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خيشلافيلأت

یشاطبلاسماشنبدمحمنبتراح

ىناثلاءرجلا

لالهلاةبتكموراد
توريب



فلؤمللةظوفحمعبطلاقوقح

ىلوألاةعبطلا
هيرجه-۔٠

هيداليم-۹



ميحرلانمحرلاهللامسب





يعسلاابرهاوجبلادق

يعسلاباب
انباحصألاقكلذبوءةبجاوةنسةورملاوافصلانيبيعسلا

هجحمتةورملاوافصلانيبددرتلاكرتنمفءنويفوكلاو

الضرف:دمحأوكلامويعفاشلاوةشئاعتلاقو.مدهمزلو

.مدالوهکرتبداسفالعوطت:ليقوءهكراتلجح

:ةئالثءارآىلإةورملاوافصلانيبيعسلامكحيفءاملعلافلتخا(١)

كلامومهنعهللايضرةباحصلانمةشئاعورباجورمعنبابهذأ

يعسلانأىلإروثوبأوقاحسإو هنعنيتياورلاىدحإيف دمحأويعفاشلاو
لطبةورلاوافصلانيبيعسلاجاحلاكرتولثيحب«جحلاناكرأنمنكر

.انیاحصأضعيللوقوهو«هريغالومدبربجيالوهجح
۱۹/۲۳٠:عرشلانايب:هللاهررثؤملاويألاق

أخاةضيرفةورللاوافصلانيبيعسلاوةضيرففاوطلا

:ةلدألاهذمبمهبهذملءالؤهلدتساو

اهنعهللايضر ةشئاعتلأس:ةورعلاقيرهزلانعيراخبلاىور١
جحنمفهللارئاعشنمةورملاوافّصلانإ":ىلاعتهللالوقتيأرأ:التلقف

النأحانجدحأىلعامهللاوف"اممهبفّوطينأهيلعحانجالفرمتعاوأتيبلا

.ةورملاوافصلابفّوطي

تناك«هيلعاهتلوأامكتناكولهذهنإ:يخأنباايتلقامسعب:تلاق

نألبقاوناك:راصنألايفتلزنأاهنكلو.اممفوطيالنأهيلعحانجال



يعسلامابرهاوجلادق

لهأنمناكفللشلملادنعانودبعياوناكيلاةيغاطلاةانملنولهياوملسي

كلذنع6هللالوسراولأساوملسأاملف«ةورملاوافصلابفوطينأجرحتي

هللالزنأف«ةورملاوافصلانيبفوطننأجرحتنانكانإهللالوسراي:اولاق

هللايضرةشئاعتلاق.ةيآلا"هللارئاعشنمةورملاوافصلانإ":ىلاعت

فاوطلاكرتينأدحألسيلفامهنيبفاوطلاميكيهللالوسرنسدقو:اهنع

لعلنالوسرفاط:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعملسمىور۲

هللامثأاميرمعلو‹ةنستناكف(ةورملاوافصلانيبٰيعي)نوملسملافاطو

.ةورملاوافصلانيبفطيملنمجح
تلخد:تلاق رادلادبعیبءاسنیدحإهارتيبأتنبةبيبحنعو٢

نيبیعسيوهوميهللالوسرىلإرظنننيسحيبألآرادشیرقنمةوسنعم

ينِإ:لوقألنإيح«هيعسةدشنمهطسويثروديلهرزثمنإوةورملاوافصلا
هاور"يعسلامكيلعبتكهللانإف«اوعسا":لوقيهتعمسو‹هيتبكرىرأل

.يعفاشلاودمحأوهجامنبا

.انهةفراصةنيرقالو«ةنيرقهفرصتملامبوحجولايضتقيرمألانأاولاق

.تيبلابفاوطلاكامهيفانكرناكفةرمعلاوجحلايفكسنهنألو٤

ةبحاوةنسهنأىلإ:نسحلاويروثلاوةفينحوبأوانباحصأروهبهذسب
.مدهيلعبحوهكرتاذإهنأوهكرتبةرمعلاوأجحلالطبيال«نكربسيلو

۹۸/۲۳٠:عرشلانايبيفيدنكلاةمالعلالاق

خلا.....اضيأةضيرفليقواملومعمةبجاوةنسةورملاوافصلانيبيعسلاو
.هأ

1٦



يعسلاابرهاوبلادق

۷/۳.٤:لاقفيأرلااذهينغملابحاصحجرو

متيالهنوکىلعالبوجولاقلطمىلعلدهبجوأنملیلدنألیلوآوهو١

.هبالإبحجاولا

نماهفلاخنملوقبضراعمكلذيفاهنعهللايضرةشئاعلوقو٢

.ةباحصلا

دقولمؤملانبهللادبعهيوري:رذنملانبالاق«هارحتيبأتنبثيدحو٢

.بجاولاوهوبوتكمهنأىلعلديوهو«هثيدحيفاوملکت

اوناكاملء«مالسإلايفيعسلانمسانجرحتالتلزنامنإفةيآلاامأوس٤

.ةورملاوافصلاىلعاناكنيمنصلجألةيلهاحلايفامهنيبنوفوطي

لِ:دمحانعةياورونيريسنباوريبزلانباوسنأوسابعنبابهذج
.ءيشهکرتببجيالةنسهنأ

:يلياميكلذلاولدتساو

:هلعافنعجرحلايفنو"اممبفوطينأهيلعحانجالف":ىلاعتهلوق١

نإ":ىلاعتهلوقبهتينستتبثانإو«حابملاةبتراذهنإف«هبوجومدعىلعليلد

."هللارئاعشنمةورملاوافصلا

"امهفوطيالنأهيلعحانجالق":دوعسمنباويأفحصميفيورو
.اريسفتنوكيفربخلاةبترنعطحتيالفانآرقنكيمنإواذهو

.يمرلاکانكرنکیملفتیبلابقلعتيالوددعوذكسنهنألو٢
۱۹/۲۳۱۹۸عرشلانايب:رظنا

۳۰۲/۳يخامشللحاضيإلا:

١٤/١٤۱لینلاحرش:



يعسلاابرهاوجلادق

فوطينأهيلعحانجالف":لاقىلاعتوكرابتهللانأكلذو

اذهفء"”فوطينأيفهيلعحانجالىنعملانإ:ليقف"')امهب

هةيلهاجلايفامهنيبنوفوطياوناك.هتوبثمهوتيذلاحانجلليفن

ةيلهاجلارمأنأل.مالسإلادعبازئاجنوكيالنأاوفاخف

يفنو٠مهوتملاحانجللاعفرةيآلاتلزنف«هليلدماقامالإخوسنم

هعملمتحيلب.فاوطلابوجوديفيالفاوطلانعحانجلا

اهدعبامو۷/٤٠۲نيبلاطلاجهنم:

۲/٥٥1مالسإلادعاوق:

۲۷/۱٦ةنسلاهقف:

£07/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

٢٠۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

٠۲۱-٢۲۱ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

۸۷/۱٥دشرنبالدهتجلاةيادب:

٢/٢٠۲ةريخذلا:

ةرقبلا١١٠ةيآلاريسفت۳/۲١ريونتلاوريرحتلاريسفت:

۹/۲٦۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

£١/6۷لبنحنبدمحأةنسلامامإهقفيفمنقملا:

١/١۲٠راطوألالين:

افصلانيبيعسلانأنايبباب:جحلاباتك٢٩/٤۲يوونللملسمحيحصحرش:

هبالإجحلاحصيالنكرةورملاو

.هللارئاعشنمهلعجوةورملاوافصلابوحوباب:جحلاباتك۳۹۷/۳يرابلاحتف:

.١١٠ةيآلاءزجةرقبلا(۱)

.ةقباسلاةيآلاريسفت۲/٠٠ريونتلاوريرحتلاريسفت:رظنا(۲)

“۸



يعسلايابرهاوبلادق

بسحبةردابتملايهوطقفهتحايإوهبابحتساوفاوطلابوجو

ملهنأوهو«ةيآلاجراخيعسلابوجوىلعليلدلافءرهاظلا
اضيأويعسنودبهنمزيفدحأالووهرمتعيملوليبنلاجحي

وأءجحلفاطنميأ"(”عسيلفتيبلابفاطنم":%لاقدق

يفهيلعحانجاللصألانأو«بجاوريغهنإ:ليقوةرمع

فذحبءامهبفوطيالنأيفوأءامهبفوطينأكرت
.ةيفانلاالوفاضملا

اريخعوطتنمف':لجوزعهلوقببوجولامدعبلاقنمجتحاو

نعةياوروهوءريبزلانباوسنألاقهبو7"هلريخوهف

.سابعنبا

ةنسيهوءمدلابربجتةنسهنأانباحصأروهمجو:ا”بطقلالاق

.ةبجاو

ةتسىلعلحأنماذكوء©هكرتبمدلامزليةضيرفوه:ليقو

.افصلابمتخفطاوشأ

هللابتكدقفاوعسا":لوقيوىعسيناك¥هنأبوجولاةلدأنمو

.دووادوبأودماهاور(۱)

١٤۱۸ةيآلاءزجةرقبلا(۲)

٤/١٤٠لينلاحرش(۳)

.انباحصأضعبللوقوهو(٤)



يعسلابابرهأوجلادق

بوجولاىلعلمحتنأةدابعلايفلصألانأو"(»يعسلامكيلع

.ليلدلالإ

بلبنمنيتبهذملانيتناوطسالانيبنميعسلاىلإجورخلانسو

نمو.دوسألارجحلالايحبءزئانجلاباب:هللاقيو(افصلا

.هيلعءيشالوًاطخأدقفزئانجلابابريغنمافصلاىلإجرخ

ةيآلا١"قدصلخدمينلخدأبرلقو"ا”جورخلادنعءاعدلاو

بدنو٠قدصجرخميجورخوقدصلخدميلوخدلعجامهللا

(”ولعيفةدايزالبتيبلالبقتسيامردقبافصلاىلعدوعصلا

دقويعفاشلاودمحأوهجامنباهاوردقو‹هارتيبأتنبهبيبحثيدحاذه(۱)

.همامتبهرکذقبس

ةرامعدنعةميظعةبقهيلعتميقأسيبقيبألبجحفسفرطافصلا(۲)

هذهتلمشوه۱۳۷۲ماعهتعسوتدعبمارحلادجسمللةيدوعسلاةموكحلا

مارحلادجسلملالصتاف«ةورملاوافصلاوىعسملاومارحلادجسملاةعسوتلا

.قباوطةئالثنممارحلادجسملالعجامكقباطىعسملاىلعلعجوىعسللاب

.لوخدلايأ(۳)

قدصجرخينجرخأوقدصلخدمينلخدأبرلقو":ةيآلامامت(٤)

۸۰ءارساإلا"اريصناناطلسكندلنميللعجاو

اقلييبلانأ":ملسمهاوريذلاهنعهللايضرةريرهيبأثيدحلكلذو(٥)

دمحيلعجفهيديعفروتيبلاىلإرظنيحهيلعالعفافصلاىتأهفاوطنمغرف
."وعدينأهللاءاشاموعديوهللا

TE



يعسلاجابرهاوبلادق

افصلالصأبماقزجعنموءتاجردسمخىلإدعصي:ليقو

موقيوءتاجردسمخىلإدعصي«ةورملايفعنصياذكو

موقتةأرملاو.حصزجعالبامهلصأبماقنإوءزجعنإاهلصأب

.امهلصأب

اريبك:ةعباسلارثإالئاقءاعبسامهلصأيفوأءامهيلعريبكتلاو

اقحهللاالإهلإالوءاليصأوةركبهللاناحبسوءاريثكهللدمحلاو

مهللا:لوقيمث٠ميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالوءانيقي

نمانلعجاوءانسفنأحشانقوءاتتقزرامبانعنقو«انبونذالرفغا

.نيحلفملا

امنتفلانمانذعأوءٌم#%دمحمكيبنةنسلانلمعتسامهللا:لوقيو

.اڻالث۽نطبامواهنمرهظ

اذهلعجأمهللا:ًالئاقوةورملاىلإادصاقافصلانمردحنيو

نيبلورهيو.كلذددري٠.ينمهتهركءيشلكلةرافكيشملا

ودعلانيبوهوضافتناهلىريامردقيشملاعرسييأنيملعلا

اندهاو‹ملعتامعزواجتو«محراورفغابر:ًالئاقيشملاو

تنأوبرلاتنأوءمركألاتنأوزعألاتنأكنإ٠موقألاطارصلا

.نيدلامويانزختالو‹نيملاساعارسرانلانمانجنمهللاءمكحلا

نعكسمأةورملليلاوملاملعلاىتأاذإفءهنكمأنإكلذرركي

اثالثافصلاىلعىعدامبوعديمثدعصواهيلإىشموءةلورمهلا

-١۱۔-



يعسلابابرهاوجلادق

.?ةعبسلامتيىتحةورملاىلعوافصلاىلع«طوشلكيف

نأهلبحتسيفتيبلاىأروافصلاىلعرمتعملاوأجاحلاىقراذإ(١)

هللاربكهللا:لوقينأهلبحتسيو.تاريبكتعبسربكينأوهلبقتسي

اريثكهللدمحلاواريبكربكأهللاوهللاالإهلإال«اريبكربكأهللا«ربكأ

انالوأوانادهامىلعربكأهللاوهللاالإهلإال«اليصأوةركبهللاناحبسو

هلوكلماهل«هلكيرشالهدحوهللاالإهلإال‹اناطعأامىلعهللدمحلاو

ءيشلکىلعوهوهلکريخلاهديبتویاليحوهوتيعيويحيدمحلا

ادحاوالإهللاالإهلإالنوملسمهلنحنوادحاوالإهللاالإهلإال‹ريدق

هللاالإهلإال3نوصلخمهلنحنوادحاوالإهللاالإهلإال‹نودباعهلنحنو

هللاالإهلإال‹ادلوالوةبحاصذختيملاديعمًادبمادمصادرفادحاواإ

الإدجنتالهللاالإهلاال.ليمحلانسحلاءانثلاوليلهتلاوديمحتلالهأوه

هدحوهللاالإهلإالنوكرشملاهركولونيدلاهل«نوصلخمهلنحنوهايإ
الولوحالوهدحوبازحألامزهوهدنجزعأوهدبعرصنوهدعوقدص
ملسوهبحصوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصوميظعلايلعلاهللابالإةوق

.تانمۇلاونيتمۇمللوهبنذلرفغتسيو

امواهنمرهظامنتفلانمانذعأو‹قدمحمانيبنةنسلانلمعتسامهللالوقيغ

لوقيوهوةورملاىلإادصاقافصلانمردحنيمث«تارمثالثكلذرركينطب
ملعلاىتأاذإف.هضرتملويمهتهركيشملكلةرافكيشلملااذهلعحامهللا

نيءوضرضاحلاانتقويفامهناكمراص)نيملعلانيب(يشملايفعرسأ)لوره
فعاومحراورفغابر:لوقيوهو(نآلانيملعللدوجوالونيرضحأ

۔۱۲



يعسلاجابرهاوجلادق

تنأكنإ‹ملعنالامملعتكنإ‹موقألاطارصلااندهاوملعتامعزواحتومركتو

الونيلاساعارسرانلانمانجبمهللا.مكحلاتنأوبرلاتنأومركألازعألا

.نيدلامويانت

ردقباهيلعدعصيفةورملاىلإىشموةلورحلانعكسمأنيملعلانيبنمجرخاذإف
لكيفتارمثالثكلذرركي‹افصلاىلعهئاعدبوعديمثتيبلالباقيام

انفاعوانملبقتانبر:ٍينآلابوعدينأهلبحتسأةورملاوافصلانيبهيعسمتأاذإف

ناهيإلاىلعوانلكتالكريغىلعوانعأكركشوكتعاطىلعو«انعفعاو
امادبأيصاعملاكرتبانمحرامهللا«انعضارتنآوانفوتاعيمجلماكلامالسإلاو

انعكيضرياميفرظنلانسحانقزراو«انينعيالامفلكتننأانمحراو«انتيقبأ

.نيمحارلامحرأايماركإلاولالحلااذايمويقاييحاي

.هترمعنمللحتدقنوكيوهرصقوأهسأرقلحوةورملانمردحناكلذمتأاذإف

۷۲ص:مئاعدلا:امظانلاقفمدقتامفصويفرظنلانباةمالعلاداجأدقو

وسألارجحلااذحافصلالعافضماو

اراهجهللاربكوللهمث

يروهلقوراسمححبسم

الاىوهدبعدعولاقدص

هللارفغتساونينمؤمللعداو

مويلايشمةرافكلعجالقو

رضحخألاملعلااذحنمليملاىلإو

يشإليبسلادهاورفغالقو

ريالنرلورهينأضيبلاىلعو

الايذألاعفراوهللادهأد

الاكتنوةمحرسالاعسو

ىلاعتهدحوبرخلايفبازح

الاکمنکتالولهو
الاوأهتيشمي“1

الاىرإلاعرسأولمراف

الالضتلمعامعزواخحجتو

- ۱۳



ييعسلاماب.رماوجلاتقع

٠.طوشافصلاىلإةورملانموءطوشةورملاىلإافصلانمف

.قحلاوهاذه:©هللاهمحربطقلالاق

الالتعالاكرتاوهللادمجاوللهفتيلتعاةورللااذإو

الايمألابحتواعيسةورلابمتختوافصلابيدتبت

اللوقىضماملنكدعوليلاىلإتلصواذإلمرلافشسماو

الاذتباهوريملوروهطريغنميعسلاافصلاىلعاوزاجأو

الالحلاترفظدقفللحامثرصقرفاظألاملقاوقلتحاو

الاوظطلابونذلارفغاويفت لبقاويحلإيقلحركشالقو
۱۷/۲۳عرشلانايب:رظنا

۲۷۱/۲يويسبلانسحلايبُأعماح:

ةرازوم۱۹۸۸س٢١٠٤٠ط۷۲صرظنلانبدمحأركبيبأةمالعللمئاعدلا:

ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.ثارتلاةرازوعبط٠٣۳-٠/۳۳۸يفاصونبدمحمةمالعللمئاعدلاحرش:

سيمنمرصاننبدمحمنبروصنمهيقفلاةمالعلل.جحلايفرظنلانباةيمألحرش:

(طوطخم)۲۸۲-٢٦۲ص.يصورخلا

١۱۷/۸فنصللا:

٢٢۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

٢/٠۷۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

£05/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

۳/٠٥۲ةريخذلا:

۸۳ةرمعلاوجحلا:

١٤/٠١٥٠:لینلاحرش(۱)

٤۱-

 

 



يعسلاابرهاوبلادق

هنإ:هكسانميفليعامسإخيشلاويفريصلاركبوبأوءليكولا

ئدتبيدحاوطوشافصلاىلإةورملانموةورملاىلإافصلانم

1لوألاحيحصلاو.ةورملابمتخيوافصلاب

قباسلاعجرملا(١)

ىلإةورملانمةدوعلاو‹دحاوطوشةورملاىلإافصلانمباهذلابسحي(۲)
روهمحجلابهذموهاذه.طاوشأةعبسلامامتىلإاذكهو.رخآطوشافصلا

يفاقفاومهللاهمحريلاطيحلاليعامسإخيشلاهبذشامالإفالخالبانبهذموهو

.يربطلاريرجنباويعفاشلاباحصأضعبكلذ
١٤/٠١١٠:لينلاحرش:بطقلالاق

هبذشلوقامنإو"هكسانم"يفليعامسإخيشلالاقاميلوقتةبراغملاتسيلو

هللادبعوبأمهوتوطوشافصلاىلإاهنموطوشةورملاىلإافصلانمنولوقيامنإو
يفليعامسإخيشلاركذاميلوقتةبراغملانأ«ةتسيبأنبورمعنبدمحم

.ها.هکسانم

٢٢۲:ص:حاضيأإلايفيوونلالاقو
هلاق‹ادحاواطوشةدوعلاوباهذلابسحيهنأىلإانباحصأنمةعامجبهذو

کبوبآولیکولانبصفحوبأويعفاشلاتنبنبانمحرلادبعوبأانباحصأنم
ىلعهيبنتللهتركذامنإوهيلإرظنالوهبدادتعاالدسافلوقاذهو‹يقريصلا

.هأ.ملعأىلاعتهللاوهيلعفقونمرتغيالثلهفعض

۳/٤٦٠4:ينغملايفةمادقنبالاقو

اذهو‹هيعسهعوجروهباهذ:اولاقمُهَأةيعفاشلاضعبوريرجنبانعيكحو

-١-



ييعسلايابرماوجلاتقع

ءاسنلاباصأو..الإوءهدعبهداعأفاوطلالبقىعسنمو

دعبعماجملااذكوءىرخأةرمعوأ«لباقنمجحلاويدهلاف

نإ:ةفينحوبألاقوءةرمعلاوأجحلافاوطنمرثكأوأطوش

ءيشال:يروثلانعليقو.مدلاالإهيلعامفةكمنمجرخ

.©”يعسلامدقمىلع

هامدقتبصنإيحةردملاىلإلزنمث:قلييبلاححةفصيفلاقارباجنألطلغ

ةورملاىلعلعفةورملاىتأاذإىحيشماندعصاذإىحيداولانطبيفلمر

نمتلبقتساول":لاقةورملاىلعهفاوطرخآناكاملفافصلاىلعلعفامك

.هفاوطرخآهنأيضتقياذهو"ةرمعاهتلعحلويدحلاقسأملتربدتسااميرمأ

هتمأدبيذلاعضوملايفافصلادنعهفاوطرخآتناكهوركذامىلعناكولو

فالطاذإهنأامكةرمكلذببستحينأيغبنيفاممفئاطةرملكيفهنألو

.هأ.ةرمهببستحاتيبلاعيمجي

هئزجيلفاوطلالبقىعسنإفحيحصفاوطهمدقتينأيعسلاطورشنم(١)

لاقاذمبو"مككسانميعاوذخ":لاقوفاوطلادعبيعسيييبلانال

ديعيالوهئزجيمهريغويعازوألاويروثلاوحابريبأنبءاطعلاقو.روهمجلا
يفهتجحوقيرفلكهيلإبهذاموةلأسملاليصفتكيلاو.هيلعءيشالويعسلا

:كلذ

ةكميفمادامفاوطلادعبيعسلاةداعإهيلعوهفاوطلبقهيعسهيزجيال١

.مدسبریجیونکربسیليعسلاف.ماتهجحو.مدهيلعفةكمنمجرخنو
نكرالبحاويعسلانوكيهةعماجلاةلعلالعلوفانحألاهيلعوانبهذماذهو

.روهمحلافالخبفانحألاواندنع

-٦۱-



يعسلاجابرهاوجبلادقغ

۱۹۲/۲۳:عرشلانايبيفلاق

ناكنإوعسيملنمةلرتميوهففوطينألبقةورملاوافصلانيبىعسنمو
.فهُأ.هللااهفرشةكمبهقرهيمدهيلعفهدلبىتأدقناكنإوهديعينأهيلعفةكععب

لنإقفءفاوطلادعبيعسلاةداعإهيلعوهفاوطلبقهيعسهيزجيال١

لباقنمجحلاهيلعوهجحدسفادمعتمهكرتدقناكويعسلاةداعإنمنكمتي

لبنحنبدمالوقوهو«انباحصأنمبيبحنبعيبرلامامإلاهيلإبهذاموهو
افصلانيبيعسلاكرتالجرنأول:لاقهنأعيبرلانعدرودقو‹هنعةياوريف

هللالوسرهعنصدقورعاشملانمهنأللباقنمجحلاهيلعتيأرلادمعتمةورملاو

ملعثيحمالسلاهيلعليئاربجنأانغلباميفناكو«هدعبنمنورحاهملاوي

.هأ.ةورملاوافصلانيبىعسكسانملاميهللالوسر

ريغةورملاوافصلانيبيعسلاكرتولهنأهللاهمحرعيبرلامالكنممهفييذلاو

.ملعأهللاو.هجحدسفيملهتداعإنمنكمتيملوكلذلدماع

وهوهيلعءيشالويعسلاةداعإهيلعبجيالوهفاوطلبقهيعسهيزجي۳

امكلذيفمهتجحومزحنباويرهاظلادووادويعازوألاويروثلاوءاطعلوق
يلاعمتحجرخ":لاق«كيرشنبةماسأنعحيحصدانسإبدووادوبأهاور

فولطأنألبقتيعسهللالوسراي:لاقنمفهنوتأيسانلاناكفءاجاحي

ىلعالإجرحالجرحال":لوقيناكف«ائيشترحخأوأ‹ايشتمدقوأ

'كلهوجرحيذلاكلذفهلملاظوهوملسملجرضرعضرتقالجر

.مهتلدأعماهركذنسدودرثيدحلاىلعروهمجللو

نكمتيلنإففاوطلادعبيعسلاةداعإهيلعوهفاوطلبقهيعسهيزجيال٤

- ۱۷



يعسلابابرهاوبلادق

فاوطومارحإلاةلرتمبوهفمدبربجيالنكرلاونكرهنألهجحدسفةداعإلانم
.روهمجلابهذماذهو.هجحدسفاهدحأكرتنمفوقولاوةرايزلا

4.۸/۳:ينغملايفهمادقنبالاق

لاقهبوحصيملهلبقىعسنإففاوطلادعبالإحصيالفاوطللعبتيعسلاو

.هأ.يأرلاباحصأويعفاشلاوكلام

۰/۱٥٥:دهتجلاةيادب:دشرنبالاقو

نأوفاورطلادعبنوكيانإيعسلانأىلعاوقفتاءاملعلاروهمجنإفهبيترتامأو

لهجنف«ةکمنعجرخناوفوطيفعجريتيبلابفوطينألبقىعسنم
وأيدلاولباقجحهيلعناكجحلايفوأةرمعلايفءاسنلاباصأيحكلذ

وبألاقو.هيلعءيشالفكلذلعفنإ":يروثلالاقو.ىرخأةرمع
.ها.مدهيلعودوعينأهيلعسيلفةكمنمجرخاذإ:ةفينح

ءاطعىلعدرلاهيفومهبهذملروهمجاهبلدتسااماذهو:روهمجلاةجح

:مهعياشنمويروثلاو

يعاونح":َْيلاقدقو.فاوطلادعبىعساإويينلانأ١
."مککسانم

قبلسلاكيرشنبةماسأثيدحيف"فوطأنألبقتيعس":8هلوق٢
مودقلافاوطدعبىعسهنأكلذيانيالونكروهيذلاةضافالافاوطيعي

يأ"فوطأنألبقتيعس"هلوقيباطخلالمحدقو.نكربسيلوهيذلا
.ةضافإلافاوطلبقومودقلافاوطدعبتيعس

الكلذوكسانمالاعفأرقتستملثيحمالسإلاءادتبايثناكاذهنإ٢

.هلثعفيالومويلازوجي
۱۹۲/۲۳٢۲۰عرشلانايب:رظنا

- ۱۸



يعسلاجابرهاوبلادق

ىنبوامهالصويعسلاعطقيعسلايففاوطلايتعكرركذنمو

وأةالصلاتميقأاذإو()ءاشثيحامهيلصيوهعطقيالنأزوجيو

.ينبيوهعطقيليقوهعطقيالفيعسلايفوهوةزانجلاترضح

هضعبوأهسأرقلحيمثءةورملانمردحنيعباسلاطوشلادعبو

هترمعنملحنيو«زاجذخأيملنإو«هرافظأوهبراشنمذخأيو

الفدرفملاونراقلاامأو٠.”مرحلاديصريغلالحلكهللحو

وأهسأرقلحيوءرحنلامويحبذيو«ةبقعلايمريىتحلحني

.رصقيوأ«هضعب

اريغصهوبأهكرتاملمالسلاهيلعليعامسإنأيعسلالصأو

(طوطخم)٢٠۲٠ص:جحلايفرظنلانباةيمالحرش:

۷/٠۲۱:نيبلاطلاجهتم:

0۸/۳٤ريبكلاحرشلاويغملا:

٢۲۱ص:ةرمعلاوجحلاهقفيفييغملا:

۰/۱٥٥دشرنبالدهتحلاةيادب:

٢/٢٢۲ةريخذلا:

۹/۲٦۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

٢٥۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۲۷/۱تادارإلاىهتنم:

:Y.o/yجهنملايفيصقشلاخيشلالاق(١)

هيلعءيشالوامهلصيلفهيعسنمغرفىحنيتعکريلصينأيسنورازنإو

.ها.هيعسنميقباممتأوامهالصويعسلاعطق«هيعسيفامهركذنإو

.ءاوسلاىلعلحناومرحلاىلعمارحمرحلاديصنألكلذ(۲)

-۹-



يعسلاجابرعاوجلادق

افصلاةيحاننمءامهلبلطتتماقف۽شطعفرجاههمأعمكانه

هللاعبنأىتحءفرشتتامهيلعةعلاط«امهنيبةددرتمءةورملاو

لعج٠ضراألابامهکكحيناكوهيمدقتحتنمامزمزلجوزع
.”كسانملانمامهنيبددرتلا

لاقامهنعهللايضرسابعنبانعيعسلاةيعورشملصأيفيراخبلاىور(١)

يهومالسلاهيلع"ليعامسإ"اهنبابو"رجاه"بمالسلاهيلعميهاربإءاج:
اهعضوفمزمزقوف(ةميظعةرجش)ةحوددنعتيبلادنعتعضوىحهعضرت

ءاقسورتهيفابارجامهدنععضوو‹ءاماهبسیلودحأذعمويةكمبسيلواهتحت
نيأميهاربإاي:تلاقف‹ليعامسإمأهتعبتفاقلطنمميهاربإىفقمث‹ءامهيف

ارارمكلذهلتلاقف؟ءيشالوسينأهبسيليذلايداولااذهبانكرتتوبهذت

النذِإ:تلاق.معن:لاق؟اذهبكرمأهللا:تلاقف‹اهيلإتفتلياللعجف

مثتسيبلاههجوبلبقتساهنوريالثيحةينثلادنعناكاذإيحميهاربإقلطناف

ريغداوبيیرذنمتنکسأيِإانبر":لاقوهيديعفر‹تاوعدلاءالؤهباعد

يوقسانلانمةدئفألعجافةالصلااوميقيلانبر‹مرحلاكتيبدنععرزيذ
تحتليعاشمإمأتدعقو"نوركشيمهلعلتارمثلانممهقزراو‹مهيلإ
ىح«اهنباعضرتوهنمبرشتاهنشتقلعواهبنجلإاهنباتعضوو‹ةحودلا

طحشتيهيلإترظنیحاهنباعوجدتشاو‹اهردعطقناف‹اهنشيثامييف

مث-اهيليلبجبرقأوهو-افصلاىلعتماقف‹هيلإرظنتنأةيهاركتقلطناف
ىحافصلانمتطبهفادحأرتملف؟ادحأىرتلهرظنتيداولاتلبقتسا

نح‹«دوهجبناسنإيعستعسمثاهعردفرطتعفريداولاتغلباذإ

E

 



ييعسلامابوهاوجلادق

نيملعلانيباموهو«)يداولاليسميفلجرلالامرإنسو

.هتبثمدنعتيبلاتحتلامرإلانمدشألامرإوهو٠نيرضخألا

نإو.ةندبليقو«ادعاصفةاشمدايسانولولامرإلاكرتبمزلو
.١هيلعمدالفامهنیبامرثکألمر
دعوءهيسننإهمزليال:ليقو.لمرتالويشملاعرستةأرملاو

.هيلعالويعسلاداعألامرإلاكرتنإ:ليقو.لضفللاكرات

رتملف؟ادحأىرتلهترظنواهيلعتماقفةورملاتتأمثيداولاتزواج

.تارمعبسكلذتلعففادحأ

."امهنيبسانلاىعسكلذلف":لِييبلالاق:امهنعهللايضرسابعنبالاق

هضرأتحلصأوىعسملارمعدقفدوجورضاحلانمزلايفيداوللدعيمل(١)

ناكمىلعلدتتامالعتلعجو«‹ناعمللاوءاوتسالايفنحصلاكتحبصأف

.لامرإلانسيثيحيداولاليسم

نيبلجرلللامرإلابوجونمهللامهمحرانباحصأدنعررقتاماذه(۲)

لامرالاعضوميفىشمنإفبحتسملامرإلاانموقلاقو‹مدهمزلالإونيملعلا

يذمرتلاودووادوبهاورابكلذىلعاولدتساوهيلعءيشالفادماعولو

امهنعهللايضررمعنباتيأر":لاقهنعهللايضرريبجنبديعسنعامريغو
يشعليهللالوسرتيأردقفتيشمنإ:لاقمث«ةورملاوافصلانيبيشهي

"ريبکخيشانأفیعسييهللالوسرتیردقفتیعسنِإو
۷۷۱/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:رظنا

١/۳۱٦ةنسلاهقف:

۲۹



ييسلابابرهاوجلادقع

هيفهكرتطوشلكلفليلقلاكرتنإو.مدفرّتصقوهكرتنإو

نمكرتنموهيلعالوداعأًاضيألحيملنإو٠نيكسمماعطإ

.يقبامعسيلفنيطوشوأًاطوشيعسلا

وأتاوطخثالثبهلحمزواجيملامهيلإعجرلمرلايسننمو

ملنإوءمدفرّصقوافصلابمتخوةورملابادبنمو.نيتوطخ

.طاوشأةتسنعفرصنانماذكو«هيلعالوهداعأرّصقي

نيبلامرإلارذقبهلماحعرسأالومحموأابكارىعسنمو

رصعىضمدقو.اهقئاسوأاهبكاراهعرسُيةبادولونيملعلا

وأءقتاوصعلاىلعًالومحموأًايشامالإىعسّيالنآلافباودلا

.ةجاردوأةرايسىلع

يفنوكينأامهدعبونيملعلالبقءيعسلارئاسيفدبالهنإمث
.ةأرملاالإيعسلاظفلليلدبءلامرإلانودةعرسهيشم

نيتبهذملانيتناوطسالانيبامالوءهبابنمالافصللجراخلاو

.مدهمزل:ليقو«ءيش: ليق همزليالو.ةنسللفلاخم

دبعنبرباجلاقيللالوسرلعفامكهبابنمافصلاىلإجرخينأةنسلا(١)
ىلإعحرمث:فاوطلايعكردعبيينلاححةفصيفهنعهللايضرهللا

دفصلانإ"ارقافصلانمانداملفافصلاىلإبابلانمجرخمثهملتسافنكرلا

.خلا.افصلابًادبف(هبهللاادبامدبن)"هللارئاعشنمةورملاو

.يينلاةجحبابجحلاباتك۸/٤٠٤ملسمحيحصحرش:رظنا

۔۲۲۔-



يعسلاابرهاوبلادق

هؤوضوضقتنانإو.لجرلاوةأرمللةراهطلايعسلايفتبدنو

ضلئاحللزوجيو.ءانبلاوءوضولاهلزوجيو٠كلذكيقباممت

هيفزاجو)يرصبلانسحلاةراهطلابجوأو.بنجلاوءاسفنلاو

هارتشاعيبلابالإءاملادجيملنإوةعيابملاالءبرشلاولكألا

.ماعطلاهلثموءهبرشو

مهملجرخنِاذکوءطوشطسوولوىنبوحارتساهيفييعناو

.اهعطقنإديعيوءيعسلاةينعطقيالو

نحو«ةورملاوافصلانيبيعسللةراهطلاطرتشتالهنأىلإروهمحلابهذ(١)
رووبأوءاطعهبلاقوةلبانحلاوةيفنحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاوةيضابالاكلذبلاق

.ةيرهاظلاويأرلاباحصأو

دعيلفلحينألبقةراهطريغىلعهنأركذنإ:لوقييرصبلانسحلاناكو

.هبهذمديؤيليلدىلعهلفقأملو.هيلعءيشالفلحامدعبركذنإوفاوطلا
هيلعوأءاسفنوأاضئاحوأابنجوأاثدحمىعسولفروهمجلابهذمىلعو

:يليامعبمهبهذمىلعاولدتساوفالحالبهیعسحصةساحن

يعنصا":ييبلاالاقتضاحنيحاهنعهللايضرةشئاعثيدح١

.ملسمويراخبلاوعيبرلاهاور"تيبلابيفوطتالنأريعجاحلاعنصيام
جراخىعسللانألتيبلابقلعتتالةدابعةورملاوافصلانيبيعسلانأ١

ساقيالوةراهطلاطارتشامدعثيحنمةفرعبفوقولاتهبشأف‹«تيبلادودح

.تيبلابقلعتهلفاوطلانألفاوطلاىلعيعسلا

۳/٤٠٤:حتفلايفظفاحلالاق_٣

نُالبقتضاحمٹتفاطاذِإ":حیحصدانسإبرمعنبانعهبیشيبأنبایور

۲۳



يعسلاجابرهاوبلادق

قحتليو.حصيال:ليقو«حصوةرورضالببوكربهركو

اذكوءيشيفمهيديأيفوأءسانقوفلومحملابكارلاب

؟()لومحملاولماحلاىزجيلهوتيبلابفاوطلايففالخلا

.هأ"عستلفةورملاوافصلانيبىعست

۲۳/٤۱۹عرشلانايب:رظنا

جحلاباتك٢/۲۷۳يللاسلامامإللحيحصلاعماحلاحرش:

.تيبلابفاوطلاالإزئاجةراهطريغىلعكسانملالعفنإباب

فاوطلاالإاهلككسانملاضئاحلايضقتبابجحلاباتك۳/٠٠٤يرابلاحتف:

."ةورملاوافصلانيبءوضوريغىلعىعساذإوتيبلاب

1۳/۳٤ريبكلاحرشلاويملا:

۲/۳٢٢۲ةريخذلا:

٢۲۲صةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

٢٦۲صةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۲۳۰ص:حاضيإلايفيوونلالاق(١)

فئاطلاناكنإف«فاطوامهريغوأضيرموأيبصنمامرحملجرلمحول

يأ)هطرسشبلومحمللفاوطلابسحهسفننعفاطدقامرحموأالالح

نعفاوطلادصقنإرظنهسفننعفطيملامرحمناكنإو(فاوطلاطورش

لومحملانعهدصقنإولماحلانععقوائيشدصقيملوأ‹امهنعوأطقفهسفن

يفءاوشو«امهنع:ليقولماحلانع:ليقوحصألاىلعلومحلانععقو
وأ)نيمرحملمحولوهريغهلمحوأهنعمرحأيذلاهيلوهلمحلومحنلايبصلا

امكنیلومحنانععقوهسفننعفاطمرحوألالحوهواممفاطو(رثكأ

.ھه[.هبادىلعفاطول

E



يعسلابابرهاوبلادق

ةيكشلابكارىعسوابكاريفاطو.معن:6بطقلالاق

.١ةيكشالبكلذلعفو

يف«افصلاىلإةورملانموأءةورملاىلإافصلانملمرأنإو
.هيلعالوءاسأ٠اهلكاهيفوأ٠طاوشألاضعب

.هيلعالفلامرإلايسننم:"جاتلا"يفو

الو.امهيفريخوءريصقتلانملضفأوهوءةنس:قلحلاو

ديرمقلحوأرصقنإو٠نيعبصأرادقمرصقتلبةأرملاقلحت

لحمرصقيوأهلقلحينأنسحألاو.هيلعالفهسفنللالحإلا

مرحمرصقوأهلقلحنإو.مرحمبكلذدصقيالو.هريغ

ةورلاوافصلانيبيعسلاسايقنمعنامالوفاوطلابصاخاذهيوونلامالك

.هيلع

١٤/٤٥٠لینلاحرش(۱)
.اءاملعلاليوأتوكلذىلعةلادلاتاياورلاركذمدقت(۲)

يبأنععيبرللظفللاومهريغوملسمويراخبلاوبيبحنبعيبرلاهاورال(۳)

:یهللالوسرلاق:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبع

."نيرصقلملاو:لاق.نيرصقملاوهللالوسراي:اولاق.نيقلحلامحرأمهللا"

YVA/Y:حيحصلاعماحلاحرش:يملاسلامامإلالاق

ةينلادصقىلعلدأوةلذلاوعوضخلايفنيبأوةدابعلايفغلبأهنأللضفأقلحلا

هللكلذكرتهنأبرعشيفقلاحلافالخبهبنيزتياممائيشهسفنىلعيقبيرصقلملاو

.هأ.درجتللةراشإو

۔٢۲



يعسلاابرهاوجلادق

۷٩۰مدامهيلعليقو.امهيلعءيشالوامهقحيفهوركمف

قلحالصأمرحيملنموأةهمارحإنمالحممرحملادجونإف

.هريغلرصقيوأقلحيمثءهسفنلقلحالإو«هل

هلقولحملايمردعبمرحمللقلحينأمرحمللزوجي:ليقو

.(”ةرمجلا

.انمرثكألالاقهبو:١بطقلالاق

ولوهلقلحينأقلاحلايمرلبقزوجيال:رجاهملاوبألاق

امهلنملحبذلبقويمرلادعباذكو«اهامردقهلقولحملاناك

وأقلحلاوةورملانمهرادحنادنععتمتملالحو.حبذي

.ريصقتلا

دنعلوقلااذهفعضىلعلديفيعضتلاةغيصب.مدامهيلعليقو:هلوق(۱)

.ملعأهللاو.امهيلعءيشالنأهدنعححارلاوحوجرملوقهنأوبطقلا

١٤/٦١٠٠لينلاحرش:رظنأ(۲)
.قباسلاعجرللا(۳)

لينلاحرشيفبطقلاهانك.هتقيقحبملعأهللارجاهملانباوأرجاهملاوبأ(٤)
نينامعلاانباحصأنموهوةيناثلابعرشلانايببحاصهانكو«‹ىوألاب

.نيمدقتللا

۲۳۰/۲۳:عرشلانايبيفلاق

ضعبلمهضعبرصقينأهركيرجاهملانباناكجحلابوأةرمعلابنومرحنلاو

دقكلذبسأبال:لوقنفنحنامأرخآللحيمللحجررصقياللوقيفيضيو

٦



يعسلاجابرهاوجبلادق

وهكلذوءةجحلايذنماثوهوةيورتلامويجحللمرحيو

.كلذلبقزيجأو.ةجحلايذلوأنممهضعبراتخاو.راتخملا

وأقلحلابلحيو٠رحنلامويىلإدرفملاكهمارحإنراقلامزليو

.()ةبقعلاةرمجيمردعبريصقتلا

متخنإهيلعالفطاوشأةعبسىلعهيعسيفدازنم:ليق

`(ةورملاب

الوهسأررعشنمصقينأهترمعنملحاذإرمتعمللبحتسيو
.ملعأهللاو.رحنلامويقلحللهرفويلءهقلحي

.هأ.ضعبلمهضعبرصقينأسأبالفمهجحاوضق

١٤/٦١٥۱لیتلاحرش:رظنا

۲۳۰/۲۳عرشلانايب:

.ةجحلايذنمرشاعلامويلايفيأ(۱)

۱۹۹/۲۳:عرشلانايبيفلاق(۲)

ةورملاىلإعجريهنإفافصلاىلعكلذركذمثهيعسيفةعبسلاىلعدازنمو

.ها.هيلعءيشالواممتخيف

- ۲۷



يعسلاجابرهاوجلادق

ةصالجخلا

مرحمللةضراعلاهلئاسمنمءيشويعسلاماكحأضعبلزجومحيضوتاذهو

ةقيرطىلعفنصللاهلمجأامباعيتسايفئراقللاليهستبابلااذهبهانقحلأ

.فيلأتلايفنيمدقألا

.بابلالوأعجار:يعسلاةيعورشم:الوأ

.بابلالوأعجار:يعسلاةيفيك:ایناث

:يعسلاطورش:اثاث

:يهورومأيعسلاةحصلطرتشي
ملاذإفمودقوأنكرفاوطناكءاوس:يعسلاىلعفاوطلاميدقت١

نكروهيذلايعسلانعيفكيالوربتعيالهنإفمودقوأنكرفاوطهمدقتي

عرشييلاةلقتسملاتادابعلانمسيليعسلانألكلذوروهمجلادنعجحلا

هللايضررباحٹیدحنمملسمحیحصيفتبثدقو«اهنمراٹکإلاواهراركت

الإةورملاوافصلانيبمهنعهللايضرهباحصأالوييبلافطيمل":هنع

ةلأسملاهذهيفلوقلاانلصفدقو" يعسلايعيلوألاهفاوط‹ادحاوافاوط

.هيلإعجريلف.مدقتاميفمهتلدأواهيفءاملعلالاوقأانركذو

يعسسلاطاوشأنيبلصفلاحصيالف:ةرورضلالإهطاوشأنيبةالاولا٢

لحألالإهيعسلمكيدوعيمثةرتفيعسلاكرتيمثطاوشأةعبرأىعسينأك

.هيعسمتيمجريمثيلصيويعسلاعطقيهنإفةالصلاماقتنأكةحلمةرورض

١۲/٠۱٠٠:عرشلانايبيفيدنكلاةمالعلالاق

ههبشياموهئوضونماهنمهلدبالةجاحلالإةجاحيفىعسييذلابهذيالو

عجروهتجاحىضقاذإهنإفيعسلاةينعطقيملوةجاحلبهذويعسلاكرتنإف

- ۲۸



يعسلابابرهاوبلادق

.ھهأ.هيعسىلعبيوحيرتسينأهلفبعتلاهدهجأ

ملنإفةنسيهامنإويعسلاطاوشأنيبةالاوملاةيكلاملاالإروهمجلاطرتشيملو

.هيلعءيشالفلاوي

٢٥۲ص:حاضيأإإلايفيوونلالاق
ضعبنعيعسلاتارمضعبريخأتوفاوطلانعيعسلاريخأتنيبقرفالف

نونسهيلعیضموهنطوىلإعجرولىحضعبنعفاوطلاتارمضعباذكو

لضفألاكلهفاوطوهيعسنمىضمامىلعيبينأزاجةريثك

..هأ.فانعتسالا

ةورملانمهيعسبسحيملةورملابادبنإف:ةورملابءاهتنالاوافصلابءدبلا۳

ادبمالسلاوةالصلاهيلعهنأل٠يلوسرلالعفلهتفلاخملكلذوافصلاىلإ

نمةورملاوافصلانإ":ىلاعتهلوقيعي"هبهللاأدبامبًادبأ":لاقوافصلاب

."هللارئاعش

١/١١٠:مالسإلادعاوق:يعسلاركذنأدعبيلاطيجلاخيشلالاق

ةورملابادبنإف«ةورملابمتخيوافصلابكلذلكيفئدتبيتارمعبسكلذلعفي

هلوقيعي"هبهللاادباميادبن":%يبلالوقلطوشلاكلذيغلاافصلالبق

.ه.أ"هللارئاعشنمةورملاوافصلانإ"

ةلبانحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاوةيضابإلاانباحصأهيلعوروهمحلابهذموهاذهو

يناتیاورةفينحيبأنعو«مهريغودووادويعازوألاويرصبلانسحلالاقهبو

.كلذ

۲۹



يعسلابابرهاوبلادق

٢٠٦۲ص:حاضيإلايفيوونلالاق
دلعاذإفافصلاىلإاهنمهرورمبسحيملةورملابادبنإفافصلابادبينأبجيف

.هأ.هيعسلوأاذهناكافصلانم

نمءاوسىعسللاةاذاحمبىعسنإف:يعسلاعضوميفيعسلانوكينأ٤

نآلالاحلاريغتدقو.هيزجيالوهيعسبدتعيالجراخلانموأدجسملالحخاد

نوعسيسانلاحبصأوتارموتارعبقباسلايفهيلعناكاممعسوأىعسملاحبصأف

دهعىلعناكيذلاىعسملامكحذخأيهلكاذهو.نيقباطبىعسملاىلعأ

نألو«قباسلامكحلاهلفنآلاهيلعوهاممرثكأعسونأوميهللالوسر

.هريغيفهلعفحصيالفىعسملاوهونيعمناكعيصتخميعسلا

افصلانيبةفاسملاعيمجعطقينأوهو:ةورملاوافصلانيباهباعيتسا-٥

لوألاوهو«يلوسرلالعفامكةورماوافصلاىلإدعصيملنإف«ةورملاو
ملاريسيولوائيشامهنيبامكرتنإف‹ءاهتنالاوءادتبالابهلجرقصلينأهمزل
ىلعانباحصأبجوأو.ملعلالهأروهمجلوقوهاذهو.هيعسحصيملوهئزجب
.مهدنعحيحصهيعسومدلااذه

ةدوصعلاوطوشةورملاىلإافصلانمباهذلابسحي:طاوشأةعبسلامكإ-٦

روهمجلالاقاذنمهبوةعبسمتيىحاذكهورخآطوشافصلاىلإةورملانم

.يقبام.ىتأولقألابذخأددعلايفكشوىعسنإو.كلذيفسانأمهفلاخو

اديدشايعسىعسينأوهو:لجرللةبسنلابنيرضحخألانيملعلانيبلمرلا-۷

- ۳۹



ييعسلايابرهاوجلاتقع

يفلمريملنإفةيضابإلارشاعمنحناندنعطرشنيملعلانيبلمرلاو.امهنيب

وانينيکسممعطأةئالثوأنيطوشيفلمريملنإوانيکسممعطأدحاوطوش

.يعسلارٹثكأهنألمدهمزلطاوشأةعبرأيفلمريملنإويلاوتلاىلعةثئالث

:هللاهررثؤملاوبألاق

وأادمعتمناكهيعسمتدقومدهيلعفادعاصفطاوشأةعبرألمرلاكرتنم

.ھهأ.ايسان

متدقفیشموألمرنإوهفيعسلايفاطرشلمرلانوريالانموقنأمدقتدقو

.هيعس

يثءاجدقو.ىلاعتهللاىلإابرقتبحاولاءادأهيعسبيونينأيهو:ةينلا-۸

ناکةينالبىعسنمف"یونامئرمألكلامنإوتاينلابلامعألاامنإ"ثيدحلا

.عسيلنمك

ةعبسسةورملاوافصلانيبىعسأنأيداقتعاوّيينمهللا:لوقينأيعسلاةينو

.ةَيدمحمهلوسرلوهللةعاطضرفللءادأةورملابمتخاوافصلابئدتبأطاوشأ

:يعسلاننس:اعبار

نإوباوشلاورجألاهلناكناسنإلااهاتأولثيحباهيلإبودنملارومألايهو

:يليامننسلاهذهنمو.ئشاهنمهقحليملاهكرت

دقوامهسيلعءاعدلاوةلبقلالابقتساعمةورملاوافصلاىلعدوعصلا١

هيعسيفةورملاوافصلانيبلوقينأبحتسيو.يعسلاةيفيكيفكلذانركذ

مهللا‹مركألازعألاتنأكنإملعتامعزواحتومحراورفغابر":هيشمو

."رانلاباذعانقوةنسحةرخآلايفوةن.ايندلايفانتآ

۳۹

 



يعسلابابراوجلادق

نينكرلانيباللباقملابابلاوهو:افصلابابنمىعسملاىلإجورخلا٢

.كلذنايبمدقتدقونيناميلا

وأابنجوأاثڻدحمىعسولف:ةروعلارتسوسجنلاوثدحلانمةراهطلا۳

نمطفحتينأيغبنيفةمحزلاترثكاذإوهيعسلةولخلانمزىرحتينأ٤

.ىذأللهسفنضيرعتنموأملسلملاءاذيإنمنوهأيعسلاةئيهكرتوسانلاءاذيإ

الومحوأابكارهيعسحصيفرذعهبناكاذإالإايشامىعسينألضفألا٥

:عرشلانايبيفيدنكلاةمالعلالاق

نإهيلعةداعإالو«ةرورضنمالإابكارةورملاوافصلانيبىعسينأهركيو

.فهأ.لضفلاكرتوءاسأدقهنأالإهيلعءيشالومدالو‹ةكعبناك

:يعسلايفلئاسم:اسماخ

هنإفیعسينألبقىمىلإعجرفيعسلايسنمثةضافالافاوطفاطنم١

.هيلعءيشالواهيلٳعجريمٿىعسيومنمدوعي

الوءاسأدقوهيلعءيشالفةورملاىلإافصلانمهلكهيعسيفلمرنمو٢
.هيلعةداعإ

فصلانيبىعسيىحمونلاهلهركيفنيتعكرلاعكروةضافإللفاطنمو۳

ا!

ناكبنجوهوةورملاوافصلانيبىعسيماقمثةبانحلاهتباصأفماننإف«ةورملاو
.اماهيعس

ماتهجحفءاسنلاعئطوفهدلبىلإجرخوةورملاوافصلانيبيعسلاكرتنمو٤

- ۳۲ -



يعسلاابرهاوبلادق

.مدهيلع:ليقو‹ةندبهيلعو

۔افورعمعنصیلفقلحینآلبقادماعهسأریطغمثیعسنمو٥

نلفابكاريعسلاهلزاجايشامةورملاوافصلانيبيعسلاىلعردقيملنم١

ناکناويعسلادعيلفةكعيناكنإفرذعريغنمابكارةورملاوافصلانيبىعس

.ةندبيدههيلعفعجرينأهنكميالثيحنمدعابتدق

هتيحلنمذخأينأمرحمللزوجيهنأ:هللامهمحرانباحصأراثأيفدجوي۷

قلحنهيلعسيلهنأ:دجويفءاسنلاامأوهتيحلنمنيتضبقدعبهلالحإدنع

.عباصأعبرأوأثالثضرعردقاهرعشنمذحخأتةأرملاو.ريصقتلانهيزجيو

ىلعيشعيواهرظنيةأرماهدنعتناكوةورملاوافصلانيبلجرلاىعساذإو۸

نإف«نيملعلانيبةلورلانعهلغشتنأالإسأبالفهبتكسمتنإو‹اهتئيه

.رخألاملعلادنعاهرظتنيالواهدحويهوهدحووهعسيلفهتلغش

ثيحفقينأهأزجأسانلاةرثكةورملاوافصلاىلعدوعصلانمهعنمنمو٩

یریثیحىلإامهيلعدعصيليقولمحييذلاضيرملاكلذكوامهبرقهوسبح

.تيبلا

ةورلابمتخينكلوهرضيالفيعسلاىلعدازنم:انباحصأضعبلاق٠

كرتيوهيعسدعبكلذهنعًازجأةورملابادبنإو«ةورملاىلإافصلانمرخآاطوش

.يقبام

(قلحلاويعسلاباوبأ)٢٣۲۳-٢۱/۲۹٤عرشلانايب:رظنا

٤۲۱-۷/٤٠٦نیبلاطلاجهنم:

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:

۲/٦١١٠مالسإلادعاوق:

۳۳



١۸8ةرمعلاوجحلاكسانميفدشرملا:رظنأ

٥۸-۸۲ةرمعلاوجحلا:

۳/٠٢٠۲ةريخذلا:

١٤-٢/40۸ريبكلاحرشلاوفما:

۲٦۲-٢٥٢۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۷۷۱/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

ةالصلاهيلعميهاربإليلخادهعنمهيفتادايزلاومارحلادجسملاءانب:ةدئاف

تناكانإورادجهيلعنكيملواريغصةبعكلابطيحلامارحلادجسملاناك

 

يقبو‹ةيحانلكنمسانلالخدي‹باوبأرودلانيبو«هبةقدحمرودلا

فَيدمحمهللالوسردهعىلإمالسلاوةالصلاهيلعميهاربإدهعنمكلذك

هللايضرباطخلانبرمعءاجنأىلإ«هنعهللايضرقيدصلاركبيبأدهعو

ةيمالسإلاتاحوتفلاةجيتننيملسملادادعأبقاضيذلافيرشلامرحلاعسوفهنع

ءافلخلانمددعبقاعتمث«ضرألاراطقأنمديدعلايفمالسإلاراشتناو

ضبميمرتوأ«هيفةدايزلاوهللاتيببةيانعلاىلعمهئارمأومهكولمونيملسللا

.ىرخأءازجأةرامعديدحجتوأ‹هئازجأ

:يلاتلاوحنلاىلعكلذمتو

:ھه۱۷ةنسباطخلانبرمعةدايز:الوأ

لصعجامكمرحلاةحاسمىلإاهفاضأواهمدهوتيبلابةطيحملارودلارمعىرتشا

يرادحلاقوفمضوتحيباصملابرمأو«باوبأةدعهيفلعجوهبطيحيارادحهل

.اباوبأهللعجنملوأوحيباصملابدجسماءاضأنملوأوهف«ليللا

۔٢٤۳

 



يعسلاابرهاوبلادق

:ھه٢۲ةنسنافعنبنامثعةدايز:ايناث

مهيلعمدهفميبلاموقبأدقودجسملاابعسوارودنافعنبنامثعیرتشا

دیسنبدلاخنبهللادبعمهيفعفشىح‹مهسبحبرمأفهباوحاصفمهرود

دجسلملااهيففققسيةرملوأكلتو‹افوقسماقاوردجسملللعجو‹مهجرخأف

:ه٦ةنسريبزلانبهللادبعةدايز:اغلاث

ريبزلانباةدايزلئمتتو«ه٤٦ماعةفرشملاةبعكلاءانبددجدقناكو

بناخجلاويقرشلابناحلانمدجسملااعسوارودهئارشيفمارحلادجسملل

ريبزلانباةدايزدعبدجسملاةحاسمكلذبتغلبف‹ةريبكةعسوتيبرغلا

كلذيفمرحلاةحاسمعبرتغلبةيفاضإلاريبزلانباةدايزنأثيح"م٤

.تقولا

:ه۷۵ةنسناورمنبكلملادبعةدايز:اعبار

نمافقسهللعجوهءانبددجومرحلاىلإىرخأتاحاسمكلملادبعفاضأ

لوأناكف«رصموماشلادالبنماهبءيجماخرلانمةدمعأهيفماقأوجاسلا

مارحخلادجسملاةقورأوةدمعألاسوءرنييزتبماقو‹ةدمعأدجسملايفلعجنم

رمأو‹بهذلانمالاقثمنيسمدومعلكسأريفلعجينأرمأوبهذلاب

نكرلالباقماريبكاحابصمعضوفةورملاوافصلانيباممقاولاعراشلاةءاضإب

ىلعلويسلاطغضفيفختلدودسةئالثلمعبهدهعيفجاجحلاماقمثدوسألا

.مارحلادجسلملاوةمركملاةكم

:ه١٩ةنسكلملادبعنبديلولاةدايز:اسماخ

جاصلابةقورألافيقستىلعلمعو‹مارحلادجسملاةحاسمنمديلولاداز

٥۳-



يعسلابابرهاوبلادقغ

مارحلادجسملاةيضرأاسكمث«اهلفبسأيفةرزوناردجلللعجامك‹فرحخزللا

لمعو‹ماشلادالبنمهرضحأيذلاضيبألاورضحخألاورمحألاماخرلاب

:ھه۱۳۷ةنسروصنملارفعجيبأةدايز:اسداس

هقيضومارحلادجسملاةحاسمرغصههابتنإتفلفروصنملاجحةنسلاهذهيو

يلامشلاقشلايفةدايزلاتناکو.لزانملانمهلوحامءارشوهعيسوتىلعمزعف

"ةراشمىلإىهتنانأىلإهلفسأيف"ةودنلاراد"و"ةلجعلاراد"يلييذلا

تناكفةيبرغلاةهخجلاامأ«"مهسىب"باببلبقنمفرعيناكو"ةرمعلاباب

"لبقنمفرعيناكو‹"ميهاربإباب"يليامىلإميقتسمطخىلعةدايزلا

يداووليسلاىرجعالاصتالةيبونحلاةهحلايفدزيملو«"نيطايخلابابب

.اضيأةيقرشلاةهحلايالو‹ميهاربإ

دقولبقنممارحلادجسملاةحاسمهيلعتناكامفعضروصنملاةدايزتناكو

لمعوكلملادبعنبديلولالمعبمارحلادجسللاىلعأنمروصنللالامعأتلصتا

مارحلادجسملاةفرخزبرمأو«نحصلاىلعماخرلاةدمعأنمايرئادادحاوقاور

.ىرخألاةيفرخزلاشوقنلاوبهذلاوءاسفيسفلاب

:ه١۱۱ةنسيدهملاةدايز:اعباس

نيبةفعقاولاتويبلاءارشبرمأثيح«مارحلادجسلملاةرامعتمتهدهعيو

مارحلادجسماةحاسمىلإاهتحاسمفاضأواهمدهو‹ىعسملاومارحلادجسلملا

بلبىلإوةرمعلابابىلإيهتنتيهفيدهملادهعيفةيبرغلاةهحلايفةدايزلاامأ
ةيبونحلاةهحلانمدازكلذكوهاهتنمىلإةيلامشلاةهحلايفدازامك‹ميهاربإ

۳



يعسلاجابرهأوجلادق

ماشلادالبنمماخرلاةدمعألقنبماقو‹سابعلاةبقىمستو‹بارشلاةبقىلإ

عطاقتملكشىلعةدمعأللساسألاناردجتلمعوضرألاترفحف«رصمو

يفحالصالارمتساوجاسلابشخباهفقسوةديدجةقورأتعشنأو«دماعتمو

.ه١١٠ةنسىلإمارحلادجسلملا

حبصأفةيبونحلاةهحلانمدجسملاةعسوتبرمأمارحلادجسملاةبعكلاطسوتتحو

دجسملاباوبأددعغلبو‹عارذفلأ١۲٠هدهعيفتمتيلاةعسوتلايلامجإ

ةرانملاىلعتارانمثالثفاضأو«اذفنم٢۳وباوبأةعستهدهعيفمارحلا

.روصنملارفعجوبأاهأشنأيلاىلوألا

:ه۸۱٨۲ةنسللابدضتعملاةدايز:انماث

افناكميبوةودنلارادهيلإمضف«مارحلادجسملاةعسوتبهللابدضتعملامنها

ةعبرألااهبناوجنمجاسلابشخبةفوقسمةقورأوتاقاطوةدمعأبادجسم

تفرعةرانمةدايزلللمعو‹اباب١٠مارحلادجسملللعجو‹بهذلابةفرخزم

.ارتم٢۳۹اهضرعو‹ارتم١٤هدهعيفةعسوتلالوطغلبو"ةدايزباب"ةرانعب

:ه٢۳۷ةنسللابردتقملاةدايز:اعسات

اهلخادبنملكراصثيحبةودنلاراديفتانيسحتلاحدإبللابردتقملاماق

.ميهاربإبابىلإةدايزةفاضإبماقامك«زجاحنودمارحلادجسملادهاشي

اولغشناردتقملادعباوتأنيذلاكولملانأليسابعلارصعلايفةدايزرحخآهذهدعتو

.كلملاىلعسفانتلاوةيلخادلانتفلاوتافالخاب

:هه۹ةنسياثلاميلسناطلسلاةدايز:ارشاع

عدبأوناقَتِإنسحأىلعمارحلادجسللاءانببروكذملاناطلسلارمأةنسلاهذهيف

۳۷



يعسلابابرهاوبلادق

بشخلالكنمنمؤيل«ةقورألابةرئادبابقبفقسلالدبتسيناو«ماظن

ةنسلمعلايفءدبو‹ةمهملاهذمبماقنمراتخاف"اشابنانس"يلاولافلكف

.شه4٤۹۸ةنسلمعلامتو«هه٠

:ھه١۳۷٠ةنسزيزعلادبعنبدوعسكلملاةدايز:رشعيداح

عورشلملاةساردبرمأف‹مارحلادجسلملاةحاسمةدايزىلعدوعسكلملالمع

قيرطنمربكألامسقلاليوحت‹هدهعيفتمتيلاتاعسوتلامهأنمناكو
ءانبةورملاوافصلانيباميفمتامكافصلافلخارامديدحلاقيرطلاىلإىعسللا

م١٠لوألاقباطلاعافتراوم٠۲ضرعوم٥,٤۳۹لوطبهيقباطبىعسللا
"ء٠4٦۷ةديدحلاةعسوتلابمارحلادجسملاةحاسمتغلبدقو‹م۹يناثلاو

.اياب٢۲هلحبصأو

:به۸١٤٠ةنسزيزعلادبعنبدهفكلملاةدايز:رشعيا

ةيحانلانمدجسمللقباسلاىبملاىلإديدجءزجةفاضإةدايزلاهذهتنمضت

لصمفلأ١۹٠يلاوحلعستت"مفلأ٢۷ةديدحلاةعسوتلاتغلبوةيبرغلا

فلأ١۳٠بعوتست"مفلأ۹٠دجسمللةيجراخلاتاحاسلاةحاسمتغلبو
ةلماش«ةعسوتلادعبمارحلادجسمللةيلامجإلاةحاسملاحبصتكلذبو‹لصم

"مفلأ۱٠۳هعومجبام"ملأ١٠هتحاسمغلبتيذلاحطسلاةعسوت
.جحلامسوملالخلصمفلأ٠بعوتستو

- ۳۸



ينمىلإجورخلابابرهاوجلاتقع

ىتنمىلإورخاباب

روعشلاوءامدلانماهبىقليوبصييأىنميامل"ًئنِم"تيس

ىلعاهيفنمىلاعتهللانأل«ئنمتيمساهنأمهضعبمعزو

اهيفسانلايطعيالعولجهنأل:ليقوءءادفلابليعامسإ
.()مهاتُم

ىلعرصتقانإوءا”مارحإلاذيرملستغينأجحبمارحإلاو

وهوءا”ةيورتلامويةيشعهمارحإيبوثسبليو«هأزجأءوضولا

ءاقبلاو'ةيورتلامويلبقمارحإلازوجيوءةجحلايذنمنماثلا

يهامنإو«ضعبىلعلاوقألاهذهضعبيوقياححجرموأاليلددجأم(١)
يعطقصناهيفدريملذإةيداهتجاودبياميفيهوهقفلابتكيفةروكذملاوقأ

يهو‹اجبلاغشنالايغبنياليلاةيشماحلارومألانمةيمستلاببسةفرعمو

.عساورمأاهلهجوجحلاكسانمنمتسيل

امغحنإفدرفلملاونراقلاامأعتمتملاقحيفروصتيةيورتلامويجحبمارحالا(۲)

.اللحتيمامهنألامهمارحإبمىلإناهجوتي

نماووترينأسانلارمأيهللالوسرنأ:ةيورتلاباهتيمستببسيفليق(۳)

.ملعأهللاو«كلذريغاهتيمستببسيف:ليقو«ءاماهبنكيملةفرعنألءال

مدتقنإوهلبقالةيورتلامويىمىلإهجوتلادصقبجحللمارحإلالضفألا(4)
يهوهللاهمحرناهبنوبأةمالعلااذهبىفأ‹كلذهلزاجةيورتلامويىلعهمارحإ

.هللاهظفحدلاولايديسهيلعيذلا

- ۳۹



رماوجلاتقع

_

ينميلإجورخلاباب

الإاهزواجيالهنأالإءىنمىلإباهذلاوءاهريغوأةكميف

ةالصوءعساتلاةليلاهيفتيبملاعمءعساتلامويلاةحيبص

ىلصوءطاوشأةعبسفاطانفصوامكمرحأاذإفءىنمبسمخلا

نمليقوءاشثيحهنممرحيوأ"مارحلادجسملايفنيتعكر

الهنمامنإ:ليقونسحأفنجلادجسمنممرحأنإوبازيملاتحت

.هریغنم
لضفأمارحلادجسملانممارحإلانأ:0بطقلادنعيذلاو

لحلايلياممهرخآيفولومرحلانموأءءاحطبلانمزاجو

جرخيال:ليقو.مارحإلادنعمويلاكلذفاوطلابجيالو

:هلوقبكلذنعلئسدقوناهبنوبأباجأ

النأناكمإلاعمهلبحتسيهنأالإكلذنمعنيهنأملعنالوهلكلذزوجي

مدقيلفةنامزوأضرملفعضهبناكنمالإةيورتلاموييفالإىمىلإمرحي
الوفعضنمالمدقنإو‹كلذىلإهتجاحوهفعضلنيمويلاوأمويلاهجورحخ

سأسبالواناسحتساهبرمؤيالهکرتنمرثکأهيفسيلفةجاحالوةرورضنم

.هيلع

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

سيلونسحسابلوءوضوولاستغانمهتامدقمانهمارحإلاةملكبدارملا(١)
نألب«هلبقنوكيالوفاوطلابقعنوكيمارحإلانأل‹مارحاإلانيعاهبدارملا

لیوأتنمانرکذامىلعلدیو«مارحإلادعبفاطنمىلعامدبحوأمهضعب
.ملعأهللاو‹كلذدعبينآلاهسفنفنصملامالك«مارحإلاةملكل

١٤/٥٥٠لینلاحرش:رظنأ(۲)

4.



ينمىلإجورخلاجابرهاوبلادق

نأهلفءحصألوألاو.()تيبلاعدويىتحمرحلانمدحأ

.فاوطالبامهدعبمرحيونيتعكريلصي

ناکناو.اثالثةيبلتلابرهجيمث٠ةنسوأضرفةالصدعبمرحيو

وأنالفلاذكبمهللاكيبل:لقيلفهريغلامهالكوأةرمعلاوأجحلا

يففوقولابهمساركذياذكو.ءاعدلايفريمضلادريو«ةنالف

ضعببحتساو.ةيشعلايفىنمىلإموقيمث٠يمرلابوءةفرع

.اهبرهظلاىنمىلإجورخلادارأنميلصينأءاملعلا

للقو.ليللاثلثىلإةشئاعتفلختو.ةكمبريبزلانبااهالصو

ىنمب6%هللالوسرىلصو.سمشلاتلازاذإجرخي:سابعنبا

.(”رجفلاوءاشعلاوبرغملاورصعلاورهظلاةيورتلاموي

دارأنرمىلعنوبجويالمههأهللامهمحرانباحصأراثأيفدجوييذلا(١)

يذلاوهومهدنعبحتسموهامنإوتيبلابفاوطلاةيورتلامويجحللمارحالا
.ردصلافاوطبىمسي

٢۳/۲٢٥۲عرشلانايب:هللاهربوبحمنعىسيعوبأیور

لبقمرحمثنيتعکرعكروهللااهسرحةكمبميقموهنممدجسملالخدنمهنأ

ملو‹مارحاإلادعبفطيالوئمىلإضميلوءاسأدقبوبحملاق«فوطينأ

.ها.امدهيلعري

بحتسيامكرتدقفةيورتلامويجحلابمارحاإللفاوطلاكرتيذلايفاضيأليقو

.ةرافكهيلعملعنسيلو

:"هيفءاجوييلاةجحةفصيفليوطلارباحثيدحنعكلذتبث(۲)
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ينميلإجورخلابابرهاوجلادقغ

هجحدسفيالهلعفيملنمنأريغنسحألاوهو:()بطقلالاق

٠هتقوقاضنإعامجإب
فاطنم:ليقو.ةيبلتلادعبتيبلادنعجحلابمرحملافقيالو
ةرايزلافاوطهبفاطنموأءجحبمرحيلفاطنأدعبهب
.١هيلعمدالوًاطخأ«اعوطت

ىلصفيهللالوسربكروجحلاباولهأفنمىلإاوهجوتةيورتلامويناكاملف
سمشلاتعلطىحاليلقثكممثرجفلاوءاشعلاوبرغملاورصعلاورهظلااهب
ملسمهاورخلا.....

.وَيينلاةجحبابجحلاباتك۹/۸٤٤يوونللملسمحيحصحرش:رظنا

١٤/١٠٦۱لینلاحرش(۱)

حميقيمثىعرهظلاىلصيفةيورتلامويةكمنممرحلاجرخينأبحتسي(۲)
يفءاحجامككلذلعفقييلانألابتيبيوسمخلاتاولصلاابيلصي

يعفاشلاوكلامونايفسلوقوهو‹انباحصألاقاذهو‹رباجثيدح

.عيمحلادنعابجاوكلذسيلو«روهمحلابهذموهويأرلاباحصأو

4۲۳/۳:ريبكلاحرشلاوٰيغملا:رذنملانبالاق

لمللااثلثبهذيحةيورتلاةليلةشئاعتفلختدقومهفالخمهريغيفظفحأالو

.هأ.ةكعيريبزلانباىلصو

١/١٥٠لیتلاحرش:رظنا

.۲۳/۳٤ريبكلاحرشلاويملا:

۳٢۲/٠٠۲:عرشلانايب:ةلأسملاهذهيفهللاهجررثؤملاوبألاق(۳)

الوةنسلافلاخدقفجحللهمارحإدعبفاطمثةيورتلاموييفجحلابلهأنم

.ها.هيلعءيش
۔8۲-



ينهىلإجورخلابابرهاوبلادق

تنأوةجحلايذلالهاوأراذإ(”نولهُيسانلا:رمعنبالليق

لالهلااوأراذإنولهيمهنألئاقلاينعي.ةيورتلامويلهت

.ىنمىلإنوبهذيو«ةيورتلامويىلإةكمبنوميقيو

هبثعبتتىتحلهييهللالوسررأملينإ:رمعنبالاقف

سيلفىنمىلإةيورتلامويهبثعبنتامنإهتلحاروينعي(”هتلحار

.ةيورتلامويلإلهي

.ةيبلتلا:لالهإلا(١)

امهنعهللايضررمعنبانعهذهريغةياورتدروواهيلعقفتمةياورلا(۲)
مويةثلاثلهأمثةبعكلاهلوخددنعلهأمثلالحلاهتيؤردنعلههنأاهيفءاج

بهذامحجرتويوقتعرشلانايببحاصاهركذيلاةياورلاهذهو«ةيورتلا

هللالوسررأمليأهلوقنمرمعنبادارلليوأتنمهللاهمحربطقلاهيلإ

الهناىلعاذهرمعنبامالکلضعبلامهفنموهتلحارهبثعبنتىحلهيي

.ةيورتلامويناكاذإالإلهي

عمتارمثالثةكمنمجحلابرمعنبالهأ:ليقو:اهصنبةياورلاكيلإو
هصيمقعزفهيلإرظنف‹لالحلااذهنمحرلادبعابأاي:همالغهللاقفمالغلا

مويیرخأةرملهأمث«دعاقوهوةبعكلافوجنمىرخأةرملهأمث«لهأو

.ىمىلإحارنيحءاحطبلانمةيورتلا

لالهاإلارصقاهيفامهنعهللايضرسابعنبانعىرخأةياوريفءاجدقو

لهألةبسنلابمويلاكلذىلعلالهإلادقتنعيهنلاوةيورتلامويىلعجحلاب

درونکلو.یمىلإجورخلاديرييحةكملهأنمدحألهيال:يهةياورلاو

€۳-



ينميلإجورخلابابرهاوجلاقغ

هتلحارهبثعبنتىتحلهيالهنإ:هلوقلمتحي:()بطقلالاق

لمتحيو.اهيلعنوكيىتحجحلابلهيالونيتعكريلصيهنأنم

لمتحيو.هتوصعفربكراذإو‹هناكميفوهوامهبقعيبليهنأ

اهثاعبنابرقيىتح«هتلحارهبثعبنتىتح:هلوقبديرينأ

.مارحإلايتعكرةالصوههبرقتقوو

(”ءاعدلابلهتبيلفىنمىلإهجوتوىشموأمرحملابكراذإَف

نأكلأسأءكسانملانميهوءىنمهذهنإمهللا:لاقاهاتأاذإف

كئايلوأىلعهبتننمامب«اهريغيفو«اهيفيلعنمت

اهبلزنيو.كتضبقيفوكيدينيبوكدنعاذانأاهفءكئايفصأو

نمريخكلذو٠ةكملهأنمناكولوءا”اعمجسمخلايلصيو

.ةنسللاعابتادارفإلاومارحلادجسملابةالصلا

لالهىراذإلهينينسعبسةكمبماقأعيبرلانبهللادبعنأركذدقفاهفلاخيام

.مىلإجرخينألبقةورملاوافصلانيبفوطيوةجحلايذ
٢۹/۲٦عرشلانايب:رظنا

١٤/۱٦۱لینلاحرش(۱)

كيلإمهللا:هلوقبوعدينأىمىلإههجوتلاحيفمرحمللبحتسي(۲)

يفلبويلمعيلحلصأويرمأيلرسيويلؤسيطعأفتدرأكيلإوتدصق
.يلمأحلاص

.اهكرتيالنأوةيبلتلانمرثكينأرمؤيامك

كلذدعبجاحلااهيضقييلامايألايفوةيورتلامويميفتاولصلاعمج(۳)

قبطأدقوروهمحلانعهللامهمحرانباحصأاهبدرفتيلالئاسملانمىميفمويلا
-4€-



ينهيلإجورخلاجابرهاوبلادق

لقنأسودارفقإلاىلعهليضفتوعمحلابابحتساىلعمهنمفلخلاوفلسلا

بهذملااذهنعمهأسننأانلنكلو«هللاءاشنإةلأسملاهذهيفمهصوصتن

كسانمنماهدعبامواهلبقاموىمييفةالصلانإف‹ةمألانعهباودرفتيذلا

یيبنلاةجحةفصنعهنعهللايضررباجثيدحيفةلصفمتءاججحلا

هريغيفالوميفتاولصلاعمجمالسلاوةالصلاهيلعهنأثيدحلايفدريملو

.یميفسمخلاىلصييهنأرباجةياوريفءاجامنإو«ثيداحألانم

بکروجحاباولهأفمىلإاوهجوتةيورتلامويناكاملف":هتياورهذهو

ثكممثرجفلاوءاشعلاوبرغملاورصعلاورهظلاابىلصفيهللالوسر
ىلعديعبنمالوبيرقنمديفيالظفللااذهو‹"سمشلاتعلطىحاليلق

لکیدارفاهالصهنأىلعلدیهرهاظيفوهلب«یميفتاولصلاعمجيهنأ
نأبابحتساىلعانباحصأهبلدتسااموههسفنثيدحلاو.اهتقويفةالص

يلوسرلالصفامكتاولصسهةيورتلامويميفجحلابمرحلايلصي
.سمخلاضئارفلاهذهةيدأتةيفيكيفروهمحجلااوفلاخمهنكلو

يفتاولصلانيبعمحلابابحتسابنولوقيهللامهمحرانباحصألعجيذلاامف

؟كلذيٿليلدنمملهوم
يفمهدحألليوأتىلعفقأملوهيلإاوبهذاميفاليلدمدجأملةقيقحلايف

سيلاذهنكلورفسلايفتاولصلاعمجىلعاسايقنوكينأالإمهللاءةلأسللا

يفالكتاولصلايلصينأعيطتسيوناكعاميقمناسنإلاناكاذإبحتسعم

.عمحاىلعدارفإلااهنيحلضفألاف‹اهتقو

نسو":ييمثلاخيشلاةرابععملتاليوأتةدعدروأهللاهمربطقلانأىلع

."اهيفتاولصلاعمجوىنمبتيبملا
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ينهىلإجورخلابابرعاوبلادقغ

نيبعمخلاو‹رصعلاورهظلانيبعمحلا:تاولصلاعمجعمو:بطقلالاق

هنأكهبلاكشإالو‹هدحوىلصيرجفلاىقبيف‹امهيتنسوءاشعلاوبرغملا

نهبهيفنايتإلانهنيبهيفعمحلابديرينأنكعيونهنمهعمجنكيامعمجي:لاق
ءاشعلاوبرخغلماورصعلاورهظلانيبعمجي:خيشلالوقهللديو‹نهلك

جرخ":يهنعيورو«ةعامحجلابنهتالصعمحجلابديرينألمتحيو‹رجفلاو

عمجيو«اذهلثمخيشلامالكو"تاولصسمحاممىلصوةيورتلامويئملإ
عمبرغملاورصعلاعمرهظلامامإلابتاولصلاعمجدارملا:لاقينأهلككلذ

.هأ.مامإلاباهدحورجفلاةالصو‹ءاشعلا

عمجةلأسملقرطتيملةعيدقلاةيضابإلاةيهقفلارداصملانمدحاوريغنأىفخيالو

ىميفسمخلامرحلايلصينأبابحتساىلإهيونتلابىفتكاوىميفتاولصلا
كلذنعتكسهارتلهف‹ىدارفوأاعمجةالصلاةيفيكنيبيملوةيورتلاموي

للا.بهذللاعامجإىلعجورخلاةيشحخوأ«ةعطاقلاةجحلاىلعهفوقومدعل

هرمأبملعأ

:ةلأسملايفءاملعلالاوقأهذهو

۳/٦۳۰:عماجلايفرفعجنبالاق

ىععمجيلىلوألاةالصدنعجرخيونجلادجسمنممرحينأهلبحتسيليقو
ىلإراسوحبصلاىلصحبصأاذإف‹امتيبيو‹تاولصسمحاهبيلصيو

.هأ.مليهللالوسربءادتقإةفرعمويتافرع

۲۰/۸:فنصملابحاصلاقو

يلعننمافكسانملانمهيلعتللدامميهو«ئمهذهمهللا:لقفئمتيتأاذإف

نباوكدبعاذانأاهفكتعاطلهأوكئايلوأىلعهبتننمامماهريغيثواهيف
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ينميلإجورخلاجابرهاوجلادق

ءاشعلاوبرغملاورصعلاورهظلا:تاولصسماهيفيلصو‹كتضبقيوكتمأ
.هأ.ةادغلاةالصوةرخآلا

اذهريغيفاهركذيملهنأامكعمحلاةلأسملقرطتيملخيشلانأىرتتنأو

.عضوللا

۷/٢٠۲:نيلاطلاجهنم:يصقشلاخيشلالاقو

يلصيوىععمجيلىلوألاةالصدنعجرخيونجلادجسمنممرحينأبحتسي

.ها.اهیفتیبیوتاولصسماهيف
ءاعالاريغةيورتلامويجحلابمرحلاىلعلهلعسدقوناهبنوبأخيشلالاقو

؟یملإهقيرطيفوهوهلوقيوأهلمعينأهبرمؤي

هيلعنوكينأامإو«اهكرتيالنأوةيبلتلانمرثكيفيلينأرمؤيمعن:لاقف

نيفلاخملانممهريغالونيملسملالوقيفهملعأالفجحلالامعأنمءيشاهيف

نإاعيمجتاولصلاسمخلايلصينأواهيفتيبملابرمؤياهيلإهلوصوىلعهنكلو

ىلإاهزواجيالنأو«رجفلاوةرخآلاءاشعلاوبرغملاورصعلاورهظلانهوهنكمأ

.ھهأ.سمشلاعلطتىحتافرع

٤/٤٤٠:لسالسلايفدلاولايديسلاقو

ىملإندصقيكاذدعبو

ريبزلايفاهالصءاجو

تماتكعشئاعو

سمخلاعيمجيلصميو

برغلملاواعمرصعلاورهظلا

الكاذلعفيملنمنكل

انهاهنيلصييغبنيرهظلاو

رونأمريخيفةكعب

تفومثاهليلنمثل

سناإلاواهنجاياربلاريخ

بوصألاوهورجفلاوءاشعلامث

الملاعامجإبهجحدسفي
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ينهلإجورخلاجاب۱-رماوجلادق

نأباهدعبوأاهلبقتابلباهبتبيملنإوءسانلاعماهبتيبيو

مدال:يقو.ديعبنمتأيملنإمدهيلعفأرسحميداوزواج

ةيحاننميتأينمىلعبجولكسانملانمتناكولاهنألهيلع

نملاكسنمنوكتنأزاوجلءيشبسيلو.اهبتيبينأقرشملا

.ركذلارثكيو.أطقفاهيلعءاج

ةفلدزملاهنمو٠تافرعلاهنموءىنملةكمنمهيشمبدنو

عنميملنإ”مظعألاقيرطلايفاعجارةكملاهنمو‹ىنملاهنمو

نإالإماحزلمظعألاقيرطلاكرتيالوءزجعمرمأوأودعب

انتدقفيكملولونمنطبيفةالصللعمحجلاو
۳/٦٢٣۳رفعجنبالعماحلا:رظنا

٢۸/٠۲فصلا:

۸/۷٥١۲نيلاطلاجهنم:

(طوطخم)هئاذألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:

٤/١٤١بدألاوعورفلاولوصألايفبهذلالسالس:

0/4٦1لينلاحرش:

۹٦۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۳/٢٤٢۲ةريخذلا:

۷۷۳/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

ليفلاباحصأليفنألكلذبيمسموةفلدزملانيبناكم:رسحميداو(١)

.لکوایعأيأهيفرسح
.ئمتيبلامكحيفلوقلاليصفتليلقامعأيس(۲)
ةنكمأللةلصوملاقرطلايقابلةبسنلابمألاقيرطلاوهمظعألاقيرطلا(۳)
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ينميلإجورخلاهابرهاوجلادق

.ارضفاخ

هيلعميهاريإليلخلاىأراملءكلذبةفرعوةيورتلاموييمسو

ركفييأ٠هموييوريحبصأهنباحبذبرمأهنأهمانميفمالسلا

؟ناطيشلانممأ٠مكحلااذههللانمأاركف

ةفرعةليلىأرمث.دعباملهيفءاملانودعتسيسانلانأل:ليقو

.ةفرعتيمسفىلاعتهللانمهنأفرعحبصأاملفءاضيأكلذ

ىتح«رعاشملاهيريميهاريإبقلطناليريجنألتيمس:ليقو

.كلذريغليقو.معن:هللاقف؟تفرع:هللاقفةفرعىتأ

نممزلو.ةفرعةليلاهيفتاولصلاعمجو.ىنمبتيبملانسو

هنايتإلاهبتيبملاهتافو٠ديعبنمتأيملنإمداهريغيفتاب

.(۱)دیعبنم

نموةكمبتثدحأدقفرضاحلانمزلايفهكولسىتأتيالقيرطلااذهوةروكذملا

املتسیقأو.لابحلااالخنمتقشةديدحاقرطعاقبلارئاسوتافرعو

.ماعلکجيجحلانمةلئاملادادعألاباعيتسالروسجلا

:نالوققيرشتلايلايليبتيبملامكحيفملعلالهأل(١)

مدهمزلرذعريغلىنمبتيبملاكرتنإفبجاوىنمبتيبملانأ:لوألالوقلا

روهشلملاوةيعفاشلاوةيكلاملاهيلعوانباحصأهيلعوروهمحلابهذموهاذهو

نودرذعريغلىبتيبملاكرتنممزلييذلايفاوفلتخامهنكلو.ةلبانحلادنع

همزلةلماكلايلثالثمبتيبملاكرتنمنأىلعاوقفتانإو‹يلايللاثالثلا

.مد
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ينهىلإجورخلابابوهاوجلادق

هيلعفرذعريغلىبتيبملاكرتنم:ةلبانحلانعةياوروةيكلاملاوانباحصألاقف

.اھتابةلیللكلمد

نألثالثكلانوداميفةليللكنعدمهمزلي:ةلبانحلاضعبويعفاشلالاقو

.اهدرفعاكسنتسيلةليللا

۲/٦۲۳:حيحصلاعماحلاحرش:هللاهمحريملاسلامامإلالاق

مدهيلعفلعفنإفرفنلالبقاهريغيفتيبملاجاحلزوجيالفاندنعبجاووهو

.فه.امتابةليللكل

:يليامكلذيفمهتلدأ

:لعهلوقوةحيحصلاثيداحألايفتبثامك6لوسرلالعف١

."مککسانميعاوذحخ"

لجأنمميلايلةكمبتيبينأبلطملادبعنبسابعللصخر6هنأ٢
نوكيالصيخرتلاومجراخاوتيبينألبإلاةاعرلصخرامك«ةياقسلا

.ةيزعنعالإ

ءارونمسانلالخديالجرثعبيناكرمعنأ:يقهيبلاوكلامىور۳

ةبقعلا

باطخلانبرمعلاق:لاقرمعنبهللادبعنععفاننعكلامىورو٤
."ةبقعلاءاروئميلايلجاحلانمدحأنتيبيال":هنعهللايضر
نأيفسانلالاومأبميابتنانإ:لاقرمعنباخورفنبنمحرلادبعلأس٥

"لظوىبتابففَيهللالوسرامأ":لاقف«لاماىلعتيييفةكماندحأ
.دووادوباداور



ينملإجورخلاجابرهاوبلادق

تيبدحألميلييبلاصخريملا":لاقامهنعهللايضرسابعنبانع١

.هجامنباهاور"ةياقسلالجأنمسابعللالإةكع

الوءلسأدقفرذعريغلىنمبتيبملاكرتنإفةنسىنمبتيبملانأ:يياغلالوقلا

.هيلعءيش

يورو«مزحنبابهذموهويعفاشلاودمحأنعةياوروةفينحيبأبهذموهو

.'تئشٹیحتبفةرمحباتيمراذِإ":هلوقسابعنبإنعيورونسحلانع

١۷/٤۱۸:یلحلا:مزحنبالاق

سابعلاةياقسلهأوءاعرلاالإهيلعءيشالوءاسأدفىعىميلايلتبيملنمو

لهاف«امویاوعديواموياومرينأءاعرلللب«ىمريغيفتيبملاملهركنالف

اهيتيبملابرمأيملوىبمالسلاهيلعتابوةياقسلالجأنممنوذأمةياقسلا

.طقفيهرمأوهامنإضرفلانألاضرفسيلوةنساهبتيبلاف
مهريسخغنأىلعليلدسابعللهنذإومهصيخرتوءاعرللهنذإنإ:ليقنإف
.مهفالخب
نلكفيمرلاوتيبملارمأمالسلاهيلعهنممدقتولاذهنوكيناكامنإوال:الق

هيلعرمأهتممدقتيملاذإامأو‹اورمأنمرئاسنمنينثتسمءالؤهنوكي

ايهنمالوكلذبارومأممهريغسيلومحلنوذأمءالؤهنأيردننحتفمالسلا

.هأ.ةحابإلاىلعمهف

:كلذيفمهتلدأ

ةكعبتيبينأسابعللصخرميكيهللالوسرنأ:يوراياولدتسا١

.ةياقسلل

-



يڼمىلإجورخلاجاب_رڪاوبلادق

يبنايكتيتأ:لاقفةفلدزملابء%يبنلاىتأ)الجرنأيورامل

هيلعتفقوالإالبجعدأملوءيتلحارتللكأدقيطلبجنمهللا

لحألبسجاولاكرتيسابعلانكيملابجاومبتيبملاكلذناكول:اولاق
.كلذيفهلصخرييينلاناكالو«ةياقسلا

نتسيبيال":لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيورامياولدتساو۲

لشمسابعنبانعو«رمعنعاذهحصو‹"ممايأةبقعلاءارونمدحأ

.یممایایمریغبتیبملاهرکهنأرمعنبانعو«اذه
يفتسيبملابوجوبلوقلاباحصأاهبلدتسايلاةلدألااهسفنيهةلدألاهذهو

ملهنأةهجنماهباولدتسايناثلالوقلاباحصأنكلو«قيرشتلايلايلىم

نیميفمنيملنمىلعةيدفبحوأهنأاقباسهتياورتركذنمدحأنعمهغلبي
.اهبمنيملنمىلعةيدفلابوجومزللابجاواتيبملاناكولذإقيرشتلايلايل

.اثيشىبتيبملاكرتيفبحوتملةنسلانإ۲

١/٦٦۱لینلاحرش:رظنا

يایلیمتیبملاباب.جحلاباتك۲/٦۲۳يلاسلامامإللحيحصلاعماجلاحرش:

.قيرشتلا

4۷۳/۳ريبكلاحرشلاويملا:

۷/٤۱۸مزحنبالیلحا:

۲۸۸ةرمعلاوجحلاهقفيفييغملا:

قيرشتلايلايلئيتيبلابوحجوبابجحلاباتك1۸/۹يوونللملسمحيحصحرش:
٢٠۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

١/٤۱۳راطوألالين:

.يئاطلامالنبةثراحنبسوأنبسرضمنبةورعوهلحرلا(١)

۔۲٥



ينميلإجورخلاجابواوجلادق

وأليلنمةعاسةفرعبفقووءانعمةالصلادهشنم:هللاقف

.()هجحمتوهثفتیضقدقفراهن

يليامماهدحو.سمشلاعلطتىتحىنمدحنمجرخيالو

ءامعمجمدنعءاملاضايح-(”عمجوهو-مارحلارعشملا

ءاملعماجلاريغصلاوءتافرعلبهاذلانيمينعريبكلالبجلا

.زواجيالو.ةفرعةليلرسحميداويففقيالو٠ىنم

علطتیتحزواجيالو«ىنمنمهنأىلعهيففوقولازوجيليقو
.ملعأهللاو.لبجلاىلعسمشلا

)١/١٤۱۳راطوألالين)يذمرتلاهححصوةسمخلاهاور(۱)

.ةفلدزملاي)۲(
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اورميلإجورخلابايرماوجلاقع

تافرعىلإجورخلاباب

عطقيالو«ًايبلم تافرعىلإجاحلاجرخ)سمشلاتعلطاذإ

تدّمَصكيلإمهللا:لوقي:ليقو.تافرعىلإهباهذيفةيبلتلا
يفيلكرابتنأكلأسأءتدرأكدنعامو٠تدّصقكيلإو

وهنميبيهابتنأو۽يتجاحتافرعيفينيقلتنأو«يقزر

يفيلعمجافتافرعهذهنإمهللا:لقواهبلزنافاهتيتأاذإف

اماهيفينفرعو.رشلاعماوجينعفرصاو«ريخلاعماوج
دمحمكّيبنةنسلًاعبتمينلعجاوءكتعاطلهأوكءايلوأتفرع

الإو‹ءكنكمأاذإلستغاوءسمشلالوزتىتحاهبدعقاوي
.ءوضولاكأزجأ

دنعلستغيبنجلانأالإءبنجلاوضئاحللفوقولازوجيو
.”عطتسيملنإٌمميتيوأءةالصلا

.ايبلمتافرعىلإمنمجاحلاهجوتعسساتموينمسمشلاتعلطاذإ(١)

مساتافرعو«ماللاوفلألااهلخديالوةنونمريغيهوةفرعوأتافرع(۲)
ءاوحومدآاهيففراعتهنألهفرعتيمسوعمجيالوعمحلاظفلعععضومل

:ليقو‹لابحلايهوفارعألانماهناكمولعلليقو«ةنلبانماجرحخأنيح

.كلذريغليقو‹تفرعتفرع:لاقف‹ابكسانملاميهاربإليربجفيرعتل

كلذيفهلرذعلةراهطريغىلعفقونمعهللاهجرناهبنوبألئس(۳)

۔-0£



تامرىلإجورخلابابرهاوبلادق

الإوهنيميوأهفلخ٠كنكمأنإمامإلاعمرصعلاورهظلالصمث

يلصيوزاجىلوأوهامناكمإعمءاشثيحىلصنإو.هراسيف

بوثبةالصكادسفماهيفلخديملافلاخموأارئاجنإومامإلاعم

.ادرفنمیلصنإسابالو.سجن

الإء٠”لايمأةتسنمرثكأاهيلإاهنمنألءايكمناكولورصقيو
ةالصتحصوامامتيلصيف٠ةفرعنطومامإفلخىلصنإ

(”عمجوىنموةفرعيفةنسلانأموقمعزو:(”بطقلالاق

يفرصقيهنإفءعضاوملاهذهلهأنمناكنملولو«ريصقتلا

.عضاوملاهذهتاقوأ

هنطوزواجنموهوءرفاسملالإريصقتالهنأقحلاو:9لاق

:لاق؟هفوقوهلمتیوهئزجیأرذعريغنمناکنإف:لیق«هيلعسُأبال:لاقف

اإهنألةنكملاعمىلوألاوهامولضفألاكرتدقناكاذإوهلمتيوهئزجيمعن

.ليقاذكه:لاق؟هئزجيفابنجناكولو:ليق‹مزالبسيلوهلضفلرمؤي

.هأ

.(طوطخمهئادألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

رصقلاةفاسميهونيخسرفيواستلايمأةتسلاو‹نيرتموليكيواسيليملا(١)
.ةيضابإلادنع

١٤/۹٠٦۱لينلاحرش(۲)

.ةفلدزملايهو:(۳)

١/۹٠٦۱لینلاحرش(٤)
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تاورىلإجورخلاجابرهاوجلادق

بهذاذإ٠ىنميفمتيوةفرعيفرصقييكملاف.لايمأةتسب

اذإوةفرعىلإبهذاذإ:ةفلدزملايفهلةالصالوةفرعىلإ

تناكولو.ىنميفو-عمجيهو-ةفلدزملايفرصقيلفعجر

ةكمبمتيىتحرصقيفلايمألاجراخرصقهنألءةكملايمألخاد

٠(”ةكمبمتأاذإىنمبمتأةضافإلافاوطدعبعجراذإف

عمافرفسلاببسبةفرعيفرصعلاورهظلانيبعمحلاربتعانمكانه(١)

امهنيبعمجلاربتعانمكانهو‹ةالصلامتيهنإفميقملاامأ‹رفاسملاقحيفنوكي

:ةلأسملاليصفتاذهو.ميقملاورفاسملاهيفيوتسيفكسنلاببسب

:رفسلاوهةفرعيفعمجلاببسنأنولئاقلا:الوأ

بحجوتيلاةفاسملايففالخلاو.فانحألاوةيعفاشلاوانباحصأكلذبلاق

يلِإانموقضعببهذو‹ناخسرفرفسلادحنأىلإانباحصأبهذف‹رصقلا
.اخسرفرشعةتسهنأ

۳۱۳/۲۳:عرشلانايب:يدنكلاركبوبأةمالعلالاق

يكللامامإلاىلصاذإ:هللاهمحررثؤملايبأنعو‹تافرعىلإرفاسميكللا

هفلحخىلصنمف«هفلخیلصنةالصالوهفلخىلصيالفامامتئيوأتافرعب

.ةرافكلاهيلعواهدعيلفاهتقوتافيحلعفيملنإف‹اهتقويفةالصلادعيلف

یمیلةکمنمعجرمثرادزاف«ةکملإیمنمعجردقنوکینأالإ:لاق
لقایمنيبوةكمنيبيذلانأل‹امامتاهيفيلصيهنإفرامحلايمرياهيفماف

.فهُأ.ملعأهللاو«ىرأاميفنيخسرفنم

۔٦-



تاورغىلإجورخلابابرهاوجلادق

:كسلاوهةفرعيفعمحجلاببسنأنولئاقلا:ايناث

.ةيعفاشلاضعبوةلبانحلاوةيكلاملابهذموهو
46/۳٤:ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاق

ىلإرفاسعسیلانموقدنعيکلملا)هريغويکمنمهفرعبنملکلعمحجلازوجيو
(اخسرفرشعةتسمهدنعرفسلادحنأللةفرع

قفرعبرصعلاورهظلانيبعمجي:مامإلانأىلعملعلالهأممجأ:رذنملانيالاق

نيبوهنيبنملالإعمحجلازوجيالهنأانباحصأركذومامإلاعمىلصنمكلذكو

عجييبنلانأل‹حيحصبسيلورصقلابهلاقاحلإاخسرفرشعةتسهنطو

مهرمأامکعمحخلاكرتبمهرمأيملومهريغونييكملانمهرضحنمهعمعمجف

زوجيالذإمحهنيبلعمحجلامرحولو"رفسانإفاومتأ":لاقثيحرصقلاكرتب
متينامثعناكدقو‹ًاطخلاىلعميبلارقيالوةجاحلاتقونعنايبلاريخأت

.ريبزلانبانعكلذوحنيورو«عمحلاكرتيملوالهأذختاهنألةالصلا
ضافأاذإ:لاقهنأركذفكسانملاانملعيريبزلانباناكو:هكيلميبأنبالاق

.مرثألاداور.عمجبالإةالصالف

نعانغلبيملونيتالصلانيبعمجفجرخفةكميلاوزيزعلادبعنبرمعناكو

یریالنمهيلعقفاولبةفلدزموهفرعبعمحلايففالخنيمدقتملانمدحأ

.ها.هریغىلعجرعيالفهيلعاوعمجأاميفقحلاوهريغيفعمحجلا
ميقملامكحيفوهنمويكملامهعنمانموقنمةعامجهيلإبهذامبيرغنمو

يلصيكلذبنوكيفاهيفنيتالصلاعمجهايإمهمازلإعمةفرعيثةالصلارصقنم
.امامتواعمجنيتالصلا

۳/٤٤٤:ينغملايفلاق

۷



تافرغىلإجورخلابابرهاوجلادق

ىنمغلبتالو.رشعدحأليقو.اليمرشعانثاةفرعوةكمنيبو

.تافرعقیرطفصن

سانلاملعو(”بطختلازاذإوءلاوزلالبقةفرعمامإلاغلبيو
جصحلاةماقإمامإلاىلعو.رصعلاورهظلانيبعمجوءمهكسانم

لاقاذك.عيمجلاكلهةنسيفسانلاجحيملنإفءسانلل

.(”بطقلا

ينثيعمجوبطختلازاذإفءةفرعموييفدجسملامامإلايتأيو

لزنيووعديو‹كسانملاملعيو٠ظعيوهيبنىلعيلصيوهللاىلع

رهظلاناذألبقربنملادعصيو.ةالصلاماقتفكلذدعبربنملانم

تسميقأرهظلاىلصاذإو«هدعبهريغوءانثلانمركذاملعفيو

نباويرهزلاودهاجبوءاطعلاقاذهموةكملهألزوجيالفةالصلارصقامأف

لاقو«رذتلانباويأرلاباحصأويعفاشلاوناطقلاييويروثلاوجيرج

محلناكفعمحلامنألرصقلامغيعازوألاوكلاموملاسودمحمنبمساقلا

.هأ.مهريغكرصقلا

۳۱۳/۲۳عرشلانايب:رظنا

۲/۳٤ريبكلاحرشلاويغملا:

۳٢۲۷ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۹۳/۱٥دهتحملاةيادب:

.باتكلارخآةفرعةبطخرظنا(۱)

١٤/۱۷۰لینلاحرشرظنا(۲)
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تاهميلإجورخلاجابوهاوجلاتقع

.°”ناتماقاودحاوناذأكلذف۾رصعللةالصلا

لاقو.ةفينحوبأويعفاشلاونحنانذخأاذبو:(بطقلالاق

.©”نسحفرصعللنذأنإ:دمحألاقو.نيتماقإونيناذأب:كلام

اذإوءهفلخوأءمامإلانيمينعفقفةالصلانمتغرفاذإو

ضرألايفدوعقلازوجيوءزاجهمامأوأهراسيبفقو

:ليقوءلضفأمايقلاوءرداقلولوركذلاعمعاجطضاوبوكرلاو

هبتوعدامبو٠كيلعهبحتفامبعداو٠ردقيملنمالإدعقيال

هللاالإهلإال:لوقنمرثكأوءدهتجاوةورملاوافصلاىلع

اليحوهوتيميوييحيدمحلاهلوكلملاهل«هلكيرشالهدحو

هللايلصوءريدقءيشلكىلعوهوريخلاهديبءتومي

ةيويندلاكجئاوحهلأساوءكبررفغتساومييبنلاىلع

ءاعدلاولاؤسلايفرثكأوتانمؤملاونينمؤمللعداوءةيورخألاو

مامإلاو‹رهظلابنذؤملانذؤيو‹ةفرعمويربنملامامإلادعصينأكلذةفصو(١)

ىلعىلصوهيلعأوهللادمحوبطخفمامإلاماق«نذؤملاغرفاذإف‹ربنملاىلع
هللامهانامعمهامنو‹مهيلعبجيوقحيابمهرمأوسانلاظعووييبلا

اهتمغرفاذإف‹رهظلاسانلابمامالاىلصيفنذؤملاميقيفلتيمث‹هنعهلوسرو
دحاوناذأوهف‹رصعلاسانلابمامإلاىلصمثرصعللماقأفنذؤملاماقملسو

.ناتماقإو

١/٠۷٠لینلاحرش(۲)
عمجنأىلإ(ةلبانحلاوفانحألاوةيعفاشلاوةيضابإلا)روهمحجلابهذ(۳)
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هتاهرميلإجورخلاهابوعاوبلادق

٠”بورغلاىلإليلهتلاوحيبستلاوهللاركذو

.افنآهانلصفيذلاهجولاىلعنيتماقإودحاوناذأبنوكيةفرعيفنيتالصلا

:هلوقمهتمئأضعبنعيقارقلالقندقو‹كلذيفةيكلاملاروهمجفلاخو

.ھه.ناذأالبنيتماقإبليقو‹نيتماقإونيناذأبرصعلاورهظلانيبعمجي

۲۳/١۳۱عرشلانايب:رظنا

£٢/٥۲ريبكلاحرشلاويملا:

۳/٦٠۲ةريخذلا:

۳٢۲۷ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۲/۱٥٥دشرنبالدهتحنلاةيادب:

نيقيوصلخمبلقبهلهللاحتفاعبيءاعدلايفعرشةالصلانمجاحلاغرفاذإ(١)

هاورلمكلذنم‹%هنعروثاملابوعدينأهلبدنيو‹ةيكزسفنوقداص

:ةفرعمويعينلاءاعدرٹکاناک:لاقهدجنعهيبأنعبيعشنبورمع

ىلعوهوريخلاهديب«دمحلاهلو«كلماهل«هلكيرشالهدحوهللاالإهلإال"

ةفرعمويءاعد‹ءاعدلاريخ":لاقهنأ6هنعىوريو‹"ريدقءيشلك

كلملاهل‹هلكيرشالهدحوهللاالإهلإال:يلبقنمنويبنلاوانأتلقامريخو
.يذمرتلاودمحأهاور."ريدقءيشلكىلعوهودمحلاهلو

لضفأنعهنييعنبنايفستلأس:لاقيزورملانسحلانبنيسحلانعىوريو
لشاذه:هلتلقفهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال:لاقف«ةفرعمويءاعدلا

:تلقف.هريسفتوه؟ثراحلانبكلامثيدحفرعتامأ:لاقف.ءاعدبسيلو

زرعهللالوقي:لاقثراحلانبكلامنعروصنمانثدح:لاقف.تنأهينثدح
ىطعأاملضفأهتيطعأيلأسمنعيلعهؤانثيدبعلغشاذإ":لجو

لاقامتملعامأ:نايفسلاقمثيينلالوقريسفتاذهو:لاق.نيلئاسلا
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تراهرمىلإجورخلاجابرماوجلاتقع

.ال:تلقف؟هلئانبلطيناعدجنبهللادبعىتأنيحتلصلايبأنبةيمأ

:ةيمألاق:لاقف

ءايحلاكتميشنإكؤايحينيافكدقمأيحجاحركذأأ

ءانسلاوبذهملابسحلاكلعرفتنأوقوقحلابكملعو

ءاشثلاهضرعتنمهافكامويءرملاكيلعنىنااذإ

فيكف«ةلأسمنودهيلعءانشلابيفتكيقولخماذه‹نيسحاي:لاقمث

.فأ.؟قلاخلاب

٢۲۱/۸:فنصلملا:رفعجنبالعماجلانعفنصملابحاصلقنو

ءاشام:لوقيو(ةرمةئام)هللاحبسيًادبيفتافرعبفقاولافقواذإو

ةئام)هللادمحيو(ةرمةئام)ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالوهللا

دمحلاهلوكلماهل‹هلكيرشالهدحوهللاالإهلإال:لوقيو‹(ةرم

ةئام)ريدقءيشلكىلعوهوريخلاهديبتوياليحوهوتيعيويحي

دحأهللاوهلقارقيو«ةرقبلاةروسرخآنمتايآرشعًارقيو(ةرم

ةروسرخآويسركلاةيآارقيو(ةرمةئام)هللادحويو(تارمثالث)

وهةداهشلاوبيغلاملاعوهالإهلإاليذلاهللاوه":هلوقنمرشحلا

قسلخيذلاهللامكبرنإ":ارقيو«ةروسلارخآىلإ"ميحولانجوا
نيلاعلابرهللا":ىلاعتوكرابتهلوقىلإ"مايأةتسيفضرألاوتاومسلا
كل:لوقيو‹قلفلابربذوعألقو‹سانلابربذوعألق:ًارقيو"

يبنلاىلعيلصيو.لمعبًافاكتالوددعبىصحتاليلاكمعنىلعدمحلا

اهينتيطعأنإيلايحجاحكيلإبلطأمهللا:لوقيو«(ةرمةئام)
الإاهاوسييطعتءيشيعفنيملاهينتعنمنف«اهاوسييتعنماميرضي۾
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تامرغىلإجورخلابابرهاوجلادقع

عضواذإهنألةكمنمهجورخموي(ديئافلانمدوزتينأيغبنیو

قلطأوءةرجنحلادادسحتفوءقلحلانمرابغلابهذأناسللاتحت

.توصلا

ضرقفءحبذلادعبةرايزلافاوطوءمارحإلاوءةفرعبفوقولاو

ربجيالوءهدسفأوأ.اهنمدحاوهتافنملجحالو.اعامجإ

نمنإريغ.هدسفملجحالومداهنمدحاوداسفإبمزلينكلوءمدلاب

مرحأوديعبنمءاجنإتاقيمللعوجرلاهنكميملوهمارحإدسفأ

ريغو«مدهیلعو«ناکثیحنمضعبدنعهمارحإددجيهنم

.(”هدلابربجيةروكذملاةثالثلاهذه

ةقسفرشيعًارداو«بيطلاكقزرنميلععسوأو«رانلانميبقركاكف

رٹثكيواهلكهجئاوحهلأسيو‹مجعلاوبرعلاةقسفرشو‹سنالاونجلا

.سمشلابرغتىحءاعدلاوةلأسملانم

(طوطخم)هئادالجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنأ
۳۷/۱٦ةنسلاهقف:

٢/۲۱فنصللا:

4۲۷/۳٤ريبكلاحرشلاويغملا:

ركسبنيينامعلاحالطصايففورعملاوركسلاتابعكمهبدوصقلملا:دينافلا(١)

.مالقألا

متيالامنكرلاو.جحللناكرأاوكثالثلاتاروكذملاهذهربجنتمل(۲)

وهفبحاولاهلثمو‹هريغوأمدنمءيشبهكرتربجيالوهبالإةرمعلاوأجحلا
امنيب‹مدةقارإبربجيبجاولاكرتنأ:امهنيبقرفلانأالإ«هنمدبالنكرلاك

۱۲ -

 

 



تاهميلإجورخلاهابرهاوجلاتقع

هجححصءفوقولادعبركسوأءةفرعةيشعهيلعيمغأنمو

ىنمنعفوقولادعبسبحنماذكو.جحلاهيلعنإ:ليقو

جحالفهرخآىلإفوقولالوأنمركسنمو.اهمايأتضمىتح

.هلهجح:ليقو.هل

كلذيفكلذكمونلاو.اعامجإجحهلفاضعبكردأوضافأنمو

.()جحلالطبمدنعهلككلذيفمونللمدلامزلو.هلك

هتافنکلهيلعءيشالفاهكرتنمف‹ننسلاامهودو«جحلالطبينكرلاكرت

.فاوطلادعبمزمزءامنمبرشلاكرتنمك‹اهباوتميظعوةليضفلاولامكلا

.ملعأهللاو

ىلعتافرعبناركسلاومئانلاوهيلعيمغملافوقومكحيفءاملعلافلتخا(١)

:هنيبنيذلاوحلا

::هيلعيمغملا:الوأ

روثيبأويرصبلانسحلالوقوهوةيرهاظلاوةلبانحلاوةيعفاشلاوانباحصألاق
لبقهيلعيمغأنإهلجحالهيلعيمغملانأ:مهريغورذنملانباوقاحسإو

تقونمةفيطلةظحلولوقافأنإو.فوقولاتقوميمجقفيملوفوقولا

.هفوقوحصفوقولا

۲۹۱/۲۳:عرشلانايب:رثؤملاوبألاق

ًازحأايشتقولانمكردأفىحصنإفتافرعبفقينألبقهيلعيمغألحجريف

.هنعًازجأدقففقوملانمهيلعيمغأمثلقعيوهومرحأناكنإو:لاق.هنع

.هأ.هنعءيزجيللقعيملوهمارحإدنعناكنإو:لاق
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اهرميلإجورخلاابرماوجلاقع

۱۹۲/۷:مزحنبانعیلحنايفو
الإظقيتساالوقفيملفةفرعموينملاوزلالبقمانوأنجوأهيلعيمغأنمو
ملوأةفرعبهبفقوءاوسهجحلطبدقفرحتلامويةليلنمرجفلاعولطدعب

اوومأامو":ىلاعتهللالاقو.جحلاضئارفنمضرففوقولانأل.هبفقوي
امنإ':ملليهللالوسرلاقو«"ءافنحنيدلاهلنيصلخهللااودبعيلالإ

الإهبرومأملمعئزجيالهنأحصف"ىونامئرمالكلوتاينلابلامعألا
نملکولجوزعهللارمأامكهيفىلاعتهللصالخإبىدؤم‹هيلإدصقلاةينب

الواهبتأيملفاهبنيدلاهلاصلخمةروكذملالامعألايفهللادبعيملفانركذ

لك":ىلاعتهلوقل‹كلانههريغهبفقينأئزجيالو«اهبتأيملنلجح

الواهیلعالإسفنلکبسکتالو":لاعتلاقو"ةنيهرتبسكابسفن

لزنرحتلاةليلازاتجبةفرعبرمأرمانأولكلذكو‹"ىرخأرزوةرزاورزت

اهبفقييحهلجحالوكلذهئزجيالفةفرعانأيرديالوهولتيملوأاهم
.ه1.ىلاعتهللاهرمأامكابفوقولاىلإادصاق

£۳4/۳:ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاقو

لوقوهوهئزجيملاهنمجرختحقفيملونونجبوأهيلعيمغموهوفقونإو
:هيلعيمغملايفءاطعلاقو«رذنملانباوقاحسإوروثيبأويعفاشلاونسحلا
.هأ.يأرلاباحصأوكلاملوقوهوهئزجي

نعيورو«هأزجأهيلعيمغموهوهبفقونمنأفانحألاوةيكلاملاىريو
فقينألبقلاوزلادعبوأ‹هئزجيللاوزلالبقهيلعيمغأنمنأ:كلام

ليللاةيقبقافأنإةيناثفقينأهيلعسيلوعفديحءامغإلاهبلصتانإوهأزحأ

اقيفمفقونإ:هنعيورو‹هدعبوأرجفلالبقناضمريفهيلعىمغييذلاك
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تامرغىلإجورخلاجابرهأوجبلادق

.هئزجيملرجفلاعلطيحقفيملفهيلعيمغمفقونإف‹هأزجأهيلعيمغأمث

:مئانلا:ايناث

هموننمقفيملنإوهجححصيةفرعيففقوملايفمئانلانأبهذملايفروهشللا

انموقنمروثيبألوقوهوةيرهاظلاذخأاذهيو‹ةضافإلاوبورغلادعبالإ

.لباقنمجحلاهيلعوكلذهئزجيال:انباحصأضعبلاقو
مونلانمةظقيلاطارتشامدعىلإفانحألاوةيكلاملاوةلبانحلاوةيعفاشلابهذو

دقفرحنلاموينمرجفلاةالصدعبىحوأسانلاضافأيحفقوملايفمانولف

.هموننمقفيملنإومهدنعهجحمت

۲۹۲/۲۳و:عرشلانايبيفلاق

هموننمماقمث‹اهنمسانلاضافأىحامئانيقبف‹ةفرعبمانلجرنعهتلأس

؟الماءيشهيلعله۽برغملادعب

فقيمث«رصعلاورهظلاىلصناكاذإبرغملاىلصيوًاضوتيولستغيف:لاق
هترخآوهایندةجاحلجوزعهللاىلإبلطيويليوهيلإعرضتيوهللاوعديهناكم

رعشملاىلإسانلابقحليمث«ةمتعلاىلإفقوملارمأيفعيضاممىلاعتهللارفغتسيو
ناظقيلالثممئانلانأل‹ءارقفللةنيمسةاشهيلعوفقوماهلكةفرعنأأل«مارحلا

.رذعلابملعأهللاو«روذعموهو

یرأفسانلاعمفقيملو«ليللالخدىحمانهنأل«لباقنمجحي:هريغلاقو

.ها.لباقنمجحيو‹كلذهمونلامدقيريوكسانملانمهيلعاممتينأهيلع

٣/٤۳٤:ينغملايفلاقو

.امئانوأابكاروأاسلاجوأامئاق‹هأزجألقاعوهوةفرعبلصحامفيكو

.هأ
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تامريلإجورخلاجابرهاوجلاتقع

۷۷۷/۲:بذهملايفيزاريشلالاقو

جحلاكردأدقفمئانوهوفقونإو‹جحلاكرديملهيلعيمغموهوفقونإو

يمغأولاذغو‹تادابعلالهأنممئانلاوتادابعلالهأنمسيلهيلعيمغملانأل

حصراهتلاعيمجيفماننإو‹هموصحصيمموصلاراشعيمجيفهيلع

.هُأ.همرص

۱۹۲/۷:ىلحلا:لاقفمدقتيذلايفمزحنباانقفاوو

ظقيتساالوقفيملفةفرعموينملاوزلالبق«مانوأنجوأهيلعيمغأنمو

ملوأهبفقوءاوس‹هجحلطبدقفرحتلامويةليلنمرجفلاعولطدعبالإ

.ھه.هبفقوي

:ناركسلا:اغلا

همكحناركسلا يف ءاملعلالاوقأنمانركذامو‹هيلعيمغلامكحفوقولا

ةصاخلاءارآلاولاوقألااهسفنيههيلعيمغملافوقولوحبهاذملاءارأو

.ناركسلاب

۳٢۲۹۲/۲:عرشلانايب:هللاههررثؤملاوبألاق

ملعیفهرکسنمحصيملنإف‹لقعيالناركسوهوتافرعبفقاوفقواذإ
يقباميضقيولباقنمجحلاهيلعوهلجحالفسمشلابيغتىحلوقيام
.ها.لباقنمجحيلوجحلاكسانمنمهيلع
هيلعتبثتوهقاتعوهقالطبجيهنألماتهجحنإ:ليقدقو:لاقهريغنمو

.هأ.دودحلا

۰٢۲:ص:حاضيإلايفيوونلالاقو
هً.ةدابعلالهأنماسيلامهنألامهفوقوحصيالفناركسلاوهيلعيمغللاامأو
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هتياهرعيلإجورخلاهابرهاوجلاتقع

وأكسانملاهنعهيلوىضقهمامتلبقولوفوقولادعبتامنمو

.()هلاورجأتسانم

.لعفيفرعاشملللمحيو.ريبكلااذكو.ةفرعللمحيضيرملاو

بورفغلادعبهبتناوسانلاضافأىتحةفرعبماننم:ليقو

عرضتيووعديهناكمفقيمثبرغملاىلصوًاضوتولستغا

فوقولارمأنمعيضاممرفغتسيوهجئاوحبلطيويبليو

٢۲۳:ص:ةرمعلاوجحلاهقفيفينغملابحاصلاقو

‹دمحأويعفاشلادنعامهفوقوحصيالف:ناركسلاوهيلعيمغملايفاوفلتخاو

.رذنملانباوقاحسإوروثوبأونسحلالاقكلذبو

هيلعيمغملايفءاطعلاقو.امهئزجيوامهنمحصي:كلاموةفينحيبأدنعو
.هأ.هئزجي

۲۹۱/۲۳-۲۹۲عرشلانايب:رظنا

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنملغبنياموهمزاولوجحلا:
۱۹۲/۷یلحا:

۳/٤3٤ريبكلاحرشلاوييغملا:

۷۷۷/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهلملا:

۲۸۰ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

٢۲۳ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

٢/۷٢۲ةريخذلا

هيلونف‹اهلكهكسانميضقينألبقةفرعبفقينأدعبجاحلاتاماذإ(١)

دقناکودعبفقيملوتامناكنإو«يلوهعمناكنإهكسنهنعيضقي

.هنعيضقينأهيلوىلعسيلف«مرحأ
۳٢۲۹۱/۲عرشلانايب:رظنا
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تامريلإجورخلاهابرهاوبلاتقع

٠ةنيمسةاشهيلعو>رعشملاىلإقحليمثءةمتعلاىلإ

٠.مدهمزلرجفلالبقتافرعىلإىنمنملجعتنمو

ةفرعىلإلجعتنم:انباحصأراثآضعبيفو:(بطقلالاق

.ةنسلاًاطخأدقفىنمةليل

.سمشلاعولطلبقادغنإهيلعةرافكالو:لاق

ةفرعىلإىنمبرممثرجفلااهبىلصوةفرعةليلةكمبتابنمو

.هيلعالوءاسأ
ةلفغلاولالكلارذحيلوهللاالإهلإالبفوقولايفركذلانسو

وهوةورملاوافصلاىلعهتوصعفرنودعيفرتوصبدهتجيلو
الو.عوضتلاوءاعدلاوةيبلتلابهتوصاعفاريبليكلذلالخيف

0”ءاعدلانعفعضيالئلمويلاكلذيفموصلاهلبحتسي

نآرقلاءاجهبوروهشملاحيحصلايفميلاحتفبمارحلارعشملاوه:رعشملا(١)

:مارحلاعمو«ميمارسكبيكحو‹ثيدحلاةياوريففورعملاوهوميركلا

هلنعمنوكينأزوجيو«مرحلانمهنإف‹هريغوديصلاهيفمرحييذلايأ«مرحلا
ىلاعتهللاةعاطونيدلاملاعميهورئاعشلانمهيفامارعشميمسو«ةمرحلااذ

.ةفلدزملابحرقهمسالبجمارحلارعشلملاو

١٤/٤۱۷لينلاحرش(۲)

تنبلضفلامأتورال‹%لوسرلابءادتقإةفرعفقاولراطفإلابحتسي(۳)

:مهضعبلاقف‹للييبلاموصيفةفرعموياهدنعاوفلتخااساننإ":ثراحلا

ىلعفقاووهونبلحقبهيلإتلسرأف«مئاصبسيل:مهضعبلاقو‹مئاصوه
.يراخبلاهاور"هبرشفهريعب

“۸



تراهميلإجورخلاجابوماوجلاتقع

ضقتناولواعامجإةراهطالبمتو(”فوقولللسغلابدنو

ءاسفنوأاضئاحةفقاولاتناكوأ«هددجيملوةالصلادعبهءوضو

.هفوقوهأزجأءاهبملاعريغوأ«اهلايسانةبانجبفقونمو

امأو.اضيأهجحمت٠ىلصامدعباهنمةراهطلامدعدمعتنإو

ىلعهلباوثالوءرفکدقوهيزجيهفوقونإفادمعاهبىلصنإ

رمأبوأمالتحابةبانجلاتناكنإكلذوءباتنإالإهجحوهفوقو

دسافهجحف«لازنإلادمعتبوأ«عامجبتناكنإامأوءدمعنود

دنعمدببرقتيلو‹«هجححصايسانعماجنإو.لستغاولو

٠.٠”هيلعمثِإالذِإءموزلالبهللاهمحربطقلا

فاوطوةفلدزمللو٠ءدجسملالوخدلوءمارحإلللسغلابدنيو

.كلذيفءوضولاءيزجيو«عادولافاوطو«ةرايزلا

.ةبادلاىلعةفرعبفوقولا:باب«جحلاباتك۹/۳٠٤يرابلاحتف:رظنا

كلامنعحتفلايفيالقسعلاهاورال‹فوقوللجاحلالستغينأبحتسملا(١)

لإحاراذإلستغیناک:امهنعهللايضررمعنبانأمقانةياورنمًاطوملايف

.ةفرع

.ةفرعمويحاورلابريجهتلا:بابجحلاباتك۹/۳٠٤يرابلاحتف:رظنا

:ةيفالخةلأسمفوقولالبقايسانمرحلاعامج(۲)

ئطواذإمئاصلاىلعاسايقكلذلعافىلعءيشال:ةيرهاظلاوانباحصألاقف

.ناضمررانيفايسانهلهأ
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تامرغىلإجورخلابابرهاوجلادق

حتفونيعلامضبةنرعو٠()ةنرعنطبالإفقوماهلكةفرعو

دجسمنإ:ليقوةفرعبدجسملابرقبداو:امهمضبوءارلا

.(ا”ةنرعيداويفةفرع

دقناكولوهلجحالفبورغلاىلإةفرعريغيففقونمو

.رباجنعاذک«اهلخد

٠.©ساناانفلاخو:'”بطقلالاق

لعهللالوسرلاق:لاقهللادبعنبرباجنعمکااوهجامنباجرخأ(۱)

."ةنرعنطبنعاوعفراوفقومةفرعلك":

:ةفورعمدودحامةفرع(۲)

يليامىلإ«هلةلباقملالابحجلاىلإةنرعيداوىلعفرشملالبحلانماهدحف

الوةرحمنةفرعنمسيلو‹رماعيبنيتاسبباميدقةفورعملا‹نيتاسبلاةقطنم
ةنرعدجسمسيلوةرغدجسممويلاىمسيوميهاربإدجسمىمسملادجسللا

.ةيناثللرواحمبوىلوألابماقمهنألةفرعدجسمو

٤/۱۷لينلاحرش(۳)

لاقو‹اسندنعهلجحالفبورغلاىلإابفقيملنموأةفرعبرمنم(4)
.ملعيملوأةفرعامنأملعءاوسكلذهأزجأاهبرمنإ:روهمجلا

۳/٢٤4۳:ريبكلاحرشلاويملا:ةمادقنبالاق

ةفينحوبأويعفاشلالاقهبواضيأهأزجأةفرعاأملعيملفازاتحباهبرمنإو

.فه[.ةدارإلابالإافقاونوكيالهنألهئزجيال:روثوبألاقو‹كلامو

وهاذه:روثيبأبهذمىلعوةلأسملاهذهىلعهقيلعتدنعينغملاققحلاق

برغأةعبرألابهاذملايفتيأراموعراشلاضرغوليلدلاهيلعموقييذلا
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تامريلإجورخلاجابرماوجلادق

تبرغواهريغيففقونمو‹اهيفبجاوبورغللفوقولاو

(ةفرعجحلا:يورو.هجحمتاليلقولواهيفافقاوسمشلاهيلع

سمشلانمهيفكردأنمهدمتعموءجحلامظعمهفوقويأ
الإهلإالولدمحلاوهللاناحبس:تاحلاصلاتايقابلاردق

.كلذنملقأكردأولو:ليقو.جحلاكردأربكأهللاوهللا

.تاحيبستثالثاندنعفوقولالقأ:>"جاتلا"يفو

فقونم:ليقو.مدهيلعوءجحلاهتافاهبفقيملوتبرغنإو

قفعمجبرجفلاةالصسانلاعمقحلوليللانمةعاسكلذدعب

لخدواهضعبكردأوأمهعماهالصواهلكاهكردأنإهكردأ

.اہهعمایف

.ھه[.ةلأسملاهذهنم

۳/٢٤۳٤ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

۲۸۰ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

ةحيحصديناسأبنورخآوةجامنباويئاسنلاويذمرتلاودووادوبأهاور(١)
اوتأدخلهأنماساننأ":رمعينبنمحرلادبعنعيذمرتلاظفلاذهو

ةليلءاجنمةفرعجحلا:يدانيايدانمرمأفهولأسفةفرعبوهوميهللالوسر
."جحلاكردأدقفرجفلاعولطلبقعمج

عبطلاديقوهوهبفيرعتلاقبسدقوهللاهمحرييمثلامامإلاباتك:جاتلا(۲)

.نآلا

.جحلاكردأيأ(۳)

یمىلإلغسامدنعف‹هللاهمحرناهبنوبأانخيشاهعمجلاوقأاهيفةلأسملا(٤)
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تامرغىلإجورخلابابرهاوبلادق

يضقيوةفرعمويفقيلفهلوقدروهدحورهشلالالهىأرنمو

ىفغلانإوفاخنإرتسيو‹هتيؤربسحباهتاقوأيفكسانملا

ماهاهلزوجيهنأموقمعزو«هلجحالفسانلاعبتاوهتيؤر

سمشلابورغىلإهنأهدحيفليقدق:لاق؟ةفرعىتأاذإجحلامرحلاكردي

ىح:ناثلوقو‹وحرأاميف«هللاهمحرديعسيبألوقيفراطفإلازاوجو

رجفلاعلطييح:ثلاثلوقو«هللاهمحررثؤملايبألوقيفسمشلابرت

لوقيفجرخينأىسعوموقلاهيلإبهذيامرثكأاذهلعلو‹رحتلاموينم
الٹلاكثلاوءغياسيناثلاوءرثكألاوهلوألانأالإ(ةيضابإلا)نيملسملاضعب

.هأ.لاحىلعقحانمهجورخبلوقن
:لاق؟ةفرعموينمسمشلاتبرغدقوالإهفرعكرديملنإف:هللاهرلئسو

.هأ.جحلاهتافدقفنيملسملادنعلوقلانمهبلومعملاىلعف

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا
۱۹۲/۷:یلحا:لاقذإيرهاظلامزحنباهركذامكلذدهاوشنم(١)

هوريمسانلانأالإعساتلامويلاوهاذهنأقداصربخبوأملعبهدنعحصنإف

مويلاهنأهدنعحصيذلامويلايفهيلعضرفف«عساتلامويلاانأبجوتةيؤر

.هأ.لطابهجحفالإوعساتلا

دمحمنبرمعنعيروثلانايفسنعقازرلادبعةياوربكلذىلعلدتساو
وهوماشهنباىلإلاسممبهذفةجحلايذلالهاوأرممارفندهش:لاق

يفناكاملفعفدمث‹مهتداهشتقولةفرعبملاسفقوف«مهلبقيملفجحلاريمأ

.سانلاعمفقويناثلامويلا
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تامرغيلإجورخلابابرهاوبلادقغ

ناكولوءهعابتازاجاذكمويجحلانأناطلسلايدانمىداناذإو

.هقدصدیتعانإارئاج

راهظإامهمزليملاباتوامهبسانلاجحفاروزلالهلابادهشنمو

.امهلوقلبقيالهنأل٠كلذ

دنعاولاقنإ٠مهريغوأءمهدالبلهأالجاجحلاةيؤرتربتعاو

ةيؤرلبقمهتيؤرتتبثنإ:ليقو.رخأتوألالهلاقبسعوجرلا

.لوألاحيحصلاو.مهجحاوداعألودعبتحصوجاجحلا

اندنعةنرعنطببفقونملجحالو:()هللاهمحربطقلالاق

.(©مدهيلعوهجحمت:كلاملاقو.يعفاشلادنعو

١٤/۱۷۷لينلاحرش(۱)

لوقوهوهلجحالليقف:ةنرعبةفرعنمفقونميفءاملعلافلتخا(۲)

هنعروهشملاوهوكلامللوقلااذهبسنيومدهيلعوماتهجحليقوروهمجلا

مهاوسولينلاحرشيفبطقلاويغملايفةمادقنباوةيادبلايفدشرنباهركذ

انيبمةريخذلايفيفارقلاهاكح«اقباسهنعركذامرياغيالوقهلتدجويأريغ

۳/٦٠۲:هصنكيلإوةلأسملايفةيكلاملاءاملعنمهريغوكلاميأر

اوفلتخاوهبفوقولايزجيالوةفرعنمسيلةفرعيداونأىلععيمحلاقفتاو
:لاق؟لعفنإف:ليق‹هبفقونمبصيم:كلاملاق‹ةفرعدجسميف

.ههأ.ءازجألادمحمراتخاوئزجيال:غبصألاقو‹يردأال

:لاقفكلالبوسنملاضراعتلااذههيفقرطتيوونللامالكتدجوينأمث
۲۷۷ص:حاضيإلا

-V۳



تاهميلإجورخلاجابرعاوجلادق

مرحيلو٠هلجحالفعمجةليلهفوقوكرديملنمرمعنبانعو

متي:ليقو.أ)لباقنمجحلاويدهلاهيلعوءهناكمةرمعب

.هيلعيدهال:ليقو.يدهلاهمزليولباقنمديعيوكسانملا

نباىكحوءاملعلاريهامجلاقهبواندنعهفوقوحصيملةنرعنطببفقوول

يذلااذه:يردبعلالاقو‹مدهمزليوحصيهنأكلامنعانباحصأورذنملا

ءاهقفلابهذمكةلأسلملاهذهيفهبهذملبهلهرألكلامنعانباحصأهاكح

.ها.ةنرعبفقينأزوجيالهنأهباحصأصندقو:لاق‹هئزجيالهنأ

هنأٌملَيهنعيورملاثيدحلايفكلذنعدراولايهنلاجحلالطبأنمةدمعو

نطبالإفقوماهلكةفلدزملاوةنرعنطبنعاوعفتراوفقوماهلكةفرع":لاق
يفدووادوباهجرخأ"تیبمورحنمةكمجاجفو‹رحنماهلكمو‹رسحم

جحلايفكلامو‹كسانملايفيمرادلاوكسانملايثهجامنباو‹كسانملا

.دحجأو

هيلعماقامالإزئاجةفرعلكبفوقولانألصألانأهلطبيملنمةدمعو

.ليلدلا

اذهفلصألانعجورخلاوةجحلاهبمزلتهجونمثيدحلااذهتأيملو:اولاق

.ةفرعموييفيلاننسلايفلوقلاوه
٠/٥٥٥دهتجلاةيادب:رظنا

۲۸/۳٤ريبكلاحرشلاويغملا:

۳/٦٢۲ةريخذلا:

۲۷۷ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

روهمجلاو.ةيكلاملاهيلعوانبهذموهرمعنباهيلٳبهذيذلااذه(۱)

٣٤۷



افرعيلإجورخلاجابوهاوجلاتقع

تافرعكردأنم":لاقمييبلانأهاورامرمعنباةجحو‹كلذفالخب

هيلعوةرمعبلحيلف‹جحلاهتافدقفليلبتافرعهتافنموجحلاكردأدقفليلب

."لباقنمجحلا

لاقبوحجولابلاقنمف‹فوقولايفليللاوراهنلانيبعمحجلايهانهةيضقلاف

نممزلیملبابحتسالابلاقنمو‹امدهمزلأوأامهنيبعمجيملنمجحداسفب

:ةلأسملايفبهاذملالاوقأهذهو.اعيشعمحلاكرت

:ةيكلاملاوةيضابالادنعفوقولارادقم١

لاليلفقيملواراهفقونإفةفرعفوقويفليللاوراهنلانيبعمحلابجي

لاقو‹مدهيلعوةيكلاملادنعهجححصراهنلانوداليلفقونإو‹هجححصي

.هجحداسفبانباخصأ

:ةلبانحلاوةيفنحلادنعفوقولارادقم۲

ىلإءاقبلاهمزلياراهفقونإف‹فوقولايفليللاوراهنلانيبعمحلابجي:اولاق

اليلفقونإو‹حيحصهجحومدهيلعفبورغلالبقعفدنإف‹سمشلابورغ

.ماتهجحوهيلعءيشالفراهنلانود

:ةيعفاشلادنعفوقولارادقم۳

بورغلبقعفدوارانفقوولف‹ليللاوراهنلانيبعمحلاهلنسياولاق

ماتهفوقوفراهنلانوداليلفقوولو‹نيلوقلاحصأىلعمدهمزليالسمشلا

.هيلعءيشالو
۳/٢٤٩٤:ينغملايفةمادقنبالاق

فوقولايفراهتلاوليللانيبعمجيلسمشلابورغىلإفوقولاهيلعبجيو

Vo-



تراميلإجورخلاجابرهاوجلادق

يفثو«ربلجثيدحيفسمشلاتباغىحةفرعبفقوييبلانإف‹ةفرعب
لبقعقدنإف‹سمشلاتباغنيحعفدييبلانأةماسأويلعثيدح

.هلجحال:لاقاكلامالإءاهقفلاةعامجلوقيفحيحصهجحفبورغلا

امهتجحوكلاملوقبلاقراصمألاءاهقفنمادحأملعنال:ربلادبعنبالاق

نموجحلاكردأدقفليلبتافرعكردأنم":لاق3يبلانأرمعنباىور

.ها."لباقنمجحلاهيلعوةرمعبلحيلفجحلاهتافدقفليلبتافرعهتاف

يئاطلامالنبسوأنبسرضمنبةورعةياوربهعمنموهمادقنبالدتساو
هللالوسراي:تلقفةالصلاىلإجرخثيحةفلدزملابيهللالوسرتيتأ:لاق
الإلبجنمتکرتامهللاويسفنتبعتأوٍيلحارتللكأيطلبجنمتعجينِإ
هذهانتالصدهشنم":قيهللالوسرلاقف؟ححنميللهفهيلعتفقو

هجحمتدقفارامنوأاليلكلذلبقةفرعبفقودقوعفديىحانعمفقوو
يففقوهنألو٤حيحصنسحثيدح:لاقو‹يذمرتلاهاور."هلفتىضقو
هبقلعتيتاوفلانألليللاصخامنإفهربخامأف‹ليللاكهأزجأففوقولامز

نم":مالسلاهيلعلاقامكفوقولاتقورخآوهفراهنلادعبدجويناكاذإ

نمةعكركردأنمواهكردأدقفسمشلابرغتنألبقرصعلانمةعكركردأ

.هأ."اهكردأدقفعلطتنألبقحبصلا

۲/١٠٠:دعاوقلايفيلاطيجلاخيشلالاقو

انباحصألاقف:سمشلابورغلبقعفدمثلاوزلادعبفقونميفاوفلتحخاو
سنأنبكلاملاقهبو«هلجحال:تدجواميفةديبعوبآوحونوبأوعيبرلا
.ها.ماتهجح:نورخآلاقو

هنعمماحلايفرفعجنباةمالعلاركذامهنعهللايضرسابعنبانعةياوريثو

٦۷

 



تامرغىلإجورخلابابرهاوبلادق

لبلقنمجحيىتحديصلاالوءاسنلابرقيالويقابلامتي:ليقو

اذكهو.يقابلامامتإدعبرصقيوأقلحيامدعبكلذهللح:ليقو

.هلكروكذملافالخلاهيفءهلمارحإلادعبجحلاهتافنملك

.)ةرمعلامتيهنكلءكلذكفنرقدقوهتافنمو

الوتافرعلضميوجحلاونيلفجحلاتوففاخوةرمعبلهأنمو

۳۰۲/۳:لاقهنا

'هلجحالفسمشلابورغلبقتافرعنمضافأنم
۹/۲١٥٠مالسإلادعاوق:رظنا

۲/۳٥۳رقعجنيالمماخحلا:رظنا

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:
۲۳۷ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:

4۳۲/۳٤ريبكلاحرشلاويغملا:

۲۷۹صةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۸/۳٢۲ةريخذلا:

فأهللاهمحرحونوبألئسامدنعو«بهذملايفةدوجوماهلكلاوقألاهذه(١)

:هلوقب

نمجحلاهيلعوةرمعاهلعجيلف‹جحلاهتاففاعوطتوأةضيرفجحلاضرفنم

.ھه[.لباق

۲۹۷/۲۳:عرشلانايببحاصلاقو

هلححالفسمشلابرغتيحمامإلاعمتافرعبفوقولاكرديملنمو
ناوامناكمةجحهيلعفةبجاوتناكنإفةرمعاهلعجيوجاحلامنصيامكعنصيلف

.هآ.ةرمعتناكاعوطتتناك

-V۷



تامرغيلإجورخلاباب_رهاوبلادق

ضفري:ليقو.ةرمعلاوجحللفاطعجراذإو‹تيبلاتأي

فاطوميعتتلانمةرمعبلهأهجحمتاذإوءجحلابلهيوةرمعلا

قدصتيواهحبذيةاشةرمعلاضفرلهيلعوءىعسوتيبلاب

.ملعأهللاو.()اهمحلب

۲۹۸/۲۳:عرشلانايبيفلاق(١)

دقفتافرعىتأوتيبلافاوطكرتففقوملاتوفعتمتماونراقلافاحنإف

مثعمجبفقومثتافرعىتأنإو«هيلعتناكيلاةرمعلاعمجحلاو‹لحأ

.ةعتملاالإهيلعمدالوهيزجيكلذفتيبلارازوقلحوحبذوةرمحلاىمر

لمنإف‹انراقوأارمتعموأناكاجاحتافرعبفقوملاتوففاخنم:كلذكو

.ھه[.دحاويعسودحاوفاوطتيبلاىتأاذإهترمعوهجحلهيلع

۷۸



تراميلإجورخلاجمابوهاوجلاتقع

ةصالخللا

نايبواهداريإانببحأبابلااذهبمهمقلعتاشفلوملااهلفغألئاسمورومأكانه

.اهضماغفشكواهليصفتلحمانهوفلؤملااهلمجأىرخألئاسمو‹اهماكحأ

:فوقولامكح:الوأ

لوسرلالوقل«اهنممظعألانكرلاوهلبجلاناكرأنمنكرةفرعبفوقولا
١ننسلاباحصأودمحأهاور"جحلاكردأدقفةفرعكردأنمفةفرعجحلا":6

.مکالاونابحنباو

ىلعتعمجأانأالإ‹جحلاناكرأنمهاوسامضعبيفتفلتخاناوةمألاو

.هبالإمتيالجحلانأوهتينكر

:فوقولاتقو:اينا

:نالوقفوقولاتقويثملعلالهأل

رحنلاموينمرجفلاعولطىلإةفرعمويسمشلالاوزنمادبي:لوألالوقلا
.انبهذموهو‹دمحأالإ‹ةماعروهمحلالوقوهو

نودشارلاءافلخلاكلذكولاوزلادعبفقويهنأمهبهذمىلعءالؤهلدتساو

.مويلاىلإمهدعبنمف

رحتلاموينمرجفلاعولطىلإةفرعمويرجفلاعولطنمأدبي:يباثلالوقلا
هللالوسرنأهيفو«يئاطلاسرضمنبةورعثيدحهتجحو‹دمحألوقوهو
لبقةفرعبفقودقوعفدنیحانعمفقوو‹هذهانتالصدهشنم":لاق
يذمرتلاودووادوبهاور"هشفتیضقوهجحمتدقفارامنوأاليلكلذ

.مهريغوهجامنباويئاسدلاو

۷۹



هترافرميلإجورخلاهابرماوجلادق

اذهييلهلوقبدارملاروهمحجلالمحو.فوقوللاتقوناكفةفرعموينمهنألو

.كلذىلععامجإلادشرنبالقنولاوزلادعبهنأ"ارا":ثيدحلا

:فوقولاناكم:اغلاث

.هفوقولطبالإواهاطختيالدودحاةفرعوهأزجأةفرعبفقوامنيأ

:ةفرعبفوقولاطورش:اعبار

كلذهيزجيلفوقوللةينالبفقونمفلمعلكساسأيهو:ةينلا١

اهبرموأ«تافرعاهنأملعيالوهوتافرعبفقونموضعبلافالخباندنع

تاينلابلامعألاامنإ":ثيدحلايفءاجدقو‹هفوقوبدتعيملاهفرعيالوهو

."هلمعنمريخنمؤملاةين"و"...ىونامئرمالكلو

رجفعولطىلإةفرعمويلاوزدعبنميعرشلافوقولاتقويففقينأ٢
الإةفرعنمعفديالوبورغلايفليللاوراهنلانيبعمحلانمدبالورحتلاموي

.سمشلابورغدعب

ةفلدزملايففقوولفةفرعدودحيفوهلددحملاهناكميففوقولانوكينأ٣

.كلذهفوقوهزجيمةفرعىوسمضوميأيفوأةنرعنطبيفوأميفوأ

:فوقولاننس:اسماخ

ليلهتلاوةيبلتلاعمعساتلامويسمعولطدعبنمتافرعىلإهحوتلانسي١
‹تافرعىلإهجوتلادنعاهبءاعدلابحتسلملاةيعدألانايبمدقتدقو‹ريبكتلاو

نیمنمہللالوسرعمانودغ":لاقامهنعهللايضررمعنيهللادبعنع
.ملسمهاور."ربكملاانمويملاانمتافرعلإ

الفريکملاانمریکیوهيلعرکنیالفلهماانملهيناك":كلامنبسنأنعو

۸-

 



تاهويلإجورخلاابرصاوجلادق

.يراخبلاهاور."هيلعركني

لستغيامهنعهللايضررمعنباناكوفوقوللاهلستغيوةرمنبلرتينأ۲

.دوعسمنبهللادبعوباطخلانبرمعنعكلذلثميورو«ةفرعفوقول

رباجثيدحيفءاجامك.نيتالصلاولاوزلادعبالإتافرعلحخديالنأ۳

.ىلصامدعبفقوملاىتأقيهنأ

تارخصلادنعوهوكلذهنكمأنإمقيهللالوسرفقوميففقينأ٤

.تافرعطسوبيذلالبحلاوهوةمحرلالبجلفسأيفةشرتفملارابكلا

۱٢۲۸:ص:حاضيإلايفيوونلالاق

سوبيذلاةمحرلالبجىلعفوقولابءانتعالانمماوعلادنعرهتشاامامأو

نمریثکمهوتامرىحتافرعضرأنمهریغىلعهلمهحیجرتوتافرع

نمدحأركذيملو‹ةنسللفلاخمًاطخفهبالإفوقولاحصيالهنأمهتلهج

هنإفيربطلاريرجنبدمحمرفعجوبآالإهلضفلبحلااذهدوعصيثهيلعدمتعي

يدرواملانسحلاوبأةاضقلاىضقألاقكلذكوهيلعفوقولابحتسي:لاق

لاقييذلالبحلااذهدصقينأبحتسي:انباحصأنميواحلابحاصيرصبلا

.نيعمجأمهيلعهمالسوهللاتاولصءايبنألافقوموهو:لاقوءاعدلالبجهل

فيعضالوحيحصثيدحهيفدريملوهللصأالهالاقيذلااذهو:لاق

ركذلابءاملعلاهصخيذلاوه«ميهللالوسرفقوعءانتعالاباوصلاو

.هأ.لا....هريغوملسمحيحصيفهثيدحوليضفتلاو

هلنوعأرطفلانأل«المأهبفعضيناكءاوسموصيالفارطفمنوكينأ٥

.ارطفمفقويهللالوسرنأحيحصلايفتبثدقوءاعدلاىلع

نأيغبنيوءاعدلانعةلغاشلارومألانماغرافبلقلارضاحنوكينأ٠

- ۸۹



تامرغيلإجورخلاجابرهاوبلادق

يغبنيو‹قئالعلاعيمجنعهنطابوهرهاظبغرفتيولاوزلالبقهلاغشأءاضقمدقي

.مهبجعرتيالملمهريغوتارايسلاولفاوقلاقيرطيففقيالنأ

نأوقلييبنلاىلعةالصلاونآرقلاةءارقوركذلاوءاعدلانمرثكينأ۷

وأاٹدحمفقوولف«هتروعارتاسارهطتمةلبقللالبقتسمنوكينألضفألا۸

ةليضفلاهتتافنكلوهفوقوحصةروعلافوشكموأةساحنهيلعوأاضئاحوأابنج

نأوأررضتينأبرذعلالإسمشللزربيلب‹لظتسيالنأفقاولللضفألا٩

.هداهتجاوهۋاعدصقني

يفءاجامك«ةالصلاوةبطخلامامإلارصقينأبكلذو«فوقولاليجعت٠

رصقافةنسلاديرتتنكنإ":جاجحللرمعنبهللادبعنبملاسلوقيراخبلا

دبعهللاقف«رمعنبهللادبعىلإجاجحلارظنف."فوقولالجعوةبطخلا

.قدص:رمعنبهللا

۱٢۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا

٢۲۳ةرمعلاوجحلاهقفيفيتغملا:

4۳۳/۳ريبكلاحرشلاوفلا:

۳/٥٩٥دهتحلاةيادب:

٠۷ةرمعلاوجحلاكسانميفدشرملا:

٠/٣٢۳ةنسلاهقف:

١/١۱۳راطوألالين:

۸Y



ةهلدزملايلإةضافإلاجابرهاوجلادق

ةمفلدزملالإةضافالاباب

رخآلاناكملاىلإهنمعرسأاذإ‹ناكملانمضافأ:لاقي‹عفدلا:ةضافألا(١)

.اضعبمهضعبمفدواومحدزااوفرصنااذإمهنألهبيمس.عفدلاهلصأو

نألبرقتلاوهوفالدزإلاوفلزتلانمكلذبتيمماللارسكب:ةفلدزملاو
ةفلدزمواهنماوبرقتواوضميأ‹اهيلإاوفلدزاتافرعنماوضافأاذإجاجحلا

.مرحلانماهلك

لوسرلاضافأدقو‹ةنيكسلابسمشلابورغدعبةفرعنماهيلإةضافإلانسيو

وهوهلحرفرطبيصيلاهسأرنإىح«هتقانمامزهيلإمضوةنيكسلابي

.عارسإلايأ"عاضبإلابسيلربلانإفةنيكسلابمكيلعسانلااهيأ":لوقي

.ملسمويراخبلاهاور

ناكهنأيأ‹ناخيشلاهاور."صنةوجفدجواذإفقنعلاريسييناكو'

سيلاعستماناكميأ«ةوجفدجواذإفسانلابقفرلالجأنمًاقيفرريسريسي

.ةعرسهيفاريسراسماحزهب

ةبقعلاةرمحىمرىحيليلزيميهللالوسرنإف«ركذلاوةيبلتلابحتسيو
نمامهنعهللايضررمعنباعمتلبقأ:لاقهيبأنعميلسنبثعشأنعو

هاور."قةفلدزملاانيتأىحليلهتلاوريبكتلانمرتفينكيملفةفلدزمىلاتافرع

.دووادوبا

۳۹/۱٦ةنسلاهقف:رظنا

۷۷۹/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

- ۸۳



ةهلدزملايلإةضافإلامابرهاوجلادق

كدنعاموءتدصقكيلإوءتضفأكيلإمهللا:لقو.()مارحلا

.تقفشأكباذعنمو٠تدرأ

نإالإانموقضعبلافالخهجحمتيملبورغلالبقضافأنمو

كلامدنعواندنعكلذو«بورغلالبقفوقولاكردأواهيلإعجر

دعبالإاهدحنمجرخيملوضافأنإضعبصخرو)مدهيلعو

.هجحمتينأبورغلا

ضرفلانألةضافإلاىوننإمتيالهنأحيحصلاو:()بطقلالاق

اهيلإبلقنافنالفرادلبهذيالفلحنمكءلقتنادقوهوثبللا

.ةينهلنكتملنإءرادلابابنماهيلإجرخيملنإوثنحي

ملت:ليقو.مدهيلعو«ماتهجحبورغلالبقضافأنم:ليقو
.(9هيلعمدالو

.هيلعمالكلاوهبفيرعتلامدقتدقوةفلدزملابعضوممارحلارعشملا(١)

دنعاهيفةيبهذملاتافالخلاركذوةلأسملاهذهيفلاوقألاليصفتقبس(۲)

.ةلأسملايفرمعنبابهذمنعثيدحلا

.١/٦۱۷لينلاحرش(۳)

هيلعاذامسمشلابورغلبقضافأنمعهللاهمحرناهبنوبأةمالعلالعس(٤)

؟كلذدمعتدقوعجريملوهنإ

دعبفقودقناکنِإف:اثلوقيفو.هيلعهجحدسفيهنأهيفليقدق:لاقف

:ثلاثلوقيفوهجحيفهيلعداسفالومداهمورغلبقهتضافالهمزليفلاوزلا

هيلعوهجحدسفرذعريغبناكنإو‹مدهيلعوماتهجحفرذعلناكنإف

.لباقنمجحلا

٤۸-



ةلدزملايلإةضافإلاجابوهاوجلادق

رشاعلايفجاحلافقواذِإ:ةيكلاملارْثأيفو:()بطقلالاق

مهلنبتولومهملعىلعنوضميو«مهأزجألالهلايفاطلغ
.هدعبوأمهمويةيقبيفكلذ

كلامنيبكلذيففالخالهنأرثألاكلذبحاصمعزو:لاق

.راصمألاءاملعومهباحصأوةفينحيبأويعفاشلاو

نونحسومساقلانباىكحو٠مهزجيملنماثلايفاوفقونإو

.٩”ءازجإلابلوقلا

ىلصامدعبتافرعنمضافأناكنإف:هللاهمحررثؤملايبأنع:عبارلوقيفو

يفناكنإو‹ماتهجحومدهيلعفسمشلاتباغىحعجريملواهتقويثرصعلا

.هجحنمعجريملواهبدعباهلصيملهنأالإرصعلاوأرهظلاتقو

اهيلإهلوصولبقةفرعريغيفرصعلاىلصدقناكنإفرثؤملايبألوقىلعو
؟ةمئاقسمشلاولاحلايفضافأواهيفهربكفهللاركذ.اهاتأو

ىضموعجريملنإف‹ليللالخديوسمشلابيغتىحامفقيفعجريلف:لاق

هللاهمحررثؤملايبأخيشلالوقيفعنصامسئبفسمشلاتباغىحهتضافإىلع
.ها.ماتهجحومدهيلعو

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

١٤/۱۷۹لینلاحرش(۱)

:لاقفةلأسلملاهذهيفملعلاةخيشمنمهمدقتنملاوقأيقارقلالقن(۲)

۳/٢٢۲:ةريخذلا

اوفقوواولمكأفةدعقلايذنمنيرشعوعستةليلسانلاىلعمغاذإ:دنسلاق

:رشاعلاهنأتبثفعساتلا

- ۸0



ةفلدزملايلإةضافإلاجابرهاوجلادق

نماوعفدتال":يهنعيورو.ةنسبورفلادعبةضافإلاو

اذإف"ٌ)ةَنْس-ةضافإلاينعي-اهنإفءمامإلاعفديىتحتافرع

لإتضفكيلإهللا:لقيلفتافرعنمجاحلامعفد

ىلعةضافإالنآلاوءهتبادوهسفنبقفريلو٠يبليكلذيفوهو

ىلعضيفتسانلابلاغنإفءريسيفجاحلليأرالوةباد

ةبلجنمجعزمرمأكانهوءقئاسلاريسلاىلوتيوءتارايسلا

ةعرسبيشمتاروطف٠اضعباهضعبيفاهبارطضاوتارايسلا

.ةجرفدجتىتحاهناكميفرثكأوأةعاسرادقمفقتاروطو

:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقل‹مهئزجي:دمحأويعفاشلاومساقلانباوكلاملاق

.جحلاةقشممظعلواداهتجإهيفنوجحيموييأ"نوجحتمويمكجح"

.ناكملااوئعطحخأولامكمهئزجيال:راصقلانبالاقو

لنيبتمهلمعىلعاوضمرحنلامويمهفوقونأتبثاذإ:مساقلانبالاق مح

.هأ.طخي

هيلعاةقفاوممحلاوقأتدجوفهللامهمرانباحصأبتكيفةلأسملاتثحبدقو

مهتفرعتناکواوطلغاذإةكملهأنعهللاهمحرةيواعموبألئسدقف‹روهمجلا

نأدنعمس:لاق؟راماتمهجحنوكيأىحضألامويمهتفرعتناكوأةيورتلاموي

.فأ.مالهموقلكلوماتمهجح
٢/۸٢۲ةريخذلا:رظنا

۸/۳٥۳رفعجنباعماج:

.ملسمهاور)۱(

٦۸-

 



ةلدزملايلإةضافإلاجابرهاوجلاتقع

!لاوحألاريغمناحبسف

جرخاممةيدوألاكلتنمهبارشليسلكفتافرعنمطبهاذإو

ناکناو٠هنمجرخيىتحایشامناکنإهيفلمريلفمرحلانم

نيحلوقيو.ءاسنلاىلعلمرالو.هريغليأرلافةرايسىلع

.نودماحانبرل«نودباعءنوبئات۽نوبيآ:لمري
عماوجاهيفيلعمجافعمجهذهنإمهللا:لاقاعمجىتأاذإف

اماهيفينفرعو«اهلكرشلاعماوجينعفرصاواهلكريخلا

كيبنةنسلاعبتمينلعجاو٠كتعاطلهأوكءايلوأتفرع

باوبأنإ:ليقامل«ركذلاوةيبلتلاوءاعدلايفهليلدهتجيلو

دنعهللااوركذاف":ىلاعتهلوقلو.)ةليللاكلتقلغتالءامسلا

عمجو«هنمبرقلابحتسيعمجيفلبجوهو"()مارحلارعشملا

املكنكل؛هنمعضوملكيزجيفءلبجلاكلذنمبيرقاهلك

.۳رسحأناکلبجلانمابرقدادزا

.صنلااذاجيرختدجم)۱(

.ةرققبلا۱۹۸ةيآلاءزج(۲)

مهللا":ءاعدلااذهوعدينأهلبحتسأمارخحلارعشملادنعفقواذإ(۳)

رعشملادعهللااوركذافتافرعنممتضفأاذإف"قحلاكلوقوتلقكلنإ

كركذلانقفوفهايإانتيرأوهيفانتفقوأامكمهللا"مكادهامكهوركذاومارحلا

هلكدمحلاكلمهللا«انتدعوامكانمحراوانلرفغاو‹انتيدهامككركشو

-۸Y



ةلدزملايلإةضافإلاجابرهاوبلاتقع

نيتماقإودحاوناذأبمامإلاعمهيفءاشعلاوبرغملانيبعمجيو

.ةنسلافلاخدقهنأريغ٠سأبالفدرفأنإو

الفاعمجيتأينألبقءبرغملاوأءءاشعلاوبرغملاىلصنمو

.هيلعةداعا

.(ديعيهنإ:ليقو.انئاملعضعبلاقهبو:()بطقلالاق

انإمهللا.هلكرمألاكلوهلكقلخلاكلوهلكلالحلاكلو‹هلكركشلاو

ناو‹انرامعأنميقباميفانمصعتنأوانبونذنمفلسامانلرفغتنأكلأسن

وذتنأوكديبهلكريخلانإف‹انعاكىضرتواهاضرتةحاصالامعأانقزرت

ةسيحتلاادمحمانديسانعغلبأمهللا‹ميحرفوؤرانبتنأو«ميظعلالضفلا

."ماركإلاولالحلااذايمالسلارادانلخدأومالسلاو

١٤/۱۸۲لینلاحرش(۱)

۱/۲۳٠۳:عرشلانايب:باجأقةلأسملاهذهنعهللاهمحررثؤملاوبألئس(۲)
ةالصعمجينكلوبرغمةالصتافرعيفلصيالفتافرعنمضافأاذإ

.عهللالوسرلعفامكممجيءاشعلاوبرغل

ليللاثلنميشعىحعمجىلإلصيالنأفاخفءيشهلغشنف:لاق

)عمجياهيلصييحءاشعلارخؤيوبرغملاةالصةنرعنطبنمطبهاذإلصيلف
.ليللافصنلبق(ةفلدزم

برغملانيبممجيلف.عمجىلإلصينألبقفصتنينأفاخولغتشانإف:لاق

.قيرطلانمءاشثيحوأةنرعنطبنمطبهاذإءاشعلاو

دقوةداعإلاهيلعىرنالوهوركموهف‹ضافأمثةفرعبعمجوهنإو:لاق
.هأ.هتالصتضم

- ۸۸



ةلدزملايلإةضافإلاجابوهاوجلاتق

ةاصحلكءةاصحنيعبسعمجنمعفريو٠سانلاعمتيبيو

فلاخرابكبىمرنموءةزوجلاوأءفذخلاةاصحوأءةقدنبلاك

.(9منغلارعبلثمبيمريرمعنباناكو.)ةنسلا
امأوءقدنبلاكهنألبيطلازوجدارملالعل:(”بطقلالاق

.هيلععقونمرضيريبكهنإفءلوكأملازوجلا

اهلسغكرتبسأبالو9ةنسوهوء¢يبنلااهلسغامكاهلسغيو

ولوالقابلاةبحردقكوهوفذخلاىصحردقىلعىصحبيمرينأةنسلا(۱)

هلتطقلف‹«يصحيلطقلأ":رحتلامويةادغلاقميبلانأسابع

.هجامنباويئاسنلاويقهيبلاهاور."فذخلاىصحلثمتايصح

یيبنلاتسیأر":لاقهنأهللادبعنبرباجنعهحیحصيفملسمیورو

."فذخلاىصحلثعةرمحلاىمر

رلمحبایصحنوکبابحتسا:بابجحلاباتك۹يوونللملسمحیحصحرش:رظنا

.فذخلاىصحردقب

٣/٤٦٤٤:لاقفينغملايفةمادقنباكلذركذ(۲)

.ھه.منغلارعبلثعبيمريرمعنباناكو

١/۱۸۳لينلاحرش(۳)

امديؤتةياوردجأملورامحلاىصحلسغهنأ6يبلانعتبثيمل(4)

نكلوءميلوسرلااهلعفةنسرامحلالسغنوكنمهللاهمحربطقلاهركذ

رعنبانعروهشملاو«رامحالسغهنأامهنعهللايضررمعنبانعتباثلا

يلوسرلاةنسلهيرحتاضيأ

۸۹



ةلدزملايلإةضافإلاجابرماوجلاقع

لمحاميفثدحيامةفاخمنيعبسنمرثكأذخأينأزوجيو

ريغنممرحلانمعضوميأنمىصحلاعفرزوجيو

.()ةفلدزملا

(”مايألايقابيفرفسيامك'رفسيالورجفلاعولطدنعيلصيو

ملوعمجنمءاشثيحفقونإوءمارحلارعشملادنعفقيمث

٣/٤٤٤٤:ينغملايفلاق

هرکكذ«بحتسمهنأهنعيورفهلسغبابحتسايفدمحأنعةياورلاتفلتخاو

الهنادمانعو:لاق.هلعفيسوواطناكورمعنبانعيورهنأل«يقرخلا

ءاطعلوقوهو‹حيحصلااذهوهلعفييبلانأانغلبيل:لاقو.بحتسي

بكاروهوىصخلاهلتطقلاليييبلانإف‹ملعلالهأنمريثكوكلامو

هيضتقيعمهيفالونهلسغبرمأالونهلسغيملهدييفنهضبقيلعجهريعبىلع
.فأ

اهذخأنإو«ييهنعةتباثلاةنسلابءادتقاةفلدزملانمىصحلاذخأبحتسملا(١)

:عمضاومةعبرأنماهذخأهركينكلو«هأزجأعضوميأنم
لحلابدجسملاا

هريغوأوهاهامريلارامحلادسجنلاعضوملاج

اوحبصأ:موقلارفسأو‹ءاضأ:رفسأوحبصلارفسو‹حابصلا:رفسلا(۲)

.عولطلالبقءاضأ:رفسأو

"رفس":باب٤/۹٠۳برعلاناسل:رظنا

نباىوراللضفأاهعيدقتواهتقولوأيفةفلدزملابرجفلايلصينأةنسلا(٢)
اهتاقيملالإةالصىلصلعنبالوسرتيارام":لاقهنعهللايضردوعسم

T7



ةهلدزملاىلإةضافإلاجابوهاوجلادق

.)رسحمنظطبالإفقومهلكعمجو.زاجلبجلانمبرقي
هيلعيتثيوهللادمحيو.ةورملاوافصلاىلعهباعدامبوعديو

٢يبليو4نينمؤمللوهسفنلرفغتسيو«كَيبنلاىلعيلصيو

.ةنسلافلاخهنأل

لبقعمجنمضيفيمث٠لوألارجفلاعلطاذإلستغينأيغبنيو

.ةبقعلاةرمجيتأيىتحةيبلتلابسمشلاعولط

.ناخيشلاهاور"امتاقيملبقذئمويرجفلاةالصوعمجيءاشعلاوبرغملاالإ

نمرثكيلةالصلاميدقَتبحتساةالصلادعبمارحلارعشملادنعءاعدلالجألو

.سمشلاعولطلبقملإعفديمثرفسيىحوعديلظيو‹ءاعدلا

هنعيورامهيلعفوقولاحصيالئموةفلدزملانيبيداووه:رسحمنطب(۱)

"رسحمنطبنعاوعفراوفقوماهلكعمجوعمجبانهاهتفقو":لاقهنأي

ىلكوايعأيأهيفرسحليفلاباحصأليفنأل«مسالااذهبرسحميداويمسو
.ريسلانع

كرحابكارناكوأ«ايشامناكنإريسلاعرسأيداولااذهجاحلاغلباذإو

ةفصيفرباجهاورالةنسعارسإلايفو«مويلاةبادلامكحالةرايسلاوهتباد

."اليلقكرحرسحمنطبىتأاملهنأ":8يبلاةجح

نموهثيحالإوهنكمأنإمارحلارعشملابءاعدللفقيهنإفرجفلاىلصاذإ(۲)

ىىقرىحءاوصقلابكرييبلانأ":رباجثيدحلةلبقلالبقتسيوةفلدزم

ملو‹دحوو‹للهوريكولجوزعهللااعدفةلبقلالبقتساومارحلارعشملاىلع

-4۱-



ةفلدزملاىلإةضافإلاابرهاوجلادق

الضرفاهبتيبملا:ليقو.()مدعمجبتيبملاكرتنممزلو

هلعجيلوهلجحال:ضعبنعو.لباقنمجحيلوءهكراتلجح

.لباقنمجحيوةرمع

لبقعفدواليلاهيففقونمنأىلعروهمجلاو:(بطقلالاق
.(مدهيلعوماتهجححبصلا

نمملسمهاور"سمشلاعلطتنألبقعفدمث«ادجرفسأيحافقاولزي
.يييبلاةجحةفصيفليوطلارباجثيدح

:ءاعدلااذهبوعدينأفقاوللهللاهجرناهينوبأبحتسادقو

هيلعنمريخو«لوئسمريخو«هيلعلوعمو«هيلإبولطمريختنأمهللا

اذهيفنزئاجلعجاف«ةماركفيضلكلو‹ةزئاجدفولكلنإمهللا.لوزتلا

نمىوقتلالعجتويئيطخنعزواجتتوقرثعييليقتو«يبوتلبقتنأفقوللا
.هأ.يدازايندلا

هئادألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

.بهذملايفلمعلاهيلعيذلااذه(١)

١٤/۱۸۳لینلاحرش(۲)

:لاوقأةئالثىلاةفلدزمبتيبملاهتافنممكحيفملعلالهأفلتخا(۳)

:مدبربجيبجاوةفلدزمبتيبملا:لوألالوقلا

كللموةفينحوبأ:ةمئألاهيلعوملعلالهأةماعلوقوهلبانباحصألوقوهو

روثوبأوقاحسإويروثلاوةداتقويرهزلاوءاطعلاقهبو«دمحأويعفاشلاو
.يأرلاباحصأو

۔۹۲-



ةهلدزملايلإةضافإلاجابرهاوجلادغ

۲/١١٠:دعاوقلايفيلاطيجلاخيشلالاق

ءاطعلاقهبو‹امدقرهي:انباحصألاقف:ةفلدزملابتيبملاهتافنميفاوفلتحخاو

.راصمألاءاهقفنمةعامجويأرلالهأوةداتقويرهزلاو

نعاذهيور.ةرمعهلعجيو‹هلجحالفعمجبفوقولاهتافنم:موقلاقو

"مارحلارعشملادنعهللااوركذاف":ىلاعتهلوقرهاظباوجتحاويعشلاوةمقلع

نموكردأدقفضيفيىحسانلاعمفقوفاعمجكردأنم":%يلالوقبو

."هلجحالفكلذكرديم
نأكلذو‹ثيدحلااذهيفامعيمجبذخألاكرتىلعمهعامجإ:نيلوألاةجحو

حبصلالبقعفدواليلةفلدزملابفقونمنأ:ءاملعلانممظعألاروهمجلادنع

.هأ.ملعأهللاو.ماتهجحنإ

٣/٤44:ينغملايفلاقو

ةداتقويرهزلاوءاطعلوقاذه.مدهيلعفهكرتنمبحاوةفلدزعبتيبملاو

.يأرلاباحصأوروثيبأوقاحسإويعفاشلاويروثلاو

اذإف"ىلاعتهلوقل.جحلاهتافعمجهتافنم:يعشلاويعخنلاوةمقلعلاقو

نم":ملييبلالوقو"مارحلارعشملادنعهللااوركذافتافرعنممتضفأ

اراموأاليلكلذلبقةفرعبفقودقوعفدنىحانعمفقووهذهانتالصدهش

."هٹفتیضقوهجحمتدق
يسعي"هجحمتدقفعمجةليللبقءاجنمفةفرعجحلا":ميبلالوقانلو

.ةفرعءاجنم

اعامجإجحلايفنكربسيلامهيفقوطنملاربخلاوةيآلانمهباوجتحاامو:لاق

امف‹هجححصاهيفةالصلادهشيملوىلاعتهللاركذيملوعمجبتابولهنإف

۹۳



ةملدزملايلإةضافإلاجابرهاوبلاتقع

اهبیلاعتهللارکذةرورضنمسيلتيبملانألو«ىلوأكلذةرورضنموه

هنكمأرحتلاةليلرخآيفةفرعنمضافأولهنإف‹رجفلاةالصدوهشكلذكو

.ها.بابحتسالاوأةليضفلاوأباجيإلادرحمىلعكلذلمحنيعتيف‹كلذ

:ةرمعبهمارحإنمللحتهتافنمفنكرةفلدزمبتيبملا:اثلالوقلا

:يئاطلاسرضمنبةورعثيدحركذامدعبداعملادازيفميقلانبالاق

Yor/y'

وهوةفرعكنكراهبتيبلاوةفلدزمبفوقولانأىلإبهذنمجتحااذهب
هيلاو.امهنعهللايضرريبزلانباو‹سابعنبا:ةباحصلانمنينثابهذم

يعازوألابهذموهويرصبلانسحلاوةمقلعويعشلاويعخنلاميهاربإبهذ
هراتخاومالسنبمساقلاديبعيبأويرهاظلادووادوناميلسيبأنبدامو

.هأ.ةيعفاشللهوجولادحأوهوةيزخنباوريرجنبا:نادمحملا

هذه‹ججحثالثملو:لاقفلوقلااذهباحصأججحركذيفعرشمث

:ثیدحلاصناذهو(سرضمنبةورعثيدح)اهادحإ
نمتئحينِإهللالوسراي:لاقف8هللالوسريئاطلاسرضمنبةورعلأس
الإلبجنمتکرتامهللاو«يسفنتبعتأو‹يلحارتللكأ«يطيلبج

هذهانتالصدهشنم":یهللالوسرلاقف؟ححنميللهف‹هيلعتفقو

هجحمثأدقفاراموأاليلكلذلبقةفرعبفقودقوعفدنىحانعمفقوو

."هثفتىضقو
مارحلارعشملادنعهللااوركذاف":ىلاعتهلوق:ةيناثلاةجحلاو

رومأملاركذلااذلنايبلاجرمجرخيذلا6هللالوسرلعف:ةثلافلاو

.ها.هب

٤۹



ةهلدزملايلإةضافإلاجابوهاوجلادق

.هبهذماهيفرصتناةريثكةلدأوججحبىتأواليوطامالكمزحنباركذدقو

.اتركذلليطأنأالولو

:ءيشهكرتببجيالوةنسةفلدزمبتيبملا:ثلاغلالوقلا

.ةيعفاشلادنعةئالثلاهوجولادحأوهو

۸۱/۲٨۷:بذهملابحاصلاق

دوصقمكسنهنأل«بجي:امشدحأ:نالوقهيف؟المأةفلدزميتيبلابجيبلهو

ةنسناكف‹تيبمهنألةنسهنأ:ياثلاو.يمرلاكابجاوناكف‹عوضوميف

ملةنسهنأانلقنإو‹مدلاهكرتببجوبجيهنا:انلقنإفةفرعةليلئيتيبلاك

.هه.مدلاهكرتببجي

٢۲۹ص:حاضيإلايفيوونلالاقو
نالوق؟ةنسمأبجاووهلهو‹كسنتيبملااذهو«اوتابةفلدزماولصواذإف

.هأ.ىلاعتهللاهمحريعفاشلل

هوجوةئالثاهيفملنأتركذامنإو‹ناهجوةلأسملايفةيعفاشللنأىرتتنأو

.ةفلدزمبتيبملاةينكربلوقلامهضعبىلإبسنذإميقلانبامالكنممدقتام

.ملعأهللاو

۱/۲٦۱مالسإلادعاوق:رظنا

٤£/۳ريبكلاحرشلاوغلا:

٢٠٤۲ةرمعلاوجحلاهقفيفييغملا:

٢/۳٢٢۲داعملاداز:

۷۸۱/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۲۹۸ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۱۲/۳٦۲ةريخذلا:

۱/٠٦٥٥دهتحلاةيادب:
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ةفلدزملايلإةضافإلامابرهاوجلادفع

نبانعو«ليللايفعمجنمةضافإلاةاعرلاوءافعضللزيجأو
لاقوألقتلايف يبنلاينثعب:لاقامهنعهللايضرسابع

.'”ليلبعمجنم-يوارلانمكش-ةفعضلايف

نمدبالهنأءةنسلانمنأملعدقو:©يناعنصلالاق

رجفلاةالصدعبالإاهيفتابنمضيفيالهنأوءعمجبتيبملا

رافسإدعبالإهنمعفديالو‹مارحلارعشملايففقيمث‹اهب

.سمشلاعولطلبقعفديوادجرجفلا

سمشلاعلطتىتحعمجنمنوضيفيالةيلهاجلاتناكدقو

.١٩%8مهفلاخف.ريغناميكريبثقرشأ:نولوقيو
ةصخرلاىلعلدهوحنواذهسابعنباثيدحنأالإ:لاق

۱۳۰/۷یلحا:

سابعنباتعم:لاقدیزیيبانبهللاديبعقیرطنمملسمهاورثیدحلا(١)

"ليلبعمجنمةفعضلايلاقوألقثلايفيهللالوسرشعب":لوقي
ةفعضلاعفدميدقتبابحتسا:بابجحلاباتك٩/٥٠يوونللملسمحيحصحرش:رظنا

....یمىلاةفلدزمنمنهريغوءاسنلانم

۲۹/۲٤مالسلالبس(۲)

ظافلأباملسمالإةعامجلاهاوروهدنسميفعيبرلامامإلاهاورثيدحلا(۳)

ساتلابطخهجحمتال:ةديبعوبألاق:عيبرلامامألاةياورهذهو‹ةفلتخم

تراصاذإتافرعنمنوعفدياوناكناثوألاوكرشلالهأنإ:لاقفةفرعب

نمنوعفديو‹مههوجويفلاجرلامئامعامنأكلابحلاسوءرىلعسمشلا
مههوجويفلاجرلامئامعامنأكلابحلاسوءرىلعسمشلاتعلطاذإةفلدزللا
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ةلدزملاىلإةضافإلاجاب_وماوجلادق

.تيبملالامكتسامدعيفةفعضلل

نأركبيبأتنبءامسأثيدحلةفعضلاكءاسنلاو:()لاق

اهنوكسوةلمهملانيعلاوءاظلامضب(!نعظللنذأليهللالوسر
هللايضرةشئاعنعو.جدوهلايفةأرملايهو:ةنيعظعمج

ةفلدزملانمعفدنو‹مئاصلارطفيوسمشلابرغتىحتافرعنمعفدنالانإو
."ناثوألاوكرشلالهأيدلفلاخمانيده«سمشلاعولطلبقهللاءاشنإادغ

لهأناك":لاقهنعهللايضررمعقيرطنماملسمالإةعامجلاهاورو

مهفلاخفريبثقرشأنولوقيو‹سمشلاعلطتيحعمجنمنوضيفيالةيلهاجلا

ريبثقرشأ"هجامنباودمحأةياوريفو"سمشلاعولطلبقضافأفييبلا

."ریغنامیک
ةفلدزملاوةفرعنمعفدلاتقويف:باب.جحلاباتك۲۳۱/۲حيحصلاعماحلاحرش:رظنا

نمىلإاهنممثةفلدزمىلاعفدلابابجحلاباتك٤٤١/هراطوألالين:

۲۹/۲٤مالسلالبس:رظنا(۱)

:لاقءامسأىلومهللادبعنعهحيحصيفملسمهجرخأاذهءامسأثيدح(۲)

ةعاستّلَصف.التلق؟رمقلاباغله:ةفلدزملاراددنعيهوءامسأىلتلاق

یحانلحتراف«يبلحرا:تلاق.معن:تلق؟رمقلاباغلهباي:تلاقمش

الك:تلاق‹انسلغدقلهاتنهيأ:اشتلقفالرتميفتلصمثةرمحلاتمر

."نعظللنذأعينلانإيبيأ

٩4/۹٤ملسمحيحصحرش:ةنيعظللهريسفتيفيوونلالاق

ازاسجبهبةأرملاتيمسف«ريعبلاىلعةأرملاهيفنوكتيذلاجدوحلاةنيعظلالصأ

.هتأرمالحجرلاةنيعظو«ةقيقحلاتيفخوبلغيحزاحلااذهرهتشاو

۹۷ -



_وڪاوجلادق ةهلدزملاىلإةضافإلاباب

نأةفلدزملاةليلليهللالوسرةدوستنذأتسا":تلاقاهنع

.)اهلنذأفةليقثينعتةطبثتناكوءهلبقعفدت

لبقةفلدزُمنمعفدلازاوجىلعليلدهيفو:(”يناعنصلالاق

.9"ةطبثتناكو":هلوقهدافأامكءرذعللنكلوءرجفلا

افمنأةشئاعنعدمحمنبمساقلاقيرطنمنيخيشلاةياورنمثيدحلا(۱)

ةمطحلبقوهلبقعفدتةفلدزملاةليلميهللالوسرةدوستنذأتسا:تلاق

احلنذأف:لاق"ةليقثلا:ةطبثلاو:مساقلالوقي"ةطبثةأرماتناكوسانلا

تنذأاتسانوكأنألوهعفدبانعفدفانحبصأىحانسبحو‹هعفدلبقتحجرخف

حورفمنميلِإبحأهنذإبعفدأنوكأفةدوسهتنذأتساامكيهللالوسر

"هپ

ءاسنلانمةفعضلاميدقتبابحتسا:باب.جحلاباتك٩/٤٤ملسمحيحصحرش:رظنا

.یمىلاةفلدزمنمنهريغو

£۲/٠۳مالسلالبس(۲)

لبقىمىلاةفلدزمنممفدلاةنسلانأيفملعلالهأنيبفالحال(۳)

لبقعقلايففالخلانكلو«يهنعتباثلاحيحصللسمشلاعولط
:فالخلاليصفتاذهو«رجفلاعولط

نافسمشلاعولطلبقورجفلاعولطدعبنوكيعفدلا:لوألابهذللا

.اضيأفانحألابهذموهوانبهذماذه

تعلطىحافقاوةفلدزعيقبنمعلئسدقوهللاهمحرناهبنوبأباج

- ۹۸



ةهلدزملايلإةضامإلاجابوهاوجلادقع

.سمشلاهيلع

ءيشهمزليهنأملعأاللاقنيملسملاضحبو«امدهيلعنأليقدق:لاقف

.هأ.هبرمؤياهتفلاخمالإ

وهوسمشلاهيلعتعلطنمىلعمدلاب_وحوهللاهجربطقلاححردقو

.ةفلدزع.

١/٤۹٠ماظنلارهوج:لاقفعملاقهيفهللاهمحرنيدلارونمظنو

سجرللفلاخمانيدهف سمشلابورغلبقضفتالو
برغتنورظنيالمنافب_رفلاهيلعاملفلاخم

عمجلاةالصاهبنيلصوعجلبقلصتالورسو
افقوكانهلصافريغنماعمنيءاشعللاهيفعمجت

سفنتلننارعشملاىلعفقوسلفغباهيفرجفلالصوتبو

اعفانامويهللادنعهاقلتاعساواركذهللاانهركذاو

عترامثیملإارسحمعطسقافسشعلطتنألبقو

عفدلامدقنإنكلو‹«سمشلاعولطليكنوكيعفدلا:اغلابهذللا

ليللافصنلبقاهنمعفدنإو.زاجرجفك١عولطلبقوليللافصندعب

.مدهمزل

كلذيفنيليلدنممحلسيلو«ةلبانحاوةيعفاشلاىدلحجرتاماذه

صيخرتلايفليهنعةدراولاثيداحألا(لدانمهباوستامةياغو

ديفيامكلذيفسيلو‹ليللافصتنمدعبةفلدرنمعفدلابسانلاةفعضل
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ةملدزملايلإةضافإلاجابرهاوجلادق

.نينيعمسانأبصاخوهامنإو«سانلامومعلتقولاكلذيفعفدلازاوج

4۲/۳٤:ينغملايفلاق

ءيشالفهدعبعفدناو‹مدهيلعفلعفنإفليللافصنلبقعفدلاهلسيلو

.يعفاشلالاقهبو«هيلع

حيبأامنإو"مككسانميعاوذخأتل"لاقوابتابقليينلانأانلو:لاق

هللايضرسابعنباىورفهيفةصخرلانمدرواميليللافصندعبعفدلا

"يمىلاةفلدزمنمهلهأةفعضيف%يبلامدقنميفتنك:لاقامهنع

مابيهللالوسرلسرأ:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعو.هيلعقفتم

وبأهاور."تضافأفتضممثرجفلالبقةرمحلاتمرفرحتلاةليلةملس

مدهيلعفليللايفدعيملوليللافصنلبقةفلدزمنمعفدنمف.دوواد

.ھها.اراشداعمشارانةفرعنمعفديذلاك«مدالفداعنإو

الو.اهيفلاحرلاطحدرجمبةفلدزمنمعفدلالصحي:ثلاثلابهذملا

ليللانملوألافصنلالبقولوحصيف.تقولانمءيشقارغتسامزلي
رمنإ:هلوقةلأسملاهذهيفكلامنعروهشملاو‹ةيكلاملابهذموهاذهو

.عفدیمهيلعمدالفلزنناو«مدهیلعفلتيملفاهب

٢/۳٠۲:ةريخذلايفينارقلالاق

طرتشيالو«تيمانمنكمتلاولحرلاطحبلصحيبجحاولالوتلاو
ةدوسنأ":ملسميفاليعفاشللافالخليللانملوألافصنلاقارغتسا

ملوء"احلنذأفسانلاطحلبقعفدتنأةفلدزملاةليلمالسلاهيلعهتنذأتسا

.هأ.اصوصخماتقوانيبي
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ةهلدزملايلإةضافإلاجابرهاوبلادق

نممزليو«ةفلدزمبتيبملابجيهنأءاملعلاروهمجو:لاق

.مدهکرت

الوةليضفلاهتتافهكرتنإ()ةنسهنأىلإنورخآبهذو:لاق

.مدالوهيلعمثِإ

اوذخ":لاقدقورجفلاىلإاهبتيبملاييبنلاهلعفيذلاو:لاق

.یهتنا"امککسانمينع

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

١/٤۹٠ماظنلارهوج:

۲۹۷/۲۳عرشلانايب:

/AY\لينلاحرش:

£46/۳ريبكلاحرشلاويفملا:

۳/۳٦۲ةريخذلا:

۷۸۳/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

٢٤۳۰ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۱۳۲/۷یلحا:

£۰/۲۳٤مالسلالبس:

٥/٤١٤١راطوألالين:

۳£۲/٠مالسلالبسرظنا:ناعنصلايأ(١)

.مدقتامكةيعفاشلاضعبللوقلااذه(۲)

۲/٠۳٤مالسلالبس:رظنا(۳)

هجیرختقبس(٤)
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ةملدزملايلإةضافإلامابرهاوبلادق

”مدهيلعفسمشلاعولطدعبعمجنمضافأنمو
يفهتقانعضوأو«ادجرفسأامدعباهنمضافأليهنأيور

.هيفاهعرسأيأ(”رّسحمنطب

'وةكموتيبلاكمارحهنأنينمؤملاهللاراعشإل"ارعشم"يمسو

.دحاوتقوبهيفءاشعلاوبرغملاعمجل"ًاعمج

نماطبهأنيحءاوحومدآنيبهيفعمجهناحبسهللانأل:ليق

هيلإةضافإلادنعبارتقالاوهو:فالدزإلل"ةفلدزم"و«ةنجلا

دنعةنسعمجيفركذلاو«۱هدنعفوقولاوتافرعنم

.رثكألا

.مدلااهربجيانبهذموهو:(”بطقلالاق

ريغائیشهيلعیریالانباحصأضعبوهللاهمربطقلاىدلحجرتاماذه(١)

.ةنسلاهتفلاخمءاسأهنأ

؟هيلعسمشلاعلطتىحافقاوةفلدزمبيقبنمعهللاهرناهينوبألئس

الإءيشهمزليهنأملعأاللاقنيملسملاضعبو‹امدهيلعنإليقدق:لاقف

.ها.هبرمؤيامهتفلاخخ

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:رظنا

.لييبلاةجحةفصيفليوطلارباجثيدحنمملسمهاورثيدحلا(۲)
رصقضعبلاو‹دحاوعضومءامسأةئالثةفلدزموعمجومارحلارعشملا(۳)

هللاو.ةفلدزملاعيمجىلعهممعضعبلاو«ةفلدزعبلبجناكمىلعمارحلارعشلا

.ملعأ

١٤/١۸٠لینلاحرش(٤)
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ةهلدزملايلإةضامإلاجابرهاوجلادق

هللااوركذاف":ىلاعتهلوقلحيحصلاوهوء«ضرف:ليقو:لاق

.٠"مارحلارعشملادنع

ةاشةفرعبهفوقودعبسانلاعمعمجبفقيملنم-ليق-مزلتو

اضيأنالوقلاو.رمامكهجحدسف:ليقو.ءاسأوهجحمتو

.اهيفهللاركذيملنميف

دنعمدهمزلسمشلاعولطىلإعمجبفقونم:"جاتلا"يفو

.رثؤملايبأ

٠.(ةنسلاةفلاخملءاسأوءال:ليقو

.()مدالفرجفلالبقعمجىلإعجرنإو«مدفىنمبحبصأنمو
هيفتابنمو.عولطلادعبفقيوعمجبحبصينأفئاخللزاجو

لوقوهوروهمحجلادنعةنسكلانهءاعدلاوةفلدزعبمارحلارعشملايففوقولا(١)

ىلاهللاهمربطقلالاموبجاوهنأىلإفانحألابهذو‹اضيأباحصألا

.مهبهذم

.هعجارفليصفتلانمءيشبلئاسملاولاوقألاهذهركذمدقت(۲)

وهنإو‹مدهمزلىبحبصلاهيلععلطورجفلالبقةفلدزملانمعفداذإيأ(۳)

..هيلعءيشالفاهيفرجفلاهيلععلطوةفلدزملاىلاداع

۳٢۲۷۷/۲:عرشلانايب:هللاهجررثؤملاوبألاق

رجفلاعولطلبقهتضافإتناكرجفلاةالصيلصينألبقةفلدزمنمضافأاذإ

معجرنإف‹مدهيلعفرجفلاةالصابلصيملوةفلدزمنمضافأاذإف«هدعبوأ

.ھهأ.هيلعءيشالفتقولايضقنينألبقامىلصواهيلإ
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ةملدزملايلإةضافإلاجابرهاوبلاتقع

.هأزجأليللافصنىلإ

نمو.هيلعالوهلهركمامإلالبقضافأورجفلادعبفقونمو

۱_()هدفرجفلالبقرسحمنطبىلإهزواج

باودلاوسانلارظنينيح"عمج"نمعفدي:(رباجلاق

هلحرهبطحيملومارحلارعشملابرمنمو.مهمئاوقعضاوم

.هيلعالفیضموهبهطحنإو«مدف
ءاصعدلاوركذلايفةعاسنوفقيو«سانلابرجفلامامإلايلصيو

اديورنوریسیوااةنسوهوعولطلالبقنوضيفيمث«ةيبلتلاو

نأل«مدرسحميداوبرجفلاهيلععلطوئمىلاةفلدزملانمعقدنممزلي(١)
.ةفلدزملاوىمنيبطسوتييداووهو‹ةفلدزملادودحجراخارسحم

۲۷۷/۲۳عرشلانايب:هللاهررثؤملاوبألاق

نطبىلإاعمجزواجفةفرعنمضافأنمهنأ‹نيملسملاعمهبذوخأملاثيدحلاو

الفاهنمضافأمثرجفلاةالصعمجيفىلصفعجرنإف‹رجفلاعولطلبقرسحم
.ها.ماتهجحومدهيلعفعمجنماجراخرجفلاىلصوهنإو«هيلعءيش

يغ‹بهذملامامإيضابإلانامعلايدزألاديزنبرباجءاثعشلاوباوه(۲)

.فيرعتلانع

.لئاوألاانءاملعنمهللاهمحرنامثعيبأخيشلاىلإبوسنملوقلااذه(۳)
۲۷۸/۲۳عرشلانايب:رظنا

نبهللادبعىورا«اهتقولوأيفسانلابرجلامامإلايلصينأبحتسي(٤)
الإامتاقيملالإةالصىلصمْللالوسرتيأرام":لاقهنعهللايضردوعسم
"امتاقيملبقذعمويرجفلاةالصو‹عمجبءاشعلاوبرغملا
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ةهلدزملايلإةضافإلاجابرهاوبلادقغ

.©”ىنماوتأيىتحةيبلتلاوركذلاب

ةنسءتافرعبرصعلاورهظلاك.ءاشعلاوبرغملانيبعمجلاو

.هيلعمدالو«داسفالوًاطخأ٠تافرعوأءعمجيفدرفأنمو

نمبيرقىلإتافرعيمزأمنمجورخندلنم'عمج"دحو

نيلبجنيبقيضلاقيرطلاوهوءمزأمةينثتنامزأملاو.ضايحلا

.مارحلارعشملانمرسحميداوالونامزأملاسيلو:ليقو

‹هبذخألازوجيالءكورتملطابرعشملانمرسحمنأبلوقلاو
.ملعأهللاو.هلئاقهنععجردقو

۹£:ملسمحيحصحرش:يوونلالاق

رجفلاىلصو«ةفلدزملايهيلاممجبءاشعلاتقويفبرغملاىلصهنأهانعم

دايملا«اهتقولبقهلوقف‹رجفلاعولطققحتدعبنكلوداتعملااهتاقيملبقذعموي
نيملسللاعامجإبزئاجبسيلكلذنأل‹رجفلاعولطلبقالداتعملااهتقولبق

.ها.هترکذامىلعهلیوأتنیعتيف

فوقوللاهدعبتقولاعستيلمويلااذهيفةالصلادقتبحتساامنإو

.مارحلارعشملادنعءاعدلاوركذلاو

نباناك:ليقو«ةفلدزمنمضافأاميلوسرلابءادتقإكلذنولعفي(١)
يجاح:لوقيامرثكأناكوضافأاذإهتقانبرضيالامهنعهللايضررمع

.هھا.ةرمحلايمريىحاهٹحتسارسحمنماهديتلزناذإو«يحجاحيجاح

- (۰ -



عيذلاوقلحلاويمرلاابرهاوجلاقع

كلذريغوحبذلاوقلحلاويمرلاباب

ةبقعلاةرمجلوصودنعةيبلتلاىنمىلإعمجنمضيفملاعطقي

.ةاصحلوأيمردعب:عيبرلالاق.ًاعبساهيمردعب:ليقو

.ةضافإلادنع:ليقو.ةفرعمويحبصلاةالصدنع:ليقو

.موحلالخداذإنراقلا:ليقو.رحنلامويرجفعولطدنع:ليقو

."سمشلاتلازاذإاقلطمةيبلتلايبلملاعطقي:ليقو

.ةرمجعفترملكو؛اهعافترالةرمجةرمجلاتيمسو

.كلذريغوءلبجلابقيرطلكو.عفترملك:ةبقعلاو

يتلايهوءةفرعنمءاجنملةثلاثلاةرمجلايه:ةبقعلاةرمجو

نهنألارامجرامجلاتيمس:سوماقلايفلاق.ةرجشلادنع

.ةاصحلا:ةرمجلاو.رامجلابنيَمرِي

رسمألهللااعدومارحلارعشملادنعفقوةفلدزملايفرجفلاجاحلاىلصاذإ(١)

هبنذلرفغتسيوإل#هلوسرىلعيلصيوهيلعيثيوىلاعتهللادمحيمث‹هايندوهنيد

وهوىمادصاقسمشلاعولطلبقةفلدزملانمضفيمث«تانمؤملاونينمؤمللو

ةيبلتلانعكسمأاهلصواذإفةبقعلاةرمجلصييحةيبلتلابهتوصاعفاركلذيف
.ىربكلاةرمحلابةامسملايهةبقعلاةرمجو

بهاذمةتسةلأسملايفنأىضمدقوةفرعموينمسمشلاتلازاذإيأ(۲)

هبضرتعأامو«هباولدتساامنايبواهاحصأركذولاوقألاليصفتىضمامك

.دئاوفلانمكلذريغوباحصألادنعهلككلذنمحجارلاومهيلع

.ةرمحباباب٠/۷۲۹يدابآزوريفللطيحلاسوماقلا(۳)

“ا٦١١-

 



عبطلاوقلحلاويمرلاجابدهاوجلاتقع

ىوقتللانقفووءىدهللاندهامهللا:لاقةبقعلاةرمجلصواذإف

عبسبيداولانطبنماهيمريمث.ىلوألاوةرخآلايفانفاعو

ءاجرمعنايورو.دمحلاللوربكأهللا:لكيمرعمالئاق

دبعنبركبوبأزاجأو©قوفنماهامرودعصفاهيلعماحزلاو

.ءاشثيحنماهيمررذنملا

يضردوعسمنباثیدحنمملسمهاورايهللالوسرنعكلذتبث(١)

عبسبيداولانطبنمةبقعلاةرمجدوعسمنبهللادبعىمر":لاقهنعهللا

لاقفاهقوفنماغومرياسانأنإهلليقف:لاق‹ةاصحلكعمربكيتايصح

.ةرقبلاةروسهيلعتلزنأيذلاماقمهريغهلإاليذلاواذه:دوعسمنبهللادبع

نطبنمةبقعلاةرمجيمر:باب:جحلاباتك٩/۷٤يوونللملسمحيحصحرش:رظنا

.يداولا

ءربكأهللاربكأهللاربكأهللا:لوقينأيمرلايفعورشلادنعهلبحتسي(۲)

هللو:لوقينهرخآيفواهيمريةاصحلكعماذكهوربكأهللاوهللاالإهلإال

.دمحلا

حقق):دوسألاقيرطنميهوةياورلاهذهىلعهبيقعتيفنالقسعلالاق(۳)
:(۳/٤٦٤:يرابلا

.فعضهيفوةأطرأنبجاجحاذهدانسإيفو

هنارمعنعنوميمنبورمعنعحيحصدانسإبةبيسنيبأنباىوراذكو:لاق

.يداولانطبنماهريغيفواهيفبيصأيلاةنسلايفةبقعلاةرمجىمر

.یداولانطبنمرامحلايمر:بابجحلاباتك۳/٤٠٤يرابلاحتف:رظنا

۷١-



عيطلاوقلعلاويمرلابابرهاوجلادق

لفسأوأقوفنماهامرنمنأىلعاوعمجأمهنأ١ضعبمعزو

.يداولانطبنميمرتنأبحتسملانكل«هأزجأبناجوأ

٠.طوحألاحيحصلاوه:”بطقلالاق

۳/٤٤:حتفلايفلاقثيحينالقسعلاهلعل(١)

وأهنينعاهلعجوأاهلبقتساءاوسزاجاهامرثيحنمهنأىلعاوعمجأدقو

.هأ.لضفألايففالتخإلاواهطسووأاهلفسأنموأاهقوفنموأهراسي
امِإفىرغصلاوىطسولانييرخألانيترمحانعةرمحلاهذههبتزاتماامماذهو

:ءايشأةعبرأبامهنعتدرفنا

.رحنلامويباهصاصتحخا-١

.يمرلادعباهدنعفقويالهنأ-۲

.ىحضلاتقوىمرتامهنأ۳

.اهلفسأنماهيمربحتسي٤

١٤/۱۹۰لینلاحرش(۲)
٢۲/٥۳۲:عرشلانايبيفلاق

يداولانمالإاهيتأيالفةبقعلاةرمجالإءاشثيحنماهيمرياهلكرامحلاو

.ها.ِءاشثيحنماهامراذإفرصنيو

۳۳۸/۲۳:رخآعضوميفلاقو

.فأ.مدهيلعويمرلاهيلعفديعينألبققلحوأحبذنإف

نطبنميمرلاىلعتقولااذهيفسانلالمحيغبنيالنكلو‹خيشلاقدص

لصاخحلاماحزلاببسبحاورألانمريثككالههيفنألكلذبمهمازلإويداولا

۸١-

 



عيذلاوقلعلاويمرلاجابرهاوجلاقع

عيلفةرمجلالصتنألبقءيشاهضرعوةاصحىمرنإو

دعبتعقونإ:ليقو.انيكسممعطأالإو«اهناكمىرخأةاصح

.("ابکاراهيمرزوجيو.هتزجأةرمجلابكلذ

ٰيعبتدهاشدقوتاروظحملاحيبتتارورضلاوهازجأىمرثيحنمف.كلانه

مهبفيكف.ماحزلاةدشنم(رسحا)يداولاىلعأنمنوزفقيمهواوتاماسانأ

؟يداولانطبيٿمهعيمجاورشحول

اهيقلءيشىلعةيمرلاتعقوفةرمحلايمرينمعهللاهمحررثؤملاوبألئس(١)

.ةرمحلاىلعتعقوفتراطمث"ةرمحلالبق

ةيزحباكِإ:لاق

نمتعقووتلتكتتداعمثتعقونإوهيزحتاهأةرمحلاىلعتعقونإو:لاق

.ها.هيزحتالامفإ:ةرمحلاىلع

٢۲/٢٤۳۳عرشلانايب:رظنا

ىلعاهامرلينلانألءاشامفيكايشاموأابكارةبقعلاةرمجيمرزوجي(۲)
ِْ..غ

تیار:رباجلاق.مهریغوصوحألايبأمأورمعنباورباجهاور.هتلحار

النإفمككسانميعاوذخأتللوقيورحتلامويهتلحارىلعيمرييىبلا

.ملسمتاور"هذهٍيجحدعبجحأاليلعليردأ

٣/٤٤٤:ينغملايفلاق

تليالناكورحتلامويهتبادىلعةبقعلاةرمحيمريرمعنباناك:عفانلاقو

.هآ.اعجاروابهاذايشامالإكلذدعباهرئاس

۲۳/٦۳۳:عرشلانايب:رثؤملاوبألاق

-۹١١-



عيذلاوقلعلاويمرلاجابرهاوجلاتقع

ىصحأتنأوءيتايصحهذهنإمهللا:لاقوفرصتنااهامراذإو

ينبثأوءيلارخذةرخآلايفنهلعجاوءينمنهلبقتفءينمنهل

.كنارفغاهيلع

لزيمل:الاقمهنعهللايضرديزنبةماسأوسابعنبانعو

.يراخبلاهاور."ةبقعلاةرمجىمرىتحيبلي8هللالوسر
يفرارمتسالاةيعورشمنأىلعليلدهيف:›يناعنصلالاق

.ةرمجلايمريىتحءرحنلامويىلإةيبلتلا

؟اهنمهغارفعموأءةاصحلوأبيمرلادنعهعطقيلهو:لاق

.يناثلاىلإدمحأوءلوألاىلإروهمجلابهذ

ىمریتحيبليلزيملف":يئاسنلاهاورامهللدو:9لاق

:لاقوةميزخنبااضيأهاوراموء"ةيبلتلاعطقعجراملفءةرمجلا

تضفأ":لاقهنألضفلانعسابعنباثيدحنمحیحصثیدح

.ةأرملاكلذكورذعنمالإادعاقيمريالوامئاقوابكاريمرينألجرلل

يمريالفقيرشتلامويامأوبكاروهورحنلامويةبقعلاةرمجيمرينأهلو:لاق
.ها.رذعنمالإابكار

۳۳/۲٤مالسلالبس(۱)

.قباسلاعجرملا(۳)

-١ا



عبيذلاوقلحلاويمرلابابرهاوجلادقع

ةرمجیمریتحيبليلزيملف«تافرعنم#3هللالوسرعم
."ةاصحرخآعمةيبلتلاعطقمثءةاصحلكعمربكيوءةبقعلا

يأ"ةبقعلاةرمجىمرىتح':هلوقنمدارملانيبيوهو:١لاق

.اهيمرمت

تنيبدقثيداحألاهذهو؟ةيبلتلاعطقيىتمفالخءاملعللو:لاق

.٠0اهل8هكرتتقو

.۲/٣٤۳٩مالسلالبس(۱)

امركذننابهذماهرهشأواهنايبمدقتدقوبهاذمةتساهيفةلأسملاهذه(۲)

.دودرلاوةلدألانماديزمامهيلعقوسنوانه

ةبقعلاةرمجاهبيمريةاصحلوأعمةيبلتلاجحلابمرحلاعطقي:لوألابهذملا

ةباحصلانمرفنوةيعفاشلاوفانحألاوانباحصأهيلعوروهمحلابهذموهاذهو

.مهريغونيعباتلاو

:مهتلدأ

:ِنآلابمهاوعدىلعبهذملااذهباحصألدتسا

نکيمهنأىلعلدف.اهيمريةاصحلكلوأعمربكيناكييبلانأ-١

.يلي
غلبىحيليلزيمل6يبلانأ"هربخألضفلاهاخأنأسابعنباثيدح-۲

.ملسمهاور"ةرمحجلا

راعشةيبلتلا":لاقهنأامهنعهللايضرسابعنبانعرذنملانباىور-۳

."ةبقعلاةرمجيمرتنأكلحءدبوكلحءدبيحيلفاجاحتنكنإفجحلا

 

- ۱۱۹ -



عيطلاوقلعلاويمرلابابرهاوبلادق

یحيليلزيملفلييبلاتقمر":لاقهنعهللايضردوعسمنبانع-٤

.ىربكلاننسلايفيقهيبلاوةميزخنباهاور"ةاصحلوأبةبقعلاةرمجحىمر

.ةبقعلاةرمجابيمريةاصحرخآدعبةيبلتلاجحلابمرحلاعطقي:ياثلابهذملا

.ءاملعلانمةعامجوةيعفاشلاضعبوةلبانحلاوةيرهاظلاىلإبهذملااذهبسنيو

:مهتلدأ

:ِنآلابمهبهذمىلعاولدتسادقو

 

لاق.ظافلألاضعبةدايزبةميزخنباداورمدقتملاسابعنباثيدح-١

ةبقعلاةرمجىمريحيبيلزيملفتافرعيفيييبلاعمتضفأ":لضفلا
."ةاصحرخآعمةيبلتلاعطقمث«ةاصحلكعمربكي

دارمانأوىرخألاتاياورلايفمهيأالرسفمحيحصثيدحاذهةميزخنبالاق

.اهيمرمتأيأ"ةبقعلاةرمجىمريح":هلوقب
نُأةدحاوةاصحيمارلاىمراذإةيبرعلاسنجنمزئاجريغ:ةميزخنبالاق-٢

.تايصحمبسباهامراذإةرمحلاىمرلاقيانإوةرمحلاىمر:لاقي

تلزامفيللالوسرفدرتنك":لضفلالاق:لاقسابعنبانع-۳
.يئاسنلاهاورةيبلتلاعطقىمراملفةبقعلاةرمجىمريحيليهعمأ

لوسرعمتحرحخ":لاقدوعسمنبهللادبعنعرمعميبأنعدهاجبنع٤
ظفاحلالاق"ريبكتباهطلخينأالإ«ةبقعلاةرمجىمريحةيبلتلاكرتامفيهللا

.يواحطلاوةبيشيبأنباودمحأهاور:حتفلايث

١/۱۸۹لینلاحرش:رظنا

۱۱۲ -



عيطلاوقلعلاويمرلاجابرهاوبلاقغ

هراسنعتيبلالعجهنأهنعهللايضردوعسمنبهللادبعنعو

عبسبةرمجلاىمروءهنيمينعىنموةبقعلاةرمجهيمردنع

.›ةرقبلاةروسهيلعتلزنأيذلاماقماذه:لاقو«تايصح

ةبجاوبتسيلةيفيكلاهذهنأىلععامجإلاماق:2”يناعنصلالاق

نماهيمرينمىلعادردوعسمنباهلاقاذهوءةبحتسميهامنإو

.اهقوفنمىمرترامجلارئاسنأاوقفتاو.اهقوف

۲۷۱۸۹ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:رظنا

۳۳/۲٤مالسلالبس:

۳۱۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۱۳۱/۷مزحنبالیلحلا:

۳/٥٤٤يرابلاحتف:

۹/۹ملسمحیحصحرش:

:هحيحصيٿملسمهاور(۱)

۸/۹٤:ثیدحللهحرشيفيوونلالاق

هنينعموهراسينعةكملعجيفيداولانطبياهتقوفقينأبحتسي

يفحيحصلاوهاذهو.عبسلاتايصحلاباهيمريو«ةرمحلاوةبقعلالبقتسيو

لبقتسمفقينأبحتسي:انباحصأضعبلاقوءاملعلاروهمجلاقهبوانبهذم

ةكماربدتسمةرمحلالبقتسمفقينأبحتسي:انباحصأضعبلاقو.ةبعكلا

اممنألوأ‹«اهيفةروكذمجحلالامعأبلاغنألركذلابةرقبلاةروسصخو

.تالماعملاوتانايدلارومأنمريثكىلعتلمتشا

۲/٣٤۳٤مالسلالبس(۲)

- ۱۱۳-



عيطلاوقلعلاويمرلاابرهاوجلادقغ

ىحضرحتنلامويةرمجلا$هللالوسرىمر:لاقرباجنعو

.١سمشلاتلازاذإفكلذدعبامأو

فرصتنااذإو."فوقولابمدالو«فقيالفةبقعلاةرمجىمراذإو

%0رضنانقزراوءاروكشمايعسواروربماجحهلعجامهللا:لاق

رضيأالورضيأالامردقبماقملاكلذنعدعباذإو.ارورسو

حبذلالبققلحاذإو.هدعبقلحيمثحبذيمثءالبقتسماعدوفقو

.٩مدهيلعف

سمشلالاوزدعبنمقيرشتلامايأنمثالثلارامحلايمرتقونأىلعليلد

.هللاءاشنإأيسامكءاملعلاريهامجلوقوهو

هللالوسرنُا":مهنعهللايضرسابعنباورمعنبانعهجامنبایور)۲(

."فقيملوفرصناةبقعلاةرمجىمراذإناك

رمۇيهنإفنييرخألانيترمحلانعةبقعلاةرمجاهبتزاتمايلاتازيملاىدحإهذهو

هنإفىطسولاوىرغصلانيترمحلادنعفقيملوأةبقعلاةرمجدنعفقونإنكلو
.هيلعءيشالوةنسلافلاخدق

.هيلعةمعنلارثأوهتءاضووهجولاةجمهب(۳)

وأايسانالادماعرحنلامويلاعفأنمكسنىلعاكسنجاحلامدقاذإ(٤)

.مدلاهيلعبجوالهاج

جاحلاليكوتزاوجبةريخألاتاونسلايفةيدوعسلاءاملعنمةعامجىفأدقو

۔٤١۱

 



عبذلاويلحلاويمرلاوأبِرهاوجلاطو

رسينماھیفالسانلاماوعنمریثکنماهیلعادیدشالابقإواعساوىدص
.ةكلمملابةقومرمةيملعوةيمسرتاهجنمةرداصاُمَأواميسالةلوهسو

مثحبلامثيمرلا:بيترتلاىلعيهورحتلامويلاعفأتنيبةنسلانأقحلاو

ملكنبلالعلهيرديامحبذلايفهنعكلنبلالكونمف.ةضافإلافاوطمثقلحلا

مهقفاوو.مهريغوناخيشلاوهللاهمحرعيبرلامامإلاهاوريذلاثيدحلارهاظب

.دماعلانوديسانلاولهاجللةصخرلادييقتبهذملاو

:عرشلانايبيفلاق

سابعنبانعيوردقو..قارعلالهأضعبيأروانيأروهوحبذلالبقهريصقت

هنألټيبلانعيوردقومدهيلعفكسنلبقاكسنمدقنمنأ:هنعهللايضر

امةرافکهيلعوماتهجحهللاءاشنإجرحاللوقننحنو"جرحال":لاق

.ها.ةريثكججحكلذيفو‹لعف

يف"ناونعتحتهللاهمحرعيبرلامامإلادنسميفءاجفالخلاراثمثيدحلاو

."طخيمرلاىلعرحتلاوحبذلاىلعقلحلامدقتيفةصخرلا

لاقصاعلانبورمعنبهللادبعنعغلب:لاقدیزنبرباجنعةديبعوبأ

-١١۱-



عبطلاوقلعلاويمرلاجابرهاوجلادقع

رعشأملهللالوسراي:لاقفهللالوسرىلإءاجالجرنأ:عادولاةجحيف

لوسرایهللاقفرخآهءاجف.جرحالوحبذإ:لاقف.حبذأنألبقترحتف

كلذيفلئسامف.جرحالومرإ:لاقف.يمرأنألبقترحنفرعشأملللا

نمةصخرهذهةديبعوبألاق:عيبرلالاق.جرحالو:لاقالإءيشنعمويلا

.مويلاكلذيف%3يبلا

۲۰۷/۲:هللاهمرهحراشلاق

نوكيفاهريخأتوكسانملاضعبمدقَتتفرعاميأنيعلامضب"رعشأمل"هلوق

ةرثکنمروعشريغنمترکذامتلعفوأ.جحابوجوبرقلالهاج
.رهظأوهوامطخمنوكيفلاغتشإلا

فاولطمثقلحلامثحبذلامثةبقعلاةرمجيمر:ةعبرأرحتلامويلاعفأو:لاق

.ةضافإلا

:لعهلوقنأل:اولاق.ثيدحلارهاظباوکسمتوءيشاھکرتببجیالفةنسوه

«قسيضلايفنجرحلايفنبدارملانألاعمةيدفلاومثإلاعفريضتقي"جرحالو"

نايبلاريخأتنألليهنيبلابجاومدلاناكولاضيأو«قيضامهدحأباجيإيفو

.زوجيالةجاحلاتقونع

بوجويورومالاهکرتنمىلعاوبجوأوبيترتلابوجوب:نورخآلاقو
بلحصأويعخنلاونسحلاوةداتقوريبجنبديعسوسابعنبانعكلذيفمالا

.هأ.كلاموةفينحوبألاقهبوبهذملالهأرثكأهيلعويآرلا

-٦١۱۱



عبطلاوقلعلاويمرلاجابرهاوجلادق

۹/٠٦:ملسمىلعهحرشيفيوونلالوقيو

مثحبذلامثةبقعلاةرمجيمر:ةعبرأرحنلامويلاعفأنأهلبقبابلايفقبسدق

ىلعاهضعبمدقوفلاخولفاذكهاهبيترتةنسلانأو.ةضافإلافاوطمثقلحلا

وهوفلسلانمةعامجلاقاذهبو.ثيداحألاهذهيلعةيدفالوزاجضعب

مدلاهمزلفاوطلاويمرلاىلعقلحلامدقاذإهنأفيعضلوقيعفاشللوانبهذم

ةفينحوبألاقانهلوقلااذهموكسنبسيلقلحلانأفيعضلاهلوقىلعانب

نعةذاشةياوروةداتقويعخنلاويرصبلانسحلاوريبجنبديعسنعو.كلامو
هذينوجوجحممهو.مدهمزلضعبىلعاهضعبمدقنمهنأسابعنبا

زوجيمدلانايبريخأتنأاوعداومثإلايفندارملانأىلعاهولوأتنإفثيداحألا

.ها.اقلطمكيلعءيشالهنأ"جرحال":هلوقرهاظ:انلق

:هنيبنيذلاوحنلاىلعلاوقأةعبرأ"جرحالو"هلوقعميفءاجدقو

كسنىلعاكسنرخأوأمدقنمعاعمةيدفلاومثإلاعفريضتقي:لوألالوقلا

.لوقلااذهباحصأهبللعتاممدقتدقو

امكةيدفلانودمثلاعفر"جرحال":مالسلاهيلعهلوقيضتقي:اغلالوقلا

همزليوهيلعمثإالهنإفلاومألاوأسفنألايفعقواذإنايسنلاوًاطخلاةلاحيف

.نامضلا

ثیدحلااذهلٹمیورسابعنبانأاذهىلعلديو:لوقلااذهباحصألاق

ىلإاهادعتيالوةئداحلاكلتبصاخ"جرحالو":قهلوقنأ:ثلاثلالوقلا

.اهاوس

- ۱۱۷



عبطلاوقلعلاويمرلابابرهاوجلادق

.هللاهمحرةديبعوبأمامإلابهذملااذهبهذنممو

نوديأ.مويلاكلذيفييبلانمةصخرهذه:ةديبعوبألاق:عيبرلالاق

افإومامتلاىلعكسانملاماكحأاوملعيملذئمويسانلانألمايألانمهدعبام

رذعتلذعمويئطخملارذعينأبسانفمهكسانمهنعاوذحخأيليهعماوجرحخ

مملصخرفدحاولاتقولايفىفطصملالاعفأىلعصاخشألاعيمجنمعالطإلا
رذعالفمويلاكلذدعبترشتناوماكحألاترقتسادقورذعلااذهمويلاكلذيف

.ءادفلابوجودنععيطخمالولهاج

اولدتساودماعلانوديسانلاولهاابةصاخانهةصخرلانأ:عبارلالوقلا

اذلةصخرلانألدياذهف.ملعأليأ"رعشأل":لئاسلالوقبكلذىلع

دضتعادقومويلاانخايشأوانئاملعهبيفييذلااذهو.ئطخلملاوألهاجلا

:ةيلاتلاةلدألاودهاوشلابلوقلااذهباحصأ

یسنیامرمأنعذئمویلأسيهتعمسامف:هلوقملسمدنعةياوريثدرو-١

عالوسرلاقالإاههابشأوضعبلبقرومألاضعبميدقتنم‹لهجيوأءرلل
."جرحالواولعفا

يعاوذخ":هلوقبجحلايفليلوسرلاعابتإبوجوىلعلدليلدلانأ٢

:لئلسلالوقبتنرقدقهنععقواممدقتيفةصخرملاثيداحألاو"مككسانم
بوجوىلعدمعلاةروصىقبتوةلاحلاهذهبمكحلااذهصتخيف"رعشأم

.جحلايفعابتإلا

الو.هحارطأزجيملاربتعمنوکینأنکيفصوىلعبتراذإمكحلانأ۳

عصيالفمكاهبقلعدقوةذخاؤملامدعلبسانمروعشلامدعنأكش
.هحارطأ

- ۱۱۸-



خبطلاوقلعلاويمرلابابرهاوجلادق

.١حبذالبقلحيلفحبذهمزليملنإو

.”ريبثلثمناكلهعفرالولوعفرىصحلانم-ليق-لبقتامو

.مارحلارعشملابرقلبج:ريبثو
نموءلاوزلاىلإسمشلاعولطدعبالإىمرتالو:”بطقلالاق

ملءرحنلاموينمرجفلالبقوأءلاوزلادعبوأعولطلالبقاهامر

.(أضعبلافالخهزجي

وأجاحلابينينألاوحألانملاحيأبحصيالهنإفمدقتامىلعافطعوهيلعو

نوكينأالإهنعكسنلاحبذبمايقلاتاهجانمةهجةيأوأكنبلاهنعلكوينأ

هارتشايذلاكسنلانيعوهحبذامنأنيقيلاملعملعيوأحبذلادنعارضاح

انئاملعلوقوهودلاولايديساذهبىفأةبقعلاةرمجهيمردعبنمكلذنوكيو

.ملعأهللاو.قيفوتلاهللابوةلأسملاهذهيفنيرصاعللا

حبذلاىلعقلحلامدقتيفةصخرلايف:بابجلاباتك۷/۲٠۲حيحصلاعماحلاحرش:رظنا

.ًاطخيمرلاىلعرحنلاو
يمرلالبقرحنوأرحنلالبققلحنم:باب.جحلاباتك۹/٠1ملسمحيحصحرش:

ةضافإلاويمرلاوقلحلاورحتلامدقتيفءاجام:باب.جحلاباتك١/٠٠٠راطوألالين:

.ضعبىلعاهضعب

.ةرمعلانودجحلابدرفأولامك(١)

.سابعنبانعافوقوميوري(۲)

.١/۱۹۲لينلاحرش(۳)

.ءازجإتقووةليضفتقونيتقوىربكلاةبقعلاةرمجيمرلملعلالهأتقو(٤)

:امحئايباذهو

:ةليضفلاتقو:الوأ

- ۱۱۹ -



عبذلاوقلعلاويمرلابابرهاوجلادق

لصعفويهلعفلقفاوملاوهو.رحتلاموينمالاوزىلإسمشلاعولطدعبوهو
ءاملععمجأ:ربلادبعنبالاقةمألاعامجإهيلعماقاموهومهيعباتوهباحصأ

.مويلاكلذىحضاهامراإيهللالوسرنأىلعنيملسللا

دعبىمرو‹هدحورحنلامويىحضةرمحلايمرييلوسرلاتيأر:رباجلاقو
.ملسمهاور.سمشلالاوزدعبكلذ

مهنكلوتاقوألانمهاوسامىلعتقولااذهةيلضفأيفءاملعلافلتخيملو

.لاوقأةدعىلعهاوسامءازجإيفاوفلتخا

:ءازجالاتقو:ايناث

:هنأمهقافتابفهيفىمرنمعهئازجإيفملعلالهأفلتخايذلاتقولاوهو

يقوفالح؟سمشلاعولطلبقىزجيلهنكلو«سمشلاعولطدعبيزجي
:لاوقأةلأسملا

.اهلبقىزجيالوسمشلاعولطدعبيزجي:لوألالوقلا

صخرومزحنباويعخنلاويروثلاودهاجبلاقهبوةيضابإلاانباحصألوقوهو
عولطدعبالإاومريالنأىلعليلبةفلدزمنمةضافإلاةفعضللانباحصأ

.سمشلا
دعيل:لاقفسمشلاقورشلبقةبقعلاةرمحىمرنمعهللاهمحررثؤملاوبألكس

.قورشلادعبيمرلا

؟هئزجيأسمشلاعولطلبقاهامرنمع:هللاهمرناهبنوبألسو

ةيأىلعدعباهمريلنمكنوكيو:ليق.كلذهئزجيالهنأليقدق:لاق

؟لاح

هيفيلنيبيالواذهيفملعلالهأنمنيملسملالوقىلعيلنيبياذكه:لاق

- ۱۲ -



عيذلاوقلحلاويمرلاجابرهاوجلادق

؟ءاوسًاطخخلاونايسنلاىلعو‹لهجاوأملعلاىلعدمتعملاو:هلليق.هريغ

ىلعءيزجيهنأيلنيبيالذإمثإلايفالءازتجإلاعميفمعن:لاق
.ها.لاح

۷/١۱۳:یلحايفمزحنبالاقو

هأ.الجرالوةأرماال.ادحأءيزجيالفسمشلاعولطلبقيمرلاامأو

نأمهرمأوهلهأمدقييبلانأسابعنبانعءاطعةياوربكلذىلعلدتساو

.يئاسنلاهاور"سمشلاملطتىحةبقعلاةرمجاومريال

.سمشلاعولطلبقيمرلاوحابأنيعباتلانمةفئاطنعانيورو:لاق
.لِيهللالوسرممةجحالو:لاق

وهواهعولطدعبيمرلاداعأسمشلاعولطلبقىمرنم:نايفسلاقو:لاق
.ھه.انباحصألوق

:مهليلد

هللالوسرىلعانمدق:لاقهنأنمسابعنباهاورامبلوقلااذهباحصألدتسا

انذاخفأخطليلعجفعمجنمانلتارمحأىلعبلطملادبعىبةمليغأي

نباهاور"سمشلاعلطتىحةرمحلااومرتالبلطملادبعبأ":لوقيو

.هجام

.رجفلاعولطدعبنكلوسمشلاعولطلبقيزجي:ياثلالوقلا
نعةياورويأرلاباحصأورذنملانباوقحساوكلاموةفينحوبألاقكلذبو

.دمج

۳/۳٦۲:"باتكلا"نعالقنينارقلالاق

ايشامرحتنلامويريغيوابكارتايصحعبساحبصرحنلامويةبقعلاةريمري

-۱١۱۳-



عبذلاوقلعلاويمرلاجابرهاوجلادق

.هأ.رجفلادعبوسمشلالبقىزجيوهيلعءيشالفىشمنإو
:مهليلد

:يلياممهبهذمةحصىلعءالؤهلدتسا

هلهأةفعضمدقيناكهنأ:رمعنبهللادبعنبملاسنعناخيشلاهاورام-١

نوعفديمثمحلادبامللانوركذيفليللابةفلدزملابمارحلارعشملادنعنوفقيف

مهنمورجفلاةالصلممدقينممهنمفعفدينألبقومامالافقينألبق
رمعنباناكو‹ةرمجلااومراومدقاذإف‹كلذدعبمدقينم

.يهللالوسركعلوأيفصخرأ:لوقي
مويمىلإهلهأعمهبثعبييبلانأ":سابعنبانعدمهاورام-٢

.."رجفلاعمةرمحااومرفرحنلا

.ليللافصتنمدعبءيزجي:ثلاثلالوقلا

.دمحأويعفاشلاودلاخنبةمركعوىليليبأنباوءاطعلاقكلذبو

٢۳۱۸ص:حاضيإلا:يوونلالاق

عافترادعبهلعفلضفألاورحتلاةليلفصتنمدعبةبقعلاةرمجيمرزاوجانبهذم

ةكيلميبأنباوركبيبُأتنبءامسأبهذموهودمحأوءاطعلاقهبو.سمشلا

.ها.دلاخنبةمركعو

:مهليلد

:اهضعباذهوةيلقعلاوةيلقنلاةلدألانمديدعلاباولدتسا

ةليلةملسمأبييبلالسرأ":تلاق.اهنعهللايضرةشئاعثيدح-١
نوركييذلامويلاكلذناكوتضافأفتضممثرجفلالبقةرمحلاتمرفرحنلا
.دوادوباهاور"اهدنعيعي38لوسرلا

يهوءامسأيلتلاق:لاققيدصلاركبيبُأتنبءامسألومهللادبعنع۲

۔۱۲۲-

 



عبذلاوقلعلاويمرلامجابرهاوجلادق

يباي:تلاقمثةعاستلصف.ال:تلق؟رمقلاباغله:ةفلدزملاراددنع

مثةرمحلاتمرىحانلحترافيبلحرا:تلاق.معن:تلقرمقلاباغله

نذأيييبلانإ‹الك:تلاقانسلغدقلهاتنهيأ:اطتلقفالرتميفتلص

.سمشلاعولطدعبك‹يمرللاتقوناكفةفلدزمنممفدللتقوهنأ-۳

لوسرلابءادتقإبابحتساللوهسمشلاعولطدعبيمرلانمدروامنأ٤

.ثيداحألانيبضراعتنمودبياميفاعمجزاوحلاتقواذهو¥
لجعتنأاهرمأفرحتلامويةملسمأىلإ3يبلاراد:لاقةورعنع٥

نأبحأف-اهمويناكو-حبصلااهبيلصتفةكمٍِنأَتيحعمجنمةضافإلا

.يقهيبلاهاور.هقفاوت

انيمرانإ:تلق.ةرمحلاتمراأ:ءامسأنعربخمنيربخأ:لاقءاطعنع١

.يلوسرلادهعىلعاذهعنصنانكانإ:تلاق.ليلبةرمحلا

عولطدعبمهريغنعو‹رجفلاعولطدعبةفعضلانعءيزجي:عبارلالوقلا
.ميقلانبارايتخاوهوسمشلا

۲/۲٢٥۲:داعملادازيفلاق

ربكوأضرعرذعللسمشلاعولطلبقيمرلازاوجةنسلاهيلعتلديذلااذهو

.كلذهلزوجيالفحيحصلارداقلاامأو‹هلجألسانلاةمحازمهيلعقشي

:بهاذمةئالةلأسملايقو:لاق

دمحأويعفاشلالوقك.زجاعلاورداقللاقلطمليللافصندعبزاوحلا:اهدحأ

.هللاامهمحر

.هللاهمحرةفينحيبألوقك.رجفلاعولطدعبالإزوجيال:اغلا

- ۱۲۳



عيطلاونلعلاويمرلاابرهاوجلادق

كلذيفمويلااذهباهامرنمنأنوملسملاعمجأ:دشرنبالاق

.اهتقويفاهامردقفءاهلاوزىلإسمشلاعولطدعبينعأءتقولا

تاومجلانمرحنلامويمريمل¥هللالوسرنأاوعمجأو:لاق

لاقفءرجفلاعولطلبقةبقعلاةرمجىمرنميفاوفلتخاو.اهريغ

لهأنمةعامجلوقك.سمشلاعولطدعبالإةردقلالهألزوجيال:ثلاثلا

.هأ.ملعلا

.١/۱۹۲لينلاحرش:رظنا

.٢۲/٥٤۳عرشلانايب:

.(طوطخ)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:
.۷/١۳٠ىلجا:

.۲۳/۳ةريخذلا:

.٩/٤٦٤ملسمحیحصحرش:

.٠٠۲ةرمعلاوجحلايفملا:

.۹۸/۱٥دشرنبالدهتجلاةيادب:

.٢/٢٢۲داعملاداز:

.44۹/۳ريبكلاحرشلاوغملا:

.£١/41باتكلاوةنسلانيبعمحلايفبابللا:

.۳۱۸ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

.۲/٥۷۸يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

.٢/43۰مالسلالبس:

.١/١٤٠راطوألالين:

.١/۹۷٠دهتجلاةيادب(١)

.اهسفنةحفصلاوقباسلاردصملا(۲)

۔١٤۱۲



عيذلاوقلعلاويمرلاابرهاوجلادق

.اهداعأرجفلالبقاهامرنإفءكلذزوجيالوءرجفلاعولط

سأبال:يعفاشلالاقو.دمحأوءنايفسوةفينحوبألاقهبو:لاق

.)سمشلاعولطدعببحتسملاناكنإوهب

:ةبقعلاةرمجيمريفبهاذملالاوقأصحخلماذه(١)

:ةيضابالا:الوأ

ثللشثلامويبورغىلإىقبيورحتلامويسمعولطبمهدنعزاوحلاتقولخدي

سمتعلطاذإاهمريلوليلبيمريالفهيسنوأليللاىلإيمرلاكرتنإف.رشع

هبَىفأامىلعليلباهمريلفماحزلالجألليللاىلإيمرلاريخأتناكنإو«دغلا
.دلاولايديس

ةرورضلنكيملنإباحصألادنعمدهدعبوأليللاىلإيمرلارخأنممزليو

دعباهداعأاهامرنإفسمشلاعولطلبقاهيمرحصيالهنأمدقتدقوماحزلا

.زجاعلاورداقلااذهيفيوتسيومدالبعولطلا

:فانحألا:ايناث

دعبامو‹بورغلاىلإىقبيورحتلامويرجفعولطبمهدنعزاوحلاتقولخدي

نإف.هيلعءيشالوةهاركلاعميمرلاءيزجييناثلامويلانمرجفلاىلإبورغلا

:هيبحاصلافالخةفينحيبأدنعمدهيلعوزاجهيلايلوقيرشتلامايأىلإيمرلارخأ

ءيشالوعولطلادعباهداعأرجفلاعولطلبقىمروهنإودمحوفسويييأ

.هيلع

:ةيكلاملا:اغلاث

مث‹ءادأنوكيو«بورغلاىلإرحنلامويرجفعولطبمهدنعزاوحلاتقولخدي

-١۲-

 



عبطلاوقلحلاويمرلامابرهاوجلادق

ينعاوذخ":هلوقعم##هلعفكلذعنمنمةجحف:لاق

مدققهللالوسرنأسابعنبانعيورامو«""مككسانم

ىسمرنإوءاضقلاعممدهيلعوءاضقنوكيقيرشتلامايأرخآىلإبورغلادعب

.يمرلاداعأرجفلاعولطلبق

:ةيعفاشلا:اعبار

مايأرخآىلإدتعوديعلاةليلنمليللافصنبمهدنعزاوحلاتقولخدي

رشعثلاثلامويلاسمبورغلبقامىلإيمرلارخأنإهيلعءيشالوقيرشلا
.مدهمزلقيرشتلامايأتتافنإف

دعبمهدنعيمرلاتقولوأنأل‹كلذهئازجأرجفلاعولطلبقيمرنإو

.رجفلالبقيأليللافصتنم
:ةلبانجلا:اسماخ

حصيالهنأالإقيرشتلامايأرخآىلإليللافصننممهدنعزاواتقولخدي

لاوزلادعبالإيمريالقيرشتلامايأىلإيمرلارخأاذإفقيرشتلايلايليفيمرلا
.هيلعءيشالو

۳/۲٦۱مالسإلادعاوق:رظنا

.(طوطخم)هئادألجورخلادارأنليفغبنياموهمزاولوجحلا:
.۲6۹ةرمعلاوجحلاهقفيفغلا:

.845/۳ريبكلاحرشلاوغلا:

.۹۹/۱٥دشرنبالدهتجلاةيادب:

.١/۹۸٠دهتجلاةيادب()

.ارارممدقت(۲)

-۔٦١۱۲-



عبطلاونلعلاويمرلاجابرهاوبلادقغ

.٠”سمشلاعلطتىتحةرمجلااومرتال":لاقوهلهأةفعض

هجرخأةملسمأثيدحرجفلالبقاهيمرزوجنمةدمعو:لاق
مأيهللالوسرلسرأ:تلاقةشئاعنأوهوءهريغودوادوبأ

ءامسأثيدحوءتضافأفتضموةرمجلاتمرفرحنلامويةملس

هللالوسردهعىلعهعنصتانكانإتلاقوليللابةرمجلاتمراه
.ىهتنا.()

يصمرلاداعألحلاىصحباهريغوأةبقعلاةرمجىمرنمو

رعشملانمةاصحنيعبسعفريهنأرمدقو.مرحلايصحب

تصقنىتمو.زاجلقأهنمعفراذإوءمرحلانموهو«مارحلا

نمءهلکمرحلانمكلذكاهعفرينأزاجو.هريغنموأهنمداز

الاهبيمرملاىصحلانألءرامجلاتحتنمالإ«ءاشثيح
..”يداولانطبنماهطاقتلازوجيوءاهبيمرلاداعي

يئاسنلاالإةسمخلاهاور(١)

.١/۹۸٠دهتحلاةيادب(۲)

.هجيرختمدقت(۳)
نمهاصحذخأنإوهئازجأةرمحلاهبىمرفمرحلانمهاصحمرحلاذأاذإ(٤)

هیلعومريملنمکوهفرفنيىحلعفيملنإف‹ديعينأهيلعفهبىمرفمرحلاريغ

.ةكمىلإهبثعبياهمريملةرمجلكلمد
۳۱۹/۲۳:عرشلانايب:رثؤملاوبألاق

ىلإبهذف«ءيشىصخلانمهدنعسيلواهيمردارأفةبقعلاةرمجىلإءاجنمو
عضومىلإعحجرمث«هبيمرييذلاىصحخلانمذخأفةبقعلاةرمج

- ۱۲۷-



عبطلاويلعلاويمرلابابرهاوجلادقع

نطبنماهيمردعيلفرحنلامويءقوفنمةبقعلاةرمجىمرنإو

اهدعيلفءديعينألبققلحوحبذنإفءحبذلالبق.١يداولا

.مد-ليق-هيلعو

رحنلامويريغيفكلذناكنإو.هيلعمدالوديعيال:ليقو

.ىنممايأدعيلفهمويركذيملنإو.هيلعءيشالو٠اهيمرداعأ

.مدفۀكملخدیتحرکذيملنإو

مريملنمةلزتمبوهوهيزجياليمرلاكلذنإف‹«ىصحلاكلذبىمرفهنمىمري
.هأ.يداولانطبنمىصخلاذحخأينأرمؤيامنإو

ذحخأيالو«مرحلانمءاشثيحنمهاصحرامحجلايمرييذلاذخأي:لاقهنعو

.ها.مرحلاريغنمالورامحانم

الوبشخبالومظعبالوردبالوۇلؤۇلبرامحلايمارلايمريال:اضيأهنعو

یمرنمف«یصخلابالإيمريالوقدنببالوردمالونيطبالورجآبالوصحب

.فه.یصحلابيمرلادعيلومريملنمكوهفكلذنمءيشب
.۳۱۹/۲۳-۳۲۱عرشلانايب:رظنا

الببحأثيحنميمرياريخممرحلاناكنيحيضاملانمزلارابتعاباذه(١)

نطبنمِءاوس.هازجأىمرنيأنمفكلذيفهلرايخالفمويلاامأ«ةقشموأةفلك
:لوقييلوسرلاو.اهعسوالإاسفنفلكيالهللانإفرسحلاىلعأنموأيداولا

."متعطتساامهنماوتأفءيشبمكترمأاذإواوهتنافءيشنعمكتيناذإ'

۳٢۲/٦۳۳:عرشلانايب:هلوقهنعدرودقفهللاهجررثؤمايبألوقوه(۲)
نإفيداولانطبنماهيمرينأهبرمؤييذلافاهقوفنمةبقعلاةرمجىمرنم

.ها.هيلعةداعإالوهيمرمتدقفاهقوفنمىمر

- ۱۲۸-



عيذلاوقلعلاويمرلاجابوهاوجلادق

نإو.ةاشىدهأهتافنإف«دعيلفيمرلادنعريبكتلايسننمو

.)افورعمعنصنیتریبکتيسن

نمفنصملاهركذيذلاو.ةيفالخةيداهتجاةلأسملانكلوقافتابسيلاذه(۱)

يفنيلوقلادحأوهامنإيمرلادنعريبكتلايسننمىلعيدهلاوةداعإلابوجو
هعابتألوقلكلو.يدهالوةداعإهيلعسيلهنأرخآلالوقلاوبهذا

نامامإلاويدنكلاميهاربإنبدمحمةمالعلالوألالوقلاراصنأنمفهراصنأو

كيلإواعيمجهللامهمحررثؤملاوبأةمالعلاناثلالوقلاراصنأنموبطقلاويمثلا

:محاوقأنمایش

٢۲/٢۳۲:عرشلانايب:ميهاربإنبدمحملاق

قلحوحبذنإفربكيلوهيمردعيلفيمرلادنعرحنلامويهلكريبكتلاكرتنمو

هتاشيدهينأبحتسلملافرحتلامويرمىحركذيملنإومدهيلعفكلذلبق

نِٳامهربکیلونیتاصحوأةاصحيمردعيلفنيتريبكتوأةريبكتيسننمو

ةدايزيفسيلو«نيتريبكتلاوأةريبكتلاكرتبافورعمعنصيلفالإوهتعاسنمناك
.ها.ءيشيمرلا

۲۳/٢٤۳۳:عرشلانايب:رثؤملاوبألاقو

ابیرقواهماقميفناکنافرامحلاىمراذإةاصحلكرثأىلعربكينأيسننم

الفعجريملنإو.يمرلاةداعإهيلعسيلوتاريبكتعبسربكيلوعجريلفكلذنم

اذه.ريبكتلايقهيلعءيشالفدعابتدقناکناو«هيمرمتدقوهيلعءيش

.هآا.اهلكرامحلايمريفيدنع

نعليوطلارباجثيدحيفءاجامكةنسهنأليمرلادنعريبكتلاكرتيغبنيالو

."ةاصحلكممريكيتايصحمبسباهامرف":لاقهنأليلوسرلاةجحةفص

٣/۸٨٤٤:ینغملايفلاق

- ۱۲۹-



عيذلاوقلعلاويمرلاابرهاوجلادق

يمرلاداعأقلحوحبذىتحرحنلامويةبقعلاةرمجمريملنمو

مليمرلالبقحبذيذلاو«هئطخلةاشو«هكسنلةاشهيلعو

.(هزجی

مدوءهئطخلمدفةبقعلاةرمجيمرلبقرازوقلحوحبذنمو

ىصحللبىمرنمو.يعسلاوفاوطلاو٠ةرايزلاديعيوءهكسنل

يذلایصحلابىمرنمو.مدفكلذهتافنإوءداعأةدحاوةرمج

.(مدفحبذیتحدعيملوسانلاهبيمري

هللادبعنبلاستیأر:لاقملسأنبدیزنعهدانسإبكسانملايفلبنحىورو

للاربكهللا:ةاصحلكعمربكيتايصحعبسبةرمحباىمرويداولانطبتسا

هتلأسفاروكشمالمعواروفغمابنذواروربماجحهلعجامهللا:لاقمثربكأ

لوقيوناكملااذهنمةرمحلاىمر ىبلانأيبأيئدح:لاقف‹منصامع

.ها.تلقاملثمةاصحیمراملك

.٢٤/۲٦۲لينلاحرش:رظنا

.٢۲/٥٥٦٤٤٢٤۳۳عرشلانايب:

.4۸8/۳٤ريبكلاحرشلاويغملا:

امأ«كسانلابفراعلاماعلاقحيفمدللبجومويزحبريغوهمعن(١)
هنعروهشملاثيدحللريخأتلاوميدقتلارمأيفامفصخردقفيسانلاوألهاجلا

"جرحالو":مالسلاهيلعهلوقعمليوأتوهيفلاوقألاليصفتمدقتدقو‹38

.بهذملايفاهعيمجتاليوأتلاهذهنمحجارلانايبورخأوأمدقنم

.هيلعءيشالفدعيملنإو‹ةداعإلابرمؤيوكلذهلهركيرخآلوقيف(۲)
۳٢۳۲۰/۲:عرشلانايبيفلاق

۹١۱۳-



عبذلاوقلعلاويمرلاابرهاوجلادقع

دغلانماهمريلفهيدهحبذدقواليلةبقعلاةرمجيمرركذتنمو

ركذتنإو٠.هيدهديعيوءهئطخلهاشهيلعوءسمشلاتعلطاذإ

قيرشتلامايأيفكلذورازىتحاهكرتدمعتوأ«ةرايزلادعب

لبقعماجنإو٠قلحلاوحبذلاويمرلادعبةرايزلانأل‹داعأ

.هةنيمسةرقبوأةندبفاهيمر

نمةاصحباهمريلفليللاىلإايسانتسبةبقعلاةرمجىمرنمو

.هدلاورافغتسالافادماعوأ.دغلا

.فأ.هيلعداسفالفیصخلاكلذنمىمرنمفهبسانلاىمراممرامحجلامريالو

وبالاقوروهمحجلاهيلعوانبهذموهاذه.لباقنمجحلاهيلعوهجحدسفو(۱)
.هندبهيلعودسفيال:يأرلاباحصأوةفينح

لاقو.اندنعاضيأهجحدسفةضافإلافاوطلبقويمرلادعبعماجوهنإو

.يدحلاهيلعودسفيالروهمجلا

وأنيتاصحوأةاصحيمركرتنمنأ:هللاهمحررثؤملايبأنعروتأملا(۲)

ملنلفكرتاميمرديعينأهيلعفايسانوأادمعتم«تارمحلاىصحنمثالث

.نيكسمماعطإةاصحلكلهيلعفقيرشتلامايأيضقنتوأرفنيىحلعفي
يقبامديعينأرمؤيهنإفايسانوأادمعتمرثكأفتاوصحعبرأيمركرتنإو

.مدهيلعفرفنيوأقيرشتلامايأيضقنتىحلعفيملنإف«يمرلانمهيلع

یمرنمىلعءيشالهنادهاجمنعف.هنمبيرقوأكلذلثمانموقنعروثأملاو

عبسنملقأبیمرنميعازوألاوكلامنعوءيشبقدصتيسواطنعوتسب

نيتاصحكرتيفو.دمةاصحكرتيف:ةيعفاشلانعومدبهربجيكرادتلاهتافو

ثالثلاتارمحلافصننملقأكرتنإ:ةيفنحلانعومدرثكأفةئالثيفونادم

- ۱۳۹



عبطلاوقلحلاويمرلاجاب-رماوجلادق

يفناسنإلاهأطخأاملكو.هأزجأقلحلاوحبذلالبقفاطنمو

.رصقيوأقلحيملامهبسأبالفريخأتلاوميدقتلا

سنمدقنم:لیقو.١هيلعالفيمرينألبقحبذنمو:ليق

اک

.(٢مدهمزلكسنىلع

يففقويهللالوسرنأصاعلانبورمعنبهللادبعنعو

هتلحارىلعوهولاوزلادعبرحنلاموييأءعادولاةجح

يأ-رعشأمل:لجرلاقفهنولأسياولعجف‹ةرمجلادنعبطخي
ءاجو."جرحالوحبذا":لاقءحبذأنألبقتقلحف-ملعأمل

مرا":لاقةبقعلاةرمجيمرأنألبقترحنفرعشأمل:لاقفرخآ

':لاقالإرخأالومدقءيشنعذئمويلئسامف."جرحالو
)."جرحالولعفا

رحنلامويجاحلاىلعفئاظولانأملعا:©يناعنصلالاق

.مدففصنلانمرثكأكرتنإوأعاصفصنف

.٢۲/٤٤٤۳عرشلانايب:رظنا

.٥/٤١٤٠راطوألالين:

.عيمحلاىلعروهمجلاهممعويسانلاوألهاجلابانباحصأهديق(۱)

رحتلالبقحبذيذلاوأ‹حبذلالبققلحيذلاكلذنمروهمجلاىثتسإ(۲)

.صاعلانبورمعنبهللادبعثيدح

.هجیرختقبس(۳)
£۳A/Yمالسلالبس(٤)

۔-۱۳۲



عيذلاوقلحلاويمرلاجابرهاوبلادقغ

قلحلامث«هحبذوأيدهلارحنمثءةبقعلاةرمجليمرلا:عبزأ
اهيفعورشملابيترتلاوهاذه.ةضافإلافاوطمثءريصقتلاوأ

.يلعفاذكهو

ىتأأمثاهامرفةرمجلاىتأفىنمىتأهنأنيحيحصلايفف:لاق

.هذخ:قلاحلللاقو٠«رحنفىنمبهلزنم

يفءاهقفلاضعبعزانو.اقلطمجاحللاذهيفعازنالو:لاق

.فوطيىتحقلحيال:لاقفنراقلا

ءايشألاهذهضعبميدقتزوجيهنأىلعليلدثيدحلاو:(')لاق

.رخأوأمدقنمىلعمثإالوقيضالهنأو«اهريخأتو
فلسلاروهمجويعفاشلابهذفءكلذيفءاملعلافلتخاو:لاق

مدلابجيالهنأوزاوجلاىلإءاملعلاوثيدحلاباحصأءاهقفو

يفرهاظهنإف"جرحالو"لئاسللهلوقل٠كلذلعفنمىلع

.اهلمشيقيضلامسانألءاعمةيدفلاومثالايفن

ذإىلعفلاًأزجأدقوالإجرحلا¥يبنلاطقسيمل:”يربطلالاق

نعناعضيالنايسنلاولهجلانألءةداعإلابهرمألهئزجيملول
هوحنويمرلاكرتولامك٠جحلايفهمزلييذلامكحلافلكملا

هيلعبجينكلءالهاجوأايسانهكرتبمثأيالهنإف
لهاجلاويسانلانعاهطوقسرهظألافةيدفلاامأوءةداعإلا

.قباسلاردصملا(١)

.۳۸/۲٤مالسلالبس(۲)

- ۱۳۳ -



عيطلاوقلعلاويمرلاابرهاوبلادق

.ملاعلانعاهطوقسمدعو

نوديسانلاولهاجلانعمدلاطوقسبلوقلا:ا)ديعلاقيقدنبالاق

يبنلالاعفأعابتإبوجوىلعلدليلدلانأةهجنمءيوقدماعلا
تالاؤسلاهذهوءا"مككسانمينعاوذخ":هلوقبجحلايفي

:لئاسلالوقبتنرقامنإءهنعلاؤسلاعقواملميدقتلابةصخرملا

جرحال":هلوقلمتحيو«ةلاحلاهذهبمكحلاصتخيف"رعشأمل'

ملعأهللاو.ىهتنا.")جحلايفيلوسرلاعابتإبوجولصأىلع

.۳۹/۲٤مالسلالبس(۱)

.هجرختقبس(۲)

."جرحال"يهلوقعميفءاملعلابهاذمليوأتىضماميفمدقت(۳)

۔١۱۳



عيذلاوقلعلاويمرلابابرهاوجلادق

ةصالجلا

يفلهلعفنمدروابديقتلاومازتلالاكيلعةنسللاقفاومكيمرنوكيىح

ءاملعلالحجدقوملعلالهأنممهدعبنموهباحصأهيلعناكاعيويمرلا

:اهنمضعبهذهو.هلامكلاننسويمرلاةحصلاطورش

:يمرلاطورش:الوأ

نمکناکهدعبوأتقولالبقىمرولف‹هلددحاهتقويفيمرلانوكينأ-١

الإةبقعلايمريالنأهيلعنيدلارمأيفةطوحوفالخلانماجورخو.مريم

.اهاوزىلإسمشلاعولطدعب

ذأنإف.يمرلابرومأمهنألايمریمسيهجوىلعىصحلايمرينأبجي-۲

دوجول‹هازجأاحرطاهحرطنإو«قافتالابهزجيلىمرملايفاهعضووىصحلا

.فيفخىمرهنأالإيمرلا

۲۷۳/۷:نيبلاطلاجهنميفلاق

هازجأاهيلعطقسفهدينماحرطىصحلااهيلعحرطوةرمحلانعفقونإو

دصعيلوهزجيملهدينماعضواهيلعىصخلاعضووةرمحلانماندنإو
.ھه.يمرلا

.اقافتازجيمهدعبوأهنودعقونإف(ةرمحلا)ىمرملايفىصحلامقينأ-۳

۲۱۹/۲۳:عرشلانايبيفلاق

اهداعأعقتملوأىصحلاعضومتعقوورديملوهنعتباغوةاصحبىمرنمو

وأةرمحباتزواجفةاصحىمرنإوعضوملاةباصإويمرلانمةنيبىلعنوكيل
.هأ.هزجيم‹اهودتدصق

-١۱۳۵-



عيذلاوقلعلاويمرلابابرهاوجلادق

ةروتنلاوفزخاوردملاك:رجحبسيلامامأ.ارجحهبيمرملانوكينأ٤

ساحتنلاوصاصرلاوةضفلاوبهذلاك:نداعملاكلذكو.هئزجيالفرجآلاو

.هئزحبالدیدحلاو

۲/٦۷۸:بذهملايفيزاريشلالاق

الهنأل«هزجيملفزخوأردمنمهريغبىمرنإفرجحابالإيمرلازوجيالو
.هأ.رجحلامساهيلععقي

وأمفلابوأعالقملاوأسوقلانعيمرلاهئزجيالف.هديبيمرلارشابينأ٥

.يمرلامساهيلعقلطيالهنأل‹لحجرلابعفدلا

یمرنإفاهیمریةاصحلكعمربكيوةدحاودعبةدحاوىصحلايمرينأ-١

ىمرنمع:رثؤملايبأنعدجوياموكلذهزجيملةدحاوةعفدىصحلا

؟ةدحاوةيمربنهلكتايصحلا

نحدعيملناو۽تايصحتسيمردعيلفكلذهماقميفداعنإف«ديعي:لاق

.ها.تايصحمبسيمردعيلففرصني

5£0/۳:ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاق

لرقوهودمحأهيلعصن.ةدحاونعالإهزجيملةدحاوةعفدىصحلاىمرنإو

.ةاصحلكلربكيوهئزجي:ءاطعلاقو.يأرلاباحصأويعفاشلاوكلام

فأ."مككسانميعاوذخ":لاقوتايمرعبسىمرقيبلانأانلو:لاق

هريغوأوههلمعتسادقیصحبیمرنإف.هبيمردقیصحلانوكيالنأ۷

.كلذيفهلانباحصأضعبصخرويمرلاداعأ

ةداعإالوهيزجيهنأةيعفاشلاوةيفنحلادنعف.اضيأانموقدنعدوجومفالخلاو

.ةداعإلاهيلعوهيزجيال:ةيكلاملاوةلبانحلادنعو.هيلع

45۱/۳:ینغملايفلاق

-٦١۱۳-



عبطلاولعلاويمرلاجابرهاوجلادقع

لحديفىصحهنألهزجييعفاشلالاقو«هزجيملىمرملانمذخأرجحبىمرنإ

.مومعلايف
زاجولهنألو«مكکسانمعاوذخلاقویمرملاريغنمذحخأقيبلانأانلو

.هريسکتالوهناکمريغنمیصخلاذخألدحأجاتحاالهبيمرامييمرلا

.ھها.عفرياهنملبقيام:لاقسابعنبانألو‹هفالخىلععامجإلاو

مثفيخلادجسميلتيلاىرغصلاةرمحلابادبينأوهوتارمحبابيترت۸

.ةبقعلاةرمجمثىطسولا

.ةيفنحلاوةيضابإلادنعةنسوةيعفاشلاوةيكلاملاوةلبانحلادنعطرشوهو

٢٤/٥۲:حاضيإلا:يخامشلاخيشلالاق

هيلعهنعانغلبامكوهفةبقعلاةرمجحمثىطسولامثىلوألاةرمحلابءادتبالاامإو

مثىطسولامثةبقعلاةرمجىمرنمو:رثألايفو%8هبءادتقإلابجيف.مالسلا

.هأ.قثوأكلذفيمرلاداعأنإو‹ءيشهيلعسيلوًاطخأدقفىلوألا

.داعألحلایصحبىمرنإفمرحلایصحبيمرينأ-۹

:ةبقعلاةرمجليمرلاننس:ايناث

الفیمةيحتيهوةبقعلاةرمجلبقءيشىلعجرعيالنأئملصواذإيغبني-١

.هلحرطحوهلوزنلبقاهيمريوءيشباهلبقادبي
يمرلابهنألريبكتلااهبلدبتسيواهيمريةاصحلوأبةيبلتلاعطقينأةنسلا-۲

يفهعورشعماهبينأيالفمارحالاراعشةيبلتلاو‹مارحاألانمللحتلايفعرشي

.للحتلا

.روهمخبالوقوهويمرلايفءدبلادنعةيبلتلاعطقبهذملانأمدقتدقو

- ۱۳۷



عبطلاوقلعلاويمرلاجابرهاوجلادقغ

یزجأرابکبیمرنِإف.فزخلایصحلٹمهبيمرملاىصحلانوكينأ-۳

.اهلثمراغصلاو

٢۲/٤٢٤۳:عرشلانايبيفلاق

.ھه.هيمرهيزجيوةنسلافلاخدقف‹رابكةراجحبرامحجلاىمرنمو

لشعبةرمجلاىمرقييبلاتيأر":لاقهنأهللادبعنبرباجنعملسميفو

."فزخلاىصح

۳/۹٥٥:يوونلا:هحراشلاق

ءالقابلاةبحردقكوهو‹ردقلااذهيفىصحلانوكبابحتساىلعليلدهيف

.ها.ةهاركلاعمزاجرغصأوأربكأبىمرولو

دنعلاخلاوهامكاهدنعفوقولابرمؤيالوفرصناةبقعلاةرمجىمراذإ٤

.لليهنعكلذتبثدقوةيناثلاوىلوألانيترمجللهيمر

ةرمحلايمريناكهنأ:امهنعهللايضررمعنباقيرطنميراخبلاىورف

لبقتسمموقيفلهسيىحمدقتيمثةاصحلكرثأىلعريكيتايصحعبسباينالا

تاذذخأيمث«ىطسولايمريمثهيديعفريووعديواليوطموقيو«ةلبقلا

موقيو«هيديعفريووعديواليوطموقيفةلبقلالبقتسمموقيولهسيفلامشلا
فرصتيمث‹اهدنعفقيالويداولانطبنمةبقعلاتاذةرمجيمريمث«اليوط

.هلعفيلييبلاتيأراذكهلوقيو

عمهازجأسجنبیمرنِإو‹هلسغاسجنناكنإفارهاطىصحلانوكينأ٥

.ةهاركلا

هليغبنیناکامكرتوهلعفيفءاسأدق:كلذلعفنميفهللاهمرناهبنوبألاق

.هأ.هيلعءيشالوهئزجينأوجرأوهلسغنمهيلعةردقلاعمهكرتيالنأ

- ۱۳۸ -



عيطلاوقلعلاويمرلاجابرهاوجلادق

لاغتشإوأبرشوألكأباهنيبلصفيالف:يمرلايفىصحلانيبةالاوملا٦

.رمأب

وأهريغواعملثیدحلانمءيشبيمرلانيباميفعطقنمعناهبنوبالتسو

.كلذهماقميفيمرلامتأمثاذهلاثمأوةرورضريغلبرشبوألكأب

لاحلايفهکرتيفهيلعسیلوهريخأتهنکيءيشبيمرلاعطقينأهليغبنيال:لاق

يفداسفىلإهبغلبيالهارأامیلعناکنِإولآملايفىشخيالوررض

.هه.كلذ

الرمأهلضرعمثمويلااذهيفهبىمرينأهيلعامضعبىمرنمعاضيألئسو

؟كلذىلعيبينأهموييفعجراذإهللهىضمفهمامتلفوقولاهعمهنكمب

يٿهنمدشاوهاممهريغبسايقلاونيملسملالوقنمءيشاذهيفنرضحيال:لاق
.هأ.كلذزاوجىلعلديفاوطلالثمجحلارمأ

لسالسلايفامظنهلئاسمضعبوهننسويمرلاطورشدلاولايديسعمجدقو

١٤/١٤١:لاقف

ىلإعمجنمضيفاعطقيو

ةبقعلابةرمجلوصودنع

اذواهبداونطبنمايمری

اهامراهقوفنمرمعو

اشيثیحنمزاجأمهضعبو

اھامربناجنمنکینإو

دادعساعميغبنييسرلاو

ةاصحلاىدلوعبسبيمري

ضرعوةاصحيمرنكينإو

ةبترماهيمردعبليقو

اذحخأدقەهبحيحصلاوه

اهشغدقماحزلاىأرامل

ىشمدقاهيلإنماهنيمرينأ

اهالعوألفسأنموازجأ

يداولالسمنمنوکینب
تايمرلاددعبةريبكت

ضرخغلااموصولبقافءيش

- ۱۳۹-

 



_رهاوجلادق

ىرحخأةاصحاهنعنيمريلف

ةرمحلابتعقودقنكتنإو

LLکارنیمرينأزئاحجو

مدالواهامراذإفقيالو

ةفرعنمىصحاهامرنو

مرحاضرأنمنوكيىصحبوأ

راجحأللةللااوزاجأدقو

یمرامنیحریبکتلايسننمو

مز2ف44lSفينإف

ایہسننیتربکتنکینإو

لاجلااذهدعبنمنحبذيو

اقلححئابذلالبقنكينإو

مداضيأهمزلياطخللو

كسنللهيلعةاشاذدعبو

اليمرلالعفلبقنمهحبذو

رلئازوقلاحوحباذو

نمةرمحلاهذهيمرتقوو

عيطلاوقلعلاويمرلاجاب

ارقفناعيًانيكسمفالوأ

تزجأليقفاهدصدعبنم

ابھاذلويلفاهامرنإو

مزليهيلعهفوقودنع

ةفلدزملايصحبايمرداعأ

متيسيلهللحلاىصحبذإ

مقلمىصحنمرامجلاهب

رامجلامكلتيداونطبنم

کمەديعي

اومكحكاذبوةاشهيلع

ايزحجبراصوافورعمعنصي

يلاتراصحئابذللقلحلاو

اقرھهيهيلعمدانهاهف

اومكحهيلعهبيذلااذه

مدقیرهينأنودبنقلحيلف

نهيالوهيمردیعييمري

كشنودةاشهيلعاطخللو

\ممتمارج

رهاظهاطخفيمرلبقنم

نكزدقلاوزللسمعولط

-٠٤١-

 



عبطلاوقلحلاويمرلاجابرهاوجلاقغ

هلحأنملافلخهزجيمهلبقوأهدعباهامرنمو

مدقيرهينأيمرلادعبهيلعمزلليللاىلإاهرخؤينمو

۷/۲۷۳نیبلاطلاجهنم:رظنا

۳۱۹/۲۳۲۳۳٢٣٤۳عرشلانايب:

voيخامشللحاضيإلا: /t

(طوطخم)هئادألجورخلادارأنمليغبنياموهمزاولوجحلا:
٤/٤١٤٠بدألاوعورفلاولوصألايفبهذلالسالس:

۲/٦۷۸يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

4£۳/٠5٥ريبكلاحرشلاويغملا:

۹/٥٥يوونللملسمحیحصحرش:

٣/٥٤٦٤يرابلاحتف:

٢۲۷ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

۳۱۲ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۳/٢٢۲ةريخذلا:

١٤۱-



ةبقعلاةرهجدعبجاحلاهلعفياهجابرهاوجلادق

ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفيامباب

ذخوءاقلحافتحبنذاذإفأكيدهىبذافةبقعلاةرمجتيمراذإ

لتثم.نسحأف("ريصقتلاوقلحلانيبتعمجنإوءكبراشنم

.كتيحلنمالهلوصأنمهضعبوأهلكهقلحتمثكرعشرّصقتنأ

ارذناهريغومعننمىلاعتهللاىلإابرقتمرحلاىلإقاسياملصألايفيدحلا(١)

.مرحلاهحبذلحمو«منغلاورقيلاولبإللمسإقالطإلادنعهنكلو«اعوطتوأ

عبادبيءيشلوأففرصناوفقيملرحتلامويةرمحبايمرنمجاحلاغرفاذإو

يدههيلعويدههعمنکيملنإفاعوطتوأابجاويدههعمناكنإىدحلارحن

يحضيامیرتشايحضينأًبحأفبحاوهيلعنكيملنإو‹هارتشابجاو

.اهاوسامحبذيولبإلارحنيو«هب

نأللضفأقلحلاوهنمرصقيوأهسأرقلحيهرحنيوأيدحلاحبذينأدعب(۲)

يحنلامويةبقعلاةرمجىمر":يهللالوسرنأسنأىورفهسأرقلحييبلا

هقلحفنهيألاهسأرقشبذخأفقالحلاباعدمث«حبذفاعدفىعهلرتمىلإعجرم

هقلحفرسيألاهسأرقشبذحخأمث‹نيترعشلاوةرعشلاهيلينمنيبمّسَقَيلعجف

.دوادوباهاور."ةحلطيبأىلإهعفدف.ةحلطوبأانهاه:لاقمث

هبحعيناكييبلانألربخلااذهرسيألامثنهيألاهسأرقشبادبينأةنسلاو

.هأزجألعفيملنإف‹هلكهنأشيفنمايتلا

:رذنملانبالاق.ملعلالهآروهمجلوقيفريصقتلاوقلحلانيبريخموه(۳)

۔١٤۱

 



ةبقعلاةرمجدعبجاحلادلعفياهبابرماوجلادق

قلحوميلقتلاوذخألاكلذوء0>كتناعقلحاو٠كرفاظأملقو

.هأ.يزجيريصقتلانأىلعملعلالهأممجأ

اهتعهللايضرةشئاعنينمؤملامأةياورنمهللاهجرعيبرلامامالادنسميقو

هللالوسراي:اولاق.نيقلحلامحرأمهللا":$هللالوسرلاق:تلاق

.`نيرصقملاو:لاقنيرصقلملاو

۲۷۹/۲:هحراشلاق

قلحنملعافمسإةددشملاماللارسكوميمامضب‹نيقلحلامحرامهللا"هلوق

هوخحنوسوملابهرعشةلازإيفءاصقتسالاوهوهقلحيفغلاباذإديدشتلابهسأر

هبحتساودمحأوكلامهبجوأدقوسأرلاعيمجقلحيضتقتةغيصلاهذهو

اذهيفاوفلتخامث‹«بهذملاوهومهدنعضعبلاىزجيويعفاشلاونويفوكلا

ضحعبلاقو‹«فصنلالاقففسويابأالإعبرلاةيفنحلادنعفيزحلاضعبلا

نمموهفمللفلاخموهوتارعشثالثقلحيزجياملقأ:يعفاشلاوانباحصأ

.هأ.قيلحتلايعم

رعشعيمجنملجرلاذخأينأريصقتلاىعميفهللاهمحريلاسلامامإلاحجرو

.بهذملايفملعلالهأروهمجهيلعيذلااذهوهسأر

.۳/٠٦45ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

.۲۷۹/۲حيحصلاعماحلاحرش:

٢/٤٥٤:ینغملايفلاق(۱)

ييلوسرلانأتبث:رذنملانبالاق.هبراشنمذخألاوهرافظأميلقتبحتسيو

ناکو«هرافظأوهبراشنمذخأيرمعنباناكو«هرافظأملقهسأرقلحام

٤٤۱-



ةبقعلاةرمجدعبجاحلاةلعفياهجابرهاوجلادق

نإهتيحلرعشنمذخأي:ليقو.هنطبرعشنمذخألاهلبحتسيو

هيفدبالو٠سأرلارعشصقوهوءريصقتلايزجيو.تلاط
.”رعشلاعيمجنمذخألانم

.ها.ائيشهتيحلنمذخأولنوبحييعفاشلاوسوواطوءاطع

قلحاذإمرحلانورمأياوناكفلئاوألاانؤاملعهبحتساةيحللارعشنمذخألا(١)

.ديلاةضبقنعدازاممهدنعافعلاو‹هتيحلافعنمذخأينأرصقوأ

نمذخأهسأرنمذخأوهمارحإنملحأاذإمرحلانأ:رثؤملايبأنعرثألايفو

.هتيحافع

.افوطنمذحخأياممرثكأاهضرعنمذخأيهنأانعمسيذلاو:لاق

.هأ.ةضبقلانملضفاميفافعلانأتفرعاميفيدنعو

هلبحتسيوهتزجأهتيحلنمذحخأيملوهسأررعشنمذخأنمو:هريغنعو

هيلعسيلوعماجينألبقهيلجروهيديرافظأوهبراشوهتيحلنمذخأينأرمؤيو
.ها.رصقوقلحدقناكاذإةرافككلذكرتيف

.٢۲۸جحلايفرضنلانباةيمالحرش:رظنا

يفليواقأةسمحىلعريصقتلانملجرلاءيزجيامردقيفءاملعلافلتخإ(۲)
:بهذملا

.كلامبهذموهو.هلكهصقييحهيزجيال:لوألالوقلا

يويسبلانسحلايبألوقوهو.هفصننمرثكارصقنإهيزجي:يياثلالوقلا
.انموقنمفسوييبألوقهريظنو

.بوبحنبدمحملوقوهو.ديدحتالبهنمضعبلاريصقتهيزجي:ثلاثلالوقلا
.بهذملاءاملعروهمجهيلعو

٤٤۱



ةبقعلاةرمجدعبجاحلاةلعفياهجابرهأوجلادق

:ليقو.نيعبصإرادقمرصقتلب٠اهسأرةأرملاقلحتالو
لاقو.كلذنودامهتليلقوءهعبروأهثلثذخأترعشلاةريثكلا

.ليلقباهنودوأليلقباهقوفوأةلمنألاردقةأرملاذخأت:كلام

.”عبرأوأثالثوأنيعبصإوأاعبصإسابعنبانعو

مرحمامزليامىلعاسايق.ادعاصفتارعشثالثصقولوهيزجي:عبارلالوقلا
امكهللاهمحريلاسلامامإلاهفعضدقوةيعفاشلابهذمقفاوماذهو.مدهيف

.مدقت

.الفەرخۇمنمامإو.هسأرةمدقمنمصقنإهيزجي:سماخلالوقلا
.۲۸۷.جحلايفرظنلانبةيمالحرش:رظنا

.۲۳۱/۲۳عرشلانايب:

يهللالوسرنأامهنعهللايضرسابعنباهاورالريصقتلاءاسنلاةنس(۱)

هجرحخأودوادوبأهاور"ريصقتلانهيلعامنِإقلحءاسنلاىلعسيل":لاق

.رجحنباظفاحلاةنسحويوقدنسبيناربطلاويطقرادلا

نباهلاق.ةلثملانماهسأرقلحنأمهنمةعامجتأرواذهىلعءاملعلاعمجأ

.رذنملا

:اهالحإلاهسأرنمةأرملارصقتامردقيفاوفلتخاو

:بهاذمةدعةلأسملايفانباحصأبهذف

.اهنيشيالامردقبرصقت:مهضعبلاق

.بوبحمنبدمحملوقوهو.دحالباهسأرنمرصقت:مهريغلاقو

.هريغوةبقعنبحاضولالوقوهوةبجارردقبرصقت:لوقو

عباصأثالث:ثلاثلوقو.ضرعنيعبصإ:لوقو.عبصإردقب:لوقو

-٥٤۱-



ةبقعلاةرمجدعبجاحلاةلعفياهجابرماوبلادق

لهنورقنمذحأت:لوقو.هفارطأنمذحأتوهلكهعمحجت:لوقو.عبرأ:لوقو

ةمالعلاويغملايفةمادقنباكلذركذ.رمعنبانعنالوقلاناذهلقنو

.امهريغوعرشلانايبيفيدنكلا

.اهرعشثلثذخأت:لوقو

تناكنإ:لاقفرثؤملاوبأوهوهتريصقورعشلاةليوطنيبءاملعلاضعبقرفو
نإو‹نيعبصإفةطسوتمتناكنإو«عباصأثالثضرعردقبفرعشلاةليوط

لالحإلااهئزجيواهيلعريصقتالفامفْذأةمحشزواجيامردقبرعشلاةريصقتناك

يفلمك.هللاهمحرةديبعيبأبهذماذهنأروهشملاو.لاقاذكه.ريصقتالب

.هللاهمحريملاسلامامإللدنسملاحرش

ةرمعلايفرصقتاممرثكأجحلايفرصقت:لاقف.جحلاوةرمعلانيبقرفضعبو
.دحالب

ىلإثالثنمجحلايفوثالثىلإنيعبصإنمةرمعلايفرصقت:هريغلاقو

.عبرأ

ىلإنيعبصإرادقعبرصقتامنأىلعمهبهاذمرثكأوةيداهتجاىرتامكةلأسلملاو
ێفييذلاوهوانباحصأرثكألوقوهو.ةدحاوةلمجاهرعشعمحجتنأدعبعبرأ

.دلاولايديسهب

بهذملكيفروهشملاركذبانهيفتكأو‹كلذكةلأسملايفانموقفلتحخادقو

:لاوقألايقابىلإقرطتلانود

.اهيفکيوهف‹كلذنمتذحأامو.اهسأرنورقميمجنمذخأت:كلاملاق

.ةريفضلا:نرقلاو.اضعبيقبتونورقلاضعبنمذحخأتنأهدنعءيزجيالو
.تارعشثالثءيزجياملقأ:ةيعفاشلاتلاقو
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفياهبابرهاوجلادق

تنففدةمرحملاترصقال:انباحصأرثأيفو:١بطقلالاق

.©هَتَقلأوأاهرعش

يعفاشلاورمعنبالوقوهو.ةلمنألاردقنرقلكنمرصقت:لوقيدمحأناكو

.روٹيبآأوقحسإو

.اهسأرلكنمرصقت:ةأرملانعلئسدمحأتعم:دوادوبألاقو

ردقاهرعشفارطأنمذحخأتمث«اهسأرمدقمىلإاهرعشممحتمعن:لاق

.ىلعألالقعملانمعبصإلاسأر:ةلمنألاو.ةلغنأ

مث«اهسأرمدقمىلإاهرعشتعمجرصقتنأةأرملاتدارأاذإ:رمعنبالاقو

.ةلنأهنمتذحأ

.ةضوبقمعباصأثالثردق:ءاطعلاقو

.۲۱۸/۲۳۲۳۲۲۳۳عرشلانايب:رظنا

.۲۸۹جحلايفرظنلانباةيمالحرش:

.۲۷۹/۲حيحصلاعماحلاحرش:

.١۲٠جحلايفءاسنلاهقف:

.۳/٤٦٤ريبكلاحرشلاويغملا:

.٢٤۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

.۲۷/۱٦دشرنبالدهتجلاةيادب:

.۳٢/۲۷۰ةريخذلا:

.١/٦۱۹لينلاحرش(۱)

لاق.ةأرلماولجرلارعشنفدلامعيانموقدنعو.انباحصأرْثأيفاذه(۲)

.هأ.هرعشنفدينأبحتسيو:قلحلاةفصيفةنسلاركذنأدعبيوونلا

.٤٤۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفيامبابرماوجلادقع

امدتقرهأوءهيفترصقاهرصمتتأىتحريصقتلاتيسننإو

ذخأيومدف«هسأرريغنمذخأدقوعماجنمو.ىنموأةكمب

فلاخدقو«دعبهنمذخأيومدالفةرمعلايفامأو.هسأرنم

وأقلحلاهلزاجقلحلالبقةكملهجوتنموبحأحبذلاوءةنسلا

وأقلحيفىنمىلإعجري:ءاطعلاقو.عيبرلادنعاهيفريصقتلا
.اهيفرصقي
دجسملاوءهلزنمبوأينمدجسمبحبذلالبقناتعكرتبدنو

دنعواندنعجاحلاىلعبجاوكسنريصقتلاوأقلحلاو.لضفأ

.مدامهكرتنممزليف«هيلعنابجيالفارصحملاالإ«ةعامج
ةرمعلاو.امهكرتبمدالفءجاحلاىلعنيبجاوريغ:ليقو

.(جحلاک

.عنملا:ةغلراصحاإلا(١)

اومتأو"زيزعلاباتكلايفو.فاوطلاوأةفرعبفوقولانمعنملا:عرشلايفو

مكسوؤراوقلحتالويدحلانمرسيتساامفمترصحأنإف‹هللةرمعلاوجحلا

.١۹٠ةرقبلا"هلحميدهحلاغلبيتح

هماكحأنمضعبعمليصفتلاوحيضوتلانمءيشبراصحإلانعملكتنسو
هللاءاشنإ"جحلاتاوف":بابىلعقيلعتلادنع.اهيفءاملعلافالتخاو

.ىلاعت

مامإلاامهلمجأ.ناروهشمنالوقريصقتلاوقلحلامكحيفملعلالهأل(۲)

٢/٠۲۱:لاقفدنسملاىلعهحرشيفهللاهمحريلاسلا
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعمياهجابورهاوجلادق

نمكسنهنأفلاخملاوقفاوملادنعروهشملاو‹ريصقتلاوقلحلايفسانلافلتحا

هنآلیقو«هبالإامهنمدحاولصحيالامناكرأنمنكروةرمعلاوجحلاكسانم
فالخلاريظناذهيففالخلاو‹كسنبسيلوسابللاوبيطلاكروظحمةحابتسا

.هأ.ةالصلانمميلستلايف

:ةلأسملاليصفتاذهو

:ةرمعلاوجحلاكسانمنمناكسنامُنأ:لوألالوقلا

روظحمةحابتسادرجاسيلوناكسنامُنأىلإانباحصأنمروهمحلابهذ

.تاروظحلانمامهريغوسابللاوبيطلاك

مهمحربطقلامامإلاويلاسلامامإلالوقو‹نيمدقتملانمرثؤملايبألوقوهو

روهمجلوقوهلب.انباحصأنمملعلالهأةماعهيلعونيرخأتملانماعيمجهللا
نيتياورلاحصأيفيعفاشلاودمحألاقهبوةفينحوبأوكلاملاقهبو.ةمألا

.امهنع

٢٣٤۳:ص:حاضيإلايفيوونلالاق

هحابتساهنأامهدحأءاملعلانمهريغويعفاشللنيلوقريصقتلاوقلحلايفنأملعاو

سلبللاکامرناكنأدعبهلحيبأءيشوهاغنإوكسنسيلهنأهانعم.روظحم

هبرومأمكسنهنأ:حيحصلاوهويناثلالوقلاواهريغوديصلاورفاظألاميلقتو

.فهأ.

:روظحتةحابتساامهامنإوكسنباسيلامُنأ:الالوقلا

قسلحلانأنمهللاهمرديعسيبأنعىورييذلاك.انباحصأضعباذهبلاق

نمغارفلادنعميلستلاةلرتعبمارحالانمجورخوروظحمةحابإهدنعلالحإلل

ةحابإونذإميلستلانإفملسيملنإوهبرومأملابىتأدقفملسنإفةالصلا
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفيامبابرهأوجلادق

.ةالصلادحنمجورخو
قلحلاهلزاجاذإمرحلانأب:لوقلاىلإديعسوبأبهذلوقلااذهىلعو

حابملكهلحابمولحماةلزتعبوهف.رصقيوأقلحيملف.ريصقتلاوألالحإلل

هلحيبأدقكلذكهمارحإيفهيلعاروجحمناكدقوقلحلاهلحيبأامكولحملل

.هيلعاروجحمناکاملک

بجوريصقتلاوأقلحلالبقاروظحملعفنإهنأانباحصأروهمجدنعحجارلاو

.مدلاهيلع

دقوامهنعةياوريفدمحأويعفاشلاكسنباسيلريصقتلاوقلحلانألاقنمو
.كلذفالخامهنعحيحصلانأمدقت

.ةيكلالاضعبوفسوييبأوءاطعنعلوقلااذهيورو

هلعجيملنمو.مدلاهكرتيفبحجوأاكسنريصقتلاوقلحلالعجنمفةلمحابو
.ائیشهکرتيفبحجويملاكسن

.انايبكيلإوهبهذملةديؤملاهتلدأنيقباسلانيلوقلاباحصأنملكلو

:ةرمعلاوجحلاكسانمنمناكسنامنأنيلئاقلاةلدأ:الو

تیبلابفطیلفيدههعمنکیملنم":لاقيييبلانأرمعنبایور١
."للحيلورصقيلوةورملاوافصلانيبو
ةرمعاهولعجينأهباحصأييبلارمأف...":لاقهللادبعنبرباجنعو

.يراخبلاهاور."اولحيواورصقيمثاوفوطيو
تيبلاسباوفوطينأهباحصأرمأةكمليبلامدقال":لاقسابعنبانعو

.يراخبلاهاور."اورصقيوأاوقلحيواولحيمثةورملاوافصلاو

- ۵_-



ةبقعلاةرمجدعبجاحلادلعياهبابرهاوبلادق

دنعررقتامكرمألاوهباحصألييهنمرمألاتدافأةمدقتملاثيداحألاف

هلفراصالوكلذنعةنيرقهفرصتملامبوجولايضتقينيئدحملاونييلوصألا

.بوحجولانعانه

:هناحبسلاقفكلذبمهيلعنتماودجسلملامفوخدفصوىلاعتهللانأ-٢

ملولف"نيرصقمومكسوؤرنيقلحمنينمآهللاءاشنإمارحلادجسملانلخدتل"
هنأكلذكوبايثلاسبلبمطوخدفصيملامك.هبمهفصوالاكسننكي

.هبیکالكسانملانمنكيملولوةرمعلاوجحلانعةيانك
ملمهرمعومهجحعيمجيفهولعفهباحصأكلذكوهلعفييبلانألو۳

نكيمهنألاردانالإهولعفيمللب«هيلعاوموادالاکسننکیملولوهباولخي
.هلضفلهولعفيفلضفهيفالوةداعهولعفيفمهتداعنم

كلذيفوةرمنسيرصقملاىلعواثالثنيقلحملاىلعمحرتييبلانأ4
.تاحابملايفةلضافمالذإكسنهنأىلعكلذلدف.ةلضافم

مويلحجرهاتأوقهللالوسرتعم:لاقامهنعهللايضررمعنبانع-٥

؟يمرأنألبقتقلحهللالوسرايلاقف.ةرمحلادنعفقاووهورحتلا

.هيلعقفتم."جرحالومرا":لاق

.اقافتاكسنيمرلاو.يمرلاىلعهعيدقتزاجالاكسنقلحلانكيملولف

لاحفنسيرمتعمييبلاعمانجرخ:لاقامهنعهللايضررمعنبانع١

هاور.هسأرقلحوةندبيهللالوسررحتف«تيبلانودشيرقرافك

.يراخبلا
ةرايزنمنوكرشملامهعنموهباحصأو%لوسرلارصحأامدنعفةيبيدحلابكلذو

وهامنإةرمعلاكسانمةيقبطوقسنألقلحلابهباحصأرمأوهسأرقلح.تيبلا
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ةبقعلاةرهجدعبجاحلاهلعفياهجابرهاوجلادق

.ريصقتلاوأقلحلاوهوهيلعاوعاطتساامبوجويقبف‹اهنعمهزجعل

:ةرمعلاوجحلاكسانمنماسيلوروظحةحابإامهنأنيلئاقلاةلدأ:ايناث

.خينموهوءاحطبلابييبلاىلعتمدق:لاقيرعشألاىسوميبأنع-١
لالهإبكيبل:تلق‹؛؟تللهأامي:لاق‹معن:تلق.؟تججحأ":لاقف

"لحأمثةورملاوافصلابوتيبلابفطتنسحأ:لاق.%8يبلالالهإك

قلحابهرمأينأنودلحلابیسومابأرمأمڃهللالوسرنأثيدحلانمدهاشلاو

نغتساثسيحبحوضولاوةرهشلانماناكريصقتلاوقلحلاناب:هيلعدریو

یسوميباملعنميلوسرلاهمهفال.ىسوميبألامهركذنعويلوسرلا
.امهتفرعمو

ىمراذإ":لاقيلالوسرنأ:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنع-٢
دوادوباهاور."ءاسنلاالإءيشلكهللحدقفةبقعلاةرمجمكدحأ

صخرموياذهنإ":رحنلامويلاقييبلانأ:اهنعهللايضرةملسمأنعو
.دوادوباهاور"اولحتنأمتيمراذإمكل

ناىلعلدياذهف.قلحلاركذيملوكلذلثمسابعنبانعهجامنباجرحخأو

.كسنبسيلهنإوقلحلانودبمتيلحلا

تامرحمرئاسکروظحمنماقالطإناكحيبأاذإمارحإلابامرحناكامنأ-۳

.امهاوسوسابلوبيطنممارحإلا
.٢۲/٢١٠۲عرشلانايب:رظنا

.۲/٠٠۲حيحصلاعماحلاحرش:

.٢٤٢۲جحلايفرظنلانباةيمالحرش:
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفيامبابرهاوبلادق

.اهنعًأزجأدقعمجبفوقولانإفءىنمبديعلاةالصبجتالو

ةالصلاريبكتالإريبكتالبفاهالصنإنكلوءنسحفىلصنإو

.هلزنميفاهيلصي

ءاسنلاوديصلاريغلالحلكقلحلاوحبذلادعبهللحدقو

ءاسنلاامأوءبيطلاكللح:عيبرلاوسابعنبانعو.بيطلاو

 تيبلاروزتىتحلحيالفلحلاديصو

.۲/١١۱مالسإلادعاوق:

.۷/٦۲۱نيبلاطلاجهنم:

.۲۹۳ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

.45۹/۳ريبكلاحرشلاوفما:

.٢٣٤۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

.۳/٦٠٦۲ةريخذلا:

.۲/۷۹۰يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۲۷/۱٦دهتحلاةيادب:

الإمارحالابهيلعاروظحمناكاملكهللحةبقعلاةرمجمرحلاىمراذإ(۱)

امألحلاديصانهديصلابدارملاو-بيطلاوديصلايففالخلاو.اقافتاءاسنلا

.ءاوسلاىلعلحخاومرحلاىلعمارحوهفمرحلاديص
ديصلاوءاستنلالوألاللحتلادعبهيلعمرحيهنأىلإانباحصأضعببهذف

.هللاهمحرديعسوبأمهنمانئاملعنمريثكلوقوهو«بيطلاو
وهو«بيطلانودطقفديصلاوءاسنلاهيلعمرحيهنأىلإرخآلاضعبلابهذو

نسحلايبألوقويدنكلاميهاربإنبدمحملوقوانتمئأنمبيبحنبميبرلالوق

نمريفغعمجهيلعو«اعيمجهللامهمحريلاطيحلاخيشلاورثؤملايبأويويسبلا

- ۵۳



ةبقعلاةرمجدعبجاحلاكلعفياهبابرهاوجبلادق

.انئاملعنمنيرخأتملا

هللادبعهنباوباطخلانبرمعبهذموهو«نايفسوكلاملاقانباحصألوقبو

.ريبزلانبهللادبعنبدابعوريبزلانبةورعهيلعو«ةياوريفسابعنبابهذمو

:لوألاللحتلادعببيطلاوديصلاوءاسنلانممرحلاعنب:نيلئاقلاةلدأ

:نآلابمهبهذمىلعءالؤهلدتسادقو

الإءيشلكهللحیربكلاةرمحلاىمراذإ:لاقهنأريبزلانبهللادبعنع١

.جحلاةنسنمكلذنإ:لاقو.تيبلاروزييحبيطلاوءاسنلا
.مکاحلاہاور

.بيطلاوءاسنلاالإءيشلكهللحقلحوىمراذإ:لاقهنأرمعنيانع-۲

.يئاسنلاهاور

للحتلاللحتيوروزيىحءاسنلانممرحلاعنمىلععامجإلاماق:اولاق۳

.عنملاوةمرحلايفابقحلينأواهمكح
ةفرعبسانلابطخهنعللايضرباطخلانبرمعنأرمعنبللادبعنع-٤
لحدفةرمحلاىمرنمفىممتثجاذإ':لاقامیفمخلاقوجحلارمأمهملعو

ىحاييطالوءاستدحأسهيال.بيطلاوءاسنلاالإجاحلاىلعمرحامهل

.طولايفكلامهاور."تيبلابفوطي
مرحو":هلوقو‹٥۹ةدئاملا"مرحمتنأوديصلااولتقتال":ىلاعتهلوق-٥

"اوداطصافمتللحاذإو":هلوقو٦ةدئاملا"امرحمتمدامربلاديصمكيلع

.۲ةدئاملا

ضبنمللحتنإووهو.للحتييحديصلانممرحلاتعنمةقباسلاتايآلاف
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفيامباب__رهاوبلادقغ

.ءاسنلاهيلعمرحيهنأليلدبمارحالاباسبلتملازيالهنأالإتاروظحلا

ءيشلكلوألاللحتلادعبمرحمللحابيهنأوهةلأسملاهذهيفنياثلابهذملاو

.ديصلاوبيطلاةحابإلالمشتوءاسنلاالإمارحإللابهنماعونممناك

لوقوهوءهنعنيياورلارهشأيريبزلانبالوقوهو«روهمجلابهذموهاذهو

سوواطورمعنبهللادبعنبملاسوةمقلعوةشئاعلوقوةياوريفسابعنبا
يبأوقاحسإودمحأويعفاشلاوديزنبةجراخونيسحلانبهللادبعويعحنلاو

.يرهاظلامزحنباوةفينحيبأويأرلاباحصأوروث

مارحاإلاتاروظحمنمهاوسامنودطقفءاسنلانممرحلاعنمب:نيلئاقلاةلدأ

:لوألاللحتلادعب

:يلياماهنمةلدألانمديدعلاكلذيفملو

.ءاسنلاالإءيشلكمكللحدقفةرمحلامتيمراذإ":لاقسابعنبانع-١

لعللالوسرتیاردقفانااما:لاقف.؟بيطلاو«سابعنباای:لجرلاقف

.يقهيبلاوهجامنباويئاسنلاودوادوبآودمحأهاور."بيطلابهسأرخمضي

بايثلاوبيطلامكللحدقفمتقلحومتيمراذإ":لاقْإلييبلانأةشئاعنع-١

.ديعسهاور."ءاسنلاالإءيشلكو

الإءيشلكهللحدقفهسأرقلحوةبقعلاةرمجمكدحأىمراذإ":ظفليفو
.ةبيشيٍنباهاور."ءاسنلا

ىلبقرحتلامويومرحينألبقيهللالوسربيطأتنك":تلاقةشئاعنع-۳
.هيلعقفتم."كسمهيفبيطبتيبلابفوطينأ

امدعبهلومرحأنيحهمرحليهللالوسرتبيط":يئاسدلاةياورنماهنعو

."تيبلابفوطينألبقةبقعلاةرمجىمر

-٥-



ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفياهجابرهاوجلادق

عبسبةرمحامتيمراذإ:رمعلاق:لاقهيبأنعرمعنبهللادبعنبملاسنع٤

تلاقفياسنلاوبيطلاالإءيشلكمكللحدقفمتقلحومتحبذوتايصح
يبأنباهاور.مبتتنأقحألهللالوسرةنسفلهللالوسرتبيطانأ:ةشئاع

اذإ:لوقيريبزلانباتعمس:لاقردكنملانبدمحمنعةنييعنبنايفسنع-٥

.ءاسنلاءاروامءيشلككللحدقفةرمحلاتيمر

:ةلأسملايفءاملعلانعلوقنلاضعبهذهو

۳۲۳۲/۲:ةلأسملايففالخلاركذنأدعبعرشلانايببحاصلاق

.هُأ.لوقنةشئاعربخرهاظبو

ةبقعلاةرمجىمراذإمرحلانأانباحصألوقيفجرخيهنأيعم:ديعسوبألاق

.هأ.بيطلاوديصلاوءاسنلاالإهلكلالحلاهللحرصقوأقلحوحبذو

٢٥۳:ص:حاضيإلايفيوونلالاق

رمتسيهنإفىاسنلابعاتمتسالاالإمارحالابتامرحملاعيمجلوألاللحتلابلحيو
ىلععامحلاريغبةرشابملارحترمتسياذكو«نيللحتلاللحتييحعامحجلارحت
.ه.أ.حصألا

(۹/۳٦۲:ةريخذلا):ةيكلاملانميفارقلالاق

ناكرأنمغارفلا:ناثلاو.اهتقوجورخوأةبقعلاةرمجيمر:ناللحتللحتلاو

.جحلا

يبأنبيلعهلاق)ديصلاوبيطلاوءاسنلاالإمارحإلابمرحاملكلوألابلحيف
دقعوسمللاو(ديصلاوبايثلايفةضافإلالبقفلتخيوهنعهللايضربلاط
.مارحإلاءاقبلمرحتلا:بهذملاو.بيطلاوحاكتنلا

-٦١١۱-



ةبقعلاةرمجدعبجاحلاةلعفياهجابرهاوجلادق

داصنإوهيلعةرافكالفةبقعلاةرمجيمردعببيطتنإ:"بالحلا"يفو

.هأ.رمتعيويدهيوماتهجحفئطونإوىازحلاهيلعف
۱۳۹/۷:یلحمايفلاق

لملكنارقلاوأجحلابمرحملللحياهتقولوحخدبو.ةرمحلايمرينأانلوقامأو
هريغلوهسفنلحاكنلادقعو«لحلايفديصلاوبيطلاوسابللانممارحهيلعناك

ةفينحيبألوقوهفتيبلابفوطييحدعبهيلعمارحهنإف؛طقفعامحلااشاح

.هأ.ممياحصأوناميلسيبأويعفاشلاو

۲/٢٤۷۹:بذهملايفلاق

:نالوقناٹلاولوألاللحتلابلحياميفو

ءطولاالإتاروظحلاعيمجلوألاللحتلابلحيهنأحيحصلاوهو:امهدحأ

.اهنعهللايضرةشئاعثيدحلءطولالحيناثلابو

ءاسنلابعاتمتسإلاوحاكنلاوبيطلاالإءيشلكلوألابلحيهنأ:ياغلالوقلاو

.هأ.لوألاوهحيحصلاو.ديصلالتقو

۲۳۲/۲۳٢٢٤۲عرشلانايب:رظنا

۷/۸١٦۱فنصللا:

۷/٢٠٦۲نيبلاطلاجهنم:

۲۷۹/۲يويسبلانسحلايبأعماج:

ثارتلاةرازوريوصت۲/٦۹يلاطيحلاىسومنبليعامسإةمالعللتاريخلارطانق:

.ةفاقثلاويموقلا

۹/۳٦۲ةريخذلا:

۱۳۹/۷یلحا:

۲/٤۷۹يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

6۲/۳٤ريبكلاحرشلاويملا:

-۷١۱-



ةبقعلاةرمجدعبجالاةلعفياهمابرهاوجلادق

.>رصقيملوأرصقءقلحيمل

١/٠١١٠راطوألالين:رظنأ

۱/٤٤باتكلاوةنسلانيبعمحلايفبابللا:

٠۳۰ةرمعلاوجحلاهقفيفيفملا:

۳۲/۱٦دهتحلاةيادب:

££0/۲مالسلالبس:

٢٥۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

للحتلاكلفيفرودتاأثيحنماهلبقيلاةلأسملابقلعتالةلأسملاهذه(١)

هذهو.لوألاللحتلابمرحمللحابيالاملوحتناكىلوألاةلأسملاف.لوألا

:نالوقاهيفملعلالهألولوألاللحتلاهبلصحياملوحةلأسللا

:ةبقعلاةرهجيمربلوألاللحتلالصحي:لوألالوقلا

لوقوهو.روثوبآوءاطعلاقكلذبودمحأنعةياوروكلاممامإلابهذموهو

.كسنبسيلقلحلانأمهنملوقينمدنعةيعفاشلادنع

نباثيدحكةقباسلاةلأسملايفةدراولاثيداحألابمهبهذمىلعاولدتسا:مهتلدأ

ثيداحأوسابعنباثيدحو«كلامةياورنمهيبأنعرمعنباثيدحوريبزلا

.ةبقعلايمرىلعلحلابيترتديفتاهلكوةشئاع

:قلحلابوةرمجلايمربلوألاللحتلالصحب:ْياثلالوقلا

هبلاقوةيعفاشلادنعروهشملاوهوةيفنحلاوةيضاباإلاهيلعوروهمحجلالوقوهو

.دمحأنعةياورهيفو«ةلبانحلاضعب

قلخحلابللحتلالوصحيفدحأمهفلاخيملوةريثكثيداحأباولدتسا:مهتلدأ

- ۱ ۸-



ةبقعلاةرمجدعبجاحلادةلعفياهبابرهاوجلادق

.قلحابلصحيهنأىلوأبابنمفةبقعلايمربلصحيهنألوقينملوقىلعف
هاوريذلارمعنباثيدحك.كلذىلإريشتاهلكةقباسلاةلأسملايفثيداحألاو

.ريٹکاهریغو.ةبيشيبأنباةياورنمرمعثيدحو«يئاسنلا

:ةلأسملاهذهيفبهاذمللحجرتامكيلإو

:ةيضابألا

ديصلاوءاسنلاالإءيشلكهللحيف‹قلحلابمهدنعلوألاللحتلالصحي

.طقفديصلاوءاسنلارخآلوقىلعو.لوقىلعبيطلاو
(٢۲/٤٧٤۲:عرشلانايب):ديعسوبألاق

یرولولالحلانمءيشمرحملللحيالهنأانباحصألوقيثجرخيهنأيعم
نيعمىلعهلكلالحلاهللحرصقوأقلحاذإفرصقيوأقلحيىحةبقعلاةرمج

.هآ.ملوقضعبيفديصلاوبيطلاوءاسنلاالإ:مشوق

يمردعبللحتلازاوجمدعنمانههللاهمرديعسوبأهرکذامیفضراعتالو

ريصقتلاوأقلحلاهلزاجاذِإمرحلانأنمىضماميفهنعهانركذاموءةبقعلاةرمج

هيلعرظحامةحابإثيحنممكحلايفلحملاكحبصأدقفرصقيوأقلحيملف

.مارحالاببسب
.حبذلالبقيأةرشابميمرلابقعييذلاوهديعسوبأهعنميذلاللحتلانإف

نيبهذملانيبطسوبهذملااذهو.قلحيملمأقلحءاوسهزاجأدقفحبذلادعبامأ

قلخلادعبيناثلابهذملاو«يمرلادعبللحتلاهدنعلوألابهذملاف.نيقباسلا

ةئالثةلأسلملايفنأىرتتنأف.حبذلادعبهعياشنموديعسيبأبهذمو

.ملعأهللاو.اقباسانركذامكنيبهذمال«بهاذم

 

-۹١۱-



ى.رهاوبلاقغ :ةبقعلاةزمجدعبجاحلاهلعفياهبابئاتر

 

اماس:ةيكلا

ءاسسسنلاالالإِءيش:.لكهللحيف.ةيقعلاةريعربمهدنعلوألاللحتلالص

..ةضافألافاوطب.ناثلاللحتلالصحيو.بيطلاوديصلاو
اف:ةيفنحلا

7

2ىلعهرادموقلحلاوةبقعلاةرمجيمربمهدنعلوألاللحتلالصح

اس,..ةضافإلا.فاوطب.ياشلاللحتلالصحبو..ءاسنلاالإ.ِءيشلکهل

:ةلبانحلاوةيعفاشلا


ويرشلعقبمهدتلصلوألاللحتلانافكسقلمانآمهتملوقينمدنع

-...ةضافإلافاوطوقلحلاوةبقعلاةرمجيمر:يهورومأةئالثنم

لمحلوألاللحلنإف(روظحبةحابتسا)كسنريغقلحلانإلوقينمدنعو

ةهكساهبحمفاوطلاوأيمرلا:نينثانمدحاوب

اأاس.,ةضافالافاوطدعب.اقافتا::ناغلاللحتلاو

هتوسaI::.ريبكلاحرشلاويغملا::.ةمادقنبالاق

ئدبحإوهوءانقلحلاويمرلابلضحيلحل::ِنُأانهاهيقرخلا:مالك..رهاظ

متيمراذإ":ييبلالوقليأرلاباحصأويعفاشلالوقوهودمحأنعنيتياورلا

ىلعليدامهيلعلحلابيترتو."ءاسنلا:الإءيشلكمكللحندقفمتقلحو

فاوطلاك,ابنمهبالصاجناكفلحإامهيقعتي:ناكسنامهنألوامههلوصحج
ةارمجلبنطواذإؤٴلحدقف:ةرمحا.ئمراذإ:.دمحأنعوا:ةرمعلايفيعسلاؤ

لوقءاذهۇ,قلل-نودبلبانأ-ىلغلدياذهو:قلحبا.ركذيمؤمدهيلعفةبقعلا
ةملسمأثيذح.يفةلوقل:لاعتهللاءاش.نإخيحصلاوهوروثيبأوكلاموءاطع
.سابعنباكلذكو."ءاسنلاالإءيشلكمكللحدقفةرمحلامتيمراذإ"

Ee.



ةبقعلاةرفجدعبجاحلاهلعفيامتجيابم]الوتعوهاوجلادق

زنجيرعتسشلا:ىلتيدغوا؛ةهاركيلع))وت:وننإوقئاج-قلحلاو
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۰
1

2ا
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفياهبابرهاوجلادع

١.٠ةضبقدعبامليقو.نيتضبقدعبامهتيحلنملجرلاذخأيو

يثفتيفيلكرابمهللا:لوقينأريصقتلاوقلحلادعببدنو

محلانمراثكإلاوءيقلحركشاو٠يبنذيلرفغاو

د

برهللا

هلوءميظعلاشرعلابروءعبسلاتاوامسلابرءنيملاعلا

لكيفءميكحلازيزعلاوهوءضرألاوتاوامسلايفءايربكلا

.ةرايزلليضميمثءتقو

قلحلادعبرغصألاليلحتلاببيطلاوديصلاوءاسنلاريغهللحو

ةرايزلافاوطوهو«ربكألابمرحلاديصريغلالحلكهللحو

.يعسلاو
ىعسو‹رحنلامويةرايزللفاطو«هترمعلنراقلافطيملنإو

ةكمدورومويهجحلفاطنمو٠كلذهافكةورملاوافصلانيب

.هيلعالورحنلامويهداعأ

هافكوءءاسأةرمعلاوجحللنييعسىعسونيفاوطفاطنإو

وأةبانجب”ةرايزللفاطنمو‹”رحنلامويجحللداعأوءةرمعلل

.ىضمامنةلأسملاليصافترظنا:هللاهمحررثؤملايبأللوقلا(١)

هيزجيلهثيحنممهريغوانباحصأهيففلتخاةرمعلاوجحلابنراقلا(۲)
.نييعسونيفاوطهيلعنأمأ؛هترمعوهجحلدحاويعسودحاوفاوط

.ةلأسملابةقلعتمةريثكرومأيقو‹ءازجاإلاتقويفكلذكاوفلتحخاو

.ةلأسملايفاعسوماثحبهيفدحت.نارقلاوعتمتلاودارفإلاباب:محار

.ةضافإإلافاوطيأ(۳)

-۲٦۱-



ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفياهبابرهاوبلادق

مدوءلالحإللمدو«لباقنمجحهيلعف٠لحأورفنوءضيح

مدهمزلو٠هجحمتعادوللكلذبفاطنمو.عادولافاوطكرتل

ولوعوكرلادعيلفرصعلادعبةرايزلافاوطلعكرنمولحأنإ

.١ىعسنإيعسلادعب

طورشنمةراهطلانأل«للحتوةراهطريغىلعةضافإللفاطنملجحال(١)

.للحتلادعبةضافإلافاوطةداعإةيناكمإمدعلو«فاوطلا

لبقداعأنإو‹للحتنإمدهيلعوةراهطريغىلععادوللفاطنمجحمتيو

.هيلعءيشالفةراهطبللحتلا

.هوخحتوأمدبربجنتاليلاهناكرأنمنكرهنأللوألاتيوفتبجحلادسفانإو

.مدلاهربجياوهسوأادمعاهتيوفتو«جحلاتابجاونموهفيناثلاامأ

ء«فئلطلاىلعةضيرفامه:لوقف.فاوطلايعكرمكحيفءاملعلافلتخا(۲)

ريغيفوبهذملايفةئالثلالاوقألاو.ةبحتسم:ثلاثلوقو‹ةنس:لوقو

.بهذللا

.مالاامهكرتبمزليةنسامهنأانباحصألوقرثكأو
اذإ:فئاطلاامهكرتنإنيتعكرلانيتاهمكحيفهللاهمرنايفسوبألاقو

.ها.لباقنمجحلاهيلعفةجحتناكنإو.مدهيلعفةرمعتناك

الإمتياليلاهطورشوفاوطلاضورفنمامهاريهنأهمالكنممهفييذلاو

هزجيملةراهطريغىلعفاطنإوهف.مكحلايفةراهطلاكامهفامهمامتب

.كلذهزجيملهفاوطلمكريملوفاطولكلذكو.هفاوط

:فاوطلايعكريفمهبهاذموباحصألالاوقألاددعمعرشلانايبيفلاق

\YV/Y۳
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اراعلتس...لباقنمجحاهیلعوادسافهجح:لاقنملاقو

اهتدبهاممالإفارطلابال.ةبحاوةضيرففاوطلاتعكر:ليقو

مديعىلعةيضابإلاروهمحف.نيتعكرلانيتاهةيدأتتقويفكلذكاوفلتحخاو

,نضيعببهذو.رصعلادجوأحبصلإدعبك:ءةهوركملاتاقوألايفامهتيدأتزاوح
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ةبقعلأةرْمجدعبجاحلاةلعفياهجاب:.رهاوجلادق

:هجحمتومدهيلعفءيعسلالبقوةرايزلافاوطدعبعماجنمو

ديالوءمدهمزلوء:هجحدسفةرايزلا:تفاوطلبقعماجنمو

:.:فوطيوروزيىتحعامجلل

فاوطلبقعماجنم:ةيآةئامسمخريسفتيفو:١بطقلالاق

نملو.هداسفروهشملاو:لاقءهجحمتوةندبهيلعفةرايزلا

:.هدعبوأهلبقماعطءارشةرايزللفوطي

عجرنمو.هيلعالو.ءاسأقيرشتلاينضمىلإةزايزلارخأنمو

لوحلالبقعجريملنإمد:ليقو.:ةندبفةرايزلالبقهدلبىلإ

كلذناكاذإو٤ءعماجيوألوحلالحيملامءانشىتمعوجرلاهلو

:..لضفأةزايزلاليجعتو.مد:وأةندبهتمزلوهجخدسف

ةبيشينببابنملوخدنم4هترتعبلعفاملعفيرئازلاو

نمبارشءفاوطلايتعکرکكلذريغويعسوفاوطو

دعباعوطتفاوطالبىنملفرصنيمث مزتلملانايتإومزمز

.مدموزلالب«٠اهدعبفئاط-ليق-.ًاطخأوةرايزلافاوط

هتيبلهأنمةياقسلالهأليهلللوسرزاجأو.ةكمبتيبيالو

طب٢/۲۲۷ليتلاحرش(۱)

۳.ةرايزللهفاوطدعبفوطينأجاحللهركي(۲)

|.۷/٠٠۲.:.نيلاطلاجهنم:رفعجنبدمحملاق

.هآهلعءيشالواطادققةرابزلافاوطدعباعوطتفاطنمو
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاةلعفياهباب____رهاوبلادق

٠.”ىنميلايلةكمباوتيبينأ

ءيشال:ليقوءمرحللحنمايدهقاسةكمبتابورازنمو

.تئشثيحتبفةرمجلاتيمراذِإ:سابعنبانعو.ءاسأوهيلع

.ةكمبتيبينأرازنإيلابيالنسحلاناكو
انئمطماهبمانوأءةرايزلادعباهبتابنماندنعو:بطقلالاق

تابأءاوسءىنمريغيفاهلكىنميلايلتابنمو.مدهمزل

ءامدةعبرأكلتفءمدعبرألاهيلايلنملكبهمزلءاهريغبمأةكمب

هيلعفةليلاهنعتابنم:ليقوءةياقسلالهألو«يعارللصخرو

يفو.نامهردفنيتليلتابناو.دیدحتالبائیشمعطيليقو.مهرد

.ثالثلمدوءنييتليللنانيكسموءةليللنيكسم:ليقو.مدثالثلا

دبعنبسابعلانأ":رمعنبانععفانقيرطنمحيحصلايفملسمجرخأ(١)
."هلنذأفهتیاقسلجأنمئميلايلةكمبتيبينألهللالوسرنذأتسابلطللا

يلايلنعتیبابوجو:باب.جحلاباتك۹/۹يوونللملسمحيحصحرش:رظنا

.ةياقسلالهألهكرتيفصيخرتلاوقيرشتلا

٢٤/۲۲۸لیتلاحرش(۲)

:نالوققيرشتلايلايلمبتيبملامكحيفءاملعلل(۳)

.مداهجراختابنمىلعو«بحاواهبتيبملانأ:لوألالوقلا

.اتبيملنمىلعءيشالو‹ةنساهبتيبملانأ:ياثلالوقلا

.هعيمجكلذنايبمدقتدقو.هتلدأوهراصنألوقلكلو
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ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفياهبابهاوجلادق

ناکنِاهلكاهيلايلولوىتنمنعتابنمىلعءيشال:ليقو
۰.يمري

هنإفلوألارفنلارفننمالإ«قيرشتلامايأيلايلىميسانلاميقينأةنسلا(١)

تيبلهأنمةياقسلالهأالإريبكلارفنلائمماقماىمنعهجورخهنعطقسي

.ةاعرلاالإو«نئميلايلةكمباوتيبينأمحلنذأهنإف‹يهللالوسر

:یمیلایلنمةلیلیمنعتابنمیفاوفلتخاو
يأواعيشمعطي:ةرملاقو.لوقلااذهىلإدمحألامومهردهيلع:ءاطعلاقف

.هأزجأهبقدصتءيش

.مدثالثلايفو«نيمهردبنيتليليفو‹مهردبةليليفقدصتي:يعفاشلالاقو

يلایلتابنفانيکسممعطأحبصأىحئمريغبتابفدحألعفاذإ:ةرملاقو

.امدقیرهينأتببحأاهلكئم

.مدكلذلهيلعفمريغيفاهلعجوأةلماكةليلتاباذإ:كلاملاقو

مرحلاىلإلحلانمهقوسيايدههيلعنإفةكمبتابفتيبلارازنميف:اضيألاقو

.مدهیلعفئیشهکسننمكرتنم:سابعنبالوقبجتحاو

ماننمىلعءيشال:يعفاشلاودمانعةياورومزحنباوةفينحوبألاقو
.ءاسأدقورامحلاىمرناكاذإممايأاهريغوأةكعب

.'تعشثیحتبفةرمحلاتيمراذإ":هلوقسابعنبانعكلذيفاوورو

دقناكاذإهللااهفرشةكمبتيبينأتيبلارازاذإيلابياليرصبلانسحلاناكو

.رامحلایمر

۹/۲۳٦۲:عرشلانايب:ديعسوبألاق

الوميلايلىبتيبمللرمألانميكحاموحنانباحصألوقيفجرخي

- ۱۹۷-



.ةبقعلإةرمجدعبجاحلاهلعفيامجاب.ن:نرهاوجلادق

اروأفقاخلإيقاميفكلفةصخر

الفانباحصألوقيفامأو.نسحوهومحلوقياذهجرحخيفةياقسلالهأامأو

7e..هبمقربكلذبفرعأمهلعلوءيشمهعمهيفدوي

اموهيلعنءانتملطماهماوأةرايزلادعبةكبتايعم:انباجصألوقيقو:لاق

ةكميأاهمجرحنأدعبماننمامأو«افالتخأكلذيفمهنيبملعأالو

نودتيینأاديدشتهيفنأيعمفةرايزلادعبةليللاكلت-یلاعتهللااهفرش

ءازسحلاهيلعىرياضعبنإوجرأوةءازحبابوحوناعمييهيففلتخيو«نم

١`ءازجهيلعیریالاضعبو

ب

اص6

ماتنیباحصألوقنماهففلتنأيفةاةايلاوغنبيايمر

1
a .

ابراکیاهلعرباضنيقدرنتیمرخفمانيفبلو

اهلكيلايللهيلعىرياضعبنأوجرأوةليللكل وخنراو«نيکسمةلیللکلمامداهلك

2فا:كلذبرمانالوةرافكلاهيلعىريالاضعبنأ

£ . FR : RR ۰ 7 کک مناافمااسسباس93:virيملافلاقو

باالزقوغواسدقويلعءيشل:دمحأنعفمبتيبملاكرتنإف

ذقوأ:افمنهقفوايشمعطيهتعو«ءيشبهيفدريمعرضلانألهيلا
مغهرمد+لاقمثكحضو«مدهيلع"ميهاربألاقو«هيلعسيلمهضعبلاق
٠ویتوآارمایشمعن:لاق؟ایشمعطينأالإسيل:تلق.ةربددش

اقرینفتالوکاولیکنبقرفالوارناهبقدصتءيشيآاذهیل
هيساشهکسننمكرتنم:سابعنبالوقلمدثالثلايلايللايي:هنعو

او.يعفاشلالوقوهوا.تاياورثالث:ثالثلانوداميفوءا.امدقرهيلف
٥A اسى7كټأراےلبل31منeتاام4
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Uهججدعب.جاحلاAlryوانهواتا7ُ[GAد5ون Ê:ڭبَوعل
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رامجلايهرابرهاوجلادق
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رامجلايمرےوابرهاوجلادق
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رامجلايمرجابرهاوجلادقع
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نبهللادبعامهرمأف«رحتلاموينمسمشلاتبرغامدعبماتتأىحةيفصو
ًاطوملايفكلامهاور.ائيشامهيلعريملوءاتتأنيحةرمحلاايمرتنأرمع

.نتتسلايفيقهيبلاو

نيناللاةلدأنمضةلأسملايفهلوقرمدقواذهفالخرمعنبانعروهشملاو

.رحتنلاةليلةبقعلايمرل

٢٣۳جحلايفرظنلانباةيمالحرش:رظنا

۱۷/۲مالسإلادعاوق:

۳۲۹/۲۳۳۳۰٥٤۳عرشلانايب:

(طوطخ)هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا:
٢٤/۲۲۸لينلاحرش:

5£0/۳3ريبكلاحرشلاوييغملا:

۸/۱٥٥دهتحنلاةيادب:

۰٠۲۷ةرمعلاوجحلاهقفيفييغملا:

££1/7مالسلالبس:

٠/٥٥۳يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيناكلا:

۲۸۳/۱تادارإلاىهتنم:

٢۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

.ىرغصلاةرمحلايه(۱)

- ۱۷۸-



رامجلايمرابروهاوجلادق

.راثكإلاىلوألاوءلقأوأرثكأوأءةورملاوافصلاىلعهباعد

ثالثوعديءةورملاوافصلايفهنمكلذيفضفخأهتوصنوكيو

.()ءاعدلاكاذبتارم

راضحتساباهيمريفهراسيىلعاهلعجيفىرغصلاةرمحابيمرلاجاحلاادبي(١)
:للقةعباسلاىمراذإفةريبكتةاصحلكممىلاعتهللاريكي«تايصحعبسبةين

اروكشمايعسواروربماجحهلعجامهللا:لوقيواليلقاهمدقتيمث.دمحلاهللو

هرسيياميوعديفةلبقلاالبقتسماهمدقتيمث‹ارورسوةرظنانقزراواروفغمابنذو

هللاالإهلإال«اريبكربكأهللاربكأهللاربكأهللا:لوقينأهلبحتسيو.هلهللا

هللاوهللاالإهلإالءاليصأوةركبهللاناحبسواريثكهللدمحلاواريبكربكأهّللاو

الهدحوهللاالإهلإالءاناطعأامىلعهللدمحلاو«انالوأوانادهامىلعربكأ

وهوهلكريخلاهديبتوحياليحوهوتيعيويبيحيدمحلاهلوكلملاهلهلكيرش

اإهللاالإهلإال«؛نوملسمهلنحنوادحاوالإهللاالإهلإالريدقءيشلكىلع

هللاالإهلإال؛نوصلخمهلنحنوادحاوالإهللاالإهلإال«نودباعهلنحنوادحاو

وههللاالإهلإالءادلوالوةبحاصذختيملاديعمائدبمادمصادرفادحاواإ

نحنوهايإالإدبعنالهللاالإهلإال؛ليمحلانسحلاءانثلاوليلهتلاوديمحتلالهأ

هدعوقدص«هدحوهللاالإهلإال«نوكرشملاهركولوهلكنيدلاهلنوصلخمهل

يلعلاهللابالإةوقالولوحالو«هدحوبازحألامزهوهدنجزعأوهدبعرصنو

.ملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوميظعلا
ايندلايريخببحأنموهسفنلهللاوعديو.تانمؤملاونينمؤمللوهبنذلرفغتسيو
.ةرخألاو

۱۷/۲۳عرشلانايب:رظنا

-1۷۹-



رافجلايهويابلاوهاوجلادق

اهتنيمريوهيفياهلعجيويطوللافتشلاتاذاهنعتضميمث

ىننلإههجوواهمامأ.تقيو:ءيدالانظب-نُمىنطسولايتأي:ليقْو

يبق:ابطباه.نوكيوءليسملادنعاراسياهمدقتغرفاذإفءةبعكلا
اهزواجدقكمیلبهاذلانيمينعيهوءاهزاتشينعيداولا

نوُكي:لشيقوانالتةورملاواصلاىلعهباعداميكذكادو
ےسا2طش

.

7.ىلوألاددنع هفوقوننمرثكأااهدنعهفوقو
ا4:طنا

لطفاوهويدلولانطينماهيمريوةبفعلإةرمجيتأيمث

عرفااف»۳مرېغنمالإزوجیرال:ليقو.هریغنمزوجي
~~.:ا~-

r ۹0.1 aيلانال€مسیااسE Eاملاe

هتاففاعدلاهدنعفوقولاو(ىرغصلا)لواةرمحلايمرنمغرفاذ107
تتنولEEaتللی

ويکيتايصحعسباهيمرفهنيىلعاهلعحف(يطسولا)ةاةرمجلالإيضم
تبےہاط7الاعاشامهولےکغچاٿيسا

م.دمحلالوااسلهامالالعلوفريكننيمهحلكيب
Oممااءا PIرتوتاک

لعداملثعبديفةلبقلاليقتسيوةعكلاةهلإاهزواجيفليسلللإاهمدقتب
ءسنEدنعانواغrعااولکپو4ااش

هفوقونملوطأاهدنعهفوقونوكينأرمۇيهنإق٤ليطيف«لوألاةرمجلاعمهب
ثاملاةيلنالءګيللادتلةنبابفاراع

وےدیول8ېسىلعيليهلعيشولابارکلوألاةد
0Crل#8تچ(ااتننبunرر

|1:.تانمؤلاونينمۇمللوهسفن
اھٹنلن5نتلحواباواaتوهساع

(طوطخ)لجورادارليغنياموهمزاولوجحا:رظنا

دهلندامهلالوقاهيلÊذويداولانطم:ةبقعلاةرمجفأي()

ةالکغرکساهيمومملووةرخألایياعىوقتلليقفرو

الولايقافرصتماهنعلواهيمرنمغرفاقف.ةيناقلاو“لوألاعممةربکاملثم
يأنشثلاثلاويناثلامريلايفلمعياذهىلعو.ءاعدلالوركذلادبأاهعمفقي

Eu i TY

.یم

-PYNAe =



اسللطفهيفيعاداثمديبيف«نيلوألاديترمجلايمردعب

0اسا::یLeo3.0قيرشتلاماي

بوكرلابحتسسيالهلالامپخيشزركذو.:‹”بطقلالاق

ىلعبوكرالمويلاو:تلق .ةجاردىلعنوكينأالإهللاهةباذىلع
وهوالإدخاهيلبهذيالهنو.ةيواعمرامجللبكرنملوأو

e -
:ےضوتم

0`.هأزجأولاوزلالبقرامجلايمرعييرلاهركو

ألاىصحَبثلاثلايفىمريناثلاألامويلايفمريملنمو

ىلاءكلذكنهديعيمث«نهرخآىلاعبساعبسنهيمرينابءاهلك
ىضصجلا.نبِماهددعبالكيمرينأهل:ليقو.ددعلايضقنينأ

..:..٤.٠نە
.ومی ا7ا2RRا&«.٤27UO59e)تق

e 7 CCEس

تسخايذمرشعثلاثاوشعناارشعبيداماييه(۱)

يملايغوريا:ءاياحضلاوايادحلامولاهيفنوقرشيسانانألكلذب

..تادودعملاايألايهةثالثلامايألاهذهو.اغوسبييو
WP ,
o ل

77اط11.لينلاحرش)۲(
|00١..ابوجوالايابحتسإ(۲)

يفابيبالسانلا.ققراوسالهانالوقا.بهذملايفنالوقلا(٤)
كلذكو.رثكأوأنيترمةدحاولاةرمحلاىلعجاحلاددرتنإف.نامزلااذه

“PAIN AN =



رامجلايمربابرهاوجلادق

النكلوءكلذكهيمرمتأرامجلايمريفهؤوضوضقتنانمو

.ائضوتمالإرامجلاىلإبهذي

ذخأوهنكميملنإوءءاجثيحنمعجرةبقعلاةرمجىمرنإو

يفديدحتالوءرحنلاموياذهلعفيو©هيلعالفةبقعلايفاقيرط

يسمرلازوجيالوءهتزجأوةنسلافلاخرابكبىمرنمو«هريغ

يمرلازوجيو.يصحلاريغءيشوأ؛مظعوأردوأؤلؤلب

عيطتسيالدقوةميظعةقشمهفلكيهريغوأهسفننعيمرللنييرخألانيترمحلا

.ماحزلاةدشنميمرلامامتإ

ىدحإوأةرشععبرأوأعبسبىصخلانمهعمابىمروةرمحاىلعفقوولامأ

بهذايفنيلوقلادحأيهوءةصخرلابذخأدقفكلذنمرثكأوأنيرشعو

.هیلعءيشالو

۳٢۳۳۷/۲:عرشلانايبيفلاق

مايألاىصحبثلاثلامويلايفامهامر«يناثلاولوألامويلايفرامحلامريملنمو

.رحنلامويريغكلذوهيلعءيشالواهلك

دوعيمث.عبسبةبقعلاةرمجوعبسبىطسولاوعبسبىلوألايمري:ىسيعوبالاق

.اعيمجرشعةعبرألابمريالو

ناو.عحرينأهيلعيلودحاوفقوميفاعيمجيمرينأءاشنإ:رخآلوقو

.هُ.ةاشمويلكيفةرمجلكلهيلعفاهيفمريملوثالثلاتلخ

ماعةيدوعسلاةسموكحلادهعيفةبقعلاةلازإلبقىضمامرابتعاباذه(١)

.ه۹

- ۱۸۲ -



رامجلايمربابرهاوبلادق

.؛لضفأهلصأنمريغصلاوءرجحنمةروسكمةريغصةراجحب

نإالءهأؤجأاحرطاهيلعىصحلاحرطوةرمجلادنعفقونإو

.اعضوهعضوواهنمأند

!بكاررحنلامويةبقعلايمرزاجو.ابكارزوجيو.ايشاميمرلاو

.رذعنمالإهدعباميفال

.لاوزللهريخأتزاجوءراهنلالوأهاضقسمأيمرهتافنمو

ىلوألافةبقعلاةرمجالإفوخالبولواليلنهيمرضعبزاجأو

.اهكردأوأاهركذتنإلاوزلالبقاهيمرينأرحنلامويهتتافنمل

توفيالوءهيفاهامرءهيفاهكردأوأءاليلولواهركذتنإ:ليقو

رصحنلامويةبقعلاةرمجالإءقيرشتلامايأتناكاميمرلا

امتوفتال:ليقو.مدلااهيلعمزليومويلاءاضقنابتوفت:ليقف

٠.”اضيأمايألاكلتتناك

ةرمجيهوءةريخألاالىطسولاوىلوألادنعفوقولانسو

.رمامكءاعدلابءةبقعلا

مثةريخألانمادبنأبسكنمةداعإبدنو«بيترتلانسو

متخوىلوألامثةريخألانمادبوأىلوألابمتخوىطسوللا

.هعجارفكلذميمجمدقت(١)

.اهريغنعوةبقعلاةرمجنعمالكلا(۲)

وهو.رحتلامويءاضقنابمدلااهيلعمزليوتوفتةبقعلاةرمجنأبهذملا(۳)

- ۱۸۳-



رامجلايمرباب..-وهاوجلادق

نإوةدانعإلابجت:ليقو:يلعالقدعيملناوهاذكهو.ئطسولاب

75E)۔.مدفدعيمل

771.اضيأةيكلاملالوق

ةيبقعلاةرمجفىسلوألاةرمحلاباذنيأببيترتلايمرلايفةنسلا(١)
لايضررعنسباثيدحنميراخبلاحيحصيفق.ولوسرلابءادتقا

مغهةلصحلکرثاىلعویکیتايضحعسباينداةرمحلايمريناكهل:امهنع

يمرڅهيديعفريؤوعديليولموقيفةلبقلالبقتسمموُقيف؛لهسييحمدقت
مثاليوطموقيفةلبقلالبقتتسمموفي‹لهسْيفلامّشلاتاذذخأيمثءىطسولا

فرصتيمادنفسقيالويداوسلانسلطنمةيقعلاتاذةريمر

e:..هلعفيلييبلاتيأراذكه:لوقيف e

Eداماسكننافبحاؤ.بيترتلا:روهمجلالاق eg o

هأزجأدعيمل::نإوداعأيمزلاسكننإفةنسبيترتلا:فانحألاوةيضابالالاقو

ERLلمالو e
O`:ةلاسلافصوصتلاضعبكيلإو

اrro/vr:عرشلانايب.:رثۇملاوبآلاق

نأملطفموياكلذيفركذمثللامىلطسوامبقعاةرجحيرقيسنم
ءيشالفلدبيآوتباغناق۽«سمشلابغتل”امههجوىلعيمرلاديعي
.فأ.هيلع

۳۳۷/۲۳:رخآعضوميفلاقو

هيلعلدالءيشالراطادقفلوألامنىطسولاغةبقلاةرججىمرنمو
فقاا٠ةيهأ.قئوأكلذفيمرلاداعأنإو

EVT



۵نااداسياواحمءسEفحمًم

۱1a“٠٠۳:ص:حاضيإلايفيوولالاقو
Laاے7Oګداا

قلاةرجمىلسوليسربملوألارمشاديیقطرشتارمحلانيببيئرتل
2تامسامیمساسدات

ِWw|دها.كلذريغ هتزجيالو

اااiيلافلاقو

؟غةبقعلاةرتتجبديفسكنإفءانركذامىلعبحاوتارمحلاهذهيفبيترتلاو

:ىطساولاذاعأولوألاالإةتزجيل“تاللاىمروىطسولابأدبوأىلوألامثةيناثل

وهوببيترتلاتجيال:ءاطعونسخا.لاقو:.ىعفاشلابو:كلامأ:لاق:اذهمو..اهدحو

-سأرجألعفيغ-نإفيعياسكتىمر-اذإلاقهنإفةفيتحيأبهذم

كاستيديياكسمدقنم:لاقهنآيينلانعيوراع.:مهضعبجتحاو

٤2-
ص/۰

مَ۔ےس

ك۴.جرحالف
ضساباتاهبلاوتقويةقرفتمةكمأيةرركتمكسانفلو

e.حبذلاويمرلاكاهيفبيترتلاطرتشي

نأانلو كيسنهالو:مكکسانميعاوذخ":لاقويمرلايفاهبتر6ينلانأ
,ىلعاكسنمدقنميفءاحبانإمهٹيدحو«يعسلاكهيفبيترتلاطرتشافرركتم

,.يعسلاوفاوللطيمهسايقوضعيلعليساضبمييكب
.فهأ2

|۲/٦۷۹:بذهملايفلاقو

.ىطسولابمغللابادءابترمالإةثالثلامايألاهذهيفرامحلايمرينأزوجيالو

مرهأ."مككسإبميعاوذح":لاقواذكهىمرييلانألهةبقعلاةرمحبم
۲۳/٥۳۳۳۳۷عرشلانايب:رظنا

ro/tيخامشللحاضيإلا:

4iا,۱}0, li
i. اهاااراصوولسرهولاراط.

َ.“ا٠“-ءس,

- PAL 4۸AO-



رامجلايمربابرهاوجلادقع

ةرمجلايصحضعبوأاهضعبوأاهلكرامجلايمرهتافنإو

الهجءثالثلايصحضعبوأءنيتنثالاىصحضعبوأءةدحاولا

نيمويلايفءامعناملوأادمعوُءاطلغوُءانایسنوأ

.("هيلعءيشالوءمايألایىصحبثلاخلايفهلدبأ‹‹›نيطسوألا

.”فالختارمجلابيترتبوجويفو

ةوشاعلاوعستكلتفءةاشمويلكةرمجلكبهمزلهلكهتافنمو

تسهمزلنيمويثكملاىوننإو.رحنلامويةبقعلاةرمجب

٢٤/۲۳۲لينلاحرش:رظنأ

٢٦۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

7۷/۳£ريبكلاحرشلاوييغملا:

۷۹/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

٢/٢۲۷ةريخذلا:

.رشعيناثلاورشعيداحلااموي(١)

هتافنإف«ٍناثلامويلايفهلدبأقيرشتلامايأنملوألامويلايفيمرلاهتافاذإ(۲)

ةبقعلاةرمجالإ.هيلعءيشالو«ثلاثلامويلايفاملدبألوألاعميناثلامويلايف

.مدالاولدبلااهيلعبحواهتقوتافاذإرحنلاموي

۷/٢۲۷نیلاطلاجهنم:رظنا

۳۳۷/۲۳عرشلانايب:

.فالخانايبمدقت(۳)

-٦۱۸-



.0›ةبقعلاةرمجبةعباسلاو

لولحورحنلامويسمشلابورغباهيمرتاوففةبقعلاةرمجامأ

.رحتلاموييلييذلامويلانمرجفلاعولطب:ليقو.ةالصلا

نيترمجلاورحنلامويدعباهتاوفامأو.قيرشتلامايأيضمب:ليقو

يمرتافدقفةالصلاتلحومويلكسمشتبرغاذإفءنيتريخألا

.مويلاكلذ

نمرجفلاعلطيىتحيناثلاولوألامويلايمرتوفيال:ليقو

.‰الصلالحتوثلاثلاسمشبرغتىتح:ليقو.هدعبيذلامويلا

هبمكحنملاذإوءمدلامزلتاوفلابانمكحاذإف:”بطقلالاق

يضمبالإتاوفالهنأروهشملاو:‹لاق.مدالويمرلاكرادت

لولحوموييضمبتاوفلا«يدنعيذلاو:«١لاق.قيرشتلامايأ

٢٢/٥٢٣۳:عرشلانايبيفلاق.بهذملايفروهشملاوهاذه(۱)

هيلع:لاقنملاق.ادمعتمقيرشتلامايأتضقناىحاهلكرامحلايمركرتنمف

.ةرملاباميشمريماذإهایشعبس:لاقنملاقو.هايشرشع

هيلعف«رامحلانماعيشمريملوقيرشتلامايأنمثلاثمويىلإماقأنإ:لوقأو

.هأ.ءارقفلاىلعنهمحلبقدصتيعبوأةكمبنهحبذيهايشرشع
.اهحيضوتقبسدقفةلأسملاعجار(۲)

Yo۸A/t.لينلاحرش(۳)

.قباسلاردصملا(٤)

.قباسلاردصملا(٠)
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نوامجلايهوجابلتراوبلاقغ

 

¢لنسفبشلابوزقبهتاوقروهشملانإفءرحنلاموييمرلاالإءةالصلا

ادلعدىاعقلفياتىمولتاضيأخيحصلاوهوةالصلالوجو

ءورلحتلاموي:ةيقنلاشاربوهفهلأا!رخآوهلوأ_يمرلا_مظعأو

:َيَأ.«ثتلاثلا.مويلا.يف:نيتريخألا:نيتززمجلليمرو:اهيمرفةر:امأو

اشةيكأتيتثمسركرميوصلتاكدشكأ:كلذباوثنأ

كرت.دمعتوعبسنملقأبرحنلامويةبقعلاىمرهنأنقيتنمو

:غل.ولۆ:ةانش:خبذ«يناثلا.يفننىتخاوأءهمايأ.تضقنا.ىتح.يقايلا
"عبژأ.:نود٬اماقلظميفرلا:ئفكرت.نإوا:ةدحاو:ةابصخالإ:كرتي

ءاامۆ-تايضحغربتمدهلوانصحلکیپاتیکنىممع.تایصح
2

Le t JW EEE e 7
EK E اتلزاهر 0

:تاداهتحانماهنکلويمرلاماينيبةلضافلاىلعلدیمهساقفسیل(ا)

peلللعرويمما۱مايآنيبلد۳هجربطلاحضرواواقةو«ءال

(/)تاهمشوwet,MEE;لپنلاحرش:هلوقب
توفيعنآوپکاواباونأامظعألولا.يمرلاإنوک.هجوو

مويتانسجرنلاباوٹشکناکانومئاصلٍاراطفإلولحبحصألارهشألاىلع

.دبجبألايييمرلانوكرهجوو.لامعألاىلعمريغتانسيحنمثكاقلطمديعل
ہیرےپهافيمرېديثلاثاءيجحرولانعةرياصمللایاوٹرٹکأهنأ؛مظعأ

اوربحاظعيفروفنلايلعهسفنعواطيالووهٹثکكعيونورفنيسانلا

هدعبرحنلامويلالونيمويللالومويلليمرلاكراديالهنأثيحنممظعأنوكي

9تالامربايفولونهيمركراديهنإف‹هدعبنيمويلاورحنلامويفالخب
()اعلاسلا.ىهأ.هدعبالوهلبقيذلامويلاثلاثلامويلانعغي
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رامجلايهزيابب:رماويلادق

.١نيمويللمثىضماملىمرالإوءيمرلامايتضقنانإءاهقوف

يفاذهب:ليقو.مدفاهضعبوأاهلكزامجلاكرتنإ:كلامألاقو

مدفةمبرألامايألايفنهلكنهكرتنإ:ليقو.اضيأبهذملا

نينيکسمماعطإ:ليقو..مد::ليقفهةدحاوةرمجكرتنإوذحاو

.نينيكسموأمدبةرمجلكاذكهو

ةاصحكرتنإومدهمزلرحنلاموييمرلايفةدحاوةاصحكرتدمعتنإ(۱)

اهامرحبصأىحاهلكاهيسننإو«انيكسممعطأواهامرحبصأىحايسان
1مو
ةبقعلاىوستارمحايقابيمريفتايصحعبرأنوداوهسوأادمعكرتنإو

۔اھکرتةاضحلکنعانیکسممعطأ

داعأالإو.قيرشتلامايأتضقلااذإمدهمزلتايصحثالثنمرثكأدكرنإو

7٠.ملعألاو.هيلعءيشالويمَزلا

تحاهضعبوأاهلكرامايمركرتىلعبترتلامكحلايفةمألاتفلتخا(۲)

١:قيرشتلامايأتضقن

.اقافتامدهيلعىلعأفتايصحعبرأوأةدحاوةرمجيمركرتاذإانباحصأدنعف

مايأنملوألامويلايمركرتينأك.ةرمجنمرثايمركرتوهنإاوفلتخاو

:اهلكقيرشتلاماياييمركرتيوأالماكقيرشتلا

ءابمدةعستكلتف.مدةرمجلككرتبهمزليهنأتّدحوامىلعماوقأرثكأو

موسيرفتنإو.اهامروهنإةبقعلاةرمجادعمايألاةثالثلايفيمرلاتارمددعب

وباوليحرلانيبويع:مالعألالاقاذهوغالءامدةتسهمزلوألارا
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رامجلايهربابرهاوجلادق

يصقشلاويلاطيحلاويدنكلاميهاربإنبدمحمورثؤملاوبأورفعجنبدمحمرباح
.مهريغوبطقلاوييمثلانامامإلاو

كرتباهلثمهمزليومدةدحاولاةرمحلاكرتبهمزلي:انباحصأنمةفئاطتلاقو

يمركرتنإو«نامدهمزلنیموييمركرتولف.دحاوموييثتارمجثالثلا

ةئالثكلذكهمزلمويلكنمةدحاوةرمجكرتنإوىامدةئالثهمرلمايأةئالث

.ءامد

مدةدحاولاةرمحلايمركرتبهمزليهنأىلإ:انباحصأنمةثلاثةفئاطتبهذو

لكيئاهعيمجتارمحلاكرتبوءدحاومددحاوموييثثالثلاتارمحلاكرتبو
.اضيأدحاومدقيرشتلامايأ

نعهباودرفتامتوهلوألالوقلانأودبيو.ةلأسملايفانباحصأدنعيذلااذه

.نيملسملانممهريغلهرآملفءروهمجلا

تاباوجنمافرطلقنأءةلأسملايفةيمالسإلابهاذملاءارآلضرعتأنألبقو

.انباحصأیواتفو

۳/٢٦۳:عماحلا:رفعجنبالاق

نإ:لاقفسمشلاتبرغدقولوألارفنلامويعبهللاهمحربوبحمىلإلحجرءاج
لوألارفنلامويسمشلاتبرغاذإزوجيال:لاق.ةليللايدلبىلإجورخلاديرأ
نإ:لاق.سانلاعمرفتتورامحلايمرتىحدغىلإمقأنكلودحألجورخ

.فا.ةاشةرمجلكنعحبذاف:لاق.نرظتنياللامجلا

۷/٦۲۷:نيبلاطلاجهنميفلاقو

مویلکيةرمجلکلهيلعفیممایأتضقنايحاهلکرامحلايمركرتنمو
.هأ.نيكسمماعطإرامحلانماهمريملةاصحلكلو.ءامدةرشعكلتف.مد
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رامجلايهرابرهاوجلادق

۲۷۰ص:رظنلانباةيماللهحرشيفروصنمخيشلالاقو
مدهيلعفلوألارفنلامويامأ:لاق.لاوزلالبقرفننمعهتلأسو:عرشلانايبنمو

لبقلوألارفنلايفرفناذإليقدقو:لاقهريغنمو.لاوزلالبقرفنينأيغبنيالو
نملاقومد:لاقنملاقوامدةتس:لاقوىامدةثالثهيلعفلاوزلا

.نامد:لاق

كلذكيدنعو.ءامدةئالثهيلعنإ:لاقنملوقيبجعيو:روصنمخيشلالاق

.هأ.ملعأهللاو.يمرلاولاوزلالبقرخآلارفنلارفننمىلع

:ةلأسملايفةعبرألابهاذملادنعررقتامكيلإو

:ةيكلاملا:الوأ

مويلاكلذليلىلإرامحلانمةدحاوةاصحيمررخأنمىلعمهدنعمدلابجي

.دعبقيرشتلامايأجرختملولوءدغلاىلإوأ
وآلماکموييمروأ؛ةدحاوةرمجوأةدحاوةاصحيمركرتمهدنعءاوسو

.طقفدحاومدهمزليامنإ«قيرشتلامايأعيمجيفيمرلاكرت
.يمرلايفهريخغبانتسااذإزجاعللمدلامهمازلإهيلإاوبهذامبيجعنمو

.بنتسيملاذإمثإلاعممدلاهقحليو

:فانحألا:ايناث

اوللعودحاومداهلكوأاهضعبرامحلايمركرتنمىلعفانحألابحوأ

ولامك.دحاومداهيفكيف«؛دحاومارحإاهرظحةدحاوةيانحلاسنجنأب:هل

دحاومدهمزلیهسأرعيمجقلحولو«دحاومدهيلعبجيهنإفهسأرعبرقلح

ادحاوابوثسبلوأءاهلكهءاضعأبيطوأادحاواوضعبيطولاذكو.اضيأ

.دحاومدالإهلکكلذيفهمزليالةريثكابايثسبلوأ
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رامجلايمرابرهاوجلادق

يمروأقيرشتلامايأنمموييمركرتوأرحنلامويةبقعلاةرمجيمركرتاذإف
.طقفدحاومدهمزل‹مايألاميمج

كرتاذإفمدلاهيفمزليمويلايمركمهدنعموييمرفصننمرثكأوهامو
موييمرىصحفصننمرثكأاألمدهيلعفرحنلامويةبقعلانمتايصحعبرأ
.ةبقعلاةرمحبرحتلا

هنألمدهيلعفىرخأةرمجنمتايصحمبرأوةدحاوةرمجيمركرتاذإاذكو

يمرفصننملقأكرتنإف.قيرشتلامايأنمموييمرلفصنلانمرثكأكرت

لکبمزلیف؛مهدنعةقدصهيلعنكلوهيلعمدالفةدحاوةرمجكرتنأكموي
.ريعشوارمتواربنمعاصفصنةاصح

:ةلبانجحلا:اغلاث

:هنعو.مدهمزلقيرشتلامايأنعهلكيمرلارخأنمنأىلإدمحأمامإلابهذ

قدصتي:هنعو‹نيتاصحلاوةاصحلايفهدنعءيشالو«مدةدحاولاةرمحلاكرتيف

تايصحثالثيف:هنعو«؛كلاملوقكامدةدحاولاةاصحلايفنأ:هنعويشب

بحعأ:هلوقهنعىوریو.يعفاشلاكنادمنيتاصحلايفو«دمةدحاولافومد

.اضيأمدةدحاوةرمجكرتيفومدهيلعناكاهلكمايألايمركرتاذإيلإ

:ةيعفاشلا:اعبار

مايأيقابيفهكرادترحنلامويةبقعلاةريمروأموييمركرتاذإ:اولاق

ةياقسلالهأوةاعرلليمرلاريخأتلحيبلاثيدحلاصنبالمعرهظألايفقيرشتلا

ةفرعبفوقولايفامكهريغوروذعملانيبقرفالذإمهريغيفمهيلعسايقلابو
.هبنأملابرابحنالالوصحلهكرادتنإهيلعمدالوةفلدزع.تيبملاو

عمرحتلامويوأةثالثوأنيمويوأموييمريفدحاومدهيلصفهكرادتيملنإو
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وامجلايمرابوهاوجلادق

.سأرلاقلحهبشأفيمرلاسنجداحتال«قيرشتلامايأ

عجللقأثالثلانأل«رثكأفتايصحثالثكرتيفمدلابوجومهبهذمو

.ةيلاوتمتارعشثالثلازأولامك

.نادمنيتاصحلايقوكمةدحاولاةاصحلاكرتيفهيلعاوبجوأو

وأرامحبايمركرتةلأسميفبهذملكىدلححرتامتفرعدقونآلاو

مهئاملعومهتمئألاوقأنماضعبكلقوسأ«قيرشتلامايأءاضقناىحاهريخأت
.ةلأسملابةقلعتملا

۰۲/۱٦:ةيادبلايفدشرنبالاق

:ةرافكلانمبحجاولايفاوفلتخاو

.مدهيلعفاهنمةدحاووأاهضعبوأاهلكرامحلايمركرتنمنإ:كلاملاقف

ادعاصفةدحاوةرمجكرتنإومدهيلعناكاهلكاهكرتنإ:ةفينحوبألاقو

كرتبامدغلبينأىلإةطنحعاصفصننيكسمماعطإةرمجلكلهيلعناك

.مدهيلعفاهكرتنمفةبقعلاةرمجالإعيمحلا

.مدٹالٹيونادمنيتاصحيوماعطنمدمةاصحلايفهيلع:يعفاشلالاقو

.هأ.مدةعبارلايف:لاقهنأالإهلئميوونلالاقو

۸۱/۳٤:ينغملايفلاق

مايألايمركرتاذإيلِإبجعأ:دمحألاق.مدهيلعفرذعريغنميمرلاكرتنمو
لاقهبودمحأهيلعصن.اضيأمدةدحاوةرمجكرتيفو«مدهيلعناكاهلك

يفوةرمجيفهيلعهنأكلامنعيكحو.يأرلاباحصأويعفاشلاوءاطع

.نیکسمىلعقدصتيةدحاوةرمجيسننم:نسحلالاقو.ةندباهلكتارمجلا

هکسانمنمكرتهنألو.مدهیلعفهکسانمنمائیشكرتنم:سابعنبالوقانلو

- ۱۹۳-



رامجلايمربابرهاوجلادق

.تیبملاکةاشهيلعبجاولاناكفهكرتبجحلادسفيالام

.نيتاصحالوةاصحيفءيشالهنأدمحأنعرهاظلافةرمجنملقأكرتنإو

.ناکِءيشياءيشبقدصتكلذنمائيشكرتنإفعبسبيمرلابجيهنأ:هنعو

هللايضرسابعنبانألثيللاوكلامبهذموهوامدةاصحيفنأ:هنعو

بهذموهومدةنالثلايف:هنعو.مدهيلعفهكسانمنمائیشكرتنم:لاقامهنع

.مهردفصن:هنعو.مهرد:هنعو.دمةاصحلكيفكلذنوداميفو.يعفاشلا

نملقأكرتنإو«مدهيلعفاهلكرامحلاوةبقعلاةرمجكرتنإ:ةفينحوبألاقو
.فهأ.امدغلبينأىلإعاصفصنةاصحلكيفهيلعفكلذ

۷٦۳:ص:حاضيإلايفيوونلالاق

.مدلابهربجهيلعبجوقيرشتلامايأتجرخىحهكرادتيملويمرلاتافىمو

همزلرحنلامويوقيرشتلامايأعيمجوأرثكأوأتايصحثالثكورتملاناكنإف

نمدمهمزلةريخألاةرمحلانمةدحاوةاصحكرتنإو؛حصألاىلعدحاومد

.فهأ.نادمنيتاصحيفو«رهظألاىلعماعط

۷۹۸/۲:بذهملايفيزاريشلالاق

هيلعفاکسنكرتنم":يهلوقلمدهمزلموييفثالثلارامحلايمركرتنمو
رلصف«قلطملاعمحلامساهيلععقيهنأل؛مدهیلعفتایصحثالثكرتنإف."مد

هيلعبجيهنأ:اهدحأ:لاوقأةئالثهيففةاصحكرتنإو.عيمحلاكرتولامك

.مهرد:ثلاثلاوكم:ياغلاومدثلث

نادم:ياحلايفومداكل:لاوقألادحأيفهمزلنيتاصحكرتنإو

.نام*رد:ثلاثلايفو

مويلاكةئالثلامايألانأروهشملالوقلابانلقو«قيرشتلامايأيفيمرلاكرتنإو
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يف-يعفاشلاماماإلايأ-هلوقبانلقنإف«دحاولامويلاكمدهمزلدحاولا

رحتنلاموييمركرتنإو.ءامدةئالثهمزل«تقؤممويلكيمرنإ:"ءالمإلا"

لوقلاىلعهمزلقيرشتلامايأيمركرحتلاموييمرنإ:انلقنإفقيرشتلامايأو

يمرنإ:انلقنإف‹قيرشتلامايأيمرنعدرفنيهنإ:انلقنإو«دحاومدروهشللا

تقوممويلكيمرنإانلقنإو«نامدهمزلدحاولامويلايمركقيرشتلامايأ

.هأ.ءامدةعبرأهمزلهمويب

۳/٢٢۳رفعجنیالعماحلا:رظنا

٢۲/٥٢٤۳عرشلانايب:

۸/۲٦١مالسإلادعاوق:

۲۷/۷نيبلاطلاجهنم:

۳۷۰جحلايفرظنلانباةيمالحرش:

٢٤/۹٢٥۲لینلاحرش:

۰۲/۱٦دهتحلاةيادب:

8۱/۳٤ريبكلاحرشلاويملا:

۷٦۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۷۹۸/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۲۷۷/۳ةريخذلا:

6£١/۲لبنحنيدمحأةنسلامامإهقفيفمنقملا:

عمانعجر:لاقصاقويبأنبدعسثیدحبجتحاو.دهاجبنعكلذيور(۱)

بعيملف«عبسبتیمرلوقيرخآوتسبتيمرلوقيانضعبويليهللالوسر

ناکو.هلٹمقاحسإنعیوریو.يئاسنلاودوادوبأهاور.ضعبىلعانضعب

.عبسوأتسبتیمريلابُاام:لوقيرمعنبا

-١۱۹-



رامجلايمرابرهاوجلادع

ادغملعمثقلحوحبذفةبقعلااهنظيرحنلامويىطسولاىمرنمو

اهامرنإو.يمرلاداعأو.نامد:ليقو.مدهمزلًاطخأهنأ

هيلعفًاطخأهنأملعمث«ئطومثاهدعبامىضقوءةبقعلااهبسحو
.الباقجحوندب

.هأزجأدعيملنإف«يمرلاىلعردقمثهيلوضيرمنعىمرنإو

.هعمجحاذِإهوبأيمرلاعيطتسياليبصنعيمريو

:ليیقو.ءيشالوداسفالفتايصحعبسنعيمرلايفدازنإف

.جاتلايفهنسحتساودمعتملاديعي:ليقو.ءاسأةدايزلادمعتنإ

ءهيمردسفينامثلاعرشتدقتعانإهنأقيقحتلاو:١›بطقلالاق

دقتعاودازوعبسعورشملانأدقتعانإو.ةنسلاةفلاخمدارأوأ

.هيمردسفيملءةجراخةدايزلانأ

دعبةدحاوتعقوولو.ةدحاواعمرثكأوأنيتاصحىمرنإو

.اتسدازوىرخأ

-ىدهأهتافنإوءريبكتبيمرلاداعأيمرلاعمريبكتلايسننإو

.”ءادهإالوءريبكتلاكرتبهيلعةداعإال:ليقو.ةاش-ليف

.عبسوأتسبييبلااهامريردآام:سابعنبالاقو

۸/۲٦۱مالسإلادعاوق:رظنا

۳/۱٠۰٦دهتجلاةيادب:

4۷۸/۳٤ريبكلاحرشلاويملا:

٤/۰٦۲لینلاحرش(۱)
.ىضماميفةلأسملاعار)۲(

-٦۱۹-



رامجلايهرابرهاوبلادق

وأةدحاوةريبكتيسننإو٠يمرلاتوفتقوريبكتلاتوفتقوو

.ريبكتلاهيفكرتيذلايمرلايأ٠كلذداعأاثالثوأاهفعض

ركذتنإ«ريبكتبرثكأوأنيتاصحوأةاصحيمرديعي:ليقو
هيزجيوافورعمعنصالإو٠رابدإلاوفارصتالالبقهنيحيف

.هموييفركذتولوريبكتلاةداعإنع

ةلصحهديبتيقبورامجلاىمرفةاصحنيرشعوىدحإذخأنمو

اعبسنيتيقابلاىلعداعأوءىلوألااهبىمرءنهيأنمرديمل
.()اعبس

هديبتیقبنإاذكو.ةاصحبالكيمرينأهيزجي:ةكملهألاقو

.عبسلكليمرلاداعأرثكأوأعبرأيقبنإو.ثالثوأناتاصح

ناكنإءةداعإالب«لبقهريغوأهبىمرىصحبيمرلاهركو

('.مرحلایصحنم

.يمرلامدعكهبيمرلانأبحيحصلاو: بطقلالاق

:ليقو.اهلصيملنإيأ٠هداعأةرمجلانمدعبأهيمرراصنإو

(*'انيكسممعطأدعيملنإو.ةداعإلاروهشملاو.دمعتيملنإال

.هللاهمحريراوحلايبأنعاهمياوجوةلأسملا(١)

۱۷۱/۸فنصلملا:رظنا

.ةلأسملاحيضوتمدقت(۲)

٢٤/۳٦۲لينلاحرش(۳)

۳٢۲/٦۳۳:عرشلانايب:رثؤملاوبألاق(٤)

- ۱۹۷-



رامجلايهرجابرهاأوجلادق

ىلععقونإءيزجيوهداعأناسنإريغولوءيشىلععقونإو

يفةعيابملاتزاجو.اهريغىلعهعوقودعبولوةرمجلا

٠›لاملايفةكربلااهيفنوكت:ليق.عمجوىنمكمساوملا
ىلجعتنإيناثلاوأ.لجعتيملنإثلاثلايفيمرلانمغرفاذإف

نيموييفلجعتنمف"ءاشاماهبماقأوءةكملسانلاعمحار

نكلولضفأريخأتلاو")هيلعمثإالفرخأتنمو٠هيلعمثِإالف

يفلجعتملامهضعبميثأتيفةيلهاجلاىلعدرورييختةيآلا

ىنمنعباهذلالاحلكىلعو.رخأتملامهضعبو«نيموي

.ةلهمبوأيمرلابقعلاوزلادعبوهامنإ

اهيلإغلبنإوءهزجيماهيلإغلبيملواهنمابيرقعقونإفرامحلايمارلاىمراذإ

.هأزحأ
.هيزجيهنأاهادعتفاهدمعتفاهامرنإإو:لاق

نإوءهأزجأاهيلعهيمرمقونإفءاهامرفاهادعتينأهيمربدارأنوكينأالإ:لاق

.هأ.هيمردعيلوهزجيملاهيلععقيم

هنإفءاهيفلادحلامرحلابنجتينأىلعجحلامايأيفةراجتلاوةعيابملازوجت(١)

مسااورکذیومشعفانماودهشيل":یلاعتهلوقدحاوريغرسفدقو.هنعيهنم
نموءةرخآلامفانموايندلاعفانمةيآلايفعفانملابدارملانأ"تامولعممايايفهللا

.امهنعهللايضرسابعنبااذهبلاق.اهبقلعتياموةراجتلاايندلاعفانم

۳٢۲۰ةيآلاءزج.ةرقبلا(۲)

۲/۲٦۲:ريونتلاوريرحتلايفلاق(۳)

امنإو«هنعمثإلايفنيثعملارهاظ"هيلعمثإالفنيموييفلجعتنمف":هلوقف

-۱۹۸-



رامجلايمرجابرهاوجبلادقغ

يفلجحعتلانأ(انموقضعبمعزو:)هللاهمحربطقلالاق

اذإثلاثلايفالوءهدنعهيفيمرالو٠رجفلاعولطلبقيناثلا

ثلاثلايفلاوزلالبقيمرينأرخأتنإزوجي:ةفينحوبألاقو
.”لاوزلادعبىمريناثلامويلايفلجعتنمف

ريصيفهلوصحمهوتيضتقيمالايفننأبلكشي"هيلعمنإالفرخأتنمو":هلوق
نأيوراحبمهوتلااذهعفدوءةعيزعلاوههناعمةصخرعبارلامويلاىلإرحخأتلا

نوحيبيقيرفو‹ليجعتلانوحيبيمهنمقيرف:نيقيرفىلعاوناكةيلهاجلالهأ

مثالايفنعملعجتوأ«نيرمألايفةعسوتللةيآلاتدروف«عبارلاىلإريخأتلا

نممالكلايفعنامالو«لضفأريخأتلاو«نيرمألانيبرييختلانعةيانكامهيف

رلطفاإلاوموصلانيبرفاسملاريخامكلضفأامهدحأناكنإونيرمأنيبرييختلا

.فهأ.لضفأموصلاناكنإو

٢۲۰ةيآلاريسفتةرقبلاةروس۲/۲١۲ريونتلاوريرحتلاريسفت:رظنا

٢٤/۲۳۳لینلاحرش(۱)

.فانحألا(۲)

وهوءلوألارفنلا:نارفنهلفىمنعرفنينأدارأاذإرايخلاجاحللنأملعا(۳)

ثلاثلامويلاىلإريحأتلافازئاجناكنإورفنلااذهو.قيرشتلامايأنمناثلامويلا

.ءادتقإلانطاوميفنوكينمقحيفومامإلاقحيفاميساللضفأ

نزف«قيرشتلامايأنميناثلامويلاسمشبورغلبقرفنلوألارفنلادارأنمو
دعبثلاثلامويلليمرلاواهتيبملاهمزلئيلازيالوهوسمشلاهيلعتبرغ
.يياثلارفنلاذئدعبرفنيولاوزلا

-۱۹۹-



وبألاقو.ةلبانحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاوةيضابالاهيلعوروهمجلالاقاذهب

ماسيأنمثلاكلامويلانمرجفلاملطيملاملوألارفنلارفنينأهل:ةفينح

رفنيمويلاوزلالبقيمرلاهلو«يمريىحءاقبلاهمزلرجفلاعلطنإف«قيرشتلا

.كلذيفهابحاصهفلاخو

۷۹/۳٤:ينغملايفةمادقنبالاق

لبقتبرغنإفسمشلابورغلبقجرخلوألارفنلايفليجعتلابحأنمف

هلزجملهلزتميفامیقمناکوألحترادقناکءاوسرفنیملنمنمهجورحخ
نلمثعنبنابآودهاجموسوواطوءاطعوديزنبرباجورمعلوقاذه.جورخلا
لمرفنينأهل:ةفينحوبألاقو.رذنملانباوقاحسإويعفاشلاويروثلاوكلامو

لبقامكرفنلاهلزاجفرخآلامويلالخديملهنألثلاثلامويلارجفملطيم

.بورغلا

نمفراهنللمسإمويلاو."هيلعمثإالفنيموييفلجعتنمف":ىلاعتهلوقانلو
.نيموييفلجعتامفليللاهكردأ

ىلإمقيلفيناثلامويلايفءاسملاهكردأنم:لاقهنأرمعنعتبثو:رذنملانبالاق

يفلجعتهنإفهيفنحنامهبشيالهيلعاوساقامو.سانلاعمرفنيىحدغلا

.هأ.نيمويلا

۳٢۳۰۹/۲عرشلانايب:روهمحلابهذمركذنأدعبيدنكلاركبوبألاق

."هيلعنإالفنيموييفلجعتنمف":لاقلجوزعهللانأل«لوقنكلذكو
.فهأ.راهنلانمءيشمادامرفنلادارأنمرفنيلف

.بصخلاوأحطبألابلورتلا:ةدئاف

“Yao



رامجلايمربابرهاوجلادقع

دازنإورهظلاهيفيلصيفبصحملاِنأينأقيرشتلامايأنمثلاثلاوأيناثلامويلا

بصحلاتأيملوهلككلذكرتنإوءاريخناكءاشعلاوبرغملاورصعلااهيلع

.ملعلالهأةماعلوقيفكسانملانمسيلهنألءيشهقحليملاقالطإ

٢٤۳۷:ص:حاضيإلايفيوونلالاق

ءلشعلاوبرغملاورصعلاورهظلاهبىلصفبصعحملاىتأيهللالوسرنأ:امهنع

هللالوسربءادتقإبحتسمبيصحتلااذهو.فاطوةكملحدمثةعجهمجهو

يضرسابعنبانعحصامعماذهو«هکسانموجحلاننسنموهسيلو

يهللالوسرهيفلزنلزتموهامنإةنسببيصحتلاسيل:لاقهنأامهنعهللا

.هأ

هللالوسرهلزنامنإةنسبسيلحطبألالوزن-:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعو

.جرخاذإهجورخلعمسأناكهنألي

۳۰۹/۲۳:عرشلانايب:يدنكلاركبويألاق

ىلعءيشالوكسانملانمسيلبصحملالوزننأىلع-ةشئاعيأ-الوقلدي

دیعسناکویامسأاالويهبصعحتالتناكدقو«اهریغالوةيدفنمهکرتنم

بصحسوواطناکو«هکرتیریاليعخنلاناكو«هکرتمثكلذلعفيريبجنب

ءاشعلاوبرغملاورصعلاورهظلابصحملابيلصيرمعنباناكو«لوحلابعشي

.فأ.6لوسرلاراثآلعابتإلاريثكناكو

دجسمهيفعقاولابعشلاهلوألعجفبصحملاعضومنيرخأتلاضعبددحو

.ةالعملاةربقملوأهرخآوةباجإلا

۳۰۹/۲۳عرشلانايب:رظنا

47۹/۳٤ريبكلاحرشلاويغملا:
٢۷۹“



رامجلايمرابرهاوجلادق

لباهقفديملنإو٠')ةبقعلاةرمجلصأبىصحلايقابنفدو
نمطقتلاوأءاهبيمريهريغاهاطعأوأ٠اهاقلأوأءاهبحاص

.سأبالفءديعلاعبسعمديعلادعبنيمويلرمألالوأ

٠"ثلاثللدوعقلاهمزلىنمدحنمجورخلالبقليللاهكردأنإو
هجورخلءامدةثالثهمزللاوزلالبقلوألايفرفننم:ليقو

ثلاثللمدو٠يناثللمدنامد:ليقو«ءتقولاكلذيف

. ثلاثلالبقرفنلازاوجلءيناثلامويللدحاو:ليقو

٢۳۷ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنأ

١/١١٦٠راطوألالين:

۲۸۱/۳ةريخذلا:

۲/۲٠8يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

بصخلابابجحلاباتك١/٠۷٤يرابلاحتف:

.بصحابلورتلابابحتسا:بابجحلاباتك۹يوونللملسمحیحصحرش:

وأيهنعرثأالوةنسرامحلاىصحعومحنميقبتلاىصحلانفديفسيل(١)
لاقوءةلبانحلاوةيكلاملاهيلعمهقفاووانباحصأهبحتساامنإو«هتباحصنع

.ملعأللاو.هللصأالةعدبوه:ةيعفاشلا

دقاممناوملانموتاقوعملانمكانهفمويلاامأ«يضاملانمزلارابتعابكلذ(۲)

هکردأوةرايسلاىلعلاوزلادعبئمنمجاحلارفنولف.هتدارإوجاحلانيبلوحي

رفنلايفءاملعلاهلصخردقفةاشملاوتارايسلاةرثكنمريسلافقوتلاهبليللآ

هتعتمألمحدعباميسالررضلانمكلذيفالتيبملاهيلعاوبجويملواليلولو

.هومدقتدقةقفرباطبترمنوكينأوأةرايسلاىلع

دقوءلوألالوقلااهرهشأوبهذملايفاهعيمجفنصلملااهركذيلالاوقألا(۳)

٢



رامجلايمرمابوهاوجلادق

.بونذلايمربلؤافتوه:ليقءيمرلاببسيففلخلاو

مثهفيرعتوتافرعل%2يبنلابمالسلاهيلعليربجقالطنال:ليقو

مث‹ىنملعولطلالبقهبهقالطنامثءرعشملاهفيرعتوعمجلهدر

رامجلاعضوملسيليادصقل٠لكعمريبكتبعبسيمربهلهرمأ

.ملعأهللاو.()ذئموينمكلذنسفءذئنيح

.رامحايمركرتنعثيدحلادنعاهيلإانقرطت

۳۰۳/۲۳:عرشلانايب:رثؤملاويألاق

لنإفءكغلانمحبصيىحرفنيالفليللالخديحلوألامويلايفرفنيماذإ

.هأ.هيزجيكلذوهایشٹالثبثعبیلفهتلیلنمجرخولعفي

:عرشلانايبيفلاقو

.ءامدةئالثهيلعفلاوزلالبقلوألارفنلايفرفناذإ:ليقدقو:لاقهريغنمو

.ءامدةعبسهيلع:لاقنملاقو

.مد:لاقنملاقو

.هأ.نامد:لاقنملاقو

هركذامو«يمرلاببسلنايبهيفةنسلايفحيحصتباثصننمسيل(١)

تاياورلاهذهبراضتليلدبيمرلالصأنعدعبلالكديعبنوئدحملاونورسفلا

رابكاهاورةباحصلانمهريغىلإو«سابعنباىلإتبسنتايليئارسإاهبلغأو

دقوءةفيعضديناسأبيهونيثدحملانممكاحاكويربطلاريرجنباكنيرسفلل
.صيحمتالوقيقدتنودمهدعبءاجنماهلقانت

الامبوءهلهجعسياموهلب«ةيرورضلالئاسملانمسيليمرلالصأةفرعمو

نعنكيلفثحبلانمدبالناكنإو.هنعثحبلابناسنالالغشنينأيغبني

- ۹۳



رامجلايمرابرهاوجلادق

حاضيإلايفيوونلامامإلاكلذحضونمغلبأنمو«يمرلاةيعورشمةمكح
.۳۷۳:ص:همالكصنكيلإو

رمأيالعرشلانإفاعطقناعمالاهلكتادابعلاوءةعاطلاةدابعلالصأنأملعإ

ةالصلايفةمكحلاو‹همهفيالدقوفلكملاهمهفيدقتادابعلاعممث«ثبعلاب

موصلايفةمكحلاو«ىلاعتهللاىلإراقتفإلاراهظإوعوشنخلاوعوضخلاوعضاوتلا
نمربغأثعشأدبعلالابقإجحلايفو«؛جاتحملاةاساومةاكزلايفو«سفنلارسك

نمو«ءاليلذهالومىلإدبعلالابقإكهفرشوىاعتهللاهلضفتيبلإةديعبةفاسم
نإفء«هدايقنامتيلاهبدبعلافلکف‹يمرلاويعسلااهيناعممهفتاليلاتادابعلا

لاشتمادرحجبالإهيلعلمحيالف.هبلقعللسنأالوهيفسفنللظحالعونلااذه

هللاوتادابعلاميمجيفةمكحلااهبفرعتةرصتخمةراشإهذهفدايقنالاكورمألا

.هأ.ملعا

٤۲-



جحلاتاوفباب

نممرحأالإوءهنكمأنإهيلإعجرتاقيملانممارحإلاهتافنم

ینمنمجرخنمو.')هنممرحيملنملجحال:ليقو.هناكم

نألةنسلافلاخهنألءبطقلادنعمدهمزل”سمشلاعولطلبق

اهبفلاخناهبرومأمةبجاوةنساهعولطىلإاهيفثبللا

لبقىنمىلإمارحلارعشملانمجورخلااذكوءنيكرشملا

۰امدامهیفضعبركذيملو«مداهكرتبمزليءةنساهعولط

لبقنممارحإلامهضعبزاجأو«تاقيملانمنوكينأمارحالايفلصألا(١)

منمف«تاقيملانمالإمارحإلاضعبلاعنمو«تاقيملادعبنممهضعبو«تاقيلا

.ريبجنبديعسىلإلوقلااذهبسنيوهمارحإدقعنيالتاقيملانممرحي

۱۳۱/۲:مالسإلادعاوق:يلاطيجلاخيشلالاق

مرحهنأاهلبقوأتيقاوملاهذهدحأنممرحأنمنأىلعءاملعلاممجأو

مرحأفتاقيملاىلإعجرنإ:انباحصألاقف:اهادعتنأدعبمرحأنميفاوفلتخاو

.مدهیلعفهعضومنممرحأفعجريملنإف«هيلعءيشالف
مدلاطقسيال:لاقنممهنمو.هكسانميفصقنلالحخدأهنأليعفاشلالاقهبو

.هيلعمدال:لیقو.عجرنإو

نعكلذتوبثلهلزتمنمهتاقيمفنفودهلزتمناكنمنأىلعءاملعلاروهجو

"ةيناكملاتيقاوملاباب"يفليصفتلانمءيشبةلأسملاعجار.ه.أ.لَييبلا

.تافرعلإاهنماهجوتمعساتلامويلاةحيبصيأ(۲)

نممىلإجورخلاو«سمشلاعولطدعبئمنمتافرعىلإجورخلاةنسلا(۳)

“= ۹0۵



هيلعريملنيحيف.امدضعبلاهمزلأرحخأوأمدقاذإف.سمشلاعولطلبقةفلدزم

.ةنسلاهتفلاخمريغائيشمهضعب

كلذلعافمزليبطقلامامإلانأنتملايفمدقتدقو.بهذملايفةيفالحةلأسللاو

.يدنكلاميهاربإنبدمحمةمالعلاكايشهيلعبجويملنمانباحصأنموءامد

۳٢۳/۲٦۲:عرشلانايبيفلاق

.هأ.ةنسلاًاطخأدقفتافرعىلإىمةليللجعتنمو

:لاقفةلأسملايفلاوقألاددعيعرشمث

نإامأوءهيلعةرافكالفسمشلاعولطلبقىمنمتافرعىلإادغنإ:ليقو

.مدهیلعفیمنمةفرعةليلةفرعىلإلجعت
.مدهیلعفحبصلااميلصينألبقیمدودحنمجرخنمكلذكو

.ه.أ.مدهمزليامندأ:ليقو

٢۲/٢۲۷:عضوميفلاقو

نيكرشلملافلاخييلانإف«سمشلاعولطلبقعمجنمضيفينأبحاولا

.سمشلاعولطلبقليهالوسرضافأفريغناميكريبثقرشأ:نولوقياوناكو
.مدهيلعفسمشلاملطتيحعمجبافقاويقبنإ:هريغلاق

.هأ.هللاهمحررثؤملايبأنعرثألاءاجكلذك:هريغلاق

۲۳/٦۲۷:لاقفهیأرنیبمث

.ةفلدزملانمسمشلاعولطلبقةضافإلابرمؤيهنأيعميذلا

؟همزليامادمعتمسمشلاعولطدعبضافأنم:هلتلق

.هأ.هبرمؤيالهفالخالإءيشهمزليملعأالف:لاق

٢٤/٦۲۳لینلاحرش:رظنا

۲۱۳/۲۳٢۷٥٠٢۲۷عرشلانايب:

-٦٢١٢۲-



حلاتاونجابرهاوبلادق

رازو:ليق٠جاحلاهلعفيامىنمبلعفتافرعبفوقولاهتافنمو

نمنأامكءهيزجيالهنأعم٠جحلامامتإةينبيعسوفاوطب

الناكولومويلاكلذموصهمزليناضمريفهمويموصدسف

اديصبيصيالوءتيبلارازنإعادودعبهدلبلبهذوءهيزجي

رمعهمزليملو«هيلعيدهالو«لباقنمجحيىتحءاسنالو

نأدعبلحيهنأقلطألب‹()ءاسنلاوديصلاةبناجمباطخلانب
ةيطغتوءثفتلاءاقلإوءبيطلاهلزاجو.جاحلاهلعفياملعفي

ىتحهلكللحمللامهلليقو.مرحمللهنعيهنملاسابلوءسأرلا

لباقنميدهلارمعنباهمزلأو.هيلعيدهالوءلباقنمجحي

هاوراماهم:ةياورنمرثكأةلأسملايفهنعهللايضرباطخلانبرمعل(١)

نمةيزانلابناكاذإىحءاجاحجرحيراصنألابويأابأنأ":راسينبناميلس

ءيحنلامويهنعهللايضرباطخلانبرمعىلعمدقف«هتلحارتلضةكمقيرط

تكردأاذإفتللحدقمث«رمتعملاعنصيامكعنصا:رمعهللاقفكلذركذف

يقهيبلاويعفاشلاوكلامهاور."يدحلانمرسيتساامدهاوججحافًالباقجحلا

دوسألانبرابهنأ:راسينبنامیلسنعهدانسإبةبيشيبأنبایورو.مهريغو
نأتبسح:لاقف.؟كسبحام:رمعهللاقف«رحتلامويمدقفماشلانمجح

يدهكعمناكنإو.اعبسهبفطفتيبلاىلإٌقلطناف:لاقف.ةفرعمويمويلا

مصفدحتملنإف.دهافةعستدجونإفججحافلباقماعناكاذإمثءاهرحناف

.ىلاعتهللاءاشنإتعحجراذإةعبسوجحلايفمايأةثالث
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عحلاتاونجابرهاوجلادق

.ةرمعيونيهنإ:هلوقبنيلوقلا()رمعنبافلاخوءجحلاعم

سانلاعنصيامعنصيهنإ:حونوبأوعيبرلاوةديبعوبألاقاذكو

ملوءرمعنباهمزلأامكايدههومزليملو«لحيوةرمعهيونيو

هليلاهبفقونإو:ليقو.ديصلاوءاسنلانموهالومههوعنمي

رمتعيوهناكمنمةرمعبمرحأالإو.”هكردأرجفلالبقعمج

جحلابهمارحإنملحيفهيلعو«لباقنمجحويدههمزلو

يدهلاموزلعم«ريصقتلاوأ«اهلقلحلاوةرمعلاءاضقناب

عم«هرهشأريغيفدقعنيالجحلابمارحإلانأل.رصحملاك

هللحهنعرحناذِإَف.يدهلاثعبيهنإ:هيفليقرصحملانأ

امىلإةراشإهيفةرمعيونيهنأ:هلوقبنيلوقلارمعنبافلاخو:هلوق(۱)

ىلعجحلاكسانملامكإبوجوبلوقلاةبسننمهللاهمحربطقلاىدلحجرت

يفكلذببطقلاحرصدقو.هنعهللايضرباطخلانبرمعىلإجحلاهتافنم

.باطخلانبرمعلوقكلذو:مدقتملالوقلاركذنأدعبلاقفلينلاحرش

يفامكهنعبطقلاهركذامفالخفلاخملاوقفاوملادنعرمعنعروهشلملاو

وهةلأسللايفرمعبهذمف.نيملسملابتكنمامهريغويغملاوعرشلانايب
روهمحجلابهذموهلبةباحصلانمريثكبهذموهللادبعهنبابهذمهسفن

رمعبهذلضرعتنسوةلأسملايفرمعيأرنايبةقباسلاةلأسملايفمدقتدقو

.اهيفلاوقألادرسوةلأسملاحرشدنعابيرقبهاذملاةيقبلو

بهذموهوريبزلانباوتباثنبدیزوسابعنباوهنباورمعلوقوه(۲)
.روهمجلا

هللانذإبابيرقهفيرعتينأيس(۳)
-Y۸



عحلااوفمجابرهاوجلاقغ

دهشدقىنمبنمنأعمءىنمبوهنمك«ديصلاوءاسنلاريغ

هتافيذلافءروزينأالإهيلعىقبيملوءىمرواعمجوتافرع

لباقنمجحيىتحءاسنلاوديصلاهيلعمرحينأىلوأفوقولا

نمالعفيملامهنألءرصحملااذكوءاهنملحيورمتعيىتحوأ

هيلعمرحيال:رصحملايفليقو.ىنمبناكنمهلعفامجحلا

.لحاذإديصلاالوءاسنلا

اهبفوقولاهتافنملجحال:عيبرلاوحونوبأوةديبعوبألاقو

`()همارحإنملحيمثةرمعهلعجيوسانلاكعنصيلو

رجفلاعلطىحةفرعبفوقولاهتاففالفنوأاضرفاقلطمجحلابمرحأنم(١)
ةييشيبأنبایورو"ةفرعجحلا"نأل‹اعامجإجحلاهتافدقفرحنلاموينم

عمجةليلنمرجفلاعلطيىحجحلاتوفيال:لاقهللادبعنبرباجنعهدانسإب

.معنلاق؟كلذقهللالوسرلاقأهلتلقف:ريبزلاوبألاق

متدقفعمجةليلرجفلاةالصلبقءاجنمفةفرعجحلا":ميبلالوقو

.عمجةليلجورخبهتاوفىلعلدي"هجح
بهذماهرهشأةريثكلاوقأىلإجحلاهتافنمىلعبجييذلايفةمألاتفلتحاو

وبأوعيبرلاوةديبعوبأ:ةمئألاهبلاق.انباحصأدنعلاوقألادحأوهوروهمجلا

.اضيأفانحألابهذموهو‹روهمحلاكيدحلاهيلعاوبجويملمهنأريغحون

لامعأبهمارحإنمللحتي"ةفرعبفوقولا"جحلاهتافنمنأروهمجلادنعو

نعكلذيور.يدحلاولباقنمجحلاهيلعوقلحويعسوفاوطبةرمعلا

نبناورموتباثنبدیزوسابعنباوریبزلانباوهللادبعهنباوباطخلانبرمع
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حلاتاونبابرهاوجلادق

وبألاقويأرلاباحصأودمحأويعفاشلاوكلام:ةمئألالوقوهو.مكحلا

.حونابأوعيبرلاوةديبعابأكلذيفقفاوفهيلعيدهال:ةفينح

ىرنللوقلااذهباحصأدنعاليلقفقنةلأسملايفلاوقألايقابركذننألبقو

رواحمثالثلوحرودتيهو.اذهموقاهيلعاونبيلامهتازكترمومهججح
:ةيساسأ

.ةرمعلالامعأبمارحإلانمللحتلا:لوألاروحا

(مهرثكأدنع)ءاضقلابوجو:يناثلاروحا

(مهرثكأدنع)يدحلابوجو:ثلاثلاروحتا

فرتملوةباحصلانمانيمسنملوقانلو:مشوقبلوألاروحناىلعاولدتساف
نمباطخلانبرمعنعافنآهانرکذاميكلذكاولدتساواعامجإناكفافلاخمط

امهنعهللايضررمعنبانعو.دوسألانبرابهويراصنألابويآيبأيياور

هبفطيلفتيبلاتأيلفجحلاهتافدفرجفلاملطىحةفرعكرديملنم":لاق

هعمناكنإو.ءاشنإرصقيوأقلحيلمثاعبسةورملاوافصلانيبفطيلواعبس

عحجويلمثرصقيوأقلحيلفهيعسوهفاوطنمغرفاذإفقلحينألبقهرحنيلفيده
لنافهجحيفدهيلوعاطتسانإجحيلفلباقنمجحلاهكردأنإف«هلهأىلإ

يقهيبلاهاور"هلهأىلإعجراذإةعبسوجحلايفمايأةثالثمصيلفايدهدجي

جحلانأبوةمدقتملاثيداحألابوةباحصلاعامجإبءاضقلابوجوىلعاولدتساو

لاقف.ءاضقللهطاقسإمهضعبنعيورو.روذنملاكريصيفهيفعورشلابمزلي
نإوهبوجويقبابجاوتئافلاناكنإفهيلعءاضقالهنأ:كلاموءاطعودمحأ

:نآلاكلذيفمهتجحوهنعطقسالفنناك

رثكأهبجويملهنعيلوسرلالثسامدنعفةدحاوةرمالإبجيالجحلانأ١

.هرمنم
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عحلاتاوفجابوهاوجلاقع

افإهذهوةدحاوةجحعرشلالصأببحاولادارأثيدحلانأ:مهيلعدريو

.ةروذنملاكاهيفعورشلاباهباجيإببحت

.تادابعلارئاسكاهؤاضقبجيملفعوطتةدابعهنأ-٢

.تاعوطتلارئاسفالخبروذنملاكهيفعورشلابمزليجحلانأب:مهيلعدريو

.رصحلاكءاضقلاهمزليملفهجحمامتِإيفروذعمهنأ-۳

اذإو‹جحلاهتافنمفالخبطيرفتلاىلإبوسنمريغرصحملانأ:مهيلعدريو

نمتأزجألتمتولةيضقملاةجحلانأل‹ةبجاولاةجحلانعءاضقلاهأزجأىضق

.ءادألاماقمموقيءاضقلانأل‹اهؤاضقكلذكفهيلعبجاولا

ىدحلابوحجوىلعاضيأةمدقتملاثيداحألابوةباحصلاعامجاياولدتساو

اهلعجيلومدهيلعفجحلاهتافنم":لاقليبلانأ:ءاطعةياورباولدتساو

همامتإلبقهمارحإنملحهنألوهدانسإبيراخبلاهاور"لباقنمجحيلوةرمع

.هتاوفلبقلحيهنألهجحتفيملرصحماو:رصحلاكيدههمزلف
.ناتياور؟ءاضقلاةنسوأكلذةماعيفيدهحلاجرخيلهو

يأرلاباحصأوةفينحوبأوحونوبأوبيبحنبعيبرلاوةديبعوبألاقو
يدملابوجولاببستاوفلاناكولهنأل‹هيلعيدهالهنأ:دمحأنعةياورو

.راصحإلاوتاوفلل:نايدهمرحلامزلل

:محلاوقأنماعيشكيلإفمهبهذمىلعءالؤههبلدتساامتفرعدقو

٤/۲۸:حاضيإلايفلاق

ةفرعبفوقولاهتافنميفاولاقمهنةديبعيبأوحونيبأوعيبرلانع:رثألايفو

نِإو«همارحإنملحيمثةرمعاهلعجيلوسانلاعنصيامعنصيلو«هلجحال:اولاق
الفةرمعبلحمثعوطتلايفناكنإوةداعإلاهيلعفبحاولاجحلايفكلذناك

.هأ.هيلعةداعإ
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حلاتاونجابرهاوجلادق

۳/٥۲۹:ةريخذلايفيفارقلالاق

اشفيمسيالو«لوألالالهإلابةرمعلالمعمتينأجحلاهتافنملكىلعبجي

ةكملخديملامءاشينأالإالباقرظتنيالومرحلالئاوأةيبلتلامطقيوالالهإ

.فأ.يدهيوالباقهجحيضقيوهمارحإىلعتبثيالوعسيلوفطيلف
هيلعوهدسافيفيضلملاجحلاهتافنمىلعبجيهنأ:ةلأسملايفياثلابهذملاو

مليأءاضقوةضافإللفاوطورامجلليمروةفلدزعبتيبمنمكسانملايقابمامتِإ

وهو.يدهاولباقنمجحلاهيلعوهمارحإنمللحتينأىلإاهريغوميفئم

باتتحإمكحيفاوفلتخامنالإانباحصأروهمجلوقوءانموقنمينزملالوق
لعفهلسيل:لئاقنمو؛داطصينأوءاسنلاًاطينأهل:لئاقنمفديصلاوءاسنلا

ءاسنلانمهوعنميمُنأمهنعتيأراميفانباحصأرثكأو.لباقنمجحيىحكلذ

انإونيفلاخملادنعالونيعباتلاوأةباحصلانمدحألعنملااذهرأملو.ديصلاو

ىلبقمارحإلالاحيثعماجنمىلعهوساقمهلعلوانئاملعضعبداهتجإنموه

ملعنمجحلاايضقييحناعمتجيالوناقرفتيمهضعبلوقىلعفربكألاللحتلا
.لباق

ضرفهنعطقسيالوهيزجيالهنأعمجحلاكسانممامتإبوحجويفمهتجحو

كلذموصمامتِإهمزليناضمريثهمويموصدسفنمف‹موصلاىلعسايقلاجحلا
.تفيملامعنبالهتقوتافامطوقسنألو.هيزجيالناكنإومويلا

اهبلدتسايلاجخحلااهسفنيهفيدملاوءاضقلابوجويفمهتجحامأ

.روهمجلا

عنبهنإفلوألاللحتلاللتنمىلعسايقلاديصلاوءاسنلانعهعنميفمهتجحو
رامحلاىمروعمجوتافرعدهشهنأعمةضافإللفوطيىحديصلاوءاسنلانم

.لحاذإءاسنلاوديصلاهيلعمرحينأبىلوأفوقولاهتافيذلاف

-٢٢۲-



:ةلأسملايفمحلاوقأ

۳۰۲/۳:عماجلايفرفعجنبالاق

بيصيالوهدلبىلإعجريومبسانلاعنصيامكعنصيهنإفةفرعهتافاذإجاحلاو

.لباقنمجحيىحديصلاالوءاسنلا

ال:ةفوكلالهألاقو.ةنيدملاوةكملهألوقيفمدهيلعو:ةرسيميبأنبالاق

.هأ.هيلعمد

:ديعسوبلاق

ةفرعبفوقولاهتاففجحلابمرحلارصقيملاذإهنأانباحصألوقيفجرخيهنأيعم

لاحنمجرخيوىعسيوفوطيولحيواهنمكردأامهكسانمةيقبكسنيهنأ

.مدهجحتاوغفلهیلعولباقنمجحلاهيلعوهمارحإوهجح
نوكيالوكلذءاضقهيلعنوكيالأيبجعيدقفةلفانجحلاكلذناكنإو

.رذعكلذنألدسفملاك

النأالإهيلعنكيمةعاطتسالامكحهنعلازوةضيرفناكولكلذكو

نلکاذإةرمعبلحيهنأ:لاقنملوقنمهاكحاميدنعدعبيالوجحلاميطتسي

همزلأندحأالو«هتاوفدعبجحلاكردينأعيطتسيالهنألجحلاباوثعمهتاف

رصقيملوضرفعمهنعطحيالوهعفنيالوهعفنهلعقيالالمعقافتالاعع

.ِءيشيٿوه

لمعميدنعكلذهبشأهبةرمعلانعلحيامهبشنعلحأوىعسوفاطنإف

.هأ.ىعملااذهكلذيفنسحي

٢٢/۲۳:عرشلانايبيفلاق

هأزحجأليللانمةعاسابفقونمو«فالخالبهلجحالفةفرعبفقيملنمو

- ۲۹۳



عحلاتماوفمابرهاوجلادق

بيصيالوهدلبىلإعجريولحيوسانلاهلعفيامىبلعفابفوقولاهتافنمو

.فهأ.مدلاهيلعولباقنمجحيوديصلاالوءاسنلا

:رخآعضوميفلاقو
الطينأهلوسانلاعمهيلعيقباممتيهنإفهيضقينألبقجحلاهيلعدسفنمو

ةنسيفهجحلةداعإالوجحيفوهالومرحريغكلذنألداطصيوءاسنلا

.هُأ.اهنيعب

۰/۲۸۱:بذهملايفلاق

اذهويعسلاوفاوطلاطقسيالامكيمرلاوتيبملاطقسيال:ينزملالاقو

.هأ.ًاطخ

(جحلاهتاف)تافرعبفوقولاهتافنممكحيفانباحصألنأعوضوملاةدبزو

:نآلايفاهلمحنلاوقأ

هجحنسمللحتيوىعسيوفوطيولحيوكسانملايقابمتي:لوألالوقلا
عجراذإديصلاوءاسنلابنتجيوجحلاتاوفلمدولباقنمجحلاهيلعوهمارحإو

.انباحصأروهمجلوقوهو.لباقنمجحيىحهلهأل

نمجحلاهيلعوللحتيوىعسيوفوطيولحيوكسانملايقابمتي:ياثلالوقلا
.هيلعنامرحمامهالومرحبسيلهنألديصلاوءاسنلاينأينأهلويدحلاولباق

قلحويعسوفاوطنمةرمعلالامعأنمسانلاعنصيامعنصي:ثلاثلالوقلا

.ديصلاالوءاسنلانعهوعنميملوايدههومزليملولباقنمجحلاهيلعوللحتيو
.دلاولايديسدنعحيحصلاوهو.حونيبأوعيبرلاوهدیبعألوقوهو

ءاسنلاةبناجمويدحلاوكسانملايقابمامتإهيلعفةضيرفححناكاذإ:عبارلالوقلا
.ءاضقالبمدَقَتامهيلعفةلفانححناكنِإو.ءاضقلاعمديصلاو

۔٢٤۲۱



حلاتناوفجابوعاوجلادق

ةريثكلاوقأكانهفالإوبهاذمنمةلأسملايفامرهشأامهناروكذملانابهذملاو

لاقهناسابعنبانعرکذاماهنمبراضتلانماهضعبولخيالةديدعبهاذمو

هباجيإهنعروهشملاو.لباقنمجحلاهيلعسيلوةرمعبلهي:جحلاهتافنميف

.يدهحلاوءاضقلل

:ناتیاورءاطعنعو

.ِءيشهيلعسيلوامدقيرهي:ةرملاق

جحةضيرفلاجحيملنإوءيشهيلعسيلفجحناكنإوةرمعبلهي:ةرملاقو

.لباقنم

٢/٢٤۳۰يويسبلانسحلايبأعماج:رظنا

۲/۳٥۳رفعجنیاعماج:

۱۷/۲-٢۲۳عرشلانايب:

١١٠‹۸/٠١١٠فنصللا:

٤/۸٢۲يخامشللحاضيإلا:

۸٦-۷/٥٦نيبلاطلاجهنم:

ةرازوعبط۳٠/٠١١٠ناديبعنبهللادبعنبدمحمةمالعللراثآلارهاوج:

م١۹۸١ه٤٠٠١ةفاقثلاويموقلاثارتلا

۲۳-٢/٦۲۳۹لیتلاحرش:

ەە۳-44/۳٥ريبكلاحرشلاويغملا:

۲۰۳/۷مزحنبالیلحنا:

۳۰/۱٦دهتجلاةيادب:

٢/٢۲۹ةريخذلا:

۲/٠8۱يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

٢/٤٣٤۳يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيناكلا:

۲۸۸/۱تادارإلاىهتنم:

٢٢۲-



عحلاتاونابرهاوجبلادق

ريغيفولوهديعي:ليقو.هداعأبجاولايفمارحإلاناكنإف

٠((بجاولا

يلتمتنِةرمعفةجحنكتملنإ:لاقفجحبمرحأنمنأركذو

.(يلحموهفتسبحثيحفالو

١۷٠-١/۱۷۳راطوألالين:رظنأ

لاقو.الفنمأابجاواجحناكءاوسهتوفنملجحلاءاضقىلعروهمحلا(۱)

يبأنعوءاطعنعكلذيور.لفنلاححديعيالوبحاولاجحديعيمهضعب

ءاطعنعيورموهوالفنوأابجاواقلطمجحلاديعيال:مهضعبلاقو.ديعس
ةقباسلاةلأسملافكلذميمجمدقتدقو.ةياوريفكلامودمحانعواضيأ

.اهعجارف

هقوعيائيشرمتعملاوأجاحلايشخاذإف.ءاهقفلادنعطارتشالابىمسملاوهو(۲)

يسبحنإ:هدقعدنعلوقيفمارحإلادنعطرتشينأهلزاجهكسنمامتإنع

يبنلالخد:تلاقاهنعهللايضرةشئاعهتورال.يسبحثيحيلحمفسباح

لاقفءةيكاشانأوجحلاديرأنإهللالوسراي:تلاقفريبزلاتنبةعابضىلع

.هيلعقفتم."تسبحثیحيلحنإ:يطرتشاويجح":ٌقييبلا

نأكلذوحنوناطلسوأودعوأضرمنمسباحهسبحنمنأطارتشالاديفيو

.هيلعمدالوللحتلاهل

نإوأهنمتحجرختعشئم:همارحإيفلاقنأبرذعالبللحتلاطرشنإامأ

.للحتلاهلزوجيالفكلذونوتلسك

:لاوقأةعبرأىلإطارتشالامكحيفملعلالهأفلتخاو
يورموهويعفاشلابهذمنعروهشلملاوانباحصأبهذموهو:هزاوج:اهدحأ

-۔٦۲۱-



عحلاتاونجابرهاوجلادق

همارحإنملحيو٠سبحنإيدهةرافكهمزلتالوهاونحص

یتحالإو٠يدههعمنكيملنإ٠حيرستلاجريملوسبحثيح

ريغيفولوىنممويلبقولوءمرحلاوهو‹هلحميدهلاغلبي

ناوجحوهفرسيتنِهنأيونيوجحبمرحينأهلزوجيو٠ىنم

.ةرمعفهنعسبح

(رصحملانإ:ليعامسإخيشلالاق:)للاهمحربطقلالاق

.روهمجلادنع٠ءرصحأثيحهجحوأهترمعنملحيودعب

يقهيبلاهاور:يوونلالاق."تطرتشاامكيلعللوتطرتشاامكلنإف

.دمحأبهذموهو:هبابحتسا:ئاثلا
 

.مزحنبابهذهيلإو:هباجيإ:ثلاثلا
 

سوواطورمعنبالوقوهو.ةيكلاملاوةيفنحلابهذموهو:هراكنإ:عبارلا

.يرهزلاوريبجنبديعسو
٢٤/۲۳۹لینلاحرش:رظنا

۸۲ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:

٢٤/٤٠٤۲لینلاحرش(۱)
وأجحلامامتإنعقرطلاعيمجنممرحلاعنم:اعرشو«عنملا:ةغلراصحالا(۲)
.ةرمعلا

ةيآلاءزجةرقبلا."يدحلانمرسيتساامفممرصحأنإف":ىلاعتهلوقهيفلصألاو

٦۱۹

- ۲۹۷



ععلاتاونجابرهاوجلادق

ضرموأودعبةرمعنعرصحملانإ:انباحصألاقو:لاق

مولعمموييفرحني«هيفرصيملنإمرحلاىلإهيدهثعبي

مرحلايفناكنإو٠مويلاكلذىضماذإهمارحإنمللحتيف

هيلعوءلحدقفجرعوأرسكنم:يهنعو.ناكثيحهحبذ

,()ىرخأةجح

نأقحلاو:لاق.ايدههيلعنأىلعءاملعلارثكأو:("):بطقلالاق

هيلعيدهالوآلوقوهامكءدحاويدههمزلةرمعبلحأنم

مرحأدقهنأكف٠هنملدبملاماقممئاقلدبلافةرمعبلحأاذإهنأل

.ءيشىلإالهمارحإضفرنمكسيلف«ءادثباةرمعلاب

اودعلارصحالإرصحال:سابعنبالاقو.هوحنوضرملاب

دمحأمامإلاهاوردقويراصنألاورمعنبجاجحلاقيرطنمثيدحلا(١)

.مكاحلاوةميزخنباوةعبرألاننسلاباحصأو

٢٤/٤٢٠۲لینلاحرش(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

ييكلذليصفتو«هبةقلعتملاماكحألايفورصحملافيرعتيثءاملعلافلتخا(4٤)

:ةيلاتلاطاقنلا

:رصحملافيرعت:الوأ

:نايساسأنابهذمرصحلافيرعتيفملعلالهأل

يأبهترمعوأهجحكسانممامتإنععنبيذلامرحلاوهرصحملا:لوألابهذملا

-۲۱۸-

 



حلاتاومابرهاوجلاقغ

وحنواجرعوأرسکوأسبحوأفوحخوأضرموأودعنم:ةعناملاقئاوعلانم
.كلذ

يصختنلاوءاطعودوعسمنبالوقوهو.ةيفنحلاوةيضابإلابهذملااذهىلعو

.ةياوريفدمحأومزحنباودوادوروثيبأويروثلاو

۱۷/۲:ديفملاعماجلايفلاق

؟وهامرصحملانعديعسويالئس

ىلإلوصولاعيطتسيالوودعوأضرمهسبحيامإ«مارحإلادعبسبحلاوه:لاق

وأمکمارحإيفضرموأرسکمکسبحنإف"مةرصحأنإف":ىلاعتلاق؛جحلا
.فا."يدهانمرسيتساامف"ودع
۳/٥٥۱٥:ينغملايفلاق

اهراتخإنيتياورلاىدحإيفللحتلاهلنكيملةقفنباهذوأضرعرصحأنمو

يعفاشلاوكلاملاقهبوناورموسابعنباورمعنبانعكلذيور«يقرخلا
.قاحسإو

يصختلاوءاطعلوقوهودوعسمنبانعهونيوروكلذبللحتلاهل:ةيناثلاو
.هأ.يأرلاباحصأويروثلاو

۲۰۳/۷:یلحملايفمزحنبالاق

وأناكانراقهترمعوأهجحمامتِإنمهعنعيامهلضرعاملكنإفراصحإلاامأو

نجسوالالهةيؤريٿًأطخوأقيرطًاطخوأرسكوأضرموأودعنماعتمتم
.هُا.رصحموهفناکءيشياوأ

:مهتلدأ

:ةغللاوثيدحلاونآرقلابمهبهذمةحصىلعاولدتسا

-۲۱۹-



حلاتاونابرهاوجلادق

:ىلاعتهلوقمومعبراصحالابابسأمومعىلعهباولدتسادقفنآرقلاامأ-١

نمنوکی‹ودعلانمنوكيامكعنملاو"ىدانمرسيتساامفمترصحأناف"

الفللاعبتيمكحلاذإ.ببسلاصوصخبالظفللامومعبةربعلاوهريغوضرللا

.ببسلا

ةعزخنباوةعبرألاننسلاباحصأودمحأةياوربثيدحلانماولدتساو-٢

تعم:لاقهنعهللايضريراصنألاورمعنبجاجحلانعةمركعنع‹مكاحلاو

ترکذف."یرخأةجحهيلعولحدقفجرعوأرسكنم":لوقيليللالوسر
.قدص:الاقفةريرهيبأوسابعنبالكلذ

نممهريغوديبعوبأوةديبعوبأويئاسكلاهيلإبهذامةغللانممهليلدو-۳

اراصحإضرماهرصحأ:لاقيذإهوحنوضرمايفاحيرصنوكيراصحإلاظفلنأ
روصحموهفودعلاهرصح:لاقيفرصحلاوهفودعلانمناكامامأ.رصحموهف

نعدودصمهنألو؛هيلعسيقمودعلارصحوعازتلالحميفاحيرصظفللانوكيف
.ودعلاهدصنمهبشأتيبلا

عنابهترمعوأهجحكسانممامتإنععنمييذلاوهرصحلا:ياثلابهذملا

فوخلاوسبحلاوضرملاكراصحإبتسيلعناوملانمهاوسامنأو.طقفودعلا

.ىعسيوتيبلابفوطيىحللحتلاهلزوجيالفاهنميأبرصحأنمف.اهريغو
.ةرمعبللحتييأ
نبانعيورموهو.ةلبانحلاوةيعفاشلاوةيكلاملاهيلعوروهمحلابهذماذه
ريبجنبدیعسوبيسملانبديعسوناورموسناوريبزلانباورمعنباوسابع
.قاحسإو

AE



جحلاتاوبابرهاوجلادق

نمرسيتساامفممرصحأنافهللةرمعلاوجحلااومتأو":ىلاعتهلوقباوجتحا-١

كبوأاضیرممكنمناكنمفهلحميدحلاغلبيتحمكسوؤراوقلحتالويدها

١۱۹ةيآلاءزجةرقبلا"هسأرنمىذأ

اللضرعرصحملاوهرصحلاناكولفءطقفودعلابرصحلاوهانهرصحملا:اولاق

.ةدئافكلذدعبضرماركذلناك

لوسرباحصأيفتلزناههأىلعءاملعلاعمجأةروكذملاراصحاإلاةيآنأ-۲

.ةيبيدحلايفرافكلامهرصحأنيحلهللا

.هريغىلإهادعتيالوودعلايفروصحةيآلايفراصحإلافاذإ

.ةيكلشانأوجحلاديرأنإتلاقفريبزلاتنبةعابضىلعلحد¥يبلانأ۳

ضرماناكولف.هيلعقفتم."يتسبحثيحيلحنأيطرتشاويجح":لاقف

.طرشىلإتحجاتحااملحلاحيبي

:رصحملامکح:ايناث

نمماكحأهبتقلعتراصحاإلاىمسمتحتلخدورصحأاذإمرحلا

هعونوهنامزوهناكم:يدهلاو«هنامزوللحتلاو«هعونوراصحاإلا:ثيح

لتباحصأدنعيضقيىحديصلاوءاسنلابانتجاوءهطاقسإوأهبوجو:ءاضقلاو

هذهنايبكيلإو.اهيففلتخملاواهيلعقفتملاماكحألاعورفنمكلذريغىلإ

:اهتلدأبةعوفشمماكحألا

:للحتلانامز:الوأ

رصعحأاذإف.اعرشهلعوضوملاقيرطلابهنمجورخلاومارحإلاخسفوه:للحتلا

ىدهأهيلعرذعتنإو.ةرمعلمعبللتتيبلاىلإلوصولاهنكمأوجحابمرحلا

- ۲۲۹-



عحلاهتياوفابوهاوجلاقع

.للحتىدهأاذإف

ركبيبألوقوهو.رصحأثيحهمارحإنمللحتيروهمجلادنعرصحناف
حبذورصحأثيحللحترصحأوةرمعوأجحبمرحأاذإف.انباحصأنميدنكلا

.لحلايفوأراصحإلاناكمرحلايفءاوسهيده

اسمأ:ناكمهلسيلونامزهلللحتلانأ:انيفلامضعبوانباحصأروهجلاقو

هنعرحنيفهيدهثعبيهنإفةرمعلايفراصحإلاناكنإفيدهحلاحبذدعبفهنامز

.مويلاكلذىضماذإهمارحإنمللحتيفمولعمموييف

.رحتلاموييدحلارحنيىحللحتيالهنإفجحلابراصحإلاناكنإو

٢٤٢/۲۹:عرشلانايب:يدنكلاركبوبألاق

.فهأ.ةيبيدحلانمزقلييبلالعفاعءادتقارصحأثيحهيدههنعرحنيرصحملا

۳/٤٠٤:رفعجنبالعماجلايفو

رصحملالجحيوةكمبييدهحلاهنعرحنرحنلامويناكاذإف؛جحبامرحمناكنإف

.لباقنمجحيوهمارحإنمهناكم
نإف«ىمسمالجأيدحلاهعمثعبييذلانيبوهنيبلعجةرمعبامرحمناكنإو

همارحإرصعحملالحيومدقيمويمرحلايفهعمثوعبملاهرحنةكميدحلاغلب
.هُا.هناکم

۳/٠۲٥:ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاق

هباحصأوييلانألهرصحتقوهيدهرنوللحتلاهلفرمتعملارصحأاذإو

.رحنلامويلبقمهايادهاورحنواولحةيبيدحلانمز
هبشأنيكسنلادحأهنأل؛نيتياورلاىدحإيفكلذكفانراقوأادرفمناكنإو

رحنواهنملحلازاجاذإفءاتقونامزلاعيمجوتوفتالةرمعلانألوءةرمعلا
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جحاتماوفابرماوجلاتقع

.یلواهتاوفیشخیيذلاجحلافاهمتاوفةيشحخريغنماهيده

ىلبنحومرثألاةياوريفهيلعصن«رحنلامويىلإهيدهرحنيالولحيال:ةيناثلاو
لحميقبهنعزجعللناكملالحمطقساذإف«؛ناكملحمونامزلحميدهللنأل

للحتلاهلزجيملرحنلامويلبقيدهحلارحنهلزجيملاذإو«هناكمإلابجاونامزلا

.فأا."هلحميدهاغلبيتحمكسوؤراوقلحتالو":ىلاعتهلوقل

:هعونوهنامزوهناکم:يدهلا:ايناث

:ودعبرصحنلاىلعيدحلاباجيإيثاوفلتحخا

ورسیتساامفمترصحأنإف":ىلاعتهلوقل«يدحلاهيلع:روهمجلاوانباحصألاقف

لبقللحتدقهناذإيدحلابوجويفجحلاهتافنمىلعسايقلابو."يدحلانم

.ةيبيدحلاماعهباحصأووهيدحلارحنيلوسرلانألو.هكسنمامنإ
.لحثيحهرحنيدههعمناکناويدههيلعسيلهنأىلإكلاممامإلابهذو

مكحلايففلتخيوهفهجحمتأنمهبشأفطيرفتريغنمهلحيبأللحتهنأ:هتجحو

.هکسنيفطرفريخألانألجحلاهتافنمع

هيلعيدحلاباجيإىلعروهمجلاوانباحصأفودعلاريغهوغوضرعرصحملاامأ

هنعهطاقسإىلإروثوبأورهاظلالهأبهذو.ودعلابراصحإلاىلعاسايق
.ودعلابرصحملايفتلزنةيآلانأىلعادامتعا

:يدهلاناكم

عضوميفمهفالتخاهيفلصألاف:هبجوأنمدنعيدحلاناكميفمهفالتخاامأ

.ةيبيدحلاماعهيدهليهللالوسررحن

هلوقبجتحاو.لحلايفهرحنامنإ:هريغلاقو.مرحلايفهرحن:قاحسإنبالاقف
غلبينأافوكعميدهحلاومارحلادجسملانعمكودصواورفكنيذلامه":ىلاعت

-۲۲۳-

 



حلاتاوفجابرعأوجلادق

٢۲حتفلا."هلحم

يدمحلالحمنأىلإروهمجلاهيلعوةياوريفدمحأوفانحألاوانباحصأبهذدقو
لحلايفءاشنإهرحنيفرايخلاهل:ةياوريفدمحأوةيكلاملاوةيعفاشلالاقو.مرحلا

.مرحلايفوأ
ايقلحتالو":ىلاعتهلوقبمرحلايدحلالحمنأىلعمهقفاونموانباحصألدتسا

رکذلنکیملهلالععضوملكناكولو"هلحميدهاغلبيتحمكسوؤر
اهيفىلاةعقبلايأ."قيتعلاتيبلاىلإاهلحممث":لاقلجوزعهنألو؛ةدئافلحما

.تيبلا

نميهوةيبيدحلايفمهيدهاورحنهباحصأوييبلانأب:مهوفلاخملدتساو

.لحلا

٢۳۳/۲:عرشلانايبيفلاق

.تيبلامهضعبىمدقومرحلاءاهقفلارثكألوقيفيدهالحم
رصحأييبلانأبجتحاو«لحلايفهيدهحبذينأرصحملل:يعفاشلالاقو

ةبرحلابليهللالوسررحتفمرحاهضعبولحاهضعبةيبيدحلا.هلالهيلعربخلاو

.ةكملفسأيلييذلااهفرطوهواهنم
امنإو.هتقانتکربةكمنميهوةيبيدحلانمانداذإيح:يداولاثيدحيفو

دعبرحنمثحلاصتحةييبلاماقأمث.مرحلافرطهنألملعأهللاوكلذلعف

.مرحلايفحلصلا
:ليلقبمالكلااذهدعبلاقو

نأىلعليلدهلكاذهو."لقثأيلعوهومرحلااهيلعلقث":لاقكلذكو
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مرحلاركذيفءاملعلافالتخالنمأنلتيبلاورصحأنملمرحلايدحلالحم
.هأ.تيبلاو

:ديعسوبالاق

ناكاذإهعضوميقهلالحإنوكيو«مرحلايفهنعرحنيفهيدمبثعبيروصحملا

.فهأ.تيبلاىلإغولبلانماعونم

۲/١٠۸۱:بذهملا:يعفاشلايزاريشلاقاحسإوبألاق

لوصولاىلعردقيملومرحلاريغيفناكنإوهيفيدحلاحبذمرحلايفناكنإف

جولخيهوةيبيدحلابهيدهرحن8يبلانأل؛رصحأثيحيدهحلاحبذمرحلاىلإ

:ناهجوهيففمرحلاىلإلوصولاىلعردقنإومرحلا
ولامك‹حبذلاهيفزاجفهللحتعضومهنألهعضوميفحبذينأزوجيهنأ:امهدحأ

.مرحلايفرصحأ

نأزوجيالفمرحلايفحبذلاىلعرداقهنألمرحلايفالإحبذينأزوجيال:ناثلاو

.فأ.رصحأولامكهريغيفحبذي

:يدهلانامز

زوجیف«نيعمنمزوأمولعممويبددحمريغروهمجلادنعهرحنوأيدحلاحبذ

عيبذرصحأامثيحف.ارمتعموأاجاحمرحلاناكاذإرحنلامويلبقحبذلامهدنع

.للحتوهده

ددحمنامزيدحلاحبذلنإ:دمحأنعةياوروفانحألاضعبوانباحصألاقو

لوصولانعزجعنإو.للحتومرحلايفهيدهحبذةرمعبامرحمرصحملاناكنإف

ءاجاذإفيدهاهيفحبذيامولعمامويهعمثوعبملادعاووهيلإهبثعبمرحلل

.همارحإنمللحتمويلاكلذ

- ۲۲۵

 



عحلاهتاوفجابرهاوجلادق

كانهحبذيلهيدمبثعبمرحلاىلإلوصولاعطتسيملوجحبامرحمرصحملاناكنإو

.هناكميفوهللحترحنلامويناكاذإف«رحنلاموييف

:يدهلاعون

ةاشوأةرقبوأةندب:يدحلاعونيفرايخلابوهفيدمحلاهيلعبحجوورصحأاذإ

.'يدحلانمرسيتساامفمترصحأنإف":ىلاعتوهناحبسهلوقل

دجيملويدحلامدعولاميفاوفلتخامهنكلو.كلذيفرايخلاهلنأءاملعلاقافتابف

:هبيدهيام

موصلابهلدبأيدهحلامدعاذإ:يعفاشلانعةياوروةلبانلاوانباحصألاقف

همارحإىلعىقبيو‹عتمتلايفيدحلانعزجعنمىلعاسايقمايأةرشعموصيف

موصلاوء"هللةرمعلاوجحلااومتأو":ىلاعتهلوقيفمامتإلابرمأهنألموصيىح
.مامتالاماقممئاقرصحملاقحيثانه

ةاشلاموقتفماعطإلاىلإحصألايفلقتنايدحلانعزجعاذإ:ةيعفاشلادنعو

دنعللحتيالو«امويدملكنعماصزجعنإف‹اماعطاهتميقبقدصتيو

حصألافموصلاوأماعطإلاىلإلقتنانإامأ«هحجبذدعبالإيدهادجواذِإةيعفاشلا

.لاحلايفللحتيهنأ

دجيىحامرحمرصحملاىقبيفلدبراصحالاببجاولايدهللسيل:ةيفنادعو

.راصحإلالبقهعمهقاسنكيملنإىلعيدهال:كلامدنعو

رنايبيفلاق

كلذدعبيدهيو‹اینغناکنإودجيمنمةلرتمبموصيهنإفايدهدجياليذلاو
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.ماقملادارأنإةكعوأهلهأيفنهموصي:موقلاقو

.قيرطلايفنهموصي:موقلاقو

موصلاوروصحملانعةاشلاتزحجأوجحلاهتافيذلاىلعةندبلاتبجو:لاقو

هنكميالويدحلادجياليذلاروصحملاوةكمبالإنوكيالماعطإلاو.ءاشثيح

نمهناکملحيو:ليق.ءاشنإىحضألارشعيفتاعباتتممايأةئالثموصي:لاق

.فهأ.لباقنميدحلاوجحلاهيلعو.قيرشتلادعبمايأةعبسوهمارحإ

۸/۳٥٥:ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاق

يفيعفاشلالاقهبولحمثمايأةرشعموصىلإلقتنايدحلانعرصحملازجعاذإ

.نآرقلايفركذيملهنألهلدبال:ةفينحوبأوكلاملاقو«هيلوقدحأ

كرتو.سابللاوبيطلاومتمتلامدكلدبهلناكفمارحإلللبجاومدهنأانلو

لدبكمايأةرشعمايصىلإلاقتنالانيعتيو«هريغىلعهسايقعنبالهيلعصنلا

الإيدحلادجاوللحتيالامكمايصلادعبالإللحتينأهلسيلومتمتلايده

.ها.هرحتب

:هطاقسإوأهبوجو:ءاضقلا:اغلاث

:ناتياوررصحملاىلعءاضقلابوحجوي
بويعشلاوةمركعودهاجبنعكلذيوروبهذملاوهوءاضقلاهيلع:اهادحإ

ناكنإةرمعلاوجحلاو.ادرفمناكنإجحلاهيلعانباحصأدنعو.ةفينحوبألاق

:مشدمعو.انراق

.ةيضقلاةرمعتيمسولباقنمىضقةيبيدحلانمزللحتاليهنأ-١

.جحلاهتافولامكءاضقلاهمزلفهمامتإلبقهمارحإنملحهنأ-٢١

يعفاشلاوكلامودمحألاقهبوروهمحلابهذموهو.ءاضقهيلعسيل:ةيناثلا

- ۲۲۷



ععلااوفمابرماوجلادق

.انباحصأنميمدكلاديعسوبأهححصو

لمكهؤاضقبجيملفهلتقولاحالصممهنمللحتلازاجعوطتهنأ:مهقدمعو

.نکيملفبحاوهنأدقتعيموصلايفلخدول
اوناكقلييبلاعماورمتعانيذلانإ:اولاقفمهيفلاخمةلدأىلعاوضرتعامُهأامك

.ءاضقلابادحأرمأةييبلانأانيلإلقنيملواريسيارفن

اوقفتاواهيلعاوحلطصاىلاةيضقلاامميعيامنإفةيضقلاةرمعاهتيمستامأو

.ءاضقلاةرمعاولاقلكلذريغاودارأولو«اهيلع

.لوألافالخباطرفميناثلارابتعابتاوفلاراصحالاقرافو

:ديصلاوءاسنلابانتجا:اعبار

ءاسنلانعداعتبإلاهومزلأفرصحملاىلعمكحلااذهبهللامهمرانباحصأدرفت

نمىلعمکحلاسفنوهو«لباقماعنمجحلايضقيىحهللحتةعاسنمديصلاو
.باتكلااذهنمةقباستاحفصيفمدقتدقوجحلاتوف

ءاملعلانمهفلسلاوقأعابتإالإهعسيالدلقملافةريطخىرتامكةلأسملاو

دقو.ميظعلاءيشلاناسنإلاىلعقاشملانمهوركذامقيبطتيو‹نيدهتجنا

ةمالعلاخيشلابعصلاقزأملااذهنمجرخملانعبيقنتلاوثحبلاةنوعمافك

اذانأاهو.دعاوقلايفيلاطيحلاخيشلامالكىلعهقيلعتدنعنمحرلادبعيلكب

.يلكبخيشلاقيلعتبهايإافدرميلاطيحلاخيشلامالككلقوسأ

۱۸۳/۲:مالسإلادعاوق:يلاطيجلاخيشلالاق

هنعرحتييحللحتيالهنإفةرمعلاعمهلانراقوأادرفمجحلابمرحأنإامأو

رحتلاموييدحلاهنعرحتاذإفةرمعاهلعجيفجحلاهتوفيوأرحتلاموييدهحلا

.فهأ.لباقماعنمجحيىحفبيطلاوديصلاوءاسنلانمالإانفصوامكلح
:ابقعميلكبخيشلالاقف
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جحلاتاومابرهاأوجبلادق

نمنيرصحملانمقيرفلةبسنلابربتعااعراديدشتهللاهمرفنصملاهركذاميفنإ

هدريملوةحمسلاةيفينحلانعهللاهافنيذلارسعلانموأقاطيالاميفيلكتلا

فاوطلانعرصحلاهلعفينأىسعاذاميرعشتيلايفءافوسراميذإهدابعل

ةعاطتسالامدعكبابسألانمببسلنينسجحلاىلإةدوعلاهلتأتيملنإتيبلاب

اذاممأةدملاهذهلاوطهنعءانغتسإلاهيلعرذعتياممامورحمابزعىقبيأ؟الثم

؟عنصي
نعاودصذإةيبيدحلابهباحصأووهلحهنأيلوسرلانعتبثدقوفيك

اوفوطينألبقءيشلكنماولحومهسوؤراوقلحومهيدهاورحنفتيبلا

:لاقهناسابعنبانعيراخبلایوردقف«ێمىلإيدحلالصينألبقوتيبلاب

."الباقرمتعایحهيدهرحنوهءاسنعماجوقلحفيهللالوسررصحأدق"

حوربقفرألاوهوهبردصيذلاروهمحجلالوقبذحألاىلوألاناككلذلو

.هأ.بابلايفةدراولاثيداحألاهتديأوةمألابقفرألاءةعيرشلا

:هيبتت

رحتاذإف‹للحتلليدحلارحنيفكيالوقلحلابللحتيهنإفهيدهرحناذإرصحملا

.لحأدقنوکیورصقوأقلحهيده

ةصالخلا

قئاوعلانميأبهترمعوأهجحكسانممامتإنععنمييذلامرحلاوه:رصحلا

اذإزف.كلذوحنوجرعوأرسكوأسبحوأفوحوأضرموأودعنمةعناملا
دنعمرحلاهلحميدهاو.يدههيلعبجوراصحاإلامكحيفعقاوهنأققحت

:ةسياوريفدمحأوةيكلاملاوةيعفاشلالاقو.دمحأنعةياوروفانحألاوانباحصأ

لوقىلعو.مرحلايفمألحلايفناكءاوسرحتلامويهيدهرحنرصحأثيح
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حلاتاوفجابرهاوبلادق

لوصولانعزجعنإومرحلايفرحنلامويهيدهرحنجحبامرحمناكنإفانباحصأ

وأقلحلابرصحأثيحوهللحتيورحتلامويكانهرحنيفهيلإهبثعبمرحلاىلإ

للحتيفمولعمموييفهنعرحنيفهيدهثعبيهنإفةرمعبامرحمناكنإو.ريصقتلا

ةرشعموصيفموصلابهلدبأايدهدجيمنمو.مويلاكلذىضماذإهمارحإنم

.عتمتلايفيدحلانعزجعنمىلعاسايقمايأ
ةمركعودهاحجبنعةياوروهوانباحصأروهمجدنعلباقنمءاضقلارصعحملامزليو
وهوءاضقهيلعسيل:يعفاشلاوكلامودمحألاقو.ةفينحوبأهيلعويعشلاو

.يمدكلاديعسوبأهححصوروهمحابهذم

توفنمىلعاسايقلباقماعنمجحلايضقييحديصلاوءاسنلابنتجيرصحناو
باتتجانمحرلادبعيلكبخيشلاهيلعريملو.انباحصأروهمجاذهبلاق.جحلا

.روهمحلاقفاوفكلذ

۳۰۳/۲يويسبلانسحلايبأعماج:رظنا

٠٤٤-۷/۳٤٤رفعجنباعماج:

:

لا

ثارتلاةرازوعبط۲يمدكلاةمالعللديعسيبأماكحأنمديفملاعماج

١۹۸٠-٤٤٤١ةفاقثلاويموقلا

۲۹/۲4٤-5عرشلانايب:

٦١١٠-۸/١١١فنصللا:

٢٤/٢۲حاضيإلا:

۱۸۰/۲-۱۸۳مالسإلادعاوق:

۲۸-۷/٤۲۸۹نیبلاطلاجهنم:

۲۱-۱/٥۲۱۷راثآلارهاوج:

٤٢۲-٤/٤٤٢لینلاحرش:

۲۸٥-۳/٥٥٥ريبكلاحرشلاويملا:

- ۲۳۰

 



حلاتاونجابرهاوجلادق

تضمىتحسبحوأءةفرعبلاوزلادعبفقاولاىلعيمغأنإو

.۵)روزيىتحهلهأىلإجرخيالوءهجحمتءىنممايأ
زاجيقابلاهنعمتأوءهقيفروأهيلوهعموهفوقودعبتامنمو

متيوءجحدق:ليقفءةضافالاتقولبقوفوقولادعبتامنإو
.هدعباممتيوءفوقولاةيقبريغ٠كسانملانميقبامهنع

.هفوقولامكمدعلالصأمتيال:ليقو

كلذدعبعجريوءيعسلاوةرايزلاويمرلايفهسفنهيلومدقيو

.۱”هنعروزيمث٠تيملانعيمريىنمل

°٤٠-4۹۸ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنأ

۲۰۳/۷-۲۰۸یلحا:

۱۷۳-١/۱۷۸راطوألاليت:

٠۱١٦-١/٤١٦دهتجلاةيادب:

٠۸۲-۸۱۰/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

١١٠-١٤۱ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:

405٥40-1/۲5مالسلالبس:

۳٤۳-٢/٤٤۸يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيفاكلا:

۲۸۸/۱-۲۹۰تادارإلاىهتنم:

تسیبلامدعنعمدهمزليف.جحلاكسانمنمهتافكسنملكنعمدهيلعو(١)
یممایاددعبمدهمزلیلیقو«ئميلایلمبهتیبممدعنعمدهمزلیوةفلدزعب

ةرمجلک:لیقو؛مدبمویلکلیقودحاومداهلكاهنع:ليقرامحلااهلثمو
.یضمامیفةلأسملاعجار.مدب

نآودحاوفقوميفتيمانعوهسفننعيمرينأيلوللمهضعبصخر(۲)

- ۲۳۹-



عحلاتاوفجابرهاوجلادقع

ولوامهيلعردقيالنمىلعةرايزلاويمرلادارأنإكلذكو

لامعأنيبلصفيالفءهسفنلجحلايفلخددقهنأل«الومحم

)دريغلجحلالامعأصعيبهجح

یمىلإعجرينأنودتیمانعمثهسفننعیعسيوعكريوةرايزللفوطي
لاقتنالامرحلاىلعلهسلانمسيلذإرصعلااذهيفاميسالناسنإلابقفرأاذهو

مايقلاهفيلكتو«هتدارإقفوكسانملانمهيلعهللاهبجوأاممايقلاورخآلناكمنم

.ةقاطالوعسوهبناسنإللسيلاممهيلونعةرموهسفننعةرم:نيترماهب

٢۲/٦۲:عرشلانايبيفلاق

وأهيلوهنعيضقيسمشلالاوزدعبتافرعبفقونأدعبجاحلاتاماذإو

یمرومحجراهلكرامحلاهسفننعیمراذإبحأو.هكسانمنميقبامهقيفر

اوزاجأدقفاهيلعفقوةرمجلكدحاوفقوميفهسفننعوهنعىمرنإف«هنع
.كلذهل

نمهنعرادزافئمنمهنعجرخمث.ئمىلإعحرةرايزلانمغرفاذإبحأو

یعسوهنعفاطفیمىلإعجريملوكلذلعفنإف«ىعسوعكروفاطوم
يضقينمهلاورجأتسينأهتثرولبحأفكلذهقيفروأهيلولعفيملنإفهأزجأ

هتلروهنعكلذذفنيملوكلذبوهصويملنإو.هكسانمنميقبامهنع

.فهأ.هللاءاشنإهنعىزحجأدقهناتوجر

ولوهيلعرداقلاريغضيرملانعةضافإللفاوطلايفانباحصأضعبددش(١)
.هیلوهنعفوطيفتوميىحادبأيحلانعفاطيالهنأهدنعف.لمحلاب
٢۲۹۲/۲:عرشلانايبيفلاق

یمریوهنعفاطیلهلمتحبملوتیبلابفوطينأىلعردقيملوضرمنمو

۔۲۳۲-



حلاتاونابرهاوجلادقع

دارأنمنأ:ليعامسإخيشلاركذو:)هللاهمحربطقلالاق

ضعبلاقءيمرلاىلعردقيالضيرمنعيمرلا

لكيفيمريو٠مويلكةاصحنيعبرأونيتنثاذخأي:ءاملعلا

.هسفنبادبي«ةرشععبرأبةرمج

نهيمريو‹هسفنلاهلكرامجلايمري:انباحصأضعبلاقو:لاق

.كلذدعبضيرملل

اضيأ-ليق-مزلو«راتخملاىلعمدلاهمزلعمجبفقيملنمو

ارارطضاال«انايسنوأءادمعسمشلاعولطىلإرعشملانم

.رحنلامويةبقعلاةرمجكراتو

.مدهبمزل:ليقو.هبرمؤيالوءيمرلالبقحبذلارضيالو

نبهللادبعثيدحىضمدقو.حبذلالبقارصقموأاقلاحمزلو

.يمرلالبقرحنوءحبذلالبققلحنميفأصاعلانبورمع

تيبلابفاوطلاامأوهنعيمرينأهلزوجيفرامحلاامأ:لوقأف؟.رامحجلاهنع

وأهيلوهنعفوطيفتوميوأفوطيىحجرخيالوهمارحإىلعهلاحبنكيلف

.ها.هقيفر

٢٤/٤٢٠۲لینلاحرش(۱)

.مدقتاميفةلأسملاليصفتعجار(۲)

.هفالخىلعانباحصأروهمجوهللاهمربطقلابهذموه(۳)

.مدقتاممةلأسملاعمثيدحلامجار(٤)

- ۲۳۳-



حلاتاوفجابرهاوبلادقع

انايسنوأادمعكلذلعفنمىلعمدال:ليقف:(')بطقلالاق

.هبًاطخأامللدبالو

صيخرتكلذنإ:هللاامهمحرةديبعيبأنععيبرلالاقو:لاق

دعبهلالوءهريغلال«هيفهلأسنمو«مويلاكلذبصاخلهنم

هلوقو٠كلذنمعنملاثيداحأنأ٠يدنعههجوو:("”بطقلالاق

يفولو')هلحميدهلاغلبيىتحمكسوؤراوقلحتالو:ىلاعت
ديفيءراصحإلايفةيآلاو٠نأشلاوهاذهنألءراصحإلاريغ

امو.نيعةعقاوديفيعادولامويهصيخرتو٠ةدعاقكلذنملك

9مدقمةدعاقدافأ

عوجرلامزلو.مدارصقمالواقلاحالةكمنماجراخمزلو

هرصمغلبولو«هدعبوأهماعنمةرايزالبةكمنماجراخ

ملنإيعسلاوةرايزلاوعوجرلادعبهجحمتواضيأمدلامزلو

٢٤/٤٢٤۲لینلاحرش(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

١۱۹ةيآلاءزجةرقبلا(۳)

بابلألاهيفراحتاملاوقألاةرثكنماهيفوءةيفالخلالئاسملانمةلأسملاهذه(4)

سلسأيهوةديدعتاليوأتفنصللاهيلإراشأيذلاورمعنبهللادبعثيدحلو

بهذلايفاهمحجارلاولاوقألاوتاليوأتلاهذهانركذدقو.فالخلااذه

.يمرلابابيفةرملوألةلأسملادورودنعحيضوتلانمءيشيب

٢٤۲۳-



عحلاتاوابرهاوبلاقع

دسفالإوءجحلانمجرخهنأدقتعيوأ٠ةأرماوأ٠اديصبصي

.لباقنمجحلاومدلاهمزلو

.هجحدسفةجحلاوذيضمىتحرزيملنم:ليقو

.()ةجحلايذنماموينورشع:ليقو

قلحلاوحبذلالبقرازنإاذكو«دعباهداعأيمرلالبقرازنمو

هفاوطهيزجيوال:ليقو.دعيملنإمدهمزلو٠قلحلالبقوأ

'ا"هجحمتو

ارئازمزلو.رهظللعبرأكءطاوشأةعبسنملقايزجيالو

فوطيفعجرينأهل:ليقو.مدىنملرفننإطاوشأةينامثب

الفءهدازيذلانماثلاطوشللةتسديزينأدعبءةرايزللةعبس

لصعجيملةجحلايذنمرشعوةدعقلاوذولاوش:جحلارهشأنألاقنم(١)

بصيملونينسدعبعجروفاوطالبةكمنمجرخولفءةضافاإلافاوطلاتقو

دنعمدهيلعوهأزجأوةرايزلافاوطهنعطقسدقففاطوءاسنالواديص

.ءاسأهنأالإهيلعمدال:انيفلاغضعبلاقو.هريخأتلانباحصأ

فاوطتقورخآلعجالماكجحلاوةدعقلاولاوش:جحلارهشأربتعانمو

.هجحدسفةرايزللفطيملوجحلارهشىضماذإف«جحلارهشرخآةضافإلا

جحانمتضماذإفجحلايذنمنيرشعوةدعقلاولاوش:اهربتعانماذكو

.ملعأهللاو.اهالخفطيملنإهجحدسفدقفاموينورشع

ىلعرحتنلاوأرحنلاىلعقلحلامدقنميففالخاكةلأسملاهذهيففالخلا(۲)

.دحاومكحافهذهيفلاقيكلتيفليقامو«يمرلاىلعقلحلاوأيمرلا

٢۲۳-



عحلاتاونجابرهاوجلادقع

۰هدهمزلی

يفامهريغوأءصقنوأديزبلالخإنمجحلاهبدسفيامو

هبمزلامو.اهفاوطيفكلذعقواذإ«ةرمعلاهبدسفتفاوطلا

.اهفاوطيفهبمزلهفاوطيفمدلا

ةجراخةدايزاهنأدمعلايفدقتعااذإادمعولوةدايزلابدسفيالو

هلسمخكةدايزلابرهظلادسفيامكءةعبسوهيذلاعورشملانع

ال:ليقو.دسفي:ليقفءوهسلابامأو.(دمعلابدسفيهنإف

ضعبيفلبءامومعةالصلاكسيلفاوطلانألءوهسللدجسيو

اهفلاخدقوءامهيفطرشهنإفءندبللةراهطلالثمءضعبنود

ساحنلاوبهذلاسمكو«اهنودهيفزاجهنإف‹مالكلايف

فاوطلادسفيالوءكلذسمةالصلادسفيهنإفءريرحلاو

.ىونلاوعباصألابهظفحكو

البنإو٠دجسملاةلظنمبرقبوأ«مزمزءارونمفاطنمو

فئالطذئنيحهنألء9هفلخنمفاطنإال.هأزجأةمحازم

۱۷۳/۲۳:عرشلانايبيفلاق(١)

ةتسفوطيمثعكريهنإفايسانطاوشأةينانةضيرفلافاوطلناسنإفاطاذإو

مثناصقنالواهيفةدايزالطاوشأةعبسفاوطلائدتبيمثعكريمثطاوشأ

.فه.هبثعبيمدهيلعفرفنيىحلعفيملنإف.مكري

.ةعورشملاطاوشألاةلمجنمةدايزلانأدقتعيملاذإيأ(۲)

.دجسملافلخيأ(۳)

-٦۲۳-

 

 



عحلاتاوفجابدهاوجلادق

.ةبعكلابالدجسملاب

عکريمثءةعبسمتيىتحنقيتامىلعىنبفاوطلايفكشنمو
نأهلو.ةالصلايفاذكوءلفنلوألاوءنيقيلاىلعهديعيمث

يفاذهو.هيزجيونيقيلاىلعينبي:ليقو.فنأتسيوهعطقي

.فاوطلايفهنمىوقأةالصلا

رکذمثءارخآعوبسأنمنيطوشوأاطوشمثةعبسفاطنمو
مثءعكروهنيحنمجرخ٠(”نيعوبسأنيبعمجلاهركهنأ

ةينامثفاطنإ:ليقو.عكريمثءرخألانميقابلامتيفدوعي

لعفياذكوءعكريمثءةسمخمتيمث؛نيتعكرللجرخواعساتداز

هيلعينبيمث؛عكريمث؛ارتوهريصيرتوريغدئازلاناكنإ

.(عكرمث«متییتح
فنأتسیو«عکريمث«ةتسدازوعكر«ةينامثفاطنإ:ليقو

.رخآفاوط(۱)

فولطيمثطاوشأةعبسفوطينأوهوفاوطلايفنارقإلاانباحصأهرك(۲)

فاوطلکلنيتعکروأنیتعکرعكرهفاوطنمغرفاذإفاذكهواهريغةعبس

.انموقدنعزئاجوهو.هفاط

مثةڻالثمتيمثنيتعكرللجرخيورشععيداحديزيهنإفةرشعفوطينألثم(۳)

ادحاومتيمثنيتعكرللحرخورشعثلاثدازرشعثافاطناو«عكري

عجروةدايزالبنيتعكرللجرخعستكارتوةدايزلابهطاوشأتناكنإو«عكريو

.عكرومامنإلل

- ۲۳۷



جحلاتاواب_رماوجلادق

مث.عكروادحاودازءعكرفةتسفاطنإو٠عكريمثةعبس

.()عكرمث«ةعبس
مدهمزل:ليقو.ءاسأماحزالبهفاوطيفرجحلاملتسيملنمو

هنمجرخنمف-مرحلاامهلحمو-«ماقملافلخنيتعكرلاكراتك

نم:ليقو.طقفماقملاامهتحصلطرتشيملو‹مدفامهكرتو

نإوءمرحلايفمادامامهعكردجسملانمجرخىتحامهكرت

.(”ةاشىدهأهلزنمىتأنإو«ناكثيحفهنمجرخ

نإمدءطاوشأةتسىلعافصلابامتاخوءهلكيعسلاكراتمزلو

عكروهعطق«عكريملهنأهيعسيف-ليق-ركذتنمو.لحأ

ینمبهرکذتناو.هيلعالویلصهمامتدعبرکذتناو٠ىنبو

.ملعأهللاو.هجحمتوىنميفعكر

مدعلهاوسنودهيلعدامتعإلاوهبذخألانكمياملاوقألاهذهنيبنمسيل(١)

.فاوطلاوةكملوحخدةيفيكبابيفةلأسملامجار(۲)

- ۲۳۸ -

 



ءازبلاوةيدفلامابوعاوجلاتق

ءازجلاوةيدفلاباب

امب©ءازجلاهمزليهمارحإ"ثولوأمرحلايف")ىنجنم
9ادیصلتڦقنمف«هثدحأ

وأباشقعلاهيلعبسجويامناسنالاهلعفيامومرحلاوبنذلا:ةيانحلا(١)

.ةرخآلاوايندلايفصاصقلا

.ىذألابهلضرعتلاوأديصلالتقكتاعونمملاوتايانحلالعفبهمارحإثول(۲)

ديمصلااولتقتالاونمآنيذلااهيأاي":ىلاعتهلوقديصلاءازجيفلصألا(۳)

اوذهبمکحيمعنلانملتقاملثمءازجفادمعتممكنمهلتقنمومرحمتنأو
امايصكلذلدعوأنيكاسمماعطةرافكوأةبعكلاغلابايدهمكنملدع

وذزيزعهللاوهنمهللامقتنيفداعنموفلسامعهللاافعهرمألابوقوذيل

١٩ةدئاملا."ماقتنا

نمينشتساو«هناكمىلعةلالدلاوأهئاذيإوأربلاديصلتقمرحمللزوجيال(٤)

ةيلاورأفلاوبرقعلاوروقعلابلكلاوةأدحلاوبارغلا:يهوقساوفلاكلذ

يشاوملاكلذكو.اهلتقزاجفبلاغلايفةيذؤمامنألمبسلاورمنلاوبئذلاو

ءاومحلايثريطياليذلاريطلاومنغلاورقبلاولبالاكماعنألانمةيسنألا
.ًاقلطمرحبلاديصكلذكو.جاجدلاك

مكلاعامهماعطورحبلاديصمكللح":ىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاو

اهيأاي":هناحبسهلوقو."امُرُخمتمدامربلاديصمكيلعمّرُخوةرايسللو

."مرحمتنأوديصلااولتقتالاونمآنيذلا

:نيعونىلإديصلاءاملعلامسقدقو

- ۳۹ -



:ةلثامملابدارملاو.منغلاورقبلاولبإلا:يهومعنلانمليثمهلاموهو:يلثم-١

.ةميقلايفسيلوةروصلاوةقلخلايفههبشيام

ةدارخباوروفصعلاك.ةئالثلامعنلانمايشهبشيالاموهو:يلثمريغ-۲

.امهوحنو

.موصلاوأماعطإلاوأيدحلا:رومأةئالثيفهيفريخيفيللاامأف

نيكاسمىلعهبقدصتيومرحلايفمعنلانمهباشملاحبذينأوهو:يدحلا١
معنلانملتقامءازجوهاذهنأناررقيناذللاامهنالدعلانامكحلاومرحلا

.هلهباشمو

هبيرتشيمثدوقنلانميواسيمكرظنيفديصلاموقينأبكلذو:ماعطألا-٢
.مرحلانيكاسمىلعهبقدصتيواماعط

نعموصيفدادمألانميواسيمكرظنيفديصلاموقينأبكلذو:موصلا۳
.لوألايلاطيجلاخيشلاحجرو.امويدملكنعليقواموينيدملك
يذلاوحنلاىلعموصلاوأماعطإلا:نيرمأنيبديصلالتاقريخيفيلثملاريغاما

.مدقت

؟بيترتلاىلعمأرييختلاىلعموصلاوماعطإلاويدهحلا:ةيدفلاهذهلهو
ييمنلامامإلاوعيبرلامامإلاانباحصأنمهبلاقولوألاىلعروهمحجلاو:نالوق

.دعاوقلايفيلاطيجلاخيشلاهححصو

سيلويدهحلامدعاذإالإماعطإلاىلإلاقتنالاهلسيلفبيترتلاىلعيناثلالوقلاو
ديعسيبأكانباحصأضعبللوقوهو.ماعطإلامدعاذإالإموصلاىلإلاقتتالاهل

.هللاهمر

١٤۱/۲:عرشلانايب:دیعسوبآلاق

۹٤۲



ءازجلاوةيدفلاجابوعاوبلادق

.ارجشعطقوأ

ةميقرظنيدحلادجيملنإفنالدعلاهيلعهبمكحديصلاءازجنمءيشهمزلنم

لکلماصاماعطدجيملنإفهبقدصتفاماعطمهاردلاةميقرظنمثمهارديدحلا

باتكلارهاظامأو.رجشلاوديصلانمءازحلاهيفتبثنملكىلعاذهو

يدملاةميقرظنيمثايدهنالدعلاهبمكحينأ:رييختلاعمو.رييختلابجويف

نإوماعطلابقدصتءاشنإوىدهأءاشنإمثءاماعطمهاردلاةميقمث«مهارد

.هُا.ماصِءاش

١/۱۱۸يراوحلايبألةياغلاىهتنموةيانغلازتكوةياردلا:رظنا

١۱/۲٦۱عرشلانايب:

١٤/۹٠٠لينلاحرش:

۱۷۲/۲مالسإلادعاوق:

ةرجشلامظعبانهةربعلاوعطقامبسحب.ةيدفمرحلانمارجشعطقنممزل(۱)

.ةيدفلاةميقتدازاملكةريبكةرجشلاتناكاملكفءاهعونبالاهتماخضو

عيبرلامامألاةياورنمثيدحلاحيحصيفمرحلارجشمطقنعيهنلاءاجو

لوسرلاق:لاقكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعيبأنعف.نيخيشلاو

رفنيالواهرجشدضعيالواهتطقللحتالهللااهمرحمارحةكم":لليهللا

:لاقف.هللالوسرايرخذألاالإ:سابعلاهمعلاقف."اهالخىلتخيالواهديص

تبنرخذألاولكلا:الخلاو؛عطقياليأ:دضعيال:عيبرلالاق."رحذألاالإ"

.تويبلاهنمفقستورصحلاهنمعنصي

۲/۲٠١٠:ثيدحللهحرشيفيملاسلامامإلالاق

روغنمىلاعتهللاهتبنيامهعطقنعيهنملارجشلاءاهقفلاصخ:يطرقلالاق
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ءازجلاوةيدفلاجابرهاوجلادق

.)ًاطخديصلالتقولوءازجلاهمزل

.زاوحباىلعروهمجلاوهيففلتخافيمدآةحلاعمبتبنامامأف«يمدآعنص

يفاوفلتحخامث«سانلاهتبنأامعطقزاوجىلععامجإلايشحلاىكحدقو:تلق

هيفءازخباتوبثيعفاشلاهيلعوانباحصأبهذمفلوألاعونلانمعطقامءازج
يهوةلزحلايفو«ةرقبةريبكلاةرجشلايهوةحودلايف:لاقهنأسابعنبانعف

دوعلايو«روزجةحودلايث:ليقو.مهردبيضقلايقوءةاشىطسولاةرجشلا

.نيكسمماعطةقرولايقو«مهردفصنريغصلابيضقلايفو«مهرد

ذحخۇي:ةفينحوبألاقو.رفغتسي:ءاطعلاقو.مثأيلبهيفءازجال:كلاملاقو

ىلعرجشلاساقهبجوأنمفءازحلايفصنلامدعفالخلابيسو.يدههتميقب

يفةمذلاةءاربوصنلامدعبللعتهبجويملنموءةمرحلاومرحتلاعماجبديصلا
.فهأ.لصألا

ىلعروهمحافبصقريغنمًاطخديصلالتقمكحيفءاملعلافلتخا(١)

هباستكاثيحنمال«هلتاقىلعةرافكلابوجوثيحنمدمعلالتقلابهقاحلإ

نعيورموهو«ةيفنحلاوةلبانحلاوةيعفاشلاوةيكلاملاهيلعوبهذملاوهومثالا

يرهزلاوميیهاربإونسحلاوسوواطورمعنبانعوروهشملايفسابعنبا

.ريٹکقلخمهريغو

۳۸۲۳/۳:عماجلايفرفعجنبالاق

ياطخلتقنوکینأالإءازجديصلكلهيلعفًادمعوأًاطخًاديصلتقنمو
.فهأ.لحلا

۲۱۸/۷:فنصملايفلاق
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ءازبلاوةيدفلاجابرهاوجلادق

ياديصلتقنمنأأل؛ءازحباهيلع:لاقف؟مرحلايفاديصلتقنمعديعسوبألئس
.فهأ.امرحموأالحمناك.ادمعوأًاطحخناكءازحلاهيففمرحلا

۲/٧٤۷:بذهملايفيزاريشلالاق

ءازجحلاهمزلهلتقفمرحلايفاديصباصأفمهسلالدعفلحلايفاديصىمرنإو

.هأ.دحاوديصلانامضيفًاطخلاودمعلانأل

١/۱۱٦:دهتجملاةيادبيفلاق

.ءازحجلاهيفنأىلعروهمحجلاف؟المأءازجهيفلهًاطخديصلالتقيفاوفلتخاو

.فهأ.هيلعءازجال:رهاظلالهألاقو

:قيرفلااذهةلدأ

ةلدألابءاوسدحىلعدماعلاوعئطخملاىلعءازحلابوجوبنولئاقلالدتسا

:ةيتآلا

نعمثالاعفريافإو«عئطاخلاودماعلانيبهيفقرفالتافلتملامرغنإ١

.ئطخللا

نأذإبلاغلاىلعىرح"ادمعتممكنمهلتقنمو":ىلاعتوهناحبسهلوقنأ-١
هلوقيفطرشلاءاملعلاربتعيملاذل.ادماعالإديصلامرحلالتقيالنأبلاغلا

جوزتلامرحي:اولاقف«بلاغلاىلعهيرحل"مكروجحيفياللامكبئابرو":ىلاعت
يفنكتإموأ(اهمأجوز)لجرلارجحيفتناكِءاوس(ةبيبرلا)ةجوزلاتنبب

.انهكلذكف.هرجح

ركذنأامكءدمعلايفتلزنامنأللاحةقفاومدمعلاتركذامنإةيآلا۳

.اديقهركذسيلف"هنمهللامقتنيفداعنمو":ىلاعتهلوقهيلعبترتيدمعلا

لتقيفةرافكلاوةيدلابوحجوىلعًاطخديصلالتقيفءازحلابوجوسايق٤
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ءازجلاوةيدفلاابرهاوجلاقع

لقيفًاطخلانكيملالو«هفالتإمرحيفًاطخلكلاناكثيحءأطخنمؤللا

.ديصلاءازجمفديالكلذكفةرافكلاوةيدللاعفادنمؤللا

لوقوهوءاطخديصلالتقنمىلعءازجالهنأبلوقلاىلإرخآقيرفبهذو

روثيبأودهاجموءاطعوريبجنبديعسويرصبلانسحلاوةياوريفسابعنبا

.ةيرهاظلاهيلعو
همازلإوادماعديصلالتاقجحهلاطبإيفمزحنبانمبجعلالكبجعلاو

ديصلالتاقجحنالطبىلعلدياماهيفسيلهنأعم«ةيآلايفدراولاءازحلا

دعبأدسافسايقوليلدالبمكحتامنإو«نيملسملاءاملعنمدحألوقبوهسيلو

للبةيدفًاطخديصلالتاقىلعبحجويملهنأىلع«باوصلانعنوكيام

هنأيسنوأمرحلايفهنايسناذإلتقللادماعناكنإوةيدفلاهلتاقىلعبجوي

۷/٢۲۱:لاق:ىلحملايفهمالكصنكللقنأانأو.مرحم

همارحإلوأنيبامعتمتةجحبوأنارقبوأةرمعبمرحوهوهلتقفاديصديصتنمو

اہکاذناکءاوسمرحلايفلحموأمرحهلتقوأةبقعلاةرمجيمرتقولوخدىلإ
لحيالةفيجديصلاكلذو.مثإالوةرافكالهيلعءيشالفنكيملوأهمارحإل

ىلاعتهللصاعوهفمرحلايفهنألوأهمارحاللاركاذهلتقلادماعهلتقنإف.هلكأ

للق.لجوزعهللاءاشنإاذهدعبركذنامهيلعوكلذكهترمعولطابهجحو

املثمءازجفادمعتممكنمهلتقنمومرحمتنأوديصلااولتقتال":ىلاعتهللا
ماعطةرافكوأةبعكلاغلابايدهمكنملدعاوذهبمكحيمعنلانملتق

داعنموفلسامعهللاافعهرمألابوقوذيلامايصكلذلدعوأنيكاسم

دماعلاىلعوهاإهلكمكحلااذهنأهيفلاكشإالانيقيحصف."هنمهللامقتنيف

ميظعورمألالابوىلاعتهللاةقاذإنألمرحلايفهنألوأهمارحإلركاذلاهلتقل
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ءازجلاوةيدفلابابرهاوجلادق

ةتبلاعيطخملاىلعسيلهنأيفمالسإلالهأنمنانثافلتخيالهنمماقتنإلابهديعو

يفالونآرقلايفنوكينأانيقيلطبف.اهيلإدصاقلاةيصعمللدماعلاريغىلعالو
ىلإدصاقلاركاذلادماعلاريغىلعناكلملااذهيفمكحباجيإةنسلا

.هأ.ةيصعملا

رهاظلاعملاالإديفتالفيرشلاثيدحلاوميركلانآرقلاصوصنتناكولو

يحولاةغالبنمريبكءزجىفتنالهعیاشنمومزحنبابهذموهامكاهنم

الفيك.نحلاوسنإلاهبهللاىدحتيذلاهزاجعإبهذلبهتحاصفويحلإلا

.باجعلابجعلاولاذهنإهللاوف.هناكرأدحأبلسدقو

:مهتلدأ

:ٍنألاباوهسوأًاطخديصلالتاقىلعءازحلابوجومدعبنولئاقلالدتسا

تدصمعتامنکلوهبمتأطخأاميفحانجمكيلعسیلو":ىلاعتهلوقمومع-١

اوهركتساامونايسنلاوًاطخلايمأنععفر":ء6هلوقمومعو."مكبولق

.نسحدانسإبنابوثنعيئاربطلاهاور."هيلع
نبرمععشهنأيدسألارباجنبةصيبقنعريمعنبكلمادبعنع-۲

لاقفمرحوهوايبظلتقالجرلأسيرمعو«فوعنبنمحرلادبعهعموباطخلا
هلتقتدرأاموهيمرتدمعتدقل:لجرلاهللاقف؟اطخمأهتلتقادمع:رمعهل

اهجبذافةاشىلإدمعاءاطخلاودمعلانيبتكرشأالإكارأام:رمعهللاقف

.اهاهإقساواهمحلبقدصتف

ادمعأرمعهلأسالنمحرلادبعورمعدنعءاوسكلذيفًاطخلاودمعلاناكولف

هلعماللاۇسلانمالوضفنوكيهنألكلذنمحرلادبعركنيملوًأطخمأهتلتق

سیل:دیصلالتقیمرحلايفلاقهنأسابعنبانعةنيدميبأنعةداتقنع-۳

.ءيشًاطخلايفهيلع
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لدوأءدعبهتحصبملعيملوهنمزأوأ«بيصأفهيلإراشأوأ

.(رکذاممائيشهبلعففاناويحوأادحأهيلع

هيلعفالإوءهدرهيلعفلحلاىلإمرحلانماديصجرخأنإو

.١٠نيلدعلاةموكح

١/٤١٠حيحصلاعماحلاحرش:رظنا

۳۸۳/۳رفعجنبالعماحا:

۲۱۸/۷فتصل:

۱۷۲/۲مالسإلادعاوق:

۷/۲٤۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۱۱/۱٦دشرنبالدهتحلاةيادب:

۷/٢٤۲۱مزحنبالیلحا:

١٤١ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:

وأسكوأحرجنمةهاعبهتباصإيفببستهنأدوصقملاو.ةهاعلا:ةنامزلا(١)

.هوحن
نالاىلعو«هرساكوأهحراجنودبسحفديصلالتاقءازحلامزليامنإ(۲)

واحرجهبيقبناو.اعيىحهتياعروهيلإناسحإلاهمزليوىازحلانودمثإلا
.صقنلاوأحرحلاكلذةميقهمزلهتافاعمدعبصقن

٤١/۱۷۷:عرشلانايبيفلاق

.هسيلعمکحتامنإفهرسکربجيوهمعطيوهيلإنسحيلفاديصرسكيمرحناو
.هأ

٤۱۷۷/۲عرشلانايب:رظنا

١٤/۱۱۳لينلاحرش:

.نيلدعلامكحيأ(۳)
٦٢٢۲-



ءازجلاوةيدفلاجابرهاوجلادغ

وأتاموبطعفهتيؤربديصلارفوأ«تامفعزففديصهآرنإو

.كلذيفءازجلاهمزليمل٠ءتامفهبقلعتفأهطاطسفبرض

ملنإنيفلاخمولو٠ناغلابنارحناهيقفنالدعءازجلابمكحي

الو.ا”امهدجيىتحفامهدجيملنإ:ليقو1”نيقفاوملادجي

ال:رباجنعو٠(9كلذزاجأمهضعبوءلدععمناتلدعزوجت
.يلوالإديصلايفامكحنوكي

كانهنيلدعلامكحيوهرصمىلإعجريهنإفنيلدعدجيملنإو

.هلحموهفمرحلاىلإهبامكحامثعبيفءنيلدعلادجيثيحو
()نالدعهيفطرشلاف«دحاولدعيزجيالو

.ةميخلا:طاطسفلا(١)

ىلعناكام:قفاوملاو.مالسإلاةمأنمبهذملاريغىلعناكام:فلاخملا(۲)

.بهذملا

١۲/١٠٦٠:عرشلانايبيفلاق(۳)

يفايتفلاودجحيىحفنيلدعدجيملنإفءانموقنمنالدعموقينأزوجيالو

وهامدهتجيلفانموقنمادحأىفتسافنيملسملانمهيتفينمدجيملاذإعورفلا

.هأ.لدعأ

.نالدعلامدعاذإرارطضالاةلاحيفكلذمهضعبزاجأ(٤)

٤١/١٦۱عرشلانايب:رظنا

تباثنيلدعلاطارتشاف"مكنملدعاوذهبمكحي":ىلاعتوناحبسهلوقل(٥)

.ميركلانآرقلاب

٧٢۲-



ءازجلاوةيدعلامابوهاوجلاقع

ءازجلابمكحلانأل«()اهمكحدرلازغيفةندببامكحنإو

هيفرذعياليذلاًاطخلاوءهيفرذعيالًاطخكلذبمكحلاو«ةدابع

.ةدابعنوكيال

امهملعيو٠نيلدعمكحيىتحاهيقفناكنإوهمزلنمهيطعيالو

وهوهيلعمكحينمدجيملاذإ:ليقو.اهاملعيملنإءازجلاةنس

.هسفنىلعمكحينأهلفمكحلابملاع

اذإ:ليقو.صنلاهتفلاخملفيعضوهو:ليعامساخيشلالاق

هسفتىلعهبمكحيلفيشيفمهريغوأ«ةباحصلامكحبملع
."هيفهلملعالاميفنيمكحلامكخيامنإو

ىضقدقو.ةندببهيلعامكحينأاملسيلف.طقفةاشلازغلايفمكحلانأل(١)

.ةنسمةاشبلازغلايفسابعنبا

:١٤4/۲٤١۱:عرشلانايب:رثألايفءاج(۲)

هللالاقامكدحاوهيفمکحیالوهيلعلدعاوذهيفمکحيهنإفاديصلتقنمو

يفهسفنىلعمکحینألجرللزوجيالو."مكنملدعاوذهبمکحی":یلاعت

لعفناف؛كلذبنالدعهيلعمكحيىحاهيقفناكولومرحلانمهباصأامءيش

وهويلوسرلانعةنسهيفوديصلانمءازجهمزلنمو.لدبلاهيلعوزجيم

ناف؛لدعاوذهبمکحيىحكلذنمهمزلاميطعينأهلسيلفهيفةنسلابملاع

يفةنسلافيكامهفرعينأهلفامهمكحوءازحلاوةنسلابنيملاعريغنالدعلاناك

.فهأ.ايتفلاليبسىلعكلذ

:هسفنلناسناللاءاضقمكحنعنامعلهألهتاباوجيهللاهجربطقلالاق
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ءازجلاوةيدعلاجابرىخاوجلادق

سيلوءاملعلانعالو8٠هللالوسرنعصنهيفنكيملنإو

نأهارمأومهاردبنالدعلاهموق‹روفصعلاكلثمماعنألايفهل

ماعطهلوهبيرتشيامهدنعنکيملنمو.غلباماهبيرتشي

موقينأدعبءنيكاسمللديصلاكلذةميقمعطينأهيلعامكح
وأءريعشنمعاصوأءاربنيكسملكلعاصفصتن«مهاردلاب

.رمتوأءةرذ

نيكسملكلموصيءموصلابامكحاضيأماعطهدنعنكيملنإو

دازاموأءاعاصوأنيدممتيملامبهيلعامكحنإو٠.')اموي

.هضعبالءصقانلاوأدئازلانعاماتامويمصيلفمتيملو

نمعامجإلافالحهنألو‹%8يبلاالإنومأمريغهنألكلذزوجيالانلق

امهريغونيالادنعهيلعقفتمكلذورارقإلاوأةنيبلاىلإةجاحلاوةاضقلابيصن

تسماذإالإهريغلاميلعتهسفنلمكحيال«نومأميبلانأعمواهلكممألايف

فالحالاميكسفنلتمكحفهريغوأضاقنمكلافصنمدحجتدعتملوةجاحلا

.فهأ.فيعضوأروجهمهريغو«ىوتفلاوءاضقلاهبلوقبوأهيف
٤١/٤٠٦٠عرشلانايب:رظنا

م۱۹۸۱-٤٤٤١ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط۲/١٠۳۱بطقللبركلافشك:

لحجريفنولوقتامءاهقفلارشعماي:يدانيفاوطلايفالجرنأاوركذ(١)

:للقفهيلإءاجفءةلأسملابحاصاييلإ:عيبرلاهللاقف؟مدهنكميالومدهيلع

ةطانحلاىلإبهذامث«نودالونمثلايفاططشالةاشيرتشافةبالحلاىلإبهذا

عاصفصنلكلمصفءةطنحلانماطعقيمكمهاردلانمةاشلاةميقرظناف

هُ.اموي
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ءازجلاوةيدقلابابهاوجلادق

وأءهلكمرحلايهوءةكميأ(ةبعكلاغلابايده":هلوقو

ضعبلامسابربعنكلوءقافتابةبعكلايفحبذلازوجيالو«ينم
.لكلانع

ميوقتوةكمرعسب«اماعطديصلاةميقمرحلانيكاسمليرتشيو
توقبلاغنم:ليقو.ةتسلابوبحلانمكلذوءنيلدعلا

.©دليلا

١٤١/۱٠۱عرشلانايب:رظنا

ةياغلاىهتنموةيانغلارتكوةياردلاريسفتعجار٩٩ةيآلاءزجةدئاملا(١)

١/۱۱۸

ةرظطفلايفجحرخييذلاماعطلاهسفنوهديصلالتاقهجرخييذلاماعطلا(۲)

عاونأةسمخوبوبحلانمعاونأةعبرأاهأبتاياورلاتءاجو.ىذألاةيدفو

ةربعلافعضولملااذهيفددعللعمالضعبلادنعو‹عاونأةتسمهضعباهلعجو

هححجريذلاوهوةروكذملافانصألاريغنمناكنإودلبلالهأتوقبلاغ

.هللاهمحريلاسلامامإلا

اهنعهللايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعيبأنعهدنسميفعيبرلاىور
ىشنألاوركذلاودبعلاورحلاىلعرطفلاةاكزيهللالوسرنس":تلاق

."طقأنموأريعشوأربوأبیبزنماعاصوأرمتنماعاصريبكلاوريغصلاو

۸/۲٥:حيحصلاعماحلاحرش:يملاسلامامإلالاق

رمتلاركذو«ناثلوعفمهنأوأزييمتلاىلعاعاصبصتنا"رمننماعاص"هلوق
تالوكأملانمعاونأتثدحدقو«نامزلاكلذيفتوقلافانصأهنألهدعبامو

هلهأتوقبلاغنماهجرخينأناسنإلليغبنيف«هوحنوزرألاكلاحلاعاستال

- ۵۹



اربنيدمماعطلاكلذبنيكاسملانملكىلعقدصتيو

لكبموصيوأءءاشعوءادغمهمعطيهنأوأ.()ادم:ليقو

نمهتميقيفمكرظنيفديصلاموقينأبكلذوءاموينيكسم

اماعطيرتشيفامهريغوأمهاردلاوأريناندلابموقيوأ«دادمألا

.(”نالوقماعطلاريغءاطعإيفوءةميقلانمهمزلامردقب

ولوةاشماتسي-همزلدقو-حبذيامىلعردقيالنمكلذكو

امويدموأنیدملکلموصيفاماعطاهمهاردموقيفءةصيخر

يدهلايفعيبرلادنعريخو.هللاةمحرعيبرلاكلذبىتفأ

امطسوأنم":لاقهنإفةرافكلالاصخيفزيزعلاباتكلاكلذركذامك

اضيأرطفلاةاكزيفعملااذهرابتعاىلعديقلااذهلإانهبنف"مكيلهأنومعطت
يفعقدلابناجنمدوصقلاوءارقفلاةصاصخعفدلكلانمدوصقلملانأل

.ةبراقتمينياعملافمايصلاةرهطةرطفلافو«ثنحلانمعقولاوحمةرافكلا

ةزمحلاحتفعمفيفختللفاقلانكستدقوفاقلارسكوةزمحلاحتفب"طقألا"و

كرتيمثعبطيضيحخملاونبللانمذختيءيشوهو.دبكفيفختلثماهرسكو

.لصحيىح
.بهذملايفنالوقلا(١۱)

؛ةميقلاجارخإئزجيال:مهضعبلاقف.ءارقفللةرشابممهاردلاجرخينأك(۲)

نمنيرخأتملاروهمجبهذو.اهنمةميقلاسيلءايشأةئالثنيبريخىلاعتهللانأل

لكسيلفءاهريغنمرثكأاهيفعفنلانألةميقلاجارخإئزجيهنأىلإانباحصأ

يطعيف.(مهاردلا)ةميقلاىلإةجاحباعطقهنكلوماعطإلاىلإةجاحباننامزيفريقف
.فصتلاولايرلادودحيفكلذوهاشعوهادغلهيفكياممهاردلانمريقفلك
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ءازجلاوةيدفلاجابوهاوجلاقع

.هازجألعفامايأءاينغولوموصلاوماعطإلاو

ملويدهلادجيملنإالإمعطيالبترمكلذ:مهضعبلاقو

عاطتسانمو.(”)ماعطإلاىلعوقيملنإالإموصيالو«هعطتسي

للقو.هداعأهلمزاللاءازجلانملكأنموهلسرأهدالبيفمدلا

نمةبارقلاءاطعإزوجيو.لكأامردقالإهيلعام:عيبرلا

.عباتتمديصلاةرافكيفمايصلاواوجاتحانإماعطلاويدهلا

نكسىلعةناعإوءمرحلاءارقفباقفر٠ةكمبماعطإلاوحبذلاو

مرحلاجراخوهنمءاطعإزوجي:ةفينحوبألاقو.مرحلا

.ةكمبحبذلانوكينأدعبهيلعيدهلاقيرفتو

.دارأثيحا"لكلازوجو.هدلبيفولوءاشثيحموصلاو

لكيف”صخرو.ىنممايأىنمبالإيزجيالةعتملايدهو

.عضوملكيفوتقو

.ريعبلايهو«ةندبهرثكأمكحلاوءمكحهيفاريطولوديصلكو

.ىضماميفةلأسملاعجار(١)

يفقالطإللجاحلادلبيفولومرحلاجراخماعطإلاانباحصأضعبزاجأ(۲)

هناحبسهلوقلاهسفنةيآلاليلدبمرحلابوأةكمبحبذلانوكينأىلعةعيركلاةيآلا

.مرحلايفيأ"ةبعكلاغلابايده":ىلاعتو
.ديصلاهيفلتقيذلاعضوملاسفنيفماعطألابجيليقو

.لوألاىلعروهمجلاوبهذملافلوقوهو(٢)

۔۲٢٢۲-

 



ءازجلاوةيدلابابرهاوجلاتقع

.()نيكسمهلقأو

اهليتلاماظعلاناجهلانمنكلءريغالةندببهلمكحيليفلاف

امنإوءليفللريظنال:ليقو.(ةيناسارخلاضيبلا:نامانس

.ماعطلانمادعاقهنامثجلتمقدصي

.اهيلإبلجينأالإزاجحلاضرأبليفلادجويالو:تلق

يهو:ةحودعلطقوأ«ةماعنوأ«ايشحوارامحلتقنمو

دارملاوءةندبهتمزل٠مرحلارجشنمءةميظعلاةرجشلا

.ةرقبفهدجيملنإ:ليقو.ةقانوأالمجريعبلا:ةندبلاب

يفبيسملانباىضقدقو.هدجوولوةرقبلايزجت:ليقو
£(o„ثًً

.)ةرقببشحوروثوشحورامح

.نيكسمماعطإيأ(١)
لامجلاةئفنمناسارخىلإةبسنةيناسارخلاناجحاوأةيناسارخلاضيبلا(۲)

اهيلعديزتوأدحاولامانسلاتاذناجحانماهريغكاهمجحونامانساشنكلو

.ريثكبنزولايفهنوديهوليفلامجحغلبتالانأالإاليلق

لضيأرقبلالمشتمأاهدحولبإلايهلهةندبلاعميفمهفالتخالكلذو(۳)
.يعرشويوغلفالخلاو

ةورعلاقهبوةرقببشحولارامحيفهنعهللايضرباطخلانبرمعىضق(4٤)

يبأنعكلذيور.ةندبهيفدمحأنعومهريغويعفاشلاودهاجبوبيسلملانباو

شحولاةرقبيقو.انباحصأهيلعويعخنلاوءاطعلاقهبوسابعنباوةديبع
.يعفاشلاوةداتقوةورعوءاطعوبيسملانباودوعسمنبانعكلذيور«ةرقب

٤١/۷١۱عرشلانايب:رظنا

۳٢۲-



ءازجلاوةيدفلاجابرهاوجلادق

رجشلانمةحودنودوءلعولاىثنأيهو:ىورأولعويفو

دلووءةقانلادلوبيشحولارامحلادلوف«دلوبدلولاوءا»ةرقب

بضلايفو.دلوبدلولاوةاشلازغلايفو.ةرقبلادلوبلعولا

رمعزاجأفتباثنبديزكلذبمكحءرجشلاوءاملاعمجيدج
بنرأيفو.نأضوأزعمريغصعوبرييفو.٠)همكح
.(هلخس

۳/٠٥۳ريبكلاحرشلاوٰيغملا:رظنا

.ةرقببىورألاولعولايفامهنعهللايضررمعنباىضق(١)
طوافاجاجحانجرخ:لاقباھشنبقراطنعهدنسميفيعفاشلاىور(۲)

هلأسفهنعهللايضررمعىلعانمدقف«هرهظرقففابضدبرأهللاقيانملحجر

افإ:لاق.نينمؤملاريمأاييمريختنأ:لاق.هيفدبرأايمكحا:لاقف.دبرأ

ءالماعمجدقايدجهيف:دبرألاقف.ييكزتنأكرمآملومكحتنأكترمأ

.هيفكلذف:رمعلاف.رجشلاو

وهو‹نيمكحلادحألتاقلانوكينأزاوجىلعثيدحلااذهبانموقلدتسادقو

.ةيكلاملاهيلعوبهذملافالح

بنرألافوةاشيظلايف":لاقهنأللييبلانعهللادبعنبرباجىور(۳)

هاور.تعروتسطفدقيلاةرفحلاو:ريبزلانبالاق."ةرفجعوبريلافوقانع

.يدحلايهقانعلاو.ينطقارادلا

:١۱۷۹/۲:عرشلانايب:ديعسوبألاق

الديصلانمعوبريلاو.عضريناكامةلخسلاو.ةلخسلاقوفةرفجعوبرملايف

.فهأ.عابسلانم

١۱۷۹/۲عرشلانايب:رظنا
٤٢۲۵-



اذكوءةاشدلودلولايفو«ةاشردهيريطلكنمةمامحكبو

٠.”ىرابحلا

وهوءمهردفصنفالإومهردخرفتنإاهوحنوةمامحلاضيبو

.)6هنعسابعنبانعثيدح

۳/٠٥۳ريبكلاحرشلاويفملا:رظنا

۲۲۸/۷ۍلحا:

١۱۸۰/۲:عرشلانايب:يدنكلاركبوبألاق(١)

رسحباةجاجدوءاملانباويكركلاوناوركلاوىرابحلاواطقلاوةلجحلايف

.هأ.ةاشيشبرلاويرمقلاوبوقعيلاو

١۱۸۰/۲:عرشلانايب:ديعسوبألاق

نمرثكأةمامحلاقوفريطلايفملعأالألةمامحلايفلوقلاكاذهيفلوقلا

١.هأ.ةماعنلاالإةاش

يبنلاىلإدانسإبالصتمفنصللاهيلإراشأيذلاثيدحلااذهىلعفقأل(۲)

.بلاطيبانبيلعنعیرخأوسابعنباةياورنمافوقومهتدجوكلو‹ي
:۷/٣۲۳:لاقفیلحلايفمزحنباامہرکذنانیاورلاو

امھالکءاطعنعدهاجبنبانعقازرلادبعقیرطنمانیورفمامحلاضيبامأو
.مهردنیتضیبلکيف:لاقبلاطيبانبيلعنُأ:لاق

يف:لاسقسابعنبانعءاطعنعهللاديبعنبدمحمنعقازرلادبعقيرطنمو

خرفاهيفناکنإف:لاقوءاطعلوقوهو.مهردفصنةكممامحةضيبلك

قازرلادبعنعو.هبقدصتیوماعطمهردفصنب:ريمعنبدیبعلاقو.مهردف

نمةضيبيو‹مهرد:ةكممامضيبنمةضيبيفلاقةداتقنعورمعمنع
-0۵٥۲-



ءازجلاوةيدفلابابرهاوجلادقع

عيبرلالاقهبو‹هفصنهضيببوماعطنمعاصمامحلايف:ليقو

.هأ.يعفاشلالوقوهوهنمثهيف:يرهزلالاقو:رمعملاق.دم:لحلامامح

۲۳۰/۷:مزحنبالاق

:لاوقأمامحلاضيبيفو

.سابعنبالوقوهومهردةضيبلايف:اهدحأ

.ريمعنبدیبعوسابعنبالوقوهومهردفصنةضيبلايف:اهيناثو

.ءاطعلوقوهومهردفخرفاهيفناكنإفمهردفصناهيف:اهثلاثو

لوقوهودملحلامامنمةضيبيقو«مهردةكممامنمةضيبيف:اهعبارو
.ةداتق

.ھهأ.يعفاشلاويرهزلالوقوهواهنمناهيف:اهسماخو
.انباحصأذحخأءاطعلوقبو

نمەدعبنماوءاجنيذلاوعرشلانايببحاصاهركذبحاحةياور(١)

نيتضیبومامجوزيفامكحنيملسملانملجروبحاحنأاهيفوءانباحصأ

نيتضيبلافوعاصةمامحلكلنيعاصبامكحفمامحلاتامفبابامهيلعقلغأ

مامح:ديعسوبألوقيفلحلامامومرحلامامحنيبقرفلانعامأ.عاصفصن

نمىلعاذهمهرد:لوقو«ةاش:لوق«فالتخاهيفلحلامامحوةاشهيفمرحلا

نمجرخامهتميقفةميقلابءازحلاىلإبهذينملوقىلعولثملابلوقي
.هأ.معنلا

٤۱۷۷/۲۱۷۹عرشلانايب:رظنا

۷/٥٥۳نیيلاطلاجهنم

۳۳۲جحلايفرظنلانباةيمألحرش:
-٦٢٢۲-



ماعنلاضيببو.)رمعو4هللالوسرمكحهبوءشبكعبضبو

.()ریعبرشع:ليقو.نيكسمماعطإوأ«مويموص

يبأدعرباجةياورنميهنعتبثالشبكعبضلايفنأىلعاوقفتا(١)
."اشبكمرحلااهديصيعبضلايفلعجييبلانأ":دواد

۳/٠٥۳:ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاق

هبوسابعنباورمعهبیضقوشبکبعبضلاييليهللالوسرمكح:دمحألاق

.رذنملانباوروثوبأويعفاشلاوءاطعلاق

وهواهلكأنوهركيوعابسلانمافودعيماشلابءاملعلاناك:يعازوألالاقو
.هأ.ىلوأراثآلاوةنسلاعابتانأالإ«سايقلا

هسفنىلعناسناإلاهفاخييراضعبسلكلتقهللامهمحرانباحصأزاجأدقو

اذهنمعبضلاجرخأمدقتملاثيدحلانأديب.اهريغورمنلاودسألاوبئذلاك

تلولحوأناسنإلاىلعتدعتولاذامنكلو.ةيراضلاعابسلانميهومكحلا

عبسيهمآ.ثيدحلامومعباذحخأةيدفهمزليلههسفننعاعافداهلتقفهءاذيإ

؟اھنمهسفنيمحيلاهلتقهنأاميسالاهيفةيدفاليراض
:ماعنةضيبباصأاذِإمرحلامزلياميفملعلالهأفلتخا(۲)

.انباحصأروهمجاذهىلعو.مويموصماعنلاضيبيف:ملسمةديبعوبألاقف

يويسبلانسحلايبألوقوهو«نيكسمماعطإوأمويموصنيبمهضعبهريخو

.يرعشألاىسوميبأودوعسمنيانعيورموهو.ييمثلامامإلاو

راوحولولبالانمدلوهيففتامفخرفضيبلايفناكنإ:ديعسوبألاقو

.شیکواةاشفخرفهيفنکیملنإو.دولوم

وبأهركذاماهنمماعنلاضيبءاضقيفيلوسرلانعثيداحأتدرودقو

- ۲۵۷



ءازجلاوةيدفلاجابوهاوجلادق

.()ہهردثلثوهوناقنادةمخربو

نمشملاباهتاهمأيفو.ةميقلاباهلكديصلاراغصيف:ليقو

اقلطمديصلايف:هنعليقلب«ةفينحوبألاقهبوءماعنألا

يهو٠معنلانمهلئاميامديصلكلسيلهنأههجوو«ةميقلاب

.'نيكسمماعطإوأمويمايصماعنلاضيبيث":لاقهنأيهنععماحلايفنسحلا

الةفيعضعوضوملااذهيفتدرويلاثيداحألانمهاوسوثيدحلااذهنأريغ

يقو.راطوألالينيفناكوشلاكلذىلعصنامكاهبلالدتسالاىلعىوقي

:اهانركذيلاريغةديدعلاوقأةلأسملا

رمعنعيورموهو.ةميقلااهيفبجيهنأ:يعفاشلاوهباحصأوةفينحوبألاقف

.باطخلانبا

.ةندبرشعةميق:هنعةياوريفكلاملاقو

.ةماعنرشعةميق:هنعةياوريفيعفاشلالاقو

.مويموصاهيفبجي:يداهلالاقو

۲۸۸/۲يويسبلانسحلايبأعماح:رظنا

٤۱۷۹/۲عرشلانايب:

۷/٠٥۳نيبلاطلاجهنم:

٥/۸۹راطوألالين:

۷/٢۲۳یلحا:

۳/٢۳۲ةريخذلا:

.ةموكحرقصلاورسنلاوةمخرلايففالإو.هللاهمحرةيواعموبأكلذبىفأ(١)

۷/٦٥۳نیبلاطلاجهنم:رظنا

۳۳۳جحلايفرظنلانباةيمالحرش:

- ۲۵۸

 



ءازجلاوةيدنلاےمابرحاأوجلاطوخ

ءازجف:ىلاعتهلوقيفةميقلابلثملارسفف.منغلاورقبلاولبإلا

.(”هظمءيشلاةميقنأكشالو١معنلانملتقاملثم

ملنإالإءماعنألانملثملانأ:(”خيشلاراتخاو:”بطقلالاق

(›يدههسفنىلعلعجنمنأاوفلتخيملو.ةميقلافلثملادجوي
.ركذامملقأهيزجيالهنأ

املکوريعشوأنامروأنيتوأبنعنمةبحوأةرمتةلمقبو

نعو.ماعطلانمةضبق:ليقو.اهنمريخوهفاهنعمعطأ

.رذلاوبابذلاوضوعبلاولمقلالتاقىلعءيشالعيبرلا

نوهأةلمقلاسابعنبانعو.اليلقولوءيشبقدصتي:ليقو

.()اهلتقدمعتيملنإاذه:ليقو٠اهيفءازجاليأءكلاه

١٩ةيآلاءزج.ةدئاملا(۱)

۱/١۱٦:دهتجلاةيادب:دشرنبالاق(۲)

نأىلإروهمحجلابهذف؟هلثموأهتميقديصلالتقيفبجاولالهاوفلتحا

نيوديصلاةميقْيعأةميقلانيبريخمهنأىلإةفينحوبأبهذو«لثملابحاولا

.هأ.لثملاابيرتشينأ

١/۱۱۳لینلاحرش(۳)

.هللاهمرييمثلامامإلايأ(4٤)

.ارذنيأ(٥)

مرحلااهلتقنإاهامكحأيفاموةضوعبلاوةرذلاوةلمقلايفانباحصأفلتخا(1٦)

؟المأةرافكلاهمزلتله

-۹٢۲-

 



ءازبلاوةيدفلاهابرهاوجلادق

بجويمهضعبو.اهلتاقىلعءيشالوديصلانمتسيلاهنَأمهنمريثكدنعف
.اطايتحاوازرحترفكينأهلبحتسيمهضعبو.ةرافكلاهيلع

اهلتقمزحنبازاجأو.ةمرحالبةريغصلاتارشحلالتقةيهاركروهمحلابهذمو

.ديصلانمتسيلانرابتعاىلع

١۱۸۲/۲:عرشلانايبيفلاق

قدصتي:ليقوءديصلانموهسيلوءازجكلذهابشأوةلمنلاوضوعبلايفسيلو
.هأ.كلذنمءيشوأدارقلايفالوةلمقلايفةرافكالوفورععب

٤١/٤۱۸:اضيألاقو

وأبحوأرمتنمةضبقعدفضلايفوءاهنمريخوهوربةبحوأةرمتةلمقلايف

ةرذلايفالوهيفءيشال:ليقو«فورعمعبقدصتيليقو«لحتلالتقهركيو.قيقد

كلذوهبقدصتيوارتمهردبيرتشينأبوبحمهرمأفةرفصوبأكلذلعفدقو
.ها.اريثكارذلتقهنأ

:اضيألاقو

يفاهعضووهدسحجنماهجرخأهتذآنإف.هنعاهقليالوةلمقلامرحلالتقيالو

.فهأ.لضفأاهكرتوءةرمتبلدعاوذهيلعمكحاهاقلأنإفهبوث

۲۳۸/۷:یلحايفلاق

ديصبسيلاملكلتقلحلاومرحلايفلحمللومرحلاولحلايفمرحمللزئاجو

ملحلاوهريعبريغوأهريعبنادرقوثيغاربلاولمقلاوعابسلاودسألاوريزانخلانم
بالكلاوبراقعلاونابرغلاوًادحلاونارئفلاوتايحلالتقهلبحتسنو؛كلذك

ءازجالو«ماوحلارئاسوغزولاكلذكواوسهرابكوكلذلكراغصءةروقعلا

وادرصوادهدهنمهلتقنعيهناملتقناف.لمقلايفالوانركذاممءيشيٿ

-۰٦۲-



ءازجلاوةيدفلاأبرهاوجلادق

ماعطنمةضبق:ليقو.ةرمت:ليقو.ةموكحةدارجلايفو

يبأنعو.انباحصأذخأةضبقلابو.ةمقل:ليقو.مهرد:ليقو

ىلعءيشالفرحبلاديصنمدارجلا:%8هللالوسرنعةريره

.ربلاديصنمهنأىلعروهمجلاو.بعكلاقهبو.()هلتاق

.كلذيفءازجالوىصعدقفلمنوأعدفض

ديصلالتقنعالإمرحلاهنيملمثانركذاملتقحابأىلاعتهللانأانركذامناهرب

.ها.طقف

:ناتياورهيفوننسلايفدوادوبأهجرحخأثيدحلا(۱)

ناباجنبنوميمقيرطنمیرخألاوةريرهيبأنعمزهملايبأقيرطنمىلوألا
ابأاهدنسيفنلفىلوألاامأ.ناتفيعضناتياورلاو.ةريرهيبأنععفاريبأنع

.لوهجبوهوناباجنبنوميمىرخألايفو«؛كلاهوهومزهللا
.مهواعيمجناثيدحلاوفيعضمزهملاوبأ:دوادوبألاق

:نالوقةلأسملايفهلنِإفبعكامأ

.رحبلاديصنمداراىريهنأوفنصلملاهيلإراشأيذلاوه:لوألالوقلا

هنأبعكنعكهامنبفسويةياورلامهردةدارحلايفىريهنأ:ياثلالوقلاو

يفتيونام:رمعيللاقفمرحانأونیتدارجتبصأنأرمعلتركذ:لاق

يفتونالضما«نیتدارجنمريخناترمت:رمعلاقفءامهرد:تلق؟كسفن

Y/Y:ىلحلا:مزحنبالاق

ربلايفو«ضيبلاهنعسقفيربلايفو«ربلايفضيبيدارحلاسانلاىرينايعلابو

هيفتوحيامرادقميفتاملحلموابذعِءاميفسمغولهنأو«تويئحىقبي

- ۲۹ -



.ةبابذلاكلذكو«ةرمت:ليقو.ةضبق:ليقو.ةمقلةرذبو ناو«همأةميقرشعف«اتيمتقلأفالماحةيبلظبرضنم:ليقو
١.همألثمفتامفايحتقل
ضوعبوا١دارقوثوغربوقبكهندبنمسيلامحرطهلو

اذهطقسفبذكلالوقياللهللالوسروىاملايفسمغاذإربلاناويحرئاس

.فهأ.كشالبمرحلايقومرحلاىلعمرحلاربلاديصنمهنأحصونيقيبلوقلا
:اهايباذهةريثكلاوقأةلأسملايفو

.مهردةدارحلايف:بعكوباطخلانبرمعنع:لوألالوقلا

نيانلوقوهو.ةرمتةدارحلايف:صاعلانبورمعنبهللادبعنع:ياثلالوقلا

.رمعل
هيلعوبيسللانباوديزنبرباجورمعنباوسابعنبانع:ثلاثلالوقلا
.ماعطنمةضبقةدارحبايف:ةيكلاملاوانباحصأ

'اهاصأنإاعيشمعطي:دهاجبوسوواطوءاطعويلعنبدمحمنع:عبارلالوقلا

.الفالإوادمع

۲۸۹/۲يويسبلانسحلايبأعماج:رظنا

١٤/۱۱۳ليتلاحرش:

۲۳۱/۷یلحا:

مرحمللدارايفبابكسانملاباتك۲دواديباننس:

١/۱۸٦دهتحلاةيادب:

.ةلخسهنعهيزجياتيمتقلأفالماحةيبظبرضنإ(۱)

هامزروهنعدارقلاعزنيأمرنوهوايقسلابهريعبدرقهنأرمعنعىور(۲)
.ريعبلاذرق:ةمركعللاقسابعنبانأيورو.ءاطعوديزنبرباحلوقاذه

۲



ءازبلاوةيدعلاجابرهأوجلادقع

عدفضلايفو.ةاشبلعثلايفو.هلتقالمئاهبلالمقنمهوحنو

.ماعطنمةضبق

لايمأةصعبرأ:ةنيدملاقيرطنملحللةبعكلانممرحلادحو
:ةماهتنمو.رشعانثا:ةدجنمو.ميعنتلادحيهو٠ءفصنو

.(١ةعست:قارعلانمو.رشعدحأ:تافرعنمو.لايمأةتس

هنميرتشيالو٠هلعابيالفمرحلاىلإدحهمزلنمًاجتلانإو

ىتحءیواؤيالو‹ىقسيالومعطيالو‹سناؤيالوسلاجيالو

ميقأمرحلايفدحلابجومثدحأنمو.دحلاهيلعماقيفجرخي

لعفولومرحلايفدودحلاماقت:7هللادبعوبألاق.(©هيفهيلع

هديصومرحلارجش-لحملنإو-لحيالو.هجراخاهبجوم

اهلكأاهبحاصدجيملنإهنأىلعاهذخأينأمرحييأ©هتطقلو

اهبحاصدجيملنإهنأىلعاهفرعينأدارأنملاهطاقتلالحو

اهيفتلتقمككلمأال:سابعنباهللاقف.هرحتف.هرحغنافمق:لاقفكلذهركف

.دیعسهاور.ةنانمحوةملحودارقنم

۳/٠٥۳ريبكلاحرشلاويغملا:رظنا

.يكملامرحلادودحنايبىضم(۱)

فوطينأمامإلاهرمأةرمعوأجحبامرحمدحلاهيلعبجونمناكنإو(۲)

.دحلاهيلعميقيمثىعسيو

۷/۱۳٥۱راثآلارهاوج:رظنا

.يمرضحلاهللادبعوبأ(۳)

دقف.هئالخوهتطقلوهديصنعومرحلارجشعطقنعءَهللالوسرىن(٤)

-۳٦۲-



ءازجلاوةيدفلاجابوهاوجلادق

ال.تأبنلانمبطرلاوهو:مرحلاءالخلحيالو.اهبقدصت

ضحعبلاقو.نويفوكلاوكلامهعنموءهيعرزوجيوشتحي

ىعرتاهلمهأنإوءءازجلافةرجشىلإهتقانىدهأنإ:انباحصأ

ةيعفاشلاتحجرو«اضيأسبايلاعطقزوجيالو.(١هيلعالف

تويبلاهنمفقستورصحلاهنمعنصت(رخذألازوجو.(”هزاوج

بيضقبوةاشىطسولابوةرقب©ةحودلابمزلسابعنبا:لاقو

اهنمنصغمأةرجشلاسفنوهبيضقلاكلذناكأءاوسمهرد

ةكم":يهللالوسرلاق:لاقكلامنبسنأقيرطنمعيبرلامامإلاىور
تخیالواهديصرفنيالواهرجشدضعيالواهتطقللحتالهللااهمرحمارح

."رخذألاالإ":لاقف.هللالوسرايرخذألاالإ:سابعلاهمعلاقف."اهالخ

هتممنصيتبن:رخذألاولكلا:الخلاوعطقياليأ:دضعيال:عيبرلالاق

.تويبلاهنمفقستورصحلا
.ةكممرحيفءاجام۲/۲١٠حيحصلاعماحلاحرش:رظنا

ليصفتمدقتدقو:المأءازجهيفلههرجشومرحلاتابنيءاملعلافلتخا(١)
.ةلأسلملا

هركذيذلاوهفبطرلاامأ«سبايوبطر:نامسقمهدنعًالكلانأل(۲)

ناكامىلعالخلااورصقدقو.شيشحلاوهفسبايلاامأوالخلاوهوثيدحلا

.يهنلانعجراخوهوىمسملااذهتحتلخديالفسبايلاامأابطر

٢/٥٤۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:رظنا

.ةحئارلابيطتبنوهوربخسلابنامعلهأةغلحالطصايفىمسلملاوهو(۳)
.ةريبكلاةرجشلا:ةحودلا(٤)

٢٤٢۲-



ءازجلاوةيدفلامابوهاوجلادق

وأعرزيملنإاذهومهردفصنريغصدوعبو؛نيكسمةقروبو

جرخاماذكو.هعطقلةرافكالفسرغوأعرزنإامأوءسرغي

اميفنيعوأولدبيقسلابشيشحنملخنلاتحتوأعرزلايف
.()للاهمحربطقلاهرهظتسا

هترجشلصأولحيفلدتمنصغىلعارئاطلحمیمرناو
مرحلالخدنمو.(”هسكعبهمزلوءءازجهمزليملمرحلايف

.ا”حيحصلاىلعهقلطأديصب

١/١٦۱۱لیتلاحرش(۱)

.مرحلايفمألحلايفرئاطلاناكءاوسامرحمناكاذإكلذكءازحلاهمزلي(۲)

هلاسرإهمزليهنأانباحصأركذدقفديصهكلميفوصخشلامرحااذإ(۳)

لوزيال:دمحأوةفينحوبآوكلاملاقو.ةيعفاشلابهذموهوهنعهكلملوزيو
نأهلزوجيو«هدييفهلاكسمبنوكيالفهنعةرهاظلاهديةلازإبجينكلوهكلم

املاسرإهيلعسيل:يأرلاباحصأودمحأوكلاملاقو.هصفقوهتيبيفهكرتي

هيلعسيل:روثوبالاقو.هلاسرإهمزلديصهدييفناکنإو.هلزتميفناک
.حيحصاذهو:رذنملانبالاق.هدييفاملاسرإ

۲/٤٤٠:دعاوقلايفيلاطيجلاةمالعلالاق

:ديصهدييفومرحأاذإاوفلتخاو
ثراخحلانبهللادبعودهاجبلاقهبو.هدينمهلسري:هللامهرانباحصألاق

.ةعامجو

ملعأهللاو.روثيبأنعكلذيكحو.هدييفاملاسرإهيلعسيل:نورخآلاقو
.فهأ.مكحأو

-٢٦۲-



ءازجلاوةيدلامابرهأوجلادق

هريفغلوهلضعبزاجأوءضعبدنعهنفدديصمحلبهلخدنإو

ءازجهلكآ:-ليق-مزلءادحأهمعطأنإعنملاىلعو.هلكأ

.)ملعنِ
لحللجرخنإهديصلحو«لحللجرخأنإهرجشلحيالو

لتقنمو٠اموينورشعودحأموصلارثكأليق.(©هيفديصف

.نيرشعماصالإوءنيرشعمعطأدجيملنإو.©هرقبفليأوحن

الإو٠نيثالثمعطأالإو.الإةندبشحولارامحوةماعنلايفو

١/٤١١مالسإلادعاوق:رظنا

١۱۸ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۳۰۷/۷:نیبلاطلاجهنميفلاق(۱)

ىلعفهريغهمعطأنإو«هنفدديصمحلبهلخدنإو.هقلطأديصبمرحلالخدنمو

ديصلادجوفمرحلارطخأاذإو؛لكؤيالفديصلانممرحلاحبذامو.ءازحلاهلكآ

.هأ.ةتيلالكأيهنإفةتيملاو

نإومرحلارجشهيلععنتماف.ناويحلاديصوأرجشلاعطقعضومبانهةربعلا(۲)

ىلإهلقنلاوحألانملاحبنكمبالومرحلايفهعطقهنأل«كلذدعبلحللهبحرخ

اذإيربناويحوريطنممرحلاديصهلزوجينيحيث.عطقلاوأعلقلابالإلحلا

ذئدنعهمارحإنماللحتممرحلانوكينأىلعلحلاىلإمرحلانمهتدارإبجرح

.لحلاعضوميٿهديصيف

.مرحلاىلإهبلحخدنإهتابنوهشيشحولحلارجشمرحمللزوجيامك

.انباحصأذأهبوةرقببليإلايفامهنعهللايضرسابعنيامكح(۳)

نمةلمجوديزونامثعويلعوسابعنباوباطخلانبرمعنعيور(٤)

-٦۲۹-



ءازجلاوةيدفلاجابرهاوجلادقغ

.نيثالثماص

وهوةنيدملامرحبءهعطاقوأرجشعلاقوءديصلتاقمزللهو

.(۱)؟ِءازجلحم

.(”نالوق‹ءازجهمزليالمأءحيحصلاوهو:بطقلالاق

كلاموءاطعوانباحصألاقهبو.ةندب:ةماعنلايفاولاقمهنانيعباتلاوةباحصلا

ةفينحوبألاقهبو.اهتميقاهيفنأيعخنلانعيكحو.ءاملعلارثكأويعفاشلاو

.هابحاصكلذيفهفلاخو

يعفاشلاودهاجموةورعلاقهبورمعنعكلذيور.ةرقبشحولارامحيو

هبوسابعنباوةديبعيبأنعكلذيور«ةندبهيفدمحأنعو.بهذملاهيلعو

.يعخنلاوءاطعلاق
١/٤۱۷مالسإلادعاوق:رظنا

۳/٠٥۳ريبكلاحرشلاويفملا:

١/٥١٠٠لینلاحرش(۱)

اندنعمرحلاىلعدالبلانماهريغوةنيدملاديصةمرحيففالخنمسيل(۲)

تمسقنادقف«لحلاىلعاهتمرحيففالخلاعقونكلوءانموقنمريثكدنعو
:نيقيرفىلإةلأسملاهذهيفةمألا

.روهمجلابهذموهو.ةكممرحكمرحةنيدمللنأىري:لوألاقيرفلا
.ةفينحيبآأبهذموهو.ةكممرحكامرحةنيدمللىريال:ياغلاقيرفلا

يفاوفلتخامهنأالإةنيدملاةمرحىلعمهعامجإعملوألاقيرفلاباحصأنإمغ

:ةمرحلاهذهكهتنانمىلعءازحلابوجو

اهيفبحوأليلوسرلانأدريملذإىازحلابوجومدعىلإمهرثكأبهذف

-۹۷٦۲-



ءازبلاوةيدعلابابرخاوجلادق

كلامكلذبلاق.مهيعباتالوهباحصأنعكلذنمءيشرثؤيملوءازج

.هللاهمحريلاسلامامإلاانباحصأنمهبلاقو.دمحأنعةياورويعفاشلاو

كهتنااذإاهرجشوةنيدملاديصيفءازحلابوجوبلوقلاىلإمهنمةفئاطتبهذو

نباویلیليبانباوبئذيبانباكلذبلاق.ءاوسلاىلعمرحوألحماهتمرح

لاقو.دمحأنعةياوروةيكلاملاضعبللوقو‹ميدقلايفيعفاشلللوقوهو.رذنللا

يدنکلاميهاربإنبدمحوديعسوبأوةكربنبا:مهنمانباحصأنمريفغممجهب

ِ.مهريغوفسوينبدمحمبطقلاو

الوةقيقحلاىلعمرحيالةنيدملامرحنأ:رصانلاويلعنبديزوةفينحوبألاقو

مهلدألضرعتفوسوءرجشلاعطقوديصلالتقميرحتنمماكحألاهلتبت
.اقحال

:ةكممرحكمرحةنيدمللنأنيلئاقلاةلدأ:الوأ

دنعةلوبقمتناكنإويهو‹ثيداحألانمديدعلابلوقلااذهباحصألدتسا

.ثيداحألاهذهلايحهبهذملديؤملاصاخلاهليوأتقيرفلكلنأديبرخآلاقيرفلا

:مهتلدأنماضعبكيلإو

دحأهلعلطليهللالوسرنإ:لاقكلامنبسنأنعديزنبرباجنع-١

نيباسممرحأانأوةكممرحميهاربإنإمهللا«هبحنوانبحيلبجاذه":لاقف

.ناخيشلاوعيبرلاهاور.اهيترحنيباميع:عيبرلالاق."اهيتبال

اهديصرفنيالواهالخىلتخيال":ةنيدملايف¥يبلانعيلعلثيدحيف-١

لاتقلحالسلااهيفلمحينألجرلحلصيالوءاهبداشأنملالإاهتطقلطقتلتالو

.دوادوبأودماهاور."هریعبلحجرقلعينأالإةرجشاهيفعطقتنأحلصيالو

ةكممرحميهاربإنإ":لاقليهللالوسرنأ:همعنعميتنبدابعنع-۳

۸٢۲۹-



.هيلعقفتم."ةكمميهاربإمرحامكةنيدملاتمرحينوااعدو

عطقيالاذكىلإاذكنممارحةنيدملا":لاق%8يلانإ:لاقسنأنع٤

ةكئالملاوهللاةنعلهيلعفاثدحاهيفثدحأنم«ثدحاهيفثدحيالواهرجش

.يراخبلاهاور."نيعمجأسانلاو

نيباممارحةنيدملاتمرحنإ":لاقيهللالوسرنأ:ديعسيبأنع٥

الإرجشاهھیفطبخيالوحالساهیفلمحيالومداهيفقرهيالنأاهيمزأم

.ملسمهاور."فلعل

هحرشيفاهركذفعضومنمرثكأيفةلأسمللهللاهمحريلاسلامامإلاقرطتدقو

نيذهيفهلاقامصيخلتاذهو«نيمثلادقعلايفهتاباوجيفاهركذامك«دنسملل

:نيميظعلانيرفسلا

۱۱۱/۲:دنسملاحرشيفلاق

طقفةمرحلايفهيبشتلاو"ةكمميهاربإمرحامك"نيخيشلاةياوريفقور....

هبهللاىلتباءيشوهامنو«ديصلاءازجميهاربإةعيرشيفنكيملهنألىازحاال
لبقنكيملو."ديصلانمءيشبهللامكنولبيل":لئاقنمزعلاقامكةمألاهذه

ءازخلانودبوحولابهوقلتفةنيدملاديصميرحتيفدارملااومهفةباحصلاو.كلذ

.ءاملعلارثكألوقاذه.نيقيبالإءيشاهيفبجيالفةمذلاةءاربلصألاو

هنألۍازحلااهديصيف:انباحصأنمدمحموبأهيلإلاموانموقنمةقرفتلاقو

نألبولطملاتابثإيففاكريغسايقلااذهو.ينمرحةكمنأامكينمرح

..هأ.ميرحتلاريغءيشءازحلارمأ

٢/٤۳۹:نيمثلادقعلايفلاقو

لاحنأيضتقتاهعيمجتيأرمهدعبنممثةباحصلالاوحأتلمأتاذإو....

- ۲۹-



ءازجلاوةيدفلايابرهاوجلادقغ

دقوءةكممرحيفمهجرحتلثماهيفاوجرحتيملمنافءةكملاحفلاخمةنيدملا

داکيالىولبلاهبمعترمأاهعيرحتنإو‹ةريثكلاوحأوعئاقواهيفملتناك

.ىفخينأهلثم

ملواةكميفهللامرحىلإًاجتلاةباحصلارصعيفهسفنىلعفاخنمهنإمث

اوُلجتلاامكاهباوأجتلالمهدنعمرحانَأتبثولف‹ةنيدملابأاجتلاادحأنأتبثي

.فهأ.ملعاهللاوةريثكلالاوحألانمكلذريغوةكعب

لوقلاىلإباحصألاءاملعنمريثكبهذبهذملااذهنمضيقنلاىلعو

.ةكممرحبهلةاواسمةنيدملامرحيفءازحلابوحوب

١۱۸۱/۲:عرشلانايبيفلاق

:ةنيدملامرحنماديصلتقنميفءازحلايفاوفلتخاو

.ءازحلاهيفىريالمهنمرثكألاويعفاشلا

.ها.قافتابةكمةمرحكةنيدملاةمرحىريديعسوبأ

١۲/٦۱۸:رخآعضوميفلاقو

مرحيفرجشلادضعوأديصلالتقنمءازحلامزليلهانباحصأفلتخاو
حيحصلاو.هيلعءيشالهنأىلإنورخآبهذو.ءازحلاهيلع:مهضعبلاق؟ةنيدملا

.فهأ.انركذاللوألاوه

.اضيأانموقدنعدوجومهمدعوأءازحلاباجيإيففالخلاو

١/١٠٠:راطوألالينيفءاج

هطبخواهرجشميرحتنمبابلايفةروكذملاثيداحألايفايواذهبلدتسا

ملعلالهأروهمجويداملاودمحأوكلامويعفاشلاهريفنتواهديصميرحتوهدضعو
.هرجشوهديصمرحيةكممرحكامرحةنيدمللنأىلع

-۲V.



ءازجلاوةيدفلاابوهاوجلادقغ

لحمسيلهنألنامضالفارجشعطقوأاديصلتقنإف:كلامويعفاشلالاق

مرحکِءازحباهيفبجي:ىليليبأنباوبئذيبأنبالاقو.ىمحلاهبشأفكسنلل

.فه."ةكمميهاربإمرحامك":هلوقرهاظوهوةيكلاملاضعبلاقهبو.ةكم

٤٩٤:ص:حاضيإلايفيوونلالاق

يعفاشللنالوقهنامضيففهفلتأنإفهراجشأوةنيدملامرحديصلضرعتلامرحي

نمضيهنأميدقلاوءانباحصأدنعحصألاوهو؛نمضيالديدجلا:ىلاعتهللاهمحر

ةكممرحنامضكامهدحأ:ناهجوهنامضيفاذهىلعو.راتخملاوهو

نمليتقلابلسيامبلسلابدارملاو.رجشلاعطاقودئاصلابلسذحخأامهحصأو

تيبل:ليقوءةنيدلاءارقفل:ليقو؛حصألاىلعبلاسللوهمث««رافكلا
.هأ.لاملا

:مَعهلوقوهةنيدملامرحيفءازجللنوبجوملاهبلدتساامىوقأنأىفخيالو

يفنيمرحلانيبهبشلااولعجثيح."ةكمميهاربإمرحامكةنيدملاتمرحينإو"

ملناوقکممرحيفهبوجوىلعاسايقةنيدملامرحيفءازحلااوبجوأفءيشلك
ىلعدرلابليفكوهاممدقتملايلاسلامامإلامالكيفو.رثأوأثيدحهبدري

.هباحصأوسايقلااذه

:ةكممرحكمرحةنيدمللسيلهنأنيلئاقلاةلدأ:ايناث

.نالابمهاوعدىلعاولدتساورصانلاويلعنبدیزوةفينحيبأبهذماذهو

ءازحلاهيفبحولواماعانايبليلوسرلاهنيبلمرحمرحةنيدمللناكولهنأ١

.مرحلادیصک

عفاروةريرهيبأكةباحصلانمةعامجةنيدملامرحتىورهنأب:هيلعبيجأو

نمحيحصلايفةتباثتاياورلاهذهو«سنأورباحجودعسوديزنبهللادبعو

- ۲۷۹



ءازجلاوةيدفلامابرهاوجلادع

.مهريغوملسمويراخبلاوعيبرلاجارخإ
دقومرحلارحترابخإنودةجردلايفوهسيلونايبلاميمعتىلعلدياذهو
لقنيفاماعوأاصاخانايباهنيبينأعنتمعسيلهنأىلعهماكحأاوتبثأوهولبق

.ةماقإلاورتولاوناذألاةفصكاصاحخ

.ةعطاسنيهارببالإمرحيالفةعطاقلاصوصتلابفرعدايطصالالحنأ-۲

هبطقسيلامتحالاهقرطيامولامتحالااهيفبابلايفةدراولاثيداحألاو

.لالدتسالا

ثيداحألانأوصيصختلللمتعتامومعلابديصلالحنأ:هيلعبيجأو

ربيخلاةحصيفكشالوداحآلابصصخيمومعلانأل«؛كلذلةيفاكهيفةدراولا

.ادجديعبمارتحالابميرحتلاليوأتو

١۱۸۱/۲۱۸۹عرشلانايب:رظنا

۷/٢٦۳نيبلاطلاجهنم:

ةنيدملامرحيفءاجام‹جحلاباتك١/١۱١٠حيحصلاعماحلاحرش:

۲/٤۳۹يللاسلامامإللنيدلارونىواتفنمجذامننيمثلادقعلا:

.ةفاقثلاويموقلاتارتلاةرازوعبط۲يمايرلاديزيبأخيشللتالكشملالحباتك:

١٤/١٠٠لينلاحرش:

١/١٠٠راطوألالين:

۹۳£ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۱۹/۳٦۳ريبكلاحرشلاوييفملا:

۳/۷٦۲یلحا:

۲/٠٥۷يعفاشلامامإلاهقفيفبذهلملا:

٢۲۷-



ءازجلاوةيدقلامجيابرهاوجلادق

برفغملاةهجنمريعف.()روثىلإريعنيبامةنيدملامرحو

نمدحأفلخريغصلبجوه:ليقوءقرشملاةهجنمروثو

.لامشلاةهج

.١ىمحةنيدملالوحاليمرشعينثالعجمټهنأيور

ةنيدملانمةيحانلك#هللالوسرىمح:ديزنبيدعلاق

قاسيامالإعطقياليأ٠دضعيالوةرجشطبخيالاديرباديرب

هللاو.اليمرشعانثا:ليقو.ناخسرف:ديربلاو.لمجلاهب

.ملعأ

نممارحةنيدملا":لاقهنأيليهنعبلاطيبُأنبيلعنعناخيشلاىور(۱)

."روٹىلإريع

يلالعجوةنيدملابالنيبام6هللالوسرمرح":لاقةريرهوبأىور(۲)

.هيلعقفتم."یمةنيدملالوحاليمرشع

- ۲۷۳



 

ءازجلاوةيدفلاابرهاوجلادق

رجشلاوهيفدراولاءازجلاوريطلاوناويحلانمديصلاضعبللودج

مقرلا
۱

۲

 

دبصلا

ليلا
ةماعنلا

 لازغلا

£ازجلا

ةقان

ةفان

ةرقب

ةرقب

ةرقب
ةرقب
ةرقب

 هاش

هيفدراولارثألاوأثيدحلا

ةموكح
نامٹعويلعوسابعنباورمعنعيور

مُمأنيعباتلاوةباحصلانمةعامجوديزو

بهذملاوهو.ةقان:ةماعنلايفاولاق

ةورعودهاجبلاقهبورمعنعكلذيور

ةداتقوةورعوءاطعودوعسمنبانعيور

سابعنبانعيور

رمعنبانعيور

ةموكح
يفلعحليبلاناهللادبعنبرباجنع

وبهاور.اشبكمرحلااهديصيمعبضلا

دواد

يطظلايف":لاقهنأ6يبلانعرباجنع

"ةرفجعوبريلافوقانعبنرألايثوةاش

ينطقاردلاهاور

٢٤۲۷-

 

 

 



 

رهأوجلادق

مقرا
\ 4

١۱

\ ۲

۱۳

٤\

٦۱ 

دصلا

بنرألا

عوبرملا

ربولا

بضلا

ةمامحلا

ریطلکو
لود

 ةمامحلا

ءازجلا

قانع

ةرفح

هاش

وأةرفج

هاش

يدج

هاش

ماعطإ
 وأنیکسم

ءازجلاوةيدفلاجاب

هيفدراولارثألاوأثيدحلا

يهوةرفحلاوةاشلانيبطسو:قانعلا

.ةلخسلا

عاضرلانعئغتساولكأام:ةرفحجلا

.ةلخسلانوديهو

ةموكح

ةموكح

بضلايفايضقامنديزورمعنعيور
.يدجج

مكحوهوةاشبةمامحلايفةباحصلاىضق

عقانوسابعنباورمعنباونامٹعورمع

ةورعوءاطعوبيسملانبديعسلاقهبو
.هداتقو

ةموكح

-۲۷o

 



 

رهاوجلادق

مقرل
\۷

 

يشيرلاو
ةلجحلاو

یرابحلاو

ناوركلاو

يكركلاو

ءاملانباو

ةجاجدو

رسا

بوقعيلاو

ریطلکو

قوف

ةمامحلا

نودو

وأةماعنلا

بعاملک

 ابعءال

ءازبلاوةيدقلاباب

.هيفدراولارثألاوأثيدحلاءازجلا

هنأثيحنممامحلاىلعسايقوةموكحةاش

امكعرکیفهيفهراقنمعضييأءالابعي

ةرطقةرطقذخأيالوةاشلاعركت

اهيفاوبجوأامنإو‹ريفاصعلاوجاجدلاك

الوءاملاعركيفمامحلاباههبشلةاش

.رويطلاةيقبكبرشت

 
-٢۲۷-

 



 

رهاوجلادق

مقرل
\۸

۱۹

٢۲

٢۲

۲۳

 

دصلا

ماعلاضيب

مامحلاضيب

عدفضلا

ةدارحا

دارقلا

ةلمّقلا

ةضوعبلاو

ةرذلاو

اموةبابذلاو

 اهماكحأيف

ءازجلا

مویموص

ماعطإوأ

وأمهرد

مهرد

 

Îءازجلاوةيدنلاےب

هيفدراولارثألاوأثيدحلا

یوسميبأودوعسمنبانعيور

لاق.انباحصأروهمجلوقوهويرعشألا
ناکنإإوةاشماعنلاضيبيف:ديعسوبأ

.لبإلانمدلوهيففتامفيحخرفاه

.ةداتقوءاطعويلعوسابعنبانعيور

مهردفصنةضيبلكيف:انباحصألاقو

.مهردهیففخرفاهبناکنِإف

ةموكح

نبرباجورمعنباوسابعنبانعيور

.بيسملانبديعسوديز

ةموكح

ةموكح

- ۲۷۷

 



 

ءازجلاوةيدفلاجاب.رماوبلاتقع

   

هيفدراولارثألاوأثيدحلاءازجلاديصلامقرلا

٤

|

رحبلاديص

|

ءازجال

|

رحبلاديصمكللحأ":ىلاعتهلوقل

مرحوةرايسللومكلاعاتمهماعطو
."امرحمتمدامربلاديصمكيلع

٥| | ماعنألا |ءازجال نعوٌءيَيلوسرلانعرابخألاترتاوت

مدعيثءاملعلانممهدعبنموهباحصأرويطلاو
اهنألو‹فانصألاهذهيفءازحلاممباجيإةيسنالا

.اعامجإديصلانمتسيلرقبلاولبإلاك.

هايشلاو

جاحجدلاو

١

|

لكوعابسلا

|

ءازجال

|

:كليهللالوسرلاق:تلاقةشئاعنع

يفمرحلاىلعسيلباودلانمسه"هفاخيام
ةرأفلاوةأدحلاوبارغلا:حانجنهلتقىلعناسنإلا

.عيبرلاهاور"روقعلابلكلاوبرقعلاودسأالاكهسفن

يفيداعلاعبسلالتقبرمألاءاجدقورمنلاو

نبادازودواديبادنعدیعسيباثیدحبئذلاو

.رمنلاوبئذلاةريرهيبأثيدحنمةعيزخدهفلاو

رمألادوعسمنباثيحنمملسميثوقساوفلاو
.ةيحلالتقبسمح

- ۲۷۸

 



 

ءازجلاوةيدلابابرهاوجلادقع

مقرلا

|

ةيانجلا

|

هيفدراولارثألاوأثيدحلاءازجلا

   

۷

|

ةرقبةرجشلا

|

انباحصأهيلعوسابعنبانعيورم
ةريبكلا

انباحصأهيلعوسابعنبانعيورمةاشةرجشلا۸
ةطسوتملا

انباحصأهیلعوسابعنبانعيورممهردبيضقلا۹

انباحصأهيلعوسابعنبانعيورمفصندوعلا٠
مهردريغصلا

انباحصأهيلعوسابعنيانعيورمماعطإةقرولا۱١

نیکسم

- ۲۷۹ -

 



يدهلاباب

ال:ليقو.رقبلاولبإلاء%%هلوسروهللامالكيفندبلامعي

ريعبلاصخيو.ةغلامهعمجيمساوه:ليقو.رقبلامعي

.(۱)اعرش

۸/۱۳٤:برعلاناسليفلاق(١)

يفىشئألاوركذلاةكمىلإىدهُتمنغلانمةيحضألاكرقبلاولبإلانمةندبلا
.ةاشلاىلعمقتالوءاوسكلذ

اوناكمنمنألكلذبتيمُّسةكعبرحةرقبوأةقانةندبلا:يرهوجلا

.فهأ.اهفونمسي

.بهذملاوهوءاعمرقبلاولبإلاةندبلامسإلومُشهللاهمحرييمثلامامإلاحجرو

جحلايفيبلاعمانكرتشا":لاقهريغوملسمدنعرباجثيدحهديؤيو

يفكرتشيامرقبلايفكرتشيأ:رباحبلحجرلاقفةندبيفانمةعبسلكةرمعلاو
."ندْبلانمالإيهام:لاقف؟روزجلا

يفانمةعبسلكرقبلاولبإلايفكرتشننأيهللالوسرانرمأ":لاقةياوريفو
.هيلعقفتم."ةندب

يفةعبسلكرقبلاولبإلاياوكرتشا":6هللالوسرانللاق:لاقظفليفو
.نيحيحصلاطرشىلعياقربلاهاور."ةندب

١/۱۸۷:راطوألالين:ياكوشلالاق

يقو.هبشألبإلابيهوةرقبلاوةقانلاولمحلاىلععقتةندبلا:ةياهنلايفو

لسبإلانمندبلالصأنأ:حتفلايفو.رقبلاولبإلانمةكرحةندبلاو:سوماقلا

-۲۸a



يدعلاابرهاوجلادقغ

.رعشيملودلقيملنإوءةكمبرحنلقيسام)يدهلاو

هبملعيكلذريغوأءلعنوأءهيلعرجشلاةرشققيلعت:ديلقتلاو

ملعيفمدلاجرخيفءهنعطيوأهدلجقشينأ:راعشإلاويدههنأ

نبهللادبعلاقءبيذعتهنألءراعشإلامهضعبهركويدههنأ

.ةلثمراعشألانألءندبلارعشتال:زيزعلادبع

نأللابديؤملاويعفاشلاويداملانعرحبلايفيكُحو.ًاعرشرقبلااهتقحلأو

نعو.رقبلاىلعقلطُتاأرصانلاوهباحصأوةفينحيبأنعو.لبالابصتختةندبلا
.هأ.هلهجوالو:لاققاشلاىلعقلطُتاأيعفاشلاباحصأضعب

"ندب"۳٠۸/۱٤برعلاناسل:رظنا

٢٤۲٢/۲۳۳عرشلانايب:

٢٤/٢٠۲ليلاحرش:

١/١٠٠ةيآةيامسمخريسفتيفةيافكلاغولبوةياغلاىهتنموةيانغلازتكوةياردلا:

١/۱۸۷راطوألالين:

جحلاباتك۷۳/۹يوونللملسمحیحصحرش:

نامإو؛عّوطتيدهنوكينأامإ:ماسقأةسمحنمولخياليدحلانأملعإ(١)

يدهنوکينأاملو«رذنيدهنوكينأامإو«نارقومتمتيدهنوكي

هماكحأماسقألاهذهنمدحاولكلو.راصحإيدهنوكينأامإوةرافك

:هنايبيلاتلاوحنلاىلعهبةصاخلا

:عوطتلايده:لوألامسقلا

ةكمدصقنلنسیو«قباسباجيإنودىلاعتهللاىلإابّرقتمرحلاىلإقاساموه
ةئاميهللالوسرىدهأدقو.ماعنألاةميمبنماهيلإيدهينأارمتعموأاجاح

مظعُينمو":ىلاعتهللالوقلانسحانيسهيدهيامنوكينأبحتسُيوةندب

- ۲۸۹ -



:اهريسفتيفسابعنبالاق«۳۲جحلا."بولقلاىوقتنماهنإفهللارئاعش

.ماظعتسالاوناسحتسالاونامستسالا

هنأمليهنعنيحيحصلايفتبثامايدهثعبينأجاحلاريغلبحتسيكلذكو

لوسرناک":تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعف.مرحلايفوهوهيدهثعبيناك

."مرخلابنتجياماثيشبنتجيالمثهيدهدئالقلتفأفةنيدملانميدهيهلا

.ملسمهاور

:نارقلاوعتمتلايده:ْياثلامسقلا

."يدحلانمرسيتساامفجحلاىلإةرمعلابعتمتنمف":ىلاعتهللالاق

هالعأوةرقبهطسوأوةاشهلقأوةيحضألايفئزجياموه:يدحلانمئزحلملاو

.ةندب

حجرو.نراقلايففالخلاو«هبصنلادورولاقافتإعتمتملاقحيفبحاويدهلاو
.نراقلاىلعيدحلابوجومدعهللاهمحربطقلا

جحلايفمايأةثئالثماصهئارشلمزاللالامامدعوأيدحلاعتمتملادجيملنإو

.هلهألعجراذِإةعبسو

ءاعدلانعفعضلافاخنإفءةفرعمويونماثلاوعباسلايهمايألاةثالثلاو

دنعاهمايصيفبحاوعباتتلاونماثلاوعباسلاوسداسلاماصةفرعمويركذلاو
لصفنإو.راهظلاولتقلاةرافككمباتتلاهيفبجوةرافكموصهنألانباحصأ

.موصلادسفيالديعلالصفنألزاجديعلابامهنيب

يح:ليقوءهلهأىلإهتدوعقيرطيفوهواهموصي:ليقىرخألامايألاةعبسلاو"
.دللاهمربطقلاهححصورايخابوهليقوءهلهأىلإلصي

:رذنلايده:ثلاثلامسقلا

-٢۲۸-



يدهلامابرهاوجلادق

نأهمزلیفثنحف«يدهيلعفانالفتملکنإ:لوقينألثمنيميلاببجيوهو

نأهدبعوأهنبابرذنينألثمءادفلاةهجىلعاضيأهيلعبجيو«ةكمىلإهيدهي

دبعلايفلسيقو.هلءادفنوكيايدههنعيدهينأهيلعبجيهنإفةكمبهرحني

ديبعللدوجوالمويلاو.ةندبهنمثبيرتشيفهعيبيليقو«تيبلاةمدخهيدهي

.ءامإلاو

رادلاهذه:لاقلجريف:يلصوملاركبيبأنبحبسمنعةبقعنبحاضولاظفح

.ثنحمش؛لعفألنإيدهيلع

.فهأ.هنعرحتتوةندبهبيرتشيمثةكمىلإاهنمثبثعبي:ركبوبألاق

:ةرافكلايده:عبارلامسقلا

.ءاضقلاوءازحلاوةيدفلا:لمشييدهحلااذهو

:ةيدفنلايده-١

لعفنمفمرحوهوهيفعقوروظحمنعاريفكتفلكللااهمدقييلاةيدفلايهو
ةتسماصعطإوأ؛مايأةثالثمايص:ةئالثرومأنيبرّيخعوهفمرحوهواروظحم
هبوأاضیرممکنمناکنمف":یلاعتهلوقل«(ةاش)يدهمدقتوأ«نيكاسم

ةيآلاءزحةرقبلا."كسنوأةقدصوأمايصنمةيدففهسأرنمىذأ

ايمعن:لاق؟كسأرماوهكيذؤيكلعل":ةرجعنببعكليهلوقلو٠

ةتسمعطأوأمايأةئالثمصوكسأرقلحإ":لهللالوسرلاقفللالوسر

.هيلعقفتم."ةاشكسنأوأنيكاسم

بيطتلاورافظألاملقوسأرلاقلح:ةيدفلابجوتيلامارحإلاتاروظحمنمو
ىلعاصننإوفيرشلاثيدحلاوةعيركلاةيآلاو.سأرلاةيطغتوطيخملاسبلو

مدَقَتاماوقحلأءاملعلانأالإ«ىرحخألاتاروظحملانمهريغاركذيملوطقفقلحلا

-۲۸۳۔-



يدهلابابرهاوجلادق

.ةنيزلاوةفرتلاىلإيدؤيهنأثيحنمسأرلاقلحىلعاسايقتاروظحملانم
لاوقأواهرادقمواهيفةيدفلابجوياموتاروظحملاهذهنعثيدحلاانطسبدقو

عضوميفاهتلدأبةنورقماهبةقلعتملارومألانماهريغوةيبهذملاتافالخاوءاملعلا
.هعجارف.باتكلااذهنمقباس

:ءازجلايده۲

يهو«هللحتلبقربلاديصنمائيشلتقيذلامرحلاىلعبحتوديصلاةرافكوهو
املشمءازجفادمعتممكنمهلتقنمف":هناحبسهلوقاهيفلصألاو«رييختلاىلع

ماعطةرافكوأةبعكلاغلابایدهمکنملدعاوذهبمكحيمعنلانملتق

."امایصكلذلدعوأنيكاسم

:ءاضقلايده-۳

نمانكرميضوأعامجلابهجحدسفأيذلاجاحلاىلعةبجاولاةرافكلاوهو

."تاوفلايده"ىمسيوجحلاناكرأ

لباقنمجحيوهدسافيفيضلملاهيلعوةندبانهيدهحلاوءاضقلايدههيلعبجيف

نممارحاإلاكرتكبحاوكرتلبجويدهلكتاوفلايدهىلعساقيو
يدحلانمرسيتساامهيفبجاولاف.عادولافاوطواهبىميلايلتيبملاوتاقيلل

.مايأةرشعمايصفدجيملنإف

:راصحالايده:سماخلامسقلا

عنامهعنمولاميفهمارحإنمللحتيلىلاعتهللاىلإابرقتمرحلاهمدقييذلاوهو
وأةلشيدحلاو.ضرموفوحخوودعكةرمعلاوأجحلاكسانميقابلامكإنع
ةنسلايفيهللالوسررصحأدقو.مايأةرشعماصدجيملنإفةندبوأةرقب
ىلعحلصلاةكملهأبلطفةرمعللهباحصأوهجوتامدنعةرجحلانمةسداسلا

٢٤۸-



يدمعلاابرهاوجلاقغ

۰ميرحتلاهرهاظو:(١)بطقلالاق

لعفيالوهورعشأدق.6هنألكلذنميشحصيالو:لاق

.()امرحمالواهوركم

.قلحوهيدهرحتفهباحصأووهللحتفلبقملاماعلايفٍنأينأ

٢٤۲۳۷/۲۲۳۹عرشلانايب:رظنا

۱۹/۲مالسإلادعاوق:

٢٤/٦۲۰لينلاحرش:

٢٤٥۳-۳/٠٥۳ةريخذلا:

١۱۳ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا:

۳/٠٦٦٥ريبكلاحرشلاوغلا:

۸۲۲/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهلا:

٠/٤٤٦دهتحلاةيادب:

٢٤/٢٠۲لینلاحرش(۱)

كلذنوكيفهتلسيمثمدلاليسيىحةندبلادلجطشكينأوه:راعشإلا(۲)

.رسيألايفحصونهبألااهمانسةحفصيفكلذنوكيوايدهاوكىلعةمالع

كلذنوكيفكلذريغوأنالعنهيفقلعيولبحيدهحلاقنعيفلعجينأ:ديلقتلاو

.ايدههنوکىلعةمالع

:ديلقتلاوراعشإلاةيعورشم
ةلادلاثيداحألانمةلمجهذهو6هنعةحيحصلاةنسلابديلقتلاوراعشإلاتبث

:امهيلع

هتقاناعدمثةفيلحلايذبرهظلاىلصيهللالوسرنأسابعنبانع-١

هتلحاربكرمثنيلعناهدلقواهنعمدلاتلسونعيألااهمانسةحفصيفاهرعشأف

- ۲۸۵



يدهلابابرهاوجلادفع

دوادوبأودجأوملسمهاور."جحلابلهأءاديبلاىلعهبتوتسااملف

.يئاسنلاو

ةرشععضبيةنيدملانمييبلاجرح":الاقناورموةمرخمنبروسملانع-٢

."مرحأوهرعشأويدهلاللييبلادلقةفيلحلايذباوناكاذإيحهباحصأنمةئام

.دمحأودوادوبأويراخبلاهاور
ابثعبمثاهدلقواهرعشأمثيلوسرندبدئالقتلتف":تلاقةشئاعنع-۳

.ناخيشلاوعيبرلاهاور."الحهلناكءيشهيلعمرحامفتيبلاىلإ

.ةعامجلاهاور."اهدلقفامنغتيبلاىلإةرمىدهأءويبلانأةشئاعنع٤

:ديلقتلاوراعشإلامكح
مهدنعبحتسموهوفلخلاوفلسلانمروهمجلاراعشإلاةيعورشمىلإبهذ

.مهدعبنموهباحصأاهيلعوٌءَييبلانعةنسهنأل

لاقهنأيعخنلانعيذمرتلاىورامك.راعشإللهتهاركةفينحيبأنعيورو
ضرتعاو.ناويحللبيذعتهيفوةلثمراعشإلانأ:امهتجحو.راعشإلاةهاركب

ولهنأىلع.نيعباتلاوةباحصلادنعاغوبقبويهنعةدراولاثيداحألاب:امهيلع

امكو.اهنعيهنلامومعنمهلاصصخمثيداحألانمهيفناكلةلثلانمناك

هريغبطلتخياللوناويحللةمالعةماجحلاوناويحلانذأقشومسولاويكلازاج

.راعشاإلاكلذكزاج

.منغلانودرقبلاولباإلايفنوكيراعشإلاو

رقبلاولبإلا:هعاونأةفاكبيدحلايفهنأوديلقتلاةيعورشمىلعروهمحلاعمجأو
.منغلايفانباحصأنمبيبحنبعيبرلاوةيفنحلاوةيكلاملاهعنمو.منغلاو

:ةشئاعنعةعامحلاثيدحمهيلعدريو.لبالاکهيفةنسدورومدع:مهتجحو

-٢۲۸۔-



يدهلابابوهاوجلادقغ

نسيفيدحلانممنغلانألو."اهدلقفامنغتيبلاىلإةرمىدهأميبلانأ"

ىلوأمنغللفراعشإلاباهفيرعتناكمإعملبإلاديلقتنساذإهنألولبلاكهديلقت

ناكمالسلاوةالصلاهيلعهنألو.ثيدحلاةحصلاطرشلقنلايفيواستلاسيلو

.هلقنرثکفرثكألبإلايدهي
.اهراعشإعضومرتسياهرعشواهفوصوةفيعضاهنألفمنغلاراعشإمدعنعامأ

۸۲۳/۲:بذهملايفيزاريشلاقاحسإوبألاق

اهدلقيونعبألااهمانسةحفصيفاهرعشينأبحتسلملافرقبلاولبإلانمناكنإف

يذبرهظلاىلصٌءقَييبلانأ:امهنعهللايضرسابعنبانعيورامل.نيلعن

اهدلقمثاهنعمدلاتلسمثنهبألااهمانسةحفصيفاهرعشأفةندببىتأمثةفيلحلا

فريف(بره)دناعروزيتدلقورعشأاذإفهريغبطلتخااعرهنألو."نيلعت

:اهنعهللايضرةشئاعتورامل«اهدلقامنغناكنإو.دريفديلقتلاوراعشإلاب

لقثيمنغلانأل«برقلابرخمنغلادلقتو."ةدلقمامنغةرمىدهأليبلانأ"

اهرعشةرثكلمنغلايفرهظيالراعشإلانألءاهرعشيالو.لاعنلالامحاهيلع

.فأ.اهفوصو

ويأوكلاماهبقحلأو.طقفرقبلاولبإللروهمجلادنعراعشإلانأ:ةصالخلاو
الو.ناويحللبيذعتوةلثمهنألةيفنحلادنعهوركموهو.منغلادمحأوفسوي

دلقيوءرقبلاولبالادلقتامنإو«بيبحنبعيبرلاوةيفنحلاوةيكلاملادنعمنغلادلقت

.روهمجلادنعلكلا

:حاضيإلا:لاقفرومألاهذهضعبهللاهمريشحلاركذدقو.هيفدلم

-Y۸



4٤:O

:اهنمرومأهيلعبترتيهراعشإويدهحلاديلقتنأملعإ

نايفسيبأنعرثألايفيورالتاقيملاىلإلصيملنإومارحإلابوجو-١
ىلإتحجرخٹراحلانببعکنبرمعمُأاشلاقينيملسملانمةأرماتناك:لاق

-طقسلاملسمهللاقياهالومترمأةرصبلانمةلحرمىلعتناكاملفةكم

لاق.اهرعشأهلتلاقف.ةندباهىرتشاف«ةندبيلرتشا:ملسمای-الضافناکو

:لاق.كلذنمءيشانيلعلخدينأفاختانإ؟انعنصام:تلاقف:لاق.لعفف

كيلعبجودق:الاقف:لاق.لأستعيبرلاىلإاملسمتهجوفاناكمتماقف

.كتندبيرحتتىحمرحلاهنعكسيامعيكسمأفمارحإلا

ملامهاوننإوهيفعوجرلاهلفهلبقامأو«كلذدعبهيفعوجرلاهلسيلهنأ-٢

.يدههنأهناسلبملكتي

ملوایدهقاسنمو:حاضيإلايفلاق.اضيأكلذدعبهريغبهلدبيالهنأ۳

.يدهانأهناسلبملكتيملامادبيوأاهيفدوعينأهلفاهرعشي

هلفكلذلبقامأو؛حجارلاىلعرارطضالالاحيفالإهبعفتنيالنأ٤

اضيأهاوننإوهبعافتنالا

ملنم":عادولاةجحييهرمأل«هيدهرحنييحهمارحإنملحيالهنأ٥
هللاو.مدقتامممولعموهامك.الفيدههعمنمامأولحينايدههعمنکي
.ملعأ

ةنسنمراعشإلاوديلقتلانأىلعةمألارثكأوانباحصأبهذمنأملعاو:لاقمث

ىوريوءةلثمراعشإلانأل:لاق.رعشتالهنأىلإزيزعلادبعنبابهذو.ندبلا

نودلبإللبصاخراعشإلانأمهمالكرهاظو.رثألادوجوعمرظنللظحالهنأ
.هلحعيففالخلاامنإومنغلاورقبلا

- ۲۸۸



معسيبرلاالإانباحصأدنعمنغلاورقبلاولبإللنوكيهنإفديلقتلاامأو:لاقنأىلإ

.هأ.ملعأهللاو.دلقتالمنغلا:لاقهنإفهللاهمحر

ىوردقق.ةنسلانماهديؤياماهللاهمريشحملااهركذيلارومألاهذهو

مأةشئاعىلإنايفسيبأنبدايزبتك:لاقيردخلاديعسيبأنععيبرلا

مرحيايدهیدهأنم:لوقيسابعنبهللادبعنإ:لاقفاهنعهللايضرنينمؤلا

؛كرمأبيلِإيتكافيدمبتثعبدقوهيدهرحنيىحجاحلاىلعمرحيامهيلع
لعهللالوسريدهتلتفانا:سابعنبالاقامكسیلو:ةشئاعتلاقف:لاق

ايشمهللالوسرمرحيملفيبأعمابثعبمثليهللالوسراهدلقمثيديب

.هيدهرحنييحهلهللاهلحأ

۲۳۸/۲:دنسملاحراشلاق

يلعورمعوةدابعنبدعسنبسيقورمعنباكلذىلعسابعنباقفاودقو

ورمعمآةياكحركذمث.عيبرلافأهبو«نورخآونيريسنباوءاطعويعخنلاو
للق.ةرمعلاوأجحلاىلإيدحلاقاسنعيكلذيمدكلاخيشلاديقو:اهدعبلاقو

.هيلعمارحالابوجوملعأالفةرمعلاوجحلائعمريغلالفنهقاسنإو

لاوءامرحمكلذبريصيال:نورخآوريبزلانباوسنأوةشئاعودوعسمنبالاقو
.فهأ.راصمألاءاهقفبهذكلذ

روهمجباهيلعيذلاوهةباحصلانمامهقفاونموةشئاعودوعسمنبالوقو
ناك":تلاقملسمهاوريذلاةشئاعثيدحلهحرشدنعيوونلاهررقامك

ِتجاممایشبنتجیالغهيدهدئالقلتفأفةنيدملانميدهيیلللوسر



هيلعمرحيالوامرحمريصيالهيدهثعبنمنأهيفودئالقلالتفبابحتساهيف

تيورةياكحالإءاملعلاةفاكبهذموانبهذماذهو«مرحلاىلعمرحياممءيش

نعيباطخلااهاکحوريبجنبدیعسودهاجموءاطعورمعنباوسابعنبانع
ريغنمامرحريصيالو.مرحلاهبنتجيامبانتجاهمزلهلعفاذإهنأاضيأيأرلالهأ

.هأ.ةحيحصلاثيداحألاهذهروهمجلاهلاقامحيحصلاومارحالاةين

يردخلاديعسيبأنععيبرلاةياوراهنمتاياوربمهقفاونموانباحصألدتساو

نمتنألحتملوةرمعباولحأسانلالابام:%يبلاجوزةصفحتلاق:لاق

عيبرلالاق."رحنأيحلحأالفيبدهتدلقويسأرتدبلنإ":لاقف؟كترمع

.هرعشهبدبلیوهسأرهببيصيفغمصوألوساغىلإدمعينأديبلتلاو:

٢/٤٢٤۲:حرشلايفلاق

اماهیدهرحنيیحلحيالنأيدحلادلقوأمارحالادنعهسأردبلنممكحف

لوظطلءيهتلاهيفنألفديبلتلاامأوةنسلاهتنيبدقوةيآلاێعمنمرهاظفيدها

نععجارلاهبشأدقفنيكسنلانمغرفينألبقلحأنمفمارحإلايفثكللا

.فهأ.هدصق

روهمحلايأرىلإتلامةكربنبااهسأرىلعانباحصأنمةفئاطكانهنأىلع

.هدلقوأايدهقاسنمىلعمارحإلابوجومدعبلئاَقلا
ىدهأ:لاقرمعنبانعف.اضيأةنسلابتبثدقفنيعملايدهالادبإنعيهنلاامأ

تيدهأنإهللالوسراي:لاقفييبلاىتأفرانيدةئامثلاميطعأفابينرمع

.اهايإاهرحناال:لاق؟اندباهنمثبرتشأواهعيبأفرانيدةئامثلاهبتيطعأفابين
لادبإزوجيالهنأىلعلدیٹیدحلاف‹هخیراتيفيراخبلاودوادوبأودماهاور

.ةيوداحلاالإروهمحلابهذموهوهنملضفأوأهلثميدحلا

- ۲۹-



 

ءاملعللوتاياورةدعهيفدرودفهريغوبوكرنميدحلابعافتنالانعامأ

یأریهللالوسرنأةريرهيبأنععيبرلاةياوراهنمو.ةرينكتاليوأتاهيف

:لاق.ةندباإهللالوسراي:لاقف."اهبكرا":لاقفةندبقوسيالجر

ثيدحلاو."ةنلاثلاوأةيناثلايف."كليواهبكرا":لاقف.ةندبانِإ:لاق."اهبكرا"

.دمجحأوناخيشلااضيأداور

ربلحجتعم:لاقريبزلاوبأيربخأ:ملسمدنعهللادبعنبرباجةياوريفءاجو

اهبكرا":لوقيييبنلاتعمس:لاقفيدحلابوكرنعلئسهللادبعنب

."ارهظدحتىحاهيلإتعجلاذإفورعللاب
ريغابوکرنکیلوةجاحوةرورضنميدملابوكرزوجيهنأىلعروهمحجلاو

اقلطمانریغنموانباحصأنمموقهزاجأو.ةجاحريغلهبوكرهركيهنأو«حداف

للقو.اقلطميدحلابوكرزوجيال:لاقوضعبلاهعنمو.ةجاحريغلوأةجاحل

نبالقنو.بوكرلاباهنمصقنامنمضيوةجاحلاعمبوكرلازوجي:نورخآ

لمةفلاخمورمألارهاظباكسمتبوكرلابوجورهاظلالهأضعبنعربلادبع
البالامهإويماحلاوةليصولاوةبئاسلاوةريحبلاماركإنمةيلهاحلايفهيلعاوناك

سانلارمأيملوهيدهبكريملوىدهأقهللالوسرنأب:مهيلعدريو.بوكر

.ایادمابوكرب

۱۸۷/۲:دعاوقلايفلاق

الإهبوكرءاملعلاروهمجهركفعوطتلاوأبحاولايدملابوكريفاوفلتخاو

:لاقفةندبقوسيالجرىأرهنأييبلانعيوراعاوجتحاوةرورضنم

هناهنعيورابنولوألاجتحاو."اهبكرا":لاقف.ةندباهنإ:لاقف."اهبكرا"

نأعملاقيرطنمو."ارهظدحتىحاهيلإتحتحااذإفورعملاباهبكرا":لاق

۔۲۹۱-



يدهلامابرهاوجلاقغ

هتفصويڪلعفامكنميآنمزوجيو؛رسيآنممانسيفزوجو

.ملعأهللاوةعيرشلانمموهفمهعنمىلاعتهللاىلإةبرقهبدوصقملاناكاميعافتنالا

.فهأ

مرجلاىلإهقوسويدحلابعافتناوراعشإوديلقتنميدحلالئاسمنإفةلمحلابو
اننامزيفدوجوادعيملهبةقلعتملالئاسملانماهريغوهحبذناكموهبفوقولاو

.نيملسملاىلعةثيدحلاةيندملاهتنجامماذهوديلقتالوراعشإالمويلافرضاحلا

۳۹۱/۳رفعجنبالعماحلا:رظنا

٢٤۲۱۹/۲٢۲۲عرشلانايب:

۲۰۲/۸-۲۰۸فنصللا:

١٤/۷٠يخامشللحاضيإلا:

۲/١۱۸۱۸۷مالسإلادعاوق:

۷/٢۲۳نیبلاطلاجهنم:

٤٢۲-٢/۸٤٦حيحصلاعماحلاحرش:

٢٤/٦۲۱ليتلاحرش:

۷۳/۳٥ريبكلاحرشلاويملا:

۱۸۸ء١/۱۹۳١۸راطوألالين:

۸۲۳/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۹/٦۷۸۰يوونللملسمحیحصحرش:

۳۹٤-۳/٤٤٤يرابلاحتف:

١/٤٤٦دهتجلاةيادب:

۳o4-۳oo Wo\/۳ ةريخذلا :

٠/۲۳٤باتكلاوةنسلانيبعمحلايفبابللا:

۷۹/۱٤ةمادقنبالعنقملا:

۔۲۹۲-



لوسررعشأدقو.ربكأهللاوهللامسب.كلذدنعلوقيءةرخؤملا

عيبرللافالخاضيأمنغلادلقتو.(”نيلعناهدلقونميألايفيهللا

.ديلقتلانيحةلبقلليدهلاهيجوتبحتسيو.

ةفرعيفهبفقويولحلانمقاسينأيدهلاةنس:رمعنبالاق

همزللعفيملنإو٠ةفرعيفهبفقيلفةكمنمهارتشانإو
.(لديلا

ةفيلحلايذبرهظلاىلصيهللالوسرنأ":امهنعهللايضرسابعنبانع(۱)
مثنيلعناهدلقواهنعمدلاتلسونعألااهمانسةحفصيفاهرعشأفهتقاناعدمث

وبأودمحأوملسمهاور."جحلابلهآءاديبلاىلعهبتوتسااملفهتلحاربکر

.يئاسدلاودواد

.ةلأسملايففالخلاركذمدقت(۲)

مرحلايفيرتشااذإف.مرحلاولحلانيبعمحلاهماكحأويدهحلاننسنم(۳)

مىنأالإةفرعبفقوييذلاوهو.مرحلالحخدألحلانميرتشاوأ«لحلاىلإجرحخأ
.ةفرعيفيدهحلابفقويملاذِإاميفاوفلتحخا

هبفقينأهيلعفةكمنمهارتشانإولحلانمقاسينأهتنس:موقلاقف

.تلفرعهبفقيلفلحلانمهلحخدأناکنِإو.لدبلاهيلعفلعفيمنو.تافرع

.دیعسنبثیللاوكلاملاقهبورمعنبانعاذهيور

اغمنإيدبسيلفةفرعنمهبضافيودلقيورعشيمليدهلك:رمعنبالاق

.ةفرعبفقووقيسودلقامالإيدهال:اضيألاقو.اياحضيه

دبالو‹ةفرعبفقويناالإمرحلايفعاتبييذلايدحلانمئزجيال:كلاملاقو

ةكعبرحنيهنإفةفرعبفقويملفاعوطتناكنإفءابجاوناكنإئزجيالفالإو

- ۲۹۳-



زئاجففرعنإ؛لحلايفوأمرحلايفعيتبانإف«ێمبرحنينأزوجيالو.دبالو

.زئاجففرعيملنإو

يعفاشلاوةفينحوبألاقهبوسوواطوءاطعوةشئاعوسابعنبانعاذهيور

.مهريغونايفسو

ثدحأامنإ«هبفرعتالفتعشنإو‹«يدحلافرعفتعشنإ:سابعنبالاق

.هأ.قارسلاةفاخغقايسلاسانلا

هلتلاقامنربخينأهرمأفهللومدوسألااعد:لاقميهاربإنعشمعألانعو

ال:تلاقف؟يدحلابفرعأ:تلقفنينمؤلملامأةشئاعتلأسمعن:لاقفةشئاع

.هأ.هبفرعتالنأكيلع

.هُ.هبفرعتالنأكرضيال:سوواطوءاطعنعو

."مككسانمعاوذخ":لاقوهلعفللييبلانأ:لوألالوقلاباحصأةجحو

هنكسمنألقييبلاكلذلعفامنإوءةنسيدحلابفيرعتلاسيل:نورخآلالاقو

بجيالو«ةنسلايفالونآرقلايفالفيرعتلابرمأتأيمهناامك.مرحلاجراخ

.هلوسروهللاهبجوأامالإ

المفأمهمالكنممهفييذلاوءانباحصأبتكيفاليصفتةلأسمللدحأملو

؟ءيشاهكرتىلعبترتيالةبحتسمةنسهنوريوفيرعتلانوبجوي
٤٢/٢۲۲عرشلانايب:رظنا

۱۸/۲مالسإلادعاوق:

٢٤/٦۲۱لينلاحرش:

۲/۳٢۳ةريخذلا:

۳/٥45ريبكلاحرشلاويغملا:

١/٤٤٦دهتجلاةيادب:

۷/٦٦۱یلحا:

٢٤۲۹-



عوجرلاو«هلاديإهلزاج«ديلقتالوراعشإالبهقاسنم:ليقو

.۱آيدههنالقيملام.هيف

.(اقلطمزوجو.ةرورضبهنبلبرشوهيلعلمحلازاجو

نارقوأعتمتوأرذنبامإبجاولاف.عوطتوأبجاوامإوهو

هيفف١نراقلاىلعيدهال:ليقو.لوقيفجحنعراصحإوأ

رصحملاوعتمتملاىلعهبوجويففالخالو.فالخلاهدحو

ثفتلاءاقلإوءديصلالتقكةرافكبجوملوأ٠ءنآرقلاصنل

عامجلاوءبسيطلاةلوانمو٠سأرلاةيطغتوءطيخملاسبلو

.(مرحلارجشعطقو

يدهمهلادبإوأهكرتوهيفعوجرلاديلقتوأراعشإالبيدحلاقاسنملزوجي(١)

:للقءاوسيدههنألدياعهنأشيفظفلتيوأيدههنأهناسلبلقيملامرحخآ

وأيدملااذهقس:دحأللاقوأيدهاذه:لاقوأيدهوه:لاقوأيدههنإ

:يدهابهدارمو.لادبإالوعوجرالفكلذنمائيشلاقاذإف«كلذوحنوأهعرا

كرت:عوجرلابهدارمو«كلذريغبهديدحجتوأهنمثبوأهبهلادبإبيدهديدحجت

.الصأيدهحلا

املکىلعيرسيهنأشيفدراولافالخلاويدابوكرنعمالكلاقبس(۲)

يعادالف.كلذوحنونبلبرشوءاركولمحنم:يدحلانمهبعافتنالانكي

.راركتلل
ضعبهيلعبحوأو.نراقلاىلعيدهالهنأهللاهجربطقلادنعححارلا(۳)

١/۱۹۷لينلاحرش:رظنا .يدهلاانموقضعبوانباحصأ

هللةرمعلاوجحلااومتأو":ىلاعتهلوقليدحلاهقحيفبحاوفرصحملاامأ(٤)

٢۲۹-



يدهلاابرهاوجلادق

.قيرطلايفراسكناوألالضوأتومبيدهلابطعنإو

مزلءرذنبةقدصوأ٠ةيدفوأءءازجلوأ«ةرافكللناكنإ:ليقف

لكأمرحلالوخدلبقبطعنإف.لضوأرسكناوأتامنإهلدب

نالءاشاملعفو«ءاشنِعابو«ءاشنممعطأو«هبحاصهنم

الوهأزجأتيبلاغولبلبقولومرحلايفرحننإو.هلدبهيلع

ليلعوأحيحصيدهبةجحلايذلبقهكممدقنإف.هنملكأي

وهلكأيالوةقدصهلعجوءرحنلامويلبقنإوهافكواهيفهرحن

.رحنلامويلهرخؤينأهليغبنیوءهنم

الفةجحلايذنملوألارشعلايفبطعوأاحيحصهبمدقنإو

رحنهتومفيخنإو٠ىقبيناكنإرحنلامويىنمبالإهرحني

.۱۱)هبقدصتيو

١۱۹ةيآلاءزجةرقبلا."يدهجلانمرسيتساامفمترصحأناف

لمفجحلاىلإةرمعلابعتمتنمفمتنمأاذإف":ىلاعتوهناحبسهلوقلفعتمتللاامأو

١۹٠ةيآلاءزجةرقبلا."يدهحلانمرسيتسا

متناوديصلااولتقتالاونمآنيذلااهيأاي":هناحبسهلوقلفديصلالتاقامأو

لدعاوذهبمکحیمعنلانملتقاملثمءازجفادمعتممكنمهلتقنمومرح

٥٩ةيآلاءزجةدئاملا."ةبعكلاغلابايدهمكنم

رجشعطقوعامحلاوبيطلاةلوانموسرلاةيطغتوطيخملاسبلوثفتلاءاقلِإامأ
.سايقلاوةنسلابةتباثيهفمرحلا

ىلإقيرطلايفنوكينأامإبطعلاو.ابجاووأاعوطتنوكينأامإيدحلا(١)

.هتاذمرحلايفوأمرحلا

-٦۲۹-



يدعلاابوهاوجلاتقع

يفهفحخوأهلعنهبحاصسمغيورحنيهنإفقيرطلايفعوطتلايدهبطعاذإف

ناوائیشهباحصأالوهنموهلكأيالو«يدههناملعيلهتحفصهببرضيوهمد

بحاصىلعسيلو.ةلفاقلايفاوسيلنممءارقفلايقابهنملكأيوىارقفاوناك

يفعولظطتلايدهبطعنإو.هرحتفقيرطلايفبطعنإهلدبعوطتلايده

اينغهنممعطأنإوءارقفلاىلعهبقدصتوهبحاصهرحنرحتلامويلبقمرحلا

.كلذةميقهيلعف

هبحاصلعوطتلايدهنأمهدنعفةيعفاشلاالإروهمجلاهيلعوبهذملاوهاذه

هنألكلذريغوهكرتوهريغلماعطإولكأوعيبنمبطعاذإءاشامهبلعفينأ

.كلذلكيفءيشالوهكلم

٢٣٤۳:ص:حاضيإلايفيوونلالاق

امھریغولکأوعیبنمءاشامهبلعفاعوطتناکنإفقيرطلافيدحلابطعول

.فها.هنمضتامفهکرتنإفهحبذهمزلابجاوناکنإو

هرخغقيرطلايفبطعفةيدفوأءازجوأةرافكوأرذنبابجاويدهحلاناكنإو

يأبهيففرصتيوأهعيبيوأهريغمعطيوأهنملكأينأهلو.لدبلاهيلعوهبحاص

.هلدبهيلعهنألهوجولانمهجو

هیلعوهللاهمربيبحنبميبرلاهبلاقواهنعهللايضرةشئاعنعكلذيور

.ةيكلاملاوانباحصأ

قحتسميدهانألهيففرصتينأالوهنملكأينأهلزوجيال:روهمجلالاقو

.مهريغلزوجيالونيكاسملل

الإمرحلاءارقفىلعهبقدصتوهبحاصهرحنمرحلايفبجاولايدابطعنإو

.صقانهنألهیزجيالهنأ

- ۲۹۷



يدهلاجاب_رهاوجلادق

نعراصحأوأ٠عوطتلامو«نيكاسمللمسيملوهلليدهأامو

لكأيلورحنلامويهرحنيلفةرمعنعوأءةرمعوجحنعوأءجح

۱۸۸/۲:مالساإلادعاوق:يلاطيجلاخيشلالاق

.هلدبهيلعنألهنملكأينأهبحاصلنإفهلملبقبطعاذإبجاولايدهحلاامأو

.كلامكلذهركولدبلايفهبنيعتسينأوهمحلعيبمهضعبهلزاجأو

:هلحغلباذإبحاولايدحلايفاوفلتحاو

.نيكاسملاىلعهلالجوهلاعنوهمحلبقدصتيوائيشهنملكأيال:موقلاقف

ةيدفونيكاسملارذنوديصلاءازجالإبجاولايدحلانملكأي:نورخآلاقو

.ىذألا

.هأ.نارقلايدهوةعتلايدهالإبجاولايدحلانملكأيال:موقلاقو

لبقرحتيالفةعتملايدهالإرحتنلامويلبقهرحنئزجيليقامىلعهلكيدهلاو

.راصحإلاونارقلايدههبمهضعبقحلأو.رحتلاموي
٤٢/٢۲۲عرشلانايب:رظنا

۱۸۸/۲مالسإلادعاوق:

۷/٢۲۳نیبلاطلاجهنم:

٢٤/۲۱۸ليلاحرش:

٣٤۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۷/۳٥ريبكلاحرشلاويغملا:

اذإيدحلابلعفيام:باب.جحلاباتك٩/٤۸يوونللملسمحيحصحرش:

قيرطلافبطع

١/٤٤٦دهتجلاةيادب:

۱/۳٦۳ةريخذلا:

۲/٦۸۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

- ۲۹۸-



يدهلاجابرهاوجلادق

.هرثكأمعطيلوهنم

لبقبطعنإو.هلدبأءاشنإو٠هلدبياللضنإعوطتلايدهو

هتحفصهببرضيفهمدبهلعنسمغيمثهرحنيلفمرحلالوخد
هقيفرالووههنملكأيالوءيدههنأفرعيلهمانستحتىنميلا

هلكأهقيفرلوهلةشئاعنعو.()هيلعلديالو«هلكأبرمأيالو
الوهولكفيدهلابطعاذإ:تلاقءهلكأبرمألااضيأهلويأ

ملنإوءهناكماودهافابجاوناكنإف.”عابسلاوبالكللهوعدت

یىسومهاوراماهنمتاياورةدعقيرطلايفبطعلاهقحلاذإيدحلايفدرو(۱)

نانسقلطناو:لاق.نيرمتعمةملسنبنانسوانأتقلطنا":لاقيلذحلاةمسنب

يِنأيفيكتعدبأيهنإاهأشبيبعفقيرطلايفهيلعتفحزأفاهقوسيةندبهعم

انلزتاملفتيحضأف:لاق.كلذنعنيفختسألدلبلاتمدقنعل:لاقف.اهب

؟هتندبنأشهلركذف:لاق«هيلإثدحتنسابعنباىلإقلطنا:لاقءاحطبلا

هرمأولحجرعمةندبةرشعتسبيهللالوسرثعب.تطقسريبخلاىلع:لاقف

؟اھنميلععدبأامعنصأفيكهللالوسراي:لاقفمحجرمثىضمف:لاقاهب

تنآاهنملکاتالواهتحفصىلعهلعجامثاهمديفكيلعنغبصامثاهرحنا":لاق

.ملسمهاور."كتقفرلهأنمدحأالو

٩/٥۸:ملسموحيحصحرش:ىوعدلاهذهىلعهدريفيوونلالاق(۲)
انهوعابسللةمعطناكةيربلايفكرتوهلكأةلفاقلالهألاوزوحتماذإليقنإف

مهريغويداوبلاناكسنأةبلاغلاةداعلالبةعاضإهيفسيل:انلق!لامةعاضإ

.ةلفاقرثإيفةلفاقنأتدقو«هوحنوهطقاسطاقتلالجحلالزانمنوعبتي

.فهأ.ملعأهللاو

- ۹۹-



يدهلابابرهاوجلادق

.الفمتَئشناوءاودهافمتئشنافءابجاونكي

طقفلكأاملهو«هنملكأنإبجاولايفلدبلامزليامنإ:ليقو

نعليقو.اكرتوالدببجاولاريغيفريخو.نالوق؟هلكوأ

ىفكوهحبذزاجو«هلحمغلبدقفمرحلاغلبيدهلك:ءاطع

كلذكورحنلامويىنمبقرهينأدبالف‹عتمتلايدهالإهبحاص

.جحلانعراصحإلايده

نارقلايدهالإهبحاصءاشثيحيدهلارحنزوجي:موقلاقو

يدهرحنمهضعبزاجأو.مرحلابالإرحنيالفءديصلاءازجو

.”رحنلامويلبقولومرحلايفةعتملا

نإو«هقيفرنكيملنإءهريغةرافكنملكأينأجاتحملزاجو

رٳزوجو.ادازهعمطلخيملولوهترافکنملکأيالفهقيفرناك

.ملعأهللاو.هتقفنهمزلتمل

.هفالخىلعروهمجلاو.ةيعفاشلانعكلذىوري(١)

-oe



اياحضلاجابرهاوبلادق

.()نسةبحضلا

بوجولاوأبابحتسالاثيحنمةّيحضألامكححاضيإيفعورشلالبق(١)

‹؛يدملاواهنيبقرفلاوةّيحضألاععمامإلايغبنيماكحأنماهبقلعتيامو
ءازخاوةيدفلاوةعتلاكبابلايفةدراولاتاحلطصملاضعبفيرعتكلذكو

هللابولوقفكحاوءيشلءامسأئراقلااهنظيواهرمأطلتخيالىحاهريغو

:قيفوتلا

:ةّيحضألا:الو

قيرشتلامايأورحنلاموي(منغلاورقبلاولبإلا):ماعنألانمحبذُياميهةيحضألا

.ىلاعتهللاىلإابرقتمرحلاريغيفومرحلايفةثاللا
:يدها:ايناث

وأارذناهريغومعننمىلاعتهللاىلإًابّرقَتمرحلاىلإقاسياملصألايفيدحلا
هنمزوءطقفمرحلاهحبذلحمومنغلاورقبلاولبإللمسإقالطإلادنعهنكلًاعوطت
.ةنالثلاقيرشتلامايأورحتنلاموي

لبرحتلامويىلإهريخأتبجيالفةرمعلايدهامأوجحلايدهمكحوهاذه

دعبءاضَقلاةرمعيفهيدهحبذقهنألمرحلابةرمعلايعسنمغارفلادعبحبذي

.ةورملابهيعسءاضقنا

:ءازجلاوةيدفنلاوةعتملا:اغلاث

.باتكلااذهنممدقتاميفًالاهجإاهنايبرمدقو«هعاونأويدلعورفنميه

يهوةرمعلاوجحلابهعتمتريظنرحنلامويمعنلانممرحلاهيدهيام:يهةعتملاف

۳۹



اياحضلامابرعأوجلادق

.'يدحلانمرسيتساامفجحلاىلإةرمعلابعتمتنمف":هناحبسهلوقلةبجاو

عقوريصقتنمهسفنهبيقييدحلانمناسنإلاهلذبييذلاردقلايه:ةيدفلاو

والضیرممکنمناکنمف":یلاعتهلوقنمةذوخأميهو.جحلاكسانميفهنم

."كسنوأةقدصوأمايصنمةيدففهسأرنمىذأهب

يفهتيانجوأهمارحإيفهتيانجىلعةبوقعيدحلانممرحلامزلياموه:ءازجلاو

لملثمءازجفادمعتممكنمهلتقنمف":ىلاعتهلوقنمذوخأمو«هوحنوديصلا

."معنلانملتق

يفنوكتةيحضألاامنيبمرحلابصاخيدحلانأةيحضألاويدحلانيباذإقرفلاف

هدارموةيحضألاركذيدقفنصملانأىلإهيونتلامزليهنأالإمرحلاجراخومرحلا

.هللاءاشنإابيرقهلفنصملالامعتسإدنعهنيحيفهيلعهيبنتلانأيسو‹يدحلا

:ةيحضألامكح:اعبار

:ناروهشمنالوقةيحضألامكحيفملعلالهأل

:ةدكؤمةنساُكأ:لوألالوقلا

وهوءروهمجلاهيلعودمحأويعفاشلاوكلامبهذموهوانباحصأكلذبلاق

ديوسلاقهبو.مهنعهللايضردوعسمنباورمعوقيدصلاركبيبأنعيورم

نباوروثوبأوقاحسإوءاطعودوسألانبةمقلعوبيسملانبديعسوةلفغنب
.رذنللا

۳۷۱/۷:نيبلاطلاجهنميفلاق

مدعلراصمألالهأىلعةبجاوبتسيلاندنعاياحضلاو:هللاهمردمحموبألاق

لحاملاهبهللاىلإبرقتلاواهتابثإنيملسمللبحتسيو.كلذباجيإىلعليلدلا

.فهأ.باوثلاليزجولضفلانماهيف

۳۹۲



ايامضلاابوعاوجلاتقع

۳۲/۱٦:يفاکلايفربلادبعنبالاق

ءاسنلاولاجرلانمةعسدجونملكىلعبحبةنسكلامدنعةيحضألا

اهكرتيفنوحماسيالواهيلعسانلالمحييلاةدكؤملاةنسلانميهو«رارحألا

ءاوسكلذيفرفاسملاوميقملاوةيدابلاوةرضاحلالهأو‹اههبشونيديعلاةالصك

.فأ.يدحلامهتنسومهيلعةيحضالمنإفىعجاحلاالإ

:مهتلدأ

:نآلابةنسةيحضألانأىلعلوقلااذهباحصألدتسا

ةجحلايذرهشلالهمتيأراذإ":لاق¥يبلانأةملسمأنعيوراع١

هجوو.ملسمهاور."هرافظأوهرعشنعكسميلفيحضينأمكدحأدارأو

.ضرفبسيلفكلذكناكاموملسملاةدارإىلإةكورتمةيحضألانألالدتسالا

ىتأفرصتااملفىحضألاديعيهللالوسرعمتيلص":لاقرباجنع-٢

نمحضيملنمعويعاذهمهللا.ربكأهللاوهللامسب":لاقفهجبذفشبكب

.يذمرتلاودوادوبأودمحأهاور."يمأ

نينينیشبکیرتشایحضاذإناکهللالوسرنأ":عقاريبأنع-۳

هسفنبهحبذفهالصميفمئاقوهوامهدحأبىتأسانلابطخوىلصاذإفنينرقأ

يلدهشوديحوتلابكلدهشنماعيمجيمأنعاذهمهللا":لوقيمثةيدملاب

دمحملآودمحمنعاذه":لوقيوهسفنبهحبذيفرخآلابنؤيمث"غالبلاب

نملجرلسیلنینسانٹکمفامهنمهلهأووهلكأيونيكاسلملااعيمجامهمعطيف

.دمحأهاور."مرغلاو6هللالوسربةنؤملاهللاهافكمثيحضيمشاهب

ريغنعهللالوسرةيحضتنأىلعنالديهلبقيذلاثيدحلاوثيدحلاف

هعابتأعوهنعيحضينألجرللزوجيهنأىلعنالديو.هتمأنمنيدحاولا

.باوثلايفهعممهكرشيوهلهأو

- ۳۳



اياعضلاجابرخأوجلادق

ترم":اعوفرمسابعنبانعدماهجرخأامبوجولامدعبنيلئاقلاةلدأنمو

هجرخأو."مكيلعبتكُتملوىحضألابترمأوءاهباورمؤُتلوىحضلايعكرب

مکلوضئارفيلعنهثالث":ظفلبهنعمكاحلاويدعنباورازبلااضيأ

:ظفبهنعىلعيوبأاضيأهجرخأو."ىحضلااتعكرورتولاورحتلا:عوطت

."اهباورمأُتملوىحضلاةالصبترمأومكيلعبنكيملورحتلايلعبتك"

جهنملاوعرشلانايبيفامكمهريغوانباحصأاهبدهشتسااماريثكتاياورلاهذهف
دمحأدانسإيفف.نّيبيفعضنماهيفالحيجرتلاىلعىوقتالاأالإ«ٰيغلاو

مكلحلاويدعنباورازبلادانسإيفو.ادجفيعضوهويفعجلارباجىلعييبأو

دقوءهقرطميمجنمفيعضثيدحلانأبظفاحلاحرصدقويِلكلابانجنبا

رتولا:عوطتمكلنهوةضيرفيلعنهثالث":ظفلبينطقرادلاهجرحأ

يصعكربترمأ":ظفلبرازبلاهجرخأو."ىحضلااتعكرورجفلااتعكرو

نعهخسانيفنيهاشنباواضيأينطقرادلاهاورو"مكيلعسيلورتولاورجفلا

."يلعمزعيلوىحضألاورتولابترمأ":اعوفرمسنأ

.كورتموهوررحمنبهللادبعهدانسإيو
نايحضُيالاناكامهنأرمعوركبيبُأنعيقهيبلاهجرخأاماضيأاولدتساو

نباولالبوسابعنبانعجرخأكلذكو.ةبجاوامنأامهآرنمنظينأةهارك

.كلذنمءيشيٿةجحالو.رمعنباودوعسم

:ةبجاوانأ:ياثلالوقلا

.ةيكلالاضعبويعازوألاوةعيبروثيللاويروثلاوةفينحيبأبهذموهو
٢/۳٠۲:راطوألالين:ياكوشلالاق

.رسوملاىلعةبجاواهنأةيكلالاضعبوثيللاوةفينحوبأويعازوألاوةعيبرلاقو

٤۳۹-



اياحضلامابرهاوبلاقع

.ىحبجاحلاالإرسوملاىلعةبجاو:يعخنلالاقو.كلامنعرحبلايفهاكحو

نأةفينحيبأنعروهشملاو.راصمألابميقملاىلعةبجاو:نسحلانبدمحملاقو

ال:مزحنبالاق.يوونلالاقاذك«اباصنكلبيميقمىلعاهبجونامنإ:لاق

الوروهمحخلانعةبجاوريغاهنأحصو«ةبجاواهكأةباحصلانمدحأنعحصي

.فه.نيدلاعئارشنمافوكيففالخ

:مهتلدأ

:ٍنآلابةيحضألابوجوبنولئاقلالدتسا

.بوحوللرمألا:اولاق."رحناوكبرللصف":ىلاعتهلوق-١

كلذىلإهجوتمرمألاف.مانصأللالهلرحنلاببرلاصيصختدارملانأب:بيجأو

ةالصلابهللاصيصختبوجويفكشالو«مالكلاهيلإهجوتييذلاديقلاهنأل

.رحتلاو

تيبلهألكىلعنإسانلااهيأاي":لاقء8يبلانأميلسنبفنحمنع-۲

.ةعبرألاهاور."ةريتعوهاحضأماعلكيف

.لوهجبوهوةلمرابآهدانسإيٿنُأب:ضرتعاو
نبرقيالفحضيملوةعسهلناكنم":لاققيهللالوسرنأةريرهيبأنع-۳

نأيذمرتلاهنعلقنو.يقهيبلاوهححصومكاحلاوهجامنباهاور."انالصم

.ةريرهيبأىلعفوقومهنأوظوفحمريغهعفر

۸۱/۳٥:ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاق

:لاقامكبابحتسالاىلعهلمحنمث«ثيدحلاباحصأهفعضدقمهٹيدحو

الفنترجشلانيتاهلكأنم":لاقو."ملتحلكىلعبحاوةعمحلالسغ"

.ھه."انالصمنبرقي

- ۳۱0

 



اياحضلاابرهاوجلادق

ةيحضلاتمزلامنإورصحمونراقوعتمتمىلعالإبجتالو

هنأاميسالو4دحاولمعبةرمعوجحنعلهستهنألءنراقلا

.يعسودحاوفاوطهمزلي

ىحضأموييهللالوسرعمىلصهنأ":يلجبلانايفسنببدنجيبأنع٤

امنألليهللالوسرفرعف«فرعتىحضألاحئابذومحللابوهاذإففرصناف:لاق

«یرحخأاناکمحبذیلفيلصينألبقحبذناکنم:لاقفيلصينألبقتحبذ

.هیلعقفتم."هللامسابحبذيلفانيلصىححبذنكيملنمو

هنممهفيةالصلالبقحبذنملةيحضألاةداعإبيلوسرلارمأنإ:اولاق

.بوحجولا

.طقاهكرتيملهنأواهيلعقلوسرلاةبظاومعببوحجولابنولئاقلالدتساامك

۳۹۹/۳رفعجنبالعماحلا:رظنا

٢٤٢/۲۰۳عرشلانايب:

۱۸۹/۲مالسإلادعاوق:

۳۷۱/۷نيبلاطلاجهنم:

۷۳۸/۱دهتحلاةيادب:

۸۱/۳٥ريبكلاحرشلاويغملا:

۲۱۳‹١/۹۷۱٠راطوألالين:

۲/۱٦۳يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيناكلا:

A۳۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

هدوصقم."رصحمونراقوعتمتمىلعالإبحتالوةنسةيحضلا":هلوق(١)

ىلعالونراقلاومتمتملاىلعالبحتالةيحضلانأل«يدحلاانهةيحضألاب

.يدهحلاامهيلعبجييذلاامنإوءامهريغ

-٦۳۰-



اياعضلامابوعاوجلادق

لحأاذإلحملاهبعتعتمتيامبهعتمتلعتمتملا()ةيحضلامزلامك

هعتمتل:ليقو.كلذبهعتمتل:ليقو٠هتيمستيففلتخاولو

لحيىتحفوطيالدرفملاونراقلانألءفاوطلايهوةدابعلاب
.نراقىلعيدهالهنأ:(هللاهمحربطقلادنعيذلاو

ولومامتلالبقهمارحإنملحأدقهنألرصحملامزلامنإو

.رامجلاسانلايمردعبالإلحيملولورصحلاةرورضب

برضلاوأةلثملاوألتقلافوخوديقلاونجسلالمشيرصحلاو

ةرمعلامتأوجحلالطبأاإنراقلاامأو.9كلذوحنوحريم

تموهفلحأو خسفنماذكوءيدهلانمرسيتساامهمزليعتمتم

هقاسنِإفءهقسيملنإجحبدرفمىلعيدهالو.ةرمعلهجح

.هبءافولاهمزل

اهنكلءعضاوملارئاسوراصمألاوىرقلالهأةيحضلامزلتالو

اهعمجواهرسكوةزمحلامضبةيحضأوةيحضأ:تاغلعبرأةيحضألايفدرو09

:ةعبارلاو.يحاضأاهعمجوةيحض:ةثلاثلاةغللاو‹ءاهفيفختوءايلاديدشتبيحاضأ

.ىحضألاموييمساهيو«ىطرأوةاطرأكىحضأعمحاوةزمحلاحتفبفبةاحضأ

١/٦۱۹راطوألالين:رظنا

١٤/۱۹۷لیلاحرش:رظنا(۲)

نبالوقوهوةيرهاظلاوةيفنحلاهيلعوراصحإللباحصألافيرعتاذه(۳)

راصحإلانأروهمحجلادنعو.مهريغوروثيبأويروثلاويعخنلاوءاطعودوعسم

۳۷



!هدارأنمو.()ةفينحيبأباحصأضعباهبجوأو.ديكأتبنست

وأقلحوأعطقوأدلجوأرعشفتنهلهركةجحلايذلوخددعب

نأمكدحأدارأورشعلالخداذإ":كهلوقلءامةلازإوأصق

"١هرشبالوهرعشنمسميالفيحضي

يفىحضنمنأل«ميرحتالةهاركيهناذهو:ابطقلالاق

.()جاحلابهيبشوهامنأوءجاحريغهدلب

يفنيقفاومةنسامنأ:الاقفهابحاصكلذيفهفلاخوةفينحوبأاهبجوأيذلا(۱)

.روهمحلاكلذ
۷۳۸/۱:دهتجباةيادب:دشرنبالاق

بجالونيرسوملاراصمألايفنيميقملاىلعةبجاوةيحضلا:ةفينحوبألاقو
تسيلانإ:الاقفدمحموفسويوبأهابحاصكلذيفهفلاخونيرفاسملاىلع

.ها.ةفينحيبألوقلثمكلامنعيورو«ةبجاوب
.اهنعهللايضرةملسمأةياورنميراخبلاالإةعامحجلاهجرخأ(۲)

١٤/۱۹۸لينلاحرش(۳)

ةئالثهليوأتيفملوقباسلاةملسمأثيدحليوأتيفءاملعلافلتخا(٤)

:بهاذم

:میرحتيهالةهاركينثيدحلايثدراولايهنلانأ:لوألابهذملا

.ةلبانحلاضعبويعفاشلاوكلاملوقوهوةيضابإلاانباحصأبهذملااذهىلعو

:میرحتيثیدحلايفدراولايهنلانأ:ياثلابهذملا

باحصأضعبودوادوقاحسإودمحأوةعيبروبيسملانبديعسبهذهيلإو

هرعشنمءيشذحخأرشعلايفيحضينأدارأنمىلعمرحيهنآ:اولاقويعفاشلا

- ۳۸

 



ايامضلامابرهاوبلاتقع

.ةيحضألاتقويفيحضيىحهرافظأو

:كلذيفةهاركالوميرحتالهنأ:ثلاغلابهذملا

.كلامنعةياوروةفينحيبأبهذموهو

۳/٤۸٥:ريبكلاحرشلاويغملا:ةمادقنبالاق

یحائیهترشبالوهرعشنمذخأيالفرشعلالخدفيحضينأدارأنمو

:نیهجوىلع؟مارحكلذلهو.يحضي
رشعلالحداذإ":لاقهنأيهللالوسرنعاهنعهللايضرةملسمأتورام

."يحضيىحايشهرافظأنمالوهرعشنمذحخأيالفيحضينأمكدحأدارأو

وهوميرحتلااذهرهاظ.ملسمهاور."هترشبنمالو":ةياوريفو‹ملسمهاور

.بيسلملانبديعسوقاحسإودمحأنعرذنملانباهاكحوءانباحصأضعبلوق

يعفاشلالاقهبو.زحبريغوهوركموه:انباحصأنمةعامجويضاقلالاقو

مثهديباهدلقيمثقليللالوسريدهدئالقلتفأتنك":ةشئاعلوقلكلامو

.هيلعقفتم."يدحلارحنيىحهللاهلحأءيشهيلعمرحيالوابثعبي

هلهركيالفسابللاوءطولاهيلعمرحيالهنألكلذهركيال:ةفينحوبألاقو

.يحضينأدريملولامكرفاظألاميلقتورعشلاقلح
اذهوماعمهٹيدحوسايقلادرياذهو«مرحتلاهرهاظوروكذملاثيدحلاانلو

بجيهنألو«صاخلاثيدحلاهلوانتامادعامىلعماعلاليزتتوهعيدقتبجيصاح

.فأ.عارزتلالحمهلوانتامريغىلعمهئيدحلمح

١/۱۹۸ليتلاحرش:رظنا

۳/٤۸٥ريبكلاحرشلاويغلا:

٢/٠٠۲راطوألالين:

۸۳۲/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

۷۳۹/۱دهتحجلاةيادب:

- ۳۹ -



اياحضلامابوهاوجلادق

ملولو‹ناكثيحهمزلتهنإفء%يبنلاةيحنضلاموزلبصخو
.١جحلايفنكي

ءاشلاورقبلاولبإلا:معنلانمالإةعتملاكةيحضلايزجتالو

ىحضو«شحولارقببزوجيهنأمهضعبمعزو.ازعموأانأض

امحلهبهليرتشيمهردبةمركعسابعنباثعبو٠كيدبلالب

,()سابعنباةيحضهذه:يقلنمللوقينأهرمأو

رشعةنيدملابيهللالوسرماقأ":لاقامهنعهللايضررمعنبهللادبعنع(۱)

.يذمرتلاهاور."يحضينينس

يفءاجامىلعرفسلايفىحهنعيوراميفطقةيحضلايلوسرلاكرتيملو
محلحلصأنابوثاي:لاقمثةيحضأليهللالوسرحبذ":لاقنابوثثيدح

.ملسمهاور."ةنيدملامدقىحاهنمهمعطألزأملف:لاق.ةيحضألاهذه

١٤/۲۳٠ريثألانباللوصألاعماج:رظنا

۷۳۸/۱دهتحناةيادب:

نسحلانعيكحامالإ‹ماعنألاةميهبريغبةيحضلازوجتالهنأىلعاوعمجأ(۲)

.دحاونعيظلاوةعبسنعشحولاةرقببةيحضتلازوجت:لاقهنألاصنب

عبرأيذنمهمحللكؤيناويحلكبةزئاجةيحضألا:مزحنيالاقو

.هأ.رئاطوأ

.نيمردبهعاتبامحلبیحضهنانمسابعنبانعيورامكلذىلعلدتساو

.كيدبىحضهنألالبنعو

۳۷۰/۷یلحما:رظنا

١/۱٤۷دهتحملاةيادب:

۲/١۱۹مالسإلادعاوق:

- ۳



اياحضلامابرهاوجلاقغ

لاغبلاوليخلاكءمرحمللديصبسيلاملكو«معنلالحو
.اهللحمدنعريمحلاو

لحفو؛يدهلايفةاشنمريخةرقبلاوءةرقبنمريخةندبلاو

ىشنأونأضلاثانإنمريخيصخلاوءهيصخنملضفأنأضلا
لبإلانملضفأزعملاىثنأو.هاثنأوزعملاركذنمريخنأضلا

لضفألانإ:ليقو.لبإلانملضفأرقبلاوءةيحضلايفرقبلاو

ضعبهبسنو.منغلاهدعبورقبلافلبإلااضيأةيحضلايف
.6Vانباحصأل

متغلاورقبلاولبإلا:معنلانمالإحصتالةيحضألانأىلعءاملعلاقفتا(۱)

.اهريغئزجيالهنأو(زعموأنأض)

:نيلوقىلععاونألاهذهنملضفألايفاوفلتخاو

:لباإلامثرقبلاثزعملامثنأضلا:لضفألا:لوألالوقلا

يفرقبلاولبإلاىلعاهيدقتوهايشلاةيلضفأبلوقلاىلإةيكلاملاوةيضابإلابهذ

:اهنمةلدأباولدتساوهتوارطواهمحلبيطلكلذو.ةيحضألا
ةيحضألاتمعنوأمعن":لوقيٌءَيهللالوسرتعم:لاقةريرهيبأنع١

.يذمرتلاودمحأهاور"نأضلانمعذحلا

مالسلاوةالصلاهيلعهنأو.ملسمهاور."نيحلمأنيشبكبىحضلهنأ"-۲

.لضفألاالإلعفيال

ملعولو«ميظعشبکبحبذلانمليعامسإهيبنىدفىلاعتوهناحبسهللانأ۳

تافاصلا."نيرخآلايفهيلعانكرتو":ىلاعتهلوقنإو.هبهادفلهنماريخللا

٧

- ۳۱۱ -



اياحضلامابرهاوجلادق

اغمنأومويلاىلإةيقابةنسليعامسإهبهللاىدفيذلاميظعلاحبذلانأ:هانعم

.اشبكتناكوةيحضألا

:زعملامثنأضلامثرقبلامثلبإلالضفألا:ناثلالوقلا

اومدقامنإو«ةيرهاظلاوةلبانحلاوةيفنحلاوةيعفاشلاهيلعوروهمحلابهذماذه

هذهو.ءارقفلاىلعةعسوتلادصقلواهمظعواهمحلةرثكلمنغلاورقبلاىلعلبإلا

:مهتلدأ

.ةعبسنعئزحتبةرقبلاو«فالخلاىلعةرشعوأةعبسنعئزحتةندبلانأ-١

اذإةعامحلانعئزجيناكامو‹قافتالابدحاونعالإئزحتالفةاشلاامأو

.طقفدحاولانعئزجيامملضفأناكدحاولاهبىحض

يفحارمثةعمحلامويلستغانم":لاقليهللالوسرنأةريرهيبأنع-٢
ةرقببرقامنأكفةيناثلاةعاسلايفحارنموءةندببرقامنأكفىلوألاةعاسلا

ةعبارلاةعاسلايفحارنمو«نرقأاشبكبرقامنأكفةثلاثلاةعاسلايفحارنمو

هاور."ةضيببرقامنأكفةسماخلاةعاسلايفحارنمو«ةجاجدبرقامنأكف

.ةجامنباالإةعامجلا

راسبتعابجوف«منغلامثةرقبلامثءالوأاهمدقوةندبلالضفثيدحلانإ:اولاق

.ةيحضألايفلضافتلااذه

.طقفايالاىلعثيدحلااذهيفةلضافملالوألالوقلاباحصألمحو

مالسلاوةالصلاهيلعىحضدقف«شابكلاريغبىحضهنا¥هنعتبث-۳

محلبتيتأىعانكال":ثيدحيفتلاقامنأةشئاعنعيراخبلاهاورارقبلاب

."رقبلابهجاوزأنعميللالوسرىحض:اولاق؟اذهام:تلقف.ريثكرقب

يقهبادبناملوأ":يللالوسرلاق:لاقبزاعنبءاربلانعملسمیورو

- ۳۹۲ -



اياعضلامابواويلاتقع

.رحتنفعجرتمثيلصناذهانموي

هلثنأفهيصخفهلحف:منغلاةيكلاملاوانباحصأدنعلضفألانأةلأسملاةصالخو

ءاقلطمثانالانملضفأمهدنعروكذلاف.محللابيطللبإلامثرقبلامثزعملامث

.دوسألانملضفأضيبألاو
رثكأةندبلامحنألاةرقبمثامحلرثكاهنألةندبلاوأريعبلاروهمحلادنعلضفألاو

ةكراشملازعملادعبو«زعملاىلعنأضلابيطلزعممثنأضمثابلاغةرقبلامحلنم

ةاشوءبيطأمنغلامحلنألةرقبوأريعبنملضفأهايشعبسف«ةندبوأةرقبيف
بيطومدلاةقارإبدارفنإللردقلايفايواستاذإريعبيفةكراشمنملضفأ

نملضفأركذلاو.لضفأناكاردقرثكأةرقبلاوأريعبلاعبسناكنإف.محللا

.ىثنألانملضفأيصخلاويصخلانملضفألحفلاوىثنألا
بهذلملايفالوقاهنيودتوةلأسملاهذهثحبنمغارفلادعبتدجو:هسيبتت

ةيضابألاىلعهممعوعرشلانايببحاصهركذ‹يناثلاقيرفلاباحصألاديؤم

يذلاءةندببرقامنأكفىلوألاةعاسلايفحارنمثيدحركذنأدعبلاقف

.هأ.لوقلااذهىلعانباحصأدامتعاو:ناثلاقيرفلاباحصأهبلدتسا

٢٤۸/۲٠۲عرشلانايب:رظنا

١/۱۹۰مالسإلادعاوق:

۳۷۲/۷نيبلاطلاجهنم:

۱/٠٢٤۷دهتحلاةيادب:

۸۳۳/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

۳۷۲/۷یلحا:

٢/۲۰۳راطوألالين:

۳۲۳/۲داعملاداز:

١/۱۳۳لوصألاعماج:

- ۳۱۳



اياضلامابرهاوجلادق

ناكولوءنينراقوأنيعتمتموأجاجحةعبسكارتشازاجو
ايدهكلذنوكينأدارملاو.كسنلةندبيفقوفالىثنأمهضعب

مؤليالو«ءازجلابولوكلذعمافلتخموأةعتموأةيحضوأمهل

عيبكهريغواكسنةعبسلافلتخانإالءحبذلادنعمهئامسأركذ

.لكأو

.(”امهريغوةيحضويدهيفكارتشالاكلامعنمو:(”بطقلالاق

۳۲۷ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

٢٤/٠٠۲لينلاحرش(١)

:لاقهنعهللايضررباجیورامةرقبيفوةندبيفةعبسكرتشينأزوجي(۲)

قفتم."ةندبيفانمةعبسلكرقبلاولبإلايفكرتشننأليهللالوسرانرمأ'

.هيلع

نوكينأنيبقرفريغنم.اياحضلاويدحلايفكارتشالازاوجروهمحلابهذمو

عموءالفتتممهضعبواضرتفممهضعبوأنيعوطتموأنيضرتفمنوكرتشللا
ديريمهضعبوكسنلاديريمهضعبوةرقبوأةندبيفةعامجكارتشاانباحصأ

.روهمحادنعزئاجوهو«؛محللا

رفزنعهلثمو«نيبرقتممهلكاونوكينأكارتشالايفطرتشي:ةفينحوبألاقو
.ةدحاومهبابسأنوكتنأةدايزب

.بحاولانودعوطتلايدهيفزوجي:ةيكلاملاضعبودوادنعو

اميورهنکلو.كلذنموحنرمعنبانعيورو.اقلطمزوجيال:كلامنعو

.هنعهعوجرىلعلدي

۲/٠۹٠:مالسإلادعاوقيفلاق

٢٤۳۱-



نعةيحضلايفلبإلانمةعذجلا:فاصونبالاقو:()لاق

(:لاق.ةعستنعةينثلاقوفاموءةعبسنعةينثلاوءةسمخ

نعرقبلانمةينثلاوءدحاونعضاخمةنبانودامزوجيالو

ةنبا:ليقو.هنودالاهنباوضاخمتنبيزجتو«هایشسمخ

ةينثوةسمخنعةعذجوءدحاونعةقحوهنودالاهنباونوبل

ةعبسنعةندبلائزحت:ءاملعلاروهمجلاقف:ةندبلايفكارتشالايفاوفلتخاو

نسحلاوءاطعوكلامنبسنأورمعنبانعكلذيور.ةعبسنعةرقبلاو
نمةعامجلاقهبو.اوعتمتنإوةعبسنعةندبلا:سابعنبالاقو.سوواطو

.ءاهقفلا

.دهريغوةيدفلايفكسنلاالوندبلاالويدحلانمءيشيفكارتشالاموقعنمو
:لاقهللادبعنبرباجثيدحللوألاحيحصلاو.سنأنبكلامنعكلذيور

ةعبسنعةندبلاةيبيدحلاماعهعمانرحنوةرمعلاوجحلايفقييبلاعمانكرتشا"

.هأ."ةعبسنعةرقبلاو

٢۹/۲٠۲عرشلانايب:رظنا

۱۹۰/۲مالسإلادعاوق:

۳۷۳/۷نيبلاطلاجهنم:

£0/۲8يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

١/۱۸۷راطوألالين:

۳۸۱/۷ۍلحا:

۱/٣۷٤ةمادقنبالعنقملا:

۳۲۷ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

٢٤/٠٠۲لينلاحرشيفبطقلايأ(١)

.قباسلاردصملا(۲)

-٥۳۱-

 



اياحضلامابرهاوجلادق

ةنسموةسمخنعةينثوةثالثنعرقبةعذجوةعبسنعاهقوفامف

.(۱)ةعبسنعادعاصف

يلاالإزعملاورقبلاولبإلانميزجيال:ةديبعيبأنعو

.(ادعاصف

يفوةعتملاويدهلايفهلكاذهورمامروهشملاو:”بطقلالاق

.()ىلوأةيحضلا

.(ا”1ےنغنمةينثنوداميدهلايفالوةيحضلايفيزجيالو

انستغلباذإإةرقبلاوأةقانلاتناكفءاميدقبرعلااهيلعفراعتءامسألاهذه(۱)

:يهبيترتلابءامسألاهذهو.نسلاكلذمسااهيلعاوقلطأامولعم

.لبالانمةنسةنبايهو:ضاخمتنب-١

.لبالانمنيتنسةنبايهو:نوبلتنب-٢

.لبإلانمنينسثالثةنبايهو:ةقح-۲

.لبإلانمنينسعبرأةنبايهو:ةعذج-٤

.رقبلانمنينسعبرأولبإلانمنينستسةنبايهو:ةينث-٥

.رقبلانمنينسعبرأولبإلانمنينستسنعتدازاميهو:ةنسم١
"ققح"2١٠/٤٥"عذج"4۳/۸برعلاناسل:رظنا

۱/٤٣4۷:عنقملايفلاق‹ةلبانحلابهذموهو(۲)

.فهأ.هاوساميثلاورهشأةتسهلاموهونأضلانمعذحلاالإئزجيالو

٢٤/۱٠۲لینلاحرش(۳)

.امهنيبقرفلاوةيحضلاوةعتملاويدحلافيرعتمدقت(٤)

.نيتنسلالمكأامليقوةنسلالمكأاموهمنغلايث(٥)

AE



ايالامابراوجلادق

.رهشأةرشع:ليقو.ةنسهلاموهوءنأضعذجزوجو

.ملاسزعمينثو«ةتس:ليقو.ةعبس:ليقو.ةينامث:ليقو

اهفصنعوطقمالو«اهبوقثمالو٠نذألاقوقشمءيزجيالو

نيعلاةمالسدعبصقنلكو:ليق.بنذلاونرقلااذكو«رثكأف

.رضيالنذألاو

جرعلاوروعلارهظنإءافجعالوءاروعالوءاجرعيزجتالو

فاجعلانمةعونمملاف.كلذنمفخامبريضالوءفجعلاو

الوايعرعنميملجرعرضيالو.خماهلنوكياليتلايه

هبلكأتاميقبنإسورضطوقسالو٠ءىعرملاهبترصبادمر

مللنإ:ليقو.عبصإهيلعىولياميقبنإنورقالو٠رتجتو

.رعشلانمتجرخنإ:ليقو.لصأتست

البتقلخولفيقلخصقنرضيال:ليقو.رانبيصخهركو

يزجتالو.ةيزجمتناكل٠نينيعالبوأ٠نرقالبوأنأ

يتلاالو٠اقلعتميقبوءيشاهنذأنمعطقيتلاالوءةنونجم

ءابرجلاالو.ريبكلاريغبزاجوءاريدتسماريبكابقثاهنذأبقت

نإتزاجليقو.تربجولواهلجروأاهديترسكيتلاالو

رثكأعطقاذإليقو.اهبنذعطقيتلاالو.ىعرملاغلبتتناك

لمةرقبلابنذنميقباذِإ:ضعبنعو.زجتملبنذلاعبرنم

ومامکضعبدنعتزاجعرضالبتقلخامو.تزاجهببذت

يزجتالو.ضعبدنعزاجبلحيالةرملوأنمقلخاذإو

- ۳۹۷-



.(فيفخلاب.ريضالوءاهضرمنيبلاةضيرملا

:عاونأةئالثةيحضألاوأهبىحضلملاناويحلاتافص(١)

.ةيحتسمتافص-ا

.ءازجالاةعنامتافص-ب

:ةبحتسملاتافصلا:الوأ

انيمساشبكنوكتنأيه:ءاملعلاقافتابةيحضألايفةبحتسملاتافصلاامف

دنعبابحتسالااذهو«منغلاسانجألضفأشبكلانألالحف(ضيبأ)حلمأنرقأ

.ةرقبلاوةندبلادوجومدعةلاحيفروهمجلا

يفتبثامكلييبلاةيحضأتافصاهأوهتافصلاهذهبابحتسايفببسلاو

لکایليحفنرقأشبكبيهللالوسرىحض":لاقدمحأدنعدیعسيبأثیدح

قرطنمثیداحأبكلذكتبثو."داوسيفرظنيوداوسيثيشعحبيو«داوسيف
.ءادردلايبأوعفاريبأوةريرهيبأوةشئاعورباج

:ءازجإللةعنالاتافصلا:ايناث

ىلعءاملعلاممجأدقفةيحضألاهبيزحجتالورفتغتاليلابويعلاوتافصلاامأو

يلاءافجعلاوءاهضرمنيبلاةضيرملاوءاياحضلايفاهجرعنيبلاءاجرعلابانتجا
.اهماظعيفخماليلايأيقنتال

يفزوجتالمبرأ":لهللالوسرلاق:لاقبزاعنبءاربلاثيدحمهليلدو

اهعلضنيبلاءاجرعلاوءاهضرمنيبلاةضيرملاوءاهروعنيبلاءاروعلا:يحاضألا
."يقنتاليلاءافجعلاوأريسكلاو

- ۳۱۸-



اياعضلامابورهاوجلادق

.ءازجإلاعنميفهلريثأتالفافيفخعبرألاهذهنمناكامنأىلعاوعمجأو

حبقأوأاهانعمييهةعبرألاهذهىلعسايقلابىرخأابويعءاهقفلافاضأو

بابنمٹیدحلانوكيوءاهوحنوقاسلارسكولجرلاعطقوىمعلاك«اهنم

ةعبرألاالإءازجإلاعنميالهنأىلإرهاظلالهأبهذو.ماعلاهبديرأيذلاصاخلا

هبديرأيذلاصاخلابابنممهدنعثيدحلانوكيوثيدحلااهيلعصنيلا

.صاخلا

:ْنأيامةعمتجببويعلاتراصف

قلطاعلا)ءاجرعلاو«‹(انيعةبهاذلا)ءاروعلاو‹(نينيعلاةبهاذلا)ءايمعلابىحضيال

اليلا)ءامتحلاو‹(اهماظعيفخماليلاةلوزهملا)ءافجعلاو‹(مئاوقلاىدحإ

وأاهعرضسوؤرةعوطقم)ءاذحلاو‹(ةقلخالنذأاليلا)ءاكشلاو«(اطنانسأ

تخحبوعيلا)عرضلاتاملحةمرصملاو‹(فنألاةعوطقم)ءاعدحلاو«(اهتسباي

نذألاثلثنمرثكأةعوطقمو«(ةرذعلالكأتيلا)ةلالحجلاو«(اهنبلعطقناىح
.(اًهرقفالغرسكنايلا)ءامصقلاو«ءابرحلاوءةيلآلاوأبنذلاوأ

ريغةيقلخابويعوىازجإلاةعناماهوكىلعاقفتمابويعكانهنأ:ةصالخلاو

ةعوطقمونرقلاةروسكمونذألاضعبةعوطقمكاهيفالتنابويعو«ةعنام
نينذألاوأنينيعلاةعيدعكيقلخصقنبتقلخوأرسكنمتربجىلاو.بنذلا

.نينرقلاوأ

:ةهوركملاتافصلا:اغلاث

(مسولااحنذأقرخيّيلا)ءاقرخلاو«(نذألاةقوقشملا)ءاقرشلابةيحضتلاهركت

مدقمنمءيشعطقيّيلا)ةلباقملاو‹((امنذأرخؤمنمءيشعطقييلا)ةربادملاو

نيعلافرشتسننأيهللالوسرانرمأ":لاقبلاطيبأنبيلعثيدحل«(امفذأ

- ۳۱۹-



اياعضلامابرهاوجلادق

رحنلامويدعبةعباتتممايأةثالثىنملهأدنعةيحضلانامزو

مويهدنعىحضألافجحللىنمبنكيملنمامأو.حبذيامدقافل

مويدجوولو-ىنميفنملةيحضتلاتزوجوءطقفرحنلا

ةسمخلاهاور."ءاقرخالوءاقرشالو«ةربادمالوةلباقبيحضنالأونذألاو

عقياليكامهلمأتنونيعلاونذألاىلعفرشننأهانعمو.يذمرتلاهححصو

.بيعوأصقناهيف

دراوللبةيحضتلاةهاركبلاقهيزتتلاىلعثيدحلايفةهاركلالمحنمفةلمحلابو

.يحاضألايفاهئازحإمدعبلاقميرحتلاىلعاهلمحنمو«ثيدحلايف
هركأهللالوسراي:لاقيئاسنلاةياورنمةدربيبأثيدحبنوهركملالدتساو

هسمرحتالوهمذفهتهركام":لييبلاهللاقف«نذألاونرقلايفنوكيصقنلا
."كريغىلع
نسمءاهقفلانيبعازنوفالخلحميهوىرخأبويعبويعلاهذبتقحلأو

.همدعوأاهئازجإثيح

۲۹۱/۲يويسبلانسحلايبأمماج:رظنا

٣٠٤-۱/۳٠٤رفعجنبالعماجلا:

٢٤۲۱۱/۲عرشلانايب:

۳۷۱/۷نيبلاطلاجهنم:

۱۹۱/۲مالسإلادعاوق:

۱/۱٤۷دهتحلاةيادب:

۷/۳٠٦هتلدأويمالسإلاهقفلا:

٢/٥٠٠۲راطوألالين:

۳۲۷ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۲/٣٤۸۳يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۔۹٢۳



اياحضلامابوهاوجلاتقع

نمهلزوجت:ليقو.هديبعيبألوقوهو٠هدعبنيمويورحنلا

حبذنإف٠رحنلامويلبقيزجتالو‹عبارلالاوزىلإرحنلاموي

دقفلاوزلاىلإهيفهتافنمو.لضفأرحنلامويوءمحلةاشفهلبق

نإو٠يناثلامويلاىلإرخؤينأهلبحتسي:ءاملعلاضعبلاق

يفجحلايفوأجحلاريغيفنملزوجت:ليقو.هأزجأدقفحبذ

.0”ةجحلايذرخآىلإزوجت:ليقو.ةثالثلامايألا

:لاوقأةسمخىلإاياحضلاحبذتقويفءاملعلافلتحخا(١)

:هدعبنامويورحنلامويحبذلاتقو:لوألالوقلا

:يوونلالاق.ةفينحوبأوكلامودمحألاقهبوانباحصأضعبللوقاذهو

رمعنباوهنعهللايضريلعوهنعهللايضرباطخلانبرمعنعاذهيورو

باحصأنمدحاوريغلوقوه:لاقهنأدمحأنعميقلانباىكحوسنو

.سابعنبانعمرثألاهاورو‹ء8هللالوسر

۲۹۱/۲:عماحلا:يويسبلانسحلاوبألاق

لوزتنأىلإلوألارفنلامويىلإةبقعلاةرمجيمرينأدعبرحنلامويحئابذلاو

.هأ.كسنزجيملرفنلامويسمشلاتلازاذإفسمشلا

يفهللااوركذيوملعفانماودهشيل":ىلاعتهللالوقلوقلااذهباحصأةجحو

٢۲جحلا."ماعنألاةميمبنممهقزرامىلعتامولعممايأ

نملوألارشعلامهريغدنعو.هدعبنامويورحنلاموي:مهدنعتامولعملامايألاف

.ةحيحلايذ

:دعبمايأةثالثورحتلامويحبذلاتقو:اغلالوقلا

- ۳۲۹-



اياحضلابابرهاوبلادق

نباومعطمنبریبجنعوهنعيوونلاهاكحامكبلاطيبأنبيلعكلذبلاق

يدسألاىسومنبناميلسوزيزعلادبعنبرمعويرصبلانسحلاوءاطعوسابع
قعامجهبلاقو.رذنملانباويرهاظلادوادويعفاشلاولوحكموماشلالهأهيقف

.يصقشلاخيشلاويدنكلاميهاربإنبدمحممهنمانباحصأنم

۳۱۹/۲:داعملادازيفلاق

مايأةئالثوىحضألاموي:رحنلامايأ:هنعهللايضربلاطيبأنبيلعلاقدقو

؛حابريبُأنبءاطعةكملهأمامإو«نسحلاةرصبلالهأمامإبهذموهو.هدعب

هراتخاوفلاهمحريعفاشلاثيدحلالهأءاهقفمامإو«يعازوألاماشلالهأمامإو

؛قيرشتلامايأو«يمرلامايأو«ئممايأافوكبصتختةثالثلانألو«رذنملانبا

صنريغبحبذلازاوجيفقرتفتفيكفماكحألاهذهيفةوخأيهفاهمايصمرحيو
.هأ.عامجإالو

لکورحنمیملک":لاقهنأيهنعمعطمنبريبجثيدحبءالؤهلدتساو
.دمحأوةجامنباودوادوبأهاور."حبذقيرشتلامايأ

:طقفرحتلامويحبذلاتقو:ثلاثلالوقلا

؛هباهمكحصاصتخاىلعلدفةيمستلاهذمصتخاهنأل«نيريسنبالوقوهو

مليأو«ێممايأو«يمرلامايأاليقامك«رحتلامايأاهليقلةثالثلايفزاجولو
.رطفلاديع:لاقيامك.ءدحاومويوهورحنلاىلإفاضيديعلانألو«قيرشتلا

يفنملهدعبنامويوراصمألالهألطقفرحنلامويحبذلاتقو:عبارلالوقلا

:ىنم

.ةيضابإلاروهمجهيلعوديزنبرباجوريبجنبديعسلوقوهو

-۲٢۳۲-



اياحضلانابرهأوجبلادفع

مامإحبذلبقالو.ةالصلالبقىرقلاوراصمألايفحبذيالو

.()ديعلاةالصاهيفنيعتتالفىنمامأو.سانلابديعلاةالصىلص

تناكفقلحلاوفاوطلاويمرلانمكسانملالامعأمايأكانهنأبمهبهذملاوللعو

.راصمألالهأفالخبحبذللامايأ

:ةجحلايذرهشعيمجحبذلاتقو:سماخلالوقلا

:دشرنبالاقمهمسيملوءاملعلاضعبنعضايعيضاقلاهاكحلوقلااذهو

.هیلعلیلدالذاشوهو

فوعنبنمحرلادبعنبةملسيباىلإهبسنوىلحملايفمزحنبالهتدجوينِإمث

.راسينبنامیلسلاو

۲۹۱/۲يويسبلانسحلابأعماج:رظنا

١/٤۱۹مالساإلادعاوق:

۷/٢۳۷نيبلاطلاجهنم:

٢٤۸/۲٠۲عرشلانايب:

٢/٥٠۲راطوألالين:

۸۳۱/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا:

٠/٠٥۷دهتجلاةيادب:

۳۷۷/۷یلحا:

۳۱۹/۲داعملاداز:

لبقحبذنم":ليهلوقتوبثلزوجيالةالصلالبقحبذلانأىلعاوقفتا(١)

يفيلاةتباثلاراثآلانمكلذريغىلإ.هيلعقفتم."محلةاشيهامنإفةالصلا

.ێعلملااذه

ىلإةيكلاملاوانباحصأبهذف‹ةالصلادعبومامإلاحبذلبقحبذنميفاوفلتخاو

- ۳۲۳



ًاياحضلاابرهاوبلادق

دعبراصمألايفىلصيامردقسمشلاتعفترااذإيدابلاحبذيو

.يلصينأ

.ةكمبهحبذزوجوءىنمنراقلاوعتمتملايدهلحمو

نإوءةفرعمويونماثلاوعباسلاماصةحيبذعتمتملادجيملنإو

نإوءنماثلاوعباسلاوسداسلاماصءاعدلانعفعضلافاخ

دسفيالديعلالصفنألءزاجرشعيداحلاوعساتلاونماثلاماص

.موصلا

هذهنألءتارطفملانمديعلاريغلصفبدسفيو:()بطقلالاق

بوجوىلعاسايق«راطفإلاهدسفيةرافكلاموصو«هعتمتلةرافك
مارحإلالبقةثالثلاموصزوجيلهو.راهظلاولتقلايفعباتتلا

هزاجأمهضعبو.جحلارهشأيفاقلطمهزاجأمهضعبف؟جحلاب

دعبالإنهموصزوجياليدنعو:07بطقلالاق.رشعلايف
يفاهموصيلهو«عجراذِإةعبسموصيو.جحلابمارحإلا

.هللاهمحربطقلادنعحيحصلاوهوهلهأدنعوأءقيرطلا

.هدلبلوصولبقنهموصيزجيال:ليقو

.مامإلاحبذلبقهتيحضأحبذدحألزوجيالهنأ

.مامإلاحبذلبقوةالصلادعبحبذلازوجي:يروثلاوةفينحوبألاقو

٢٤/٥۲۰لينلاحرش:رظنا

۸/۱٢٤۷دهتحلاةيادب:

٤/٠٠۲لينلاحرش(۱)

قباسلاردصملا(۲)

٤۳۲-

 



اياحضلاجرابرهاوبلادق

وضتحانإو٠تميملامنيدهيلعنهفمصيملوهدلبلصواذإو

ةثالثلاماصتنأضعبزاجأو.يدهلابليقو.نهبيصوي:ليقف

.©”قيرشتلامايأيفىلوألا

جحلايفمايأةئالثمايصفدجيملنإفعتمتملاىلعمدلابوجويففالحال(١)
رسيتساامفجحلاىلإةرمعلابعتمتنمف":ىلاعتهلوقلهلهأىلإمحجراذإةعبسو

."متعجراذإةعبسوجحلايفمايأةثالثمايصفدجيملنمفيدحلانم

١۱۹ةرقبلا

ىلإلاقتنالاهلزاجهعضوميفهمدعىمفهعضوميفيدحلاىلعةردقلاربتعتو

يفهيلعةردقلاهلتربتعافتقؤمهبوجونألهدلبيفهيلعارداقناكنإومايصلا

.بارتلاىلإلقتناهناكميفهمدعاذإءوضولاوةراهطلايفءالاكهعضوم

ىتأدقهنأةجحلايذنملوألارشعلايفمايألاةثالثلاماصاذإهنأىلعاوقفتاو

نأفالحالو."ححلايفمايأةثالثمايصف":هناحبسهلوقلءاهلحميفاهب

.جحلامايأنملوألارشعلا

:اهدعبورشعلالبقةئالثلاهذهمايصيففالخاو

نإفقيرشتلامايأاهمايصاوعنمامكءرشعلالوخدلبقاهمايصانباحصأعنمف
اذهو.هدلبنمهبثعبيهتمذيفنوكيويدهحلاهمزلرحنلاموييحمايصلاهتاف

مايألاةعبسلايفكلذكعقاوفالخاو.دهاجبوسوواطوسابعنبانعيورم

قيرطلايفوهويأهلهأىلإةدوعلايفهعورشدرجعباهموصيلهرشعللةلمكللا
:نالوق؟هدلبوهلهألصييحرظتنيمأ

رسفدقوةيضابإلانمريثكاذهىلعو«ناثلاهللاهمربطقلادنعحجارلاو

.لهألاولحماىلإلوصولاهنأبعوحجرلابطقلا

-۳۲o.



اياحضلامابرهاوجلادقع

مارحإنيبةدعقلايذوألاوشيفرشعلالبقةثالثلاموصةفينحوبأزاجأو

ال:يعفاشلاوكلاملاقو.ةرمعلانملحاذإ:دمحأنعو.جحلامارحإوةرمعلا

نباوقاحسإلوقوهورمعنبانعكلذىوريوجحلابمارحإلادعبالإزوجي

.ةفرعمويىلإرشعلالوأنمنهموصي:يعازوألاويروغلالاقو.رذنلا

دعبةكميفولبقيرطلايفاهمايصكلاموةفينحوبأودمحأزاجأدقفةعبسلاامأ

.قيرشتلامايأيضم

.قاحسإلوقوهوقيرطلايثاهموصي:دهاجموءاطعنعو

امهنعهللايضررمعنباهاوراملهلهأىلإعجراذإاهموصي:رذنملانبالاقو

ىلإمجراذإةعبسوجحلايفمايأةنالثمصيلفايدهدجيمنمف":لاق‰%يبلانأ

دمحألوقمكلوقهلويعفاشللةئالثلالاوقألادحأوهو.هيلعقفتم."هلهأ

.قاحسإلوقكثلاثلوقوءةفينحيبأوكلامو

وهوقيرشتلامايأيفاهموصيهنإفرحنلامويلبقمايألاةئالثلامصيملاذإعتمتملاو

يرهزلاوريمعنبدیبعوةورعوةشئاعورمعنبالوقوهف.انموقضعبللوق

نعيورالءةياوريفدمحأوميدقلايفيعفاشلاوقاحسإويعازوألاوكلامو

نمصينأقيرشتلامايأيفصخريم":الاقمهنعهللايضرةشئاعورمعنبا

مايألاهذهمايصبرمأىلاعتهللانألو.يراخبلاهاور."يدحلادجيملنملالإ

هذهماصاذِإفءاهيفموصلانيعتيفمايألاهذهالإجحلانمقبيملوجحلايفةثالثلا

.رحنلامويلبقماصنممكحهمكحفمايألا

نباويلعنعكلذيور.قيرشتلامايأموصيالهنأ:ىرخأةياوريفدمحأنعو

نباوديدحلايفيعفاشلاوةفينحوبأودهاجموسوواطونسحلاوءاطعوسابع
اهنمركذمايأةتسموصنعىمييبلانألمدقتامكانباحصأهيلعورذنمل

-٢۳۲



اياعضلامابرهاوبلاتقع

وأحبذيءهدجواذِإهثعبيلفالإو٠هدجونإالباقةكملهثعبييده

ماصنإو٠.ىنممايأيفمرحلايفوأءهمايأيفىنمبرحني

-بورغللنإو-رحنلامويالامباصأمث٠مايألاةثالثلامداعلا

.رحنلامويكضرفلانعاهموصيالفلفنلاموصاهيفزوجيالاأو«قيرشتلامايأ
۱۱۸/۲۳:عرشلانايب:رثؤملاوبألاق

.كلذهأزجأةرافكيفقيرشتلامايأماصنم:اولاق

.نهمايصهنعيزجيهنأىرأالفةعتملاةرافكالإ:لاق

.يدمحاهيلعبحجوونهمايصبهذدقفةفرعمويزواجاذإفثالثلاامأو:لاق

.هأ

نيبلصفلازوجيالانباحصأدنعبحاوةعبسلاوأةثالثللعتمتلامايصيفمباتتلاو

يفةمادقنباهيلعصن«‹موقلادنعبحاوريغوهو‹بطقلاهركذامىلعهمايأ

.يغملا

١٤۱۲-۳٢۲/١٤٤عرشلانايب:رظنا

۲/٠۱۷مالسإلادعاوق:

۷/٦۱۷نيبلاطلاجهنم:

٢٤/۲۰۷لينلاحرش:

۳/٣٤۳۳ريبكلاحرشلاويملا:

۲۹/۱٦دهتجلاةيادب:

۲/٥۸٦يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

- ۳۲۷



اياحضلامابوهاوجلادق

.ميمتباهلخدةالصيفءامدجاوك«هتعتملةيحضهتمزل

.()موصلايفعورشلادعبهمزلتال:ليقو

ةردقدجومثهمتأوأهيفعرشفموصلاهيلعبجووايدهدجيملاذإعتمتملا(١)

:لاوقأةئالثهيفءاملعللنإفيدهحلاىلع

فوطيوأرحتنلاموييضقنيملامهيلعردقىميدحلاهمزلي:لوألالوقلا
انباحصألوقاذهو.اهمتيملواهيفعرشمأاهلكمايأةئالثلاماصءاوس«ةرايزلل

.ةيعفاشلاضعبو

۱۲۲/۲۳:رثؤملايبأنععرشلانايبيفلاق

هتعتملحبذيلفرحنلامويرسيأنإفمايأةئالثموصيف.يدهيامدجيالعتمتملايف

ةعبسلامصيلوهيلعيدهالفدجومثرادزيوأرحنلامويىضقنايحدجيملنإف
.فهأ.هلهأىلإعجراذإماي

۸۷/۲٦:بذهملايفيزاريشلالاق

:نومالاقو.همزليالويدهينألضفألافيدحلادجومثموصلايثلحخدنإف

يفلوخدلالبقوجحلابمارحإلادعبيدحلادجونإفءاملاىأراذإمميتلاكهمزلي

:تارافكلايفةئالثلالاوقألاىلعبموهفموصلا

لاجرابتعالانأ:يياغلاو.موصلاهضرففبوجولالاحبرابتعالانأ:اهدحأ

.فهأ.يدحلاهضرففنيلاحلاظلغأبرابتعالا:ثلاغلاو.يدحلاهضرففءادألا

ةئثالثلامايصمتيملامرحنلامويلبقهيلعردقىميدهاهمزلي:يياثلالوقلا

وهاذهو.هلهأىلإعجراذإةعبسلامصيلويدهاهمزليملاهمايصمتأنإف«مايألا

.يروثلاوداموعينيبأنبالوق

- ۳۲۸



اياحضلامابرهاوجلادق

ةفآبتتامنإاهاونوةيحضىرتشاايرصمىلعلدبالو

وأرحنلامويلبقاهحبذالءاهموأءاهنملضفأباهلاديإزاجو

وأهدحواهنمثبيرتشينأبءزوجيفلدبلامأ«لدبلالاهعيب
.اهنملضفأوهاموأءىرخأهيلعةدايزب

اهلثمباهلدبيالنأطوحألانأيدنعو:©هللاهمحربطقلالاق

هتينكرتواهلاديإهلنسحيالف«اهيفهتينىلعهؤاقبلصألانأل

دجيالولكألجايتحاكهارتعارمألالإاهنمحجرأبالإاهيفىلوألا

ناكولوةهاركالف«كلذوحنوأ«ةفايضوأءاهلثمهنيحيف

.©طقفاهظمبلادبألا

:هدحجوناوموصلايفعرشىماقلطميدهاهمزليال:ثلاغلالوقلا

۳۳۷/۳:ينغملايفلاق

نأالإلاقتنالاهمزليمليدحلاىلعردقمثهيفعرشفموصلاهيلعبجومو

.هأ.يعفاشلاوكلاموةداتقونسحلالوقاذه.ءاشي

۱۲۲/۲۳عرشلانايب:رظنا

٢٤/۲۰۸لينلاحرش:

8۷/۲٦يعفاشلامامإلاهقفيفبذهلا:

٢/۳۳۷ريبكلاحرشلاويملا:

.اضيأيورقلالمشيانهيرصملاوءدالبلايهورصملاىلإةبسن(١)

٢٤/۲۰۹لینلاحرش(۲)

هنأمدّقَتدقو.ةبجاوريغةنساهنألاهنملضفأبوأاهلثعةيحضلالادبإزوجي(۳)

- ۳۲۹-

 



ىتح«اهلبقوأرشعلايفاقلطماهاونوةيحضاهامسنإمزلتو

.لضفأوأءاهمهمزلهجوبتعاضنإهنا

هنألءعييضتالبتعاضنإهيلعلدبالهنإ:بطقلادنعيذلاو

هلوءاهلبقال.رشعلايفاهامسنإمزلت:ليقو.اهنيعدق

.ا١اهنمثبءارشلاهعيبواهلاديإ

ليهنألءىنميلاهديباهرهظحسمهتيحضحبذديرملبدنو

ىلإاهسأرةهجنماهحسميءةنسحلاءايشألايفهانميلمعتسي
كلذيفةاشلاكةرقبلاوريعبلاو.كربتللكلذوءاهبنذةهج

.(”ينماهلبقتفيتيحضوينابرقاذهنإمهللا:الئاق

همحربطقلامالكنممهفييذلاو.هنملضفأبولو«نيعملايدحلالادبإزوجيال
.اهنملضفأبولوةيحضلالادبإلهتيهاركهللا

ةاشيمألتيرتشاٍنِإ:تلاقةأرمانأ:هللامهمحرانباحصأرثأيفءاج(١)

.كمأنعةاشلايجبذا:لاق.امتيمدقويمأتيفوتمثىحضألامايأ

٢٤٢/٢٤٠۲:عرشلانايب:ديعسوبلاق

تدقتعاامذفنتواهنعاهجبذتنأيبجعأاهتمسامنإوماللاكلمتناكنإ

دعبالاميفتبثتنأيلنيبيالفاهسفنلاهتمسامنإوماللتناكنإو«تمسو

.هأ.كلذىلعةثرولاقفتينأالإءايحألاىلعيحاضألاامنإفاتوم

٢٤٢/٢٠۲عرشلانايب:رظنا

٢٤/۹٠۲لينلاحرش:

۳۳۳:ص:حاضيإلا:يوونلالاق(۲)

- ۳۳۹



اياحبضلامابواويلادق

املناكنإهريغبزوجو.بحتسماذهو"هديباهحبذيف

امأو.هنمًاربتملاهدعبوءهيففوقوملاهدعبو٠ىلوأىلوتملاو

قدصتلا٠محلةاشيهفلعفنإف٠كلاهيلينأزوجيالفيباتكلا

ناكاذإلالحيباتكلاةحيبذنألمرحتالو«قدصتلارئاسكاهب

هيهندرجمبةيحضلانأشيفاهميرحتىلعمدقيالفةيزجلايطعي

لديلهفلتخميهنلامعنءةمذلالهأةيحضلاةيلوتنع
؟داسفلاىلع

مكحنعةجراخةحيبذيهفءحيحصلاوهو:ا”بطقلالاق

ةصقانةيحضيهفلديال:ليقو.لالحاهنكلةيحضلا

هتمزلنإالإءءاشنإرخديوهتيحضنمناسنإلالكأيو

حبذلادنعىلاعتهللايمسينأوةلبقلاىلإةحيبذلاحبذمهجوينأبحتسُي

دمحمهلوسرىلعهللاىلصوربكأهللاوهللامساب:لوقيفييبلاىلعيلصيو
نملبقت:لوقيوأيملبقتفكيلإوكنممهللا‹ملسوهبحصوهلآىلعو
عوطتيدهوبحاويدههعمناکولو«هريغنعحبذيناکنِاهبحاصنالف

.فهأ.رثكأهيفباوثلاومهأهنألبحاولابادبينألضفألاف

هديبامهحبذنيحلمأنيشبكبىحضهنأذإميلوسرلابءادتقاوةوسأ(۱)

نيتسسوانالثعادولاةجحيفاهادهأيلاندبلانمرحنورّبكوىوةفيرشلا

.هديبةندب

هللامسي":لاقواشبكحبذليهنأاهنعهللايضرةشئاعنعملسمیورال(۲)

.هبیحضمث."دمحمةمأنمودمحملآودمحمنملّبقتمهللا

٢٤/۲۱۰لینلاحرش(۳)

- ۳۳۹ -

 



ايايضلامابرهاوجلادق

.7اهدلجعیبهرکو.>اهلكاهبقدصتيلف

؛ثالثلادعباهراخداوهتيحضأنمناسنإلالكأزاوجىلعةمألاتقفتا(۱)

يحاضألاموحللكاسمإلامرحي:الاقامُهأرمعنباويلعنعيوونلاىكحو

.ثالثدعب

ةنسلايفتبثامكثالثدعبموحللكاسمإلاةمرح%3هنعةنسلايفتبثدقو

.ثالثنمرثكألكاسمإلازاوجبمكحلااذهخسناضيأ

:عوضوملايفةدراولاثيداحألاضعبهذهو

انلصخرفیمٹالٹقوفانندبموحنملکانالانک"لاقرباجنع١

.هيلعقفتم."اودوزتواولك":لاقفلهللالوسر
الفمکنمیحضنم":یللالوسرلاق:لاقعوكألانبةملسنع-۲

هللالوسراي:اولاق:لبقملاماعلاناكاملفبيشهنمهتيبيوةثلاثدعبنحبصي

ناكماعلاكلذنإفاورخداواومعطأواولك:لاق.يضاملاماعيفانلعفامكلعفن

.هيلعقفتم."اهيفاونيعتنأتدرأفدهجسانلاب
موحلاولكأتالةنيدملالهأاي":لاقليهللالوسرنأديعسيبأنع-۳

.امدخوامشحوالايعمحنأيهللالوسرىلإاوكشفمايأةئالثقوفيحاضألا

.ملسمهاور."اورخداواوسبحاواومعطأواولك":لاقف

.١/١٠٠راطوألالين:رظنا

زاجفاهشءزجدلحلانألةيحضألادلجبعافتنالازاوجيففالخال(۲),

امهتيحضأدلجناغبديقورسموةمقلعناكو‹محللاكهبعافتنالايحضملل

.دلحلااذهعيبيففالخلاامنإ.هيلعنايلصيو

دنعبلاطيبانبيلعثيدح:مهتجحوانباحصأهيلعوهعنمىلعروهمجلاف

٢۳۳-



اياحضلامابڃرهاوبلادق

اهموحلبقدصتأنأوهندبىلعموقأنأيهللالوسريرمأ:لاقنيخيشلا
.اندنعنمهیطعننحن:لاقو.ائيشاهنمرزاحلايطعأالنأواهتلجأواهدولجو

ماقييبنلانأهريبخأنامعنلانبةداتقنأ:دمحأدنعديعسيبأثيدحو

مكعسيلمايأةثالثقوفيحاضألاموحلاولكأتالنأمكترمأتنكيأ":لاقف

اوقدصتواولكويحاضألاوىدحلاموحلاوعيبتالومتئشاماولكفمكلهلحأأو

."متئشنیاولکفاهموحلنممتمعطأنإواهوعيبتالواهدولجباوعتمتساو
اهئاطعإومحللاىلعاهفطعدولحلاعيبعنمىلعلوألاثيدحلايفدهاشلاف

.لالحلاودولحلاكلذكفعابيالاهمحلنأىلعاوقفتادقو‹همكح

وهوةفينحوبأونسحلاويعخنلاوقاحسإودمحأويعازوألاميبلازاجأو

.هنمثبقدصتينأىلعرمعنبانعيورم

ىلعدر«اهوعیبتالواهدولجباوعتمتساو":ديعسيبأثيدحيف6هلوقينو

.عيبريغبامعافتنالابنذإلااضيأهيفوعيبللنيزيحجلاءالؤه

ءاثعشلايبأنععيبرلالقندقف.هللاهمرديزنبرباجدولجلاعيبلنيزيجلانمو
انحبذ:لاق.ليحرلايبأنععيبرلالاقو.يحاضألادلجعيباسأبريملهنأ

.هدلجعب:ءاٹثعشلاوبأيللاقفهيفانكرتشافاكسنةيحضأةكمباموي

ءاجام‹حئابذلاباتك۳/٥٣۳بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحجلاحرش:رظنا

.اهدولجبعافتنالاويحاضألاموحلراخدايف

.۸/۳٠٦٥ريبكلاحرشلاويغملا:

.٢/٠۲۲راطوألالين:

.۸۳۹/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

.٢٤۳۳ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

۳۳۳



ايايضلامابرهاوجلادق

يفاباصقطراشيالو.()اعامجإهتأزجأحبذلادعبتقرسنإو
.©هلهاطعأتحبذاذإنكلوءةيحيهواهدلجذخأ

اهعجضيو«اهباقفراهارتالثيحةرفشلاةيحضلاحباذدحيو

.هربكيوهللاركذيوءهنيميباهحبذيو«ةلبقتسمرسيألاىلع

١.۰ءوضوىلعنوكينأيغبنيو

۹/۳٦٥:ينغملايفلاق(١)

ملطيرفتريغبتفلتاذإفهدييفةنامأاهنألهيلعءيشالفتقرسفاهحبذنإف

.ھه.ةعيدولاكاهنمضي

نأىلعالإاهحبذأال:هللوقينأبباصقلاطرشيحضلملالبقياليأ(۲)

لوألايفةطراشمنودبهلىطعأتحبذاذإنكلومعيباذهنألاهدلجيييطعت

هترازجوهلمعنعضوعرازحاىلإهعفديامنأل‹ةقدصلاوأةبحلاليبسىلع
للقبلاطيبأنبيلعهاورامكلذىلعليلدلاواهنمءيشبةضواعملازوحتالو

اهدولجواهموحلبقدصتأنأوهندبىلعموقأنأيهللالوسررمأ":

قفتم."اندنعنمهيطعننحن":لاقو.ائيشاهنمرزاحلايطعأالنأواهتلجأو

.هيلع

ةكرابالوةمئاقحبذتالو«بحتسلملاوهويهللالوسرلعفيناكامك(۳)

امكنوملسلاهيلععمجأوثيداحألاتءاجاذهمو‹اهبقفرأهنألةعجضملب

.يوونلالاق
ىلعلهسأورسيأهنأل‹رسيألااهبناجىلعنوكياهعاجضإنأىلعاوقفتاو

.لامشلاباهسأركاسمإونيميلابنيكسلاذخأيفحباذلا

٢٤۳۳-



اياحضلامابوعاوجلادق

ضلئاحلاوأبنجلاوأيهتحبذنإوءاهلحبذينمةأرملالكوتو

ريفغلوأءةمئاقةاشلاتحبذنإو٠(”زاجارارطضانايرعلاوأ

ةيحضلانمطعيالو.(”كلذبرمؤيالوزاجلامشلابوأ«ةلبقلا

هللانإ":لاقلهللالوسرنعامهتظفحناتنث:لاقسوأنبدادشنع

اونزسحأفمتحبذاذإوةلتقلااونسحأفمتلتقاذإفءيشلكىلعناسحالابتك

.ملسمهاور."هتحيبذحريلوهترفشمكدحأدحيلوحبذلا

۱۱۳/۱۳:ملسمحیحصحرش:يوونلالاق

ىورخأةرضحبةدحاوحبذيالنأوةحيبذلاةرضحبنيكسلادحيالنأبحتسيو

.ھه.اهحبذمىلإاهرجيالنأو

رمألاباب.حئابذلاوديصلاباتك.۱۱۳/۱۳يوونللملسمحيحصحرش:رظنا

ةيحضلابابحتسابابيحاضألاباتك.٠لتقلاوحبذلاناسحاإب

.ليکوالباهحبذو

.۳۲۳/۲داعملاداز:

نأهتانبرمأيناكيرعشالاىسومابأنألينلايفهللاهمحربطقلاركذ(۱)

.نهيديأبنهيحاضأنجبذي

نمحبذلايفةبانتسالابىلوأامنأوضئاحلامهعيدقتةيعفاشلانعيوونلاىكحو
تأزجأوهيرزتتةهاركيباتكلاةبانتسايفنأويباتكلانمىلوأيبصلاويبصلا

.هنعنيتياورلاىدحإيفكلامالإروهمحلاهيلعاماذهولكوملانعةيحضلا

.٢٤/۲۱۳لينلاحرش:رظنا

.يحاضألاباتك.۱۲۹/۱۳يوونللملسمحيحصحرش:

حيحصلادنسملاحرشنمثلاثلاءزحلايفحئابذلاباتكةمدقميفءاج(۲)

۳/٣٤۳۳:هللاهمريلاسلامامإلل

٢۳۳۵-



ايامضلامابرهاوجلادق

١عيبكلذنألائيشاهرمأنمجلاعوأاهخلسوأاهحبذنملائيش

بيعاهبثدحنإو٠(”اهعماهدلوحبذيلفةيحضلاتدلواذإو

ءيزجتالفتومتنألبقتقرسنإو٠.تأزجأتوملادعب

وهلكأينأهلو.هوركماهعيبو.ةيحضلابعافتنالازوجيو

.نيثلتلابقدصتيوثلثلالكأي:ليقوءهتيحضنمهباحصأو

:لاق«ةلبقلالابقتساوةينلاوةيمستلاةاكذلاطورشنم:رماعخيشلاركذو

امأو١١٠ماعنألا"هيلعهللامساركذاماولكف"ىلاعتهلوقلفةيمستلاامأف

يفحمربالمجنعطنمكلذلثمو‹ةينلااهيفحلصتةدابعةاكذلانإفةينلا

الفرحنلانعيملنإو«لكؤيهنأفرحنلاىعوهللامساركذنإهنإفرحنلاعضوم

.لكوۆي
كلذيفسيلهنإفةلبقلاريغلحبذودمعتنإفبحتسمهنإفةلبقلالابقتساامأو

.لكۇت¿لمهتفلاخمدقتعااذإفنيملسملاةفلاخمكلذيفدقتعيملامميرحت

دريملنإفةعيرشلاهبتءاجامفلاخدقهنإفهلامشبحبذنمكلذكو:لاق

.هأ.ةثيبخكلذبنكتملةنسلاةفلاخمكلذب

.كلذحرشمدقت(۱)

بجوفمكحلايفاهدلواهبقحلاهبحاصاهنيعنأدعبةيحضألاتدلواذإ(۲)
.ةيعفاشلاوفانحألاهيلعوانبهذماذهاهعمهحبذ

٣/٤٦٥:ينغملايفةمادقنبالاق

وأنييعتلالاحالمحناكءاوساهمكحاهدلومكحفتدلوفةيحضأنيعاذإ

نيكاسلملاىلإهعفديوهحبذيالةفينحيبأنعو.يعفاشلالاقاذهب.هدعبثدح

٢۳۳



ايامضلاھجماب_رماوجلاتقع

.غيمجلابقدصتي:ليقورثكألابقدصتيولقألالكأي:ليقو

يأءاهعبرالإاهنمةندبلابحاصلسيل:ليقو.لقألاب:ليقو

.©”اهبحاصلعبروءريقفلاسئابللعبرورتعمللعبروعناقللعبر

.ھه.اهرعشواهفوصكهتفصىلعمهيلإ
.١/۲۱۱لينلاحرش:رظنا

.۳/٤٦٥ريبكلاحرشلاويغملا:

بجوةيحضلانمماعطإلانأاهلكلاوقألاهذهنمبهذملايفحجارلا(١)

ةيحضألاماعطإزوجيانباحصأدنعف.ماعطإلايفةباحصلانعةدراولاراثآلل

ولواهنمماعطإلايزجيهنأو‹اهلكاهلكأزجيملولونيقحتسملاوءارقفللةلماك

.ليلقلاب

:هللاهريلاطيجلاخيشلالاق

نممكو«ةعضبولوًازجأاومعطأامأ:لاقينأحصنومعطيامتقويملالو

مدعيفسيلفهبرومأملاءيشلامسابىمسيامندأىلعتلمحفتقوتملرماوأ
.هأ.بوجولامدعىلعلديامتيقوتلا

لكأللالث:انالثأهتيحضأيحضلملامسقينأةيكلاملاوةلبانحلادنعبحتسلملاو

اولكف"‹مالسلاوةالصلاهيلعهلوقل‹راخداللالثوةقدصللاثلثو

اياحضلا:لاقامهنعهللايضررمعنبانعو.ملسمهاور"اورحخداواوقدصتو

.نيكاسمللثلئوكلهألثلئوكلثلثايادحلاو

اضيأاذهوهءازجألقألاوأرثكألابقدصتنإهنأريغمهدنعبحتسلملاوهاذهو

اهفصنلكأي:نيفصناهلعجي:رخآلايفلاقو.يعفاشلايلوقدحأوقحسإلوق

.ريقفلاسئابلااومعطأواهنماولكف":ىلاعتهلوقل«فصنبقدصتيو

- ۳۳۷



اياعضلامابرعاوجلادق

زوجيال:ليقو.)هأزجأ.وًاطخأادحاوالجرهكسنىطعأنمو

الو٠عوطتلايدهنملكأي:ليقو.ةعتملايدهنمالإلكألا

نمءيشبقدصتينأيحضلملاربجيالهنأوهورخآالوقيعفاشلاباحصألو

وهفةقدصلانمرثكاميأرلاباحصألاقو.اهلكاهلكأينأهلوهتيحضأ

ردقيفتلعجفعضببةندبلكنمرمأوةندبةئمىدهأليبلانأللضفأ

نملاقوتسواتاندبسمحرحنواهقرمنمایسحواهمحلنميلعووهلكأف

.ایشنهنملکأيملومطتقاءاش

۱۳۹/۱۳:ملسموحيحصحرش:يوونلالاق

انباحصأدنعحيحصلاىلعةبجاوفاعوطتةيحضألاتناكاذإاهنمةقدصلاامف

.اهمظعمبنوكينأبحتسيواهنممسالاهيلعمقياع

هيفوثلثلايدهيوثلثلابقدصتينأوثلثلالكأينألامكلاندأو:اولاق

للمكلاندأردقيففالخلااذهو.فصنلابقدصتيوفصنلالكأيهنأ:لوق

الوانركذامكمسالاهيلععقيابةقدصلاهيزجيفءازجإلاامأفبابحتسالايف

.ها.بجيالوبحتسيفاهنملكألاامأواهنمءيشبةقدصلابحتالهنأهجو

.٢٤۲۲۱/۲عرشلانايب:رظنا

.١٤/۲۱۱ليتلاحرش:

.٠/۳٢٥۷دهتحجلاةيادب:

.۸۲/۳٥ريبكلاحرشلاويغملا:

يحاضألاباتك۱۳۹/۱۳ملسمحيحصحرش:

.١/۹٠٠راطوألالين:

.۸۳۷/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

.لمشأومعأعفنلانوکييحدحاونمرثكأهيطعينأبحتسملا(١)

۳۳۸



ايامضلامابوهاوجلادقع

.()ديصلاءازجالوةيدفلايدهنملكأي

نارقلاوأعتمتلااهببسنكيملنإاعيمجةيحضلالكأينأزئاجو
.روهمجلادنعةاشعتمتلليدهلانمرسيتساامو.ءازجلاالو

.(9ةرقبوأةندب:ليقو

.١موقهزاجأوءنهمايأيفلبءىنميلايليفحبذيالو

لكأينأهلسيلوعوطتلاونارقلاوةعتلايدهنملكأينأهلنأبهذملا(١)

هلحيبأامنإوءارقفللهلعجوهلكأيذلانمضلكأنإفءازحلاالوةيدفلايدهنم

.عوطتلايدهاهبشأفروظحريغامهببسنألنارقلاوةعتملانملكألا

.دمحأنعةياورويأرلاباحصأوةيكلاملااذهىلعو

روذتلانملكألامرحيهنأ:ةياوريفدمحأونسحلاوءاطعورمعنبالاقو
ىلاعتهللهلعجرذنلاولدبديصلاءازجنألامهاوسامملكأيوديصلاءازجو

.امهریغفالخب

لكألازجيملفمارحالاببجويدههنألبحاونملكأيال:يعفاشلالاقو

.ةرافكلامدكهنم

.٢٤۲۲۳/۲عرشلانايب:رظنا

.565/۳٠۸8٥ريبكلاحرشلاويغملا:

لوقوهوهايشلاورقبلاولبإلانموهروهمجلاواندنعيدحلانمرسيتساام(۲)

.منغلانمنوكيالورقبلاولبالانميدها:رمعنبالاقو.نسحلاوسابعنبا
.٢٤۲۱۷/۲عرشلانايب:رظنا

يعفاشلاهزاجأوةلبانحلاضعبوةيكلاملامهقفاوواليلحبذلاانباحصأعنم(۳)

.ةلبانحلاضعبوةفينحوبأوقحساو
٢٤/٢٤۲۱لينلاحرش:رظنا

۳۳۹



اياعحضلابابرهاوبلادق

رعشلاودلجلاكمحللاريغامأوءقافتابةيحضلاعيبزوجيالو

زوجي:ليقوء7ضعبدنعاضيأهعيبزوجيالفهبعفتنيامم

رباجنأيورو.”اهريغومهاردلابزوجي:ليقو”ضورعلاب

اهدلجعيببمهرمأيوةرقبلايفهباحصأعمكرتشيديزنب

اهدلجبقدصتيةراتو«هنمثبعفتنيوهعيبيةراتيأ٠هبقدصتيو

نإو.هعيبينأنودنمهبعفتنينأهلنأروهشملاو.هنمثبوأ

وأهبايثلضفنمولوعابرسعأىتححبذيملوحبذلاىلعردق

.ملعأهللاو.()سائلالأسوأءضرتقا

۳/٠٦٥٥ريبكلاحرشلاوييغملا:

.۳۷۹/۷یلحا:

.روهمجلادنع(١)

.ةفينحيبأدنع(۲)
.ءاطعدنع(۳)

.ابیرقهرکذمدقت(٤)

.هللاهمحررثؤملايبأنعروثأملوقلا(٥)
.۱۲۲/۲۳عرشلانايب:رظنا

.٤۳-



غادولامابرهاوجلادقغ

عادولاباب

ةعبسهبفوطيوتيبلايتأينأةكمنمفارصتإلادارأنملنس
عيبنمهلاغشأىضقاإعادوللفوطيامنإو«عادوللطاوشأ

الو.لغشهلقبيملوفارصتإلاىونو٠كلذريغوءارشو

.()اهبرواجملاىلعالويكمىلععادو

النأصخرو«هيتعكروفاوطللدحاومدعادولاكرتبمزلو

عادولاكرتنم:ليقو.مرحلانمجرخينألبقعجرنإهمزلي

.مدالوءاسأ

هلاكراتهکمدودحنمجرخنمنأراتخملاو:”بطقلالاق

هدعبعکروعادوللفاطةكمنمجورخلادارأوهكسانمنمجاحلاغرفاذإ(۱)

هلاغشأعيمجنمغارفلادعبعادولافاوطمقينأيغبنيوفاوطلاةنسنيتعكر

وأرذعريغلهدعبثكمنإفثكمريغنمةكمنمجورخلاةرشابمهبقعيو

ةدايعوأقيدصةرايزوأنيدءاضقوأعاتمءارشكجورخلابابسأريغللغشل
لمحکجورخلابابسأبلغتشانإو‹«فاوطلاةداعإهيلعفكلذوحنوضيرم

ماحدزاببسبليوطلاثكلملاوأةبحصلايقابراظتناولحرلادشوعاتملا

¿لمهعماهالصفةالصلاتميقأولاذكو‹فاوطلادعيلكلذونوتارايسلا

.فاوطلادعي

نحايقافآناکنواهبماقملاىلعمزعنمالوةكملهأعادولافاوطمزليالو

.اهنمجرخي

.٢٤/٦٠٦۲لينلاحرش(۲)
٣۳-



غاصولابابرخأوجلادق

.همزلمرحلانمجرخىتحهيسننإو٠مدلاهمزل

نإضئاحوعادولاىلعردقيالضيرمىلعسُأبال:عيبرلالاق

.()عادوالباجرخينأاراز

ضئاخحلاىلعهبوجويقوهتقووهمكح:عادولافاوطبقلعتتلئاسمانه(١)
:لوقنلاوةجحلابابوحصمهلككلذيففالخلاو«ءاسفنلاو

:همكح:الو

:ةروهشملاوقأةئالثعادولافاوطمكحيفملعلالهأل

:مدهكرتبهمزليوبجاو:لوألالوقلا
ملعلالهأروهمجويعفاشلاودمحأوةفينحوبأهبلاقوانباحصألاقكلذبو

رخآنوکینحدحأنرفنيال":امهنعهللايضرسابعنباثيدحيفقيهلوقل
لدفهبرمأوهلعفيهنأامك.بوحجوللرمألاو.ملسمهاور"تیبلابهدهع

لدفاهنعهطقسأوضئاحللصخرمالسلاوةالصلاهيلعهنأل«هبوجوىلعكلذ
.بجاونعالإنوكتالةصخرلانأذإ‹اهريغىلعهبوجو

عماجخلاحرش:هبوجوىلعءاملعلاةلدأركذنأدعبيملاسلامامإلالاق

۲۷۲/۲:حيحصلا

هكرتبمزليوانموقنمءاملعلارثكأبهذموانبهذموههبوجوبلوقلاو
.ها.مد

وأاسانوأادماععادوالبیموأةكمنمجاحلاجرخولفلوقلااذهىلعو

هنعهبوجوطقسعادوللفاطومرحلادودحهتزواحبلبقداعوهبوجوبًالهاج

نمالجردرهنعهللايضرباطخلانبرمعنأيورو.هيلعءيشالوهأزجأو

.هننسيفروصنمنبدیعسهاور.تیبلابهدهعرخآنوکیلةكمىلإنارهظلارم

٧٤۳-



غادولامابرهاوجلاتقع

الومرحلاىلإهبثعبيمدهمزليودوعيالفمرحلانمجرحخيحفاوطلاكرتنإو
.داعناومدلاهنعطقسي

:ءيشهکرتبمزليالوبجاو:ياغلالوقلا

نبالطسوألاقهتيأريذلاو:لاقفرذنملانبالحتفلايفظفاحلاهبسنلوقلااذه

.هأ.ءيشهكرتببجيالهنأالإهبرمأللبحاوهنأرذنللا

:ءيشهکرتبمزليالوةنس:ثلاغلالوقلا

.يعفاشلاودهاجبيلوقدحأوةياوريفرذنملانباودوادوكلاملوقوهو

مکايفوهفابجاونكيملفضئاحلانعهطوقس:هيلِإاوبهذاميفمهتجحو

نهيلعبحجويلضيحلارذعلءاسنللصخرا¥يبلانألومودقلافاوطك

اذهويتاقيملاويكلملااهيفيوتسيجحلاتابحاونألو«هبوجومدعىلعلدفامد
.بحاوبسيلهنأىلعلدفيكملانوديناقيملاهبينأي

۱۸۳/۳:ةريخذلايفيفارقلالاق

.فأ.ابيرقمادامهيلإعجريبحتسمعادولافاوط:"باتكلا"يقو

:اضيألاقو

هيفمالابوحجووهبوجوبةمئألالاقو.هنودللحتلالوصحلاقافتاانكرسيلو

دعباذهوتابجاولاللخنممارحالايفاملمدلانأ:ممباوجو.ثيدحلارهاظل

.هأ.مارحالا

:هتقو:اناث

نوكيل‹ةكمنمرفسلاهتدارإنيحوجلاكسانمميمجنمغارفلادعبهتقوو

.تیبلابهدهعرخآ

۳٤۳



غادولاجابرهاوجلادق

.هتداعإهيلعفةماقإوأةراجتبهدعبلغتشاول:روهمجلادنعو

ةدابعهنأل«هديعيالفرثكأوأارهشماقأمثعادوللفاطولهنأ:ةيفنحلادنعو

هدهعرخآنكيل":ليهلوقبدارملانأوءامتداعإلةجاحالفاهتقويفتلعف

.تيبلابهكسانمرخآفاوطلاو«ةماقإالاكسنيأ."تيبلاب

:ضيرملاوءاسفنلاوضئاحلاقحيفعادولافاوطمكح:اثاث

ضيرلاوءاسفنلاوضئاحللةبسنلابعادولافاوطمكحيفانباحصأفلتحا

مهفمهنعهنوطقسيالوعادولافاوطفانصألاهذهىلعنوبجويمهرثكأف

نورمأيو«عادوللافوطتوارهطتيحةكميفءاقبلابءاسفنلاوضئاحلانورمأي
.سافنلاوضيحلالجألفلختنمفوطيىحاراظتناةكميفثكللابةلفاقلادئاق
عطتسيلنإو‹عدويىحتيبلانعرفنيالهنإفضيرمللةبسنلابلاحلاكلذكو

نمضيرملاوءاسفنلاوضئاحلاجرخنإو.ققاعتيوأىفشيىحيقبضرملالحجأل
روهمجهيلعوبهذملايفروهشملاوهاذه.مدمهنمدحاولكمزلعادوالبةكم

فاوططاقسإبلوقلاىلإانباحصأءاملعنمةعامجبهذو.باحصألاءاملع

ةمألاروهمجهيلعامكلذيفنيقفاوممدموزلالبءاسفنلاوضئاحلانععادولا
انخيشوهللاامهمحريلاسلامامإلاوبيبحنبعيبرلا:لوقلااذهباحصأنمو

:آلامهاوعديفمهليلدو.هللاهظفحيليلخلا

لوسرلتلق:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ-١

اهلعل:يللالوسراحللاق.تضاحدقيبحتنبةيفصنإ:يهللا

."نجرخاق":لاق.ىلب:تلق؟تیبلابنکعمتفاطدقنکتملا«انتسباح

.ناخيشلاوعيبرلاهاور

لبقردصتنأضئاحللصخرمييبلانأامهنعهللايضرسابعنيانع-٢

٤٤۳-

 



غادولابابرهاوبلادق

.دمحأهاور."ةضافإلايفتفاطدقتناكاذإتيبلابفوطتنأ

الإتیبلابهدهعرخآنکیلفجحنم":لاقامهنعهللايضررمعنبانع-۳
هححصويذمرتلاويئناسللاهاور."لهللالوسرنهصخرضيا
.مكاحلا

۲۷۲/۲:ةشئاعثيدحلهحرشيفهللاهجريماسلامامإلالاق

ءاهقفةماعهيلعورهاظوهو«؛عادولافاوطضئاحلامزليالهنأىلعهبلدّتساو

.امهنعهللايضرسابعنبالوقوهوراصمألا

اذإماقملاباهورمأمهناتباثنبديزورمعنباوباطخلانبرمعنعانيورو

فاوطاهيلعبجيامكاهيلعهوبجوأمهنأكفعادولافاوطلًاضئاحتناك

دیزورمعنباعوجرتبثدقو:ليق.اهنعطقسيملهلبقتضاحولف‹ةضافإلا

.كلذنعتباثنب

تيبلابتفاطدقوتضاحاذٍإةأرلايفتباثنبديزوسابعنبافلتخا:ليقو

نِٳرفنت:سابعنبالاقو.تیبلاباهدهعرخآنوکی:ديزلاقف.رحنلاموي

:لاقف.اديزفلاختتنأوسابعنباايكعباتنال:راصنألاتلاقف.تءاش
لوسريرمأفتیبلابتفطامدعبتضِح:تلاقف.میلُسمامکتبحاصاولأسا

نأليبنلااهرمأف.انتسبح:ةشئاعاهتلاقفةيفصتضاحو.رفنأنأهييهللا

.ضئاحلاككلذيفءاسفنلاو‹رفنت

ءالؤهريغامأوضئاحلاىلعسايقعادولافاوطهمزليالضيرملا:ليقو
.هأ.تيبلاعادومهمزليف

١/۱۹۷:ماظنلارهوجيفلاقو

ُعلصُتوهربحتةرافكٌحِبذَيادمععادولاكراتو

۵٤۳-

 



اصولابابرهاوجلاتقع

ربجنمضرموضئاحكرذعلهکراتىلعامو

٩/٦۸:ملسمحرشيفيوونلالاق

مداهمزليالواهنعهطوقسوضئاحلاريغىلععادولافاوطبوحولليلداذه
امالإةفاكءاملعلاودمحأوةفينحيبأوكلامويعفاشلابهذماذه.هكرتب

اهورمأمهنامهنعهللايضرتباثنبدیزورمعنباورمعنعرذنمانباهاكح

.هأ.عادولافاوطلماقملاب

ءاسفنلاوضئاحلاىلععادولافاوطبوحجولانباحصأروهمجلدتسانيحيف

رخآنوکینحرفنتنأضئاحلاىمنليهنأنمهللادبعنبثراحلاةياورب

اوعمجونيفلاخملاتاياورنماهضراعياماوفعضامك.فوطتوتيبلاباهدهع

نايببحاصةلأسملايفملكتدقو‹مهبهذمقفاوتيحعيبرلاةياورنيبواهنيب

٠۸/۲٤:لاقفعرشلا

نفطيىحنرفنيالءاسفنلاوضئاحلانأ:مهنمتملعاميفانباحصأممجأ

.ملعأهللاومدوهوءادفلانهيلعناكنرفننإف(عادولا)ردصلافاوطتيبلاب

فاوطنفطيلنإوسانلاعمنرفنينأامفصخر6يبلانأانوفلاخمىورو

.ردىحلا

ةاشبتكسنامهاحصأنعفلختلاءاسفنلاوضئاحلاتفاخنإف:انباحصألاق

.كلذنعاهورذعيملوتحجرخو

قفتمربخاذهو."تيبلابهدهعرخآنوكييحٌدحأنرفنيال":$يبلالوقو
.هيلع

دنعحصيمهوركذربخءاسفنلاوضئاحللصخرهنأانوفلاخمىعدامث

ييبلانعةباحصلانمهريغوباطخلانبرمعنعاندنعةياورلاوءانباحصأ

۔٦٤٢۳-



اصولاجابرهاوجلاتقع

ملوردصلافاوطفوطتىحرفنتنأاهانعميفناكنموضئاحللزجيملهنأ

لقناهيلعقفتايلاةياورلاىلعكلذيفاندمتعاف.ضئاحريغنماضئاحصخم

نبثراخلاقيرطنمييبلانعثيدحلالهأنممهيفلاخملقنعمانباحصأ

تیبلاباهدهعرخآنوکیتحرفنتنأضئاحلاىنهنأ":سوأنبهللادبع

.يقهيبلاوينطقرادلاودوادوبأهاور."فوطتو

۳/٥٠٤رفعجنبامماج:رظنا

۸/۲۳٤‹4۸۷/۲عرشلانايب:

۱۹۲/۸فنصللا:

٤/41٤يخامشللحاضيإلا:

۷/٠۳۰نيبلاطلاجهنم:

۸/۳٢۲بیيترتلاةيشاح:

٤٤٤جحلايفرظنلانباةيمالحرش:

۲۷۲/۲يلاسلامامإللحيحصلاعماحلاحرش:

١/۱۹۷ماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوح:

٢٤/٢٦٦۲ليتلاحرش:

۳/٤٦٩٤يرابلاحتف:

۹/٦۸يوونللملسمحیحصحرش:

١/٠۷۱٠راطوألالين:

۸8۹£‹4۸85/۳ريبكلاحرشلاويغملا:

£0°ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

١٤١جحلايفءاسنلاهقف:

۸۰۳/۲يعفاشلامامإلاهقفيفبذهللا:

۱۸۳/۳ةريخذلا:

۱۷۳ةرمعلاوجحلاهقفيفيملا:

١۱۲ةرمعلاوجحلا:
٧٤۳-



غادولاجابرهاوجلادق

برشيوامزمزيتأيمثءفاوطلايتعكرعكرعدوملافاطاذإو

نمةرايزلاوةرمعلادنعلاقاملوقيوهسأرىلعبصيوهنم

كدبعانأوييرتنأمهللا«ثالثربكأهللاربكأهللا:ءاعدلا

هانميبدمعتيوء(Ç”رجحلاوبابلانيبموقيوعجريمثءخلا...

مث«راتسألاىلعهارسيبضبقيو٠هديغلبتثيحهتفكسأىلع

7.٠هلحتفامبوعديورادجلابهنطبقصلي

££6/۲مالسلالبس:

ءاعدلاوهيففوقولابحتسيمزتلملاهللاقيعضومرجحلاوبابلانيبام(١)

.هدنع

.اهيلعطوييلابابلاةبتع:ةفكسألا(۲)

."فكس"۹/٠١١٠برعلاناسل:رظنا

عمتفط:لاقهدجنعهیبأنعبیعشنبورمعنعدوادوبآیورال(۳)

مثرانلانمهللابذوعن:لاق؟ذوعتتالأ:تلقةبعكلاربدءاجاملفهللادبع

هیعارذوههجووهردصعضوفبابلاونكرلانيبماقفرجلاملتسايحىضم

."هلعفيليهللالوسرتيأراذكه:لاقواطسباهطسبواذكههيفكو
هللاقيوءاعدلابهنومزتليمهنألكلذبيمس«يازلاحتفوميلامضبمّرتلملاو
.واولاحتفبذّوعتملاوىعدملا

تيبلامهللا:هلوقنميوونلاهركذاممزتلملابهفوقودنعةروثأملاةيعدألانمو
يترُيصيحكقلخنميلترخسامىلعتلمحكتمأنباوكدبعدبعلاوكتيب
تیضرتنكنإف.ككسانمءاضقىلعتنعأىحكتمعنبيتغلبوكدالبيف

هنعدبیر«يرادكتيبنعىأنتنألبقنآلانمفالإوًاضريعددزافيع

- ۳6۸



غعادولامابرهاوجلادقع

اهنعبيغيىتحاهنعهجورخلاحةبعكلاربدتسيالنأيغبنيو

تاوففخيملام«عجرعدويملوجرخنإو‹اهارينكيملو

اضيأعجر(”ىوطيذبتابو١يركلامهبزربنإوءهباحصأ
مد-عادولافاوطدعبنيو-عادولافاوطيتعكركرتبمزلو

دمعلايف«نالوق.مرحلاوأةكمنمجرخىتحعجريملنإ

نإالإءهيلعمدالو‹عكرفعجريسننإ:ليقونايسنلاو

.مرحلا:ليقو«ةكمزواج

عادولالبقتسفنوأتضاحنإفءلجرلاكلكلايفةأرملاو

كلذبايركلاىلعاهلمكحيوءضيحتستوأرهطتىتحتماقأ
تئطومثتفرصناوتضاحفعكرتملوعادوللتفاطنإ:ليقو

.اهيلعسأبالف“طولالبقمرحلايفتعكرنإومداهمزل

:مزتلملابهفوقونيحلقيلفماقملااذهيفءاعدلاةلاطإبدنو

بغارالو.كتيبالوكبلدبتسمريغيلتنذأنإيفارصناناوأاذهيرادم

يلقنمنسحأوييديفةمصعلاوندبيفةيفاعلايبحصافمهللا.كتيبالوكنع

ءيشلکىلعكنإةرخالاوايندلايريخيلممجاويتيقبأامكتعاطيقزراو

.ريدق

0£٩ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا

.ةلفاقلابحاصيأ(۱)

.مرحلادودحيثةيرق(۲)
.رهطتێحاهاراظتناثكللابةلفاقلابحاصرمؤييأ(۳)

۹٢٤۳-



غادولامابوهاوجلادق

كبو«انلكوتكيلعو«انملسأكلو«انمآكبوءانججحكلمهللا
انلمعتساوءانبونذرفغاوءانكسنلبقتفءانوعدكايإوءانقثو

متاوخوانرئارسوانناميإواننيدكعدوتسنانإمهللاءكتعاطل

مهاياطخةطوطحملا‹مهاجرنيكردملابلقنمانبلقامهللاانلامعأ

كليصعيالنمبلقنمء.مهبولقةرهطملاءمهتائيسةوحمملا

هناسلكركذبرمعنمبلقنمءارزولمحيالوارمأاهدعب

كتمأنباكدبعنباكدبعينإمهللا٠هانيعكتفاخمنمتعمدو

كمرحيتتمدقأىتحكدالبيفينتريسو٠كتبادىلعينتلمح

نإفءيلترفغدقنوكتنأينظنسحبتوجردقفءكنمأو

ناو۽یفلزكيلإينبرقویضرينعددزافيلترفغدقنكت

كتيبنعدعابتأنألبقةرفغملابيلعنآلانمفيلرفغتملنكت

الوءكتيبنعالوءكنعبغارريغيفارصناناوأاذهف

تيببينمدهعلارخآاذهلعجتالمهللاءكتيبالوكبلدبتسم

عزنتالوءنيمحارلامحرأتنأوينمحراويلرفغاف«مارحلا

يلايعويتنؤمينفكافيلهأىلإينتمدقأاذإمهللاءينعكتمحر
نمكبذوعأينإمهللا.ينمكقلخبىلوأكنإفءكقلخةنؤمو

دلولاولاملاولهألايفرظنملاءوسوبلقنملاةبآكورفسلاءاثعو

انبرىلإانإو٠نوبغارانبرىلإو‹نودماحانبرلنودباعنوبئات

.نوبلقنمل

دعبمانوأىرتشاوأعابنإو٠عادولادعبيرتشيالوعبيالو
.داعأعادولا

۔۳۵و



غاصولابابرهاوجلادق

وأادمعتمهدعيملوجرخنإو.لواطتيملاميناوتلادسفيالو

()ةعذجالءزعميتثمدهمزل‹هدعيملوهدسفأوأ٠الھاج

دعبتافتلالابسأبالو.انيمسناكنإ©نأضنمزاجو
.هداعأفعادولادعباباتكزيزعلادبعنبرمعبتكو.عادولا

يضقيوفلعلاوماعطلايرتشينأعدومللءاطعورباجصخرو

.ةرايسلاتيزفلعلاوماعطلالثمو«ارفانهيلعام

ناو۽يلصيىتحجرخيالفةالصلاتقوريغيفعدونمو

هدجيملفهبًاضوتيوأهبرشيءاملجاتحانإوء©مدهمزلجرخ

راموهونيدنمهيلعامضقيلوءلهمتيالورتشيلفءارشبالإ

.هعادودعبهباحصأضعبيصويو

دعقنإاذكو٠حبذالإو«هداعأهيفمانوهتيبلبهذوعدونمو

دعولايفةرايسلابحاصهفلخأوأءيشعللءادغلانملغشلهيف

الهترایسوأهتلحارئیهتيفدعقناو.ءاركلابلطيفدعقو
.لوألاهازجأيشعلاىلإ

.امهانعممدقت(۱)

.شبكلايأ(۲)
.جرخنأدعبتيبلاىلإتفتلامثعدونمىلعسأباليأ(۳)

ةئالثلاتاقوألايوأهيفةالصلانعيهنلتاقوألايفعادوللفاطاذإ(٤)

فاوظطلايعكريلصينألبقدجسملانمجرخيالهنإفةالصلااهيفمرحتىلا

.جرخيمثفاوطلايعكريلصيمثتاقوألاهذهراظتناهيلعبحاولاو

- ۳۵۹



غادولامابرهاوجلاقع

هبلغسعننمىلعالو«هيلعالفةكمنمجورخدعبسعننمو

نأهلبدنةالصلليدونمثعادولاوهو.()ردصللفاطنمو

فاوطلاداعأةالصلارظتنامثعدونمو٠.عدويمث٠يلصي

.یضمنٍهيلعالفهليرتشينمرمأوعدونمو.هعادول

هلأسنو-ءالوملأسيوتيبلاقارفىلعانيزحكلذدعبيضميو

ىلوتملاريغلوءكجحهللالبقت:ىلوتملللاقي.ماتخلانسح-
.ملعأهللاو.هتيبىلإكغلبوءكملسيذلاهللادمحا

هعوقوققحتيو‹عادولافاوطهسفنوهردصلافاوطنأودبياميف(١)

:نيترم

اعيدوتتيبلابفاوطلاوةكمنمجحللمارحاإلادنعةيورتلاموي:ىلوألاةرملا

.بجاوالبحتسمانهفاوطلاو‹مىلإجورخلالجأل

ذئدنعنوكيو؛نطولاىلإعوجرلادصقوكسانملانمغارفلادعب:ةيناثلاةرملا

.ملعأهللاو.مدبربحيابجاو

- ۳۵۲
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6يينلاربقةرايزهابوعاوجلادق

2هربقةرايزباب

هافجدقفمهرزيملوجحنمنكل%يبنللةرايزالبمتيجحلا

.٠)للابذايعلاو

بهذو‹ةبودنمامنأىلإروهمحلابهذف:8%هترايزيفملعلالهأفلتخا(١)

نمةبيرقاهنِإ:ةيفنحلاتلاقوةبجاواكأىلإةيرهاظلاضعبوةيكلاملاضعب

ةلبانحلاضعبكلذىلعهعبتوةعورشمريغاهنأىلإةيميتنبابهذو.تابحاولا

.ضايعيضاقلاوييولاوكلامنعكلذيورو

رلطوألالينيفناكوشلااهركذ%3هترايزلضفيفةريثكثيداحأتدرودقو
ةفعضملاثيداحألاةلمجنموثيداحألاهذءاملعلافيعضتركذهنأريغ

:يليام

"ينافجدقفنرزيملوححنم"١
"يعافشهلتبجويربقرازنم'-۲

"نایحيفرازامنأکفتومدعبرازنم"-۳

¿لسدقلملاتيبيفىلصوةوزغىزغويربقرازومالسإلاةجحجحنم"٤
"هيلعضرتفااميفهللاهلأسي

"ناتروربمناتجحهلتبتکيدجسميفندصقمثةكمىلإجحنم"٥

"هراوجيفناکيهللالوسرربقرازنم"٦

"ةمايقلامويًاديهشوًاعيفشهلتنكابستحمةنيدملايفينرازنم"-۷
هتلاهخوأيوارلافعضلامإهدانسإيفةحداقةلعثيداحألاهذهنملكيو

.نيئدحلاحالطصايفاهيلعفراعتملارومألانمكلذريغلوأ

- ۳۵۸



عيينلاريقةرايزهابرهاوجلادق

ةفيلحلايذدجسمىتأاذإو٠لاستغالاةرايزلاديرمليغبنيف

ملنإدجسملاراسينعنيتعكرعكريلف6#هللاهلوسرسرعم

ضرفلاةالصفضرفرضحنإفءضرفلاحلايفرضحي

)هدفك

دههاورامعوضوملايفدروامحصأنأظفاحلانعلقنياكوشلانأىلع

يحوريلعهللادرالإيلعملسيدحأنمام":اعوفرمةريرهيبأنعدوادوبأو

."مالسلاهيلعدرأىح

ىلعلديامهيفسيلنكلوبابلايقهيبلارذصثيدحلااذهبو:ياكوشلالاق

.هُا.كلذنممعأهرهاظلبهربقىلعهيلعملّسملانوكرابتعا

۱۷۹-١/۱۸۰راطوألالين:رظنأ

ءلحطبلابخانأيهللالوسرنأ":رمعنباقيرطنمحيحصلايفدروال(۱)

."كلذلعفيهللادبعناكواهبىلصفةفيلحلايذبيلا

كنإهلليقفةفيلحلايذبهسرعميفىتألهللالوسرنأ:ىرخأةياوريفو
.ملسمامشاور."ةكرابمءاحطبب

۱۲۲/۹:ملسمحیحصحرش:يوونلالاق

اولزناذإلرتملايفموقلاسرع:ديزوبألاق«لورتلاعضومسرعملا:يضاقلالاق

كسانمنمسيلجاحلاعوجريفةفيلحلايذبءاحطبلابلوزنلاو:يضاقلالاق
ءاحطبامنألو؛فيبلاراثآباكربتةنيدملالهأنمهلعفنمهلعفانإو؛جحلا

.ةكرابم

نإوءهيفيلصييحزواجيالنأوهيفةالصلاولورتلاكلامبحتساو:لاق

- ۳۵۹



6يينلاربقةرايزهابوهاوجلادق

ناكام":ىلاعتهلوقةذاعتسالادعبارقةنيدملاينابملباقاذإف

لوسرنعاوفلختينأبارعألانممهلوحنموةنيدملالهأل

.ةيآلا"١هللا

هيلعزيزعمكسفنأنملوسرمكءاجدقل":لاقةنيدملالخداذإف

ىلإادصاقرسيلوًاضوتيلمثءةروسلامامتىلإ"©متنعام

نيتعكريلصيوء”مالسلابابنملخديوءفيرشلادجسملا

هللالوسرايكيلعمالسلا:لوقيف$هربقهوحنىلإيضميمث

مالسلاءهللاةوفصايكيلعمالسلاءهللانيمأايكيلعمالسلا

مالسلاءمساقلاابأايكيلعمالسلاءهللادبعنبدمحمايكيلع

هللاالإهلإالنأدهشأانأ.هتاكربوهللاةمحرويبنلااهيأكيلع

تيدأوءةلاسرلاتغلبدقءهللالوسركنأوءهلكيرشالهدحو

ىتحهتدبع٠كبرليبسيفتدهاجوءكتمألتحصنو«ةنامألا

.هیفيلصیفةالصلاتقولخديىحثكمةالصتقوريغيفناك

اليلمهيلاهأسانلاًاجفياللحبصييحهعوجريفيهبلزنامنإليقو:لاق

.فهأ.ملعأهللاوةروهشملاثيداحألايفايرصهنعىنامك
ةالصلاوةفيلحلايذبسيرعتلا:باب.جحلاباتك۱۲۲/۹يوونللملسمحيحصحرش:رظنأ

.ةرمعلاوأجحلانمردصاذإاهب

١۲٠ةيآلاءزجةبوتلا(۱)

۱۲۸ةيآلاءزجةبوتلا(۲)

.يوبنلادجسملانميبرغلابوتحلايفعقي(۳)

-۰٦۳-



لَكيينلاربقةرايزهابوهاوبلاتقع

املضفأانعكازجوءاتيموايحكيلعهللاىلصنيقيلاكاتأ

.هتمأنعايبنیزج

اي:لوقتمث‹ههجوءاقلتطئاحلاعمكهجولعجتومدقتتمث

اذکضرأنمنالفنبنالفانآملسوكيلعهللاىلص«هللالوسر

هللاىلإكباعفشتسمءكيلعاملسمءارئازكتئجءاذكدلبنم

ىلإينلكيالنأو٠يبونذيلرفغيوءيرازوأطحينألجوزع

هللایلصيعيفشنكفرثكأالوكلذنملقأالونيعةفرطيسفن

.۱)ملسوكيلع

كيلعمالسلا:لوقتفركبيبأىلعملستفكنيميىلعاليلقرخأتتمث
مالسلاءقيدصلاركبابأايكيلعمالسلا«هللالوسرةفيلخاي

ندعموراربألاخيشايكيلعمالسلاءنامثعنبهللادبعايكيلع
مالسلاءراغلايفهللالوسرسينأوءراقولاوةبيهلااذايراختفالا

كيلعمالسلا:لوقتواليلقرخأتتمث.هتاكربوهللاةمحروكيلع

اهيأكيلعمالسلاءباطخلانبرمعايكيلعمالسلاءصفحابأاي

. هتاكربوهللاةمحروكيلعمالسلاءقورافلا

وأ«هللالوسرايكيلعملسينالفنبانالفوأ«نالفنبانالفنمهللالوسراي

.تارابعلانماذهوحن

وأظفحلامدعلةيفيكلاوفصولااذهىلعمالسلااذهبنايتإلانعزجعنم(۲)

ناكاملوقينأهيزجيو‹؛عاطتساامهنمظفحوهضعبىلعرصتقاتقولاقيضل

- ۳۹۹ -

 



لييينلاربقةرايزجابرهاوجلادق

ماقمىلإيتأيكلذدعبوءلماكراقوىلعةلاحلاكلتيفكيلو

.(')ءاعدلانمهلهللاحتفامبوعديوليئاربج

هللالوسريلعميلستلابركبينأمويلكحبصيفهليغبنيو
٢هيبحاصىلعوهي

ايكيلعمالسلا‹للالوسرايكيلعمالسلا:امهنعهللايضررمعنباهلوقي

.هاتبأايكيلعمالسلا«ركبابأ

دنعاسلاجتنك:لاقيِتعلاهاكحاميهترايزلضفنعرثألايفءاجامم(١)

:لوقيهللاتعمس«هللالوسرايكيلعمالسلا:لاقفيبارعأءاجفييبلاربق

لوسرلامملرفغتساوهللااورفغتسافكوءاجمهسفنأاوملظذإمهنأولو"

.٤6٦ةيآلاءزجءاسنلا'اميحراباوتهللااودجول

مكألاوعاقلانهبيطنمباطفهمظعأعاقلايفتنفدنمريخاي

مركلاودوخجلاهيفوفافعلاهيفهنكاستنأربقلءادفيسفن

مدقلاتلزاماذإطارصلاىلعهتعافشىجرتيذلاعيفشلاتنأ

ملقلاىرجاممكيلعمالسلايماذدبأامهاسنأالفكابحاصو

يبتعاي:لاقفمونلايفليللالوسرتيأرفيانيعيتبلغففرصنامث:لاق

.هلرفغدقىلاعتهللانأبهرشبويبارعألاقحلإ
۳٢۷۲/۲عرشلانايب:رظنا

°4£ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:

ةدحاونمولختالهنأريغةثالثلاروبقلاابتبتريلاةيفيكلابعطقيدحأال(۲)

:ةيتآلاةثالثلاتافصلانم

-۲٢۳-



6يينلاريقةرايزهابرهاوبلادق

يتأيوءميهاريإهنيإوةيهجاوزأكانهوعيقبلاىلإيضميو

دجسميتأيو«دحأىلإيتأيو«مهيلعاملسمءادهشلاروبق
ةيراسوةبرشملابابو٠ءابقيتأيوءحيضفلادجسمو٠ءبازحألا

عاطتسااميفيلصيوءعاطتساامدهاشملانمعبتتيلوءةبابليبأ

يشمييهللالوسرناكفيكهسفنيفروصتيلوءدجاسملانم

۱(عاقبلاكلتيف

  

   

ةثلاثلاةفصلاةيناثلاةفصلاىلوألاةفصلا

|¥ىلارق|¥ىلاريقيىنلارق

هطرمعرق1ركبلآربقهحركبلآرمقهټطركببأربق

   هظرمعرق١هټظمعرق|

.حاضيإلايفيوونلاهررقامىلعىلوألاةفصلاوهروهشلملاو
٤٠°£ةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا:رظنا

نالوحنيهوةرونملاةنيدملابدهاشملارئاسينأينأرئازللوجاحللبحتسي(١)

:يليامدهاشملاهذهمهأواهنمهيلعردقامدصقيلفةنيدملالهأاهفرعياعضوم

نميوبنلادجسملانمطقفراتمألاتارشعدعبىلعيهو:عيقبلاةربقم-١

مهنعهللايضرةباحصلارابكنمفالآةرشعنمرثكأتافراهيفقرشلاةهج

هللايضرهيبحاصىلعوقيهللالوسرىلعمالسلادعبميقبلاةرايزنوكتو.
ءاشنإانآونينمؤمموقرادمكيلعمالسلا:لاقميقبلاىلإىهتنااذإف.امهنع

.محلوانلرفغامهللا‹دقرغلاعيقبلهألرفغامهللا«نوقحالمكبهللا

نينمؤملاتاهمأروبقوقهللالوسرنبإميهاربإربقكهيفةرهاظلاروبقلاروزيو

۳۳.اهريغو

 

 



ا
ف

لَكيينلاربقةرايزهابرهأوجلادق

قرشلانمهلوطو«ةنيدملالامشتارتموليكةعبرأدعبىلع:دحألبج٢

دحأ":يلوسرلالاقهيفو‹م١٠۲٠هعافتراوتارتموليك١برغلاىلإ

ةزمحءادهشلاديسربقهحفسيفو.يذمرتلاويراخبلاهاور"هبحنوانبيلبج

رباقمهنمةبرقمىلعوامهنعهللايضرريمعنببعصموبلطملادبعنب

.دحأةكرعميفاودهشتسانيذلاةباحصلا

دجسملوأوهوةرونملاةنيدملانميبرغلابونحلايفوهو:ءابقدجسم-۳
هيفةالصلاوىلاعتهللبرقتلايونينأهترايزلٍنأينلبحتسيوةنيدملايفسسأ

هللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرريهظنبديسأنعيذمرتلاهاورام

هللايضررمعنبانعنيحيحصلايفو."ةرمعكءابقدجسميفةالص":ي

هيفيلصیفايشاموابكارءابقدجسميفينييهللالوسرناك":لاقامهنع

."نيتعکر
لعهللالوسرناكيذلاناكملاوهو:ىلصملادجسموأةمامغلادجسم٤

.نيديعلاةالصهيفيلصي

عقيوعلسلبجنمةعطقىلعيبرغلاةدلبلالامشعقاولا:حتفلادجسم-٥

.قدنخلاناكثيح

يمسو«ةنيدملايبرغلامشقيقعلايداوةفاحىلععقي:نيتلبقلادجسم١

بونحلاىلإةيناثلاوسدقملاتيبللامشلاوحنامهنمىلوألا‹نيتلبقهيفنألكلذب

کموحن
اهيفملك٦ةفاسمىلعةرونملاةنيدملانميبرغلابونحلايف:ردبةيرق۷

عباسلايفشيرقرافكىلعنيملسللاهللارصناهيفومالسإلاكراعملوأتناك
ةيرقلابونجليمةريسمىلعو.ةرجهللةيناثلاةنسلايفناضمررهشنمرشع
.ردبءادهشروبقدجوت

٤٦۳-



لعيبنلاريقةرايزجابرهاوجلادقع

يضميمثلسغلاهنكمأنإلستغيلفةنيدملانمجورخلادارأنإف

.(۱)مهقارفىلعبئتکموهوبهذيومهعدويو

سيلودوهيلاسجرنمهللاةصلخسدقملاتيبروزينأيغبنيو

.ملعأهللاو.ييهربقروزتنأءاسنلاىلع

ناخامدنعهسفناهيفةبابلوبأطبريلاةيراسلايهو:ةبابليبأنبةيراس-۸

.ييلادجسمةيراسلاو«هتبوتتلزنيحدوهيلاعمهلوسروهللا

ةروتملاةنيدملايفوهوملسملااهروزينأيغبنييلاةبيطلانكامألاضعبهذه

هللاهراتخايذلادلبلايفامنأواهتيسدقونكامألاهذهةلالجهبلقبظحاليلو

.اهعاقبيفهيشمواهيفيهددرترضحتسيلوهنفدموهناطيتساويهيبنةرجمحل

عدوينأبحتساهريغوأهنطوىلإعوحجرلاوةنيدملانمرفسلادارأاذإ(١)

مالسلاوحنديعيوييبلاريقينأيمث«بحأاعامهدعبوعديونيتعكردجسملا
مرجحبدهعلارخآاذهلعحتالمهللا:لوقيوةرايزلاءادتبايفروكذملاءاعدلاو

نيدلاييةيفاعلاووفعلايقزراوةلهسًاليبسنيمرحلاىلإدوعلايلرسيوكلوسر

یرقهقيشيالوههجوءاقلتفرصنيمث.نيمناغنيلاساندروةرخآلاوايندلاو

.هفلخىلإ
ليلوسرلادهعنمهيفتادايزلاوفيرشلايوبنلادجسلملاءانب:ةدئاف

:مويلاىلإ
ةعطقىلعءَيلاهسسأءةرونملاةنيدملانمةيقرشلاةهحلايفيوبنلادجسلملاعقي

لصعحو.اعبرمارتم١٠٠٠هتحاسمفارتم۳۰اهضرعوارتم٢٥افوطضرأ
هفقسمثلختنلاعوذجهدمعلعجو«نبللابرادحلابوةراجحلاهساسأ
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لييينلاربقةرايزجابوهاوجلادق

.ءابصحلابهشرفوديراب

:يليامكيهفيرشلادجسلملااذهيفةديدعتادايزتئدحمث

قرشسلانمهيفليبلادازربيخةوزغدعبةرجملانمعبسةنسيف:الوأ

دجسللاراصوأرتم٢٠٠٠۲هتحاسمتراصفًارتم٥٤٠لامشلاوبرغلاو

.ارتمنوسمعلضلکلوطاعبرم
ةسمخوحنبونحلانمدجسملايفباطخلانبرمعدازه١٠ةنسيف:ايناث

ارتم٠۷هلوطراصفراتمأةرشعبرغلانموارتمرشعةسمخلامشلانموراتمأ

يضررمعهانبو.اعبرمارتم٠٠۲٤ةيلكلاةحاسملاتراصوًارتم١٠ضرعيف
.بشخلانمهدمعلعجوديرحلاونيللابهنعهللا

نمأاقاورهيفدازودجسلملاءانبنافعنبنامثعددجه۲۹ةنسيف:اثلاث

لعجوصخباوةشوقنملاةراجحلابهانبوم٠84هتحاسمبونحلاوبرغلاولامشلا

هفقسو«صاصرلااهيفبصو«ديدحلادمعاهيفلخدأةروقنمةراجحنمهدمع

.جاسلاب

ًاريمأناكوزيزعلادبعنبرمعكلمادبعنبديلولارمأه۸۸ةنسيف:اعبار

دازونينمؤملاتاهمأرجحهيفلخدأوهددجفدجسللاءانبددجينأةنيدملاىلع

(صخجحلا)ةصقلاوةراجحلابهانبو‹م٢۲۳۲لامشلاوبرغلاوقرشلانمهيف

.صاصرلاوديدحلادمعاهوشحةراجحنمهدمعلعجو

٠٥٤لامشلانمدجسلملايفيسابعلايدهملادازه١١٠ةنسيف:اسماخ

.ه١٦۱ةنساهنمعرفوم

تلشدجسلابةماهةرامعيابتياقكلماىرجأه٩۸۷ةنسيف:اسداس

.ةيقرشلاةيبونحلاةهحلابم١۲٠هيفدازوهنذآموهناردجوهدمعوهفقسأضعب

 

۳



ةييينلاريقةرايزهابوهاوجلاتقع

ادعرتدعرأوءامسلاتقربأه٦۸۸ةنسناضمر۱۳ةليليف:اعباس

يذلانينذؤملاسيئرىلعتضقو‹ىربكلاةنذعملاىلعةقعاصتّضقناو«اديدش

هردجنمتمدهوهتمهتلافدجسملافقسىلإتلقتناوءاهيلعنذۇيناک

ةنيدملاىلإيلامحجلارقنسريمألايابتياقفرشألالسرأف«هدمعرثكأىعادتو

هجومتأىلعدجسللااورّمعفةمزاللاتالآلاوعانصلاهعمودجسللاةراسعل

يابتياقكلماقفنأدقو.اعبرمارتم١۷١۱ةيقرشلاةهحلانمهضرعيفاودازو
.ايرصماهينج٠٠٠٠٠نمبرقيامةرامعلاهذهىلع

ربماييرابارحمبويناثلاميلسناطلسلاهرمعه۹۸۰ةنسيف:انماث

.ةيلبقلاةهجلانميلصألادجسلملادحىلعيوبنلا

ةرامعدجسلملاةرامعبلوألاديحلادبعناطلسلارمأه١٦۱۲ةنسيف:اعسات

ةدمعألاتريغو«ساسألاةمكحمردجضعبوةروصقلملاالخهلكهتلوانتةلماش

لدبنيقاورتلعجفةيقرشلاوةيلامشلاةقورألاتعّسوو«دوجأةدمعأبةعيدقلا

ةهحجلايفنيقاورنورّمعملادازوءةعبرألدبةقورأةئالثةيبرغلاتلعجو«ةئالث

هذحبوءايديجباهينج٠٠٠٠٠۷تاقفنلاتغلبدقوءةنسةرشعينايفه

.اعبرمارتم١٠٠۲٠دجسلملاةحاسمتراصةدايزلا

لآزيزعلادبعكلملاردصأه١۱۳۷ناضمر١٠ةعمحلاموييف:ارشاع

ذيفنتلابئدُبو«ةلماكةعسوتوةلماشةرامعيوبنلادجسملاةرامعبارمأدوعس

نمثباهتيكلمعازتنادعبدجسملابةطيحلارودلاتمدهفھه۱۳۷۱ةنسيف

١۳۷٠ةنسلوألاعيبريفساسألارجحعضووءايبهذاهينج١٠٠٠٠٠هردق

ةرامعلاهذهبوءةيدوعسلاتالايرلانمانويلم٠تاقفنلاتغلبدقو«ھه

- ۳۹۷ -



لييبنلاربقةرايزهابوهاوجلادق

.اعبرمارتم١۲٦۱۸هتحاسمتراصدجسملايفتلخدأيلاةدايزلاو

.االثةيبرغلاوىطسولاوةيقرشلانملكوءاسمخةيلامشلاةقورألاتراصو

:يهوةرشعدجسملاباوبأتحبصأو

يفةمحرلاباب-۳.هلامشيفقيدصلاباب-٢.بونحلايفمالسلاباب-١
يفباطخلانبرمعباب-٥.هلامشيفدوعسباب-٤.يبرغلارادحلاثلث

يفنافعنبنامثعباب-۷.ةيقرشديلادبعباب-٠٦.يبرغلالامشلا

رادحلباثلثيفءاسنلاباب-۹.قرشلايفزيزعلادبعباب-8.يقرشلالامشلا

.ءاسنلابابءاذحبليربجباب-١٠.يقرشلا

:يهبراحمةسخخدجسلملايو

دبعنبرمعمايأيفثدحموهوربنملاراسيىلعةضورلابلِيلوسرلابارحم-١
ةبسن)يميلسلابارحلا-۳.يلبقلادجسملاطئاحيفنامثعبارحم-۲.زيزعلا

لاخحثشيلعلرتمفلخوهو‹دجهتلابارحم-٤.(ييامثعلايناثلاميلسىلإ

.تاوغألاةكدلامشيديحلابارحلا-٠.ةروصقملاجراخةمطافةديسلاةرجح

£0°6ةفاضإبةيناثلاةعسوتلالامعأتهتنادوعسكلملادهعيف:رشعيداح

.ةقباسلاةحاسملاىلعاعبرمارتم

٠٠٠٠۳ةفاضإبةنلاثلاةيدوعسلاةعسوتلاتمتدلاخكلمادهعيف:رشع

ةحجراخنيلصلملاةيامحلدجسملابرغولامشتالظمةئيهىلعاعبرمارتم

.نيلصملانمىرخأدادعأباعيتسالو

£0۳0©.ةفاضإبةعبارلاةيدوعسلاةعسوتلاتمتدلاخكلملادهعيف:رشعثلاث

راتمأ۷٠۲۸٠ةيلكلااهتحاسمتحبصأفتالظملاكلتةحاسمىلإاعبرمارتم

.ةعبرم
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6يينلاريقةرايزهابرهاوجلادق

رجحعضوبزيزعلادبعنبدهفكلملاماقه٤١٠٤٠رفص٩يث:عبار

ةفقاضإعورشملااذهنمضتو.يوبنلامرحللىربكلاةعسوتلاعورشملساسألا
قرشلاوبرغلاولامشلانمهبلصتيوطيحييلاحلادجسملابناجبديدجبم

.لصم١١۱۱۷۰بعوتستاعبرمارتم۰٠۸۲۰۰اهردقةحاسعب

لمكاعبرمارته٠٠٠۹۸ةعسوتلادعبدجسمللةيلامجاإلاةحاسملاحبصتكلذبو

اهردقةحاسمبيوماخرلاباهتيطغتدعبةالصللةعسوتلاحطسنمةدافتسالامتي

دعبيوبنلادجسملاعستيو.لصم٠٠٠٠بعوتستاعبرمارتم٠
ارتم١٠٥٥٦٠غلبتةيلامجإةحاسمنمضلصم٠٠٠۷٠۲نمرثكألةعسوتلا

ارتم۰٠٠٥۲۳تغلبدجسلملابةطيحلاتاحاسلاةحاسمنأىلإةفاضالاب.اعبرم

ةعسوتلادعبنيمرحلامداخعورشمنمضتاحاسملاعومجبلصيلاعبرم

لصمنويلمىلإلصتلصم٠٠٠٠٥1بعوتستاعبرمارتم٠٠٠٠٠٤یربكلا
.جحلامساوميف

ددعدازونذآم١٠نذآملايلامجإحبصيلنذآم١ةديدحجلانذآملاددعتغلبدقو

باويأددعغلبامك.لخادم۷نمالدبالخدم۲۳ىلإةعسوتلادعبلخادملا

.يدوعسلايررايلم۲۷عورشمللةيئاهنلاةفلكلاتغلبو«اباب١۸مرحلا

۳۹



ةرةبطخرهاوجلادق

ةفرعةبطخ
ميجرلاناطيشلانمللابذوعأ

ميحرلانمحرلاهللامسب

٠.ملسوهبحصوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصو

تاعاسنمةعاسوكتمحرتايشعنمةيشعهذهنإمهللا

ةوعدلااهيفبيجتو«ءاكبلاوعرضتلااهيفمحرتدقكترفغم

كلسملكنمكيلإتلبقأوءجاجحلادوفوكتتأدقءءادنلاو

ءاغتباجاومألاوججللااوبكروءجاجفلاوةيدوألااوعطق٠جاهنمو

نوعديومهنعحفصلاكنولأسيءكنارفغءاجروءكناوضر

ءاطعلاليزجاي ءاعدلاعيمسايءنوجريوكنملوبقلانولمأيو

للعفلاميركايلاونلالينماي٠لالجلازيزعاي‹ءالبلاليمجاي

النمايءناسحإلاونملاميسجايءناطلسلاوكلملاميظعاي

هئانفبيحرهراوجنعقيضيالو٠هئاطعةرثكهدوجيفديزي

هدنعنمةبيخلابعجريالو٠هئاجربالطهبابنعدرطيالو

اهيلإيتلاانتياغتنأ٠هئاعدلهأهئاعدبىقشيالو«هئاجرلهأ

انلامآلعجاف«انغكنعاهلسيليتلاانتجاحبلطموءىهتنملا

اتتاجاحو«ةعفانكيلإانحادكأوةدعاصكيلإانلامعأو٠ةقداص

ميركايءةعقاوانبولقبكركذةوالحو«ةعجاركدنعنمحجنلاب

كدفرنعانلانغالءنورظتنمكتمحرلوءنوذئالكبكدابعانإ

نمبو؟عرقننمبابفانتعنمنِإفءكدصقنعانلضوعالو

-۳۷a



ةورحلةبطخرهاوجلادق

الوءهبابحتفييذلااذنم؟عجرننمیلإوبهذننيأو؟عفشت

ةملظيفيدانييذلااذنم؟هباوثلزجيو‹هباجحعفري

هنيميهنعزجعتاملئاسلايطعيف؟هيطعأفلأسياذنم:ليللا

.دابعلابرايكاذتنأ٠داوجايكاذتنتأ

انعكوفعكناطلسيهويالوءانمكماقتناككلميفديزيالانهلإ

فطاوعلاانتلدو٠كيلإكنمانبرهدقءكيدينيبكديبعنحناهو

حدكنواهيفانلاقثأبموعنوءحبسنبونذلايفنحنف٠كيلعكنم

تطلاخو«اهتلقتأفرودصلاىلعتميخو«اهتلذفباقرلاتلغدق

انبلزنيو«رامعألابهذتنأنوفئاخنحنف«اهتلوطفلامآلا

هيلعانكامرغأو٠ءلوطأولمأدعبأيفنحنو«رادقألاسأب

ةعراصاندودخلوءةعطاقانمايألوءةعقاوانبةينملاذإ٠لفغأو

انرضحدقو‹لامآلاهيلإدمنانكيذلاتقولاوءلاونلاموياذه

انعوفعتنأكلأسن٠كيلإةئطاخلاانيديأانطسبوءكيدينيب
مثءحتفتنأءامسلاباوبألنذأتوءحمستوانلدوجتوءحفصتو

تزواجتوميظعلابنذلاانلترفغدقوالإانسلجمنمفرصتنال

.میرکایانع

نملءاعدلاباوبأوءةعرتمكيدلءاجرلالهانماندجوانإمهللا

نمجئاوحو٠ةحابمكبثاغتسانملةثاغتسألاوءةحتفمكاعد

.ةباجإعضومكئاعدلانيفلأوءةحجنمكدصق

لوعنكيلعوقثنكمركبوءلكوتنودمتعنكيلعانإميركاي

- ۳۷۹



ةرةبطخرهأوجلادق

قرطتنكليبسجهنميفوءقلعتنكلبحبو٠لمأنووجرنكلضفو

وعدنكئامسأبوءبرهنكيلإكنموءقدصتنكناسحإوكاودجبو

يفو‹عركنكماعنإبيسيفو٠بلطنويغبنكدفرلوءبطخنو

كدوجو«عرقنوحتفتسنكتمحرباوبأوءعجرنكيلإتاململا

الو‹هلهأتنأامانبلعفافدمعنوىعسنكيلإوءدصقنومورن

ةرتعلاوةريرجلاوةريحلالهأنحنامنإ.هلهأنحنامانبلعفت

برقأوءوجرمريخايمهللاءةرفغملالهأوىوقتلالهأتناو

بولطمدوجأو«هيلعلوزنمربأوءهيلإدوصقمريخايءوعدم

رذاععسوأو«رداقملحأاي٠هيدلاملوؤسممركأو«هدنعام

لاونلاةرثكهدنعامصقنيالو‹لاؤسلاةرثكهمربيالنماي

هتليحتلقيذلاييعلاوءهتوقتنهويذلافيعضلامحرا

هتيلبتدتشايذلانوزحملاءهتئيطختمظعيذلا'يطاخلاو

عفشتوءكيلإكنمبرهيذلا‹هتبيصمتلجيذلابوركملاو

كاوساداسهتقافلالوءكريغارباجهتبيصملدجيمل٠كيلعكب

ةقيمعجاجفو«ةديعبةقشنمكاتأءكنودايضاقهتجاحلالو

هقوسيو۽كمركدوهعمهدوقيةطحاشضرأو«ةحزاندالبو

كابحوكلضفٴوجريوءكانفمؤيابهارابغار٠كلضفلومأم

ابلاطكلضاوفلايجارءةليلجراطخأوةليقثرازوألطحلابلطي

يفًاعكستماياطخلاتارمغيفاججلتمءكلئانلاعجتنم٠كلفاونل

هبونذبافرتعم«ايازرلاراطخأىلعافرشم«ايآلبلاتاركس

-٢۳۷-

 



ةرةبطخرهاوبلادق

هتائيستمج٠مئاظعلابكتراوءرئارجلاكهتنادق‹هبويعبارقمو

يفًأاطبأفهتوعدو«ةماركلالبقيملفهتمركأءهتاعبتترثكو

ىوهلاىيطعأتمرحامىلعىدعتوترمأامفلاخءةباجإلا

رونهترعشأهمادقلامآلابصنوءهمامإلهجلالعجو«همامز

هعلخفكتماركبوثهتسبلأوءكتيصعمبوكرباهافطأفكتفرعم

هتبرق٠كنعىأنذإهتفلأتوءكاصعذإهتينأتءكتعاطكرتب

هرغ«لفاغتفهترصبوءلهاجتفهتملعو٠رخأتفهتمدقو«دعابتف
ةثيبخلاهلاعفأو٠ةحيبقلاهلامعأركذاذإفءكملحهأرجو٠«كرتس

كطخسلهضرعتو٠كايإهتزرابموءكيصاعمىلعهتعارجو

كحفصركذاذإوكتمحرنمكلذهسيؤيداك٠كلهتبقارمةلقو

اسنأهتشحوو«فتةطونقواعمطهسأيداع«هيلعكرتسوءهنع

كمعننمهيلعتغبسأامكمركبممتافمهللاءةبغرهتبهرو

هلهجىلعكلضفبدعةداعسلابهلمتخافءةماركلابهتأدبامكو

ةيشعلاهذهيفهمسقتاملكنمهللعجاو٠همرجىلعكملحبو

نيلزانلا٠ءكيلإنيدفاولاوءكيلعنيدراولاوكيباتنموكدفونيب

مهناولأةبحاشلاربغلاثعشلا٠ءكفورعمنيلمآلا٠كتحاسب

ةماركنمءرفسلاةقشماودباكدقمهدولجةلحاقلامهنادبأةلحانلا

همرحتال«ايفاواظحو٠ارفاوابيصن٠لجآلاةداعسو٠لجاعلا

هسفنلهتمحرلقبكتمحرةعسوءهسفنلهرطبءوسبكرظننسح

كناوضربهلككلذممتأوءكناسحإبهيلعننماو٠كنارفغبهدمغت

- ۳۷۳



ةرةبطخرهاأوجلادقع

اوبجوتسالاهلكقئالخلاىلعتمسقولانبونذنأملعنانإمهللا

انمبنذرغصأبرانلايفانتدلخولكنإو٠كباذعوكتبوقعاعيمج

ولانبونذنإو٠كنمالدعكلذناكل-بونذلانمريغصالو

اهلمحنعتزجعقلاوحلاداوطألاوقهاوشلالابجلاتلمح
نأميظعهمظاعتياليذلاميظعلاتنأوءاهلقثلتعضعضتو

!نؤاجرو‹هركشينأريسيىلعمظعتياليذلافيطللاو«هرفغي

اليضفتالإكنمدهعنملذبكنيبواننيبناكامبهتنأكيفمويلا

كلضفوجرنامككباذعفاخنانكل‹اميركتالإكنمملعنملو

اذإكيلإانمكاحينمبفيكففيحتالطسقم٠روجتاللدعكنإ

فصتتءءازجللقكئالخلاتعمجوءءاضقلالصفلتزرب

ذوعنانكل.ءيوقلانمفيعضللذخأتوءملاظلانممولظملا

نأكلأسنفءكمركىلإكتمعنبعفشتسنوءكباذعنمكلضفب

.ءيشلكلدجاوعساوكنإكتقيلخانعيضرتو٠كتمحرانعسوت

نمقبآلاءهسفنىلعفرسملاليلذلادبعلاماقماذهنإمهللا
فساأتملاءعيضامىلعفيهلتملامدانلاءهاوهعبتملا«هالوم

الفكيدلامبلطيو‹كيلإعرضتيكيدينيبمئاقءطرفامىلع

امةرثكوهتعاطنعكانغميركايداوجايميحرايربايكعنمي

 

نأهترذحامبهتبهروهتبغراميفهتبغرةلقوءهنودكيدل

كتمدخلهميدتستو‹كتعاطلهقفوتو٠كفطلبهيلعلضفتت

.كتمحرباوبأهلحتفتو٠كتدابعبهلغشتو

٣٤۳۷-



ةفرحلةبطخرهاوجلادق

فيكوكنامأفطلو.كتافاعمةجهبوءكتاجانمةذلانقزرامهللا

ىلعمعتتيذلا٠ميركلالضفتملانسحملامعنملاتنأووجرنال

امدعبكتمعنىلعركشلاهمهلت٠هنمقاقحتساريغنمكدبع

اميفكقحىضقنإمثءةمعنركشلاهيرتلكدنعنماهنأهفرعت

هتيتآامىلعكدمحبهتركشهلكتنوعموهايإكقيفوتبهتيلوأ

سيلأ؟مالسإلاةمعنبانتأدتبايذلاتنأتسلأ٠هيلعهبتننمو

ربلاعاونأبءةموحرمةمأنمانتلعجمث؟ماركإلاةياغكلذ

كتفرعملانرودصوءءاعوكمالكلانفاوجأتلعجمثءةموسوم

اهعفرأوءةمرحاهمظعأوعاقبلالضفأىلإانتقسمث«ءاوح

!تتمركأوكيبنربقانترزأءةليضفاهفرشأوةليسواهبرقأوةجرد

هرثامانتيرأوءهرجاهمانتمدقأوءهيعيجضىلعوهيلعمالسلاب

انلتنكو«اليبسمارحلاكتيبىلإانلتلعجمثءهدجسمانتلخدأو

انلكرظنوءانعكوفعانينمياماذهنوديفف.اليلدهترايزىلإ
ةلضافلاةكرابملاةيشعلاهذهيفجئاوحلاباحصأبانعمتجادقو

امفءاهيصحنالجئاوحانلو‹اهءاضقنوجريكيلإاهنوعفري

الإءاهرخآنعانلاهضقأف٠هتيصحأدقفانيسنامواهنمانركذ

مهانمناو«انايندواننيديفحالصبانيلعدوعيالهنأتملعام

انيقيانبولقالمتنأتابغرلايطعموتاجاحلايضاقايانجئاوح

كلابحوكنمابحو«اتابخإوةبانإواعوشخوةمكحوارونو

امءكتيشخنمانلبهتنأوءكيدلاميفةبغروءكيلإاقوشو

-۳۷o



ةرةبطخرهاوجلادقع

ةحيصنلاومهبةفأرلاو٠كقلخعيمجلةمحرلاانقزرتنأو

كتاضرمبلطىلعانعأو٠انسفنأىلإانلكتالوءبويعلانم

لنرمعنميقابلايفانمصعتو«انبونذنميضاملاانلرفغتنأو

لثمعنصتوءىضرتوبحتامىلإطخستوهركتاممانلوحتو

نأوانناوخإوانناريجواندالوأوانلايعنمةنمؤمونمؤملكلكلذ

كلمو٠كلسرنملوسروكئايبنأنميبنىلعتيلصاملضفأ

نمهبقحلتوةنجلايفةليسولاوةجردلاهيطعتو٠«كتكئالمنم

يذلافيرشلاماقملاهثعباوءهنيعهبرقتامهتمأوهترتعوهتيرذ

نموكيفهانببحأوانبحأنموانيدلاولوانلرفغتنأو«هتدعو

نينمؤملاعيمجلوةصاخانبدأنموانملعنموانعاعدوجري

مالسونوفصيامعةزعلابركبرناحبس«ةماعتانمؤملاو

.نيملاعلابرهللدمحلاو٠نيلسرملاىلع

سفنلاةواخسوءردصلاةمالسو٠بلقلاحالصانقزرامهللا

.نيملاعلابرلةبحملاو

-٦۳۷-



ةرةبطخرهاوجلادق

مهسفنأىلعنيحاونلاوءمهبونذىلعنيئاكبلانمانلعجامهللا

مهبولقبنيباوألاءمهبرىلإنيقاتشملا«مهبونذبنيرارفلا
.لاحلكىلعللانيدماحلا

بهوكلذىلعركشلاوءةيفاعلاماودوءةمعنلامامتانقزرامهللا

انلبهوهيرفرعنمصالخإو«هلمعصلخأنمنيقيانل
.اهيلعاربصواهيفاطاشنو«ةدابعللاغارف

اننغتملنإءارقفءانزعتملنإءالذأانوقتملنإءافعضانإمهللا

اندشرتملنإنوئطخم«انغلبتملنإةزجع«انملعتملنإةلهج

مللنإنولوذخم«انذقنتملنإنوقيرغ«انكرادتملنإنوكلاه

نودسافاندهتملنإنولاض«انقزرتملنإنومورحم«انرصتت

.انمحرتملنإنوبذعمءانقفوتملنإنوبئاخءانحلصتملنإ

هيفامىلإانيصاونبذخو٠كتعاطىلعانوقوانمحرافمهللا
.كاضر

انعسوامكو«ملعتامانلرفغافملعناميفانيلعترتسامكمهللا

انيلعممتأفءناسحإلابكنمانتأدتباامكوءكوفعانعسيلفكملح

كتعاشطانمزلأفكتينادحوانتفرعامكو٠نارفغلابكتمعن

امانلرفغاف۽كتمصعبالإهنممصتعننكنملاممانتمصعامكو

الإاهئاضقنعزجعنانإف٠انلبقكقلخقوقحانعلمحتو٠تئش

ننغأوءكيفمهلاهانبهودقانإفءمهلبقانقوقحمهنعلمحتو«كب

-۳V۷



ةورحلةبطخرهاوجلادق

.كتبحماناوعديفنيقحم كايإانبلطيفنيدجمانلعجأمهللا

ىتحبحتاملاقفاومءنلعنامباقدصمهرسناملعجامهللا

انعوشخو٠نيقتملاةدابعانتدابعو٠نيصلخملالمعانلمعنوكي

ةعاطانتعاطوء«نيعيطملاركشانركشو«نيتبخملاعوشخ

.نيفراعلانيقياننيقيو٠نينقوملا

انغلاوقدصلاموزلوءقزرلاةعسوءقلخلانسحانقزرامهللا

توفلادنعةداهشلاوءتوملالبقةمالسلاو‹قلخلارارشنع

.توملادعبةداعسلاو

امكتردقنمانرصبو٠كتردقبربتعنىتحكتمكحبانعفنامهللا

نمو٠كتفرعمانلرونيامكميظعتنمانقزراوءكتمظعانفرعي

رعشيامكتبيهنموءكتبيهانرودصيفمظعيامكتفرعمرون

كتعاطنمو٠كتعاطىلعاننيعيامكتيشخنموءكتيشخانبولق

نموءكتمحرانلبجويامكتبحمنمو٠كتبحمانبسكيام

.كتنجانلءوبيامكتمحر

انيلعقشيالىتح«هركتامانلهركو‹بحتامانلببحمهللا

.هباتتجا

يفةحصلاوانبولقيفنيقيلاوءانراصبأيفرونلالعجامهللا

ىلعراهنلاوليللايفكركذوءانرودصيفةحيصنلاو«اننادبأ

نعكبو«انقوفايالبلاعيمجنمو«انعنقانتقزرامبو«انتسلأ
.اننغأفكاوس

-۳V۸



ةرةبطخرهاوبلادق

اننازحأءالجو«انراصبأرونو«انبولقعيبرنآرقلالعجامهللا

انبونذلةرفغمو.انمومغوانمومهلابهذمو.انبوركلافشاكو

محرأايكتمحربميعنلاتانجكتانجىلإو٠كيلإانقئاسوانليلدو

.نيمحارلا

الإانيدالو«هتجرفالإامهالوهترفغالإابنذانلعدتالمهللا

ابيعالو«هتيفشالإاضيرمالو«هتددرالإابئاغالو.هتيضق

ايندلاجئاوحنمةجاحالو«هتيدهالإالاضالوءهترتسالإ

.نوبغاركيلِإانإاهترسيواهتيضقالإةرخآلاو
راربألاتامسنسحانلبهوءرازوألالقتانعططحامهللا

.راهنلافارطأوليللاءانآكلماقنمانبفقاو

هتدومنيقباسلايفلعجاودمحملآىلعودمحمىلعلصمهللا

.هتجردنييلعىلعأيفوءهتلزنمنيمدقتملايفو

يفوىشغياذإليللايفدمحملآىلعودمحمىلعلصمهللا
٠.ىلوألاوةرخآلايفوءىلجتاذإراهنلا

عيمجوكلئايبنأونيبرقملاكتكئالمىلعودمحمىلعلصمهللا

تاومسلالهأنمنيعمجأكتعاطلهاىلعوءنيلسرملا

.ميلستلاوةالصلالضفأبادمحمصصخاوءنيضرألاو

روكشميعسوءروفغمبنذبالإماقملااذهنمانفرصتالمهللا

.روبتنلةراجتو‹رربملمعو

.كيلإقرطلابرقأىلعانلدوءكتبحمروبانبولققرشأمهللا

- ۳۷۹ -



ةفمرحةبطخرهأوجلادقع

انحبصأكفنكيقو«انينغتساكلضفبوانيدتهاكرونبمهللا

كدعبءيشالفرخآلاو٠كلبقءيشالفلوألاكنإ‹انيسمأو

ىفغلاةنتفنموربقلاباذعنموءلسكلاولشفلانمكبذوعن

.رقفلاو

نمانلعجاوراكفألاسواسووءرارشألارشانعفرصامهللا

.رايخألانيفطصملا

مايأيفكتعاطلانلمعتساوءةلفغلاتاقوأيفكركذلانهبنمهللا

٠.ةلهساقيرطكتبحمىلإانبجهناوءةلهملا

كلأسوهتيفكفكيلعلكوتوءهتيدهفكبنمآنممانلعجامهللا

.هتمحرفكيلإعرضتوهتيطعأف

نموكيصاصعمنيبواننيبلوحيامكتيشخنمانلبهمهللا

بئاصمانيلعنوهيامكبنيقيلانموءكتمحرانغلبيامكتعاط

.انمثراولاهلعجاوانتيقبأامانراصبأوانعامسأبانعتمو٠ايندلا

ريخلكيفابيصنواظحكدنعكدابعلضفأنمانلعجامهللا

يدهتروننمءمايألاويلايللانمهدعبامومويلااذهيفهمسقن

بشنوأءهفشكترضوأءهطسبتقزروأاهرشنتةمحروأهب

كنإاهبنمتةافاعموأءاهفرصتةنتفوأ«اهعفدتةدشوأهرفغت
.ریدقءيشلكىلع

.توملادعبشيعلادربوءءاضقلابىيضرلاكلأسنانإمهللا

نمةمينغلاوكترفغممئازعوءكتمحرتابجومكلأسنانإمهللا

- ۳۸.



ةفرحلةبطخرهاوجلادق

.رانلانمةاجنلاوءةنجلابزوفلاومِللكنمةمالسلاوربلك

مويىلعوهتشحووربقلاىلعو٠هتركسوتوملاىلعانعأمهللا

تنأهاديسايوهابراي«هتلزوطارصلاىلعو«هتعوروةمايقلا

عاعشورمقلارونوراهنلاءايضوليللاداوسكلدجسيذلا

النأكلأسنءراحبلايفءاملايودوءراجشألافيفحوسمشلا

ايكتمحرانعفرصتالو٠كرتسانعفشكتالوكركذانيسنت

كتهيملوةريرجلابذخاؤيملوءحيبقلارتسوليمجلارهظأنم

ليءةرفغملاعساواي‹زواجتلانسحايوفعلاميظعاي٠ةريرسلا

لينسحماياهقاقحتسالبقمعنلابئدتبمايءةمحرلابنيديلاطساب

كتباجإنمنيمورحمالو٠كتمحرنمنيبئاخانفرصتالمعنم

.ریدقيشلكىلعكنإ
كايقلبةداعسلاوكاياطعليزجانلبهتنأكلأسنانإمهللا

يفاروتانللعجتنأوءكئالآنمديزملاوءكراوجبزوفلاو

انرشحيفارونو«انروبقيفارونو«انتامميفارونو«انتایح

نولئاسكباببانإف٠كيدلهبزوفنارونو٠كيلإهبلصوتنارونو

وهوىريالوىرينماي‹نوجاركلاضفإلونوضرعتمكلاونلو

كناوضرىلإكترفغمرونانللعجتنأكلأسنىلعألارظنملاب

الو‹ايفاواعباتتمانبكفطلو.ايداحكتعاطىلإكقيفوتوءايداه

.الئامانبنيقيلانعكشلاالوءالداعانبدشرلانعىوهلالعجت

ركشيفاننادبأغارفوءكتمظعرونبانبولقلغشلعجامهللا

- ۳۸۹



ةورحةبطخوهاوجلادفع

نامزلابئاونانقوءكتنمفصوبانتنسلأقلطأو٠كتمعن

ريغبمهلاانقزراوءباستكإلاةنؤمانفكاوناطلسلاةلوصو

.باسح

غولبيفلهسو«انلامآءاجرلابققحوءانلاجآريخلابمتخامهللا

ا!نفوخلعجاو«انلامعألاوحألاعيمجيفنسحأوءانلبسكاضر

.كيلإانتبغرو٠كنم

ةهتامشوءاقشلاكردنموءءالبلادهجنمكبذوعنانإمهللا

.ءادعألا

.ىنفيوديبياميفاندهزو‹ىقبيوديزياميفانتبغرلعجامهللا

نعهبانينغتوءاهتنتفنمهبانمصعتامايندلانمانلمسقامهللا

اهيفدهزلاوءاهلتقملاوءاهنعولسلاانبولقيفلعجأوءاهلهأ

اهيفادهزاهقرافنمبلقيفهتلعجاملثمءاهبويعبرصبلاو

.اهنعةبغرو

انطعأوايازرلاوايالبلاعيمجانفكاوءاياطخلانمانبولققنمهللا

.هنطاوبوهرهاوظوءهمتاوخوريخلاحتاوف

هتجرفالإامهالوءهترفغالإابنذماقملااذهيفانلعدتالمهللا

هتحلصأالإابيغالوءهتيفكالإاودعالو«هتيضقالإانيدالو
اهتددسالإةلخالو«هتغلبالإابئاغالو٠هتيفاعالإاضيرمالو

.اهتيضقالإةرخآلاوايندلاجئاوحنمةجاحالو

كتمحربكلأسنوايلعلاكلاثمأوىنسحلاكئامسأبكوعدنانإمهللا

- ۳۸۲ -



ةرةبطخرهاوبلادق

اهبكلحبستيتلاكئامسأبوءىضرلابالإكنملانتاليتلا

اهجاومأبراحبلاو«اهفارطأبنوضرألاو«اهفانكأبتاومسلا

نيقداصلانيقيو٠نيحلاصلالمعانقزرتنأاهججليفناتيحلاو

ربجتوليبسلايدهتكنإ‹نيقتملاةداعسوءنيتبخملاةبانإو

.ريقفلاينغتوءريسكلا

نمجورخلاءكباذعبنقيأوءكتمحرفرعنملاؤسكلأسن

لكنمةاجنلاوكيضريامعيمجيفلوخدلاوكيصاعمعيمج

عاطقنادنعىرشبلاوةرفغملاو٠ةئيسلكنموفعلاوءةكلهم

.ايندلا

ريصقتنمانمناكامفةقافكيلإانبو‹ةجاحكيلإانلنإمهللا

امانملبقتو«كتمحرلضفبانعزواجتو٠كوفعةعسبهربجأف

تيطعأاملعنامالهنإ«ادسافناكامانمحلصأوءاحلاصناك

نمللذمالو٠تيدهنمللضمالوءتعنمامليطعمالو

.كيلإالإكنماجنمالواجلمالوتيداعنملرصانالوءتيلاو

كتمعنلاوزوءكتمقنلوزنوءكطخسبوجونمانذعأمهللا

.ءالبلاىلعانلربصالودهجلابانلةقاطالهنإف
كردقيفريثكريغوءكدوجيفريسيكانلأسيذلانإمهللا

ريخايكتباجإنمنيمورحمالو٠كتمحرنمنيبئاخاندرتالف

.لوؤسممركاوءلومأم

ايونازحألابهذمايو٠مهلاسفنمايو«مغلاجرافايمهللا

- ۳۸۳



ةرةبطخرهاوجلادق

امهميحروةرخأالاوايندلانمحرايو‹نيرطضملاةوعدبيجم

دمحمىلعيلصتنأكلأسنءءيشلكنمحرواننامحركنإ

ربكلاوبجعلاوقافنلاوءايرلانمانرهطتنأوءدمحملآىلعو

ءاقثلابحوركملاوةعيدخلاودقحلاولغلاودسحلاويغبلاو

.روزلامالكوقلخلاءوسوةعفرلاوهاجلابحوةدمحملاو

قيفوتلاوىقتلاوحالصلاوىدهلاوملعلاانقزرتنأكلأسنانإمهللا

ركذلاوتمصلاورصبلاوةمكحلاو‹دادسلاوديياتلاو.داشرلاو

ةبوتلاوءاخرلاوةيفاعلاو.ءاخسلاوىنغلاوءركشلاوةمعنلاو

للذتلاوعوشخلاوعضاوتلاوءصالخإلاوعرولاوءصالخلاو

ىلصونيقتملاقالخأبقلختلاو٠نيقيلاولكوتلاوءعوضخلاو

بيجمبيرقكنإانلبجتساو٠دمحملآىلعودمحمىلعهللا

.نيملاعلابرهللدمحلاو

نادلبلاوراصمألارئاسنماهريغوءنامعكدلبلكلأسنانإمهللا

ماكحأاهيفمقأوءنيمألاكيبنةنسونيملسملاةوعداهيفرهظتنأ

داسفلانماهرهطوءلضفلاوعرولالهأاهيفوقوءلدعلا

قحلاليبسىلإنيعادلاوءقدصلالهأةملكاهيفلعأو«لهجلاو

نعاهيزنايقتاعرواحلاصالدع«ايضرمامامإانلرتخاو

يداعيونيمألايبنلاةنسونيملسملالوقبلمعيءايلوعمطلا

ىلإنيعادلاكراصنأشويجمهللارصناوءنيمرجملاةدرملا

هللاايهللاايءركنملانعنيهانلافورعملابنيرمآلا«كتعاط

-٣٤۳۸-



ةفروحمةبطخرهاوجلادق

.انعاكبوكيلإانعرضتمحراو«انعادنعمساوانعاعدبجتسا

انمحراوانلرفغاو٠كتيشخنميكبتةلاطهانيعأانللعجامهللا

.نيمحارلاريخكنإ

ىلعتملسوتيلصامكدمحملآىلعودمحمىلعلصمهللا
تاومسلارطافمهللالق.ديجمديمحكنإميهاريإلآوميهاريإ

هيفاوناكاميفكدابعنيبمكحتتنأةداهشلاوبيغلاملاعضرألاو

.نوفلتخي

لهأهلتنأاموءبجتسافتعمسدقو٠رفغافتملعدقمهللا

.نيملاعلابراينيمآءلعفاف

درمنمو«ةرغيفةتومو«ةلفغيفةايحنمكبذوعنانإمهللا

.ةرسحىلإ

ىلإالو«مدننفانلامعأىلإالو‹كلهنفانسفنأىلإانلكتالمهللا

.اراقاشيعو«اراداقزروءارابالمعكلأسنانإمهللا

باذعوايندلايزخنمانرجأوءاهلكرومألايفانفاعمهللا

.ةرخآلا

كلمنالكديبانيصاونءكئامإونبكديبعونبكديبعانإمهللا

كلملاكلامتنأءكدحوكلهلكرمألافءءايشألانمائيشانسفنأل

انلحلصتنأوءهلكرشلاعيمجانعفرصتنأمهللاكلأسنف

.اهلكاننوؤش

-۳۸o



هتاضراعموناطيشلاسواسونمهيفنحنامملعأتنأمهللا

هلككلذانعفرصتنأمهللاكلأسنف«انتلغشدقيتلاكوكشلاو

وفعلاوىقتلاوىدهلاانقزرتنأكلأسنماركإلاولالجاذايمهللا

دشرلاوملعلاودعسلاوريخلاوىضرلاوةمحرلاوةرفغملاو

ىفغلاوةايحلاوةجهبلاودييأتلاوديدستلاوقيفوتلاوةمصعلاو

نبجلاولخبلاورفكلاورقفلاويصاعملاورشلاعيمجانفكاو

.ةقافلاوكريغلعوضخلاوةنكسملاوةلذلاوةمادنلاوةرسحلاو

نمورشيذلكرشنمو«انسفنأرورشنمكبذوعنانإمهللا

يشلکىلعكنإ«ملأومقسلكرشنمو«رذحنوفاخنامرش

.ريدق

قحبكلأسنوءنوحلاصلاكدابعهبكلأسامبكلأسنانإمهللا

الوءايرالوارطبالوارشأجرخنملانإف٠ءكيلإاذهاناشمم

نأكلأسنءكتاضرمءاغتباوكطخسءاقتاانجرخدقلةعمس

.تنأالإبونذلارفغيالهنإانبونذرفغتنأوءرانلانمانذيعت

انذقنأودمحملآىلعودمحمىلعلصءتوملادعبميمريهو

محرأتنأوانلكوتكيلعتنأهلإالهيفنحنامانعجرفو

روجتالمكحايو«رومألاربدمايو«رونلكروناي«نيمحارلا

نعرضلافشاكايءروذحملاعيمجانقوءرورسلاانبرانقل

-٦۳۸-



ةورحةبطخرهاوبلادقغ

الولوحالومويلكومويلااذهمغلاانعفشكا٠روبصلابويأ

.ميظعلايلعلاهللابالإةوق

كبذوعنو«ملعنملاموهنمانملعامهلكريخلاكلأسنانإمهللا

.ملعنملاموهنمانملعامهلكرشلانم

ذوعنوةينولمعولوقنماهيلإبرقياموةنجلاكلأسنانإمهللا

.ةينولمعولوقنماهيلإبرقيامورانلانمكب

هنمذاعتسااممكبذوعنو٠كلوسرهنمكلأساممكلأسنانإمهللا

.كلوسر

.ادشرانلهتبقاعلعجافءاضقنمانلتيضقاممهللا

وضتاليكةرفغملاانلمتخاوءشيعلاانينهتلةيفاعلاانلبهمهللا

.بونذلاانب

ايومهلاجرافايءانرامعأءاضقنادنعانيلعكقزرعسوأمهللا

ةوخألاوايندلانمحراينيرطضملاةوعدبيجمايومغلافشاك

ةمحرنعاهبانينغتةمحرانمحرافءانمحرتنأكلأسنامهميحرو

نيمحارلامحرأايءرقفلانمانذعأو٠نيدلاانعضقاو٠كاوس

لمشعماجايو٠بويأرضفشاكاي«نونلايذمغجرافاي

اننويدضقاو«انبونذرفغا‹دوادبنذرفاغايوءبوقعي

اينيمحارلامحرأايانرضفشكاو«انلمشعمجاوءانمومغجرفو

ىلإانلكتالوهلكاننأشانلحلصأفثيغتسنكتمحرب«مويقاييح

.نيعةفرطانسفنأ

-۳۸V -



ةوةبطخرهاوجلادق

نمانلامعأو.قافنلانمانبولقوءبذكلانمانتنسلأرهطمهللا
.ةنايخلانمانرصبوءءايرلا

شرعلابرتنأوانلكوتكيلعتنأالإهلإالانبرتنأمهللا
ناكهللاءاشامءميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالوميظعلا

دقهللانأو٠ريدقيشلكىلعهللانأدهشأءنكيملاشيملامو
.املعءيشلكبطاحأ

ذخآتنأةبادلكرشنموانسفنأرورشنمكبذوعنانإمهللا

النماي۽ريبکلکریبکای٠میقتسمطارصىلعكنإ‹اهتيصانب

لكىلعوهنماي۽ريبخميلعوهنمايءريزوالوهلكيرش

رمقلاوسمشلاقلاخاي۽ريصبءيشلكبوهنماي.ريدقءيش

النمايريقفلاسئابلاينغمايءريسكلامظعلارباجاي٠رينملا

ريسيهيلعوهوانفلادعبىتوملايحماي٠ريجيوهوهيلعراجي

.رينملاجارسلادمحمىلعهللاىلصءريجتسنكبانإفانرجأ

.ريسيوريسعلكمهانفكاومهللا

.الضفتانطعأفءاللذتكلأسنانإمهللا

.قلخلانسحوةنامألاوءةفعلاوةحصلاكلأسنانإمهللا

كيلإيكبنوءنيفئاخكيلإعرضتنوءنيجاتحمكوعدنانإمهللا

.نيبستحمكيلعلكوتنوءارصانكوجرنفءنيبوركم

.نتفلاتالضمنمانذعأوءانفوخنمأوانبولقدهافمهللا

هلإال«كركذوكبحباهيحأوءكتيشخوكفوخلانبولقتمأمهللا

-P۸۸A



ةورحةبطخرهاوجلادق

.نيملاظلانمتنكينإكناحبستنأالإ

نموكيصاعمنيبواننيبلوحيامكتيشخنمانلمسقامهللا

بئاصمانيلعنوهيامكبنيقيلانموءكتمحرانلغلبيامكتعاط

انمثراولاكلذلعجاوانراصبأوانعامسأبانعتمو«ايندلا

الوءاننيديفانتبيصملعجتالو‹انملظنمىلعانرصناو

النمانيلعطلستالو«انملعغلبمالو‹انمهرثكأايندلالعجت

.انمحري

يتلااناينديفوءانرمأةمصعوهيذلااننيديفانلكرابمهللا

ةدايزةايحلالعجاوءانغولباهيفيتلاانترخآيفو«انشاعماهيف

.رشلکنمانلةحارتوملالعجاوءريخلكيفانل

.نيرفاكلاموقلالذخاوءنيملسملارصناونيدلازعأمهللا

قرفومهلمشتتشومهنممقتناوءمهناوعأوةملظلاكلهأمهللا

للقومهدحلفوءمهشورعللثاوءمهءارضخدبأو٠مهعمج

.مهدع

.بقاثلاكباهشوبئاصلاكمهسبمهمرامهللا

٠.كوزجعينلمهنإفمهبكيلعمهللا

سندنمةماعنيملسملادالبوءةصاخاندالبرهطمهللا

.نيكرشملا

يفمهلقبتالوءسدقملاكتيبنمدوهيلاسجرلزأمهللا

٠.نيملسملادالبيفالوةيقابنيطسلف
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ةرةبطخرهاوجلادق

نيملسملاىلعمهناعانملمشومهلمشتتشمهللا

.نيدحوملامهيلعبلغومهنهأونيعمجأىراصتنلازخاومهللا

.مهيلعةرئادلالعجاومهتكوشرسكأمهللا

ةلودزعيايضرمالماعاملاعايقتاربلدعلابامئاقانللعجامهللا

.هللارمأامبمكحيوءدودحلاذفنيو٠نيملسملا

٠.ىلفسلااورفكنيذلاةملكوايلعلاكتملكلعجامهللا

فلأوءةيخرةنمآنيملسملادالبرئاسونامعاندالبلعجامهللا

ىلعمهبلغو؛مهتملكدحووءمهلمشعمجاوءاهلهأبولقنيب

.مهكفاخيالومهمحريالنممهيلعطلستالوءمهأواننم

نيكرشملاتاليووءنيمرجملاتاطغضنمنيملسملاصلخمهللا

مهداكنمممقتناوءاخرلاةعسىلإءالبلاقيضنممهذقنأو
الولوحالونيمحارلامحرأايكتمحربميظعلامويلااذهةمرحب

.ميظعلايلعلاللابالإةوق

كركذاملك٠نيعمجأهبحصوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصو

.نولفاغلاكركذنعلفغو٠نوركاذلا

- ۳۹ -



ةرةبطخرهاوجلادق

ةامسملاةلاسرلافيلأتهللدمحلاومت

رئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرا

ناضمرنمرشععساتلاليصأيفاهمامتناكو
نامثةنسنمءاثالثلاموييفكرابملا

اهفلؤمملقبةرجهلانمةئامثلظوفلأونينامثو

يشاطبلاسماشنبدمحمهللدبعلا

ةدلبنم

ةافسملا

0 ® ®
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اصولاةجحوهاوجلاتقع

"عادولاةجح"

ميظعثيدحوهو.ليبنلاةجحةفصدوادوبأوملسمىور

ركذ.دعاوقلاتامهمنمسئافنودئاوفلانملمجىلعلمتشم

هنمجرخواريبكأءزجهيففنصرذنملانبركبابأنأيوونلا
ديزليصقتولو:لاق.اعوننيسمخوفينوةئامهقفلاماكحأنم

نمإ##‰ەهتجحةفصەهذهو.هنمبيرقردقلااذهىلع

:ملسمةياور

هللادبعنبرباجىلعانلخد:هيبأنعدمحمنبرفعجلاق
نبيلعنبدمحمانأ:تلقف.ّيلِإىهتناىتحموقلانع()لأسف

عزنمثءىلعألايرزعزنفيسأرىلإهديبىوهأف«نيسح
باشمالغذئمويانأوييدثنيبهديعضومث٠لفسألايرز

ىصعأوهوهتلأسف؟تئشامعلسيخأنباايكبابحرم:لاقف

اهعضواملكاهبافحتلم ةجاسنيفماقفةالصلاتقورضحو

لمكمزانممرتیل¢مهنعنورئازهيلعدرونملسینأبابحتسا:هيف(۱)

."مشزانمسانلالرتننأيهللالوسرانرمأ":ةشئاعثيدحيفءا

لحرلاامأو«اريغصهنوكلسينأتلاكلذرباجلعفببسنأىلعهيبنت:هيف(۲)

.هييدثنيبحسلملاوهبيجيفديلالاخدإنسحيالفريبكلا

.ناسليطلاةئيهىلعقفلمبوثيه(۳)

- ۳۹۲



عادولاةجحوساوبلادق

ىلعهبنجىلإهؤادرواهرغصنمهيلإاهافرطعجرهبكنمىلع
؟±للالوسرةجحنعينربخأتلقفانبىلصفا”بجشملا

عست7ثكم¥هللالوسرنإ:لاقفاعستدقعف«هديبلاقفا"

هللالوسرنأ:ةرشاعلايف(سانلايفنذأمث«جحيملنينس

لوسربمتأينأسمتليمهلك.ريثكرشبةنيدملاانمدقف.جاح3

ءةفيلحلااذانيتأىتحهعمانجرخفاهلمعلثملمعيوييهللا

لوسرىلإتلسرأفركبيبأنبدمحمسيمعتنبءامسأتدلوف

(””يمرحأوبوثبيرفتساويلستغا":لاق؟عنصأفيكيهللا

.تيبلاعاتموبايثلااهيلععضويداوعألمسا:بجشلملا(١)

.عادولاةجحيأ(۲)
.ةنيدملايفيأ(۳)

ماكحألاوكسانملااوملعتيوهعمجحللاوبهأتيلمهنيبهعاشأوكلذبمهملعأ(٤)

ةمهلملارومألابسانلاناذيإمامإللبحتسيهنأ:هيفو.هلاعفأوهلاوقأاودهشيو

.اشاوبهأتيل

المهوجحلابمرحألهنأل‹جحلاباومرحأمهلكمهأىلعلدياذه(٥)

نعمهفقوت:هلٹمو.هبانلمعءيشنملمعامو:رباجلاقاذطوهنوفلاخي

يبأويلعقيلعت:هلثمومهيلإرذتعاوهوبضغأيحللحتيمامةرمعلابللحتلا
.اوييبلامارحإىلعامهمارحإىسوم
ءاسفنلاوضئاخحلارمأهيفو.ءاسفنللمارحإلابلالهإلابابحتسا:هيف(1)

ةضيرعةقرخذخأتوائيشاهطسويفدشتنأوهو:رافنتسالابةضاحتسملاو

يفدودشملاكلذيفاهئارونمواهمادقنماهيفرطدشتومدلالحمىلعاهلعحت

-۳۹۳-



اصولاةبحرهاوجلادق

اذِإىتح(7ءاوصقلابكرمث١دجسملايفيهللالوسرىلصف
هيدينيب”يرصبدمىلإترظن«ءاديبلاىلعهتقانهبتوتسإ

كلذلثمهراسينعو٠كلذلثمهنيمينعوءيشاموبكارنم

لزنيهيلعو«انرهظأنيبيهللالوسروءكلذلثمهفلخنمو

.هبانلمعءيشنمهبلمعاموهليوأتفرعيوهو.نآرقلا

نإءكيبلكلكيرشالكيبلءكيبلمهللاكيبل"©ديحوتلابلهأف
يذلااذهبسائلالهأو"كلكيرشال٠ءكلملاوكلةمعنلاودمحلا

كيهللالوسرمزلوهنمًائيشيهللالوسردأرَيملف«هبنولهي

.هيلععمحبوهوءاسفنلامارحإةحصهيفو.ةبادلارغثبهيبشوهو.اهطسو

.مارحإلايعكربابحتساهيف(١)

لاقو.ءابضعلاوءاعدحلاوءاوصقلا:قونييبللتناك:ةبيتقنبالاق(۲)

ةقانلمسإءاعدحلاوءاوصقلاوءابضعلانإ:هريغويعباتلايميتلاميهاربإنبدمحم

.لعهللالوسرلتناكةدحاو

.يرصبیهتنميأ(۳)

ةيلهاحلاتناكامةفلاخمىلإةراشإ:هيفو.كلكيرشالكيبل:هلوقيعي(4)

.كرشلاظفلنماهتيبلتيفهلوقت
ءاصمعنلااذكيبل:رمعلوقك.يلوسرلاةيبلتىلعةدايزلازاوج:هيف(٥)
كيبل:رمعنبانعو.كيلإًابوغرموكنمابوهرمكيبل«نسحلالضفلاو

ادعتاقحكيبل:سنأنعو.لمعلاوكيلإءابغرلاوكيديبريخلاوكيدعسو

.اقرو
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اصولاةجحرهاوجلادق

.)هتیبلت

فرتانسلء٠"جحلاالإيوننانسل:هنعهللايضررباجلاق

اثالٹثلمرفء©نكرلاملتساءهعم(”تيبلاانيتأىتح©ةرمعلا

'ًارقق.مالسلاهيلعميهاريإماقمىلإذفنمثء©اعبرأىشمو
ماقملالعجف١۲٠ةرقبلا©”"ىلصمميهاربإماقمنماوذختاو

.تیيبلانيبوهنيب

يفأرقيناك-%يبنلانعالإهركذملعأالو-لوقييبأناكف

مثء9"نورفاكلااهيأايلق"و"دحأهللاوهلق":نيتعكرلا

لوقوهولهللالوسرةيبلتىلعراصتقالابابحتساىلعليلد:هيف(١)

.روهمجا
.دارفإلاحيجرتبلاقنملليلد:هيف(۲)

ةيلهاحلالهأناكو.جحلارهشأيفةرمعلاىرناليأ.جحلاعميأ(۳)

.روجفلارجفأنمجحلارهشأيفةرمعلانودعي

مودقلافاوطهلنسيتافرعبفوقولالبقةكملحداذإمرحلانأ:هيف(4)

.نراقلاودرفملاقحيفانباحصأههركو.انموقدنعهيلععمحبوهو

.هديبدوسألارجحلاحسميأ(٥)

.ةريخألاعبرألايفيشملاولوألاثالثلاطاوشألايفلمرلاةينس:هيف(١)

.اندنعهبلمعيالفخوسنملمرلانأ:انباحصألاقو

.مرحلايفوأدجسملايفوأماقملافلخفاوطلايعكرةالصبوحو:هيف(۷)

.فاوطلايعكريثنورفاكلاوصالخاإلاتروسةءارقبابحتسا:هيف(۸)
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املف٠افصلاىلإ'”بابلانمجرخمثهملتسافنكرلاىلإعجر
ةوقبلا"هللارئاعشنمةورملاوافصلانإ":أرقافصلانمىند

تيبلاىأرىتح«هيلعىقرفافصلابًادبفهبهللاادبامبًادبا۸
هدحوهللاالإهلإال":لاقوءهربكوهللادحوفءتيبلالبقتساف

الويدقءيشلكىلعوهودمحلاهلوكلملاهلءهلكيرشال

بازحألامزهو«هدبعرصنو«هدعوزجنأ«هدحوهللاالاهلإ

لزنمث.تارمثالثاذهلثملاق۽كلذنيباعدمث.9"هدحو

ىتحءىعس«يداولانطبيفهامدقتبصنااذإىتحةورملاىلإ

لفامكةورملاىلعلعففءةورملاىتأىتحيشماتدعصاذإ

":لاقفاءةورملاىلعهفاوطرخآناكاذإىتح9افصلاىلع

جرخيمث«رجحلامالتسالفاوطلايعكرةالصدعبدوعلابابحتسا:هيف(١)

.افصلابابنم

."افصلاباب"ىمسييذلاوهوموزخميببابنميأ(۲)
دارملاومهتهجنمببسبالونييمدآلانملاتقريغبمهمزه:هانعم(۳)

.قدنخاموييلوسرلاىلعاوبزحتنيذلا:بازحألاب
املغماهيلعيقرلاوءاعدلاوركذلاويمرلانمةورملاىلعنسيهنأ:هيف(٤)

.افصلاىلعنسي

نأوةورملادنعةياهنلاوافصلانمءدبلاطاوشأةعبسيعسلانأ:هيف(٠)

.رخآطوشافصلاىلإعوجرلاوطوشبسحبةورملاىلإافصلانمباهذلا
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عادواةجحرهاوجلاقع

اهتلعجو(”يدهلاقسأمل«تربدتسااميرمأنمتلبقتسايننأول

("ةرمعاهلعجيلولحيلف«يدههعمسيلمكنمناكنمفءةرمع
مأاذهانماعلأهللالوسراي:لاقفءمشعجنبكلامنبةفارسماقف

":لاقوءىرخألايفةدحاوهعباصأميهللالوسركبشف؟دبأل

يلعمدقو©."دبألادبأللبال"نيترم"جحلايفةرمعلاتلخد

ابايٿتسبلو٠لحنممةمطافدجوفقييبنلاندببنميلانم
.اذهبينرمأيبأنإ:تلاقفاهيلعكلذركنأف«تلحتكاواغيبص

ل6هللالوسرىلإتبهذف:قارعلابلوقييلعناكف:©لاق

6هللالوسرلايتقتسمءتعنصيذللءةمطافىلعااشرحم

ىلعمهفسأتهيفو.يدملاتقسالالوأتملعامارخآتملعوليأ(۱)

.ةعتملامدع

هباحصأرمأيييبلانأل؛بهذملاوهوعتمتلاةيلضفأىلعليلد:هيف(۲)

هقوسلهقحيفكلذتاوفىلعفسأتو«عتمتلاىلإنارقلاودارفإلانملاقتنالاب

.يدهحلا

ةلبانحلاهيلعوبهذملاوهوةرمعىلإجحلاخسفزاوجىلعليلد:هيف(۳)

زاوجح:ةرابعلاىعمنأىلإةفينحوبأويعفاشلاوكلامبهذو.ةيرهاظلاو

لوخد:هانعمنإ:ليقو.ةيلهاجلالهأهيلعالافالحخجحلارهشأيفرامتعالا

.نارقلاوهوةمايقلامويىلإجحلالاعفأيفةرمعلالاعفأ

.ٹیدحلايواررباجيأ(4)
.اهاتعيضتقيامهلركذينأانهدارملاو.ءارغإلا:شيرحتلا(٥)
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اصولاةبحرهاأوجلادق

.اهيلعكلذتركنأيأهتربخأف؛هنعتركذاميف

:تلق:لاق'؟جحلاتضرفنيحتلقاذام«تقدصتقدص'":لاقف

الفيدهلايعمنإف:لاق(”كلوسرهبلهأامبلهأينإمهللا
نميلانميلعهبمدقيذلايدهلاةعامجناكف:لاق."لحت

(”اووصقوءمهلكسانلالحف:لاقءةئاممييبنلاهبىتأيذلاو

().يدههعمناکنمو%يبنلاالإ

()جحلاباولهأفىنمىلإاوهجوت«©ةيورتلامويناكاملف

برغملاورصعلاورهظلااهبىلصف«شالوسربكرو

رمأوء”سمشلاتعلطىتحاليلقثكممثءا"رجفلاوءاشعلاو

ريصيوهمارحإدققعنيفنالفمارحإكمرحينأوهو.مارحإلاقيلعتزاوج:هيف(١)

.نالفهبمرحأامملٹعامرحم

صقتلاو.يدهلاقاسنممنكتملولحتملةشئاعنأل؛مهمظعميأمهلك(۲)

يفلصحيو؛جحلايفقلحيرعشىقبيىحقلحلانملضفأعتمتملاقحيف
.رعشةلازإنيكسنلا

هغارفيحهمارحإىلعیقبیوةرمعلانمللحتياليدحلاقاسنمنأ:هيف(۳)
.جحلانم

.ةجحلايذنمنماثلامويلاوه(٤)
.ةيورتلامويمرحينأجحلابمارحإلادارأوةكمبناكنمللضفألانأ:هيف(٥)

.ابتيبملاو«ێعبسمخلاتاولصلاءادأبابحتسا:هيف(1)

.سمشلاعولطدعبمنمجورخلاةنسلانأ:هيف(۷)
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عادولاةبحرهاوجلادق

.()ةرمنبهلبرضترعشنمةبقب

رعشملادنعفقاوهنأالإشيرقكشتالويهللالوسرراسف

لوسرزاجأف.©ةيلهاجلايفعنصتشيرقتناكامك«مارحلا
لزنفةرمنبهلتبرضدقةبقلادجوفء9ةفرعىتأىتحيهللا

ىتأف«©هلتلحرفءاوصقلابرمأ«سمشلاتغازاذِإىتحءاهب
مكلاومأومكعامدنإ":لاقو(”سانلابطخفء()يداولانطب

لورتلابابحتسا:هيفو.تافرعنمتسيلوتافرعبناجبعقوم:ةرمن(١)
سمشلالاوزدعبالإتافرعاولخديالأةنسلانأل؛ئمنماوبهذاذإةرمنب

.فقوملاىلإراسةالصلانمغرفاذإفءاعمجرصعلاورهظلانالصدعبو

هللاقيةفلدزملايفلبجوهو«مارحلارعشملابفقتةيلهاحلايفشيرقتناك(۲)

ةفلدزملانوزواجتيبرعلارئاسناكوءةفلدزملالكمارحلارعشملانإ:ليقو«حزق

الومهتداعىلعمارحلارعشملايففقي¥يبلانأشيرقتنظفتافرعبنوفقيو

هلوقيفكلذبهرمأىلاعتهللانأل؛تافرعىلإلييبلاهزواجتف«هزواجتي
ريغبرعلارئاسيأ.۹۸٠ةرقبلا"سانلاضافأثيحنماوضيفأمث":هناحبس

نحت:نولوقياوناکومرحلانمامالةفلدزملابفقتشيرقتناكامنإو«شيرق
.هنمجرخنالفهللامرحلهأ

تبرضدقةبقلادجو:هلوقبهرسفهنأل؛تافرعبراقدارملاوزاباذه(۳)

.تافرعنمتسيلةرننأقبسدقواهبلرتفةرمنب

.لحرلااهيلعلعجيأ(٤)

.تافرعنموه:لاقفكلامدنعالإتافرعنمسيلوهوةنرعيداو(٥)

.ةنسوهوءعضوملااذهيفةفرعمويماماللةبطخلابابحتسا:هيف(٠٦)

- ۳۹۹



غادولاةجحرهاوجلادقع

ااذهمکدلبيفاذهمكرهشيفءاذهمكمويةمرحك«مكيلعمارح
ءامدو؛عوضوميمدقتحتةيلهاجلارمأنمءيشلكالأ

ةفعيبرنبامد:انئامدنمعضأمدلوأنإوءةعوضومةيلهاجلا

ابرو-ليذههتلتقفءليذهينبيفاعضرتسمناك-ثراحلانب

دبعنبسابعلاابرءانابرعضأابرلوأوءعوضومةيلهاجلا

.9هلكعوضومهنإفبلطملا

متللطتساوءاهللانامأبنهومتذخأمكنإفءءاسنلايفهللااوقتاف

ادحأمكشرفنئطويالنأنهيلعمكلو©هللاةملكبنهجورف

نهلو۽ا”حربمريغابرضنهوبرضافكلذنلعفنِإفءهنوهركت

.()فورعملابنهتوسكونهقزرنهيلع

هللاباتك:هبمتمصتعإنإهدعباولضتنلاممكيفتكرتدقو

.هتديدشميرحتلاةدكأتم:هانعم(١)

الهنأو«ضبقابلصتيمليلااهعويبو«ةيلهاجلالاعفألاطبإةلمحلاهذهيف(۲)

نايغبنيركنمنعیهنيوأفورععرمأينممهريغومامإلانأواهلتقيفصاصق
.هلهأوهسفنبادبي

.فورعملابنمترشاعمونهبةيصولاوءاسنلاقحةاعارمىلعثحلا:هيف(۳)
نممكلباطاماوحكناف":ىلاعتهلوق:ةملكلاو«هرمأوهللاةحابإبيأ(٤)

.۳ءاسنلا"ءاسنلا

.بيدأتللهتأرمالجرلابرضةحابإ:هيفو.اقاشالواديدشسيلابرضيأ(٥)

.اهوسكوةجوزلاةقفنبوحو:هيف(١)

- £



غادولاةجحرهاوجلادق

تغلبدقكنأدهشن:اولاق"؟نولئاقمتنأامفينعنولأستمتنأو

اهتكنيوءامسلاىلإاهعفريةبابسلاهعبصإبلاقف«تحصنوتيدأو

.تارمثالث"دهشأمهللاءدهشأمهللا":0Çسانلاىلإ

ملو(رصعلاىلصف«ماقأمثءرهظلاىلصف«ماقأمثءنذأمث

هتقاننطبلعجفءفقوملاىتأىتحلهللالوسربكرمث

لبقتساوءهيدينيب ةاشملالبحلعجوءتارخصلاىلإءاوصقلا
ةرفصلاتبهذوء(”سمشلاتبرغىتحافقاولزيملف٠(ةلبقلا

لوسرعفدوء0هفلخةماسأفدرأو«صرقلاباغىتحاليلق

بيصيلاهسأرنإىتحمامزلاءاوصقللقتسشدقوليهل
ةنيكسلا«سانلااهيأ":ىنميلاهديبلوقيوءا”هلحركروم

.مهيلإاريشم؛سانلاىلإاهدريواهبلقييأ(۱)
وهو.مويلاكلذيفةمألاعامجإبرصعلاورهظلانيبعمحلاةيعورشم:هيف(۲)

.باتكلاحرشيفمدقتدقو.كسنلاببسبوأرفسلاببسبامإ

.لمرلايفهنوكلسييذلامهقيرط:ةاشملالبح(۳)

.فوقولايفةبعكلالابقتسابابحتسا:هيف(٤)

راهنلانيبعمحلابوجووسمشلابرغتىحةفرعيفثكملابوجو:هيف(٠)

.فوقولايفليللاو
.ةقيطمةبادلاتناكاذإفادرإلازاوج:هيف(1)

لماذإلحرلاةطساومادقءهيلعهلجربكارلاثييذلاعضوملا:كروملا(۷)

- €۹

 



غادولاةجحوهاوجلادق

ىتحاليلقاهلىخرأ©لابحلانمالبحىتأاملك)"ةنيكسلا
ناذأب'”ءاشعلاوبرغملااهبىلصفةفلدزملاىتأىتح.دعصت

هللالوسرعجطضامثء9ائيشامهنيبحبسيملوءنيتماقإودحاو

.ةماقإوناذأبحبصلاهلنيبتنيحارجفلاعلطىتحي
هاعدفةلبقلالبقتساف()مارحلارعشملاىتأىتحءاوصقلابكرمث

لبقعفدفء(ادجرفسأىتحافقاولزيملف«هدحووللهوهربكو

نسحالجرناكو«سابعنبلضفلافدرأو«نسمشلاعلطتنأ

.بوكرلانم

يفدمكعرسأةجرفدجواذإفءةنستافرعنمعفدلايفةنيكسلانأ:هيف(١)

.رخآٹیدح

.مخضلالمرلانمفيطللالتلا:لبحلا(۲)
اصعمجةفلدزمءاشعلاوبرغملايلصينأتافرعنمعفادللةنسلانأ:هيف(۳)

نيبةالاوملابوجو:هيفو؛ةحبسىمستةلفانلاو‹ةلفانامهنيبلصيمليأ(4)

.نيتعومحلانيتالصلا

لوأيفرجفلايلصيىحاهبءاقبلاو.بحجاوكسنةفلدزعبتيبملانأ:هيف(٥)

١.اهتفو

لهأونيرسفملاروهمجلاقو.حزقوهوةفلدزملايففورعملبجوه(1)
.جحلاكسانمنمحزقىلعفوقولانأهيفوةفلدزملاعيمجمارحلارعشملاثيدحلا

.ةماتةءاضإرجفلاءاضأيأ(۷)

- £0۲



غاصولاةجحرهاوجلادق

١نعظهبتدم¥هللالوسرعفداملفءاميسوضيبأرعشلا
ىلعهدييهللالوسرعضوف؛نهيلإرظنيلضفلاقفطفءنيرجي

لوحفءرظنيرخآلاقشلاىلإههجولضفلالوحف(”لضفلاهجو

فرصيءلضفلاهجوىلعرخآلاقشلانمهدي$هللالوسر

كرحف”رسحمنطبىتأىتحءرظنيرخآلاقشلانمههجو
ةرمجلاىلعجرختيتلا”ىطسولاقيرطلاكلسمث.اليلق
عبسباهامرفء©ةرجشلادنعيتلاةرمجلاىتأىتح«ىربكلا

(١فذخلايصحلثماهنمةاصحلكعمربکيتايصح

هبىمستمثةأرماهيلعيذلاريعبلا:ةنيعظلالصأوءةنيعظعمج:نعظلا(١)

ريعبللاهتسبالملازاحجبةأرملا

لاجرلانعنهضغو«تايبنجألانعرصبلاضغىلعثحلا:هيف(۲)
.بناحجألا

.لكويبعأيأ«هيفرسحليفلاباحصأليفنأل؛كلذبيمس(۳)

وهوءةنستافرعنمعوحرلايفقيرطلااذهكولسنأىلعليلد:هيف(٤)

قیرطنمتافرعلإبهذدقناكو«تافرعىلإهببهذيذلاقيرطلاريغ

قيرطهتفلاخميفنيديعلاىلإجورخلايفلعفيناكامكءقيرطلافلاخيل"بض"

.بايإلاوباهذلا

ةنسلانأ:هيفوءةرجشلادنعيلايهوةبقعلاةرمجيه:ىربكلاةرمحلا(5)

.اهيمرلبقائيشلعفيالوةرمحلاهذهبءدبلا

.نيعبصإبيمرينأنكيثيحبراغصىصحيهوءالقابلاةبحردق(٦)

- £0۳



غادولاةجحرهاوجلادق

.يداولانطبنمیمر

ايلعىطعأمثهديبنيتسواثالثرحنفءرحنملاىلإفرصنامث
ةندبلكنمرمأمثء©هيدهيفهكرشأوء(»ربغامرحنف

نمابرشوءاهمحلنمالكأف«تخبطفردقيفتلعجف«©ةعضبب
.اهقرم

ةكمبىلصفءاتيبلاىلإضافأففهللالوسربكرمث

':لاَقفمزمزىلع٠(”نوقسيبلطملادبعينبىتأفءرهظلا

ليبلايدهناکو.يدهلاريثکتبابحتسا:هيفو.يقباميأ:ربغام(۱)

زاوجو‹؛هسفنبهيدهيدهملاحبذبابحتسا:هيفو.ندبةئامةنسلاكلتيف

موی-ةريثكتناكنإو-ايادحلاحبذليجعتبابحتسا:هيفو.هيفةباتتسالا

.قيرشتلامايأىلإاهضعبرخؤيالو«رحللا
نکیملهنأيدنعو:ضايعيضاقلالاق.يدحلاسفنيفهكراشهنأهرهاظ(۲)

توءاحجىلاندبلارحنييبلانأ:رهاظلاو«هحبذياردقهاطعألبةقيقحاكيرشت
نمهعمتءاجيلاندبلاايلعىطعأو«نيتسواڻالثتناكو«ةنيدملانمهعم

.نيتسوانالثتناكونميلا

عولطتلايدهنملكألابابحتسا:هيفو.محللانمةعطقلا:ةعضبلا(۳)

.هتيحضأو

فلتخاو.عامجإلابجحلاناكرأنمنكروهو.ةضافالافاوطفاطيأ(٤)
.هليصفتمدقتامك.هتقولوأيفءاملعلا

نمهغارفدعبسانلانوقسیومزمزنمءاملانوعزتيمهومهيلعرميأ(٥)
.ةضافإلافاوط

- ££



عادولاةجحرهاوجلادقع

مكتياقسىلعسانلامكبلغينأالولف«ءبلطملادبعينب()اوعزنا

.(هنمبرشفءاولدهولوانف"(مکعمتعزنل

.(لابحلا)ءاشرلاباهوعزناوءالدلاباوقتسايأ(۱)

هيلعنومحدزيو«؛جحلاكسانمنمكلذسانلادقتعينأيفوحالول:هانعم(۲)

اذهةليضفةرثكلمكعمتيقسأل؛ءاقستسالانعمكنوعفديو«مكنوبلغيثيحب

.ءاقستسالا

.مزمزءامبرشبابحتسا:هیف(۳)

- £00



اصولاةجحرهاوجلادق

ىمسملاباتكلااذهفيلأتنمهقيفوتوهللانوعبغارفلامت

رهاوجلادقع

حرش

رئاحلاداشرإ

يف

رئازلاوجاحلاماكحأ

عبسةنسنمىلوألاىدامجنمنيرشعلاوثلاثلادحألاةيشع

سداسللقفاوملا.ةيوبنلاةرجهللةئامعبرأوفلأوةرشع

فلأونيعستوتسةنسنمربوتكأنم
حيسملاداليملةئامعستو

هللدبعلاهفلؤمديب

ناطيحلاةلحبهمامتناكو

ةافسملاةدلبنم

ةيالولامعأنم

تایرق

AA

٦£۹-



رداصملاوعجارملاسرهف

:ةيضابإلاعجارملا:ًالوأ
٤١٠٠.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يخامشلايلعنبرماعل.حاضيإلا(١)

.م١٤۱۹۸۔-هه

نامعبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يدنكلاميهاربإنبدمحم.عرشلانايب(۲)

.م۱۹۸۸۔ه۸

يسموقلاثارتلاةرازو.يويسبلانسحلايبأل.يويسبلانسحلايبأعماج(۳)
.م١۱۹۸ھه٤١٤٠ةفاقثلاو

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.رفعجنبال.عماحلا(٤)

بيبحنبعيبرلل.يديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحلا(٠)

.م١۱۹۹ها٤٤-١ط.طقسم/طقسمةبتكم.يديهارفلا

ثارتلاةرازو.يمدكلاديعسيبأل.ديعسيبأماكحأنمديفملاعماحلا(١)

.ما١۹۸ھه١٠٤٠ةفاقثلاويموقلا

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ناديبعنبهللادبعنبدمحم.راثآلارهاوج(۷)

.م٦۱۹۸۔ه٦

ةعبطم.يلاسلانيدلارونل.ماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج(۸)

.م۱۹۸۹هه١١١٤۱ط.طقسم/ةثيدحلاناولألا

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.رمعنبدمحمهللادبعيبأل.بيترتلاةيشاح()

.م۱۹۸۲اه۸٨

سيمنبدعاجل.هئادألجورخلادارأنليغبنياموهمزاولوجحلا(١٠)

."طوطخم يصورخلا

- £0۷



عجارملاسرعفرهاوجلادق

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يمايرلاديزيبأل.تالكشملالح(١۱)

.ةيآةئامسمحريسفتيفةيافكلاغولبوةياغلاىهتنموةيانغلارتكوةياردلا(۱۲)

.م۱۹۹۱-ه١١١٤۱ط.طقسم/ةضهنلاعباطم.يراوحلايبأل

۲طةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.رضنلانبدمحأركبيبأل.مئاعدلا(١٠)

.م۱۹۸۸ه۹

.يشاطبلاسماشنبدمحم.بدألاوعورفلاولوصألايفبهذلالسالس(٤١)

رول.يديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحلاحرش(١٠)

.۲طيلاسلانيدلا

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.فاصونبدمحم.مئاعدلاحرش(١۱)

حتفلارادشيفطإفسوينبدمحمبطقلل.ليلعلاءافشولينلاحرش(۱۷)

.م۱۹۷۲/ھه۲۱۳۹۲طتوربب

."طوطخم"يصورخلادمحمنبروصنمل.جحلايفرضنلانباةيمالحرش(۱۸)

.يلاسلانيدلارونل.نيدلارونىواتفنمجذامننيمثلادقعلا)۱۹(

.م١۱۹۹۰له۲.١١٤۱ط.طقسم

/يمالسإلابرغلاراد.شوكبدمحمىجيل.ديزنبرباجمامإلاهقف(۲۱)

.م۱۹۸۷ھه١.١١٤۱طتوریب

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يلاطيحلارهاطيبأل.تاريخلارطانق(۲۲)

.طقسم/ةيملاعلاعباطملا.يلاطيحلارهاطيبأل.مالسإلادعاوق(۲۳)

يسموقلاثارتلاةرازو.شيفطافسوينبدمحمبطقلل.بركلافشك(٤۲)

.م١۱۹۸هه١٠٤٠ةفاقثلاو

- £0۸



عجارملاسرعفرهاوجلادقغ

نافلخنبانهم.رايخألانيرخأتملاونيلوألاىلعدراولاراثآلابابل(٢۲)

.م١۹۸٠-ه٥٠٤٠.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يديعسوبلا

ناولألاةينقتةعبطم.موشرأدمحمريكبل.ةرمعلاوجحلاكسانميفدشرملا(٢۲)
.رئازحلا/

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يمرضحلاقاحسإيبأل.لاصخلارصتخم(۲۷)

.م١۱۹۸ها٤

يسموقلاثارتلاةرازو.يدنكلاهللادبعنبدمحأركبيبأل.فنصملا(٢۲)

.م۱۹۸۸هه۸١٤۱ةفاقثلاو

ثارتلاةرازو.يصقشلاديعسنبسيمخل.نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم(۲۹)

.ةفاقثلاويموقلا

- €۹



عجارملاسرمرهاوجلادق

:ىرخألاعجارملا:ايناث
.۳ط.توريب/ملقلاراد.يلازغلادماحيبأل.نيدلامولعءايحإ(١)

.حاضيإلالئاسمىلعحاصفإلاهيلعوةرمعلاوجحلاكسانميفحاضيإلا(۲)
.۳ط.ةمركملاةكم/ةيدادتمإلاةبتكملا.يكملاهاورنيسححاتفلادبعويوونلل

.م١۱۹۹-هه٥

١١٠٤٠۱طتوريب/ليلاراد.دشرنبال.دصتقملاةيافودهتحلاةيادب(۳)

.م۱۹۸۹-ےه

.رشنللةيسنوتلارادلا.روشاعنبرهاطلادمحم.ريونتلاوريرحتلاريسفت(٤)

١٠٤٠.توريب/يبرعلادئارلاراد.يدنقرمسلاثيللايبأل.نيلفاغلاهيبنت(٠)

.م۱۹۸۲ھه

ءايحإراد.يرزخلاريثألانبال.لوسرلاثيداحأنملوصألاعماج(١)
.م١۱۹۸ھه٤١٤١٤٠ط.توريب/يبرعلاثارتلا

ه١٤ط.توريب/ريثكنباراد.وتسمنيدلايحل.ةرمعلاوجحلا(۷)

.م۹

.م١١۱۹۹ط.يمالسإلابرغلاراد.يقارقلانيدلاباهشل.ةريخذلا(۸)

توريب/ةلاسرلاةسسؤم.ةيزوحاميقلانبال.دابعلاريخيدهيفداعملاداز(۹)

.م۱۹۸۱ه٢١ط

-ىه۷١٤٤٤٠ط.توريب/يبرعلاباتكلاراد.ناعنصلل.مالسلالبس(١٠)

.م٤

.م۱۹1۹ه١.۳۸۹۱ط.دواديبأل.دواديبآننس(۱۱)

.اط.توريب/ملقلاراد.يوونلل.ملسمحيیحصحرش(۱۲)

- €.



/ةفرعملاراد.نالقسعلارجحنبال.يراخبلاحيحصحرشيرابلاحتف(١۱)

.۲طتوربب

۳.١٠٤٠٠ط.قشمد/ركفلاراد.يليحزلاةبهول.هتلدأويمالسإلاهقفلا(٤١)

.م۱۹۸۹-ھه

-اه۸7١٠٤٠ط.توريب/يبرعلاباتكلاراد.قباسديسل.ةنسلاهقف(١٠)

.م۷

.توريب/ملقلاراد.سيهحةيطعدمحم.ةرمعلاوجحلايفءاسنلاهقف(١٠)

ط.توريب/يبرعلاثارتلاءايحإراد.يدابآزوريفلل.طيحلاسوماقلا(۱۷)

.ةرهاقلا/ىدهحلاراد.ربلادبعنبال.يكلاملاةنيدملالهأهقفيفيفاكلا(۸١)

.م۱۹۷۹-هه۹

رادلا.يجبنملاايركزنبيلعل.باتكلاوةنسلانيبعمحلايفبابللا(۹٠)

.م١۱۹۹-ه٢١٤١٤۱ط.توريب/ةيماشلا

.توريب/رداصراد.روظنمنبالبرعلاناسل(٠۲)

.ركفلاراد.مزحنبال.ىلحملا(۲۱)

.توريب/ةفرعملاراد.ييزملاميهاربإيبأل"مألا"زمارصتخم(۲۲)
/ملعلاةبتكم.رفنشابرداقلادبعنبديعسل.ةرمعلاوجحلاهقفيفيغملا(۲۳)

.م۱۹۹۳۔-ھه۲١۱٤۱طدج

.ةرونملاةنيدملا/ةيفلسلاةبتكملا.ةمادقبال.ريبكلاحرشلاويغملا(٤۲)

/ةينطولارطقعباطم.ةمادقنبال.لبنحنبدمحأةنسلامامإهقفيفمنقملا(٢۲)

.م۱۹۷۳ھه۳۱۳۹۳ط.ةحودلا

/ملقلاراد.يزاريشلاقاحسإيبأل.يعفاشلامامإلاهقفيفبذهملا(٢۲)

.م۱۹۹۲۔اه١١۸۱٤۱ط.قشمد

١£۱-



عجارملاسرمفرهاوجلادق

ةبتكم.راجنلانبال.تادايزوحيقنتلاعمعنقملاعمجيفتادارإلاىهتنم(۲۷)

.ةرهاقلا/ةبورعلاراد

توريب/ليحجلاراد..ناكوشلل-رابخألاىقتنمحرشراطوألالين(٢۲)

.م۳٣

۔6۱۲-



عيضاوملاسرقرهاوبلادق

باتكنميناثلاءزجلاسرهف

رهاوجلادقع

رئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرإحرش

يعسلاباب
ىلإةورملاوءافصلانيبيعسلامكحيفءاملعلافالتخا

:بهاذمةئالث

هيلعليلدلاوجحلاناكرأنمنكريعسلا:لوألابهذللا
٦هيلعليلدلاومدةكرتببجيةبجاوةنسيعسلا:ياثلابهذملا

۷هيلعليلدلاوءيشةكرتببجيالوةنسيعسلا:ثلاثلابهذملا

١۱ةورملاوءافصلاىلعءاعدلا

٥رخآطوشافصلاىلإاهنموطوشةورملاىلإافصلانمةفاسللا

لبقیعسنِإفحيحصفاوطهمدقتينأيعسلاطورشنم
١۱فالخهيفففاوطلا

۱۹هئانتأوأيعسلادعبامهركذتوفاوطلايعكريسننم

۲ةورملاوافصلانيبيعسلاةيعورشملصأ

٢۲انموقدنعبحتسمانباحصأدنعبجاونيملعلانيبلمرلا

٢۲هبابنمافصلاىلإجورخلا
Y۳يعسللةراهطلاطارتشامدع

٤Yلومحماولماحلافاوط

Yoريصقتلاىلعقلحلاةيلضفأىلعليلدلا

- £۱۳



عيضخاوملاسرمرماوجلاقع

يعسلابابةصالخ

يعسلاةيفيك:ايناث

يعسلاطورش:اغلاٹ

يعسلاننس:اعبار

يعسلايفلئاسم:اسماخ

ميهاربإليلخلادهعنمهيفتادايزلاومارحلادجسملاِءانب

مويلاىلإمالسلاهيلع

ىنمىلإجورخلاباب

ةيورتلامويلبقجحللمارحالازاوج

ةيورتلامويجحلابمارحاللبجاوريغ(ردصلا)عادولافاوط
معيسمخلاتاولصلاةماقإىلعليلدلا

جابرمعنبالالهإ

مىلإههجوتلاحمرحلاهبوعديام

هبدرفتاميهوقيرشلامايأوةيورتلامويئميفتاولصلاعمج

روهمحبانعانباحصأ

:نالوقهيفوقيرشتلايلايلمبتيبللا

هيلعليلدلاوبحاومبتيبملا:لوألالوقلا

هيلعليلدلاوةنسمبتيبملا:ياثلالوقلا

٤£۱-

Y۸

Y۸

Y۸

۳

1

٤۳

۳۹

١٤

١٤

1

٤٤

٤٤

۹٤

o



عيضاوملاسرقوهاوجلادق

تافرعىلإجورخلاباب

فوقوللةراهطلاطارتشامدع

كسنلاوأرفسلاتافرعيفرصعلاورهظلانيبعمحلاببس

ةفرعمويءاعدنمةييبلانعروثأمل
مدبربجنتالجحلاناكرأ

:ناركسلاومئانلاوهيلعيمغملافوقومكحيفءاملعلافالتحا

ةيلعيمغملا:الوأ

مئانلا:ايناث

ناركسلا:اغلاث

كسانملامامتلبقوفوقولادعبتاماذإ

مارحلارعشملاعم

ةفرعفقاولراطفألابابحتسا
فوقولالبقايسانمرحلاعامج

ةفرعنمتسيلةنرع

سمشلابورغىلإةفرعبفوقولا
جحلاكردأدقفتاحلاصلاتايقابلاردقسمشلانمةفرعيفكردأنم

؟ةفرعىتأاذإجحلامرحلاكرديىمىلإ

تافرعبفوقولاهيلعبجوسانلانودهدحورهشلالالهىأراذإ

هتيؤربسح

ةنرعيداوبفوقولا

هبوجويففالخلاوةفرعبفوقولايفليللاوراهنلانيبعمجلا

تافرعكرديملنممكح

٥£۱-
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تافرعبفقوملاتوفافاخاذإعتمتملاونراقلا

تافرعىلإجورخلابابةصالخ

فوقولامكح:الوأ

فوقولاتقو:ايناث

فوقولاناكم:اثلاث

فوقولاطورش:اعبار

فوقولاننس:اسمهاخ

ةفلدزملاىلإةضافالاباب

ةفلدزملاىلإضيفملاهلعفيام

اهيفةدراولالاوقألاوسمشلابورغلبقةضافإلا

ًاطخهدعبوأعساتلالبقةفرعبفوقولا

مارحلارعشملادنعءاعدلا

ةفلدزملالبقءاشعلاوبرغملاةالصةيهارك

فذخلاىصحردقىلعتارمحلاىصح

ةنسلابتباثريغتارمحلالسغ

اهنمىصخلاذحأهركييلامضاوملا

اهتقولوأيفةفلدزملابرجفلايلصينأةنسلا

رسحميداو

:لاوقأةثالثىلإةفلدزعتيبملامكحيفءاملعلافالتخا

هيلعليلدلاو.مدبربجيبحاوةفلدزعبتيبملا:لوألالوقلا

-٦١8۱-
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عيضاوملاسرقرهاوجلادق

ةرمعبهمارحإنمللحتهتافنمفنكرةفلدزعبتيبملا:اغلالوقلا

٤۹هيلعليلدلاو

٥۹.ءيشةكرتببجيالوةنسةفلدزعبتيبملاثلاغلالوقلا

ةفلدزمنمعفدلاوبورغلادعبتافرعنمعفدلانأىلعليلدلا

٦۹سمشلاعولطلبق
۹۷اليلعفدلابنعظلل6يبلانذأيفركبيبُأتنبءامسأثيدح

۹۸اليلةفلدزمنمعفدلابةدوسلميلوسرلانذإيفةشئاعثيدح

۹۸رجفلاعولطلبقعفدلامكحيفءاملعلافالتحا

٢.۱سمشلاهيلعتعلطىحةفلدزع.افقاويقبنممكح

1نع.حبصلاهيلععلطورجفلالبقةفلدزمنمعقدنممكح

١٠٠ رسحميداويحبصلاهيلععلطورجفلالبقةفلدزمنمعفدنممكح
٤اهتقولوأيفةفلدزمبرجفلاةالصميدقتباحتساىلعليلدلا

\.٥.ةفلدزمنمةضافألادنعءاعدلاوركذلاباحصتسا

كلذريغوحبدلاوقلحلاويمرلاباب

۰۷يداولانطبنمةبقعلاةرمجيمرنأىلعليلدلا

٧.۱يمرلادنعريبكتلاهلبحتسي

۱۰۸نييرخألانيترمحلانعةبقعلاةرمجتازيم

۱۰۸؟ةبقعلاةريمرينمفقينيأ

1۹هيلعليلدلاو.ابكارةبقعلاةرمجيمرزاوج

١۱۱؟ةيبلتلاجحلابمرحلاعطقيىم

- £۱۷



عيخاوملاسرمرهاوجلادق

لبقتسیوهنينعموهراسينعةكملعجينأبحتسي

۱۱۳اهيمردنعةبقعلا

٤۱ءاعدللاهدنعفقيالفةبقعلاةرىمراذإهنأىلعليلدلا

١١٠ادماعرحتنلامويلاعفأنمكسنىلعاكسنمدقنمىلعمدلابوجو

٧۱هليوأتيفءاملعلابهاذمو"جرحالو"6%هلوقعم

:ناتقوءاملعلادنعوهوةبقعلاةرمجهيفىمرتيذلاتقولا

نمالاوزىلإسمشلاعولطدعبوهو:ةليضفلاتقو:الوأ
۱۱۹رحتلامويلا

١۱:لاوقأةعبرأهيفو:ءازجإلاتقو:ايناث

١٠٠هيلعليلدلاو.اهلبقيزجيالوسمشلاعولطدعبيزجي:لوألالوقلا

رجفلاعولطدعبنكلوسمشلاعولطلبقيزجي:يناثلالوقلا
١۱۲هيلعليلدلاو

۱۲۲هيلعليلدلاو.ليللافصندعبيزجي:ثلاثلالوقلا

مهريغنعورجفلاعولطدعبةفعضلانعيزجي:عبارلالوقلا
۱۲۳سمشلاعولطدعب

١۱۲ةبقعلاةرمجيمريفبهاذملالاوقأصخلم

۱۲۷مرحلایصحریغبيمرلايزجيال
۱۹ةرمحايمردنعريبكتلايسننممكح

١۱۳يمرلالبقحبذنم

5سانلاهبىمراع.يمرلاةيهارك

١۱۳ایسانواادمعتمعبسنملقأبیمرنم

- £۱۸



عيضاوملاسرمفوهاوجلادق

حبذلاوقلحلاويمرلابابةصالخ

١۱۳يمرلاطورش:الوآ

۱۳۷ةبقعلاةرمجيمرننس:ايناث

ةبقعلاةرمجدعبجاحلاهلعفيامباب
١٤۱حبذلادعبقلحلانأىلعليلدلا

٤٤۱ريصقتلاوقلحلانيبرييختلا

٤٤۱للحتلادنعةيحللارعشنمذحخألا

٤٤۱ريصقتلانملجرلاىزجياملأ

٥٤۱ريصقتلانمةأرملايزجيام

٧٤۱هتنفداهرعشةأرلاترصقاذإ

:نالوقريصقتلاوقلحلامكحيفملعلالهأل

١٤٠هيلعليلدلاوةرمعلاوجحلاكسنمنمناكسنامههأ:لوألالوقلا

۹١٤۱هيلعليلدلاوروظحمةحابتساامهامنإوكسنباسيلامهنأ:ياثلالوقلا

:نابهذمهيفولوألاللحتلادعبمرحمللحابيالام

بيطلاوديصلاوءاسنلاادعءيشلكهلحابي:لوألابهذملا

o۳\هيلعليلدلاو

00هيلعليلدلاوءاسنلاادعءيشلكهلحابي:ياثلابهذملا

:نالوقهيفولوألاللحتلاهبلصحيام

١٠٠هيلعليلدلاوةبقعلاةرمجيمربلوألاللحتلالصحي:لوألالوقلا
قلحلاوةبقعلاةريمربلوألاللحتلالصحي:يياثلالوقلا

o۸\هيلعليلدلاو

- £۹



عيضاأوملاسرهفرهاوجلادق

۹١١۱لوألاللحتلاهبلصحياميفبهاذمللححرتام

۱۳للحتوةراهطريغىلعةضافإللفاطنملجحال
۳٦۱امهتيدأتتقويفوفاوطلايعكرمكحيففالخلا

۷٦۱قيرشتلايلايلمبتيبملاكرتمكح

رامجلايمرباب
۱۷۲لاوزلالبقتارمحلايمريففالخلا

۱۷۳؟يلعنبدمحموهنم

١۱۷ليللاىلإولاوزلادعبامىلإيمرلاريخأتيفةصخرلا

١۱۷٠ قیرفلکهجحواراماهمريملنملاليلةبقعلاةرمجيمريففالخلا

۱۷۹ىطسولاوىرغصلانيترمحلايمردنعهبوعديام

۱١۱۸قيرشتلامايأةيمست

ةرمجلكثلاثلامويلايفىمريناثلاولوألامويلايفمريملنم
١۱۸دحاوفقوميفةاصحنيرشعودحاوب

۱۸۳مدلااهيلعمزليورحنلاءاضقنابتوفتةبقعلاةرمج
١۱۸روهمجلادنعبحاووفانحألاواندنعةنستارمحلايمريفبيترتلا

٦۱۸ناثلامويلاوألوألامويلايفيمرلاهتافنم

۱۸۸هرخآوهلوأيمرلامظعأ

قيرشتلامايأورحنلاموييمرلايفرثكأوأةدحاوةاصحكرتدمعت

۱۸۹اهلكرامحلاكرتوأ

۱۹۸جحلامايأيفةراجتلاوةعيابملازوجت

۱۹4۸"هيلعمثٳالفنيموييفلجعتنمف"ىلاعتهلوقعم

- 6۰



امفانحألادنعو.يناثلامويلاسمبورغلبقنوكيلوألارفنلا

۱۹۹ثلاثلامويلارجفهيلععلطيمل

٢۲منمجورخلالبقليللاهكردأنم
Y۳يمرلاعيرشتببس

جحلاتاوفباب

.۲Yتاقيملادعبمارحالامكح

۲.دتافرعىلایمةلیللجعتنم
۲.۷جحاتاوفيفباطخنبرمعبهذم

ليلدوةلأسملايفءاملعلابهاذموةفرعبفوقولاهتافنممكح

۲.۹بهذملک

٢۲همكحوجحلايفطارتشالانعم

:رصحابةقلعتملاماكحالاوراصحالا

:نابهذمهفيرعتيفملعلالهألو:رصحملافيرعت:الوأ

كسانممامتإنععنييذلامرحلاوهرصحملا:لوألابهذملا

Y۸هيلعليلدلاومناموأقئاعيأبهترمعوأهجح

كسانممامتإنععنييذلامرحلاوهرصحلا:ياثلابهذملا

٢Yهيلعليلدلاوطقفودعلاعنابهترمعوأهجح

:ةيلاتلاماكحألاهبقلعتتو:رصحملامكح:ايناث

٢٢۲للحتلانامز١

Y۳هعونوهنامزوةناكم:يدحلا٢

:نالوقهيفوءاضقلا:اثلاث

٢£۲-



عيضاوملاسرهرهاوجلاقغ

۲۲۷هيلعليلدلاو.ءاضقلاهيلع:لوألالوقلا

۷٢۲هيلعليلدلاو.ءاضقلاهيلعسيل:اغلالوقلا

۲Y۸هيفدراولافالخلاو.ديصلاوءاسنلابانتجا:ابار

۹راصحالاةصالخ

8دحاوفقوميثهريغوهسفننعيمرلايفمرحمللةصخرلا
٢۲۳ةضافإللضيرملافاوط

٥۲۳ةضافإلافاوطتقورخآ
٥۲قلحلاوحبذلاىلعةضافإلافاوطمدقت

٢۲۳ايسانطاوشأةينانةضافاللفاطنم

۲۳۷فاوطلايفنارقإلاةيهارك

ءازجلاوةيدغلاباب

۲۳۹هيفبحاولاءازحباوهماسقأوديصلا

٢٢۲تاءانٹتسانمهيفامومرحلارجشعطقيفءازحلا

:نيقيرفىلإهلتاقىلعءازحلاباجيإيفءاملعلافالتخاوًاطخديصلالتق

ةرافكلابوجويفدمعلالتقلابهلاقاحلإءازحلاهيف:لوألاقيرفلا

31هيلعليلدلاو

٤۲هيلعليلدلاو.ًاطخديصلالتقيفءازجال:ياثلاقيرفلا
٢٢٤۲هرساکوأهحراجنوددیصلالتاقىلعءازجلا

ًالدعوهسفنمكحينأزوجيالونيلدعمكحينأديصلالتاقىلع

Y۸ادحاو

Yoديصلالتاقهجرخييذلاماعطلا

-٢6۲-



عيضاوملاسرقوهاوجلادقغ

٥٥۲؟ءارقفللةرشابمهتميقجرخينأديصلالتاقلله

YoY؟مرحلاجراخءارقفلاماعطإديصلالتاقلله

YoYشحولارامحيفنيعباتلاوةباحصلاءاضق

Yoبضلايفةباحصلاءاضق

Yoعوبريلاوبنرألاويظلاييمييبلاءاضق

Yooمامحلاضيبيفملعلالهأونيعباتلاوةباحصلاءاضق

2نيتضیبومامجوزيفنيملسملانملجروبحاحءاضق

Yeyشبكبمبضلايف6يبلاءاضق

Yoyماعنضيبباصأنمىلعءازحلايفملعلالهأفالتحا

ةلمقلالتاقىلعةرافكلابوجويفملعلالهأفالتحا

۹اهمكحيفاموةضوعبلاوةرذلاو

رحبلاوأربلاديصنمةدارحانوكيفملعلالهأفالتحا

٢٦۲اهيفةرافكلابوحجويقو

oديصهکلميقومرحأنم
٦٢۲ةندببةماعنلايفنيعباتلاوةباحصلاءاضق

1:نيقيرفىلإةنيدملامرحيفملعلالهأفالتحا

۷٦۲هيلعليلدلاو.ةكممرحكمرحةنيدمللنأىري:لوألاقيرفلا

۲۷۱هيلعليلدلاو.ةكممرحكمرحةنيدمللىريال:ياثلاقيرفلا

هيفدراولاءازحلاوريطلاوناويحلانمديصلاضعبللودج

٤رجشلايقو

- £۲۳



عيضاوملاسرعرهاوبلادق

يدهلاباب

Y۸رقبلاولبإلامعيندبلا

:ماسقأةسمحىلعناييدها

Y۸عوطتلايده:لوألامسقلا

YAYنارقلاوةعتلايده:اغلامسقلا

YAYرذنلايده:ثلاثلامسقلا

:عاونأةئالثوهوةرافكلايده:عبارلامسقلا

YAYةيدفلايده:لوألاعونلا

Y۸ءازحبايده:يناثلاعوتلا

YAءاضقلايده:ثلاثلاعوتلا

YAراصحإلايده:سماخلامسقلا

:ةيلاتلاماكحألاامهبقلعتيوديلقتلاوراعشإلا

۲۸oديلقتلاوراعشاللافيرعت-١

۸oامهيلعليلدلاوديلقتلاوراعشالاةيعورشم-۲

YAديلقتلاوراعشإلامكح-۳

YAYديلقتلاوراعشالاىلعبترتيام٤

۹۳هديلقتو6لوسرلاراعشإ
۲۹۳يدهافيرعت

۲۹0دلقيملورعشيملاذإهلادباويدحلايفعوحرلا

ديصلالتاقوعتمتملاورصحلاقحيثيدحلابوحجوىلعليلدلا

۹0عامحلاوطيخملاسبلوثفتلاءاقلإىلعو

٦۲۹يدابطع

٢٤6۲-



عيضاوملاسرخوهاوجلادق

قيرطلايفبطعاذإيدهحلايفءاجام
هباحصألبقنمبوطعملايدحلالكأمدعيفةلعلا

اياحضلاباب

:هيحضالامكحنايبوبابلايفةدراولاتاحلطصملاضعبفيرعت

ةيحضألافيرعت:الوأ

يدهافيرعت:ايناث

ءازحاوةيدفلاوةعتملافيرعت:اثلاث

:نالوقاهيفوةيحضألامكح:اعبار

هيلعليلدلاوةدكؤمةنساهأ:لوألالوقلا

هيلعليلدلاوةبجاوامنأ:يياثلالوقلا

ةيحضألايفةدراولاتاغللا

بهاذمةئالثىلإةملسممأثيدحلوأتيفءاملعلافالتحخا

ةيحضألاىلعلييبلاةموادمىلعليلدلا

ماعنألاةميهبنمالإزوجتالةيحضلا

:نيلوقىلإيحاضألالضفأيفملعلالهأفالتحا

هيلعليلدلاولبالامثرقبلامثزعملامثناضلالضفألا:لوألالوقلا

هيلعليلدلاوزعملامثنأضلامثرقبلامثلبالالضفألا:ياثلالوقلا

ةيحضألاويدحلايفكارتشالا

اهنسبسحبةندبلاءامسأ

:عاونأةئالثةيحضألاتافص

اهيلعليلدلاوةبحتسمتافص-أ

- €0
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عيضاوملاسرمفرعاوبلادق

۳۸اهيلعليلدلاوءازجإلاةعنامتافص-ب

۳۹اهيلعليلدلاوةهوركمتافص-ج

:لاوقأةسمحىلإاياحضلاحبذتقويفملعلالهأفالتحا

۱٢۳هيلعليلدلاو.هدعبنامويورحتنلاموي:لوألالوقلا

٢٢۳هيلعليلدلاو.هدعبمايأةئالثورحنلاموي:يياثلالوقلا

۳Y۲هيلعليلدلاو.طقفرحتلاموي:ثلاثلالوقلا

يفنملهدعبنامويوراصمالالهألرحنلاموي:عبارلالوقلا

٢۳Yهيلعليلدلاو.ئم

۳Y۳ةجحلايذرهشميمج:سماخلالوقلا

۳Y۳مامإلاحبذلبقحبذلازوجيال

۳Yo؟یدهحلامدعاذإموصيىم

۸٢۳۲هدعبوأهمايصءاننُأيفيدحلادجومثماصفيدحلامدعاذإعتمتملا

۳۲۹اهنملضفأوأاهلثعبةيحضألالادبإ

۳۳۱اهيلعريبكتلاوةلبقلاىلإةحيبذلاهيجوت
۳۳۲لايلثالثنمرثكأيحاضألاموحلراخدإزاوجىلعليلدلا

۳۳۲ةيحضألادلجعيبيففالخلا

٤۳۳ةيحضألانمباصقلاىطعيال

٤۳۳ةيحضألاحبذةيفيك

لاهنييعتدعبةيحضلاتدلواذإ بحوفمكحلايفاهدلواهبقح

٢۳۳اهعمهحذ

۳۳۷بحاوةيحضألانمماعطالا

-٦٢٢-



يدهنملكأيالوعوطتلاونارقلاوةعتلايدهنملكأي
۳۳۹ءازحلاالوةيدفلا

۳۳۹"يدحلانمرسيتساام":ىلاعتهلوقعم

۳۳۹اليلحبذلاعنم

عادولاباب

:عادولافاوطبقلعتتلئاسم

31:لاوقأةئالثهيفملعلالهألو:همكح:الوأ

31هيلعليلدلاو.مدةكرتبمزليوبحاو:لوألالوقلا

1ءيشةكرتبمزليالوبحاو:اغلالوقلا

31هيلعليلدلاو.ءيشاهكرتبمزليالوهنس:ثلاثلالوقلا

1هتقو:ايناث

٤٤۳ضيرملاوءاسفنلاوضئاحلاقحيفعادولافاوطمكح:اثلاث

WEAمزتلملاءاعد

royردصلافاوطنعم

orبهاذملايفةرمعلاوجحلالامعأمهأبلودج

6يبنلاربقةرايزباب
6۳o۸هترايزمكحيفملعلالهأفالتحا

6r۹لوسرلاسرعم

6٢۳هترايزلضفيفِءاجام

۲٦۳ةئالثلاروبقلابيترتةيفيك

- £۲



عيخاوملاسرصفرهاوجلاتقع

۳۳ةرونملاةنيدملايثاهترايزجاحللبحتسييلادهاشملا

٢٦۳مويلاىلإويلوسرلادهعنمهيفتادايزلاويوبنلادجسلملاءانب

۳۷۰ةفرعةبطخ

۳4۲"عادولاةجح"%يبلاةجح

£y.رداصملاوعجارملاسرهف

۳£عيضاوملاسرهف

- ۲۸





هكرشعمنواعتلابباتكلااذهةعابطمت

501699فتاهطقسم




