتلاةداهشركذف"سمحىلعمالسإلايب:رمعنباثيدح:ياثلاو

."جحلاومايصلاوةاكزلاوةالصلاو

لدقةرمعلاركذدريملو«ابجاوناكفجحلاركذدروهنأ:لالدتسالاهجوو

.ةبجاوبتسيلاُهأىلع

نيثيدحلانيذهيفاهعيمجةروصحمريغيهوةريثكضئارفلانأب:ضرتعاو

٢٤۳



ةرمعلايابرهاوجلادق

.ضرفةبانحجلانملسغلاو‹نيملسلملادالبودعلامهداذإضرفداهجلاف

لئاقالو‹نيقباسلانيثيدحلايفاروكذمهلككلذسيلوضرفةالصللءوضولاو

.نيثيدحلايفاهركذمدعلاهتيضرفمدعب
ناضمرموصوةالصلاوجحلاكتقوبةطبترمتناكلاضرفتناكولاهنأ١

.عوطتلافاوطكبحتالفةتقؤمريغاهألو«ةنيعمتاقوأيفىدؤتاهلك

يبنلاىلعةالصلاف«تقوبةطبترمريغضورفلانمريثككانهنأب:ضرتعاو

سيلوضرفرذنلاو«تقوبةطبترمتسيلورهدلايفةدحاوةرمولوضرفي

ضرفجحللمارحإلاو«تقوباطبترمسيلوضرفناضمرءاضقو‹تقوباطبترم

.ريثكاذهلٹمو«ءتقوباطبترمسیلو

ةجحالإءرملاىلعسيلهنأبوجحلايفةرمعلالوخدبلييبلارابخإنأ-۷
.اضرفتسيلامهأىلعليلدةدحاو

ةرسمعلانوكيفحضاوليلدهنأوملالمهيلعةجحتيدحلانأب:ضرتعاو

وذكشيالو‹جحلايفتلخداهنأبانربخأمالسلاوةالصلاهيلعهنأل«اضرف

نيهجونموهامنإجحلايفاطوحخدنأبحجوف‹ةجحرصتملاأيفلقع

:طقف

.نارقلايفدحاولمعاملءيزجيهنأ:امشدحأ

.جحلاكةضيرفامنأيفافوحخد:يياثلاو

:ةرمعلامكحيفءاملعلانعلوقنلاضعبكيلإو

۹/٦۱۲:ملسمحرشيفيوونلالاق

نموةبجاواهنأروهمحاويعفاشلابهذمف‹ةرمعلابوحجويفءاملعلافلتحا

نبدیعسوبيسملانباوءاطعوسواطوسابعنباورمعنباورمع:هبلاق

٥۳-



ةرمعلاجابوهاوجلادق

یسوميبانبةدربوبأويعشلاونيريسنباوقورسمويرصبلانسحلاوريبج
وبأوكلاملاقو.دوادوديبعوبأوقاحساودمحأويروثلاودادشنبهللادبعو

.فأ.يعخنلانعاضيأيكحوةبجاوتسيلوةنسيه:روثوبأوةفينح

۳۷۳/۳:ةريخذلايفيفارقلالاق

دنعوةبجاوبيبحنبادنعوةنس:ةفينحوبأوكلامدنعةرمعلاو:دنسلاق

.نالوقيعفاشلا
ركذف‹"..سمحىلعمالسإلايب":مالسلاوةالصلاهيلعهلوق:لوألاةجح

ةيمعلاوداهججحلا"مالسلاوةالصلاهيلعهنعىوريو.ةرمعلاركذيملوجحلا
.عوطتلافاوطكبحتالفةتقؤمريغاهنألو‹"عوطت

بوجوللرمألاو"..هللةرمعلاوجحلااومتأو":ىلاعتهلوق:يياثلاةجحو

.جحلاىلعاسايقو"ناتضيرفةرمعلاوجحلا”مالسلاهيلعهنعيورو
لوقننحنواهمامتإبوجويضتقيهنأل«بحوملابلوقلا:لوألانعباوجلاو
قرفلا:ثلاثلانعو‹«فورعمريغهنأ:ياشلانعو.ءاشنإلايفعاتلاامنإ«هب

.هأ.جحلابعرشلاءانتعإليلدوهوفيقوتلاب
ه٤٠4١ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط۲/٠٠۲يويسبلانسحلايباعما:رظنا

.م٤

يسموقلاثارتلاةرازوعبط۷۳/۲۳يدنكلاميهاربإنبدمحمةمالعللعرشلانايب:

.م۱۹۸۸ها۸٤ةفاقثلاو

يموقلاثارتلاةرازوعبط۸۳/۸٠يدنكلاهللادبعنبدمحأركبيبأةمالعللفنصللا:
.ةفاقثلاو

ةيلاعلاعباطملا۱۳۲/۲يلاطيجلاىسومنبليعامسإرهاطيبأمامإللمالسإلادعاوق:

.نامعةنطلس/يور-

4/٦شيفطإفسوينبدمحمةمألابطقةمالعلامامإللليلعلاءافشولينلاحرش:

۳۹

 



ةرمعلامابدهاوجلادق

الإرركت:ليقو«ديزنبرباجدنعةنسلايفةرمعلارركتالو

.جحلاةرمعالإاهيفعقوتالف٠جحلارهشأيف

ةنسلايفرركت:ليقو.انباحصأيقابلوقوهو:)بطقلالاق
.ءاشیتماهلك

مثءجصحلارهشأيفالثمةرمعبلخدولهنأاذهللديو:لاق
.امهبوأ٠«جحبوأاهبامإمارحإبلوخدلاهمزلجرخ

ةرازوعبط۷/١٠٠يصقشلاديعسنبسيمةمالعللنيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم:رظنا

.ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.ةرونملاةنيدملا-ةيفلسلاةبتكملا۳/٠٠٠ةمادقنبالريبكلاحرشلاوييغملا:

.ركفلاراد۳٤-۷/٦۲يرهاظلامزحنبالىلحلا:

١ط۳۷۳/۳يكلاملايفارقلاسيردانبدمحأنيدلاباهشةمالعللةريخذلا:

.يمالسإلابرغلاراد٤

توريب/ملقلاراد١ط۹/١۲٠يوونلامامإللملسمحيحصحرش:

۷-٥/٤راطوألالين:

راد.۲١٤٤٤٠۱۹۹۳ط۹/۲٦۳نقلعنصلاليعامسإنبدمحممامإللمالسلالبس:

.توريب/يبرعلاباتكلا

۲٤١١٤۱۹۹۳/۱ط۸صرفتشابرداقلادبعنبديعسلةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

.ضايرلاوةدج/ملعلاةبتكم

۸/۱٥٤٥دشرنبالدهتجلاةيادب:

هيلعويوونلافرشنبىيينابرلامامإللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلاباتك:

۳٥٤٥١/١۹۹٠طيكلملاهوارنيسححاتفلادبعلحاضيإلالئاسمىلعحاصفإلا:

.ةمركملاةكم/ةيدادمالاةبتكملا

٤/٦لينلاحرش(۱)

.قباسلاردصملا(۲)
۳۷-



ةرمعلابابرهاوجلادق

جرخاذإهنأجحلارهشأيفرركتلامدعبلوقينملعلو:تلق

.ملعأهللاو.(جحلابالإلخديالفءانركذامك

فلتخمفةرمعلاامأو‹ةنسلايفةرمنمرثكأزوجيالجحلانأىلعاوعمجأ(١)

:لاوقأةلأسملافو‹ةدحاولاةنسلايفةرمنمرثكأاهراركتزاوجيف

.ةدحاوةرمنمرثكأةدحاولاةنسلايفةرمعلارركتال:لوألالوقلا

نيريسنباويرصبلانسحلالوقوهو«انباحصأنمديزنبرباجلاقهبو

.كلامنعةياوروهويعخنلاوريبجنبديعسو

ةدابعةرمعلانأبوةدحاوةرمالإماعيفرمتعيملميلوسرلانأباوجتحاو
اسايقةدحاوةرمالإةنسلاىفلعفتالفيعسلاوفاوطلا7

ىلع

.جحلا وةرمرر

الإاهيفعقوتالفجحلارهشأيفالإاهلكةنسلايفةرمعلارركت:يالالوقلا
.جحلاةرمع

دنعو«انباحصأنمريثكهيلعودوعسمنباوباطخلانبرمعنعيورموهو
الوقانباحصألنأريغ«ديزنبرباجالإانباحصألوقهنأهللاهمحربطقلا

.هللاءاشنإهيلإأنساذهريغ

نألجحللمتأكلذنأبجحلارهشايفةرمعلاراركتمهعنميفءالؤهجتحاو

.هتقويفجحلانعلغشتةرمعلا

جحللمارحإلابهسبلتدعبالإاهلكةنسلايقةرمعلارركت:ثلاثلالوقلا

.همارحإنمللحتيىتحجحلاةرمعالإةرمعالف

ةدوجوملالاوقألادحأويمرضحلاقاحسايبأويمدكلاديعسيبأبهذماذهو

- ۳۸

 



ةرمعلايابرهاوجلادقغ

يفكلامودمحأويعفاشلالاقهبو‹انباحصأنمريفغعمجهيلعوبهذملايف

.روهمحبابهذموهو«ةياور

۹/۸٠٠فنصلملا:ديعسوبألاق

يفاحيرصتملعأالو‹ةدحاوةجحوةدحاوةرمةنسلايفةرمعلانأانباحصأدنع

تقولكيفاهقالطإملعأالو‹ةرمعلانمعنياعنامدجأالو.اذهريغبموق

جحامايأتمادامجحلاىلعلخدتالامنالإدودحمتقواسيلو.ةنسلانم

تقويفدودحمدحافسيلولضفانأل‹ةرمعلانمعنباعنامملعأالف

.ها.فورعم

۱۳۰ص:لاصخلارصتخميفقاحساوبألاقو

اويشکارارمةنسلايفوجحلابامرحهيفنوكيتقويفالإتاقوألالكيفزوجيو

.هأ.ةدحاوةرمالإةنسلايفزوجيال:ليقدقوتاقيملانمتناكاذإ

يفةرسمعلاراركتعنمبيلوقلااذهنأوه:هلبقيذلاولوقلااذهنيبقرفلاو

يفةرمعلارركنإهيلعالفةجحلايذيفمارحالاىونولف‹جحللمارحالالاح

يفناكنإوهلبقابالجحللمارحإلادعباعبانهةربعلاف‹ةدعقلايذولاوش

ءاوسجحلاروهشلوخددرجمبراركتلاعنمهنإفرخآلالوقلاامأ.جحلارهشأ

ةومعبجحلارهشأيفمرحلالحداذإفلوقلااذهىلعو.مرحيملمأجحللمرحأ

ةرمعلاراركتمهعنمل‹جحلامارحإبلوخدلاهيلعامازلفلوحخدلادارأمث«جرحخو

نأكةحسفتقولايفناكاذإاميسالةقشماهدعبامهيلعةقشماذهيقو

حالیوطانمزهمارحإبیقبيهنإفةدعقلايذلوأيفوألاوشيفهلوخدنوكي

.جحلاكسانمنمللحتي

- ۳۹ -



ةرمعلاابرعاوجلادق

۳/٥۱۷:ينغملايفةمادقنبالاق

سابعنباورمعنباويلعنعكلذيور.ارارمةنسلايفرمتعينأسأبالو

.يعفاشلاوةمركعوسواطوءاطعوةشئاعوسنأو

ام:يغختلالاقو‹كلامونيريسنباونسحلا:نيترمةنسلايفةرمعلاهركو

.هأ.هلعفيممقلييبلانألو«ةرمالإةنسلايفنورمتعياوناك

۸/۲٩:داعملادازيفلاق

ينلانعكلذاوتبثيملاذإارارمةنسلايفةرمعلانوبحتسيءيشيأبف:ليقنإف

2
رثكأةنسلايفرمتعينأهركأ:كلاملاقف.ةلأسملاهذهيففلتخادق:ليق

ال:فرطملاقف‹زاوملانباوهباحصأنمفرطمهفلاخو‹ةدحاوةرمعنم

دقو«سأبهبنوكيالنأوجرأ:زاوملانبالاقو«ارارمةنسلايفةرمعلابسأب

ءيشبهللاىلإبرقتلانمدحأعنينأىرأالو«رهشيفنيترمةشئاعترمتعا

٤«صنتهنمعنلابتأيملو«عضوميفريخلانمدايدزالانمالو«تاعاطلانم
رمتعيالمايأةسمنثتساىلاعتهللاهمحرةفينحابأنأالإ‹روهمحلالوقاذهو

هللاهمحرفسويوبأىنثتساو‹قيرشتلامايأورحنلامويوةفرعموي:اهيف

يسمرلعبتئابلاةيعفاشلاتنثتساو‹ةصاخقيرشتلامايأورحتلاموي:ىلاعت
.ھهأ.قيرشتلامايأ

:اهنمةلدأبءالؤهلدتساو

نميهو«ةنسلايفةرمعلاراركتعنمبةنسلاوأنآرقلانمصنتأيمهنأ١
.اهيلعثحيمالسإلاوتاعاطلا

.دحاورهشيفنيترمةشئاعرمعأقيهنأ-۲
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ةرمعلامابوهاوجلادق

نبانعيوردقف«ةنسلايفةرمنمرثكأرامتعالاةباحصلاضعبنعيور-٢

يٿپمتعيناکهنايلعنعو«ريبزلانبامايأنممويلكيفرمتعيناكهنأرمع
جرحخهسأرممحاملکفةدمةكعبماقأهنأكلامنبسنأنعوةرممويلك

.رمتعاف

.دحاولارهشلايفنيترمرركتالنكلوةنسلايفةرمعلارركت:عبارلالوقلا
.هيلعللدْيملو.دمحمنبمساقلاىلإهبسنوىلحلايفمزحنباهركذلوقلااذه

ةرازوعبط١۳٠صيمرضحلاسيقنبميهاربإقاحسايبأمامإلللاصخلارصتخم:رظنا

.م١۹۸٠ه٤١٤٠ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.۲۳/٥۷عرشلانايب:

.۹/۸٠١٠فنصلملا:

.١/١١٠نيلاطلاجهنم:

.٤/6٦لينلاحرش:

.۱۸/۷مزحنبالیلحلا:

.۳/٢٤۳۷ةريخذلا:

۱ط۳۲۲صشوکبدمحمنبیجیلدیزنبرباجمامإلاهقف:

.نانبل/توريب-يمالسإلابرغلارادم۱۹۸۷ه٧١

.ةرمعلاوجحلالضفبابجحلاباتك۹/١۱۲٠يوونللملسمحيحصحرش:

۲ط۹۸/۲ةيزوخحلاميقلانياةمالعللدابعلاريخيدهيفداعملاداز:

تيوكلا-ةيمالسإلارانملاةبتكمونانبل/توريبةلاسرلاةسسؤمم١۱۹۸ه١

.١/١۷٠ريبكلاحرشلاوييغملا:

.۳۱۸/۲مالسلالبس:

- £۱



جدلاطورشابرهاوجلادق

جحلاطورشباب

جحالفء0(ةعاطتسالاوءةيرحلاوءلقعلاو«غولبلابجحلابجي

هداعأهدعبقاطأوغولبلالبقجحنإف٠غلبيىتحيبصلاىلع

نإفءدبعىلعجحالو«ةداعإلاهمزلتملفوقولالبقغلبنإو

الإهديسنذإبجحولو«هقاطأنإقتعلادعبهداعأقتعلالبقجح

:طورشةعبرأبالإدحأىلعجحلابجيال(١)

.ةعاطتسالاو‹ةيرحلاو‹غولبلاو‹لقعلا

بلاطيبُأنبيلعنعثيدحلايفءاجامك‹نيفلكمباسيلفيبصلاونونجملاامف

نعو«ظقيتسييحمئانلانع:ةثالثنعملقلاعفر":لاقهنأ6%ينلانع

نباويذمرتلاودوادوبأهاور"لقعييحنونحلانعو«غلبيىحيبصلا

.هحام

جحانألوهديسلهلامووهلب«الامكلميالهنأل«هيلعبجيالفدبعلاامأو

.هبةقلعتملاهديسقوقحعّيضيفامايأقرغتستةدابع

تيبلاجحسانلاىلعللو":لجوزعهللالوقاهطرشليلدفةعاطتسالاامأو

اّمعلعساميهلوقو۷٩ةيآلاءزجنارمعلآ"اليبسهيلإعاطتسانم

.يذمرتلاهاور"ةلحارلاودازلا":لاقجحلابحوي

ءاملعلانمريثكهيلإبهذامكجحلابوجويفطرشبسيلهنإف:مالسألاامأ
وهوهيلعضئارفلارئاسومالسإلابوجوىلعسايقهيلعبحاورفاكلانأل
دعبهیلعواکرشمهنوکلاحيفهجحهیزجیالفجحنإهنأريغ‹كلذببطاخم

.ىرخأةجحهمالسإ

٢8



حلاطورشجابرهاوجلادق

.بورغلادنعفوقولايفوأ«فوقولالبققتعنإ

نونجملاقافأوءدبعلاقتعو٠كرشملاملسانإ:)"جاتلا"يفو

اڻالثنوحبسيو٠نومرحيامردقراهنلانميقبدقوةفرعةيشع

.مهجحمتءبورغلالبق

جحراصمألاءاهقفضعبو«عيبرلاوءبوبحمنبازاجأو

.غولبلادعبةداعإالبيبصلا

هلعففءيشهيلعضرفيملهنألةداعإلاحيحصلاو:(بطقلالاق

جحلاناكمإلبقوغولبلادعبهلامبهذولفءضرفللءادأريغ

قتعلادعبةداعإالبدبعلاجحانباحصأضعبزاجأو:الاق

.بوبحمنباهيلعو

يبصلاغلبو4دبعلاقعاذإ:ليقىتحةداعإلاموزلحيحصلاو

نممارحإلااديعيواعجرينأامهيلعفتاقيملااوزواجدقو

.تاقيملا

لينلابحاصييمثلازيزعلادبعةمالعلامامإلاهفلأيهقفباتك:جاتلا(١)

يصقشلاخيشللنيبلاطلاجهنمباتكهفلؤمهبرصتخا«ءازجأةدعيفمقيو

.نآلاعبطلاديقوهو«ةميقاهلجأويضابإلاهقفلابتكعفنأنمجاتلادعيو

.١٤/٤٠لينلاحرش(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

€۳



علاطورشمابرهاوبلادق

نأهيلعفء)ثنحلاغلبمثجحيبصاميأ":لَكهللالوسرلاق

جحينأهيلعفءرجاهمثءجحيبارعأاميأو«ىرخأةجحجحي

ةجحجحينأهيلعف«قتعامثءجحدبعاميأوءىرخأةجح

غولبلادعباوعاطتسانإينعي7سابعنباهاور'ىرخأ

.(”قتعلاوةرجهلاو

ءازجإلابلوقينمو«ءازجإلامدعيفصناذهف:(”بطقلالاق

(”ءاحورلابابكريقلييبنلانُأسابعنبانعيورامبلدتسي

؟تنأنماولاقف:نوملسملااولاقف؟موقلانم":لاقف

؟جحاذهلأ:تلاقفايبصةأرماهيلإتعفرف«هللالوسر:لاقف

.ملسمهجرخأ"رجأكلومعن:لاق

ةعنبوءيبصلاحجححصيهنألبلدثيدحلاو:(”يناعنصلالاق

.جاحلالعفيامهنعهيلولعفثيح«المأازيممناكءاوس

نأغلبيأ‹مثإلايأ«ةثلئمفنونلانوكسوةلمهملاءاحلارسكب:ثنحلا(١)

.هثنحهيلعبتکي

.يسدقملاءايضلاوبيطخلاوةعيزخنباومكاحلاهاور(۲)

الفاهدعبامأ‹ةرجحلابوجوثيحةكمحتفلبقناكثيدحلانأودبي(۳)

ةينوداهجنكلوحتفلادعبةرجهال:ةرجحلانعلئسدقويهلوقلةرجه
.ملسمهاور"اورفنافمترفنتسااذإف

.١٤/٥١٠لينلاحرش(٤)

.ةنيدملانماليمنيئالثوةتسىلعناكم:ءاحورلا(٥)

.۳۷۲/۲مالسلالبس(1)
-8€-



ععلاطورشيابرصاوجلادق

ةجحنعهيزجيالهنكلوءروهمجلابهذاذهىلإو:)لاق

هيلعفغلبمثهلهأهبجحمالغاميأ":سابعنباثيدحلءمالسإلا

ةضيرفنعغلباذإهيزجيالهنأىلعاوعمجأ:(”يضاقلالاق

نإفء"معن":هلوقلهيزجي:تلاقفتذشةقرفالإ٠مالسإلا

بجاولاطقامهنمردابتيَقِلطُأاذإجحلاوءجحهنأهرهاظ

.ىهتنا.كلذفالخىلإاوبهذءاملعلانكلو

معن":اهللاقيتلاةأرملاثيدحامأ:(*)هللاهمحربطقلالاق

ليلدبهئازجإيفاليبصللالفنهتحصيفوهامنإفء"رجأكلو
.لوألاثيدحلا

هيلوهنعمرحييبصلانإ:نيفلاخملاضعبلاقو:١لاق

.مرحملاغلابلابتتجيامبنتجيو

يذلانسلاغلباذإهنأوًالوأهسفنلمرحُيهّيلونأرهاظلاو:لاق

.۳۷۲/۲مالسلالبس(۱)

.هجرختقبس(۲)

.٢/٠۲راطوألالينرظنا۽ضايعيضاقلا(۳)

.١٤/١٠لينلاحرش(٤)

.١/١٠لينلاحرش(٥)

.١/١٠لينلاحرش(٦)

- £0



٠.”ةقافإدعبنونجملاديعيوءهسفنبمرحيةالصلابهيفرمؤي

امبكرشملاعفتنيالو٠ءكرشملجحالفءمالسإلابجحلاحصيو

كرشلالاحيفهجحيذلاجحلاهيفكيالوءكرشلالاحيفلمع

رئاسومالسإلاهيلعبجوامك٠هيلعبجاوجحلانأولو

.كلذببطاخمو«ضئارفلا

يففالخاو«رحلالقاعلاغلابلاملسملانعجحلاءازجاىلعملعلالهأعمجأ(١)

امهجحءازجامدعىلعروهمجلاف‹قتعلاوغولبلالبقاًجحاذإدبعلاويبصلا

امهئزجيو‹ةداعإال:ضعبلاقو.قتعلاوغولبلادعبجحلاةداعإامهيلعو

:ليصفتلانمءيشبةلأسملاكيلإو.لوألاامهجح

:يبصلاجح:الوأ

هيلعبايوهنمحصجحاذإنكلو«فلكمريغهنأل«جملابجي

.ًاعوطتعقيلبمالسإلاةجحنعهيزجيالناكنإو

ابكريقلقييبلانأ":سابعنباثيدحيبصلاجحةحصىلعليلدلاو
لوسر:لاق؟تنأنماولاقف.نوملسلملا:اولاق؟موقلانم:لافءاحورلاب

."رجأكلومعن:لاق؟جحاذهأ:تلاقفايبصةأرماهيلإتعفرف«هللا

.ملسمهاور

لأ":سابعنباثيدحمالسإلاةجحنعيبصلاجحءازجإمدعىلعليلدلاو
يسادقلملاءايضلاوبيطخلاهاور"ىرخأةجحهيلعفغلبمثهلهأهبجحمالغ

هيلعفغلبمثححيبصامیأ":رحخآلاسابعنباثيدحو.ةميزخنباومكاحلاو

يعفاشلاهاور"ىرخأةجحهيلعفقتعمثححدبعاميأو«ىرخأةجح

.يسلايطلاو

- €



عحلاطورشجابرهاوجلادق

هيلعوروهمحلابهذموهحيحصدقعنميبصلاجحنأنمهانركذيذلااذهو

زمله:اهيففالخلاومرحلايفةيانجنيجنإةرافكلاهومزلأمهفأىحانباحصأ
دقعنيالويبصلاجححصيال:لاقفةفينحوبأفلاخو؟هيلولامنممأهلام

غلابلاماكحأرئاسوناربحلامدوةرافكلابوجونمجحلاماكحأهيلعيرحتالو

.غلباذإهلعفيفهداتعيلهلامعأوجحلاىلعهنيرمتيبصلاجحنمةياغلانأو

مالساإلاةجحنعهأزجأفوقولالاحيفوأةفرعبفوقولالبقغلبنإيبصلاو

دقناكنإوضرفمارحإلانأل‹هلعيفغولبلاةعاسهمارحإددجينأهمزليو

.دعبهمزلدقضرفلانكيملو«ضرفلاريغبىتأهنألهزجيملتاقيملانممرحأ

انياحصأنمهللاامهمحربوبحمنبدمحموبيبحنبعيبرلانامامأإلابهذو

فقأملو.مالسإلاةجحنعيبصلاجحءازجإبلوقلاىلإانموقنمتذشةقرفو

اذهرودصهللاهمربطقلاللعدقو‹اذهمهمكحامنودضتعيةلدأىلعم

نمضتملاسابعنباثيدحمطوصومدعةيناكماإلبوبحمنباوعيبرلانعمكحلا

.ةداعإلابوحجول

:ةلأسملايفمهمالكضعباذهو

١۲/١٠٦:عرشلانايبيفلاق

نامرحيفةكمنالخديةيبصلاويبصلاناكاذإ:عيبرلالاق:نايفسوبألاق

.هأ.مالساإلاةجحامهنعىزجأدقفغلابلاهلعفيامنالعفيونالقعيو

٢٤۲/٥٦:یرخأةلأسميفلاقو

يبصلاغلبمث«يبصلاةيلوفطودبعلاةيدوبعلاحيفاجحاذإدبعلاويبصلاو

¿لامحنأل‹ضرفلانعكلذامهزجيملوهيلعاردقاذإامهيلعناكدبعلاقتعو

يفهيلعةردقلاعمجحلاضرفامهنعطقسيالولاحلاكلتيفنيبطاخمانوكي

e



جحلاطورشبابرهاوجلادق

نمەهريغوبوبحمنبدمحملاقو.امهيلعباطخلادوروعملاحلاكلت
.هأ.كلذامهنعيزجي:انباحصأ

٢/٠۲:راطوألالينيفيياكوشلالاق

ةمئأعمجأ:لاطبنبالاق.يبصلاجححصيهنإلاقنمبابلاٹثیداحأابلدتسا

اعوطتهلناكجحاذإهنأالإغلبييحيبصلانعضرفلاطوقسىلعىوتفلا

تاروظخمنمءيشهمزليالوهمارحإحصيال:ةفينحوبآلاقو‹روهمجلادنع

يبصلاجحاذإ:لاقفمهضعبذشو‹بيردتلاةهجىلعهبجحيامنإومارحإلا

اذحلأ:اهوقباوجيف"معن":قيهلوقرهاظلمالسإلاةجحنعكلذهازجأ

.هآ؟جح

:دبعلاجح:ايناث

مدلجحاهيلعبجيالفروهمجلادنعيبصلامكحجحلايفهمكحدبعلا

نمتيبلاجحسانلاىلعهللو":هناحبسهلوقلهيفطرشيهوةعاطتسالا

اقالطإعيطتسمريغدبعلاو«۷٩ةيآلاءزجنارمعلآ"اليبسهيلإعاطتسا

جحاذِإنكل«هديسلكلمهلامودبعلاوندبلابنوکتولاملابنوكتةعاطتسالاف

هيزجيالهنأريغهللادنعهباوثهلناكوهجححصهقرلاحيفهديسنذإبدبعلا

ةحجحقتعلادعبجحينأهيلعبجيفكلذدعبقتعأولاميفمالسإلاةجحنع
ددفوقولالبققتعانإو«الفننوكيقتعلالبقهجحاملكو«مالسإلا
.مالسالاةجحنعهأزجأوهكسانملمكأوهمارحإ
نبايئيدحنميبصلاجحيفافنآانركذيذلامهليلدوروهمحلابهذموهاذه

.سابع

روهمحجلايرهاظلامزحنياوبوبحمنبدمحوبيبحنبعيبرلافلاخو
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ععلاطورشمابرهاوجلادق

نِإومزحنبانأىلع«مالسالاةجحنعقتعلالبقهجحدبعلائزجي:اولاقو

هنأالإدبعلاجحءازجإبلوقلانمهيلإابهذاميفبوبحمنبدمحموعيبرلاقفاو

امكلذيفاقفاوممالسإلاةجحنعغولبلالبقيبصلاجحءازجايفامهفلاخ

.روهمجلاهيلع

مالساإلاةجحنعقتعلالبقهجحدبعلاءازجإىلعمزحنبالدتسادقواذه

:اهضعبدرون«‹ةريثكةلدأب

نمةرمعوةجحهيلعالإملسمسيل":لاقهنأهللادبعنبرباجنع-١

هيلعالإدحأهللاقلخنمسيل":لاقهنأرمعنبانعو‹"اليبسهيلإعاطتسا

ريخوهفاهدعبدازنموالیبسكلذىلإعاطتسانمناتبجاوةرمعوةجح

."عوطتو

مزلفةمأنمةرحالودبعنمارحالويجنمايسنإاصخيملامهنأ:ههجوو

صصخمالو‹«صصخع.الإدبعلاكلذنمىثتسيالومومعلاىلعامهيلوقلمح
.انه

اذهو‹هديسلهلاموهنألميطتسمريغهنأدبعلاىلعروهمحلاذحخأمنأمدقتدقو

معزيامكمومعلابروهمحلاهلملساذإف«مزحنباهيلعدرلابابقرطيملام
امامهيفسيلنيليلحلانييباحصلايلوقمنأىلع«ةعاطتسالاهلصصخملاناك

.لمأتيلف«مالسالاةجحنعقتعلالبقدبعلاةجحءازجإىلعلدي
امحُنإفامهتحصبميلستلاىلعونيقباسلاسابعنبايثيدحلهفيعضت-۲

امامحلخسانلانأو‹امهيفةرجملاركذدورولحتفلالبقاناكامهنألناحخوسنم

دقهللانأسانلااهيأ:لاقفيهللالوسرانبطخ":لاقةريرهوبأداور

."اوجحفجحلامكيلعضرف

- €۹



يه:ليقفةعاطتسالايففلخلاو.ةقاطلا:يهةعاطتسالاو

دازلاليبسلا":مليهنعةشئاعورمعنباىورءةلحارلاودازلا

يمجعويبارعأودبعورحلكلامومعراصفعادولاةجحيفاذهناك:لاق

الومالساإلاردصيفجحلاببطاخمريغناكدقدبعلانأةيرمالوكشالبو

اذإمالساإلاةجحيبارعألاىلعوهيلعنأيفميرزنبديزيربخناكف‹اضيأرحلا
نيبطاخمريغامُنأىلعايقبوىلوألاةلاحللاققفاوميبارعألارجاهودبعلاقتع

يبارعألاودبعلاجحلابباطخلايفهصنيفلخدفربخلااذهءاجو«اناكامك

باطخلايفاملالخدموىلوألاةلاحللاخسانكشالبناكفسانلانمامُنأل

.ه[آ.دبالوةرورضجحلاب

رلسينبناميلسودهاجمكنيباتلانمديدعلاىلإاذههبهذممزحنبابسنو

.دمحمنبمساقلاو

٠٦-٢۱/۲٦عرشلانايب:رظنا

٥٠۳۱-۳۱۱/۷نیبلاطلاجهنم:

۳۹۲/۲يلاسلامامإللنيدلارونىواتفنمجذامننيمثلادقعلا:

۱/۳٦٠ريبكلاحرشلاوييغملا:

نمرحأويصلاجحةحصباب.جحلاباتك۹/١٠٠يوونللملسمحيحصحرش:

هبجح
٢/٠۲راطوألالين:

۷٤-۷/٤٤یلحا:

٥٠٥ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۳۷۲/۲مالسلالبس:

راد٠/٠٥۳ريلادبعنبارمعيبأهيقفلاظفاحلليكلاملاةنيدللالهآهقفيفيناكلا:

.م۱۹۷۹سه۹١۱۳۹ةرهاقلا ةعابطللىدحلا



علاطورشهابرماوجلادق

هللالوسرلجرلأسرمعنبهللادبعنعوء0"ةلحارلاو

لوسراي:لاقفرخآماقف”Ç(لفتلاثعشلا:لاق؟جحلاام

اي:لاقفرخآماقفءجثلاوجعلالاق؟لضفأجحلايأهللا

.()ةلحاروداز:لاق؟ليبسلاامهللالوسر

ىلعلديو«دازلاناكنإهمزلبوكرالبيشملاىلعردقنإو

جحلاةضيرفنإ:هلتلاقيتللمهلوق٠لاملاببجيجحلانأ

جحأفأةلحارلاىلعتبثينأعيطتسيالاريبكاخيشيبأتكردأ

ةيضاقتنكأءهتيضقفنيدكيبأىلعناكولتيأرأ"؟هنع

.ا"كلذكاذف:لاقف.معن:تلاقف؟هيلع

تلزنيأءخيشوهوىبآتكردأجحلاةضيرفنإ:تلاقثيح

:اهلوقىلعمالسلاهيلعاهرقأفهبوجوهلمشفجحلابوجوةيآ

لبسيفناعنصلاهفعضو‹مكاحلاهححصويطقرادلاويذمرتلاهاور(١)

.اکورتمایوارهيفنألوةفيعضاهلكقرطنميورمهنألمالسلا
۳۷۱/۲مالسلالبس:رظنا

.نهديمليذلايفاحلا«رعشلافتنملا«سأرلاربغملا:ثعشلا(۲)

.ةهيركلاةحئارلا:لفتلاو‹بيطلالامعتساكرتيذلا:لفتلا

.توريب رداصراد"لفت"۷۷/۱۱«"ثعش"۲/١١۱برعلاناسل:رظنا

يدهاءامدناليسومدلابص:جشلا.ةيبلتلابتوصلاعفر:جعلا(۳)

"ججع"۳۱۸/۲برعلاناسل:رظنا

.يذمرتلاهاور(٤)

.يئاسنلاويراخبلاهاور(٠)

1٥-



حلاطورشابرهاوبلادقغ

هنأرهظف.كلذاهلوقنعاههنيملوءهتكردأجحلاةضيرفنإ

جحلاهمزلامو«ةلحارلاىلعتبثيالاخيشناكولوجحلاهمزل

هيضقيوأءادحأجحيوأ«هبصويلفلاماذهنوكلالإكلذعم

جحلانأرهظف٠نيدلاءاضقبهنعاهجحهبشاضيأو«دحأهنع

٠.نيدلاىضقيامكىضقينيدلاكءهتمذيف

فلكتينأهندبحصنمىلعف«ندبلاةحصةعاطتسالا:ليقو

مللامهلناكوهندبحصيملنإوءهلصيفيكرظنيوجحلا

نمنإف«دحأجاجحإالو«هبءاصيإلالوقلااذهىلعهمزلي
ملوأهندبيفقطيملنإ:لوقي‹لاملادوجوةعاطتسالا:لوقي
.ادحأجحيوأيصويهنإفءامعنامعنموأ«قيرطلانامأدجي

وأءيسارملايفالاومأذخأتةملظلاتناكاذإو:(بطقلالاق

ملكلذبيفيناسنإلالامناكو٠كلذريغيفوأءندملايف

.دقتعأاماذه.جحلاهنعطقسي

نامأوندبلاةحصو«ةلحارلاوءدازلا:ةعاطتسالانإ:ليقو

.اولوتيملولوءانمألاباحصألاةقفارموقيرطلا

لوألابوةيقيرفأنمانخياشمدنعهبذوخأملاوهو:("”بطقلالاق

نمبيبحنباوءيعفاشلاوءريبجنباوءيرصبلانسحلالاق

كلاموءكاحضلاوءةمركع:لاقيناثلابوءكلامباحصأ

٤/٩ليتلاحرش(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

۔۲٥



حلاطورشاب_رعاوجلادق

.نيينامعلاضعب:لاقثلاثلابو٠انباحصأضعبو

سورمعو«لبجلانمانخياشملاقو:(»هللاهمحربطقلالاق

قيرطلانامأوةلحارلاودازلا:حلفأهنباوباهولادبعمامإلاو

.ندبلاةحصو

ىدعأهنألرحبلاالإهلقيرطالنمىلعجحال:يعفاشلالاقو

.(9ءادعألا

٤/٩لينلاحرش(۱)
دوجومدعهداقتعالكلذونامعلهأىلعجحلايعفاشلامامإلابحجويمل(۲)

.ربلانمنامعنمةكمىلإلصويقيرط
۱۲/۷:نیبلاطلاجهنميفلاق

ناسمأعمالإنوكيالهنأل«جحنامعلهأىلعبجيال":يعفاشلالاقو

اهقيرطنامعنأل«لاقامكرمألاسيلو."رحبلانمىدعأودعالوقيرطلا

لإاھنملصتمربلاو«برعلاةريزجفارطأنميهو«ارحبنوكيواربنوكي
لاقيعفاشلاناكامنإو‹كلذءاروامىلإنميلاوقارعلاوماشلاوةنيدملاوةكم

.ھهآ.يهفيکالونامعاميرديالوهولوقلااذه

ءاجو«مدقَتابةقالعهلهيوارالوهتجردىلعفقأملاثيدحفنصملايفتيأرو

نافكنيبويبرحبلاونامعلهأنملجرينِإ:هللالوسرای:لحجرلاق:هيف

نمجحأمأنامعنمجحأ‹جحلاتدرأفرمعلايبدمواثدحرهدلاثدحأ

نيتجحلدعينامعنمجحانإف«نامعنمجحت:لاق؟ءاحطبلا

.اهلبقاماريخاهدعباهبحاصنوكي:ليقو

امكجحلاضرفهنعطقسيلهفرحبلانمالإجحللاقيرطناسنإلادجيملنإو
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عحلاطورشبابرهاوجلادق

هيلعبلاغلاناكنإالإجحلاهيلعنأ:حيحصلاو:()بطقلالاق

ولواهيلعردقيالوةالصلاهيلعلطعتتهنأملعوأ٠ءفطعلا

.اعجطضموأادعاق

.لاملاوندبلابةعاطتسالاليصفتيفاوفلتخا:أدشرنبالاق

نبرمعو٠سابعنبالوقوهوءدمحأوةفينحوبآويعفاشلالاقف

.ةلحارلاودازلاكلذطرشنمنإ:باطخلا

طرشنمةلحارلادوجوسيلفيشملاعاطتسانم:كلاملاقو

هدنعدازلاسيلكلذكو٠جحلاهيلعبجيلب«هقحيفبوجولا

ولوهقيرطيفباستكالاهنكمينممناكاذإةعاطتسالاطرشنم

.لاؤسلاب

دازلاهنأوليبسلاثيدحركتذامدعب:يناعنصلالاق

طرشدازلافءةمألارثكأريسفتلااذهىلإبهذدقو:ةلحارلاو

؟يعفاشلالاق

ملعوأفطعلاهيلعبلاغلاناكنإالإجحلاهيلعنأحيحصلاو:بطقلالاق

.هأ.اعجطضموأادعاقولواهيلعردقيالوةالصلاهيلعلطعتتهنأ

۱۲/۷نیبلاطلاجهنم:رظنا

۳/۸٦فنصللا:

٤/٩لينلاحرش:

٤/٩لينلاحرش(۱)

١/٤٤٥دهتجلاةيادب(۲)

۳۷۱/۲مالسلالبس(۳)

۔6٤0



عحلاطورشجاب_رهاوبلادق

.ةفاسمىلعهرادنملةلحارلاواقلطم

درواملهدرسدعب(ةدمعلاحرش)يفةيميتنبالاقو:>لاق

ةفوقوموةلسرموناسحقرطنمةدنسمثيداحألاهذهفءكلذيف

نأميلييبنلاملععمةلحارلاودازلابوجولاطانمنأىلعلدت

يفلاقهللانإفاضيأوءيشملاىلعنوردقيسانلانماريثك

ةردقلاينعينأامإ(”"اليبسهيلإعاطتسانم":جحلا

ادئازاردقوأءةنكملاقلطموهوءتادابعلاعيمجيفةربتعملا

دييقتلااذهىلإجتحيمللوألاوهربتعملاناكنإف٠كلذىلع

ردقربتعملانأملعف.ةالصلاوموصلاةيآيفهيلإجتحيملامك

ةرقتفمةدابعجحلانإفاضيأوءلاملاالإوهسيلوءكلذيفدئاز

.داهجلاكةلحارلاودازلاكلمىلإاهبوجورقتفاف٠ةفاسمىلإ

.یهتنا

مليأيفهنوكسولعافلاةكرح:لعفلاو.هلعف:جحلاةعاطتساو

ليبسلاةعاطتساريغيهوءلعفلاعميهو«هدهاشموجحلا

.ةعاطتسالارئاسنمةانثتسملعفلالبقيهف

اهنأوءلعفلالبقاهلكةعاطتسالانأحضاولاو:")/بطقلالاق

.هتجلاعمىنعمبهعموهيلعةوقلاىنعمب

۳۷۱/۲مالسلالبسيفناعنصلايأ(١)

۷٩ةيآلاءزجنارمعلآ(۲)

١٤/٠٠لینلاحرش(۳)
- 00-



حلاطورشبابرهاوجلادقع

لعفلالبقليبسلاةعاطتسانأءتركذامىلعلديو:>لاق

.لعفلالبقةعاطتسالكف

اهريغوليبسلاةعاطتسانيبقرفينألمأتملحصيفيك:لاق
؟دحاوىنعملانأعم

دازلايففلخلاو”عناوملاءافتناولاملايه:ليبسلاةعاطتساو

ريغولصألاريغيهولاملاةلضفنمامهلهةلحارلاو

عابيلصانمولوناربتعيوأءةعنصلاتالآورادلاثاثأ

لوصولاىلإوأ«جحلانمغارفلاىلإلايعلاةنوئمنعلضفيو

لبءهعيبىلإلايعلاجاتحيالهنميقابلانوكينأب٠لايعلاىلإ

لايعلاةنوئمنمهنألهنكسمعيبيالوءرامثوءارككهتلغبنوفتكي

وأاقيضانكسمهنمثيقاببيرتشيوهعيبياميظعانكسمالإمهللا
.اطسوتم

قباسلاردصملا(١)

١٤/٠٠لينلاحرش(۲)
تيبلاجحسانلاىلعهللو":ىلاعتوهناحبسهلوقيفملعلالهأفلتخا(۳)

ىلعةيآلا:ةفئاطتلاقف۷٩ةيآلاءزجنارمعلآ"اليبسهيلإعاطتسانم

ةعاطتسالاتناكهجويأبهيلإليبسلادجيجحلاعيطتسملكىلعومومعلا
.ةيآلارهاظىلعجحلل

لاوقأىلإةعاطتسالايعمريسفتيفاوفلتخاوصوصخلاىلعةيآلامهضعبلمحو
:لاوقألاهذهضعبكيلاودحاولابهذملايفىحاهدحجتةديدع
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عحلاطورشابرهاوبلادق

ةقفرلاوقيرطلانامأوندبلاةحصو«ةلحارلاودازلا:ةعاطتسالا:لوألالوقلا

.ةبراغملاانباحصألوقوهو.ةنيمألا

دهاجبويرصبلانسحلاهيلعو.ةلحارلاودازلا:ةعاطتسالا:ياثلالوقلا

.ةيكلاملاضعبوةيوهارنبقاحسإولبنحنبدمحأوريبجنبديعسو

كلاموكاحضلاوةمركعهبلاق.ندبلاةحص:ةعاطتسالا:ثلاثلالوقلا

.انباحصأضعبللوقوهو

.ةقراشملاضعبهبلاق.ندبلاةحصوةلحارلاودازلا:ةعاطتسالا:عبارلالوقلا

ويهو.قيرطلانامأوندبلاةحصوةلحارلاودازلا:ةعاطتسالا:سماخلالوقلا

.فانحألالاقهبوةبراغملاانباحصأضعبلوق

مدصعلوليلدرخآلاىلعاهدحأحيجرتمزلي‹ةريثكهذهريغلاوقأةلأسملايفو

ىرتتنأوةعاطتسالاعملتاليوأتلاوتاداهتجالاترثكيعطقلاليلدلادوجو

احوتفملازيامبابلاولاوقأةسمحىلعديزيامةلأسملايفمهدحوانباحصألنأ

.اهنمديزملل

لاوقأةعبرأاهيفددعوةعاطتسالادعاوقلايفهللاهمحريلاطيحلاخيشلاركذو

۱۲۷/۲:جحلابوجوطورشنعثدحتيوهوهمالكصناذهو

الو"اليسهيلإعاطتسانم":ىلاعتهلوقلةعاطتسالا:سماخلاطرشلا

:لاوقأةعبرأىلعاهيففلتحخادقو‹كلذيففالح

نبديعسونسحلالاقهبو‹%يبلانعيورموهوةلحارلاودازلااأ:اهدحأ

.ةعامجوريبج

كلاملاقهبوكاحضلاوةمركعنعكلذيورو‹ندبلاةحصانأ:ياثلاو

.ةاشميأ"الاجركوتأي":ىلاعتهلوقمهتجحلعلو
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عحلاطورشجابرهاوبلادق

٠.>هعوجرىلإانكسممهليرتكيونكسملاعيبيديدشتلاىلعو

ِ.نيينامعلاضعبنعاذهىكح‹ندبلاةحصوةلحارودازاُهأ:ثلاثلاو

وهو‹باحصألاةقفارمونمألاةدايزعمانركذامةعاطتسالا:عبارلالوقلاو

.هأ.مكحأوملعأهللاوانباحصأدنعهبلومعللا

۳-٢۲/٢۳۸عرشلانايب:رظنا

٦۷-١۷۱/۸فنصللا:

۱۲۷/۲مالسإلادعاوق:

٩-٤/۷لينلاحرش:

يبأمامإللةيآةئامسمحريسفتيفةيافكلاغولبوةياغلاىهتنموةيانغلارتكوةياردلا:

.طقسم ةضهنلاعباطم۱-١١١١۱۹۹۱ط١/۲٠٠يراوحلانبدمحميراوحلا

۹/۳٠٠ريبكلاحرشلاويغملا:

١/٤٤٥دهتجلاةيادب:

١٠ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

۳۷۱/۲مالسلالبس:

۲/٤6٦6يعفاشلامامإلاهقفيفبذهلا:

١/۲٠راطوألاليت:

۷/٠٠نيبلاطلاجهنم:

يسموقلاثارتلاةرازوعبط٠۲۳-۲۲۸/۳يخامشلاىلعنبرماعةمالعللحاضيإلا:

٤۱۹۸-٤١٤۱ةفاقثلاو

نميهلهةلحارلاودازلايهيلاليبسلاةعاطتسايفملعلالهأفلتحخا(١)

:لاوقأ؟لصألانموألاملاةلضف

امةلغناكاذإلصألانمميبي:نورخآلاقو.لاملاةلضفنم:مهضعبلاق

يقباذإجيولاملانمعيبي:نورخآلاقو.جحينأىلإهلايعيفكيهنمىقبي
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حلاطورشابرهاوجلادقع

.جحينأىلإنولكأيونوعيبيامهنم

جحاهيلعبجيالهنأىلعنوقفتممهلكمُنأاذهمهفالتخاهيلعلدييذلاو

هيلعةبجاوهلايعةقفننأل«جحلانمعجريىحهلايعوهيفكيامهعمنوكيىح

مهفالتخانكلو«ةيصعملعفبالإاهيلإلصيالةعاطلمعلىلاعتهللافلكيالف

هيلعبجينيدملانإفهيلعاسايقو؟ةلضفلامألاماةلضفنمكلذنوكيله

.نيدلادعبةلضفلايفجحلا

يهوباحصألابتكنماهتعمجعوضوملابةقلعتملالئاسملانمةعومحبكيلاو

:تافالتخالاوليواقألاةرٹكبةّمطان

ھتلغنملضفيال‹لايعهيلعولامهلنمع:هللاهمريراوحلاوبألئس-١

ىلإجرحاذإ«هدعبهلایععاضوهيلعصقنهضعبعابنإو«هلايعنعءيش

؟ةفصلاهذهىلعجحلاهمزليأجحلا

الایعداعایشهنمعابناو«هلایعةنؤموهنيدنعصقنيلامهلناكنإ:لاق

يقبهلامنمعابذإناكاذإو‹جحلانعكلذبهرذعيءاهقفلاضعبفسانلاىلع

مزالوهوجحلانعهلرذعالفلايعلاونيدلالبقنملاملااذهباصأناكنإو

.ھهآ.كلذنمردقاعهئاضقيفلاتحيو«كلذيفهلامعيمجعابولوهيلع

ىلعاهةأرمإنعحلاصنبمهجلأسهنأ:لزانمخيشلانعدايزوبألاق-٢

؟جحلااهيلعبجاوأ«ةلخنةئاماهجوز

.جحتوعيبتولخنلانمذحخأتىحناطلسلاىلإعفرتل«بايمعن:لزانملاقف

.هأ

مهردفالآةرشعهنلصولهلصأعابوللامهدييفلجرنعلئسو-۲
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عحلاطورشابرهاوجبلادق

نأالإهانكسلزنمعيبي:هنأبلئاقالو:)كلذدعببطقلالاق

هنمٹنمهلیقبیو‹هیفکيلزنمءارشهنکمیو«ادجهنمثرثک

نمكرتيوهلكولولصألاعيبي:ليقوءهعوجرىلإيفكتةيقب

هلايعيفكيهلامناكاذإ:ليقوءهعوجرىلإلايعلاةنوؤمهنمث

ءيشىلإعجريملعجراذإهنكلوةلحاروادازواعوجرواباهذ

.جحلاهيلعبجيملءسائلالأسيلب

عابهنأولو«جارخلانمهيلإبلطياموهلايعةنوؤموهتنوؤعبموقتالهترمو
الوهلايعبوهبكلذرضألةجحبجرخومارحلاهللاتيبىلإهلصويامهلصأنم

جحلاهيلعأ:تلق«هعيبيامدعبهنمصقنيمأهلامنمىقبيامةلغمهيزجييردي

؟المأةفوصوللالاحلاهذهىلع

نملضفياع.الإجحلاهيلعبجيالهنأليقامضعبيفليقدقهنأيعم:لاق

.هً.هلايعةنوؤموهتنوؤمنعهلامةلغ

يقبتملناكاذإجحلاهيلعبحوأهنإفةلأسملايفاددشتهللاهمحربطقللتيأرو

دعبسانلالأسيعجرنإوىح‹طقفمهيلإدوعيىحهلايعيفكيهلامنم

.كلذ

٢۳۳/۲عرشلانايب:رظنا

۲۳۰/۳يخامشللحاضيإلا:

۸/۷٠نيبلاطلاجهنم:

١/۱٠لينلاحرش:

۷۰/۸فنصللا:

١/٠٠لينلاحرش(۱)
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علاطورشمابرهاوجلادق

جحلانمهنكمتدوجولهيلعهبوجوحيحصلاو:(”بطقلالاق

.كلذبىلوأهللانإفءهلهأهلوصودعباعناملآملاربتعيالو

اذكوءجحلاهنعطقسلاملامرغبالإقيرطلانامأدجيالنمو

يفجحلاهمزلي:ليقوءارهقهلامضعبهنمذخؤيناكنإ

.هبفحجيىتحهلامنمذخؤيناكنإالإءنيهجولا

ىصمعألاوءكلذبموقيهلامناكنإرهاظلاوهو:(”بطقلالاق

نمهتباددوقيوأ«هدوقينمدجووهعاطتسااذإجحلاهمزلي

.همزليال:ليقو«هلاماهبموقيةرجأبولوءهريغلوأهلدلو

مدعهجووءلاملادوجوةعاطتسالالعجموزللالوقهجو:تلق

كسميناكنإخيشلامزليو ندبلاةحصةعاطتسالالعجموزللا
.ةلحارلاىلعهسفن

١/۱٠لینلاحرش(۱)

١/٠۱۱لیلاحرش(۲)
اهيعونب‹ةعاطتسالايفلوقلاحاضيإلايفهللاهمحريخامشلاخيشلالصف(۳)

وألاملاهدنعدجونمىلعجحلامهباجيايفءاصملعلابهاذمويندبلاويلاملا

مسالولدميفءاملعلافالتخاركذنأدعبلاقف‹اعمامهيلكوألاحلا

۲۲۹/۳حاضيإلا:ةعاطتسالا

ةيلامةعاطتسامأةيندبةعاطتسامأةيلامةعاطتسايهلهمهفالتخالصأو

؟ةيندبو

ردقيمنف«ةيلامةعاطتساهدنعيهفلامهدنعناكاذإجحلاهيلعبحجوأنمف
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حلاطورشابرهاوجلادقع

ردقيالاريبكاخيشيبأتكردأجحلاةضيرفنإثيدحو:تلق

الناكولوجحلاهمزليخيشلانأىلعلديةلحارلاىلعتبثينأ
جحلانأىلعاهرقأفيبنلانألءةلحارلاىلعتوبثلاعيطتسي

جحكيبأىلعسيلاهللاقلمزالريغناكولواهيبأىلعمزال

البيلحلانماهجوزلهبنيزتتامةأرملايقبتوءهذهلاحلاو

الو.لكلاتعابالإوءجوزاهلناكاذإيقابلابجحتو«فرس

لايعلاةقفنءاقيإدعبجحلاهيلإجاتحياموجحلانأيففالخ
ةقدصلايفهدالوأكرتيناكنإو‹نيدلاءاضقدعبوعوجرلاىلإ

قيرطنميوراملوقلااذهىلعليلدلاو‹هنعجحينمرجأتساهسفنبجحينأ

يهللالوسرفيدريخأوهوسابعنبلضفلاناك":لاقسابعنبا

لصعحو«هيلإرظنتواهيلإرظنيلضفلالعجف«هيتفتستمعثخنمةأرماهتءاجف
نإهللالوسراي:تلاقفءرخآلاقشلاىلإلضفلاهجوفرصييهللالوسر

تبنينأعيطتسيالاريبكاخيشيبأتكردأدقوجحلايفدابعلاىلعهللاةضيرف

؟هنعجحأفأ«ةلحارلاىلع

معن:تلاق؟هنعهتيضاقتنكفأهتيضقفنيدكيبأىلعناكولتيأرفأ:لاقف

.ةسمخلاوعيبرلاهاور‹"كلذكاذف:لاقف

هللاهمحرمامإلانأانغلباذهلثمو‹ةعاطتسالاوهلاملادوجونأليلداذهيفف

.ةدوسملانمفاحخهنأكلذو«يرصبلابيبحنبميبرلارمأبجحلاىلإثعب

لوقلاوهحيحصلاو‹لاقامكهلصأىلعىرجفةيندبةعاطتسا:لاقنمامأو

.هأ.مالسلاهيلعلاقامكةلحارلاودازلا:ليبسلاةعاطتساوهو:ثلاثلا

۲۲۹/۳حاضيإلا:رظنا
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عدلاطورشمابرهاوبلادق

ءرملابىفك"يهلوقلاذهىلعجحلابوجوىرأالو:تلق

لفللطعيالضورفلارضاحو١"لوعينمعيضينأامثإ
الامماهوحنوتارافكنمهيلعامنيدلايفبسحيو«بئاغ

یونلب«هتايحيفكلذنمصالخلاونيملنإالإ‹هيفهلمصخ

جحيملنمو«ارادقماهليقبيالهنإفءهتومدعبالإذفنيالنأ

ةعنصاذليقمزلهنإو٠هبيصويو«هيلعنيدجحلافرقتفاىتح

.لصيىتحرخآىلإدلبنماهبجحينأ
هغلبياماهنمعمجنإالإهمزليالهنأحيحصلاو:(بطقلالاق

يفلاجرلاكءاسنلانإوءريقفولوجحلاةينلامهإزوجيالهنإو

.جحلاضرف

جحنعال٠لفنلاجحنعهجوزعنمجوزللنأانبهذمو:'لاق

اهعنتمهل:انموقضعبلاقو.انموقضعبللوقوهو.ضرفلا

اهيلعلهفضرفلانماهعنماذإوءضرفلاولفنلانم

؟(عاتتمالا

دووادوباهاور(۱)

١/۱۱لینلاحرش(۲)

١/۱٠ليتلاحرش(۳)

يفرفسيأىلإوأجحلاىلإجورخلايفاهجوزنذأتستنأةأرملاىلعبجي(4)
.كلذيفجوزلاانذأينأبحتسيو«ةعاط

-۳-



عحلاطورشجابرهاوجلادق

لاقو‹يخارتلاىلعبحاوجحلانأىلعءانباهعنمبنأجوزللنإ:ليقو
:يعفاشلايلوقنمحيحصلاوهويأرلاباحصأوفانحألاوانباحصأ

نألهنذإالبتجرخاطنذأيملناف«مالسإلاةجحنمهتأرماعنملجرلسيل

.قلاخلاةيصعميفقولخملةعاطالوةيصعمبحاولاكرتوبحاوجحلا
اهجحناكو‹قيرطلانمأاهققحتوهعمرفاستيذلامرحلاتدحجواذإاذهو

نکیملنف«اهيلإةجاحيفاهجوزنكيملواهجوزلامنمالصاخاالامنم

ذثئدنعاهيلعبجيالفجحلاةقفناهيطعينأاهجوزيبأو«هنمجحتلاماهل

اقوسكواهماعطإبالإالكمسيلجوزلاو«ةعيطتسمريغاهنأل«جحلا

.ةايحلاتايرورضنمكلذوحنو«تضرماذإاهجالعواهانكسو

لايعاذوأ‹اضيرمالشمناكنأباهيلإةجاحيفاهجوزناكولكلذك

اهدسمدسينمدجيالو‹اهبيغتءانثأمهوعينأعيطتسيالوةياعرىلإنوجاتحي

يفربتعتامال«اهنعاهجوزغتسييح«جحلااهيلعبجيالاهنإفكلذيف

جلاامتافنإفءاهقفلارثكأدنعيخارتلاىلعبحاوجحلاو«هنعزجاعلامكح

.اذكهوهدعبيذلاماعلايفهئادأنمنكمتتدقفماعيف

جحلانماهعتمهلسيلو«اعامجإهنمهتجوزعنمجوزللفعوطتلاجحامأف
.مالسإلاةجحهبشأفاهيلعبحاوهنألروذنللا

نمهنوكل«ضرفلاححنعهتجوزعنمجوزللنأىلإلوقيثةيعفاشلابهذو

نبانععفانثیدحلیرخأةيحاننمو‹يخارتلاىلعبجاوةيحان
يفاهجوزاملنذأيالولاماوجوزاةأرمايفلاقييبلانأ":رمع

يقهيبلاونطقرادلاهاور"اهجوزنذإبالإقلطنتنأافسيل":جحلا

.ريغصلاييياربطلاو
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علاطورشهابرماوجلاتقع

جحيهنإف٠تنعلافوخلاحاكنوأرضحاجحيفكيلامهلنمو

الوجوزتهلصيالناكوأءالإوهرهشاوأجحلامايأيفناكنإ

جرخيناکنا:ليقو.هبيصويهيلعنيدوه:ليقوهيلعجح

هنيحنمجرخيملولناكنإجحلاهمزلجحلاكرديوهدلبنم

هبجوزتاعساوتقولاناكنإو٠جحلارهشألبقولو«هتافل

جحهلقفتانإ:ليقوهلیلاعتهللارسينإجحيسهناىونو

باجأو‹«فورعمريغهلاحوعشاجبنبدمحمهيفثيدحلااذهنإ:ليقو

.ةلدألانيباعمج‹عوطتلاجحىلعلومحمثيدحلااذهنأ:روهمجلا

۸/۳٦۱:ينغملالاق

هطورشتلمكاذإاهيلعبجاولاجحلاىلإيضملانمهتأرماعنمجوزللسيل

موصلاكتابجاولانماهعنمهلسيلوبحاوهنأل«اهعمجرخيمرحافناكو

يلوقنمحيحصلاوهويأرلاباحصأوقاحسإويعخنلالوقاذهوةالصلاو
كلذهجوويحخارتلاىلعجحلانأىلعءانباهعنمهلنأرخآلوقهلو‹يعفاشلا

ريغبتجرخالإواهنذأنإفهيلعصنهناذثتسااهبحتسيو‹مدقتام

.هأ.هنذإ

.غلابهيلعفهدارأنموليوطثحبةلأسملايفةمادقنبالو

١٤/۱۱لئلاحرش:رظنا

توريب/ملقلاراد١٠صسيمةيطعدمحمجحلايفءاسنلاهقف:

۸/۳٠١٠ريبكلاحرشلاوييغملا:

/ييرعلاباتكلارادم۱۹۸۷-۷١١١س۸ط١/٩٥٥قياسديسلةنسلاهقف:

.توریب
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عحلاطورشابرهاوجلادقغ

تنعلافاخنإالإءةنسجوزتلاوضرفهنأل٠جحلابادبجوزتو

جوزتلابليقو«ءاشامهيأبادبي:ليقومهاردةعبرأبجوزتيلف

.۱هبیصوأالإوهبجحيامهدييفيقبنف

هنملكألاهلفجحلارهشأريغيفالامدجونم:عيبرلالاق

غلبمهدنعوجحلارهشأتعاجنإفءجوزتلاو٠ةقفنلاوةوسكلاو

.ملعأهللاوءجحلاهمزل

هيلعاماذه.جاوزلامدقيهنإف(نزلا)تنعلاهسفنىلعيشخاذإالإجاوزلا

.ةمألاروهمج

نألتنعلايشخنإوجاوزلاىلعجحلامدقي:هللاهرملسمةديبعيبأنعو

.عوطتجاوزلاوةضيرفجحلا

ىلعفاخيوهوجحلاعيطتسيامهدنعوةلحارودازهللجرنععيبرلاتلأس

جحيلفجحلارهشأيفوأجحلامايأيفناكاذإهنأ:لاقةديبعوبأينثدحلاق

نإهدنعيلامهاردلاهذهبجوزتوهنإوجريوهوجحلامايأريغيفناكنإو
هسفنیلعفاخاذإجوزتسيلفجحلاماسيأنيبوهنيباميفهقزريسهللا

.هأ.تنعلا

تنعلافاحاذإجيوزتلانمبحوأجحلانأىلعلديةديبعيبأنملوقلااذهو

هدلبنمجحاىلإجورخلامايأيفدارأهلعل«جحلامايأريغيفناكنإالإ

.عوطتجيوزتلاوةضيرفجحلانأاذهيفلصألاو

-٦1-



عملاطورشیابرهاوجلادق

فاحقمجحلاىلعجاوزلانومدقيمهنأمهنعتدحواميفانباحصأرثكأو
.اهلبقوأجحلامايأيفكلذناكءاوسهسفنىلعتنعلاهبحاص

٢۲/٥۲:عرشلانايبيفلاق

يفلامادجونإف«جوزتيلفجوزتينأدارأوجحلارهشأريغيفالامدجونمو

مثجوزتتنعلاهسفنىلعفاخنإفجوزتيالوجحلاىلإجرخيلفجحلارهشأ

.هآ.جحلاىلإجرخ

:ىرخأةلأسميفلاقو

نأالإ«ةنسجوزتلاوضرفجحلانأل‹جحلابًادبيلفجحلاوجوزتلاهلقفتانمو

.هأ.مهاردةعبرأبجوزتيفتنعلافاخي

:ةلأسملايفلاوقألااددعماضيألاقو

ءيشهدييٿقبيملجحنفءاسنلايهتشيوهوجوزتالوجحنكيملنمو

نيملسلاضعبلاقدقف.هبجحيامهدييفقبيملجوزتنإو
.جحيلمثتنعلافاحاذإجوزتي:(ةيضابإلا)

مثححيلفتنعلاهسفنىلعفخيمنإفهيلإبحأامهيأبادبي:مهضعبلاقو

.هللاءاشنإجوزتيل

وأجحجحلاهيفبجيامكلذدعبهدييفيقبنإفجيوزتلابادبي:ضعبلاقو

.هأ.جيوزتلالبقجحلابادبي:ضعبلاقو:.هبىصوأ

.مويلايليلخلاانخيشهبيتفييذلاوهوروهمجلالاقلوألالوقلابو
۲-٢۲/٢۲۸عرشلانايب:رظنا

۲۳۱/۳حاضيإلا:

۲/٦٠٦٦يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۳.۹/۱يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيناكلا:

- ۷



ةارملاعحبابرهاوجلاقع

ةاملاجحباب

اهنممرحميذوأاهجوزعمجحتاهنإفءجحلاةأرملامزلاذإ

اهناعنميالفامهتبحاصمتبلطنإنكل«اهباجحينأامهمزليالو
نمةرجأبيفياهلامناكنإواهقوقحهتمزلاهجوزتبحاصاذإو

اهمزلاهبجحينأهباهجوزوأاهمرحمءاضرإبوأ«اهبجحي

ملعطتستملتاماملوتعاطتسادقواهوبأوأاهجوزاهعنمنإو

ةاقثعمجحتلفاجوزالوًامرحمةأرملادجتملنإو«جحلااهمزلي

.مهسفنألمهعنمكرضلانماهنوعنميءاسنمهعم

.كلامويعفاشلابهذموانبهذماذه:)هللاهمحربطقلالاق

مرحمعمالإجحتال:يعخنلاويرصبلانسحلاكةفينحوبألاقو
۰)۲(جوزوأيأ

١٤/۱۳لینلاحرش(۱)
هلوقمومعلتعاطتسااذإمالسإلاةجحاهمزليةأرملانأىلعةمألاتعمجأ(۲)

ءزجنارمعلآ"ًاليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللو":ىلاعت
يفيهلوقو.تيدحلا"سمحىلعمالسالايب":¥هلوقو۷٩ةيآلا

؟داهجءاسنلاىلعلههللالوسراي:تلق:تلاق:ةشئاعثيدح

.هجامنباودماهاور"ةرمعلاوجحلا:هيفلاتقالداهجنهيلعمعن":لاق

مرحلاطارتشايفملعلالهأفلتخانكل«لجرلاةعاطتساكاهتعاطتساو

لصحيواهسفنىلعنمألاطرتشالبهطرتشيملمهضعبو‹هطرتشامهضعبف
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ةارملاححجابرهاوجلادقغ

ةاقثلانهجاوزأعمتاقثلاءاسنلاةبحصبوأهريغوجوزنممرحمابكلذ

:نييساسأنيبهذمةلأسملايفنألصاحلاو

:ةأرملاىلعجحلابوجويفاطرشسيلمرحلا:لوألابهذملا

يورموهو«ةيعفاشلاوةيكلاملابهذموهوةيضابإلاانباحصأبهذاذهىلإو

يعازوألاونيريسنباوءاطعوديزنبرباجوريبزلانباورمعنباوةشئاعنع

.هباحصأويرهاظلادوادوةبيتعنبمكحلاوةداتقويرهزلالوقرهاظوهو

مرحيذوأاهجوزعمتعاطتسااميمجحللرفاستةأرملانأاعيمجءالؤهدنعف

.ةقثةأرمافالإو«تاقثةوسنفالإواهنم

هنأديزنبرباجنعةديبعيبأنعحاضيإلايفيخامشلاخيشلالقن

عمجحتلفمرحاذبصتملنإوهعمجحتلفاشمرحاذةأرلاتباصأنإ:لاق

جحدقنممتناكنإو‹مهسفنأهنمنوعنمياماهوعنمبنأمهيلعونيملسملاةاقث

.ها.اهنممرحيذعمالإجحتالف

۷/٤٤:یلحمايفمزحنبالاق

هيلعضرففجوزاشناکنإف«اهيلعءيشالوجحتاإاشمرحاليلاةآرللا

ءيشالوهنودجحتفىلاعتهللصاعوهفلعفيملنإف‹اهعمجحينأ

.ھهأ.اهيلع

:مهتلدأ

:ِنآلابمهبهذمةحصىلعاولدتسادقو

ذٍإفَيهللالوسردنعاناانیب":لاقمتاحنبيدعنعيراخبلاهاورام-١

يدعاي:لاقف‹ليبسلاعطقهيلإاكشفرحخآهاتأمث‹ةقافلاهيلإاكشفلحجرهاتأ

كبتلاطنإف:%لاقف‹اهنعتئبنأدقواهرأمل:تلق؟ةريحلاتيأرله
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ةارملاعحابرهاوجلادقع

6
۱ص

.هللاالإفاختالةبعكلابفوطتيحةريحلانملحترتةنيعظلانيرتلةايح

لآ"البسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللو":لاعتهلوق-۲

ققحتتةعاطتسالاو‹ىثنألاوركذلالوانتيسانلاظفلنإف۷٩ةيآلاءزجنارمع

اهيلعنمألااهعمجوزلاوأمرحلادوجونمضرغلانألوةلحارلاودازلادوجوب

.ةنومأملاةقفرلابوءاسنلاةعامجبلصحيوهو

ثعبواهجحةجحرخآيفرمعننذأنأدعبنججحليبلاءاسننإ-۳
ونديالأيدانينامثعناکو«فوعنبنمحرلادبعونافعنبنامثعنهعم

دعبنججحمث«لبإلاىلعجداوملايفنهو«نهيلإرظنيالونهنمدحأ

.هتفالخيفنامثععمكلذ

جحيفقلطنينأةّجباحهتأرماتجرخيذلالجرلارمأليهللالوسرنأ-٤

يفامك«مرحيذنودجحاىلإاهرفسباعالواهدربرمأيملواهعم

ل6هللالوسرتعم:لاقامهنعهللايضرسابعنبانعنيحيحصلا

يذعمالإةأرملارفاستالومرحوذاهعموالإةأرمابلحجرنولخيال":لوقي

يفتبتتکاينوةّجباحتجرحينأرمانإهللالوسراي:لاقفلحجرماقف"مرحم
."كتأرماعمجحفقلطنا"لاقف‹اذكواذكةوزغ

روضحلرفسلاكمرحلاهلطرتشيالبجاورفسةضيرفلاجحلرفسلانإ-

.اهقحعيضيالعلمكحلاسلاجب

:ةأرملاىلعجحلابوجويفطرشمرحلادوجو:ياثلابهذملا

يصعخنلاميهاربإوةمركعونسحلالاقهبو«ةلبانحلاوفانحألابهذموهو

.رذنملانباويروثلاوقاحسإويعشلاوسوواطو
عمجورخلاازوجيالو«امرحمدمتملاذإةأرملاىلعجحلابجيالهنأمهدنعف

۷V.

 



ةارملاعحهابرهاوجلادق

نعينطقرادلاهاورامىلإاذهيفنودنتسيو«ةنومأمةقفرعموأرثكأوأةأرما

ةلدأبو."مرحوذاهعموالإةأرمانجحتال":لاق8يلانأسابعنبا

.ىلاعتهللاءاشنإاهلحميفاهيلإٍنأنسىرخأ

۱۹۰/۳:ينغملايفلاق

هيلعمرحتنموأاهجوزوهواهمرحمدوجوةأرملاىلعجحلابوجولطرتشيو
نممرحلانأ:هنعو«القاعاغلابناكاذإحابمببسوأبسنبديبأتلاىلع

.ءادألاموزلطئارش

نأ:هنعيورفةأرلاقحيفمرحلابوحجويفهللاهمحردمحأنعةياورلاتفلتخاو

وبالاقو«يقرخلامالكرهاظاذهو«امرحمدحتملاذإةأرملاىلعبجيالجحلا
؟ججااهيلعبجولهمرحاشنكيملةرسومةأرما:دمحألتلق:دوواد

.ليبسلانممرحلا:لاقوال:لاق

يورو«رذنملاباويأرلاباحصأوقاحسإويعخنلاونسحلالوقاذهو

ىمةياورلاهذهىلعف.بوجولانوديعسلاموزلطئارشنمهنأ:هنع

اهنعجرخأهؤربىجريالضرموأتوعبجحلااهمتافوسمخلاطئارشلااهتلمك

قيلختكوهفاهظفحلمرحلاامنإوتلمكدقاهبةصتخملاجحلاطورشنألةجح

.ريسملاناكمإوقيرطلا

تصعمس:مرئألالاق‹«بحاولاجحلايفطرشبسيلمرحلانأ:ةثلاثةياورهنعو

يفامأ:لاقف؟جحلاىلإاهجرخيهتأرمامألًامرحملحرلانوكيلهلأسيدمأ

اهريغيفامأوهتنمأنملكعموءاسنلاعماهيلإجرختامنألوجرأفةضيرفلاةجح

.هأ.لوألابهذملاو‹الف

۷۹



ةارملاعحجابرهاوجلادق

:هباولدتسااممهأاذهو.ةجحلاوةوقلانماهضعبولخيالةلدأباولدتسا

دقوهوجحللهتأرماتحجرخيذلالجرلانعقباسلاسابعنباثيدح-١

عمححفقلطنا":هللاقكلذب¥لوسرلاربخأاملفداهحلاىلعمزع

اهجوزللوسرلارمأامةأرملاجحلبوجوطرشمرحلانكيملولف"كتأرما

.هيفبتتكاوهيلعمزعيذلاوزغلاكرتواهعمرفسلاب

اهعموالإةثالثةأرملارفاستال":ليهللالوسرلاق:لاقرمعنبانع-٢

.هيلعقفتم"مرحوذ
اهعموالإةئالثةأرملارفاستنأىنييبلانأ:يردخلاديعسيبأنع-۲

.يئاسدلاويراخبلاالإةعامجلاهاور"مرحوذ

"مرحوذاهعموالإةأرمانجحتال":لاق8يبلانأسابعنبانع-٤
.ينطقرادلاهاور

ةأرماللحيال:لوقيليهللالوسرتعمس:لاقيلهابلاةمامأيبأنع-٥

.همجعميفيفاربطلاهاور"مرحيذوأجوزعمالإجحتنأةملسم
الإةليلومويةريسمرفاستةأرماللحيال":لاقييبلانأةريرهيبأنع-١

.هيلعقفتم"اهيلعمرحميذعم

ةأرمارفاستال":ةياوريفو«ةليلةريسم:ةياوريفو‹مويةريسم:ةياوريثو

يبلةياوريفو‹ملسمودجحأهاور"مرحيذعمالإمايأةثالثةريسم

.مويفصندیربلاو"اديربرفاستال":دوواد
الهيفسلاوأنونحلاوأيبصلاف«انيمأالقاعاغلابنوكينأمرحلايفطرتشيواذه

.اهتنايصوةأرلاظفحوهمرحلادوجونمدوصقلملانألامرحمنوكي
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ةارملاجحجابرهاوجلادق

هيلعردقتملنإجحلااهمزليملاهليلوالو"ةئيلمتناكنإو

ترقتفاىتحجحتملواهمزلنإو٠جحلابءاصيإلااهمزليوهبالإ

لامبجحتنأاهلسيلوءبوجوالباهباوجحينأاهدالوأرمأ

ولوجحلاىلإجورخلانماهعنمجوزللنأىضمدقوءاهراغص

تدجونإضرفلانعالحيحصلاوهولفنلانع:ليقوءاضرف

وألفنجحتدارأنإو٠جحللاهبرفاسينأهيلعسيلو«ةافث

.طقفمرحموأجوزعمفللخلجألةضيرفجحلةداعإ

عمولوللخلدسفيذلاجحلاديعتاهنإقحلاو:("”بطقلالاق

اهيلوعمجحتنأةأرمللو«ةعامجيفاهلمرحمريغةفث

۲۸۸/۳رفعجنبالعماحلا:رظنا

۲۳۲/۳حاضيإلا:

۳/٠۹٠ريبكلاحرشلاويغملا:

۸/۱٤٥دهتجلاةيادب:

۱۱۰/۹-۱۱۸يوونللملسمحیحصحرش:

١۱جحلايفءاسنلاهقف:

٢۲ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

۷/۷٤یلح:

۳۷۷/۲مالسلالبس:

١/۷٥٥ةنسلاهقف:

١/١٠راطوألالين:

۱۸۰/۳ةريخذلا:

.ةينغيأ(۱)
١٤/٤١لینلاحرش(۲)
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ةارملاعحجابرهاوجلادق

وأاهجوزاهعواطيملنإوءجوزاهلناكولواهمرحموهيذلا

الومرحملاالوجوزلااهعواطيملنإو«ةاقثعمتجحاهمرحم

اهلاميوقنِإو٠هبءاصيإلااهمزلي:ليقوءاهنعطقسةاقثلا

اهباورفاسينأىلعتاقثوأاهمرحموأاهجوزرجأتستنأىلع

.ملعأهللاو.اهيلعبجو
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يخارتلامأروغلايلعجحلاجابرهاوجلادق

روفلاىلعجحلاباب

!؟ىخارتلامأ

ريخأتىلعهباحصأارقأليهنأليلدبءحصألاىلعخارتُمجحلا

خلا"اصويملوجحيملوتامنم":%3لاقوءجحلا

نإفءةكمىلإجورخلااولّجع"ثيدحامأو٠ريخأت:ءاصيإلاو

("ةجاحوأضرمنمهلضرعياميرديالمكدحأ

ضيرملاضرميدقهنإفءلجعيلفجحلادارأنم"ثيدحو

ىلعروفللهبلدتسياًممف"9ةجاحلاضرعتوةلاضلالضتو

.ثداوحلانمثدحياملهليجعتبجيهنأىنعم

ىلعجهنملافيصقشلاخيشلاهركذدقو‹اجيرختهلدجأملوثيدحبسيل(١)
۲۰/۷:لاقفعيبرلامالكنمهنأ

.فأ.ارفاکتامصويملوجحيملفجحلاهيلعبجونم:عيبرلالاق

.عرشلانايبيورفعجنباعماجيفكلذكوهو
۷/٠۲۰نيبلاطلاجهنم:رظنا

۲۷۷/۳رفعجنیاعماج:

٢۲۳/۲عرشلانايب:

.سابعنبانعدماهاور(۲)
.لضفلانعهجامنباودماهاور)۳(

-Vo



يخارتلاءأرولايلععحلاجابرهاوبلادق

هليلعتليلدبءيخارتلاىلعليلدامهنأباوجلاو:(أ)بطقلالاق

الداشرإللهليجعتبرمألانأىلعليلداهبهليلعتنإفءثداوحلاب

رداقوهوهكرتنمفءروفلاىلعجحلانإ:ليقوءبوجولل

يقباذِإ:ليقوءىضماذإكلهىضمىتحهلوصوىلعوهيلع

.هيفهلصيالامتقولانم

كلامباحصأدنعكلذكوءبهذملايفنالوقلاو:("بطقلالاق

يخارتلاىلعهنأهباحصأنمنيرخأتملادنعرهاظلاو٠اضيأ

يففلتخاو‹هباحصأنمنويدادغبلالاقروفلاىلعهنألوقلابو

روفلاىلعهنأمهدنعراتخملاوءهباحصأوةفينحيبألوقكلذ

.ةعسوتلاىلعوه:يعفاشلالاقو

جحلبقضرفجحلانأ«ةعسوتلاىلعوهلاقنمةدمعو

هرخأولو«%يبنلاهرخأاملروفلاىلعناكولفءٌءقَييبنلا

ناكتقوباصتخمناكامل:هنأيناثلاقيرفلاةجحو«هنيبلرذعل

ةالصلاتقوهلصأءتقولابهذيىتحهكراتمثأيفلصألا

الهنأةالصلابرمألانيبوهنيبلوألاقيرفلادنعقرفلاو

اهبوجورركتيةالصلاو«تقولاراركتبهبوجورركي

١٤/١٦۱لینلاحرش(۱)

١/٦٠ليتلاحرش(۲)

٦۷



يخارتلامأرولايلعحلاجابرهاوبلادقع

.١تقولاراركتب

:يخارتلاىلعوأروفلاىلعجحلابوجويفملعلالهأفلتخا(١)
نمتقويأيفىدؤيفيخارتلاىلعبحاوجحلانأىلإانباحصأرثكأبهذف

بهذاذهىلإو«ةافولالبقهادأىمهريخأتبهيلعبجونممثأيالورمعلا

سلبعنبانعيدرواملاهلقنو«نسحلانبدمحويعفاشلاويروثلاويعازوألا

.سوواطوءاطعورباجوسنأو
نأىلإفسويوبأويعفاشلاباحصأضعبودححأوكلاموةفينحوبأبهذو

ليعلمسإخيشلاوةكربنباكانباحصأضعبللوقوهو‹روفلاىلعبحاوجحلا

.هللامهمحريملاسلامامإلاو

:يخارتلاىلعجحلابوجوبنيلئاقلاةلدأ

رشعدعبالإجحيمليهللالوسرنأ":سابعنبانعديزنبرباجنع-١
نبعیبرلاهاور"هتمأنمجحلانعفلفتنمىلعركنأالوهترجهنمججح

لاوشياهنعفرصناونامةنسناضمريفةكمحتفقليهللالوسرنأ-٢

هللالوسررمأبنامةنسجحلاسانلاماقأفديسأنبباتعفلختساوهتنسنم

.هباحصأةماعوهجاوزأووهةنيدملايفاميقمقليهللالوسرناكوي

ابأثعبف‹جحلالبقاهنعفرصناوعستةنسكوبتازغيهللالوسرنأ-۳

ةنيدملابفلختملهللالوسروعستةنسجحلاسانلاماقأفهنعهللايضرركب

.نيملسملارثكأوهجاوزأهعمو
رشعةنسهباحصأةماعوهجاوزأووهجحو«جحلارخأيهللالوسرنأ-٤

.جحلاريخأتزاوجىلعلدف
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يخارتلاأروملايلعحلاجابرهاوجلاتقع

هتنسنمرمتعاواهمئانغمسقوانينحازغةكمحتفدعبليهللالوسرنأ-٥

الإجحلانيبوهنيبيقبنكيملوةنارعحلانمةرمعلابهمارحإناكوةدعقلايذيق

.جحييحةكمنمعجريملروفلاىلعناكولفةريسيمايأ

حتتفينأيدههعمنكيملنمعادولاةجحيفرمأليهللالوسرنأ-١

ةردقلاعمجحلاريخأتزاوجيفحيرصاذه:اولاقو‹ةرمعهلعجيوجحلابمارحإلا

.هيلعةعاطتسالاو

ايضاقالجحللايدؤمىمسيجحمثرثكأوأةنسىلإةنسنمهرخأنمنأ-۷

.ءادأالءاضقناكلريخأتلامرحولونيملسملاعامجإب

لاشتمالاهنمدوصقملالبروفلايضتقيالنئارقلانعدرجاقلطملارمألانأ-۸

.رمألاقلطمىلعدئازصاخلیلدىلإجاتيروفلابوجوفدرحنا

جحنماركنمیریالعلجحلاءادأنعرخأتيهللالوسرنأ:ليقام-٩

الريخأتلازجيملولذإريخأتلازاوجىلعليلدوهف‹ةارعلافاوطونيكرشللا

يفةباحصلانمفلختنعيضقنيمث‹نيعتبحاوطاقسإيفارذعاذهناك

جحلاىلعاريمأليلوسرلاهثعبدقوقيدصلاركبيبأنملضفأباوسيلوةنيدمل
٢۲/٥٤:عرشلانايبيفلاق

هضرفبحواموانباحصأنمجحلاريخأتبلاقنملليلدلا:دمحميبأعماجنمو

هتمأرئاسىلعوهيبنىلعجحلابحوأىلاعتهللانأ؛روضحتقوریغب

فلختنمىلعركذأالوهترجهدعبنمحجحرشعدعبالإوييبلاجمو
هبوجودعبلييبلاهلعفانإوهتقوبهللاربخيلضرفاذهوهتمأنمجحلانع
.نامزب

هضرفءادأىلعفقويلضرفناكنإ:لاقسفكلذيفمهفلاخينمجتحاو

-V۸

 



يخارتلامأروفلايلعجلاجابرماوجلاتقع

باتكلايفهئادألريخأتلاةحابإنبتماذإهلعفىلإةعراسملابجاولاف

.هأ.ةنسلاو

١٠٠ص:حاضيإلايفيوونلالاق
شخيملامهريخأتهلفيخارتلاىلعبجوجحلابوجوطئارشتدحجواذإ

.هأ.انبهذماذهحصألاىلعريخأتلاهيلعمّرَحهيشحخنإفبضعلا

:روفلاىلعجحلابوجوبنيلئاقلاةلدأ

جحلادارأنم":ليهللالوسرلاق:لاقامهنعهللايضرسابعنبانع-١

هجامنباهاور"ةجاحلانوكتوةلحارلالضتوضيرملاضرعيدقهنإفلجعيلف

.يقهيبلاودمحأو

نإفةضيرفلايعيجحلاىلإاولجع":لاق8ييبلانعسابعنبانع-۲

.دمحآهاور"هلضرعياميرديالمكدحأ

"لباقنمجحلاهيلعولحدقفجرعوأرسكنم":لاقهنأ¥يبلانع-٢

.روفهبوجوىلعلدقلباقلاماعلانيعيمليخارتلاىلعجحلاناكولف

دقل:لاقهنأباطخلانبرمعنعيرصبلانسحلاوديزنبرباجنع-٤
ملوةدهلناكنملكاورظنيفراصمألاهذهىلإالاجرثعبأنأتمه

يفديعسهہاور.نيملسعمهام«نيملسعمهام«ةيزحلامهيلعاوبرضيفجحي

.هننس

.مايصلاكروفلاىلعابجاوناكفمالسإلاناكرأدحأهنأ-

ريغىلإرخؤيهنأل۽تابحاولاةبترنعهجورخبعسوتلاةفصبهبوجونأ-١

ةرامإتوملاىلعسيلوهلعفهلزوجياملعفهنوكلهلعفلبقتولملابمثأيالوةياغ
.هلعفىلعاهدعبردقي

- ۷۹



يخارتلامأروفلايلعحلاجابوهاوجلادق

لديالنامةنسةكمحتفدقهنأعمعستةنسىلإجحلاييبلاريخأتنأ-۷

:اهنمتالامتحاىلعلمحيهنكلويخارتلاىلع

ركبابأثعبىحجحلارخأفتيبلالوحةارعنيكرشلملاةيؤرهركهنأا

.نايرعتيبلابفوطيالوكرشمماعلادعبجحيالأيداني

يلاةنسلايفعادولاةجحهتجحنوكتلىلاعتهللارمأبهرخأهنألمتحي-ب

ةفقوفداصيوضرألاوتاومسلاهللاقلخمويهتئيهكنامزلااهيفرادتسا

عمتجيملونيدلكلهدايعأذعمويعمتحاهنأ:لاقيو.هنيدهللالمكيوةعمجلا

.هدعبالوهلبق

.هتعاطتسامدعلجحلانع6هرخأتنألمتحيج

ىمسيهنإفرخأاذإجحلانأ):مهيفلاخملوقىلعلوقلااذهباحصأباجأو

جحلالعفةيمستنآرقلايفدروهنأ(موصلاوةالصلاىلعًاسايقءاضقالءادأ

نممزليالهنأىلعو."مهشفتاوضقيلمث":ىلاعتوهناحبسهلوقلءاضق
ىلعبحتاهنإفةاكزلاليلدبءاضقهرخأاذإلعفلاةيمستروفلاىلعبوحولا

الهرخأاذإرولاىلعبحاولاءاضقلاو«ءاضقىمستالاهرخأولوروفلا
.ءاضقلاءاضق:لاقي

١/١٤۱۷:ينغملايفلاق

ىلعبجيوةلدألانمانركذالجحلاهيلعبجوطورشلاهذههيفتلمكنم

بجي:يعفاشلالاقو.كلاملاقهبوهريخأتهلزجيملوهلعفهنكمأاذإروفللا

هلکحوهلوقلثماهجویسوميبانبایکحو«هريخأتهلواعسومابوجوجحلا
.هأ.دمحأمامإلانعدماحنيا

٢ط۲/٠٠٠يملاسلامامإللبيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحلاحرش:رظنا
45/۲۲عرشلانايب:

-۸a



يخارقلاأروفلايلعجدلاجابوهاوجلادق

بوجولاعمرذعلالجحلابايصومالواجاحالتامنمو

.()قافنرفکرفک
لوألاحيحصلاوء«لجوزعهللاىلإهرمأ:بوبحمنبالاقو

.()هريغوعيبرلانعوهو

الو‹هبصويملولوهأزجأدحأهنعهاضقنإ:قارعلالهألاق

وأءكلذوحنوأقرحوأقرغبتوملهبءاصيإلاكرتيفرذعي

وأةءاجفتوموأءاقلطنمناكنأدعبناسلسرخوأنونج

۱۲۹/۲مالسإلادعاوق:رظنأ

۲۱/۷نيبلاطلاجهنم:

۳/٤۱۷ريبكلاحرشلاوغلا:

۱۸۱/۳ةريخذلا:

٥/۷راطوألالين:

١۱/٧٤٥دهتحلاةيادب:

١٠صةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

١٠٠صةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

6۷۲/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهلل:

٠/۳۹۰ةمادقنبانيدلاقفومةمالعلامامإلللبنحنبدمحأةنسلامامإهقفيفعنقللا:

.ةحودلا/ةينطولارطقمباطمم۱۹۷۳ه۳۳۹۳۱ط

قلطيومالسإلالهأنمةاصعلاىلعقلطيوةمعنلارفكوه:قافنلارفك(١)
.ةاصعوأنوقفانممهريغمهيلعقلطيو‹قاسفةلزتعملامهيلع

جحلابيصومالوجاحريغتاميذلايفالاوقأانباحصألنأرهظييذلا(۲)

نالعإنيبورشلاوأريخابهلضرعتلامدعوفوقولانيبحوارتتاهلمجبيفيهو

-۸۱



يخارتلاأرولايلعجلاجابرهاوبلاتقع

ماماإلاهحجريذلااذهو‹نعللقحتسمرفاكهنأرابتعاىلعهنعلوهنمةءاربلا

مدعنمرذعتيمللناكنإ:انباحصأضعبقرفو«هللاهمربطقلا
وأ‹هقبستوملانكلوءاصيالاهتينيفناكوةأجفتوينأكجحلابءاصيالا

الصخشلااذهنإف‹كلذوحنورادجهيلعمقيوأقرغلاوأقرحلايفعقينأ

ءاصيالامدعلرذعريغنمتاموهنإو«هللاىلإهرمأوفوقولايفوهوهنماربي

.ةءاربلايفمهدنعوهف

٢۳۸/۲:عرشلانايبيفلاق

هرضحیحجحيملناف«هتایحيٿهيلعنيدوهفجحيملوجحلاهيلعبجونمو

تامبئاتريغكلذىلعتاموهبصويملنإو«هنعجحينأهبصويلفترلل
يبنلالاقو"نيلاعلانعينغهللانإفرفكنمو":ىلاعتهللالاقامك

همزلدقفلالافلتئحطرففجحلاهمزلنإف"ةيلهاجلاةتومتميلف":3

.هئادأيفدهتجيوجحلاهيلعوجحلا

ىلعةيصولافلامهلنكيملنإوجحلابةيصولاهيلعفريقفوهوتوملاهرضحنإف
نديملاذإكلهيوهانإواكلاهنكيیصوأوباتومدناذاو«لاحلك

.ها.هبصويملوأتوملاهرضحاملجحلاب

٢۳۹/۲:لاقفةلأسملايفباحصألالاوقأددعيعرشمث
.كلهي:موقلاق

.هنعاوفقوهللاىلإهرمأ:موقلاقو

.هللاىلإهرمأونعليال:بوبحمنبدمحملاقو

ارفاکتامصویملوجحيملفجحلاهيلعبحونم:بيبحنبعيبرلالاقو
.هللاةنعلهيلعوةيصولاهعفنتال:نامعلهأضعبلاقو

-۸Y-

 



يخارتلاءأروعلايلعجحلاجابرهاوبلادقغ

هبةيصولاو«هاونوهبنادنإهنماربيهنإ:ليقوءنايسنب

نمةكربنبا:روفلاىلعجحلانإلاقنمموءقفرأوهو

ديزنبرباجركذ«ةبراغملانمليعامسإخيشلاوءةقراشملا

راصمأىلإثحعبأنأتممهدقل:لاقباطخلانبرمعنأ

هيلعتبرضالإجحلاةعسهدنعوانسغلبالجردجأالفنيملسملا

.ملعأهللاوءنيملسمبكئلوأامهللاوءةيزجلا

هنعجحيلكلذبصويملوتاموأجحيملفجحلاعاطتسانم:ضعبلاقو

.ها.هالوتيالوملسم

- ۸۳



ريغلانعجحلاباب

جصحلانمعمًايحهنعجوجحملاناكنإوريغلانعجحلازاج

هنمءربلارهاظلابسحبىجرٌيالضرموأبيشملثم«عنامب

نأهمزلهريغهنعجحامدعبضيرملاوأريبكلاقاطأنإواندنع

الفرداقحيحصنعدحأجحينأامأو.ال:ليقو«هسفنبجحي

نمهيلعضرعنمو.ةأرماهنعجوجحملاناكولو«حصي

لبقيالنأهل:ليقوءجحلاهمزلهرمأبموقيوجحلاىلإهلمحي
.كلذ

ال:ليقو.لعفنإءيزجُيو‹هريغنعجحينأناسنإللهركيو

جوجحملاناكأءاوسلعفنإىزجُيالوهريغنعجحينأزوجي

ال.امكءالفنوأًاضرفضرموأبيشبعنًايحوأتيمهنع

كسفننعتججحتنكنإ":ثيدحهدريو«دحأنعدحأيلصي

جحا:ثيدحو.()"كريغنعجحمث«كسفننعّجحفالإو

."9ةمربشنعجحمثكسفننع

ولتيأرأ":اهيبأنعجحتنأتدارأيتلاةيمعثخلللهلوقلو

.خلا٠"هتیضقفنيدكيبأىلعناك

.ةجامنباودووادوباهاور(۱)

.يقهيبلاهححصونابحنباوةجامنباودووادوبأهاور(۲)

.ةعامحللاهاور(۳)

٤۸-



ويغلانعجحلامابرهاوبلاتقع

مهتاهمأومهءابآنونعي)؟انيوبأنعجحنأ:اولاقنيذلليهلوقلو
.()"مهنعاوجحمعن":(نيملسملا

نعجحلاةفينحوبأعنمدقو.ريغلانعةلفانلاجحزوجي:ليقو

زوجيال:ليقو.اضرفولوتيمنعهزاجأوءالفنولويحلا

نعدلوالإدحأجحيال:ليقو٠.هبىصوأنإالإتيمنعجحلا

.هدلاو
.ةمربشثیدحهدریو:تلق

ناكنإالإيحنعجحيال:"جاتلا"يفو:(”بطقلالاق

.)امرهاخيشوأ٠ىمعأوأادعقموأ«هؤربىجريالاضيرم

.هيلعقفتم(۱)

١/۱۸لینلاحرش(۲)

ىلعهبءافولامدعنمرطاخمنمهيفالءاملعلاضعبههركريغلانعجحلا(۳)

جلاكسانمنمريثكلنيلهاجلاسانلاماوعلبقنماميسالحيحصلاهولا
كلذًأزجأهريغنعجحاذإهنآريغ«ملسأوطوحأهنععروتلاف‹هبادآوهننسو

ءاوساقلطمريغلانعجحلاعنمىلإانموقنمءاملعلاضعببهذو‹ريغلانع

ةضراعمىلعىوقتالججحوةلدأباولدتساو«اتيممأايحهنعجوجحملاناك

:يلياماهباولدتسايلامهتلدأنمو«ريغلانعجحلانيزيحلاةلدأ

هحجوو‹٢۳مجتنلا"ىعسامالإناسنإللسيلنأو":ىلاعتهلوق-١

الإناسنإلانملبقيالهنأربخأىلاعتوهناحبسهنأوهةيآلانملالدتسالا

.هریغلمعنود«هلمعوهیعس
روهمحجلاابلدتسايلاثيداحألاوةيكممجنلاةروسنأب:هنعبيجأو
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ريغلانحلاجابرهاوجلادق

حصف«ةيآلاهذهةخسانيهفعادولاةجحيفتناكامنإريغلانعجحلانوزيحلا

مطلعجوهدابعىلعلضفت«ىعسامالإناسنإلللعجيملنأدعبىلاعتهللانأ

.روهمحجلاابلدتساثیداحأبمهنعمهريغهيفیعسام

الودحأنعدحأموصيالامكف‹دحأنعدحأهلمعيالنادبألالمعنأ-٢

.دحأنعدحأجحيالكلذكفدحأنعدحأيلصي

روهمجلانإفةالصلاىلعسايقلابو‹ليلدلاىلإرقتفممالكهنأ:هنعبيجأو

جوجحملانعماقمادنعنيتعكرهريغهنعجحييذلالجرلايلصينأزاوجىلع

.هنع

خيشيبأنإهللالوسراي:تلاقةأرمانأ":يودعلادمحمنبميهاربإنع-۳

."هدعبدحألسيلوهنعيجحتل:يهللالوسرلاقف‹ريبك

نبدمحمامو‹امہنميرديالنالوهجبهيفولسرمثيدحهنأ:هنعبيجأو

.يودعلادمحمنبميهاربإو«ميركنبهللادبع

هلعبالوسرىلإتءاجةأرمانأ":يراصنألانابحنبدمحمنع-٤

يضجحتلف:مالسلاهيلعلاَقف‹جحلاىلعىوقيالريبكخيشيبأنإ:تلاقف

."هدعبدحألكلذسيلوهنع

دمحمريركلانبدمحمهيفوبيبحنبكلملادبعقيرطنمهنأ:هنعبيجأو

.امہنميرديالونابحنبا

املفرعيالودمحمنبمساقلاورمعنبهللادبعىلإبهذملااذهبسنيو

.ةباحصلانمقفاوم
نعدحأنجحيالودحأنعدحأنموصيال":لاقرمعنبانععفاننعف

دحأجحيال":لاقدمحمنبمساقلانعحلفأنععيكوقيرطنمو«"دحأ

."دحأنع
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ويغلانعجحلامابوهاوجلادق

يحلانعهئازجإيفمهنيبفالخىلعريغلانعجحلازاوجىلإروهمحجلابهذو

.الصفمِنأيسامك‹طقفتيمانعوأاعمتيلو

وأايح(هنعجوجحملا)ريغلانوكينأامإ:نيلاحنمولخيالريغلانعجحلاو
عيطتسمريغوأ«هيلعرداقجحللعيطتسمامإوهفايحناكنإف«اتيمنوكي

وأهنعجحابیصوأدقنوكينأامإفاتيمناكنإو‹هوحنوأبيشوأضرم

:هانلمجأامليصفتكيلإو«صويملوتام

:يلانعجحلا:الوأ

ىرحخألاةعاطتسالاطئارشعيمجهيفترفاوتوهندبوهلامعبجحللاعيطتسمناكاذإ

نإامأ«مالسإلاةجحتناكاذإاميسالعامجإبجحلايفهنعةباينلاحصيم

.اقلطمحيحصنعلفنلاجحهركيال:بطقلالاقفالفنتناك

:رذنملانبالاق

يزجيالجحينأىلعرداقوهومالسإلاةجحهيلعنمنأىلعملعلالهأممجأ

.ها.هنعهريغجحينأهنع

اضرمضيرملاوِنافلاريبكلاخيشلاكجحللعيطتسمريغصخشلاناكنإو

نإف‹نامألاهعموجريالاليوطانمزهسفنىلعفئاخاكوهلاوزىجريالانمزم
:نيلوقهيفءاملعلل

.جحلايفهنعةباينلازوجت:لوألالوقلا

الضرمكيعرشعئامهنعزجعاذإريغلانعجحلازاوجىلإروهمحلابهذ
.امهوحنوةحخوخيشوأهۋربىحري

.قاحسإودمحأويعفاشلاوةفينحوبأوكرابملانباويروثلاوانباحصألاقاذهبو
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ريغلانعجعلاجابواوملادق

دیعسودهاجموسوواطوءاطعويلعوسابعنبانعىلحلايفمزحنباهاورو

.يعازوألاوسوواطنبهللادبعويعخنلاوريبجنب
فاخيهنأوأهسفنىلعنمأيالهنكلوايندبوايداماعيطتسمصخشلانوكيدقو

يهنعةباينلازاوجيفمرحلاخيشلابوانمزماضرمضيرملابقحليفهدعبنمةنتفلا
هتايحيفهنعجحينمبانأذإهنعهللايضريليلخلامامإللثدحامكجحلا

.يدنكلالاسنبناميلسخيشلاوهبئانلاناكو

١/۳٠٠:بهذلالسالسيفلاق

التقينأهسفنوأهلاومأىلعفوخلاهعنمينمنأو

الوسرهبنشعيبدنيالقوهمزليالجحلاف
ملاعربحريخليلخلاوبأمراكللاوذمامإلاثعبدق

ابلقنتنأوهدعبنامعايرطضتنأفاخنيحجحلاب

كليوهلدرهدعبنمكرديالثدحندحيو

هللايضرنمحرلادبعنبباهولادبعبرغملابنيملسملامامالثدحاذهلٹمو

يفيفتساوسابعلايبنمهيلعافوخهسوفنءاملعهعنمفجحلادارأنيحامهنع
ناكفيرصللادابعنبدمحويرصبلابيبحنبعيبرلا:نيدلايفنيمامإلاهرمأ
رمأبالوغشمناكثيحهنعجحينملةرجألاءاطعإزاوجعيبرلامامألاباوجنم

باوجنمناكو‹قرشلاكولمنمهسفنىلعهفوخعممالسالاونيملسللا
لوقبمامإلاذخأف«ةفصلاهذهبناكنمعةيلكلابجحلاضرفطوقسدابعنبا
.عيمحبانعهللايضرعيبرلا

“۸۸

 

 



ريغلانععحلاجابرهاوبلادق

:ّيآلابمهبهذمةحصىلعروهمجلالدتساو

لټهللالوسرىلإلجریتا:لاقكلامنبسنأنعديزنبرباجنع١

نإوريعبلاىلعاهبكرأنأعيطتستالةريبكزوجعيمأنإهللالوسراي:لاقف
.عيبرلاهاور"معن:لاق؟اهنعجحأفأتومتنأاهيلعتفحاهتطبر

لوسرفیدرسابعلانبلضفلاناك:لاقسابعنبانعدیزنبرباجنع-۲

اهيلإرظنيسابعلانبلضفلالعجفهيتفتستمعٹخنمةأرماتءاجفيهللا

:تلاق«رخآلاقشلاىلإلضفلاهجوفرصيلهللالوسرلعجفهيلإرظنتو
الاريبکاخیيشيبأتکردأجحلايفدابعلاىلعهللاةضيرفنإهللالوسراي

نيدكيبأىلعناكولتيأرأ:لاق؟هنعجحأفأةلحارلاىلعتبثينأميطتسي

عسيبرلاهاور"كاذكاذف:لاق‹معن:تلاق؟هنعةيضاقتنكأهنعهتيِضَقِف

.ةعامجلاو

اي:تلاقف6يبلاىلإةنيهجنمةأرماتءاج:لاقسابعنبانع-۳
.ولتيأرأاهنعيجح:لاق:اهنعجحأفأتتامفجحلاترذنيمأنإهللالوسر

.هيلعقفتم"ءاضقلابقحأهللانيد؟ةيضاقتنكأ«نيداهيلعناك

عيطتسيالريبكخيشيأنإهللالوسراي:لاقهنأيليقعلانيزريبأنع-٤

هاور"رمتعاوكيبأنعجح:لهللالوسرهللاقف‹نعظلاوةرمعلاالوجحلا

.يئاسنلا

:جحلايفيحلانعةباينلازوجتال:يباثلالوقلا
الإدحأنعدحأجحيالهنأمهدنعوحلاصنبنسحلاوثيللاوكلامكلذبلاق

.مالساإلاةجحجحيملتيمنع

نعجحلاطقسرفوتتملاذإفجحلاطورشنمةعاطتسالانأىلإكلامبهذو
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ريغلانعجحلاهبمابوهاوجلاتقع

.هنعهللاهطقسأامهسفنفلكيالفاهبحاص

يفامكهدعبءاجنموعرشلانايببحاصكانباحصأيمدقتمضعبركذو

يفدشرنبااضيأهركذوةفينحيبأنعلوقلااذهلثمرئاحلاداشرإولينلاحرش

.مدقتامكزاوحابلوقلاةفينحيبأنعروهشملاودهتحلاةيادب

ةفيذحيبأىلومملاسصتخاامكابصاخهنأةيمعثخلاثيدحءالؤهللعو

.ربلادبعنباهاكح.ريبكلاعاضرإزاوجب

.صوصخلامدعلصألانأب:بقعتو

يفتعقوةعقاولانألدلاولاقحيفدلولابصتختجحلايفةباينلانأمهضعبمعزو

.كلذ

نبانعنيخيشلاةياوريفعقوهنأمثمكحلاصصختاللاحةعقاوامنأ:بقعتو

ةالصلاهيلعهنأمثخلا....هتخأنعلأسلجريفةيمعثخلاةصقريظنسابع

خلا...نيدكيبأىلعناكولتيأرأ:ةيمعثخللهلوقبةلعلانعهبنمالسلاو

.قافتالابدلولاريغهيضقينأحصينيدلاو‹نيدلاكجحلالعجف

:تيمانعجحلا:ايناث

دقناكنإفجحيملوةجحرذنوأجحيملوجحلاهيلعبجودقوتامنم

ولاذامنكلوعامجإلابهنعجحلاوةيصولاذافنإهتثروىلعبجاوفاهىصوأ
:نالوق؟جحلابيصومالوجاحريغتام

:هنعحجحلابجيال:لوألا

دیمحونامیلسيبانبدامحونيريسنباوكلاموةفينحوبألاقهبوبهذلملاوهو
.ّيبلانامثعودنهيبأنبدووادوليوطلا
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ريغلانجحلاجابرهاوبلادق

مألاماةلمجنمنوكتلهجحلابةيصولاجارخإيفهللامهمحرانباحصأفلتحاو

؟ثلثلانم

نمهؤادأبجيهتايحمايأرومأملاىلعلاملاةلمجنمهجارخإابجاوناكامنأب

.لاملاةلمج

خيشيبأنإهللالوسراي:تلاقفةيمعثخلاهتلأساملييبلالوقباضيأاوجتحاو

؟هنعجحأفأجحلايفهللاةضيرفهتكردأدقوةلحارلاىلعكسمتسيالريبك

؟كلذلهنعةيضاقتنكأهنعهتيضقفنيدكيبأىلعناكولتيأرأ":لاق

."قحأهللانيدف:لاق.معنتلاق

.هلثمجحلاناكلاماسأرنمنيدلاناكاملف‹نيدلابجحلاهبشدقف:اولاق

وبآوةيواعموبأوبوبحمنبدمحوىلعنبىسوممهنم:انباحصأروهمجلاقو

ابىصوأناكنإثلثلاىلإعجرتهريغوجحلانماهانركذيلاقوقحلاهذهنم

اولدتساو«مدقتنمممهاوسونيريسنباوكلاموةفينحيبألوقوهو.تيل

:اهنمةلدأبنيدللجحلاةقرافمىلع

الإهۋاضقبجيالجحلاو«تيماهبيصويملنإوهؤاضقبجينيدلانأ-١

هنعطقسلهرمأريغبهتايحيفهنعيضقولنيدلانإفاضيأو‹هبةيصولادعب

.قافتابهتافودعبكلذكو‹هؤادأ

نيدلابادبيهنإفامهئاضقلءافوفلخيملوجحونيدهيلعناكولتيمانأ-٢
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ريغلانجعلابابرهاوجلاتقع

:هنعححلابجي:اغلا

نمهنعجحيصويملوجحيملوعيطتسمريغوأجحللعيطتسموهوتامنم
.سانلانويدىلعجحلامدقيودبالوهلامسأر

يروثلاويعازوألاوسوواطونسحلالوقوهو‹دمحأويعفاشلابهذماذهو

اوجتحاومهريغوءاطعوريبحنبديعسوبيسملانبديعسوقاحسإوروثيبأو
جحلااولعجفنيدلابجحاهيبشتاهيفدراولاىرخألاثيداحألاوةيمعٹخلاثيدحب

سأرنمجرخينيدلاناكامثيحو‹تيمانعاهجارخإبحاولانويدلاةلمجنم
.كلذكجحلاناكلاملا

۳/١٦۱۹:ينغملايفلاق

هنعهبجيامهلامعيمجنمهنعجرخينأبجو«جحلاهيلعبجونمقوتىم

يعفلشلاوسوواطونسحلالاقاذهبو‹طيرفتريغبوأطيرفتبهتافءاوسرمتعيو
لاقاذهبو«ثلثلانميهفاهىصونإفتوملابطقسي:كلاموةفينحوبألاقو
.هأ.ةالصلاكتولملابطقسفةيندبةدابعهنأل‹يعخنلاويعشلا

۳/٠٤٤رفعجنيالعماحلا:رظنا

٤١/١۱۲عرشلانايب:

۰/۸٩فتصل:

۷/١۳۱نيبلاطلاجهنم:

۳/٢۳۳حاضيإلا:

۲/٠١١٠حيحصلاعماحلاحرش:

١٤/۱۸7۰/۱۲٤ليتلاحرش:

يشاطبلاسماشنبدمحمةمالعللبدألاوعورفلاولوصألايفبهذلالسالس:

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط٤

۲/۷٦ۍلحلا:

£٠ةرمعلاوج١هقفيفيغملا:
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ريغلانععحلاجابرهاوجلادقع

عنامالبجحلاىلعرداقللزاجأءاملعلانماملاعرأملو:١لاق

ىلعفوخلاهعنمنمنكلوءهنعجحينملةرجألايطعينأ

.هبثعبينأهلبدنيو٠جحلاهمزليملقيرطلايفهلاموأهسفن

جحلافرئاجنممهکرتنِهلايعوأهلامىلعفاخنمو
ال:لیقو.نمأيىتحرظتنينكلوءضعبدنعهيلعبجاو

لبقهسفننعجحيملنممريغلانعجحلاحصو.هيلعبجي

حصيال:ليقو٠لبقهسفننعجحنممنوكينأىلوألانكلو

.ةرورضلالإءةمربشثيدحلحجارلاوهو
ريقفجاتحينألثمكلذوءطقفةرورضلاعمحصي:ليقو

زوجي:ليقوءهسفنللبقجحيملوةرجأبجحلاىلإرطضيو

يبأوعيبرلالوقوهوءهريغنعجحينأجحلاهمزليملنمل

.(”يمزراوخلاديز

۳۷/۲مالسلالبس:

٥/٩راطوألالين:

۱۹/۳ريبكلاحرشلاويملا:

۷۳/۲٦يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

١/٤٥٤٥دهتحجلاةيادب:

۳۱۰/۱يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيناكلا:

١٠٠ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

١٤/۸٠لينلاحرشيفبطقلايأ(١)

لاقف«هسفننعجحينألبقهريغنعلجرلاححيفانباحصأفلتخا(۲)
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ريغلانجعلاجابوهاوجلادق

لاقو.عنملاىلإرثكألابهذو«ةراجإلاهجوىلعةرورضلاعمزاوحابضعبلا

نسحلالوقوهودمحأنعةياوروامهباحصأوكلاموةفينحوبأانموقنمزاوحلاب

عنلابلاقو.يروثلاودمحمنبرفعجوينايتسخسلابويأوميهاربإو

زوجيالمهدنعو«ةلبانحلاهيلعودمحأنعةياوروقاحسإويعازوألاويعفاشلا

.هسفننعهجحعقولعفنإف‹هسفننعجحيملامهريغنعلجرلاجحينأ
١۳/۲٠٠:عرشلانايبيفلاق

بهذف؟هسفننعجحينألبقجحلابةيصولالجرلاذحخأيلهانباحصأفلتحا

نأىلإنورثكألابهذو«ةراجإلاوةرورضلاىلعزئاجكلذنأىلإمهضعب

هيلعلاقفهريغنعيليايبلمعمينلانأباولدتساوزئاجريغكلذ

نأباذنهىلعنولوألارذتعاف"كريغنعتججحتنكنإ":مالسلا

.شهأ.لطابيدنعوهو.لحجرلاةعاطتسافرعدق¥ينلالعل:اولاق

هللايضرسابعنباثيدحبسفنلالبقريغلانعجحلانوعناملالدتساو

.؟ةمربشنم:لاقفةمربشنعكيبل:لوقيالجرعملييبلانأ":امهنع

جح:لاق«ال:لاق؟كسفننعتججح:لاقف«يلبيرقوأيلخأ:لاق

.نابحنياوهجامنباودووادوبآودماهاور"ةمربشنعجحمثكسفتنع
٢/٠٠۳۸مالسلالبس:هلوقبعنملاياعنصلاللعو

هسفننعهلعفهنكمأاذإفناكمإلائسنمةنسلوأيفبحاوجحلانألو..

وهونيدهيلعنمکلفنياثلاوضرفلوألانألهريغنعهلعفينأزجيم
املکكلذكوهنيدىلإالإاهفرصينأهلنكيملهردقبمهاردهعموهببلاطم
فأ.هريغىلإهفرصيالفهنعبحاوىلإهفرصينأجاتحا

:نآلابهسفننعڄحيملنمهريغنعجينأنوزيجمالدتساو

٤۹

 



ريغلانجدلاهابرهاأوجلادق

نجحهمزليالريقفلاوزاجأدقو:'جاتلا"يفو.(١)بطقلالاق

.هريغنعجحلاهلزجيملجحيملوهمزلنإوءهريغنعجحي

اهجحنعاهرابختساريغنم"كيبأنعيجح":ةيمعثخللم6هلوق-١

باطخلامومعةلرتملتيلاوحألاعئاقويفلاصفتسإلاكرتوكلذلبقاهسفنل

اقلطمريغلانعهزاوجديفيف

النأةيشحخوهلبهبلوعفملاجحلانيعلسيلةمربشثيدحيفيهنلانأ-٢

.هريغنعجحينمضرفلاكردي

.هعفرواسابعنباىلعهفقويفبرطضمةمربشثيدحنأ-۳

هسفنجحءرملاملقتبابحتساديفيهنإفةمربشثيدحةحصبميلستلاىلع-٤

.ةيمعثخلاثيدحنيبوهنيبعمحلالصحيكلذبو

نعهضرفطقسيملنمهريغنعهيدؤينأزوجيف«ةباينلاهلخدتجحلانإ-ه

.هسفننعاهدؤيمنِإوهريغنعاهيدؤينأزوجياهوحنوةاكزلاكهسفن
نعهجحلحلصيامكتقولافنيعمتقويفبجيلهسفننعءادألانأ-١

١۱۰۳/۲عرشلانايب:رظنا

٥۹-۰/۸۹فنصللا:

۳/٦۲۳حاضيإلا:

۳۸۰/۲مالسلالبس:

۱۹۸/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

١/۸٠راطوألالين:

©٢ةرمعلاوجحلاهقفيفييغملا:

١٤/۱۹لینلاحرش(۱)

FP



ويغلانعجعلاجابرهاوجلادقغ

.اهزاجأضعبوءجحلاىلعةرجألاهركضعب:ديعسوبألاق

ةجحذخأينأهلزوجي:ليقفءرقتفاىتحجحيملوهمزلنمو

.ال:ليقوءهسفنلهجحلبقهريغ

جحلادعبةكمبماقأوكلذلبقجحلاهمزليملوهريغنعجحنإو

هريغنعجحفهمزلنإو هأزجأهسفنلجحفلباقىلإريغلانع
ةكمىلإهدلبنمةرجأهتمزلءجحفلباقىلإةكميفماقأوءالوأ

يفمدلاهثعبيوأ«صقناجحاهبمتيوأءازجاعاجاحاهبنيعي

وأدعبلايفهدلبلثمىلإاهنمجرخنإوءاهيفاهقرفيوأءةكم

نعجحنإ:يعفاشلالاق.هيلعالفجحلاةينبعجرودعبأىلإ

.()هسفنضرفىلإبلقناهسفنضرفضقيملنمهريغ

هزاوجىلعقفتملوألاف‹راجئتسالاوغالبلانيبعملايفملعلالهأقرف(١)

ردقىلعهنمقفنياغالبىمسيهبجحيلامريجألاجاحللعفدينأوهو

لمو«مدرلضفنإوهلاودازجاتحانإف«ريتقتالوفرسريغنمةجاحلا

نعلضوأضرموأرصحأوأتامولف‹قيرطلاةقفننوكيلاملانمهيلإعفدي
.نامضلاهمزليملقيرطلا

طورشهيفربتعييذلاوهو«هزاوجيففلتخمفجحللراجعتسالاامأ
هلحابيوهکلمبهلةرجأهذحأياموةراجإلادقعو«ةرجألاةفرعمنم:ةراجإلا

هيلعوهفصقننإوهلوهفلضفامواهريغوةقفنلايفهبعسوتلاوهيففرصتلا
هنامضيفوهفهنمةقفنلاتعاضوأقيرطلالضوأرصحأنإو

.

:نيقيرفىلإجحلانعةرجألاذخأمكحيفءاملعلافلتخادقو

-٦۹-



ويغلانعجعلاجابرهاوجلادقغ

:زاوجلا:لوألاقيرفلا

رذنملانباويعفاشلاوكلاملوقيهبو‹مهضعبههركنإوانباحصأبهذموهو

:يليامكلذيفمهتجحو«دمحأنعةياورو
يراخبلاهاور"هللاباتكارجأهيلعمتذحخأامقحأنأ":للييبلالوق-١

تادابعلانمامهاوسوناذألاونآرقلاميلعتمكحهمكحجحلاو«سابعنبانع

.اهيلعةرجألاذحخأزوجييلا

يبنلاكلذباوربخأوهللاباتكبةيقرلاىلعلعجلاللييبلاباحصأذحخأ-۲

.يردخلاديعسيبأنعيئاسنلاالإةعامجلاهاور"هيفمهموَصفللي

دجاسللاءانبكهيلعراجعتسإلازاجف«جحلانعةقفنلاذخأزوجيهنأ-۳

.رطانقلاو

:زاوجلامدع:يياثلاقيرفلا

اولدتساودمحأبهذميفةروهشللاةياورلايهوقاحسإوةفينحيبأبهذموهو

:تالاب

يبنلالأسفاسوقهلىدهأفنآرقلاالجرماعيناكتماصلانبةدابعنأ-١
نباہاور"اهدلقتفراننماسوقدلقتتنأكرسنإ":هللاقفكلذنعي

.هجام

هناذآىلعذخأيالانذؤمذختاو":صاعلايبأنبنامشعلليينلالوق-۲

.هجامنباودووادوباهاور"ارح

اهيلعةرجألاذحخأزجيملفةبرقلالهأنمنوكينأاهلعافصتخيةدابعاأ-۳

.موصلاوةالصلاك
۱/٤٦٤٤٠٤٥:دهتجنلاةيادبيفلاق

-۷-



ويغلانعجحلاجابدهاوجلادق

عوجرلادعبنالفنعضرفلاتيدأ:هريغنعجاحلالاقنإو

(”ةءاربلاوأفوقولايفناكنأبالإوىلوتمناكنإهلوقلبق

ةجحبمرحأهنأةرايزلاوفوقولاومارحإلاةدارإدنعدهشيهنإف

جحلافاوطفاطوهجحىضقوتيبلارازوءهنعفقووءنالف

نالفنعجحلاىضقدقهنأبهلمكحيملكلذكدهشيملنإوءهنع

هيففوقوملاةبانإزاوجيفو.هببلقلانأمطانإالإهزجيملو

كلامكلذهركف:جحلايفهسفنرجاؤيلجرلايفبابلااذهنماوفلتخاو

ىلاةبرقهنأهتدمعو«ةفينحوبأكلذزجيملو«زاجعقونإ:الاقويعفاشلاو

زاوحجىلعمهعامجإىلوألاةفئاطلاةدمعو.هيلعةراجإلازوحتالفلجوزعهللا

.هأ.ةبرقيهودجاسلملاءانبوفحاصملابتكيفةراجإلا

نبنافلخنبانهمديسلاةمالعللرايخألانيرخأتملاونيلوألاىلعدراولاراثآلابابل:رظنا

م١۹۸٠ه٥40١ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط٢٤/٤٤۲يديعسوبلادمحم

۱۸۰/۳ريبكلاحرشلاويملا:

٤٥ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

©١/٤٦٤٥٥دهتجلاةيادب:

.مهيلعءانثلاومفمحرتلاونينمؤمللرافغتسالا:ةيالولا(١)
.هنعىضرلامدعوهضغبويصاعلاصخشلانعدعبلا:ةءاربلا

صخشلايفةءاربلاالوةيالولانالعإمدعيعتونيتلرتملانيبةلرتم:فوقولا

مهمهفىلعءانبةيضابإللةيذقعلالوصألامهأنمتاحلطصملاهذهو.ةءاربلا

.لمعولوقوةديقعهنأىلعمالسإلل

- ۹۸

 



ريغلانعجحلاجابوهاوجلاتقع

.فالخهنمًاربتملاو

.)ال:ليقو«هلةجحلاءاطعإزوجي:ليق
هنمفرعتالجرىطعأنمو:"جاتلا"نع”بطقلالاق

ضيرملااذكوءاهبيصوملانعتمتاهبجحفةجحيصاعملا

امأوءتاقيملانممرحأهنأملعنإاهادأهنإهلوقزاجو.ريبكلاو

نباظفحو.هنيميعمهلوقلبقيفرشالوريخهنمملعيالنم

ىلإريسيوأءةجحبرجأتسملانأيلعنباىسومنعبوبحم
وهءعضوملاتغلبوأ«تججحدق:لوقيفعجريمثءرجأبدلب

ةقثلالدعلاىرحتينأهيلونعوأهنعجحلايفهريغبانأنمىلعبحو(١)

هيلإنفمطتنموهتاروظحوهننسوهتابجاووهکسانموجحلارومأبفراعلا
سانلاماوعنمريثكدنعةضحمةراحتمايألاهذهيفجحلاحبصأدقف‹«سفنلا

تالليرلانمتاثمعضبضرغبماعلكنيرخألانعجحلانورجأتسيمهدجتق
.المأحيحصلاهجولاىلعجحلاباوعاجمهنإكلذدعبنوثرتكيالو

يفلصاحلافالخلانماجورخهنمًاربتمللةجحلاءاطعإمدعطوحألاوىلوألاو
.ةلأسلملا

۳۱۹/۷:جهنملابحاصلاق

ىصوأيذلانعتمتدقفابجحو‹ةجحيصاعملاهنمفرعيالجرىطعأنإو

.اهادأهنأ:هلوقلوبقزوجيو‹هللاءاشنإاهب

الوريخهنمملعيالنمامأو‹تاقيملانممرحأدقهنأهاطعأيذلاملعاذإاذه

.ها.جحهنأهنيعمهلوقلبقيف(هيففوقوملا)رش

٢٤/٠۲لينلاحرش(۲)

-۹۹-



ريغلانجلابابرماوجلاتقع

.هيلعنيميالقدصمنيمأ

فقوومرحأاذإدهشينأهيلعطرتشانإالإ:بوبحمنبالاق

.ا)هبنمضامهمزلیف

ال:ليقو؛«ةيهاركعمافلاخمولوىلوتمريغنعجحزاجو

ولورافغتساويورخأبهلءاعدالبقفاومةجحدجيملنإةهارك

.هلرفغتسيالويورخألابهلوعديالهنأهربخيمل

هلرفغتسيالويورخألابهلوعديالهنأهربخأنإالإال:ليقو

.ةنايخناكالإو

هراتخاو«("”اقلطمىلوتملاريغنعجحلانمعنملاب:ليقو

.هلةيالوهلةيبلتلاىريو٠.ضعب

الوحرجيالولدعيالنمىلوتمةجحىطعتنأزوجي:ليقو

الإهنمفرعيالنمعجحينأهلوءهيصاعموهلهجرهظالهاج

.ايلاوهللادنعنوكينأةطيرشىلعيورخألابهلوعديوءاريخ

:يليامعجارةيلصألااهرداصمنمةلأسملاىلعفوقولل(١)

٢٤۲/٦٩عرشلانايب١

۲۷۹/۳رفعجنباعماج۲

۳۲۰/۷نیلاطلاجهنم۳

:ىلوتيالنمعلجرلاححيففلتخا(۲)

اذإزف«هلوعديال:لاقوضعبهزوجو«ىلوتينمعالإجحيال:ضعبلاق

.هبهلیمسیصخلایمراذإف«هبهلیممرحأ

“اوو



ويغلانعحلاجابرهاوجلادق

ثيدحلحيحصلاوهو.هسکعکلجرنعةأرماجحزاجو

.هذا

؟هنوخيفيك:بوبحمنبدمحمتلق«هناخدقفهلعديملاذإ:مشاهلاقو

.هآ.هملعيملوهلوعديالوهوهتجحذأاذإ:لاق

١۱/۲٩عرشلانايب:رظنا

۷/٦۳۱نيبلاطلاجهنم:

۸/٠٩فنصللا:

كلذيفددشمهنمريثكولجرلانعةأرملاححءازجإيفانباحصأفلتخا(١)
خيشلاامهقفاووفنصلملاوعرشلانايبيفنايدنكلاناتمالعلامنملابلاقنممف

.نيبلاطلاجهنميفيصقشلا

اوللعيملو«لجرلانعناتأرمانوكتنأالإلجرلانعةأرملاجحتالهنأمهدنعو

الهنإزفكلذكناكنإف‹امتداهشىلعةآرملاجحاوساقمهلعلوهيلإاوبهذامل

كلذكجحلايفنوكتاُنأدحاولجرةداهشلدعتنيتأرملاةداهشنوكنممزلي

الهنأدحألقيملوباحصألاعامجإبهتومدعبلجرلانعةباينموصتةأرملاف

.ةداهشلاىلعاسايقنيتأرمامايصئزحلاناوهنعةدحاوةأرمامايصهئزجي

جحزاجأواليلقصخردقفروهشملاعماحلابحاصرفعجنبدمحمةمالعلاامأ

.هنعجحينملاجرلانمدجويملاذإلحجرلانعةآرملا

.ديقالبكلذاوزاجأبطقلاوييمثلاويحامشلا:مالعألانأنيحيف

:اعيمجهللامهمحرمهنعلوقنلاهذهو

٤۲/۲٩:عرشلانايبيفلاق

نعةأرملاححتنأزوجينكلو«ناتأرماهنعجحينأالإلجرلانعجحتالةأرملاو

زوجیفهيفثنحءيشيفمارحلاهللاتيبىلإيشملابفلحاذإيشملايفلحرلا

-١-



ويغلانعجحلاجابدعاوجلادق

.هنعةأرملاهذهيفجحتنأ

اودجونإمهيلإبحأةأرلانعجحيلجرلاو‹ةأرملانعةأرملاجحتنأاوزوجو
.ءاشنِٳاهمرنعمحروذوأاهمأنعةنبالاوأاهتنبانعجحتمأنوكتنأالإ

.الفلجرنعجحتنأامف

.هأ.تارافكلايفالإلجرلانعةأرملاححتال:هريغلاق
۲۹۰/۳:عماجلايفرفعجنبالاق

ةأرملانعلجرلاجحينأسأبالو‹ةآرملانعولجرلانعجحينأزوجيلجرلاو
.فأ.ةأرملانعةأرملاجحتو«لجرىلعردقيالأالإلجرلانعةأرملاجحتالو

۲۳۷/۳:حاضيإلايفلاق

مالسلاهيلعلاقامكةأرلانعلجرلاو«لجرلانعةأرملاجحتنأزئاجو

.هأ.اهيبأنعجحتنأهتلأسيلاةيمعتخلل

٢٤/٠۲۱:لیلاحرشيفلاق

تدارأيلاةيمعتحلللهلوقلحيحصلاوهوهسكعكلحجرنعةآرماجحزاجو

."هتیضقفنيدكيبأىلعناكولتيأرأ":اهيبأنعجحتنأ

ممتاهمأومهءابآنونعيس؟انيوبأنعجحنأ":اولاقنيذلليهلوقلو

.شهأ.مألاوبألانيوبألانإف‹"مهنعاوجحمعن نيملسللا
يفلحجرلانعةأرملاةباينزاوجيغملايفةمادقنبامهنعىكحدقفانموقدنعامأ

۳/٣٤۱۸:لاقف.مهروهمجدنعجحلا

يفجحلايفةأرملاولجرلانعةأرملاو«ةأرملاولجرلانعلجرلابونينأزوجي
جحهركهنإفحلاصنبنسحلاالإفلانهيفملعنالملصعلالهأةماعلوق
.لجرلانعةأرملا

TP



ريغلانعجحلاجابرهاوبلادق

نعالءةأرمانعةأرماجحتو:"جاتلا"يفو:()بطقلالاق

رحدجونإرحنعدبعجحزوجيالو.امهنعجحيو«لجر

.(هدیسيأ)هبرنذِإبزاجالإو

نمىلوأكلذيفةأرملاوهالومنعنإوجحيال:رثؤملاوبألاق

.رحدوجوعمنإوهيلعةداعإالفنذإبرحنعجحولو.دبعلا

.هسفنلهجحهيزجيلاقنمدنعهريغنعلفطلاجحزوجيو

نيموهدجسموأهربقوأهنعجوجحملاتيملاتيبنمجورخلاو

لخادوأتيملاويحلادلبنموأ«هدجسموأيحلاتيب

هيفنفدورفسيفتامنإهنأبطقلارهظتساوامهلايمأ

جحتنأةأرملارمأييبلانإفةنسلارهاظنعةلفغهذه:رذملانبالاق

ها.هريغنعءرملاجحزاجأنمدمتعيهيلعواهيبأنع

نوعناملاامأةيمعثخلاثيدحكنأشلااذهيفةدراولاثيداحألابنوزيحلالدتساو

.مهاوعدةحصىلعهبنولدتسيليلدىلعملفقأملف
۲۹۰/۳رفعجنباعماج:رظنا

٤٩-٢۹۲/۲عرشلانايب:

۱/۸٩فنصللا:

۲۳۷/۳حاضيإلا:

۳۱۷/۷نيبلاطلاجهنم:

٤/۱لينلاحرش:

۳/٤۱۸ريبكلاحرشلاوييغملا:

۳۸/۷ةريخذلا:

٢٤/۲۲لينلاحرش(۱)

- (۰۳-



ويغلانععلاابرهاوجلادق

.()هدجسموأهتيبنمجورخلاف

عفديامنإو:"ليعامسإخيشلاكسانم"يفو:”بطقلالاق

هربقنمليقوءهتيبنمجحلابتيملاةيصوءيصولاوأ«ةثرولا

لزنمنمعضوملااذهريغنماوعفدنإوءهالصم:نمليقو

تدجودقفاولعفنإفهلزنمريغنمنوعفديالو«هأزجأتيملا
.تاقيملانوداميفمهيلعءيشالهنأراثآلاضعبيف

تيملادلبنمالإاهبجرخيال:ايمرضحلاهللادبعوبألاق

ةنؤمهنمتذخأةكمىلإهنمبرقأنمةجحلابجاحجرخنإو

لثمءهغلبنإمديفقفنأوءتيملادلبوهنمجرخدلبنيبامردق

راسي:ليقو٠امدغلبولويأةكمبقرفوأةاشردقنوكينأ

.جحلاغارفدعبولوجحلاةينبهنمءودبملاعضوملاىلإهل

يفجورخلانوكيوريغلاىلعجحلابجوثيحنمجحلايفريغلانعةباينلا(١)

كلذيففلاخيملروهمجلاوانباحصألاقاذهب«هنعجوجحملادلبنمبلغألا

.كلذبهمزليالهنإفيعفاشلانمناكامالإدحأ

۱۸۸/۳:ينغملايفلاق

:مالساإلاةجحهيلعنميفيعفاشلالاقو

.ها.هنودنمبجيالمارحإلانألتاقيملانمهنعجحينمرحأتسي
٢۲/۲٩عرشلانايب:رظنا

۱۸۸/۳ريبكلاحرشاويغملا:

٢/۲۲لینلاحرش(۲)

٢/۲۳لینلاحرش(۳)

ا٤



ريغلانعجعلاجمابرماوبلاتقع

دلبنمجرخينأىلعةرجألايطعأنإهنمذخؤيامنإو

نأىلعةرجألايطعأوأءهربقوأءهدجسموأءهنعجوجحملا

نمجرخينأىلعيطعأنإامأوائيشهلاوركذيملوءهنعجحي

ىطعي:ليقوء؛هنعجوجحملالامنمكلذذخؤيامنإفءوهثيح

هبناعيوأهنعجوجحملادلبنمتناكومتتالةجحيفكلذ

.لاملابجحنعزجاع

.تاقيملالبقعضوملكنمزوجي:ليقفهسفننعجراخلاامأ

عضوموهربقوأ‹هدجسموأ«هنعجوجحملادلببراقتاذإو

نأهلوءركذاممرفاسورفاسيمويءاجىرخألاةدلبلايفجاحلا

دعبهدلبيفماقأنإهنأىونوهتینيفهنمرفاسيوكلذلبقءيجي

دلبيفرفاسمةماقإكالإوهامفهنعجوجحملادلبنمجورخلا

جئاوحلانمكلذوحنوأءدوزتلاوأ«ةحارتساللنادلبلانم

هلايمألخادنموأءاقلطمتيملادلبنمجورخلايفكي:ليقدقو

هنألءهأزجأتيمللهنمجرخياممدعبأعضومنمجرخنمو

.نالفنعاطخاهنأةينىلعاطخلاداز

بيرقدلبلرظنيهنإفءهدلبنمجحغولبنعهتقفنتزجعنمو

كلذنعةقفنلاتزجعنإوءهنمجحيلفغلبتثيحنمءةكمنم

ةايحوأءةيدوبعوةيرحافلتخاولو.اضيأزجاعجاحاهبنيعأ

الإكرتشيال:ليقوءةثونأوةروكذوأ«الفنواضرفوأ«اتومو

ةكرشلانوكتونالفونالفنعجحلابمرحيفءركذاميفهلثمعم

-ا٥



ويغلانععحلاجابرهاوجلادقع

.()لقأفةعبسنيب:ليقوءةثالثنيب

نمو‹يغتسيىحجحلاهيلعبجيالريقفلاف«ةعاطتسالاجحلاطورشنم(١)
نأهل:هللامهمحرانباحصألاقفمارحلاهللاتيبىلإهلصويالالامكلم

.رخآممهبكرتشي

تزجعنمبجاجحةعبسىلإقوفامفناناكرتشينأوهجحلايفكارتشالاو

اهلمحبيةدحاوةححيفمارحلاهللاتيبىلإاعيمجمهبلوصولانعمهتاقفن

جحيفجحلااوعيطتسيملاذإمهريغنماهيلعنورجأتسيوأمهنمدحاوصخش

ادحاوادحاومهنعيليواعيمجمهنعدحاومارحإبةدحاوةجحمهعيمجمهنع

.عيمحانعجحلاةيدأتايوانمرحلاوةكمبجاجحلاهلعفياملعفيومهئامسألاددعم

يلالئاسملانميهومهتافلؤميفباحصألااهيلعصنهذهكارتشالاةلأسمو

وأناهربباهيلعاوللديملمههأةريحللوعدييذلاو«روهمحلانعاهباودرفنا
يأرىلإاوقرطتيملوةلأسلملايمهيأرركذباوفتكاامنإو«ليلدبالاوجتحي
ىلعقفتملاتاملسملانماهنأكواضرعناكةلأسمللمهداريإنألب‹اهيفمهريغ

دنتسلملائراقلاملعيىحصيحمتوثحبولمأتةفقوىلإجاتحتيهو«‹اهتحص
.كارتشالابمشوقيفهيلعاودمتعايذلا

كارتشاىلعجحلايفةعبسلاكارتشااوساقمهنااضيأمهتاباتكنمرهظييذلاو

زاوحجىلعلاحيأبلديالوهلمأتنلديعبسايقوهو‹يدهحلاةندبيثةعبسلا
.جحلايفكارتشالا

ةلأسلملاقفأيفحولتتايلاكشإلاضعبكانهفكارتشالازاوجبميلستلاىلعهنأو

اكارتشااوجحنأدعبمهضعباهدجووأةعاطتسالانوكرتشملادجوولامك

؟المةيناثجحلامهيلعبجيلهف

-٦١١=



ويغلانعجعلاجابرهاوجلادقع

ناطلسنمهبهللالرتيملاموهونيتجحمهانمزلأدقانكبوحولابانلقنإف

ةنسلالبليلدلاىلإرقتفياذهوةعامحجلانعدحاولاجحنوكيفهمدعبانلقنإو

.دحاوماعيفهريغوهسفننعصخشجحيالفهفالخىلعرثألاو
٤٥/٥۷٤:لیلاحرشيفلاق

نيتجحوأةجحنعدئازلايفلمكتملوأطقفةدحاوليهةجحلمكتملنإو

لکتاماودجيملنإ:ليقو«هنموأتاقيملالبقدجوامماهبجحادعاصف

يضقينأىلإهعضومنمهميقيامردقبقيرطلاضعبنمجحينمهبرجؤتساهب
تاقيملانمكسانملاهبلمكتاماودجيملنإحيحصلاو«تغلبثيحوأكسانملا

نانانوكيفاصقنهلثامنمعميأاصقنهلثمطقفدحاوعمكروشهلبقوأ

ولوةكرشلاهيفقدصتامىلعرصتقيف‹ةصخرهنألكلذو‹نيكرتشم

نعلک«اهمامتنعدئازصقنوةحجحلاسفننماصقنوةرثكوةلقافلتخا
ليلقجاحكلذبنيعأاودجيملنإو‹هسفننعدحاووأ‹هريغنعوأهسفن

.اذكبجحيلاملا

نألهلقأىلعرصتقافعمحلالقأةئالثلانأل‹ةجحيفةئالثةكرشيفصخرو

ناصحخروةبقرينانثاكرتشيهبىصوأنإقتعيفاذكو«صيخرتكلذ
.ةنالنكرتشي

ةعبسكارتشازاوجىلعاسايقةبقروأةجحيفةعبسةكرشيفصيخرتلابليقو
ةعامحاكرتشتنأزاجأميهنأجحلاباتكيفرمامكيدمحلايفريعبوأةرقبيف

هلنماورظتناةعبسنيبةجحلامتتملنإف«ةعبسلامهددعزواجيالوةندبلايف

اودجيملنإو«كلذكنوقابلارظتناوادعاصفمهنمدحاوعمةجحلاهبمتتريثك

امنوداموةعبسءارقفلزوجياذكو«لفنوأضرفجحرمامكاجاحاوناعأ

هاخلاالفنةجحامنوداموةعبسعمجينأءاينغألوأةجحاوعمجيف

۷-



ريغلانعحلابابوهاوجلادق

امهادحإنكتملاذإةرمعلاعمةجحلاكرتشتنأمهضعبزاجأو

.ااهدحومتت

اهمتيىتحهلةرجأال:ليقفءاهمامتإلبقةجحبجراختامنإو
اهبىصوأرضتحانإوءهتمذبهتمزلنامضباهذخأنإو

.هيلعنيدهذهنألءقافتابلكلانمتجرخو
تيملانعجحلا:ليعامسإخيشلالاق:هللاهمحربطقلالاق

١۱۳۲/۲عرشلانايب:رظنا

٢٥/٥۷٤لینلاحرش:

ةرجأأللالايفكيالوزجاعوأتيمرخآنعةجحلحجررجأتسينأك(۱)

.رخآصخشنعةرمعاهعمرجأتسيفجحلا
۹/۸٩:فنصملايفلاق

جحيرخآلاوهتيمنعرمتعينأامهدحأ:الجرنارجأتسينيلجرلايفاوفلتخاو

نعةجحلاوةرمعلانوكتنأىونوأاعيمجنيمارحإلاعمجف«هتيمنع

:امهبحاص

.اعمنيلمعلابءاجدقوحيحصكلذ:روثوبلاق

.هيلعءيشالونيترجألادري:يعفاشلالاق

مھنأليدنعهلمعلطبيالوروثيبانعيکحاميدنعهبشي:ديعسوبآلاق

ا

اعملورخآلاتبثيوامهدحألطبينأيدنعنسحيالو‹نييفانتمنيداضتعباسيل

نيتبجومواهبرمتعملانعنيتيدؤماتناكاعيمجاتنرقاذإةجحلاوةرمعلانأقافتالا

.هأ.جحلاىلإةعتملاعمي

٢٤/٢٤۲:لینلاحرش(۲)

-ا۸١-



ريغلانعلاجابرهاوجلادفع

هلامنمدازتزجعنٍإف٠هلكلميهفءجاحلااهذخأيةرجأبامإ

زوجيالاذهفءغالبلاىمسيوهبجحيلامهلعفدينأبامإو
.مهلدرلضفنإو«هلاودازجاتحانافجحلاريغيفهفرص

غالبلاباهذخأنمعجرنإو٠تيملاريغنعاذكو:()/بطقلالاق

هبیرتشاولاملابفرصتولونيميهيلعوقدصتبلس:لاقف

.هيلعنامضالوةعلس

راتخاوءغالبلاباهذخأنملضفلاذخأينأنايفسوبأصخرو

نأطوشنإو«هذخأهوكرتنإفيقبمكةثرولاملعينأبويوبأ

دعبتامونامضالباهذخأنإ:ليقو.("”هوركمفلضفلاهل

ثيحىلإهترجأهل:ليقو.تامثيحىلإهترجأهلفمارحإلا

.تيملادلبنماهبجرخنإمارحإلاتاقيملصيملنإو«تام
جاحللةجحلارجأف(هلهأليقابلاوءهبجحيالامذخأنمو

٢٤/٢٤۲لینلاحرش(۱)
؟اهلضفهلأةجحذحخأنميفلوقتام:ابوبحعتلأسو:رثألايفءاج(۲)

مكةثرولاملعي:لاقفبويأوبأامأو«كلذيفنايفسوبأصخردق:لاق

.مهيلعهدرالإوهلهوکرتناف«لضف
؟اهلضفهلنأمهيلعطرتشانإف:تلق٠

.هأ.كلذيفطرشلاهركي:لاق

٤۸/۲٩عرشلانايب:رظنا

.اغالبىمسياذهو‹هنعجوجحملالهأللاملايقابدرييأ"هلهأليقابلاو"(۳)

۹١-



ريغلانعلاجابرهاوبلادق

ىلعهلاكلمنوكيفالامذخأنميففالخلاوءاعمهنعجوجحملاو

نمذخأيامريجأللوءهنعجحنملةجحلاوأءمهاردلابةنوعملا

٠.نالوقحجرونمثلا

نعامهنعهللايضرسابعنباهاوريذلاثيدحلاو'"ينيمثلالاق

ةدحاولاةجحلاببسبةنجلاةثالثلالوخديف%هللالوسر

وهثلاثلوقىلعلاداهبجراخلاواهلذفنملاوءاهبىصوملا

ينيمثلاخيشلادنعحيحصلاوهو٠رجألايفةكرشلابلوقلا

.(١هللاهمحر

امأو'”نالوقاهيفةرمعلاوءهنعجحيلفجحلابتيملاىصوأاذإو

رجأبهريغةجحذخأنمو.طقفهنعرمتعيلفةرمعلابىصوأنإ

نإالءهنعاهمتينمرجأتسينأهلف«مرحأامدعبضرمف

.كلذباهباحصأهلنذأنإالإهلبقضرم

.ةراجإىمسي(١)

٢/٥۲ليتلاحرش(۲)
لحخديلىلاعتهللانإ:لاقهنأفَييبلانعامهنعهللايضرسابعنباىور(۳)

اوناكاذإاحلذفنلاوهنعجوجحملاو«جاحلا:ةثالثةنحلاةدحاولاةجحلاب

.يقهيبلاويدعنباهاور."نيملسم

٢/٦۲لینلاحرش:رظنا(٤)

.نالوق؟المآجحلاعمهنعرامتعالابجيله‹طقفجحلابىصوأاذإيأ(٥)

-١۱ا-



ريغلانعجعلاهابرهاوجلاتقع

اهمتينماهطعيلفامببسبجحلاىلإباهذلانعلغشنإاذكو

ةرجأبهريغاهطعيالفةجحذخأنمو.كلذزاجوعضوملانم
.هريجأباوثهلوجحلاةداعإوةرجألاهيلعفلعفنإو

نإو.زاجهلعفهلمتَأوأءيصولإوأءثراولاهلنذأنإو

ريجألاناعأوذخأامملقأبرجأتسافاهلرجأتسينأىلعاهذخأ

ليبسيفلضفلافهنعيملنإوهللضفلافدازوأءارككءيشب

هنأبطقلارهظتساوءثراوللالوريجأللالوءهلالهللا

.(ٹراولل

يفكلهمثثراولادنعاهضعبكرتو(”نامضبةجحذخأنمو

تامثيحنماهومتأاوعاشنإ٠رايخلاهتثرولفقيرطلا

نإوءيصولاوأءثراولادنعيقباممهلوهنماهباوجرخيو

دلبنمةجحلاجرختف٠لامنممهثورومذخأاماودراوعاش

٢٤/۲۷لینلاحرش:رظنا(۱)

دقرجأتسملاجاحلالوقينأيأ"نامضبةجحذحخأنمو":هلوقنمدارملا(۲)

جحلاتيقاوميفاهبافقاومارحلاهللاتيبىلإاهبجحأنأىلعةجحلاهذهتذحأ

.يلفتدازناويلعفتصقننإةنومضمالايراذكواذكب

هذهتذحأدق:اهبحاصلوقينأيهوةنامألاوأغالبلانامضلاسكعو

تصقنناومكلفتدازنإف‹نيمأاهيفنأىلعةنامأامجحأنأىلعةجحلا

.مكيلعف
.ابجحينمازجأتسينأوهوتيملانعةجحلاجارحإيفثلاثهجوكانهو

-١۱-



ويغلانععلاجيابرهاوجلادق

اهبجرخينأىلعريجألاةثروعمهتثروقفتانإالإكلاهلا

.۱)ريجألاتامثيحنماهبحاصثراو

قيرطلاضعبيفهاونلوحفهتنسيفطرتشيملوةجحذخأنمو

هيلع:ليقوءزاجعضوملاكلذنملباقنمجحوهسفنلجحينأ

ذخأامدرهتنسيفهيلعطرشنإو.اهبحاصدلبىلإعجرينأ
جحثيحفةدموأ«هتنسيفهيلعطرتشيملنموءفلاخهنأل

.ملعأهللاو.مهاضرباوخسافتنإالإءجحلاهيلعوهلف

.هللاهمحريويسبلانسحلايبأخيشلانعةيورمةلأسملاهذه(١)

۸/٥۸فنصلملا:رظنا

- ۱۱۲ -



عحلايفةراجإلاجابرهاوجلادغ

جحلايفةراجإلاباب

ناكةرجأباهذخأاذإوءةرجأبهريغةجحذخأيالنألقاعليغبني

.جحلارمأمظلكلذومهقازرأيفكرابيال:مهيفليقنيذلانم

هللانإ*:ريخلايفاملرظنكلذيفو:"اللاهمحربطقلالاق

اهبيصوملا:ةشثالثةدحاولاةجحلابةنجلالخديالعولج

.(اهيدؤمو«اهذفنمو

اهبجحفةرجأبةجحذخأنامعلضافأضعبنأينغلبو:تلق

:7اهلهألجرحتمهاردلادركلذدعبوًاعبرأوأتارمثالث
داخوأ‹كلاهلاثراوريجأللةرجألاعفدنإف هذه:لاقوهتفيلخ

نممرحت«هنعجحتنأىلعكلاهُئعفدنالفنبانالفٌةَيصو

لعفتو«بجاولافوطتوتافرعبفقتوءتاقيملا

اهنألاهّمتينأهمزلكلذىلعاهلبقنإفءيهنملابنتجتوءرومأملا
كلاهانعفد:لوقينأهلوءةمايقلاموياهنعلأسُيهقنعيفةنامأ

وأءهبرومأملاجحلاوأ«نوملسملاجحيامكهلجحتنأىلع

هازجأهادأفجحلاالإركذيملنإوءنوملسملالعفياملعفت

١۳/۱٠٥لینلاحرش(۱)

.هجيرختقبسثيدحلا(۲)

هبنايتالامدعنملمتحيالرطخلااذهلكهيفريغلانعجحلارمأناكاذإ(۳)

- ۱۱۳-



جعلايفةراجإلاجابرصاوجلادق

رمتعينأهمزل:ليقفاهركذيملنإوةرمعلابهرمأينأيغبنیو

هرمأيملنإهنألفيبنلاربقةرايزبهرمأينأيغبنيوال:ليقو

اوذختاوماعلكجحلانورجأتسينيذلاءالؤهظعتاالهف.لمكألاهجولاىلع

اهباوتأينأنعالضفجحلاكسانمضعبباوملينأنملهجأمهوةراحتكلذ

.ةمات

مأةجحلارجأنمءيشهللهاوفلتخادقفهريغنعةجحناسنالارجأتسااذإف

:فالخ؟ابيصوملاوامهلمشيمأهنعجوجحمللرجألانأ

.مهاردلابةنوعملارجأيصومللو‹اهبجاحللةجحلارجأ:موقلاقف

هئانعضوعريجأللامنإو‹هنعجوجحمللاهلكةجحلا:نورخآلاقو

لوسرلانعىورييذلاسابعنباثيدحو«اهذخأييلامهاردلاب

يذلاواميصوملا:نيملسماوناكاذإةدحاولاةجحلابةثالثةنحلالخدي":

.رجأمهنمدحاولكلنألدي:اهبجراخلاوتيملانعاهذفني

مث«هجحمتدَقفءاركلابريجألاجحاذإ:لاقهنأسابعنبانعاضيأركذدقو

ةرقبلا"باسحلاعيرسهللاواوبسكاثبيصنمفكئلوأ":ةيآلاهذهالت

تطرتشاوبادتیرکأنأ:لاقفسابعنباىلإءاجالجرنأرکذو«٢

هللالاقنيذلانمتنأ:لاق؟كلذيئزجيلهفجحأنأمهيلع

هللالاقدقو"باسحلاعيرسهللاواوبسكاثبيصنمكلئلوأ":مهيف

.۹۸٠ةيآلاءزجةرقبلا"مكبرنمالضفاوغتبتنأمكيلعسيل":ىلاعت
٤۲/٤٠٠٠١٥٠عرشلانايب:رظنا

۲۳۸/۳حاضيإلا:

۔١٤۱۱



حلايفةراجإلاجمابرهاوجلادق

.()همزليملدقعلايف

صنيماذإريجألاىلعبحتالفجحلاكسانمنمتسيل6هترايزنأل(١)

.ةيصولايثاهيلع

ريجألانيبوهثراووأتيمايصونيبنوكينأيغبنيهنإفعارتلانعاجورخو

ءافولابريجألاموقينأىلعنيفرطلانيباهيلعقفتملاطورشلاهبتاكهنمضيدقع

دعبريجألابلاطينأيصوللقحيالودقعلااهيلعصنامكةماتطورشلاهذهب

.دقعلايفهيلعهطرتشيملءيشبكلذ

يطعينمنيببتكيدقعةغيصلاصننيمدقألابتكضعبيفتدحجودقو

:وهاذهوابجحينمنيبوةجحلا

ميحرلانهحرلاهللامسب

هنعجحينأىصوأانالفنأ:هثراووأتيملانالفيصونالفنبانالفاندهشأ

اهتيطعأدقينإواذكواذكاهضرفومارحلاهللاتيبىلإمالسإلاةجحهلامنم

هنعمرحينأاهيفيطرشنمو«اذكةنسيفتيملانالفنعاهبجحيلاذهانالف

فقووجحلابهنعةرمعلاىدأاذإف‹حبذيوجحلاىلإةرمعلابعتمتيوتاقيملانم

ةفلدزملاوتافرعبفوقولانمكسانملادهاشمهنعدهشو‹جحلافقاومميمجيف

كلذىلعو«هيلعطورشلانموهفجحلايفمزلياملكوةرايزلاويمرلاو
قفنياذكواذكيهومهاردلاهذهنمضبقيامنإهنأىلعو‹ةجحلاهذههتيطعأ

.هلامنماهب

ناكاهدؤي¿لنِإو‹اذكوهواهيقابهلفهيلعطورشلاهذهىلعةجحلاىدأنإف

نعىدؤۇتىحةجحلاهذهءادأيفةجحلانمضبقاهبهلامنمهقثوأيذلا

.اهبحاص
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رهاوبلادق

_

حلايڼةراجإلاباب

الو.هلفاهريغيفامأوءجحلارهشأيفجحلاةرمعبعتمتيالو

نأهل:ليقو.نارقوأعتمتىلعةجحلاذخأنإالإامهنرقي

.()عورشملاجحلاعاونأنمهلككلذنألنرقيوأعتمتي

هلطعأامىلعنالفنمةجحلاهذهذخأدقهنأةجحلاهذلذحخآلانالفاندهشأو

كلذىلعواهيفهيلعطرشاملكبلبقدقو.اذكةنسيفنالفنعاهبجحيل

نمهدييفنهردقو«ةجحلاهذهنمامهرداذكواذكهنمضبقدقواهذحأ

يفهلیکواذهًانالفلعجدقو هتفصبهفصيو اضوبقمانهراذكواذكهلام

نميقبامهلفطرشلااذهىلعةجحلاهذهىدأوهللاهملسنإف«نهرلااذه

عوجردنعهلاحفرعيملوهرمأباغنإو‹اذكوهوةجحلاهذهمهارد

نمشثلانمىأراميهعيبياذههنهريفهليكواذهنالففةنسلاهذهنمجاجحلا

.تيماةجحيفنوكيوةجحلاهذهنمنالفىلإراصيذلااذهيفوتسيو

هذهعيمجبوةجحلاهذهبنافراعاعيمجامهواذهنالفىطعأطرشلااذهىلعو

انديسىلعهللاىلصواذكةنسيفاذكرهشيفكلذو‹ضعبمهضعبلطورشلا

.نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحم

.نالفونالفهيلعدهشأونالفنبنالفهبتك

٤۲/١٥٠عرشلانايب:رظنا

۹/۷٣٤۳نیبلاطلاجهنم:

رمتعينأهلسيلفًادرفماهيدؤينأاهيفهيلعطرشوةجحلاريجألاذحأاذإ(١)

لعفيالفيدحلانمرسيتساامةرافكهلعرفعتمتلاوعتمتهنألهرهشأيفجحلل

لمعينأوهودارفإلالصألانألجحلابةرمعلانرقينأهلسيلو.ةرافكهيلعام

.نارقالبهدحوضرفلک
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حلايفةراجإلابابرهاوجلادق

اريعبوأةرقبىدهأوهلامعأنميقباملمعجحلاهيلعدسفنمو
.هتمذيفوهو«هدعبوألباقنمهداعأو

هدسفأنإالإهيلعيدهال:هنأ)للاهمحربطقلادنعيذلاو

يدهالفبلاغرمأوأةرورضبهدسفأاذإامأو.الهجوأادمع

الفهماعيفهلعففهلعفُكردُيناكنإو«لباقنمهديعيوهيلع
.("هيلعةداعإ

هفعنمنإو٠نالوقةجحلاءازجإيفقنأإالبريجألاعتمتنإو
.ادحاوالوقعتمتيالفعتمتلانم

امزجةدلاولااهنألاهمسافرعنإةنالفنبانالفنعيبليو
نموهامنإوعرشلامكحبشارفلابهابأنوكيدقهنإفبألافالخب

لكنألدارفإلاهيلعطرشنإونارقلاوعتمتلاهلهنأوهورخآلوقةلأسملايفو

.حيحصعورشمجحةئالثلاهذهنمعون

١٠/٥٠٥لینلاحرش:رظنا(۱)

هکاردإعيطتسيهنإفتافرعبفوقولالبقهوحنوأعامجبجحلاهيلعدسفنم(۲)

الولحلايفنوکینأىلعهناکمنمولودیدجنممرحيف‹هدسفآامحالصإو

هكاردإعطتسيملوهدسفأاذإلباقنمةداعإلانوكتامنإو‹لباقنمهيلعةداعإ

كلذميجأيسو‹ةضافإلافاوطلبقوفوقولادعبداسفلانوكينأك

.یلاعتهللاءاشنإهبابيفًالصفم

.هنودبنوكيامكعتمتبنوكيجحلانألهيزجي:لوألالوقلا(۳)
.عتمتمالونراقريغجحلاةداعإهيلعفلصألافالحهنألهيزجيال:ياثلالوقلا

- ۱۷-



حلايفةراجإلامابرهاوجبلادقع

زيجأو«هيبأمسابفاهمسافرعيملنإفءهتجوزتناخهريغءام

نالفنعىبلامهفرعيملنإو.همأمسافرعولوهيبأمساب

نأباهبحاصركذيلفهمسايسننإوءةيصولابحاص

٠.مساركذالبهاونوةيصولابحاصنعكيبل:لوقي
نأزوجيال:هنأكلذيفيدنعيذلاو:)هللاهمحربطقلالاق

جصحلايفءامهلبأالاناكنإالإمألاىلإةأرملاولجرلابسني
دقەهنألو:لاقهلبأالنمراعشنمكلذنأل«هريغيفالو

نباهنأرهاظلايفيفكيوءهمأىلإناسنإلاةبسننعيهنلادرو
همألعل:لوقنال«بيغلافلكنالوءهشارفنمهنأونالفل

كرتنإوهريغوثاريملانممظعأبكلذسيلواهجوزتناخ

هأزجأهرخآىلإهمارحإءدبيفهسفننعىبلوةجحلابحاص

.لباقنماهبحاصلديعيوءهسفنل

الثمتاقيملادعبةيبلتلابدصقاذإ:يدنعيذلاو:("بطقلالاق

لطبهلمارحإلادرهلةيبلتلابايوانتاقيملايفهلىبلنمريغ
دقو.يناثللتاقيملانممارحإلامدعل‹امهنمدحاوزجيملو

7.هنمهلمرحأنمعهلطبأ

هثراونعو«هنعًأزجأهلامنمهيلععوطتمهاياصوذفنأنإو
هاوننإمكحلايفذخآلادجيالومهنماذخآونيملنإهتفيلخو

١۱/٠٦٠٥لینلاحرش(۱)

١۷/۱٠٥لینلاحرش(۲)

-۱۸-



عحلايفةراجإلاجابوهاوجلادق

.دهشيملولوهوقدصوىوننإهللادنعهكردأو

يذلالاملاهسفنلكسميوهسفنبهنعجحينأتيمةفيلخلزاجو

نذأنإءانعلاىلإاعجاروأءاردقموأءانيعم٠جحللهبىصوأ

وهاذهءلاملادروتيملانعأزجأنذأيملنإو٠تيملاهل
هلليقو.دحاوءيشيفهدحورتشمعئابكذئنيحهنألحيحصلا

.ثراولاكاقلطمكلذ

لبقمرحأولوالوأاهبمرحملتحصناثراوهنعجحنإو

.جحللهبىصوأامهلناكوجحلارهشأيفناكنأءتاقيملا

اوعرقيلفدحاوىلعاوقفتيملنإو اوقفتيلفاوعراستنإو

.مهريغاهيطعيومهنعاهعزنينأةفيلخللو

تبثهذخأينعمكنمجحنم:ةثرولللاقفجحللائيشنيعنإو

نإهذخأيواوعراستنإدحاوىلعاوقفتيو٠مهنمهنعجاحل

.هئانعلهيفرظنيالوثلثلاةعسو

 ينيمثلاينعي كلذبفنصملاعفد:>هللاهمحربطقلالاق

نألءلودصلاميوقتبهءانعالإذخأيالثراولانإلاقيدقام

.ثراولةيصوالو.ةيصودئازلا

اذإنكلو٠تقولكيفعقتاهنأالإهلكرماميفجحلاكةرمعلاو

.ا"جحلاةرمعالإةرمعالفجحلارهشأتناك

۹/۱۲٠۰٥لینلاحرش(۱)

هيلعوجحلارهشأيفرركتالةرمعلانأنم«هللاهجربطقلابهذماذه(۲)
-۱۱۹-



ععلايڼةراجإلاجابوهاوجلادق

هنأهلوقلبقالإوهيلعطرشنإجحلاىلعداهشإلاريجألامزلو

.''هنیمیعمجح
.هيصوتامف«هنعاهبجحيوعابتنأضرأبىصوأنمو

اهبجحيواهعيبينأهثراولف«هدلبنمةجحنعاهتميقتصقنو

انامضالجريصولااهاطعأفمهارداهلنيعوةجحبىصوأنمو

اهلنيعيملنإوءزاجهيلعصقنلاوهللضفلانأىلع«هيلع

.انباحصأنمةعامج

سبلتيمامجحلارهشأيفنأواهراركتبلوقلاىلإهللاهمحرديعسوبأبهذو

.انئاملعنمريثكلوقوهو.جحلامارحإباهبحاص

الوةدحاوةرمنمرثكأةنسلايفةرمعلارركتال:هللاهجرديزنبرباجنعو

.بهذملايفقفاومهلفرعي

."ةرمعلا"بابيفليصفتلانمءيشبةلأسملاعجار

يذلانُ:هللامهمحرىلعنبیسومنعظفحهنأبوبحمنبدمحمنعرثأ(۱)

يذلاعضوملاتغلبوتججحدقنأ:لوقيفدوعيمثلجرنعةجحلاذحأي

.نيبهيلعسيلوقدصمنيمأهنأهيلإترحتا

امهيلعففقواذإومرحأاذإدهشينأهيلعطرتشينأالإ:بوبحمنبدمحملاق

.ها.هبنمض

٢٤۲/٩عرشلانايب:رظنا

۸۷/۸فنصللا:
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عحلايڼةراجإلاهابرهاوجلادع

()اضيأزاجهيلعصقنلاوجاحلللضفلانأىلعءاددعهاطعأو

نماضيأهتجحجرخينأثراولاىلعفجحينألبقفرعنإو

.فلحهدنعامبيصأهنإ:لاقوريجألاعجرنإوىصوملاثلث

ثراولامزلتملهبجحينألبقفلتفنيعمءيشبىصوأاذإو

نمدنعثلثلامتيملامجارخإلاهمزلنيعيملنإوءىرخأةجح

.ثلثلانميه:لاق

كرتيملوةجحةيصوبهيفىصوأوهزيموهلامنمائيشنابأاذإو

.ثراولانمىلوأرمألاولوأفءايضو

ةشثداحلاوةدوجوملااهرامثويهفيتجحلةعطقلاهذه:لاقنمو

ملوأتكردأةرمثلاالةعطقلااهلفيتجحيف:لاقنإوءاهل

همزليملمارحإلالبقتامفجحبجرخفجحلاهمزلنموكردت

هلوخدلاريقفولوهبءاصيإلاهمزلمرحأنإو٠ءاصيإلا

دحأىلعاهبرمآلاتيمانعةجحلاجارخإزيوحتنأىلعانباحصأقفتا(١)
:ةنالنهوجو

.ابجراخلانيمضت:لوألاهجولا

.اهبةنامألاهجوىلع:اغلاهجولا

.ابجحينماشرجأتسينأ:ثلاثلاهجولا

-۱۲۹-



ععلابةيصولاجابرماوجلادق

جحلابةيصولاباب

الو.ةلفانةجحبيصويوةطوحوةضيرفجحينأملسمللبدني

ايصومالوجاحريغتوميىتحجحلاهيلعبجونمكلهي
.فالخنايسنلايفو٠هنعجحلاب

هموزلدعبجحلاكراتلاقنمددشو:(”هللاهمحربطقلالاق

.٩كلاهمهكسانمجاجحلاىضقىتح

نمكءهعضومنمجحلاهيفلصيامهلقبيملاذإكلهي:ليقو

اهيدؤيامرادقمهلقبيملاذإرفكلابهيلعمكحيدمعةالصلاكرت

.تقولاجرخاذإ:ليقو«هيف

.روفلاىلعجحلانأىلعءانبهلككلذو:الاق
.(”بهذملاوهو:لاق.يخارتلاىلعهناحيحصلاو:لاق

١۸/۱٤٦٤لینلاحرش(۱)

نايببحاصكلذركذ‹نيمدقتلاضعبنعخايشألاهاكحلوقلااذه(۲)

.عرشلا

١۱۳۱/۲عرشلانايب:رظنا

١4۹/۱لينلاحرشيفبطقلايأ(۳)
قباسلاردصملا(٤)

١6۹/۱٦4لينلاحرشيفبطقلايأ(٥)

:مهضعبلاقو‹انباحصأروهمجهيلعوبطقلابهذمجحلايخارتبلوقلا(١)

- ۱۳۲ -



ععلابةيصولامابرهاوجلادق

تيصوأوأءجحللاذكبتيصوأ:جحلابءاصيإلاديرملوقي

ةرمعلااذكو٠ءينعجحُينأوأءجحلاب

غلبيوهوهثلثبةدحاوهنعجحينأىصوأنإ:رثألايفو:(لاق

.(ةدحاوةجح:ليقوءةجحةنسلكجحيهنإفءاججح

نمدجوواذكواذكباهضرفوةجحبىصوأنإ:رهزألانعو

امبجحينأاقفتانإو.ىصوأامكالإزجيمللقأبهنعجحي

ىصْؤأنإوزاجائيشهلجاحلاطحينأو«هبتيملایصوأ

جحللةعباتةرمعلانألاضيأهلرمتعيلهفةرمعركذيملوجحلاب
."©ةمايقلامويىلإجحلايفةلخادةرمعلا":لِيلاقدقو

دبالةضيرفلاجحوءةضيرفلاىلعهبىصوأيذلاجحلالمحيف

.جحلاكةرمةبجاوةرمعلاوءهدعبوأهلبقةرمعنمهل

انهنمبيرقعضوميفةلأسملايففالخلانايبمدقتدقو«روفلاىلعوه

.هعجارف

١۷۱/۱٤لیلاحرش(۱)

لدعيثلثلااذهناكوةدحاوةجحهلامثلثبهنعجحينأىصوأنإيأ(۲)

هلكلالاىلعينأيىحةدحاوةجحةنسلكيفهنعجحيهنإفججحةدع

.طقفةدحاوةجحهنعجحي:ليقو

ةنسيفتيملانعةدحاوةجحنمرثكأذافنإزاوجىلإانباحصأضعببهذو
.ىلاعتهللاءاشنإابيرقهنايبنأيسو«اهقرغتسيلاماناكاذإةدحاو

- ۱۲۳



جحلابةيصولاجابرهاوبلادق

هنعجحيوأ«انبهذموهوحيحصلاوهاهبوجوو:(')بطقلالاق

٠نالوق؟ةبجاوريغةرمعلانأىلعءانبطقف
.ةلمجلايفةرمعلابوجوبيلوقعميناثلايدنعامهحصأو:لاق

هنّيعامو.()طقفهنعرمتعاجحلاركذيملوةرمعبىصوأنإو
وأنيتجحوأةجحنم«اوباصأامهبهنعجحيفجحطايتحال

اماونرقيلفاودجيملنأوءتاقيملانودنمفاودجيملنإو.ثالث

٠(”لاملاليلقاجاحاونيعينأوأءةجحعمهبىصْأ
جحي:ليقوءاهنمرعولاهبحلصأ٠ةكمقيرطلىصوأنإو

ركذاللباذكه«هنعجحُينأبوأءجحلابىصوأنإو.هبهنع

جحلانييعتالو٠ءنيتجحوأءةجحنييعتالو«هبجَّحْيام

.ريناندلاوأ«مهاردلاددعنمءاشامبجاحهنعرجؤتسابجاولا

وأهثراومواسءجحلايفوأءجحللهلامنماذكبىصوأنإو

١۷۱/۱٤لیتلاحرش(۱)

عمحبجحلافاهاعباتنوكيالفاهنمىوقأهنألةرمعلاهعبتتستالجحلانأل)۲(

.اهوجويففلتخمةرمعلاوفالخالبهبوجوىلع

١٤/۳۲٠عرشلانايب:هللامهجرخايشألالاق(۳)

كلذنملقبهنعجحينماودجوفهنعجحينلارانيداذكواذكبىصوأنمو
عبارلاوثلاثلايفكلذكو«اهبهنعنوجحيوينآلاماعلايفةيقبلابنوماتسيمههإف

ملنإف«هریغعماوکرتشااودجيملنإف‹تاقيملانوداماوماتسااودجيملنإف

.ھهأ.ةرمعلاوجحلادارأنمكلذباوناعأاودجي

١٤۱۲-



جحلابةيصولاجاب|_رهاوجلادقع

نإو«ةدحاوةجحجحيلفةدحاوةجحدجونإف«ةقثانيمأهتفيلخ
اودجوامددعمتيىتحةجحةنسلكيفهنعجحيلفرثكأدجو

يفكلذجحيالو«ًالفنًادعاصفةيناثلاوءًاضرفىلوألاًونتلو

.ةدحاوكنس

نأمهريغوأ«ةثروللزوجيالامكناتجحةنسيفعمجيالو

الو«ةدحاومايأيفاهضعبوأءناضمرمايتيملانعاوموصي

ًادتبادحأموصمتاذإلبءكلذكمايأيفناضمررهشأنمارهشأ
ع

.دحأ

ماعيفهتاجحددعهنعجحينأمهضعبزاجأو:(”بطقلالاق

ةنسلكيفهنعجحيمأةدحاوةنسيفاهلكذفنتلهةريثكجحجحبىصوأنم(۱)
:فالخ؟ةجح

ينَأيىحتيمانعةنسلايفةدحاوةجحذافنإيصولامزلآولوألابطقلامنم

نعرفعنيالقنو«نينسلانماددعكلذقرغتسانإوججحلاعيمجىلع
اغعشناكاذإةدحاوةنسيفاهعيمجججحلاهذهذافنإناكمإىلعيبأخيشلا

.توفلاهنمفاخي

هنعلقناذك.ةدحاوةنسيفاهلكاهذافنإزاوجىلإىلعنبرهزأبهذو

.عرشلانايببحاص

۲۷۷/۳رفعجنیاعماج:رظنا

٤١/١۱۳عرشلانايب:

١۱/٤۷٤لیلاحرش:

١۱/٤۷٤لینلاحرش(۲)

١۱۲-



عتلابةيصولاماب_رماوجلادق

.ةأرماوألجربةجحلكادعاصفدحاو

لكيفنوكتنأبحأفججحبىصوأنمو:رثألايفو:(')لاق

لکيفزوجينأىسعففاخنِإفءاتوففخيملنإةدحاوةنس

ناوةنسيفاهلكاهبهلجحولوهلزوجو.ةدحاونمرثكأةنس

ةلقافلتخاولوءاصقنهلثمعمكروشةدحاولةجحلمكتمل

.ةرثكو

كرتشيهبىصوأنإقتعلايفاذكو«ةثالثةكرشيفصخرو

وا۽ةجحيفةعبسةكرشيفصيخرتلاب:ليقو.ةبقريفنانثا

يفريعبوأ«ةرقبيفةعبسكارتشازاوجىلعاسايق٠ةبقر
.يدهلا

عمدبعالءلجرعمنوةأرماو«ةأرماعمنإولجركرتشيو

يذعمناوضرفوذكرتشينأزوجيو.غلابعميبصورح

اےحيذعمطقفرمتعمالو«رمتعمعمطقفجحوذال«لفن

الوءةدحاوةجحهريغوهسفننعصخش:-ليق-جحيالو

ثلثنميمساميفوأ۽هلامثلثيفدجوناو.تيمويحنع

ةدحاونمرثكأبىصوأولو«اهيفكلذعفدةدحاوةجحعبروأ

.قتعلااذكو

ادعاصقفنينثاعمناتبقروأ٠ادعاصفناتجحهلكروشنإو

١۱/٤۷٤لینلاحرش(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

-٦۱۳-

 



جتلابةيصولاجابرهاوجلاتقع

كلذحصةدحاوثالثلاوأ٠نينثالانملكعمهلكروشنب

.يصوملاريغلحصوءيصوملل

كلذنكيملنإ٠هتقفنتلقجاحاهبنيعأةكراشمدجوتملنإو

نأزوجي:ليقو.(”هثراوثراووأءيصوملاثراوناعملا

امدرناعملاىلعنإف جحلارسكنانإفءثراولاثراوناعي

دمعريغببسبوأءدمعوألهجبرسكناءاوسءثراوللذخأ

.هللانمرمأبوأرابجكعنامرمأبوأ«ةرورضريغوةرورضب

.ثراولاىلعالو«هيلعةعابتالودريال:ليقو

البەرسكدمعتنإالإقحلابهبشألاوهو:ازيزعلادبعلاق

.ةرورض

فلقأوكرشمك٠جحهنمحصيالناعملانأثراوللنيبتنإو

ةدحاوهبلمكتامهلدجينأبناتبقروأادعاصفناتجحهلكروشاذإيأ(۱)

ءاوسكلذحص«رخآلااهيفجحيالةنسيفةدحاورثكأوثالثلاوأنينثالا

.اضيأيصوملاريغ

ةزاجإليلدبهمكحذخأيهنألثراولابانهيصوملاثراوثراوقحلأ(۲)

.هريیغنودثروملانعثراولاثراوموصمهضعب

.لطبودسف(۳)
.لينلابحاصهللاهمحرييمثلازيزعلادبعمامألاوه(٤)

۸۲/۱۲٤لینلاحرش:رظنا

-۹۲۷-



رماوبلادق

_

ععلابةيصولاماب

عطقنانإةجحللاملزعيوءرحنع١نذإبدبعجحزوجو

نإاهبرنذإبالإاهنمقفنيالوالودعاهيلعدهشيوءقيرطلا

.(اايحناك

نإوةدحاوةجحهنمهنعتجحهنعهنمجحلاذكبیصوأنمو

ةيصولانأىلعءانببرقألاهلكأيليقو.ةثرولاهلكأقابيقب
.ضعبلوقوهوبرقالليهنيبتتمليتلا
ةجحجحودحاولاهلكتعفدهنعاهبجاحلارانيداذكبىصوأنإو

ةبهلضفلاو.ةدحاولاةجحلانعلضفاهبناكنإوءةدحاو

.ثلثلانمهلةيصوو

جحي:لاقنكل«هتيمكركذيملوأ«اذكبهنعاجاحنيعنإو

ةفصهلثدحتوأءتوميوأ«بيجيىتح«ىبأولوييحام

ةيصولاتعجرعنامهلثدحوأ٠تامىتحىبأاذإفءةعنأم

امنيعوءهنعجحينمنيعهنأل‹مهيلعجحالوةثرولاىلإ

.هديسوأهكلامنذإب(۱)

مكحيفاموأيسايسقئاعبوأقرطلاعاطقبوأبرحبقيرطلاعطقنااذإ(۲)

املزعييصولانإف‹مرحلاىلإلوصولادحأعيطتسيالثيحبعناوملاهذه
الإنيجاتحملاوءارقفلاىلعنإوهنمقفنيالوالودعهيلعدهشيولامنمةجحلل

قيرطلاعطقنانإ:هتايحيفلاقوأايحناكنإةجحلابحاصهلنذأنإ

.هبحاصنعجحيفقيرطلاحتفييحالوزعملاملالظيو«ءارقفلاىلعاهوقفنأف

- ۱۲۸-



جلابةيصولايابواوجلاتقع

ملفةفصلاهذهىلعنكيملولفءهبهلىصوأوءهبهلجحي

.هریغنوججحيلب.هتومرظتنيملضري

ىتحرظتنيالوءىبأاذإبرقأللوأثراوللهعوجررهظتساو
.تومي

هيفظحالامزجثراوللعجريهنأ:يدنعيذلاو:)بطقلالاق

يقبهلبقيملاذإفءهبهلىصوأهنأل٠ىبأيذلاتاماذإبرقألل

ةثرولاىلعنامضالوثراوللناكف٠ةكرتلاةلمجنمهلاحىلع
.عييضتالبةدملايففلتنإ

ال:ليقوزوجي:ليقجاحللةرجألاعطقيففلتخا:رثألايفو

لاقنإءقباسلافالخلاىلعلكلانموأءثلانمهنعجحيو

نإال.جحللاذكبتيصوأوأءيلوأيلعوأ«ينعاوجح

ءيشمهمزليالفهلامنمالوءهلجحلانأركذيملواوجح:لاق

اوجحيوأ«جحنممهمزلاماودؤينأجحلابرمأهنماذهنأل

نعاوهنيوءفورعملاباورمأينأسانلايصويامكءلفنلا

.هللااودبعيو٠قوقحلااودؤيوءركنملا

.هلامنمادحأنوججحي:ليقو.راتخملاوهاذه:(”بطقلالاق

نالفهبىصوأاماذهلاقاذإهنأريتخاو:رثألايفو:لاق

۱/٩۸٤لیتلاحرش(۱)

۸۹/۱۲٤لینلاحرش(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

- ۱۲۹-



وأ۽يلامنم:لوقيىتحتبثيالف«اذكنالفلوءاذكءارقفلل

.مهلينمةيصووأ«هيف

اهودألقيملو«ةرافكوأ«ارذنوأ«ةجحهيلعنأىصوأاذإف

٠.كلذبيصوأينإ:لاقنإالإتبثيملينع

نأزاجو.جحينملتعفدجحللمهاردوأ‹ريناندبىصوأنإو

جاحلانموأءيصوملانمنأذإبالصأوأءاضرعلدبلاعفدي

.ةفيلخلاوأءثراولل

>تاكسلانمامهريغبوأءامهبعيبامهريغبجحللىصوأنإو

(”امهريغناكنإوهبىصوملاعفدريتخاوءجاحللنمثلاعفدو

مهاردلاوريئاندلاب"عيبلبقيملنإو٠جاحلالبقنإالوصأولو

تيبنمجحلاةيصوعفدتو٠.تيملاحالصىعاريونمثلاعفدو

.المأءهلناكأءاوسيصوملا

الإوهيفتامنإهنطويفهتيبدارملاو:أهللاهمحربطقلالاق

ريناندلاومهاردلااهيلعبرضياهيلعبتكدقيلاةديدحلايهوةكسعمج(١)

.كسوةكساهنمدحاولكيمسيو
توریب/رداصراد"ككس"١٠/٠٤٤روظنمنبالبرعلاناسل:رظنا

.الثملوصألاكريناندلاومهاردلاريغبجحللىصوأنأيأ(۲)

ىصوأدقيصوملاناكوةجحلةرجأريناندلاومهاردلاالإريجألالبقيملنإ(۳)

.ريجأللهنملسولصألااذهعيب«نيعملصأبهنع

٢۱/٤۹٤لینلاحرش(٤)

- ۱۳



عتلابةيصولااب.رماوجلادق

نم:لیقو.هيفتميملناوهتیبنم:ليقو.تامثيحنمف
هنموءيحللتيبلاكةافنإلالاحهيفوهوهلجحلانأل«هربق

.رشحلامويماشلاىلإرفاسي

.الثمهتيبيفاعضوموأ٠ءىلصموأءادجسمهالصمنم:ليقو

.تاقيملانود

هيفتميملناو«هيفتامنإهنطوتیبنماهعفدححصو

هتيبنمليیقو.هنطويملعضوميفتامولو٠تامثيحنمف.

.هيفتميملنإو

نممرحتنأ:جحلامامتافوقوميورو:()هللاهمحربطقلالاق

مادحإلايفبيغرتلانمهرهاظىلعوه:ليقف.(”كلهأةريود

وأءرجتلالءجحلاةينباهنمجرختنأهانعم:ليقو.رادلانم

.هبىلوأتيملافيحلا

وأءهيصووأءهثراوللهفتاجحبوأنيتجحبىصوأنإو

جراخوهامماهريغوأءةنيدملابميقينأهنعجحينممامهريغ

.صخروةدشهيف؟تاجحلايضقيىتحتاقيملا

١۱/٤۹٤لینلاحرش(۱)

.بلاطيبانبيلعنعفوقوم(۲)

- ۱۳۹ -



ععلابةيصولامابرهاوجلاتقع

عجرمارحإلادارأاذإىتحةكمبماقأولاذكو:()بطقلالاق

.تاقيملل

دجسملانممرحيوةكمبميقينأكلذنمصخرأو:(لاق

.نجلادجسمنموأءمارحلا

هسفنوههنأكفهنعجحنملكفدحاولتاجحلانألكلذو:لاق

.هيئاتهنأل

نهضعبوهلنهضعبدحاونهبىصوأولوددعتملناكولامأو

تيبنموأءتاقيملانمالإةدحاولكلمرحينأدجيالفهريغل
.9هالصموأهربقوأءاهبحاص

١۱/٤٩٤لینلاحرش(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

عرشلانايب:هللاهمحرجرفمنبدمحأخيشلاباوجنمرثألايفءاج(٤)

٤۱۱۷/۲

نأهلزوجيأهيلعدوقعملاكلذنمدموثالثوأناتجحهيلعدقعلحجرنعو

نهوججحلاكلتزوحتوةنيدملاوأةكميفاروابنوكيوججحلاكلتبجحي

؟تايضرف

نأدحجويدقو.ملعأهللاويصوملادلبنماهبجرخيةجحلانأهتفرعيذلا:لاق

نسمالإامبجحيالهنألوقلارثكأوماشلايفوندعيثوءاسحألايفةرواحلا

.هأ.ملعأهللاو‹هدلبنمابيصوأوهدلبنمهتمزلاأليصوملادلب

- ۱۳۲ -



جعلابةيصولايابرماوجلاتقع

ناو٠هتومعضومنمهنعريسقيرطيفهريغلجاحتامناو

ارئاساوركأءرثكأوألقأوأءاموياوراسىتحهنعرسيمل

ريسلااودقعيذلاعضوملاىلإهيفتاميذلاعضوملانمهنع

ىلإهنعجحلاهنماوطعأعضومنماوراساودجيملنإو.هل

اهريغنموأءىلوألاقيرطلانمنيعجارهيفتاميذلاعضوملا

.قرطلاتلداعتنإ

اباهذةفاسملاكلتهنعراستنأهلصاح:أهللاهمحربطقلالاق

هنعراسأءاوسباهذلااودجيملنإاعوجروأءةهجلاكلتىلإ

.هريغراسمأءهعوجردعببهاذلا

نملمهلوقلىلوتملبقهسفننعجاحلةجحلاعفدنسحتساو

جحمثءكسفنلجح":هسفنلجحينألبقةمربشنعيبليهعمس

.٩"ةمربشنع
.حيحصلاىلعخارتمهنأليصعيهنأينعأتسلو:”بطقلالاق

١٥/٥۹٤لینلاحرش(۱)

صنو‹يقهيبلاهححصونابحنباوهجامنباودووادوبأهاور(۲)

نملاق«ةمربشنعكيبل:لوقيالجرعممهللالوسرنأ":ِثيدحلا

:لاق‹ال:لاق؟كسفننعتحجحجحأ:لاق««يلبيرقوأخا:لاق؟ةمربش

'ةمربشنعجحمثكسفننعحح

یھٹیوهلعفیالوفورعملابرمأينبهسفننعجينألبقهريغنعجحينمهبشو

.هنعيهتنيالوركنملانع

١۹۷/۱٤لینلاحرش(۳)



ععلابةيصولاجابرهاوجلادغ

نعجحينألبقهريغنعدحأجحينأزوجيال:ليقو:>لاق
.(هرهاظىلعثيدحللالمحهسفن

بدنلاىلعثيدحلالمحهسفنلبقهريغلجحيالنأبحتسانمو

جحلاكلزوجيال:لقيملكلذلو‹(”حلصأوهامىلإداشرإلاو

مدحعلناسنإلاىلعجحلابجيالدقوءكسفنلبقكريغنع

فرعأنوكيدقاذهف«ةرجألابهريغةجحذخأيفءةعاطتسالا

.يهنلاهيلعهجوتيالوجحلارمأب

هنمأوهقدصىجرياقفاوملاهوعفديلف ىلوتماودجيملنإو

لبقمماعلاهكرتبجيالو.اهلكأهنمنمؤي١فلاخملفمدعنإو

دجويملنإو«هتنامأىجرتاقفاوماهنوطعيلب٠ىلوتماودجيل

لبقمماعلاهوكرتفاقفاوموأىلوتمدجويملنإوافلاخمف

١4۹۷/۱لینلاحرش(۱)

."ريغلانعجحلاباب"يفاهدهاوشواهلاوقأبةلأسملاعجار(۲)

جحازاوجهللاامهمحربطقلاوٰييمثلا:نيمامإلابهذمنأرهظييذلا(۳)

جحلاامهدنعلضفألاو‹مدقتامكبهذملايفلوقوهو‹سفنلالبقريغلانع
فرعأنوكيهبحاصنألوهتيلضفأىلععامجإلاداقعنالريغلالبقسفنلانع

.طقجحيملنممجحلارومأب
.ةماقتسالاوقحلالهأنميفوملاوه:ىلوتملا(٤)
.ةماقتسالاوقحلالهأنم(يفوملاريغ)هنمًاربتملاوأهيففوقوملا:قفاوملا(٥)
.ةماقتسالاوقحلالهأبهذمريغىلعناكنم:فلاخملا(1)

١٤۱۳-



جعلابةيصولاجابرعاوجلادق

.نيعيضمكلذباونوكيملىلوتملانيمأللءاجراهوظفحو
ةشهالإىطعتال:لاقهنأرثألايفو:()هللاهمحربطقلالاق

.هرمأفلاخيالفهسفننعاجاح

ةأدملاجحيفوءةأرمانعةأرماوءةأرمانعلجرجححصو

معثخنمةأرمانأيوراملءزاوجلاب:ليق.نالوقلجرلانع
تكردأجحلايفهدابعىلعهللاةضيرفنإ:هللالوسرايتلاق

.()معن:لاق؟هنعجحأفأةلحارلاىلعتبثيالاريبكاخيشيبأ

.عادولاةجحيفكلذو

نألكسانملاضعبيفلجرلانعةصقانةأرملانألعنملابلوقو

مارحإوءقلحتالةأرملاوءريصقتلانملضفأابدنقلحيلجرلا

اعمسأرلاوهجولايفلجرلامارحإوءطقفاههجويفةأرملا
كلذبكلهيالو:ليق.هلرفغتسيالواىلوتملاريغنعيبليو

رفغتساناو٠ةعيدخوشغكلذفرافغتساالبهنعجحنإ:ليقو

.كلههل

١۹۷/۱٤لیلاحرش(۱)

.هجیرختقبس(۲)

ءازجإيفوانباحصأدنعةيفالخلالئاسملانملجرلانعةأرملاححةلأسم)۳(

"ريغلانعجحلا"بابيفةلأسملاعجار.روهشمفالخهنعاهجح

.هيففوقوموأهنمًاربتميأ(٤)

-١۱۳-



ععلابةيصولاياب_رماوبلاتقع

ولفرافغتساالبمتيجحلانأ:لوألالوقلاهجوو:('”بطقلالاق

ناكلهسفنلرفغتسيملوىلاعتهللاركذوىلوهسفننعوهجح
.همئاقاذكف.احيحصهجح

٠.كلهي:ليقو.ىلوتملاريغنعةيبلتلابكلهيالو

نعجحلاعنميهلئاقو.فيعضلوقوهو:("هللاهمحربطقلالاق
.ا”ىلوتملاريغ
موصلانمهسفننعجاحهدجيامهريغنعجاحدجيالو

وأءهلعتمتلازيجمدنععتمتنإعتمتللهمزلتيتلاةيحضتلانع

يفلتقيالءيشلتقنعوأءىذألاةطامإنعمزاللاموصلانم

لب«مرحلايفهريغوأرجشنمتابنلاعطقنعوأ؛مارحإلا

ماعطإوأ«رثكأوأ«لقأوأ«شبكنملامهلنممزلياممدبال

دجيالو.هتمذيفكلذفهنعجوجحملالامنمالهلامنم

.هريغدجيثيحموصلا

١۹۸/۱٤لینلاحرش(۱)

.قباسلاعجرملا(۲)

ريغنعةيبلتلانأ«هللاهمربطقلاهركذامىلعلوقلااذهفعضهجو(۳)

نعكيبل:هلوقعمنأل‹هنعةياكحاهنألرافغتسالاكةيالوتسيلىلوتملا

مهللا:هلوقێعمسيلو‹يطساوبكيبلكللوقيهنأوهلدبلوقأنأ‹نالف

.كلذكهلرفغا

۹۸/۱۲٤لینلاحرش:رظنأ

1۳



جحلابةيصولاجابرهاوجبلادق

اعراشوأءجحللابهاذقيرطلايفهريغةجحذخآرضتحانإو
دراهبصويملنإوءاهبحاصنعىصوأهلمتمريغجحلايف

هنعجاحلهثراوهلكهعفدي:ليقو.لوألاثراولهثراولاملا

ليحناكنإةجحلابحاصلوأ«مهليقابلافلقأبهعماودقعنإو

.اتیمناکنِهثراوو

اهدرهيلاهذخآلبلطمث٠ءثراونمجحةيصوذخأنم:ليق

جحينملصتىتحاهنمضاهذخأنإو.ثراولاهنماهذخأيال

امهنيعبماقنإنامضهيلعنوكيالنأصخرو.جحلامتيواهب

.اهدردعبعيضنإالإكلهنإهلدبوأهتميقالءهاطعأ

عنامهيفثدحرمألوأءاهذخأنميفهلرهظرمألاهدرنإو

.نمضيملجحلانم

زاوجكءةضيرفلبقثنحبةمزالوأ«ةلفانةجحعفدزاجو

وأءضرفلامساباهتيمستالبةدحاوعفدو«ةلفانلالبقةضيرفلا

ةيمستالبلباقماعيفاضيأىرخأعفدوءماعيفاضيألفنلا

.اتيموأايحجحلابحاصةينيزجتوءالفنوأءاضرفاهل

.ملعيملاذإءلفنوأ«ضرفةينالبهنعجحينمجحيو

.ملعأهللاو

- ۱۳۷



حللجورخلاجادجابرهاوبلادق

جحللجورخلابادأباب

نإوأ”جحلاىلإجورخلاديرمةعابتلكنمجورخلاجلاعي

نيميريفكتورذنلثمنموءقادصلاةهجنمولوةلماعمبتناك
بجاولانإفءبرقألاةيصوالإهلكهتّيصونمبجيامذفنيو
.هلءاصيإلا

©اهذفنيًانيمأفلختسيوهمزليامبيصوينأضعبزاجأو

دوعتالةراختسالاهذهو‹ىلاعتهللاريختسينأيغبنيفجحلاىلعمزعاذإ(١)

ةراختسالادارأنمف‹هتقوىلإدوعتانإوهيفكشالريخهنإفجحلاسفتىلإ

كملعبكريختسأنإمهللا:امهبقعلوقيمثةضيرفلاريغنمنيتعكريلصي
ملعتو‹ردقأالوردقتكنإف‹ميظعلاكلضفنمكلأسأو‹كتردقبكردقتسأو

اذهيفجحلاىلإيباهذنأملعتتنكنإمهللا«بويغلامالعتنأوملعأالو

يلهردقأفهلجآوهلجاعويرمأةبقاعويشاعمويايندويديفيلريخماعلا

يايندوېیديفيلرشهنآملعتتنکنومهللا«هيفيلكرابمثيلهرسيو
ريخلايلردقاوهنعيفرصاويعهفرصافهلجآوهلجاعويرمأةبقاعويشاعمو

.يراخبلاهاور.هبيضرأمثناكثيح

نمجرخيوبونذلاويصاعملاعيمجنمةبوتلابادبجحلاىلعهمزعرقتسااذإ(۲)

لكلحتسيو«اهلهأىلإعئادولادريوهنويدنمهنكمأاميضقيوقلخلاملاظم

.ةبحاصموأءيشيفةلماعمهنيبوهنيبنم

نمنكمتيملامهنعيضقينملكويوءانمألااهيلعدهشيوهتيصوبتكيو

- ۱۳۸ -



عحللجورخلاجادبابرهاوجلادق

هجورخندلنمهلاحنإفء)امهيضريوهراجوهمحرلصيو

بوكرملانماهريغوأهتبادبوكرو«هدالوأوهلهأقارفو

ةاساقموءرحبلاقشوء(”هزوافمكولسو«ةبادالبهجورخوأ

يزللنيفلاخملامارحإلايبوثسبلوءامهيفهشحوتو«امهلاوهأ

ربغأ”سأرلاثعشأتيبلاهمودقوهتيبلتوسابللايفداتعملا

هرصباصخاشهفوقوو«ربلاديصو4عامجلاوةحئارلاو

تافرعنملكةضافإوءهدئاقبقيرفلكهلاح9افسكنم

هدودرموجحلالوبقمىلإنیمسقنممهنوكككلذریغوهتعرسو

نممهمزليامهعوجرنيحىلإمهتقفنهمزلتنموهلهألكرتيوهنويدنمهئاضق

.اهريغوةوسكوةقفنوعاتم

دعبالإجحللجرخيالفبحوأجحلارفسيفيهوةبجاوراحلاومحرلاةلص(١)

هتعاطوهتلصوهربهيلعبجوتينمعيمجوهناريجوهبراقأوهمروهيدلاوءاضرإ

جحيلبهعنمىلإتفتليملمالساللاةجحنمهعنمنإفرظننيدلاولادحأهعنمنإف
جتحنمهعنمنإو«قلاخلاةيصعميفقولخملةعاطالهنألهدلاوىضرريغبنإو

عوطتلاجحنمهجوزعنمجوزللو.هبمارحإلاهلزجيملوكلذهلناكعوطتلا

.نذِإالبنإوتحرخاهعنمنإفضرفلاجحنماهعنمهلسيلو

.اهبءامالةالفلايهوةزافمعمج(۲)

.رعشلادبلم(۳)

.ايس(٤)

.ىلاعتوهناحبسهللادنعيأ(٥)

- ۳۹



جحللجورخلابادجابرماوجلادق

ةعقاوء«نمآمرحيهو:ةكمنيلخادوتافرعيفنيعمتجمو

كلذلكءةورملاوافصلانيبنيعاسوءةبعكلاراتسأبنيقلعتمو

شعنلابوكرو٠دبؤملاقارفلاوتوملالاحبريكذتوليثمت

خفانلاةباجإوءهنممايقلاوءهلاوهأةدباكمؤوءربقلالوخدو

لوهذوفوخلاولجولاوفوقولاوءاهيبنعمةمألكرشحو

مورحمنيبقیرفلکماسقناو«لضفلاوةعافشلاءاجرولقعلا

.كلذريغىلإ زئاجو")بكبكموزئافو

.اديدشابكرانلافبوبكملا(١)

.بکبکمريغجان(۲)

صمئلعدلا):جحلاىلعمزعنمىلعيفبنياميفهللاهمحررضنلانبالاق(۳)
۷٦):

الاحرلالامحلاىلعىلاعمث ىلامجلادعتسافجحلامزع

الاومألاودالوألاالحخولهألالزتعاوادنلاباحجأو

الللافنيلذاعلاىصعو

یکبأوهوعدونیحیکبف

ديبلييهللالإادماصىیضەو

ابعرهللاةفقاخمهألم

الإصويملوهنيدىضقو

nTE

الاذعلاقرافوهولذاع

الايعلاوهعادوانزحلهألا

الابرهلاختاحیيشم

الاورهألاهلوههاسنأو

الابلبەۋاجرەاشحو

الالظطالاميتلاماننيح

الاجرلاهيراقااياصوب



حللجورخلاجادجابرهاوجلادقع

الف‹هترشاعمنسحتوُهَقْلخعستيلدازلايفعسوتلاجراخللبينو

هلتهرکو(سانلايفعمطيالو٠ححاشيالوبضغي

جاتحاامءارشو«هعيبلجاتحاامعيبوءاركلايف(”ةسكامملا

البنيترموأةرمكلذيفمالكلاةعجارمبسأبالو«هئارشل
.سخبالوبضغالوبذك

:ىلاعتلاقءجحلايفهنعيهنملالادجلاةلمجنمةسكامملاو

وحنوةسكامملاوءماصخلللماشوهوا"جحلايفلادجالو'
.تكسيوعماسلاهمهفيامكقحلالوقيلبءكلذ

يلصيو.ةقروولوائيشاهيلعلمحيالفهبوكرلةبادىرتكااذإو

الاحرتلاعمزأوىصوأنيح انيدةيصولايفجحالصعح
الاطبارفاكتامدقفصويملوتامنملکنأيورو
الاقفعيرلافلاخدقناك ضعبواصنعيبرلايأرّصق

الالحقارعلالهأهأريلاهدبنمهيضقينيدوه
عبطم۱۹۸۸سه۲٩٠٤٠ط۷٦صرضتلانيدمحأركبيبأةمالعللمئاعدلا:رظنا

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

ريخنإفاودوزتو":هناحبسهلوقلةقفنلاودازلانمرثكتسينأبحتسي(۱)

ريخنألةقفنلاوماعطلانماودوزتيأ‹۹۷٠ةيآلاءزجةرقبلا"ىوقتلادازلا

زوجيالامنولعفتذثنيحمكنأل‹ىوقتلامكتتافاودوزتتملنإف‹ىوقتلادازلا

.یوقتريغكلذو‹كلذوحنونيرخآلايفعمطوةقرسوبصغنم

.ملظلاوصقنلاوةححاشملا(۲)

۲۷ةيآلاءزججحلا(۳)

١٤۱-



جحللجورخلابادآبابرهاوجلادق

ةروسعمةحتافلابنيتعكرهجورخوهتبادترضحاذإهلزنمب

اثالثةيناثلايفصالخإلاةروسعموءةرمىلوألايفنورفاكلا

الإولاستغادعبكلذنوكينأىلوألاو.)امهريغئزجيو
جحلاتضرتفاكنإمهللا:امهدعبلوقيو.ءوضولاهازجأ

نيذلاكدفونموهلثتماوكرمألباجتسانممينلعجافهبترمأو

نوجحيمهنأتبتكوهتلبقومهجحتيضرنيذلاجحللكيلإاومدق

وأءدجسملايفنيتعكرلايلصيوأ(نيحلاصلانممهتيمسو

.ىلوأوهوهلزنميفوهيف

ىلبقهيفامهالصامكاضيأنيتعكرلادجسملايفىلصعجراذإو

.جورخلا

جورخلاةنسامهيونينيتعكريلصينأهلرتمنمجورخلادارأاذإبحتسي(۱)

نملضفأهلهأدنعدحأفلخام":%3يبلانعثيدحلايفف‹جحلل

ارقينأبحتسيو«ّيياربطلاهاور."رفسلاديرينيحمهدنعامهعكرينيتعكر
.شيرقفاليإلةروسويسركلاةيآامهدعب

لوسرءاعدنمهنعهللايضرسنأهاورامءاعدلااذهفدرينأبحتسي(۲)

كيلإمهللا‹يئاجرويقتنأ«تمصتعاكبوترشتناكبمهللا":8هللا

هبملعأتنأاموهبمتهأملامويمهأامٰيفكأمهللا«تمصتعاكبوتهحوت

.تهجوتامثیحريخلاىلإيهجووينذيلرفغاوىوقتلاندوزمهللا‹يم

ةقشميلعلهسويرمأةبوعصيلللذمهللا«لكوتأكيلعونيعتسأكبمهللا

يلحورشابررشلکعفرصاو«بلطأاممرثكأريخلانمييقزراويرفس

يرمآرسيويلقرونو«يردص

١٤۱-



جحللجورخلاباحجابرهاوجلادق

هلجرعضينألبقهجورخرضحاذإ>ةقدصمدقينأيغبنيو
ةآرملابحطصينأو.عوجرلادارأاذإاذكوءباكرلايف

ةوالتلاوركذلاو(لبحلاو(”ةوكرلاو"”ضارقملاوةلحكملاو

هلهأعدويوارجألاهنمابلاطهللهجحيفةينلاصلخيو

هبتمعنأاملكويبراقأويلهأويدويسفنكعدوتسأوكظفحتسانإمهللا

.مرکايءوسلکنمنيعمجأانظفحاوايندوةرخآنممهيلعويلع
وأملظأوأملظأوأ«لزأوألزأوأ«لضأوألضأنأنمكبذوعأنإمهللا
."للابالإةوقالولوحالوهللاىلعتلكوت«يلعلهجيوألهجأ

.ةدايزبةعامجنباهاورويدعنباوينسلانباهاور

يدينيباذکو«دحاولايربولوهجورخدنعءيشبقدصتينأةنسلانم(١)
.الاسهعوجردنعكلذكقدصتيو‹اهديريةجاحلك

.صقملاوهضارقملا(۲)
.ولدلايهةوكرلا(۳)

ضارقملاوةلحكلملاوةآرملاباحصتسابابحتسانمفنصلملاهركذام(4٤)

اهنعييغتسيالوهفرفاسملليضاملانمزلايفةريبكلاهتيمهأهللبحلاوةوكرلاو

نمركذاملدعيملولاحلاريغتدقفمويلاامأ‹هشاعموهرومأفيرصتيف

.ةجاح

لمعلاعمةينلاعامتجانمهلدبالىلاعتهللانمباوثلاورجألالانييح(٥)

عمطوأقافننمةبئاشاههوشتالىلاعتهللاهجولةصلاخنوكتنأيغبنيةينلاف

هيفايعارمهجونسحأىلعجحلاكسانعبمايقلابنوكيلمعلاو«ةراحجتوألاميف

نمىلعبجحاولافملعلابالإفرعيالاذهو‹مرحماوهوركملاوبودنملاوبجاولا

٤٤۱-



جعللجورخلاجادآجابرعاوجلادق

ةبحملاراهظإبمهيلعملسيوهبراقأو6هماحرأوءهناریجو

.>قارفلاروضحراهظإو«ةمحرلاو

لنکامواذهانلرخسيذلاناحبس":لاقواثالثربكبكراذإو

.(١"نوبلقنملانبرىلإانإو١نينرقمهل

انرفسيفكلأسنانإمهللا":©هريغلةنيفسلاوأةبادلاتناكولو

رفسلاانيلعنوهمهللاءىضرتامبلمعلاوىوقتلاوربلااذه

اذهوهلئاسمنمءيشبملينأوهكسانمةيدأتةيفيكملعتينأجحلادارأ

.اهفرعيالنممةدابعلاحصتالذإنيعضرف

ملينأوهدصاقموجحلاكسانملاعماجاباتكهعمبحصتسينأبحتسيو

ةلهسهدنعهققحمكسانملاريصتلهتماقإيفوهقيرطعيمجيفاهرركيوهتعلاطم

هلالخالجحريغبعجرينأهيلعفيخهريغىلعلكتاواذهبلخأنمو«ةحضاو

سانلانمريثكدلقايروكلذوحنوأهطورشنمطرشبوأهناكرأنمنكرب
منهيرتغافكسانملانوفرعيمهنأمهوتوارارمجحلاملقبسنيذلاماوعلاضعب

.شحافًأطخكلذو

لوقيوهوعدوينأوهئاقدصأوهناريجوهلهأعدوينأجحلاديرلبحتسي(١)

هاور"كلمعميتاوخوكتنامأوكنيدهللاعدوتسا":هبحاصلمهنمدحاولك

هاور"تنكثیحريخلاكلرسيوكبنذرفغوىوقتلاهللاكدوز"دووادوبأ

.يذمرتلا

.نيقيطميأ(۲)

١١ةيآلاو١٠ةيآلاءزجفرحخزلا(۳)

امهاصأفهريغلتناكوةنيفسلاوأةبادلاىلعهبوكردعبةيآلاهذهأرقاذإ(٤)

٤٤۱-



جللجورخلاجادجابرهاوجلادقغ

٠.ضرألاانلوطاو

.دلولاولاملاولهألايفةفيلخلاورفسلايفبحاصلاتنأمهللا

.(١)انلهأيفانفلخأوانرفسيفانبحصامهللا

املكف.رحبلاوربلايفانلمحيذلاهللدمحلا:لاقراساذإو

للابالإةوقالولوحال:لاقدوعصلايفناكوأربكفرشأ
٠.(دمح:ليقو٠حبسطبهوأ٠ميظعلايلعلا

طقفةدابعلارفسيفوأءزئاجرفسلكيفكلذنسيلهاوفلتخاو

.لاوقأ؟طقفجحلايفوأ٠ناوخإلاةرايزوملعلابلطك

هللامسب"دوهةروسيفىاعتوهناحبسهلوقاهلثمو‹هيلعنامضالفررض

نيتاهادعاميفو١٤ةيآلاءزجدوه"ميحرروفغليبرنإاهاسرمواهارجت

ةلاحيفالمأنامضلائراقلامازلإيفمئاقفالخافمركلانآرقلانمنيتيآلا

.لينلاحرشيفهللاهمحربطقلاكلذركذ«ررضلاعوقو
٢٤/٣۳ليتلاحرش:رظنا

"انحبسانلزتاذِإوانربكاندعصاذإ":لاقهللادبعنبرباجنعيراخبلا

هاور"فرشلكىلعريبكتلاوهللاىوقتبكيلع":رفسلاديرمليهلوقلو
.هجامنباويئاسنلاوهنسحويذمرتلاودحأ

مهللا":لاقازشنوأضرألانمافرشالعاذإ%يبلاناك:لاقسنأنعو

.دمحأهاور"دمحلكىلعدمحلاكلوفرشلكىلعفرشلاكل

-٥٤۱-



جحللجورخلابادآبابرهاوجلادع

وزغلجرخاذإكلذلعفيهللاهمحريليلخلامامإلاناكدقو:تلق

لوسرايلاقفيهللالوسرىلإءاجالجرنأ:لوألللديو.

ميظعلاهللاىوقتبكيصوأ"$يبنلاهللاقف.ارفسبحأينهللا

عمءفرشلكدنعريبكتلابهرمأفء٠"فرشلكدنعريبكتلاو

هلنسفرشلکدنعريبكتلاهلنساذإو.حابميفرفاسهنأ

٠.ىلاعتهللهيزنتحيبستلانألطبهملكدنعحيبستلا

لفسأغلباذإحيبستلاوءعفترملاىلعأغلباذإريبكتلانسيامنإو

.لفسنملا

سبايوبطرلكدنعوء(”ردمورجشلكدنعركذلابدنو

.جحلالئاسمركذبلاغتشالاو

نيملاسعضوملااذهانغلبيذلاهللدمحلا":لاقاعضوملزناذإؤ

انقزرامهللا.نيلزنملاريختنأواكرابمالزنمانلزنأانبرمهللا

"هنماريخانللدبأوءهسأبوهرشانعفرصاو«اذهانلزنمةكرب

ذوصأ:اثالثامهدعبلاقونيتعكرهيفىلصالزنملزناذإو

نيمرجافالوربنهزواجياليتاللاتاماعلاتاماتلاهللاتاملكب

.()قلخامرش

.فيعضلاباوقفرتيلونيتعكربهعدوهنملاحترالادارأاذإو

.هجيرختمدقت(۱)

.راغصلالابحلاومكألاانههبدوصقملاوبارتلانمرجحتاملكردملا(۲)

هللالوسرتعم:تلاقمیکحتنبةلوخنعهحيحصيفملسمهاورال(۳)

٤١٤-



عحللجورخلاجادمجابوهاوجلادقع

(لاستغالاىلوألافهريغوأءجحلاقيرطيفلاتقهضراعنمو

هتناعقلحو«هبراشنمذخألاو«هرافظأميلقتورهاطسبلو

.هيطيإفتنو

دلبلاءاميفهطلخيلفعباصأةثالثباهبارتنمذخأيلفادلبىتاذإو

اهضرمواهئابونمملسي«دلبلاءامنمبرشياملوأهبرشيو

.9هللاءاشنإ

:هتوصىلعأبلقيلفباودلاوأ‹سانلايفةرفانمتعقواذإو

نإنكسيء«"ربكأهللاوهللاالإهلإالربكأهللاربكأهللاربكأهللا"

.اقیرحیأراذإكلذددرياذكوءهللاءاش

امريخواهريخكلأسأينإمهللا":لقيلفحيرلاتجاهاذإو

الو."هلتلسرأامرشواهرشنمكبذوعأوءهلتلسرأ

قلخامرشنمتاماتلاهللاتاملكبذوعأ:لاقمثالرتملزننم":لوقي

'كلذهلزتمنملحترييحءيشهرضيم
.لاحلامکوةراهطىلعناكتاماذإهنأل(١)

.هلبقتيالوهدريلقعلاوةنسلانمديؤماذغسيل(۲)

ةماسألصاقويبأنبدعسلاق:لاقةديبعيبأنعهدنسميفعيبرلاىور(۳)

":لوقيهتعم:لاق؟نوعاطلاي8هللالوسرنمتعماذام:ديزنب

اذزف«مكلبقناكنمىلعوأليئارسإيبنمةفئاطىلعلسرأزجرنوعاطلا

ارارفاوجرختالفاهيفمتناوضرأيعقواذإوهيلعاهولخدتالفضرأبهبمتعمس
"

هنم

-٧٤۱-



عللجورخلاجادآبابرهاوجلادق

"جاحللرفسلابادآيفةمتت"

اللمكإوةدئافللامامنإاهداريإانببحأيهنعرفسلايفةدراولابادآلاضعبهذه

.يوونللحاضيإلاوميقلانبالداعملادازنماتذحخأعفنلل

بلقللالغشكلذيفنألهبايإوهباهذيفةراجتلابلغتشيالنأبحتسي-١

ديرينأوهجحيفصالخالاهيلعبجيو«هجحةحصيفكلذرثؤيملرحتانإف

.تاينلابلامعألانألىلاعتهللاهجوهب

هنماعربتكلذنكيلفهريغنعجحينأدارأومالسإلاةجحجحنمليغبنيو

نأىلعهنمعنامالنكللضفألاكرتدقفهرجأبهنعجحولةدابعللاصحمتم

.ةفيرشلادهاشملاكلتروضحوةميظعلاةدابعلاهذهةيدأتهدصقنوكي

"لاق#هللالوسرنأ:سنأثيدحلليللايفريسلاراثكإبحتسي-۲

.هححصومكاحلاودووادوبأهاور"ليللابىوطتضرألانإفةحدلابمكيلع

ناک:لاقرمعنبانعدووادوبأودماهاوراملوقيهنافليللاهكردأاذإ-۳

للابذوعأ‹هللاكبرويبرضرأاي:لاقليللالبقأفرفاساذإ¥هللالوسر

نمللابذوعأ«كيلعبديامرشو«كيفقلخامرشوكيفامرشوكرشنم

امودلاورشنمو«دلبلاناسرشنمو«برقعوةيحو«دوساودسألك
."دلو

جاحلانإف«ةمعطألاناولأيفطسبتلاوهفرتلاوطرفملاعبشلابنجتينأ-٤

ةنشاخملاوةمصاخملابنجتيوقلخلانسحوقفرلارهظينأو‹ربغأثعشأ

ةحيبقلاظافلألاعيمجونعللاوةبيغلاومتشلانمهناسلنوصينأوسانلاةمحازمو

-۸٤۱-

 



حللجورخلاجادجاب_رعاوبلادق

هتدلومويکعجرقسفيملوثفريملفجحنم..":6لوسرلالوقركذتيلو
.ناخيشلاهاور"همأ

دققليوطلارفسلا'يفاميسالةنومأمةقفرالبهدحورفسلالجرللهركي٥
بكرةئالثلاوناناطيشنانثإلاوناطيشدحاولا":هلوق¥هنعثيدحلايفءاج

مهيلعاورمأرثكأفةئالثاوناكنإف.يذمرتلاودمحأودووادويأهاور."

.مهدوجأومهلضفأ

ناكييبلانأيرعشألاىسوموبأهاوراملاقاصخشوأاموقفاحاذإ١

"مهرورشنمكبذوعنومهروحنيفكلعجبانإمهللا":لاقاموقفاحاذإ

.يئاسنلاودووادوباهاور

يضرسابعنبانعف6هنعروئأملابوعديهنإفبركلاوقيضلابسحأاذإ-۷

ميظعلاهللاالإهلإال":بركلادنعلوقيناك¥هللالوسرنأامهنعهللا

بروتاومسلابرهللاالإهلإال‹ميظعلاشرعلابرهللاالإهلإال«ميلحلا

.هيلعقفتم"ميركلاشرعلابروضرألا
":%3هلوقلهئابحأوهيدلاولوهسفنلهرفسعيمجيفءاعدلانمرثكينأ-۸

‹رفاسملاةوعدو‹مولظملاةوعد:نهيفكشالتاباجتسمتاوعدثالث

.يذمرتلاودووادوبأهاور"هدلوىلعدلاولاةوعدو

8۹٤1-



ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوجبلادق

)ةيناكملاتيقاوملاباب

ةنونسملاتيقاوملا:وهناكملافءنامزلاوناكملامارحإلاطرش

.ةيحانلكلهأل

.دحلاةغلوهوتاقيمعمجتيقاوملا(١)

اذنه:لاقي.عضوملاولعفللبورضملاتقولا:تاقيملا:روظنمنبالاق

.هنمنومرحييذلاعضوملل‹ماشلالهأتاقيم

.قلخلاتاقيم:ةرخآلاو‹تقولاردصمتاقيملا:رخآعضوميفلاقو

.رهشلاتاقيم:لالحلاو‹جاحلاتيقاوم:مارحإلاعضاومو

.امنامزوةدابعلانكامأ:حالطصالايفتيقاوملاو

:ناتاقيمهلجحلاو

ةلهألانعكنولأسي":هلوقبىلاعتوهناحبسهيلإراشأدقو:يامزتاقيم-ا

رهشأجحلا":ىلاعتهلوقو۸۹٠ةرقبلا"جحلاوسانللتيقاوميهلق
۱۹۷ةرقبلا"تامولعم

روهشمفالوليوطمالكةينامزلاهتيقاوموجحلارهشأنييعتيفءاملعللو
.ىلاعتهللاءاشنإ"ةينامزلاتيقاوملاباب"ىلعانقيلعتدنعهيلإقرطتنس

:هجوةلالثىلعوهو:ياكمتاقيم-ب

نإهمارحإبسحبفلتخيهتاقيماذهو(ةكمجراخ)قافآلالهأنميأايقافأ
:يلاتلاوحنلاىلعةرمعللوأجحللناك

- (۵.



ةيناشملاتيقاوملاجابوعاوجلادق

يفتناكنِهرادنممرحينأهلو(ةكمسفن)مرحلانم:جحلايفهتاقيم١
.مارحلادجسملانممرحينألضفألاومرحلا

مامإلالضفو(ةيبيدحلاوأةنارعجلاوأميعنتلا)لحلانم:ةرمعلايفهتاقيم-۲

مثةنارعحلاةيكلاملاوةيعفاشلادنعاهلضفأو‹رمتعمللةبيبيدحلانممارحإلاييمثلا

ةيبيدحلامثةنارعحلامثميعنتلا:ةلبانحلاوةيفنحلادنعاهلضفأو‹ةيبيدحلامثميعنتلا

ققحتيىحكلذوةكعمعبميقملارمتعملاوجاحلاتاقيميففالتخالااذهناكامنإو

.رفسلاعوقو

ققحتيىحو‹لحلايفيهوةفرعيفنوكيجحلاءادأنإف:جحللةبسنلابف

.مرحلالخادنمجحللمرحيهنإفمارحالايثمرحلاولحلانيبعمجلا
يفعمجيل«لحلانمامارحإلانوكيو«مرحلايفنوكياهئادأف:ةرمعلاامأ

.مارحإلكيفطرشوهذإمرحلاولحلانيبهمارحإ

مرحلانیبيأتیقاوملالحخادمزانمتناکنممهو:لحلالهآتاقيم:ايناث

المهتنکامأنممهمارحإءالؤهف‹مهريغورماعناتسبوةدجلهأكتاقيملاو

ناکنملعج«ةکمنمنومرحی:دهاجبلاقو‹مهرمتعمومهجاحنيبقرف

.ةكملهأكتاقيملالخاد

ةسمخلاتيقاوملاجراخمطزانمتناكنممهو:قافآلالهأتاقيم:انلاث

مهمارحإءالؤهف‹(قرعتاذ«‹ململي‹لزانملانرق‹ةفححلا‹ةفيلحلاوذ)

حجر؟جالادلبنممأتاقيملانممارحإلالضفألالهو«تيقاوملانم

نإنايسكلذليصفتوهليلدلكلو«يناثلاىلإةفينحوبألامولوألاروهمجلا
.بابلارخآهللاءاش

٢٤/٤٤ليتلاحرش:رظنا

n T-۳



ةيناكملاهتيقاوملاجابرڪاوجلادق

قرعتاذوهوقارعلاتاقيميففلخلاو()لييبنلااهنس
كلذيفنيملسمريغاوناكولوهلهأنألءلييبنلاهنسليقف

عورفبنوبطاخممهنألو«دعبنوملسيسمهنأملعيهنإفتقولا

.حيحصلاىلعةعيرشلا

بوفغلاراد١۱۹۹س١ط۳/٠٠۲يفارقلاسيردإنبدمحأنيدلاباهشلةريخذلا:

.توريبيمالسإلا

يليحزلادمحم.دقيقحت‹يزاريشلاقاحسإيبأليعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

.توريب ةيماشلارادلا قشمدملقلاراد۱-١١١۱۹۹۲ب١ط۲

٢٠۲-۲۱۱/۳ريبكلاحرشلاويملا:

.توريببيبرعلاثارتلاءايحإراد١ط٠/٤٣٤۳يدابآزوريفللطيحلاسوماقلا:

توريب رداصراد۱۰۸/۲روظنمنبالبرعلاناسل:

يبأنعهدنسميفيديهارفلابيبحنبعيبرلاتبثلاةجحلامامإلاىور(١)

مهنعهللايضريردخلاديعسيبأقيرطنمديزنبرباجنعةديبع
ملشلالهألوةفيلحلايذنماولهينأةنيدملالهألميهللالوسرَتقو":لاق

."قرعتاذقارعلالهألوململينميلالهألوانرقدحجنلهألوةفحجلا
امهنعهللايضرسابعنبانعبراقمظفلبناخيشلاهاورثيدحلاو

لهألوةفححلاماشلالهألوةفيلحلااذةنيدملالهألمقليهللالوسرتقو":لاق

ريغنمنهيلعیتانموٌننهفلاق.ململينميلالهألولزانملانرقدن
كلذكو‹هلهأنمهلهمفنمودناكنمف«ةرمعلاوأجحلادارأنممنهلهأ
."اهنمنولهيةكملهأىح

يضرهللادبعنبرباجنعملسمیوردقفقرعتاذامآ«تیقاومةعبرأهذهف

رخآلاقيرطلاوةفيلحلايذنمةنيدملالهألهم":لاقاعوفرمامهنعهللا
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ةيناكملاتيقاوملاباب-رماوجلاقع

يذلاوههنعهللايضررمعنإ:ليقوحصألاوهلوقلااذهو

.()قارعلاحتفيذلاوههنأل٠قرعتاذتقو

لهالهمونرقنمدحنلهألهموقرعتاذنمقارعلالهألهمو«ةفححلا

."ململينمنميلا
جحلاباتك«ينيامعلايدزالارمعنبابيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحلا:رظنا

٤۱۹۹-۱١٤٤٤ط١۱۰ص۳۹۲مقرثیدحمرحلاوتیقاوملايف۲باب

.نامعةنطلسطقسم‹طقسمةبتكم

مقرثيدحةرمعلاوجحلاتيقاوم۲بابجحلاباتك.يوونللملسمحيحصحرش:

راد۱ط٢٦۳۳ص۸ج(۱۸)۱۱۸۳مقرثیدحو۳۳۱ص۲ج(۱۱۸۱)-۱١

.نانبل توريب ملقلا

‹قالقسعلارجحنبانيدلاباهشظفاحلامامإلليراخبلاحيحصحرشيرابلاحتف:

ةفرعملاراد۲ط٢٠۳ص٣جةرمعلاوجحللةكملهألهمباب«جحلاباتك

.نانبل توريبرشنلاوةعابطلل

مهنكلوةعبرألاتيقاوملليلوسرلاتيقوتىلعءاملعلاعمجأ(١)

هيلعلوسرلانأبلئاقنمف‹قرعتاذوهوقارعلالهأتاقيميفاوفلتحا

هنيقييفتبثالكلذوقارعلالهألتاقيملااذهتقويذلاوهمالسلاوةالصلا

ثيداحألاكلذيفمهدنتسموةمألارثكألوقلااذهىلعو«حتفيسهنأ

دنعهللادبعنبرباجثيدحوعيبرلامامإلاثيدحكهيلعةلادلاةحيحصلا

يبأدنعةشئاعثيدحباضيأمهاوعدىلعاولدتساامك«امهركذقباسلاملسم

."قرعتاذقارعلالهألتقوعيبلانأ"يئاسنلاودوواد

اغمنألقارعلالهألقرعتاذتقويذلاوهباطخلانبرمعنأبلئاقنمو

مهدنتسموءاملعلانمريفغعمجويعفاشلالوقلااذهىلعو‹هدهعىلعتحتف
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ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوبلادقع

.ءاملعلاضعبهححصو:()بطقللالاق

ال":لاقامهنعهللايضررمعنبانعهحيحصيفيراخبلاهاورامكلذيف

نإنينمؤملاريسمأاي:اولاَقفرمعاوتأ(ةرصبلاوةفوكلا)نارصملاناذهحتف

اسنرقاندرأنإانإوانقيرطىلعروجوهوانرقدحجنلهألدح6هللالوسر
."قرعتاذمشدحفمکقیرطنماهوذحاورظناف:لاق.انیلعقش
نبرصمعنأبدنسملاىلعهحرشيفنيلوقلانيبهللاهمحريلاسلامامإلاعمجو

لهألقرعنأوفَيلوسرلاتيقوتنعربخلاهغلبيملهنعهللايضرباطخلا

.هتاقفاوميفهتاداعنماذهوةنسلاقفاووباصأفهيأردهتجافقارعلا

مالسلاوةالصلاهيلعهتافودعبالإحتفيلقارعلانأكلذيانيالو:لاق

لبقةفححلاماشلالهألتقوامككلذهلهألتقوفحتفيسهنأملعهنأل

.هه.اهحتف

مرخلاوتيقاوملايف۲بابجحلاباتكبيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحلا:رظنا

١۱۰۱ص۳۹۲مقرثیدح

مقرثيدحةرمعلاوجحلاتيقاوم۲بابجحلاباتكيوونللملسمحيحصحرش:

٢٦۳۳ص۸ج(۱۱۸۳)۸

ص۲ج۱۷۳۹مقرثیدح«تیقاوملاباب«كسانملاباتك«دوواديبأننس:

.رشنرادنودب۱۳۸۹-١۱۹۱۹ط٤

8۹/۲٦يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۳۰۸/۳يراخبلاحيحصحرشيرابلاحتف:

نيدلارونةمالعلليديهارفلابيبحنمعيبرلامامإلادنسم‹حيحصلاعماحجلاحرش:
يورةيلاعلامباطملا۲ط٢٥٠/۲مارحإلايفتيقاوملايف۲بابلاجحلاباتكيلاسلا
نامعةنطلس

٤/٠4:لينلاحرش(۱)
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ةيناشملاتيقاوملاجابرهاوجلادق

يبارعألوقبتاقيملانأشيفةجحلاموقت:بوبحمنبالاق

.(/تاقيملاسفنيفهبذكفرعيملامينعيهلوقبذخؤيالفاج

.ةنامألالهأبالإموقتال:ليقو

لهألا”ةفحجلاو.ةنيدملالهأل(”ةفيلحلاوذ:يهتيقاوملاو

ةلبقلاكيرورضرمأهنأل«لجرلايفةلادعلاهللاهمحربوبحمنباطرتشيمل(١)

.هعابتأكيلعبجويبارعأاهيلعكلداذإ

هللاهمريصورخلانسيمنبدعاجسيئرلاديسلاينابرلاةمالعلامامإلانعو

الناكوةرمعلاوأجحلاديريلجرتاقيملاىتأنإفهلتلق:هصناذهباوج

الإهزواجحتنأكعسياليذلاكمارحاإإلتاقيملاوهاذه:لئاقهللاقفهفرعي

؟هيلعوهلةجحكلذنوكيأ.امرحم

الكلذدتعوةرابعلاهنعهقفاذإةلعلكلذوهيلعةجحهنأليقاذكه:لاق

.هأ.امرحمالإهيلعةجحلامايقدعبهزواجينأهعسي

٢۷/۲٦عرشلانايب:رظنا

نبدعاجينايرلاةمالعلامامإلل«هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:

.(ةمقرمريغهتاحفصوروصمطوطخمباتكلا)يصورخلاسيح

رمنموةنيدملالهأتاقيموهو:(يلعرايبأ)نآلاىمسيو:ةفيلحلاوذ(۲)
الوأةنيدملانودصقيمُنألهنمنومرحيمويلانامعلهأرثكأو«مهريغنماهب

٤٥٤اهنيبوهنيبةكمنعتيقاوملادعبأوهو.ةكمىلإنوهجوتياهنموةرايزلل

.رتمولیک

يهو«‹ملك۸۷٠اهنيبوهنيبةكمنميبرغلالامشلايفعضوم:ةفحجلا(۳)

ةكمنيبواهنيبليلقباهليقيهو"غبار"نممويلاسانلامريو«بارخنآلا
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ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوجلادق

لهألا”مليوو«دجنلهألÇ(نرقوءبرغملاورصموماشلا

.قارعلالهألاقرعتاذو٠نميلا

وأ'لحارمعستامهنيبةكمنمتيقاوملادعبأ(ةفيلحلاوذف)

.يلعرايبأبنآلاىمسيولايمأةتسىلعةنيدملانموهوءرشع

.ماشلالهألاضيأتاقيموهليقو

يبرعلابرغملانادلبونادوسلاوماشلاورصملهأتاقيميهو‹ملك٤

.ةنيدملابريملنماهنممرحيوايقيرفأنادلبو

:(ليسلا)نآلاىمسيولزانملانرق:نرق(١)
قرشلاجاجحهنممرحيو‹دحنلهأتاقيموهوملك٢۷يلاوحةكمنعدعبيو

.مهريغوناريإوقارعلاوجيلخلالهأنمهلك

ةکمنعدعبیو«مهريغنماهبرمنمو‹نميلالهأتاقيموهو:ململي(۲)

نممهريغوايسينودنإونيصلاوايزيلامودنملالهأهنممرحيو.ملك١۲٠يلاوح
.ایسآبونججاجح

يداوىلعةفرشم‹ملك٤٩يلاوحةكمنعدعبتةيرقيهو:قرعتاذ(۳)

لهأنممهريغوقارعلالهأتاقيمىهو.ةكمنميقرشلالامشلايفقيقعلا
.قرشللا

يفناسنإلاهعطقيامفصنيواستيهوةعيدقسايقةدحو:ةلحرملا(٤)

.ملک٥٥يلاوحبردقتو‹همويريسم

توريب يبرعلاباتكلاراد۱۹۸۷-١١١١س۸ط١/٤۷٥قباسديسلةنسلاهقف:رظنا

ركفلاراد۹-۹‹٣ط۷۱/۳يليحزلاةبهو.د‹هتلدأويمالسإلاهقفلا:

.قشمد

٢٦صةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:
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ةيناشملاتيقاوملاجابرهاوجلادقغ

تيمس.ةنكاسلاقيو٠ةلمهمءاحفةمومضمميجب(ةفحجلا)و

حتفبةعيهم:اهللاقيو.اهلصأتسأيأءاهفحجأليسلانألكلذب

ناكسإوءاهلارسكب:ليقو‹امهنيبءاهلاناكسإوءايلاوميملا

ةلباقمةنيدملاقيرطىلعةكمنملحارمثالثىلعيهو.ءايلا

.سمخوأ«لحارمةتس:ليقو.قرشملاةهجنم"غبار"

ةفحجلانمبيرقوهوءغبارنمنومرحيمويلانويرصملاو

اهنممارحإلااوكرتو.رحبلانمبيرقنيمرحلانيبداووهو

ىمحلاقتنالاهامحةرثكلونآلاةكمقيرطريغىلعاهنأل

.()%%يبنلاءاعدباهيلإةنيدملا
وهولزانملانرقهللاقيوءارلاناكسإوفاقلاحتفب(نرق)و

.اهنمنيتلحرمىلع«ةكمىلإتيقاوملابرقأ

یکتشافةئيبويهوةنيدملاانمدق:تلاقامنأاهنعهللايضرةشئاعنعءاج(١)

:لاقهباحصأیوکشلهللالوسرىأراملفلالبیکتشاورکبوبآ
يفانتلكرابواهححصودشأوأةكمتببحامكةنيدملاانيلإببحمهللا"

.ملسمهاور"ةفححلاىلإاهامحلوحواهدمواهعاص

۸/۹٥۱:ملسمحیحصحرش:يباطخلانعالقنيوونلالاق

تقولاكلذيفةفححلااونكاسناك"ةفححلاىلإاهامحلوحو"6هلوق

ءاعدلاهيفو.كالحلاوماقسألاوضارمألابرافكلاىلعءاعدللليلدهيفف‹ادوهي

.مهنعدئادشلاورضلافشكواهيفةكربلاومهدالببيطوةحصلابنيملسملل

نمةفححبانإف‹6%دمحمانيبنةوبنمالعأنمملعثيدحلايفو:يوونلالاق

- ۵۷ -



ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوجلادق

ململأ:لاقيو.امهنيبميملاناكسإونيماللاوءايلاحتفب(ململي)و

ىلبجوهو٠نيعاربمرمريو٠ليهستءايلاوءلصألاوه:ليقو

.اليمنوڻالٹ:ليقو۽ةكمنمنيتلحرمىلع

روهصمجلادنعكلذوءارلاناكسإونيعلارسكب(قرعتاذ)و

.)يعفاشلانعيورموهو٠قيقعلاقارعلاتاقيم:ليقو

البجاهبنألقرعتاذتيمس«ريغصلالبجلا:قرعلاو

.ناتلحرمةكمنيبواهنيب٠(”ءافرطلاتبتتةخبسيهوءاريغص

لصألاوهكلذ:ليقو.مهرجألاميظعتةنيدملاتاقيمدعبأو

ةكملهألتقووءقافآلالهأباقفرمهريغتيقاومتبرقامنإو

.ميعتتلا

.محالإاهئامنمدحأبرشيالوةبنتحبذئموي
ناكقيقعلانم(قارعلا)قرشملالهألهأولو:يعفاشلامامإلالاق(١)

قرشملالهأل6هللالوسرتقو":لاقسابعنبانعيورهنأل‹يلِإبحأ

هيفلاقو‹تيقاوملابابكسانملاباتك۲/٥٣۳دووادوبأداور"قيقعلا

.فيعضوهودايزيبأنبديزيهدانسإيف:يرذنللا

يفليسلاهقشاملكللاقيو‹قرشملايلياممقرعتاذءاروداوقيقعلاو

اهنمةيداعةيدوأيهوهقعأةعبرأبرعلادالبيفو‹قيقعهعسووهرهأفضرألا

.يعفاشلاهركذيذلاوهوةمامتروغيفهؤامقفديقيقع

.نانبل«توريب«ةفرعملاراد«١٠ص"مألا"ييزملارصتخم:رظنا

۰٠/٥٥۲برعلاناسل:
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ةيناشملاتيقاوملاجابرهاوجلادق

قارصعلالهألتقوملييبنلانأ":اهنعهللايضرةشئاعنع

تاذتقويذلاوهرمعنأيراخبلايفوءأ("قرعتاذ

يضرسابعنبانعيذمرتلاودوواديبأودمحأدنعو.اقرع

.(”"قيقعلاقرشملالهألتقوقلييبنلانأ":امهنعهللا

نمقارصعلامارحإنأىلعملعلالهأعمجأ:ربلادبعنبالاق

.قرعتاذنمدعيقيقعلاو٠تاقيملانممارحإ٠قرعتاذ

اذِإاهبرمنملتيقاوملاهذهدحأنممارحإلاموزليففالخالو

.ةرمعوأاجحدارأ

هترمعلو«أبازيملاتحتنمهجحبمرحيلفةنسةكمبماقأنمو
.تاقيملانميقافآلاوميعنتلانم

ىلعءاجنملوهلوهفاتاقيمهلانتقونملك":%3لاق

.(هقيرط

الثمةفحجلافءةاذاحملاهتاقيمفرحبوأربيفاتاقيمىذاحنمو

.هريغاضمدحتماذإلباإلااهضمحتتدقو‹ءامسلايفةحمسايصع

."فرصتب"ء٢/٠۲۲برعلاناسل:رظنا

."فرصتب"‹۳/٤٢٠۲طيحملاسوماقلا:

.هجيرختقبس(۱)

.هجیرختقبس(۲)

.هجرتقبس(۳)

.ةبعكلابازيمتحتنميأ(٤)

.هيلعقفتم(٥)
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ةيناكملاتيقاوملابابرهاوبلادق

وأاهبرمنمفءلحاسلاقيرطبرغلالهأنمكلسنمتاقيم

نممرحيلفرحبلايفوأربلايفوأءاهراسينعوأاهنيمينع

.هلبقوأءاهلباقم

نميأبكرثيحنممرحيةرئاطلايفمويلابكرينمو:تلق

نممرحي(ضايرلا)راطمنمقلحنمفةدجىلإراطمبرقأ

.>تاراطملايقاباذكهوءمرحمريغةدجلزنيالئلضايرلا

هيیلعوِنأيله«الثمهدجراطميفلرتیفجحللوحلاقيرطنعياينم(۱)
:فالح.ةدجنممرحيوالمأ؟مارحإلاسابل

مارحإريغبافحوخدءاملعلارثكأعنمدقفمرحلالخادةدجنأرابتعاىلعف

.دلاولايديسىدلححرتاموهو«هللاهظفحيليلخلاانخيشاذهىلعو

نودبةدجةبراغملاوحلاجاجحلوحدهيواتفيفهللاهمرضويبخيشلاصخرو

امومارحإلاتاروظحمبديقتلاثيحنمتنعوةقشمنممارحالايفال.مارحإ
ءيشبلالخإلااهىدصتوهنإىشخيةريثكباعصنمكانهجاحلاضرتعي

.هبادآوأمارحإلانتسنم

رئازلبابىلعألايمالسإلاسلحلاسيئرىلإههجوباوحيفهللاهمحرلاقف
نيودعسيبرعلاذاتسألايرئازحلافاقوألاريزويلاعمىلإوييسحلاسابعلاخيشلا

نينمۇلابقفريهنأييهتنسنمانملعدقوةيفالخةيداهتجااذإةلأسملاف....."

لعجفقافآلاجاجحبقفردقو.اليبسكلذىلإعاطتساامةقشملامهنعففخيو

جاجحنمیلوانمو۽ةنيدملالهأتاقيمنمريثكبةكمىلإبرقأمهتيقاوم
نممهلثمناكنموةبراغملاجاجحلانمةقشملانمفيفختلاوقفرلابقافآلا

ةرخابلاوةرئاطلابوكرقاشمو؟ديعبلانكامألانموحجلاورحبلاحاجح

-٠٦۱-



ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوجلادق

لكنمسارحلاونيعدوملافوفصماحتقاوروهظلاىلعداوزألاوةعتمألالمحو
هتعتمألمحوهلزتمةئيهتكةقاشةفلتخملامعأنمةدجبلزانلالبقتسيامو«نول

.؟مرحوهولامعألاهذهعيمجبمايقلابفلكينألقعيلهف«هتاكيشفرصو

تیقاوملاهذهنمءيشبرمتالهقيرطناکنم:ةمئألاضعبلاقدقو.هدج

دحأيوجلاهقيرطيفىذاحهنإليقنإف«ارحبوأاربءاشثيحنممرحيف

مارحاإلاهمزليالهنأيذاحلايفءاملعلاضعبلاقدقفةفححلاوهوتيقاوللا

اذإملعنالاننأىلع۽تاقيملاىلعريملاذإءاشثيحنممرحيلبةاذاحماب

.؟المأاهقوفةفححلاتمسىلعرمتةدجىلإةبهاذلاةيبرغملاتارئاطلاتناك

مارحاإلابوجوبانلقاذإمث‹اةيذاحمريغاهنعاديعبرمتاهنأنظلاىلعبلغيو

يفجاحلانأكلذ«ةرئاطلايفمارحإإلاتابجاوبمايقلارذعتانضرتعاةاذاحلادنع

تاعورشمبمايقلاو‹تاقيملادنعفقوتلاهيلعبجي-ضرألاىلعريس-ربلا

اذهو‹جحلابلالهالاومارحإلايبوسبلوةالصوءوضوولاستغانممارحالا

نوكتيلاةظحللايفنوكيهيلعمارحإلابوجوتقونإفةرئاطلاىلعرذعتم
مايقلايفعرشيجاحلاداكيالفهيبناجدحأنمهتمسوأتاقيملاقوفةرئاطلااهيف

هنکالوتاقيملانعاريثكواريثكتدعتبادقةرئاطلانوكتىحمارحالارئاعشب

.تاقيملانعةريثكلايمأدعبالإهكسنبلالهإلا

اهتحامسوءارغلاةيمالساإلاةعيرشلارسيلةقباطملاىوتفلانإ:لوقناذهىلعءانب

ةرئاطلاجاجحىلعسيلهنأيههيهاونوهرماوأوييبلايدلةقفاوملاو

هارنلبةصخراذهىرنالو«ةدجلهأتاقيمالإمارحإةدجىلإنيبهاذلا

.هأ.اربتعماليلدضراعتماهإفةعزع
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ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوجلادق

ملنإمارحإلاهمزلي:ليقفةرمعوأجحريغلةكملخدنمو

نموحباجاجحلمارحإلاهصيخرتنألرظنهيفهللاهمحرضويبخيشلامالكو
يفةنيدملالهأمارحإبنروقاماذإءيشبسيلةقشملالصاحلجألةدج
.قباسلانمزلا

رشعةكموةفيلحلايذنيبف‹ةكمنعتيقاوملادعبأمهمتاقيمنأمولعملانمف

ىلصيىحلايلوامايأاهعطقلجاحلاقرغتسيةفاسملاهذهو«ملك٤٥٤لحارم

ةعشألاضرعتممارحألاتاروظحمعيمجنعاعنتمموامرحماهئاننأنوكي«ةكمىلإ

ململف؟جاخحلاىلعةريبكةقشمكلذيثسيلأءارحصلاةواسقوسمشلا
نعءاملعلاتكسملو؟تاقيملااذهنودنممارحإلايفقيلوسرلاملصخري

.؟اهيفاوثحبيملوةلأسملاهذه

لهالاحنمريثكبقفرأولهسأمويلاةبراغملاوحلاجاجحلاحنإفهيلعاسايقو

.قباسلانمزلايفتيقاوملاعيمجلهألاحنمولب‹ةنيدملا

اذإتح«اۇضوتومهدالبيفمارحإلاسابلاوسبلوةبراغملاحاجحلالستغاولف
لالهإلايفاوعرش‹تاقيملاةاذاحمىلعاوناكوةيدوعسلادودحلاةرئاطلاتلخد

.مشةطيحكلذيفناكل‹مرحمهوالإةدجاولصيالمهنأثيحب«ةيبلتلاب

؟امهدعبمرحينيتعكريلصينأةرئاطلاىلعجاحللىتأتيالهنأ:ليقنإف

نأمحلو.ةرورضلاهتضتقارمأاذهواهكراتىلعءيشالةنسامهنأ:هباوجف

.ةرئاطلابوكرلبقامهاوتأي
باعصنوديهواهيلعربصلانمصانمالفكانهمهضرتعتيلاباعصلاامأو

.ملعأهللاو.بيرالبنيلوألا

يبأةبتكمم۲١١٤٠۹۹٠ط۳۰٠-٦۳۱۷صضويبخيشلايواتف:رظنا
.نامعةنطلس بيسلا.ءاثعشلا
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ةيناثملاتيقاوملامابرهاوجلاتقع

سابعنباللوألاو«ًاقلطمهمزلي:ليقوءباطحكأددرترثكي
.كلامئوُقدحأويعفاشلالوقوهو«اقلطممزليال:ليقو
وأجحنمدحاوبالإةكملخدتالف«ًاقلطمموزللالوقیلعو

.ةرمع

ةكمنمجرخنمف«امهدحأديرمبصاخمارحإلاموزل:ليقو

دعبعجرينأهلفالثمةرمعباهلخددقوليبنلاربقةرايزل

ملوالوأهلءاجاملعجرنإكلذوءعتمتالوةرمعالبةرايزلا
.>جحلالوخدديدجتدصقي

كلذيفو‹ةكملوخدلمارحإلابوحجوملعلالهأنمريثكدنعروهشملا(١)
.مهنيبروهشمفالح

مرحلالوخدبابيرابلاحتفيفرجحنبامامإلانعرفتشابديعسذاتسألالقن
بهذمنمروهشلملافاذهيفءاملعلافلتخادقو:هلوقمارحإريغبةكمو

هنمرركتينميفو«اقلطمبجيلوقيو«ًاقلطمبوحولامدعيعفاشلا
بوحولاةئالثلاةمئألانعروهشملاو:بوحولامدعبىلوأوهو‹فالحاوخد

لهونسحلاويرهزلاورمعنبالوقوهو۽بجيال:مهنملكنعةياوريو
ناكنمةيفنحلاىثتساوةرركتملاتاجاحلايوذءانثتسابةلبانحلامزجو‹رهاظلا

لوقلاىلعنيعباتلاوةباحصلارثكأنأربلادبعنبامعزو«تاقيملالحاد

.ها.بوجولاب

ييبنلانأ":مارحإريغبةكملوخدزاوجباب‹هحيحصيفملسمیورو

ريغبءادوسةمامعهيلعو":ةياوريفو"رفغمهسأرىلعوحتفلاماعةكملحد

."مارحإ
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ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوجبلادق

ملاذإامارحإهيلعىريالنملوقيفهيلعمدال:رثألايفو

.ةرمعوأاجحدصقي

:۹/٠٤۱:ملسمحرشيفيوونلالاق

ناکِءاوس«اکسندریملنلمارحإريغبةكملوخدزاوجبلوقينملليلداذه"
ملمأ‹مهريغودايصلاوءاقسلاوشاشحلاوباطحلاكرركتتةجاحهلوخد

نيللوقلاحصأاذهوافئاخمأانمآناكءاوس«امهريغورئازلاورجاتلاكرركتت

.هأ"هباحصأيفيهبويعفاشلل

نيددشتلملانمهللاهمحرناكوهدنسميفعيبرلامامألااضيأهاورثيدحلاو

مهيلعونيلاقنلاونيباطحلاالإهقرهيمدمارحإريغباهلخدنمىلع:لاقىح
.ةكمنماوجرخينألبقاوفوطينأ

:١/١۱۹عماحجلاحرشيفلاقفهللاهمحريملاسلامامإلابهذكلذفالخبو

ىلعمارحإلابوجوبانلقولفاعامجإاهراركتبجيالةرمعلانأبريبختنأو

كلذبلقيملوةديدعارارماهرركتبوجوبلوقلابحولةكملخدنملك

رمألانأكلرهظياذهبو«طقفةدحاوةرماهوجويفاوفلتخاامنإو‹دحأ

هسمازلإليعمالفبوجولاريغىلعوهامنإنيكسنلادحأدريملنملمارحإلاب
.هأ.مدلا

١۱۸صةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:رظنا

ريفيةكملوخدزاوج:بابجحلاباتك٩/٠١٠٠يوونللملسمحيحصحرش:

.مارحإ

لوديفءاجام:بابجحلاباتك١/٠۹٠يملاسلامامإللحيحصلاعماحلاحرش:

اهيفاجلالتقيفومارحإريغبةكم
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ةيناشملاتيقاوملامجابوهاوجلادقغ

زواجيال"':%هلوقبضرتعاو:)هللاهمحربطقلالاق
.("رحمالإتاقيملا

الهنأليلدبةرمعوأءجحديرمهزواجيالهنأببيجأو:لاق

.امهلمارحإلاامنإو«ةرمعالوجحالبمارحإللىنعم
ةكمبميقمويكمريغلوهامنإفءةروكذملاتيقاومللتيقوتلااذهو
جحبمرحيفاهباميقموأايكمناكنمامأوءةنسنملقأماقأولو

ةثالثىلعوهو«ميعتتلانملحلاىلإةرمعللجرخيو«ةكمنم

تيبلاىلإلحلافارطأبرقأةكمنمةعبرأوأ«لايمأ
يفةدارملادعستنبةطيريهو:ةنارعجلاىلإةبسنةينارعجلاو
ميجلارسكبيهو“"اهلزغتضقنيتلاك":ىلاعتهلوق

.ءارلاددشتورسكتدقونيعلانيكستو.

٢٤/٤٤لينلاحرش(۱)

.هيلعقفتم(۲)

٢٤/۲٤لينلاحرش(۳)

.۹۲لحنا"...اثاكناةوقدعبنمافزغتضقنلاكاونوكتالو"ةيآلالوأ(4)

ءاقرخةأرماتناكاُكأهذهةيشرقلاةيميتلادعستنبةطيرةصقنمركذدقو

ةكلفوعارذردقةرانصوعارذردقالزغمتذفتادقوراوجاو‹لقعلاةلتخم

لزغتتناکف«كلذردقىلع(لزغلاهيلعفليهنمةرئادهالعأبدوع)ةميظع

لفتاذكهو«هتلزغامضقنتفنهرمأتمثرهظلاىلإةادغلانماهيراوجويه

مدعىلإهعاجرإواهلمعنمامكحماعفانناكامداسفإافاحناكف‹مويلك

-١٦۱-



ةيناملاتيقاوملاجابرماوجلادق

.”رخآلانمبرقأامهدحأةينارعجلاوميعتتلاو

ةيبيدحلانممرحيوأ«دحاوقيرطىلعامهوبرقأميعتتلاو

.هکمبرقرئبيهو

.لضفألاوهو:(")ينيمثلالاق

جورخلاايقفأوأايكمةكمبميقملاىلعنإ:ليعامسإخيشلالاق

وأفاطىتحلعفيملنإف«مارحإلاءادتبايفةوطخبلحلاىلإ

امأو.مرحلاولحلانيبعمجيملهنأل«هترمعبدتعيملىعس

.لحلانماهنألءةفرعفوقوبامهنيبعمجدقفجاحلا

دهعوهوهللادهعمهضقنيفاهاحكملاحنوكينأنعاوهنف‹حالصلا

.ةيلهاحلالامعأورفكلاىلإعوجرلابناعإلا
لحتنلا۲٩ةيآلا٤٠/٤٠۲روشاعنيارهاطلادمحمةمالعللريونتلاوريرحتلاريسفت:رظنا

.نالعإلاوعيزوتلاورشنللةيريهامحجلارادلا‹رشنللةيسنوتلارادلا

.لامشلاةهجنميكملامرحلادحتيهوملك١ةكمنعميعنتلادعبت(۱)

.قرشلاةهجنميكملامرحلادحتيهوملك١٠ةكمنعةينارعحجلادعبتو

ىليمعمبرغلاةهجنميكملامرحلادحتيهوملك١٠ةكمنعةيبيدحلادعبتو
.ةدجةهجنملامشلاىلإليلق

نميلاقيرطىلعةاضأهدحتبونحلانمفهذهريغىرخأدودحيكملامرحللو

.ةکمنمملک١۱دعبىلع
.ةكمنمملك١٠دعبىلعةلخنلايداوهدحييقرشلالامشلانمو

قشمد«ریٹکنباراد۱-١٤١١٤۱۹۹۰‹١ط۷٥صوتسمنيدلايحةرمعلاوجحلا:رظنا

.يبد‹نامجع«نآرقلامولعةسسؤم‹توريب

٢٤/٤٤لينلاحرش(۲)
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ةيناكملاتيقاوملابابرهأوجلادق

ماوحإلاوعوجرلاهمزلمرحيملوتيقاوملانماتاقيمزواجنمو

مرحأوعجراذإو.الهاجوأاملاعءايسانوأ«اركاذتاقيملانم

جحلاتوففاخنإو.مدهيلع:ليقوءهيلعمدالفتاقيملانم

يفولومرحلايفركذثيحمرحيلفعوجرلانمعنامهعنموأ

.مدهمزلومرحلالبقوأءةكم

.يعفاشلابهذمو«انبهذماذه:()بطقلالاق

هزواجاذِإالإعجرولومدلاهنعطقسيال:كلاملاقو:©لاق

.الهاج

طقسيملامرحمهيلإعجروتاقيملازواجامدعبمرحأاذإو

.رهظياميفهزواجامدعبمرحأدقهنألءمدلاهنعاذههعوجر

.يعفاشلاوكلامحرصهبو:)بطقلالاق

بسنوهنعطقسيهنأيمرضحلاقحسايبأمالكرهاظو:(لاق

نإهيلعءيشالهادعتنأدعبمرحأنمنأ:انباحصأضعبل

عجريملنإوءيعفاشلالوقوهوءمارحإلاداعأوهيلإعجر

٤/٤٤:لینلاحرش(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

.قباسلاردصملا(٤)

صيمرضخحلاسيقنبميهاربإقاحسإيبأمامإلللاصخلارصتخم:رظنا(٥)
.نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط٤۱۹۸-۳۲١٤١٤١
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ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوبلادق

.ادعبمرحنإعجريملناوهيلعمدال:ليقو

هتزواحجيهيلعمرح«ةرمعلاوأجحلاديريوهوتاقيملاىلإيقافآلاىهتنااذإ(١)

:ناتلاحهلاذهو«ءيسموهفادماعهزواجنف«عامجإلابمرحريغ

ءاوسهنممرحيلهيلإعجرينأهيلعف‹مرحريغوهوتاقيملازواجينأ-١
:نالوقهيففتاقيملانممرحأفعجرنإف‹الهاجوأالاعتاقيملازواجت

.بهذملاروهشموروهمجلالوقوهو:هيلعمدالأ

يعم:هلوقهنعرثأدقفهللاهمحريمدكلاديعسيبألوقوهو:مدهيلع-ب

مدهیلعفمرحريغادماعتاقیملازواجنمهنأانباحصألوقناعميفجرخيهنأ

.ها.امرحمهنميليو«هنممرحيیحتاقيملاىلإعجريو

وأ«تقولاقيضوأ«جحلاتاوفداعنإيشحخومرحريغتاقيملازواجنمامأ

.عوحرلامدعلمثأيملوةزواحمابمثأو‹مدهيلعوهعضومنممرحأةقفرلاعاطقنا

:لاوقأهيففتاقيملاةزواجمدعبمرحأنإ-٢

كرابملانباوكلاموديزنبرباجلوقوهوبهذملاروهشموهو:مدهيلع-

.هنممارحإلاوتاقيمللعوحجرلاهيلعو‹دمحأو
دنعو‹تاقيلانممرحأوعجرنإانباحصأضعبدنع:هيلعمدال-ب

فوقولاوأفاوطلاككسنبسبلتدقنوكينأالإتاقيملاىلإعجرنإيعفاشلا

.مدلاهيلعرقتسيف

.روثوبأودمحموفسويوبأويروشلالاقكلذكو

- ۱۹۸-



ةيناكملاتيقاوملابابرهاوجلادق

دسفجحلناكنإ:ليقو.مدهمزلالصأمارحإلاكرتنمو

.(هجح

.انبهذموهوحيحصلاوهو:"بطقلالاق

ةرمعوأءاجحديرياتاقيمزواجنم:"جاتلا"يفو:١لاق

نسحلاىلإرذلملانباهبسنو:عجريملوأعجراقالطإهيلعمدال-ج

.ءاطعيلوقدحأوهويعخلاو
البليملنإومدلاهنعطقسىلوتاقيملاىلإداعنإ:ةفينحيبأدنع-د

.ریبجنبدیعسلاقاذکه:هلجحالهنآ-ه

١١٠صيوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا

٦۷-٢۲/٤۷عرشلانايب:

۲۰۸/۳ةريخذلا:

۹۳/۲٦يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

٦£صةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:

دمحأنبدمحمنيدلايقتلتادايزوحيقنتلاعمعنقملاعمجيفتادارالاىهتنم:

.رصم ةرهاقلاةبورعلارادةبتكم١/٤٤۲راجتنلانبابروهشملايلبنحلايحوتفلا

٣۳۳صدیزنبرباحمامإلاهقف:

نموأمدهكراتمزلأةيفنحلاكجحلاناكرأنمانكرمارحإلاربتعيملنم(١)

نكرلاتيوفتنألجحلاداسفبلاقروهمحلابهذموهوانكرمارحالاربتعا

.ملعأهللاو«مدبربجيالونالطبلاوداسفلابجوي

٤/٤٤لينلاحرش(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

-۹٦۱-



ةيناكملاتيقاوملابابرڪأوجبلادق

نإهيلعمدال:ليقو.مرحيوعجريو«مدهمزلو«هلزجيمل

تويبلخديملامهلخدولو:ليقو.مرحلالخدينألبقعجر

.تيبلابفطيملام:ليقو.ةكم
.هيلعمدالوءاسأمرحيملوهريغوأءرجتلةكمدصقنمو

نموباطحلاىلعوءعيبرلالوقوهو«مدلاهيلعوءاسأ:ليقو

ال:ليقو«مارحإالبةكملخدينأدعبفاوطدادرتلارثكي

نمنإواومرحينأةيحانلكلهألزاجو0>مدالوةءاسإ

هریغتاقیمةيحاننمءاجنممهنمءاجأءاوسءمهريغتاقيم

نممرحمثهتاقيمزواجماءهسفنتاقیمزواجينأنودنم

نممرحيوةفيلحلااذيندملاكرتينألثم«هريغتاقيم

.(حيحصلاوهاذهوءةفحجلا

.هيلإعجرافباتكلانمبيرقعضوميفالصفمكلذنايبقبس(١)

تسيقاوملاركذامدعبلاقهنأتيقاوملاثيدحيفيهنعسابعنباىور(۲)

جلادیریناکنلنهلهُريغنمنهيلعیتانلونهنهف...":ةيناكلل
.هجرتقبس".....ةرمعلاو

٢/۲۲راطوألالين:ياكوشلالاق

اذإف‹ةروكذملادالبلالهأريغنمتيقاوملاىلعيأ"نهيلعىتأنمو":هلوق

ىحرخۇيالواهيلعهزايتجالةفيلحلاوذهتاقيمفةنيدملالخدفجحلايماشلادارأ

روهمحجلادنعمدهمزلوءاسأرخأنإف‹يلصألاهتاقيميهيلاةفحجلاناي

كلذهلزوجي:نولوقيةيكلاملانأببقعتو‹كلذىلععامجالايوونلاىعدأو

- ۱۷



ةيناكملاتيقاوملاجابرهاوجلادق

.مدهمزلهریغتاقیمنممرحأو

دصقلبءجحللجرخيملاذإامأو.ردابتملاوهو:"”بطقلالاق

هيفهتجاحىضمأاذإىونو.ةجاحلرخآلاتاقيملاهجورخب

اذإرصموماشلالهأك«هتاقيملبقهريغتاقيملصونمو

دنعهريخغتاقيمنممارحإلاهمزلمهقيرطيفةنيدملااوذخأ
1۳. الشافعي 

.ةيعفلشلانمرذنملانباوروثوبأوةيفنحلاتلاقهبو‹هفالخلضفألاناكنإو

.هأ

٢/۲۲ناكوشللراطوألالين:رظنا

۸/٣٤۳۳يوونللملسمحیحصحرش:

.مهلكالهباحصأضعبوكلامىلعلوقلااذهدشرنبارصق(۱)

١/٢٥٥دهتجلاةيادب:رظنأ

٤/٥٤لینلاحرش(۲)

٢۸/٣۳۳ملسمحيحصحرش:ةيعفاشلانموهويوونلالاق(۳)

الوةنيدملاتاقيمنممرحينأهمزلهباهذيفةنيدملاتاقيمبرماذإيماشلانا

.تيقاوملانميقابلااذكوةفححاوهيذلاماشلاتاقيمىلإهريخأتهلزوجي

.هآ.هيففالخالاذهو:لاق

فالخلانإفالإو‹معنفطقفةيعفاشلادنعفالخلامدعبدصقيناكنإ:تلق

.ملعأهّللاو.مهريغدنعدوجوموروهشم

AE



ةيناكملاتيقاوملامابرهاوجلادقع

هلزوجي:(©ةيكلاملاتلاقو.يدنعقحلاوهو:أبطقلالاق

نممارحإلاهمزلالإو'”هيلعزوجيناكنإهتاقيمىلإريخأتلا

.هریغتاقیم

مارحإلاناسنإلاىلعنيعتيالهنأانباحصأمالكرهاظو:(لاق

نممارحإلانوبحتسيوءهريغلوأ«هلناكءلوألاتاقيملانم

.فالخلانماجورخ«هريغلناكنإولوألا

.روهمجلادنعهلزنمنممرحيلفتاقيملانودهلزنمناكنمو

لهاتاقيملالخادناكنملعج«ةكمنممرحي:دهاجملاقو

وأءهلزنمنمتیقاوملاجراخهلزنمناكنممرحأنإو«ةكم

يهنملكقتيلو‹همارحإهمزل«هتيقوتنساملبقعضومنم

.مرحمللهنع

نمسابعنبامرحأوءسدقملاتيبنممرحأرمعنأيور

هللارکشناسارخنمنامثعلماعوءةفوكلانمدوسألاوءماشلا

ريبجنبالاقاذکوكتريودنممرحتنأكتجحمامتنم:يلعلاق

٤/٥4لينلاحرش(۱)

٢/۲۲راطوألالينيفناكوشلاكلذركذ(۲)

.هيلعرميناكنإيأ:هيلعزوجيناكنإ(۳)

٤/٦٤لينلاحرش(٤)

-۱۷۲۔-



ةيناشملاتيقاوملاجاب_رماوجلادق

نملبحتسي:ليقو.كلذب"ا)هللةرمعلاوجحلااومتأ"رسفو

.هتيبنممرحينأالوأجح

ملهنأعمءسانلاهيلعامهتفلاخملكلذهركيدقو:(”بطقلالاق

عموطقفهباحصأنمذاوشنعيورو«لهللالوسرنعوري

هلسيلولوطللداسفلانمأيالوررضلانمكلذلعافقحليام
٩.٠همزليملامهسفنمزلينأهيلعالو

.ةرقبلا١۱۹ةيآلاءزج(۱)

٤/٤٦٤لينلاحرش(۲)

نممارحالاله‹تيقاوملاجراخهلرتمناكنممارحإيفءاملعلافلتخا(۳)

:نالوق؟هلرتمنمهمارحإلضفألامألضفأتاقيلل
:تاقيملانممرحينألضفألاأ

دمحأويعفاشلاوكلامويرصبلانسحلاوءاطعلاقهبوروهمحلالوقوهو

بهذاوهوبطقلامامالاهيلعو‹«باطخلانبرمعنعيوروقاحسإو

مالسلاوةالصلاهيلعهنإف‹هباحصأويلوسرلالعفكلذيفمهقدمعو

لضفأهيفةالصلايذلا(هلرزتم)هدجسمنممارحإلاكرتوةفيلحلايذنممرحأ

.مارحلادجسلملاالإهاوساميفةالصفلأنم

يرديالهنإفعاطتساامهلحبمكدحأعتمتسي":قيهلوقبكلذكاولدتساو

.بويايبآنعهدنسميفيلصوملايلعيوبأهاور"همارحإيفهلضرعيام

بضغفرمعكلذغلبفهرصمنممرحأنيصحنبنارمعنأ":نسحلاىورو
"هرصمنممرحأيهللالوسرباحصأنمالجرنإسانلاعماستي:لاقو

.مرثألاوديعسهاور

- ۱۷۳



ةيناشملاتيقاوملاجابرهاوجلادق

:هلزامنممرحينألضفألاب
تمرحأدقةباحصلانأ:كلذيفمهقدمعوةعامجويروثلاوةفينحيبألوقوهو

مهريغودوعسمنباورمعنباوسابعنبانعكلذىوردقف‹تاقيملالبق
هللايضرةملسمأهتورامياضيأاولدتساو«مهريغنمةنسلابفرعأمهو:اولاق

دجسللاىلإىيصقألادجسلملانممرحأنم":لاقيهللالوسرنأاهنع

"ةنحلاهلتبجووأ«رخأتاموهبنذنممدقتامهلرفغ«ةرمعوأجحبمارحلا

.هجامنباودمودووادوبآهاور

نممرحأيذلادبعمنبيبضلللاقو(سدقلا)ايليإنمباطخلانبرمعمرحأو
.دووادوبأويئاسنلاهاور"6كيبنةنسلتيده":هراد

امأو«فعضهيفويوقلابسيلهدانسإةملسمأثيدحنأبمهيلعضرتعاو

ةومعلاوجحلانيبنارقلايفعيهنإف"كيبنةنسلتيده":يضللرمعلوق

.تاقيملانممارحإلا%يبلاةنسنأل«تاقيملالبقنممارحإلايفال

لووتدقف"كلهاةريودنمامهبمرحتنأامهمامتإ":يلعورمعلوقامأو
امهممرحينأسيلو«هدلبنمارفسامهنملكلئشنينأدوصقملانأىلإكلذ

سانلاعماستيناهرکو«هرصمنمهمارحإنارمعىلعركنأرمعنأل‹هدلبنم
.هب

۱/٥٥٥دشرنیالدهتجلاةيادب:رظنا

٦۷-٢۷۳/۲عرشلانايب:

۳٦صةرمعلاوجحلاهقفيفييف:

۳/٢٤۷يليحزللهتلدأويمالسإلاهقفلا:

۲/٠9٦يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

.ركفلاراد۷٣۷-۷/٠٥۸يرهاظلامزحنبالىلحلا:

٤۱۷-



ةيناشملاتيقاوملاجابوهاوجلاقغ

زواجىتحبليملومرحأنم:"جاتلا"يفو:(”بطقلالاق

لممتاقيملوأنممارحإلازاجو.هنمبليلوعجريلفهتاقيم
.ملعأهللاو.مرحلايلياممهرخآنموأ«هدلبيلي

٤/۷٤لينلاحرش(۱)

-١۱۷-

 

 



ةينامزلاهتيقاوملاجاب-رماوجلاتقع

ةينامزلاتيقاوملاباب

تقويأأ"تامولعمرهشأجحلا":ىلاعتهلوقهلصأنامزلا

.ةجحلاوذوةدعقلاوذولاوشرهشأ:(”كلاملاقف.جحلا

.ا”ةجحلايذنممايأةرشعوةدعقلاوذوءلاوش:ليقو

لاقو.سابعنبالوقوهو«انذخأهبو:ينيمثلالاق
نمنأىلعءانبةجحلايذنملايلرشعونارهش:ا)يعفاشلا

نمنأ:رخآلالوقلاو.اندنعنيلوقلادحأوهو:(”بطقلالاق

لوقيفمايألاةرشعلانأىلعءانبجحلاهتافسمشلاكرديمل

ةليللاوفوقولاومارحإللةعستلافءاهرهاظىلعسابعنبا

ةرقبلا۱۹۷ةيآلاءزج(۱)

۳/۳٠۲يكلاملايفارقللةريخذلا:رظنا(۲)

۱/٠٤٥٥دشرنبالدهتجناةيادب:

فانحألاودوعسمنباوسابعنباورمعنباوباحصألالوقوهو(۳)

.مهريغويأرلاباحصأويروثلاوةداتقويعشلاودمحأويعفاشلاو

٢٤/۷٤لينلاحرش(٤)

١۳٠١٠صيوونللةرمعلاوجحلاكسانميثحاضيإلا:رظنا(٠)

۸/٦۳۳يوونللملسمحیحصحرش:

٤/۸٤لينلاحرش(٦)

-٦١۱۷-



ةينامزلاتيقاوملاجابرهاوجلادق

نماءزجكردأنمنأبلوقلاو.كلذريغلرشاعلامويلاوةرشاعلا

يلاسيللاءمايألاةرشعلابدارملانأىلعينبمهجححصليللا

.هتافرحنلارجفعولطىلإفوقولاكرديملنمفهيلعو«ابيلغت

لايلعستومايأةعستونارهشجحلارهشأ:ضعبلاقمثنمو

ديعبنمءاجنملةرشاعلايفصخرامنإوأةرشاعلاةليللانود

.تافرعيفةليللاكردأو

نارهش:ليقو.”امويرشعةثالثونارهشجحلارهشأ:ليقو

()اموینورشع .رو

نمارومأناوءةثالثعمجلالقأنأ:رهشأةثالثلاقنمةجحو

ابحاصكلذكهركذويعفاشلامامإلاىلإةيادبلايفدشرنباهبسنلوقلااذه(۱)

.ريبكلاحرشلاويغملا

لاقهبو‹وزعمريغرصتخملايفبجاحلانباهركذكلامبهذميفلوق(۲)

.اضيأانباحصأضعب

٢/۲۳۲ريونتلاوريرحتلاريسفت:رظنا

.عجارمنميدلاميفهدجأملو«لوقلااذهنململعأال(۳)

:ةينامزلاتيقاوملاةدئاف

ىلاعتهللااهنيبدقو‹اهيفالإجحلالامعأنمئشحصياليلاتاقوألايه

۸۹٠ةرقبلا"جحلاوسانللتيقاوميهلقةلهألانعكنولأسي":هلوقيف

- ۱۷۷



ةينامزلاتيقاوملابابرهاوجلادق

رهشأجحالامعأتقويأ١۹٠ةرقبلا"تامولعمرهشأجحلا":لاقو

.تامولعم

اوفلتخاو«ةدعقلاوذولاوش:جحلارهشأبدارملانأىلع:نوعمجءاملعلاو

:لاوقأ«هنمضعبوأ‹جحلارهشأنمهلامكبوهلهةجحلايذيف

:ةجحلايذنممايأةرشعوةدعقلاوذولاوش:جحلارهشأ:لوألالوقلا

.ةلبانحلاوةيعفاشلاوةيفنحلاوةيضابإلاهيلعوروهمحلالوقوهو

.ريبزلانياودوعسمنباوسابعنباورمعنبا:ةباحصلانمو
.ريثكقلخ:نيعباتلانمو

:مهتلدأ

ضعبونارهش:اولاق‹ةرقبلا١۹٠"تامولعمرهشأجحلا":ىلاعتهلوقأ

تقوبسيلهنألهرهشأنمسيلةجحلايذرشعدعبامو‹هلكال‹ثلاثلا

.هناكرألالوهمارحإل

بستحيةثالثلاؤرقلاك‹ثلاثلاضعبونيئيشنععمحلاظفلبريبعتلازوجيب

ةرقبلا١۱۹"جحلانهيفضرف"هناحبسهلوقو‹هيفاهقلطيذلارهطلااهنم

.نهرٹكأيٿيأ

:ةجحلايذنممايأعستوةدعقلاوذولاوش:جحلارهشأ:ياثلالوقلا

.يعفاشلالوقوهو
:هليلد

:ىلاعتهلوقلاهنمرحنلامويسيلورحنلاةليلجحلارهشأرخآ:يعفاشلالاق
.رحتلاةليلدعبهضرفنكيالو‹ةرقبلا۱۹۷"جحلانهيفضرفنمف"

- ۱۷۸-



ةينامزلاتيقاوملاجابرهاوجلادق

دووادوبهاور"رحنلامويربكألاجحلاموي":لهلوقب:هيلعضرتعاو

نکرهيفرحتلاموينألوهرهشأنمسيلربكألاجحلاموينوكينأزوجيفيكف

رحتلاوةبقعلاةرمجيمركجحلالاعفأنمريثكهيفوةرايزلافاوطوهوجحلا

.ێمىلإعوجرلاويعسلاوفاوطلاوقلحلاو

يذنمامويرشعةثالثوةدعقلاوذولاوش:جحلارهشأ:ثلاثلالوقلا

ةجحللا

قيرفلااذهةلدأىلعفقألوهبحاصىلعفقأمكلامبهذميفلوقوهو

جحارهشأباهوقحأفجحلالامعأنماهيفاموقيرشتلامايأىلإاورظنمهلعلو

.بهذملايفلوقوهو

ةجحلايذنماموينورشعوةدعقلاوذولاوش:جحلارهشأ:عبارلالوقلا

.دحألهبسنيملولينلاحرشيفبطقلامامإلاهركذاذكه

.الماكةجحلاوذوةدعقلاوذولاوش:جحلارهشأ:سماخلالوقلا

.ةيرهاظلاوةيكلاملالوقوهو

:مهليلد

نأبجوفةرقبلا۹۷٠"تامولعمرهشأجحلا":ىلاعتوهناحبسهلوقمومع

نألو‹ةدعقلايذولاوشمايأعيمجىلعاسايقةجحلايذمايأميمجىلعقلطي

.ةئالثعمحلالقأ

.طقفةدعقلاوذولاوش:جحلارهشأ:سداسلالوقلا
النارهشجحللمتهنأىوسهباحصألةجحالولوقلااذهبطقلا4عضو

.ةنالث

- ۱۷۹ -



ةينامزلاتيقاوملاجابرهاوبلادع

.ليقاذكرومألاهذه:رشعةثالثونارهشلئاقلاةجحو

ةضافإلافاوطريخأتفالخلاةدئافو:>ليعامسإخيشلالاق

ريخأتزاجأرهشأةثالثلاقنمنأينعيءرهشلارخآىلإ

اموينورشعونارهشلاقنمو٠ةجحلايذرخآىلإفاوطلا

هزاجأرشعةثالثونارهشلاقنموءنيرشعىلإريخأتلازاجأ

رشعوأءمايأةرشعونارهشلاقنموءرشعةثالثىلإ
.ءاسنلابصيملامءاشىتمفوطيلب«ادحهللعجيمللايل

يفةفينحوبأهزاجأو«هرهشأيفالإجحلابمارحإلاحصيالو
.(ةهاركىلعاهريغ

ةرمعلانعهيزجتاليعفاشلادنعو.اندنعةرمعناكمدقنإف

اضرفلصمكرهشلكيفحصتةرمعلانألكلذوأ"ةبجاولا

٢/٤٥٥دشرنبالدهتجماةيادب:رظنا

۳/٢۲۲ريبكلاحرشلاويملا:

o۷۲قباسديسلةنسلاهقف:

٤/۸8٤بطقلللينلاحرش:

۹/۷٦يرهاظلامزحنبالىلحلا:

٢/۲۳۲روشاعنبالريونتلاوريرحتلاريسفت:

۱۳۰/۲يلاطیحلایسومنبلیعامسارهاطيبأمامإللمالساللادعاوق:رظنا(١)

نامعةنطلس-ىور-ةيملاعلاعباطملا

۲۲۳/۳ريبكلاحرشلاوييغملا:رظنا(۲)

۳۳۷/۸يوونللملسمحیحصحرش:رظنا(۳)

- ۱۸



ةينامزلاتيقاوملاجابرهاوجلادق

.دمعبوأ:ليقوءدمعالبيأ«الفنلوحيهتقولبق

الوءهتقومدعلاجحدقعنيال:ليقو٠اجحدقعني:كلاملاقو

.للاهمحربطقلادنعحيحصلاوهواهتينمدعلةرمع

0/۱دشرنبالدهتجلاةيادب:رظنا(۱)

رهشأججحلا":ىلاعتهلوقلجحلارهشأيفالإجحلابمارحاإلايغبنيال(۲)

ىلعةجحلايذنمرشعوةدعقلاوذولاوشيهو.ةرقبلا۱۹۷"تامولعم

:لاوقأهيففهتقولبقمرحأنمو‹حجارلا

تقوىلإهمارحإىلعيقباذإو‹جحللهمارحإدقعناوحص:لوألالوقلا

.زاججحلا

.قاحسإويروثلاويعخنلاوةلبانحلاوةيفنحلاوةيكلاملالوقوهو

.ةرمعهمارحإدقعنا:ياثلالوقلا

.روٹوبأويعازوألاودهاجبوسواطو

.ةرمعالواجحالاقالطإهمارحإدقعنيال:ثلاثلالوقلا

.ةيضابإلانمبطقلامامإلاوةيرهاظلانممزحنبالوقوهو

:لوألالوقلابنيلئاقلاةلدأ

۸۹٠"حخحلاوسانللتيقاوميهلهةلهألانعكنولأسي"ىلاعتهلوق.ا

.تاقيمرهشألاعيمجنأىلعلدفةرقبلا

هناحبسهللانأاولاق‹ةرقبلا١۹٠"هللةرمعلاوجحلااومتأو"ىلاعتهلوق.ب

- ۱۸۱ -



EYةينامزلاتيقاوملاهاب

هسمارحإدقعناهرهشألبقجحلابمرحأنمف‹ةرمعلاوجحلامامتإبانرمأىلاعتو

.مامتإلابرومأمهنألهمتينأهيلعبحجوو

لبقمرحأاذإكلذكفحصوهمارحإدقعنايياكملاتاقيملالبقمرحأاذإهنأ.ج

.كاذلثماذهف‹نامزلاتاقيملا

.ةرمعلاكهبمارحالازاجفنارقلايكسندحأهنأ.د

:ياشلالوقلابنيلئاقلاةلدأ

انهجحلارهشأبدارملاو«ةرقبلا۱۹۷٠"تامولعمرهشأجحلا"ىلاعتهلوق.ا

.مارحإلاتقودارملانألدفرهشأىلإجاتحيالجحلانأل«مارحإلاتقو
فاوطلاكنيعمتقوهلاددحمناكفجحلاكسانمنمكسنمارحإلانأ.ب

.جحلالامعأنمامهريغوفوقولاو
لبقرهظلاىلصنمكريظنلاىلإتبلقنااهتريظنتقويفةدابعمزتلانمنأ.ج

مرحأنمكلذكفناضمريفارذنماصنمكو«الفنهمارحإدقعنيهنإفناوألا

.جحلاريظنةرمعلانآل«ةرمعىلإهمارحإبلقناهرهشأريغيفجحلاب

:ثلاثلالوقلابنيلئاقلاةلدأ

رهشأجحلا"ىلاعتهلوقلنيعمتقوهلجحلانألجحلابهمارحإدعنيالاولاق

.ةرقبلا۱۹۷"تامولعم

لامعألاامنإ"ييهلوقلتاينلابلامعألانألوةينلامدعلةرمعدقعنيالو

چهيلعقفتم"یونامئرمالکلوتاينلاب
۲۲۷/۳ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

۷٦/صةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:

٥٠/٥٥٥٥دشرنبالدهتحاةيادب:

-۱۸۲۔-



ةينامزلاتيقاوملاجابرهاوجلاتقع

كلامههركجحلارهشألبقجحلابمرحأنإ:0)دشرنبالاق
لاقو.همارحإحصيالهريغلاقو.هدنعهمارحإحصنكلو

.ةرمعمارحإهمارحإدقعني:يعفاشلا

نمو.تقولالبقعقيال:لاقةالصلاتقوبههبشنمف:لاق

.(9"هليةرمعلاوجحلااومتأو":ىلاعتهلوقمومعدمتعا

.مامتإلابرومأمهنأل٠همارحإدقعنامرحأىتم:9لاق

اوهبشوءةرمعلابىنعملااذهيفجحلااوهبشامبرو:9لاق
ىلعينبموهفيعفاشلابهذمامأف.ةرمعلاتاقيمبنامزلاتاقيم

نأكثمءريظنلاىلإتبلقنااهتريظنتقويفةدابعمزتلانمنأ
.ناضمرمايأيفارذنموصي

لكيفاهزاوجىلعاوقفتاءاملعلانإفةرمعلاامأو:9لاق

جحلامايأيفعنصتالةيلهاجلايفتناكاهنألءةنسلاتاقوأ

٢/۲۳۲ريونتلاوريرحتلاريسفت:

٤/٩٤لينلاحرش:

۷/٦٦مزحنبالیلحا:

٢٥/۲۹ناكوشللراطوألالين:

۳۳۷/۸يوونللملسمحیحصحرش:

٦۳صيزملارصتخم:مألا:

۱/٥٥٥ةلشرنبالدهتحجلاةيادب:رظنا(۱)

ةرقبلا١۱۹(۲)

.قباسلاعجرملا(هە4-۳)

-۱۸۳۔-



ةينامزلاتيقاوملاجابرهاوبلادق

()"ةمايقلامويىلإجحلايفةرمعلاتلخد":¥هلوقىنعموهو

مويوءةفرعمويالإةنسلالكيفزوجت:("ةفينحوبألاقو

.ملعأهللاو.ىهتنا.هركتاهنإفقيرشتلامايأوءرحنلا

جحايفيذمرتلاوء١٤٠جحلايفملسموء۲۳كسانملايفدوادوبأهاور(١)

CAY۸»كسانملاييةحجامنباوAقدمحاو»۳-٤۳۸كسانملايفيمرادلاو

۳۲/۳يقوء۰۱٥۰۲٢

\/oooدهتحاةيادب(۲)

٤۱۸-



ءارحإلاةيفيكجابرهاوبلادق

مارحإلاةيفيكباب

لاقو.لاستغالاامهبوأءةرصمعلاوأءجحلابمارحإللنس

ةبانجلابمارحإلازوجو.ةردقلاعممميتلاروجوء.ساجنألاةلازإو

.ةالصالب

محلوقةيرهاظلانإف‹قالطإبسيلاذه"بوحجولابةيرهاظلالاقو":هلوق(١)
ءاسفنلانأشيفنوكينأالإهبوجواللسغلابابحتساوهوروهمحلالوق

۸۲/۷یلحا:مزحنبالاق

ءاسفنلاىلعالااضرفسيلوءاسنلاولاجرللمارحاألادنعلسغلابحتسنو

دبعنعلصوىحثیدحلادنسركذمثميبرنبهللادبعانثدحاماهدحو

ركبيبأنبدمحمتدلواأسيمعتنبءامسأنعهيبأنعمساقلانبنمحرلا

لستغتلفاهرم":لاقفٌ%هللالوسرلكلذركبوبأركذفءاديبلابقيدصلا

.يئاسنلاهاور."لمتمش

عاستاوزوحجتكلذبهتيمستو‹هسفنثدحلاوهو‹وجنلاةلازإ:ءاجنتسالا(۲)

.اطئاغیمسیامک
اومسقضفختملاناكملاطئاغلانأامك«برعلاةغليفمفترملاناكملاوجنلاف

.ازاجواعسوتناكملامسابثدحلا

١/۲٦۱مالسإلادعاوق:رظنا

اجب"باب٢٠/٠٦٠۳برعلاناسل:

-٥۸۵-



ءارحإلاةيفيكبابرهاوجلادق

ةالصالبمارحإلازوجيهنألصاحلاو:>هللاهمحربطقلالاق

ىلعةردقلاعممميتبوأمميتالبةبانجلابةالصلاامأو«ًاقلطم

ملنمو.ةبانجبأرقيالونآرقلابةالصلانألءحصيالفءاملا

ءوضولاولاستغاللمميتيلفءاملادجيملوأءلسغلاقطي

نإوءةالصلادارأنإءاجنتتسالاوءوضوللوأ«ءاجنتسالاو

ملنإو٠هأزجأوةءاسإلانمهظحبذخأدقفءوضولاىلعرصتقا

دعباسبليملنيلوسغموأءنيديدجنيبوثسبليلو.مميتءاملادجي

اعيمجامهبفحتليمثءامهطسبينأامهسابلةيفيكو()امهلسغ
مازتحالاهبشيكلذنألءرخآلابهيلعفحتليمثامهدحأسبليالو

ءادرو«لفسأىلإوقحلانمناكاموهوًارازإسبلنإو«هب

ةروعللرتاسدحاوبوثزاجوءزاجهقوفءهلكندبلامعاموهو

ربكتلاوباجعإلارذحيومارحإلابايثيفةالاغملازوجتو

فاوطلبارجوحنيفنيبوثلاخدإو٠نيبوثيفمارحإلايغبنيو

ةرهاطبايثبكلذنوكينأاطايتحاءفوقولاوةرمعلاوجحلا

٤/٠٥لينلاحرش(۱)
امنإفضايبلااوسبلا":سابعنباثيدحل‹نيضيبأنابوثلانوكينأىلوألاو(۲)

.يئاسنلاالإننسلاباحصأويعفاشلاهاور.'مکبایٹريخ

.وقحلاىلعدشيهنألوقحرازإلايمسمثةرصاخلا:وقحلا(۳)
"اقح"باب١١/٠۱۹برعلاناسل:رظنا

-٦۱۸-



ءارحإلاةيفيكابرهاوجلادق

امهتطایخيفلخدنيطيخمسبليالو٠ءاشنإأ”نيلعنسبليو

مارحإلارضيالو٠سأبالفبوثلاةطايخيفلخديملنإو

اهبمرحأىتحهدسجىلعتناکو٠ةسندتناكنإوتسبلبايثب

وهو«كلذزيجمدنعةالصالبمرحأنإالإةسجنتمبايثبال

.هریغودیزنبرباج

ةنونسموأةضورفمةبوتكمتقورضحيملنإنيتعكرعكريلو

دعبمارحإللازوجيوءترضحنإةبوتكملادعبمارحإلازاجو

.كلذريغوتسونامثوعبرأكنيتعكرنمرثكأ

وأةبوتكملاترضحولومارحإللنيتعكرصوصخٌضعبراتخاو

فوسخلاةالصورتولاوبرغملايتعكركةنسلادعبوءةنونسملا

نإوءرظتناهيفىلصيالتقويفتاقيملاغلبنإو.كلذريغو

مارحإلاةينةالصلادعبدقعيو٠«ةالصالبىضمومرحأفاخ

كيبل:هدجسنإوهسلادوجسبقعوميلستلابقعلوقيوجحب

الكلكلملاوةمعنلاودمحلانإءكيبلكلكيرشالءكيبلمهللا

.٩"هللاايكيلعهغالبوهمامتجحبكيبلءكلكيرش

.نيينامعلاحالطصايفةيطولايه:لعنلا(١)

.ةشادشدلاوأصيمقلا:هتطايخيفناسنإلالخدييذلاطيخملالاثم(۲)

.رازإلا:هتطايخيفناسنإلالخدياليذلاطيخملالاثمو

نعديزنبرباجنعةديبعيبأنعهدنسميفبيبحنبعيبرلامامإلاىور(۳)
ال‹كيبلمهللاكيبل"ء%هللالوسرةيبلتنإ:لاقيردحخلاديعسيأ

- ۱۸۷

 



ءارحإلاةيفيكجابرعاوبلادق

لاق."كلكيرشالكللاوكلةمعنلاودمحلانإ«كيبلكلكيرش

كيلإةبغرلاوكيبلكيديبريخلاوكيدعسوكيبلاهيفديزيرمعنباناكو:مفان

ةيبلتلابابجحلاباتك«هظفلبرخآقيرطنمملسممامإلاهاورو"لمعلاو
.اهتقوواهتفصو

.۳۳۷/۸يوونللملسمحیحصحرش:رظنا

:(هبادآوهننسوهلامعأ)مارحألاةيفيك:ةدئاف

:يلياميهوامتاعارميغبنيبادآوننسمارحإلل

:لاستغالا-١

يورامل«لضفألسغلانكلويزجيءوضولاولستغينأمارحإلادارأنلنسي
.يذمرتلاهاور‹"لستغاوهلالهإلدرجتلليهللالوسرنأ"
:ةفاظنلا٢

ونو«ةناعلاقلحو‹طبإلافتنو«براشلاصقو‹رفاظألاميلقتبققحتتو
.كلذ

فصنلافليءادرامهو.مارحألايبوثسبلوةطيخملابايثلانمدرجتلا-۳

نأىلوألاو‹هنملفسألافصنلاهبفليرازإو«سأرلانود«ندبلانمىلعألا

.ىلاعتهللاىلإبايثلابحأضيبألانألنيضيبأانوكي
سبلتالوبقتنتالويلحلاوةنيزلابنتحتوبايثلانمتءاشاهبمرحتفةأرملاامأ

.نيزافقلا

:نيتعكرةالص٤

يفارقيمارحالاةنسامهميونيمارحإلاةدارإدنعنيتعكرةالصمرحمللبحتسي
.صالخالاوةحتافلاةيناثلايفونورفاكلاوةحتافلاىلوألا

- ۱۸۸ -



ءارحإلاةيفيكمابرهاوجلاتقع

وأطقفهبلقبالءهناسلوهبلقبلاقءاهدحوةرمعبمرحأنإو

جحلانرقنإو.للاايكيلعاهغالبواهمامتةرمعب:هناسل

هللاايكيلعامهغالبوامهمامتةرمعوةجحب:لاقةرمعلاو

ناترموأةرمءيزجيو٠لضفأاذهو٠تارمثالث:كلذلوقي

يفوهاممظافلألاكلتريغزوجيوءموقيمثءكلذهسلجميف
كلثمكلذىلعةدايزلاوءكيبللدبكينانحلثم:اهانعم

۰كيدعسو

.ةرشابماهدعبمرحيهنإفةبوتكمةالصتقوتقولاناكنإو

:ةيبلتلاوةينلا٥

ةالصلاهيلعهلوقل‹لامعألارادماهيلعةينلانألةينلابالإمارحاإلاحصيال

ئرمالكلوتاينلابلامعألاامنإ":هلوقو"هلمعنمريخنمؤملاةين":مالسلاو

.ةينلابابهدنسميفعيبرلاامهاور"یونام

نيعيو‹هبلقيفاهرضحتسيهنأامكاهبرهجيوةيبلتلايفعرشيكلذدعبمث

(دارفإ)جحوأ(عتت)ةرمعوهلههبمرحأيذلاكسلا
:تلاقاأاهنعهللايضرةشئاعنعيورال«(نارق)ةرمعوجحوأ

انمو‹ةرمعوجحبلهأنمانموةرمعبلهأنمانمفيهللالوسرعمانجرحخ"

.هيلعقفتم"جحبلهآنم

.هنعبونملامساركذينأبكلذنيبهريغنعمرحأنإو
۱/٦۷٥ةنسلاهقف:رظنا

٢٤۷ةرمعلاوجحلاهقفيفيغْلا:

- ۱۸۹ -



ءارحإلاةيفيكجابرماوجلاقغ

يبنلاةيبلتهنألركذاملضفألانكلو:أ)هللاهمحربطقلالاق

.اهريغزوجيال:ليقو.

راكذألارئاسوليلهتلاوحيبستلاةيبلتلالدبةفينحوبأزاجأو:لاق

ةيبلتلاومارحإلاادبيالبكارلاو:ليقو.("اهانعميفوهامم

.ريسلايفذخأيوبكريىتح

٤/٥٤٥لیتلاحرش(۱)

:ةيبلتلامكح(۲)
ناسنالااهكرتاذإنكرامنألئاقنمفمارحإلايفةيبلتلامكحيفءاملعلافلتحا

امنأضعبلالاقومداهكرتببجيةبجاوامنأىلإنورخآبهذو.هلجحالف

:يلياميفكلذليصفتوءيشاهكرتببجيالةنس

.اهكراتلجحالمارحإلايفنكراهنأ:لوألالوقلا

المارحاإلانأ:اولاقو«ةيرهاظلاويروثلاوةفينحوبأوةيضابإلاكلذبلاق

سواطورمعنباوءاطعلوقوهو‹ةالصللريبكتلاكيهفانودبدعني

.ةمركعو

١۱۱۹/۲:عرشلانايب:ديعسوبألاق

لاوقأنمملعأالوةينلادقععمةيبلتبالإةرمعبالوجحبمارحالادقعنيال

نأو.ليلمتالوحبستالوريبكتنم«ةيبلتريغبمارحالاعقيهنأانباحصأ

الو‹ريبكتلاوهةالصلايفمارحإلانأامكلالهإلاوهو«ةيبلتلاوهمارحالا
.اهتفلاخملدامتعالاواهيلعةردقلاوةيبلتلاةفرعمدوجودنعريبكتلاريغبتبثي

هلعجوهللاركذنمءيشبمارحإلادقعىلإدصقفكلذلهاجلهجولو:لاقو

- ۱۹ -



ءارحإلاةيفيمابرهاوجلادق

وأءىرخألابةلصتماهنمةباجإلكةريثكتاباجإ:كيبلىنعمو
.ا)ةماقإدعبكتعاطىلعةماقإىنعمب

.مداهكرتببجيةبجاوانأ:ياثلالوقلا

٠/٥۷٥:دهتجلاةيادب:دشرنبالاق.كلاملوقوهو

ناکو:لاق«امداھکراتىلعیریوجحاناكرأنمةيبلتلاىريالكلامناكو

.ءيشاهكرتببجيالةنسامنأ:ثلاثلالوقلا

:ملسمحيحصحرش:يوونلالاق.دمحأويعفاشلالوقلااذهىلعو

۸/٤۲

.اهياجيايفاوفلتخامثةعورشماُنَأىلعنوملسملاعمجأفةيبلتلامكحامأو

ولفةبجاوبالوجحلاةحصلطرشبتسيلةنسيه:نورخآويعفاشلالاقف

انياحصأضبلاقو‹ةليضفلاهتتافنكلهيلعمدالوهجححصاهكرت
.اهبالإجحالومارحالاةحصلطرشيه(ةيعفاشلا)

.يعفاشلانعهانمدقامانبهذمنمحيحصلاو:يوونلالاق

١۱۱۹/۲:عرشلانايب:رظنا

۳/٦۳۲:يرابلاحتف:

۸/٤٣٤۳يوونللملسمحیحصحرش:

١/٥۷٥دشرنبالدهتحلاةيادب:

:ةيبلتلاىنعم(١)
:يلياماهمهأةريثكلاوقأ"كيبلمهللاكيبل"ةملكنعميفدرو
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ءارحإلاةيفيميابرهاوجلادق

دارفإلانملضفأوهوءجحلانعةدرفمةرمعلامدقتبدنو

يفنيترمعبمرحأنمو.ةرمعلاوجحلانيبعمجلانمو«جحلاب

نموةرمعىرخألاوةجحامهادحإ:ليقو«اتلطبجحلارهشا
ةجحامهادحإ:ليقو.اتلطبجحلارهشأيفنيتجحبمرحأ

.()طقفةدحاوةجحهل:ليقوانراقنوكيفءةرمعىرخألاو

.ةمزالةباجإوأ‹ةباجإدعبكلةباجإ:اهانعم١

يأكرادبلتيرادموقنمةذوخأم‹كيلإيدصقويهاحجتا:اهانعم-۲

.اههجاوت

.اهدلولةبحمتناكاذإ«ةبلةأرما:مطوقنمةذوخأم‹كليبحم:اهانعم-۳

يفلجرلابل:مشوقنمذوخأم.كتباجإوكتعاطىلعميقمانأ:اهانعم٤

.هيفماقأاذإناكلملا

.برقلابابلألاو«ةعاطوكنمابرق:اهانعم٥

.جابىداننيحمالسلاهيلعميهاربإليلخلاةباجإاأ:اهانعم١

۳/٤۳۲يرابلاحتف:رظنا

۳۳۸/۸يوونللملسمحیحصحرش:

نعامهادحإنيترمعبلهينأكتاقيملانمنيتجحبوأنيترمعبمرحلالهأاذإ(۱)

وأهريغنعةيناثلاوهسفننعىلوألانيتجحبمرحيوأ‹هريغنعىرخألاوهسفن

لوقو«بهذملايفلوقوهوبطقلادنعًاعيمجالطب«هريغنعامهالك
لهأنإو«ىرخألالطبتوطقفةدحاوهلتبثتنيترمعبلهأاذإهنأ:رحخآ

.دیعسيبلوقوهو«ةرمعىرخألاوةجحامهادحإتناكنيتجحب

هنمبجعياماذهفةجحىرخألاوةرمعامهادحإنوكتفنيترمعبلهينأامأ
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ءارحإلاةيفيكجاب_رهاوجلادق

موقتوجحىلإبلقنتنأاهوجويففلتخميهوةرمعللغوسيفيكذإلقعلا

ذإانباحصأنمنملهملعأاللوقلااذهو«هتيضرفوهبوجوىلععمجبوهوهماقم
.بتکنميدلامايانٹنيبهدجأم

نأىلإةيكلاملاوةيعفاشلاوةلبانحلابهذف‹انموقدنعكلذكةيفالخةلأسملاو

لاقو‹امهدحأبهمارحإداقعنانيتجحوأنيترمعبلهأنممكح

.امهدحأءاضقهيلعواميهمارحإدقعني:ةيفنحلا

۸/١٠٠:فنصملايفلاق

ربخلايضقيامهلتبثي«ةدحاوهلتبثملاوناترمعهلحصتالنيترمعبلهأنأو

.ها.هفالخب

۱۱۳/۸:رخآعضوميفلاقو

هلالهإنيتجحبلهماذإامهادحإالوهلالصحيملاملمرحأونيتجحبلهأنمو

ناسنإلاىلعبحجاولانأل‹امهدحأىلإةينلابدصقلاكرتل‹دسافهمارحإو

لفدحاولاحيفیتأتیالوًارذننوكينأالإاهريغبجيالوةدحاوةجح
.هأ.ليلدبالإاضرفريصيالعوطتلاواعوطتواضرفنوكيدحاو

۷/٦٥:نیبلاطلاجهنم:دیعسيبآنعو

مثاذهناکاذإف«دحاومارحإبناتجحالوناترمععقيالهنأ:مطوقعمو

عمةجحبامرحمنوكيونارقالاعمهمزلينأدعبيملجحلارهشأيفنيتجحبمرحأ
.هأ.تبثيالءيشيلِإمارحإلاليحتسيالهنألو‹ةرمعلاتوبثلةرمعلا

YoY/۳:ينغملايفةمادقنبالاق

كلاملاقهبوىرخألاتغلوامهادحإبدقعنانيترمعوأنيتجحبمرحأاذإ

ملوامحبمرحأهنألامهادحإءاضقهيلعوامهبدقعني:ةفينحوبألاقو‹يعفاشلاو
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ءارحإلاةيفيكيابرهاوجلادق

.حصأنيتلأسملايفلوألاو:0)هللاهمحربطقلالاق

حصيملو٠ةرمعوأجحيفلخديملهمارحإدنعبليملنمو
نم:ليقو.ةالصللريبكتلاك.جحلاحاتتفاةيبلتلافءهمارحإ

()ًامدقرهُيهنإفءريبكتلابلهأدقوغرفىتحبليملوةيبلتلالهج
.هلجحالفةيبلتلابملاعوهوبليملنمامأو

يفةينلاكلامزاجأامكءةيبلتالبمارحإلايعفاشلاوكلامزاجأو

نمىلعامدىريو«مارحإلاةريبكتنعءيزجتنأةالصلا

.اهكرتيفمدالءةنس:يعفاشلالاقو.ةيبلتالبمرحأ

نمبيبحنباوءةيعفاشلاضعبوانباحصألاقو:بطقلالاق
.مدلاهربجيالنكرةيبلتلانإ:ةيكلاملا

ىلعونيتالصلاكامهبمارحإلاحصيملفامهيفيضلملاهمزليالناتدابعامهنأانلو
همزلي:ةفينحيبأدنعو‹اهؤاضقالإهمزليملهترمعوهجحدسفأولاذه

.فهأ.امهيهمارحإةحصىلعِءانباعمامهؤاضق

۸/١۱۰١۱۱۳فنصلملا:رظنا

۷/٠٥٥نیبلاطلاجهنم:

٢/٢٥۲ريبكلاحرشلاويملا:

.Vvيعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

٤/٤٥لینلحرش(۱)
.ةيكلاملاضعبىلإلوقلااذهفنصملابحاصىزع(۲)

۹/۸١١فنصملا:رظنا

oo/tلينلاحرش(۳)

٤۱۹-



ءارحإلاةيفيكجابرهاوجلادق

"لعيالوسرةيبلتظفلنأىلعءاملعلاقفتا:(أدشرنبالاق

كلةصمعنلاودمحلانإكيبلكلكيرشالكيبلكيبلمهللاكيبل

.(”كلكيرشالكلملاو

ييبنلانعرمعنبانععفاننعكلامةياورنميهو:"لاق
ةبجاويهلهاوفلتخاو:لاقءادنسحصأوهو:©لاق

الوءظفأللااذهبةبجاويه:رهاظلالهألاقفءالمأظفللااذهب

.ىهتنا.(”هليدبتيفوءهيلعةدايزلايفاوفلتخاامنإو:”لاق

١/٢٤۷٥دهتحلاةيادب(۱)

.هجيرختقبس(۲)

۱/٤۷٥دهتجلاةيادب(۳)

.قباسلاردصملا(٤)

.قباسلاردصملا(٠)

.قباسلاردصملا(1)

كيبلمهلاكيبل":ةروثأملاةيبلتلابلوقلابابحتساىلعءاملعلاعمجأ(۷)

.'كلكيرشالكلملاوكلةمعنلاودمحلانإ‹كيبلكلكيرشالكيبل

ىلعديزيهللاةمحرديزنبرباجناكف«اهيلعةدايزلايفاوفلتخامهنكلو

يدهملاكيبل‹كيبلقلخلاهلإكيبل":هلوقميلوسرلانعةدراولاةيبلتلا

."كيلإلمعلاوةبغرلاكيبلتيدهنم

ىلعالإ۽يدنعكلذمنمىلعليلدالولضفةدايزلانأيعم:ديعسوبألاق

.هأ.تباثلااذهريغلمزاللاوأةنسلافالخبةدارإلاعم

-١۱۹-



ءارحإلاةيفيكجابرهاوجلادق

هنأهنعيورنكلو‹¥هللالوسرةيبلتىلعاهيفةدايزلاهركأ:كلاملاقو

كيبلمهللاكيبل":يهةدايزلاهذهوديزيرمعنباناكاماهيفدازينأسأبال

.ملسمهاور"لمعلاوكيلإءابغرلاو‹كيدييفريخلاوءكيدعسوكيبل

.بحأوءاشاماهيفديزينأهل:نسحلانبدمحويعازوألاويوونلالاقو

.دححأوةفينحوبألاقكلذكو

سأبالفىلاعتهللاميظعتنمائيشةيبلتلايفدازنإ:يعفاشلاويذمرتلالاقو

.رصتقينأيلِإبحأو

فَييبنلاةيبلتىلعدازينأيغبنيال:امهوقفسوييبأويعفاشلانعيورو
.ةروكذملا

رمعنبهللادبعمهنمف:ةفلتخمتادايزةباحصلانمةعامجنعيوردقو

:لاقفیلهناهنعيورف‹دوعسمنبهللادبعمهنمو‹مدقتامك

:ةيبلتلادعبلوقيباطخلانبرمعناكو."بارتلاوىصحلاددعكيبل"

."كيلِإًابوغرموابوهرمكيبل‹كيبلنسحلاولضفلاوىمعنلاوذكيبل"
لوسرلها":لاقهللادبعنبرباجثیدحنمةجامنباودوادوبآیورو

يبنلاومالكلانمهوحنوجراعملااذنوديزيسانلاو:لاق.ةيبلتلاركذفو

."ایشمشلوقيالفعمسي

نعهيلعقفتملاظفللابةبجاوامن:مشوقةيرهاظلانعةيادبلايفدشرنباىكحو
ركذنأدعبىلحلايفلاقيسلدنألامزحنباةيرهاظلامامإنكلو‹%3لوسرلا

۷/٤٩:ةيبلتلاثيدح

رکذكلذلكنسحفهذهىلعرصتخانمونسحفیاعتهللاركذدازنمو"

.لماتیلف.بوجولاىلعلديالاذههمالكف."نسح

٢۳۳دیزنبرباجمامإلاهقف:رظنا
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ءارحإلاةيفيشمجابوهاوجلادق

مرحأامىلعتمرحأ:لوقتنألثمضيوفتلابمارحإلازوجيو

نممدقاملايلعنأيورامك«مرحأمبملعتملويبحاصهيلع

هكوشأوكلذهلزاجأفميبنلاهيلعمرحأامىلعمرحأنميلا

.(۱)هیدهيف

نعناتيفاك:ليق‹امهبوأ‹ةرمعوأءجحبمارحإلاةينعمةيبلتلاو

نإو.حصأةيبلتلايفامهركذو«ةيبلتلايفةرمعوأجحركذ

.هيزجتلاقءظفلتلاطرتشيملنمف«ًاطلغىونامريغبظفلتوىون
.١۲طلغهنأل,هظفلالو«هتينهدنعزجيملهطرشبلاقنمو

١۱۲۱/۲عرشلانايب:

۳/٦٥٠۲ريبكلاحرشلاويملا:

١٤١يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۷/٤٩يرهاظلامزحنبالىلحلا:

:لاقفيلعايتللهأام":لاقفييبلاىلعيلعمدق":لاقسنأنع(١)

هيلعقفتم."تللحأليدهايعمنأالول:لاق‹يبلالالهإكلالهإبتللهأ

اب:لاقفءاحطبلابخينموهو يبلاىلعتمدق":لاقىسوميبأنعو

يدهنمَتّقسُأ:لاق.لييبلالالهإكلالهإبتلله:تلق:لاقتللهأ
تيبلابتفطف:لاق«لحمثةورملاوافصلابوتيبلابفطف:لاقال:تلق

.هيلعقفتم"يسأرتلسغوٍيتطشمفيموقنمةأرماتيتأمثةورملاوافصلابو

١/٥٥راطوألالين:رظنا

۲۳/۳:ينغملايفةمادقنبالاق(۲)

يييعفاشلالاقو.كلاملاقهبو¿©كاسنألانمهبمرحيامنيعينأبحتسي

- ۱۹۷ -



ارحإلاةيفيكجابرهاوجبلادق

هتلحارتراساملكةيبللابةرمعلاوجحلايفهتوصعفربدو
.ًايبلمعمسوأ«ًايداوطبهوأًافرشالعوأ

عفقرلاحصو٠(”بجاوةيبلتلابتوصلاعفر:ةيرهاظلاتلاقو

عفريالفمهتالصنعسائلالغشَينأفاخيثيحالإتقولكب
.توصلا

ةنيدملانم$هللالوسرجرخ:لاقسواطىورالىلوأقالطإلا:هيلوقدحأ
رمأفةورللاوافصلانيبوهوءاضقلاهيلعلرتفءاضقلارظتنياجحيمسيال

كلذنألوةرمعاهولعجينأيدههعمنكيملولهأمهنمناكنمهباحصأ

ةرمعاهلعجيفجحلالعفرذعتوأراصحإلانمأيالهنألطوحأ

ءاشنم":لاقفنعمكسنبمارحالابهباحصأرمأليبلانأانلو:لاق

نُادارانمولهيلفجحبلهينادارآنمو«لهيلفةرمعوأجحبلهينأمكنم

نألو‹ةحيحصلاثيداحألاهبتءاجالنيعمباومرحأامنإهباحصأوييبلاو

هبنودتقيوهلاوحأىلعنوعلطيهتبحصيفهعماوناكنيذلاليبلاباحصأ

فیکفلیسارملابجتحياليعفاشلاولسرمهثيدحنأمث«سواطنمهبملعأ

ةرمعاهلعجينأبنكممبطايتحالاوةدنسملاةحيحصلاتاياورلاةفلاخمعمهيلإراص

فأ.ًانراقراصفجحلااهيلعلخدأءاشنإو«اعتمتمناكءاشنإف

.ملعأهللاو‹بهذملايفلمعلاهيلعيذلاوهةمادقنباهيلإبهذامو

":لاتقإ#هنعيئاسنلاهاوراماهنمةلدأبكلذىلعةيرهاظلالدتسا(١)

."ةيبلتلابمهتاوصأاوعفريلفكباحصأرمدمحماي:يللاقفليربجينءاج

۳/۷٩یلحلا:مزحنبالاق
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ءارحإألاةيهيكجابرهاوجلادق

ةنيدملانمةلحرمىلعيهوءاحورلانوغلبيالىضمنمناكو

يبنلاباحصألكلذبسنوليقاذكةيبلتلابمهتاوصأحبتىتح

دريألو«رثكيلوحليالوتوصلاعفريففرسيالو0۱

ولوةيبلتلاتحصوءهيلعدرالليقوءةيبلتلامتيىتحمالسلا

وأءعولطلاوأءلاوزلاتقووأ«ءاسفنوأءًاضئاحوأءابنُج

.بورغلا

ىنموةكميدجسميفالإدجاسملايفتوصلايبلملاعفريالو
نميهو.لضفأاهبراثكإلاو.هيلينمامهريغيفعمسيف

بكروأسانهلبقتسااذِإملعياهبوءرمتعملاوجاحلاراعش
.مرحملاهبناجيامهنعبناجيو«هلىعديو

:لاقفرخآعضوميفكردتساهنكلو-بوجوللرمألاو-رمأاذه

قايسف"ةرمولوضرفوهو.دبالوةيبلتلابامهتوصةأرملاولجرلاعفريو"
ةيمةيبلتلابهتوصعفرينأيفكيهنأعممئادلاالتقؤملابوجولاديفيهمالك

.بوجولاققحتيىحةدحاو

نمىلحنلايفمزحنبامهيلعهللاناوضرةباحصلاىلإكلذبسننمم(۱)
۷/٤٩:لاقروصنمنبدیعسقیرط

.ممتاوصأحبتيحءاحورلااوغلبيملاومرحأاذإليهللالوسرباحصأناك

ىلعوموةكميدجسمريغيفةيبلتلابتوصلاعفرءاملعلاضعبهرك(۲)
نادجسملاناذهو‹ةيبلتللعضوتملدجاسملانأكلذيفةلعلاوكلاممامألااذه

لكيفاهزاوحىلإانباحصأبهذو.ةيبلتلابقلعتامهلفجحلابقلعتامحل

-۹۹-



ءارحإلاةيفيكجابرهاوجلادق

راحسألايفوءةالصلافلخو٠.ثداحثودحدنعةيبلتلاددجيو

نمهعمسقفألكهبيجيو«مونلانمهابتنالاوءرجفلاعولطعمو

هلوهتيبلتليبلييأ٠كلذريغوأءاموأرجشوأرجحوأضر

.(هتفیحصيفهلکكلذباوثوهلمعهرجهنألهلككلذباوث

.ممتالصنعسانلالغشينأفاخيثيحالإدجاسللا

۸/۸٠٠فنصلملا:ديعسوبألاق

ةيبلتلابهتوصعفريالأيبجعأةالصلاتميقأاذإوهريغوأةعامجدجسميفيلي

.فأ.انباحصألوقنمهملعأالففاوطلايفامأو‹مهلغشيف

مومعهليلدو«بذهمايفيوونلاكلذبحرصانبهذموهيعفاشلابهذمو
.ةجامنباويذمرتلاهاور"جثلاوجعلاجحلالضفأ":ثيدحلا

.يدحلارحن:جثلاو«ةيبلتلابتوصلاعفر:جعلاف

۲۳۲/۳يفارقللةريخذلا:رظنا

۸/۸١٠فنصللا:

۲/۳٠۷يوونلليعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

لاحلكىلعوتقولكيفاهيلعةموادملاوةيبلتلانمراثكإلابحتسي(١)
ىلعوأاعجطضموأابكاروأاسلاجوأامئاقناكءاوسضئاحلاوبنحلايحس

.لاوحألانمكلذريغ
بهاذإو‹ةبوتكملاةالصلاربدةيبلتلانوبحتسياوناك:يعخنلاميهاربإلاق

ط

.هتلحارهبتوتسااذإوابكريقلاذإو‹ًازشنالعوأ«ايداو

اوموق:لوقيوجاحلاظقويدجسملايفريبجنبديعستيأر:لاقبويأنعو
."جحلاةنيزيه":لوقيسابعنباتعمسناف‹اوبلف

“Yara



ءارحإلاةيفيكجابوهاوجلادق

.لضفأةأرمللتوصلاًضفخو

اهيلعنأملعأملاهباهتوصتعفرنإو:)هللاهمحربطقلالاق

."جاتلا'يفاذكائيش
اهرعشكرتاونثتساامكءةقراشملادنعىنثتسماذهلعلو:لاق

تفراذإاهنإ:ليقدقفًالإوءنفدالبريصقتلايفصوصقملا
ترفكبطحتامزحعبسرادقمةعاطلايفولواهتوص

.اهتوصصقتستملامصخرو

.هبسأبالنهنودامنأسانلاداقتعاةلفغلانمو:لاق

:اهضعباذهةديدعثيداحأةيبلتلالضفيفدرودقو

لهملهآام":قیهللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرةريرهيبأنع-١

هاور"معن:لاق؟ةنحلابهللالوسراي:لیق"رّشبالإطقربكمربكالوطق

.ريغصلاعماحلايفيياربطلا

هنيهنعیلالإيليملسمنمام":لاقييبلانادعسنبلهسنع-٢
"اتهاهوانهاهنمضرألاعطقنتىح«ردموأ«رجشوأ«رجحنمهلاشو
.مكاحلاويقهيبلاوةجامنباويذمرتلاهاور

نمام":هللالوسرلاق:لاقامهنعهللايضرهللادبعنبرباجنع-۳

هتدلوامكداعفهبونذتباغالإسمشلابيغتيحيليهمويهلليحضيمرحم

.ةجامنباودمحأهاور"همأ

٧٤/۷٥لینلاحرش(۱)
يأ."ائيشاهيلعنأملعأماًهوصتعفرنِإو":مشوقنمدوصقملالعل(۲)
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ءارحإلاةيفيكجابرهاوجلادق

وبيأهاكحاميفةأرملاةيبلتنأملعلالهأعمجأ:()دشرنبالاق

٠(لوقلاباهسفنعمستنأوه.رمع

مهفيالاذهو«ةيبلتلاباقوصتعفريهنإهريغوأمدنمءازجاهيلعسيل
اريثكنألبطقلامامإلاهررقامكةأرمللةبسنلابةيبلتلايفتوصلاعفرزاوجهنم

تاهوركملاضعبكلذكوءيشاهيفهيلعسيلفناسنإلااهكرتاذإجحلاننسنم

.ءازحبانمءيشهمزليالاهاتأاذإ

راصتخاوصيخلتالإوهامةرابعلاهذهبطقلاهنملقنيذلاجاتلاباتكنأمث

رابغالةحضاويصقشلاخيشلاةرابعويصقشلاخيشللنيبلاطلاجهنمباتكل

۳/۷٦:هجهنميفلاقثيحاهيلع

يفامتوصتفرنأواهريغوةيبلتلافتوصلاضفخبامنورمأيفةأرملاامأو"

.فهأ"يلإبحأاقوصضفخو‹ءيشبوحواهيلعملعأالفةيبلتلا
هنكلوزئاجكلذف‹نفدالبريصقتلافصوصقللاةأرملارعشكرتةلأسمامأ

اذإو:لاقثيحنملهفرعأالةلأسملاهذهيفلوقفنصملايفوىلوألافالخ

.سأبالفهلأنإوهتنفداهرعشنمترصق

۳/۷٦نيبلاطلاجهنم:رظنا

۲/۸٦۱فنصلملا:

١/٥۷٥دهتحجلاةيادبرظنا(۱)

يفروطسموروهشماهيففالخلاو«ةلأسملاهذهيفاقحعامجإلاعقيل(۲)
:نالوقاهيفةلأسملاف‹هقفلابتكتاهمأ

‹عامجإلارمعيبأنعدشرنباهنعىكحيذلالوقلاوهو:روهمجلالوق-١
بسحقاهسفنالإعمستالنأو«ةيبلتلادنعةأرمللتوصلاضفخبرمألاوهو

.لالھإلاب
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ءارحإلاةيفيكجابرهاوجلادق

ىلعىريوءجحلاناكرأنمةيبلتلاىريالكلامناكو:()لاق

عفرتنأةأرملاىلعاوبجوأذإلوألانمضيقنلاىلعوهو:ةيرهاظلالوق-۲
.كلذيفلاجرلامكحالوةيبلتلابلالهإلادنعاتوص

۳/۷٩یلحلا:مزحنبالاق

.هأ.ةرمولوضرفوهودبالواهبامهتوصةأرملاولجرلاعفريو

۷/٥٩:رخآعضوميفلاقو

ناکدقولیلدالبصیصختوًأطخاذه:لاق‹اوصةأرملاعفرتالمهضعبلاقو

نهونهنعيوردقو‹كلذيفجرحالونينمؤملاتاهمأمالكنوعمسيسانلا

كلذزاوجيفدحأفلتخيملوكلذقيوفوةنسنيرشعلادودحيف

.ھه.هبابحتساو

عمسفرفنلاةليلجرخةيواعمنأيهو«ةشئاععمةيواعمةصقباضيألدتساو

‹ميعنتلانمترمتعا‹نينمؤملامأةشئاع:ليق؟اذهنم:لاقفةيبلتتوص

.هتربخأليلأسول:ةشئاعتلاقفةشئاعلكلذركذف

.اهيفناكيلاهلاحيفةيواعمعمسيىحامتوصمعفرتنينمؤملامأهذهف:لاق

نبانعوةيبلتلاباهتوصةأرملاعفرتال:سابعنبانعيوردق:ليقنإف:لاق

.ةيبلتلابنهتاوصأنعفرينأءاسنلاىلعسيل:رمع

ةياوروفيعضوهوةبيبحيبانبميهاربإقيرطنميهسابعنباةياور:انلق

ولو:لاقفیعضوهوطایخلاىسيعيبأنبیسیعقیرطنميهرمعنبا

.صنللةقفاومةشئاعةياورتناكلاتحص

١/٥۷٥دشرنبالدهتجلاةيادب(۱)
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ءارحإلاةيفيكجابرڪاوبلادق

.()هناکرأنماهاریهریغناکوءامداھکرات

بجاولانايبتتأاذإ¥هلاعفأنأةبجاواهآرنمةجحو:(لاق

هلوقلكلذريغىلعليلدلالديىتحبوجولاىلعةلومحماهنإ
.(”"مككسانمينعاوذخ"مالسلاوةالصلاهيلع

ريملنمو«طقفاهيفهظفلبجوأنمجتحياذهبو:ا١لاق

رصمعنباثيدحيفيتلاةيبلتلاركذفيهللالوسرلهأ":لاق

نعيوراموءا"ائيشلوقيالوعمسييبنلاومالكلانمهوحنو

نعو٠باطخلانبرمعنعو«ةيبلتلايفديزيناكهنأرمعنبا

.یهتنا.()هریغوسن

لصواذِإةفينحيبأوكلامدنعةيبلتلاةرمعلابمرحملاعطقيو

.بابلالوأعجارةلدألاولاوقألابكلذليصفتقبس(١)

۱/٥۷٥دهتجلاةيادب(۲)

يفدوادوبأو(٠٠۳۱)جحلايفملسمو(٠۳۲)كسانملايفيئاسنلاهجرحخأ(۳)
۳۱۸/۳هدنسميفدمحأو(۷۷)كسانملا

۱/٦۷٥قباسلاعجرملا(٤)

(۳۳۰۳۲۹)جحلايفكلامهجرخأ(٥)

نايبوةيبلتلايفةدايزلامكحنعثيدحلادنعتادايزلاكلتركذمدقت(١)

.اهيفءاملعلالاوقأ
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ءارحإلاةيفيكبابرهاوجلادقغ

.(دوسألارجحلالصواذإيعفاشلادنعو()مرحلا

.مرحلالخداذإليقو٠حيحصلاوهو:بطقلالاق

فذقواذإ:ليقو‹ةكمتويبلخداذإعطقبرقلانممرحأنإو

.ةبعكلاىأرودجسملابابىلع

دنعوةفرعمويسمشلاتلازاذإيلعدنعاهعطقيجحبمرحملاو

ةاصحلوأباهيمريىتح:ليقفةبقعلاةرمجىمراذإروهمجلا

.اهیمرنمغرفيىتحليقو

كلامىورف؟ةيبلتلامرحملاعطقيىتماوفلتخا:(دشرنبالاق

موينمسمشلاتغازاذإةيبلتلاعطقيناكبلاطيبأنبايلعنأ

ةلأسلملايفةفينحيبأبهذماذهنكلوفانحألادنعقافتابسيلاذه(۱)

يف‹«ىه٦۸٦يقوتملايجبنملاةمالعلاككلذفالخبلاقنمفانحألانمو

رجحلاملتسيىحةرمعلايةيبلتلاعطقيالرمتعملانأبحرصدقفبابللاهباتك

ناکهنا":اعوفرمسابعنباقيرطنميذمرتلاةياورنمدهاشبهبهذمىّوقو
.رجلاملتسااذإةرمعلايفةيبلتلانعكسه

۳/۱٤٤يجبنملاايركزنبيلعدمحميبأمامإلل«باتكلاوةنسلانيبعمحلايفبابللارظنا

.توريبةيماشلارادلا‹قشمدملقلاراد١۱۹۹-٣١٤١٤١ط

۱/۸٣٤۳ملسمحیحصحرش:يوونلالاق(۲)

رجحلللوصولا)فاوطلايفعرشيىحةرمعللةيبلتلابحتستو
.هأ.(دوسألا

٤/۷٥لينلاحرش(۳)

۷۷/۱٥دهتحلاةيادب(٤)
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ءارحإلاةيفيكجابرڪاوجلادق

ملعلالهأهيلعلزيمليذلارمألاكلذو:كلاملاقوءةفرع

نامثعورمعوركبوبأةمئألاتناك:باهشنبالاقو:لاق

.ةفرعموينمسمشلالاوزدنعةيبلتلانوعطقييلعو

.ةشئاعونامثعنعكلذيففلتخاو:ربلادبعنبرمعوبألاق

يعفلشلاوةفينحوبأ:ثيدحلالهأوراصمألاءاهقفروهمجلاقو

وبأوىلیليبأنباودوادوروثوبأوقاحساوبأودمحأويروثلاو

ةيبلتلاعطقيالمرحملانإ:يخنبنسحلاويربطلاوديبع

يبليلزيمليهللالوسرنأتبثاملءةبقعلاةرمجيمريىتح

؟اهعطقيىتماوفلتخامهنأالإءأ)ةبقعلاةرمجىمرىتح

نأسابعنبانعيورامل«اهرسأباهامراذإ:موقلاقف

ىتحىبلهنأو«ٌءيهللالوسرفيدرناكسابعنبلضفلا
.(ةاصحرخآيفةيبلتلاعطقءةبقعلاةرمجىمراذإ

نعكلذيور«اهيقليةرمجلوأيفاهعطقيلب:موقلاقو

ىحيليييبلالزيمل":لاقهنأسابعنباثيدحنمناخيشلاىور(۱)

.٠ةبقعلاةرمجىمر

٣/٥٥٤يرابلاحتف:رظنا

:لاقسابعنبلضفلانعسابعنبانعهحيحصيفةيزخنبایور(۲)

عمربكيةبقعلاةرمجىمرىحيليلزيملفتافرعيفييبلاعمتضفأ'
."ةاصحرخآعمةيبلتلاعطقمث‹ةاصحلك

-٢-



ءارحإلاةيفيكابرهاأوجلادقع

۰دوعسمنبا

نأالإءهذهريغليواقأةيبلتلاعطقتقويفيورو:)لاق

.(ملعأهللاو.ىهتنا.ناروهشملاامهنيلوقلانيذه

۷۸/۱٥دهتحلاةيادب()

؟ةيبلتلاجحلابمرحلاعطقيىتم(۲)

يفاوفلتخامهنكلوجحللةيبلتلامرحلاهيفادبييذلاتقولايفءاملعلاقفتا

:بهاذمةتسكلذيفملو«ةيبلتلاعطقهيفيغبنييذلاتقولا

:لوألابهذملا

يلاةكمنمجرخاذإةيبلتلادواعينكلمرحلالخداذإةيبلتلاجحلابمرحلامطقي

.رمعنبالوقوهو«ةفرع

:ياثلابهذملا

يبأنبدعسبهذااذهىلعوفقوملاىلإحاراذإةيبلتلاجحلابمرحلامطقي

:ثلاثلابهذملا

نسحللاهيلعو«ةفرعموي(حبصلا)ةادغلاىلصاذإةيبلتلاجحلابمرحلاعطقي

.يرصبلا

:عبارلابهذملا

كلاملوقوهو‹ةفرعمويسمشلاتغازاذإةيبلتلاجحلابمرحلامطقي

-Y۹



ءارحإلاةيهيكجابرخاوبلادق

نبةماسأثيدحمهاوعديفمهتجحواهضعبنمةبيرقةريخألاةثالثلابهاذملاو

ىلعديزيالناکفةفرعةيشعفَيهللالوسرفدرتنك":لاقهنأديز

.ثيدحلاريبكتلاوليلهتلا

:نيهجونمثيدحلااذهىلعبيجأو

.اهتقوجورخوةيبلتلايفنىلعلديالكلذنأ:ًالوأ

.هرکذقبسامفلاختدیزنبةماسأنعىرخأاقرطكانهنأ:ايناث

تعرشةيبلتلانأوهو«هيلإاوبهذامةيوقتلةيكلاملاهبلدتسايلقعليلدكانهو

هنإف‹ةيبلتلالمكأدقفهيلإيعديذلاعضوملايلِإىهتنااذإفجحلايعادلةباجإ

.كلذدعباهتمادتسالعمال

:سماخلابهذملا

.ةبقعلاةرمجاهبيمريةاصحلوأدنعةيبلتلاجحلابمرحلامطقي

سابعنبلضفلاهيخأوسابعنبالوقوهوءاملعلاروهمجبهذموهاذهو

يفيهبوبطقلامامإلاهيلعوانتمئأنمبيبحنبعيبرلاوديزنبرباجلوقو

.روثيبأويعفاشلاوةفينحيبأويروثلابهذموهو«دلاولايديس

هللالوسرنأ":لاقلضفلاهيخأنعسابعنباثيدحكلذيفمهتجحو

."ةرمحباغلبيحيليلزيملي

:سداسلابهذملا

لوقوهو‹ةبقعلاةرمجاهبيمريةاصحرخآدعبةيبلتلاجحلابمرحلاعطقي

.يعفاشلاباحصأضعبوقاحسإودمحأومزحنباوةيرهاظلا

-Y۸



ارحإلاةيهيكابرهأوجلادق

يفعورشلابالإعطقيالفجحلارئاعشنمةيبلتلانأبهيلإاوبهذاماوللعو

.ةرمحبايمرهلوأولالحإلا

تضفأ":لاقلضفلانعسابعنبانعهحيحصيفةميزخنباهاوراممهليلدو

ةاصحلكعمربكي«ةبقعلاةرمجىمرىحيليلزيملفتافرعيفييبلاعم
."ةاصحرخآعمةيبلتلاعطقمث

نأو‹«ىرخألاتاياورلايفمهيأالرسفمحيحصثيدحاذه:ةميزخنبالاق

.اهيمرمتأيح:يأ«ةبقعلاةرمجىمريح:هلوقبدارملا

١٤/۱۸۹لینلاحرش:رظنا

۳۳۲ديزنيرباجمامإلاهقف:

٥/٥٥راطوألالين:

۲۹-۹٩/۳۳ملسمحیحصحرش:

٣/٢٥٥٤يرابلاحتف:

١/٠45٤ريبكلاحرشلاويغملا:

۷۸/۱٥دشرنبالدهتجلاةيادب:

٩۸ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

۲۳۳/۳يقارقللةريخذلا:

۱۳۲/۷-۱۳۹مزحنبالیلحا:

۱۳۸/۲يلاطيجللمالسإلادعاوق:

£١/4۳باتكلاوةنسلانيبعمحلايفبابللا:

٢/۳۳٤مالسلالبس:

۳۱۳يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

-۲۹-



جحلاغاونأجابرهاوجلادغ

جحلاعاونأباب

وأءجحلارهشايفةرمعبعتمتموأءجحبدرفمامإمرحملا

.()جحلارهشألبقةرمعبمرحموأ«امهبنراق

نمدحاولکو.نارقوعتمتودارفإ:عاونأةثالثىلعينأيجحلابمارحإلا(١)
لكزاوجىلعدقعنمعامجإلاواهريغومالسالاةجحنعيزحبةنالثلاهذه

ماعقهللالوسرممانجرخ":تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعف‹اهنمدحاو

لهُنمانمو«ةرمعوجحبلهأنمانمو«ةرمعبلهأنمانمف‹عادولاةجح

همودقدنعلحفةرمعبلهأنمامأف‹جحلابلهللالوسرلهأو‹جحلاب

.كلامودمحأوملسمويراخبلاهاور

نإهحضونيذلاوحنلاىلعهبمايقللةنيعمةيفيكةئالثلاعاونألانمعونلكلو
:ىلاعتهللاءاش

:دارفالا:ًالوأ

ةيدأتنمغرفاذإيح"جحبكيبل":هتيبلتيفلوقيفهدحوجحلابمرحينأوهو

يفجحيمثجحلارهشألبقرمتعينأوأءاشنإةرمعلابمرحأجحلاكسانمعيمج
.هيلعالفرمتعيالأءاشنإو‹ةنسلاكلت

:عتمتلا:ايناث

اذإف"ةرمعبكيبل":هتيبلتيفلوقيفجحلارهشأيفًالوأةرمعلابمرحينأوهو

جنحابمرحيفةيورتلاموييحًالالحيقبوهمارحإنمللحتةرمعلالاعفأنمغرف
AE

 



جحلاغاونأجابرهاوجلادقع

مويةبقعلاةرمجىمريىتحهمارحإمزتليطقفجحلابدرفملاف

مقيلو0تيبلابفطيالفجحلابًايبلمةكممدقاذإوءرحنلا
البهريغورجحلاملتسيلو«همارحإىلعءاشنإدجسملاب
نإالءعّتمتكلذنألءيدههمزلىعسوفاطنإو«فاوط

جحلابمارحإلاددجيفءهتزجأوةرمعهجحخسفيوءطقففاط

ةينبلعفأءاوسءقلحوىعسوفاطنإالإمدهمزليال:ليقو
نإجحلابهمارحإخسفنيال:ليقو.هلاخاسفإةرمعلاوأءجحلا

هلعافنألاعتمتيمسو«ةدحاوةنسيفهجحوهترمعنوكتنأهطرشنمو

بيلطلاوعامحاكمارحالاتامرحمنمءاشاع.عتمتيوجحلاوةرمعلانيبذذلتي

.اهريغوقلحلاوطيخملاسبلو

:نارقلا:اغلا

اذهو"ةرمعوجحبكيبل":هتيبلتيفلوقيفاعمةرمعلاوجحلابمرحينأوهو

كلذسكعوأجحلااهيلعلحخديمثالوأةرمعلابمرحيوأ«هزاوجىلعقفتم

.هيففلتخماذهوةرمعلاهيلعلخديمثًالوأجحلابمرحي
همارحإبىقبيلبةرمعلالامعأنمهغارفدعبللحتيالوهمارحإمزتلينراقلاو
جحانيبعمحجلاونرقلانمهيفامانارقيمسو«جحلالامعأنمغرفيىح

.دحاومارحإبةرمعلاو

فالخملايفلوقلاليصفتولضفأعاونألاهذهيأنايبهللاءاشنإبيرقينأيسو
.كلذيفملعلالهأنيبلصاحلا

.لوقلااذهباحصأدنعهمارحإنمللحتتيبلابفاطنإهنأل(۱)

-۲۱-



عحلاغاونأبابرهاوجلادق

نبالاقو.جحلايفةرمعللًالاخدإنوكيهنكلو«قلحيمل

.عسيملوفاطولومدهمزل:سابع

دمعتهلزوجيفءفاوطللامهعكرنيتعكرىلصاملكجحبيبليو

امهدعبفوطيمث«امهدعبيبلينيتعكرعكريوفوطيكلذ

.اذكهويبليوعكريو

'ةرمعبلحأوالإفئاطتيبلابفاطام":سابعنبامالكنمو
ةرمعبًالالحإهفاوطناكالإدرفموأءنراقفئاطفاطامينعي

.(”همزلیفالمُأاهللالحإلابیونءاوس

انيديأنيبيلاةلأسملاهذهروهمجلاانباحصأاهيففلاخيلالئاسملانم(١)

.ةكمهمودقدنعتيبلابفاوطلانمدرفملاعنمةلأسميهو

فاوطلايفدرفمللنوصخريالمهنأهللامهمحرانباحصأراثآيفدجوييذلاف

اوفلتخاناو«للحتفاطنإهنأنوريو‹جحلالامعأنمغرفيىحهمودقلوأ

فالطاذإمأ؟ىعسوفاطاذإمأ؟طقفهفاوطدرجمعبلههللحتيفذئدعب

.ناثلالوقلاىلإليحبمهرشكأو:لاوقأ؟قلحوىعسو
:ةلأسملايفمهمكحومهمالككيلإلقنأةلأسملاليصافتيفضوخننألبقو

٢/۲۹۷:حاضيإلايفيخامشلاخيشلالاق

نوكيوطقفجحلابلالهإلاوهو«ةفنصلاهذهنمىدعتاموهفدرفملاةفصامأو

فوطيالفجحلابايبلمةكممدقاذإو‹رحتلامويةبقعلاةرمجيمرييحهمارحإ
الوتسيبلاملتسيلو‹ءاشثيحمارحلادجسلملايفهمارحإىلعمقيلوتيبلاب

.هتيبلتوهمارحإىلعوهوهبفوطي

افصلانيبىعسوتيبلابفاطفةكممدقمثجحلادرفألحجريف:رثألايفو

-٢۲۹-



حلاجاونأبابرهاوبلادق

؟همودقيفةورملاو
.يدهاهيلع:لاق

؟ةورملاوافصلانيبعسيملوتيبلابفاطنإو:لاق

.ةيبلتلاثدحيهنكلويدههيلعسيل:لاق

اذهيأ:لاقفتيبلالوحيليالجرعم:سابعنبهللادبعنعرثألايفو

ىلعفنمف:لاق‹سانلانمريثككلذلعفدق:هلليقف:لاق‹هجحلضقانلا

.هُ.جحلابةيبلتنيتعكرلكنيبثدحيلفكلذ

١/٤٠٠:جهلايفيصقشلاخيشلالاق

مويلوأفاطنإو«ةرايزلامويدحاويعسودحاوفاوطهيلعفجحلادرفأنمو

ناومرحأىلاملکو«لحأوتيبلابفاطرّصقيملنإو‹مدهيلعفرّصقولحأو

نمةلهميفةكممدقنإوفوطيالفلئالقمايأةيورتلاموينيبوهنيبيقب

.هآ.يدحلاقوسيومارحاإلاددجيوتيبلارجهيالوتيبلابفطيلفتقولا

نإفتيبلابفاوطلانمدرفملانوعنيباحصألانأفيكمدقتامىرتتنأو

ةباثمعيمهدنعوهفيدحلاهمزلتيبلابفاطامدعبىعسنإو‹همارحإددجلعف

نملضفأتيبلابفاوطلامهدنعفادرفمناكورشعلالبقةكممدقنإو«عتمتلا

فوطيالفرشعلايفمدقاذإامأ«ًاعتمتمنوكيهنألايدههمازلإعمهرجه

:هلوقبهللاةمحريصقشلاخيشلاهنعربعاموهوتيبلاب

.هأ.خلا7تیبلابفوطيالفلئالقمايأةيورتلاموينيبوهنيبيقبنإو

بلتكوفنصللاوعرشلانايبيفوهامكمهمالكرثكأىرحلاونملااذهىلعو

بتكنماهريغوهحرشولينلاوراثآلابابلوسيمنبدعاجخيشللجحلا
.ةيضابإلا

۔۲۱۳-



حلاعاونأجابرهاوجلادق

ةلذسميفباحصألايقابهيلعامفلاخيايأرهللاةمحرديعسيبألتيأرنأديب

ةكملحدنمعيمحلفاوطلابابحتسابلوقلاىلإلامدقف‹درفملافاوط

نايبنًمالقنهلاقاماذهوًاعتمتممًانراقمأًادرفمناكأِءاوس

۱۳۱/۲۳:عرشلا

نيبيعسلاوفاوطلاةرمعللنيمداقلاىلعنأانباحصألوقيفجرخيهنأيعم

امأو«نراقلالحيالورمتعملاليو‹كلذلثمنراقلاىلعو«ةورملاوافصلا

نإ:لاقنملاقو‹هيلعفاوطالهنأمحلوقيفجرخيهنأيعمفةجحبلحخادلا

فوطي:لاقنملاقو‹«فطيملرشعلايفلخدنإو«فاطرشعلالبقلخد
كلذيفملعأالوةورملاوافصلانيبهيلعيعسالولاحىلعلوخدلافاوط

.افالتحخا

اهلخديالهنأل«ةنسلاتوبثللاحيأىلعلوحخدلافاوطفوطينأينبجعيو

هنأل«همارحإلفاوطلالادلكىلعناكنإو«امرحمالإرمتعمالوجاح
.هأ.فاوطلاهمارحإلحم

هبدرفتاممةلأسملاهذهو«انباحصأنمهريغدحألهدجأملديعسيبأللوقلااذه

نأجاحلانورمأيمهنأموقلادنعلمعلاهيلعيذلانإف‹روهمحلانعةيضابإلا

ملعأاميفمهنمدحأعنملابلقيملو‹مودقلافاوطةكممدقاذإتيبلابفوطي

همودقدنعتيبلابفاوطلانمدرفملامهعنميفليلدىلعباحصأللفقأملو

الإفئاطتیبلابفاطام":هلوقسابعنبانعاربخنووريمهاريغ«ةكم

."ةرمعبلحأو
ةلعلاتناكاذإًاضيأفاوطلانمنراقلااوعنيلملف‹كلذكرمألاناكنإف
اضيأللحتلالوقلااذهىلعنراقلامزليف«تيبلابفاطنملكللحتيه

٢٤۲۱-

 



عملاغاونأمابرماوبلاتقع

ىوردقف.لاقاميفةباحصلاضعبنمدقتناهسفنسابعنبانأىلع

مثاولينأل:لاقوهتلوقمسابعنباىلعباعيلعنبنسحلانأ:يرهزلا

.تيبلااوبنتجينأنمريخاومرحيمثاولحيمثاومرحي
دنعتيبلاباوفاطمههأمهيلعهللاناوضرهباحصأويهللالوسرنعتبثدقو

نعهعاتمامهدحأنعوريملوعتمتملاونراقلاودرفملامهيفوةكممهمودق

هيلعوهو«هيلعمهرارقإىلعليلدقلوسرلاتوكسو«تيبلابفاوطلا
اذإفاوطلانمدرفملاعنماذإنعمالف«قحلاىلعالإرقيالمالسلاوةالصلا

انهةنسالوةنسبالإدريالةنسلابتبثاموةنسلابتبثاذهنألةكممدق

.يلوسرلانعحيحصلاتباثلاةضراعمىلعىوقياليباحصلالوقو

نمهوعنممُهَأالإمودقلادنعتيبلابفاوطلانراقللاوزاجأنإوانباحصأو

ملوليلاحرشيفهللاةمحربطقلاكلذركذ.روزييحكلذدعبفاوطلا
.هتلوقمىلعللديملوفاوطللةعناملاةلعلاركذي

:بطقلالاق

املفاطةكممدقاذإ:تلق؟هترمعلامعألمعيىمنراقلاف:تلقنإو

نمءاشثیحلصیلو«فوطيالوامرحمةكعبموقيف«ىعسوبرشوعكرو

.هأ.رحتلامويءيجيىحلحيالوبليلو«دجسللا
اماهنمدرفمللمودققلافاوطبابحتسايفةحيحصثيداحأروهمحلاىورو

هءاجفرمعنبادنعاسلاجتنک":لاقةربونعحيحصلايفملسمهاور

معن:لاقف؟فقوملايآنألبقتيبلابفوطأنأيلحلصيأ:لاقفلحجر

نبالاقف‹فقوملاٍقأتىحتيبلابفطتال:لوقيسابعنبانإف:لاقف

لوقبففقوملاٍنأينألبقتيبلابفاطفليهللالوسرجحدقف:رمع

٢۲-



جحلاغاونأجابرهاوبلادق

."اقداصتنكنإسابعنبالوقبوأذحأتنأقحألِيهللالوسر

۸/٤٤٦٤:يوونلالاق

لبقعورشموهوجاحللمودقلافاوطتابثاوهرمعنباهلاقيذلااذه

سابعنباىوسةفاكءاملعلالاقرمعنبالاقيذلااذهبو‹تافرعبفوقولا

نولوقيفهقفاونمو‹انباحصأضعبالإبجاوبسيلةنسهنأنولوقيمهلكو

يفمدالوبجاوبسيلةنسهنأروهشلاومدلابهكرتربجيبحاو

.هُ.هکرت

نأ:نمحرلادبعنبدمحمهاورامكلذكروهمجلابهذمةحصىلعللديو

اذإفجحلابلھيلجرنعريبزلانبةورعيللس:هللاققارعلالهأنمالجر
كلذلوقيالحرنإهللقف«لحيال:كللاقنإف؟المألحيأتيبلابفاط

نلكالجرنإف:تلق«جحلابالإجحابلهانملحيال:لاقف«هتلأسف:لاق
لقف:لاقف‹هتئدحفٰيلأسفلجرلانادصتف‹لاقامسئبلاق‹كلذلوقي

ريبزلاوءامسأنأشامو«كلذلعفدقيهللالوسرنأريخيناکالجرنإف:هل

يردأال:تلقف‹اذهنم:لاقف‹كلذهلتركذفهتئجف:لاقف؟كلذالعف

هنإف:لاق«يرداال:تلق؟ايقارعهنظألاسيهسفنبيييالهلابامف:لاق
لوأنأاهنعهللايضرةشئاعيتربخأفيهللالوسرجحدق‹بذكدق

ناکفرکبوبأجحمث«تیبلابفاطمث«ًاضوتهنآةکممدقنیحهبادبءيش

جحمث«كلذلثمرمعمث«هريغنكيملمثتيبلابفاوطلاهبادبءيشلوأ
دبعوةيواعممثهريغنكيملمث«تيبلابفاوطلاهبادبءيشلوأهتيأرفنامثع
فاوطلاهبادبءيشلوأناكفماوعلانبريبزلايبأعمتجحجحمث«رمعنبهللا

نكيلمثكلذنولعفيراصنألاونيرجاهملاتيآرمث«هريغنكيملمث«تيبلاب
نبااذهو«ةرمعباهضقنيملمثرمعنباكلذلعفتيأرنمرخآمث«مهريغ

-٢۲۹-

 



حلاغاونأجابرهاوجبلادق

هترمعلمرحأتيبلارازولحاذإوءلضفأدرفمللفاوطلاكرتو

.ميعتتلانم

هلنكتملوءىبلوعكرومارحإلابوثسبلوتاقيملاغلبنمو

نأىونوءكلذلالهاج«ائيشمسيملو«ةرمعالوجحةين

.ةرمعبمرحموهفنيملسملامارحإكهمارحإ

نيحءيشبنوؤدبياوناکامیضمامدحأالو؟هنولأسيالفأمهدنعرمع

يلاحخويمأتيأردقو‹نولحيالمثتيبلابفاوطلانملوأمهمادقأنوعضي

يمأيتربخأدقو«نالحتالمثهبنافوطتتيبلانملوأءيشبنأدبتالنامدقت

اولحنكرلااوحسماملفطقةرمعبنالفونالفوريبزلاواهتخأويهتلبقأاأ

.ملسمهاور"كلذنمركذاميفبذكدقو

١۱۳-۲۳/١٤۱عرشلانايب:رظنا

۸/١٤۱۱فنصللا:

۷/۳٥۲حاضيإلا:

۱۸۳/۷٤٤۱۹نییلاطلاجهنم:

سيمنبدعاجسيئرلا/ديسللهئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:

.(طوطخم)يصورخلا

يموقلاثارتلاةرازوعبط١٤/٠٠يديعسوبلانافلخنبانهمةمالعللراثآلابابل:

.م١۱۹۸-ها٤١٤ةفاقثلاو

٤/۸٥٥1٦۹٦لینلاحرش:

۸/۲١۲عيبرلادنسمحيحصلاعماحلاحرش:

۸/٤٤٤٤۹٦٤يوونللملسمحیحصحرش:

۷/۳٢٤۲ريبكلاحرشلاوييغملا:
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عحلاعاونأابواوجلادق

يفوأ‹جحلابمرحموهفجحلارهشأيفوهوءكلذونيملنإو

نمبهشألاقو.ليحرلانببوبحمهلاقةرمعلابفء()اهريغ

اجحهمارحإلعجءاشنإفةرمعالوًاجحونيملنم:ةيكلاملا

۷۰انراقنوکينأبحأوءةرمعءاشنإو

.هتينىلعفءكلذسكعوأ«ةرمعبهناسلبلاقفًاجحىوننمو

مرحأنموانراقبهشأدنعناکيسنفامهدحأبمرحنمو

اتلطبنيترمعبمرحأنإو«ةدحاوونيملنإهمارحإلطبنيتجحب

.ةدحاوهلتبثتليقو.كلذك

ليقو.ةمزاللحصتملالفنايوانجحلابمرحأوٌجحهمزلنمو

.فيعضوهوةمزآاللانعهيزجت

ىلصنموءركذاذإةماتاهذعُيلفءطقفةيبلتلاضعببمرحأنمو

.جحلارهشأريغيفيأ(١)
۱/۸٠٠فنصلملايفةلأسملاعجار

۲۲۰/۳:ةريخذلايفيفارقلالاق(۲)

يفرايخلابوه:ةمئألاوبهشألاق:ةرمعالواجحيونيالاقلطممرحأول

.فأ.لضفأنارقلاىلإًاضيألاقو«لضفأجحلاىلإوامهدحأىلإهفرص

:Yrةريخذلايفلاق(۳)

لاقوًاطايتحابهشأدنعنراقوهفهبمرحأاميسنفًالصفممرحأنإو

یدامت«درفأوأنرقلهكشولو«نارقلاىلعذئنيحلمعيوجحلابمرحي:هريغ
.هأ.اطايتحانارقلاةينىلع

- ۲۹۸-



عحلاغاونأمابرهاوجلادق

هداعأئنمديريوهوةيورتلامويهمارحإدعبىرتشاوأعابنمو

.()مدهیلعو

ىلإةرمعلابعتمتنمف":ىلاعتهلوقبدارملاوه:(عتمتملاو

:ناعونعتمتلاوءةيآلا©"جحلا

لصيىتحتاقيملانمجحلارهشايفةرمعبلهينأ:امهدحأ

ةكمبلحيوءهضعبوأهلكهسأرقلحيمثىعسيوفوطيوتيبلا

آامرحمءاشامميقينأهلوءيدههمزلو«هلكلالحلاهللحو

.اضعبرخؤيواضعبلعفينأهلو«قلحيوىعسيوفوطيمث

نمرهشألاكلتيفجحلاءيشنيمث٠جحلاالإكلذيفًدحالو

نموأءدجسملايفءاشثيحنموأابازيملاتحتنمهماع

.هدلبلفارصنابال«ًاقلطممرحلانموأءنجلادجسم
وأ.هدلبىلإفرصتناوأ‹هماعنمجحلاءشنيملنإف

مهمزلينيذلانيعتمتملانمسيلفءهأشنأمثدعبلايفهلثم

اميفعادولافاوطمكحذخأيف‹ئمادصاقتيبلاعدوهنألةداعإلاهتمزل(١)

قراففاكسنهداسفإومارحإلابهسبلتلجألمدلاهمزلو«هدعبىرتشاوأعابول

نمللحتمهنألمدالبهتداعإهمزلهدعبیرتشاوأعاباذإاميفعادولافاوط

.مارحإلا

.هفيرعتقبس(۲)
.١۱۹ةيآلاءزجةرقبلا(۳)

.ةبعكلابازيم(٤)

-۲۱۹-



رماوجلادق

_-

ععلاغاونأجاب

.۱يدهلا

جحيملودعبلايفهلثموأهدلبلداعولوعتمتموه:نسحلالاق
يدههمزليعتمتمهنأبىلوأهنإفهماعيفجحنإاميسالو
الوهيكذُي«ريعبوأةرقبوأةاشوهوءةيآلايفروكذملاعتمتلا

.هنملکكأي

انباحصأضعبوةفينحوبأزاجأو:("هللاهمحربطقلالاق

.هنملكألا

عتمتسافةرمعبهجحخسفنم:ةيآلايفعتمتلا:(7)يدسلالاقو

.هترمعب

راصحإلابهنملحاذإجحلابرصحملاوه:(ريبزلانبالاقو
ماعلايفهجحىضقاذإفءهلالحإدعبًاعتمتسمهدلبىلإداعمث

لثموءنيمارحإلانيباميفلالحإلابًاعتمتمراصيناثلا
.ديعبدلبىلإفرصنملاهدلبلفرصنتملا

نإاميسالو۽جحىتحماقأمثجحلارهشأريغيفرمتعانمو

.هللاءاشنإابيرقاهركذينأيسوعتمتلاطورشبلحخأهنأل(١)

٤/٠٠لينلاحرش(۲)
.قباسلاردصملا(۳)

.قباسلاردصملا(٤)

ىلإةرمعلابعتمتلاسيلهللاوهنإسانلااهيأ:لوقيريبزلانبهللادبعناك(٥)

رمأوأودعهسبحيفءاجاحلجرلاجرخينأعتمتلاكلو«نوعنصتامجحا

-۲V.



حلاغاونأمابرهاوجلادق

يفةرمعلامثأولو«ديزنبرباجلًافالخ«هيلعمدالف«مقيمل
اهبمارحإلاالإهرهشألبقاهنملعفيملولوجحلارهشا

ربتعي:رباجلوقيفو.اهنمغارفلاال‹مارحإلاتقوربتعملاف

مارحإلاناكولويدهلاهمزلجحلارهشايفناكنإف‹غارفلا

يفعجروديعبقفألوأهلهألءاجمثاهيفرمتعانإاذكوءاهلبق

لوقىلعالإ٠ءهيلعمدالفعجريملوأجحيملوأجحفهتنس

.مدهيلعفءةعتمجصحلارهشأيفاقلطمةرمعلانأ:نسحلا

عجرنِكلذكوعجريملوهرهشأيفرمتعانمىلعمدالكلذكو

.مرحلالخادمهوهلهأل

هماعنمجحبماقأوهرهشأريغيفرمتعانم:سوواطلاقو

.0>يدهلاهمزليعتمتمهنإ

مثةورملاوافصلانيبىعسيوفوطيوتيبلاينأيفجحلامايأبهذتيحهبرذعي

.هأ.يدهيوجحيفلبقملاماعلاىلإهلحبعتمتي

مثاهمتأىحماقأمثجحلارهشأريغيفةرمعًاشنأنميفءاملعلافلتخا(١)

؟المايدههمزلیفاعتمتمربتعيله«هماعنمجح

نمغارفلاتقوبهدنعةربعلانأل«يدههمزليواعتمتمربتعي:ديزنبرباجلاق

.عتمتموهفجحلارهشأيفاهنمغرفاملف‹ةرمعلا

.كلامومزحنباوبيسملانبديعسلاقاذهمو
۹/۱٦٥:دهتجلاةيادبيفلاق

وهفجحلارهشأيفلحناكنإف‹هيفلحيذلارهشلايفهترمع:كلاملاق
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عحلاعاونأجابرهاوجلادق

.ها.عتمتعسيلفجحلارهشأريغيفلحنإو‹عتمتم

عقوينأطرتشايروثلانأالإيروثلاويعفاشلاوةفينحوبألاقاذهنمبيرقو

.يعفاشلالاقهبو.لاوشيفهلكهفاوط

اعتمتمناكلاوشيفةعبرأوناضمريفطاوشأةثالثفاطنإ:ةفينحوبألاقو

ةربعلاف‹اعتمتمنكيم‹لاوشيفةئالثوناضمريفطاوشأةعبرأفاطنإو

.فاوطلارٹکاعاقيإبهدنع

ريغيفاشفاطءاوسفجحلارهشأريغيفةرمعلايفلحداذإ:روثوبألاقو

ببسوانباحصألاقاذهو«اعتمتمنوكيالجحلارهشأيفوأجحلارهشأ

عاقيإبمأطقفجحلارهشايفةرمعلامارحإعاقيإباعتمتمنوكيلههنأفالخلا

؟هرثكأمأهلكهعاقيإبلهفهعمفاوطلاعاقيإبناكنإمث؟هعمفاوطلا

جحلارهشأيفمارحإلاعاقيإبالإاعتمتمنوكيال:نولوقيروثوبأوانباحصأف

.اهنمغارفلاتقوالمارحألاتقواذإربتعملاف.ةرمعلادقعنتمارحإلابنأل

يفاھمغرفنإ:مزحنباوكلاموبيسملانبديعسوديزنبرباجلاقو
.عتمتمريغوهفجحلارهشأريغيفاهنمغرفنإو‹عتمتموهفجحلارهشأ
.اغمارحإلاتقوالاهنمغارفلاتقوريتعملاف

يفرخآلاهضعبوجحلارهشيفهرثكأوفاوطلاضعبعقوأنإ:ةفينحوبألاقو

.الفكلذسكعناكنإو‹عتمتموهفجحلارهشريغ

.الفالإومتمتموهفجحلارهشيفهفاوطعيمجعقوأنإ:يعفاشلاويروثلالاقو

٢/۱٢۲:ينغملايفةمادقنبالاق

نوکیالهنإفجحلارهشاياهنملحمثجحلارهشاريغيفةرمعلابمرحأنإ
وهوضايعيبورياجنعكلذعملقنو.دمحأنعهانركذامىلعاعتمتم
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الفجحلارهشاالإماعلاروهشنمرهشلكيفةرمعلازوجتو

نأزوجيةيجاواهنأىلعو.أ)لوخدلاةرمعالإاهيفزوجت

مدقيوأءاشماعيأيفوأ«هدعبماعيفجحيو«ماعيفىدؤت
ةرصمعلاتناكنإعتمتملاىلعمدالو.رثكأوأماعباهيلعجحلا

.(”رخآللرجأتسأوامهدحألعفنإالو٠جحلاهلنمريغل

لخدييذلارهشلايفهترمع:سواطلاقو.يعفاشلايلوقدحأوقاحسالوق

دحأيفيعفاشلاويروثلاوةمربشنباومكحلاونسحلالاقو.مرحلاهيف
يذلارهشلايفهترمع:ءاطعلاقو.هيففوطييذلارهشلايفهترمع:هيلوق

يفطاوشأةعبرأةرمعللفاطنإ:ةفينحوبألاقو.كلاملوقوهو‹هيفلحي

نأل‹عتمتموهفجحلارهشأيفةعبرألافاطنإو‹عتمتميسيلفجحلارهشاريغ

يفاحبمرحأاذإهبشأاهدسفأئطوولهنأليلدبجحلارهشايفتحصةرمعلا

جحلارهشأ

جحلارهشأريغيفهبالإةرمعلامتتالكسنبىتأهنألورباجنعهانركذامانلو

.ھهأ.هیلعاوساقامهيلعجرخیوفاطولامكًاعتمتمنكيملف

٢٤/٠٦لينلاحرش:رظنا

توريب/يمالسالابرغلاراد٣۳۲صشوكبدمحمىحيلديزنبرباحمامإلاهقف:

\۹۸A٦ - ۷

۹/۱٦٥دهتجلاةيادب:

٣/٤٤٠۲ريبكلاحرشلاويملا:

ةلأسلملايوهللاهمحربطقلامامإلاهيلعوبهذملايفلاوقألادحأاذه(۱)

.باتكلااذهتاحفصنمىضماميفةلصفماهركذمدقتلوقلااذهريغلاوقأ

دحاوصخشنعجحلاوةرمعلانوكتنأانباحصأدنععتمتلاطورشنم(۲)
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عحلاعاونأمابرهاوبلادق

دعبلعفنإهنأل)هيلعمدالفجحلارهشأيقابيفرمتعانمو
وألفنفاوطبوأهوحنوأبيطبعتمتيمل«ةرايزلالبقوةفرع

.(”جحلاىلإ":ىلاعتهللالوقهيلعقدصيملءةرايزلادعب
نوكينأ:هطرشو٠(ةرمعلهلوحيمثجحبدرفينأ:يناثلا

هجحمامتإهيلعبجويدههعمناكنإفيدهللدلقمريغ

طورشلاعيمجلامكعمجحلارهشايفهريغنعرمتعاوهسفننعجحولف

رخآنعرمتعاوصخشنعجحولكلذكو«اعتمكلذدعيلعتمتلابةقلعتللا
.ةيعفاشلاضعبوةيكلاملاضعبلاقهانركذيذلااذهمو.عتمتعسيلرهف

۲۹۳/۳ةريخذلا:رظنا

نارهشيهوجحلارهشأيفجحلاوةرمعلانيبعمجاذإالإاعتمتمنوكيال(١)

نألةفرعبفوقولاقبسينأعتمتلاطورشنمو«انباحصأدنعمايأةرشعو

مارحاإلاىلعهئاقبلفوقولادعبهلققحتيالاذهوةرمعلالمعبللحتيعتمتللا
نوكيالفةرايزلادعبكلذومارحإلانملماكلاهللحتدعبةرمعللمرحأولامأ

اذإف":لوقيهناحبسهّللاو‹جحلادعبذعنيحتعقوةرمعلانأل«كلذكاعتمتم

.جحلالبقةرمعلاعوقوطرتشاف."جحلاىلإةرمعلابعتمتنمفمتنمأ

١۱۹ةيآلاءزجةرقبلا(۲)

مدقنإبحتسموهلب‹انباحصأدنعزئاجةرمعىلإهليوحتوجحلاخسف(۳)
كلذفالخىلعروهمجلاو‹اضيأةلبانلابهذماذهو.مايأبرشعلالبقةكم

عيمجنايبنأيسوهججحوهتلدأقيرفلكلو.ةرمعىلإجحلاخسفنوعنيمهف
.ىلاعتهللاءاشنإعضوملااذهنمبيرقالصفمكلذ

ريغوأرجشرشقوأنالعنهيفقلعيولبحيدحلاقنعيفلعجينأ:ديلقتلا(4)
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عحلاعاونأجابرهاوبلادق

الإيأ-جحلاهنأالإىرنالو«ةدعقلايذنمنيقبلايلسمخل

عهللالوسررمأةكمنمانونداملف-جحلاهبانمرحأيذلانأ

ةورملاوافصلانيبىعسوتيبلابفاطاذإيدههعمنكيملنم

.١٠لحينأ

نحنو##هللالوسرعمانمدق":هللادبعنبرباجثيدحلو

انرمأفةورملاوافصلانيبانيعسوتيبلابانفطفجحلابنومرحم

اتترمأ:هللايبنايانلق٠قلحينأيدههعمنكيملنمأيبنلا

تدلقامتربدتسااميرمأنمتلبقتساولينإفءاولحأ":لاقف

.خلا"تللحأالويدملا

.لحينأيدههعمنكيملنمرمأهارتف:ا”بطقلالاق

ناکول"تربدتسااميرمأنمتلبقتساول"ىنعمو:لاق

.ایدههنوکىلعةمالعنوكيفكلذ

وأادلقمهنوكيدملايفبلاغلانألبيلغتلاةهجىلعانهديلقتلاركذو

اذإةرمعىلإجحلاخسفهيلعمنتهيهنأ:نعملاو«قيلوسرلابءادتقإارعشم

.ةشئاعنعءاثعشلايأ

.هيلعقفتم(۲)

١/٠٦لينلاحرش(۳)
۲o-



عحلاغاونأمابرهاوجلادق

رهظاملءتللحأوديلقتلاتكرتلهنمىضماموهيرمعنميقابلا
.ريخريخألااذهنأيل

فاطاذإف«اعتمتمناكويدههمزلةرمعلهلوحوجحبدرفأنمف

امةكمءاحطبنمجحبلهيفءىنملجرخينأىلإلحأىعسو

قيرط:نيقيرطلاقرتفمىلإرمحألاوسيبقيبأاهيلبجنيب
قفرأولهسأهيعونبعتمتلاو.قارعلاقيرطوةفرعىلإةكملهأ

نملضفأدارفإلاوءدارفإلانماندنعلضفأو:أبطقلالاق

٠(نارقلا

١٤/١٦لينلاحرش(۱)
:بهاذمةئالثىلإةئالثلاكسنلاهذهنملضفألايفءاهقفلافلتخا(۲)

:نارقلامثدارفإلامثعتمتلالضفألا:لوألابهذملا

هبو«ةيمامإلاةعيشلاوةيرهاظلاوةلبانحلابهذموهوةيضابإلاانباحصأهيلعو
ةشئاعوريبزلانباوسابعنباورمعنبا:مهنمنيعباتلاوةباحصلانمةعامجلاق

.يعفاشلايلوقدحأوهوديزنبرباجوةمركعودهاحبوسواطوءاطعونسحلاو
٢/٢٢۲:دنسملاىلعهحرشيفهللاهريملاسلامامإلالاق

ةباحصلانمةعامجبهذف؟دارفإلاوعتمتلانملضفأنارقلالهاوفلتحخامث

نمونيعباتلاوةباحصلانمرخآعمجبهذو‹لضفأنارقلانأىلإنيعباتلاو
ًاراسيتخاانباحصأدنعلمعلاهيلعوبهذملاوهولضفأعتمتلانأىلإمهدعب

فه.هباحصأنميدحلاقسيملنمهبرمأليهللالوسرنأل‹لضفألل

-٢۲۲-



ععلاغاونأجابواوجلادق

:عتمتلاةيلضفأبنيلئاقلاةلدأ

نمتلبقتساول":لاق6يبلانأهيلعقفتمثيدحنمهريغورباحنع-١

قسیمنمرمألنِإف"ةرمعاهتلعحلويدحلاتقسالتربدتسااميرمأ

مدلاببسناكفيدحلاقاسهنأللِيفسأتو«عتمتيوهجحخسفينأيدهلا

هانمتوهباحصأهبرمأاللضفألاوهعتمتلانكيملولو.هباحصأعمةرمعلابهللحت

ةرمعلابعتمتنمف.."هلوقبىلاعتهللاباتكيفهيلعصوصنمعتمتلانأ-٢

.كاسنألارئاسنود"جحلاىلإ

وهوضعبلادنعنارقلانعواعامجإدارفإلانعكسنةدايزعتمتلايفنأ-۳

(يدحلا)مدلا
عتمتلاةيلضفأبنيلئاقلاو6٠%هلعفبنوجتحينارقلاةيلضفأبنيلئاقلانأ٤

نييلوصألادنعررقتامكضراعتلادنعىلوألوقلامدقتو‹هلوقبنوجتحي

هلعفعممايصلايفلاصولانعيهنكهريغنودهباصاخهلعفنوكلامتحال

."دوهشوىوالإحاكنال":هلوقعمدوهشالويلوريغبهحاكنو«هل

امماعفألامكوامامكعمجحلارهشايفةرمعلاوجحلاهلعمتجيعتمتملانأ٥

لاعفألخدتوجحلالاعفأبهيفىتؤيامنإفنارقلاامأف.ةلوهسلاورسيلاهجوىلع

.هدحوجحلابنأدرفملاو.هيفةرمعلا

نامٹعويلعورمعكلذىور«اعتمتمجحقيبلانأتاياورلارثكأنأ١

قشئاعورباجویسوموبأوةيواعمورمعنباوسابعنباوصاقويبأنبدعسو

يفف.هعمناكيذلايدحلالحلانمهعنمامنإو‹ةحيحصثيداحأبةصفحو

دقلوهللاباتكيفلاهنإوةعتملانعمكامنأالنإ":لاقهنأرمعثيدح

- ۲۲۷



حلاغاونأجابرهاوجلادقع

.جحلايفةرمعلايعي"8هللالوسراهعنص

ديرتام:يلعلاقفنافسعبةعتملايفنامثعووهفلتحاهنأيلعثيدحيفو

.هيلعقفتم"هنعىهنتيهللالوسرهلعفرمأىلإ

.ىلب:لاق؟متمقليهللالوسرعمستملأ:نامثعليلعلاقو:يئاسنللو

.جخحلاىلإةرمعلابعادولاةجحيفيهللالوسرعتمت:لاقرمعنبانعو

نمتنأللحتملواولحسانلانأشام:لهللالوسرلتلاقةصفحنأهنعو

قفتم"رحنأيحلحأالف‹ييدهتدلقويسأرتدبلنإ:لاقف؟كترمع
.هيلع

.هللاهمرعيبرلاهاور.هعماهانعنصو‹يهللالوسراهعنص:دعسلاقو

فلييبنلانألو‹ييبلابملعأورثكأاهتاورنأل«ةحجارثيداحألاهذهف

.هريغنظبضراعتالفةصفحثيدحيفهسفننعةعتللابربخأ

هرمنبالإمرحتالو«لييلاعميهوفالحخريغبةعتمتمتناكةشئاعنأ-۷

.هريغىلإفلاخيمثرمأباهرمأيلنكيملو
لعهنأاووردقكلذةاورنألًادرفموأانراقجحييبلانوكينأعنتع۸

حاحصقرطنمةشئاعورباجورمعنباكلذىور‹جحلاىلإةرمعلابعتمت
.امجاجتحالاطقسف

ةرمودرفأهنأةرماوورف«ادرفموأانراقليهجحبنيلئاقلاتاياورتفلتخا-٩
اهحارطإبجيفاهنيبعمحجلانكيالوةدحاوةيضقلاو«نرقهنأةرموعتمهنأ

لمأليهللالوسرتعمس:لاقسنأثيدحاهحصأنارقلاثيداحأو.اهلك

نباهركنأدقو.هيلعقفتم"ًاجحوةرمعكيبلًاجحوةرمعكيبل"اعيمجامهم

ناك":ةياوريفو«هيلعقفتم"سنألًذاسنأهللامحري:لاقفرسع

- ۲۲۸



عحلاغاونأجابرهاوجبلادق

.اريغصناكهنأيعي‹"ءاسنلالوتيسنأ

نافعنبنامثعدنعاسلاجتنک":لاقفمکحلانبناورمہاوراماما

؟اذهنعانيننكنملأ:لاقفهيلإلسرأفجحوةرمعبيليًايلععمسف

لوقعدأكأملفاعيمجامهميلييهللالوسرتعمسنكلوىلب:لاق

وهودواديبانبصفحهقيرطيفنإف‹ديعسهاور"كلوقل8هللالوسر
.ينطقرادلاهلاق.مهولاريثكوهوىليليبأنعفيعض

"ملسمدعرباجثيدحيفءاجامككلامنبةقارسلمهلوق-٠

نيترم"جحلايفةرمعلاتلحخد

:دارفإلاثعتمتلامثنارقلالضفألا:ياثلابهذملا

نباوينزملاوقاحساويروثلانايفسويارلالهأوةفينحوبأبهذاذهىلإو

نيباتلاوةباحصلانمهبلاقو‹يكبسلانيدلايقتويزورملاقاحساوبآورذنملا

:نارقلاةيلضفأبنيلئاقلاةلدأ

نبرمعثيدحيفءاجامكمهيبنلىلاعتهللاهراتخايذلاكسنلاهنأ١

نمتآةليللاناتأ"قيقعلايداوبلوقيلهللالوسرتعمس:لاقباطخلا

يراخبلاهاور"ةحجحيفةرمعلقوكرابملايداولااذهيفلص:لاقفيبر

.دوادوبأوهجامنباودمجحأو

اذهو«دمحأهاور"ةمايقلامويىلإجحلايفةرمعلاتلد":6هلوق١
نوكيالوهنيبواهنيبلصفيالثيحبهيفلحخادلاءزحباكوأهنمءزجاهنأيضتقي

.نارقلاعمالإكلذ

-۹٢۲-



جحلاعاونأجابرهاوجلادق

ةملسمأثيدحيفءاجامكهتيبلهأهبرمأومقفيهراتخايذلاكسنلاهنأ۳

هاور"جحيفةرمعبدمحملآاياولهأ":لوقي¥هللالوسرتعمس:تلاق

.نابحنباود

نملضفأوهفمارحالادنعتاقيملانميدحلاقوسىلعلمتشيكسنهنأ٤
وهوكسنةدايزولمعةدايزىلعهلامتشالدارفإلانملضفأكلذكو.عتمتل
.نارقلايده

يدهنمالخكسننملضفأيدحلاقوسىلعلمتشايذلاكسنلانأ-٥

.يدهنعامهنمكسنلخيملفنيكسنلانمدحاولكنعهيدهناكنرقاذإف
دارفإلانملضفأوهوةرمعلاوجحلا:نيكسننيبعمجييذلاكسنلاهنأ-١

ليبسيفداهخجلانيبعمحلاو‹«فاكتعالاوموصلانيبعمحجلالثمك«كسنلكل

.ليللاةالصوهللا

.هيفداعمثهمارحإعطقنانمملضفأوهومارحالايفرارمتسالاهيفنأ-۷

مهنم«ًايباحصرشعةعبسنارقلاىوردقف‹رثكأنارقلاثيداحأةاورنأ۸

ھسفننعهربخیورنممهنمو«همارحإظفلىورنممهنمو‹هلعفیورنم

.هبهرمأیورنممهنمو

مدقتلاباطخلانبرمعثيدحكثيداحألاهذهضعبركذمدقتدقو

دقوبلاطيبأنبيلعثيدحو«رمعنباامهركنأنيذللاسنأيثيدحكو

نيلئاقلاةلدأدرسايانثيفةروكذمةريخألاةئالثلاثيداحألاو«يقهيبلاهفعض

.عتمتلاةيلضفأب

نوكيفةحيحصامنإلاقًاثيدحنيرشعونينثاداعملادازيفميقلانباركذ۹

درو«اححرمرشعةسمخبنارقلاةيلضفأىلعللدو«انارقناك6هجح

- ۲۳



ثجبةلأسملايفهلو«ةريثكدودربادرفموأاعتمتمجحعهنامعزنمىلع

.ًاقيقحتواثحبةلأسملاعبشادقفهعجارفةحفصنيثالثوناميفمقيليوط

:نارقلامثعتمتلامثدارفإلالضفألا:ثلاثلابهذملا

رمعنعكلذيورويوونلاوروثوبأويعازوألاويعفاشلاوكلاملاقاذهبو

.سابعنباوةشئاعورمعنباودوعسمنباورباخونامثعو

۸/٥۱۸:ملسمحرشيفيوونلالاق

كلامويعفاشلالاقف:لضفأاهيأةئالثلاعاونألاهذهيفءاملعلافلتحا

اهلضفأنورخآودمحألاقو‹نارقلامثعتمتلامثدارفإلااهلضفأنوريثكو

نالوقنابهذملاناذهو«نارقلااهلضفأنورخآوةفينحوبألاقو‹عتمتلا

.هأ.نارقلامثعتمتلامثدارفإلاليضفتحيحصلاويعفاشلل

:دارفالاةيلضفأبنيلئاقلاةلدأ

نراقلاو‹هلاعفألامكبنيكسنلانمدحاولكبينأيعتمتملاودرفملانأ-١

.لضفأمتمتلاودارفالاناكفهدحوجحلالمعىلعرصتقي

حضوةباحصلانممهريغةياورنمححرأمهتياوردارفإلااوورنيذلانأ-٢

ةجحيفةيزممحلءالؤهوسابعنباوةشئاعورمعنباورباجةياورنمكلذ
.مهريغىلععادولا

نماهركذهنإفعادولاةجحثيدحةياورلةقايسةباحصلانسحأوهفرباجامأف

.هريغنماطبضأوهفاهرخآىلإةنيدملانمييبلاجورخنيح

ركتنأوعادولاةجحيف6يبلاةقانماطخبذحخآناكهنأحصفرمعنباامأو

نهوءاسنلاىلعلخديسنأناك:لاقوهلوقىلعسنألوقحجرنمىلع

- ۲۳۹



ععلااونابوابرهاوبلادق

.جحلابيليهعمسأاهماعليسميييبلاةقانتحتتنكينإوسوؤرلاتافشكم
هرمأنطابىلعاهعالطاكلذكوفورعملهللالوسرنماهرقفةشئاعامأو

.اهتنطفمظعواههقفةرثكعمهتينالعوهتولخيفهلعفوهرهاظو
ةرثكعمفورعمبقاثلامهفلاونيدلايفهقفلاوملعلانمهلحمفسابعنياامأو

راسبكنماهايإهذخأوهريغاهظفحيملىلاليهللالوسرلاوحأهظفحتوهثحب

.ةباحصلا

:اهيلإانرشأيتلامهقاياورهذهو

"جلابمهللاكيبل"لوقننحنويهللالوسرعمانمدق:لاقرباجنع

.يراخبلاهاور"جحلابلهأييبلانأ"هنعو.هيلعقفتم

"ةياوريفو"ًادرفمجحلابفَيهللالوسرعمانللهأ":لاقرمعنبانع-ب
.ملسمامهاور"ادرفمجحلابلهأقهللالوسرنأ
الإةعامجلاوعيبرلاهاور"جحلاليهللالوسردرفأ":تلاقةشئاعنع-ج

نماّنمفعادولاةجحماعيهللالوسرعمانجرح'اضيأاهنعو.يراخبلا

هللالوسرلهأو«جلابلهأنمانمو«ةرمعوةجحبلهأنماموةرمعبلهأ

.هيلعقفتم"جحلابي

لأءاديبلاىلعهبتوتسااملفهتلحاربكريهنأ"سابعنبانع-د
.ملسمهاور"جحلاب

ناكامنإاهيفدراولاجحلادارفإنأ:اولاقوثيداحألاهذهىلعءاملعلاباجأو
يداويفناكنيحةرمعلاهيلعلخدأمثتاقيملانملوألالالهإلادنع

باطخلانبرمعنعامثريغودمجأويراسخبلاهاورام«انرقمراصفقيقعلا
يبرنمتآةليللايناتألوقيقيقعلايداوبوهويهللالوسرتعمس:لاق

-٢۲۳-



عحلااوناجابرهاوبلادق

"يراخبللةياوريفو"ةجحيفةرمعلقوكرابملايداولااذهيفلص:لاقف

.'ةجحوةرمعلقو
وبأجحفهدارفإىلعاوبظاووييبلادعبجحلااودرفأنيدشارلاءافلخلانأ-۳

كلذكوًادرفمسانلابنينسرشعباطخلانبرمعجحوادرفمسانلابركب

ملًادرفمجحللييبلانأاوملعولضفأدارفإلانكيملولو«هتفالخةدمنامثع

مهدعبومهرصعيفمهبىدتقيومالسإلاةداقوةمئألامنعمهيلعاوبظاوي

.ٍيهللالوسرلعففالحىلعةبظاوملامهبقيليفيكف
عتمتلايفمدلابجيو«هلامكلكلذوعامجإلابمدهيفبجيالدارفإلانأ-٤

.لضفأربجىلإجاتحيالامناكفهريغوتاقيملاتاوفلناربجمدوهونارقلاو

مدلالدبموصيهنعزجعنمنأكسنمدالناربجمدهنأىلعليلدلاو

نكيملنلكلذ..."هناحبسهلوقلمارحلادجسملايرضاحنعهطوقسو

ملاكسنناكولو‹١۱۹ةيآلاءزجةرقبلا"مارحلادجسملايرضاحهلهأ

نامٹعورمعهركو«ةيهاركريغنمدارفإلازاوجىلعتعمجأةمألانأ-ه

.لضفأدارفالاناكفنارقلاوعتمتلاهركمهضعبوعتمتلاامهريغو

امو‹جحلارهشايفةرمعلازاوجملنيبيلمتمتلابهباحصأرمألييبلانأ-١

لبقرمتعالينلانألهليعادالكلذنأنمملعلالهأضعبهركذ

يامبهذيملكلذنألحيحصريغ‹ةدعقلايذيفاهلكرمعثالثكلذ

يفسابعنباٹثیدحيفءاجامکكلذمهيلعمظعهنأليلدب«مهسوفن

نأىلإ...روجفلارجفأنمجحلارهشايفةرمعلانورياوناك"نيحيحصلا
اهولعجينأمهرمأفجحلابنيلهمةعبارةحيبصهباحصأوليبلامدقف:لاق

- ۲۳۳



جحلاغاونأبابرڪاوجلادق

ناضمريفرمتعانمالإنرقينأالودرفينأبحنالو:()لاق
.انسحناكجحلارهشايفكلذدعبدرفأنإهنإفءبجروأ

نعهاهننو«رشعلامايأيفالإدرفينأهلبحنالو:الاق

فوطيالةكمبانامزميقينأهركنوءكلذلبقءاجنإدارقفإلا
.اتيبلاب

هلوقلامهيلعيدهالفامهامأ«اهبميقمويكمريغليذّهلاموزلو

.("مارحلادجسملايرضاحهلهأنكيملنملكلذ":ىلاعت

.خلا...مهدنعكلذمظاعتفةرمع

۱۱۱/۸فنصللا:رظنا

٦٢۲-۲/٠٢۲بیبحنبعيبرلادنسمحيحصلاعماحلاحرش:

۰۳۹-۸/٥۳۸يوونللملسمحیحصحرش:

۸٤-٥/۳۸راطوألالين:

۳/٣٤۳۳يرابلاحتف:

۰/۷٩يلحلا:

4-١7ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

۲۳۳/۳ريبكلاحرشلاوييغملا:

١١٤١١-۲/٤٤٤داعملاداز:

680/۲٦يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

٤/۲٦لينلاحرش(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

١۱۹ةيآلاءزحةرقبلا(٤)

۔٢٤۲۳



جدلاغاونأجابرهاوجلادقع

سابعنبادنعو.اندنعكلذوءمرحلايفناكنم:هارضاحو

نعلوقوهوسوواطويرهزلالوقوهو.ةكمبناكنم

ةفاسمنوداممرحلانيبوهنيبناكنمةيعفاشلادنعو.كلام

نمءاطعدنعو.ةكموأمرحلايفناكنمامّيسالو()رصقلا

نمامّيسالوةفينحيبألوقوهو(”تاقيملاومرحلانيبناك

نيبوهنيبنكيملنمهنأءاطعنعو.ةكميفوأمرحلايفناك
.موينملقأاهنيبوهنيبامهنعو.ةالصلاهيفرصقتامةكم

ماقأنمالإمارحلادجسملايرضاحهلهأنممعيال:ليقو

.۱ اماعاهیف

اهعطقييلاةفاسملايهونيتلحرمىلعتدازامةيعفاشلادنعرصقلاةفاسم(١)

.هموييفناسنإلا

.ةكمنعاهدعبواهءامسأوتيقاوملاعجار(۲)

عاتمتسالانمهللصحيالعتمتلامدوهومدةرمعلاوجحلابعتمتملامزلي(۳)
هلهناكنمكلذنمثتساو‹جحلاوةرمعلانيبمارحإلاتاروظحمم

امفجحجلاىلإةرمعلابعتمتنمف":هناحبسهلوقلمارحلادجسملايرضاح

معجاذإةعبسوجحلايفمايأةثالثمايصفدبيملنمفيدحلانمرسيتسا
ءزحةرقبلا"مارحلادجسملايرضاحهلهأنكيمنلكلذةلماكةرشعكلت

هللصحيالوةكمهتاقيممارحلادجسملارضاحنأكلذيفىعملاو١۹٠ةيآلا

.درفملاهبشأفهتاقيمنممرحأهنألونيرفسلادحأكرتبهفرتلا

:مارحلادجسملايرضاحفيرعتيفءاملعلافلتخاو

٢۲۳-



جحلاغاونأجاب_وماوجلادق

.)يدهامهمزليملءاهبميقملاويكملاعتمتولو

سابعنبالوقوهوهدودحيفناکنمومرحلالهأمه:انباحصألاقف

.يرهزلاومزحنباويروثلاودهاجبوسوواطو

.رصقلاةفاسمنودامةكمنيبومهنيبناكنممه:ةلبانحلاوةيعفاشلالاقو

.ءاطعنعاذهحصو

.یوطيذوةكملهأمه:كلاملاقو

نيبامفتیقاوملادحأيفانكاسناكنممه:يأرلاباحصأوةفينحوبألاقو

.لوحکملاقهبو‹ةكمىلإكلذ

رمعنبایلومعفانلوقوهو‹طقفةكمرودلهأمه:دووادونايفسلاقو

.جرعألاو

ىلعدرلايففيطلثحبمهلوىلحلايفمزحنبااهعيمجليواقألاهذهركذ
.هعجارهبكيلعفهتابثإلحمسيلاذه«هيفلاخم

٣۳/٢٤٥۲:ينغملايفةمادقنبالاق

صنرصقلاةفاسمنودةكمنيبوهنيبنمومرحلالهأمارحلادجسملااورضاحو
.يعفاشلالاقهبوءاطعنعكلذيورو‹دمحأهيلع

نعكلذيورو«مرحلالهأمه:دهاجملاقو‹ةكملهأمه:كلاملاقو

هنأل«تیقاوملانودنم:يأرلاباحصأولوحكمنعيورو‹سوواط
.هأ.مرحلاهبشأفكسنلاهيفعرشعضوم

۳/٢٤٢۲يخامشللحاضيإلا:رظنا

۷/٤١٤١یلحا:

۳/٤٠٤۲ريبكلاحرشلاوييغملا:

ناکوأتیقاوملاجراخوأمرحلاجراخلهأومرحابلهأهلنميف:ةدئاف(١)

-۳-



حلااونامابرهاوبلادق

نمجرخيملوجحلارهشأيفهتجاحلةنسةكمبٌميقملاجرخنإو

ةعتمهمزلتالنأَمكُحةرمعبامرحُملخدمثمرحلا رفاسنإ١٠()ةعتم

ائطاخنکيملاهموزلبهيلعٌمكَحنموءهجورخيفةالصلارصقو

يفةرمعبمرحأأمثدةرمعبجحلارهشاريغيفةكملخدنمو

نمنوكيلهف«هنعةديعبىرخألاومرحلايفامهادحإنيتيرقنكسي
مدبوجويفقافآلالهأبقحليمأمهمكحذخأيومارحلادجسملايرضاح

؟هيلعمتمتلا

۳/٢٤۲۹:ةريخذلايفلاق

نموهفجحلارهشأيفًارمتعممدقفقافآلاضعببلهأوةكمبلهأهلناكاذإ

.طوحأيدحلاورومألاتالكشم

اهریغينأيوةكمبهتماقإرثكأناكنإ:بهشألاق:(رهاوحلا)يفو:لاقو
.فهأ.يدحلاهيلعفئكسللاهريغٍنأيناكنإو«هيلعيدهالفًاباتنم

٣/٤٢٠۲:ريبكلاحرشلاوينغملايفلاق

اذإهنأل«مارحلادجسملايرضاحنموهفةديعبوةبيرق:ناتيرقعتمتمللناكاذإ

يرضاحنمهلهأنویالنآوهوطرشلاهيفدجوبملًايرقهلهأضعبناك
دحأكرتباهفرتممتمتلابنكيملفةبيرقلانممرحينأهلنألو«مارحلادجسللا

.نيرفسلا

لهبهلاميلانمفايوتسانإف‹رثكأاهبميقييلاةيرقلامكحهل:يضاقلالاقو

ةيرقلامكحهلفايوتسانإف‹رثكأامةماقالايونييلانمفايوتسانإف«رثكأ

.هآ.هانلقاملیلدانرکذدقو‹اهنممرحأيلا

.يدحلاوهوةعتملامديأ(۱)

- ۲۳۷



حلاغاونأمابرماوجلادق

مارحإلاهمزلو«)ةرمعبتسيلفةشئاعدجسمنمجحلارهشأ

.ميعنتلادجسم:ةشئاعدجسمو٠فاوطلاويعسلاو

هريغكيكملزوجو.'"ضرفلاجحىلإلفنلاةرمعبعتمتيالو

.عمجوأعتمتنإيكملليدهموزلالب«دارفإلاوعمجلاوعتمتلا

هيفتعمتجايذلاوه٠يدهلاهيلعبجييذلاعتمتملا:ليقو
:تسطورش

يفلحينأ:يناثلاو.جحلارهشايف(.رحينأ:امهدحأ

.كلذهماعيفجحلابمرحينأ:ثلاثلاو.جحلارهشأ

.(دعبلايفهظموأهقفأىلإعوجرلالبقكلذنوكينأ:عبارلا

بهذموهوةدحاولاةنسلايفةرمعلاراركتمدعبنيلئاقلابهذمىلعاذه(۱)

.هللاهرءاثعشلايبأ

ةرمعبمرحأنمالو«سكعلاوأهريغلرمتعاوهسفنلجحنمعتمتيالامك(۲)

.هرهشأيثاهمتأوجحلارهشأريغيث

.ةرمعلاب(۳)
:لاوقأةعبرأىلعملعلالهأهيففلتحادقفةرمعلادعبعتمتملارفاساذإ(٤)

راصجخجحبمجراذإمث«مدلاهنعطقسهلهأىلإرفاسنإهنأ:لوألالوقلا

يورموهوةيكلاملاوفانحألاهيلعوةيضابإلاانباحصأروهمجلوقوهو«ادرفم

.رمعنبانعوباطخلانبرمعنع

.يعفاشلابهذموهو«مدلاهنعطقستاقيماىلإعجرنإهنأ:ياثلالوقلا

- ۲۳۸



علاعاونأجابوهاوجلاتقع

نوکيالنأ:سداسلا۰()جحلالبقةرمعلانوكتن:سماخلا

ادرفمراصجلابامرحمعجرمث«رصقةفاسمرفاسنإهنأ:ثلاثلالوقلا

وشهودمحأبهذموهو«ملعلالهأنمعمجهيلإبهذو‹مدلاهنعطقسو

ريغوأهلهأىلإرفاسءاوس«اقلطممدلاهنعطقسيالوعتمتمهنأ:عبارلالوقلا

هبسنو«رذنملانباهبلاقويرصبلانسحلاوسابعنبانعيورموهو‹كلذ

.انباحصأضعبللوقوهو‹ديزنبرباجىلإعرشلانايببحاص

٢/٤٢۲:ينغملايفةمادقنبالاق

اديعبارفسجحلاوةرمعلانيبرفاسيالنأ:اهنمةسمحطورشبمدلابجيامنإو
ييدملاوةريغملاوءاطعنعكلذيورو«هيلعصن«ةالصلاهلثميفرصقت

.قاحسإو

نإ:يأرلاباحصألاسقو‹هيلعمدالفتاقيملاىلإعجرنإ:يعفاشلالاقو

ىلإوأهرصملإعجرنِإ:كلاملاقو‹الفالإوهتعتمتلطبهرصمنمعجر

عجرنإوعتمتموه:نسحلالاقو‹الفالإوهتعتمتلطبهرصمنمدعبأهريغ

ىلإةرمعلابعصمتنمف":ىلاعتهلوقمومعلرذنملانباهراتخاو«هدلبلإ
.هأ."جحلا

۲۳/١٠٠عرشلانايب:رظنا

٤/٤٦ليتلاحرش:

٦۷صةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

۳/٤٢٤۲ريبكلاحرشلاوييغملا:

لخدأنإف«جحلابهمارحإلبقةرمعلامارحإنملحينأاضيأهطرشنمو(١)

- ۳۹ -



جحلاعاونأجابرهاوبلادق

.هيلعمدالفٌطرشلتخانإفء)یوطيذالوةكملهأنم

.هللالوسرةرايزلتاقيملانعجرخمث٠لاوشلبقرمتعانمو

.ال:ليقوهعوجردنععتمتنإيدهلاهمزلءجحلارهشأيفل

نأهلوءةعتمالفمارحلادجسملالهأنمهنأهيلعقُدصّيدقو

يدهالف4ةرمعالبلحيوفوطيومرحينالوباطحكنوكي

.هيلع
۳

نوكيفاقافتاهيلإاهليوحتهلزاججحلارهشأيفةرمعبلخدنمو
.(۲اعتمتمهنوکدعبادرفم

.ةعتملامدهمزليالوًانراقراصاهنمهلحلبقةرمعلاىلعجحلا

جحلاوةرمعلانوكتنأوهوعباسطرشةقباسلاةتسلاطورشلاىلإفاضي(١)

.امهلعافىلعمدالفافلتخانإف‹«دحاوصخشنع

جحىلإةرمعلاخسفلاحبروصتيالهنإف‹لئاسملالكشمنمةلأسملاهذه(۲)

ملكلذلعفوهنإو‹ةرمعلالمعبمارحإلانمللحتلابنوكيامنإخسفلانأل
احلامعأافلمعيملوةرمعلابهمارحإىلعيقبنإو«رمتعاهنأل«ادرفمنكي
اضيأادارفإكلذنكيملجحلالامعأنمغرفێحقلحويعسوفاوطنم
نمةيبلتلاليوحتهبدصقيجحىلإةرمعلاليوحتنإ:لاقينأالإمهللا.عامجإب

عقريامدجأملو«خسفبسيلاذهو‹جحلابلالهإلاىلإةرمعلابلالهإلا

.مهريغدنعالوانباحصأبتكيفةلأسملاهذهنعلاكشإلا

قحيفروصتيكلذنإ:لاقفهللاهظفحيليلخلاانخيشعمةلأسملاتثحبنإمث
تاوفتفاخفسافنلاوأضيحلااهكردأفةرمعبتلخديلاءاسفنلاوضئاحلا

ىلإةرمعلابلالهإلالوحتنأاهلفةرمعلافاوطنمدعبغرفتمليهوجحلا
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ال:ارضعبلاقدقف«“رظنقافتالاءاعدأيفو:()بطقلالاق

ييأوكلاملوقوهوءسكعلاالوجحلاىلإةرمعلاليوحتزوجي
هعانتمابليقف«ةرمعللجحلاليوحتيففّلخلاويعفاشلاوةفينح

يباحصللزوجي:ليقو.اقلطمهزاوجحصألاو:(”ينيمثلالاق

اهوخسفيتلامهتجحيفةباحصللزوجيهنأىنعمبءطقف

زوجيالوكلذةداعإمهلزوجيالو‹طقفليهرمأبةرمعلل
كلذنعىهنرمعنأكاحتضلاهاورامومهريغلةرمعللاهخسف

.خسنوةرمهولعفكلذنأىريرمعنوكيفءلوقلااذهبسا

نأهللادبعنبرباجةياورلءزاوجلاٌحيحصلاو:(بطقلالاق

.هكسانموجحلالامعأيفًادبتوجحلابلالهإ

٤/٥٦لينلاحرش(١)

٤/٦1لينلاحرش(1)
نعيغلب":لاقديزنبرباجنعهللاههرعيبرلامامألاهاورثيدحلا(۳)

لاقف‹جحلاىلإةرمعلابعتمتلايفافلتخاسيقنبكاحضلاوصاقويبأنبدعس

تلقامسب:دعسلاقف«هللارمألهجنمالإكلذمنصيال:كاحضلا

دق:دعسلاقف«كلذنعىندقباطخلانبرمعنإ:كاحضلالاقف

دارأم:ةديبعوبألاق:ميبرلالاق‹هعماهانعنصوعللالوسراهعنص

عساوكلذلكوكرتءاشنمولعفعتمتلا
١٤/٦٦:لينلاحرش(4)

٢٢۲



عحلاغاونأماب-رماوجلادق

انلأءهذهاتترمعنعانربخأ":ليهللالوسرللاقةقارُس

انليهلهجحلانماهانخسفيتلاانترمعنعيأ"؟ةصاخ

"؟دبألليهمأ«عبانلالوانريغلالمأءطقفاهلعفنمرشعم

."(دبألليه":لاق

برقيىتحلحيالوامرحّمىقبينأىلعةرمعللجحلاخسفنمو
جحلاخسفزوجيليقو.قباسلافالخلاهيففءجحلابمارحإلا

.ا9هرهشاريغيفهبلَهأنإالإًاقلطمةرمعلاىلإ

يبلاعمانللهأ":لاقهنعهللايضرهللادبعنبرباجهاورهمامتبثيدحلا(١)

ةصححلايذنمنولخلايلعبرألةكمانمدقفءيشهطلاخيالاصلاخجحلابلي

ماقمث٠تللحيیدهالول:لاقولحننأليهللالوسرانرمأمثانيعسوانفطف

؟دبأللمأاذهانماعلهذهانتعتمتيأرأهللالوسراي:لاقفكلامنبةقارس

.هانعمملسمودووادوبآويراخبلاهاور"دبألليهلب:لاقف

:لاوقأةثالثىلإةرمعلاىلإجحلاخسفمكحيفءاملعلافلتخا(۲)

:ةبحتسمةنسهنأ:لوألالوقلا

جاحلامدقاذإف‹«نسحلاودهاجبوسابعنبالاقهبوةلبانحلاوةيضابإلالوقوهو

نمللحتلاانركذنموانباحصأهلبحتسايدهاهعمقسيملوانراقوأادرفم

.مايأبجحلالبقمدقاذإاميسالةرمعلالمعبجحلا

٢/٤٢٠۲:ريبكلاحرشلاوينغملايفلاق

ريغبةرمعهلعجيوهمارحإنملحينأهلسيلفيدهنراقلاودرفملاعمناكاذإ

نأىعسوفاطاذإهلبحتسيفهعميدهالنمامأف.....هانملعفالخ

٣٢٢۲



عحلاغاونأجمابرهاوجلادقع

لنإًاعتمتمريصيلهمارحإنملحيورصقيفةدرفمةرمعيونيوجحلابهتينخسفي

یعسوتیبلابفاطنمنایریهنعهللايضرسابعنباناکوةفرعبفقونكي
دووادونسحلاودهاجبلاقهانركذيذلااذهبو«كلذونيلنإولحدقف

زجيملفنيكسنلادحأجحلانألكلذهلزوجيالهنأىلإملعلالهأرثكأبهذو

.هأ.ةرمعلاكهخسف

:لوقلااذهباحصأةلدأ

نيذللعادولاةجحيفمالسلاوةالصلاهيلعهرمأبخسفلازاوجبنولئاقلالدتسا

يفيدحجلاهعمناكنمالإةرمعاهولعجيومهلكاولحينأاونرقوجحلااودرفأ

هللادبعنبرباج:مهوةباحصلانمرشعةعبرأنعاهيلعقفتمةريثكثيداحأ

عيبرلاورمعنباوسنأوسابعنباوةشئاعوءامسأوديعسوبأوكلامنبةقارسو

ءالؤهنعیورو‹يرعشألاىسوموبأوةمطافويلعوةصفحوءاربلاوةربسنب
كشلاعفريالقتمهنعًالوقنمراصىحنيعباتلارابكنمفئاوطةباحصلا

ثيدلحألاةلمجنمو«عقيمللوقيوأهركنينأدحألنكمبالونيقيلابحويو

:ِنأيامخسفلازاوجىلعةلادلا

ىلإرشعلانمنولخعبرألهباحصأوييبلامدق":لاقسابعنبانع-1

:ظفليفو"ةرمعاهولعجينأيهللالوسرمهرمأفجحلابنوبليمهوةكم

هيلعقفتم."يدحلاهعمناكنمالإةرمعبمهمارحإاولعجينأهباحصأرمأو"

لنکاذإىحهللالوسرعمانجرح:لاقهيبأنعةربسنبعيبرلانع-ب

امنأكموقءاضقانلضقأ«هللالوسراي:يحبدملاكلامنبةقارسلاق‹نافسعب

اذإف«ةرمعةجحيفمكيلعلخدأدقلجوزعهللانإ":لاقف‹مويلااودلو

"يدههعمنمالإلحدقفةورملاوافصلانيبىعسوتيبلابفوطتنمفمتمدق
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جحلاعاونأبابوهاوجلادق

.يمرادلاودووادوبهاور

لعهللالوسرىلعمدقامهنعهللايضرايلعنأ:بزاعنبءاربلانع-ج

حوضنبتيبلاتحضنو«اغيبصابايثتسبلدقوةمطافكردأ«نميلانم

وبأهاور."اولحفهباحصأرمأقليهللالوسرنإ:تلاقف؟كلابام:لاقف

.يئاسنلاودوواد

مكلمعألوقاوعدو«جحلااودرفأ:ريبزلانبهللادبعلاق:لاقدهامنع-د

كمألأستالأ«تنألهبلقهللاىمعأيذلانإ:سابعنبهللادبعلاقف.اذه

فلهللالوسرعمانئج«سابعنباقدص:تلاقف«اهيلإلسرأف؟اذهنع

لاجرلانيبرماحلاتعطسيح«هلكلالحإلاانللحف«ةرمعاهانلعجفاجاجح

.دحجهاور"ءاسنلاو

:بجاوضروفهنأ:ياثلالوقلا

.يرهاظلامزحنبابهذموهو

۹/۷٩:یلحلايفلاق

وا«يدههعمنوکينأنمولخيالفتاقيماىلإءاجاذإهنإفجحلادارأنمامأو

ديالوةدرفمةرمعبمرحينأهيلعضرفف لضفألاوهاذهويدههعمسيل
خسفينأهيلعضرففةرمعوجحنارقبوأجحبمرحأنإفكلذريغهلزوجيال

لالهإلاًادتبااهنملحأاذإمث«كلذريغهئزجيالاهمتأاذإلحيةرمعبكلذهلالهإ

.فأ...اعتمتمیمسياذهوةكمنمادرفمجحلاب

:هتلدأ

ابلدتساىلااهسفنيهوةرمعىلإجحلاخسفيثةدراولاثیداحألابلدتسا

٤٢۲-



علاعونايابرماوبلاقع

ىلعنورخآلااهلمحنيحيفبوحولاىلعاهلمحهنأالإ‹لوألالوقلاباحصأ

:مارحهنألبزوجيالهنأ:ثلاثلالوقلا

:ةيكلاملاوةيعفاشلاوفانحألاهيلعوروهمحجللالاقاذهمو

۸/٤٤٤:ملسمحرشيفيوونلالاق

ةصاخةنسلاكلتيفةباحصللصاخوهلهخسفلااذهيفءاملعلافلتخادقو

؟ةمايقلاموييلإمهريغلومحقابمأ
ةسمايقلامويىلإقابوهلباصاخسيل:رهاظلالهأنمةفئاطودمحألاقف

للحتیوهرمعهمارحإبلقينأيدههعمسیلوجحبمرحأنملكلزوجيف
.اطامعأب

وه:فلخلاوفلسلانمءاملعلاريهامجوةفينحوبأويعفاشلاوكلاملاقو
.هأ.اهدعبزوجيالةنسلاكلتيفمبصتخم

:لوقلااذهباحصأةلدأ

ىلعاولدتساو.خسفللنوزّوحلاابلدتسايلاثيداحألاخسنباولاق-١

نبرمعىتأعيلاباحصأنمالجرنأ":دووادوبأهجرخأاعخسنلا

نعىهنيهيفضبقيذلاهضرميفٌءيهللالوسرعمهنأهدنعدهشفباطخلا

وهوروكذملالحرلانعبيسلملانبديعسةياورنموهو‹"جحلالبقةرمعلا
دقولاقمٹیدحلااذهدانسإيف:يباطخلاناميلسوبألاقو«رمعنمعمسيمل

افالخهيفركذيملوملعلالهأعامجإبكلذزّوجوهتوملبقليهللالوسررمتعا

0٤۲-



عحلاغاونأمابرڪاوبلادق

6هللالوسرنإ":لاقهنأرمعنعرازبلاهاوراعًاضيأخسنلاىلعاولدتساو

."انيلعاهمرحمثةعتملاانللحأ

۱۸۸/۲:داعملادازيفلاق

لهدنعةجحهبموقتالاممفهدنسامأ«نعمالوهلدنسالثيدحلااذهنإ

.ههأ.ءاسنلاةعتمهيفةعتملابدارملانإفهنتمامأو‹ثيدحلا

ريغجحلاةعتمنأىلعةمألاعامجإبءاسنلاةعتمةعتملابدارملانأىلعلدتسامث

هنسيفمرثألاهركذامك"تعتمتلتجحجحول":رمعلوقبو‹ةمرحم
هللاباکدعبأ.ال:لاق؟حلاةعتمنعىنله:لئسالرمعلوقبو

مهوتلعطقهنإف"دبألللب":6هلوقبو‹قازرلادبعهنعهجرخأ"ىلاعت
.اهيلعخسنلادورو

مهريغلزوجيالمهدحوةباحصلابصاخةرمعلاىلإجحلاخسفنأ-۲

:هوجوباوجتحاو«اهمکحيفمهتكراشم

تيأرأ.هللالوسرای:تلق:لاقهیبأنعلالبنبثرحلاثيدح:اهدحأ

ابللب":لهللالوسرلاقف؟ةماعسانللمأةصاخانلةرمعلاىلإجحلاخسف

دمحألاق‹هيوارةلاهحلبفيعضثيدحلاو.يذمرتلاالإةسمخلاهاور"ةصاحخ

اذهفرعيالوهبلوقأالوتبثيسيليدنعلالبنبثرحلاثيدح:لبنحنب

نمالجررشعدحأنأالإلالبنبثرحلافرعولتيآرأ:لاقو.لحرلا
؟مهنملالبنبثرحلاعقينيأخسفلانمنوريامنوري6يلاباحصأ

مهريغورازبلاويئاسنلاودووادوبأوملسمهاوردقورذيبأثيدح:اهيناث

"ةصاخيدمحمباحصألجحلايفةعتملاتناك":لاق:ملسمدنعهظفلاذهو

حصتال":رخآظفليفو"جحلايفةعتملايعيةصخرانلتناك":ظفليو

٤٢٢۲



جحلاغاونأجابوهاوجلادق

افغإ":رخآظفليفو"جحلاةعتموءاسنلاةعتميعي«ةصاخانلالإناتعتلل

."جحلاةعتميعي‹مكنودةصاخانلتناك

:ةرمعىلإهخسفمثجحنميفلوقيناكرذابأنأ":دوواديبأدنعهظفلو

."يهللالوسرعماوناكنيذلابكرللالإكلذنكيم

دقو«هيأروهفةباحصلابصتخمكلذنأرذيبأنعلقنامةياغنأبضرتعاو

ضراعمرذيبأيأرف‹ةمأللماعكلذنأ:يرعشألاىسوموبأوسابعنبالاق

عقويلاةرمعلاكلتنأمييبلاصناهدريصاصتخالاىوعدنإمث‹امهيأرب

دنعكلامنبةقارسةياوريهو«دبألادبألخسفةرمعتناكواهنعلاؤسلا

.تمدقتدقودوواديبأوملسمويراخبلا
جحلاةعتمنعنامثعلئس:لاقةناوعيبأنعنافعنبنامثعثيدح:اهثلا

"ہکلتسیلانلتناک":لاقف

.رذيبأثيدحىلعهبضرتعايذلالثعهيلعضرتعاو
ثيداحأبكلذىلعاوللدو‹اهفالخىلعلديايخسفلاثيداحأةضراعم-۳

:اهنمنیتئارکذن

ةجحيفمليهللالوسرعمانجرخ":تلاقملسمدنعةشئاعثيدح:الوأ

هللالوسرلاقفةكمانمدقىحجحبلهأنمانموةرمعبلهأنمانمفعادولا

یسحلحيالفیدهأوةرمعبمرحأنموللحيلفدهيملوةرمعبمرحأنم:6

."هجحمتيلفجحبلهأنمو«هيدهرحتي
.هجحمامتإبهرمألبخسفلابادرفمجحنمرمأيلليهنأثيدحلارهاظو

بیعشهوبأوبيعشنبكلملادبعهيفطلغثيدحلااذهنأب:كلذنعبيجاو

نعسانلاورمعموكلامهاورثيدحلانإف‹ليقعهخيشوأثيللاهدجوأ

٧٢۲-



عملاغاونأجابرهاوبلادق

نأىعسوفاطاذإيدههعمنكيملنمرمأيينلانأاونيبواهنعيرهزلا
.هاورامفالخىلعهوورفظافحلانمةعامجكلملادبعفلاحدقو‹لحي

نعدوسألايبأنعكلامهاوردقوملسمدنعًاضيأةشئاعثيدح:اهيناث

لهأنمانمف«عادولاةجحماعيهللالوسرعمانجرخ":تلاقاهنعةورع

اييهللالوسرلهأو۽جحلابلهانمانمو«ةرمعوجحبلهأنمانمو«ةرمعب

ملفةرمعلاوجحلاعمجوأجحبلهأنمامأو«لحفةرمعبلهأنمامأف‹جحلاب

."رحنلامويناكىحاولحي

ايلحيملفةرمعلاوجحلاعمجوأجحبلهأنمامأو":اطوقثيدحلانمدهاشلاو

."رحنلامويناكىح

هيلعهركنأدقواهنعةورعنعدوسألايبأةياورنمثيدحلااذهنأببيجاو

اذهيفشيإ:ثيدحلاقاسنأدعبلبنحنبدمحألاق:مرثألالاق«ظافحلا

نعةورعنعيرهزلا:هلتلقف:مرثألالاقف‹ًاطخاذهبجعلانمثيدحلا

.معن:لاف؟هفالخبةشئاع

ةشئاعنعبطاحنبنمحرلادبعنبيحيثيدحركنأومزحنباهركنأدقو
هنالطبوهنهوودوسألايبأثيدحةركنيفءافخال:لاقوملسمدنعهوحتب

|هاورنمىلعزاجفيكبحعلاو
عنملايضتقيطايتحالافخسفلازاوجيفمهدعبنموةباحصلافلتحااذإهنأ-٤

.ةدابعللةنايصهنم

وهطايتحالافتبثاذإفةنسلانيبتتملاذإعرشيامنإطايتحالاناب:بيجأو

فالحنمجورخللطايتحا:ناعونطايتحالانإف«اهفلاخامكرتواهعابتإ
لوألاىلعناثلاناحجرىفخيالوةنسلافالخنمجورخللطايتحاو«ءاملعلا

۸٢۲-

 



عحلاغاونأجابرهاوجبلادق

دعبمارحإلاةيندّدجيملنإف‹هرهشأريغيفهبمرحأنمو
امأوهأزجأهدعبىونلادجنإوءهزُجُيملهرهشألوخد

ًانراقنوكيفءةرمعلاهيلعفدرُيمثجحلابناسنإلامرحينأ
فدريمثةرمعلابمرحُينأامأوءزوجيالف«ًادرفمهنوكدعب
عرشيملامزئاجفًاعتمتمهنوكدعبانراقنوكيفجحلااهيلع

هتفلاخملجحلارهشأيفةرمعلازاوجمحلنيبيلخسفلابمهرمأميبلانأ-٠

.ةيلهاحجلا

جحلارهشأيفاهلكرمعثالثكلذلبقرمتعادق6يبلاناب:بيجأو

لهينأءاشنم:لاقفتاقيملادنعرامتعالازاوجملنيبدقييبلانأبو

ولو‹خسفلابرمألالبقلوقلااذهباهزاوجاوملعدقفخلا......لعفيلفةرمعب

امنأل‹بولطملالصحيفاهلجأللضفأناكلةلعلاكلتلخسفلابرمألانأملس

دقواميسالوةمايقلامويىلإعورشمكرشلالهأةفلاخملكسانملايف6هلعف

.مدقتامكدبأللخسفلاةرمعنإللاق

٢٤/٦٦ليئلاحرش:رظنا

٢/۳٢٥۲عيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحاحرش:

۸/٧٤٤يوونللملسمحیحصحرش:

۱۸۸/۲داعملاداز:

١/۳٦راطوألالين:

۹/۷٩ىلجا:

١٠٠صةرمعلاوجحلاهقفيفيغلا:

١/۸٠٦٥دهتحلاةيادب:

٢/٥٠۲ريبكلاحرشلاويملا:

۹٢۲-



جحلاغاونأجابرڪاوجلاتقع

لمكيملامو٠كلامباحصأنمبهشأدنعةرمعلالمعيف

ةيكلاملاضعبدنععكريملامو٠مهنممساقلانبادنعفاوطلا

.ًاضيأمهضعبدنعيعسلالمكيملامو

ححلاخدإةرمعبلأنملنأنوملسملاعمجأ:"جاتلا'يفو

.()فاوطلائدتبيملاماهيلع

:عاونأةئالثىلعٍنأينارقلا(١)

:اعمةرمعلاوجحلابتاقيملانممرحينأ:لوألاعولا

.نايبحضوأةنسلاهتنيبدقوفالحخريغبهزاوجىلععمحبعوتلااذهو

:ةرمعلاهيلعلخديمثجحلابتاقيملانممرحينأ:ياثلاعونلا

روهجمجدنعزوجيالاذهو«ًادرفمناكنأدعبانراقهبحاصحبصيعونلااذهو

وهورذنملانباوروثوبأوقحساودمحأوكلاملاقهبوانباحصأهيلعوملعلالهأ
لاحدإنألًانراقرصيملوحصيللعفنإف«بلاطيبأنبىلعنعةياور

مثلمعىلعرجأتساولامك‹لوألادقعلاهدافأامالإديفيالجحلاىلعةرمعلا

.ايناٹهيلعهرجأتسا

ربحآلاىلعهلاخدإزاجفنيكسنلادحأهنألانراقريصيوحصي:ةفينحوبألاقو
.رخآلاک

:جحلااهيلعلخديمثةرمعلابتاقيملانممرحينأ:ثلاثلاعونلا

عمحبوهوفالخريغبزئاجاذهو«ًاعتمتمناكنأدعبًانراقحبصيكلذلعافو

.فييلانعهاورورمعنباكلذلعفدقو‹لوألاكهيلع

- ۵.



جحلاغاونأجاب_راوجلادق

:امهيفءاملعلافلتخاعتمتلانمناعونانهو:)دشرنبالاق

مارحإلانمةينلاليوحتوهوءةرمعيفجحلاخسف:امهدحأ

.ةرمعلاىلإجحلاب
لوألاردصلانمكلذنوهركيءاملعلاروهمجف:")لاق

لاقهبو«كلذزاوجىلإسابعنبابهذوراصمألاءاهقفو

ماعهباحصأرمأميهللالوسرنأنوقفتممهلكوءدوادودمحأ

نمتلبقتساول":#هلوقوهوءةرمعلايفجحلاخسفبٌجح

نملهرمأو(“ةرمعاهتلعجلويدهلاتقساملتربدتسااميرمأ

.ةرمعلايفهلالهإخسفينأهباحصأنميدهلاقسيمل

لمأهيلعاممرثكأمزتلادقنوكياذهلعافنإهلبقيذلاوعونلااذهنيبقرفلاو

.ءيشةدايزمزتليالهنإفكاذلعاف

اذهفقفاوطلالبقناكنإف«ةرمعلاىلعجحلالاخدإتقويففالخلاامنإو

لاقهبوبهذملاوهوهعنمىلعروهمجلاففاوطلادعبناكنإو.اعامجازئاج

ملفةرمعلانمللحتلايفعرشهنألءاطعنعيوروروثوبأودمحأويعفاشلا

.اهيلعجحلالاحخدإزجي

ىلعجحلالخدأهنأل«ةفينحيبأنعكلذىكحوانراقريصي:كلاملاقو

فاوطلالبقامكحصفةرمعلامارحإ
۲۳۹/۳ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

۸/۱٥٦٥دهتجلاةيادب(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

.دمحأويمرادلاوهجامنباويئاسنلاودووادوبأوملسمويراخبلاهاور(۳)

٢٢۲-



جحلاغاونأابرماوجلادق

.رهاظلالهأكسمتاذهبو:(')لاق

%هللالوسرباحصألصوصخلابابنمكلذاوأرروهمجلاو

نبثراحلانعنمحرلادبعيبأنبةعيبرنعيورامباوجتحاو

خْسفأهللالوسراي:تلق:لاقهيبأنعّيندملاثراحلانبلالب

."۲ةصاخانل":لاق؟اندعبنملمأةصاخانل

لمعلااهبضراعُيةحصرهاظلالهأدنعحصيملاذهو:(لاق

لوسردهعىلعاتناكناتعتم:لاقهنأرمُعنعيورومدقتملا

(جحلاةعتموءاسنلاةعتم:اهيلعبقاعأوامهنعيهنأانأيهلل

كلتسيلوانلتناكجحلاةعتم:لاقهنأنامثعنعيورو

جحلااومتأو":ىلاعتهلوقرهاظعمهلكاذه.9ةرمع

ةباحصلالعفعابتإلصألانأىلعةيرهاظلاوهليةرمعلاو

.صاخهنأىلع«ةتباثةنسوأءهللاباتكنمليلدلديىتح

۸/۱٠٦٥دهتجلاةيادب(۱)

.يذمرتلاالإةسمخلاهاور(۲)

١/۸٠٦٥دهتحناةيادب(۳)

.هدنسميفرازبلاهاور(٤)

.هدنسميفةناوعوبأهاور(٥)
دوواديبأوملسمدنعةماشمظافلأهلو‹هدنسميفيديمحلاهاور(١)

.يئاسنلاو

١۱۹ةيآلاءزجةرقبلا(۷)
-أ٢



جحلااونابابرهأوجلادق

مومعلاىلعلومحمةباحصلالعفلهفالتخالاببسف:)لاق

.صوصخلاىلعوأ

رييزلانباهيلإبهذيناكاموهفعتمتلانميناثلاعونلاامأو

ودعوأضرمبرصحملاعتمتوه"هللاهركذيذلاعتمتلانأنم

4دەقواخلجرخاذإكلذو

فوطيفتيبلايتأيفجحلامايأبهذتىتح٠جحلاهيلعهبرذعت

لبقملاماعلاىلإهلحبعتمتيمثءلحيوةورملاوافصلانيبىعسيو

روهشملاعتمتلانوكيسيللوقلااذهىلعويدهيوجحيمث

.ىهتنا.اعامجإ

رحنلامويامهنملحيوةرمعلاوجحلابمرحينأ:نارقلاةفصو

اذإلحيالءهصقعوأهَرعشدبلوأ«ايدهقاسنإعتمتملااذكو

يدهلاغلبيىتحءدعبفوطيالوامرحمموقيلب٠«ىعسوفاط

برشوعكروفاطةكممدقاذإهنإفءرحنلامويىنمنمهلحم

ىنمبةبيقعلاةرمجىمررحنلامويءاجاذإفىعسومزمزنم

.(رنصقوأقلحو

۹/۱٥٦٥دهتجلاةيادب(۱)

نبابهذمعحجار."جحلاىلإةرمعلابعتمتنمف":هناحبسهلوقيأ(۲)

.ةلأسملايفريبزلا

لحيالهنإفمارحالادنعهصقعوأهسأررعشدبلوأ‹يدحلاعتمتملادلقاذإ(۳)

الو":ىلاعتهلوقلةبقعلاةرمجيمرييحامرحمىقبيلبةرمعللىعسوفاطاذإ

۳٢۲-



حلاغاونأباب_رماوجلاتقع

لامعألمعيىتمنراقلافتلقنإو:()هللاهمحربطقلالاق

موقیفیعسوبرشوعكرواهلفاطةكممدقاذإ:تلق؟هترمع

بيلوءدجسملانمءاشثيحلصيلوءفوطيالوًامرحمةكمب

.رحنلامويءيجيىتحلحيالو

لماشاذه؟نيتعكرلاكهعباوتبلكنافاوطنراقلاىلعلهو

:رخآلاو.هدعبوأرحنلامويىلإامهرخؤينأ:امهدحأ:نيلوقل

.ةكملخدنيحةرمعللىعسيوفوطينأ

؟دحاوهيزجيوأءاضيأنايعسهيلعو

نيذلاةباحصلانأيوراميناثلللدي:للاهمحربطقلالاق

نألفديبلتلاامأ١۹٠ةيآلاءزجةرقبلا"هلحميدحلاغلبيتحمكسوءراوقلحت

دقفنيكسنلانمغرفينألبقلحأنمفمارحالايفثكلملالوطلؤيهتلاهيف
.هدصقنعمجارلاهبشأ

ديعسيبأنعديزنبرباجنعهدیبعيبأنعهدنسميفعيبرلامامإلاىور
ملوةومعباولحأسانلالابام":ييبلاجوزةصفحتلاق:لاقيردخلا

یحلحالفيبدهتدلقويسأرتدبلنإ:لاقف؟كترمعنمتنألحت
"

هبدبليوهسأرهببصعيفغمصوألوساغىلإدمعينأديبلتلاو:عيبرلالاق

.هرعش

٤/٥٦لينلاحرش(١)

٤/۷٦لينلاحرش(۲)
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عحلاغاونأجابرهاوجلادق

.امهلأدحاوًايعساوعسوادحاوافاوطاوفاطوءةرمعلاوجحلا

تيبلابكفاوط":اهنعهللايضرةشئاعلهلاقامًاضيأهللديو

عادولاةجحريغيفاذهاهللاقأ"كترمعوكجحلكيزجي

هللالوسراهرمأفتضاحفةجحبتمرحأعادولاةجحيفاهنأل

ةكميفكلذو«ةجحبمرحتواهسأرطشمتفاهكرتتنأ

اهبمرحأمث«ةفرعباهفوقودعبهيعسوهفاوطبجحلاتمتأو
.(”%هرمأبةرمعبميعتتلانمنمحرلادبعاهوخأ

ملسمودمحأهاور(۱)
:بهاذمةثالثهيعسونراقلافاوطيفملعلالهأل(۲)

:دحاويعسودحاوفاوطنراقلامزلي:لوألابهذملا

نعيورملاوهو«بطقلامامإلاوةكرنباخيشلاكانباحصأضعباذهىلعو

يرصبلانسخحاونيريسنبدمحملوقوهو«ةشئاعوهللادبعنبرياجورمعنبا

نبدمحورمعنبهللادبعنبلاسودهاجيوسوواطوءاطعوريبجنبديعسو

دووادوروثيبأوقاحسإودمحأويعفاشلاوكلامويرهزلاونيسحلانبيلع

.مهاحصأومزحنباو

٢/۹٠۲:دنسمللهحرشيفيملاسلامامإلالاق

هبولوألافنصلاكًادحاوًافاوطاوفاطامنإمهنأثيدحلااذهيفةشئاعتركذو

وهوهترمعوهجحلدحاويعسودحاوفاوطنراقلايزجيلاقنمكسم
۰دووادوقاحسإويعفاشلاوكلاملاقهبوةشئاعورباجورمعنبانعلوقنملا

-٥٢۲-



جحلاغاونأمابرهاوجلادق

بلاطيبآنبيلعنعكلذيكحونايعسونافاوطنراقلامزلي:نورخآلاقو

يففالخلاو«ةفينحوبأويعخنلاويعشلالاقهبو‹دوعسمنباو

.هأ.بهذللا

:بهذملااذهباحصأةلدأ

هأزجأهترمعوهجحنيبنرقنم":مهللالوسرلاق:لاقرمعنبانع١
.هجامنباودمهاور"دحاوفاوطام

دحاويعسودحاوفاوطهأزجأةرمعلاوجحلابمرحأنم":رخآظفلينو

.يذمرتلاهاور."اعيمجامهنملحيىحامهنع

مُهِلفةرمعلاوجحلانيباوعمجاوناكنيذلاامأو.....":تلاقةشئاعنع-۲

.ناخيشلاوعيبرلاهاور"ادحاوًافاوطامماوفاط

لوسرالاقفةفرعبترهطتففرسبتضاحامنأ:ةشئاعنعدهامنع-۳

هاور."كترمعوكحجحنعةورللاوافصلابكفاوطكنعيزجي":يهللا
ملسم

نيحتيبلابفطتملوتمدقفةرمعلابتلهأامنأ:ةشئاعنعسوواطنع-٤
ريفنلاموييييبلااطلاقفجحلابتلهأدقواهلككسانملاتكسنفتضاح

ميعتتلاىلإنمحرلادبععماهبثعبفتبأفكترمعوكجحلكفاوطكعسي":
دمحأوملسمهاور"جحلادعبترمتعاف

"ًادحاوًافاوطاملفاطفةرمعلاوجحلانيبنرقييبلانأ:رباجنع-٥
.يذمرتلاهاور

نُاسابعنباورمعنباورباجنعدهاجموءاطعوسوواطنعثيلىور٦
"ًادحاوًاقاوطالإمهجحومهترمعلهباحصأووهتيبلابفطيم6هللالوسر

۔٢٢۲-

 



عحلاغاونأجابرهاوجبلادق

.هجامنباومرثألاهاور

جحلل6دمحمباحصأنمدحأفاطامسوواطفلح:لاقةملسنع-۷

."ًادحاوًافاوطالإةرمعلاو

جحلابتللهأول:لاقهللادبعنبرباجنأ:يركشيلاناميلسنع-۸

لبقيدحلاقوسيعي ايدهمتنكلوًادحاوًافاوطاملتفطلًاعيمجةرمعلاو

."مارحإلا
يعسودحاوفاوطهافكفدحاويمرودحاوقلحهيفكيكساننراقلانأ۹

.درفملاكدحاو

لاعفأتلداعمتجااذإفدحاوسنجنمناتدابعةرمعلاوجحلانأ-٠

.نيتراهطلاكىربكلايفىرغصلا

:نايعسونافاوطنراقلامزلي:يناثلابهذملا

نعيورموهو«ديعسيبأوليحرلانببوبحمكانباحصأضعبلبهذموهو

نبرباجودهاملوقوهو۽بلاطيبانبيلعنعنيتياورلاىدحإودوعسمنبا

محويعختلاميهاربإونيسحلانبيلعنبدمحويجشلاويضاقلاحيرشوديز

حلاصنبنسحلاودوسألانبنمحرلادبعوةبيتعنبمكحلاوناميلسيبأنب

.دمحأنعةياوروهويعازوألاويأرلاباحصأونايفسوةفينحيبأو

۲۳/١٠٦٠:عرشلانايبيفلاق

:ةرمعلاوجحلابنراقلايفانباحصأفلتحاو

.نايعسونافاوطهيلع:مهضعبلاقف

.دحاويعسودحاوفاوطهترمعوهتجحلهيزجي:مهضعبلاقو

نيبىعسيوتيبلابفوطيةرمعلاوجحلابنراقلانأ:هللاهرنايفسيبأنعو
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جحلاغاونأمابرهاوجلادق

جوخويعسوفاطموتافرعىلإجورخلادارأاذإف«لحيالوةورملاوافصلا

هُ.ئمنمروزینمعمروزيمثهجحوهکسنیضقف
۳/٤٩4:ريبكلاحرشلاوينغملايفلاق

مزليامالإلمعلانمهمزليالةرمعلاوجحلانيبنراقلانأدمحأنعروهشللا

ةياوريفهيلعصن«هترمعوهجحلدحاويعسودحاوفاوطهئزجيهنأو‹درفملا

ءاطعلاقهبو«هللادبعنبرباجورمعنبالوقاذهوهباحصأنمةعامج

دمحأنعو‹رذنملانباوروثوبأوقاحسإويعفاشلاوكلامودهاجموسوواطو

ديزنبرباجويعشلانعكلذىوريو«نييعسونيفاوطهيلعنأ:ةيناثةياور

يأرلاباحصأوحلاصنبنسحلاويروثلالاقهبو«دوسألانبنمحرلادبعو

.ها.هنعحصيملويلعنعيوردقو

:بهذملااذهباحصأةلدأ

نأامهمامتو١۹٠ةيآلاءزجةرقبلا"هللةرمعلاوجحلااومتأو":ىلاعتهلوق-١

.هريغونراقلانيبقرفيملو‹لامكلاىلعامحلاعفأبٍنأي

.امتدقفامللاعفألاتعقواذإهنأ:بيجأو

فاطفةرسمعلاوجلانيبنرقدبعمنبيبضلانأ:يعختلاميهاربإنع-۲

نبرمعكلذبربخأو.ىدهأوامهنيبلحيملونييعسىعسونيفاوطام
."كيبنةنسلتيده":رمعلاقف‹باطخلا

ثيدحلافرمعكردأالوهنمعمسيملويبضلاكرديميهاربإنأ:بيجأو

الوًايعسالونيفاوطالوًافاوطهيفاوركذيملفتاقثلاهاوردقو‹عطقنم
.طقفةرمعلاوجحلانيبنرقهنأهيفامنإو‹نييعس

ةرمعلاوجحلانيبنرقيلعنبنيسحلانأ:ىليليبأنبنمحرلادبعنع-۳

-۲o۸



حلاغاونأجابرهاوجلادق

مث©ةعلسرجحلايفدعقمث«هترمعلةورملاوافصلانيبىعسوتيبلابفاطف

عنصاذكه":لاقمثهجحلًاعبسةورملاوافصلانيبوًاعبستيبلابفاطفماق

."ليهللالوسر

ةياغيفادجفيعضامهالكوتايزلاسيوريثكنبدابعهدنسيفنأ:بيجأو

.طوقسلا

":یلیليبانبنمحرلادبعنعةبيتعنبمكحلانعةرامعنبنسحلانع٤
هاور"نييعسامیعسونيفاوطاملفاطفةرمعلاوجحلانيبعمجييبلانأ

.قازرلادبع

.هتياوربجاجتحالازوجيالوةرامعنبنسحلاهدانسإيفولسرمهنأ:بيجأو

."نییعسیعسیونیفاوطنراقلافوطي":لاقهنأبلاطيبأنبيلعنع-٥

دعبالإدلويملوايلعكرديملرخآلامهضعبونولوهجبهتاورضعبنأ:بيجأو

.هتافو

"نایعسونافاوطنراقلاىلع":لاقهنأدوعسمنبانع٦

.دوعسمنباكرديملمهضعبونولوهجبهتاورضعبنإ:بيجأو
نيفاوطفظطفةرمعلاوجحلانيبتنرقاذإ":لاقيلعنبنيسحلانع-۷

."نييعسعساو

.طوقسلايفةياغوهوةأطرأنبجاجحلاهدانسإيفنأ:بيجأو

۱۷۰/۷یلحلا:مزحنبالاق

ةياورو«رمعنبانععفاننعرمعنبهللادبعةياورضراعينمبجعأنمف

سوواطنعليهکنبةملسةياورو«سابعنبانعسوواطنعرانيدنبورمع

ةياورو«رباجنعيركشيلاناميلسنعرشبيبأةياورو‹ةلمجةباحصلانع

-۹٢۲-



عحلاغعاونأجاب_رماوبلادق

الوةرمعللىعسيوفوطينأهلفلوألالوقلاىلعىنباذإو

امىلإرخؤينأهلوءجحيىتحكلذدعبًامرحمىقبيو«قلحي

ةرمعللىعسيوفوطيمث٠جحللىعسيوفوطيف٠فوقولادعب

لكنعنينمؤملامأةشئاعنعةورعنعةورعنبماشهو‹يرهزلانعكلام
هلمأتنملاذهو؟تايدرتملاحئاطنلاهذهيهللالوسرعمةباحصلانمنرقنم

القليهللالوسرةرضحبمهنعهللايضرةباحصلاميجنمحيحصعامجإ

.ها.؟حّرطُملطابهلکوفیکف«ءاجولهدعبِءاجامهيفحدکي

:دحاويعسونافاوطنراقلامزلي:ثلاثلابهذملا

نبمهجنعةياورهيفدروأوحابريبأنبءاطعلإمزحنباهبسنبهذللااذه

؟ةومعلاوجحلاتنرق:تلقفحابريبأنبءاطعتلأس:لاقيراصنألادقاو

."ةورملاوافصلانيبدحاويعسكئزجيوتيبلابنيفاوطفوطت":لاقف

نمةورملاوافصلانيبيعسلاىريالناكهنإفاذهءاطعلوقامأ:دمحموبألاق

.هأ.هدحوجحللهنألامهنيبدحاويعسهدنعهأزجأكلذلفجحلاضئارف

۲۳/١٦۱عرشلانايب:رظنا

۱/۷نيبلاطلاجهنم:

٢/۹٠٦۲عيبرلامامإلادنسمحيحصلامماحلاحرش:

٢٤/۷٦لينلاحرش:

۳۹۳/۸يوونللملسمحیحصحرش:

١/۷١٠راطوألالين:

١/١۷٠داعملاداز:

4/۳4۹ريبكلاحرشلاويغملا:

۱/۷٦۱۷یلحا:

۰٢۲-



ععلاعاونأجابرهاوجلاتقع

عمتجمضرفجحلانألءالضفألوألاو٠هأزجأسكعنإو

فاشلاذإنراقلا:ليقو.اهبوجويففلتخمةرمعلاو‹هيلع

.هيعسنمهغارفدنعةورملابهتجحلامارحإددجىعسوهترمعل
ةرمعلابلهيوأ«اعمنيكسنلابلهينمنراقلا:”دشرنبالاق

.ةرصمعلانملحينألبقجحلابكلذفدريمث٠جحلارهشأيف

هيفكلذهلنوكييذلاتقولايفكلامباحصأفلتخاو:لاق

.ًادحاواطوشولوفاوطلايفعرشيملامكلذهل:ليقف

عوكرلالبقوفاوطلادعبهركيو«عكريوفطيملام:ليقو

لمعنمءيشهيلعيقبامكلذهل:ليقو«همزللعفنإف
لهأاذِإهنأىلعاوقفتامهنأالخاميعسوأفاوطنمءةرمعلا

سيلهنإفءقالصحلاالإةرمعلالاعفأنمهيلعقبيملوجحلاب

.همالکیهتنا.نراقب

مارحإللةرملوأىّبلنمو.ءيشباهعطقيالفةيبلتيفذخأنمو

اھکرتنمىلع:لاقنمددشو.مدهيلعليقوءءاسأطقف

ةرمعبمرحأنإو«ةرمعلاهيلعلحدامثجحبمرحأوأ«اعمامغنرقاذإكلذو(١)
جحاذإمث«قلحيالوةرمعللًالوأىعسيوفوطينأهلفجحلااهيلعلحدأمث

كلذوجحللمثةرمعللىعسيوفوطيمثجحينأهلو‹جحللىعسوفاط
.اهنملضفأهنألةرمعللمثجحللىعسيوفوطيوجحينأهلواهمدقتل

۷۰/۱٥دهتجلاةيادب(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

-٦۲-



حلاغاونأجابراوجلادفع

نملحأىتحاهلمرحأةرمعلبليملنمو.مدةالصلارابدأ

جحلابمرحأنيحبليملنمو«هلمدو«اهلمدهيلعف«هجح
دعبةدحاوىلنميفنالوقلاو.مدليقوءءاسأهاضقىتح

رذَيملنمو.ىرخأتقوىلإةدحاوتقوىضمنإ:ليقو

هنكميملنإوءءاشامبلهأوتاقيمللعجرلهأاذامب

.ملعأهللاو.مدهيلعوٌجحعوجرلا

۔۲٢۲-



مردملاسابليفابرهاوجلادق

مرحملاسابليفباب

عيبرلاوسابعنبازاجأو٠بيطلالامعتسانممرحملاعنم

نلكو.بيطلانمسيلهنإ:الاقوءيبرعلاناحيرلاهللامهمحر
نممرحملاعنمو()”بيطلانمةيسرافلاناهدألاىريالءاطع

نإوكلذريغوةناعلارعشوبراشورفظك'”ثفتلاءاقلإ

.كلذةرافكىطعأوهعزنكلذلاط

يسرافلاويبرعلاناحيرلانأهدنعوناحيرلانمةيسرافلاناهدألاءاطعربتعا(۱)

ناجيرلاىلعامهمكحيفعيبرلاوسابعنباكلذيفقفاوف«بيطلانماسيل
.بيطبسيلهنأيبرعلا

.هللاءاشنإهبابيفالصفمكلذنعثيدحلانأيسو

۳۰۸/۳رفعجنیاعماج:رظنا

مرحلاىلعمرحياملكبكتتو«رافظألاصقو‹رعشلافتن:ثفتلا(۲)

مهٹفتاوضقيلمث":زيزعلاليزتتلايفو«لالحإلاىلإمارحاإلانمجورخلاهنأكو

."مهروذناوفويلو

سابعنبانعيورو.ريسفتلانمالإثلاةغللالهأفرعيال:جاجزلالاق

حبذلاوطبإلاوبراشلاوةيحللانمذخألاوريصقتلاوقلحلا:ثفَّلا:لاق

.يمرلاو

قلحوبراشلاورافظألاصقوحننمناكامكسانملايفثفتلا:يرهوجلالاق
.كلذهابشأوندبلارنورامحلايمروةناعلاوسأرلا

"فت"باب۲/١۲٠برعلاناسل:رظنا

- ۳



هرحملاسابليفابرهاوجلادق

نعيهنللطيخملاسبلنموءدايطصالاوءعامجلانمعنمو

ا”مرحمللفخلاو""سونربلاوةمامعلاوليوارسلاوصيمقلا

.ةطيخملاقاوطألانمةمامعلاتسيلو

ميرحتلةلعنوكيالاهنعيهنلاف:اهللاهمحربطقلالاق

ةيطغتءاملعلاعنملةلعوهامنإوءهنمعنملاوطيخملاءاملعلا

دعبافخسبلالعنمرحملادجيملنإوءهيلعءيشدشوسأرلا

نيبعكلاتحتامءاقببريضالو٠نيبعكلالفسانمهعطق

.هللاءاشنإهلعيفكلذليصفت(۱)

ةبحوأارطمموأناكةعارد«هبقزتلمهنمهسأربوثلك:سونربلا(۲)

.كلذنموه"يسأرنعسنربلاطقس":هنعهللايضررمعنباثيدحيفو

.مالسإلاردصيفانوسبليكالاناكوةليوطٍةّوُسْنلقسنربلا:يرهوجلالاق
"سنرب'باب٦/٠۲برعلاناسل:رظنا

دیعسيبانعديزنبرباجنعهدیبعيبأنعهدنسميفعيبرلامامإلاىور(۳)

الوةمامعلاالوصيمقلامرحلاسبليال":¥هللالوسرلاق:لاقيردخلا

نيفحخسبليلفنيلعندجيملنإففافحخألاالوسناربلاالوتاليوارسلا

نارفعزلااهسمبايثنمائيشمرحلاسبليالونيبعكلانملفسأامهعطقيلو

."سرولاالو
يقتيامباب‹جحلاباتك.يديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلا:رظنا

.١٤۱۰ص٤٤٤ثیدح«يقتيالامومرحلا

٢٤/۷۲لينلاحرش(٤)

٢٤٦۲-



هرعملاسابليفجنابرهاوجلادق

امك‹داسفعطقلا.نألاعطقريغنمهسبلدمحأوءاطعزاجأو

هريغدجويملاذإهنمسجنلاعضوملاعطقالبسجنبوثبىلصي

هنكلفخلايفدريملوبوثلايفعطقلانعيهنلادروهنأالإ

عهنأوهوخوسنمهنأءاطعمعزواثيدحعطقلافخلايفدرو

.">نيبعكلالفسأنمامهعطقا":رمعنباللاق

امهعطقهمزليملنيلعبلامدعلنيفخلاسبلنمنأىلإءاملعلاضعببهذ(۱)

حادقلاملاسنبديعسوةمركعوءاطعوبلاطيبُأنبيلعنعكلذىوريو

.دمحأنعروهشملايفو

نمو(«ليوارسلاسبليلفارازإدجيمنم":رباجوسابعنباثيدحباوجتحاو

.ملسمويراخبلاهاور"نيفخلاسبليلفنيلعندجيم
داسفنيفخلاعطق:يلعلوقباولدتساو‹عطقلاركذيمقللوسرلانأاولاق

يلوسرلاىندقومرحموهولامفالتإعطقلانإاولاقو«امهامكامهسبلي

.هتعاضإنع

ةلدألانمكلذريغمشو‹اهعطقمدعيفليوارسلاىلعنيفخلااوساقامك

.يغملايفةمادقنبااهركذ

.هللاءاشنإىرتسامككلذفالحىلعروهمحجلاو

٥۲۷-۲۷۳/۳ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

مرحلاسبليال":لاق%يلانأامهنعهللايضررمعنباىور(۲)

نارفعزوأسروهسمابوثالوليوارسلاالوسنربلاالوةمامعلاالوصيمقلا

قفتم"نيعكلانملفسأانوكيىحامهعطقيلفنيلعندجيالأالإنيفخلاالو

.هيلع

٢٦۲-



هرحملاسابليفيابرهاوبلادقع

.خوسنمريغهنأحيحصلاو:()بطقلالاق

.عطقلابالإلعنلامدعلهسبلينملزوجيالنأبهذملاو:لاق

٠(ةفينحيبأويعفاشلاوكلاملوقوهو:لاق

يفءاجهنألليقرمعنباثيدح:يروباسينلاركبوبألاق:ينطقرادلالاق

ةنيدملابيعيدجسلملايفوهووليهللالوسرلحجریدان:لاقهتایاورضعب

نيلعندجملنم":لوقيسابعنباثيدحيو«مارحإلالبقناكهنأكف
ولهنأالهلاخساننوکیفرمعنباثیدحنعهرخأتىلعلديف‹"نيفخسبليلف

هيلإةجاجلاتقونعنايبلاريخأتزوجيالذإسانللهنيبلابجاوعطقلاناک

.عطقريغنمامشاحىلعامهسبلامهسبلقالطإنمموهفملاو

٢/٢۲۷:ينغملايفلاق

اذحخأوفالخلانماجورخوحيحصلاثيدحلابالمعامهعطقىوألاو
.ها.طايتحالاب

٢/۷۲لینلاحرش(۱)

نيلعنلادجيملنملنيبعكلانودفخلاعطقطارتشاىلإ:روهمحلابهذ(۲)

.نيلعنلاكعطقلابريصيفخلانأل

يفدمحأويعفاشلاويروثلانايفسوسنآنبكلاموريبزلانبةورعلاقاذهب

نمناکامالإكلذىلعةيضابإلاروهمجوروثوبأوهيوهارنبقاحسإوةياور

نبورمعنعدنسبمدقتملاسابعنباثيدحدمحأهنعىورذإديزنبرباجرمأ

ييبنلاعمسهنأامهنعهللايضرسابعنبانعهربخأءاثعشلاابأنأ:رانيد

دجيملنمو«اهسبليلفليوارسدجووارازإدجيملنم":لوقي«بطخيوهو

"امهسبليلفنيفخدجوونيلعن

-٦-



مردملاسابليفيابوهاوجلادق

زوجيالرفصلاودوسلا‹هذهانلاعننأمهفنيذلاو:(')لاق

الإبعكلاتحتدلجلاناكنإو٠ةطايخاهيفنألءاهبمارحإلا

!لمأت.ةطايخنمولخيالفخلاوءفخلاكيهلاقينأ

ىلإنالصيالنيذللانيلعنلاسبليو"جاتلا"لوقرهاظو:لاق

.(ةروكذملاانلاعنزاوجءنيبعكلا

فكلانودةطايخلانألءتطيخولويلمعرقتساهيلعو:الاق

.ال:لاق؟امهعطقيللقيملو:تلق

۱۹۰/۲۲عرشلانايب:ديعسوبألاق

بوحوسيلو‹نيبعكلالفسأنمنيعوطقمنيفخسبلنيلعنمرحلادجيملاذإ
تبثدقفسفنألاىلعررضلالخديامدشأبررضلاهيفلخدياميفنيفخلاعطق

روجحلاسابللاسيلينأهلناكامكلذنمدربلاوأرحلاهسفنىلعفاحولهنأ

.هأ.ةيدفلابالإ

١۱۹۰/۲عرشلانايب:رظنا

۲۷۳/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

١/۷٥٥دهتجلاةيادب:

۲۲۸/۳يفارقللةريخذلا:

۱۹£باتكلاوةنسلانيبمحلايفبابللا:

١/۷۱لينلاحرش(۱)

كلذكوعباصألاهيفرهظتومامألانماحوتفمناكام:لاعنلابدوصقملا(۲)

.احوتفمنوكيبعكلا

.بعكلارتسيولحرلامدقمرتسيزجاحهلنوكييذلاوهفءاذحلاوأفخلاامأ

٢٤/۷۳لينلاحرش(۳)

-۷٢۲-



هرحملاسابليڼابورهاوجلادق

.حيحصلاىلعمدقلارهظةيطغتزوجياضيأو

:يوراملءهسابلهل:ليقفءليوارسلاالإدجيملنمو

دجيملنملنافخلاورازإلادجيملنملليوارسلا' 0نيلعنلا

.(ةبكرلاقوفىلإهلفسأنمهتطايخقتفن:ليقوءال:ليقو

.هظفلبسابعنبانعدیزنبریاجقیرطنمملسمهاوروهيلعقفتم(۱)

٢۸/٢۳۲يوونللملسمحیحصحرش:رظنا

؟اهسابلهللهليوارسلاريغدجيملنميفاوفلتخا(۲)

.ىدتفااهسبلنإوليوارسلاسابلهلزوجيال:ةفينحوبأوكلاملاقف

:هيوهارنبقاحسإولبنحنبدمحأويعفاشلاوحابريبأنبءاطعلاقو
.هيلعءيشالوهسبلي

وهو.كلذيفنذأ%يبلانأل‹لوقأءاطعلوقب:فنصملابحاصلاق

.اضيأديعسيبألوق

:ةلدألا

كلذيفناكولو:لاقمدقتملارمعنباثيدحرهاظكلامبهذمةدمعو

.نيفخلاسبليفىثتساامكيهللالوسراهانثتسالةصخر

سابعنبانعدیزنبرباجنعرانیدنبورمعثيدحةيناثلاةفئاطلاةدمعو
. هرکذمدقتدقو

اهسبلاذإف‹اهقتفواهقشدعبرازإلادجيملنلليوارسلاسبلةفينحوبأزاجأو
.ةيدفلاهتمزلاهاحىلع

۷/۱٥٥دهتحلاةيادب:رظنا

١۲/٠۱۹عرشلانايب:

۲£١/٠بابللا:

 

- ۲۹۸-

 



هرحملاسابليفابرهاوبلادق

ءافلاديدشتوفاقلامضبنيزافقلاةأرماولومرحملاسبليالو

.نطقبىشحيدعاسلايفنيديلللمعيءيشوه:زافقلاو

غوبصملاو‹نارفعزبغوبصملاسبلنعمرحملاىهتيو

وأابوثاريدتسملعجياموهو:قّوطُملاسبلنعوسرولاب

الجرمرحملاناكنإسأرلاةيطغتنعو.ةطايخالبولوهريغ
.()ةأرملاولجرللهجولاةيطغتنعو

:ةدنثئاف

؟مارحإلايفهريغوطيخملاسبلنمسانلاعنمنمةمكحلاام
۲۲۹/۳ةريخذلا:هلوقبكلذيفارقلاللع

اعمحلاركذمكلذنوكيفمهفلإومهتداعنعاوجرخيلكلذنمسانلاعنماإ

طيخملاسبليفدئاوعلاةقرافمبةرخآلابو‹اهيلعنولبقيفممبرةعاطنمهيفمه

.هأ.تاذللاوناطوألانمفولأملاعاطقناونافكألايفجاردنالاو

.دنسملاىلعهحرشعجاريلفاذهنمبيرقمالكيلاسلامامإللو

۲۲۹/۳يفارقللةريخذلا:رظنا

جحلاباتك۲/١۸٠يلاسلامامإللحيحصلاعماحلاحرش:

نارفعزوأسروبغبصابوسبليالمرحلانأىلعءاملعلاعمجأ(١)
يهنلاثيداحأوماعطلاهببيطيوهبغبصيونميلايفعرزيرفصأتبن:سرولاو
رمعنباثیدحوميبرلامامإلاهاوريذلايردخلاديعسيبأثيدحاهنمةريثك

.ثيداحألاهذهركذمدقتدقو‹امهريغوملسمويراخبلاةياورنم

بيطلاوهوامهانعميقامىلعنارفعزلاوسرولاب6هبن:يوونلالاق
دصقيامدارلاوبيطلاعاونأعيمجمارحإلايفًاعيمجةأرملاولحرلاىلعمرحيف

- ۲۹ -



هرحملاسابليفابرهاوجلادق

موصيقلاوحيشلاكيراربلاراهزأوحافتلاوجرتألاكهكاوفلاامأو«بيطلاهب

.هأ.بيطللدصقيالهنألمارحبسيلفامهريغو

نميديألابقلعاملسغلمدختسااذإبيطبسيلرطعملانوباصلافاذهىلعو
.ملعأهللاو«خاسوأ

:قوطملاسبلنعيهنلا:ايناث

سابلكوأمتاخلاوةعاسلاكوضعيأوأفكلاوأندبلابطيحياموهقوطللا

هتيقريفهتبقرسبلفهتئيهىلعادلجخلسولامكةطايخالبنإوندبللرتاس

هسبلمرحتاىلعمرحياذهف«ةطايخريغنمهدسجيفهدسجوهيدييفهيديو
.قافتاب

:لجرللةبسنلابسأرلاةيطغتنعيهنلا:اثلاث

امريغبوأطيحمبوأطيخمبهضعبوأهلكهسأررتس(لجرلا)مرحلاىلعمرحي
الوةباصعبهبصعيالوبوثبهيطغيالوةمامعلاوةقرخلاورازإلاوةوسنلقلاك
.هوحنوريسبهدشي

.اههجويفةأرملامارحإو«هسأريفلجرلامارحإ:هلوقرمعنبانعيورو
:بتارمٹالٹىلعهسأرةيطغتنمعونمممرحلا:ميقلانبالاق

:قافتالابهنمعون١

ةذوخلارةيقاطلاوةعبقلاوةمامعلاكسأرلارتسلداريسمالملصتملكوهو

.اهريغو

:قافتالابزئاجس٢

.ةرمنبةبقيهلتبرضدقو‹اهوحنوةرجشلاوتيبلاوةميخلاك

n

 



هرحملاسابليفاب__رهاوبلادق

:هيففلت۳

:نالوقهيفجدوحلاولمحاک

.يعفاشلاوةفينحيبألوقوهو:زاوجلا-أ

نعهتدجواذكه«‹هسأرءيشلاكلذسماليملامزاوحلابلاقنمعمانباحصأو

.هللاهمحرديعسيبأخيشلا

:ةأرمامأناكالجرههجومرحلاةيطغتنعيهنلا:اعبار

يفاوفلتخامهنكلو«هسأر(ةيطغت)ريمختنمعونمممرحلانأملعلالهأعمجأ
اسأبىريملكلذبلقيملنمو‹عنملابلاقسأرللعباتهجولانألاقنمفهجولا

:ةلأسملاهذهيفملعلالهأهيلإبهذامكيلإو‹هجولاةيطغتب

.هجولاةيطغتزوجي:لوألالوقلا
ةمئألانمريبكددعهيلإبهذونيعباتلاوةباحصلاروهمجلوقلااذهىلعو

.ءاملعلاو

ريبزلاباوتباثنبدیزوفوعنبنمحرلادبعونافعنبنامثعلوقوهف

دیزنبرباجلوقوهو«ةباحصلانمهللادبعنبرباجوصاقويبأنبدعسو

يلبنحنبدمحأويعفاشلابهذموهونيعباتلانميروثلاوسوواطومساقلاو

لوقلااذهشوكبدمحميحيذاتسألابسنويرهاظلامزحنبابهذهيلإوةياور

ٍټايسوكلذسكعىلعمهروهمجنإف‹لاقامكرمألاسيلو‹ةيضابإلاىلإ

.مهئاملعلاوقأركذ

- ۲۷



:مهتلدأ

تبانبدیزونافعنبنامثعنا":هیبأنعمساقنبنمحرلادبعنع-۱

.مرحمهومههوجونورمخياوناكمكحلانبناورمو

:يوونلالاق
نامثعكرديملمساقلانكلوحيحصدانسااذهو‹يقهيبلاويعفاشلاهاوز

.فأ.اديزهكاردإناكمإيفاوفلتخاوناورمكردأو

دبعنعركبيبأنبهللادبعنعيقهيبلاوكلامةياوراضيأيوونلاركذو-۲

دقوفئاصموييفمرحوهوجرعلابنامثعتيار":لاقهعيبرنبرماعنبهللا

."ناوحرأةفيطقبههجوىطغ
مدقتدقو‹"اههجويفةأرملامارحإوهسأريفلجرلامارحإ":يهلوق-٢

.سأرلانمهجولانوربتعيالمهنأ
مهرصعيفمفلاخمالهنأوةباحصلالاوقأنمركذاعاضيأاولدتسا-٤

.عامجإلاةباثعبكلذناكف

هجولاةيطغتزوجيال:ياثلالوقلا

معنبانعيورموهودمحأنعةيناثلاةياورلاوكلاموةفينحيبأبهذموهو

.ةيضابإلاروهمجهيلعو‹ةباحصلانم

:هلوقعرشلانايببحاصهنعلقن‹انباحصأنميمدكلاديعسيبألوقوهو

هيلعنو«هتيطغتهيلعسيلوههجوفشكهيلعنإ:لاقنملوقٰيبجعيو

.هأ.سأرلاةلرتعبكلذلعفاذإءازحلا

۳۱۰/۳:عماجلايفرفعجنبالاقو

يفهيلعنوكيالأوجرأفًاطخههجولجرلاىطغنإف.هسأريفلحرلامارحإو
.هآا...سأبنمكلذ

٢۲۷-

 



ءرحملاسابليفجابرهاوجبلادق

۸/١٠٠:فنصملايفيدنكلاةمالعلالاقو

نأ:رالآلايفءاجال«ههجونمائيشلحرلايطغينأانهركانأالإ...

.فأ.سأرلانمهجولاو«هسأريفهمارحإ
١/١۸٠:رهوجلايفيملاسلامامإلالاقو

اعنمكاذرتسنعهنإفاعمهجولاوسأرلانفشكيو

طلغهنإفهيطغتالوطقفاههجوةأرلافشكتو

هجونأحيحصلاو:لينلاحرشيفبطقلامامإلاهقفاووينيمثلامامإلالاقو

.....الإهضعبةيطغتوأهتيطغتبمدلاهمزليفهسأرنملجرلا

عرشلانايببحاصوحاضيإلابحاصوجهنملابحاصلاقانركذيذلااذهبو

.مهنمدحاولكلوقتركذلةلاطإلافوخالولو«ريثكمهريغودلاولايديسو

:مهتلدأ

اوربتعادقف."اههجويفةأرملامارحإوهسأريفلجرلامارحإ":3هلوق-١

.سأرلانماءزجهجولا

هللالوسرلاقفهتصعقأفهتلحارنععقوالجرنأسابعنبانعيورام-٢

هنإف؛هسأرالوههجواورمختالوهيبوثيفهونفكوردسوءايهولسغا":ي
.يئاسنلاوملسمهاور."يبليوهوةمايقلامويثعبي

.يوارلانمةدايزاهيفنإاولاقوةياورلاهذهلوألالوقلاباحصأفعضدقو

."مرحلاهرمخيالفسأرلانمنقذلاقوفام":رمعنبالوق-۳

رتسلابىلوأيهو«قافتاباههجويفاهمارحإفةأرملامارحإىلعسايقلا٤

.اههجورمختنأاهسيلفكلذعمو«لحرلانمةيطغتلاو
۱/٥٥٥دهتحلاةيادب:رظنا

- ۲۷۳

 



هرحملاسابليڼبابرهاوبلادق

ةبقوةميخبو«بصقنمتيبوهو:شيرعبلالظتسازاجو

اسمهلکكلذيفرذحيلوءةرجشوأىصعكىلعبوثوةلظمو

زوجيال:ليقو.مدادمعسملابمزلوءههجووأ«هسأرل

نكيملنملزوجيالو‹ةلظملابالويصعىلعبوثبلالظتسالا

عنمنمو.ةبادىلعنملهركي:دمحأوكلاملاقو.ةبادىلع
.)ةيدفلاهلعافمزلأكلذنمائيش

۳۳۷/۱يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيفاكلاباتك:رظنا

۲۲۷/۳يقارقللةريخذلا:

۲-۸/۳٦۲۷۳ريبكلاحرشلاويملا:

١۱۱ةرمعلاوجحلاهقفيفيغلا:

۲/٠٠۷۱يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

٢٣٤۳دیزنبرباحمامإلاهقف:

١۸/۲٦۱عرشلانايب:

۳۱۰/۳رفعجنبالعماجا:

۸/١۲٠فنصللا:

-١٠١٠٤1ط١/١۸٠يلاسلامامإللماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوح:

.نامعةنطلس-طقسم«ةثيدحلاناولألاةعبطم٩۹

٢٤/٥۷لينلاحرش:

۷۹/۷نيبلاطلاجهنم:

۱/۷٩مزحنبالیلحا:

۲/۳يخامشللحاضيإلاباتک:

ةرايسلاوةرجشلاوةميخلاوتيبلابلالظتسالازاوجىلعدقعنمعامجإلا(١)
لمحلاکهبلظتسیامكلذادعاميففالخلانكلوءايشألاهذههباشامو

٢٤۲۷-



هرعملاسابليفمابرماوجلاتقع

حوسملاوبايثلانمءاشامهسفنىلعيقلينأمرحمللسأبالو
.هسأريطغينأريغنمفياطقلاو

دوجومدعبصيمقلابءادترالاانباحصأضعبديقو:('/بطقلالاق

.ءادرلا

لظبلالظتسالازوجيو.ةداسولادسوتيفسأبالو:لاق

زاوجىلع(ةيعفاشلاوةيفنحلاوةيضابإلا)روهمجلاف.ةيوديلاةلظملاوجدوحلاو
.كلذ

.عمملابةلبانحلاوةيكلاملالاقو

۹/۳٦۲:ةمادقنبالينغملايفءاج

ةيرامعلاوجدوحلاكهانعميفناكامولمحملابلالظتسالاهنعهللايضردمحأهرك

دبعوكلامورمعنبانعهتهاركىوريو.ةدحاوةياورريعبلاىلعكلذوحنو
.ةتبلالظتسيال:لوقيةنييعنبنايفسناكو.ةنيدملالهأويدهمنبنمحرلا

امءاطعونامثعنعكلذيوروءيعفاشلاويروثلاوةعيبرهيفصخرو:لاق

تسيأرفعادولاةجحيهللالوسرعمتجحجح":تلاقنيصحلامأتور

رحلانمهرتسيهبوثعفاررخآلاوةييبلاةقانماطخبذآامهدحأوالالبوةماسأ

.ملسمهاور."ةبقعلاةرىمرىح
رمعلحرىلعیأرامهنعهللايضررمعنبانأىورءاطعنأبدمحأجتحاو

.هأ.هاهنفسمشلانمهرتسيادوعةعيبريبأنبهللادبعنب

٢٤/٠٤۷لينلاحرش(۱)

.قباسلاعجرملا(۲)

-۲۷o



هرحفلاسابليفابرخاأوجلادق

ههجووأهسأرىلعهديلعجينأانموقزاجأو.هريغوأ«ناسنإ

٠.”سأرلاىلعلمحلازيجأو.(”رحلل

.انموقنممهريغودمحأويعفاشلاوكلامنعكلذزاوجيور(١)
۳۰۷/۳:ةريخذلايفلاق

ههجورتسوأهسأرىلععضووأرحلانمهديبهسموأليدنعبهسأرضقنولو

نألهيلعءيشال:كلاملاق.هبوثبههجوضعبىراووأسمشلانمهديب

.ها.موديالكلذ

يفو.ةنسلالهأنممهريغوةلبانحلادنعزاوحلاديفيام"ٰيغملا"يفءاجو
.كلذةيعفاشلازاجأ"بذهللا"

۷/۳٠۳يقارقللةريخذلا:رظنا

٢/٠۲۷ريبكلاحرشلاوييغملا:

۷/۲٠۷۰يعفاشلامامإلاهقفيفبذهلملا:

ةرورضلالجألبارخحاوجرخلاكهنمديالامهسأرىلعمرحلالمحاذإ(۲)

.انموقدنعواندنعكلذزاوجىلععامجإلاهبشيامكانهف

لاقو.بلغألادنعهيلعةيدفالفهوحنوأاليكموأاقبطهسأرىلعلمحاذإامأو

يفتدجحووهنعروهشلملايفاذه.هرتسهنأةيدفلاهيلعيعفاشلا

كيلإو.هيلعةيدفلامدعنمبلغألاهيلعالهتقفاوم"بذهللا"

:"بذهملا"ةرابع

.فأ.هنمعنميملفرتسلاهبدصقيالهنألاليكمهسأرىلعلمحينأزوجيو

مدعو‹رتسلاهبدصقاذإةيدفلابوجونمليقعنباهيلإبهذاممبيرقاذهو

تبحوبيطلامشدصقلراطعلادنعسلجولامك.كلذدصقيملنإاهموحو
.اذهكلذكفبحتلدصقيملنإوءةيدفلاهيلع

-٢۲۷-



هردملاسابليفجابرهاوبلادق

.”لمحملابلظتسيال:ضعبلاقو

طاطسفلاوتيبلالخادبهلالظتساباندنعسأبالو:لاق

.ةبقلاوءابخلاو

سيل:كلاملاقف.(رفصعملاسبليفاوفلتخا:ادشرنبالاق

بيطوه:يروثلاوةفينحوبألاقو.بيطبسيلهنإفسأبهب

نأيلعنعكلامهجرخأام:ةفينحيبأةجحو.ةيدفلاهيفو

.ىهتنا.ارفصعملاسبلنعو(يسقلاسبلنعىهنليبنلا

١۹/۲٦۱عرشلانايب:رظنا

۳۰۸/۳ةريخذلا:

۳/٠۲۷ريبكلاحرشلاويغملا:

۷/۲٠۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

.مدقتاميفكلذيفلوقلاليصفتقبس(١)

٤/٤۷لينلاحرش(۲)

١/۸٥٥دهتجلاةيادب(۳)
.رفصعتفبوثلاترفصع:لاقي.هبغبصيتابن:رفصعلا(٤)

."رفصع"باب١/٠۸۱٥برعلاناسل:رظنا

ركذ.سوقعمجوهوأ.ريرحنمءيشهبيذلابوثلاوه:يسقلا(٥)
ملعأهللاو.لينلايفبطقلانالاركذو.حاضيإلايفيخامشلالوألا

.باوصلاب

يبآنبيلعقيرطنمةنيزلاوسابللاباتكيفملسمهاورثيدحلا(١)

بتلامتختنعورفصعلاويسقلاسبلنعىميهللالوسرنأ":بلاط
."عوكرلايفنآرقلاةءارقنعو

-۲V۷



هرحملاسابليفاب

 

رهاوبلادقع

نيبيلاةياورلاهذهف.رفصعملاسبليفكلاممامإلانعتاياورلاتفلتحادقو

نبانعرخأتموهويوونلاةياورلةقفاوميهوةحابإلااهيفدشرنبانعانيديأ

.هنماهذخأهلعلودشر

٢۲۹۸/۱:ملسمىلعهحرشيفلاق

روهمجاهحابأف«رفصعبةغوبصملايهوةرفصعملابايثلايفءاملعلافلتحا

ةفينحوبأويعفاشلالاقهبو«مهدعبنمونيعباتلاوةباحصلانمءاملعلا

.هأ.كلامو

يغلملاوعرشلانايبيفامكرفصعملاسبلةهاركاهيفكلامنعتاياورلارثكأو

.راطوألالينو

۲۹۱/۳:ينغملايفلاق

اعمالوهمشوهلامعتسابسابالو«بيطبسيلهنألرفصعلابغبصابسأبالو

وهوبلاطيبانبليقعورفعجنبهللادبعورمعنباورباجلوقاذهو.هبغبص
يفنمرحينكنمنأملييلاجاوزأوءامسأوةشئاعنعو.يعفاشلابهذم

عنمو.ةيدفهيفبحويملوهندبيفضفتنيناكاذإكلامههركو.تارفصعللا

غبصهنألرفعزملاوسروملابهوهبشونسحلانبدمحموةفينحوبأويروثلاهنم
.هأ.كلذهبشأفةحئارلابيط

هللالوسرمعمسهنارمعنبانعهدانسإبدوادوبهاورامكلذىلعاولدتساو

نارفعزلاوسرولاسماموباقنلاونيزافقلانعنهمارحإيثءاسنلاىهني"

وأزخوأرفصعمنمبايثلاناولأنمتبحأامكلذدعبسبلتلوبايثلانم

."فحخوأصيمقوأليوارسوأيلح

ةفينحوبأبهذامكبيطلاةلعبالرفصعملاسبلانباحصأنمديعسوبأعنمو

- ۲۷۸



ءرحملاسابليفابرهاوجبلادق

ىلعدجس«رحلاةدشنمضرألاهتهبجسمنعزجعنمو

الوءهيلعةالصلازيجمدنعفوصلانموأءتابننمبوث

لمحينأسأبالليقو.هرتسيالوائيشهسأرىلعلمحي

.سبللاهجوىلعناكامهلهركيامنإو٠هسأرىلعهماعط

ءيشلكلوةلقلهسأرىلعلمحلازوجيهنأديفي:)بطقلالاق

.اسابلسيلهنأل

وأءشاوفلاوأءضرألاوأءطئاحلاىلعسأرلاعضوزوجيو

زاوجيففالخالو.هريغوأ«حايترالاهجوىلعكلذريغ

.مونللهعضو

.مرحلاىلعةمرحميهوةنيزهنأكلذيفةلعلاامنإو,انموقنمامهريغويروثلاو

۱/۲۲٦۱۸عرشلانايب:ديعسوبألاق

نمهنألرفصعملاسبلنعمرحمللعنملابلوقلاانباحصألوقيفجرخيهنايعم
نعمءةنيزهيفسيللاحىلإريصيوهنولبهذيىحلسغيوأسبلينأالإةنيزلا

.فهأ.ةنيزلانموهامنإوبيطلانمهملعأالفغابصلا

۸/۱٥٥دهتجلاةيادب:رظنا

۳/٦۲۹ريبكلاحرشلاويغملا:

٥/۹٠٦راطوألالين:

TAيوونللملسمحيحصحرش:

١۲/٦۱۸عرشلانايب:

٢٤/٥۷لينلاحرش(۱)

- ۲۷۹-



هردفلاسابليڼجابرهاوبلادق

هسأرىلعلمحينأسأبال:("ةيكلاملارثأيفو:()بطقلالاق

هريغلكلذلمحيالو«هماعطوهبارجوهجرخكهنمدبالام

لمحيفصخريالو.ىدتفالعفنإفءرجأبالواعوطت

.ةراجتلا

يفصخرو'ادمعسأرلاةيطغتيفمدال":رثأيفو:لاق

لخدياممهريغورابغلااذكوءرمنإنتنلفنأوةيحلةيطغت

":ثيدحلاءاجدقوهسأرنملجرلاهجونأحيحصلاو.فنألا

مدلاهمزليفسأرلايفهجولالخدفاهسأرنملجرلامارحإ

دبعوديزنبرباجلاقو.نتنلالإءهضعبةيطغتوأ«هتيطغتب

ىلع٠نيبجاحلادرامىلإهتيطغتزوجيهنإ:فوعنبنمحرلا

.7قنعلاةيطغتبسأبالو.سأرلانمامهقوفاموامهنأ

٤/٥۷لينلاحرش(۱)

يفهتدجواذكه.يكلاملاناوريقلانونحسلةنودملانعذوخأمرثألااذه(۲)

.ةنودمللهبسندقويقارقللةريخذلا

۳۰۸/۳ةريخذلا:رظنا

٢٤/٥۷لينلاحرش(۳)

سرلاةيطغتنعيهنلانأل.بوثلاريغبسأرلاةيطغت:هدوصقملعل(٤)
لاجالف.ةدعقرطنمو«ةرتاوتمكلذيفثيداحألاو«نيبوحيرصبوثلاب

.داهتجالل

.نابحنباهاور(٥)

ةلدأباعوفشماهنعثيدحلاقبسةيفالخةلأسمههجولمرحلاةيطغتةلأسم(١)

۸۰-



ءرحملاسابليفابرهأوجبلادق

نبادنعاهيفكيفوءاهسأرريغوهو.اههجويفةأرملامارحإو

.()نيفكلاوهجولافشكاهيلعبجيفءانباحصأضعبوةفرع

ناوءاههجويفةأرملامارحإنأىلعاوعمجأ:(دشرنبالاق

ىلعاهبوثلدستنأاهلنأوءاهرعشرتستواهسأريطغتنأاهل

لاجرلارظننعهبرتتستافيفخالدس«اهسأرقوفنماههجو

هللالوسرعمانک":تلاقاهنأةشئاعنعيوراموحنك«اهيلإ

بوثلاانهوجوىلعانلدسبكرانبرماذِإَفءنومرحمنحنوي

.()"هانعفربكرلازواجاذإوءانسوؤرلبقنم

تنبةمطافنعكلامهاورامالإنههوجوةيطغتتأيملو

عمتامرحمنحنوانهوجورمخنانك":تلاقاهنأرذنملا

."قيدصلاركبيبأتنبءامسأ

مهعامجادعبءههجومرحملاريمختيفاوفلتخاو:©لاق

قوفامنأرمعنبانعكلامىورف«هسأررمخيالهنأىلع

يورو.كلامبهذهيلإوءمرحملاهرمخيالسأرلانمنقذلا

.نيقيرفلا

ءاشنإكلذليصفتينأيسوةأرمللنيزافقلاسبلعنمهانعمنيديلافشك(١)

.هللا

١/۸٥٥دهتجلاةيادب(۲)

دوادوبهاور(۳)

۱/٥٥٥دهتحلاةيادب(4)

- ۲۸۹ -



هرحملاسابليڼابرهاوجلادقغ

يعفاشلالاقو.ىدتفاهناكمهعزنيملوكلذلعفنإهنأهنع

ىلإههجومرحملارمخي:روثوبأودوادودمحأويروثلاو

تباثنبديزو‹نامثعنعةباحصلانميورو«نيبجاحلا

.(صاقويبأنبدعسوءسابعنباو«رباجو

نإ:كلاملاقفءةأرملل©نيزافقلاسبليفاوفلتخاو:لاق

نعيورموهو.يروثلاهيفصخرو.تدتفانيزافقلاتسبل

.ةشئاع

نعىهنهنأ":ييبنلانعدوادوبأهجرخأامكلاملةجحلاو

نبانعافوقومهيوريةاورلاضعبو٠©"نيزافقلاوباقتلا

.همالكىهتنا٠ا%يبنلاىلإهعفرةاورلاضعبححصورمع

نمةلأسمللايفاشاليصفتاهيفدحتباتكلاتاحفصنمىضماميفمجار(١)

.اهبناوجةفاك

۱/٥٥٥دهتحلاةيادب(۲)

نطقبىشحينيديلللمعيءيشوهوفكلاسابلديدشتلاومضلاب:زافقلا(۳)

.نازافقامهوءاهيدييفةأرملاهسبلت

"رفق"باب٢٥/٣۳۹برعلاناسل:رظنا

یمنليهللالوسرعمهنأ":رمعنبانعهدانسإبدوادوبأهاورثيدحلا(٤)

باليثلانمنارفعزلاوسرولاسماموباقنلاونيزافقلانعنهمارحإيقءاسنلا
ليوارسوأايلحوأازخوأارفصعمبايثلاناولأنمتبحأامكلذدعبسبلتلو

."افخوأاصيمقوأ

هنأىلإمهضعببهذف.نيزافقلاسبلةأرمللزوجيهنأيفملعلالهأفلتخا(٥)

-٢۲۸-



هرعملاسايليفابوعاوجلادق

ولو«هعبصإوأهعارذىلعولو«هدسجىلعمرحملادشيالو

وأطيخبدقعيولومزتحينأهلزوجي:ليقو«مزتحيالو«طيخب

.ةيدفلافهريغلمزتحانإو٠لمعلادارأاذإءهنطبىلعلبح

دنعروهشلملاويعفاشلانعحصألاوهودمحأوكلاملوقوهوزوجيال

.حاضيإلايفيخامشلاخيشلاكانباحصأضعبلوقوهو«فانحألا

۳/۳٦۲:لاق

.كلذىلعهتلدأركذمث.هأ..نيزافقلاسبلتالاضيأكلذكو...

.نيزافقلاسبلنعيهانلارمعنباثيدحهيلإاوبهذاميفمكدمعو

ةياورونسحلانبدمحوةفينحوبأويروثلالوقوهوزاوحلاىلإضعبلابهذو

.جهنملايفيصقشلاخيشلاكانباحصأضعبللوقوهو.كلامللوقويعفاشلانع

۷/٢٤۷:لاق

نيفخاوليوارسلاسبلازوجياهنأالإمرحلاىلعمرحيامةمرحلاىلعمرحيو

.هأ.نيزافقلاو

۷/٥۷:رخآعضوميفلاقو

ءهأ.نيزافقلاوةعنقملاورامخلاوليوارسلاوعوردلاسبلتو

.رمعنبالوقنمثيدحلايثنيزافقلاركذاولعجءالؤهو
۳/۳٦۲يخامشللحاضيإلا:رظنا

٥۷-۷/٤۷نیبلاطلاجهنم:

.توريبملقلاراد١٠صسيمةيطعدمحملجحلايفءاسنلاهقف:

١١٠يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

- ۲۸۳ -



مرحملاسابليمابرهاوجلادق

نإديزنبرباجلتلق:رانيدنبالاقءبيسملانباهزاجأو

هوركمدقعلاو.(هقتوأ:لاقوأ«هدقعا:لاقفءلحنييرازإ

:هسفنىلعهبوثدقعيمرحلايفءاملعلافلتخا(١)

عنملاىلإفانحألاوةلبانحلاوةيعفاشلاوةيكلاملاوةيضابإلا:روهمجلابهذف-أ

.رازإلادقعيفةيعفاشلاوةلبانحلاصخرو

:مهليلد

؟هدقعأامٹيئارونميبوثيفرطنيبفلاخأ:هلأسالجرنأرمعنبانعيور

.ائيشكيلعدقعتال:رمعنبالاقف.مرحعوهو

.هسفنىلعهبوثمرحلادقعزاوجىلإمزحنباوبيسملانبابهذو-ب
۲۰۸/۷:یلحايفلاق

لمحيوءاشاميمزتحيوهدلجىلعوأءاشنإهرازإىلعةقطنملادشينأمرحمللو

.فأ.ءاشنإهءادروهيلعهرازإدقعيوهسأرىلعهجرخ

:مهتلدأ

حشوتينأاسأبىريالناكهنأةبيتعنبمكحلانعبيسللانبءالعلانع١

.هافقىلعهدقعیوهبوثبمرحنا

.هسفنىلعهبوثمرحلادقعينأاسأبريملهنأيرصبلانسحلانعسنوينع-٢
١٠٠يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا

۳/٦۲۷ريبكلاحرشلاويغملا:

۲/۳٠٦۲يخامشللحاضيإلا:

٤/٦۷لينلاحرش:

۸/۷٥۲مزحنبالیلحلا:

٤۲۸-



هرحملاسابليڼفجابرهاوبلادق

مدلانألءهيلعمدالهنأرهاظلاو:للاهمحربطقلالاق

هبءاجاموأ«مارحىلعلب«هوركمىلعةرافكالوةرافك

.(رثألاوأءةنسلاوأباتكلا

الوهافقىلعاهدقعيالودوعبهتءاسكمرحملاللخيال:رثألايفو

نمهتعاسنماهلحنإالإىدتفالعفنإوءاطرقهنذأيفقلعي

.كلذبعافتناريغ

دلقتيالو.هيلعءيشدقعوهسفنىلعالبوثدقعبسأبالو

.هديبكلذكسمأفاخنإوءاسوقالوافيسمرحملا

٤/٦۷لينلاحرش(۱)

نكلو.اقالطإهيلعءيشالنيزيحلادنعفهسفنىلعهبوثمرحلادقعاذإ(۲)
اهبجوأوبطقلامامإلاكةيدفلاهيلعبحجويملمهضعبءاوفلتخاكلذلنيعناملا

دبعمابااب:هللاقسابعنباناسابعنبالومدبعميبانعدروالنورحخآ

نأديرأنإ:لاق.اذههركتتنك:هللاقف‹مرحوهوياسليطيلعرز

.يدتفأ

تافلاخملانميأباكترانأل«رظنسابعنباىلإاذهةبسنيفنإ:لوقأ

لوستنلعدرةبوقعةيدفلاانإوةيدفلاهرفكتالهتاذبمثأمرحمللةبسنلابادمع

ةحردلاهذهبسابعنبانأدقتعاالو«مارحألاتاروظحنمروظحلعفهسفنهل
لحللبإلادابكأبرضتهيلإواهرحبوةمألاربحوهوةجاذسلاوةيحطسلانم
.ملعأهللاو.ةلأسملاهذهلثمهيلعىفختيحاهصيوعولئاسملاضماغ

۳/٦۲۷ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

لهأريهامجدنعكلذهلفةرورضللفيسلادلقتينأىلإمرحلاجاتحااذإ(۳)

-٢۲۸۵-



هرحملاسابليڼبابوهاوجلادقع

يسقلاسبلنعء8هللالوسرىهن":بلاطيبأنبيلعلاق

.>"رفصعملاو

هدضعوهردصكامهریغوأ"هیوقحىلعهتقفندشيفصخرو

نسمناهبنيبأةمالعلالوقوهودمحأوكلامويعفاشلاوءاطعلاقهبوملعلا

.انباحصأ

ةكملهأبأفةدعقلايذيفيينلارمتعا":لاقءاربلاهاورامكلذيفمحلو

لين."بارقلايفالإاحالسةكملحخديالمهاضاقىحةكملخديهوعدينأ

.راطوألا

نأطرشلانكل‹ةرورضلاورذعللةكعبحالسلالمحزاوجىلعليلدثيدحلاو

.يلوسرلالعفامك(ادمغمفيسلاهيفلعجيءاعو)بارقلايفنوكي
حالسلالمحنعةيهانلاثيداحألانمهاوساممومعثيدحلااذهصصخيف

.ةرورضلاوةجاحللهلمحنمادعاميفةكعبحالسلالمحنعيهنلانوكيف.ةكع

حالسلالمحنعةيهانلاثيداحألامومعباكسمتةهاركلابيرصبلانسحلالاقو

.ةيدفلاهيلعوهلمحهيلإجاتحااذإ:لاقفةمركعذشو

(طوطخ)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

۲۷۹/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

٣٥/٦۷راطوألالين:

۳۰/۳ينارقللةريخذلا:

١٠٠يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

.امنايبمدقت.لاوقأيسقلاةملكعميءاملعللو.هجيرختقبس(١)

.ةرصاخلاوهووقحةينثت:ةيوقح(۲)

-٦۸-



هرحملاسابليفابرهاوبلادق

.هدلجيلياممهلخادنم

وأهسفنىلعهريغةقفندشوأركذامدلقتنمو:()/بطقلالاق

.هيلعالفةرورضلدلقتنإ:ليقو.ىدتفاءبوثلاقوفهتقفن

دشيودحاو"نايمهيفهتقفنعمهريغةقفنلعجينأسأبالو

هرکو.اهدشيوهبقثيفنايمهلارويسلخدينأزوجيوهدلجىلع

.٩هنایمهولوهسفنىلعدشينأرمعنبا

."ءاحلالصفواولا"بابوقح١٤/٠٦٤طيحملاسوماقلا:رظنا

٢٤/۷۷لينلاحرش(۱)
لهأهيلعقلطيو.طسولاىلعدشيوةقفنلاهيفلعجيسيك:نايمحلا(۲)

رمكلاةئيهىلعدلجنممازحيهو:ةقطنملاهلثمو.رمكلامساجيلخلاونامع

.دوقنللعضوماهيفسيلانأالإ

سیلامىلعمرحلاطسوىلعنایملادشرمعنباةيهاركةمادقنبالمح(۳)
.اسأبهبیریالفهتّقفنهيفاماما.ةقفنهيف

اذإهبسأبال:لاقف؟هيلعنایمحلادشيمرحلانعرمعنبالئس:دهاجملاق

.رازإلادقعكزاجفهيلإةجاحلاوعدتاممهنألوهتقفننمقثوتسيهتقفنهيفتناك

:مهتمملعلالهأرثكألوقيثمرحمللحابمنايمحلاسبلنألوقلاةصالخو

مساقلاوسوواطودهاجبوءاطعوبيسملانبديعسورمعنباوسابعنبا

وهو.يأرلاباحصأومزحنباوروثوباوقحساودمحأويعفاشلاويعخنلاو

يسمدكلاديعسوبأويويسبلانسحلاوبأ:مهنمانباحصأنمريفغروهمجلوق

بوبحمنبدمحمنبربحمورفعجنباوديقعنبحاضولاويدنكلاركبوبأو

.ريثكرفنمهريغوبطقلامامألاوسيمحنبدعاجخيشلاويصقشلاخيشلاو
٢۲/٠٠٦۲عرشلانايب:رظنأ

-۲۸۷-



هرحملاسابليڼابرهاوبلادق

هذخفوأهدضعىلع(هتقطنمدشيالونايمهلارويسدقعيالو
.ىدتفادضعلاىلعاهدشنإ:غبصألاق.نيوقحلاىلعزوجيو

هتمزل؛هریغويذمولوبکرطاقلةباصعهركذىلعبصعنإو

الا:ليقو.همارحإنملحيىتحةدحاوةرمادعاصفةاشةيدف

اذإةجرفاهيفلعجيةقرخبسأبالو«ةطيرخوأاسيكناكنإ

ىلعوهبوثبءابتحابسأبالو«مالتحالابهبوثدسفيالئلمان

.(كلذكسيلوأاسوبلمهدسج

.ةصخرهذهو:(")بطقلالاق

ه٤٠٠١ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط۳/۲٠۲يويسبلانسحلايبأعماج:رظنأ

.م٤

۳۰۸/۳رفعجنيالعماجلا:

۸۱/۷نيبلاطلاجهنم:

هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:

٢٤/۷۷لينلاحرش:

۲۷۷/۳ريبكلاحرشلاوييغملا:

١١٠صيووتنللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:
۳۳۷/۱ربلادبعنباليكلاملاةنيدملالهأهقفيفيناكلاباتك:

۹/۷٢٥۲یلحا:

دوقنلاكةقفنهيفنوكينايمحلانأالإلكشلايفنايمحلالثم:ةقطنملا(١)

.ةقفناهيفنوكيالةقطنملاو‹اهوحنو

.ءابتحالاسولجيأ(۲)

٤/۷۸لينلاحرش(۳)

- ۲۸۸



هرعملاسايليڼټابوهاوبلاتقع

همزلزوجيالاموأءهسأرةيطغتوأهنعيهنمسبلدمعتنمو

.هبعفتنيملوهنيحنمهعزنولومد

دعبهکرتنإالإهيلعةيدفالوىبلوهنيحنمهعزنيسننإو

وأءراهنلاطسونمولوليللاىلإايسانهكرتنإو.ركذلا

هسوبلمناكنإف.حبصللهليلنمهكرتنإاذكومدهمزلءهرخآ

ىتح«قشالبهجارخإهنكميملنإهقشءصيمقكهنعيهنملا

قوفنمال٠ىبلولفسأنمهجرخأو٠لفسأنمهجارخإهنكمي
لاخدإاضيأهمزللبءمدهمزليفهسأرىطغهنأكلذبهمزليهنأل

الوسمالبولو٠زوجيالفةطايخوأقوطيفهسأروهقنع

.ةيطغت
م

ةرورضلالإةرافكبربجينأىلعزوجيالامدمعتزوجيالو

.)مدلانمامرغلقأقشلانأبلاغلااضيأو

زاجءهسمبقيوطتالوءهسأرسمالبهسأرنمهنكمأنإو

دمعلامدعلءحبصللهنموأءليللموينمهكرتيملنإهيلعالو

الجرىرهنأيورامو«مدهيلعفقوفنمهعزننإو

نمهجرخينأهرمأوءاقلأفنارفعزبخطلمصيمقهيلعامرحم

.لفسأنمهجارخإبهدسجنعهيقلينأهرمأهنأهانعمف١هيلع

.(ةاش)مدلامرغمنملقأصيمقلاقشنملصاخحلامرغملانأيأ(۱)

نأهيبأنعةيمأنبىلعينبناوفصنعهدنسبننسلايفدوادوبأىور(۲)

ةبحهيلعوةرفصلاقوأقولخرثأهيلعوةنارعحلابوهوييبلاىتأالجر
- ۸۹ -

 



هرحملاسابليفابرهاوجلادق

ملنإهيلعالوءىبلوركذتنيحنمهعزنايسانهسأرىطغنإو
.ةليلومويلامكبالإهمزليال"ليقو.حبصوأ«ليللكرتي

.اامهدحألامكبليقو

ىلاعتوكرابتهللالزنأف؟نرمعيفمنصأنأنرمأتفيكهللالوسراي:لاقف

":للق"؟ةرمعلانعلئاسلانيأ":لاقهنعيرساملف«يحولافَييبلاىلع

يفعنصاوكنعةبحلاعلخاو"."ةرفصلارثأ"لاقوأ؟قولخلارثأكنعلسغا

.۳۱بابكسانملاباتكدوادوبأ."كتجحيفتعنصامكترمع

نمةطيخمبايهيلعومرحأنمنأ:ثيدحلاىلعهقيلعتيفننسلاققحلاق

.مدهمزليملهسأرنمهعزناذإهنأوهقيزمتهيلعنکیملامهوحنوةبجوصيمق
.هقشي٠لاقيعخنلاميهاربإنعو.هبايثقزم:لاقهنأيعشلانعيوردقو

الدسجحلالفسأنمهجارخإبنوكيصيمقلاعزننأبطقلامامإلاحجردقو

یرةياوريفدواديبأدنععقوهنأريغ.هسأرلايطغمريصيالعلىلعألانم

."هسأرلبقنماهعلخفةبحلاكنععلخا":ظفلب

۳۱بابكسانملاباتك۸/۲٠٠دواديباننس:رظنا

تارمثالثقولخلالسغبابجحلاباتك۳۱۳/۳يرابلاحتف:

٤/۷۹لينلاحرش:

١بابجحاباتك۳۲۷/۸يوونللملسمحیحصحرش:

۸/۲۲١۱عرشلانايب:هللاهجردیعسوبالاق(۱)

ايسانهاطغنإو.مدهيلعفةدحاوةعاسلولوادمعتمهسأرمرحلاىطغاذإ

امویهیطغییحيسننوكينأالإهسأرفشكوىلوءازجهيلعنكيم

.هأ.ةليلوأ

- ۲۹۰ -



رحملاسابليفابرهاوبلاقغ

صيمقو٠نيبعكلالفسأنمعطقالبفخسبلدمعتنمو

هتمزل۽لصفالبءيشدعبائيش۽تقويفكلذوحنو٠لاورسو

يرخملاسبلوهوءدحاوسنجءايشألاهذهنألءءادفلاةرافك

.قوطملاىلعقوطملااذكو

نيتقويفنيتنثابو.ثالثتارافكهيلعف٠تاقوأيفاهسبلنإو

نمهددع٠تقوبلکءثالٹنمرثکأبو«ناترافکءتقوبلک

.تقولكلةرافكفتقولاددعتنإو.ءتارافكلا

ءلنحهيلعلعجوهحرجىلعةقرخفلفنيكسمرحملاعطقنإو

.ىدتفارثكنإوءهيلعالفءاريسيعطقلاناكو

وأةوسنلقىلإجاتحامثءاهسبلفةبجوأصيمقىلإجاتحااذإو

هنعیهنيامسبلىلإجاتحانإو‹ةرافكف«اهسبلفليوارس

هبوثسبلوهسأرقلحنإو.ناترافكفبيطتفبيطلاىلإوهسبلف

كلذقرفنإو«ةرافكفةدحاوةرميفكلذلجاتحاابيطسمو
.ةرافكةدحاولكلفءءيشدعبائيش

وأعوكرلادنعةالصلايفهسأرىلعمرحملابوثعقونإو
)هدهيلعفالإو٠هتالصتحصوهعزنيلفامهريغوأدوجسلا

.هتالصتحصو

هلوقلةيدفلاهتمزلءضرموأدربلةمامعوأصيمقلجاتحانإو

.هتالصنمغرفيحهکرتوهروفنمهعزتيملاذإيأ(۱)

- ۲۹۱-



هرحملاسابليفاب_رهاوبلادق

سيقوقلحنإينعي٠ةيآلاأ"اضيرممكنمناكنمف":ىلاعت

.قلحلاىلعقلحلاريغ
ولوةدحاوةيدفهيلعوهلزاجءهبلحرضلهسأربصعنإف

عزنينألثمءعزنيولعفيءدربللالءرضللارارمكلذلعف
.دريمثعزنياهوحنوأةالصلل

ةقدصوأمايصنمةيدففهسأرنمىذأهبوأاضيرممكنمناكنمف"(١)

.ةرقبلا١۹٠ةيآلاءزج"كسنوأ

نببعكةيآلاهذهلوزنيفببسلاو.حبذلاوأماعطإلاوأمايصلاانهةيدفلاو

تدق:لاقلقعمنبهللادبعنبهللادبعنعهحيحصيفملسمهاورامةرجع

نسمةيدفف"ةيآلاهذهنعهتلأسفدجسملايفوهوهنعهللايضربعكىلإ

يبناک«يفتلزن:هنعهللايضربعكلاقف؟"كسنوأةقدصوأمايص

ام:لاقفيهجوىلعرثانتيلمقلاوييهللالوسرىلإتلمحفيسأرنمىذأ

ةيآلاهذهتلتف.ال:تلقف؟ةاشدحتأ.ىرأامكنمغلبدهجلانأىرأتنك

ةتسماعطإوأمايأةئالثمص:لاق."كسنوأةقدصوأمايصنمةيدفف"

مکليهوةصاخيفتلتف:لاق.نيكسملکلاماعطعاصفصننیکاسم

١۱بابجحاباتک.ملسمهاور.ةماع

.فالخ؟اهسأرقلحتنأةرورضلادنعلحجرللامةأرملللهو

بهذوعرشلانايبيفيدنكلاةمالعلامهنعكلذىكح.عناباباحصألاق

.هفالحخىلإوه

۲۲/١۷٠عرشلانايب:لاق

.هأ.كلذيفلجرللامةرورضلادنعةأرمللنأوجرأو

- ۲۹۲-



هرحملاسابليفابرهاوبلادق

(هیلعمدالفءهراسکنادحنمالثمهرفظنمرسکامعطقناو

هيلعالفهرمأيملورعشيملوهلقلحوألحممرحملصقنإو

.(”ةقدصفبيطبلحتكانإوء”مدفههنيملفملعوأهرمأنإو

مزلامهيلعفءهرمأيملوزوجيالامممرحمللحمهلعفاملكو

.امرحم

هريغيفامهيفسبلتوءامارحإلايفلجرلاكتسيلةأرملاو

.مدهيلعفدمعلالاحيفامأ‹هرفظرسكدمعتيملاذإ(١)

هصمزلأو.ةيعفاشلاوةيضابإلادنعءيشكلذيفسيلفالحممرحلاقلحاذإ(۲)

.قلحنإةيدفلاةلبانحلاوةيكلاملا

يففالتحاالواقافتاةيدفلامرحلاىلعفهاضربوأهرمأبامرحممرحلاقلحنإو

یلع:لاقنملاقف.هاضرالوهرمأريغبهلقلحولاميففالخلاامنإو.كلذ

لوألاو.قلاحلاىلعاهبعجريو.قولحلاىلعةيدفلا:لاقنملاقو.ةيدفلاقلاحلا

.ملعأهللاو.بهذملايفروهشملاوه

۱۷۲/۲۲عرشلانايب:رظنا

۳۰۹/۳يفارقللةريخذلا:

هينيعلاعينأهلو.ةنيزالوهيفبيطالامءاشابهينيعمرحلالحكي(۳)

.ةرطاقلابوةيبطلامهارملاب

انهةقدصلاواقدصتالعفنإف«بيطهيفلحكبةمرحلاومرحلالحتكيالو

.مدامهنمدحاولكىلعفارارمكلذالعفنإو.ماعطإلا

تاروظحيقابيفامأءطقفسابللةبسنلابمارحإلايفلجرلاكتسيلةأرملا(٤)

لمكلذيفءاوسهايإويهفاهريغوثفتءاقلإوعامجوديصوبيطنممارحإلا

.ملعأهللاو.اهيلعمرحيهيلعمرحي

-۲۹۳-



هرحملاسابليفباب_رماوبلادق

بايثدقعواهسفنىلعدقعلااهلو«اقوطموأاطيخمولو

الوءبيطلالامعتسااهلسيلوءفخلاسبلتنأاهلو.اهمارحإ

.ايلحوأابهذوأاريرحسبلتالوءاههجويطغتنأ

يفاهيلعةيدفالوهسميملنإابوثاههجوىلعلدستنأاهلو
نأفوخللدسلاناكءاوسةيدفالفدمعالبهسمنإوءكلذ

لدستاهنأ:مهضعبصنو«دربوأرحلوأءاههجوبسانلانتفت

مدالو.ةيدفلافاههجوسمنإلاحلكىلعوءنتفتنأفوخل

هللاو.ةنيزللناكنإمدلمزلو٠نيزتريغلةآرملايفرظنلاب

.ملعأ

٢٤۹-



يلعلاوبيطلانمهريملاعنفباب___رفاوبلادغ

يلحلاوبيطلانممرحملاعنمباب

رضيالوء(هبوثبنإوبيطلانمىثنأوأاركذمرحملاميم

يقبولوحيربوثلايفقبيملوصقتنيالىتحامعانلسغنإ

..نولهب

بيطلالسغ:ليقوءنوللايقبنإكلامهركو:("”بطقلالاق
ال:ليقوءهريغدجوامبوثلاعزنيلبهلسغيالف«هللامعتسا
.1هلامعتساببجتلببيطلاسمبةيدفلاهيلعبجت

ميرحتىلعةمألاتعمجأدقو‹مرحمللبيطلانعةيهانلاثيداحألاترتاوت(١)

ميرحتببسو.يقأيسامك.مارحالالبقفالخىلعمارحإلادعبمرحمللبيطلا

جاجحلانإف‹جاحلاللذتيفانيهنألوةوهشللريثموعامحلاىلإيعادهنأبيطلا

مارحإلاتامرحمعيمجاذكوةأرملاولجرلابيطلارحتيفءاوسو.ربغأثعشأ

.مدقَتامكسابللاىوس

٢٤/۸۲لينلاحرش(۲)

۱/٦۳۳يفاكلا:يكلاملاربلادبعنبالاق(۳)

هحيروبيطلانولبهذييحهريغوأنارفعزوأبيطهسمابوثمرحلاسبليال

.هُأ.هنم

٢۱۳/۲٦۲:عوشلانايبيفءاج(٤)

مدهيلعفادمعناکنإ:لاق؟ادمعوأًاطخمرحوهوًابيطسمنمعهتلأسو

.فأ.ملعأللافًاطخناكنإو

- ۲۹-



يلحلاوبيطلانمهرحملاعتمباب___رماوبلادق

بيلطلاريغنمههبشونيمسايلاوناحيرلاودرولامشهلهركيو

هبيصياميفهيلعريضالو.هقلعوأءهسمنإاذكو()ثنؤملا

نإو٠كلذلىلوأهليبقتكرت:ليقوءدوسألارجحلاوةبعكلانم

.هلامعتساكلذحيبيالفبيطلاةحئارتلطب
وأءراطعتوناحيفسلجنمک«نيعنودحيرهبقبعنمو

.(هونکاسرمجتتیب

.ثنؤمبيطوركذمبيط:نابيطانموقنمةيكلاملادنعواندنعبيطلا(١)

جسفنبلاودرولاونيمسايلاوناحيرلاكهرثأىفخيوهيررهظياموهف:ركذملااأ
.كلذوحنو

نارفعزلاوسرولاوكسلملاكهرثأىقبيوهحيررهظياموهف:ثنؤملاامأو

.كلذوحنودوعلاوربنعلاوروفاكلاو

نبلاقنمو.هببيطتلاوهسميفةيدفالوهببيطتلاوهمشهركيفركذملاامأف
قاحسإودهاجمونسحلاونافعنبنامثع:هلامعتسايفةيدفالركذملابيطلا

.انباحصأضعبو

.الوأهيردجولعفنإةيدفلاهيفوهسمعنميفثنؤملاامأ

٤/٤۸لیتلاحرش:رظنا

۷۱/۷نيبلاطلاجهنم:

٢۲/٦۲عرشلانايب:

۳۱۱/۳يقارقللةريخذلا:

بوثلاترمجأورمجمورمجمبوث:ناسللايفلاق.هونكاسرخبتيأ(۲)

"رج"باب٤/٥4١بروعلاناسل:رظنأ.بيطلابهترخباذإهترمجو

-٦۲۹-



يلحلاوبيطلانمهرحملاعتمجابرماوبلادق

بسيطةحئاردجونمو.كلذيفهيدامتهركيو)هيلعةيدفالف

.مدفقشنتسانإو.هيلعالف.اهقشتتسيملو

هبوثيفهلابيطلمحنمىلعمدال:دمحأنبنسحلالاق

.ةرورضللةقرسلانمافوخ

بوثوأندبنملوزيالامبمدالو«مدلاهيلع:(""بطقلالاق

.ةحئارنم

دمعتنإف٠هحيربذتليوأهمشيالوبيطلابطلخنهدنمعنمو

ريغيفذذلتلاوأمشلابمزليالليقوءمدهمزلذذلتلاوأمشلا

.ثنؤملابيطلا

وهوهببيطوأ٠حيرلاهيلعهتقلأولوهدسجوأهبوثبعقونإو

هنيحنمهعزنوأهنيحنمهلسغ«لفاغوأ«هركموأمئان

.مدهمزلهملعدعبهکرتناو

هبذذلتدصقالوءهيفهئاقلإدصقالبهماعطبهلكأنإسأبالو

بيطملاماعطلاالإدجيملوأءكلذكهدجووماعطلاىرتشاولامأ

بيطىلعهاقلأوأءءاودلهسفنلهبيطوأءهريغهلهماعطبيطوأ

عديالوءهيلعمدالفكلذوحنوأدمعريغبهيلعبيطلاىقلأوأ

.كلذلماعطلا

.ةيدفلافادصاقناكنإوبيطتللادصاقنكيملنإكلذ(١)

٢٤/۸۳لینلاحرش(۲)
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يلعلاوبيطلانمهريملاعنهمبابرعاوبلادق

هيفءاودبهحرجىوادنإ:ليقو.كلذيفماعطلالثمبارشلاو

.۱هبمدالفبارشوأماعطيفخبطنو«ًاقلطممد

فاصحألاواندنعهلكأبسأبالفبورشموأموعطميفبيطلالصحاذإ(١)

.رانلاهسمتملامممأرانلاهتسمدقامناكأءاوس

يفةيدفالفةحئارالونولالومعطبيطللقبيملنإ:ةلبانحلاوةيعفاشلالاقو

.ةيدفلاتبجوهتحئارتيقبنإو«هلكأ

:ةلأسملايفءاملعلالاوقأهذهو

٢٢/٢٤٦۲:عرشلانايبيفلاق

هعديالوهلكبيطوأنارفعزهباصأبارشوأماعطصيصعنمناكامو

نبهللادبعنعلاقيكلذناكو«هسمتملوأرانلاهتسمكلذلجأنممرحلا

نبديعسوسوواطوءاطعويجشلاويعخنلاميهاربإورمعنبهللادبعوسابع
.هُا.مهريغكلذهركو«ريبج

۲۹۹/۳ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاقو

ملهتحئاربهذتملفبورشموألوكأميثلعجاذإبيطلانمهريغونارفعزلا

كلامناكويعفاشلالاقاذهو.رانلاهتسمدقوأناكاعينهلوانتمرحمللحب

هنولبهذءاوساسأبماعطلانمرانلاتسمامينورياليأرلاباحصأو

.فهأ.ابيطهنوكنعلاحتساخبطلابهنألهلككلذيقبوأهمعطوهحيرو

۷۲۱/۲:يعفاشلاهقفبذهميفيزاريشلاقاحسإوبألاق

هلكأزجيلهتحئاروأهمعطيفكلذرهظنإف.ترظنماعطيفبيطلاناكنإو

الومعطريغنمناسللاهبغبصوهنوليفكلذرهظنإو.ةيدفلاهببحتو

- ۲۹۸-



يلحلاوبيطلانمهرحملاعنفبابارهاوبلادق

:سابعنبالاقو٠نيمويبمارحإلالبقبيطلابانتجابينو

.(نیتعمجبهلبقهکرتيرمعنباناكو(مويب

هعمهحيرىقبيالةدمكرتينأيغبني:9هللاهمحربطقلالاق

.مارحإلادعب

ل:جحانم"طسوألا"و"رصتخملا"يف-يعفاشلايأ-لاقدقف‹«ةحئار

.ادحاوًالوقزوجيقاحسإوبألاق.زوجي:"ءالمإلا"و"مألا"يفلاقوزوجي

.هأ.ةحئارهلتناكاذإامىلع"طسوألا"يفهلوقلوأتو

٢۲/٢٤٦۲عرشلانايب:رظنا

۲۹۹/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

۷۱۲/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

۷۰/۷:جهنملايفلاق(۱)

.فأ.مويبمرحينألبقبيطلاسمينألجرللهركيسابعنباناكو

هللادبعتلأس":لاقرشتنملانبدمحمقيرطنمهحيحصيفملسمىور(۲)

بصحأام:لاقفءامرحمحبصيمثبيطتيلحجرلانعامهنعهللايضررمعنب
كلذلعفأنأنميلِإبحأنارطقبىلطأنألءابيطخضنأًامرعحبصأنأ
ابسحااسم:لاقمعنينأقريعأفاهنعلليضرةشتاعىلعتلح

كلذلعفانأنميلِإبحأنارطقبىلطأنأل«ابيطضناامرحمحبصأ

ےبصأمغهئايففاطمثهمارحإدنعللالوسرتييطانأ:ةشئاعتلاقف
۶

امرحم

.مارحإلادنعمرحمللبيطلابابجحلاباتك٢/۳٢١۲يوونللملسمحيحصحرش:رظنا

٤/۸۳لينلاحرش(۳)

-۹۹-



يلعلاوجبيطلانمهرعملاعنفبابرماوجلادق

دسجنممارحإلادنعةحئارلالسغمهضعببجوأدقو:(')لاق

دصقيملو«هبوثوأهدسجيفبيطقبسنإ:ليقو.("بوثو

الإو۽لسغهمزليملمارحإلادعبابيطتمنوكينأهببيطنيح
(”همزل

لبقناكاذإلسغالبهؤاقيإزوجيهنأينيمثلارهاظو:(لاق

هدعباملمارحإلالبقهدصقزوجيالهنأ:يدنعحيحصلاو:لاق

بيطهيفامدمعتزوجيالهنأوامدفالإوءلسغالبهؤاقيإالو

.هلسغهنكميملوهاوسدجيملنإالإ

هدعبزوجيالامكاندنعمارحإلالبقبيطلازوجيالو:لاق

.كلاملاقهبوءالثمبوثيفقباسلااذكو

ناكامءاقيإوءمارحإلادنعبيطتلايعفاشلاوةفينحوبأزاجأو

.٤/۸۳لینلاحرش(۱)

۸/١۱۲فنصلملا:هللاههرديعسوبألاق(۲)

فلتخيف‹ةحئارلاتيقبوهرثأبهذىحبيطلالسغمثهمارحإلبقبيطتاذإ

.ها.ردقيالاميفءازجالنأيبجعيو:لاقءازحجلايئ

.مارحالادعبالبيطتلاهدصقناكاذإيأ(۳)

.٢٤/۸۳لينلاحرش(٤)

.ةيضابإلاروهمجاذهىلعو(٥)
.٤/٤۸لینلاحرش(٦)

“Wee



يلعلاوبيطلانمهرحملاعنهجابرهاوبلادق

,()كلذهركيءاطعناکو«هلبق

هبابحتساىلعروهمجلاف.فالحهيفمارحالاةدارإدنعمرحمللبيطتلا(۱)

.كلذيفةيكلاملامهقفاوومتملابانباحصألاقو

۸/٨٣٤۳:ملسمىلعهحرشيفيوونلالاق

ءاهقفلاونيئدحملاريهامجونيعباتلاوةباحصلانمقئالحخلاقهبوهبابحتساانبهذم

وبأوةبيبحمأوةشئاعوةيواعموريبزلانباوسابعنباوصاقويبأنبدعسمهنم

مهتمهعنعبنورخآلاقو‹مهريغودوادودمأوفسويوبأويروثلاوةفينح

ةباحصلانمةعامجنعاضيأيكحونسحلانبدمحموكلامويرهزلا
.هأ.نيباتلاو

يوونلالاقامكالبهذملااذهفالخىلعهنأسابعنبانعحيحصلا:تلق

.نامثعورمعنباوباطخلانبرمعةباحصلانمعنملابلاقنمو
:ةلأسملاهذهيفةقرفأةئالثىلعةمألانإفهيلعو

.ًاقافتاةيضابإلالوقوهوةيدفلاهلعافاومزلأومنملا:لوألاقيرفلا١

.ةيكلاملابهذموهوهلعافىلعةيدفالنكلوعنملا:ياثلاقيرفلا-١

فانحألاهيلعوروهمحجلابهذموهوبابحتسالا:ثلاثلاقيرفلا۳

.ةلبانحلاوةيعفاشلاو

.ةلأسملايفهتلدأوقيرفلكتاححرمهذهو

:َیالاباولدتساعنملابنولئاقلا:الوأ

- ۳



يلحلاوبيطلانمهريملاعتمبابرماوبلادق

رثأكنعلسغاوةبحلاهذهكنععلخا":ليبلالاقف؟نرمعيفمنصأ

.هيلعقفتم."كتجحيفعنصتامكترمعيفعنصأوقولخلا

:ياتلابثيدحلااذهنعبيجأو

مارحالاريغيفلاجرللهنعيهنموهونارفعزلانمهبيطناكلجرلانأا

نأىنييبلانأ"هنعهللايضرسنأثيدحيفملسمويراخبلاهاورامك

.ىلوأمارحإلالاحيهنلاف"لجرلارفعزتي
وهوةشئاعثيدحونامةنسةنارعحجلابنينحماعناكثيدحلااذهنإ-ب

يفناكهعضوميفهركذيقأيسوثلاثلاقيرفلاباحصأهيلعدمتعايذلا

دنعررقتامكرخأتملاىلعلمعلافضراعتلاردقنإفرشعةنسعادولاةجح

.نيئدحلاونييلوصألا

وهوبيطحيردحجوهنعهللايضررمعنأ:هريغوكلامًاطوميفءاجام-٢

ایم:نایفسيبانبةيواعملاقف؟بيطلااذهحيرنمم":لاقفةرجشلاب

ريمأاييتبيطةبيبحمأنإ:ةيواعملاقف«هللارمعلكنم:لاقف.نينمؤملاريمأ

"هنلسغتلفنعجرتلكيلعتمزع:رمعلاقف‹نينمؤلا
.سبللاكهتمادتساعنمفهئادتبإنمعنيهنأ-٢

معأالإمارحإلاةعاسبيطلانممرحلاعنميفاوقفتانإولوقلااذهباحصأو

.عنتميملومرحلابيطتولاميفاوفلتحا
.امرحمهلعفلهيلعةيدفلابوجوىلإةيضابألاانباحصأبهذدقف

اهلقنتببحأفاههاوجوةلأسملاهذههللاهمحرناهبنيبأةمالعلانعتدجودقو

.حوضوولومشنماهيفالةلماك
ةلبقوأهمارحإيفبيطتينأهلأامهبوأةرمعوأةجحبامرحمنوكينميفو:لاق

؟امارحهارتوأ

۳۹۲-



يلعلاوبيطلانمهرحملاعتمبابرهاوبلادق

نمعنملاوهعمهرثأىقبيامبيطلانمعدينأهمارحإلبقهبرمؤييذلاف:لاق

.هماكحأيفهريغال‹هيفقحلاهجولاوههزاوج

لوقتاذاموأهمارحالهلبقنمءاشنملةصخريفةزاجإنمالهف:هلتلق:لاق

؟اذهيف

نعهوورثیدحيفانموقنمعضوملااذهيفهزاجأنملوقيفىلب:لاق
هللالوسرتبيط:ةياورلايفامىلعتلاقامنأمهراثأيفاهنعهللايضرةشئاع

امالإ(ةيضابإلا)قحلالهألوقيفسيلهنأالإ.مرحينألبقهمارحإلي

.انموينمهيفنحنامدحىلإهملعتاميفهزاوجنمعناىلعلدي
؟هيلعاذامهرثأنمهبامىلعمرحأفدمعلابهلعفنإف:هلتلق:لاق

ةبوتلاحلايفهللاىلإبوتينأوةرافكنمهيفامهمزلينأهبامقحأف:لاق

.ھهأ.هرافغتساابنرقيةقداص

همارحالبيطتوهنإهيلعةيدفلابوحجومدعىلإانموقنمةيكلاملابهذو

۳/٢۲۲ةريخذلا:اهيفةيكلاملايأرنيبوةلأسملاركذامدعبيفارقلالاق

نألهيلعءيشال:روهشملافلعفنإفمارحإلادنعثنؤملابيطلاكلامعنمو

.ةشئاعثيدحركذمث.هأ.حاحصلايفالهبابحتساباولاقةمئألا

:الاباولدتسابابحتسالابنولئاقلا:ايناث

همارحإليهللالوسربيطأتنك":تلاقاهنعهللايضرةشئاعثيدح١

ىلإرظنأأك"ةياوريفاهنعوهيلعقفتم"فوطينألبقهلحلومرحينألبق

يئاسسنلادازوهيلعقفتم"مرحوهومقيهللالوسرقرافميفبيطلاصيبو
.ٹالدعب:نابحنباو

- ۳۹۳



يلحلاومبيطلانمهرعملاعنفبابرماوملادق

:فلابثيدحلااذهىلعةيكلاملاباجأو

.اڻنۇمنكيملبيطلاكلذنأ1

هلالحالمالسلاهيلعهتبيط":تلاقامنااهنعهللايضرةشئاعنعيور-ب

.هلةحئارالابيطهانعماولاق"اذهمكبيطهبشيالابيطهمارحإو

أك":ميهاربإنعهللاديبعنعنسحلانعملسمدنعةياوريفءاجنكلو
بيطب":مساقلانبنمحرلادبعقيرطنمةياوريفو"كسملاصيبوىلإرظنأ

نعرمعنبانععفانقيرطنميواحطلاوينطقرادلادنعو..."كسمهيف
نعدوسألانبنمحرلادبعقيرطنمنيخيشللو."ةديدحجلاةيلاغلاب":ةشئاع

."دجأامبيطأب":هيبأ

يعينولئاقلاهمهفامكالهنمبيطأيأمكبيطهبشيالبيطباهوقنأ:اولاق

.ةحئارهلسيلوأءاقبهلسيل

لوسرعمجرخنانک":تلاقاھنعهللايضرةشئاعنعدواديباةياور-۲

تقرعاذإف«مارحاإلادنعبيطملاكسللابانهابجدمضنف‹ةكمىلإميللا

."اهاهنيالفٌمقَْيينلاهاريفاههجوىلعلاسانادحإ

۳۱۱/۳يرابلاحتف:ثيدحلاىلعهقيلعتيفرجحنبالاق

اوعمجأمُنألءاسنلابصاخكلذنألاقيالوبيطلانيعءاقبيفحيرصاذهف

.فهأ.نيمرحماوناكاذإبيطلالامعتساميرحتيفءاوسءاسنلاولاجرلانأىلع

نُاماشهنبٹرحلانبنمحرلادبعنبركبيبأقيرطنميئاسنلاةياور-۳
دمحمنبمساقلامهنمملعلالهأنماسانعمججحالكلمادبعنبناميلس

وبأوزيزعلادبعنبرمعورمعنبهللادبعانباهللادبعوملاسوديزنبةجراخو

.هبهرمأمهلكفةضافإلالبقبيطتلانعمشاسفثرحلانبنمحرلادبعنبركب

٤۳۹-

 



يلعلاوبيطلانممرعملاعتمبابرماوبلادق

مارحإلادنعبيطتيناكريبزلانبةورعنأمهضعبمعزو
بيطتيناكريبزلانبهللادبعنأاومعزوءةريرذلاونابللاب

مثمارحإلالبقبيطتلانأ:دمحأنبيلعمعزو.("اةيلاغلاب

.روهمجلالوقوهلسغيال

.كلذىلعاوقفتادقنيعباتلانمةنيدملالهأءاهقفءالؤهف:اولاق

.(طوطخم)سيمنبدعاجخيشللهئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

.۳/٢٠٦۲يخامشللحاضيإلا:

.٢۲/٦٠۲عرشلانايب:

.٢/٢۲۲يفارقللةريخذلا:

.۲۲/۳ريبكلاحرشلاوييغملا:

.١/۸٠٤باتكلاوةنسلانيبعمحلايفبابللا:

.۷۲ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

.۳/٦۳۱يرابلاحتف:

.۸/۸٨٤۳يوونللملسمحیحصحرش:

.ردنكلارجش:نابللا(۱)

تييط':ةشئاعثيدحيثو.طالخانمعومحببيطلانمعون:ةريرذلا

"ةريرذبهمارحاإللهللالوسر

."نبل'"باب۳٠۱/٤۳۹برعلاناسل:رظنا

."ررذ"باب٤/٠٠۳برعلاناسل:

دشنأو.نهدودوعوربنعوكسمنمبكرمبيطلانمعونيه:ةيلاغلا(۲)

٠دیزینبيدع

.صوفقبلوىولفغلاورينعلاوكسملااهنادرأنمحفني

- ۳۹0



يلعلاوبيطلانمهرعملاجنمبابرماوجلاتقع

ثنؤملابيطلاىمسيوهتحئارهنولبلغام:نابرضبيطلاو

.نارفعزوقولخكةأرملاهلمعتستيذلاوههنأل

امو,هريغونارفعزنمعنصيبيطلانمبرض:قولخلاو

لجرلاهلمعتسييذلاهنأل٠ركذملاىمسيوهتحئارهنولبلغيمل

.()ةيلاغلاوكسملاك

وأسروباغوبصموأابهذوأاريرحةأرماولومرحملاسبلنإو

سبلنعومارحإلايفنيزتلانعيهنللءمدهمزلءنارفعز

هركنيومتاخلابال‹متاخلاريغلمدهمزلوءامتاخنإوهيفيلحلا

هبمزلابهذناكنإو.امهيلعمرحيالوءةأرملاولجرللمتاخلا

.ةأرماولومدلا

مدالوهتكرتالإوعزنلابهرسكفختملنإاهيلحةأرملاعزتتو

نأبطقلارهظتساو("لجرلااذكوءلحكبنإونيزتتالوءاهيلع

.ةرورضلالإمدلحتكملامزليفءدصقتملولوةنيزلحكلا

.لجرلولولحكلايفصخرو

"ةيلاغلابلهللالوسرةيحلفلغأتنك":اهنعهللايضرةشئاعثيدحيفو
.كلملادبعنبناميلسكلذباهامسنملوأنأليقو

."الغ"باب١٥٠/١٤۳٠برعلاناسل:رظنا

.بابلالوأعجارعونلكمكحوبيطلاعاونأةفرعمل(١)

.ىضمامعجارحاضيإلانمديزل(۲)

٦۳



يلعلاوبيطلانمهرحملاعمباب___رفاوبلادق

لاحتكالالجرللزوجيهنأ()"مئاعدلا"مالكو:()بطقلالاق

عجولجأللحكلايفصخرمهضعبوهيفبيطالامبنهآلاو

.بيطبال”تورزنأبًاطولخمدمثإب
م۰

الو.عجولنإو«مدفبيطبًاطولخمهوحنودمثإبتلحتكانإو
.ا)ةنيزالوهيفبيطاللحكبسأب

.٤/٦۸لينلاحرش(۱)

لعةديصقةرشعىدحإنمفلأتيتادابعلاودئاقعلايفباتكمئاعدلا(۲)

يبأهيقفلاةمالعلافيلأتنموهو.هقفلاوأةديقعلاباوبأنمابابةديصقلك

.مئاعدلاىلععئارحرشفاصونبدمحمةمالعللو.نامعلارظنلانبدمحأركب

روصنمنبدمحمةمالعلامئاعدلابلغتشانموناعوبطمهحرشومئاعدلاو

نسباةيمالهيفحرشاعساواباتكفلأهنأذإناهبنيبأةمالعلاديفحيصورخلا

.دعبعبطيملاطوطخملازيالوهوجحلايفرظنلا

سفنوهليقو‹لحكلانمبرضليقو‹لحكلاهنمذختيرجح:دمإلا(۳)
.هبهبشأ:ليقو‹لحكلا

."دم"باب۳/١٠٠برعلاناسل:رظنا

دقوةيبرعلاةغللاسيماوقيفهدجأليمجعأمساهنأودبي:تورزنألا(٤)

.نادوسلابحوهوتورزتعلاهنأببطقلامامإلاهفرع

.٤/٦۸لينلاحرش:رظنا

٢۹/۲٦۲عرشلانايب:يدنكلاةمالعلالاقهر

ضلاوضضحلانمةنيزالوهيفبيطالاهبءاشاممهينيعمرحلالحكيو
.هأ.تورزنألاو

7



ييلعلاوبيطلانمهرحملاعتمجاب__رماوبلادقع

٠.دمثإبالءدمرلتورزنعبنالحكيةمرحملاومرحملانإليقو

يفدقعتالوءرعشلادقعاهلهركيوءفخلاسبلةأرمللزوجيو

.ةاشامتاختسبلنم:بوبحمنبامزلأوءهريغالواطيخاهقنع

نمنأ(”بطقلارهظتساو«هينذألجرلاةيطغتيففلخلاو

نمامهدعنمو.امهيطغيالنأهيلعبجوأسأرلانمامهدع

.امهتيطغتزاجأهريغ

امهيفمالكلافءهجولانمامهدعسأرلانمامهدعيملنم:تلق
مزلأو.ىضماميفهانركذدقوءهجولايفمالكلاكاذهىلع

.هدغوهمويدازنمرثكأهسأرىلعلمحنملامدضعب

هسأربصعو«مرحمللزوجيالامسبلفبرحهانعنإو

تصخرو.تقولكلمدفتاقوأيفسبلنإوءدحاوءادفهمزل

.رفصعملابسأبال:ليقو.رفصعليلقهيفبوثيفةشئاع

.ملعأهللاو.اهوركم:ليقو

يفاسبهيلعیرنالفعجونمهيفبيطالدمنأبلحتكانمو:اضيألاقو
.فأ.هللاءاشنإكلذ

.٤/۸۷لينلاحرش(۱)

.هيفءاملعلايأروهمكحورفصعملانعمالكلامدقت(۲)

-Woe ۸-



كيفماءاقلإنمهرحملاعنفجابرهاوبلادقع

ءاقلإو.خسونمفظتتلانموثفتلاءاقلإنممرحملاعم

طبإلارعشفتنوءرفظلاميلقتوءبراشلاصقوه:ثفتلا

كلذريغوطبإلاوبراشلاوةناعلاقلحو'”ةرونلابرعشلاةلازإو
.اضيأكلذصقو

هتلازإبجتثيحهرفظوأهبراشوأهتناعوأهطيإرعشغلبنإو

هيلعءادفالهنأهللاهمحربطقلادنعيذلاوءىدتفاوهلازأ

بوجولبقلعفنإءادفهمزليامنإو.ةعاطًابجاولعفهنأل
هلازأهتلازإبجتامردقبهمارحإدعبناكىتحهلزيملفهتلازإ

.كلذردقغولبلبقهببطاخيملاذإبطقلادنعهيلعءادفالو
دعبهلازأفهليملوهمارحإلبقرادقملاكلذردقغلبنإامأو

۴هتلازإموزلعمءادفهيلعفءهمارحإ

.مارحإلاتاروظحمبابلوايففاوحرشيفًالصفمهانعممدقت:ثفتلا(١)

.ةناعلارعشهبقلحيوسلكلاهنمىوسيوقرحييذلارجحلا:ةرونلا(۲)

."رون"باب.٥/٤٤٠۲برعلاناسل:رظنا

.٤/۸۸لينلاحرش(۳)

طرشبةلازالادحهغولبدنعهرعشلازأاذإبطقلادنعءادفلامرحلامزليال(٤)

ذئدنعهتلازإفهمارحإدعبهغلبامنإومارحإلالبقدحلااذهغلبدقنوکيالنأ

لبقةلازإلادحهرعشغلبدقنوكينأالإهيلعةيدفالوةنسللًاعابتإةمزال

- ۳۹ -



كيوتلاءاقلإنمهرحملاعنمابرهاوجلادق

.ىدتفاواهاوادواهلوحامقلح)ةجشهتباصأنإو

سافنوأضيحوأةبانجلال(”فيظتتلسأرلالسغنمعنمو

ةدلجوأهرعشفتتنافكلذللسغاذإو.اعامجإكلذبلسغلامزلو

كلذوحنوةكملوخدوةفرعللسغي:ليقوءءادفالفدمعتالب

نمعنملاو.دمعتيملام٠ال:ليقوءءادفلاهمزلفتتنانإف

لوقكلذو«ةلمقلتقيوأةرعشعلقيالئلءةطوحسأرلالسغ

زوجو؛لسغينأهلهركيالفكلذعقينأنمأنمفءةفينحيبأ

نبرباجلوقوهو«ةبانجريغوةبانجلاقلطملسغلاانياحصأ

الجرسابعنبالسرأفءةمرخمنباهفلاخوسابعنباوهللادبع

.مارحإلا

۲۹۷/۳:لاقذإينغملايفهمادقنباهركذاهعملااذهنمبيرقو

هنيعيفتبنينأليثمرعشلاسفننمهبقحاللاررضلاناكنإفرظنيمث....

الوهينيعىلعلسرتساامعطقونيعلايفامعلقهلفهينيعايطغفهابجاحلاطوأ

.هنيلعلاصاذإديصلاكةيدفريغبهتيذأعفدهلناكفهاذأرعشلانألهيلعةيدف

رعشلاةلازإبالإىذألاةلازإنمنكمتيالنكلرعشلاريغنمىذألاناكنإو

هيلعفهرعشةرثكلهيلعرحلاةدشوأهسأربعادصوأهسأربحورقلاولمقلاك

.ةصمخمللديصلالكأهبشأفهريغررضةلازاإلرعشلاعطقهنألةيدفلا

.مسانمامهريغيفنوكيالفسأرلاوهجولايفنوكيحرحلا:ةجشلا(١)

."ججش"باب۲/٤٠٣۳برعلاناسل:رظنا

وأهرعشعلقيالعلةطيحمنموهفيظنتلالجألسأرلالسغنمانهعنملا(۲)
.فيظنتلوأةبانحءاوسحابمزئاجسأرلللسغلافكلذادعام.ةلمقلتقي

-۳ا۹



كيفتلاءاقلإنمىرحملاعنهجابرهاوبلادق

هسأرميهللالوسرلسغيفيكهلأسييراصتنألابويأيبأىلإ

امهبلبقأفهیدیوهسأركرحفءبصينمرمأف؟مرحموهو

.()اذكه:لاقوربدأو

لجرنِإفءهتيحلحيرستوهسأررعش(”ليجرتنممرحملاعنمو

يذمرتلاالإةعامجلاهاوروسابعنباقيرطنمعيبرلامامإلاهاورثيدحلا(١)

نبرباجنعةديبعوبأعيبرلامامإلاةياورهذهو.نينحنبهللادبعقيرطنم

لسغی:تلقفءاوبألابةمرخمنبروسملاوانأتفلتحخا:لاقسابعنبانعديز

هللادبعهمساالجرتلسرأف:سابعنبالاق.هلسغیال:وهلاقف.هسأرمرحلا

رتتسسيوهونينرقلانيبلستغيلحجرلاهدجوفيراصنألابويأيبأىلإنينحنب
كيلإسابعنبالوسرانأ:لجرلالاقف؟اذهنم:هللاقفهيلعملسفبوب

ىلعهديعضوف:لجرلالاق؟مرحوهويهللالوسرلستغيفيككلأسي
بصف‹ببصأ:هيلعبصيناسنإللاقمثهسأريلادبىحهأطأطفبوثلا

هللاتاولصلعفيهتيأراذكه:لاقمثربدأوامهبلبَقأفهيديبهکرحمثهسأرىلع

."هيلع

.رثبلاةيناسىلعنانوكيناسلمءاوبألابنادومعنانرقلا:عيبرلالاق

ادعاميفاوفلتخاوةبانحبانملستغينأمرحمللنأىلعاوعمجأ:رذنملانبالاق

وهوهسأرلسغیالناکرمعنبانأعفاننعًأطوملايفكلامىوروكلذ

.ءاملايفهسأريطغينأمرحمللهركهنأكلامنعيورو.مالتحالانممرح

.ھه.هزاوجىلعلديثيدحلاو

.هسأرمرحلالسغيفبابجحلاباتك۱۸۱/۲حيحصلاعماحلاحرش:رظنا

.هيرستيأ:رعشلاليجرت(۲)

- ۳۱۹



غكروتلاءاقلإنممرحملاعنهمجابرهاوجلادق

ةرعشفتنبمزلو.ةدلجوأةرعشعطقيملنإءادفالفحرسوأ

.نانیکسمنیترعشبمزلوءنيكسمماعطإاهفرطنمولواهعطقو

ارب()نيدمهلليكينأو«هءاشعوهءادغهمعطينأ:ماعطإلاو

تارعشثالثبمزلو.اريعشنادمزوجو٠اريعشةثالثوأ
.مدرثکأف

.'”يعفاشلادنعواندنعكلذو:("”بطقلالاق

رعشعبرردقفتنيىتحمدلابجيال:ةفينحوبألاقو:لاق

٠.اسأرلا

.عاصعبريواسيدملا(۱)

٤/٠۹لينلاحرش(۲)
ةلبانحلاوةيعفاشلاوةيضاباإلادنعادعاصفتارعشثالثيةيدفلابحب)۳(

.اضيأ

.٤/٠۹لينلاحرش(٤)
رٹثكذفهتيحلعبروأهسأرعبرقلحاماذإمرحلاىلعمدلاةفينحوبأبحجوأ(٥)

دحأهيلعفرذعلهقلحنإوةرورضريغنمكلذلعفنإمدلاريغهئزجيالو

هسأرنمىذأهبوأاضيرممكنمناكنمف".لجوزعهلوقلةثالثلاءايشألا

.١۹٠ةرقبلا"كسنوأةقدصوأمايصنمةيدفف

وا۽رمتنمعاصوآ«ربنمعاصفصن:ةقدصهيلعفكلذنملقأقلحنإو

.هوحنوريعش
وأهيطبإدحأوأقاسلاوأردصلاكالماكاوضعقلحنإفندبلارعشامأ

.ماعطإهيلعفلأناكنإومدلاهيلعف:ةناعلا

۔-۳۱۲-

 



كثروتلاءاقلإنمىرحملاعنهمبابرهاوجلادق

اذإوةدحاوةرافكهيلعفءمايأيفولوًاثالثفتنىتحرفكُيملنإو

مويلكلليقوءدحاوموييفولواريفكتداعأافتنداعأمثرفك

يفرعشلاكرفظلاو'/سورمعلوقوهولوألاحجرو«ةرافك

.(هلکكلذ

.۲۱۲/۷مزحنبالیلحلا:رظنا

.۱۳۷ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

۹1/4لينلاحرش:سورمعلوقلهحيجرتاللعمبطقلالاق(١)

قلحبدحاوىدهمزلفادحصخيملفقلحلابةيدفلامزلألجوزعهللانأههجوو
ىلإتارعشثالثلوألادحلاناكف«لقأوهثلثوهفصنبمزلامكهلكسأرلا

.ها.رفكيملاممايأيفولوسأرلامام

ملنإووهوهنمءزجعطقوهرسكوهملقمرحيفرعشلاةلازإكءرفظلاةلازإ(۲)

.ندبلارعشكسيقفاهفرتهيفنأالإصنهيفنكي
٢/٥٥۲٥:ينغملايفهمادقنبالاق

هيلعوهرافظأذحخأنمعونمممرحلانأىلعملعلالهأعمجاو:رذنملانبالاق

روثيبأويعفاشلاوكلاموداملوقوهومهرثكألوقيفاهذخأبةيدفلا
.هأ.يأرلاباحصأو

.اضيأةيضابإلالوقوهو:تلق
ةيدفلابحجوياميفمحلاوقأءاملعلاطبنتسانيأنم:لئاقلوقيدق:"ةدلاف"

؟رفظلاورعشلاي

:يليامكلذىلعباوجلاو

ثالٹنمرٹثكأيفةيدفلابوحويفةلبانحلاوةيعفاشلاوةيضابإلالوق-١

۳۳



كروتلاءاقلإنمهرحملاعنهمجابرهاوجلادق

الفءاتسمهلدجيالتيمرعشطقسفهتيحلوأهسأرسمنإو

.هيلعسأب

نمیلعءيشالهناانريغنم”موقمعزو:٩”بطقلالاق

.هيلعالوهرافظأوهبراشصقي:”ضعبلاقو

هيلعقلطياملقأو"مكسوؤراوقلحتالو":ىلاعتهلوقانهمهتجح:تارعش
.ادعاصفتارعشثالثلايفةيدفلااوبجوأكلذلفتارعشثالثوه:رعشظفل

ءازحجيفلدعىلاعتهللانأ:ههجوفنادمناترعشلايفودمةرعشلايفموقامأ

نمبجياملقأو‹هلثمانهنوكينأبجيف‹ماعطلاىلإتاناويحلانمديصلا

.كلذبجوف‹دمماعطلا

اذإاذملولكلاماقمموقيمبرلانأألف‹سأرلاعبربمدللفانحألاباجيإامأ-٢

.هتاهجدحأىأرامنإو«انالفتيأر:لوقيالجرىأر

.عومحجلانعًالقن۳۸٠ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:رظنا

.١٤/۹۱:لينلاحرش(۱)

ىلحملا:لاقذإمزحنبامهنعكلذىكح«ةيرهاظلامعزاذه(۳)و(۲)

۲/۷

يأبهانرکذاملكنمقلاحلايفامهيفةغللايفقلاحوهفهرونبهسأرقلحنإف

اغمنإوقلحلاريغفتنلاو.هقلحيملهنألكلذيفءيشالفهفتننإف.هقلحءيش

.هأ.فتنلايفالقلحلايفةيدفلاويهنلاءاج

۷/٢٤۲۱:رخآعضوميفلاقو

ضعبقلحوأزوجيالكلذنأبادماعالاعةرورضريغلهسأرقلحنمامأو

٤۳۱-



كرفتلاءاقلإنمهرحملاعنفجابرڪاوبلادق

.مدهمزلقلحنإو:()ينيمثلالاق

تبهلنإف«رانءاقتابخبطوزابتخاوهتعيضيفمايقو

.(9قتفللمازتحالاكعونمملمرحملارطضاناو.یدتفاهرعش

ةيصعملكو«ىلاعتهللاىصعدقفزوجيالكلذنأبالاعضعبلاىلخوهسأر

كلذيفءيشالو‹قيفوتلاهللابومارحاإلالطبيقوسفلانأانيبدقو«قوسف

قفهبىذأوأضرملهسأرقلحنمىلعالإةرافكلابجويملىلاعتهللانأل

هللاهبجويملمايصوأةمارغوأةيدفبجوينأزوجيالوايسنكبرناكامو

ارکنمیتاالوصعيملهنإفهسأررعشنمعطقنمامأوميهلوسرالوىلاعت
ليهلوسرناسلنعةلمجىمنو«هسأرقلحنعالإمرحلاهنيملىلاعتهللانأل

.هأ.عزقلاوهوضعبنودسأرلاضعبقلحنع
٧/٤٢٠۲:ثلاثعضوميفلاقو

فتنوهيبراشوهرافظأصقوهبايثلسغوكلدتلاومامحلالوخدمرحمللزئاجو
ملےنألهيفهيلعكلذيفءيشالوكلذنمءيشيفجرحالو«رونتلاوهطبإ

نمءيشيفعامجإلايعدمو«ةنسالونآرقانركذاملكنمهعنميفينْأي
ةمارغكلذيفبحوأنموهبهلملعالامبلئاقةمألاميجىلعبذاككلذ

.هآ.ىلاعتهللاهبنذأيملنيدلايفاعرشبحوأدقف

.١/۹۱لينلاحرش(۱)

٠نيرايلإبنعلاهيفلمحييذلاليبزلا:لمحا(۲)

.اهكرتبعيضيهنألكلذبتيمسةفرحلاوةفصلا:ةعيضلا(۳)

قشنتنأقتفلاو.ةناثملاقاتفناوهونطبلاقارميفوتنوأةلع:قتفلا(4)

٢۳۵-



كيفتلاءاقلإنمهرحملاعتمهجابراوجلادق

مايأةثالثموصيهنإفءقلحوهسأربلمقهاذآنمكىدتفاوهلعف

نادملكلءةرشعليقو٠ةثالث:ليقوءنيكاسمةتسمعطيوأ

ليقو.ءاشثيحفماعطإلاوموصلاامأو.ةاشةكمبحبذيوأ

روكذملاكلذو.ءاشثيحموصلاوةكمبماعطإلا:ليقوءةكمب

"()اضيرممكنمناكنمف":ىلاعتهلوقبينعملاوهريفكتلانم

ل6هللالوسرعمجحلاديريةرجعنببعكجرخ:ليق.ةيآلا

مص":هللاقوهسأرقلحينألهرمأفهسأريفلمقلاهاذآف

وأ٠نيكسملكلنّْتُم«نيكاسمةتسمعطأوأ«مايأةثالث

ةشالثمص"هللاق:ليقو.كازجأتلعفايأةاشب(”كسنأ

"ةاشبكسنأوأءنيكاسمةثالثىلع(قزبقدصتوأ«مايأ

لاقف-ةاشيهو-ال:لاق؟ةكيسندجتله":هللاق:ليقو

۰"نيكاسمةتسلعوصأةثالثمعطأوأمايأةثالثمص":

.ةيصخلايءاعمألاعقتفنطبلالفسأوةيصخلانيبيلاةدلجلا

."قتف"باب٠٠۲۹۸/۱برعلاناسل:رظنا

.ةرقبلا١۱۹ةيآلاءزج(۱)

.مدلاوأةحيبذلا:كسنلا(۲)

ناكنمف"ةيآلالوزنببسركذكلذكقبسوهجيرختقبسثيدحلا(۳)
.اضیرممکنم

.ةطنحلارذُم:قزعلا(4٤)

."قزع"باب۳۸۳/۳يدابآزوريفللطيحلاسوماقلا:رظنا

۔٦۳۱-



يتلاءاقلإنممرحملاعنهجيابوهاوجلادق

.()ةيآلاتلزنفءةرقبرحنف"فاوقلحا":هللاق:ليقو

قلعتفمئاق(لمحمنملزنينأمرحملادارأنإ:ديعسوبألاق

ناو:١نالوقهيلعمدلايفوءًاطخاذهفهاديتحرجفلزنيلهب
.مدلاالشراإلافًاطخاناسنإىمدأنإو.مدلاهمزلدمعت

(هعدسوأةبشخوأاكوشئطووأائيشرسكوأبطحنإو

.ا)دحاومدف«ةدارإبالًاطخ٠عضاومنمنإومدهنمجرخف

.)هيلعمدال:ليقو

ىلعهحرشيفيوونلااهركذةريثكلالاوقألاوةديدعلاتاياورلاهذه(١)

.ليصفتلانمءيشبملسم
.۳۱۸/۸يوونللملسمحیحصحرش:رظنا

ريبلاىلعناقشلمحا:ةديسنبالاق.هيلعبكرييذلا:لمحملا(۲)
.ناليدعلااهيفلمحي

"لمح"باب.١٠۱۷۸/۱برعلاناسل:رظنا

٢۲/٦٠۲عرشلانايب:يدنكلاةمالعلالاق(۳)

نمارعشمطقفهباصأفلمحتحتیشموأهيلإجاتحيامماعيشلمعينأدارأاذإ

.هُ.كلذيفايشهيلعىرنالفهامدأوأهسأر

.ةمدصيأ:ةعدس(٤)

دمعتيملنإولمعلاكلذةرشابمدمعتهنألبهذملايفروهشملاوهاذه(٠)

.هللاهظفحدلاولايديسهبيفييذلاوهو.ةباصإلا

يبأخيشلانعهيكحيلوقلهللاهظفحيليلخلاةمالعلاهيلإلاملوقلااذه(٦)

.هللاهمرناهبن

- ۳۹۷



كيوتلاءاقلإنمهرحملاعنفباب_رهاوبلادق

هندبشمخنإو.ةنيمس(ةندبوةبقرفلحلايفالجرلتقنإو
امنإوءايسانولونانيكسمفنيتشمخوأ٠نيكسمفهرفظبةشمخ

.("هيلعالفرعشعطقنافكحنإوءرفظلابالهديبهندبكحي

هيلعالففتنوأءحرجهنمهباصأفهلمعفهلمعلجاتحااملكو

علقيو«هتذآنإهسرضعلقيوهحرجيوادينأهلو«ةطايخك

.احربمالهتلحاربرضينأو.هيواديوهريغل

ناو٠سأبالفيمدأف«امهدحأوأ«اعرصفنامرحممحدزانإو

نيكسمفةرعشتعلقناوأءةدلجهنمتخلسنافرادجوحنبكتحا

يفهعءاجدقو‹اضيألوقلااذهىلإلييعرشلانايببحاصنأتدجوو

٢۲/٢۲۳عرشلانايب:هلئاسمضعب

تفتتنإوأهدلجهدسجنمتخلسنافهريغوأرادجبًأكتااذإمرحمنعهتلأسو

؟همزليام.هرعشهنم

ءيشهيلعالفدمعتيملنإونيكسمماعطإهيلعفمديملوكلذلدمعتنإ:لاق

.مدهيلعفیمدأفدمعتنإو

؟ِءيشهيلعلهمدلاجرخفاهشقنفةكوشهتباصأمرحمنع:لئسو
.هيلعءيشال:لاق

انونمسياوناكمهنألكلذبتيمسةكمبرحتةرقبلاوأةقانلا:ندبلا(١)

.ةرقبلانودةقانلاىلعندبلاىمسمبلغبطقلاكءاهقفلاضعبو
.ندبباب۸/۱۳٤برعلاناسل:رظنا

.هرفظبوأهديبكحاذإهيلعال(۲)

.هيلعءيشالفىمدأفهبوثطيخيوهوةربإلاهتباصأاذإيأ:ةطايخك(۳)

- ۳۱۸-



غثفتلاءاقلإنمهرحملاعنهجابرهاوجلادق

.هيلعالفيمدأفاهلشقنفةكوشهتباصأنإو.دمعتنإ

.١هرصعلبقيمدأنإال‹ةيدفلافيمدأىتمهلجررصعنو

امهاجيإيفمهمريثكغلابوةيدفلامدهنمجرحاذإمرحلاانباحصأمزلأ(١)
هتمدأولامك«هنمدصقالبناكنإوىحمدلاجورخدرحبهيلعاهوبجوأف

.یمدأفطقسفرٹعتوأةيدمهتحرجوأةكوش

يفةمادقنبالتيأرىحةمألابهذمهبسحأتنكباحصألاهيلعيذلااذهو

نممهريغلوراطوألالينيفياكوشللوملسمىلعهحرشيفيوونللويغملا
مدلاجورخيفةيدفالهنأىلعروهمحلانأوهفالخىلعلديامداهتجإلالهأ

.دمعبنإو

ليلدلانعثحبلاباولغتشيملاغيشىمدأنمنومزليال_روهمحلايأ_مهنألو

جورخىلعةيدفلانوبجويمفوكباحصألالبقنمليلدلاداريإبجاولاناكو
هذهيفمهبهذمىلعهبنودهشتسياليلدملدجيالمهبتكلعلاطملاف.مدلا

.ةلأسملا

اغمنإمارحاإلاتاروظحمىلعةيدفلانماوبجوأاماوبجوأذإءاملعلاو

.لوقعملابوألوقنملاباهوبجوأ
هتاعونممومارحاإلاتاروظحنماريثكانيبدقةنسلاونآرقلانإفلوقنملاامأ

ديصلاولادحلاوقوسفلاوعامحلاك«روظحملكيفاهعونوةيدفلابوحجوو
.داتعملاسابللاورعشلاقلحوبيطلاو

القجحلانهيفضرفنمفتامولعمرهشأجحلا":لوقيىلاعتوهناحبسهللاف

نيذلااهيأاي":ديصلاقحيفلوقيو."جحلايفلادجالوقوسفالوثفر

متمدامربلاديصمكيلعمرحو":لوقيو."مرحمتنأوديصلااولتقتالاونمأ

- ۳۹۹ -



كيوتلاءاقلإنممرحملاعنهجابرخاوجبلادق

هادهأدقويثيللاةماثجنببعصللمالسلاوةالصلالضفأهيلعلاقو."امرح

.هيلعقفتم"مرحانآالإكيلعهدرنمانإ":هدرفايشحوارام
"هلحميدجلاغلبيتحمكسوعءراوقلحتالو":ىلاعتهلوقبتبثفقلحلارظحامأ

معن:لاق؟"كسأرماوهكيذؤيكلعل":ةرجعنببعكلليهلوقبو
ةتسمعطأوأمايأةئالثمصوكسأرقلحا":يهللالوسرلاقف«هللالوسراي

.هيلعقفتم."ةاشبكسنأوأنيكاسم

الوصيمقلامرحلاسيليال":ليهلوقبفبيطلاوداتعملاسابللارظحامأ

الإنيفخلاالونارفعزالوسروهسمابوثالوليوارسلاالوسنربلاالوةمامعلا

.هيلعقفتم."نيبعكلانملفسأانوكيىحامهعطقيلفنيلعنلادجيالنأ
يذلاوادجةريثكهتاروظحومارحالايفةدراولاةيلقنلاةلدألانأىفخيالو

.بولطملاضرغلابيفياهنمهانركذ
الإصنهيفدريملنإووهوهرافظأملقنممرحلاعنمااثمفةيلقعلاةلدألاامأ

.رظحلايفاكرتشافقلحلاىلعسيقفةنيزواهفرتاذههلعفيفنأ

افمنأثيحنمعامجلاىلعاسايقمرحلاىلعةروظحماهنِإفةلبقلا:رخآلاثمو

.هيلإةيدؤموةيضفم

لديامالوهيلعةيدفلاباجيإىلإريشياماهيفدريملةنسلانإفمدلاجورحخامأ

.مارحالاتاروظحمنمهنأىلع

هيلعرظحاملعفيفرارطضالادنعهلصخريمرحلانأىلعءاملعلاعمجأدقو

دربللصيمقلاولاورسلاسبلكوءكالحلاىلعهفارشإدنعديصلاك«مارحإلاب
تارورضلانماهوحنودسافلامدللةماجحلاكو«ماولاولمقللقلحلاكو«ديدشلا

.تاروظحمللةحيبملا

AE

 



غثيوتلاءاقلإنممرحملاعمجابرهاوجلادقغ

امهعيمجامهوذحخأدقوةيدفلابةنورقمامئاداهدحجتءاملعلانمةصحخرلاهذهو

نإف«مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةرهطملاةنسلانمةيدفلاوةصخرلا

هسيلإیکتشاامهسأرقلحيفمرحوهوةرجعنببعكلصخريلوسرلا
وأمايأةئالثمصوكسأرقلحإ":هلوقبةيدفلاهيلعبجوأوماولاولمقلاةرثك

.هيلعقفتم."ةاشبكسنأوأنيكاسمةتسمعطإ

العفمرحلابكتراولامكلذيفقراففرارطضالايفعوفرممثإلانأالإ

اهعمهقحليواهسفنهيدفلاهمزلترايتخالاةلاحيهنإف«هيلإرطضمريغاروظحم

.بنذلاومثإلا

تحتلحخديالهنأومدلاجورخنعفرطلاضغاهنمظحليةنسلابريبخلاو

نباقيرطنمملسمويراخبلاهاورامكلذىلعدهاشلاوءمارحالاتاعونم

مجتحإ":يراخبللةياوريفو"مرحوهومجتحإليهنأنم":هريغوسابع

یرخأةياوريفو"لمحاىحهللاقيءاعبهبناکعجونممرحوهوهسأريف

سويفةكمقيرطنملمجىحلبمرحوهوييبلامجتحإ":نيخيشلل
.هسأر

ةماجحلازاوجىلعمهريغوانباحصأنمءاملعلاعمجأتاياورلاهذهلجألو

ولاميفةيدفلابوجوىلعاضيأاوعمجأامك«اهيلإةجاحلاتعداذإمرحملل

.عطقيملاذإاهوجومدعىلعوارعشمرحلاعطق
٢۲۳۹/۲:عرشلانايبيفلاق

هريغىلعبطخيومحجاحلاعضاومنمرعشلاعطقيالومجتحيومجحيمرحماو

یورامیفيهللالوسرمجتحادقو‹ءاشنإمجتحينأمرحمللو‹هسفنو

.مئاصوهومجتحاومرحوهوسابعنباهنع

- ۳۲-



كيوتلاءاقلإنمرحملاعمجابرهاوبلادق

عطقركذةياورلايفسيلوارعشعطقيالومجتحينأمرحمللو:انباحصألاقو

.رعشلا

طبروةيودألابهمارحإيفءاشياميجلاعتينأمرحمللنأىلعةلالدربخلااذهيفو

رعشلاعطقاذإو.كلذىرحبيرجيامواهاذأدتشااذإنسلاعلقوتاحارجلا

.هأ.رثألاهبءاجامِءازحلاهيلعناكهنم

۱/١۱۸:ماظنلارهوجيفلاقو

ةماجحلابمرحمللسأبالهماهفلاانرحجبنعيوردقو
مدلامكحنمملسينأءاشنإمجحملاتحتقلحيالرعشلاو

۳۷۳/۸:سابعنباثیدحلملسمىلعهحرشيفيوونلالاق

هلاهزاوجىلعءاملعلاعمجأدقومرحمللةماجحلازاوحبليلدثيدحلااذهيفو

ةيدفلاهيلعنكلذعنيحرعشلاعطقنإوكلذيفرذعهلناكاذإهريغوسأرلايف

ناكنمف":ىلاعتهلوقةلأسملاليلدوهيلعةيدفالفعطقيملنإفرعشلاعطقل

نأىلعلومحمثيدحلااذهو.ةيألا"ةيدففهسأرنمىذأهبوأاضيرممكنم

رعشعطقنعكفنيالهنأل؛سأرلاطسويفةماجحلايفرذعهلناكيينا

ميرحتلمارحيهفرعشملقتنمضتنإفةجاحريغلةماجحلامرحلادارأاذإامأ

ةزئاجيهفهيفرعشالعضوميفتناكنأبكلذنمضتتملنإو‹رعشلاعطق

نعو«اهتهارك:كلامورمعنبانعو‹اهيفةيدفالوروهمجلادنعواندنع

.ةيدفلااهيف:يرصبلانسحلا
نمةدعاقنايبثيدحلااذهيفو.مارحإلايفامارحسيلمدلاجارخإنأانليلد

حابيتامرحملانمكلذوحنوديصلالتقوسابللاوقلحلانأيهومارحإلالئاسم

لتقوأدربوأرحوأضرملسابلوأقلحىلإجاتحانمكةيدفلاهيلعوةحاحلل

- ۳۲۲-



غرفتلاءاقلإنممرحملاعنفجابرهاوجلادق

.هأ.ملعأهللاو.كلذريغوةجاحللديص

مهريغوباحصألامالكنمحضاونيبوهامكةماجحلايفةيدفلارادمفاذإ

ىلعسیلورعشلاعطقىلعلقعندأهلنموبليذىلعىفخيالاحوضو
يفةيدفلانأىلعلدياعةرابعحضوأبانباحصأحرصدقو.مدلاجورخ

.هدحومدلاجورخىلعالرعشلاطقىلعةماجحلا

البةيدفلابوجومدعيفءامدلانمهاوسامةماجحلامدمهؤانثتسابجعلاو

مدلاجورخنإف.مدلاجورخلةبجوملاةلعلايفكارتشالامغرديقوأصصخمليلد

اهيففدصفلااضيأهلثموهبحاصعجوأاذإسرضلاعلقهلثموجالعةماجحلايف

ىلعةيدفلااوبجويملمهنكلو‹جالعلاوةاوادملايعادباهلكومدللجورخاهلك
.هاوسامىلعاهوبجوأومجتحملا

دصفلاوسرضلاعلقكمدلاجورخلمجتحلاىلعةيدفلاباجيإيضتقيسايقلاف

.امهريغو

۷/۸١٠:نیبلاطلاجهنميفلاق

.مايأةئالثموصهمزلياملقأويدتفيهنإفمرحوهوةلعنمدصتفانإو

مدهمزلكلذلعفنإومرحمللكلذزوجيالوهسرضعلقمئاصللزوجي:لوقو
.ها.ةاش

مدعنمروهمحجلاهيلعاموهةلأسملاهذهيفىلاعتهللاءاشنإلصفلالوقلاو

تارويضلانماهريغلوأةماجحللاوسمرحلانممدلاجورخىلعةيدفلاباجيإ

امهاجيإلعمالف‹ليلدالبمكحتةماجحلاىوسامىلعاهمباجيإيفو«هيلإةيعادلا

نوكتالأامإو«اهريغوةماجحلايفةبجاونوكتنأامإفرخآنودعضوميف

ولذإ«ملعلالهأريهامجلوقيهبوةنسلاهيلعلدتيذلااذهوًاقالطإةبحاو

لمأارعشعطقمجتحلاىلعءاملعلااهبجوألةرافكللًابجوممدلاجورخناك
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كيوتلاءاقلإنمهرحملاعنفجابراوبلادقغ

هيلعالفهيفامجرخیتحهشقنوأ«هقشفبحوأحرقهبنمو

همفوأهلكأدنعهناسلحرجنإو.هيلعالفمدجرخفطخمتنإو

.ةيدفلافمدلاجرخفادمعهفثأرقننإو.هيلعالفهعبصإوأ

ناو٠ًاثبعاهرشقنإالإهيلعالفتمدأفاهيواديلةحرقرشقنمو

الفمرحيفًامرحملحُمجشناوءصاصقوةنَبفالجرجش

وأءهتيحلنماثالثفتنفًايبصبعالنمو.صاصقلاالإهيلع

نأهلو«هوقلنإقيرطلايفصوصللالئاقينأهلو«مدفهحرج
النأحصو.مهلاتقهلفهريغلاوضرعتمهآرنإو.مهلتاقيال
وأارعشتلازأةرثعكءهلعفنمسيلاميفناسنإلاىلعءيش

.ملعأهللاو.ادلج

ةحضاوةلالداذهلدفروظحمهنألطقفرعشلاعطقىلعاهوبجوأامنإو‹عطقي

٠ءامدلاعيمجلمحذئدنعبحوو«روظحمبسيلمدلاوهوهيفةيدفالامنأىلع
.ملعأهللاو.ةيدفلابوجومدعيفةماجحلامدىلعاهسايقومرحلانمةجراخلا

.٤٢٠۲-۲۲۳۳/۲:عرشلانايب:رظنأ

.٠٠٠-۷/١٠٠:نيلاطلاجهنم:

.(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:

.۲۱۱ص:جحلايفرظنلانبةيمالحرش:

.١/۱۸۲:ماظنلارهوج:

.۳۷۳/۸:يوونللملسمحیحصحرش:

.٠/۷۹:راطوألالين:
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ءاسنلانمهرحملاعنهجابرهاوبلادق

ءاسنلانممرحملاعنمباب

نمفتامولعمرهشأجحلا"ىلاعتهلوقلءطولانممرحملامنم

"بابلألا..ىلإ..(/قوسفالوثفرالفجحلانهيفضرف

باطخلانبرمعلوقوهوءعامجلا:ليقف«ثفرلايففلخلاو

لاقو.نهيديأنيبةيانكلابهاركذوءءاسنللهبضيرعتلا:ليقو

.۷هبحیرصتلا:سوواطوسابعنبا

ناكأءاوسو«انايسنمأادمعناكأءاوسمارحإلالطبيوهو

.عامجلاسنجنمهتألامهبوأةرمعمأجحبمارحإلا

ةرقبلا۱۹۷ةيآلاءزج(۱)

نعيوردقف.ةمئألاونيعباتلاوةباحصلانمةعامجعامحلابثفرلارسف(۲)

عجرهنألیقهنعیرخأةياوريفاذهريغريسفتهلوسابعنبانعورمعنبا

راشبيبآنبءاطعوحابريبأنبءاطعنعىورو.ريسفتلااذهىلإامهنع

.هتعامجوةديبعيبوةداتقويرهزلاويعخنلاميهاربإويرصبلانسحلاودهاجو

.روهمحاوةيكلاملاوةيعفاشلاوةيضابالاهيلعو

املضرعينأوزمغلاولبقلاوءاسنلانايشغثفرلانأسابعنبانعةياوريو

.كلذريغومالكلانمشحفلا

٢۲/٢٠۲عرشلانايب:-ثفرلاێعميفةيضابالايأرانيبم-ديعسوبألاق

يفعامحلاوهوءاسنلانايشغ:ثفرلانأانباحصألوقناعميفجرخيهنأيعم

.ةرمعلاوجحلاهبدسفييذلاوهومشوقنمقافتالاياعم

ءاملالرتيىحدمعتلاىلعةوهشلاءاضقناعميفهلثموهفهبشأامو:لاق
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ءاسنلانمهرحملاعنهجاب_راوبلادق

نأبولوءردقنِهماعنمهلدبأنايسنبنإوهبهمارحإلطبأنإو

عجريو‹هنممرحيوبيرقلامرحلاضعبىلإتافرعنمجرخي

نإ٠هتمذيفوهو‹لباقماعنمدعيلفالإوءبورغلالبقاهيلإ

ريغتميملامءهيلعسأبالورخآنمهداعألباقنمهدعيمل
وأهلدبأفردقنإيأاقلطم”)يدههمزلوهبصومالو«جاح

.ردقيمل

ةوقبلباقلايفيدهي٠لباقنمهديعيوردقنإكلذكهمتي:ليقو

.ةاشبصخروءاريعبوأ

عقونإهيلعقفتملاطبإلاكلذو:”هللاهمحربطقلالاق

نودامفةلبقلاوءاسنلاةساممنمكلذرئاسوعامخلاياعمهبشييذلاقفادلا

كلذدسفيالوهنعىهنيوكلذعمنمدلوتاموهفكلذعيمجنمنيذه
.هأ.ةرمعلاالوجحلا

ىلإهادعتيدقهنكلوهنيعبعامحلاوهثفرلانأىريهللاهمرديعسابأنافهيلعو

هلكتاريثملاهذهناعميفاموةوهشبرظنلاوسلملاوةلبقلاكلارنإلاةلاحيفهريغ

.ملعأهللاو.لازنإكانهناكاذإثفرلاىمسمتحتلخدي

٢۲/٢٠۲عرشلانايب:رظنا

۲۲۹/۳يفارقللةريخذلا:

۷۱۷/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

الإنوکيالوهو«ىلاعتهللاىلإةبرقمعنلانممرحلاىلإيدهيام:يدها(١)

.عامجإلابمنغلاورقبلاولبالانم

٤/٦٩لينلاحرش(۲)

-٢۳۲



ءاسنلانمهرحملاعنهجابرهاوجلادق

كلذكةرمعلادسفيوءتافرعبفوقولالبقةفشحلابويغبعامجلا

دعبعقونإو٠فالخفانايسنعقونإنكلءتيبلابفاوطلالبق

اندنعءاضقلاويدهلاهمزلوجحلادسفةبقعلاةرمجلبقوفوقولا

.يدهلاهيلعوماتهجح:ةفينحوبألاقو.يعفاشلاوكلامدنعو

فاوطوهيذلاةرايزلافاوطلبقويمرلادعبئطونمو

نبألوقبو.دسفيال:ليقو.رمعنبادنعهجحدسفةضافإلا

نمميلستلاكنيليلحتجحللنإف")انباحصأذخأرمع
.ةالصلا

:يلياميفاهليصفتتاعيرفتةدعىلعيوطنيمرحلاعامجيفبطقلامالك(١)

.اعامجإهجحدسفتافرعبهفوقولبقةفشحلاتباغوادماععماجاذإ-١

دسفيليق:فالحهيفتافرعبهفوقولبقةفشعحلاتباغوايسانعماجاذإ-۲

.اللیقوهجح

لرنأفذذلتوألبقوأقناعوأةوهشبسموأجرفلانودادماععماجاذإ-۳

.فالخهيفف‹لتيملوأ

همزلوهجحدسفةبقعلاةرمجهيمرلبقوتافرعبهفوقودعبادماععماحاذإ٤

هيلعةفينحوبأريملو«ةيعفاشلاوةيكلاملاوةيضابالادنعلباقنمجحلاويدحلا

.هجحمتويدحلاالإ

دنعهجحدسف(ةضافإلا)ةرايزلافاوطلبقويمرلادعبادماععماجاذإ-ه

ناميلسيبآنبدامويرهزلاويرصبلانسحلاورمعنبالوقوهوةيضابالا

دنعةاشوأةندبيدحلاهيلعوهجحدسفيال:روهمجلالاقو‹يعخنلاو

ةعيبرويعشلاوءاطعوسوواطوةمركعوسابعنبالوقوهو.ضعبلا

۳۲۷-



ءاسنلانمهرحملاعنهجاب_رهاوبلادق

.يأرلاباحصأويروثلاوقاحسإو
ةمئأهيلإبهذامريرقتوعرفلكيفمكحلانايبولمجأالليصفتاذهو

.ةيدفلاوجحلامكحيفمهدعبنمونيعباتلاوةباحصلانمملعلالهأوبهاذملا

هجحدسفتافرعبهفوقولبقةفشحلاتباغوادماعمرحلاعماجاذإ-:ًالوأ

.لباقنمجحلاومدهيلعوعامجالاب

۳/٥٠۳:ريبكلاحرشلاويغملا:رذنملانبالاق

.عامحجلاالإمارحإلالاحيفءيشنايتإبدسفيالجحلانأىلعملعلالهأعمجأ

ِنأرمابتعقونأ":لاقفهلأسالجرنأرمعنعيورامكلذيفلصألاو

اماوضقافسانلاعمكلهأوتنأقلطناكجحتدسفأ:لاقفنامرحمنحنو

ايدهاوكتأرماوتنأججحافلبقملاماعلاناكاذإف«اولحاذإلحونوضقي

."متعجراذإةعبسوجحلايفمايأةثالثاموصفادتلنافايده

يورافلاخممهرصعيفمشملعنملورمعنبهللادبعوسابعنبالاقكلذكو
نامرحيثيحنمناقرفتيو":سابعنباثيدحيفو«هننسيفمرثألامهثيدح

.ها."امهجحايضقيىح

١/١٤١فنصلملا:يدنكلاركبوبألاق

باطخلانبرمعنأانغلبو:لاق.سابعنبالوقنمىلعألوقلااذهيفسيل

امهيلعنافهتعواطوهتأرمالجرلاعقاواذإ:نيّمرحلايفلاقهنعهللايضر

ةححامهيلعوجاحلاعنصيامناعنصيوامهمارحإىلعنايضعيوامهنيباروزح

.هُ.لباقنم

امفاههركأانإوهعواطتملاذإنكلواهنمدارأاميفهتجوزهتعواطاذإاذه

؟مكحلا

- ۳۲۸



ءاسنلانمهرحملاعنهمجابرهاوجلادق

اممإفةمئانوأةهراكيهواهعقاواذإ:لاقهنأبيبحنبعيبرلانعىوري

.اهيلعءيشالواهكسانميضقت

.تافرعبهفوقولبقةفشحلاتباغوايسانمرحلاعماجاذإ-:ًايناث

لاقو.رانعئطواذإمئاصلاىلعًاسايقهيلعءيشالةيرهاظلاوانباحصألاق

كلذيفنايسنلاودمعلانألهجحدسفي:ةلبانحلاوفانحألاوةيكلاملاوةيعفاشلا

.ءاوس

امةفرعبفوقولالبقايسانعماجاذإجحلابمرحلانعهللاهمررثؤملاوبألثس

؟كلذيفهمزلي

لشنوکینأيبجعيوارثأهيفتيطوالواربخهيفتعمسنأملعأال:لاق

.ايسانناكنإهمويلدبهيلعنأليقدقفمايصلايفئطاولامئاصلا

اماتهجحنوکیوءيشاذهىلعنوکيالنأيبجعيو.هيلعءيشال:ليقو

.يدنعنسحفامديدهاءنإو

؟كلذهمزليالأدهيملناف:هلليق

.فا.ایسانناکاذإءيشهيلعيلنيييال:لاق

۱۸۹/۷یلحنلا:يسانلامکحيفمزحنبالاقو

هيلعءيشالفةرمعوأجحيفايساناهثطوناف«ءطولادمعتجحلالطبيو

.هأ.انباحصألوقوهو:لاق.هركملاكلذكو

امونايسنلاوًاطخلايمأنععفر":يهلوقبيسانللمهرذعيفءالؤهلدتساو

مكيلعسيلو":ىلاعتهلوقبو.كردتسملايفمكاحلاهاور"هيلعاوهركتسا

.٥بازحألا"مكبولقتدمعتامنكلوهبممأطخأاميفحانج

۳/٥۳۱:ينغملايفةمادقنبالاقو

- ۳۲۹



ءاسنلانمهرحملاعنهجاب__رعاوبلادق

لطبهلهأعماجاذإ:لاقفدمحأهيلعصن«ءاوسانركذاميفنايسنلاودمعلاو

هدرىلعرديالبهذدقفهقلحاذإرعشلاوهدرىلعردقيالءيشهنألهجح

اهيفنايسنلاودمعلاةئالثلاهذهفهدرىلعردقيالبهذدقفهلتقاذإديصلاو

.يسانلامكحيفهركملاولهاجلاو.ءاوس
مدقلايفيعفاشلاوكلاموةفينحوبأءاوسهنايسنوءطولادمعنإلاقنمو

.ها.دسفيال.ديدحجلايفلاقو

يضرةباحصلانعيوراميءطولايفدماعلابيسانلامهتاواسميفءالؤهلدتساو

مكحنعمشأسنيحنايسنلاودمعلانعلئاسلااولصفتسيملمغأنممهنعهللا

.هوهسوهدمعیوتسافجحلايفءاضقلابوجوهبقلعتيببسهنألوءطولا

ةلبقلاكعامجلاتامدقمبهجوزرشابوأجرفلانودمرحلاعماجاذإ-:اغلا

:اهمكحةلاحلكلوناتلاحءاهقفلادنعهلفةقناعملاوةرظنلاو

:لاوقأةثالثاهيفو:لازتإلاعقواذإ:ىلوألاةلالاا

:يدحلاولباقنمجحلاهيلعوهجحدسفي:لوألالوقلا

مزحنباهاورامالإ.كلذلافلاخممهنمملعأالاقافتاانباحصألوقوهو

الهنأنم هنعةياورلاهذهتحصنإ ديزنبرباحمامإلانعيرهاظلا

هتياورو.عامجلاالإلزنأناومارحإلالاحيفءيشنايتإبجحلاداسفبلوقي

نبيلعولاس":لاقریرجنبانالیغنعهيلعنبانعهبیشيباقیرطنم

ملفاعضوميتأرمانميديتعضو:لاقفمرحميردلانبميلحوهللادبع
نبرباجءاثعشلايبأىلإىضمف.ملعاذهبانلامانلك:انلقفتبنجأىحامهعفرأ

؟:كاتفأاذامهانلأسف.ههجويفرشبلافرعيانيلإعجرمثهلأسفديز

."يمتکتسا:لاقف

- ۳۳



ءاسنلانمىرحملاعنهمأبرهاوجلادق

فتصلملابحاصهاورامهنعروهشلملاف.رباجمامأإللانعةبيرغةياورلاهذهو

نمجحلاهيلعنأمرحوهوهتأرماسمنميفيفيناكهنأ‹انباحصأنمهريغو

بتكيفالولبةيضابالابتكيفارثأاشدحجأمةياورلاهذهنأىلع«لباق

هبستيذلالثمبيسملانباوءاطعىلإبسنمزحنبانأامك.اضيأموقلا

.امهيلإهبسنامفالخامهنعروهشملاورباجىلإ

مرحلالبقولامیفجرحالوةيدفالولبداسفالهنأةيضقلايفمزحنبابهذمو

ملو.كلذيفصندوجومدعهتجحو.لزنآناوجلويملاماهرشابوأهتجوز
.لوقياميفادضاعمهلدحأ

ةيضابالاعامجإيوريهللاهمريمدكلاديعسوبريبكلانامعةمالعاذهو

ٹسیحهريغالوارباجمهنمنٹتسیملوعامجنودبلزنآنمجحداسفىلع
ناعأوكلذبةفطنلالازنإدارأاذإانباحصألوقناعميفجرخيهنأيعم:لاق

يفةرافكلابوجووجحلاداسفيفعماحملاةلرتمبوهفةفطنلالزنأيحهسفنىلع

.ها.فالتخامشوقيفجرخيهنأملعاالوءازجلا

.قاحساودمحمنبمساقلاوءاطعوةيكلاملالاقانباحصألوقبو

٣/٤٢٤۳:ةريخذلايفيفارقلالاق

مادأوأةبادلاىلعةكرحلامادتساوأهركذبثبعوأةذللركذتلامرحلامواداذإ

.هأ.هجحدسفلزنأىحرشابوأةذللرظنلا

:يدههيلعوهجحدسفيال:ياثلالوقلا

نبديعسويرصبلانسحلاوةلبانحلابهذ:فالح؟ةاشمأةندبهيلعلهو

.ِناثلاىلإرذنملانباويأرلاباحصأويعفاشلالامو.لوألاىلإيروثلاوريبج

.جحلادسفيالفدحلابجويالهنأداسفلامدعيفمهتجحو

۳۱۷/۳:ينملايفلاق

- ۳۳۹



ءاسنلانمهرحملاعنهابرهاوجلادع

دحلاهعونببجيالعاتمتساهنألىلاعتهللاءاشنإحيحصلاوهودسفيال....

ىلعهسایقحصيالوعامجإالوهيفصنالهنألولزتيملولامكجحلادسفيملف

نيبهيفلاحلاقرتفيالودخلاهعونببجيجرفلايفءطولانألهيلعصوصنل
كلذلوتادسفملايفجحلافالخبمايصلاو‹ةرشابلافالخبهمدعولازنإلا

نمءيشبدسفيالجحلاو.هتاروظحمرئاسورظنلاراركتبلزنأاذإدنسفي

.ھه.اقرتفافعامحلاريغهتاروظحم

:حابموهوهيلعجرحالوهيفةيدفالوهجحدسفيال:ثلاثلالوقلا

بهذاميفهلةجحالوذاشفيعضوهوملعأاميفهدحومزحنبابهذماذهو

.هيلإ

مهنكلوهجحداسفمدعىلعاوعمجأ:لازنإلاعقيملاذإ:ةيناثلاةلالاب

:هيلعبجييذلايفاوفلتحا

كرحاملكبمدلامزلي:اولاقو.ةكمبحبذهمزللرتيملنإ:ةيضابالالاق

.لرتيملنإائيشهمزليملنممهنمو.لازنإلكبهجحدسفيوركذلا
هحجحدسفيالفلرتيملفجرفلانودمرحلائطونإ:ةلبانحلالاقو

.مدهيلعو

ةأرمازمغناوةندبفلبقنإ:دمحمىورف:لرتيملورشابنإ:ةيكلاملالاقو

.حبذينأيلابحأفهديب

يوراملةرافكلاهببحتوجرفلانوداميفةرشابملاهيلعمرحي:ةيعفاشلالاقو

هنألو«امدقرهیلفمرحوهوةأرمالبقنم:لاقهنأههجوهللامركيلعنع

.عامحاكةرافكلاهبتبجوفمارحإلايفمرحملعف

.لرتيملوألزنآءاوسمدهببسبهمزلعامجلانوداعذذلتنإ:فانحألالاقو

-٢۳۳۔-



ءاسنلانممرحلاعنهبابرهاوجلادق

.ةرقبحبذعاملانوداهنملاناذإ:ريبجنبديعسلاقو

.هتيراججرفىلعهديببرضلجريف:يرصبلانسحلالاقو
.ةندبهيلع:لاق

هجحدسفلوألاللحتلالبقوتافرعبفوقولادعبمرحلاعماجاذإ-:اعبار

.ءاضقوةندبوهدسافيفيضلملاهيلعو

ةفينحوبألاقو(ةيكلاملاوةلبانحلاوةيعفاشلاوةيضابإلا):روهمجلابهذماذه

.ةندبهيلعودسفيال:يأرلاباحصأو

١/١٤١:دعاوقلايفليعامسإخيشلالاق

دسف:موقلاقف:ةبقعلاةرمجلبقوفوقولادعبجحلاداسفيفاوفلتخاو

eانباحصألوقوهو:لاق.لباقماعنمءاضقلاويدحلاهيلعوهجح

.فهأ.خلا

۳۲۲/۳:ةمادقنبالاقو

هدعبوأفوقولالبقناكءاوسجحلادسفلوألاللحتلالبقعامحلاناكمو

فوقولالبقعماجنإ:يأرلاباحصأوةفينحوبألاقو.نيرثكألالوقيف

.هآ.دسفيملهدعبعماجناو.هجحدسف

"هححمتدقفةفرعكردأنمف«ةفرعجحلا":ثيدحلابةفينحوبألدتساو

.للحتلاكداسفإلاهبنمأفتاوفلاهبنمأينعمهنأو

مرحلاعاجيفتءاجمرحلاعامجيفةيورملاةباحصلالاوقأنأب:هيلعدرو

هيلعهلوقامأ.فوقولالبقامكهدسفأفاماتامارحإفداصعامجهنألوقالطإب

هنأوأهمظعمهبدارملانأهنمدافتسيامةياغناف"ةفرعجحلا"مالسلاوةالصلا

.ةرمعلاليلدبداسفلانمأتاوفلانمأنممزليالوهيفدكأتمنكر

۳۳۳

 



ءاسنلانمهرعملاعنمجابرهاوبلادق

لبقو(ةبقعلاةرمجيمردعب)لوألاللحتلادعبمرحلاعماجاذإ-:اسماخ

نسخلاورمعنبالوقوهواندنعهجحدسف(ةضافإلافاوط)اثلاللحتلا

همتيىتحهيفيضملاهيلعو.يعخنلاوناميلسيبأنبدامحويرهزلاويرصبلا

.لباقنمجحلاهيلعوةندبيدهيو

هيلعوهندبهيلعوهترايزيضقينأهيلعفةرايزلالبقئطونإو:رثؤملاوبآلاق

يذلاعضولملااغلبفلباقنماجحاذإوهيلعاملثمهتجوزىلعولباقنمجحلا

.هأ.اعمتجيمثةرايزلاايضقيىحالعفالةبوقعناعمتجيالواقرتفاهيفاهباصأ

دسفيملنيللحتلانيبعماجاذإ:ةلبانحلاوفانحألاوةيكلاملاوةيعفاشلالاقو

يعشلاوءاطعوسوواطوةمركعوسابعنبالوقوهو.ةيدفلاهيلعوهجح

.يأرلاباحصأويروثلاوقاحسإوةعيبرو

۳۱/۱٦دهتجلاةيادب:ةلأسملاركذنأدعبدشرنبالاق

ةضافاإلافاوطلبقعئطونم:ةفئاطتلاقويدهمهدنعهمزليو:روهمجلالاق

يفمالسلاهبشياللحتجحللنأفالخلاببسو.رمعنبالوقوهوهجحدسف

.فأ.رغصأاللحتو‹ةضافإلاوهوربكألاللحتلاوهوةالصلا
؟امهدحأوأناللحتعامحلاةحابإيفطرتشيلهو

مويةرمحلايمروهيذلارغصألاللحتلانإمهنيبفالخالو:دشرنبالاق
بيطلاوءاسنلاالإجحلايفهيلعمرحءيشلكنمجاحلاهبلحيهنأرحتلا

ءاسنلاالإءيشلكهللحيهناكلامنعروهشللاوهيفاوفلتحخامهناف‹ديصلاو

اذإو"هلوقنمرهاظلانأل‹ديصلاوبيطلاوءاسنلاالإ:هنعليقو‹بيطلاو
.هأ.ربكألاللحتلاهنأ(۲)ةدئاملا"اوداطصافمتللح

.بهذملايفدوجوملوألاللحتلادعبمرحملللحياليذلايففالخلااذهو

٢٤۳۳-



ءاسنلانمهرحملاعنهجابرهاوجلادق

لكهبلحي'”لوألاليلحتلاوهو:ةبقعلاةرمجيمردعبامهدحأ

دعبرخالاوءتيبلاروزيىتحفديصلاوبيطلاوءاسنلاالإءيش

نيليلحتلاطرتشيملنمو.ربكألاوهوءيشلكهبلحيةرايزلا
.لوألادعبءطولاحابأ

نمجحلاويدهلاهمزلءهريغوأعامجبعوطتلاجحدسفأنمو

هتجوزمرحتالو(”ءاضقالويدهال:ليقو.رثكألادنعلباق

1۹5/۲۲1٦1۹7۰۸TYAعرشلانايب:رظنا «T04

۹/۷٩نیبلاطلاجهنم:

۸/١٤٠فنصللا:

۲/٤١٤۱مالسإلادعاوق:

۳/٥٠۳۱۳۱۷٠٢۳۲ريبكلاحرشلاويملا:

۱۸۹/۷٠٢٥۲يلحلا:

۷۱۷/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۳/٤٢٤۳ةريخذلا:

۳۱/۱٦دهتجلاةيادب:

.رغصألاليلحتلاىمسيو(١)
٢۲/٠۲۰:عرشلانايبيفلاق(۲)

.ها.لباقنمجحلاهيلعفةلفانجحهجحوهجحدسفنمو

٢۲۱۹/۲عرشلانايب:ديعسوبألاقو

هللالوقلةضيرفللهيلعامك‹هدسفأاذإابجاوةلفانلالدبهيلعنإ:محلوقيفو

اذإهيلعنأهانعمفةرقبلا١۱۹ةيآلاءزج"هللةرمعلاوجحلااومتأو"ىلاعت

تناكواهدسفأاذِإاهفدبيفلعلوةلفانوأةضيرفتناكاهمتينأةجحلايفلحد

- ۳۳۵



ءاسنلانمهرعملاجنممابرهاوجلاتقع

نبرمعنأهدریو«دمعتنإمرحتاهنأ"/ضعبمعزو«ءطولاب

هتأرمامرحتال":لوقيهنأيمكيبننمتعمس:لاقباطخلا

.ا”"لباقنمناجحيامهنأوءيدهلاامهمزليهنأوءكلذب

اذذلتهتروصىلإرظنينألثم٠هنعيهنمبمرحملاثبعيالو

ةيرسوأةجوزولوةأرماىلإرظنبذتليالو‹اذذلتاهسميوأ

متوةكمبةاشحبذلعفنإف«اهبايثتحتامسميالواهلبقيالو

عامجلاتامدقمبجحلادسفي:سابعنبانعو.لزنأنإالإهجح

.سملاوةلبقلاورظنلاكءلازنإالب

كلذنععجرهنأيورو:لاق٠هنعليقاذك:”بطقلالاق

.لزنأنإدسفيالو

لزنأنيو٠ةندبيدهأهتأرمالبقنم:اةيكلاملاضعبلاقو

٠.لزنيملنإهيلعمدال:ليقو.هجحدسف

مدفةوهشبهرظنوأهتأرماجرفسمنم:انباحصأضعبلاقو

يففالتخالاو.هيلعدقعنااممتأدقهنألفالتخالاىعملدبلايففاهمتأفةلفان

.هأ.كلذمامتإ

.معزلااذهبحاصىلعفقأل(١۱)

.يئاسنلاويذمرتلاهاور(۲)

٤/۷٩لينلاحرش(۳)
.ليصفتلانمءيشبكلذنعمالكلامدقت(٤)

ريغائيشهمزليملنممهنمنكلو.انئاملعنمدحاوريغللوقلااذه(٥)

٢۳۳



ءاسنلانمهرحملاعنهجابرهاوجلادقع

.حبذاقلطماهنمهبذتلياملعفوأهديباهزمغناو:ليق

یرینأسبالو.اهعارذیرینأهركيو.اهفكسميالو:ليق

نعففعتينأيغبنيو.لمحملاىلعاهلمحينأهركيو.اهرعش
.عامجللوعدياملك

ةأرماوأالجرءسفنلاذلتستىتحعامجلاركذمرحمللهركيو

.عوضخباهايإهميلكتو‹هتيرسوأهتجوزعملجرلامونهركيو

دسفو.دمعىلعهلعفاذإركذلاكرحاملكب-ليق-مدلامزلو

وأعامجوأركفتوأرظنوأسمبءادمعلازنإلكبمارحإلا

دسفيال:ليقو.مالتحابالةبادكيرحتككلذريغوركذبثبعب

.()عامجريغبلازنإلاب

دسفوةندبامهنملكىلعف«اهتعواطمبهتجوزعماجنمو

ىدهأواهجحأوةندبهتمزلوهجحدسفاههركأنإوامهجح
.()اهنع

سمنمیف:بوبحمنبالئسدقف‹هللاامهمحررثؤملايبأوبوبحمنباكءاسأهنأ

هزليالوءاسأدق:لاقف.؟ايشقفديملومرحوهوهيلإرظنوأهتأرماجرف

.هُ.ءيش

٢۲/٥۰۲٠١٢۰٠۲عرشلانايب:رظنا

.مدقتامكةيضابالاريغدنعاذه(۱)

مهريغوباحصألافلتخادقفءطولابامهجحهمرحلاومرحلادسفأاذإ(۲)

امهيلکنعةدحاوةيدفيزحجبلهو؟ايدهمأةندبةيدفلانمامهيلعبجياميف

۳۳۷



ءاسنلانمهرحملاعنهجابرهاوبلادق

رزيملوأمريملوهوعماجفجحلانمغرفدقهنأىأرنمو

:يلياميفكلذنايبو؟ةيدفامهنمدحاولكىلعوأ

ةنييعنبمكحلاوكاحضلاوبيسملانبديعسوسابعنبهللادبعناكف١

امهنمدحاولكىلع:نولوقيروثوبآويروثلانايفسوناميلسيبأنبدامو

.انباحصأنمعرشلانايببحاصلوقوهو.يده

لوقوهو.ةندبامهنمدحاولكىلع:كلامويعخنلاميهاربإلاقو٢
.انباحصأرثكأ

دحاولكىلعفةفرعلبقكلذناكاذإ:يأرلاباحصألاقو۳

.ةاشامهنم

ىلعةيناثةياوريفلاقو.يدهامهئزجي:ةياوريفلبنحنبدمحألاقو٤
.يدهامهنمدحاولك

وبهيلإلامو.دحاويدهامهمزل:قاحسإويعفاشلاوءاطعلاقو٥

.انباحصأنمديعس

عماحجماىلعيدحلايئانباحصألوقيفجرخيامرثكأهنأيعم:ديعسوبألاق

اذهوةاشفةرقبدجيملناوةرقبفةندبدجيمنِ:ليقدقهنأبسحأوةندبهنأ

.هأ.مدعلاليزيعملنسحأ

دحاولعفهنألدحاويدهاعيمجامهمزلينأيدنعدعبيالو...:اضيألاقو

.ها.امهنم

YYYعرشلانايب:رظنا YY YY

٤/۸٩لینلاحرش:

۷۷٠يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلاشماه:
۳۳۹/۳ريبكلاحرشلاويملا:

- ۳۳۸



ءاسنلانممرعملاعنهجابرهاوجلادق

هجحمتومدهمزلءيسنمأيمرلالبقجحلامامتدقتعاءاوس

مرحملاجوزتزاوجيفو.ةرسيمدجونإةداعإلاهليغبتتو

.هجیوزتوهتبطخيفاذكو٠نالوق

دقو.هلككلذيفزاوجلاحيحصلاو:>هللاهمحربطقلالاق

.يوراذكه(مرحموهوسابعنباةلاخةنوميم6جوزت

وأجحبمرحمال«مرحلايفلخادمرحمىنعمنأءاعداو:لاق

ثيدلحألايفلصألانألءماقملااذهيففلكتءامهبوأةرمع

.ةيوغللايناعملاالةيعرشلايناعملاىلعلمحلا

اهنأةنوميمنعيوردقف٠كلذيفتاياورلاتضراعتدق:تلق

حاكتناقرفامهنأيلعونامثعنعيورو جاوزلامويلالح

.تبثتنعالإنوكيالقيرفتلاو(مرحم

٤/۸٩لینلاحرش(۱)

ةنوميمجوزتةييبلانأ":سابعنبانعامهيحيحصيفناخيشلاىور(۲)

."مرحوهو

الالحاهجوزتةيينلانأ":اهنعهللايضرةنوميمنعدووادوبأىور(۳)

"اهيفبيلاةلظلايففرسبتتاموالالحاهببو

اھبولالحوهوةنوميمميهللالوسرجوزت":لاقعفاريبأقيرطنمو

.يذمرتلاودمحأهاور"امهنيبلوسرلاانأتنكولالحوهو

۱۹۹/۷:يلحايفمزحنبایور(٤)

"هتارماهنمانعزنحکنناومرحلاحاكنزوجيال":لاقهنأبلاطيبأنبيلعنع

- ۳۳۹



ءاسنلانمهرحملاعنهمبابرهاوبلادق

ربخنإ:لاقثيحعنملاعضوملااذهريغيفبطقلاحجردقو

ىلإمهولانمبرقأدرفلاىلإمهولانكلوءحيحصسابعنبا
الإودجونإةقانعماجملايدهنأىلعرثكألاو)ةعامجلا

امهدنعناکولومدعمفكلذدجيملنموءةاشفالإوءةرقبف

.ةندبهبيرتشي

.هأ.مباحصأو

:ناروهشم

.هجيوزتالومرحلاجوزتحصيال:لوألالوقلا

دیزوبلاطيبأنبيلعونافعنبنامٹعوباطخلانبرمعبهذموهومهدعب

كلامويرهزلاوراشبنبناميلسوبيسملانبديعسورمعنباوتباثنب
.مهريغودووادوقحساودمحأويعفاشلاو

١/١۸٠ماظنلارهوج:هللاهرنيدلارونلاق

مهفاوعمافةجوزلاعجاريمرحادبأزوجيالو

ءانسحهداغجوزتيوأءاسنلاحوزيهلالو

:مهليلد

لاق:لاقنافعنبنامثعنعنامثعنبنابأهاوراملوقلااذهباحصأةدمع

باک.ملسمهاور"بطخيالوحكنيالومرحلاحكنيال":يهللالوسر
.هظفلبدنسملايفعيبرلامامإلاهاورو.٠بابحاكتلا

.٤۳-



ءاسنلانمهرحملاعنهأبرخاوجلادق

:نيضارتعابمهيلعضرتعاو

.دقعلاالءطولاثيدحلايفحاكنلانمدارملانأ:لوألاضارتعالا

عوشلافرعمدقعرشلافرعوةغللافرعهيفعمتحجااذإظفللانأ:اوباجأف

نهوحكتاف":ىلاعتهلوقل.دقعلا:حاكنلانأعرشلافرعوئراطهنأل

باطاماوحکناف"هلوقو"نحكنينأنهولضعتالف":هلوقو"نهلهأنذإي

."ءاسنلانممكل

يحكنا":حيحصلايفو"اهتمعىلعةأرملاحكتالو":حيحصلاثيدحلايفو

.ءطولانوددقعلااههبشوعضاوملاهذهيفحاكتنلابدارملاو."ةماسأ

:ىلاعتهلوقو"هریغاجوزحکتتیتحدعبنمهللحتالف":یاعتهلوقامأو
ىح":هلوقليلدبءطولاىلعهانلمحانإف"ةينازالإحكنيالييازلا"

."هتليسعيقوذت

ةبطخاو"بطخيالوحكنيالوحكنيال"ثيدحلايفنإ:ياثلاضارتعالا

الهنأىلع"بطخيالو":هلوقلمحي:اولاق.حاكنلاكلذكودقعللدارت

.ءاعدتسالاوبلطلابءطولابطخي

بلطيهوةروهشملاةبطخلاالإاهنممهفيالدقعلابةنورقملاةبطخلانأ:باوجلا

.جيوزتلا

.هجيوزتحصيومرحلاجوزتحصي:ياثلالوقلا

نمسابعنبانعيورموهوبطقلامامالاهيلعوانباحصأضعبللوقوهو
فانحألاهبسنو.ةمركعوءاطعويروثلاومكحلاوةفينحوبأهبلاقوةباحصلا

.دیزنبرباجیل

۱/٩5٤:بابللايفيفنحلايجبلملالاق

۱٣۳-



ءاسنلانمهرحملاعنهجابرخاوبلادق

.هأ.مارحإلالاحيفاجوزتينأةمرحملاومرحمللزوجي

:مهليلد

نا"سابعنبانعديزنبرباجمامإلاهاورامهيلإاوبهذامةحصىلعاوجتحا

بيبحنبعيبرلاهاور."مرحوهوثراحلاتنبةنوميمهتلاخبجوزتمييبلا

.هجامنباويذمرتلاوناخيشلاو

:يالابمهيلعضرتعاو
قنوميمنعف.عفاريبأوهنوميمقيرطنمثیدحلااذهضراعيامءاجهنأ١

يففرسبتتاموالالحاببوالالحاهجوزتييبلانأ":اهنعهللايضر
هللالوسرجوزت":لاقعفاريبأنعو.دووادويأهاور"اهيفئبيلاةلظلا

هاور."امهنيبلوسرلاانأتنكولالحوهواهببولالحوهوةنوميمي
.حيحصنسحثيدح:يذمرتلالاقو.يذمرتلاودجأ

كلذبملعأامهفاهيفريغسلاوهوةصقلابحاصعفاروبآواهسفنبملعأةنوميمو

ارغصناکدقوفیکفاریبکسابعنباناکولمدقتلابیلواوسابعنبانم

.يبصلانمطبضأغلابلاو(رهشأوتاونسرشع)

رهشلايفهنوكدارملانأنممرحموهواهجوزتهنأسابعنبالوقليوأت۲

هليوأتوأ.ءاضقلاةرمعيفعبسماعةدعقلايذيفياهجوزتدقو.مارحلا

.الالحناکناوامرحممرحلايفوهنمللاقيومرحلايفاهجوزتهنأىلع

هضراعامنیب.مرحوهواهجوزتيهنأىوريذلاهدحوسابعنبانإ۳

.ةعامحجلاىلإمهولانمبرقأدرفلاىلإمهولاو.نانثاكلذيف

ماعوهومرحلاحكنينأنامثعثيدحيفءاجامكىنمييبلانأ٤

كلذناکسابعنبایورامکمرحوهوجوزتةيهنأملسناف.ةمألاعيمحب

-٧٤۳-

 



ءاسنلانههرحفلاعنهبابرهأوجلادق

وظننمو«ةاشعامجلاتامدقمىلعوءعامجلاكادمعلازنإلاو

ترثأفةوهشالةبحموةمحروأًاطخرظنوأةوهشريغلةرظن

.ةمألانودهبصخام

.مرحوهواهجيوزترمأرهظاوالالحةنوميمجوزتييبلانأ

يلعفرخآلاويلوقامهدحأناثيدحضراعتولهنأنييلوصألادنعررقتام١

.ميهباصتخشيلعفلانوكينألامتحالوهنمدكهنأليلعفلاىلعيلوقلامدق

.يلعفلاسابعنباثيدحىلعمدقييلوقلانامثعثيدحنافهيلعو

تاضارتعاكانهوةلأسملاهذهيفمهيفلاخمىلعروهمحباهبضرتعاامضعباذه

تاباجإمهرياسنموفانحأللنأامك‹«تركذاهبءافتكااهتكرتهذهريغ

اهيلعدرروهمجلانألواهتجحفعضلاهركذالتاضارتعالاهذهضعبىلع

تاهمأبهيلعفهدارأنموانهلحمهلسيلبانطإوةلاطإهلككلذركذيقو
:امنايبينآلاعجارملاوبتكلا

٢۲/٢٤٠۲حرشلانايب:رظنا

١/١۸٠ماظنلارهوج:

۲۹/۳٠٢۳بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحلاحرش:
۳۱۱/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

١۱۲ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

١١٠ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

حاكنلاباتك٢/٢٠۲يوونللملسمحيحصحرش:

٢/٩٥٤باتکلاوةنسلانيبعمحلايفبابللا:

۱۹۷/۷مزحنیاليلحلا:

١/۸۱راطوألالين:

٣٢۳-



ءاسنلانمهرحملاعنهجابرهاوجلادق

.ا)ال:لیقو.ةاشفلزنأوعفادوهيف

رئابكلانم«امةريبكوأ«نمؤمبابسنإوقوسفلكبمزلو

لكةيآلايفقوسفلا:نسحلاوسابعنبانعو.نيكسمماعطإ

.(”باقلألابزبانتلا:كاحضلانعو.ةيصعم

۰.۱لادجلکبمزلو

.كلذنايبقبس(۱)

يفلادجالوقوسفالوثفرالف":یلاعتهلوقریسفتيفروشاعنبالاق(۲)

نعيورمريسفتوهومانصأللحبذلانعيهنلاانهقوسفلابدارأليق"جحلا
رهلظلانأريغ‹ةيلهاحجلايفهيلعاوناكاملاطبإبقلعتيهنألهلاقهنأكو‹كلام

نايتإلامكحدنعنيرسفملاعيمجتكسدقو.قسفلارئاسلقوسفلالومش

.مارحاإلاةدميفقوسفلاب

يفقوسفلانايتإنأيضتقيجحللدسفموهيذلاثفرلابقوسفلانرقو:لاق

دسفمقوسفلانأءاهقفلانمدحألرأملو‹كلذكجحللدسفممارحإلاةدم

نأةيرهاظلابهذمنإ:ىلحلايفلافمزحنباىوسدسفمريغهنأالوجحلل

دمعتنأوجحادسفيالرئابكلاريغنأرهظييذلاوجحللةدسفماهلكيصاعللا

ذاذتلاوهيذلاءاسنلانابرقنمهداسفإبىرحأوهوجحللدسفمرئابكلا

.ها.حابم

ةرقبلا۹۷٠ةيآلا٢/٣۲۳روشاعنبرهاطللريونتلاوريرحتلاريسفت:رظنا

:لاوقأةتسىلعلادحلانمدارملاعملايفءاملعلافلتخا(۳)

يرامتنايأ«ءارملاوهلادحلا:لاقهنأديزنبرباجمامالانعيورف-١

نباودوعسمنبانعكلذيوروبابسلاىلإكلذيهتنيوهبضغتىحكبحاص

٤٤۳-



ءاسنلانههرحملاعنفجابرهأوجلادق

نيكسمماعطإبضغ-مصخللوأهل-هبلصحنإ/لطابيف
هبمزلونامدفبضغأوبضغنإو٠لادجلانعيهن:ليقو

.قحيفولوءادفلا

امهتملكىلعفامهدحأبضغىتحهلداجوأادحأملكاذإ:ليقو

ماصءاشنإومهيلعاهقرفيوأةكمنيكاسملاهحبذيءةاش

.مهریغوريبجنبدیعسوءاطعوسابع

ٴ.بابسلاوهلادحلا:ةداتقورمعنبالاق-۲

سلنلافلتخينأانهلادحلا:كلاموملسأنبديزنبنهحرلادبعلاق-۳

نيحةيلهاحلايفنولعفياوناكامك‹مالسلاهيلعميهاربإفقومفداصمهيأ

.كلذدعبنولداجتيمثبرعلارئاسريغفقوميففقتشيرقتناك

جحلا:ةفئاطلوقتو.مويلاجحلا:ةعامجلوقتنألادحلا:ةفئاطتلاقو-٤

.ادغ

هيلعتناكامبسحروهشلايفةرامملاوهلادحلا:هريغودهاجملاقو-د

فقير.ةجحلايذريغيفجحلااولعجاميراوناكدقف.ءيسنلانمبوعلا

.كلذنمباوصلايفنورامتيمثةفرعبمهضعبو(ةفلدزملا)عمجبمهضعب
نمربأانجح":ةفئاطلوقتنألادحلا:يظرقلابعكنبدمحملاقو-٠

.كلذلثمىرخألالوقتو.مكجح

۳۲۱دیزنبرباجمامإلاهقف:رظنا

١٤/١٠٠لينلاحرش:

يذلاقحلايثلادحلاكلذبجرحخخلا....لطابيفلادجلكبمزلو:هلوق(١)

.ملعلالئاسميفلادحلاكحابموه

٥٤۳-



ءاسنلانمهرحملاعنهجاب_رهاوبلادق

نماعاصوأءاربلكلعاصفصنةتسمعطأوأرشعلايفةتس

هريغهلداجيذلانأ:بطقلاهرهظتسايذلاو.ريعشوأةرذ

.هيلإلمعتسانإالإ٠هيلعءيشالهبضغأىتحهملكوأ

۷/٥١۱۹یلحا:مزحنبالاق

يفبجاوقحايفيذلاف.لطابيفمسقوقحيفمسق:نامسقلدحلاو

ةظعوملاوةمكحلابكبرليبسىلإعدأ":ىلاعتهلوقلمارحإلاريغومارحإلا
ىلإاعددقفهلقحبلطيفلداجنمو"نسحأيهيتلابمشداجوةنسحلا

لداحجنملکاذکهو«لطابلانمعنملاوقحلاراهظإيفىعسوىلاعتهبرليبس
.هأ.ىلاعتهللوأهريغلقحيف

ىوساحمارحإلالاطبإيفةمألانعهبدرفتيذلاهبهذمكلذدعبركذمث

هسمارحإلاركاذادمعلطابلايفولطابلابلادحلاو:لاقف‹هتامدقموأعامحلا

.جحللومارحإلللطبم
۷/١۹٠:قوسفلانأشيفلاقو

هلوقلهترمعوهجحوهمارحإلطبدقفهمارحإلاركاذمرحلاهدمعتقوسفلكو

"جلايفلادجالوقوسفالوثفرالف":ىلاعت
ملوثفرللبجحلااولطبأفانولتامكتدروةيآلانأ!ايندلابئاجعنمو:لاق

همارحإيفعوطونم:لاقةفينحابأنأ|اذهنمبجعأو.قوسفلابهولطبي

لبقاهأطوهلىاعتهللاحابأيلاهتأرمامرحهنأاركاذالودماعريغايسان
اركاذهبطالينأوأركذبةطايللادمعتولف.هجحلطبدقفهدعبوأمارحإلا

ىصلخلاولسمرلاددعلوقلااذغفف‹روربمهمارحإوماتهجحفهمارحال
.ھهأ.بارتلاو

١٤/٠٠٠لينلاحرشرظنأ(١)
-٢٢۳



ءاسنلانممرحلاعنهجابرخاوبلادق

عنمياملكو.بضغلصحيملولولداجملاءادفلامزلي:ليقو

رمتعمولفنجاحهنمعنميضرفرمتعموضرفجاحهنم

لفنیلعمزلی۽ضرفىلعءادفوءازجوعتمتنممزليامو

.ملعأهللاو.ناضمريفميعتتلاتارمعك

- ۳6۷



ديصلانمهرحملاجنمجابرهاوبلادق

ديصلانممرحلاعنمباب

وأنيعوأرطمءامنمولومرحلاديصنملحملاومرحملاعَنُم

لكأنموربيفدايطصانمعمو.ناويحلاهنمدوتهريغ

.ًاضيألحلانمولولحمهداصولوربلاديص
نمهيفاملأ"”ربلادايطصانممرحملامِمامنإو:(”بطقلالاق

ءامديصلحيو.اهيفرخفالفرحبلاديصفالخبءرخفلا

.ا”مرحلايفولوعمتجم

صخروةكمءارقفللكأامةميقهتمزلهريغليتقنملكأنو
لكأامةميقهمزلهنملكأوهسفنبديصلالتقنإوءاهريغيف

١٤/۱٠٠ليلاحرش(۱)

.ءالايفشيعيناكناوربلايفهلسانتوهدلاوتنوكياموه:يربلاديصلا(۲)

شيعيناكناورحبلايفهلسانتوهدلاوتنوكياموه:يرحبلاديصلا(۳)
.ربلايف

برقألاواهنمهجوألاو.ربلاديصنمعناملايوقلاببسلابتسيلةلعلاهذه(٤)

رحبلاديصةحابإللعذاعضوملااذهريغيفبطقلاهيلإبهذامباوصلاىلإ

نمهلدبالفربلاديصفالخبماعطلاهبشأفةيكذتوحبذىلإجاتحيالهنوك

.ةيكذتلا

١٤/١٤۰٠لیتلاحرش:رظنا

بهذماذهوهديصزاجمرحلايفءامرثبوأةريحبوحنناكولويأ(٥)
.روهمجلا

۸٤۳-



ديلانممرعملاعزممابرهاوجلاتقع

يأ"()ربلاديصمكيلعمرحو":هناحبسهللالاق.ديصلاءازجو

مارحكلذعيمجلكألابوأكاسمإلابوأرضلاوألتقلابهلواتت

وهفدايطصالاىنعمبديصلا:ليقو.ناويحلاىنعمبديصلاف

الف.هديصليدؤياموهضبقوهلتقمرحملانإفهيلعو٠ردصم

وهوشحورامحهليدهأميهنألوألللديو.هلكأىلعءازج

انأالإكيلعهدرنملانإ":لاقوهبحاصلهدرفمرحم

ملولوداصينأنكميام:ةيآلايفديصلابدارملاومرح

.اعرشهلكألحي

ءازجريملوءلكألالالحلا:ديصلابدارملا:يعفاشلالاقو

وهفديصلامرحملاحبذاذ:ليقو.أهلكألحيالاملتاقىلع

.(۴هلکأيفةميقالهتيم

٦٩ةدئاملا"امرحمتمدامربلاديصمكيلعمرحو"(١)

هدرنملانإ":ٌيهللاقفايشحوارامحيثيللاةماثجنببعصلاهيلإىدهأ(۲)

.هيلعقفتم"مرحانأالإكيلع

۱۷۹ص:حاضيأإلايفيوونلالاق(۳)

.هآ.هریغولوکامنمدلوتموهامالوالوکأمسيلاممرحيالو
۷۱۷/۲:بذهملايفيزاريشلالاقو

.هأ.لأ...رويطلاوشحولانملوكأملاديصلاهيلعمرحيو
.لوکأمسیلاممهریغنودلوکاملابةمرحلاديقدقف

فالهریغىلعهعرحتيفوعامجإلابهلكأهللحيلاديصمرحلاحبذاذإ(٤)

-۹٢۳-



ديصلانمهرحملاعنهأبرماوجبلادقع

يورموهو«هلكأمرحمللزاجهحبذولحملاهداصاذإ:ليقو

.ةفينحيبأورمعنع

.هلجأنمدصيملنإهلكأهلزوجي:يعفاشلاوكلاملاقو

هلزوجيال:انباحصأويلعوديزنبرباجوسابعنبالاقو

وألحملوأهلحبذوءهريغلجأنموأهلجأنمديص«هلكأ

نعەهتدجواذكهةيضابالالاقهبو‹ميرحتلامهدنعحصألاوةيعفاشلادنع

امنوكيو«ةلبانحلاوفانحألاوةيكلاملالوقوهو«هللاهمحرناهبنيبأخيشلا

.ةتيملامكحيفديصنممرحلاهحبذ

؟هللحيالفامرحلاهداصاًمعناهبنوبآلتس

نمهريغلالوهلزجيملوهيفامهمزلهذنإوهيلعيذلاوهفهقلطأنإ:لاق
.هأ.هداسفيفةتيلامكحهلنألهبعفتنينأةرورضلاريغيفسانلا

۷۲۱/۲:بذهملايفيزاريشلالاقو

نلفهيلعلدوأهلدیصامهيلعمرحاذهنأل«هلکهيلعمرحاديصحبذناف

.فه.خلاeنالوقهيف؟هریغىلعمرحيلهو.ىلوأهحبذاممرحي

۲۹۲/۳:هتمرحرکذامدعبينغملايفلاق

قاحسإويعفاشلاويعازوألاوكلاموملاسومساقلاونسحلالوقاذهو
.هأ.هلكأبسأبال:روثوبأويروثلاومكحلالاقو.يأرلاباحصأو

.سيمنبدعاجخيشللهئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا
۷۲۱/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

١۸٠ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۲۹۲/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

-۳O.



طيصلانممرحلاعنهجابرهاوجلادق

.()هریغمرحمل

هلوقلهداصاذإيربلاديصلامحللكأهيلعمرحيمرحلانأىلعءاملعلاعمجأ(١)

٦٩ةدئاملا"امرحمتمدامربلاديصمكيلعمرحو":ىلاعت

فنصلاركذدقو.هنممرحلالكأمكحيفاوفلتخادقفلالحهداصاذإامأ

.اليصفتهللاءاشنإاهركذنوالامجإةلأسملايفلاوقأةئالث

.هلجألديصناوهحبذولحماهداصاملكأمرحمللزوجي:لوألالوقلا

ةفينحيبأبهذموهو.ماوعلانبريبزلاوةريرهيبأوباطخلانبرمعلوقوهو

وأكلذبهرمأاذإاميفةفينحيبأدنعامارحمرحملللالحلاهداصامنوكيو

.هيلعهناعأوأهيلإراشأ

:مهليلد

جرح":لاقةداتقيأثيدحنمناخيشلاهاورامهباحصأوةفينحوبألدتسا

ةداتقوبأمهيفهباحصأنمفرصف:لاق.هعمانجرخواجاحمقفيهللالوسر

املفرحبلالحاساوذخأف:لاق‹نوقلتىحرحبلالحاساوذخ:لاقف

مهامنيبف«مرحيملهنإفةداتقابأالإمهلكاومرحأقنيهللالوسرلبقاوفرصنا

اولكأفاولرتفاناتأاهنمرقعفةداتقوبأاهيلعلمحفشحورمحاوأرذإنوريسي

نميقباماولمحف:لاق«نومرحمنحنوامحانلكأ:اولاقف:لاق.اهمحنم

وبأناكوانمرحأانكانإهللالوسراي:اولاقمهللالوسراوتأاملفناتألامحل

انلكأفانلزتفاناتأاهنمرقعفةداتقوبأاهيلعلمحفشحورمانيأرفمرحيملةداتق

.اهمحلنميقبامانلمحفنومرحنحنوديصمحللكان:انلقفاهمحلنم
اولکف:لاقفال:اولاق:لاقءيشبهيلإراشأوأهرمأدحأمكنمله:لاقف

- ۳۵۹



ديصلانمهرعملاجنمبابرهاوبلاتقع

.ملسملظفللاوهيلعقفتم."اهمحلنميقبام

هنألوةناعإلاورمألاوةراشإلابقلعتيامنإمرحتلانأىلعثيدحلالد:اولاق

.هلدصيمغولامكهلکهيلعمرحيملفعنمهببسيفالوهيفلصحيملیکذمدیص

هداصنافهلجألهدصيملنإلحلاهداصاملكأمرحمللزوجي:ياثلالوقلا

.هيلعهلدوأهيلإراشأوأهلتقىلعهناعأنإاذكو.هلكأهيلعمرحهلجأل

نبءاطعودهمجأويعفاشلاوكلامهيلعهقفاوونافعنبنامثعلوقوهو

.حابريبا

:مهليلد

:َيآلابلوقلااذهباحصألدتسا

ارامحليهللالوسرلىدهأهنأيثيللاةماثجنببعصلانعسابعنبانع-١

ىأرنأاملف:لاق.كليهللالوسرهيلعهدرفنادوبوأءاوبألابوهوايشحو

هيلعقفتم"مرحانأالإكيلعهدرنملانإ:لاقيهجويفاميهللالوسر

ركذيملهنأالإاضيأسابعنباقيرطنمعيبرلامامألاهاورو.ملسملظفللاو
هللالوسرىلإلحجریدهأ:لاقفاركنمهاورهنكلوةماثجنببعصلامسا

E
.هلجأنمديصهنأهنظوأهملعلالإهنملكألاميلوسرلاكرتام:اولاق

":لوقيهللالوسرتعم:لاقهنعهللايضرهللادبعنبرباجیور-۲

يئاسنللاودووادوبأهاور"مكلدصيوأهوديصتماملالحمكلربلاديص

مرحمللديصامميرحتهيفاذهوبابلايفثيدحنسحأوه:لاقويذمرتلاو
.هلدصيملاموهدصيملامةحابإهيفو

7



طيصلانمىرحملاعنهمجابرهاوجلاقغ

۸/٢٤٣٥:ملسمىلعهحرشيفيوونلالاق
هنذإريغبمأهنذإبهلذيصءاوسمارحوهفهلديصوأهداصنافديصلامحلامأو

¿لهعابوأمرحمللهمحلنمىدهأمثمرحلادصقيملوهسفنللالحهداصنإف

.فه.خلا....دووادودمحأوكلاملاقهبوانبهذماذههيلعمرحي

هداصوأهسفنبهداصءاوسًالصأديصلالكأمرحمللزوجيال:ثلاثلالوقلا

.اقلطممرحيفهريغلوأهلهريغ

قاحسإويووتنلاوثيللاوةشئاعوىلعورمعنباوسابعنبالوقوهو

.ةماقتسالاوقحلالهألوقوهو.ديزنبرباجوسوواطو
:ٍنآالابلوقلااذهباحصألدتسا:مهليلد

دارملا:اولاق"امرحمتمدامربلاديصمكيلعمرح":ىلاعتهلوقمومع-١

.اقلطمديصلاةيآلايفديصلاب
هدرللعوهدرةيلوسرلانإفقباسلاةماثجنببعصلاثيدحرهاظ-۲

.انلهتدصكنأللقيملومرحهنأبديصلل

لکانممرحلاعنميفءاجام"هدنسميفعيبرلامامإلاداورمدقتامكثيدحلاو

لنإديصلالكأزاوجىلعروهمجلاهبلدتسارخآثيدحبهفدرأمث"ديصلا

."هلجأنمدصيملاذإديصلامحلمرحلالكأيفءاجام"..مرحلالجألدصي

:هلوقب-ضراعتنمامهيفودبيال-نيثيدحلانيبهللاههريملاسلامامإلاعمجو

تناكهتيضقنألاخوسنمبابلاثيدحاولعجمهوقبلاقنموانباحصألعلو

ةرخأتميهفءاوبألابتناكلوألاثيدحلايفةماثجنببعصلاةصقوءاحورلاب

- ۳۵۳



ديصلانمهرحملاعنهيابرهاوبلادق

مرحلاديص:ليقو.ةتيملالكأي:ليقفءرطضملايفاوفلتخاو

.()ءازجهيلعو

لوقوهوءهدينمهلسرأديصهيدييفومرحأاذإ:انباحصألاقو

.روثوبألاقهبو«هلاسرإهيلعسيل:ليقو.دهاجم

ٹراحلاناک:لاقهیبأنعثراحلانبهللادبعنعهدانسإبدووادوبیور-۳

محلوبيقاعيلاولجحلانمهيفاماعطنامثعلعنصففئاطلاىلعنامثعةفيلخ

هلرعابألطبخيوهولوسرلاهءاجفبلاطيبأنبيلعىلإثعبف:لاق.شحولا

الالحاموقهومعطأ:لاقف‹لك:هلاولاقفهدينعطبخلاضفنيوهوهءاجف

نوملعتامجشأنمانههناكنمهللادشنأ:هنعهللايضريلعلاقف«مرحانإف

؟هلكأينأبأفمرحموهوشحورامحلحجرهيلإىدهأيهللالوسرنأ
"معن:اولاق

جحلاباتك٤٠۲-۲/٠٦٦بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلاحرش:رظنأ

١۱باب

۸بابجحاباتك۳٥۳-۸/٤٢۷يوونللملسمحیحصحرش:

٥بابكسانملاباتك۲/٤٤٩دوواديبُأننس:

۳/۱٦٥دشرنبالدهتحلاةيادب:

۱۸۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

:نيلوقىلإمرحلايثديصيوأةتيملالكأيلهرطضملايفءاملعلافلتحخا(١)
.ةتيملاالإدبيملاذإءازجلاهيلعومرحلانمديصي:لوألالوقلا

.ةلبانحلاوانباحصأضعباذهىلعو

مرحلاهداصاملكنأهدنعفسيمنبدعاجخيشلاانباحصأنمكلذبلاقنممو

اذهنمبيرقو.ةرورضلالجألهداصامالإةتيلامكحهلنوكيربلاديصنم

٤٥۳-



ديصلانمهرحملاعنهمجابرهاوبلادق

لخدنميفمالكلااذكو(هلسريفهيقسيوهمعطينأهيلع:ليقو
هنفدي:ليقفديصمحلهدنعوهلخدوأمرحأوأديصهعمومرحلا

:عاونأةئالثحابملالعجو

هنمضهلتقیموفالحريغبكلذهلحابيف:لاقهلكأىلإرطضينأ:اهدحأ

.هآ.دجيملوأهريغدجوءاوس

.ديصلانودريرتخلامحلوةتيملالكأمرحلارطضااذإ:ياثلالوقلا

مهنعدشرنباكلذلقن.ةعامجورفزويروثلاوةفينحوبأوكلامكلذبلاق

۳۱۲/۳عماحلا:هترابعهذهورفعجنباانباحصأنمهبلاقو.ةيادبلايف

.فأ.ديصلانملكأيالوةتيلانملكأيرطضملامرحلاو

ةريثكراضمورارضأنمناسنإللةمالسلاهيفوهنيعبباوصلاوهلوألالوقلاو

اموانتيفنأثيدحلاملعلاتبثأدقوريزتخلالكأوأةتيملالوانتاذإهبقحلتدق

ىلإمكيديأباوقلتالو...":لوقيىلاعتهللاو.ةكلهتلاىلإهسفنناسنإلاءاقلإ

."ةكلهتلا

هذهنمملعلاهتبثأامنوملعياوناكوليناثلالوقلاباحصأنأىظيفو

.ملعاهللاو.لوألالوقلانعاوداحالوهولاقاماولاقالرارضألا

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهنزاولوجحلا:رظنا
۳/٠۳٥ريبكلاحرشلاوييغملا:

۱/٤٦٠دهتجلاةيادب:

س۳۱۲/۳رفعجنبالعماخجلا:

ىلإةيعفاشلاوانباحصأبهذدقفديصهكلميفوصخشلامرحأاذإ(١)

٥٥۳-



طديصلانمهرحملاعنمجابرهاوجلادق

.(۱)ال:ليقو

كلذوحلاملارحبلانميذلاوهوكمسلاوهورحبلاديصلحو

.ديقالبلاغلاىلعيرج
وحبلانمديصلازاوجىلعاوصندقو:("هللاهمحربطقلالاق

ءاملكنموءرطملاناردغورابآلاونويعلاوبذعلاوحلاملا

ناكنإو٠لحنلالسعلكأينأمرحمللسأبالو.ولديفولو

هكلملوزيالدمحأوةفينحوبأوكلاملاقو.هدينمهقالطإوهلاسرإبوحجو

هكرتينأزوجيو.هدييفهلاكسممنوكيالفهنعةرهاظلاهديةلازإبجينكلو

.هصفقوهتيبيف

هلرتميفناكاملاسرإهيلعسيل:يأرلاباحصأودمحأوكلاملاقو

.هدييفناکاملاسرإهيلعو

.حيحصاذهو:رذنملانبالاق.هدييفاملاسرإهلسيل:روثوبألاقو

١٤/۱۰۲لینلاحرش:رظنا

١۱۸ةرمعلاوجحلاكسانميثحاضيإلا:

۳۲۱/۳يفارقللةريخذلا:

ناوديزنبرباجدنعهنفدهيلعسيلفديصمحلهعموصخشلامرحأاذإ(١)

ةيواعميبُأنعىوریو.هلکرباجهرکدقفهمارحإنمجرخنحهدييفهاقبأ

.مارحهنأبهلكأنأبلوقأام:هلوق

الكأهلهزاوجباحرصامُنأولو:امهمالكىلعابقعمناهبنوبأخيشلالاق

.هأ.الدعامملوقنمهتيأرل

.هئادألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

١٤/۳٠٠لینلاحرش(۲)
-٦۳۵-



طيصلانمهرحملاعنهجابرهاوبلادق

ةجاحوأهتجاحلريعبلاوةرقبلاوةاشلاحبذينأو.هخارفهيف

عدفضلاو(نوركفلايربلانمو.ماعنألاموحللكأيوءهريغ

مرحملاريغلعدفضلالكأزاوجهرهاظ:("هللاهمحربطقلالاق

شيعياملكوفحالسلاوءاملاريطيربلانمو.فيعضوهو

ليقو.رحبلانمنهداصولوءءادفهيلعفضرألاوءاملايف

.يرحبءاملاريط:ءاطعلاقو.ةيربتسيلفحالسلا

برعتسممساهلعلو.ةيبرعلامجاعملاوةغللاسيماوقيفىمسملااذهدجأمل(١)

بلصرهظلاسوقمناويحهنأبهللاهمحربطقلاهفصودقو.ةيبرعلاىلعليخد

الوباصيالكلذيفهلجرأوهسأرلخديمظعهنأك«بناوحلاونطبلاورهظلا

سسحأاذإوىشموهسأروةعبرألاهلجرأجرخأيشللادارأاذإو«ءيشهيفرثؤي

.ها.عدفضلاكهنولونهلخدأهنمفاحام

.ةافحلسلاهنوكجرخيالفبطقلاهركذيذلافصولااذهىلعو

١٤/١٤٠٠لینلاحرش(۲)

.- ۳۵۷



هلعهرحفللجابياهابرهاوجلادق

هلعفمرحمللحابيامباب
.هيفءازجالومرحلايفنإو()مجتحينأمرحمللزاج

.عنملاب:ليقو

زوجيفةرورضلالإءازجلامزليفحيحصلاوهو:بطقلالاق

هنأملعُيملوءامرحموهومجتحايهنأيورو.ءازجلاب

همزليالومرحملامجتحي:لاقنمهبجتحافءءازج-ىطعأ
هباوملعيملوءازجىطعأهنألمتحييهنأبضرتعاو.ءازج

.سأرلانمدسافلامدلاصاصتما:ماجتحالا(١)

.مجحباب١٠۱۷/۱٠برعلاناسل:رظنا

١٤/۹٠۱ليتلاحرش(۲)

%يبنلانأ":امهنعهللايضرسابعنبانعهدنسبملسمیور(۳)

"مرحوهومجتحا

وهوةكمقيرطبمجتحاييبلانأ":ةنيبنباقيرطنماضيأملسمنعو
."هسأرطسومرحم

.ةيدفلاهيلعفالإولعفيلفارعشعطقيالأهنکمأناوةرورضنمالإمرحلامجتحيال

زاوجىلإروهمحلابهذويرصبلانسحلاورمعنباوكلاملاقهبوانبهذماذه
.ًارعشعطقنأالإهيلعةيدفالوةرورضالبنإواقلطمةماجحلا

لوقلاىلإيرصبلانسحلاولئاوألاانباحصأنمليحرلانببوبحمبهذو
.رعشعطقالبولوةيدفلاموزلب

۹/۷٠٠نيبلاطلاجهنم:يصقشلاةمالعلالاق

-۳o۸



هلعومردمللجابياميابرهاوجلاتق

يفمرحلاىلع:بوبحملاقفهرمأبوأمرحلالعفبهدحومدلاجورحخيفامأو
مدلاجورخيفبحوأانباحصأةمئأنمدحأنمملعأملو.مدمدلاجورخ

.ها.هریغءازج

.ارعشقلحاذإالإهيلعمدالنأبهذملايفروهشملاو

١/٦۱۸ماظنلارهوج:هللاهجرنيدلارونلاق

ةماجحلابمرحمللسأبالةماهفلاانرجبنعيوردقو
مدلامكحنمملسينأءاشنإمجحملاتحتقلحيالرعشلاو

؟مجتحيلهةماجحلاىلإرطضانإمرحلانعدعاجخيشلالئسو

نبانعةياورلايفوعنميفزوجيالهنأنظيوارعشعطقيالهنأالإمعن:لاق
.ءادفلاعمهنكلومرحوهومجتحامقييبلانأهنعهللايضرسابع

؟مجتحيوهوارعشمرحلاعطقنإف:هلليق

.هأ.ًاطخلاعمهتوبثيففلتخيوءازحلادمعلايفهيلع:لاق

رمعنبالوقل.ارعشاقلحيملامةماجحلايفهيلعةيدفال:كلامنعيورو

.هيلعءيشالفةرورضلمجتحانم:امهنعهللايضر

.ةرورضريغنمنأوةماجحلازاوجبروهمجلالاقو

۲۷۸/۳ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاق

وادتهنألروهمحجلالوقيفةيدفريغنمةحابمفارعشعطقيملاذإةماجحلاامأ

ةرورضنمالإمجتحيالكلاملاقو.حرحلاطبرودصفلاهبشأفمدجارحخإب

.ھه.امدةماجحلايفىرينسحلاناكو

مرحوهومجتحاٌةَيينلانأ:سابعنباثيدحلهركذدعبيوونلالاقو

- ۳۵۹ -



هلعهرحمللجابياهجابرهاوبلادق

فيكفرعشلابءازجلاموزلاوملعدقمهنأل«مهربخيملو

يفهمزليملهنأمهربخأدقناكولةجحنوكيامنإو؟ماجتحالاب

۳۷۳/۸ملسمحیحصحرش:لاق

يفهلاهزاوجىلعءاملعلاعمجأدقومرحمللةماجحلازاوحليلدثيدحلااذه

ةيدفلاهيلعنكل«ذعتيحرعشلاعطقنإوكلذيفرذعهلناكاذإهريغوسرلا

ناكنمف":ىلاعتهلوقةلأسملاليلدوهيلعةيدفالفعطقيملنإفرعشلاعطقل
ريبنلانأىلعلومحمثيدحلااذهو"هسأرنمئذأهبوأًاضيرممكنم

اذإامأ.رعشعطقنعكفنيالهنألسأرلاطسويفةماجحلايفرذعهلناك

عطقميرحتلمارحيهفرعشعلقتنمضتنإفةجاحريغلةماجحلامرحلادارأ

اندنعةزئاجيهفهيفرعشالعضوميفتناكنأبكلذنمضتتملنإورعشلا

نسحلانعو.اهتهارككلامورمعنبانعو.اهيفةيدفالوروهمجلادنعو

.هأ.مارحإلايفامارحسيلمدلاجارخإنأانليلد‹ةيدفلااهيفيرصبلا
۹/۷٠٠نيبلاطلاجهنم:.رظنا

۱/٦۱۸ماظنلارهوج:

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:

٢۲۳۹/۲عرشلانايب:

۳۰۷/۳رفعجنبالعماجلا:

۳/٠۳۱يقارقللةريخذلا:

۲۷۸/۳ريبُكلاحرشلاويملا

۷۳۱/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهلا:

جحلاباتك۳۷۳/۸يوونللملسمحيحصحرش:

٠/٣۳۳يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيفاكلا:

يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

-۳ا۰



هلعمرحمللجابياهبابوهاوجلادق

موزلب:ليقو.ارعشعطقنإمدماجتحإلابمزلو.ءازجكلذ

.رعشعطقالبولومدلا

وأ)اروبنزوأىذانِابابذولومرحلابنإوذؤملكلتقزاجو
.ءازجالواڻوغربوأ اقبوأةلمنوأاضوعب
الوةلمنالوثوغربالوقبالوضوعبالوبابذلتقيال:ليقو

.()روبنزالوةرذ

.ريبانزىلععمجيو.عاسلبابذلانمبرض:روبنزلا(١)
"رنز"٤/۳۳۱برعلاناسل:رظنا

ءايمحةلمقلالثمةبيوديه:ليقو.ضوعبلاماظع:ليقوضوعبلا:قبلا(۲)

.ردحباوررسلايفنوكتحيرلاةنتنم

"قب"٠٠/۲۳برعلاناسل:رظنا

لصفو‹ديصلانمتسيلانوکتارشحلانمركذاملتقروهمحلازاجأ(۳)

ةيحللاوسأرلالمقنيبوندبلالمقنيبقرفيذلايعفاشلاككلذيفمهضعب.
.كلذهلبحتسيلبهيلعءيشالفلمقنمهبايثوأهندبيفاملتقنإوهف

.ةمقلبولوقدصتةلمقلتقولعفنإفهتيحلوهسأريلفينأهلهركيامنيب

ثوغربلاوةقبلاوةضوعبلانيبلتقلادمعتمكحيفدعاجخيشلاقرفامك

يفبخويملف«ىرحخأةهجنمةرذلاوةلمقلاوةبابذلانيبو«ةهجنمروبنزلاو

نمةضبقبقدصتلابحتسيو«ررضلاوىذألااهعبطنمنألءيشتايلوألا

..هيلعكلذبحويملوتايرخأللهلتقنعةرمتبوأماعط
نمءيشبقدصتلااروبنزوأارذوأالوأابابذلتقنمىلعكلامبحوأو

.ءازجالبانرکذاملتقةلبانحلازاجأو.ماعطلا

۳۹۹



هلعورعمللجايياممابرماوجلاقع

بلكلاوةيحلاوبرقعلاورأفلاو>ةأدحلاوبارغلالتقزوجيو

كاذآاذإو٠ءمهنمفاخاذإ:ليقو.نهنمفخيملولوروقعلا

ءادتباهتلتقنإوءءازجالوتئشنإهلتقافءايشألاهذهنمءيش

كذؤيملولوهلتقحيحصلافريبكلاًرُضلابفرعامامأءءازجلاف

.(”ةّيحلاوبرقعلاكهفختملو

.اديصلانمسيلهنألهلتقزوجيلكألامرحملك:يعفاشلالاقو

١۹٠صةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:
۸/۳٤۳ريبكلاحرشلاويملا:

۳۲۷/۳ىقارقللةريخذلا:

ريطلانمعون:ةأدحلا(١)

."ادح"باب١١/۱۹۹برعلاناسل:رظنا

۱۸۷/۲حيحصلاعماحلاحرش:دعاوقلانعالقنيملاسلامامإلالاق(۲)

اهرابكنمودعيالاملتقالوودعتالاألعابسلانمراغصلالتقءالؤهريملو
.ةيذؤملارابكلاالإلتقتالنأيضتقيبهذملاو.راوبلعثلاوعبضلالثم

فوخلاركذدريمل:نورخآلاقو‹نهفاخاذإنهلتقيليقف:اوفلتخامث:لاق

.ليلدىلإجاتعفوخابدييقتلاواقلطمدرواهلتقبرمألانأيعي

نالتقيفام#امأوبرقعلاوةيحلاريغيففالخلالعلو:يشحملالاقو:لاق

.فأ.اقلطم

اقباسهنعهانركذامعماضراعتهيفنأاذهيعفاشلامالكرهاظنمحولي(۳)

اعطقلكويالامميهوهتيحلوأهسأرنمةلمقلالتاقىلعةقدصلاهباجيانم
امنإوةلمقلالتقتسيليعفاشلادنعةقدصللةبجوملاةلعلاف.ضراعتالنكلو

- ۳۹۲ -



هلعفهرحفللجابياهبابرهاوبلادق

يفيذلاوهو«عقبألابارغلاالإنابرغلانملتقيال:ليقو

لكأيالهنألءعرزلابارغلتقيالو.ضايبهرهظوأهنطب
.(فيجلا

همرافةبادحرجوأءاعوقرخلبارغلاءاجنأ:رثألايفو

.()هدةلعريغبهلتقيفو.هتلتقنإءيشالو٠لتقدصقالب

لتقضعبزاجأو.ريطلاوباودلاعابسنمكلتاقاملتقكلو

لتقتال:انباحصأضعبلاقو٠.كلضرعتيملولوبلكلاوبئذلا

الإهتفخامالإلتقتال:ليقو.كيلعىوعامالإعابسلانم

يفولوكلاضرعتتملوامهفختملولوامهلتقافةيحلاوبرقعلا

يفهقيرفتببسوعمكلرهظيكلذبو.سأرلانعىذألاةلازإهدنعةلعلا
ملعأهللاو.ةيحللاوسأرلالمقنيبوندبلالمقنيبمكحلا

نبديعسةياورىلع.طقفنابرغلانمعقبألايفلتقلارصحبنولئاقلادمتعا(١)

اذهبذخأو"عقبألا"ظفلةدايزاهيفدرواذإملسمدنعةشئاعنعبيسلا

دقو.حصأهتاياورنألقالطإلارثكألاحجروثيدحلاباحصأضعبديقلا

.باحصألاهيلعاموهوديقالبةقلطمعيبرلامامألاةياورتءاج

لاموهيلعءيشالليقوءادفلاهيلعليقفةلعريغنمبارغلامرحلالتقنإ(۲)
٢/۸۰٨۲:لاقفحاضيإلايفلوقلااذهىلإيخامشلا

ةالصلاهيلعهلوقلاهلتقياهلكيراوضلانأيدنعرظنلاهبجوييذلاو

.دووادویاهاور"مرحلاولحلايفذؤملكاولتقا":مالسلاو

۳۳



هلعوهرعمللجابياميابوهاوجلاتقع

لتقنعيهنذإءهلتقدمعتزوجيالفرضيالامامأو")ةالصلا

.يذوُينأالإحوريذلك
لحلايفلحملاالوءمرحلاوألحلايفمرحملالتقيال:ليقو

.ءاذيإللهدصقامالإمرحلاوأ

برقعلاوروقعلابلكلاوةأدحلاوبارغلا:ا”قساوفلاسمخلاو
يفنهدورولءيداعلاعبسلاورمنلاوبئذلاوةيحلاعمرأفلاو

لتقیامرمعنیالجرلاس:لاقریبجنبدیزنعهدنسبملسمیور(۱)

هنأميلوسرلاةوسنىدحإيئدح":لاقف؟مرحوهوباودلانملجرلا

يفوللقةيحلاوبارغلاوايذحلاوبرقعلاوةرافلاوروقعلابلكلالتقبرمأيناك

١.هأ."ًاضيأةالصلا

ميرحتيفناويحلانعنجرحخدقو‹جورخقسفلانألقساوفسمخلاتيس(۲)

`"لهاقسفوأ":ىلاعتهلوقلناؤيحلالكألحنعنحرخنهنأل:ليقو«لتقلا
..عفنلامدعوءاذيإلابنهريغمكحنعنجرخنُهنأل:ليقو‹١٤٠ماعنألا

لکۇيالاملکنبقحاناثلابلاقنمو.ذملكنممقحلالوألابلاقنمف
ابقاحلإلاصخثلالابلاقنمو«لوألاعماجياذهو«هلتقنعينامالإ

.داسفإلاهنملصحب

١٤/۲۲٠لينلاحرش:بطقلالاق

دنقواملظقيتساقيهنأل:لاق؟ةقسيوفةرأفلاتيمسملديعسيبألليقو

نهلعفاذإثلاكلالوقلابسانياذهو«اهامسفتيبلاقرحتلةليتفلاتذحأ

.فأ.قسافلالعفبساني
۱۸۹/۲حيحصلاعماحجلاحرش:رظنا

-٢٤۳-



هلعوهرحمللجابياهجابرهاوجلادق

.۱دحاوثيدحنهعمجيملولوعستنهو4ثيداحألاضعب

نأمرحمللزاجو.مرحلاولحلايفذؤملكاولتقا":درودقو

روقعلابلكلاوةأدحلاوبارغلا:باودسمحيفقساوفلاىمسمدرو(۱)

عبرأةياوريفو‹برقعلاناكمةيحلاتاياورلاضعبيفو«برقعلاورأفلاو

اهلصوأو«ةروكذملاتسلاهيلعصوصنملاف«برقعلاوةيحلافذحبطقفقساوف
.(يراضلا)يداعلاعبسلاورمنلاوبئذلاةدايزبعستىلإءاملعلاضعب

لتقلارصحديفيالوهلنعمالتاياورلايفهيلعصوصنملاددعلانإفهيلعو

انهيهوةلعلايفاهلاامىلإاهادعتيلب‹اهدحوباودلاهذهيف

.ىذألاقاحلإورارضإلا

املكىلإمكحلاىدعتيفقسفلابللعولتقلابرمأ::يبرعلانبالاق

بارغلابهبنف‹قسفلانمعاونأةسمحىلعةسمخلابهبنوةلعلاهيفتدجو

ةرفسلحببارغلاديزيوةأدحلااذكو«ريطلاعابسنمهسناجيامىلع

.كلذكبرقعلاو«عسلياملكىلعةيحلابهبنو.هبارجبقنورفاسللا

امىلعةرأفلابهبنو.سرتفتالوغدلتبرقعلاوسرتفتوعسلتةيحلاو

لكىلعروقعلابلكلابهبو.ةيذؤملالرزتملاماوهنماهسناجي

هُ.سرتفم

۱۸۱/۲١حيحصلاعماحجلاحرش:رظنا

٩بابلاجحلاباتك٢٣۳-۳/۸٣۳يوونللملسمحیحصحرش:

.هيلعقفتم(۲)

-٥٦۳-



هلعمرعمللجابياهمابرهاوبلاقع

.(هدرقیوهكحيوهيلطيو()نارطقوحنبهلمجنهدي

.لبإلاهبانتمثهنمبلحتيفخبطيامهوحنوزرألاولمهألاةراصع:نارطقلا(١)

رطقباب١/١٠٠برعلاناسل:رظنا

وهوةلبانحلاوةيعفاشلامهقفاووانباحصأاهزاجألمحانعدارقلاةلازإ(۲)

سابعنبالوقوهويغملايفةمادقنباهنعهلقنديزنبرباجمامإلابهذم
.ةمألاروهمجهيلعوءاطعو

؟هریعبدرقينأهللهمرحلانعهللاهرناهبنوبألئسدقو

رهوهريعبدرقيناكرمعنباناوهزاوجباذهيفليقدقمعن:لاقف
.هآ.مرح

فلاحخو.هريغويغملايفامكناهبنيبأريغاهركذرمعنبانعةياورلاهذهو

نعكلذةهاركنووريمهو.هريعبدرقنممرحلامهعنميثروهمجلاةيكلاملا
.اضيأرمعنبا

۳۲۷/۳ةريخذلا:مهئاملعدحأيفارقلالاق

نبرمعنإ"اطوللا"يفامةبادلاديرقتلبنحنبدمحأويعفاشلازوجو
ناكامهنعهللايضررمعنيانأانل«هريعبدرقيناكهنعهللايضرباطخلا

ىلعاسايقو«ةرورضلاىلعهلعفلمحيو‹ديصلاةيآمومعو.كلذهركي
.هأ.لمقلا

موهسفننعدارقلاحرطنمهوعنمبملمنافهريعبدرقنممرحلااوعنمناومهو
الامنأل«هيلعءيشالفدارقلاهسفننعحرطنإوهف.مالكلانمهجوكلذيف

.حرطلادعباهشيعناكمإلويمدآلامسحلابصتخت
نميهوريعبلامسحبصتختامنألماعطإلاهيلعفهريعبنعدارقلاحرطنإامأ

۳



هلعمرحمللجابيامبابرماوجلادق

.ًاطخولوةمقلف(نانمحودارقككلذيفةلمقلتقنإو

.ًاطخلايفءازجال:ليقو

كلذريغوهيديوأههجووأهلجرقوقشنهدينأمرحمللزوجيو

.ةبادلتقيالئلءاملايفهسأرسمغهلهركيو.هيفبيطالامم

هعنموءتبنكلكؤيامممرحلارجشنمرجشعطقيفصخرو
(مت

اهضيرعتناكمإريعبلانعاهحرطيقو.باودلايفالإشيعتاليلاباودلا

.ءانفلاوكالهلل

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

۳/٤۳۰٠٢٥۳ريبكلاحرشلاويغملا:

۳۲۷/۳يقارقللةريخذلا:

.ملحفيهانتنافدارقفدلونِإفنانمحفدازنإفاماقمقاريغصىمسيملحلا(۱)

لوقبلانمناسنإلاهتبنأامومرحلارجشنملكوؤيامعطقروهمحجلازاجأ(۲)

.هوحنولخنلاوزوللاوزوجلاكعورزلاو

تبنوأنويمدآلاهتبنألاحلكبءازحلامرحلارجشيفلاقوكلذيعفاشلاعنمو

۸/۲٤۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:رظنا

۳/٢٤٦۳ريبكلاحرشلاويغملا:
اهدیصوةكمميرحتبابجحلاباتك١۱۳-۱۳۱/۹يوونللملسمحيحصحرش:

.اهرجشو

.مرحلالضفبابجحلاباتك۹/۳٥۳يراخبلاحيحصحرشيرابلاحتف:

8£٩يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

- ۳۹۷ -

 



دلعهرحمللجابياهبابرهأوجلادق

.هيزتتةهاركهوركمهنأمهضعبمالكرهاظو:()بطقلالاق

لاهسإلهبرشوهلكأوءهلصأعطقالب(يكملاانسلاعزنزوجو

زوجوءطقاسلارمثلاوتيملاسبايلابطحلاعزنوءسرضلوأ

نصفلاوأدوعلابعافتنالازوجياذكوءطقاسلاقرولاكعزنبولو

.هبعافتنالاهعزانلزوجيالو«ادمعولوكريغهعزناذإ

.هبعافتنالاهلفدمعالبهعزننإ:ليقو

زيجأو٠هيعرلجألفورعمببرقتيوءمرحلارجشيعرهركو

.حيحصلاوهو۽.صوصخمتابنىلعهتبادفقويالنکلوهيعر

يفهفداصنإهلصأنمنإوريغصرجشعطقارفاحرضيالو

جاتحااذإكلذوءعطقيرفحيناكاذِإهنأملعولوادمعالرفحلا

.ملعأهللاو.رفحلاىلإ

١/۱۲۳لینلاحرش(۱)

.قرشعلابنامعلهأدنعىمسللاوهوةمركملاةكمىلإةبسن:يكملاانسلا(۲)

- ۳۸

 



  

دلعهرحمللجابياهبابورهاوجلادق

امهماكحأوةرمعلاوجحلاتافلاخملودج

4ةلاخملا

:لشمجحاناكرانمنكركرت

.فاوط»ةفرعبفوقولا»مارحإلا

.ةضافإلا

اهمارحإوأةرمعلافاوطكرت

:لٹمجحاتابجاونمبجاوكرت

لٹمةرمعلاتابجاونمبجوكرت
.فاوطلايعكرويعسلا

تاروظحمنمروظحمباکترا

:لثممارحإلا
ءانمتسالاوعامحلاأ

ةلبقلا:لثمعامحلاتامدقمب

 .ةوهشبذذلَتلا«ةقناعملا
-۹٦۳-

۱کبدلا

يدهاو

لباقنمةرمعهيلعوةرمعلاداسف

.يدماو

دجيملنإفمرحلاءارقفليدههيلع

اذإةعبسوجحلايفمايأةثالثموصف

معطيفعيطتسيملنإف«هلهألعجر
.نيکاسمةرشع

امكمعطأالإوماصالإويدههيلع

.مدقت

(ةندب)يدهلاو

 ةاشحبذبةيدفلا



  

رهاوبلادق

4ةآأاخملا

طيحناوطيخملالجرلاسبلج

.ءاذحوبایٹنم

ةأرملاوهسأرلجرلاةيطغتد

اههجو

معضوميأنمرعشلاةلازإمه

.مسايف

رفاظألاميلقتو

بيطلالامعتساسز

سبلىلإرارظطضالادنعح

سأرلاةيطغتوطيخلملا

رعشلاةلازإىلإرارطضالادنع ط

ميلقتىلإرارطضالادنعي

 رفاظألا
- ۳۷

هلعوهرحمللجابياهجاب

دلا

هاشحبذبةيدفلا

هاشحبذبةيدفلا

ةرعشلايفنينيكسمونيكسمماعطإ

يفاشحبذبةيدفلاونيترعشلاو
.رٹکافتارعشٹال

رفظلايفنينيكسمونيكسمماعطإ

يفةاشحبذبةيدفلاو‹نيرفظلاو

.رٹكأفرفاظأةئالث

هاشحبذبةيدفلا

ماعطإوأمايأةالثموص:ةيدفلا

.ةاشحبذوأنیکاسمةتس

حبذلاوأماعطإلاوأموصلا:ةيدفلا

حبذلاوأماعطإلاوأموصلا:ةيدفلا

 

 

  



 

هلعهرعمللجابياهيابرهاوجبلادق

مکلاiةلاخملام

جارحخإوأ«داصاملثعبقدصتلاربلاناويحديص-ك

  
.هتمیقنم

.لدعاوذهبمكحيابقدصتلاهتابنومرحلارجشعطقل

ابابحتسانيكسمماعطإلطابلايفلادحلام

ابابحتسانيكسمماعطإمتشلاوبابسلان

ابابحتسانيكسمماعطإقوسفلاونايصعلاس

:ماسقأةعبرأىلإتافلاخملاهذهمسقنتو

:ةيدفالوهيفمثإالام:لوألا

.لاصاذإديصلالتقو‹نيعلانمرعشلاةلازإو‹رفظلانمرسكناامةلازإك

:ةيدفالومثالاهيفام:يياثلا

.بابسلاونايصعلاوقوسفلاولادحاك

:مثإالوةيدفهيفام:ثلاثلا

.هسأريفىذألهرعشقلحىلإمرحلاجاتحاولامك-
:ةيدفلاومثإلاهيفام:عبارلا

.هتافلاخمومارحالاتاروظحميقابيهو-

 

- ۳۷۹

 

 

 

 
 



ےواوطلابابرهاوجلادق

فاوطلاباب

لزنيوةنيدملانممدقنإىلفسلا'اةينثلانماهُمداقةكملخدي

.لوخدلالبقكلذوءوضولايزجيوهيفلستغيواىوطيذب

.هتهجنملخدقرشملانمءاجنمو

انموقنميصعفارلاهيلإلاماماذه:(هللاهمحربطقلالاق

.همالكنمرهظياميفليعامسإخيشلاهراتخاو

)>طبألابناجنملخدينأةكمننسنمرثألايفو:ا9لاق

ةينثلاولبجيفكلسيقيرطلك.يهوأةبقعلااهنأبروظنمنبااهفرع:ةينثلا(١)
.ءادكةينثيهوىرغصلاوأايلعلاةينثلا.اهلباقيؤىدكةينثاهبدارملايلفسلا

|."يث"باب١١/۱۲۳برعلاناسل:رظنا

يفشتسمنآلاهبةمركملاةكمبلورةلحمبفورعمعضوم:ىوطوذ(۲)

اهريغةمثنكيملةراجحلابةيوطماهنوكلىوطيذبىمسترثبهمامأوةدالولا

١.اهيلإناكملابسنف

ءاملعنميعفارلامساقلاوبأمامإلاهلعل:يعفارلا١/١۲٠لينلاحرش(۳)

.ةيعفاشلا

.قباسلاردصملا(٤)

يعي‹حطبألابىلص6هنأثيدحلايفو.يداولاليسموه:حطبألا(ه)

."حطب"باب۲/٤١٤برعلاناسل:رظنا

٢۳۷-



ےفاوطلاابرهاوبلادقغ

طبهةكمىلعأبىرغصلايهوءدملاوحتفلاب()ءادكةينثنم

>هللالوسرلدعدقوءهراسيىلعةربقملاوحطبألاىلعاهنم

.اهيلإقيرطلاةداجنع
مضبليقوءريغصتلاب"يدكةينثنمجرخجاحلاجرخاذإو

لخداذإيناكوءىلفسلاةينثلايهوءىدهكرصقلاوفاكلا
.ا”ىلفسلانمجرخجرخاذإوايلعلاةينثلانملخدةكم

ىقترملاةبعصقباسلانمزلايفنوجحلاءادكةينثتناكونوجحلاقيرطيه(۱)
مث:لاق.يدهملامثكلملادبعمثةيواعماهلهسفينيالقسعلليرابلاحتفيفامك

يفاهلكتلھسمثعضومةئامنامٹوةرشعىدحإةنساهنماذهانرصعيفلهس
لاعقيرطوةبقعلكوةئامنامثونيرشعلادودحيفديؤملاكلمارصمناطلسنمز
.ها.ةينثىمستلبجيف
دقو‹رضاحلانمزلايفدوعسلآدهعيفًالماكًاليهستةبقعلاهذهتلهسدقو

نوكياهيلإلوخدلانإهدنعفاهجورخوةكملوحخديفرثألانالقسعلافلاح

بتكيفةلأسملاتثحبدقويلفسلاةينثلانمنوكياهنمجورخلاوايلعلاةينثلانم

.ملعأهللاو.ًافالتحخااهيفتدحوفهقفلاوثيدحلا

.ةکملخدینیأنمبابجحلاباتك۷/۳٣۳يرابلاحتف:رظنا

كلذبيمس.ماسرلاعيرعضومبابلاةلحعقيرطىدهنزوىلع:ىدك(۲)

لفاوقىلعمكاحلاهضرفياميأمسرلاذخأيقباسلايفهبفظومدوجول

..جاجحلا
نا":امهنعهللايضررمعنبانععفاننعهحيحصيفيراخبلاىور(۳)

نمجرحخوءاحطبلابيلاايلعلاةينثلانمءادكنمةكملحديهللالوسر

۳۳



ےواوطلاابرڪاوجلادق

ىلعلختةكمتناكثيحميدقلارصعلايفكلذو:تلق

حبصأونامزلالاحتسادقفمويلاامأءاهريغولبإلانملحاورلا

ةرايسلادئاقليأرلاامنإءجورخالولوخديفهليأراللخادلا

لاحلاريغمويلالاحلاحبصأوةديدجقرطًئنِموةكمبتقشدقو

.()سمأ

يأنماهنمجرخوأةكملخدنمىلعريضالو:("بطقلالاق
۰ءاشعضوم

.ةيبلتلاعطقيفدجسملابايبفقيىتحأيبلممرحملالخدي

.(”تيبلاىأراذإ:ليقو.رجحلاملتسيىتح:ليقو

."يلفسلاةينثلا

هللاهظفحفنصلملامويلاحريغه١٤٤٠ةنسنممويلالاحلاحبصأ(۱)

تحبصأوعضولااهيفريغتةنسنيرشعوينامهينعييذلامويلاىلعىضمدقف
ةرايسلادئاقليأرلاناكنإونامزلاكلذيفهيلعتناكاممريثكبلهسأقرطلا

قلخلاةرثكوماحزلاةدشنمةتبلاهليأرالاذهانموييفهنإف‹نامزلاكلذيف

ةكملةلخادلاتارايسلاورورملاةكرحرييستىلعةيدوعسلاةموكحلاتلمعدقف

.كلذيفنيقئاسللايأركرتتملواهسفنب

١/٦۱۲لينلاحرش(۲)

هذهاهيفانيبوةيبلتلامرحلاعطقيىمةلأسميفلوقلاانلصفنأوقبسدق(۳)

.قيرفلكةجحواههاحصأانركذواهريغولاوقألا

٢٤۳۷-



مواوطلاجابوهاوجلادقغ

مث«اثالثريبكتلاوهلابقتساهلبينتيبلالباقوبابلابفقواف
كدلبدلبلاوءكدبعانأويبرتنأمهللا:ريبكتلابقعلوقي

.كتعلطمامتإوكدفربلطاتئج٠كمرحمرحلاوكتيبتيبلاو

.()ةيعدألانمدارأامبوعديو

اليذلابابلانملخدهنأولو«(ةبيشينببابنملخديو

هيلجريأمدقيودجسملاعّسوذإ٠هدعبةثدحملاباوبألانمهلباقي

.دجسملايفهنألءةبيشينببابلوخددنعدارأ

عجريكيلإومالسلاكنمومالسلاتنأمهللا:كلذدنعلقيلو

٠.مالسلارادانلخدأومالسلابانبرانّيحفمالسلا

:ءاعدلااذهمظعملاتيبللهتيؤروةكملوخددنعةروثأملاةيعدألانم(١)

اعبتمكتعاطمؤأوكتمحربلطأكتفج«كتيبتيبلاوكدلبدلبلانإمهللا"
نأكباذعنمقفشلملاكيلإرطضلملاةلأسمكلأسأكتردقبايضاركرمأل

يذلاهللدمحلا.كتنجييلخدتنأوكتمحربيعزواجتتنأوكوفعبيلبقتست

مهللا.هغالبنسحوهريسيتىلعنيملاعلابرهللدمحلاوًافاعموالاساهينمدقأ

ابغاركيلإتفجكنمأنمألاوكمرحمرحلاوكدلبدلبلاوكدبعانأويبرتنأ

كاضرلوايدؤمكضئارفلوبلاطكتمحرلوايجاركلضفلوًاعلقمبونذلانعو

نذعأو«ةعساولاكتمحريفيلخدأوًابئاخندرتالف«ًالئاسكوفعلوًايغتبم

دمحمانديسىلعهللاىلصو.هبزحوهئايلوأرشوهدنجوميجرلاناطيشلانم

.نيعمجأهبحصوهلآىلعو

مهنكلوزاجهريغنمجاحلالخدنإومالسلاباببنآلاىمسملاوهو(۲)
."هنملخديهنأ"..ملسمهاورامهنملوخدلااوبحتسا
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ےواوطلاباب|رهاوبلادق

.ًاربوًاميظعتوًافرشاذهكتيبدزمهلا:لاقتيبلانمانداذإو

رجحلاحسميو«ارافغتسالاوءاعدلانمرثكيو.اميركتو

وأ۽بناجنمهحسميلبءاهديبهلعيالو«ردقنإىنميلاهديب
اهّيدأيتنامأمهللا:لوقيوءهلقاذإهيفبهلعيالاذكوءتحت

!:الثربكيودارأامبوعديو.ءافولابيلدهشا«هتدهاعتيقاثيمو
فاطملاجراخولًوادحأرضيالىتحرجحلالباقمفقيو

.1%ىيبنلاىلعيلصيوتانمؤملاونينمؤمللوهسفنلوعديو

:لوقيمثانالثهللاربكينأهلبحتسيو(۱)
كرمألاعبتمكتعاطمامتإوكاضربلطأتئجكتيبتيبلاوكدلبدلبلانإمهللا

ريجتسملافئاخلاءأعدكوعدأو«ريقفلاسئابلاةلأسمكلأسأ«كردقبًايضار

نأ‹كباذعنمقفشملا‹كتبوقعنمفئاخلا‹«كرمألملستسملا‹كيلإرطضللا

.كضئارفءادأىلعينيعتنأو‹كترفغعيلعدوحتنأو‹كوفعميظعبييلبقتست

قيدمحمانديسىلعيلصيوهربكيوهحبسيوهللهيوىلاعتهللادمحيم

.تانمۇملاونينمۇمللوهبنذلرفغتسيو

.هالعأنمرجحلاحسياليأ‹عافترالاوولعلانم:هديبهلعيال(۲)
يلرفغلفيلمعفعضويبونذترثكمهللا:لقيلفرجحلامرحلادهاشاذإ(۳)

.يرزويعطحو«يئيطخنعزواجتوينرثعيلقوبوتلبقتويبونذ

تمظعكدنعاميفويديتطسبكيلإمهللا:لقيلفهملتسيلرجحلاىتأاذإف

لاحفقيمثقرخآوياينديفندعسأوقبقركاكفينزئاجلعجافييبغر

ةوقالولوحاللوقنمرثكيوهربكيوهحبسيوهللهيوىلاعتهللادمحيورجحلا
.ًاميلستملسيوهبحصوهلآودمحميلاىلعيلصيوميظعلايلعلاهللابالإ
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مواوطلاابوهاوجلادق

هنإىتحةبعكلابابلباقيالامردقرجحلابذالفاوطلادارأاذإف

وجحلانكردنعًاثالثربكيوًانيميهيفذخأيمثهنيميلرجحلاعديل
ءافووءكباتكبًاقيدصتوءكبًاناميإكلأسأينإمهللا:لوقيو
عضاوتبفاطملايفيشميمث«ليكيبنةنسلًاعابتاو«كدهعب
ىلاعتوءربكأهللاوهللاالإهلإالوللدمحلاوهللاناحبس:لوقيو
ىلعهللاىلصوءميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو«هللا

.ملسوهلآودمحماندیس

تبوتذانلرفغامهللا:لاقوثالثربكهنمبرقوأبابلاغلباذإف

يشميمثنيحلفملانمانلعجاوءانسفنأجشانقوانتقزرامبانعنقو

هللاىلاعتوربكأهللاوهللاالإهلإالوهللدمحلاوهللاناحبس:لوقيو

انديسىلعهللاىلصوميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو
ذوعأينإمهللا:لقيلفيقارعلانكرلاغلباذِإوءملسوهلآودمحم

قالخألاءوسوقاقشلاوقافنلاورفكلاوكرشلاوكشلانمكب

وهويشميوءدلولاولاملاولهألايفرظنملاءوسو

.خلا..هللاناحبس:لوقي

نكرمثءرجحلانكرءفاوطلابيترتىلعناكرألابيترتو

وأبازيملالصواذِإفءنميلانكرمثءماشلانكرمثءقارعلا

توسملادنعةحارلاكلأسأينإمهللا:لاقوثالثربكهنمبرق

يشميمثءباذعلانمةاجنلاوءباسحلادنعوفعلاو

.خلإ...هللدمحلاوهللاناحبس:لوقيو

- ۳۷۷



ےفاوطلاجابرهأوجبلادقغ

اروربمًأجحهلعجامهللا:لاقوثالثربكيماشلانكرلاغلباذإو

ايارورسوةرضنانقزراوءروبتنلةراجتو«ًاروكشمًايعسو

طارصلااندهاوءملعتامعزواجتومحراورفغاروفغايزيزع

ٌمكحلاتنأوبرلاتنأومركألاتنأوزعألاهللاتنأكنإءموقألا

.خل...هللاناحبس:ًالئاقيشميو
ايندلايفانتآانبرمهللا:لاقوًاثالثربكيناميلانكرلاىتأاذإو
نكرلاملتسيو.رانلاباذعانقوةنسحةرخآلايفوةنسح

يشميمثءادحأيذؤيالوهحسميوردقنإروكذملا

اتآانبر:نينكرلانيبلوقي:ليقو.خلإ..هللاناحبس:لوقيو

الهلايحربكلإوءرّدَقنإرجحلاملتسارجحلانكرلصواف
خلإ..كبًاناميإكلأسأينإمهللا:لوقيمثاثالثهدنعرّبكيمثءاذيإ

نكرورجحلانكرالإاذهىلعناكرألانمملتسيالو.رمامك

.نميلا

:ليقو:لاق.روهمجلابهذموهو:()هللاهمحربطقلالاق

.(©اهلكناكرألاملتسي

هضعبوخلإ...هللدمحلاوهللاناحبسهلكفاوطلايفيفءيزجيو

.ريركتبلقأوأءرثكأوهامو

١٤/۱۳۰لینلاحرش(۱)

رجحلانكرالإناكرألانمملتسيالتيبلابفئاطلانأىلعةمألاروهمج(۲)
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مقاوطلامابوهاوجلادق

دوسألارجحللاهيفيذلانكرلابهفاوطادبيهنأكلذليصفتو«نميلانكرو

ىلإىهتنااذإفهراسيتيبلالعجيوهسفننيميىلعذحأيمث«هلبقيوهملتسيف
اضيأهملتسيمليماشلاوهوثلاثلابرماذإفهملتسيمليقارعلاوهويناثلانكرلا

الوهملتسااميلانكرلاوهوعبارلاىلإلصواذإف‹رجحلانايلينانكرلاناذهو

.ملعلالهأرثكألوقيفهلبقي
٢/٢۳۹ريبكلاحرشلاويغملا:ربلادبعنبانعًالقانهمادقنبالاق

ءيشيٿنوفلتخيالدوسألانكرلاونياميلانكرلاملتسينأملعلالهأدنعزئاج

ليبقتاوريملودوسألاليبقتاوأرف.ليبقتلاامهنيبهباوقرفيذلاامنإوكلذنم

سابعنبانعدهامیوردقو«هيلععمجبرمأفامهمالتساامأو‹اميلا

"هيلعنعألاهدخعضووهلبقنكرلاملتسااذإفيهللالوسرتيأر":لاق

.ملسمهاور

نباىوردقو‹هدحودوسألارجحلايفليبقتلافرعيامنإوحصيالاذهو:لاق

نبالاقو«يناميلانكرلاورجحلاالإملتسيالناك6هللالوسرنأرمع

6هللالوسرتيأرذنمرجحلاواميلانينكرلانيذهمالتساتكرتام":رمع

ىلعيبميناميلانكرلانألو.ملسمهاور"ءاخرالوةدشيفامهملتسي

ملفهليبقتامأو‹رجحلاهيفيذلاكهمالتسانسفمالسلاهيلعميهاربإدعاوق

نسيالفرجلانايليناذللانانكرلاامأو.نسيالفليينلانعحصي

.فأ.امهمالتسا

ةورعونيسحلاونسحلاوريبزلانبهللادبعوهللادبعنبرباجوةيواعمنعيورو

.اروجهمتسیبلانمءيشسيلةيواعم:لاقو.امهمالتساكلامنبسنأو

نباهللاقف‹اهلكناكرألاملتسيلعجففاطةيواعمنأسابعنبانعيورو

- ۳۷۹ -



مواوطلاجابوهاوجلادق

اهنإ:ضحعبلاقو.ضعباههركفاوطلايفنآرقلاةءارقو

هركت:انباحصأضعبلاقو.لضفأيهلبءةهاركالبةزئاج

.(”ىلوأركذلاوارسهركتالوارهج

ناحبس:انلوقضعبىلعراصتقالافاوطلايفيزجيال:ليقو

.هنعةيعدألارئاسيزجيالوخلإ..هللا

سيل:ةيواعملاقف؟امهملتسييينلانكيملونينكرلانيذهملتستمل:سابع
ةوسأهللالوسريفمكلناكدقل":سابعنبالاقف.اروجهمتيبلانمءيش

.تقدص:ةيواعملاف"ةنسح

۳/٢٤۳۹ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

٢۲۳يوونللةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۲۳/٦۲۳عرشلانايب:

نينکرلامالتسابابحتسابابجحاباتك۱۷/۹يوونللملسمحيحصحرش:

.نيرخآلانينكرلانودفاوطلايفنييناميلا

۲۳/۳ةريخذلا:

۳/٦۳۸:حتفلايفظفاحلالاق(١)

ءيشسيل:لوقيكرابملانباناكف«نآرقلاةءارقيفاوفلتخاو:رذنملانبالاق

هديقو«روثوبأويعفاشلاهبحتساودهاجبهلعفونآرقلاةءارقنملضفأ

هنأ:كلاموءاطعنعو.هتيهاركنسحلاوةورعنعيورو.رسلابنويفوكلا
.ثدحم

.ه[آ.هنمرثکيملوهافخأاذإهبسأبال:كلامنعو

اميفًاليصفتادجأليكلوبطقلاراشأامكاضيأاندنعفالخاهيفةلأسللاو

.يضابالاهقفلابتكنميدل

- ۳۸



مواوطلامابوهاوجلادق

لاقياملصأثيدحنماذخأ©خيشلالاقاذكو:(”بطقلالاق

دمحلاوهللاناحبس:مهفاوطيفاولاقةكئالملانأنمفاوطلايف

الإةوقالولوحالودازمدآناو.ربكأهللاوهللاالإهلِإالوهل

ىلصيهللالوسردازوءميظعلايلعلادازميهاريإنأوهاب

."ملسوهلآويبنلادمحمىلعهللا

نكرلاحسميورمامكوعديوطاوشأةعبسمتيىتحفوطيمث

ريبكتلاعمءاشنإهيلإراشأوهلايحربكالإوءهنكمأنإلكيف

هبهتسماملقيمث«هديبعطتسيملنإدوعبوأهديبهسمءاشنإو

ءيشيفهسميملوهلبقيملنمو«هيفبهليبقتىلعردقيملنإ

۳۹۱/۳:ينغملايفلاقو

نباويروثلاودهاحبوءاطعلاقكلذبو‹«فاوطلايفنآرقلاةءارقبسأبالو

یورو‹«هرکیهنأ:دمحأنعو.يأرلاباحصأوروثوبأويعفاشلاوكرابللا

.كلامونسحلاوةورعنعكلذ
يفاتتآایر":هفاوطيفلوقيناك¥ينلانأتورةشئاعنأانلو:لاق

نمحرلادبعورمعناكو."رانلاباذعانقوةنسحةرخآلايفوةنسحايندلا

هركتالوةالصفاوطلانألونآرقوهو.فاوطلايفكلذنالوقيفوعنب

.هأ.ةالصلايفةءارقلا

١/۱۳۰لینلاحرش(۱)

.لينلابحاصهللاهمحرييمثلازيزعلادبعخيشلايأ(۲)

نمنيلفاغلاهيبنتيفيدنقرمسلااهركذدقوةياورلاةحردىلعفقأمل(۳)

- ۳۸



ءاسأوال:ليقو.مدهيلعفبجاولافاوطلاطاوشأنم

.()ًاطحبونذلاناطحينينكرلاحسم:لاقيو

:اهيفءاجبراقمظفلبسابعنباقيرط

اولوقىلاعتهللالاقفمهيلعلقثفهلمحبةلمحلارمأشرعلاقلخالىلاعتهللانإ"

نولوقياولعجو‹هلممهيلعرسيتف«هللاناحبس:ةكئالملاتلاقف«هللاناحبس

سطعاملف«مالسلاهيلعمدآىلاعتهللاقلخنأىلإهللاناحبس:رهدلالوط

هللاكمري:ىلاعتهللالاقف«هللدمحلالوقىلاعتهللاهملأمالسلاهيلعمدآ

لفلغتننأانليغبنيالةفيرشةليلجةيناثةملك:ةكئالملاتلاقف‹كتقلخاذهبو

ىلإ«هللدمحلاوهللاناحبس:رهدلالوطىلعاولاقف«هذهىلإاهتمضف«اهنع

هللاىحوأفحونموقمانصألاذختانملوأناكف«مالسلاهيلعاحونهللاثعبنأ

تلاقف«مهنعىضريف«هللاالإهلإال:اولوقينأهموقرمأينأحونىلإىلاعت
ىلإاهتمضف‹اهنعلفاغتننأانليغبنيالةفيرشةليلجةثلاثةملكهذه:ةكئالملا

هللاالإهلإالوهللدمحلاوهللاناحبس:رهدلالوطىلعنولوقياولعجفنيتاه
ىأراملف«شبكبهادفمثنابرقلابهرمأفمالسلاهيلعميهاربإهللاثعبنأىلإ

ةليلحةعبارةملكهذه:ةكئالملاتلاقف«كلذباحرفربكأهللا:لاقشبكلا

الوهللدمحلاوهللاناحبس:نولوقياولعجفتاملكلاهذهىلإاهتمضفةفيرش

لاقفَييبلاثيدحلااذهبمالسلاهيلعليربجثدحاملف«ربكأهللاوهللاالإهلإ

ممضأمالسلاهيلعليربجلاقف«ميظعلايلعلاهللباإةرقالولوحابجعت
"تاملكلاءالؤهىلإةملكلاهذه

.يدنقرمسسلاثسيللابألنيلسرملاوءايبنألاديسثيداحأبةظعوملايفنيلفاغلاهيبتت:رظنا
م۱۹۸۲ه٤٠٤١توريب/يبرعلادئارلاراد٢٠۲صحببستلايفءاجام:باب

حسمنإ":لاقليينلانأامهنعهللايضررمعنبانععللاذهيفءاج()
-٢۳۸-



مواوطلابابورهاوجلادقع

.تيبلانمهنألء()ميطحلارجحلاءارونمفوطيو

نإوهلفاوطالفهلخادنمفاطولف٠تيبلانمهضعب:ليقو

:ليقو.ضعبلاداعأهلخادنمفاوطلاضعبفاط

.(١لكلا

هلخادنماهضعبوأهطاوشأفاطدقوًالثمعامجلابلحنمف

هلاخدإبجيال:ةفينحوبألاقو.مدهمزلوةرمعلاوجحلاداعأ

.(”فاوطلايف

.يئاسنلاودمحأهاور"ًاطحاياطخلاطحيدوسألانكرلاواميلانكرلا

١/١٠٠راطوألالين:رظنا

جولخوهوةرئادفصنةروصىلعروَدُمطوحوهوءاحلارسكب:رْجلا(١)

نيحشيرقهتکرتتیبلانمهضعبوأهلكوهوماشلابوصيفتيبلارادجنع

لالحلاةبيطلاةرجألانأل مالسلاهيلعميهاربإءانبنعهتجرخأوتيبلاتنب

ىلعلديلريصقرادجهلراصو شيرقىلعتصقنةبعكلاءانبىلعقفنتيلا

.ةبعكلانمرجلانأ

هنألةبعكلاةمرحهلنأللحتسينأنمعونمميأروجحهنألارجحيمسو

.نيملومودهميأموطحمهنألميطحلايمسو

يفءاسحامك«امدهلعافمزلَأفرٌجِحلالخادنمفاطنميفمهضعبددش(۲)

۱۲۹/۲۳:عرشلانايب

.ھه.مدهيلعفهفاوطيفرجحلايفرمنم:ليقو

۱۰۰/۹:ملسمىلعهحرشيفيوونلالاق(۳)

-۳۸۳۔-



مواوطلابابرهاوبلادق

.لوألاحيحصلاو:")هللاهمحربطقلالاق

كلذلعفدقوجحلادسفياممهوحنوعامجلاريغبلحنإامأو

رأمل:سابعنبانعوابجاوناكنإفاوطلاةداعإومدهيلعف
.(”نييناميلانينكرلاريغتيبلانمملتسيلهللالوسر

مت4دوسألانكرلا:ناكرأةعبرأتيبللنأملعا:()يناعنصلالاق

ىكيقامنإو‹ددشتدقوءايلافيفختبنايناميلاامهللاقيو٠يناميلا

.نيرمقلاونيوبألاكأبيلغتنايناميلاامهل

:انباحصألناهجوهيففعرذأةتسنمرثكأتيبلانيبوهنيبورجحلايففاطناف

لنباحصأنمتاعامجهحجريذلاوهاذهوثيداحألارهاوظلزاوحلا:امهدحأ

.نييناسارخلا

یححصيالوهرادجىلعالورجحلانمءيشيفهفاوطحصيال:اثلاو

يعفلشلاهيلعصنيذلاوهوحيحصلاوهاذهورجحلاعيمجنماجراخفوطي

عنيجلاقهبوباحصألاروهمجهححجرونييقارعلاانباحصأريهامجهبعطقو
ةكميفيقبورجحلايففاطنإ:لاقهنإفةفينحيبأىوسنيملسملاءاملع

نابروهمحلاجتحاوهفاوطهأزجأوامدقارأةداعإالبةكمنمعجرناو«هداعأ

نوملسملاقبطأمث«مككسانماوذخأتل:لاقو.رجحلاءارونمفاط6يبلا

نوكيفاوطلافهضعبمأتيبلانمهلكناكءاوسونآلاىلإيهنمزنمهيلع
.ه1.ييبلالعفامكهئارونم

١/۱۳۲لینلاحرش(۱)

.ملسمهاور(۲)

£٢/٥۲مالسلالبس(۳)

- ۳۸



مواوطلاجابرهاوجلادق

نكرلايفو.نايماشلا:امهللاقينارخآلانانكرلاو:لاق
هنوكو«مالسلاهيلعميهاريإدعاوقىلعهنوك:ناتليضفدوسألا
.ميهاريإدعاوقىلعهنوكةليضفهيففيناميلاامأو.رجحلاهيف

صحاذهلفنيتليضفلانيتاهنمءيشامهيفسيلفنايماشلاامأو
هملتيناميلاامأوءنيتليضفللمالتسالاوليبقتلايتنسبدوسألا

.ةدحاوةليضفهيفنأل«هلبقيالوفوطينم
قفتاو.نينكرلامالتسابابحتساىلعةمألاتقفتاو:لاق

.نيرخآلانينكرلافئاطلاحسميالهنأىلعريهامجلا

ةباحصلاضعبلفالخنسيرخآلانينكرلامالتسايفناكو
.ناملتسيالامهنأىلعاوعمجأوفالخلاضرقناو«نيعباتلاو

كنأملعأينإ:لاقورجحلالبقهنأهنعهللايضررمعنعو

امكلَبقيليهللالوسرتيأرينأالولو«عفنتالورضتالرجح

هللاقهنأو:ةدايزبرمعثيدحيفيقرزألاىورو«()كتلبق

.عفنيورضيوهنينمؤملاريمأايىلب:يلع

.هللاباتکيف:لاق؟كلذنيأو:لاق

ينبنمكبرذخأذِإو:هللالاق:لاق؟هللاباتكيفنيأو:لاق

؟مكبربتسلأمهسفنأىلعمهدهشأومهتيرذمهروهظنممدآ

جحاباتك١۲-4يوونللملسمحيحصحرش:رظنا:هيلعقفتم(۱)

.دوسألارجحلاليبقتبابحتساباب

-٥۳۸-



هواوطلاباب_رماوبلادقع

جرخأف٠هرهظحسممدآهللاقلخاملف:لاق"()اندهشیلب:اولاق

مهقاثيمبتكمثءديبعلامهوبرلاهنأمهرّبرقفهبلصنمهتيرذ

كافحتفا:هللاقفناسلونانيعرجحلااذهلناكوءا"قريف
نملدهشت:لاقوعضوملااذهيفهلعجوءقرلاكلذهَسَقلَف
٠.ةمايقلامويناميإلابكافاو

مهيفتسلموقيفشيعأنأهللابذوعأ:رمعلاقف:يوارلالاق

.ا”نسحلاابأاي

دهعيثيدحاوناكسانلانألرمعكلذلاقامنإ:يربطلالاق

بابنمرجحلاليبقتنأاومهفينأرمعيشخفمانصألاةدابعب

رمعدارأفءةيلهاجلايفلعفتبرعلاتناكامكءراجحألاميظعت
نألالءليهللالوسرلفلعابتاهمالتسانأسانلاملعينأ

يفهدقتعتةيلهاجلاتناكامك«هتاذبرضيوعفنيرجحلا

.(ناثوألا

تيبلابفوطي%هللالوسرتيأر":لاقليفطلايبأنعو

۱۷۲ةيآلاءزجفارعألا(۱)

يلافئاحصلاقرلا:ءارفلالاقو.قيقردلجوهوهيفبتكيام:قّرلا(۲)

.هلامشبهباتکذحخآوهنیمیبهباتکذخافةمايقلامويمدآيبىلإجرخُت
."ققر"باب١١/۱۲۳بروعلاناسل:رظنا

۲/٦۲٤مالسلالبس:رظنا(۳)

.قباسلاعجرملا(٤)

-٢۳۸-



مقاوطلاابرهاوجلادق

ىصع:نجحملاو"(نجحملالبقيوهعمنجحمبنكرلاملتسيو

له:ءاطعلجيرُجنبالاقهنأيعفاشلاىورو.سأرلاةينحم

؟مهيديأاولبقاوملتسااذإ¥هللالوسرباحصأنمادحأتيأر

ةريرهابأوديعسابأورمعنباوهللادبعنبرباجتيأرمعن:لاق

.(ہهيديأاولبقاوملتسااذإ

املربكوهديعفروهلايحماقةمحزلالجألهمالتسانكميملنإف

ىلعمحازتاليوقلجركنإرمعاي":لاقميهنأيور
هلبقتسافالإو.هملتسافةولختدجونإ٠ءافعضلايذؤتفرجحلا

.""ربكولهو

مالتساوهریغوریعبىلعفاوطلازاوجبابجلاباتك٢۲۳/۹ملسمهاور(۱)

.بكارللهوغونجحرجحلا
يفهمادقنبالاقو.مالسلالبسيفناعنصلااهركذةياورلا(۲)

۳۹۰/۳:ينغملا

دنعديلاليبقتىأرنموهديلبقوهملتسارجحلاليبقتنمنكمتيملنإو

ريبجنبدیعسوسابعنباودیعسوبأوةريرهوبآورباجورمعنباهمالتسا

هديعضي:كلاملاقو.قاحسإويعفاشلاويروثلاوبويأوةورعوءاطعو

.ها.دمحمنبمساقلانعاضيأيورو.ليبقتريغنمهيفىلع
۳/٥۳۹ريبكلاحرشلاوٰيغملا:رظنا

£٢/۲۷مالسلالبس:رظنا

(مالسلالبس)يقرزألاودمحأهاور(۳)

-۳۸V



مواوطلاماب_رماوجلادق

الإلبقيالهنأل‹اهلبقيالفهديبراشأاذإو:يناعنصلالاق

.ىهتنا.رجحلاسماموأرجحلا

.ثبعالوكحضالوبرشالوٌلكأفاوطلاضقنيالو
يهنأيورهنأالإ«كلذهركيو:(هللاهمحربطقلالاق

۱”ءامرمعبرشو«هيفنبلبرش

سوكنماضعبفاطوأءبجاولافاوطلايفًاسوكنمفاطنإو

هجحداسفيفو«ةاشىدهأعيملوهدلبلعجرواميقتسمًاضعبو

.()فالخ

٢/۲۷٤مالسلالبس(١)

١/۱۳۱لينلاحرش(۲)

(لینلاحرش)نابحنباهاور(۳)
٤٤۲/٤٤۱:عرشلانايببحاصلاق

يفبرشرمعنبانأيورو.فاوطلايفانبلبرش$يبلانأتبثدقو
.ها.ءامهفاوط

٣۲/٤٤۱:رخآعضوميفلاقو

فاولطلانألهسفنىلعفاخينأالإفاوطلايفبرشينأهلسيل:ليقدقو

لكيفوغللاوكحضلاهركيولمعاندنعبرشلاوةالصلاةلرتمبلاقياميف

.هأ.ءارقفللافورعمعنصينأنوبحتسياوناكوةضيرفلايفهدشأوفاوطلا

هيففهراسيىلعفاطوهنيمبىلعتيبلالعجففاوطلامرحلاسكناذإ(٤)
ةيضابالالاقهبوهجحداسفىلعروهمحلاوبطقلاهيلإراشأامكفالح

ىلاعجرنإفةكمبناكنإهديعي:ةفينحوبألاقو.ةلبانحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاو

۳۸۸-



وأءوضوالبفاطنمو.هداسفحيحصلاو:()بطقلالاق

هيلعفلحأنإفءهفاوطزجيملةالصلاهبزوجتالامبوأةبانجب
هبوثةساجنبملعنإ:ةيكلاملالاقو.ةرمعلاوجحلاةداعإومد

ملو."نيتعكرلاداصعأاهبعكرنإو«هيلعالففاوطلادعب
.(”فاوطللةراهطلامهضعبطرتشي

.هفاوطهأزجأومدهمزلهدعيملوهنطو
۳۹/۳ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

۱۳/۲۳عرشلانايب:

٢٠۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

١/۱۳۱لینلاحرش(۱)

۲۳۸/۳ةريخذلا:يكلاملايفارقلالاق(۲)

ىلصنإو«دعيملةساجبهدسحوأهبوثيفوبحجاولافاوطلافاطنم

وأهءوضوضقتنانإفهعوضوضقتنيملوابيرقناكنإامهداعأكلذبنيتعكرلا

.فهأ.ةالصلاتقوجورخلهيلعءيشالفلاط

ريغفالطنإ:ةدمتعملامهبتكنموهو"رهاوجلا"نعًالقاناضيألاقو

.فاطفهمارحإىلعهدلبنمعجرةداعإلالبقهدلبىلإعجرنإفداعأرهطتم
للقوهأزجأهدلبىلإجرخوءاسنلاباصأناف‹ةكمبمادامديعي:ةريغملالاقو

ناكنإبرقاميفيعسلاوفاوطلاداعأةساجنلابهغارفدعبملعنِبهشأ

.ها.بحاوبسیلويدهيوهيلعءيشالدعابتناوابجاو
البانبهذموهوملعلالهآرثكألوقوهثبخلاوثدحلانمةراهطلاطارتشا(۳)
يعفاشلاوكلامبهذموهو.كلذىلعهللاهمرديعسوبأصنامكفالحخ

- ۳۸۹



منواوطلااب_رعاوبلاقع

فاطمفاطرشتسيلةراهطلانأهنعةياوريفوهبهذمنمروهشملايفدمجأو
هنعكلذلقت.مدبهربجهدلبىلإجرخنإفةكعبناكامداعأرهطتمريغ

.يغملابحاص

وأةساحنهيلعوفاطولف.فاوطللطرشبتسيلةراهطلا:ةفينحوبألاقو

نمق؟ةنسامنإمأايوجويفهباحصأفلتخاو.هفاوطحصابنجوأًاثدحم

هنأو«ةندبهمزلًابنجفاطناو«ةاشهمزلاثدحمفاطنإ:لاقمهنماهبجوأ

.مدلاهمزلهدلبىلإعجرنإفةكعبمادامةراهطبفاوطلاديعي

ىلحلايفةلأسمفاوطلايفدروأدقفمزحنبافاوطللةراهطلاطرتشيملنمو
۱۷۹/۷:اهيفلاق

ضئاخجلاىلعالإمرحيالو‹ءاسفنللوزئاجةراهطريغىلعتيبلابفاوطلاو
تيبللبفاوطلانم تضاحذإ نينمؤملامأمنميهللالوسرنأل«طقف

ملوىلمتولستغتنأبمالسلاهيلعاهرمأفةفيلحلايذبسيمعتنبءامسأتدلوو

فليهللالوسرهنيبلفاوطلاطورشنمةراهطلاتناكولففاوطلانعاههني
نيبيعسلاوةفلدزملاوةفرعبفوقولامهتزاجإنيبقرفالو.ضئاحلارمأنيبامك

ريغىلعفاوطلازاوجنيبو.ةراهطريغىلعةرمحلايمروةورملاوافصلا
.هأ.طقفصنلاهنمعنمثيحالإةراهط

نًعانايحأةحّرَطلاايروةذاشلالاوقألاضعببدرفتناومزحنبانأىلع
ركفلامعأوداهتجانعالإدرفتيالهنأالإةيهقفلالئاسملاضعبيفروهمجلا

ىلكلوقىلعهمدقيوهلقعلمعيهنإفءاملعلاوةمئألارابككلذيففلاخنإو

ارقتفمناكوألسيلدىلإًادنتسمهلوقنكيملاذإهتلرتمتناكامهمملاع

.ةنيبلاوةجحلل

- ۳۹ -



مفاوطلابابرهاوجلادق

قوسفالوثفرالف":یلاعتهلوقریسفتيفمزحنبايأرلانركذمدقتدقو
جحلادسفي(عامحلا)ثفرلانأىلعتقبطأةمألاناف"جحلايفلادجالو

ذخأينأيضتقياذهوثفرلابلادحلاوقوسفلاتنرقةيآلاو.مارحإلالطبيو

جحلللطبمقوسفلانأمهنمدحألقيلنكلو«هيلعفوطعملامكحفوطعللا

اهلكيصاعللانألئاقلاهيأربمهفوفصنيبنمىربنادقف‹مزحنباىوس

هيفلمأنتلاناسناإلانعمأولاميفهتناكموةهادصهليأروهو.جحللةدسفم

دودخلابسجوياميصاعملانمنإف«ةيبهذمةيبصعلكنعادرجتمربدتلاو

.بونذلارئابكنمكلذىلإامو‹تانصحملافذقورمخلابرشوةقرسلاك

يفثفرلابقوسفلامهقاحلإمدعوةلأسملاهذهنعتوكسلاءاملعلاعسوفيكف

ىلعاسايقتیبلابفاطنملكىلعةراهطلااوبجوأامكف«اسايقولومكحلا

قوسفلابجحاداسفاوسيقينأكلذكمهمزلي‹«ضئاحللةراهطلاطارتشإ

.ملعأهللاو.عامحابهداسفىلعسايقيصاعملاو

ةراهطلااوطرتشيملنمهوفلاخموفاوطللةراهطلاطرتشملاروهمحلالدتسادقو

:قيرفلكةلدأهذهو.مهاوعدمعدتججحوةلدأب

فاوطللةراهطلاطرتشملاروهمجلاةلدأ:ًالوأ

مل«ضئاحانأوةكمتمدق":تلاق«اهنعهللايضرةشئاعثيدح١

قليهللالوسرىلإكلذتوكشف«ةورملاوافصلانيبالو‹تيبلابفطأ

.هيلعقفتم."يرهطتيحتیبلابيفوطتالاريغجاحلالعفياميلعفا:لاقف

.تادابعلايفداسفلايضتقييهنلاو"يلستغتىح":ملسمةياوريفو

نأةكممدقنيحهبادبءيشلوأ%ينلانأ":اضيأةشئاعنعو١

.هيلعقفتم"تیبلابفاطمثًاضوت

- ۳۹۹-



مواوطلاابوعاوجلادق

:ناليلدثيدحلايفف:انباحصألاق:يوونلالاق

.نآرقلايفلمحافاوطللنايب¥هفاوطنأ:امهدحأ

هلعفاملكبوجويضتقي"مككسانميعاوذحأتل":6هلوقامهيناث

.هبوجومدعىلعليلدماقامالإفَيلوسرلا
ركذف٤«تضاحييبلاجوزيّبحتنبةيفصنأاضيأةشئاعنعون۳

.تضافأدقامنِإ:هلليقف؟"يهانتسباحأ":لاقف36هللالوسرلكلذ

ةالصلاهيلعهلوقىيضتقمف.ملسمويراخبلاهاور"اذإالف":لاق

رهطتيحلحريملةضافإللتفاطنكتملولامنأ"؟يهانتسباحا":مالسلاو

.فوطتولستغتوضيحلانم

مكتنأالإةالصتيبلابفاوطلا":لاقويبلانأسابعنباثيدح٤

.مهریغومكاحلاونابحنباوةحيزخنباويذمرتلاهاور"هيفنوملكتت

مومعىلعةلمجلايفلدي«ةيآلا"نيفئاطلليتيبرهطو":ىلاعتهلوق٥
.ةراهطلا

:نيفلاخملاةلدأ:ايناث

نعاقلطمفاوطلابرمأ"قيتعلاتيبلاباوفوطيلو":یلاعتهللالاق١

.دحاولاربخبباتكلاقلطمدييقتزوجيالو‹ةراهطلاطرش

هلوقيفامكهيبشتلاىلعلمحي"ةالصتيبلابفاوطلا":86هلوق

يفاإةالصلاكفاوطلا:هانعمو«مهتاهمأكيأ"مهقاهمأهجاوزأو":ىلاعت
.ةرايزلافاوطيفةيضرفلالصأيفوأ«باوثلا

نمو«ةراهطلاهلضرتفتالةيقيقحةالصبسيلفاوطلانأثيحنم۳

- ۳۹۲-

 



مقاوطلاجاب-رماوجلاتقع

بابلادنعفقي:ارماعخيشلالاقوءهفاوطيففقيالو

.بازيملاو

اهفنأتساتضقتنانإفةراهطالبفاوطالو:(”بطقلالاق

(هئزجيومدبربجيلعفيملنإبحاولا)ةراهطلاهلبحتةالصلاهبشيهنإثيح

لحخدتالضئاخحلانألجأنمفاوطلانعةشئاعىنليبلانأ٤

.دجسملا

ةفرعبفوقولاكةراهطلاهلطرتشيملفجحلاناكرأنمنكرفاوطلانأ٥

۲۳/٤٤١عرشلانايب:رظنا

۳/٦۲۹يخامشللحاضيإلا:

۲/١١٠مالسإلادعاوق:

۳۹۰/۳ريبكلاحرشلاويملا:

۲۳۸/۳ةريخذلا:

٤۱۹-٤٤٤ةرمعلاوجحلاهقفيفغلا:

۲/٦٥۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۲۱۱ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

١/۹٠۱۱راطوالالين:

££©/١لبتحنبدمحأةنسلامامإهقفيفعنقملا:

۳۱۸/۱يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيناكلا:

۱۷۹/۷یلحا:

۳/٢٤۲۹حاضيإلا:يهخيشلاةرابعو(١)

اضيأكلذكو‹بحتسمفناكرألاوبازيملاوبابلادنعفوقولاوءاعدلاامأو

.ها.نيناميلانينكرلاسم

١/۱۳۲لینلاحرش(۲)

۳۹۳

 



مفاوطلامابرماوجلادق

.ينبيوًاضوتيفءيقلاوشدخلاوفاعرلاالإفاوطلافنأتساو

اباوج:هتكئالمللجوزعلاقاملهنأفاوطلالصأو

الامملعأينإ'خلإ"اهيفدسفينماهيفلعجتأ":مهلوقل
اوراشأوشرعلاباوذالف‹مهيلعًابضغهنمكلذاونظ١"نوملعت

تحتاتيبعضوو‹مهمحرفاوعرضتوشرعلاىلإعباصألاب

ءارمحةتوقايبهاشحوءدجربزنمنيطاسأةعبرأىلعهشرع

عقوولةبعكلاقوفناكو.رومعملاتيبلاوهو:حارتضلاهامسو

ءاوتلالااوكرتيوهباوفوطينأمهرمأف.اهيلععقولهنمءيش

نوعبسمويلكرومعملاتيبلافاوطلخدي.شرعلابفاوطلاو

نأمهرمأمثءةكئالملاةرثكلأدبأهيلإمهنملكدوعيالكلمفلأ
نمرمأمث.ةبعكلاوهوهردقىلع:ليقهظمضرألايفاونبي

مدآنم«كلذدعبدجونمو«نجلاوةكئالملانمضرألايف

انججحءكّْجحرب:جحاملمدآلةكئالملاتلاقءهفاوطبهدالوأو

.(ماعيفلأبكلبقتيبلااذه

٠۳ةيآلاةرقبلا(۱)

ريسفتلابتكضعبيفاهنعتثحبدقو.ةياورلاهذهةحصبملعأهللا(۲)
ةيآلاريسفتدنع تايليئارسإلانمريبكردقىلعةررحتملا ةرخأتملا

حاضيإلايفةياورلليخامشلاخيشلاركذلعلو.ارثأاهدجأملفةروكذلل

هللانأفاوطلاءدب:ليقو:لاقذإ‹اهتحصمدعحجريفيعضتلاديفتةغيصب

نأةكئالملاتنظنوملعتالامملعأنأ":مدآةصقيفةكئالملللاقالىلاعت

٢٤۳۹-



مقاوطلامابوهاوجلادقغ

ةعبسهنأةنسلاتنّيبوءةرمعلاوجحلاناكرأنمفاوطلالعُجو

.هترمعوأءهجحدسفءعماجولحوءلقأفاطولفءاطاوشأ
كلذومدهيلعفءَرفنمثءةنسلافالخونيملورثكأفاطنمو

.()ةرايزلافاوطيف

متيىتح«هنيقيىلعىنبفاوطلانمجورخلالبقكشنمو

فاطنملك:ليقو.ةماتةعبسفوطيوءعكريمث«ةعبسلا

.ا١مدهريخأتلهيلعو٠يقباممتأوعجرةعبسنملقأ

.ملعأهللاوخلا....مهيلعبضغىلاعتهلل

۲۹۱/۳يخامشللحاضيإلا:

ذإ‹فاولظطلايفلمرلابابحتسانمموقلاهاورامكلذلةنيبملاةنسلانم(۱)

ناكيهللالوسرنأرمعنبانعف"فاوطلاطاوشأددعلركذةياورلايفدرو

يشهيمثتيبلابفاوطأةئالثىعسيهنإفمدقياملوأةرمعلاوجحلايففاطاذإ

١/٠۱٠ملسمهاور"ةورللاوافصلانيبفوطيمثنيتدجسيلصيمثةعبرأ

.فاوطلايفلمرلابابحتسابابجحلاباتك

.اضيأةضافإلافاوطىمسيو(۲)

۳۲۰/۳:عماجلايفرفعجنبالاق(۳)

ناوتلق.سأبالفةينامثوأةعستفاطهنأنقيتسانمنأنوراهلوقىلعو

.معن:لاق؟ةضيرفتناك

اذِإهنإفةتسفاطهنأنقيتساو«هيفكشمثفاوطلانمجرحنميف:هريغلاق

معکریمتةيناغفوطيفعجريمثنیتعکرعكرفاوطلانمجرخدقناك

-٥۳۹-



امىلعىنبوءاهلخدةالصلاتميقأمثفاوطلاضعبفاطنمو

الوءءوضوةداعإوأ«ةزانجةالصلهنمجرخنإاذكوءفاط

ةيآلا“اوفوطيلو":ىلاعتهلوقلءالفنولوفاوطلاكراتلجح
.(اهفاوطكراتلةرمعالاذكو.ةرايزلافاوطوهو

هبىتأيذلارجحلانمفاوطلاءادتبامالسلاهيلعميهاريإنسو

هنبأعمينبيميهاريإامنيب٠ةنجلانممالسلاهيلعليربج
هلتأففاوطلاهبادبيةمالعهلعجأرجحبيتتئا:هللاقليعامسإ

هذهيفءاجفءرخآبيتآيلبهذف«هاقلأفرخآبهاتأف«هاقلأفرجحب

هيفهللاهعدوأسيَبقيبأنمدوسألارجحلابليربجةثلاثلاةرملا

ينءاجدق:لاقفليعامسإءاجمثنافوطلانامزيفةبعكلانم
.(”كرجحلينلكيملنمرجحلاب

.مكريمث«ناصقنالوهيفةدايزال‹احيحصةضيرفلافاوطفوطيفدوعي

.اندنعرثكألاوهيأرلااذهو:رفعجنبالاق

فالطمكرديملفهيفوهوةضيرفلافاوطيفكشنم:اضيأليقو:لاق

.ةماتةعبسفوطيفعجريمثعكريمثةعبسلامتيمثهيلعبيولقألابذحأيف
.فأ.اماتافاوطئدنبيمثمكريمثرشعةعبرأمتي:لاقنملاقو

٢۲جحلا"قيتعلاتيبلاباوفوطيلومهروذناوفويلو"(١)

ادمعةرمعلاوجحلاهكرتبمدهنيومدبربجيالنكرلاونكرفاوطلانأل(۲)
.اوهسوأكرتلاناك

يهوسابعنبانعديزنبرباجنعيخامشلاخيشلااهاورةياورلاهذه(٢)
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مواوطلامابوهاوجلادق

يفتناكو«ةكئالملاءانبدعبوءا"ميهاريإءانبلبقثيشهانبو
يٌفمِفَراملوءةنجلانمهللااهعضو«مدآلةميخلبقهعضوم

ساسأىلعهئانببمالسلاهيلعميهاريإهللارمأليقاميفنافوطلا
نانبلو«يدوجلاوءاتيزروطوءءانيسروطنمهانبوءتيبلا
.ءارحنمهدعاوقو

ءاضيبةدبزضرألاوءامسلاقلخَتنألبقتيبعضومناکو

سلبرّيغوءاضيبةتوقاينمرجحلاو.ءاملاهجوىلع

نعهللاهرتسوكرشلاسندلءهلمدآدعبيتلاةيلهاجلا

ىلعًايقاباهنموهامنوريالفةنجلانموهذإءةملظلانويع

.هللاهمرعيبرلامامإلادنسميفهتبثمريغ

۲۹۲/۳حاضيإلا:رظنا

هعافترا‹ءاضيبلاوءاقرزلاةراجحلاببم«ابيرقتلكشلاعبرمءانبةبعكلا(١)

١۲,٠٠يبونحلاو‹م١,۲٠يبرغلاو«م١٠وحنيلامشلاهعلضلوطو«م٠

نيرتموحتنبضرألانععفترموهوبابلاهيفو«م۸۸,١٠يقرشلاو«م

.ناروذاشلايمسيماخرلانمءانباهلفسأنمةبعكلابطيحيو

:ةبعكلاءانبخيرات

دحأءانببالالوأاهعضوهللانأ:ليقفةبعكلائبنملوأيفلاوقألاتبراضت

نبثیش:لیقومدآاهانبنملوا:لیقو«مدآلبقاهتنبةكئالملانأ:ليقو

لوقوهومالسلاهيلعميهاربإليلخلااهانبنملوأنأىلإمهضعببهذو«مدآ

اغفإواجميهاربإءانبىلعاوعمجأوهفيعضتىلعيلاسلامامإلاصن«فيعض
.اهانبنملوأيففالخلا

-۳۹۷-



مواوطلاجابرهاوبلادق

ميهاربالانأَوبذإو":ىلاعتلاقميركلانآرقلاصنبتباثتيبللليلخلاءانبو

عكرلاونيمئاقلاونيفئاطلليتيبرهطوائيشيبكرشتالنأتيبلاناكم

٢۲جحلا"دوجسلا

انملبقتانبرليعامإوتيبلانمدعاوقلاميهاربإعفريذإو":هناحبسلاقو

١۲٠ةيآلاةرقبلا"ميلعلاعيمسلاتنأكنإ

‹اعارذنيثالثاهوطو«عرذأةعستةبعكلاعافترامالسلاهيلعميهاربإلعجو

ٹیحنمكلذكتلظوفقسريغبتناكو‹اعارذنيرشعونينثااهضرعو
ىلإصقتناهعافترانأريغءانبلايفديدجتلاعمفقسلامدعوضرعلاولوطلا

.ةماقلاقوف

:شيرقءانب
تيبللًالالجإفوهكلاوباعشلايف‹تيبلانعاديعبمهتويبنوميقيسانلالظ

.هراوجبنكسلانمةباهمو

نحكلذىلعاولبقأف«تيبلابرقءانبلابسانللنذأبالكنبيصقدهعيثو

فاطلمابكلذدعبتفرعيلايهةريغصةعقرىوستيبلالوحقبيم

نأوعبرملاةفرشملاةبعكلاءانبهبشتاليكةرودممهتويبنوكتنأىلعاوصرحو

نیرادلکنیباولعجامک قیتعلاهللاتیبعافترانملقااهعافترانوكي

دقو‹اهفيقستوةبعكلاناينبشيرقتدارأامدنعوفاطملاةرئادىلإيدؤياقيرط

كاذنآليلوسرلارمعناك‹اهضعبقوفةصوصرمةراجحنمةموكتناك
نمةأرمانأةبعكلاناينبةداعإبابسأمهأنمناكو«ةنسنيثالثواسمح

يفاهرمجبنسمةرارشتراطف بیيطلابامترخبيأ ةبعكلاترمجأشيرق
رامدوبارخنملويسلاهتئدحأامىلإةفاضإلاب«تقرتحافةبعكلابايث
.ةبعكلاردجب

- ۳۹۸-



مواوطلامابرهاوجلادقغ

نانمليقال‹اهفيقستواهعفريفاوبغرواهئانبواهمدهيثشيرقترواشتف

هللاىمرتقولاكلذيفو«اهفوجيفرثبيفانوفدمناكوةبعكلارتكاوقرسارفن
اهبشحخمهاطعأف‹«تمطحتفمورلاراحتنملجرلتناك‹ةدجىلإةنيفسب

لك«اهئانبلةراجحلااوعمجفشيرقنملئابقلاتعمتجامث‹اهفيقستلهودعأف

ناينبلايفاورمتساو«ةراجحلاعمجيفيهللالوسركرتشاو«هدحىلعةليبق

تأرثيح«هيفاومصتخافدوسألارجحلاهبيذلانكرلاعضومناينبلاغلبىح

زازتعالاورخفلانمكلذيفالىرخألانودهعضومىلإهعفرتنأةليبقلك
نملخادلوأاومكحينأىلعاوقفتامث‹لاتقللمهسفنأاودعأواوفلاختىح

اولعجا!شيرقرشعماي":مهيفلاقةريغملانبةيمأابأنألاقيو‹افصلاباب

"هيفمکنیبيضقيدجسملابابنملخدينملوأهيفنوفلتختاميفمكنيب
اذه:اولاقهوأراملف«مهيلعنيلخادلالوأ6%هللالوسرناكف«اولعفف

يلااومله:يلاقربخلاهوربخأومهيلإىهتنااملفامكحهبانيضرنيمألا

نمةيحانبةليبقلكذحخأتل:لاقمثهديبهيفهعضوفرجحلاذحأف«هبنافابو

هيديبوههعضوهعضومهباوغلباذإيح«‹اولعفف‹اعيمجهوعفرامثبوثلا
.بشخلانمكامدمورجحلانمكامدعمبهيلعبمثنيتفيرشلا

نماولزتخاو«مالسلاهيلعميهاربإدعاوقنعاهباورصقفةقفنلاممترصقو

اعارذرشعةينامناهعافترااولعجورجلايفاهوكرتو«اربشوعرذأةتساهوط

اربشوعرذأةعبرأضرألانعهتدعاقاوعفر«ةيقرشلاةهحلايثاباباهاولعجو

.اوءاشنماوعنميواوءاشنماولخديل

:ريبزلانبهللادبعءانب

ئهووماشلالهأهازغنيحتيبلاقرتحاوريبزلانبهللادبعمكحناكامو

- ۳۹۹



ےفاوطلابابرهاوجلادق

اهمدهىلعريبزلانيامزعف‹هتراجحرثانتتفهيلععقيلريطلانأىحهناينب
اتيبعدتواهنمىَهوامحلصتنأىرأنإ:سابعنبهللادبعهللاقف‹اهئانبو

الو:لاقمثييبلااهيلعتبثواهيلعسانلاملسأاراجحأوهيلعسانلاملسأ

.كدعبنمكولمللةبعلمنوكيف تعنصامريغيفريمأكدعبنمءيجينأنمآ
تیبفیکفهددجییحيضرامهتیبقرتحامكدحأنأول:ريبزلانبالاقف

یيبنلانإ:لوقتاهنعهللايضرةشئاعتعم:لاقمث؟مكبر

ىوقيامةقفنلانميدنعسيلوةيلهاحجلابدهعثيدحسانلانأالول":لاق

اسبابوسالاهتملخديبابهلتلعحلوعرذأةسمخهيفتلخدألهئانبىلع

."هنمنوجرخي
رادجهسفنبيقترامث‹سانلاىشحخأالوقفنأامدجأمويلاانأف:ريبزلانبالاق

مث‹هباونبفتيبلايفداعينأحلصيناكاملزعمث«سانلاهعباتومدهفةبعكلا

نفديفةبعكلافوجيفهلرفحينأهبرمأفبينأاهنمحلصيالناكامىلإرظن
وختنمميهاربإدعاوقمبتاو‹ءانبلاعفترايحروسلااهيلعرتسةدمعألعجو

ضرألابنيقصالنيياباشلعجو«اعارذنيرشعاهعافترالعجورجحلا

اهيفلحعجحو«دودسملاهللباقملابابلارخآلاو‹نآلادوجوملابابلاامدح

.دحاوفصيفمئاعدٹالٹ

:فسوينبجاجحلاءانب

نبكلملادبعةفيلخلاىلإيفقثلافسوينبجاجحلابتكريبزلانبالتقامو
بابلادسينأو«ناكامىلإاهءانبدرينأهرمأف‹ةبعكلانأشبهريشتسيناورم
ناكامىلعهانبورجحلاةهجنمرادحلامدهف‹ريبزلانباهحتفيذلايبرغلا

اهعفريحيقرشلابابلاةبتعدسويبرغلابابلادسو«ريبزلانبالبقهيلع
TT TYP



منواوطلاجابرهاوجلادق

ىلإهؤانبرمتساو«ريبزلانباءانبىلعتيبلايقابكرتو«اربشوعرذأةعبرأ
بازيلايفالإجاجحلاهعنصاممءيشرييغتمهريغلالوءافلخللقفتيملونآلا

يثو‹ةرمريغجاجحلاهانبيذلارادحلايفميمرتلاعقواذكو«هتبتعوبابلاو

.كلملادبعنبديلولاماخرلاباهضرأشرفنملوأو‹حطسلاملسيفوفقسلا

:ةفرشملاةبعكلاةوسك

دقفاهوسكرقأفمالسإلاءاجىحةبعكلانوسكيةيلهاحلادهعىلعسانلاناك

تیبلایسک:لاقهيبنعهبیبحيبانبمیهاربإنبلیعامسإنعيدقاولاركذ
ليهللالوسرهاسكمثسرمجألادلحلانمطاسبسعاطنألاةيلهاحجلايف

بوثلاوهوطبقلاىلإةبسن يطابقلانامثعورمعهاسكو«ةيناميلابايثلا

.جابيدلاجاجحلاهاسكمث يرصللا

ىلإثحعبيناكوهرثأعبتأريبزلانباناكاملفجابيدلاةيواعمنبديزيهاسكو

.ءاروشاعموياهوسکيناکفةنسلكةوسكلابثعبيلريبزلانببعصم

بايعريناكهنعهللايضرباطخلانبرمعنأ:روصنمنبديعسجرخأو

.ةكعبرمسلاىلعاهبنولظتسيفجاجحلاىلعاهمسقيف«ةنسلكيفةبعكلا
ةفرشملاةبعكلاةوسكبءارمألاوكولملاوءافلخلامتهاتلتيلانورقلاربعو

ءانبيعادتنمفيخوتمكارتىحةوسكلاقوفةوسكلانوعضياوناكو
راسو«ةدحاوةوسكنمرثكأبةبعكلاةوسكمدعبيدهملاةفيلخلارمأفةبعكلا

.اذهانمويىحلاونملااذهىلعلاحلا

ماعحتتفأةفرشملاةبعكلاةوسكلصاخعنصمعئشنأةيدوعسلاةلودلادهعيفو

.م١٠اهعافتراغلبيذإةصاختافصاومبةيلاحلاةوسكلاعنصتو‹«م٠

هيلعتبتك.مس١۹هضرعغلبييذلاةوسكلامازحاهنمىلعألاثلثلايفو
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مواوطلاجابرهاوجلادق

١٠قلخامكةبعكلاعفردعبضيبأدوعيسو«هلاح

(”ةلوقحلاوريبكتلاوليلهتلاوديمحتلاوحيبستلاوهمالتسانسو

ىلعملسوهللاىلصدمحموميهاريإومدآوةكئالملابةالصلاو

.عيمجلا

تينكرلادنعو٠بازيملادنعو٠بابلابفوقولادنعءاعدلانسو

حصيالوميطحلالاخدإوءامهسموءنميلانكرورجحلانكر

٠.هنودب

.كلامدنعواندنعةالصلاكةراهطلافاوطلاطورشنمو

.مدلاهيلعنكلءةراهطالبزوجييعفاشلادنعو

وهفيلامجإلامازحلالوطامأ.بهذلابةيلطملاةضفلانمطويخبةينآرقتايآ

شامقلااهيفابةدحاولاةوسكلاةفلكغلبتو‹ةعطق١٠نمفلأتيوم۷

(00۱۷00©©)ةضفلاوبهذلاطويخبةزرطملاةعيركلاتايآلاةباتكورخافلا

.يدوعسلاير

جاتحتورظناهيفدوسألارجحلاةفصنعوتيبلاءانبةيفيكنعةياورلاهذه(١)
.ملعأهللاو.حيحصثيدحبتبلتملافوكثحبل

هللاناحبس:حيبستلا)۲(

هللدمحلا:ديمحتلا

هللاالإهلاال:ليلهتلا

ربكأهللا:ريبكتلا

ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحال:ةلقوحلاوأةلوقحلا

اهيفءاملعلالاوقأوفاوطلايفةراهطلاطارتشامكحنعمالكلامدقت(۳)

TT PF



مفاوطلامابوڪاوجلادقغ

.()رهاطريغهنأملعيملناكنإهيزجي:ليقو
FFءوضوالبفاطنمفءلوألاحيحصلاو:("(بطقلالاق

البوثبفاطوأ)هتروعتفشكناولاذكو«داعأسجنبوثب

ةرشابمنمءةالصلاضقنيامهضقنيالو.ةالصلاهبزوجت

رصعلادعبزوجيو«ٌنهوحنوساحنوأديدحوأصاصر

.ءيشلكيفةالصلاكسيلفارجفلاو

ىتحفدجسملالوخدوفاوطلاالإجحلالاعفألكلعفتضئاحلاو

.ا)رهطت

.ججحلاوةلدألابةعوفشم

اقباسرمامكةيكلاملالوقاذه(١)

١٤/١٤٠لینلاحرش(۲)

يفنذوينأركبابأرمأهنأ6هنعيورامةروعلارتسفاوطللطرتشي(۳)

نعو.هيلعقفتم"نايرَعتيبلابفوطيالوكرشمماعلادعبجحيالأ":سانلا

هلکودبيمويلا:لوقتوةنايرعيهوتيبلابفوطتةأرلاتناك:لاقسابعنبا

دعمكتنیزاوذخمدآينبای":تلزتفهلحأالفهنمادبامفهضعبوأ

ملسمهاور"دجسملک

ميرحتيمنالةهاركيمناهيفةالصلانعيهنملاتاقوألايففاوطلازوجييأ(4)

.زوجيالهنإف

:نالاحاهلفجحلايفيهوتضاحاذإةأرملا(٠)

عادولافاوطاهنعطقسيهذهفةضافإلافاوطفوطتنأدعبضيحتنأ١

الهنأةشئاعثيدحنمامهريغونيحيحصلايفءاجام‹ملعلالهأقافتاب
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مواوطلامابرهاوجلادق

اهنِإ:اولاقف"؟يهانتسباحأ":6%هللالوسرلاقةيفصنينمؤملامأتضاح

فلحختلاتفاخاذإًاكسنانباحصأاهيلعبجوأو"اذإالف":لاقتضافأدق

لوقلاهيفلصفنسو.عادولافاوطاهنعطقسيالففختملنإوامماحصأنع

.هللاءاشنإهعضوميف

:امهيلعقفتمنارمأاطهذهف‹ةضافإلافاوطفوطتنألبقضيحتنأ۲

لوقل:اهمرحماهعمسبتحيوفوطتورهطتيحةكميفيقبتنأ:لوألارمألا

"؟يهانتسباحأ":¥يبلا

كلذريغوأةقفرلامدعوأةقفنلاذافنلةكميفءاقبلااهيلعقشاذإ:ياثلارمألا

نکمتتنألإاهمارحإنميقبامىلعىقبتوفوطتنأريغنماهدلبىلإدوعت
الإءيشلکاشلحيفلوألاللحتلاتللحتدقنوكتوفاوطلاوعوحرلانم

.عامجلا

الوتضاحنإاولاقف.ةلأسملاهذهيفروهمحجلاهيلعامفانحألافلاخو

تيبلابفوطتوامكحمًاظافحظفحتتولستغتاهنإفدعبةضافإلافاوطفوطت

دنعاهيلعو تعسنكتملنإةورملاوافصلانيبىعستوةضافإلافاوط

اتدحُمفاطاذإلب.مهدنعفاوطللًاطرشتسيلةراهطلانأذإةندبفانحألا
هنأ:دمحأنعةياوريقو.رغصألاثدحلايفةاشو«ةبانجللةندبهيلعوهأزحأ

.مدبهرببضئاحلانمحصي
نأل«اهقاوطةيحصمدعبلاقروهمحلانأ:ضئاحلافاوطمكحصخلمو

:ةفينحيبأنعو«مهتلدأانركذنأقبسدقوةالصلالثمةراهطلاهمزليفاوطلا
.ةاشمداهيلعنأ:دمحأنعةياوريفو.ةندباهيلعوضئاحلافارطحصي

:ضلئاحللفاوطلازاجأنمةلدأهذهو
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مقاوطلاجابوهاوجلادقع

رملبمكترمأاذإ"6يبلالاقو"متعطتساامهللااوقتاف":ىلاعتلاق١

.اذهالإعيطتستالهذهو"متعطتساامهنماوتأف

ةالصلاو‹زجعلابطقسيهناف‹ةراهطلافاوطلاطئارشنمهنأانلقاذإ٢

يلصملازجعاذإف‹زجعلابطقستةالصلاطورشو‹فاوطلانممظعأةضورفملا

بسحىلعىلصةلبقلالابقتساوأةروعلارتسوأةراهطلانماهطئارشنع

.كلذبىلوأفاوطلاو.هلاح

سلسهبنموةضاحتسملاةروصيفاهلثمضئاحلاةروصيفةساجنلانأ۳

اهقحيفثدحلا:ضئاحلاو.نيملسملاقافتابفوطيويلصيامهالكولوبلا

امأاهنعاهطوقسلكلذلةجاتحمريغانأليلصتاليهو«مهقحيفثدحلالثم

.ثدحلاعمفاوطلاىلإةجاتحميهواهنعطقسيالففاوطلا

ىلإاهتجاحلجأل:بنجللهيفصخريالاميفضئاحللصخريهنأ٤
.بنحلافالخب‹اهرهطتناكمإمدعلكلذ

لاوقألانمةالصلايفاملضفأامنأل‹«فاوطلانملضفأنآرقلاةءارقنأ_ه

.فاوطلاكلذكفةرورضلاعمضئاحللهيفصخرو
لهأروهمجدنعىرغصلاوىربكلاةراهطلاهلطرتشيفحصلملاسمنأ٠

ةمرحنممظعأفحصلملاةمرحو«ةنسلاوباتكلاهيلعلدامكو«ملعلا

اذإف«هسمزاجهسمىلإضئاحلاوثدحملاوبنحلارطضااذإاذهعمو‹دجاسللا

اقلطمهيفةراهطلابوجوىلعيعرشليلدمقيليذلافاوطلاىلإرطضا

.زاوحابىلوأناكفاوطللاطرشهنوكيفملعلالهأفلتخايذلاو

ىلعلديلوبلاسلسهبنموةضاحتسملاىلعةراهطلابوجوطوقسنأ۷

اهکرتنمىلوأكلذناكواهلعفزاجروظحملاعمالإاهلعفنكيملاذإةدابعلانأ

ةدوعلامثرفسلاباهانرمأورهطتىحةكعبماقملااهنكميملاذإةأرملانأ۸
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مواوطلامابرماوبلاتقع

؟طوشنمفاطمكهلاؤسكءمهمبالإفاوطلايفمالكلاهركو

.داسفالببرشلاولكألاهركو()مالسلاو
عنصورفغتساءاغلوأءفاوطلايفكحضنإ:"جاتلا"يفو

نإليقو”شطعاذإبرشيوءييعاذإحيرتسينأهلو.افورعم

.اکالهفاخ

الواهتمطيرفتريغبجحلاءادألنيلماكنيرفساهيلعانبجوأفاوطلاءادأل

.لوصألافالحاذهوناودع

١۱۹ةرمعلاوجحلاهقفيفييغملا:رظنا

٠۲۲-٢۲۱ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۱۳۷جحلايفءاسنلاهقف:

۲۹/۳يخامشللحاضيإلا:

۲۳۸/۳ةريخذلا:

۳/٩8٤ريبكلاحرشلاوييغملا:

۳/٤٢۲ةريخذلا:يفارقلالاق(١)

نأالإةالصتيبلابفاوطلا":ٌيهلوقلفاوطلايفريسيلاثيدحلابسأبالو

ةءارقلابحتستالوهتافانمةدشلرعشلادشنيالو"مالكلااهيفحابأىلاعتهللا

هيلعارقيناكادهاجبنأليعفاشلااهبحتساوفلسلالمعنمتسيلامنأل

.هأ.فاوطلايفنآرقلا

٢٢۲ص:حاضيإلايفيوونلالاق(۲)

لطبيلامهلعفولوفحخأبرشلاةهاركوفاوطلايفبرشلاولكألاهلهركيو
.فهأ(كلذزاوجنايبلوأهشطعةدشلءامبرش86هنأحصدقو).هفاوط
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مواوطلامابرعاوجلادق

الو.مالسلادريفصخُرو«يوينُدبهيفمالكلازوجيالو
هلو.هفنأتسارذُعالبجرخنمو.ةزانجوأ«ةدايعوحنلجرخي
.تايصحوأ«هناسلوأءهعباصأبطاوشألاددعظفحينأ

.هأزجأوَدُعَبنإءلمحبوأء١ةبادىلعبوكربحصو

.ةبادبدجسملالخدينمنآلاكرتيالنكلو:ا"!بطقلالاق
وضتالةريغصةجاردىلعحصيف«ةبادلاىلعحصاذإو:تلق

.ازجاعناكنملءنيفئاطلا

ناكأَيهنأليقفكلذلوعتدقو«ريعبىلعفاطهنأمليهنعتبث(۱)

هوتفتسیوهولآسیفسانلاهاريىحريعبىلعفاطهنألیقو«اضرميكتشي

فَيهللالوسرنأ":سابعنبانعهدانسإبحيحصلايفملسمىوردقو

."نجحمبنكرلاملتسيريعبىلععادولاةجحيففاط

ريعبىلعليبنلاجوزةملسمأفاوطامهريغوملسموعيبرلاىورو

.6هللالوسرلضرملااهاوكشل

يبنلاجوزةملسمأيلتلاق":لاقريبزلانبةورعنعيغلب:ةديبعوبألاق

ساسنلاءاروتيبلابيفوط:لاق.يكتشأنأيهللالوسرىلإتوكش6

روطلاو"ارقيوهوتيبلابناجىلإ6هللالوسروتفطفةبكارتنأو

"روطسمباتکو
٢٤۲-٢٩/٥٦يوونللملسمحیحصحرش:رظنا

٢/۷٠۲يلاسلاخيشللحيحصلاعماجلاحرش:

١٤/٤٤٠لینلاحرش(۲)
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مواوطلامابوهاوجلادقع

مدهمزلو.هلهركةجاردىلعوأ«ايكاررداقفاطنإو

.۱۱)هدیعي:ليقو

سمشلاعولطدعباملعوكرلاريخأتبرصعوحبصدعبزاجو

دعببرغملاةالصلبقناتعكرلازوجت:ليقو‹برغملاةالصو

.(هتقولوخد

لبقةالصالهنأقحلاو:لاق.ينالدبألاهراتخاو:”بطقلالاق

الالمهريغالو.فاوطةالصالو«ةزانجةالصال٠.برغملا

لمكيىتحفقوبورغلاناكاملوبورغلالبقدحأاهلخدةالص

صندقوكلذيفةهاركالبةيعفاشلادنعرذعالبابكارفاوطلازوجي(١)

.هيلعيوونلا
۲۳۱صةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا

ةضهاركيمناهيفةالصلانعيهنملاتاقوألايففاوطلازاوجىلعاوعمجأ(۲)

هذهيفاهزاوجمدعروهمجلاوانباحصأروهمجبهذمففاوطلاةالصامأو

يلصيمثهيفةالصلانعيهنملاتقولابهذيىحرظتنافاطنإفتاقوألا

.تاقوألاهذهيفةالصلانعيهنلايفةدراولاثيداحألامومعكلذيثةجحلاو

هلوقلةلبانحلابهذموهو‹ةهاركالبتاقوألاعيمجيفاهزاوجبةيعفاشلالاقو

ءاشةعاسةيأىلصوتيبلااذهبفاطًادحأاوعنمتالفانمدبعيباي":ي
.مهریغونتسلاباحصأودمحأهاور"رامنوأليلنم

٤/٤١٤١لینلاحرش:رظنا

٢٢٤۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

٤/٤٤٠لینلاحرش(۳)
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مواوطلاجابرهاوبلادق

.()اهيقابمتأو

.ا"طسوتلاوبورغلاوعولطلادنعفاوطلازوجيالو

.اهلكتاقوألايفيعفاشلاهزاجأو:أبطقلالاق

رثكأمعزو:لاق.اندنعفاوطلايفالمرالو:الاقو

لوقرثكأوهو:لاق.لوألاطاوشألاةثالثيفةنسهنأانيفلاخم

.()دوعسمنباورمعنعكلذاووروءراصمألاءاهقف

هتأزجأهفاوطدعبةبوتكملاىلصنمنأ:ديزنبرباجىلإهمادقنبابسن(۱)

ريبجنبدیعسونسحلاوءاطعوسابعنباىلإاضيأهبسنو«فاوطلايعكرنع

.قاحسإو

£١/٠0ريبكلاحرشلاويغملا:لاق

كلامويرهزلالاقهبوةبوتكملادعبفاوطلايعكريلصيهنأدمحأنعو

.رجفلايعكركةبوتكملااهنعزحتملفةنسامنأل‹يأرلاباحصأو

يعكركةبوتكملاامهنعتأزحجأفكسنللاتعرشناتعكرامهنأانلو:لاق

.ها.مارحإلا

.معرحتيغاهيفةالصلانعيهنملاتاقوألاامنأل(۲)
٤/٤٤٠لینلاحرش(۳)

.قباسلاعجرملا(٤)

.ودعلانودويشملاقوفوهوةلورحلا:لَّمَرلا(٥)
."لمر"باب٠٠/٢۲۹برعلاناسل:رظنا

ليهنمهعوقوىلعقافتالاعمفاوطلايفلمرلاةيعورشميففلتخا(١)

لمریملءاشنمولمرءاشنمةنسبوهسيل:امهنعهللايضرسابعنبالاقف

- €۹



مفواوطلابابرهأوجلادقع

اوبذكواوقدص:لاققف‹ةنسفاوطلانأنومعزيموق:ةياورملسمهلدروأو

زوجيالةنسهولعجذإاوبذكو‹هباحصأووههلعفقيينلانأاوقدصيأ

ةوقلاودلحلاراهظاإللفامنإهنأىلعلديسابعنبانماذهو«اهكرت

.مكحلااهاوزبلازفةلعلاتلازدقوًافنآهنعمدقتامكنيكرشملل

٢/۳٠۲حيحصلامماحلاحرش:هللاهمريملاسلامامإلالاق

رحبلانعاذوخأممههقفرثكأناكومهنعهللايضرانباحصأرثكأذأاذهمو

لمعلاومهدنعكورتملوقلااذهنكلهنسهنأوهئاقببلاقنممهنموسابعنبا

ةحجحيفلمر6هنألةيقابةنسهنأىلإانموقروهمجبهذولوألالوقلاىلع
.هه.دالبلاتملسأوسانلانمآدقورباجثيدحيفامكعادولا

تیار":لاقهناهیفورباجٹیدحبخوسنمهناسابعنباثیدحيفانموقلاقو

"فاوطأةئالثهيلإيهتناىحدوسألارجحلانملمريهللالوسر

ةكمحتفلبقعبسةنسءاضقلاةرمعيفناكسابعنباثيدحنأ":اولاقف

.رخأتملابذخألابحجوفرشعةنسعادولاةجحيفناكرباجثيدحو

١/٤۱ملسمحیحصحرش:سابعنباةياورركذنأدعبيوونلالاق

عيججهفلاخوهبهذموه«ةدوصقمةنسسيللمرلانوكنمهلاقيذلااذهو

تافوطلايفةنسوه:اولاقفمهدعبنمومهعابتأونيعباتلاوةباحصلانمءاملعلا

هيلعمدالوهفاوطحصيوةليضفهتتافوةنسكرتدقفهكرتنإفعبسلانمثالثلا

يرصبلانسحلالاقو.عبسلاتافوطلايفنسي:ريبزلانبهللادبعلاقو

كللمناكومدهمزللمرلاكرتاذإ:يكلاملانوشجاملانبكلملادبعويروثلاو

.ھه[.هنععجرمثهبلوقي

.جحلاباتك٢/۳٠۲يلاسلامامإللحيحصلاعماحلاحرش:رظنا

.جحلاباتك١/٤٠يوونللملسمحيحصحرش:

- 4.



مفاوطلاابدهاوجلاتقع

طاوشألاةثالثلايفلُمريءطاوشأةعبسفوطي:(دشرنبالاق

.ةعبرألايفيشميمثءلوألا

رمتعملاوجاحللكلذوءةكمىلعمودقلافاوطيفكلذو:(لاق

.(”ءاسنلاىلعلمرالهنأو٠عتمتملانود

مالقلللوألاطاوشألاةثالثلايفلمرلامكحيفاوفلتخاود:لق

لاقهبو«نسوه:سابعنبالاقف؟ةليضفوأةنسوهله

كلاملوقفلتخاو.روثوبأودمحأوقاحساوةفينحوبأويعفاشل

.هباحصأوكلذيف

مدلاهكرتيفبجوأةنسهلعجنمنأءنيلوقلانيبقرفلاو:لاق

لوصُأىلعو:لاق.ائيشهكرتيفبجويملةنسهلعجيملنمو
.ىهتنا.)"مككسانمينعاوذخ":هلوقلءلَمرلابجيرهاظلا

٢/٤٦۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:رظنا

۷۹/۱٥دهتحجلاةيادب(۱)

۷۹/۱٥دهتحلاةيادب(۲)

هيفعابطضإلانموفاوطلايفلمرلانمةأرملاعنمبذهملابحاصللع(٢)
.اهنمةروعوهامفشكنيعابطضالايفواهؤاضعأنيلتلمرلايفهنأب
۲/٦۷۱يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:رظنا

۷۹/۱٥دهتحلاةيادب(4)

.اهريغو۷۷كسانملايثدووادوبآو۳۳جحلاباتك ملسمهاور(٥)

١£۱-



منناوطلامابرهاوجلادق

لصأاذهناكفءلمرلاببسركذنأدعب:()يناعنصلالاقو

٠.مهلوقدرو.نيكرشملاةظاغإهْببسوءلمرلا

يفهلعفف«ةنسراصمثءءاضقلاةرمعيفاذهناكو:لاق

.ىهتنا.ةكميفنممالسإو«هببسلاوزعمعادولاةجح

هبوخوسنملمرلانإ:انباحصألاقو:(هللاهمحربطقلالاق

هلعفامنإييبنلانأيلرهظييذلاو:لاق.سابعنبالاق

نأحصيال.هباحصأاذكو«دوهجمريغهنأنوكرشملاىريل
لثئازوهفءطقفةلعلاكلتلهلعفامنإهنأل«خوسنمهنإ:لاقي

لعفلاهلاملاوزلكرتقُملب«ًاخسنكلذسيلو«اهلاوزب
اولمرف‹نوعئاجنودوهجمنينمؤملانأنيكرشملاغلبهنأكلذو

طاوشألاةثالثبمهتيؤرققحتاملف‹مهغلبامريغنوكرشملاىريل

.ةيبيدحلانامزيفكلذنأ:(ضعبمعزو.كرت

.اهنامزيفاوعجرمهنألارظنهيفو:الاق

لمرللوانلام:لاقفنكرلاملتسارمعنأيراخبلاىورو:لاق

ءيش:لاقمثءلجوزعهللامهكلهأدقونيكرشملاانيرأانكامنإ

٢/٤٢٤مالسلالبس(۱)

٤/٤٤٠لینلاحرش(۲)

مدقتامكروهمحلالوقوه(۳)

٤/١٤٠١لينلاحرشيفبطقلايأ(٤)
.قباسلاعحجرملا)°(
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مقاوطلامابرهاوجلادقع

.()هکرتننأبحنالف¥للالوسرهعنص

.نآلاهتبثأنمدنعولوهكراتىلعءيشالو:١لاق

9”مدالهنأىلعروهمجلاو«هكراتىلعمدلاموزلب:ليقو

ىلعلّمرالو.(©يعسهبقعيفاوطبهصاصتخاروهشملاو
ِ.قافتابءاسنلا

.ةرمعلاوجحلايفلمرلابابجحلاباتكيراخبلاهاور(١)

۷۷۳/۳:ثيدحلاهحرشدنعيالقسعلالاق

يضقنادقوهبيسفرعهنألفاوطلايفلمرلاكرتبمهناكرمعنأهلصحمو

علطاامةمكحهلنوكتنألامتحالكلذنععجرمثهببسدقفلهكرتينأمهف

ركذتهلعفاذإكلذلعافنأاضيأو«عملاقيرطنمىلوأعابتالانأىأرفاهيلع

.هأ.هلهأومالسإلازازعإىلعهللاةمعنركذتيسفكلذىلعثعابلاببسلا

٤/٤١٤٠لینلاحرش(۲)

ملنمو.امدهکراتىلعبحوأدقفةبجاوةنسفاوطلايفلمرلالعجنم(۳)

.اثيشهکرتيفبحويملةنسهلعجي

عماخجلاحرش:لاقفةلأسملاهذهيفنيفلاخملالاوقأيملاسلامامإلاركذ(٤)

٢/٢٤٠۲حيحصلا

يفدحاوفاوطيفالإبحتسياللمرلانأىلإيعفاشلاباحصأبهذدقف

مهدنععرشیالولمرالفةرمعوأجحريغيففاطاذإامأ«ةرمعوأجح

يعسهبقعيفاوطوهواهنمدحاويفعرشيامنإلب«جحلاتافاوطلكيفًاضيأ
يفعرشيو«المأهدعبيعسلادارأءاوسمودقلافاوطيفالإعرشيال:ليقو

.هأ.دحاوفاوطالإاهيفسيلذإةرمعلافاوط

- £۱۳



مقاوطلامابوعاوجلادق

هطبإاتحتهءادرلخدينأوهو:('!ءابطضالاروهمجلابحتساو
70

رتسيونميألايدبيفءرسيألاهبكتمىلعهفرطدريوءنميألا

.("”يشملاةعرسىلعنيعُيكلذو٠رسيألا

ليقو‹دضعلاوهوءابلاناكساوداضلاحتفبمْيَضلانمقتشم:عابطضالا(١)

لاقيوطبإلاوه:ليقو.دضعلافصتنم:ليقو.دضعلانمىلعألافصنلا:

.طبأتلاوحشوتلا:ًاضيأعابطضإلل

لاقو.ةنسهنأاولاقوروهمحجلادنعفاوطلايفهنايتإبحتسمعابطضإلا(۲)

.هللاهظفحدلاولايديسلوقوهوهعنمىلعانباحصأرثكأو.ةنسبسيل:كلام

۲۱۰/۲۳عرشلانايب:هتاباوجضعبيفديعسوبألاق

لوقيفيعمفاوطلايفسابللانألهفاوطهبدسفينأفاحخأفعابطضإلاامأو

ردقاذإةالصلاوفاوطلايفرتتسيهنأموقنمو«ةالصلايفسابللاكانباحصأ

.فأ.هيبكنموهردصنمامشايحوهيفتكيطغينأهنكمأوكلذىلع
هللايضرسابعنباهاورام:اهنمثيداحأبهيلعروهمحجلالدتسادقو

اولعجف‹اوعيطضافييبلامهرمأفاورمتعاهباحصأوةييبلانأ":امهنع
باتکدووادوباهاور"نولمریمهقتاوعىلعاهوفذقومهطابآتحتمهتيدرأ

عابطضإلابابجحابانکيقهيبلاو‹فاوطلايفعابطضالابابكسانملا

.فاوطلل

هاور"رضحأدربباعبطضمليهللالوسرفاط":لاقةيمأنبيلعينعو
.يئاسنلالإةسمخلا

۰/۲۳٠۲عرشلانايب:رظنا

۷/۲٠۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

£٢/۲۷مالسلالبس:
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مقاوطلامابوهاوجلادق

ىلصطاوشألاةعبسفئاطلامتأذإو.فخلابفاوطلاهركيو

يفوأدجسملايفهنكمأثيحوأ٠ميهاريإماقمفلخنيتعكر

اهيأايلقوةحتافلابىلوألانوكتنأيغبنيو«)مرحلا

يزجيواشالثدحأللاوهلقوةحتافلابةيناثلاوءنورفاكلا
لبقرضحنإو‹مامتدعبهافاونإفاوطلايتعكرنعضرفلا

.اىنبوضرفلاىلصوفاوطلاعطقءفاوطلامامت

ييهللالوسرنأ*:رباجىورامل‹ماقملافلخامهيلصينأبحتسلملا(۱)

ضبيفانعمملسمهاور"نيتعكرماقلافلخىلصوًاعبستيبلابفاط

.ييبلاةجحبابجحلاباتك6%ينلاةجحةفصيفليوطلاهثيدح

يورامل.مرحلايففالإودجسلملايففالإوبازيلاتحترجلايففلعفيملنإف

بكرفتعلطدقسمشلانأريملوحبصلادعبفاط":هنعهللايضررمعنأ

بلبجحلاباتكيراخبلاهاور"نيتعكرىلصوهتلحارخانأىوطاذنأاملف

رمعنباناكو.ًاطوملايفكلامويقهيبلاهاورو.رصعلاوحبصلادعبفاوطلا

."تيبلايفنيتعكريلصيوتيبلابفوطي":امهنعهللايضر
"نورفاكلااهيأ"ايلق"ةحتافلادعبىلوألاةعكرلايفارقينأبحتسملا(۲)

يفأرقإ#يبلانأ":رباجىورال:"دحأهللاوهلق"ةيناثلاةعكرلايو

نسمءهانعمبملسمهاور"نورفاكلااهيأايلقودحأهللاوهلقفاوطلايعكر

.يينلاةجحبابجحلاباتك.ليوطلارباجثيدح

٢٣٤۳ص:رباجمامالاهقفبحاصلاق(۳)

وأماقمافلخنيتعكرىلصتيبلابفاوطلانمطاوشأةعبسجاحلامتأاذإ

 فاوطلايعكرنعهتأزجأهفاوطدعبةبوتكملاىلصاذإو.كلذهنكمأثيح

۵٥£۵-



مواوطلامابرهاوجلادقع

نيتعكرلاكرتنممزليو)لفنلايفالإضرفلايفكيال:ليقو

.(هد

لثموءهريغالوءضرفال٠تيبلاوماقملانيباميفةالصالو

.عرذأةرشعوحنامهنيبوءةهجلكنمكلذ

عرذأةعبساهيلإكرتنإالإةبعكلارجحيفيلصيال:رثألايفو

ماقملانيبالوءرابشأةعبس:ليقوءعرذأةعبرأ:رباجنعو

ريبكلاحرشلاويغملاابحاصهنعهلقن ديزنبرباجمامإلانعكلذيوردقو

.مهریغوريبجنبدیعسونسحلاوءاطعوسابعنبالوقوهو
كلامكلذبلاقو.ةبوتكملادعبفاوطلايعكريلصيهنأ:دمحألاقو

جتحاو.رجفلايعكركةبوتكملااهنعزحجتملفةنسهنأل.يأرلاباحصأو

يعكركةبوتكلملاامهنعتأزحأفكسنللاتعرشفاوطلايعكرنأبنولوألا
.هأ."مارحإلا

£۲/۳٠ريبكلاحرشلاويغملانعالقان٢٣٤۳ديزنبرباجمامإلاهقف:رظنا

لمأالفنفاوطلاناكاذإفاوطلايعكرنعيزحتةبوتكملاةالصلانأيأ(١)

.فاوطلايعكرالإهدعبتاولصلانمءيشيزجيالفاضرففاوطلاناكاذإ
.عرشلانايببحاصدنعدمتعملاوهو.هللاهمحربطقلامامإلاهححجراماذهو

.ةضيرفلافاوطلةضيرفلاةالصزاجأهنأسابعنباىلإبسنو

.اندنعمدهمزلةبوتكملاولوهفاوطدعبىلصيملونيتعكرلافئاطلاكرتاذإ(۲)

ميهاربإماقمنماوذختاو":ىلاعتهلوقلمالسلاهيلعميهاربإماقميأ(۳)

هئانبدنعهيلعموقيناكيذلارَجحلاانهماقملابدارملاو.١٥٠ةرقبلا"ىلصم

.هيفناترٹؤمهامدقو‹ةبعكلل
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مواوطلامابوعاوجلادق

[عارذنوعبرأماقملالوأفلخوءا"ءايبنأروبقمثنألءتيبلاو
.ماقماهلك

هيلع:ليقو«ماحزلالإهزجيملمزمزءارونمفاطنمو

ةيكلاملاهتعنمو«(زاجدجسملاةلظيفولوفاطنمو٠مد
غلبولوهداعأالإوءتاهجلانمكلذلثماذكوءمزمزءارونم

.ايدهي:ليقوءهلزنم

ةحصبعطقيصندريلءايبنأروبقٌمُتتيبلاوماقملانيبنإ":هلوق(۱)

.ملعأهللاو.ضيرمتلاوفيعضتلاغيصبكلذركذيامرثكأوكلذ

٤۲/٠٤۱١عرشلانايب:رظنا

٠٤۷/۲عرشلانايب:لاقفمزمزلناعمةدعيدنكلاةمالعلاركذ(۲)

ضرألابرضيعيليربجةمزهيهوتيبلادنعةكمدجسميفرثب:مزمز

وهوءاملاةمزبمزمزتيمسليقو.تيبلادنعىرجىحاهنمءاملاعبنفهبقعب

.هأ.كلذبتيمسفمزمزلاقءاملاعبنا:ليقو.هتوص

۱۲۸/۲۳عرشلانايب:لاقنمانباحصأنمو(۳)

يففاطنإو‹هيزجيهنإفماحزريغنمدجسلملاةلظيفمزمزفلخفاطنمو

الهنإفدجسملاناطيحفلخفاطنإو.هيزجيالماحزريغنمدجسلملاةلظ

.هیزج

هلقناذكمهماحزللهوزاجأمهنكلومزمزءارونمفاوطلاةيكلاملاعنم(4)

.مهبتكضعبنعيقارقلا

۱/۳٢۲ةريخذلا:لاق

- £۱۷



منواوطلاجاب_رماوجلادق

بصيوعاطتساامهنمبرشيوامزمزيتأينيتعكرلاةالصدعبو

كلتيفنوكينأبحتسيوءهيعارذوههجوحسميو«هسأرىلع

ىلوأولدلانمكلذوءبصلاوبرشلالاحةبعكللًالبقتسملاحلا

لمعتسملاكضوحلايفامنألءضوحلانمنوكينأنم
امَقانيدو٠اتباثانيقيو٠ماتاناميإكلأسأينإمهللا:لوقيو

لكنمءافشوءًاعساوالالحًاقزرواعفانًاملعوءاحلاصًالمعو

.()ءاد

.داعأدربوأرحل«ماحزريغلفئاقسلايففاطنإو

جراخفئاطلاكفئاقسلاجراخفاطنمءيزجيال:بهشألاقو:لاق

تيبلابالصتمعيمحلاريصيماحزلالاصتانأ:قرفلاومرحلاءارونموأدجسللا

جراحخفئالطلا:ماحزلامدععمو‹ةعمحامويتاقرطلابماحزلالاصتاك

.تيبلابالدجسللابافئاطدعيدجسللا

.فئاقسلايفبهشأعنمىلعمزمزءارونمعنملانيرخأتملاضعبجّرخو

ماقملاكرٹؤۇيالف.نيفئاطلاقيرطيفضراعتاهجلاضعبيفمزمزنأ:قرفلاو
.هأ.فاطملايي

.؟المايدههيلعبجوهتداعإهمزليلهفلاحلااذهىلعفاطنمامأ

نمكلذلعجريالدجسملافئاقسيففاطنم:ديزيبأنبالاق:يفارقلالاق

.هدلب

هدلبىلإعجراذإ:"رهاوحلا"يفو.فطيملنمكعحري:نولبشنبا:لاقو

.هأ.نيرخأتمللنالوق؟مجريوأيدحلاهئزجيله

برشينأهلبحُشساماقمادنعهيتعكريلصوهفاوطنمفئاطلاغرفاذإ(١)

- £۱۸



مناوطلاجابوعاوبلادق

.مزمزءامنم

امنِإ":لاقهنأومزمزءامنمبرش86هللالوسرنأ:نيحيحصلايفتبث
بلقلسغمالسلاهيلعليربجناو"مقسءافشومعطماعطاُنِإ‹ةكرابم

.ءارسالاةليلاهئامفليهللالوسر

يبنلانأ:امهنعهللايضرسابعنبانعنابحنباوريبكلايفياربطلاىورو

مقسلاءافشومعطلاماعطهيف‹مزمزءامضرألاهجوىلعءامريخ":لاق

.ثيدحلا"

:اهنمبرشلابادآ

نإفايندلاونيدلاريخوهامم‹هوحنوءافشلاهبرشدنعبراشلايونينأنسيو

"هلبرشاملمزمزءام":لاق6هللالوسر

یقستساومزمزءامیتاةكمبكرابملانبهللادبعتيأر:لاقدیعسنبدیوسنعو

نبدمحمنعانثدحيلاوملايبأنبانإمهللا:لاقفةبعكلالبقتسامث«ةبرشهنم

هبرشأاذهو«هلبرشاملمزمزءام":لاقفَيهللالوسرنأرباجنعردكتللا

.يقهيبلاوحيحصدنسبدمحأهاور"برشمث‹ةمايقلامويشطعل

املمزمزءام":6هللالوسرلاق:لاقامھنعهللايضرسابعنبانعو

نإوهللاكعبشأكعبشلهتبرشناو«هللاكافشيفشتستهتبرشنإ«هلبرش

هللاايقسو‹ليربج(ةرفح)ةمزهيهو«هللاهعطقكعمظمطقلهتبرش

.مكاحلاينطقرادلاهاور"ليعامسإ

هنمعلضتيوةلبقلاهبلبقتسينأوسافنأةئالثىلعبرشلانوكينأبحتسيو
اعداميوعديوهللادمحيو(هعالضأءاملاغلبيىحايرواعبشءيلتمييأ)

.سابعنبا
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منواوطلامابرهاوجلادق

؟تعجنیانم:لاقفسابعنباىلإلجرءاج:لاقةکيلميأنعف

؟يغبنيامكاهتمتبرشأ:سابعنبالاق«مزمزءامنمتبرش:لاق
هللاركذاوةلبقلالبقتسافاهنمتبرشاذِإ:لاق؟سابعنبايكاذفيكو:لاق

:للقييهللالوسرناف«هللادمحافتغرفاذإف«اهنمعلضتوانالثسفنتو

ينطقرادلاوهجامنباهاور"مزمزنمنوعلضتيالمهنأنيقفانملانيبواننيبامةيآ

.مكاحلاو

نإمهلا":لاقمزمزءامنمبرشاذإامهنعهللايضرسابعنباناك
."ِءادلکنمءافشواعساواقزرواعفاناملعكلأسأ

:مزمزرثبلص
ةورملاىلعتفرشأامارجاهنأ:امهنعهللايضرسابعنبانعيراخبلاىور
مثاهسفنديرتوص:تلاقف.اتوصتعمشطعلااهدلوواهباصأنيح

يهاذإفثاوُغكدنعناكنأتعمسأدق:تلاقف‹اضيأتعمسفتُمست
تلعجف«ءاملارهظئحهحانجب:لاقوأهبقعبثحبفمزمزعضومدنعكلاب

امدعبروفيوهو اهئاقسيفءاملانمفرتغتاذكهاهديبلوقتو«هضوحت
.فرتغت

ولليعامسإمأهللامحر":يهللالوسرلاق:امهنعهللايضرسابعنبالاق

."انيعمانيعمزمزتناکلسءاملانمفرتغتملول:لاقوأسمزمزتکرت
انهاهنإف‹ةعيضلااوفاختال:كلملاالاقف‹اهدلوتعضرأوتبرشف:لاق

لسمتيبلاناكو‹هلهأعيضيالهللاناو‹هوبأومالغلااذهييتبي«هللاتيب

.هلاشوهنيينعذخأتفلويسلاهيتأتةيبارلا

- £.



منواوطلايابوماوجلادق

:مزمزءامىلعهثاحبأوثيدحلاملعلا

هبنأوملاعلايفهايملاعاونأعيمجنعفلتخيمزمزءامنأثيدحلاملعلاتبثأدقل

.اهرسةفرعمىلإدحألصوتيملواهبهللاهصخةينابرتابيكرت

رٹثكألبقفَيهللالوسراهبانربخأثيدحلاملعلااهيلإلصوتيلاةجيتنلاهذه

هيفمزمزءامضرألاهجوىلعءامريخ":لاقثيحماعةئامعبرأوفلأنم

."مقسلاءافشومعطلاماعط

ًارقيالًايمأناكدقف؟هملعيذلانم؟اذهبكيهللالوسرربخأيذلانمف

هللالوسرهبانربخأاملكبنوقدصيونوقثينينمؤملانأحيحص.بتكيالو

دقف.يلوسرلاقدصملدكؤتيكثيدحلاملعلاجئاتننورظتنيالوي

يصحوالإوهنإ.یوانعقطنيامو":مجنلاةروسيفهقحيفىلاعتلاق
."ىوقلاديدشهَمْلع.ىحوي

ىلإليبسيهف‹ىربكةميقةيملعلاثاحبألاوتاساردلاهذهلثملىقبتاذهعمو

اجهللعللبنيملسملاضعبلتيبثتو‹نيككشتمللناهربونيملسملاريغةوعد

يفسلسلااهآريلاةيداملايلوسرلاتازجعمضعبرثأهبشيضعبلاىلعًارثأ

.يهتايح
يدهملاتزعدمحمروتكدلااهارجأيلاةساردلاكلتوهانههرطسأنأديرأامو

رصعسمنيعةعماج ةيئيبلاثوحبلاوتاساردلادهعمبايجولويحلاذاتسأ

.اًماحفصنمةعساوةحاسمالتدرفأوةيبرعلاتالحلاضعباهنرشندقو

ةساردلاهذهاهيلإتراشأيلاومزمزءاماهبدرفنييلاصئاصخلانيبنمف

لسعلٹماذهيفهنإفهتحئاروهنولوأهمعطريغتيالونطعتيالونفعتيال:هنأ

عاونأعيمحلثدحيامعكلذيفافلتخم«وجللهضرعتبرثأتياليذلا‹لحتلا
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واوطلابابرهاوبلادق

هلايحوعديوءدوسألارجحلاوبابلانيباموهو:مزتلملايتأيمث
.۱)ليطيالو«ءاشامب

كلذعجريو‹ةيفوخلاهايملاوراطمألاوراحبلاورامنألاهايملثمءىرخألاهايل

.تايرطفلاوايرتكبلاوميئارحلاطاشنمنحتيلاةيئايميكلاهتانوكمىلإ

ةيندعملاهايملامظعأنممزمزهايمنأىلإةساردلاريشتاذهىلإةفاضإلاب

يفةبيجعلارومألانمو«ملاعلاىوتسمىلعءافشتسالاوجالعلايفةمدختسللا

هتحولعهبراشرعشيالف‹ةيلكلاهحالمأةدايزمغرمعطلاولح:هنأمزمزءام

الرخآِءاميأيفتناكمزمزءاميفةدوجوملاحالمألاةبسننأولف«ةيلاعلا

دقهنأالإةفورعممزمزءامتانوكمةبسننأمغرو‹هبرشينأدحأعاطتسا

ءامتافصاوماةيندعمهايممينصتلضعبلااهبماقيلاتالواحلاعيمجتلشف

.ءاملايفيحلللازاجعإلارارسأدحأدكؤياذهو«مزمز

فشتكيملالةبسنلابرحبلاءاميفةرطقكالإيهامةساردلاهذهنأكشال

قدلصلاقدصو‹كلذدكؤتسةمداقلاتاساردلاناومزمزءامرارسانمدعب

نإوهللاكافشيفشتستهتبرشنإ‹هلبرشالمزمزءام":لاقذإقودصللا

ليئاربجةمزهيهوهللاهعطقكئمظمطقلهتبرشنإوهللاكعبشأكعبشلهتبرش

.ليعامسإهللاايقسو

۱/٢۲٦ةنسلاهقف:رظنا

.مزمزيفءاجامبابجحلاباتك۳/٤۳۹يرابلاحتف:رظنا

دقفمزتلملادنعءاعدلاهلبحتسيمزمزءامنمفئاطلابرشينأدعب(١)

بابلاونكرلانیباممزلیناکهنأامهنعهللايضرسابعنبانعيقهيبلايور

لسيدحأامهنيباممزليال‹مزتلملاىعديبابلاونكرلانيبام:لوقيناكو

.هايإهللاهاطعأالإايشهلا
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مواوطلاجاببرهاوجلاتقع

بقع:ليقو()مزمزلبقونيتعكرلادعبكلانهوعدي:ليقو

.(فاوطلانمغارفلا

قيهللالوسرتیار:لاق«هدجنعهيبنعبیعشنبورمعنعيورو
.مزتلملابهردصوههجوقصلي

هلدهم‹مزتلملاأينمهباوعدينأيغبنياماثيشءايحإلايفيلازغلادروأدقو

٢/٢۲۲:هلوقب

ةباجتساعضوموهوبابلاورجلانيبوهومزتلملاتأيفاعبسفاوطلامتاذإ

هدخهيلععضيلوتيبلابهنطبقصليلوراتسألابقلعتيلوتيبلابقرتليلو‹ةوعدلا

قستعاقيتعلاتيبلابرايمهللا":لقيلو‹هيفكوهيعارذهيلعطسبيلونهبألا

اعيصعنقوءوسلكنمينيذعأوميجرلاناطيشلانمنذعأورانلانميبقر

ماقماذهوكدبعدبعلاوكتيبتيبلااذهنإمهللا.يتيتآاميفيلكرابويتقزر

اريشكهللادمحيلمث"كيلعكدفومركأنملعحامهللا.رانلانمكبذئاعلا

هجئاوحبعديلواريثكلسرلاعيمجىلعوميهلوسرىلعلصيلومضولملااذهيف

لوقيعضوملااذهيففلسلاضعبناكو«هبونذنمرفغتسيلوةصاخلا

.ھهآ.يبونذبيبرلرقأيحيعاوحتت:هيلاوم
٠/١۲١ةنسلاهقف:رظنا

.٣۳طنانبل توريبملقلاراد٠/٢٠۲۲يلازغلادماحيبأمامإللنيدلامولعءايحإ:رظنا

٢٢٥۲ص:لاق.يربطلاىلإحاضيإلايفيوونلاهبسنلوقلااذه(١)

ىلإدوعيمثمزتلملاأيمثهيتعكرىلصيمثفوطيهنأيربطلاريرجنباركذو

.هأ.يعسلاىلإجرخيمثهملتسيفدوسألارجحلا

نأفاوطلانمغرفاذإفئاطلانأركذذإءايحألايفيلازغلالوقوهو(۲)
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مقاوطلاجاب-رماوبلادق

ةبتعىلإهديلصويو«هراتسأبقلعتيو٠تيبلابةنطبقصليو

.بابلا

اهلخدامك«ةدحاوةرمهبرمؤي:ليقوءةبعكلالوخدهرکيو.

٠.ةرملهللالوسر

دوجوملابابلللباقملاهتهجنمدودسملا:بابلاونميلانكرنيبو

بونذلاوهللاباذعنمهيفراجتسيهنأل«راجتسملاىمسيعضوم

مزتلملاردقوهوءدودسملابابلاونميلانكرنيبامةلمجوهو

سمخوعرذأةعبرأوهو«هيفءاعدلاوهناييغبنيهللباقم.

.ملعأهللاو.فصنوعرذأةثالثدودسملابابلاضرعو.ءعباضأ

.هدنعءاعدلانمهغارفدعبامهيلصيمثعكرينألبقةرشابممزتلما

\/ooنيدلا:مولعءايجإرظنا

ىلإروهمحلابهذدقف‹اهيفةالصلايفوةبعكلالوخديفءاملعلافلتخا(1)
يضررمعنباةياوربكلذىلعاولدتسادقو«اهيفةالّصلاواغوحخدبابحتسا.

وهةبعكلاميهللالوسرلحد":لاقلسمويراخبلاوعيبرلادنع.امهنعللا

نألالبنيربخأاوحتفاملفمهيلعاوقلغأفةحلطنبنامثعوديزنبةماسأو

"نييناميلانيدومعلانيب;ةبعكلافوجيفىلصيهللالوسرإ

هنأالإةنسناكنإووهو:اولاقو«اهيفيفةالصلا.كلذكوةنسافوخدنأمهدنعو

نإسانلااهيأ":امهنعهللايضرسابعنيالوقل«ءيشيكسانلانهسيل

.مکاحلاہاور."ءيشيفمكجحنمسيلثيبلامكلوتخد

لودانباحصأهركو«كسانملانمافوخدنإ:اولاقفانموقضعبىلاغو

٢٤6۲-



مقاوطلابابوعاوبلادق

.ٍڭيلوسرلالعفامكرمعلايفةدحاوةرملحمللهوزاجأومرحمللةبعكلا
۱۸۷/۲۴عيرشلانايب:باجأفةبعكلالوحخدنعهللاههرديعسوبألئس

رومأملانم:الوبجاولانمسيلتيبلالوخدناانباحصألوقيفجرخيهنأيعم

بسحأ«.اهلخدهنأليينلانعثيدحلاءاجدقهنأيعمو‹كسانملايفهب

.هأ.مغلاوةبآكلاهبشهيلعنأواهنمجرخهنأوةدحاوةرمهنأ

دنعاهتعهللايضرةشئاعثيدحلضفافوخديفسيلنأىلعلديامو

نيعلاریرقوهويدنعنملعهللا.لوسرجرخ":تلاقيئاسنلاالإةسمخلا

تدووةبعكلاتلخدنإ:لاقف«هلتلقفنيزحوهويلِإعجرمثسفنلابيط

يف.ناکولو«"يدعبنميماتبعتأنوكأنأفاحخأنأ«تلعفنكأمنأ

٠.ارارماهلخدلو‹لعفامىلعيمدناملضفافوخد

:ةقرفأةثالثىلإاهيفتفلتخاةمألانإفاهلخادةالصلاامأ

مأةسضيرفلاةالصءاوساقلطمةبعكلالخادةالصلاحصت:لوألاقيرفلا

0.ةلفانلاةالص

يفمهتجحو‹دمحأوةفينحوبأويروثلاويعفاشلالوقوهوروهمجلاكلذبلاق

ناتعكرلاو«تيبلالخادنيتعكرىلصيهنأنم:رمعنباثيدحكلذ

يفلابقتسألايفءاوسعضوملايفامهنألاهيلعةضيرفلااوساقو‹ةلفانامُهأقافتاب

.رفسلايفريسلالاحيفلابقتسالايفنافلتخيامنإولورتلالاح

.ةضيرفلاةالصحصتالوةبعكلالخادةلفانلاةالصحصت:ياثلاقيرفلا

نميلاسلامامإلاونيمدقتملانمركبيبأوديعسيبأكانباحصأروهمجلوقوهو
۰نيرخأتملا
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مواوطلامابدهاوبلادق

۱۹۲/۲:دنسملاىلعهحرشيفهللاهجرلاق

نمعقاولاهنأللفنلايفرهاظوهةبعكلايفةالصلازاوحهيف"ىلصمثهلوقو"
هيلعساقيالفةنسلابلفنلاهنمصخ.اهابقتسابرمأللضرفلاعنمبوييللا
ىلعةالصلاكضرفلايفتبثيملاملفنلايفعسوتلانمتبثدقهنألضرفلا

.هأ.ةرورضريغنمادعاقهتالصورايتخالايفةلحارلا

.ةعامحلاهيفبلطياموبتاورلاريغبلفنلاديقهنكلوانموقنمكلاماذهبلاقو

الوةضيرفلاةالصالًاقلطمةبعكلالخادةالصلاحصتال:ثلاثلاقيرفلا

.ةلفانلاةالص

ضعبوهکرکيبآنبملسمهدیبعوبأودیزنبرباجوسابعنبالوقوهو

.رهاظلالهأضعبويكلاملاغبصأويربطلاريرجنبالاقهبو«انباحصأ

الفاهرهظىلعوأاهلخادىلصنم:هدیبعوبلاق:بیبحنبعيبرلالاق

.هلهلبق

.اهضعبرابدتساموزلبهللعو«ًاقلطماهلخادةالصلاحصتال:سابعنبانعو
الجردیزنبرباجیأردقو.اهعيمجلابقتساىلعلمحيفاابقتسابرمأدقو

ةيحانيفسابعنباناكو.هلةلبقاليلصملانم:لاقفةبعكلاقوفيلصي

اذهقدلبلانمءيشيفرباجناكنإ":لاقف.هبربخأوأهلوقعمسفدجسللا

.فهأ.هنملوقلا

١/٤۹٠حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلامامإلالاق

وأ.هريغىلإهادعتيالفهبصاحيهلعفنأاوأرهدعبنموسابعنيالعلو

نعحيحصدنسبهبشنبورمعهاورامهديؤيوءاعدلاىلعةالصلااولمحمهنأ
؟ةبعكلابيلصأفيك:سابعنبالتلقةزمحيبأنبدام
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ےواوطلاجابرهاوبلادق

ناكردنعمٹدجستالومکرتالوربکتوحبستةزانحلاىلعيلصتامك:لاق

.فها.دجستالوعكرتالورفغتساوعرضتوربكوحبستيبلا

۹۰/۲۳٠عرشلانايب:هللاهريدنكلاركبوبألاق

.فهأ.ةبعكلايتيهتالصربخانباحصأضعبفعضو
ةبعكلالوخدبابحتسابابجحلاباتك٤٩-٢٩/٠٩يوونللملسمحيحصحرش:رظنا

.اهلكاهيحاونيفءاعدلاواهيفةالصلاوهريغوجاحلل

.ةبعكلايفةالصلابابجحلاباتك٣۳۷-۳/٠۳۷يرابلاحتف:

يفءاجامبابجحلاباتك١۹٠-۹۲/۲١يللاسلامامإللحيحصلامماحلاحرش:

.تيبلايفةالصلا

٠۱۹-۸۷/۲۳۱عرشلانايب:

۔§۲۷-

 



مواوطلاابورهاوجلادق

ةصالجلا

ًاصيخلتفاوطلابابةياهنبقحلنباتكلااذهحرشنمةوجرملاةدئافللالامكإ

بادآوننسوطورشنمهبقلعتياموفاوطلاماكحأهيفحضونارصتخم

هباعیتسائراقلاىلعلهسيطسبميجهنمضرعيفىرخألئاسموتاهوركمو
دنعهنايبمدقتدقكلذنإفةيبهذملاتافالخلاركذوأهيفةلاطإلانودهمهفو

.ناعتسملاوهودصقلاءارونمهللاو.بابلالئاسمىلعانقيلعت

:فاوطلاةيفيك:ًالوأ

لبقتسينأبحتسيو‹دوسألارجحلادصقيلفمارحلادجسلملامرحلالحداذإ

مثهملتسیف«ةمحازملابادحأيذؤيالنأطرشبهنمونديوههجوبدوسألارجحلا

مث«رجحانكردنعاڻالٹربکيوفاوطلاءيدتبيمث۽توصريغنمهلبقي

ةئالثلاطاوشالايفلمرلاانموقبحتساو‹هنيكسوعضاوتبهفاوطيفيشهب
يذاجحبنأبجيوةعبسلاهطاوشأيفعابطضالاكلذكو«فاوطلانمىلوألا

عيمجىلعهندبعيمجبرميىحهفاوطحصيالفدوسألارجحلاعيمجهمسحعيمجب

.رجحلا
ثيحباميلانكرلاةهجىلإرجحلابناجىلعفقيوتيبلالبقتسينأةنسلاو

زواجاذإف«رجحلافرطدنعنهيألاهبكنمريصيوهنيينعرجحلاعيمجريصي

اذكهيشهيمثجراخلاىلإهنيعيوتيبلاىلإهراسيلعجولقتنادوسألارجحلا

باسبلاورجلانيبوهومزتلملاىلعرميف‹عمجأتيبلالوحافئاطههجوءاقلت
لبيىحوعديوهويشبمٿ>اڻالثهلايحربكبابلاغلباذإف«هدنعوعديو

يحوعديوهويشهيمث«اعدوثالثربكبازيلالصواذإف«يقارعلانكرلا

:هلبقيذلاونكرلااذغلاقيو‹ماشلانكروهوثلاثلانكرلاىلإيهتني
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ماوطلامابرهاوجلادق

 

يمسللاعبہارلانكرلاىلإيهتنيىحةبعكلالوحروديمث«نايماشلانانكرلا
كذلاريخوهللاركذيوهاشميفوعديواناثهدنعربكيف«يناميلانكرلاب

ر

:

الإةرقالولوحالوهللاىلاعتوربكاهللاوهللاالإهلاالوهللدمحلاوهللاناحبس

نكرلصواذإف«ملسوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصوميظعلايلعلاهللا
ربكالإوهلبقيوردقنإرجحلاملتسيفهنمادبيذلاعضوملاغلبدقنوكيرجحلا

لمکیئحكلذكفوطيمثهدحاوةفوطذعنيحهللمكيف«اعدوثالثهلايح

نمغرفاذإف«ىلوألاهتفوطيفهلعفيذلالثمةفوطلكيفلعفي«تافوطعبس

نمناكميأيالإوهنكمانأ‹ميهاربإماقمدنعنيتعكرىلصةعبسلاطاوشألا

اهيأايلقوةحتافلاىلوألاةعكرلايفارقينأبحتسيومرحلاوأدجسملا

.فاوطلايهتنياذهمودحأهللاوهلقوةحتافلاةيناثلافونورفاكلا

:فاوطلالضف:ايناث

قييبنلانأ:امهنعهللايضرسابعنبانعنسحدانسإبيقهيبلاىور

نيتس:ةمحرةئامونيرشعمارحلاهتيبجاجحىلعمويلكهللالري":لاق

`تيبللنيرظانللنيرشعونيلصمللنيعبرأونيفئاطلل

:فاوطلاعاونأ:اغلاث

فاوطو‹ةضافالافاوطو‹مودقلافاوط:عاونأةعبرأةبعكلالوحفاوطلا

:اشنايباذهو.عوطتلافاوطو‹عادولا

ةبعكلاةيحتهنألةيحتلافاوطودورولافاوطىمسيو:مودقلافاوط١

لوسرنأ":اهنعهللايضرةشئاعنعملسمويراخبلاىورام‹ةنسوهو

."تیبلابفاطمثاضوتهنآةكممدقنیحهبادبءيشلوأيهللا
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مواوطلااب رماوجلادقع

روصتيالذإيكملاالإ«مرحريغولوةكمىلإمداقلكلفاوطلااذهنسياذلو

.هلمودقالذإمودقلافاوطهقحيف

جحاحصيالونكرلافاوطوةرايزلافاوطىمسيو:ةضافإلافاوط٢

دشقعنادقو‹تافرعنمةضافالادعبهعوقولةضافإلافاوطهللاقيو‹هنودب

."قيتعلاتيبلاباوفوطيلو":ىلاعتهلوقبدارملاهنأىلعوهتينكرىلععامجإلا

.٢۲جحلا

بحتسادقو‹هتقولرخآالوقلحلاورحنلاويمرلادعبرحتلامويهتقولوأو

الوهازجأقيرشتلامايأدعبامىلإهرخأنإورحنلاموينعهرخؤيالأانباحصأ
عجرنإ:'ديعسوبألاقو«عرشلانايببحاصنعهتدجواذكه«هيلعءيش

نإوربكألاللحتلاللحتيالنأطرشبهتمذيففاوطلاىقبيومدهيلعفهدلبىلإ

ةلأسلملاولباقنمجحلاهمزلأمهضعبوهندبهتمزللوحلاهيلعلاحوهدلبلعجر

.هقفلابتكنمتالوطملاهناكموهتكرتليوطمالكاهيف
ةكمنمرفسلاةدارإدنعهتقووردصلافاوطىمسيو:عادولافاوط۳

انوفلامصخرو٤يكملاريغىلعبحاووهواهلككسانملانمءاهتنالادعب

يرلخبلادنعسابعنبانعهوركذريخعادوالبنرفنينأءاسفنلاوضئاحلل

هنأسابعنبانعيوراممهليلدو‹انباحصأدنعحصيملوملسمو

."تضاحاذإرفنتنأضئاحللصخر":لاق

ةاشبتكسناههاحصأنعفلختلاءاسفنلاوأضئاحلاتفاحنإ:انباحصألاق

ليصفتلابفاوطلااذهنعمالكلاٍنأيسو.كلذنعاهورذعيملوتحرخو

."عادولاباب"دعباميف

:وهلوقلهلضفلهنمراثكإلابحتسيوةلفانوهو:عوطتلافاوط٤
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ےواوطلاجابرهاوبلادق

هنعطحوةنسحهلهللابتكالإامدقعضيملوامدقعفريلتيبلابفاطنم"

.مکاحلاہاور"ةجردهلبتکوةئيطح

لنوفلاخمهزاجأوطسوتلاوبورغلاوعولطلادنعالإتاقوألاعيمجيفزئاجوهو
.ءانثتساالبتاقوألالكيف

ةئاملدعتيلاىهومارحلادجسلملايثةالصلانيبةلضافملايفءاملعلافلتخادقو

:للقنممهنمف.ًاعوطتتيبلابفاوطلانيبودجاسملانمهريغيفةالصفلأ

ءاطعوسابعنبالاقو.لضفأفاوطلا:لاقنممهنمو.لضفأةالصلا

.لضفأءابرغللفاوطلاو‹«لضفأةكملهألةالصلا:دهاجموريبجنبديعسو

:فاوطلاطورش:اعبار

:يهوفاوطلادسفالإواهرفاوتنمدبالطورشهلحيحصلافاوطلا

امكندبلاوبوثلايفةساجنلانموربكألاورغصألاثدحلانمةراهطلا١

فاولطلا":لاقء%يبلانأامهنعهللايضرسابعنباهاورامل‹ةالصلايف

هاور"ريخبالإملكتيالفملكتنمفمالكلاهيفلحأىلاعتهللانأالإةالص

وهوفاطولفنكبسلانباوةميزخنباومكحلاهححصوينطقرادلاويذمرتلا
ثدحهبنملءوضولانمدباللبهفاوطحصيملربکأوأرغصأاثدحثدحم

.سافنوأضيحنمغارفوأهبانحبهيلعبحونللسغلانمدبالو‹رغصأ
نأ:اهنعهللايضرةشئاعنعهدانسإبملسمهاورامةراهطلاطارتشاليلدو

 ةضيحلايعي" تسفنأ":لاقفيكبتيهواهيلعلحدقليهللالوسر

يضقيامضقأفمدآتانبىلعهللاهبتكءيشاذهنإ":لاق«معن:تلاق

."يلستغتىحتیبلابيفوطتالنأريغجاحلا

ينلاهبادبءيشلوأنإ":تلاقنيخيشلاةياورنماهنعهللايضراهنعو
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مواوطلامابوهاوجلادق

."تیبلابفاطمثًاضوتهنأ ةكممدقنيحي

ًاقرياليلاةضاحتسملاكولوبسلسهبنمكاهتلازانكيالةساحنهبناكنمو

.هيلعءيشالوفوطيهنافاهمد

ديرأتلبقأنإ:تلاقف«هيتفتستةأرمإهتءاجرمعنبهللادبعنأ:كلامىور

تصعجرف«ءامدلاتقرهدجسملابابدنعتنكاذإىح‹تيبلابفوطأنأ

ءلمدلاتقرهدجسملابابدنعتنكاذإئحتلبقأمث«عكلذبهذئح

تقرهدجسملابابدنعتنكاذإيحتلبقأمث«يعكلذبهذىحتعجرف

مثيلستغافناطيشلانمةضكركلذامنإ:رمعنبهللادبعلاقف.ءامدلا

.يفوطمٿبوثبيرفٹتسا

ءزجفوشكمجاحلافاطولف‹ةالصللاهرتسلثمكلذو:ةروعلارتسس٢

حصيملنيفكلاوهجولاىوساهندبنمءيشةفوشكمةأرملاتفاطوأهتروعنم

هجولاالإاندبعيمجةأرملاةروعوةبكرلاوةرسلانيبلجرلاةروعو‹امهفاوط

يفقيدصلاركبوبأٍيثعب:لاقةريرهيبأثيدحلةروعلارتسبحجوو‹نيفكلاو

يفنونذؤيطهريفعادولاةجحلبقيهللالوسراهيلعهرميلاةجحلا
هاور."نايرعتيبلابفوطيالوكرشمماعلادعبجحيال":رحنلامويسانلا

.ناخيشلا

وأةضافإللوأمودقللناكنإهفاوطيونيف‹تاينلابلامعألانأل:ةينلا۳

.عوطتللوأعادولل

كرتولف:ناصقنوأةدايزالبةلماكطاوشأةعبسفاوطلانوكينأ٤

نقيتييحلقألاىلعێبكشنإف‹هفاوطبسحيالطوشيأيفةدحاوةوطخ

.ءيشهمزليالففاوطلانمغارفلادعبكشنإو‹عبسلا
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مناوطلامابرهاوجلادقع

طاوشأةنالثفوطينأكلصافبامهنيبلصفيالف:طاوشألانيبةالاوملا٥

وأةالصلاتميقأولامكةرورضلالإكلذحصيالف‹يقابلالمكيمثحيرتسيو

.هفاوطىلعيبيمثيلصيهنإفةزانحلاترضح

سأبالوهجراخحصيالف:مارحلادجسملالخادفاوطلانوكينأ١

دجسلملاتايرخأيففاوطلازوجيو‹يراوسلاكةبعكلاوفئاطلانيبلئاحلاب

.هلخادنمهبابدنعوهتقورأييو

امعسوأمويلاوهوهعيمجيففاوطلاحصيففاطملاعستأدجسللامسواملكو

.ةريثكتادايزبييهللالوسررصعيفناك

ىلعفاطولف:تیبلاعيهنعهندبعيمجباجراخهفاوطيفنوكينأ۷

التيبلايففاطذعيحهنأل«هفاوطحصيملرجحلايفوأتيبلانورذاش

تيبلاباوفّوْطيلو":ىلاعتلاقفتيبلابفاوطلابىلاعتهللاانرمأدقو‹تيبلاب

.تيبلانمرْجحلاونورذاشلاو٢۲جحلا"قيتعلا

لعولف:همامأيشملاعمفاوطلاءانثأهراسينعةبعكلالعجينأ۸

يرقهقلاىشموهراسينعتيبلالعجوأ‹هردصبهلبقتسإوأهنيينعتيبلا

.هفاوطحصيمل(فلخلل)
ولو‹هعيمجىلعهندبعيمجبرميف:دوسألارجحلانمهفاوطءيدتبينأ٩

يبنلانألهفوطلاهلبسعحتملهندبعيمجبهيلعرهيملوأدوسألارجحلاريغبادتبا

."مككسانمعاوذخ":لاقوكلذلعفي

ناكميأيفوأميهاربإماقمفلخ:فاوطلامامتِإدعبنيتعكرةالص٠

يزخجتانإفماقمافلخةالصلالجألةدشبسانلاةمحازمحصيالودجسلملانم

:ةئالثلاتاقوألاادعتاقوالالكيفاهيلصيو‹دجسملانمناكميأيف
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منواوطلامابرهاوجلادق

ىلإاهلجأتاقوألاهذهاتفداصنإفطسوتلاتقووبورغلاتقووعولطلاتقو

.دعبام

:فاوطلاننس:اسماخ

هعنماذإهمالتساوأهليبقتوفاوطلابءدبلادنعدوسألارجحلالابقتسا١

الو«هبراشأاملّبقيوهدييفءيشبوأهديبهيلإراشأالإوليبقتلانمماحزلا
.فاطملاولخدنعالإهليبقتوهمالتسإءاسنللبحتسي

هقحلعفنإفماحزلاعمهليبقتورجحلامالتساىلعرصينأفئاطلليغبنيالو

نبرمعللاقهنأيلوسرلانعيورال‹نيرخآللءاذيإنمهببسيدقالمإ
يذؤتفرجحلاىلعمحازتاليوقلحجركنإرمعاي":هنعهللايضرباطخلا

."ربکوللهفالإوةولختدحونإفيعضلا

هاورلماهنمف‹ةريثكفهليبقتورجحلالابقتساةليضفىلعةلادلاثيداحألاامأو

رححلاييهللالوسرلبقتسا:لاقهنأامهنعهللايضررمعنبانعمكاحلا

رمعای":لاقفيکبيرمعاذإفتفتلافًاليوطيكبيهيتفشعضومثهملتساو
."تاربعلابكستانهاه

نبرمعنعهعيبرنبسباعنعنئسلاباحصأوملسمويراخبلاجرخأو
كنأملعألنأ:لاقو«هلّبقفدوسألارجحلاىلإءاجهنأهنعهللايضرباطخلا

."كتلبقامكلبقيليهللالوسرتيأريأالولوعفنتالورضتالرجح
لقمثهديبرجحلاملتسارمعنبهللادبعتیأر:لاقعفاننعملسمجرخأو

.هلعفيقنيهللالوسرتيأرذنمهتكرتام:لاقوهدي

يبونحلايبرغلانكرلاوهو-طوشلكيفرسيتنإيياميلانكرلامالتسا٢
نانكرلا:دوسألارجحلانكرعمهللاقيودوسألارجحلانكرلبقيذلا-

-6٤4۳-



مواوطلامابرهاوجلادقع

.نايناميلا

تکرتام:لاقامهنعهللايضررمعنبانعيقهيبلاويئاسنلاوملسمجرخأ

عهللالوسرتسيأرذنمدوسألارجحلاوناميلا:نينكرلانيذهمالتسا

نمسمييينلارأل":لاقرمعنبانعيذمرتلاالإةعبسلاجرخأو

."نيناميلاالإناكرألا

هيفدوسألارجحلانكرنأنينكرلانريذهىلعراصتقإلاببسو

همالتسابحتسياذلوميهاربإدعاوقىلعهنأو‹هيفرجحلادوجو:ناتليضف

ملتسياذلوميهاربإدعاوقىلعهنأيه:ةدحاوةليضفهيفاميلانكرلاوهليبقتو

هنألنالبقيالوناملتسيالفيقارعلاويماشلا:نارخآلانانكرلاامأو«طقف

رٹكأناك:لاقهنعهللايضرسنأنعنيحيحصلايفتبثدقوروثأملاءاعدلا

باذعانقوةنسحةرخآلايفوةنسحايندلايفانتآمهللا":مقفيهللالوسرءاعد

.فاوطلايفةيعدألاركذمدقتدقو«"رانلا

ىحبرشيو«ةالصلاوفاوطلانمغارفلادعبمزمزءامنمبرشلا٤

.ظفحياميوأةروثأملاةيعدألابكانهوعديويوتري

.كلذليصفتقبسدقو.هدنعءاعدلاومزمزدعبمزتلملابفوقولا_

.ادحأمحازيالأطرشب٠فاوطلاءانثأةبعكلانمبارتقالا_¬

نسيوفاطملافارطأيففاوطلانمللضفألافءاسنلاامأ‹لاجرلاقحيفاذهو

يقو«ةنتفلاوةسمالملانمنهريغلوننوصأورتسأهنأل«اليلنفطينأنهل
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مواوطلامابدهاوجلادق

عمنفطيفليللابتاركنتمنجرخييينلاءاسنناك":يراخبلاحيحص
."لاجرلا

هعمبلقلارضاحهبرلًاليلذاعضاوتماعشاخفئاطلانوكينأنسي۷

امزالمهتجاحوهلذوهفعضمحرينأو‹هلرفغينأهبرلاعراضهبنذلاركاذ

نأهمزليوهتيببفئاطوهنمةمظعهبلقيفارضحتسم«هنطابوهرهاظببدألل

ءافعضلانمهارينمراقتحإنعهبلقو‹هيلإهرظنلحيالامعهرظننوصي

.ىضرملاو

:فاوطلاتاهورکم:اسداس

:ةيتآلارومألافاوطلايفهركي

.فاوطلاننسنمةنسكرتينأا

.ةرورضلسأبالوفحخأبرشلاةهاركوبرشلاولكألا۲

.اهعقرفيوأهعباصأنيبكبشينأ٢۲

ماعطلاىلإناقوتلاديدشوأحيرلاوأطئاغلاوألوبلاعفاديوهوفوطينأ٤

.ةالصلايفكلذهركيامك

ميلعتوأ«رکنمنعينوأفورعمعرمأك«ريخبالإهفاوطءانثأملكتينأ٥

.فاطمکلاؤسوأتفتسمباوجوأ«قفربلهاج

.افتکتمهرهظفلخهيديلعجس٦

.بدألافالحهنأل‹هيفكحضلاةهارك۷

.هءانثأليعامسإرجحلوحخدةهارك۸

.رجحلاىلعةمحازملادنعةصاخونيملسملاةياذإ٩

-٦£۳-



مواوطلامابوهاوجلاقغ

:فاوطلايفلئاسم:اعباس

وأجاحلافداصيدقاماهبيترتواهعمجتيأرفاوطلايفلئاسمضعبهذه

بکكلذيفندهعو«هيدينيبادوحوماهلحنوكيفاهنمءيشرمتعلل

.هللامهمحرباحصألا

الفرخآلاظفحيملوفاوطلامامتامهدحأظفحفاوطلايفنالجرناكنإ-١

هلكودقنوكينأالإفاوطلائدتبينأهيلعو‹هبحاصظفحيميذلاهبعفتني

.ةنناكنإهيزجي:ليقو‹كلذب

(ةضافإلا)ةرايزللوأةرمعللءاوسنيتعكرلالصيملوتيبلابفاطنم-٢

.ناتعكرلاهيلعومدهيلعفءاسنلائطوو

الولصیلف«هیعسنمغرفیحنیتعکريلصينأيسنوفاطنإو-۳

هیعسنميقباممتيمثامهيلصيويعسلاعطقهيعسيفامهركذنإو«هيلعءيش

ئدتبمدوعيمثًاضوتيلفجرخيلفتيبلابفوطيوهوهؤوضوضقتنانمو-٤

نکلوهؤوضوضقتناێحهلمكأنكيملفاوطبدتعيالو.هلمكيىحهفاوط
ادمعتمهۋوضوضقتنانأدعبهفاوطىلعىضمناف‹فاوطلاكلذلوأئدتبي

اضيأفوطيعجريومدهيلعفلحأناكناو«فوطيعجريلفلحيملناكناف

الفةالصلاكدقعنيفاوطلانأكلذوبيوًاضوتي:اذهلثميفديعسوبألاقو

.اغالحناكلحي
غرفاذإفةالصلايفلخدوعطقفةالصلاتميقأمثفاوطلايفلخدنمو-٥

ناکناوهيلعباعوطتهفاوطناکنإ:انباحصأضعبلاقو«هفاوطىلعنب

.ادنبااضرف

ينلانعتبثالكلذهزجيمل؟اعوطتالواضرفهفاوطبونيلوفاطنمو-١

- £۳۷



منواوطلاابرهاوبلادق

یرعیلمعلکو"یونامئرمالكلامنإوتاينلابلامعألاامنإ":لاقهنألي

ةينودصقبالإهتابثإزوجيالفلمعفاوطلاو‹هلماعلهببستحمريغفةينلانم

.ةدارإو

متيهناف«لاسمث«لمكنحيناميلانكرلانمفاوطلابادبفلهجنمو-۷
هأطحخركذيملنإف‹هفاوطفنأتسيمثعكريمثرجحلاىلإيياميلانكرلانم

.صقناملدبیومدهیلعفلحىح
هنأملعمثةضافإلافاوطفاطوملعيملوةساحجنوأرذقهبوثباصأنمو-۸

نو‹مدهيلعفهدلبىلإعجرنإو‹هيلعءيشالوداعأ‹رذقلابوثلايففاط

.مدهيلعوداعأةكميوهولحأ

طاوشأةعبساديدجافاوطفوطيمث«نيتعكرعكرفاوطلايفدازنمو-٩

.نيتعكرهلعكريو

تيبلابفوطينملكلاهداقتعابجاولاةيئلاركذبفاوطلابابمتن-٠

طاوشأةعبساذهمظعملاكتيببفوطأنأيداقتعاويينمهللا:ًالفنوأاضرف

فاوطليدمحمهلوسرلوهللةعاطضرفللءادأهبمتخأودوسألارجحلانمًادبأ

.عوطتلافاوطوأمودقلافاوطوأعادولافاوطوأةرايزلا

۱۲۷۳/۲۲١١۱-۱۸۱فاوطلاباوبأ/۲۳عرشلانايب:رظنا

۳۲۰/۳-۳۲۷رفعجنیالعماجا:

ثارتلاةرازو١٤٠-۱/٦٣٤ناديبعنبهللادبعنبدمحمةمالعللراثآلارهاوح:

.ه٦

۱۸۱/۷-۲۰۳نیبلاطلاجهنم:

۷۸-٦٦وتسمنيدلايحةرمعلاوجحلا:

هنينقتةعبطمرئازحلا١۸صدمحمريكبلةرمعلاوجحلاكسانميفدشرملا:

١/١۱٦ةنسلاهقف:

- £۳۸



ےواوطلاجابرهاوبلادق

۲۱۱ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا

١۱۹ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:

۱۹/۹-٩۲۱يوونللملسمحیحصحرش:

۳۸۰/۳يرابلاحتف:

باتكنملوألاءزجلاىلاعتهللادمحبمت

رئاحلاداشرإحرشرهاوجلادقع

رئازلاوجاحلاماكحأيف

يناثلاءزجلاهيليو

يعسلابابهلوأو

ىلعهللاىلصو

دمحماندیس

هلآىلعو

هيحصو

نيعمجأ

- €۹



عيضاوملاسرخرهاوجلادق

باتكنملوألاءزجلاسرهف

رهاوجلادقع

رئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرإحرش

رهاوبادقعباتکةمدقم

رئاحلاداشرإفلؤمةمجرت

رئاحلاداشرإباتكةمدقم

همكحوجحلافيرعت

رمعلايفةدحاوةرمجحلا

جحلااهيفضرفيلاةنسلا

ةرمعلاباب
اهمكحوةرمعلافيرعت

ضرفامنألاقنمةلدأ

عوطتوأةنسامهألاقنمةلدأ

اهيفةدراولالاوقألاوةدحاولاةنسلايفةرمعلاراركتمكح

جحلاطورشباب
جحابوجوطورش

دبعلاويبصلاجحمكح
يعفاشلادنعنامعلهآىلعجحال

ةعاطتسالانيعم

- ££.
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رهاوجلادق

ةعاطتسالاعم

ليبسلاةعاطتسا

جحلايفاهجوزَةأرملاناذمتسا

ةأرملاجهباب
:نيبهذمىلإةأرمللمرحلاطارتشايففالخلا

هيلعليلدلاو.مرحلاطارتشامدع:لوألابهذملا

هيلعليلدلاو.مرحلاطارتشا:ّياثلابهذملا

يضارتلامأروغلاىلعجحلاباب

۱يخارتلاىلعجحلابوجوبنيلئاقلاةلدأ

روفلاىلعجحلابوجوبنيلئاقلاةلدأ

صويملوجحبملوتامنم

ريغلانعجحلاباب
اقلطمريغلانعجحلانيعناملاةلدأ

جحلايفيحلانعةباينلا

جحلايفتيمانعةباينلا

سفنلانعجحلالبقريغلانعجحلا
جحللراجعتسالا

ىلوتيالنمعجحلا

- ££
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رهاوجلادقع

لجرلانعةأرملاجح

جحلايفكارتشالا

جحلايفةراجإلاوغالبلاونامضلا

جحلايفةراجالاباب

جحايفدفع

جحلابةيصولاباب

ةجحنمرثكأبةيصولا
جحلاقيرطعطقنااذإيصولاهلعفيام

جحللجورخلابادآباب
جحلاتقويفهللاةراحختسا

بونذلاويصاعملاعيمجنمةبوتلا

راحلاومحرلاةلص
ةلحارلاودازلانمراثكتسالا

جحلاىلإجورخلاةنسامهنيتعكرةالص

هلعلوسرلانعتبثاهبءاعدلا

لمعلاعمةينلاصالحإ

باحصألاوناريحاولهألاعيدوت
ًايداوطبهوأضرألانمافرشالعاذإريبكتلا

- ££ -
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عيضاوملاسرخرهاوجلادق

نوعاطلاقِءاجبام

جاحللرفسلابادآيفةمتت

ةيناكملاتيقاوملاباب

اهماكحأواهعاونأوتيقاوملافيزعت

تيقاوملافَيلوسرلاتيقوت
"قرعتاذ"قارعلالهأتاقيميففالخلا

تاقيملاىلعةلالدلانأشيفةلادعلاطارتشإمدع

ابرمنموةنيدملالهأتاقيم:ةفيلحلاوذ

برغملادالبونادوسلاوماشلاورصملهأتاقيم:ةفحجلا

مهريغوناريإوقارعلاوجيلخلاودحنلهأتاقيم:نرق

مهريغونيصلاوايزيلامودنحلاونميلالهأتاقيم:ململ

ايسابونججاجحنم

قرشملاوقارعلالهأتاقيم:قرعتاذ

ةلحرملافيرعت

ىمحابةفححلاىلع6يبلاءاعد

قارعلالهأتاقيميفيعفاشلابهذم

وباقيرطنعيتأينمتاقيم
ةكمهلوخدلمارحإلامكح

اهٰزغتضقنلاکاونوکتالو":یلاعتهلوقعم
."اڻاکناةوقدعبنم

- £ £۳ -
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عيضاوملاسرموهاوجلادق

۸٦۱تاقيمللمرحلاةزواحجب

۱۷مارحإلاكرتمكح

١۱۷هيلعرماذإريغلاتاقيمنممارحإلا

۱۷۳تاقيملانموألضفألرتملانممارحإلا

ةينامزلاتيقاوملاباب
۱۷۷ةلأسملايفءاملعلابهاذموجحلارهشايففالخلا

١۱۸ةلأسملايفءاملعلابهاذموجحلارهشالبقجحلابمارحإلا

مارهالاةيفيکباب

\٥۸مارحاإلالسغيفةيرهاظلابهذم

۱۸۷اهيلعةدايزلاويلوسرلاةيبلت
۱۸۸هبادآومارحالاننس

۱۹ةنسوأبحاووأنكر:مارحإلايةيبلتلامكح
۱۹۱ةيبلتلائعم

۱۹۲نيتجحوأنيترمعبلهانم

١۱۹ةيبلتلاىلعةدايزلا

۱۹۷نالفهبمرحأاملثعبمارحإلا

۱۹۷مارحالاعوننييعتبوحجو

۱۹۸ةيرهاظلادنعةيبلتلابتوصلاعفربوجو

۱۹۹موةكميدجسمريغيفةيبلتلابتوصلاعفر

۲اهيلعةموادملاوةيبلتلانمراثكإلابابحتسا

- £££ -



"اعيشاهيلعملعاملاقوصتعفرناو":موقعم
؟ةيبلتلاباتوصةأرملاعفرتله

ةيبلتلاعطقتقويففانحألابهذم

ةلدألاوةيبلتلاجحلابمرحلاعطقتقويفءاملعلابهاذم

اهيلع

جحلاعاونأباب
جحلابمارحإلاعاونأ

هبدرفتاميهو"تيبلابفاوطلانمنراقلاودرفملامنم

"روهمجلانعانباحصأ

ريبزلانبادنععتمتلا

ماقامثجحلارهشأريغيفةرمعبمرحأنماعتمتمربتعيله

؟جحفجحاىح
دحاوصخشنعجحلاوةرمعلانوكتنأعتمتلاطورشنم

ةفرعبفوقولاةرمعلاقبستنأعتمتلاطورشنم

رشعلالبقةكممداقلةرمعىلإجحلاخسفبابحتسإ
درسوكلذيفءاملعلابهاذموجحلابمارحاإلاعاونألضفأ

:ةلأسملايفمهتلدأ

مهتلدأنايبو‹نارقلامثدارفإلامثعتمتلاةيلضفأبنولئاقلا

مهتلدأنايبو«دارفإلامثعتمتلامثنارقلاةيلضفأبنولئاقلا

مهتلدأنايبو«نارقلامثعتمتلامثدارفإلاةيلضفأبنولئاقلا

مارحلادجسملايرضاحفيرعت

- £40
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عيضاوملاسرهفرهاوجلادق

٢۲۳مرحلاجراخومرحلايفناتيرق

۲۳۸ةرمعلادعبرفاساذإعتمتلل

مارحالالبقةرمعلامارحإنملالحاإلاعتمتلاطورشنم
۲۳۹جحلل

٢٤۲جحلاىلإةرمعلاخسف

:لاوقأةثالثىلإهيفءاملعلافالتخإوةرمعىلإجحلاخسف
٢٢٤۲هيلعليلدلاو.ةبحتسمةنسهنأ:لوألالوقلا

Y4هيلعليلدلاو.بحجاوضرفهنأ:ياثلالوقلا

oهيلعليلدلاومارحوهلبزوجيالهنأ:ثلاثلالوقلا

.Yoنارقلااهيلعٍنأييلاعاونألا

YoYهسأررعشدبلوأيدهحلادلقاذإامرحمعتمتملاءاقببوجو

:هيعسونراقلافاوطيفءاملعلابهاذم

دحاويعسودحاوفاوطنراقلامزلي:لوألابهذملا

Yooهيلعليلدلاو

۷٥۲هيلعليلدلاو.نايعسونافاوطنراقلامزلي:ياثلابهذملا

دحاويعسونافاوطنراقلامزلي:ثلاثلابهذا

Akهيلعليلدلاو

مرحلاسابليفباب
۳٦۲ثفتلاعم

٥٦۲مرحمللنيفخلاعطقطرتشيملنمةلدأ

٦٤£-



عيضاوملاسرق__راوبلادقع

٢۲مرحمللنيفخلاعطقطرتشانمةلدأ

Y۸لاورسلاسبليرازإلادقاف
۹طيحلاوطيخملاسبلنممرحلاعنمنمةمكحلا

۹¥نارفعزوسروبغوبصملاوبيطملاسبلنعيهنلا
۷۰قوطملاسبلنعيهنلا

۷ةيطغتلاعاونأنايبوهسأرلحرلاةيطغتنعيهنلا

:نيلوقىلإهحولاةيطغتيففالخلا

۷هيلعليلدلاو.هجولاةيطغتزوجي:لوألالوقلا
YYهيلعليلدلاو.هجولاةيطغتزوجيال:اغلالوقلا

٤ةيوديلاةلضملاولمحملاوجدوحلابلالظتسالا

٦۲۷ةرورضللهنمدبالامهسأرىلعمرحلالمحزاوج

VYكلامنعتاياورلافالتخاورفصعملاسبلنعيهنلا

YAYنيزافقلاةأرلاسبليففالخلا

YAهسفنىلعهبوثمرحلادقعيففالخلا

۲۸oهسفنىلعهبوتدقاعىلعءازحلاعاقيإ

۸oةرورضللهفيسدلقتينأمرحملل

۲۸۷مرحمللنايمحلاسبلزارج

۸۹دسحبالفسأنماهجرخأةطيخمبايثهيلعومرحانم

۲۹۲ةرجعنببعكثيدح

۹۳سكعلاولحلمرحلاقلح

۹۳ةنيزالوهيفبيطالاعلحكلا
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عيضأوملاسرعرهاوجلادق

يلحلاوبيطلانممرحلاحنمباب
۹مرحلاىلعبيطلاميرحتةلع

٥۹اوهسواادمعبيطسمنم

٦۲۹ٹثنوملابيطلاوركذملابيطلا

۲۹۸بورشموأموعطميفبيطلالصحاذإ

۲۹۹مارحالللبيطتلارمعنباةيهارك

:ةقرفأةئالثىلإهيفةمألاماسقناومارحإلللبيطتلا

امنايبو.ةيدفلاهلعافاومزلأوعنملا:لوألاقيرفلا

۳۱هباولدتسا

.هلعافىلعةيدفالنكلوعنملا:ّياثلاقيرفلا

1هباولدتساامنایبو

۳.۳هباولدتساامنايبوبابحتسالا:ثلاثلاقيرفلا

تفتلاءاقلإنممرحهملاعنمباب

۳۹ةلازإلادحهغولبدنعهرعشمرحلاةلازإ

١۳هسأرمرحلالسغزاوجىلعليلدلا

٢۳روهمجلادنعرثكتارعشثالثةلازإيفةيدفلابحت

۳۱۲ فانحألادنعةيحللاوأسأرلارعشعبرةلازإيلةيدقلابحت

۳۳رفظلاةلازإنممرحلاعنم

۳۳رفظلاورعشلايلفةيدفللءاملعلاطابنتسإ

٤۳هفتنورعشلاقلحنيبةيرهاظلاقيرفت

٧۳فالحهيففةباصإلادمعتيملولمعلامرحلادمعتاذإ

- €£۸-

 



عيضاوملاسرمشاولدق

۳۱۹مالاجورخىلعةيدفلامهاجيإيفباحصألابهذمقيقحت

ءاسنلانممرهملاعنمباب
۳Yoثفرلاىعم

:تالاحةدعهلومرحلاعامج

لبقةفشحلاتباغوادماععماحاذإ:ىلوألاةلاحلا

۳Y۸تافرعبهفوقو

لبقةفشحلاتباغوايسانعماجاذإ:ةيناثلاةلاحلا

۳۲۹تافرعبهفوقو

سموأجرفلانودادماععماجاذإ:ةثلاثلاةلاحلا

۳۳لرتيملوألزنأفذذلتوألبقوأقناعوأةوهشب

تافرعبهفوقودعبادماععماجاذإ:ةعبارلاةلاحلا

۳۳۳ةبقعلاةرمجهيمرلبقو

٢۳۳ةرايزلافاوطلبقويمرلادعبادماععماحاذإ:ةسماخلاَةلاحلا

۳۳oالفنناکوةجحدسفأنم

٦۳۳لرتيملومرحوهوجرفسمنم

۳۳۷عامحابهجحدسفااذإةيدفلاعون

:نيلوقىلإهجيیوزتومرحلاجاوزيففالخلا

٠٣٤۳هيلعليلدلاو.هجيوزتالومرحلاجوزتحصيال:لوألالوقلا

3هيلعليلدلاو.هجيوزتومرحلاجوزتحصي:ياثلالوقلا
٢٤٢٤۳"جحلايفلادجالوقوسفالوثفرالف"یاعتهلوقريسفت

٤٤۳لادحلايفةدراولاناعما

- £۹



عيضاوملاسرم-رماوجلادقع

٥٤۳لادانعيهنلامومعنمقحلايفلادحلاءانثتسا

ديصلانممرحلاعنمباب

۳۸يرحبلاويربلاديصلافيرعت

۳L۸ربلاديصعنمييةلعلا

٢٢٣٤۳هلکألحيالاموهلكألحيامىلإيربلاديصلاةيعفاشلاميسقت

ىلعهمیرحتيفو«اعامجإهلكأهللحيملاديصمرحلاحبذاذإ

۹٤۳فالخهریغ

:لاوقأةثالثىلإلالحلاديصنممرحلالكأيففالخلا

هحبذولحملاهداصاملكأمرحمللزوجي:لوألالوقلا

roهيلعليلدل!و.هلجألديصنإو

نإلحلاهداصاملكأمرحمللزوجي:يياثلالوقلا

oYهيلعليلدلاو.هلجألهدصيم

اقلطمديصلالكأمرحمللزوجيال:ثلاثلالوقلا

orهيلعليلدلاو.هريغلوأهللحلاهداصءاوس

rot؟مرحلايفديصيوأةتيملالكأيلهرطضللا

ooديصهکلميلومرحأنم

2ديصمحلهعمومرحأنم

هلعفمرحمللجابيامباب
۳o۸مرحمللةماجحلايففالخلا

۱٦۳تارشحلالتقيففالخلا

٢۳عابسلاراغصلتقيففالخلا

“£.



عيخاوملاسرموهاوبلادق

٢٤٦۳ ةالصلايفولواهفختملنإوقساوفلالتقزاوجىلعليلدلا

۳مسالااذهبقساوفلاةيمست

٥۳قساوفلايهام

٦۳هریعبمرحلاديرقت

۳۹امهماكحأوةرصمعلاوجحلاتافلاخملودج

فاوطلاباب
۳۷oتيبلاةيؤروةكملوحخدءاعد

٦۳۷تيبلانموندلاءاعد

۳۷دوسألارجحلاءاعد

۳V۸نميلانكرورجحلانكرالإملتسيالتيبلابفئاطلا

۳۸.فاوطلايفنآرقلاةءارق

AYميطخلارجحا

PAYرجحلالخادفاوطلا

۳۸AYدوسألارجحلاليبقت

۳A۸فاوطلايفبرشلا

WAAفاوطلاسيکت

۳۸۹ةساحنهبوثيفوفاطنميفةيكلالابهذم

ةلأسملايفمزحنبابهذموفاوطلايفةراهطلاطارتشا

۳۸۹هيلعليلدلاو

٥۳۹طاوشأةعبسفاوطلانأىلعليلدلا

۳۹۰فاوطلايفناصقنلاوةدايزلا

۳۹۷ةفرشملاةبعكلاءانبخيرات

- €1



عيخاوملاسرعرماوجلادق

31فاوطلايفةروعلارتس
11فاوطلايفضئاحلاماكحأ

۷£ةبادلاىلعفاوطلا

۸£اهنعيهنملاتاقوألايففاوطلاةالص

٩٤٠٤ ديزنبرباجدنعفاوطلايعكرنعةبوتكملاةالصلاءازجإ

۹£فاوطلايفلمرلاةيعورشميلفالخلا
£١عابطضإلاولمرلانمةأرملاعنميفةلعلا

۱۳٤لمرلايفباطخلانبرمعنعءاجام

۱۳فاوطلايفلمرلاكرتمكح

t۳؟لمرلانوکیم
£٥فاوطلايعكرةالصناكم

يفنورفاكلاوصالخإلاةءارقبابحتساىلعليلدلا
t\oفاوطلايعكر

٧٤مزمزعم

t۷ةيضابألادنعمزمزفلخفاوطلا

٧٤ةيكلاملادنعمزمزفلخفاوطلا

۸£مزمزءامنمبرشلابادآ

35مزمزرثبلصأ
£١٢مزمزءامىلعهثاحبأوثيدحلاملعلا

٢٢٤مزتلملاءاعد

٤tاهيفةدراولالاوقألاوةبعكلالخادةالصلا

- €۲



__رهاوجبلادق

فاوطلابابةصالخ

فاوطلاةيفيك:الوأ

فاوطلالضف:ايناث

فاوطلاعاونأ:اغلا

فاوطلاطورش:اعبار

فاوطلاننس:اسمهاخ

فاوطلاتاهوركم:اسداس

فاوطلايفلئاسم:اعباس

:سرهفلا

77

عيخاوملاسرخ

£۳۸

3

۹٢٤

318

٤۳

٦٣t

£۳۷

11



ةكرشعمنواعتلابباتكلااذهةعابطمت

تامدخلاوعيراشمللريهظلا

501699فتاهطقسم




