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يبدألاىدتتملااهماقأيتلاةودنلااصح

يمدكلايبعانلاديعسنبدمحمديعسىبأةمالعلایرکدذبءافتحا

ها4٤؟ارفص۲٠١-١٠١:نمةرتفلا

م٠٠٠۲-ها٤٤:ىلوألاةعبطلا





اده

نمهللاىشخيامنا)):هباتكمكحميفلئاقلاهللدمحلا

قداصلايبنلادمحمانديسىلعملسنويلصنو((ءاملعلاهدابع

هيدهبماقنمونيرهاطلاهتباحصنعمهللاضراو٠نيمألا
:دعبو٠نيدلامويىلاناسحاب

بقحلارمىلعةرربلانوصلخملانامعءاملعكردأدقف

اهتايلوئسماهلملعلاةرادصناولمعوناميإملعلانأبلايجألاو
يتلاةديقعلاةحلسأب-هللامهمحري-اوحلستف.اهفيلاكتو

ءامهدلاةدئفأيفيوقومهقامعأىلادفنيذلاملعلابتلثمت

هيلعاولبقأف.مهسانجأومهتاقبطىلعسانلاهيلإانرو٠مهنم
ملعللمهعاطقنايفاوناكف.اوعاطتساامبذعلاهنيعمنماولهنيل

هلوسرو-ىلاعتوهناحبس-هللارماوألنولثتميامنإهبلطو
تايآلاتلاوتثيح٠-ميلستلاوتاولصلالضفأهيلع-ميركلا

عفرتو.هدجمتوملعلابديشتىرتتةفيرشلاثيداحألاوةميركلا
مهفصتو٠ةكئالملاةداهشبمهتداهشنرقتوءاملعلانأشنم

ىلا-خسارناميإمهعفدي-اوقلطناف.ةيشخلالهأمهناب
يفةبطاقةيئناسنإلاحالفهيفامل٠ةليبنلاهفادهأةمدخوهليصحت

.لآملاولاحلا

ديعسيبأققحملاةمالعلاركفلوحرادصإلااذهيتايو



نماقالطنايرجهلاعبارلانرقلايفةينامعلاةيركفلاةحاسلامالعأ

ثارتلاةرازونمةبغرو٠هيلعاظافحو.اهثارتبةنطلسلازازتعا
ءالۇھىركذءايحإيفيبدألاىدتنملايفةلثممةفاقثلاويموقلا

مهتريسمو.ةرطعلامهتريسدنعايلمفقوتلاوماركلاءاملعلا

اذهنوكينأاهرسيامك.مهتنامأومهتيجهنموةداجلاةيملعلا

ةرتفلايفىدتنملااهماقأيتلاةيملعلاةودنللةريخةرمثرادصاإلا

ةدسجمم٠٠٠۲/ويام1٠-١١قفاوملاه١١٤١رفص١۱-١١نم

.اهيفنيكراشملاءاملعلانمةبخناهتلذبيتلاةريبكلادوهجلل

ءء‹قيفوتلايلوهللاو

-ا



یرسشرلالهالیس

ةيلخادلاريزويديعسوبلادومحنبيلع/ديسلايلاعمةملك
*ةودنلايعار*

يفلئاقلا.تنأمهللاكناحبسولاعتملازيزعلاهللدمحلا

نمهللاىشخيامنا))نيلئاقلاقدصأتنأوميركلاكباتكمكحم

ىدأيذلاهللالوسرىلعملسأويلصأو((ءاملعلاهدابع

هبحصوهلآىلعو.نيبملاقحلابعدصوةلاسرلاغلبوةنامألا

..دعبونيدلامويىلاناسحإبمهعبتنمو

ةليضخلاوةداعسلاباعصأ.......يلاعملا

ءاركلاروضحلا

..دعيوهتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلا

ةيفاقثلاةودنلاهذهربعمويلاعمتجننأرورسلايعاودنملهنإف

ةلمحوةملكلابابرأنمةراتخملاةوفصلاهذهطسووةيملعلا

يبأموحرملاققحملاةمالعلاىركذباعملفتحنلركفلالعاشم

هتايلاعفةموميدراطإيفىدتنملااهميقييتلاويّمّدكلاديعس

ىرکذءايحإىلعهصرحءوضيفواهتيرارمتساوةيفاقثلا
انلاوغاصنمموركفلامالعأنمةرربلاانئاملعنمنيلماعلا

ءنامجنمدئالقيفهومظنايعادبإاجيسنةقالخلامهدوهجب

۷



یرکذلاهذهنوکتنأنيجارقرشميراضحجيرأبقبعت

دلاخلامهثارتءايحإلةلبقتسملاوةرضاحلالايجأللازفاحةرطعلا

.هنمةدافإلاوهيلعظافحلاو

وةداعسلاباحصأ........يلاعملاباحصأ

هاركلاروضحلا

مهضعبصتخاناوملعلكيفةذباهجانؤاملعناكدقل
اوناك.معن.رعاشلاوأيوللاوأبيدألاواهيقفلابقلب

نم٠مهنمريثكلاكلذبفرعوءةيفرعمرئاودوةيملعتاعوسوم

نبديعسودیردنباودمحأنبليلخلاوديزنبریاجلاثما

ناهبنيباويولهبلاةكربنباويملاسلاويليلخلانافلخ

برقأنوكنومهريغويدعسلاويبتوعلاويدنكلاويصورخلا
قتارلاةمألالمشلعماجلاقفوملاةمالعلادنعفقوتلابلاثملل

يمدكلاديعسوبأققحملاةمالعلاهنا,تانهنماهارتعاامل

ءايحإيتأتيتلاةكرابملاةودنلاهذهحاتتفابمويلادعسنثيح

نيئحابلاوءاملعلانمةلثلبقنمةعونتمرواحمبةرطعلاهاركذل
طيلستوةسيفنةيملعراثأنمهفلخامةشقانموهلامعأةساردل

فراعملافونصىتشىفهتركاذهتنزتخاامىلعءوضلا

۱.ةيناسنإلا

۸



ةليضفلاوةداعسلايلاعملا

ءاركلاروضحلا

نمهنارقأويمدكلاديعسيبأموحرملاةمالعلابانلافتحانإ

ةيناسنإلافقاوملاهيفيلجتسنامنإةرربلانيينامعلاءاملعلا

.اراختفاواوهزاهألمتوسوفنلايفةمهلاثعبتيتلاةيلوطبلاو

المنناانبردجيلةرطعلاهاركذبموحرملاانبفيطيذإهناو
فلخريخنوكنناانبلاطتيتلاىركذلاكلتميسننمانيتئر
نأسرادوثحابلكلةراحةوعداهردصنلانناوفلسريخل

امتاتشعمجييکهیدعاسنعرمشينأوهدوهجفعاضي
نيمتهملايديأنيبةنامالكبهعضيلوانئاملعتاجاتنانمرثانت

مساقتنلولدعللارارقاوقحللافاصناةفاقثلاوركفلابورضب

."هتيعرنعلوئسملكلاوعارلكلاف"ةيلوئسملاةنامأاعيمج

بحاصىلاليزجلاركشلابهجوتأنأيندعسياماتخو
ريزوديعسلألصيفنبيلعنبلصيف/ديسلاومسلا
هذهتايلاعفةياعربينصتخايذلاةفاقثلاويموقلاثارتلا

اهلذبيىتلاةئيثحلادوهجلاريدقتلابركذاامك.ةكرابملاةودنلا

ةيفاقثلاةحاسلايرثتيتلاهتايلاعفوهتطشنأبيبدألاىدتنملا

يركشنعبرعأنأينرسيامك...ةداجلااهنيماضمب
ةراصعباومهسأنيذلاءاملعلاونيثحابلاعيمجليريدقتو

مهلتسناننافرخآأبسيلواريخأو.هذهانتودنحاجنإلمهراكفأ
ةرضحانالوملءالولاودهعلاددجنلةميركلاةبسانملاهذه

-۹-



هظفحي-مظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالجلابحاص

ققحتتىتحدجملايقارميفامدقيضملاىلعهدهاعنو-هللا
ددسيناريدقلايلعلاىلوملانيلئاس٠انتاحومطوانلامآانل

.هاضریوهبحياملاعيمجاناطخ

ا٠
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هتايح:لوألاروحملا

:هبسنوهمسأ-

دمحمنبديعسنبدمحمديعسوبأريبكلاةمالعلامامإلاوه

ةيالولاملعمامإوجيرختلامامإ.يمدكلايبعانلاديعسنب

.ةءاربلاو

نبكلامنبةعاضقلئابقنميهيتلابعنلاةليبقنموهو

:مهرعاشمهيفلوقينيذلاريمح
ريمحنبكلامنبةعاضقربكألاناجهلاخيشلاينبنحن

ربنملاتحتشوقنملارجحلاىفركنملاريغفورعملابسنلا

ةمالعلا.دروأدقو.ةيناطحقلاةينميلالئابقلانممهو
دلونممهبعنلانأ,يراحصلايبتوعلاهباسنلاوخرؤملاو

دلوو):لاقثيحهعاضقنبفاحلانبورمعنبهرهمنبليدلا

٩(نامعبمهوبعانونيونهدونب٠ليدلا

لاجآللاةدلبكنامُعنمةدعنادلبيفنألانودوجوممهو
٠ةيرقلايفمدكةيحانيفولواعملايداوو٠وطلانيبةعقاولا

.°”تيسدالبو‹رمغو.ةعلقلاوءضراعلاوليخلاتاذو

تاذو.نامُعبةميدقلالئابقلانمبعنلاةليبقفاذهىلعو
خيشلاةرسأكةيملعارسأةليبقلاهذهتجرخأدقواهيفةلاصألا

ىلع-رضنلاينبةرسأوىوزنبدادملآةرسأوديهسيبأ

.لئامسب-روهشملا

.۲۳۳ص.١جباسنألا-١

٦٦۱ص.نایعألافاعسا٠يبايسلادومحنبملاس-١

١۱



٠مدكنمضراعلاةدلبنمرهظيامىلعديعسوبأمامإلاناك

يخيراتلاقاسملايفءاجهنكلو.هتدالولخيراتىلعرثعنملو

ديعسمامإلادهعيفنجسللسراحكلمعديعسابأنأينامعلا
ناکوه۳۲۰هنسبوصنملابوبحمنبدمحمنبهللادبعنب

غلبنأدعبنجسلاةسارحوهولمعلااذهيفديعسيبألوخد
ةعبرأيضمدعبنوكيةداعلايفملحلاغولبناكاذإو.ملحلا

نأاميو.رشعةسمخلايفهلوخدوناسنإلارمعىلعماعرشع
رمعنإف٠ه۳۲۰ةنستناكهللادبعنبديعسمامإلاةمامإ
هجوىلعه٥۰٣ةنستناكامبرهتدالونإفاذهىلعوخيشلا

مامالاثيح.هتايحةيادبيفىوزنىلإلقتناهنأودبيوبيرقتلا

لبقناكهلاقثنالعلو.ملعلاخياشمثيحوهللادبعنبديعس
.ديعسمامابصن

نامظلافغشكملعلابلطلافوغشناكهنافلاحلكىلعو

.لالزلابذعلاءاملاىلإ

:هخويش

.هتلاضدجو-نيملسملاومالسإلاةضيب-ىوزنيفو

ملعلالهأنمةبكوكدوجوبهبولطمىلعلصحو٠.هدوشنميقلو
مهبباطو.ايندلامهبتدعس.نيدلاوملعلاةمئألضفلاو

.ةايحلامهبتجهتبأوءنمزلا

 

ىلاعتهللامهمحر-نسحلانبدمحمنسحلايبأو

١۱



هذملتتدكۇياممهخياشمقحيفلوقيوهوهيلإعمتسنلف

نسحلاوبأو.يبرعنبحورنبدمحمهللادبعوبأامأو)مهيلع

٠ءليوطلانامزلاامهانبحصوامهاندهاشفنسحلانبدمحم

٠.”(اننيدةماعانذخأامهنعو.ليلقلاريغريثكلاو
(WV)و.7
.هتینونيفدشارنبيقشمرو٠حورنبإلوقيو

هللادبعدمحمابأ.اضيأهخويشدحأنوكينأديعبريغو
نمهفقومركذنأدعبهنإفءيصورخلارئؤملايبانبدمحمنب

نحنو)لوقبتلصلامامإلاىلعنيجراخلاثادحألاباحصأ

ةربخىلعهلوقف'"(هبهذمبةفرعموةربخىلعدمحماباىلوتن
.هنعهذخأوهلهتمزالمىلعليلد.هبهذمبةفرعمو

يبأنبديعسنبدمحمنبمیهاربإابأهخايشأنمنأامك

رباجيبأةيالوةعيفرلابهنعذخأهنأيفكيو4يوكزألاركب

لوقي.رفعجنبدمحمنبارهزآلايلعيبأهنباورفعجنبدمحم

-هللاهمحر-ميهاربإوبأانيلإعفرو)كلذيفديعسوبأخيشلا

نبىسوملهتيالوىلعهالوتيهنالاقو.رفعجنبدمحمةيالو

ولو.ميهاربإيبأنعرفعجنبدمحمةيالوانذخأو٠یسوم

.٦۲۹ص.يلديبعدمحأقيقحت.ةمغلافشك-١

۲۹۷٠صيلدبعقيقحت.ةمغلافشك-۳

٤١



انعمكلذناكو.ًالهأكلذلناكلربخلاورمألارهاظبهانيلوت
19(ازئاج

انذخأفرفعجنبدمحمنبرهزألايلعوبأامأو)لاقنأىلإ
ركبييأنبديعسنبدمحمميهاربإيبأنعةعيفرلابهتيالو
.٩”(ىلاعتهللاهمحر

هنأومجملعوذهنأبميهاربإبأهخيشيمدکلامامإلافصيو

دعبناكمث)لوقيهدجنف.رومألاضعببيفهيرصاعمقوفي

نمموهو٠.ثلاثلافلخلايفمهانيمسومهانركذنيذلاءالؤه

مدقأوهوهيفلاقوهيفملكتو٠يناثلاولوألافلسلادهاش
ًاملعمهعمجأرومألاضعبيفهلعلوءاهاجمهمظعأو٠انسفلخلا

همحر-ركبيبأنبديعسنبأدمحمميهاربإوبأوهو
دحناذكهو اوناکنممنیدیدعاخویشديعسيبأخيشللنأدجن

الضفواملعهيلعكلذسكعئاف.نيقتمللةداسونيدلايفةمئا

هايحلايفدهزدقف.دهازلاوملاعلاوهف.اعروو4افلخو

٤كلذيفةلثمألاعورأايراض٠ايندلاماطحنععفرتواهتاذلمو

معطي.ةدحاوبنعةرجشوةدحاوةلخنبهتايحيفىفتكاثيح

نمهلهللارسيامعم.ةوسكلاءارشنمهمزلياملعيبيو٠امهنم

امكهنجوزتدقوةورثلاوىنغلاولاملانهعمتارسومءاسنجوزت
.ةديمحلاهلاصخوهلضفوهملعللاقي

.۲۹۲ص.ةمغلافشك-١
.٢٤۲۹ص6ردصملاسفن1

٢٥۲۹۰ص6ردصملاسفن

ا٥



ثالثنکو٠ادهزوهنماففعتكلذنمنهدنعامكرتهنكلو

۱يملاسلاخيشلاكلذيفلوقيوتارسومتاجوز

ةمعنللاركاشناككلميةمركوةلخنديعسوبأ

هتجوزینغنمالهبایثهتمرکنموهماعطاهنم

لالحلاوهوهنعفعيلاملااهعمتاجوزلاهلتناك

ركذدقف.نامعنمةفلتخمنادلبيفنكهتاجوزلعلو
ةخسندجوهنا-هللاهمحر-يشاطبلادومحنبفيسخيشلا

نبدوعسمنبحلاصنبدوعسمخيشلاطخبةماقتسالاباتكنم

فيلأتهنأ-ةماقتسإلاباتكيأ-هرخآيفءاجيوزنلاناضمر

يمدكلاديعسنبدمحمديعسيبأيضرلايلولاملاعلاخيشلا

.”يتولسلايوزنلا

دوجولمدكهتدلبدعبتولسمثیوزناهناطیتسالعلو

.اهنملهأتلارابتعاىلعاهيفهلتاجوز

:اهرصاعيتلاثادحألا-

رصاع-هنعيضرهللاهمحر-ديعسابأخيشلانأىلع

:مهو-ةمامألابنيعيابملامكحلاةمئأيأ-:ةمئألانمةئالث

.هللادبعنبديعسمامإلا-١

.ديلولانبدشارمامإلا

.دشارنبصفحمامإلا-۳

ه٢۲۳ةنسةمامإلاعيوبدقفهللادبعنبديعسمامإلاىلإةبسنلابف

.٢٠۲ص١٠ج.نايعألافاحتأ-٢

٦١۱



دقو.غولبلاازهانمهبابشةيادبيفيمدكلاخيشلاناكامدنع

هنامالانمهيفهمسوتاملنجسلاةيلوئسممامإلاهيلإلكوأ
نبديعسمامإلادهعديعسوبأعباتدقو.ةيلوئسملالمحتو
ءاملعلاءانثفرعو٠.هتريسدصرو٠هبرحوهملسيفهللادبع

نأدعبو.لوأبلوأمامإلاكلذدهعخيراتلقنيذلاوهفهيلع
امو)لاقمامإلااذهقحيفمالعألاءاملعلاءانثديعسوبألقن

لهأنم.همامالاحيحصًالداعامامإناكهنافكلذبةقحأ

وأهنامزلهأملعلايفقوفيهلعل.هنامزيفاملاعةماقتسالا
.(مهنماريثك

نممرادلالهانمانعمرومالاترهاظتف):لاقناىلإ
نبديعسمامالاةيالوىلععامجالاىلعقحلاةلحنلحتني
٩”.(هللاءاشناانماماوانيلووهو-هللاهمحر-هللادبع

دشارمامإلاةمامإلايفراص.هللادبعنبديعسمامإلادعبو

نودو٠انسحءانثهيلعينثيديعسوبأخيشلاناكو.ديلولانب

هيلعدقعلاذنممامإلااذهدهعيفترجيتلاثادحألاوهتريس

ديعسوبأفصودقوءه١٤۳ةنسهتمامإطوقسىتحوةمامإلاب

.مهئارأبًاقيفرانيههتيعرلهللاهمحرناك):هلوقبدشارمامإلا

نعبضغلاديعبمهتارثعلًاليقم٠مهتاروعنعاضيضغاقيفش
نيبقحلايفايواسم٠مهنسحمنعىضرلابيرق.مهئيسم
.”(مهریشعومهديعبومهينغومهريقفومهيندومهفيرش

.۲۱۱-.ج.ةماقتسالا-١

۹۸۰ص۲6ج6ةماقتسالا-٢

۱۷



دقامدیلولانبدشاررومأنمانرکذامناو)لاقنأىلإ
انعمتناکهلئاضفنأفالإورکنینلوعفرينلهنأوجرنامورهظ

.(ربكأواذهنمرثكأ
هللادبعنبديعسنيمامإلانيذهدهعخيراتنافمومعلاىلعو

هللاهازجديعسويأخيشلاهنودامعذخأ.ديلولانبدشارو

.اريخ

يفغلبدقو٠دشارنبصفحمامإلاديعسوبأرصاعامك
لتحالبملعلايفةلزنملاومسويركفلاجضنلامامإلااذهدهع

نعتاباوجلابمايقلاهيلوتلالخنمكلذرهظي.ةيملعلاةيعجرملا
لامةاكزلوحمامإلانعباجأدقف.ةيهقفلااياضقلايفمامإلا

ىتحمهضعبدنعفقويهنابئاغلالاميف):الئاقميتيلاوبئاغلا

ملسينأكيرشللزوجيليقو٠هيلعامجرخيمثبئاغلارضحي
.”(مامإلاىلإوأءارقفلاىلإميتيلاوبئاغلالامةاكز

ءاجامكالعبارلانرقلاةمئأنموهدشارنبصفحمامإلاو

سماخلانرقلاةمئأنمهنأبينامعلاخيراتلابتكتاقاسميف

يبألرصاعمهنألهدعيوديعسنبدشارمامإلانبإهنأويرجملا

لوحمالكنسحلايبألدجويو٠يويسبلانسحلايبألوديعس
عمةيرحيفوةمامإلابهيلعدقعلاثيحنممامإلااذهةماماةحص

ىهيوبلاةلودلادضعوأةلودلازعهلسرأيذلاهللادبعنبرهطملا

`.دشارنبصفحمامإلاةيراحمله٤ماعكاذنآدادغبمكاح

.١٠ص.ردصملاسقن-١
.۳٩ص.٤١ج.لامأآلاجراعم.يملاسلا-٢

۱۸



نامضةمزلاةكربنبأخيشلانأركذنسحلاابأخيشلاناامك

ىلعلدياذهو٠.”ديلولانبدشارمامإلامايأةاكزنمعفدام

نبصفحوديلولانبدشارنيمامإلانيبةينمزلاةفاسملابرق
)۲(دا

.ر

ثيحنميمدكلاديعسيبمامإلاةايحنعانثدحتنأدعيو

.ناثروحمكهركفنعثيدحلابلقتننلوأ

:يناثلا
:ةيركفلاملاعملا-

ةعسلاوةيلومشلابهللاهمحرديعسيبأمامإلاركفزيمتي
.خرۇملاوهيقفلاو..يلوصألاو.ملكتملايدقعلاوهف.عسوتلاو

هتافلؤمكلذلدهشتوهتارابعكلذىلعلدت.رعشللمظانلاو

.ةديفملاهميقلا

نم):هلوقهنماهتالاجميفدعاوقربتعتةروثأمترابعهلو
عستاقاضاذإرمألا):هلوقو(ملعبعروتنمكملعبعجشت
.(قاضعستااذإو

.۷ص۲٠ج‹تاباوجلاوريسلا-١

انكامدنعيشاطبلادومحنبفيسخيشلارمألااذهيفتركاذدقتنكو-۲

ييأرةحصبعئتقاف(خيراتلايفنامع)باتكثوحبةعجارمةنجلنمضعمت

ويسانسحلايباخيشللهركذدنع(نايعألافاحتأ)هباثكيف

.(خيراتلايفنامع)باتكيفهدامتعامتاموهو٠لوألاءزجلا٢۲۳ص

۱۹



يمالسإلاركفلايفروصتلاتايساسأنمربتعتةلاقمهلامك

يفةفاضإلابسانلارمأتيتلاةميركلاةينآرقلاتايآلادروأنأدعبف

ينابرلاهيجوتلااذهلكو)-هللاهمحر-لاقةيساوسجحلا

نعفلتخينوملسملاهيلعنوكينأبجييذلاروصتلالصفيل
.”(اهلامعأوةيلهاجلاتاروصت

يمالسإلاعيرشتلاروطتتاقلحنمهتاجيرختتربتعادقو

٠عورفلاىلععورفلاجيرختبابنميهتاجيرختلاكلتويضابألا

يأركلذنمهلرهظيهيلعنيقباسلاءارآدرويوركذينأدعبوهف
رخآيأرروهظيأ.ديعسيبأدنعجيرختلاىنعموهكلذورخآ
ةلأسملاقايسيفلخدياذهلعلو.ءارآلاكلتنعضخمتي

لوقوأنيلوقدعبثلاثلوقثادحازوجيلهيهواهيففلتخملا

؟لاوقأدعبرخآ

ماسقألهركذدعبيبايسلاليمجنبنافلخخيشلالوقي
فالتخإذإلصفلااذهباهقاحلإانببحأةدعاقانهاهو)عامجاإلا

اهيفليقاملقأبكسمتلافلاوقأوأنيلوقىلعةلأسميفءاملعلا

نمهبهيبشهنألعامجإلابقحلموهوقحلاوقألاوأنيلوقلانم
۰(هيلعدازمثكلذباولاقمهلكمهناثيح

عناموزوجمنيبةمألاءاملعنيبفالخلاركذدعبو
لوقةثالثلالاوقألاهذهنميدنعحيحصلاو):لاقطسوتمو
مرحملانألاقلطمثلاثلوقثادحازاوجوهو.ةيرهاظلا

.٤٦٠ص.٤ج.ربتعملا-١
.۸٣۲ص.لوصألالوصف-۲

۷.



ىلعةمألافالتخإوفالخلافالخالعامجإلافالخوهاندنع

املثممهريغلحصفةيضقلاكلتيفيأرلازاوجىلعليلدنيلوق
اذإمهفلاخينأدهتجملامزليلب.داهتجالاويأرلانممهلحص
هلحصيالامك.مهديلقتهلحصيالو.مهفالخحجارلانأىأر

وهاذهوهيلعهرادتقاوداهتجإلانمهنكمتدعبهلمدهتجمديلقت

لمعلاهيلعوانباحصأرثكأويملاسلاانخيشدنعحجارلا
.9(مهدنع

عفريالرخآيأرلديعسيبأجيرختنأظحالملانأىلع

يمالسإلاعيرشتلايفعسوتلابابنموهامنإو.ةقباسلالاوقألا

رهظتوءةيمالسإلاةعيرشلاصوصننمطابنتسالاىلعمئاقلا
فارشإلاباتكىلعهتادايزيفرثكأةروصبديعسيبأتاجيرخت

مامإربتعيقحبوهفه۷٠۳يفوتملايروباسينلارذنملانبإل
.جيرختلاةسردم

هاجتةيصخشلاهتعانقعضواضیأديعسيبأركفملاعمنمو
"يعمو"ةيلاتلاتارابعلالمعتسيهدجتفهارييذلايأرلا

تاملكلارثكأو"يدنعاميفو""يدنعو""يعماميفو"

يملعلاثحبلاهبلطيوهديؤيرمأوهو"يعمو"ةملكيهالامعتسإ
حرطلاتايرورضنمصخشيألةيركفلاةعانقلازاربإف.رصاعملا

ءيشىلعلدناديعسيبدنعحرطلااذهوءرصاعملاثحبلايف

قفويوجزميامنإوءايرثأايصننكيمللجرلانأىلعلديامنإف
.رثالاورظنلانيب

.۲۷۰ص.ردصملاسفن-١



هلهفلاخملاىرخألاءارآلابعوتسيديعسابأخيشلانأامك

تالامتحالاعضيامنإوءافازجاهيلعماكحألارادصإيفعرستيالو

يفاميسالاهباعيتساواهئاوتحانمهنكميامب.ءارأآلاكلتل
مكحلارادصإيفعرستيالهنأيأءةءاربلاوةيالولايتلأسم

تلصلامامإلانيبترجيتلاثادحألانمهفقومكلذنموءةءاربلاب

ماملانییورضنلانبدشارویسومنبیسومنیبوكلامنب

نموهللادبعنبيراوحلاويراوحلانبلضفلاوميمتنبنازع
يفتثدحثادحألاكلتنأربتعاثيح٬ثادحألاكلتباحصأ

ىقبأدقوهفيلاتلايو٠عدبلاليبسىلعالىواعدلاليبس

ملوفوقولاوأةيالولاثيحنمهدنعهيلعاوناكامىلعاهباحصأ
.ثادحألاكلتببسبةقباسلامهلزانمنعمهلقني

ابأوبوبحمنبدمحمينبأهللادبعواریشبیلوتیهدجنف

رفعجنبدمحمنبرهزألايلعابأهنباورفعجنبدمحمرياج
نبهللادبعدمحمابأهديفحوسيمخنبتلصلارثؤملاابأو

ابأونسحلانبدمحموءحورنبدمحمورثؤملاييأنبدمحم

ناكءاوسمهريغوينالصلارضخلانبدمحمنبناسغكلام

قيرطبمأهرهشلاقيرطبمأرهاظلاقيرطبةيالولامكحمهلتبث
‹اهباحصأوثادحألاكلتنمةنيابتمفقاوممهلءالؤهوءةعيفرلا

ءالؤهف)مالعألاةمئألامكئلوأركذنأدعب-هنعهللايضر-لوقي

مهيفانلوق.نامعلهأنمملعلاولضفلالهأنممهانفصونيذلا
هيالولايفثادحألاهذهيفمهلوقفلتخأنإومهوءانفصودقام

٢۲



مهيفنيدتلايفقافتالاىلعمهبهذملصأفهءاربلاو
مهنمدحأنيبقرفنالءانيلووهفانيلعمهنمهتيالوتبجونمو
ةمالسلاروهظدنعفوقولاوةءاربلاوةيالولايفمهلاوقأقارتفال

رهاظتنموىواعدلايفعدبلالوصأماكحأنمنيدلالوصأيف

.”(ةيالوكرتبوأةءارببكلذيفمهيلعمهتلا

نوعباتمهتعامجلنحنو)قايسلااذهيفاضيألوقيو

مهيأريوءنورذتحممهلعفلو.نوعماسمهرمأومهلوقلو

مهلضفةقباسلوءنوكراتمهتفلاخملوءنوكلاسمهليبسلوءنوذخأ

نملو.نوفتكمقحلايفلكلانودمهنمضعبلابوءنوفرتعم
نيدلالوصأيفمهيلولوءنوفلاخمنيدلايفمهنمادحأوأمهفلاخ

ىلعهللادهشنكلذبءنوداعمنيدلالوصأيفمهودعلوءنولاوم

كلذبدهشنوءانرضحوأانعباغنمعيمجىلعهدهشنوانسفنأ
ةماقتسإلالهأنمهرخأتموأنامزلامدقتميفانعهغلبنمعيمج

.°”(نيبنلامتاخ-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمانيبنمهلوأ

:هتسردم

مامإ-هنعىضروهللاهمحر-يمدكلاديعسوبأمامإلاربتعي

هكربنيأمامإلاناامكاهرظنمْواهديمعوةيناوزنلاةسردملا

ةيقاتسرلاةسردملامامإربتعي-هنعهللاىضروهللاهمحر-

دحاونمزيفاشاعنارصاعتمنامامإلاو.اهرظنمواهديمعو

.۲۲۳ص١٠ج.ةماقتسإلا-١

.٢٤۲۲ص.ردصملاسفن-۲

٢۲



مامإلانمانسربكأةكربنبأمامإلانأيلودبيودحاورصعيفو
نُأعئاشولوادتموهامسكعهلبقيفوتهنأرهاظلاو.ديعسيبأ

بهذةکربنباناوةكربنيإلبقيفوتدقناکدیعسابأ
ةمامإكرديملةكربنبإنأودبيامىلعهنأكلذوهيفةيزعتلل

بناجبدوجولارهظىلعناکدیعسوبامنیبدشارنبصفح

ةحصثيحنمهتمامإيفهيلعنعطيناكيذلاصفحمامإلا
مامإللريبكلاذيملتلايويسبلادمحمنبيلعنسحلاوبأدقعلا

ىلعلدياممءةرتفلاكلتيفهكربنبإلركذدجويملو٠هكربنيإ
.كاذنأهدوجومدع

وهوفورعمةيقاتسرلاوةيناوزنلانيتسردملانيبفالخلاو
نبتلصلامامإلانيباهباحصأوثادحألاءازإاهنملكفقوم

دقفءرضنلانبادشارویسومنبیسومکهيلعنیجراخلاوكلام

.یتشقرفىلإكلذهاجتنامعلهأقرتفأ
يراوحلانبلضفلاليلجلاةمالعلانعناليغنببوقعيثدح

”(قرفعبسىلعمهاذإفرضنلانبدشارمایأیوزنلخدهنآ)

‹يراوحلانبلضفلاكلذبرهتشاو.مهلنولوتملاكانهف

اذهنُاودبيو.رفعجنبدمحمنبإرهزألاورفعجنبدمحمو

مهدعبرثأهلنوكينأنودهيلئاقضارقنابضرقنادقيأرلا
.ةيركفلاةحاسلاىلع

٦۱۹۰ص.ج٠ةفحتلا.يملاسلا-١

ہ٤۲

 



سيمخنبتلصلارثؤملاوبأمهونوئربتملاكانهو
دلاخناطحقوبأو.بوبحمنبادمحمنبهللادبعو.يصورخلا

ءرثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعو.يراجهلاناطحقنب
رضخلانبدمحمنبناسغكلاموبأو.نامثعنبيراوحلاو

نبدمحمنبهللادبعو.ديمحلادبعنبانامعنلاو.ينالصلا
.يويسبلانسحلاوبأوهكربنبادمحموبأوءهخيش

يبأنيديعسنبدمحمو٠يراوحلاويأمهونوفقاولاكانهو

نسحلانبدمحمو٠يدنكلاحورنبأدمحمو٠يوكزألاركب

ريشبو٠حلاصدمحمنبهللادبعو٠دشارنبيقشمرو٠يوزنلا

ناقيرفلاىقبدقويمدكلاديعسوبأوبوبحمنبدمحمنب

دقويلوتملاقيرفلاضارقتإدعبافوقووأةيالوناضقانتملا

فقاولاقيرفلافرعامك٠ةيقاتسرلاةقرفلابئربتملاقيرفلافرع

.ةيناوزنلاةقرفلاب
راصنأنموهو-هللاهمحر-يملاسلانيدلارونمامإلالوقي

اهديمعوةقرفلاهذهسارو):اهلنيسمحتملاوةيناوزنلاةسردملا
ذخأنموهكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأاهيفرهتشأيذلا

٠ينايسبلادمحمنبيلعنسحلاوبأمهنمنامعلهأنمهنع

مهيلعضقنو٠ةيقاتسرلامهتقرفتيمسوقلخكلذىلعمهعبتو
رهتشأنممو٠مهولغمهيلعاودروهذهمهتلاقمقحلالهأ

باتكفلأمهيلعدرلايفوءيمدكلاديعسوبأمهيلعدرل



ءىدهلاىلإاوقفوسانكلذىلعمهعبتوهرسأبةماقتساإلا

.٩(ةيناوزنلامهتقرفتيمسو
ثيحنمفالتخألانمئشبزيمتتنيتسردملانمالكنأىلع

يفلصاحلافالخلاىلإهفاضإ.حرطلاوبولسألايفةيجهنم
انمدقامبسحىلعفوقولاوةءاربلاوةيالولاماكحأقيبطت

.هرکذ

ةيقاتسرلاوةيناوزنلانيتسردمللنأةقباسثوحبتركذدقو

مكحلاماظنلاجميفةضيفتسمثوحبنمهاتكرتاملًاريبكًالضف

ةيفيكلوحامهباحصأتاشقانملالخنمامهنإف.مالسإلايف
ةيكولسلاتاساكعنإلاوموكحملابمكاحلاةقالعو٠مكحلالكش

تنوكتدقفءكلذءارجنمةيداصتقإلاوةيعامتجإلاوةينمألاو
يذلارمألا,عوضوملااذهيفديجديصروةلئاهةيهقفةورث

اذهيفةيمالسإلابهاذملاىنغأنميضابألابهذملانملعج

.بهذملاىلعنيعلطملاعيمجةداهشبلاجملا

ةيناوزنلابةيمستلاببسةفرعموهوءرماكانهىقبيو
اتقوينمذخأعوضوملااذهنأةقيقحلايفو.ةيقاتسرلاو

ءةيمستلاببسىلعفرعتللةنراقملاوبيقنتلاوثحبلايفاليوط

تلصوتدقوءيتعلاطمويتءارقلالخنمهيلععلطأمليناثيح
ةقرفلابنيئربتملاقيرفةيمستببسنأاهدافمةعانقىلإ
ناطحقنبدلاخناطحقيبأىلإهبسنكلذدوعيامنإةيقاتسرلا

.۱۲٠۲صقياسلاردصملا-١

٢۲



ءصورخينبيداوبةعقاولاراجهةيرقىلإةبسن٠يراجمهلا

.قاتسرلاميلقانماقباسربتعتتناکو

ايلاوديلجنبناسغنيعكلامنبتلصلامامإلانأءاجدقف

ةعقاولاقطانملاعيمجىلعقلطيهنأرهاظلاو٠راجهقاتسرىلع
تدجودقفءقاتسرلامسإرضخألالبجلليلامشلاحفسلالامش

نملخنراوجبهعقاولاينيعقطنمرابتعابتكلاضعبيف
ةقطنمهنيدمرابتعارثؤملايبامالكيفءاجدقوايميلقاقاتسرلا

ينوسنمةبيرقةيرققاتسرلابةفسكلانيعراوجبةعقاولاىنيع

نيجراخلانعثدحتيوهولاقثيحءايلاحيباوعلاةنيدميهو
اهللاقيةيرقاولزنىتحاوراسف)رضنلانبدشارمامالاىلع

ينوساهللاقيةيرقانلليقاميفديري..ناذاشلبقأونيع

(ینیعنمابیرق

فلأنملوأوههنالوقنو٠يراجهلاناطحقيبأىلإدوعنو

اركنم٠تلصلامامإلاىلعنيجراخلاثادحأيفةلوطمةريس

هكربنبإمامإلارهتشإامنإو.كلذبمهعينصةدشبمهيلع

يفيمحوًاريظنترثكأناكهنوكلةيقاتسرلاةسردملاسأرىلع
عابتأهلراصونيتقرفلانيبةشقانملاوةرظانملاسيطوهدهع
.هنعملعلااولمحنوريثك

كلذدوعيفةيناوزنلاةقرفلابنيفقاولاقيرفةيمستببسامأ
ءيوزنلايدنكلايبرعنبحورنبدمحمهللادبعيبأىلإةبسن

.٢۲۲صردصملاسفن-١



كلتهاجتفوقولابهذماهيفرربيةريسفلأنملوأوهف

باتكهلدجويو«ىواعدلاليبسىلعةجراخاهرابتعابثادحألا

اذهيفهنمىلوألاباوبألالعجءحورنبدمحمةريسبفرعي
.ةالصلاوةراهطلاماكحأيفىرخألاباوبألاوعوضوملا

ةيناوزنلاةسردملاسأرىلعديعسوبأمامإلارهتشأامنإو
رصاعمهناثيحءيأرلااذهنعاغافدواريظنترثكأاضيأهنوكل

يفنيتسردملانيبشاقنلامدتحاودتشادقوءةكربنبإمامإلل

ملعلاامهنعاولمحرثكعابتأامهنمدحاولكلناكوامهرصع

نيتسردملانيتاهلوحلقتسمثحبيلنوكيفوسوركفلاو
.-ىلاعت-هللاءاشنإةيقاتسرلاوةيناوزنلا
-ٍهتافلۇم

ةدئافتاذوءةريبكةيملعةميقتاذتافلّؤمديعسيبأخيشلل

بهذملايفعجارملامهأنمتراصهتافلؤمنأيفكيوةميظع

يفهلديعسوبأوالإعوضومركذيوأهلأسمرمتالفيضابألا
.هراثآراضحتساوهلاوقأىلعدامتعإلاروضحكلذ

ال)يصورخلاسيمخنبدعاجناهبنوبأخيشلالوقي

ريغيفهنعهاندجواميف-هللاهمحر-ديعسوبأخيشلااميس

نمهارياممریثکيفلوقيوءهتافنصمبيجعوهتاباوجنمعضوم

كلذكوكلذيفسايقلايفعورفلانمهيففلتخملاهبشعورفلا
ديعسيبابیفکوءكلذحصنيملسملانمملعلالهأنمهريغنع
قحلاهسفنلذختينأدارأنملءاليلدوةجح-هللاهمحر-

۲۸



ىلعال.راثآلاحصأهراثآوءرابحألانمملعننمملعأهنأل.اليبس

هلاوقأيفقلاراونأروهظلنكلو.ةيبصعلاضحمليبس
نمهدعبءاجنماهذخأراثآلاولاوقألاكلتو°”(ةيضرملا

:يهوهتاباوجوهتافلۇم

ةسردملاىلعدرلايفهفلأدقوءهماقتسإلاهباتك-١

هماقتسإلاباتكو)هفصويفيملاسلاخيشلالوقيءةيقاتسرلا

ديعسنبدمحمديعسيبأةملظلانماهذقنموهمألايتفمل

ةريسفلاخنمىلعدرلايفهفلأ-هنعهللاىضر-يمدكلا

نبتلصلامامإلانامزيفنيجراخلاضعبىلعمكحلايففلسلا

اباتكراصوءدوصقملانعجرخىتحلوقلاهيفعسوأوكلام
ههنككردنعرصتقتوراكفألاهيفراتحتءنيدلالوصأيفالقتسم
دقو.ةماقتسإلالهأبةصاخةمعنو.ةماعةكربراصف.راظنألا

.لوطنمهيفامعمهيلعءانثلاىلعاثيدحواميدقخياشملاقبطأ

هوقبافدئاوففرحلکتحتو.دئاوفلوطكلذتحتهنأريغ

رظنلادعبهتمههبتدعقراصتخأللكرحتمكرحتاملكهلاحىلع

.”(هعابتأىلعةمهنو.هفلؤملةماركوهف
ملعتجلاعيتلابتكلاعسوانمةماقتسإلاباتكربتعيو

وهوالإملعلااذهيفهدعبءاجباتكنماموءةءاربلاوةيالولا

دقو٠.نوردصيهنعونودريهيلعو.هنعنولقنيمهلكفهيلعةلاع

.۸۱ص6ج6“راثآلابابل-1

.١۲ص.ةيضرملاةعمللا.يملاسلا-۲

۲۹



نماهلوحليقاموثادحألاكلتىلعنرقفصنرورمهنكم

ليزتتواهريطأتواهزرفولاوقألاكلتباعيتسانمتاشقانم
٠افوقووأةءاربوأةيالواهنوقحتسييتلاةلزنملايفاهباحصأ

رونلالوقيكلذلوءليزنتلاكلذلفلاخملارخآلايأرلاىلعدرلاو

:هرهوجيفيملاسلا

فرعتكانهةعدبدرلفلؤملاهفلأامنإو

لاقثيحباتكلاةمدقميفهسفنفلؤملاكلذىلإراشأدقو

٠نيدلايفمهئاملعدقفلنيملسملانمءافعضلانحتمااملهنإف)

°”(ْخلإ...ةنتفلاباوبأمهيلعتحتفناو.ةنحملاكلذدنعتمظع

يفباتكلاعبطبةروكشمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوتماقدقو

.ءازجأةثالئ

:ربتعملا-٢

نيأزجیوسهنمقبيملو٠ءازجأةعستيفلاقيامكوناكو

يفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوامهتعبطدقو.نيدلجميف
ربتعأهنال"ربتعملا"باتكلااذهفلؤملاىمسو«ءازجأةعبرأ

خيشلالوقي.ًاصحمموًافيضموابقعتموالقان٠رفعجنبإعماج

بقعتو.راثآلاهيفربتعأءاضيأديعسيبألربتعملاباتكو)يملاسلا

.°”(تالكشملاحضواوءتالمجملالصففرفعجنبإعماجهب

:فارشالاتادایز-۳

يفوتملايروباسينلارذنملانبإلفارشإلاباتكىلعةيشاحوهو

.١۱ص١ج.ةماقتسالا-١
.١۲ص.ةعمللا-۲



ىلعةيشاحوأقيلعتعضوبديعسوبأماقدقفءه۳۱۷ةنس

هيدلجرختامويضابألابهذملايأروأهيأراهيفحضوأةلئاسم

.ملعلالهألليواقأنمرذنملانبإهقوسيامىلعءانبلاوقأنم

يبألفارشالاتادايزباتك)هفصويفيملاسلاخيشلالوقي

نبدمحمركبيبألفارشالاباتكبقعتهنأكلذوًاضيأديعس

۳۱۷ةنسيفىفوتملايروباسينلارذنملانبأبروهشملاميهاربإ
اهركذهلأسملكيفديعسوبأهبقعتو.ةمألابهاذمهيفعمجه

اطوطخملازيالباتكلاو.٩”(دعيوبرقو.فعضوححصف
.عرشلانايبباتكبحاصهمظعمواهنمريثكلالقندقو

ءازجألانمعبطللهدادعابنيمتهملادحأموقيولاذبحو

ىلإعوجرلابفرفوتتملاذإو.اهعيمجترفوتاذإةطوطخملا
يبأتاجيرختنألكلذو٠هنمكلذجارختسالعرشلانايبباتك

ةيمهألانميهو.باتكلااذهيفةدوجوماهرثكأةيهقفلاديعس

۱.ناكمب

تايخيراتلاىمسيخيراتلايفباتكديعسيبألركذيو-٤

نمديعسابأنإفعدبالوورغالوانيلإلصيملهنكلو

هللادبعنبديعسنيمامإلاخيراتهقيرطنعانءاجدقونيخرؤملا

.امهخيراتعاضامبرلهالولو.ديلولانبدشارو
اممانلقبيملهنكلو٠.رعشلالوقيناكهنأودبياميفهناامك

اھانركذيتلاثادحألايفهيأراهيفغاصيتلاهتينونىوسهلاق

.دروملاةبذعذخأملاةقيقرةيرعاشىلعلدتيهو

ردصملاسفن-١

٢۲ا



.ديعسهدلاولاباوجءةيمظنةعوطقمهلدجوتامك

:هذیمالت

ذخأللملعلاةبلطهدصقو.هلضفوهملعبديعسوبأرهتشأ
رثعنملاننكلو.هكولسبءادتقإلاوهتريسبىسأتلاوهنع

عيمجىلإةبسنلابةداعلايهامكمهنمريثكءامسأىلع

يهامنإو٠.مجارتوريسمهلعضوتمللاقثيحنيينامعلاءاملعلا

بتكلاايانثيفءرملااهيلعرثعيةليلقفتنو٠ةطيسبتامولعم
.ذيمالتلانمةتالثركذنانهو٠ةيهقفلا

 

:دشارنبصفحمامإلا-١

انمدقامكتاباوجلاضعبهنعىلوتيديعسوبأمامإلاناكو

.هنمدافتسإلقألاىلعوأ.هذيمالتنمناكهنأدعبيالوهركذ

:دلخمنبیسوميلعوبأ-۲

ناكهنأ)هنعءاجدقفيمدكلامامإللنيمزالملانموهو

ناکویوزنبهلاماحرألصينأديري٠ديعسيبأدنعيشمي
دزيملوفرصنأالإوهلنذأاذإفتارمثالثبابلاىلعنذأتسي

هنعءاجامهخيشلهتمزالمىلعلدياممو.٩(ائيشثالثىلع

لاق)تولسىلإًابهاذخيشلاناكوهخيشعيدوتلبهذامدنع
دنعيتلاةجرشلايفانرصاذإىتحتولسىلإديعسوبأجرخ

رصحعلاانبىلصفرصعلاةالصتقوكلذناكوءبجشنيعباقث

نحنانممتاوتولسىلإجورخلاديريهعمناكنمووهرصقو

.٣۳٥۲ص٥ج.عرشلانايب-١

٢



.°”(معنلاقرصقلانوكيانهاههلتلقفةالصلاةيقبنيتعكر

:دیعسنبدمحمنبدیعس-۳

هجوهنأرهاظلاو.اضيأملعلالهأنمهنالاقيوهنبإوهو

هباجأفةالصلاماكحأضعبنعهيفهلأسيهدلاوىلإايمظنالاؤس

:امظنهدلاومامإلا

امعنتةءارقلايفاطخأفامامأامماتمامإنعينبتلأس
املسماقلخقلخلاهلاهارباذكقلغنمناسنإلاقلخنأب

ًامدقموأاعباتاوناكلوقلانم ةعامجةالصدسفتلهفتلقف
امظتمًالوقنايسنلاىلعكلاذك اطخلابظفللاىلعاذهيفليقدقف

ًامعنمهرظنافنيضاملاءاملعلانمعساوكاذيفيأرلافالتخأنأب

:هتافو

قحلاولضفلاوملعلارشنيفطاشنلاودجلابةئيلمةايحدعب

تاعارصلاوبورحلاةجيتنهشيعتنامعتناكبيصعنمزيف
ةينطولاةنايخلاو.يلخادلاككفتلاو.يجراخلاىزغلايفةلثمتملا

>ءانثو٠ارطعاركاکراتىلقیفرلىلإلقتناوبرب انسح

لازيالكانهو٠"ضراعلا"هتدلبيفنفددقو.نيينامعلا

.اروكذمًارماعهدجسملازیالامك.اروهشموافورعماهبهربق

 

.٢۲۱ص.٥۷-٤۱ج.عرشلانايب-١

.۲۲۳ص.فاحتألا-٢



اذهمتتخأنأليمجلاوبسانملانموءاروثأمارثأاضيأهتيبو

نيتيببميركلاملاعلاو.ميظعلامامإلااذهقحيفعضاوتملاثحبلا

يربعلاديعسنبميهاربإهمالعلاخيشلاهقحيفامهلاقرعشلانم
.-هللاهمحر-

ضراعللةدايزهيلعتبجودقولإةمحربيصقبيمل
ضئافملعرحبديعسيبألاهباثدَجيرطمأهللاةمحراي

٤٣۲



  

تالادملا

:ىلوألاةلخادملا

يناثلاامأخيشلارمعلوحلوألاناكراسفتسانعةرابع

ءاجوديلولانبدشارمامالاودشارنبصفحمامالالوحناكف

:امهيف
املع؟جرختامدنعيمدكلاديعسيبأخيشلارمعناكمك:لوألا

.ابيرقتداماعرشعةسمخهرمعونجسلايفاسراحهنييعتمتهنا

ءدونكلاةليبقنموهديلولانبدشارمامالانامولعملانم:يناثلا

ديلولانبدشارمامالانباوهدشارنبصفحمامالالهف|

؟يدنكلا|

:درلا  
 

:يرجهلاسماخلانرقلايفشاعديعسنبدشارمامالا

 
 

٢٥۲



 

:ةيئاثلاةلخادملا|

نيتسردملانيبتافالخلانعرسفتسملااهيفحضوتسا

؟نالاىتحرثأيأاهلناكاذإاميفةيقاتسرلاوةيناوزنلا
:درلا

٠مالسالايفثوحبنمهاتكرتاميفريبكلضفنيتسردملانيتاهل
مكاحلاةقالعبمتهتيهونامعيفيمالسالامكحللغارفلادسو

:ةئلاثلاةلخادملا

.موكحملاب

يمدكلاديعسيبأخيشلارايتخالوحًاحاضيتساتناك
باتكةباتكديعسوبأخيشلاأدبىتمو؟نيجاسمللاسيئر||
؟ربتعملاباتكوةماقتسإلا||

:درلا

غلبهنالنيجاسمللًاسيئرديعسيبأخيشلارايتخامت|
كلذولمعلاوأةدابعلاىفءاوسةيلوئسملاىلوتيناهلنآو

.تقولاكلذيفثادحألافرعامدعبفلأو.هملعوةلضفب

 

 

 

٢۲

 



يخيراتلابنابلايفةءارق
تراباقكل7

ديعسيبأحيشلا

ساورلادمحأنبيلعنبماصع/.د

  بادآلاةيلك‹خيراتلامسق

 
۳۷



یرشرماللیس

اهلوانتيتلاةيخيراتلاتاراشالالوحةقرولاهذهروحمتت
نامععاضوانعةماقتسالاهباتكيفيمدكلاديعسوباخيشلا

ةيناثلاةمامالاىلعزكرتتتيتلاوىلوالاةيمالسالاةرتفلايف

نبتلصلامامالالزعببسبةمامالاهيلاتلآيذلافالتخالاو
امك.ىسومنبىسومةمالعلاهداقيذلاوه۲۳۷-۲۷۳كلام
يفةيهقفلاىواتفلانمريثكلاىلاهباتكىفديعسوبأريشي

هذهضرعيفءاهعوقودعبةيخيراتلاثادحالاهذهىلعماكحألا

تايثيحلوانتينادعباهيلعهمكحردصيمثةيخيراتلااياضقلا
.اهبناوجةفاكنمةيخيثادحالاهذه

اهتدهشيتلاةيخيراتلاثادحالاىلاةقرولاضرعتتامك

نبدمحمديىلعه۸ةنسةيناثلاةمامأالاh6دعبنامع

اهتدهشيتلاةنتفلاو.نيرحبلاىلعنييسابعلالماعرون

اهجئاتنزربانمناکوءاهتبحصيتلاةيخيراتلاتايعادتلاو.نامع
كلذكوءةطمارقلاةرطيسيفكلذلثمتوءنامعرارقتسامدع

ثيحعبارلاوثلاثلانينرقلالالخاهلحاوسىلعنييهيوبلاةنميه

نبدمحمنبهللادبعنبديعسةمامإيمدكلاديعسوبأرصاع
.ديلولانبدشارمامإلاو.بوبحم

تاراشالاهذهلةيملعلاةيمهالالوانتىلاةقرولاصلختو

ةيخيراتلااهتيمهأوديعسيبالامعانمضتءاجيتلاةيخيراتلا

.ينامعلاخيراتلانمةركبملاةرتفلاهذهلةرصاعملاتاساردلايف

ثحابلا
ا
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يباموحرملاليلجلاخيشلليعوسوملالمعلااذهزيمتي
يفاهتجلاعمتمتاملاطل.ةقيقدةيهقفةيصوصخبيمدكلاديعس

نمتءاجيتلاواهتقبسيتلاىرخالاتافلؤملانمريثكلا

نمهثادحاوخيراتلاوةيخيراتلاتاساردلابناوجبةقلعتملاو.هدعب

رفسلااذه((ةماقتسالا))درفتملاهباتكويمدكلاخيشلاروظنم

ةءاربلاوةيالولابةيهقفلالئاسملابناجىلاهيفلوانتيذلاعماجلا

يفاماکحاانلتءارتنإيهوةيسايسدهاوشوةيخيراتبناوج
ثادحا.ىلعةماعلاسامحوءاملعلافقاوموءاهقفلالاوقاةحص

ةفالخلاوةمامالاوةماعلاةيالولابقلعتتتاعوضوميفاهنيعبةينمز

اهتوقدمتستيتلاججحلاواهيلعموقتيتلاسسالاو
يمالسالاماظنلااذهيحوتسييتلاةيعرشلالمشاةروصبوءاهنم

.اهنمهتايرظنوهتاحورطاوهءارآوهركفليصالا

رمالااذههلوانتدنعءاملعلاةيقبنأشهنأشيمدكلاخيشلاو
هتعدامناوءةيرظنلاواهنمةقيطتلاةمامالاماكحانمقلطنيمل

دهشملاوةيخيراتلافورظلاهتمغراواربجمكلذىلاةجاحلا

هذهتعفدامك.رمالااذهلوانتىلاهرصعيفينامعلايسايسلا

سيلوةرورضكلذىلاهوقبسنموهرصعءاملعنمهريغرومآلا

تبقاعتيتلانحالاونتفلاوتلاوتيتلاثادحالاناةصاخبوءافرت

یتحركفلابةجلاعملاويأرلابةكراشملاىلاءاملعلانمتعدتسا

ةسائرواركفهبنيملسملالاغتشاقلطنملهانمءاملعلالجنا

اهيفاوسمغنانامعضوخيفةيملعةيهافرواةساردواثحبو
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روهمجنيدصارونيعبتتمضراعموديؤمنيبةديدعدوقعل

.ثادحالاهذهنم(نيقيرفلا)نيبناجلانمءاملعلا

يفاهنعثيدحلاالواهيفثحبلانكميالتاعوضوملاهذه

يخيراتلادهشملانعلزعمباهراوغاربساضيانكميالوهلجاع
.ةيقحلاكلتيفينامعلا

عماجلاعناملاباتكلااذهيفتدرويتلاةيخيراتلارابخألانا

دهاشمهتابنجنيبمدقيًاشنموةعانصهقفلاىلعزكترايذلاو

نماياضقلاهذهليلومشضرعيفةيسايسثادحألةيخيرات
ةيهقفلاماكحالارادصاهنعجتنيويعرشلايمدكلاخيشلاروظنم

ريغالمعيرظنةهجونميركفعورشمنمضلئاسملاهذهل

ةمامإبةقلعتملاوةيخيراتلاثادحالاضعبىلعمكحلل.قوبسم

.تاعوضوملانماهريغو.كلامنبتلصلا

لالخنمةمامالالوحفالتخالاةلأسمموحرملاخيشلامدق

ةعوضومةيخيراتلااياضقلانمةلمجوقطنملاىلعةينبمصوصن
ايهقفالوانتةيلاكشإلاهذهلوانتامكةءاربلاوةيالولانازيمىلع

صلخمث.ءاملعلافقاوموةمئألاوءافلخلافقاومةحصاهيفجلاع

داهتجايف.ةدحىلعةيضقلكضرعدعبمكحلارادصاىلا

يفيصخشلاهداهتجاىلعوهلبقنمءاملعلاءارآىلعهيفدنتسي
هذهنمةيضقيفمهنماوكراشنيذلاءاملعلاماكحاءوض

اياضقلاةصاخبولصفلاوضرعللةعوضوملاةيخيراتلااياضقلا

ثلاثلانرقلايفديدحتلاهجوىلعونامعباهنمةقلعتملا
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نمیتانمونامعبعقاولاثدحلانمءاملعلافقاوموءيرجملا

.هرصعىلاءاملعلاوةمئأالانممهدعب

فالتخالاوةيمالسالاةفالخلاعوضومبيمدكلاخيشلاادب

امويلعمامالاةفالخوثدحامونامثعانديسةفالخواهلوح

ةيعورشمصختتاعوضومونيملسملاماسقناوةنتفنماهالت
.ةيمأينبةلود

ريسفتىلعةيخيراتاثادحادروادقنوكيكلذبوهو
نيباهلوحةمالاتمسقناوءاهقفلاروهمجوةساسلاةبصعاهثادحا

.افقوَمفقوماللانمذختيرخآقيرفىلاةفاضإضراعموديؤم
مكحلايف((ةماقتسالاةسردم))يأرىلعيمدكلادنتسي

راطالااذهىلعجرخيملواريسفتواحرشثادحالاهذهىلع

ةصاخلارومالايفالإاهيأروةسردملاهذهركففلاخيئيشب

هيلعبأداماذهواهلوحءاملعلاماسقناواهسفنةمامالاعوضومب

ةطقنىلاعوجرلابلثمتيذلااهيفعقاولاثدحلادعبنامُعءاملع

لوحركبملامالسالاردصيفنيملسملادنعلوالافالتخالا

ءيشبنامُعلهافقاوممهتاباتكيفاوزرباكلذلوءةفالخلاةلأسم

راضحتساىلعاوعمجاوةلأسملاهذهلوححوضولاوليصفتلانم

ىفاهربعواهسوردنمةدافتساللىلوالاةيمالسألاةنتفلاثادحا

۱.ىلوالاةينامعلاةنتفلاةجلاعم
ةسردملازومرزربادحايمدكلاديعسوباخيشلالثمي

ادحاوهنوكىلاةفاضإءىلوالاةيمالسالانورقلايفةينامعلاةيهقفلا
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ةءاربلاوةيالولاعوضوماولوانتنيذلانيملسملاءاهقفلازربانم
.ةيهقفلاماكحالارادصايفةرانتساوةقدوةضافتساوقمعب

يركفلاهجاتنبناوجنايبيفارقااناوانهيندشاملعلو

نمهؤاراوهماکحاهيلعيوطنتاموهئارآرحبيفصوغأوء.ريزفلا

.نيملسمللةماعلالاوحالامهتيتلاتاعوضوملايفلادتعاوةقد

خيشلااهفظوييتلاةيخيراتلاثادحالاليلحتىلعهتردقكلذكو

.هتاعوضوملةضرعبلصيفيمدكلا
عقاولاثدحلابةقلعتملاثادحالاكلتيفءاجامزربالعلو

رثكانمدعتوكلامنبتلصلامامالالزعثادحأ.نامعب

ةيلباقاهرثكانمواضومغواديقعتتاعوضوملا
برحلاوةنتفللةاعدملاوحالابلاغيفاهجئاتنوءفالتخالل

ةبرجتيفلباهدحوةينامعلاةيسايسلاةبرجتلايفسيلرحانتلاو
ذنمماسقنالاةركفلوحةدقعملااهديلاقتتكرتيتلاةفالخلا

.نورق
هيلعىنبوءةأرجوقمعبعوضوملااذهيمدكلاخيشلاجلاع

ةيوقتاداهتجابهلاوقاامعدمضومغلاواسبللالبقتالاماكحا

تاراشالانمريثكلانانممغرلاىلعونيهاربلاوةلدالابةعوفشم

نكتملاهلضرعتيتلافقاوملانمريثكيفتدرويتلاةيخيراتلا
ةهجونمةينمزلاةبقحلاىلاريشيالهناىنعمبةلصفموأةقثوم
ثدحلاعقاونمعئاقولاكلتىلاريشيامنإوخرؤملارظن
مهتاهاجتاوءاملعلاءارآوءامسالادرويفةيرهوجلاهتصالخو
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ةنراقملابموقيوجتنتسيلئراقللةصرفلاعديمثءةددعتملا

نكميو)يخيراتلااهراطإيفليصافتلانايبتلةيرورضلاةيخيراتلا

(لاونملااذهقفوريسيةماقتسالا)ىفءاجاممظعمنالوقلا

ةيلاءوضيفةيخيراتلاثادحالاكلتىلاريشيملخيشلاف

روظنملانملبنيخرؤملاونينودملادنعةداعلاىهامكنودملا

هفدهنأكو.قيثوتلابذخأيالوليصافتلابمتهيال.هتايلآويهقفلا
ملاذهل.ةيهقفلااهماكحاوةماقتسالانازيمىلعثادحالاهذهعضو

دقتعيةمئالانمنيئثإلدهعهنإلبنيدهعلتاليصفتىلارشي

يففاصتالاولدعلاىلعابصنمناكهزيكرتنألمهرصاعهناب

نبصفحوديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامالاةريس
.دشار

ديلولانبدشارةمامإ

اهيلعلصحيتلاةعيبللاحضاواحرشوالماكًاليصفتمدقيو
امك.رهشلاواء,ةنسلا.خيراتلاركذينانودءديلولانبدشارمامالا

لهانأبيمدكلاخيشلاركذيوءىوزنيفتناكةعيبلاناىري

ناب”رکذییتحاهبرغواهقرشنمیوزنیلعاودفاوتنامع
تدفو":الئاقيضميو.۸٩ص"اجاوفأهتعيبيفاولخدسانلا

ناباضياراشادقو"دوهعلاوقيثاوملامهيلعذخأودوفولاهيلع
ملفنادلبلاوىرقلايفةالولاولامعلاثعبديلولانبدشارمامالا
ج٤۹صءدحأمهيلعضرتعي
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نامععوقوىلاتدايتلاثادحالااضيايمدكلاركذيمث

ةيعرلايمدكلامهتيامكمسالابهيلاريشينانودرخآمكحتحت
يبانبدمحميبالتقمىلااضياريشيوءاهمامانعاهلذاختب
ةعاطيفوهو.١٠ص.قاتسرلاببشفلاةعقويفرثؤملا
لاوزوديلولانبدشارمامالاةياهنركذىلعيتأيامك.مامالا
.۲ج۰۱۱صنیوزنةعقويفهتماما

ىوزنرداغدقفهيلعوءهنالذخبمامالاةيعريمدكلامهتيو

يفارقتسمهسفنلذختيملو):لوقيثيحءلتقلاهضرعتنمافوخ
لوةلاطعلابجيفالوناوعردحىلارافرجنمنامعنمعضوم
يفدرسيمث٠(هللاهافوتناىلاقاتسرلاونادحلاضرايف

.هقالخاومامالاتافصحرش

نبدشارةماماىلعيمدكلاخيشلازيكرتلجناانهظحالي

نممغرلايو.فاصتالاولدعلاىلعمئاقلاينيدلاموهفملانمديلولا

تناكيتلاةهجلاىلارشيملهناالااهطوقسثادحاىلاقرطتهنا

امةداعيتلاخيراوتلاواىرخالاىوقلاوااهطاقسإيفاببس

.فقاوملاهذهلثميفركذت

يتلاروصعلايفوهرصعيفءاملعلانمةعومجميمدكلاركذ

تلصلامامالالزعةيضقنممهفقومركذىلعزكرثيحهلبق

یسومنبیسومیلوتنمولزعلاةيضقنمءالؤهفقومو
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دمحمنبهللادبعنبدمحمهخیشفقومىلعيمدكلازكريو

یسومنماربيناكهناهانفرع):لوقيثيحءرثؤملايبانب

نمهالوتينمىلوتيوكلامنبتلصلاعمفقيودشارو

يرجتاهنابنامعيفترجيتلاثادحالافصيمث.نيملسملا

.(عدبلاليبسىلع

يشلااهرشذيتلاةيخيراقلاتاراشإللجذامن

ةمافتسألاهباتكيف

ىلانوجرخيءاملعلاوءاهقفلانمنامعلهاناب)ركذثيح

وهلهانهملعلابفرعنالو(ملعلاسامتلايفابلطقارعلا

ةسردملازكرمىلاةراشإيفقارعلاىلانوبهذياميربهذملا

نوجرخيءاملعلاوءاهقفلانمركذملالإو.ةرصبلايفةيضابألا

ىلاةرصبلانماوتأنيذلاملعلاةلمحنوكيفيكفقارعلاىلا

يبانبىسوممهومهنمةعبرأمهركذيءاهقفلاءالؤهنمو.نامع

.العملانبدمحموءرينلانبرينموءرذنملانبريشبوءرباج
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هبوبحمنبدفحمنبهللاصبغنبديعمةمامإ

نبهللادبعدمحميباهخیشنعالقنيمدكلاديعسوباركذي
مكحنيملسملاةمئانمملعنال):لاقهنأرثؤملاىبانبدمحم

دقواملاعولدعمامإناكهنالهللادبعنبدیعسنملضفانامعب

هلثمهلعلهنإفدوعسمنبيدنلجلانوكيناالااديهشلتق

(-هللاهمحر-دمحموبألاقدقامضعبوأ

ركبيبانبدمحمميهاربايباخيشلانعالقنيمدكلاركذيو

ىدنلجلامامالانملضفاهللادبعنبديعسمامالالاقهنايوكزالا

لهاقوفيةماقتسالالهانمةمامالاحيحصالداعاماماهنوکلارظن

اديهشلتقكلذعموملعلايفمهنماریٹکواهنامز

يفمهفالتخانممغرلابوءاملعلاءالؤهنعيمدكلاركذيو

.مهيفنيدتلايفقافتالاىلعمهبهذملصاناالإ.ةيضقلاهذه

مهنمدحانيبقرفنالانيلووهفانيلعمهنمهتيالوتبجونمو
لوخدلانمةمالسلاماكحاهلةحصنمكلذكو.مهلاوقاقارتفال

نيدلالوصايفةفلاخميفلوخديفةمهتلارهاظتوةنتفلايف

نوكيهنالمتحياميفىوعدلانمهنمرهظامهقحليزيسيلف

ال.دحانمفوقووادحانمةءاربوادحاةيالونماقحمهيف

مهرماومهلوقلونوعباتمهتعامجلنحنو٠مهنمدحانيبقرفن

نوكلاسمهليبسلونوذخأمهيأريونوذتحممهلعفلونوعماس

نودمهنمضعبلايونوفرتعممهلضفةقباسبونوكراتمهتفلاخملو

£1



ىلعهتردقدكؤيكلذبوهو.ج.٢٤۲۲ص"نوفتكمقحلايفلكلا
ةيقيفوتلاةسردملامامانوكيناهلقحيوءلادتعألاجهنجاهتنا

يفءاملعلاقحىلعتدكايتلارومالاهذهنمةلأسميفةينامعلا

عافدلاوعابتايفوداهتجالايفقحلامهلتدكاامك.فالتخالا

`.؟امئادءاملعلانديداذهسيلواقحلاهنأبنودقتعينمع

رضاوحلاضعبىلاهماقتسالاهباتكيفديعسوباريشي

بناجىلامسالابريشيفةيخيراتاثادحاتدهشيتلاةينامعلا

ىلاريشيماوتورافلجوراحصمامالارقمیوزن

.ىرخأعضاوميفقاتسرلاوبيسلاىلاونالعج
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ترالحادملا

ةياورلالوبقليخيراتلاجهنملالوحةرادةلخادملا
ةيذغتلديعسيباخيشلابتكرودامو٠يمدكلاديعسيبأل

؟يمالسالاخيراتلا

:درلا

جاتحتو٠ًأطختناكخيشلااهدروأيتلاثادحألاضعبنا

ضعبىلعموقتوثادحألانمىرخالئاسمكانهوليدعتىلإ
ريسلاوهيخيراتلاجهنملاردصموليدعتىلإجاتحتيتلاماكحألا

روداهليمدكلاديعسيبألىرخألابتكلارودناوتاباوجلاو

مدقتيتلابتكلامهأنموهو.تاباوجلاوريسلالثمريبك
ىنغتسيالةيذغمةسردمتاباوجلاوريسلانألةصاختامولعم

نمريثكللجاتحنويسردملارودلااذهتافلؤملاترهظأو.اهنع

 .ةقيقحلللصوتنلبتكلاهذهيفةءارقلا
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املادنعيهقفلاليصأتلا
يمدكخلاديعسيبأ

يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس

 ةنطلسلاماعىتفم
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یرشرمهكایس

اورصبأف.نيفراعلارئاصبرونيذلانيملاعلابرهللدمحلا

.نيملاعلابرنمعيرشتلارارسأىلعاوعلطاو٠نيدلارومأقئاقح

٠هلكيرشالهدحوهللاالاهلاالنادهشأو-ىلاعت-هدمحأ

هدبع-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمانيبنوانديسنأدهشأو

ىلاناسحإبهعبتنمىلعو٠.نيعمجأهبحصوهلآىلعو.هلوسرو
..دعبامأ.نيدلاموي

نمملعلاوةفاقثلالالظتحتانعمجتةليلجةصرفنماهلايف

ةرازوركشلالكركشنو.دلبلااذهمالعاىركذءايحإلجا
تاودنلاهذهلثمىلعنيمئاقلاعيمجوةفاقثلايموقلاثارتلاو

يفمهتايركذددجتتنيذلامالعألاءالؤهتايركذءايحإلتاءاقللاو

مهلركشلاففراعملاولوقعلايفمهراثآةسرادمبءايحألاسوفن
.ةيلاعلاةمهلاوةبيطلاةردابلاهذهىلع

مامالادنعيهقفلاليصأتلا"بناجلوانتأنايلالكوأدقو

نمنهذلايفقلعامعابقنمهللابنيعتساف"يمدكلاديعسيبأ

دمحمديعسيبأمامإلاليلجلامامالااذهتافلؤملتاعلاطملالالخ

تقبط.ملعىلعران.نمرهشأوهويمدكلايبعانلاديعسنب

فرعىتحبهذملااذهباحصألةبسنلاباميسالوقافآلاهترهش

عمجاهيفناكيتلاواهفقويتلافقاوملالجأنمبهذملامامإب



قيرطهيلعامىلعةوعدسوفنللفيلأتوعدصللبأرولمشلل

١.ةالابملامدعوفلسلا

هلضفوهتناكماونيبواثيدحواخيرأتءاملعلاهيلعىنثأدقو

:هنعلاق-هللاهمحر-ناهبنابأمامإلاناىتحهقيقحتوهملعو

ذختينادارانملاليلدوةجح-هللاهمحر-ديعسيبأبىفكو)

حصاهراثأورابحألانمملعننمملعأهنالاليبيسهسفنلقحلا

ليصأتلاثيحنمةجحثيدحلاىفضوخلالبق(راثأآلا

-هللاهمحر-يمدكلاديعساأمامإلانا:ىلإريشأنأدوأ.يهقفلا

هؤارأتناككلذيو.امادقماعاجشناكواليلجاملاعناكامك

نمكهملعبعجشتنم):هلوقهنعيورامموهتعاجشعمقفتت

لاقدقو٠نبجلاوعطنتلانعدعبلالكديعبوهو(هبعروت

ىتفأنمملاعلاامنإوهعروىلعسانلالمحنمملاعلاسيلهسفنب

نإفةريبكةميقاهلةلمجهذهو.نيدلايفمهعسيامبسانلا

وددشتيوبلصتيامردقبملاعلاةمقنانوريسانلانماريثك
.هتعويمردقبملاعلاةمقنوكتالاضياو٠كلذكةقيقحلايفسيل

.نامومذمنبجلاوعطنتلانأامك.ةمومذمةعويملانإف

هقفلانمهنوداميفناك-هللاهمحر-يمدكلاديعسوبأو

قمعتيوةلاسملالماتيركفلاقيقدرظنلاقيمعليلدلاعمرودي

لوصألانمبناجىلاواهيلععمجملالوصألاىلاعجريوهو.اهيف
اهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاوباتكلاىلاعجريوهواهيففلتخملا

عجارملانمالكىريكلذكوعامجإلاىلاومالسلاوةالصلالضفأ



ةلسرملاحلاصملاوناسحتسالاوسايقلاكاهيففلتخملا

تاحلطصملابىنعينكيملناوهولصألاباحصتساوءارقتسالاو
نبإمامإلاةيرظنكاهلامعتساىلعهقفلالوصأءاملعجرديتلا

كلذلوتاحلطصملابىنعُيالناكثيحرداقلادبعمامإلاوكرابم

لوقلااهيفعبشيوةينكملاةراعتسالانعالثمثدحتيامدنعهدجن

ةيحيرصتلاةراعتسالاكلذكوةينكمةراعتساباهيمسينأريغنم

لئالدهباتكيفكلذكو.تاراعتسالاهوجونمكلذريغىلا

اوءاجنيذلاتاحلطصمبينعيناعملانعثدحتيامدنعزاجعاإلا

هیباتکسردینمثيحبةغالبلاقامعأيفصوفيهنكلوهدعبنم
نإفسفنلامولعنماهيفليقامكةغالبلانأكاردإلامامتكردي

كلتلعجيسوفنلاىلاقئاقحلالاصيإنمنكمتيامردقبناسنألا

ءاملعلادجنو.مهيلاهلصوينامهلديريوهامعملعافتتسوفنلا

نمتفلأيتلابتكلانااولاقدعباميفهيباتكىلعاوعلطانيذلا

ةفسلفلابهبشأيهامنإوةغالبلانعهديعبتناكةغالبلايفدعب

.ةغالبلاباهنم

امدنعتالالدتسالانزوباريثكىنعيناكديعسوبأمامإلاو

رثكأيفهنكلو.هقفلالوصأيفةفورعملاريياعملابلدتسي
باتكلابلدتسيامدنعوهفتاحلطصملاكلتركذياللاوحألا

ةيعطقلااهتلالدةيآلاهذهللعجيمكحلاىلعةصانلاتايآلابوزيزعلا
ةلالدلاهذهلعجيورهاظمكحلاىلعاهتلالديتلاةيآلابلدتسيو

تايآلابلدتسيوةينظلاتاصصخملابذخأيكلذبوةينظةلالد
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هبذخأيصصخملاهيلعدريامدنعنكلوةماعلاماكحألاىلعةماعلا
امكلذةلثمأنمواينظاليلدناكولوتايمومعلاهذهصصخيو

مكحهليهنلاف(اوسسجتالو):ىلاعتهللالوقنمهباولدتسا

رفاكونمؤمنيبقرفالهدارفأنمدرفلكلمشيثيحبيفنلا
نيملسملانيبسسجتلامرحينأهللادارأولنإرجافوربنيبو

الو):لاقامكضعبىلعمكضعبسسجتيالولاقلمهسفنأ
وهفنينمؤملابمكحلااذهصصخيملذإف(اضعبمكضعببتغي
اياضقلانماريثكثحبياذهبناجبهللاةمحروهوعيمجلالمشي

ءاسنلالوخدوهوريهشثحبكلذنمونويلوصألااهثحبييتلا
امدنعفءريكذتلاةفصبسانلااهببطوخيتلاباطخلاةغيصيف
متمقاذااونماءنيذلااهيأاي):هلوقبنينمؤملاىلاعتهللابطاخي

اوحسماوقفارملاىلامكيديأومكهوجواولسغافةالصلاىلا

.(اورهطافابنجمتنكناونيبعكلاىلامكلجرأومكسؤرب
اصاخسيلباطخلااذهنأبديعسوبأخيشلاضافأدقو

يفهتأرلجرلامكحاهمكحقفادلاءاملاةأرملاتأراذإف.لاجرلاب

واعامجبناکءاوسمالتحابوايهشتبناکءاوسةظقيوأمون
لوألاباطخلاطقسلءاسنلانعاذهطقسأولذإعامجريغ

اهيفهجووميركلانآرقلايفدرتيتلاماكحألانأب:لاقوءوضولاب
مدعىلعليلدلاماقامالاءاسنلااهيفجردنتنينمؤمللباطخلا

ةالصلااوميقأو):-ىلاعتهناحبس-هلوقكلذنمهيفنهلوخد

ولوثانإلانودروكذلاباصاخسيلمكحلااذهنإف(ةاكزلااوتآو
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مدعىلعلديناكامكلذنمىنئتساو.ريبكتلاةفيصبءاج

يتآللاو):-ىلاعتوهناحبس-هلوقكلذنموهيفءاسنلالوخد

(نهوبرضاوعجاضملايفنهورجهاونهوظعفنهزوشننوفاخت

سيلمهءاسنهباولماعيللاجرلاهببطوخامنإباطخلااذهنإف
.اعمنيفنصلاىلاهجوينأنكميارمأوه

لخدينانكميالوءاسنلابًصاخنوكييذلاباطخلاكلذكو

تانمؤملللقو):-ىلاعتوهناحبس-هلوقوحنكهيفلاجرلا

الانهتنيزنیدبيالونهجورفنظفحيونهراصبأنمنضضفي

نكميالمكحلااذه.ةيآلارخآىلا(..نهتلوعبءابأوانهتلوعبل

ءالوألاجرلاهببطوخدقفرصبلاضغامألاجرلاىلعقبطنينأ
كرابت-هللاباطخوحنهيفندصقيملءاسنلانأملعيامملقو
ءاسنلامكءاجاذااونماءنيذلااهيأي):هلوقبنينمؤملل-ىلاعتو

نمناکاملو.ءاسنلالجأنمباطخاذه(نهونحتمافتارجاهم

.باطخلااذهيفنجردنيالفنهريغهببطاخملانإفءاسنلالجأ

اهبحاصىلعةيوبنلاةنسلانمليلدلادجيامدنعكلذكو

تناكاذهلجانموهريغىلاهزواجتيالمالسلاوةالصلالضفأ

ءارآلاهذهيفالوعمناكدقف.بهذملايفاهيلاقبسيملءارآهل

نمو.اهلالدتساةوقلناكمبةوقلانميهوةيوبنلاةنسلاىلع

اذإاميفةمألاروهمجلوقبذخألاهئارآيفهيلعلوعيناكامةلمج

هنإلاقدقوربنملاىلتعابيطخلاناكدقودجسملاىلاًدحأءاج

ىلاعتهللايضر-كيدسثيدحباذخآةلاحلاهذهيفنيتعكرعكري
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اهجرخأامك-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرعمهتصقو-هنع
نتسلاباحصأاهجرخأوهللادبعنبارباجقيرطنعةعامجلا
حصيامدنعهناب:لاقوديعسييأقيرطنمدمحأمامإلاو

.ناكمبةوقلانملوقلااذهوهنعلدعننايغبنيثيدحلا

ءاملعيأركمهيأرةلأسملاهذهيفبهذملاءاملعلوقو

رمؤيذأهتالصيلصملاىلععطقتةعمجلاةبطخناوهوةيفنحلا

ثيدحلااولمحهاجتالااذهباحصأو.تاصنالابتقولاكلذب

اهدروأويرابلاحتفيفرجحنبظفاحلااهلضرعترواحمىلع
.رخأآلاولتدحاولا

ةعامجلاةالصمكحيفهيأرةنسلاىلعهليوعتنمكلذكو

كولسعملاقوءنايعألاىلعةبجاوةعامجلاةالصناىريهنإف
نيذلاهاجتحيحصلاثيدحلايف-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلا

ريغىلارانلابمهتويبمهلقرحينأبةعامجلاةالصنعنوفلختي
اذهنعلدعينانكميالىنعملااذهدكؤتىتلاتاياورلانمكلذ

ةيافكلانممظعأةيافكيأفيئافكبجاواهناليقولهنإفلوقلا

لمعلل.-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاةماقإبلصحتيتلا
ءرملاناكولف.ليلدلا-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلاةعباتمو

.ايئافكارمااوكرتةعامجلاةالصاوكرتنيذلاناكلكلذك

نيذلاو-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانمتلصحةيافكلاتناكلو

راصنتالاونورجاهملامهوةعامجلاعمةالصلانوميقياوناك

فيكفليلقالاسانلاءالؤهنعذشيملوناسحإبمهوعبتانيذلاو
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يذلاو):لوقيوءالؤهىلع-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلالماحتي
ةالصلابرمآمثبطحيفبطحبرمآناتممهدقلهديبيسفن
الاجرىلإفلاخأمثسانلابيلصيفالجررمأمثاهلىداني

.(رانلابمهتويبقرحافرمأمثةالصلانودهشي
ةلدألانألهنعلدعينأيغبنيالوناكمبةوقلانملوقلااذهو

اذهيفةحيرصةيوبنلاةنسلانمةلدألافهيلعةلاد

.يأرلااذهةحصىلايحوتميركلانآرقلانمتاءاميإو

ءوضولادعبءاضعألافيشنتةلأسمثحبامدنعكلذكو

ناىلعةلدألادوروعميهنلاهنمذخؤيليلدالهنأب):لاق

ركذو٠.كلذنملعفيناك-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا
۰دیزنبرباجمامإلانعهاورو4دنسملاهاوريذلاعيبرلاثيدح

فشنيليدنمهلناك-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانا)السرم

.(كلذهنلوانينكهجاوزأضعبنأوةالصلادعبهب

يذمرتلامامإلاهجرخأناعمثيدحىلااضيأراشأو

يضر-نينمؤملامأةشئاعنعاضياهوحنجرخأكلذكوهفعضو

يبأنعثيدحلاىورامدنععيبرلامامإلاهفعضو-اهنعىلاعتهللا

ءاقبإىلعاندنعلمعلاناب):لاقهناب-هللاهمحر-ةديبع

.(بلقللبابحتساكلذو.فيشنتنودبءوضولا

ابأمامإلانأاذهنميملاسلانيدلارونمامإلاذخأدقو

يضر-سابعنبإثيدحبخسنمكحمكحلااذهنابیریةديبع

هللايضر-ةنوميمهتلاخةصقهيفيكحييذلاء-امهنعهللا
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-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاىلاىهتمدقامدنع-اهنع

نبإنعءاجامكهدريملوهدرفلسفلادعبهبفشنتيلاليدنم
.تاياورلاضعبيفيراخبلادنعسابع

ملسمويأمامإلايملاسلانيدلارونمامإللثدحامبقعتدقو

كرتنألخسناذهنمذخأيالهنأنيبو-هللاهمحر-هراثنيف

ينعيالتاقوألاضعبيفائيش-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلا

مامإلاراشأاذهىلاوليلدلابالاذخؤيالخسنلانإ.خسنهنأ

سايقلايأهتبسنوسايقلاىلعدمتعيوهويمدكلاديعسوبأ

ثادحألاعامجإنأىريكلذةلئمانمويفخلاسايقلاويلجلا

ىلعاسايقاذهيتأيودحاولسغهيفاهيزجيةأرملادنعىربكلا
نأيضتقيالرغصألاثدحلاراركتنأامكف٠.ءوضولايفثادحألا

دحاولاءوضولاهيزجيلبةدحىلعاءوضوهنمثدحلكلًاضوتي

ربكألاثدحلاىلاةبسنلابكلذك.تعونتولوثادحألالكل

اهلجاتحيالفناثدحلاعمتجيامدنعاهنملسفلاعفترينأ.بيرال
.اديدجالسغنيئدحلانمثدحلكللستغتنا

نيملسملانيبعامجإلارقتسمناثيحبعامجإلاىلادنتسيو
هنمببسلكعفريناناسنإلامزليالرغصألاثدحلانااعيمج

بنجامدنعلجرلانأىلعاضيأعامجإلادقعناكلذكو.ءوضوب
تددعتتناكولودحاولسغةبانجلاهذهلهيزجيةديدعتارم

.اهبابسأ
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ذخأيهدهعيفناك-هنعهللايضر-ديعسوبأمامإلاو

نمىرتشيامنإبوصغملالاملانأىريوهفةلسرملاحلاصملاب

كلذويرتشمللهميلستنمنكمتيالناكولوهنمبوصغملاهبحاص

هناكمهليرتشملاناکنابصاغلانمهقحدادرتساىلعهنوعلجانم

نأهيلإلقتنالاملاناهللوقيامدنععيطتسيثيحب٠بصافلادنع

قرطلانمةقيرطيابانكمتمنوكيامدنعكلذكوهنمهدرتسي

هيلعلوعيذلاوهيأرلااذهوبصاغلادينملاملااذهجارختسإل

ةحلصملاىلادنتسيكلذيفوهو-ىلاعتهللاهمحر-يليلخلاققحملا

ىلارظننوكينأاضيأركذيوملاظملاعفرىلادوعتيتلاةلسرملا

.نيمولظملانعملظلاعفروهويعرشدصقم

لوعيذلا-هللاهمحر-بوبحمنيإمامإلايأرناكنإو
ةحصطورشنأوهكلذفالخبيملاسلانيدلارونمامإلاهيلع

لاحلاانفعسيالو٠هلعيبملاميلستىلعارداقعئابلانوكينأعيبلا

ينعهنأكلذنمركذنولئاسملانمهلضرعتاملكضرعننأ

فيرشيوبنثيدحىلعةينبميهولصألاباحصتساةدعاقب
لصألاكلذنعلقتنتىتحاهلصأىلعىقبتماكحألانأءىلاراشا

يفوهوثدحيفكشنمل.ملسوهيلعهللاىلصهلوقبكلذو
احيرمشيوااتوصعمسيىتحهتالصنمجرخيالهنأةالصلا

ىلارظنلاعمكلذىلع-هللاهمحر-ديعسيبأمامإلالوعدقو

.لئاسملانمديدعلايفةدعاقلاهذهىرجأوتاسبالملا
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ىلصمثىنمأهنأنقيتنمةلأسمثحبلئاسملاهذهنيبنمو

هتاولصوأهتالصدعبكشمثةالصنمرثكأوأةالصكلذدعب

هنأوأهتبانجنمالستغمناكةالصلاكلتىلاماقامدنعله.كلت

نمؤملايفلصألاىلاارظنلاقنمءاملعلانمف٠؟لستفيمل

نمواهطورشلكرتريغنم-ىلاعتهللا-ضئارفيدؤييذلا
هارعدقوةالصلاىلاموقيالأاهتابجاونمءيشبفافختساريغ

ديعيولستغيناهيلعسيلوناطيشلانمةسوسوهدعيلبكشلا

مامإلانكلوملعلالهانمةفئاطياراذهو.تاولصلانمىداام

هلعفناب:لاقفةدعاقلاهذهىلعانهلوع-هللاهمحر-ديعسابأ

٠هلثمنيقيىلاهعفريالنيقيلاونقيتمرمأهيلعلسغلابجويام

.لستغينأهيلعف
نانئمطإلاجرخمىلاجرخيالءاملعلاءالؤهلوقنابلاقو

وهويلصألامكحلاىلاعجرينأهيلعففيعضانهنانئمطإلاو

ىداامدعبهئوضويفكشاذإامنيبقرفوهيلعلسفلابوجو
ىلاموقينألبقثدحأهنأهنقيتعمهلسغيفكشوةالصلا

ءوضولانيبقرفيهنأب:لاقفربكألاورغصألاثدحلا.ةالصلا

كلذكولسفلاراركتنمرثكأرركتيءوضولانأللسفلانيبو

موقينااريثكبعصيفءوضولااذهنمةظقيىلعناسنإلانوكي

يفةنينأمطلابناجبلغيكلذلءوضوريغىلعوهوةالصلاىلا

`.لسفلابناجيفهنينأمطلابلغتالوهنايسنلامتحاةلقلءوضولا
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يفلاقاهتقوتوبثدعبةالصلانيبولسفلانيباضيأقرفو

نألكشلاربادعطقلطايتحالادارأاذإالإيلصينأ:ةلاحلاهذه

يفلصألاوتقوبتوقومريغلسفلاوتقوبهتوقومةالصلا
ديعيالاهئادايفكشاذافاهتيقاوميفةالصلايدؤييننمؤملا

ناهيلعامازلنوكيةلاحلاهذهيفهنأبيرالفنقيتيامدنعاما

.ةالصلاىلاموقي

اتقوهسفنلتقويذلاناسنإلاناب:لاقوةاكزلااضياركذو

كلذزواجتيامدنعماوعألانمماعلكيفهتاكزهيفجرخيانيعم

نافمكحلاةيحاننمامالاقهتاكزجرخالهكشهيرتعيوتقولا

ةنينأمطلابابنمنكلوةاكزلابةلوغشمهتمذنامكحلايفلصألا
يفرداغيالأهتداعيفارقتسموهسفنيفارقتسمكلذناكنأ

لبتقولاءاقبعمكشلانكيملوةاكزلاىدأدقوالاتقولاكلذ

.یرخأةرمهتاكزجارخإبموقينأهيلعسيلفتقولزواجامدعب

نمقحءادأيفاكاشناكنملاقسانلاقوقحكلذكو

يأوأدحألنامضلاهيلعوأدحألانيدمنوكينأكسانلاقوقح

هناعمقحلااذهىدأهنأيفكشلهكلذدعبكشمثاهنمعون

امكقحلاىقبيوهباحصالقحلاىدۇيانهفكشلاهرتعيمللبقنم
دكأتينأكةنينأمطلابناجديؤتةنيرقكلانهنوكينأالامهللاوه

نألجأنمهبحاصىلابهاذوهوهدييفقحلااذهلمحهنا

ىفوةنينأمطلابناجديكأتلجألةيفاكهنيرقلاهذهنإفهايإهيطعي
ىرخألاقوقحلاةيقبكلذكوءادألاهيلعنوكيالةلاحلاهذه

ا.



نملناسنإلاىلعبجتيتلاتاوسكلاوتاقفنلاوتايدلاوشورألاك
اهيدۇينأامازلهيلعقوقحلاهذهءادأيفكشيامدنع.مهلوعي
تبثيىتحاهبةلوغشمهتمذنألصألاواهادأهنأنقيتيملهنأل
كلذدعبمثتاولصلدبهمزلهنأنقيتيامدنعاذهلثموءادألا

.اهلدبيملواتاولصلاهذهلدبألهكشلاهيرتعي

لدبيفكشلاهيرتعيامدنعهلدبومايصلامكحكلذكو

لديوتاولصلالدبيأنيرمألاالكىلاةبسنلاب:لاقمايصلا
نإةلاحلاهذهيفةنينأمطلاىلاحجريالولدبينأهيلعمايصلا

ةلوغشمهتمذنأنقيتدقفيعضبناجانهةنينامطلابناج

بناجىلعلصألاباحصتسابناجىلاعجريفلدبلاكلذب
.

دعبمايصلاىدأمويلانأكشنإمايصلاءادأىلاةبسنلابامُأ

زواجتيالنأهيفلصألانأبيرالوناضمررهشىضقنأام

يفميقمضيرمريغمسجلاحيحصمايصلاىلعرداقوهوناضمر

يذلاميركلارهشلازواجتيالأهيفلصألاهنعرفاسمريغهدلب
همزليالكلذبوءادألادعبالإةسدقملاةضيرفلاهذهتاقيموه

بجاوءادايفكشاذإةبسنلابكلذكوةلاحلاهذهيفءاضقلا

هيضقيناهيلعسيلمويلاكلذءاضقنادعبهنيعبموييفمايصلا
.بسحفةنينامطللكشلاربادعطقبابنمكلذنوكينأالامهللا

ىأرنإ):لاقو٠جاوزلاماكحايفلصألابحصتساكلذكو

ماجسنإلانمامهنيبو هتارماةرشعاهرشاعيةأرمإعمهسفنلجر
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نم٠جاوزلالدبكشلاكلذدعبهارتعافهتأرماولجرلانيبام

كشينأروصتيدقةبوبيغيفناسنإلاروصتيكلذوةأرملاهذه

ریسثداحلناسناضرعتيامدعبكلذيفعقياماريثكوكلذيف

يفةرقتسمةارملاهذهىارنابناجلااذهيفلاقكشيدقالثم

عموهتقثعموهتناماعمهلهأللجرلاةرشاعماهرشاعيوهوهتيب
الةلاحلاهذهىلعهلنوعمجمونورقمسانلاوانزلابهاضرمدع

هنعضرعيولهذيهلعجامرومأالانمهارتعإدقوركنمهيلعركني

عيمجایفوتسماهجوزتلهواهجوزتنموةأرملاهذهجوزتىتم
هناکرأوهطورشنمءيشبالخمناکوأهناكرأوجاوزلاطورش

.كلذريغىلا

كلذيفلصألانإفةنينأمطلاىلاعجريةلاحلاهذهيفف:لاق

دعبكشيامدنعكلذكو٠كلذيفكشولو.سفنلاةنينأمط

نمهمأواعاضرلانمهتخاببسبنوكتنأنكميالأاهجاوز

ىلاتفتليال.ةعاضرانمهتنباوأعاضرلانمهتلاخوأعاضرلا

كلذكهيلعوهامىلعرمتسيوةلاحلاهذهيفكوكشلانمءيش

اهرشاعيامدنعهتأرماقالطيفكشيامدنعقالطلاىلاةبسنلاب

اباحصتسأاهبكسمتياهقلطهنأنقيتيملوهوجاوزألاةرشاعم

ةسوسولاهذهببسبلصألااذهمكحعطقيالو.لصألل

قالطلاىلادؤمهلعلءيشبقطنيامدنعكلذكوكشلااذهببسبو

ابحطصمهبقطننمقطنهنايسنعمقالطلاىلاايدؤمنكيملوأ
ناهلنبتيىتحةيجوزلاةمصعىلعةجوزلاهذهءاقبوهولصألا



كلذكواقلاطنوكيهنمهببسبنوكيامواهنمامهنيبدمبقطن

اهنيبدجووقافأهنكلوهتجوزتناكةنالفنأانقيتمنوكيامدنع

یریواهقلطةارمإولجرنيبالانانوكيالةعطاقمونارجههنيبو

هسفنيفنكلو؟اهقلطىتمركذتيالوةأرملاهذهنعاديعبهسفن

هذهبوهتمصعنمتجرخدقوالاةلاحلاهذهىفنكميالهنا

هذهنوكنإفتجرخاهنانمهسفنهيلإتنأمطإامذخأيةلاحلا
اناملهنوفنۇيالاضيأسانلاوةيجوزلاقوقحبهبلاطتالةارملا

لثمبدهشتيتلافورظلاوعاضوألانمكلذريغىلاكلهأتكرت

ةيقابدعتملةيجوزلاةمصعنأدكؤيكلذلك.ةلاحلاهذه

ةيراجلاكلتيفبغريوهوهدنعةيراجناىريامدنعكلذك
هذهنيبوهنيبيتلاةرشعلاهذهيفهعواطتيهوةلاحلاهذهيف

الوهوعينصلااذهنمناجهتساالودحأنمراكنتساالوةيراجلا

كلذناكلههنيميكلمتناكىتحهدينمتلقتنافيكرکذتي

هنإفكلمتلاهوجونمهجويأبناكواثرإبكلذناكوأءارشب
درتنلوهتيراجهذهناىلانئمطموهةلاحلاهذهبهنمءاجامدنع

.لوهذلابابسأنمببسبكلذيسنهيلإدرتناكفيك

مرحيالواهيلعهسفندجويتلاةلاحلابحصتسيهنافنايسنلاو
نوكيامدنعلاومأآلاىلاةبسنلابكلذكهسفنىلعةيراجلاهذه

يفهدجوكلدعبنكلونالفلاكلمناكينالفلالاملانأبانقوم

دحأهبلاطيناريغنمهكلميفكلاملاكلمهيففرصتيوهوهدي
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نأنئمطموهوفرصتلااذهدحأهيلعركنينأريغنموكلذب
لهلقتنإةقيرطيأبيرديالهنكلوهكلمىلالقتنالاملااذه

هسفنهيلاتنأمطإامىلارمتسيهنإفهجويأبوأةبهوأءارشب
يفلصألاناكنإوكشلاكلذىلاتفتليالوهلاملاملاكلذنانم

اذهوءيوقبناجانهةنينأمطلابناجنكلوهبحاصلهنأةلاحلاهذه

لامتحإلهنمىوأراصرخآلالصألاورخآلصأبضروعلصألا

يفةقيرطلاهذهبوهناكنإوكلمتلاقيرطنعهيلالاملالاقتنا
.جرحهيلعسيلةلاحلاهذه

ةضواعمدحأنيبوهنيبهنانقيتنوكيامدنعكلذكو

ةضواعملاهذهلهةضواعملايرديالوامءيشكلمتببسيو

ةمرحملاقرطلانمءيشبةهوبشمواةميلسةيعرشةقيرطبتناك

رمتسيولصألابحصتسيةلاحلاهذهيفكلذريغوررغلاوايرلاك
الانوكتالةضواعمهناوهوهيلعناكيذلالصألاكلذىلع

كشببسبهديبوهاممجرخيناهيلعالوةحابمةيعرشةقيرطب

نمكلذريغوأررغقيرطبوأيوبرقيرطبهيلالقتنااميرهنا
لصألاوتلمعامبسحبنوكترومألانالاقمثةمرحملاقرطلا

نئارقلاتناكوألاقتنالاىلعلديامكانهناكاذاالابحصتسي

هذهبذخؤيةلاحلاهذهيففلاقتنالابناجدكؤترمألافنتكتيتلا

۱.نئارقلا

ءيشلابرمألاناهيلعلوعوهقفلالوصالئاسمنمةركذاممو

لعلوهقفلالوصاءاملعاهيففلتخاهلأسمهذهوةدضنعيهن
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.يأرلااذهبنوذخأيالروهمجلا

-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلارمأنأب:لاقبابلااذهنمو

ىلاكلذهدضنعيهنوهلستغينألبقلوبلابئربتسملابنجلا
لثمءلسفلاليجعتىلاعادكانهنوكيالإءاربتسالالبقلاثتمالا

فانصأىلاةهجوميتلا-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلارماوأكلذ

.اهدادضأنعيهنكلذنأينعتاهنافائيشاولعفينألسانلانم

لالدتسإلابناوجثحبأنأتدرأدقوىريناكاذكه

ثحبدقوكلذبعسيالتقولانكلوخيشلانعيفخلاسايقلاب

سايقلانمةلدأباهيفهيلإبهذامىلعالدتسملئاسملانمديدعلا

اقالخهيففلتخملالصألاىلعسايقلابذخأياضيأوهو٠يفخلا

ىلعالإنوكيالسايقلانإ):لوقييذلاةكربنبإمامإلاهريظنل

لأسنواذهىلعرصتقنتقولاقيضىلاارظنو.هيلعقفتملصأ
ةمألاءاملعرئاسوديعسابأمامإلاهتمحربدمغتينأ-ىلاعت-هللا

ةباجإلابوريدقءيشلكىلعهنإنيحلاصلانينمؤملانيلماعلا

ىلعودمحمانيبنىلعهللاىلصوريصنلامعنوىلوملامعنءريدج

eeeهتاکریوهللاةمحرومکیلعمالسلاو
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ليلعټوةسارد
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ةغللاهقفمسقسيئروكراشمذاتسأ

نوناقلاوةعيرشلاةيلك
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یرشرمال7

ىلعميلستلامتأوةالصلالضفأو.نيملاعلابرهللدمحلا

..دعیو٠نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديس

ةنطلسبءيبدالاىدتنملانمةكرابملاةميركلاةوعدللةيبلتف

موحرملاققحملاةمالعلاةودنيفةكراشمللةسورحملانامع

باتكيفتاءارق"هناونعثحبب"يمدكلاديعسيبأخيشلا"

."ليلحتةساردربتعملا

خيشلانمليلجلاباتكلااذهةعجارمبتمقوهللاىلعتلكوت

انيلالصوامناتدجونيحفسالالكتفسايذلاليلجلا

نبدمحأخيشلاةمالعلاةحامسركذذاعبرلازواجتيالهنم

يفباتكلااذهلمدقيذلانامعةنطلسماعيتفميليلخلادمح

ملظحلاءوسلوءازجاةعستيفعقيناك)هناىلوالاهتعبط

دياهتفلتاءازجالاةيقبونآزجالانيمثلازنكلااذهنمقبي

.”(ثداوحلا

ةروكشمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوتماقنادعبهنإفاذلو

اماهاردصمهنوكم١۱۹۸-ه١باتكلااذهعبطب

.ءازجاةعبرأيفعقوةيمالسالاةبتكملاويمالسالاعيرشتلل



نيدلالوصاصخيامعناثدحتييناثلاولوالانآزجلاناك

.ةءاربلاوةيالولابقلعتياماصوصخ

نمباوبايفناكامهمظعمنافعبارلاوثلاثلانآزجلاامأ

.عبارلاءزجلارخاوايفالاامهيفظحةالصللنكيملو.ةراهطلا
نمريبكءزجنادقفلفسالالكفسأنانلعجياذهو

ةرهاظةمستناكيتلاتاديدجتلاوتاداهتجالاوميهافملا

ىلعاذههباتکنمهاندجواملالخنمترهظيمدكلاةمالعلل

.تاعوضومنمهلوانتامةلقوهمجحرغص
باتكعقوملاراهظاىتفملاةمالعلاةحامسركذدقلو

ةيهقفلابتكلانيبنمنا"يضابإلاهقفلابتكنيب"ربتعملا"
عماجلاباتكنامعيفاندنعءاتفالاوءاضقلايفةدمتعملا

فصنلايفىفوتملايكزالارفعجنبدمحمرباجيبامامالل

ريبكلامامالاينعدقو.يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلا

هالوأفباتكلااذهب-هللاهمحر-يمدكلاديعسنبادمحمويأ

باتکيفهماكحايرجيوةلئاسمللحيذخأنإةصاخةيانع

.”"ربتعملاهامساعساو

هماكحاتادرفمليلحتيفجاتحيميظعلارفسلااذهنألو

عضأسينافلصاوتمدهجوليوطتقوىلاهئارآروغربسو
تامسوهراکفانمجذامناذهيثحبلالخنمئراقلايدينيب

يمدكلاخيشلاهجهتنايذلاقيرطلاملاعمهلحضتتلهيولسانم

يتفملاخيشلاةمدقم٤-۳/۱:ربتعملا-١
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اهنمقلعتيامةيهقفلاةفسلفلاةروصهلمسترتلواذههفلؤميف

ديعسيباىدلرغصالاهقفلاباهنمقلعتياموربكالاهقفلاب
.-ىلاعتهللاهمحر-

اميف-هققحمناهليلحتوباتكلااذهةسارديفلكشملاو

ذاهلمجمليصفتالونييبتالوهضماوغلحبمتهيمل-يلودبي

ىلاريشيامماهضعببةطبترمريغةككفمتارابعلاضعبتعقو
.ةعابطلاواخسنلاطقس

ةنطلسيفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازودهجنإفاذهعم

يفةمخضلاعجارملاتاهمانمهريغوباتكلااذهجارخايفنامع

ىلعنومئاقلاقحتسيازيمتمادهجناكهلوصاويضابإلاهقفلا

ومسلابحاصليتاوعدصلاخويركشميظعوءانثلكاهرما

ةمدخلطاشننملذبيامىلعءلصيفنبيلعنبلصيفديسلا
ةيبرعلاةبتكملايفالعافهلعجوهثارتقيقحتوهرشنوملعلا

.ةيمالسالاو

ميظعويرعاشمقداصنعبرعالةصرفلامنتغاامكو

نيذلاهيلعنيمئاقللويبدالاىدتنملليركشليزجوينانتما

ةكرابملاةودنلاهذهيفةكراشمللةميركلاةوعدلاهذهبينوفرش

هفصويذلا.يضابإلاهقفلامالعانمريبكلاملعلااذهلثمل

ىلااهجتمايندلايفدهزلانمميظعبناجىلعهنأبنوفصاولا
يضابإلابهذملاءاملعهلجانمهناو٠.ىلاعتهللاةعيرشةمدخ

ةحامسكلذبهنعربعامكبهذملامامإببقلهناىتحنامعب

۔-1۹-



كلذاللعمةنطلسلاماعيتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلا

يفثعشلاملوقتفلاقترنمهبماقامىلادوعيكلذ):هلوقب

.٩(نامع

رشعىنثالالخنمرحبلااذهىلعةلالطالاهذهنوكتسو

.قيفوتلاهللابولوقنفباتكلانماراتخماعوضوم

ثحابلا

 

ىتفملاخيشلاةمدقم١/٤:زتعملا-١

۷V



:لولاعوضوملا
(ىلاعتهللاباتكنمهلكملعلا)

ساسايهةيضقبهباتكيمدكلاخيشلالهتسا

قلطنتاهنمو.دعاوقلاىنبتاهيلعذا.اهروحمواياضقلا
توبثةلأسميهكلت٠ناميالاحصياهلالخنمو.ميهافملا

.-ىلاعت-هللاباتكنمهلكملعلا

هلوقبعوضوملالهتسانيحهترابعيفاقيقدناکدقو

هلكقحلاف:لاقناىلا”(نآرقلانمهلكلصالانا:هانعم)

:وهو-ىلاعتوكرابت-هللانعليزنتلامكحنمهرسابجراخ

٠هيفوهنمهماكحانمجرخاموءهنمالاقحلاكرديالهنا)

.(لطابوهفهنمهماکحاجرختملوهقفاويملامو

ةيقيقحةيضقلالخنمهذههتيرظنىلعللديحارمث
باتكلا:ةثالثقحلااهيلادوعييتلالوصالانايفصخلتت

لوصالاهذهقفاوامملقعلاةجحكلذعبتيوءعامجالاوةنسلاو

هللاباتكيفاهيلعصوصنموهاماهنمماكحالاناذا.ةثالثلا

لیوأتلالالخنمجرخياماهنمو٠ليوأتريغنم-یلاعت=
عامجالااذكهو-ىلاعت-هللاباتكلليوأتاهلكةنسلاو

نمهدرماذاملعلافليوأتلانمكلذلكيأرلالهانميأرلاو

.نآرقلا

١-

هسفنعجرملا-١

۷



نأىلعليلدلانعلؤاستدعبهيلابهذاممعديحارمث
اهلكلوصالاناو-ىلاعت-هللاباتكنمكرديامناقحلا

دقوءلقعلاوعامجالاوةنسلاوباتكلانمصوصنبءهيلااهدرم

توبثالوهنمقحلاناباتكلاةيجحرمارظانلاىدللكشيال
دقهناالاءاضياهنمةمالاعامجاتوبثالوهللاباتكنمةنسلا

انهنمو.ىلاعت-هللاباتكنملقعلاةيجحتوبثلكشي

دنتسموهامملقعلاهتبثيامنااهنماجتنتسمصوصنلاقاس
هدرمفيلكتلايفلصالاوهيذلاعيرشتلاحوروةحلصملاىلع
”(راصبالاىلوااياوربتعاف):ىلاعتهلوققاسدقفءباتكلاىلا

الاوهنإةنجنممهبحاصباماوركفتيملوا):ىلاعتهلوقو

تاومسلاتوكلميفاورظنيملوأ):ىلاعتهلوقو"(نيبمريذن

9(ضرألاو
هتايآاوربديلاكرابمكيلاهانلزناباتك):ىلاعتهلوقو

ركفتلاوربدتلاورابتعالاف):لاقمث'(بابلالااولواركذتيلو

مهنملكءىلاعتوكرابتهللاباتكيفدبعتملكلةمزالةركفلاو
اممىلاعتهللاباتكنماذهنمرئكاوءهتردقوهلوطهيلاغلبامب

هللامهمزلينالاحمو٠رابتعالاوةركفلاوربدتلاموزلتبثي

نا.ىنعملالاهبمهرمأيالو٠ىنعمريغلكلذىلاعتوكرابت

رشحلاةروسنم-١

فارعالاةروسنم٤۱۸:ةيالانم-٢

فارعألاةروسنمنم-۳

.صةروسنم۲۹:ةيالانم-٤

۷۲



نیغلاباوناکهرمااولثتماناو.هرمایفنیلخاداونوکیملهوفلاخ

.)(مهرمأامىلاهب

باتكلانميأرلامكحتوبثىلعدهاوشلاركذيفدرطتساو
ذاثرحلايفنامكحيذاناميلسودوادو):ىلاعتهلوقلثمنم

ناميلساهانمهففنيدهاشمهمكحلانكوموقلامنغهيفتشفن
امىلاداهشتسالااذهبريشيهنأكو”(املعوامكحانيتاالكو
لوقياليكلوءيهلالايحولاهيلعهرقاامموهناميلسهبدهتجا
انمزلپالانلبقنمعرشاذهنالئاق

١/٦٠:ربتعملا-١

ءايبنالاةروسنم۷۹ةيالانمءزجو۷۸:ةيالا-۲

لهممالانمانلبقنمعرشيفنويلوصالافلتخا:انلبقنمعرش-٢
واانيلعهللاهصقاذاانمزليانلبقنمعرشناىريمهضعبف؛الماانمزلي

هاندجولبةنسلايفالوباتكلايفالهدجنملاذااماءراکناريغنمهلوسر

كلذكوءاولدبواوفرحمهنالانمزليالهنأفطقفليجنالاواةاروتلايف

هاندجوام:لاثمفلاكنالاومكهتلاليبسىلعانيلعهللاةصقاذاانمزليال

(۲۸)رمقلا(مهنيبةمسقءاملانامهئبنو)ىلاعتهلوقهيلعركنيملو

دعبانيلعهركنااملاثموزئاجةأياهملاقيرطبءاملاةمسقناهبلدتسي

رقبلانمورفظيذلكانمرحاوداهنيذلاىلعو)ىلاعتهلوقةصقلا

مهانيزجكلذ):لاقمثا7٤٠ماعتالا(اهموحشمهيلعانمرحمنفلاو

انمزلتانلبقنمةعيرش:نورخآلاقوءانيلعامارحنكيملهناملعف(مهيفيب
ليصفتنودبانيلعةمزالاهنا:نورخآلاقو.خسنلاىلعليلدلاموقيىتح

حرشرارسالافشكعجاري:كلذةلداطسبلاجماذهسيلوهليلدلكلو

.1۳-۲/٠٦:سمشلاةعلطحرش.۲1۷/۲رصتخملا١:رانملا

V۳



ىلاعتوكرابتهللاهلوقلهبءادتقالاانللعجدقو:لاق

بانانمليبسعبتاو)ىلاعتهلوقو٩(هدتقامهادهبف)

امبماقملااذهيفدهشتساهناهيلعتظحاليناريغ.(يلا

رماتابثالاليلدحلصيالويرظنيفهبداهشتسالايغبنيال

ىلص-يبنلانعليقامبهلدهشتسادقفبلاغينظوايعطق

(متيدتهامتيدتقامهيابموجنلاكيباحصا)-ملسوهيلعهللا

انسحنوملسملاهآرام):لاق-ملسوهيلعهللاىلص-هناو

(حيبقهللادنعوهفاحيبقنوملسملاهآرامونسحهللادنعوهف

هباحصافصو-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانوكنمافشتسم

ةرورضلابمهناىدتهادقفملسملاىدتقامهيأبموجنلاب

فالتخالااذهنمماكحالايابفماكحانمنورياميفنوفلتخم

يففالخلامهلتبثينازوجيالهنااميوانيدتهادقفانذخا

هعجرموهاميفنوفلتخيدقمهناينعياذهنافةتباثلالوصالا

ينبهناالولنسحجيرختىرااميفاذهوداهتجالاويأرلاىلا
.'"”فيعضلیلدىلع

ريثكنباهنعلاقفيعض(خلا...موجنلاكيباحصا)ثيدحف

وهوةتسلابتكلايفدحاهريملثيدحلااذه):بلاطلاةفحتيف
فبعض

ماعنالاةروس:ةيآلانم-١

نامقلةروسنم١١:ةيالانم-۲
۱۷/۱: -۳

يتابلاللةفيعضلاثيداحالاةلسلسرظناو(أ-١)ةقروبلاطلاةفحت-٤

۸٥مقر۷۷/۱

۔٤۷



يفركذناباتكلاققحمهيفعقويذلاًاطخلاةروطخدشالاو

وهوملسمويراخبلانيليلجلانيمامالاةياورنماذهناشماهلا

.انلحضتاامككلذكسيل

نسحهللادنعوهفانسحنوملسملاهآرام)بداهشتسالااما

هيلعهللاىلص-يبنلاىلااعوفرماثيدحسيلقيقحتلاىدلهناف

مامالاهجرخاامفدوعسمنباىلعفوقوموهلب-ملسو
هللانا):لاقدوعسمنبهللادبعنع:هصنوهدنسميفدمحأ

ملسوهيلعهللاىلصدمحمبلقدجوفدابعلابولقيفرظن
يفرظنمثهتلاسربهثعتبأف,هسفنلهافطصافدابعلابولقريخ

بولقدجوفملسوهيلعهللاىلصدمحمبلقدعبدابعلابولق
ىلعنولتاقيهيبنءارزومهلعجفدابعلابولقريخهباحصا
ائيساوأرامونسحهللادنعوهفانسحنوملسملاىأرامفءهنيد

.(ئيسهللادنعوهف

ةنسلاباتكيفدمحاهاور)ءافخلافشكيفينولجعلالاقو

دبعنباظفاحلالاقو:لاقمثمهوامكهدنسميفسيلو

ىلعهفقوحصالاوطقاسدانسابسنانعاعوفرميوريداهلا

.7٩(ںوعسمنیا

٢۲۹/۲:نبالةفحتلاءتوريبركفلامامالادنسم-١

٢٢٥٢٠۲:ءافخلافشك-۲



يناثلاعوضوملا
(ملاعلاًاطخ)

همسيملومهضعبنعملعلابلطبابيفيمدكلامامالالقن
يذلاملاعلااطخليقو):لاقفليهجتلاةغيصبهلقنامردصذإ
هيلعروجأمهباوصوهنععوفرميأرلابلوقينأهلزوجي

ىضمف...خلا..ملاعلاًأطخهلوقاما):هلوقبكلذىلعقلعمث

امیفيأرلابلوقيناوهولالضطخ.نآطخاذهيفاطخلانا
ةنسنمواهللاباتكنممكحلاهيفءاجاممءيأرلاهيفزوجيال

ئیشباذهيفلاقاذاف٬كلذهبشاامواةمالاعامجانمواءهلوسر

اطخأفيأرلابلوقلاهلزوجينممناكولوهفلاخياممهيأرنم
عضومريغيفيأرلابلاقهناللاقامیفلاضكلاهوهفهيف
كلذيفمثآلينيعتمعنالوهؤطخهنعاعوفرمسيلويأرلا
.(ملاظ

لوقلاهلزوجينمموهويأرلاعضوميفيأرلابلاقاذاو
ناوابيصماروجامناكباوصلاقفاوفيأرلابهداهتجابيأرلاب

نموءاروذعمناکكلذلهانموهوهيأرداهتجابباوصلافلاخ
ةقيقحلاىلعقحلاباصأنمنيبوهنيبقرفالءابيرقناكقحلا
اهتفرعممدعدنعةلبقلاىرحتنمنيبقرفالامكءهبلطيذلا
نمهمزالىداوةلبقلاىرحتفاهيلعةلادلادهاوشلابوانيعلاب
دهتجيمهنملكنأك.هلثمكلذنورحتيهريغهعموةالصلا

١-۲۲/۱
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اولصومهضعبًأطخاوهداهتجابةلبقلاهجوضعبباصافهيأرب
ريغنوقفتمنوملسممهناعامجأالاىففءكلذىلعةالصلا

.(”نيفلتخم
:لوقا

اذهزعيملو(ليقب)هلقنامردصيمدكلامامالاناظحالي-أ

.ماعلكشبهباتکيفاحضاوابولساناكاذهودحاللوقلا

ىلص-يبنلانعدروذاةنسلانمساساهللوقلااذهنا-ب

باصأفدهتجأفمكاحلامكحاذا):لاقهنا-ملسوهيلعهللا

(.رجاهلفًأطخامثدهتجافمکحاذاوءنارجاهلف

:اضيالوقاو

ثيدحلانإفهداهتجاىفباصادقدهتجملاناكاذاامةلاح

اماذهوهباوصىلعةرفوهداهتجاىلعةرمنيترماباثمهلعج

اروجأمهلعجثيدحلانافهداهتجاىفًأطخااذاامةلاحىفوهو

نعلوقنملالوقلاىفتكاامنيبهتعباتموهدهجىلعةدحاوةرم

امونايسنلاوًاطخلايتمانععفر)-ملسوهيلعهللاىلص-

ثيدحنميذمرتلاالاننسلاباحصاودمحاوملسمويراخبلاهجرخا-١

:دئاوفلاء٠٠۸٠٤٥:لوصألاعماج:عجاريءهريغوصاعلانبورمع

/£:ةيارلا۲:ريبحلاصيخلت.٤/٥۹٠:دئاوزلاعمجم۱

.١٠٠:رثانتملامظنلاء۳

۷۷

 



قيلعتلااشيمليمدكلامامالانابيرغلاو(هيلعاوهركتسا
حيحصلاثيدحلابتتبثئطخملادهتجملاةباثاناعماذهىلع

.افنآهاندروايذلا

نعةذخاؤملاعفرررقيذلالوقنملالوقلاناظحالي-ج

ةلاحيفروجامهناوءهاوتفبًأطخااذاهيأربايتفلللهؤملاملاعلا

امهالكفًأطخوًأطخنيبلوقلاقرفيملومومعلاهجوىلعهباوص

لصفامنيبئطخمللةذخاؤميفببستياللوقلارهاظيف

ملواعيدباليصفتعوضوملااذهيفلوقلاينمدكلاخيشلا
نيحكلذولالضًأطخ.نآطخهلعجلبةدحاوًأطخلاةلاحلعجي

عرشلارومانأنإيأرللهيفلاجمالاميفهيأربدهتجملادهتجي
ةمالاعامجاواةنسلاواباتكلااهدنتسمنوكييتلاةيفيقوتلا

اذهلثميفًاطخلافءاهيفيأرلللاجمالًاطخلانعةموصعملا

.كالهلاولالضلايفدهتجملاعقوييأرلا

لمعينايأرللزوجيعضوميفعقاولاوهفيناثلاأطخلااما

الواهيفصناليتلاةيداهتجالارومالايفنوكياذهلثئموءهيف
كلذريغواناسحتسالاواةحلصملاواسايقلابتبثتامناعامجا
ناواروجأمناكباوصلاقفاونافءةيداهتجالاعرشلاةلدانم

رکذامكقحلاباصانمنيبوهنيباروذعمناكًأطخا
'”يمدكلاخيشلا

:Yao:ثيدحيسانلاوهركملاقالطپابقالطلابابيفهجامنباهجرخا--1

نباهجرخاونيخيشلاطرشىلعحيحصٴلاقوءوقالطلاوحاكنلا

ربتعملا-۲

۷۸



تلاتلامضوملا

(ةءاربلاوةيالولا)

:اهفيرعت
مايقلاوهوميتيلارمأةيالونمذوخأمبرقلا:ةغلةيالولا

ءاجامكءهئايلوألهللاةيالوىنعموهوءهحلاصمبمامتهالاوهرمأب

ىلوتمومهرصانيأ٩”(اونمآنيذلايلوهللا):ىلاعتهلوقيف

۱.”ههظفاحومهروما

نيملسمللرافغتسالاومحرتلاباجيا:اعرشةيالولا
يهلبةيضابالاءاهقفدنعةبجاوىنعملااذهبةيالولاو

هلةيالوالوهلنيدالفاهبنديملنمفناميالاةقيقح
ةنسلاوميركلانآرقلانمةلدأبكلذىلعاولدتساو."مهدنع

كبنذلرفغتساو):ىلاعتهلوقنآرقلانمف.عامجالاوةيوبنلا
هيلعهللاىلص-يبنلالوقةنسلانموء(تانمؤملاونينمؤمللو
يأدوعسمنبااي):-هنعهللايضر-دوعسمنبال-ملسو

يفةيالولا):لاقملعاهلوسروهللالاق(؟قثوامالسالاىرع

.(هللايفضغبلاوهللا

۹٥۲:ةيآلاةرقبلاةروس-١

:۷١٠۱(هالو)ةدام:طيسولامجعملا

۷٤/-مالسالادعاوق۳

۲۲:ةيأآلادمحمةروس-٤

 

بحلاناميالاىرعقثوا)ظفلببزاعنبءاربلاثيدحنمدمحاهاور٥
(هللايفضغبلاوهللايف

-۷۹-



ةمالانيبسيل)يلاطيجلالاقاذهىلعمئاق:عامجالاو

ةيالويفمهنيبفالتخالاامناوءةلمجلاةيالويففالتخا

ىلعمهعممهنوكاضعبمهضعبنيملسملاةيالونافصاخشالا

ربلاىلعاونواعتو):ىلاعتهللالاقدقو.مهتعيرش

”(ضعبءايلوامهضعبتانمؤملاونونمؤملاو):لاقو”(ىوقتلاو
امهفغولبلالاحيففلكملاىلعاعمنابجتةءاربلاوةيالولاف

.'"”امهلهجنملرذعالءاوس

”هنمجورخلاوئيشلانمدعبلا:ةغللايفاهنافةءاربلااما

ةفلاخموا.رافكللنعللاومتشلاباجياهنأف:اعرشاهانعماما

.°”هنمئربتلاولعافلا

نآرقلانمفءةنسلاوميركلانآرقلاكلذىلعلدةبجاويهو

نودنمءايلوانيرفاكلانونمؤملاذختيال):ىلاعتهلوق

°”(مهنمهنافمكنممهلوتينمو):ىلاعتلاقو'”(نينمؤملا
انأ):ليلخلاميهاربانعةياكح-لجوزع-هللالوقو

٤:ةيآلاةدئاملاةروس-١

۷۳۸:ةيآلاةبوتلاةروس-٢

۸/۱٤:مالسالادعاو۳

£٦مجعملا-٤

۱۷/۱:مالسالادعاوق-٥

٢۲:ةيالانارمعلآةروس-٦

١٠:ةيالاةدئاملاةروس-۷

۸



اننيبادبومكبانرفكهللانودنمنودبعتاممومكنماؤأءرب
°”(اديأءاضغبلاوةوادعلامكنيبو

نمهللانعل):-مالسلاوةالصلاهيلع-هلوقةنسلانمو

.(اثدحمیوآوااثدحمالسالايفثدحا

هئادعاعیمجنمًأربتينافلكملكىلعضرفةءاربلافاذا

نيدلامويىلانيعمجاسنالاونجلانمنيرخآلاونيلوالانم

ةيضابالاهيلعقلطيامهصخشبدحاىلادصقمريغنم

.(ةلمجلاةءارب)

ءاملعنمهريغهيلاهجتاامىلايمدكلامامالاهجتادقو

لكىلعامهباجياوةءاربلاوةيالولاىنعمريسفتنمةيضابألا
هبنونيديونوملسملامزلياممهنااوملعاو):لاقففلكم

ةءاربلاوهللاءادعألضغبلاومهلبحلاوهللاءايلوألةيالولا
.(مهنم

لهأوهللاءايلوألةيالولاكلذك):هلوقاذهنمحرصاو

امهناانعمهتيصعملهأوهللاءادعالةوادعلاو.هتعاط

.(ناتضیرف

؛:ةيآلاةنحتمملاةروس-١

سابعنبانععيبرلاهاور-۲
۷۲/۱:ىلاطيحلا

١/۳۷١:ربتعملا٤

١/٤۱:ربتعملا-٥

۸۱



عبارلاعوضوملا
(ةءاربلاوةيالولاميسقت)

اههجواعيمجبةءاربلاوةيالولانايمدكلامامالاىري
:يه:لوصأةثالثواناعمةثالثىلاعجرتاهلاوحاو

مكحلصا-۳ةعيرشلالصا-۲ةقيقحلالصا-١
رهاظلامكحبدبعتلاةوادعلاوةيالولايف

امنيبامهيفلوقلازجوادقفثلاثلاويناثلانالصالااما

.لوالالصالايفلصفولوقلابهسادقهدجن

ةطيرشلاةيالويفمزليو):ةطيرشلاةيالويفلاقف
ءامسانمهلکاذههابشاو.صاعلکةوادعوعيطملكةيالو

°”(رفكلاوناميالا

اهبهللادبعتاماهتيالويفجرخي:رهاظلامكحو):لاقمث

مهلمزلياميف.ضعبمهضعبيفةدابع

نيذهيفليصفتلاوحرشلابلوقلاطسبينأدعودقو

نمريكيفو"لوألاءزجلاةياهنيفلفقدقونيعوضوملا
بيصننيلصاللنكيملاذهعمهنكلهباتكنميناثلاءزجلا

.ليصفتوطسبنملوالالصاللناكاملثم

   

۱£/١:ربتعملا-١
١-
اهدعبامو۱۳۷/صنمربتعملا-۳
۳۷صىلاهلوانم/٢ربتعملا-٤

۸۲

 



نينمؤمللةيالولاناةقيقحلامكحىفهدنعءاجامصخلمو

ىلازظْنلانودةبجاونيملسملاةلمجيفنيصاعلانمةءاربلاو
نعوا-ىلاعت-هللانعةحيحصلاةلدالاتماقولنكلمهدارفا
واديعسسانلانمادحانا-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسر

ناالاهعسيالملسملانأفرانلاواةنجلالهانمهناوايقش

هناهتداعستتبثنملدهشيفماقملااذهيفحصامبهلدهشي

لهاةداعسيفامككلذوءةنجلابةنجلايفهناتبثنملوديعس

مهنا):ىلاعتهلوقبءادعسلانممهنأبنآرقلاقطننيذلافهكلا

”(یدهمهاندزومهبرباونماةيتف
الثمهللابرض):ىلاعتهلوقبةدراولانوعرفةأرماةداعسو

ةنجلايفاتيبكدنعيلنبابرتلاقذانوعرفةارمااونمأنيذلل

.”(نيملاظلاموقلانمينجنوهلمعونوعرفنمينجنو
عسيالةقطانلاصوصنلابمهتداعستتبثنمممهريغاذكهو

.كلهكلذيفكشاذافءادعسمهناملعيناالاملسملا

يفهتواقشتتبثنملدهشيناالاهعسيالملسملاناامك

ةأرمايفنأشلاوهامكرانلالهانميقشهناىلاعتهللاباتك

الثمهللابرض):ىلاعتهلوقبامهركذءاجنيتللاطولةأرموحون

اندابعنمنيدبعتحتاتناكطولةأرماوحونةأرمااورفكنيذلل

الخداليقوائيشهللانمامهنعاينغيملفامهاتناخفنيحلاص

فهكلاةروسنم١١ةيالانم-

۸۳



.*”(نيلخادلاعمرانلا

هلوقبامهركذدراولاهتأرماوبهليبايفنأشلاوهامكو

اموهلامهنعىنغاام*بتوبهلىبااديتبت):ىلاعت

اهديجيف*بطحلاةلامحهتأرماوبهلتاذرانیلصیس*بسك

٩(دسمنملبح

لهانممهنابمزجيناملسملاىلعبجيمهلاثماوءالؤهنإف
الاضناككلذلعفيملنمومهنمًاربيورانلا

ملعلاهغلبنمعسياليذلاةقيقحلامكحهيلعقلطااماذه

الاملسوهيلعهللاىلصهيبنناسلىلعواءهللاباتكنمانلقامب
.*”كلذبةجحلاهبهيلعتماقدقيذلاكلذناملعينا

دقعيحارةقيقحلامكحنايبنميمدكلامامالایهتنانادعبو

ىلعدولوملاةرطفءالواركذفكلذبةلصهلاملكلباوبالا

ىلعدلويدولوملكنااعرشتباثلانمهنانا.مالسالا

هلوقلثمنماذهلةدكؤملاصوصنلايفءاجامبءةرطفلا
كلذهللاقلخلليدبتالاهيلعسانلارطفيتلاهللاةرطف):ىلاعت

°°”(نوملعيالسانلارثكانكلوميقلانيدلا

ميرحتلاةروسنم١٠ةيالانم-١

دسلاةروس

.۳٤-۱١/٤٤ربتعملا-۳

١/05٤ربتعملا-٤

مورلاةروسنم٠٠ةيالانم٥

٤۸



.”(نيلفاغاذهنعانكاناةمايقلامویاولوقتنااندهشیلب

ةرطفلاىلعمهنيدولوملاعيمجنافكلذكرمالاناكاذاو

هنامزجنناىلاانوعدياماذهوماكحالارهاظيفمالسالاىلعو

.'”نيقفانملاوانيكرشملانمناكاذااميف

.ماكحالايناعميفنيدولوملاماكحاقافتالابابدقعمش

-:مهيفلوقلا
اوناکامكةرخالاىفمهئابأبنوقحليمهناىلامهضعببهذنا-١

زاوجوسجنلانممهماكحايفمهلثممهوايندلايفمهبنوقحلي

لكنا)-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلالوقىلانيدنتسميبسلا
ناواذهوء"هاوباهرصنيواهاوباهدوهيامناوةرطفلاىلعدولوم

نيكرشملادالواللماشهنافىراصنلاودوهيلادالواىفناك

.40٤-١/۷ربتعملا-٢



هنا-ملسوهيلعهللایلص-يبنلانعيوريامباوكسمتامك

اوتامنيذلاهنماهدالوانعهتلأسدقوةجيدخهتجوزللاق

اوتامنيذلاهريغنماهدالوانعهتلأسف(ةنجلايف):لاقفاراغص

يفمهءافثكتعمساتئشاذاو):لاقهناهنعيورفءاراغص

.”ثيدحلااذهوحنىرخاثيداحأبو

.عيدبليوأتبنيثيدحلالوايمدكلامامالانكل

يفينارصنلاويدوهيلادالوايفجرخيهنا:لوالايفلاقف

ىلعيرجتامكمهدالوايفايندلامكاحایرجتناهبداریهنا

نمنيملسملادالوايفكلذزوجيالامنيبمهيبسلثمكمهئابا

رقيناكغولبلادنعمالسالايفهلتبثيلثمنموءرارقالالها

يفكلذزوجيالامنيبءةينارصنلاوةيدوهيلاىلعهدلاونيدىلع
الامهغولبدعبمهنملبقيالءالؤهلثمناذارارقالالهادالوا

نارظنللتفاللاوءةملسملوصانماومادامفيسلاواءمالسالا

امكهتحصضارتفاىلارشيملثيدحلااذهيفيمدكلاخيشلا

اذا-يناثلاثيدحلاكلذك):لاقامدنعيناثلاثيدحلايفلعف

نموهوالفيكءهدنعتباثثيدحلاناىلاريشياذهو(حص

مامالاةياورنموهوعيبرلادنسميفتءاجيتلاثيداحالا

.ملسمويراخبلا

هتحصضارتفادعب-ةجيدخثيدح-ىنائلاثيدحلااما

ةمالعللداقتعالاتامهمحرشيفداشرالا:يفعوضوملااذهعجاري-١

٦۸



ليلدبءهيفكشالامماذهورانلالهانممهناةلمجلايفكرشلا

°”(اهنممكذقنأفرانلانمةرفحافشىلعمتنكو):ىلاعتهلوق
لبقولاحلااذهىلعنيكرشملانمتومينمناينعياذهو

نمنيملسملارايخنافانهنموءرانلالهانمهنافديحوتلا

مالسالالبقاوتامدقاوناكول-مهنعهللايضر-ةباحصلا

ىتحاوتوميملفمالسالابمهيلعهللانمنكلواهلهانماوناكل

.ةنجلاب-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرمهلدهش
قيرطبىورتدقثيداحالاناماقملااذهلثميفةلكشملاو

ليوأتىلاجاتحتوءرمالااهيفهبتشياممنوكتدقنكلحيحص
ىلعفقيملهنالاهدرينااما:ةثالثتارايخنيباهيلععلطملاف

ىلعو"ىلاعت"هللاىلعبذكدقيوارلانانظوااهباوص

ملعيالاملهدرنالهلیتأتیالامموهوءاهيفهئایلوایلعوهلوسر

.لطابولالضنکيملواناکهنا
.كالهاذهوىدهريغباهليوأتفلكتينااماو

صاخلاىلعماعلاواماعلاىلعاهنمصاخلالمحينااماو

ثيدحلاهلمحييذلاىنعمللبقعتملانامثلالضوفلكتوهو

ميركلانآرقلايفءاجامعمعطاقتيهنالةلعلاهلخدتهنادجيال

انقحلاناميابمهتيرذمهتعبتاواونمأنيذلاو):ىلاعتهلوقلثمنم

بسکامبیرمالکءيشنممهلمعنممهانتلاامومهتيرذمهب

نارمعلآةروسنم۳٠٠ةيالا-١

۸N



حضويذلاةجيدخثيدحعمىفانتياذهناحضواو.”(نيهر
.رانلاىلانيكرشملاجاوزالانممهدالوالآم

عمجيامبرمالالوؤيمامالاحارقزأملااذهنمصلختللو

.ةيالاقوطنموثيدحلاةحصنيرمأالانيب

فالتخالازوجياليتلااهيلععمجلاتاملسملانملعجدقف

رهاظو.مهلثمنونمؤمراغصلانينمؤملادالواناهدنعاهيلع
نماهناوءادعسلانمولبمالسالالهانمةجيدخنامكحلا

هللاىلص-ىفطصملاكلذبربخاامكةنجلالهاءاسنفرشا

لهانماهتلعجةحيحصلاثيداحالاناينعياذهو-ملسوهيلع

.اهلعبتراغصلااهدالوأفةنجلا

شقاننالاننافانيديانيبيتلاكاذهلةفلاخملاتاياورلااما

ناكاملنكل.مهيلعمهبذكومهلمهقدصنالاوورامىلعةاورلا

امهلوأتنمدبالهنأفنيحيحصةعانصلاثيحنمناثيدحلا
.امهنمجرخملاداجياو

مكحلاتوبثهبدارملانابلوالاثيدحلاليوأتقبسدقو

هريغويبسلانمامهئابألتبثياملثمينارصنلاويدوهيلادلول
۱.انمدقامك

ثيدحلاناكلذدكؤيونتملالتعمهنافةجيدخثيدحامأ

روطلاةروسنم١۲ةيالا-١

۸۸



ةنجلابهناحبسهللانمباقعلاوباوثلاناررقيميركلانآرقلا

روصلاخفندعبوةمايقلاموينوكيامنانجلاوسنإللرانلاو

°”.باسحلاوفوقولاورشحلاوروبقلانمثعبلاو
ةنجلالهانمنيكرشملاراغصناىلا:مهضعببهذو-۲

لهاوهۋايلوامهنال.هللاءايلواباثيامكنوباثيونومعني
هيلعنيذخاؤمريغمهنافكرشنممهئابانمناكاماماءهتعاط

ثعبنىتحنيبذعمانکامویرخارزوةرزاورزتالو):ىلاعتهلوقل

):ىلاعتهلوقلىلوتوبذكنمىلعءاقشلاهللالعجدقو

لصحيملءالؤهوبذكيذلا*ىقشألاالااهالصي

مهنععوفرمملقلانالناميالانعلوتالوبيذكتمهنم
مهتذخاوممدعىلععامجالاماقدقوءكلذيفةدراولاصوصنلاب
هغولبلبقمهدحاملساولهنافانهنمومهلوقبدادتعالامدعو

ملكتولامكءغولبلادعبهمالسارركيناهيلعلبهبدتعيال
.همالسانعهجرخيالمالسالايفانيامبملسملايبصلا

°١/۲ربتعملا-

ءارسالاڈروسنم\٥0ةيالا-٢

ليللاةروسنم٠-١١ةيالا-۳

-۸۹-



نمةاجنلاهجوىلعةنجلانولخديمهناىلا؛نورخآأبهذو-۳
نمةاجنلاهجوىلعمهلوخدنوكاماءباوثلاهجوىلعالرانلا

مهلوخداماوءاهباذعاهيفنوقحتسيةيصعمباوتأيملمهنألفرانلا
نوباثيامةعاطلانممهلنكيملمهنالفباوثلاهجوىلعالةنجلا
.هيلع

احضومبناجلااذهنايبيفادرطتسميمدكلابهذدقو

الضفتمهلامعأبةنجلانيلخادلاناتابثاىلعصوصنلاتماقهنا

باوثلاهلخدينمكانهنكلمهلباوثلكلذدعيىلاعتهللانم

ىلاصلخناىلاءروحلانادلولايفنأشلاوهامكلمعىلع
ةعاطلاوناميالاباوثنومرحيمهناانعمحصيال):هنأبلوقلا

نممالسالامكحيفمهلتبثياملمعلانممهنمنكيملاذا

0(مهتنسلاومهداسجأبةعاطلالامعا

يفمهيلعوامهلةداهشلانعفقوتلاىلاءنورخآبهذو-٤

صنمهلصيملهنابكلذاوللعوةرخآلايفباقعلاوباوثلا

بهذماذهىلعيمدكلاقلطادقوباقعبواباوثبحيحص
فلكتلاكرتهيفنالةمالسلابهذماندنعوهو):لئاقةمالسلا

٩(هللاىلعضارتعالاو

١/٥٥ربتعملا-١

١/٥٥ربتعملا-۲

ةعبط.٤۲۹-۲۹۳/۷:يدعسلاسيمخنبليمجةمالعلل:ةعيرشلاسوماق-۳

لوقعلاراوناقراشم:عوضوملااذهيفعجاريوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

دمحنبدمحاخيشلاةحامسةنطلسلاماعيتفمةحامسقيلعتو/يملاسلاخيشلل
۹۹٠راداةعبط.اهدعبامو۷۸ةحفص:يليلخلا

. ۹



یریلببهذملااذهباحصایأرامیرینکیملناووهف
هرهاظاممصلختلاوليوأتلايففلكتلانمةمالسلاهيف

مهتاجنبلاقنمعنايفنمنيرمالاالكوءىلاعتهللاىلعضارتعألا

.ليوأتوةلدأنممدقتامب

١اد



سماخلاعوضوملا
(تالوقعملاوتاعومسملايفةجحلا)

تاعومسملاةجحنيبقرفللابابيمدكلامامالادقع

ىلعةديقعلاءاملعنمهريغهررقامهيفررق.تالوقعملاو

.ةلأسملاهذهتايئزجضعبىففالتخا

دمتعيامنيبقرفيهنادجيددصلااذهبهبتكامعجارييذلاو
.لقعلادمتعياموماكحالانمعمسلا

رطاوخلاباهتجحموقتالهناىريهناف:تاعومسملااما

امهمةيبلقلارطاوخلاف.اهماكحاعيمجبتطاحولىتحةيبلقلا
.اهلةجحنوكتناحلصتأالاهنافماكحالاباهتطاحاةرئادتعستأا

لوقعلاةجحاهيفلبقتوةيبلقلارطاوخلاموقتنانكمييذلانكل
.تافصلابةقلعتملاماكحالايه

نيذلاكئلؤامهنمىنثتسيوسانلاةماعلةبسنلاباذه

بلقلارطاوخنافهتلاسربمهصتخيوهتيادهبمهبرمهراتخي
سيلفمهلىلاعتهللاماهلابكلذمادامعومسملاماقمموقتمهدنع

.مهتتااذاهتيادهومهتغلباذاهللاةجحاوعدينامهل

الوعومسمبالهتيادهوهللاةجحهغلبتملنافانهنمو

رابخالاقرطنمكلذريغواماهلالاوابلقلارطاوخبالوروظنمب
مهتغلبامالاهنيدنمهدابعهللامزليالوناميالابافلكمدعيالهناف

هناىلاعتهللالدعنمءاجدقلوءايهنواناكارماهبةجحلا

۲



نيبذعمانكامو)”راذناوراذعإونايبريغنمادحابذعيال
۰۲م

نمملعلالهاروهمجهيلابهذاموهيمدكلاهيلابهذامو

"ديحوتلالها

۱١-0-0/۱.

.ءارسالاةروسنم١۱ةيالل-۲

ةيمالسالاةديقعلاء٤٤يروجابللديحوتلاةرهوجحرش:عجاري-٢
ناطحق/ديمالسالانيدلالوصا.١٥۸هکنبحنسحنمحرلادبع/د

.ىرودلا

۳

 



سداسلاعوضوملا
(لوقلانودةعاطلابةءاربلاوةيالولا)

هللةيالولاقيقحتيفاهتيمهااهلةلأسميمدكلامامالاثحب

ناماةيناسلنوكتنااهلطرتشيلهوهاوسنمةءاربلاوىلاعت

قطنيملولىتحاهقيقحتليفكتنيملاظلانمةءاربلاواهللاةعاط

.ناسللااهب

ىلعةالصلا)ناونعتحتابابةلأسملاهذهلدقعدقو

نودةعاطلابةءاربلاوةيالولاو-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلا

.”(ناسئلابلوقلا
تاعاطلانمةلمجلاماقمموقياملكنايمدكلاحجردقف

لاعفانمكلذناكولوىتحةءاربلاوةيالولاقيقحتليفكي

نمةءاربلاونينمؤمللرافغتسالاويبنلاىلعةالصلافءبولقلا

هللهبةيالولاتابثاليفكيفءلوقلاجرخمجرخيكلذلكنيملاظلا

.نيملاعلابر

انتيالووهنيدباننيدوهلانتعاطوهباننامياو):يمدكلالاق
انملعوءنيملاعلابرلانتعاطكلذكوءهيلعانتالصهلانرافغتساوءهل

‹هاضربهلانلمعوءهانيقتااذاىلاعتوكرابتهلانتيالووهءهاضرب

نماهضعبرومالاهذهوءهالاودقفانمكلذلمعنمف

.(ةقرفتمريغةقفتماهلكو«ءضعبيفاهضعبوءضعب

۱۱۹/اربتعملا-١
۱١۱/ربتعملا-۲

٤۹



ىلعةالصلانانميمدكلامامالاهيلابهذاملعلو:لوقأ

هلرافغتسالاينعتيتلاانتنسلاب-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلا

ينعتاهنالهئادعانمةءاربلاوهلةيالولانعةربعمنوكتامنا

ررقكلذبناجىلاهنافانهنموءهيهاونوهرماوابقلطملامازتلالا
هنافمازتلالااذهوهجوتلااذهعمعطاقتيللخيأثادحانا

لعجفاذهيفددشتدقوةيالوللةققحمريغةالصلاكلتلعجي

ىلعابلسرثؤتةريبكواةريغصتناكامهمهنيديفةفلاخميأ
:لاقفةيالولاهذه

انرفغتساوانتنسلابملسوهيلعهللاىلصهيلعانيلصولو)
هيلعنيلصملابانكامدحاوفرحيفهنيدانفلاخوءەهل

نممنحنلبهئايلوانمانسلوهئادعانمانالهلنيرفغتسملابو

انتفلاخمنمدحاولابنذلابهاصعوهبراح

١-



عباسلاعوضوملا
(ةيناميالاةلمجلا)

ماكحانمهلهجعسياملهصصخابابيمدكلامامالادقع

°”ةءاربلاوةيالولا

اهيلااعديتلاةلمجلانامامالاحضو:ةلمجلاديدحت

:ينعتهدعبءاجنماهباعدو-ملسوهيلعهللاىلص-دمحم
هدبعادمحمناو.ءيشهلثمكسيلهناوهللةينادحولابرارقالا

.قحلاوههبءاجاموهلوسرو
نممنيلقاعلانيغلابلانمدحأاعسيالناميالانمردقلااذهو

نماملسمنملاحيفهلهجضرالابلصتموه
كلذيفيفوتسيءةفرعملاتابجاونمردقلااذهفرعيمل

رضحوارفسيفناكنمورارحألاوديبعلاوءاسنلاولاجرلا

نمىنثتسيالوءراهنلاوليللاوىنغلاورقفلاوءارضلاوءارسلايفو
ملقلا):لاقذاعراشلالبقنمهؤانثتسادرونمىوسكلذ

ىتحيبصلانعو٠ظقيتسيىتحمئانلانع«ةثالثنععوفرم

”.(لقعيىتحهوتعملانعوءبشي

١/١٤٠۱ربتعملا-١

مقردحلاهيلعبجيالنميفءاجامبابدودحلا١٠:يذمرتلا-۲

قرسينونجملابابدودحلايفدوادوبا۲۲/٤()

مئانلاوريغصلاوهوتعملاقالطباب-١٠قالطلا-١٠هجامنبا٠٤

يفقالطلاباب-١١قالطلا۸٦يفاقيلعتيراخبلاهاور(٤٤٠۲)مقر

۸۸/۹۳.

٦



ناكنملةصخرلااوأرمهنابلوقلافلسلاىلابسندقو

ضرالانععطقنمهنأبكلذنيللعمرحبيفةريزجيفاعطقنم
ثيیدحلايفمهركذدرونمريغنافانهنموروذعموهف

ةفرعمبفلكمرحبيفةريزجيفشيعيناكنمريغوفيرشلا

اهبنمؤيىتحاملسمنوكيالهناملعيناهيلعوةلمجلاهذه

لدبيملواهبرقاوةلمجلاهذهملعنمناملعيناهيلعكلذكو

اهدروااهیفكشوااهفلاخنماماءهللاعيطمدعيهنافاهريسفت

نملاحىفاذههعسيالهنالهيلعهللابضغوهللاىصعدقف

۱.”لاوحالا

هغلبتمليذلاو):ةرهوجلاحرشيفيروجابلاخيشلالاق
حصالاىلعلبجقهاشيفًأشننأبكلذوءفلكمبسيلةوعدلا

ةفرعملابوجوليفاكلالقعلادوجول(فلكمهناب)لاقنملافالخ
هغلبتملناومهدنع

١/١٤۱ربتعملا-١
ةديقعلاكلذيفعجاريوء٤٤:يروجابلل:ديحوتلاةرهوجحرش-۲

ناطحق.ديمالسالانىيدلالوصا٥۸:هكبنحنمحرلادبع/ةيمالسالا

.(۱۸۱)يرودلا

۷



نماتلاعوضوملا
(رهاظلامكحيفةءاربلا)

مكحيفةءاربلاقحتسينميفيمدكلامامالاثدحت

ءاوس-یلاعتوكرابت-هللانيديفثدحينملكناررقف
هبكترمنافةمالاعامجالواةنسلاواباتكللافلاخمثادحالاناك
ةءاربلابجوتسياممكلذلمشيوهنمةءاربلاوةوادعلاقحتسي

باحصادنعةءاربلافقوتتالوءرهاظلامكحبهللانيديفهنم

.ةقبسمةيابتتساىلعيأرلااذه

ةءاربلاولالضلابهيلعمكحيالهناىلابهذرخآاضعبنكل

دعبرصااذافثدحملاورمالاكلذناكاياهبيتتسنىتح

.هنمتبجوةيباتتسالا

ةريبكلاهيوكردنعهنمةءاربلامتتنا:وهرخآيأركانهو

عجرباتنافكلذدعبهتماقتسامتتمثةريغصلاىلعهرارصاوا

كلذدعبةءاربوافوقوواةيالونماهيلعناكيتلاهتلاحىلا

2.هنیعبثدحلا

اواالدهوش

۳۷/۷۲-۳۸ربتعملا-١

۸

 



بانتجاعمرئاغصلاريفكتدعوهللاوةريبكرارصالانالهتيصعم

.”(رئابكلا
هلوقىلارئاغصلاريفكتدعوهللاوهلوقبريشيهناحضاوو

مكتائیسمکنعرفکنهنعنوهنتامرئابکاوبنتجتنا):یلاعت
الخدممکلخدنو

الاشحاوفلاومثالارئابكنوبنتجينيذلا)ىلاعتهلوقىلاو

ضرأالانممكأشنانامكبملعاوهةرفغملاعساوكبرناممللا

نمبملعاوهمكسفنااوکزتالفمکتاهمانوطبيفةنجامتناذاو

.۳(یقتا

هے

فيسل-داشرالا-١

.١۱۳:ءاسنلاةروس-٢

.۲٠:مجنلاروس-۳

۹



عساتلاعوضوملا
(ةمالاىنعم)

ىنعمتوبث)بابتحتةمالاىنعمنعيمدكلامامالاثدحت

°(ةمألا

قالطألادنعردابتملاوهامريغايزاجمىحنماهانعمبىحنف
نمءيشلكيفةمالا):لاقفصخاوهامبةمألافرعو

واليلقنمهمكحهلتباثلاهريغنودهبدرفنملاءءايشالا

(ریثک

ءئشلابادرفنمناكاذادحاولافددعبطبتريالىنعملااذهو

ةرثكلايفدئاسوهامكهيلعظفللااذهقالطاحصيهبامئاق

.ظفللااذهاهيلعقلطييتلا

ىرخاةغيصبىنعملااذهبةمألافيرعتيمدكلاخيشلارركو

٠ةمألايفىنعملاامناو):الئاقىلوالاهترابعنمروطسدعب

.”(ءيشلابصولخلا

فصويفءاجذإميركلانآرقلانمهيلابهذاملدهشتساو

ةماناكميهاربانإ):ىلاعتهلوقمالسلاهيلعءايبنالايباميهاربا

.”(نيكرشملانمكيملوافينحهللاتناق

۲/١١٠ربتعملا-١

هسفنردصملا-۲

هسفنردصملا-۳

لحنلاةروسنم١١۱ةيالا-٤



دقفنامزورصعلكيفقحملاىلعقلطيةمالاظفلناامك

سقيف-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلالوقيفىنعملااذهيور

يفاقحمناکهنابكلذارسفمء(ةدحوةمارشحيهنا)هدعاسنب

.هدحوهنامز

نا-امهنعهللايضر-سابعنبانعيورامكلذدكؤيو

.(لبجسأرىلعدحاوولوقحملاةمالا)

قلطينانكميهنالطببادرفنمناكاذاءيشلابلطبملالب

ةماوقدصةما:نيتماةمألانوكتاذهىلعوظفللااذههيلع

.قحةماولطابةماواقسف

ا١١



عوضوملا

بناجلا)ربتعملاباتكيمسقنميناثلامسقلاًأدتبا

عسووكلذيفضافاو.ةضاحتسملاوضئاحلاماكحانايب(يهقفلا

.اهثاريموىثنخلاماكحاكلذيفامبامهماكحاعيمجلصفو

بوثلاةراهطركذفاهماكحاوتاراهطلاىلاكلذدعبلقتنامث

ءاجنتساللضرعتاذاتاراهطلايقابوتاخوبطملاو

.تاناويحلاضعبةراهطواههباشاموماعنالارؤسبو

.ماكحانمهبقلعتياموءوضولانعثيدحلابكلذبقعا

مظعمكلذقرغتساهبقلعتياموةبانجلانملسفلامث

ءزجلاةياهنيفأدبمثعوبطملاباتكلانمنيريخالانيآزجلا
'.اهماكحاوةالصلانعمالكلابعبارلا

ةمتتناودبيوريسيلاءزجلاىوسكلذنملوانتيملنكل
امكهققحمراشاناةطوطخملانمهدوقفملاءازجالايفمالكلا

ءازجاةعستواةينامثنمنوكتيربتعملاباتكنأىلاانلق

روثعلامتولو٠:نيدلجمىلعالاكلذنماورثعيملةطوطخم

ةبتكمللةورثهناىفكشنمامهنافءازجانمىقبتامىلع

۱.ليصالايبهذملاهقفلاوةيمالسالا

لوصابقلعتياموهولوألامسقلاىلعءوضلاانيقلااملثمو

ردجيباتكلالئاسمضعبلالخنمةءاربلاوةيالولايفنيدلا

ىنبدقلو.بناجلااذهنمةيهقفلالئاسملاضعبلوانتننا

ا١



عيرشتلالوصانملصاىلعةساجنلاوةراهطلايمدكلامامإلا
باحصتساو'”.لاحلاباحصتسا:وهواهيففلتخملا

نايهىرخاةدعاقررقيلنويلوصالاهررقًادبموهوءلصالا
.'”كشلابلوزيالنيقيلا

:تاضارتفاىمدكلاضرتفادقف

هجوبةساجنلاةراهطهنكماةدمباغفهساجنباصاصخش-أ

.هوجولانم

ةساجنكانهنكتملويبصلاهسموأايبصسمصخش-ب
.اهيلعلديامواةيئرم

وأهبوثنمةساجنلاعضوملسغبمزلمريغنيلاحلايفهناف
ىلعیقبیهناوءكلذنمءيشةساجنهلمعيفعقيملهنالهندب

سجنءيشبهسمدقالثميبصلاناملعيىتحهتراهطلصا

.هيفكشال

ىتحةراهطلاءايشالايفلصأالاناررفيحضاووهامكوهف

نماهيلعناكيتلاهلوصاىلعناكامءاتيانعةرابع:وهباحصتسالا-١

مكحىلاةلصامكحنعهلقنيليلددریملافكلذوحنوامدعوادوجو

.۱۷۹/۲:سمشلاتعلطرظنا)رخأ

نمعونوهوهلثمنيقيالاهليزيالنيقيلانا:يملاسلامامالالوقي-۲
ىتحكشلاهيلعدروناونيقيلامكحءاقبنالهركذمدقتملاباحصتسالا

ثدحلايفكشوةراهطلانقتينمناةدعاقلاهذهعورفنموهلاقتنانقيتي

.۲/٠۱۹سمشلاةعلط:ةراهطلابذخأي

ا۰۳



هبليزيلاهئاقيوةراهطلابكشلابيفتكيالوكلذفالخملعي
.اهبنيقيلاملعلا

اذانيغلابلاىتحلبنايبصلاسمىلعارصتقمرمالاسيلو
ینعميفاذهجرخيهنايعمو):لاقذاةلبقلالهانماوناك

نمريهطتلاوةراهطلاباودبعتدقنيذلاةلبقلالهانمنيفلابلا
باغةساجنهبايثواهندبيفنيفلابلادحاىاراذاف.ةساجنلا

-ملعيملواةساجنلابحاصكلذبملع-اهلسفيامردقباهنع
هندبواهبوثنمعضوملاكلذنمتابوطرلانمءيشبهسممث

.”(وههيفةراهطلالصاعضوململعيىتحهرضيمل
يهةساجنلاتناكواسوكعمرمالاناكولاميفنأشلااذكهو

ىتحسجنسجنلانافاهيفكوكشملايهةراهطلاواهنمنقيتملا
عضوممکحملعامثیحنمجرخيهنايعمو):لاقهتراهطملعي

يبصواغلابيفبوثواندبنمعضاوملانمعضومبةساجنلا

هتراهطحصتملامهتساجنلاحىلعةلاحبوهفةلبقلالهانم
.(ملعيملوأةساجنلابحاصكلذبملع٠ةنينأمطوامكحب

نهواةدسفمناىريةدعاقلاهذهبناجىلايمدكلامامالانكل

ملاذاهيفىلصيهتراهطبكوكشملابوثلاناررقيفةدسفمنم
:لاقذا.ايراعيلصينانمريخكلذفهريغيلصملادجي

۸۷/۳ربتعملا(١

۸۷/۳۴-۸۸ربتعملا(٢

ا٤٠



ملعدقيذلابوثلااذهالادجيملاذاهنااذهيفينبجعيو)

هوجولانمهجوبهتبیغيفهتراهطلامتحاومکحنماذههنم

."”(ايراعىلصيالناوهبةالصلاهيلعوهبةالصلانوكتنا
نمهجوبةراهطهللمتحيالسجنبوثبةالصلاضفرهنكل

ةيفيكبقلعتتةفلتخملئاسمركذيف
اهيفةرورضللةلأسمىلاءاجناىلاةساجنلاهتباصاامریهطت

عمنيررضلافخاةدعاقايعارمومكحلاطابنتسايفلخدم

عقواذارطضملانايفصخلتتواهيف'”'تافلتملانامضةدعاق

:نیرایخنيب

ىقبيوهتايحمصعيتامرحملانمائيشدجوهنا:امهدحأا

.اهيلع

هللحياليذلا.مارحلاسانلالاومانمائيشدجوهنا:اهيناثو

.اهریغواةبهواعيبنملالحلاهوجونمهجوب

۸۹/۳ربتعملا-١

۸۹/۳ربتعملا-۲
ناتدسفمضراعتاذا:ةددعتمةغيصبتءاجنيررضلافخاةدعاق-٢

فخالاررضلابلازيدشالاررضلاءامهفخاباكتراباررضامهمظعايعور
كلذيفعجاريءدسافملاءردوحلاصملابلج:نمةعرفتماهلكوءنيرشلانومها
دعاوقلانبال:ماثآلاحلاصميفماكحالادعاوق
يلعخيشللةيهقفلادعاوقلاىفطصمخيشلل-ةيهقفلا
جارخلا):يهف:تافلتملاناميض:ةدعاقاما.۳۱۳:يودنللا

۹۲:ةيهقفلادعاوقلاحرشعجاري:اهريغو(منغلابمرغلا)ةدعاقو(نامضلاب
.اهدعبامو

0



هلهحابايذلامرحملالمعتساولهناىلعليلدهيدلنكيملو

لاومانملكأيناهلزوجيلهفكلذبهسفنييحيسهنافعرشلا

.سانلا

ةتيملانأبكلذللعوءسانلالاومانملكأيالهناب:باجا

لكاامنيبنامضاهيفهمزليالوةرورضللعراشلااهحاباةمرحملا

٠نامضلاهيفهمزليهنكلوةرورضللهلعراشلاهحاباسانلالاوما

نكلةرورضللالااعرشناروظحمنينئالانادجنةنزاوملابو
يناثلاامنيب٠رخآمكحهبقلعتيالوةرورضلادنعحابيلوألا

لوالالامعتساناكفنامضلاهيفقلعتي

يمدكلاهقفنمةلأسملاهذهيفنيقيلاةدعاقرهظتملو

:یتشلئاسميفامنا.اهدحو

اللبدجونمنا٠هنمةراهطلاوءاجنتسالابابيفركذدقف
يفهلداتعملاناکوءاسجنحبصاهبوثناهنظيفعقوفهليلحايف

نايحالاضعبيفرظنامبروء٬جرخدقائيشدجيهنالاحلاهذه
لاحلاهذهلٿثميفئيشهنمجارخانيبيلاحددرتفءائیشریملف

سأبالهنافكلذنمئيشهملعيفعقيملفجورخلامدعنيبو

امانيقيلاوهفهتراهطلصألانالهبوثةساجنبمكحيالوهيلع
اننالكلذ):-هللاهمحر-لاقنيقيلابلوزيالكشفهتساجن

ملواائیشریملورظناذافنيقيلاىلعرومالاهذهيفينبن

ا٦١١



يفكشلابدتعيالفئيشهنمجرخي

اهللعجيملةريثككشلانمتالاحركذيفدرطتسااذكهو

.'”اهنمنقيتملاةراهطلالصارييغتيفاريثأت

۱١)۳/۳

كلذدعبام

ا۷



رعيداحلاعوضوملا
(ثاورأآلاورآسالا)

تاساجنلاماكحأنايبنميمدكلامامإلاىهتنأنأدعب

‹اهثاوراوتاناويحلاراسانعثدحتيعرشناسنإلانمةجراخلا

ريمحلاومنغلاورقبلاولبإلاوليخلانمماعنألارؤسبًادبف

باودلانمةلالجلانعثدحتمثليوطلصفممالكباهثاوراو

حلسبىمسملالامجلائقنعمث٠.(تاساجنلافلعتيتلا)

مثاهتسانكوريطلارؤسمث٠اهلوبنمريطييذلاررشلاولبإلا

.ماكحأنمكلذبقلعتيامواهنمجرخيامولعجلاوجاجدلا

باودلانمعابسلاليصفتلاوحرشلابلوانتكلذدعب

كلذيفامباهنملكرؤسبقلعتيامورويطلانمشهاونلاو

اموريزانخلاوتايحلانعثحبلالمشوامهوحنوةرافلاورونسلا
ضحعبنعثدحتمثعدافضلاوبابذلاوبراقعلاكلذكواههبشي

.ایرحبنوکينأنيبوايربهنوکنیبهدعددرتیام
تاعوضوملاهذهلهضرعبولسأنمبناجىلعفقنيكلو

.اهنمةيئزجلوانتننأردجي
امهنأىلعمئاققافتألانأرافلاورونسلاةتيميفركذدقف

نمامهنأبكلذللعوتاراهطللةدسفملامارحلاةسجنلاةتيملانم
نأنيبكلذيفقرفالوةيلصألاءامدلاتاوذنموةيربلاتاوذ

رهاطلاءانإلاجراخاتومينأنيبوهيفاتوميمثرهاطيفاعقي

ا۸١



املكةراهطلنادسفمامهنإفنيلاحلاالكيففهيفاعقيمث
.تارهاطلانماعنامناکامیفاذهامهسم

ةدسفملاباودلانمءيشتامولهنأفاهنمدماجلاام

دماجلاكلذدسفتالاهنأفهيفتعقومثهجراخوأهيفةراهطلل

اهسميملامامأاهبقصلوةتيملاكلتسمامهنمدسفتلبهلك

نمهریغواذهلثمبهتساجننكيالفاهترشبىلإلصيملو
تعقواذإتادماجلاوتاعئاملاماكحأيفلوقلابهسأتاليصفتلا

.ةتيملااهيف

ةدعاقلمعأهنأماكحألاهذهلهضرعلالخنمتظحالدقو

.اهلئاسمتايئزجضعبيفباحصتساإلا
ةساجنلاهيفتعقواميفرمألالكشينيحهنأركذدقف

هلصأناكامفهلصأىلعهبمكحيهنأفادماجوأاعئامبسحيله

هلئراطدومجلانإفاهريغولسعلاونمسلاكتاعئاملانم

الودمجدقهنأملعيىتحلصأللاباحصتساعئامهنأبمكحيف

ىلإهيفبلقلانئمطيديدجىنعمبستكيىتحهلصأنعجرخي
.دومجلالاح

ىتحهلصأىلعهبمكحيهنإفتادماجلانمهلصأناكامو

هابتشألاةلاحيفيمدكلاخيشلادوعياذإاذكهعنامهنأحبصي

اهلصأنعاهجرخيالواهيلعمكحلايفءايشألالوصأىلع

كلذنعاهجورخنمنقيتيىتحاهريغيرخآامكحاهيطعيو
.لصألا



نيحطلاوزونكملارمتلابادماجاهلصأناكامللثمدقو
ريغ”كلذريغوىولحلاضعبواعئامالادماجًانيجعنوجعملا
يفركذدقفباحصتسألاًأدبمبذخأيملرخآعضوميفهنا

لسغيفكشمثتاولصةدعوأةالصىلصيذلابنجلاةلأسم

قثوتسيملهنأامكلستغأدقناكهنأهملعيفعقيملفةبانجلا

مكحيفدعيةلأسملاهذهلثميفهنأررقفلستغيملهنأ

نكلولستغيملهنأانيقيملعيىتحلستغادقناكنمتاولصلا
ةلبقلالهأنمهنأوتاولصلادوعتدقناكاذإامبكلذديق

هنأةداعهسفننمفرعيملو«ةبانجلالسغبوجوبنيديو

نملاحيأىلعوهوجولانمهجويأيفةبانجلالسغكرتي
.لاوحألا

مكحلاةحصلاطارتشأيمدكلاخيشلاهيلإبهذاميفنأىراو

ةلأسملاهذهلثميفباحصتسألاناهدنعكلذباحصتسالاب

يغبنيناكفلسغلامدعلصألانأللستغيملهنأبمكحلايضتقي
.ةالصلاةداعأولسغلاةيلعولستغيملهنالاقينأ

نئارقلاتماقاذإباحصتسإلاذخألاكرتىريهاندجواننكل

يفكاشلايلصملااذهنوكررقهنأانيأردقف٠هفالخىلع

لهأنموهوةالصلادوعتهنأماداملستغأدقهمدعنملسفلا

يأبلسفلاكرتةداعهلفرعيالوةبانجلابوجوبنيديوًةلبقلا

۱۷۲-۱۷۱/۳ربتعملا-١



نعجرخينأررقيهتلعجنئارقلاهذهلكلاحيأبوهجو

ةداعلاعمايرجلسفلاوهوهفالخىلإلسفلامدعوهولصألا
.°”هلةرركتملاةلاحلاو

لاقفءوضولايفكشلايفهاجتإلااذهيمدكلاخيشلادكأو

هنأيدنعجرخءوضوريغوأءوضوباهالصكشنأكلذكو)
وأءوضوريغبىلصهنأملعيىتحمكحلاىنعميفهيلعةداعإال
.(لصيمل

ملاميفكشلالعجذإرخآقيرطبهاجتإلااذهدكأهنأامك

حمستالهلاحنأفقوقحلانمرركتمريغهنأوةداعلاهبرجت

جرخيو):-هللاهمحر-لاقبلاغلايفلعفلاعوقوبالوركذتلاب
تبثأجحلايفو٠هللاقوقحنمةاكزلاوجحلايفيدنعكلذ

مكحلايففهدۇيملوأهادأهنأكشمثهيلعبجونإهنأكلذ

تقويفهيلعسيلكلذنألهادأهنأملعيىتحةدؤيملهنأهيلع

الهنأو٠جحلاماعلكهنأةداعلاهبيرجتاممسيلهنألودحاو

.”(كلذهماعيفجحالاجحلاهيلعبجي

دعبكلذيفكشمثاهريداقتواهديعاوميفرارمتسأب
.٩”كلذفالخملعيىتحهيلعئشالهنأفاهتقوءاضقنأ

٤/۷۷ربتعملا-١
۷۸ص.٤جربتعملا-٢

۷۹ص٤جربتعملا٣
.٠۸ص.٤جربتعملا٤

۱١۱۱



ىلعیقبیلصألكنإاهيفدكأةماعةدعاقعمجرددقو

نمئشلکنايعمو)لاقفهليزيرخآلصأتأيملامهلاح

لكو-ىلاعتوكرابت-هللانيديفرومألانمرمأوءايشألا

نمقحلکو«مرحامةمرحوهللالحأاملالحيفمكح
الو.هلوصأىلعًاتباث.هناحبسهللاعرشيفةنيبملاقوقحلا

هذهماکحأنممكحلازاذإو٠هليزيهلثمتباثمكحبالإلوزي

.”(اهلثملصأاهتبثيىتحةلئازهلوصأفقوقحلا

۔١۱۱۔



رشعيناثلاعوضوملا
(ةالصلا)

نعثيدحلايمدكلاخيشلاأدبعبارلاءزجلاةياهنيف

ةالصلاىنعمواهتيعورشمنعثدحتدقفاهماكحأوةالصلا
ىطسولاةالصلاوتاولصلاىلعاوظفاح):ىلاعتهلوقيفىطسولا

ىرخألاتايآلاضعبنعو٠تونقلاىنعمو”(نيتناقهللاوموقو
.اهطورشوةالصلايفاماكحأتلوانتيتلا

دقفنكرلاىنعمبدحلاظفللمعتسأهنأيرظنتفليذلاو

ىلعبترواهلًادودحاهامسأةالصلايفًالاعفأوالاوقأركذ

حرصيملومثألايفعوقولا.الهاجوأادماعاهضعبوأاهكرت
داسفيضتقييهنلا)ةدعاقنمموهفمكلذنكلةالصلانالطبب

.°”(هنعىهنملا

مارحإلاةريبكتنأ:ليقدقفةالصلادودحامأو):لاقدقف

باتكلاةحتافةءارق:لاقنملاقودحةءارقلاودحمايقلاودح

:لاقنملاقو.ناٿدحةءارقهيفاميفنآرقلاةءارقودح

نِ:لاقنملاقو٠ءدحدوجسلاودحعوكرلاودحةءارقلالك

.دحاودحاهاتلكناتدجسلا:لاقنملاقو.دحةدجسلك

.دحةالصلايفتايحتللدوعقلاورثكألاوهلوألالوقلاو

ةرقبلاةروس٢٨۲۳ةيألا٠
نايب.اهدعبامو١/١٤٠:رانلاحرشبرارسألافشك:كلذيفعجاري-۲

.اهدعبامو۲/۲٩:رصتخملا

١۱۱

 



يفهدمحنملهللاعمس:لوقو.دحةالصلايفعوكرلاريبكتو

ادحكرتنمف.دحهلكدوجسلايفحيبستلاودحاهلكةالصلا

زوجيالوكلذلهجهعسيالفالهاجوأادمعدودحلاهذهنم

9"ادماعوأايسانةالصلادودحنمدحكرت

Y۳ ربتعملا -۱

١٤۱٠



جاتeeeاوةصالخلا

باتکيفءاجامتادرفمضعبلضرعقبساممانلحضتأ

صوصنلاضعبليلحتويمدكلاديعسيبأخيشلاةمالعللربتعملا

:يليامهراكفأضعبىلعءوضلاءاقلإو

ةغلابةجحوةعرابةنطفوذيلوصأهيقفيمدكلاخيشلانأ:ًالوأ

اهزربأنمونيدلالوصأبقلعتياميفاصوصخجاجحلايف
.ةءاربلاوةيالولاةلأسم

اليتلاةليصألاعجارملالجأنمربتعملاباتكنأ:ايناث

يديأىلإلصينأباتكلااذهلردقولملعبلاطاهنعينغتسي

ةيمالسإلاةبتكملابيصننأهلفسؤياممنكل.هلماكبنيثحابلا
.دوقفمهنأفهئازجأنميقابلااماعبرلازواجتيملهنم

باتكلااذهلالخنميمدكلاخيشلليملعلاقلأتلارهظ:اثلاث

قيرطىلعناكفيناعملاةوقوةصارتملاهتارابعوعيدبلاهبولسأب
ريغلةصرفلاحنميدقامم٠ةيزمروازاجيا.ريبعتلايففلسلا

.قالغنألاوديقعتلابهمهفىلعنيرداقلا
نعجرخيملهنأفلؤملااذهتاموقمزريأنمنأامك:اعبار

عورفلاعيرفتلاهيلعدامتعالاودعاوقلاديعقتيففلسنمةرئاد

:كشلابلازيالنيقيلالئمنمةريثكدعاوقلمعادقف.ةيهقفلا

ىلإةدوعلاوباحصتسأإلاةدعاقو.نامضلابجارخلاةدعاقو

ةيئزجلانمتلعجيتلادعاوقلانمكلذريغو.اهلوصأبءايشألا

١۱۱



‹اهيفصندوجورسعينيحانانئمطأوًرارقتسأرثكأةيهقفلا

ركفلاورظنلابيلغتولقعلالامعأبنيلئاقلانمهنأىلإريشيامم
دصاقمعممجسنيكلذمادامةيعرشلاماكحألاىلإلصوتلل

.ءارغلاةعيرشلا

يأرلبصعتيمليمدكلاةمالعلاخيشلانأظحاليو:ًاسماخ

حدقنيامبسحهحيجرتوهيأرهلناکلب.لبقامىلعدمجیو
بهذملايفنيدهتجملارابككلذيففلاخولىتحليلدنمهل

درفنأاميرماکحأباهلالخنمدهتجأةيصخشهلتنوكتىتح4
.اهيفبهذملاباحصأريغهآرامحجروأاهب

ثارتلاترازولبقنمدوجوللجرخأربتعملاباتكنأ:اسداس
اذهىلعةروكشميهوةديجةقينأةعابطيفةفاقثلاويموقلا

قيقدقيقحتنميناعيلازامباتكلانأريغريبكلادهجلا
هضماوغضعبلح.تارابعوتاملكنمهنمطقسامةفاضإل

يتلاةيلامجإلاةلدألاضعبىلإةراشإلاوهلمجمضعبحرشو

رومأنمكلذريغواقيقداجيرختهثيداحأجيرختواهدمتعأ
.فيرشلاملعلاةبلطاهفرعيةينفوةيملع

نيلماعلاعيمجقفوينأىلاعتهللانميتاوعدرركأاريخأو

ةداعسورقوملاريزولامهتمدقميفوةرازولايفنيصلخملا

ثارتلاةمدخلهنومدقيوهولذباملمرتحملاليكولاخيشلا

.ميظعلايمالسإلا

۔٦١۱۱-



ثحبلاعجارممآ

.مكاحلل-كردتسملا-١

.نایحنباحيحص
.طيسولامجعملا-۳

.يلاطيجلل-مالسإلادعاوق-٤

.عيبرلادنسم٥

نبفيسةمالعلل-دامتعالاتامهمحرشيفداشرأالا1

.يصورخلارصان

ةرازو-يدعسلاسيمخنبليمجةمالعللةعيرشلاسوماق-۷
.ةفاقثلاويموقلاثارتلا

راد(١)ةعبطيملاسلاخيشلا-لوقعلاراونأقراشم-۸

.م١۱۹۹توريبةمكحلا

.يروجابلل-ديحوتلاةرهوجحرش۹
.هكبنحنسحنمحرلادبع.د-ةيمالسإلاةديقعلا-٠

.يرودلاناطحق.د-يمالسإلانيدلالوصأ-١

.يذمرتلاننس۷آ

.بجرنبإلمانألاحلاصميفماكحألادعاوق-۳

.اقرزلاىفطصمخيشلا-ةيهقفلادعاوقلاحرش

.يورنلايلعخيشلل-ةيهقفلادعاوقلا-٥

ةعبط-يمدكلاديعسيبأققحملاةمالعلل-ربتعملا-7

.نامعةنطلس-ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

۱۷٠



ةيملعلابتكلاراد-يقنللرانلاحرشرارسألافشك-۷

.توریب

يبأل-بجاحلانبإرصتخمحرش-رصتخملانايب-۸
/ها٤١هدجيندملاراد(١)ةعبط-يناهفصألاءانثلا

.م7٩

(۲)ةعبطلا-يملاسلاخيشلل-سمشلاتعلطحرش-۹
.نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

.ينابلألاخيشلل-ةفيعضلاثيداحألاةلسلس-٠

.توريبركفلاراد-دمحأمامإلادنسم-١

.ريثكنبإلةفحتلا

ثارتلاةبتكم-ينولجعلل-سابلإلاليزموءافخلافشك۳٢
۱.بلحيمالسإلا

.يبلحلاىفطصمةعبط-يراخبلاحيحص٤

.رصم=يبلحلاىسيعةعبط-ملسمحيحص٥

.ىبلحلاىسيعةعبط-هجامنبأننس

ينيصحلارجحنبإل-دئاوزلاعمجم-۷

.ريبجلاصيخلت-۸

.يعليزلل-ةيارلابصن-۹
۱.رثانتملامظنلا-٠

۱۱۸



ترالحادعلا

:اهيفءاجةفاضانعةرابعتناكةلخادملا

عبارلانرقلايفيمدكلاديعسوبأمامالاخيشلااشن

ةلأسميفةئطخملاةئفنموهوربتعملاباتكفلؤموهو.يرجمهلا

ىلعىتحو٠نيبوصملاونيئطخملانيبتفرعيتلاداهتجإلاوملعلا
ءاملععمكلذكونوئطخمونويوصمكانهيضابالابهذملا

وهامعهجرخيلوقهلسيلديعسوبأخيشلاو٠نالوقبرفغملا

هبلمعلابجوأيذلاوهوكلذىلعلدتهتافلؤموهبمولعم

ملوغلبنمةداعسبمكحديعسوبأخيشلاو.عرشلايفماهلإلاب

هلقبسيملو.ءاملعلايأرهيأرديعسوبأخيشلاوائيشلمعي

يألمعهلنكيملومالسإلايفغلبنمناىلعلوقيامناودارفنا

تأيملومايصلايفوةالصلايفهغلبيملوةداهشلابرقأوغلبنا

وبيأخيشلاو...ىفوتويلصيفيكةالصلاهغلبييذلاتقولا

 ةبطاقبهذملادعاوقعمىشمتيديعس
۔-۱۱۹-



:درلا

هلأطخأاذادهتجملانالةلأسملاهذهىفافالخكانهنا

الو.رجاهلربتعنالوطقفهنعةذخاؤملاعفربيفتكننأامأرحجأ

ةلأسميهوثيدحلاصوصننعجورخلاىوسئشهلنوكي
لفطملسااذإهنأثيحةكئاشيهفىرخألاةيضقلاامأو٠ةيفالخ

ةنجلايفوهلاحلاةعيبطبتاولصلايدؤينأبتقولاهكرديملو

 

۱۲



وارشإلاجاتكيلعةدايزلااتك

يمدكخلاديعسيبأةمالعلل

لةنراقمةسارد1"

يريدردلادمحمرهاطلا.د

 سوباقناطلسلاةعماج-ةيبرتلاةيلك
-١۱۲-

 



یرشرمالىس

ءايبنألالضفأىلعمالسلاوةالصلاو,نيملاعلابرهللدمحلا

:دعبو.نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديس.نيلسرملاو

رمىلعتابثالااهؤاهقفوةيمالسالاةمالاءاملعلظدقف

قدصنمرردلانوجرختسي٠روهدلاومايالابقاعتو.روهدلا
يبنلاةنسلامهفو.زيزعلاباتكلااذهلةمدخةنونكملامهراكفا
مهبتكيفاوطبنتساف.-ملسوهيلعهللاىلص-ىفطصملا
يفنيملسملامهتيتلا.ةديفملافئاطللازونك.ةيهقفلا
ركفلاتالضعمل-اريخهللامهازج-اودصتو.مهتايح

.مهدنعركفلاةوذجاودقواو.مهركفاولمعاو.رصعلاتالكشمو
يفلئاسملاقئاقداونيبو٠ميركلاهباتكيفهللادارماوحضواو
مكحاورهظاو.ميظعلا-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلالاوقا

ءاملعللناكو.نيملسملابلزنتواتلزنةلزانلكيفعرشلا

بتكنمهوفلخاميفروكشميعسوءروكذملضفنييئامعلا
هقفلاناديميفمهدهجدعيو.ةميقتاطوطخمو.ةردان

امكوءةريبكلامهتكراشمىلعلدتيتلادوهجلارثكانمءيمالسأالا

:رعاشلالاق

راثآلاىلااندعباورظنافانيلعلدتانراثآكلت

ديعسىبألةدايزلاباتكةسيفنلابتكلاهذهنمناكو

.ةساردلاةعيبطتضتقادقوءهنامزيفءاملعلاخيشيمدكلا

۱۲۲



فارشالاباتكتاطوطخمفصومثءنيميركلانيفلؤملابفيرعتلا

مث٠نيباتكلاةنراقمو.ةيملعلانيباتكلاةميقوءهيلعةدايزلاو

ثحبلااذهنوكينا-ىلاعت-هللاالئاس.ثحبلاتايصوت

.ميركلاههجولاصلاخ

تحابلا

١۱۲



وارشالابياتكلومةمجرت

ءهيقفلامالسالاخيش.ظفاحلا.مامالا.ةمالعلاوه

٠مولعلانمددعيفكراشملا.فنصملا.رسفملا.يلوصالا

٠يعفاشلا٠.يروباسينلارذنملانباميهاربانبدمحمركبوبا

.ةديفملاتافنصملابحاص

.هدلوم

يور٠روباسيبنةدلبيفرذنملانبدمحم٠ركبوبادلو

.ةزاجالاقيرطب٠يعفاشلاذيملتناميلسنبعيبرلانع
دبعنبهللادبعنبدمحمنعهفيناضتيفقدصدقو

.نوميمنبدمحمو٠غئاصلاليعامسانبدمحمو

نبركبوبا.ملعلاهنعىوروهيلعذملتتو.ءاملعلانمفئالخو

نبنسحلاو٠يطايمدلارامعنبىيحينبدمحمو٠ئرقملا

.نورخآونايفسنبايلع

رذنملانباىلعدمتعا):نازيملاناسليفرجحنبالاق

:تايفالخلاىفهفنصاميفةمئالاءاملعلانمةعامجيروباسينلا

.(هنفيفتافنصملانسحانمءفالتخالايففارشأالاةياتكو

ريثك.اليلخاهيقفرذنملانباناك):مساقنبةملسملاقو
.حيحصلاىلعفيعضلابهبتكيفجتحيناكو.فينصتلا

:سلدنالاىلافارشالاباتكلصوو.دنسملاىلعلسرملابو

 

٤۱۲



نبدمحمركبيبانميكنملطلادمحمنبدمحارمعوباهعمسو

.(يطايمدلارامعنبىیحي

.هتافلؤم

ةياغيفًابتكيروباسيئلارذنملانباظفاحلافلا
.نامزلكيفسانلااهسرادتو.نابكرلااهبتداسءةدوجلا

فالتخالئاسميفبتكيهو٠هقفلابتكيفهفيلأتةدمعو

.ةيملعلاهراثآرهشانمو.مهعامجإو.ءاملعلا

.هقفلايفليلجبتاكوهويبهذلالاق.طوسبملا-١

يفاهيلعءاملعلاعمجايتلالئاسملايف.عامجالاباتكو-٢

هقفلا

.هقفلاىفلئاسملا-۳
يروباسينلارذنملانبالو:يبهذلالاق.رذنملانباريسفت-٤

باتكلااذههليضقي٠.ادلجمرشعةعضبيفريبكريسفت
.اضياليوأتلاملعىفةمامالاب

هيفدريو.هتلداوسايقلاةيجحهيفركذي.سايقلاتابثا-٥
.سايقلايركنمىلع

مالعاريسيفيبهذلالاق-ةزمهلارسكب-فارشإلاباتك-7
.روهشموهوءاملعلافالتخايففارشإلاباتكهلو:ءالبنلا

وبالاقو.فيحصتوهوفارشالا:مالسالاخيراتيفهامسو

فنصيملابتكءاهقفلافالتخايففنصو:يزاريشلاقاحسا

٥۱۲



باتکيفةفيلخيجاحهللادبعنبىفطصمهامسو.اهلثمدحا
.فارشألابهاذمىلعفارشالا:نونظلافشك

.هتافلؤمىلعوهيلعءاملعلاءانث

ةفرعميفنكمتلانمةياهنيفوهو.دحاهيفهيراقيالامهبتكيف
لب6هنيعيببهدمبپرايتخألایفديقتيالو6رايتخاهلوءثيدحلا

.ليلدلاروهظعمرودي

.فلاخملاوقفاوملاهبتكىلاجاتحاو٠اهلثمدحافنصيمل
رامضميفداج.ةجحلاةلمجنممامالااذهو:يبهذلالاقو

الویلاعتهللامهمحر=ةيلحلاكلتوحیرسنباوریرجنبا

.اننامزءاملعرثكأكملعلانمنكمتلا

قیقحتبنیریبکنیدلجميفردصدقف.فارشالاباتكاما
رادلاهتعبطو4نيدلاجارسبیجندمحمثحابلاهققحءديج

.نانبلتوريب٠رشنلاوةعابطللةيبرعلا
اجيرختةيوبنلاثيداحالاجرخيناققحملاعاطتساو

١۱۲



يهمدكلاطوګسوياةه

نبديعسنبدمحمءديعسوبامامالا.هيقفلا.ةمالعلاوه

.انايإو-ىلاعتهللاهمحر-يمدكلايبعانلاديعسنبدمحم

:هتبسن

ةقطنميهو.ءارمحلاةيالولامعانممدكءةدلبىلابسني
مثميملارسكو.لادلاحتفو.فاكلامضب٠يمدكاهيلاةبسنلاو

ءاي

:مالعالاهخويش

دمحم.هيقفلاخيشلا.نقتملاملاعلانيروهشملاهخويشنم

.يوزنلا,يدمّسلايدنكلايبرعنبحورنب
دشارنبىقشمرخيشلا.يلوصالا.هيقفلا.ةمالعلامهنمو

ءنسحلاوباءخيشلا.هيقفلا۾تيصلاعئاذلامامالامهنمو

ديعسنبدمحم«ميهارباوباةمالعلامهنمونسحلانبدمحم

.يوکزالاركبيبانب
.رثؤملايبانبدمحمنبهللادبع٠خيشلاةمالعلامهنمو

نبىراوحلادمحموبا.نانبلابملعلايفهيلاراشملامهنمو

.نامئع

ةدئازنبدمحمةمالعلايلاعلاعيفرلاردقلاوذمهنمو

ةمالعلاةبطاقباطقالاكلئلوأرهشاو.يلئامسلا

۱۲۷



يميلسلاةكربنبادمحمنبهللادبعنبدمحموباءيلوصالا

.يولهبلا
يمدكلاديعسوباةمالعلاناكءمالعالاءاملعلاءالؤهلجانمو

:لئاقلالاقامكوهو.مالعالاتايسارلانمتبثاملعلايف
لخنلااهتبانميفالاتبنتوةجيشوالايطخلاتبنيلهو

٠.هيخيشبزازتعألاديدشيمدكلاديعسوباةمالعلاناكو

هونياهیفو.دشارنبيقشمرو.يدنكلاحورنبدمحم

يفاهبابيفةديرفلاهتديصقيفامهردقنمعفريوامهنأشب
:لوقي.ةءاربلاوةيالولا

ناربحلايقشمروحورنباناديذلاب

ناعبتيیسومنباوتلصخيشلارومايف

:ىمدكلاديعسيبامامالاتافلؤم

ةيالولادعاوقءءازجاةثالئنمنوكتي:ةماقتسالاباتك-١

يموقلاثارتلاةرازوهتعبطو.اهتاقيبطت.اهماكحاو.ةءاربلاو
.م٥ةنسةفاقثلاو

نيبريبكفالخعقوهناديفملارفسلااذهفيلأتببسو

:یسومنبیسومةيضقيف.ةكربنباو.ديعسيبا.نيمامآلا
عقوثدحوهو4كلامنبتلصلامامالاوءرضنلانبدشارو

ىلعهيفءاملعلاراسو٠ليوطنمزبنيملاعلانيذهدوجولبق
رصعضارقنادعبءاجيذلاةكربنباةمالعلالوقلفلاخمجهن

نبتلصلامامالاناكلذوثدحلااودهاشنيذلاءاملعلاكئلوا

۱۲۸



ءنيلجرلالبقنمهفعضناکو.فعضوربكدقناك.كلام

هذهبعتمتموهفناسللاولقعلاورصبلاوعمسلالبقنمسيلو
يشملادارااذاناکفهیلجرلبقنمهفعضناکامناو.ساوحلا

ناکو.اهنالمحينيلجرنيبةانقىلعدمتعاو٠هيلعبعص

ىلعحضويالو مامالاىلعنعطيىسومنباىسومخيشلا
.یوزنادصاقيكزانمهعمنمووهجرخمثهتدحااثدحمامالا

همامالاتیبنمجرخف.هجورخمامالاغلبءقرفبلزناملو
تلصلانبدمحمهدلوتيبىلا:ليقو٠ناذاشهدلوتيبىلا

نمنولخثالثلسيمخلامويكلذونادنس:هللاقيعضومب

نبىسومغلباملو.نيتئامونيعبسونيتنثاةنسةجحلايذ

مثامامارضنلانبدشارعيابكلامنبتلصلاجورخىسوم

.یوزنىلااولحترا
٠نامزلاكلذءاملعىلعهنيابتمالالظثدحلااذهىقلادقو

كلذةجليفاوناكاملو.فقاوو٠ئربتمولوتمنيباممهف
نمةءاربلاالاريملفةكربنباةمالعلاءاجهترمغوثدحلا

.مامالاىلعامهجورخبنايغابهدنعامهنالءدشارویسوم
ىلعقيضوءكلذسائلامزلأف.امهنمةءاربلاالاعسيالو

ددعكلذىلعهعباتوءأربيملنممئريومهعسوامنيملسملا
يويسبلانسحلاوباخيشلاهذيملتمهرهشا.هنامزءاملعنم

يمدكلاديعسوباةمالعلاىدصتمث.ةيقاتسرلامهتقرفتيمسو

نمةلئكلذيفهدضعوهديأواءدباهلعجوءةلاقملاهذهدرل

۱۲۹



:يملاسلانيدلارونخيشلالوقيثدحلااذهيفو.ةيناوزنلا
اعلطنيحكاذيفهدلاواعبتیسوملجنیسومتیلو

ییشريغنمهرمانعهلزعیيكلتلصللشيجلابرسيملو
نوجشاذسانلايفادغاقتفنيدلايفةنيتفترثاو

اوقفوومهضعبزافءنيبزحاوقرتفانامعلهااهلجانم

يقشهنمئربنمویدهلاىلعقفوملاديعسيبابزح

:هلوقبةماقتسالاباتكةمالعلافصوو

ةماقتسالاباتك-١
ديعسنبدمحمديعسيباءةملظلانماهذقنموءةمالايتفمل

ىلعمكحلايففلسلاةريسفلاخنمىلعدرلايفهفلا:يمدكلا

.لوقلاهيفعسواوءكلامنبتلصلانامزيفنيجراخلاضعب

لوصايفالقتسماباتکكراصوءدوصقملانعجرخىتح

راصفءراظنالاههنككردنعرصقتوءراكفالاهيفراتحتءنيدلا

خياشملاقبطادقوءةماقتسالالهأبةصاخةمعنوءةماعةكرب

تحتناريغلوطنمهیفامعم٠هيلعءانثلاىلعاثيدحواميدق

املكءهلاحىلعهوقبأفءدئارففرحلكتحتودئاوفلوطلاكلذ

ةماركوهفءرظنلادعبهتمههبتدصقراصتخاللكرحتمكرحت

هيقفلاةمالعلاهلضفبهونوهبداشادقو.هعابتاىلعةمعنوءهفلؤمل

هلوقبرشعيناثلانرقلاءاملعنميدشارمحلاسيمخنبرصان

ريظنواهبشبتكلايفهلىقليسيلهماقتسالاباتك

رودتهتماقتسابطقىلعتماقتسافةعيرشلاملعىوح

رونوناهربوهفكراعش هذختافكتايحهبكيلع

١۱۳



:يوزنلايرقصلادشارنبرماعنبناميلسخيشلالاقو
هاوحدقةيالولايفعرفولصالكهماقتسالاباتك

هانسهبءاضادقصیوعملعلكةءاربلايفحبصاو

هارثیدنباطيمدكلاوهديعسوباءهيقفلاهفنصم

يشاطبلاناطلسنبتلصنبدمحمنبناطلسةمالعلالاقو

عماجلا.ميركلا):ةماقتسالاباتك.ةماقتسالاباتكظيرقتيف

طارصلااندهإبهيلاراشملاميوقلايقيقحلابهذملالوصاعيمجل

ديعسنبدمحمديعسيباينابرلاملاعلافينصت.ميقتسملا

.ارعشكلذيفتلقدقو(ينامعلايمدكلا

الصفمداهتجالابسحبءاجفهخسنمتدقرفسلااذهناالا

الصومميوقلافينحلىتاهنالداهتجالاقحتسيدقو

الصوتميقتسملاطارصلاجهنلهبيذلاليلدلاوهلهناالا

الوعملاهيلعلعجافالامضخمليعظفلنمنونكملالولاوه
.ربتعملاباتك-٢

بتردقوم١۹۸٠ةنسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبط

:ةيلاتلاتاوطخلاهبيترتيفعبتاءايعضومابيترتباتكلا
ءزجلايفةءاربلاوةيالولاتاعوضومبلصتياملكحضو-أ

.باتكلانملوألا

ةيقيبطتلادعاوقلاةيفيكوءةءاربلاوةيالولاتاقيبطتصيخلت-ب
.لوالاءزجلايفةدراولا

امم.ةءاربلاوةيالولابلصتياميففلؤملادعاوققيبطت-ج

اموءديلقتلانمزوجياموءهلهجعسيالاموهلهجعسي

۱۳۱



.رئابكلاوخسانلاو.ميرحتلاولالحتسالاو:زوجيال

نبدمحمرباجيبالعماجلاباتكلئاسملليلحتربتعملاو
يتفميليلخلادمحنبدمحاخيشلاةحامسلاقيوكزالارفعج

باتکعفيو6عزانمالبءاملعلامامإةءاربلاوةيالوللعماجلا

.(نازجالاهنمقبيملوءءازجاةعستىفربتعملا

.ديعسيباتاباوجنمديفملاعماجلا-۳

ةرازوهتعبطديعسيباتاباوجنمديفملاعماجلاباتك

تاعوضومیفةعونتملاةلئسالانمةعومجمباتكلالصاو.هفلؤم

ةبوجالاهذهتبترفديعسوباخيشلااهنعباجايمالسالاهقفلا

يباةبوجانمديفملاعماجلايمسريبكباتكيفهتافودعبنم
.دیعس

تايخيراتلا٤

يبألناىلاريشياميشاطبلادومحنبفيسخيشلالقن

باتكلااذهنعرثالااذهبحاصلقندقوءخيراتلايفاباتكديعس

.رکذامیوسباتکلااذهتايوتحمنعائیشدحافرعي

.فارشالاباتكىلعدیعسیبابیقعتوا

۔۱۳۲۔



واهامسامكءاملعلافالتخايففارشالاباتكاما
.ةفيلخيجاحكلذلاقامكفارشالابهاذمىلعفارشالا
رذنملانبميهربانبادمحمءاهقفلاةودق.ةمالعللف

ءاملعةلمجيفدودعموهوءةكمليزنيروباسينلا
.قيقحتلاىلعه۸٠۳ةنسيفوتملاةيعفاشلا
.ءاملعلاةفاكهيلعىنثافارشالاباتكو
وهو.دحاهيفهبراقيالامو٠.قيقحتلاهباتكيفهل:يوونلالاق

يفديقتيالو٠رايتخاهلوةفرعمنمنكمتلاةياهنيف

|.ليلدلاروهظعمروديلب.هنيعببهذمبرايتخالا
مليتلابتكلابحاصيروباسينلارذنملانباو:يبهذلالاق

فصويفيملاسلانيدلارونخيشلاةمالعلالاقواهلثمفنصي
يمدكلاديعسوباهبقعت:فارشالاباتكىلعديعسيباتادايز
.دعيو«ءبرفو«فعضو.4ححصف‘اهرکذةلأسملكيف

ةدايزلاوفارشالاباتكتاطوطخم

دمحانبدمحمديسلاةبتكميففارشالاباتكنمدجوي
:يلاتلاكاهفصوءاطخوءامجحفلتختثالثيديعسوبلا
٢۷۸فينصتلامقرتحتءهقف.فارشالاباتكطوطخم-١
:ةيتآلابتكلاىلعدلجملااذهيوتحي
.عويبلايفلوالاباتكلا-١
.ايرلاعيبيفيناثلاباتكلا-۲

۱۳۳



.ةعفشلايفثلاثلاباتكلا-۳

.ةكرشلايفعبارلاباتكلا٤

.نهرلاباتكلا٥

.ةيراضملاىفسداسلاباتكلا-7

.ةلاوحلاوةلافكلايفعباسلاباتكلا-۷

.رجحلايفنماثلاباتكلا-۸

.سلفملاباتكعساتلاباتكلا-۹

.ةعرازملاىفرشاعلاباتكلا-٠

.ةاقاسملايفرشعيداحلاباتكلا-١

.ءاربتسالاىفرشعىناثلاباتكلا-۲

.تاراجإلايفرشعثلاثلاباتکلا-۳

.ةعيدولايفرشععبارلاباتكلا-٤

.ةيراعلايفرشعسماخلاباتكلا-٥

.اهكرتوةطقللاىفرشعسداسلاباتكلا7

.ةطيقللايفرشععباسلاباتكلا-۷
.قابالايفرشعنماثلاباتكلا-۸

.بتاكملايفرشععساتلاباتكلا-۹

.برحلالهاوءةمذلالهايفنورشعلاباتكلا-٠

.ربدملايفيداحلاباتكلا-١

١٤۱۳



|ةخصنلا.دلبملااذه

باتكءهيلاةفاضملاةدايزلاعمفارشالاباتكنمدلجملااذه-أ

.ةحفص۳۲۳هتاحفصددعريبكلاقرولامجحنممخض

يوتحتو.ةزاتممةلاحبو.ةءارقلالهسءادجحضاوهطخو

اهضرعو4رتميتنس۲لوط.ارطس۲٢ىلعحفصلک

ةرطسمو .اضرعرتمتنس17لوطرتمتنس٢۲طوطخملاتلاةرطس

.قارشالا
ةدايزلاعماخوسنمفارشالاباتكمت:ةريخألاةحفصلايفو

يفوماكحالاوعويبلايفهقيفوتنسحوهللانوعبهيلاةفاضملا

يمدكلاديعسنبدمحمءديعسيبا.ةمالعلا.هيقفلا.خيشلادر

.هامعندمرسو«هللاهمحرينامعلا

هلوسرىلعمالسلاوةالصلاو.نيملاعلابرهللدمحلاو

ملسوهبحصوهلآوهيلعهللاىلص-نييبنلامتاخدمحم
ةيمالسالاةيوبنلاةرجهلانمھ۹٠۳٠موييف-نيعمجأ

.ديلاملقبًاخوسنممالسلاوةالصلالضفااهرجاهمىلع
نبدمحهللاىلاريقفلا,هللاىلعلكوتملا.هللابمصتعملا

٠ملاعلاخيشلل.هديبيسيمخلارميوعنبسيمخنبرميوع

نبدعاجديسلاناهبنيبانبنافلخنبىيحي«ميلحلا.ميركلا



ميركهنإهتافاصموهظفحهللاهقزريصورخلاسيمخ
.ميظعلايلعلاهللابالاةوقالولوحالوميحر

قرولامجحطسوتمباتك.ءفارشالاباتكنمدلجملااذه-ب

ريغنمامامت-أةخسنلايفةروكذملابتكلاىلعيوتحيو

اذهيفيتلابتكلابيترت.ىلوالاةحفصلايفبتك.صقن

.باتكلا

.ايرلاعيبيفباتک.عويبلايفباتك-١

.ةكرشلايفباتك.ةعفشلايفباتك

.ةبراضملايفباتك.نهرلايفباتک-۳

.رجحلايفباتك٠ةلاوحلايفباتك-٤

.ةعرازملايفباتك.سلفملايفباتك٥

.ءاربتسالايفباتك.ةاقاسملايفباتك-7

.ةعيدولايفباتك.تاراجالايفباتك-۷

.ةطقللايفباتك.ةيراعلايفباتك-۸

.قابالايفباتك٠طيقللايفباتك۹

.برحلاوةمذلالهايفباتك.بتاكملايفباتك-٠

۱.ربدملايفباتك-١

.كلذدعببتكو

دمحانبديعسنبدمحمءريقفلاهكلامديىلعاهبيترتمت
.يدنكلاديعسنبناميلسليدنكلا

٦١۱۳



يففارشالاباتكنمهتدجواممت.هنمةحفصرخآأيفو

رخآأهمامتناكوء-هللاهمحر-دیعسيبانعدرهیفوعويبلا

رهشنمنولخلايلعبسلوتبسلامويرصعلاةالصتقو
كلامديىلعةيمالسالاةرجهلانم7١١٤۱١ةنسروهشنمناضمر

ًأاطخلابهسفنىلعفرتعملاءريقفلابنذملادبعلاءهساطرق

دمحانبديعسنبدمحمءريدقلاهبروفعيجارلاءريصقتلاو

دمحمهلوسرىلعهللاىلصوهيفامبلمعلاهقزرا
.نيملاعلابرنيمآنيمآمهللااميلستملسوهلأىلعويبنلا

.هج٤وقرلاتحت-ےہ-ةنخسنلاصو

طخنودطخببتكءةءارقلاةلهس؛هحضاوةخسنلاهذه

:ارتميتنس١١ةحفصلالوط.مجحلاةطسوتم-أ-ةخسنلا

.تارتمتنس
مقرلاتحتةروصمىرخاةخسن.ةخسنلاهذهنمدجوتو

رخآىلاةحفصلوانمةطوطخملاعمةلمتكمريبكمجحب٤

.ةحفص

يباخيشلادرهيفعويبلاباتكفارشإلاباتكنممسراذه-ج

.-هللاهمحر-ديعس

مقرتحتعويبلايفقارشإلاباتكنمءزجلااذهعقي

يرذنملاميظعلادبعخيشلافيلأتهيلعبتكو١١۱۳فينصتلا

.هيلعديعسيبامامالابيقعتو

۱۳۷



باتكلوأنمب+أةقرو۳۳ةخسنلاهذهقارواددعو

تقورخآأيفةخسانلاقرجحلاباتكةياهنىلاعويبلا
ثلاثلاءازجالاووهسلفملاباتكهولتيايوتكمتدجوءهنم

ملوملسوهلآويبنلادمحمىلعهللاىلصوهللدمحلاونورشعلاو
.خسنلاةنسالوهخسانفرعي

لكيفروطسلاددعوءةءارقلالهسءليمجحضاوفهطخاما

١۱,٤۱۵,۱نیبامرطسلکيفتاملكلاددعو

.ةملك

يرذنملاميظعلادبعخيشلافيلأتنمباتكلااذهنااماو

ةنسدلويرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعخيشلافًأطخكلذف

بيغرتلاروهشملاباتكلابحاصفه1۵آةنسيفوتوه۱

يباخيشلادعبيفوتدقودوادىلإديعسرصتخموءبيهرتلاو

ديعسوباخيشلاهبقعتيفيكفنورقةدعبيمدكلاديعس
؟رذنملانباةملككارتشانمعقوًأطخلانادقتعأوعجاريلف

ثحبلاتاهيجوت
فارشالاباتكىلعيمدكلاديعسيباخيشللةدايزلاباتكنإ-١

عجارمنمباتكرذنملانبميهاربانبدمحم«ركبيباةمالعلل

.ةيلاعلاةيملعلاةميقلاتاذءةردانلانراقملاهقفلا

ةلحرمىفنيسرادللاركباضراوءابصخًالقحلازامباتكلا-۲
.دعبنيثحابلايدياهلوانتتملهنأل.ةنراقملاتاساردلا

۱۳۸



ةدعنوكيناحلصيقارشالاباتكىلعةدايزلا

هقفلايفهاروتكدلاوريتسجاملاةجردلينلةيملعتاحورطا

.نراقملا

عبرلايديعسوبلادمحانبدمحمديسلاةبتكميفدجوي-٤

باتكبًادبيوءءورقمحضاوطخبءةزاتممةلاحبباتكلانمريخاألا
.ريدملاباتكوبرحلاوةمذلالهاماكحاباتكبيهتنيوعوييبلا

يديعسوبلادمحانبدمحمديسلايلاعمةبتكميفدجوي٥
ىدحانمةروصمةثلاثةخسندجوتوةديجةلاحبناتخسن

ىلاابرلاباتكنمةصقانةيلصاةخسندجوتامكءنيتخسنلا

۳۳ةخسنلاهذهقارواددعو.رجحلاباتك

ناديميفيمدكلاديعسيباخيشلاةمامانعفشكيباتكلا7

فلؤملاقفاويهنإف.نراقملاهقفلا
.انايحا

يضابالايهقفلاركفلارداصمنمردصمومهمدرومباتكلا-۷

.نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلايف

ةلصلاققحمللفشكيهبقيليًايملعًاقيقحتباتكلاقيقحت-۸
هلوانتباتكلااذهنإفءةيمالسالاةمالاءاملعنيبةقيمعلاةيملعلا

لعلوفلؤملاةايحيفةيلمعةدايزلاوةساردلابديعسوباةمالعلا
اهبهماقموةمركملاةكمىلاروباسيننمرذنملانباةمالعلالوزن
ةايحيفجيجحلاعمنامُعىلاهلوخدوباتكلاراشتنالمس

.هفلۇم

۱۳۹



لكيفيضابإلاهقفلايأرحضويوءوضلاىقليةدايزلاباتك۹

.فارشالابهاذمىلعفارشإلاباتكلئاسمنمةدحىلعةلأسم

يلكرزلانيدلاريخهركذيملهفيلأتمدقتمغرةدايزلاباتك-٠

مجعمهباتکيفهلاحکاضررمعهركذيملوباتكيف
ةفيلخيجاحهرکذيملهناامكءهنودمهنماوركذدقو«نيفلؤملا

.تسرهفلايفميدنلانباالوءنونظلافشكيف

ةيقبنعثحبلاوهبمامتهالاديزمىلافارشالاباتكجاتحي-١

طخبهتعابطدنعفارشإلاباتكنمهلصفوهدوقفملاهئازجا

ةدايزلالعجتو.نيفلؤملادهجلازييمتنيباتكلانيبلصاف
هفورعملاهقفلابتكنمباتكلكلفساةعوبطملاةيشاحلاك

.ةلوادتملا

ءامساوءهيفةدراولامالعالاءامسأوءباتكلاةفلةلوهس۲

يفةينامعلاةئيبلانعنيسرادللرخآناديم.تاناويحلاوتاتابنلا

.نييرجهلاعبارلاوثلاثلانرقلا

ةدعاسملىضمتقويأنمدشاونآلاةسامةجاحلا-۳

يموقلاثارتلاةرازوبتاطوطخملاةبتكمنوداترينيذلانيثئحابلا

فلؤملاوباتكلاناونعوءامساوتامولعملابمهدموةفاقثلاو

٠ينقتلامدقتلانمةدافتسالانكميو.رسيوةلوهسيف

ةيلكو.سوباقناطلسلاةعماجةبتكمدوهجو«تنرتنآلاو
.تاطوطخملاتسرهفيفمهبةناعتسالاونوناقلاوةعيرشلا

.يلآلابساحلاةزهجأةيذغتو

ا٤٤.



نيفلؤملاعيمجءامسامضيمجعمىلانيثحابلاجوحاام-٤
خسنلاهذهدجوتنياو.مهبتكءامساو٠خيراتلاربعنيينامعلا

اذهلثمنإف.ملاعلاءاجراةيقبواايقيرفاوانامعتابتكميف
اددرتمثحابلاهيضقييذلاتقولانيثحابلاىلعرصتخيمجعملا

.ةفلتخملابتكلانوطبنيب

ىلاوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبناجىلاركشلالجسن-٥

يتلابيسلابيديعسوبلادمحانبدمحمديسلايلاعمةبتكم

هذهةباتکتلهس.بتکوتاطوطخمنمدیرناملکاهدنعاندجو

اميركتوءاباحرتوءافتحااندجوو.ةيملعلاةقرولا
.ءازجلاريخهللا

١٤٠



.عجارملاوحبلارداصم

:ةيلاتلارداصملايفهتمجرترظنا-١

.١٤۱۳صبيرعليربطلاخيراتةلص-۲

.۷٦۲صيدابعللةيعفاشلاءاهقفتاقبط-۳

.۸٠صيزاريشلاقاحساىبألءاهقفلاتاقيط-٤

همجرت۱۹-۲/٦۱۹۷يوونلامامإللتاغللاوءامسألابيذهت-٥

.۳۰۱مقر

.۸٥مقرهمجرت۲۰۷نبإلنايعألاتايفو-7
نيدلاسمشلءالبنلامالعأريس-۷

.٥۲۷مقرهمجرت
همجرت۱٥0٤-۳۰7٥0٤ىبهذلللاجرلادقنىفلادتعالانازيم-۸

۷/۲۳.۱۱مقر

.۷۸۲/۳-۷۸۳يبهذللظافحلاةركذت-۹

ةنستايفو۳۸همجرت۸٦٠يبهذللمالسالاخيرات-٠

.ه۸

.همجرت۳۳تايفولابيدفاولا-١

.۲٠۱-۱/۳٠۸ىكبسللىربكلاةيعفاشلاتاقبط-١

۲٦۲-۱/۲٦۲نانجلاةآرم-۳

.۳۱۹مقرهمجرت٥۲۰ذقنمنبال.تايفولا-؟٤

.٤٤مقرهمجرتيضاقنبإل.ةيعفاشلاتاقبط-٥

١٤۱



.٥/۸,۲۷٨۲ىنالقسعلارجحنبإال:نازيملاناسل-17

ظافحلاتاقبط.٥۳۸صىطويسللءافلخلاتاقبط-۷

۳۲۸.۱صيطويسلل

.۲۸صىطويسللنيرسفملاتاقبط-۸

.٣٢٤مقرهمجرت01,00/۲يداودللنيرسفملاتاقبط-۹

.۲/٠۲۸ىلبنحلادامعلانبإلبهذلاتارذش-٠

ةفرشملاةنسلابتكروهشمنايبىفةفرطتسملاةلاسرلا-۱١

.۷۷صيناتكلل

.۱۸نيدلاريخلمالعالا-آ

.١/۳٠۱ةفيلخيجاحلنونظلافشك.ء۳۱/۲نيفراعلاةيده-٢

.۸/٠۲۲اضررمعءنيفلؤملامجعم-٠

.تاطوطخملاسرهف-٥

.۱۹۳/۳ةيويدخلاةبتكملا

.نبإال.تسرهفلا-۷

نيدلارونخيشللةيضابإلاةعشانمةيضرملاةعمللا-۸

.

نبفيسخيشللنامعءاملعضعبخيراتيفنايعالاةفحت-۹

.٤۲۹-٢۸٢ص۔اجیشاطبلادومح

.يلديبعدمحأقيقحتةمألارابخألعماجلاةمغلافشك-٠

يدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأركبيبألفنصملاباتك-١

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبط

-١٤۱-



ةرازوةعبطةمدقملايمدكلاديعسيبألةماقتسإلاباتك-۲

.ةفاقثلاويموقلاثارتلا٠

ةرازوةعبطةمدقملايمدكلاديعسيباخيشللربتعملاباتك۳
.ةفاقثلاويموقلاثارتلا

ةرازوهتعبطدیعسيباتاباوجنمديفملاعماجلاباتکك-٤

.ةفاقثلاويموقلاثارتلا

٤٤۱



تالحادملا

:اهیفءاجةفاضانعةرابعتناكةلخادملا

هيلعةيشاحلاورذنملانبالفارشألاباتكنيبةنراقملادعب

فيلأتلاباوماقنيذلانيفلؤملاو.فارشألاةدايزبةامسملا

ربكأةروصبلثمي(فارشألاتادايز)باتكنأىرنيمجعملا

يفةديفمتاجيرختيهو٠ةيهقفلاديعسيبأمامإلاتاجيرخت
يمالسإلاعيرشتلاروطتتاقلحنمةقلحربتعتثيحةقيقحلا

يفًالوقدجيالامدنعديعسابأمامإلاخيشلانال.يضابالا

.اهحصأراتخيولاوقألاكلتنيبنمرخآًالوقهلرهظيبهذملا
.يمالسإلاعيرشتلاروطتتاقلحنمةقلحربتعتلاوقألاهذهو
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ديعسيبأءامإلادنع

يربعلادمحمنبهللادبعنبديعس/.د  

سوباقناطلسلاةعماج

 
١٤٠



یررلتالیس

ريخىلعمالسلاوةالصلاونيركاشلادمحهللدمحلا

ىنفأامريخنأفدعبو.نيملاعللةمحرثوعبملادمحمنيلسرملا

درينمف.نيدلايفهقفتلاهتقوهبلغشو«هرمعهيفناسنإلا

.نيدلايفههقفياريخهبهللا

ءاملعةيمالسإلاةعيرشلاهذهلضيقىلاعتهللانإو٠اذه

.نيلطبملالاحتنأونيلاغلاليوأتاهنعنوفنيرصعلكيفذاذفأ

.ةيلكلاهدعاوقىلعهقفلانونبيوءامكحةثداحلكلنوجرختسيو

ديعسوبأبهذملامامإةمالعلاخيشلاناذفألاكئلوأنيبنمو

هتاجيرختضعبةقرولاهذهيفجرخأنأتلواحدقو٠.يمدكلا

فيرعتمث٠احالطصاوةفلجيرختلافيرعتبًائدتبم.ةيهقفلا

ةيهقفلاعورفلايفهتاجيرختمث٠.جيرختلايفهتيجهنموخيشلا

.ليكولامعنوانبسحوهو٠دصقلاءارونمهللاو.ةفلتخملا

ثحابلا

١٤۱



:ةغلجيرختلاىنعم

جرخأو٠طابنتسالاكدحأوىنعمبجارختسالاوجيرختلا

يهوجرخلاداطصاذإجرخأو.ةيّسالخبجوزتاذإلجرلا

اهیفضرأوءبدجوبصخيأجيرختهيفماعو.ماعنلا

جرخلاقيو٠.ضعبتبنيملوعضاوملاضعبتبنأاذإجيرخت

٠اهبتكيملعضاومهيفكرتفهبتكاذإاجيرختهحولمالغلا

.)ًاضعبهضعبفلاخيابورضهلعجاذإ٠هلمعنالفجّرخو
:احالطصأجيرختلاىنعم

:اهنمجيرختلاىنعملفيراعتةدعتدرو

ةهباشمروصيفمامإلاصنىلعغيرفتلابمكحلاجارختسأ
وأاهبذخأييتلاةيلكلادعاوقلاكبهذملامامإلوصأىلعوأ

نمهيلعاصوصنممكحلانوكينأريغنملقعلاوأعرشلا
.”مامإلا

ةدعاقلاتايئزججارخإوأءدعاوقلانمماكحألاطابنتسا:اهنمو

."”لعفلاىلإلوقلانم

.©هيفامهنيبةيوستلاواههبشياموأةلأسممكحلقن:اهنمو

.جرخةدامسوماقلا.برعلاناسل-١

.٣۳٥٠١۹٠صدمحأبهذمللخدملا-۲
.٢۲ص١٠جلالحلاحرشىلعينيبرشلاتاريرقت۳
.۳۳٩صةدروتسملا-٤

۸٤۱



..نييلوصألاوءاهقفلانملكجيرختلاظفلقلطيو
نوجرخيءاهقفلاو٠.عورفلانملوصألانوجرخينويلوصألاف

.لوصألانموأعورفلانمعورفلا

:ةلصلاتاذتاحلطصملا

يعرشمكحليصحتيفهيقفلانمةقاطلالذبوه:داهتجإلا

.معأداهتجإلاف.داهتجإلاعاونأنمعونجيرختلاوينظ
:طانملاجيرخت

وأصنلالداذإمكحلاةلعتابثإيفداهتجإلاورظنلا

ةلعلادهتجملاجرختسينأكلذوهتلعنودمكحلاىلععامجألا

بوجولةلعناودعلادمعلالتقلانوكيفداهتجإلاكءهيأرب
.رمخلابرشميرحتلةلعةيرطملاةدشلانوكوصاصقلا

ةيلوصألادعاوقلافرعننأيهقفلاجيرختلادنعدبال

ماكحاللهجارختسادنعملاعلاكلذاهيلعدمتعاىتلاةيهقفلاو

.ةيهقفلا

:طابنتسإلا

اعمجمالونيصوصنمانوكيملاذإةلعلاوأمكحلاجارختسا

وأسايقلابمكحلاجرختسيفءداهتجالانمعونبامهيلع

وأةبسانملاوأريسلاوميسقتلابةلعلاجرختستوءلالدتسألا
نم.طابنتسالاوجيرختلاوءةلعلاكلاسمبفرعيامماهريغ

لوصأو.جيرختلاىلعقباسطابنتسالانكلءداهتجالاجهانم

دقيعرشلامكحلاناكاذإنمنوكينأطابنتسالا

۹١٤۱



وأباحصتسالاوأسايقلاقيرطنعهيقفلاهيلإلصوت
.داهتجإلاوهفةيعبتلاةلدألانمكلذريغوأحالصتسالا

نموصنلانمةيعرشلاماكحألاجارختسأءاهقفلاربتعيو
.'”اطابنتساصنلاريغ

:ةيهقفلادعاوقلا

امنإوءهنمطبنتسيالطبنتسملاوءةطبنتسمةيلكةيعرشماكحأ
.هردصمنمطبنتسي

صوصنلاريسفتدعاوقيهفةيلوصألادعاوقلاامأ

هيقفلادنتسيثيحءاهتطساوبمكحلاجرختسييتلايهوءةيعرشلا

اموهوءةيقيبطتةيهقفاعورفاهيلعجرخيفةيلوصألادعاوقلاىلإ
.عيرفتلاوجيرختلابىمسي

دهاشدرجمةيهقفلاةدعاقلانوكىفءاهقفلافلتخاو

بسنتفءاهبمكحيوهيقفلااهيلإعجريةجحاهنأوأءهبسنأتسي

ىلععيرفتلاوجيرختلانوكيواهئوضىلعبهذملاىلإلاوقألا
”اهساسأ

:جيرختلاعاونأ

:عاونأةثالثاهنأهلنيبتيجيرختلايفءاهقفلادوهجلعبتتملانإ

.يعفاشلامامإللةلاسرلالثمهقفلالوصأملع

.۷۲صءاهقفلافالتخايفاهرثأويهقفلاديعقتلاةرظن-١

„(۵

 



ضعبهيلعراسيذلاوهولوصألاىلععورفلاجيرخت:يناثلا

يفديهمتلاويناجنزلللوصألاىلععورفلاجيرختلثمءاهقفلا

دئاوفلاودعاوقلاو.يونسألللوصألاىلععورفلاجيرخت
.ماحللانبإلةيلوصالا

ةيانعبيظحيذلاوهوعورفلاىلععورفلاجيرخت:ثلاثلا
تررحيذلابتكلايفءاوسهريغنمرثكأنييلوصألاوءاهقفلا

ثحابمنمضهقفلالوصأبتكيفوأ٠بهذملاىواتفهيف
|.داهتجإلاوديلقتلا
:جيرختلانمنيفلتخمنيعونلثمتتاهاجتالاهذهو

عورفلانمةيلكلاطباوضلاودعاوقلاجيرخت:امهدحأ

.تايئزجلاو

ىلعاهئانببتايئزجلاوعورفلاجيرختىلإهجتي:يناثلاو

اهلثمتايئزجىلعاهئانببوأ.ةيلكلادعاوقلا
:جيرختلاهلقحينم

نمماكحألاطابنتساىلعرداقلاوهوبهذملادهتجملزوجي

هجرختسيامبيتفينأهدعاوقىلعجيرختلاو.همامإصوصن

راكناريغنمارركتمراصعالايفكلذعوقول.همامإبهذمنم
.٩”هریغفالخب

٦ص«نيلوصألاوءاهقفلادنعجيرختلا.باهولادبعنببوقعينيسحابأ-١

١١۱



جيرختلايمهټيجهنموديعسوبأعيشلا

:هفيرعت

وابسنيبعانلاديعسنبدمحمنبدعسنبدمحموه

نيمامإلارصاعو٠يرجهعبارلانرقلايفشاع٠ًانكسميمدكلا

ليحرلانببوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسنيلداعلا

مامإلادنعاناجسلمعيناكهنأديعسوبأخيشلارکذی

نبديعسمامإلاينلعجدقانأتنكدق":لوقیثيحديعس

ءاجاذإتنكفنجسلاىلعتغلبنيحانأو-هللاهمحر-هللادبع

"حتفأتنكاميرو٠بابلاللخنمهسمليامنإفماعطبدحأ

تيأر):لوقيفمامإلاعماهرضحيتلافقاوملاضعبركذيامك
ناطحقنبدمحأرمأي-هللاهمحر-هللادبعنبديعسمامإلا

ةكربنبإمامإلارصاعامك٠(فوجلاىرقضعبىلوتينأ

یتحاهبافورعمهعماجوهدجسموهحیرضلازالواهبيفوتو
.مويلا

:ةيملعلاهتلزنم

بهذملامامإببقلونامعبيضابألابهذملاءاملعةلجأنموه
اهلجألقرتفاةءاربلاوةيالولاةلأسميفةيصعتسمةلأسمهلحل

.٢/١٤۱عماجلا-١

.٢/١٤۱عماجلا-٢

١١۱„



ةسردملاوةيئناوزنلاةسردملانيتسردمىلإبهذملاءاملع
هللانألبهذملامامإببقل"يملاسلاخيشلالوقي٠ةيقاتسرلا
لعجبعدبلاترهظامنيحهيديىلعبهذملاةاجنلعج
نيبفالخلاناوأدعبكلذو.انيديأرلابصنواعدبىواعدلا

رضنلانبدشاروىسومنبىسوموكلامنبتلصلامامإلا

...عامجإلابمامإذئمويتلصلاوامامإادشارىسومبصنف

.۷(خلإ

اهفلاخيتلاهبتكلالخنمةيملعلاهتبترمىلجتتامك

باتكلاوهربتعملاف٠.يجللااهرحبنميقتستلايجألل

هيفلصفو.هلكشمهيفلحفرفعجمامإلاعماجربتعايذلا

دلجمهنميقب.تادلجمةعستيفليلجباتكوهوهلمجم
٠ءازجأةعيرأيفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبطدحاو

وأةماقتسإلاهباتكو٠ردقلاليلج.عفنلاميظعباتكوهو

بتكلانماضيأيهوديعسيبأخيشلاةبوجأنمديفملاعماجلا
ىلعتادايزلاباتكو.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازواهترشنيتلا

راذنملانيإلفارشالاباتكهيفبقعتثيحرذنملانبإلفارشالا

دلجمىلعالإهنمعلطأملتادلجمةعبرأيفناك.يروباسيئلا

دمحأنبدمحمديسلاةبتكمبدوجومتالماعملايف

.يديعسوبلا

.٥٤صراونآلاقيراشم-١

١١۱



هتابيرذتيفعيشلاةيبعنم
:يليامجتنتسيخيشلاتاجيرختلثحابلاعبتتلالخنم
فالخلافرعيو٠هيفثحبلاديرييذلاحلطصملافرعي-١

هضرعيفو٠فارشألاىلعتادايزلاهباتكيفاميساليهقفلا

نيصرلايملعلابولسألامزتليءاهقفللهتشقانموةيملعلاةداملل

نعديعبوهو٠ماكحإلاوناقتإلاةياغيفهتارابعو٠حضاولا
وهف.نيفلاخملاونيقفاوملاءاهقفلاىلعمجهتلاولاعفنإلا

نوددرجتلاوةيعوضوملاةياغيفمهيلعدريومهلاوقألوأتي
.دحأةظيفحريثينأ

ءثحبلاعوضوميفةدراولاراثآلاوثيداحألاضرعتسي-۲

ىلعةعامجلاةالصةيضرفنعملكتينيحايلجكلذدجن
.نايعألا

تاليوأتوتالامتحأنماهلردابتياموءراثآلابلاوقألامعدي-۳

حجرينيحكلذدجتءاهتالالدتساوةدراولاراثآلالمجمنيبيوء

.ةبانجلانملسفلايفةينلابجتالنأ

ةياكحلالخنماهلتاليلحتلاوتاريسفتلامدقي-٤
امنإو)ربتعملايفديعسوبأخيشلالاقبهاذملاوتاداهتجالا

هباوصوكلذلدعملعتلفنصلكيفريسفتلااذهكلترثكأ

نملوقنمكردصقيضيالئلو٠كيلعهبتشيالوهعضاومو
.قحلاليوأتىلعالإجرخياليذلالمجملارثألااذهبلاق

١٤١۱



همهفاف.قحلالوصأليطبتهيفناكهتلمجىلعلمحذإهنإو
.”(قيفوتلاهللابو

لثمييذلاهرظنيفحيحصلاليوأتلاحيحصلالوقلاحجري٥

لاوقألانمرسيألاراتخيو٠ةلدألابهلامعدمهفقومو.هداهتجا

٠"نسحأوهو"وأ"نسحتساو"وأ"ينبجعيو"هلوقبةحجري

نمملاعلاسيل.هبعروتنمكملعبعجشتنم:كلذيفلوقيو

نممهعسياميمهاتفأنموهنكلوهعروىلعسانلالمح
.قحلا

يفبهسيوةفلتخمتاعيرفتاهيلععرفيولاوقألاقوسي7
قفوجرخيوأ.ةنيعمةيهقفدعاوقىلعجرخيدقو٠كلذ
.ةلعلايفةقفتملاةفلتخملالئاسمللهئارقتسا

خيشلااهيلعدمتعأيتلالوصألا

باتكىلعةيهقفلاهتاحيجرتوهتاجيرختيفخيشلادمتعي

مثء-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاةنسو٠-ىلاعت-هللا
لوقيثيح٠نيعباتلاوهباحصلانمءاملعلالاوقأمث٠عامجاإلا
الًاليوأتوأاصنباتكلانمتبثامانعمنيدلاو):كلذيف

تبثاموأ,كلذكةنسلايفتيثاموأ.فالتخإلاهيفزوجي

الونيدلانمهنأانعمفاذههبشأاموأ.كلذكعامجإلايف

نملسفلابوجويفلوقيو”(يأربالونيدبهفالخزوجي

.٤۱۷ص6جربتعملا

."١٠ص.٢جربتعملا-۲

ا
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٠العفوًارمأ-ملسوهيلعهللالصهللالوسرةنسنمو

لةلبقلالهأعيمجنمةمألالوقنمقافتإلايناعميفتبثو

.(كلذيفافالتخأمهنيبملعن

نوتفينيذلانامعلهأنمةديبعيبألوقنعلئسامدنعو
.جورفلاوءامدلانماوملسام:يأرلاب

امليوأتىلعبسحأاذك(:لاق؟قحلابیصينأهلیجری

ةقدلجورفلاوءامدلاالولملعلابطيحتنأءاملعلاتداك:ىوري

دجويملنإو٠نآرقلايفامبمكحيامنإو٠مهدنعمهرمأ

ةياورلاتفلتخانإو.اهيفمكحلاهغلبنإ.ةنسلاىففمكحلا

ملنإو٠ةباحصلالوقبفاهيفمكحهغلبيملنإو.هبشألابف

لوقحجراوفلتخأنإو.ءاملعلالوقفالإو٠يعباتلالوقفنكي

نإوعمجلانكميملاذإةياورلاوريسفتلافالتخايفاذكو
ىوتسااذإو.امهلوقبذخأنانثأقفتاوهقفلايفةثالثبراقت

6اووتسانإوءنسألافعرولايفاووتسانإو.٠عروألافءاملعلا

۲٩(هللاءاشامبف

مهتلابذخألاكلذةلثمأنموةلسرملاحلاصملابذخأيناكو

.٣٦۳ص.٤جربتعملا-١

١١۱



مالسإللمهتمارظن٠نوملسملاهيلعحلصأحلصوه):لاق

احالصهبنأعقواذإكلذكرتينبجعيالو:لاق.هلهأو

هنمفاخينأالإ.داسفلافوخهكرتيفو.هلهأومالسإلل

ىنعمىلعجرخنمألانالطبوداسفلانمهبىجرياممدشأ
°”.(هبذخألارظنلاىنعمىلعجرخامكهكرترظنلا

ليلدلانعافشاكماهلإلادعيناكهنأخيشلانعركذكلذك

قفاواذإهريغنودمهلملاىلعةجحهربتعيو٠هبذخأيف

يفءيشعاقيإوه):ماهلإلاوالفالإو.ةيعرشلانيناوقلا
اذإهئايفصأضعبىلاعتهللاهبصخيردصلاهلجلثيبلقلا

.°”(ةيعرشلانيناوقلاقفاو

مثهلهجعسوءيشلك)هنعيملاسلاخيشلادروأثيح

هريغوأباستكأبملعلاقرطنمقرطوهوجولانمهجوبهلمع
عجرينأدحألحلصيالهنأل.هلهجكيلعقاضهوحنوماهلإاك

يفًالثمهآرولوكشلاىلإنيقيلانمو٠لهجلاىلإملعلانم
يفاشوقنمهآروأرئاطناسلنمهعمسوأهقحملعفهمون

هبهلهجاعساولبقناکولو.هملعهمزلهقحملعورظنفطئاح
نمىلعبجوأثيح٠عرشلادورومدعدنعهبذخأيكلذو.

هلربعينمدجيملوتقؤملالمعلاضرفهجحهيلعتماق

۱۷۹ص.۲جعماجلا-١
نمنييلوصألاروهمجامأو٠طرشلااذهاوطرتشيملةيفوصلاامأ-۲

١۷٠صلوقعلاراونأقراشم.مهدنعةجحبسيلفمهريغوهرعاشألا

۷٥



٩.(هلقعيفنسحامكهیدؤينأءادألاةيفيك

ولورثألايفامبذخألازوجيهنا:ديعسيبأنعليقامو

الهنأدارأهنأوأ,ًالطابناكنإهانعمف٠رظنلالهأنمحص

.هلوبقبجاوقحلافالإو.دهتجمللزوجي

هيفزوجيالامبفهيأربملاعلالاقنإ):ديعسوبألاق
كلهباوصلاًاطخأفلوصألادحأيفهمكحءاجامميأرلا

رذعوباصأنإنارجأهلف٠هيفزاجاميفلاقنإو٠نمضو
یرحتنمکقحلاباصأنمنيبوهنيبقرفالو٠ًأطخأنإو

النأرثكألاو.باصأفاهارحتنمكوهف.ًاطخأوىلصوةلبقلا

٩(.هيلعلدب

يو

صراونألاقراشم-١

.۸۷٤ص.۱۷جلينلاحرش-۲

۱۸



ةيهقلادغاوقلايلعهتاجيرخت

كبيريالامىلإكبيريامعد-١
جرفىلع-ينملا-ءاملافذقاذإ)ةدعاقلاهذهعورفنم

لسغمكحلاىنعميفاهيلعسيل)خيشلالاقثيح(هتجوز

.قفادلاءاملااهتمجلوهنأملعتىتحابيثمأاركبتناكأءاوس

ىنعمبلغيملامماكحألايناعمىلعديعببكلذينعسيلو

ىنعمبلغاذإف.اهرمألاهنمةدهاشملاىفاهيلعهبارتسالا

بيرالامىلإهيفبيرلانمجورخلاينبجعأةهبشلاوةبارتسالا

”(طايتحألابًاذخاونيدللازرحتهيف
اذإفقابليللانأىريوهولكأنميفةدعاقلاهذهعورفنمو
:نالوقةلأسملاهذهيفليقدقفعلطدقحبصلا

.هناكماموييضقيوهموصمتي:لوألا

.ايسانلكأنمةلزنمبهولعجوهيلعءاضقال:يناثلا

وهولكأنإوهو:اٿلاثًالوقديعسوبخيشلاجرخو
يفلكأهنأكلذدعبهلنيبتفرجفلاهكردينأفئاخرطاخم

ىلعانمآناکنإو٠هموصنمیضماملدبهيلعنإفرجفلا
.همويلدبهيلعناكًأطخلارهظفهموص

نألفةرطاخملادنعقيرفتلابلوقلاو):يملاسلاخيشلالاق

.۳٥ص٤٠جربتعملا١

1۹١۱

 



انئمطمهبلقناكنمف.عضوملااذهيفهربتعمنظلاهبلغ
نكيملنممرذعأراهنلايفًأطخأفليللاءاقببةنكاسهسفنو

الامىلإكبيريامعد)ثيدحلايفوةباثملاهذهب
ةراهطلاءايشألايفلصألا-١

هنأيعمو):لوقيثيحةدعاقلاهذهساسأىلعحجریو

نومأملاةقثلادحاولالوقنأانباحصأيناعمةماعيفجرخي

۰اهتراهطنکمیوتسجنتدقةساجنةراهطيفهلوقيفةجح

نوکتناجرخيهنأ:يعمو.اهتساجننكميةراهطةساجنو

ةراهطلاةساجنيفةجحنوكيالو.ةساجنلاةراهطيفةجح

نمىلوأمالسإلانألو.ةساجنلانمىلوأةراهطلانأل

حصتىتحاهتراهطءايشألايفلصألانالوءرفكلا
°”(ةيلصأةراهطلاةثداحتاراهطلانمةساجنلانالوءاهتساجن

ناکامىلعناکامءاقبلصألا-۳

امنإهلكفالتخإلااذهنأيعمو.ةساجنلاوهراهطلايفلاق

٠ةهبشلاوأنانئمطإلايناعمىلعومكحلايناعمريغىلعجرخي

:يليامك(ةدعاقلا)مكحلايناعمىلعجرختو

ءمكحلايفسجندسافوهفدسافسجنهنأحصاملک

٠نانئمطإلامكحبهيفكشالامبوأ.مكحبهتراهطحصتىتح

لكو٠كلذةراهطنممكحلايناعمىلعنانئمطإلامكحبلغاذإ

.۸٤۱ص.۱۸جلمألاجراعم-١

.٠٩ص۳٠جربتعملا-١

 



حصتیتحرهاطمکحلايفوهفهيفتتبثوهتراهطتحصيش
.٩”نانئمطاوأمكحبهيفكشيالامبهتساجن

نميف-ديعسوبأخيشلانسحتساةدعاقلاهذهىلعءانبو

دبالنأ-علطدقحبصلااذإفقابليللانأىريوهولكأ
.٩هيلع

یتحهيلعوهفهلامزلناکوهمکحهيلعقلعتاملک-٤
دقهنأملعي

.ةدعاقلاهذهىلعهعرفاممو

يفف٠ەدؤيملوأهادأهنأكشمثهيلعبجواذإهنأ:جحلا

.هادأهناملعيىتحهدؤيملهنأمكحلا

لدبلامكحوأ.ناضمررهشللدبلامكحتبثاذإاذكو

كلذناك.هلدبهيلعبجودقامتقولاوزمكحوأءةالصلل

هيلعو.اهلدبيملوأاهلدبأاهيفكشاذإ,تابجاولارئاسةلزنمب

ةحصبكلذلدبأدقهنأملعيىتحءاهلدبنمهيلعبجواملدب
كشيالنانئمطألاىنعممكحكلذىلعبلغيوأ٠مكح
وأءدابعلاقوقحيفوأبجاولالسغلايفكشاذإكلذكوءهيف

٩”.هاكزلاکهللاقوقحيف

۸۸ص.٣جربتعملا-١
١٤۱ص.۱۸جلامآلاجراعم-٢
۷۹ص٤جربتعملا-۳
.١۸ص:٤جربتعملا٤

١۱۹



كشلابلوزيالنيقيلا٥
ازئاجهلهؤارشناکأكشمث.هلکأفائيشىرتشأنمف

ىلعلخديالهنأهسفننمفرعوحاكنلادقعيفوأءاتباث

٠رمالايضمدعبكشلاىلإتفتليالف,هدييفناكو.ةهبش
نإهنألءافصامردكيوءذخأامهيلعقّيضيساوسولانمهنأل

ملعيالثيحنمامارحناكولوءلالضهكرتفلالحلاىلعهذخأ

نادنإرذعلاهلفيسنولطاببهذخأنإو٠هللاريغهتمرح

.اهنمباتوةلمجبونذلانمةبوتلاب
وأمايصلاوأةالصلاوأجحلايفكشهضراعنإكلذكو

نمغارفلادعبكلذوحنوأحاكنلادقعيفةعجرلاوأءةرافكلا

٩”.كشلابلغتشيالفهلبقوأكلذ

رارضالوررضل7
ءامبنجعاذإرمتلايفةدعاقلاهذهبًاحجرملاق

ءلسغالوةراهطلاهبغلبياليأ٠سجنهنإليق:سجن
.دبألاىلإةساجنلاهيفتباثلاكورتملاىنعمهانعمو

هغلبتامردقبسمشلايفلعجوتتفولكننإليقو

هنعلوزتوفجيىتحسمشلايفًاقرفم٠اهومحوأةساجنلا

بهذتو٠رظنلاورابتعالايناعميف٠ةساجنلاتابوطرماكحأ

ةراهطلاكلتنإ.هنمةساجنلاتابوطرىنعمبحيرلاوسمشلا

۲٠۱۰ص۷6جليئلاحرش-۱

١۱

 

 



الوررضالو.ةرضملابالإهلسغىلإغلبيالهنأل٠هتراهط
لدبتيو٠ماكحألوزتتارورضلادنعو٠مالسإلايفرارض
.”رارطضألاريغرايتخالاو.ةعسقيضلا

تاروظحملاحيبتتارورضلا-۷

°”ةرورضلاىنعملةساجنلاباودلامعطت
يحيومصعياممتامرحملانمائيشرطضملادجواذإ

هوجونمهجوبهللحياليذلامارحلاسانلالاومأنمائيشو
ءاذهنمهسفنءايحإءاشنإرّيخمهنأىعمف:لاق....لالحلا

امبنادو.هلکاذهنمهسفنءايحإءاشنإو.هيلعةعبتالو
هيفهيلعقلعتيامراتخينأهللضفألاوءاعمنامضلانمهمزلي
.اعمنامضلاومكحلاهيلععقيالىتح٠مكح

يفضافأو"”(مرحملاسجرلالكأينأهلسيل):ليقو

.هریرحت

:اهصنبىتأيتلادعاوقلانمو

.اهردقبردقتةرورضلا-١

.ررضلاعافترأبهلحعفتريهنإفررضلالجألحيبأاملك-١

هنملدبملادوجوباهمكحعفترياهيلعقفتملالادبألاعيمج-۳
:اهركذيتلاةيهقفلاطباوضلانمو

"٦/۸۸ربتعملا"'ءامرغلانمىلوأكشلا-١

.١۸ص.٤جربتعملا-١

۹۸۰ص61dربتعملا٢

۱۱۷۰ص6aربتعملا

-١۱-

 

 

 



هيفمصاخدقاميفًادهاشعجريالمصخلا-١
"۳/٣٤۳ديفملاعماجلا"
ضرألاعفشتالةلخنلاو.ةلخنلاعفشتضرألا-۳

"۳/٦٢٤۲عماجلا"

ةلعلايفةقفتملالاوقألاءارقتسابةيهقفلاهتاجيرخت

هلقبتمنمدحآهبلقبلوقعيشدجنو

قوقحلاةيقبلثمكلذيفاهلثمثروتةعفشلانأبهلوقك

ثیحهتدارإوقحلابحاصةئيشمىلإعجرتيتلاوةثوروملا
:يليامفارشألاىلعتادايزلايفاهثاريموةعفشلابابيفدرو

:توميوةعفشلاهلنوكتلجرلايفاوفلتخأ

.يعفاشلانعكلذيكحوهناكميفهتثرولوقيكلاملاقف

نيريسنبأنعكلذيورهلةعفشال:مهنمريثكلاقو

.يأرلاباحصأوقاحسإودمحأويروثلالاقهبويبعشلاو
.ةعفشلاثرويالهنأ.انباحصألاقهبو:ديعسوبألاق

تومبةعفشلانالطبىلعليلدالهنأل.نسحألوألالوقلاو

.لاملايفةمزالتناكنإعامجإلابعيفشلا

ءثروي:لاقنملاقفءهبحاصتاماذإرايخلايفاوفلتخأدقو

.ثرویال:لاقنملاقو

نموهامنإوابرلانموهسيلوضقتنملاعيبلايفاوفلتخأو
لاقو.كلاهللامضقنلانمةثرولل:لاقنملاقفءتالوهجملا

عئابلاتومبعيبلاتبثوءضقنكلذيفمهلرايخال:لاقنم

١٤٦۱



.يراشلاوأ

”(انباحصألوقيففالتخالابةقيقحاهثاريموةعفشلاكلذكو)

مكحلاةلعلهتاجيرخت
ثيدحلايفريعستلامدعةلعلهجيرختيفايلجكلذدجن

دهعىلعةنيدملابرعسلايلغ):لاقكلامنبسناهاوريذلا
.هللالوسراي:سانلالاقف,ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف.انلرغسفرعسلايلغ
هللاىقلأنأديرأام.قزارلاطسابلاضباقلارعسملاوههللانإ

يبنلانأىريوهف٠(لاموأمديفةملظمبينبلطيمكنمدحأو

نيحامأ.راجتلابملظلاقحليالئلرغسيملسوهيلعهللاىلص
مهتالاغمو.ةعلسللمهراكتحأببسبسانللراجتلانمملظلاعقي

نعملظلاعفرلًابجاونوكينأدعبياللبزئاجريعستلافاهيف
:يليامفارشأالاىلعهتادايزيفدروثيحسانلا

ىلعريعستلاةلعلريسفتلايفسانلافلتخا:ركبوبألاق"

امملقأعيبيناديريسيللاقينأيلرقي:كلاملاقف:سانلا
ىرياليعفاشلاناكو.جرخافالإوكتعلسلثمسانلاعيبي

يبنلارغسلريعستلازاجولذإلوقأهيوسانلاىلعريعستلا

.ملسوهيلغهللاىلص
ربجينأررضلانيحوةركحلايفلوألازوجي):ديعسوبألاق

۱۳۲صعويبلاباتك٠فارشالاىلعتادايزلا-١

١٦۱



زوجيالفةركحلاوررضلاريغيفامأ.دلبلارعسنمعيبلاىلع
نعىورياميفرخألالوقلاوهوسانلاىلعريعستلا

©”(-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلا

يبأخيشلاتاجيرختنمضيفنمضيغاذهاماتخو
هدعبءاجنمو.ةعونتمهتاجيرختوعساوهملعفالإو.ءديعس

اليذلاهنيعمو٠بذعلاهرحبنميقتسي.هيلعةلاعوهف

.قفوملاهللاوبضني

ےہ

۸٤ص(طوطخم)عويبلاباتك.فارشألاىلعتادايزلا-١

۔١۱-



 

ءامإلا"Iةماقتسإلا1"

يمدكخلاديعسيبأ
1"ةسأردولیلحت١

يعباسلاديعسنبناميلسنبرصان

 ةيعرشلامولعلادهعمبسرتم
۱۷

 



یر)ارلفلسب

هبحصوهلآىلعوهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلا

..دعبو.هالاونمو

يبامامإلل"ةماقتسالا"باتكلوحرصتخمثحباذهف

دعييذلا4-هنعهللايضر-يمدكلاديعسنبدمحمدیعس

انبسحو.نامعمالعانمًاملعومالسالاةمئأنمًاميظعًامامإقحب

نمىلعملايمدكلاديعسيبألوالاينامعيهقفباتكدجويالهنا

.هئارظنوهنارقانیب

لابقالاناكناوءاعويذهبتكرثكأف"ةماقتسالا"هباتكاماو

ةناتموهانعمقمعىلاارظن"ربتعملا"هباتكوحننملقاهيلع

.هعوضومةروطخو«هانبم

باتكلاهيلعلمتشاامضعبلنايبتاحفصلانميلياميفو

باتكلاىلعرهجملاعضوةلواحمىلابرقأيهوءاليثمتوةسارد

ىلعلمتشادقوءةلوطمةيفاوةيليصفتةساردىلاجاتحيهنال

.يضابإلاركفلاصئاصخنمةيصاخدعيعوضوم

ثحابلا

۱۸



يهدكلاديعسوباءامإلا
:هتینکوهبسنوهمسا

يبعانلاديعسنبدمحمنبيديعسنبيدمحموشه

دنعدارملاوهوءديعسيبأبىنكيءةعاضقىلاهبسنيهتنيوءيمدكلا

.”ةقراشملابتكيفقالطالا

:هدلوم

 

ةنسناكهدلومنايشاطبلادومحنبفيسخيشلاىري
ديعسابانامهلوقنمذخأء'"”ةيوبنلاةرجهلانمسمخوةئامثالث

مامالانجسيفنيسوبحملاىلعانيماملحلاغلبنأذنمناك

نيدلارونمامالاردقدقو٠-هللاهمحر-هللادبعنبديعس

.'"'ةئامثالثونيرشعةنسيفاهنامامالااذهةعيب

هغولبذنمنیسوبحملاىلعانيمادیعسيبانوکناحضاوو
مامالاةعيبةيادبذنملمعلااذهىلوتهنأبيضقيالملحلا

مامالاغولبریدقتیلعوءتاونسينامثهتمامإترمتسادقو.دیعس

دیدحترهاظوهامك-ةرشعةسماخلارمعيفملحلادیعسيبا

يهلبءةنيعمةنسباهددحيامكانهسيلف-يشاطبلاخيشلا

ةددرتمةدالولاةنسفهيلعوءديعسمامالاةرتفتاونسبةطبترم

.ةئامثالثورشعةثالثماعىلاةئامثالثوةسمخماعنيب

ديعسيباةدالونايدوعسملانارهزخيشلاىريواذه

.۲۸۲ص:١ج.نايعألافاحتا-١

.۲۸۲ص۱ج.نايعألافاحتا-٢

.٢٥۲۷ص.۱ج.نايعألافاحتا۳

۔-۹٦۱-



هلمعناىلعارظنءةئامثالثوةسمخماعوةئامثالثماعنيبتددرت

نسىلاةرشعةسماخلانسبهريدقتنكمينوجسلاةسارحيف

.نيرشعلا

نوجسلاةسارحيفدیعسيبامامالالمعناىلعءانباذهو

.هللادبعنبديعسماماللةعيبلاةيادبعمًادتباامنا

:هتذمالتوهخویش

يبرعنبحورنبدمحمةمالعلاهخويشرهشانم
نبدمحمنسحلاوباخيشلاوءدشارنبيقشمرخيشلاو.يدنكلا

`

ةيمستديعسيباخيشلامجارتيفدجنالفهتذمالتاماو

هذهلعلو.ءاملعلانيبهراهتشاوملعلايفهبعكولعمغرمهل
عويذلاسفنبهتايحيفنكتملوهتافودعبتناكةرهشلا

.هدنعديلاتاذةلقوهدهزىلاادئاعاذهنوكيامبرو

ةذمالتوةسردمهلناكةكربنبامامالاةرصاعمنادجنكلذلو

اذهبو'""برغملادالبنمةبلطلاهيتأيهناليقىتح٠ةبلطللنكسو
يباراهتشامدعوءةيضابإلا.ةبراغمدنعةكربنياراهتشارّسفي
.مهدنعدیعس

هلعلو"”ديعسهنبادیعسيبامامالاةذمالتيفركذدقو

ىلعفقاملونيرخأةذمالتهلنابيرالو.هبىنكييذلاوه

.مهئامسأ

.٢٥۲۸ص.١ج٠نايعألافاحتا-١

.٥۲۹ص.قباسلاعجرملا-۲

.۱۷صققحملاةمدقم.١جديفملاعماجلا
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:ةيملعلاهتناكم

:روماةدعيفةيملعلايمدكلاديعسيباةناكمىلجتت

كاردإلاورظنلايفهقمعىلعلدتيتلاهتافلؤم-أ

نبدشارویسومنبیسوموتلصلامامالاةيضقيفةقفاوم-ب

ددعدنعهيلااهيفمكحلاوةيضقلاعجرملعجيذلارمألارضنلا

.نامعءاملعنمریبک

اريهشراصىتحءهدعباوؤاجنيذلاءاملعلادنعهراهتشا-ج
.دارملاوهفقلطأاذإف.ةقراشملادنعهتينكب

امياهبابجعمناكيملاسلارونلانايفكيوءهيلعءاملعلاءانث-د

هرکذام.هیلعهئانثتارابعنمو."بهذملاماما"هدعیتح٬باجعإ
نبدشارمامالاىلعديعسيبامامالاءانثركذرثإةفحتلايف

لجركيهانو):يملاسلاخيشلالاق.-هللاامهمحر-ديلولا
.”(ءانثلااذهديعسوباهيلعىنئي

امهم):هلوقب"هقراشملا"هباتكيملاسلامامالاردصامك

وبامامالاهبدارملافمامالاظفلةقالطإنمباتكلااذهيفتدجو

هللاناوضريمدكلادیعسنبدمحمنبدیعسنبدمحمدیعس

:هتافلۇؤم

:تافلؤملانمديدعلاديعسيبامامإلل

 

١٠جنايعألاةفحت-١

.١۱ص۱6جلقعلاراوناقراشم-۲

۱۷۱



"ربتعملا"باتك١

"ةماقتسالا"باتك-٢

نبال"ملعلالهابهاذمىلعفارشالا"باتكىلعتاقيلعت-۳

يعفاشلايروباسيئلارذنملا

ديعسيباةبوجايفديفملاعماجلا":نيباتكيفةبوجا٤

."ديعسيباماكحانمديفملاعماجلا"و

"تايخيراتلا"همساخیراتلايفاباتکنارکذي-٥

نبىسيعهمساةيرفصلانملجرلباتكىلعقيلعت-7
نبدمحممامالاقيلعتعم:عرشلانايببحاصهنعهلقنكروف

.اضیاهيلعبوبحم
اضیاعرشلانايببحاصاهلقنةءاربلاوةيالولايفةديصق24

.ةلماك

**((ةماقتسالا))باتك**

اهبعصانملبءديعْسيبامامالابتكزربانمةماقتسالاباتكدعي

ةمالسلعلو.يضابالاركفلايفةيلصفماياضقىلجهيفف.اهقمعاو
ديعسىبابتكاهنموءنيينامعلاتافلؤممظعملاناممباتكلااذه
وحنبةنودملامهتادايزومهتاقيلعتوخاسنلاتافاضانمىرخأالا

:مهلوقبةموتخملاو(باتكلاريغنم)و(هريغنمو)مهلوق

نمريثكماهفانعباتكلاىوتسمولعىلاريشيام(عجر)

۱۷۲



لاجملاحتفيامباهازغمىلااولصينانعهتارابعءاقتراوخاسنلا

ناةيشخكلذنعاومجحامهارناذلوقيلعتلاوةفاضإللمهل

نعرخائیشوتادابعلانعائيشةديقعلايفاباتکاوعدوي

.تالماعملا

وهوتادايزلاكلتنمملس(ةماقتسالا)باتكنإفاذهلو

اهقنورببهذيامبخاسنلامالقااهلنتمليتلاةليلقلابتكلانم

.اهعيصرتنسحو

ةيوقىنعملاةلزجةرابعديعسيبامامالاةرابعنأحضاوو

نانکميهبو.هریغيفوااذههباتكيفءاوسفصرلا

١همالكىلعخاسنلاتافاضإةردنرسفن

.نيدلالوصايفثدحتيامدنعةصاخهبتكرئاسيف

:باتكلاةيمهأ

اهيلاقرطتيتلاهعيضاومو4كشالوةريبكةيمهاباتكلل

ليصفتلابلوانتهنإفءركفلاوةديقعلايفىربكلااياضقلانم

عسيامو.ةمامإلابقلعتيامضعبوءةجحلامايقبقلعتيامضعب

بهسأواريثكضافأو.تامرحملاوتاللحملاعاوناو.هلهج

امهتاعيرفتوامهتاليصأتوةءاربلاوةيالولابقلعتياميفبنطأو
.امهماسقأو

ىلاقرطتهدعبنمفلأباتكولخياملقهناىرناذهلو
دجنذا.ناديملاسرافديعسوباوالاةءاربلاوةيالولاعوضوم

۱۷۳



نايبيفلاحلاوهامكهبتكنملقنتاهلمكأبًالوصفوًاصوصن
.ةقحاللابتكلانماهريغوفنصملاوعرشلا

ةدامهنمصلختسيناهنكميعرشلانايبلثملعبتتملاو

عوضومتحتاجردنمناکاموءدیعسيبابتکةدامنمةريبك

ةروصبةماقتسالاباتكةدامنماريثكدجنةءاربلاوةيالولا

.ةحضاو

اعجرمهدعوةماقتسالاباتكبءانتعالاىلعءاملعلاعباتتدقو

هباجعاىدبانممو.نوقحأللاونومدقتملاءاوسءهتيضقيف

يلعنبسيمخنبارصانةمالعلاخيشلا"ةماقتسالا"باتكب

يناثلانرقلالواورشعيداحلانرقلاءاملعنم)يدشارمحلا

:لاق(رشع
ريظنواهيشبتكلايفهلىقليسيلةماقتسالاباتك
رودتهتماقتسابطقىلعتماقتسافةعيرشلاملعىوح

٩روتوناهربوهفكراعش.ەذنختأفكتايحهبكيلع

-سيمخنبدعاجناهبنواريبكلاةمالعلاهيلعىنثاامك
:لاقف-هللاهمحر

اجلبامثىرياهتمهباذهوةملكهيفىرتالنااهرتملأ

اجساذاميهبلاليللايفقرشيوهراهنرونلهجلامالظقشي
اجردماروديملعلاكلفلاىحرهبطقبتراديضرالازكرملاوه

اجتلمةداعسللديعسليلسدمحممضخلاميللميلاوه

اجومتاملءاملاميقرغيوهجومةقيقحلاراونأبروني

۲۸۸ص.١جنايعالافاحتا-١
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احجوعمهوتااملهموقم

اجربابكاوكلالثمهياوبأوامسلابملعلالثمناهلاثمأف

لاقفيدابعلادوعسمنبيلعنبرماعهيقفلاخيشلاهظرقو

یقردقونیدقرفلابیقرنمیقر
ةلالضلكروحبهبرانا

هؤامسحابصلدعلارونحبصأف

رثالانمةماتخلاضفنمشرعلاىلع

رظنلايفرمالالكشمبيرملكو

رشتناوعلطتاملهتعلطب
۲(ےس۳ ٩”رفكذإكشلاسعسعاهايضىلجوتقرشاةماقتسالابىدهلاسمشف

هئاهتنارثإيشاطبلادمحمنبناطلسةمالعلاخيشلاةظرقفنممو

:لاقهخسن

هخسنمتدقرفسلااذهناالأ

انميهمًاداهتجالآملينال
هنألداهتجالاقحتسيدقو

هبيذلاليلدلاوهلهناالا
ةريثكتاهرتتلضأدقمكو

اهرونخسنينيدلاسمشسمشلاوه

مليعظفلنمنوتكملاولولاوه
ةلفتكطيحملارحبلامطمطغ
هناوزنكوهفهرخدافلا

هنوكلليزجلالاملاوهكاذف
كرتافقحلابتلقدقيذلاسيلا

.۲۸۸ص؛۱جنايعالافاحتا-١

.٠۳۰ص١٠جقباسلاعجرملا-٣

الصفمداهتجالابسحبءاجف

یلجنايلاميففيرحتلانمهيلع
الصومميوقلايفينحللىتا

الصوتميقتسملاطارصلاجهنل

الوقتريفغمجنمهيلاوح

يلألهجلانماليلهقارشإب
الوعملاهيلعلعجاخالامضخ
الوحتريمنلابذعلاهروهيتب

الصحتهنمقافنالاىلعديزي

الصومدبؤملاريخلابلوقلاىلا
(۳)ابیلبباوجلانامعنلاقف
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لاقفيملاسلانيدلارونمامالاحيدملاوهيفءانثلالاطانممو

ىلعمكحلايففلسلاةريسفلاخنمىلعدرلايفهفلا):هنع

ىتحلوقلاهيفعسواوتلصلامامالانامزيفنيجراخلاضعب
راتحت.نيدلالوصايفالقتسماباتكراصودوصقملانعجرخ

ةمعنوءةماعةكربراصفءراكفالاههنككردنعرصقتوراكفالاهيف

ىلعاثيدحواميدقخياشملاقبطادقوءةماقتسالالهأبةصاخ

دئاوفلوطلاكلذتحتناريغءلوطنمهيفامعمءهيلعءانثلا

كرحتمكرحتاملكهلاحىلعهوقبأفءدئارففرحلكتحتو

ىلعهمعنوهفلؤملةماركوهفءرظنلادعبهتمههبتدعقراصتخإلل
.”(هعابتأ

:باتكلافيلأتببس

نع"ةماقتسالا"باتكيفديعسوبامامإلاحرصيمل

نممربتلاورجضلاراهظإىوسباتكلافيلأتليقيقحلاببسلا
.هنتفلاباوباحاتفناوءاملعلاباهذرثإملعللنيعدملاروهظ

ىلعىسومنبىسوممايقبترهظيتلاةنحملانابيرالو
ةروصءاطعايفغيلبلااهرثااهلناككلامنباتلصلامامألا

"باتكةدامناامك.ديعسوبامامألااهانعيتلاةركفللةحضاو

.باتكلااذههفيلأتليعادلاىلابيرقنمريشت"ةماقتسالا

تلصلاةيضقىفقحلانايبوه"ةماقتسالا"باتكلا

.۲۸۷ص.۱جنايعالافاحتا-١
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ةيالولاماكحانماهبقلعتيامةهجنمىسومو

:ماظنلارهوجيفيملاسلاخيشلا

ابلقناثيحملعلايفادرطتسم ابنطاوهراكفايفغلاب
ةلكشمطققبتملادعاوقةلأسملاكلتصخيامدعف

قطناهيفهبايانثلانسحقحتسافاهنمبولطملالصحي
فلاخنمىلعدرلايفهفلا):هلقنقبسامكءاضيالاقو

نبتلصلانامزيفنيجراخلاضعبىلعمكحلايففلسلاةريس
0۱.(كلام

ةءاربلاوةيالولااياضقنعثدحتيباتكلابلغاناقحلاو

لاثملايهتلصلامامالاةيضقتناكاميروءاهطورشواهماسقاو

دكؤييذلارمالا.هتاقيبطتوهليصافتددعتتوههجوارركتتيذلا

هذهىلعهمكحيفقحلافلاخنمىلعدرللهدرجامناهنا

كلذديأتيو.اهيفءاملعلاراظنارئاسنمفقوملانايبلوةيضقلا

:رومأب
مليتلااياضقلاضعبلهباتكيفديعسيبامامالاةشقانم:لوالا

نسحلاوباهذيملتهدعبنموةكربنبامامالاةضراعمالااهرثي

.ةفورعملالاؤسلاةيضقلئمك
العاجهباتكيفنايحالانمريثكيفيرجييذلاراوحلا:يناثلا

.ملعلاباب.عبارلاءْزِجلا.ماظنلارهاوج-١
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يذلاهمصخ”"نيقسعتملاةامعلا"و”"نيفلكتملاةسبلملا"نم

|.هرظانی
ايف):هلوقوحنكةلالضلاوةعدبلاهذهعابتانمهريذحت:ثلاثلا

نيكسمتملارشاعمايونيدلالهارشاعمايونيملسملارشاعم

ءالۇهةلالضونيسلبملاءالؤهةعدباورذحاوهللااوقتا

باتكنمنيبمناهرببهذهمهتعدبىلعاوتأيلفالاونيفلكتملا

نمدحانععامجانموا.نيمالالوسرلاةنسنمةنسوانيبتسم

نلوءنيملسملاءاملعنمدحانعحصييأرنعوانيدتهملا

."”(اليبسهيلااودجينلوءاليلدهللاءاشناكلذىلعاودجي
هصخامناباتكلانأبنظلاةبلغىلاوعدترومالاهذهلك

عضووءهيلعنيمئاقلاوتلصلامامالارمايفباوصلانايبلهفلؤم

اهلكاشياميففالخلاةدوعوءةبيصملاهذهراركتنمعنمتطباوض
.ثادحأنم

:باتكلاتایوتحم

فلتخيابيترتهققحمهبتردقوءءازجاةئالثيفعوبطمباتكلا

بيترتوقرفتملاعمجىلاهنمايخوتهليلصالابيترتلانع
:يليامىلعةعزومةثالثلاءازجالالعجوءرثعبملا

.ةءاربلاوةيالولادعاوقوسسأبقلعتيامهيفعمج:لوالا

.ةءاربلاوةيالولاماكحا:يناثلا

۹ص۲ج.ةماقتسإلا-١

۹۲ص.۲ج.قباسلاردصملا-۲

۲٠جةماقتسألا-۳
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.ةءاربلاوةيالولاتاقيبطت:ثلاثلا

ءزجلصفةيوعصلانموءكباشتمطبارتمباتكلاناةقيقحلاو
قسنلاىلعهبيترتيفاضرغهفلؤملناءارمالوءءزجنع
هققحمهدرفايذلالوالاءزجلانادجناذهلوءهيلععوضوملا

ىوتحادقةءاربلاوةيالولااياضقطبضتىتلاسسالاودعاوقلل

:ناونعتحتءاجامكلذو.تاقيبطتلاىلافرصينانکمیامىلع

"نامعيفةعقاولاثادحالاوةوعدلالهافالتخاباب"

.هيلعنيرئاثلاوتلصلامامالاةثداحكلذبفلؤملادصقي

ةءاربلاوةيالولاىلعةبصنميهفباتكلاتايوتحماماو

ةلمجلاوديحوتلاثحابمضعبىلاةفاضاءلكماسقاوفوقولاو
ةمامالاو.رودلاماكحاوءكلذىلعةجحلامزلتىتمو

عاوناونتفلاوءنيدلانمهلهجعسيالاموهلهجعسياموءاهماكحاو
رمالااريخاو«بونذلاوءكلذيففالتخالاو.تاللحملاوتامرحملا

.ركنملانعيهنلاوفروعملاب

:باتكلالوحةماعحمالم

ةوقوءةرابعلافيصرتنسحوقطنملاةوقبباتكلامستي

هفلؤممهفىدمسكعيامكءەفلۇمملعةرازغنعريبعتلاوءةجحلا
عازتناىلعةردقلاوءاهنونفيفهتمامإوءةعيرشلامولعل
ضعبكانهوءحلاصلافلسلانعةدراولاراثآللهلومشوءليلد

:هياتكتارابعلالخنمفلؤمللتادرفتدعتنانکمیيتلارومالا

۱۷۹



لوقلاليصفتيتأيسو.ةءاربلاوةيالولاةيضقبهقئافلاهتيانع-١

حلطصمنمالدب"ةماقتسالاله"حلطصمىلعزيكرتلا-۲

ىلاةفاضاءريخالااذهةردانانايحاهلامعتسأعم"ةيضابالا"

."نيملسملاةعامج"و"ةوعدلالها"حلطصم

تاحلطصملانمةماقتسالالها"حلطصمنارهظييذلاو

يبامامإلالالخنميضابإلافصلايفاهدوجوتضرفيتلا

"نيملسملاةعامج"و"ةوعدلالها"ناكنادعبفءديعس

ىلعزکری-هللاهمحر-دیعسابادجن.مدقتنمدنعنیدئاس
ناعنميالاذهو.هريغنمرثكاهلمعتسيواريثكةماقتسالالها

.لامعتسالايفةرثكلاهذهبسيلنكللبقنمادوجومنوكي
"حلطصمب"ةماقتسالا"باتكلاناونعطيريارسكانهلعلو

نانعلافطعنيرمالاالكبفلؤملاداراامبرو"ةماقتسالالها

ةيضقىلا
ةحلمةوعدزيكرتلااذهناكف.لمعلابناجبةيانعلاوكولسلا

امكمقتسأف):هناحبسهلوقهيلإوعديامىلاباتكلافلؤمنم

مثهللابتنمآلق):-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقو(ترمأ

.(مقتسأ

الوحلطصملااذهروحمنعةجراختسيلةيمستلانأودبيو

ةرطيسلالماوعىوقانمةءاربلاوةيالولاروحمنع

ماكحأهيلععقتنمبناجنمءاوسءكولسلاطبضوسفنلاىلع



باطخلاهيلاهجوتينموأكولسىلارظنلابةءاربلاوةيالولا

.امهبفيلكتلاب

اذهوءراذعالاسامتلاو.تالامتحالاداجياوزرحتلا

نعهفقوميفوةطيرشلاةءاربوةطيرشلاةيالولثميفرهاظ

لعجوهيلعنيمئاقلاوتلصلامامالايفاوفلتخانيذلاءاملعلا

.ةلمتحمیواعدمهفقاوم

ةيسفنمهفوءهيلعهلثمالابرضوهقحعوضوملاءاطعإ-؛

حدقنينانكميامركذيفئراقلالاحفلؤملائرقتسيذائراقلا
.اهيلعهبيجيفتالؤاستلانمهسفنيفجلتعيواهنهذيف

:بتاكلاةينب

ةيالولايهو-یضمامك-ةدحاوةيضقىلعمئاقباتكلا

نامزيفىرجيذلاثدحلانمةدمتسميهوءاهماكحاوةءاربلاو

يفلثمتيراصتخابوهوءىلاعتهللاهمحركلامنبتلصلامامالا

نبدشارمهنمةعامجهعمويلعنبیسومنبیسومخیشلامايق

نبدشاریسومنبیسومبصنمثهولزعوهيلعاوماقف.رضنلا
.امامارضنلا

ةثداحلاهذهيفتقولاكلذيفءاملعلافقاومتفلتخادقو

تأدهدقوءديدشفالتخاوتتشتوقرفتىلاتدااًمجافالتخا

الوقاهيفبجوأفةكربنبامامالاءاجىتحماليلقائيشةيضقلا
"ةنزاوملا"باتككلذيففلأوءهفلاخنمرذععطقوادحاو

۱۸۱



ريكنلاددشوءهوفلاخفهبجتحاامذيفنتوهيلابهذامدييأتيف

.مهيلع
ةيضقلايفعازنللاريرحت"ةماقتسالا"باتكناكف

ةكربنباهادبأامىلعادروءاهيففالتخالايفقحللانايبو

.هیلااوبهذامیفججحنمهریغو
٠.ةلأسملاهذهىلااهبلغايفةدئاعباتكلااذهعيضاومو

٠ةءاربلاواةيالولابةجحلامزلتىتموهوسيئررماىلعاهرادمو

ةيالوكءةفورعملااهتاعيرفتاهيلعديعسوبامامالاعرفكلذلو

هغلبنملةقيقحلاةيالووءفلكملكمزلتيتلاةلمجلاةءاربوةلمجلا

اليتلاةطيرشلاةيالووءةقيقحلاةءاربكلذكوءهتداعسربخانيقي

ةءاربكلذكوطرشلاىلعالإثدحلابفلكملاةفرعماهيفىضقت

ةرهشلاكةفورعملاهقئارطبثدحلاتبثاذامهللاةطيرشلا

ةءاربللهبكترمقاقحتسابملعلاو.هتنياعموةلداعلاةحيحصلا

ىلعناكامفهيلعوءرهاظلاةيالوورهاظلاةءاربنوكتذئنيحف
.لمتحمفیواعدلالیبس

مزليله.ثدحلانعلاؤسلاةيضقلصألااذهىلادوعيو

يفيلكتلامكحلانعلاؤسلاو.هتفرعملثدحلانعثحبلافلكملا

.امصخشثدحهغلبنممکحنعوهيف
نمديعسوبامامالاهيلاقرطتامرخآلارمالااذهىلاعجرو

هلفلكملادبعتييذلالاؤسلانيبوهنيبقرفلاوسسجتلاةفص
نافلكملاىلعبجياممنيدلانمهلهجعسيالاموهلهجعسيامو

-۱۸۲۔



تاللحملاةفرعمومارحلاولالحلااذهىلادوعيو٠.هملعي

تاعاطلانميصاعملارئاسنيبو.امهنيبزرفلاو٠تامرحملاو

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمالاو.اهنمةبوتلاوبونذلاو

.تابجاولانمادحاوهرابتعإب

نيينعملافالتخاهوجونمديعسوبامامالاهيفلصفامو

ىنعمىلاوثادحالايناعمنمريثكيفءاعدلاىنعمىلادئاع

رظنلابنيينعملاراظناوءاهيفمكحلاطابنتساةيفيكوةلدالافالتخا

.كلذوحنولئاسلالاحىلاو
:بتاكلاةيضق

نيثالثوعبسةنس-هللايضر-كلامنبتلصلامامالاعيوب

ةريسراسوء؛ملسو-هيلعهللاىلص-يبنلاةرجهنمنيتئامو

زعاميظعنايكاهلةلودماقاوسانلاوءاملعلااهيلعهدمحةلداع

نيتنثاةنسيفو.لطابلادنجلذأو.قحلادنجاهيفهللا

ءاملعلانمددعهعمویسومنبیسومجرخنیتئامونیعبسو

رادنمتلصلامامالاجرخقرفباوناكاملویوزنبةمامالارقمىلا

.امامارضنلانبدشاریسومنبیسومبصنمثةمامالا

رذعنممهنمفثدحلااذهيفءاملعلافقاومتنيابتدقو

يفدرلاوذخالارثكوءهرذعيملنممهنموءهعمنموىسوم
.قرفعبسىلااوفلتخامهناليقىتحةيضقلا

دودرلاولئاسرلاوريسلانمددعةثئداحلاهذهيفتنودو

مهدعبءاجنماهنمدافتساةنيمثةيملعةداماهتاذدحيفيه

۱۸۳



هذهيفبتكنمو.ينامعلاخيراتلانمةرتفلاكلترابخاتظفحو
:ةيضَقْلا

.(تافصلاوثادحالا)

يراجهلاناطحقنبدلاخناطحقوبا-٢

يراوحلانبلضفلا-۳

رفعجنبدمحمنبرهزالا-٤
هسفنتلصلامامالا-0

نيرئاثلاوتلصلامامالالوحةيادبلايفروديراوحلاناكو

ذئنيحمهفالخصخلتيو.مهفنيرخأآلافقاومىلازواجتيال.هيلع
!؟الماهعمنمویسومرذعیله:وهودحاورمايف

نأبنولوقيهنورذعينيذلافءديؤيامبقيرفلكجتحيو

ةيعاوطملسهنأيوءركبلاوفعضلانماغلبمغلبتلصلامامالا

.هوسنلقلاومتاخلاكمامالارهاظم

ىسومجورخيفنوريالتلصلانورذعيالنيذلاو

.ةضقانم

عممهنانوريكلذلو.ةيضقلادنعفقيسانلانمرخآفنصو

ىواعداهنألضعبنممهضعبًأربيناكاممهفقاومفالتخا

.۲۲۳ص١٠جةماقتسالا-١

٤۱۸



ًاطخبلاقفةكربنبامامالاءاجىتحكلذىلعرمالارمتساو

هنماوأربيناعيمجلامزلاوكلذيفرذعلاعطقوىسومرذعنم

.هعمنممو

ةكربنبالضقانملاديعسيبامامالافقومءاجانهنمو

عطقىلاليبسالفیوعدلاجرخمجرختتمادامةلاسملاناانيبم

هبمزليالهسفنبصاخفقومءرمللنوكينازاوجعمءرذعلا

يويسبلانسحلايباهذيملتكهقفاونموةكربنباروهظبو.هريغ
:ناتفورعملايضابالانايكلايفناتيركفلاناتسردملاترهظ

نبااهدوقييتلاةيقاتسرلاو٠ديعسوبااهدوقييتلاةيناوزنلاب
.ةكرب

فقاوموةثداحلاليصافت-هللاهمحر-ديعسوباركذ

انسحاجيرختاهجرخوء"ةماقتسالا"هباتكيفاهنمءاملعلا

اندجوف..):لاقءراذعالااهيفعطقتالفقاوملاكلتنانيبو

يفنيملسملانمةمافتسالالهاةيضابالانيدلحتنينمعيمج

نبىسوموكلامنبتلصلارمايفنامعبترجيتلاثادحالا

ندلنماثالثلزانمميمتنبنازعورضنلانبدشارویسوم
.اذهانمويىلارومالارهاوظيفثدحلا

لهانمديحوتلارهظيلزانملاهذهلهانمناكنملك

عبتيناريغنمىرخألاىلعباتعلامهنمرهظيوىرخالاةلزنملا
ثادحأالاكلترمايفةنونيدبفالخیرخأالايفمهنمدحانم

٥۱۸



مهبهاذمنإفتفلتخادقكلذيفمهتلاقمتناكناوءتفلسيتلا

٩(تفلتئادقكلذىف

"ةماقتسالا"هباتكديعسوبامامالاىنبةيضقلاهذهىلعو۱

.لصأوعرفوطبضودعقوسسأف

هيلاهقبسيملامبةءاربلاوةيالولاعوضوميفبتكهناودبيو

لكىلعهتذملتلعلو.ةيانعلاهذهاهبىنتعانمهلبقدجنالنإ

هذهيفاقمعتهتبسکايقشمرويبرعنبحورنبدمحمنم
ةءاربلاوةيالولايفةديصقيفامهركذهدجنكلذلو٠ةيضقلا

:لاقف

ناربحلايقشمروحورنباناديذلاب

ناعبتيیسومنباوتلصخيشلارومايف

ةيالولااياضقيفلئاسرلاضعيونودممالكامهلناكدقو
.ةءاربلاو

بوبحمنبدمحمويلعنبیسومنملکلنادجنامك

يفهيلعًارثااريثكامهبلثميوديعسوبامامالاامهلعجينيذللا
اياضقيففقاوماضياامهنملكلو.ةلأسملاهذهيناعمهبرشت

قلعدقناكيذلابوبحمنبدمحماميسال.ةءاربلاوةيالولا

قرشواهيفئربيتلايرفصلاكروفنبىسيعةلاسرىلع

.برغو
اهليضابالابهذملاصئاصخنإفةلأسملاهذهىلاةفاضا

۲۲۷ص١٠جقباسلاردصملا-١

٦۱۸



داكيالوءةيضقلاهذهبديعسيبامامالالاغتشايفادجريبكرود

.لاجماهنعثيدحللوالإباتكولخي

ايدقعوًايركفابناجلثمتلازتالوةيضقلاهذهتناكدقو
.ةيضابالادنعزيمتمايكولسو

ةرظنلايعاوهتلعجديعسيبأليملعلانيوكتلاناودبيو

هناىلعهركذيذلاليجلانميلجاذهو.ةءاربلاوةيالولاةلأسمل

هوقلتمهرودبمهولهانمددعيفالثممهمولعهنعىقلت

.كلامنبتلصلاةيضقىلااذكهومهلاثمانمةرمزنع

ثيح"ةماقتسالا"هباتكيفايلجهرثادجنىنعملك
.اهعباوتوةءاربلاوةيالولايفةعئارلاسسالاكلتزربيناعاطتسا

:لالدتسالا

هيلعهللاىلص-هللالوسرةنسوزيزعلانآرقلانابيرال

نمعبنمكحلكلةيلصالارداصملايهةمالاعامجاو-ملسو
.نيملسملاءاملعنمملاعناسل

ةرثكيفرخآىلاملاعنمقيضيوعستيرمالاناريغ
.كلذوحنوةلالدلاحوضويفواليلدلابملعلايفوالالدتسالا

نماليلقًاددعاندجولميركلانآرقلاصوصنانعبتتولو
ليصافتلاىلارظنلابةءاربلاوةيالولانعثدحتتةميركلاتايآلا

-لاوقالابلغايفكلذيف-نيعباتةيضابالاةماعدنعةدوجوملا

.يمدكلاديعسابامامآلا

۱۸۷



يبادنعنآرقلابلالدتسالاةعزنظحلناننإفكلذمغرو

كلذينعيالو.نآرقلاهيلعصناميفاميسال٠ةحضاوديعس
هذهيفنايسرمالانإفءهيدلةيوبنلاةنسلابلالدتسالاةردن

تاعيرفتاهتحتجردنتةيلكةماعصوصنيهامناو.ةيضقلا
ماعرماوهوءديعسيبامامالادنعتاعيرفتلارثكتاذهلو.ةيئزج

.هبتکرئاسيف

ديعسيبادنعةمئاقةيرثالاةهجولادجنىرخاةيحاننمو
لکيفحوضولكبالثامهيأرناكناوءةماقتسالاباتكةصاخ

ماقاامنأكل.اسسؤموالصاومةلأسملاهذهلوانتهنإف.ةيضق

اهلءاملعلالاوقاورمالابةيانعلانكل.اذههباتكيفهتاذباملع
قفاعاستاوهكلذدرملعلو.ديعسيبامامالادنععساولحم
تلصلاةيضقيفيقطنملافقوميفلثمتيذلاديعسيبامامالا

.مارتحالاوباوصلانمبيصنهدنعملاعلكلوقلف٠ىسومو

اياضقلايفةجحهلعجديعساباناكشالفلقعلااماو
لقاعلكىلايفيلكتلاباطخلاهجوتلكلذوءهللادوجوبةقلعتملا
.-ىلاعتوهناحبس-هللاديحوتبغلاب

:ىخيراتلابئاحجلا

ةبقحلاىفةصاخءةديجةيخيراتةورثةماقتسالاباتكلثمي
ملهناعم.دیعسيبانمزىلاثلاثلانرقلاةيادبنمدتمتيتلا

.نييرجهلايناثلاولوالانينرقلايفءايشاركذنملخي

۱۸۸



باتكنإفءاهيفءاملعلافقاوموتلصلاةيضقبقلعتياماما

اعجرمنوکنانكميوءعوضوملايفالیصااردصمدعيةماقسالا
اهدعبواةثداحلانمزشاعملاعلكفقومةفرعميفایساسا

.ديعسيبانمزیتح

اهبزیمتتةمسيخيراتلاثدحلاتوبثناامامتحضاوو

هيلعينبيالهنإفتباثريغهدنعناکاموءدیعسيبامامالاتایاور

نمةردانهذهو.ةفورعملاهلماحمبكلذنوكيلبءاتباثامكح

ردقبةثداحلاتوبثمهمهيالنيذلانيخرؤملادنعتاهاجتالا

.تاريسفتلانمهيلعىنبتتنانكمياموهسفنثدحلامهمهيام

اباوبالثمتيتلاباوبألاضعبديعسوبامامإلادرفادقو

:لثمءاهنومضميفةيخيرات

.”ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذباب-١
نمملعلالهاركذوثدحلايفمهبهاذموفلسلاركذباي-١

.مهتيالووعقاولاثدحلايفمهبهاذمونيملسملانمانتمئ

يفةعقاولاثادحالاوةوعدلالهافالتخاباب-۳

.يلعونامثعنيتفيلخلامايأةنتفلابقلعتيامهركذاممو-

يتلااياضقلاضعبدكؤتلاوقانمرباجمامالانعروئأملاضعبو

توبثلاةغيصبركذياممو`”قرزالاعفانبقلعتيامضعيوءاهثحبي

.٠٠۲صاجةماقتسالا-١

.۲۱۸ص١جةماقتسالا-۲١

٦۲۲ص.١جةماقتسالا

.٠۸ص۲جةماقتسالا-٤

۱۸۹



ريغىلعاوناکنامعلهاناانعمحصدقو):هلوق
ةيرفصلانيدىلعاوناكمهنابسحأوءةماقتسالا

هلقنياممديعسيبامامالاتبثتروصيةحصلابمزجلااذهو
نبنارمعاهيفناكيتلاةرتفلايفينعيهلعلو.ةغيصلاهذهلئمب

رثاكلذوءأجلمنعاثحاببرعلاءايحانيباهيفلقنتيناطح

مهدجودقونامعءاجىتحءيفقثلافسوينبجاجحلانمهبوره

هقرازالالکنمابوبحملالبوباناکدقو.لالبيبارمانومظعي

.ًايرفصناطحنبنارمعناكامك.هيضابالاوهيرفصلاو
كلذلدهشتسيو.ةثداحلاهذهينعيديعسابامامالالعلف

راثالادجوتالءاتيماليلقمهيفملعلاناكو):دعبنمهلوقب
سامتلايفنوجرخيءاملعلاوءاهقفلاناكوءءاملعلاالواهيف

ملومهنيدنماولهجامسانلانوملعيفنوتأيوءقارعلاىلاملعلا

.”(ةرصبلاىلاًاجورخسائلانمادحااومزلي

بوبحمنايفسيباةيضقثادحاضعبركذدجنامك٥

نبنوراهو
.”نامُعىلاملعلاةلقنءامسألاركذدجنو-٦

هنع-هللايضر-يمدكلاديعسيبامامأللناانملعاذاو

هلناانلنيبتء-فلسامك-"تايخيرأتلا"همسااباتك

.١۹ص۲جقباسلاردصملا-١

.١۱۲ص١جقباسلاردصملا-٢

.١٩صجقباسلاردصملا۳

۹٠

 



دنعدجوتنأبعصياممثادحالاضعبديعسويامامأالا

هدیيیقتیفدیعسیبامامالالضفنايبىلاىملاسلامامالا

.”ليلجلامامالاكلذةليضف

یے

۲۸۰ص۱جنایعالاةفحت-١

۱۹۱



تالحادملا

:ىلوألاةلخادملا

يباخيشلادلومنايشاطبلادومحنبفيسخيشلاىري

نبدعسخيشلاةمامإنمزيفيأةنسيفناكديعس
ةماقتسإلاوربتعملاكةفورعمتافلؤمديعسيبأخيشللو.هللادبع

ىعدياباتكهلنأركذيامك.فارشألاباتكىلعقيلعتلاو
بتكزربأنمةماقتسإلاباتكدعيو٠تايخيراتلاوأتاخيرأتلا

اياضقلاهعيضاومنمواهقمعأواهقدأنملبديعسيبأمامإلا
اموةمامالانوؤشضعبلوانتييذلاوركفلاوةديقعلايفىربكلا

ةيالولابقلعتياموتامرحملاوتاللحملاعاونأو٠هلهجعسي
نممو٠نيثحابلاونيمدقتملانماعجرمدعيواهماسقأوةءاربلاو

نبسيمخنبرصانخيشلاةمالعلاديعسيبأخيشلابهباجعاىدبا
نممويرجهلا١٠-١١نرقلاءاملعنموهو٠يدشارمحلايلع

يفهنعلاقو٠يملاسلانيدلارونمامإلاهيفحيدملاوءانثلالاطأ

 نيجراخلاضعبىلعمكحلايففلسلاةريسفلاخنمىلعدرلا
۔۱۹۲۔-



 

   
  

 

  
يفتايبأيملاسلاخيشللو٠كلامنبتلصلامامإلاةمامانمزيف

:لاقثيحةماقتسالاباتكنأشبرهوجلا

هماکحاالواننیدعمجي.ةماقتسإلاباتکنکیملو

فرعتكانهةعدبدرلفلؤملافلأامنكل
   

 

    
  
  
      

   

:اهنمةيناثلايفءاجو
يلعوبأمهةثالثديعسيبأخيشلاةذمالتنمفرعي

لقنيذلاعماجلاباتكهلوديعسيبألنيمزالملانموهوىسوم

لأسيذلاودمحمنبديعسخيشلاوعرشلانايببحاصهنم

بواجيذلاودشارنيصفحمامإلاو٠ةالصلايفمامإلاطخنع

ءيرجهلاعبارلانرقلاديلاومنموهوبئاغلالامةاكزةيضقيف

نبيفرشملاويدنكلايبرعنبحورنبدمحممهفهخويشامأو
.هللامهمحر-نسحلانبدمحمنسحلايبأودشار

۱۹۳



:هلوقءاجةئلاثلاو

ىلإةبسنيهفةيقاتسرلاوةيناوزنلاةيمستببسنعامأو

امأوءیوزنلهانموهويدنكلايبرعنبحورنبدمحممامإلا

دلاخناطحقيبألةبسنيهفةيقاتسرلابىوزنةيمستببسنع

عقتتناكيتلاةقطنملانالكلذوقاتسرلالهأنموهوناطحقنب

.ايميلقأقاتسرلاهيلعقلطيناكيلامشلاحفسلالامشيف

:ةعبارلايفو
امأ.لوصألانسحأبءازجأةعبرأبردقيربتعملا

ريغنمنيدلجمنمءازجأةعبرأيفوهفرذنملانبالفارشالا
.فارشالابدیعسيبامامإلااهقحلايتلاتاقحلملا

 
٤۱۹



:سرهفلا

٥رادصالااذه:ًالوأ

۷ةيلخادلاريزويديعسوبلادومحنبيلع/ديسلايلاعمةملك:ايناث

۰١۱هركفوهتايحيمدكلاديعسوبآأمامإلا:اٹلاٹ

يبايسلادوعسنبدمحأ

۳۷يمدكلاديعسيبأخيشلاتاباتكليخيراتلابناجلايفتاءارق:اعبار

۹يمدكلاديعسيبمامإلادنعيهقفلاليصأتلا:اسماخ

-ةنطلسلاماعيتفم يليلخلادمحنبدمحأ/خيشلاةحامسةرضاحم

٦1ليلحتوةساردربتعملاباتكيفتاءارق:اسداس

يدعسلاميكحلادبع/د

نيمدكلاديعسيباةمالعللفارشالاباتكىلعةدايزلاباتک:ًاعباس

يريدردلادمحمرهاطلا/د

١۱يمدكلاديعسيبامامالادنعةيهقفلاتاجيرختلا:انماث

يربعلادمحمنبهللادبعنبديعس/د

۱۹۷ةساردوليلحتيمدكلاديعسيباماماللةماقتسالاباتك:ًاعسات

يعباسلاديعسنبناميلسنبرصان
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ةرورضلابلتمي1بانكلااذيكدروام

يبدألاىدتفملايار

يبدألايىدتنمللةظوقحمعبطلاوقح

 ةقاقتلاويموقلاتارتلاةرازو
م٢:عادبالامقر


