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رادصلااذده

يلصنو$هدابعنمهللایشخيامنإل:هيانكمكحم2لئاملاهللدمحلا

نيرهاطلاهتياحصنعمهللاضراو.نيمألاقداصلايبنلادمحمانديسيلعملسنو

:دعبو:نيدلامويىلإناسحإبهيدهبماقنمو

ناميإملعلانأبلايجألاوبقحلارمىلعةرربلانوصلخمانامعءاملعكردأدقف
ةحلسأب-هللامهمحري-اوحلستف.اهفيلاكتواهتايلوئسماهلملعلاةرادصنأولمعو
انرومهتمءامهدلاةدئنفأ2يوقومهقامعأىلإدفنيذلاملعلابتلثمتيتلاةديقعلا

امبذعلاهنيعمنماولهنيلهيلعاولبقأف.مهسانجأومهتاقبطىلعسانلاهيلإ
هتاحيس-هللارماوالنولثتميامنإهيلطوملعللمهعاطقتاكاوناكفءاوعاطتسا

تايآالاتلاوتثيحء-ميلستلاوتاولصلالضفأهيلع-ميركلاهلوسرو-ىلاعتو

ءاملعلانأشنمعفرتو؛هدجمتوملعلابديشتىرتتةفيرشلاثيداحألاوةميركلا

مهعفدي-اوقلطنافءةيشخلالهأمهنأبمهفصتوءةكئاللاةداهشبمهتداهشنرقتو
كةطاقةيناسنإالاحالفهيفال‹ةليبتلاهفادهأةمدخوهليصحتىلإ-خسارناميإ

.لآلاولاحلا

نبدمحمنبهللادبعدمحمييأققحماةمالعلاركفلوحرادصإلااذهيتأيو

نرقلالئاوأ2ةيتامعلاةيركفلاةحاسلامالعأزريأدحأيولهبلايميلسلاةكرب

ةرازونمةيغروءهيلعاهظافحوءاهتارتيبةنطلسلازازتعانماقالطنايرجهلاعبارلا

ءاملعلاءالؤهىركذءايحإكيبدألاىدتنملاكةلثممةفاقثلاويموقلاثارتلا

مهتيجهتموةداجلاةيملعلامهتريسموءةرطعلامهتريسدنعيلمفقوتلاوماركلا
اهماقأيتلاةيملعلاةودنللةريخةرمثرادصالااذهنوكينأاهرسيامك‹مهتتامأو

ةدسجم۱۹۹۸/ويام۱-١۱۲قفاوملاها۹٤/مرحم١۱-١۱نمةرتفلاكىدتنملا

.اهيفنيكراشملاءاملعلانمهبخناهتلذبيتلاةريبكلادوهجلل

قيفوتلايلوهللاو
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عيحرلالنيحرلاللللمسي

يلاسلادمحمنبهللادبع/خيشلاىلاعمةملك

ةودنلاىعار...ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاريزو

انيبنيداهلاىلعمالسلاوةالصلاو‹نيملاعلابرهللدمحلا

ملعلاةيلط...ةداعسلاباحصأ...ةليضفلاباحصأ...يلاعلاباحصأ

:ماركلاةوخألااهيأ

دعيو.هتاكريوهللاةمحرومكيلعمالسلا

ثورومریخويراصحٹثراو4لقاحخيراتىلعالإميمتستالممألاداجمأنا

يتلاةمأالاف‹«بدألاوركفلارئاخذوءةقرعملاوملعلازوتككةلثمملايجألاهلقاتتت

ىتحكلذلئاسومهلىيهتوءاهيضامبمهلصتنأنماهلدبال.ةعفرلاوزعلااهينبلديرت
۔ممأالانيبمهتكميومهتراضححورصديشيو‹مهرضاحيتبيامهتماوذخأي

ترجفتنيذلاكنلوأبئىلماهخيراتقرزئموملعلانضحم-ءارمالب-نامعو

.ةقرعملاوملعلاتانونكمملاعللاوجرخأوةمكحلاعيباتيمهتم

دكحاوقحبيوهل؛هذهعوصومنوكيل-يبدألاىداهامطصايذلاانلاعو

.ايملعأراهدزانامعهيفتشاعتقوكةصاخ.نامع2ةيملعلاةدايرلامهلتناكنمم

.هيلاتنورقلهرثأدتما

ةمالعلافيرجهلاعبارلانرقلا2.اهلهأبتمصعيتلاةيلخادلالقالقلاةرثكعمو

كلتنملوألافصنلاكزربيولهبلايميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ

.ةيقاتسرلاةسردملابتيمسةيملعةسردملارظتمويركفجهتلاسسؤمةرتشملا

۷

.



تيمسىرخأةسردمليمدكلاديعسوبأريبكلاةمالعلاكلذلباقممعزتامك

.هيناوزتلاةسردماب

نكيملذإ.هتفرعمةعسو؛همدقخوسرىلعدهاشربكأ-هب-انلاعزوربو

نماهولخل]ةحاسلاكدحوتهنأنظنىتحيملعدوكرةرتفيرجهلاعبارلانرقلا
ويأخيشلاوينالصلاكلاموبأةمالعلاويمدكلاديعسوبأمامالاكانهف؛الك؛هريغ

.ريتكمهريغوهللادبعنبديعسمامإالاهنباوبوبحمنبدمحمنبهللاديعدمحم

ملعللوألاررحلاهنإلاقينأنكميذإةكربنبالًازيمتدجهلككلذعماننكلو
ىلعديكأتلل«ةكربنباعماج»ريهشلاهباتكةمدقملةرظنيفكتونامع2هقفلالوصأ

.ةيقبسألاهده

ساتلالاوحأبثرتكيالوهتمأرمأهيتعياليذلاملاعلابنكيملةكربنبانإمث
ءاملعنمةبختاهتمجرختيتلاةريبكلاةيملعلاةسردملاكلتًاشنأالالإوهلوحنم

ىلإةفاضالابصاخلاهلامنماهيلعقمتيناكيتلاو.برغملانمونامعنمنيدلا
.ةيئاشتالاوةيملعلاراثآلانماهريغ

:ميركلاروهمجلااهيأ

كمهو؛مهاطخىلعريسلاوفلسلاريسمسرتىلإةجاحبانيابشنإ
ىلاهميدتقتوهبةياتعلاوامراهظإبمهقوقحبءافولابنوبلاطمتقولا
.ةنامألللءادأوةريسمللالامكا.ةميلسلاةيملعلاةروصلابسالا

حورثتعبوممهلاصاهتسالجألالاةميكحلاةدايقلانمةقلايلاةيانعلاهذهامو

مهئاطعلءافوومهلاميركتدلبلااذهءانبالةعئارلاروصلاكلتريطاتوداهتجالاودجلا
.ةيناسنالاةريسملاهذهلريما

لآلصيفنبيلعنبلصيفديسلاومسلابحاصىلإليزجلاركشلابهجوتأاماتخ
ةودتلاهذهةياعربيلةميركلاهتوعدىلعةقفاقثتلاويموقلاتارتلاريزو-ديعس

.ةكرايملا

.بيجمعيمسهنإريخلاهيفامىلإانقفوينأىلاعتهللالأسأو
هللاةكربىلعفدادسوقيفوتلكنيثحابلاةوخاللىتمتأامك

‹هتاكريوهللاةمحرومكيلعمالسلاو
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عيحرلا)نيحرلاہللاعسب

يميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأقلطملادهتجملاليلجلاةمالعلامامإلاوه

.يدزألامهفنبكلامنبةميلسينبةليبقنموهو-هنعيضروهللاهمحر-يولهبلا

ةداسلاومالعالاةمئألانمديدعلااهنمجرخدقونامعيفةقيرعلالئابقلانمةليبقلاهذهو

نبراتخملايراشلاةزمحيبأعقصملابيطخلاوريبكلادئاقلابمكيهانماظعلاةداقلاوماركلا

يتلامهفنبكلامنبديهارفةليبقنممهتمومعونباهيفمهرواجيوءىلوألاةيمالسإلاةعبرألا

هيقفلاثدحملامامإلاوديردنباركيوبأودمحأنبليلخلابدألاوةغللايفنامامإلااهنمجرخ

.-هنعهللايضر-بيبحنبعيبرلا

كلذوسرافضرابنامركميلقإيفنوشيعياوناكةميلسينبةليبقنماريبكامسقنأىلع
نمهفوختوًاطخلاةقيرطبمهفنبكلامكلملاهابأهلتفدعباهيلإكلامنبةميلسءوجلةجيتن

ةصقةينامعلاةيخيراتلارداصملادروتوءتامىتحكانهشاعوبجنأوجوزتكانهوهتوخأ

..كلذلوحةقيشةفيرط

ددعوةدشوسآبمهلنامرکوسرافضرأبةميلسينبروهمجو»يبتوعلاةمالعلالوقي

۱«لقألامهنمنامعبوءریثک

تانينامثلاوتانيعبسلايدقعنيبنوكينأدعبيالهلعلوهدلومناكىتمديدحتلابيردنالو

بوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسمامإللاليمزوارصاعمناكدقوءيرجهلاثلاثلانرقلانم

ينالصلارضخلانبدمحمنبناسغكلامييأخيشلاديىلعملعلاىقلتوذملتتلايفء-هللايضر-

۲۱۸صء۲جءباسنإلاءيبتوعلا(١)



سانلافراعتءايشأركذنأدعبةكربنبالفراعتلاباتكيفءاجثيحء-هللاهمحر-يراحصلا

يناوأ-سورخلايفهزاوجنمسانلاهفرعياماذهوحنو»لاقمهنيبةداعلااهبترجواهيلع

لسغوحسملاوبرشللاهيفيتلاهايملانولمعتسينممرودلاباوبأىلعقيرطلايفيتلا-ءاملا

الوحسماهيلعنكيملنإو.كلذلهلعفبلضفتيودقتعيوءهللاىلإهبحاصهببرقتياموءندبلا

نمبلقلابملعياملةنكمألاكلتريغيفليلقلاهنمزوجيالوءهلهأةحابأوكلذزاوجبربخم

نوكسوهبلقةداهشبناسنإلاهملعياذهوءىرخأعضاوميفمهنيبوعضاوملاكلتيفاهلهأةحابا
خيشلاهلمكحفءةرظانمهذهلثميفهللادبعنبديعسمساقلايبأنيبوينيبناكدقوءهيلإهسفن

.'”هزاوجملعيىتحكلذنعفيقوتلابسحأتنكوء-هيلعهللاةمحر-كلاموبأ

ايندلايفنيقفانملاونيكرشملالافطأمكحةلأسميفهسفنةكربنبالدييقتلاباتكيفءاجو

رابخألاتناكوهلهجعسياممهيفلوقلاناكاملف»كلذيففالخلادروأنأدعبلاق.ةرخآلاو

فوقولاانيأرومهمكحنعتوكسلابماصتعالاانيأرءرهاظلايفاهماكحأةفلتخممهيفةدراولا

وبأوكلاموبأمهنمء-هللامهمحر-انخايشأانكردأريخألابهذملااذهىلعوءمهرمأيفملسأ

ناکوءمهلرفغو-هللامهمحر-مهتجرديفوهنمموءمهرصعيفناکنموءییحيويوءناورم

لئسهنايييبنلانعنيثوروملانيريخللمهنعفوقولابرذتعيهنع-هللايضر-كلامويأخيشلا

؟كنميلافطأنيأهللالوسرايتلاقفءهنماهلافطأنعٍةأْيَيهتلأسء-اهنعهللايضر-ويييبنلا

`ناوءرانلايفلاقفء؟مالسإلائجملبقاوتامنيذلاكريغنميلافطأنيأتلاقفءةنجلايفلاقف

هللانمةعسلانماندجوامعمفقوتننأبجوناربخلااذهدرواملفءاهيفمهءاغثكتعمسأتئش

نبديعسمامإلاناكورانلالهأمكحوةنجلالهأمكحبمهيفنيدننأاندبعتيملنإ-هركذلج-
ملوهنمبجعتلاليبسىلعينملوقلاناكوءهراتخأانأتنكدقولوقلااذهيفينرظانيهللادبع

..«كلذيفهداقتعاىلعفقأ

ةكربنبانيبطبرتيتلاةلامزلاوةرصاعملاىلعليلدامهاندروأنيذللانيصنلانيذهيفو

.٢٤۲صءفراعتلاءةكرينيا(۱)

.۳۱۸صء۲ج؛نايبلاوفشكلا.يتاهلقلا(۲)



هللادبعنبديعسمامإلاركذيةراتةكربنبامامإلادجناذكهوهللادبعنبديعسمامإلانييو

يفءاجامكةمامإلابقلبهركذيةراتو«فراعتلا»هباتكيفءاجامكةمامإلابقلنمادرجم

امکاحاماماهللادبعنبدیعسنوکينالبقناک«فراعتلا»باتكلهفيلأتلعلو«دييقتلا»هباتك

يماعنيبتناكيتلاهتمامإءانثأوأروكذملاةمامإدعبناك(دييقتلا)باتكلهفيلأتوءنامعيف

ہےھ۲۰-۳۲۸

:هئايح

خيراتلاوةبالخلاةعيبطلاتاذةقيرعلاةنيدملاكلتءالهبةنيدميفهتايحةكربنباشاعدقو

رهظييذلاوىلإةجاحبرمألافءاهليزنناكهنأوأالهبنمهلصأناكلهنكلوءديجملا

نيذلاهخويشنألكلذوءراحصنموهامنإوءةلاصألاىلعالهبنمنكيملةكربنبامامإلانأيل

ناسغكلاموبأريبكلاهخيشمهتمدقميفوراحصنممهامنإمهيديأىلعسردوملعلامهنعىقلت

نبالحرينألوقعملانمنكيملنإفولأملانمسيلذإيراحصلاينالصلارضخلانبدمحمنب

الهباهيفامبنامعنمةيلخادلاةقطنملاوراحصىلإهجتيو-نامعةيلخاد-الهبنمةكرب

سيمخنبتلصلارثّوملايبأكملعلاخياشموءاملعلابرخزتدئمويتناكيکزاویوزنو

يدنكلاحورنبدمحموءنامثعنبناهبنوءيرقلايراوحلانبدمحميراوحلايبأويصورخلا

ةمحرلامهيلع-ءالجألاءاملعلا-رابكنممهريغويوكزألارفعجنبدمحمرياجيبأو

ءاهلوحاموراحصيفمهلزانمتناكءانركذامكةميلسينبةليبقنمهموقنأامكناوضرلاو
.اهيلعةعنملاوةزعلاوةدايسلامهلتناكو

نبديعسمساقلايبأهبرتوهونصوهليمزوهقيدصةمامإدهعيفناكالهبىلإهلاقتنالعلو

لاحراهبخانأورايستلااصعاهبىقلاوالهيبماقملاهلباطو«بوبحمنبدمحمنبهللادبع

ةجهبلاتاداهريصاقموءةفراولالالظلاتاذاهنيتاسببةليمجلاةنيدملاكلتهلتقاروءلاوجتلا

.رودلاولاومألااهبلثأتوءةرضخلاوةراضنلاو

دمحميسابعلادئاقلاهنيعيذلالالهنبدمحأنافءةعيبطواعقومةيمهأنمالهبلامارظنو



دمحأناف؛نيرحبلاىلإهعوجردعبواهيفةمامإلاةلودىلعهئاضقونامعلهلالتحادعبروبنبا

.راحصىلإهلاقتنالبقهتماقالارقمالهبنمذختااذهلالهنبا

نامعهشیعتتناکاموهءهلارقمالهبنمذختيةكربنبالعجرخآاببسكانهلعلفاضيأو

نامزلاكلذيفنامعتدهشدقفءنامعلحاسةقطنميفاميسالكاذنآيسايسبارطضانم

دقو؛سايعلاينبلنييلحملالامعلاضعبلةرطيسلانوكتانايحأوءايهيوبرخآوًايطمرقالالتحا

يفةصاخنينسلانمادوقعةيلالتحالاعاضوألاكلتنمجتانلايسايسلابارطضالارمتسا

ارظنءايبسنفخأوهفنامعنملخادلايفامأ-ةنطابلاةقطنميأنامعنملحاسلاةقطنم

.._ه٢٢٤۳-٢۳۲۰ديلولانبشارو«هللادبعنبديعس/نيمامإلاةمامإك

نيامامإلاكرتينألارشابماببسوايوقاعفاداهلمجميفعاضوألاكلتنوكتنأديعببسيلو

اركفنوكتنأدعبءهلانطونامعنمفوجلاةقطنميفالهبنمذختيوءلحاسلاةقطنمةكرب

:مهنمءالجأءاملعيديأىلعراحصيفةفرعمواملعو

وبأوءارکذوةداشاهدنعمهرثكأوهخويشربكأوهوينالصلارضخلادمحمنبناسغكلامويأ

ءالؤهناىلعءنیرخآاخویشهللعلو.ییحینبانهمییحیوبأونبنامیلسناورم

ناوضربوبحمنبدمحملجبملاةمالعلاومكحملامامإلامكلذةسردمتاجرخمنماوناكةثالثلا

.هيلعهللا

:ةيركملاهنسردموهركف

تعسوتومهريغومهانركذنيذلاءالجألاءاملعلامكئلوأنعملعلاةكربنباذخأنأدعب

ملعلاةبلطنمهيلإدفووءلاحرلاهيلإتدشءهنارقأديحووهنامزةغبانراصءةيملعلاهكرادم

.صء١جءنايعألاةفحتءيملاسلا(١)

.نايبلاوفشكلايتاهلقلا(۲)



ذخأوالإابرغوًاقرشبهذملايفملعبلاطوأملاعنمامولايجأملعللهيديىلعجرختوءجاوفأ

راصوءهلاوقأىلإعوجرلاوأهنعلقنلانمولخيبهذملابتكنمباتكدجويالهنإىتحءهنع
«عماجلا»هتملكتراصىتحءبهذملابتكمهأنم«عماجلا»باتكبموسوملاديفملاميقلاهباتك

.مهنمةقراشملااميسالبهذملالهأدنعباتكلااذهىلعًاملع

انعلطأيتلاهتافلؤمرهشأنم»هللاهمحر-يربعلاديعسنبميهاربإةمالعلاخيشلالوقي

هلئاسمريرحتيفغرفأءادجسيفنباتكوهوءدمحميبأعماجبفورعملاعماجلااذهاهيلع

رابخألانايبوءهقفلالوصأتامهموتاهمأركذيفةميظعةمدقمبهردصوهدهجاهقيقحتو
فرعيعماجلااذهوءةنسلاوأباتكلانمليلدلاباهنرقدقوالاةلأسمركذينألقوءثيداحألاو

فنصملاوعرشلانايبكةقراشملابتكنمءيشيفتدجواذِإف«باتكلاب»ينامعلارثألايف

باتكلاملع»ةاحنلادنعباتكلامسارهتشاامكءعماجلااذهكلذبدارملاقءباتكلانموءمهلوق

باتككلذبدارملاف,باتكلادهاوشنماولاقاذإفهيوبيس

ةيركفةسردموزيمتمركفبحاصهنأبماعلاوصاخلادنعرهتشاوةكربنبامامإلافرعو

هباستلاخرّوملاةمالعلاهنعلوقيءعيفريوغليبدأناييوةنكمتمةيمالعىلعمئاقركف؛ةزيمتم

ءملاعلاءةكربنيادمحمنيهللادبعدمحموبأخيشلا-ةميلسينبنميأ-مهنمو»يبتوعلا

بتكوءعماجلاباتكلابحاصءروكذملاغيلبلاوءروهشملاملاعلاوهوء-هللاهمحر-

.«لالحلاومارحلاعورقلالئاسمنمكلذريغوءنيدلالوصألئاسمو

ويأةمالعلاخيشلا»قبسألارهزألاليكونيدلاماسحدمحم/روتكدلاخيشلاهقحيفلوقيو

«ةمكحلارثنيوردلامظنيامنأكوهفخيشلااذهنايبنميعفاشلا

:زيمتملاقداصلاركفلاكلذلوءْغيلبلايبدألانايبلاكلذلوءةنكمتملاةيمالعلاكلتلةجيتنو

.ةمدقمء٢جءعماجلا(١)

.۲۱۸ص۲جءباستألاءييتوعلا(۲)

.م١۱۹۹وينويقفاوملاه١١٤٠ةجحلايذرهشءنوتسلاوةثلاثلاةنسلاءرشعيناثلاءزجلا.رهزألاةلجم(۲)



.ةيركفلااهملاعموءةيجهنملااهطوطخوةيفرعملااهلئاسواهلةزيمتمةيركفةسردمهلتراص

نبافرعثيحماكحألاليصأتيفهقفلالوصأىلعدمتعتيهفةيفرعملالئاسولاثيحنمف

ةيهقفلاماكحألاليصأتبتينعيتلاسرادملانمهتسردموءهقفلايفلوصألاةمئأنمهنأبةكرب

ىلعبجاولاق»هلوقبهحضويوةكربنبامامإلاكلذنيبيوءهدعاوقوهقفلالوصأمولعبتمتهاو

نأوءعورفلالبقلوصألاميلعتبادبينأءناميإلاةعيرشبهصخوءمالسإلابهيلعهللامعنأنم

هيلعينبيفيكفرعلوصألايناعمفرعنموءناكرألاقهاوشعفرينألبقناينبلادعاوقتبثي

.”«عورفلاماكحأهيلعىفختنأايرحناكلوصألاةقيقحفرعيملنموءعورفلا

هوانبنوكيلهتاهمأوهقفلالوصأفرعتينأهقفلاملعدارأاذإهيلعبجاولاف»اضيألوقيو

كلذةفرعمىلعلدتسيوءهننسىلعهيرجيوءهعضوميفمكحلكلعجيلءةحيحصلوصأىلع

يهقفتمنمماوعلاتيأرينألقافتاوقرتفملامكحقارتفاملعيلكلذيناعمنيبقرفيلو

هركنيامبموصخلاةجاحمورظنلادنعملكتوانركذامةفرعمنمريثكمهيلعبهذامبرانباحصأ

.كلذبةفرعملالهأوءمهنمصاوخلا

يفاهولمعتساواهتهجريغىلعةجحلااولقنوءاهعضومريغيفةظفللااوعضواميرمهنأل

«اهنكامأريغ

يأاومتهاءدعباميفةيقاتسرلاةسردملابتفرعيتلاوةسردملاهذهىلإنيمتنملانأدجنكلذل

.مهتافنصمومهتافلؤوميفحوضوبكلذظحاليوءهدعاوقوهقفلالوصأبمامتها

هباتكردصدقفنامعلهأنمهقفلالوصأيففلأنملوأوهربتعيةكربنبامامإلانأىلع

.لوصألابعورفلافلّوملاطبريامدنعهيفهتوبثملوصألا

.٤صءفراعتلاءةكربنبا(۱)



هقفلالوصأنفيففيلأتلاب-ةكربنبامايقةيلوأىلإيملاسلانيدلارونمامإلاراشأدقو

نامعلهأنمانفلسلجىرجدقنيعباتلاوةباحصلانملوألاردصلاةقيرطىلعو»لوقيثيح

يفقلطملابوءمومعلاعضوميفماعلابوءصوصخلاعضوميفصاخلابنومكحيمهارتف

حلطصايتلاتارابعلاسفناوركذينأريغنماذكهوءدييقتلاعضوميفديقملابو,قالطالاعضوم

.(١«ةكربنباكمهضعباهركذاميرونفلالهأاهيلع

.يوغللافيظوتلاىلعةفرعملالئاسوثيحنمةسردملاهذهاضيأدمتعتو

دنعءةيعرشلايناعملاىلعلالدتسالايفاهتالولدموةغللافظودقةكربنبامامإلانأدجنف

وهرخآريبعتبوأ,يوغللامسالاىلعيعرشلاىنعملاطينبكلذواعبطيعرشلاصنلادورومدع

.مكحلاىلعمسالاةلالدبفرعياموهوءيوغللاظفللاىلعيعرشلامكحلاءانب

نأبجيةيعرشناعماهلتبثتمليتلاءامسألانألوصألالهأدنعبابلااذهيفررقتاممو
ةيعرشناعماهلتتبثيتلاءامسألاامأءيعرشىنعماهلتبثيىتحيوغللاىنعملاىلعلمحت

.ةيعرشلايناعملاىلعًالومحماهيفرمألانوكينأبجيهنإف

ىلعةلالدلليوغللافيظوتلابقلعتياميفةكربنبامامإللامالکنمائیشدروننحناهو

ًاربتستمهضعبلاقفءامالانمةريغصلايفانباحصأتفلتخاو»لوقيثيحةيعرشلاماكحألا

.«ةريغصلاةرحلاىلعًاسايقاموينيعبرأوةسمخبمهضعبلاقوءطولالبقاموينيعيرأ

وهةغللايفءاربتسالاو»ةلأسملاهذهلوحةفلتخملالاوقألاركذنأدعبلاقنأىلإ

.”«ةريغصلايفلاكشإياو.لكشملارمأللفاشكتسالا

.ةريغصلاةمأللءاربتسالابوجومدعررقييوغللالالدتسالااذهبوهف

ملضاقتناامضقافىلاعتهللالاق»لوقيرمألاةغيصلولدملوحهلرخآمالكيفو

ذإاحدمهبنوعرفقحتسيوءمهسفنألتقىلعاوناعأدقاونوكيفمهلتقبهلمهنمارمأنكي

.١٤۱صء١ج.عماجلا(۲)



ءءازجلانممهلهللادعأامباعونقوءاضقللاميلستمهنملوقلااذهناكلبءمهتعاطىلإعراس

:يلمحلارحسوبآلاقوبرعلامالكيفروهشماذهلثمو

يملعنعتئشاميعنصامثمكبتفلکيناينقيتف

لاقوهواعوكردوجسلاوادوجسعوكرلايمستبرعلانا»دوجسلاوعوكرلاةلالديفلوقيو

میرمايىلاعتهلوقكلذكو4بانأواعکاررخوهبررفغتسافهانتفامنادواد:ىلاعتهللا

لوقتبرعلاوهللاونيدجاسلاعميدجسايأعميعكراويدجساوكيرليتنقا

هسارضقخاذإلمجلادجسوءدجاوسلخنءتلاماذإلخنلللوقتوءدجسربكلانمىنحنااذإخيشىلل

عباصألااهيلعىنحتاصعلاموزليتينمتخارتنأيئاروسيلا

"”«عےکارتمقاملکينأکبدتضميتلانورقلارابخاربخا

ىلعدامتعالاىلعصرحلالكصرحتاهدجنةروكذملاةسردملانافةيجهنملاثيحنمامأ
لهأدنعةفورعملاىرخألاةيعيرشتلاةلدألارئاسوسايقلاوعامجالاوةنسلاونآرقلانمليلدلا

ءوضولابابيفءاجدقفعماجلاباتكلالخنمكلذىلعفرعتنلوكلذيفطرفتملولوصألا

مكيديأومكهوجواولسغافةالصلاىلإمتمقاذإاونمآنيذلااهيأاي:ىلاعتوكرابتهللالاق»

باتكنمءاملابةراهطلاضرففىلإمكلجرأومكسوؤرباوحسماوقفارملاىلإ
ءامءامسلانمانلزنأوإ:هركذلجهلوقفباتكلانمامأف٠ٍوهيبنةنسنمولجوزعهللا

لاقهنأييبنلالوقةنسلانموءةراهطلللوعفلاوهةغللايفروهطلانألءارهطمينعياروهط
ةياوريفوءةيآلاةعراضممالسلاهيلعهنمةفصلاهذهتناكف«ءيشهسجنيالروهطءاملا»

الو«هحيروأهمعطوأهنولريغءامالإءيشهسجنيالروهطءاملا»لاقهنأييهنعىرخأ

.١٤۱صء١جءعماجلا(١)



:ةمألاقافتابرهطملارهاطلاءاملاو,ةجحبسيليذلايأرلاعابتأنمىلوأ

صاعلانبورمعنباهللادبعلوقيفالاءرحبيلاءاموءنويعلاءاموءرئبلاءاموءءامسلاءام

.”ورمعنبهللادبععابتأنمىلوأةنسلاعابتأوءهدحورحبلاءاميف

حجارلاحيجرتواهداريإوةفلتخملالاوقألاىلعاهتيجهنميفاضيأةسردملاهذهدمتعتو

عماجلاباتكو-ةيهقفلالاوقألانيبةنراقملايأ.نراقملاهقفلابايلاحفرعياموهوءاهنم
اذهيفعسوتنملوأهنأانلقاذإنيغلابمنوكنالوبولسألااذهبءولممةسردملاهذهبحاصل

مامإلانأالإاضيأبولسألااذهاودمتعاءاملعلانمهقبسنمناكنإو؛بهذملاءاملعنمبابلا

ةيمالسإلابهاذملاةمئألاوقأوبهذملاءاملعلاوقألقنيفبابلااذهيفاعسوتمهرثكأةكربنبا

.ىرخألا

ىلعنيحراخلاثادحألالهأنمةءاربلايهءةكربنبامامإلاةسردملةيركفلاملاعملاامأ

وأةرتفلاكلتاورصاعنيذلاءاملعلانأكلذو«ه۲۳۷-۲۷۳»يصورخلاكلامنبتلصلامامالا

:ءاراةثالثىلإثادحألاكلتباحصأرمأيفاوفلتخااهتبقعايتلا

دبعدمحموبأمامإلاقيرفلااذهسأرىلعرهتشادقوءنيحراخلامکئلوأنماربيناكقیرف

اذهسأرىلعوملسأةءاربلاوأةيالولانعفوقولانأىريناكقيرفوةكربنبدمحمنبهللا

.'”يوكزألارفعجنبدمحمرباجويأمامإلاقيرفلااذهسأر

لكشيملوءةيالولابلئاقلايأرلااذهرمتسيملوهباحصأةافوبهيأرصرقنادققيرفلااذهو

:فوقولاوةءاربلاينيلئاقلانيلوألانييأرلاىلإةبسنلابلاحلايهامكةيركفةسردمدوجوكلذب

:ةيوزنلاوةيقاتسرلاناتقرفلاامهنمتلكشتنييأرلانيذهنأثيح

.ةكربنبادمحموبأاهمامأةيقاتسرلاةقرفلا-

.٤٢٤۲صء١جءعماجلا(١)

.۱۹۷صء١جءنايعألاةفحت,يملاسلا(۲)



.يمدكلاديعسوبأاهمامأةيوزنلاةقرفلا

:نامعيفيمالسإلاركفلاروطتتاقلحةلسلسيفايركفاروطتناتقرفلاناتاهتلثمدقو

ءاهتيجهنمواهملاعماهلةسردملكنورقةدعىدمىلعنيتيركفنيتسردمنالثمتاتراصثیح

يفيسايسلاركفلاروطتيفةيوزنلاوةيقاتسرلانيتسردملانيتاهىلإريبكلضفعجريهنأىلع

دجويالداكتةروصبءةيعرشلاةسايسلاوأيسايسلاهقفلايفةريبكةيهقفةورثنوكتوبهذملا

يفمكحلاماظنلصفموعسوملكشبانثحبدقامهفءىرخاألاةيمالسإلابهاذملاىدلريظناهل

هتعاطبجتیتموهتابجاوومكاحلارايتخاهيفيكوءموكحملابمكاحلاهةقالعثيحنممالسإلا

دجيئراقلانأىتحءمكحلارومأنمكلذريغوءءاضقلاوةالولاةفيظوةعيبطوءبجتالىتمو

.مالسإلايفمكحلاماظنبىنعتةيهقفلاتالوطملايفاهلماكيءازجأ

:ةلامعا

:يلياميفلثمتتلامعألاكلتوسانلانمءامظعلانمالإنوكتالرومألانممئاظعلانأف

۱~1

ةعيرشلامولعنماريبكاطسقذخأوملعلانماعساوًاظحلانةكربنبامامإلانأكلذو

ةلاسرلمحينأنمدبالناكفءابرغواقرشهملعرهتشاوءاهبادآوةيبرعلامولعوءارغلاةيمالسإلا

.ناکمونامزلكيفحالصالالاجرهقيرطيهوسيردتلا

.الهبنمحرضلاةلحمباذهانمويىتحةيقاباهلالطالازتاليتلاةريهشلاهتسردمًاشناف

نادلبنموينامعلارطقلاءاحنأنمملعلاةبلطاهدصقوءلاحرلااهيلإتدشيتلاةسردملاكلت

هقفللسرادمميدقلايفنامعلتناک»يملاسلاهللاديعنبدمحم/خيشلالوفييبرعلابرقغملا

ىلعلمتشتنآلاىلإةيقاباهراثآوءالهبيفةكربنبدمحميبأخيشلاةسردم:اهنممولعلاةيقبو



ركذيهللاهمحر-يملاسلانيدلارونيأ-يدلاوتعمسوءجراخلانمودالبلانمةبلطلانمريثك

نمةكربنباىلعنونثيةبراغملاىرتكلذلفءةبراغملاانناوخأنمًاملاعنونامثاهنمجرختهنأ

لوانممويلكهلاومأطوحيهنامزلهأءاينغأنمخيشلاناكوءهريغنمرثكأنامعءاملع

.”«سيردتللةذمالتلاىلإدوعيمثحابصلا

مالسإللوملعللاومدقيذلامالعالاءاملعلانمليلقريغًاددعةسردملاكلتتجرخدقو

نسحلاوبآريهشلافلّوملاوريبخلاةمالعلامهتمدقميفوءمايألاتاحفصاهلجسةليلجتامدخ

.ةديدعلاتافلّوملابحاصهللاهمحريويسبلادمحمنبيلع

:٩”يلخادلامسقلا-۲

كلتنمقفنيناكو.اسيردتواداشراواقافناحالصالانأشيفبجاولابمايقلانعهلغشتنكت

ربتعياذهبهلعلوةيذغتواناكساواميلعتمهيوُويوهفهتسردمبنوقحتلينيذلاةبلطلاىلعةورثلا

.ةيلخادلاماسقألاماظنايلاحفرعيامًاشنأنملوأ

وهةروصلاهذهبملعلاةيلطلهءاويإلعلوايراضحاهمييقتواهدنعفوقولابجيهطقنيهو

.ةيراغملابالطلاهيلإبذجيذلا

,دكحجحاسملاءاني۳

ءانيبهکربنبامامإالاماقدقوءمالسإلايفةايحلاروحموهفءمالسإلايفریبكروددجسملل

:اهنمدجحاسملانمديدعلا

.هيفةالصلامزاليذلاهدجسموهوءالهبيفاهنطقيناكيتلاةلحملايهوحرضلاةلحمدجسم-

.ءالهبيفريخلادجسم—

.١۱۷صءريضتلاضورلا(١)

.ةمدقمء٢جءعماجلا(۲)

.ردصملاسقت(۳)

 



.ديحولادجسم-

.ءالهبيفاهلكدجاسملاهذهو

:٩”يريخلافقولا-٤

حلاصدلووأءةيراجةقدصوأءهبعفتنيملعثالثنمالإهلمععطقنادبعلاتاماذإ»:هييلوسرلا

.«هلوعدي

ىلعاهفقوءةنادملاضرأىمستءراجشألاوليخنلانمةعساواضرأةكربنبامامإلافقودقو

.نيملسملالامتيبكلذدعبنمتجمدناأ

:9فلأتلا۔٥

ةميقلابتكلانمديدعلافلأدقفءءاتفالاوسيردتلابناجبفيلأتلابةكربنبامامإلاىنتعا

:يهوريبكلاعفنلاتاذةديفملا

دقوءيضابالاهقفلارداصمتاهمأنموهوءلوصألابعورفلاطيرتيتلابتكلامهأنمربتعيو

.ثحبلااذهايانثيفهتيمهأىلعلوقلامدقت

اهنعلأسيتلالئاسملاهيفديقءناكمبةيمهألانموهوءاطوطخملازيالوهوءدييقتلاباتك-

.ردصملاسقن(١)

.٢۲صءةيضرملاةعمللايملاسلا(۲)



.يراحصلاينالصلارضخلانبدمحمنبناسغكلامويأهخيشاهيلعهباجأو

.ةنزاوملاباتك-

.خيراتلايفهنأودبيوءقلخلانمنهيفاموضرألاوتاوامسلاقلخيفًادتيمل۱باتک

یرجممهنیبیرجوسانلاهيلعفراعتامهيفرکذءادجمهمبيتكوهوءفراعتلاباتك-

.عوبطموهوءكلذيفيعرشلامكحلانايبوءةداعلا

.ديلقألاباتک-

:هكاقو

ىلإةكربنبامامإلالقتناءاملعايندلاالمنأدعبوملعلاتاقلحنيباهاضقةلفاحةايحدعب

فورعملابرمألاوميلعتلاقرطيفريسلااولصاوءاملعهتذمالتنمهدعباكراتءىلعألاقيفرلا

نادزتوحالصلاوريخلاقرطسانللءيضتةيملعاراثأوءةاعدوةادهاوناكف.ركنملانعيهنلاو

اوجهنيوءهوذحاوذحينأىنغلايوذوعدتةيريخعيراشموءةيمالسإلاتابتكملافوفراهب

.ةشيعملافيلاكتوةايحلاةنوّؤم

.ليلقب
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عيحرلالنيحرلالهللامسي

نيفراعلاماماونيملاعلاديسهلوسروهدبعىلعمالسلاوةالصلاو.نيملاعلابرهللدمحلاو

ققحملاةمالعلانعثدحتانأديرأالو؛«يملعلاثحبلاوةكربنبا»عوضوميلريتخادقف

هنعثيدحلاف«يولهبلايميلسلاةكربنبادمحمنبهللادبعدمحميبأ»لوقنملاولوقعملاعماج

ثيدحلايلإهلككلذنمصلخنامناوءةيفرعملاهتناكموةيملعلاهتلزنميعمجلافرعوضاقفتسا

.هسفنعوضوملالوح

هقاطننكيملعلطمملاعوهفءلوقنملاولوقعملاعمجققحمملاع-متملعامكةكري-نياف

ىلععلطاايملاعًاملاعناكامنإو.بسحفهبهذمراطإيفةيهقفلاهفراعمرصحنتثيحباقيض
عساوابيدأكلذبناجبناكهنأامكءايصحمتاهصحمواهئاملعلاوقأفرعوةيمالسإلابهاذملا

ملعيفثحبلاوقيقحتلايفقفألاعساوهلعجةيوغللامولعلايفنكمتلااذهوءةيوغللافراعملا

لوأوهف.يهقفلاقيقحتلايفهقفلالوصأيفهنكمتنعةعبانهتاكلمتناككلذلف؛هقفلالوصأ

ةيلوصألااياضقلاهذهلوحثدحتي-ركبملاتقولاكلذيفنامعءاملعنمهانملعاميفملاع

:نيبملاوهامولمجملاوهاموديقملاوهاموقلطملاوهاموماعلاوهاموصاخلاوهامنييو

اياضقلاهذهلوح(عماجلا)هباتكيفاهحرطيتلالئاسملانمةلأسملكيفابيرقتعسوتدقو

نمهعزانرمأاذهوءهيلعقفتملصأىلعالإحصيالهنأسايقلايفهيأرناكوسايقللضرعتو

فلتخملوصأىلعاهيففلتخملالئاسملايفنوسيقيءاملعلانايلإارظنملعلالهأهعزاننمهيف

ساقةيبصلاريغةلأسميفهسفنبهنأهيلعظحولدقوءدمتعايذلاهلصأىلعينبيملاعلكفاهيف

امدنعريغلااهلنأىلععمجموأقفتمةمألاو.قتعتامدنعةمألاريغةلأسمىلعةلأسملاهذه

هذهيففيحتحتنوكتامدنعامأ,قتعلاباهيلع-ىلاعت-هللانميامدنعكولممتحتنوكت

.مولعموهامكفالخةلأسملا



دجوتلوصأفءفورعمرمأكلذنإفهيلععرفيالمثالصأةكربنبالصّوينأيفبيرالو

عقيفمهبهذميفدجوتالىرخألوصأىلعبهاذملاكلتباحصأعرفياهنيعببهاذميف

هلصأىلعينبيالوهريغهاضترالصأىلعينبيمهنملكوعورفلاولوصألايففالتخالا

ئشلنايباهيفناك-هللاهمحر-يملاسلانيدلارونماماللتصصخيتلاةودنلالعلوءهسفنب

.اڏهنم

لمح»اهيلعدمتعينأةيقيقحتاليصأتيهوهكربنبااهدمتعايتلاتاليصأتلانمو

يرجييذلاردانلاذاشلاوديقملاىلعقلطملانولمحيءاملعلاروهمجنإف«ديقملاىلعقلطملا

مكحلايفداحتاعمرخآلاىلعامهدحأمدقينأريغنمهدييقتيفديقملاوهقالطإيفقلطملا

ىلعةراتاهيتبيفةيعرفلالئاسملاهذهنمامةلأسميفددرتي«ةكربنبا»دجناننإالإببسلاو

يفموسلاطارتشاةلأسمةلأسملاهذهوءرخآلصأىلعينيمهنأهنممهفيالوقلوقيةراتولصألا

طارتشايلوقيةراتهدجنءديقملاىلعلمحيقلطملاناهباتكيفلاقهنوكعمفءماعنألاةاكز

ثيدحلاىلع«هاشسمخيفلبإلايف»ةياوريفو«هاشسمخلكيف»ديقمىلعالمحموسلا

.طرتشيالموسلانأبلوقيودييقتلااذهبذخأيالةراتو«لبإ؛ةبئاسلكيف»رخآلا

اذهوءامسألايفسايقلابلوقلاىلإلصوهناىتحاریثک«هکربنبا»عسوتسایقلابابيفو

ءاملعلاضعبدنعدجولوقوهامنإوهلوقيانبهذمنملوصألاءاملعنمادحأملعامللوق
هقفلالوصأءاملعدنعتاليصأتلاىلعةيهقفلالئاسملايفةينبمانلقامكمهترظنونيرخأآلا

ىنعمنملقتنيةددعتميناعمىلعاهظافلألدتةغللانإثيحنموءةيبرعلاةغللاتالالدىلعو

بابسألانمببسلجألمرحمءطولكنإىلإ«هكربنبا»بهذوءنيينعملاةقالعببسبرخآىلإ

:رعاشلالوقيامكقيضملايفلوخدلاوهانزلانألانزلامكحهمكح

ابحرلاقلخلاشيعلاعاسوبحأيننألقيضقميفنازبتسلو

باضتقابهركذنإهيأرلوقلااذهنأمزجأنأعيطتسأالوابيجعالوقلاق؛اذهىلعءانبو

نمينازلامكحيطعييعيبطلاءطولاعضومريغيفوأضيحلاتقويفهتأرماًاطينمنأوهو

ىذلاانزلانأهتلقنيذلاصنلااذهكلذيفهمالكنموءةبارغهيفمالكاذهوءدحلادوجوثيح



ناينزتنالجرلاوناينزتناديلاوناينزتنانيعلا»:ويييبنلالوقلءجرفلابناجنمدحلابجوي

قحتسانملکونازوهفهيلعقيضمقيضيفهجرفبلخدنملكوجرفلاهبذكيوكلذقدصيو

.«هيلعبچجاودحلافينازلامسا

يفءطولاانيآراملفءانزقيضملايفلوخدلانومسيةغللالهأنإ»:لبقنملاقدقناكو
نييوهنيبقرفيينزلاو.ءينزلااقحتساامهنأانملعامهيلعقيضملايفنيلخادفلخلاوربدلا

الينازلا$:-ىلاعتوكرابت-هللالوقىلإهركذيذلامالكلااذهلالخنمرظنيوهو«هتاجوز

اسبلتمناكنإكلذىنعمو4كرشموأنازالإاهحكنيالةينازلاوةكرشموأةينازالإحكني
هركذرثأبةلأسملاهذهيفهيلإبهذاميفلدتسادقوءهبسبلتملاريغفيفعلاباًوفكسيلفانزلاب

باهشنبانع»هئطوميفكلاممامإلاهجرخأرثألاو-هنعهللايضر-باطخلانبرمعنع

يفقثلاديشراهجوزتفتقلطةيدنسألاةحيلطنأراسينباناميلسوبيسمنبديعسنعيرهزلا

.«دبألاىلإهللحتالهنألاقوامهنيب-هنعهللايضر-رمعقرففاهتدعيهتنتنألبق

ةأرمااميأ»:لاقهنأ-هنعهللايضر-رمعنع)كلاممامإلاًاطوميفدوجوملاصتلاو

اهتدعةيقبتدتعامثامهنيبقرفاهبلخديملاهبجوزتيذلااهجوزناكنإفاهتتيميفتحكن

ةيقبتدتعامثامهنيبقرفاهبلخدناكنإوءباطخلانمابطاخرخآلاناكمثلوألاجوزلانم

هللايضر-رمعنألالدتسالاهجوو.(ادبأناعمتجيالمثرخآلانمتدتعامثلوألانماهتدع

اهمرحءدبألايلإهداهتجاىلعءانبهيلعاهمرحواهجوزنيبوةًأرملاهذهنيبقرف-هنعىلاعت

نيا»لدتساوءهنامرحببقوعهناوآلبقءيشلجعتنملکوهناوألبقائيشلجعتهنألهيلع

ثرألانمهقحتسيناكامممرحيهناهثوروملتقيامدنعلتاقلامكحبهيلإبهذيذلااذهب«هكرب

«هکربنبا»نأرهظيهلكاذهنم.نأشلاكلذيفهشقانامرخآيلإهناوألبقكلذلجعتهناببسي

.سايقملايفاريثكرصبتيناک

كلذىلعلدتسيوءروفللقلطملارمألانأبلوقيناكهنألوصألايفهتاداهتجانمو

:نيليلدب



۔يصنليیلد١

۔.يرظتليلد۲

O .1 تاومسلااهضرعةنجومكبرنمةرفغمىلإاوعراسو$:ىلاعتهلوقيصنلاليلدلاف

هيهنبانتجاوهللارمالاثتمابكلذوةنجلاوةرفغملاىلإعراسينأبرومأمدحألكفكضرألاو

.هيلإعراسينأبناسنإلارمّؤياذإلاثتمالاف

هباتكيفةعسوتلاباولاقنيذلافهلجأيهتنيىتميرديالناسنإلانأوهيرظتلاليلدلاو

قيضلامكحيفحبصينونملابيرهرضحيامدنعهنأنوريناسنإلاةايحرخآىلإقلطملارمألا

هتعاسيفادحأدجيالفنونملابيرءرضحيىتمناسنالايرديالوةعسلامكحيفناكنأدعي
هتايحنمةريخألاةعاسلايهةعاسلاكلتله-ىلاعتوهناحبس-عراشلارمأيفهيلإهجوتينأ

نمقءةريخألاةعاسلانيبواهنيبمكفةريخألالبقهتعاستناكنإوهرمعنمةطسوتملاةعاسلاوأ

جحلابرمألانأاذهىلعىنبوءكلذيفددرتيالنأولاثتمالايلإعراسينأمزاحلاىلعبجيانه

رخآماعىلإماعنمجحلارخّوينأهلسيلجحللعيطتسملايأجحلاىلعرداقلانأويروفرمأ

هترابعلدتدقنكلوءروهمجلايأراذهوروفلاديفيهنأرمألايفهيأرفكلذىلإعراسينأهيلعلب
نأالول»:يييبنلالوقبكلذللدتسيهلعلوزاجملاةقيرطبالإهبارومأمحصيالبجاولاريغنأ

.«ءوضولكدنعوةالصلكدنعكاوسلابمهترمأليتمأىلعقشأ

اهتالالدىلإرظنيدقواهيفدهتجييتلاةيضقلايفةددعتمحانميلإرظنيهتاداهتجايفوهو

لبقنماوعمجأنيذلاءاملعلافقومىلإوةنسلانمليلدلاوباتكلانمليلدلايلإرظنيفةيعرشلا

امدنعامارمأنأةيضقلاىلإانايحأرظنيدقوهوجولانمرخآهجوىلإارظاننوكيدقويأرىلع
ةحيبذيفهيأرهيلعىنبيذلااذهواهبحاصتيتلاةعاطلادسفتةيصعملاكلتفةيصعمنوكي

الوةقرسلابلعفلابايصاعنوكيبصاغلالئاقلاقنإف»لاقثيحقراسلاةحيبذوبصاغلا

لجركىرخأةيصعمحبذلايفهلامعتساوءةيصعمهتقرسنإ:تلق«هحبذلالطبمهنايصعنوكي
اهلحباذلاكلذكو.هلكأبىرخأةيصعمهلتلصحهلكأناكاذإفةقرسلابصاعوهفاماعطقرس

.هانلقامتبثاذكهناكاذإفاهتقرسبهنايصعكهلامعتسإبصاع



نيكسلانمعضوم:لئاقلاقنإف»:لاقفنيكسلالثماهبحبذييتلاةلآلاةقرسنعثدحتو

امسيللئاقلاقنافاهبحبذينأهلسيلنأاعيمجسانلاعمجا:هلليقنيكسلالامعتسايدم

تأيملذإمدقتامباهلكأنمعنملبقءاهلكأنمتعنماملقتحبذاذإاهلكأنمعنمياهبحبذي
املكأزاوجباولوقينأمهمزليهنأبزاوجلابلاقنمىلعلدتسيكلذدعبمث»ةيعرشلاةاكزلاب

نباهيلإبهذيامبسح-حبذلانأاذهىنعمءىأرلااذهبنولوقيالمهرثكأمهونسلاورفظلابحبذ

هناحبس-هللاهجولةصلاخنوكتنأدبالةدابعلانألةعاطلادسفيكلذلفيدبعترمأ-هكرب

نوكيالنأبجي-ىلاعتوهناحبس-هللايدينيبلثتميامدنعيلصملانأامكفء-ىلاعتو

بهذلاهسبلوريرحلاهسيلكاهلةدسفمتناكهتالصيفةيصعميسبلتنموةيصعمباسبلتم

ةريبكةفئاطيأرىلعاذهبوصغملاعضوملابهتالصو«بوصغملابوثلاوقورسملابوثلاهسبلو

ىلعلدتةيعرشلاةلدألايفتارابتعاىلعهانباذهوءمكحلااذهاهلةيكذتلاكلذكملعلالهأنم

املاق-يلاعتوهناحبس-هللاو.يوقهلالدتسإوقيثويأروهودبعتلابابيفلخدتةيكذتلانأ

نإلقهلوقيفامهنيبنراق-ىلاعت-هنأامكرحناوكبرللصفةالصلاورحنلانيب
يف-ىلاعتوهناحبس-هللانأدجنكلذكونيملاعلابرهلليتاممويايحمويكسنويتالص
الو$:-ىلاعتوهناحبس-لوقيوهفةيكذتلابقلعتتماكحاىلعصنيزيزعلاهياتكمكحم
اوركذاف:لوقيوهيلعهللامساركذامماولكفل:لوقيوهيلعهللامساركذيملامماولكأت
.ةيكذتلايفركذلابوجوىلعتصنيتلاتايآلانمكلذريغواهيلعهللامسا

ثيدحىنعملااذهىلعةلالداهلدأنموىنعملااذهىلعةصانٍةَِْيلوسرلاثيداحأنأامك

هيلعفهللاريغلحبذنم»:لاق-مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانأ»-ههجوهللامرك-يلع

.هدحو-ىلاعتوهناحبس-هللنوكينأبجيحيذلانأينعياذهء«هللاةنعل

سيلملاكةيلكشلارومألانموتاداعلانموهحبذلانإلوقتملعلالهأنمةفئاطكانهو

لصألايفوهوحورللقاهزإحبذلانأىلإعوجرممالكاذهوهيفةدابعلارصنعلخديالفلكاملاو
اهيلإدابعلاهجويتلاةقيرطلابنوكيامدنع-ىلاعتوهناحبس-هللاهحابأدقوءاعرشعونمم
كرشملاةحيبذلحتالفيباتكوأملسمنمالإنوكينأزوجيالحبذلانأدجنكلذلجأنمو



يكذيامكناويحلايكذيفيعرشلاهجولاىلعحبذينأنكمملانمينثولاكرشملانأعمءينثولا
.طورشىلاهذهعيمجهئافيتساعمملسملا

ةقيرطلاريغباهحاورأقهزببسبتاناويحلانماعاونأمرح-ىلاعتوهناحبس-هللانأدجنو

هنأعمءعبسلالكأاموةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوملا-ىلاعتوهناحبس-هللامرحدقفةيعرشلا

يقاهئافيتساعمناسنإللناويحلااهداطصييتلاوعبسلاةليكأىلإناسنإلارظنيامدنعقرافال

مثتومتىتحعبسلااهكسمييتلانيبقرفلاوهامفءةيعرشلاطورشلاعيمجلدايطصالااذه

دقفةدايعلارصنعنأالإناسنإلانمهيجوتبحراجلاناويحلااهكسمييتلانيبوناسنإلااهكردي

يفقادحاواناويحكسمملاناويحلانوكينأبددحعراشلانأعمءانهدقفيملوعبسلاةليكأيف

هدجونإناويحلاهكسمأامنأنايب-هنعهللايضر-متاحنبايلعةياوريفةيلوسرلاثيدح

ليلداذهوءهلكأيالفهريغهيفهکراشنوهلکأيلفهریغهيفهکراشیملوهلتقاموهحبذيلفایح

.كلذيضتقيليلدوهةدابعلارصنعنإفةدابعلابابيفهركذيامكحبذلانأىلع

باوجلافناويحللبيذعتنمذقولايفاممناكميرحتلاامناليقنإفمرحاذاملذقولاكلذك

هذقيقهريغهكلميناويحىلعسانلانمدحأىدعتيدقفهدحوذقاولايلعمرحتملةذوقوملانأ

.ذقاولاريغىلعةذوقوملامرحتفهلكأينأهللحيالوتوملابتوفيامدعبهبحاصيتأيو

ببسباجتانقانتخإلااذهنوكيدقوةقنخنملامرح-ىلاعتوهناحبس-هللانأدجنكلذك

عمواهييذعتبدحأللخدالوتومتواهسافنأقنتختيتحاهلبحبةبادلاىولتتدقفهسفنناويحلا

.توملالبقةاكذلااهكرادتتملامامارحىقبتاهنإفهلكاذه

نبايأروهو«هكربنبا»هيلإبهذيذلايأرلااذهىلإبهذملاءاملعنمةعامجبهذدقو

دوّوادويااهجرخأةياورتاياورلاهذهنيبنمويَهللالوسرنعتاياوربهيلعلدتسادقومزح

رودقلاكلتبرمأفمحللانموفطترودقلادجوفةوزغنماوعجردقوهباحصأىلإءاجٍةْيَييبنلانأ

.ضرألابرودقلاكلتبصتنأبرمأواهيفاموقارتنأب

.اهمرحياممكلذيَيبنلالعجفاهماستقالبقتمنتغايتلالاومألااوحبذمهنألكلذلو



اوقرصتنيذلاكئلوأبةياكنكلذلعفٍهِْيَيلوسرلانأباولاقيأرلااذهريغىلإاويهذنيذلاو

المهبةياكنلانإفءيشبسيلاذهوء-مالسلاوةالصلالضفأ-هيلعهنذإريغبهباوفرعامب

لوسرلناكاموهفالتإزوجيالوكلتمملاميفةللحمتناكموحللاكلتفلاملافالتإيضتقت

ناكفرصتلااذهنأبءالّؤهلتبثينأدارأ-مالسلاوةالصلا-لضفأهيلعهنأالإهفلتينألَكهللا

قحزيمتيملومسقتملاهنأامبنكلومئانغلاكلتيفاقحاعيمجءالؤهلنأعممهللحيالايرلاك

نم«هكربنبا»هيلإبهذيذلااذهىلعءانبوءمالسلاوةالصلالضفأهيلعاهفلتأمهنمدحاولك

يبصلاةحيبذونونجملاةحيبذوهلقعدقفيذلاناركسلاةحيبذنأىريناكيديعترمأحبذلانأ

.ءاملعلااهيففلتخايتلالئاسملانمةلأسملاهذهوءزوجتال

.اعيمجءالوهحبذزاوجبنولوقيالثمةيعفاشلاف

كلذلثمووحصلانمءيشهدنعنوكيامدنعنونجملاةحيبذزاوجبنولوقيةيفنحلاو

.زيمملايبصلاةحيبذزاوجبءالؤوهلوقيوءميرحتلابنولوقيةلباتحلاوةيكلاملاو

نُانماذخآهکربنباعمكلذيفقفتيومهتحيبذحصتالاعيمجءالّوهنأىريمزحنباو

يفنيلهٌومباوسيلمهذإامالإ:لجوزعهلوقيفمهيلإهجوتينأنكميالباطخلا
.«هکربنبا»يارنماذههيأريفبيرقوهومزحنباىرياذكهءيعرشلاباطخلا

امهتحيبذحصتالهلقعدقافاضيأوهيذلانونجملاوهلقعدقفيذلاناركسلانأىرننحنو

فيك:هيلإهللاباطخهجوتينأبالهأسيلهنأبلاقيالوحبذينأللهأوهفزيمملايبصلاامأ

دقومهنمحصتةدابعلانأالإنيفلكماونوكيملنإوةالصلانايبصلاملعينأبرمأيأَييبنلاو

هتامامإزوجتاليبصلانأب(ةكربنبا)عمقفتيامبيأرلانمهيلإبهذامىلإمزحنبالدتسا

هتمامإفهقالطإىلعكلذسيلوءهتبهالوهةفقالوهّوارشالوهعيبالوهجيوزتالوهجوزتالو

مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبتلاةنسلالدتةالصلاءادأىلعارداقازيممنوكيامدنع

ناهيفءاج؛نيحيحصلايفدوجوموهوكلذىلعلديامةسبنعنبارمعركذثيحاهزاوجىلع



ناکفانآرقمهرثكأوهناكفانآرقمهرثكأناكنممهبيلصينأبمهرمأفييلوسرلااوتأهموق
نونجملامكحهمكحسيليبصلانأىلعلديامماذهوءةضورفملاسمخلاتاولصلامهبيلصي

.يعرشلاوحنلاىلعديعتلاءادأىلعارداقازيممناكاذإ

مدعیریهنأءارآلاهذهنیبنمءهیهذمءاملعنیبنماهبلقتساةددعتمءارآهل«هکربنباف»

نييويلولاطرتشياليذلايفنحلابهذملانيبهركذيفددرتموهوبيثلاجيوزتيفيلولاطارتشا

لدتسيوءنيبهذملانيذهنيبددرتموهوءبيثلاوركبلايفيلولاطرتشييذلاةيرهاظلابهذم

الو$:لجوزع-هلوقيفءاسنلاىلإحاكنلادنسأ-ىلاعتوهناحبس-هللانأبكلذىلع

يفيلولانأىريونهوحكنتنأاوعنمتالفلقيملو.4نهجاوزأنحكنينأنهولضعت

:هعضاومريغيفئشلاعضيامدنعءهرمأىلوتينمةبقارميفهمكحكهمكحجيوزتلاةلأسم

اهيلولسيلاهسفنبجوزتتامدنعيأاهبقئاللاعضوملايفاهسفنتعضوةأرملانوكتامدنعف
يلميهيفسلانأامكءضفرلاةلاحلاهذهيفبجيفكلذفالخبتناكاذإامأءاهجاوزضفرينأ

رمأساقثيحبسايقلايفهعسوتبابنماذهوهئارشوهعيبيفهيلوهرمأىلوتيوهيلوهرارقإ

ردقناننإفرمأنمنكيامهموءسانلانيبرودتيتلاتالماعملايفءارشلاوعيبلارمأىلعحاكتنلا

لوسرلافءِةِْيَيلوسرلاثيدحنمتباثلاحيحصلاهتفلاخملهيأريلعهقفاونالانكناوءاذههداهتجا

لضفأهيلعلوقيو«ةنيبوقادصويلويالإحاكنال»:لوقي-مالسلاوةالصلا-لضفأهيلع

امك«لطابلطابلطاباهحاكنفاهيلونذإريغنماهسفنتجوزًارمايأ»:-مالسلاوةالصلا-

يلوسرلاثيدحذإالف:لجوزعهلوقيفكلذىلعلدي-ىلاعت-هللاباتكنإ

نيحهلجأنمتلزنامدنعراسينبلقعمثيدحيفةميركلاةيآلاهذهحضويوباتكلايناعمنيبي

امكلذيف-ىلاعتوكرابت-هللالزنأفهنماهتدعءاضقنادعباهقلطنمجوزتتنأهتخأرمأ

ىلإعراسوييهيبنلوقلوهللارمأىلإلثتمأفةميركلاةيآلاهذهيفنئابلامكحلانمهلزتنأ

.اهسفنيهجوزتتاهلعجيملواهجيوزت

هلفامةيضقهيلعدرتامدنعوةيعرشلاةلدألايفرظنلاقيقد«هكربنبا»ققحملانأريغ

دكيمليتلالئاسملانمريثكيفهليلحتهلوهقفأةعسوهرظنةقدىلعاهيفدمتعييتلاهتاداهتجا



نعهریثکاصوصندجناننإفءهيفكشنيذلامويلامايصةلأسميهوءاهيف«ةكربنيا»مالکک

.مويلاكلذمايصنعيهنلاىلعلدتوييلوسرلا

»:لوقيو«هتيؤرلاورطفأوهتيؤرلاوموص»:-مالسلاوةالصلالضفأهيلعلوقيذإ

«نيثالثلاةدعاولمكافمكيلعمغنإفلالهلااورتىتحاورطفتالولالهلااورتىتحاوموصت
هذهيفةيمالسإلابهاذملاعيمجيفءاملعلانماريثكدجناننأعمٍَِْييبنلالوقنماذهناكدقو

نممهنموهيلإبودنمهموصلاقنممهنمقمويلاكلذمايصيفنوحماسيونولهاستيةلأسملا

همايصنيبريخيلاقنممهنموهمايصىلعرمسيريختأيملنإفبلاغلايفكسميلاق
.ةلأسملاهذهيفةمزاجثيداحألانأعمهراطفإو

رثألاىلعنودمتعينويرثأمهنأعممويلااذهمايصىلإنوليميفيكةلبانحلانمبجعلاو

.ةيهقفلالئاسملايفرظنلانود

ىلعصنوميغلالاحيفاميسالمويلااذهمايصبحتساهنأهنعىوريهسفندمحأمامإلاف

لاقمهتفلاخمىلإبرقأناكيذلاميقلانبانكلوةمادقنيامهنيبنميلبنحلابهذملاءاملعكلذ

وأمويموصبناضمراومدقتتال»:ثيدحكثيداحألانمةفئاطهركذعمهراطفإوهمايصزاوجب

نمتيوراهنألةضيفتسمثيذاحأاهناولبةحيحصاهنأثيداحألاهذهىلعصنيو«نيموي
هللاناوضر-ةباحصلاضعبىلعةفوقومتاياورىلعءالؤوهلكدنتسيامناوءىتشقرط

تاياورتءاجةفوقوملاتاياورلاهذهوءمهريغورمعنباوةشئاعويلعورمعلثم-مهيلع

يتلاةياورلاضراعيامهنعيورء-هنعهللايضر-رمعفمهسفنأةباحصلاءالؤهنعاهضراعت

.همايصاوزاجأمهنأبةباحصلانممهنعيورنمرئاسكلذكومويلااذهموصيناكهنأىلعلدت

.«ٍْأْيَيمساقلااباىصعدقفهيفكشييذلامويلاماصنم»:لاقهنعهللا

بهاذملانيبءارالاتمتاملعيبلاقثیيحءادیيجاريرحتةلاسملاهذه«هکربنيبا»ررحدقو



هتيؤرلاوموص»:ييهلوقيلعةمألاقافتابهيبنلفلاخمهبرلصاعهمئاصنأوربخلائجم

.«نیمویبوأمويبناصمراومدقتت:«YJ-مالسلاوةالصلا-لضفأهيلعهلوقو«هنيؤرلاورطفأو

امإهناللكأيالهنأءهكربنبامالكاذهولكأيالهنأزوجيالكشلامويموصنأىلعليلدلاو

ملامانيلعراجنابعشمکحنألءنابعشنمهنألصألاوناضمرنموأنابعشنمنوكينأ

نمهنأىلعمئاصلاهماصقفنابعشنمكشلامويناكنإفهءادتباانملعامكهءاضقنافرعن

ءهریغيفهموصينأدحألزوجيالوهنيعبرهشلايفبجوضرفناضمرموصنألءًاطخأناضمر

ناکفناضمرنمهنآدقتعانوكينأامإولخيالهمئاصفناضمرنمناكناوىلاعتهللارمأبالإ

ماصدقفناضمرنمهنأادقتعمهماصنإإفهباعوطتمناكفنابعشنمهنأوأهضرفلايدّؤم

یرحأوهفنابعشنمهنأىلعماصناوهتقولخددقضرفلانأملعيالوهوضرفءادأبادقتعم

هنأىلعهماصناكنإوهموصنعهيَيبنلايهنلءاعوطتهموصاضيأزوجيالوهلبسحيالنأ

نالبقهلمعمدقلجرلااذهفاعوطتناکنابعشنمناکناواضرفناکناضمرنمناکنا

لكلامنإوتاينلابلامعألاامنإ»:يييبنلالوقلتاينلااهمدقتتىتحققحتتاللامعألاويوني

.«یونامئرما

الةعاطهيفهلللمعنوكينألاحمو-هركذلج-هللاةعاطضتئارفلاءادأنإفكلذكو

ةيهللالوسرلفلاخملاوكشلامويموصنعةييبنلاىهندقوءةيصعمبالإهيفهتعاطىلإلصوي

هذهدوروعمهنإفةيضقلاهذهيفمزحنباباصأدقوءهيلعهللاضرفلدّؤمريغهبرلصاع
دقلوقلااذهوءعنملامويلااذهمايصمكحنأيفكشلللاجمالاهتضافتساوةريثكلاثيداحألا

ةريثكتاياورلانألةوقلاىهتنميفىرأاميفمهيأروءءاملعلانمةعامجهكربنبادعبنمهلاق

عملبقنمهموصيناكًامايصفداصينأالإكشلامويمايصنعيهنلاىلعلدتٍَْيَييبنلانع
هدهيفرخآياربذخآلللاجمىقبيالنيمويوأمويمايصبناضمرمدقتنعٍةَْْييبنلايهن

.ةيضقلا

خسنلانيبامقيرفتلاودييقتلاوطبضلاىلإبهذياماريثكهتاليصأتيفةكربنباناكدقو



ءورقةثالثمهسفنأبنصبرتيتاقلطملاو:-ىلاعتوكرابت-هللالوقيالثمفءصيصختلاو

نايبيهامنإومكحلااذهلةخسانتايآلاكلتتسيلوباتكلانمةددعتمتايآيفهنایبءاجهنأل

منبنرانإمكئاسننمضيحملانمنسئييئاللاوظ:-ىلاعتوكرابت-هللالوقاهنيبنموهل

نعضينأنهلجألامحألاتالوأو:-ەهناحبس-هلوقو‰4نضحيمليئاللاورهشأةثالثنهتدعف

.نهلمح
.ةقباسلاةيالايفاملنايبديدحتدرجموهامنإوةميركلاةيآلايفءاجاملخسنبسيلاذهف

كرابت-هللالوقيفلاقكلذلثموةيلكلابمكحلاعفروهامنإخسنلانأب:هكربنبالوقيو

سيلوهلاقءةميركلاةيآلارخآىلإ4..مكئابآتويبنماولكأتنأمكيلعحانجال:-ىلاعتو

همومعلصصخموهامنإو4لطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتالو$-ىلاعتهللا-لوقلاخسن
نومسيفلسلاءاملعنماريثكنكلوخسنلاوصيصختلانيباقرفكانهنإف.عقاولاوهاذهو

عفوهسفن«ةكربنبا»وءريرجنبانيرسفملامامإةرابعيفكلذلثمءاجدقواخسنصيصختلا

يفعسوتدقهدجنكلذكوءضعيلاخساناهضعبلعجيموصلاتايآيفهدجنفاضيأرمألااذهيف

اونمآنيذلااهيأاي:-ىلاعتوكرابت-هللالوقكلذنمفاخوسنماذهربتعافتايآلانمريثك

هللالوقلعج«نهومتيتآامضعبباوبهذتلنهولضعتالواهركءاسنلااوثرتنأمكللحيال
يفٍةيَييينلامكحباخوسنم4نهومتيتأامضعبباوبهذنلنهولضعتالوت:-ىلاعتوكرابت-

مكحلااذهخسنلاحلاصثيدحلااذهنوكرظنلاضغيواهجوزنمتدتفايتلاهللادبعتنبةليمج

ءهارجميفراجمكحلكفلاوحألانملاحبخستاذهنأىلعلديامدجنالنحنفةميركلاةيآلايف
ولولضعلانعيهنلاديفيامفيرشلاثيدحلايفيلولضعلانعةيهانيهفةميركلاةيآلاامأ

اميقيالأمتفخنإو$:-ىلاعتوكرابت-هللالوقنأبلوقننأىلوألاناكلخسنكانهناك

اهلةيآلاهذهنألاخسنكلذسيلنكلخسانلاوههبتدتفااميفامهيلعحانجالفهللادودح

الهللادودحةماقإعملضعلامدععمةيدفللةحيبمكلتولضعلانعهيهانكلتصاخىرجم

.لضعلاىلعةأرملالمحوجوزلانمتنعتلادوجوعم

هدعبنماوءاجنيذلاضعبلعلويأرباهيفدرفنايتلا«هكربنيا»تاداهتجانماضيأدجنو

هسفنبوهوةقلطموأتناكةتيمةدتعملايلعةينلاطارتشايفهيلابهذامهيأرىلعهنوعبتي



ءاربتسايهةدعلانأنوريمهنألجأنمةينلاهيلعنمنوطرتشيالمهنأبهذملاءاملعنعلقن

ىنعملالوقعممكحةدعلانأنوريمهفلماحريغوألماحةأرملاهذهلهمحرلافشكاهبديرأ

.ةينلا

اهنعتوميامدنعاهجوزتوملاحيفاهبلوخدملاريغىلعةدعلابوجونأىرننحنو

هاكحامالولروهمجللافلاخمايأروهناكنإف«ةكربنبا»هيلإبهذيامةحصىلعليلداهجوز

اهجوز)ةافوبملعتملولواهلمحاهعضوباهتدعيهتنتلماحلانأىلععامجإلانميبطرقلا

هيلععمجملاىلعلمحيهيففلتخملافاتباثعامجإالااذهناكولف.(هنماهيلعقالطلاعقويو

نيبقرافالإاهريغولماحلانيبقرافالذإةيضقلاهذهيفنيرمألانيبامقراقلامدعلكلذ

لاقاملوأهلعلواولاقنيذلاءاملعلانمهكربنبا»دجنكلذكءهريغنيبولمحلاعضوبدادتعالا

ةأرملاءافيتسامدععمقءلمحلاعماجينأنكميالسافنلانأباولاقنيذلاءاملعلانميأرلااذهب

ادحاوتعضونافاهنطبيفاماكعضتىتحةالصلاكرتتالوءاسفننوكتالاهمحريفامعضو

عمىفانتيسافنلانألاهمايصىلعرمتستوءاهتالصىلعرمتستنمحرلايفلازيالرخالاناكو

نملاقنإوبهذملاءاملعنمدحأاهيفهيأرىلإقبسيملبسحأاميفةلأسملاهذهيفولمحلا
يأراهيفهلناكيتلالئاسملانمريثكلاكانهوهيلإبهذيذلايآرلااذهلثمبلاقنمهدعب

الإيباحصلايأرهبنراقيالداهتجالادنعهنأصاخيأراهيفهلناكيتلاهتاليصأتنمو

ٍْلْيَيهللالوسرلمهتبحصببسيةباحصلاةناكملكلذوءيأرلااذهفلاخينمةباحصلانمدجواذإ

:-ىلاعتوهناحيس-لاقنإمهابتجا-ىلاعتوكرابت-هللانألوماكحألاداوملمهتفرعمو

مهلعجفاديهشمكيلعلوسرلانوكيوسانلاىلعءادهشاونوكتلاطسوةمأمكانلعجكلذكوإل
ىلعمهنودهشيمهيلعديهشٍوْيَيلوسرلانأامكفسانلاىلعةداهشلاثيحنمييلوسرلاةناكمب
.قحلاةرئادنعجرخيالمهيأرنأيلعليلدذهوءسانلا

يأركلذربتعيوءهيأرنعجورخلامدعبجيفرخآهفلاخيملويأربمهنمدحألاقنئلو

نيبتامدعبنملوسرلاققاشينمو:-ىلاعتهللا-لوقباضيأاذههيأرىلعلدتساوءعمجلا



.امهلوننينمؤملاليبسريغعبنيوىدهلاهل

ىلعمهقافتانألمهدحأئطخيامدنعًاطخلاىلعةباحصلارئاستكسينأزوجيالهنإلاقو

امالإوًاطخلانعنوموصعمرمأىلعمهعامتجابمهفهيلعًاطخلاعقينأنكميالدصقميأرلا

.مهيلعةيلوسرلاةداهشبلداعتسانلاىلعمهتداهشتناك

نمريثكيفهوشقانامكهيفهوشقانوهدعبنماوءاجنيذلاءاملعلاهيفهفلاخيأراذهو

ماكحألايفحصيامكءاسمألايفحصيسايقلانأبهلوقكءدرفنميأراهيفهلناكيتلالئاسملا

ناکنملکنوکنأادمحمهمساناكنممزلكلذكناكولرمألانأاذههيأرىلعضرتعادقف

اذهولوسردمحمىلعهسايقلجأنم-ىلاعتوهناحبس-هللادنعنمًالوسرًايبنًادمحمهمسا
ىلعاذهمهيأراونبءةفورعملاةينبلاةوهقلاميرحتباولاقنيذلاءاملعلالعلوءدحأهلوقيالمالك

مساىمساماوساقمهلعلفرمخلايهلصألايفةوهقلانإف«هكربنبا»هيلإبهذيذلالصألا

نمةفئاطتناكذإكلذىلعصنسانلانمادحأدجأملو٠يلحضتياذكهرمخلاىلعرمخلا

ةلودلاناهيلعتعلطااميفتعلطادقوةينبلاةوهقلاميرحتيلإبهذتنامعيفاندنعءاملعلا

ءرمألاةيادبيفرمخلابراشىلعدحلاميقتامكةوهقلاهذهبراشىلعدحلاميقتتناكةينامثعلا
اذهىلإاوبهذنيذلادالّؤهلعلفءةيخيراتلارداصملاضعبنعالقنفحصلاضعييفتأرقاذكه

هلامعتساعنميوهمكحهيلعقلطيمرحمبورشممسابيمساذإبورشملانأباوأريأرلا

.باوصلابملعأ-ىلاعت-هللاومرحملابورشملاكلذوهوهلصألامعتساك

ءايحإلجأنمةصرفلاهذهةحاتإىلعةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوركشأنأينتوفيالو

لصيفديسلاومسلابحاصةرازولاهذهسأرىلعوتاودنلاهذهلالخنمتايصخشلاهذهثارت

.دیعسلآلصيفنبيلعنبا

امكةودنلاهذهيفةمهاسملابماقنملكاريخيزجينأ-ىلاعتوهناحبس-هللالأساو

حيسفمهنكسينأونيلماعلاانئاملععيمجةمحرلابدمغتينأ-ىلاعتوهناحبس-هللالأسأ

.مهبءادتقالاانقزريناوهتانج

TLهتاکربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو
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عيحرلانيحرلالللعسب

يفةينامعلاةيركفلاةحاسلايلعزرابملعيميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ

.يضابالاركفلاراطإيف٠ينامزلاويناكملافرظلاهتناكمتزواجتءيرجهلاعبارلانرقلالئاوأ

بناوجلاةددعتمو«ةذفةيصخشاذهةكربنباو.برغملاوأقرشملاىفءاوسهدعبءاجنميفرثأف

هدوهجلءافولاومارتحإلاوريدقتلانمهقحلجرلايطعيامباهنعيملعلاثحبلافشكيمل

يتلاةلزنملاهلزنتنأوهبهقئاللاةيملعلاةناكملاكلتزاريإىفةودنلاهذهمهستنأانلمأ.ةزيمتملا

.اهبریدجوه

هئارآضعيباعيرساماملإتمملأوءةقباسةبسانميفءةكربنباركفىلعتفرعتنأيلقبس

اممرثكألجرلاركفنعهلهجأامنأفشتكاعماجلا»هباتكىلإاهيفدوعأةرملكيفو.ةيلوصألا
ىفةكربنبارودنعثيدحلاوثحبلايفقباسلانمرثكأعسوتالةبسانملاهذهيتأتو.تفرع

يفلجرلاهلذبيذلادهجلاىوتسمةفرعمىلإلوصولايهامنإكلذءارونميتياغوهقفلالوصأ
لوألافصنلايفروطتنمهقفلالوصأملعهلصوامءوضيلعءهيفهتمهاسمىدموءنفلااذه

هفرظيفهمييقتىلإيعسنامعضننأانيلعمتحييعوضوملامييقتلانألعبارلانرقلانم
اذهانفدهىلالصننألواحنسو.اباجيإوأابلسمكحلايفروجناليتحيناكملاوينامزلا

لالخنملمعنسو.هبةطيحملافورظلاوعوضوملاةعيبطانيلعاهضرفتةددحمهطخانعابتاب

هباتكلالخنمةكربنبادنعيلوصألاجهنملاملاعمديدحتىلالوصولاىلع.ةطخلاهذه
.يناثلاولوألاهيئزجىلعةيلوصألالئاسملاواياضقلاتعزوتيذلاةصاخ«عماجلا»

مثنموةيلوصألاثحابملاوءارآلاديرجتمثهباتكلةينأتمةءارقىلعانتطختماقانهنمو

لمعلااذهلتدهمدقو.اهمييقتواهتساردمثنييلوصألادنعلمعلاهبىرجامقفواهبيترت

لجرلارداصموةكربنبادنعهقفلالوصأو,ةكربنبارصعىتحيلوصألاعضولانعثيدحلاب

ةنسوانارقصنلانعمالكلابثحايملاكلتتضرعمث؛هثحابمريرحتيفاهنمدافتسايتلا

.كلذلكنمةكربنيافقوموامهلئاسمو



ةلدألامثسايقلاوعامجإلانمهيفصنالاميفداهتجالالوصأنعتثدحترخآلصفيفو
ةيملعلاةداملاهبتحمسامبكلذيفتعسوتو...باحصتساوناسحتسانمةيوناثلاةيعيرشتلا

دوهجلمييقتبثحبلاانيهنأمث.ءاهنمةكربنبافقوموداهتجإلاوديلقتلاثحبملتضرعتمث

يفءارضخلاطوطخلاانزواجتدقنوكنالاواهرثكأىفباوصلاانفلاحينأوجرن٠لجرلا

:هكربنبارصعيتحيلوصألاعضولا

ةيمالسإلاةراضحلاويمالسإلاركفللىلعألاجذومنلاوههقفلالوصأنأنوريثكلاربتعي

يفرظتنيفعئاقولاهيلعضرعتتناكنيحةييبنلامايآىلإهتركفملعلااذهعجريو

.داهتجإلابهلهللانمناذيإكلذنأملعئشب-مالسلاهيلع-ليربجهتأيملنإفءيحولااهنأش

ةلأسملاقحلأاميرو.هداعبأوهدصاقمامهلتسمءيحولانمهدافتساامبارينتسمهيأردهتجيف

.اههابشأواهرئاظنب

مكحةفرعمىلإاوجاتحاو-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلارصعءاجويحولافقوتاملو

هنسوهللاباتكىلعكلذيفاولوعاهوحنوةيمويمومهواياضقنميرجياميف-ىلاعت-هللا

مهفلايف,ةصلاخلاةيبرعلامهتقيلسبنيدشرتسمءاحوروالكشاهصوصننيمهلتسمٌمْْيَييبنلا
:خوسنملاوخسانلاليبقنمةيلوصألاراكفأللىلوألارداوبلامهيدلرهظتتأدبوطاينتسإللاو

صوصتلايفجردنتملةريثكعئاقونأاوظحالامدنع.سايقلاةركفترهظوءماعلاوصاخلاو

.اهيلعصوصنملااهرئاظنباهوساقفةتباثلا

ىف.ةطيسبةروصبوكلذًادبامنإوةيلوصألادعاوقلانمئشلوألانرقلايفنوديمل

اهردصيناكيتلاىواتقلاوءاملعلااهلدابتيناكيتلالئاسرلالالخنميناثلانرقلا

امةديدجلااياضقلانمايندميمالسإلاعمتجملاروطتعمو.هريغوهقفلااياضقيفنودهتجملا

دقو.ءاهقفللنوكينأيرورضلانمناكفءعرشلاماكحأةفرعميفداهتجإلاىلإهعمجاتحي

ءارآلاتأديو.هقفلالوصأةركفتروطتف.كلذنممهنكمتجهانم.مهتاهاجتازيمتتتأدب



اهتقلاوةيلوصالاتاحلطصملاتعاشورولبتتةيداهتجإلاجهانملاوعرفتتوددحتتةيلوصألا

.مهتمئأومهخئاشمنعمهتادييقتنمضاهنونوديذيمالتلاًاديوءملعلاتاقلح

(ه٤٠۲)يعقاشلامامإللةلاسرلايهامنإدهعلاكلذنمانتلصويتلاةيلوصألاةقيثولاو

دقيعفاشلامامإلانأبيرالاممو.ملعلالهأضعينمهيلعتدروةلئسأنعاهبباجأيتلا
عيمجتيفةيصخشلاهبهاومبناجيلاهتلاسرفيلأتيفهيرصاعموهيقباسدوهجنمدافتسا

ةلقناهرابتعإىلإلوصألاملعيخرّوماعداممءاقيقدابيترتاهبيترتوةيلكدعاوقىفتايئزجلا

حورشنماهيلعبتكاملالخنمهعسوتوهروطتلاعفادوءملعلااذهخيراتيفةيعون
يهو٠عبارلانرقلانملوألافصنلاوثلاثلانرقلاءاملعنماهاياضقضعيلتاضراعمو

.ةعاقلاهذهيفءمويلاهبىفتحملاةكربنباانخيششاعيتلاةرتفلا

اوبتكومهرصاعوأةكربنباخيشلالبقاوشاعنيريثكنييلوصألءامسأخيراتلاانلظفحدقل

صوصخلاو.ديلقتلاو٠هتابثإوسايقلالاطبإليبقنمةلقتسملئاسميفةيلوصألئاسر

ريثكلااوجردأاميرو..ايتفلالوصأوءلمحملاورسفملاوءدحاولاربخوىأرلاداهتجاوءمومعلاو

وأيعرشلامكحلايلعلالدتسإللاهبئيج٠ةيهقفلاثحابملانمضةيلوصألااياضقلانم

هيلوصألاتاهاجتإلانيابتديعبدحيلاروصتلئاسرلاكلتنيوانعو.موصخلايلعضارتعاإلا

ءالؤهريغلومههاجتاةيرهاظللو٠مهّواراومهفقاومةلزتعمللترهظف.اهضعبنعاهزيمتو

ةكربنباشاعيلوصألايركفلافرظلااذهيفو.فلتخملامهجهنموزيمتملامهدهجكئلوأو

.هلوصأوهقفللةطيشتلاةكرحلاكلتديعبدحىلإءاروصمءاجفهيأزجبهعماجفلأو

:هعمعلالوصأوهكربنيا

هقفلادعاوقهنوكبهنعربعفهقفلالوصأنعثيدحلابعماجلاهباتكةكربنياخيشلاادب

هيفرابتعإلاوهيفرظنلانعهئانغتساةلقو.هيلاهيقفلاةجاحلاهبًادتبيةعيرشلانيدلوصأو

ةفرعمو.هيلإنأمطييتحءةنيتمسسأودعاوقىلعموقينأدبالءانبءةكربنيادنعءهقفلاو

ماکحأطابنتسايلعارداق.اهيقفنوكينأدارأنملطرشو٠ةيرورضلوصأألاودعاوقلاكلت



لوصألاودعاوقلاكلتيفالوأرظنييتحدهتجملادهتجينأنكميالهنأررقيوهفثادحألاوعئاقولا

لوصأيلعفرعتينأهقفلادارأنميلعبجاولاف»:هلوقبةركفلاهذهنعةكربنباربعدقل

ىلعهيرجتوهعضوميفمكحلكلعجيلةحيحصلوصأيلعهّوانبنوكيلهتاهمأوهقفلا
لوصأنأيهواعيمجنويلوصألااهرركيتلاةركفلاكلتيلعةكربنباربعاذكه.(۲)«...هننس

.هرخفوهفرشنيب٠هردقميظعملعهقققلا

ىلإهبتعفديتلايعاودلازربينأءهقفلالوصأنعهثيدحقايسيفءةكربنباسنيمل
هيفعقيامهتاظحالميفاهصيخلتنكمييتلاوءعماجلاهباتكيف.ةيلوصألاهلوصفةباتك
بتكف.داهتجإلاجهانموهقفلالوصأبمهلهجلءاطخأنمهنامزلهأنمهقفلاىلإنوبستنملا

ءانركذامةفرعمنمريثكمهيلعبهذامير٠انياحصأيهقفتمنمماوعلاتيأرينأل»:لوقي

اميرمهنأل.كلذبةفرعملالهأو.مهنمصاوخلاهركنيامبموصخلاهجاتحمورظنلادنعملكتو

ريغيفاهولمعتساوءاهتهجريغىلعةجحلااولقنوءاهعضومريغيفةظفللااوعضو

.(۳)«اهنكامأ

طابنتسايفةريبكلاهتميقولوصألاةيمهأنيبهنوكىلإةفاضإاذههمالكب.ةكربنباو

ءهقفللاقطنملوصألااولعجفنيرخأتملاضعباهغاصيتلاةركفلاسفننعربعيهنإف,ماكحألا

يفسلفلاقطنملاناامك٠ماكحألايلعلالدتسإلايفًاطخلانمهيقفلانهذلامصاعانوناقو

.(٤)ريكفتلايفًاطخلانمفوسليفلانهذلمصاعنوناق

:يلياميفاهصيخلتنكميةكربنبادنعهقفلالوصأةفيظونإ

ماكحأءارجإبرظنلاوثحبلاعوضومةلأسملابقلعتملاحيحصلامكحلاىلإلوصولا-

.ننسلابةكربنيااهنعربعيتلاةميلسلاثحبلادعاوققفولئاسملا

.دافتسملامكحلايفةقدنمكلذهققحياملمكحللبسانملاحيحصلاليلدلاىلالوصولا-



اهيلعةمئاقلاجئاتنلانوكتيتحاهنيبطلخلابنجتو,ةيلوصألاتاحلطصملانيبزييمتلا-

.ةميلسوةحيحص

.امتحةئطاخجئاتنىلايهتنيةئطاختامدقمىلعهداهتجإميقي

.ءاهقفواهقفبهذملانعةفرشملاوةحيحصلاةروصلاءاطعا-

:ةيلوصأللاهتحايم2هکربنيارداصم

امبعماجلاهباتكيفاهنمدافتسايتلاهرداصمنمددعركذبةكربنباخيشلاانيلعلخبيمل

:يلاتلاوحنلاىلعاهئاصحإدعبءرداصملاهذهفنصتنأنكميو.ةيلوصألوصفنمهنمضت

.ةيهشففرداصم

 ءاهقفلافالتخإبتك

.ريسفتلالهأ

.ثيدحلاباحصأ

.ةغللابتك

رذنملاىبألهنازخلاورقعجنباعماجاهنمركذفرداصملاكلتضعيبةكربنياحرصدقل

ىلعادرناكهنأودبييذلايرهاظلاسلغملانبالحضوملاباتكوبلعثلناسنإلاقلخباتكو

ىفءةكربنبانأالإ,(0)ليلجهنأبباتكلافصويذلاويزاريشلاهركذامبسحينزملاباتك

تدجواميفدوادیکحو»هلوقكلذنماهنعثيدحلالمجيفرداصملاركذنعركذيءةريثكنايحأ

.ةعساولاهتاعلاطميلعةلادلاتارابعلانمكلذوحنو...انباحصأراثآيفتدجووءهبتكيف

ءهرکذتاماهنملجسفءهيدينيبرداصملانكتملهثحابمبتكيناكنيحءانبحاصنأودبيو

انومضموالكشباتكلاىوتسمنألةريثكهيفبيرالامميهو٠هظفحىلعيقابلايفدمتعاو



هيفبيرالاممو.تاهاجتالاةعونتموةديدعةيجراخوةيلحمعجارميفةريثكتاءارقبيحوي

تناكامبسحبةطساوبوأةرشابمقيرطبءاوسدوهجلاكلتنمهلصواممدافتسادقةكربنبانأ

.هرصعفورظهبحمست

عيضاوملاثيحنمةكربنياعماجاهيلعميقايتلاعجارملاورداصملاىفعونتلانإ

ةيعرشلامولعلاةصالخوهامنإهقفلالوصأف.ةيلوصألاتاباتكلليرورضرمأتاهاجتإلاو

هعملماعتييذلايعرشلاصتلامهفيفةيساسأةيغالبلاوةيوغللائدابملاف.ةلاحمالةيبرعلاو

يفدعاسي«ثيدحلاباحصأ»هبتكامةفرعمو.ةنسوأانآرقصنلاكلذناكأءاوسيلوصألا

يناعمنمميركلانآرقلابقلعتيامةفرعملحاتفم«ريسفتلالهأ»هبتكاموءةنسلاوأربخلاثحابم

وهنوريخألاءالّؤههبتكامنأوءهقفلالهأدنعفالخنمرمثأاموتاءارقلافالتخاوءتايآلا

نبارصعيتح«نيفلعلانأكلذيلوصألاوأيهقفلاهبناجىفءاوسعماجلاءانبيفةيمهأرثكألا

:ىلوألااهتاوطخيفتلازامهقفلانعلوصألالالقتساةلأسمنأوءنيلخادتمنالازيال«ةكرب

عورفلانمةيلوصألاةدعاقلاصالختساةكربنباةلواحم.ةريثكعضاوميفءانظحالدقف

ةكربنباداريإمدعظحالنانلعجيذلابيسلاوهاذهلعلو.نيرخالانعاهلقنييتلاةيهقفلا

ئشلانأالإءانتلصويتلانيوانعلاةرثكمغر,ثلاثلانرقلاءاملعهجتنأاممةيلوصألارداصملل

ةيهقفلاثحابملالالخنموأةرشابمءاوساهنمريثكلاىلععلطادقةكربنباخيشلانأديكألا

ملعيفنيروهشمامالعأوءاهقفلاهمئألادجةريثكءامسألهداريإنأوءةيلوصألاءارآلابةعبشملا

.كلذيلعليلدلةفلتخملاتاهاجتالاباحصأنممالكلاوهقفلالوصأ

.يرجهلاعيارلانرقلانملوألافصنلايفبيتكةيصخشنعثدحتننأيسنننأيغبنيالو

هيلوصألالئاسملايفخيشلااهلجسيتلاةريثكلالاوقألانأو.هقرطوهجهانمرصعلكلو

عالطإلايلعليلدلكلذوحنو....ظافلألاغيصيفةيفقاولاءارآوءسايقلانمفقاوملاوءخسنلاك

.تاهاجتالاةنيابتملاةيلوصألالئاسرلالقوأةيلوصألاتافنصملايلععساولا



:هكربنبادنعةيلوصأللاتثتحابيملا

:كىىمئ-۱

نمهريغنعفلتخيملةكربنبانأىلإفراعتلاةلاسروعماجلاباتكلانتءارقانبتهتنا

بسحباهبيترتيفمهنعفلتخيملامكهتلدأوعيرشتلارداصمديدحتيفنييلوصألاروهمج

لالدتسالاروصفسايقلافعامجإلافةنسلامثةمئاقلاسأريلعميركلانآرقلالعجف.اهتيولوأ

.اهيففلتخملاىرخألا

ادحعضينأةمألانمدحألسيلو»:لئاسملاىدحإنعهثيدحقايسيف.هکربنیابتک

قداصاهلقنيةنسوأقطانباتكدحلاكلذعضوىلوتينأالإامكحةعيرشلايفهعضوببجوي

ليلدلالوخددنعزوجيالديلقتلاو»:لوقيو(1)دمحمةمأءاملعكلذيلعقفتيوأقداصنع

قحلياموسايقلالقعلاةجحبهدارمو(۷)«لقعلاةجحوأعامجإلاوةنسلاوباتكلانمحيحصلا

.ةلسرمحلاصموباحصتساوناسحتسانمهب

:عيرشتلارداصمنملوألاردصملاهرابتعابنآرقللةكربنباضرع-٢

ءفرعينأنمفرعأمهدنعوهنإءهرصعلهأةداعىلعءميركلانآرقلاةكربنيافرعيمل

رداصمنيبيلوألاةبترملاقحتسينآرقلاتلعجيتلااياضقلاقيقحتىلعهدهجبصناامنإو

الوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاباتكلاهنوكىلعو«ينابرلاهردصمىلعديكأتلابعيرشتلا

دقننمءانومضموًالكشهيلإهجواممميركلانآرقلانععافدلايفةكربنبامهسأدقو.هفلخنم

ةحاسلااهتفرعىتلاداحلإلاوةقدنزلاةكرحوةيبوعشلاتاهاجتالااهجيورتبتلفكتليطابأو

.نيعباتلادهعدعبةيركفلا

تيبنلانأبةلئاقلاةركفلايلعةرارحبعفادوميركلانآرقلاعمجةلأسملةكربنباضرعت

تاياورلاىلعمكحو.كلذيلوتيذلاوهركبوبانوكينأركنأوءهتافولبقءكلذلعفيذلاوه

لالخنمناصقنلاوةدايزلانمنآرقلاةمالستققحتف.اهيفنعطلاونالطبلاباهنأشيفةدراولا



تاءارقلانأشيفةدراولاتاياورلاةكربنبامهتاو.اسردوةباتكواظفحهبةباحصلاةيانع

دوعسمنبىلإبسنيامضقرو٠تاياورلاكلتبذكفهشحافلاتاءارقلاباهامسدقو.ةذاشلا

نيبفهباشتملاةلآسماذكو«نآرقلايفراركتلاةرهاظبهقلعتملانيدحلملاهبشدرو.فحاصمنم

.زيزعلاباتكلابناميالايوقيامبمكحلاودصاقملا

اهربتعايتلاينارقلازاجعإلاةلأسمةكربنبادهجنمابيصنتلانيتلاةماهلااياضقلانمو

نيذلابرعلاةمأمهو.ءادتباٍةيَييبنلامهيفثعبنمليدحتلايلعماقيذلازيزعلاباتكلاةيصاخ

.هلثمباوتأينأمهنمهببذكنمنآرقلاىدحتف.ةيمحلاىلعنوئشانلامهتحاصفبنورخافي

.مهلهمأوصحقلاوثحبلانممهنكمو.مهمالحأهيفستو٠مهنايدأحيبقتبكلذىلإمهزفتساو

كلذناكف.فيسلاوةملكلابهبنمآنموهيلعلزنأنماوبراحمهتليحتفعضو«اوزجعاملف

ضرعتينأنآرقلازاجعإنعهثيدحدنعءةكرينبالفغيملو.لزنملاهللامالكهنأيلعاناهرب

اهلاطبإيلعلمعواهلهأججاحوءةفرصلاةيرظننعملكتفءةلأسملايفنييمالسإلاضعبءارآل

نياعنمءنآرقلاصنلازاجعإققحتاملو.ةمزاولنمةمزالونآرقللةيتاذةفصزاجعإلانأررقيل

ةعيبطيفنماكلازاجعإلارسباهذنمكلذهيلإىدّوياملىرخأةغلىأىلاهتمجرتةلأسمةكرب

ةروصبءةلأسملايفانخيشملكتدقو.همظنةغايصيفينايرلافرصتلايفوءاهبلزنيتلاةغللا

اضيأناكليمجعأناسلىلإلقنبًايهتييبرعلانآرقلاناكولف»:هنعءاجامموءةيضرع

هوفاضأاميفهئادعأيلع(اذك)ٍةْيَييبنللهبنوكتالةجحلاتناكلوءيبرعناسلىلالقنفايمجعأ

.(۸8)«...هنمهللاهأربدقاممهيلإ

ءةينارقلااياضقلابةكربنباتامامتهإللوطملاضرعلااذهدعب,هسفنحرطييذلالاؤسلاو

ملعباهتقالعامو؟ةينارقلالئاسملاكلتل.اهيقفايلوصاأهرابتعابةكربنباضرعتاذامل

نمافدههلنأوءبتكيامامامتيعيناكةكربنباناانلقاذإباوصلائطخنالاننإ.؟لوصالا

:ميركلانآرقلليهلإلاردصملاديكأتوريرقتيفلثمتيهقيقحتيلايعسيوءافلسهددح«كلذءارو

وهنآرقلانأبنمّؤيملسملالعجييذلالصألاوءساسألاوهكلذنألهيفةماتلاةقثلازيزعتو

نمئشيفهتضراعمدصقنملزجعملارتاوتلابهنعلوقنملايبنلايلعلزنملامظنلا»
اهتلدأوةيعرشلارداصملاةمئاقىلعىلوألاةبترملازيزعلاباتكلائوبييذلارمألا(۹)«هلاوحأ



هذهلةكربنباةراعتسانإءناميإوةعانقنعهماكحألدايقلاءرملاملسيمثنموءعزانمالب

هتياغامنإو.هملعةعسنعفشكلاىفةبغرالوافرتنكتملنآرقلامولعبهقلعتملااياضقلا

يفاقثلاهديصرنمليلقلابيفتكادقو.ارخأوالوأةيلوصألاهتياغلجأنمكلذلكفيظوت

.«ةيافكرادقملااذهيفو»:هلوقبعضومنمرثكأىفليلقلااذهنعربعدقو.بناجلااذهبقلعتملا

:هكربنيادنعهّنسلاثحابم

نارقلادعبةيناثلاةبترملايفيتأتءهريغدنعيهامك,ةكربنبادنعةنسلانأءابيرقانيرم

لبق.اهريغيلادهتجملااهزواجتيالثيحبءعيرشتلارداصمنماردصماهرابتعابميركلا

.(١٠)«ربخلادوروعمرظنللظحال»هنأو

نمعزوتامعيمجتبموقأنأ.ةكربنبااهاريامكءةنسلاةساردلديفملانمهنأيلادبدقل

ءاطعإانيلعرسيتءةددحمطاقنيفهعيمجتنكمأامعيزوتةداعإمثءباتكلايأزجىلعاهلئاسم

لعفوألوقنمٍةِْيَييبنلايلاهتبسنتتبثاميهةنسلانوكيفهريغنعةكربنيافلتخيال

نمدحاويفميركلانآرقلايفهنعفلتخيةيوبنلاةنسلايفثحبلانأبيرالاممو.ريرقتوأ

هدورومثنمو٠ميركلانآرقلارتاوتيلعسانلاعامجإتبثنيحيفف.يلوصألاثحبلابناوج

تلغشلئاسمواياضقترهظكلذلةجيتنوءةيوازلاهذهنمةنسلاعمفلتخمرمألانإفيعطقلا

:يهنييلوصألالاب

.اهبتارموةنسلاماسقأ-

.اهنيجحوكتنسلاةلاللد

.ةنسلابةقثلازازتهاوعضولاةرهاظ-

.ةنسلاعملماعتلا-

.ةنسلاةشيظو-



هعالطإنعفشكيامبهفقاومحرشوءهيأراهيفىدبأولئاسملاهذهلكلةكربنباضرعتدقل

نباليرورضلانمناكوةنسلاعوضوميفهوقبسنيذلانويلوصألاوثيدحلالهأهبتكامىلع

رابخألانملئاهلامكلااهساسأيلعزيمتييتلاطباوضلاددحينأ.ايلوصأهرابتعابءهكرب
ءاوسو.عيرشتلارداصمنماردصماهلعجوءاهبجاجتحإلاحصييتحيبنلاىلاةبوسنملا

ةيقبك-ةكربنيبالرفمالهنإف(ثيدحلاصن)نتملاوأ(دنسلا)ةاورلابطباوضلاهذهتقلعتم
ةنسلاماسقأطبضيف.ةياردثيدحلاءاملعاهلذبيتلادوهجلانمديفتسينأنم-نييلوصألا

.مهرظنتاهجوونييلوصألاسيياقميلعدوهجلاكلتضرععمءاهلاوحأنايبواهفيرعتو

:اهيتارمواهماسقأ:ةيوبتلاةنسلا:الوأ

يفرشتنيدقريخألامسقلااذهو.داحأوأارتاوتمنوكينأءامومع«رابخألالقنولخيال

دقل.دحاولانعدحاولاهلقنيايداحأيقبيامكاروهشموأاضيفتسمنوكيفلوألاليجلادعبسانلا

اهطعيملهنأالإاهللثموءاهيمسقبداحألارابخأنعملكتفةطقنلاهذهلةكربنباضرعت

هتقيقحنعربعمهتاذدحيفحلطصملانأبهنماعانتقاامبرءاهريغنعاهزيميواهانعمديقي

هيلإرشيملذإرتاوتملاثيدحلانعهتوكسءهكربنبادنعهابتنإللتفاللارمألانأالإءهنومضمو

:رتاوتملاثيدحلاعوقوركنينييلوصألاضعبكةكربنبانوكينأنكميلهف.انمضوأةحارص

كلمنالاننإ.لوصألالهأنمةعامجكلذبلاقدقو.هتردنلاميروأءالقعهزاوجعنتميملنإو
ةكربنباراثآيفثحبلانمديزملالعلو٠«نيضارتفالادحأبعطقلانماننكميامةلدألانم

.ةلأسملليفاشلاباوجلايطعيامةيعيرشتلا

راشأو.اعاطقناوالاصتإاهدانساةهجنمةيوبنلاةنسلاميسقتنعةكربنباخيشلاثدحت

ربخوفوقوملاوعطقنملاولسرملايلاراشأف,نييلوصألاةقيرطىلعةضراعلالاوحألامهايلا

هيلاهادأامبسحءهتقيقحنيبياطسبمافيرعتاهنمدحاولكلىطعأو.ةفيحصلاربخونتملا

الثملاحلاوهامكماسقألاكلتنيبزييمتلايفقيفوتلالكقفويملةكربنباناودبيو.هرظن

لئاوألاعاسنلالمعىلااعجاركلذنوكينأدعبتستالنحنونتملاولسرملايحلطصمعم

هعالطاةعسعمةكربنياكلجرنعكلذرودصبلوبقلاةلوهسلانمسيلذإ.عماجلاباتكل

.هتفرعمقمعو



فنصيةكربنباانظحالاننإفاهلقنقرطواهتاورددعرابتعاب.ةنسلاميسقتبناجىلإو

:ىلإاهمسقفاهبجاجتحإلايدمىلعامئاقرخآافينصتثيداحألا

.اهبالامدعمئنمو‹ةحصلاحورشاهيفرفوتتملةتس-أ

.اهيلمعلاكساتلاعزاتتةنس-ب

.اهبلمعلاواهتحصيلعسانلاعمجأنس۔ج

:هكربنبادنعاهتيجحوةتسلاةلالد:ًايتاث

دحاولالقنباهنمانلصوامءاوسوءداحآلاقيرطباهبلغأيفةتباثةيوبنلاةنسلاتناكامل

ديفملارتاوتلاةبترمنودةبترميفىقبتاهنإفلوألانرقلادعباهنمضافتسااموأدحاولانع

عضومنمرثكأيفةكربنباهررقيذلاوهينعملااذهو.طباوضوطورشنمنفلالهأهيلع

لمعلاودحاولاربخلوبقلطورشبدرفتنملافالخنييلوصألانمةمألاءاملعروهمجهباقفاوم

.لمعلاوملعلاديفيءحصاذإءهنأمعزنملافالخو.هب

امكحهبلمعلابجيولوبقملدعلاربخو»:هلوقءةلأسملاهذهيفءةكربنبانعءاجاممو

دحاولدعلوبقبدبعتهللانأىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف»:فيضيو(۱۳)«املعبجويالو

ءدمحلاهلوءهللانإ:هلليق.؟نيلدعةداهشلوبقبرمأامنإيلاعتهللاوناثهعمنوكينأنود

نأرمأنادبألالمعيفو«نيلدعةداهشلوبقباهيفرمألاومالاامأفةفلتخمءايشأباندبعتدق

رمأاملف(١٦تارجحلا)اونيبتفًابنبقسافمكءاجنإهرکذلجهلوقبلدعربخاهيفلبقي

(۳)«هعابتاالإسيلفةيَكيبنلانعربخلاتبثاذإو»:لوقيهلأسملاسفنيفوءرخآعضوميفو

.(١٠)هتمدارملاوهانعميلعلد«هلقنحصو«هقيرطملساذإربخلا»و

مقنملوضراعمهلنكيملاذإهبلوقلازاجهلثمنعلدعهلقناذاربخلاو»:ةكربنبالوقيو



ىلعةمدقمءنييلوصألاروهمجدنعيهامكةكربنيادنع٠ةنسلاو.(١۱)«هداسفىلعةلالد

هدنعةماعلاةدعاقلاويأرلابداهتجإلالاكشأنملكشسايقلانألامهضراعتدنعسايقلا

.ةلاحمالحيحصلاربخلادوصقملاو«ربخلادوجوعمرظنللظحال»

:ةكربنبادنعةنسلابةقثلازازتهاوعضولاةرهاظ:أثاث

ملةموعزملاعفأولاوقأءاهحرطعضوماذهسيللماوعوبابسألو«ٍةْْيَييبنلاىلإتبسن

يفاوعسوتوةنسلاءاملعاهراثأدقوءثيدحلايفعضولاةلأسمبةرهاظلاهذهتيمسءهنعردصت

نعهثيدحدنعف.مهنمادحاوةكربنباناكوءنويلوصألااهيلعهبنوءاهبابسأنايبواهحرط

.هيلقانضعبيلعنعطوءربخلافعضةديبعابأنأيدنعيذلاو»:لاقةيهقفلالئاسملاىدحإ

املةضراعمثيداحأقايسيفءرخآعضوميفلاقو.(۱۷)«ربخلايفسنأنبكلامنعطدقو

يفو.(۱۸)«اهلثميفمهلابيذكتانسوفنيفدكوتثيداحألاهذهلثمو»:ةنسلانمضافتسا

ةياورلاهذهةحصيفاوعزانتدقسانلانا»:ةكربنبالجسيةيهقفةلأسمنعهلالدتساقايس

.(۱۹)«قیرفاهلقنيفنعطو.قيرفاهلطيأف

يسايسلالماعلاويبهذملابصعتلاةريثكلاعضولابابسأنمنيببسةكربنيازربأدقل

ةغيصبلاقاهنأشيفيهقفلاىأرلاريربتونيفلاخملاةداهشنعهثيدحقايسيفف.يعفنلاو

نأمهيفءاهقفلاو.مهنملودعلالقنبةييبنلانعمهٹثيداحأىفنودريمهنأىرتالأ»:راكنإلا

نمف«مهسبنيكرشملايفوةعستباهنمجراوخلايفمرأفمهسأةرشعكعمناكاذإ:لاقٍْْيَييبنلا
.(۲۰)الدعنوكينأزوجيفيكف«داقتعالااذهنيملسملايفدقتعيناك

لبقتالانأانمنوركنينوفلاخمو»:لوقي٠هلأسملايفيسايسلالماعلابقلعتياميفو

نوراهويأوةرفصىبأنببلهملاو«هناوعأوناورمنبكلملادبعمهيفوءاهيفمهدلقنومهثيداحأ

.(۲۱)«...مهلاثمأويدبعلا

سيلنأهلنيبتنأدعبءةنسلانمازرحتمفقينأىلإةكربنيابعضولاةرهاظتعفددقل

ىلعهللامكحةماقإنمفوخلابروعشلاهيدلدلوتمثنموءاحيحصيبنلاىلإبسنياملك



هيلعايوذكمنوكينأةيشخهباحصأٍِلَييبنلاهيلعرقأوأهلعفوأهلاقثيدحهناىعدااملك

.مثالاورزولابءوبيفهنمسيلامعرشلاىلعديزيف

بايترإلاوكشلاىلعلدتهريثكتارابع«عماجلا»يفترهظزّرتحتملافقوملااذهلةجيتنو

هحصيفسانلاعزانتدقفو»:هلوقو1)٢۲(«ربخلاةحصبملعأهللاو»لييقنمهنينأمطلامدعو

تبثتاميفبايترالاىلاكشلاهببهذلب.(٢٤۲)«...حصنإربخلااذه»و.(۲۳)«ةياورلاهذه

.)0۲(«....هبنولوقيانباحصأناكنإورظنربخلايفو»:هعءاجدقفباحصألادنعهتیاور

:هنسلاعمهكربنبالماعت:ايار

ردصملااذهنمةكربنبافقوميلعءعضولاةلأسمليبلسلارثألاانيبنأدعب.ديفملانم

ءهيهقفلاهئارالجاجتحالايفهفيظوتةيفيكوءهعملماعتلايفميلسلاهفقومزربننأءيعيرشتلا

يأرانيدلررقتنأدعبوءعوضوملايفلاوقأنمانيدلعمجتاملالخنمو.ةنسلايلعاهئانيو
هعبتتانظحالدقفءاهتوبثدنعاهريغيلااهزواجتمدعوةنسلابلمعلابوجويفةكربنبا

:ةيلاتلاتاوطخلا

هقيرطو.هيلإبسنياملكةمالسمدعنيبتنأدعبءثيدحلاوةياورلاةحصنمدكأتلا-١

ترفوتنإفةاورلاةلادعيفرظنيدنسللهبسنلابف.امهدقنونتملاودنسلايفرظنلاوهكلذىلا

.مهتياورتلبقواهباوفصتاواهوقحتسااهطورشمهيف

نمو«هبلوقلازاجهلثمنعلدعهلقناذإربخلاو»:نأشلااذهيفءلوقيةكربنيابتك

خيشلادجناذلزيزعلاهللاباتكلةفلاخمهيفامةيهللالوسرنعلقنيالنأيوارلاةلادعتامالع

ثيدحيلعهضارتعاقايسيفلوقيثيحميركلانآرقلايلعٍةْيَييبنلايلابسنيامضرعببلاطي
دريملوءلوقعلاهتحصبجوتالو٠هللاباتكلقفاومريغربخاذهو»هلهأءاكببتيملابيذعت

رفوتبوجوبحرصيلبيحويريخألامالكلااذهو(٦۲)«اهتحصبرذعلاعطقنييتلارابخألادورو

.ةلوبقملارابخألايفطورش

كلذبربخلاو»:ةكربنبالوقي.ةحصلاتارامأنمةرامأاهراهتشإوربخلاهضافتسإ-۲



لديلقنلالهأيفهتضافتساوربخلااذهتوبثف»:لوقيو(۲۷)«ثيدحلاولقنلالهأنمضيفت

هبجتحاربخيلعهبيقعتيفق.اهيلعسانلاعامجابثيدحلاةحصتبثتو.(۲۸)«انلقاميلع

)۹(aaaنأبهيييبنلانعةياورلاةحصيلعسانلاعمجادقو»:لاق

ةربعلاومهريغوأبهذملالهأنماهبءاجنممةلوبقمةكربنبادنعءةحيحصلاةياورلاو

انيفلاخمرابخأركننانسلو»:هلوقبينعملااذهررقيف٠نتملاودنسلاةحصطورشرفوتيهامئاد

نأزوجيو.اهضعبداسفانملعدقانألاهداسفملعننأريغنمانباحصأنودهباودرفتاميف

نوكينأزوجياملانباحصأمهعماهلقنيملنإوءاحيحصنوكينأهداسفبملعيملامنوكي

ملوربخلاكلذملعلكلايفضقفتسيملورابخألاضعبوأريخلابملعةباحصلانمضعبلا

ءاهلاصتاوأرابخألاضعبعاطقتإلاوأاهليوأتلمهنيبواننيبرابخألافلتختدقو.مهنيبرهتشي

دقويباحصلاىلالصيلجرلاوأٍْيَييبنلاىلالصيةباحصلاضعبناكدقو.اهيفانظفحةلقو

هديأاماهنمحيحصلاو.هديزيوأهانعمريغيفاًئيشربخلانميسنينممهنمو.ربخلاضعيركذ

.(۳۰)«..كلذلعامجإلاهيلععقووألمعلا

يفةياورلاتناكاذإف.اهرمأيفرظنيءةحصلاطورشاهيفتققحتو٠ةياورلاتتبثاذإ

اذإو.ميلسلاليوأتلااهليوأتيلابهذكلذرذعتاذإوءنكمأنإاهرهاظبلمعةدحاوعوضوملا

تقلتخااذإو.اهتحصىلعةرامأءبلاغلايفددعتلاكلذناكاهعوضومدحتاوتاياورلاتددعت

.دعاوقنمنويلوصألاهررقامبسحاهنيبحيجرتلاىلعلوعتضراعتواهماكحأ

هلماعتوصوصنلانمةكربنبافقوميلعثيدحلادنعةلأسملايفمالكلاليصفتيتأيسو

.امومعاهعم

:ةكرينيادنعةنسلاةفيظو:ًاسماخ

ةيوبنلاةنسلانأكردأوءماكحألابابيفةنسلاونآرقلانيبةيوقلاةقالعلاةكربنباظحال

ةخسانوأهماعلةصصخموأهلمجملةنيبمنوكتنأنماهلاحولخيالاذإءزيزعلاباتكللةمداخ

.عيرشتلابانايحألقتستاهنوكبناجىلإءهماكحأضعبل



امبيترتركذ»:هلوقبباتكلالئاسمىدحالةكربنبانونعينييبتلاونايبلاعوضوميفق

يتلاروصلادرويمث.(۳۱)«نايبىلالوسرلانماجاتحمناكو٠نآرقلايفماكحألانملزن

هدرقايسيفو.(۳۲)نايبلاىلاانتجاحىلاةيعادلابابسألاازربمءكلذيلاةجاحيفنوكت

مايانمأ:-يلاعت-هلوقهجحبرفاسملاوضيرملايلعراطفالابجوأنمىلع

.رييختلايلعهنألوقنامهلمتحمولوقتامهلمتحمةيآلا:هلليق»:ةكربنبالاق(١۸٠ةرقبلا)

رطفيورفسلايفموصييييبنلاناكدقو.نيفلتخملانيبةيضاقلاةنسلاىلاعوجرلامث

.(۳۳)«..هيف

اهضرتقاةالصلانأءملعأهللاو,يدنعىذلاو»:هلوقبخيشلاهنعربعامنايبلاروصنمو

«..ةنسلابةلمجلاهذههللالوسرنيبمث٠ةلمجنآرقلايفهللا

يصحتنأنمرثكأعماجلايفةلثمألافنآرقلاتامومعلةنسلاصيصختبقلعتياميفامأو

هثيدحقايسيفف".عضومنمرثكأيفةكربنباهررقدقفعيرشتلابةنسلالالقتسالةبسنلايو.

طيقللةَيبنلالوقلهبالإمتتالةراهطلانأيدنعرظنلاهيجوييذلاو»:لاقءوضولاننسنع

بجاوقاشنتسالاو.قشنتسامثءامكفنأىفعضفتأضوتاذإ:طيقلريغلهلوقوةربصنب

ةلآأسمعيرشتلابةنسلالالقتساروصنمو.«نآرقلابءاضعألارئاسبوجوكةنسلاب

نعةلوقنملاةنسلاباهسنملكيلعناتبجاووهسلااتدجسو»:عماجلاىفءاج.وهسلايتدجس

«...كلذلعفهنأييبنلا

قاشنتسالابوجوةلأسمىلعبقعيهدجنهذهةيلالقتسالاةركفلةكربنبانماريرقتو

الف:ىلاعتهللالوقكلذنم«ءادتبايبنلاهعرشاملاثتمابوجويلعةلادلاتايآلاهدارياي

تيضقامماجرحمهسفنأىفاودجيالمثمهنيبرجشاميفكومكحيىتحنونمؤيالكبرو

:هلوقو(٠۸ءاستلا)هللاعاطأدقفلوسرلاعطينم:هلوقو٠(1ءاسنلا)اوملسيو

.(۳مجنلا)يحوييحوالإوهناىوهلانعقطنياموإل

.اهنيحيفاهنعليصفتلايتأيسو.نآرقللةنسلاخسنةلأسمانليقبو



:هماكحاوهتيمهأ:ةكربنبادنعيعرشلاصنلا

مئاقلالالدتسالانمامإوةرشابمصتلانمامإةدافتسمنوكتنأةيعرشلاماكحألاولختال

نأهيلعبجوامك«ةساردلاورظنلابصنلابمتهينأيلوصألاىلعبجو«مثنموءصنلايلع

ثحيلايف٠يفكيالاذإ٠هتابثإويعرشلامكحلانعفشكلالجأنمهيفصنالاميفدهتجي

لبهبسانلاةقثلزيزعتوهتيجحلديكأتءهتحصوصنلاةمالستابثاىلإلصوتينأءيلوصألا

مكحلانعفشكلاىلالوصولانمنكمتةيلوصأةيوغلةساردهتساردوصنلايفرظنلانمدبال

اهلكاشاموةيوحنلاةيوغللاثحابملااهبدصقنالةيوغلةساردلوقنامدنعو.ميلسلايعرشلا

ىلإاهبلصوتييتلاثحابملااندصقامنإويبرعلامالكللةرهاظلايناعملاوظافلألاطبضيامم

يعسيامعةفلتخمةياغلجأنملوصألاملاعهعبتيصاخءارقتساةطساوبةقيقدلايناعملاطبض

ماعلاهانعموهامنإانمالكيفءصنلابدارملاو.(۳۷)ةغللهتساردنمالثميوحنلاهقيقحتىلا

وأةغيص«ابيكرتوأادحاواظفل.اثيدحوأةيآناكأءاوسماكحألابقلعتملاعراشلاباطخيأ

هلالد

صنلليوغللابناجلابلجرلامامتهايدميفرظننلةيلوصألاةكربنيادوهجيلإدوعن
.عوضوملايفةكربنبااهجتنايتلاةورثلاىدماموءهعملماعتفيكويعيرشتلا

نأدكؤننأهيأزجبعماجلاباتكيف,ةيلوصألاةيوغللاثحابمللانحسمدعبءانعسويفهنأ

اطرشءاعبطةيلوصأرظنةهجونم«ةيبرعلاةغللارارسأىلعيلوصألافقونملعجيةكربنبا
عوضوملايطعأدقةكربنباو.ماكحألاطابنتسابابيفهرامثتسانسحويعرشلاصنلامهفيف

رصقتدقو٠لوطتدقالوصفصصخو«ةلاحمالهرصعريياعمبهيفعسوتوةيانعلانمهقح

وأيهقفيأرىلعجاجتحالادنعاضرعاهنمضعبلابءاجامك(۳۸)ةيوغللائدابملانايبيف

لكربتعينأبجاولاف»:ةكربنبالوقيءيلوصأللةبسنلاب.ةغللاةيمهألهنايبراطإيفو
امهنموقرتفيالوقفتيامهنموقفتيالوقرتفيامهنمنألناسللايففورعملابسحبباطخ

.(۳۹)«ناسللالهأدنعفورعمكلذلكو.هانعمفلتخيوهظفلقفتي



هغليففورعمكلذلكو»:ةكربنبالوقيظافلألاروصومالكلاماسقأنعلوطمثيدحرثاو

اهبفرعتةروصاهنمبرضلكلوءاهماكحأيناعمفلتختبورضلاهذهفالتخاىلعو.برعلا

نمو«هتهجريغىلإهبلدعيملوءهعضومباطخلاعضوكلذفرعنمف..اهلتعضوةغيصو

.(٤*)«...هنعهملعرصقامهيلعسبتلا؛كلذنمئشنعهملعرصق

لقيالهنأو‹نيهلارمألابسيلدارملاىلالوصوللصنلايفثحبلاناىلعةكربنبا

قفوههيجوتوباطخلاليوأتةمالسنمهيقفللدبالف,هيفصنالاميفداهتجإلانعةبوعص

ىلعلوعلمجملليعرشلانايبلارذعتاذإ»هنأانخيشهبتكاممفةغللاطباوضوعرشلادصاقم

.(١٤)«ةغللا

لقعتبرعلاو.اهتغليفبرعلالقعتامبانبطاخهللا»نألبرعلامالكنمهيلعفراعتملاو

.(۲£)«ديقملابهلقعتالامقلطملابلقعتو.قلطملابهلقعتالامديقملاب

ظفللانأيَيبنلاٹيداحأوميركلانآرقلاتايآعبتتيوهوءظحالدقةكربنبانأكشنمام

امعم؛نايبلاوحرشلاباهلضرعتفماكحألاويناعملااهفالتخإبفلتختءةريثكالاوحأامهيف

ضرعلاىلارقتفتةروصيفهتامهاسمتءاجفهدهعيفهلوصألاثحبلاىوتسمعمبسانتي

ةعزوملئاسملاواياضقلاكلتتءاجدقف,ةقحاللاةيلوصألاتافنصملاهفرعتسيذلامظنملا

.ةيملعلااهتيمهأنمائيشكلذصقنينأريغنمءتابسانملاويعاودلابسحبباتكلاىآزجيلع

نماهعمجبموقينأالإ,ةكربنبادنعءيلوصألاركفلاسراديلعسيلو.اهبحاصةميقنمو

.اروهظاهديزيوخيشلادوهجزربييذلالكشلاباهبيوبتواهبيترتمثةرثانتملااهعضاوم

انلحمسياممءةيلوصألاةيوغللالئاسملاواياضقلانمءهبسأبالددعرصحانلرسيتدقل

:يلاتلاوحنلاىلعتارابتعانمنويلوصألاهيلعفراعتامبسحءيعرشلاصنلاظافلأفينصتب

:ىلإريخألااذهعونتيو.صاخوماعىلامسقني.ةغللايفينعمللظفللاعضورابتعاب-١

.دیقموقلطمىلإو٠.يهنورمأ

لمجمورسفميلاو٠هباشتمومكحمىلاظفللامسقني.هئافخوينعملاروهظرابتعابب٢

.لمتحموكرتشميلاريخالاعرفتيو



.زاجموةقيقحيلامسقنيظفللالامعتسارابتعاي-۳

هكربنبايمسو.موهفموقوطنميلاظفللامسقني٠ينعملايلعهتلالدةيفيكرابتعاب-٤

.حيولتلاوةراشالابريخالااذه

ضيرعتنمةينايبلابيلاسألاضعبظافلالاومالكللةقباسلاماسقالابخيشلاقحلامث

ظفللاماسقألهرسليذمثديدرتوديكأتوفذحوريركتوفدارتوزاجيإوةلاطإو٠حاصفإو

نعو.مومعلاظفلبصوصخلانعربعتاهمالكيناعمةرثكواهتغلةعسلبرعلانأريغ»:هلوقب

مهنيبفورعماذهو.هقيقحلاظفلبزاجملانعوزاجملاظفلبةقيقحلانعوءصوصخلاظفلبمومعلا

.(٤٤)«....ةعوضومةلدأهيلعومهدنعبوسنمو

يفاهدروأيتلاةيلوصألاةيظفللاتاحلطصملافيرعتب«ًادبملاثيحنمءةكربنبامتهيمل

لاثملابرضب.الامجإىنعملانايببيفتكيناكامنإو«اردانالإ,ايحالطصاافبرعتءاباتك

يلاهلوحتو٠نفلالهافرعيفظفللاىنعمروهظو٠ةيبرعلاةقيلسلاىلعليوعتلابوانايحأ

فرعدقف.ةدعاقلايذلاءانثتسإلاوهفكلذفالخلعفيهاندجواذإو.ةملسمةيفرعةقيقح

.(£)«نايبىلإييبنلانماجاتحمناكامهنإ»:هلوقبنآرقلانملمجملالاثملاليبسىلع
هتقالعوظفللاماكحأوهامنإظافلألاثحبملهضرعيفةكربنباهيلعزكريذلامهملابناجلاام

.ةيعيرشتلاةيحانلاب

اهروصضعبيفاوفلتخاولوصألالهأاهلضرعتيتلاةيلوصألاةيظفللالئاسملانمو

هريغنعهزيمتةغيصمالكلاماسقأنممسقلكلنأررقيروهمجلاكةكربنباف.ةغيصلاةلأسم

برضلكلوءاهماكحأيناعمفلتختبورضلاهذهفالتخايلعو»:لوقيوهف.اهبفرعيىتح

ضرغوبطاخملادصقكلذبعماسلافرعياهلتعضوةغيصواهبفرعتةروصاهنم

صوصخللنأامكةغيصمومعلافدرواذإباطخلاف»:رخآعضوميفلوقيو(٥٤)«ملكتملا

لديوهمكحاهبفرعيةغيصباطخلاهوجونمهجولكلوءةغيصيهنللوةغيصرمأللوءةغيص

نيذلايلع٠.مالكلااذهلالخنم«دريةكربنبانأودبيو.«هانعمىلعاهببطاخملا

(۷)ةيفقاولانمغيصلاضعبنوركني



امإو‹هتقيقحوهلصأيلعاينبمءينعملارهاظنوكينأءةكربنيادنعءصنلالاحولخيال

لدعيالوءاهرهاظىلعصوصتلالمحءخيشلادنع.ةدعاقلاو.لامجالاولامتحالاهفنتكينأ

هيلعفروعتاموءاهعضوبسحبءاهتغلنمبرعلاهمهفتاموهرهاظلاو.ليلدبالإكلذنع

فالخيلعلدياليلددجنملاذإةيآلارهاظىلعنحنو»:ةلأسملايفهلاقاممو.اهنم

اهحيبيالنايسنلاودمعلابركذلاكرتف»:ةكربنبابتكءةيمستلاكورتممكحيفو.(۸٤)«رهاظلا

:لوقيميقمورفاسمنمءاملادجيملنممومعلمميتلازاوجةلأسميفومومعل

.(0٠)«رهاظلافالخيلعلدياليلددجنملاذإةيآلارهاظيلعنحنو»

صوصخومومعنمرهاظيلعهلمحوهامنايعرشلاصنلاعملماعتلايفلصألانأنيبت

ريغنم«ناسللايففورعملابسحبباطخلكربتعينأبجاولا»ذإ...زاجموهقيقحوأ

رهاظلاكرتلامجالاولامتحالاهيلإقرطتوصنلارهاظهيلعلديامبلمعلارذعتاذإامأ.فلكت

يلابهذنمو»:لوقيهبعافتنالازوجياميفهتمأبديسلاعافتنامكحلةكربنبانايبقايسيفف.

بسكوةمألابسكنعيهنلابٍةْْيَيهللالوسرنعيورملاربخلابقلعتلاوعامجالانعذشكلذميرحت

يفعامجالاةفلاخمعمةجحرهاظبقلعتينملسيلو.ربخلاليوأتيفطلغدقفةرامزلا
.(°۲)«ەليوأت

نيبمنعثحبلاورهاظلاكرتدهتجملايلعمتحتيلامجالاهيفققحتييتلاةروصلاهذهيفو

زييمتنعةكربنباثيدحةبسانميبفصتنلانمدارملامهفييتحلامتحالاعفريولامجالاليزي

انباحصألوقانخيشدروأءروهشملاهثيدحيفويييبنلانعيهنلااهيفءاجيتلاوءةيطعلابدلولا

نألرظنربخلادوروعمهزاوجيفو..»:هلوقبكلذيلعبقعمثيطعملانايصعوةيطعلاةحصب

:لاقهناءىرخأةياورلهزاوجيلااوبهذانياحصألعلو.مكحلادربجوييييبنلايهنرهاظ

.(۳٥)«دیدهتلايرجميرجييدنعوهفربخلااذهحصنإف.«يريغدهشا»



ديريوهوءمومعلاوقالطالارهاظببطاخاذإهنألرهظامريغداقتعابجوي(نايبلا)هريخأت»و

:كلذنم

.ةنيرقللزاجملابلمععناملهقيقحلاترذعتاذإُف.زاجملاوةقيقحلانيبظفللانارود-١

ظفللاقالطإنمنيبونارقلايفةهدراولاتازاجملانمةديدعهلثمأهکربنبالجسدقو

هتقيقحيلع

.افرحوأامسإظفللاناكأءاوسو.ةريثكيناعميفظفللاكارتشا-۲

قفشلابدارملايففالخلاعقو.قفشلابيغمبددحيذلاءاشعلاتقوةيادبةلأسميفف

لوألاقفشلابضرفلابجوأنملوقراتحننحنو»:لاقمثرمحألاوضيبألانيبهكارتشال

دحاولكومسالاببجيناكاذإضرفلاويأرلااذهلدعىلعلديذلااملئاقلاقنإف.امهنم

ريغبيلصلوألابيلصنمنوكينأركننامو٠ءضرقلاهبدارييذلاقفشللمسانيقفشلانم

عمانكرتف«قفشلابيغينأىلإ»:ةَيبنلالاقامل:هلليق«نيقيبالإىدّوتالضئارفلاو؟نيقي

لامجالابقلعتياميفامأو«زئاجءامسألالئاوأبقلعتلاو.بولطملاوهمسالاف.مسالا

:ةكربنبالوقياهضعبنعاهتباينو.ةريثكلايناعملايفاهكارتشاببسبفورحلايفدراولا

:بيقعتلايفبجتورييختلايفعقتواولاناءكلذيفطلغفبيقعتلابجوتواولانأىعدانمو»

لاميفدلاولاقحةلأسميفو.(۸°)«باطخلابوجودنعكلذيفةاعارملاوكشلاعضوميفو

لاق«كيبألكلاموتنأ»:مالسلاهيلعهلوقيفماللافرحكارتشاءانبكلذيففالخلاوهدلو

اهقحليالةهجىلإفرصينأبجيربخاذه:هلليق...كيلمتمالبتسيلماللاهذهنإ»:ةكربنبا
نعبونياهضعبنإفضفخلاتاودأامأو»:رخآعضوميفلوقيو.(۹)«...بذكلاوضقانتلا

۰)۰٦)«....وحتصعب



هنكلوبرعلاةغليفدوجوموهو.ظفلنمرثكأنيبدحاولاينعملاكارتشاوهوفدارتلا-۳

نإو.ديكأتلانميلوأسيسأتلاسيلذإقيرفتلانمةدئافلامدعدنعهبلمعيو٠لصألافالخ

.(١1)ديكأتلايلعمدقسيسأتلانكمأ

.دیقموقلطمو.صاخوماعكصوصنلانيبضراعتلالامتحالاولامجالاروصنم-٤

....سايقوربخو٠.صيفتسملاربخلاودحاولاريخو...رظاحوحيبمو

:اهضعبركذنلامجالاعفرقرطنمةلمجيلاةكربنباشرأدقل

.(1۲)صوصنلالمجمريسفتيفيوغللافرعلالامعتسا-١

.(1۳)امهضراعتدنعيوغللاىنعملانعيعرشلاينعملاميدقت-۲

نايبلاباهنعكشلالوزيو.اهنمدارملافرعياهبذإ»لاوحألاوظافلألانئارقةاعارم-۳

.(٦هعمحصيودارملانايبهنمعقيةلالدوأةراشإوأءاميإوأةفصبوأةمدقمب

.(°1)باطخلانمدصاقملايلعفوقولا-٤

.ضراعتلاعفرو۾.صوصتنلانيبحيجرتلا-٥

:هلمهکربنباففوموصراعتلا

هلرظاحرخآصنوءرمألحيبمصندوروكةعنامملاليبسيلعنيليلدلباقتوهضراعتلا

ردصينأنكميالضراعتلانأهنماداقتعااهيلعبلغتلايلااعدوةرهاظلايهةكربنياظحال

ينعمداريثيحبعقاولاورمألاسفنيفصوصنلانيبنكممريغضراعتلاف.ميكحلاعراشلانع
.تقولاسفنيفنيداضتملانيصتلا

ضعبيلانعبتتبوضراعتلاروصنمةديدعروصىلإءعماجلاهباتكيفءةكربنباراشأدقو
:اهنمخيشلادنعضراعتلابابسأىلعفوقولانماننكمأاهنم

.دانسالاعوضومیفلقنلاقرطتوافت-١



.نتملابقلعتياميفيهنورمأو.صاخوماعنمينعمنمرثكأنيبصنلانارود-٢

.مكحلابقلعتياميفدحاولحميلعرظحلاوةحابالادورو-۳

.سايقبتباثمكحعمصنبتباثمكحضراعت-٤

نباةياوريلعنافعنبنامثعةياورحجرو«مرحملاحاكنةلأسمبلوألامسقللةكربنبالثم

امو.ميلستلاليقدجسفهتالصيفاهسيبنلانأءاجامبهيناثلاةروصلللثمو.سابع

نبالاق.قرولاببهذلاعيبيفضبقلاطارتشامكحلابقلعتملاضراعتلالاثمو.(1۷)...خوسنملا

باتكىلإ(اذك)حوجرملاناكهاربخلاضراعتاذإو.ةسرحنبكامسرمعربخضراعدقو»:ةكرب

.«هللا

لهآدنعامهتحصتتبثوءناضراعتمناربخ«دحاولحمىلع«درواذإهنأةكربنباررقي

امهلامعتساهدنعبجاولافءخوسنملانمخسانلاالوءرخأتملانمامهنممدقتملاملعيملوءملعلا

:ةكرينبالاقتاءارقلافالتخابيسيامهحسمونيلجرلالسغيفعزانتلاةلأسميفف.نكمأاذإ

اذإناتيآلاو.نيتيآلاةباثمباتراصفناتحيحصنيتءارقلانأىلع(ةباحصلا)لكلاعمجأو»

.«....هاتنمضتامنايتإبجوامهلامعتسانكمأوءىرخأللعفرةدحاوبذخألاىفنكيملوءاتدرو

اضقانامهدحأنكيملناربخلاحصاذإف»:ةكربنبالوقيءيلصملاةالصعطقةلأسميفو

.«(اذك)هفارصإوأهلاتقبمكترمأامالإاهعطقيالةالصلانإ»:-مالسلاهيلع-لاقامنأكفرخآلل

نممدقتملافرعينأامإف.عمجلارذعتاذإو.نيصنلادحألامهإنمىلوأمومعلاصيصختف

ناوةدعهلثمأبهلةكربنيالثمدقو.مدقتمللاخسانامهنمرخأتملانوكيفنيصنلانمرخأتملا

تضراعتاذإ»:هنأ-هللاهمحر-هنعءاجدقف.اعمنيصنلابجاجتحالاطقسخيراتلالهج

.«اتطقاستعمجلاوأحيجرتلانكميملو«ناترامألا



:ةكربنبادنعخسنلاةلأسم

.هرصعءاملعنیبفالخنمهيففقوامو«هيفهیآرنيبوايلوصأهرابتعابةكربنباهل

ذإضراعرمأهنأالإ,ةيعرشلاصوصتنلايفةلاحمالعقاوءةكربنبارظنيف٠خسنلاو

نمهغلبنمىلعهبلمعلابجولعفباجيإبلوسرلانعاربخيباحصلاعفراذإ»هنألصألا

يلاعوجرلالوألاربخلابلمعنمىلعناكوربخلاكلذخسنيهريغاربخىقلينأىلانيفلكملا
.«لوألابلمعلاكرتو.يناثلا

ليلدلاو)«خوسنموخسانصوصتنلايفو.ةرهاظكلذىلعةلدألاو.ةقيقحعقاوخسنلاو

يلعةجحكلذدعبءهدنعءنيركنمللسيلوء«ديحوتلاادعامامهضعبلةخسانعئارشلا»نأاضيأ

ءءادبسيلخستلاف.ةرباكممهراكنإف.اعمسهعوقووالقعخسنلازاوجمنمنمهيلااوبهذام

نيذلاىلعركنأهنإفخسنلايركنمضراعامكو.ىنعموةقيقحلكلفء,صيصختلاريغخسنلاو
.لوقلايفاطارفإوقحللازواجتكلذربتعاو«ءادبلاهللاىلعاوزاجأىتحهبلوقلايفاوطرفأ

باتكنمءيشخاستناينعيوهف:ةثالثيناعمءةغللايفءخسنللنأةكربنباخيشلاىريو

يفسانلاهمهفييذلاو»ءاصحالاىنعمديفيوليدبتلاوليوحتلاديفيوءرخآباتكىلاهلبق

«هتيلكبخوسنملامكحعفرينأ»ةيعرشلاخسنلاةقيقحف.يناثلاىنعملاوهف«ةنسلاونآرقلا

بجووءليلدلابتباثلاخسانلابلمعلابجوخسنلاتبثاذإف.نايبوهيذلاصيصختللافالخ)

ضقانتلامهنيبعمجلارذعتاذإ«هخسندعبهبلمعلانعانيهنيذلاخوسنملابناميالا»

تناكو٠نيفلتخمنيمكحاتبجوأاذانيتيآلا»نإفءرخآلانعنيصنلادحأرخأتوءامهيمكح

رماوألايفالإعقيالةكربنبادنعخسنلاو«ىلوأللةخسانةرخأتملافءىرخأللةمدقتمامهادحإ

بذكلاوكرشلاورفكلاىلايدويامموءمالكلاماسقأنماهادعامامأ.عورفلابةقلعتملايهاونلاو
.خسنلاهيفيرجيالف

اخستوءةوالتلانودظفللاخسنوءظفللانودةوالتلاخستىلإراشأخسنلاوصبيولڌياميفو



هيأرعمضراعتيامدرو٠كلذلكللثمو.لقثأوأفخأىلإولدبريغىلاوألديىلإءاوساعم

ةحيحصلاةنسلابنارقلاخسنةكربنيازاجأءخوسنملاوخسانلاةقيقحيفوهنيابتمفقاومنم

نأراتخا.ةلأسملايفءةنيابتملانييلوصألالاوقأضرعنادعبف.نآرقلابةنسلاخسنزاجأامك

.«رخآلابامهدحأخسنيهللنامكحةنسلاوباتكلا»

:هكرنبادنعامهماكحأوصاخلاوماعلا

ظافلأف.صاخلاوماعلاعوضوملوصالالهادنعةماهلاةيلوصألاةيوغللاثحابملانمنا

نماهدارفاعيمجلاهقارغتساواهلومشيلعينعملليوغللااهعضوبسحبلدتدقيعرشلاصنلا

عونلابوأصخشلابدحاودرفيلعظفللالديدقومومعلابدوصقملاوهينعملااذهو.رصحريغ

.اصاخيمسيفنيروصحمدارفأيلعوأ

نوکينيقيرطوأقيرطنمنادريناربخلاو»لاقو٠ةركفلاهذهلاريثكةكربنباضرعت

نمرثكايفامهللثمدقفءايلوصاافيرعتامهفرعيملنإووهو.«اماعرخآلاوءاصاخامهدحأ

لوقوحتفءرابخألانمماعلاوصاخلاامأو»:هلوقكلذنمف.امهانعمنعحصفتةروصبعضوم

يورو.عضوملكيفةالصلازاوجبجويمومعاذهف«لصفةالصلاكتكردأامثيح»:يييبنلا

نطاعمو.قيرطلاةعراقوءمامحلاو,ةليزملاوءةرزجملاو«ةربقملايفةالصلانعىهنهنأيهنع

ىلعضرتعيصاخلاف.رخآلاربخلامومعهيلعلمتشاامضعبصخاذهناكو.لبالا
.«صاخلاىلعماعلاضرتعيالوءماعلا

:نييلوصألادنعوءصوصخلاو

.ةعيصلاةلأسم-١

.مومعلاظافلأ۲

.مومعلاةلالد۳



.ماعلاصيصخت-٤

.صاخلايلعماعلالمح٥

.صصختلادعبيقايلا١

.عمجلالقأ-۷

.ضعيلاامهضعبباطخمومعىفءاستلاولاجرلالوخد-۸

نمفقوتوأكلذعنمنملافالخءروهمجلاىأروهو.هيلعلدتةغيصماعللةكربنباتبثأ

.«ةغيصصوصخللنأامكةغيصمومعلافتدرواذإباطخلاف».هلوقهنعءاجبقف.نييلوصألا

:ةكربنبااهضعبركذيتلامومعلاظافلأنمو
قرقيملهللانأل»دبعلاىتح«رثكألاودحاولاىلععقيمسإاذهو»:اهنعلاق.ةيطرشلانم-

.«يثنألاوركذلاوءرحلاودبعلانيب

اذهف»ةكربنيالاقىتزلااوبرقتالو$:ىلاعتهلوقكماللاوفلألابفرعملاسنجلامسا-

سيلامفقتالو:ىلاعتهلوقنممومعلاينعممهفاذكو.«هغرفتسيوسنجلاقرغتسيمسالا

:ةكربنیالاق.(٦۳ءارسالا)4الوؤسمهنعناككئلوألكداؤفلاورصبلاوعمسلانإملعهبكل

هنأىلعانللدتسافءركذكلذنمئشلمدقتيملو٠ماللاوفلألابداؤفلاورصبلاوعمسلافرعق»

.داؤفورصبوعمسلكناكفسنجلاىلافيرعتلابدصقامنإ

يلتخيالو»:لاقفمرحلارجشعطقنعيهيهنكلذنم.ةفاضإلابفرعملاسنجلامسا-

باجتسافءرخذالاءانثتسابلطف.مومعلا-ةقيلسلابيبرعلاوهو-سابعلاهمعمهفف«ددش

.قارغتسالاليلدءانثتسالا«رخذالاالا»:لاقويَيبنلا

الو:ىلاعتهلوقدعبةكربنبانعءاج.دهعلانودقارغتسالايلعلادلالوصوملاحسا-
r

لکمیرحتبچويباطخلااذهناكف»:هلوقماعنالا)هيلعهللاحسارکذيحلامماهلكأت



هنعءاجصوصخلاومومعللهكربنياليثمتقايسيفف.ماللاوفلألابفرعملاعمجلا-

يلعمرحملعفلااذهنأىلعاليلدلوقلااذهناك.«نيملاظلابحيالهنإ»(هركذلج)لاقاملف»

:ةكربنبالاق.الاجرتملكالوءاسنتجوزتال:لئاقلالوقك.يفنلاقايسيفةركنلا-

.ةثالثوهو,عمجلاددعلقأهيلععقيامكلذنملعفاذإثنحلاعقيوءهركنمسااذه

امةقيقحلاليبسىلعدارقألاقارغتسالةعوضومهتغيصنإف«ماعلاةلالدبقلعتياميفو

لدتسيهنإفقارغتسالاركنينمىلعهدريفف.يلصألااهعضونعاهبزوجتاهنأىلعلديمل

هللايلعالاةبادنمامو»:هلوقوماعنالا)الاةقرونمطقستامو:يلاعتهلوقب

ءةكربنبانعحيحصلاو.«صوصخلااذهيفلخديال»:هلوقبكلذيلعبقعمث(1دوه)«اهقزر

ربخوسايقلاهلزنمبينظماعلابجومنافءفانحاللافالخ,روهمجلادنعلاحلاوهامك

.نيقيلايلعمكحلابجوييذلاصاخللافالخءدحاولا

.هيفًالخادناكامضعبجارخإو.همومعنعظفللافرصهبدصقيو:ماعلاصيصخت

.هدارفآضعبيلعهرصقو

ربتعانإو٠ةكربنباو.عضاوملاضعبيفةالصلانعمالسلاهيلعهيهن«لصفةالصلاكتكردأ

ىفماعلاىلعًارطيصيصختلانأركنيالهنإفاهمومعيلعءارجإصوصنلاوظافلألاىفلصألا

.هصصخيصصخمهلوالإماعنمامهنأريرقتىلانييلوصألاضعببادحاممءهروصرثكأ

ضعبىلعماعلارصقصيصختلانوكيثيحبروهمجلايأروه«ةلأسملايفءةكربنبايأرو

ءارخأتمىأنراقمريغوأ,هتلمجنعالقتسموماعللانراقمصصخملاليلدلاناكأءاوسءهدارفأ

.ارصقلصتملا



نبأدنعصيصختلااندجو.عماجلاباتكيف,صيصختلاروصلانئارقتساىلعءانيو

:نینثانیرمآدحأبنوکیءةكرب

.مالكلانموهامي-١

.مالکبسیلامی-۲

صاخلاامأو»:هلوقبهنعربعامةكربنبادنعهلاثمولقتسممالكىلالوألامسقلاعرفتيو

مومعاذه.رٹكيلفءاشنموءللقيلفءاشنمفءعوضومريخةالصلا:يييبنلالوقلثمفماعلاو

برغتيتحرصعلاةالصدعبةالصال»يبنلالوقلثمهيلعضرتعملاصاخلاو.تقولكيف

.«سمشلاعلطتىتححبصلاةالصدعبةالصالو.سمشلا

ةروصيفىتأيو.هسفنبماتريغىألقتسمريغمالكوهامىلإاضيأمسقلااذهعرفتيو
ءاهقفضعبهطرتشاامةكربنبادنعصيصختلااذهنمو.ةياغلاوطرشلاوةفصلاوءانثتسالا

عيبنعيهنٍةيَييبنلانعيوراملنيلدبلاروضحومهاردلاببهذلاعيبيفءضبقلانمبهذملا
نعوفعلاوةمئاسلامنغلابةاكزلابوجوصيصختاضيأكلذنمو.ءاهوءاهالاقرولاببهذلا

...ةيوتفلايفةاكزلا

عامجإلاصخيدق»هنأةكربنياناسليلعءاجدقف.عامجإلاةيظفللاريغتاصصخملاو

عمكلذركنمبسيلومسالاتحتلخدامةلمجنمجرخدقهمكحنوكيفمسالاهلمتشيامضعب

دحلاةماقإبرمألاهلليق»:ةكربنبالاقءمامإلابدحلاةماقإصيصختةلأسميفو.«ءاملعلا
.هيلعردقاذإدحلاموقيالدهاشلانأةمألاعامجإكلذىلعليلدلاءماعبسيل

امكلذنمزاجوهتذإبالإريغلالاميففرصتلاميرحتكلذنمةداعلاوفرعلابمومعلاةكرب

.سانلاهيلعفراعت



:صاخلاىلعماعلالمح

نإنيليلدلابلمعاصاخرخآلاوءاماعنيصتنلادحأناكودحاوعوضوميفناصتندرواذإ
رذعتاذإو.مئاصلاومرحمللةماجحلاةحابإىفءاجامكلذىلعليلدلاوءاعمامهيذخألانكما

ةنكمألامومعيفةالصلابرمألاهلاثمءرخآلاةيعطقو«لوألاةينظلصاخلاىلعماعلالمحكلذ

الإناكملكيفةالصلايييبنلانمدارملاو.ةصوصخمنكامأىفةالصلانعيهنلالباقمو
.«صاخلايلعماعلاضرتعيالوماعلاىلعضرتعيصاخلاف»اهيفةالصلانعيهنملانكامألا

:صوصخلاومومعلابةقلعتمىرخألئاسم
:يلياميفاهصخلناهيفثيدحلاانلصفيتلاريغءىرخألئاسملةكربنباخيشلاضرعت

.ةصيصختدعيماعلامكح١

.ةيصوصخلاةنيرقءافتنادنع‹امهضعبمومعىفءاسنلاولاجرلالوخد-۲

.صيصختلامدعدنععيمجللدحاولاباطخمومع-٢

.عمجلاديفياملقأ-٤

:هکربنبادنعيهنلاورمألاتحبم

قلعتلةيعيرشتلاةيحانلانماهمهأنماناكامبروباطخلاماسقأنمنامسقيهنلاورمألا

نبايطعأدقو.لوصألاملعثحايممهأنميهنلاورمألاناكاذلءامهبيعرشلامكحلاثحابم

هتالالدو.ءهغیصنعملکتف.هعباوتوهلئاسموهاياضقضرعو:ثحبلانمهقحعوضوملاهكرب

هنعربعيفهريغنعهزيمتةغيصهلنوكتنأبجومالكلاماسقأنمامسقرمألاناكامل

وأرمألامالبيلحملاعراضملالعفلاةغيصبيتأيهنكلو.الامعتسارثكألايهو«لعفأ»ةغيصب

هبدارملاوءرهاظلايفربخلادوروباطخلادرينأةغللايفركنمبسيلو»ءاشناللديفملاربخلاب



٠(۲۸ةرقبلا)ورقةثالثمهسفنأبنصبرتي:ىلاعتهللالوقىلإىرتالارمألا

يفاذهلثمو»:هلوقباذههمالكيلعةكربنبابقعيمثمازلالاورمالاهبدارملاوربخاذهرهاظف

.«ريثكنأارقلا

هنيرقدجوتملامبوجولاهتدافإيفءروهمجلابهذمةكربنبابهذيءرمألاةلالديفو

تدروو«لئالدلاوتامدقملاونئارقلانمةارعمتدرواذإرمألاةغيص»:لوقيهدجنذإةفراص

بدنلاريغوأ«....بدنلايلااهلقنتةنيرقعمةغيصلاكلتدرتدقو.باجيالاىلعتناكةقلطم

هداريإعم....عفرلاوةناهالاورجزلاوديدهتلانمةنيرقلاهديفتامبسحبهيفلاثتماالامم

.ميركلانآرقلانمةلثمألا

ةبسنلابءيريةكربنباف.تقولانعاقلطمدرينأامإوعسومتقوباديقمدرينأامإرمألاو

فلكملادعيوتقولاءازجأنمءزجىأيفءبوجولاليبسىلعءىدّويرمألانألوألامسقلل
رمألادرواذاو.ناثرمأبالإنوكيالءهدنعءاضقلاوهدعبهاضقتقولايفهدْويملنإف.الثتمم

.بوجولادقيملوءروهمجلارايتخاوهوءةحابالاوقالطالايلعلدرظحدعب

وهسيلوهريخأتزوجيالءروفلايلعوهفءةكربنبادنعءتقولاديقنعقلطملارمألاامأ

.«الجٌؤمهرخآلعجيملوالسرمضرفلككلذكوءروفلاىلعرمألا»:لوقينإءبلطلادرجمل

‹راركتلارمألاةدافإثيحنمو.«ةنيرقهفرصتملامروفللرمألا»رخآعضوميفلوقيو

.ةدحاولاةرملابققحتيءخيشلاىأريفءرمألاطوقسولاثتمالاف

تناك,كرتبلطرخآلاولعفبلطامهدحأنأثيحنمءرمألاضيقنيهنلاناكامل

ةغيصو.هبهصاخةغيصامهنملكلذإءامهاتقيقحتفلتخانإوءةلمجلايفةهباشتمامهماكحأ

.كلذوحنوهيلعديدهتوءلعفلاىلعمذنماهريغبهنعربعيدقو.«لعفتال»يهيهنلا

.؟المآهنعيهنملاداسفيهنلاديفيلهيهنويلوصألااهبمتهايتلايهنلالئاسممهأنمو

ةالصلانعهثيدحدنعلاقدقف.هنعيهنملاداسفىلعلدييهنلانأةلأسملايفةكربنياىأرو



ةالصلاتناكوءهنمةعقاوةالصلانوكتنأزجيملوةبوصغملاضرألايفوءبوصغملابوثلايف

ارومأمةعاطنوكتنأزجتملءهنعيهنامبالإموقتالاهنألاهنعايهنمءاهبارومأم
امموءةيوصغملانيكسلابحبذلاةلأسميفلوقلاكلذكو.(نايفانتمةيصعملاوةعااطلاو)ءاهب

ايهنمءاهبارومأمةدحاوةالصنوكتنألاحمف»:ةبوصغملاضرألايفةالصلاىلعابيقعتهلاق

.ةدعاقللعيبلاداسفديفيدابلضراحعيبينأيبنلايهنكلذكوء(«ةدحاوللحيفاهنع

يهنلاف.بيدأتلانئنيحديفيفءةفراصةنيرقلالإميرحتلاىلعلديءمكحلاثيحنمءيهنلاو

٠«بدأيهنهنألقسفلاهتفلاخملءدجوييهنبسيلءةكربنبادنعءهدحوةعمجلامويموصنع

هللاوءيدنعيهنلااذهو»لوقيذإءسمشلاعولطلبقاوعيابتينأقاوسألالهأدييبنلايهناذكو

ىرخألايناعملانمو«تقولاكلذيفعابنميلعنيملسملانمريكنلاكرتلبيدأتيهنهنأءملعأ

.ةاساّوملاوةيزعتلاىنعم.ةهاركلاوميرحتلابناجىلإ,يهنلل

:ديصملاوقاطملا

ىلعةسمخيفعئاشىلعلادلاظفللاوهلوألاو.ديقملاوقلطملاصاخلاظفللاماسقأنم

ةكربنبثيدحقايسيفو.هوحنوفصونمديقبعويشلانمجرخاموهفديقملاامأ.لدبلاليبس

امهريغنعامهزيمتةغيصةغللايناعملنأىلإراشأو.ديقملاوقلطمللضرعتظفللاماسقأنع

درواذإباطخلا»نأةكربنباىريعناملامدعدنعرهاظلابلمعلايهوةماعلاةدعاقىلعءانيو
.«...ديقملاىلعوهفاديقمدرواذإوءهقالطإيلعوهفءفورعمباطخهرهاظو«قلطم

هضرعدعبةرافكلايفةئزجملاةبقرلايفةكربنبالوقيءديقملايلعقلطملالمحةلأسميفو

النيميلاوًاطخلالتقوراهظلاةرافكنأيدنعبجويرظتلاو»:لاق.اهيفبهذملاءاهقففالخل

ةرسفملاتناكةرسفمىرخألاوةلمجمامهادحاتناكاذإنيتيالانألةنمّؤومريغكلذيفءيزجي

ريرحتف»راهظلاةرافكيف»:ىلاعتهللالاقاملف.ةلمجملامكحلةنيبموةلمجملاىلعةمكاح

انملع,ةنمّوماهنأًاطخلاةرافكيفنيبوءنيميلاةرافكيفكلذكوءيهةبقريأنيبيملو«ةبقر
همالكنمنيبتيو«ةلوبقمةدئافوبجاوةدايزلابذخالانألةنمّؤماهنأهتعنركذامدارملانأ

.ديقملاىلعقلطملالمحامهمكحقفتاوديقملاوقلطملاببسفلتخااذاهنا



:هملاخإاموهمموةهگرينبا

هلضرعتامناوهانعميلعهتلالدةيفيكرابتعابظفللاماسقأيفثيدحلاةكربنيالصفيمل

رهاظنابلوقلاىلعاندعاساممةيهقفلاعورفلاضعبنعهثيدحدنعهياتكنمتايسانميف

.بقللاموهفميهوءروهمجلااهدريتلاةروصلايفىتحةفلاخملاموهفمبهجاجتحاديفيهمالك

هللاهركذيذلاديعصلاوهءاملامدعدنعرفاسملاهبمميتييذلاو»:مميتلاعوضوميفلاقدقف

.«اروهطاهبارتوادجسمضرالايلتلعج:يبنلالوقلهاوسامنودبارتلاوهوءهباتكيف

دعاصتاممنوخأمديعصلانأةجحبصلاخلابارتلاريغبمميتلازاجأنمىلعهدرضرعميفو

ناكولو.ديعصلانمذوخأمديعصلامساسيلذإكنملافغااذه:هللاقي»..اهالعوضرألاىلع

لبءاديعصیمسیهانعميفناکاموناويحلاناكلاديعصيمسياهالعوضرألانمعفترااملك

.«.قاقتشابسيلملعمساديعصلامسا

:يباحصلابهذم

زاوجةلآسملايفةكربنبالوقرهاظو.يباحصلابهذمبجاجتحالايفنويلوصالافلتخا

ءكاذهلوقهريغهيلعركنيملاذإعمسلاهقيرطناكاموماكحألابابيفيباحصلالوقبذخألا

.الفةباحصلانمفلاخمهلملعنإو

:اتلبقنمعرش
صخنلاىلإبرقأيهو.نييلوصألانيباهيففلتخملاةلدألانمانلبقنمعرشبجاجتحالا

ىلعاهبلدتسادقف.نيتبسانميفةلأسمللةكربنباضرعتدقو.لالدتسالاوىأرلاىلااهنم

بيعشجيوزتكلذكو»:هلوقهنعءاجدقو.اهيلعدقعلاةحصوةأرملاقادصيفةلاهجلازاوج

ةمدخلاهذهيفقادصلالعجف.نينسرشعوأنينسينامثةمدخىلعهتنبالمالسلاامهيلعيسوم

ناكنإفءلبقتسملايفاهنمعقيامملعتالاضيأةمدخلاوءرشعوأنامثيهيتلاةلوهجملا

(اذك)هيأربمهتينأبجيرظننمىلوأمهبءادتقالاناكءايبنألالعفنمةلاهجلاهيفحصتحاكنلا



ىلعرکنی؛رخآعضوميف«ةكربنبادجناننأالإ(1۸8)«هداهتجإرثكأيفهيلعًاطخلازوجينمو

ىلعبقعدقف.ةلوهجمةرجاولوهجملمعيلعةراجالازاوجيلعقباسلاليلدلاسقنبجتحانم

يلعنحنف.نيمدقتملاءايبنألاعئارشبمويلادبعتنملانإ:هلليق»:هلوقب(۲۷صصقلا)ةيالا

هللاتاولصءايبنألاعئارشنمريثكلةخسانانتعيرشو.بيعشةعيرشىلعانسلويدمحمةعيرش
عنميةلأسملايفثيدحعمهضراعتلانلبقنمعرشبلالدتسالاةكربنبادرلهف.(1۹)«مهيلع
دنعزاوجلاةكربنبافقومنوكيفاحيحصكلذناكامبر؟ضرألانمجرخياممءزجبةعرازملا

اقلطمعنملاهنممهفيهمالكرهاظنكلو.ليلدلاكلذدوجودنعهرابتعامدعوءىوقألاليلدلامدع

.«نيمدقتملاءايبنألاعئارشبمويلادبعتتملانإ»:هلوقل

:هيفصنالاميفداهتجالالوصأ

:عامجإللا:ًالوأ

هضرعوباتكلالوطيفعامجإلاحلطصمدوروةرثكظحاليهيئزجبعماجلاعبتتنملك

دهتجملاىلعرذعتيامدنعف.ةكربنيادنعيعيرشتلاردصملااذهلةربتعملاةناكملاينعيامم

‹ةنسوأنارقنمصنلايفداهتجإبوأءةرشابمةروصبصتنلانميعرشلامكحلاىلعفوقولا

وأهروصنيبيملوعامجإللافيرعتمدقيملنإوءخيشلاو.عامجإلاروديتأيكلذرذعتينيح

.عامجإلاهقيقحو.يناعملاكلتديدحتنماننكميعامجإلاعضاومءارقتسانإفهطورشطبضي

ءالقعهزاوجوهتيجحلنيتبثملانييلوصألاروهمجدنعهتقيقحنعجرختالةكربنبادنع
ءاملعبدوصقملاو.امةلأسممكحىلعةمألاءاملعقافتإنوكينأولخيالوهف.العفهعوقوو

.ناكبهذميأنمةمألا

نألءسايقلاىلعمدقموهو(٠۷)«ةجحهبىفكو»لبةجحةكربنبادنعءعامجإلاو

ءاج.سايقلاىلعامدقمعامجالاناكمثنمو.(۷۱)«عامجإلاعمرظنللظحالو»رظنسايقلا

اهجوزاهيلعمرحيالو(جوزلا)هيلعمرحتال(ةجوزلا)اهنأةمألاتعمجأدقو»:هلوقخيشلانع



هركفلاهذهنعربعدقو.هضقنزوجيال,ةلالدلايعطقعامجإلانأ«فيقوتلا»ظفلبدارملالعلو

لاحيفالااهجوزلةحابمةأرملانأاوعمجأو»:هلوقبةضاحتسملاماکحأنعهثیدحقايسيف

(۷۳)«ىأرهلیزيالعامجإلاو.اهضيح

نأهمالكنممهفييذلاو.يتوكسلاوحيرصلا:عامجالايتروصىلاةكربنيارشيمل

ضعبلافالخبخيشلانأودبيو.حيرصلاعوقوكلذعنمينأريغنميتوكسلاوهعقاولاعامجالا

ةفلاخممغر«ريزنخلاءازجألكميرحتىلععامجاإلالقنيهدجننإ.عامجإلايفاحداقهربتعيالو

هقلطيو٠عامجإلاحلطصملامعتسايفعسوتيانايحأهدجنو.(٤۷)كلذيفنيدهتجملاضعب

رثكأيفكلذنعربعدقوءهنعجورخلايفاجرحىرينكيملوءبهذملاءاملععامجإىلعازاجم

.«عماجلا»نمعضومنم

كرتاذإهنأكلذنماقباساعامجإوأةنسلاوأباتكلانماصنفلاخيالنأعامجإلاطرشو

مدعهطيرشهيلعدمتعيوهبلمعيارثأناكةثداحيفهمكحمامامكحىلعريكنلانوملسملا

.(٥۷)عامجإوأةنسوأباتكلهتفلاخم

::ایتاث

دنععيرشتلارداصمنمماهردصموهيفصنالاميفداهتجإلاقرطنمقيرطسايقلا

عوضوملانعةكربنباثدحتدقو.هبجاجتحإلاركنأنممضعبللافالخنييلوصألاروهمج
دعاسيامباهميظنتمثكلتهلاوقأوهئارآعمجانلواح.باتكلاىئزجيلعاعزومهثيدحءاجو

.ضرغلابيفياضرععوضوملاضرعىلع

عمجتةلعبهبقوطنملامكحىلإهنعتوكسملامكحدزينأوه»ءةكربنبادنعسايقلاف

هبمكحلاو.هريغبءشىلاهيبشتهسفنيفسايقلاو»:هلوقبرخآعضوميفهفرعو.(٦۷)«امهنيب

.(۷۷)«هلجأنمهببسبمكحلاعقوهتلعتوتسااذإءلصألامكحبعرفللمكحلاوه

نيبحاورتتةنيابتمفقاومةعبرأسايقلابجاجتحالانمنوفقيسانلانأةكربنياظحال



نودعورفلايفهبلمعينموءتايعرفلانودتايلقعلايفهبلمعينمنيفرطلانيذه

بهذملالهأنمدحاوهنأبحرصيوءةلأسملايف:يصخشلاهفقومنعبرعيمث‹(۷۸)لوصألا

ضعينأىلعةكربنياهبندقوءةمألاروهمجهراتخايذلايأرلاوهوءسايقلابنيلئاقلا

ىلإبسندقق.مهضعبلوقرهاظنممهفيامبسحءسايقلابلمعلااوركنأدقنيمدقتملاانباحصأ

ءاضقهيلعنأ.عامجريغبءادمعتمناضمررطفأنمنأبلوقلا(۲ق)ناليغنبمشاهخيشلا

لوقيالنممناكهلعلو»ءاهريغالوةرافكهيلعبجويملوءهلعفنمهللاىلإةبوتلاوهرهش

مهلعلو»:لاقفادنتسممهلدجينألواحمث(۷۹)«ماكحألابابيفابجاوهاريالوسايقلاب

سابتلايفرهدلالزيملسايقلاىلعهنيدلمحنم:لاقهنأسابعنبانعىوريامىلإاوبهذ

.(۸*)«ليمجلاريغةلئاقنيدلانمالاض

هيلإبسنيرخآعضوميفهدجننإةكربنبادنعحصتملسابعنبانعةياورلانأرهاظلاو

ضبقيملاممومععيبةحصمدعبمكحهنأليلدب(٠۸)«رظنلابمكحلاوسايقلازاوجب»لوقلا

هعبيالفاماعطيرتشانميبنلاثيدحبتباثلاهضبقلبقماعطلاعيبنعيهنلاىلعاسايق
لالخنمف.ةكربنباهررقو«بهذملايفلمعلارقتساريخألاىأرلااذهىلعو(۸۲)«هضبقيىتح

:(ضرتعملا)هلليق»:هلوقبًاطخديصلالتقنمىلعءازجلابوجويفهيلعضرتعانمىلعهدر

لصأنمو.ةرافكسفنلايفًاطخلالتقيفىلاعتهللابجوأدقو.سايقلابلوقلااننأشنمنإ

صوصنملصأبامإتبثيهنعمكحلاوء(۸۳)هبقوطنملاىلإهنعتوكسملااودرينأنيمئاقلا

هزواجتامنإويعرشلاسايقلابلوقلابهكربنيافتكيمل(٤۸)لصأىلعسيقمعرفبامإوهيلع

نأهنعءاجدقف.نييلوصألاونييوغللاضعيبهذموهو.هباهتبثأوةغللايفسايقلايرجأف

بجويذلادحلاهمزلواينازيمسيروظحملايفلخدنملكفءجرفلاقيضميفلوخدلاوهانزلا»

اهريدوأاهجرفيفةأرمللئطاولاويفركذلئطاولاوءةميهبللعئطاولاف...ةنسلاوباتكلاب

.(٥۸)«ةلدألارهاظبينازلاىلعامهيلعوءاينازىمسي

ةحصانملاكرتدقسايقلانمعناملا»نإلويو‘سايقلاراكنإةركفهکربنباضفريو

هتجحضرعمثءقيلتاليتلاةرياكملانمعونسياقلاكرتنأىلعهنماريبعت«هسفنل



ثيدحبدهشتساو«ثداوحلاضعبيفدهتجاوساقيَيبتلافةباحصلالمعوةنسلانممهيلع

يفةشئاعةديسلايأرةباحصلالمعنمو(۸۷)مئاصلاةلبقيفرمعثيدحوءجحلايفةيمعثخلا

ثداوحلايفسايقلاباولاقدقةباحصلانمريثكو»:لاقمث(۸۸)ةثيبخلاةملكلابءوضولاضقن

.(٩۸)«..اهيفمهءارأواودهتجاو

نبااهيلعهثبواهيلعفوقولابعماجلايفةعيرسلاانتءارقتحمسيتلاءسايقلالئاسمنمو

سايقلاناكرأنايبلئاسملاكلتنم؛هيركنمىلعدرلاوهتيجحوسايقلاةقيقحنايبدعبءةكرب

.اهماكحأوةلعللنايبعمهلصأطورشوءهتحصطورشو

وههبمكحلاوهريغبئشلاهيبشتهسفنيفسايقلاو»:هلوقباهددحدقفسايقلاناكرأامأ

سيقملاةلأسملاوهولصأىلعموقيسايقلاف(٠)«هتلعتوتسااذإهلصأمكحبعرفللمكحلا

مكحومكحلاةلوهجملا(٠۹)ةثداحلاوأةسيقملاةلآأسملاوهوعرفىلعوءمكحلاةمولعملااهيلع

.هلصأوعرفلانيبعماجلارصتعلايهوةلعلاولصألا

يفلخادكلذنألعامجإوأصنةسيقملاةلأسملايفدريالنأيهفسايقلاةحصطورشامأ

دوجوعمرظنللظحالةكربنباريبعتبسحيورثالادوروعمرظنللظحال:نييلوصألالوقمومع

دروأنيكرشملانيجوزلادحأمالسإوأنيملسملاحاكنىلعةدرلارثأةلأسميفف.(۹۲)صنلا

ءادتقالا:هلليق؟حاكنريغبامهعوجرزاجفيكفامهنيبعطقدقرفكلاسيلألئاقلاقنإ:خيشلا
امدعبعيبرلانبصاعلايبأىلعبنيزهتنباٍةْيَييبنلادردقوسايقلانمانبىلوأةيهللالوسرب

هناةكربنبالاقءعامجإلابقلعتياميفو(۹۳)«لوألاحاكنلاىلعءرفاكةكمبوهوءترجاه

يفلخادسايقلانأكشالوقافتالاعمرظنلاظحالهنأو(٤۹)عامجإلاعمرظنللظحال

الاهنأةمألاتعمجأدق:هلليق»:امهانزنارتسيوناينزينيجوزلاةلأسميفلاقو.رظنلامومع

عمسايقلاظحالذإسايقلانمانعنمعامجالاو...اهجوزاهيلعمرحيالوهتجوزهيلعمرحت

.(٦۹)«فيقوتلا

هيلعاقفتموعامجإوأصنباتباثهمكحنوكينأبجيءهيلعسيقملالصألابقلعتياميفو



قفتملصأبتدرواذإهثداحلاهبشوساقودهتجادقلكو...»:ةكربنبالوقيءنيدهتجملانيب

ءامةلأسميفهيضراعمضعبلهتججاحمقايسيفو(۹۷)«عامجالاوةنسلاوباتكلانمهيلع

كلصأنمسايقلانإءعامجالاىلعاسايقابيدأتكلذنوكينأتركنأامف:هلليق»:لاق

.(۹۸)«زئاج

:سايقلاروصنمةروصىلعهضارتعاقايسيفهنعءاجلصألاىلعقافتالابقلعتياميفو

سيلوءهيلعقفتملصأىلعالإحصيالسايقلاوءهرايتخاوهلوقبهليوأتىلإبهذدقمهنملكو

عمتجملصأىلعالإحصيالسايقلاو»:عوضوملاسفنيفلوقيو(۹۹)«هيلعقفتملصأكلذيف

:هسايقبلصأىلإعجروهبمكحلاماروءسايقلابمكحلايطاعتنموءنييسايقلالكفهيلع

.(١١٠)«هیلعساقيالولصأنوكيالفهيففلتخاامو.هتلعطابنتساو

لصألاناكولو»:خيشلالاق.سايقباتباثهمكحنوكيالنأهيلعسيقملاطورشنمو

ءالصأعرفلا(اذك)نوكيناكوءهلصأوعرفلانيبقرفالناكاجرختسمعرفلامكحوءاجرختسم

يفاهنألمكحلاكلذبةصوصخماهيلعسيقملاةروصلانوكتنأعنتميو.(١١٠)«ناعرفلصألاو

ىلعنوسيقيالنيسياقلانإف:لئاقلاقنإ»هنألسايقلاننسنعاجراخمكحلانوكيةلاحلاهذه

عمجأدقءهسفنبنيابضرفيهوءةصوصخمةعمجلانأكقفاونمو:هلليقءصوصخملا

.(۲١۱)«!؟هيلعنوملسملا

:اهائاسموةلعلا

ئشىلإائيشاودريالنأنيسئاقلانأشنم»اهنودبحصيالسايقلاناكرأنمنكرةلعلا
اهيلعلوعملاللعلابلغأنألسايقلاثحابمقدأنمةلعلاثحيمو.(۳٠٠)«امهنيبعمجتةلعلالإ

الإزوجيالسايقلا»:ةكربنبالاق.ةلعلكبملسيالأيغبنياذلداهتجالابةطبنتسمسايقلايف

هبقوطنملامكحىلإهنعتوكسملامكحدرينأوهو.لولعمىلعالإساقينأزوجيالوءةلعىلع

ريغباهميلستزاجولوءليدبالإملستالوءاهاعدانملكلةلعلاميلستبجيالوءامهنيبعمجتةلعب

للعلايفبلاغلاربتعانإوءةركبنباو.(١٤٠٠)«هبلتعيوكلذاميعدينأدحألكلزاجلليلد



.(١٠٠)«هيلعاصوصنمنوكيامللعلانمنأركذدقفةطبنتسماهنوكةيعرشلا

لصألانأىريةكربنباو.ليلعتلاوةلعلابلوقلاءةلاحمال.مزلتسيسايقلاةيجحبلوقلانأ

امىلعقلطيوءلصألافالخوهليلعتلامدعنأوءاهلاوحأنمبلغألاوهوءليلعتلاماكحألايف

.ةيدبعتاهنأبماكحألانمللعيال

ةريثكماكحأف.اهيلعساقينألةلباقليلعتلالبقتيتلالئاسملالكنأاذهينعيالنكلو

نيجوزلانيبقيرفتلاةلأسميفامكةرصاقاهيفةلعلانألاهيلعسايقلاعنتماوءةلعلاىلعتماق

دقعامجإلانأكانفرعدق»:هلوقباهيفاهيلعضرتعانمةكربنبابطاخدقفءرتتسملاانزلاب

نمجرخدقهمكحنوكيفمسالاهلمتشيامضعبعامجالاصخيدقو.(سايقلا)كلذنمعنم

ةروصلاهذهنويلوصألايمسيو.(١٠٠)«ءاملعلاعمكلذركنمبسيلومسالاتحتلخدامةلمج

هتباثةكربنبادنعةريخألاهذهفءةيلقعلاوةيعرشلاللعلانيبزيممقرافيهوءةلعلاصيصختب

هدجننإءاهيفءاملعلافالخعنتميالو,فلختلااهعمعنتميالفةيعرشلاامأبالقناللةلباقريغ

كلذناكاذإوءهقالخبعمسلادرينأمهدنعزئاجفمارحلاولالحلابابيفنوسئاقلاامأو»:لوقي

فلتخياللقعلااهبجوييتلاةلعلانألهبالقنإزوجيالامةلعريغنيسئاقلاقيرطةلعنأكزوجي
هيلإنوعجرياليوأتوءمهلالوصأاهوتبثأدقيتلاللعلايفاوفلتخامهنأىرتالآءالقعلااهيف

اهيلعصناليتلامهبةلزانلاثداوحلادنعمكحلاطابنتسايفهيلعنوعزفيالقعمو

.(۷١۱)«اهمساب

اهنايرجنمعنميالوءاهتالولعمىلعيرجتنأةكربنبادنع«سايقلاةلعةحصطورشنمو

.(۱۰۸)«اهتحصىلعلدءاهنایرجنععنامكانهنكيملوءاهتالولعمعيمجيفترجاذإف.صن

نويلوصأهيمسياموهو.(١٠٠)«اهعافترابعفتريواهدوجوبمكحلادجوينأوهرخأآلاطرشلاو

نمرثكأبمكحلاليلحتةكربنبادنعءةلعلايفءةدراولالئاسملانموسكعلاودرطلاونارودلاب
ةثالثوأنيلصأىلعسايقلاناكاذِإو»:لوقيهدجنذإةوقلاةمالعددعتلاكلذربتعادقفءةلع

عجارلاناك.هبجويةيعرشلامكحو؛هديؤتةنسلاو.دحاولصأبقلعتلانمىوقأوهفلوصأ
«هتلعلمعأنيلصأىلإهسايقب



ىلعدرلاةبسانمبراسكنالاوهوادحاوةكربنيااهنمركذدقفةلعلاحداوقبقلعتياميفو

اهنأدنعةلعهذهو»:لاقفءاليخلاوربكتلابةضفلاوبهذلايناوألامعتساميرحتاوللعنيذلا

زئاجمهردفلأهتميقنوكترولبحدقببرشلانأمهيفلاخمعماوعمجأمهنأكلذوءانيلعرسكنت

.(١١۱۱)«...مهاردةرشعهتميقةضفحدقنماوعنتماو

ىلإىدّوي»كلذنأاوعداوهذهحدقلاةلأسماولغتسانيحسايقلاةافنيلعةكربنبادردقو

الانألطبضيالاماذهو.ربخانعذشيالوءةعيرشلاعيمجبملعيىتحةلعلاةحصبمكحيالنأ

ملعننأالإتامولعملالكيفاهنايرجملعنالوتالولعملالكيفاهنايرجملعننأالإاهتحصملعن
الإهملعنالامكلذواهتالولعميفاهنايرجنماهعنميربخةعيرشلايفنوكتالنأوهلكعرشلا

الاماذهو.اهتحصبانمكحرابخألاعيمجوتالولعملاعيمجانملعاذإفءاهلكرابخالاملعننأ

ىلعهبرسکلااوماروءانملعامیفهباوضراعامیوقآاذهو»:ةكربنبالاقمث(١۱۱)طبضي

نومكحتمكنألاذهلثمرابخألايفنولوقتمكنأكلذو؛دسافمازلإاذه:مهلكلاقي.نيسئاقلا

رابخألاملعنىتحةلعلاةحصبمكحنالأانمزلنإفء(اذك)هوملعتملنوزوجتمتنكنإوربخلاب

هللابواهلكرابخألاعيمجاوملعتىتح(اذك)ريخلااولوقتالأمكمزلءاهلك

اتقوبلطتيهنمديزملانألءةكربنبادنع«سايقلاعوضوميفءاجاممضعبلااذهبيفتكن
.اذهانلمعةعيبطحمستالءىوقأبيقنتلاىلعاربصوءلوطأ

:هگربنبادنعاهيففاتخاةلدألا2ةعيرسةءارق

نوكينأامإءاهيفهللامكحنمولختالتثدحاذإةثداحلانأ»:هكربنبانعءاج

تحتو(١٤١٠)«اهريغعمةلمجلايفاهيلعاصوصنمنوكتوأءاهئامسأصخأباهيلعاهصوصنم

.ةنسلاوباتكلاريغهلوصأوعيرشتلارداصمجردنتريخألامسقلااذه

عامجإكلذيفلصحيملنأواهبلمعلاىلعقافتالاعقواممسايقلاوعامجإلاناكاملو

نييلوصألانيبانيبافالتخاهتيجحيففلتخااملبقوهتيجحىلععمجملادعبامهبانيتأ

.فرعلاوةداعلاوحالصتسالاوأةحلصملاوناسحتسالاوباحصتسالالثم؛ةيلوصألاتاهاجتالاو



لوصألاهذهاياضقنمةكربنبافقاومضرعيفعسوتلانمانعنمتقولاقيضنأمغرو

لالخنموءةكربنباءارآلازجوموعيرسضرعميدقتنمانعنميملكلذنإفءاهيففلتخملا

يفمالكنمهبيتأنساملظيوءةلدألاكلتىلعةماقإهنأرهظيءةيهقفعورفيلعهقيلعت

ثحبديزمىلإةجاحيفاهنأوءاهنمءيشبةكربنبامزلتالءةيصخشءارأدرجمعوضوملا

.هعجارموقيقدتو

:لصألالاحباحصتسا:بوا

اهيلعناكيتلاهلوصأىلعناكامءاقبإنعةررابعهنأبباحصتسالايملاسلاخيشلافرع

.(١٠۱)«رخآمكحىلإهلصأمكحنعهلقنيليلددريملامكلذوحنوأمدعودوجونم

:نابعشمکحىلعنحنفنابعشنمهنالصألاو؛ناضمرنموأءنابعشنمنوكينأولخيال

امانیلعراجنابعشمکحف.ناضمريفانلخدونابعشنمانجرخدقاننانمنيقييلعانسلو

.(١١۱)هئادتبابانملعامكهئاضقنابملعنمل

نذأالبهراعتساامعيبيريعتسملاةلأسميفف.هجرخأهنأتبثيملامهبحاصلكلماءاقب١

ةعلسلابحاصنأهدنعحيحصلانأبلاقمثيهقفلافالخلاةكربنبادروأءعيبملابحاصنم

سوبحمهكتفكلاملك»نألكردلابعئابلاىلععجرينأريخألااذهلو.يرتشملانمهتعلسدرتسي

.(۱۱۷)«..هسفننعهليزينأالإهيلع

نالجرهيفعزانتيريغصلالفطلاةلأسمةكربنبادروأءةيرحلاناسنالاكلصألا۳

مکحيهکربنبالاق.امهتانيبيواستتفهدبعهنأرخآلايعديو؛هدلودلولانأامهدحأيعديف

.(۸١۱)لصألايهةيرحلانألةونيلابمكاحلا



ىتحةراهطلانمهلصأىلعقابءةكربنبادنعريغتملاداملا.ةراهطلاءاملاكلصألا٤
.(۱۱۹)هتساجنتبثت

:ناسحتساللا:يناث

طبضنعنييلوصألاةرابعتزجعدقفءفالخنمناسحتسالاةقيقحيفامعيمجلاملعي

لهديرنيذلاامناو.ةددعتملاناسحتسالافيراعتهشقانمددصيفانسلنحنوءهدييقتوهانعم

هيلعانظحالدقف.دیدشزارتحابكلذلعفيناكهنأرهاظلا؟ليلدلااذهىلعلوعيناكةكربنبانأ

هسقنةكربنبايأرهظنكلوىلعهنمادامتعاةفينحوبأهبمكحامضعبلهضفر

هيلعصنيامزواجتيليكولايفناسحتسالابمكحلاىلعلوعهنأاهنمةردانروصيفهبمكح

امهوءرسلارمتنمابارجهليرتشينأبهريغلكولجرلايفف.لكوملاحلاصلةلاكولادقع

نبالاق.ءاركبراحصيلإاهلمحلرجأتساوةعلسلاليكولاىرتشاف.راحصنم(ليكولاولكوملا)
ناسحتسالاقيرطنمامأو.هلمحيفهلنذأيملهنألمكحلايفرمأللمزالريغءاركلافةكرب

راصف.ءاركلابالإققفحتيالو:ميلستلابرومأمهنأثيحنمءاركلاهيلعبجيفسانلانيبةداعلاو

ناسحتسالالهفرومأملاليكولاىلعنامضلابجويهنإفرظنلاامأ.هبقوطنملاكءاركلا

تلقنأقبسامكو.؟فرعلاىلإصوصتنلارهاوظغوصوصنلاهبجويامكرتوهةكربنبادنع

.صيحمتوثحبىلإةجاحيفلازتالهلأسملاف

.نيتلأسمكذبراصتخالليفتكنناسحتسالاىلعةفينحيبأدامتعانمةكربنباركنأاممو
ينجتلادحىلإكلذيفهموصخغلابوناسحتسالابلوقلاهيلإبسندقهفينحابأنأمولعملانمو
.ةيلوصألاتالوطملايفءاجامبسح

عجرمثانايسنطاوشأعبرأفاطنمجحةحصبهلوقةفينحيبأىلعدمحموبأركنأ-١

تاعكرثالثرهظلاىلصيذلانأاذههمالكمزلتسي:ةكربنبالاق.اناسحتساركذتوهدلبىلإ

يقيوضيحنمتلستغااذإةأرملاناامهلوقفسوييبأوهفينحيبايلعهكربنباركنأ۲



كلذبالاق.هباهتالصتحصوءكلذاهنمحصانايسنءاملاهلصيملليلقلقأاهندبنم

.(۱۲۲)اناسحتسا

:حالصتساللاوأةحالصملا

هيفضراعتالاميفداهتجالادنعةحلصملاةاعارميفعناميالهنأةكربنبامالكنمرهاظلا

يهنالبدأىهنهيهنناكو.ةيعرلاىلإرظنلاوةحلصملاقيرطىلع»دالوألا

3هداعلاوفرعلا

اهريغوأصوصتلاانكمتملاذإءةكربنبادنعءعيرشتلارداصمنميوناثردصمفرعلا

لصّؤويلفراعتلاةلاسرخيشلابتكدقو.ةثداحلالئاسملايفءيعرشلامكحلاةفرعمنمةلدألانم

هنإف؛هوحنوصنيعرشلااهغليمل.تافرصتنمسانلاهيلعفراعتامنأنيبيوفرعلاةيجح

باطخيففرعلاًادبميعاردقءةكربنبارظنيفءعرشلاو.اهبذخّوينأوءاهيلعلوعينأحصي
قلخللباطخامهباطخهلوسروهللاو.هفرعوهتداعببطاخيناسنالانأ»هنعءاجامموءسانلا

فرعاذهىلعوءىثنألانودركذلاوهءاهبلاغوةغللارهاظيفءديعلاوموقنودموقلسيل

.٤)«ةماعلا

يفىوقأهانلقيذلاو»لثمتارابعباياضقلاماكحأىلعةكربنبابقعياماريثكف...ناميألاو

.«ةداعلاقيرطنممزلياميهبشأوءءةجحلاباب

نبالوقيفراعتلاةلاسريفوء(١۱۲)«مهتاداعومهفرعىلعسانلاناميأنأل»:هلوقو

اممهتاداعهبترجاميف؛مهنيباميفنوفراعتيامبهدابعدبعتىلاعتهللانأاضيألديو»:ةكرب

يفنسحكلذزاوجنألةمألانمعامجإوأةنسوأباتكنمليلد(اذك)هميرحتىلعملعيمل
.(۱۲۷)«لقعلا



نوكييتلاةلثمألانمو.ةماعلااهئدابموةعيرشلاحورلكلذةقفاومةريخألاةرابعلابدارملاو

تافرصتلانمدعيالهنافهنمنذإالبفيضملاتيبيفىسركلاىلعسولجلاةجحاهيففرعلا

فيضلاسلجولنإءسانلاهيلعفراعتوءةداعلاهبترجاموهلباهنعيهتملاريغلالاميف

فرعلاو.عرولاوفقعتلاودهزلانمهعينصدعيمليسركلادوجوعمافقاولظوأضرألاىلع

ملعيفلخدياممسقفنلانوكسهبلصحييذلانظلاةبلغديفيامنإةيوناثلاةلدألانمهريغك

رتاوتلاوةدهاشملابلصاحلاىرورضلاملعلابناجىلإمولعلاماسقأنميناثلامسقلاوهورهاظلا

.(۱۲۸)عطقلابجويامم

:ةكربنبادنعهبقلعتيامويعرشلامكحلا

اياضقلانمريثكلاعملعفامكءةرشابمةباتكيعرشلامكحلالئاسميفةكربنبابتكيمل

ماكحألانعثدحتفكلذىلإةبسانملاوعدتامدنعءةيضرعةروصباهيلإراشأامنإوءةيلوصألا

نكلوعضولاماكحألضرعتوءرخآلاضعبلانيبزيموءاهضعبفرعوةسمخلاةيفيلكتلاةيعرشلا
نمو.دبعلاقحوهللاقحلوةيلهألاضراوعوفيلكتلاىلإراشأوحلطصملابحيرصتريغنم
هتاعنميهعوضوموباتكلاةعيبطنأللئاسملاكلتلكيفثيدحلاةكربنبالصفيالأيعيبطلا

ىلإةدنتسملاةيهققلاعورفللهلعجامنإو٠هقفلالوصألهصصخيملوهفقمعتلاوعسوتلانم

.(۱۲۹)يعرشلاليلدلا

:هكربنيادنعداهتجالاوديلعللا

هيفنيبيداهتجالايفباتكفيلأتيونيناكةكربنبانأفراعتلاةلاسريفءاجدقل

.(۱۳۰)هيلإةرمتسملاةجاحلاوهطورشوهتقيقح

ىلعرصعنملاننأنإءالمأهتينمأقيقحتنمةكربنبانكمتنأيردنالاننأفسّوملانمو

نمهفقومملعنلاهبحاصةركفلادوارتنأيفكيءةكربنبادعبءاجنمدنعباتكلااذهلركذ

:نيرمأىلعليلداهتاذدحيفةركفلاضرعفديلقتلاوداهتجالا



ةيبلسةرهاظيهوءةكربنبارصعيف.ءاهقفلاوءاملعلانمديلقتلاةركفروهظ-١

نعهنماريبعتءاهلیدصتينأىلإهرطضاامةكربنبايأريفءدجوتنأاهليغبنيالءةريطخو

دوهجلطينحتوءركفلليلخادلالكآتلللخدمهنأو؛عادبالاوركفللءيطبلاتوملاينعيديلقتلانأ

.فلاخملاعورشملايأرلاىلعقييضتلاو.حماستلامدعوبصعتلامثنموءفلسلا

نو؛مالسإلاحورلةفلاخمهرابتعاوهنمريذحتء؛عماجلاباتكنمءديلقتلامذبابيفو

یوقةكربنبادجيملو.ريخىلإانبنايهتنياللكاوتوةيلاكتإنوقباسلاهجتنأامىلعقالغنالا

يفةيهلإلانتسللةفلاخملااهتعيبطفشكوءاهتيراحموديلقتلاةركفراكنإلهللاباتكنمةجح

مويمهرظتنياموءنيدلقملاعيرقتيفتدرويتلاةينآرقلاتايالابءاجفةيرارمتسالاوروطتلا

.(۱۳۱)اوطرفامىلعمدننمباسحلا

نيبةنزاوملانعهزجعوءءرملاةيلقعيفنزاوتلامدعىلعةمالعديلقتلاةكربنباربتعيو

بتكدقفداهتجالايلعةمئاقلاهتفسلفومهركفحورنمةدافتسالاوفلسلادوهجريدقت

انلعجينألأسنهاياوءءابآلاديلقتوءارآلاةحماسموءءاوهألاةبلغنمهللابذنوعننحنو»:لوقي

دمحمهيبنةنسبنيمئاقلاوهنيدنعنيباذلاهباتكلنيبعتتملانم سوق

ركذاممءيشقيقحتناكمإلابناکنإلءاستيةكربنيابينأكمالكلااذهلالخنمو

هلوصأةبراحموءةعيرشوةديقعمالسإلادضركملاروصنولتتوهيفددجتتتقويفءديلقتلاب

دنع؛هموصخدض؛زيزعلاهللاباتكنعةكربنباعافدانضرعنأانلقبسدقو.هدوجوتاموقمو

نمررحتملالقعلاريغكلذلثملعفينأنكميلهفءعيرشتلارداصمنملوألاردصملانعثيدحلا
ةمئاقيفلجسينأهلقحو.حجنوكلذلعفةكربنياانخيشودومجلالالغأوءديلقتلادويق

.رارحألاءاملعلا

ةماعلاالءاملعلاديلقتكلذبينعنامناديلقتلابحمسيالةكربنبانأانررقامدنعنحنو
ةماعللزوجياللباهليصحتىلإىعسنمالإاهيلعردقياليتلاهنيناوقوهطورشداهتجاللنأل

بتك.ليواقألالدعأنيبةقرفتلاىلعنيرداقاوحبصأوءةيعرشلاةفرعملانمابيصناولاننيذلا
لدعأنيبةقرفتلايلعليلدالاميفمهلعابتإلاوءاملعلاديلقتةماعللزوجيو»:لوقيةكربنبا



مهمالستساكءاملعللمهمالستساوءداهتجالاقيرطهقيرطناكنموءعرشلابابيفءمهليواقأ

مهتيالنمللهاجلاديلقتكلذكو؛هباوصبمهلملعالاميفءميلعومهلهبنومكحياميفماكحلل

.(۱۳۳)«هنیديف

ضارتعالازوجيو.فالتخالاعمةباحصلاريغرصعيفرابخألاوثحبلاولالدتسالالهألديلقتلا

.(١۱۳)«انركذاملةباحصلاىلعضارتعالازوجيالو؛مهتلدأيفمهيلع

ةبلغوهيلإمهادأامبنولمعيونودهتجياوناكدقفةباحصلاجهنموهداهتجالاو

يیلوسرنعربخهلرهظاذِإهآريآرنعمهنمدحاولاعجريدقو.ريكنريغنمءقحلاهنأمهنظ

.(٦۱۳)«خوسنملاوخسانلاكلذكو

ةجحوأعامجإلاوةنسلاوباتكلانمحيحصلاليلدلادوجودنعزوجيالديلقتلا»نإفاذل

يتلاتاهجلانملالدتسالاةحصدلقملااهيفمدعيلاحيفديلقتلابجيامنإو.لقعلا

.(۱۳۷)«انرکذ

تايعرفلايفدهتجتملكنأءهريغريثكعم«یریةكربنبانإفانفصوامكرمألاناكاملو

.«هداهتجابًاطخيالفبيصم

ىلعةلالدلانماذهيفو.داهتجالالهأنمنوكينأةطيرشهبىتفأاميفهيلعنامضالو

ىلعةفرعملاوملعلالهأعجشيامنيدلااذهريخلوءدالبلاودابعلاريغلديلقتلاكرتوهبذخألا

.لذبلاوءاطعلا

:لوصألاملع2ةكربنبادوهجمييقت

هجتنأامولجرلاعضوانيلعمتحيركفلاتالاجمنملاجميأيفيأدوهجمييقتنإ
ءهورصاعمهبتكامعمهتنراقمبميلسلامييقتلاهمييقترسيتيىتحءيناكملاوينامزلاهراطإيف

انلصيملءديدشلافسألاعموءهنأقمعتلاوعسوتلاوروطتلانمكاذوأملاعلاذههيلإلصوامو



هنمانغلبامنأو؛ردانلاليلقلاالإةيلوصألاعبارلانرقلانملوألافصتلاوثلاثلانرقلاراثآنم

نرقلاءاملعانلاهلقنءاهبحاصباتكنمماعلااهراطإنعةروتبموةأزجمتايارولوقنوهامنإ

ةكربنبارصعنأنمهريرقتقبسامبريكذتلانمانعنميالرمألااذهنأالإ.هدعباموسماخلا

انلتلقندقق.يمالسإلايبرعلاركفلاتالاجمةيقبهتفرعامكيلوصالاثحبلايفاراهدزأفرع

جلاعتةلقتسملئاسريفءاوسةيلوصألاباياضقلايفةريثكنيوانعاهريغوسراهفلابتك

ءكلذيلعةيلقعلاوةيلقنلاةلدألاشحعماهضقنواهدروأاهتابثإثيحنمءنيتلأسملاوةلأسملا

كلتاهيلعاونبةيلوصأءارآنمةيهقفلامهعورفىلعرصعلاكلذءاهقفهببقعيامىلإةفاضإ

صصخينأنودءةيلوصألاهئارآضرعيفريخألابولسألاراتخادقةكربنبانأودبيو.عورفلا

نيبوأهلوصأوهقفلانيبلصفلاىلإةجاحلامدعىريناكهلعلو.يقهفلاريظنتللالقتسماباتك

يذلاماتلالالقتسالالبقملعلااذهلحارمنمةلحرمنعهنمريبعتاذهو.قيبطتلاوةيرظنلا

.هدعباموعبارلانرقلانميناثلافصنلاهفرعيس

,ةيافكلاهيفامباهنميتأيسهنأوءلوصألاثحابميفبهسينلهنأبةكربنياحرصدقل

يتلالوصألاجارختسإومهفىلعدعاسياموءةهجنمماكحألاطابنتساىلعهيقفلانيعيامردقب

يفءةكربنبابتكدقف.اهفعضواهتوقىلعفوقولابهترظانمرسيتتيكههقفهريغاهيلعميقي

بغريامكلذنمنيبنوءيناعملاهذهنماذهانباتكيفءاذهدعبركذننحنو»:لوألاثحبلارخآ

.«انلهقيفوتيفهللايلإ

يتلاةياغلاوءهلئاسمولوصألاملعاياضقبةعساوةفرعمهبحاصةفرعمبمالكلااذهيحويو

هثحابميتأتنأيعيبطلانمناكءايلوصاافلؤم«عماجلا»باتكنكيملاملو.اهلجأنمنود
ةيهقفلاةبسانملاىقبتامنإوضعبباقرباهضعبذخأيالنأوماظنريغىلعةعزومةيلوصألا

فورصو:خاسنلاثبعنمباتكللثدحاميلإةفاضإءةيلوصألاةلأسملادوروددحتيتلايه

رركتلةيلوصألالئاسملاراركتيفعقينأيلإفلّوملارارطضالوألاببسلانعجتندقو.نامزلا
لكاهظحالييتلاةرهاظلاهذهيناثلاببسلاقمعو.ةلثامتملوصأىلعةمئاقلاةيهقفلاعورفلا

.عماجلاارقنم



نمنكمتدقةكربنبانأىلإفرعتلاةلاسروعماجلاباتكلةعيرسلاانتءارقدعبءانلصوت

ءاهقفهبتكامىلععساولاهعالطإلالخنمةدعاوقوهئارآريرقتوءةيلوصألاهثحابمةباتك

بناجلاو.انمضتمهفوأاهبحرصءاوسةيهقفلامهعورفاهيلعاونبلوصأنمهوديقاموبهذملا

مهتاهاجتاومهجهانمقفوءهرصعيفنويلوصألاهفلأاموهامنإخيشلارداصمنمىناثلا

.ةفلتخملا

هباحصألهأوهباحصأويعقاشلاو......وفانحألاوةلزتعملاورهاظلالهأمهنمركذدقف

مهفلالخدمهنملعجيذلايوغللاثحبلاىوتسمنمةكربنبادافتسادقو.يأرلالهأوءثيدحلا

.ميلسلافيظوتلاهفيظوتوءيعرشلاصنلا

باتكيئزجىلعةعزوملاوةحورطملاةيلوصألااياضقللانضرعلالخنمانلنيبتدقو

ةكربنباخيشلانأانلنيبتءثحابمنمنويلوصألاهيلعفراعتامقفوءاهلانبيترتو.عماجلا
يفهبءاجلالقتسمافينصتنفلااذهيففنصينأهلردقولو؛ءلوصألاملعىلععالطالاعساو

عورفلانيبهيفعمجيارياغماجهنمراتخأهنأالإهاياضقوهلئاسمةبعوتسمءةروصنسحأ

قيرطىلعىلوألاتاوطخلابناجيلإيففيلأتلاروصنمةروصلثمياذهوءلوصألاو

ىلعربعينأدارألوصألاوهقفلانيبطبرلاجهنمهرايتخإبةكربنباو.هقفلانعلوصألالالقتسا
مقيملهقفلةميقالهنأامكءةيلمعةدئافرمثتالتايرظنلةميقالف,نيملعلانيبةقيثولاةقالعلا

.ةيوقلوصأىلع

فيلأتلايفنيملكتملاجهنمىلإليمأهبحاصنأبيحويةكربنباجهنمنإفاذهبناجىلإو

ةيلوصألاءارآلاقيقحتبمامتهالاوريظنتلاعباطءقحالنمزيفءهيلعبلغيسيذلاىلوصألا

لجروهفءهاجتالااذهىلإليمأةكربنبانوكينأبجعالوءةيهقفلاعورفلانعاديعباهحيفنتو
يلإبرقأيسايسلاريظنتلاومالكلاملعنأكشالوءهرصعثادحأنمةيسايسلاهفقاومهلوملكتم

نوكينأبجياميفناثحبيامهنألعقاولاهيلعنوكيامعرظنلاعطقبءدرجملايفسلفلاريكفتلا
خيشلاهبتكاممغرف.اديعبهذهانببهذتنأبجيالنكلو.نئاكوهامالءعقاولاهيلع

ةلأسموةعيرشلاعورفبرافكلاةبطاخمومهباقعومهباوثونجلافيلكتةلأسمنعةكربنبا



اياضقلانعاديعبلظيهبتكاملماعلاعباطلانإفكلذلكمغرومولعلاماسقأولاحملابفيلكتلا

هدنعلوصألاف.يلعفلاعوقولانودءيلقعلازاوجلابنويلوصألاهيمسياموأةيضارتفالا

.ةيلقعلاةضايرلاوةقلذحللالاجموأايركفافرتسيلوءداهتجالاولمعلاوطابنتسالل

يبنجأرصنعيألرثألكنماهتمالسةيلوصألاةكربنباتاباتكيفءاضيأءظحالملانمو

لوصألاملعىلإبرستيذلاينانويلاقطنمللارثأدجنملذإءةيمالسإلاةيبرعلاةفاقثلانع
دقو.يلازغلاهذيملتهلامعتسايفعسوتمثينيوجلامامالاعمسماخلانرقلايفةماعيمالساإلا

.يعفاشلامامالاةلاسرذنملوصألاىلإةيقطنملاثحابملاللستضعبلامعز

ملعيفةيساسألاثحابملانمدعتيتلادودحلاوفيراعتلاباريثكمتهيملفةكربنباامأ

.لصفوعونوسنجويلكويئزجنمةيقطنملاتاحلطصمللارثبتكاميفدجنالوءقطنملا

ثحابملانأفةلمجلابو..يقطنملاسايقللرثألكنمايلاخءاجيمايقلاثحبماذكو

.انومضموالكشعباطلاةيمالسإتءاجءعماجلاباتكيفءةيلوصألا



تالحخادملا

لوحترادامهالوأوثحابلاةباجإلوح٠«نيتءاضإلكشىلعتءاج:ىلوألاةلخادملا

ةيسدقىلعللدينأدارأهنالكلذو؟ميركلانآرقلايفنيلئاقلاةكربنباعفديملاذامل»:لّواستلا

ديمحميكحنماليزنتهنوكلءهفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاميركلانارقلا
.امالسو

ليصأتنييبتيفبصنيامنإعوضوملااذهيفةكربنباجهنمناهلوقأيذلاو:فيضيو
هعبتينآلاجهنماذهورداصملالوأوهميركلانآرقلانوكلةيعرشلاماكحألا

نولصفينآلامهنأواميسالةيهقفلاروصعلايفخيراتلابنومتهينيذلانوثدحملاوأنورصاعملا
اهيلعنولخديمثدعاوقلابنوتأينيذلاسكع؛دعاوقلامثةلدألا؛هقفلالوصأملعيعوضومنيب
..ةلدألاىلعمالكلا

يفرطنيبوأملعلااذهيعوضومنيبوأملعلااذهنيبالصفكانهنإفرصاعملاخيراتلاامأ

سايقلاوةنسلاونآرقلابنوأدبي؛ةلدألانوذخأيعئاقولاثيحنموةلدألاثيحنمملعلااذه

ذخألاثيحنمنييلوصالاوبهاذملانيباهيلعفلتخماهضعبةلدألانمكلذرخآىلإفرعلاو

هلعلاذهىلعفرومألاهذهلثميفنودرطتسيالعفنآرقلانولخديامدنعوءاهبذخألامدعوأاهب

هقفلالوصأنيودتيفةيجهنملاهذهيفقبسلالضفهلناكةكربنباربتعننأبسانملانم

.نآرقلاةيسدقليصفتيفطقفسيلو

ثيحنمةنسلاةحصىلعدمتعياماريثكهنأةكربنبانأظحالنامك:هتءاضألصاويو

دوجومدعوموكحملاومكاحلاةيضقراتخاكلذليبسىلعوماكحألايفلوقأوءنتملاودنسملا

ًاطخأ:لاقفرخآالجرناباتغيامهعمسفالجرمكحُيلجرىلعرمٍيَيهنأىوريفاضرتفممكاحلا
ىلعهدامتعابناجبمكحلاهنمنيبيتيفثيدحلاحورربسيلعدمتعيامئادفموكحملاومكاحلا



كلذديقيهنكلعامجإلابقافتالانعربعيةكربنباناعامجإلانع٠تتاكفةيتاثلاامأ
ةيجهنميفضقانتالفاذه«اننودانوفلاخمعمجا»واوقفتاىنعمب«انباحصاعمجا»ًالثملوقيف

يأرالتادابعلانامولعمفةدابعلايفناسحتسامدعانهوةلماعملاناسحتساكانهفةكربنبا

هركذاماماواهبدرويذلاصنلاعمفوقولايهةدابعلاءاهنمضيفلخديناسحتسالاواهيف

؛هنمضلخديناسحتسالاوهيذلايأرلااهيفعستيتالماعملاوةلماعمكلتففرصتودعاوقنم

ةلماعملايفهتحابانيبوناسحتسالايفةكربنياةيجاتنتسانيبضقانتاليرظنةهجونمف
.ةدابعلايفهلهضفرو

امنيحةكربنباخيشلاناروتكدلاركذ:هيفءاجراسفتسانعةرابعتناكةيناثلاةلخادما

المأحيحصلانمناكاذإاميفهفوختوهصرحعفادبكلذلعفيامناثيداحألاضعييفرظني

یوریثیدحلکناطایتحالاةرورضهتذمالتيفسرغينأديريهنأىلعلديامناىرأينكلو

.حيحصلوسرلانع

ضرعوأسرددقةكربنباخيشلاناتلقامنافلوألاراسفتساللةبسنلاباما:رضاحمادر

هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلانآرقلاةمالسنععافدلافدهباياضقلاهذه

.عيرشتلارداصمنملوألاردصملاقحبنوكيلصقنوبيعلكنمهولخو

؛تاحيضوتلاوتاسبالمللرظنيناكثيداحألانمهفوختيفةكربنبانا:ةيناثلاةلأسما

حرشلايفباهسالانيبوهنيبلاحيذلاوهتقولاقيضنأىلإاريشمثحيلايفةدوجوماهلكو
.حيضوتلاو

نكلوميلسريغريبعتلاناكاميرثيدحلانمفوختللةبسنلابامأ:ثحابلاروتكدلافاضأو

ثيداحأىلعةيعرشلاهماكحايسنياليكسرتحيوهطايتحاذخأيناکةکربنیانايدصقنود

نمانعنم,ثيدحلااذهيفضعبلانعطدقو)(حص)نالوقياماريثكهدجنكلذلةحيحصريغ
.ذخٌوتنأبجيامكاهذخأيثيداحألاف(مالكلا

املناکاذإامعاههيفلخادملاحضوتسيtنيراسفتسالکشىلعتءاجةلخادلا



هتاسارديفةكربنباهيلعراسيذلاجهنلااذهيفرثأةيقاتسرلاوةيناوزنلانيتسردملانيبماق

ةيلوصألاهتامولعمةكربنبامامإلاىقتسااذإاميفو؟ايبلسوأايباجيإرثألاناكءاوسةيلوصألا

.؟بتكلاهذهنماًئيشیمسلهوىرخألابهاذملابتكنم

النإ(ايسايساشنموأ)ةيقاتسرلاوةيناوزنلانيتسردملانيبعازنللارثأدجأال:رضاحملادر
ةيعرشلاماكحألاطابنتساجهنيهفةيلوصألارداصملايفرثااهلةيسايسلاتاعازنلانادقتعأ

ةنازخلا)(رفعجنباعماج)اهنمركذوةيلوصألارداصملانمريثكىلإةكربنباراشأدقو

بتكىلععلطاامبروءلبنحنبدمحأكلذكوكلامنبانعةياورركذاملبوبحمنباو(ريشبلل
.اضيأةيرهاظلاوةعيشلاوةلزتعملا

دنعتالماعملايفسايقلاراكناةيضقلوحراسفتسا:لكشىلعتءاجةعبارلاةلخادملا

نمناكاذإوةيهقفلابهاذملادنعمأةيضابألادنعسايقلاركنينمدصقيناكلهوةكربنبا

ذنمةيضابإلانمادحأنأظحالوسايقلانوركنيةيعفاشلاوةيرهاظلاكانهفةيهقفلابهاذملا
سايقلابلاقنمناةديبعيبأمامالانعضعبدروامناوسايقلاركنياليرجهلالوألانرقلا

ركذيامدنعوتالماعملايفسايقلابلوقيناكةميركيبأنبملسمةديبعابأناعمرفكدقف

طورشلارفوتمدععمسايقلانوكيامدنعةرابعلاهذهبدصقيامناواذكةلزنمهلزنيهنإفسايقلا

.صنلادوجوعمسايقالفصنلادوجوعمسايقلابوأ

رطفأنمهنالوقلالالهنبمشاهخيشلاىلإبسن»ةكربنباهلاقامكيلعًارقأ:رضاحملادر

الوراطقاهيلعبجيملوهيلعبجاولاموصوهرهشءاضقهيلعأ,عامجريغبادمعتمناضمر

ثيحاحضاوصنلا«ماكحألابابيفابجاوىريالوسايقلابلوقيالنممناكهلعلو؟اهريغ

.نيسياقلانماناوسايقلازيجيبهذملانالوقيةكربنبانا
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عيحرلالنيحرلا)مسي

هبمهنوكلهتيشخبمهفصوونيلماعلاءاملعلاوملعلافرشيذلاهللدمحلا

ةالصلاو‹ميقسهبفصتانمنأللهجلاحبقوميلعلاهمسإنمملعلاقتشاو:نيفراع

هةيبحصىلعو؛نيعمجأهللاقلخريخوءءاملعلامظعأدمحمانديسىلعمالسلاو

.نيدلامويىلإناسحإبمهعبتنمىلعونيبرقملاهتيبلهأوماركلا

:دحعيامأ

هكربنبدمحمنبهللاديعدمحمىبأدهتجلاةمالعلانعرصتخمثحبانهف

اذهلالخنمةيملعلاخيشلاهناكمهيفتحضوأدييقتلاهباتكويولهبلايميلسلا

خيشلاةمجرت2ةلاطالابتفولاينفعسيملو‹ملعلابالطهبعفتنيهللالعلباتكلا

نيثحابلاملعلابالطللكلانعثحبلاتكرتوضعبلاركذترثآنكلو.هملعةرازغو

امفيتارثعليقيناويتالزرفغينإميركلاهللاالناساهقئاقحورومألاقئاقدنع

قفوملاهللاوناطيشلانموينمفًاطخنمناكاموهللانموهفباوصنمهيفناك

 ليبسلاءاوسىلإيداهلاو

ثحابلا



لوألامسمعلا

خيشلابفيرعتلا

:ةيسنوةمسا

هينامعلاندملاىدحإيهوءالهبىلإةبسنءيولهبلايميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبعوه

ابيرقتارتموليكنیٹالثوةسمخةفاسمىوزننعدعبتيهو٠نامعنمفوجلاةيحانبعقتو

هلزنمناعمسهنايشاطبلادومحنبفيسخيشلاركذوحرضلاةقطنمباهنمخيشلالزنمو

.'”اذهانمويىلإةفورعموةيقابلازتالهتسردمراثأوهدجسمو

دمحموياهتينکوهدادجأنمةكربنيانعهبسنيفةدايزعجارملانمتأرقاميفرثعأملو

كانهفالإوءهيلإالارصعلااذهيفنهذلافرصتيالفدمحموبايقرشملارثألاىفلاقيامدنعو

دمحمنبهللادبعدمحموبامهنمو«عبارلانرقلايهوةرتفلاكلتيفةينكلاهذهيفههباشينم

يفبوصنملابوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسمامإلايلعةمامإلادقعيذلارثْوملايبانب

هخيشنبدمحمنيهللادبعدمحموباو'”يملاسلانيدلارونمامالاراتخاامبسحه۲ماع

."”الوقديعسمامإلادعبه٢۳۲۸ماعيدنكلاديلولانبشارمامالاىلعةمامإلادقعيذلا

نبهللادبعنبناندعنبسودنبمنغنبمهفنبكلامنبةميلسىلإةبسنيميلسوهو

هتصقوبرامدسرايهنإدعبنميلانمنامعىلإءاجىذلايدزألاثراحلانببعكنبنارهز
. باسنالاباتكيفةروهشم

اهنمجرخدقو.مهفنبكلامءانيانماهنوكلنامعيفةقيرعلالئابقلانمةليبقلاهذهو
egy

.١/۱۹۹۲ط۱/٦۲۲نايعألافاحتإرظنأ(١
.نامعةنطلس-ةماقتسإلاةبتكمط٠/٠۲۷نايعألاةفحت-يملاسلارظنا(۲
٢۲۷صنم(

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوط٢٠۲ص۲جباستالا-يبتوعلارظنا(٤

 



دئاقلاوروهشملاديطخلامهن<الاىلعو٠ماظعلاداوقلاونيروهشملانامعءاملعنمددع

نطقتتناكامك.يلوألاةيمالسإلانورقلايفراحصةقطنميفةليبقلاهذهنطقتتناكو

دمحانبليلخلانايوغللانامامالااهيلابسنيتلاواضيااهيفمهفنبكلامنيديهارفةليبق

(۱).

مهريعوبيبحنبعيبرلاثدحملاهيقفلامامالاوديردنبنسحلانبدمحمركبوباويديهارفلا

:هتأشنوهتدالو

ىفءاهقفلانمدحأكلذىلإراشأالودمحميبأخيشلاةدالونيخرّوملانمدحأركذيمل

ءيرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصنلاديلاومنمناكهنأرهاظلاوانعالطإبسحمهتافنصم

‹لئاسملاضعبيفهركذقيسيذلايليحرلادمحمنبهللادبعنبديعسمامإلارظانيناكهنأل

المازموارصاعمنوكينأوءةهجنمملعلانماغلبمغلبدقناكاذإالإمامإلارظانينأنكميالو
يتأيسامك-رهتشادقو.ملعلاتاقلحيفنوكتامابلاغةرظانملانألىرخأةهجنممامإلل

.ديعسمامإالاككلاميبانعملعلاىقلتةهكربنباخيشلانا-هنايب

هزاوجنمسانلاهفرعياماذهوحنو):هصنام«فراعتلا»هياتكيفهسفنةكربنياركذو

حسملاوبرشللاهيفيتلاهايملانولمعتسينممءرودلاباويأىلعقيرطلابيتلاسورخلايف

اهيلعنكيملنإوءكلذلهلعفبلضفتيودقتعيوهللايلاهبحاصهببرقتيامو«ندبلالسغو
بلقلابملعيامل,ةنكمألاكلتريغيفليلقلاهنمزوجيالو«هلهأةحابإوكلذزاوجبربخمالوحسم

هبلقةداهشبناسنإلاهملعياذهو.ىرخأعضاوميفمهنييوءعضاوملاكلتيفاهلهأةحابإنم

مكحفءةرظانمهذهلثميفهللادبعنبديعسمساقلايبانيبوينيبناكدقو٠هيلإهسفننوكسو

.هزاوجملعيىتحكلذىلعفيقوتلابسحاتنكو-هيلعهللاهمحر-كلاموباخيشلاهل

ىفنيقفانملاونيكرشملالافطأمكحةلأسمىفهسفنةكربنبإلدييقتلاباتكيفءاجو
لوقلااذهيفينرظانيهللادبعنبديعسمامإللاناكوءفالخلاركذنادعبلاق.ةرخآلاوايندلا

.١صيبدالاىدتنمللييايسلادوعسنبدمحاخيشلاثحبرظنا)0



."'كلذيفهداقتعايلعفقاملوءهنمبجعتلاليبسىلعينملوقلاناكوءهراتخاانأتنكدقو

.ماماللهترظانمءانثاهرمعنمنيدقعلازواجتدقناكمامإلانأهانركذامبلدتسيو

:هتأشناما

مامإلاركذيناكامدنعاذلوءاهلوحاموأراحصةنيدميفهدهعةيادبيفًاشنهنأرهظيف

هرکكذثيحفراعتلاباتكنمهنعانلقنيفامكمامإلابقلنعادرجمانايحأهركذيناكديعس

ناكهلعلومامإلابصندعبةصاخوملعلانماغلبمغلبامدعبالهبىلإلقتنامثءطقفهتينكب

.مامإلابقلبةرتفلاهذهيفهركذيناكوءالهبىلعهلايضاق

مهرثكأدييقتلاهباتكيفمهراثآديقومهنعلقتنينيذلاهخويشنأهانلقامىلعلدياممو

.مهریغوییحینبانهمییحیویوهبیبحنبنامیلسناورمویاوكلاموبأمهوراحصنم

نمةكربنبالحرينألوقعملانمنكيملنإفولأملانمسيلذإ):دوعسنبدمحاخيشلالوقيو

ذئمويتناكيكزاوىوزنوالهباهيفامبنامعنمةيلخادلاةقطنملاوراحصىلإهجتيوالهب

نبدمحميراوحلايبأويصورخلاسيمخنبتلصلارثّوملايبأكءملعلاخياشموءاملعلابرخزت

يوكزالارفعجنبدمحمرباجىبأوءيدنكلاحورنبدمحمونامثعنبناهبنوىرقلايراوحلا

ةميلسينبةليبقنممهموقنأامكءناوضرلاوةمحرلامهيلعءالجألاءاملعلارابكنممهريغو

.”(اهيلعةعنملاوةزعلاوةدايسلامهلتناكوءاهلوحاموراحصيفمهلزانمتناكانركذامك

:هخويش

قلطیامیدقراحبصرکذنالصانشوامحصکیرخاةيالويفنالاهلعلوهميدقلاراحصبنالص

نحنيذلادييقتلاهباتكيفهبرختفيواريثكهنعلقنييذلاوهخيشلااذهوهقطنملاعيمجيلع

.ثحبلااذهنمىناثلاءزجلايفىلاعتهللاءاشنإهركذددصب

|

.يفاقثلاويمرقلاثارتلاةرازوط٢۲صفراعتلا-ةكربنبا(١
.۳۱۸/۲:نايبلاوفشكلا-يناهلقلا(۲

 



النيذلا=وشلا٠:171
5نممهريغءییحینبانهمییحیوبأوبیبحنبنامیلسناورموبايناثلاو

)۱(ع

ديعسمامإلاهخويشنمنأةكربنباخيشلاةمجرتيفيشاطبلادومحنيفيسخيشلاركذو

هرظانیناکهنالانسهنمربکأناکولوةساردلايفاليمزوهلانيرقناكهنايلرهظياميسحو

كلاميباىلانامكقحيفمساقلاابارظانيناكلبءهخايشارظانيناكهناةكربنيانعرثؤيملو

.لبقنمهنعكلذانلقنامك

يباديعسمامإلاركذمهيفدريملومهانركذنيذلاهخايشالهركذدييقتلاباتكيفءاجو

مهيفةدراولارابخألاتناكوهلهجعسيام”مهيفلوقلاناكاملف):هصناملاقثيحءمساقلا

ىفملسافوقولاانيأرو.مهمكحنعتوكسلابماصتعإلاانيأرءرهاظلايفاهماكحاةفلتخم

وباوناورموبأوكلاموبأمهنمءهللامهمحرانخايشاانكرداريخألابهذملااذهىلعوءمهرمأ

.'”مهلرفغوهللامهمحر-مهتجرديفوهنممومهرصعيفناكنموىیحي

مهينعينيذلامهومهنعذخأونيرخآاسانارصاعةكربنباخيشلانأصنلااذهنمرهظيو

ةثالثلاهخايشانعانأشنولقيالاوناكنإءمهتجرديفوهنمموءمهرصعيفناكنموهلوقب

.ةرصاعملادرجمالمهنعذخاهناىلعلدتانخايشاةظفلنإمثءمهئامسأبمهركذنيذلا

:(نم)ظفلبمهركذردصثيحضيعبتلابنيروكذملايلإراشأخيشلانِإفكلذىلعةوالعو
نيريثكىلعذخاهناىلعلدياممءمهئامسابحرصيملنيرخآاخايشاكانهنأيضتقيلاحلاو

.هنامزيفملعلالهانم

ةثالثلاهخياشمنعهعامسدييقتلاباتكيفديقامدنع-هللاهمحر-خيشلانسحادقلو

ءاملعلخويشركذانيلعىفتخاامك٠هخويشفرعنناانلينافالإو.مهئامسابحرصنيذلا

نيذلاخويشلاءالؤهىدلملعلاهرازغملعنناركذلابريدجلانموهرصعريغوهرصعيفنيرخأآ

.يفاقثلاويمرقلاثارتلاةرازوط٢۲صفراعتلا-ةكربنبا(١

.۳۱۸/۲:نايبلاوفشكلا-يناهلقلا(٢

.۳صنامعةنطلسبييدألايدتنمللمدقمثحب)۲



هسفننعهعفديناككلاميبايلادفواملةكربنباخيشلانأيشاطبلاخيشلايوريو

.”هدنعامملعلانمهللذبوهمركاوهيلإهبرقملعلابلطيفهتبغرهلتدكأتاملفهربتخيل

:ةيعامتجالاهتايح

هدالوأةفرعمثيحنمةيعامتجإلاخيشلاةلاحلركذىلععجارمنمهيلعانعلطااميفرثعنمل

ليق):يشاطبلاخيشلالوقي؛ايرثناكخيشلانأنمرثؤيامىوس.مهعمشيعيفيكوهتاجوزو

كلذلءسرفىلعبكريرجشلاولخنلانمنيتاسبلايهو(الهب)دلبلايفهلاومأدقفتينادارااذإو

ةبراغملاانباحصاضعبمهواهجراخنمونامعنمملعلابالطنماريثكمضتهتسردمتناك

.'(هنعملعلاذخألاوءاجنيذلا

«بالطلاةفاضتساوملعلابلطىلعهنيعتلاومأهيدلناكخيشلانأصنلااذهنمرهظيو

نا(فراعتلا)باتكيفهركذكلذيلعلدياممو٠ةديجتناكذئمويةيداصتقإلاةايحلالعلو

مويلاىلإنيينامعلادنعبقللااذهبفرعتورابكلاةيعوالايهوءاملاسورخنوعضيسانلا

.ذئمويسانلايفىنغلاروهظليلداذهوتاقرطلاىلعبرشللءاملااهيفعضويل

:همفاوموهتامص

الةضراعلايوقابلصناكو.نيدهتجملاءاهقفلاونيلماعلاءاملعلانمةكربنباخيشلاناك

فراعتلاوعماجلاكاهلكهبتكىفةريثكلاثمأكلذىلعوليلدلاهيدلناكاذإهيأرنعلزانتي

.اهريغوةريسلاوةنزاوملاو

كلذواذهدمحمويأوهةفورعملاهدعاوقبهقفلالوصأيففلأنملوأنأاندنعرهتشادقو

دقفءاريثكهفقاوملبصعتيخيشلاناكو«دحأهركنيالاذهو«عماجلا»روهشملاهباتكلالخنم

لبقتناكيتلاةيضقلايف-هللاامهمحر-يمدكلاديعسىبأنيبوهنيبريبكفالخعقو

.نيكرشملالافطأينعي(١
.١ط۱/٦۲۲-نايعألافاحتا(۲



ىلعجورخلاةيضقيهو.ةيقاتسرلاوةيناوزنلااتقرفاهببسبترهظوليوطنمزبامهدوجو

رضنلانبشارويلعنبيسومنبيسومندلنمه٥۲۷ماعيفوتملاكلامنباتلصلاماماإلا

رثأىلعترهظفمامإلامكحيفوامهمكحيفسانلافلتخافمامالاعلخانلعاثيحنييوكزالا

ةقرفلاديويدمحمىبأوةينوازنلاةقرفلاعمديعسوباخيشلاناكوءامهيلاراشملاناتقرفلاكلذ

اذهيفتفلأدقو,تلصلامامالاىلعنيجراخلانمةءاربلابوجوبسانلابلاطتيتلاةيقاتسرلا

ديعسوبامامإلافلآنأىلإ,لالضلابيمرلاولاقلاوليقلاريثكوةريثكريسوفيلأتعوضوملا
رشنوامهلوصأوةءاربلاوةيالولاةلأسميف«ةماقتسإلا»هباتكخيشلااذهرصاعييذلايمدكلا

اذهيفيشاطبلاخيشلاهبتكامصنغئراقلللقناو.هللدمحلاوسانلاةرئاثتأدهفباتكلا

:قايسلا

امهنملکعنشو.امهنيبریبکفالخعقودقوءدحاورصعيفديعسوياوةكربنياناكو)

ليوطنمزبامهدوجولبقتناكوءتلصلامامإلاوشاروىسومةيضقيفكلذورخآلايلع

.عامجإلابغابعامجإلابمامإلانعجراخلاوعامجإلابمامإتلصلاناءةكربنبااهيفلاقف
.مهمزليملامسانلامزلافءعامجإلابءةبجاوعامجإلابيغابلانمةءاربلاو

هيالوهيفزوجيامك.فوقولاو.ةءاربلاوةيالولاهيفزوجيلعفلااذهناديعسوبالاقو

لكلو.ىأربذخادقامهنملكوءلطابلاوقحللةلمتحمواعداهنألءفوقولاوئربتملاويلوتملا

.هفلاخنمهئيطختبنادوكلذبنادوءقحلايفلصأوجرخمويار

جاجتحإلااوطسبوماقملااذهيفاولاطادقلو-هللاهمحر-يملاسلانيدلاروتمامالالاقو

ىلعفقيلفهيلعمهامةفرعمءاشنمءفيناصتهيفاوفنصوفيلآتكلذيفاوفلأومارملاقوف
باتكويدنكلاهللادبعنبدمحأركبىبأخيشللءادتهإلاباتكو.مامإلاكلذلةماقتسإلاباتك

ممألانملضنملاوقأبهفلاخنملاوقأةنزاوميفهفلأةكربنبدمحميبأمامإللةنزاوملا
.هديفمريسوةديدعلئاسرعمءسيمخنبتلصلارثّوملاىبأمامإللتافصلاوثادحالاباتكو

لاحلاغلبدقفامهنيباميفجاجتحإلاةدشوةيضقلاكلتيفامهنيبفالخلاعاستالولاق
ةرثكيمدكلاىلعركننانك):هلوقبديعسيبأىلعلماحتلانمهنعيوراميفةكربنباةمالعلاب



ناكلذو.هتقامحرتاوتالإهيلعركننامفنآلاامأف.هتلاهجرهاظتوهتدالب

.هبحاصلاوزبالإلوزيالعابطلايفبكرمقمحلاوميلعتلاب

.هللاءاشنإهتمجرتيفىتأيسمالكلااذهىلعلوطمقيلعتمصألانامثعخيشللو

یبآبتکيفًارقيالناكوليق«ةكربنبالبقديعسوبايفوتنأىلإاذكهامهنيبلاحلالظو

.ملعأهللاويكباهيفامفرعوديعسيبأتومدعباهيلععلطأاملو ديعس

ةيماعةملكيهو(يمدكلاحيورام):لاقمثدمحموبااهأرقفهتايحيفديعسوبااهبتكةدوسم

مالكيهتنا(نيهلالجرلابسيلهنأوأناشلجرلاكلذلءهيفتليقنميفاهانعموبسحأاميف
.٩”هلقنويشاطبلاخيشلا

ناهصنو«لالدتسإللهدرونناانبنسحي

ESED

يكلتلصللشيجلابرسيملو
نيدلايف4ةنتفترثاو

اوقرتفانامعلهأاهلجأنم
قفوملاديعسيبابزح

دحأەهنمقبيملمهيزحو

قحمنمضرالاولختسيلذإ

.١ط۱/٦۲۲-نايعألافاحتا(١
.(نيكرشملالافطأمكح)ةلأسمطوطخم-دييقتلاباتكرظنا(۲

سلجملابدجووةيزعتللةكربنبدمحموبأاراس-هللاهمحر-ديعسوبايفوتاملهنايورو

.حاضيالانمديزمىلارمألاجاتحيالو,نيمامإلانيذهةلأسمىفءاجامصخلماذه

ىلعلوقلاقدصيلبنامعءاملعنمنيرخأتملانالوقننابحندارطتسإلابابنمهناريغ

ثيح؛مهدعبنموةبراعيلادهعنمةصاخوةيضقلاهذهيفيمدكلاديعسابأاوديأمهلبقنم

اعلطنيحكاذيفهدلاو
ئشريغنمهرمانعهلزعي
نوجشاذسانلايفادغاقتف

اوقفوومهضعبزافنيبزح

يقشهنمیربنموىدهلايلع

دهشيانيفقحلابمهباهذ

قحلايفةجحنوكياهيف
ماناللدشرملاانرصات

۷٩ارهاظادشرنيدلايفادشرمو

ىٌواديلهجلا



.اهكرتمهليغبنيالءايشأةثالتاوكرتنامعبنيمئاقلانإ:هلوقةكربنبانعرثّوياممو

اوکرتدقفرمالابهيلعنوريشيةاقتنونومأمءارزومامإللنوكينايغبنيءةرازولا:لوألا

.كلذ

كرتدقفهئاعدىلعنونمّؤيانومأمهقثالجرالإهيلععفرينأيغبنيالءربنملا:يناثلاو

.سانلاىلعملكتيفنومأمالوةقثريغهيلعنوعفريمهلعلو

هذهفنيحلاصلاوعرولاولضفلالهأهلنورظنيالةثاروراصدقف.ليدعتلا:ثلاثلاو

.٩”نامعبتكرتاممءايشألا

نيمئاقلاصختاممرومألاهذهنأل,نامعبرمألايلوأةسايسيفارظنخيشللنألدياذهو

يفليدعتلاناكو٠سانلانمنيلدعملاوربانملاءابطخو«ءارزولانوراتخينيذلامهفرمألاب

وهامكوهيآأربناسنإلاينغتسينأنكميالذإءمكحلايبلةيرورضاهنإفةرازولاامأو

جئاوحةسايسمسريفهيلإسانلاعجرياريزوسانلاحلاصمنمةحلصملكلنإفمويلالاحلا

ةفرعملايفمهيلإسانلالوعينمماونوكينأيغبنياهيفءابطخلانإفربانملاامأوءاهيفسانلا
.رومألاهذهلهجينمسانلايفبطخينأحصيالذإلقعلاوةماقتساإلاو

فقوأدقخيشلانأىربعلاديعسنبميهاربإخيشلانعالقنيبايسلادوعسمنبدمحأركذيو
اهلعلوءلاملاتيبلاومأةلمجنميهو«راجشأوليخنتاذةريبكناتسبيهوةنادملايضارأ

كلذيفةمألاةحلصملجألنيملسملالامتيبلاومأىفتجمدأمثنيملعتمللاقياستفقودق

.٩”نامزلا

.١/٦۲۲نايعألافاحتإرظنأ(١
.ةحفصلاونم(۲



:هتافووهراثآ

هييلاطلهلذبوملعلابلطنيبهتايحىنفأدقفةريثكةحلاصالامعأوةليلجاراثآغيشللنإ

:يلياملامعألاهذهنمو

اهيلإتشدقوالهبنمحرضلاةقطنمبمويلاىلإاهراثآتيقبيتلاوةريهشلاهتسردم:لوأ

نایوریوءاهجراخنموأنامعنمءاوسءبوصوبدحلكنمملعلاةبلطاهيلإدفوو«لاحرلا

اميملاسلادمحمخيشلاكلذيفلوقي٠مهاوأومهبرقف,هعمماقملااولاطإةبراغمةبلطخيشلل

ةكربنبدمحميباخيشلاةسردماهنممولعلاةيقبوءهقفللسرادمميدقلايفنامعلتناك):هصن

تعمسو٠جراخلانمودالبلانم.ةبلطلانمريثكىلعلمتشت«نالاىلإةيقاباهراثاوالهبيف

انناوخإنماملاعنونامثاهنمجرختهناركذيهللاهمحر-يملاسلانيدلارونيايدلاو

خيشلاناكوهريغنمرثكانامعءاملعنمةكربنباىلعنونثيةبراغملايرتكلذلفءةبراغملا

.”(سيردتللهذيمالتىلإدوعيمثحابصلالوأنممويلكهلاومأطوحي:هنامزلهأءاينغأنم

ايسبنميويسبلايلعنبدمحمنبيلعنسحلاوباخيشلانامعنمنيروهشملاهذيمالتنمو

ايأخيشلانالاقيو٠هذيمالتنمملعلايفغبنهنأانغلبيذلاوهو٠نامعنمالهبةيالونم

خيشللوءضرألاىفةلأسملاهلبتكهءاتفتسادارااذإضعيلاناىتحءعمسلاليقثناكنسحلا

لجهيفلوانتءيويسبلانسحلاىبأعماجبفورعملاهعماجاهتم.تافلّؤمةدعنسحلاىبأ

وأةنسلاوباتكلانماهليلدبةلأسملانرقيامابلاغو٠ةقيشوةلهستارابعبهقفلاباوبأ

نبناقلخروتكدلاثيدحلابتكىلعهثيداحأجرخدقوءتادلجمةعبرأىفعوبطموهوءعامجالا
باتكيف‹نامعةنطلسبسوياقناطلسلاةعماجيفثيدحللسردملايرذنملانافلخنبدمحم

.هحفصيتئاموفلايلاوحمضي

دنعةريبكةيمهأهلويويسبلارصتخمبفرعيةيهقفلالئاسملايفرصتخملاباتكاضيأهلو

.هقفلاولوصألاباوبأمظعمىوحدقف,ملعلالها

iE

.۲۲-۱/٦۲۲۷جنايعألافاحتا(١



.ةلصفممهرابخأانلصتملبالطلانمنوريثكهنعجرختامك

:يليام-انملعبسح-اهنمدعنوالهيبدجاسملانمريثكلهّوانب:ًايتاثو

ةرانمدجسملاكلذناكوءالهييفخيشلااذهاهيفنطقييتلاةلحملايهوحرضلادجسم١

.سانلابهيفيلصييذلاوهناكثيحاضيأملع

.ريخلادجسم-۲

.ةعيرشلادجسم-٢

.لاحقلادجسم-٤

تويببخيشلامامتهاىلعلديامنإفئشيلعاذهلدنإوءالهبيفاهلكوديحولادجسم-٥

ىلعلديامكءاهيف-ىلاعت-هللااودبعيلدجاسملاءانبيفهعمتجمعمهنواعتوء-ىلاعت-هللا

قيسدقولاملاتيبلاومأةلمجنمنآلايهيتلاونيملسملاءارقفللاومألافقوأهنأامك

.كلذركذ

.ىوتفلاوسيردتلابناجبفيلأتلابخيشلاىنتعادقففيلأتلا:اثلاثو

ةدععبطدقوءنيدلجميفوهواديفموًاعفاناباتكقحبربتعييذلاوءعماجلاباتك:اهلوأو

نموهفءلوصألابعورفلاطبردقهنوكل.هينامعلابتكلامهأنمباتكلااذهربتعيو٠تارم

ماعيتفم-يليلخلادمحنبدمحاخيشلاةحامستعمسو٠يضابإلاهقفلارداصمتاهمأ

باوبالاضعيدجتثيحمجحلااذهنمربكاناكهناكرهظياميفباتكلااذهنإ):لوقي-ةنطلسلا

.(لوطماهضعبوءروتبماهيفمالكلاوارصتخماهضعيوةدوقفم

.عماجلا



اذهرخآيفهنعثيدحلاددصبنحنيذلاوهواضياطوطخموهودييقتلاباتك:اهثلاثو

.ثحبلا

.هينوازنلاوةيقاتسرلانيتقرفلالاوقأنيبهيفنزاودقو«ةنزاوملاباتك:اهعبارو

يغبنياموقلخلانمنهيفاموضرألاوتاومسلاقلخهيفركذدقوًادتبملاباتك:اهسماخو

.فلكملاهملعينأ

امممهشاعمرومأيفسانلاهيلعفراعتامنايببخيشلاهصخوفراعتلاباتك:اهسداسو

.هيلعرثعأملونوثحابلاهركذيوديلقالاباتك:اهعباسو

.'”تاطوطخملا

:هةتافو

عئاقولاضعبءارقتسابهنأالإ,اقلطمهتافولاخيراتةكربنباخيشللمجرتنممدحأركذيمل

مكحنعلئسيويسبلانسحلاابأهذيملتنأله٢٥۳ةنسلبقتناكهتافونأرهظيةيخيراتلا

خيشلاامأو:هلوقهبباجأامنمضنموه٢٥۳هنسعيوبيذلادشارنبصفحمامإلاةعيب

نبشارمایناکامنامضينمزلاناكدقوءطلغبالحتسملخدنمىلعنامضلابجويهتيأرف

.٩ديلولا

ه٢٣٤۳هنسديلولانبدشارةمامإءاهتنادعبايحناكةكربنباخيشلانأىلعلدياذهو

ىلإةكربنباخيشلالقتنادقفاذهىلعو.خيشلاظفلبكلذبربعو«هلأسهنانسحلايباركذليلدب

هءارواكرات.ءاطعلاوملعلابةلفاحةايحدعبليلقباهدعبوأه٢٣۳يلاوحىلعألاقيفرلا

.۲۲۷/۱-۲۲۸-نايعألافاحتا-يشاطبلا(۲



نيحوتقولكيفنوثحابلاوءاملعلااهنمديفتسيفيلاتوقافآلايفهملعنونيبيذيمالت

.هلرفغوخيشلاهللامحرفنيدلامويىلإمهدعبنموهيرصاعمتعفنةليلجالامعأو

:دييمتلابانك:يناثلامسعلا

5هقمصووباتكلاةيست:الوأ

لقنيناكوىتحدييقتلامساىلعقلطأفلّؤملافتادييقتلاوءدييقتلا:نامساهلدييقتلاباتك

ةمدقميفءاجامك«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهترشنيذلافراعتلابيمسملا»هباتكيفهنع

:يليامكهلناونعباتكلا

هللادبعنبديعسنبرمعخيشلاطخبء-هللاهمحر-رضخلادمحمنبناسغكلامىبأخيشلانع

:هصنامءاجدمحأنبدايزنبرمعنبهللادبعطخب-باتكلانمةثلاثلاةحفصلايفو

ديعسمامإلاهخيشنعدمحمويأخيشلاهديقاممدييقتلاباتكنمدوجوملاهيلإتفضأينِإمث

رضخلانبدمحمنبناسغكلامىبأهخيشنعو-هللاهمحر-بوبحمنيدمحمنبهللادبعنب

.هللاهمحر-

دبععضو-امهلرفغوامهنعىضروهللاهمحر-بوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسودمحم

.هللاهمحر-هكربنبدمحمنيهللا

.دييقتلاباتكءادتباهيفيذلاوهعضوملااذهو

نباهعباتامكباسنألاهباتكيفكلذو(تادييقتلا)لاقيراحصلايبتوعلاهركذامدنعو

ىلعدييقتلابقلقالطإنمانرودصجلثأامالولكشيفعقنسانكو.ةيمستلاهذهىلعقيزر
ةيشلانعهانظفحامركذنسو»هصتامهيفءاجدقففراعتلاباتكيفهسفنفلْؤملانمباتكلا



باتكيفهانمسراممتالماعملاوعيبلاوةراجتلانمىنعملااذهيف-هنعهللايضر-كلامىبأ

رونخيشلادعامكفراعتلا)«دييقتلاباتكنميذلاىضقنا»كلذدعبلاقمثدييقتلا

ص(ةيضرملاةعمللا)هباتكيفةكربنباتاقلّؤمنمدييقتلاباتكهللاهمحر-يملاسلانيدلا

يفوسمشلاىلإءايضلاةبسنكةحيحصةيسنهبىفتحملاةمالعلاهفلّؤمىلإهتبسنباتكلاف.٢

.هيفحدقللالاجمعديالام-هللاهمحر-ةكربنبدمحمنبهللادبععضو:خسانلالوق

:باتكلافصوامأ

كلتلوأنإلبءاملعلاضعبنعةبوجألاضعبمضتةطوطخمةعومجمنمضمقيهنإف

كلتنمضتتوديحوتلايفةكربنباخيشلاىلإةهجوم'رهازنبدمحمخيشلانمةلئسأةعومجملا
خيشلااهلكاهيلإفاضأدقوملحلاهغولبدنعفلكملاىلعبجياميفًادتبملاهباتكاضيأةعومجملا

دييقتلاباتكنمهدجواميرجهلارشاعلانرقلاءاملعنموهوىولهبلادايزنبرمعنبهللادبع

امةعومجملاهذهةمدقميفلاقثيحاهطسوواهلوأنمةعطقنمةخسننمهخسنهنأهركذيذلا

دمحأنبدايزنبرمعنبهللادبع-ىلاعت-هللاىلإريقفلادبعللءارشلابباتكلااذهلأ»:هصن

اهنمخسنيتلاهتخسنىلعهانلباقوهانضرعوهيلعدلجمريغنمرانيدةئامعبرأورانيديفلأب

.«ىلاعتهللاءاشنإحصو

دمحأنبدايزنبرمعنبهللادبعخيشلامامتهايرظنتفلهنأكلذوصنلااذهدنعةفقويلو

:نيتهجنم

لاملايفهئارثوهمامتهاىلعلديامملاملانممخضلاغلبملااذهبباتكلاىرتشاهنأ:ىلوألا

رانيدلانأمويلاانردقولفاذهاننامزيفونامزلاكلذيفريبكغلبملااذهنألباتكلاةردنو

هيرتشينمدجويملعيبللباتكلااذهضرعولذإادجاريبكغلبملاناكلطقفادحاوالايرلداعي

اذهردقيمكىرتايونامزلاكلذيفاهلمكأبةقيدحيرتشيغلبملااذهنإوفيكءغلبملااذهب

بسحاينامعالايرنيرشعوةئامثالثوفالآةعبرأبراقيدقمعناذهاننامزيفلايرلابغلبملا
iD

.نامعبيبدألایدتنمللدوعسنبدمحاثحبرظنا)١



.-هللاهمحر-ملعلاىلعلاملارثْؤيملهللادبعخيشلانكلةاكزلاباسحىلعبيرقتلا

كاذواهححصواهنمخسنيتلاهتخسنىلعهلباقلبهتالعىلعباتكلاكرتيملهنإ:ةيناثلا

انخويشنمانعمسدقولايجألاىلإةنامأبملعلالصوينألواحوهلهأوملعلابمامتهاديزم

يفالتلجألكلذوخسنلادعباهلصأىلعةخسنلاةلباقممدعملعلاعايضنمنأمهقبسنمع

.خاسنلانمفيحصتلا

مرحملارهشيفةليلرخآدحألاةليليفكلذنممامتلاناكورمعنبهللادبعخيشلالاقامك

نبرمعنبهللادبعهبتكمالسلاوةالصلااهرجاهمىلعةئامعستونيتسوثالثةنسروهشنم

نع-هللاهمحر-دمحمويأخيشلاهديقاممدييقتلاباتكنمدوجوملاهيلإتفضأينإوهديبدايز

ناسغكلامىيأهخيشنعو-هللاهمحر-بوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسمامإلاهخيش

راثأنمةنسحلاةوثنملاهذهىلإهتعمجويطخبهتخسن-هللاهمحر-رضخلانبدمحمنب

.هللامهمحر-نيملسملا

:نيتدناقاضبيأصنتلااذهنماندفو

دوجوملافاضأدايزنياخيشلانألمجحلااذهنمربكأيلصألادييقتلاباتكنإ:ةيئاثلاو

اهلوأنمةعطقنماهنمخسنيتلاةخسنلانأةرقفلالوأيفحرصدقوةعومجملاكلتىلإطقفهنم

باتكمت:لاقطقفةحفصةرشعتسدعبوءكلذىلعلدي«اضيأدييقتلاباتك»هلوقواهطسوو
ةصاخوباتكلاىلإ۲٣۳صيفداعمثهسفندمحميبأنعلئاسمبهعيتأمثءهللانوعبدييقتلا

۳۷۷ةحفصيفوفراعتلايفباب:لاقثيحصنلابوفراعتلاباتكيفدييقتلانعهلقنامىلإ

همحر-ةكربنبدمحمنبهللادبعنبدمحميبأنعرهازنبدمحمهللادبعوبأهدیقاماذهلاق

.هللا

باتکدجوینيأامأ.باتكلارخآیتحاذکهو«يناثدييقتهولتیومت»لاق۳۹۱صيفو

.كشالبهسفنحرطيلاوسوهف؟دييقتلا



نيمئاقلابتلصتاباتكلااذهيفثحبلابكارتشنالابلطباطخينءاجامدنعيننإباوجلاو

ةخسنالإاهيفدجويالثارتلاةبتكمنأينوربخأمثهنعثحبلابينودعوفىدتنملااذهىلع

مهتلصويتلاةخسنلانأيبيلصلادمحمذاتسألايبلصتاامدنعواهنمةخسنتبلطفةروصم

لصألانمةخسننعثحبأنأىلإةصرفلاتيوفتمدعوةمهلايبتهجتاوتجعزناةضماغ

هللاهمحريملاسلانيدلارونةبتكميفدجوتةديحولاةخسنلانإيلليقتلأساملفةرشابم

اولسرأوريوصتلابينوناعأواورصقيملفةخسنبينوفعسينأهدافحأنمتبلطفءبرتنملاةنيدمب

.ءازجلاريخينعهللامهارجفتبلطامىلإ

نكلوهللاوطقفةروكذملاةبتكملايفدجوت-يملعبسح-ةديحولاةخسنلانافاذهلو

.باتكلااذهنعهانمتأاملكبتكأنأتقولاينفعسيملديدشلافسألل

نميفكيهنأبتلثمتامدعبيسفنتبأنكلوتحزحزتليملعلاثحبلايفةبغرلاالولو
.قنعلابطاحأامةدالقلا

قيقدهنكلوليمجاهطخوةلكآتموةميدقيهف-تركذامك-ةيلصألاةطوطخملافصوامأ

مجحنأامكةلوهسبهنمرسيتامةءارقعيطتسألنيترمةروصلانمهروصأًنأتررطضاادج

۔ارطس٢۲هروطسددعومس١۱×١۱غلبيريغصهقرو

ةئاماهتاحفصعومجمف٤٤٤ىلإ٦۳۱ةحفصنمةعومجملاهذهيفدييقتلاباتكًادبيو

.طقفةحفصةرشعتسو

باتكلاباوبأ

تالماعملاوتادابعلايفو(ةءاربلاوةيالولا)ةديقعلايفباوىلعدييقتلاباتكلمتشي

,باتكلاردصنادقفىلإدئاعكلذلعلولئاسملابباتكلائدتبيلبهدوجوماهلكباوبألاتسيلو

يفتناكاهلعلوباتكلارخآسراهفدوجومدعلباتكلايفتءاجيتلاباوبألافرعناللب
اهنكلوهقفلانمىرخأباوبأيفوصاصقلاوءامدلايفلئاسمهايانثنيبدجتامبروهردص

.ادجةليلق

١۱



:هتعيفربانكلابحاص

ةفرعممدعبهيلعريضالوءنامعيفملعتموثحايوملاعلكهفرعيدمحمابأخيشلانإ

خيشلايفكيوراهنلاحضويفتناكاذإسمشلاىفختالوهنمرهشأوهنماولهجمهنإفهلماوعلا

نكلوهلبقهتايادبتناكنإونيينامعلاءاملعلانمةيهقفلالوصألادعقنملوأهنأدمحمايأ

هيفكيامككلامىبأهخيشنمكلذثروهنإنظأونأشلااذهيفىرخألاسرادملاتقبسهتسردم

يسرفكاناكدقفءهنعيضروهللاهمحر-يمدكلاديعسىبأخيشلابهذملامامإلنيرقهنأ

.ناهر

ءاهقفلاكلذركذيامك)ٍةْيَييبنلاوهوهلصأىلإنيدلاةبسنةقلحطسويفهنأهيفكيامك

هذخأرهتشانيذلاهخويشنعةياورلامكحأدقلفهقفلالوصألًانقتمهنوكلو(نامعبنومدقألا

ويأملاعلاخيشلاوهللاهمحر-رضخلانبدمحمنيناسغكلاموبأملاعلاخيشلاءمهومهنع

يفكلاموبأىيحينبانهمىيحيوبأو-هللامهمحر-بيبحنبدمحمنبناميلسناورم

يبأدمحميبأتبثتملعنامدنعنحنومهنعدمحمىبأدييقتوةعيفربالإناورمويأالوثارتلا

نسحوةلادعلاوملعلانمدمحموبأهبعتمتيامبناجبلقنلايفهتبثتلجألةياورلايفدمحم

لكهطوبظمةثالثلاهخويشنعهتياورنإينيقيهبشمللعانلرفوتيعورفلاولوصألانيبزيمتلا

:يلياممكلدروأنأدوألوقأاملجاجتحالالجألوطبضلا

ًادبينأناميإلاةعيرشبهصخومالسإلابهيلعهللامعنأنمىلعبجاولاق):ةكربنبالوقي
يناعمفرعنموناكرألاقهاوشعفرينألبقءناينبلادعاوقتبثينأوءعورقلالبقلوصألاب
نأءهرذعاهبعطقوءلقعلاةساحهللاهاتآنمىلعبجاولافءعورفلاينبيفيكفرع:لوصألا

هيلإبدنامكردىلإةيدّوملابابسألانمهنكموءهسفنةجاحنمهفلكاميفهسفناهبحصاني
ءاهريغنوداهبةمولعمولوقعلاىلعةفوقومناينبلالئالدومولعلابابسأنألءهبصخو
.خلأباقعلاوباوثلاهتحصببجيوباتعلاهنعطقسيوءباطخلاهنعلوزياهلاوزيف

0صفراعتلایهتنا



:اضيأالاقو

همازلإوهغلبيالامىطاعتوهسفنلهرايتخاءاسوهلقعفعضنميدنعسانلافعضأو)

.دييقتلانعالقن١٤-٠٤فراعتلا(هنعهللاهعضوامريغهسفن

يضرةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأخيشلالاق)هصنامدييقتلاباتكرخآيفلاقو

كلامىبأانخيشنعاهتديقتنكلئاسمباتكلااذههتنمضيذلااذهءهاوقتبهديأو-هنعهللا

ناكامبروءاهنعيلهايتفنماهباوجتظفحو-هنعهللايضر-رضخلانبدمحمنبناسغ

اهضرعأفراثآلايفاهدجأتنكلئاسمنعهلأسأتنكامبروءاهظفحأفيترضحبيريغهلأسي

هيلعهضرعأوباوجلاتبتكامبروءهتبيغيفوأهترضحبهديقأفيلحرشيوأكلذىلعهيلع

جرختملفيظافلأتناكنإوظافلألاهذهنأوجرأيأالإهيلعاهضرعأنكأملاماهنموءاهزوجيف

يفبغرأهللاىلإوقحلاقفاوامالإهنمذخّؤويالوللزلاوطلغلانمآتسلو«باوجلاىنعمنع

.۳۱٤صةطوطخملا.«هللاءاشنإهيضرياملةقفاوملاوةمالسلا

تلقوكلامابأخيشلاتلأسمساقلاابأتلأس»:هلوقصوصنلايفءاجاضيأكلذلاقيدصتو

ابأتلأسف:لوقيفمساقلايبأىوتفةحصنعكلامابأخيشلالأسيانايحأوكلامىبأخيشلل

:لوقيو«نيملسملاضعبلوقاذهلاقفكلذنعكلامابأتلأسو:لوقيوءمساقلاىبألوقنعكلام

...اذكهو«هللاهمحربیبحنبدمحمنبناميلسناورماياتلاس»

مهنمعامسلابهخويشنعيوريدمحمابأخيشلانأئراقللنيبتيقبسامىلعابيقعتو
هنأوألوّوسملاخيشلاهبيجيفوههلاؤسبءاوسعمساميوريهنأ.هدنعةدعاقلاوهظفحبو

نعلأسيهنأمأهركفتانبنماهنعلأسييتلاةلأسملاتناكءاوسوباوجلاظفحيخبهريغُهلأسي

نمهخيشهلهحرشيامةكربنباديقيانايحأوءءاملعلانماهقبسنمعةيوتكملاراثآلانمرثأ

ةلأسمىلعاباوجبتكينايحألاضعبيفوءةقحالةسلجوأةسلجلاكلتيفةيمويلاسوردلا
هفورحبباوجلايوريدقهنأاضيأةكربنباحرصدقوءباوجلايفهزيجيفهخيشىلعهضرعيف

.باوجلاىضتقمنعجرخيالامبىنعملابهيوريدقوهعمسامكاصن

۱۳



اموءةياورلايفسلديملوظفحلاوعامسلانومضمنعجرخيملخيشلانإفكلذىلعءانيو
.مالسلاوةالصلالضفأهيلعيينلانعةباحصلانعنيعياتلانمهفالسأةريسبكلذهبشأ

هنمتذخأاملةقباطمماكحألاوًاصلاخنيدلاانيلإتلصوأيتلايهةيملعلاةقيرطلاهذهو

سنأنبكلامنعةنودملاةياوريفمساقلانبهللادبعمساقلاىبأةياورباههبشأاموءةلدألانم

يفمناغيبأكوةيهقفلاماكحألالاجميفةفينحيبأنعفسويىبأونسحلانبدمحمةياوروأ

ءاملعدنعىنعملابوأصنلابثيدحلاةياورباههبشأاملبءةديبعىبأذيمالتنعةنودملاةياور

نبنازعةيواعميبأنعهظفحبةياورلاعفرياماريثكناورمابأنأكلذىلإفضأءنفلااذه

دبعدمحمىبأنعوأبوبحمنبدمحمنبريشبرذنملايبأىلإةياورلاعفريكلامابأنأورقصلا

باوجهضرعسيلو«باوجلايفناورميبألوقنعكلامابألأسيمثناورمابألأسيدقو

خيشلااذهلهمزالمرثكأناكهنأرهاظلاوءتبثتلاةدايزلالإكلاميبأىلعناورميبأومساقلايبأ

لدعلااهاورةحيحصةعيفروحنلااذهىلعةكربنبدمحمنبهللادبعدمحمىبأةعيفرفهريغنم

.اذكهوهقبسنمعاهيورييناثلاوهلئمنعسيلدتوأمهوبمهتملاريغطباضلاةقثلا

ىلإهولقنوهنعاوذخأدمحمىبأدعباوءاجنيذلاءاهقفلانأليلدبةلوبقموةتباثهتعيفرف

همحر-يمدكلاديعسىبأدهتجملاخيشلاعماهيففلتخالئاسملاضعبادعاماتباثلايجألا

دعاجةمالعلاخيشلاكديعسىبأدعبءاجنمكلذكوءرظنلااهيفزئاجلالئاسملانميهوء-هللا

لوقةجحلابنيدلاروندیویاماریٹکوءاعيمج-هللامهمحر-يملاسلانيدلارونوأسیمخنب

هرظنةهجوهلملاعلكواهيففلتخملالئاسملايفدمحمىبألوقىلعهمدقيويمدكلاديعسىيأ

.حيجرتلاىلإهبيدويامبليلدلاىلإرظنلابلالدتسالايف

لئاسملايفهفورظهلونامزلكذِإلوقنملارثألانمهنامزيفهرظنىلإجوحأملاعلاو

رومأانرصعيفدجتستدقفاهناروديفةلجعلاهذهفقوتتالوءلاوحألاوفورظلابسحةريغتملا
اهيضتقتيتلاةحلصملالجأنمرثألايفءاجامفلاخيدقاهيفمكحرادصإومهفىلإجاتحت

.نووشهقلخيفهللوءاشينمهلضفيتّويهللاورصعلااذهءاهقفاهبىلتبيفلاوحألا

٤۱



:اهنمباتكلانمةيصنلاجذامنلاضعببيتآنأتببحأطيسبلادارطتسالااذهدعبو

ةريبكلاعقاواذإىلولانعوءهللاهمحر-بوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسمامإلاتلأس

ىلعرصأنإوهتيالوىلإعجرباتنإفباتتسيمثهنماربي:لاق؛هتلزنمنوكتامبونذلانم

؟لاقءهلامرحموأهبانيادوأهلالحتسمبنذلاناكءاوسهبانيارتلقوءةءاربلاهيلعتمتهبنذ

نوكيامنإوبنذلاكلذنمهلهباتتسالإفهبانيادوأهلالحتسمهعقاويذلابنذلاناكاذإ

كلذنمواذكواذكنمتلقاممهيلإبتوكبررفغتسا:لاقيلاقوءبنذلاكلذىلعفقيففيقوتلاب

هتبوتهنمتلبقهلعفنمناكامىلعمدنلارهظأوهبررفغتساو؛هنمتبتدقينإ:لاقاذإفلعفلا

عيمجنمهللارفغتسالاقاذإفهلامرحمهعقاويذلابنذلاناكنإامأو:لاقءهتيالوهيلإتعجرو

همرحياممناكاذإبنذلانأللاقاذهىنعمقرتفاملتلقءهتيالوىلإعجروهنمكلذلبقيبونذ

كلذلخددقفيبونذعيمجنمهللارفغتسالاقفلصألايفهميرحتبنيديوهسفنىلعهبحاص

.هنمةيوتلايفبنذلا

نبدمحمنإالامساقلاويألاقامكوهلاقكلذنع-هللاهمحر-كلامابأخيشلاتلأسو

هدرالينإفبونذلانمريبكوهوهبكترايذلاهبنذنممرحملاباتناكاذإلوقيناكبوبحم

اهلثمىلإعوجرلاهنمنمآالوةينلاثيدحاذهنألةبوتلادعبهيربتساوهميدتساىتحهتيالوىلإ

هلاعفأنمئشيفهنمبرتساملوهيلإاندهاعاميفهقدصىلإيسفنتنكسوهبييلقنأمطااذإف
.هتيلوت

يضر-كلامىيأخيشللتلقءهتيالوىلإهدرهباتتسااذإناكبوبحمنبدمحمريغولاق
.امارحهدقتعيورجلاذيبنبرشييذلاوهمرجملالاقلحتسملاومرحملاةفصيللثم-هنعهللا

ءرجلاذيبنميرحتىلعةوعدلالهأعمجأدقوهلهحابأهللانأبنيديوهليلحتدقتعييذلالحتسملا

.ةقفصلاهذهوحنىلعبونذلانمناكامو

رياغصنمابنذباصأنيملسملاعمةيالوهللجرنع-هنعهللايضر-مساقلاابأتلأسو

نأىلإهتيالوىلعوه:مهضعبلاقنيلوقىلعاذهيفانباحصألاقءهتلزنمنوكتامبونأذلا

.ىلوألاهتلزنموهلاحىلعوهفباتنإفهنمئربرصأنإفبنذلاكلذنمبوتيوارصي



رصيوأبوتينأىلإهلةعقاومريغنمفوقولاهبعقوريغصلابنذلاباصأاذإنورخآلاقو

.ةءاربلاوةيالولامكحهلنوكيف

نيذلا:تلق؛مساقلاوبألاقامكوه:لاقفكلذنع-هنعهللايضر-كلامابأخيشلاتلأسو

امرئابكاوبنتجتنإ:-ىلاعت-هللالوقلاق؟كلذيفمهتجحامهتيالوىلعهنأىلإاوبهذ

ابئاتناكاذإةروفغمهرئاغصنإفرئابكلالهأنماذهنكيملاذإفرئابكلانودتائيسلاو

.رئابكلابنتجانملرئاغصلانارفغهللانمضدقواهنم

بنذلاىلعرارصالانإاولاقلاق؟هنمكلذملعنمىلعفوقولااوبجوأنيذلاةجحامفتلق

.ريبكلاوريغصلاىلعاقلطمرارصالايفءاجديعولانألاريبكابنذنوكيريغصلا

يبنلالاقفبنذلكلوقلااذهتحتلخدوء4نوملعيمهواولعفامىلعاورصيملو:لاق

همزلهنمةبوتلاوهيلعرارصالانممهدنعبنذلاناكاذإو«رانلاىلإامدقنورصملاكله»يي

.هلاحمهلنيبتينأىلإمهدنعفوقولا

لاقدقفريبكلابنذلاامألاقء؟ريبكلابنذلاةفصاموريغصلابنذلاةفصامفتلقف

رانلاىلإهلهأداقامموقلاقدقو:لاقوءايندلايفدحوأةرخآلايفديعوهيفءاجامنوملسملا

نودناکامهنأنظنانأالإوهسيلوهيلعفقويملفبونذلانمريغصلاامأولاقءرييكوهف

.رجزلاةياغاهنعرجزواهمرحلببونذلانمائيش-ىلاعتوكرابت-ءهللاحبيملورئابكلا

:لاقء؟رثكوألقكلذركاذوهوهميرحتبهملععمدمعتوهلعفيناسنإلاهيلإدصقامفتلق

نمكلذنأملعاذإ:لاقء؟اريغصابنذباصأاذإيلوريغنمًاربيلهفتلقءريغصبيدنعوهسيل

.هلهتعقاوملاحيفةءاربلاهلعافمزليالفبونذلارئاغص

١۱



:بيصعللا

:يليامةقياسلاصوصنلانمظحالت

بقللاديقوهخويشدحأوهومساقلايبأمامإللهلاؤوسبصوصتنلاهذهيفدييقتلاًادتبا١

ماعةمامإلاىلوتهنأمولعملانموءةمامإلاىلوتنأدعبمامإللهلاؤسنأرهاظلاوةينكلانودانه

.-ىلاعتهللاهمحر-كلاميبأربكألاهخيشىلعمامإلاباوجضرعبماقكلذدعبمثه٠

ديعسمامإالايلوتلبقيفوتكلامابأنأةكربنبانعنيثحابلاضعيهبتكامىلعدراذهيفو
جتنتساهنأامككلذيفئيشهنعركذيملوهتعيبرضحنكيملهنإكلذاللعممكحلاهللادبعنب

لاقامىلعصنلابلديالكلذنكلو؛كلاميبأىلعمساقلايبأباوجةكربنباضرعنمكلذ
.«خلأ...ديعسمامإلاتلأس»هسفنةكربنبالوقاهضحديعئاقولانمجاتنتسادرجموهامنإو

اضيأكلذلبقناكهضرعوةمامإلامساقلايبأىلوتلبقناكهلاؤسنإ:لاقينأالإمهللا
لاحمامإلالأسدقنوكينأنمعنمييذلاامنكلكلذدعبةلأسملاخيشلاديقمثةمزالملامكحب

ددحمخيراتفرعيالهنألكلذوهبىقتلانيحهخيشىلعباوجلاضرعمثىوزنيفهدوجو

.كلاميبأةافول

ىلعةكربنباصرحةدشرخالاىلعباوجلاهضرعوهخويشنمخيشلاوسنمدافتسي-۲

بحنو.دمحمويأىوراممنيقيلاونانئمطالاىلعانلدياممباوجلاةحصىلعفرعتلاوتبثتلا

.صوصنلاضعبانهلقنننأ

نوكيامهمزلينمهيفسيلاممبونذلانمةريبكبكراذإمامإلانعمساقلاابأتلأس

عجرباتنإفهبنذنمباتتسيمثهنمئربمهضعبلاقفكلذيفنوملسملافلتخا:لاق؟هتلزنم

.هحورىنفتوأةمامإلانملزتعينأىلإبروحوهنمئربرصأنإوهتمامإوهتيالوىلإ

تعلختاوهنمئربالإوباتنإإفةءاربلالبقباتتسيوةيعرلاةلزنمبمامإلاسيلنورخألاقو
.مساقلاوبألاقامكلاقفكلامابأخيشلاتلأسوءهتمامإ

۱۷



هلهتعقاوملاحيفهتمامإتعلخناهللادودحنمدحهمزليامممامإلابنذناكاذإولاق

هتيوتفكلذدعبباتفدحلاهيلعمامإلاماقأاذإْفدحلاهيلعميقيهريغامامإنوملسملاماقأو

ملعتملوارهاشنكيملواريبكبنذلاناكنإوريخألامامإلاتبثدقوهتمامإىلإعجريالوهلوبقم

هبنذناكنإوءهتبوتالوهبنذرهظيملوارسبيتتسانيملسملانمصاخلاهملعامنإوةيعرلا

ىلعوهوهتبوتتلبقباتاذإف,ةرهاظهتبوتتناكهوملعوماعلاوصاخلاهيفىوتسادقوارهاش

ىنفتوأهتمامإنمهيعديامىلعبروحوهنمئربةيوتلانععنتماورصأاذإوءهتيالووهتمامإ
.ۀهحور

هذهاموتلقءةعبرأهوجونملاقففرعتهجونممكةءاربلاوةيالولانعمساقلاايأتلأسو

.؟هوجولا

.لعفلاىلعنيدهاشلاواهلثمبذكياليتلاةرهشلااهدحألاق

.هلعافنممرحملالعفللةدهاشملاو

مكنمةيالولاتلقءةءاربلامكحاهبهوجوةعبرأهذهفةءاربلانوكتهبيذلالعفلابرارقالاو

.اهدحأدراهوجونملاق؟فرعتهجو

ةدهاشملابونيملسملانملدعيدهاشوأنيملسلانمةيالولاةرهشوألعفلاولوقلابةرهشلا

ةصخرلاةعيفرلايفوهعفرينمةلادعبنيملسملانمدحاولالدعلاوهوةعيفرلابولوقلاولعفلل

.ةعبرأهوجوهذهوهيلإتعفرنمعفقوءاشنإوىلوتءاشنإ

انباحصأنمناسارخلهأضعينأالإلوقأكلذكمعنء-هنعهللاىضر-كلاموبألاق

المامإلاومهلمامإلاةيالوبمامإلاةيعرىلعةيالولامهلبجتدعلامامإلاةالونإاولاقمهناف

امأوهيلعهنمىلوقهنمةءاربلاهببجتارمأاننيبنإفءال:لاق؟هلايلوناكنمالالمعتسي

الإلمعتسيالمامإلانإالإمهلمامالالامعتسابمامالاةالونولوتيالنامعلهأنمانباحصأ

.الفلمعلاىلعامأوهتيالومهلعفريوأهنوفرعينمالإنولوتيال:اولاقوهءايلوأ
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:بيععللا

ناكنيذلاباحصألانمناسارخلهأهقفىلعهعالطاةعسصنلااذهنمظحالن:الوأ

ىيأمامإلاذيمالتنمىربكلاةنودملايفاوركذنيذلامهنموةرصبلايفكرتشملامساقلامهعمجي

اوءاجنيذلامهمهذيمالتومهريغومناغيبأوىسيعيبأوروصنمنبمتاحروصنميبأكةديبع

لهأهبذخأيذلاوهمامإلاةيالوبمامإلاةالوةيالونمناسارخلهأهلاقيذلالوقلااذهومهدعب

لهآنمنومدقألاامأوةاقتلاالإيلوياللدعلامامإلانألنامعلهانمنورخأتملاوبرغملا

ورمعةديقعاهيفمظنيتلاةيماللايفيملاسلانيدلارونمامالالاقءلوقلااذهاوضتريملقنامع

:يبرغملاعيمجنب

الذخنايذلاالإهتعاطهتوحنمونيملسملامامإلاومنكو

.ريخألااذه:لاقءهراتختوهيلإبهذتنيلوقلايأفتلق:هصنامءاج٢۳۲صيفو:ايناث

كلاموبأهيلإبهذييذلالاوقألانمحيحصلاةفرعمىلعةكربنباصرحرهظيصنلااذهيفف

.ليلدلابلاوقألانمحجرألاةفرعمهنهذنعبيغيالوءهدنعفقوتيل

نيملسملافلاخيلجرنع-هللاهديأ-بيبحنبدمحمنبناميلسناورمابأتلأس:اثلاث

بجويف:رثّوملاوبأامأ:لاق؟نيملسملاعمهمزلياممهمالحأهفسيوكلذعممهللضيومهنيديف

نعكلامابأتلأسوءلتقالإوباتنإفباتتسي:لاقهنأدايزيبأنعدجويو:لاقءلتقلاهيلع
انأ:لاق؟تنألوقتامفتلق.حيحصدايزيبأورثّوملايبأنعناورموبأهاوريذلا:لاقفكلذ

غلابيوسبحيوعيجولابدألابدويهنأء-هللاهمحر-بويحمنبدمحمهللادبعىيألوقبلوقأ
.۳۲-٢٦۳۲۷صهنملاکنلايف

نبهللادبعدمحميبيأنيخيشلاذيمالتنموهيذلاناورمىبأثلاثلاهخيشلانهلاّوسلاف

امهنعناورمويالقندقوهللامهمحربوبحمنبدمحمنبريشبرذنملاىبأوبوبحمنبدمحم

ةكربنباريغنعةروثأملاىرخألاراثآلايفاضيأهرکذءاجوباتكلايفلئاسمةدعيفمهءارأ

دايزيبألاثمأخويشلانمهقبسنمراثأىلعكلاميبأعالطاصنلانمدافتسيوهبىفتحملا

دافتسيامكءمهريغوبوبحمنبدمحمنبهللادبعيبأويلعنبىسوميلعيبأورثؤملايبأو

نملقنلاةحصفرعيلكلاميبأهخيشىلعرثألانمهيلععلطيامضرعىلعةكربنباصرح
.اهمدع
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قحلاىلعفلحلجرنع-هللاهمحر-بيبحنبدمحمنبنامیلسناورماباتلأس:ًاعیار

عمقحلادرهيلع:لاق؟همزليامةيوتلادارأمثكلذيفابذاكهنيميبهعطتقامكاحلادنعهريغل

نيميةرافكهيلعنأراثآلايفءاهقفلاضعبنعدجوي:تلقءةلسرمنيميةرافكهيلعوةبوتلا

نعهتلأسو-هللاهمحر-بوبحمنبدمحمنبهللادبعنعاذهتظفحينإالإ:ىلبلاقءةظلغم

نوفحتسينيذلانيكاسملانإ:لاق؟نيكاسملاةفصامو؟نيكاسملاىلإعفدتفيكناميالاةرافك

مالسإلالهآنأوةمذلالهأءارقفمهةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعمهريغنودناميألاةرافك

.«ةنكسملاوةلذلامهيلعتبرضو»-لجوزع-هللالوقلئشاهنممهيلإعفدينأبجيال

ةغصلاهذهبنيكسملاوءءارققلانممهتقافومهتجاحتدتشانمءاهقفلانمهريغلوقامأو

.ةطوطخملانم١٤-١١٤ص.زياجفرقفلانم

نبدمحمنبهللادبعهخيشنمهظفحوهعامسبناورمىبأنمحيرصتقباسلاصنلايف
هذهنمحلاصلافلسلاراثأىلعهعالطابكلذكحيرصتيناثلاصنلايفو-هللاهمحر-بوبحم

انسلو:لاقثيحةديبعىيألوقهبجعيالهنأ..رخآصنيفءاجهنكلوملسمةديبعيبأكةمألا

:ليلدالبديلقتلاهبجعيالوءرادثيحليلدلاعمروديهنألديامم.اذهيفةديبعييألوقبذخأن

.صنلادوجوعمرثألاةفلاخميهدنعريضالف

نأهللهحايملاعيبلاةلمجنمهفرعيملفابرلالهجنمع(كلامايأىنعي)هتلأسو:اسماخ
دق-ىلاعتوكرابت-هللانإفءحايمهنأملعيامالإيرتشينأهيلعبجاولا:لاق؟عيبيويرتشي
.امثآنوكي:لاق؟هلاحامملعريغبعويبلانمحابملاقفاوفىرتشانإفتلقمهلهتزاجإيفنذأ

عمحابمهنأملعيالامهباكترابمثآهنإلوقأ:لاق؟حابملاقفاووايرلانمملسدقسيلأتلق
هنمدصقالوملعريغىلعابرلاقفاونإف:تلقهيلعاروظحمنوكيدقهلثمنأيهيلعامهملع

؟هيلعلصألايفاروظحمناكنإباصأامبهلهجعمكالهلاهتمزلأملتلقءاکلاهنوکی:لاق؟هل

هوايندلاةايملايفمهيعسلضنيل-ىلاعتوكرابت-هللالاقدقو.هبهلرذعالهلهجلاق
نحنامنإاولاقضرألايفاودسفتالمهلليقاذإوهلوقو'"هاعنصنونسحيمهنأنوبسحي

نمّؤنأاولاقسانلانمآامكاونمأمهلليقاذإونورعشيالنكلونودسفملامهمهنإالأنوحلصم

.فهكلاةروسنم١٠٠ةيآ(١)



اممنآرقلايفيتلايآلانماذهوحنو""¶نوملعيالنكلوءاهفسلامهمهنإالأءاهفسلانمآامك

ءاهيهيلإبرقتلاهجوىلعالإاهيلإاودصقيملواهولهجلاعفأىلعاموقهبىلاعتوكرابتهللامذ
ملامهبوأامهلمجنمادبعتماروظحملصألايفناكوءحابمهنأملعياملبكارلااذهناكاملف

نعاذهنماوحندلاخنبزيزعلادبعىيحيويأينربخأوءهلهجناوكلذلهتباصابرذعهلنكي
كمودقبلمعتال-هللاهمحر-بوبحمنبدمحمنبريشبرذنملاوبأهللاقهنأمزهمنبدمحم

.هلهجكعسيالامملعتتىتح

الامملعيالإنوكيالنأبةحابملارومألاىلعمادقالايفكلامىبأةدشصنلااذهنمرهظي

نيدلانمملعيالامةلمجنمالثمابرلانإفءمومعلاهجوىلعولومارحلاولالحلانمهلهجعسي

يفهتمرحبملعلانأالإعامسلابملعياممناكنإونيملسملادالبيفهلهجعسيالوةرورضلاب
.رخآرمأكلذفابرلااهيفنوكييتلالاوحألاامأ,روهشملامكح

تايآلابالدتسملالحهنأاناظمارحلالعفىلعمدقأنمىلعريكنلاكلامويأددشدقو

ملامعساومرحملابلهجلانأبملعلاعمءملعريغبلمعلاىلعمادقالاةمرحىلعةلادلاةميركلا

امةمالعلايملاسلانيدلارون-هللاهمحر-لوقيىنعملااذهيفوكلههلعفاذإففلكملاهلعفي

:لوقعلاراونأيفهصن

ملعيالامبكتراهنوكعمًالالحقفاونإ:لوقيف-هللاهمحر-يمدكلاديعسوبأمامإلاامأ

مدقتەهيلعملامهعيمجمرحملابكلهجعساوو

رومخلاكونيعلامئاقنإريزتخلاوةتيملاومدلاك

ناكملانمناكاميأيفناثوأللحبذنييذنلاكو

احيرصىتأرمخلايففلخلاواحيبيأدقرطضملاىدلاذو

اهمولعيلهاجلعساوفاهميرحتيأباسنألابلهجلاو
.خلأ..نبتسااهبمهلهجاهوبكترانإقاضواهيباكترااوكرتام
مثئأيملاقفاومنكينموملعيالامباكترامرحو

ةرقبلاةروسنم١٠٠۲٠ناتيآلا(١
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.هدصقبكلهدقفلالحلاقفاوفمارحلادصقاذإالإ

ةكربنيأهرواحيوءاهقفلادنعرثألاكلاموبأمدقيسايقلاىلإرمألاعجريامدنع:ًاسداس

:كلذىلعلاثملاوليلدلاوأسايقلاب

اذإةراهطلااهنمداعيةسيايوأةبطرةتيملاسمنع-هللاهمحر-كلامابأخيشلاتلأسو

ءىلب:لاق؟هاقالاذإسبايلاقلعيالسبايلاسيلأ:تلقءمعن:لاق؟ةالصللرهطتمناسنإاهسم

ءاج:لاق؟ةفاجهديوةفاجيهوةتيملاسمبةالصلاةداعإةالصللرهطتملاىلعتبجوأمل:تلق

عابتاىلعسايقلاكرتبجوكلذلوهبلمعلاولوقلااذهىلعانياحصأءاهقفتدجووكلذبرثألا

.رثألا

هيلعسيلواذهبليقدق:لاق؟ءوضولاضقنيالهنأىلولاتيملاسميفليقسيلأ:تلق

ءيلولاتيملاسمنع-هللاهمحر-بوبحمنيدمحمنبهللادبعدمحمابأتلأسو:لاق.لمعلا

.ايلوناکولوتیموه:لاق؟ءاوسكدنعهريغويلولا:تلقءمعن:لاق؟ةراهطلاضقنيله

الوايحسجنيالتيملانأىلعلادلاربخلاححصيملهنأكوسايقلاىلعانهرثألامدقهارتف

.اتيم

مهنأبنيكاسملاريسفتيف-هللاهمحر-ةديبعابأفلاخيهنأاقباستلقنامكو:اعباس

.كلامىبأهخيشلاعبتاضيأ-هللاهمحر-بيبحنبعيبرلافلاخيةمذلالهأ

ىتحءارقفلاىلإاهعفديملفهعرزةاكزلزعنميفبيبحنبعيبرلالاقاميفكلوقامفتلق»
لقناميفعيبرلالوقاذه:لاق؟كلذيفهيلعنامضالهنأاهلمحليسوأاهتقرحأفرانتءاج

مهيلإجورخلابالإاهلهأنعلوزتالتابجاولانألهفالخاندنعلدعلاوهبذخأنانسلوهنعانيلإ

.«اهئاضقبالإهتمزلنمعطقستالضئارفلانأامكءاهنم

صلختالكيرشلاومهيلعبجتيتلاةاكزلارادقمبلاومألابابرألءاكرشءارقفلانإفاضيأو
رئاسكفرصتلاهلزوجيوهدييفاميفكلملاهلحصيمثهتصحهكيرشىلإلصينأالإهتكرشهل
.ةصلاخلالاومألا

:نيتطقنىلععيبرللفالخلازكترمف
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.ضئارفلاكنيقيباهنمجرخيىتحةاكزلابةلوغشمهتمذوةدهعلانعجرخيملهنأ:ىلوألا

.ةمذلايفاللاملايفاكيرشةاكزلاربتعيهنأ:ةيناثلاو

اهءاجفاهجرخأهنأاملاطولاملايفالةمذلايفقحاهنأبلوقلاىلعينبمف:عيبرلالوقامأ

:يليامكفةديبعيبألكلامىبأفالخصنامأ

النأبالإهيزجيال:لاقءةمذلالهأنيكاسمىلإةرطفلاةاكزعفدلجريفلوقتامفتلق»

.«نيملسملاءارقفدجي

ءارقفنودمهليهوءةمذلاناميألاةرافكنأ:هدییعنعكلوقنمسيلأتلق»

.«؟ةنكسملاوةلذلامهيلعتبرضنيذلانيكاسملامهدنعمهنأو

.هتحصىلعليلدلامدعلهبذخأن

ىلإعجرملافءهلوقةحصىلعلديامدوجومدعلةديبعابأمامإلافلاخانههنأعقاولاو

.ةمذلالهأنمالنيملسملانممهنيكاسملايفدوصقملانأوهولصألا

.ديقعتالوضومغهيفسيليناعملاسلسبيكرتلايوقةرابعلالهسوهفباتكلابولسأامأ

.هايانثيفرودتيتلاتاشقانملالجأليميلعتلابولسألاىلإهترابعيفليمي

سيلوءنمزلاكلذيفةميدقلاتافلّوملالاحهلاحبيوبتلايفةيجهنملانمولخيباتكلانكل

.كلذلثمهاندجوالثمعماجلاهباتكىلإانرظناذإاننإفءةكربنياتافلّومنمديحولاوه

:نيببسلكلذوادجمهمباتكوهف:ةيملعلاباتكلاةيمهأامأو

هخويشنعهباتكيوريوهفةقوثوملاةيملعلارداصملانمةيملعلاهتدامىقتساهنأل:الوأ

اذكهومهقبسنمعملعلااذهنووريهخويشوىنعملابمأظفللابكلذناكءاوسظفحلاوةهفاشصملاب

.ىلوألااهرداصمنمةعبانهيفيتلاةيملعلاةداملاف
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تءاجيتلالئاسملايفيملاسلانيدلارونمامالاهررقامرظنأ:رصحلااللاثملاليبسىلعو

:يليامكصوصتلاهذهنم«الوأ»يف

:ايلوناكاذإةريبكلابكترم2-١

ندفهضغيبهللاىلإىبأنإفهبوتريبكلابكارو

.-هللامهمحر-بوبحمنباوكلاميبأومساقلاىبألوقىلعكلذيفدمتعادقو

:لحتسملاومرحلاةبوتك-٢

مزلياذهسكعلحتسملاومرحينمةيبوتلمجمو

ميرغتالببوتلاهزجيملميرحتلاىلعائيشىتأنمو

لاوقألالدعأيفهسكعبلالحتسابهاتأنكينإو

بلسنملهدرينأهيلعبسكدقامهدييفنکينإو

لحتسادقهنأحصيىتحلعفنيحمرحمهمكحو

:لاقاهيلعرارصالاوأبونذلانمرئاغصللنايتإلاو-۳

لمعلانمبتيملوىضماذإلهريغصللرارصالايففلخلاو

فالخالبمهدنعيناثلاوفافقفختسابهاتأنكينأوأ

هآرهمکحيفمهضعيفهاثأنإىلولايففلخلاو

ابوتينألبقفوقولاىلإابهذضعيوهيوتيملو

هبنذنمهباتتسااذيوهبهنظنسحأمهضعبو



هخویشنعدمحمیباتایورمىلعةبطاقنامعءاهقفدمتعادقفءلئاسملاةيقبيفاذكهو

نمهريغىلعاودمتعاامكءءازجلاريخمالسإلانعوانعهازجفائيشمهرثكأنعانفرعامهالولو

يفةناصرلاوةناتملااهيفدجينيلوألاءاملعنعنيروثأملالوصألاوأهقفللئراقلاو

ةلدأنمهيلعدمتعتامبناجبءضومغلانمظفللاةمالسوصيحمتلاىلعاهدامتعالءبولسألا

ًاجليالوءةمألاهذهنمنيملسملاعامجاوييهلوسرةنسوهللاباتكىهوةيلصألاعيرشتلا

هذهنمصنةلأسملايفنكيملامدنعكلذولاوحألاقيضأيفالإيأرلاوأسايقلاىلإءاهقفلا

.ةيعرشلاةلدألا

نيذلاملعلابالطعيمجهتدئافمعتلهيلعقيلعتلاوهقيقحتدعبجارخإلابيرحباتكلاف

.ثارتلازونكنعنوثحبي

هلآودمحمانديسىلعهللاىلصونيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآوقيفوتلايلوهللاو

.ملسوهةهيحصو

e
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تالحخادملا

ركذامدنعتادييقتلاودييقتلانيبتايمستلافالتخالةبسنلاب:ةكربنبانعءاجاملوح

مامإلامساقلايبأنعارييبعتكانهنأميركلاثحابلاهيلاراشأامسفنتاديقتلابتكيعقاولا

اعبطهذهفكلذريغىلإناورميبأدييقتكانهوكلامنيانعدييقتكانهوهللادبعنبديعس

.تايمستلايففالتخالابتءاجتادييقت

هنكلو«ةكربنيا»مامإلاذاتساوههللادبعنبديعسمامإلانأبيحويثحابلانأمغرلاب

ورغالوءهريغوكلاميبأديىلعاوذملتتنيذلانمهئالمزربكأنمهنأانفرعقيقحتلالالخنم

رابكلاتاقبطوراغصلاتاقبطنمةذمالتهلخيشلكفريبكلاليمزلانعريغصلاليمزلالقنينأ

ىرغصةقبطةعيبرييأتاقبطكانهو:ةديبعيبأذيمالتورياجمامالاذيمالتلفورعموهامك

نيبداشتلانمءيشلصحيانايحأوىرغصلاةقبطلايلعلادبعنباوجروملايبأتاقبطو

.كلذريغوأداشتلانمءيشلصحيفىربكلاةقبطلادسحتدقىرغصلاةقبطلانالنيتقبطلا

ءارقزريأوهنامثعنبناميلسخيشلاوةسردمبحاصةكرينبامامإلانإثحابلاركذ

سماخلانرقلايفكلذوارخأتمناكهنالةلوقملاهذهيف(لخادملا)اريشمءهللادبعنبناسغ

.ةلخادملاهذهيفهحرطأنأتدرأاماذهدمحأنبنسحلاةسردميهويرجهلا
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عيحرلالنيحرلا)هللاعسب

هلاىلعودمحمانديسنيلسرملافرشأىلعمالسلاوةالصلاو٠نيملاعلابرهللدمحلا

.دعيو.نيعمجاهيحصو

.ةيملعلامهتناكمبومهباقئالءافتحإمهبيفتحنوءانخويشوءاملعركذننأةنسحةنسلاهنإ

هلواحمعم.رضاحلاانعقاوىفاهنمةدافإلاةلواحمومهراكفأةسرادملالخنمكلذو

ريهشلاهفلؤوملالخنم.ةفرعملاوملعلاعساوخيشوليلجملاعبةرملاهذهيفتحننحنو

وحنلاىفهيوبيسباتكىلعاسايق«باتكلا»مسابنيفلّؤملاضعبهيلإريشيناكىذلا«عماجلا»
بسحبةصاخلايضريهنألميركتلااذهوفيرشتلااذهقحتسيفلّوملااذهو.افيرشتواميظعت

ىلعيفخينلوليوطحرشوليوأتهلربخاذهوهقاسربخىلعاقيلعتهفلّوملوقيامكهفده
عوجرملاهنأل,هباندصقمهايإو.هانعمجمهلباتكلانال-هللاءاشنإ-انباحصأصاوخ

٠لوصألاىفلئاسمنمهيوتحيامببسبةماعلاديفيامك٠/۸٠۲.«مهيلعلوعملاو٠مهيلإ

.ايندلاونيدلااياضقوماكحألاوتادابعلاو

خسانلاو.رابخألا.اياضقاهيفجلاعي(ةحفصقرغتستىتلاهتمدقمادبيوهف

ريركتو٠نارقلايفناصقنلاوةدايزلايعدينمىلعدرلاوهباشتملاومكحملاوخوسنملاو

:ماعلاوصاخلاوةيانكلاورامضالاونآرقلاىفباطخلاةيفيكو«نآرقلاىفظافلألاوصصقلا

.نارقلاتايأضعبحرشو«هللءاعدلاو٠انزلاو

ضقنيامو٠تيملالسغو.مميتلاوءهماكحأوءوضولابًادبيف٠ةالصلابابىلإلقتنيمث

مث,هماكحأوناذآلامث,ربقلاىلعةالصلاو.ةزانجلاىلعةالصلاو.تاساجنلاو.ةراهطلا

ةالصوءرتولاةالصوءرفسلاةالصوةعمجلاةالصو٠ةنسلاوضورفلانماهماكحأوةالصلا

.خلإ...نيديعلا
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نماهنععرفتيامو.اهماكحأوةدئافلاةاكزلضرعيفءاهماكحأوةاكزلابابىلإلقتنيمث

لقتنيمث.فاكتعإلاوءرطفلاةاكزلضرعيو«هماكحأوهلئاسمو٠مايصلاىلإلقتنيمثلئاسم

ةقيقحنايبك.ةيناميإلئاسمىلإلقتنيكلذدعبو.ننسوضئارفنمهماكحأوجحلابابىلإ

هماكحأوءحاكنلابابىلإكلذدعبلقتنيمث.روذنلاومايصلاو.ناميإلاوراهظلاةرافكوءناميإلا

هماكحأوقالطلاىلإلقتنيمث.هبةقلعتملالئاسملانماريثكوجاوزلاىلإاليبسدجيالنمو.

روقلاوصاصقلاومئانغلاكهبقلعتياموهماكحأوداهجلابابمث.ءارشلاوعيبلالئاسمو

.خلإ....اياصولاوةبرشألاودودحلاو«مالكلابقلعتيامبابلضرعيمثتايدلاو

ناسنإلافرعتيىتحءةماعوأتناكةصاخةبتكميألهنعىنغالازنكدعياذهبباتكلاو

.طيرفتوألالخإنودةدابعلانوكتنأيغبنيامكهللادبعيو«هنيدماكحأىلع

:ةيلاتلاسسألادمتعيوهفةيادبلاذنماحضاوباتكلاجهنمءاجدقو

نعهثيدحيفامكىريرقتىربخبولسأب.اهددصبوهيتلاةيضقلاوأةلأسملاًادبي١

الإزوجيالضرفلانأل,هلقعىلعبولغملاالو‹ناركسلاةالصزوجتالو»لوقيناركسلاةالص

ركسلاسيلو.هبرمأامةيدأتىلإدعيملهنألهلعفزجيملءضرفلابوجوبلقيملنمو«ةينب
بولسأبةيضقللانهضرعدقف١/٤٤٠«اهتقوىفاهببطوخيتلاةالصلاضرفهنعطقسمب

.یربخ

هثيدحىفامكاهيلإريشتىتلاةيوبنلاثيداحألاوأ,ةينآرقلاتايآلادسجتاهلضرعيدقو

نمو$لجورعهللالوقل.اهربوواهفوصوةتيملارعشنمتناكاذإةرتسلابةالصلانع

ةالومةاشيف-ي-يبنلالوقو:نيحىلإمكلًاعاتمو.ًاثاثأاهراعشأواهرابوأواهفاوصأ

.۳۹۲/۱«اهلكأمرح»امنإنوميمل

نكميواهعمقفتيالىتلاوالإعمقفتيىتلاءةلآسملاوأةيضقلاهذهبةلصتملاءارآلامدقي-۲

ىلعسايقلايفسانلاِفلقخل»لوقيهمادختسإزاوجوسايقلاىفهلوقبكلذىلعلالدتساإلا
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هتابثإىلإنورخآبهذواعيمجماكحألاوديحوتلاىفهتابثإىلعمهضعببهذف.برضأةعبرأ

بهذو‹ديحوتلاىفهيفنومكحلاىفهتابثإىلإنورخآبهذوماكحالاىفهيفنوءديحوتلاىف

.عالطإةعسنعمنياممةيضقلالوحءارآلاىصقتسيوهف١/١٠٥٠«نيلاحلاىفهيفنىلإنورخآ

ايانثىفةريثكاياضقىلعكلذبحسنينأنكميوءةيضقلاىفليقامبةطاحإلومشو

لوقينأكءهبصاخلاهيأروهمدقيواهشقانينأمدعيالاهئاصقتساوءارآلاضرعدعي
«ملعأهللاواندنعمكحملاو»ء۹۷ء۸۸ء١/9٤«ىدنعبجويرظنلاو»:وأء١/٤٤«بجويرظنلاو»

ءاهقفلجهيلعيذلاومعزينملوقنيملسملانملبقينممبجعألىنإ»و١/٠
انسلو»وأ۱۲۹/۱۰۱۲۹«اذإبجيهنأيدنع»و١/١۱۲«ىهاذإفانرظندق»و١/١٠«انباحصأ

بنتجاوءاملجردنعناکاذإ»:هلوقبلدتسننأنكميوةريثكةلثمألاو٠١/٠۷«كلذىلابهذل

ىلعهبدوجيهنأىلإبهذيانباحصأضعبناكناسنإتاموءاهضيحنمةأرماترهطو«لجر

هيَىبنلانأل.لسغينمىلإهعفديوأءتيملاهبلسغينأبجويىدنعرظنلاو.مهنمءاشينم

«..ضئاحلاوبنجلاىفبطاخيملوءرمالابضرفلاىفلخادوهو«مكتاومأاولسغأ»لاق-

هلوقىفامككشلاةهجىلعوأ-قبسامك-عطقلاةهجىلعامإهيأرمدقيو.۱

ءاملانكيملوءرضحلاىفةزانجلاتومفاخنمنأعماجلاىفركذيرفعجنبدمحمتدجودقو»

اذهلهجحلابلطننحنوءلوقلااذههجوامملعأهللاوءيلصيومميتيهنأثدحموهو«هترضحب

.١/۲۷۷«مهنعهللاىضر-انياحصألوقأنمالوقناكنإهركذىذلالوقلا

هلوقيكلذىلعلدتسننأنكميوةلأسموأةيضقىفمكحلاةغايصىفسايقلادمتعي٤

نأ»رمعنبهللادبعقيرطنم-ٍأْيَي-هنعىور»:لوقيمالسلاهدرو٠يلصملاىلعميلستلايف

.مالسلاهيلعدريملف4.هيلعملسفءلوبلارمألاحىفوأءلوبلاديريوهو-ةَهبرمالجر

وألوبيلغتشمیهودحأىلعملسيالأهبادآىف-ةي-هللالوسربءادتقإلاىفبغرنملىغبنيف

هيلعنأ,هيلإلخادلاهيلعملساذإيلصملاىفاولاقكلذكو..مالسلااضيألئابلادريالوءطئاغ

نعلاغشنإلاىفلئابلاىلعيلصملاساقدقف.٠/۹٠۲هتالصنمغرفاذإمالسلاهيلعدرينأ
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.باتكلاايانثىفةريثكسايقلاةلثمأو.هيفوهاممغرفيىتحمالسلادر

قيقدتلاىلعهتردقوىرخألاءارآلابهماملإنعمنيامم,ةعنقمةقيرطبهيأرلللعي٥

لدتسننأنكميوناهربلاوةجحلاىلعادمتعم«ديدجيأرلوأءاهنميأرلليمأهلعجيامماهيف

سمشلاتبرغىتحءحكنملاوبرشلاولكألانعلغتشاوحيصأولناسنإلانإ»:هلوقبكلذىلع

ةروصوهفهاتأامو.ةينلاعمكاسمإلانعىّرعمهنأل.اعيطميمسيالومئاصمساقحتسي

.٠/٠٠٦۲«مئاصمساقحتساواعيطمىمُسلليللانمةينبكاسمإللااذهمدقتولوءموصلا

«لئاقلاقنإف»:لوقلالالخنمىأ.ءةجاحملاقيرطنعهلئاسمنمريثكلضرعي١

تاركنملاراكنإةلأسمتحتهٹيدحباذهىلعدهشتسننأنكميو«هلليق»:هلوقبدرلاعوصيو

.تبسلالهأىلعراكنإلااوكرتاموقمذدق-ىلاعتوكرابتهللاسيلأ:لئاقلاقنإف»:لوقي

مهبذعموأ.مهكلهمهللاًاموقنوظعتملمهنمةمأتلاقذإولاقف؟مهيلعاوركنأاموقحدمو

.%4مهلعلو٠مكبرىلإةرذعماولاق.ًاديدشًاباذع

مهنأمهنعربخأاميفىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاوءءاجرلاعميهنلااوكرتكئلوأ:هلليق

.¶نوقتيمهلعلومكبرىلإةرذعم :اولاق

؟نيدعاقلابذعوءيهانلاىجنأدقسيلأ:لاقنإف

باذعباوملظنيذلاانذخأو$:-ىلاعت-هلوقبلوبقلانماوعنتمانيذلابذعلب:هلليق

."4نوقسفياوناكامبسيئب

؟مهلطابومهركنمىفنوضوخيمهوهفسلاوركنملالهأسلاجينأنمّومللزوجيأ:لاقنإف

.كلذزوجيال:هلليق

.فارعألاةروسنم١٤١٠:ةيآلا(١
.فارعألاةروسنم١٤٠ةيآلا(۲



.كلذاوكرتينأىلإمهنعضارعإلاهيلعبجيلب:هلليق

مهضوخومهركتملاحىفهفسلالهأونيملاظلاةسلاجمنعنمّوملامتيهنملف:لاقنإف
.مهلطايو

تیاراذإو-لجوٌرع-هلوقبمهسلاجمنع- هيبنىهندقلجورعهللانإ:هلليق

ناطيشلاكّنيسنيامإوهریڅغثیدحیفاوضوخيیتحمهنعضرعأفانتايآىفنوضوخينيذلا

دعب%ئشنممهباسحنمنوقتينيذلاىلعامو.نيملاظلاموقلاعمىركذلادعبدعقتالف

ةقيرطهذهو.١۱۸صىتحاهدعبامرظناو۱۸-١/٠۱۸۱....مهلةظعوملاو.مهيلعراكتنإلا

.اياضقلانمةيضقةّيآىفةلمتحملاتالّؤاستلالكاهلالخنمخيشلاىفوتسيضرعلاىف

.قيقدلاسلسلاوحنلااذهىلعاهيلعدريوءاهضرعيو

قرعيواديدشاحوضوهنهذىفةحضاوباتكلاةطخنأىنعياذهوءتالاحالامدختسي۷

ركذدرواذإريشياماريثكو٠كلتوأةيضقلاهذهلضرعيىتمو٠كلذوأمالكلااذهلوقينيأ

سيلف»هلوقبكلذىلعدهشتسننأنكميو.ىتأياميفاهلضرعيسهنأىلإاياضقلانمةيضقل
دحاولكللعجوءاندافأدقهنأانملعرهطتلاركذمثرهطلاركذاًملفءةدئافنمبرعلامالكولخي

ءاشنإعضوملااذهدعبهركذننحنوليوأتلااذهريغبانباحصأضعبلاقدقوءامكحامهنم

.١/۲٢۲«هللا

:عماجلاباتكىفةيلالدلااياضقلا

فلوتىتلاعطاقملااهنمفلأتتتاوصأىلعموقي.ديقعتلاىفةياغدقعمنايكةغللا

تايوتسملاهذهنميأىلعةغللةساردلكو.ةلمجلايفءانبرصانعلخدتاهرودبىتلاتاملكلا

.ةفلتخملاريبعتلالاكشأبهطابتراةيفيكوىنعملاوهريخألاولوألااهعوضومنوكينأديال»

ةيبرعلاةغللا«ىنعملابىنبملاةلصوهو.فرعلاوهو.ةغللاوهةفيظولاولكشلانيبطابترالاف

.۹صاهانیمواهانعم

.1۹-14٦:ناتيالاماعنالا(١
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بناجىلإةغللاباريبكامامتهاانلرهظتةكربنبالعماجلاباتكىفىلوألاةرظنلاو

مسرنكميو.ةيلالدلااياضقلابحضوأةروصبمامتهإلااذهرهظدقو,ةيهقفلالئاسملابمامتهإلا

:ةيلاتلاةيساسألااياضقلالالخنممامتهإلااذهةروصحمالم

.ىنآرقلاصنلامهفتايساسأ-

.ةملكلاىنعممهفتايساسأ-

.تاملكلانماهريغبةملكلاةقالع-

:صنتلامهفتايساسا:اٹوا

ةصاخاباوبأفلّوملادرفأنأةجردلءعماجلاباتكىفازراباناكمةيضقلاهذهتلتحأدقل

اهنمو«ریركتلاو»ةهيانكلاورامضالا»و‘«هباشتملاومكحملا»اهنمةيضقلاهدهجالعلهتمدقمیف

هقيقحلاو».«قايسلاك».هقفلالئاسمو.ةيهقعفلااياضقللهتشقانملالخنمحملينأنكميام

:ىلاتلاوحنلاىلعاياضقلاهذهلضرعتسو.«ةيانإلاو»«ناجملاو

قايسلا-

.هياشتملاومكحا-

.ةيانكلاورامضاللا-

.ريركللا-

.ةبانإلا-

:نايسلا١

لدتىتلاةعساولاىناعملانممغرلاباهنيعبةدحاوةميقضرفييذلاوهقايسلاناكاذإ

ىنآرقلاصنللهلوانتدنعهينيعبصنةيضقلاهذهتناكدقف-ثريفلوقيامك-»اهيلع

نأل.«مالكلاةدئاففرعيملءباطخلاعضومفرعيملنم»لوقيوهف.هنمماكحألاطابنتسإل
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قبطيو«دارملانايباهيفعقيةلالدوأ,ةراشإوأ,ءاميإوأءةفصوأءةمدقمبابلاغاندميقايسلا

.ةلئاقلاةلمجلاىلعكلذ

دينالفل

كلملاىففرصتلاوأ,ةمعنلاوةنملاوأ,ةحراجلاديلا:لمتحأ:لوقيف

ةحراجلاىلعلد:هديبباتكلااذهبتك:لاقاذإهنكل

ةمعنلاوةّنملاىلعلدءاضيبدينعنالفل

كلملاوفرصتلاىلعتلدنالفدييفرادلاهذه

.هلئاسموباتکلاباونمریثکیفةدئاسةرظنلاهذهدجنو

:هياشتملاومكحا

نأبامهفرعيو.هباشتملاوهيفمكحملاةفرعمىنآرقلاصنلامهفتايساسأنمنأخيشلاىري

مل:ىلاعتهلوقىفامك«نيفلتخمنيهجولمتحيالوهرهاظبًاقلعمهمكحناكام»:وهمكحملا
:ىلاعتهلوقىفامك«هليوأترهاظىفهبدارملاملعيالام»:وهفهباشتملاامأ.4دلويملودلي

تأيملوهباشتملانآرقلاىفءاجاذامللّؤاستلااذهحرطيو.4ةدحاوةحيصالإتناكنإ
نكميالوءليوأتلالمتحيالامكحمهلكنآرقلاناكول»خيشلادريو.كلذىلعهللاةردقعمامكحم

.لضفلاىلإقبسلاىفداهتجإلاولضافتلالطيو.لوقعلاتدلبتوءةنحملاتطقسلهيففالتخإلا
.0٥٠-١/٦٥۷«دابعلالزانمتوتساو

.هيلإلوصولاهللااهقفوامىلإلصتفءربدتتولوقعلالمعتلهباشتملااذهدجودقف

:ةيانكلاورامضإللا۳

ةيرقلالأساو$:ىلاعتهلوقىفامكىنعملابلالخاريغنممالكلاليلقت»:وهرامضإلاف

:ىلاعتهلوقبكلذىلعةلثمأخيشلابرضيو.ريعلالهآوهيرقلالهأيأريعلاواهيفانکىدلا

.مكتاهماجوزتىأ4مكتاهمأمكيلعتمْرَح
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.عامجللسمللاك«ىقيقحلاعضولاريغىلعئشلاىلعلادلاظفللاىهف»ةيانكلاامأ

وجنلاوا ةرذعلاوأ,طئاغلابىرخأظافلأباهنعريبعتلامتييتلاىناعمللخيشلالثمدقو

اهيفثيدحلابحتسياليتلاتاعوضوملاىهوةيوغللاتاروظحملاراطإىفلخدتةلثمألاهذهو

ةملكىفامكماكحأاهيلعىنبتاهنأساسأىلعتاعوضوملاهذهبخيشلامامتهإًاشنو

سمللاناكاذإفاهضقنيالوأةراهطلاضقنيسمللااذهله4متسمالوأیف«سمال»

.ةراهطلاضقنيوهفعامجلاىنعمبناكاذإو.ةراهطلاضقنيالوهف,ىقيقحلاهانعمب

:ريركللا-٤

رسعلاعمنإ.ارسيرسعلاعمنإفلىفامكىنعملابوأءظفللابءمالكلاىفراركتوهو
.هلادیکوت»مالكلایفیتأیوهو4مهاوجنومهرسعمستالانأنوبسحيمأیفامکوارس

لثملا«كمالكهيفترركىذلائشلابةيانعلاىلعةلالدللكلذلعفيامنإوهرمأنمادييشتو

.۳/۸رئاسلا

ديكأتلاةدارإراركتلامهبهاذمنمومهبهذمىلعو«موقلاناسلبلزننآرقلانإ»خيشلالوقي

ىنعمللراركتوأنوملعتفوسالكمث.نوملعتفوسالك$:ىلاعتهلوقىفامك«ماهفاإلاو

.«هملظتالوهيلعرجتال»يفامكةفلتخمظافلأب

:زاجلاوةمضحلا٥

نالفيفامكبطاختلاهيفعقوىذلاعضولاىفهيلعحلطصمريغىنعمدافأاموهزاجملاف

هيلعليلدلاناكاذإمالكلانمةقيقحلاعضوميفزاجملامادختسإ»نكميهنأخيشلالوقي.هل

4نيدجاسةرحسلايقلأف$نوكيسامرصعأينارأىنإلىفامكامئاق

.ناكامرابتعإب
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.باتكلاايانثىفةرثانتمةريثككلذىلعةلثمألاو

:ةياتإللا-1

نمةيضقلاهذهىلإخيشلاريشيو.اهانعميدّويوءضعيبانماهضعبدبونيرجلافورحف

بانق.ءامسلاىلإ:يأ4ءامسلاىفكهجوبلقتىرندق$:ىلاعتهلوقىفامكهلثمألالالخ

ةيشخنمطبهياملاهنمنإو¥:ىلاعتهلوقكلذكو.«ىلإ»رجلافرحبانم«يف»رجلافرح

.ةريثكاضيأةلثمألاو.هللاةيشخبىأ4هللا

:ةملكلاىتعممهفتايساسأ:ًايناث

ركذنةدرفملاةملكلاىنعممهفىفخيشلاةرظنمكحتةريثكسسأ«عماجلا»باتكيفرهظي

.اهنم

سانلاهنعليناكاذإ:ةَنْعلُلجر:ىفامكةملكلاطبض-١

سانلانعليىذلاوهناكاذإ:ةنعللجر

.(لماحتلا)ىأ,(ليملاو).هقلخوهىذلا:(ليملا):كلذىلعسقو

.سانلابسيوهناكاذإهَيَيسلاوءسانلاهسبيناكاذإ:هبسلاو

.نايسنيأهمادعبركدأوء(نیحدعب)ىأَ¶ةمَأدعبركذاوإلكلذكو

:يقايسلاىتعملاوىمجعملاىتعملا-٢

يأ.قايسلقأيفدرتامنيحةيمجعملاةدحولابلصتملاىنعملاوه»يمجعملاىنعملاف

.يقطنملاىنعملاوأيساسألاىنعملاىمسيو«ةدرفتمدرتامنيح

رهظدقويلاعفنإلاىنعملابىمسيوقايسلاهضرفيىذلاىنعملاوهفيقايسلاىنعملاامأ

-ىمجعملاىنعملابيفتكيدقفءاهعملماعتيىتلاتادرفمللخيشلاةرظنىلعقيرفتلااذهريثأت
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ىنعملالصأنيبيدقوودعلالاومأنمنوملسملاهمنغام:ةمينغلا:ىفامكضرغلابيفيناكاذإ

حورجمو«ليتقولوتقملاقيامكليعفىلإلقنفءذوبنملا:ذيبنلا:ىفامكةرورضكانهتناكاذإ

.«حيرجو

ء؛ئشىلاىلعةماقإلاوهةغللاىففاكتعإلاو»هلوقىفامك.هللثميوىنعملالصأنيبيوأ

:ىلاعت-هلوقهنمو«هعمماقأاذإ:نالفىلعنالففكعوءاذكناكمبنالففكع:لاقيهيفو

.$ًافكاعهيلعتلظىذلاكهلإىلإرظناو

عيبيهةلقاحملاريسفتىفهلوقىفامكةملكلاىنعمريسفتلةفلتخملاتاليوأتللضرعيوأ

.عبرلاوأثلثلاىلعةعرازملاوأءبحلابضرألاءارتكاوأ,بحلابعرزلا

ىفاهنعطىمسامنإو٠ةمالعوهيدهلاراعشإو»ىفامكىناعملاضعبركذدنعللعيوأ

.«هترعشأدقفةمالعبهتملعئشلكوء-لجوٌرع-هللكلذنأفرعيلةمالع:يأاراعشإةبللا

ركذوأىنعمللليثمتلاوأ,ىنعملالصأنايبوأ,تادرفغملاريسفتبمامتهإللااذهءاجدقو

:هلوقىفامكةيهقفماكحأنماهيلعبترتياملارظنىناعمللليلعتلاوأ,ةفلتخملاتاليوأتلا

موصبالإزوجيال:مهرثكألاق؟موصريغبزئاجوهله.فاكتعإلاىفانباحصأفلتخا»

:ةيلالدلاتانوكملا۳

فلتختو.ةيلالدلاحمالملاضعبيفضعبلااهضعبعمكرتشتتاعومجمنوكتتاملكلاف

نأنكميوتادرفملانيبةيلالدلاتانوكملايفتافالتخإلاهذهلكردمخيشلاوءرخآلااهضعبيف
,ةلاضلاوةطقللانيبيواسيالمل»:لوقيفةلاضلاوةطقللانيبقرفلاوهالاثمكلذىلعقوست

الةلاضلانإ:هلليق«طقتليلامريناندلاومهاردلاك,طقتليلامالإةلاضلالهو,لامامهو

ةلاضلامسااهيلععقيالف..ريناندلاومهاردلاىفةلاضلافرعتالبرعلاو.ناويحلايفالإنوكت

:يمهاردتلض:لوقيالو4يمنغتلضو«يلبإتلضاهلئاقلوقينأبرعلامالكنمفراعتملاو

.٢/٢۲۳«يريناند
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:ىلانلاوحتلاىلعلكشلااذهريوصتنكميمثنمو

لضلعفلاناويحلام

+++ةلاضلا

خل+هطقللا

:هقييضتوىتعملاعيسوت-٤

ناينعملالداعتيامدنع:لاقتنالاو

هنا»صخشنعلوقنامدنعفءاريبكامامتهاخيشلااهالوأىتلااياضقلانمةيضقلاهذهو

دقىوغللالامعتسإلانكلو.ئشيأوتوغاطلاوءهللالمشتىنعملاةعساورفاكةملكف«رفاك

ءطقفهللايهةصاختحبصأو4توغاطلاوهللاي«نمّوم»كلذكوءطقفهللابرفكلاىلعاهرصق

انهف.ثنحيملكمسلاضيبلكأاذإفءاضيبلكأيالأصخشفلحيامدنعنيميلافلحيفكلذكو

.طقفجاجدلاضيبىلعضيبلارصق

.خينرزلابوأةرونلابوأ‹لمرلابوأ‹بارتلاب

:ةملكلاىتعلةيسحلاهرظنتلا:ثلاث

ةدوجوملاىرخألاتاملكلاباهتمالعرابتعإبةملكلاىلإرظنلاىهةيسحلاةرظنلابدوصقملاو

ةقالعبخيشلادافتسادقفيظفللابكرتشملاةقالعو.دادضألاةقالعوفدارتلاةقالعكةغللاىف

.يفامل-ايمجعماريسفتتادرفملاريسفتىففدارتلا

\۳۸



همالعبميلعتلا:راعشالا

ءاضحلا:ءاجولا

خلا....ليمتلا:شحفلا

ناتملكلاهيفلحتىذلاماتلافدارتلاسيلوءصقانلافدارتلاليبقنماذهنأررقملانمو

.تاقايسلالكيفامهضعبلحم

:يظفللاكرتشملا-٢

:ينعتدقيتلا:«دهعلا»ةملكبكلذىلعليثمتلانكميوىنعمنمرثكأةملكللنوكتنأوهو
وهقايسلاو.ةمرحلاةياعرو.ةطايحلاوأ,ءاقللاىلعدعوملاوأ,نيميلاوأ.ناميإلاوأءةيصولا

ةلالدوأ,ءةراشأوأ,ةءاميإوأةفصءلالخنمابسانمنوكييناعملاهذهنمىنعمددحييذلا

.دارملانايباهيفعقي

:داضصتلا۳

عمتجتالف.ئراطللريثأتلافاعمتجإاذإفدحاولائشلاىلعناعمتجيالنادضلاناكاذإف

.ةمرحولحالوءرفكوناميإالوءةساجنوةراهطالو,تقولاتاذىفةيصعموةعاط

دقو..«فيسلاودسألاكةريثكامسأدحاولائشللاولعجدقو»قبساماصخلمخيشلالوقي

مسإبوئشلانعاونكدقوءهدضودحاولامسإلاباومَّسوءةريثكءايشأدحاولامسإلاباومس
نعءاميإلاباوفتكإو.نيعلاىلإةراشإلابئشلانعاونغتسأوهريغمسإبئشلاىلإاوراشأو«هريغ
.«مالكلا

.یغینیامكهئادُأىلعنیعیوءهضرعديفيامملعلكنمذخأيوءاملعضيفيباتك

s.oنیماهتانسحنازيمىفهلعجوء«انخيشهللامحر

۱۳۹



تالحخادملا

ءاجتارابعنمثحابلاةرضاحميفدرواميفراسفتسانعةرابعتناك:ىلوألاةلخادما

زوجتاريخهللاهازجثحابلالعلوةغللانمماكحأةعومجمتسيلتارابعلاضعبنأاهيف

.ظفللانمىنعملامهفنيبةيوغلريياعمةطساوبةيعرشلاةلدألانمطبنتستماكحالاف

سيلسمللابةراهطلاضقنيفءاملعلافالخبوأةسمالملابلصتياميف:ةيناثلاةطقتلا

دارياذإوأاهيفعاقولايأعامجلااهبادارمةسمالملاتناكاذإاميففالخىلعاينيمارماكلذ

ءوضولايأةراهطللضقانلانا»:لاقيعفاشلامامإلانادجناميفءديلابسمللاةسمالملااهي
ءظافلألاضعبيفىنعملاقييضتبلصتياميفةأرملالجرلاسملدرجم«سمللادرجموه
يذلاتيبلايفوةجاجدلاةضيبيهوباتكلابحاصفرصتامكفرصتتناكاذإاميفهضيبلاك

ىلإهدرممأهيلعفراعتملافرعلاىلإهدرماذهلهكلذبلصتياموراجحألابينبموأفلّوموه
لهففقولاىلااهيناعميفعجريامبرظافلالافماعفرعوأصاخفرعكانهناكاذإامةغللا

.!؟فرعلاثيحنممأةغللاثيحنماذه

:رصاحادر

وأمكحامنااهنممهفيةغلوةغلىلعماكحألارادصتسإاعبطماكحألارادصتسالةبسنلاب

.ةغلعقاوماهلكاعبطرخآمكحاهيلعينبيواهنممهفي

ةيوغللئالدطبنتستةغللانمماكحألاقاقتشالةبسنلابفرعةغللا‹ماكحألاوةغللةبسنلاب

اذهموصيفانباحصأفلتخاو»لوقي١٤صنيسح.دخيشلاباتكيفدروءصنلااذهيفو

مكحهنأدجنسانهءهموصريغبازاوجبجوتةغللاوهموصبالإزوجيال«مهرثكألاق»مويلا

.ةملكلاهذهليمجعملاىنعملاىلعمكحلااذهىنييو

اهعضوباوأدبامنيحمجاعملااوعضونيذلاوفرعلااذهنمةذوخأمةغللاوفرعةغللااعبط

.سانلافرعنموسانلاةنسلأنمةغللااوذخأ

٤
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عيحرلانيحرلاهللاعسب

مهعبتنموهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرهللدمحلا

:دعبامأ:نيدلامويىلإناسحاب

مهسفنانعمهجهانمومهتاروصتديدجتىلإسانلاجاتحيرصعلكيفواذهانرصعيفهنإف

.راكفألاوءارآلاهيففلتختاميفورمأنمدجتسيداميفةصاخومهلوحنميرجتيتلاةايحلانعو

هذهًاوبتتةيمالسإلاةمألاك,ةميظعلاتالاسرلاةبحاصىربكلاممألايفةجاحلاهذهدتشتو

؟ةمهملاهذهبعلطضتوةناكملا

يتلاننسلاوسيماونلاعمةقفاوتمةيرشبلاةرطفللةيبلماهتلاسرهللالعجيتلاطسولاةمألا

ريغنملدعلادحدنعةفاقوتناكفءتاعمتجملاوةايحلاوتانئاكلايف-لجوزع-هللااهثب

داقتعالايفميوقلاجهنملاوهكلذلاعبتاهجهنمناكوءعييضتالوولغالوطيرفتالوطارفا

موقأيهيتلليدهينآرقلااذهنإميظعلاهللاقدصوتاعيرشتلاومظنلاوكولسلاولمعلاو

.›%4اريبكًارجأمهلنأتاحلاصلانولمعينيذلانينمؤملارشبيو

لوسرلانوكيوسانلاىلعءادهشاونوكتلاطسوةمأمكانلعجكلذكوظ:لجوزعلاقو

4١ادیهشمكيلع

ءارآنمةايحلايفدجيامموقتنأةبلاطميهفاهتلاسرةعيبطوةمألانأشاذهناكاذإو

ًاقحهبيتأتاملكسيلوديدجلابمويلكيتأتةايحلاف,لطابلانمقحلانيبتتلتاروصتو
ًاطخلاهيلعزوجييذلايرشيلالقعلاةرمثوهذإ؛ردقبلكنمهيففاصلاخالطابالواصلاخ

تافارحتاوعمتجملاوةئيبلاطوغضوىوهلاعزاونبرثأتيلقعلانأللالضلاوىدهلاوباوصلاو

.ةفاقثلاوركفلا

(٤٤۱ةرقبلاةروس(۲(۹)ءارسالاةروس(١
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ةنزاومودقنوةساردولمأتةفقوىرخألةرتفنمفقينأىلإةجاحيفملسملاناكانهنمو

اماهنمءاوسنيعموحنىلعةايحلاونوكلاوناسنإللاهترظنميقتيتلالاوقألاوءارالانيب

.نيملسملادنعرظنلاتاهجونيباميفوأمالسإلاعمفلتخي

املوءةحضاولاةيؤرلاونييبتلاىلإةجاحلانمانفلسأاملةمزالوةيرورضةفقولاهذهو

ةمثوءرصاعملاانملاعهيلإلصويذلايبهذملاويركقلاكاكتحالاوكباشتلانمدهاشنوسملن

ةيمالسإلاةمألااهتزاتجايتلافورظلايهوالأاهيلعفوقوللةجاحيفنحنىرخأةفقو

يسفنلاويركفلافعضلانموزغلااذهبكاواملوءيركفلاويراضحلاوزغللاهيفتضرعتو

دنعهانيأرامناكفديلقتلاوذخأللةيلباقلالعجاممةمألاهذهىلعناريذلايعامتجالاو

هانيأراموءهراكفأينبتولبهقئارطوهبيلاسأويداملاريكفتلاجهنملةملّؤومةيعبتنمضعبلا

مدعوقيفلتلاىلإمهعفداممهريغويمالسإلاجهنملانيبددرتلاوحجرأتلانمرخآلاضعبلادنع

.١حوضولا

ىلإنيكلاسلامامأليبسلارينيوفويزلاكلتفشكينمهللارخسيةقيقحلاعيضتالىتحو

.نيملاعلابرطارص

اذهللضفنممكوقيرطلااذهىلع-لجوزع-هللاةئيشمبريستةكرابملاةودنلاهذهو

كاتفشكلركفلاوملعلالهأونيثحابلاثحيوءابدألاوءاملعلاوءامظعلاريسلهئايحايفىدتنملا

.ةكرابملادوهجلا

عوضوموةكربنبدمحمنبهللادبعدمحمويأملاعلاخيشلا:وهةودنلاهذهةيصخشو

ناونعيثحبنعةرابعيهكرابملايملعلاءاقللااذهيفةكراشمللينمتبلطيتلاةلخادملا

ملعتلايفةبغرةكراشملالوبقنمدبدجأملو«فراعتلاباتكلالخنميعامتجالاموهفملا»

.زيزعلااننطومهبرخفينممملعلاولضفلالهأيفثحبلاوفرعتلاوةدافتسالاو

نيبةيسانملايهام؛تلءاستهلةرياعلايتءارقوباتكلااذهبةقباسلايتفرعملالخنمو

ED
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ىحوييذلاناونعلاةرهاظلالخنمعقورايتخالالعل؟فراعتلاباتكوةيعامتجالاموهفملا

ةءارقلاديعأنأةبسانمةصرفاهتدجووءةيعامتجالاميهافملاضعبىلعلادلافراعتلاىنعمب

عمجلاةلواحمورايتخالااذهنمةودنلافدهوباتكلانمفلّؤملافدهنعةفشاكلاوةصحافلا

انثارتلميوقتلاوديدجتلاةيمهأنايبنمتفلسأامباهتدهميتلاةقرولاهذهبتجرخفامهنيب

ليبسيفهرمعوهدهجحلاصلاانفلساهيفلذبيتلاةميظعلادوهجلاوئدابملاوميقلابرخازلا

اهحالصيفثحبتوىعستيتلاروصعلالكلامنإوبسحفمهرصعلسيلعمتجملاوةايحلاحالصا

.اهحالصاو

:نيمسقىلإهنمسقفراعتلاباتكلالخنمىعامتجالاموهمملانعتحبلاو

ةيتاذلاهتريسنعةصاخةساردهلنألبتاكلابفيرعتلاتكرتو-باتكلابفيرعتلا:ًالوأ

بحاصةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميبأملاعلاخيشلافيلأتنموهففراعتلاباتكامأ

انثارتهلسلسنمضفراعتلاباتك-هفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوةعبطهكربنيالعماجلاباتك

.(ملسوهلآىلعوهقلخنمىفطصملاهلوسرىلع

.(ةداعلاهبترجاملامعتساانلزاج....)هرخآو

مامإاللاهخسنيرذنملاديعسنبملاسنبردبديبتخسنةطوطخمنمذخأعوبطملاباتكلاو

:عوبطملاباتكلارخآيفءاجثيحه١۱۳۲ةنسيملاسلانيدلارون

رفصرهشنممويرخآسيمخلامويحابصكلذناكوهدحوهللدمحلاوفراعتلاباتكمت)

ردبملاسيبأهلهأوملعلامداخهينذلريسألاهبرلريقفلاديىلعةرجهلاذنمه١۱۳۲ةنسنم

انقزرو-هللاهمحر-يملاسلامولسنبديمحنبهللادبعخيشللهديبيرذنملاديعسنبملاسنب

..هبلمعلاوهظفحهايإو

٢٥٥صةكربنيإالفراعتلاباتك(١

٤\



بناجبلطيهرصعلهأضعبنمهتلصوةلأسملةباجإوبلطلًافاعساهفيلأتيفببسلاو

.هبهللااندبعتاميفكوكشلاونونظلايفعوقولامدعوناطيشلا

هنأىلإباتكلااذهيفراشأثيحعماجلاباتكلبقخيشلاهفلأفراعتلاباتكنأرهظيو

ىلعباتكلااذهيفرصتقيويأرلاوداهتجالابقلعتتيتلالئاسملايفًاصاخاباتكدرفيس

بجيثيحنمدهتجانمق):لاقفطقفسفنلانوكسوبلقلابملعيامورهاظلالالدتسالا

فلتخااموءيأرلاداهتجاباببقلعتياذهوهفلكامباصألالدتسالاهجونملدتساوداهتجالا

هللاردقنإوءاضعبمهضعبهيفىلوتاميففالتخالانمةباحصلانيبىرجفيكوءاملعلاهيف

.'(انقيفوتهللابوكلذيفباوصلاهجوهيفانيبتوءاباتكهلاندرفوأءلجألاهيفعسووةمالس

.فراعتلاباتكرخآيفهنملقنثيحدييقتلا)باتكدعبهفلأهنأارهظيامك

ةرشايمةيعامتجاةيضقجلاعيباتكلانأماهفالاضعبىلإردابتيدقناونعلااذهلالخنم

نإ:-لجوزع-هللالوقكلذنموضعبلمهضعبةفرعميأسانلانيبفراعتلاةلأسميهو

.لئابقوابوعشمكانلعجوىثنأوركذنممكانقلخ

لوانتاممكلذريغورخأنععمتجمهبزيمياموديلاقتلاوتاداعلاةفرعمنمكلذعبتيامو

.رشابميلجلكشبةيعامتجالااياضقلا

قلعتتةيلوصأوةيهقفاماكحأجلاعيهنأئراقلادجيباتكلاعوضوميفلوخدلانيحنكلو

نمهنألرشابمريغيفخلكشبةيعامتجالامومهلابقلعتهلاذهناكنإومارحلاولالحلالئاسمب

لقنو«فرعلابلوصألاءاملعدنعفرعياموهباتكلاناونعهلمحييذلافراعتلاحلطصمف

نيفيرعت(يمالسإلاهقفلايفامهرثأوةداعلاوفرعلا)هباتكيفيدنكلاميهاربإروتكدلاخيشلا

.١۱ةيآتارجحلاةروس(۲
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امهفرعدقفءاملعلانمريثكبهذاذهىلإونيفدارتمنيظفلةداعلاوفرعلالعجوه:لوألا

لوقعلاةهجنمسوفنلايفرقتساامةداعلاوفرعلا):لاقثيحىشصتسملاهباتكيفيفسنلا

.۳يهفةدواعملانمةذوخأمةداعلا:نيدباعنبالاقو(لوبقلابةميلسلاعابطلاهتقلتو

ثيحمامهلانبلامكلابهذاذهىلإوفرعلانمعونىلعةداعلااورصقنيذلامهو:يتاثلا

نوكيو(موقليملعلافرعلاانهدارملاوةيلقعةقالعريغنمولورركتملارمألايهةداعلا):لاق

ةنيرقخياشملارصح):لاقثيحيرانفلاكلذحضوأامكلوقلابفرعلاولعفلابةداعلاصيصخت

نيهاجتالانيذهيفرظنلاانعمأاذإنحنو(العفةداعلاوالوقفرعلاةلالدبام:ةسمخيفزاجملا

.٩”حالطصالايفةحاشمالوايحالطصاايظفلفالخلادجن

-فراعتلاباتكيأ-اذهامأو:لاقثيححضاولكشبفلّؤوملاهنيبدقباتكلاعوضومو

سفنلانوكسوبلقلابملعيامورهاظلاولالدتسالابهملعانفلكامنييبتىلإهيفاندصقامنإف
اذإاونمآنيذلااهيأاي¥:لجوزعهلوقلًاملعانلرهاظلاملعهللاىمسدقوءةيراجلاةداعلاو

نهوعجرتالفتانمؤمنهومتملعنافنهناميابملعأهللانهونحتمافتارجاهمتاتمؤملامكءاج

ناوءانسوفنهيلإنكستوناميإلانمرهظيامرهاظيانلًاملعهبمكحياميمسفرافكلاىلإ
.ملعأهللا$لجوزعهلوقيفةقيقحلاملعنهناميابهملعلك

حاكنانلزاجأوتاكرشملاحاكنانيلعمرحدقهنأىرتالا):لوقيفرخآالاثمبرضيو

ءروظحملاوحابملانيبقرفياملعرهاظلاليلدلعجوءرهاظلاكلذىلعتالالدلالعجوتانمّؤوملا

ءهلهللاحابأامرهاظلاكلذبباصأدقفاحيحصاحاكنةنمّؤمىلعدقعفرهاظلابلدتسانمف

.١۱۳/۱صم١۱۹۹ةرهاقلا-نايبلاراد-يدنكلادمحأنبميهاربإ/ديمالسإلاهقفلايفامهرثأوةداعلاوفرعلا(١
.١٠ةيأةنحتمملاةروس(۲

١٤۱



ملعلانمهلثدحاميفهيلعتمرحواهايإهئطونممدقتاميفاروزأمنكيملةكرشماهملعناف

.٩”(رهاظلاليلددعيملهنألًاطخأاميفرذعو

هيلعضرتفاوهتمأنيبمكحلايبنلاهللافلكدقو):لوقيفةنسلانمكلذىلعلدتسيو

يضفيومهرمأةقيقحملعينأفلكامهنألمهرمأنمهيلإرهظامبمكحيناكومهنيبيضقينأ

نوكينأمكدحألعلويلإنومصتختلمكنا)ملسوهيلعهللاىلصهلوقكلذىلعلديومهرسىلإ
هيخألامنمءيشبهلتمکحنمفمكنميلإرهظامبمكنيبيضقاامنإوهبحاصنمهتجحبنحلأ
.'رهاظلابمكحيامنإهنأٍهْيَينيبتف(رانلانمةعطقهلعطقأامنإوهنذخأيالف

ىريوهوهلتقفودعلافصيفالجرىأرفداهجلادارأاملسمنأول)لوقيفرخآلاثمبيتأيو

ملعفلكيملوهللاودعدصقامنإاروزأمهلتاقنكيملنمّؤمهللادنعلوتقملاوبرحلالهأنمهنا

.٠(هتخأیهاذإفةيبنجأاهبسحيةأرماجوزتولكلذكوءهيفةقيقحلا

۴

۰ صنامحابتسانملدعوتواهميرحتيفدكأوجورفلاوءامدلارمأمظع-ىلاعت-هللانأعمو

مهدصقعماوأطخأاذإهبمهدبعتاميفًاطخلاهدايعنععضوهناالإديعولاشأباهنمهيلع

.قحلابلطيفاودهتجااذإمهتاينةحصوباوصلا

اممو):هلوقبلاثملكًادبيومكحلااذههيلعقبطنيامىلعةلثمألاودهاوشلاداريابلصاويمث

ماكحألانمنألهقيرطاذهمكحلكنألوقأالو)هلوقريكذتةلثمألانيبيتأيو(كلذىلعلدي

.(اهيلعماكحلافقودقام

نكستامبورهاظلابماكحألاىلعلالدتسالانمعونلااذهنأىلعباتكلايفةراشإتءاجو

نوفراعتيامبهدابعدبعتىلاعتهللانااضيألديو):لاقفازوحىمسيافرعىمسامكسفنلاهيلإ

E

.۸صقياسلاردصملا(١
.١٠صقياسلاردصملا(۲

.١٠صقياسلاردصملا(۲

.١۱صفراعتلاباتك(٤

۷٤\

 



ولوهقيفوتهللادارأنملةيافكانركذاميفو)هلوقبةلثمألاودهاوشلامتخيو(ةمألانمعامجا

.٩”(هئراقهلملوباتكلاهبلاطلىنعملااذهنمرثكننأاندرأ

فراعتلاباتكعوضوميفلخدييذلا(دييقتلا)باتكيفهركذامبباتكلااذهيفلقنيمث

.ةيعاتج2اتاحلطصملانمباتكلایوتحم

اهماكحأنايبىلإفلّوملادمعيتلاةيعامتجالاتادرفملانمريثكلاىلعباتكلاىوتحاو

صخياماهنمفمهضعببمهتاقالعوعمتجملادارفأنيباهعفانملدابتواهيفلماعتلاةيفيكو

لاوحأرئاسوتادابعلاوتالماعملابناجيفاهنموعمتجملاوةرسألاصخياماهنمودرفلا

.كلذةلثمأنمومهتاعمتجميفسانلا

ءقالطلاو.جاوزلاوءداهتجالاوءةعيرشلاوءنآرقلاوءلهجلاوءملعلاوءمالسإلاوءنيدلا

:طويخلاوءةداهشلاوءةيدهلاوءةداعلاو«فرعلاو«فورعملاوءةقفنلاوءةءاربلاوءةيالولاوءةراهطلاو

:قيرطلاو«سرخلاوبرشلاوءلكألاو.ليياكملاوءنيزاوملاوءرازإلاوءماطخلاو«باودلاوءلابحلاو

رامتلاوءديبعلاوءةلسارملاوءمتخلاوءطخلاوءقسعلاو«بطحلاوءرمتلاوءفعسلاوءظيقلاوءليخنلاو

:سرعلاو«ءمتأملاوءتيبلاوءءارشلاوءعيبلاوءجاستنلاو.راطعلاوءزابخلاو؛ماجحلاوءراجنلاو

.مهردلاورانيدلاوءدادجلاو«فارخلاو

ةيمويلامهلامعأومهتايحبلصتياميفةرسألاوعمتجملادارفأمامتهانموهاممكلذريغىلإ

اهعمواهيلماعتلامتينألجأنمعمتجملاودرفلايفاهرثأواهماكحأنعةكربنبافشكيتلا

:فراعتلاباتكلالخنميعامتجالاموهفملا:ايناث

انتايحيفيعامتجالابناجلاديفياممهيفامىلعفرعتنلفراعتلاباتكىلإدوعن-١

:نيتفيظوعامتجالاملعيفدهجلكلناانمًاكاردإ.ةرصاعملا

١٤٠صقباسلاردصملا(١

.٠صقياسلاردصملا(۲



ءهمدقتوهتيمنتىلعلمعلاوملعلادعاوقءاسرإيفلثمتتيتلايهو:ةيملعةفيظوىلوألا

.يعامتجالاعقاولليعوضوممهفريفوتو

.'”اهعمهلماعتديشرتونوكلاوملاعلاوهعمتجمو

امدعاوقىسرأدقفيملعلابناجلايفهناف:ةكربنبالفراعتلاباتكيفحضاووهاماذهو

فراعتلاباتكيفيأ-هيفاندصقامناف):لاقثيحةيراجلاةداعلاوسفنلانوكسوبلقلابملعي

.""ةيراجلا

:هعمتجموهسقنبناسنإلايعوعفريفباتكلاوبتاكلامهسأدقفيعامتجالابناجلايفو

سواسولاوهلاموهسفنىلعةضرتعملاكوكشلانمهردصقاضلئاسلةباجإناكهفيلأتنأل

كفعسماناو):ةكربنبالاقثيحبلطلااذهلافاعسإباتكلاءاجفهترخأوهاينديفهيلعةيلخادلا

.'”(نيعتسأهللايوكلذبكيفهللاىلإابرقتمكتلأسمىلإكبيجموكبلطمىلإ

:يعامتجالانمأللا

ةايحيفةيمهألاةياغيفةيعامتجاةلأسمىلإانلقنتهفيلأتبيسوباتكلاةيضقنإ

لتحتيتلايعامتجالانمألاةلأسميهوالأ,ةصاخثيدحلارصعلايفبوعشلاوتاعمتجملا

رشابملاهلاصتالةرصاعملاتاعمتجملايفنينطاوملاونيلوّوسملاتامامتهانيبازراباناكم

.يناسنإلاعمتجملامدقميدقاهنومضمنأالإةثدحتسمودبتةيمستلاتناكاذإوةيمويلاةايحلاب

هبمكحتتتاريغتمةعومجمملاعلافءهتامامتهاوهلكاشمليجلكلوهتاعلطتوهمومهرصعلكلف

.رضاحلايفاذكهويضاملايفاذكهروطتلاوريغتلامئادهلعجتفةمئادةروصب

عمتجمىقبينأنكميالوهعمتجموناسنإلاظفحيفيساسألماعيعامتجالانمألارفوتنإ
١۱صم١/١۱۹۸طةدحولاتاساردزكرم-(۷)ييرعلالبقتسملابتكةلسلس-يبرععامتجاملعوحن(١

٩صفراعتلاباتك(۲



بلغتلاوةيهاقفرلاوةنينأمطلالبسهلققحتتملاذإعاضوألارقتسموومنلارهدزمةينبلانيتم

يملعبارتقاثدحيملاذإيعامتجالانمألاققحتينأنكميالو«ضرملاولهجلاورقفلاىلع

جرخيلاهلعافتواهاوقواهلخاودبثحابلاطيحيفءةعامجلاودرفلاةايحتاموقمنميعقاوو

.ةنيتموةميلسةروصباهتينبةداعإوأاهمعدوأاهحيحصتةيفيكلماعروصتب

اهيلإةجاحبيهنألةميلسلاوةحيحصلاةئشنتلاهتئشنتنمدبالهرودبميلسلادرفلاموقييكلو

املهتعيبطىلعكرتولذإةيعامتجالاةايحلاىلعملعتيامكةايحلايفهرودملعتيناسنإلاف

.'”يناويحلاىوتسملازواج

فشكلامدعنأوهتيصخشبارطضاوهلخاديفنمألاةزعزةكربنباللئاسلااذهكردأدقف

قيرطلاملاعمحيضوتبلطكلذلجأنمفةميظعكلاهموةريطخبقاوعىلإيدّويسهتلاحنع

قحلاىلإشرملاوريخلاىلإلادلاةيادهلاقرطوكلاسملابملاعنمةيادهلاوريخلاوقحلاىلإ

قاضامهيفركذتكباتكلصو)لاقفلئاسلادنعقلقلاوفوخلاةلاحةكربنبافشكدقف

يفكيلعةلخادلاسواسولاوساوسولاوكلاموكسفنيفكيلعةضرتعملاكوكشلانمهبكردص

دجيالهبلقيفناميإلاةوالحدجيورخالامويلاوهللابنمّوؤييذلاناسنإلانأهيفكشالاممو

الإًاسفنفلكيال-لجوزع-هللانألسفنلاىلعقشياموهبقيضيامنيدلااذهميلاعتيف

نمنيدلايفمكيلعلعجامول:ىلاعتلاقامكدحأىلعجرحنمنيدلااذهيفسيلواهعسو
.4جرح

.فرصتباهدعبامو٩صتوريبلفونةسسْومم١۱۹۸۳ط-يجوعلاىفطصم-يعامتجاإلانمأآلا(١



وهكلذريغوءاوهألاةبلغوسيلبإسيبلتومهناوعأونيطايشلالخدتوميهافملاداسفنكلو

ناو)هلوقبةكربنباهنعربعاماذهوقيضلاوقلقلانملاحلاكلذىلإناسنإلالوصوءارو

(ءاطعلاوذخألاوتالماعملاوعويبلانمكيلعلقثيوكسفنيفكلذىوقينمكتيحانب

صاصتخالالهأبدجنتساقيرطلاملاعمهنعتعاضوىوتسملااذهىلإدرفلالصواذإف

.%4نوملعتالمتنكنإركذلالهأاولأساف :ىلاعتلاقامكءافشلابلطيل

هلمسريوهتلاضدجيلةكربنباىلإهجوتهسفنتقاضامدعبلئاسلاهلعفاماذهالعفو

ائيشهبتيلباميفكلمسرأنأتببحأكناو):لاقثيحميقتسملاطارصلاملاعموةيادهلاقرط

نيملسملاصخرنمهبزحوناطيشلانمهبيمتحتلكبلقيفيتلايعاودلانيكستىلإيدوي

.'(هبذخآنملةمالسهيفاميفمهراثآو

.؟كلذنمملاعلافقوموهامفملاعلانملهاجلاةجاحيههذهتناكاذإف

مهتايوتسمفلتخمىلعهدارفأكسامتبالإنوكيالميلسلاعمتجملانأريصبلاملاعلاكردي

هعملعافتتةيحةيوضعةدحوهعمفلّوؤيثيحبركفلاونطولاىلإهئامتنابمهنمدحاولكرعشيف

نعلوُوسمهناوهلنطولانأبدرفلارعشيثيحبةيعامتجالاةايحلايفيساسأنكرءامتنالاف

ءزِجهنابساسحالاهيدلومنيةيسفنلاةطبارلاهذهبدرفلارعشىتموهرارقتساوهتنايصوهتمالس

هعمتجميفيفيظورودبناسنإلاروعشوهبمايقلاهيلعبترتيهعمتجميفارودهلنأيولكنم
هئاضعأبهطبرتيتلاةطبارلادتشتفعمتجملااذهىلإباستنالاوءامتنالاباساسحإهيلعيفضي

ضرأىلعةنيعمتاهجوتتاذةيناسنإةدحوكعمتجملاكسامتيلاتلابومهنيبكسامتلارفويامم

دحاولاعمتجملادارفأنيبةعماجلاةفلألاهرودبدلوياذهوةيناسنإلاةدحولاهذهلكلميهةددحم

ىلإكبيجموكبلطمىلإكفعسمانا):هلوقبلئاسلاكلذلةكربنباباوجناككلذلجأنمو

.(نيعتسأهللابوكلذبكيفهللاىلإابرقتمكتلأسم

۳صفراعتلاباتك(١
٣٤ةيآنمءْزجلحنلاةروس(۲
۳صفراعتلاباتك(٢

٥٥۱0

 



ملوهدابعىلعهللاهلهسيذلافينحلايمالسإلانيدلااذهرسينايبوههبهفعسأاملوأو

هبدصقيامنإداشرإوديحوتوعيرشتنممالسإلايفءاجاملكومهلهعرشاميفهيلعقيضي

ةميقهتايحلوةلاسروةياغهقلخلنأوةايحلايفهدوجورسكردييذلالماكلاناسناإلادادعإ

نمهسفنةقيقحبناسنإلافرعييذلاوهنيدلافًابئاساقولخمالوةهفاتةرذسيلهنأوىنعمو

وأةئراطةجاحتسيلةصاخمالسإلاىلإوةماعنيدلاىلإناسنإلاةجاحوةياهنلاىلإةيادبلا

حلتهتأشنذنمناسنإلافدوجولارسوةايحلارهوجبلصتتةمزالوةيرورضةجاحاهنإةيشماه

.؟ريصملانيآىلإو؟تيتأملو؟تيتأنيأنملثماهلباوجنعثحبتةرئاجةلئسأهيلع

يفةلئسألاهذهرودتنأنمدبالهنافةشيعملابابسأوةايحلابلاطمبناسنإلالغتشاامهمو

ليبسالوةميلسلاةرطفلاقفاويوبلقلاهيلإنكسيولقعلاهلبقييذلايفاشلاباوجلابلطتوهسفن

سيبلتورشبلاتالخدتوتافارخلاوليطابألاوماهوألانميقنلاحيحصلانيدلايفالإكلذىلإ

قولخموهامتإوةفدصدوجولاىلإمدعلانمجرخيملهنأناسنإلافرعييذلاوهنيدلافسيليإ

داوقلاورصبلاوعمسلاهللعجوهحورنمهيفخفنوءهلدعفهاوسفهقلخيذلاهبروهميظعقلاخل

سيلةايحلايفاملكنأهلنيبيوهلوحنمدوجولايفونوكلايفوهسفنيفةعساومعنبددمأو

كلذلكءنازیموباسحبهيفرمألکوردقبهيفئشلکهلثمقولخمهناوهلاودعالوهنعابیرغ

هللانأكملعأينإف):ىنعملااذهيفةكربنبالاقهدابعلهاضترايذلاهللانيديفهدجيهريغو

عطقيملوهرمأنماططشمهفلكيملومهيلعهلهسوهدايعىلعنيدلااذهرسي-ىلاعتوكرابت-

١(كلذنمئشيفمهيلعقيضيملوهيلإنوجاتحيامعيمجنممهنكمأنأدعبالإمهرذع

ءاسرإيفهرثأونيدلارودنيبيهنإفيعامتجالاموهفملابصنلااذهطبرننأاندرأاذإو

وهفةدلاخلاةماعلاةلاسرلانوكينأمالسإلل-ىلاعت-هللاءاشدقفءحلاصلاعمتجملاءانبدعاوق

فلتختسانلاوءلايجألالكودارفألالكوتاقبطلالكوممآلالكنمةفاكسانللهللاةياده

ةرظنتناكاذهلوءمهمالاومهلامأتوافتتوةينادجولاوةيلقعلاوةيحورلامهتاقاطومهبهاوم

.ناسنإلاوةايحلاونوكلارارسأنمدوجولايفاملكةيعوتسموةطيحموةعماجمالسالا

1



يهفةيلودلاوةيرسألاوةيعامجلاوةيدرفلاةايحلاطبضلتءاجةيمالسإلاتاعيرشتلاف

.تاضقانتلاوأءاوهألاوأطيرفتلاوأطارفإلانعاديعبئدابملالدعأودعاوقلانتمأ

هيلعهللامعنأنمىلعبجاولاف):نيدلااذهلوصأىلعدامتعالابوجويفةكربنبالوقي

ليقتابثلادعاوقتبثينأوءعورفلالبقلوصألاملعتيأدبينأناميإلاةعيرشبهصخومالسإلاب
فرعيملنموعورفلاهيلعىنبتيفيكفرعلوصألايناعمفرعنموءناكرألاقهاوشعفرينأ

."(عورفلاماكحأهيلعىفختنأابرحناكلوصألاةقيقح

سفنلانوكتىتحلوصألاملعتىلإسانلافرصبوجويفةكربنبانمهيجوتاذهو

تارايتلااهبلقتالوءاوهألااهببعلتالنيدلااذهيفةخساروةتياثلوصألانمةنكمتملاةيرشبلا

وعديمالسإلاوملعلابالإلوصألاكلتكاردإىلإلييبسالوكانهوانهةمادهلاراكفألااهفذاقتتوأ

يفركفتلاولمأتلاىلعلقعلاضحيوناسنإلااهعيطتسيةليسووةليحلكبملعتلاوملعلاىلإ

لجأنمولهاجلاولاضلاداشرإملاعلاىلعضرفيوةايحلاونوكلاودوجولارارسأ

لقعلالامعإدوجوىلعةكربنبابوعشلاوممألاةايحيفماهلايعامتجالاىنعملااذه

هاتأنمبجاولاف):لاقفةرخآلاوايندلايفةدوشنملاةداعسلامهلققحتيتلارشبلاعفانملكيف

نمهنكموهسفنةجاحنمهفلكاميفهسفناهبحصانينأهرذعاهبعطقلقعلاةامحهللا

ىلعةفوقومتاينلالئالدومولعلابابسأنألهبصخوهللابدنامكردىلإةيدّوملابابسألا

هتبحصببجيوباقعلاهنعطقسيوباطخلاهنعلوزياهلاوزبفءاهريغنوداهبهمولعمولوقعلا

.”(باقعلاوباوثلا

ضارمألعجانلاءادلاوهوحاورألاولوقعلاءاذغوهروصحعلامدقأذنمملعلانأهيفكشالاممو

ملعلابوةايحلاونوكلايفهللاننسقفوريخلاليبسيفناسنإلاهمدختساناتاعامجلاوسوفنلا

ىلعوهوسانلللمألامستبيوةيرشبلادعستهبوةايحلارارسأفشكنتوتالوهجملاقيلاغمحتفنت

.°صفراعتلاباتك(۲
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.یصحتالودعتالةريخلاهراثآو؛هتاذيفريخهنأألهركيالبوبحمومذيالدومحملاحلك

ادارقأةيرشبلاوعدتيتلاةيعامتجالاميهافملانمةلمجىلإفراعتلاباتكهجوياذكه

ىلعدامتعالابوجوودوجولااذهيفربدتلاورظنللركفلاولقعلاةظقيبوجوىلإتاعامجو

ةايحلاهذهيفشياعتلاىلعلابقإلاوةيناستإلاسفنلاقامعأيفةخسارلاهدعاوقونيدلالوصأ

يففءناسنإلايفنادجولاولقعلاوسفنلابلاطمعمضراعتياليذلا-لجوزع-هللاجهنمقفو

ىلعومهتاقاطومهتاقبطورشبلاتايوتسملكعمقفاوتيامرسيلاوةلوهسلانمنيدلااذه

ايندلارمأهبحلصييذلايفاولايفاشلاولماكلالماشلانيدلاوهفناكملاونامزلافلتخم

وهميهاربإمكيبأةلمجرحنمنيدلايفمكيلعلعجامو$:ىلاعتلاقماصتعالابجيفةرخآلاو

اوميقأفسانلاىلعءادهشاونوكتومكيلعاديهشلوسرلانوكيلاذهيفولبقنمنيملسملامكامس

.”معنوىلوملامعنفمكالوموههللاباومصتعاوةاكزلااوتآوةالصلا

.ميظعلاهللاقدص

...ملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

..هللاهةمحرومكيلعمالسلاو

.۷۸ةيأجحلاةروس(١
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تالخادملا

1ىلوألاكةلاخادملا

:نانفاصإكانه

اهيأاي: ةميركلاةيآلابالدتسمسانلانيبةفرعملاوفراعتلانيبرضاحملاطبر:ىلوألا

موهفملابفراعتلاوءاوفراعتللئابقوابوعشمكانلعجوىثنأوركذنممكانقلخانإسانلا

ةقرعملاثيحنمضعبلامهضعببسانلاةفرعمكلذامنإو«سانلانيبةفرعملاوهسيليهقفلا

.مهنيباميفسانلاهفراعتيامبيعرشلازاوجلاكلذىنعمسيلوكلذريغوةيبسنلاوةيمسالا

يلوصأ؛ناعوضومهبسانيفرعلاعوضوموءفرعلابفراعتلاطبررضاحملانإ:ةيتاثلا
اممرثكأهقفلايفاذهرهظيوتايمسملابماكحألاضعبطبروهنييلوصألادنعفرعلاوءيهقفو
عجارهناليهقفحالطصاطقففراعتلاامأكلذريغوروذنلاوناميآلاوتارافكلابابيفرهظي

نيبعقياموهةلالدلا,ةيانكلاوفراعتلابيهقفلاحلطصملابفرعياموهوءسانلاكولسىلإ

هنالصخشلاكلذلابةحارىلعفرعياممهيلعرساجتيورخصخشىلعصخشيأنيصخش

لوانتيوهباحصأىلإيتأيعيبرلامامإلاناكامدنعءفلسلانعصصقلاانلتركذامكءهيلعلد

دتسملايمسامناولالدااذهلمعيامبلزنملابحاصنذاريغبةيراجلارمأيوهسفنبءاشعلا

يهةلالدلافردصملاىلعمسالاميقأفةعاطلاةعاضبلاةفعاضمنابابنماولوقيملوءاردصم

وأةيرقلهأدنعرمألاباوجروظنمنمعقياموهففراعتلاامأنيصخشنيبرساجتنمعقيام

عوضومفءامرمأكولسزاوجىلعنوفراعتيسانلانمةعومجمنيبياةلحملهأوةدلب

.ضحملايهقفلاراطإلايفبصنيوةكربنياباتكهنمضتيذلاوهفراعتلا

ركذامدنعيهقفلازاوجلابابنمهنأللوصألاةيضقنيبطبرروتكدلانااضيأظحالن

.نيدلالوصأسيلوةيهقفلالوصألادصقيناكامنإ-هيلعهللاةمحر-ةكربنبامامإلا
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ةحفصلامقر

0رادصإللااذه:الوأ

۷يلاسلادمحمنبهللادبعخيشلايلاعمةملك:ايناث

ةودنلايعار-ةينيدلانوُوشلاوفاقوألاريزو-

۹:,هتسردموهركفوهتايح»ةكربنبامامالا:اثلاث

-ةنطلسلاماعيتفمةحامسبتكمماعنيمأ-يبايسلادوعسنبدمحأخيشلا

۳:«يملعلاثحبلاوةكربنبا»:ًاعيار

-ةنطلسلاماعيتفم-يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةرضاحم

۳۷:هقفلالوصأ2هرودوةكربنبا»:اسماخ

-ةيعرشلامولعلادهعم-ينيجاوتلاينهم.د

۹0:دكییقتلا»هباتکوةكربنبا:ًاسداس

-نوناقلاوةعيرشلاةيلكديمع-يشارلاهللادبعنبكرابم.د

۱۷يقوسدلاميهاربإ.د:عماجلاباتككةيلالداياضق:ًاعباس

٤۱:يولهبلاةكربنبالفراعتلاباتكلالخنميعامتجالاموهفلا:انماث

ةيبرتلاةيلكبدعاسملاذاتسالا-يمشاهلاديعسنبفيسنيكرايم.د
ي

-سوباقناطلسلاةعماج-ةيمالسإلامولعلاو
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