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رادصلااذه
يّلصنو(ءاملعلاهدابعنمهللاىشخيامنإ):هباتكمكحميفلئاقلاهللدمحلا
هتباحصنعمهللاضراو.نيمألاقداصلايبنلادمحمانديسىلعمّلسنو
:دعبونيدلامويىلإهيدهبماقنمونيرهاطلا

ملعلانأبلادجألاوبقحلارمىلعةرربلانوصلخملانامعءاملعكردأدقف

مهمحري-اوحلستفءاهفيلاكتواهتايلوئسماهلملعلاةرادصناولمعوناميإ
ةدئفأيفيوقومهقامعأىلإذفنيذلاملعلابتلثمتيتلاةديقعلاةحلسأب-هللا
اولبقأف.مهسانجأومهتاقىطفلتخمىلعسانلاهيلإانرونمءامهدلا

هبلطوملعللمهعاطقنايفاوناكفءاوعاطتساامبذعلاهنبعمنماولهنيلهيلع
لضفأهيلع-ميركلاهلوسرو-ىلاعتوهناحبس-هللارماوألنولثتميامنإ
ىرتتةفيرشلاثيداحألاوةميركلاتايآلاتلاوتثبحمىلستلاوتاولصلا

‹ةكئالملاةداهشبمهتداهشنرقتوءاملعلانأشنمعفرتوءهدجمتوملعلابديشت
هليصحتىلإ-خسارناميإمهعفدي-اوقلطنافءةيشخلالهأمهنأبمهفصتو
.لأملاولاحلايفةيطاقةيناسنإلاحالفهيفاءةلىينلاهفادهأةمدخو

نميصورخلاسيمخنبدعاجسيئرلاحيشلاققحملاةمالعلاناكدقلو
نمهريغنعهلقنياميفهللاىوقتمهنيعأبصناوعضونيذلاءالجألاءاملعلا
دعب9اهنأشالعامهميأرىلعادحأعباتيالویوقألاحجريءءاملعلا

ًاقىقدناكف,ءافعضلاًأاطخنمهطوحتكهتروطخلتاقثلاًاطخنمطّوحتيناكو
يفةحاجروعالطالايفةعسوجاتنالايفةرازغعمهمكحيفًافصنمهلقنيف
نأشءالعإيفقحباومهسأنمم-هللاهمحري-ناكف.ريكفتلايفقمعوءلقعلا

نوكينأةبارغالو.ةيمالسإلاةيبرعلاةينامعلاةفاقثلارشنويمالسإلانيدلا
.هيديرموملعلايبلاطةجحم

ةرازونمةبغروءهيلعاهظافحوءاهثارتبةنطلسلازازتعانمًاقالطناو
ءاملعلاءالؤهىركذءادحايفيبدألاىدتنملايفةلثممةفاقثلاويموقلاثارتلا

ةداجلاةيملعلامهتريسموءةرطعلامهتريسدنعًايلمفقوتلاوماركلا

يبأموحرملاركفلوحرادصالااذهنوكينأاهرسيمهتيجهنمو
ةريبكلادوهجلاةدسجمىدتنملااهماقأيتلاةيملعلاةودنللةريخةرمثناهين

.اهيفنيكراشملاءاملعلانمةبخناهتلذبيتلا

قيفوتلايلوهللاو
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ا

:ةمدقم

نيمألايداهلاةمألايبنىلعمالسلاوةالصلاونيركاشلادمحهللدمحلا

-:دعبو..هللاددعنبدمحم

يفتعدبأوتزربيتلاتايصخشلانمديدعلابرخازينامعلاخيراتلانإف

هةيصخشلوانتيفنيثحابلاةوخاللينمةكراشمو‹نيدايلاومولعلاىتش

ريرحنلاةمالعلاكلذيصورخلاسيمخنبدعاجناهبنيبأسيئرلاخيشلا

ًاددعهيفتلوانتيذلاوسيئرلاخيشللةيتاذلاةريسلاروحمليرايتخاناك

هبلطوهتأشنمثهبقلوهتينكوهبسنوخيشلامسابًاءدبةيثحبلاطاقنلانم
نيديعصلاىلعهتريسحمالمنمضعبوهذيمالتوهخويشىلإالوصوملعلل
ريخأتابثإوةيئاشنالاهلامعأمهأىلإءاهتناويسايسلاويعامتجالا

.سيئرلاخيشلاتافلؤمل

بناجلااذهبةقلعتملاتاساردلاةردنميركلاءىراقلاىلعىفخيالواذه

نّوكننأةصلخملاةجضانلامالقألاكلتدهجيوانعطتسا.دمحلاهللو.نكلو

اذهيفاهنمتدفأيتلامالقألايهوةيتاذلاخيشلاةريسنعةطسبمةركف
.اريثكماقملا



ناهبنيبأخيشلابفيرعت
:هيسنوهمسا

رصاننبهللادبعنبییحینبكرابمنبسيمخنبدعاجناهينوبأينابرلاملاعلاخيشلاوه

هللادبعنبكلامنبتلصلانبناذاش**نبليلخلانبروصنمنبدیزنب*نایحنبدمحمنبا
.(»يناطحقلايدزألايصورخلاكلامنب

وبأيهاهبرهتشايتلاخيشلاةينكنإفهئانبأريكأبلجرلاىنكينأبلاغلاوعئاشلاوهامك

.سيمخنبدعاجخيشلادالوأربكأوهاذهناهبنوءناهبن

:هبقل
كلذبهفرعء("بقللااذهبفورعملاديحولاناكهناىتح«سيئرلاخيشلا»بقلبخيشلارهتشا

ىلعلعافلاهرودنعكيهانءخيشلااهلتحايتلاةيلاعلاةيملعلاةناكمللكلذوةصاخلاوةماعلا

وهفبقللااذهلسيئرلاخيشلاقاقحتساناكاذلوءاوسدحىلعيعامتجالاويسايسلاحرسللا

ملاسخيشلاكلذنعربعيامبسح("ةيويندلاوةينيدلابرأملافلتخملداصقلاةبعكحبصأ»يذلا

.(خيراتلاربعنامع)هفلؤميفهيلعهللاةمحر يبايسلادومحنب

:هتافو

ةجحلايذنمثلاثلاسيمخلامويراهنفصنيفهيلعهللاةمحر-سيئرلاخيشلايفوت

صورخينبيداونمايلعلاةدلبيفنفدوماعنيعستلازهانرمعنعكلذوماع
هللاناوضرهتأشنوهدلوماهيفناكيتلاةدلبلاسفنيهو

سيئرلاخيشلاةاشن

نميهو»صورخينبيداونادلبنمايلعلاةدلبيفسيمخنبدعاجناهبنوبأخيشلادلو
.(°الامشرضخألالبجلاحفسدنعبونجلاةهجنميداولااذهيفصورخينبنادلبرخ

.اهيلعفوقولا
اتمزالنيتياوهلانيتاهنأودبيوديصلاويمرللابحمهابصيفأشنوءايلعلاةدلبيفخيشلاعرعرت

نونلافذحبايحعجارلاضعبيفهتدجو*
ةمئألانمليلخلامامإلاامنيبثلاثلانرقلاةمئأنموهفه٢۲۷ماعيفوتتلصلامامإلانأثيحبسنلايفًاطقسكانهنأانهحضاو**

.درومساانهعجارملاضعبركذتاذهلوفورعموهامكيرجهلاسماخلانرقلايفنيرخاأتملا
١٤۱٠,١٤0.۱ص۲طةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازونييديعسوبلاةداسلاةريسيفنييلاحتفلاقيزرنبدمحمنبديمح-١

.انيسنباوهوًاميدقبقللااذهبملسملابيبطلاوملاعلافرع+(٤٤۹٤)ددعم١۱۹۹ربمسيد٩نامعةديرج.يدشارلاهللادبعنبكرابم.د-۲
.٢٠۲صم۲.١۱۹۸ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء؛جخيراتلاربعنامع.يبايسلادومحنبملاسخيشلا-۳
6٦صطوطخمءةيناطحقلاةفيحصلا»يلخنلاقيزرنبدمحمنبديمحخرؤملا-٤
.قباسعجرم.يمشاهلاكرايم.د,١٦صروشنمريغثحب؛ناهبنيبأخيشلاةايحلةمجرت.يصورخلانافلخنبانهمخيشلا-٥
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سيمخخيشلاهدلاونأكلذءامعزلاءانبأوذاذفألاتاياوهيهو؛الفيكةريصقلابتسيلةرتفخيشلا

رومأرييستيفةصاخلاوةماعلاعجرمناكامك٠كاذنأصورخينبةليبقلًاميعزناككرابمنب

.()اهلتحيناكيتلاةيقارلاةبترملاكلتىلعءانبمهتالكشمًلحوسانلا

لبءبسحويلبقلاديعصلاىوتسمىلعسيلاهتناكمواهنزوخيشلاةرسألناكمومعلاىلعو
.اهلمكأبنامعيفةعونتموةددعتمتاقالعىلإقيضلاراطإلااذهتطختةرسألاهذهنأ

ةبراعيلاةمئأعمكرابمنبسيمخخيشلاةرسألاهذهبرتاقالعلالخنمحضتيرمألااذهو

ىلعكرابمنبسيمخخيشلاناكفننامعيفيسايسلامرهلاةمقىلعاوناكومهرصاعنيذلا

۱١۱۷۱.۱۸)يناثلافيسنبناطلسمامإلادهعنمًأءدبةبراعيلاةمئأنمددعبةيوقةقالع

نولكوياوناكةمئألاءالؤهنإثيحبةقالعلاهذهةوقىلإعجارملاضعبريشتوهدعبءاجنمو
.(”يرلانوؤشبمامتهالاويعارزلاحالصإلاكةمئألانعةباينهدلبيفماهملانمديدعلاخيشلل

ةيهقفلالئاسملانمديدعلاهلتناكسيئرلاخيشلادلاونأاضيأانههيلإةراشإلاردجتاممو
ءاملعنيبوهنيبرودتتناكيتلاتالسارملاو

نيعساوعالطاوةياردبعتمتيناكناهبنيبأخيشلادلاونأاهدافمةقيقحىلإاندوقيهلكاذهو

ةيصخشكسيئرلاخيشلاةرولبيفمهاسبناجلااذهنأامكءيسايسلاديعصلاىلعاميسال

سيمخخيشلاةافوبتضقدقرادقألاتناكنإوةدعصألافلتخمىلعاهتيمهأواهنزواهلةيملع

.()ةعساتلانسزواجتيملسيئرلاخيشلاوه١١٠٠ماعيفناهبنيبأخيشلادلاوكرابمنب

رهظيتلاةيلاعلاةيقالخألاةيبرتلاكلتيفريبكرودسيئرلاخيشلاةوخالناكىرخأةهجنم

وهناكوةوخالانم*ةعبسسيئرلاخيشللناكثيحناهبنوبأخيشلااهب
يتلاتايلوؤسملاةثرومهاوناكتقويفةياعرلاوةيانعلاباودهعتدقخيشلاةوخانأكشالو

يفيماسلاخيشلااهدروأيتلاةلاسرلانمهصلختسنامكلذىلعليلدلاومهدلاوبةطانمتناك

صوصخبريمحنببرعلبمامإلاىلإةهجومتناكوناهبنيبأخيشلاخأنمتناكيتلاوةفحتلا

.(١ه١٦۱۱ماعباهخيراتمتناطلسنبافیسلاومأقيرغت
ًامتهمهابصيفاشنيخيشلاتعجرومألاريبستيفسيئرلاخيشلاةوخاةيافكناودبيو

رسألاءانبألةفورعملاتامازتلالاكلتنعامٌدحىلإاديعبهتاياوهلاسرامموةساردلاوملعلاب

ناكسلللوألاقزرلاردصملثمتةعارزلاهيفتناكتقويف؛تقولاسفنيفةرسوملاوةقيرعلا
.كاذنأ

۱۳صقباسلاعجرملاسفن-١
۱۳ص.قباسعجرم.نافلخنبانهمخیشلا-۲

٦٠ص.روشنمريغثحب(قيقحتوةسارد.ناهبنوبأخبشلا)يصورخلاناهبننبنالهكخيشلا-۳
۱۳ص.قياسعجرم.نافلخنبانهمخيشلا-
.ةثمروديعسوهللادبعودمحموملاسوكرابمورصان:يلاتلاكمهو-+
.قباسلاعجرملا.يصورخلانامثعنبنافلخنبانهمخيشلا-٥
.قباسعجرم.يصورخلاناهبننبنالهكخيشلا١



ملعلابلطوسيئرلاخيشلا
ملعلاليبسيفهلذبيذلادهجلاىدمكرديهتايحلاوطةيملعلاخيشلاتازاجنإلعبتتملانإ

ريخيملاسلاخيشلاةداهشو؛سيئرلاخيشلامزالتتناكيتلاةمهلاولعىدمكرديوليصحتلاو

ناكناهبنابأنإ)-:يلاتلاهصنامهيلعهللاناوضرلوقيذإ.ماقمااذهيفكلذىلعليلد

مهايندحلاصمومهنيددشارميفسانلاهذختاوفرشلاولضفلاوملعلابهنامزلهأىلعمدقتللا

.((هعرووهملعنماوملعالمهرمألضافألاهدلقو

فقومةديلونكتملاهناامكةريسيلاةنيهلابنكتململعلابلطيفناهبنيبأخيشلاةلحرنإ
دعبوةرخأتمنسيفملعللهبلطأدبدقسيئرلاخيشلانأركذىلععجارملاتبأدامكء"نيعم

ينبيداولامعأنمراجهلاةدلبيفيدنكلادمحأنبديعسخيشلاهذاتسأوهخيشبهئاقتلا

.صورخ

-:يهوعجارملااهتورامكةلماكةياورلادرونةيادبلايفهيلإانبهذامدكؤننأعيطتسنىتحو

ىلعشحولادايطصاوةيفدنبلاىلعيمرلابعلوعرعرتوبشالناهبنابأخيشلانأ
ىلعمسرتنأةينامحرلاةيانعللنآوءداكوأاماعنيعبرألازهانىتحلابجلاممقويراحصلا

خيشىلإناهبنوبأخيشلاءاجنافداصديعسلاردقلاعمدعومىلعناكيذلابطقلاكلذنيبج

.يدنكلادمحأنبديعسةمالعلاهيقفلاهيعملالاوملعلا

دعبصورخينبيداونمناهبنيبأخيشلانطولةرواجملاراجهلاةدلببذئمويميقملا

امتانيبلاهللاتايآنمائيشهيلإبتكيلءاجءىوزننميدنكلاخيشلااهيلإلقتنانأ

لازاميتلاهتنهمىلعاهبىوقيف“"هتيقدنبىلعبوتكملاعضيلديصلابلجىلعهنيعي
طرفناهبنيبأنمحملتدقونطفلاةمالعلاكلذنكلو.هاوقوهروعشلكباهسرامي

ءىطختالةيقدنبيلنإاذهاي:ميكحباوجيفهللاقملعللهتيلباقولبنلاوءاكذلا

يبأسفنيفغلابلاهرثآلاقملااذهلناكف.دعبوأىمرملابرقةرغثلاودعتالوفدهلا

ذباتكبهءاجفاعرسميدنكلاخيشلابهذفءكتيقدنبينرأ:هللاقف,ناهين

افدهءىطختاليتلاوةباصإلايفبغرتتنكنإفيتيقدنبهذه:هللاقوهيدينيبهعضوف

.()ايه:لاقف.اهبةيامرلاكملعأملهفتييحام

-:يليامىلعءانباهيلعظفحتنيتلاةياورلايهوةياورلاهذهبقلعتياميفاذه

نمةقباسلاةياورللريبكدحىلعةهباشمةياوردروأةيناطحقلاةفيحصلابحاصنا:ًالوأ
اهركذيقيزرنبانالبيدنكلاخيشلاعمنكتملةثداحلاهذهنأحضتياهنمونومضملاثيح
-:يليامةفيحصلابحاصهركذامصنويديعسوبماملاسنببيبحخيشلاعم

بيبحملاعلاخيشلاىلعدفودقل:لاقفهللادبعنبكرابميضاقلاهيقفلاخيشلايلىكحو..»

.١۱۸ص۲جنامعلهأةريسبنايعألاةفحت.يملاسلانيدلارونخيشلاةمالعلا-١

هيلإدوعتانهةيضقلاهذهيفرظنلاتاهجوضعبًوافنأهيلإراشملاهلحبيفناهبننبنالهكخيشلاةيضقلاهذهىلإراشأ-۲
ءلاف»ةماعلاةيمست-ء۳

۳٠ص.قياسعجرم.يصورخلانافلخنبانهمخيشلا-٤

س



يبأخيشلادييفوفيرشلاملعللهبلطمايأيصورخلاسيمخنبدعاجسيئرلاخيشلاملاسنبا

بيبحخيشلاديتعقوهيدلسلجوهيلعدروملساملفقفتلاةماعلاهيمستيذلاوهوقدنبناهبن

خيشلالاقف.معن:لاق؟كلقفتلااذهأ:هللاقمثهديبهبلقيلعجفناهبنيبأخيشلاقدنبيف

هئطخنمرثكأهتباصإناتدهعامىلعف:لاق؟ىمراذاضرغلايمارلاهببیصيله:بيبح

خيشلالاقف؛معن:ناهبنوباسيئرلاخيشلالاقف.!؟ةراتبيصيامكةراتءىطخيفأ:هللاقف

كلعل:لاحلايفناهينوبأخيشلاهللاقفهللاءاشنإ-اديأءیطخيالاقدنبيدنعنا::بیبح

هءازجأهلانرضحأق؛؛يلهورضحأ:ناهبنوبأخيشلالاقف؛معن:لاقفعرشلانايبباتكينعت

يلعنهتءارقاوديعأ:لاق؛نهانممتأاملف؛؛لمکییتحًارفیسأرفيسيلعهوأرقا:لاقفةدوجولل

اذهدعبناكوفلتؤملاوفلتخملانمهيفام دمحلاهللو تظفحدقل:لاق؛كلذانعنصاملفةيناث

.(..هيدلرضحأاذإهتءارقىلاجتحيمل

راجهلاةدلبيفناكيدنكلاةمالعلابسيئرلاخيشلاءاقلنأتبثتىلوألاةياورلانا:ايناث

مليدنكلاخيشلانأتباثلافةريبكةطلاغماذهيفوملعلابلطيفهراوشمخيشلاأدباهنمو

اهيفنكسيتلاراجهلاىلاىوزننمسيئرلاخيشلارمعنمايبسنةرخأتمنسيفالالقتني
لوقننحنو٠كانهيفوتثيحلخنةنيدمىلإاهدعبلقتنانمزلانمةرتفلاهيفسيردتلابماقو
نمهناذإسيئرلاخيشلارمعنمةرخأتمةرتفيفناكراجهلاىلإيدنكلاخيشلالاقتنانا:

.ھ۱۹۸٠ماعىتحىوزنيفناكيدنكلاخيشلانأتباثلا

رمعنافساسألااذهىلعويلاسلاخيشلااهلخرأامبسحةريهشلاىوزنةثداحتناكثيح

انبفيكفةياورلاهنعثدحتتيذلانيعبرألانسزواجتيأاماعنوسمخودحاوسيئرلاخيشلا

ىلإلسرأيذلاوهةرتفلاهذهىتحىوزنيفاميقمناكيذلايدنكلاخيشلانأانكردأاذإ

.("ىوزتبةعقاولاةيضقلالحلسيئرلاخيشلا

سيلوهرغصذنمليصحتلاوملعلابًامتهمناكسيئرلاخيشلانأىلعلديامكلانه:ًاثلاث

باتكىلعقيلعتلاباتكخسنبماقخيشلانأكلذنموةياورلاهيلإريشتامبسحةرخأتمنسيف
تبثأامبسحهرمعناكويمدكلاديعسوباخيشلاهتاقيلعتبتكيذلا«رذنملانبال»«فارشالا»

.(اةنسنيرشعلاوةيناثلادودحيف

لجرلاوهوهرغصيفهمامتهالجملعلايلويالخيشلالثماصخشننأروصتننأانلفيك:ًاعبار

يتلاةئيبلاكلتنعكيهانمايأنبالازيالوهوهلتثدحءايشأنعربخيناكيذلاوءاكذلادقوتمذفلا

صورخينبيداونماوجرخبيدأوملاعنممكفءاملعلاوملعلارفوتةئيبيفخيشلااهيفشيعيناك
.اهخيراتتارتفمظعميفءابدألاوءاملعلابنامعيذغياماهانايرشلظيذلايداولاوهف

ةرتفيفسيلوهرغصذنمملعلانيعمنملهنيأدبدقخيشلانأىلعانهدكؤناننإفهيلعو
.نيريثکلایدلعاشامکهرمعنمةرخأتم

°۹٠ص.ةيناطحقلاةفيحصلا.قيزرنيا-١

٦۱۸ص.قباسعجرم.يملاسلاخيشلا-٢

٦٠ص.قباسعجرم.يصورخلاناهيننبنالهكخيشلا-۳

 



ناهبنيبأخيشلاةذتاسأ
هفراعمءارثإيفكشنوداومهسانيذلاوخياشملانمددعندلنمملعلاناهبنوبأخيشلالهن

لابقإنأيهوةماهةقيقحىلعانهدكؤأةذتاسألاءالؤهضرعتسانألبقوةعونتملاةيملعلا

خيشلاةساردنمريبكبناجناكفهتاذبملعلانعاثحابهتلعجهيفهتبغروملعلاىلعخيشلا
.هرصعءاملععمةديدعلاهتالسارمعمةوالععالطإلايفيتاذلاهدهجدنسعبانهملعتو

-:مهركذىلععجارملاتبأدنيذلاوسيئرلاخيشلاةذتاسأرهشأءامسأىلياميفو

:يدنكلادمحأنبديعسخيشلا:ًالوأ

ريرضلاخيشلاكاذنأهنامزةمالعنعملعلاذخأوةدرلاةلحىفىوزنةنيدمىفخيشلااذهدلو

رشعيناثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنميدنكلاخيشلادعيويحبصلاريشبنبديعس
ِ.()يرجهلا

نمهدعننأاننكميىتحيدنكلاخيشلانماريثكدافأدقناهبنابأخيشلانإلوقلااننكميو

نممهفياميسحوهنأذإيدنكلاةمالعلابناهبنوبأخيشلالصتينأيفةبارغالوهخويشربكأ
ىوزننأفورعموخيشلاةرتفيف(ىوزنلهأملاعناكيدنكلاخيشلانأصوصتلاضعب
دمحأنبديعسخيشلاةناكمتقولاتاذيفانلسكعياممميدقلاذنمءاملعلاوملعلاةمصاعيه
.ةذلفلاةيملعلاهتاردقويدنكلا

:يديعسوبماملاسنببيبحخيشلا:ًايناث
سيئرلاخيشلاةدافتساودبتوناهبنيبأخيشلاةرتفيفنيروهشملاملعلايوذنمخيشلاو
خيشلاندلنمناهبنوبأخيشلااهلقنيتلاةيهقفلاةبوجألانمريثكلالخنمبيبحخيشلانم
ناكامو(تالسارملاقيرطنعمتتتناكخيشلاةدافتسانأىلإعجارملاريشتوءيديعسوبما

ملعلاسلاجمرضحيناكسيئرلاخيشلانأتبثيملهنأكلذبيبحخيشلاىلإةلئسأنمههجوي
اهيلإانرشأيتلاةياورلابحاصنأىلعليلدلاوةمظتنمةفصباهميقيبيبحخيشلاناكيتلا
ىلاهتياورايانثيفرشيملبيبحخيشلاذيمالتنمناكهللادبعنبكرابميضاقلاوهواقباس
ةثداحدرجمدرسيناكامناوةمظتنمةفصبمهدنعملعلاسلاجمرضحيناكسيئرلاخيشلانأ
.نيخيشلانيبتمتةرباع

:يودعلادوعسمنيهللادبعنبلالهخيشلا:ًاثلاث
رميذلايدنكلادمحأنبديعسخيشلابةديطوةقالعىلعناكوةرتفلاخويشنمرخآلاوهو

كلذويرجهلارشعٹثلاثلانرقلانملوألادقعلايفيفوتدقخيشلااذهنأبسحنوهركذانعم

سفنيفتناكيودعلاخيشلاويدنكلاةمالعلاةافونأىلاريشييذلالوقلاىلعًادامتعا
.()حاعلا

.٤٠ص.قباسعجرم.يصورخلانافلخنبانهمخيشلا-٤ةايحلةمجرت.يبايسلادوعسنبدمحأخيشلا-١
.قياسعجرم.يصورخلاناهيننبنالهكخيشلا-٥.يدنكلادمحأنبديعسخيشلا

.ةحفصلاشماه١۲ص.قباسلاعجرملا.يبايسلادومحنبملاسخيشلا-۲

.قباسعجرم.يصورخلاناهبننبنالهكخيشلا-۳
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:يصورخلايليلخلاهللادبعنبناميلسنبرصان:خيشلا:ًاعبار

ةذتاسأنمناكخيشلااذهنأدكؤيامموةفرعملاوعالطإلانمةيلاعةجردىلعخيشلااذهناك

اماذه.(°”رصانخيشللةمجرتتلوانتيتلاةميدقلاتاطوطخمل|ىدحأيفءاجامسيئرلاخيشلا

ةرتفلالخاهباحصأنمدافأدقسيئرلاخيشلانأعجارملاتركذيتلاوءامسألانمهيلعانفقو

ناهبنيباخيشلاذيمالت

ناكنامعءاجرألكيفترهتشاوتعاذيتلاةيلاعلاةيملعلاةناكملانمسيئرلاخيشللناکا

قامعأربسيذلاليلجلاخيشلااذهنمةدافتساللهوبحموملعلابالطقباستينأيهيدبلانم

اميفركذنسونوريثكلاهنعزجعامفيلأتلانيدايميفزجنأونارقألازبفاهيفرحبتومولعلا

-:يلاتلاكمهوتبثاميفهنعاوذخأنيذلاخيشلاذيمالتنمًاددعيلي

:هدراقأوهدالوأ:ًالوأ

ءةخيشنهفثانإلاامأ:سيمخو؛دجاموءدمحموءرصانوءديعسوءنافلخو؛ملاسوءناميلسو

¬ملعلاهتماوذخأنيذلاهئانبأرهشأنموءهيسأو

:ناهينيبأنبرصانخيشلا-

سيئرلاخيشللنيمزالملارثكأنمناكهنأخيشلابهطبرتيتلاةلصلاببسبلوقلاعيطتستو

خيشلارهتشادقلو.هدلاوتاثحابموءارأنمريثكلرصانخيشلالقنلالخنمحضتياذهو

قحلا»هامسأامهتافلؤمرهشأنمو؛تافلؤملانمريبكددعهلوءايميكلاةعانصورسلاملعبرصان

نطومكرتنأدعباهيلإلقتنايتلارابجنزيفرصانخيشلاةافوتءاجو(ءنيقيلاقحلاونيبللا

موتحملالجألاهافاووناطلسنبديعسديسلاةبحصبرابجنزىلاهباهذناكوراجهلايفهئابأ

.ماعيف

:ناهبنيبأنبسيمخخيشلاهنبا-ب
هركذاممكلذىلعلدأسيلوملعلالهأنيبةناكملاوعرولاوملعلانمةيلاعةجردىلعناكو

ققحملاخيشلالبقنمةمامإلاهيلعتضرعدقسيمخخيشلانأنمهتفحتيفيلاسلاخيشلا

هللاناوضريلاسلاخيشلاهدروأ

.١٠ص.قباسعجرم.نافلخنبانهمخيشلا-١

.٢٤۲ص.قياسعجرم.يصورخلاناهيننبنالهكخيشلا-۲

.١١۱٠ص.قباسعجرم.نييملاحتفلا.قيزرنبا-۳
.۹٠۲ص.۲جنامعلهأةريسبنايعألاةفحت.يملاسلاديمحنيهللادبعةمالعلاخيشلا-٤
.٢۲ص.قياسعجرم.يصورخلاناهيننبنالهكخيشلا-٥

.٣٤۳ص.قیاسعجرم.نافلخنبانهمخيشلا-1٦
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:كرابمنبسيمخنبرصاننبدمحمنبروصنمخيشلا:هيخأنبا-ج
نباةمالعلاةيمالحرشبهمايقكلذبهلدهشي»عالطإلاوةياردلانمةريبكةجردىلعناكو

.(١ىرخأةيهقفًابتكهخسنىلعةوالعجحلاكسانميفينامعلارضنلا

:هترسأريغنممهنيذلاهذيمالتنمو
:يصورخلاينوسلاريشبنبدمحمنيرصاننيهللادبعدمحميبأخيشلا:أ

ةمامإلابعيابينأقحتسينامعيفلجرلضفأهنأ:لاقوهيلعىنثأوسيئرلاخيشلاهلدهش»
.(ةرهاظهيفاهطورشنأل
:ناهينايأخيشلااومزالنيذلاءارعشلاءايدألانمو

خيشللهتمزالمىلعلدياممو:يرشغلابفورعملايصورخلادشارنبدمحمنبديعسخيشلا
ناويدوصورخينبةمئاركذتلوانتيتلاواعماهمظنيفاكرتشايتلاةديصقلاكلتسيئرلا

وهودحاوناكميفةماقإلاىلعةوالعناهبنيباخيشلادلاولءاثردئاصقنمضتيذلايرشفلا

.()صورخينبيداو
نبنسحخيشلالثمخيشلاديىلعتملعتىرخأءامسأركذىلعاضيأعجارملاتبأددقواذه

.(!مهريغوديعسخيشلاهدلوويصورخلاشيورد

سيئرلاخيشلاةريسنمحمالم
يسايسلاويعامتجإلانيددعصلاىلع

ىلجتيذلارمألاوهوةدعصألاةفاكىلعرثؤمولعافروضحناهبنيبأخيشللناكدقل

.ماقمااذهيفاهنمًاضعبضرعتسيتلاةفلتخملاكثادحألالالخنمحوضوب

لهأنمريثكلعجرموهموقميعزوهفلوألازارطلانمايعامتجاًاحلصمناكسيئرلاخيشلاف

حوضوبانلیلجتیومهایندومهنيدرومأيفمهيلعأرطيناكامومهتالضعملحيفنامع
عمتجملااهنميناعيناكيتلاةيعامتجالاضارمألالاصئتسالةبوؤدلاوةرركتملاخيشلاتالواحم

خيشلاذبنتبثتيتلاصوصنلانمديدعلاكانهفةيلبقلاةيبصعلااهسأرىلعناكيتلاوينامعلا
م۱۸۹۸ماعةريهشلاىوزنةثداحيفهلاقامصوصنلاهذهنموهجالعةلواحموءادلااذهل

هعضأفسانلانمنيعمىلإدصقأمليتأىفخأورسلاملعييذلاوالك..»يلاسلاخيشلاهدروأو

نمملحلالهألرمألانوكينأنيملسملالقعمبرفظلاعمهلكدصقلاامنإودابعلاقوفدانعلاىلع

عمسأمهلوقلوعبتأمهلينأليشرقوأينميوأېشبحنمهنوراتخينملنينمؤملانمملعلالمآ
اندصقهلاميفاندمتعااذهىلعومهنمجرخأنأالضفمهنعيأربدبتسملانوكأنأىضرأالو

يتلايهةلزنمنإفلزانملاثيحنمالإًاعيمجنيقيرفلانمةعاطلالهأنيبقرفأالينأملعيهللاو

.٢۲صقباسعجرم-يصورخلاناهيننبنالهكخيشلا-١
.٢٣٤۳صقباسعجرم.نافلخنيانهمخيشلا-۲

.٢٣٤۳صقياسعجرم-نافلخنبانهمخىشلا-۳

.۸١٦1ةيناطحقلاةفيحصلاقيزرنيا-٤
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..هسفنلزنأاهب
-اضيأددصلااذهيفهللاهمحر هلوقنمءاجاممو

عمتئجلبمهریغعمالوءيدنکالويمايرالويربععماليسفنعمتئجينإفدعبامأ..»
.(..تدرأهلوىدهلاعبتأنمعمقحلاو؛قحلا

رمألايلوأحالصنألرمألالهألحصنلاءادسإوحالصإلاىلعًاصيرحسيئرلاخيشلاناكو

نبدمحمديسلاىلإاهبهجوتيتلاةلاسرلانمهصلختسنيذلارمألاوهوعمتجلاحالصينعي

لهأنمنيرداقلارشعمايو...»يلاتلاهصنامةلاسرلاهذهيفءاجامموديعسنبدمحأماملا

ىلعىغبودالبلايفىغطنمايونيرزاؤممكيفهبماقنلونيرصانهللانيدلاونوكقحلاةوعد

وهاموديدشهللاباذعنإفنيرفاكاوتومتنألبقمكبرىلإاوبوتداسفلاعاونأرثكأفدابعلا
هللارمأبعدصنمنيأنكلوعيطملاويصاعلاعيمجللهلوقأنأهللاهردقاماذهديعببنيملاظلانم

.)..عنتمافیبآوأعبتافهيلعردقنمهيلإنعذفضهنوعرشيذلاهنیديف

بطلاملعبعالطإىلعناكاضياهنإفنيدلامولعيفارحبناكاملثمسيئرلاخيشلانأودبيو

اهیفبلطيصخشنمهيلاتلسرأيتلاةلاسرلاكلتنمهكردنيذلارمألاوهوتاجالعلاضعبو

-:يلاتلابخيشلاهباجأثيحيرشفلارعاشلاوهخشلااذهنأءاجودمرلاءادجالعلافصو

هصوغأينسلبطلاميفلوهج يننأدهشيسفنلاصوبولوقأ
هصيحأالحضاولوقمنمهتدجودقيذلايكحأيننكلو
صوبلاضيبيأحلممهردوخسارمهردلاقاميفذنتؤيف

يتلاةعيفرلاةيلاعلاةناكملاكلتكردنامكخيشلليعامتجالاماهسإلاومسىدمكردنهيلعو

.ماقملااذهيفاهأوبت

نأكردننأنمدبالفةفلتخملاتالاجملايفهتريسوخيشلاتاماهسإنعثيدحلادونانکاذإو

ايعامتجاةهكنببوحصمهعتاويفوهًايسايسًاثدحهدعنايقةكباشتموةطبارتمثادحألا

عيحصسكعلاوًاضيأ

يذلارصعلاكلذةيسايسلاهرصعثادحأنمريثكلزاكتراةطقنسيئرلاخيشلاناكدقلف

ماقمااذهيفنحنوءاوسدحىلعةيجراخلاوةيلخادلالقالقلاونتفلانمريثكلاوريثكلادهش

ىلعةيراجلاتاريغتملاوثادحألامضخيفهتلعجيتلاةناكملايهوةيملعلاخيشلاةناكمكردن

.نامعيةحاسلا

يذلاعضاوتلاعباطبءاوسدحىلعةيملعلاوةيعامتجألاهتايحسيئرلاخيشلاجزمدقلواذه

.١٤۱۸ص۲جنايعألاةفحت.يملاسلاخيشلا-١
.١۱۷۹ص۲جقباسعجرم.يملاسلاخيشلا-٢
.ةروصاهنمانيدلدجوتو.اهتاذةلاسرلاطوطخم-۳

.۲۲۹ص۲ج.نامعءارعشءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش.يبيصخلادشارنبدمحمخيشلا-٤
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عضاوتىلعةلثمألانمو,اريدقتوًاريقوتوًامارتحاهلبذجنتبولقلاتلعجهيفةمسوةزيمناك
:لاقذإهيلعةرمتاذريخألاىنثأامدنعيدنكلادمحأنبديعسخيشلاهذاتسأىلعهدرخيشلا

تنأملعلايفكنإ»هللاقنأالإسيئرلاخيشلانمناكامف..مهفلاوملعلايفكنودينإفتنسحأ

.(«امهنیبناتشو,ىدتبللاانأويهتنما

٠مقيف طوهللاهمحرقولاوجألاوباوثلاقلاخلانمايجار

.هتانجحيسفهنكسأوهارث

ةيئاشنإلالامعألامهأ

سيئرلاخيشلااهبماقيتلا
دهشتةيقابًازومراذهانمويىلإتلازاميتلاوتآشنملانمددعءانببسيئرلاخيشلاماق

-:لامعألاهذهنموةدارإلاةوقوةمهلاولعبخيشلل

:سأرلاتد-١
هيفماقأيذلاتيبلاوهوصورخينبيداوبايلعلاةدلببهانبيذلاسيئرلاخيشلاتيبوهو»

.(اذهانمويىلإامئاقتيبلااذهلازیالو.(«نیصحریبکتیبوهوهدالوأووه

:يباوعلانصح-۳

نمكاذنأنامعهيلإضرعتتتناكامىلإًاعجارنصحلااذهلناهبنيبأخيشلاءاشنإناكو

لخادلاندمنمريثكلاتددهونامع.تفدهتساةيجراختاءادتعا

يربجلارماعنبسيمخنبيلعخيشلاهلاقامراعشألانمنصحلااذهفصويفليقاممو

-:سيئرلاخيشلااهيفبطاخيةليوطةديصقيف
لاصوأهلالةميدقلاينوسًايلاعكدالبيفًارصقتديش
()لاطيألاودسألاواعمسايولأةكئالمأامويهسارح

-:سيئرلاخيشلاةيتكم-۳

نمدعتةبتكملاهذهتناكوصورخينبيداونمايلعلابهسسأيذلاتيبلابةدوجوملايهو»

.(!باتكفالاةينامثتغلباهتايوتحمنالاقيىتحقالطإلاىلعةينامعلاتابتكملامخضأ

.٠؛۸صو°4۷صةيناطحقلاةفيحصلاقيزرنبا-١
قياسعجرم.نافلخنبانهمخيشلا-۲

قباسلاعجرملا-۳

.١۳صقباسعجرم.يصورخلاناهبننبنالهكخيشلا-٤
.۳۱صقباسعجرم.نافلخنبانهمخيشلا-٥
.۳۳صنامعمالعأضعيىلعءاوضأ.يثراحلاديمحنبملاسنبهللادبع-٦
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حيشلاتافلؤملتادتإ

هيلإاهتبسنتتبثيتلاوسيئرلا
بسانملانمهنأانيأردقلو«نونفلاوفراعملاىتشيفةديدعتافلؤمسيئرلاخيشللناكدقل

.فيلأتلاناديميفسيئرلاخيشلاهلذبيذلادهجلاىدمءىراقلانيبتيلتافلؤملاهذهضرًعادج

-:يهويصورخلانافلخنبانهمخيشلارصحةيلاتلاتافلؤملاو
.«قافنلالهأقانعأقاقد»باتك-١

.سرادملاودجاسملاناكرأيفباتك-۲

.«ناويحلانممرحيولحياميفنايبلاحاضيإ»باتك-۲
.ةعفشلاونهرلاوعويبلاماكحأيفباتك-٤

.قالطلاوحاكنلاوجيوزتلاماكحأيفباتك-

.ددعلاىفباتك-٦
.جحلاىلإتاراهطلانمنيدلاهقفىفباتك-۷
.ةروثنملئاسميفءازجألاةددعتموةلماشةيهقفةعوسوم-۸
.هقفلاوديحوتلالوصأيفةعوسوم-٩

.جهملاةايححرشباتك٠

.جحلاكسانميفجهنلاةصالخباتك-١

.ليوأتلابهقئاقحكاردإلليزنتلاديلاقمباتك-۲

.ملاظملانمصالخلايفمناغملاباتك-۳

.اياصولاصيوعلحيفاياضقلا-٤

.ةنسلاوباتكلانمبيهرتوبيغرتوحئاصنواياصوىلعيوتحيباتك-٥
.ةيهلإلاةعانصلاباتك-١
.فارشألاباتكىلعةدايز-۷

.تانايدلاوصاصقلايفباتك-۸
.باطتسملاباتك-٩

.سيلباسيلفتباتک-٠

.ناهبنيبآعماجباتک-۱

ةيرعشلاةكلملاكلتءالجبحضوتيتلاوةنانطلادئاصقلانمددعسيئرلاخيشللدجويامكاذه
-:دئاصقلاهذهنمو.خيشلادنعةليصألاوةيلاعلا

.«ةينونلا»مسابةفورعملاهتديصق-١
.(اایفاوًاحرشاهحرشبماق«جهملاةايح»مسابفرعتهلةديصق-۲

O

٥٤ص.١۱۹۹.نامعمالعأليلد.برعلاءامسألسوباقناطلسلاةعوسوم-١
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ثحبلاةمتاخ

ةمهلاكلتءالجبانلفشكتسيمخنبدعاجةمالعلاخيشلاةريسيفةعيرسلاتاءارقلاهذهنإ
ملعلاىلعةمحروريخضيفتناكفهيفترحبتوملعلاتقشعيتلاةيكزلاسفنلاكلتوةيلاعلا
.تاقوألاةفاكىفهبالطو

فرعلقاعلکكلذبهلدهشيهنامزدیرفوهرصعةغبانناككشنود-سيئرلاخيشلانإ
رظتنتيتلاوملعلاةبلطلاهفلخيتلاةمخضلاةبتكملاكلتكلذبهلدهشتامكءاملعلارّدقوملعلا
يتأتانهنموعيمجلايديألوانتميفنوكتىتحءاطعملادلبلااذهءانبأنمنيصلخملادوهج
.مامتهالاوةيانعلاقحتستكشنود يهفخيشلابتكرشنوقيقحتىلإةوعدلا

ةبتكملاءارثإىلعدعاستفوسهتريسبمامتهالاوخيشلاةايحةساردنأدحأىلعىفخيالو

ةرومعملاهذههجوىلعسيئرلاخيشلااهاضقيتلاةينمزلاةرتفلالوطىلعادامتعاةينامعلا
ةدعصألاةفاكىلعتاريغتملاوثادحألابةئيلملاةرتفلاىهواماعبعستلاتزهانىتلاو

.ثادحألاهذهنمديدعلاروحمخيشلاهيفناكتقويفتايوتسلاو

عجارملاورداصملاءامسأ

.روشنمريغلاقم.يدنكلادمحأنبديعسخيشلاةايحلةمجرت.يبايسلادوعسنبدمحأ-١

دوعسنبدمحأخيشلاةيتكملمباتطوطخم.ةيناطحقلاةفيحصلا.قيزرنبدمحمنبديمح-٢۲

يموقلاثارتلاةرازو.نييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا.قيزرنبدمحمنبديمح-۲

.۲ط.٩۱۹۸.ةفاقثلاو

ةماقتسلاةيتكمجامصلهاةرنايعألاقمت.يلاسلاديمحنبهللادبع-٥
..19۹ةيلاعلااثيدحوًاميدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ.يثراحلاملاسنبهللادبع٦

روشنمريغٹحب...قيقحتوةساردسيمخنبدعاجخيشلا.يصورخلاناهبننبنالهک-۷

.٤۱۹۹ريمسىد۶٤۹٤.٤ددع.نامعةديرجبلاقم.يدشارلاهللادبعنبكرايم.ں۸

ءارعشءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش.يبيصخلازيزعنبدشارنبدمحم٩

.نامعةفرغ.سوباقناطلسلاةعماج.فنأتسملاباتكطوطخم-٠

>نبدعاجخيشلاةابحلةمجرت.يصورخلانافلخنبانهم-١۱ روشنمريغثحبيصورخلاسيمخ

امعمالعأليلد.برعلاءامسألسوباقناطلسلاةعوسوم-۲

ىفوتملاىروباسينلارذنملانبالفارشالاباتكىلعتاقيلعتوتابيقعتوهوفارشالاتادايز

.ءازجأةعبرأيفةنس

Q0
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ميد
امبهعاضوأىلعةرطيسلليبرعلاجيلخلاةقطنمىلعيبوروألاسفانتلاقمعيف

ةورذلادهشيذلاوءةيراجتلاوةيجيتارتسالاوةيسايسلاةيبوروألالودلاحلاصممدخي
تلمحيتلاةيلاقتنألاةلحرملايفوءرشععساتلانرقلاعلطمورشعنماثلانرقلاةياهنيف
ةنس١۲٠ترمتساةيخيراتةرتفلاهتنضتحايتلاةيبرعيلاةلودلاناضحأنمنامع

ةخوخيشىلإاهعجرتلمثاهموصخترهقواهدوعبشىتحةياعرلاقحاهتعروابيرقت

اهلمحمدأةحاوءانبأاهيفيلوتةديدجةلودناضحأىلإاهلقنتوبقترمفعضوةموتحم
ةيسايسلاتايلمعلاةفرغنماهجارخإيفمهسفنأاودهجيلم١٤۱۷ذنماهتياعرو
تاهجلالكيفنامعمسارشنيادولومرييصتلةيلودلاوةيجيلخلاوةيلحملاةيعامتجالاو
قئاعيلةيبرغلاوةيقرشلايبرعلاجيلخلالحاوسلوطىلعفرفرياقافخاهدجملعجيو

.رضاحلاانتقوىلإاهعمريسيلوايقيرفأقرشلوهسيفةعنايلاروهزلامثليودنهلازوج

اهبیطاکزةدروعنيأبصورخينبيداويفايلعلاةدلبراهزأرهزتكلذلكنيبنم
نملاهريخدمتةحاوفةيبأهيفشيعتلاهرصعفورظمواقتلاهدتحملجواهلصأامسو
اهقامعأيفروغلاىلإانعفداممىلإه١٤۱٠نمتدتماةنسنيعستةداهلوح

.اهرصعةعيبطفورظبانورقماهرارسأنماضعبفشكنل
سيمخنبدعاجسيئرلاخيشلاناهينييأةيصخشيفثحبلااذهءاجاذكهو

هجوأفلتخملوانتبةيصخشلاهذههيفتشاعيذلارصعلايفةيفاوةسارديصورخلا

ةيسايسلاوةيملعلاوةيركفلاوةيعامتجالاعاضوألاىلعنيزكرمرصعلاكلذيفةايحلا
.نكمأام

ةيلحملاعاضوألاةقيقحلالماشاروصتئراقللعضأنأثحبلااذهيفتلواحدقو

ىلعةيصخشلاكلتنّيعيلوهعمتجمةآرملالخنمخيشلاةيصخشىلإرظننلةيلودلاو
يبةريسىلعهعالطاضارتفاىلعهنهذيفةروصلالمتكتلثادحألاةطراخحطس

ةرصتخمةذبنبانثحبانردصدقفكلذققحتمدعةيلامتحالانمًاكرادتفكلنمغروناهين

.ينامعلاخيراتلاةحفصىلعصورخينبةناكموسيئرلاخيشلاةريسنع

ثادحألاخيراوتيفةفلتخملاتاياورلاضعبدجيدقئراقلانأىلإانهريشأو

اهيراضتواهتاياوريفرداصملافالتخاىلإعجاروهوةيرجهلاةصاخونامعبةصاخلا
هبةصاخلاتاياورلاورصعلاةعيبطىلإئراقلارظنيلفكلذلثميشاحتتلواحدقو

.عالطالاوةفرعملاةلقوريصقتلانعانرذعيو

‹‹‹قيفوتلالأسنهللاو



ديهمت
:ناهبنيبأخيشلابسن

كرابمنبسيمخنبدعاجةذبهجلادهتجملابطقلاةماهفلاربحلاةمالعلاملاعلاسيئرلاخيشلاوه

نبتلصلامامإلانبناذاشىلإهبسنيفدوعييذلاليلخلامامإلانبرصاننبهللادبعنبىیحينبا

.(»ينامعلايناطحقلايدزالادمحمنبيراشنبصورخینبنمكلام

فصنيفوتوصورخينبيداونمايلعلاةدلبيف(م١۱۷۲/ھ١٤۱٠)ةنسيفانخيشدلو

كانهلازيالهربقوهتيرقب(م١۱۸۲/ھ۱۲۳۷)ةنسةجحلايذنمثلاثلاسيمخلاموييفراهنلا

رشعنماثلانرقلانميناثلافصنلايرجهلارشعيناثلانرقلارخاوأيفهرجفغزبوهمجنعمدقو

.(ناهبنوبأهتينكوهريغهببقلتيملو(سيئرلاخيشلاببقلويداليللا

:ةيملعلاهتناكم

ديىلعملعلاىقلتنأدعبفةيلاعلاةناكملاكلتدسجتيتلاهتريسيفةيملعلاخيشلاةناكمىلجتت

امك«سيئرلاخيشلا»هبقلهلقحفهنامزبطقحبصأوءهتذتاسأقافوهداجأفهبلطمنقتأء(؛هتذتاسأ

نيرشعنعديزتيتلاهتافلؤمنعالضفهذيمالتىلعهرثأكلذىلإفضأ.هيفرحبأورارسألاملعكلم

:()تافلۇملاهذهمهأنمواهضعبرشنمتدقوارعشوارثنافنصم

.قافنلالهأقانعأقاقدباتك-١

.سرادملاودجاسملاماكحأيفباتك-٢

.ناويحلانممرحيولحياميفنايبلاحاضيإباتك-۲
.جهملاةايححرشباتك٤

.ةروثنملالئاسملاباتك٥

.ليوأتلابهقئاقحكاردالليزنتلاديلاقمباتك٦

.ملاظملانمصالخلايفمناغملاباتك-۷

اهركذدريسدمحأمامإلانبدمحمىلإةلاسرهنعدروامرهشأوهتالسارمنعالضفريثكاهريغو

.هللاءاشنإ

:هؤاملعويضايالاركفلا

ةجلاعمىلعماقيذلايضابالاركفلانادجيلهباهعبشتويضابالابهذاميلاعتلنامعلابقتساو
ةحفص)دوعسنبدمحأخيشللدروفسكاةبتكمبطوطخمنمةروصةيناطحقلاةفيحصلا:قيزرنبدمحمنبديمح-١

ءارعشءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش:يبيصخلازيزعنبدشارنبدمحم/,ةحفصلاوردصملاسفن-۲
..(۱۳۹ةحفص)١جنامع

.ناهينيبأخيشلانع٤٤۹٤ددعلانامعةديرجيفءاقل/يدشارلاهللادبعنبكرابم-۳
.ةيلمعلاوةيركفلاةايحلابصاخلالصفلايفناهبنيبأةذتاسأءامسأركندريس٤

.(٩-۷ةحفص)ناهبنيبأنعروشنمريغثحب/يصورخلانافلخنبانهم-٥
-٢-



ةمامإلامايقذنمينامعلاخيراتلاةغايصيفاريبكارودبعليةفالخلاةلأسمىهوةيسايسةيضق

.ناهبنوبأهيفشاعيذلارصعلاىلإھ١۳١ةنسرخاوآىفىلوألاةيضابالا

اهطوطخنومسرياوناكفيكوةينامعلاةلودلايفةيضابالاءاملعرودزوربكلذلكبنرتقادقو

كلذلءةيوبنلاهنسلانماهدمتستيتلاوةيسايسلاةايحلايفةيضابالاةيرظنلاوقفتياجسناهنوجسنيو
مهتناكموةيضابالاةمامإلالظتحتنامعلخادعاضوألارارقتسايفربكألالضفلامهلاندجو
زربتفاهروهدتهانعمناكهبخنلاءالؤهدينمةمامإلادقعطارفنانابهبملسملانمحبصأىتحةميظعلا

نأمامإلاةعاطتسابنكيملوةيخيراتلاتارتفلالاوطحيحصسكعلاوةيضابالاةسردملارودزوربب
.ءاملعلاةروشمنودمكحلابدرفني

ةسردممهلهترفوامبمهتايوتسمفالتخاىلعنيينامعلانيبمهتناكمءاملعلاءالؤهلتحاهلككلذل

مهدوقيلمههقفاومهغبنأمهمعزتيءاملعلانمةعومجمرصعلكيفزربيلهيلعمهلتظفاحوةماقتسالا

(ھ١۱۸ت)يوكزالارباجيبأنبىسومخيشلاكلذيفءامسألاعملانموءةمامإلاحرصةدعاسمل

.(ھه٢٤۲۳ت)ةرزعنبيلعنبیسومخيشلاو

:ينامعلاخيراتلاهيجوتوصورخونب
بعكنبثراولامامإلاهفلخوه۷۷٠ةنسيفةمامإلايدمحيلانافعيبأنبدمحممامإلایلوتامدنع

العبنبةمامإلااومدخفمهسفنالصورخونبهانبدجمةيادبكلذناك(ه١۱۹-۱۷۹)يصورخلا
دحألوقيمهيفوذاوحتساوطلستنعالرادتقاوةرادجنعمهنمجرختةمامإلادكتملىتحبضني

مهوعاطمريمأوأدهتجمةمالعودهاجممامإنيبمهفمهسمشلفأتملوةدايسلامهيفتللستود»ءاملعلا

رهقلابنومكحيالوفنعلابنودوسيالاذهعممهو»لوقيو«عيفرلافرشلاتابضهىلعمهعمجمب

.«نوخرؤملاهبمهفصواممكلذريغوميوقلاجهنلانوليازيالو
الوةمامإللمهريغنوضريالنوينامعلاحبصأفنودهتجملامالعألاونولماعلاءاملعلامهنمغبنامك

دجينامعةمئالعبتتملاواهردرثانتواهدقعبرطضامهريغلتجرخاماذإىتحمهاوسلمهلئابقداقنت

فالتخاىلعمهلضفبدجملاءامساوقتراواهدارفأةناكمتعفتراكلذلةعصانةيصورخةمامإلانأ

-:(هتينونيفربدتملاةفقومهدنعفقيينالهبلاملسمابأخيشلادجننأبجعالكلذلمهعورف

ناينبوساسأودجمقارعأهلكولملاديصلادمحيلاةورذب

ناركنسمشلايعقحليفيكومدقنمموقللامسانلاركنيال
ناوضروتايادهوبكاوكمهنيدومهيلاعمومهيباسحأا

يفناهبنابأخيشلارصاعيذلا(يرشفلا)(يليلخلادمحمنبديعسرعاشلاخيشلامهيفلوقيو

-:اهادحاةديدعدئاصف

ساكنأريغكولمصورخونبمهوكوملاراكذنتيانجردنامث

يسارلااهدوطلبىوطلايفاهثيغواهسدانحيفنامعسومشاوناك

.٦۳۰صرعشناویديحاورلاميدعنبملاسنبرصانملسمويآ-١

۰۲۱۷صرعشناوید:يرشفلادمحمنبدیعس-۲
-۳-



سامرأقابطأاوعدوأمهلكمأانحواريلسنمهكولمنمله

سابلاةعاسيفتكتمسةمهومههجوأباميسمهلومعنتلاق
ساسديارهدرمنإقرعلافةمركمسددقمهبميركلاقرع

-:اهيفويرشفلاو()ناهبنيبأخيشلانيبةكرتشملاةديصقلاكلذكو

لماوعلابضقلابلدعلااوماقأصورخينبلثمضرألايفنمو
لئايبقلايفدايأامكومانألايفمهلتدقعةعيببدمكف

لطابءاشحفلانماويكرامفاوناكلاديألاولاطبيألامه

ينبةناكميههذهتناكاذإوهميظنتيفمهرودويضابالاركفلايفءاملعلالاحوهاذهناكاذإ

.ينامعلاخيراتلايفمهتيمهأوصورخ

رونلالبسأوةملظلاحازأفقرشأوعليذلاءىلألتملادقعلااذهنمضةردسيئرلاخيشلاناكدقف

ةيخيراتلاةيجهنملااهمتحتةرورضاهرصعثادحأعماهلعافتوةيصخشلاهذهلوانتناكو.قحلاو

خيراتلانيبةقالعلاةعيبطبًالوانتناهبنوبأهيفشاعيذلارصعلالوانتناكوةيراضحلاتابلطتلاو
.هتافوىلإهداليمذنمخيشلارصعثادحأزربأهللاءاشنإانهضرعتسنسوصورخينبنيبو

لوألالصفلا

ةيسابسلاةابحلا
:ةلودطوقس:الوأ

ىلإم١۲٠٠ذنمنامعتمكحيتلاةبراعيلاةلودةافورصعوهھ١٤۱٠ةنسناهبنيبأداليمناك

نبرصانمامإلاباختنابيضابالاركفلاءىدابمنمميلسساسأىلعةلودلاهذهمايقمغروم۹٩

لماوعلفعضلاوروهدتللهجتتاهدجناننأالإجهنلاسفنىلعهئافلخباختناونامعلامامإدشرم

نعمجناهلخادعارصلارولبتنأكشالوءةبراعيلاةرسألخادبيهرعارصيفلخدتوةددعتم
دقعلاولحلالهأرايتخاىلعهدامتعانممغرلاىلعةرسألاسفننمةرتفلاهذهيفنامعةمئأبقاعت

مامالاةافودعبنيينامعلالعجةرسأكاهتدايسنأالإةرادجلاوةيقحألاامناوثراوتلامدعىلعو

اهقحتسيالنملاهٹيروتلنوهجتيوسسألاكلتنوسني-م۱۷۱۸)يناثلافيسنبناطلس

نامعلخدتلملسوهيلعهللاىلصىفطصللاةريسنمةدمتسملاةيضابألاةيسايسلاةيرظنلانيلهاجتم

.(ع۹٤۱۷/ه١۱۱۱-م۱۷۱۸/ه۱۱۳۱)نمتدتمايلخادلاعارصلانمةديدجةلحرميف

:عازنلايادي

امنيبفيسهنبالةهجتمةماعلاتناكفناطلسمامإلافلخيسنملوحعازنلامدتحاامناعرس

تاكسالو("ءةينامعلاةمألايفماقملاقومرمةيبرعيلاةلئاعلايفةلزنملايلاع»ناكوانهمءاملعلاراتخل

تنكساملمثًامامإفيسب-ءاملعلاىلعًامدقمناكو-يلهذلاناميلسنبيدعخيشلاىدانةماعلا

.يرشفلليناثلاوناهبنيبألاهنمرطشلاو١٠۷صردصملاسفنقيزرنبا-١
.۲۳صء٤جخيراتلاربعنامع:يبايسلادومحنيملاس-٢

-٢۲-



.((م۱۷۱۸/ه١۱۳٠)ةنسًامامإهوعيابوارسةعلقلاانهماولخدأةماعلا
مثفيسبةماعلاعلطأهنألةقفومنكتملخيشلاةسايسفقاقشنالاةيادبيفهرثأثدحلااذهلناك

لهأةصاخوهراصنأفيسلبصعتكلذلوملسأناكلةيادبلانمانهملاهاطعأهنأولوهنعاهفرص

مامإلوأكماعانهممامإلالتقمنعثادحألارفستلنيبناجلانيبمادطصالاأدبيوقاتسرلا

نأدعبهلةرصنلاوفيسىلعةيالولاةجحبجرخيذلابرعلبنببرعيديىلعسفانتلاةيحضحوري
.()نامألاانهممامإلااوطعأ

:عارصلاججأت
ةنسحةريسراسفبيتتسأنأدعبه١۱۳٠ةنساهبعيوبفهسفنلةمامإلابلطبرعيلوجلاافصالو

نمةجومدعبوهلقاتسرلالهأةبتاكمدعبناطلسنبفيسلاخرصاننببرعلبهيلعجرخىتح

دعبمادطصاللداعامناعرسونيربجلهجتاوهتمامإلوزتلىوزننعحوزنلاببرعييضرعارصلا

۳۰۰اهيفنيقيرفلانملتقويكزاباوقتلاوىوزنىلعاولوتسافهلرصاننبدمحمضيرحت
رصاننبدمحمهفيلحوةنسةرخآلاىدامج١۱يفكلذدعبیوزنببرعيتامولجر

.هلتقمىتحعاضوألانمنكميونوصحلاهنمصلختسينأعاطتساوقاتسرلاب

يضاقلاخيشلاهعياب؛هدعبةمامإلابعيوبدقفهبورحلاوطفيسلرصاننبدمحمباحطصالارظنو

ريمحنببرعلبهيلعراثوناضمرنملوألاةعمجلاموييبعانلادادمنبناميلسنبرصان

لزعنأدعبه١٤٠٠ةنسةمامإلابعيوبفاهلهألجهيلإمضناونامعقطانمنمريثكىلعىلوتساو
حوربهتسايستمستايذلاناطلسنبفيساهنع

-:(م۱۸۲۱/ه۱۲۳۷-ةيديعسوبلاةلودلامايق:ًايناث
ديعسنبدمحامامإلارصع-١

تاماسقنالاوةيلخادلابرحلاءانعنمنيينامعلاسوفنلةحارتساديعسنبدمحأمامإلادهعربتعي

ةيداصتقالاعاضوألانيسحتودالبلاديحوتىلعلمعونامعنممجعلادرطينأعاطتسادقفءةيلبقلا

هدهعيفتدهشيتلا.نامعلالقتساىلعظافحللاصاًخامامتهااهالوأيتلاوةيركسعلاوةيعامتجالاو

عمةزيممتاقالعديطوتوايلخاددالبلاديحوتىلعتصرحةيزكرمةطلسهمعدتايسايسارارقتسا
.ةقيقشلاوةقيدصلالودلا

ولختملهمكحةرتفناالإهدهععلطميفديعسنبدمحأمامإلااههجاويتلاثادحألاوتابوعصلامغرو

ينامحرلاهتنيفسبم١۱۷۷ماعاهراصحكفوةرصبلاذقناثيحيجراخلالاجملايفةصاختازاجنانم

.نييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا,قيزرنبدمحمنبديمح-١
فشكنمسيتقملانامعخیرات:يوکزالادیعسنيناحرسء٢۲ص.قباسعجرم.يبايسلا۲0ص.ردصملاسفن-٢

.۱۷٠ص.ةمألارابخألعماجلاةمغلا
نياء۹٠۱۱و۱۸٠۱ص.قباسعجرم:يوكزالاء١١٤۱ص.۲ج.نامعلهأةريسبنايعألاةفحت:يلاسلانيدلارون-۳

رصاننببرعيهنأىلعفيسلاخرصاننببرعلبدروييملاسلاخيشلاو.اهدعبامو۳۰۳ص.نيبملاحتفلا:قيزر
.بوصاألوألاو

خيراتنأودبيو١٤۳٠برعلبةعيابمو۱۱۳۳ماعناكفيسلزعنأخيشلاركذي.١١٤۱صقباسعجرم:يملاسلا-٤

.اطخهيفلزعلا
o



جدنمربالحاسوجيلاهايمريهطتًيريبكرودبعل

.اردانالإاهروزينكيملفيرحبلالقثلازكرمطقسمننأمغرمئادلاهرارقتسام۱۷۸۳ریمسید

-:دیعسنبدمحأمامإلانبديعس-ب
انوكيملودالبلاجراخناطلسوفيسهاوخلناكوه۱۹۸٠ةنسيفهيبأةافودعبمكحلاىلوت

مكحلللهؤمريغاديعسديسلانانأبهتفحتيفيلاسلاخيشلاريشيامككلذوهمكحنعنييضار
.()یوزننعهلزعامدعبدمحأمامالاهيبانعةياوربسح
:۱۲۱۹/٤-م۱۷۹۲/ه۷١۱۱)دمحأنبناطلسديسلا-ج

ادكۆمةيجراخلاتاقالعلابمامتهإلاىلإهجتاونامعىلعهترطيسضرفينأناطلسديسلانكمت
.ةرواجملالودلامارتحابىظحتولخادلايفةكسامتمةلودءانبيفهتبغرىلع

-:ناهبنيبأبهتقالع
رهاظوانيدلابابيف؛هنمهنوهركيًاثيشاذهناطلسلهدلوالوناهبنوبأركذيملو("يلاسلاخيشلالوقي

مزجننألهسلانمسيلهنأييأريفو.هدالوأوناهبنوبأحارتساوهمايأيفتنكسدقتاكرحلانألاحلا

.امهنيبنواعتلاقباسنممغرلاىلعنيفرطلانيبةفلألانمعوندوجوب

-:۱۲۷۳/٦۱۸-م٤۱۸۰/ه١۱۲۱)ناطلسنبدیعسدیسلا-د

يفنيينامعلانيبةينطولاةدحولامئاعدوسساءاسرإنمنكمتديعساهضاخةعساوبورحدعب
هدناسيناكو.لودلاةفاكعمةيجراخلاتاقالعلارطأةعسوتىلعصرحامكءةكسامتمةيوقةلودراطإ

وهواهراكفأبهتدمأيتلامامإلاةنباةزومهتمعوھ١۱۲۳بجريفطقسميفهتافوىتحملاسهوخأ

ىلعةيجراخلاهتاقالعةعقرعسوامك.(")هتمعةسايسوملاسهيخأىضربكلمايفدعقفةنس١٠نبا

.دنللدنلاةلماعمولدابتملامارتحالاىلعةمئاقلاةيداصتقالاوةيسايسلادعصلاةفاك

ىناثلالصفلا

ةيملعلاوةيركفلاةايحلا
:ةيملعلاةكرحلاعضو:الوأ

لامهإنمنيخرؤملانيديوهوبناجلااذهنعةيفاوتامولعمباندمينأنكميفنصمدجويال
ةكرحللًاماعًاروصتيطعننألواحنسكلذمغروةيسايسلاثادحألابمامتهالاوةيراضحلابناوجلا
.ناهبنيبأخيشلارصعيفنامعيفةيملعلاوةيركفلا

دتشانأيعيبطو ةكرحلاىلعيبلسريثأتهلنوكيفوسةيلبقلاتاماسقتالاوةيلخادلابورحلادادتش
نمألاناكولامعًادجًاليلقنوكيفوسفيلاتلابلاغتشالاوملعلابطبسانلامامتهانأذإةيملعلا

.۱۷۳صةفحتلا:يلاسلا-١

.اهدعبامو٩7۹٤ص.حتفلا:قيزرنبا.۱۷۸ص.ىلوألاةيدوعسلاةلودلاونامعولحاسلاتارامإ:هللادبعيسرمدمحم-۲
.۳۱ص.قباسعجرم:نالهك-۳

-٦-



ةرتفلاهذهيفءاملعلاددعءاجاذلةيسايسلاضارغألاةمدخلةريبكتاقاطتهجوفادئاس

.نامعخیراتنمیرخلتارتفعمبسانتیالادجًالیئض

ٍ:ءاملعلاعضو

ةرتفيفةصاخوءاملعلاوملعلابةريثكارارضأتقحلأبورحلاكلتنإفىرخأةيحاننمو

ةينيدلاةناكملامكحبءاملعلانأدجنفديعسوبلاةلودوةبراعيلاةلودنيبلاقتنالا

امك؛يسايسلارايتلاعمباحسنإلاىلإمهضعبادحامبةسايسلاناديجولولاىلإورطضأدق

.تاءادتعالانمريثكلمهضرعتىلإىدأكلذنأ

:ءاملعلاعجارتولئايقلاءاسؤر

ةيعرلانيبعومسمتوصمهلنكيملفءاملعلاةناكماهيفتعاضةرتفيفاذهلكيتأيو

فيرصتىلعةيلبقلافالحألاءامعزولئابقلاخويشىلوتسأفلبقنملاحلاهيلعناكامفالخب

هاجتايفغلابلاهرثأكلذناكوةيضابألاءاملعلارودنمفعضأوتاسايسلاهيجوتورومألا

ينبنأدجنفمهبيصنتوةمئألالزعنمكلذىلعلدأسيلوتابارطضالانمديزملاىلإدالبلا

:فيلأتلا
ددعدوجوعنميملنإرصعلاثادحأبمهلاغشتالفيلأتلانعءاملعلافرصنينأيعيبطلانم

ىلعخيشلارصعيفءاملعلاراسدقوءرصانخيشلاهنباوسيئرلاخيشلامهزربأوهبسابال

خيشلارثاتامك.هئارأباباجعإويمدكلاخيشلابارثأترثكأاوناكومهمدقتنمةيجهنمسفن

خيشللناكلباقملايفوءهتبوجألالخنمكلذىلجتيويحبصلاريشبنبديعسخيشلابسيئرلا

ةسردمابيبايسلادوعسنبدمحأخيشلااهامسيتلاةرتفلايهوهدعبنمىتأنميفهريثأت

.(ةيدعاجلا

(ھ۱۲۳۷-ه١٤۱۱)ناهبنىيأرصعيفمالعألا:ايناث
عاضوألاهذههاجتلعفةدركانهنوكتنأهبملسملانافلوألالصفلايفهانركذاممغر

عدبلاةبراحمولهجلاةمواقلمهسفنأاونطوفنيصلخملاءاملعلانمهبخنترهظاذلةيدرتلل

فيلأتلايفةلثمتملاةيركفلاوةيعامتجالاوةيسايسلامهدوهجلالخنماهتيلقعىلإةمألاعاجراو

برحلايفةدقتمسفنبيدألاسفننالاماعونةرهدزمتناكةيبدألاةايحلانإامكميلعتلاوأ

ىلاوهتدالوليبقناهبنيبأةرتفلوطىلعءارعشلاوءابدألانمديدعلارهظفملسلايفاهنمرثكأ
.هتافو

 

.(٢۳۰/٢۳۰ةحفص)حتفلا/قيزرنبا-١
يفنامعةنطلس/شيورددمحأةحيدم؛(٢۳۳)ةحفصحتفلا/قيزرنباء(١٤٠)ةحفصةفحتلا/يملاسلا-٢

.(۷۳)ةحفصرشععساتلاورشعنماثلانينرقلا

 



:هبابشوناهبنيبأداليماورصاعءاملع-]

ريشبنبديعسخيشلامهزريأو ماعةمامإلاهيلوتدعبفيسمامإلاهنمبلطيذلايحبصلاريشب

ىلإمجعلالوخدلبقامىلإشاعدقوكلذديعسخيشلاضفرفهتضيرفيفهديزينأه٠

ناميلسهيقفلاخيشلاكلذك.اهدعبيتلاوأسيئرلاخيشلااهيفدلوىتلاةنسلايفهلعلو.()نامُع

مامإللايلاوواهيقفناكوءيرجهلارشعيناثلانرقلايفةشاعيذلايديعسويلايلعنبكرايمني

ديعسنبفيسنبدمحمخيشلاو«ماكحألاويواعدلاىنعميفماكحلاةركذت»باتكهلودمحأ

فسوينبدمحأنبديعسوبأخيشلاوءركذلافنأخيشلارصاعيمدألاينابيشلا

.ىرعموحنمىلعدمحأمامإللايلاوراصدقويديعسوبلا

.(”اضيأمامإللايلاوناكويديعسوبلارصاننبديعسهيقفلاو

صورخينبنمدمحمنبديعسخيشلاوكرابمنبسيمخنبدمحمخيشلاكلذكو

يديعسوبمالاملاسنببيبحخيشلاامهعمويناثلاناطلسنبفيسلاومأقيرغتيفاملكتناذهو

.(و٠يفرخأوه١١٠٠يفباتكلاخيراتناکو

-ه١١٠۱٠۱ماعبيبحخيشلاةريسيفريمحنببرعلبمامإلااوعلخنيذلاخياشملاكلذىلإفضأ

-:مهنمو(يلاسلاخيشلاةياورىلع

رصاننبدمحمخيشلاويمضهجلاديعسنبدشارخيشلاويلولهبلادشارنبملاسخيشلا

.(”ملاسنبداجبخيشلاورماعنبمناغخيشلاوفلخنبدمحمخيشلاويصارحلا

ةيهقفلئاسميفتاثحابمهلناكيذلاكرابمنبسيمخخيشلاسيئرلاخيشلاابأىسننالامك

.افنأروكذملاهيخأنعلاضفتاكراشمورصعلاكلذءاملعل

:هوسلاجموهورصاعم-ب
هللادبعنبلالهخيشلاويديعسوبمالاملاسنببيبحخيشلالاثمأنم(هتذتاسأمهناليقنمدبنو

.(”يصورخلايليلخلاهللادبعنبناميلسنبرصانخيشلاويدنكلادمحأنبديعسخيشلاويوزنلايودعلا

نموهعمتابتاكموتالسارممهلتناكوهراهتشادعبخيشلاباولصتانيذلاءاملعلانممهريغنعالضفاذه

پشاعورشعيناثلانرقلايفدلويديعسوبلادمحمنبنافلخنبانهمريهزوبأملاعلاديسلاخيشلامهزربأ

هدلاوللاقناهبنابأخيشلانأىوريولئاسملانمريثكيفءارألدابتناهبنيباوهنيبناكوليكولاهيبأعمطقسمب
هوسمتلافنامعنمملعلامدعاذإ»هنعلاقامك«انهمكدلوكدنعوينلاستأ»لئاسملاضعبنعهلأسيهيلإبتكدقو

.(”رايخألانيرخأتملاونيلوألاىلعةدراولاراثآلابابل»وهروهشمفلؤمهلو«نافلخنبانهمنم

.۷۰/۱۹/۷۲ةحفصقباسعجرم/يديعسويلا-١
.١١٠ةحفصةفحتلا/يملاسلا-۲

.١١۱/۷١۱ةحفص/ردصملاسفن

.ققحملا(ه١١٠٠)تاونسثالثبناهينيبأةدالودعبيحبصلاريشبنبديبعسخيشلا٤
.تاحفصلاوردصملاسفن-٥

.(١۱)ةحفصقباسعجرم/يصورخلانالهك-٦
.ةحفصلاسفنقباسعجرم/يدشارلاكرابم-۷

امءالؤهنمملعلاناهبنيبايقلتةحصيفنالهكخيشلاككشيو٠۲٠٢۲ةحفصقباسعجرم/يصورخلانالهك-۸
.٠۲-٢۲ةحفصرظناهثحبيفتاشقانمهلويليلخلاناميلسنبرصانخيشلاادع

۲۸

 



رشعيناثلانرقلايفدلويديعسوبلاديعسنبدمحأنبملاسخيشلاملاعلاهورصاعنممكلذك

اشنيديعسوبلاديعسنبملاسخيشلاةقثلاديسلاكلذكوةنسيفوتوحنمىلعايلاوراصو

ةنسىلإايحناكويلميحلايداونمةوطخلاةلحميفرشعيناثلانرقلانميناثلافصنلايف

ءارآلدابتسيئرلاخيشلاوهنيبناكويديعسوبلاملاسنبسيمخنبدمحمملاعلاخيشلاوه٤

ىلإلقتنامثنأشلادمسيفهتأشنتناكوماكحألايف

ءاملعلابمتهايذلامامإلانبديعسنبدمحديسلادهعيفاورهتشاءاملعلانمهبخنهرصاعدقو

يدمحيلاديعسنبدمحأنبديعسيضاقلاويكزالايكمردلادمحمنبملاسخيشلامهنموهيلإمهبّرقو

رصاننبناميلسخيشلاويوزنلاهللادبعنبكرابميضاقلاخيشلاناهبنابأخيشلارصاعنممو

فيسنبلضفخيشلاوءيمشاهلاملاسنبسيمخخيشلاو«ءيصارحلارصاننبدمحأخيشلاويللهملا

خيشلاوءيلمازلافلخنبرصاننبناينثخيشلاو؛يلوعملاديعسنبفيسدهازلاهرصاعامك

مهطاحأنمماوناكو«يكمردلاملاسنبديمحخيشلاو؛طسبلاملاسنبدمحمنبدامححيصفلاملاعلا

رصانيضورعلاخيشلاهرصاعامك()ديعسهيخأدهعيفهمامتهاوهتياعربناطلسنبملاسديسلا

يصورخلادشارنبدمحمنبديعسرعاشلاخيشلاوءيطامسلايصورخلاناميلسنبدمحمنب

-:()يتاياميفمهرکذنسنورخآءارعشو
-ج

:لاثملاليبسىلعمهنمركذنوهبحاصوخيشلاطلاخنمرثكأمهو

هلوملعلانمةريبكةجردغلبدقو-ه۱۹۲٠)ناهبنيبأنبرصاندمحموبأملاعلاخيشلا-١

.(°(نيقيلاقحلاونيبملاقحلا)ةيملعلاهتعوسوماهنمةريثكتافلؤم
نوكيلرايتخالاهيلععقوعرويقتملاعوهو(ھ۷١۳١-ھ١٠۱۲)ناهبنيبأنبسيمخخيشلا-۲

.()ىيأهنكلويليلخلاققحملاخيشلانمزامامإ

رعشلابملعوةفرعماذناكوناهبنيبأنبديعسنبدشارخيشلا-٢

نباةمالعلاةيمالحرشهلوناهبنيبأيخأنبانباسيمخنبرصاننبدمحمنبروصنمخيشلا-؛٤

.(”ينامعلارضنلا

.()اهلهقاقحتساوهيفةمامإلالاصخلامتكابناهبنوبأ

.۸۱,۸۰ةحفصقباسعجرم/يديعسويلا-١

.ردصملاسفن-۲

.٤٤٤ص.ردصملاسفن-۳
.۷صقباسعجرم:يصورخلاانهمء١٠۷صةيناطحقلاةفيحصلا:قيزرنبا-٤
.اهدعبامو٠٦٠۷صرظناةفيحصلايفقيزرنبااهركذةريثكبقانمخيشللو.٦ص.عجرملاسفن٥
.٢٤۲ص.قباسعجرم:يصورخلانالهكء۹٠۲صةفحتلا:يملاسلا-٦

.٦صعجرملاسفنءيصورخلاانهم-۷

.۷ء٦؟ص.عجرملاسفن-۸

-۲۹-



نبديعسخيشلاهدلووكلفلاملعبلغتشاوينوسلايصورخلادیعسنبشیوردنبنسحخیشلا-1٦

.(۱آرعاشوًاهیقفناکوشیوردنبنسح

ليمجخيشلاملاعلانوكينأدعبتسيالناهبنيبأديفحنالهكخيشلانإفقبسامىلإةفاضإ

ملاعلاخيشلاويبراغلاميلسنبدمحمملاعلاخيشلاوسوماقلابحاص.يدعسلاسيمخنب

.()ررکذامىلعًليلدمقيملنإوخيشلانعةرشابماوقلتنمماونوكينأيشاطبلادمحمنبناطلس

:ءارعشلانمهورصاعم.د

نوكراشيوةقيقرلامهتاملكبسوفنلانولسيءارعشلانمةبخنبنيزتينأودبالرصعلكيف
ةريثكدئاصقهلوىفكلًارعاشوهالاهيفنكيملوليذلاناهبنيبأرصعاذكهوهمالاوهلامأعمتجملا

نبدشارحيصفلاخيشلاناهبنيبأرصعيفاودجونممودئاصتقلاعورأنميهوكولسلايفاهبلغأ

.(ناهبنابأحدمامكءديعسنبدمحأمامالاحدمبرهتشاويواميسلايسبعلانسحلبنبديعس
ةروهشملاةديصقلاهلويوكزألايكمردلاملاسنبدمحمنبملاسلوحألاوبأحيصقلاملاعلاخيشلاو

-:اهعلطمومامالانبديعسنبدمحديسلايف

نمثالببولقلاهبعابتقوسنميلاوةنعسنيعيبابنيبام
عئاشلاعاعشلا»و«نيبملاحتفلا»بحاصتيخبنبقيزرنبدمحمنبديمححيصفلاخرؤملابيدألاو

-:()اهعلطموةينامجلابةامسملاةسدسملاةديصقلاهلو«ناعمللاب

ناقرفويحوباركذناوعمتجاناندعلآنعيمدهلاحطبألالس

يصورخلايليلخلاريشبنبدشارنبدمحمنبديعس(رعاشلاخيشلاكلذكناهبنابأحدمدقو
ثحلاوحئادملاوظعاوملابلفاحناويدهلو(ا)اهيفاكرتشايتلاةديصقلاليلدبخيشلابلصتانممناكو

-:اهعلطمةديصقلوسرلاحدميفهدئاصقنموصورخينبلئاضفركذودهزلاىلع
ادلمأاندلنايلاكاذبتحضفاددوتوًارتخيتسيمتترطخ

.ةديدعدئاصقهلو()مامالانبديعسديسلامهنمو

:هيرصاعمرعشيفةيبدألاحمالملا
يفءاوسةيبدألاةحاسلااورثأنيذلاءابدألاوءارعشلاددعتبخيشلااهيفشاعيتلاةرتفلازاتمت

راهدزاةيادب«۷»ةرتفلاهذهنوكتسورشععساتلانرقلاعلطميفةصاخويبرعلاملاعلايفوأنامع

يتلاةيرعشلاضارغألاددعتبتزاتماىلوالاهترتفنأامك.ناهبنوبأهشیاعيملنإوعساويبدأ

ةيونعملاتانسحملاوعجسلانمةقباسلاةيبدالاروصعلاعباطاهضعبىلعبلغناوءارعشلااهقرط
.تانسحملابديقتلانودةعيبطلاعمقالطنالانعتجتنةينفتاحملىلعهئاوتحاعمةيظفللاو
.قباسلاردصملا-١
.٢٤۲ص.عجرملاسفن:يصورخلانالهك-۲
.٤٤٠صقباسعجرم:يببصخلا-۳
.۱۳۳-۱۲۸ص.قياسعجرم:يبيصخلا-٤
.۱۲۹ص.قباسعجرم:يصورخلاء1۳١۷-٠٠٦۷صةفيحصلا:قيزرنبا٥
.ثحبلااذهنم١٦صةديصقلارظنا١
خيشلاعمةلباقم)ةماعلادنعةصاخيركفلادومجلانمعوندجوفركفلاىلعتسكعناةيسايسلاعاضوألانأودبي--۷

.(١۱سراميبايسلادوعسنبدمحأ

۴

 



ةداسلاوأءاملعلاوأةمئأللءاوسحيدملاىلإمههاجتارثكأناكةرتفلاهذهءارعشنأيلرهظيو

نتفلاروهظورصعلايسأمنعثدحتلابناجىلاناهبنيبأتايكولساهنموةينيدلادئاصقلانعالضف

.ءارعشلانيواوديفرشتنموهو

ةمتاخلا

خيراتلالحارمنمةمهمةلحرملثميهنأناهبنيبأخيشلارصعيفراحبالالالخنماحضاوودبي
ةظوحلمتاروطتنمهدهشاكلذويملاعلاىوتسملاىلعوأيجيلخلاويلخادلايلحملاىوتسملاىلع

.يبرعلاجيلخلاةقطنمونامعيفةصاخوثادحألاتايرجمىلع

همامأةحناسةصرفلادجويذلايسرافلاوزغلاةهركملبقتستنامعتناكخيشلادلوامدنعف

امنيبءةيلبقلاةنتفلاءارجنمفينععارصيفنيينامعلالوخدونامعيفةيلخادلاعاضوألاروهدتل

ضهنتىرخأةلوداهتابنجىلعومنتلةينامعلاةبرتلاةعدومةريخألااهسافنأظفلتةبراعيلاةلودتناك

راحصىلعلاوكديعسنبدمحأزوربذنمينامعلاخيراتلاةغايصةداعإلواحتوبحرأقفاىلانامعب
نامعىلعمامإکمٹ

اموةيسايسلاثادحأللتاجاتنكتداسيتلاةيعامتجالاوةيركفلاعاضوألاةقيقححوضوبىلجتيو

اماسقناةيلبقلاةيبصعلاهيفتكرتيذلاتقولايفةيبهذمتاماسقنانمنامعىلعيباهولارطخلاهفلخ

نمتملسةئفءانثتسابةيسايسلانوؤشلاىلاءاملعلافارصتالةيملعلاةكرحلاىلعكلذلكرثأوايلبق

اهسفنلقشتنأتعاطتساةيبدألاةايحلانأامكءيملعلالاجملايفتمهسأوثادحألاكلتيفطارخنالا

.هتايطعمواهرصعثادحأعمسناجتلانماهنكماقيرط

ةيصخشقحبناكفهرصععمريثأتلالدابتيلوًابلاقوًابلقكلذلكعملعافتيلناهبنوبأءاجو
نمهبمركأفةديجللااهراثأءاقببعشياهقيربىقبيةيبهذفرحأباهرطسواهركذخيراتلادلخةميظع
.سيئرنمهبمظعأوخيش

عجارملاورداصملاءامسأبةمئاق

نمحرلادبعقيقحت.ملسميبأناويد:يحاورلاميدعنبملاسنبرصانملسمويأخيشلا-١

.رشنناكمنودبم١۱۹۸راتخملارادعباطم.رادنزخلا

يتلاسرلنمضتمفنأتسملاباتك:رذنملايبأبىنكملابوبحمنبدمحمنبريشبةمالعلا-٢

يدجنلانرقمنبدمحمىلاىرخألاونامعلهأنمةيباهولاقنتعانمبةصاخلاناهبنيبأخيشلا

Oman.371بمقرمنامعةفرغبسوباقناطلسلاةعماجةبتكمبطوطخمةروص Bp 166.2 M

.ديعسوبلاخيراتنمةذبنديفملازجوملاباتك:يديعسودلادمحمنبفيسنيدمحديسلا-۳

رشنناكمالورشنةنسالورشنرادنودب.نيطالسلاوةمئألالوالاءزجلا

:تیخبنبقیزرنبدمحمنبدیمح-٤
دوجومء١٦۱۳۳مقرايناطيرببدروفسكاةبتكمبطوطخمنمةروص.ةيناطحقلاةفيحصلا-]

.يبايسلادوعسنبدمحأخيشلاةبتكمب
۳۴



.يسرمدمحم.دورماعمعنملادبعقيقحت۲ج.نيييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبللاحتفلاب

.م۲طقسم.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

ثيدحلاينامعلاخيراتلايفةساردلالتحالاولالقتسالانيبنامع:يمساقلارصاندلاخ-٥

تيوكلايبرعلاعارشلاةسسؤم.نيبامةرتفلايفةيلودلاوةيميلقالاهتاقالعو

.۲.
.م١۱۹۸توریب.قرشملاراد٢۲ط.مالعالاوةغللايفدجنملا:قرشملاراد-١

دمحأخيشلاةبتكمنمطوطخمةروص:ديعسنبدمحأمامالانبدمحمناهبنيبأةلاسر-۷

.ةحفص٢٤۲نمةنوكميبايسلادوعسنب

-:يبايسلاسماشنبدومحنبملاسخيشلا-۸

.م٦۱۹۸طقسم.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.عبارلاءزجلا.خيراتلاربعنامع]١

يرمدتلادمحأةعجارم.٠ج.ينامعلارحبلاروقصمساوقلاخيراتيفملاعملاحاضيا-ب

يموقلاثارتلاةرازو.٣ط.هللادبعنيمأدمحمةمجرت.هلئابقوهنادلبجيلخلا:زليامب.س-٩

.م١۱۹۸طقسم.ةفاقثلاو

ةمألارابخألعماجلاةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات:يوكزألاديعسنبناحرس-٠

.م١۱۹۹طقسم.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.۲طيسيقلاديجملادبعقيقحت.

.معنملادبعدمحمقيقحت.يرشفلاناويد:يصورخلايليلخلادمحمنبديعسخيشلا-١

.م١۹۸٠طقسم.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

ةرهاقلا.ةيرصللاولجنالاةبتكم.يبرعلاجيلخلايفةيسايسلاتارايتلا:داقعلاحالص.د-۲

.م۱۹۲

توريب.سدقلاراد.١ط.ايقيرفاقرشونامعيفةبراعيلاةلود:رايسلايلعةشئاع-۳

.ع٥

ةسارد.يبرعلاجيلخلايفةرادالاوةيناطيربلادنهلاةموكح:ميهارباينغلادبعزيزعلادبع-٤

.م١۱۹۸ضايرلا.خيرملاراد١ط.ةيقئاثو

ةلودلاسسؤمىديعسوبلاديعسنبدمحأمامالاةريس:يناطحقلادومحرداقلادبع-٥

خيراتلايفنامعةودنلمدقمثحب١۹۹٠طقسم.مالعالاةرازو(١۱۷۸-ةيديعسوبلا
.م١۱۹۹رېمتبس/۲۷-٤

نامعلهأةريسبنايعألاةفحت:(نيدلارون)يملاسلاديمحنبهللادبعخيشلا-١

ناهبنيبأةيصخشنع٤٤٩٤ددعلانامعةديرجيفءاقل:يدشارلاهللادبعنبكرابم-۸

ءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش:يبيصخلازيزعنبدشارنبدمحمخيشلا-٩

-٢۴-



.م١۱۹۸طقسم.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.لوألاءزجلا.نامعءارعش

قورشلاراد١ط.رشععساتلاورشعنماثلانرقلايفنامعةنطلس:شيورددمحأةحيدم-٠

.رصاعملاوثيدحلايبرعلاجيلخلاخيرات:نورخآوراجنلاىفطصم-١

ريغثحب.يصورخلاسيمخنبدعاجخيشلانعثحب:يصورخلانافلخنبانهمخيشلا-۲

يباوعلاةيالو.يصورخلاانهمخيشلاةبتكم.عوبطم

طقسم.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.۲ط.نامعيفترجرابخأوصصق:لوهجمفلّؤم-۳

.م۱۳

:تالباقم:یرخأعجارم

فاقوألاةرازويفهبتكمبءاتفالابتكمبماعلانيمألا.يبايسلادوعسنبدمحأخيشلاعمةلباقم

م۳ 
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ةمدقم*

هلأىلعو,ىفطصملادمحمانديسىلعملساويلصاوء-ىلاعتوكرابت-هللدمحلا

.دعبویوقتلابمهلدوهشملاهبحصو

نيدايمىتشيفازرابًارودليوطلاينامعلاخيراتلاربعنوينامعلاانمالعأبعلدقف
نوداياونلاقدصو,ممهلاولعنمهباوزيمتامبةسوسحمتاساوفاضأثيحءةايحلا
نيذلانييعرشلاماكحللةيعرشلاءاطعإيفانسحٌءالباوليأو,للكالورمذتالوفلكت

اذهدناسیریبکملاعدوجونميعرشمكاحيأولخيداكيالونامعشرعىلعاوبقاعت
مهئارآنعاهيفاورّبعريسمهلو.تالاجملاةفاكيفةديدعتافلؤممهلو,كاذوأمكاحلا

.ةضراعموأادييأتموكحملاومكاحلايف

خيراتلايفةمئالاوءاملعلاءالؤهلًادحاوًاجنومنيطعننأماقملااذهيفنكميو

نبرمعمامإللةعيبلاتمتامدنعف,ةينامعلاةسايسلايفمهرودوثيدحلاينامعلا

اهيهلدقاعلاناك(م٠۹٤٠/ه٦۸۹-م۸۲٤۱يصورخلادمحمنبباطخلا

دقاعلاناامك,(٢١۲:حتفلا:قيزرنبا)جرفمنبدمحأنيناميلسنبدمحمةمالعلا

)م۳۹٤٦۱-٤00)ييرعيلاكلامنيدشرمنيبرصاتمامإلل

بيبحخيشلانأامك,نيبلاطلاجهنمباتكبحاص,يصقشلاديعسنبسيمخةمالعلا

يديعسوبلادمحأنبديعسنبدمحأمامإللةعيبلادقعدقيديعسوبمألاملاسنب
ناطلسنيريمحنببرعلبمامإلاعلخدعب(م۱۷۸۳/ه١۱۱۹-م۱۷۹/۱۱۲(

.م۹٤۱۷/ه١١۱۱ماعيفيبرعيلا

انتقوىلإيرجهلاثلاثلانرقلاذنمةينامعلاتافلؤملاعطقنتملففيلأتلالاجميفامأ

نبتلصلارثؤملايبأويشرقلابوبحمنبدمحمنبريشبتافنصمكانهف.يلاحلا

يبأو,يراوحلانبدمحميراوحلايبأو,ةكربنباعماوجو٠ءيصورخلاسيمخ
نرقلايفويمدكلاديعسنبدمحمديعسيبأو.يوسيبلادمحمنبيلعنسحلا
فنصملاوةيافكلاوعرشلانايبكدونكلاةلييقءاملعتافلؤمترهظةرجهللسماخلا

راسو.باسنألاوةنابإلاوءايضلا,يبتوعلاةملسنبملسمرذنملايبأةمالعلاتافلؤمو

.عاطقنانوددهعلااذهيفانيلإلصونأىلإجهنلااذهىلعفيلأتلا

ةسردملضفي(م۹٤۱۷/هةيبرعيلاةلودلاءاملعمهسأدقو



(ھ١٠٠٠-ه۹۱٠٠۱)يبرعيلافيسنيناطلسنببرعلبمامإلااهسسأيتلانيربج

اودغو.ًاددعمهليصحنالنيفقثملاوءابدألاوءاملعلانمةلمجةسردملاهذهنمجرختو

وبلآةلودنيجيرخلاءالؤهنمدافتساو.نييرجهلا۱۳و١٠نينرقلالالخملعةرانم

نمو.ذاذفأمالعأونوركفممهذيمالتنمومهنمغبنوةبراعيلاةلودتثرويتلاديعس
يفتحنيذلايصورخلاكرابمنبسيمخنبدعاجناهبنوبأسيئرلاخيشلاانملاعمهنيب
اودلخنيذلاهفالسأةريسةفرعمىلإقاتشملاميركلاعمجلااذهدوجوبةودنلاهذهىفهب

قحبيهو.ةفرعملاوملعلاداورلًادروموًادصقمتدغيتلاوةمجرافسأيفمهاركذ
هدنسميفلبنحنبایور.مهلةقدص-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمانينلوقلًاقادصم

عطقناناسنإلاتاماذإ»:لاق-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأةريرهيبأنعهاوريذلا

.«هلوعديحلاصدلووأ,هبعفتنيملعوأ,ةيراجةقدص:ثالثنمالإهلمعهنع

يفةرثعيمتاملكىوسدجنالداكنو‹تانيودتلاورداصملاىلإرقتفيانمالعأخيراتو

وأةموظنمملعةراثأكرتوأ,امةيضقىلعضارتعاوأىوتفوأثدحوأةصققايس
ًاعضاوءرذحلانمءيشبسيمخنبدعاجخيشللةيملعلاةريسلاعبتتأساذهل.ةروثنم
`.اهيفيذلاصقنلادسينمدجتامبرةردابملاهذهنأبصن

ضعيىفنونظلاجهنمىلإةفاضإلاب‹ةنراقملاجهنمءثحبلااذهيفمدختسيثحابلاو

اذهو,ريكفتللابابحتفيوأًاضماغًاثدححضويوأءةقيقحىلإدوقينظلالعلنايحألا
قافتإبمومذمهلكسيلنظلانأل‹هنمنآرقلاانرذحيذلامومذملانظلاعمىفانتيال
.نيرسفملا

مهيديأىلعملعتنيذلاهخويشبهرثأتىدموناهينيبأةفاقثلوحةقرولاهذهروحمتت

يفاهبدهشتسيواهبرثأتيتلابتكلاضعبعمةفقوانلنأامك,مهملعنمدافتساوأ
۱.هتافودعبملعةلعشاودغنيذلاهذيمالتنعثيدحلامتخنوهرمعلحارمعيمج

-٦۳-



:ناهبنیبةيوه-١
وهوهبيفتحنيذلاملاعلابفيرعتلايفينوقبسنمتاملكيطختيفنذأتساةمدقملاهذهدعب

دیزنبایحنبدمحمنبرصاننبهللادبعنبییحینبكرابمنبسيمخنبدعاجناهبنوبآانتمالع

.يصورخلاكلامنبتلصلانبناذاشنبليلخلانبدرونبروصنمنب
تلصلامامإلاكةمامإلابصنماهدارفأضعبأوبتةلالسنمردحنيناهبنابأنأاذهنمحضاوو

اذهدنعاليلقفقنو؛(ھه٥٤٤-ھ۷٠٤)تلصلانبناذاشنبلیلخلاو(ه۲۷۳-ه۲۳۷)كلامنبا

اميروةيحاننمةينمزلاةفاسملادعابتلناذاشلانباسيلليلخلانأيفكشلااندوارييذلامامإلا

يذلا«درو»یعدینوکينأنكملنمامهنيبامساةمثنأيعمحجارلاورثكأوأدحاومساطوقسل
ةداعكادروهنباىمسليلخلامامإلاناكلذىلعوليلخللنبااضيأوهامكناذاشلنباهنأتباثلانم

فلخنبناميلسخيشلاراشأو.مهئابابانميتمهئانبأءامسأنوقلطينيذلانايحألاضعبيفنيينامعلا
ليلخلاهمسانأ:لاقوءةظحالملاهذهل(٤٤۲:ص)ينامعلاخيراتلانمحمالم»هباتكيفيصورخلا

يتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسىلإلوقلااذهبسندقوناذاشنبليلخلانبناذاشنب

يقبومسالايفراركتلاطقسلعلوهداقتعايفيليلخلاانخيشدمتعااذامىلعيردنالوءةنطلسلاماع

.لوألامسالا

.نونلاةفاضإب«نايح»لوقيفوايحىعديناهبنيبأدادجأدحأنأامك
.(٤٤٤:قيزرنبا)ردصمنمرثكأيفءاجًالوأفذحلانألاهفذحبحيحصلانأيلودبيو

اذهىلإيئايحيلااهدرفميتلا«ايحونب»ةليبقبسنيصورخلافلخنبناميلسخيشنانأايناثو

خيشلاةنبايهومسالاةلوهجمفناهبنيبأمأامأو.(٤٤۲:ناميلس«يصورخلا)ديزنبايحلجرلا

.يصورخلادمحمنبرصاننبهللادبعنبكرابمنبهللادبع

يبأبىنكيهناامكملاعلابوسيئرلاخيشلابقلبيصورخلاسيمخنبدعاجخيشلابقلتو

.امهبرهتشاوءةيعامتجالاوةيملعلاهتايحيفدعاجخيشلاةينكلاوسيئرلابقلمزالدقوناهبن
اذهناكوم٠۱۷۳/ه١٤٠٠ماعيف«ينوس»يباوعلاةيالولامعأنمايلعلاةيرقلايفناهبنوبأدلو

.يبرعيلافيسنبناطلسنبفيسمامإلادهعيف
م١۱۸۱ربمسيد/ه۲۳۷٠ةجحلايذنمثلاثلاسيمخلاموييفةايحلاقراففءاماعنيعستشاعو

سيردتلاولقنتلاوميلعتلايفاهاضقءثادحألابةلفاحةايحدعبء(٠٠٠:ةيناطحقلاءقيزرنبا)

هنامزيفةقفلالهأمامإىحضاو.نوملعتملاوءاملعلاهلداقناوهنامزيفءاملعلاةسايردلقتو؛فيلأتلاو

ىلعمدقتملاناكناهبنابأنإ»:(۱۸۱:۲:نايعألاةفحت)هباتكيفيلاسلانيدلارونةمالعلاهنعلاق.

هدلقومهايندحلاصمومهنيددشارميفةودقسانلاهوذختاوءفرشلاولضفلاوملعلابهنامزلهأ

.«هعرووهملعنماوملعامهرمألضافألا

ةريبكتةلأسمنعهلباوجيفيدابعلايلعنبرماعةمالعلاخيشلاناهبنيبأىلعىنثانممو

راديلاحبكسنمماليبسواجهنمواليلدينافكدقو»:لاقءاملعلانمةلمجركذنأدعبومارحألا
...سيمخنبدعاجناهينوبأوهوانرصعوانرصميفاذهانمويىلإيقابلاةماركلاماقموةمالسلا

۵



نمهدعبنمءاجنملةودقلاوهومايألاهذهوةلودلاهذهيفمالسإلاةلمنملدعلالهألمامإلاوهو

ةعيرشلاسوماق:يدعسلاء:ةنجلاىلإةحيحصلاهرثأبىدتقانمدئاقلاوةمألاوهومالعألا
:۹).

دقو.ةيبدألاكلذكوةيملعلاوةيعامتجإلاهتناكملكلذوء٬هرصعءارعشنمحيدملاناهبنوبألاندقو

دئاصقىلعيوتحي«ناهبنيباحدميفناجرلملادئالق»ىعديناويديفهيفليقيذلارعشلاعيمجعمج

.هحدميفةريثك

يضاقيكمردلاملاسنبدمحمنبملاسلوحألاوباةمالعلاهحدمىفاوفرشتنيذلاءاملعلانمو

بيدألكناسلىلعتدغيتلاةروهشماةديصقلابحاصوءدمحأمامإلانبديعسمامإلانبدمحديسلا

:دمحديسلاحدميفاهلاقيتلاةديصقلاعلطموءارعشلانمريثكاهلاونمىلعراسوبداأللقوذتمو

نمثالببولقلاهبعابتقوسنميلاوةنعسنيعيبابنيبام
نلوالمهنمماتسينمباوجفاومكحتوهياوركتحانماورجت

نبروصنمملاعلاخيشلاوءيسبحلانسحلبنبديعسنبدشاررعاشلالضافألاءارعشلانمو

رصاننبفيسخيشلاويصورخلاناميلسنبدمحمنبرصانهيقفلاخيشلاويصورخلارصان

قيزرنباريدقلاخرؤملاوبيدألاةمالعلاويصورخلاشيوردنبنسحنبديعسخيشلاويرشفلا

.ءارعشلانممهريغويصارحلارماعنبسيمخنبيلعرعاشلاودمحمنبديمح
اودغوءحلاصلاتيبلااذهةناكماوظفحومهتناكمخيراتلامهلدهشيامةحلاصلاةيرذلانمكرت

هنبامهنمركذنوءةددعتمتاجوزنماتنبوادلورشعةثالثمهوملعلاليبسرباعلكاهنمسبتقيةلعش
كلذكوةريثكتافنصمهلورابجنزيفهتايحمظعمىضقيذلا١١۱۲:ت)دعاجنبرصان

یلعامامإنوکینأداك(م۱۸۸۹/ه۱۳۰۷:ت)سیمخنبدعاجنبسیمخیعدیرخآنباناهينيبل

ةيرقبسيمخخيشلاتامو.يأرةحاجروةمكحولدعوىوقتوملعنمهيفةمامإلاطورشرفاوتلنامع

يباوعلايفاليتقناهبنخيشلاتامو.هبىنكتيذلاناهبنىعديثلاثنباو.هدلاوربقبناجبنفدوايلعلا
ناميلسودجامودمحموديعسوهللادبعونافلخمهفخيشلادالوأةيقبامأ.م١۱۸۲/ه١۱۲۳ماع

.رصعلااذهىلاءاملعزرفيتيبلااذهلازيالوةيسأوءارصنوةخيشنهتايتفثالثوملاسو

:ناهبنوبأاهيفشاعيتلاةئيبلا-۲
يتلاةئيبلاىلعفرعتننأانيلعاهتابستكملوصأوناهبنيبأةفاقثخيراتبابعيفرحبننألبق
ةيملعلاهتايحيفكشالبهتدافأدقعاضوألاهذهو.رصعلاكلذعاضوأوريدقلاةمالعلااذهاهيفشاع
.ةبستكموأةيثارونوكتدقةئيبلاهذه.ةيلمعلاو

ةفرعموملعتيبيفأشنهنأتركذوأناهبنيبأىلاتراشأيتلاعجارملاورداصللاةلمجنمذخؤي

يرجهلاثلاثلانرقلايفامهلوأنيمامإةلالسنمردحنيهناافنآانفرعدقف.ةسايسوهقفوءاضقو
اضيأتيبلااذهنأنمكيهان(ناذاشنبليظخلا)ةرجهللسماخلانرقلايفرخآلاو(كلامنبتلصلا)

نرقلاةياهنيفناذاشنبليلخلانبدمحمنبرمعنبهللادبعنبليلخلامامإلاكءاملعوةمئأهنمجرخ
نبدمحموتلصلانبناذاشنبدمحأنبدمحمنبباطخلانبرمعويرجهلاسماخلا

۳۸



انهمهركذننألاجمالنوريثكفءاملعلايليلخلانافلخنبديعسنبهللادبع

نامعاومكحامامإ٢۲يلاوحمهددعغلبةمئأوءاملعانلتجرخلناهبنيبأةليبقناف.مومعلاىلعو

تاساردلاةودنداصح)دمحيلاةلودبصورخينبةلودنيثحابلادحأىمسدقوةفلتخمتارتفيف

(۲:ةينامعلا

هللادبعنبییحینبكرابمنبسيمخخيشلاوهفناهينيبأدلاوامأ

هباوطانانيذلاةيبرعيلاةلودلاةمئأنماريثكرصاعدقوءاملعلاهفرعدقلءالدعاحلاصًالضافاخيش
ةيملعلاهتناكملكلذو(ايلعلا)هدلبيفةيئاضقلاوةيعامتجالاةايحلاميظنتلوحماهملانماريثك

ناطلسنبفيسنبناطلسمامإلامكحذنميسايسلاهرودةلوازمأدبدقو.هموقنيبةيعامتجالاو
هقفلابتكيفةيهقفلالئاسملاضعبةمالعلااذهلتدجودقو.(١۱۳۱۷۱۸/۱-م۱۷/۱۲۳(

ةسردممهتزرفأنيذلاءاملعلابةرخازنامعتناكةرتفيفرهظهنااصوصخوءهنارقأعمتالوادمو

خيشلاناكو.داهتجالهأمهلكالاعنيسمخاوغلبمهنايلاسلاخيشلامهنعلاقنيذلا«ةيبرعيلانيربج»

يحبصلاريشبنبديعسخيشلااهيجيرخنمو.اهقألاسانمناديبعنباويرفاغلانانسنبفلخ
سيمخنبرصانخيشلاو(م۱۷۲۱/ه٤۳٠۱٠:ت)يلهذلاناميلسنبيدعخيشلاو(ه١٠٠٠:ت)

اوزواجتءاملعلانمريثكعمجو«هكاوفلا»باتكبحاصيربعلاسيمخنبملاسخيشلاويدشارمحلا

ةلوديفةيركفلارثالا»لوحتناكيتلاىوزنيفانلةرضاحميفمهيلاانرشأدقوملاعةئاللا

ةرشعزواجتيملذئنيحهرمعنألناهبنوبأةمالعلاهنباهنمدفتسيململاعلااذهنكل.ءةبراعيلا

نبكرابموسيمخنبرصانمهومهنماثناهبنوبأوةعبساوناكنيذلاهتوخاهلهللاضوعهنكل.ماوعأ

.سیمختنبةٹمدوسیمخنبدیعسوسیمخنبهللادبعوسیمخنبدمحموسیمخنبملاسوسیمخ
اضيأمهسأدقوهلاجنأربكأوههنألهتليبقوهتوخاةياعريفهابأسيمخنبدمحمخيشلافلخدقو

مامإلالاومأقيرغتىلعمهضارتعايفصورخينبخياشمعمكرتشادقفءةيسايسلارومألايف

ء(م۹٤۱۷/ه١۱۱۱-۱/١٤۱۷ناطلسنبریمحنببرعلبمامإلالبقنمناطلسنبفیس

:ةفحتلا/يلاسلا)م۷٤۱۷/ھ١١١٠ماعيفكلذناكو

ىلعيئيبلاويڻارولاامهرثأةروسيموةيعامتجاةناكموريفوملعتاذةلئاعيفهتأشنلنأودبيو

ىلعو(م١٦4۱۱٤۹٤۱۷ماعيفايحناك)يديعسوبمألاملاسنببيبحخيشلاديىلعأرقدقفءهغوبن

هرصعءاملعرابكىلعددرتو١٠نرقلالئاوأيفتام)يدنكلاديعسنبدمحأنبديعسخيشلادي

عمسمىلعيمدكلاديعسيبألةماقتسالاباتكأرقامكءعرشلانايبباتكبيبحخيشلاديىلعًأرقف

.يدنكلادمحأنبديعسخيشلانم

:هخياشموملعللناهبنيبأبلط-۳
اذهلوءهلانوملعلابلطففرشوملعتيبيفعرعرتدقوهرفاظأةموعنذنمملعلاناهبنوبأبلطدقل

نأعيطتسيملعلانمردقىلعوهفيديعسوبمألاملاسنببيبحخيشلاةلباقلناهبنوبأبهذامنيح
يتلارداصمانإففسأاللو.هلوصأوهيناعمكردينأىلعرداقوهفءكلذنمرثكأوهقفلابتكأرقي

تعطقناهرابخأنأودبيوهتافوخيراتنعالوبيبحخيشلانعةمجرتباندمتملاهيلععالطالااننكمأ
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موييفقاتسرلايفةمامإلابيديعسوبلاديعسنبدمحألةعيبلادقعثيحماعدعب

فشكباتكنمسبتقملانامعخيرات:يوكزالا)م١٤۱۷ويلوي١١۱۱/٠٠ةيناثلاىدامج٢۲نىنثالا

.اعيبر۷٠نباذئنيحناهبنوبأخيشلاناكو.(١٠٠:ةمغلا

نيعبرألازواجتنأدعبملعلابلطناهبنابأخيشلانأركذتيتلاةياورلاناىلعللدنىكلكلذلوقن
بيبحخيشلانوكينأعقوتنثيحهيلالابلانئمطيالانداقتعايفاذهوم۱۷۷۲ماعدعبيأ

لوحدحأىلعةيفاخريغبيبحخيشلاةصقنأليلدبمرهوربكهنأوأايندلارهظىلعدوجومريغ

هبتقاضثيحةساردلانمنينسعبسدعبهربكيفهلانيذلاملعلابلطىلعبيبحخيشلافوكع

بابسألانماببسةثداحلاهذهتناكامبرنكلوهتمأهتكاردتنأالولهسفننمصلختينأدارأوةايحلا

ملعلابلطىلعفكعوملعلابلطينأهيلعتراشأيتلاهتمأبلطلباجتسافملعلابلطىلعهتدعاسيتلا

هتيناطحفوهحتفيفقيزرنبادنعةلصفمةصقلاومونلاةوالحاهيفقذيملتاونسعبسةدم

قيلعتلاباتكخسنثيحةركبمنسيفوهوراثآلابتكبقلعتدقناهبنايأنأكلذىلإفيضنو.اضيأ
ذئنيحهرمعوناهبنوباهخسنو«يمدكلاديعسوبأخيشلاهتاقيلعتبتكيذلارذنملايبألفارشالاىلع

.(١۱دیلاقم-نالهک-يصورخلا)اماع٢

تناكناهبنوبأاهيفشاعيتلاةرتفلايهوةرجهللرشعيناثلانرقلانميناثلافصنلالالخ

اهوعدتبايتلاةيملعلاةضهنلاوةبراعيلاتابتكملضفبكلذوةفرعملاعاونأىتشبةرخازةينامعلاةبتكلا

رمأيتلابتكلاوأثارتلابتكلخاسنتسالالعفبامأ.مهتابتكمىلعتلاهنايتلاةلئاهلابتكلاةيمكو

هذهءانتقاىلعرصعلاكلذيفينامعلاركفلاةذباهجنمريثكفكعو.نامعجراخنماهئانتقابةمئألا

مهنمضنموءةديدجبتكىلعنوفقثملاعلطأوفيلأتللمهسفنأءاملعلاسيركتكلذبحاصوءبتكلا
ناهبناباةمالعلاىرننايفةبارغالف.باتكفالآةينامثىلعديزيامهتبتكمتوتحايذلاناهبنوبأ

ءبتكلانمريبكددعىلععساولاعالطالاهلىنستامماهبهفغشوبتكلانمريبكلامخزلاىلععلطا

.ةحتفتمةهابنوحتفتمءاكذوعساوركفاذاملاعهنملعجيذلارمألا

هتيرقيفهنارقأنأشهنأش-ةباتكلاوةءارقلائدابمملعتسيمخنبدعاجخيشلانإف؛لاحةيأىلع

ذخألانمنكمتيمليذلاهدلاوديىلعوةيرقلايملعميديأىلعوصورخينبيداويفةعقاولاايلعلا
نعضاعتساامبرواعيبررشعدحأزواجتيملدعاجخيشلارمعوتامهنإثيحليلقلاالإملعلاهنم
ديىلعاضيأملعتامبرو.هتوخلىلعةماوقلاةيلوؤسمهيلاتلأيذلاسيمخنبدمحمهيخادوجوبكلذ
كلذكو«يرشفلادمحمنبديعسخيشلاهيديىلعملعتيذلايربعلادشارنبدمحمنبدشرمخيشلا

.نالهکنبدمحمنبيلعنبسيمخملعملا

يفءاوسهفراعميمنينأىلعهدعاساممهتنطفوهئاكذوهدلاوةبتكمنمدافتساناهبنابأناامك

ةبكوكلاكلتةسلاجمنمنكمتوملعلابلطيفىوزنىلالحرهدشأغلبامدنعو.بدألاوأهقفلابتك

اريثكطلاخومهقالخأنمدافتساومهملعنمفشرفةقيرعلاىوزنةنيدممهتنضتحانيذلاءاملعلانم
ةيلاتلاءاملعلاءالؤهنمركذنو.مهشقانوابسانمهاريامنّودوءاملعلاسلاجمىلعددرتو.مهنم
انثأانملععمهخويشةباثمبرشعثلاثلانرقلانميناثلافصنلايفملعلاءاولاولمحنيذلامهؤامسأ
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ةسلاجملاوةذملتلالاحلاةعيبطبينعييذلاءاقللاتاراشإنماندجوامبالإكلذةحصبمزجننأنكميال

:مهو

مامالارصعيفءاملعلاةسايرهيلاتلصو:يديعسوبمألاديعسنبملاسنببيبحةمالعلا-١

ديعسنبدمحأمامإلاوم٤٤۱۷يبرعيلاناطلسنبريمحنببرعلب

يفريخألامامإللنمةعيبلااودقعنيذلانمو(م۱۷۸۳/ه۱۹۸٠-يديعسوبلا

:ةفحتلا/يلاسلا)ريمحنببرعلبعلخنأدعبقاتسرلا

يفبيبحةمالعلابىقتلاناهبنابأنأةيناطحقلاةفيحصلايفقيزرنباخرؤملاركذو

بيبحخيشلاةافوخيراتةفرعمنمنكمتنملاننأفسؤملانمو.«عرشلانايب»باتكهيلعأرقوىوزن
.(٢٥:نامعمالعألیلد)

مثىوزننكسيناكوةريثكلئاسمهلةمالعلااذه:يدنكلاديعسنبدمحأنبديعسةمالعلا-۲

ةنساهبترجيتلاثادحألادعبىوزنلهكرتنأنظلاىلعوراجهلاةدلبىلاهتايحرخاوأيفلحر
ةيملعلاهتناكلناهبنيبأخيشلابىوزنيلاهأويدنكلاديعسخيشلاناعتساو

:ةيناطحقلا)قيزرنباراشأو.(١۱۹-١۸٠:ةفحتلا-يلاسلا)ةيضقلاهذهلحيفةيعامتجالاو

هايقليفناهبنيبأخيشللةصقهريغركذامك.ناهبنيبأخيشلاسردموهةمالعلااذهنأىلإ(۸٨

ةرايزنمناهبنيبأخيشلافدهلوحةصقلارودتثيح.بيبحخيشللهايقللةهباشمةمالعلااذهل

:لاحةيأىلع.ديصلايوهيناهبنوبأناكثيحهتيقدنبل(لأف)ةينآرقتايآةباتكبلطوهوءنيخيشلا
اهركذةيهقففقاومهلوهعمسولجلاموادمث.«ةماقتسالا»باتكهذيملتىلاىدهأيدنكلاخيشلانإف

.(°۹£-°۸£:ةيناطحقلا):قيزرنبالوقي.لاثملاليبسىلعاهنمقيزرنبا
سيئرلاةمالعلاملاعلاخيشلاةنستاذترز:لاقيوزنلاهللادبعنبكرابميضاقلاخيشلاينربخأ»

ملاعلاخيشلاهعموايلعلابوهيذلاةاشحلادجسميفهعممويتاذتسلجفسيمخنبدعاجناهبنابأ

هيلجرنمهيلعنعلخيملوةالصللنذأفنذؤمىتأفرهظلاتقوناحفيدنكلادمحأنبديعسدهازلا

لاقفامهلعلاختنأوتنذأفناذآلالبقكيلجرنمكيلعنتعلخكنأكلبحأناهينوبأخيشلاهللاقف

قيرطىلعهلتلقامناهللاقف؛بنجوهونذؤمنذأاذالوقتام:دمحأنبديعسدهازلاخيشلاهل

مالسلاوةالصلاهيلعهيبنلميركلاهباتكيفلوقيىلاعتهللانإفناذألادنع:هللميظعتلاوبدأتلا

هيلع-ىسوميلعننأمولعملانمو«كيلعنعلخاف»سنالاةاجانموسدقلاناكميفميلكلايسوم

لاقف؛كلذككلذنوكينأبجيسنالاةاجانموسدقلاعضوميفنكلوةساجنامهبامةرهاطمالسلا

.مهفلاوملعلايفكنوديننأفتنسحا:ديعسخيشلاهل

فصنلاءاملعنمناك:يوزنلاغئاصلايودعلادوعسمنبهللادبعنبلالهناميلسوبأةمالعلا-٢

تضرعامبروناهينوبأخيشلااهبقعتدقوءهاواتفيفعماجهليرجهلارشعيناثلانرقلانميناثلا

.«ليزنتلاديلاقم»ناهبنيبأباتكيفكلذرظنايدنكلادمحأنبديعسخيشلااهيفاوتفتسانأدعبهيلع

ةمالعلااذهلةمجرتىلعفقأمل:يصورخلايليلخلاهللادبعنبناميلسنبرصانةمالعلا٤
ع



ةطوطخمىلععلطأهنأركذثيح(١۲ص)يصورخلاناهبننبنالهكخيشلاهركذامىلعتدمتعاو
ملعمهنإ»:هنعلاقيذلا(مهتمئأوصورخينبةلودركذ)يفيسلادمحمنبسيمخنبدمحمخيشلا

نأحجردقوةمالعلااذهلةمجرتىلعرثعيملثحابلاو.«مولعلايفةرهاقديهلناكوناهبنيبأخيشلا

ةليبقنمةمالعلااذهنأنظلاليبسىلعوايصورخنكيملةمالعلااذهلعلومسالايفعقودقافيحصت
ثلاثلانرقلاةيادبيفاريبكايضاقناكيذلايلوعملايودعلاناميلسنبرصانخيشلاوهوةلوعمينب

(٠°0:ةفحتلا-قيزرنبا)م١٠۱۸يلاوحيفسرافدالبىلاناطلسنبملاسديسلاقفارهنأورشع
.ةفرعمللصقتوةعباتمىلاجاتحيعوضوملاو

:ناهينوىمهرصاعنيذلاءاملعلا٤

لوطوأمهنمهذخأيذلاملعلارادقمنعرظنلافرصبمهيديأىلعناهبنوبأذملتتدقةعبرألاءالؤهو

نظنوهبابشيفناهبنوبأخيشلامهرصاعنيرخأءاملعءاملعلاءالؤهىلإفيضنومهبهنارتقاةرتف
:لدعلاوءءاضقلانوؤشىلعنومئاقلامهوالفيكومهعمفراعملانمأريثكلدابتومهبىقتلاهنأ
يلاتلانرقلانمدوقعةعضبويرجهلارشعيناثلانرقلانميناثلافصنلالالخنامعيفةفاقثلاو

-:مهنمركذنهل

ءةزوجرألاوءرهاوجلاباتكاهنمةديدعتافنصمهلهيقف:يفئاصلايلعنبديعسنبملاس-١

.نونضملاباتكوءداشرإلاباتكوءبايللاو
.(ه۲۰۲٠:ت)يغئاصلاهللادبعنبملاسنبيلعنبةعمج-۲

دمحديسللءاضقلاىلوتهيقفوخيش.(ھ٠۲۷٠:ت)يشاطبلاكلامنبتلصنبدمحمنبناطلس-٢

.ةعنصلايفدمحأمامإلانبديعسمامإلانب

ناكامك.ناطلسنبديعسديسللءاضقلاىلوتملاع.يدابعلادمحمنبيلعنبدوعسمنبيلع-٤
.(۱۸۹-۱۸۸:مايألاربعیوزن:يسرافلا).هاثرثیحناهبنيبألةبحصيلعنبرماعهنبال

.يلخنلايدمحيلامناغنبرماعنبمناغ-٥

.يبحرلاىسيعنبرصاننبهللادبعنبرصان-1

دمحديسللءاضقلاىلوتلوحألايبأبىنكماهيقفلايكمردلاملاسنبدمحمنبملاس-۷

نمةلمجاهلاونمىلعجسندمحديسلاحدميفةروهشمةينونةديصقهلءاكربيفديعسمامإلانب
باتكبحاصدمحمنبملاسنبدمحميضاقلاهيقفلادلاووهوقيزرنبامهنيبنمنامعءارعش
.«روثأملاعرشلايفرونلا»

يشاطبلابرعلبنبدمحمنبنمحرلادبع-۸

هيلعىنثأليلجملاعو.هيقفيديعسوبلادمحمنبنافلخنبانهمریهزوبآ-٩
.(٤١٠:نامعمالعأليلد)«راثألابابلباتك»:تافنصلانمهلناهينوبأ

مامإلااوعيابنيذلادحأءقيرعنبابفرعيهيقف؛(م۱۷۸۳:ت)يلوعملادشارنبرماعنبدمحم-٠
صصق»باتكهلةددعتمنكامأيفءاضقلاىلوتماعةمامإلابديعسنبدمحأ

.هقفلاوبدألايفبتكوءةلواعللخيرات»و«نامعيفترجرابخلو
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.نرقلاريشبنبدمحمنبملاسنبدمحم-۱

.يديعسوبمألاملاسنببيبحخيشللاليمزناكءةمالعوهيقفءيمضهجلاديعسنبدشار-۲
.يصقشلاحلاصنبدمحأنبديعسنبحلاص-٢

.قاتسرلايفناطلسنبديعسديسلايلاويفورحملاحلاصنبريشبنبرماع-٤
.(ع١۰/۱۲۰۱۷۹:ت)يديعسوبلاديعسنبدمحأنبملاس-٥

.يوزنلامتاخنبهللادبعنبكرابم-١

.يلوعملارصاننبناميلس-۷

.يصارحلارصاننبدمحأ-۸

.يلوعملاديعسنبفيس-۹

.يديعسوبلاملاسنبسيمخنبدمحم-٠
.طسبلاملاسنبدمحمنبدامح-۱

ديىلعاوهقفتدقفءنيربجةسردميجيرخديىلعاوملعتنيذلايناثلاليجلامهءاملعلاءالؤهو

دادمنبدمحمنبناميلسةمالعلاوءيبحرلارمعنبىسيعنبرصانةمالعلاكنيدهتجملحاطفءاملع

دمحمنبريشبنبديعسةمالعلاويبعانلادادمنبدمحمنبناميلسنبرصانةمالعلاوءيبعانلا

نبسيمخنبملاسةمالعلاويدشارمحلاسيمخنبرصانةمالعلاو؛(ه١٠٠٠يلاوح:ت)يحبصلا

نبدمحمنبهللادبعةمالعلاوءدادمنبدمحمنبميلسنبرصانةمالعلاوء(ه٠٠٠٠:ت)يربعلارمع

نافلخنبنانسنبفلخةمالعلاونسحنبملاسنبرمعخيشلاوءيبعانلايدادملاريشب

.عمتسملاانلموماقملاانبلاطلمهددعنانيقبولةريثكءامسأانيدلو.يرفافلا

:ةيملعلاةضهنلايفاورثأءاملعبنامعترهدزادقيرجهلارشعيناثلانرقلايفهنإفمومعلاىلعو

عبتتملاوءعماوجلابتفرعةديدعرافسأيفتعمجيتلاةريثكلاىواتفلانعكيهانءةمجتافلؤماوفلخو

.دعبنعاهؤايضًالالتيةاكشمنونوكيملعلاةبلطنمةريثكءامسأدجيسىواتفلاهذهل

:ناهينىبأةفاقث٥
دقو.هتاذبةسردمهسفنلنّوكواهبرثأتلاحلاةعيبطبوءةيفاقثلاةئيبلاهذهىفناهبنوبأاشن

ضعبيفوًادقانوًالطمواسرادءىلوألاةسمخلانورقلايفترهظيتلاةينامعلاتافلؤملاىلعفكع
عجار)هدهعيفةدئاسلاةيعامتجالاوةيسايسلاثادحألايفهتمهاسمنعكيهانءاضراعمنايحألا

دمتعايتلاةيملعلارداصملا»ناونعبناهبنيبأةودنلمدقملايبايسلادوعسنبدمحأخيشلاةداعسثحب

.(«ەتافلؤميفناهبنوبأاهيلع

يذلا(ه٤نرقلاءاملعنم)يمدكلاديعسنبدمحمديعسيبأخيشلاباريثكناهبنوبأرثأتدقو
حاضيإباتكيفهنعلوقي.ةريثكنكامأيفهبدهشتسيوءهنملصألاقبطنوكيداكيوهبولسأقشع

مالسإلارونققدملاققحملاةمالعلاملاعلاهيقفلامالكنمةذوخأمليواقألاهذه»(۱۲۷ص)نايبلا

ديعسنبدمحمنبدیعسنبدمحمدیعسيبأروهشلامالعلاةجحومانألاسمشومالظلارصبو
يفانمامإوهف-ءازجلضفأمالسإلانعهازجوهنعيضروهاضتراوهيضروهللاهمحر-يمدكلا
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.«عبتهلنحنواننید
دارأنملاليلدوةجحهللاهمحر-ديعسيبابىفكو»(٤۷٤ص)هنعلوقيليزنتلاديلاقمباتكيفو

.ملعأهنأل,اليبسقحلاهسفنلذختينأ

يفقحلاراونأروهظلنكلو؛ةيبصعلاضحمليبسىلعالراثآلاحصأهراثاوءرابحألانمملعتنم

ديلاقملاهباتكيفكلذيفلوقيهيأرزواجتيالوهملعبفغشوهبناهبنوبأنتفدقو.ءةيضرللاهلاوقأ

.«هيلعديزمالف-هللاهمحر-ديعسيبأخيشلامالكنمهوجرأامو»

ديعسيبأخيشلابهقلعتيفناهبنابأنإ.بهذلانامجرتبهفصوهسفنباتكلايفو

عيمجردصيذلا«لدعلاجاهنم»هباتكيفدعلاديعسنبرمعخيشلاهلعفامهبشيهراكفأويمدكلا

.يولهبلاجرفمنبدمحأخيشلانعباوجبهباتكباوبأ

ءيشاطبلا)ةماقتسالاباتكيفلاقفديعسيبأبتكظيرقتيفهريغوناهبنوبأمهاسدقو

)۱:۰ج:فاحتا

اجدلاقسغنإسمشلايرزيوسمشلاندلايفةماقتسالارفسناالأملأ

اجساذإميهبلاليللايفقرشيورونلهجلامالظقشي
١ج:فاحتا,يشاطبلا)ربتعملاباتكنعلوقيو

هاضنوهصندىعسوبأوىدهلاىلوأنيدلوصأباتكاذه
هامسمثئەمسزإەالحهلامسامعنواربتعمهامس

يبأخياشملاوقأىلإعجريناكامنإيمدكلاديعسيبأبتكىلعهملعرصتقيملناهبنابأنإامك

نينرقلاءاملعنممهوىوتفلاوءاضقلارادممهيلعروديناكنيذلالكراثأيفتقيوهفهيرصاعموديعس
-:نييرجهلاعبارلاوثلاثلا

.(ھ٤و۳نینرقلاءاملعنم)ةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحمنبدمحم-١
.ادلجم۷۳يفليقيذلاةيراحملاباتكبحاصبوبحمنبدمحمنبریشب-۲

.(ه٤نرقلاءاملعنم)يولهبلايصورخلادلاخنبدمحم-۲

.(ه٤نرقلاءاملعنم)يويسبلادمحمنبيلعنسحلاوبأ٤
.(ھ٣نرقلاءاملعنم)يصورخلاسيمخنبتلصلارٹؤملاوبأ٥

.(ه٤و٣نينرقلاءاملعنم)يميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ-1

.(ه٤و٣نينرقلاءاملعنم)نامثعنبيراوحلانبدمحميراوحلاوبأ-۷

.(ه٤و٣نينرقلاءاملعنم)نامثعنبناهبنهللادبعوبأ-۸

..(ه٣نرقلاءاملعنم)يماسلايوكزالاةرزعنبيلعنبىسوم-٩
نرقلاءاملعنم)شيرقنبدیعس-۰

تافلؤملاهذهنمو«سداسلاوسماخلانينرقلاءاملعتافلؤمىلععلطاديكاأتلابناهبنابأنإامك
امكءادلجم٠٠يففنصلاباتكوءادلجم٢٠يفةيافكلاباتكوءادلجم۷۲يف«عرشلانايب»باتك
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رظنلانبالمئاعدلاباتكو؛باسنالاوءايضلاوةنابإلايبتوعلاةمالعلاتافنصمىلععلطاديكاتلابهنا

هبتكيفتدجوامنإءاهئامسأبخيشلااهركذيملاهانركذيتلابتكلاهذهو.بتكلانماهريغوءهحرشو

.اهضعبشقانوهبتكيفاهنمريثكبدهشتساوناهبنوبأاهيلإراشأةيهقفلئاسمهاواتفو
خيشلالاثمأنمه١٠نرقلاءاملعباضيأرثأتهنألبمهانركذنيذلاىلعناهبنيبأةفاقثرصتقتملو

.يودعلاويدنكلاويديعسوبمألاةثالثلاهخويشويحبصلاديعس

هذهمظعموليجدعبًاليجنامعءاملعاهلقانتودحأىلعىفختالةليلجتافنصممهلءاملعلاءالؤهو
.ليلقلاالإديلالوانتميفوءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةقفنىلعثيدحلارصعلايفتعبطرافسألا

.ملعلااذهباحصأدنعو؛ثحابللاهنعىنغاليتلاةيضابألابتكلاتاهمأنمءالؤهتافنصمربتعتو

لحارميفهتسردامیوسائیشهقفأالوةاجزمهقفلالاجميفيتعاضبنابانههونأنأدبالو

نأاهمهأتازيمبزيمتتةينامعلاةيهقفلابتكلانأتظحالثيحلوضفلابابنموءىلوألايتسارد

نالفلاقلاثملاليبسىلعلوقيوهفهسفنوفلؤملانيبراوحوأباوجولاؤسبأدبتتافلؤملامظعم
وهو.ةيبرتلاءاملعهبيدانييذلايتاذلاملعتلانمعونوهبولسألااذه...اذكهلتلقوأتلق...اذك

يفريستاهفنصيتلاهتافلؤممظعمف.ءقايسلااذهىلعناهبنيبأجهنمو.ظفحلاومهفلايفلهس

وهفةعيرشلاسوماقيفيدعسلاسيمخنبليمجخيشلاهبتكامكلذلاثم؛لاونملااذهىلعاهنومضم

تلقلوقببقعيمثلؤاستلاىلعدريريخألاوءيصورخلاسيمخنبدعاجخيشلاىلعةلأسملاحرطي
يودعلادوعسمنبهللادبعنبلالهخيشلاىواتفيفرركتاضيأجاهنملااذهكلذك...لاق...اذكهل

اهلعلهلوقبىوتفلاىلعبقعيخسانلامثيودعلاخيشلالأسيخسانلانإ-ناهبنيبأخويشدحأ-

.لاؤسلاسفنىلعةباجإلادعاجخيشلانمبلطيمث,يدنكلادمحأنبديعسخيشلاىلعتضرع

.اهتابغرنمًاريثكهسفنلىطعاف؛بدألاوهقفلالوصأيفرهتشاوهفناهبنيبأبهاومتددعتو

اهرثكأوةمجدئاصقيفرعشلالاقفبدألاىلإهحومطهداقوةيبرعلاةغللالوصأملعتىلعفكعدقف

.اهعلطمواتيب۷٩يفيهو«جهملاةايح»بتفرعةعرابةديصقهلوءفوصتلاو؛تايكولسلايف
ىبتعلاعمهلإلاتاذيفحصنلاىلعيننإفيلوقهللايفيخأنّيبَت

:هنادجووهرعاشمتانونكماهيفعدوأيتلاناهبنيبألةليوطلاكولسلادئاصقلانمةديصقلاهذهو

هذهحرشبماقلبدحلااذهدنعناهبنوبأفقوتيملوراكفألاةعونتميناعملاةفثكماذكهتءاجف

حرشلااذهنمنيبتءعيدبيبدأبولسأيفليوطرفسيفاهتانونكمرهظأواهمسالطكفوةديصقلا
.بدألاوةغللاةيصاننمنكمتمملاعهنأرهظف.ةيوغللاهتناكموهتعارب

رعاشلاوناهبنيبأنيبةيرعشةلجازمةمثنإ(1۷۲:ص)ةيناطحقلاقيزرنباةفيحصيفو

علطمو؛تيبلازجعيرشغلالمكيامنيبتيبلاردصلوقيناهبنابأنإثيح.دمحمنبديعسيرشفلا
-:وهاتيب٢۲نمنوكتتيتلاةديصقلا

لياوطلاسانلاىلعمهلنإولياضفلالكمهلانيتأ

لزالزلايفالابجاوناكدقواميدقمهلناكسانلالكو
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لحياميفنايبلاحاضيإ»هامسكلذيفاباتكفلأوناويحلابمتهااضيأناهبنابأخيشلانإامك
كلذكورحبلاوأضرألاىلعيتلاةريبكلاوةريغصلاتاناويحلالكهيفجلاع.«ناويحلانممرحيو
ءةساجنلاوةراهطلاوميرحتلاوليلحتلاثيحنمنيدلانماهمكحنيبامك.خلا...براقعلاولمنلا

.اهدولجواهموحشواهموحل

:ةيركفلاناهينىيارثأم٦

:يمضهجلاىوتف-:اهنمركذنةديدعتافلؤمناهينيبألرهظ

.قافنلالهأقانعألقاقدلا-١

.سرادملاودجاسلملاماكحأ-۲

.ناويحلانممرحيولحياميفنايبلاحاضيا-۲
.ةعفشلاونهرلاوعويبلاماكحأ٤

يموقلاثارتلاةرازوبءةينامعلاقئاثولاوتاطوطخلاراديفةخسنهنمدجوي:ددعلايفباتک٥

.كلذماكحأوةفلتخملاةأرملاةدعلئاسميفثحبيوهو.ب۱۹۲٠/٤٠٠:مقربةفاقثلاو

.جحلاىلإتاراهطلانمنيدلاهقفيفباتك٦

سوباقناطلسلاةعماجةبتكميفةروصمةخسنهنمدجوي:ليوأتلابهقئاقحكاردإلليزنتلاديلاقم-۷
لازبال)قیزرنبالةيناطحقلاةفيحصلايفهتمربدوجومباتكلانإامك128.5428Pمقرب

ناهيننبنالهكباتكلااذهققح.ةحتافلاةروسريسفتيفباتكلااذهعوضومو(اطوطخم
.(روشنمريغ)ءاضقلادهعلجرختلاعورشمكهمدقويصورخلا

ةخسنهنمدجوي:اتیب۷٩يهوجهملاةايحهتديصقلعسومحرشنعةرابعوهوجهملاةايححرش-۸
١٥٠يفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبءةينامعلاقئاٹولاوتاطوطخملاراديف

سرهف:رظنا)يدعسلادمحمنبناميلسنبديعسوهخسانلاوھ١٥۲٠ماعتخسنةقرو

.(۷١٠-۱:۲١٠:تاطوطخلملا

يموقلاثارتلاةرازوبءةينامعلاقئاثولاوتاطوطخملاراديفخسن۷هنمدجوي.جحلايفباتك١

نبدشارنبديعسخسانلاوماعيفخسنوتاقرو۷٠٠يف.ب۱۱۸۹/٠٠٠:مقربةفاقثلاو

ةدعقلايذ۱۷يفتخسنةطوطخمنماروصمباتكلااذهرشنو.يعورزملابيبح

.رشنلاناكموخيراتلوهجموءم١٠۱۸ربمتبس/ھ٦

.فارشالاباتكوأملاظملانمصالخلايفمناغملا-٠

يموقلاثارتلاةرازوبءةينامعلاقئاثولاوتاطوطخملاراديفةخسنهنمدجوي:ناهبنيبأعماج-۱
.دیمحنبهفولخنبملاسهخسانوه٦ماعيفخسنةقرو٢۲۱يف.ب۳/۱۱۹۲٠٠:مقربةفاقثلاو

يموقلاثارتلاةرازوبءةينامعلاقئاثولاوتاطوطخملاراديفةخسنهنمدجوي:ناهبنيبأتاباوج-۲
۷٦۱۲ماعيفخسنةقرو٤٤۳يفةفاقثلاو

يموقلاثارتلاةرازوبءةينامعلاقئاثولاوتاطوطخملاراديفةخسنهنمدجوي:ةاكزلايفباتك-۳
.تاقرو١٠٠يف.ب۹/۱۱۹۸٠٠:مقربةفاقثلاو



.بونذلاقايرد

ىموقلاثارتلاةرازوبءةينامعلاقئاثولاوتاطوطخملاراديفةخسنهنمدجوي:داشرإلاىفباتك-٥

..ه١١۲٠ماعيفخسنو.ةقرو۱۷۸يفةفاقثلاو
.ایناطیرببجدربمیکةبتكميفدجوت:ةيباهولاىلعدرلا

يموقلاثارتلاةرازوبءةينامعلاقئاثولاوتاطوطخملاراديفةخسنهنمدجوي:ةرجشلازرح-۷

.ب٤۳/۲۷۳٠٠:مقربةفاقثلاو

.ليواتلابهقئاقحكاردإلليزنتلاديلاقم:رظنا:ةحتافلاريسفت-۸

.هلاكشأولمرلايفلوقعلاةهزن-٩

.ءايميكلاةعانصىفباتك-٠

.ةنصحملاتويبلایفباتک-٢

.ناهبنيبأراعشأةعومجميفنايقعلاسئافن-٢
۱.وحنلاىفباتك-٢

.مالكلاملعوفرصلايفباتك-٤
.نامزلاكولمةريسيفباتك-٥

.ةديدعلئاسرىهو.ةيملعوةيسايسوةيبدأتالسارمهل-٢

`.ةيبوعلاةوهقلاليلحتلوحةلاسراهنم
.دمحأمامإلانبديعسمامإللةلاسراهنموءيدابعلاخيشلاىلعدرلااهنمو

.(ةيباهولاىلعدرلا:رظنا)يدجنلانرقمنبدمحمخيشللةلاسراهنمو
ةقحاللاوأناهبنيبألرصاعملاينامعلاهقفلابتكيفتددرتةميظعةناكمناهبنيبأىواتفتلتحادقو

.امهريغويديعسوبلانافلخنبانهمريهزيبأل«راثألابابلو»,يدعسللءةعيرشلاسوماق»لثمهل

وأةباجإللهيلعةحورطملالئاسملاتاحيضوتيفاريثكبهسيناكوءهوقبسنمةريثكتاعجارمهلو

وأيأرلااذهةيكزتبامإلئاسملانماريثكبقعتيهارنوءىوتفاهيفترجدقةلأسميفهيأرذخأل
نبديعسخيشلاىوتفديأكلذكوةأرملاةراهطلوحلئاسملانمريثكيفيبتوعلاضراعدقوهتفلاخم

لبقةمرحمتناكيتلاةوهقلابرشليلحتلوحهاوتفيف(ه٠٠٠٠:ت)يحبصلادمحمنبريشب
.(۳۳:۲°:بابللاءيديعسوبلاانهم)ليلحتلاءاطغدعاجناهبنوبأفشكفءديعسخيشلا

.ناكملااذهاهعسيالةيهقفلئاسمبناهينوبأخيشلادرفنادقفلاحلكىلعو
:ةرينملارارسألاوةديدعلاتافيلأتلابحاص»هناب(۲٠۲ص)هدوقعيفيثراحلاملاسخيشلاهفصو

خيشلافةيملعلاهتناكملءارعشلاوءاملعلانمةلمجهلدهشو.ءةرينلاىواتفلاوءةريهشلاتاماركلاو

لضفلاوملعلابهنامزلهأىلعمدقملاناهبنوبأناك»(۳۲:ءاوضأءهللادبعءيثراحلا)هنعلوقييملاسلا

.«مهايندحلاصمومهنيديفةودقسانلاهذختاوءفرشلاو

:ناهينىبأذيمالت-۷

ءهدعبنمملعلااولمحنمماوناكونيمزالملاوأنيملعتملاونيسرادلانمةلمجناهبنيبأديىلعملعت
€



رداصلملاانتفعسأنإمهمجارتنمضعبومهضعبءامسأبةمئاقدرونساننكلددعمهلىصحيالمهو

:مهرابخأبانيلعدوجترداصملالعلطقفهمساىقبيسًلإو
يفايلعلابدلوم۱۷۷۸/ه۱۱۹۲)سیمخنبدعاجناهبنيبآنبرصان-١

.نيقيلاقحهفيناصتنمفيلأتلايفهابأقافدقو؛ةريثكتافينصتهلرابجنزيفتامويباوعلا

رصانخيشلاتافلؤميفةديصققيزرنبامظندقو.اهريغو«صالخإلاباتكوءباوجلاباتكو

يتفرعمدحىلإناويدلاو.راكفألاةديرفوءراعشألارهاوجهناويدنمضنمةديصقلاهذهركذ

١١٠:حتفلانبا)ءدوقفم

وهو۰/۱۳۰۷-٤۱۷۹/ه۱۲۰۹)يصورخلاسيمخنبدعاجناهبنيبأنبسيمخ-۲

يفامامإنوكينأحلصيناك.اعروادهازالاعناك.دعاجخيشلليناثلانيالا

.قاتسرلابةمامإلامايققيقحتنودتلاحارومأنكلوم۱۲۲/١٤۱۸ماع

ناک.ناهبنيبآخيشلاخأديفحوهو.يصورخلاكرابمنبسيمخنبرصاننبدمحمنبروصنم-۲
بسنيفةديصقهلاريرضناكو«رضنلانباةيمال»حرشهلنانبلابمهيلإراشينيذلاءاملعلانم
-:(۱۷۹:حتفلا.قيزرنبا)اهعلطمصورخينب

امظنمهيفرعشلاكاهفصورخاندجباسنألافيرعتتئشاذإ

امحلايذنامثعلجنهلإلادبعلدمحمنبيراشنبافصورخامأف
خيشلاهيفمسوتءالدعادهازالاعناك.يصورخلاريشبنبدمحمنبرصاننبهللادبعدمحموبأ٤

.انهمءيصورخلا)بصنملااذهقحتسينامعيفلجرلضفأهاريوءامامإنوكينأناهبنوبأ
.(٤۲:سیمخنبدعاجةايح

ىلعهمظعميفيوتحييذلاءةعيرشلاسوماق»باتكبحاص.يدعسلايفالنبسيمخنبليمج٥

نأيأرىلعتينبهرواحيوهنعلقنيامرثكاذهلو.دعاجنبرصانهنباودعاجخيشلاتاباجإ

.سوماقلاهباتكيفاهلقنوهاواتفعبتتنممأناكايوفشناهبنيبأملعنمدافتساليمجخيشلا
وهوناهبنايأخيشلامزالالاعواريبكارعاشناكةمالعلااذه.يرشغلادشارنبدمحمنبديعس-1

هلةديصقتدجوثيحرشعيناثلانرقلانميناثلادقعلاديلاومنميرشفلانإثيحريبكخيش
ماعكرابمنبسيمخخيشلاناهبنيبأدلاوىثرهنأامكماعهمأاهيفيڻري

اهمظنيفاكرتشاةيرعشةديصقدوجويرشغلارصاعناهبنابآنأىلعانلیلدوم٦٤٤۱۷
.اقباسانحضوامك

بیدأوهیقفيصورخلاسيمخنبدعاجنبناهبننبرورس-۷
(ەتافلۇمعجار)روهشملارعاشلاوخرؤملاةمالعلاقيزرنبدمحمنبديمح-۸
.فورحلارسوكلفلاملعيفتافنصمهلهيقفخيشيصورخلاشيوردنبنسحنبديعس4

.كلفلاملعبروهشملايكلفلايصورخلاديعسنبشيوردنبنسح-٠
.ماكحألايفءارأناهبنيبأوهنيبتناكيذلا,يديعسوبلاهللادبعنبملاسنبسیمخنبدمحم-۱
ديسلادهعيفءاضقلاىلوتءرابكلاءاملعلادحأناك.يلوعملايلمازلانافلخنبرصاننبناينث-۲

)چ:يبيصخلا)اهعلطمةديصقبناهبناباخيشلایٹردقو.ناطلسنبدیعس



فوسخلايئسلااهردبيىرتعاوفوسكًارهجمولعلاَسمَشلاغغ
فوخمبطخمانألاعيمجويلاعملاوىقتلاونيدلاىهدو

انتافنكلومهانيصحأنيذلامهاوسيلمهنأينعيهملعنماوفشرنيذلاذيمالتلاءالؤهىلعانراصتقاو

انهمخيشلاثحبنمديفيامو.باوصلاىلإبرقألاانيخوتدقو؛بوتكملاليلدلانادقفلكلذوريثكلاءيشلا

ناكو:نامعةبتكمءانهمءيصورخلا)الاعنيسمخمهددعغلبهيديىلعاوملعتنيذلانأنافلخنب
ملاسنبدمحمنبملاسةمالعلااذهف.هذيمالتوهلةسردمةباثمبوهةاشحلادجسمبفورعملاهدجسم

-:(۷8۲:ةفيحصلاءقيزرنبا)امظنةيملعلاناهبنيبأخيشلاةناكمفصييكمردلا

راوزملعللمهنظأينإمهلتلقموقلاىعسينيأىلإاولاق
راونأءايلعلاىلعفاورظناتلقهفرعتملعلاُرقمنيأاولاق
رارسأهللەلتلجتصخشمهلتلقفانربخكاذامليقف

اوراطىوهلاقوفمهتبسحىتحمهيطمتدجمهتربخأنيحف
رامقألخنلاوىصحلاواهراجشأمهنيعألتءاضاولصوامدنعف

امظنخيشلارقمايلعلاةيرقيفناهبنيبأخيشلاعمهروعشفصيوهواضيأةمالعلااذهلوقيو
:(۷۸۲:ةفيحصلاءقيزرنبا)

راتخملاعماجهتيبمقيدّصلاكجربلاجلاوخيشلاوتنك

راغلايفامهذإنينثايناثيتنأكتودغذإهللادمحأ

ةمتاخلا

ىرثأيذلاءيصورخلاسيمخنبدعاجناهبنيبأخيشلاةمالعلانعةقرولاهذهمتخاوانهىلإ

.ةيهقفلاواهنمةيبدألاةمّيقلاهبتكبةينامعلاةبتكلل

.نايحألانمريثكيفاهيلإعجرنانلزاميتلاهقفلابتكيفةدوجولماهاواتفو

ىلإهيلإلحروءملعلابلطيفدهتجاواهيفشاعيتلاهتئيبويثارولاهنيوكتنمناهبنوبأدافتسا
يبألنأامك.مهيلإددرتوءمهبلصتانيذلاهخويشضعبىلإثحابلاقرطتدقوءهبابشيفىوزن
.ةيكولسلاهتسردمنموأهنماودافتساذيمالتناهبن

ءنامزلانمةبقحلالخءهابصذنمفينصتلاوميلعتلايفهتقومظعمناهبنوبأخيشلاىضقدقو

.ملعبسناتسمورسفتسمولئاسنيبهنارقأوهذيمالتهدصقيملعةرانمحبصاوءهمجناهيفعفترا
ةيفاقثةسردمهسفنلناهبنوبأنّوك.نامععوبرنمهيلإنوتفاهتيملعبالطوءاملعلابمحدزيهسلجمو

تيبيفةميظعةبتكمهلو.ةيدرفةروصبليلقلاالإءدحأهقبسيملفوصتلاوكولسلامولعيفةديرف
ةيكولسلاناهبنيبأةسردمبرثأتو.باتكفالاةينامثنمرثكأمضت«ايلعلا»هسأرطقسميفسأرلا
رشععساتلانينرقلالالخءةينامعلاةيملعلاةحاسلامهبترخزنيذلاءاملعلانمةلمجةيفوصلاو

نبرصانةمالعلاو:ت)يليلخلانافلخنبديعسينابرلاخيشلاكلذلاثمأنمونيرشعلاو
ةحلاصةيرذناهبنوبأكرتو.مهريغويبراغلاميلسنبدمحمو؛(ه۳۳۹٠۱)يحاورلاميدعنبملاس

.ءاوسلاىلعنوسرادلاوءاملعلاهبومهبدشرتساءاريفواملعو



عجارملاورداصملا

١٤0۱۹۸.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.نيبملاحتفلا.دمحمنبديمح؛قيزرنبا-١

.ةطوطخم.ةيناطحقلاةفيحصلا-۲

.١.۱۹۹۲ج.نامعءاملعضعبةريسيفنايعألافاحتا.دومحنبفیسءيشاطبلا

.۱۹۹۳طقسم.نامعءارعشءامسأيفنامجلادئالق.فيسنبدمح؛يديعسوبلا٤

م۱۹۸۷.ديعسوبلاخيراتنمةذبنديفملازجوملا٥

١٤۹۸٠.٠.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.راثآلابابل.نافلخنبانهم«يديعسوبلا1٦

.ةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا.ناميلسنبدمحنبملاسءيثراحلا-۷

م١۹۹٠.اثيدحواميدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ.دمحنبملاسنبهللادبع؛يثراحلا-۸

طوطخم.ليزنتلابهقئاقحهكاردالليزنتلاديلاقم.سيمخنبدعاج«يصورخلا-٩

طوطخم.نايبلاحاضيإ-٠
.١٠٤٠۱/١۱۹۹.ط.ينامعلاخيراتلانمحمالم.فلخنبناميلس«يصورخلا-١

ريغثحب.نامعةبتكم..روشنمريغثحب.سيمخنبدعاجةايح.نافلخنبانهم«يصورخلا-۲

ريغثحب.قيقحتوةسارد:دعاجناهبنيبأخيشللليزنتلاديلاقم.ناهبننبنالهكءيصورخلا-۳

ةرازو.نامعءارعشءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش.دشارنبدمحمءيبيصخلا-٤

۱۹۸۹ءةفاقثلاويموقلاثارتلا
.نامعلهأةريسبنايعألاةفحت.ديمحنبهللادبعءيملاسلا-٥

.نايعألاةضهن-هللادبعنبدمحمءيلاسلا

۱۹۸۲.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ةعيرشلاسوماق.سيمخنبليمج-۷
.۱۹۸۲,ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.خيراتلاربعنامع.دومحنبملاسءيبايسلا-۸
.١۱۹۸.ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو.يرشفلاناويد.دمحمنبديعسءيرشغلا-٩
.1۹۹4:ىوزنيدانء.غيراتلاربعىوزن.روصنمنبرصاتيسرافلا-٠
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:دعبوهادهعبتاوهجهنىلعراسنموهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلا
نيدلايفةماقتسالالهأخيشونيعباتلامامإوهمكلذفاريبكواركبمناكفيلأتلابنيينامعلامامتهاناف

فالخلاكلذبامساحمالسإلايفملعلانیودتوفيلأتلابماقنملوأيدزألاديزنيرباجءاثعشلاوي

ايواحهتاويدناكف.ةفيرشلاةيدمحملاةنسلاملعاميسال؛اهنيودتمدعومولعلانيودتزاوجلوحرئادلا
ملفيرجهلالوألانرقلاذنمءالجألاءاملعلالبقنمفيلأتلاىلاوتهدعبوفراعماومولعلانمريثكلل

شقانتةريغصلئاسرلكشيفامإفيلأتلاكلذناكو.نامعيفتافلؤملانمولخينامزلانمنرقنكي

يبآعماجكعماجاهدرفموعماوجمسااهيلعقلطأعسوملكشىلعامإوتاعوضوملانماعوضوم
مث.عماوجلانماهريغو؛يويسبلاعماجو؛ةكربنباعماجو؛رفعجنباعماجو؛يلعنبىسوميلع
ءايضلاباتكلثمءازجألاتارشعىلعلمتشيباتكلكلعجيذلايعوسوملافيلأتلارهظكلذدعب

:يصقشللنيبلاطلاجهنموءمصأللجاتلاوءرخآيدنكلفنصملاو؛يدنكللعرشلانايبو:يبتوعلل

.ةيمستلاحيحصيففالتخالاىلعفراعمرئاودوأةيملعلاوأةيعوسوملابتكلانماهريغو

هنعهللايضر-يصورخلاسيمخنبدعاجناهبنوبأسيئرلاةمالعلاهيفشاعيذلارصعلايفو
عاونأىتشبةرخازةيمالساإلاةبتكملاتناكةرجهللرشعثلاثلاورشعيناثلانينرقلايف هاضرأو

كلفلاوخيراتلاوةغللاوبدألاوهقفلاوثيدحلاوريسفتلامولعكةعونتملافراعملاومولعلانمبتكلا

.فراعملاونونفلاومولعلانمكلذريغوةفسلفلاومالكلاملعوقطنملاو

بحىلعریبكفغشويوقصرحو؛ناهبنيبأرصعيفبتكلاعاونأنملئاهلامخزلاكلذمامأ
ةينامثىلعديزياماهتابنجنيبتمضةرماعةمخضةبتكمناهبنيبأمامإلاىدلتنوكتدقفهنمملعلا

لعجيذلارمألا؛رداصملاوبتكلانمريبكددعىلععساولاعالطالاهلىنستدقفكلذل.باتكفالأ

مولعىفاقمعتمسيئرلاةمالعلامكلذدجنف.مولعلاعاونأىتشبةلماشةطاحإوعساوركفاذاملاعهنم

بدألاوةغللامولعوريسفتلاوةديقعلايفوهلوصاوهقفلايفهتافلؤموهتاباوجوهثاحبألالخنمیتش

ةريثكبتكلةعونتموةداجتاءارقوعساوعالطاةجيتنالاقمعتلامكلذاموءكولسلاوفوصتلامولعو

.ةرماعلاهتبتكماهبرخزتتناكادج

:هتافلؤميفناهينيبألةيملعلارداصملا
ءاملعلانمهريغكناهبنابأمامالانأئراقلاوأثحابلالابنعبيغيالنأيغبنيءدبيڌئداب

ةبوعصلانمهنإف؛يلاتلابو.مهتافلؤميفاهنعنولقنييتلارداصلملاوبتكلاىلإنوريشيالنيمدقتللا
هقفلالوصأوةديقعلاوثيدحلاوريسفتلايفىتحولبيهقفلافيلأتلايفرداصللىلإةراشالاناكمب
يهو.اهيلئاقىلإبسنتاهريغوةيهقفلاوقأكلانهامناوءةدحتمنوكتداكتولبةهباشتمةلدالانل

الإةبعصرداصلاىلإةراشالانوكتكلذل.قباسلانعقحاللااهلقنيةديدعبتكيفةتوبثموةدوجوم
ةلدألاىلععساولاعالطالا؛ءاملعلامكئلوأنعفورعملاامناو؛قرطلارصقأودودحلاقيضأيف
جيوزتةحصلوحهباوجىفناهبنوبأهلاقامكلذىلعالاثمدرونوةديدعلابتكلانمنيمدقتملالاوقأو

فالتخالاتفرعوةيبصلاهذهرمأيفترظنينايخلايملعا):لاقغولبلادعباهلريفلاقحوةيبصلا

نعهتزاجابلیقوءالمجمةزاجالابهيفليقدقنالةيبصكلذكتناكاماهلاهيبأجيوزتسفنيفيأرلاب
O۲



بألاجّوزاذإ:لاقهنأيلعنبرهزألانعحاضولانعوءاهيدثكرحتاذإنامثعنبمكحلانبناميلس
ىلص يبنلاجاوزنمسيقماذهلعلو؛نينستسةنباتراصاذإهزاوجبليقو؛هتزجأةيسادسلا

.جوزلاتلمحاذإعيبرلانعىلعنبانعوكلذكاهيبأنمركبيبأةنبابملسوهيلعهللا

یارامغیلبتردقیلعهیأرباهیفملكتدحاولكلعلو«لاجرلايهتشياهلثمناكاذإنورخللاقو
ناكاهيدحبهلديدجتريغنمتبثاذإجيوزتلاسفنيفقالطالاىلعةحابالاو.يأرعضومهنأل

نإغولبلادعبوىبصلاةلاحهتوبثوهزاوجيفيأرلايفةملكلاتقرتفأدقهيفنكلءةحصلاىلإبرقأ

.اهیفقرفثالثىلعهتریغوأهتزاجأ

ةثراواهنإوهضقنغولبلادعبسيلاهيلعتباثاهلاهيمأجيوزتنإاهلجيوزتلاتحابأنممةقرفتلاقف

-اهنعهللايضر ةشئاع ملسوهيلعهللاىلص يبنلاجوزتباهلوقىلعتجتحاوةثوروموغلابلاك

اهنإفبهذملااذهىلعوصقنألاهسفنلراتخاامهنملمكأهريغوهتوبثورايخلااهلناك:ولتلاقو
قادصلاوثاريملاوقالطلايفوةدقعلاماكحأيفحصوتبثفاهيلعجيوزتلاعقويتلاغلابلاةسيؤملاك

قحيفديزمالوةدئافمهركذيفسيلنيرخأتملانمةعامجرثألايفيكحياميفلمعهيلعوةدعلايفو
.كنامزماكحنملمعلايفعامجإلانألاهيلعهنأكوءديرمبلاط

كلذبصخدق ملسوهيلعهللاىلص يبنلاناوءيسبسيلةيبصلاجيوزتنا:ىرخأةقرفتلاقو
ىلإغولبلانعروصقلاىلإىندأهنكلو(هللاهمحر)ديزنبرباجىلإفاضياممهنأكاذهوهريغنود

نملكلايفسنجلاقارغتسابةحابإلايضتقي ملسوهيلعهللاىلصيبنلالعفنأالىوقألاةجرد

تبثتملاذإامومعةمألا ةمالاوةمدقموأةقحالوأهدارفألةبجوملاهلكلذيفصيصختلاةنيرقهعمتبثت

وجرأوهاوعدىلعناهربلاةماقإهيلعفكلذريغىعدانموهبصوصخمهناحصيملاميفهعمةلخاد
.اليبسهللادمحبكلذىلعدجيالنأ

اهلبجيوهتريغاذإخسفنيوهتمتأنإمتيتغلباذإرايخلااهلنإ:هتزاجأنممىرخأةقرفتلاقو

.ءطولابقادصلا

ناو.(هللاامهمحر)يراوحلايبألوقلهناورظنلاوسمابكلذكيلعنبىسوميلعيبأيأريفو
ناوهلثاريمالوقادصلاهيلعفلوخدلادعبغولبلالبقتتامناواهلءيشالفكلذنمءيشنكيمل

تمتأنإفغولبلاىتحفوقولاىلإاهرمأناكجوزلاتامناو.هيلعالوهلءيشالفلوخدلالبقناك

الفضرتملنإواجوزهبتيضرلايحناكولهللابنيمياهيلعوثاريملاوقادصلااهلناكجيوزتلا

اندجوامبسحىلعمكحلايفهيلعكاذاهلبجوياماهبهنمناكدقنوكينأالإقادصالواهلثاريم

.یسومنعمشاهنعو؛يلعنبیسومنبيلعيبأنعاذهيف

نسحلانبدمحمويراوحلايبأوحبسمورباجيبأوةيواعميبأوبوبحمنبدمحمنعكلذكو
ةدعاقىلعاهيفةدراوتمماكحايف(هللاهمحر)ديعسيبأودمحميبأويبرغملاسابعلايبأوكلاميباو

.حصألاوهلهناويأرلااذه

يففالخىلعوادبعاهديساهجوزيتلاةمأللرايخلاتوبثىلععامجالادوجولحجرألابهذملاو

ىورياميفكلذبونيملسملانمقدصلايوذوقحلالهألوقيفقرلاديقنمقتعلابتجرخىتمرحلا

o۳۴



ةلعلابهجولكنمسايقلايفاهنأكواهسفنتراتخاالةريربيف ملسوهيلعهللاىلص-يبنلامكح

.()اذهيفءاوسىلعللاحلكيفامهنيبةعماجلا

كلذوةيملعلارداصملاىلعهدامتعاىلعلاثمهتاباوجنمناهبنيبأمامالانعهانلقنيذلاصنلااذه

ئراقلااهدجيلاوقألاكلتنأبيرالوءاهيلئاقىلإةيهقفلالاوقألاةبسنوةيعرشلاةلدألادارياوركذب

بتكلاكلتركذيفومدقتملانعرخأتملاوقباسلانعقحاللااهلقنيةيهقفلابتكلامظعميفعلطللاوأ

ةراشإلااولمعتسيملءاملعلالجدجنكلذلةقشموءانعهيفرمألاوقألاكلتاهيفتدرويتلارداصلاو

مكئلوأرداصمنأبتفرعوترجةداعلانأىلعاهيلئاقوماكحألاولاوقألانودرويامنإورداصملاىلإ

.عساولامهعالطاومهملعةعسلارظنادجةريثكناهبنوبأمهنيبنموءاملعلا

ناهينيبأرداصمضعب۱
:ىمدكلاددعسىناتافلؤم:الوأ

دمحمديعسيبأتافلؤمىلعادمتعمهدجنناهبنيبأسيئرلاةمالعلاتافلؤمىلعانعالطاعقاونم

قشعتموهجهنبمسرتمدیعسيبأببجعموهفادجریبكدحىلإ هنعهللايضر يمدكلاديعسنب

نمةريثكنكامأيفهلاوقأيفديعسيبأبباجعالاكلذدجنواهبديشّيوهتافلؤمىلإريشيءهاطخ
ريغيفهنعهاندجواميف(هللاهمحر)ديعسوبأخيشلااميسال):ناهبنوبألاقدقفهتافلؤموهتاباوج

.هتافنصمبیجعوهتاباوجنمعضوم

نعكلذكوكلذيفسايقلايفعورفلانمهيففلتخملاهبشعورفلانمهارياممريثكيفلوقيو

نادارأنملاليلدوةجحهللاهمحر ديعسيبابىفكوءكلذلعفحصنيملسملانمملعلالهأنمهريغ
ضحمليبسىلعالءراثآلاحصاهراثأورابحالانمملعننمملعأهنألاليبسسفنلقحلاذختي

.((ةيضرللاهلاوقأيفقحلاراونأروهظلنكلوةيبصعلا

ءمهبولقيزيرغلاملعلارونبترانتساومهزئارغتفصنيذلانورصبتسملاو)اضياهيفلاقو

ىلإرمألامهبغلبنيحةفرعملاحيحصبةينيدلاملعلارارسأاورشابوةريصبلانيعبحيحصلااورظنو

نابروحيحصلاىلعقحلابهذملانامجرت(هللاهمحر)ديعسيبأخيشلاكرابحالانمنيينابرلاةجرد
مهراثأاندجونيذلادصقيهناىرتالاءليلقباوصلاىلعةقيقحلارحبيفتأشنملانيدلانميراوجلا

الإةمحرنيماعللهلعجنمناحبسف(هللاهمحر)خيشلااذهةجردىلإغولبلانعنيملسملاخياشمنم

ىلعىمعلابحتساوىصعنم
نماهربتعيوهراثأىلعدمتعيوهرثأيفتقيهلعجيذلاوهديعسيبألناهبنيبأنمباجعالااذهو

:اهنمتافلؤملانمديدعلاديعسيبأخيشللو.راثآلاحصأ

:ةماقتسالاباتك-١

عوضومیفامیسالاریبكادامتعاهدعبءاجنمهيلعدمتعادقوبهذملابتكةمئأنمربتعيوهو

.طوطخمءتاباوجلا؛ناهبنوبأ-١
.١۸صء۱جءراثآلابايل-۲
.طوطخم.تاياوجلا.ناهينويا-۳
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.اريبكءانثهيلعبهذملاءاملعىنثأدقوءامهتاقيبطتوامهماكحاوةءاربلاوةيالولا

ديعسنبدمحمديعسيبأةملظلانماهذقنموةمألايتفملةماقتسالاباتكو)يملاسلامامالاهنعلاق

يفنيجراخلاضعبىلعمكحلايففلسلاةريسفلاخنمىلعدرلايفهفلأ هنعهللايضر يمدكلا

لوصأيفالقتسماباتكراصودوصقملانعجرخىتحلوقلاهيفعسوأوكلامنبتلصلامامالانامز

ةماقتسالالهأبةصاخةمعنوةماعةكربراصفراظنألاههنككردنعرصتقتوءراكفألاهيفراتحتنيدلا

تحتودئاوفلوطلاكلذتحتهناريغلوطنمهيفامعمهيلعءانثلاىلعاثيدحواميدقخئاشملاقبطأدقو

ةماركوهورظنلادعبهتمههبتدعقراصتخاللكرحتمكرحتاملكءهلاحىلعهوقبافدئارففرحلك

.()(هعابتاىلعةمعنوهفلؤمل

يفكلامنبتلصلامامإلادهعيفةعقاولاثادحألاةشقانميفيمدكلاديعسوبأمامالاهفلأدقو

ىسومنبىسوممهوهيلعنيجراخلانمفوقولاوأةءاربلاوأةيالولاعوضوميرجهلاثلاثلانرقلا
هنعاوذخأف.ةءاربلاوةيالولالئاسميفبهذملالهأدمتعمراصكلذل.امهعمنمورضنلانبدشارو

هبازتعمناكوباتكلااذهىلعنيصيرحلانمناهبنوبأخيشلاناكوءامهماكحأهتماولقنوامهدعاوق

خيشلانعيكحيةنطلسلاماعيتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامستعمسدقوءزازتعااميأ

باتكذاقناالإيننكمأامويتزوحبيتلابتكلاتحاتجافناضيفيأةقرغتءاجول):لاقهناناهبنيبأ

.ءازجاةثالثيفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبطدقو.(ةماقتسالاباتكتذقنالدحاو

:ردتعملاباتك-۲

هامسوءريرقتلاوليلحتلاوحرشلابرفعجنبدمحمرباجيبألروهشملاعماجلاهيفربتعادقو
ثارتلاةرازوامهتعبطناءزجيقبوءازجأةعبسهنمتدقفهنأديبءازجأةعستيفعقيوهو(ربتعملا)

عجارملانموهوةيهقفلاماكحالامثتادابعلامثةديقعلالئاسمبأدبيءءازجأةعبرأيفةفاقثلاويموقلا

.ةديقعلاملعيفوبهذملاهقفيفةمهلا

:ددفملاعماجلا-٢

بهذلاءاملعلايهقفاردصمتحبصأيتلا(هللاهمحر)ديعسيبآأمامالاىوتفوتاباوجعومجموهو

فشكباتكبحاصيوكزألاديعسنبناحرسةمالعلاخيشلاامهعمجبماقو.ديعسيبأهقفلقناهنعو

ةسمخيفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبطدقوءديعسيبأماكحأنمديفملاعماجلاهامسو.ةمغلا

.ءازجأ

:فارشالاتادايز٤

يروباسينلارذنملانباةمالعللوهفارشالاباتكو؛فارشالاباتكىلعتاقيلعتوتابيقعتوهو

.اطوطخملازيالوءازجأةعبرأيففارشالاتادايزباتكعقيو.ةيرجه۳۱۷ةنسىفوتلا

تافلؤمديعسيبألنإلاقيوءناهبنوبأةمالعلااهيلعدمتعايتلاديعسيبأمامالاتافلؤميههذه

.اهنمءيشیلعواهيلععلطادقناهبنابألعلوةدوقفميهواهريغ

.٠۲صءةيضرملاةعمللايملاسلا-١



:يريماللناوبحلاةابح:ايئاث

دقو«يرجهلانماثلانرقلاءاملعنميريمدلانيدلالامكةمالعللوهىربكلاناويحلاةايحباتك

كلمركذبهأدتبادقو.ةهاركلاوةمرحلاولحلاثيحنماهماكحأورويطلاوتاناويحلافصويفهفلأ

هناهفيلأتيفهجهنمونيأزجيفعقيوهو؛بوسعيلالحنلاكلمركذبهمتخودسألاشوحولا
مكحلانايبركذيمثفاصوأورابخأنمهلاموهنعليقامدرويوريطلاوأناويحلافصوالوأركذي

ىلعهبتردقوءةنسلالهأبهاذميهوةعبرألابهاذللاءاملعنعكلذالقانهتمرحوهلحيفيهقفلا

.ءايلاىلإفلألانممجعملافورح
كلتلوحةيهقفماكحأنمهدروأاميفاميسالناهبنيبأمامالاباجعاراثمناكهنارهاظلاو

ىلعيأهيلعابترم(ناويحلانممرحيولحياميفنايبلاحاضيا)هباتكاشنأفءرويطلاوتاناويحلا
.يريمدللناويحلاباتك

ىلعبترملاتاناويحلاةايحباتكنمباتكلااذهتفنصدقلفدعبو):هباتكةمدقميفناهبنوبألوقي

افلاخمهتفلأوءهفينصتريغىلعباودلاورويطلايفمكحلاهنمتذخأف,تالمهملاوتامجعملافورحلا

هتبوبوبيترتلاكلذىلعهعمجفباوبألايفاهنمفرحلوأىلعباودلاورويطلاركذيامنإهنألهفيلاتل

نايبلاحاضيإباتك)هتيمسوءالاوقأواراكذاهنمبابلكتلصفواباوبأهتلعجوبيوبتلاكلذريغىلع

يلاقميفامعيمجتعمجمث؛انسحتسمافينصتوانسحابيترتهتبترو؛(ناويحلانممرحيولحياميف

نمضعبيفجرخيامبروباوبألايفامىلعلمتشيدرفنمبابيفلحلاوةحابالانمباتكلااذه
جرخيملامهيفهيلعتددروةدئافنمولخيالذإهفذحاملوهبتيتأفميرحتلاوليطتلاريغيفراكذالا

يركفرظنبفنصللااذهيفهتلقامرٹكأو؛هتلوقحيحصنميعمحصامتححصو؛هتحصيدنع

انأوناطيشلانمويسفننمفتأطخاناوهللانمقيفوتبفتبصانإفيعرشسايقويلقعيأرو
عيمسميحرروفغهنألمعالبملعنمهبذوعأوللزلاوًأطخلانمهللارفغتسا

لوقلاركذهنمءاجدقفنيباتكلابولساىلعفرعتنلباتكلانمةرقفلقنأنأبسانملانمهناىرأو

دوادودمحأوةفينحوبأ:يعفاشلالاق؛(ناويحلاةايح)باتكنميأ(باتكلانمو)دسألايفلوألا

نمبانيذلك»:لاق ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأملسمىورادسالالكأمرحيروهمجلاو

؛بانلايذبدارلملا:انباحصألاقو؛مرحيالوهركي:كلاملاقو:«مارحهلكأفريطلانمبلخموعابسلا

4همعطيمعاطىلعامرحميحوأاميفدجأاللق»:ىلاعتهلوقبكلامجتحاوءداطصيوىوقتيام
.ةيآلا

تقولاكلذيفدجيملهنابرابخالاالإاهيفسيلةيآلا:اولاقوروكذملاثيدحلابانباحصأجتحاو

.هبلمعلاوهلوبقبجوفعابسلانمبانيذلكميرحتبهيلإيحوأمثةيألايفتاروكذللاالإامرحم
باقعلاالورأفلالكأتتناكالوارمنالوادسأالوابئذالوابلكلكأتملبرعلانألويعفاشلالاقو

ىهتنا.تارشحلاالورويطلانمبئاوصلاالوروقصلاالومخرلاالونابرغلاالوادحلاالوتايحلاالو

يبنلانعميرحتهنيعبهيفحصهناملعنالفدسألاامأ:ناهبنوبأخيشلالوقيمثءناويحلاةايحصن
ملسوهيلعهللاىلص يبنلايهنةلمجيفلخادهناالإ؛ةنونيدلاىلععامجالايفكلذحصالواي



مهنايعمفهليوأتامأوءافالتخاهتوبثيفملعنالوحيحصيهنلاو.عابسلانمباينالاتاوذلكأنع

رهاظبعابسلانمباينألاتاوذميرحتىلإنيملسملانملدعلالهأنمبهذنمبهذفهيفنوفلتخي
ىنعمىلعالبدالاىنعمنعجرخيهناالإحيحصيهنلا:اولاقواهليلحتىلإنورخآبهذوءيهنلا
مخرلاونابرغلاوادحلاوباقعلاوباثذلاوبالكلاامأو.ةيهاركلاىلإنورخآبهذو؛ميرحتلا
اهضعبوضعبنمدشأاهضعبوىضماميفباوجلاكاهيفباوجلاوءيهنلايفةلخاداهلكفروقصلاو

فالتخالانمىرعتتالاهلكوضعبنمبرقأ

نمهدروياميفيريمدلانيدلالامكةمالعلاابقعتمنايبلاحاضيإهباتكيفناهبنوبأيضمياذكهو
يذلايأرلاوأبهذملايأركلذيفانيبم.تارشحلاورويطلاوباودلاوتاناويحلاهاجتةيهقفماكحأ

ةبسنلابةهاركوةمرحوالحةيهقفلاماكحألاةفرعميفادجديفمباتكلاو.هيدلحجرتيوهسفنبهاري

.ناكمبةيمهألانموهورويطلاوتاناويحلاىلإ
:ىيتوعللءاضلاباتك:اثلاث

يبتوعلاملسمنبةملسةمالعللءايضلاباتكناهبنوبأةمالعلااهيلعدمتعايتلارداصملانم

ثارتلاةرازوايلاحموقتويمالساإلاهقفلايفادلجمنيرشعوةعبرأيفعقيءايضلاباتكو.يراحصلا

يفةلاسرناهبنوبأخيشلاعضودقوهنمءازجألانمديدعلاعبطمتدقوهعبطمامتابةفافثلاويموقلا

احيحصهاريامناهبنوبأاهيفدروأولئاسملاكلتلوحءايضلابحاصاهيفبقعتددعلاماكحأ
.ددعلاماكحأنماحجارو

:ىحيصلاخيشلاتاباوج:اعبار

نميحبصلاريشبنبديعسةمالعلاخيشلااهيفبقعتاياصولايفةلاسرناهبنيبأخيشللدجوت
اھامسويثراحلادمحنبملاسخيشلااهعمجبماقتاباوجيحبصلاخيشللوءةبراعيلاةلودءاملع
ثارتلاةرازولبقنمءازجأةثالثيفعوبطموهوريشبنبديعسخيشلاتاباوجنمريبكلاعماجلا
.ةفاقثلاويموقلا

يصورخلاسيمخنبدعاجناهبنوبأمامالانوكينأانيرحتيتلابتكلاورداصملاضعبيههذه
ىلإعجروةريثكرداصمىلعدمتعاهنأكشالواريبكادامتعااهيلعدمتعادق-هنعهللايضر-

ريثكىلعاضيأدمتعاامك.اهمظعموأبهذملابتكعيمجىلعدمتعاهناانلقاذإغلابنالوءةديدععجارم

ىلعةحتافلاةروسلريسفتليزنتلاديلاقمهريسفتىفدمتعاوهفءىرخألابهاذلاباحصأبتكنم

جهلاةايحةديصقلهحرشيفوءلوصألاوهقفلابتكىلعةيهقفلاهتافلؤميفدمتعاوءريسفتلابتك
نيمدقتملاءاملعلاةداعكبتكلاكلتىلإريشيالهنكلوكولسلاوفوصتلابتكىلعوةغللابتكىلع
.بتكلاكلتاهلقانتتةدحتمةلدألاوةهباشتمتامولعملانوكلو

برهللدمحلانأاناوعدرخآأوهبحصوهلأىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوءقيفوتلايلوهللاو

.نيملاعلا

ce

.طوطخم.ردصملاسفن-١
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:ةمدقملا

ىلعمالسلاوةالصلاو.ملعيملامناسنإلاملعملقلابملعيذلاهللدمحلا
دعبو.نيعمجأهبحصوهلآلعوةيلوألاةيرشبلاملعممجعلاوبرعلالوسر

كلذرصعيةيارداذنوكينأهفيلأتيفءاملعلانمملاعجهنملوانتملاىلعنإ

ىلعهتردقكلذىلإفضأهذيمالتوهخويشوءاملعلانممهرصاعنموملاعلا

ًاجهنمجرختسيويناعملايفصوغيتباثركفيهعتمتوتاطوطخملاةءارق
.امومعفيلأتلاجهانمبةلماكةياردىلعنوكيو

تاطوطخملارادىفةدوجوملاتاطوطخماىلعةساردلاتدمتعادقو

ديسلايلاعمةبتكمو(ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوب)ةينامعلاقئاثولاو
ةروصملاتاطوطخما؛كلذلةفاضإ,بيسلابيديعسوبلادمحأنبدمحم
عمًاطوطخمنيتسلاىلعديزيامكلذلكيفناكف,سوباقناطلسلاةعماجب

ثحابلااهيلععلطيمليتلاخيشلاتافلؤمضعبلقرطتتملةساردلانأملعلا
ضعبنايبيفةهباشتملاتايألاضعيريسفتيفباتكوءتالاهجلاحرشباتكك
.ةيدئاقعلالئاسملا

2-1



يفلثمتيةنونكملااهنئازخيفتاطوطخملاقاروأهتمضاممناهبنيبأخيشلاراثأنمانلصوامنإ

ارييكايراقتامهنيبدجنةثالثلاعاونألاهذهىلإرظنلابو.لئاسرلاو؛تاباوجلاوءتافلؤملا:عاوتذأةئالث

صاصتخانمهاندجوامبالإ.:امهنيبةقرفتلانمانكميملثيحبتاباوجلاوتافلؤملانيبًاصوصخ

ميظنتلانمئشاهيفنيبيةدرفنمتاطوطخميفخاسنلاهلقانتدوهجموءنيعمعوضومبفلؤلملا

يتلاتاباوجلانمفلؤملازيمنانلعجاماذهو,تالخادموتافاضإنمخاسنلاهثدحيامعمبيوبتلاو

ةفرعملهسدقفلئاسرلاامأءرصقتدقولوطتدقةفلتخملئاسمنعخيشللتاباوجىلعتوتحا

.اهنومضميفلمأتلاىلإانزوعأدقفضعبلاامأءاهضعب

نمهانینعاميلجنتنأىسعواقباسهيلإانرشأامانلنيبتي.نجوماضرعلااذهايانثيفانلعلو

.ةساردلاهذه

:ناهشنييأخيشلاتافلؤم:ًالوأ

ىلعهبناوجلکنمهیفوتسيددحمونيعمعوضوميفهفيلأتبخيشلاىنتعاباتكلكفلؤملابينعن
.هنعالوقنمالخيشلالوقمنمباتكلايفامنوكينأ

هذهلانلوانتلالخنموهتاعوضومتعونتدقوافلؤمرشعدحأغلبهيلإانلصوامو
ذميفةساردلابتافلؤللا ةعومجملكلوانتنسوءتاعومجمثالثىلإمسقنتاهنأدجنيفيلأتلااهجهنم

-:يلياميفاهتافلؤمهبتزيمتاموةدحىلع
جهنملايفةبراقتميهفتاباوجلاعمريبكدحىلإهباشتتيتلاتافلؤملايهو:ىلوألاةعومجملا

اذهو(...يحبصلاريشبنبديعسخيشلاباوجنم)وأ(...نعلئسو):هلوقبأدبتيهوبولسألاو

يحبصلاديعسخيشلانأاذهديؤياممويحبصلاديعسخيشلاريغباوجنماهضعبو؛بلاغلاوه

هخياشمنعلئاسملاهذهرثأخيشلالعلو؛باتكلاريسياذكهواهنعبيجيوةلأسملاقوسيانهنمو
نبديعسخيشلااهنعباجأةلأسملاهذهنأينعي(...يحبصلاريشبنبديعسخيشلاباوجنم):هلوقف

خيشلاىلعمدقتميحبصلاديعسخيشلانأاذهديؤياممويحبصلاريشب

نمًاريثكدجناذلمهئامسأبمهيلإاهبسنيهنإفنيرخآنعخيشلااهيكحييتلالئاسللانوكتالو
هللادبعنبدمحموأيلمازلاديعسنبحلاصوأيحبصلاريشبنبديعسخيشلاىلإةبوسنمتاباوجلا
.ريٹکمهریغوجرفمنبدمحأوأيولهبلاديعسنبرمعوأحلاصوأيدادللا

لهدجاسملاىفهفلؤمنعةلأسم):لوقيفهسفنلاهبسنيهسفنخيشلاءاشنإنملئاسملانوكتنيحو
هسفنليختيفةشقانلاجهنمجهنيخيشلانافةلاحلاهذهيفو((...معن:لاق؟هباتكيفهللااهركذ
....لاقاذکهلتلق,بولسأببیجیولاسي

نبىسومكلذكو.هيلعلّوعيويمدكلاديعسيبأخيشلالوقبدهشتسيامًاريثكهنأاضيأظحالنو
ىلإةلأسملاتجاتحاامىتمةنسلاونارقلانمةلدألاقوسيهارنو؛مهريغوبوبحمنبدمحمويلع

 

.١١٠صء١٤۱٠ص.نامعةنطلس.يور.ةماقتسالاةبتكم.(نايعألاةفحت)يملاسلانيدلارون-١
.طوطخم.(۳۹۰ثارتلاةبتكم.دجاسملاباتكدعاجناهبنوبأ-۲
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:ةيلاتلابتكلايفتلثمتهتافلؤمنمةعومجملاهذهو.ليلد

:دجاسمحلاباتک-١

ديسلاةبتكميفخسنسمخوثارتلاةبتكميفخسنعبستدجوثيحباتكلااذهخسنتددعت
ديدحتبانايحأواهباوبألةسرهفاهلطخلاةديجخسنلاهذهضعبويديعسوبلادمحأنبدمحم

-:يهةعبرألاباوبألاوالصفرشعةينامثوباوبأةعبرأىلعفلؤملااذهلمتشادقو()تاحفصلا

.اهماكحأودجاسملايفلوألابابلا-

.كلذيفلوقلاوةيطعلاورارقإلاودجسمللةيصولايفيناثلابابلا-
.اهيفنيملعتملايفلوقلاواهلاومأوسرادملايفثلاثلابابلا-

.دلبلاروسءانبوةنصحملايفعبارلابابلا-

نماهبقلعتياملكواهماكحأودجاسملايفةريثكلئاسمىلعلمتشاباتكلانأظحالنانهنمو
المأدجسلملابةقحلمتناكأءاوسسرادملاماكحأىلإةفاضإلابزوجيالاموزوجياموقوقحوفاقوأ

روسلاماكحأيفلئاسمكلذكواهحالصرومأنماهريغوفاقوألاوملعتملاوملعلاقوقحنمقلعتيامو

.كلذريغوحالصإلاوفاقوألاكماكحأنمهبقلعتيامودلبلاروسوأماعلا

ناوىرخألاهقفلابتكيفهعوضوملثمبءانتعادجتاملقديرفلاهعوضوميفباتكلااذهلٹمو

.اصاخافلؤمناهبنوبأخيشلااهلدرفأيتلاةروصلاهذهبنوكيالهنافدجو

:تاراهطلاباتک-۲

دمحأنبدمحمديسلاةبتكميفخسنثالثوثارتلاةبتكميفسمخفباتكلااذهخسنتددعتكلذك

-:يهباوبأةعبرأىلعباتكلالمتشاو(”يديعسوبلا
.اهماكحأوتاراهطلايفلوألابابلا-

.ةبانجلانملسفلايفيناثلابابلا-
.ءوضولايفثلاثلابابلا-

.مميتلايفعبارلابابلا-

ًايلجباتكلااذهيفحضتيبولسألااذهنافتافنصملانمةعومجملاهذهبولسأيفاقباسانركذامكو

نيحكلذكو.ءاهباوجوةلأسملاقوسيويحبصلاريشبنبديعسخيشلانمةلأسم»:هلوقبخيشلاهأدبدقف

.ءةلأسملاقوسيوةبانجلاهتباصأنميفوهفلؤمنعهلأسمنم»:هلوقكهسفنخيشلاءاشنإنمةلأسملانوكت

.لئاسلاباوجيفلاقيأ(لاق)مثةلأسمللافيرعتقوسيو:هلتلقلوقيفدوعيواهنعبيجيو

:جحلاباتک-۳

تاطوطخملاراديفعبساهددعةلقتسمتاطوطخميفتدجودقفترثكوباتكلااذهخسنتددعت

اذهدمحانبدمحمديسلاةبتكميفتاطوطخمعبرأوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبقئاثولاو

هقفلايفةفلتخموةددعتملئاسمتعمجتاطوطخميفباتكلااذهلئاسمدوجوىلإةفاضإلاب

.ثحبلاةياهنيفتاطوطخملاةمئاقنم٢٠۲رظنا-١
.ثحبلاةياهنيفتاطوطخملاةمئاقنم٤ء۳رظنا-۲

-

 



ةفلتخملئاسموابتكتمضةعماجلاةبتكمبةروصللاةطوطخملاكناهبنيبأتاباوجناونعبماكحألاو

.()جحلالئاسمنم

ناولألابتروصنادعبةيراجتلاتابتكملايفةلوادتميهوةروصلاهذهترشنوباتكلااذهروصدقو

ةسرهفاهلسيلفساللنكلوبابلكةيادبوةلأسملكةيادبرمحألابنولثيحنسحديلجتاهللعجو

ثارتلاةرازوتعبطدقوءرشنلارادوأاهريوصتىلعفرشللاالواهخسانمسابتكيملهناامكبيوبتو

.يصورخلاسيمخنبدعاجخيشللجحلاباتكناونعب(انثارت)ةلسلسمًضابيتكةنطلسلابةفاقثلاويموقلا
نيحو(...لاق...هلتلق)لئاسملاتافيرعتهنمتقزمفيلصألاباتكللراصتخابيتكلااذهنانظأو

نمولصأللخسانلانموةعبطلاردصمهيلعلجستملبيتكلااذهةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوتعبط

وأاهققحم

ىلإلقتنامثيداشرإيميلعتبولسأبرهظثيحةصاخةيادبلايفهبولسأيفباتكلااذهزيمتدقو
نأهيلعأهلزنمنمجورخلاداراوهيلإجاتحيامعيمجدعاورفسللأيهتاذإو:هلتلق)ةشقانملابولسأ

امآ:لاق؛مرحیفهتاقیملصینأىلإوعديءيشياأبفهيلعوكلذهلناكناوءيشبوعديوائيشلمعي
لوقلاعساونماعدءيشيابولمعلاخمهنافهلبحتسملانمنكلوهملعاالفءاعدلايفهيلعكلذموزل

.((...لاحلايفهدارأاماقباطمنوكينأيغبنيوهاعددقف

عبتتيواهنعبيجيمثةلأسلاضرعيوألاؤسلاحرطبأدبيخيشلانأىرخأةرمظحالناذكهو
اريثكينتعيالخيشلانااضيأظحالنو(...لاق...هلتلق)ةشقانملايفهبولسأباهتالخادمواهتاعيرفت

لومعملوقوأةصخرهيفناكنإالإلوقلاوأهارييذلالوقلابيفتكيامنإولاوقألاوتافالخلاركذب

هموزلهيلعيغبنيلهمرحمريغاهزواجاذإفمارحإلاهمزلينملوقىلعو:هلتلق؛ال:لثمهيلعجرعهب
مرحيهنا.ليقدقهنا:لاق؟مرحينيأنمفهمزلاذإو:هلتلق.هيلعكلذهموزلیرینملوقىلعمعن:لاق

.مرحيفلحلاىلإمرحلانمجرخي:ليقوةكمنم
ء...كلذلمرحيفهتاقيمنممرحيليقو

لوقيف»:هلوقلثمديعسيبأخيشلالوقبدهشتسيوألدتسياماريثكخيشلانأاضيأظحالنو
.اذكهو«...ديعسيبأخيشلاىلإبحأوهوأ...ديعسوبأخيشلالاقوأ...ديعسيبأخيشلا

:قافنلالهأقانعأقاقدباتك٤

ىوحباتكهنكلوكلذهباشاموأكولسلاوأفوصتلايفباتکهناكهناونعنمباتكلااذهودبي

ماكحأنمكلذبقلعتياموبصغلاوملظلاهجوىلعروجلامامإوناطلسلاتايابجبقلعتتلئاسمةدع
.امومعملاظملانعىرخألئاسموهلاومأويباجلا

ةلأسملكلنكلولئاسمينامثباتكلارادماهيلعيتلاوةيسيئرلاباتكلالئاسمنافةقيقحلايفو
دقو.ةحفصةئاملاديزيامتغلبىتحاهتالخادمواهتاعيرفتتلاطىلوألاةلاسملاالثمفةريثكتاعيرفت
:يليامہتأدب

.ةمئاقلانم٢۲ء٢۲ء۷ء١٦رظنا-١

.نامعةنطلس.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوه7٠4٠ء۲۸ددعلاانثارتةلسلس.جحلاباتك.دعاج,ناهبنوبا-۲
.ردصملاسفن-۳

-



اهتلمجبيفيالهلامواهبهذاومهلهنمربجلاىلعدابعلالاومأنمءيشبصغبيلتبانمعلئسو»
ءاسنتاقدصونويدلثممولعماهنمدابعلاوهللقوقحهيلعتناكوهعيزوتىلعهريغالووهردقيالو
ءاجروهباذعنمافوخ-ىلاعت-هللامكحلملستساولوهجماهنمتانامضواياصوهسفنىلعتناكو
اهبمولعملا...نويدلانمهئاضقىلعردقياملامااذهنميضقينأهيلعوأهلزوجيأ...هتمحرل

مكاحلاةلزنمبهسفنولزنيواهلواهيفًاعرشهلامنوکیمأيقابلابنیدیوهلامتقرغتساناواهرادقمو
.()«...اهيف

ًاقرغتسمباوجلايتأيىتحاهقئاقدوةلاسملاتاعيرفتوتالامتحالالكاعضاولاؤسلالوطياذكهو
....لاق...هلتلقةشقانملابولسأبةلاسمايفعباتيلبكلذنعفقيالمثةلأسملايفهقيقدوهعيرفتلك

.بولسألاسفناهيفظحالينكلوىلوألاةلأسملانمًالوطلقأىرخألاةلاسملاتناكدقو
ثارتلاةبتكميفخسنعبسدجوتةعماجلاةبتكميفيتلاةخسنلاعمفباتكلااذهخسنتددعتدقو

.("يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةيتكميفىرخأعبرأو
:ةيناثلاةعومحجملا

مرحيامولحياميفنايبلاحاضيإباتك)و(ددعلاباتك)امهنيباتكىلعةعومجملاهذهتلمتشاو
.(ناويحلانم

نتلافحرشلاونتاهبشيامامهللعجخيشلانأكلذوديرفصاخبولسأامهلناباتكلاناذهو
ةئأسملاةيادبيفخيشلاهلعجيوةفاضإونييبتوحيضوتىلإهلئاسمضعبتجاتحارخآباتكنمهذخأي

هيلعةفاضإلاوقيلعتلاوأهلحرشلابيتأينتلاكلذقوسينأدعبو»اذكواذكباتكلانمو»:لوقيف

((ناهبنويأخيشلالاقوأناهبنوبأفلؤملالاقوأناهبنوبألاق))ةلمجهمالكىلعمدقتيةرشابم
نمباتكلكلوانتت...ءالجبيفيلأتلاجهنملااذهانلنيبتينألجألوخاسنلاةفاضإنماذهلعلو

:ةدحىلعنبباتكلا

:ددعلاباتك-١

قئاٹولاوتاطوطخملاراديفىرخأةخسنوةعماجلاةبتكميفباتكلااذهنمةروصمهخسندجوت

ءارقإلاومايألانمهدعتوةأرملاهيصحتاميهوةدععمج؛ددعلاو("!ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوب

.(’اهلهقارفوأاهجوزةافودعبجيوزتلانععنتمتوةأرملااهيفرظتنتيتلاةينمزلاةدمللمسايهو
اهجوزاهنعبئاغلاوأاهجوزاهنعىفوتملاةدعمأةقلطملاةدعءاوسةدعلالئاسملوانتيباتكلاف

.كلذلكماكحأو

ءزجلاءايضلاباتكنمذخأباتكلااذهنتموهيلعموقيانتمباتكلااذهلنافاقباسانركذامكو
ةمدقميفكلذىلإناهبنوبأخيشلاراشأدقويبتوعلاملسمنبةملسةمالعللرشاعلا

)8P195.132(.مقريسوياقناطلسلاةعماجبروصمطوطخم.قافنلالهأقانعأقاقد.دعاج,ناهينوبا-١
.ثحبلاةياهنيفتاطوطخملاةمئاقنم۹٠ء۸رظنا-۲
.ةمئاقلانم١٠ء١١رظنأ-٣
.٠۲۹ص.٤ج.ةنسلاهقف.قباسديس-٤
.١ط.١٠جءايضلا.يبتوعلاملسمنبةملس°
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نأتدجوفءايضلاباتكنميأ«...ءايضلانمبابلااذهيفملكتلاىلإيناعدنكل«:لاقفددعلاباتك

نمنتملاناهبنوبأخيشلانيحو.نيثالثوةئامةحفصيفءايضلاباتكنمةدعلاباببابلااذه

نمةعطقتمتارابعخيشلااهلقنييتلاتارابعلاتناكامناوةدعلابابلوأنمابترمهذخأيملءايضلا

تارابعلاتناكامنإوءءايضلاباتكلصأيفاهتيقبسأبسحايلاوتمابيترتاهبتريملهناامكاهقايس

.باتکلاباصاخًامظناهمظنوةلأسمايففاضأخيشلاهيلعقلعفاهقايسطسونملمجلاوأ

-ىلاعت-هللالاقباتكلانمو:هلوقبددعلاباتكيفةرابعلوأتءاجدقفكلذىلعلٹمنلو

ناكنإاذه:هريغلاقضيحثالثيهءورقةثالثوءورقةثالثنهسفنأبنصبرتيتاقلطملاول
لوأكتدروةرابعلاهذهنإثيحف«...ءاسنلانمتاقلطملالكىلعقبطنيالىنعلاف»ةقلطملاةروصيف

ةيناثلاةلأسملاتءاجمث.()قايسلانعةعطقتم١٤٤٠صءءايضلايفتدروامنيبددعلاباتكنمءيش

هذهبدتعتاهنإفضئاحيهواهقلطمثرهاطيهوهتجوزقلطنموباتكلانمود:هلوقبددعلاباتكنم
ةعطقتم(١٤٠ص)ءايضلاباتكيفةرابعلاهذهتدرو«...لوألاقالطلانماهتدعنوكتفةضيحلا

رهشالايفمدلااهيلعطلتخااذإةأرملايفليقوباتكلانمو»ةسماخلاةلأسملاتءاجوقايسلانماضيأ

تارابعلاذخأخيشلانأينعياذهو(۱۳۹ص)يفةرابعلاهذهتدرو«رهشاةثالثبدتعتتاهنإتقلطو

ابیترتاهبترومهریغوهبالطلبقنماهنعلئسامیروأحيضوتوأقيلعتوأةفاضإىلإتجاتحايتلا
.لئاسلملااهيلعتتبثوتاعوضومللابيوبتهلنددعلاباتكنمحضتيامكاصاخ

يناعدنكل»:ةمدقملايفلاقنيحباتكلااذهلهئاشنإوهعمجةيفيكىلإناهبنوبأخيشلاراشأدقو

مهفلاةكاكروملعلافيلأتلانمزجعلابرارقإلاوفارتعالاعمءايضلانمبابلااذهيفملكتلاىلإ

وبأاهيففلتخايتلاةروصلادوجووهلدرماليذلاهللاءاضقفينصتلاىلعينمةزيرغلافعضو

انمهيلعنحنامهبشتةلاسرباوجوايناثهيف(هللاهمحر)ديعسوبآمولعلاباوبألافقأديلقاودمحم

ىلإًاضرغاهماكحأىلعهيبنتلاراصىتحاضعبهضعبيعدتسيمالكلالزنمثثلاثنيلئاسلاضعبل

.(«...باتكلااذهمامتإ

:ناويحلانممرحيامولحياميفنايبلاحاضيإباتك۲
دمحألنبدمحمديسلايلاعمةبتكميفنيتخسنوثارتلاةبتكميفباتكلااذهنمةخسنتدجو

ناونعلانمحضاووهامكباتكلااذهيفخيشلالوانتدقو.("!ةديجةلاحبتاطوطخملالكويديعسوبلا

.اهيفةيضابالابهذمًانيبموةلدألااشقانمةمرحلاوةلحلاثيحنماهماكحأواهعاونأفلتخمبتتاناويحلا

هيفعمجباتكوهويريمدللنناويحلاةايحباتكنمذوخأمهنإفباتكلااذهنتمىلإةبسنلاباماو

نمهبلصتيامناويحلكلىتأوًايئاجهابيترتاهبتروةيرحبلاوةيربلاتاناويحلاعاونأىتشيريمدلا

ماكحأركذىلإجرعيمثكلذريغوألاثمأوأصصقوأبدأنمهبقلعتياموهعئابطوهتافصوهتئيهفصو
.نيعباتلايعباتونيعباتلاوةباحصلانمءاملعلالأوقأوةيعرشلاةلدألااقئاسناويحلاكلذيفعرشلا

ةايحنمباتكلااذهتفنصدقلو»:لاقفهباتكةمدقميفباتكلااذهنمهذخأيفخيشلاصندقو

.١٤٤۱صعجرملاسفن-١

.(8۳144.642)مقربسوباقناطلسلاعماجةبتكمبطوطخمنمةروص..دعاجناهينويآ.ددعلاباتک-۲
.ةمئاقلانم۱۳٠رظنا-۳
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ريغىلعهتفنصوباودلاورويطلايفهنمتذخأوتالمهملاوتامجعملافورحلاىلعبترملاتاناويحلا

ىلعةعمتجمباوبأيفاهيففرحلوأىلعباودلاورويطلاركذيملهنألهفيلأتلافلاخمهتفلأوهفينصت
.(«...ًالاوقأاركاذهنمبابلكتلعجواباوبأهتلعجوبيترتلاكلذريغىلعهتبتروبيترتلاكلذ

ميرحتلاوليلحتلاثيحنميعرشلامكحلاتاناويحلاةايحباتكنمذخأخيشلانااذهنمانلحضتيف

-:يهباتكلاباوبأوصاخبابيفتاناويحلانمعونلكهلعجوًاصاخًابيترتبترهنإمثطقف
.اهيفلوقلاوبانلاتاوذوعابسلاىف:لوألابابلا-

.اههباشاموماعنألايف:يناثلابابلا

.ماعنألاوعابسلانعةجراخلاتاناويحلاىف:ثلاثلابابلا

.اهشاشخوضرألاباودراغصيف:عبارلابابلا
.اهنمرسنلاوبلاخملاتاذرويطلايف:سماخلابابلا-

.اهيفبلاخماليتلاريقانملاتاذرويطلايف:سداسلابابلا

.اهيفلوقلاوريقانلاتاوذنعةجراخلارويطلايف:عباسلابابلا

.ةيربلاةيرحبلايفواهيفلوقلاوةيرحبلاباودلايف:نماثلابابلا-
ءارأركذبهبقعتيمثاءزجهنمدرويهنإفتاناويحلاةايحباتكنممالكلاناهبنوبأخيشلادروينيحو

ةفينحوبأويعفاشلالاقباتكلانمودسألايفلوقلاركذلثمهيلعبيقعتلابهولتيوأءزجدرويمثةيضابألا
يذلك»:لاق(ملسوهيلعهللاىلص)يبنلانأملسمىورالدسألالكأمرحيروهمجلاودوادوبأودمحأو

خيشلاهدرويملمالكانه)...(مرحيالوهركي):كلاملاقو«مارحهلكأفريطلانمبلخموعابسلانمبان

:ىلاعتهلوقبكلامجتحاوداطصيوىوقتيامبانلايذبدارملاانباحصألاقو...(يريمدلادنعدوجوموهو

باتكيفةرابعلاهذهسفنتدروو4...همعطيمعاطىلعًامرحمًيلإيحوأاميفدجأاللقل
لييبنلانعميرحتهنيعبهيفحصهنأملعنالفدسألاامأ)):هلوقبهيلعخيشلاقلعو١(١٠ص)يريمدلا

يهنلاوبانلاتاذلكأنعيييبنلايهنةلمجيفلخادهنأالإةنونيدلاىلععامجإلايفكلذيفحصالو

نوفلتخيمهنأيعمفهليوأتامأوًافالتخاهتوبثيفمعنالحيحص
مهنموةيضابالانأانلحضتيامكناهبنيبأخيشلادنعفيلأتلايفبولسألااذهانلحضتيانهنمو

ىلعوءىرخألابهاذملاهقفىلعنوعلطيلبهقفلانممهدنعامىلعنورصتقيالناهبنوبأخيشلا
.ةشقانملاوةساردلاباهنولوانتيومهتافلؤم

وبأخيشلاهيلعقلعامدعب(يروباسينللملعلالهأبهذمىلعفارشإلاباتكهسفنلخسنخيشلاف

.()يمدكلاديعس

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكمبطوطخم-دعاج,ناهبنوبأ-ناويحلانممرحيامولحياميفنايبلاحاضيإ١
.(ب۱۱۹۷-۱۰۸)مقرب

ةرهاقلا-يبلحلاىفطصمةعبطموةكرش-١ج-ىربكلاتاناويحلاةايح-يريمدلاىسومنبدمحم-۲
٤١٤۱ص.۸

.دعاجناهبنوبأ-نايبلاحاضيإ-۳
.م١٦۱۹۸توريب-ةيبرعلاةضهنلاراد-١ط-ملعلالهأبهاذمىلعفارشإلايروباسينلاميهاربإنبدمحم-٤

.(144.6228۸)مقربسوباقناطلسلاةعماجةبتكمبروصمطوطخم-فارشإلاباتك

-



.(فارشإلا)باتكيفيمدكلاديعسيبأخيشلاباذههجهنميفرثأتمناهبنابأخيشلالعلو
هبولسأبلقتسينيعمعوضوميففلؤملكتافلؤمةعومجملاهذهمضت:ةثلاثلاةعومجملا

:يهوهريغنعهعوضومو

:ليزنتلاديلاقمباتك-١
ةحتافلاةروسلريسفتباتكلااذهنمدجواموريسفتلايفباتكهمسانمحضتيامكباتكلااذه

ةخسناهنمتاطوطخمةدعباتكلااذهلدجودقوريسفتلااذهخيشلانعءاملعلادنعرهتشأدقوطقف

يصورخلانالهكخيشلاركذو.(ألماكهبىتأهيناطحقلاةفيحصلايفوةعماجلاةبتكميفةروصم
هقيقحتيف .()هديطخبخيشلااهبتكيتلاهيلصألاةخسنلاهدنعنأباتكلااذهلهقيقحت

هدارأهنأمأطقفةحتافلاةروسريسفتلباتكلااذهناهبنوبأخيشلاعضولهلءاستننأانلنكلو

دنعيتلاريسافتلاهذهنكتملو...)):باتكلاةمدقميفهلوقظحالننأانلو؟هلكنآرقللًاريسفت
راصةيلاختسيلليوأتلالالضنعاهنوكلةيلاجكلذيفقحلانيعلنيدلايفةماقتسالالهألنيفلاخلا

عجريًاريسفتانباحصأنملدعلالهألدجنملذإاميسالةيانغلاربكأنمكلذىلإةيانعلافرحنأك

يفيناوخإضعبنمحاحلإلاببلطلاةرثكلجاهنملااذهيفنحناهوهيلعلوعيفيضقيوهيلإقحلاب
.(((...ًىلِإكلذيفهتعجارمويلعهللا

ةيضابالانيبفالخلاركذيهنأدجناننأكلذهلكننارقللاريسفتهدارأخيشلانأاذهنمفشتسيف

ةلمسبلاةلأسمانربتعااذإالإئشهنمةحتافلايفسيلفالخلانأمولعملانموليوأتلايفمهريغو

اندجولطقفةحتافللريسفتلاخيشلادارأولواهليوأتيفبهذموأيأرةيضاباللتايآنآرقلايفنكلو

نكلوةمدقملايفهنعةراشإكلذل

.هلكنآرقلاريسفتهبديرأريسفتلانأىلإيمرتةراشإلاكلت

:نانثانالامتحاكانه؟ريسفتلايقابنيأوههسفنحرطييذلالاؤسلانألاو

اتلكرتفهمامتإىلعةردقلاديهفعستملهلكنأرقللريسفتلالعجىلعهمزععمخيشلانأامهدحأ

.باتكلاةحتافريسفت

ًائيشنأوأعاضدقكلذلكنكلوهمتيملوأهمتأامبروهريسفتيفلصاودقخيشلانأرخآلاو
.رونلاىرينأهلهللااشيملسيدانملاةملظنونكمهنم

خيشلاةيلهأىلإةحضاوةراشإريشيباتكلاةحتافريسفتنمانيديأنيبيذلانإف؛لاحيأىلعو
دارأدقولمملاباهسإلاولخملالالقإلانيبهدجيهجهنميفرظانلافميظعلالمعلااذهلثملةيملعلا

لومعملكتاءارقلانمونايبللهنمدبالامناسللاملعنم)):هتمدقميفراشأامكهريسفتيفخيشلا
مصاعةءارق)):لاق(نيدلامويكلام):-ىلاعت-هلوقلهريسفتيفلمأتننأانلف.(((ذاشوهب

0.(ء١١۱۲۳ایناطیرببدروفسکاةبتكمبطوطخمةروص-قيزرنبدمحمنبديمح-١
ظعولاويعرشلاءاضقلادهعمجرختثحب-(قيقحتوةسارد)ليزنتلاديلاقم-يصورخلاناهبننبنالهك-7

.٢۳صروشنمريغثحب-داشرإلاو
(51:8مقربسوباقناطلسلاةعماجةبتكمبروصمطوطخم-ليزنتلاديلاقم-يصورخلاسيمخنبدعاج-۳
.قياسلاعجرملا-4
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ربخهنأىلعًانونموًافاضمعفرلابكلذكئرقهنإليقدقوميلادعبفلاب(كلام)يئاسكلاوكلاموبوقعيو
.()عفرلاوبصتلاورجلابفلأريغنم(كلم)ئرقو.(انونمحدمللوألاحلاىلعبصنلابوفوذحمأدتيم

ردقلابيوغللابناجلاوبارعإلابمتهيامكةيآلايفةدراولاتاءارقلادرويخيشلانأدجناذهنمف

.اههوجووتاءارقلاحيضوتلةجاحلاهليذلا

نالهكخيشلاهامسأاموأيفوصلايكولسلابناجلابةغلابلاخيشلاةيانعىلإةفاضإلاباذه

درويوتاحطصملاضعبلضرعتيخيشلادجناننأكلذ.("يحورلابيذهتلاويوبرتلابناجلاب

ىلعاهبابسأجراخموفطللاةياغيفداشرإةيادهلاو»:هلوقلثماهتحتلخديامواهماسقأواهفينصت
نمهيلإیوأتیامكلذويرورضامهدحأنيمسقىلعلوألافيعرشوبستكمنيلصألةعبرأةلمجلا
علطلاقحلارسضحمنعفشكلاوحورلايفثفنلاوعونيأرلايناثلاوكشلالبقتاليتلاتامولعلل

.("...ةينوكلارارسألاىلعةيسدقلاراونألاب

عتفيو)):لوقيفهراوغأربستوعوضولملااذهيفقمعتتيتلاتارابعلاضعبدنعفقوتننأانلو
ىلإقوشلاتاصرعيفهجتيفءاضقلاعاونأبىضرلاوسنألاوةبحملابابيقيقحلافشكلاحتافمب
ىذأيفصوغيوتايهلإلارارسأءادتباحبسيفتوكلملاىلإكللاىطختيىتح-ىلاعت-هللا
.()((...اهراحب

:جهملاةابحةديصقحرشباتك-۲

:اهعطموتايكولسلايفخيشلااهمظنةديصقحرشنعةرابعباتكلااذه

(°›ىبتعلاعمهلإلاتاذيفحصنلاىلعيننإفيلوقهللايفيخأنّيبت
مثتيبلايفةيوفللاتادرفملاحرشوهودئاصقلاحرشيفعبتملايثالثلاماظنلاىلعموقيحرشلاو

مدخيامبةبيرغلاةيوغللاتادرفملاحرشيفهذخأبزيمتخيشلاحرشنكلوىنعملارثنمثتيبلابارعإ
ةملكوأةلمجبارعإبيفتكيلبًالماكتيبلابارعإلضرعتيالهنأامكاهعوضوموةديصقلانمفدهلا
ضرعتيخيشلانإفىنعلارثنلةبسنلابامأ.ةيغالبوأةيوحنةتكناهبنأوأئراقلاىلعتقلغتساامبر
ةينمضلايناعملانمهلوقديريامانيبمهتاحلطصموتيبلاحرشيفدرطتسيوةغالبلاويناعملاتكنل
:يلاتلاتيبلاىلعهحرشبكلذللثمنلوتيبلل

انشرەريغنمىستنافيسئ ىضرلاىلعنيقيلاتاماقميفیون

راسمٹنیقیلاتاماقميفیوثهنأفيكنيبو((ةماقإلالاطأىوث)):لاقف(یوث)ینعمحرشثیح
ىضمدقنيقيلاو)):لاقفنيقيلافرعمثتاماقمنيقيللنأفيكوماقماهدرفميتلاتاماقملاحرشيف
نايبلاحضاوناهربنعةرداصبلقلايفةخسارةفرعمنعةرابعهنأحرشلانمىضماميفهيفلوقلا

مزاللاردقلانكلوهيراجمنعتامولعملاعيمجوهيوذنعهرونبهلعفارهيتوأنمقحيفكشللحيزم
.قباسلاعجرملا-١
.روشنمريغثحب-(قيقحتوةسارد)ليزنتلاديلاقم-يصورخلاناهبننبنالهك-۲
.قباسلاعجرملا-٣
.ثحبلاةياهنيفتاطوطخملاةمئاقنم١١٠٠رظنأ٤

.۰-٤

ز٥4-۷)مقربةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكمبطوطخم-جهملاةايحةديصقحرش-دعاجناهبنوبأ٥

- ۷

(



.((هيلعتماقنمىلعهبملعلاةجحمايقدعبهيفكشلاعسيالامنيدلايف

ًاحالطصاوةغلنينقوملاىنعمًانيبمهللالوسرثيداحأوميركلاننارقلاتايابًادهشتسميضميمث

يفةماقتسالايوذدنعناهربلابلالدتسالالهألنيقيلاملعاهدحأ)):لاقفنيقيلاتاماقمطسببماقمث

.((نيدلا
.نيفراعلانمنايعلاوفشكلالهألنيقيلانيعيناثلاو

...اعيمجاهالعأاذهونيقيلايفخوسرلاونيكمتلاوبرقلالهألنيقيلاقحثلاثلاو

هدناصقنمواهيلععلطنملتافلؤمامبروكولسلايفىرخأدئاصقخيشللنأةراشإلاردجيواذه
-:اهعلطمةديصق

لخدلاوهبيبحلالصوينغلالضفولذعلاوهلوذعلامولنعلذعلاىرأ

موللاهلخنعهبىلختىتفىوهلايفقداصامىوهلاقحو

-:اهعلطمحايترالاةحاروحاورألاحوراهامسىرخأةديصقو

سرامحناورلاوةداقلاتفصسرامحنادملاونيدنيدلا

سواسوسوفنلاوبيغحورلاولكايهموسجلاودجرمألاو

:قافوالایفباتک-۳

ةيحورلاضارمألليحورلاجالعلانمعونىلعلمتشتيتلابتكلانمعونلااذهبدارملاو

ىنسحلاهللاءامسأتاكربوتاحفنلضرعتلاقيرطنعهريغوناجلاسمنماهبقلعتياموةيسفنلاو
:هيف-ىلاعتهللالاقيذلازيزعلاباتكلاتايابوةميظعراوناورارسأنمهلمحتاموايلعلاهتافصو

نملزنو#:-ىلاعت هلوقو(رودصلايفالءافشومكبرنمةظعوممكتءاجدقسانلااهيأايل
.()4ءافشوىدهاونمأنيذللوهلق:ىلاعت هلوقو(4نينمؤمللةمحروءافشوهامنارقلا

جاربألاباسحبكلفلانمبناجىلعلمتشتومسالطنمهعبتياموفرحلاملعببتكلاهذهىنعتامك
.هنومضمنعثحبلايفانلةقاطالوهنونكميفثحبلايفانلةعسالاماذهموجنلاورمقلاتاعاسو

اهمساةعطقتدجوامكاقباسانركذاممءيشىلعلمتشتاذهريغقافوالايفباتكخيشللو

.(°)خيشللةبوسنمةرجشلازرح

:يهوناهبنيبأخيشلاتاباوجولئاسم:ايناث
ضرعتننآلافقبساميفتافلؤللاانلوانتدقانكاذإوتافلؤملاعمهباشتتاهناةيادبلايفانركذامك

الوبيوبتالبيأمظنمريغلكشيفةريثكتاطوطخمايانثاهتمضيتلاوةفلتخملالئاسماوتاباوجلل
.فينصتوأميسقت

ديعسخيشلاباوجنمو»هلوقباضيأأدبتتاباوجلاولئاسملاهذهنإفتافلؤملايفرمألانأامكو
.ثحبلاةياهنيفتاطوطخملاةمئاقنم٢۲رظنأ-١
.۷٩ةيالاسنويةروس-۲

.۸۲ةيأآلاءارسإلاةروس-۳

.٤٤ةيآلاتلصفةروس-٤
.ثحبلاةياهنيفتاطوطخملاةمئاقنم١۱٠۹٠رظنا٥

-۸-



انلوانتثيحمهركذقبسنيذلاءاملعلانمهريغباوجنموأاهنمريثكيف«يحبصلاريشبنب
.تاباوجلاعمهباشتتيتلاتافلؤملا

لئاسملاهذهوتاطوطخملايفاهددرترثكةنيعملئاسمكانهناريغتاباوجلاهذهىلإرظنلابو

-:()يه

لئاسلاسيلوعملادشارنبرماعنبدمحمباوجنمناهبنوبآلئس«بتأدبةيبصلاجيوزتةلأسم١
ثالثيفةلأسملاهذهتدروثيح«...ملحلاغلبتملةيبصةنبالاوالجرهتنباجوزلجرنع

.تاطوطخم

وافلقاوأيبصجيوزتهللحيلهاثالثهتجوزقلطنميف»بتأدبةقلطملاةجوزلاليلحتةلأسم-۲
.تاطوطخمٹالٹيفتدرودقو«...وا...وانونجم

نإامكةطوطخمنمرٹکأيفرركتتلئاسملاضعبتاطوطخمعبرأيفاياصولايفةفلتخملئاسم-۲
.اهريغنودةطوطخميفدجوياهضعبوىرخأىلإةطوطخمنمفلتخيلئاسملاهذهبيترت
نأةرورضلابسيلوتاطوطخمثالثيفكلذماكحأوةابجلاوناطلسلاتايابجيفةفلتخملئاسم٤

امبرواهريغوماكحألاوحاكنلاوهقفلايفلئاسمعمجتدقةطوطخملانأامكاهسفنلئاسملارركتت

.«قافنلالهأقانعأقاقدباتكنماهضعبوألئاسملاهذهتناك

.قبسامنمضنيتطوطخمىفحاكنلاىفةفلتخملئاسم٥

.تاطوطخمثالٹيفةاكزلايفلئاسم٦

.نيتطوطخميفراجلاقحيفةلأسم-۷
ةفلتخملئاسمةعماجرافسأيهاهضعبوالئاسملاهذهاهيفتدجويتلاتاطوطخملاناظحالملاو

.يصورخلاسيمخنبدعاجخيشلاتاباوجبنونعتاماريثكوهقفلاباوبأيف

هسفنوهفلئاسللاةباجإجهنمنعامأرهاوجبىرخأوناهبنيبأعماجبتنونعاهادحاو
.ثحبلاةيادبيفتاباوجلاعمهباشتتيتلاتافنصملايفهانركذام

:ناهىنىبأخيشلالئاسر:اثلاث
فلتخمبرصعلااذهيفتالاقملاموهفملمحتيهلبيرصعلااهانعمنممهفيالانهلئاسرلابدارمل

.ةلاسرلليثارتلاموهفملامدختسننحنواهعاونأ

تعقواياضقجلاعياهرثكأنامغراهتاعوضوميفةريبكةيمهأتاذناهبنيبأخيشلالئاسرو
يفقيضيالوهفقفألاعساوبولسأبناكاهلهتجلاعمنكلوخيشلارصعيفاهتاسبالموأاهثادحأ
ىطختتةيضقلالعجيةماعةجلاعماهجلاعيهدجنلبةيتآلاعئاقولاورصعلاثادحأباهلهتجلاعم
.ةيناكملاوةينامزلااهدودح

تسهيلعانعلطاامويسايساهضعبويهقفاهضعب-اهنمانلصوام-ناهبنيبأخيشلالئاسرو
-:يهلئاسر

.ثحبلاةياهنيفتاطوطخملاةمئاقنم٠۴۲۲رظنا
.ةمئاقلانم٠۲٠۲۳رظنا-۲

-۹-



:ةوهقلامكحىفةلاسر-١

ىلعدريةلاسرلاهذهيفخيشلاواهبرشةمرحىلإمهضعببهذفةوهقلامكحيفءاملعلافلتخلدقل

امك-ارظناذهىلعخيشلادمتعادقوهقفلالوصأيفربتعملايلقعلاليلدلاوةجحلاباهتمرحبنيلئاقلا

دجنملانأملعاف»:لوقيفاميرحتوأاليلحتيضقيةنسلاوانارقلانمصندوجومدعىلإ-وهراشأ
اهليضتقيارثأنيضاملاءاملعلانعالواربخمالسلاهيلعهللالوسرةنسيفالوأبنهللاباتكيفاهل

.(«ميرحتالولیلحتحیرصتباركذ
ىلإانبهذامنإاولاق»:لوقيفميرحتلابنيلئاقلااشقانمةيضقلاهذهجلاعهنافيكلماتننأانلو

بعالتلاليبسىلعمالكبتاساكلايفاهلمهتراداوتاروجحملايفاهلءاهفسلالامعتسالاهلميرحتلا

بعللاىنعمىلعجراخلاوهللاومالكلانمروجحملاوهمرحملافمهلليق.قسفللبسننمبالإقيليال

ةعيرشلادهاشباهنمعناملالادتعالادحوقحلانوناقىلعةجراخلاةحوبقملالاعفألاكلذكوماكحألايف

...اهريغوةبرشالانمرادملاىدعتيالو

كلذعموراوحلابولسأبميرحتلابنيلئاقلايأرةشقانملالخنمهيأرتبثيخيشلانأظحالناذهنمو
.تاسبالمنماهيفاموةلأسملانايببانهمتهيهنأكلذطقفيأرلاىلإريشيلبمهئامسأركذلضرعتيملهناف

:ودعدوجوءانثأهتيعرعممامإلالماعتةيفيكىفةلاسر-١

ةهجىلإةهجوماهناودبينكلواهتبسانمواةلاسرلاهذهاهيلإتهجويتلاةهجلاديدحتعطتسامل

كمزلنمةبراحمهبجرختفاشيجزهجتنأكلادبامهمو»:اهيفءاجومامإلاىلإاهيفباطخلاوةنيعم

يفلاحىلعمهيلعكلسيلامسانلانماهريغالواربجةيعرلافلكتالفقسننمهأدبامكلزاجوأ
.("...لامعألانممهمزليالالارهقمهبذخأتالولاملذبنمهنودامالولاتقلجورخلا

عوضولااذهيفةباتكلاىلإخيشلاتعدةعقاووأةيسانماهللعلوقبساممحضاواهنومضمو

.اماعهلعجيوةيناكملاوةينامزلادودحنمعوضومابجرخيخيشلانإفاقباسانرشأامكنكلو

:ةيقبىقتلالهألةيربلايفدوجوالناىعدانيحيدابعلاىلعناهبنيبأخيشلادر٣
ةيربلايفدوجوالنإىعدايدابعلانااهنمفشتسيثيحيدابعلاىلعادرةلاسرلاهذهتءاج

مهبموقتنماسانأنامعلهأيفنافكلذكسيلو»:هلوقبناهبنيبأخيشلادرءاجفةيقبىقتلالهال
هناكاذهورايخألاىلعتبلغيتلايهرارشألاةلودنكلوءيشنودءيشيفمهنموهلكاذهيفةجحلا

ملنمومهنمهفرعنمءعيمجلابنظلاءاسلأ

قحلاباوضقيوماكحألااوذفنيودودحلااوميقينأنامزيفءاملعللسيلنأيدابعلاهبءاجاممو
مايقلايفمالسأإلاءاملعةيجحةلأسماضراعخيشلاهيلعدرف؛مهلقحيالوكلذلالهأاوسيلمهناكلذ
.دودحلاوماكحألاعيمجيفمامإلامدعدنعمالسإلارمأب

.(8۳166.2.331)مقربسوباقناطلسلاةعماجةبتكمبروصمطوطخم.فنأتسملاباتك-١
.قباسلاعجرملا-١
.قباسلاعجرملا-٣
.ةمئاقلانم(٠۲)رظنأ-٤

- ۷.



:یوزنةثداحرثإرابخأنمهنعهاتأاميفهيلعادردمحأمامإلانبدمحمىلإاههجوةلاسر٤
نمءاجفيديعسوبلاديسلاويصورخلاخيشلانيبةقالعلاتءاسكلذدعبفةروهشمىوزنةثداحو

اذهنمخيشلادكأتوةقرفلانوكذيوةنتفلانوججؤيةاشولانأوهيلعقناحمامإلانبانأخيشلاربخي

.ةريثكحئاصنهلمدقيوةاشولانمهرذحيةلاسرلاهذهبهيلإثعبف

:يدجنلانرقمنبدمحمخيشلاىلعدرةلاسر0

هجونرقمنبانأودبيورصعلاكلذيفنامُعاولخدنيذلادوعسلآخويشدحأوهنرقمنبدمحم
كباتكينلصو)):اهلوأيفءاجوةلاسرلاهذهبخيشلاهيلعدرفهيفمهاميفلوخدللخيشلاىلإةلاسر

فنعيملخيشلانأحضتياذهنم.(((كافاعوىلاعتهللاكملسيدجنلانرقمنبدمحمخيشلااهيأ

ادبيناخيشلةفاصحنمنكلوداقتنلايفدشهقلاسرايانثوهناكناواليمجادرهدرلبهدريف

حرطينأىلإًايعادكلذناكلةفينعةيادببأدبولواهيفئراقلارمتسيىتحةفيطللاةرابعلاهذهب

.اهأرقينأنودًابناجةلاسرلاهيلإلوسرلا

ىلعسانلانوربجيمهنأركذنأدعبفدقنلاباهلوانتوةيدجنلالامعأناهينوبأخيشلاركنتسادقو

نيديلاعفروتفكلايفةعامجلاوةنسلالهأ-ءالؤهنمهملعننملوقيفو)):لاقهكرتمهعسواملعف

دوعسنعينغلبوءاهبالإحصتاليتلااهفئاظونمالاهنأىلعلدامنيمآلوقوةالصلايفتونقلاو
یلعالهبهذميفامىلعهلعفوهلوقيفلکنوکینمرمأيهنألاصخلاهذهنمئشيفزيزعلادبعنب

الأمهريغوأنامُعلهأةنسلأىلعرابخألانمهيلإدرياميفاذهمكريمأىلعبجاولاوهلجأنمهريغ

لهأابةڻاغتسالانماندنعامنحنو......نآرقلايفهللانعءاجامبالمعنايبلالبقهلوبقىلإردابي

.(((...ء.يشبهللاريغلحبذلاالوروبقلا

:نامغلهأنمنيملسملاةماعىلإةلاسر-٦

ودبيوءةماقتسالاوقحلالهأبهذمبكسمتلاىلإمهوعدينامُعلهأىلإةلاسرلاهذهخيشلاهجو
وهنمدرأملفهباتكينلصونماي)):هلوقباهأدبهنأكلذةلاسرلاهذهبهيجوتللخيشلااعدًالوهجمن
.(((هباوجاذهءاريخهللاهازج

.(3318P-2-166)مقربسوباقناطلسلاةعماجبروصمطوطخم-فنأتسملاباتك١
.تاطوطخملاةمئاقنم(۷)رظنأو-قباسلاعجرملا

.قباسلاعجرملا-٣



ةمتاخلا

ةساردلاتجرخدقفهيلإتمراماهنمحضتادقنوكينأوجرنةساردلاهذهةياهنيف

نأكلذنمنيبتفاهجهنمويصورخلاسيمخنبدعاجخيشلاتافلؤمنعماعروصتب
-:يتألايفتلثمتروصةدعذخأفيلأتلايفخيشلاجهنم

بتكةعبرأيفتلثمتثيحتاباوجلاعماهجهنمواهبولسأيفهباشتتيتلاتافلؤملا

يذلاو(قافنلالهأقانعأقاقدباتكوجحلاباتكوتاراهطلاباتكودجاسملاباتك):يه

نمئشاهیفدجویوابلاغةلقتسمتاطوطخميفتدجواهنأتاباوجلانمهذهزيم

اهتعمجةفلتخموةريثكلئاسمنمضتتتناكدقفتاباوجلاامأميظنتلاوبيويتلا

يفترركتدقلئاسممضيطوطخملادجنومظنمريغكلسيفةريثكتاطوطخم

.ماظنريغيفاذكهوتاباوجنمىوحامىلعةفاضإىرخأتاطوطخم

يفءاملعلانمهريغويحبصلاريشبنبديعسخيشلاباوجخيشلالقنيامًاريثكو
.((...لاق...هلتلق))ةشقانلابولسأدوجوبتزيمتوةفلتخملئاسم

ددعلاباتكامهوحرشلاونتملاهبشيامدوجوبتزيمتامخيشلاتافلؤمنمكانهو

نمددعلاباتكنتمخيشلاذخأثيحناويحلانممرحيولحياميفنايبلاحاضيإباتكو
يريمدللىربكلاتاناويحلاةايحباتكنمحاضيإلاباتكنتمذخأوءايضلاباتك
.ًاشقانموًاحضومنتملاىلعقلعيخيشلاو

ةروسريسفتيفليزنتلاديلاقمباتكءصاخعوضومتاذىرخأتافلؤمخىشللو

.قافوألايفباتكوجهملاةايحةديصقحرشباتكوةحتافلا

تناكوأةنيعمتاهجىلإاههجويتلاناهبنيبأخيشلالئاسرنمًائيشثحبلالوانتو
.ثادحألابهلةقالعالنيعمعوضوميف

اهنمئشوأخيشلاتافلؤمىلعءوضلاطيلستتلواحةساردلاهذهنإفاريخأو

وهوانتالزانلرفغيوانتبثينأىلاعتهللانموجرن...اهجهنمواهتاعوضومةضرعتسم
.قيفوتلايلو
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حجحلاباتك

قافنلالهأقانعأقاقدباتك

قافنلالهأقانعأقاقدباتك

قافنلالهأقانعأقاقدباتك

ددعلاباتك

ددعلاباتك
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جهملاةايحةديصقحرش
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.جحلاواياصولايفو   
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ةماهلاتاظهالملا

لقتسممقرب(طوطخم)باتكلانمةخسنلك

(فنأتسملاباتك)اهمساوةروصمةخسنلا
ةيباهولاباوجيفةفلتخملئاسرسمخ

ةرهقلامكحيفو

ةروصمةخسنلا

نالهكخيشلاققح.ةروصمةخسنلا

ءاضقلادهعمبجرختللهثحبيفباتكلا

يدابعلاةلاسرىلعدرلاوةيعرلاةلماعمةلاسرىوح
ةفلتخملئاسم

ةاكزلايفتاباوجولئاسم

.ةفلتخملئاسموناطلسلاملاظميفلئاسم

.ةيبصلاجيوزتةلأسماهنمةقرفتملئاسم

.خيشللةددعتمدئاصقمض

ةلاسموجحلايفلئاسم.راجلاقحةلأسم

.ةاكزلايفلئاسموًاثالثهتجوزقلطنم

راجلاةلاسمتلمشةفلتخملئاسممض

تاياباجيفلئاسموةيبصلاجيوزتو
.حاكنلاوجالفألايفوناطلسلا

ةالصلايفمثاياصولايفةفلتخملئاسم

.حاكنلاوتالماعملاوةاكزلاو

.ًاعوضومتلوانتةعطقلكوةروصمتاطوطخملالك   
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يفجرختثحب.(قيقحتوةسارد)ليزنتلاديلاقم.يصورخلاناهبننبنالهك|۷
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n:دىهمت:الوأ ill.:
لصفبعصلانملعجاجازتمايهقفلابئاجلاوبتاجلايبوعلاانثارتا
رمعوبأف..؛نييوغلهقفلابنوينعللءالؤهوءءاهقف؛ةغللابنوينعلاءالۇهراصوا

هذهو.(هيوبيسباتكنمهقفلايفسانلايتفأنيثالثذمانأ):لوقر
د¬فورعملاهيقفلا-۱

وهسةالصباصنلهءوهسلاةالصءادأنعوهسثدحاذإفءوهسلاالصصوصخباا

0ِ.وهسلااذهنع

ءدحاوءيشىلعناعمتجيالنيدضلانا):لوقتيتلاةدعاقلاكلذكوءىرخأةرمريغصتلاهيلعىرجب

ةساجنلاوةراهطلاف.ءاوسلاىلعةغللاوهقفلالاجميفاهقيبطتىرجدق(ئراطللريثأتلافاعمتجاناف

ناكنإفريثأتلاوءاسجننوكينأامإوءارهاطنوكيناامإبوثلافءدحاوبوثىلععمتجتال
.ارهاطراصةراهطلاهيلعتعقوفءاسجنناكاذإوءاسجنراصةساجنلاهيلعتعقوفًارهاط

حصيالوءةركننوكينأامإوةفرعمنوكينأامإءيشلاف.ريكنتلاوفيرعتلايفةغللايفكلذكو

نمخلا...عمجلاوءدارفإلاو.ثينأتلاوريكذتلاكلذكوءدحاوتقويفنارمألاناذههيلععمتجينأ

هتفرعميفهيقفلااذهزيمتينأنكلوءافورعمارمأةغللابهيقفلاةفرعمتراصمثنمو.ةغللاتاعوضوم

يفهلقيملامهحرشيفلوقيل؛هحرشىلعارداقنوكيورعشلاغوصيًارعاشًابيدأريصيوءةفللاب
ةلغوم؛تاعوضوموناعمنماهءاروامفشتكيىتحءاهظافلاًارجفمصوصنلاعميضميو؛هرعش
ةمدقميفباتكلاةحتافلهريسفتدنعرهظامكةينأرقتايأصوصنلاهذهتناكءاوسةيفوصلايف

.(هسفنباهبتكيتلاجهملاةايحةديصقلهحرشيف)ةيرعشتايبأوأ.ليزنتلاديلاقم
ةفقوءيبدألابناجلاوءيوغللابناجلاو.يهقفلابناجلا:بناوجلاهذهيفهعمفقننأانميضتقياذهو

.هغاصيذلاةرجشلازرحلالخنمبناوجلاهذهجازتمارثأبكلذدعببقعنمثءاهيلعءوضلايقلن

:ناهينيبأةايحيفةفلتخملابناوجلا:ايناث
:ىهقفلالاجملا-١

.(ليوأتلاقئاقحكاردإلليزنتلاديلاقم)باتكخيشلافنصدقف(أ

مث٠هريسفتوهتسادقو٠ميركلانآرقلازاجعإوءليزنتلابابسأةفرعمةيمهألضرعيهتمدقميفف
ىلإليبسالهنأ,نايعلارهاظرمألاراصوءناهربلاقحلارونبفشكنادق)هنأاركاذهباتكبفرعي

‹ةياعرلادوجوبالإ,ةيدمرسلاتاذلابمعنتلاو٠ةيدبألاةداعسلابهئاقليفزوفلاوهللاىلإلوصولا

نكيملهبرنمرونهلنكيملنمهنأل.ملحلانانعيف٠ملعلاراونأىلع,ةيادهلالزانمىلإريسلاو

ملعلاو٠ليلجلاكلملاىلإ,ليبسلادصقىلعليلدلاوهملعلافءعفانلاملعلاوهكلذو«هبلدتسيرونهل

يفالءافشلاورونلاوىدهلاوهفءليوأتوهلريسفتملعلانمهدعبامو٠ليزنتلاوهنآرقلاهلك

كلهوءىوغولضهكرتنموءاجنهبقلعتنميذلا..روجفلاءاودأوءرورغلاضارمأنمءرودصلا

.(۱(...یدرتف

٢٠٠٠صطوطخمليوأتلاقئاقحكاردإلليزنتلاديلاقم-١

س٦۷-



باهسإلاولخللالالقإلانيب,ًادصقطسوتلاليبسىلع)ءاجهنأباتكلااذهيفعبتملاهجهنمركذيو
.(ذاشوهبلومعملكتاءارقلانمو).(نايبللهنمدبالام٠ناسللاملعنمهدرؤأينإو)(..

.()(...ليزنتلاديلاقم:هماركإوهلضفنم«همامتبيلعهللانمنإهيمساو)

سايقلا)يفهلئاسمضرعيفذخأيمثايناحوراريسفتةحتافلاةروسريسفتبباتكلاأدبيو

ماكحأيفوءقالطلايفواياصووتارارقإنمقاروألاةباتكوةيبّصلاجيوزتماكحأيفو«يبرتملاو

يفو٠مهيلعومهلبجياميفوةيابجلاوةربابجلايفوكلذريغونامعونيرحبلاوءاسحإلانادلب
.((...تاساجنلاوراجلاقح

ًالصفمهلوقلوقيمثحرطيلاؤسةثيهيفةلأسملانوكتف٠لئاسمللباتكلااذهيفضرعيمث

لوقيامادكؤم¢اطسبهلوقاطسابهيأراهيفمدقيفةلاسملابلىلإلصيىتحةمزاللاتامدقلاب

ءةبضتقملاةباجإلامدقيوةلئسألاحرطتف.ةرواحملاةلحرمكلذدعبيتأتمث,ةفلتخملاديلقتلالئاسوب

.لاقوتلق:لكشىلعةلأسمللهحرشيفهيلإةراشإلاتقبساممةقتشلا

هيلععضاوتامميبرتملابخيراتلاناف(يبرتملابقاروألاهباتك)ةيضقبكلذىلعدداهشتسالانكميو
.((افولأمراصنيحافورعمداعىتحنامزلااذهيفءنامعلهأ

نمكعمامبيدتقنل):هللوقيفملعملاقوقحبفراعلاملعتملابولسأب:هلاؤسلئاسلاضرعدقف

.(كاوسنمعيدتقنالو؛ملعلاويأرلا

ناسلبلسرلاءىجمولسرلالاسرإبهايإهميركتو٠ناسنإللهللاقلخةيضقبائدابخيشلادريف
نوكتدقوةقوطنمنوكتدقةموهفملاةغللاهذهةموهفمةغلبلسرلايتأينأةلعو,هنومهفييذلامهموق

اذهلئاضفو٠ةيبرعلاةغللايفيباتكلالكشلاو.سانلاةايحيفةبوتكملاةغللاةرورضو«ةبوتكم
قحلاقاقحإيفةجحتاغللالكتناكنإوىرخألاتاغللايفةيباتكلالاكشألانمهريغىلعلكشلا

نيبامهفمناكاناطةرضميباتكلالكشلافالتخالنوكيالمثنموءاهفرعينمىدللطابلالاطبإو
‹اهتفرعمطرشبقحلانعريبعتلايفءاوساهلكتاغللاوءقحلانعحيرصلاريبعتلاوهمهملافهلهأ
ءةبسانملانيهاربلاوةلدألابكلذىلعلدتسيواهتفرعممدعالإاهبذخألابةريدجريغةغللالعجيالو

٠مهلوقعردقىلعموقلكبطاخيناكلوسرلاف٠ةيبرعللبصعتمدعنعمنتيتلاةلدألاهذه
:هلاقمبةرات,مجعلاوبرعلانمهنومهفيامبةجحلامهيلعميقيوهنوفرعيامبىلاعتهللاىلإمهوعديو)

لجألهنعاهبهلمجرتهناسلبالإباطخلامهفيملنموءمهيلعومهلةجح:مهيلإهلسرأنممهريغبةراتو
ابرحناطيشللنوكيفملعينأدعبهرفكىلعىقبيوأملسيفهيلعلديو هيلإىعدياميرديلءهنايب
9ً.ابرحوأاملسنيملسملاولوسرللو

اذهرركيوءلطابلالطبيوقحلارهظياملاطريضيالةيبرعريغفورحبةباتكلانأبيأرلاركذيمث

روصيفاهنوفرعييتلامهتداعةباتكلايفمهلوءمرجال«مهتغلموقلكل)لوقيءعضومنمرثكأيف
لهجيالیتحةروهشمةرهاظ,ةروبخمةفورعمءةروكذممهنيباميفيهذإاهنولهجيالفاهفورح

.(اهمسريفكشيالواهمسامهنيباميف
۴صقياسلا
.١صقباسلا-۲

ليزنتلاديلاقم-۳
٦صليزنتلاديلاقم٤

س



ءةيمكلاوأةيفيكلاوأ,ةيهاملانمهيلعوهامىلعهبةفرعلاءيشلانمضرفلاناكاذإو)اضيألوقيو

لعفوأمسانمهيلإدشرأف,هیلعلداملكف؛مكحذافنإنمهيلعدازاموملعةطاحإل؛ثحابملانماهوحنو
نمناكامفيكهارجأف؛هفيرعتيفزاجنيمضتلاوأةقباطملابنوكيءتعنوأءةفصوأینعموأ

يفىنعمبةرابعلاحيرصريغءةراشإلابهيفأرجتيالامعضوميفالإ,نايبلملقبمسروأ؛ناسلةرابع

نأل؛لامتحالةبجومةهبشالوءلاكشإالوءءارمريغبهيلع؛عحصنملحصامبءباطخلالصفوءءاضقلا

.0)..قحلطابلاعفدو,لطابقحلادرنإفءعمتسيالاىرحألطابلاو.عبتينأقحلقحلا

ءرحهسفننماهتمالكناوالأ..يبرعلالثمئشنمهببتكيامميمجعلافسأبالو)اضيألوقيو

امهفلاخنئلو.نيرمأللحلصياممهنأكويعيبطاذإوهف..ددعلابصتخماهنیبنمیبرتملانأريغيف
سانلانمامهفرعنمدنعسابلإلةبجومةهبشريغب؛ىنعمواظفلاهقفاودقفءةروصدادعألابتارمنم

هيلعةلدألانمدافأئشيأوءاهنملدبةباتكلاوءىنعملاةيدأتءظافلألابدارانأنمءهانركذامىنعمل

عنمينأزجيملءهبديرأامىلعملعلاةلزنمب؛لئالدلادحأنمهفلإةرثكلءملعلااذهراصالوهيفءازجأ

.((هملعأاميفقحنمبتكيهبامقحداسفىلإعرسينأالوهيلعوأهبلمعلادارأنم

هنال)لوقيو(امهفرعينمقحيفامهنيبقرفاليبرعلالثموهفعضولايبرتمنإو)اضيألوقيو

.(")(يبرعلالثمهبامةفرعمنمناكنإوءيبرتلاب
.لامتحاوأكشلالاجمعديالامبةيضقلاهذهيفهيأرلةدكؤملاةحللاصوصنلاهذهىلعةريثكةلثمألاو

اذإةرصتخمءةحضاوةعطاقةغلبخيشلااهنعبيجيوءتالؤاستلاةراثإىلإملعتملاكلذدعبلقتنيمث

.ىلوألاضرعلاةقيرطبتنروقام

اذكه:تارابعامدختسماليصفتواثيدحهعبشأوهيفضاخيذلالصألانعةيعرفلئاسمهذهف

امنإو؛لكشُياممهنأملعأالو...نماذهسيلوءهباوصيلنيبيالو؛هريغحصيهنأملعأالو,يدنع

خلا..اذكهباوصيلحضتييذلاوهزجيملونالفهزاجأدقمعنءاذكنأملعأالوءاذكزوجي

.قحلملايفةدوجوللاةثداحملاصنيفدوجوموهامم

:(مايصلايفلئاسم)باتك-ب
ءلالهلاك:هلئاسلضرعيمثءةعيرشلايفوةغللايفموصلابفيرعتللضرعيباتكلااذهيفو

امبمايصلاضقنيفو.:بنجلاماكحأيفو؛مايصلاتادسقميفو؛لالهلايفةجحلاوءكشلاو

رظنلاولزانملالوخدوءةلبقلاوةنقحلاوءمفلانممدلاو؛نذألالخديامو«فنألانمطوعسلاوءمفلا

لماحلاوءكاوسلاو؛مشلاوءنظلاوةبيغلاوءسسجتلاوزوجيالامعامتساوءاهيلإ
..طوطخملايفةحورطللالئاسملانمخلا...عضرلاو

كلذًارربم:همكحمدقيوءةيوبنلاثيداحألاو.ةينارقلاتايألابادهشتسملئاسللاهذهلضرعيو

؛هیأرلفلاخميأركانهناكنإو؛نكيملوأ.مكحلااذهديؤيامربخلانمناكنإًاركاذ.مكحلا
.()هشقانيوةنامأبهلضرعي

.۷صس١

.٤٤ء٤٤صقباسلا-۲
.قباسلا-۴
.٩٤ء۸٤صمايصلالئاسميفجهنملااذهلًاقيبطتاهرابتعاب«عضرملاولماحلا»لئاسمةعجارمنكمي٤
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.ةغللاحوضووءلوانتلاقيوشتوءلئاسملاةفارطبضرعلاانهمعنيو

يوغللابناجلا
-:اهيفلوقيامنيبنملوقييتلا(جهملاةايح)ةديصقخيشلاعضودقف

يننإفيلوقهللايفيخأنيبت
ىهنلايلوأمومعنمًافرصهيدهأو
يتقيقحيتاذناكبيرقىندأو
ةميمذتافصلاحيقىلعاهارأ
ىرولابذجيىوهلاكًارمألهجلاىرأ

ىبيتعلاعمهلالاتاذنمحصنلاىلع

یبرقلايلوأمومعنمصوصخيفاذك
ىبيأتنإوابدنىرحأهبسفنف
یدرلایعسمبیعستاهءاسنمو

ايذجمهنمةطرفنعةطروىلإ

؛هسیساحأوهرعاشمانخیشاهيفعدوأيتلاةليوطلاةيفوصلادئاصقلانمجهملاةايحةديصقو

وأمادختسالًارظنةضماغانايحأودبتاهلعجياممراكفألاةقفدتمءيناعملاةفثكمتءاجف

.ةيوغللابيكارتلامادختسال

اياضقو,ةديدجناعمبًالمحمًاحرشءاجف؛مسالطنماهبامكفوءاهحرشىلإخيشلاأجلمثنمو
يذلاعيدبلايبدألابولسألاىلإةفاضإلابةيفوصمأةيهقفمأةيوغلاياضقلاهذهتناكأءاوسةديدج

اياضقلاوتيبلاتادرفميناعمحرش:ةيلاتلاطاقنللضرعنجهنملااذهحمالممسرلو؛همدختسي
.اهريثييتلاةيوغللا

:تيبلاتادرفمليقابسلاويمجعملاىنعملاحرش(أ
تيبلااذهيفةدوجوملاتادرفملايناعمحرشبهثيدحأدبو«اتيباتيبةديصقلاتایبألوانتدقف

.رصبتلاوهنييبتلا:لاثملاليبسىلعلوقيو٠ایمجعماحرش
ةرابع:ةيؤرلاوبرقأ:(ىندأو).التاردكملانمءيشبةردكمريغةفرصهلةيدههقوسأ:هيدهأو

ءوُسلاو.حيبقلا:ميمذلاوءةنطابلاةريصبلانيببلقلاكاردإىلعورهاظلارصبلاكاردإىلعقلطت

ىوهلاو.اهيفمالعأاليتلايهو؛لهاجملانييضرألانمذوخأمملعلاضيقنلهجلاو(هوركملامضلاب
يتلاةالقلا:ءامهبلاوءةديعبلاةيوتسملاضرألا:همهملاو؛اهلكيصاعملاعيمجلعماجلارشلاءيلويه:

.اهيفیدتهيال
يفددرتيالةلصاهباهلىرخأتاملكةفداصملاقيرطنعدرووءةملكىنعمحرشيناكاذإو

.اهانعمحرشوءاهيلإةراشإلا
خألاوبحاصلاوقيدصلاوءامهيلكوأ؛بألوأمألبسنلايفخألاو):خألاةملكلهحرشدنعلوقي

هنيديفهتأربلتمزلوءهتبحملمعلاولوقلايفهتقفاولتبجووءهتوخأهئافصلتحصيذلاوههللايف

هثيدحلعجوقيدصلاوبحاصلا:يتملكخألاةملكعمركذدقف١صهتيالوةبيرلاومهتلالوخدنم

ءهضيقنراهنلاو؛باجحلابسمشلاءايضيراوتنعثدحتةملظنعةرابع:ليللاو..امهيلعابوبصم

.(حالصلا؛بأرلاو

:ميمذلايفامكفدارملاىلعدامتعالانممجاعملاوعضاوهدمتعياميناعملاةغايصيفدمتعيو

وأهضيقن:ليللايفامك:دضملاىلعدمتعيوأحالصلا:بأرلاو؛هوركملا:ءوسلاوءحيبقلا

۸,١19,۱۲۱صقباسلا
۸,١٠۱۲,۱١٠صقباسلا-۲

-۷۹-



نمهرخأىلإاهلكيصاعملاعيمجلعماجلا؛رشلا؛يلويه:ىوهلا:يفامكةليوطلاةرابعلاىلعدمتعي
.ةفلتخملافيرعتلاروص

ةلمتحملاو.ةددعتملامجعملايناعمنيبهراتخايمجعمىنعمحرشلاةيادبيفهقاسيذلاىنعملااذهو

ىنعملااذهينعتيتلاةملكلامادختساف؛هيلإقلطنيسيذلايقايسلاىنعملاىلإبرقألاهرابتعابءاضيأ

حيضوتنمكلذدعبقلطنيوءةيلاتلاةيقايسلايناعملالمحتنأنكمملانملعجيتاذلابقايسلااذهيف
دهشتسننأنكميوءاهفلخةئبتخملاةفثكملاةيفوصلاتاءاحيإلاهذهاهيفرجفيوءةيقايسلايناعملاهذه
:لئاقلاتيبللهحرشبكلذىلع

ايجللاجهنملاقرطتساوىدهلاقيرط ىدرلانعتيدهامهمنيضغتالو

بضقلا:لوقيفبجللاوجهنملاوءقرطتساوءىدهلاوءامهموءبضفلاتادرفمحرشيهدجتف

:يأ:قرطتساوحضاولانايبلا:ىدهلاو.طرشلاىنعمنمضتتةملك:امهمو«ىضرلادض

.حضاولاقيرطلا:بجللاوءقيرطلا:جهنملاوءبلطأ

ىلإكذخأوءىدرلاقيرطنعكعنمنمنعايضارنك)ًايمجعمتيبلاىنعمنوكيمثنمو
خيشلايضريالةطاسبنمهيفامىلعىنعملااذهو(ميلسلاقيرطلارايتخابكيلعوىدهلاقيرط
هنألعضوملااذهيفبضغلانعىهنامنإواذه)لوقيفةنوزخملايناعملاهذهرجفينألواحيلب

هلدوءهيلإهادهأامىلعنيمقىدرلايفعوقولانعهليداهلافءهفصوامكلهجلايفرمألاناكاذإ

يفهبءادتبالاهجوىلعكلذناكةيدهفرشأهنأل؛هدريالفهادهلوبقلابىقلتيوءهدوينأهيلع

نال.ءاوسهلكفهيفئشىلعهيفقحلارهظفءئشيفامهنمضوخلاعقودقناكوأ.ةيضقلا
.نمؤلملاةلاضةمكحلا

لددقوءناكنيأميقتسملاحضاولاجهنملابلطيوناكثيحنمقحلالبقينأديرماىلعو
ءيناثالهنأو,قحلاقيرطةدحوىلعجهاندحاووهءهلهرمأيف؛بجللاجهنملاةملكبهؤارجإ

ىلإلوصولاقيرطهنإفًاراتخم:لضياليكهدهجبهيلعلدتسيلوءاراتخمهمؤيلف؛هلثلاثالو
ايازرلانمةاجنلاىلعةلالدلاف-كلذيفكشالو-كلذكناكاذإو.ةمقنلانمةاجنلاوةمعنلا

هلنملابيفحنسيفيكفايادهلاىنسانماياربللاهنأكشالو؛معنلاواياطعلابرفظلاوءمقنلاو

امامويحنسينإو؛بترلاىلعأىلإهيدهيو؛بطعلاةوهنمهذقنينمءبضفلالباقينألابىندأ
.!؟امظکهردابیالفیکف

رذحيلاهبهربخأوأءهيلععقتوأءايندلاكلاهميفعقينأنعهديبذخأولذإ.بجعلانلاذهنأ
مٹ؛ةيويندةينافةايحتاوفالإءاهيفامىصقأسيلوءهيلعةنملالعجوءهركذفهبحأوهركشلاهنم
لبةيدمرسةشيعشيعيوءةيدبأةبيطةايحايحيلءدبألاكلاهنمهذقنينأدارأنمعیضریال

يفيضميمث((ةيلهاجلاقلخالإةيزرلاهذهامهيداعيو؛هدعابيفهالقيو.هدناعي
.رٹؤميفوصييدأثيدحبءايرلاوبجعلاوءبضفغلانعثيدحلاوفيرشلاثيدحلابداهشتسألا

.سردلاعوضوم(جهملاةايح)ةديصقتايبأنمتيبلكنمهثيدحىلعسقو

.۲۹۰۲۸صقباسلا-١

- ۸.

 



:ةراثملاةيوغللااياضقلا
نمركذنةبحاصللاةيوغللااياضقلانماريثكريثيمثنموءايوغلاليلحتةديصقلاتايبأخيشلالطي

-:اياضقلاهذه

.موزللاويدعتلا-

.ةينامعلاةغللاوتاغللا-

:ةملكلاطض-أ
ةلثمألاو.احيحصقطناهقطنلةاعدمكلذنوكيذإ؛هحرشيفةزيمتمةناكمةملكلاطبضلتحا

-:يليامتاراشإلاهذهنمركذنوءةديصقللهحرشايانثيفةرثانتم

.ةدحاولاةرملا:ءارلاحتفبو...جورخلايهءارلانيكستوءافلامضب:ةطرفلا

.نيلبجنيبةاوهملك:ءابلاحتفوءءاهلانيكستوءماللارسكب-:ابهللا
.ةمظعلانيعبسفنلاةيؤرىلإنطابلايفنوكرلا:ءابلانيكستوفاكلارسكب-:ربكلا

.()ةلمهملاداصلاوةمجعملانيشلاب:ىصش

ءاجهريغوأماجعإلاتالاحركذبوأءطبضلاتاكرحركذبنوكيحيحصلاقطنلانأرهظدقف

.احيحصاقطنتاملكلاقطنىلعصرحلااذهسكعيلحاحلإلا

:ةملكلانرو-ب

ةروهشمىرخأةملكمادختسابوأ؛يفرصلانازيملامادختسابءاوسةملكلانزوىلإخيشلاريشيو

:يعسلاكياثلاوءقلخلا(ىتف)كىرولاو»ء(:ىلعفنزوىلعىبتعلا:خيشلالوقي.اهنزوىلع
.(ةلثمأنمخلا...داسفإلا

:اهقايسيفرجلافورحيناعمركذعم؛موزللاويدعتلااياضقىلإةراشإلاج
:ةيلاتلاةلثمألانمكلذىلعدهشتسننأنكميو
هلاحفصويفةغلابمءءالعتسالافورحنميهوءىلعبيدعولوقي»حصنلاىلعىنإف»:هلوقيف

نوكلاوءهيفنكمتلاب

یلعالإعقيالءضفخفرح:برو»:لوقي«ابأرلاهءاثنلبقيالامبر»هلوقحرشيفاضيألوقيو

نادافتسيامتأوءامهدحألنوكتالوأليلقتللةاهابلاعضوميفيهو.ريثكتوليلقتةملكيهوءةركن
.مالكلاقايسنم
.قباسلاعجرملا-١

.قباسلاعجرملا-۲
.۸,٠صقباسلارظنا-۳

.۲صقياسلا-٤

- ۸



:ةيبارعإلاتاراشإلا-د
حضويبارعإلانأل؛يبارعإلااهنطومىلإريشيانايحأتيبلاتادرفمنمةدرفخيشلالوانتدنعو

:يلاتلالاثملابكلذىلعدهشتسنوقايسللبسانمااهانعمحضتييلاتلابو,بيكرتلايفةملكلاةفيظو

:لئاقلاتیبللهحرشيفف

ىبأتنإوابدبىرىحأهبسفنفيتقيقحيتاذناكبيرقىندأو
نملدبلاليبسىلعاهلاركذظفللايفاهبقعأكلذكف.ةقيقحيهيتلاهسفنءيشلاتاذو»:لوقي

.(«ىمسمىلعفدارتلابنادراوتمنامساامهنأكفتاذلا

:ةيئامعلاةغللابمامتهالا-ھه

يفامك»ةغليه»لوقيونمةجهلتناكنإةصاخوةملكلامادختساىلإخيشلاريشي

اهيلإةراشإلايفددرتيال.ةددحمةجهلىلإيمتنتةملكلاتناكنإو.("دقحلاةغلبضلاو»:هلوق

:هلوقلهحرشيفامك:ةينامعةجهلتناكاذإةصاخو

ابجللاجهنلاقرطتساو,ىدهلاقيرط ىدرلانعتيدهامهمنبضغتالو
.۲۷ص("ةينامعةغلءزجىنعمبوأ؛بلطايأ:قرطتساو»:لوقي

:ىبدألابناجلا-
«جهلملاةايح»ةديصقيفرعشلااذهلهحرشوءرعشللهتغايصيفاحضاويبدألابناجلارهظدقو
يتلاةيبدألاتاعوضولملالالخنمبناجلااذهلضرعنسو؛ةحتافلاةروسريسفتوءاهحرشو

.هبولسأاهبزيمتييتلاةيبولسألاتامسلاوءاهحرطي

:لوانتلاءانثأاهحرطيتاعوضوم-
نوكتوثيدحلاقايسيفةملكيتأتءصنلافلخةئبتخملاةيفوصلايناعمللقفدتلااذهقايسيفو

نمو.ةركفلاىلعانايتاولوقلايفاليصفتاهايإالوانتماهيلعجرعيفءرعاشلاسفنلةريثمةملكلاهذه
:بجعلاو؛ءلخبلاوءربكلاوءعضاوتلاوءلهجلا:تاملكهحرشءانثأتضرعيتلاتاملكلاهذه

نألوقيتاعوضولاهذهلخيشلالوانتلاجذومنهرابتعابربكللهلوانتبدهشتسننأنكميوء(”دسحلاو

حشرتملاهرثأوءةمظعلانيعبسفنلاةيؤرىلإنطابلايفنوكرلاءابلانيكستوفاكلارسكب-ربكلا
ةمظعلابءايربكلاواربكتمىمسيكلذللعافلاوءاربكتىمسيريغلاىلإعفرتلليضتقملارهاظلاىلع

:ثيدحلايفوءةيدوبعلالذتحتةناكتسالاوءعضاوتلاريغدبعلابقيليالوةيبوبرلاتافصنميهو
ةفأنأرعشتسيلف«..هتمصقامهنمدحاويفينعزاننمفيرازإةمظعلاو.يئادرءايربكلا»

نمةيادهلثمنعةفنألانوكاهبفصتأنمسفنيفيعدتستاهنأو.ةميظعاهبةيلبلاوءةميخوربكلا
نمىلعبضغلارانهسفنيفجيهامبروءاربكتسمريصيو؛هلهداشرإوهيلعربكتلاىلإهبىضفأ
هثرويبضفلانأكاذوءهدالبوهللاضرأيفهداسفنعهاهنيوءىدهألاجهنملاىلعهلديوهرمأي
.هيفةزيمتمتناكنإوءاربكقحلالوبقنعاضيأةرفنلا

٦۳صقباسلا(۲)

۲۷صقياسلا(۳)

-



يناعملاءةفورعملاةغالبلامولعيفلوخدللةيرهوجةمدقماهطورشوةحاصفلاةيضقتناكدقف

رهاوجيناعملانإف):لوقي.اضيأيبدألاهبولساأبهيأرباهيفيلدينأءيشلاتفيملوءعيدبلاونايبلاو
مامتلاىلعلاحماهروشقنعةدرجمءاهفادصأنعجرختفلانتالوءفادصأوروشقظافلألاوبابلو

يهفاهلةلماحلاظافألالماحميفء.ةلومحملايناعملاقئاقحرحبيفهصوغوءبلقلانمؤمالإلامكلاو

نيقيلاىلعفرعيفيكف؛هيلإجلادنمرظنيوعلطيفءلزنملاجليملنمو.يناعملاكيناعمللينابملايف
ءرايتعالاوريدتلامازتلاوءركفلالامعتسابالإ..اهكاردإىلإليبسالفالك.جراخلانمهيفام
.(رومألاتاصيوعيفاميسال«ينارونلابلقلانميظفللالوقلاىنعملةعلاطملاو

هبلطتيامو.جهملاةايحةديصقتايبأيناعميفصوغللهسفندعيذإ؛هسفننعثدحتياذهبهنأك

.ينارونلابلقلانميظفللالوقلاىنعمةعلاطملاو.رابتعالاوربدتلامازتلاوءركفلالامعتسانمكلذ

.مهنمدحاووهوءاغلبمهللاىلإلوصولاملستاجرديفاوغلبنيذلاةيفوصلابلقوهينارونلابلقلاو
كلذلمدختسيوصنلايفتاملككةيزاجملاتامادختسالاىلإتايبألاحرشلضرعيوهوهتوفيالو

«سحكردمبههبش»لوقينأكةحضاوتاراشإ
دهشتسنو.ةقيقحلاىلعسيلوازاجم(لكىنعمباذك)قلطيدقوء«راعتسافلوقلايفعستأنكلو»

-:لئاقلاتيبلاحرشيفهلوقبكلذىلع

ايدجلاهناعبقءاهيتىلعاولضفاجسەهلهأىلعيجوجدليلك

الوةعيقةقيقحلاىلعهيفسيللهجلاو»-:لوقيلهجلاىلعريمضلادوعيثيح«هناعيق»حرشيف

نمعونهيفناکاممهناك.ىنعملايفهنألازوجتيماسألاهذههلراعتساولوقلايفۀعستانكلوءءاهيت

هلیٹمتو.ًالييختريوصتلاهجوىلعًاليثمتهيبشتلايف.انبردقواهيەھىشكاذلفاهلةاكاحلا

نعاهلهتنزاومواهلبلقلانمةريصبلانيعكردنعقئاقحلاهرتسثيحنمليللابهبشلايفهل
..k).اهروصت

:هتياتكىفةيبولسألاتامسلا(ب
رايتخالاعضاوميفالإةيبولسألاتامسلارهظتالوءهحوروهتفاقثسكعيصخشلاةأرمبولسالا

ناك.كاذوأرايتخالااذهىلإبيدألاليميفءكاذوأاذهزوجيثيحزاوجلاعضاوميهو؛ةغللايف

ءنابوأءماللابديكأتلاوالإوامبوأامنإبرصقلانيبراتخيوةيلعفلاةلمجلاوأةيمسالاةلمجلانيبراتخي

ةءارقلابو..خلايكلوأيكوأليلعتلامالبليلعتلاورورجملاوراجلاوءلوعفمللريخأتلاوميدقتلاو
-:ةيلاتلاةيبولسألاتامسلاحضتتناهبنيبأتاباتكيف

ةيساسألااهناكرأبةلمجلافتكتملفةطيسبتسيلهراكفأنأامكءةطيسيتسيلهيدلةلمجلا-أ

تافصلاوخساونلاكةفثكملاتالمكملابةلمجلاتلمحلبءلوعفملا+لعافلا+لعفلا)وأ(ربخلا+أدتبملا)

-:نيتيلاتلانيتلمجلابهيلعلثمننأنكميوء(رورجملاوراجلاو.لاحلاوهيلإفاضملاوفاضللاو
«ًاریحتمهامعلیليفهریغىلعهددرتيفلازيال»:لوقي

.خسانلالعفلاربخ+تافاضم+لاح+لاح+لاح+همسا+خسانلعف

ةيفانال+رورجموراج؛«تالاهجلالظيفنيسمغنملاتاكلهعاونأىصحيالكلذك»:كلذكلوقيو

.هيلإفاضم+رورجموراج+هيلإفاضم+هيلإفاضم+لوعفم+لعاف+لعف+
ے٢
قباسلا(١)

۸A۳-



ةهئاتةيساسألارصانعلاتناكوءرورجملاوراجلا.هيلإفاضلملاوءلاحلابنيتلمحمنيتلمجلااندجوف
.نيتلمجلايفةدوجوملاتالمكملانممخزلااذهطسو

ةلمجلامادختساىلإةفاضإلابىتشلئاسوبهديكوتنوكيو-:مالكلاديكوتىلإليلا-ب
ق«-ال»و«اميسال»و«الإ-ال»و«الفيكف»و«كلذ»وامنإ»مدختسيهارنفنإبةخوسنملاةيمسألا
ى«اذكه»و«ال-ول»و»ولو«لصفنملاريمضلابديكأتلا»و«مرجال»وءالومعن»و«الأ-نإ»

-:ةيلاتلاةلثمألايف.«فيك»

.قالطالاهجوىلعنيبتلابهرمأامنإ
.ةقيقحدارملارهظيفحضتيلكلذوءسأبالف

.عمجأرشلاروصلعماجلايهواهنعىضريفيكوجراخلانمهيفامنيقيلاىلعفرعيفيكف

.ركفلالامعتسابالإ.اهكاردإىلإليبسالف
.رومألاتاصيوعيفاميسالينارونلابلقلانميظفللالوقلاىنعمةعلاطلا

.اكولسهللاريغديريالهنأ

.هللاىلعالإهرجألنإ

.الملومعن؛حصنهلکنیدلاف

وهفرصلانأل..لاقفربخأمرجالهعوضوموهءاحوصنميعدتسينأودبال(حصنلا)
.صلاخلا

ةضايرلايفةدهاجملاعاونأباهجالعيفناكااهداسفحالصإوءاهداشرعنتمملانمناكولو

.ینعم
.طخسلانيعباهيلإرظنينأنمؤملليغبنياذكه
.عمجأرشلاروصلعماجلايهواهنعىضريفيكو
يلاخلاطيسبلاريبعتلاكانهفءةغللايفىتشلئاسوبءاجيذلاديكوتلاىنعملمحتةقباسلاةلثمألاو

هرمأامنإ»ةلمحماهمادختسابهنمىنعملاىلعةلالدلاىفلقأةيزيرطتلاتامادختسالاهذهلثمنم

``.«نيبتلابهرمأ»ةلمجنمىوقأ«نيبتلاب
.ةقيقحدارملاحضتيل«ةلمجنمُدكأ»ةقيقحدارملارهظيفحضتيلكلذود»ةلمجو

.«ركفلالامعتساباهكاردإىلاليبس»ةلمجنمدكأ«ركفلالامعتسابالإاهكاردإىلإليبسال»ةلمجو
ةيبولسأةصاختلثميتلاةيزيرطتلاةيديكوتلاتاودألاهذهفذحدعبةلثمألاةيقبكلذىلعسقو

.عماسلايفريثأتلاوىنعملالقنىلعردقأهتلعجوخيشلابولسأتنیز
هنألدبالببسملاذإهحرشىف«هنأل»ةملكمدختسياماريثكف:ليلعتلامادختساىلإليلا-ج

تاحفصنمةحفصولختالفببسلاركذنمدبالفيلاتلابوءفشكلالاجميفوهو؛ببسىلإدوعي
-:ىليامةلثمألاهذهنمركذنو.هحرشلالامكإهقوسيرثكأوأليلعتنمطوطخلا

ىلإليبسالف؛توكلملاملاعنمسفنلانأل,بلقلاريغرصبنعةرابعلا؛انهةيؤرلابدارملاو)
(..رهاظلارصبلاباهكاردأ

«معأىرولايفهررضومطأهرحبنالكلذيفهبلهجلاهبشنيحلثملابرضيفىوهلامدقامنإو»-

نمعونهيفناكالهناكىنعملايفهنألءازوجتيماسألاهذههلراعتسافلوقلايفعستانكلو)-

-



(اهبهردقوءاهباههبشكلذلفاهلةاكاحملا

لهجلامهٹروأىتحمهسوفنيفهعابطناوءمهبولقميمصنملهجلانكمتلالإمهنمكلذناكامو)-
ءاشاماهلوحملالبقيالراصهلصأخوسروءهعورفهعوقونمهدكأتلوءلهجلانمهيلعمهيذلاب
(..لضعمهنأبهفصواذهلفءهللا

(ةلاهجلاىلعدبألاكالهيفعقياليكةلالضلالبسيفكامهنالانعكاهنو)-

(..دسافلااهطلخباهيلعمكحتستالئلاهنعدرجتنأىلإجاتحتةدسافطالخلاهنإو)-

بسحلكوهقايسيفلك.الفيكوءالئلو«يكوءليلعتلامالوءهنألو.نأل.ليلعتللمدختسادقف
.هبدراولابيكرتلا

نوكينأمهمالكلنوديرينيذلاءابدألاتمساذهو:مالكلايفعجسلامادختساىلإليملا

يقيسوملاسرجلااذهراهظإىلعناعتسادقوءىنعموايقيسوماسرجيأ.ىنعمواظفلالوبقم
.()ةيلاتلاةلثمألاكلذىلعركذنو.عجسلاب

«ةجاحلرشلاوءةداعريخلانأل»:لوقي

دهاج»هنإثيح«عبرأتافصاهلوءعمجأرشلاروصلعماجلا»يهو(سفنلا)اهنعىضريفيكو
هرغيملو؛رورشلانمدرجتوءرورغلانمصلختىتحءهصالخإىلعةصانمهيفماقأوءهصالخيف
.«ءالضافاريخراصوءالماكيقبفءرورفلاهللاب

؛اطبترمهلهجلیحیو؛اطبختمهامعلیليفهريحتىلعهددرتيفلازياللهاجلاوءالفيكو):لوقيو
جرخلاذإةلاهجتاملظيفءةلالضيفحبصيويسميءطقسماقنإو؛ءطلغلاقنإاميفيرجي
ىعسيةرات؛ليولاهل.ليلبطاحكهلاوحأيفهفسعتيفوءهلاوقأيفهارتف..اهارينكيملهديمهدحأ

امبرو؛مفلاونيديللرخيف؛مدقلابرثعيةراتوءهلجروأهدييفءهلعنيفةكوشهبقلعتوءىعفأىلعضبقيف
.ةريرسلاداسفبءةريصبلاىمعلةرغىلعمجهيةرموءهسأرمأىلعهساكتنايفىوهي

.(باتكلاايانثىفةرثانتمةريثكدجكلذىلعةلثمألاو

؛مالكلاىقيسومىلعاظافح؛صقانلاسانجلا:ةصاخوسانجلامادختساىلإليلا-ه
.-:يليامبكلذىلعدهشتسننأنكميوءةيوغللاةعاربللاراهظإو

ةدهاجملابحالصللةلباقاهنإوءكلذىلإةرطفلابةحلاصسفنلانأىلإةراشإتيبلايفو):لوقي

.حالصإلاوحالصلايفصقانلاسانجلانماذهو(حالصألاو

هبحتفاهالوأفيكاهالومنموءاهيلعدريامبمعنتتوةجاحلرشلاوءةداعريخلانأل):اضيألوقيو
.اهالوأواهالومنيبصقانلاسانجلا(..ىضرتو

اهلهنوكو.نكاسملايفنكاسلاكاهنوكسلنكلوعبرىوهللسيلءةقيقحلاىلعو»:اضيألوقيو
٠.لزانلاولزنملاونكاسملاونكاسلانيبصقانلاسانجلاف»لزانلللزنملاكاهبهتطاحإيف

نيبسانجلاف(رورغلاهللابهرغيملو؛رورشلانمدرجتوءرورغلانمصلختىتح):اضيألوقيو
.حتفلابةيناثلايفومضلابىلوألايفثيحنيغلاطبضيففالتخاعمرورفلاوءرورغلا

ليميذإ؛يوغللاخيشلامادختسايفمامتهالانمةيلاعةجردبرورجملاوراجلاىظحي-و
الو؛هبمامتهالانماديزمينعييوغلرصنعميدقتو.ةلمجلايفيعيبطلاهعقومنعمدقتلاىلإامئاد

.يلاوتلاىلع٤۸۰صجهملاةايحةديصقحرش:رظنأ-١
.يلاوتلاىلع۸و٦و٤صقباسلارظنا-۲

-۸o



نأنكميفيعضرصنعهنألامإرورجملاوراجللميدقتلااذهنمهبتکتاحفصنمةحفصولختداکت

نمساسأرصنعبةلوغشم.ةيوقهتلمجةياهننوكتنأرثؤيوهوءةلمجلارخليفعقواذإلمهي
.يوقلاةلمجلارخأىلعظافحلاضرغوءمامتهالاةدايزضرغاعمنيضرفلاققحيلامإو.اهرصانع

هللايفيذلاوهخالا):لوقي.هباتكايانثيفةرثانتملاةلثمألانمةعومجمبكلذىلعدهشتسننأنكميو

مهتلالوخدنمهنيديفهتأربلتمزلو.هتبحملمعلاولوقلايفهتقفاولتبجووهتوخأهئافصلتحص

.(هتيالوةبيرلاوهيلع
نمهنيديفهتأربلو»و(لمعلالوقلايفهتقفاولعو«هئافصلو»هللا)يفرورجملاوراجلامدقتثيح

:وحنلااذهىلعلمجلاهذهليعيبطلابيترتلافةلمجلايفاهبمامتهالاةدايزلءةبيرلاوهيلعمهتلالوخد
هتيالوتمزلولمعلاولوقلايفهتقفاوملهتبحمتبجووهئافصلهللايفهتوخأتحصيذلاوهخألا

نكلوءرورجملاوراجلاءاجمثلعفللايلاتلعافلاءاجثيح.ةبيرلاوهيلعمهتلالوخدنمهنيديفهتأربل
ءنووهيطارصلااذهةرودنمو؛نوتفاهتيشارفلاكايندلاهذهيفسانلارثكأ)نيبلصفميدقتلايف

ريثكبلمحمءفثكمءدتممليوطصنلاو(هنعةيانغالءهيلعتبثتلاف,قلعيفعجريوءقلزنيمهضعبو
.ةقئارلاةيفوصلاريباعتلانم

:يوغللابناجلاوينيدلابناجلانيبجازتمالا-اثلاث

اذهسكعتأدقو«نوكيفنكءيشلل:لوقي»اينابرادبعراصتاجردلايفناسنإلاىقترااماذإف

.ةرجشلازرحىمسلمايوغللازرحلااذهيف

نموءناطيشلانيبوصخشلانيبةعراصمةبلحىلإانتلقن؛ةيلاعةينفةليسوهيفةغللالثمتيذلا

:برضيوىوقتيوءةعباتتملاةيوقلاهتابرضددسيوءةنكممةوقلكبصخشلانيعتسيةبلحلاهذه
مزعا»ارركمةيضاقلاةبرضلابهيلعزهجيف؛ناطيشلاكهنينأىلإتابرضلاعباتتو؛برضيوىوقتيو
انيعتسمادبأهلدوعتالو؛تيأنوتدعتباوءجرخملاتلجعوتعطأوتعمسامالإ«كيلعمسقأو»«كيلع
ءاهادحتتوأهللامامأفقتنأةوقةيألىنأو.ءامسلاوضرألايفهتايآوهلسروهبتكوهتكنالموهللاب

.لذهریغبیمتحانموءزعهللابیمتحانمم.هترطیستحتوءهعنصنميهو
لأسنو.تامالعنمامهبرهظأوامهلمدقتامءازجءبدألاوهقفلانعاريخهباثأوانخيشهللامحر

.الوصوملامعألاهذهنمهرجألعجينأهللا
.هلوعديحلاصدلووعفانملعوءةيراجةقدص»ثالثنمالإهلمععطقناتاماذإف
.ريصنلامعنوىلوملامعنتنأفءءازجلاريخهزجأمهللا
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ميحرلانمحرلاهللامسب
:ةمدقم

ةناكمعفروءملعلاىلإًاساربننايبلاهللعجو,ملعيملامناسنإلامَّلعيذلادمحلا

ديسولسرلافرشأىلعمالسلاوةالصلاوءءايبنألاليبسمهكولسلءءاملعلاوملعلا
مويىلإناسحإبمهعبتنموءهبحصوهلآونيمألايداهلادمحمقالطالاىلعقلخلا
:دعبامأ.ءنيدلا

ةكراشمللةوعدلابيبدألاىدتنملايفةلثممةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوينتفّرشدقف

ةباتكب«هللاهمحر»يصورخلاسيمخنبدعاجناهبنيبأخيشلاةمالعلاىركذءايحايف

تمىقأيتلاةودنلاثوحبنمضىدتنملايفهئاقلإليهقفلاناهبنيبأجهنمنعثحب

تيبلفءيصورخلاسيمخنبدعاجموحرملاخيشلاةمالعلاىركذبءافتحاىدتنملاب
ريخلكىدتنملااذهىلعنيمئاقلاهللاىزجفءهبيفتحانمًاماركاواعدنملركاشبلطلا

.باوثلاليزجةودنلاهذهحاجنايفمهاسنمو

.كانهتسلينايسفنفرعأينإفالإوطقفةكراشمللةبغرلاهذهليتيبلتتناكو

يبأةايحركذعطتساملينناناكملااذهنمفرتعاوءهسفنردقفرعأءرماهللامحرو

كلذنعفيعضينألهبهللانمردقلاحمسامنكلو,ليصفتلابهجهنمالوءاهلماكبناهبن
ىلعحاتفملاثحبلااذهبتعضوينكلوءلاجرهللوهلثمناكنمالإناهبنابأفصيالو
.تىتأاممرثكأبنوتأيسمهنأدكأتمانأو,ثحبلاةريسميلثمبالطلالصاوييكلفقلا

ةءارقلاىلعدعاستالةطوطخمتلازامناهبنيبأتافلؤمنأعيمجلادنعمولعملانم

تقولانأامبونمةيفاكةرتفىلإاهتجاحواهترثكلارظنو,يفاكلاعالطالاو
تاباوجلاباتكنمماكحألاةعطقبتمزتلادقفءاهلكاهيلعةباجالليفكيالو.ريصق

ديلاقم»یمسماةحتافلاريسفتنمهتدجوامعمناهبنيبأةريسيوجهملاةايحباتكبو

بناج»:ثحبلاناونعناكدقفىرخأةيحاننموءةيحاننماذه؛يقابلاتكرتو«ليزنتلا
كلذوءةاروتكدةلاسرهيفكتالناونعلااذهنامولعملانمو«ناهبنيبأهقفيفماكحألا

نكلوءاهبقلعتياموتادابعلالزتخأنأتلواحدقف.ماكحألاباوبأةرثكوةداماةرازغل
ةيصخشلاوةيئانجلاوةيندملاماكحألاهيفلخدتهنألدجةريثكماكحألاباوبأناتدجو
ئدابنَّيِبأناتيأرمث.ةلاسرىلإجاتحيريزغرحبةعبرألاهذهلكوةيعرشلاةسادسلاو

ردقراصتخالاتلواحنكلوًاضيأبعصهنإقحلاو«ماكحألايفناهبنيبأجهنم»رمألا
مدخيهتاذدحيفديدجلمعاذهوماكحألاةفرعللخدمجهنملاةفرعمنألكلنو,ناكمالا
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.ناهبنيبأهقفيفثحابلا

ناينتوفيالوايفهلكناهبنيبأهقفةساردبنوثحابلاموقينأىسعولعلو
:يهوةقيقحلالوقأ

راثآلةريثكتايمسمكانهو,يدييفعقواموتيأرامبسحةلخادتمناهبنيبأراثآنإ
ناكلذلحرتقاوءهريغعملخادتاهضعبوتافلؤملاهذهضعيلعلوردغ

هذهريضتالو«ناهبنيبأراثأةعوسوم»مساببقلتوفنصتوعمجتفاهبىنتعي
.هراثآوههقفنمضلخدتاهنألكلنوًائيشنيدلالوصأبناجةيمستلا

.ئراقلاىريامكنيلصفىلإهتمسقلمعلاةيادبدنعو

امأ,ثحابمةعبسنمضتيوءليلجلاملاعلااذهةيصخشنعثدحتي:لوألالصفلاف
نيثحبملانأولوثحابمةعستنمضتيوهقفلايفناهينيبأجهنمبقلعتبفيناثلالصفلا

.ةمتاخلامث؛بلغألامكحبلصفلانمضالخدنكلوجهنملانعناجراخعساتلاونماثلا

اهاضتقاةرورضامنإفراركتلاوألقنلاظحاليامدنعثحبلااذهىلععلطملاينرذعيلو

اهنكلو.نيصتخملاثوحبىلإىقريالعضاوتملمعهنإًاقباستلقامكوءهسفنلمعلا
ءاوسىلإيداهلاودصقلاءارونمهللاوءةناتموةيدجرثكألمعلةيادبوةمهاسم
.ليبسلا

-



لوألالصفلا

ناهينيبأخيشلاةيصخش

:ثحامةدعىلعلصفلااذهلمتشي

.ناهبنيبأخيشلاةأشننم:لوألاثحبملا*

.هخویشوهتسارد:يناثلاثحبملا*

.هتافصوهقالخل:ثلاثلاثحبملا*

.هفوصت:عبارلاثحبملا*

.ةيهقفلاهتناكم:سماخلاثحبلملا*

.ةيملعلاهراثأ:سداسلاثحبللا*

.ىوتفلاوملعلانمهفقوم:عباسلاثحبلملا*

:ناهينييأخيشلاةأشننم:لوألاثحيملا
:هيست:الوا

هللادبعنبليلخلامامالانبادروىلإةبسنيليلخلاىيحينبكرابمنبسيمخنبدعاجخيشلاوه
نمدمحيلانبيراشنبصورخىلإةبسنيصورخلاناذاشنبليلخلامامالانبدمحمنبرمعنب
نبليلخلامامالايفيليلخلانافلخنبديعسققحملاةمالعلاخيشلاووهيقتليوءةينميلادزألا

.()ناذاش

ىلععقتةيرقلاهذهو(١صورخينبيداونمايلعلاةيرقيفماعيفهدلومناكو

اهرخأولبجلاةهجنميداولانادلبىلوأيهف؛عفترمناكمبيداولارخأيفرضخألالبجلاحفس

لابجلانيبءنيميركلاهيوبأناضحأيفعرعرتوبشكانهف.يباوعلاةهجنميداولاتلخداذإ
اعلومنكيملوءلايخلاعساوسحلافهرمناكفءةقسابلاليخنلاةرضخوءةقفدتملاهايملاوءةقهاشلا

:سيئرلابدعاجخيشلابقلدقو؛يتأيسامكلاحةيهافروديصلجرناكلبء*هرغصنمملعتلاب
.يتايسامكوهالإةينكلاهذهبنامعءاملعنمدحأدجويالويبأبينكو

:يراشنبصورخىلإةبسنيصورخلاوءليلخلامامإلاىلإةبسنوهفيليلخلالاقيامدنعو
هبسنلصتيةياهنلايفهناكشالوءلصألاىلإةبسناعويشرثكأيهوةيناثلاوعرفلاىلإةبسنىلوألاف
.(”مالسلاهيلعدوهيبنلاب

ققحملاخيشلاهبسننمرهاظوهامك هللادبعنبليلخلامامإلاىلإليلخلآةبسننأثحابللرهظيو
هللادبعنبليلخلامامإلانبدرودالوأنمدعاجخيشلانألكلذو؛ناذاشنبليلخلامامإلاىلإال يليلخلا

ةقيقحلا.يليلخلاهللادبعخيشلا:رظنا,١۱۲صةطوطخم؛نييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا-قيزرنيا-١
.نامعمسق/ةعماجلاةيتكمي١١٠نامعلهأباسنأيفنايعالافاعساءدومحنبملاسيبايسلاءطوطخم

.‹ققحملا»ثحابلاهاريامفالخىلإتلصوتوءةودنلاثوحبضعبهتشقاندقيأرلااذه+
۳۲۳:نايعالاةضهن:هللادبعنبدمحم يملاسلارظنأ-۳
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ىرخألةهجنمضارتفالااذهىلعليلدلاوءهللادبعنبليلخلامامإلانبدمحمهيخأدالوأنمديعسخيشلاو

نمدعاجنبسيمخخيشلانعالقن(نايعالاةضهن)هباتكيفيلاسلاهللادبعنبدمحمخيشلاهركذاموه
:يليلخلانافلخنبديعسخيشلابسنيفهصناملاقثيحسيمخخيشلاديفحنامثعنبنافلخخيشلاطخ

.()ناذاشةمالعلانبليلخلامامإلانبدمحمنبرمعنبهللادبعنبليلخلامامإلالسننم)

هتبسنحبصأكلذنوكيفلوألاىلإاليناثلاليلخلامامإلاىلإليلخلآةبسننأنّيبتاذهتفرعاذإف

.انركذاملوألاىلإ

ملوخيشلامعةنبايهفدمحمنبرصاننبهللادبعنبكرابمنبهللادبعخيشللةنبايههمأو
.(اهمساىلعرثعأ

ةدعنمرشعةڻالثثانالاوروكذلاهدالوأددعوءةدحاوتنبوروكذةوخاةتسدعاجخيشللو

الو؛نبعلاريرقهرمعلهتسمشاعءةريبكةرسأاذلاحلاروسيمناكهنأكلذنمرهظيوءتاجوز

هنعهللايضرةينماهتفاوامدنعًاماعنيعستلازهانيناكدقفءنمزلانمةليوطةبقحشاعهنأىسنن
.()هاضرأو

مثالهبةنيدمهئابآنطوناكو(يباوعلانصح)نآلاىمسييذلاوهويباوعلابًاريبكًاتيبىنبو
نموخيشلااهيفدلويتلاايلعلاةيرقىلإهنماردحنمرضخألالبجلاىلإمثيكزإىلإكرابمهدجلقتنا
.سيمخهدلاوهلبق

لاومأهلناكوبوبحلاوميسربلاونوميللاوليخنلاةصاخوةعارزلايفهيديلمعنمهبسكناكو
عرازملاتلازاموءناهبنيبأنبرصانهدلوهنعكلذىكحدقومويلكاهيفلمعلابهدالوأرمأيملو

كانهريغصلاهدجسمىنبوءلبجلايلياممايلعلاةدلبرخليفنألاىتحهتيرذلةيقاباهبموقيناكيتلا
ينبيداويفهموقينبنيبنامأونمأيفهمايألهتسميفشاعوكلذكايقابدجسلمالازيالو
.نيحلصلملاءاهقفلاونيلماعلاءايلعلاةريسىلعىضمو«ءصورخ

:هخوبشوهتسارد:ىناثلاثححملا

عبتتللابجلايفدوعصلاوةيدابلابحيناكلب*هرغصذنمملعلاباعلومناهبنوبآخيشلانكيمل
.ئطختامًاريثكوديصللةفيعضةيقدنبهدنعتناكوسانلانمريثكةداعيهامكيربلاديصلا
.هنامزملاعخيشلانوكينأملعيفقبسدقفقئاعهمامأفقيملهلظحلاضوهنوةبلاغهللاةدارانكلو

هللادبعخيشلاةياوربسح-مايألانمموييفهنا:ىلوألاءخيشلاةساردببسيفناتياوركانهو

يداولاسفننمراجهلاةدلبيف(!يدنكلادمحأنبديعسملاعلاخيشلاىلإدعاجخيشلاىتأ يليلخلا
هتيقدنبىلعخيشلاهلهبتكيامعضيثيحبءديصلابلجىلعهنيعتلتانّيبلاهللاتايأنمائيشهلبتكيل
هثدحيناكفءءاكذلاةدحوةيعملألاةوقدعاجخيشلانمحمليدنكلاخيشلانكلوءفدهلائطخياليك

ةرازورشن١ط١۱٠-١١٠ص«يليلخلاركفيفتاءارق»نمضنافلخنبديعسخيشلانعفلؤملاثحبرظنأ-١

.(يبدألاىدتنملا)ةفاقثلاويموقلاثارتلا
.يصورخلانافلخنبانهمخيشلااهدعأيتلادعاجخيشلابسنةركذمنمًاذخأ-٢
.سوياقناطلسلاةعماجةبتكمبدجويورشنيملثارتللةيملعلاةودنلايفمقلدعاجخيشلانعفلؤلاحبتأ

-



اذهايميكحلالجرلاباوجيف-يدنكلاخيشلاهللاقهبلطنعهلحصفأاملفءهرابخلنعهلئاسيو

يبأسفنيفرثآلوقلااذهلناكف.دعبوأىمرملابرقءةرغثلاودعتالوفدهلائطختالةيقدنبيلنا

ءمخضباتکبهءاجفاعرسميدنكلاخيشلابهذفءاهركذتيتلاةيقدنبلاهذهينرأ:هللاقف.ناهين

لاعتفتییحامًافدهعئطختالننأوةباصالايفبغرتتنكنإف.:يتيقدنبهذه::هللاقوءهبدينيبهعضوف

ىلإودبلاةغبصنمجرخوءةيونعلاةيقدنبلاذخأوةيسحلاهتيقدنبىقلأفهيه:لاقفءاهبةيامرلاكملعأ

هللاحتفىتحراهنليلسوردلاىلعبظاووءملعلابلطىلعبكأوءريكفتلاوربدتلاورضحلاةغيص
.()ةفرعملاوملعلازونكهيلع

لزنملاىلإعجراملفةداعلاكديصللمويتاذجرخدعاجخيشلانا:انخويشنعىرخلةياوريفو
املفءةضرألاوةبوطرلااهنعبهذتلسمشلايفاهتعضووةطوطخللاهئابآبتكتجرخأدقهتدلاودجو

يفاهجرخآالاذا:هبمكهتلاليبسىلعهتباجأف..سمشلايفبتكلاجیرختببسنعاهلأسعجر

.كلاثمأوتنأالإاهأرقيًادحأاهلاوكرتيملكلهأوسمشلا

خيشلاىلعأرقهناكشالوةءارقلاوسردلاىلعبظاووديصلاكرتفءةلاقملاكلتبخيشلارثأتف

وهللاراسمنعلّوحتلايففاكنيببسلادحأنإفلاحيأىلعوناتصقلانوكتدقوءيدنكلا

.حلاصلالمعلاودجلاراسمىلإ

نبنامیلسنبدمحمنبدیعسنبدمحأنبديعسنبدمحأنبديعسخيشلادعاجخيشلامزالو
هيلعترّدكفورظلصورخينبيداوىلإىؤزننمجرخدقوءةدرلالهأنميوزنلايدنكلاهللادبع

.اهبمويلاىلإةيقابهتيرذلازتالولخنبيفوتو؛هشيعوفص

لوصأكةيمالسإلامولعلانونفونايبلاوفرصلاووحنلاكةيبرعلانونفدعاجخيشلاهنعذخأف
خيشلانعذخأفىوزنىلإكلذدعبلحرواهريغوخيراتلاوريسلاوهقفلاوثيدحلاوريسفتلاونيدلا
يديعسوبمالاملاسنببيبحملاعلاخيشلانعوءيوزنلايودعلادوعسمنبهللادبعنيلالهملاعلا

دلبلكنملئاسمابدوفولاهتدصقوهنامزلهأملعأ)قيزرنباهيفلاقدقوقرفلهأنمهنظأويوزنلا
.((نامعنادلبنم

يفءارآلدابتامهنيبناكويديعسوبلاملاسنبسيمخنبدمحمخيشلاناهبنوبأخيشلارصاعو
.(ماكحألا

امفراعملازونكنمهيلعهللاحتفوملعلايفرحبتامدعبهنارقأوهخويشقافناهبنابأخيشلانكلو
.نابكرلاهبدهش

يبأخيشلاراثأةصاخوءًاريثكنيمدقألانيينامعلاراثأسردخيشلانأ-ملعأهللاو-يلرهظيو
غلبامدعبكلذوءهتاباوجنمةريثكعضاوميفهلوقبجتحيوءهدلقيوهيلعينثياماريثكفيمدكلاديعس
صوصنلاضعبهذهوءفغشلادشأاهبفغشوقلعتاميأهراثابقلعتدقلوءملعلانمداهتجالاةجرد
:ديعسيبأيفاهلاقيتلا

١طةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن١٤٠:نيبملاحتفلا-قيزرنباءطوطخم١٠:ةقيقحلا يليلخلاهللادبعخيشلا-١
.ةيملعلاهتايحوخيشلابسنيفانهمخيشلاةركذمرظناو:نييملاحتفلاقيزرنيا-١
.٩۸:ددفملازجوملا-يديعسويلافيسنبدمحديسلا-۳
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نمىلوأرثألاحيحصىلإعوجرلانإفءالصفمامإهتركذاميفوهيفاورظناف):لاق

ىلوطلاديلاهلنألءيمدكلاخيشلااذهراثأًاصوصخءرصبالوملعالبرظنلافلكت
يفرهشفءرادلايفهلرهظامىلعءةذباهجلانموهفءةذفانلاةريصبلاوىلعألاةلزنملاو

حصأوءهرظنىفصأوءهمهفىوقأورزغأامينابرغيلبملاعنمهردهللفءيهقفلانفلا

.()(هادههللانمهاينديفهنيدلهبءيضتسيرونلنيملاعلايفهنإءهرثأ

دقامهتزيرغروتبكرديءروهمجلانمملعلايفًارظنىوقأدحاولاناكاميرلب):لاقو
ءاملعلاىلعبلاغلاوهلاذهنإوالأءهكردنعمهرئاصبتلكوءهتيؤرروهمجلانعتباغ

قرفلاوديدشلانوبلامهنيبلهنإف؛ملعلابسنيمهيلإوءاملعاوناكنإومهنأل,سانلانم

ءمهبولقيزيرغلاملعلارونبترانتساوءمهزئارغتفصنيذلانورصبتسملاو.ديعبلا

غلبثيحةفرعملاحيحصبةينيدلاملعلارارسأاورشابوءةريصبلانيعبحيحصلااورظنو

بهذملانامجرت(هللاهمحر)ديعسيبأخيشلاكرابحألانمنيينابرلاةجردىلإملعلامهب

باوصلاىلعةقيقحلارحبيفتآشنملانيدلانميراوحلاينابروءحيحصلاىلعقحلا

اذهةجردىلإغولبلادنعنيملسملاخياشمنممهراثآاندجويذلارصقيهناىرتالأ.ليلق

.(”(ىدهلاىلعىمعلابحتساوىصعنمالإةمحرهلعجنمناحبسف«(هللاهمحر)خيشلا

ملعأهنأل,اليبسقحلاهسفنلذختينأدارأنملءاليلدوةجحديعسيبأبىفكو):لاقو

روهظلنكلوءةيبصعلاضحمليبسىلعالءراثألاحصأهراثآوءرابحألانمملعتنم

.((ةيضرلملاهلاوقأيفقحلاراونأ

مولعيفرئاصبلاراونأبنيرصبتسلملاءاملعلاةذباهجنمرخآعضوميفهدعو

.(هتاباوجنمعضومريغيفهمالكححصو(:رةعيرشلا

نعرٹآامعمةيعاوةسارداهسردويمدكلاخيشلاراثأبخيشلاىنتعادقفةلمجلابو

.لوألاهذاتسأخيشلااذهنوكيداكيف,فلسلا

:هتافصوهقالخأ:ثلاثلاثحيملا

بلاطلكىقلتيلب؛لئاسبهردصقيضيالءقلخلابحرءردصلاعساودعاجخيشلاناك

ملعلابالطلحئاصنلاريثكعالطالاعساوءهباوجيففيطلوهفهتبوجأنمكلذرهظيفءملع
.علاطملاوئراقلاملعتةسردمهتاباوجبةنوحشلملاهبتكفةحيصنللةصرفلاهتتاواملكنيلئاسللو

١۱۲تاباوجدعاجناهبنوبآ-۱
٢٤٤تاباوج,دعاجناهبنوبآ-۲
٤٧٤تاباوجءدعاجناهبنوبأ-۳
٤٤٤تاباوجءدعاجناهبنوبآ٤
۱۳۴EFAء۱۳۴۱ء١١۱ء۱۱1۹ء۱۱۹ء١۱۱ء۴۸:صتاباوجلا,دعاجناهيناأرظنأ-* NA NEA d۳۹ JNA010
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يبأنبرصانخيشلاهنباكلذبثدحءىحضلايلصيىتحرجفلاعولطدعبدجسملاقرافيال

.()ناهبن
ثّدحءهيلإسانلابرقأدنعكلذناكولوةمولهللايففاخيالوقحلادنعفقيخيشلاناك

‹مهابصتقويفكلذوهعمةعامجضرفلانولصيفرجفلاةنسمهتوفتاميرهتوخإووههنأبرصانهدلو

امكمهنألكلذكاولازامفهيهنىلإنوعمتسيالفخيشلامهاهنيفءضرفلادعباهنولدبيوهنعنوفتخيف
ىحضلاةالصيدؤيىتحدجسلملايفوهدعقيوركابلاحابصلايفلاومألاةمدخبنولغتشي-لوقي

حبصلاةنسيلصننأانعنمي ىلاعتهللاهمحر-يدلاوناك):لوقيثيحمهتوفتىتحاهءادأنوسنيف
لزنملو«ءضرفلاةالصدعباهلدبنوهنعيفتخننحنوضرفلادعبهعمةعامجضرفلاةالصبانتتافاذإ

ءهلاومأةمدخبوهانلغشيو؛ىحضلاةالصىلإدجسملايفدعقيناكهنألءهيهنىلإعمتسنملوكلذك
«هللاهمحر»ناكوءاهتقوتافاذإتاقوألابلاغيفاذكهءةنسلالدبىسننولاومألاةمدخىلإبهذنف

يبأخيشلامالكتدجويناينمملعيوهوءاذهمكلزاجأنم:لوقيوهنعيفتخنوءانيلعهبضغدتشي

.((كلذيفهللاهمحر-دیعس

كلذيفبتكدقوةعيشللفنصمنمخيشللارقيناكناهبننأبرصانخيشلاهنعاضيأثّدحو
ةملكةدايزبيأ-مالسلاهيلع-يلعبوتكم:لوقيأرقيناهينناكامدنعومالسلاهيلعيلعباتكلا

ةملككرتأ):الئاقهرهنوءناهبنىلعبضغفاهدجيملفةملكلاهذهرظنوباتكلاخيشلاذخأفبوتكم

عماسلاتمهوأهتدزناو؛كريغمالكاذهنأل مالسلاهيلعيلعهبحاصهفنصامكهأرقاوبوتكم

.((كلذكهفنصبتاكلافنصمنأ

يفوءكلذنمرّذحيوناكامناكولوةلبقلالهأكيرشتبىضريالف.نيدلايفعادتبالابراحي
مكحيالفىراصنلاودوهيللنيلوتملاكيرشتداقتعايفلوخدلانعىهنءكلذنعهلأسنملهلباوج
راثلامهاوأمنإوقافنلاوقسفلاقالطابوةمعنلارفكبمهيلعمكحينكلو؛نيكرشملامكحبمهيلع

نيدلاخاعيمجمنهجيفنيقفانملاونيرفاكلاعماجهللانإ»:ىلاعتهلوقليلدبريصملاسئبو
اهنعنودجيالاهيف

ةليوطةلاسريفهيلإنوعديوةقرازألاوةيدجنلاهلوقياًمعهلاسنمًاباوجهبتکاممالاثمذخو

ةدشوهأ.اهيلعمكلمحيذلااميرعشتيلاهيلإةينامعلانمابصنمايو)::رطسألاهذهاهنمفطتقنو

نمهرمضادقامهبلقيفرساف.نالعإيفهلزاجامرهظأنأىقتانمرذعيفاهلهأنممكيفةبهر
ءاهربكهللىدبأفًارهاظاهنمعنتمانملضفلازوجيو«:ناكرألابهلعفينأهلسيلامتأيملو.ناميإلا

الفأاهمارحبملعوأاهماوأبلهجنعاهيفةبغرلمكنماذهناكوأءاهريثكالواهليلقاهبضريملو

الولوقمهريغنماولبقتالفءةدايقمهيلإىقلأنمةداقلامهنإفءاهمارملبقاهنعركذلالهأنولاست

.۱۳۱/۲ةعيرشلاسوماق,يدعسلارطظنأ-١
.ردصملاسفن-۲

.۲۷۸-۲۷۷صردصملاسفن
ءاسنلاةروسنم١٤٠ء١٠٤٠:لافنالا٤

- ۹



...انیحهباولمعتوأ؛هولوقتنأمكمزلوأمكلزاجفًالدعهومتفرعامالإالومومعيفًالمع
ملف؛هررشهباصأفءهنماندنميفهررضنابدقامءايهدلاةيهادلاوءايمعلاةنتفلاهذهنممكبلزندقو

نيتملالبحلاوىقثولاةورعلاهنألكشالوةاجنلاهبوءهيلعمتنكيذلايفادهزءهيلإةبثولامتعرسأ

اوآرقافكرشلابرارقالالهأيفنادفابذكهللاىلعلوقينمكفإنمةبيريفاونوكتنإفمكبرنم

لیحرلانببوبحمهبلسرآامىلإ!ورظناوهتريسيفدايزنبفلخهنودامعمرفیجنبانهماةلاسر
يبألثمريسلانممهريغلامو؛ءلضفعجرينأیبأولزنيحناميلانبنوراهرمأيفنامعىلإ

يفنممتياذهنيلوألاىلعهورثأوهوتبثأدقاماودجتنأىسعلءرثؤملايبأوناطحقيبأويراوحلا

.()لاقامخلا..(نيرخألايفمهدعبنميتأينلومهنامز
نعةحضاولاةحيصنلاوناهربلاوججحلاونايبلاودرلانمريثكلاءيشلاةريسلاهذهيفءاجدقو

.ءايمعلاةنتفلاهذهيفقالزنالا

.()نيملسملادضدصارمنمقرطلاعاطقوةاغبلاهانباممدهزيجيخيشلانأامك

ىلعمهلديوأ؛جارخلاوتاقدصلامهليبجيوأ؛ملظلاىلعةربابجلانواعينمىلعهبضغدتشيو

هذهلثمنعهلأسنملةحيصنلالاطأومهلاومأومهضارعأونيملسملاءامديفزئاجريغوهاملعف

تيتألةلاطالافوخالولو.اهريغوقافنلالهأقانعألقاقدلاهباتكيفوهتاباوجيفةريثكيهولئاسلل

.(كلذبةقلعتلاصوصنلاضعبب

ًالئاسبيجيوهولاحلاكلتيفناكوهدالوأدحأيفوتءلاحلكىلعهبهتقثوهللابنيقياذناكو
.(9)هدلولوهلةرفغماهللالأسوعجرتساوهللادمحفهعجوأهلدلوتومنمهباصأامهلركذف

فورعلابمهرمأيوحئاصنلامهلمّدقيلبءمهنمبرقتيالوهرصعءارمأىلإخيشلافلزتيالو

تيتألةلاطإلافوخلولو(°ةرخآلاءاملعنأشكلذيفهنأشمهبهريالومهفاخيالوءركنملانعمهاهنيو

.ةلاسرلاكلتصنب

:هفوصتثححملا

هلعجامكولسلاملعيفغلبدقفهنامزلهأهيفهيناديالًاميظعًاغلبمبناجلااذهيفناهبنوبأغلب
فراعلادهازلاوريرحنلاملاعلاكلذغلبمفرعياهحرشوجهملاةايحةديصقأرقينموءهنامزديحو

جراخمولخادمفرعوكولسلاملعيفصاغدقفيلثمبلاطهقدصيداكيالاماهيفنافءهبربريصبلا

.كلاسللتاذلاتافصىلجتىفرخآاصنوءةيفوصلادنع

\.0:تایاوجءدعاجناهبنوبآ-۲

YY»»۸»۱۳۸»ا٥۰:تاباوج,دعاجناهبنوبآ-۲ ۹Y۳۹۹ء۱٢»٤۷ء٦٧»٢آ»٥۰,e۷

١۱:تاباوجءدعاجناهبنوبآ4
۸۳٥,۸۸٥صتاباوجنمةلاسرلارظنأءدعاجناهبنوبأ-*
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:لاقسفنلاتافصىفلوألاصنلا
درطلاةلاحيفءاهدضنوكيضتقتسفنلايفاهنمةدحاولكاهددعىلعتافصلاهذهنإدارمو)

یلعواهزعنوکاهلذيفوءاهتومنوكاهتايحيفسكعلاىلعوءاهتايحنوكاهتوميفنوكيف«سكعلاو

اذهو؛اهتبيغنوكاهترضحيففسكعلاىلعوءاهترضحنوكاهتبيغيفوءاهلذنوكاهزعيففسكعلا
ديزمىلإناهربلاةماقالمهقحيفجاتحيفماهياوضومغعونماهفالايففعضلالهألهيفنكلو:حيحص

اذهيفتافصلاهذهبدارملاالوأفرعينأهلنايبلانمو؛لاكشالاعفتريفلاحبىنعملامهلحضتيىتحنايب

اهلةيمحلاىلعيرايتخاهجوبةيفوصلاحلطصميفةيندلاسفنلاهذهيفقلطيةرابعتومانإفءعضوللا

يفةمهتلاوءاهيواعددرواهيواسمنموءاهاوهةفلاخملااهادرعضاومنعاهعنموءةيدرلااهتاوهشنم

عيمجيفهللاىلإعوجرلاوءاهلوطواهتوقواهلوحنميربتلاوءاهتاراجمنمةفنألاوءاهتادارمعيمج
اهنعءانفلاباهنمجورخلاو.ةقيقحلارارسأوةعيرشلاراونأبءةقيرطلامازتلايفهرمألمالستسالاوءرومألا

خسنتفنافرعلاراونأاهاديوسيفعلطتوءاهتافألئاوغنمخسفنتوءاهتافصلئاذرنمخلسنتفدمحتىتح
ءلاوحألاوفراعملارارسأحوربلاوحألاءافصلايحتف؛ناكرألاعيمجيفناسحالاباهراثأرشنتوءاهتاملظ

.((ةيدبألاةايحللةبجولملاةيدمألاةايحلايههذهو

:تيبلاحرشنميناثلاصنلا

ابهشاهروننمكدنافهروطىلإهتاذلتافصلابًاروهظىَلجت
هذخأتالموُيقلايحلاوهالإهلإال؛هريغالوهيهواهريغاليهوهيتلاهسفننعةرابعهتاذو:لاق

ءهتافصنمءيشيفالوهتاذيفءيشهلثمكسيلءايلعلاتافصلاوىنسحلاءامسألاهلمونالوةنس

نعلجو«ماهوألارّوصتوءماهفالاكردنعوءضرعلاولوطلانعىلاعتءضرألاوتاوامسلاهلحبست

هسقنيوحيوأنولهلنوكينانعسّدقتو؛نيعلابىلوألاوةرخآلايفىرينأنعوءنيالاوفيكلا
لكنعسفنلاسدقمقحلاكلماهنألءقلخلاهقحلياممءيشهقحليوأ؛نوكسوأةكرحهيرتعتوأنوك
ةراشالاعطقنمهنألءلوقعلاةريحو؛لوهذلاماقمهنالوقأنأاذهيفانهنميلانأدقو,سجروصقن

يذلابالإهتفرعمىلإهبنولصيليبسقلخللسيلهناثيحنم٠ءةيسدقلاهتاذةقيقحنعةرابعلازجعل
هئامسابهتفرعمىلعمهلدامنإوةقيقحىلعمهلديًاملعمهللعجيملوءاهيلعةلدألانممهلهلعج
هوفرعامهالولو؛هوفرعهبف4ءهدوجوبوجوىلعةلدأهدوهشمالعأهدوجنممهلبصنوءهتافصو

ءامسأالوهلاعفأءامسأنمءيشبهومسالوهتافصب

سفنلارايغأنمهدرجتوهبربهتفرعميفميظعلاخيشلااذهماقمىلعةلالدنيصنلانيذهبىفكو
.ةيلعلاتاذللةفرعملاتافصبهفاصتاوةيندلا

:ةيهقفلاهتناكم:سماخلاثحححلا

راشيثيحبهيفةعيفرلاةناكملاوةرهشلانمراصوءهنارقأهيفنبملعلانماغلبمناهبنوبأخيشلاغلب
ناهبنيبأنبرصانخيشلاركذامدنعيليلخلانافلخنبديعسةمالعلاخيشلاهنعلاق.نانبلابهيلإ

.جهملاةايححرش-١
.جهملاةايححرش-١
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لوقبلثمتمثخلا..هللاءاشنا؛عبتقحلايفمهلانإوًارظنحصأوًاملعانمرثكأاوناكمهوءهدلاوو
:لئاقلا

()سيعانقلالزبلاةلوصعطتسيمل نرقيفزناماذإنوبللانياو
فرشلاولضفلاوملعلابهنامزلهأىلعمدقتملاناكناهبنابأنإ):يملاسلانيدلارونهنعلاقو

هملعنماوملعالمهرمألضافألاهدلقومهايندحلاصمومهنيددشارميفةودقسانلاهذختاو

كلذباروهشمناكنلالإهنولوقياليذلا؛ماقملااذهبخيشللنيملاعلانيذهةداهشبیفکو("(هعروو
.ةيناسنإلافراعملايفىربكةجردًاغلابهنوكلو

تارشثأملايوذنموصورخنمسيمخنبدعاجلضفلاوخأو

ةافطلالكللدرُمباهشوفهكورسزنكوملعسمش

ناكو«نانبلابهيلإراشملاينابرلاربحلاوءنامزلاكلذيفءاملعلاةذباهجنيعناك):حرشلايفلاق

خيشلابوينابرلاملاعلابفرعوءماعلاوصاخلانيبةيهقفلاهتاجيرختودعاجخيشلاملعرهتشاو
:ةليوطةديصقنميكمردلاهيفهلاقامموةليوطدئاصقبهرصعءارعشهحدموءسيئرلا
يذلاهبانللناهيتنابيأنإو

لئاونابحسلاقامهمحصفيولباونالمهداجامهمحضفيف
لماعريغًالاعمتيأرىنأوًالماعملعلانمًامالعأبصنيو

لتاقنيداعمللفيسباوطسيوعفاننيلاومللدوجبوخسيو
لئاصرانأيلاصالإرتملوضراعرداعضارالإرنملف
(؛لئامشلاباتكولتتهقالخأوههجوسمشلاةروسانيلعولتيف

يفةيئاجهلافورحلاىلعةديصقنمهحدميفاضيا؛يسيبعلانسحلبنبديعسنبدشاررعاشلا
:فرحبتیبلکةیادب

ءاصحاهصحيملهباوصبهفصووحالصلايصورخلاعنص
ءايضنهضعبوءاضفلاضرعقاضفهلئاضفتمخض
ءاطعوةعاطويعئاطللافطعتعابطلاوةناطفلامط

(°ءاملظلاوملظلاوامظلانعظهظفلبنيظعاولاظعوبناظ

هيقفلاخيشلاوءيلاتسلايصورخلارصاننبروصنمملاعلاخيشلاهتايحيفهوحدمنيذلانمو

خيشلاوءيرشغلارصاننبفيسخيشلاوءيلئامسلايرجاحلايصورخلاناميلسنبدمحمنبرصان

.١طنامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن۹/۱۳١۲ج:ناميإلادعاوقديهمت.نافلخنبديعسءيليلخلا-١
۱۹۸۱ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن١۱۸۱/۲جنامعلهأةريسبنايعألاةفحت,ديمحنبهللادبع؛يملاسلا

.۱۹۸۹/۲طةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن۱۳۹/۱:نامعنلاقئاقش,زيزعنبدشارنبدمحم-۴
.١صقياسلاردصملا.يبيصخلا-٤

صهسفنردصملا-*
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نبيلعرعاشلاوءيلخنلاقيزرنبدمحمنبديمحرعاشلاوشيوردنبنسحنبدیعس

هيلعقلطألماکناویديفهحيدمدئاصقتعمجدقو.ريثكمهريغويربجلايصارحلارماعنبسيمخ
.()(ناهبنيبآحدميفناجرملادئالق)بقل

نيذلانيكلاسلانممهبرةاضرمىلإوءنيدهتجللاءاهقفلاو.نيلماعلاءاملعلانمدعاجغيشلاناكو

نورفغتسيمهراحسألابونوعجهيامليللانمًاليلقاوناك»:لئاقنمزعهباتكيفهللامهحدم

لئاسللقحمهلاومأيفو
ًابولطمملعللابلاطشاعهمونوهلكأموهلايعةجاحلالإهدجسمقرافيالهيلإًالتبتمهللًادباعناكف

ةريغلاديدشناكو«ملعلاةبلطهيلإمحدزيوايندلاونيدلارمأيفنامعءاحنألكنملئاسلاهيلإدريهيف
هتعاطتسابسحركنملانعيهنلاوفورعمابرمألابجاوبماقدقوءمئالةمولهيففاخيالهللانيديف

خيشلاو(”هتفحتيفنيدلاروناهضعبركذءةروثأمفئاحصوءةروهشمفقاومكلذيفهلوهنامزيف

۱۱۱.امهريغو((ةقيقحلا)هتلاسريفيليلخلاهللادبع

كلسنماليبسواجهنمواليلدينافكدقو):هلباوجيفيدابعلايلعنبرماعخيشلاهلاقامرظنأو
ناهبنوبأخيشلاوهوانرصعوانرصميفاذهانمويىلإيقابلاةماركلاماقموةمالسلاراديلاحب

هذهيفمالسإلاةلمنملدعلالهألمامالاوهو(ىلاعتهللاهمحر)يئايلعلايصورخلاسيمخنبدعاج

ةحيحصلاهراثابىدتقانمدئاقلاوةمألاوهومالعالانمهدعبءاجنملةودقلاوهوءمايألاهذهوةلودلا

ًايعادو؛نيمرجمللًاريذنونينمؤمللًاريشبنامزلارخليفةمألاهذهيفهثعبنمناحبسفءةنجلاىلإ

يلايللاهذهيفارينمنيدتهمللاجارسوءهتعاطمازتلابهتاضرمليبسىلإهنذإبهللاىلإنيلفاغلل
موقلكللعجيذلاهللدمحلاو(؛4نيعمجأمكادهلءاشولفةغلابلاةجحلاهللفلق»تارهفكلا

رَّمشودهاجو؛هتيربيفهطسقبهلماقأامامإهب(هازجاملضفأناهبنابأهللاىزجءداعملامويىلإداه

رصاعملجرمالكاذهف(نايبحضوأبهتيبوناهربلانمنيملاعللهحضوأامىلعهتيعرمراحمنعداذو

بجاوبماقهناومامناکهنایلعصندقوءهنامزيفنمبوهبملاعوهو.ناهبنيبأخيشلل
ماقأوءةريصبىلعهللاىلإاعدو؛مارحولالحنمسانللهللانيدحضوأوعدبلادرونيدلانععافدلا

.نيدناعملاىلعةجحلا

نامزيفروهشمملاعوهويدنكلارصاننبديعسخيشلااهلاقةرابعانههتبتكامىلإفيضأو
لاوقأضراعتيفدمحميبأخيشلامالکنعهلاسنیحهلهدريفهخویشنموهلبناهبنيبآخيشلا

خيشلابوصيملفهللادنعطخيقابلاودحاويفقحلانإ:لاقثيحءةدحاولاةلأسملايفنيدهتجللا
؛(اذهلاثمأكيلعبيغيالهنايباسحيفو):لاقهباوجرثاىلعمث؛كلذيفدمحمابأخيشلايدنكلا

١٤۱صهسفنردصملا-١
١٠-١۱نمتايألا,تايراذلا-۲

اهدعبامو١٠صةقيقحلاةلاسريلعنبهللادبع.يليلخلا-۳

ماعنألاةروسةيأ١٤٠ةيآ٤

هبیزجهلعل-٥
۱۹۸۸ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن١۱/٠٠۲ءةعيرشلاسوماق,سيمخنبليمج.يدعسلا-٦
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.()(قحلاقفاوامالإهنملبقتالوكلهتبتكامرظناو):لاقمث

ناهبنيبأنبرصانخيشلاهنبالهجولاؤسيفوءداهتجالايفهتاراجمنعهرصعءاملعزجعدقو

مهدعبنمىتأمثةوهقلاميرحتىلعراصمألاضعبيفءاملعلاقفتادقو):لئاسلالاقداهتجالالوح

رهظىتحءىأرامىلعججحلارهظأوءلدعألاوهاهليلحتناىأرو-هركفرّونوهرسهللاسّدقكدلاو

.()(لمكألايأرلاوههناىرولانملوقعلايوذلوقعيفهرون
ولعيفدحأكشيالو):لاقمثباوجلايفهدلاوركذلضرعتفهلأسنلرصانخيشلاباوجيفو

ءقالخلاكلاهللادريملثيحو):رخأعضاوميفلاقو.(ملعلايفهبصنمةليضفوءمهفلايفهتجرد

.هنادلبيفهلمعتساف.هناسلىلعهارجأف,هنانجبهمهلأنمىلعهللاهفشك.قافتالااذهىلعاونوکینأ

نممهيلعانوعهتذختانلناهبنوبأيدلاوهحيحصتبهيلعينناعألبيسفنبهيفدرفنأملو
.((ناوخإلا

ناكهناكشالو؛ملعلايفهمدقخوسروناهبنيبأخيشلاماقمولعيفةذباهجلاءاملعلاءالؤهمالكاذه

فيكف؛هنمصاخلافقوماذهناكاذإفءماعلاوصاخلانيبةناكملاروهشمراصهتافودعبونامزيف

.ءاشينمبلقيفةمكحلالعجيامك؛ءاشينمهتمحربصتخينوؤشهقلخيفهللو؟ةماعلافقاومب

بلاطينفياماهيفءاجدقفهتاباوجوهتالسارميفهسفنناهبنيبأخيشلامالكنمكلذىلعلدأالو

عافدلانمهفقومنيبتيلنيصنكللقنأسوهيفءاملعلالاوقأودوهشملاتاداهشنعثحبلانعملعلا

.هملاعمراهظاومالسإلانع
هللاهازجوهنمردأملفهباتكينلصونماي.ميحرلانمحرلاهللامسب):هلةلاسرنملوألاصنلا

داسفلانمدهشفاهلهأنمبلاغلاىلعرهظدقاماهبنمىلعىفخيالنامعناهباوجينعاذهءاريخ

حبقأوربكأاهتخأنماهنأكوءناودعلاويغبلانمهبمهامىلعةدايزىرخأةلزانهذهوءنايغطلاو
ليلدبهباوصمدعلهداسفيفكشالامراهظاو؛هدامخاوهرونءافطاىلإهللانيديفةيعاداهنألرضأو
يفهبيقبتوأنايدألاريخوحمتفءنادلبلامعتنأيفوخو؛هباتكيفهلوسرىلعهبهللالزنأدقام

:ىدرلافلاتمىلإمكاعدنمىلإاونكرتالوءرجزهنعمعءاهتنالاوهرمأامءادأبهللااوقتافالأ

لزانمىلإىلثملاةقيرطلابلدأوءليواتلابملعأوليزنتللمكنمارقأمهنإف.ىدهلاةمئأهيلعناكانيكرات
ءىوهلاةعباتمنعاوهنوءىوقتلاباورمأوءىمعلانماورصبفءىوصلااهرانميفاوبرضدقوءىلعلا
ديساهيلعناكيتلاءاضيبلاةجحملاىلعمكولدوىدهلانمهيلعديزمالامهللانيديفمكلاوحضوأو
لهأنماهنعغازنممكلاونيبوءًالعفوًالوقوةينهنورذتاموًالقنوًاضرفهنوتأتاممكوفرعفءايبنألا
هادعامداسفوهيلعوهبمهامةحصىلعةلالدنماهبالنسحأيهيتلابغيزلالهأاولداجفةلاهجلا

.(١)غلا(ةامعلاىوعدنمهفلاخاملطبوقحلارهظىتح

؟المأوهينامعأيردأالويبالغلادمحمنبريمعىعديلجرنعهلأسنملباوج:يناثلاصنلا

تاباوجصقباسلاردصملاسفن,يدعسلا-١
۲/۲١۲:قباسلاردصملا,يدعسلا-آ
o0صردصملاسفن-٢

.١صةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبتاطوطخملاةبتكم.ناهبنيبأةريسءدعاجناهبنوبأ-٤
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اکنإق):ناهبنيبأخيشلاباوجيفءاجامموءهقيدصتىلإسانلاوعديراصوةّوبنلاىعداثيح
قیرطنممکليغبنيف.هبهملکیوأهنانجىلعيحولابلیئاربجلوزنیوعدنمهناسلىلعرهظدقام

؛هقيرطكولسلبقهقيقحتزاوجيفهسفندهجأنمرظنهيفاورظنتنأهبلمعلاوهقيدصتيفبجاولا

نأهرمأيةنجلانمابيرقهلننأحصناوقدصلانمهدعبلزيجيًاهجوقحلايفهاعدااليردأالينإف

ءهلزافهدشرقیرطنعهبلقیمعأو؛هلضافهناطیشعدخنمالاوهسيلفدهرهظیفسانلايفهبعدصي
متاخوهللالوسرنكلومكلاجرنمدحأايأدمحمناكام»:ىلاعتهللالوقهيلإغلبيملأ

.نيلئاقلاقدصأهناوالكءاليقهللانمقدصأنموىلبءهدعبيبنالهنإلدامهيفسيلوأ(4نييينلا

:ىلاعتهلوقلكلاسملاقيضأنملكلاسللاهنإفءاهلاقنمقيدصتومكايإواهلاثمأاورذحاف:لاقنأىلإ

لاقنموءيشهيلإخويملويحوألاقوأًابذكهللاىلعىرتفانممملظأنمو
كقفإلانمهبالهرورغوهلوقتنمهيفعسوالاماورذوهللااوقتافالالْزنأاملثملزنأس

يحولانأل؛هريكنبهلباقيناردقنمىلعبجاولانمو؛كرشلانمهقوفاموأقافنلاىلإهلهأبيدؤلا

.()خلا(مانميفايؤروأماهلإنمنوكيامالإضرألانععطقناف ملسوهيلعهللاىلصهتوملعفترادق
ةلاسرنمعطقمولاجملااذهيفىرخأةلاسركانهوءهبذكىلعلالدتسالايفخيشلاضافأدقو

.عوضوملايفةثلاث

هنأل,تالكشملافلتخمللحهنمبلطيولئاسملاتاصيوعهيلإلسرتتناكخيشلانأنيبتيانهنمو

يفةلاطالابحأالوثحبملااذهيفكلذتنيبنإوقبسامكهرصعيفءاملعلاعجرملبهنامزملاع

وأرودصلايفلومحملاءاوسناديملااذهيفاراثأخيشللناكشالف,كلذكرمألاناكاذإوءعوضولل

.روطسيفلوقنملا

:ةيملعلاهراثأ:سداسلاثححملا

ملاعللدبالذإءليصحتلاوسردلايفهومزالنيذلاهذيمالتمهناكشالوءملعلاهنعلمحنم:الوأ

ةبعكملاعلاف؛هوطلاخومهطلاخنمبفيكفمهبرثأتيوهلوحنميفةصاخوهعمتجميفرثؤينأنم

لقنبنوليفكلامهءاملعلاىدلملعلابالطو.عفنعقوامنيأثيغلاكوهفنوكيامنيأملعلايبلاطل

.اذكهوهباحصأالإاهماسقأب ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاةنسلقنلهو«سانلاىلإةيركفلاهتاثوروم
ايلعلاةدلببدوجوملاهدجسمناكفءهيبلاطلملعلااولذبنيذلاءاملعلاةلمجنمناكناهينوبأخيشلاو

حفسىلعايلعلاةدلببًادوجوملازامدجسلملااذهو؛بكرلاببالطلااهيفمحازتييتلاهتسردموه
:ليقامكوءرّينلاناكملاكلذيفءاملعلاونولئاسلاهدصقوريزغلاهملعنمبالطلالهنف.لبجلا

:ليقامكوأ.صخرتورايدلاىلغتاهناريجب

يبلقنفغشرايدلابحامورايدرايدلاىلعتررم
ارايدلانكسنمبحنكلوارادجلااذورادجلااذلبقأ

٤٤ةيبازحألا-١
۳٩ةيأماعنألا-١

۸صناهینيبأةريسءدعاجناهبنوبأ-۳
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رصانخيشلابولسالابرثاتوملعلايفمهنمغبننملوأو؛ماركلاهدالوأملعلاهنعلمحنملوأو

مثايلعلايفهرمعرثكأشاعوةدعتافلؤمهلوءانغلباميفامهفمهّمعأواملعمهرزغأوهفناهبنيبأنب

دقوناهبنيبأنبسيمخخيشلاو.()ھ١١۱۲ماعاهبيفوتورابجنزىلإاهرداغمثىوزنىلإلقتنا

يفوتوهدالوأربكأهلعلوهدلاوهبينكناهبنيبأنبناهبنخيشلاوء("ايلعلاةدلبيفهيبأراوجبنفد
ةيقبكلذكو(")ةنسبهدلاوةافولبقيأه١۲۳٠ماعهدافحأةياورىلعايلعلاةدلبيف-هللاهمحر-

.ةديمحلالاصخلاوةفرعملاوعرولاوملعلاباوفصتافءمهتوخل

:مهنموریثكفهدالوأريغنمناکنمامأو

خيشلاو(رضنلانباةيمالحرشدقودعاجخيشلاخأنباوهوسيمخنبرصاننبروصنمخيشلا

.ناويدلانمضدئاصقةدعكلذيفهلدجوتودعاج

:ناهبنوبأخيشلاهيفلاقيذلايباوعلالهأنميصورخلارصاننبدمحمنبهللادبعدمحمویاو

شيوردنبنسحخيشلاوءهيفةمامإلاطورشلامكلهعيابينملوأتنكلامامإءاملعلاهيلععمتجاول)
اعراباهيقفواغبانارعاشناكدقو؛نسحنبديعسهدلوواضيأيباوعلانميصورخلاديعسنب
.ريثكءالؤهريغوبدألابةفرعمهلتناكوخيشلادلودلووهوناهبنيبأنبديعسنبدشارخيشلاو

:ةيهقفلاهتافلّؤم:ادناث

كولسلايفتافلؤمنمهلامبناجبهقفلايفاهرثكأناك,تافلؤمةدعناهبنوبأخيشلاانلكرت

تافلؤملاوهانمهيامنكلوهيلعرثعنملوهنعركذاممكلذريغوقافوأوراعشأوةيبرعلاةغللامولعو
:اهنايبكيلإو,ناديملااذهيفخيشلاةناكمرهظتاهيوةيهقفلا

ءمهعمنواعتلاوةربابجلالاومأماكحأوةيعرشلاةسايسلايفوهو:قافنلالهأقانعألقاقدلا-١

٢۲۳۱مقرتحتاهنمةدحاوترتخاوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكمبخسنةدعهنمدجوتو

نانسنبسماشنبملاسخسانلاطخنمةحفصيتئامىلعيوتحتوصاخب١۱٠۱وماع

.ىرخلماقرأتحتتاطوطخللاةبتكمبىرخأخسنهنمدجوتو؛يرذنللا
يبدألاىدتنملارشنيليلخلاركفيفتاءارقنمضهركفويليلخلانافلخنبديعسخيشلا:فلؤملاثحبرظنأ-١
هتيلهأوهملعلقاتسرلابمهلامامإسيمخخبشلااوبصنينأيليلخلانافلخنبديعسخيشلانامزيفنوملسملادارأ-۲

۲۱۹/۲:نايعالاةفحتءيملاسلارظنأ

اهدعبامو۲جرظنأماعلاسفنيفىوزنبلتقهناةفحتلايفنيدلارونركنو-۳
.هدافحأناسلنم-٤

نرقلانميناثلادقعلاديلاومنميرشغلانإثيحناهبنيبأخيشلاذيمالتنمسيليرشغلاخيشلانأيلودبي(*)
لوطهلخرأ١٤١٠.هلزنمءانبلخرأ١٤١٠.ةيوادشلادجسمءانبلخرأ۱۱۳۷.همأىثردق١۱۳٠:هنإليلدبه۲

ٍ.عرزلاتدسفأيتلالويسلاوراطمألا
اذهلوةدايزو١٠غلباذإالإرعشلانمنكمتينأنكميالو(١٤١۱ت)دعاجخيشلادلوملبقاهلكخيراوتلاهذهو

نيحوءةنس۳۰وحندعاجوبآدلوامنيحهرمعنوكييلاتلابواهلبقوأ١۱۱٠ماعديلاومنمنوكينأنكمملانم
متتنأنكميالناهبنيبأويرشفلانيبتمتيتلاةسلاجملاناوةنسنيسمخيرشفلارمعنوكيةنس٠دعاجغلب

نوكيفيكفةنس١٠زواجتيرشفلاخيشلانوكيةلاحلاهذهيفو,لامتحالقأىلعةنس٠٠ريخألاغلبيامنيحالإ
.(ققحملا).يرشفللًاذيملتناكناهبنابأناسكعلادقتعاوهذيمالتنم
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دجوتويناثلاوهو؛باطتسملاباتكنمءزجهناركذدقواههبشأاموسرادملاودجاسملاماكحأ-۲

ب١٠١١وماع١١۲٠مقرتحتةخسنترتخادقوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبخسنةدعهنم

.ةقرو۲۳۱ىلعيوتحتوصاخ

يموقلاثارتلاةرازويفخسنةدعهنمدجوتوءناويحلانممرحيولحياميفنايبلاحاضيا-۲
عستوةئامىلعيوتحيوصاخب١٠٠وماع۹۷٠٠مقرتحتةخسناهنمتلجسدقوةفاقثلاو

.يدعسلادوعسمنبدعيوسنبديعيسمخسانلاطخبةقرونيئالثو
ناونعبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكمبهنمةخسندجوتولئاسمةعومجموهومايصلا-

ركذنودبيصورخلاسيمخنبدعاجناهبنيبأةمالعلاملاعلاهيقفلاخيشلل(مايصلايفلئاسم)

ميفرتهيفسيلوخسانلا

يلاتلاكتفنصدقوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبدجوتوءازجأةعبسيفوهوناهبنيبأتاباوج٥

ىرخأماقرأتحتىرخأخسنهنمدجوتوصاخب١٠٠؛ماع١۱۱۹٠مقرتحتءوضولاوتاراهطلاأ

خسنهنمدجوتويثيغلادمحمنبديعسنبملاسخسانلاطخبةقرو٢۲۲دلجملااذهقاروأددعو

.ةرازولاةيتكمبةددعتم

اذهقاروأددعوصاخب١٠٠وماع١۹٠٠مقرتحتاههبشأاموتارافكلاوروذتلاوفاكتعالاب

.اضيأةمقرمىرخأخسنهنمدجوتوخسانلاركذنودبةقرو٢٤۲ءزجلا

.خسانللركذهيفدجويالوةقرو٢۲۱هقاروأددعوصاخب١١٠ماع١۱۱۹مقرتحتثاريملاج

تاقرو١١٠هقاروأددعوصاخب١٠٠ماع١۱۹٠مقرتحتاهريغوةبراضملاونهرلاوحاكنلاد

.خسانلافرعنملكلذلوءهتياهننمصقانءزجلااذهو

فرعنملوتاقرو٢٠۲هقاروأددعوصاخب١٠٠ماع١۱۱۹مقرتحتهماكحأوقالطلا-ه

.خسانلا

نبملاسخسانلاطخبةقرو٢۲۳هقاروأددعوصاخب١٠٠ماع١۱۹٠مقرتحتوهوماكحألاو

.يحاورلادمحأنبديعس

ملاذهلوهرخأوهلوأنمصقانءزجلااذهوصاخب١٠٠ءماع١۱۱۹مقرتحتةقرفتملئاسم ز

.خسانلافرعن

تاقرو٢٠۲هقاروأددعوصاخب١٠٠ءماع١۱۱۹مقرتحتدلجملااذهلجسوةاكزلاماكحأ٦
.ينادغلايلعنبدمحمخسانلاطخب

دمحأنبدمحمراشتسملاديسلايلاعمةبتكمقيرطنعارّوصمهرشنمتدقوجحلاباتک۔۷
.ققحمريغهنكلوعوبطملامكحيفوهفسانلاهلوادتوبيسلابيديعسوبلا
تاباوجاهتابنجنیبمضتوةدحاوةعوسومتافلؤملاهذهنا-ملعأهللاو-يلرهظيو

ولخنظلااذهحجرييذلاوءهسفنبهفلأهناهظفلنمرعشييذلاجحلاباتكادعامناهبنيبأخيشلا

نأنكمياذهلوءداهجلاوجحلاوةاكزلاومايصلاوةالصلاماكحأنمتاباوجلابةامسملاتادلجملاهذه

سيمخنبدمحمخيشلااهبتريتلاتاباوجلاةلمجنمدجاسملاوجحلاوةاكزلاومايصلابتكنوكت

۳



.يرجهلارشعثلاثلانرقلايفشاع«ىوزنلهأنميفيسلا

هلناهنعاهبتكةركذميفلوقيدعاجخيشلادافحأنموهويصورخلانافلخنبانهمخيشلانكلو

هذهىلإريشيهلعلوجحلاىلإةراهطلانمءازجأةسمخيفتادابعلاهقفيفةصاخةعوسوم

اهيلإراشملاتادابعلاءازجأنمضةلخادتادابعلايفهتاباوجنوكتفاهيلإترشيتلاتادلجملا

لاؤسهناهيفرهاظلانألدجاسملاءزجهلحملحيو؛تاراهطلاءزجاهنمجرخينأدبالنكلو
ملعأهللاو..تاباوجلاةيقبكهلبقوأخيشللنيرصاعملاخياشملاةبوجأنمهريغعمطولخمباوجو

.كلذب

هتركذميفانهمخيشلاهركذدقهتدجويناالإهيلعرثعأملوملاظملانمصالخلايفمناغملاباتك۸

.هسفنافنأهيلإراشملاقاقدلاباتكهلعلو

هيلإتزمراميفلخادهلعلوروكذملاخيشلاهركذلبهيلعرثعأملواياصولاصيوعلحيفاياضقلا۹
.اضيأاياصولاىلعيوتحيهنإفيف

.قبساميفةلخاداهلعلوًاضيأروكذملاخيشلااهركذاضيأهقفلاماكحأيفةروثنملالئاسملا-٠

هذهوءاهبملعأهللاوقبساميفةلخاداهلعلواهيلعرثعأملوروكذملاخيشلااهركذاهماكحأوددعلا-١

.اهبملعأهللافاهدزيملوانهمخيشلااهركذةعبرألا

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازواهترشندقوقباسلاباتكلاريغةريغصةلاسريهوجحلاكسانم۲

.انثارتةلسلسنمض

:يليامكةيهقفريغىرخأتافلؤمكانهو

ةبتكمبدجويوكلذريغودبعتلاونآرقلاةءارقوةءاربلاوةيالولاماكحأيفلوألاءزجلاباطتسملا١

ملوةقرو٢۲۳ىلعيوتحيوصاخب١١٠ءماع١١۲٠مقرتحتةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

ةرازولاةبتكمسرهفيفاذكهدجاسلماماكحأيفيذلاوهفهنميناثلاءزجلاامأ؛هخسانركذي

.كلذىلعلديامهسفنباتكلايفسيلنكلو

نأىلإليمأينكلوانهمخيشلاركذاذكهءنيفلاخملاىلعدرلاوفالخلايفنيدلالوصأةعوسوم-۲

ىلعالإيوتحيالهنألليوأتلاقئاقحكاردالليزنتلاديلاقمبهلنونعماءزجلايهةعوسولملاهذه

اذهيفوهفيقابلاامأباتكلاتاحفصنمةحفصةرشعيتنثايفةحتافلاةروسريسفت

.ريبكلاعطقلانمةحفص۸۹١يفريبكءزجوهوء؛هسفنعوضوللا

ميركلانآرقلاريسفتۀتىلعًامزاعناكهناخيشلاركذدقوةحتافلاةروسريسفتيفليزنتلاديلاقم۲

دجويونيدلالوصأيفلئاسمركذيفرمتسالبببسلاخسانلاركذيملوفقوتهنكلوهلك

.هالعأهيلإراشملاوهوميقرتريغنمتاروصللانمضةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكمب

بناجلااذهيفخيشلاةناكماهيفنيبتونينمؤمللهباوثوهللاةفرعميفجهملاةايحةديصقحرش٤
مقردقوتوربجلاوزعلاوتوكلملاوكللابحاصةزعلابربقلعموهلببسحفأروشنمسيلهملعف

نيخسانةدعنمخسنةدعهلوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازونمتاطوطخملاةبتكمبماع۸٢٤۲تحت

:هلوقةديصقلاهذهلوأويدعسلادمحمنبناميلسنبديعساهخسانفانيديأنيبيتلاامأ



يبتعلاعمهلالاتاذيفحصنلاىلعيننإفيلوقهللايفيخأنّيبت

ريخهيفهمالكفلادجالباهيفغيلبملاعهناوةيبرعلايفخيشلاةناكمًاضيأنيبدقفحرشلاامأ

.لاثموليلد

ملونيدلالوصأيفيرئازجلاينالجراولايفاكلادبعرامعيبأخيشللتالاهجلاباتكحرش٥

.هدنعدوجومهلعلوانهمخيشلاةركذميفهركذتدجوينكلوهيلعرثعأ

نمريثكىلعلمتشتءارمألاوءاملعلاىلإوهنامزكولمىلإحئاصنوتابتاكموريسةدعهل٦

زازعإىلاةلصوملاةيعرشلاةسايسلايفةيويندلاوةينيدلاحئاصنلاوهيجوتلاوداشرالا

اهلكةرجشلازرحىمستةلاسروأنيدلايفةماقتسالاوهيلعةظفاحملاوملعلابلطومالسالا

روديفينمهيامنإفالإو؛دارطتسالابابنمراثآلاوأتافلؤلاضعبتركذامناوطقفءاعد

ديفيدارطتسالااذهلعلوءكلذيفخيشلادوهجةفرعمليهقفلاهجاتنارصتخملاثحبلا

.ءيشيفنيثحابلا

سفنلاقالخأملعوفوصتلاوكولسلاملعيففلأناهبنابأخيشلانأانهمغيشلاركذيو
كلفلايففلأوةريثكلئاسرةدعكلذيفهلوءريطقتلاوسيلكتلاقرطبةيئايميكلاةعنصلاو

رثعنملوءاهبلصتيامواهتاضايرعاونأوةينارقلاتايآلاوفورحلارارسأوءةيوامسلامارجالاو

يرشغلاخيشلاهذيملتناهيلعلدياممو؛كلذبروهشموهفدعبتسمريغهنكلوكلذنمءيشىلع
ةدوجوميهوكلذريغواهيلعبقاعتتيتلابكاوكلاوةيونسلالوصفلاملعيفةديصقمظندق
:لئاسرةدعاهيففلأورارسألاملعيفىلوطديهلتناكرصانخيشلانإامكءعوبطملاهناويدب

.(ةعساوةمحرًاعيمجهللامهمحر)هدلاونعملعلااذهذخأهناكشالو
اريثكاوذخأدقفهدعباوءاجنمتافلؤميفرهصنادقدعاجخيشلاهقفنإفانركذامبناجبو

يرشبلاىسيعنبىسومةمالعلاوءسوماقلايفيدعسلاسيمخنبليمجةمالعلامهنموءهنع

نبديعسةمالعلاو.يديعسوبلانافلخنبانهمديسلاةمالعلاو.نئازخلانونكمونئازخلايف
.ريثكمهريغوجراعملايفيلاسلانيدلارونةمالعلاوءديهمتلايفيليلخلانافلخ

ىوتفلاوملعلانمهفقوم
هدنعملعلاةناكمركذينأثحابلليغبنيفءملعلانمةبترملاهذهغلبدقناهبنوبأخيشلاناكاذإو

:يلياميفكلذحضتيوناهبنيبأةمالعلاركفيفبناجلااذهةيمهأزاربالديلقتلاوىوتفلانمهفقومو

:ملعلاهناکم:الوأ

هتفرعمنمدمتسللاهللارونبهبحاصءيضتسييذلاعفانلاملعلاوهزونكلازنكنأخيشلاىري-١
نسحيالفتاقثلاريغامأو؛تاقثلانمالإنيدلاملعذخؤيالوةودقلامهنولماعلاءاملعلاف-ىلاعت-

هلهجعسيالامةصاخوربعميأنمةجحلاهبموقتامالإمهللاءاهلوصأوةعيرشلاملعمهنمذخؤينأ



.()نيدلالوصأنم

ةصرفلاهلحنستامبءيشلكنمملعتملاذخأيفءملعلانونفعيمجناسنإلاملعتينأخيشلاىريو

.ةعاطتسالابسحنكلوىصحتالةريثكهنونفوءرونوفرشهلكملعلاف؛هسفننعلهجلاذبنيل

الأ):ددصلااذهيفلوقيوءةعمسلاوءارمللالءهريغنودىلاعتهللملعلابلطىلعخيشلاثحيو

الو؛نيبرقألاونيدلاولاوأمكسفنأىلعولوهللءادهشطسقلابنيماوقاونوكو.ىلاعتهللملعلااومّلعتف
نماهنإفنيدلايفتاءارملاوةلضانملاوةلداجملاوءايرلاومكايإوءرانلامكسمتفاوملظنيذلاىلإاونكرت

الوظحهللادنعنمباوثلاوةرفغملانمةرخألايفمهلسيلنيذلاءءوسلاءاملعلاتامالعوءاملعلاتاقا

.«رانلايفوهفسانلاهبيئاريلمعلاملعتنم»:-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانعةياورلايفو؛بيصن
يفوء«ةنجلايفارصقهللاىنبتاءارملاكرتنمنإفءاقحمتنكنإوتاءارملاعد»:مالسلاهيلعلاقو

تنكولولدجلاكرتعضاوتلانمنإ):ملعلالهأنعحيحصلارثألا

عيطتسييكءكلذلةيدؤملابابسألالامعتسادعبنكلو؛بلقلايفعشيملعلاروننأخيشلاىريوب
:كلذيفلوقيامعمسافءلامعألاىتشوملعلانونفيفلطابلانمقحلاو؛ميقسلاوحيحصلانيبزييمتلا

ةيفصتورهاوظلاةماقإيفءةضايرلاقيرطبوهامنإكلذليصحتيفقيرطلاأدبمنأمعافكلذتئشامهمو)
ةداملاملعخفبصنوءلاوحألاءافصدعبوءىضريوهللابحيامىلعءاضقلادعاسناالمعواملعريارسلا

صانتقالاعقياميرءركفلاةمزالموركذلاوةبحلاوىضرلاوسنألاوصالخالاتاماقميف.لامعألاو

.بجحلاهريسيفقرتحيفءتوكللاىلإكلماهبزواجتيءيفخرمألفشكلاةطساوببلقلايفقئاقحلل

ءناميالارونببلقلاةرانتسال؛نايعللنيقيلانيعبكلذلةيؤرلادعبةيغبلالصحتوءبلطللاهللانمبلصيو

يلوأبابلأاهيفراحيءةبيرغلاوقأوةبيجعرومأ...امهنيبنمعبنيكلانهنممئازعلارونوةنسلارونو
هيفلذباوءيخأاياذهلثميفسفانفءميلعملعيذلكقوفنألءراصبتسالاوةداملابابرأو.راصبألا

ردقتبلقكلناكناءرصبلاوملعلالهأاهيففلتخاةعقاووأةلمتحمةثداحلكيفرظناو..كدوهجم

هنسحأبكلذنمذخوءهيلعردقتامىلعفنكيملنإف؛هيلعهبردقتنمبفالإوءردكلانموفصلاديرجتىلعهب
:ةيألااهتضتقايتلاةحدملاىتحنيلخادلارامغيفلخدتو؛نينسحملانمنكتءنيدلاهلاصلخمىلاعتهلل

ةملظىلعهيفتنكفءيشنمكيلعسبتلااموبايلألاولوأمهكئلوأوهللامهادهنيذلاكئلوأ»

ةراشتسالاوكايإوكلذيفهبءيضتستارونةرخآلاءاملعراونأنمسبتقافباوصلاةيؤرنعلاكشالا
.((نيديرملاهللادابعىلعقيرطلاعاطقكئلوأهللاةبحمنعكعطقيفايندلابحهركسأملاعلكلذيف

ىلارمألاجاتحيالومهميسقتوءاملعلاوهبلطوملعلانمهفقومىلعحضاوليلدوهوهمالكصناذه

.(°هعجارفمهنمريذحتلاوايندلاءاملعتافصيفىرخأصوصندجوتوءنايبةدايز

نعابذنيدلادعاوقفيرحتوعدبلاروهظدنعمهملعراهظاءاملعلاىلعبجويخيشلانأامكج

.١/۳٥:سوماق,يدعسلا-١

.۱/٩:ردصملاسفن-٢
.رمزلاةروس١٠ةيآلا-۴
-٤٤٤صرظنأو٤٤:تاباوجءدعاجناهبنوبآ٤
٢٥٤٤٤٦٤٤,٩٢٤صرظناو٢-t۹:قباسلاعجرملايفهلماكبصنلااذهعج°

T7.



عمقحلابملعيذلكىلعقحلهناو):لوقيثيحنيملسماومالسالانععافدلابجاولةيدأتونيدلا
فشكنتوةملظلايلجنتلهملعرشنيناءعنشلاوتالالضلاوعدبلاترهظاذإهراهظاىلعهلةقاطلا

ةنعلهيلعفعفريوعفديفكلذلعفيملناوءايلعلايههللاةملكوىلفسلااورفكنيذلاةملكنوكتفءةمغلا

هجووأ؛لصألايفةيقتىلعنوكينأالإ.لدعالوفرصهنملبقيالو.عمجأسانلاوةكئاللاوهللا

بذلاةماقتسالاليبسىلعةماقالاعمهلةردقلادوجولاحهيلعنأل.امامويارذعقحلايفهلبجوي

ةيالكو.نيملسملانيدماكحأيفءنيطبملالاحتناونيلاغلافيرحتونيلهاجلاليوأتنعنيدلانع
تلكنيذلاءةماعلامادقالةلالضلاعاونأوةعدبلابلزلزتلافوخعمءةعدتبلاشيوشتنعةعرشلا

ةفرعميفتباثلصأالودعاوقيفخسارمدقمهلنكيملوكلذيفقحلاةيؤرنعمهراصبأ
.()(ماكحالاونايدألا

ءاجوعدبلاتامأونيدلانعبذو؛باصأودهتجافءيعرشلاهبجاوببناجلااذهيفخيشلاماقدقو

ةروشملاميدقتنعاهارينيحةصرفلاكرتيالفنيمئاللامولالونيلذاعلالذعشخيملوقحلاب

هللاهمحرءعدبلانمسانلاريذحتوءديلقتلاولهجلانعدعبلاوملعلابلطىلعثحلاوةحيصنلاو

.("ملعلانعدحأيألاؤسنعففعتيالوءهنعيضرو

ًافرصواوحنةيبرعلاةغللاوباسحلاوء("قطنملانمهللاءاشامملعلانونفنمخيشلاذخأدقو

ملعيفزاحواهقفوًاثيدحواريسفتةعيرشلامولعو(؛بيدأقطانوغيلبرعاشوهذإارعشوةغالبو

.()هدعبءاجنموهلبقناكنمنيبديحولاداكيذإ«ءىربكةبترمكولسلا

:ىوتفلانمهفقوم:ادناث

لوبقنمفنأيالوهيأرببجعيملوءداهتجالاةبترغلبنمالإىوتفللردصتينأخيشلابحيال1

سانلایلعقیضنمضعبىلعهدرضرعميفلاقف:سكعلاوانيديأرلابصنالوءهبءاجنممقحلا
بصتنوأ؛لوسرلاةلمنعفدصولوصألافلاخنمىلعبيعلاامنإو)؛هصنامهنملهجبزئاجلا

سانلاىلعباعوءةلالضىلعسانلايفشاعوءةلاهجملعلايفلوقلافلكتوءانيمملكتوأنيديأرلا
یارنمياروأ.يأرلايفهيأرىلعمهلمحوءعساولامهيلعيأرلايفقيضوءرئاجلاليبسكولس
ملاعلاسيل):حيحصلايفليقدقلونيبءاضقلالصفوماكحألاعضومريغيفءيأرلانمهيأر
دیعسوبآخيشلالاقدقلو؛(قحلانممهعسيامبمهاتفانمملاعلاامنإ؛هعروىلعسانلالمحنم

يفًاعيمجنيهجولانيبهرّيخينا:ناهجواهليتلاةلأسملانعلوؤسماىلعلئاسلاقحيف(هللاهمحر)

ءىهتناةمالسلاهسفنلرخآلابلطيلههجونمقيضلاوءههجونمحرفلاهيلعلخديل؛مكحلاوفراعتلا
نأهللئاسلارمأيلهيفقيضيفءيشنعلئساذإ-هللاهمحر-بوبحمنبدمحمخيشلاناككلذكو

لكبلطيو؛سانلاىلعحرفلالخديف؛كلذيفقّيضامعسويفىأرامريغىرينأهلعليضاقلالاسي

.٤٤٤:تایاوج.دعاجناهينوی-۱

:تاباوج,دعاجناهبنوبأ:ةيضابألاريغىتحلأسيناك-۲
.۸۸٤ء۸٤:هسفنردصملا-۳
.اهحرشوجهملاةابحرظنأةديدعدئاصقهل٤

.جهملاةايححرشرظنأ٥
تا



ِ.ذوأنملاذهوءهسفنلةمالسلاىلإجرخملابابمهن بجعلانمهدرجتىلعهفاصوأيفليلدحضتتهمی1ا1

ONهللادارأنملكلكلذكوءهلاوحأنسحوهلابء
يفساكعتالايفسانلانمرثكألاذخأدقهنكلءنوكينأهلاذهيفيغبني,هملعبةرخألارادلاوىلاعت
:لوقيهيأرببج¦١هدجتفملعلابنيمستملانمدحاولاىقلتكناىرتالأ.يأرلامأىلعساكتنالاواذه

.ءاودلاةزعوءادلاميظعلءاربيفجالعلاهيفعجنيداكيالبجعللاوءءيشيفكلذنموهسيلواناانآ
.((يفخفطلبهرمأيفهللاهكرادتينأالإ

يفباوجلايفلصفيوةعسلابلوقلاوقيضلابلوقلارهظيلب.هيأرببجعينممسيلخيشلاوب

ءلالدتساوصيحمتوثحبوملعديزمهيفباهسالاكلذنكلودحىلإنايحألانمریٹک

ىلإحرشلاانبلآدقو):عوضولملااذهيفهلاقامرظناوهيلإةجاحلادنعكلذوءمالكةرثرثسيلو
هيفلخدامرسأنمهكفوهملظملظنمىلتبلااذهىلعانماصرحةلأسللاهذهىلعلوقلايفباهسالا

فيعضللنإفءهبرقعضومهتيادهنمهمارامىلعهتناعإيفانلنوكينأىسعءهلهجبهلهجىلع
ةراتءهعمهرمأهيلعاذهيفيفخيداكيالامهلوقيفهلىدبأدقوءهبراةدشهبرنمهبرقيفهباوجب

.(هسفنلارظانامهيفنوكينأكلذبهدارموءةعسلابىرخأوقيضلاب

ءًاباوجوالاؤسكيلإعّوطتلاهجوىلعاهانيدهأ.ةدايزهيفنافيباوجنمهلکاذهيفرظناف:لاقو
ريغاذهلثمبةيلبلانإفةدئافلامامتلهركذنملناوغلابلاىضرانركذوءاندنعنمهاندزامنإو:هلوقو

هانلعجف؛هباوجءيشلکعمنوكيلهحالصايفكلاؤسانقرففيكرظناف:هلوقو؛كنامزلهأيفةليلق

هنعلاستملامهيفاندزًالاؤسدعبامیفهتذختانایسعلًالاثمهانلعجفءیشلکعمالاثم

الإهنمذخأيالورصبلالهأهيفرواشيوءةريصبلانيعبباوجلايفرظنينألئاسلارمأيلب

يفرظناف:هلوقلثمءقحلاريغبلوقلازوجيالفلطابهنارهظناهدريناو«باوصلاوقحلاقفاوام
ريغنإف؛هباوصبالالمعتالمثهلكاذهيفرظنافء("قحلاقفاوامالإهنمءيشبالوهبذخأتالوكلذ

هنملبقتالوهلكاذهيفرظناف)('(هاوسامعدوقحلاقفاواملبقاف):هلوقوء((اعطقزوجيالقحلا

.((*هاوسامعدوقحلاقفاوامذخف)()(لدعلاالإ

ةباصايفامئادهسفنماهتايفخيشلاةقيرطفرعنلةلثمألاضعببانيتأامنإوريثكلااذهريغو

نوكرتيلب؛مهلاقميفقحلانوعديومهلوقبسانلانومزليالنيذلاةرخأآلاءاملعةقيرطهذهو
.(ا)فالخلانماجورخدشألابذخألاهسفنلرظنطوحألادارأنموءرايخلاسانلل

۱۸۰صرظناو٤٤٤-٢٤4,دعاجناهبنيبأتاباوج-١
۷۱۷ء١۱٠۱:ردصملاسفن

۷o۷۹»۷۳٢ء٦A1»۳۹۷ء۱ء۹۲ء۹۰:ردصملاسفن-۳

١۱۸۰:ردصملاسفن٤
۱۸۷:ردصملاسفن٥

۱۸۲:ردصملاسفن

۱۹۲:ردصملاسفن-۷

نأىلعلديهنإفباوجلايفطورشلاةرثكبهملعيفملاعلاةوقفرعت):هلوقناهبنيبأنبرصانخيشلاهنععفرو*
١/٤٩:ةعيرشلاسوماقه(ظفللاكلنيفلخدتالاهوجورظني
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ةبوألاولالضلاقزامنمجورخلالجأل,ةرخأآلابوهللابلئاسلاريكذتلةصرفلانيحتامدنعوج

داكتالف,ةريبكةجردىلإلئاسلاةظعوميفليطيفءناهبنوبأخيشلااهمنتغي-لالجلايذ ىلوملاىلإ

يفةصاخوهتاباوجنمريثكيفكلذرركتدقوءةفرعمويوأديعلاةالصلةغيلبةبطخرقتكناكالإ

عملماعتلانعلجوزع-ىلوملاىلإعوجرلاوءقزأملاكلذنمريفنتلالجألملاظملانمةبوتلالئاسم

.("لاومألاىفةربابجلا

دشأهبناكولولئاسلادريالو؛هتاعلاطموهلاغشأةرثكمغربهديبهتاباجابتكيخيشلاناكد
نارجهلاوةعيطقلافوخنكلولئاسللهباوجيفكلذركذيهلدلوةافوةصقىلعتفقودقوءلاوحألا

داكيهدلوقارفىلعملألاوهدبكعطقنزحلانأركذيوهوءاهيفيتلالاحلاكلتمغرهباجألئاسلل
كلذىلإبلقنيوريصملاكلذىلإريصيناسنالكناوهللابنيقيلابهسفنيلسيهنكلوءهبلقهبرطفني

ةرثكو؛هردصةعسوهدلجةوقىلعلدياممءهديطخبلاوطلاةبوجألاكلتبتكيكلذمغرنكلو؛بلقنملا

وهوئراقلااهلميداكيءةديدعتاحفصهيلعباوجلانكلوءلاؤسلارغصمغرب؛ملعلاليبسيفهلمحت

.()ملعللهسفنغرفملاعنمهردهللفءهدیباهبتکي

عويذوهترهشىلعلدياممنامعلاماعايتفمهنوكبناجب.قافألانمةلئسأخيشلااذهلدرت ه

نممأايبيلنموهأيردأالوهمساحضويملنكلوةبراغملادحألهنمباوجىلعتفقودقفءهتيص

ةداعهذهو(؛(ايقيرفالامش)مويلاهيلعقلطييذلا؛برغملانمهنأركذنكلو«سنوتنممأرئازجلا

هنمليوطباوجىلعتفقوامكءاذهسانلامويىلإبرغملانممأقرشملانمءاوسانؤاملعاهعبتا
يفلوخدلاىلإخيشلاهيفوعديلاؤسنعيدجنلانرقمنبدمحمىمسينييدجنلاءارمألاضعبل

اذهققنتعادقنيينامعلانماريثكنأهلركذيلئاسلانأباوجلاىوحفنمرهظيوءنييباهولابهذم

هنعدجويوءرخألاعوضوللايفةلاطإللضرعتيملوءاهركذيتلائدابملاىلعخيشلادرف,بهذلا

ركذيملوخيشلاىلإاباتکهّجونیحباهولادبعنبدمحمبهذمىلعهلأسنمىلعهيفدرلیوطباوج
ىلإعوجرلاهنمبلطوءاهراوعنيبوبهذللااذهبحاصئدابمادنفمغيشلادرفباتكلايفهمسا

حلاصلافلسلاراثآىلإواهريغونيفصولمجلابورحيفةباحصلالمعوهلوسرةنسوهللاباتك
لاومألاوءامدلااولحتسانيحهباحصأوقرزألانباكاونوكيالأوءنيدلايفةماقتسالالهأنم

مهماوعوةيضابالالاهجعمسيالأبهلةحيصنهجومث؛ديحوتلابنيبرقللاةلبقلالهأمهكيرشتبجورفلاو

هذهلثمنعنامعلهألةحيصنهجومثيفلوخدلابمهورفيالاوةيضابالاىلعهنورتفياميف
.(°)اهلاٹمأوةلاسرلاهذهيفتءاجيتلاءاوهألاونتفلا

رداقلاريغةصاخوملعتملاهنعديحيالأونكمأامفلسلاعابتاىلعثحيهتاباوجيفخيشلا-و
يمدكلاديعسيبأوبوبحمنبدمحملاثمأنيينامعلاخياشملاةذباهجعابتاىلعثحيلبءداهتجالاىلع

NOAAAYYء١6٤۱ء۹۸ء۷۷۸۹٦۹ء۹٥ص:تاباوجلادعاجناهينويأ-١ NOeeNVE۸
o۰»۳۹۷»٦۳۷ء۳۹»۷۳٢۱A۷ء٦۹

۳۲۹۳۳۲04۸001ء٢۲۷۱ء۳٢۲۰ء۱۹:ردصملاسفن

oY}اء۹٦ء٥ء۱:ردصملاسفن-۳

اهدعبامو۷١۱ص:ردصملاسفن-٤

ناهبنيبأةريسىمسمتحتةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبتاطوطخملاةبتكميفلئاسرلاهذهدجوت٥
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.()ءاملعلارايكنممهريغوناطحقيبأورثؤملايبأويلعنبىسوميلعيبأو

هبيناكو.جورفلالئاسميفملعريغباهيلإمادقالاوىوتفلارمأيفًاريثكخيشلاجرحتي-ز

نوتفينامعلهأنإهلليقامدنعةلاقمهنعترثأدقوءكلذيفةديبعيبأمامإلابهذمبهذي

ةلأسمىلعملكتامدنعناهبنوبأخيشلالوقيانهفءجورفلاوءامدلانماوملسام):لاقفيأرلاب

اهيفعسوتوةلأسملاهذهلصفوءرايخلااهلناىلإنوبهذينيمدقألانمرثكألاناةيبصلاجاوز
ةقيثولابهرومأعيمجيفذخأينأهسفنحصانينأبحأوانحصنتسانلبحنو):لاقكلذدعبو
عّسوتناوءفالتخالانميراعلافرصلالالحلابكلذيفعبتينأوءجورفلايفاميسالردقام

ًافينعتةئطختلابهيلإعرشنملنيملسملاءارآحيحصنمجرخيملوتازئاجلانمكلذريغبكلذيف
عيمجىلعيتأياماذهيفنأوجرأوءعستيةلأسملاهذهلمجلوصألوصفعيرفتيفلوقلاو
اميسفنىلعبابلااذهحتفأنابحأالينألاهدعبكبيجأالينإفءيشنعينلأستالف,كتلأسم

ليلقملعلافيعضينألءاملعءيشلكيبرعسويبرهللاءاشينأالإاليبسكلذىلإتدجو

الإاهنمملسيالذإ؛بيجموألئاساهنمملسينالقتافآقئاقدتارظانملايفو.مهفلا

املیلقوءبابلألاولوأ
:ليلدريغبديلقتلا-ي

وهسيلفداهتجالاىلععجشيلبنيدهتجلملاءاملعلانمءاملعللديلقتلاناهبنوبأخيشلاىريال

:عوضولملااذهيفهلاقامماضيأكيلإوبابقلغبلوقينمم
لاقنمىلإرظنلاوكايإو؛لاقيأرلكبناجوءلاحلكيفقحلابذخواذهيفيخأايرظناف)

ناكامانئاكرشبلانمدحألنيدلايفديلقتلانمرذحلالكرذحلاورذحلاولاقامىلإنكلو

نبرمعوركبيبأكلامكلاولضفلايفناكولوءنيملسملانمملعلالهأنم.ناكنممنئاكو

يفغلبو-هللاامهمحر-ديزنبرباجوسابعنباكملعلايفناكوأ-امهنعهللايضر-باطخلا

.((-هللاهمحردیعس-يبآخيشلاةغالبةعيرشلاملعبورض

خيشلاف.((خسنيمليبنىلعلزنباتكلوأيبنريغلقحلايفديلقتنيدلايفنكيملو):لاقو

.(ە)عضومنمرثكأيفكلذىلعثحدقوداهتجالاورظنلابهرمأيلبدهتجمللديلقتلابحيال

نايبلوقلابريدجلانمفءةيملعلاهتناكموخيشلاةايحىلعةرباعتاراشاانرشأامدعبواذه

ئراقلايطعيكلذنألءعيرشتلالوصأبهذخأىدموءهقفلالئاسميفخيشلاهعبتايذلاجهنملا

:يليامكلقتسملصفيفكلذلعجأسواهبكّسمتلاىدموءاهنمخيشلافقومنعةذبن

۔اهريغو۹۸٥٠٠1ء٥٤ء۹٥,٤٤٤4:تایاوج.دعاجناهبنوبا

٢٤٤,4۹۱ء٤٤:ردصملاسفن-آ

٢۳٤:ردصملاسفن-٢

٢٤٤:ردصملاسفن٤
۹ء۸RAA»۱٢۷٧۹٣۸۷V»۸۰:ردصملاسفن©



ىناثلالصفلا
يهقفلاناهينيبأخيشلاجهنم

.ةمتاخوثحابمةعستىلعلمتشيلصفلااذهنإ
زيزعلاباتكلاعمهلماعت:لوألاثحبلملا
ةنسلاعمهلماعت:يناثلاثحبللا
عامجالاعمهلماعت:ثلاثلاثحبللا
سايقلانمهفقوم:عبارلاثحبلا
داهتجالايفهيأر:سماخلاثحيلملا

ىرخألاةلدألابهذخأ:سداسلاثحبللا

ةيهقفلادعاوقلابهذخأ:عباسلاثحبلا

ناهبنيبأدنعةصخرلابذخألا

تاباوجلايفةيهقفتاحلطصم

ةيبدألاهتاماهسا:نماثلاثحبللا

ەۋاثروهتافو:عساتلاثحبللا

:زيزعلاباتكلاعمهلماعت:لوالأثححملا

:هبهجاجتحا:الوأ
نمءاملعلاةذباهجنمهللاباتكبنيلماعلاءاملعلانمهريغفقومنعناهبنيبأفقومفلتخيال

عيرشتلللوألالصألاهربتعيوءهيفءاجامبكّسمتلاديدشوهفءزيزعلاهللاباتكبلالدتسالاثيح

ليربجنيمألاكلماةطساوبهدبعىلعنآرقلالزنألجوزعهللانإ:هانعمامبلوقيوهفيمالسإلا

هلزنأهللانإولبسلارومأىلإرشبلاةيادهلوءاريذنوًارشبمليجنالاوةاروتلانمهيدينيباماقدصم
ىلعلديهمالكرهاظنكلوالمأقولخمهنأبحرصيملوةداهشلاملاعىلإبيغلاملاعنمهجرخأفهملعب
نجعموهفءللملاوةماسلاهئراقيرتعيالوءللخلاوصقنلاهيلعيتأياللماكنآرقلانابررقوءكلذكهنإ

بيجعوهمالكفيلأتيفهنأىلع):لوقيذإهينابمضماوغوهيناعموهظافلأوهبولسأبزجعموكلذب
هزاجعانوكىضتقاهزاجياةدشعمةبيرغلاهيناعميهانتمدعوةبيجعلاهظافلأبيكارتةبارغلهماظن
هلکشةروصيفةروسوأهلثمباوتأينأنيملاعلاعيمجكلذلىدحتفءامظنهضراعينأامضهمارنم

.()(اريهظضعبلمهضعبناكولوكلذبمهلىنأو

سيل)داضتلاوضقانتلانمراع؛ىنعموًاظفللوقلامكحملوطلايذمالكو:رخأعضوميفلاقو

الوءيشيفللخهيف
باصيالهناملعاو):لاقوةينوًالمعوًالوقزيزعلاباتكلاقفاوامباوصلانأىلعخيشلايلاامك

۰٠٥,٠٦٥:تاباوج,دعاجناهبنویأء۱صةحتافلاةروسةمدقم:دعاجناهينوبأ-١
۷۳/۱سوماقيدعسلارظناوء١٤ص:تاباوجلا,دعاجناهبنويأ-۲
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ناوء((عامجالاوأةنسلاوأباتكلامكحنمتباثلاةفلاخمىلعنيدلابءيشيفالويأرلايفلدعلا

هبناميإلاوءاضيأبجاوخسانلابذخألاوبجاوهباشتملاومكحملابناميإلاوبجاومكحملابذخألا
وهفةقباسلابتكللخسانناهبنيبأدنعنآرقلاو.(!اضعبهضعبخسنيباتكلاناوءبجاوخوسنملابو

:عوضوللااذهيفهلاقامىلإعمسنلو.هبذخألابجيماكحألانمهيفامواهيلعنميهملاواهلقّدصللا

هيوةلسرللاءايبنألاىلعةلزنملابتكلايفيتلاعئارشلانمهمدقتامعيمجلخسانلاهلعجدقذإ)

.("(اهبناميإلاىلإيعادلاواهلقّدصملاوهفاهنمءيشىلإجاتحيالفاهنعةيافكلا

:هتداتكوهظافلأ:ًاناث
عراشلانألزوجيالاهريغبنآرقلاو):لوقيثيحزوجتالةيبرعلاريغلناهبنيبأدنعنآرقلاةباتكو

.(°)(اهريغىلإاهنعلدعينأدحألزوجيالظافلأبدق
موقلكفءممألانيبكرتشمردقليزنتللمهفلانألكلذوءىرخأتاغلبنآرقلارّسفينأهدنعزوجيامك

هبيهفىرخأةغلبتناكناوةملكيفاهناةمجرتلايففالخالو):لوقيثيحمهتفليناعمبىردأ

اهنأل؛ليزنتلانمهمهفيالاميفىتحءىهنيلوقلابهيلإامعيمجوءىهنيوأرمؤيهباميفىردأهلاهنألىرحأ

.هروسوهتایآوهفورحقارتفالليقدق):باجأفمساقاقتشانعناهبنوبأخيشلالئسو
يفمدلاعمجتيمسو؛هفالتئاوهعامتجال:لاقفنآرقلامساقاقتشانعانموقنمالجرتلأسو:لاقو

.()(ةضيحلاىلإةضيحلانمهعمجتل(^)قرفةأرملامحر

نآرقلاةءارقو):لوقيوهفةكورتمهبةوالتلاناثيحديوجتلابهتوالتيفناهينوبأخيشلابّغريو

دهعنمةكورتمديوجتلاةءارقنألزئاجيدنعنيدهتجملانيبرعملانمنامزلااذهلهأهأرقيامىلع
ةءارقلانيسحتونآرقلاديوجتيفدهتجينألكىلعو..ليوط

نايبوءةءارقماكحأوأظفلباوصىلإةوالتلادنعنآرقلااهبأرقييتلاتايآلاخيشلامسقيو

قيقرتلاوظيلغتلاوفقولاوبارعالاوحنظفللابقلعتملامسقلاامأف):هصناملاقثيحءفورح

ءةسومهملاوةروهجملافورحلانيبقرفلاوءلوصفملاولوصولملاوةلامإلاوماغدالاوراهظالاوماحقالاو

ص:تاباوجلا,دعاجناهينویأ-١
414۲٥۰OA°0ء١6:قياسلاردصملا۲ E40 EVO EVE EVN PAV PY N4941

.0°صردصملاسفن-٢

نآرقلاوةالصلايأ٤
٢٥٤ص:ردصملاسفن-٥

هيلعكلذدعبامةلالدليناعملاةمجرتينعي1
سيمخنبرصانويحبصلاريشبنبديعسنيخيشللهتقفاومرخآعضوميفءاجنكل۷٤ص:ردصملاسفن-۷

هريغبزاجيبرعلاملقلاهبزاجاذإولوقأهبو):لاقثيحةيبرعلاريغبنآرقلاةمجرتزاوجبالاقثيحيدشارمحلا
۲٦ص:ردصملاسفنرظنأ(ملقلكنم

°٥:باوصلالعل-۸

٢٢٤ص:هسفنردصملا۹

٢۲۱ص:هسفنردصملا-٠

-١1۱-



نآرقلابطونمطمنلااذهويفةعبسلاءارقلاهيففلتئاوأفلتخلاموءجراخملاةعبرألاهذه

.((صخلهبنآرقلاو
دراولاديعولالوؤيوهو«نآرقلاظفحنملضفأةمأللعفانلاملعلاةساردناناهبنيباخيشلادنعو

ءةالصلاهبيدؤيامهعمقبيملىتحهلكنأرقلايسننمىلعهيسنمثنآرقلاملعتنمل؛ثيدحلايف
:لوقيثيحناهبنيبأنبرصانخيشلاهنباكلذهنعىكح

حبصلايلصأذنمالإمويلكيفهيفظفحتأالوءرهشيفهلةوالتلابًاظفحهلكنآرقلاتملعتدقو)

الوءهظفحنمنكمتأملينإلءارسهأرقانناعطتسأملعمتبهذومتاملفء:ءسمشلاعولطىلإ
تاءارقبيلاغتشابةيهاركلاههجويفيلرهظأو.هيفركفياميفركفتلانعهلغشأالثلرهجلابيلىضري

هتربخلينانظأو.ًاعيمجهتيسنفيلهسفنهاوهتامىلعهتعباتفءرثألانمهأرقأامبظفحتلانعنآرقلا

يذلاكلذيفنسحتساو-ملسوهيلعهللاىلصهنعيورامنیلیوأتلايفهترکذامكيلرکذفكلذب

.((قيفوتلاهللابوهتنسحتسا

:هيناعمليصفت:اڻلاث

هنعهلقنامیفناهبنوبآهنیبدقفهظفلبیکارتثیحنمزیزعلاباتكلايفءاجاميناعمنايبامأ

نمعسياموءيهنورمأوءلاثمأورابخأءرومأىلعلمتشمنآرقلانأبكلذو,سوماقلابحاص

؛ديقموقلطموءرهاظوصنو؛لمجمونّيبمو؛لّصفمولمجمو؛ماعوصاخوعسيالاموماكحألا

يتلايناعملانمكلذهبهبشأامو؛خوسنموخسانو؛هباشتمومكحمو«نطابورهاظو.زاجموةقيقحو
نوخسارلاملعلاولوأاهطبنتسا

نمليزنتهفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاميظعلانآرقلاوههدنعلوألالصألافاذهىلعو

ةداجلابكنتهفلاخيًاثيشىتأنمو.يوسلاقيرطلاكلسهبكّسمتنمفعابتالابجاولاوهوءديمحميكح
عرشلالوصأيفءاجامىلعالوأهضرعنمدبالفهرذياموناسنإلاهيتأياملكوءلبسلاىدرأىلإىوهو
.الفالإوهبذخلماعلااهيدهعمقفاوتوأهاتألوصألاهذهيفهيلعصنامف؛ميقتسملاقيرطلانعغيزيالئل

:يلياميفهزجوأفوسفةرهطملاةنسلانمهفقومامأو

ةنسلاعمهلماعت:ىناثلاثححملا

:ةنسلابجاجتحالا:الوأ

ةالصلالضفأاهبحاصىلعةرهطللاةنسلاوهناهبنيبأدنععيرشتلالوصأنم:يناثلالصألا
ةمحرلايبنوةمألايداهيمألالوسرلاويبنلاهنا:هانعمامبناهبنوبأهيفلوقييذلا(مالسلاو
ةجهبءامسةبقيفهدوجويلالهةلاههدوجبهللارادأيذلا) ارمقسانلايفهلعجهناثيحنمنيدلاةجهب

۷۲/۱:ةعيرشلاسوماق.يدعسلاليمجخيشلا-١
۳/٠۳۰:ةعيرشلاسوماق,يدعسلا-۲
۷۲/۱-٢۷۳ج:هسفنردصملا٣
۹1,4۳۰£۳۲۹۳۹۷ء۱۹۸١۱۹ء۹۲ء۹۱ء۱٥ص:ردصملاسفنناهينويأ-٤
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ًاجارسو
وأباتكلانمتباثلاةفلاخمىلعنيدلانمءيشيفالويأرلايفلدعلاباصيالهناملعاو):لاقو

هکولسيفامهعبتاًنايداهامهبىفكومكيبنةنسومكبرلوقيفهليلدو:لاقو((عامجالاوأةنسلا
كلتيفدرواذإسانلانمناكأيةنسلاوباتكلاةفلاخمعستالف(امهليوأتلهنمةفرعملادعبهبرىلإ

الدتسملوقيكلذيفوهفهبحاصىلعدودرماهلفلاخمرمألكفءةثةثالثلالوصألانمصنةثداحلا

فالخالو):لاقفءالمألوأللاهللحيلهامهريغوأمرحموأيبصنمثالثةقلطملاجيوزتلاطباىلع

قحلايفهعسيالنمىلعاهبجيوزتلاكلذسيسأتنمعامجالاوأةنسلاوأباتكلافلاخاملکهنايف

قحلافالخىلع..هيلعةمرحماهناوألصألايفمرحماذهنوكلهحاكنصنلاباهللحيالواهجيوزت

هعرفىشالتساسألادسفاذإو...قحلايفخسارساسأريغىلعلصألايفعقاوهنأل...هعمجأب

.(*(هيلعينبملا

:لاقوء(°(لوسرلاةلمنعفدصوءلوصألافلاخنمىلعبيعلاامنإو):لوقيرخآعضوميفو

نمثالثلادعاوقلاهذهلاعرفناكاميأرلاوهمكحعامجالاوأباتكلاوأةنسلايفءاجامنيدلانأل)

وهفلوصألاهبشأامولوصألااهنإفنيدلا

يفهيبنناسلىلعهدابعلرهاظلايفهرهظأيذلاقحلاوهنطابلايفةقيقحلايفقحلاو):لاقو

فالتخالارثكولوءعامجابفلتخيالهريغالةمألاعامجاو-مالسلاهيلع-هلوسرةنسوهباتك
.((عازنلاو

ةنسلاوباتكلاقفاويامىلعمكاحلاريسينأوههناركذسانلانيبلدعلانعثدحتامدنعو

وههدنعةنسلاعابتاناىرتفءلدعبسيلفكلذريغهتمناكامو(”)يأرلانمباوصلاوعامجالاو
ءةمألاهذههبيدتهتيذلاحابصملايه ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاةنسنألهيفةيرماليذلالدعلا

نملطابلاهيتأياليذلازيزعلاهللاباتكلقباطموهامنإهرذياموهيتأياملكفءىوهلانعقطنيالذإ

مهيلإلزنامسانللنّيبتلركذلاكيلإانلزنأو#:ىلاعتلاقنآرقللنامجرتلايهوءهفلخنمالوهيدينيب

.(4نوركفتيمهلعلو
ناسنإلاعقيالئلعامجالاو-يي-هلوسرةنسوهللاباتكىضتقمىلعلامعألاضرعتنأيغبنيو

نمًافوخلوصألاهذهىلعةيهقفلالئاسملايفهتبوجأضرعىلعلئاسلاثحيهناىتحءروجحميف

:هصنامهتاباوجضعبيفءاجدقف,قحلاةفلاخم

١صةحتافلاةروسريسفتةمدقم,ناهبنوبأ-١
٤٤٤:تایاوج-۲

۲صيدجنلاىلإهتلاسر,ناهبنويأ-۳
٢٢٤-٢٤٤رظناو۸٢۳۹-۳۹۷:تایاوج,ردصملاسفن-٤
٢٢٤ص:ردصملاسفن٥
٢٥٤٥ص:ردصملاسفت-٦

٥4٥-٤٤٤:تاباوج,ناهبنوبآ-۷
۱٦٥:ردصملاسفن,ناهبنويأ-۸

٠:تاباوجلاردصملاسفنرظناو,لحنلاةروس٤٤ةيآ4
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باتكنمهبلمعلاتدرأوهيلإتررطضانإهلدعسمتلاو؛هنعفقفءيشنمهيفهيلعلكشأامو)

هيفيدهتوءدصقلابيصتنأكلعلةقحملاةقرفلانملدعلالهأيأروأةمألاعامجاوهلوسرةنسوهللا

.()(باوصوأأطخنمهيلعوهامىلعهارتف؛باجحلاكتريصبنعكنمعفتريوءدشرلاىلإ

:اهتناكمثدحنمامأ:ايناث
موصعملانمةرداصاهنألاهيفطلغلا:لوألارومأةثالثاهيفليحتسيدناهينيبأدنعةنسلانإف

نإناهبنوبأدقتعيكلذعمهنكلو-ملسوهيلعهللاىلص-رشبهنألهيلعارطيفنايسنلاامأو()-وي
امليلدب):كلذيفهلاقامىلإعمسنلوءدحأهيفهيواسياليرشبلامكيفةيدمحملاةلاسرلابحاص

ةرموةعكراهيفدازىتحاهسرهظلاةالصيفهنإملسوهيلعهللاىلصيبنلانعىوري؛ثيدحلايف

يفهنمنوکیفهلامکعمهيلعيرجيامماذهناکاذإوءامهلدعقيملونيتعكرنعماقفهباحصأبىلص
هناالک؛هرونقارشالهنطابيفصناو؛هروضحيفهبقحلينأدحأنظيأهريغبفيكفرداون

؛هیواسینأالضفءهاورمألكيفنوكينأودبالهادعامعيمجنإفءدبعهلثمنوكينأدعبلاةياغيفل
.((هادعتيفهمدقتبینأف

:لوألا.ماسقأةثالثيحولاناهلأسنملناهينوبأحضوأدقوةلاسريحواهنألاهماكحأيفطلغلا:يناثلا

وهوءاحيالا:ثلاثلاوءءايلوألانمهللاءاشينملوهوماهلإيحو:يناثلاو؛طقفءايبنأللوهوةلاسريحو

نألءةالصلايفهلعقواملثماروفحيحصلاىلإعجريهنكلاهسناويبنلافءةراشالاينعيمهلكقلخلل

.()ليربجبدضعوليزنتلابدّيأفهرمأيفيحولابسرحدق ملسوهيلعهللاىلص-يبنلا
ىحوتاهنأل()اعرشزوجيالامماذهفءاهفالخبمكحلاوأاهفالخىلعلمعلاةحاباغيوست:ثلاثلا

.(!4ىحوييحوالإوهنإىوهلانعقطنيامو»:ميركلاهيبننعلوقي-لجوزعهللافهللانم
ريغبيتفيوأدحأمكحينازوجيالفهللانذإبعاطيلالإلوسرنمانلسرأامو»:لاقو

.ةمألاهذهنمنيدتهملاعامجاوهلوسرةنسوهللاباتكيفءاجام

لجوزعهللاف(^ةيوبنلاةنسلانمنيتباثلايهنلاورمألللثتمينأناهبنيبأرظنيفملسملاىلعف
هللااوعيطأوإ:لاقو.(4اوهتنافهنعمكاهناموهوذخفلوسرلامكاتآامو:لوقي

.)لوسرلااوعيطأو
ربجملاوهيلإبودنملاىلعلمتشييهاونلاورماوألانماهيفامبناجبف.ةفلتخمةيوبنلاةنسلايناعمو

۰۰٦ص:ردصملاسفنناهينويأ-١

قارغتسابةحابالايضتقيناهبنيبأدنعمالسلاوةالصلاهيلعيبنلالعفو)۷۳/۱ةعيرشلاسوماق,يدعسلا
,ةمدقموأةقحالوأهبهدارفالةبجوملاهلكلنيفصيصختلاةنيرقهعمتبثتملذإءًامومعةمألانملكلايفسنجلا
t۲:تاياوج.(هبصوصخمهناحصيملاميفهعمةلخادةمالاو

١۱۱:تایاوج-۳
٤٤٤:تاباوجرظنأوء١1١۱:تاباوجرظنأ-٤
۷۳/۱:ةعيرشلاسوماق-٥
مجنلاةروسنم٤و۳:ناتيألا-٦
ءاسنلاةروس٤ةيألا-۷

۷۳/۱سوماق,يدعسلا-۸

رشحلاةروسنم۷ةيآلا۹
ةدئاملاةروسنم۲٩ةيآلا-٠

-٤۱۱-

 

 



نّيبلاوءلصفملاولمجملاوءماعلاوصاخلااهيفوءماكحألانمعسيالاموهلهجهعسياموحابملاوهيف

ءنطابلاورهاظلاوءزاجملاوةقيقحلاورامضالاوباتكلابديقملاوقلطملاو.رهاظلاوصنلاو
ِ.()خوسنملاوخسانلاو

نمتبثاموأةتباثلاةنسلاوأةنسلانمتباثلاظفلخيشلامالكيفدرياماريثكو:ةياورلا:اثلاث

الإذخأيالناهبنابأخيشلانأىلعحضاوليلدكلذوةحيحصلاةنسلاوأحيحصلاثيدحلاوأةنسلا

ةيورملاةنسلانأكلذئبنيوءتاقثلاةياوربةدراولايهوءاهماسقأبةحيحصلاةياورلابةتباثلاةنسلاب

يتلاءءاضيبلاةجحلاىلعمكولدو):هصنامهلةحیصنضرعميفءاجدقو.اهبدتعيالةفیعضقرطنم

ولوأمهكئلوأ...العفوًالوقوةينهنورذتاموالفنواضرفهنوتأتاممكوفرعفءءايبنألاديساهيلعناك

هيفاوغتبالبءهلصأنعهورّيغيملف؛هلضفنمهدابعلهللاهاضترايذلاهنيدلهللامهادهنيذلا؛بابلألا

.((مانألاةوعدبنيعباتلاوةباحصلانمامهريغورمعوركبوبأهدعبنمو مالسلاهيلع يبنلارثأ

هركذدقوكّسمتاميأعامجالابناهبنوبأخيشلاكّسمتيةنسلاوباتكلانيقباسلانيلصألابناجبو
:هللاءاشنايلياميفهيلإريشأفوسو؛هباوجنمعضاومةدعيف

:عامجالاعمهلماعت:ثلاثلاثححملا

(ناهبنيبأدنعاهتفلاخمزوجتاليتلاةيمالسإلاةعيرشلالوصأنمثلاثلالصألاوهعامجالا

ةحصلطرشةياورلاةهجنملصألاتوبثنأل.حيحصدنسنمنيملسملانمعامجالاةياورلدبالو

الهناملعاو):كلذيفهلاقامموناهبنيبأخيشلادنعالصأعامجالاةفلاخمزوجتالو(هبلمعلا

.(°(عامجالاوأةنسلاوأباتكلانمتباثلاةفلاخمىلعنيدلانمءيشيفالويأرلايفلدعلاباصي

هيفزوجيالفعامجالاىنعمىلعكلذنمهجورخحصوتبثامو):هصنامرخآعضوميفلاقو

ناهبنيبأدنععامجالااهيفمتياللبقنمعامجااهيفدجويالوءاهقفلانيباهيففلتخللاةلأسماو
وأةيرقلكنمرصعلهأةلزانلاكلتيفةيراجلاليواقألانملوقبلمعلاىلععمجأولو):لوقيذإ
اعامجافالخلانمهيفحصوتبثامليزمبكلذناكامراصمألاوىرقلاوراطقألاعيمجنموأرصم
.()(فالخالب

ةقيقحلايفقحلاو):هصنامةثالثلالوصألاريغيفيأرلانعهثيدحدنعىرخأةلأسميفلاقو

مالسلاهيلعهلوسرةنسوهباتكيفهيبنناسلىلعهدابعلرهاظلايفهرهظأيذلاقحلاوهنطابلايف

دحاوهيفلوقلاودحاوهنأل(عازنلاوفالتخالاهيفرثكولوعامجابفلتخيالهريغالةمألاعامجاو

۷۳/۱:ةعيرشلاسوماق١
١صةلبقلالهأكيرشتبلاقنمىلإهتلاسرنم٢

4۰٥۳۲۹ء۳۰۸۴۳۲۲ء۱۳۷٦١۲۰ء۰٥۹۲:ناهينيبأتاباوج١/۷۲:ةعيرشلاسوماق,يدعسلا,رظنأ

۷٠,۱٩ص:ردصملاسفن,يدعسلا٤
01610٠10ء4704۸8۳ء4۲۹4ء4۲۷7ص:ردصملاسفن,يدعسلا-°

٢٤٤ص:ردصملاسفن

١١٠ص:ردصملاسفن,يدعسلا-۷
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.()(هللابذايعلاوكلههأطخأنموكلمباصأنمف

-أَي-دمحمةمأعمجيالهللاوةمألامهنألكلذيفةجحكلذىلعقحلالهأعامجابىفك:لاقو

الإقحلانعجرخامنوكيالامكًاقحالإنوكيالفقحلابةلالضلانعجرخاموءاطخالولالضىلع

ةلزنمامهنيبسيلذإًالالض
ريغنمهيلعلوقلايفئطاوتلاىلعقفارتلالصحام:يناثلاوعامجالاامهدحأناعونقافتالاو

عامجالاهبشأاموعامجالاكلاحىلععامجالاهبشيملناوكلذنوكيالو,هلنيلئاقلانمعامجا

.("هلثموهفهيلععمجيملهنيعبناکناوهمكحف
الولالضىلعملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأعمجيالهللاو):لاقرخلهلمالکضرعميفو

.()(اطخ

ديؤيامًاريثكوهتفلاخمدحألزوجيالف؛مالسالايفعيرشتلالوصأنملصأعامجالافةلمجلابو
درويتلارومألايفرظنلاويأرلازوجيالو؛مالسالااهيلعماقيتلاةثالثلالوصألادحأبهمالكخيشلا

سايقلاامأ.(*)هبلمعيالخيشلادنعذاشليلدىلإعجرياليذلالوقلاو:ةثالثلالوصألانمصناهيف

:يلياميفهثحبنسيذلاوهوهبسابالفهيفدروامىلعصنهيفنكيملاميف

:سادقلانمهفقوم:عبارلاثححملا

لوقيوسايقلاتبثينممناهبنوبأخيشلاوءامهنيبةعماجةلعللصألاىلععرفسايقوه:سايقلا
هللالعجلبءايندلاىفثدحياملكىلعةثالثلالوصألاصنتنأنكميالذإ؛هعنمنمىلعمنشيوهب

۱.داهتجالاةجرداوغلبنيذلا؛ملعلايفنيخسارلاىلإكلذ

لصألاىلعساقيهنإفصنهيفدجويالرخآرمأيفةدوجومتناكاذإلصألايفةدوجوللاةلعلاو

.()عرفلابلصألاهيبشتوةلعلانايرجيفعنامكانهنكيملاذإهمكحهيلعقلطيل
ةريربيف-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلامكحىورياميفكلذبو):هصنامناهبنيبأدنعكلذلاثمو

يفءاوسىلعللاحلكيفامهنيبةعماجلاةلعلابهجولكنمسايقلايفامهنأكواهسفنتراتخلام
.()(اذه

دمحميبأخيشلالوقنعهلاسنلضرعميفناهبنيبأنعًالماكتماصنلقنأناينبجعيو

؛يأرلافالتخايفمعزنملوقنعو(هيلعقفتملصأىلعالإحصيالسايقلاو):يولهبلاةكربنبا
ام:لاقف(ىلاعتهللادنعطخهاوسامودحاويفالإنوكيالقحلافلدعلارهاظىلعجرخفحصناو
ةعماجةلعلعامجالاوأةنسلاوأباتكلانمءحيجنتباثحيحصلصأىلعسايقلايفعورفلانملمح

٢٥۹٤ص:ردصملاسفن-١

۷۸٤ص:تایاوجلا,دعاجناهبنویأ-۲
٤۷٤ص:هسفن-۳
۰1°ص:ردصملاسفن,يدعسلا٤

°٩٩ص:قباسلاردصملا,دعاجناهينوبأ-٥
٤٤:تایاوجءدعاجناهينويأ-۹

٤٢4:ردصملاسفن-۷
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ايييبرقوميذل.مكحلايفنياتنيلصأهبشأنافهنعمبناكوهمكحىنعمهيفمهن
نيبناجلادحأىلإحجرتيملناو؛ىرعتيالةتبلارخآلانمناکناو.هیفهمکحجرخينأهبىلوأهناك
قفتمحيحصلصأىلعامهنملكنمامهبهيفسايقلاناكواعيمجنيينعملامكحيواستلاىلعهيفحص
.هيلععامجالايف

هبقلعتلاهللصأبمهنملكقلعتدقناكاذإنيسياقلانيباذهىلعهيففالتخالاعقواممكلذكو

.هيلععرفلاكلذعامجالانوداميفقفتمنمهلسياقملالصألاعرفلعرفسيقامىلعسايقلاوءامهنم
عجارعبتتلانعةبسنلابهنألءهيفيأرلابفلتخموأ

:رخآعضوميفلاقو

مكحجارختسايهقفلاعونلايفهبدارملاونيبةسياقمنعةرابعلصألايفسايقلانإ)

جرختلرثكأوأنيتمدقمنمهنوفلوييقطنملاعونلايفيفسلفلاسايقلامكحاذكهو.مولعملابلوهجلا
كلذكاهبلمعلاوقحاهنأهجاتنيفبابلألايلوأدنعكشالورهظيفءجاودزالادعبجاتنلاامهنيبنم

ىلعهبعلطي؛ناهربلاحيحصنازيملاكلاثملايفهنوكلملسفءأطخلانمنزولايفسرحومكحأامهم
امفيكساقيهبيذلالوهجملايفسايقللبوصنملامولعملامكحجورخويلجرهاظنعءيفخنطاب
مكحلايفكارتشالامكحبجوللاءامهلةعماجلاةلعللءاوسىلعنانوكيف؛ناكلاحيأىلعوناك

سايقلاو.هتلعللولعمهنأل؛عنامهيفاهنايرجنمعنميملامءءيشنمهيفاهبتشاامعیمجيفامهنيب
.زئاجريغكلذكةلعلانمهدرجتىلعهلكوءةدعهوجوىلعهبشلاب

ءهيففلتخموهيلعقفتمنيبرضىلعةلمجلايفيهوءاهنمعاونأةطبنتسملاوعاونأةلعلاو
لمعلاو؛يأرلابلوقلاويأرلاىلعلدعلالهأعمجأدقو,كلذكيأرلابةجرختسللاةيرظنلاتامولعملاو

.((ةمعنىرخألايففالتخالاوةمعنءايشأىلعقافتالاعقوفيأرلاعضاوميفيأرلاىلع

ناهبنيبأخيشلالامعتسابحيرصتلاهيفنألكلذو.قيلعتلانعصنلااذهيفءاجاميفكيو

حيصفوهنانجءافصوهملعةوقلهناديمناسرفسرافلب؛هيفعيلضهنأكشالو؛هبلمعلاوسايقلل
.هناسل

:هصنامهيلعقفتملصأىلعالإسايقلاعنمثيحدمحميبأخيشلاىلعهدرضرعميفلاقو
اطخلابنيدلايفمكحالو,هلئاقىلعنيدلايفركتأءملحلاوىقتلاوملعلالهآنمادحأنأمعنالو)

قحهنإالولو؛لاحلكىلعهمعنيفاويادمحهللدمحلاوءاذهاننامزىلإةباحصلاندلنمءهلعافىلع

ءنالادةنسلاوباتكلاكلذىلعوءاملعوًالمعامكحوًارمأءًالعفوًالوقهيلعةمألاتعمتجاالباوصو

يفزوجيوحصي؛ثداوحلايفيأرلابلوقلاناكو؛كلذكامهيفرمألاناكاذإونذإهيفامهف

ليواقأوأياريذدحأنعياربالوقهيفيتايردقنمىلعهموزلعضاوميفمزليوءيأرلاعضاوم

ههبشأاميفهمكحيرجينألءءيشنمههبشأامهبسايقلاعنميفيكفءءاوسهلكفءيشاهيفتأيملوأ
ءهزاوجالايلنيبيالوءهملعأالواذهىرأالينأكف؛لدعلاىلعرهاظلايفناكنإو؟هيفهاواسف

۲۷۲/۱:ةعيرشلاسوماق,يدعسلاء4۷7۳:ردصملاسفن-١
٢٠۲-٢۲۹:سوماقلا.يدعسلارظناوءاهدعبامو4۸۷ص:تاباوجءدعاجناهبنوبأ-۲
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هيففلتخملاوأقحلايفهيلعقفتملاكههبشأاميفهمكحجورخو؛هضرفعضاوميفهموزلوهتحاباو
تلددقوءهلثموهفءيشلاهبشأامنأب:لوقنملاحيحصولوقعلاحيجريفءاوسهلکوءقرفالفلدعلاب

اولعفدقمهنإیصحتالنأداكينكامأو..ىتشعضاوميفرايخألانيملسللانعراثألايفصوصنلا

ءاذهدمحمابأالإفالتخالاعضاوميفهنمعنلابهملعندحألقيملوًاعيمجاذواذهىلعاوساقوكلذ

عورقلاىلعسايقلاركنينمىلععفشينأىلعليلدوهوهمالكصناذه.((هدارمةقيقحبملعأهللاو

.اهيلعقفتملالوصألابفيكفءهيففلتخلا

سايقلاهيفزوجياميفسايقلايفلوقلاو):هصنامہًاضيأسايقلايفهلوقيرشبلاخيشلالقنو

ءةفرعملانفسحاولأىلعبكرف؛يقيقحلاقحلارصبأنمدنعهتوبثبعئاشلوقلاهلزوجينمل
ءاهرارسأضماوغفادصأسافنأنميناعلارهاوججارختسابلطيفءمولعلاراحبججلعطقل

يناعملارردجرخأفراحبرافقضامغيفاصنعةقيقحلاةقيقحلبسكلاسمقئاقحقئاقدمحتقاو

يفتؤيملامبىتأف.هتريزغملعلىنعم
سيقمايفطورشكانهلب؛دحألكنمالوانفلسأامكءيشلكيفسيلسايقلانأصنلااذهيفف

.هقفلالوصأملعيفررقموهامكسايقلاحبصيىتحشاقنلايفوهيلعسيقلاو

تدقعدقو4كلذىلإةجاحللداهتجالاعوضوميفاليلقلوقلاطسبنننأانيلعبجويلبانلدباذهو

:لوقافعوضوللااذهليلاتلاثحبلملا

:داهتجالاىفهيأر:سماخلاثحدملا
ملةلزانةلأسممكحجارختسايفداهتجالاىلعرداقملاعنمريكفتلانمةقاطلالذبوهوداهتجالا

داهتجالاو؛(صنعمداهتجاال)اولاقكلذلوعامجالانمالوةنسلانمالوباتكلانمالصناهيفدري

زوجيالداقتعالالئاسمناىنعمبداقتعالاباهيفهللنادييتلانيدلالئاسمباليأرلالئاسمبصاخ

نيدلاو)عامجالاوةنسلاوباتكلانمةيعطقلاةلدألابتتبثدقوةددحمةفورعملئاسماهنأليأرلااهيف

لدامو(ناکموةعقبلكيفونامزورهدلكيفةمألاعامجاوألوسرةنسوأهللاباتكيفءاجام
ثيداحألانمدئاقعلاماكحأذخؤيالونآرقلامكحمىلعدريفتايألاهباشتمنمئرابللهيزنتلامدعىلع

ربقلاباذعكاهيفىأرلاءاملعلازاجأدقفتايعمسللةبسنلابامأوتافصلاوتاذللةبسنلابةيداحألا

۱.هباحرصماهيففالخلادرولباهلاثمأورانلاوةنجلادوجووطارصلاو

ينكلويدينيبيتلاهتاباوجنمريثكيفلوقلاهيفلاطأدقف)؛داهتجالايفناهبنيبأيأرامأ
نال؛هسفنناهبنيبمالكصننماهيلعبيجأويدنعنمةلئسأةدععضأنأةلاجعلاهذهيفراتخل

ضعبقوسنوتركذامكعضوينألهسألانمو؛يلاثمأبالطلاضعبهمهفيالدقوءكبسنمهمالك
.ةظمألا

؟ماكحألاجارختسايفرظنلاوداهتجالاهلحابييذلانم-س

لهألكلذامنإورثألايفءاجامحصألزييمتلاالورظنلاىلعهبردقيبلقرونناسنإلكلسيل-ج

۸۸٤:تاباوج,دعاجناهینویآ-١

۱/٥۷:نئازخلانونكم-يرشبلاىسيعنبیسوم-۲
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:لاقرخآعضوميفو()رصبلاوملعلا

هيلعلدیامجارختساىلعردقوءاهلدعرصبأواهفرعنلعستمهللدمحلاونيملسلملاءارآيفو
مهفلالهأهجرختسيامماريثكىدهلاراونأكردنعىمعلاوفعضلالهأركنامبرهناالإ,اهيناعمب

:لاقرخأعضوميفوء("!نيدلايفةماقتسالالهأنيلوألالاوقأيناعمنمهيلعليلدلابملعلايفةوقلاو

.(رظنلاهيفزوجياميفرصبلاوهقفلاهلعمتجيىتحرظنلاهلناكرظننملكسيلو

؟هدلقييذلانمو؟سانلانمةبترملاهذهنعرصقنميفخيشلااهيأمكيأرامفنذإ-س
لالدتسالاوءعرولاوملعلالهألةرواشملاهاراصقفةبترملاهذهنعفعضلالهأنمناكنمامأج

اوناكنإفءهّيلولوقىلعدمتعاكلذيفملعلالهأفلتخاهيلعامهموءحجرألابهذملاوحصألاىلعمهب

.()ليقاميفملعألالوقبذخأءايلوأهل

؟حيجرتلابةريصبهلسيلوهدلقينمدجيملنميفخيشلااهيأنورتادام-س

امہذخاينأهلنإليقدقامهقحيفجرخءهنمهتيغبكردينأوجرينمهيلعةرظانملاتزعنإ-ج

لمعيو؛هدصقبلدعألاىرحتيوءهدهجبكلذيفرظنينأنمهلدبالهنإ:ليقوءءاهقفلايارنمدارأ

ةريصبلاوملعلالهأنمكلذلدعأىلعءهلدينمىقليىتحهيلعنوكيوءلدعأهناهنظىلعبلغيامىلع

الإوسابعنباكاهيفنوكيوليواقألانملدعألافرعينأهيلعليقو؛ملعلانمهولمحامىلعنينومأللا

؟مکدنعحیحصيأرلااذهله-س

وأهتاذنمهيلعفوقولاهنكميامعضوميفهنأل.يأرلااذهناكمايأرلااذهيفيلنيبيال-ج

سفنيفليقامنيبنمهلةفرعملانعزجعلاوةرابعلامدعلاحيفالإوءهريغبهيلعلالدتسالاروفنم

.(يأرلايففالتخالانمءيشلا

ةرورضلابامملاعدنعحصألالهو؟ةمدقتملاةثالثلالاوقألاهذهنممكدنعبسنألاوهام-س

؟هريغدنعًاحيحصرظنلايفنوكي
هيفهيلعهلةردقلامدععمحصألاىلعفوقولامازلإنألطسقأعضولملااذهيفهناكطسوألا-ج

ءدبعتلالصأيفهببلاطملادهجلاغارفتسانعروصقبوصأالليرحتلانعلامهالاو.ططشفیلکت

مهنیبامیفعقيامیرلب.رئاصبلابابرأقحيفنيعمرظنىلعًافوقوم-حيحصلاىلع-حصألاسيلو

طابنتسايفداهتجالامويءارألاسفنيفعقوامكءيأرلايفنيابتلاهيف

؟اهنملوقبلمعنإفنعيلهو؟لدعألارظنينألاوقأةلمجنملوقيلمعلالنملهس

ىلعهتألةكلهلانعهلةمالسلاهجوكلذو.اهلدعأللمعلادنعيرحتلانمحصألاىلعهلدبال-ج

كلذيفملعنالوءىلاعتهللاءاشنإاكالهالوًامثإبيصيالفلطابلاىلإقحلانمجرخيملاماذه

٢٤٤:تایاوج,دعاجناهبنویآ-١
١۱۱:ردصملاسفن

ردصملاسفن-٢
٢٢4:ردصملاسفن٤

ردصملاسفن
ردصملاسفن
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كلذيفَقلْخُينأزجيمل..ةقيقحلاىلعقحلامكحيفةقيرطلاهجواذكهاذهيفناكاذإوiافالتخل

قبسءءيشبوأيأرلابرظنلايفقلعتمهلناكو.قحلاهجويفهللمتحاًايأرهيفعبتادحأىلعبيعلاب

ةلمنعفدصولوصألافلاخنمىلعبيعلاامناونيملسمانمملعلالهأنمدارأنميأرلايف

.(٠..غلاانيمملكتوأانيديأرلابتوألوس
ليبسىلعوهتاباوجبلغيفلاوقألانملدعألايفرظنلابرماي-ىلاعتهللاهمحر-خيشلانأامك

ءاليبسةاجنلاىلإهارتامىلعالإدمتعتالو؛هيناعمربدتوهيفرظناف)::هتاباوجضعبيفءاجلاثلا

قحلاقفاوامفلاقاميفرظناكنكلولاقنمىلعلاكتالانسحكنرغيالوءاليلدةمالسلاجاهنمىلعو

ءيشنمهيفكيلعلكشأاموءاضفرهلكسفننعهحرطافلطابلانمهريغىلإقحلافلاخاموءهبذخف
لدعلالهأيأروأةمألاعامجإوأهلوسرةنسوهللاباتكنمهيلإتررطضانإهلدعسمتلاوءهنعفقف

هارتفباجحلاكتريصبنععفتريوءدشرلاىلإهيفىدهتودصقلابيصتنأكلعلءةقحملاةقرفلانم
.((باوصوأطخنمهيلعوهامىلع

وأباتكلاىلعدامتعالاكلذلطرتشيوهدضنعىهنيويأرلاورظنلابرمأيهارتفخيشلامالكاذه

.صنلاعممدطصيفءةيعطقلاصوصنلارظانلافلاخيالئلعامجالاوأةنسلا

يفهسفنبرظنيلبيتفملاكلذيأرىلعلكتيالويآرلالهأنمسيلوهنميأربخيشلاذخأيالو
هتكردأنَّمعيظفحيفناكنإو):هصنامعوضوللااذهيفهنعءاجاموءهبذخأقحلاقفاوامفةلأسملا

ءيأرلابايتفلاهنعذخؤتنممهنالوقأالو.هبلمعلاالوهيلعىوقأالفنيرخأتملانمهزاوجىعدانمم
نممهريغنمهليقلتلابهذخلهنأالو؛هيأرنمهنأيردأالو,يعمهلرهظتملعةوقهلنإهيفلوقأالذإ
.((حرجهنميسفنيفو.هباوصيلنابالوهنعهصحفأملنإ.يفةذفانةريصبهل

هيفاكيلإهعفرىلعردقأالواننامزلهأنمنيرخأتلاضعبلًالوقمهيفاندجودقلو):ًاضيألاقو

انضرعأامالكوءنيملسللاءاهقفنمامهریغوديعسيبآوبوبحمنبدمحملثمنيضالملراثأةفلاخمنم

لدةحابمعضاوميفعنملايضتقي-هقالطإىلعهنألونيمدقتملانماهقفلقأوهنّمعهرودصلهنع

.((رظنلاحيحصورثألاحيرصاهيلع
نأالإةجردلاهذهغلبيذلاملاعللزوجيالذا.‹ماكحألاطابنتساوداهتجالالهأنمخيشلانألاذهو

هسفنركذامكاهفيعضالولاوقألاذاوشبذخأينأهليغبنيالهناامك؛لاوقألانملدعألايفرظني

.اقباس

ملاسوهفداهتجاللاولهأتيملنيذلاسانلاءافعضنمنيملسملالاوقأنملوقبذخأنمنافاذهعمو
نمكلذريغبكلذيفعسوتناو):كلذيفهمالكصناذهوناهبنيبخيشلارظنيفهللاءاشنإ-

.(°)(افينعتةئطختلابهيلإعرشنملنيملسللاءارآحيحصنمجرخيملوتازئاجلا
٢٤٤:ردصملاسفن-١

٤۸١٤١٠,١۱۱ء١۰۰٠٦٦٥:ردصملاسفن

£۸A»ء٦۹»٥۸»۸۰ء۱۹:ردصملاسفن-۳

۸Y:ردصملاسفن-٤

٢۲٤:ردصملاسفن٥
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ىرحتيلبءفلسامكصخرلانمؤلاعبتيالنأوءملسمللطايتحالابحيناهبنابأخيشلانكلو
نأهسفنحصانينأبحأوانحصنتسانلبحنو):هلوقكلذنمفنكمأامءفالخلانمجورخلاهسفنل

يراعلافرصلالالحلابكلذيفعبتينأوءجورفلايفاميسالردقامةقيثولابهرومأعيمجيفذخأي

.()(فالتخالانم

اوناكاذإنيملسملالاوقأنملوقيابذخألانمءافعضلاعنمينمىلعبيعيخيشلانإفاذهبناجبو

يفوفلسلانعرثألاءاجاذهبو؛لاوقألالدعأىرحتينأهيلعفدهتجلاامأ..داهتجالاةجرداوغلبيمل

هناهنمداهتجاىلعهنأيأرلانمهاريامبامهنيبمكحينأمكاحلاىلعو):عناملاىلعًابيعملوقيكلذ

لدعينأهيلعاميفهيلعسيلو؛برقأقحلاىلإيأرلانمهاريامبلمعينألماعلكىلعكلذكبوصأ
ىوقألاوحصألاوىدهألاهارينأالإءهيلإهريغليميالوءةصخرلاىلإاليمءارلانمهريغىلإهنع

نعهدعبأاموءلوقبمهنمدحاولكقلعتينأسانللزوجيالهنإلئاقلااذههلاقاافالخءحجرألاو

نكنملذإءرصبلاوملعلالهأاذهيفهبلاقاًمعدعبلاةياغيفهنأل.حرطلاوداعبالابهارحأوحيحصلا

.("ارظنلامكحيفاذهغاسنيالو؛الكيفاهبساقنيًاهابشأهلىرن

تغّوسةلعوأءهلئاقهيلإدنتسيدنتسمنملوقلكلدبالذإءخيشلاهلطبيفةجحريغبلوقلاامأو
لطابوهفليلدىلإدنتسمريغناكامفاذهىلعو؛هلقباسرخآرمأىلعمكحلابرمأىلعمكحلاسايق
.("هیوصيالوهدنع

:لوقيوهفبيغلارمأنمناكوأمهفلانمةهبشهيفوأةجحلاهيفهلرهظتملاميففقوتيًانايحأو
الاممهملعانعباغاممءيشملعفلكتننأانيلعالوهبانلنذؤيملامىطاعتننأانلسيلفنحنو)

.()(غلاهبةطاحالاىنعمهيلإليبسالوهيلعليلد

عضوميفمكحينأالويتفينأزوجيالفكلذكسكعلاولالضيأرلاعضوميفنيدلابلوقلاامأ

؛همالکصوصننمریثكيفًاريثككلذىلعناهبنوبأخيشلاحلأدقوءرخآلامكحبامهنمدحاولك
امو.ةثالثلالوصألايفهباصوصنمءاجاموهنيدلانإ:لاقوءامهنيبقيرفتلابوجوًاريثكرركو
.(داهتجالاورظنلاسانلاىلعهيفرجحينأزوجيالويأرلاهيفعسيفهادع

:نكمأامفلسلاعابتا

ًاريثكهنأالإماكحألاجارختساوداهتجالاىلعةقئافلاهتردقوءةيلاعلاةيملعلاخيشلاةناكمعمو

نمىربكلاةبترملابخيراتلامهلدهشنيذلانيدلايفةماقتسالالهأخياشمنمفلسلاعابتابقلعتي
.()اليبسكلذىلإدجواممهتفلاخمبحيالوءعرولاوملعلا

ليلدلاعمهتإفاهنعدايحلاعيطتسيالةرهاظةجحلهمدقتنمةفلاخمبجويامىأراذإالإمهللا

ردصملاسفن١
٤٤٤ء٤٢٤٤:ردصملاسفن-آ
۱۹۷ء۱۰۳,١٤٠۱ء۳٦,۹۱:ردصملاسفن-۳
۱۹۷:ردصملاسفن-٤

۹۸oء10۹4ء٤٥٩۷۳١١۱:ردصملاسفن° t40 EVE ETT EAE VO N NV
5۹۸۰٠1ء٥4ء٤۲ء۲۷ء۱۰:ردصملاسفن-آ
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يفكلذدرودقو«فلسلاهبلاقولوةجحهنمفعضأوهامىلإلدعألانعليميالو«نوكيامثيح

.(۱)هتاباوجنمةديدعنطاوم

نمريثكةداعهذهو("(ليمأ)ةملكلمعتسيامءاهقفلالاوقأنملوقلهناسحتسادنعو
.ناهبنيبأخيشلايأريفنظلابمكحلاناسحتسالاةظفلنمًاليدباهنولعجيذإ.ءاهقفلا

ءاهقفلااهددحيتلاهدقفةدميضقنتىتحدوقفملاكلذلاثمنظلابمكحلاناهبنوبأخيشلازيجيال

ولهنانظلاىلعهتومبمكحينأزوجيالو)ةثداحلاهذهلثمنعهلأسنمهباوجنماصنكلذنملقناو

قحلاريغبةثداحلاهذهيفكلذلعفدقامك.بيفغلابامجر.هتایحربخیتوأهلهأىلإعجرلایحناک

مكبرنمءالبمکلذيفوميقتسملاطارصلاىلعتباثلالدعلاهجوريغىلعسانلايفهبىضقو.‹ميوقلا

ملامءمهيلعومهلتابجاولاتلطعو.امارحجورفلاتكهتناواملظلاومألاتزيحاهنإثيح.ميظع

الا,ناهربالوليلدالوءنايبالوةجحريغبمهلتقوأمهتومحصيوأمهتبيغوأمهدقفلمهلجأضقني

.((راصبألايلوألاقموءراثآلاومهنيأفالطبسفنألاهاوهتاموأًالهجنظلاعابتا

:كلذنمىرخألاةيعرشلاةلدألاضعببناهبنوبأخيشلاذخأيدقواذه

:ىرخألاةلدألابهذخأ:سداسلاثححملا

ناكميتيلالامنمضرتقانمةلأسميفكلذىلإراشأدقوناسحتسالابناهبنوبأخيشلاذخأي-]

ميتيللونامضلاهيلعوحبرلاهلفنزويوألاكيامموأدوقنلانمكلذناكثيحضرقمالبهديتحت
:-وي-هلوقبهلجتحاوخيشلاهنسحتسافهللاهمحر يمدكلاديعسيبألوقنماذهوهلامسأر

نعيمدكلاخيشلاهلقنلوقلااذهنأعقاولايفوء«نسحهللادنعوهفانسحنوملسلاهأرام»

.()فارشالا

لجألفقولاوميتيلالاومأيقسىلعنئاخلالامعتساليكوللزاجأنملوقنسحتساامك

ملعأهللا):لاقفكلذنعلثئسذإحالصللًارظننيمألادجيىتحًاشطعاهباهذنمًافوخةرورضلا

نمالوباتكحيرصنمهلارجحكلذدنععنملانوكملعأالينألءهنكلهيمثعطقأالينإوهتمالسب
:هملعندحأنعهيففالخالًالمجمعنمابًالوقرثألاهبءاجامالإ,عامجإحيحصنمالوةنسحيحص
نطفلااهليوأتفرعيفكلذىريء؛مكحلايفرظنلااذهلءىنعلابةيوقتلوصألاةثالثلاهذهىرأينأكو
ًارظنزئاجلايفةزاجالانمهزيوجتدعبيالهنأباذهدنعلئاقلاقولينأال:اهيفرظنلانمأواهلمأتاذإ

لعفو؛كلذىلعنينومأملادوجوبهللاجرفيىتحءةرضلارضاحلافرصءحبقألاةلباقمدنعحلصألايف
لقأملاشطعلاومألافلتتالئلحالصلايفأرظنءعقوتملافوخعمعقاولاعفدلءهنميأربكلذلعاف
نمجرخيملامملعةقدل.هبرمآالوهنمفعضلهيلعىوقأالتنكناوءانيديأرلاهجواطخلهنإ
.(°)(رظنلالهأرظنيفاسارحالصلا

١٤۱0۳۱0۹۱۹۱1۸۰ء۹۱٦۹۲ء۲٥ء٤4ء١٤:ردصملاسفن-١
11000Vء١۱۱١٦۱۹ء۹۳ء۳۲:ردصملاسفن-۲ ENA VYVE VY
۱۸۷,۹٤٤,٢٢4:ردصملاسفن-٢
۱۳۹ص:ردصملاسفن-٤

٢٦۳۲ص:ردصملاسفن-٥



:ةلسرملاةحلصلاامأ-ي

هبلمعلافهۋاغلإالوهرابتعادريملامنألكلذوءقباسلالاثملااهيلعقبطنيواهبذخأيخيشلانإف
:اهناشبحلصألارظنوميظنتىلإجاتحتيتلاةماعلارومألالثمكلذوءرمألابمئاقللةلسرلاحلاصلملانم

ثيحبعنملاوأةحابالابمطاقصنهيفدريملاممهتحابإوأءيشعنميفةحلصمىأراذإرمألابمئاقللو
.ةماللحلصألارظنينأهلفءهتفلاخمزوجتال

ىلإبابحتفورّوهتلاىلإيدؤياميفةصاخوءخيشلاهبحياماريثكفعئارذلادسامأج
ناكنميففيكفةقثناكاذإاذهءدوهشلاةداهشريغنماهريغواياصولايفتاقثلاةباتكبذخألاعم

.()ميتيوأغلابنمسانلالاومأبهنىلعبابلاحتفىلإكلذيدؤيالئلةقثريغ

ههقفعبتتنمنكلوءةلدألاهذهيفناهبنيبأخيشلامالكنماهنيعبتصنصوصننمكانهسيلو
.عمتجملايفداسفلاعئارذلادسباوبألاحتفبحيالهنأدجي

يدؤياليتلارومألايفنانئمطالاوعساولابذخأينيملسملاءاهقفنمهريغكاذهعمخيشلانكلو-د

هيلإنئمطتامبذخألانمعنميمكحدريوأ؛داسفلابابحتفىلإاهيفنيملسملالاوقأنملوقبذخألا
ةلثمأبنايتالاىلإوعديامىرأالوءهتاباوجنمريثكيفكلذلثمدرودقوءبلقلاهيلإنكسيوسفنلا
.مكحلابذخألانمدبالفنانئمطالاومكحلاضراعتاذإنكلو.()كلذنم

بولقهيلإنئمطتامسيلوءءايقتألالوقعلالهأرظننمهنأبنانئمطالابذخألاخيشلادّيقيو
عضولنينئمطملانمتانانئمطالافلتختدقو):لوقيوهفعوضوملااذهيفهمالكصنلقنأنانسحيو

هقيدصتعضولوهئاوهعضولمبلقلاىمعأنمقيدصتلايرجيدقهنألمهبولقىمعوأ؛مهبولقةريصب
لهأنمةنانئمطالارصبينمعمءةلدرخةميقيفةنانئمطالابمهلوقحصيالوءهلاثمأوهئارظنوهلاكشاو

ةحصالإةياغهلسيلفلقعلاقيرطنمذخأءيشلكو؛لدعلالهأىلعىفخيالاماذهوءاهيفرئاصبلا

الف,قيرطنمهتحصناکءيشلکومكحلاةحصهتجحمطقفمكحلابذخأءيشلكوءلقعلايفملعلا
‹مهيناعمفالتخاوفالتخالعستياذهلثميفلوقلاوةجحللرصبتملقعنمالإهتحصنوكي

نورصبيسانلالكالولاكشألالكسيلفءهلاكشأبالإهتقثنوكيالو؛لكشدحألكلوةقثةقثلكلو
..نيرصبملاىلإكلذامنإوءلقعلاماكحأ

:ةيهقفلادعاوقلابهذخأ:عياسلاثحيملا
:ةيهقفلادعاوقلابخيشلاذخأامأ

.ىونامئرمالكلوتاينلابلامعألا:ىلوألا:يهواهنمدعاوقعبرأةصاخودعاوقلاهذهبذخأيهنإف

.كشلابلازياليقيلا:ةيناثلا

.مالسإلايفرارضالوررضال:ةثلاثلا

.ةمرحلاتبثتىتحةحابالاءايشألايفلصألا:ةعبارلا

رٹکأناشكلذيفهناشةلقتسمةفصبهركذيملوءهتاباوجنمريثكيفدعاوقلاهذهبلدتسيهارتف

۱۷۷,۲۰۷ء١۱۳,۱۷۳٩٦۱۷ء۱۳۳۴ء٢۲ص:ردصملاسفن-١
٢۲۰:ردصملاسفن-۲

- ۱۲۳



ماقماعستيالو()موزللادنعاهبلالدتسالاعقاويفعضوماهنمةدحاولكلنكلوءاهقفلا
.ليوطتلانمافوخكلذيفةرفوتلاصوصنلانمًالقنةلئسألاركذل

بيجنساماذه؟المأةصخرلابخيشلاذخأيلهفءاهبكّسمتلاوةلدألابذخألاىففاوطتلااذهدعبو

:ةيلاتلاةرقفلايفهيلع

:ةصخرلابذخألا
ةصخرلالذبيهنإرصانخيشلاهنباهنعىكحدقوءطقفةجاحلادنعةصخرلابناهبنوبأخيشلاذخاي

عابتاكلذبيغتبييذلابلاطلايتفتسملاىلعددشيهنكلو-ىلاعتهللاةعاطىفبغارلابئاتلل

ملسألايآرلاورذحلابذخألاىلعدكؤيلبصخرلابذخألابجيالفكلذريغيفامأ"!ةيصعلاوىوهلا
نمجورخلاوءلدعألابكّسمتلاو

:ناهينيبأتاباوجىفتدرويتلاتاحلطصملاضعب
.ةيئاجهلافورحلابالةيباسحلاماقرألابيأ:يلزنملا

.هبءانبللئيهاذإنيطلا:ةليغلا

.لباتسلانمةريغصلافارطألاوامههباشاموريعشلاوربلاروشق:نعتلا

.ميقتسملاطخلاىنعمبسيلوطخاهدحاوولئاسرلا:طوطخلا

.اهريغوأةلاسرءاوسبوتكملاءيشلا:سورطلا

.ةمايقلامويىلإدبؤمفقويأ:يرشح

.بارجلانوديهورمتلااهيفزنكييتلاليخنلافعسنميناوألاوأفورظلايه:طبرلارصاوقلا

.ةلاسرلاهيفلعجتيذلافالغلا:ةفالغ

.ةلمجلابيأةربجلابهتيرتشالاقيءةلمجىرتشيامبصاخوهوةلمجلا:ةربجلا
.جلفلايذغتيتلاضرألاتحتةدوجوملايقاوسلاوأتاونقلاىدحا:جلفلادعاس

.ءاملاةبيرقرئبلابصاخحلطصلااذهويقسللةكورتملارئبلا:فزْنملا

.لزانملاحوطسنمءاملاهنمبصييذلاوه:بازيملا

.مثاهيفسيلوعسيامبذخألايفعسوتلاوهوءزئاجلابذخألا:عساولا

.نيينامعلادنعيملعحلطصموهوةأرملايلح:ةغيص
.كلذبةصاخيهوزبخللًاقيقدريصييكربلااهبنحطيرجحلانمةنوحاط:ىحرلا

:ةييدألاهتاماهسا:نماثلا
يعرشلاملعلابلغتشاخيشلانأكوانكامملقأ«هللاهمحر»خيشلارعشنمانلصوامنإ

ةعومجميبيصخلادمحمخيشلاانلركذدقوءهبسابالردقانيديأنيبيذلانكلوءرثكأفيلأتلايف

۴PAVء۱١٠٠ء۹۲ء۹۱ء۹۰:ردصملاسفن-١ PAY POA PYP PYY PoA NPA N۴
۳٩:تاياوجلاناهبنابأرظنأو١/٠۳٠:ةعيرشلاسوماق,يدعسلا؛رظنأ-١
٤٤٤,٤٤٤,٢٥4ء٤٤٤4ء٦٤٤4:ردصملاسفنءدعاجناهينويأ-۳



دلجميفهسفنخيشلااهحرشدقوء«جهلملاةايح»ةامسلملاةريبكلاهتديصقىلإةفاضالاب؛دئاصقلانم

رادبدجوتحورشلاهذهمظعموءناهبنيبأنبرصانخيشلاهنبامهنمهريغنورخآأاهحرشوطسوتم
.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازويفقئاثولاوتاطوطخلا

نمریٹکيفهرعشناکوءیفقمهرعشرٹکالب,رعاشهنإناهبنيبآخيشلاىلعقلطننأانلقحيو
يفاهنموءةيهقفةلئسأىلعًاباوجناكاماهنموبلاغلارثكألاوهوكولسلاملعاهنمءضارغالا
:هذهكولسلايفهدئاصقنموءرارسألاملعركنأنمىلعدرلايفةديصقهلوءراكذالا

هبەهحيبسيلکنمناحیبس

انوكمناكنوكللنمناحيس
هدوجبدوجولادهشنمناحيبس

رخآلبلوأوهنمناحبس
هلعفيفرهاظوهنمناحبس
هكلميفدحاووهنمناحبس

ىرولاكلميذلاكللاهناحيس

هفاصوأيفناكدقنمناحيس

:لاقنأىلإ
ًالكايهموسجلالعجنمناحبس
اذكاهردقحورللنمناحيس
ةسيفنسوفنلالعجنمناحبس
هروننمكأبلقلايفنمناحبس

القيصنوصردصلابنمناحبس
اذبلایوهيیوهلالعجنمناحبس

نيتسوةعستيفةليوطةديصقيهو
:يليامكولسلايفاضيأهلةديصقنمو

لدعلاوهلوذعلامولنعلدعلاىرأ

ىتفىوهلايفقداصامىوهلاقحو

ينثنيفةاشولالوقىلإيغصيو

ةفلزدعبنمنارجهلاىلعولسيو
ةكرشبحلايفماردقنملكالو

ss

١٤۱-۱١١:نامعنلاقئاقش,يبيصخلا-١

اناددقنمنيديەهنمەهيلإو
اناكانوكنوكيسوأناكام
اناحىسەناحىسەدوجوۋ

انانمأامئادأدرفناكدق

انالومەهفصويفنطابلي
انايىدأكلامأمدقناكدق

اناوكألاوتنوكلملاوكلملاو

انامحرأالاعًاميكحًادمص

انادخأًأاعبرأعئابطلايوحت
اناكمعيفرلالقعلاوسفنلل

اناديمىوهلاسافنأسفنلاو

اناصمنوصملارسلابيناكذإ

انالجعىدصلاسفنلانمولجي

اناهنفىهنلايهنيىوهلانعو

لخدلاوهبيبحلالصوىتفلادصقو
لذعلاوموللاةلخنعهبىلحت

لقثهردصيفورجهىلعًادودص

لنحاهلميدقدهعىلعأميدق
لغدەهلاغدقولاحهلولحيو

لكأهلذليوأبرشبأنهيو

-



ىذألانعءيرببلقنعناكولو
هبلقبىروأبحلاروننأولو
ىوجلاببلقلارماخولىوهلارمخو
ىوهلانميجشبصهنأولو
جهنمببيبحلاجهننععارامو
هؤۋاعداناسللايفلهسبحلاوه

ىنملاالوانيوهلابالىمحلاعينم
.يناعملاةبيرغينابملاةيوقةليوطيهولاقامخلا

لدجلاهبدازوالجوهبىوزأل
لحنهمسجيفویسمأیوهلاراوأ
لكڪعەهدصالولذيهدرام

ريغمارام

لهذلاهبجولذنعلالهأجلناو

لهسەبسیلونزحهنأىلع
لبسەهلوحنموىنأىنملاغولب

:اهلوأاذهو«جهملاةايحد»ةامسملاهتديصقكولسلايفهدئاصقنمو

يننإفيلوقهللايفيخأنّيبت

ىهنلايلوأمومعيفًافرصهيدهاو
يتقيقحيتاذناكبيرقیندأو

ةميمنتافصلاحبقىلعاهارأ

ىرولابذجيىوهلاكًارمألهجلاىرأ
يذلالهجملاوءامهبلاهمهملاوه
احميسهلهأىلعيجوجدليلك

لضعملهجلابلهجلانإفنّيبت
هلهألحيبقلاءادلاويزخلاوه

نيهبسيلرمألانإفهَبنت

ىبتعلاعمهلإلاتاذيفحصنلاىلع

یبرقلايلوأمومعنمصوصخيفاذك
ىيأتناوايدنىرحأهبيسفنف

ابأدیدرلایعسمبیعستاهءاسنمو
ايذجمهنمةطرفنعةطروىلإ
ايهنهميفءامهدلاتهاتهي

ابدجلاهناعيقءاهيتىلعاوَلضف
ايأرلاهوأتنليقيالاميرمعن

ايهلاهسۇؤايءايهدلاةوهلاوه

ايدنايدتنمسفنلاصالخيفنكو
.ةلاجعلاهذهيفاهبنايتإلاعيطتسنالةليوطةديصقيهو
:اضيأكولسلايفهراعشأنمو

غزاوبنيفراعلابولقسومش

علاطميفخلاتايفخيفاهل

قراشمسوفنلاقارشارسيفو

اهنوكرئاصبلاراصيأراونأو

.اضيأةليوطةديصقيهو

:فاقلافرحبتیبلكئدنبي:هلوقاهنمو
ەرونبءيضتسيًادانزتحرق

اهراونأتسنأرانلتشرق
ىدهلابسدقملايداومهلتمحق

مهرسيفاهلرارسأبتنطق

غراوفنههللاريغبحنمو
غزابمنايعلانايعأبرغيفو
غماودقافنلاقافوأقافأل
غبانممولعلاراحبيارارسأل

قشعتونيفراعلالكبابللأ

قحمتولايخلالايلانموحمت

قطنتقئاقحلايذهالأاودون

ىدصولجت

-



.خلا

.اتيبنورشعوةينامثيهودحاولافرحلااهيفرركتييتلاةروصقملاةديصقلاهدئاصقبيرغنمو

:هلوقاهنمو
ىسأىسألاسفنسنألاسفنلنإوينءاسأنمىسألاىسنأيناالأ

ىلبىلبلاسفنلنمايالبلانهواندلابمثىوهلاوسفنبتيلي
ىوجىوجلابلهاجلوهجلكلاهلهجبتاعماجلهجعماوج

ىجىجدلاكەلهجنمهنطابوهسفنلهجلابلهجلايجايدنمتجد
ىوهیوهلايواهميفانوههاوهمبهنوهناهيفىوهءاوه
یزویزولاکةزوطيسولتخحغدنزملغوغبولايوآميفيأو

.غرافبلقوديدجءوضوبنيتعكرةالصدعبراركتبناسنإلااهولتيةتستايبأقزرلابلطيفهلو

ةيمظنةبوجأهلو؛نيعلاةيفاقىلعيهوءمهنعةلزعلاحدميوءهنامزلهألاوحأاهيفركذيةديصقهلو
عسيالةعونتمءميظاتمةدعينابرلاسيئرلاةمالعلاخيشلااذهلو)يبيصخلااهنعلوقياهريغراعشأو

ةيشخاندروأامقوفاهنمءيشركذماقللا

تابتكميفاهناظمنمراعشألاهذهعجاريلفديزلدارأنموعالطاللةيافكاندروأامبو

.تاطوطخملا

:يتألاكةدئافلاديزملءاثرنمهيفليقاموخيشلاةافونعنايبيلياميفو

 :ەؤاثروناهينيبأةافو:عساتلاثحيملا

ةيندبلاهاوقعيمجبهعتمو؛ملعلارونبهتريصبايحأدقهللانكلوءىمعلابهرمعرخأيفخيشلايلتبا

يعولارشنوةعيرشلاءايحايفداهجللهسفنغرفوءلمعلاوملعلايفراهنلابليللالصاوفءةيلقعلاو
-هللاهمحر-يفوتىتحءناهبنيبألثمءاملعلالحاطفبجنأالاطيذلادلبلااذهءانبأنيبينيدلا

راهنلافصندنعجحلارهشثلاثسيمخلاموييفردقلاونأشلاعيفرةريرسلايفاصةريسلادومحم

نمليحلاجلفسأرىلعنفدوةيرمقةنسنيعستشاعوءةيرجهفلأونيتئامونيثالثوةعبسماعنم

حولىلعهتافوخيراتبتكدقوءادجعفترمناكمبلبجلاحفسىلعةبيقعلادجسمىلعأءايلعلاةدلب
.هتانجحيسفهتنكسأوءهتمحربهللاهدمغتءهربقىلعأيرجح

ةدعبقيزرنبدمحمنبدیمح:قيزرنباخرؤملارعاشلامهنم؛نوريثكسانأهاثردقفءهؤاثرامأ
:لاقثيحةديصقلاهذهبيلمازلافلخنبرصاننبناينثخيشلاهاثرامكءدئاصق

فوسخلاينسلااهردبىرتعاوفوسكًارهجمولعلاسمشلاغ
فوخمبطخمانألايلاعملاوىقتلاونيدلاىشدو

فيجرهنمنامزلابلققاعباصمتايجشليلىجىو
فورعملاوحالصلاىلووضرالايفهللاةفيلخىدوأنيح

اهدعبامو١/٤١٤٠:قئاقش.يبيصخلا-١

- ۱۳۷



سيمخنبدعاجدوجلاىهتنم

فيضيمولعنمدبيأ

فوؤرلاميحرلاىفطصملاثرإو

فيلاءامسلاوضرألاوملعلاهاكيىتحنويعلاهتكبام

مالسالاورباحملاوتانايدلاو

اعيجوانزحهلهيملنملك
الانمنانجللومهوالفيك

ًاعيمجأرطنولاعلادهش

تيلوتانعبولقلابييحاي
تالكشمتهدنإثوفلانمو
مصاخنمجاجتحاضحدلنم

|ا۱51۹Aاسبلاذاو

املحواملعتنزوىیوضربول

انتهدأرهدكيفهللاىعدال
الاةرسملادهشاناقسام

ابارشوأامهعطمذتلنفيك

يحلدولخنمىلعول

رابتعابىهنلايلوأاياورظناف

ناىسعيعجرتسمورفتو

فوفسلاو(۹8لاوبهکلاو

فيلحقافنللوهفەهتوم

فيقفعي<درأهملاةردخ

فيرظلاميركلالضافلاهنإ
فوصوملاةفيلخلانيأف
فيىيىعضلااهيفراحيتالضعم

فوكتنلاهنعهاهدزااماذإنيدلا
ببيصملافشاكلانمف
فحتالالداعوءاىضو

فيفقخلاوهوليقثلاتنأتنك
فورصداوعهنمباصمي

فيديأردغمامحلامسهيف
فوؤمايازرلاوتارارلاب
فيجرانيلإاهتمايانملاو
فيرظلايبنلاىفطصلملادلخ

فوقحلاهيفشيعتنأنقوم
فيدنامزلاهنمباصمىف

فونصايازرلافرجألااوقزرت
فيصرتسمقحلاوقحلاباوكسمتساوريصلايباونيعتساو

عفرينأليقملعلااويىلطاو

نااندلايذنعمولعللاعافتراف

ولتنرتافدلاعدوأالو

وفعبحسهريقهللایقسف

ديدمږربللظيفهيلعو

فودصلاداشرلانعىمعيوملعلا

فوقسلاوىرثلااهلهأيوتحي

فيسطقەهلامملعلاهجوم

فيظتلاهيزنلاكنإىفطصلملا

فوستناسحلاهقالخأكسم

فورحلانهبتهزدقأمكجح

فوؤرلاروففلاهسفنىفطصاو

فوطقنانجلاانجنمتلل

ىرخليثارمهيفناكشالوءءارغلاةديصقلاهذهةباتكءاهتنابنالوجلانمملعلافقودقانهاهو
:ةصالخلاكيلإوثحبلامتتخنةديصقلاهذهبوءاهنعثحبلاوأءاهركذىلإيعادال



ةمتاخلا

هاوقتيفوهتافصوهقالخأيفةذفةيصخشناهبنابأخيشلانأثحبلااذهنمانلنّيبتدقل
ةجردغلبملاعوهفءةئشانلانمريثكاهلهجيةزرابةيملعةناكمخيشللناوءهعرووهدهزوهكولسو

ةفسلفوابدأوًانايبوًاٹيدحواريسفتفونصیتشيفنانبلابهیلإراشينممراصوداهتجالا

ءوسلاءاملعتقميناكفةرخألاءاملعنمناكخيشلااذهنإوءةعفانلامولعلانمكلذريغوافوصتو

.كلذنمنوديعبوهوملعلاوةفرعملابنورهاظتيومهملعبنولكأينيذلا

نامعنمبوصوبدحلكنمنولئاسلاوبالطلاهدصقيراصفىوتفلاوميلعتللخيشلاردصت
يأرلابىوتفلايفروهتلاوملعلاةلقهنامزلهأىلعبيعيناكوءةساردللمهبتكبومهتلئسأبءاهريغو

.ةعسهيفمهلهللالعجرمأيفسانلاىلعقييضتلاوانيديأرلابصنو

ناسحتسالاوةلسرملاةحلصملاوسايقلابوةثالثلاعيرشتلالوصأبذخأييعيرشتلاهجهنميفناكو

داهتجالابابحتفبيدانيلبءهتقميوديلقتلامذيو.ةيهقفلادعاوقلاكىرخأةلدأوعئارذلادسو

يفيأرلاولمجلاةثجىلعطايخلامسنمقيضألوصألايفيأرلانإ:هتلاقمتيوردقو؛هطورشب
ةيبدألاتاماهسالاوةيملعلاهراثأهلءددجمدهتجمملاعهنارهظفءلبإلايعارلءانهدلانمعسوأعورفلا

نأنيثحابلاونيسرادلاىلعبجياممءيأرلايفططشلاوعدبللنيتملادرلاونيصرلابولسالاو

ضيقينأىسع«ءارقلاونيثحابلاونيسرادللرهظتيكهتافلؤمنعرابغلااوضفنينأوءهراثأاوعبتتي

يفاهيبلاطلاهومدقيوءاهفوفرنمثارتلازونكاوجرخيفدجلادعاسنعرمشينمبابشلانمهللا

ىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو.ليبسلاءاوسىلإيداهلاوقفوملاهللاو.ةروصىهبأولكشلضفأ
.نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو.هبحصوهلأ

ثحدلاعجارم

.ميركلانآرقلا-١

:سیمخنبدعاجناهبنوبأ-
.ماكحألاةعطقناهبنيبأتاباوج-

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازويفقئاثولاوتاطوطخملارادبةطوطخم-

.ةطوطخمجهلملاةايح-

.ةطوطخمناهبنيبأةريس-
.ةحتافلاةروسحرشيفاضيأةطوطخمليزنتلاديلاقم-

.١ط۱۹۸۹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبط١جنامعنلاقئاقش:دشارنبدمحمءيبيصخلا-۲

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوط١جنئازخلانونكم:ىسيعنبىسومءيرشبلا-٤

.١ط١۱۹۸ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبط٠/٠:ةعيرشلاسوماق:سيمخنبليمجءيدعسلا-٥

نمضثحب:كرابمءيدشارلا.طوطخمهركفوناهبنوبأثارتلاماعثحب:كرابمءيدشارلا-
.يليلخلايفتاءارق
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.ةطوطخمهتريسنعءيشوخيشلابسنيفةركذم:نافلخنبانهمءيصورخلا-۷
.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوطناميإلادعاوقديهمت:نافلخنبديعسءيليلخلا-۸

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبطراثآلابابل:نافلخنبانهم«يديعسوبلا-٩

.ةطوطخمةقيقحلاةلاسر:يلعنبهللادبعءيليلخلا-٠

.نايعألاةضهن:هللادبعنبدمحم«يلاسلا-١

.ةينامعلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبطنيبملاحتفلا:دمحمنبديمحقيزرنبا-۲

ةعبطماظنلارهوجةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبطنايعالاةفحت:ديمحنبهللادبع-۳

.ةماقتسالاةيتكم

.ديعسوبلاخيراتيفديفملازجوملا:يديعسوبلافيسنبدمحديسلا-٤
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ىدهفردقویوسفقلخهناحيسءدجملاوءانثلاهلودمحلاوركشلاهليذلاهللدمحلا

هرفغتساوهيلعينثاودمحلانمهللهأهلوهامب ىلاعت هدمحأىلوألاوةرخآلاهلو
نمو؛هللضمالفهللاهدهينمهيلعلكوتأوهبنموأوهيلابوتأوبونذلاعيمجنم
انيبنوانديسنأدهشأوءهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأوهليداهالفللضي
ةيفينحلاةلملاوءاحمسلاةعيرشلاوءاوسلاةقيرطلابهللاهلسرأ,هلوسروهدبعًادمحم

,قالخألانمداسفو؛ممألانمةلالضويحولانمعاطقناولسرلانمةرتفىلع

هللاليبسيفدهاجوةنامأنمهبهتوحامىدأوءهبرةلاسرغّلبف؛ميقلانمطاطحناو

ةمئأوءرشبللةادهاوناكنيذلاهبحصوهلآىلعوهيلعملسوهللاىلصهاتأىتح

ىلعوهللابنونمؤيو؛ركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأينيدلايفةداقو,ىدهلل
:دعبامأ‹نيدلامويىلإناسحابمهيعبات

انعامتجابانلددجتتاماريثكيتلاةصرفلاهذهدعسأامءهتاكربوهللاةمحرواعيمجمكيلعمالسلا

:نيحلاصلاانفلستايركذييحننحنواندعسأاموءيفاقثلاحرصلااذهيف؛بيطلاناكملااذهيف

نحنونوميملاءاقللااذهيفاندعسأامءةرخافلامهملعزونكىلععالطالاوةرهازلامهتريسيلمتل

سيمخنبدعاجناهينوبأمامإلاينابرلاةمالعلاوهوحلاصلافلسلاكئلوأمالعأدحأىركذبيفتحن

ءةماركلانععافدلالجأنموءقحلالجأنموملعلالجأنمةايحيبيحيذلا(هللاهمحر)يصورخلا

هيلعهللاىلصهللالوسريدهنوعبتيوهللاباتكبنوكسمتسينيذلانيحلاصلاءاملعللاجذومنناكف
ءةزرابلاةذغلاةيملعلاةيصخشلاهذهيفلوقأنأىسعاذاموءحلاصلافلسلارثامنويحيو ملسو

ملعلابءاهدعبنماوءاجنيذلاوءاهورصاعنيذلاءاملعلاعيمجاهلدهشذإذاذفألاءاملعلااهلدهشيتلا

؟تابجاولانمءيشبطيرفتريغنم ىلاعتوهناحبسهللانيدبادهأبكسمتلابوىوقتلابوريزغلا
اوئدحتنيذلانيصصختملاةذتاسألاوةرتاكدلانمهتعمسامتعمسنادعبلوقأنأيننكمياذامو

ناكامماريثكانلاوفشكو؛ليطتلاوةساردلانماهقحاهولوأفةيصخشلاهذهنعةصنملاهذهيف

قفنيليولدبولدأينكلوءهلكاذهدعب.ائيشلوقأنأاييحيسفندجأليننإ؟ةيملعلااهراثأنمايفخم
۱هاتآاممقفنیلفهقزرهيلعردقنموهتعسنمهعسوذ

دجْألينإوءناهبنيبأةريسيفيداهتجالاويهقفلابناجلاوه؛هيفثيدحلالكويذلاعوضوللاو

داهتجالاوهقفلايفمهمادقأخوسرلعوضوملااذهلوحينمثيدحلابقحأمهنمانهروضحلانيبنم

امبسحبركذأنأءيشلكلبقديرأيننإفهنمدبالثيدحلاناكنئلو.لاجملااذهيفيتعاضبةلقلو
.امهيفخيشلاةناكمنعثيدحللكلذنمذفنال«داهتجالا»و«هقفلا»يتملكىنعمنميمهفهيلإلصوت

يأ(4نوهقفيالنيقفانملانكلوإل,ضومغهيفاممهف:لاقيامكوهةغللاثيحنمهقفلاف

ملع»:ءاملعلالاقامكءةيعرشلاةلالدلاثيحنموهو؛قئاقحلانمضومغهيفامىلإمهماهفألصتال

.«قالطلا»ةروسنم۷مقرةيآلا(١)
«نوقفانلا»ةروسنم۷مقرةيالا(۲)

- ۱۳۲ -



تاقيرعتلانمريثكبنييلوصألاوءاهقفلادنعهقفلافرُعدقو؛«اكرتوالعفاهيلعامواهلامسفنلا

.ىرخألا

ةيعرشلاةلالدلاثيحنمامأوءءيشلايفدهجلاةياغلذبةيوغللاةلالدلاثيحنموهفداهتجالاامأ

قبسیملةثداحمكحليصحتيفيأةثداحليصحتيفعسولاهيقفلاغارفتساوهداهتجالاف

نممكحلااهلطبنتسيوأاههباشيامىلعلمحتامنإوةيصنلاةيعرشلاةلدألاثيحنماهيلعصتلا
.عوضولملايفةيصنتسيليتلاةلدألا

ىلإلصيناهناكمإبدحألكناكلكلذكرمألاناكولذإءدحألكلاروسيمارمأوهسيلداهتجالاو

اياضقلاىفةيعرشلاماكحألانمهاريامعهسفنءاقلتنمثدحتيفنيدهتجملاءاملعلافاصم

هللامهامسنيذلامهوملعلايفمهمادقأتخسرنيذلاءاهقفلاىلإلوكومرمأكلذنكلوةيداهتجالا
رمألايلوأىلإولوسرلاىلاهودرولولجوزعلاقامدنعرمألايلوأ ىلاعتوهناحبس
.طابنتسالاىلعةردقملامهلنيذلايأ()مهنمهنوطبنتسينيذلاهملعلمهنم

مهلنوعباتلاو.مهيلعهللاناوضر-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاةباحصمهوحلاصلافلسلاو

اوناکف؛احاحقاابرعاوناکءيشلكلبقمهفمهفلانمةيلاعةجردىلعاوناكناسحلب

 لوسرلاةسلاجمبامإاوفرشدقكلذبناجبمثءهلمهتوالتلالخنمميركلانآرقلادصاقمنوفرعي

مهناكمإبناككلذلف ملسوهيلعهللاىلص لوسرلاسلاجنمنعيقلتلابامإو ملسوهيلعهللاىلص

-لوسرلادهعيفداهتجالالصحدقوءاهيفيعرشلامكحلااوطعيوةفلتخملالزاونلايفاودهتجينأ

هيلع يبنلاناكلذنم.داهتجانمهيلإاولصوامىلعنيدهتجملارقأوهسفن ملسوهيلعهللاىلص
امدنعةظيرقينبيفالإرصعلااولصيالنأمهيلعهللاناوضرةباحصلارمأمالسلاوةالصلالضفأ

ملتقولانأالإمهيلا مهيلعهللاناوضر-ةباحصلابهذفبازحالاةكرعمىفةنايخلامهنمتناك

,رظنوركفاهلةمأنوكتنأةمألاهذهلدارأ ىلاعتوهناحبسهللانألةمكحلكلذناكدقومهفعسي

نأىأرنممهنم:اوفلتخافداهتجالانمهيلإلصوامىلعدحألكرقي-ملسوهيلعهللاىلص يبنلاو
اولصيالنا-ملسوهيلعهللاىلص هرمأىنعمامواهتقونعاهريخأتزوجيالتوقومدحاهلةالصلا

مهيلعفءرصعلاتقوتوفينألبقكلانهىلإاولصيىتحمهسفنااوثحينأالإةظيرقينبيفالإرصعلا
ءاهتقولةالصلااولصينأاوأرف.ةالصللينابرلاتيقوتلانيبامويوبنلارمألااذهنيباماوعمجينأ

ىلإةالصلاريخأتاوأرفهنمرهظامبسحب-ملسوهيلعهللاىلصيبنلارمأذخأينأىأرنممهنمو
.ةظيرقينبىلااولصينأ

.مهفلانمهيلإلصوامىلعنيقيرفلانمقيرفلك ملسوهيلعهللاىلص يبنلارقأدقو
هيفاوفلتخاامىلع مهيلعهللاناوضر ةباحصلارارقا ىلاعتوهناحبسهللاباتكيفدجنكلذك

:نيملسمللدوعتلاهءاقباىأرمهنمواهلاصتتساىأرنممهنمفءءارضخلاريضنلاينبلاومأيف

اهلوصأىلعةمئاقاهومتكرتوأةنيلنممتعطقام:هباتكيف ىلاعتوهناحبسهللالزنأف
.()ڳەللانذإبف
.«ءاسنلا»ةروسنم۸۳مقرةيألا(١)
.«رشحلا»ةروسنم٠مقرةيآلا(٢)

-۳۳-



ةخسارتناكيتلاةيبرعلاةكللانادقفوضعبباهضعببوعشلاطالتخاعمقيقدلامهفلااذهنأالإ
اهتلدأنمةيعرشلاماكحألاطابنتساةيفيكنادقفو مهيلعهللاناوضر ةباحصلاسوفنيف

ثيحبداهتجاللالوصأاوعضوءاملعلاناف«مهدعبءاجنمىلعاريسعارمأكلذلكناكاملءةيليصفتلا

.لوصألاهذهنيبامعمجيامدنع؛داهتجالاةجردىلإملاعلالصي
بولسابولسالااذهبسانلابطاخدقوءنيبميبرعناسلبلزنميركلانآرقلانإ,مولعموهامك

نأوةغالبلاووحنلاوفرصلاكةيبرعلامولعنمانكمتمنوكينأًدبالدهتجملاًاذإف؛نذإبرعلامالك
ةيعرشلاةلدألايفرظنلاةكلمدهتجملايطعييذلاوهملعلااذهنألهقفلالوصأملعنمانکمتمنوکی

نكمتةيلامجادعاوقهقفلالوصأملعلنأذإءاهنمةيعرشلاماكحألاطابنتسالجأنمةيليصفتلا

ىلعهبىوقييذلامهفلاىلإكلذهبيدؤيف؛هعضومءيشلكعضونماهسراميذلااهبحاص
طابنتسايفةلدألاهذهلمعتسيثيحباهيلإتالولدملادرلةيليصفتلاةيعرشلاةلدألايففرصتلا

ةريثكةيمومعلاةلدألتاصصخملانإف؛صوصخلاومومعلا؛دعاوقلاهذهةلثمأنموءعرشلاماكحأ

ءيشلكيوهو”:-ىلاعت۔هلوقکتايآلاضعبادعامصصخدقوالإمومعنمامليقكلذلوادج

مالظبكبرامو»:-لجوزع هلوقو(”4ادحأكبرملظيالو»:.هناحبس-هلوقو()4ميلع

نمءيشبتصصخاهنإلاوحألانملاحبلاقينأنكميالواهمومعبذخؤتةلدألاهذهنإف
.تاصصخللا

نايبلااذهيتأي؛نايببتلصفدقو؛ةلمجمةيعرشلاةلدألانماريثكنإف؛ليصفتلاولامجالاكلذك

هللالوقوحنلقعلااهتّيبةلمجملاةينارقلاتايآلانمريثكفءانايحأايلقعانايبةيدئاقعلااياضقلايف

مهفلصوأيذلاوهيرشبلالقعلانإفهللاالإةهلآامهيفناكول:-ىلاعتوهناحبس

.كلذناكولةهلآلاددعتعمداسفلاعوقوةيفيكىلإملعلايفنيخسارلاسانلا

.ادجريثكوهوةيهقفلااياضقلايأةيعرفلااياضقلايفيتأييذلايعرشلانايبلاكلانهو

.ةنسلابنأرقلانايبونارقلابنآرقلانايبيتأيف
.نارقلابةنسلانايبو
.ةنسلابةنسلانايبو
امموءةيداحألاةتسلاكينظلاليلدلايفالثملمجملاوهوءنتملايعطقنيبيذإينظلابيعطقلانيبيو

بتكيفءاجالةضيفتسملاةساردلاىلعفقوتيوهوةيعرشلاماكحالاطابنتسايفدهتجمللهنمدبال
نال؛كرتشملاوصوصخلافنصنمامهوءديقملاوقلطملاوءهباشتملاومكحملا.ةفرعمنييلوصألا
ناسلىلعفدارملامهففقوتيو؛رثكأوأنيينعملاكرتشميتأيدقةيبرعلاةغللايفدحاولاظفللا

ىلعظافلألاةلالدو؛ركذملاعمجلاةفرعموءهمالكيفدارلاصيخشتىلعلدتيتلانئارقلاىلععراشلا

ىلعةنسلاةفرعموءهتلالدبوأوأ؛هتراشإبوأ؛هترابعبمكحلاىلعلديدقظفللانأل,ماكحألا
.«تلصف»ةروسنم١٤مقرةيألا(۲) .ءةرقبلا»ةروسنم٢۲مقرةيآلا(١)
.ءايينألا»ةروسنم٢۲مقرةيألا.«فهكلا»ةروسنم٩٠مقرةيألا(۲)
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.يداحالاوءضيفتسملاورتاوتملاكاهفالتخل

نسحلاوهتاذلنسحلاوهريغلحيحصلاوهتاذلحيحصلاهنمف؛ماسقأةدعىلامسقنييداحالانامث

ناسحتسالاوءهحداوقوهللعوسايقلاوءهبتارموعامجالاةفرعمكلذكوءكلذنودامهنموءهريغل

دعيامميهو٠ءعرشلادصاقمو٠:يمالسالاهقفلايفعساوبابوهوعئارذلادسو4.ةلسرللاحلاصملاو

ثحابمنمزيزعلاباتكلايفاموتافلؤميفنيخسارلاءاملعلانمريثكهثحبًالقتسماملع

لضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةريسلاةفرعمداهتجالااضياهيلعفقوتيامموةيوبنلاةنسلايفوهاضيا
لالخنمناسنالانكمتيو؛زيزعلاباتكلايفتالمجملانمريثكلةرسفماهنال مالسلاوةالصلا

نمخوسنملاوخسانلاةفرعمنم ملسوهيلعهللاىلص-يبنلابترميتلاثادحألاخيراوتةفرعم

ىقرينأنكميالو؛عساوبابداهتجالانذإفء-هيلعهمالسوهللاتاولص هنعتردصيتلاماكحألا

(هنوطينتسينيذلا)بميركلانآرقلامهيلإراشأنيذلاملعلايفنوخسارلاءاملعلاالإهتصنمىلإ

.لزاونلايفداهتجالانوعيطتسينيذلامهءالؤهف(رمألايلوأ)مهامسو

لوقلااهيفاوفلأاياضقيفةديدجءارأبريهامجلانوهجاويامدنعنيدهتجملاءاملعلانأبيرالو

ايأراوفلأمهنأل؛مههوجويفنوروتثيريهامجلاكئلوأكلذلعجينودهتجملاهيلالصوامفالخب
ءاملعلانيبامةهجاوملاوةكرعملانوكتانهوءهيلعنوريسيمهفءنوقباسلاءاملعلاهبمهاتفأانيعم

مهنإف؛نيملعتلافاصنأبنوفرعينيذلاكئلوأاصوصخونيدلقملانيدماجلاريهامجلاونيدهتجملا

نوبسنياماريٹکوركنمداءيشباوءاجمهنأنوريوءمهداهتجاملعلالهأىلعنوركنيامناعرس
.عامجالااوقرخمهنأمهيلإ

هنأل,نيدهتجملاءاملعلاكئلوأدحاوه(هللاهمحر)ىصورخلاسيمخنبدعاجناهبنوبأمامالاو

هللاىلصهيبنةنسوهللاباتكبو؛هقفلالوصأبةخسارةفرعمىلعناكويمالسالاهقفلاباعيلضناك

حلاصملاهذهسايقعمةمألاحلاصمةفرعمنمهنکميبقاثرظنبحاصناکوءهتریسو-ملسوهيلع
-هيبناضيأاهدصقوماكحأنمعرشاميف ىلاعتوهناحبسهللا اهدصقىتلاةيعرشلادصاقملاىلع

هرصعيفنيدماجلانيبوهنيبتناككلذلف.ماكحلنمهبءاجاميف مالسلاوةالصلالضفأهيلع

دحأللوقيهنأكلذنمءهتاباتكيفاهدجنيتلاةراحلاةيسامحلاتاملكلاكلتكلذىلعلدتو؛تاهجاوم

لاجرلاامنإولاجرلابفرعيالقحلاناكلذبينعي؛(لاقامىلإلبلاقنمىلإتفتلتناكايإو):هيلئاس

تفتلتنأكيلعامنإوءلئاقلاةلزنمردقبهسيقتفلوقلااذهلاقنمىلإتفتلتالتنأف,قحلابنوفرعي
.اهلقباطمريغوهوأةيعرشلاةلدأللقباطمهلاقيذلالههلاقامىلإ

كلذيفدنتسمهنإوهلوقيامةحصوهتاداهتجاةمالسبمهعنقينالواحوهتقويفنيدماجلاىلعماقدقو

يفنيمدقتملاءاملعلاشقانيناكولوصألابةفرعمىلعلبقنم؛-انلقامك-وهوءةيعرشلاةلدألاىلاهلك

هذهىلعيدشارلاهللادبعنبكرابمروتكدلاخيشلاهاقلأيذلاثحبلايفانعمسامكوءعورفلاولوصألا

نعالضفهيلوصأاياضقيفةكربنباريبكلايلوصألاوناهبنيبأغيشلانيبامفالخناكةصنملا
امدنعسئاقلافهيلعقفتملصأىلعالإعصيالسايقلانإ:لوقيناكةكربنباناكلذنمةيعرفلااياضقلا

.الفهيففلتخملصأىلعسايقلاامأءهيلعقفتملصأىلعهسايقنوكينأنمدبالسيقي
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هنإفيعرشليلدبهدنعحجرتولوصألانمالصأدمتعايذلاناىريكلذفالخىريناهبتوبأو

مهفىلاارظنةمألانيبهيفافلتخمارمأيعرشلاليلدلاكلذنعجتنامناكولولصألاكلذىلععرفي

ءهسفنةكربنباتاداهتجايفءاجامضعببهيلعجتحاوةكربنباشقاندقونمدحاولك

ريغتنآملحلاتغلبمثاهابصلاحيفتجوزناةيبصللناباولاقنيذلاءاملعلادحأوهةكربنبانإف
.هريغوأابآاهجوزيذلايلولاناكءاوسجاوزلااذهنم

اهنوكلاحيفتجوزيتلاةريربللعجملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأكلذلةكربنبالدتساو

عماجبتقتعااذاةكولمملاريغىلعتغلباذإةيبصلاريغساقفاهقتعباهرمأتكلمامدنعءريغلاةقيقر

اميفوهامناتقتعاذإةكولمملاريغتوبثىلععامجالانأعمءاهرمأتكلمنيتنئالانمةدحاولكن

نافارحنوکیامدنعامأءارحناکاذإاميفالاکولمماهقرتقويفهبتجوزيذلااهجوزناكاذإ
ناكواجوزلاةلاحيفةعنصلجأنمريغلااذهناكاذإاميففالتخالاىلعءانباهيففلتخمةلأسملا

.اهرمأتكلماهنألجأنمريغلا

.(هسافبهسأرمأبرضانهو)؛سايقلااذهساقامدعبةكربنبإيفناهبنوبأمامالالاقو

هنالهرصعيفهتاداهتجاملاعمنميهوءناهبنيبأمامالاثوحبيفنأشاهلناكةلأسملاهذهو

روصعلانمهلبقاموناهبنيبأرصعيفءاملعلاةملكتناكذأ؛هرصعءاملعهيففلاخامىلإاهيفبهذ

سانلانمدحأباهجّوزاهوبأناكنإريغاهلنوكيالغلبتامدنعةيبصلانأىلعةقفتمنامعيفانه

بالاوهجوزملاناامب(اهولتينأريغال):مهلوقىنعموهوبأريغاهلجوزملاناكاذإامفالخب
.اهلريغالهنانورياوناكيعرشلا

نادحألزوجيالهنألاروجحمًارجحربتعييرلاذهىلعجورخلانأبهرصعلهأدحأىتفأدقو

قفاوامبةربعلانإ:لاقوةدشبىوتفلاهذهىلعناهبنويأمامالاضرتعاانهو.روهمجلايأرزواجتي
دقو؛روهمجلانعجراخيأرلاديؤمليلدلانوكيدقفءروهمجلاهيلإبهذامبةربعلاتسيلوليلدلا
.هريغنودروهمجلايأربداقتعاللىنعمالفروهمجلايأرلاديؤمنوكي

؟جوزتنأزوجيالمأ؟جوزتنأزوجيلهملعلالهأنيبفالخاهيف-ءيشلكلبق ةيبصلاةلأسمو
يتلاثوحبلاضعبيفانعمسامكادودحكلذلدحنممهنموىلعاهجيوزتزاجأنممهنمف
.ةيبصتمادامقالطالاىلعاهجيوزتعنمييأركانهولوألاسمالايوسمالابتمدق

نبانعاضيأيوردقو هنعهللايضر-ديزنبرباجءاثعشلايبأمامالاىلإبوسنميأرلااذه
ىلص-يبنلاجوزتنأنايريامهلعلوةيبصلاجیوزتزوجيالهنانایرینامامالاناذهناکدقفهمربش

لضفأهيلعهباصاخارمأناكاهابصلاحيفاهنعهللايضرةشئاعنينمؤملاماب-ملسوهيلعهللا
زعلاقامدنعهريغللعجيملامرمألانمهللعج ىلاعتوهناحبسهللانألجأنممالسلاوةالصلا

.()مهسفنأنمنينمؤملابىلوأيبنلا»:لجو
هللاناوضر ةشئاعنينمؤملامأنم ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاجوزتيفنأاوأرروهمجلاو

.ةيبصلابلجرلاجوزتزاوجىلعاليلد امهيلع

.«بازحألا»ةروسنم٦مقرةيآلا(١)
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مهرظنبسحبهيفاهجوزينأاهرمأيلولزوجيوهيفاهجيوزتزوجييذلاتقولايفاوفلتخلامناو

جيوزتلااذهله.نييأرىلعهيفاوفلتخااهجيوزتاوزاجأنيذلاءالؤهوكلذركذامكاهحلاصمىلإ
ةلأسملاهذهيفهداهتجاعمهنعىلاعتهللايضرناهبنابأمامالانأىرننحنو؟فوقومهنأمأتباث

اهلريغلاتوبثبلاقامدنعةيعرشلاةلدالاهيلعلدتيذلاحيحصلاجهنلااهيفعبتينأىلعهصرحو

مدعبلوقلافلخلادنعكلذدعبثدحهنأالإريغلااهلنورياوناكنيمدقتملافلسلاءاملعنأركذو

ظحاليامبرهلكاذهعممامالااذهنأدجناهوبأاهجّوزناكنأاهلمزلمجاوزلاكلذناواهلريغلازاوج

بترتواهغولبىلإفوقومجاوزلااذهنأةلأسملاهذهيفحجرهنأبكلذتاظحالملاضعبهيأرىلع

لاحيفيفوتولجوزلااذهنأاهنمليصأتلااذهىلعبترتيتلاتاعيرفتلانماريثكعرفهناكلذىلع

يهلهتلئستغلبنافاهغولبةلاحىلاافوقومهنماهٹرانوكي:لوقي؟هنماهثرانوكيفيكاهابص

.؟الوأهبتيضرلايحجوزلاكلذناكولثيحبجوزلاكلذبةيضاراهسفنىرتاهغولبلاحيفنآلا

ذئدنعواجوزهبتيضرلايحناكولجوزلاكلذنإبنيميلاببلاطتةلاحلاهذهيفاهنإفمعنتلاقناف
ةلأسملاهذهيفهلوقيامينبيوهفءائيشثرالانمطعتملنيميلانعتلكننإوثرالاىطعتتفلحنإ

ةلالدلايفادجةحضاويهىرخأتاعيرفتدجنوءافوقومجاوزلااذهنوكنمهلصأامىلعةيعرفلا
اهغولبدنعمثلجرلااذهاهبلخديملولةيبصلاهذهنااهنمليصأتلااذهىلعةينبماهنأىلع

ناكيذلاجاوزلااذهنالدعبنماهدلتيتلااهتنباهللحتواهمأهللحتوهيباللحتوهنباللحتاهنإف

.ائيشنکيملهناكربتعيامهنيب

اذهعمهنابظحالينكلو«فوقومجاوزلااذهنأبلوقلاىلعاهعرفيتلاتاعيرفتلاةلمجنمهذه
ناكدقفتاضقانتتاعيرفتلايفنأكلذلالخنمنيبتينذإفةيبصلاهذهبلوخدلاهريغووهحابأهلك

ىتحءاهابصةلاحيفاهبلخديناجوزللحابيالإءيشبسيلحاكنلااذهناوءفقولابلوقلاىلعمزلي

عماهؤطوهلحابيفيكفاهغولبدعبهايإاهرارقابالاهلمتيالافوقومناكنإهنألجاوزلااذهمتيوغلبت
.جاوزلاةحصىلعةعرفتمءطولاةحابإنأ

اھامسةعسومةلاسراذهيففلأف(ىلاعتهللاهمحر)يملاسلانيدلارونمامالاكلذلهبنتدقو

.هعضومءيشلكرقأوهلصأىلإعورفلاهذهنمعرفلكدردقو(نايبصلاجيوزتيفنايبلاحاضيا)
امموءاملعلاروهمجاهيففلاخييتلاءارآلانمريثكلا(ىلاعتهللهمحر)ناهبنيبأماماللدجنكلذك

ماكحأبقلعتيامءارآلاهذهنمفءهآريذلايأرلانمهيلإلصوتامىلإلصوتفدهتجاهنأىلعلدي
الاحيرالوانولالوامعطهيلعرثؤتالوةساجنهيفللحتتيذلاريسيلاءاملانأىريناكتاراهطلا

اذهورهطمرهاطوهفقباسلاهمكحىلعهاريلبةساجنلاىلإةراهطلاوهولوألاهمكحنعلقتني
نوقرفينيذلاةمألاءاملعروهمجهيلابهذامفالخوهلببهذملاءاملعروهمجهيلإبهذامفالخ

وأهمعطوأهنولريغتيامدنعالإةساجنلاةاقالمدنعسجنتيالريثكلانأنوريفريثكلاوليلقلانيب

.هفاصوأنمفصويأريغتيملولوةاقالملاهذهدرجمبسجنتيهنإفليلقلاامأوءهحير

نيبنمومهيلعهللاناوضرةباحصلاضعبناهبنوبأمامالاهيلإبهذامنيمدقتملايفبهذدقو
مهنمونيعباتلاءاملعنمةعامجهيلإبهذكلذكو امهنعىلاعتهللايضرةريرهوبأوسابعنباءالؤه
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(هللامهمحر)يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامالاهذيملتوديزنبرباجءاثعشلاوبأمامالا
مهنيبنموءاضيأىرخألابهاذملاءاملعضعبهبلاقدقوءكلاممامالابهذمنمروهشملايأرلاوهو
تضوافدقو(نآرقلاماكحأ)باتكيفيبرعلانبالاقو(نيدلامولعءايحإ)باتكيفامكيلازغلامامالا
لهألةريثكتاشقانماهيفوكلامبهذماهيفبهاذملالدعأنإ:لاقوةلاسملاهذهيفريبكلايسوطلا
.ملعلا

اذهىلإلصوتفدهتجاهنأىلعليلدروهمجلايأرفلاخيذلالوقلاىلاناهبنيبأمامالاليم

نممهتمنوفلتخمكلذيفمهومئاصللكاوسلاةهاركنوريانئاملعرثكأناككلذكهداهتجابيأرلا

نيبقّرفنممهنموحابصلاتقونمأدبتاهارينممهنموسمشلالوزتامدعبةهاركلاهذهنوري
بطرلايفةهاركلاىأروءبطرلانودسبايلابمئاصللةهاركريغنمكاوسلاحابأفسبايلاوبطرلا
راشأمثهركيالكاوسلانأبعيبرلاورباجنيمامالالوقلقنمهنعهركذامركذامدعبناهبنوبأمامالاو

امهناو)هلوقنممهفينكلاحيرصاحيجرتركذامو(رصبلايلوأنملامهناو)هلوقبيأرلااذهلهليمىلإ
ءةلدألانمريثكبدضتعييأرلااذهنابيرالويأرلااذهىلاليميهنأىلعلديام(رصبلايلوأنمل

هيلعهللاىلص-يبنلاناملسممامالاوهدنسميفعيبرلامامالاهجرخأيذلاةريرهيباثيدحاهنم

نيبقرفيملو(ءوضولكدنعوةالصلكدنعكاوسلابمهترمأليتمأىلعقشانأالول):لاقملسو
هيلعهللاىلص يبنلاىأرهناركذةباحصلادحأنأدوادوبأهجرخأثيدحاهنمواهريغومايصةلاح

ثيحنمكلذىلعةريرهيبأثيدحةلالدو«ءيصحيملاممئاصوهوسبايلاوبطرلابكاتسي-ملسو
.اهريغةلاحومايصةلاحنيبقرفيملهنإ

بيطأمئاصلامففولخل):لِي لوسرلاثيدحهباولدتساامةياغنإفةهاركلاباولاقنيذلاامأ

ةصالخامنإوموصلاىفكاوسلاةهاركىلعةحضاوةلالداذهيفسيلو(كسملاحيرنمهللادنع

رثاكاوسلاببهذيامنإكاوسلاببهذيالفولخلااذهنأىلعميظعلضفهلفولخلانأثيدحلا
.رخآءيشفولخلاوءيشةرفصلاوسارضالايفيتلاةرفصلا

فلاخيوهفءاريثكروهمجلايأرفلاخيامجحلالئاسميفناهبنيبامامالاءارآنمدجنكلذك

ناكنكلوهلاببستمناكامبرثداحناسناللثدحيامدنعمدلامازلايفنوددشتينيذلاروهمجلا

ءيشیمدیكلذبيسبفعاتملمحوأماعطخبطكءيشلمعرشابينأك.هترشابمهلهركيالامبهببست
مدعلصألاو«سانلاىلعريسيتهيفداهتجاوهوءهيلعمدلابوجومدعةلاحلاهذهيفىريهنإفهنم

هبیداممهرشابامرشابناکناواذهذإيعرشليلدىلعفقوتيامنإهسفنبوجولا

.هنمةرشابمبالوهلةزئاجريغةرشابمبنكيملءامدالااذهنأالإءامدالاىلإ

مهافلادهتجملاةشقانماهشقانيفهلبقنمءاملعلابتكاهبتلفحيتلا؛ءارألانماريثكبقعتيهدجنو

.كلذنمنكمتملا

تناكنا؛ضحتملوضيحملانستغلبيتلاةأرملانإطايتحالابابنماولاقءاملعلانماريثكنأ

بلاغنالالماحنوكتالئلاطايتحارهشأةعستءطايتحالالجأنمالماكاماعدتعتتقلطوةجوزتم
يتلاةقلطملانإفاهسنجنملماحلاريغلءقالطلاةدعلجأنمرهشأةثالثوءرهشأةعستنوكيلمحلا
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هللالوقيفنآرقلاكلذىلعصنامكضيحلانمسيآلاكلذكورهشأةثالثدتعتضيحلانسغلبتمل

رهشأةثالثنهتدعفمتبترانإمكئاسننمضيحملانمنسئييئاللاو»:ىلاعتوكرابت
بابنعهجرخأومزالٌرمأكلذنأبمهنمريثكنظدهعلامداقتعمامبرلو(4نضحيمليئاللاو
طايتحالاءمعنءكلذاهمازلالهجوالهنإ:لاق(هللاهمحر)ناهبنوبأمامالاوءمازلالابابىلإطايتحالا

ردصلايفكاحاممثالاوسفنلاهيلاتنامطاامربلانإفاهسفننثئمطتىتحطاتحتنأاهلوعساوباب

لوزینأىلإلیوطدمأاهیلعیضمولویتحجوزتتنأاهلسيلفالماحاهنوکنمبیريفتناكناف
ةثالثبدتعتنأموزللاثيحنماهيزجيفالماحاهنوكيفبيركلانهنكيملنأامأواهسفننمبيرلااذه
اضيأكانهو4...نضحيمل:-ىلاعتوهناحبس-هللالوقهيلعلدامبالمعطقفرهشأ

.طايتحالانمريثكاهيفددعلابابيفنومدقتملااهبلاقيتلاءارآلانمريثكلا

تناكناةأرملانأكلذنمءمازلالايفمهفلاخهنكلوطايتحالاعناميملناهبنوبأمامالاو

ضيحتنإبكلذوةرشعلانودضيحثالثتضاحوتقلطمثءمايأةرشعةداتعملااهتضيح

ءاملعلاكئلوأنإفمايأةعستوامايأةينامثوأمايأةعبسوأماياةتسوأمايأةسمخالثم

ىتحجاوزلانمعنمتنكلوتارمثالثكلذاهضيحباهقلطمتوفتاهناباهيفاولاقنيمدقتملا
اهتداعنمةأرملاتناكاذإاميفاضيأاولاقولبقنمضيحتتناكامكتاضيحثالثضيحت

يفضيحتنأبكلذو«نيمويثالثلاتاضيحلاىدحإتضاحومايأةثالثنمرثكاضيحتنأ

نييلوألانيترملايفضيحتوأاهتداعبسحبنييرخألانيترملايفضيحتونيمويىلوألاةرللا

نأاهللحيالواهقلطمتوفتاهنإ:اولاقنيمويةثلاثلاةضيحلاضيحتمثاهتداعبسحب

ضيحلالقأيففالتخاىلعينبماذهونيموينمرثكأتاضيحثالثضيحتىتحجوزتت
نممهنموةعفدضيحلالقأ:لاقنممهنمفضيحلالاوقأيفنوفلتخمءاملعلانإفهرثكأو
ضيحلانالاقنممهنموةليلومويضيحلانأب:لاقنممهنمومويضيحلالقأنإ:لاق

وهوبهذملاءاملعمظعمهيلإبهذيذلااذهومايأةثالثضيحلالقأ:لاقنممهنموءناموي

نبرباجنعةديبعيبأنعهدنسميفعيبرلامامالاثيدحهديؤييذلاوهوءةيفنحلابهذم

هرثكاومايأةثالثضيحلالقأ):لاق-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأكلامنبسنأنعديز
.(مايأةرشع

ثالٹةدملنيمويضيحتامدنعاهنانورينامويضيحلالقأنأاوربتعانيذلانأبيرالف

نانكميالاهنإبنولوقينيذلاو.جاوزالللحتواهقلطمكلذبتوفتفءتهتنادقاهتدعنوكتتارم

ةرملکيفنوکينأوتارمثالثنوكينأنمدبالاهضيحنأنوريمايأةثالثنملقأضيحت
.مايآةتالثنملقأتارملاكلتنمةدحاويفنوكينأالادعاصفمايأةثالثنم

مايأةثالثالإنوكيالضيحلانأاولوقينأامإمهتابكئلوأىلعظحاليناهبنوبأمامالاو
ةعجارمنإفةدعلانمةجراخريغتناكنئلوءةدعلانمةجراخريغنوكتاهنإفهيلعوادعاصف

.«قالطلا»ةروسنم٤مقرةيآلا(١)
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تاقلطملاو#:-ىلاعتوهناحبس-هللالاقامدنعهللاباتكصنببجاوقحاهلجوزلا

نكنانهماحرأيفهللاقلخامنمتكينانهللحيالوءورقةثالثنهسفنأبنصبرتي

ءورقةثالثةدميفيأ()كلذيفنهدربقحأنهتلوعبورخآلامويلاوهللابنمؤي
امو؟ءورقةئالثصبرتتملتناكنإاهلقلطملااهجوزىلعاهتيوفتهجوامفنهدربقحأنهتلوعب

نيمويءرقلانوكينأامإف؟ءورقةثالثتصبرتتناكنإهبجوزتتنأديرتنملاهليلحتمدعهجو
هذهنملوقلكیلعفمايأةثالثالإنوكيالنأامإوادعاصفةعفدوأادعاصقامويوأادعاصف

اذهوءةلأسملاهذهيفهيلإدوعتيتلاىرخالاتايئزجلايفتاعيرفتهيلعبترتتنأبجيلاوقألا
ءيشلكلبقيهءورقلاةثالثلاوءورقةثالثصبرتلابةرومأملاحلاةعيبطبةأرملانإفحضاو

دحاولكبلاقدقو؟رهطلاوأضيحلاهبدارملالههيففلتخمءورقلاوأءرقلانإفاهيففلتخم

فالخلارمتساومهدعبنمونيعباتلاوةباحصلاندلنمفلسلاءاملعنمةعامجنيلوقلانيذهنم
قلطتةكرتشمةظفللاهذهنإفءورقلاوأءرقلاةظفلىلإرظنلاىلعينبماذهواذهانتقوىلإكلذيف

برعلالمعتساوءضيحلاىنعمبيتأيورهطلاىنعمبيتأيءرقلافءرهطلاىلعقلطتوضيحلاىلع
:رعاشلالوقضيحلاىلعءرقلاقالطادهاوشنمفنيينعملاالكيفةظفللاهذه

ضئاحلاءورقكءورقەهلضرافيلعنفضيذبرو

:ىشعالالوقرهطلاىلعءرقلاقالطانمو

كئازعمئازعاهاصقألدشتةوزغمشاجتنأماعلكيفأ

كئاسنءورقنماهيفعاضالةعفريحلايفوالامةثوروم
مهنالضيحلاسيلوراهطالايهبرحلايفنهجاوزاناكاذإاميفعيضتيتلاءاسنلاءورقو

.نهضيحلاحيفكلذنمنونكمتيالونهبعاتمتسالاونهترشابمنمراهطألايفنونكمتي
لكفرهطلاوأضيحلاءرقلابدارألهةميركلاةيآلايفميكحلاعراشلاهبدارأاميفرظنلايقبامنإو

ىلإراصيالكرتشملاظفللاوءكرتشمظفل انلقامك ظفللااذهنالتالالدتساهلنيقيرفلانمقيرف

اولاقنيذلاوءدارملاصصختةنيرقبالإنيينعمنمرثكأىلعلديامدنعهيناعمدحأىلإوأهيينعمدحأ
هللالوقكلذنم.يأرلااذهىلإنوبهذيمهتلعجيتلانئارقلانمريثكلاباولدتساضيحلادارملاناب

ضيحلاكلذبدارلاو«نهماحرأيفهللاقلخامنمتكينأنهللحيالو»:ىلاعتوهناحبس
.نيرسفملارثكألوقيفلمحلاو

ىلص-يبنلانأاضيأكلذنمويبوجولاءيشلاىلإتافتلالاأذإفيمدعرهطلاويبوجوضيحلاو
ةأرمإلمالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوقيفضيحلايفءارقالاةظفللمعتسا-ملسوهيلعهللا
قلط):اضيأكلذنموءاهضيحمايأيفةالصلاكرتتيهو(كئارقامايأةالصلايكرتا):ةضاحتسم
ةعامجهلولدمبتذخأوهبلدتسيهنأالإدانسالافيعضناكناووهو(ناتضيحاهتدعوناتقيلطتةمألا
يفةشئاعثيدحاهنموءدراواضياىنعملااذهىلعهبلالدتسالاًاذافىنعملااذهريغيفءاملعلانم
.«ةرقيلا»ةروسنم٢۲۲ةيالا(١)
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لستغتملامهتجوزبقحألجرلا):لاق-ملسوهيلعهللاىلص يبنلانأبيبحنباعيبرلامامالادنسم
.(ةثلاثلاةضيحلانم

اهيأاي»:لاق-ىلاعتوهناحبس-هللانأةلدألاهذهنمةريثكةلدأباولدتسامهنإفرخآلاقيرفلاامأ

ةلاحيفقالطلارمعنباثيدحصنبعرشدقو()4نهتدعلنهوقلطفءاسنلامتقلطاذإيبنلا

ىرخالاةلدالانمكلذريغىلإهيفاهرشابيملامرهطيفقالطلاعرشدقفءضيحلاةلاحيفالرهطلا

نيبدرلاوذخالااهيفرثكدقوةمجةضيفتسمتاشقانماهنإفتاشقانملاهذهثحبلعستيالماقملاو

لئاقلايأرلاحيجرتىلعةينبماهلكتاعيرفتلاهذهنذإفءاريثكنيرخأتملاءاملعلاونيمدقتملاءاملعلا

نمدجنكلذكءراهطالاءورقلابدارملانإنولوقينيذلايأرىلعالضيحلاءورقلابدارملانأب
ىكحامدنعءايضلابحاصىلعهبيقعت-ىلاعتهللاهمحر-ناهبنيبأماماللةبيجعلاتاشقانملا

اهبجومبجوزلافارتعاواهاوعدعمارتساهيلعجوزلايخرينأدعبقلطتامدنعةأرملانإعامجالا
اهيلعبجتوكلذيفناقدصيالةدعلاثيحنملاقءايضلابحاصنإفرتسلاةلاحيفاهرشابيملهنأ

هذهيفدراوريغعامجالانإلاقواغلاباراكنإناهبنوبأمامالاهيلعكلذركتأدقوءاعامجإةدعلا
قحاهنإاولاقنيذلافهللقحوأجوزللقحيهلهءاهسفنةدعلالصأيفنوفلتخمءاملعلاذإ.ةلأسملا

نيذلااهيأاي:ىلاعتهلوقيفكلذاولدتساوهقوقحةاعارملجانمتعرشاهنأىلإاورظنجوزلل

ةدعنمنهيلعمكلامفنهوسمتنألبقنمنهومتقلطمثتانمؤملامتحكناذإاونمآ
جوزلاهطقسينأنكميالقحلااذهنأاوأر-ىلاعتوهناحبسهللقحاهناباولاقنيذلاو

ناکالتئشنمبيجوزتفيبهذا:لاقاهرشابدقواهقلطامدعبجوزلااذهنأولولاوحألانملاحب

الوجوزلنكيملكلذاهمزلأامدعبىلاعتوهناحبسهللاوءورقةثالثصبرتتنأاهيلعبجيذإكلذهل
.هللااهمزلأامطقسينأهريغ

ناواهرشابيملهنابلوقيجوزلافلصحيملةرشابملاوهوةدعلاببسنأيفنارراقتمامهنكلو

يذلاببسلاعوقومدعىلعنارراقتمامهفاهرشابيملهنإلوقتاضيأةأرملاو.راتسلااهيلعىخرأ

:ىلاعتوهتاحبسهللالاقامدنعنآرقلاصنبسيسملاىلعتقلعةدعلانألةرشابملاوهوءةدعلابجوي

لقيملو(4نهوسمتنألبقنمنهومتقلطمثتانمؤملامتحكناذإاونمآنيذلااهيأاي»
اولاقنيذلا):لوقيناهبنوبأمامالاف.سيسملامدعباعيمجافرتعادقوءارتسنهيلعاوخرتنألبقنم

نالءاهرشابيملهنأجوزلافارتعابطقستالةدعلاهذهنأنوري-ىلاعتوهناحبس-هللقحةدعلانأ

نأبةلاحلاهذهيفطرتشينمءاملعلانموءاهنيبوهنيبرتسلاءاخرانملصحامببسبةلصاحةبيرلا

امايصامئاصامهدحأنوكيوأنيمئاصانوكيالنأبكلذوةرشابملامدعليعرشبجومكلانهنوكيال

امنإفةرمعوأجحبنيلهماناكولذإءاخراةلاحيفةرمعبوأجحبنيلهمانوكيالنأواضورفم

.عامجلاامهنمعقينأامهلزوجيالاعرش
لصحيملقحلااذهلبجوملاببسلانأفرتعيجوزلاوجوزللقحيهةدعلاهذهنإبلوقلانعامأ
.«قالطلا»ةروسنم١مقرةيآلا(١)
.«بازحألا»ةروسنم٩٤مقرةيألا(٢۲)



ريغببسلانأبيعدتيهفةدعلاهذهيهتنتىتحاهبجوزتلازاوجمدعوةدعلااهمازلإهجواماذإف
ةدعلانابلاقنملوقىلعىتحجرختينأدعبيالو:هلوقكلذعبتامثكلذىلعاهرقيجوزلاولصاح
ىلعةنيمأاهنألكلذءءطولامدعىلعنارراقتيامدنعجوزتلااهلحابينأ-ىلاعتوهناحبس-هللقح

قدصتجوزللقحاهنأىلعءانباهنابرخآلايأرلانيبواجيرختهاريذلااذهنيبقَّرفمثقحلااذه

قحاهنأبلاقنملوقىلعجرخینأجرخيالو):لاقمثةنينامطقدصتهللقحاهنأىلعءانبوءامكح
ًارظنءطولامدعىلعاهلجوزلارارقاوءاهلجوزلاءطومدعيفقدصتلاقو-ىلاعتوهناحبس-هللا

ياأرلاهركذيذلااذهو.هيفةنيمأنوكتنابامكحةبلاطميهفهيلعةنمتؤميهقبسامكقحلااذهىلإ

هنيباميفناسنالاىلعبجتيتلااياضقلالعج ىلاعتوهناحبسهللانإبامكحاهقيدصتيأغباس

اهناامبةأرملافاهبدبعتنمىلإدوعتاياضقلاهذهلعجسانلانمهريغاهيلععلطيالوهبرنيبو
ةدعلاءاهتنامدعوأاهتدعءاهتنارماناكاهيفقحنماهيلعبجوامويعارينأددعلاةلأسميفةدبعتم

.اهيلإًاعجار

اهتدعهيفيهتنتامرادقمنمزلانماهبرميامدعبةدميفتهتنادقاهتدعنأيعدتامدنعةأرملاف

نأيعدتامدنعةأرملاهذهقدصتهرثكأورهطلالقأوءهرثكأوضيحلالقأيففالتخالاىلعةداع

ةدعلاهذهنأيعدتامدنعكلذكوجاوزألانمتءاشنمباهجوزتزاوجرمأاهيلإلكويوتهتنادقاهتدع

ةقفنلابوجوثيحنمةدعلاءاقبيعدتامدنعكلذيفةنيمأيهواهيلإالوكومنوكيرمألااذهنإفةيقاب

هيلعلديامماذهوءايعجرقالطلاناكدقوتامنإةدعلاءانثأيفاهلقلطملاجوزلاكلذلاهثراوءاهل

.نهماحرأيفهللاقلخامنمتكينأنهللحيالو»:ىلاعتوكرابتهللالوق
امدنعكلذكوءاهنماهجورخمدعوأةدعلانماهجورخثيحنمةأرملاىلادوعتددعلاةلأسمف

عمءامكحوأةنينأمطةأرملاهذهقدصتنأنمعناملااماذإفءلصاحريغءطولانأبناجوزلارراقتي

هذه؛نذإفجاوزألانمتءاشنمبذئدعبجوزتتنأاهلحابيو؟اهعقاويملهنأباهلجوزلاقيدصت
مامالاهنوداميفىرنواهلوصاةفرعموءةيهقفلالئاسملايفقيقدلارظنلاىلاعجرتامنإاهلكاياضقلا

ليصأتنيبامعمجلانم؛هقفلابتكهيلعنوكتنأيغبنياملايحاجذومنهقفلالئاسميفناهبنوبأ
-ىلاعتوهناحبس-هللابسوفنلاهذهلصوويحورلابناجلاىلارظنلانيباموةيعرشلاماكحألا

ةوادنلاببيلاسألاةيقبنعزيمتيبولسأبتكنمنوداميفناهبنيبأمامالابولسأنافءرخآلامويلاو

كرابت-هللابامئادركذيثيحبايحوراوجاهيلعيفضيامنإواهدحوةيهقفلاماكحألاشقانيالوهف

كرابتهللقوقحنماهيلعامبسوفنلاركذيوباوثلاوباذعلابورخألامويلاوبلقنملابو-ىلاعتو

ةيدنةيهقفلالئاسملالعجيامماذهو-العولج-هيدينيبةيلوئسمابوهللاءاقلبركذيودابعللىلاعتو

ىلاعتوهناحبس-هللاباتكىلاعجرنامدنعاننإف؛هسفنميركلانآرقلانمعبانبولسأوهوةفاجريغ

نيباملصولااذهدجن؛اهريغوأةيداصتقالاوأةيعامتجالايحاونلابقلعتتيتلاماكحألايفءاوس
هللافكلذكلذلكيفهسأبءاقتابوهاوقتبرمألاوهللابريكفتلايتأيثيحبيحورلابناجلانيباموهقفلا
ةرمعلاوجحلا:هلوقيفجحلاماكحأنمعرشامعرشامدنع۔یلاعتوهناحبس-

-٤14-



ركذامكلذدعبركذامدنعمث(باقعلاديدشهللانإهللااوقتاو»:هلوقبةيآلاهذهمتخ()هلل

يلوأاينوقتاوىوقتلادازلاريخنإفاودوزتو»:لاقاهلةيلاتلاةيألايفجحلاماكحأنم
هقزريو»(؛اجرخمهللعجيهللاقتينمو»:قالطلاماكحأضرعميفدجنو(بابلألا
رفكيهللاقتينمو»()ارسيهرمأنمهللعجيهللاقتينمو»(°«بستحيالثيحنم
نيترمترركت()هبرهللاقتيلو»:نيدلاماكحأيفدجنو(”ارجاهلمظعيوهتائيسهنع
ىلاعتوهناحبسهللاومالسالايفلاتقلاوداهجلاماكحأاذكهو()4هللامكملعيوهللااوقتاو»

.نيقتملل-ىلاعتوهناحبس-هتيعمناورخآلامويلاركذبوىوقتلابرمألاباهنرقي
هذهلصونأىلعانلديكلذنملكاهريغوةرقبلاةروسيفكلذدروامكحاكنلاماكحأكلذكو

وهكلسملااذهو؛هنمدبالرمأةفاجةروصبالةيدنةروصباهضرعوةيحورلاميقلابةيهقفلااياضقلا
رکذیوظعیناكاماريثكهنإفهبتكوهلئاسريف-ىلاعتهللاهمحر-ناهبنوبأمامالاهكلسيذلا

الئلرخآلامويلابسانلاركذيو-لجوزع-هباوثبرّشبيو-ىلاعتوهناحبسهللاباقعنمفّوخيو
.مويلاكلذنعنيلفاغاونوكي

يفيداهتجالاويهقفلابناجلانعثيدحلانمةريصقلاةلاجعلاهذهيفهاسننالنأاضيايغبنياممو

هلئاسريفحضاووهامكعدبلانمريثكلامواقوهفهبماقيذلايحالصالابناجلاناهبنيبأمامالاةريس

توميامدنعلمارألاوىماتيلالاومألكأنمتقولاكلذىفسانلاهيلعناكاملهتمواقمكلذنم.ةددعتملا

مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاكلذبنيفلاخمءازعلاباحصأىلعنودفيثيحبتيملا
.نيلزانلاىلإماعطلاميدقتهفلكتعمهبلوزنلاوهيلعدوفولابءازعلابحاصلاقثامدعيف

ىماتيلاءالؤهلاومألكأنمسانلااهيفرذحةلاسركلذيفبتكوةئيسلاعدبلاهذهلامواقمناكدقفو
سانلالاحروصواهبحاصىلعةبيصملاكلذيفنوفعاضيمهنإ:لاقونيجاتحملاوءافعضلاولمارألاو

مهنموريمحلاىلعبكرينممهنمفانابكروالَجرمهيلإنوبهذيمهنأركذوءازعلاباحصأىلانودفيمهو

يفهببيصأامبناجبباصملااذهفلكتيومهماعطنمنولكأيومهبنولزنينيحلبالاىلعبكرينم

ىلادوعيىفوتملاكلذلاموءىفوتملاكلذلامبيحضينأوأهلامنمريبكبناجبيحضينأهبيرقوهميمح
هللاوقحريغبلاومألالكأبابنمامناكلذنملكوهريغوبئاغلاوةلمرألاوميتيلاهتثرويفوهتثرو

الاونمآنيذلااهيأاي»:لوقيومكنيبمكلاومأاولكأتالو»:لوقي-ىلاعتوكرابت-
باوبأنمبابلااذهسيلو('مكنمضارتنعةراجتنوكتنأالإلطابلابمكنيبمكلاومأاولكأت
ءاضقلاوبابلااذهدسلجانمو.هلكأاهقيرطبغاستسيودحاىلإدحأنملاملالقناهيفحابييتلاةراجتلا

تبثأدقوءةيصولاهذهلطبتنأىريهلءازعلاةماقإبسانلانمدحأىصوأولهنأىريناكةداعلاهذهىلع

:هلوقب(هللاهمحر)يملاسلامامالاهنعهلقنيذلاوهوهذههتلاسريفكلذ

هتهجبهلاطبإىلإليمهتيوجأيفناهبنيبألو
.قالطلا»ةروسنمتايألا(٤٠٠۸۷).:ةرقىلا»ةروسنم١۹٠مقرةيآلا(١)
.«ةرقيلا»ةروسنم٢٢۲مقرةيآلا(١٠).رشحلا»ةروسنم۷مقرةيألا(۲)

.ءةرقبلا»ةروسنم۲٢۲مقرةيآلا(١١).:ةرقىلا»ةروسنم۹۷٠مقرةيآلا



نمحلاصلافلسلاهيلعراسامعجورخلامدعاضيأىريناكوةلطابةيصوةيصولاهذهنأىريناكف
ولوىتحنوصمملسملالامنأويعرشبجومبالإاهكفسمدعوءمهئامدمارتحاونيملسملالاومأمارتحا

ایعرشادحهيلعبجويامبكتريامدنععرشلاهيلعهبجويامنعهجورخوهئربلجأنمهمدكفسحيبأ
.همدكفسىلإيدؤي

ناهبنوبأمامالاناكفمهلاومأونيملسملاءامدتحابتساةتبانتقولاكلذيفمالسالادالبيفتتبندقو

دعباوناكمهنإلاقوةيرفصلاوةيدجنلاوةقرازألانمجراوخلاكلسمباذهاهكلسمطبرواهيلعراكنالاديدش
ةيضقلاهذهتداعىتحنيملسملالاومأحيبتسينمكلانهنكيملومهتعدبتضرقنامهفئاوطتضرقنانأ

رمأمهلاومأونيملسملاءامدمارتحانمحلاصلافلسلاهيلعامىلعنيملسملاعامتجااذإفديدجنم

ةالصلالضفأهيلعمهيبنةنسومهبرباتكهيضتقيامعجورخلامدعومهنيديفةماقتسالالجأنميرورض

تمدقيتلاثوحبلاضعبنمهوعمسامتايفلخلااوسرديملنممنيرضاحلاضعببجعتامبرلومالسلاو
ناكفيكو-ىلاعتهللاهمحر-يمدكلاديعسيبأمامالاىلعغلابلاهئانثوأناهبنيبأمامالاءارطانم

اهضرعتنأىرنتايفلخهلرمأاذهونيملسملاةمئالانمهريغىلعهمدقيوهءارآمرتحيومامالااذهلجي

ترشتناةعدبهجويففقودقواحلصمالجرناكهللاهمحر يمدكلاديعسوبأمامالافةزجومةروصب

ىتحةعطاسلانيهاربلاراهظاوةغمادلاججحلاباهلىدصتوسانلاىلعاريبكاررضتناكونامعيفانه

ىسومنبیسومورضنلانبدشارماقامدنعهنأكلذلوصاواهكلسمنعسانلانمريثكلادرينأعاطتسا
نامعلهأدنعكابتراعقوةمامالاناكمنعهوصقأو ىلاعتهللاهمحركلامنبتلصلالداعلامامالاىلع

.حالصالاكلذبادصقامهنأوايتعربكلانمغلبدقمامالانأىلإارظنامهرذعىأرنممهنمف

نأبجيولداعلامامالاىلعامهجورخبمالسالايفاثدحاثدحأدقامهونارذعيالامهنأىأرنممهنمو

.فقوتنممهنموءاذهامهلعفنموامهنمةءاربلانمامهتلزنمالزني
ءنيمدقتملاءاملعلادنعدرلاوذخألالصحوثالثلاءاقرفلاهذهنيبامةلدابتملئاسركلانهتناكدقو

ءثدحلااذهةفرعمبوجوبلاقوكلذيفددشتفةلأسملاهذهيفولغلاىأرمهدعبنمءاجنممضعبلانأمث

دنعهنعاوثحبينأمهرابكومهراغصومهئاسنومهلاجرسانلاىلعوروذعمريغوهفهفرعيملنمنأو
كلتبجومبةنتفلاهذهنعثحبلالجأنمراحصولئامسىلإلفاوقنوجرخيسانلاناكفهبنيفراعلا

هذهيفنيلاغملاهجويففقووكلذل ىلاعتهللاهمحر-ديعسوبأمامالاىدصتف.مهلةمزلملاىوتفلا

ناسناللةبسنلابرومالاذاائيشاهيفدقتعيناببلاطمريغوهفاهتجحهيلعمقتملنمنإ:لاقوةيضقلا

ىلإهلكينأهيلعفهيلعلكشأرمأوهبنتجينأهيلعفيغهلنابرمأوهعبتينأهيلعفهدشرهلنابرمأ.ةثالث
هنعناككئلوألكداؤفلاورصبلاوعمسلانإملعهبكلسيلامفقتالو»:لوقيىلاعتهللاو.هللا

:لوقي-ىلاعتوهناحبس-هللاو.؟اهنمفكلابانينعييذلااموترميتلااياضقلاثحبىلإعادنمامو
ىلإعجريرمأكلذامنإومهلامعأنعلأسنالنحنفاماهيلعوتبسكاماهلتلخدقةمأكلت»

ةروسنم٢۳مقرةيألا(١)

.«ةرقيلا»ةروسنم١٤٠و١۳٠مقرةيألا(۲)
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.هدابعنمرئارسلاملعيوههللاو.هللا

كلذعموفرطتلااذهنعدعبلاوولغلااذهذبنىلإةوعدلالجأنمهرسأبةماقتسالاباتكاذهيففلأدقو

.مهسفناىلعنيقشنمةرتفلاكلتيفسانلايقبهلك

همهفبجيامبلهجىلإيدؤيعوضوملااذهةساردمدعنأوةيضقلاهذهيفنيلاغملابهذمىرينممهنم
.نيدلانم

دشرمنبرصانمامالادهعيفقاقشلالازوةنتفلاهذهتضرقنامث؛ديعسيبآأمامإلايأرىلعناکنممهنمو

مثيليلخلانافلخنبديعسققحملامامالاهدعبنمءاجمثناهبنوبأمامالامهتمدقميفونيرخأتملاءاملعلانأالإ

ةعدبلاهذهةهجاوميفبلصلاديعسيبأمامالافقومبغلابلامهباجعاببسباوناكيملاسلانيدلارونمامالاكلذك

يذلاقارتفالااذهىلإهرهوجيفيملاسلامامالاراشأدقواريثكاريخهيلعنونثيوهبقانمراهظاىلعنوصرحي

:لاقامدنعةيضقلاهذهيفلمشلاعامتجادعبنملصحامىلإولصح

اوقرتفانامعلهأاهلجأنم
ىقىفوملادىعسيابزح

:ةيضقلاهذهىفىلاغملارخألاقيرفلانعلاقو

دحأهنمقبيملمهبزحو
ىقحمنمضرالالختسيلا

مامإلاسبمبياقت

اوقفوومهضعبزافنيبيزح

يقشەهنميربنمویدهلاىلع

دهشيانيفقحلابمهياشهذ
قحلابأمئاقاهيفنوكي

ماناللدشرملا

ارهاظًادشرنيدلايفًادشرمو

هتافلۇميفهبةداشالاوديعسيبأمامإلابغلابلاباجعالاىلإناهبنابأمامإلااعديذلااذهف

نمضعبنمكلذانعمسامكءهدعبنماوءاجنيذلاوأهورصاعنيذلاةمئالانمريثكلاىلعهليضفتو

ةدحويفطيرفتلامدعوقحلابكاسمتسالاىلعصرحلاىلعلديامنإفءيشىلعلدنإاذهومدقت

ةمالانمةفئاطنيبلصحييذلاقيرفتلانإفءاهلاصوأعطقيواهلمشقزميامىلإيعسلامدعوةمألا

ديعسيبأمامالابادجنيبجعملانمناهبنوبأمامإلاناكةيحانلاهذهنمفعيمجلاىلعهرثأسكعني
.اعيمجىلاعت(هللامهمحر)يمدكلا

رشلاانعفرصينأوريخلاىلعاننيعينأ-ىلاعتوهناحبس-هللالأسنوردقلااذهىلعرصتقنو

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوىلاركشلاوءانثلايدسأنأةزيزعلاةيلاغلاةبسانملاهذهبينتوفيالوهلك

يموقلاثارتلاريزويلعنبلصيفديسلاومسلابحاصمهتمدقميفواهيفنمعيمجيفةلثمم
كرابتهللاالئاسىدتنملايفنيلماعلاعيمجوهلاجرعيمجىفالثممىدتنملااذهركشانأوةفاقثلاو

ناطلسلاةلالجلابحاصلةديشرلاةدايقلاتحتبعشلااذهريخهيفامىلإمهيديأبذخأينأ ىلاعتو
.مكتاصناىلعمكركشاوريخلالكلقيفوتلالكللامئاد ىلاعتوهناحبس-هللالأسنومظعملا

.هناكريوهللاةمحرومكيلعمالسلاو
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ا
هيلعنمونايبلاهملعوناسنالاقلخيذلاناسحالاولضفلايذناماميركلاهللدمحلا

ةالصلاونارينلاوكالهلاىلإةغلابلاناطيشلادياكمنمًاذاقناونانجلاقيرطىلاةيادهنآرقلاب
رونلاىلإمالظلانمسانلاجرخيل-لجوزع-هللاهلسرأيذلامانألاديسىلعمالسلاو

-:دعبوماقملامويىلإناسحابمهعبتنموماركلاهبحصوهلآىلعومالسالاو
ءايحإبيسلابيبدألاىدتنملاهميقييذلايميركتلالفحلايفةكراشمللةميركةوعدلةيبلتهناف

يبأققحملاةمالعلاركفيفتايهلالابناج)لوحثحبب(ناهبنيبأموحرملاققحملاةمالعلا)ىركذل

روننمفرحأبرهدلانيبجيفاورطسنيذلاهلاجرونطولاوهلهأوملعلاةمدخيفةبغرو(ناهبن
فينحلايمالسالانيدللةمدخةيلاغلامهتانودموةنيمثلامهتافلؤموةمّيقلامهٹوحبوةينضملامهدوهج

هيفاملكاومدخولبملسوهيلعهللاىلصدمحمهيبنةنسوهللاباتكوةفيرشلاةيدمحملاةعيرشلاو
املكىجدلاراونأوىدهلامالعأوألسرلاءافلخوءايبنألاةثرومهءاملعلافءنطولاةماركونيدلاةزع

و

هيبنتهيفةنيمثزونكوةميظعراثأنمهوفلخامومالعألاءالؤهلثمبءافتحالاوةكراشملاو

ةفرعملاوثحبلالهأنمرصعلكلفيرعتوةمألاهذهةلاصأوةقيقحوةميقلنايبوريكذتو
راثآلاوتازاجنالاكلتثعبنم كلذكلاحلاودبالفيراضحلاويفاقثلاويخيراتلادوجولاب

راكذألاوفقاوملالاعفلاثارتلاكلذنممهلتسيوفلخلادوهجىلعفلسلافقيىتحةيراضحلا
مهسيوةريسللالامكتساوةنامألاكلتلمحةيلوؤسمبساسحالاىلإهعفدتيتلاميقلاوءىدابملاو

انريكفتيفاينهذوأايكولساطمناهلعجنوةرصاعملاةايحلاىوتسمعفريفلاعفلاثارتلاكلذب
.هديدجتوثارتلافيظوتتازيمموصئاصخمهأنمةيصاخلاهذهوانلعفيفوأ

اهتايرورضوةايحلابناوجفلتخميفةمعنولضفنم-لجوزع-هللااهابحامبنامعو
يملعلالاجملايفةمخضزونكنمهمضتامكلذنموةيراضحلاوةيعيبطلاةيونعملاوةيداملا

لكيفاناسرفءرهدلانيبجيفاوزربنيذلابدألاوملعلاوركفلالاجرنماهيفنمويفاقثلاو
لازاميذلادلاخلاثارتلاكلذىلإةمهلافرصننأالاانيلعامفناديملكىفالاطبأولاجم

يتلاتيقاويلاورهاوجلانمهيفاثادحألابقاعتونمزلارورمعمهتناکموهتمیقبظفتحي

ضرألاهذهىلعناسنإلاةريسمةيمنتوريوطتيفريثأتورثأنماهلاماهتاذيفاهتميقظفتحت
قمعأنأكشالو.هنمديفتسنوديفنوهنمذخأنلهلةمهلافرصنوهيلإعمتسننأالإانيلعامفء

يراضحسايقنمهيفامىلإارظنبابلااذهنممتيهيلإلخدملضفاوثارتلاتايطعم

تاقلحمايألابقاعتبطبريوةفرعملاوملعلاروذجنمزلاكالسأيفدمييحوروينهذسناجتو
.ةدلاخلاةميظعلادوهجلاوتاروثأملاوتادقتعمللةيبهذلاةلسلسلا

ةايحلاىنعماومهفمهنأبدهشتةيقابأراثأةايحلايفاوكرتنيذلاءاملعلاكئلوأرثكأامف
ىلإمهبرقيامباولغتشافنمزلاةميقاوردقوهيلإاودصقفهلجأنماوقلخيذلافدهلااوكردأو
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فعاضتيومايألاعمومنييذلاحلاصلالمعلابمهتاقوأاورمعواوملعامباوعفتناواوملعتوهللا
.ماوعألاوتاقوألارورمىلعهباوثوهرجأ

يفةحلاصلاةودقلامهيفدجينأرصاعلاملسمابابشللقكمينيذلالاجرلاكئلوألاثمأنمو
هنإ؛هرصعءاملعوهنارقأنيبةيلاعلاةناكملاوةرادصلازاحيذلالجرلااذهةايحلاتالاجمفلتخم

خنبدعاجخيشلاسيئرلاملاعلا ةيركفةيجهنموةيقالخأةيملعةلاسربحاصوهفيصورخلاسيمخ
لئاسملوانتیاصاخًافلؤمهلدجأمللقألاىلعوأنوديملهنأنممغرلاىلعوهوةيعاوةيمالسإ

نمملعلااذهلئاسمعمجأنأتلواحكلذعمينناالإفورعملايجهنملاىنعمابمالكلاملعوةديقعلا

ةيناسناةفسلفاهلكهتايحنأتیأرفةفلتخمتاعوضوميفهنعلقناموهريسوهلئاسروهتاباتک

نمكلذريغىلإلكوتلاوعوشخلاوصالخالاوريخلاوقحلالثمةيقابلاةيلاعلالثملابةرخاز
يحاونتددعتوءاقتراوسوفنلاحالصاىلإناكمونامزلكيفسانلايدهتيتلالئاضفلا

ايعامتجااحلصموًابیدأوركفلجرونيدملاعهدجتف؛هتيصخشيفغوبنلاوةمظعلاتالاجمو

.ميقتسملامهبرطارصىلإمهركفومهكولسبةيرشبلانودهينيذلايناسنالايعولالسرنمًالوسرو

ىرخألاىلعاهادحالضفيوأاهنيبزيمينأعيطتسيالةعنايلاناهبنيبأراكفأضايريفرظانلاو

نيبنمدحاولاجمىلعةساردلاهذهرصتقتسنكلوريزغلارحبلاوليوطلاعابلانفلكيفهلف
.ميركتلااذهيفةكراشمللةوعدلاباطخيفءاجامكيهلالابناجلاوهوالأةددعتماهتالاجم

داقتعالافىرخأةيحاننمهتروطخو:ةيحاننمناسنالاةايحيفبناجلااذهةيمهأىفختالو

لكيفضوافتينأنكميهنافناسنالاةقيقحيفيبصعلازاهجلاسمتةصاختايهلالاوةماع
قدأوةرفشلانمًدحأدعاجخيشلااهفصيامكاهنإفاهيفةمواسملللاجمالفةديقعلاالاءيش
لاومألاوبصانملا-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاىلعشيرقتضرعامدنعكلذلوءةرعشلانم

رمقلاوينيمييفسمشلااوعضوول.معاي.هللاو»:هلوقبمهباجأ,ةايحلاعتملكيفهتبغرو
لاقف.ىلووىكبمثهنودكلهأوأهللاهرهظيىتحتلعفامرمألااذهكرتأنأىلعيراسييف

.(«كملسأالهللاوتببحأاملقفبهذا:لاقفهيلعلبقأف؛يخأنباايلبقأ:بلاطوبأ-

مهتدابعيفمهكراشينأهيلعاوضرعةرملاهذهيفوىرخأةرمةلواحملاوةمواسللااوداعو

هذهمامأفوقولايفليحلاوبيلاسألالكًاعطاقانارقكلذيفهللالزنافهتدابعيفهوکراشیو

:اميركًالئاقزعلاقفةوعدلا

امدباعانأالو,دبعأامنودباعمتنأالو,نودبعتامدبعأال.نورفاكلااهيأايلق»
.يلومكنيدمكل,دبعأامنودباعمتنأالو؛متدبع

نمةيعادناكةصاخناهبنابأنإفناسنإلاةايحيفةديقعللةيمهألاوةلزنملاهذهىلعةوالع
ةتباثلاهسسأوةخسارلاهدعاوقوةيفاصلاىلوالاهعيبانيىلإنيدلابةدوعلاىلإوعديديرفزارط
امه-يي هلوسرةنسوهللاباتكنأيهةمواسملاولدجلالبقتاليتلاةقيقحلابهنماناميا

.۳۸صتوريب.يبرعلاثارتلاءايحاراد.يرضخلادمحمخيشلافيلأت.نيلسرملاديسةريسيفنيقيلارون-١
.ةلماك«نورفاكلا»ةروس-۲
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ةنسوهللاباتكاهنيبوعيضتنلةمألانآبًاميلستو.ركفلالالضولهجلاتاملظنمجرخلل
ممألاباتنتيتلاتالضعملالحوتالكشملاعيمجيفامهيلإعوجرلاوامهبلمعلايأ.هلوسر

نيذلاحلاصلافلسلابءادتقالاىلإوعديامك٠ةيادهلاطارصنعفارحتالاوىوهلاعابتانم
اونوكلب..عامجالاوةنسلاباودتقاونآرقلاباومتئا).لوقيوهفجهنملااذهاومزتلاواولمع

مهلابحباوكسمتفةعاطلاىلعمهئاقبلةعامجلامهنإف,نيدتهممهراونأبونيدتقمحلاصلافلسلاب
.()(مهلايذأباوقلعتو

ذخألاعمزيكرتلاودهجلانمءيشىلإجاتحيناهبنيبأققحملاةمالعلاركفيفيهلالابناجلاةساردو

ةناصرلانمينابرلاملاعلااذههبزيمتالكلذوقيمعوقيقدةباتكلاوضرعلايفهبولسانأرابتعالايف
يفحباسلاوأهركفضايريفحئاسلافيكولسلابدألانمهبزيمتامويفرعملاهجهنمءانبيفةيماصعلاو

هراحبيفصوفلاوأهضايريفريسلااهبعيطتسييتلاةكلملاهدنعنوكتنأوةدعلادعينأهيلعهملعراحب
.داشرلاينمهليودادسلاهللاينقفوينأالإداتعلاليلقمعلافيعضدازلاليلقانأوكلذبيلىنأو

بناجلااذهلوانتيلقتسمصاخباتكىلعهلفقأملققحملاةمالعلانأىلإةفاضالاباذه

صوصنلاضعبىلعفقأنأريصقلاتقولااذهيفورصتخملاثحبلااذهيفيلرسيتاملكو

:ةيلاتلاثحابملابةساردلاتجرخفءملعلاعورفيفةفلتخملاهتانودمنميهلالابناجلاىلعةلادلا

.يهلالابناجلايفريكفتلالماوع:لوالاثحبللا*

.هتينادحووىلاعتهللادوجوىلعلالدتسالا:يناثلاثحبلملا*
.يناسنالاكولسلاىلعيهلالابناجلارثأ:ثلاثلاثحبملا*

نمهيلاتلصووينلصوامبتلواحدقوثحبلااهيلعريسييتلامئاعدلاوتاوطخلازربأهذه

هركفاهلوانتيتلايهلالابناجلااياضقبملأنأيصورخلاسيمخنبدعاجخيشلاراثأوثارت
اهلهلوانتنمفلؤملااهدارأيتلاةروصلابثحابللهذهةيطغتيفينقفوينألأسأهللاوهملقو

عساولايملعلاثوروملالالخنملئاسملاهذهةساردليتجاحدسيامةمّيقلاهراثأنمهلدجأنأو
.ريخلاهيفالقفوملاهللاوهلهأوملعللًادنسوهلًارخذيقبيذلاةعونتملاةفرعملاتالاجميف

لوألا
̀:ىهلالابناجلاىفريكفتلالماوع

فالخلالبقتاليتلاميركلانآرقلاايازمنموفينحلانيدلااذهيفةتباثلاصئاصخلانم
نآرقلاف)فيلكتلاوةديقعلارمأيفهيلعليوعتلاولقعلابهيونتلايفةيصاخلاكلتيهلادجلاو

يتأتالوهيلإعوجرلاوهبلمعلابوجوىلاهيبنتلاوميظعتلاماقميفالالقعلاركذيالميركلا

اهعضاومنمعضوملكيفيتأتيهلب.ةيآلاقايسيفةبضتقمالوةضراعهيلإةراشالا
اهيفثحتيتلايهنلاورمألاضراعمنمضرعملكيفرركتتوءةلالدلاوظفللابةمزاجةدكؤم
رجحلالوبقوهلقعلامهاىلعركنملااهيفماليوأهلقعميكحتىلعنمؤللا

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكمبطوطخم.ناهبنيبأةريس-١
.۳صةرهاقلا.رصمةضهنراد.داقعلاسابعفيلأت.ةيمالساةضيرفريكفتلا-۲



هذهتظقيأهبهلحومسملالاجملادودحيفلقعلالامعإىلإميركلانآرقلاةوعدنمًاقالطناو
اذهةمدخيفةينهذوةيركفتاكلمنمهللامهبهوامباولمعوةميلسلالوقعلاباحصأةوعدلا
اهدادعاوةيناسنالاةايحلاثادحأفييكتوهقفلالاجموأةديقعلانععافدلالاجميفونيدلا

ءمالسالاوناميالاةميقىلعةظفاحملالجأنمةيركفلاءاملعلادوهجتناكفيمالسالاجهنملل

‹هتمأيفوأهعمتجموأةيدرفلاهتايحيفناسناللمالسالاةلاسراهبتءاجيتلاءىدابملاةميقو

يتلاتارايتلاوليخدلاركفلاةهجاوميففوقولالجأنمنامياللميقلاءاقبىلعصرحلاو
الونيعمصخشدنعفقيالرمتسمركفيمالسالاركفلافاذلوءبوصلكنمنيدلااذهمجاهت

هلةلحرملكيفوأدهعلكيفولحارمودوهعيمالسالاركفللناككلذلو.دودحمنمزيف
ةيناميالاةقيقحلاويمالسالاعباطلاىلعةظفاحملايهوةياغلايفقفتتاهنكلولاجرهلواياضق
.یقبتنأاهلداريامك

ةريسميفةصاخيهلالابناجلايفوةماعةديقعلايفريكفتلالماوعىلعفقننأاندرأولو

ةساردىلعرصتقييذلاثحبلااذهنمًاريبكًازيحذخأوثيدحلاانبلاطلةماعيمالسالاركفلا
صخلتتيهفلماوعلاكلتلرصتخملانايبلانمكلذعنميالنكلوطقفثحبلاةيصخشدنعكلذ

مهدنعيلقعلالمعلابورضنمبرضوهنيملسحلادنعيهلالابناجلايفريكفتلا
ًاتاذهللايفيمالساريكفتلكلمشيوهفهعوضومبىرخألابورضلانعزيمتيو
بناجلااذهيفرهظوناسنالاوةايحلاونوكلابهتقالعحرشيفوأًالاعفأوٍتافصو
نياوانيسنياوييارافلاويدنكلالثممالسالايفةفسالفلاوءاملعلانمرىثكلا

.ءامكحلانمدشر

.ةلزتعملانمرابجلادبعيضاقلاوماظنلاوفالعلاليذهلايبألثمو

.ةرعاشألانميلازغلاونيمرحلامامإوينالقابلاويرعشألاو
ينيمثلاورامعوباوينالجراولاوةميركيبأنبملسمةديبعوبأوديزنبرباجو

ناهبنوباثحبلاةيصخشويملاسلاويليلظخلاوديعسوبأورفعجنباوةكربنباو
.ةيضابالانميصورخلا

عممالسالاهبدروامدودحيفيهلالاهثحبيفلقعلامدختسانمممهريغريثكو
.ىرخألاتافسلفلاراكفأوءارآبريثأتلاةنطف

نوفرعُينمدنعاهنمحضوأةفسالفلاوءامكحلادنعيهفةتوافتمرثأتلاةجردنكل
ةيضابالاو.ةلزتعملانمرثأتلايفلقأةرعاشالاو:ةرعاشأوةلزتعمنمنيملكتملاب

ءاجفمالسالانعةيجراختافسلفيأبرثأتلانممهدنعريكفتلاجهنمولخيداكي
هطالتخالبقحلاصلافلسلاجهنمقفومهدنعريكفتلالماوعوأجهانمبلغأ
.ىرخألابوعشلاىدلتافاقثلاوركفلاسرادمبهرثأتو

بناجلايفترثأوأتنوكيتلاريكفتلالماوعلوانتنكميرخآبناجنمو
-۰٥(-



:نيلماعبنيملسملاريكفتنميهلالا
.ةمجرتلاولقنلاوطالتخالالبقامةلحرمىف:لوألا-

ةمجرتلاولقنلاوطالتخالادعبام:يناثلا-

اذهاهيفنوكيداكياهتبقحيفنيملسملليهلالاريكفتلاضرعلوانتي:ىلوألاةلحرملايف
ةديقعلامهفلوانتيوهعقاولايفو«ءاهئدايملوحوةيمالسالاةديقعلاقاطنيفرادًايبرعريكفتلا

ىرخألارصانعلابنيملسماطالتخادتشانأىلإييلوسرلاةافوذنمةينيدلاةديقعللةيبرعلا
ريكفتلانميهلالابناجلاخيراتيفةلزعلاةلحرم:ةلحرملاهذهىمستوةيمالسالاريغ

.يمالسالا

ذنمنيملسملاريكفتبناوجنميهلالابناجلااذهروطتضرعلوانتي:ةيناثلاةلحرملايفو
ةلحرمةلحرملاهذهىمستورضاحلاتقولاىلإمهبمهرثأتومهريغبنيملسملاطالتخا

.(طالتخالا

بناجلااذهنميمالسالاركفلاءانبيفمهاسامدنعيصورخلاناهبنيبأققحملاةمالعلاو

وهفرسيلاوةطاسبلاةياغىفهريكفتقطنموةحيحصلاةديقعلانععافدلاىفةليلجةمدخمدق

باتكلميلسلاجهنملاوحيحصلامهفلاونارقلاباوداسومالسالابءازعألئاوألانيملسملانأىري
فعضنمهتقوىفنيملسملالاحهيلالصواموء-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوهللا

امكمالساللحيحصلامهفلاىلاهتوعدتناكانهنموءردصللااذهنعدعبلاىلاعجارلهجو
نماوبلغونيملسملاةراضحومالسالاةلودهباوداقونيدلااذهباوداسنيذلالوألاليعرلاهمهف

قرفتهلنابامدعبهتريسيفلوقيفىرخألاتافاقثلاوتاراضحلاباحصاوممألانممههجاو

ةنسلاباودتقاونآرقلاباومتئا):لوقيفلختلاوفعضلاىلإاهبىدأيذلااهبزحتوةمألا

ىلعمهئاقبلةعامجلامهنإفنيدتهممهراونأبونيدتقمحلاصلافلسلاباونوكلب..عامجالاو
.((مهلايذأباوقلعتومهلابحباوكسمتفةعاطلا

لكهيلعصرحيوهفناسنالاةيناسنابهمامتهاناهبنيبأدنعريكفتلايفدقنلاسسأنمو

هلالغتساوأهللهتيدوبعةعزعزةلطابلاتارايتلاتلواحامهمقحلاىلإاعجارنوكينأصرحلا

یدرلايواهميفاهعقوينأيفهسفنىلعاريصبنوكينأوتاوهشلاوءاوهألالهأعماطميف
ينامألامهترغنمممهلاثمأوكئلوأىلعبطاخيوهفهرصعيفترهظيتلانتفلاةرثكببسب
اذهنعمكاهنينمعامسالاوعجرتنأمكلنأامأ)لوقيفميقتسملاطارصلاوقحلانعاوغازو

نمًافوخمكبرىلاعوجرلاىلعمكٹحيو٠داشرلاليبسىلإمكيدهيفةاجنلامكلديريداسفلا

اذهيفءيشىلعمكنأنونظتأ.ميقملاميعنلانمهدنعاميفًاعمطو.ميحجلايفميلألاهباذع
يفباوصلاىلعاونوكتىتحءيشىلعمتسلوداهتجالايفبعتلانمهيفمتنأامو.داهجلا

الا؟روجفلاعاونأنمهيلعدازامبفيكفادحاوافرحهنيدفلاخنمكالهلافالاورومألاعيمج

نميهلالابناجلاباتكىلإعجرانيملسملادنعيهلالابناجلايفريكفتلالماوعروطتليصافتىلعفوقولل-١
.ةيهوةبتكم:رشانلا.يهبلادمحمروتكدلل.يمالسالاريكفتلا

.طوطخم.ناهبنيبأةريس-۲
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نألبقنيحلايفةبوتلااولجعوءنيعرسمةبوألااوردابفهبنذنمرهطتوهيرىلإ

.نورصللاالاكهيلهنإفمكتاتيطخمظاعتاهنعمكئدصيالو,نوهتشتامنيبكا
نمنمألاوهللاحورنمسأيلاومكايإو؛راصبألايلوأاياوربتعاف؛هقالخزوجيالاماذه
ةيلغلاوالوخلاوالاملانمةعسيطعانمىلااورظنتنآوأ؛رارصالاىلعاوتومتفهركم

يقتنممكو!ةرربلانينمؤملاىلعةبلغنمةرفكلانيمرجمللتناكمك!لودسانلانيبمايالاف

بيبللافءلاجرلانممظعألاداوسلابالوءلاماةرثكباورتفتالف!ةرسييفيقشوةرسعيف
ةفرعملرهاظلايفىضتقملالمعلاولوقلايفقحللةقفاوملابنكلو.لاحىلعامهبرتغيال

عمنوليميعاعرجمهمهرٹكأسانلانألعابتالادازفءرثكوألقهريغاللطبلانمقحللا

.قيثونكرىلانوأجليالوهيلعاهلابقايفهلايندلااوأرنمقيقحتلاىلعاميسالحيرلك
؛ءازجلاوءاهدسافوألاعفألاوتاينلاولاوقألاحلاصنمهنومدقتامبهللاىلعنومداقمتنأو

هدعأامباوزوفتنأنوجرتمألالضلاقيرطنمهيلإاولصتنألاحملانمولمعلاسنجنم
اطخاھکلسنمن!موييفنوکينأاذهيفتاهيههئادعأقيرطنمهئايلوألةماركلانم

.()(ادعبالإهبرنمةفرطلکيفدادزيلازیالادمعوأ

:هلوقبجهملاةايحبةروهشملاهتديصقحتتفاهبربهتفالعحيحصتوناسناللهحصنيفواذه

ىبتعلاعمهلالاتاذيفحصنلاىلع يننإفيلوقهللايفيخأنيبت

ردقىلعنوكينأو٠ظافلألانميناعملاربدتينأناسنالانمديريكلذبوهو
هيفلعجودوجولاىلإمدعلانمهجرخأيذلالبقنمفيلكتلايفهبةطونملاةيلوؤسلا
لمعىلإناسنالاوعديوهفةيلوؤسملاهذهلًالهؤماهبنوكيامتاكللاولئاسولانم
؛بابلورهاوجيناعملانإف):لوقيفيناعملاةقيقحىلإلوصوللظافلألايفركفلا
ىلعلاحباهروشقنعةدرجماهفادصأنعجرختفلانتالوءفادصأوروشقظافلألاو
لماحميفةلومحملايناعملاقئاقحرحبيفهصوغوبلقلاىصوملالالامكلاومامتلا
نمرظنيوعلطيفلزنملاجليملنموءيناعملاكيناعمللينابملايفيهف؛اهلةلماحلاظافلألا

غولبلاواهكارداىلاليبسالفالك؟جراخلانمهيفامنيقيلاىلعفرعيفيكفهيلاجلاو

بلقلانميظفللالوقلاىنعملةعلاطملاورابتعالاوربدتلامازتلاوركفلالامعتسابالا..
.((رومألاتاصيوعيفاميسالينارونلا

ىلاناسنالاةوعدويهلالابناجلايفريكفتلالماوعيفةعيرسلاةلوجلاهذهدعب

يناثلاثحبملايتأيهتينوهلوقوهلعفبرياصهيلإامورومألابقاوعيفرابتعالاوركفتلا
.هتينادحووىلاعتهللادوجوىلعلالدتسالايف

.ميقرتنودبقباسلاردصملا-١
.لصألايفضايب1
.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو۸٢٤۲مقرطوطخم.ناهبنيبأل.جهملاةايححرش-۳
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ىناثلاثححملا

:هتیدادحووىلاعتهللادوجوىلعلالدتسالا

مدعىريهنأىلإةراشالاناهبنىبأدنعىلاعتهللادوجوىلعلالدتسالاىفثيدحلاقبسي

هتقيقحفشكىلالوصولاليحتسملانمهنأل ىلاعتهللاتاذةقيقحيفرظنلاوثحبلازاوج
ىلعةبجاولاةفرعملانكلوةفرعملاوهكلذةفرعمىلالوصولانعزجعلابفارتعالاو,هتيهامو

:لوقيىنعملااذهىفو:هدوجوىلعةلادلاهللاتايآىفريكفتلاورظنلاثيحنمىهامنافلكل

هلمونالوةنسهذخأتالمويقلايحلاوهالاهلإالاهّريغاليهوهيتلاهسفننعةرابعةتاذو)
هلحبستهتافصنمءيشيفالوهتاذيفءيشهلثمكسيل٠ايلعلاتافصلاوىنسحلاءامسألا

نعلجو٠ماهوألاروصتوماهفألاكردنعو۾ضرعلاولوطلانعىلاعتٌضرالاوتاومسلا
يوحيوأنولهلنوكينأنعسدقتو«نيعلابىلوألاوةرخآلايفىرينأنعو«نيألاوفيكلا
سدقمقحلاكلملاهنأل,قلخلاقحلياممءيشهقحليوأنوكسوأةكرحهيرتعتوأ,نوكهسفن

هنأللوقعلاةريحولوهذلاماقمهنألوقأاذهيفانهنميلنأدقوءسجروصقننعسفنلا

هبنولصيليبسقلخللسيلهنأثيحنمةيسدقلاهتاذةقيقحنعةرابعلازجعلةراشالاعطقنم
امناوهتاذةقيقحىلعمهلدياملعمهللعجيملواهيلعةلالدلانممهلهلعجيذلابالاهتفرعمىلا

هدوجوبوجوىلعةلدأهدوهشمالعاهدوجنممهلبصنو«هتافصوهئامسأبهتفرعمىلعمهلد

ءامسأنمءيشبهومسالوهتافصبهوفرعامهالولوهوفرعهيف

اهفرعيفيهامكاهاريفيهامىلعاهريغلىلجتتاليرابلاتاذنأل:رخآعضوميفلوقيو
.!!!لاحملانيعهنأللالضالإاذهام!الك!يهام

عرشلاحاتأيتلالئاسملانمدوجولااذهتابثاو-ىلاعتهللادوجوةلأسمنافكلذلجأنمو

ةبسنلابعاطتسمونكممرمأهدوجوىلعليلدلانألكلذهتقاطردقبهيفلمعينألقعللميكحلا
.لقعلل

ريبكلانوكلااذهيفءالقعلالمأتاملكف,نوكلايفءيشلكيفهدوجولئالدقلاخلاثبدقل

ىلعميظعلاقلاخلاىلعلديديدجناهربديدجلمأتلكيفمهلددجتًاعادباوةمكحقفدتلل

.سانلادنعةيدرفلاقورفلاوريكفتلاتايوتسمفلتخم

هتينادحوىلعنيهاربلاوقلاخلادوجوىلعلئالدلاامهلفشكنيسانلانمطيسبلاجذاسلاف

.هریکفتیوتسمعمبسانتتلئالدءهتمظعو

.قمعأوقدأورثكألئالدبنكلواهسفنةقيقحلاىلالصيفلمأتلايفديزي:يكذلاو

عدبملاقلاخلادوجونلعينألمأتلاوثحبلادعبةقيقحلاهرطضت:ثحابلافوسليفلاو

.ءايشألارارسأقامعأىلاًاصوغوةفسلفقدأوًاقمعرثكأةلدألانمىوتسمب

يلوأببسبةداملاطابتراىلعديدجليلدةقداصةبرجتلكيفهلفشكني:يبيرجتلاملاعلاو
.ىلاعتوهناحبسقلاخلاوهورداقديرمميلعلاعف
=

.طوطخم-ناهبنيبأل-جهملاةايححرش-١
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ديقعتالةطاسببسسحتيميلسلاهنادجووةيفاصلاهترطفب:يرطفلاو اذهلنأبرعشيفاهيفديقعت
.هبنمؤیفًاريبكاقلاخنوكلا

انذخأولوهتافصلامكوهدوجوىلاريشينوكلايفءيشلكلعجيذلاقلاخلاناحبسف

وهوشيعينأعاطتساناسنإنمامهنأاندجولاذهانرصعىتحناسنالاةأشنذنمرشبلادارفأ

ناو٠هرمأربدتوهريستنوكلاىلعةنميهمةوقبدقتعينأنودتوميمثفصنمكردملقاع

.()هتایحنمةرتفيفتالؤاستلاوكوكشلاهتعزانت

قلاخلادوجوبنودقتعياهفالتخاىلعخيراتلاروصعيفنوكلاةفسالفوايندلاءاملعرابكف

رابكنمنيثالثلالاقمنوثالث(ملعلارصعيفىلجتيهللا)باتكيفءاجدقفىلاعتوهناحبس

رصحعلايفةدئاسلانوكلامولعنمةفلتخللاةيملعلاتاصاصتخالاىفنييكيرمألاءاملعلا
.ثيدحلا

نمهيلااولصوامقيرطنع-العولجهللادوجوهذهمهتالاقمىفءاملعلاءالؤهتبثأدقو

.ةيملعلامهتاصاصتخاتالاجميفةقثبنملاةريثكلاةلدألا
زكارموىربكلاندملافلتخميفنيقثبنملانيفصنلملاءالقعلانمنوريثكنورخآكانهو

يفاووتسادقمهلكةيركفلامهبهاذمومهنايدأومهسانجأفالتخاىلعةيملعلاتاراضحلا

روصتيفتفلتخامهكرادمنأالانميهمميظعةردقيذبناميالايفوربدمقلاخىلاةراشالا

۱.هتافصدیدحتوهتاذ

سحلاقاطنيفلخدياملكةهباشمنعًادرجمنوكينأدبالهنأمهفينأعاطتسانممهنمف

هلاالهتاذبامئاقدوجولابجاونوکينأوةداملابفصتيوأيدامءيشلكنعًادرجمنوكينأو

.نامزهتاذىلعيرجيالوناكمىلاجاتحيالوهالإ

ةلغاهبيورتلةيوامسلاتانايدلاتءاجيتلاةقيقحلايه ىلاعتهللاتاذنعةقيقحلاهذهو

.داقوذفانلقعيذلكوةيفاصلاةميلسلارطفلاووذاهبنئمطيوءركفمثحابملاعلك
وأةيداملاداسجألاهباشيامبوأةداملابقلاخلاتاذليخت.قلاخلادوجوتبثأنمميأمهنمو

نمنوكلايفوأهسفنيفسحييذلاهعقاوبهديقتوهكرادمرصقبسحبةداملاماظنودعاوقب

ليلعتلاوريسفتلايفلوجينأنمهرکفعنموطقفةداملارهاظدودحيفهسفنزجحهنألهلوح

دسجلابلاطمبًالوغشم.اهرمأبًانيهتسمةقيقحلانعًاضرعملهجلابهسفنليضروةياغلاو

.يملاعلاركفلاىوتسمىلعاذه.ىوهلاو
ةرخازةيمالسالاةيتكملافلاجملااذهيفةروكشموةدوهشمدوهجيمالسالاركفلاءاملعلو

نوكلاوناسنالاوهللانيبةقالعلاويهلالابناجلاةسارديفتمهسأيتلاتافلؤماوتانودملاب
يمتنييتلاةيضابالاةسردملاوةفورعموةمولعمكلذيفةيمالسالاةيركفلاسرادملاوةايحلاو

خيراتلابقحنمةبقحولختالفيفاولاطسقلاناديملااذهيفاهليصورخلادعاجخيشلااهيلإ

يفاهيلعليخدلادضةديقعلانععافدلايفةميظعادوهجاولذبمالعأولاجراهيفمهلوالإ

.۹۳صقشمد.ملقلاراد.يناديملانمحرلادبع.اهسسأوةيمالسالاةددقعلا-١
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-لوسرلااهغلبامكةيفاصةيقننوكتلاهسسأيفكيكشتلاواهلوصأىلعشيوشتلاةلواحم
مهنمالخاملكلوألاليعرلاذنمةلصاوتممهدوهجترمتساوهباحصأىلإ-ملسوهيلعهللاىلص

نيلطبملالاحتناونيلاغلافيرحتةيفاصلاةديقعلانعنوفنيديشرفلخمهنمماقديمحفلس
نبدعاجةمالعلاخيشلاةينارونلاةريسماوةكرابملاةلسلسلاهذهنيبنمو.نيلهاجلالیواتو

دوجوىلعلالدتسالاثحبملااذهيفهتامهاسمتناكفثحبلااذهةيصخشيصورخلاسيمخ

مدقيوهاهفقيقحتلاوةيانعلابهلةمهلافرصقحتسيامًأرثنوامظنهتينادحووىلاعتهللا

ةديقعءانبىلوألاةجردلابدصقيهنألديفملاىلعراصتقالاعمنكلوهنوجاتحينملكلذىلعليلدلا

:ةعئارلاهتديصقيفلوقيفهيعماسسوفنيفخسارتباثنامياوةيفاصةحضاو

[ديحوتلاةدعاقوديرغتلاةديرف]
ىهنلاىلوألىوصلابصننمناحبس

اهقترنمامسلاتفنمناحبس

اهۋۇبنموجنلالعجنمناحبس

ًانايعتافصلاىلعلدي
ًانايبوةلالدهيلعتلد

ًاناكرأىلعلاىفتراصفًاقتف
ًانارودهەرمأبيروديأكلف

-لجوزع-هللادوجوىلعةلادلاةينوكلاتايآلارهاظىلعاهلومشوةديصقلاهذهةيمهألو

.ةدئافللامامتااهلمكأبةديصقلادرونتوكلملااذهلهفيرصتوهتضبقوهرهقو

ميدحرلانمحرلاهللامسي

هبهحبسيلکنم

انوكمناكنوكللنمناحبس

هدوجبدوجولادهشنمناحبس
رخآلبلوأوهنمناحبس
هلعفيفرهاظوهنمناحيس

هکلميفدحاووهنمناحبس
ىرولاكلميذلاكللاهناحبس

هفاصوأيفناكدقنمناحيس

رتقمورداقوهنمناحبس
قلاخوهنمناحبس
اهلكقيالخلاقلخنمناحيبس

رهاقبرمويقلاهناحبس
هسفنسادقسودقلاهناحبس

هفصوبلیحتسيدقنمناحيس
اندلاودحيانفلالعجنمناحبس
.اطعلاعنم:ىدكأ-١

اناددقنمنيديەهنمەهبلاو

اناكأنوكنوكيسوأناكام
اناحىسەهتئاحىسەدوجوو

انانمامئادأدرفناكدق

انالومهفصويفنطابلب
انايداكلامامدقناكدق

اناوكالاوتنوكلملاوكلملاو

انامحرالاعأاميكحادمص

انامزأوأناكأناكمأالك

اناويحوأناكأاتابنأاقلخ
اناسنالالّضففعيمجلاىلعو
اناكمإاشينمىطعأو()ىدكأ

انانبأهنعصالخالاةروسيو

اناوأنآنألانريأو

انادحواهبىرخألاىلإىدحف
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بصننمناحيس
هقلخيفەهتايأنمناحيس

اهقترنمامسلاقتفنمناحبس
موجنلالعجنمناحبس
هيأةطيسبلاطسبنمناحبس
اهبحجرخأءالابنمناحبس
ةريثمحايرلالعجنمناحيس
هئامنمىرىلااربنمناحيس

امدأانابااشنانمناحيس

الكايهموسجلالعجنمناحيس
اذكاهردقحورللنمناحيس

ةسيفنسوفنلالعجنمناحيس
هروننمكأبلقلايفنمناحبس

ًالقيضروصردصلابنمناحبس
اهبلااهبيىوهلاسبقنمناحبس

هلامكزعلالجلنمناحبس
هرارسأنمهاسوأنمناحيبس

عدومبئاجعلالجنمناحبس
انقزررطافوانرطافناحبس
هلضفلضاوفتضافنمناحبس

انضعبلضفلضفلابنمناحيس

ًادمحمعيفشلالعجنمناحبس
هروهظسمشعولطبنمناحبس
هرصبریارسیفصنمناحبس
هنیدقراشمتقرشنمناحبس
ارهابارسەالوأنمناحيس

هنيمأنيمألابصننمناحيبس
هاعدنااًنهاعدلنمناحيس

هبىدهمثەهادهأنمناحيس

.هتىنادحوىلعةلادلاقرطلاولبسلا:ىوصلا-١
.بورغلللاماذإمجنلاوءاطعلاوديدشلارطملا:ءونلا-۲

انايعتافصلاىلعلديًاملعىهنلايلوأل
اناىىوةلالدهيلعتلد

اناكرأىلعلايفتراصفًاقتف

انارودەرمأبروديأكلف

اناطوألاددبولابجلاىسرو
انايحأەهباذنكواهتابنو
انايحأاهئامبتارصعملل

اناربوىربنمةيربلااربو
اتناشنامدانماشنامكو

انارقااعبرأعئابطلايوحت

اناكمعيفرلالقعلاوسفنلل
اناديمىوهلاسافناسفنلاو

اناصنوصملارسلابناكا

انالجعىدصلاسفنلانميلجي
انافرعهدازوناكتسساامل

اناريحهلجخيفىجحلاشهد

اناريىجەرسكلناكفأارس

انامثجیوحناسنايطيف

اناولالالصفورومالالصف

اناضيفىرولالكىلعتضفف

انانجوًاخسارًاملعوًاملح

اناطلسامئاقةلالجلارس

اناتهبلالفطولالضلاقحم

انامرهلاضقنيبيعلكنم
انالعاىريیارونهروننم
اناطيشلاهرونقرحافارون
انامأنيقتملاينمؤملل

اناعدفىیعدامةوعدلىعد

انادهأىدهللةيادهلاوهف
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هبحببيبحلاابحأنمناحبس
ةليليفەهبىرسأنمناحيس
هرسلبويبغلایرسأنمناحيس

دقوهلرينلاقشنمناحبس
نيعملاىرجأنمناحيس
هلوسرلەهناهربنمناحبس
هرمأببيلقلارافنمناحبس
ةكولابىصحلاهاقنمناحيبس
هدبعلرارقلادهشنمناحيبس
هليلخلەهتايأنمناحيس

هدمحبلوسرلادمحنمناحبس
همساعمهمسانرقنمناحبس
هعيطمعيطملالعجنمناحيبس
اديعتدابعلاىليأنمناحيس

هلضفضراوعتضرعنمناحبس

هدروبصوصخلاصخنمناحبس

هليبسديرملايدهينمناحيس

هباوثنانجلالعجنمناحبس
هرانبّيدرلايدرينمناحبس
هلدعبيصعلاكلهنمناحيس

ةمحرعئارشلاعرشنمناحبس

هتالصيبنلاىلعوهناحبس

اناهربەهتايأنمەارأو
انآرقەهتايآنمەهاتأو

اناجيتەقوفمئامغلالعج

اناعرسەهريعبيتالاعطق

اناىعثلابعادوهاعدامل

اناصفغألاهؤفوهيلاهنم

اناىيتفشاكفبظلاوبأو

انايسحاهرصحتمج
انايبنأەهليأىفكاذبيو
اناقياەهبەهلناديانيى
اناودعهليصاعلاهّبصعو

انالىفاهپبيىلىيأەدابيعب

اناماترطمأةيربلاىيلعو

انارفكىوهلاداترمداذاو

انايصعىمعلايمتعملضيو

انارينلاهباذعوهباقعو

انانجيلولايلويهدوجبيو
اناسحاهلضفبعيطملااجو

اناردااهبیرداهلضقفنم

انالوأهلضفوهيلاهنم
انارفغەهمالسەنمەيلعو

ناحبس):لوقيامكاهبىنعيو(ناحبس)ةملكبأدبيةديصقلاهذهيفتيبلكلوأنأظحالملاو

.(:رخآعضوميفلوقيو

اهنوكيفاهلكفتانئاكلاو
سكارمجداهشألاملاعلو
سياقمديزمللودوهشلانبيع

-يمسجلالؤاضتلاب-ناستالاساسحاىلإىدأهتماخضويهلالاعنصلابراهبنالاف
هتمظعوهدوجوىلعةعطاقججحوةعطاسنيهاربوةميظعتايآنمهدهاشياملايحيسفنلاو

EEE

.قیاسردصم-طوطخم-جهملاةايح-١

.ةطوطخم.ناهبنيبأل.حاورألاحورناونعبةديصق-۲
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عشخيويدتهيفءامسلاىلإرظنيلناسنالايفهللاهقلخيرطفرمأاذهو-ىلاعتوهناحبس-

.ةبهروةبغرهللادبعيوهحراوجوهبلق

ريسفتدنعليزنتلاديلاقمهباتكيفلوقيلاجملااذهيفيصورخلادعاجخيشلالاوقأنمو
.ملاععمجنيملاعلا:(4نيملاعلابرهللدمحلا»:ىلاعتهلوق

نيملاعللنوكيل:-ىلاعت-هلوقلسنالاونجلامهنأهللاهمحر-سابعنبانعهيفليق

.نيطايشلاونجلاوسنالاوةكئالملاممأعبرأوهةديبعيبأنعيناثلالوقلاو

تاومسلابر:لاقنيلاعلابرامو:-ىلاعت-هلوقلنيقولخللاعيمج:ثلاثلالوقلاو

.(4امهنيباموضرألاو
اهركذييتلالاوقألارخآىلإ..ةدحىلعهسفنيفملاعحصألاىلعسنجلكنألعئاشاذهو

نعهلاقمبیدانیاهنمءيشلکذإاهبرهنألهلةدهاشاهلكتانئاكلاو:لوقيمثنيملاعلاىنعميف

ىلااهدادمالاوتواهداجيايفاهنمةجاحلاةدشدوجولهثدحأاثدحمهلنأهثدحيفهلاحناسل

:هتافصةفرعمىلايدؤتهتاذةفرعمنأىلعابقعملوقيمث

ىلعاريوصتواعارتخاواريبدتواعادبااهرمأيلوتملاعناصلادوجوىلععطاقلاليلدلااذهنا

مدقلاوةزعلاوةوقلاوةميكحلاةدارالاوملعلاوةردقلاوةايحلاروهظلاريدقت4ةنيشملاىضتقم

.(؛’ريصبلاعيمسلاوهوءىشهلثمكسيلهنأوءايشالابةطاحالاوءاقبلاو

:(امظنلوقیو
ەدوجووهتاذلدوجولاوقح

هنألطقەهاوسنَبُلطتال
هنأملعتدوجوملاىلارظنا

رداقبرورودقموردق
اهنوكيفاهعيمجتانئاكلاو

هرسأبدوجولاتحتامعيمجو
اهلكقئاقحلاوعئارشلاىیتح

نكتالوقيربلانمنشهدتال
لفاونومزاولتاحلاصلاف

.ءةحتافلا»ةروسلوأ-١
.١ةيأ«ناقرفلادةروس-٢

.۲۳ةيأءارعشلا»ةروس-۳

لفأءيشريغلالكوقاب

لعافبرولومفمولعف
لداعةيضقلايفقحوقلخ
لئالدوحيارهيلالك

لئاسروهفدوجوملاهدوجنم
لعاشمديرمللقيرطلارون
لقابدكنأكىمعوةريحيف
لئاسووهانمهيلالك

ثارتلاةرازو.ةحتافلاةروسريسفتيفطوطخميصورخلاناهبنيبأل.ليواتلابقئاقحكاردالليزنتلاديلاقم-٤

ةفاقثلاويموقلا

:اهلوأثارتلاةرازوبهلةطوطخميفتيبيتئامنعديزتةليوطةديصقنم-٥
لهاجلايمعلاضرعملالفاغلالوهجلارغلااهيأاي
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يلجتلااهنمةيهلالاتايلجتلاعاونأنايبنعهثيدحضرعميفرخأعضوميفلوقيو

الأاهدجومىلعةلاداهنإثيحنمقلخلايفىلاعتقحلاروهظلاهبدارملا):لوقي.لاعفألاب

ىلعهاوحفبلدیفهلاحناسلبهلاحنعربخيليلدودهاشاهنمءيشلكيفليصفتلاىلعاهناو
.()(ناوكألابنوكملاىلعنيلدتسملاناهربلالهأقيرطهنأكنايبلايفاذهوهاوسيذلاهالوم

:لىلدلاةروص

دبالثداحلكوثداحملاعلااذهنأيفصخلتتقبساممناهبنوبأهيلعدمتعايتلاةلدألا

-هللاوهودوجولاىلإمدعلانمهجارخاوهثودحيفبيسهلنذإملاعلافهڻودحيفببسنمهل

.ةجيتنونيتمدقموأنيلصأنمبكرتيهتطاسبىلعليلدلااذهو-لجوزع
.ثداحملاعلانأيه:ىلوألاةمدقملا-
.بيسهلفثداحلك:ةيناثلاةمدقملا-

.-ىلاعتهللاوهوهثودحيفببسهلنذإملاعلايه؛نيتمدقملانمتجرخيتلاةجيتنلا

اماذإرظانملامصخلانأريكفتلانوناقيفوةرظانملاوثحبلامولعيفةفورعملادعاوقلانمو

عقوماعقاوتامدقملابميلستلاعمةجيتنلاراكنانألةجيتنلابملسينأودبالهنافيلصألابملس

.ةجيتنلاضفرنكميالتامدقملابملسنافلخملاضقانتلا

مهسانجأفالتخاىلعنيثحابلاةفسالفلاونيينوكلاونيملسملاءاملعلالاوقأعلاطناذكهو

.-العولج دحاولاقلاخلابةعشاخلامهتافارتعامهبهاذمومهنايدأو

ءاهكارداىلعراكفألاولوقعلاهللارطفدقوءءيشلكيفاهلئالدةثبنملاهللادوجوةقيقحاهنإ

.لطابلالطبتوقحلاقحتفةلدألااهبنزتيتلانيزاوملاواهفاشتكاىلإلصوتتهباماهحنمو

ميظعلاهللاقدصوةفرعملاوناميالاىلإوعديوهللابنمؤمهفونصوهبورضفلتخمىلعملعلاف
هدابعنمهللاىشخيامنا»:لاقثيح

سمطولهجلاوداحلالاىلإناوعديناذللاامهوحناجلاضرغلاوىوهلاوهدحاجلانكلو

:ناهبنوبألوقياذهيفقحلانعرئاصبلا
ابذجمهنمةطرفنعةطروىلإ ىرولابذجيىوهلاكًارمألهجلاىرأ
:لوقيفتيبلاحرشيو
ملعلاضيقن:لهجلا

.اهلكيصاعملاعيمجلعماجلارشلاوه:ىوهلاو

.ةصاخضرألايفنيلاعلانمفيلكتلالهأ:ىرولا

لهجلاهبشوىوهلالئمىدرلافداهمىلإىرولابذجيىوهلاكرمألهجلانأ:دارملاو

الضف‹ايندلاءاملعىتحهنمملسينملقمعأىرولايفهررضومطأهرحبىوهلانأىوهلاب

.قباسردصمجهملاةايححرش-١
.٢۲ةي«رطاف»ةروس-۲
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هيلعمهلدوكلذمهلناطيشلانيزالنكلولالضهنأبهنمملعىلعهوتأامنوتأيمهنأللاهجلانع
لاعفألاحيابقنمهنوتأياملقلاهجلاكلذكوادمعهولعفوًادصقهوتأفهيلاىوهلامهداقو
.()نوفراعمهسفنألمهملظبونوملاعهداسفبمهوالألامعألاشحاوفو

ىلعلادهنافهلوحامونوكلايفتلمأتاذاةيناسنالاسفنلانأانهناهبنوبأدكؤيكلذبو

ةكردملاقئالخلاعيمجهيفكرتشتيذلايرطفلاناميالاوهكلذوهتينادحوو-ىلاعت-هللادوجو

.اهتايوتسمفالتخاىلع
يقالخأريغعفادبسانلانمفارحنالايفغلابنمسفنيفالإةرطفلاهذهسمطنتالو

هسحىلعدانعلاولهجلابئاصعدشو؛ةيفاصلاهترطفةأرمىلعىشغفهسفنيفائيشيضريل

.ءىضللا

ةربكتسللةيتاعلاةيسفنلانئارغلاوتاوهشلارانناخدبناسنالايفةرطفلاةارمملظتاذكو

.ةيداملاكوكشلابحسبوأ

:رخآعضوميفلوقيهارنكلذلو

ابجحمىلسلخبوربكاذناكنمولهاجدمحلاودهجلالانيىَنأف
ابضیلُسضیرمٍبلقاذناکنموادساحناكنموًاديبرعناكنم

مالعىلإةلصوملاةقيقحلاكاردانعبولقلاىمعوةرطفلاداسفبابسأنيتيبلايفركذدقف

هسفنجلاعيوثئابخلاهذهعيمجنمرذحينأناسنالاىلع):كلذحرشيفلوقيوهفبويغلا
اهلاثمأواهلكهذهنأهيفبيرالامواهيفحيحصلاىلعوءهلصأنمءادلكعلقينأهيلعواهنم
نأدارأنمف٠نطابلايفامإورهاظلايفامإءعيمجلاةداموهفءلهجلاحنسلعرفلصألايف

ءاهجارخاهيلعلهسيلف,اهجالعلملعلاتالهسمبةداملاعطقيلفاهرشنمملسيواهرضنموجني
ىلاعت-هللابنعتسيلفملعلاريغءاودلهجلاءادلسيلوعطقلابهلصألاوزعمعرفللءاقبالهنأل

.هدجيثيحنمهذخأيلهسامتلاوءاودلااذهبلطيف-

امكةيداقتعالاتالالضلابابسأنعثيدحلادنععوضولملااذهنايبيفديزملاثحبلايفو

.ناهبنوبأخيشلااهاري

هذهلكملعلاةقيقحولقعلاةحصوةرطفلاةمالسنأىلإانيهتناثيحانثيدحىلانآلادوعنو

فارحنالادجنالهنإفكلذىلعوربدملاقلاخلاهللابناميالايهوتاينيقيلاىربكىلادوقت

ريسيلابنيرورغملانيربكتسملانييناوهشلانيدلقملانيللضملانيلفغملانييلهاجلادنعالاداحلالاو

يذلاملعلارحبلحاسىلادعباولصواممهتأاولهجوءيشىلعمهنأمهسفنأاونظفهوملعتامم
ةليضفلانمابرهتالاسيلهدوجوراكناوهللابداحلالاىرنانإفرظنلاانعمأاذإكلذلوهلرعقال

تاوزنلاءاضراوقئاقحلابلقوءحبقلاوملظلاوةليذرلالامعأريربتللامجلاوريخلاوقحلاو

ىلعلديعنقمدحاوليلدبيتأينأايندلايفدحلمملعأوىكذأعيطتسيلهالإو..تاوهشلاو
.اوعيطتسينلفاوعمتجاامهممهنإفقلاخلادوجومدع

.قباسردصم.جهملاةايححرشنمفرصتي-١
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عقاولايفاهلةقيقحالةهفاتماهوأءارويرجيهارنمث-لجوزعهللادوجوركنيدحلملانإ
نممهيدلامبنيركنملاوأنيدحلملانأرهظيو)لاقفنيدحلملانعةعيبطلاءاملعدحأبتكدقو..

ريصتملاوعلاهذهلكنأروصتنممهعنمتمهلوقعلخادةردخمةعقبوأءايمعةعقبمهيدلكشلا

دوجوبداقتعالانودباهلىنعمال

ملفناكملكنمبئاصملاونازحألاومومهلاهيلعتبكارتاذإايندلايفدحلمربكأروعشامف
نوكلاىلعةنميهملاةوقلااهتيأ:يدانيفىلوألاهترطفهيفظقيتتالفأءهذقنيايداماببسدجي
.ينيفعسا

مهترطفنعفشكتيتلابراجتلامظعأنميهقزأملاورطاخملايفنيدحللاءاقلإةبرجتنإ
.قحلانعاوحنجفمارجالاوداسفلااهيلإلخديتلاوةيفاصلاةميلسلا

ةوعدلهللابيجتسيورفكوداحلإدعبنوعلاهنمنوسمتليوهللانودانيمهلعجتةبرجتلاهذهنإ
مهتريسىلإنودوعيونورفكيمهاذإاهباونأمطاوةمالسلاءىطاشىلإاولصواذإىتحرطضللا
٠.ىلوألا

نوعدتنملضرحبلايفرضلامكسماذإو:ىلاعتهلوقيفنيرفاكلالاحهللافشكيو
ناسنالاناكومتضرعأربلاىلإمكاجناملفهايإالإ

ثلاثلا
 :يناسنالاكولسلاىلعيهلالابناجلارثأ

مالسالافهتملبقينلفانيدمالسالاريغيغتبينمو«مالسالاهللادنعنيدلانأهيفكشالامم
ناوهلاوءاعدالاوينامألابذاوكلهيفلاجماللمعوكولسةدعاقوةايحماظنوقحةديقع

زجيًاءوسلمعينمءباتكلالهأينامأالومكينامأبسيل:-ىلاعت لوقيءلسكلاو
وأركذنمتاحلاصلانملمعينموءًاريصنالوًايلوهللانودنمهلدجتنلوهب
.4ًاريقننوملظيالوةنجلانولخديكئلوأفنمؤموهوىثنا

ةيرشبلاةلالسنمةراتخملاةوفصلاتافصلوأوهناهبنوبأهيلابهذيامكصلاخلاناميالاو
ىمسألافدهلاوهناميالاوءاهيلعنموضرألاهللاثرينأىلإمدآندلنمليوطلااهخيراتيف
هبجهلتءةربتعملابابلألاوةركفملالوقعلاهبمتهتنأمرجالفدوجولااذهللوألاساسألاو

هتاكرحيفءهلاعفأوهلاوقأيفنمؤملاىلعسكعنتةبيطراثأناميإللوسوفنلاهيلإوفهتوءبولقلا
؛هرسعوهرسييفهرقفوهانغيفءهفعضوهتوقيف؛همقسوهتیفاعيفهلمعوهملعيفهتانكسو

يفءهیعسوهتدابعيفءهنلعوهرسيفءهضغبوهبحيف؛هتهجووهتيشميفءهئارضوهئارسيف
ءهیرشموهمعطميفءهنکسموهسبلميفءهبرحوهملسيف؛هرضحوهرفسيفءهرطفوهموص

يفءهرسوهتریسيف؛هدروهذخأيفهعیبيف؛هرکذوهتحصيفءهتظقيوهمانميف
.هقوذوهبدأيف؛هسيساحأوهلقعيفهلزهوهدج

هللاركذلعجيملمالسالاوءهتاقوأوهلاوحأعيمجيف-ىلاعت-هللاىلإهجتمامئادنمؤلاف

.قباسردصم.جهملاةايححرش١
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هب,اركذوضعلكللعجامناو.هافشلااهبكرحتتتاملكوأةنسلأىلعددرتتًاظافلأ-ىلاعت-
ركذوءانثلاناسللاركذوءاغصالانينذألاركذوءاكبلانيعلاركذف-العولج-هقلاخوهبرركذي

.اضرلاوميلستلابلقلاركذوءاجرلاوفوخلاحورلاركذوءافولاندبلا

ناكف-لجوزع-هللاجهنمىلعوةوبنلاةسردميفاوذملتتةيناسنالاسفنلاىفلاطبألاءالؤه

.بصلخمءايقتأاوناکفةوالحمهناميال

هنإ!؟مهزكارمليصحتومهلزانمىلإلوصولاومهبتارمىلإلوصولايفليبسلافيكف
ميكحلالقعلاوةمزاجلاةدارالاناطلستحتاهتاكلمعاضخاواهئاوهأوسفنلاتاوهشةدهاجمب

يفناميالارونقرشأاذإالإكلذمتيالواهبلاطموسفنلابناوجلكلدشرملاوهجوملاومكاحلاو
ةنطابلاوةرهاظلاهلاوحأوناسنالاكولسىلعىلاتلابكلذسكعنيفءبلقلارشابوسفنلاقامعأ

.هسفنتاجلخوهلاعفأوهلاوقأيف
يهلالاوأيبيغلاملعلايقلتهنأاذهبةصتخملاتاساردلاهيلإتراشأامكانهقارشالانيعمو

ريصتثيحبةيرشبلاتارودكلانمسفنلاةيفصتوةدهاجملاوةضايرلاقيرطنعىلعألاألمانع
.ةيكلفلاسوفنلاولوقعلايفةشوقنملاةيهلالامولعلاوروصلااهيلعسكعنتفةليقصلاهأرملاك

لكيه»:لوقيهنإفيصورخلاناهبنيبأدنعقارشالاىنعمنمموهفملااذهىلإانرظناذإو

ينارونهلقعو؛يبارتلارصنعلاويئاملارصنعلاةهجنمليقثيعيبطوملظمينادسجناسنالا

هيلعبلغناف:ينامسجلاهندبعيمجيفيهلإرسوينابررمأهحورويناحورهسفنرهوجو
لفسأىلإ..يوهيلازيالفبوسرلاليقثلانأشنمويندعملاليقثلاهسبلأيعيبطلاجازللا

ركشلايفصالخالاىلعركذلاهمزالينابرلارونلاويناحورلارسلاهيلعبلغنإو

يهتنيىتحدوعصلايفًاذخأدويقلالالحتاللازيالفيحورلافطللايهلالادوجلانعهبستكا

.()(نيملاعلابرراوجيفنييلعىلعأىلإ
بوقعيفسويوبأمهنماثيدحواميدقهتفسالفومالسالاءاملعاهلوانتةفرعملانمعونلااذهو

نمرهطتلابالاةفرعملاىلالصتالكلذليهويرابلاروننمسفنلاربتعايذلاھ٠٠۲يدنكلا

دحتاوةرهاظةلاقصتلقصترظنلاوثحبلايفتدجوكلذتلعفاذإفتاوهشلاكرتوساندألا

روصرهظتامكءاهتفرعمواهلكءايشألاروصاهيفرهظيذئنيحفيرابلاروننمةروصاهب
اهتفرعمنوكتاهتلاقصبسحىلعوءةليقصتناكاذإةأرملايفةسوسحللاءايشالارئاستالايخ
.ءايشالاب

ثحبلافلكتلةرمثيتأترشبلامولعنأىريوهفرشبلاملعوءايبنألاملعنيبيدنكلاقرفيو
.يملعلاجهنمللاقبطليوطنامزيفتايضايرلاوقطنملامادختساوةفرعملاىلإدصقلاورظنلاو
سوفنيفيهلإلعفقيرطنمنوكتاهنألكلذنمءيشىلإةجاتحمتسيلفءايبنألامولعام

ليربجوههدنعلاعفلالقعلاولاعفلالقعلابلاصتالايهةفرعملاةياغنأىرييبارافلاو

.قباسردصم.ناهبنيبألجهملاةايححرش-١
.۳۸صقباسلاعجرملا-۲
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فراعملاومولعلالكهيفشقتنتو.همعزبسح.روصلالكهيفمسترتيذلاويحولابلكوللا
ةيدارالاعقأبكلذوسفنلاةيفصتوةضايرلاوةدهاجللابالإةجردلاهذهغلبيالناسنالاوءةيبيغلا

.()تقفتالاعفأيأبتسيلوةيندباهضعبوةيركفلاعفأاهضعب

ةطساوبراتسألانمهيراويامعفربءيشلاراهظإنعةرابعوهناهبنيبأدنعفشكلاو
.يسفنلاجارعملاباضيأهيمسياماذهو.راونألا

ذه»:لوقيفنيلصاولاضعبلصاخهنكلونيقيلاوملعلانمةبترمىلعأفشكلانأىريو

نمنيفراعللصوصخلاىلعهنكلةجردنيقيلاوملعلانمىلعأفشكلاديزلهنأكملعلانمعونلا
.«رارسألابيفشاكملاسانلا

يأ.هلضرعتلا»:لوقيفهلوصحبلطوهلضرعتلانكميملعلانمعونلااذهنأىريو
قارشالاةياهنيفريصتفرادكألاعيمجنمصلختىتحاهئالجوبلقلاةآرمديرجتب.فشكلا

ءامسقفأنمقئاقحلاهليلجنتوءنافرعلاراونأبناميالاسمشهيفعلطتذئنيحوءنكممراونألاب

فارحتاوعناوملالاوزلكلذوءىلجلالثمهقحيفىفخلاسفنهبدوعييفشكروصتنعبيغلا

قئاقحلااهيفعبطنتفءنانجلاسارفألناديملاحيسفلاتوكلملاملاعةلباقميفكلملاملاعنعسفنلا

نمىلجأيهةيؤرةريرسلاءافصلةريصبلانيعباهاريف٠ةيتوكلملارارسألاهلىلجتتوةيهلالا
اهراحبيفجليفهتافصو-ىلاعت هئامسأرهاوجضماوغهتاذيفهلفشكنتوءنيعلاةيؤر

رجفنتف«راونألابضيفتفنطابلانمملظلاعفدنتكلذدنعوءاهرارسأبىظحيواهراونأبسبتليو
.«راحبلاكهناسلىلعضيفتفرارسألابهلخادنممولعلاعيباني

اموينيعبرأهللصلخأنم»-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانعثيدحلابكلذىلعلدتسيو

.«هناسلىلعهبلقنمةمكحلاعيبانيترهظ

نمبلقلاصيلختيفةدهاجملادعبالإسانلانمداحألاهلانيالزيزعرمأاذهو:لوقيمث

انيفاودهاجنيذلاو#:ىلاعتهلوقبهديرمىلعهبنمينأىجريهدوجوهلضفنمهللاو«ساندألا

امأو(ملعيالامملعهللاهثروأملعامبلمعنم»:ملسوهيلعهللاىلصهلوقوءانلبسمهنيدهنل

.الفقحلابهيفةدهاجملاقدصريغىلع

بحلانودبهلماوقالنيدلاوءنيدلانعاهلىنغالةيناسنالاوءهبرنعهلىنغالناسنتالاف

نولعشينيذلاءةفرعملارارسأةنزخنيفراعلاقاشعلاءالؤهىلإانتجاحتناكانهنموءةيشخلاو

ديدجنمناسنالادلويوماهوألالكهبيهلقرحيفبولقلاايانحيفةرطفلاتیر
ناسنالاسفنيفةيرطفتاعزنثالثكانهنإليقوةتوافتمةيرطفلااهتاعزنىفسانلاو

دمحامامالامهلثميوهنمدعبأىلإريسينأهنكميالوأديريالوصنلاىلإهجتييعقاومهضعبف
ءروعشلاقيقرمهضعبويلازتعاوأيلقعوهفنيلتالةفراجةيوقةيصخشبظفتحيمهضعبو
يبساحملاثراحلامهلثميو.يفوصوأيريصبوهفةعزنلايكئالم«ءسحلافهرم
.۳۸صقباسلاعجرملا-١

.قباسردصمفرصتب١٥۱صجهملاةايححرش-7
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هجوىلعمادامرشبلاينبيفرمستسرطفلاهذهوءةفلتخمرطفىلعموقتثالثتاعزن

ناهبنيبأسفنيفلمعتاهلكثالثلارطفلاهذهدجنانكلوءيناسنالاعونلانمدارفأضرألا

راصتقالاوليملانودلادتعالاوطسوتلاوأنزاوتلاهناءىرخألاىلعاهنمةدحاوىغطتنأنود

امكلذو-ىلاعت-هللاةبحمقيرطىلإهكولسيفىقريكلذليبسيفكلاسلاوءدحاوقشىلع

هفرشلهناوالأ؛هبوبحمنمنوكيامببحملاىضردوجويضتقيلصأبحلا)هلوقبهيلاريشي
رظنحمطموءنيديرملاةيغبوءنيقشاعلامارغو؛نيفراعلادارم-بحلافرشليأ-
ءعمجاهاروامفيك؛الضفوافرشاذهبكيهانوءهنعهللاىضرءهللانعدبعلاىضرةرمثنأل

هجوىلعءاضقلاعوقوناكامهمىضرلايفلاوحأفالتخاىلعسانلاو؛عبتهلهنأءهيفكشال

:عبطلابهركيو«ءالبلاوةدشلاوءارضلانمءيشهلانينأديريالنممهنمنألءىوهلافلاخي

النكلوهابهبلقيفسحيو(..نممهنموءىلتبيهنمامبىضريهنكلو؛هباصأامملا.سحيو

ىلوملابحهبلقىلعىلوتساویوهلاهفرغتسانممهنمو..هاضريوهدیريهباوثمظعنمهاري
ءالبلاوةيفاعلاوءءاخرلاوةدشلانيبهعمقرفالذإ,ىؤكشلافرعيالفىولبلاملأبسحيالىتح

`هباوثلالهدیریوهبحيف؛ناكامفيكقالطالاىلعهالوأاملكبیضريلاحىلعوهفناهلاثمأيف
؛دارأهلامالدارمهلنکیملیتحهسدقةرضحيفهسفننعىنفدقذإ؛هاوهينمدارملنكلإ

نماهومسيفاهفرشواهولعىلعاهزعلاهيلإلصاولاوماقملااذهتاجردىلعأيهةلزنملا7

.((لیلقسان
ىلإهعملوحتيوناسنالاسفنيفناميالارونقرشيامدنعيهلالابناجلارثأجذامنهذه

ةمالسهلرهظتةمالعكلذلدجيدقورونلااذهبارينتسمهلاوقاوهلامعأيفقلطنيولاعفكولس

امبرورسلاوحرفلا-ةبحملاغولبيأ-اهغولبةراماو):لوقيفناهبنوبأىنعملاىلإريشيوكلسللا
عنملاوىنغلاورقفلاوءءالبلاوةيفاعلاوءاخرلاوةدشلاهعميوتستفيهلالابناجلانمهيلعدري
نعىكحامكنوكينأوءءارسلابايندلالهأرسيامكءارضلادوجوبرسينأوءاطعلاو
ام:لاقف؟يهتشتءيشياو:هلليق.ردقلاعقاوميفالإرورسيليقبام»:لاقهنأزيزعلادبع
ضرألاطيسبتىلعزعدقل!!ناسنالااذهلثمبنامزلاحمسيىنأو-ىلاعت-هللايضقي
.((هدوجو

ةقالعلاوأىهلالابناجلاةساردىفاقيمعواعساواماهسامهسأناهبنابأنإ:لوقلاةمتاخو
ثحبلالخنمربكةمهبىظحتنأبةريدجةساردلاهذهو؛نوكلاوةايحلاوناسنالاوهللانيب
هراحبطیحميفصوغلاوءهراثآزونکيفقيقدقیقحتوءهتانودميفقيمع

خيشلليدؤتالةيحطسةيحسمةساردالإوهامرصتخملاثحبلااذهيفهيلإةراشالاتمتامو
نإ-دوقعممزعلاو.قيرطلااذهليبسيفةوطخلوأنوكتدقاهنكلوءهلذبيذلاهدهجبيفتالوءهقح
يوذلنابةلاجعلاهذهيفهضرعمتاملعلوثحبلايفدهجلانمديزملالذبىلعهللاءاش

.لصألابضايب-١
.قباسردصمطوطخم۱۸۱صجهملاةايححرش-٢
.۱۸۲صقباسلاردصملا-۳
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.ةجاحلا

-:يفصخلتييذلاويصورخلاناهبنيبأخيشلاركفنمبناجلااذه

ءارآلاوراكذألانمةلمجهللبدحاوفلؤميفرصحنتمليهلالابناجلايفهدوهجنإ-١

.هتافلؤموهتانودمفلتخميفةقرفتملاةميظعلا

لبءاملعلارابكفاصمىفعضوينأبريدجةليلجةمدخمدق؛مالسالاءاملعنمريثككهنأ-۲

.قيقحتلاوقمعلابهركفزيمتالمهتامدقميف
درلايفةمراصةفقوفقووهرصعلكاشمنمريثكلاحيحصتيفةحضاودوهجهلتناك-۲

امزاحهدرناكفعازنلاولدجلاريثينأوأنيملسملاةديقعببذينألواحنمىلع
.ناهبنيبأةريسبةامسلملاهتلاسريفةصاخاعطاقو

نمسفنلاةيقنتةقيرطواهقلاخبةيناسنالاسفنلاةقالعوىناسنالابناجلابهمامتها-٤

.-ىلاعت-هللاباهلاصتاىفاهءاقنواهءافصقوعتىتلاةتطابلااهضارمأ

اذهوءبناجلااذهيفقيقحتلاوليلحتلابلوقلاطسبتلوانتاهحرشوجهملاةديصقو
.كولسلابدأوفوصتلاوسفنلاملعبتكتامدقميفنوكينأبريدجحرشلا

نايبوحرشىلإجاتحتهلوصأوهقفلاودهزلاوفوصتلاوةديقعلالئاسميفةيمظنلاهراثأ-٥

بولطملاىلعفوقولارصاعملاءىراقلاىلعبعصياممةغايصلاةغالبوبولسالاةناصرل

حورشلابتابتكللاوءارقلاملاعىلإجرخينأمظنلااذهبريدجفءصنلاسفننمدارملامهفو
!!ميظعلازنكلااذهلثملةماعةيمالسالاةبتكملاجوحأاموتاساردلاو

ليبسيكلاسلةودقنوكيللوانتلابيرقنوكينأبجيهملعوهلامعأوهدوهجوهتريس1

.دعب
.رصاعملايمالسالاركفلايفديدجتلاثعبيفراثآلاودوهجلاكلتفظوتنأ-۷
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هلآىلعودمحمانديسريخىلعمالسلاوةالصلاو,نيركاشلادمحهللدمحلا

.نيدلامويىلإناسحابهعبتنموهتباحصىلعو«نيرهاطلا
ناسنإلاكارعنمتئتفام,تاوهشلافلتخموتاذلملانونفبةئيلمايندلاةايحلانا

امإيضفتساهنألءادجةريطخةكرعمةكرعملاهذهو.اهرورغواهقنورعيرصحبصيىتح
هللادوزدقفكلذلو.ىقشألاالإاهالصيالءىظلترانىلإوأندعتانجيفميقمميعنىلإ

.اهعيمجضرألاىوقنمىوقألبذالوفلانمىوقأةيقاوعوردبناسنإلا هنأشلج
هلسروهللاءايبنأاهبءاجيتلائدابملاوتايقالخألابكسمتلاوهبناميإلايهعوردلاهذه

عوردلاهذهبذخألايفلاجملاىقبيورشيبلاىلإهتلاسرغيلبتلهللامهافطصانيذلاماركلا

.مهسفنأرشبلاينيلكرتلاوأ

مهتلتاهافةرغافةيماحةكرعملااورينأءالؤهلوقعيفةفاخسلاهنإو
مهدميادحأكانهنأنوريتقولاسفنيفىعرصةكرعملاناديميفاوطقسيلعيمجلا
ةياحصشاعدقل.!هذخأيفددرتلاوصوكنلادجنمثنموءودعلاىلعبلغتللحالسلاب

ةنسلاونآرقلاواوشاعمهنألنيتملاهللالبحبنيكسمتم ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ريخواينالاريخمهلناكلبةكرعملااويسكوءكلذىلعاوتامو؛مهتايحلناعرشملاامه
.4مكمادقأتبثيومكرصنيهللااورصنتنإ:لئاقلازيزعلاهللاقدصو.ةرخألا

مورلاوسرافزونكباورهبناوايندلاةايحلاتاذلميفاهدعبنوملسملاسمغناو

ينابرلاراسملانعاوفرحنافرورغملااهقنوروةبيشقلااهباوثأبمهلنيزتتايندلاتذخأف
مهعماولخداوءبرغلاوقرشلانمفئاوطلانمريثكمالسإلايفلخدو.هللامحرنمالإ
ءافلخلابیمستنماندجوفنیملسملاةايحيفماصفنادجوف,مهتاداعومهتجرهبنمايش
دجنلباقملايف.مشحومدخوةفينمروصقوناسحراوجنمفرتلاةايحيفاوعامدق
ليتقتلاوديرشتلاوبيذعتلابماكحلاءالؤهلبقنماولبوقدقاهءانمأوةمألاءاملعنأ
ناكوءةايحلاناديميفةداملااهتمزهيتلاحورلاةايحدشنتةعامجكلذءارجنمترهظف

امكميدقلصأمهلناكنإورصعلاكلنيفةنهارلاعاضوألادضةروثةباثمبمهروهظ
.هرکذيتأيس

اهبيذهتوسفنلاةيفصتيساسألامهفدهناكوةيفوصلامسابتمستةعامجلاهذه
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ترهظو؛لحمضاامناعرسيماسلافدهلااذهنأالإهناردأنمبلقلاةيقنتو

ساسأالةميقعتادقتعموةلطابتايرظنباوتأواولدبواورّبغف,ةالغلانمةريثكةعامج
ىلإةفاضإلابهتيكزتوبلقلاةيقنتبكلذكاومتهانيملسملانمةعامجترهظلباقملايفءاهل

ةسردملامهتسردممساوقحلاقيرطنعاوحنجيملكلذلوةيهقفلامهتامامتها
نأزفحتأةريصقلابتسيلةرتفنمتنكو.فشكلالهأةسردمبضعبلااهيمسيامكوأ

.ةباتكلانعيلاعنامتناكعجارملاةلقويعالطاةلقويلهجناالإةسردملاهذهنعائيشبتكا

عمةيكولسلاهتسردمويصورخلادعاجمامإلانعةودنكعوضوملااذهحرطدقو
تنكنإوثحبلاناديميفجولوللتعجشتوةصرفاهتربتعافنييفوصلاةسردمبةنراقملا
ءاملعلاةسردملاهذهليطاسأنمناوفيك.كلذىلعناعتسملاهللاو,هلهأنمتسل

.نيحلصملاةداقلاونيينابرلاو

همحر)دعاجمامإلانعالصفتدرفأوةماعةروصبةيكولسلاةسردملاىلعتزكردقو
ًاءزجدعاجمامإلاةسردمتناكناو.افنآاهيلاراشملاةودنلابلطملةباجتساكلذو(هللا

ثيحنم(فشكلا)ةيكولسلاةسردملانعملكتأسكلذكو.ةيكولسلاةسردملانمًأزجتيال

.اهئاملعلثدحتيتلاتاداعلاقراوخثيحنمسيلومهركفوةايحلايفمهجهنم

ثحبلاةطخ
̀:ةمدقموثحابمةعبرأنمثحبلااذهنوكتي
.ةمدقم-١

.ةيكولسلاةسردملاوكولسلاملع

.ةيكولسلاهتسردمودعاجمامإلا-٢

.ةيفوصلاةسردملا٤

.ةيفوصلاوةيكولسلانيتسردملانيبةنراقم

لوألالصفلا
ا:(كولسلاملع)

ةروصبةسردملاهذهنعافطتقمركذأسةيكولسلاسيمخنبدعاجمامألاةسردمنعملكتأنألبق
ملعلاعوننعملعلاماسقأبابيفهقفلابتكيفتاراشإلاضعبكانهدجوتةقيقحلايفوءةزجوم
نيمسقىلإمسقنيثداحلاملعلاناراونألاةجهبباتكيفركذييملاسلانيدلارونةمالعلاف.يبهولا

:هلوصحىلإةبسنلاب

.يرورض-آ
.يرظنب
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.باستكاوركفتولمأتىلإجاتحمريغيذلاوه؛يرورضلاف

.باستكاولمأتىلإجاتحييذلاوهف؛يرظنلاامأ

؛يبهو:ماسقأةثالثملعلانا(هللاهمحر)يليلخلانافلخنبديعسققحملاملاعلانعالقنكلذكركذو

.يبستكمو؛يرورضو
:الئاقباجأفاهنيبقرفلانعيليلخلاةمالعلالئسدقو

.ينامحرددموينارونضيفءهدبعبلقيف ىلاعتهللاهيقلييبهولا

.دحاولانمرثكأنينثالاناةفرعمكهفالخلابيذلروصتينانكميال:يرورضلاو

.داهتجالاوميلعتلابفرعام:يبسكلاو

يفلخادويرورضلاىلإعجرييبهولانأىرن:قيقحتلادنعهناابقعميلاسلامامإلالوقيو
.()هدح

ةروصبلوألاءزجلايفرهوجلاراثنيفينالهبلايحاورلاملاسنبرصانخيشلاكلذيفملكتو

ةثالثىلإمسقنييندللاءيندلوهفالإويبسكوهفرشبلاةطساوبملعلالصحنإهناركذوءةضيفتسم

:ماسقأ

:ةسارفلا-۳ماهلإلا-۲ىحولا-١

:لاقفةدحىلعمسقلكفّرعدقو

ةدعوهويوبنلابلقلاىلإلصييهلإمالك؛حالطصالايفوءةعرسبةراشاةغل:وهيحولانإ

.اهطسبلاجماذهسيلعاونأ
ملسوهيلعهللاىلص لوسرلالاقدقو.روصلاراثآسّرفتببسببيغلانمفشكنيملع:ةسارفلا

.(هللارونبرظنيهنإفنمؤملاةسارفاوقتا)-

فذقييبرنإلق ىلاعتلاقدقو.("ةطساونودبرومألاضعبنعنمؤمللفشك:ماهلإلا
يبأخيشلابهذميفديمحلانمماهلإملعلا:هرهوجيفيماسلامامإلالاقو4بويغلامالعقحلاب

.دیعس
ةرخألابو:ىلاعتلاق.(كشلاةلازإهانعموءلالدتسالاورظنلاقيرطنمناكام:نيقدلاملع

ملعنوملعتولالك»:لاقو4نينقومللتايأضرألايفو»:اضيألاقو«نونقويمه

.«نيقيلا
تافصلاوىنسحلاءامسألاهلءيشهلثمكسيليذلاهللاوهءايشألادجومنأببلقلاهلحمخسارملعاذإوهف

.ىصحتالودعتالهلضفأوهيلعدهاشهناحبسهتايآوفيك؛بارطضاالوجلجلتيأدجويالفءايلعلا

مكملعكهبنقوملاملعلاوهنيقيلاملعنأريسفتلاريسيتهريسفتيف(هللاهمحر)ةمئالابطقركذدقو
.(انيقينكيملامملعلايفكيالهناىلإةراشإهيفو.هبنونقوتيذلارمألاب

.يملاسلامامإلا۲۰صراوتألاةجهب
.ينالهبلارصانخيشللفرصتب٦٠۷صرهوجلاراثن-آ

.يحاورلارصانخيشلل۷ص١جرهوجلاراثن۳
.۲۲۰ص١٠جشيفطافسوينبدمحممامإللريسفتلاريسيت-٤
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هقرافوءكوكشلاهتليازيفخسارملعوهنيقيلانايلاطيجلامامإلارطانقلابحاصركذو

-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلالاق.ةدهاشمنعنوكينأداكىتحسفنلايفمكحتساو؛بارطضالا

(ريثكريخهركتامىلعربصلايففالإونيقيلاواضرلاىلعلمعا)-امهنعهللايضر-سابعنبال

بلقلاالميوبيرلكهنعيفنيوءارونهبلقألميبلقلاىلإلصواذإنيقيلالقأنإ):ءاملعلاضعبلاقو
.()(افوخهللانموءاركش

ناميإلامدعوءهللابيقيلافعضالإداحلإلاىلعمهمدقأاممويلاملاعلاةدحالمنارمألاةقيقحيفو

الوطرايدلالالخاوساجوءاضفرنيدلانوضفرياوراصفءاضغبوادقحمهبولقتألتماف.قلاخلاب
.ةغرافلامهتجرهبوءةفئازلامهدئاقعنورشنيءاضرعو

رهاظمنعديعبينابرنيدوهفءحطشلاوديقعتلاناولألكنعدعبلابفصتينيديمالساإلانيدلاو
نأيفانداسجأوانبولقءايحإبانرمأءدسجلابلاطموحورلابلاطمنيبنزاوفارسإلا

.هبرركذيفرهسيناناسنإللىعداناكهتحصوهتيناوفنعبفصتيناكاذإدسجلانألدحاو
انرمأييذلاتقولاسفنيف«بولقلانئمطتهللاركذبالأ:.ىلاعتهلوقيفانرمأيميركلانارقلاو
سنتالوهلوقبو«نيفرسملابحيالهنإاوفرستالواوبرشاواولكو»:-ىلاعت-هلوقب
بلاطمنيبلصفتنأادبأعيطتسنال؛اذإفهللانسحأامكنسحأوايندلانمكيبصت
ةوهيفعقيسكشالهنإفءنيبناجلادحأهسفنلدرفتسينألواح'خشيأوءدسجلابلاطموحورلا

مماللعقواميواحلادلاخلاخيراتلالجسءمالكلااذهقدصىلعليلدريخو؛نخملاموءءاعنش

مالسإلاقهزدقفءيحورلاوأيدسجلانيبناجلادحأةنميهببسبتاساكتنانمةيضاملاتانايدلاو

ةيرشبلاتدعسوتهدزاوضرألاترضنفءطيرفتالوطارفإالنأراعشبطيرفتلاوأطارفالاةرهاظ

ىرسكزونكباورتغاوءايندلامهتايحيفاوفرتأفممألاءادنيملسملابلحنأىلإتشتناو
اليتلاهللاةنسمهيلعقبطنتنأاقحناكفنتفلاريصاعأتجامودئاقعلاتدسففمجاعألااوطلاخو

هللابرضف(4اليدبتهللاةنسلدجتنلولبقنماولخنيذلايفهللاةنس#ريغتتالولدبتت
.نيعمجأسانلابالوبرغلاوقرشلابالوكاذوأاذهبثّبشتلامهدجُيملفءةنكسلماوةلذلامهيلع

قرتناالإمهلنكيملوىمظعلاةبيصلاوةثراكلاهذهنمنيرذحمنيصلخللاءاملعلانمةفئاطتماقو

.هبقلاعلانيرلانمبلقلاةيكزتيفبتكلافيلأتباوعراسفلجوزع اهدجومركذتتىتحىغصتوبولقلا

باتكلهيبشباتكوهويلاطيجلامامإللتاريخلارطانقباتكويلازغلاماماللنيدلامولعءايحإباتكدجوف
كلذيفةريثكتاباتكترهظو.اريبكادامتعاءايحإلاباتكىلعدمتعا-هللاهمحر-هفلؤموءايحألا

.مهريغويحاورلارصانخيشلاويليلخلانافلخنبديعسمامإلاويلبنحلابجرنباةمالعلاتافلؤمك

:ةيكولسلاةسردملا*

ىنعمبيتأيوكولسلاءيسوأكولسلانسحنالف:لوقنفءهاجتالاوبهذملاوةريسلاوهكولسلاو
كولسبىنعتةيكولسلاةسردمافاليساهنماوكلستل#:-ىلاعتلاق.قيرطلايفذافنلا

.فرصتياج۲۷۰صيلاطيجلامامإللتاريخلارطانق-1

.«بازحألا»ةروسنم١٠ةيآلا-۲
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لبسانلاةايحىلعأرطاديدجانولتسيليهفءهللاجهنمقفوءاحيحصايمالسإاكولسصاخشألا

.يفاصلالهنملاىلإسانلابعوجروريكذتةباثمبيه

ءابعتاوهشلانمبعتتقلطنااميقتسمابيذهتوءةحيحصةيبرتدجتملاذإةيناسنإلاسفنلاو

عطتسيملي لوسرلانأدجنكلذلوةرامألسفنلانإ»:لاقنيحةزعلابرقدصو
نآرقلايناعمبتقرشأوناميإلارونبتءاضفبولقلاحتفنأدعبالإمالسإلارشنيلضرألاحتفينأ

.4..بولقلانئمطتهللاركذبالأ:لوقي ىلاعتوهناحبس هللاونادلبلامعيلاهرونزواجتف
يذلاركذلا.لمعلابنرتقملاءيعاولاركذلاءضرألاهذهنئمطتوبولقلانمئطتهللاركذبءهللاويأ

.۔لجوزع هقلاخوحنهتاهجوتو«ناسنإلانادجولةراصعلبطقفتامتمتنوكيال

يفنامزالتمرهاظلاونطابلافءةينطابلامولعلانمهتيفصتوبلقلابيذهتيمسينممبجعألينأو
.ةحصلانمساسأهلسيلامهنيبلصفلاىوعدفءهرهاظحلصهنطابحلصنمو.تافصاوملانمريثك

:ةيكولسلاةسردملاطورش

.مايصلا-١

.ةولخلا-٢

.تاقوألارّيختوءاعدلا-٢

مالايسحتلبولقلاققرتواهتاوهشنعسفنلاحبكتءةيبيذهتةسردموسفنللةيبرت:مايصلاف

.ةمئادةروصبسيلوةولخلايفنوكيمايصلاو.نيمورحملاوىعوجلانمنييآلملا

هيلعبجيعمتجملاحلصيىتحملسملانألءرمتسملكشبسيلوءطقفتاقوألاضعبيف:ةولخلاو
دمحمخيشلاركفملاركذدقو.ركذملانعايهنوفورعملابارمأ.مهلهجنممهلشتنينأوهدارفأبكتحينرا

ناسنإلادقفيانايحأتاعمتجملاجيجضنا)(بلقلاولقعلانيبناميإلازئاكر)هباتكيفيلازغلا

اريثكاندجومثنمو..طبهيريهامجلاماحزيفءاكذلاىوتسمناايملعتبثهنانظأوءداكيوأهيعو

.()(مهناهذأقلأتومهتريصبةدحمهتولخيفاوديعتسيلمهسفنأباولخينأنودشنيسانلانم

ةوقلااهنحشيهسفنبيلتخيامدنعناسنإلانألسانلابةفلأوعامتجاةدايزاهتقيقحيفاذإةولخلاف

هءانيأرمأمالسإلاناكلذكانلمأتولو.هتداجىلإهدشريوهبارخحلصيعمتجملاىلإئفكنيمثنموءةيناميالا

ةنسفاكتعالانإ)يلازغلادمحمكلذيفلوقيءفدهلاسفنلةنيفلاوةنيفلانيبدجاسملايففاكتعإلاب

رمخلارودتامكسوؤرلابءاوهألااهيفتراديتلا؛مايألاهذهاصوصخةموهفمريغةنسهلعلوأةروجهم

.((ليوطلاةايحلابردىلعةرهزمةيحورتاحاوهتقيقحيفوهوءاهبراشب
وههللافءاهساسأوةدابعلاخموهءاعدلاوءفيك..همادختسافرعتمليذلاحالسلاوهف:ءاعدلا

نميف؛هترثعنمهذفقنينأهوعديهباذاتلميصاعلاهلبقتسينأهتمحروهللامركنملبنينمؤملايجنم
اناجنأنئلةيفخواعرضتهنوعدتءرحبلاوربلاتاملظنممكيجنينملق:ىلاعتلاق.هيلعهللا

لاقو()نوكرشتمتنامثبركلكنمواهنممكيجنيهللالق,نيركاشلانمننوكنلهذهنم
١۱۸٠.٠‹١٤۱۸صيلازغلادمحمخيشللناميإلازئاكر

.۱۸۹صقباسلاردصملا-7
.«ماعنألا»ةروسنم4717٦مقرتايألا۴
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اوبيچتسيلفناعداذإيعادلاةوعدبيجأبيرقينإفينعيدابعكلأساذاوإ#لجوزع

.4)0نودشريمهلعليباونمؤيلويل
هذهتناكنموأ؛ءيشلكيفهبررضحتسيهارتفهبربناسنإلاةقالعيوقتاهنأةيعدألاةعيبطنمو

ديرمااهرركييي يبنلانعةروثأملاةيعدألابكولسلالهأءاملعمتهاكلذلو؟هللابضفُّياملعفيأهتفص

يوحتاتايبأعضوهللامهمحرانئاملعنمريثكوهتعاطتساردقاهتاقوأىلعظفاحيوعوبسألارادمىلع

.روثنملانمناسنإلاظفحىلإىعدأموظنملانألاهددريلىنسحلاهللاءامسأ

هللاامهمحر-يليلخلانافلخنبديعسةمالعلاوينالهبلاملاسنبرصانخيشلاةمئألاءالؤهنمو

نيبوءةضورفملاتاولصلابقعلثمءاعدلااهيفبحتسياتاقوأكانهنإفءاعدللةبسنلابوءامهاضرأو

اتاقوأوةسحناتاقوأكانهنأكلذينعيالو.اهريغوراطمألالوزنتاقوأورحسلاوةماقإلاوناذألا

(مولعلارارسأفشكيفمولظماةثاغإ)هباتكيفيخوطلاديسلاحاتفلادبعكلذركذامكةسحنريغ

نأناسنإلاىلعف((..وةسيحنلاوةديعسلاتاعاسلاةفرعمىلإجاتحييناحورلاملعلانا):لاقثيح

مامإلاخيشلالاوقأركذأنأنأآلاسأبالوالجاعوأالجآنإهلوبقبلفكتملاوههللاوءهءاعدصلخي

رارسألاءاملعهركذامنإ) ةضايرلاملعيأملعتلاكورشيف-(هللاهمحر) يليلخلاديعسققحلا

نمهنوکطرشب؛ههجوىلعهبىتأنملابلاغءلاحلايفارثؤمءهسفنيفقحعونملعلااذهنم
ىلإهجوتموهاميفثحبلامئادءةركفلاقرغتسمءةمهلافورعمبلاطلانوكاذهيفةيلهألاىنعمو

فوؤلملاهبلقيفءادلانايرسنمعنامجازملاريغتنمهبنإفسكعلابناكنإفالإوملعلااذهبهليصحت
(°.(..جالعلايفعمطملافيكفءءادلاب

لمعلكلبقرامعلافرصتناو«بوثلاوناكماوندبلارهاطنوكينا):يخوطلاحاتفلادبعلوقيو

امويةبانجلابميقتالكناوءيتأييذلانصحلابسنتإلاونجلانمانصحتمنوكتناوءرشوريخنم

نملاخلحميفسلجيناوةلبقلاىلإاهجوتمنوكيناوءةليلو
ينامألاةرثكوءةدسافلاةركفلانعبلقلاةسارحناملعا):يليلخلاققحملامامإلالوقيرخأعضوميفو

يفاهكاردإيفعمطماليتلاةينيدلاوةيويندلارومألايفرظنلاوثحبلاولغوتلاةرثكوءةليحتسلملالامألاو
.(°(..ةملظلانماغرافناكاذإالإبلقلايفيلجنيالرونلانال؛ملعلابلطلهبةيانعلابجتاممهأنملاحلا

:ةيكولسلاةسردملانمتافطتقم

يماسألافيلأتنإ)(هللاهمحر)يليلخلاديعسققحملاةمالعلاكلذيفلوقي:ىنسحلاءامسألا
رابتعالايفوهامنإ.عامتجالابةدئافلالامكلةبجوملايناعملاةبسانمةطساوبضعباهضعبنم

ميلعايوحنءادنلاءايبامهلركذلاوميكحلاميلعلاعامتجانهرهشأنم..تاجلاعملايفةيودألابيتارتك
.()(ةريزغلامولعلابابهلحتفوةمكحلاهفّرعوءهلؤسهلهللارسيءامهركذنمدأنمف؛ميكحاي

ةروسنم١۱۸مقرةيالا-١

.١صيخوطلاحاتفلادبع مولعلارارسأفشكيفمولظملاةثاغإ-٢
.يليلخلاديعسققحملامامإلاةينامحرلاسيماونلا-۳
.١صمولظملاةثاغإ-٤
صسيماونلا-٥

.يليلخلاديعسمامإلا ةينامحرلاسيماونلا-٦

-٣۱۷-



نأ):لاقاهطورشوةضايرلاملعملعتنعلئسامدنع(ناميإلادعاوقديهمت)ميقلاهباتكيفلوقيو
هنمدبالاميفالإاراهنوأاليلهنعرتفتالوءاموييعبرأىلإهدحوةلالجلامسإةولخلاةدميفركذت
كماعطكلوانيبحاصىلإتجتحإنإو..ةدكؤملانثسلاوضئارفلانمتامزاللاتاولصلانم

.كلذنمادبدجتالاميفليلقلابهتثدحنأكرضيالوهلثيدحلارثكتالنكلوكلذكرضيالفءكبارشو

مهنادجتف.()(..عضوملاوكبايثوكسفنبيطتو؛بيطلانمهيلعردقتامكسلجميفرضحتنأيغبنيو
ركذيالأرهزتواهراجشأقروتوءرضنتوبولقلانيلتركذلابفورغالوءراهنليلركذلابنومتهي
نودحلينيذلااورذواهبهوعدافىنسحلاءامسألاهللو»:ىلاعتلاقو؟بولقلانئمطتهللا

.ايلعلاهتافصوءىنسحلاهئامسأبهوعديوهيلإاوهجتيلرشبلاىلإرشبلابرنمءادناذهفهئامسأىف

نياقبحلنمعمءرملاو.ركذلارامضميفانفلختامدعبالإةايحلارامضميفانفلختامنحنو

يفهيلإراشملابحلااذهلةراشإالإهللاركذلهو(امهاوساممهيلإبحأهلوسروهللانوكينأ)راعش
.ثيدحلا
:تاداعلاقراوخو..ةيكولسلاةسردملا

ريثكليلبتو..ةداملارصعيفاميسالومهلغشيلازيالوسانلالغشتاداعلاقراوخعوضومنأ

ةواشغلانماضعبولواولجأنأينمةلواحمهذهوبذكمنموقدصمنمفقراوخلاهذهيفسانلانم
.عوضولملااذهفنتكتيتلا

نايحألايفاضيأنوكتويقتلالجرللنوكتدقفتانايدلاعيمجنيبرشتنمرمأتاداعلاقراوخنإ
ءدودخالاباحصأةصقيفملكتيذلالفطلانعانعمسانلكف.لهكللويبصللءةأرملاوألجرلل

روهظبابنتيملاعنعانعمسامبرو.جيرجدباعلاةصقيفدهملايفلازيالوملكترخآألفطنعانعمسو

ملاسمامإلارهظيفءامهدلومنعةنسنيسمخنمرثكألبقنيلداعنيلاعصورخينبنمنيمامإ
نبدمحأمامإلابىقتلاامدنعيرفاغلانانسنبفلخةمالعلانعانعمسو.(هللاامهمحر)دمحممامإلاو

صصقلانمريثكلاانعمسو.ةيعرلايفهللاقتإ:هللاقفايبصتقولاكلذيفريخألاناكوديعس

.ريطاسألاوتاقارخلانمابرضاهبسحتداكنوةراتحملوقعلااهدنعفقتيتلاتاياورلاورابخألاو

نعملكتأقراوخلاهذهنمهفقومومالسإلانعىرحالابوأةيكولسلاةسردملانعملكتأنألبقو
مهلتثدحسانألصصقلانماضعبفطتقأسوزاجيإلانمءيشبىرخألاتانايدلايفقراوخلاهذه

دمحملوقي.يلازغلادمحمخيشلل(بلقلاولقعلانيبناميإلازئاكر)باتكنمسانلاةداعلةقراخءايشأ
نينسذنمهواجيفشيعيناكهلانباناةرمسفنلاءاملعنميئاقدصأدحأينربخأدقو):يلازغلا

مانملاناكواكيرمأبةيبونجلاانيلوراكيفةيلصألاهتنيدمعراوشبرمتةزانجمانايفىأرفءتضم
ةزانجعمملحلاتقوقفتاو؟ثدحءيشمثناكنإمهلاسيهلهأىلإبتكهناةجردلهيلعريثأتلاحضاو
ايوريلهتجوزوميظعربحيجولوكيسارابلالمعمبفقودقو):اضيألوقيوء(..ةأجفتتاميتلاهتدلاو
نكمىالروعشبةجوزلاترعشتضمتاونسذنمارسیوسيفرفسىلعاناکامنیبف؛ةهباشمةثداح

نابتسحألئالقمايأبكلذدعبوءاهبادحأربختألاتأرف.تتامدقوغاكيشيفاهتخأنأبفصوينأ

صيليلخلاديعسمامإللناميإلادعاوقديهمت١
-V۳



ناكهنأولوءرمألااذهبةركفمبتكيذلااهجوزتربخأةرللاهذهيفو؛تنفددقاهتخأنأققحملانم

خيراتلاسفنيفتنفدوتتامدقاهتخأنأامهيدلدكأتءابنألااهیلإتدروامدنعو؛هٹودحنمكشيف

.(اهبتسحأىذلا

هذهيفوءبرحلاءانثأةيجولوكيسارابلاثداوحلاهذهنمريثكعقودقهنإ:يلازغلالوقيو
سفنيفهتافووأهتباصإبةحلسلاتاوقلايفلجرلةبيطخلاوأمألاوأةجوزلارعشتتناكثداوحلا

.()ةعجافلاهيفتمتيذلاتقولا

ءةدحاوةظحلهللااوفرعامسانالهعوقونععمسناملاطىتلاصصقلاوثداوحلانمريثكلاكانهو

.ةيجولوكيسارابلاتاربتخملاتميقافءةيلخادلاتاساسحالاسفنلامولعبنيمتهملانمريثكثحبدقو
مكسفنأيفو#:لاقنيحميظعلاهللاقدصوهبيكرتوناسنإلاسردتيتلاتافلؤملانمريثكلاتفلأو

بئارغنمدسجلااذهمضيامومهتقلخيفركفتلابمهلكرشبلاىلإةيهلإةتفلهذهفنورصيبتالفأ
ءازجأةيهامدعبفرعيالوةعيبطلارهقيعديفيكف.ناسنإلاصقنلارشؤمنوكتليضقنتالبئاجعو

ثحابملاهذهلثمنعمهسفنأنوملسملافرصينيحاملأبوذاليناو.اهلكاهفرعينلوءهمسج

رظنيفحبصأ؛ميركلانآرقلاوهاذهف.ةميقعتاساردىلإواهيوطتنأةريدجءايشأىلإتاساردلاو

ةطحماولعجينأاولواحيملف.امهريغوفرصلاووحنلالاجميفلازنلاناديمىلإنيرسفملابلغأ
فشتكافهضيضقوهضقببرغلاءاجىتحهلاعمنيرسفمءهعاضوأنيححصمملاعلااذهاهبفوشتن

نأمهلنلعنكلذدعبانجرخف.زيزعلاهباتكيفهللاهبانربخأاموءاننيعأنيبدهاشموهاممريثكلا

اموتايلدجلاىلإانهجتاوملعلالاجمانكرتاذاملف.اهريغوبطلاوطغضلااياضقيفملكتدقاننأرق

؟ثحبلايفيملعلافرتلاوةيركفلاتامامقلابنوكينأهبشأ

هباتكوليراكيسينكلاوهاهفةيناسنإلاسفنلاباومتهابرغلاءاملعنإلوقنفانعوضومىلإدوعن
دنعةسداسةساحدوجوبیدانيذلاتخيرسلراشتروتكدلاوهاهو(لوهجملاكلذناسنإلا)روهشملا

لب.رومألانماهريغويسيطانغملارصبلاويرصبلاءالجلاوقبنتلااياضقباومتهاكلذك

قامعأيفلغلغتلاىلإهجتتس؛يداليملانورشعلاويداحلاوهومداقلانرقلاتاساردناارخؤمتأرق

ايومهلوقعةفاخسلايفمهقلاخدوجوىلعلادمهدوجوونودحلملادحليكلذدعبوأ.ناسنإلا

.ةرخألاوايندلايفمهتراسخل

هذهلثميفسانلالوقعف؛تاداعلاقراوخنممالسأإلافقومنيبننأانلنأفاوطتلااذهدعب

تاداعللقراوخيهتازجعملاف.ميدقدهعنمتافارخلاوتالالضلایوهتيهفحجرأتت؛تاعوضوللا

.ةيبهولبةيبسكتسيليهوماركلاهلسريديأىلع ىلاعتوهناحبس اهيرجي
كانهوميقتسملاطارصلاىلعاوتاموءهللمهتايحاوشاعنيذلانيحلاصلاءايلوألليهفتاماركلاامأ

امةماركلاف.ةماركاهيمسننأنكميالاننكلوةداعللةقراخيهفةرفكللوأقاّسفلللصحتدققراوخ

ناكولفقراوخنمةقسفلاءالؤهللصحيامبرتغنالاذهلف.!!نيلاضللنوكتىتأفحلاصلادبعلاهبمركي
يرجيهللانإفمهسأرىلعلاجدلاخيسلملاناكلمارتحالاوليجبتلاقحتسيةقراخةداعبحاصلك

.٠۲۷١٠۲۷صيلازغلادمحمخيشللناميإلازئاكر-١
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قراخعوقوالو؛قراوخعوقويضتقيناميإلانسحالف).نينمؤمللءالتبإرومألانمريثكلاهيديىلع

نسحبمزجيال):بركلافشكيفشيفطافسوينبدمحمخيشلالوقيو.()(ناميإلانسحىلعليلد
اذإبهارينارصندباعديىلعوقفاومديىلععقتامكفلاخمديىلععقتاهنإفتاماركلابةمتاخلا
تسيلومهتداعلقرخنمسانلاهابتناتفلتاميهةمئالابطقاهدصقييتلاتاماركلاف.((الثمدهز

.ميركتلاليبقنم
نمفهلامعأوهلاوقأيفهللاقدصيذلالجرلاوهفشكلاملعلجوزع-هللاهبهويذلاءرملانإ

تامارکىلعسانلاعئابطترکنتامو.ءاشيامءاشينمبهينأىلعرداقهرسأبنوكلااذهقلخ

سابالو.تناشفلامللنويعلاتتفاهتوتدازفنوطبلاتددمتوتناروبولقلاتذوساامدعبالإنيقتللا
.هللامهمحر-انباحصأنمكولسلالهأءاملعرابخأنمائيشركذأنأ

دجاولوهمءيشىلعمداقوهوالفيك؛ضابقنالابهبشيامهباصأدقهارأفيملقىلإرظنايناكلو
خماوشءامظعمهلكفءرخألانعادحاوزّيمأناعيطتسأالمهركذأسامينألفصولانعازجاعيسفن

يحولانابلنمعضرنمنأشاذكهوةريسلانسحيفىلعملامدقلاوهقفلايفقبسألاناديملامهل

:لاجريأولاجرمهف.همدوهمحليفكلذطلتخاف ملسوهيلعهللاىلصدمحمىفطصلاةريسهتذغو

..ليللانابهرو؛راهنلاناسرف«ملقلاوفيسلابابرأ

انكسيحلتسلاهنااوملعاملفاينتدلااورظت
انفساهيفلامعألاحلاصاوذنختاوةجلاهولفحج

.هللااوسنوةعونتملاايندلافراخزىلإاهدارفأهجتااذإ ميقتسننلو ةمأةايحميقتستالو

عبطلابق.رخألاباسحىلعبناجىلعزكرتنأحصيالحورودسجناسنتإلانإ:لوقلارركأينإ
هنييلتوبلقلاريكذتليبسىلعمهدئاصقيفتايناحورلانوركذيءفشكلاوكولسلالهأءاملعدجن
حلاصملاىلعتفاهتملاةايحلامخزو؛تايداملارحبيفةجئاملاسانلاةايحللعفدرةباثمبوءهللاركذب

.ةحاروعامجوبرشولكأنمدسجلاقحاوسنمهناءديعبنمالوبيرقنملدتسيلوتابغرلاو
ركذمهنديدسانأمهفءكلذكاوسيلوءةكئالمءالؤهاولعجينأنوديرينمسانلانمكانهنكلو

؛ركذملانعنيهانفورعملابنيرمأءضرألاهذهىلعهللاجهنمنوقبطيامدنعمهتداعسوهحيبستوهللا

امىلغأاومدقو؛اهومواقفضرألاهذهىلعاهيفسانلاجومييتلاةيلهاجلاىلإاورظن؛هللابنينمؤم
.قحللاراصتناونيدلااذهلءادفبذَعولتقنممهنموءهمدقينأءرملاعيطتسي

هللادمحبحبستمسجلاايالخعيمجنأدجنهدمحوهحيبستوهللاركذيفمهقارغتساببسبو

:(هللاهمحر)يليلخلانافلخنبديعسينابرلامامإلاكلذيفلوقيهتمظعبقطنتو
ناسلفلأفلأينمدهشافينانجرونبيحيبيستيناعا
يناغابيرغنمفلأفلأاذإهتاغلنميلتجاناسللكو

نايذنهلابسيلقدصقئاقحاهنإفتبجعنابجعتتالو
.٦۲۷صيلازغلادمحم.ناميإلازئاكر-١
.۱ج٦۱۰صشیفطأدمحم.بركلافشك-۲
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:۔هللامهمحر-ءاملعلاضعيلةييجعصصقوءهفرشمجذامن

-ديزنبرباجمامإلاذيملتوهو.ءالولابيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا-١
ابادرسماقأدقو.هللاىلإةوعدلاوملعلارشنبمتها.يضابألابهذملاسسأنمسأوهنعهللايضر

هيلإمدقاماذإافافقلمعيهنأرهاظتي(هللاهمحر)ناكف.سيردتلانمعنمامدنعملعلاسانلاهيفملعي

ةماركاهنمفشتسيةبيجعةصق(هللاهمحر)يملاسلاققحملامامإلاركذيو.ةيمأينبءالمعنممداق

تحتفناوةربابجلانمءافختساهيفنايبصلاملعيناكيذلاهلفشكناثيحهبردنعليلجلاخيشلااذه

نممامإلااذهو.ميظعلالضفلاوذهللاوءاشينمهيتؤيهللالضفكلذو.()ىلاعتهبرنذابءامسلاهل

بيبحنبعيبرلاةجحلامامإلادنسميفاهيلعلوعماةيبهذلاةلسلسلايناثوهفهتاوروثيدحلاءاملع

ةاورقيثوتيفهبكبسحونيعمنبىيحيليدعتلاوحرجلامامإهقثودقو.(هللاهمحر)يديهارفلا
.ثيدحلا

رشاعلاوعساتلانينرقلايفشاع)(هللاهمحر)يقابلادبعنبيلعدمحمةمالعلاخيشلا-۲

ىسانتتوأىسنتةمأةلاحامف.مهنعبتكيملخيشلااذهلاثمأنمريثكلانإففسأللوةبوجألانمريثكلا

ىسيعةمالعلاهباجأيذلاباوجلاهللاءاشنا-لصفلااذهةياهنيفركذأسوىوزنيفقتنغلابهليذلاءامل

.ةثداحلاهذهركذهيفوتاماركلانعهيلإهجويذلالاؤسلل.(هللاهمحر).يثراحلاحلاصنب

رهظدقو(ةبراعيلاةلودءاملعنم)يرفاغلاميثعنينافلخنينانسنيفلخخيشلا

فشكلاملعنمهلملاعلااذهويشاطبلادومحنبفيسخيشلاهفلأهتريسيوحيباتكهللدمحلاو

مامإلاناكوءمدأيفديعسوبلاةلودسسؤمديعسنبدمحأمامإلامايألانماموييقلدقفةقماسةناكم

.(ةيعرلاىفهللاقتا:هللاقوهسأرىلعهديعضوفءاريغصلازيال

نإاصاخالصفهلدرفأسو.(هللاهمحر).يصورخلايليلخلاسيمخنبدعاجسيئرلاخيشلا-٤
.هللاءاش

(ھ۱۲۸۷.ه۱۲۳۱)٠(هللاهمحر).يصورخلايليلخلانافلخنبديعسققحملاةمالعلا٥

ناك.مويقلادحاوللاصالخإدجملاىلإلواطتوءمولعلايفقبسلاتابصقزاحلمعلاوملعلامامإوهو
اذهفلأومامإلااذهدهشتساىتح.(هللاهمحر)يديعسوبلاسيقنبنازعيضرلامامإللىنميلاديلا

اوبقلنيذلاةثالثلادحأوهوءاقلغمارعاشناكو.بدألاوهقفلاوفرصلايفبتكلانمريثكلاخيشلا

فرعينأغلبهنإ)نامعنلاقئاقشبحاصركذامكةتفلملاهثادحأنم.ءاملعلارعاشوءارعشلاملاعب

يفروهشمباتكهلوسانلاىدلةفورعمءخيشلااذهنعتاماركلانمريثكلاىوريو.((ريطلاقطنم

.ةينابرلامولعلايفةينامحرلاسيماونلاهامسأكولسلاملع

.يحاورلاينالهبلاملاسنبرصانةمالعلا)خيشلانامعناسحنيملسملاوبرعلارعاش-٦

°٥صيثراحلاحلاصنبىسيعخيشلا.لئاسملابيترتيفلئاسولاةصالخ--1

۱۹۸صيملاسلامامإلا٠نايعألاةفحت-٢

۳۳۳ص۲جيبيصخلازيزعنبدمحمخيشلا.نامعنلاقئاقش-۳
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ەوفوينأنوعيطتسياليلاثمأوفيكوفيرعتلانعينغتهترهشو(م١۹۲٠۱.ه۱۳۳۹ت).(هللاهمحر)

دمحمريشبوبأخيشلاىكحهثادحأنموملعلانميتنكمةلقلو«ءفصولايفةصقنملفيرعتلايفهقح

نمتدرونيملسملاوبرعلارعاشلةديصقنأهتضهنيفهللاامهمحر-يلاسلانيدلاروننبهبيشلا
صتبيهاهوه۸ماعنملاوشرهشيفيصورخلادشارنبملاسمامإلاةرضحلايقيرفا

يف(عافدينبءارضخ)ارضخلادلببمويبهتافودعباهمظانطخبمامإلانايمهيفاهاندجواهفورح
.ه۱۳۳۸ةنسنمةدعقلایذنمسماخةلیلهتافوتناکومادنعیداو

اديجملازتنلرشيأيالوم

ننۇمرئاشىلابكرهدلابقا
ادومحملاكماقمهلإلاظفح

ادوعسوتقرشأادودحىجزُت

ادويعملاركشتلكيديعفرافاهئيعةداعسلانمهيلإترظن
ادوعوملاكلذفرعتفوسلوىتأدقةئيىشملاهققحتدعو

اديعبلوقأامبنامزلاسيلهمايأتقرشأونامزلابرق
ادوقفماتيماراهجييحتيمترتتاعرسمبئاجعلاىرتس

ادوهشملاكلمويدهاشتىتحقداصناسلنمةراشاإلا
ادىيدىجكاذدعباتامزىرتوهريمضنكيامبنامزلاىدبيأ
ادودرمةليحبءاضقلاسيلاضقلابنقيأنمحرلاةفيلخأ

ادوشنملاكريعبتدجورشبأةعيضمبهريعبلضأنماي
دشارنبملاسمامإلاتومباهيفربخأدقوةلماكاهبتيتألةلاطإلافوخالولو.اتيب١٠نمةديصقلاو

؛يلبوتلادلوهرسبيبأيقشلاةطساوبداهشتسالاةيفيكو؛رهشنمرثكألبق.(هللاهمحر).يصورخلا

.صاخلاوماعلادنعةروهشمةثداحلاوهدعبيليلخلاهللادبعنبدمحمليلخيبامامإلامايقبربخاكلذكو

فلؤملابحاصكرتنلويحاورلارصانخيشلانيبوهنيبءاقللارابخألاةنيهجبحاصدروأكلذك

ةيملاعلابرحلا)ىمظعلابرحلامايأرابجنزيفروكذملاخيشلابتعمتجا)لوقيءاقللااذهانليوري

يأ)يللاقفرامدلاولتقلايفاهنأشميظعوءةعقاولابرحلانأشيفثيدحلالوادتنانرصو(ىلوألا

رکذتسوءينركذتساتیمتنکناوءهیفينركاذتسيحتنكنإثيدحبكربخأس(رصانخيشلالاق

عقتسءدعبنميتاتسيتلابرحلايفءيشبتسيلةيلاحلابرحلاهذهنإ:لاقمثهبكتثّدحام

.(۱)(..اهرونئفطنيالواهراندمختالةكلهمةلئاهبرح

اميفكيولسنلاوثرحللةكلهللاةحلسألااهيفتمدختسايتلاةيناثلاةيلاعلابرحلاتثدحلعفلابو

نودلويلافطألاناثيحءاذهانمويىلإلازتالرامدلاراثأفنيتينابايلااميشوريهويكازاجنللصح

امكرخآىلإليجنملقتنتةثارولابتراصفتانيجلايفلصحيذلاريثأتلاءاَرجنمتاهيوشتمهبو
.ةتارولاملعيففورعموه

نينمؤملاهدابعفصويذلاميظعلاهللاقدصوفشكلالهأءاملعلتعقويتلاثادحألاضعبهذه

٥٦٩٤صيريغملايلعنبديعسخيشلا.رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهج-١
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نعمهنيذلاوءنوعشاخمهتالصيفمهنيذلاءنونمؤملاحلفأدق(نونمؤملا)ةروسيف
نموةايحلاعقاويفتافصلاهذهقيقحتبالإهيلإاولصوامىلإاولصواممهف«نوضرعموغللا
.؟بستحيالثيحنمهقرزيوءاجرخمهللعجيهللاقتي

ناهذأيفددرتياملاطاعوضومريثأناتببحأةيكولسلاةسردملانعثيدحلااذهنميهتنننألبقو

؟بيغلاملعوفشكلاملعنيبقرفلاامرخأبولسابو؟ايبيغايملعربتعيفشكلاملعلهوهونيريثكلا
الإناقفتيالامهفعساشنوبامهنيببيغلاملعوفشكلاملعنا.ناعتسملاهللاو.كلذىلعباوجلاو

نمىلعألانمىرتالثمةأدحلانكلو.سانلاعقاونعةيبيغةروصبوأنماديعبامهثودحيف
نوعيطتسينجلاو!؟بيغلابملعاذهلهفةحضاوةروصبضرألارهظىلعءايشأةعساشتافاسم

سيل هنأشلجهللاهبصتخيبيغلاملعف؟بيغلابملعاذهلهف؛هتفرعمسنإلاعيطتسيالامةفرعم

لوسرنمىضترانمالإادحأهبيغىلعرهظيالفبيغلاملاع»:ىلاعتلاقهيفهعزانينادحأل

هيلعهللایلص-هيبنناسلىلعاميلعالئاقزعلاقو()4ادصرهفلخنموهيدينيبنمكلسيهنإف
ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناكاذإفريخلانمترثكتسالبيغلاملعأتنكوللق ملسو

نجلاوسنإلاءنيرخأآلاونيلوألاريخهللالوسرو.-كلذهلىنأو؟هتفرعمىلعؤرجينمفبيغلاملعيال

هللامهليونيريثكسانأنعبيغتءايشأكانهف ملسوهيلعهللاىلصوهناكلكلذبقحأدحأناكولف
!؟بيغلابملعاذهلهفاهفرعيفهدابعنماضعب ىلاعتوهناحبس

ءسانللةفرعملاوثودحلاةنكممءايشألفشكهتقيقحيفوهفشكلاملعنأانلرهظيانهنمو

هبهللارثاتسايذلابيغلاملعاهنأينعتتسيلو.اهكاردإنوعيطتسيالدقوةماعلانعبيغتدقاهنكلو
ملمهفكلذلفءاهتفرعمبمهللجوزعهللاةدارإنعئشانءايشألاهذهبمهملعف.نيعمجأهقلخنود

.بيغلاملعيفهوعزاني
:تاماركلايفلاؤس

دعبتسيهنأملعلالهأضعبنعفلاخملجرهعفرامعيثراحلايلعنبحلاصنبىسيعخيشلالئس
هنابيقابلادبعنبيلعدمحمنعىبقعلاىلعدرلارخآيف(هللاهمحر)يملاسلاةمالعلاانخيشهركذام

عمداعبتسالاانهحصيلهفءمويلاكلذىوزنيفقتنغلابهليذلاءاملاةبونبةفرعمويجيجحلاىقس
.عفارلاىلعبذكلاماهيإنمهيفامعمءايلوأللتاماركلاتوبث

:باوجلا

لوقوهولينلانمجيجحلااذهقسيململ:دعبتسملااذهلاقهنإفوهففلاخملااذههلقنام
لكشماذهوءلينلانمءاملانايتاىلعرداققتنغلانمءاملانايتاباملعهللاهاطعانمنإفريغ
وهوءايلوأللتاماركلاتبثيلئاقلاناكنإلينلاوأقتنغلانمهنايتانيبقرفلاامفءهلئاقةلالجعمادج
ءايلوألاتاماركوهيفحدقلاوبهذملايفنعطلاثرويهنألةمئالاقحيفازئاجاذهىرأالو؛كلذك

ءاملابنايتالاف,باتكلانماملعهللاهاتأنلسيقلبشرعنايتإبىفكو«فلاخملاوقفاوملادنعةروهشم
.هتفاثكوهمظععمشرعلانايتانملهسأهناليسوهتفاطلعم

نوثالثءامسلاىفهلوطو.عبرالاتاهجلانمةهجلكيفءاعارذنوثالثاهشرع:سابعنبالاق
.«نجلاهةروسنم٢۲۷۰۲ناتیالا-١
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هلوقدنعدوهخيشلالاقنينامثيفنونامثءامسلاريغيفهلوطوءامسلايفنونامثليقوءاعارذ

‹ماركإلاولالجلااذايهاعد(كفرطكيلادترينألبقهبكيتأانأباتكلانمملعهدنعيذلالاق):ىلاعت

.ماشلابوهونميلانمهءاجهعمشرعلااذإفمسإلاوهكلذوءمارياليذلازعلاوماظعلانتملاو

.ريسفتلالهأدنعةطوسبمفهكلاباحصأونارمعتنبميرمةماركو
تاماركلاضعبانملعتنأكنمديرنانخيشاي:-ىلاعتهللاهمحر ةديبعيبألامويملعلاةلمحلاقو

ةماركهلتققحتفءاعدلايفدهتجاونيتعكرىلصوخيشلااضوتفبهذملااذهىلعانبولقاهبنئمطت

هركذ)نأشيف ىلاعتهللانمهنأىلعلدتو«مايألاتاحفصىلعركذلاليمجاهبحاصلتدلخ

.(دنسملاحرشيفانخيش

بغروءارمقةيحاصةليليفةبعكلابازيمتحتىلاعتهللااعد(ىلاعتهللاهمحر)لالبيبأةماركو
:لاقفهتجاحضقامهللا:اولاقف,فاوطلالهأهعمسفءرركفيتجاحمهللا:لاقف.خلاكلذكوهاميفهيلإ

ءاملابسحأاملفتارطقبازيملانمهيلعترطقف.املعكلذنمىنرأفءديرأامتيضرتنكنإمهللا

لماعبلغألانباوةيضابالانيببرغملاضرأيفرصقأونامةعقويفعقوامو.سانلايفباسنا
نملجرناكوءملاعةئامعبرأنيلوتقملايفءاملعلاددعوافلأرشعانثانيملسللانماهيفلتق

ٿٹجيفرودتيقولسهبشىأرفءهلغبىلعهلمحفهلمحيلءاجفءةكرعملايفخأهللتقدقبلغألانبادنج
بنو؛قسافلاىلتقحبنف؛رانلالهأاياوحبنا:لاقو.ةعامجلاترّبكف؛ةنجلالهأاياورّبك:لاقوىلتقلا

.هحرطفلغبلاىلعلومحلا
دقوءهللاءايلوألتاماركلاعوقودعبتسمدعبتسيالئلراصتخابمهتاماركضعبنمانركذاماذه

ابيذكتيديألاباوقفصو«سدقلاىلإةكمنمهارسململسوهيلعهللاىلص مهربخأالشيرقتدعبتسا

ءاشينمهيتؤيهللالضفكلذ)ءهعوقودعبتسيائيشفلاتسيملنمنأشنوبذاكلامهلبهاشاحءهل
كئايفصانمكتمحربتصصتخانممانلعجامهللا؛(ءاشينمهتمحربصتخيميظعلالضفلاوذهللاو

.()ملسوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصوهللادنعملعلاونيمحارلامحرأايكئايلوأو

ىناثلالصفلا

:ةيكولسلا(هللاهمحر)يصورخلاسيمخنبدعاجمامإلاةسردم
يطعأنأدبالءصلاخلامالسالاةسردمتركذامكيهيتلاةسردلاهذهرکذيفلخدأنالبق

.هتریسوهتایحنعةطيسبةذبن

:هبسن
نبدمحمنبرصاننبهللادبعنبییحینبكرابمنبسيمخنبدعاجناهبنوبأققحملامامإلاوه

يصورخلاكلامنبتلصلامامإلانبناذاشنبليلخلامامإلانبدرونبروصنمنبديزنبايح

خيشللميقتسملاطارصلاباتكيفبيترتلااذهنعةفلاخمةياورتدجودقو.(يدزالايدمحيلا

نمىلهُبنونكسيهدادجأناكو)نيدلايفهقفلاوملعلابةفورعمةرسأيفأشنهنأةصالخلاو.يدابعلا

٥٥و٤٥٤٥ص۱جلئاسملابيترتيفلئاسولاةصالخ-١
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ينبيداونمايلعلابهدادجأيقبفاهنمجورخلاىلإروجلاناطلسمهجعزأفءفوجلاضرأ

.()(صورخ
نبدعاجمامإلاو؛رعاشلايناهبنلاناميلسكلمامايأيفةقدلابوةنهابنلانمزيفلاقتنالااذهناكو

هيلإتبرُضومهيلعمدقتملاراصفةيرصاعمزبيناعاطتساهناالاةرخأتمنسيفمعلاملعتسيمخ
:هردهللفرسلاملعيفعربوبلطلدابكالا

صوصخمومومعمنيبسانلافيصوغوأملعلاراحبيضوخسفناي
صوقنميبصوقنمةطاحاالإهبطاحيايندلاهذهيفءيشال

يديألارظتنتةطوطخملازتالوتافلؤملانمةريبكةبتكمفلخوتافنصملانمريثكلافنصدقو
رعاشلامهنمهرصعءارعشوءاملعنمريثكلاهحدمدقو.ثادحألاماكرونمزلارابغاهنعضفنتيتلا

ينابرلامامإلاهحدمكلذكءمهريغويلاتسلايصورخلارصاننبروصنمخيشلاويرشفلاروهشلا

قانعأقاقدىمسملادعاجمامإلاباتكلةيرقتيفءاجامك هنعهللايضر يليلخلانافلخنبديعس

.قافنلالهأ

!؛:قاحللايفعماطنملهمأناهينيبألثمنيلاعلايفنيأ

قايسلاهئابيأىلاعمنعهالعبيەهفيرعتانافكدق

قارلاوىنكلابەانفصوفىمسيناهمساانامحو

قاوطألالمجلانعجرفًاروصقهيف
()قالخألامراکمايحهللاملكلاعماوجهايحدق

نيذلاامأ.ةرخآلاوايندلايفةداعسلاهلفالعولجهنميدهىلعراسوءهللافرعنمنأشاذكهو

:ناخیشنبامهيفلوقينمكمهفاهنابلأنماوعضروءاهلاحوأيفاوغرمتفايندلامهتوهتسا
ارشليلدالبقيرطلاكسنمو

:لاقو

اردقادادزريەهماقمنإافءادتبافعضناوىوقتلاوذو

ارسخدترتەرومأنإفهاديتلاطنإوابندلاوذو

هجتنناانلدبال.برقنعهللاهمحر-دعاجمامإلادنعةيكولسلاةسردملاتافصفرعنىتحو

فلؤمورعاشدعاجمامالاف.انفدهواناغتيملانناهيففىرخألانيدايملاوبدألانمهفلخامىلا

ركذلارطعحفنتاهكبسةوقعمتراصفهللاركذوقحلاةرصنيفةيرعشلاهتحيرقفظو؛قالمع

نيكمتوقحلاقاقحإلةمراعةوقو.ةرماغةوشنبسحتفبولقلانئمطتركذلابو؟المل..ةحارلاب
.ضرألايفهللاجهنم

.۱۳۹ص٠جيبيصخلادمحمخيشلا.نامعتلاقئاقش-١

.ةطوطخم يصورخلاسيمخنبدعاجمامإلا قافنلالهأقانعأقاقد-٢

- 1۸



يتلاةيلاتلاةديصقلاهذهاهيفةطوطخمىلعيديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكميفتعلطادقو

.اهنمتايبأركذبيفتكاادجةليوطةديصقلاوهللاهمحر دعاجمامإلليكولسلاركفلانعرّبعت

:ىلاعتهللاهمحرلاق
هناسحانمفاطلالاجذومنو

اهرونثرويناقيالافراعمو
اهئانسفطلتاقافلافئاطلو
اهلكأالكداروالادراومو

ضماغرسقيقحتلاقئاقحو
علاطمەهيفبلقلاءامساهلو

ةريئكدوهشلاوةرفقحلاو
هقىقحتنعرايغالافئاتكو

هنوکيفهبابوجحمناکنم
هلحتفيوملناوكالامزالنم

ىنيضسفعريغلافةريغعد
ەدىيرىفىتيفرسلارسفشكلاو

اهدييقتيفسفنلاديقمهولاو
دسافلهجديملقتلادئالقو

ةنوصمبويفلارارساعيمجو
هسفننعىوهلاديرجتلصالاو
هليصحتینملابلصحيتاهيشه

سكارةقيقحلايفكلامامور

سيايلافيهللابطلاهبصحي
سراتورداصمتادراولل

سناوكوهفتوكللاملاعبو

سكاعمسوفنلانيدايماهلو
سماقمديرمللودوهشلانيع
سكانلالوهجلابجحاهببجح
سلاخلاوهفرسلارسفشكنع
سداحوهذاتوكلملانمرس

سباحةلاهجلايذلهيفلهجلاو
سماشرسديرفتلادئارفو
سلاخلاوهفصالخالاقلطمنع
سمادليلكيكشتلاونظلاو
سباعوأرباغوهاملكنع
سعاناياهديرجتهسفنسو

سراغمراتعللاهيفسفنلاو
تاحلطصمخيشلااهيفمدختسادقو.فيرحتوأفيحصتنمولختالوادجةليوطةديصقلاو

.راشتنالاةليلقتادرفمو

اذهىلعتفقودقوءهسفنبدعاجمامإلااهحرشدقو(جهملاةايح)ناونعبىرخأةديصقكانهو

ىلعهحرشنمافتنكيلاويديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكميفاطوطخملازيالوحرشلا ەق

يبيتعلاعمهلإلاتاذيفحصنلاىلعيننإفيلوقهللايفيخأنيبيت-١

خالاوبحاصلاوقيدصلاوءامهيلكوأبألوأمألبسنلانمخألاوءةنابتسالاورصبتلاوهنيقيلا

يفهتءاربلتمزلوءهتبحملمعلاولوقلايفهتققاولتبجووءهتّوخاهئافصلتحصيذلاوههللايف

هذهبصيصختلاةداراىلعامومعقالطالاهجوىلعنيبتلابهرمأامناو.هتيالومهتلالوخدنمهنيد
:بابلو(...)يناعملانإفءةقيقحدارملارهظيفحضتيلكلذو؛سأبالفهمومعىلعيرجأناوءةموظنللا

.ةطوطخملايفحضاورغنيسوقلانيبام(..)
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اذا)الالامكلاومامتلاىلعلاحباهروشقنمةدرجماهفادصاأنعجرختالففادصاوروشقظافلالاو

يناعمللينابملايفيهفاهلةلماحلاظافلألالماحميفةلومحملايناعملاقئاقحرحبيف(بلقلاصاغ

ليبسالفالك.جراخلانمهيفامنيقيلاىلعفرعيفيكف..رظنيوعطيفلزنملاجليملنموءيناغملاك

نميظفللالوقلاىنعملةعلاطملاورابتعالاوربدتلاومازتلالاوركفلالامعتسابالاغولبلاواهكارداىلا

تاذو-ىلاعتهللاتاذيفحصنلاهدارمنأربخأمثءرومالاتاصيوعيفاميساليتارونلابلقلا

قحتسيالذاءهريغمسالااذهيمسينازوجيالكلذلفءدبعيناقحتسملاوههلإلاوهسفنءىشلا

لكو.هلكنيدلالوانتيهناللفنوضرفنمىتشروصلعماجيلويهلاكمساحصنلا.هاوسدحأةدابعلا
..تيبلاحرشرخآأىلإ..ةدعتاجردةلزنملكيفولزانمىلعامهنم

ىبرقلايلوأمومعنمصوصخيفاذك ىهنلايلوأمومعيفافرصهيدهاو-۲
نالاهلتاردكملانمءيشبةردكمريغ:افرصهلهيدههقوسأيأهيدها:هللاهمحر حراشلالوقي

هراذنإيف ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاجهنم:مومعيف:هلوقوءيشلكنمصلاخلاوهفرصلا

يفةدئافاليهنلادقافنال,ىهنلالهأهميمعتيفصخامنإو؛مومعلاليبسىلعةفاكنيلاعلاهحصنو

.ىهنلالهالباتعلاوحصنلايفةغلابملاوراذنالاوباطخلاامناوءهباتعنعالضفهباطخ

نيذلامهوءلعفلابنوكينالمتحيوءمعهنإفةوقلابيهنلا(...)دارملاوءلقعلانعةرابعىهنلاو

حرشيقابىلإ)نولوزعملعمسلانعمهادعاموعمسلالهأمهمهنإفءةرخآلاثرحيفمهلوقعاولمعا
.(تيبلا

هتريشعوهلهأحصنفءةديصقلاهذهيفاديرفاجهنمجهن(۔هللاهمحر)دعاجخيشلانإفاذكهو
نأءرملاىنمتيامةياغاذهوءءاودللافصاواهللعوسفنلاهذهءاودامهايإاركذمءنيدلايفةماقتسالاب

ليكنوةمألاهذهءاودأصيخشتبموقننأامأ.هسفنجلاعينأهلىنستيىتحهءاودفرعيوهءادفرعي

ءحرجلامئتلينألدبءهنمةدئافالرمأكلذفجالعلاقرطىلعاهلدنالوعيرقتلابيلاسأديجنوموللا

.حرجلارجفنيوءديزت«قرخلاةرئادرغصتو
نممهربخأوهريغحصتاذاناسنالاناثيحاهنمدبالةفقوةتفللاهذهيفوءهسفنافصاولوقيف

نأكفةيرجتلاكلتزاتجاهناامبفةودقلالثميهنالةباجتساللىعداكلذناكاهلثاميامةيصخشلاهثادحأ

لوقيف.ةحماطلاسفنلاتاوهشوناردانمصلختلاىفةبوعصالهنانيعمتسملابطاخيهلاحناسل

:هسفنابطاخم(۔هللاهمحر)
انأدیدرلایعسمنیعستاهءاسنموةميمذتافصلاحيبقىلعاهارأ

ابرلاطخسُيامبىضرت,ىوهلاغيزبةلاهجنعىقتلاىلقيىمعلانوكل
:ةيناسنالاسفنلااحراشلوقي

تناكناباهسفنيفتلدتعاامهموءرورشلاويصاعملاعيمجلاعوبنيتراصطارفالااهيلعبلغنإف
.تاعاطلاعيمجعوبنيتراصفاهرمأسكعناءلقعلاةسايستحتةرخسمءرشللةداقنم

ملو؟يهاماهسفنهتفرعمنعاهامعلبجوملاوههناوءلهجلاءادءاهرونباهذلىضتقملا:لوقيو

النميقتيفيكفكلذككلذناكاذاو.لهجااهریغبناکو؛هبرفرعيملهسفنفرعيملنمو؟يه
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لهجلاركذيهارتفهدابعنمهللاىشخيامنا؛ملعيالنمعيطيف؛ءىشخيوفرعي

:ناسنالاىلعهجئاتنو

ابذجمهنمةطرُفنعةطروىلاىرولابذجيىوهلاكارمألهجلاىرأ
اهتالولدمنابأفهسفنخيشلااهحرشامدعباميسالوعالطالاومامتهالابةريدجةقيقحةديصقلاو

دوجولاملاعىلإرهظيلءاقيرطحرشلااذهدجينأىسعف.لقعلاهنمراحيامهملعضويفنمرهظأو

.عيمجلالوانتميفنوكيفتابتكملاوجاردالانملشتنيو
:اهيفلوقي(ناحبس)هلوقبحيبستلاباهأدبىرخأةديصقهلو

اناددقنمنيديەهنمەهيلإوەهبەهحبسيلکنمناجحبس
اناكانوكنوكيسۈۉوأناكامانوكمناكنوكللنمناحبس
اناحيسەهناحيسەدوجووهدوجبدوجولادهشنمناحبس

دمحمخيشلاركذدقفنيرابجلاوءةملظلادضفشكلاملع(هللاهمحر)دعاجمامإلامدختسادقو

خيشلادالوأيفىتحريثكیذاودیکهنامزماکحنمسانلاباصأهنا:هقئاقشيفيبيصخلادشارنب

ضرالايفداسفلاويغبلاوملظلاهنمرهظنمىلعرسلاملعب(دعاجمامإلايأ)هاهوانممهنمفءدعاج

.()كلذبخيراتلائينيهنامزلهأنم

زوجمهضعبفءاملعلانيبفالخنيرابجلاوةملظلاىلعءاعدلاوأرسلاملعلامعتساعوضوميفو

اموهاذهوىلعألاتوملابهيلعءاعدلازوجيال:لاقمهضعبوءهرشلحفتساوهيغبرهظنمىلعكلذ

.يصورخلاناهبنيبانبرصانخيشلاهيلإبهذ
نورضي(ةملظلايأ)اوناكاذإزوجيتوملابمهيلعءاعدلانأ:ةمئالابطقشيفطادمحممامإلاركذو

باصأاموءةمأيأيفميظعنيرابجلاوةملظلاءالؤهريثأتنأرمألاةقيقحيفو.مالسالاوأنيملسلا

النيملسملانمقرفترهظوبراغلاىلعلبحلاءالؤهلاوكرتامدعبالافعضلاونهولانيملسللا

:لوقييذلامالسلاهيلعحيسمللبسنييذلالوقلاباوذخأمهنمبجعللايف.مهيلعجورخلانوزوجي

.اهتايئزجوةايحلاتايلكبمتهاأزجتياللكمالسالانأاوسنو(رصيقلرصيقلاموهللهللامعد)

سانلانالذخبابسانمناركذ ىلاعتوهناحبسهللانادجيهيفلمأتيونآرقلاىلارظنينمو
نييملاباتكلاتايكلتمسط»صصقلاةروسيفءاجامكيداصتقالاويسايسلاطلستلامهنهوو

اهلهألعجوضرالايفالعنوعرفنإنونمؤيموقلقحلابنوعرفوىسومأبننمكيلعولتن
نمناكهنإمهءاسنيحتسيومهءانيأحييمهنمةفئاطفعضتسياعيش

.€..نيثراولامهلعجنوةمئأمهلعجنوضرألايفاوفعضتسانيذلاىلعنأديرنو»
ناكنمونوراقونوراهونوعرفةروسلاهذهيفركذ ىلاعتوهناحبسهللانأفيكتايآلاىلإرظننلف

ىسومعطتسيملف؛امهريغويداصتقالاويسايسلا؛ةايحلانوؤشنمنأشىلازمريدحاولكف.مهعم

.هبرنذإب ةريرشلاةباصعلاهذهىلعىضقامدعبالإضرالاهذهيفريخلارشنينأ مالسلاهيلع-

نأوريثكلاريخلاهيطعينأهللاىلعاقحناكهللهتريرسوهتريستناكنمنإفءكلذيفورغالو

۱۳۹صيبيصخلادمحمخيشلا.نامعنلاقئاقش-١
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الادبأهاينديفهللامهاديأمهلوقعحيجارمموقهلل
الاسرأنيعلايأركبيغملايأراورظناهبىتحمهيولقتفص
الاتخاوحالبارسكوأملحلاكاهفرخزوايندلاهذهاونياعو

()لاومأواهاجەهباولانيناواهفرخزوايندللملعلااوبلطيمل
نالمأيناكففيسلابوةملكلابهللاليبسيفادهاجمهتايحىضق(-هللاهمحر)دعاجخيشلاف
زيزعلاهللانمليزجلاءازجلاهللاءاشنا هلف؛قفويملهنكلوكلذللمعفقحلابامئاقامامإبصني

خيشلاووهماقف(هللاهمحر)يليلخلانافلخنبديعسينابرلاةمالعلاهمعنباكلذيفحجندقو.ليلجلا

نازعنبسيقنبنازعيضرلامامإلاةعيابمبيبراغلاميلسنبدمحخيشلاويثراحلايلعنبحلاص
.اريخمالسالاونيملسملانعهللامهازجفديعسنبدمحأمامإلانبسيقنب

ىلعقفشملاحصانلاةباثمبناكفةددعتمتالاهجوةريثكاثادحأرصاع(هللاهمحر)دعاجمامإلاو

صوغيواهلئاسميفرحبتيلنيعببتكلاهذهىريناكلببتكلادودحيففقيملءءالؤهريصم

يفةدجتسملالكاشملاوعمتجملاهزوعيامىرخأالانيعلابىرييذلاتقولاسفنيفاهيناعمرردجرخيل
ءحضاووهامكو«يواضرقلافسويروتكدلاكلذىلاراشأامكدهتجملافيرعتوهاذهو.سانلاةايح

.عمتجملاقالغناىلاوةرفنلاىلايدؤتهتوقممةفأقالغنالاف

اولآيذلالالانمبوذيداكيوهوهعمتجميفسانلاتالاحفصوهناثيحدعاجمامإلاىلاعجرن

نميدهيهللانكلوتيبحأنميدهتالكنا» ىلاعتوهناحبس قحلالوقركذتيهنكلوهيلإ
:۔هللاهمحر لوقي.ةعئارهلتايبأيفمهفصوف.ميظعلاهللاقدص..4ءاشي

سيلمورطعمثنعطوبرضو
ةلفغووهلمثوهسولهجو
ةنيقورمزمثرمخروخامو
ةيمدأةروصيفمهرهاظف
انخلاوشحفلابنوراّمأنيطايش

عامجوةوهشءبرشولكاو
عاركوةفلحبلسولتقو
عازنوةعدخديكودكو
عامسنحلمثصقروليطو
عابسلثمعبطلايفمهنطابو
عارقبىدهلاجهننعنودصي

اوبرهنيذلاةفوصتملانمقيرفنأشتايناحورلاودهزلاىوعدبءهعمتجمهاجتهتابجاوسنيملهنا
ءتاولفلاوقاوسألايفمههوجوىلعنيمئاهشيعلايففشقتلاةايحنيصمقتم)ةايحلانم

.((ةايحلانوؤشنعداعتبالاىوسمهلسيلوءيشىلعنووليال
الإنآلامهتركذاموةايحلايفمهجهنموةيفوصلانعائيشهللاءاشنأمداقلالصفلايفركذأسو

.ادحاومهقلطنمناكنإوريبكنوبمهنيبو.ةيفوصلاوكولسلالهأءاملعنيبنوطلخيسانلانأل
.قيبطتلاةيجهنميففالتخالانكلو.اهبةقلاعلاءاوهألاوءادصألانعسفنلاةيكزتعيمجلافدهف

فرصتبيرشغلاناويد-١
۷۲صنيزلافطاعحيمس.مالسالارظنيفةيفوصلا-۲
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اننا:لوقأو.فشكلاوأكولسلالهالةيمستلاهذهقالطا(هللامهمحر)انؤاملعضراعببسلااذهلو

نأ-لصفنسو.امهريغودينجلاويرصبلانسحلاكمهعمبسنينملةيمستلاهذهقلطنناعيطتسنال
.نآلاهلاجعتساليعادالفقحاللالصفلايفكلذهللاءاش

نأةينامحرلاسيماونلاهباتكيفيليلخلانافلخنبديعسةمالعلاىكحدقفتاقواللةبسنلابو

براغالوعلاطالوةعاسالومويالوتقوىلاتفتليالفءهللااهيفةجاحدصقنمنأرظنيدعاجمامإلا)

يدابعكلأساذاو:لوقي-ىلاعتوهناحبس هللاف.()(هلكاذههبشياممءيشالوثيلثتالوعيبرتالو

ءةقداصةينبهيلإهجوتوهبرناسنالااعدىتمفاذإعادلاةوعدبيجأبيرقينإفينع
.ةرخأآلايفوأايندلايفءاوسهئاعدةباجإققحيس ىلاعتوهناحبسهللانإفنئمطمبلقو

:دعاجماماللةيكولسلاةسردملاةيلديصنم
ناسنالانامعن.4بستحيالثيحنمهقرزيواجرخمهللعجيهللاقتينمو:ىلاعتلاق

..هرمأهيلعلّهسيوءهئامعنلضفنمهيلعحتفيهللانإفةقحلاةقيرطلاوىقثولاةورعلابكسمتاماذا

نأدجنكلذلف.هتدابعقحهدبعوهللاقدصنلريثكريخهيفوةلضعملاضارمأللءافشميركلانآرقلاف

ىمسياموهويوادتللميظعلانآرقلاتايأنولمعتسياماريثك(هللامهمحر)كولسلالهاءاملع

تايأيوحييذلاباجحلانيبقرفكانهف.سانلاضعبنظيامكرشوةلاهجباجحلكسيلفباجحلاب

نماهريخءاهرخلنماهلوافرعُيالةمهبمءامساومسالطيوحييذلانيبوميركلانآرقلانمتانيب

.ميجرلاناطيشلامسابنوكتدقواهرش
ركذ)هنإ:باتكلافلؤملوقيسيماونلاباتكيفءاجامك(هللاهمحر-)دعاجمامإلاهمدختسااممف

نامونلاةرثكبيلتبانمرمأيناكهنأناهبنيبأرخازلارحبلاريبكلاةمالعلاهيبأنعهيقفلاانخيش
هعمهلمحيوقفويفمونالوةنسهذخأتال:يهوةميظعلاةيألانمسمخلاتاملكلاهذهعضي

.((مهتابرجمنماهنارکذو
ىلإيسادسوأيسامخوأيعابروأيڻالثوهوماقرأىلعوأفرحأىلعيوتحيلكش:قفولاو

هامساكلذيفاباتك(هللاامهمحر)دعاجناهبنيبأمامإلانبرصاتمامإلافلأدقوءرشاعلاقفولا

ملعلااذهضماوغنمرهظاهنإ:هنعيليلخلاديعسخيشلاهذيملتلوقيو(قافوألاملعيفقافآلاجارس)

.()ملعناميفهاوسهلضرعتيملام

يعادالو هنعهللايضر سيمخنبدعاجمامإلااهبماق(لمعلا)اذهلاثمأنمريثكلاكانهو

.ءاصقتسالاالطقفركذلاتدصقامنافةلاطالل

انههركذأنإديرأالوهقحنمرثكأذخأوهتشقانمتلاطدقعوضومةيفوصلاةقرفعوضومنأ

ءنوفوصتملاءالؤهاهبىتايتلاراكفالاضعبىلعفوقولاةساردلاهذهنمضرفلانإالإباهساب

.صاخهجوبةيكولسلادعاجمامالاةسردموماعهجوبةيكولسلاةسردملاومهتسردمنيبقرفلاىرنل
٢٤۷صيليلخلانافلخنبديعسمامإلا.ةينامحرلاسيماونلا
يليلخلانافلخنبديعسمامإلا.ةينامحرلاسيماونلا-۲
۲١۱صقياسلاردصملا٣
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اذإ؛معن.ءامسألايفةحاشمالهنإ؛مهضعبلوقيفنيتسردملانيبطلخينمسانلانمريثكلاكانهو

.الف؛عساشنوبامهنيبناقيرفلانوكينأامأ.راسملاسفنونومضملاسفنيفاوناك

:ةيفوصلاةيمستلصأ»

.مسالااذهبةيفوصلاةيمستببسنعنوثحابلاوباتكلافلتخا

دجسمجراخأَي يبنلااهماقأةيوازيهو ةفصلالهأىلإةبسنكلذباومسمهنإ:لاقمهضعب-
().نيرجاهملاةصاخو؛نيملسللاءارقفلةنيدملابافصلا

رصعلايفرهظرملانبثوغلاهمساوةفوصهللاقيلجرىلإةبسنةيفوصلانأىلإمهضعببهذ-
.يدادغبلايزوجلانباىلإلوقلااذهبسنيويلهاجلا

ينعتوةينانويلاايفوسنمقاقتشايهامنإةيفوصلانأىلإاثيدحرماهو.اميدقينوريبلابهذ-
.ةمكحلا

.فوصلابمهراهتشالمسالااذهبتيمساهنإ:رخألوقكانهو-
يريشقلامامإلاركذدقو.ةدهاشموءافصفوصتلا:يناتكلاركبوبألاقامكءافصلانم:ليقو

.ةغللاىضتقميفديعبءافصلانميفوصلاقاقتشانأةيريشقلاةلاسرلايف

:مهيلإبسننموةيفوصلاءاملعدنعةيفوصلاىنعم*
.(ةقالعالب ىلاعتهللاعمنوكتنأفوصتلا):دينجلامامإلالاق

فوصتلانإ:لاقيذلاوهو.(هديحوتهتياهنوهللاةفرعمهؤدبفوصتلا):يلبشلاركبوبألاقو

.قحلارجحيفلافطأمهةيفوصلاوالبهللاعمسولجلاوه
.((ةيبوبرلاماكحأىلعاهدروةيدوبعلاىلعسفنلابيردتوه):يلذاشلانسحلاوبألوقيو

(١(ه١٠٠)يفوكلامشاهوبأيفوصلامسأىمسنملوأ:الوأ

ءالؤهومهريغودينجلاويرصبلانسحلاديعسيبألاثمأكءاملعلانمريثكةيفوصلاىلإبسندقو

عابوءهقفلايفخسارمدقمهلءاملعمهفءهيلإتلأيذلاهانعمبةيفوصلاىلإمهبجزننأعيطتسنال

نإنكلوءةبيجعلاتاهزنلاوةنيشملاتاحطشلامهنعترهتشانمبءالؤهنراقيفأ.ةدابعلايفليوط

:مهرهشألةطيسبمجارتمّدقننأسأبالوءةالغلانماوسيلونيلدتعملانممهفريبعتلاحص

ناکاهتايحةيادبيفو.ه١۸٠ىلإ١۱۸نيبتيفوتوه١٠٠وه١۹نيبتدلو:ةيودعلاةعبار-١

نخلءاملعلانماريثكنأيبهذلاركذيوءتدهزتوتباتمثنموءيانلاىلعفزعلاوءانغلاسرامت

:اهرعشنمو.يهلإلابحلابةرهتشمتناكو.ةمكحلااهنع

.٤١٤٠صنيزلافطاعحيمس.مالسالارظنيفةيفوصلا-١

۳۳صيجافخمعنملادبعدمحم.د.يفوصلاثارتلايفبدألا-۲
۳۲صيجافخمعنملادبعدمحم.ديفوصلاثارتلايفبدألا-۳
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كاذللهأدكنالايبيحوىوهلابحنييحكيحأ

كاوسنعەهبتلغشبحفىوهلابحوهيذنلاامأف
كاراىتحبجحلايلكفشكفهللهأتنأيذنلااماو
اذىفدمحلاكلنكلويلكاذالواذيفدحلاامف

.(مکتائیسنومتکتامكمکتانسحاومتكا)ءايرلايفاهمالكنمو

:خلبنمميهاربالصأنأةيفوصلاةداسلامجارتيفةيردلابكاوكلايفءاج:مهدأنبميهاربا-۲

:هلاوقأنمو.دهزتف..ترمأهبالوتقلخاذهلاموهجرسسوبرتنمفتاههبفتهفدیصتيجرخف

:فويسلابهيلعانودلاجلبعتلاةلقوشيعلاةذلورورسلاوميعنلانمهيفنحنامكولملاملعالول
.ميقتسملاقيرطلااواطخأفميعنلاوةحارلااوبلط

بئذلاووهفاعرونوكيالملاعلكوءةدحاوةلزنمبصللاووهفالداعنوكيالناطلسلك:لاقو
هربقو,روصبنفدفلمحوءه١١۱ةنسةريزجلابتامءةروهشمةغيلبلاوقأهلو..ةدحاوةلزنمب

(.مورلادالبيفرحبلارئازجضعبيفنفدفهيفتامفرحبلايفازغركاسعنبالاقوءروهشماهب
(.يبساحملاثراحللذيملتوهوقارعلابأشنودلوءدنواهننمهلصأ:دينجلا-۳

ول):هلاوقأنمو؛ةكمبتامو؛درومابأشنو؛دنقرمسبدلو:يناسارخلايميمتلاضايعنبليضفلا٤

.(نيقفانملاةديرجيفبتكانأتفخءيتيحلتيوسف؛كيلعلخادنينمؤملاريمأيلليق

نفدوءاماع۸۰براقيرمعنعه۱۸۷ةنستام.خأالبراصبيعالبابحاصبلطنم):لاقو
يعفاشلاذخأهنعوءةجامنباالإةعامجلاهلجرخ؛نيثدحملاةمئأمظاعأنمناكو«ىلصملابابب

(*).هيلإةتسلادنسوءكرابملانباو

بحاصنإلب«مهريغويلازغلامامإلاوءةعبرألاةمئألالاٹمأكةيفوصلاىلإنوبسنينممريثكو
كلذكركذو؛بيرغاذهو؛مهنم هنعهللايضر يدزالاديزنبرباجمامإلابسنءةيردلابكاوكلا

.مهيلعهللاناإوضر ةباحصلانماريثكوزيزعلادبعنبرمعةفيلخلاوءةعبرألابهاذملاةمئأ
‹اوحطشامدعباميسالوةيفوصلانماوسيلوءاملعلانممهنإ:لوقناننافحصيالكلذو

.ةحلاصلاةنسحلاةريسلانعاودعبو

.ولغلاوحطشلاهيلإبسنينمرهشأنموريثكلامهنمرهتشادقفءةيفوصلاةالغلةبسنلابامأ
۰۹.ه٤٤۲)لجرلاديفحسرافبدلو؛جالحلاروصنمنبنيسحلاثيغموبأوهو:جالحلا٥

.ابولصملتقورفكلابيمر«نييداحتالاونييولحلارهشأوه.قارعلابطساويفأشنو«يتشدارز

؛دادغبرازوجحوءرصمىلإلحروءسلدنألابدلو..يئاطلايمتاحلانيدلايحموهويبرعنبا-1

؛سدقلاحور)اهنمباتك٤٠٤٤ىلإلصتةريثكبتكهل.اهبنفدوتامىتحقشمديفرقتساو
.دوجولاةسردمسيئرربتعي..ةيكلملاتاحوتفلا:مكحلاصوصف

۲٤۳صيمالسإلابايشللةيملاعلاةودنلاقازرلادعداعس/ءاكدلاوءانغلانيبةيودعلاةعبار-1

۰٥10صيوانملامامإلا.ةيردلابكاوكلاخيشلا۰ةيفضوصلاةداسلامجارتيفةيردلابكاوكلا-٢

.فرصتبفرصت٦۷۸۷ص۱جيدانملا

.قباسلاردصملا-°.ةرصاعملابهاذملاونايدألايفةرسيملاةعوسوملا-۳
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:لئاقلاوهو

فّلكملانميرعشتيلايقىحديعللاو,قحبرلا

فلكيبركاذفاديعتلقنإ

نايهرلريدونالزغلىعرمفةروصلكالياقييلقراصدقل

نارقفحصموةاروتحاولأوفئاطةيعكوناثوالتييو

يناميإوينيدبحلافهبئاكرتهجوتىلابحلانيدبنيدا
.رافكلاناثوأونابهرلاةريدايواحبلقلانوكيفيكفءنايدألاةدحوةيرظنهينتعتاموهاذهو

نوعفادينممبجعأو.!!؟دحاوبلقيفكلذلكوءدوهيلاةاروتحاولأومهنارقونيملسملاةبعكو

ىعرم)..ةيبيرقلاةيئامسلاةقيرطلاخيشحتافلاخيشلانسحروتكدلاوهومهدحألوقيفهنع

نألتاناويحلانممهريغنودنالزغلابهيفنيحراسلانعانينكىعرملابهانفصواذإيأ؛(نالزغل

.ناسللااذهيفنيبحمللةبحالابهيبشتلاعقينالزغلابو.ىوهلاناسلبانمالك
هنألةبسانمللاريدبلقلاانلعجةينابهرلانمانابهرمهانلعجاذإ:لوقي(نابهرلريد):هلوقو

.مهتماقإعضوموءنابهرلالزنم

نمهللانودبعييتلاهبةمئاقرشبللةبولطملاقئاقحلاتناكامل.ناثوأتيبةروص):هلوقو
.ةبعكهبلقيمّسهبلقبنيفاحةيولعلاحاورألاتناكاملوء(اناثوأكلذىمسفءاهلجأ

.4هللامكببحيينوعيتاف#(')ةميركلاةيأللارظنهبنادوبحلانيدهامسريخألاتيبلاامأو

بحلاهباتكيفكلذىلعتعلطادقوءهسفنبيبرعنباوهوتايبألابحاصنعهلقنمالكلااذهو

نماميسالولبقيالاذهنإ:لوقأنكلو.بارغلادومحمدومحمهعمجيذلاةيهلالاةبحملاو
ىهن ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاو؛ءفصولايفقارغتسالااذهوديقعتلااذهاذاملفءءاملعلا

يفقطنملاةمالسبانملساذإاذه.توافتتلوقعلانألكلذونسانللةنتفنوكيمالكبملكتلانع

وأىراصنلانيدلبقينأملسمللحصيلهفءةروصلكلباقهبلقنأىنعمامف.ةقباسلاتايبالا

.!؟نايدألانماهريغوأةيدوهيلا

:هللاهمحر.ينالهبلاملسموبأقدصنكلو

رىصيەهيلإاممەهتمالسىردوللهجلايفواملعلماحمكو

ريفغكنهمجەهبلضوهيعسلضاملاعانيأريأك

ريصبوهونالذخلالطابيلاىلإههجوفرصيو.رحبهفراعم

۲۳ص.هللابيرقحتافلاخيشلانسح.د.هللاىلإةوعدلاوةيبرتلايفيفوصلاجهنملا-١
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:ةيمورلاتاحوتفلابىمستنأردجأناكيبرعنبالةيكملاتاحوتفلانإ:يلازغلادمحملوقيامكو

يفةحيرصصوصندرنمو؛ثيلثتلاةديقعنميبرعنباهبءاجاممرثكأانمنوديريالىراصنلاف
.ميركلانآرقلا

٢٤.ھ۷٢٤۲)سنوينبرفعج:لاقيو؛ردحجنبا:لاقيوفلدهمسا:يلبشلاركبويأ٢

اهللاقيةيرقاهبهنسورشالهانمهنأىرخأةياوروءدلوملاواشنملايدادغبلصألايناسارخ

هلو؛ءاهقفلانميلبشلاو.نارزيخلاةربقميفنفدكلامبهذمىلعوهودينجلابحص.هيلبش
ءيشيفجالحلاوانأ)هسفنبلوقيو.جالحلااهبءاجامعلقتالةريثكتاحطشهلو.ةريثكتارظانم

.(هتاحطشلّوأويلبشلانعاريثكيسوطلاجارسلاعفاددقو.(هلقعهكلهأوينصلخفءدحاو

ضرافلانباوءاقبلاوءانفلاملعيفملكتنملوأوهوزارخلاديعسوبأونيعبسنياكلذكمهنمو

يهلإلابحلابلقناوءمههوجوىلعاوماهفءيهلإلابحلابهنومسيامتاهاتميفاوقرغءالؤهف.مهريغو
:كلذيفلوقيلولحلابهذمىلإهعياشنموجالحلادنع

انتديانللحناحورنحنانأىوهأنموىوهأنمانأ
انترصبأهترصلبأاذاوهترصبأينترصبأاذإف

دقداحتالانايأ:تنألاق؟تنأنم:تلقف؛بلقنيعبيبرتيأر:نيساوطلاهباتكيفلئاقلاوهو

.اريبكاولعنوملاظلالوقيامعهللاىلاعت.عافدللةحسفوألوؤيمالكنماذهدعبلهفءمت

:ةيفوصلاةالغدنعترهظيتلاراكفألاوتادقتعملانماضعبركذانأءنآلاسأبالو

:قولخملوأوءدوجوملوأ ملسوهيلعهللاىلص لوسرلانألوحرودت:ةيدمحملاةقيقحلا-١

نيعوهوءهنمرارسألاتقشنايذلاوهوءهرخأوهلوأنمدوجولاكالفأهيلعرودتيذلابطقلاوهو

.()ناسنإلكدوجويفببسلاوءناميإلا

هنإ:ةيكملاهتاحوتفيفريخألالوقيوءيبرعنباهدعبماقو؛جالحلانباةركفلاهذهعضونملوأو
ةدملانييعتلكلقلاةكرحدوجودنعنامزلابماسجأللةربدملاةروصحملاحاورألاهللاقلخامل

هيلعهللاىلصدمحمحورةربدملاحورلاقلخهتكرحبنامزلاقلخلوأدنعناكوءهللادنعةمولعملا

هملعأوةداهشلاملاعنود؛بيغلاملاعيفدوجواهلناكفءتاكرحلادنعحاورألاتردصمث ملسو

()..هتوينبهللا

ةدحوو.يدوهيلاوينارصنلاوملسملانيبقرفدجويالهنأيفصخلتتو:نايدألاةدحو-۲

ةدحوةيرظننإثيح.دوجولاةدحونعةجتاننايدألاةدحوورقبلادبعينموءهللادبعينمنيبدوجولا

يأدنعسيلو؛ملسملادنعقحلانإلقتالفبيصميأءحيحصضرالايفنملكنإ:لوقتدوجولا
.مويلاملاعيفةينوساملااهبتدانولباهتفقلتءةثيبخةوعدةيرظنلاهذهنأةقيقحلايفوءهاوسدحأ

:يهو.نايدالاةدحوبهنامياىلعلدت؛يبرعنبالاهتركذيتلاتايبألاو

نابهرلريدونالزغلىعرمفةروصلكالباقيبيلقراصدقل
.فرصتبفرشلالجدمحم.د.مالسالايففوصتلامالعأ-١
.6٦٠صميلحلادبعقراط-هديعلادمحم-اهروطتواهتأشنةيفوصلا-۲
.٤٤۱صيبرعني١جةيكملاتاحوتفلا-٣
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نموةيدنهراكفأنمتعبن:ةرهزوبأمامإلالوقيامكيهو:ةيهلالاتاذلاعمدوجولاداحتا-۲

ناكف..دوجولاةدحوةيرظناذهنمجتنوءءايشألاضعبوسوفنلاضعبيفةيهولألالولحةيرظن
ىلعودوجولاتاذيفاللكشلايفددعتالإعقاولاددعتلااموءدحاودوجولانإلوقينيذلافوصتملا

هناحبس۔هللاةروصيهنوكلايفةحباسموجنوءامسوضرأنمهيفامبهلكدوجولانوكيكلذ
:اريبكاولعكلذنعهللاىلاعتومهضعبلوقيو().ىلاعتو

ةسينكيفبهارالإهللااموانهلاالإريزنخلاوبلكلاامو
لكيفهللانانولوقيمهنأيفةيداحلالاةعزنلاو,يفوصلاشيطلامهبلصوءةجرديأىلإرظناف

.ءيشلکوهوءيش

بدألاباتكنمةيفوصلاتاحالطصالاضعبليناعمدروننأسابالو:ضومغلاوتاحلطصملا-۲

.يفوصلاثارتلايف

.نامزلكيفملاعلانمهللارظنعضوموهيذلايأثوغلا:بطقلا

.ةئامثالثمهوسوفنلاايابخاوجرختسانيذلا

.نوعبرأمهوقلخلالاقثألمحبنولوغشملا:ءابجنلا

.مامتلاىلعمسارملاقوقحءافيتسا:ماقملا

.دجولايفقحلانادجو:دوجولا
.ءيشلكىلعهللامايقدبعلاةيؤر:ءاقبلا

.كلذىلعهللامايقبهلعفلدبعلاةيؤرمدع:ءانفلا

.هتدارإنعدرجتملا:ديرملا

.ةبيغلادعبساسحالاىلإعوجر:وحصلا

.ىوقدراوبةبيغ:ركسلا
.ةداعلافاصوأعفر:وحملا

(.هنيعيفكؤانف:قحملا

ةريبكةروصباهراشتناو.ءاهترهشلتاحلطصملاهذهترتخاامنإو.تاحلطصملانماهريغىلإ

هذهاموديقعتلااذهامف.اهتالولدميفاولغواطارفاكانهنأسحتوماهبالابجضتاهيناعمنأظحالنو

ءحضاونيدمالسالا..؟ىراصنةسينكوأءدوهيروديفنآلانحنله؟تابسانملاوتارضحلا

ءةنسلاونآرقلاامهونيميظعلانيردصملاىلإتهجتااماذإ.تاجردلاىلعأىلإىقرتنأعيطتست
الف.هللاودبعلانيبةطساواوسيلو؛نيدلاوايندلارومأيفمهتريصبلنيدهتجملاةمئألالاوقأتعباتو
.ةدابعلارومأيفمالسإلايفةطساو

يفيلازغلامامإلالوقيوءيناعملاضعبفيرحتوليدبتءقلزملااذهبيسو:لكوتلاوداهجلا٤
اهرهاوظىضتقمنعتفرصاذإظافلالانإفءميظعهررضومارح؛ظافلألاليدبتنإ..نأشلااذه

٤٤٦صةرهزوبأمامإلا.دئاقعلاوةسايسلاءةيمالسإلابهاذملاخيرات-١
٠٠٦۲صيجافخمعنملادبعدمحم.د.يفوصلاثارتلايفبدألا-٢
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ةقثلانالطبكلذىضتقاهيلإوعدتةرورضريغنموءعرشلابحاصنعلقنبهيفماصتعاريغب
يللاقهنأحلاصنبدوادنعيورامفيرحتلااذهنم().هلوسروهللامالكةعفنمهبطقسوظافلألاب

اونمآنيذلااهيأاي»ةيألاهذهتلزنءيشيأيفيردتله؛يخأنبااي:نمحرلادبعنبهملسوبا
لوسرلانمزيفنكيملءيخألنبااي:لاقءال:تلق.نإرمعلآةيآلا4..اوطبارواورباصواوربصا

().سفنلاداهجطابرلافءةالصلادعبةالصلارظتناهنكلوليخلاهلطبريزعء-ملسوهيلعهللاىلص

(سقنلاداهجهنإ:ةيفوصلانمضعبلاق«هداهجقحهللايفاودهاجو#:-ىلاعت هلوقيفو

نيبومهنيعأبصن ملسوهيلعهللاىلصهيبنةنسوهللاباتكاولعجنيذلاءكولسلاءاملعنيبناتشف

.ءالؤھ

باوجلاو.اهدوصقمنعاهفرصوتايآلاضعبيليفةيفوصلافدهنعريثكلالءاستيدقو
ةمألاءاملعامأ.جورخلاءانعوءداهجلاءانعيفمهسفنأاومحقينأنوديريالمهنإثيحءحضاو

ةمالعلاةديصقلنيملسملارعاشسيمختىلإرظننلوءربصلاغرافبداهجلانورظتنيمهنافنولماعلا

:يليلخلانافلخنبديعسققحملا

ةعاطتساىقلتەهللادابعلىتمةعاستاحوتفلابىلجتتىتم

ةعاضمنامزيفاذهبيلنموةعاطوعمسنآرقلارصنيىتم

دورقنيبمالسالانرنسەهب
:ءايلوألاوتاماركلل٥

ىلص يبنلابةثاغتسالاولسوتلاةيضقىلإريشأنأسأبالءءايلوألاعوضوميفلخدأنألبق:الوا

-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلابلصوتلاوةثاغتسالازاوجمدعىريضعبلاف.هتباحصبو-ملسوهيلعهللا

؛ةمالايققحمنمريثكزاوجلابلوقلاىلإبهذو.كلذلعفينملبءينابلالالوقلااذهىلإبهذو
فاقلانسحةمالعلابتكدقو؛زاوجلاىلعةمألاروهمجنإلبءيليلخلانافلخنبديعسققحملامامإلامهنم

معسابعلانباىلإبهذامدنعباطخلانبرمعةصقاضيأىورتو.ةقاغتسالاةلدابةثاغالاناونعبةلاسر

.بصخلابهللامهمعف.مهليقستسيلرمعةفالخةرتفيف ملسوهيلعهللاىلص-يبنلا
لصوتللةاعدمثادحألاهذهنمذخأنيملسملاضعبنإثيحءةريطخبابسألالإكلذتركذامو

ىلإتابرقمهروبقنماوذختاف.ميظعتلاوسيدقتلانمةريبكةجردىلإلصورمألالب.نيحلاصلاب
ءةيسدقءءاسرخةنيطنمذختارخآلاضعبلاو.يودبماقموءبنيزةديسلاماقمبعمسناماريثكف.هللا

هبنمؤنرمأءايلوألاتاماركف.ةيهاوججحبكلذيفاوجتحاوءاهيفالإمتتالةالصلانإ:اولاقلب

.ةوبنلاماقمىلإمهعفرننأىلإانلصويالكلذبانناميإنأالإءاعيمج
يصاعملانمةمصعلاءايلوأللنوكتيتلاتاماركلالجأنمنأ:يريشقلامامإلاركذدقو

نإ:لاقفكلذنمدعباىلإيبرعنبابهذدقو.ةلوقملاهذهىلعدنتسانيأنميردأامف.تافلاخملاو

رسىلعهباوفقووءدوجولاملعهباوكرداقوذنمهيلعمهاملارظنءايبنألانملضفأءايلوألا

٩۹٤ص۱جيلازغلادماحوبأمامإلا.نيدلامولعءايحا-١
۸٢٦٤صنیزلافطاععيمس.مالسالارظنيفةيفوصلاس٢

٨٦٤صنيزلافطاعحيمس.مالسالارظنيفةيفوصلا-۳
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هعمجاتحيالماقمىلإلصوهنأل؛يلولانععفترتفيلاكتلانأىلإةيفوصلانمةفئاطتبهذو(اردقلا

.(نطابلاظفحنععطقناءهرهاوظوعرشلافئاظوبلغشناهنألوءكلذبمايقلاىلإ

كشوانتت؛مالسالااهيأهللاكل.مالسالارايدنمريثكيفنولازيالمهراكفأوةيفوصلانإفاذه

.هتسارحبلفكتملاوههللافكلذيفبجعالو.لابجلادومصدماصتنأو؛بناجلکنمبارحلا

ترشتناو.يبرعلابرغملاوماشلادالبورصميفءنويفوصلااهيفرشتنيقطانملانمددعكانهو

ةيلذاشلاوةيقوسدلاوةيدمحألاوةيعفارلاوةيرداقلاةقيرطلاكمهقئارطومهسرادمعاقصألاكلتيف

.اهريغو
نمليخدلامامأءادحاوافصاونوكينأوءدشارلاجهنلاىلإنيملسملاديعينأءريدقلاىلعلاهللالأسن

قفوملاهللاوءءوسلكنعاندعبيولامعألانمتاحلاصلاىلإاناطخددسيلوانقفوينأوءدراولاركفلا

عبارلالصفلا

:ةيفوصلاةسردملاوةيكولسلاةسردملانيبةنراقم

مكيلإوءاعساشانوبنيتقباسلانيتسردملانيبنأهيفكشالامب نينيعيذلكلنيبتيقبسامم
:ةزجومةروصبنايبلاقبسامبيترتديعنوةروصلايلجتسنلةرصتخملاطاقنلاضعب

ةيدسجلابلاطملاسنيملهنكلوءناستنالادنعةيحورلابلاطملابكلذكمتهاوءاهريغىلإرسيلاو

.ءيشيفءارغلاةعيرشلانمتسيل«ةلطابىوعدرخأآلاىلعبناجبيلغتىوعدف

يفلوقلابأرجتنالاننكلوءمهيلإنويفوصلامهبسنيءةمألاءاملعنمةريبكةفئاطكانه-١

.اهريغوءانفلاوقشعلاوتاحلطصملاتاهاتميفاوماهو:نويفوصلاحطشامدعبامیسالوءكلذ

-رباجونسحلاكنيعباتلاوةباحصلانمليلقريغددعوةعبرألاةمئألااهيلإةيفوصلامهبسنتنممو
.ةيجانلاةقرفلايهوءةماقتساللديحولاكلسملاوهفوصتلاناسانلااومهويل هنعهللايضر

داروألاىلعةظفاحملابكلذواهبيذهتوسفنلاةضايربلاغتشالانأةيفوصلانمضعبمعزي۳

نافلخنبديعسةمالعلاركذدقو؛باجحلامهلفشكنيو؛ملعلاباوبأمهلحتفتءةصاخلاةيعدألاو

اهيقفراصنكلملعتيمل ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانإمهلوق مهنعهيلعهللاناوضر-يليلخلا
ةبترملاهذهىلإاولصينأنوعيطتسيمهنانولوقيكلذلف.ميلعتوأراركتريغبماهلإلاويحولاب
:بابسألابنوذخأيلبءتالوقملاهذهلثمىلإنوتفتليالءكولسلالهأءاملعنأدجنامنيب.ماهلالاب

.٤٠صميلحلادبعقراطو هديعلادمحم اهروطتواهتأشنةيفوصلا-١

ةرصاعملابهاذملاونايدألايفةرسيملاةعوسوملا-٢
.۹٣۳-٢٤۳صيمالسإلابابشللةيملاعلاةودنلاباتكنم*
.ه٠6٥.ه٠۷٤يناليجلارداقلادبعىلإبسنت:ةيرداقلاةقيرطلا*
.(ابسآبرغيفهتقيرطترشتناه٠۸٠ت)يعفارلادمحأىلإبسنت:ةيعفارلاةقيرطلا»
.رصميفاطنطبرقتساو؛قارعلاىلإلحروسافبدلو(ه١۳٠٦ت)رصميفيودبدمحأىلإبسنت:ةيدمحالاةقيرطلا»
.يقوسدلاميهارباىلإبسنت:ةيقوسدلاةقيرطلا*

.نميلاورصميفرشتنتهتقيرطوءةيسرمبرقةيرقبدلو(ه196-53°)يلناشلانسحلايبأىلإ:ةيلناشلاةقيرطلا*
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ردهللوهللادنعةبوثملاكلذيفايغتبمعفانلاملعلاملعتيفبعتيورهسيوملعتيمهنمدحاولادجتف

:لاقنيحيللاسلامامإلا

مانملايفليللابىريالومامعالانمملعلاثرويال

راهنلايفوليللايفسردلاوراركتلابلصحيەهنكل

سرفلادعبسردلاباهيقسوسفنلايفةرجشكهلاثتم
هسردلاطأمثەهتايحهسفنەيفدكنمەكردي

لاوقابمهريغونيعبسنباوجالحلاويبرعنباكةيفوصلاسوؤرنمريثكلاق-٤
ءدوجولاةدحووءداحتالاةركفكءمالسإلاةرئادنعاجورخربتعياذهوءةيفاصلاةديقعلافلاخت

.اهريغوةرخأآلايفنوعرفكالهلثمنآرقلاصنبةتباثالاوقأدرمهضعبنألب.نايدالاةدحوو

عيمجنأشوهاذهو.ريبكلامهمارتحامهلوءلزانممهلءاملعلانأنوريكولسلالهأ-٥
هللاىلص لوسرلاف.مهنمللزثودحةيناكمامدعوألوقلاىلعكلذمهلمحيملنكلوءنيملسللا

لاوحأب مالسلاوةالصلالضفأهيلع هتفرعمل(نوباوتلانيئاطخلاريخو):هلثيدحيفلاق ملسوهيلع

.ملعتفهلهجبسحألهاجنممكو!لضملاعنممكف.لهاجلاوملاعللثودحلانكمماطخلاوسانلا

امهمهللادنععفاشالوهللابكرشمهروبقىلإبرقتلاوءةليخدةركفنوموصعمءايلوألانأةركفف
كلأساذإولاقوبجتساينوعدا#:لوقي ىلاعتوهناحبس-هللافءدحدنعهتلزنمتلع

نالفيدبعربقىلإالوأاوبهذالقيملف4ناعداذإيعادلاةوعدبيجأبيرقينإفينعيدابع

ريثكلاعمسنفمالسإلاىلعةليخدةركفحلاصلجرديىلعةبوتلاةيضقكلذكو.مكلبيجتساىتح

لبنولوقيو(ينوعدا)مهلهللالوقيبجعللايفهيديىلعبوتنلينالفلاخيشلاىلإبهذنسنولوقي
.ةئطاخلاتادقتعملاوةليخدلاراكفألاهذهلثمنمنوملسملارذحيلفينالفلاكدبعوعدن

بلقلاقيقرتو«سفنلاةيبرتبمامتهإلايفءفشكلاوكولسلابهذموءةيفوصلايقتلي-٦
الثمةيعفارلاكةيفوصلافئارطنمضعبفكلذقيقحتيفنابناجلافلتخينكلو.ركذلاوةيعدألاب
رباصروتكدلاكلذركذامكماسجألاقيزمتويعافألاعالتباوءرانلالكألةبحاصممهراكذأنوكت

هلغشيالىتحءجاوزلاهسفنىلعمرحينماضيأكانهو.(اكولسوادقتعمةيفوصلا)هباتكيفهميعط
وهفكولسلالهانمباحصألاجهنمامأ.تاولفلايفميهينممهنموءنطابلامولعوركذلانعكلذ

موصأينكلوهلمكاقتأوهللمكاشخألينإ»أَيهللالوسرثيدحىلعينبمجهنمءميقتسمجهنم

.«ينمسيلفيتنسنعبغرنمفءءاسنلاجوزتأودقرأويلصأوءرطفأو
ةيرشبلاسفنلايقترت؛بيذهتلابوةضايرلابهنأ-تركذامك ةفوصتملانمريثكلادقتعي-۷

ناسنإلاعيطتسيال؛بلقلابةقصاللاناردألاببسبهنأنودقتعيفءةدهاشملاوفاشكتالاةلحرمىلإ

۔هبرةيؤرىلعكلذدعبارداقنوكيفءهبلققريو؛هسفنوفصتفءقئالعلاهذهتليزأاذإامأءهبرةيؤر

هملكينأرشبلناكامو:ميكحلاهباتكيفلوقي-ىلاعتوهناحبس-هللاو.هميلكتىلعوء-ىلاعت

ريثكىلإتبرستراكفألاهذهلثمنإف ديدشلافسأللايو.؟باجحءارونموأايحوالإهللا
تبسنةيهاوثيداحأبنوجتحيوكلذفالخدقتعينمنورفكيمهضعبنإلبءةيمالسإلابهاذملانم
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هللاهظفح-يليلخلادمحأخيشلاةحامسعوضوملااذهيفملكتدق ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإ

.ديفتسملالمأتملاةفقوهعمفقيلغمادلاقحلاميقلاهباتكيفكلذعجاريلف-

ةدهاشملاوفاشكنإلابهذموهو-بهذملااذهىلإكولسلالهأ مولعموهامكبهذيالو

هللانمةزيم«سانلالابنعةبئاغقئاقحفاشكناىنعمبمهدنعلب.ةيفوصلادنعدجوييذلاىنعملاب
.نيصلخملاءاملعلل ىلاعتوهناحبسهللااهصتخايتلاتاماركلابابنميهو.مهل

ةمالعللهتسيمختيفيحاورلاملاسنبرصاننيملسملاوبرعلارعاشمامإلاجهنملااذهصخلدقو

:ادجةليوطةديصقيفوهللاةمحرمهيلع يليلخلاققحملا

هضموكشويفقربلاروهظراصفهضعبلبقنممتخلاتحتناكدقل
هضعبحرشنعناوكألااضفقيضيهضيفيالاموتخملاحتفناامو

امحفملظلبلكناسللكو

اهروفسباستكابقفلعتيملواهروهظ(اندل)نمىلجتمولع
اهرونقرشأحاورألافحصهباهرودبلاجرلارارسأبتلجت

املظأنكذاحاولألانعنيحو

برقأكاذيفنأشلافنولغتالوبغرتبرقلايفتنكنإاهلدرجت
بلطمكلنكينأبلطافكلذلبجحتقدصلاببابلاعرقبتسلف

امرغمكاذىیوسبولطملکیرت
دنعةيقالخألابناوجلاباومتهادقف.نساحملاوتازيملانمريثكنيلدتعملاةدفوصلل-۸

ولف؛بولقلاتارطخىلعنودمتعييلازغلادمحمخيشلامهنعركذيامكمهنكلوءةيناميإلابناوجلاوناسنإلا

ريثكعمجدقو.افلتخمرمألاناكلةنسلاوباتكلاقفوءيعرشطباضبسفنلابيذهتيفمهتالواحمتطبض
يفاومتهاو.اهيفاوهقفتوءةعيرشلامولعيفاورحبتءاملعكانهفيناحورلاملعلاو.هقفلانيبةمألاءاملعنم

نافلخنبديعسققحملاةمالعلامهنمركذنءةليلجتافنصماهيفاوفنصوءةيحورلاةيبرتلابتقولاسفن
نمةفئاطترهظلب.مهريغويلبنحلابجرنباويلازغلامامإلاويحاورلاملاسنبرصانةمالعلاويليلخلا

يذلايبساحملاثراحلاةمالعلالاثمأكةيسفنلاةيبرتلاويعرشلابناجلا نيبناجلابتمتهاءةيفوصلا

.اهتجلاعمدعبةيفوصلالئاسملاوةينيدلايناعملانيبطبرنملوأربتعي

رظننمهنإ:مهلوقمهنعىكحيوءةقيقحلاوةعيرشلانيبةيفوصلاءاملعنمضعبقّرف۹
ناكولذإدودرممالكاذهو(.مهرذعةقيقحلانيعبمهيلإرظننموءمهتقمةعيرشلانيعبقلخلاىلإ
اذهو.ةقيقحلاوةعيرشلايفمالكلامهنموهوهبيجعنبابهسأدقو.يصاعلاورفاكلاانرذعلكلذككلذ

امف؛نيدلانازيمبنزويءرملاذا.مالسإلايفةيكولسلاةسردملايفهيلعوهامعامامتفلاخممالكلا

.نيبملالضىلعناكامهفلاخاموءاقحناك ملسوهيلعهللاىلصدمحمهيبنةنسوهللاباتكقفاو

.حلاصلافلسلاونوعباتلاوةباحصلاراسكلذىلعو

نطابرخآلاوهكرتيفسأبالرهاظرمااذهوةقيقحكاذوةعيرشاذهنيدلااياضقلصفةيضقاماو
بولقلايفامبةربعلاو.ةحصلانمهلساسأاللكمالكلااذه.بولقلايفامبةربعلانإهذخأنمدبال
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طحنااموحراوجلارئاسيفكلذرثألاحلاصوايحبلقلاناكولف.لطابهبديرأيقيقححلطصم
.ناعتسملاهللاونيتملانيدلااذهىرعنعمهماصفنادعبالإنوملسملا

بهاذملاةيقب مهملظنالىتحمهتالغردجألابوأةيفوصلااهيففلاخيتلااياضقلانمضعبكلت

.ةصاخةروصبةيكولسلاةسردملاوةماعةروصبةيمالسإلا

ةشقانملابريدجعضوماهنيباميففالتخالاوةيمالسإلاقرفلاعوضومنارمألاةقيقحيفو
تحتنوكتوةمألالمشعمتجيىتحليلضتلاوقيسفتلاوريفكتلانعديعبئداهبولسابةحيرصلا

مهفدهاموىوقلاعيمجانيلعهيفتبلاكترصعيفاميسالوريخلاونامألاونمألابمعنتةدحاوةلظم

.4نورفاكلاهركولوهرونمتمهللاومههاوفأبهللاروناوئفطيلنوديريإهللارونءافطاالإ
انلمشعمجامهللا«محراورباانبكناموقألاقيرطلااندهاوهقفنملامانهقفوملعنملامانملعمهللا

محرأايكتمحربهيلعةرئادلالعجافاءوسمالسإلابوكبدارأنممهللاءكيبنةنسوكباتكىلعاندحوو

.نيملاعلابرهللدمحلانإاناوعدرخآوءنيمحارلا

ثحدلاعجارم

.رشعسماخلاءزجلافسوينبدمحممامإلا ريسفتلاريسيت-١

.يحاورلاينالهبلاملاسنبرصانةمالعلا رهوجلاراثن-٢

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازولوألاءزجلايليلخلانافلخنبديعسمامإلاناميإلادعاوقديهمت-۲

.ه١١٤۱۔نامعةنطلس

-ةيناثلاةعبطلا-لوألاءزجلا-يسوفنلايلاطيجلاليعامسارهاطوبأمامإلا تاريخلارطانق٤

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

.نامعةنطلسةماقتسإلاةبتكم يملاسلاهللادبعمامإلا-نامعلهاةريسبنايعألاةفحت٥

.لوألاءزجلا-يلازغلادماحوبأمامإلانيدلامولعءايحا1٦

.ثارتلاةبتكم-يملاسلانيدلاروننبةبيشلادمحمريشبوبأ نامعلهأةيرحبنايعألاةضهن-۷

.يليلخلانافلخنبديعسمامإلاةينابرلامولعلايفةينامحرلاسيماونلا-۸

.يخوطلاحاتفلادبع-مولعلارارسأفشكيفمولظملاةثاغا۹

.يلاسلامامإلاراونألاةجهب-٠

.راتخملاراد رادنزخلانمحرلادبعقيقحت۔ينالهبلاملسميبأناويد-١

ةرازو-لوألاءزجلا يبيصخلادشارنبدمحم نامعلهأءارعشركذيفنامعنلاقئاقش-۲

.م١۹۸٠نامعةنطلس-ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.م٤۹۸٠ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازويناثلاءزجلا-يبيصخلادشارنبدمحمنامعنلاقئاقش

-ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو-يريغملايلعنبديعس-رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهج-٤

.ةثلاثلاةعبطلا نامعةنطلس

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو-١ج-(ةمئألابطق)شيفطافسوينبدمحم بركلافشك-٥

٥.
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 يمالسإلابابشللةيملاعلاةودنلا- ةرصاعملابهاذملاونايدألايفةرسيملاةعوسوملا

.ضايرلا

هعبطىلعفرشا-٠ج-يثراحلاحلاصنبىسيعخيشلا لئاسملابيترتيفلئاسولاةصالخ-۷

.قشمد-ةيمومعلاةعبطملا-يخونتلانيدلازع

رشن-ةرهزوبأمامإلاةيهقفلابهاذملاخيراتودئاقعلاوةسايسلايفةيمالسإلابهاذملاخيرات-۸

.يبرعلاركفلاراد

.يلازغلادمحمخيشلا-ناميإلازئاكر-۹

.ةطوطخم يصورخلادعاجمامإلا-قافنلالهأقانعأقاقد-٠

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشانلا-يرشفلاناويد١

توريب-ينانبللاباتكلارادنيزلافطاعحيمس-(ليلحتوةسارد)مالسإلارظنيفةيفوصلا-٢

.ه٥٠٤٠ةثلاثلاةعبطلا(نانبل-توريب)ةسردملاةبتكمو نانبل

ىلوالاةعبطلاتيوكلامقرألاراد ميلحلادبعقراطهدبعلادمحم۔اهروطتواهتأشنةيفوصلا-٢

.ه٦

.يبرعنبا۔ةيكملاتاحوتفلا-٤

.ةلاجفلابيرغةبتكم يجافخمعنملادبعدمحم.د يفوصلاثارتلايفبدألا-٥

.لوألاءزجلا-يوانملا-ةيفوصلاةداسلامجارتيفةيردلابكاوكلا

ليجلاراد-هللابيرقحتافلاخيشلانسح-هللاىلإةوعدلاوةيبرتلايفيفوصلاجهنملا-۷

.(توریب)
..فرشلالجدمحم.د مالسإلايففوصتلامالعأ۸

©0
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وسوسلام
رادصالااذه١

(ناهبنيباخيشللةيتاذلاةريسلا)٢

(سيئرلاخيشلاهيفشاعيذلارصعلا)۳

(هذیمالتو؛هخویش؛هتفاقث)ناهبنوبا)٤

(ەتافلۇميفناهبنوبأاهيلعدمتعايتلاةيملعلارداصملا)٥

(ناهبنيباتافلؤميفةسارد)٦

(ناهبنيباتافلؤميفحرطلابولسا)

(يهقفلاهجهنمويصورخلاناهينوبأةمالعلا)

>

<

ھ
ر

(ناهبنيباةريسيفيداهتجالاويهقفلابناجلا)

-(يصورخلاناهبنيباققحملاةمالعلاركفيفتايهلإلابناج)٠
anan(ةيفوصلاةسردملاوةيكولسلاةسردملانيبةنراقم)١

e(ةنطلسلاماعيتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسةرضاحم)

ةهفصلا
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