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يفييدألاىدتنملااهماقأيتلاةودنلاداصح

م٢٠۲۰ويام۱-١۱۲قفاوملا/ه٤٤٤٠ماعلوألاعيبرا-رفص٢۲نمةرتفلا

ىلوألاةعبطلا

م۰.۳۰-ه٤





...رادصالااذه

ىلعملسنوىلصنوءاملعلاهدابعنمهللاىشخيامنإ:هباتكمكحميفلئاقلاهلدمحلا

هيدهبماقنمونيرهاطلاهتباحصنعمهللاضراو‹نيمألاقداصلايبنلادمحمانديس
:دعبو‹نيدلامويىلإناسحاب

لمعوناميِإملعلانأبلايجألاوبقحلارمىلعةرربلانوصلخملانامعءاملعكردأدقف

يتلاةديقعلاةحلسأب-هللامهمحري-اوحلستف«اهفيلاكتواهتايلوؤسماہلملعلاةرادصنإو

ىلعسانلاهيلإانرو٠مهنمءامهدلاةدئفأيفيوقومهقامعأىلإذفنيذلاملعلابتلثمت

يفاوناكف«اوعاطتساامبذعلاهنيعمنماولهنيلهيلعاولبقأفءمهسانجأومهتاقبط

هيلع-ميركلاهلوسرو-ىلاعتوهناحبس-هللارماوألنولثميامنإهبلطوملعللمهعاطقنا

ديشتىرتتةفيرشلاثيداحألاوةميركلاتايآلاتلاوتثيح-ميلستلاوتاولصلالضفأ

مهنأبمهفصتو.ةكئالملاةداهشبمهتداهشنرقتوءاملعلانأشنمعفرتو«هدجمتوملعلاب

هيفال«ةليبنلاهفادهأةمدخوهليصحتىلإ-خسارناميإمهعفدي-اوقلطنافءةيشخلالهأ

.لآملاولاحلايفةبطاقةيناسنإلاحالف

دوعسمنبيلعنبديعسنبسيمخليلجلاةمالعلاخيشلاركفلوحرادصإلاذهيتأيو

ةرازونمةبغرواهنارتبةنطلسلازازتعانماقالطنايقاتسرلايصقشلادايزنبهللادبعنبا

ايلمفقوتلاوماركلاءاملعلاءالؤهىركذءايحإيفيبدألاىدتنملايفةلثمةفاقثلاوثارتلا

اذهنوكينأنيجارمهتنامأومهتيجهنموةداجلاةيملعلامهتريسموةرطعلامهتريسدنع

ماعلوألاعيبر١-رفص٢۲يموييفىدتنملااهماقأيتلاةيملعلاةودنللةريخةرمثرادصإلا

ویام۱-١۱۲قفاوملاھه٤٣

قيفوتلايلوهللاو

٥





ةملك)

ىهنتوفورعلابرمأتسانللتجرخأةمأريخاهلعجوءمالسإلاةمأمركيذلاهللادمحلا

هدابعنمهللاىشخيامنإ»كباتكمكحميفلئاقلاتنأمهللاكناحبسو«ركنانع

»داضلابقطننمحصفأوةمألاريخ٤هللالوسردمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاو

.نيعمجأهصحصوهلآىلعو`ءايبنألاهنروءاملعلا:لئاقلا

رقوملادیعسنبلصيفنبدومح/ديسلايلاعم

ةودنلايعار...ءارزولاسلجمماعنيمأ

رقولاديعسلآروميتنبقراطنبمثيه/ديسلاومسلابحاص

ميركلاعمجلااهيأ...ءالجألاةذتاسألا...ةليضفلاوةداعسلاباحصأ...يلاعملاوومسلاباحصأ

دعبو..هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلا

يفًاميظعاراهدزانامُغترهدزاةيويحلابضبانلا‹ءاطعلابلفاحلااهخيراتدادتماىلع

نإو«ملاعملاةحضاو«نايعللةيدابلازتالراهدزالااذهرهاظمناو«ةيملعلاوةيركفلاتالاجملا

ةوفصلاكلتلوقعبالإماقامروصعلاوبقحلاربعنامُعهبتعتمتيذلامخضلايفاقثلاءانبلااذه

ةايحلاريسكأملعلانأمهنيعأبصناوعضووقحلالالظاوأيفتنيذلانيققحملاءاملعلانمةراتخللا

رطافةروسنم۲۸ةيآلانم(١)



نماندادجأنع٥روامنأدحأىلعايفاخدعيملهنأوءتاراضحلاوتاضهنلالكساسأو

اومدقامنمثأتناكثادحألاماظعتايرجمبلفاحلاديدملامهخيراتلالخةيناسنإفراعمومولع

تايلقعلاكلتمامأالالجإينحتننأالإمملامعأضرعتسننحنوانعسيالابوةقحاللالايجألل

يتلاةنيصرلاةقيمعلاراكفألاوةديدسلاءارآلاوةعساولاةفاقثلاوريزغلاملعلاوةذلاتايرقبعلاو

اهباناربخألامهتمصنعاجرخولنامزلاوناكملاناوءبوعشلاوممألانممهريغللبسلاترانأ

.لجسىرثأاب‹تافلؤموةيملعفوشكوتاراضحنم-هللامهمحري-مالعألاكثلوأهمدق

.اهبزتعييتلاداجعالابالفاحهلعجو«نامع

ةلحرملانأيعونعكردناننافانتزعناونعوانتراضحرايعمهرابتعابانثارتبانزازتعاعمو

نأوءرخآلاةفاقثىلعفقتننأانيلعمتحتةيفاقثلااهتازارفإواهتامولعمواهتاينقتباهيفرمنيتلا
بناجلانوكناليكانلوحرودياميعننأواهامرمواهازغميفةفاقثلاكلتتالولدمىلععلطن

اذهمضخضوخانلهؤييذلاىوتسملاىلعنوكننأىلإنيعاسةلداعملايففدهتسملافيعضلا

ميقلاثارتلااذهنّوكيثيحبةقيقدةصحافةيملعةرظنانثارتلانترظننوكتنأنيصيرح«رصعلا

انركفينبنينأاهساسأىلعيغبنييتلاواهتحودلظيفلظتسيوينامعلااهبكسمتييتلاةيلاثلل

.ةرصاعملاوةلاصألانيبقيفوتلايفثيدحلا

...ماركلاروضحلا...ةداعسلاويلاعملاوومسلاباحصأ...ةودنلايعارديسلايلاعم

ةصاخةياعربهلاكشأوهتادرفملكبءاضولاينامعلاانثارتىظحينأعلاطلانسحنمهناو

هتلالجتاهيجوتتءاجثيحمظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالجلابحاصةرضحانالومنم

ادكؤمةبسانمنمرثكأيفهجوتلااذهنيعمءاطعلاومعدلابدفرتلةيماسلاهرماوأو-هللاهظفحي-

ملةينقتلاوملعلابيلاسأثدحأبذخأتةيرصعةلودءانبيفةبغرلا"نأىلعهللاهاعري-هتلالج

ثارتلايفثحبلانأرابتعإلانيعباذخآ"ةديلتلايبرعلاهثارتلركنتيليصألادلبلااذهلعجت
نوعبشتملامهمهداجأنوديعتسيومهارتيفنوبقنينيذلانأو.ةيوملاوتاذلايفثحبوه

يذلايدايرلارودلازازتعاورخفلكبركذننأهلكاذهبقلعتيوءةيندملاوةراضحلاءىدابمب



ةناوءلاجنلااذهيفةيناسنإلاةركاذاهتنزتخايتلاةفرشملافقاوملاوةرربلانامعءاملعهبعلطضا

ءافتحامايأةثالثىدمىلعويبدألاىدتنملااهبييحييتلاةيملعلاةودنلاهذهحاتتفايتأينأاندعسيل

رشاعلانرقلارخاوأيفدلويذلايصقشلايلعنبديعسنبسيمخةمالعلاهيقفلاخيشلاىركذب

هنارقأعملضفلاهلناكو‹كاذنآةميسجلاثادحألارصاعو«(يداليملارشعسداسلا)يرجملا

-هللاهمحر-دشرمنبرصانمامإلابيصنتو«ةمألايفةمحللاءادسإولمشلامليفءاملعلانم

ريبكلافلؤلاوةمأللنيمألاحصانلاودشرللاودئاقلاويبرملاويضاقلاناكثيحنييلاغتربلارحدو

ةمكحوةسايسوًاملعقومرملاهماقموةيملعلاهتناكمنيبتيتلاةديدعلاتافلؤملاةمأللكرتيذلا

ةيملعلامهراثآرشنوانئاملعءاطعبءافتحااهتاقباسوةودنلاهذهةماقإنإوریبدتنسحوةدايقو

انتمأاهبمزتلتيتلاةيراضحلاتامسلامهأنمربتعيمهبءادتقالاومهجهنمجهنومهاطخمسرتل

.ةيراضحلاةريسملاىلإانئامتئاقدصدكؤتو

نيمألصيفنبدومحديسلايلاعمىلإليزجلاركشلابهجوتأةملكلاهذهماتخيفينناو

ديسلاومسلابحاصىلإةيحتلاوركشلالكوةودنلاهذملهتياعربهمركتىلعءارزولاسلجمماع
ءايحإيفتمهاسيتلاهتاهيجوتوهتياعرىلعةفاقثلاوثارتلاريزوديعسلآقراطنبمثيه

لوحثحبلايفاهولذبيتلادوهجلاىلعنيكراشملاةذتاسألاوءاملعلاىلإلوصومركشلاواهتايلاعف

.ريبكلاةمالعلااذهةريس

يعارةمألاهذہلظفحينأانبولققامعأنمةوعدومكروضحىلعاعيمجمكلركشلاو

.مظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالجاهداجمأددجمواهتضهن

هتاكربوهللاةمحروميكلعمالسلاو
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:دعبونيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاوءنيلاعلابرهللدمجلا

مغالبونيبلاطلاجهنم)بحاصيصقشلادبعسنبسبمخميَشلاةمالعلانعزجومثحباذهك

الوةيمالسإلاةبتكملاعجارمنمامهماعجرمتراصيتلاةمخضلاةيهقفلاةعوسوملا(نيبغاولا
.نيمثلاباتكلااذهنعةصاخيضابإلاوةماعيمالسإلاهقفلايفثحابللءانغ

تشاعىتلاةريبكلاةيركفلاةسردملابحاصىصقشلاةمالعلاةايحرصتخملاثحبلااذهيفتلوانت

.-۔امهنعهللايضر-نييبرعيلافيسنبناطلسودشرمنبرصاننيمامإلاةلودلظيف

يديعسوبلابراحنبدومحنبناطلسثحابلاهدعأيذلازيمملاثحبلاىلإانهةراشإلادوأو

.اريثكهنمتدفأدقوفاقوألاةرازولعباتلاةيعرشلامولعلادهعميفهجرختلًابلطتمهمدقيذلا

لهسيذلا”نايعألافاعحتإ"نيمثلاهباتكىلعيشاطبلادومحنبفيسخيشلاىلعءانثلابيّثأامك

اريخأوالوأهللدمحلاو



يصقفشلاةمالعلارصعيةيملعلاوةيسايسلاةلاحلا

:ةيسايسلاكلاحلا

يليعامسإلايرضاحلاليعامسإنبدمحممامإلايصقشلاةمالعلااوقبسنيذلاةمئألارخآناك

نامزيفبصنامكدمحمنبتاكربمامإلاهيفيفوتيذلامويلايفبصنو.(ه٤٤۹ماعىفوتلا

ماقمثيئانهلانرقلادمحمنبهللادبعه1۷۹ةنسبصنمثيليضفلامساقلانبرمعتاكرب

ىضوفلاتداسورومألاتبرطضااذكهو«يليعامسإلادمحمنبتاكربةنسيفهيلع

ةرميناهبنلاكلماددجتوءةروجلاءارمألاوةربابحلاتكلمولومخلاىلإنامعلهأرمأداعو

.نامعاومستقاوىرخأ

.يبرعيلادشرمنبرصانمامإلادجبرعلايبأنبكلامقاتسرلايفو

ءارمألاوكولملارثكو«اديدشابارطضالاوحألاتبرطضاوةميظعنتفوةريثكبورحتثدحدقو

تراصفاهنمنكامأيفمهرارقتساو؛نامعيفيلاغتربلاوزغلاكلذىلإفاضنإو«نيطالسلاو

:تاهجةدعنيبةمسقنمذئموينامع

قاتسرلايفبرعلايبأنبكلام

ةرهاظلايفروبجلاو

ءالهببيئانهلادمحمنبفيسو5

لئامسيفريمعلآو
تايرقوروصورافلجوراحصوطقسميفنويلاغتربلاو

:يصقشلاةمالعلا:الوأ

اوعرجتدقوالإردمالوةيشاملهأالورضحالوودبقبيمل)يصقشلاةمالعلالوقي

هاجنوةنحملاهيلعهللانوهنمالإءفلاتملادشأىلإلاومألاوسفنأآلاونيدلاراصفواخملاصصغ

١۱



ىتحكلذنعاوعلقيملوكلذكمهمث‹ةمحرلاووفعلابهكرادتوةمصعلابهيلعنموةنتفلانم

روهظبناودعلاوملظلانمناسحإلاولدعلابهللامهذقنأنأىلإنامعيفرورشلاوبورحلاتعقو

..دشرمنبرصاننيملسملامامإدشرألاهدبع

مثرفظمهنبامثاهجاوتویوزنيفنسحنبناطلسمهیفناکفاذهنامعيفهلوقنم
برعلايبأنبكلامقاتسرلافو«يفيدملادمحمنبانهمراحصيفناكو«رفظمنبناميلسهنبا

.(يبرعيلادشرمنبرصانمامإلادج)

ملونامعراطقأعيمجيفلدعلااشفىتحمهيلعهللاهرصنويغبلالهأرصانمامإلالتاقف

همعنباهفلخمثءاهنوصحوطقسمروسيفنينصحتمىراصتنلانييلاغتربلانمةفئاطالإقبي

رمشوماقدقو‹رصانمامإلاهيفيفوتيذلامويلايف(ه١٠٦٠٠)ماعكلامنبفيسنبناطلس

.ءاخرلاولدعلامعونامعهلتنكسونييلاغتربلادرطودهاجو

:ةيملعلاةلاحلا:ايناث

ةلقوملعلاساردنأىضوفلاكلتتببسوميلعتلاوملعلاةكرحيفةيسايسلاةلاحلاترث

ىقبتنتفلالقتونحملالوزتتناكامدنعىتحو«تويبلاىلإذئمويمهنمناكنمءاوزنأوءاملعلا

نمملعلاسردناو..ملعلاتاقلحدوجولةأيهمريغفورظلاحبصتو٠سوفنلايفةقيمعراثألا

نأمهوفالخلالهأنمالجرالإليوىلعًايضاقهيلوينمقاتسرلابريمأدجيملىتحنامع

كلذلاوزيفءاياعرىلإويبرعيلاكلماىلإاوبتكفلخادلانامعىلإهربخغلبىتحمهبهذمبلقي

.مهنماياقمهلاولسرأوهولازأفيضاقلا

سانملعلامهنمملعتونامعنمايضاقمهلاولسرأوهولازاف):يصقشلاةمالعلالوقي

(..قاتسرلالهأنم

دشرمنبرصاننيمامإلايدهعيفةرقتسملاةيسايسلاةلاحلارثِإىلعنوريثكءاملعاشندقو

يبأنبرصانةمالعلاخيشلالوقمغروءرابكلاءاملعلادجووءفيسنبناطلسو



دشرمنبرصاننيملسللامامإاورصاعنيذلاءاملعلانمًاملعىوقأنومدقألاءاملعلا):ناهبن

‹ًالضفوًاملعايندلااوألمنيذلاءاملعلادجودقف(املعنوديزيوأةباحصلاةجردنوكرديمهنأل

دمحمخيشلامهمدقمومهلوأءنامعلهأنممهنيذلاءاملعلانعمتلأساذإو):ينيسارخلالوقي

مئاقلاخيشلاوهللاهمحرناضمرنبدوعسمخيشلاو-هللاهمحر-دادمنبدمحأنبرمعنب

ةجردلالهأورادملامهيلعءالؤهف-هللاهمحر-يقاتسرلاديعسنبسيمخةجحملابملاعلاةجحلاب

(...ايلعلا

٤۱



كنربع:لوألالصكلا

ةيصخشلاهنابيح:لوألاثحبملا

كبسنوهمس:لوألابلطملا

»يقاتسرلايصقشلادايزنبهللادبعنبدوعسمنبيلعنبديعسنبسيمخليلجلاةمالعلاوه

ميظانملا)بحاصيولهبلايصقشلادايزنبرمعنبهللادبعخيشلاهنظأو):يشاطبلاخيشلالوقي

(۱)(دحاوتيبنمامه-رشاعلانرقلايف(هقفلايف

سيمخخيشلاوهللادبعهدجنيبوسيمخخيشلانيبنألجأنم«ادعبكلذيفنأيدنعو

ةرجهلل۹۸۳ةنسىلإناكلب‹رشاعلانرقلايفدايزنبرمعنبهللادبعو«رشعيداحلانرقلايف

ال‹ريثكدعبهيفسيمخخيشللثلاثلادجلاهنوكف‹(۲)هسفنيشاطبلاخيشلاركذامك«ايح

نإيتأيسامك(رشاعلا)نرقلااذهرخاوأيفتناكسيمخخيشلاةدالونأهيلإفاضنااذإاميس

.هللاءاش

خيشلالوقيامكمهدادجأدحأهلعلوءلجرلةينكءصقشلايبأىلإهبسنف:يصقشلاامأو

.(۳)ىشاطبلا

كدلب:يناثلابلطملا

نأنمركذيامالإمهللاءاهنمهعقومددحنمدجأملو«قاتسرلانميصقشلاةمالعلاناك

نيبوهنيبةبارقلامكحبو«اهدجسميفعيوبيتلاىرصقلهأنمناكدشرمنبرصانمامإلا
.ةدحاوةدلبنمامهنأرهاظلاف«ىوريامىلعهلبيبرمامإلاناكذإءخيشلا

١٠٠ص۳ج٠نايعألافاحتإ.يشاطبلا(١)

۱۹۷ص۲ج٠نايعألافاحتإ.يشاطبلا(۲)

١٤٤٠ص۳حج٠نايعألافاحتإ٠يشاطبلا



.هتيصوذافنإىلعنيمئاقلاو«هدعبنمءءايصوأمهلعجهنألهئانبأربكأءالؤهنأرهاظلاو

(۱)ميلس-۷فورعج-٦رصان٥

.نهءامسأهريغالووهركذيملو«(۲)هتیصويفكلذو«تانيهلنأركذامك

.تاوخأوةوخأهلنأوهدالوأنمالسنهلنأًاضيأركذامك

.ةيرذنملوتامعهلنأركذو.دالوأاضيأمملو

(۳)فلخنبدلاخ:هلاوخأنميّمسو«لسنمهلوًالاوخأهلركذو

:يعامتجالاهعضو:رسداسلابلطملا

ةدوملاىلعو«ريخلابحىلعةمئاقةقالع-رهظيامك-سانلابيصقشلاةمالعلاةقالعتناك

ءهلضفبةداشإلاو«هيلعءانثلاوهلمهلالجإو«هلءاملعلاوسانلامارتحاكلذلدهشي«مائولاو

.هلامنمًابيصناهيفسانلانمريثكللعجيتلاهتيصواضيأدهشيامك‹هايإمهميدقتو

.قاتسرلانادليوىرقويلاهأنمريثكبتالصهلو«ةريثكلاةيعامتجإلاهتاقالعتناكو

ءاهريغويباوعلابالاومأهلنأتنيبيتلاهتيصونمكلذرهظيامك«ءارثاذلاحلاروسيمناكامك

.كلذريغوةريثكلادجاسملاوهماحرأوهئابرقألكلذضعبفقودقوءءامراثأهلو

هتاكص:مباسلابلطملا

:يلياميفلثمتتفةيقِلْلاهتافصامأو«ةيقلايصقشلاةمالعلاتافصنمءيشركذيمل

:مالصلاوعرولا-أ

ركذلابنوريثكلاهركذدقوءهضرأيفهللادوهشسانلاوقحلامالقأقلخلاةنسلأنأكلذ

ةلفاقريبستيفةكرابملاهدوهجنأامك.مهدعبنموهيرصاعمنمليمجلاءانثلاهيلعاونثأوء«نسحلا

ص؛۲ج٠نايعألافاحتإ۽يشاطبلا (١)
٥١٠ص‹۲ج٠قباصلاعجرملا)۲(

٦١٠ص٣٠ج٠نايعألافاحتإ۽يشاطبلا)۳(

۱۸



ريخابءيلمداهتجاوعرووىوقتوةرهاطةريرسنعمنتلهللاليبسيفداهجلاولدعلابمايقلاوملعلا

.ةدايعلاو

هدئاصقناامكءىدهللةيفتقمريخلابةلماعةنمؤمسفننعميظعلاهباتكاميسال-هراثآبعتو

يفلمعلادعاسنعريمشتلاوءازجلامويلبهأتلاوليوطلارفسللؤيهتلاىلإوعدتتناكةحئاصنو

.داهجلاوملعلاوةوعدلانيدايم

هبیصوأامنمضنمف«مجلاهعروحمالممسرتايافخوفئاطلهتيصويفكلذىلإةفاضإ

لامتیبلاهضعبودجاسماهضعب«ةريثكتانامضو«ناميِإوجحومايصوتاولصنعتارافك

.مهامسسانألاهضعيونيملسللا

تيطعأامضوعاہلعفدأملويدعبىقبتيتانبنمةنبالكلو):هلوقهتيصوٌئراقفقوتسيامو

دلويلمحلكلو«ةضفةيراليتئابتيطعأامضوعاهلعفدأملو«يدعبىقبتاباهتوخإ
لثمنهنمىٹنأللو‹يدالوأنمركذللاملثممهنمركذلل«هتوخإللامهلفيبقحالهمكحيدعب

.(...يدالوأنمىثنأللام

ةئامبوءةضفةيرالنيسمخب:ميلسوفورعجورصان:يدالوألتررقأدقو):اضيألاقمث

(۱)(..ددجلافايسألانممهتوخإتيطعأامعًاضوع«ةضفةيرال

-ىلاعتوهناحبس-هللانمهفوخوملظلانعهعروتو‹لدعلاوقحلاهيرحتىلعفاكليلداذهو

.ةيطعلايفضعبىلعدالوألاضعبليضفتنععرشلاىهنثيح

:دجزلا-ب

هيفترثأالو٠هيلعناطلسلامللنكيملهنأالإيصقشلاةمالعلاءارثنمهركذقبساممغر

تانامضنمهمزلامءادأوةشيعملاحالصإونيدلاةمدخيفهلامرخسلب«ايندلاةايحلاةرهز

٥١٠ص؛۴ج٠نايعألافاحتإءيشاطبلا (١)

۱۹



ظفحوهرشنوملعلاليبسيفو«ربلالامعأيفقافنإلاو«دابعللو-یلاعتوهناحبس-هللقوقحو

.اهبةيانعلاواهخسنوبتكلا

ضرعيذلا(نيبلاطلاجهنم)هباتكىلإةفاضإو»ةيبدألاوةيملعلاهرثآمةايحلاىلإهترظنعدوأدقو

:لوقيهارنهسفنهقيقحوهلقعوهملعهيف

ىرسللرمشومونلارجهاوىركلاكنععددقارلااهيأ

ليبسلانابدقفهللادبعاوارصقملضفلیننعنكتال

باهذلالبقنمحلاصلالمعاوباتمللردايوحصتلالبقاو

ليلدلايدهمبتاوهعطأفباوصلاكشالهللىوقتلانإ

لسكللتايعادينامألافلمألالوطعدوتوملاركذاو

(۱)لومخلاكنععدوريخلالعفاولجووءاجربلقلاألماو

:هعضاوت-ج

كلذملاعمفشكتتوةيتاذلاهتريسنمًايفخابناجةثنابسحيليصقشلاةمالعلاةريسللمأتملانإ

رصانمامإلاةعيبتبحاصيتلاىلجلاثادحألايفئجافملايصقشلاةمالعلاروهظيفبناجلا

اذهثبلو«ةلودلانوؤشريبدتيفهنواعمويحورلاهدشرموهيضاقوهدئاقناكثيح«اهتلتو

يفرهاطلاهنامثجىراوتونونملاديهتفقلتناامو«هبحنىضقىتحلاوطلانينسلاميظعلامامإلا
.اريسيًارزنالإيصقشلاةمالعلاركذهئافتخإبىفتخاىتحىرثلانطب

ةداعك«روهظلاهركيواهتجرهيوايندلانععاطقنإلاىلإلييناكيصقشلاخيشلانأيلودبيو

زواجتيهركذدجنالثيح«رثكأسفنلابةولخلاىلإعزنيناكهنكلو«ةماقتسإلاوقحلالهأ

.ازورباهنملقأنطاوميفىفخياملكاهيفزربييتلاةريهشلاثادحألا

١١٠ص؛۳جقباسلاردصملا)۱(



اجرحدجالمثامامإهبيبرمدقيهباذِإ«هلضفوهتلزنمعمو«ةلودالوكلميفًاعماطنكيملامك

كلذلكقوفو«هيلويوءهاهنيوهرمأيو«هيلإلسريوهلسري«همامإدونجنمايدنجنوكينأيف
.هيفلوقيثيح«دابكألاعطقييذلارملاءاكبلاهيكبيو«نيزحلاءاثرلاهمامإيثرييصقشلادجن

ادلومةيربلاكنأدشرمىتفرصانيفينجلانيالارصانلاوه

ادصقموانيدنمحرلايفهنولاوممهعيمجنوملسماوهبحنىضق

ادجنمتمقمهيديأهشعنىلإتقباستنيلماحلاتيأرامو

ادعوموىجريلصوالهنأتنقيأوهلوحمغارضلاتيكبأوتيكب

ادحوموىنثمقلخلاعيمججحولزنملکنمناطيحلاهلتجعو

(۱)ادحلمواتيموايحهبمركأفهدقفزعهردقانيفلجامك

هتلزنمعم«اركذيصقشلاةمالعللدجنالفيسنبناطلسمامإلاةعيابمورصانمامإلاةافودعيو

ىلإارظنبصانملالوبقنععنتميناكهلعلو«هيلإمامإلاةلودةجاحيفكشينجلاخيالو«ايلعلا

يفيصقشلاةمالعلاةيصخشانهىلجتتوحالصلاولضفلالهأنمءافكألاوءاملعلادوجو

وهوهدجنوءبصنلفوشتتالوايندلقوشتتالوهسفننإفةلزنلابحوبصانملانعداعتبالا

فيسنبناطلسنيملسلملامامإلةيعاوطدايقنإلانمفنأيالهنسوهلضفوهملعيفريبكلاملاعلا

:ًالئاقمامالااذهركذبهديشنرطعيولب«هدافحأرمعيفوهيذلا

ادرجهتمنيدلالامجىسمألهمزعديرجتوفيسىتفالولو
اددبتنأهناطيحتفراشدقوهئافكنالبقكلملالجسكرادت

ادهمتىتحقجحلادانزىروأورصانةفيلخلاجهنىلعرمو

اديشوهيفقحلارانمىلعأورصانةفيلخلاجهنىلعرمو

(۲)ادتسمواءدرمالسإلاهبانهيوةفيلخنامعناطلسبنهتل

٤١ص‹ةراثأوهتايحسيمخخيشلا٠يديعسوبلا(١)
١١٩ص؛قباسالعجرملا(۲)

۲۹



هناكو:نماتلابلطملا

نإفءرصانمامإلاةلودباطقأنمهنوكو«هرصعدعبوهنامزيفيصقشلاةمالعلاةرهشمغر

ئفكنيرصانمامإلاةافودعبوهاهو(ةيلكلاب)داجألابلفاحلاميظعلاهلجسيوطينأداكنامزلا
حاصلادهاجنلالجرلااذهنونملاديتفطتخاو«حارونامزلاادغو«هتبتكموهبارحميفهسفنىلع

نئلو«هتافولاخيراتدجننأايرحناكهتلزنموهتناكميفلجرفالإو«سانلارعشينأنودنم

انيزحًاباصموًاللجاثدحةبلطلاونوخرؤلاءاملعلالجسينأنملقأالفهداليمخيراتلهج

.مالسإلاةلودهبتئزر

ةمالعنأريغ.«ةديجملاهثادحأوةديمحلاهرثآمبريبكلالجسلاكلذحتفتنأةينابرلاةيانعلاتءاشو

اهبلجستليصقشلاةمالعلاديردقلاديتكسمأدقو«هتافوخيراتبةنورقمىقبتماهفتسإلا

:هلوقيفهسفنبحرصامبسحةيصولاخيراتناكف«هدعبنمىلإهتيصو

ةنسنمةرخآلاىدامجرهشنمنيقبلايلنامثلةفيرشلاةعمجلاىحضةيصولاهذهمامتناكو)

نبديعسنبسيمخهللريقفلاءيسفنىلعهتتبثأوهتبتك«ةيوبنلاةرجملانمةنسفلأونيعبس

.(هديبيقاتسرلايصقشلايلع

ةباتكنمرشعثلاثلاءزجللاهتدجوهخسنمدقأيفو«اريثكهتيصودعبشعيملهنأيلودبيو

.يصقشلاخيشلاىلعمحرتوءةرجهلل۷۹٠٠يهوخسنلاةنسخسانلاركذ(جهنملا)

١۷٠٠‹نيخيراتلانيذهنيبناكيصقشلاةمالعلاةافونأرهاظلاف

٢۲



ةيملعلاهتايح:يناتلاتحبملا

يفةميظعلارثآملابةلفاحهتايحتناكوءلضفلاوةفرعملاوملعلايفايلعةلزنميصقشلاخيشللناك

:يلياميفةيملعلاهتايحزجوننأنكميو«ملعلاناديموحافكلاناديم

كخويش:لوألابلطملا

نمددعدوجوعمءيصقشلاخيشلامهيلعذملتتنمءامسأىلعانيديأنيبيتلارداصملاصنتمل

ءنتفوةقرفةرتفتناك‹يصقشلاةمالعلالبقاميأ«ةرتفلاكلتنأركذيوءملعلالهأ

الاعنيعبرأاوناكرصانمامإلاةعيبتقوءاملعلاددعنأىوريهنأىلع«اهتويبيفءاملعلاىوزنأو

امركذيالهنأريغ«ءاملعدوهجاهتقبسةطشنةيملعةكرحةمثناىلعلديا(۱)نوديزيوأ

.كلذىلعلدي

راثنميصقشلاخيشلانوكلمتحيهنأيبايسلاخيشلانعيديعسوبلاناطلسثحابلالقنو-١

مهفيالوء(۲)هركذقبسامكفالخلالهأنمرخآلًافلخليوريمأهاعدتسايذلايضاقلادوهج

ةمالعلااهركذيةثداحلاهذهنألل«هيلإراشملايضاقلاةرتفيفناكيصقشلاخيشلانأكلذنم

ءنامعلهأرومأكلذىلعف«هلهأوملعلاهيفلقينامزيتأيهنأألإ):لوقيفهسفنبيصقشلا

نمضاقىلإقاتسرلانمليوةيرقنمةيراعيلاكولملانمكلمجاتحانامزيتأيهنأانعمسىتح

ايضاقمہلاولسرأوهولازاف):لاقىتح(...فالخلالهأنميضاقىتأوهلًايهتيملفةوعدلالهأ

(۳)(..قاتسرلالهأنمسانملعلامهنمملعتونامعنم

٣ص۲٠ج٠نايعألاةفحتيملاسلا(١)
۷٠۲ص«هراثأوهتايحديعسنبسيمخخيشلا٠يديعسوبلا)۲(

٦۳٦ص٠٠ج٠نيبلاطلاجهنم٠يصقشلا)۴(

۳٢۲



نألاديعبسيلنمزلااذهناكنإو(...انعمسىتح):هلوقهيلعلدياينمزالصافكانهنأرهاظلاف

.يصقشلاخيشلالبقةريبكةرتفبنكيملمهروهظو«ةبراعيلاكولمنامزيفتعقوةثداجلا

مهنعذخأيذلاملعلالهأليجيفروديضاقلااذهلنوكينأ-هتاذتقولايف-دعبيالفهيلعو

.يصقشلاخيشلا

دوعسمخيشلانوكينألامتحايثراحلادمحنبملاسميشلانعيديعسوبلاثحابلاركذيامك-۲

هنانمدوعسمخيشلاهبفصوامىلإهنمارظن(١)يصقشلاةمالعلاخويشنميناهبنلاناضمرنب

.(هنامزلهايتفم)ناک

دوعسمخيشلافصوامكويصقشلاةمالعلاخايشأنمسيلًادوعسمخيشلانأيلرهظييذلاو
(۲)(قالطإلاىلعذئمويقاتسرلالهأةودق)هنأبيصقشلاةمالعلافصو(نامعلهأيتفم)هنأب

.رصانمامإلاةعيبدنعيأ(۳)(ذئمويءاملعلاةودق)هنأو

.ىوزنيفدوعسمخيشلاوقاتسرلايفشاعيصقشلاةمالعلانأاميسال«نانيرقامهنأرهاظلاف

نبدمحمنبحلاصخيشلاكلئاسملاضعبملعلالهأعبنعجهنملاهباتكيكيصقشلالقنواذه

.مهنمدافأنموأهخايشأدحأنوكينألمتحيو«مالسلادبعنبدمحمنبحلاص

ناسغنبدمحمنبهللادبعخيشللرايخلاعيبيفرايخألاةنازخباتكيضقشلاةمالعلاظرقدقواذه

اعماجًاباتكفلأف):لاقىتح(..نيقباسلاءاملعانخيشدجوالو):ًالئاقهركذو«ينيسارخلا

تاعويبحرشيفرايخألاةنازخباتكبءامسوهلوصفوهباوبأىلعًالمتشم«هلوصأب

غرفدقو‹رصانمامإلاةالونموهوءيصقشلاةمالعلانممدقأهنأرهظياذهينيسارخلاخيشلاو

اخيشهايهدعنکيملنإ٠يصقشلاةمالعلاخويشنمناكهلعلف.ه١٤١٠ماعهباتكفيلأتنم

.عضاوتلاپابنمهل

۲۷ص؛هراثأوهتايحيصقشلاخيشلا٠يديعسوبلا(١)
٢٠٠۲صعاعشلا‹قيزرنبل(۲)

٣ص۲٠ج٠نايعألاةفحت٠يملاسلامامإلا(۳)
١٩ص٠آج؛نايعألافاحتإ٠:يشاطبلا()

٤۲



تامولعملابايغكلذلدهشي‹نيوكتلاوةأشنلايماصعناكيصقشلاةمالعلانأودبيوءاذه

رهتشتومهرابخأنودتنمريهاشملاريغولب«ريهاشمللًافالخ«ىلوألاهتاشنيفةيرورضلا

اميسال٠هنیوکتةرتفوهخايشأبقلعتيامنذإىفخينلف«هتدالوخیراتلهجنئلوء

نوكيةعيبلاذنمودشرمنبرصانمامإلاةعيبلبقرودهلركذيالذإعمليهمجنادبامدنع

هابصخيراتنمءيشركذيملوامأوءةحساكلاةضهنلاكلتلكرابطقلاوهيصقشلاةمالعلل

.ايماصعناكلجرلانأىلعناهربكلذفهتأشنو

هذيمالت:يناثلابلطملا

ضعبهديفتامبسح٠يصقشلاةمالعللابيبرناكدشرمنبرصانمامإلانأبلوقلالبس-١

ةسردمبالطنمناكمامإلانأنظلاىلعبلغيفقاتسرلانمامهنملكناكو«رادصللا

.يصقشلاةمالعلا

تقولايفهمعنباوهو«ًارصانمامإلاذلخيذلافيسنبناطلسمامإلايفلاحلاكلذكو-٢

مامإلاةافورخأتلكلذو«رصانمامإلاليجنمسيلاناطلسمامإلانأودبينكلو«هسفن

ظفلبهبطاخيرصانمامإلاناكاضيأو«(١)ةنسيفوتدقف«فيسنبناطلس

ىلإكلامنبدشرمنبرصاننيملسللامامإهللادبعنم):هيلإهدوهعدحأيفهلهلوقك«دلولا

تفشتلتالف):هلهلوقو(هرمعهللادمأكلامنبفيسنبناطلسدلولايلاولاانخيشةرضح

حرطاف..):هلوقو«(..رخافتوةنيزووهلوبعلهنإف‹اهتراضغواهميعنواينالاىلإيدلو

.(۲)(..كبلقنمايندلابحيدلو

يوزنلارماعنبدمحمنبهللادبعخيشلااضيأيصقشلاةمالعلاةذمالتنمدعدقو۴

ناطلسمامإلادهعيفادوجومناكهنأىلإارظن(۳)(مولعلاةكاوف)باتكبحاصينيسارخلا

۷٤ص:نايعألاةفحت٠ه١۹٠٠ةنسيفيملاسلامامإلاهطجيامنيبهالعأخيراتلاىلعريثكلاف۽فالخناطلسمامإلاةافويف(١)
٠٦۲-٢۲ص۲ج٠نايعألاةفحت٠يملاسلامامإلا)۲(

۲۸ص٠هراثأوهتايحيصقشلاخيشلا٠يديعسوبلا)۴(



يليولايلعنبرمعخيشلل(ةلصلاوةالصلا)بانكهلخسندقوءلوألافيسنب

دقو..):الئاقهباتكيفيصقشلاةمالعلاينيسارخلاركذدقو«ه۷۸٠٠ماع«يقاتسرلا

(1)(...نيملسملايضاقانتكربوانخيشفيلأتيفتدجو

:دعباميفيصقشلاديىلعاذهينيسارخلاةذملتنأيفرهظيو

ماعىلوألاةعيبلاعيوبيذلايناثلاناطلسنبفيسةمامإىلإشاعينيسارخلانأل-أ

ةثروهتلعجنمعضرأمهللا):هلوقكلذىلعلديءه١٤٠٠ماعةيناثلاوه١

(۲)(..كلامنبفيسنبناطلسنبفيسنبناطلسنبفيسنيملسملامامإ..كئايبنأ

خسنهيفمثيذلاماعلاوهوءرهظيامىلعايحه۷۸٠٠ماعيفنكيمليصقشلاةمالعلاو

نمهنكميالامذئموينسلاريغصناكينيسارخلانأرهاظلافء(ةلصلاوةالصلا)باتك

.هيلعمحرتوهركذهنأاميسالءيصقشلاةمالعلايديىلعةذملتلا

نمىلوألاةرتفلايفامهؤاققلف«ىوزننمينيسارخلاو«قاتسرلانميصقشلاةمالعلانألو-ب

.دیعبينيسارخلارمع

ًادمحهيدلواميسال‹هيديىلعاوذملتتيصقشلاةماعلاءانبأنوكينأًادجلوبقملانمو-٤
.ارصانو

خياشم)نمينيسارخلا..نبدمحمنبهللادبعخيشلاهدعدقفيصقشلاسيمخنبدمحمخيشلاامأ

..كلامنبفيسنبناطلسةمامإيفكلذو(ىدملاونيدلارادممهيلعنيذلانامع

ةبارقلظو٤برغلملاىلإلحريذلاوهو6ملعلايكةخسارمدقهلناكدقنرسانميشلاامأو

مثه١١٠٠ةنسهسوفنوةبرجءاملعمضيذلاعامتجإلايفةمقكراشو‘هسوفنيفنيتنس

.امايأاهيفثبلوةيرجىلإبهذ

جمولعلاهكاوف٠ينيسارخلا(١)
۳۷۸ص۲٠ج٠نايعألافاحتإ٠يشاطبلا)۲(
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ليحلاريهاشملكدعتو.هرصعيفءاملعلانبببةرادصهئوبتةيبملعلايصقشلاةمالعلاةلزنمواذه-٦

ةمثناكوهملعرحبنماوفرغنمو«هذيمالتنمهبةلصىلعناكنمفنامعيفهلقحاللا

.مهريغونوفلؤملاوءاملعلاوةاضقلاوةمئالامهنمرهتشاو«هدعباوؤاجنوريثكءاملع

‹نيبغارلاونيبلاطلاسوفنيفءادصأاهلتناكةيملعلاهراثآنأبيرالفةرشابملاريغةذملتلاامأو

هقحاللاةدملايفهخسنةرثككلذىلعلديةرثكبلوادتيناكدقف(جهنملا)روهشملاهياتكاميسال

.هيراعيلاةمئأضعبهخسننموهل

ةيملعلاهراثأ:ثلاثلابلطملا

.اءزجنیرشعيفنيبغارلاغاليونيبلاطلاجهنمباتك-١

.(نيديرملاجهنم)هباتكيفجهنملارصتخايصقشلاةمالعلانأيشاطبلافيسخيشلاركذي-۲

:لثمهلةيلاتلاهقفلابتكيفةرثانتمةبوجأهلو-۳

ينيسارخلارماعنبدمحمنبهللادبعخيشللمولعلاهكاوف=

ينيسارخلاناسغنبدمحمنبهللادبعخيشللرايخلاتاعويبحرشيفرايخألاةنازخ=

يوليحلاسيمخنبملاسخيشللناتسبلاهكاوف=

.راثألابابلباتكىلإةفاضإ=

خيشلانعهبمدقتيذلاهثحبيفيديعسوبلادومحنبناطلسميركلاثحابلااهعمجدقو

.ةيعرشلامولعلادهعميفيصقشلا

مهثحيبوغماةيضابإىلإاههيجوتمتو«دشرمنبرصانمامأللاهبتكيتلاهتلاسراضيأهلو-٤

مايقلاىلإمهوعديوءعازتلاكرتوفصلاًصروةملكلاديحوتوفالتئإلاىلعاهيف
.لدعلامامإلاةماقإوقحاب

.دهزلايفةديصقودشرمنبرصانمامإلاءاثريفةديصقاهنم«ةعئارلادئاصقلاضعبهلو-0
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كامعأ:ثتلاتلاثحبملا

ماعيبرعيلادشرمنبرصانمامإللهتعيابمةليلجلايصقشلاةمالعلالامعألوأنم-١

بصتنيفاوراشتفقاذحلامهؤاملعوقاتسرلارباكأعمتجا):قيزرنبالوقي»ه٤

نبسيمخخيشلاقالطإلاىلعذئمويقاتسرلالهأةودقناكواهقحتسينملةمامإلا

اوبلطوهيلإاوضمفدشرمنبرصانلهمامإلابصنيفمهؤارآتمظتنافءيصقشلاديعس
ءًاليوطارذعرذتعأامدعبمهباجأفركنملانعيهنلاوفورعلابرمألايفهوبغروكلذهنم

(فلألادعبنيثالثوعبرأماعيفةمامالاهلاودقعف

:يملاسلامامإلالوقيو

ةودقو:ركنملانعمهاهنيوفورعمابمهرمأيامامإهلاوبصنينأارواشتونوملسملالسارتف)

.(نيبلاطلاجهنمبحاصيقاتسرلايصقشلاديعسنبسيمخذئمويءاملعلا

ًابیبرلیقامیفناکودشرمنبرصانیلعمهتریختعقوفرواشتلاوتالسارملامهنيبتناكو)

اودقعفعيمجلاهبيضرفهيلعمملدفكلذلبقهفرعدقناكو«ديعسنبسيمخيضاقلل

(قاتسرلابةمامإلاهيلع

.فورخملاهباتكيفهسفنبيصقشلاةمالعلاةعيبلاركذدقو

.یوزنىلإهریسميفدشرمنبرصانمامٍلاعمكراشامك-7

.نطقنبرصانةيراحمللقنيىلإاضيأهعمراسو-۳

هيلإاولسرأرشوبلصواملف»طقسمنييلاغتربلاىراصتلابرجلرصانمامإلاهلسرأو-٤

مامإلاىلإعجرف٠مهحلاصونييلاغتربلاةداقءاتأفحرطملصوىتحراسفحلصلانوبلطي

.لعفامهدمحف
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ةيرككلاهتسردم:يناثلالصكلا

ةايحنميلمعلاويملعلامخزلااذهنأبيرالو«هريكفتوهجهنميفازيميصقشلاخيشلاناك

.ءاطعلاو

‹ةصاخلااهحالماهنملكلةيركفسرادميضابإلابهذملاقاطنيفونامعيفتأشندقو

.نوفورعملااهمالعأو

يفودحاوتيبيفامهعامتجايصقشلاةمالعلاظحنسحنمورصانمامإلاظحنسحنملعلو

نيتريبكلانيتسردملانيبقيفوتلاةلواحميفيليصأتلاهجهنميصقشلاخيشللناكامكفءدحاودهع

ةملكىلعءاملعلاعمجو«دالبلاديحوتيفيلمعلاهرودرصانمامإللناك(ةيناوزنلاوةيقاتسرلا)

.ةدحاو

:بناوجلاهذهيفةعساولاةسردملاهذهبابىلإليبسلاانلليبتستنأنكميو

يملعلابفاجلا:لوألاثحبملا

هيفترثكوملعلاهيفرهدزاادهعناكامك«داهجلابارخازداجألابًالفاحرصانمامإلادهعناك

سيردتلاوليصحتللةبيصخلاةيبطلاضرألاءاملعلادحوو6لدعلاداسوءاخرلامعوءاملعلا

(نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم)باتكةلودلاكلترامثنمناكو6فينصتلانسحوفيلأتلاو

.اهضرعوةيملعلاهتداميفازيمتمناكيذلايصقشلاةمالعلل

يدقعلابناجلا:يناثلاتحبملا

قاقشلااذهثبليملمث«ادجةريبكةجرد:ىلعةيقاتسرلاوةيناوزنلانيتسردملانيبفالخلاعستا
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تناكيتلاساسألاةيضقلايفصوغلانعهدعبيفيصقشلاةمالعللرينلاركفلاىلجتيو«ءاملعلا

.نيتسردملانيتاهنيبليوطلاماصخلايفيوقلالماعلا

هنكلثادحألايفةحارصهيأردبيملهنكلو«يناثلاءزجلايفجهنملاهباتكيففالخلاركذدقو

رذعبعطقيالًايأرهنوكودعيالنيتفئاطلاراصنأنيبفالخلانأىأرثيحةرظنلايلومشناك

فلتخااذإاميساللوقنلاةوقىدماهيفتوافتتيتلارابخألاولقنلاىلعينبمهنأل«هفلاخم

ةمحرلابنيتسردملاباطقأركذييصقشلاةمالعلادجناذملو٠ثادحألافصويفمهسفنأتاقثلا

كلذكوءةكربنبادمحموبأريبكلاةمالعلاوءيمدكلاديعسوبأريبكلاةمالعلاامهوءاضرلاو

ةفلألاهتياغلدتعمطسوجهنماذهونيقحاللاونيقباسلانمنيتسردملانيتاهىلإيمتنينم

.ةدحولاو

:يوبرتلا:تلاتَلاثحبملا

هبادآوملعملاوملعلاكةيوبرتاياضقلثحابم(نيبلاطلاجهنم)هباتكيفيصقشلاةمالعلادقع

يفوملعللهبلطيفبلاطلاكولسبقلعتيامو٠بلاطلاوملعملانيبةقالعلاو«هبادآوملعلابلاطو

.كلذونوهبلطدعيوهبلطلبققالخألانمملعلابلاطمزليامونآرقلاهتوالتيفوملعللهيقلت
تاطابشدومحمروتكدلانملكهدعأيذلاثحبلااهريغوةيوبرتلاميهافملاهذهلوانتدقو

يوبرتلاثارتلاةودتنلثحبلاامدقو4نيبلاطلاجهنمباتكلالخنميربعلايلعروتكدلاو

.ةزيجوةرتفلبقسوباقناطلسلاةعماجبةدقعنملاينامعلايمالسإلا
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:ةمتاخلا

:طاقنلاضعبزجوأةعيرسلاةلوجلاهذهدعب

(ھ04۹)ماعبراقياميفيصقشلاةمالعلادلو-١

ھ۱۰۷۹و١۱۰۷۰ماعنیبفوتو-۲

:هخایشانمنوکینألمتحيو«هخويشءامسأىلعرداصملاصنتمل-۳

.مالسلادبعنبدمحمنباصنبدمحمنبحلاصخيشلا=

ينيسارخلاناسغنبدمحمنبهللادبعخيشلا=

:مهفهذيمالتامأو-٤

دشرمنبرصانماملا=

لوألافيسنبناطلسمامإلا=

سیمخنبدمحوسيمخنبرصانهادلو=
:هلامعأنمو-٥

دشرمنبرصانمامإلاةعيابم=

لقنیویوزننملکىلإرصانمامإلاریسميفكراش=
حرطميفحلصلاهنماوبلطفنييلاغتربلابرجلرصانمامإلاهلسرأ=

نيبلاطلاجهنم:هراثأنم-1

ةريثكةهيقفةيوجأو-

بوغماةيضايإىلإمامإلالبقنمتهجوةلاسرو-

دهزلايفىرخأورصانمامإلاءاثريفةدحاواهنم«دئاصق.=

جرهبنعةفعاذءًاحمسامركشاعوءاهيفيقيوقاتسرلايفيصقشلاةمالعلااشن-۷

ةعساوةمحرهللاهمحر«اعضاوتمادهازالاصاعرو«ةايحلا

8



  

 

رقرسمعاناعل))رہ

يناليغلاهللادبعنبفسوي/.ددادعإ

 

  

٢۳



م114۹-11۳۶دشرمنبرصانمامالابيصنتيك

:ةنجابفلاةلودطوقسلبقامةرتكيننامعلةيسايسلاعاضوألا

ديعسنبسيمخخيشلليركسعلاويسايسلارودلاراهظإةقرولاهذهيفلواحنس

اهعاضوأونامعلاوحأىلعةماعةرظنيقلننأانيلعمتحيهرودبيذلا«يصقشلا

.ع١۲١٠هيراعيلاةلودمايقليبقةيسايسلا

يتلاةيسايسلاتاريغتملانأىلإةراشإلادونةلحرملاهذهنعثيدحلابابقرطننألبقو

ماسقنالاف‹ةدحاوةلودمايقلدهمتتناكلحاسلاولخادلايفنامعاهدهشتتناك

يتلابراقتلارهاظممغرزاوتمطخيفريسيلظلخادلاولحاسلاساسأىلعيسايسلا

نإفاذهيورشععباسلانرقلاعلطمورشعسداسلانرقلايفتاريغتلاضعباهدهشتتناك

ديعصتلاوحنهاجتايفتارايتلاترهظأرشعمباسلانرقلانملوألادقعلاثادحأ

يفكلذدعبايقتلينأىلإقيرطلاتدهمةريطختاساكتناروهظىلإىدألكشبفالتخالاو

.ةيراعيلاةلودمايقب«دحاوماظن

ةماهوةيساسأتاموقمبرثأتةلحرملاهذهيفنامعلثيدحلايسايسلاخيراتلاليكشتنإ

ثادحألازاربإيفحضاورثأتاموقملاهذملناكو«يجراخلاويلحملانيديعصلاىلع

ةقطنميفتلكشتةيسايسةدحولوأكءةدحوملاةينامعلاةلودلاءانبلةعقوتمةشرفكةقحاللا

مظنملايسايسلاليكشتلاكلذروهظىلإريشنامدنعو.ءاوسلاىلعةيبرعلاةريزجلاوجيلخلا

ثادحألاوةينمزلاةرتفلاىلإانبدوعياذهنإفةثيدحلاةلودلاموهفميفةينطولاةدحولامايقو

ةقطنملاهتدهشيذلا”يسايسلاغارفلا"هيمسننأنكيامةرتفيفنامعاهتدهشيتلاةمالا

.ةيبرعلاةريزجلاوجيلخلايفةيبرعلا
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هروذجهلنامعيفةدحوملاةلودلامايقىلإةراشإلاةيضقنإفءكلذنممغرلاىلعو

نعةيلالقتسالاتالواحملاىلوأروهظذنماهيفيسايسلاروطتلالحارمبةطبترملاةيخيراتلا

ةيمالسإلاةيطارقميدللًادبمكةمامإلاىلإهموهفمبدوعييسايسماظنمايقوةيمالسإلاةلودلا
ةماعلاةعيابملاًادبمىلإلاقتنالاومكحلايفةثارولاماظننمررحتلاىلإتعسيتلا

خيراتلاىتحوىلوألاةيمالسإلاروصعلاذنمينامعلايسايسلاموهفملايفديلقتوةيصوصخك

ةيصوصخلارصانعنمرصنعموهفملاكلذلظيفةلودلاةأشننألوقلانكمياذهبءثيدحلا

ةلادعلاقيقحتروحىلعزكترتةعانقنعاقثبنمابلطماضيأهنوكلونامعليسايسلافرعلايف
.اہلماھبلطمک

ماجسنالامدعهداسوجاهفلخفورظتحتتماقنامعيفىلوألاةمامإلاتناكاذإو

هجتتتحبصأكلذدعبموهفملاكلذهجوأنإف«ةيسابعلاةلودللماعلايسايسلاروظنملاعم

ةعيابملاموهفمبةلودلاءانبيفةماتلاةيلالقتسالابلطمقيقحتلةيرارمتسالاوخوسرلاوحن

فورظاهيلعهتضرفاموةيضابإلاةمامإلالظيفايجيردتًادبلاكلذروطتونييعتلاسيلو

رصعةياهندعبةيمالسإلاةلودللةيزكرملاةطلسلابايغةلحرملاوطةيسايسلاايفارغجلا
.اهتبقعأيتلاىرخألاةيخيراتلالحارملاوةيومألاةلودلا

رهاظمنمرهت5ةنهابنلامكحةرتفنأبنيينامعلانيخرؤمللماعلاعامجإلاناكاذإو

:نيتلحرمىلإةمسقمنورقةسمخرمتسا«ةدحوملاوةلقتسملاةلودلا

۰ماعىتحوم٤٠٠٠ماعنمنورقةعبرأءاهزترمتسايتلاوىلوألاةلحوملا

نيحنمةمئألابيصتتاهللختةيجراخوةيلخادبورحوتاوزغنمةلحرملاهذههتدهشامو
.(رخآىلإ

يتلاةرتفلايهو«ماعىتحوم١٠٥٠ماعنمًادبتةيفاثلاةلحرملاامغيب

ةنهابنلانيبةطلسلاىلعيلخادلاعارصلااهتامسمهأناكو«ةرخأتملاةنهابنلاةرتفبتفرع

يففرعامروهظىلإىدأامیرخأةهجنممهئادعأنيبومهنييوةهجنممهسفنأ

٤۳



وهةرتفلاهذهيفثدحمهأنأريغ.نيلقتسملاةالولارصعمسابثيدحلاينامعلاخيراتلا

نامعليسايسلاخيراتلاليكشتيفازرابارودتبعلةيبرغةيرامعتساةوقكنييلاغتربلاروهظ
.(1)ةقحاللالحارملايفيبرعلاجيلخلاةقطنمو

ءةنهابنلاةلودباتنايذلافعضلاىلعةبترتملانامعيفةيلخادلافورظلاتأيهدقو

ترثأتيتلاةيلبقلاطاسوألايفةلادعلاقيقحتنعاهزجعو«ةيعافدلااهتاردقلاهنادقفو

؛ةينطولاةدحولاءانبةداعإيفنيسفانتملاةالولاةردقبةقثلايفسأيلااهداسوةينانألاحورب

صخشبتءاجىتحو؛ينامعلاعمتجملاطاسوأيفريسترييغتلانعثحبلاحايرتهجوتف

هتالواحعتناكف«ةلادعلاوةوقلاتافصهيفتعمتجايذلاليعامسإنبدمحممامإلا

:(۲)ةالولانمهيئوانمدضةوقلامادختسايفةيعرشلاهبسكأاثدحهبسانلاةقثنمةدمتسللا

ىوقلاىلعاريبكاراصتناققحتنأنيلاغتربلالوصوليبقةيضابإلاةمامإلاتعاطتسا

نبدمحممامإلاءاقبنممغرلاىلعو«اهمعزتتةيناهبتلاةطلسلاتناكيتلاوةيلحلا
رومألانأالإءم١۳٥٠ماعهتافوىتحةمامإلابصنميفةليوطةرتفيعاضقلاليعامسإ

تاكربهنباةعيبلديؤمنيبمهسفنأىلعءاملعلاماسقنالةجيتنًاحضاواريغتتريغتهتافودعب

تبشنيتلاةيسايسلاىضوفلاكلتمضخيفو«رخآامامإاوبختناثيح«اہلضراعمو

نيبفالخلاةدحدادتشاوةلحرملاهذهيفةيسايسلاسوؤرلانيبعقوتملاعارصلاكلذنع

اريثأتاهرثكأوةينامعلالئابقلامدقأنممهو«ةيراعيلانيبةصاخوةفلتخملاةينامعلالئابقلا

ىلإىدأامم.(۳)ةنهابنلامكحنمةريخألاتاونسلالالخنامعيفةيسايسلاثادحألايف

لاجملاحاتأيومدعارصىلإلوحتيذلايلخادلايركفلاعارصلاةدوعوعاضوألامقافت

ديىلعنرقفصننمرثكأةبارقاهعاطقنانممغرلاىلعناهبنينبةرسأيفةطلسلاةدوعل



يناهبنلاتاميلسنبناميلسنبنسحمنبناطلسريمألا«ناميلسنيناميلسديفح
.(٤)ةيناثلاناهبنينبةرتفباحالطصااهيلعقلطأاميهو١

ناهبنينبكولملظيفنامعاهبترميتلاواهنعثيدحلاددصبنحنيتلاةلحرملايهو

تفصعيتلاتاعارصلاومهتلودرابخأتلمحةيخيراتتاياورنمةرتفلاهذهلوحرادامو

امك«ةرركتلاةيلهألابورحلاورارقتسإلافعضعباطباهتغبصيتلاو«اهمايأرخاوأيفاهب

نمنييلاغتربلاوسرفلاكنيعماطلاماهمنملهسام«ةرتفلاهذهوخرؤماهيلإراشأ

تسكعنايذلاتقولايف‹نامعنمةددعتمءازجألالتحاوفعضلااذهفورظلالغتسا

هذهةأطونميسايسلاررحتلابةبلاطملاتناكف«نامعيفةماعلاعاضوألاىلعاهراثأهيف

.(5)هنمرفمالارمأثادحألا

تفتكاوناطلسريمألادهعيفةماهثادحأركذىلإاضيأةينامعلارداصللارشتملو

ىتحهلتیقبيتلالیعامسإنبدمحمنبتاكربمامإلانمیوزنىلعهترطیسىلإةراشإلاب

ىقبيل(ەدلاو)ريخألاةافودعبرفظملانبناميلسريغصلاثيرولاىلإرومألالوؤتل«هتافو...

رداصملاهتفصوو«تاونس۷ةدملةرهاظلامكحيذلانسحمنبحالفهيبأمعةياصوتحت

لخدأنملوأوةرهاظلايفدوسألانصحينابهنأبيلاسلامامإلاهركذولدعلابةينامعلا

.(1)رعشلاوبدأللابحمناكهنأامك؛نامعىلإوجناملاةرجش

رهاظمنمهبتمستاامممغزلاىلعرفظملانبناميلسناطلسلامكحةرتفنأعقاولاو

ا‹ةلودلاهذهذوفنلاوزلًارشؤمتناكهسفنتقولايفهنأالإ‹ةيناهبنلاةلودلاءايحإل

ةقطنماهتدهشيتلاتاريغتلابتطبترا«ةيميلقإوةيلحمتابارطضاولقالقنمهتدهش

ةدالولثماهنعتقثبنايتلاتالواحملاويلاغتربلاروهظلايهو«ةيبرعلاةريزجلاوجيلخلا

روهظو«ةيراعيلاةلودمايقلاحلاةعيبطباهمهأناكةقطنملايفةددعتمةيسايستانايك

.يبرعلاجيلخلاةقطنملةيبرغلالحاوسلالوحدعباميفمساوقلا

٢۳



رييغتيفتمهاسًاثادحأتدهشةلحرملاهذهنإف؛نامعلةيلخادلاعاضوألابقلعتياميفو

:يليامكاهلمجناہلةيسايسلاةبيكرتلا

نعمهجورخوىوزنلهأقاقشناتدهشوقظملانبناميلسمكحةوتفةيادبنإ:الوأ
ةماعزتحتنامعنمةعساوءازجأىلعنيرطيسملاروبجلابمهداجنتساو‹هترادإعوط

ءهلةيلاوملالئابقلانمةضراعمللةهبجلكشيذلا«يربجلايلعنبريفجنبدمحممهدئاق

.(۷)الهبيفهلتقوهتيزهنمنامیلسنكتامدنعزاجنإيأقيقحتيفقفخأهنكلو

نعالثمب«يفيدملادمحمنبانهماهمكحيناكيتلاو.واحصلسولاوز:ًايناث-
عاطتساامدعبسرفلاذوفنديازتف«ةيلخادلاتافالخلاوعاضوألاروهدتنيلغتسم«ةنهابنلا

دضزيلجنإلاعمفلاحتدقعوجيلخلاىلإهراظنأليوحت(۱١۱-۸۷١۲۹)ريبكلاسابعءاشلا

هنأالإءةيسرافلاتالواحملادصنمرفظملانبناطلستالواحممغرو«زمرهيفنييلاغتربلا

.(8)يلخادلاينامعلاذوفنلافعضو؛يسرافلاقوفتللارظنكلذنمنكمتيمل

يلختىلإىدأامم«اهيفافرطناميلسلوخدونامعيفةيلخادلاتاعارصلاروطت:ًاثلاث-

(۹).هترصانمنعهلةديؤملالئابقلاةيبلغأ

يففوقولانمناميلسيفةلثمملاةطلسلالشكواهتدحمعافتراوبورحلاديازت:اعبار-

يتلاتافالخلاكلتبابسأنمصلختلايفلئابقلاعانقإوءاهتئدهتوتاعارصلاهذههجو

ريمعاهمعزتيتلاكلتتاعارصلاهذهرهشألعلو«هتايناكمإنمىوقألاحلاةعيبطبتناك

تناكامءاهنإىلعةردقلاهيفىرتتناكيتلالئابقلانمددعلبقنماديؤمريمحنبا

مامإلادجبرعلايبأنبكلامقاتسرلاريمأمضافلحةلكشمةنهابنلاروجوملظنمهيناعت

امئاقعارصلالظاذكهو٤يربجلانطقنبيلعنسحلاابأروبجلاميعزودشرمنبرصان

.(١٠)٥۱٦۱-١۱۱٦۱نیبامةرتفلايفهتافوىتح

لوصحلانمنكمتيذلاريمحنبريمعىلإرومألاتلآيناهبنلارفظمنبناميلستوعبو
نبناميلسهنيعدقناكيذلاحالفنبرارعةرطيسمغر«هتطلسلقطانملابلغأءالوىلع

۳۷



هذهنأالإ؛اكلمهتافودعبحبصأوريفجنبدمحملتقمدعبالهبنصحىلعرفظلا

نمىقبتامدضيلبقلافلاحتلادئاقريمحنبريمعاهدعبعاطتساةتقؤمتناكةرطيسلا

امنيبةرهاظلاىلإنيهجوتماهنمجورخلاىلعةنهابنلاربجأو«هيلإالهبمضضنمةنهابنلاذوفن

يلاويفيدہلاانهمنبدمحمذوفنتحتلازتالكاذنآتناكيتلاراحصوحنمهضعبهجوت

نبريمعاهبماقيتلاتالواحلاةجيتنتاعقوتلانممغرلابو؛ةنهابنلالبقنمراحص

ثدحامنأريغ«ةيلخادلاتافالخلانمصلختلاورارقتسالاىلإرومألاةداعإيفريمح

داليمنعنالعإلاونامعيفعاضوأللةديستمةلودكةنهابنلاطوقسوهوكلذسكعرهظأ

.ةديدجةرسأمكحلديدج
اداعبأدعباميفتبستكاريمحنباةرطيستاونساهبتمستايتلاةيلحلاتاعارصلانإ

.ةقباسلاةلحرملالالخةدوجومنكتملةديدج

يفهتبغرتناكوةرئاثلالئابقلاىلعةرطيسلايفريمعلشفنمادبامداعبألاهذهلوأو

ىلإهتلصوألببسحفكاذسيلءةيجراخىوقبةناعتسالابلطىلإهبىدأاممةيوقكلذ

ىرخأفارطألوخديدؤينأنمًاضوعوهلةضهانلالئابقلادضنييلاغتربلاعمفلاحتلا

اهبعشتةدحنمديزيهباذإةعراصتملافارطألادحأحلاصلاهمسحىلإتاعارصلاهذهيف

هذهمجحعاستايفلثترخآادعبزربأكلذلك؛(۱۳)اهرصانعنيبفالخاةوهةدايزو

لئابقلابلغأتناكوالإةيناهبنلاةلودلادهعنمةريخألاتاونسلاتأتملثيحبتاعارصلا

ًايلجكلذودبيوءةيلحلاتاعازنلابابسأنمببسب«رخآبوأوحنىلعةكبتشمةينامعلا

هيلوتىلعليوطتقوضيمليذلاريمعدهعيفتاعارصلاوثادحألاراسمةعباتمدنع

۱.نايصعلاءاولةعفاراهدهعقباسىلإةيلبقلاتافالخلادوعتلةطلسلا.رومأ

يفيدملاانهمنبدمحمراحصيلاودرمتبترهظيتلالامعألابثادحألاهذهتأدبو

عضختةقطنملاهذهتناكو؛(٤٠)بيسلاةنيدمهتمجاهمو«الهبيفريمحنبابايغءانثأ

اهیلعریمحنباةرطيسلعلوءماهيراجتءانيموةيجيتارتساةقطنميهوريمحنبأةطلسل

۳۸



نامعىلإةمداقلاعئاضبلاولباوتلابهدمتتناكاهنألاهبيداصتقالامامتهالالجأنمتناك

نبریمعوخریمحنبيلعاولتقنمنيبنمناکو«صاخلكشبدنہلاورحبلاقيرطنع

هذملناكو(١٠)يفيدملايديؤملبقنمبلسلاوبهنلالامعألةنيدملاتضرعتوريمح

اوناكنيذلانييلاغتربلانمةدعاسملابلطلهيعسوريمحنباباضغايفاهرثألامعألا

ةرطيسلاماكحإىلعلمعلالجأنماملالغتساوتابسانملاهذهلثميفصرفلانونيحتي

يفاهنوكل؛صاخلكشبةينامعلالحاوسلاوةيبرعلاةريزجلاهبشلةيقرشلالحاوسلاىلع

ىلعةدايسلاقيقحتيفمهنمةبغروءةمظنمةيزكرمةموكحدوجوىلإدقتفتةرتفلاهذه

تحتلازيامناکءانيملااذهنأوةصاخريمحنبالةدعاسملاميدقتطرشتناكيتلاراحص

.(١۱)هموصخذوفن

ىلعةرطيسلاوذوفنلاةدايزيفيلاغتربلاعسوتلامامألمألاحتفتضرعلااذهبو

‹ةينامعلائناوملامهأنمربتعتتناكيتلاوصاخلكشبراحصوةينامعلالحاوسلا

لاجلاةعيبطبدكؤيكلذنوكىلإةفاضإ‹مهذوفنلنامععاضخإيفمهتابغرعيسوتو

ملو‹اهئناؤممهأيفةينامعلاةراجتلاىلعةرطيسلاماكحإىلإيدؤيامطقسميفمهزكرمت

زمرهكلمىلإمدقتامدنعنامعىلعةرطيسلايفةيلاغتربلاةدعاسملابلطبريمحنبافتكي

.(۱۷)هلحالسلاولاجرلانمددملاميدقتيفرخأتيمليذلا

ةحلصلملابةيحضتلانعمنتريمحنبااهادبأيتلاتاهجوتلاهذهنإفهيفكشالامو

هذهنممغرلاىلعو«ةيلوؤسملابروعشلامدعويصخشلاهبلطمقيقحتلجأنمةينطولا
مهنواعتوةيزيلجنإلاةسفانملاةدحنمنوناعياوأدبةلحرملاهذهيفنييلاغتربلانأالإةسايسلا

نمةدعاسملابلطيفناتقباسلاناتياورلاضقانتتالو.١۲١۱ماعدعبةصاخسرفلاعم

رشابملايلاغتربلاذوفنلاتحتتناكزمرهنأملعناننأل«طقسميفنييلاغتربلانموأزمره

حضاوليلدريمحنبإبلاطيلاغتربلابواجتلاةعرسنإفكلذىلعوءم١۱١٠ماعذنم

.(۱۸)راحصىلعةرطيسلايفنييلاغتربلاةيغرىلع

۳۹



ثیحنمدرفتملاحبصأراحصيفهموصخىلعءاضقلانمريمحنبريمعنكتنأدعيو

يفعارصلاوىضوفللًادحعضتملهلبقنمتالواعحلاهذهنكل.نامعمكحيفرمألابةوقلا
ةرهاظلاقطانملمشتلتعسوتتافالخلاةرئادنأدجنكلذنمسكعلاىلعلب«نامع

حالفنبناهبننكتثیحنسحمنبحالفدالوأنممهوناهبنينبمكحتحتتناكيتلا

ريمعريمألاباهلهأدجنتساامدنع؛اليوطاهيلعهذوفنرمتسيمليتلالقنيىلإهذوفندمنم

يفةنطابلاىلإاهنمناهبنونبرفوهلتناديتلالقنيىلإهبهجوتًاشيجداقيذلاريمحنب

امك«اهيلإرارقتسالاداعأولقنيىلعيلاونييعتبريمعماقو(۱۹)م۱۷١٠ماعنمرياربف

اهباحصألةيولسملالومألاوتاكلتمملاةداعإبماق

نمنوعلابلطفةنيدملايفعضولاهيلإلآاحالفنبناهيننكتسيملكلذنممغرلايو

نمهونكمفمملاجرنمددعبهوديأوهبناجىلإاوفقونيذلا«م۷١٠٠ماعسيرلالآهلاوخأ

نماونكمتنيذلا(نييولعلا)يلعينبةرطيستحتلظيذلااهنصحءانثتسابلقنيةداعتسا

ريمألاناكءانثألإهذهيفو.هعابتأاوتتشوناهبناومزهفمهبناجىلإفوقوللروبجلاعانقإ

شيجلااذهنكلو«لقنيلهأةدعاسميئانملادمحمنبفيسالهبىلعهيلاولسرأدقريمع

.(۲۱)حالفنبناهبنةمزهأبنهعامسأىلإىمانتامدنعهجاردأداع

هدشأىلععارصلالظامنيبف«ةرتفلاهذهةليطنامعيفةبلقتمعاضوألاتلظاذكهو

تالفنالاوىضوفلانمةلاحشيعتقاتسرلاتناك‹نامعنمةيلخادلاقطانملاوةرهاظلايف

ريمحنباعمهدوهجديحوتنمبرعلايبأنبكلاماهريمأتالواحمغر«يسايسلا

حبصأوءفلاحتلاكلذهجويفاومزهنيذلا(يكمللا)كملينبنمهيسفانمىلعءاضقلل

.(۲۲)قاتسرلابًالقتسماريمأكلام

يتلاةينامعلارداصملاتاياوربسحنامعاهيلعتناكيتلاةلاحلاصخلننأاننكميو

يفبرعلايبأنبكلامولئامسيفريمعلآوالهبىلعناكدمحمنبفيسنأىلإتراشأ

‹روصوتايرقوطقسموراحصورافلجيفنييلاغتربلاو‹ةرهاظلايفروبجلاوقاتسرلا



لآنیبثدحيناكاملشمةصاخءالؤهضعبنيبًاشنتتناكيتلافلاحتلاتالواحممغر

لتقوفالخلااهيفبدو«نامألاونمأللةدقتفمنامعتيقبو«قاتسرلايفةيراعيلاوريمع

(۲۳)ريخلاوملعلااهيف

ماعىتحثادحألاهذهدعبامىلإرشتملودحلااذهدنعةينامعلارداصملافقتو

لاحلكىلعو«ثيدحلانامعخيراتيفًاحضاوًالوحترهظأيذلاماعلاوهو«م٤

اهتداسدقةيناثلاناهينينبمكحنمةريخألاةرتفلانأىلعاضيأتعمجأةيلحلارداصلملانإف

ماسقنالاوككفتللًايسيئريبستناكيتلاوةيعامتجإلاوةيسايسلاىضوفلانمءاوجأ

نمناكف.ةينطولاةدحولاقيقحتيفةرحانتملافارطالاكلتنيبكرتشملالمعلامادعناو

يسايسلاحالصإلاوحنلوحتلانمةلحرمنامعدهشتنألالااذهىلعرمألاويهيدبلا

ةبراعيلاةرسأداليميفًالثمب«نامعلثيدحلاخيراتلاةيادبربتعينأيفاريدجحبصأيذلاو
نمألاةداعإيفلمألااهيلعلوعيتلاو«كاذنآنامعيفةدئاسلافورظلااهتدجوأيتلا

ةينطوةوقىلإاهدهعلةقباسلاتاعارصلاكلتلوحتنأىلإتعسف«نامعىلإرارقتسألاو

ىلعتضقف.ةينامعلاةلودلايفبولطلملارارقتسإلالشييسايسنايكءانبفدهبةدحوم

يفلشمتملايلعفلااهودعةهجاومىلإيلخادلاعارصلالقثتلوحو«ةيلخادلاتافالخلا

ةينامعلاراحبلايفعارصلاكلذرمتساف«ةينامعلالحاوسلاىلعيلاغتربلادوجولا

لحاوسلاونامعنيبفارطألاةيمارتمةينامعةيروطاربمإسيسأتلكلذدهمفءاهجراخو

اهراثآتسكعناةينطولاةدحولاوطبارتلانماديزمنامعاهيفتفرع«ايقيرفألةيقرشلا

.(٤)ةماعلالاوحألاحالصإونمألاىلع



مدشرمنبرصاتمامالاكحبابم

يصقشلاديعسنبسيمخخيشلاهبعليذلارودلاو

٠م١١٦٠ماعلبقنامعاهبترميتلاثادحألانعثيدحلاقايسنمحضاووهام

خيراتيفةماهلوحتةطقننامعىلعامامإدشرمنبرصانمامإلابيصنتربتعننأاننكي

يناثلانرقلاذنمنامعيفهبلومعلملاةمامإلاأديلةديدجثاعبناةطقنوءثيدحلانامع

مكحلاوءشرعلاةيالوذبنىلعًاساسأماقيذلاادبلاكلذءيداليملانماثلا-ةرجهلل

ىحتمأدبمااذهذخأنأو«اهتماعواهئاملعلبقنمًاعيابمةمأللمامإباختناويثارولا

ءاملعلارارقإبًاطورشملظهنأالإ«مهدعبءاجنموةيراعيلادنع«دعباميفةثارولا
باختنامتيو.ةموكجلاوأةمامإلابصنماهبىلوتيتلاةقيرطلاتناكًايأمامإللءاهقفلاو

ىتحهتمامإىلعلظيو؛احيحصأرمأهباختناحبصيلهيفطورشلاضعبرفوتلةداعمامإلا

ةلصتمطورشلاهذهنوكتامًابلاغو«لتقيوألزعيفةعيبلاطورشفلاخيامهنمرهظي

يهنلاوفورعمابرمألاوداهجلاىلعةردقلاوناميإلاوقالخألاوملعلاتافصكهتيصخشب

ةديمحلالاصخلانمكلذريغوسابنلاةنامأوهللانيدنمهيلعبجوابءافولاوركنملانع

.(٥۲)ةمامإلاىلوتينمصخشيفاهرفاوتبجاولا
مهو«ةمألاءاملعمهةمئألانأبيبايسلادومحنبملاسخيشلاينامعلاخرؤملاىريو

نأىلعةلالدلايطعياممةيعرشلاةطخلابالإيشهيالوقحلاالإهللاةدابعيفىضريالنمم

نمةجردىلعنوكينأبجيلجرلالإمتيالنامعلهأءاملعلبقنممامإلةعيبلانالعإ
نيذلاةمألاءاملعضعبقوفتدقاميرةفرعمهعئارشوهللادودحجلفراعوناميإلاوملعلا

ةدايقلابايغوةماملاتاريغتملاكلتلظيفمامإبيصنتنإفكلذيو«ةعيبلاهلنودقعي

ةيوقةيصخشداجيإةرورضمتحتةجاحجلاتناكةنهابنلامكحلظيفةدحولاءانبىلعةرداقلا

جهنلاكلذنإفانهنمو4اهلئابقتافالخىلعءاضقلاوةمألاتاتشعمجنماهنكمت

ةزرابةمسلظوينامعلايسايسلاركفلابالصتملظنامعيفةمامإلابةعيابلايفيسايسلا

٢٤



يفباختنالانأىرناذكهوثيدحلاخيراتلاىتحويمالسإلادهعلاذنمهروطتلةمزالمو

.نامعلهأيفالإممألانمةمأيفةفورعملاهتفصبقبيملةيعرشلاةيمالسإلاةلودلا

تاهجوتلاتبعشتوءارآلاتفلتخا«كاذنآنامعاهبرمتتناكيتلافورظلالظيفو

هيفلثمتتمكاحنامعلنكيمليذلاتقولايف«نامعمكحيفاهيلعقفتيةغيصداجيإوحن
يفماعلاماظنلالالتخاوةيسايسلاىضوفلاهبفقويامةوقلانمكلعيوةينطولاةدحولا

نبكلامخيشلاةيصخشترهظثادحألانمةدقعملاةيضقلاهذهراطإيفو)«(۲۷)ةلودلا

يسايسلاعضولابراثتتسالالواحيم١۲١٠ماعيفناكيذلايقاتسرلايبرعيلابرعلايبأ

خيشلاهبعليذلارودلانأالإ«اهيفةطلسلاىلعءاليتسالاىلعلمعلاونامعيفروهدتلا

ىلع«كلامخيشلابلاطًاضفاروًاضراعمًافقومهفوقوويصقشلاديعسنبسيمخ

ةيداعريغدوهجيديعسنبسيمخخيشلاماقامدنعةيسايسلاهتدايقتحتناكهنأنممغرلا

تناكيذلاتقولايفةيسايسةقئاضنمنامعهبرمتتناكاميفرظنللنامعءاملعةوعديف

نببرعینبدمحمنببرعينبكلامنبناطلسنبدشرمنبرصانىلإهراظنأهيفهجتت

نبرمعنببرعينبكلامنببرعينبدمحمنببرعينبمحازمنبريمحنبناطلس

.(۲۸)ناهبن

نمددعربكألةعماجةعيابملاهذهنوكتنأيفرودهربكوهدنعثدحلاةيمهألناكو

نمادمتسمًاينطوادعباهيلإفيضتوةعيبلابحاصلةقثلابسكتىتحنامعلهأءاملع

ضرفنيملسملللداعمامإبيصنتنأيفنورينيذلاءالؤهدنعةمامإلليدئاقعلاروظنملا

ىلعروصعلافلتخيفةيضابإلاءاملعلاعمجأدقوءبختنملامامإلابايغيفبجاو

‹هللاضئارفنمضرفةمامإلا`:يغئاصلالوقيكلذيفو.ةمأللمامإباختنابوجو

عماجلاحرشيفيملاسلااهحضويامنيب.ةيافكلاىلعيهوعامجإلاوةنسلاوباتكلابةبجاو

.”لالدتسإلاوعامجإلاوةنسلاوباتكلابضرفةمامإلا"حيحصلا

f۳



لهأوءملعلالاجرنمةلثنوكتنأرادقألاتءاشوبابسألاتعمتجاءانثألاهذهيفو

نبسيمخخيشلاءالؤهسأرىلعناكو٠«بيصتتلارارقذانتاىلعةرداقةروشملاولضفلا

‹يلمازلاديعسنبحلاصخيشلاو«يناهبنلاناضمرنبدوعسمخيشلاوء«يصقشلاديعس

تباثلانمو«(۳۰)ناسغنبدمحمنبهللادبعخيشلاو«يفرجملادشيورنبسيمخخيشلاو

ردققبًامامإهنييعتورصانمامإللةعيبلارارقإوهطقفنكيملاهرودنأتايصخشلاهذهنع

يفاريثكرصانمامإلااهيلعدمتعاةماهةيركسعتادايقوةلودلاهذهءانبيفازومرتناكام

.جراخلاولخادلايفاهيضهانمةعراقموةلودلاةدحوءانب

ءاملععانقإلهلهؤيامرصانمامإلاةيصخشيفيصقشلاديعسنبسيمخخيشلاىريو
ءسيمخيضاقللًابيبرلبقاميفناكذئمويءاملعلاةودقوهوهلةعيبلانالعإيفنامع

نیوکتيفكلذمهاسةحلاصةيبرتهابرف«هتياعروهفارشإتحتوهفنكيفشاعثيح

ههقفتعمتجزتمايتلاةيدايقلاهتاردقهيجوتيفءءاكذًالغتسم«ةينيدلاوةيسايسلاهتيصخش

.(۳۱)افصلاوةبحلاجاتىوقتلاهتجوتو«هفرشىلعفرشكلذهدازف«ةيعرشلامولعلايف

نامعءاملعنمدشرمنبرصانمامإللةعيبلااونلعأنمددعمهطقفكئلوأنكيملو

ملمهلعلو«نوديزيوأًالاعنوعبرأذئمويمهددعنالبةينامعلارداصملاهيلِإريشتامك

.(۳۲)متابنوقابلايضرومهضعبرضحلبمهلكةعيبلااورضحي

يفًامودعممهريثأتلظنيذلاءاملعلاروديفاماهًالوحتاهتاذدحيفةرهاظلاهذهتناكو
رهظيملوةيسايسلاثادحألاحرسمنعاودعتباوءرصانمامإلابيصنتتقبسيتلاةرتفلا

نايغطلاوملظلالاوزولدعلاراشتناببسبليلقباهلبقوأم٤۲٠۱ماعدعبالإمهريثأت

.(۳۳)مهدشرموءاملعلاءالؤهمامإيصقشلاسيمخخيشلايقبف

خيشلاذخأ؛قاتسرلايف(ىرصق)دجسميفرصانمامإللةعيبلابءاملعلارقأنأدعبو

هيجوتىلعهتردقرهظأيذلارودلاكلذةمهمهقتاعىلعيصقشلاديعسنبسيمخ

ربصلاىلعاهيفهثح«ريصبتوريكذتةلاسر-ىوريامك-هيلإهجوف٠ءهحصنومامإلا

٤



يفهرزاؤيورصانمامإلاثحيناكهنأاهيفودبي؛ماهوقاشلمعنمهيلإطينأاميفدلجلاو
يفلاکشإنمهيلععقيسامىلعارباصنوكينأوهلنيعيابلانظوهنظنسحدنعنوكينأ

فورعمابرمألاىلعازكترمنوكينأبجييذلاثدحلاةيمهأباهيفهركذيوةمألاديحوت

ىأرسيمخخيشلانأًاضيأحضتيةلاسرلاهذهيفو.ءالبلاىلعربصلاوركنملانعيهنلاو

حضاوتوافتكانهنوكيالنأبءاملعلامامإهرابتعابكلذهلحضوينأهيلعًامازلناكهنأ

ردقبرهظيةمألايفمامإلارثأنأىلعدكؤيو«اهتدايقوةمألاةمامإنيبوعيرشتلاوهقفلانيب

لمعنمهٹرويامالإةايحلاهذهيفناسنإللسيلهنأو٠هتيعرلفاصنإولدعنمهبموقيام

نيدلايفةمأحالصهيلعلوعيصخشبلمعلااذهلشمطبتريامدنعوةصاخحلاص

.(٤۳)ايندلاو

مكحنملاقتنالاينعينامعلامامإدشرمنبرصانمامإلاباختنانكيملةقيقحلايفو

رارقتسإلاوحنماعلادالبلاعضويفالوحتناكامردقبءطقفةبراعيلاةرسأىلإةنهابنلا

عارصلالظيفةينامعلاةيوهللًانادقفلشياهبايغناكيتلاوةينطولاوةدحولاوةيهافرلاو

.نييلاغتربلادضديدجلا

ديعسنبسيمخخيشلاهبماقيذلارودلايفتلجيتلادوهجلاكلتنممغرلايو
طاسوألايفاماعًالوبقدجيملوًايلحمرارقلاربتعا«انرشأامكةعيبلامامتايفيصقشلا

رهظتملو«هتعيبلةضراعملاندملايفرصانمامإلاةعيابمبءابنألاترشتناامدنعكلذلوءةيلحملا

ثادحألاهنعمنتسامبةصبرتمىقبتنأبتفتكاوصوصخلااذهباحضاوًايأرندملاهذه

يفبرعلايبأنبكلاممهدجلرأثللصرفلانونيحتياوناكنيذلاقاتسرلايلاهأةصاخ

لجأنمءابعألانمريثكللاهلمحتيفرثأةيرازنلاةضراعمللناكامكءم١۲٠٠ماعثادحأ

ةوقلانمةجردىلعتناكلئابقلاهذهنأوةصاخدالبلايفرارقتسالاقيقحتيفعارسإلا

.(٦۳)ةينامعلاةيناطحقلالئابقلااهيلعتناكيتلا



ف

رهاظمنمارهظمدشرمنبرصانمامإللقباسلايسايسلاماظنلارابتعااننكميواذه

يفيثارولاماظنللمهتماقإو‹نامعيفةعبتملاةيسايسلافارعألاوديلاقتلاىلعدرمتلا

قيقحتيفاوفتكيملءالؤهومكحلاماظنيفيضابألاديلقتللًاشيمهتًاضيأناكامكءمكحلا
زمرهيفسرفلاكةيجراخىوقبةناعتسالاىلإاوعسمهنألب٠يلخادلامعدلاىلعكلذ

ببسويعرشريغطمنلااذهاوربتعانيذلاءاملعلاةظيفحراثأامءطقسميفنييلاغتربلاو

ةرسألاليمحتو«طخسلاةراثإنمهجوتلااذههلمحاموندماوتارسألامكحراشتنايف

.(۳۷)ةيجراخلاتايدحتلاةهجاوموينامعلافصلاديحوتلجأنمًافعاضمادهجةديدجلا

هذهضفريهلعجامةبوعصلانماهنأوهقتاعىلعةاقلملاةمهملاكرديرصانمامإلاناك

ناكثيح«اهلبقتبهعانقإيفيوبرتلاوينيدلاهذوفنوسيمخخيشلاةردقالولًارارمةعيبلا

نملكقفتيصوصخلااذهلوحو)(۳۸)هيلعةبترتملاةيعبتلاوفقوملاةروطخنمًافوختم

ءاضقللفلتئااموذئنيحفلتخاهنإ`:ءالؤهحضويفءدشرمنبرصانمامإلابيصتت

مهنمعضوو«قافتامهنيبامنكيملف«برعلايبأنبكلاممهكلموقاتسرلالهأيأر

نمةفيرشلاةماقتسالالهأنيملسملاءاملعنماوراشتسافةعينملاهعالقضعبعلقولتقلا

نوكيوركنانعمهاهنيوفورعلابمهرمأيًامامإمهلاوبصنينأاههابجنمولابجلالهأ
دقعىلعمهؤارآتعمتجاف.كلذلًالهأنوكينماولاجورظنلااونعمأفامادقمممهل
ناكوكلذىلعمهباجأفهوبلطومهعمجبهيلعاوتأفءكلامنبدشرمنبرصانلةمامإلا

.(۳۹)"يصقشلاديعسنبسيمخخيشلامهسأرىلع

رشععباسلايرجملارشعيداحلانرقلايفنامعءاملعيروهشمنميصقشلاخيشلاو

اءزجنيرشعنم"نيبلاطلاجهنم"باتكلعلوايتفلايفنيردصتماونيفلؤملانمو«يداليلل
‘دشرمنبرصانمامإلاةريسيفرثألاغلابهعرووخيشلادهزلناكواهتافلۇممهأنمدعي

مامإلايضاقناكف«ةصلخملااهرصانعنموهنمزيفةيئامعلاةلودلاناكرأدحأحبصأو

1٤



لحاوسلاىلعنييلاغتربلاهئادعأولخادلايفهيئوانمدضهبورحيفهشويجدئاقو

.(£٠)ةينامعلا

ةيبرعيلاةلودلاناكرأءاسرإيفسيمخخيشلادوهج

نبرصاناهسسؤمنمزيفةبراعيلاةلودءانبيفسيمخخيشلاهبعليذلارودلاةيمهأنإ
ىلعاهركذدرويتلاوةينامعلاقئاثولاىدحإتراشأدقف«غارفنمتأتيملءدشرم

رشعسداسلا)يرجملارشاعلانرقلاةمئأرخآيلضفلامساقلانبرمعمامإلاناسل

ءاسؤرلايديأيفنامعكلمقرفتمث):لوقيفةماملاةيصخشلاكلتزاربإيف(يداليلا

ملاعلاخيشلاهدبعهلاضيقىتحهلهأوملعلابهذو«رادرشتراصو«ةربابجلاو

ةداعإيفدهتجاو-هللاهمحر-يقاتسرلايصقشلايلعنبديعسنبسيمخلضافلا

نبرصانمامإلادشارلاديسلاوهودهازيضريقتيقنلجرىلعهللاهقفووءةمامإلا

هلدعيفلثملاهببرضيراصو«يغبلالهألتاقوءلدعوهعيابفءيقاتسرلايبرعيلادشرم

ثبلو٠قاتسرلانمىرصقدجسمبسيمخخيشلاهعيابف«هتعانقو

‹يرمعلاو«يلمازلاخيشلاو٠خيشلااذهءاملعلانمرصاعوءىوزنبماقأوةمامإلايف

دمحموديعس«دالوألانمددعسيمخخيشللو..نييناوزنلادادمدالوأوءيرمعللاوأ

.(میلسوفورعجورصانو(هۋايصوأمه)يلعودشارو

ًالاممهعسوأوهرصعءايرثأنمناكسيمخخيشلانأًاضيأةقيثولاهذهنمحضتيامو
كلتضعبنملعجو«هماحرأوهيراقأنمهلوحنمعيمجثروينأىلإهبعفديذلارمألا

امىوقتلاوعرولاناكف«‹نيملسملالامتيبوقاتسرلايفسرادملاودجاسمللًافقولاومألا

داشرإوظعونمهيلعتوتحأاموةيصولاكلتهبتدهش

ىلعةلادلاوةماہلاتافصلانمرصانمامإلاصخشيفسيمخخيشلادجوالو

لاحنأنامعءاملععمىأرو«هلةوعدلارمأىلعًامئاقنوكينأيفهبتعفدءحالصلا

۷٤



ءمهتصاخونامعلهأةماعهلبقيمكحةيزكرمىلعمهرمأةماقتسايفالإحلصينلةمألا

تحتاهطوقسىلإلآدقدالبلاعضونأوةصاخ«ككفتلادايدزامدعىلعهنمًاصرح

عانقإلاةيلمعيفسيمخخيشلاةمهمنمبناوجلاهذهتلهسفييرغلايرامعتسالاذوفنلا

.(۳٤)دشرمنبرصانمامإلاةيصخشلوحءاقتلالاىلعنامعلهأثحو

ةينامعةلودمايقيفميمصتلاةوقنمرصانمامإلاهبعتمتيناكامنأامامتكرديوهف

هذہلةوعدلارمأينبتلزفاحاهئادعأىوقأاهباهيواهلئابقعيمجمارتحابىظحت‹ةدحوم

ءهيفةيركسعلاةوقلاوةيسامولبدلانيببولسألاةيجاودزايفتذخأيتلاةئشانلاةلودلا

.كاذنيحةدحولاتققحتوةمألاتضهنف‹يرصعلااهموهفمبةينطولاًادبمتخسرو

دكؤي(يلبقلالاتتقالاويلخادلارتوتلاهدوسيناكوجيف)رصانمامإلاهققحامنإ

ءةماعلاهتسايسذيفنتيفهعورشناكفةرتفلاهذهيفنامعيفهبماقيذلاهرودةيمهأىلع

عيوبهلجأنميذلافدملاداعبأبعوتسيهلعجامم«ريرحتلاوةدحولاأدبميفةلصأتللا

دقيلاغتربلادوجولانأكرديناكثيح.هلوحنمثادحألاريسيفتاريغتلاوةمامإلاب

لحاوسلامظعمىلعلبءبسحفةينامعلالحاوسلاىلعسيلةعساوتاحاجنققح
لئاسوىتشاهيفمدختسيناكيذلاتقولايفءءاوسدحىلعجيلخلاوةريزجللةيبرعلا

ةيبرعلاةقطنملاىلإنيلاغتربلالوصولادعبف.اهلهأسوفنيفةقثلاةعزعزلباهرإلاوعمقلا

مثءكانهةيسارلانفسلاقارحإبهمايقوم١١٥٠ماعيفةينامعلاتاينالحلارزجمملالتحاو

يتلاتايرقوتاهلقىلعءاليتسإلاوءنامعجيلخىلعةماملاةينامعلاندملاوحنههجوت

هذهيلاهأعملامعألاعظفأبكتراو«ةنيفس١٠هنفسددعغلبالوطسأاهيفقرحأ
لحيذلاريمدتلاوقرحلالامعأاهبنجيسكلذنأاهنمانظهلتملستسايتلاندللا
.(٤٤)اهلهأب

قحيفنويلاغتربلااهبكترايتلافنعلاءابنألوصولناكفطقسمىلإكلذدعبهجوتمث

٠طقسمىلإلوخدلانممهعنمةلواحمونيلتحلاهجويفدومصللرثألاربكأ«ندملاكلت



املالتحاىلعيلاغتربلارارصإلامامأتشالتامناعرسكانهةينامعلاةمواقملانكلو

ةماهةطقناهنوكلوةقطنملايفيلاغتربلادوجولاةيوقتيف«ةيراجتلاوةيجيتارتسالااهتيمهأل

ةلواحنيأهجويفةيسيئرلاذفانملاىلعةضبقلاماكحإوةسفانملانمةيراجتلاقرطلانيمأتل

:(45)ةيقرشلاراحبلايفةيلاغتربلاتاحاجنللةجيتنكرهظتدقةيبروأ
ءكريكوبلااهيلإهجوتفكلذنملاحنسحأبراحصريصمنكيملطقسمطوقسدعيو

عفدبدهعتينأىلع«لاغتربلاكلممساباهيفمكحلاىلعيقبأيذلااهمكاحربجأو

ذوفنلزمرهوناكفروختطقسمث«زمرهةكلممللبقنمعفدتتناكيتلالاومألا

.(6£)نييلاغتربلا

يلاغتربلايرامعتسالاططخملانماءزجنامعوحنةهجولملاةيلاغتربلاةسايسلاتناك

ريسىلعأرطيذلاريغتللةجيتنكتءاجيتلايدنملاطيحملاةقطنمىلعةرطيسلاديكأتل
بايغنإوءاهيلإلوصولادعبةقطنملاهذهةيمهأنييلاغتربللفشكتنأدعبثادحألا

ليطآسألاتجرخهلجأنميذلاينيدلاويداصتقالافدملافعضيدقاهنعةنميملا

.هقيقحتلةيلاغتربلا
حبصتلنويلاغتربلااهيلعلوعيتلاةينامعلاةقطنملاةيمهأتزربأتاكرحتلاهذهلك

تناكةيراجتلانييلاغتربلاةيجيتارتسانأل«يدنملاطيحملاربعمهتراجتلةماهروبعةقطنم

ءاجرلاسأرربعنوكتلءرمحألارحبلاوجيلخلاةقطنمربعةراجتلارورميدافتىلعموقت

.(۸٤)ةيراجتلامهتيجيتارتسايفاقمعمهلنامعتلكشثيححاصلا

كلذيفرسيمخخيشلارودودالبلاديحوتيكرصانمامإلادوهج

نمةلاحيفةمامإلابرصانمامإلاةعيابممغر«نامعهبرمتيذلاماعلاعضولاناك

ةدحولاةداعإلجأنمةيداعريغدوهجبموقينأهيلعناكاذل«رارقتسإلامدعوككفتلا

:ةيلاتلاسسألاىلعهتايجيتارتساعضوف.ايناثنيلتحلاةعراقمغرفتلامثالوأةينطولا

۹٤



.اهينيسايسلاغارفلاءلموءدابلاديحوت(١
.ةيلبقاتسملاثادحألاةهجاومولعدهومرشيجوةيبركسعةوءانب(٣۳

.ةيلاغتربلاةرطيبسلانمنامعربرحت(۳

هيدصتبةبراعيلاةمئأنيبنمدشرمنبرصانمامإلادرفتيفرودلاسسألاهذملناكدقو

تناكهتافودنعو«ةيجراخلاوةيلحملانيتهبجلاىلعبراحثيح«لكاشملانممكلااذل

نمهمكحةرتفربتعتاذلءةمظنمةيسايسةطلستحتوةلماكتمةدحويفةينامعلالئابقلا

.(۹)ةيراعيلامكحيفتارتفلامهأ

كلتزاجنإةلوهسهلرفوام«ايداصتقاوايعامتجاوايسايسةيلخادلاةهبجللهؤانبناكف

لوطىلعزكرمتلايلاغتربلادوجولارطخل«الوأديحوتلابورحبأدبفةقاشلاماهل
اوأدبطاقنلاهذهربعنييلاغتربلانوكلوءةيلحاسلاةينامعلاندملاةصاخبوةينامعلالحاوسلا

‹ةيناطيتسالاوةيرامعتسالاةعزنلاىلإةيداصتقالاةعزنلانمةيرامعتسالامهتعزنليوحتيف

هبشيفموهفملاكلذخيسرتيفزاكترالاةطقنيبرعلاجيلخلاةقطنمونامعذاغختابكلذو

دوهجلاةفعاضمىلعنيدهاجاولمعثيحايسآقرشبونجةقطنمو«ةيدنملاةراقلا

دضةهجاوملانعةزجاعاهيفىوقلاتحبصأىتح«ةيبرعلاةقطنملايفتايناكمإلاو

تقولايفدشرمنبرصاننكلو«هباملسموايمتحىحضأاذهلثمائيشنإلبنييلاغتربلا

نلنامعضرأىلعيلافتربلادوجولانمررحتلايففدبلااذهقيقحتنأملعيناكهسفن

مائوىلإيلبقلاءادعلاليوحتبالإمتينلكلذنأو«دالبللةيلخادلاةدحولامامتإلبقمتي

.(0*)اهيلإةجاحلاسمأيفناكيتلاةدعاسملاىلعلوصحلاهلالخنمنكمتي

ةرشابمتأدبديحوتلابورحيفتاهجاوملاهذهلوأنأبةينامعلارداصملاريشتو

حالسلاولاملابهودمأفمهسفنأبدمحيلالاجرهبناجىلإفقوامدنعهلةعيبلانالعإدعب

تومدعبهمعءانبأذوفنتحتتناكيتلاءقاتسرلاةمجاهمبًلوأموقينأىلعاوعمجأو
.(٠٥)برعلايبأنبكلامهدج



رداصمتعمجأدقف«هلةعيبلانمماعدعبةرشابمتثدحتاهجاوملاهذهنأايو

ناكيذلايصقشلاديعسنبسيمخخيشلاهبماقيذلارودلاةيمهأىلعينامعلاخيراتلا

ةفقاوملناكف؛ثادحألاهذهيفمامإلابناجىلإفقوهناثيح«قاتسرلالهأةقثعضوم

هذهسأرىلعناكو«مامإلاةرصانمىلإةينامعلالئابقلانمريثكلاليوحتيفريبكرثأكلت

ةرطيسللناكيتلاوىلعةرطيسلانمهونكمنيذلادمحيلالاجرلئابقلا

عاضخإىلعلمعلايفعورشلاورصانمامإلافادهأزاجنإلقيرطلاديهمتيفريبكرثأاهيلع

تناكاهنأنممغرلاب«هلةعاطلاىلعاهربجأولختىلإهجوتفهذوفنلةماملاةينامعلاندللا

هللادبعاهيلعنيعواهحتففءرصانمامإلامعيبرعيلابرعلايبأنبناطلسةرطيستحت

ارثؤماهيفسيمخخيشلارودناكومامإلاتاراصتناتلاوتمث«(0۳)يصقشلاديعسنب

لاجرنمةفئاطسأرىلعناكامدنع«مامإلاعئالطمعزتيناكامدنعحضاولكشب

.(٠٤٥)یوزنىلإكلذدعبهجتامث«ةحاورينبيداوولئامسىلإدمحيلا

مسحيفةيمهألانمردقبةيلحملاتاماعزلاضعبدضبورحلاهذهتزيمتدقو
ناميِإيفدازاممفنعلاوةدشلابنايحألاضعبيفاهزيمتىلإةفاضإلابهلاصلتاهجاولملا

هبناجىلإاوفقوفءةينطولاةدحولاةيضقبهيديؤمتابغرنمفعاضوهفدهقيقحتبمامإلا

سفانتلاءالؤهرهظأفيلاغتربلاذوفنلانمنامعريرحتيفةلثمتملاةماملاهتيضقلنيرصانم

وزغلادضةهجاوملاوةينطولاةيضقلاباناميإ‹هتعاطيفلوخدلاومامإلاةعيابميفقبسلاو

راسومهبلطلمامإلامهباجأفاهلهأنمةوعدبىوزننملسرلاهيلإتمدقف«يلاغتربلا

ةريبكةيمهأتاذاهرابتعابكلذلاسمحتمدمحيلالاجرهعموهشويجسأرىلعمهيلإ

ةمهملاهذهمامتِإنمنكمتيملهنكلوءاهئاقبلىعسيناكيتلاةينطولاةدحولالجأنمةفدمل

نأءامدللانقحلضفف«رمألاةيادبيفهباودهعتيذلادييأتلاميدقتدعبهلاهلهألصتتل

ىلإلوحتقافخإلاكلذنإفكلذنممغرلابوء(00)قاتسرلايفهتدايقزكرمىلإدوعي

O٥



دمحأخيشلاةماعزبةحاورينيويريمعلانانسنبعناملئامسكلمنلعأامدنعريبكحاجن

.(07)هتعيابمورصانمامإلاةعاطيفلوخدلايحاورلاناميلسنب

ةعاطلابمامإلااوعيابنمضعبقدصمدعاهيفحضتايتلاتاريغتملاهذهمامأو

يفهوعيابمهنأالإهرارصإومامإلاةوقىدمنمدكأتللنوعسياوناكنيذلاوءلوبقلاو

.(0۷)فاطلملاةياهن

دقفةدحوملاةلودلاسايقميفرصانمامإلادنعةصاخةيمهألثتتناكىوزننأامو

ناکو«ةحاورنيبيداوقيرطنعةيناثاهيلإهجوتوةحاورينبنمهيديؤمةبغردنعلزن

يفىربكةيمهأهدوهجتيقليذلايصقشلاديعسنبسيمخخيشلاءالؤهسأرىلع

تاوقدييفتطقسامناعرسيتلاىوزنىلإمهقيرطيفمهويكزإةنيدمىلعءاليتسالا

اهيفنيضراعملاىلعًاحضاواراصتناققحفهشيجاهيلعدمتعأيتلاةتغابلاببسبمامإلا

يتلاةينيدلاتايصخشلاتبعلثادحألاهذهلالخو«(0۸)هلةعاطلاودايقنالااونلعأو

لمعلايفرودهلناكيذلا‹ءيصقشلاسيمخخيشلاكمامإلاىدلةدايقلارصنعلثمتتناك

يهنلاوفورعملابرمألاادبناكاذلوءامدلاةقارإويركسعلامادصلايدافتلناكمإلاردق

ارطضمالإةوقلامادختساىلإاجليالناكو«ةجحلاةماقإوعانقإلالئاسومهأركنانع

.(0۹)ةينطولاةدحولابلقيفبصتيتلاةماعلاةحلصملالجأنم

جورخنماريثكيناعييقبهنأالإ«مامإلااهجهتنايتلاةسايسلاكلتنممغرلابو

البورح هدادعتساواهمامتإىلإىعسيمامإلاناكيتلاةمهملاربكلارظنو)(٠1)هيلعضعبلا

ةيامحلاريفوتأادبمىلعمئاقلايجيتارتسالارودلاىلعلوعدقف«اهرارمتساىدمفرعي

ءءالولاوةعاطلابهلترقأيتلاندملايفعالقلاونوصحلاماقأفءهذوفنلعضختيتلاقطانملل

عملصاوتلاقيقحتلجأنمكرتشملالمعلاةلصاوم هعابتأنممهيلعدمتعينماهيلعنيع
هذوفتراشتناةعرسيفرثأةسايسلاهذملناكفءينطولاطبارتلاخيسرتوةينامعلالئابقلا

امتايوعصلانمههجاويناكامادكأتملظمامإلانكلوء(11)ابلةينامعلالئابقلالبقتو

o



يفةلقتسملاكلامملاةرشكلارظن«نيريبكتقوودهجىلإجاتحتةمهملاهذهنأكرديهلعج

ةيوعصلانمحبصأثيحباهتروطخنمدیزتةيلبقتاموقمىلعاساسأموقتيتلاونامع

.(67)ةليبقلاةكلمموةنيدملاةكلممنيبزيبمتلا

رومألامامتإيفهتقفريفديعسنبسيمخخيشلاىقبينأىلعاصيرحرصانمامإلاناكو

هنمةبغرءاهيفءاقبلاىلعصرحيمامإلاناكيتلاةماملاندملاحتفيفلثمتتيتلاوةدقعللا

ناكامك«هتعاطيفلوخدللةطيحملاقطانملاضعبلةعجشمةوعداهيفهدوجولثمينأيف

يتلاندملالاوحأدقفتواهبيترتوهشويجلدادعإلاةداعإلئاسونمةليسوكلذيفىري

لاثملاليبسىلعف«ةماهتاحاجنةسايسلاهذهلضفبهلققحتف«هتلودءاولتحتتوضنا

لکواربإونأشلادمسوحنملهأكانهنمهتوعدلباجتسااهيفىقيوىوزنحتفامدنعهنأ

.(1۳)يلاغتربلالالتحالاتحتاتناكثيحتايرقوروصادعاميفةيقرشلاةقطنملايفندللا

جراخاهئاقيإيفطيرفتلاولامهإلامدعيفحضاورثأةرهاظلاندمةيمهألناكدقو

ةلصاوملايصخشاروضحوًافعاضمالمعهنمبلطتتتاهجوتلاهذهتيقيو«هتلودقاطت

هروضحناكيذلاءيصقشلاديعسنبسيمخخيشلاةدناسمبةعوفدم«دوهجلاهذه

‹لقنيىلإهجوتيذلاشيجلاسأرىلعاراسفءلامعألاهذهلشميفمامإللامزالم

اهنعهذوفنلازامناعرسيذلاو«نطقنبرصانربجنبااهكلمةضبقنماهصيلختل

نمديزملازاجنإلرصنلاةوشنبداعوهناوعأدحأاهيلعلعجفمامإللءالولاوةعاطلاتنلعأو

سيمخهيقفلاخيشلاةدناسمبةدحومةثيدحةلودقيقحتلجأنمحومطلاوةينطولادوهجلا

ةهجاولملانیزاومبلقيفارودتاهجاوملاهذهيفهروهظبعليذلايصقشلاديعسنب

.(٤1)تايدحتلاو

ةقطنميفًاضيأثدحامكهدوهجلةيفاضإٌءابعأمامإلاعوطنعجورخلالامعأتيقيو

دشحف«هلايتغالطيطختلاباوماقوةعيابملادعباهلهأهيلعبلقنامث«هلتناديتلاةرهاظلا
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رصانمامإلاقيقشتاهجاوملاكلتيفلتقفهتوعدتبليتلالئابقلاوهيديؤمنماشيجاهيلإ
١.دشرمنبا

رصانمامإلاهجاوامبعصأنمناكةرهاظلالهأدرتنأىلإةينامعلارداصملاريشتو

.هلاهدییأتنعلئابقلاضعبعجارتوهلاجرنملتقنمةرثكببسب«ديحوتلابورحءانثأ

تايونعملاعفريفرثأهلناكاممهسفنبةيركسعلاتايلمعلاةدايقةمهمىلوتينأمامإلابعفدام

.(1©)قطانملاكلتىلعذوفنلاةداعتساو

اهبكرسيمخخيشلارودونييلاغتربلادضرصانمامإلاتاهجاوم

ىلعارصتقمناكةلحرملاهذهىتحرصاتمامإلاهققحيذلاحاجنلانأحضاولانم

تحتاهنوكلدالبلاءازجأضعبيفةيدرتملاعاضوألانعهتوكسينعيالويلخادلاىوتسللا

لشمتةدحولاءانبيفاهيلإراشملاهلامعأتناكامردقباهلًالامهإيلاغتربلاذوفنلاوأةرطيسلا

هدرمكلذونييلاغتربلادضعارصلاةلحرميهوةمداقلاةلحرملاىلإروبعللًايديهمتالمع

اهريغوتايرقوروصوطقسمنملكتلظف«يلاغتربلاذوفنلاتحتةيدرتملادالبلاعاضوأل

فدهلاكلذمامتِإةمهمتناكفهذوفنىلإاهمضةرورضبهيدلاسجاهلثمتةيلحاسلاندملانم

ةيركسعلاتادايقلايقتنينأهيلعناكاذل«اهتقباسنمهلايدحتوةبوعصرثكألثمتامير

.لامعألاهذهلثماهيلإلكويلةماملا

ةلودلاةطلسنمضنوكتنأيفةحلمةرورضوةصاخةيمهأهللشمتطقسمتناكو

رثأاہلنوكيسيتلاةدايقلاكلتيفةمهملاهذهىلإهشيجةوقزربينأهيلعناكو«ةيبرعيلا

يلاغتربلاودعلاىلعتاراصتنالاهذهلوأتققحامدنع«تاعقوتلانيزاومبلقيفريبك

ةقطنمىلإلصوىتحطقسمىلإراسيذلا«ناضمرنبدوعسمخيشلاةيصخشيهو
ليومتوزاكتراةطقنوءطقسموحنهتقالطنالةدعاقاهذختاو‹حرطمب(ةلورلايوط)فرعت

نمريثكريمدتنمنكتو«نييلاغتربلاىلعةرهابتاراصتناتققحيتلاةينامعلاشويجلل
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طقسمبةطيحملاءازجألاوحنكرحتطاقنكنويلاغتربلااهمدختسيناكيتلاينابملاوجاربألا

قوفتلابنييلاغتربلارارقإبتاهجاوملاكلتتهتناف‹ةينامعلاتاكرحتللةبقارمطاقنو

خيشلاهعقوقافتاطورشقفومامإلاتاوقلميلستلاوينطولازفاحابعوفدملاينامعلا

لكنعلزانتلابرارقإلاقافتالااذهيفءاجاممهأناكو.رصانمامإلانعةبايندوعسم

مامإلانأكلذينعيالنكلو«(17)ةيونسلاةيزجلاعفدوراحصيفنيبيلاغتربلاكالمأ

قيرطيفحاجنلاةيادباهذختاامردقبتاحومطنمةيقافتإلاهذههتققحاناكتسادقرصان

راحصىلإهجوتينأبفيسنبظفاحىول"ىلعهيلاورمأامدنع«هذوفنىلإراحصمض
مامإلاديؤتتناكو«هيلإاهنمريبكددعمضنايتلاىولبةطيحملاةينامعلالئابقلانمهعمنهب

تدتشاف«م۳۳١۱سطسغأ۸يلاوح"هعدبلا"مسابفرعيناكميفمهبلزنفيوقادييأت

مئازهلاتلاوتو‹يلاغتربلاوينامعلانيفرطللةبسنلابعقوملاةيمهألنيفرطلانيبةهجاوملا

يتلاتامازتلالانمنويلاغتربلالصنتتاهجاوملاهذهلالخو)(1۸)كانهنييلاغتربلاىلع

راحصيفةهجاوملاعاضوأنيلغتسمطقسميفناضمرنبدوعسمخيشللمهسفنأىلعاهورقأ

ةردقلابهزيمتلطقسمىلإهجوتينأيصقشلاديعسنبسيمخخيشلانمرصانمامإلابلطف

‹دحاونآيفةمكحوادهجبلطتتتناكيتلاةريطخلافقاوملاهذهلشمعملماعتلايف

طقسمىلإهجوتفءاهمامتإةمهمهيلعلوعينأيفامئاددشرمنبرصانمامإلاصرحيتلاو
اوأديومهلةبسنلابفقوملاةروطخاوكردأكلذبنويلاغتربلاملعامدنعورشوبب"لزنف

قيقحتيفةبغرلانيدبمسيمخخيشلاعمعارصلايدافتوحلصللًابلطضوافتللريضحتلا
مهعمعقوفةوقلاىلإءوجللانودبناجلااذهقيقحتلةيتاومةصرفلاىأرفةينامعلابلاطللا

.هطورشنمناکاقافتا

.نيفرطلانيبةدياحمةقطنمحرطمرابتعاوروصوتايرقيفنوصحلاوعالقلاريمدت

ملعىلإىمانتامدنعوء(1۹)طقسمةقطنممهذوفتزواجتيالنأىلعنييلاغتربلالوبقو

نييلاغتربلاراصحىلإلصوتلاهتردقوزاجنإلاكلذقيقحتنمسيمخخيشلاهبماقاممامإلا
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ىنثآوبحر«لبقتسملايفةهجاوملاومهيلعةباقرلااهعملهسيدالبلانمةددخحةيوازيف

مامإلاهيلعراسيذلايسايسلاهركفيفةيجاودزالاًادبماديكأتركشلاهلمدقوهدوهجىلع

.هئادعأعمتناكنإوىتحفقوملاتايضتقمبسحثادحألاعملماعتلاوهو

يفًاديدجادعييفضتاهنأالاط‹ىرخأةراتةيركسعلاةمواقماوةراتةيسامولبدلاف

.(۷*)ةينامعلايضارألاىلعةدايسلاةرئادعيسوت

مامإلاحرطموطقسميفنييلاغتربلاىلعسيمخخيشلااهققحيتلابساكملاتعجش
مايقلاوةيلحاسلاةينامعلاندملاىلعةيلاغتربلاةنميملاطاقساةمهملصاوينأىلعرصان

هجوتلاهنمبلطوفيسنبناطلسهمعنباىلإهيفةدايقلادنسأاشيجزهجف«اهريرحتي
قيقحتناطلسعاطتساو«نييلاغتربلاعمةهجاومللًايجيتارتساادادتمااهرابتعاب«روصىلإ

دعبةينامعلاتابغرلللوزنلاىلعنييلاغتربلاتربجأ«كانهنيينامعللةعيرستاراصتنا

تنلعأوةينامعلاتاوقللًاضيأتملسيتلاتايرقىلإةمواقملاهذهتهجوتاهنمو«ميلستلا

.(۷۱)فيسنيناطلسدئاقللعوضخلا

ءروصءرافلجءراحص)ةماملامهلقاعميفنييلاغتربلاىلعيمانتلاينامعلاحاجنلانإ

نبناطلسمامإلادهعىتحمهذوفنتحتتيقبيتلا(طقسم)ءانثتساب«(حرطمو«تايرق

:اهنمةماهبابسألدوعيفيس

ةردقلانمةيلاعةجردىلعتناك.مامإلااهبفويتلاةنكمتملاةيركسعلاتادايقلا١
فادهأليبقحنيفماهسإلاوتاراصتنالازاجنإنماهنكمامم:ةيدايقلارومألابةنرعملاو

.ةدحولامابقيكمامإلا

نييلاغتربللةيونعملاحورلاىلعيبلسلااهساكعناوءةينطولاةدحوللةيباجيإلاجئاتنلا-۳
.نامعلمهلالتحادنعنويلاغتربلااهسمليمليتلاو

ينطولارصنعلانمةريبكلاةيركسعلاتايماحلاأدبماودمتعيملنييلاغتوبلانأ-۴
نمةقزترملاىلعاهباودمتعامهناةريغصلاتايماحلاهذهلثماوماقأناو,يلاغتربلا
.فلتحملاقلطانملاناڪس

٦



ةهجاوملارصنعنمتلخنييلاغتربلادضتاهجاوملانأانهرمألاينعياللاحلاةعيبطبو

رامعتسالاةلحرميفثدحامعفلتختتناكنكلو«ينامعلاينطولاطاشنلادضةيوقلا

يفذوفنلاتيبثتلساسأكةوقلاىلعدمتعايذلارشععساتلانرهلاعلطمعمرهظيذلا

يلاغتربلالالتحالادضةينطولافادهالالامكتسانممغرلابو«ةرمعتسملاقطانلا

روهظكرصانمامإلاةطلسلجاعزإوقلقردصمنامعيفةيلخادلارومألاتلظ؛هتميزهو

رسكنمنكتمامإلانأالإءىرخأةرمةيلخادلابورحلاةيضقراثأيذلا«نطقنبرصان
.(۷۲)هتالواحىلعءاضقلاوهتكوش

oy



ةمتاخلا

ةلودلاناكرأءاسرإيفيصقشلاديعسنبسيمخخيشلااهبماقيتلادوهجلانإ

طبترياميفةصاخهسفندشرمنبرصانمامإلادوهجنعةيمهألقتالايرءةينامعلا

ىلعءاضقلايفهرودف«ةيراعيلانمزيفةينامعلاةلودلامايقنمىلوألاةلحرملاثادحأب

يفةعاطلانعةجراخلالئابقلاكلتهجويفهفوقووىوزنحتفدعبةيلخادلاتابارطضإلا

يداملارصنلابناوجلمحيهدوجوناكف«مامإلاةطلسلىوزنطوقستبقعأيتلاةرتفلا

ناكينيدلابناجلاباهطيروةينطولاةعزنلازاربإىلعمئادلاهثحف‹مامإلاشويجليونعملاو

ةيجيتارتسايفينيدلادعبلاةفاضإو‹ينطولالمعلاوحنرومألاةفدعفديفحضاولارثألاهل

لالخنامعيفةماعلاثادحألاريسلالخنمةيلجاهلاعمتزربيتلاو«ةثيدحلاةلودلا

الادوهجوةددعتمًاروصهدوهجتنمضتدقف.نييلاغتربلادضعارصلاوديحوتلاةلحرم

ةعزنلاوحنهجتيبلاقيفاهعضووةئشانلاةلودلاةلكيهةداعإلجأنماملامهإنكي

ىلعمئاقلاينامعلايسايسلاديلقتلايفميقلابساسملاوأكلذيفطارفإلانودةيديدجتلا

ريرحتوينطولالمعلاةرولبيفاهروهظوةينيدلاةيوملابعتةلاراطإيفمامإللةعيابملاًادبم

انكرينيدلازكترملااهيفيقبيتلاسانلاقوقحيفتاناهملاباكتراوملظلاةوطسنمةمألا

.اهئاهقفوةمألاءاملعفارشإلظيفةمواسملالبقيال

ًاضيأاوناكتاذلابةلحرملاهذهيفةمئألانأىلعةينامعلارداصملاعمجتقلطنملااذهنم

.ةيعرشلاةطخابالإيشميالوقحلاالإهللاةدابعيفىضريالنمممهوةمألاءاملعنولثمي

اهعمتبعشتوءارآلااهيفتفلتخافورظيفحضاولكشبزربسيمخخيشلارودف

ةيمهأةدحولملاةينامعلاةلودلامايقىلعدشرمنبرصانمامإللهترصانمتناكفتاهجوتلا

ةلودلامايقلًارثؤمًاجذومنتحبصأ«لوألازارطلانمةيرصعةلودكنامعتزربأءةصاخ
ةطلسنملوحتلاوثحبلاونصاخلكشبيبرعلاجيلخلاةقطنبتعفدو‹ًايبرعوايميلقإ
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ةرثأتمءةيجيلخلاةقطنملااهدهشتتناكيتلاتاريغتملالظيف«ةلودلاةطلسىلإةليبقلا

.يبرعلاجيلخلليبرغلالحاسلايفةيسرافلاعامطألاويلاغتربلادوجولاب

ترميتلاثادحألاالوةبراعيلاةلودخيراتنعثيدحلاينعتالديكأتلابةقرولاهذهنإ

ىلعتازاجنانمهتدهشامودشرمنبرصانمامإلامكحةرتفنعالو«ةلودلاهذهاهب

ةلودلاهذهثادحأضعيلتاءارقيفةلجعتسمتناكامردقبيجراخاويلحملانييوتسلملا

تناكف؛اهمايقبعارسإلايفمهدوهجتمهسأنيذلااهئاملعنمدحاودوهمةحضوم

دوهجوهدوهجبمامإلااهيفداعأيتلازاجنإلارهاظمنمارهظم4۹٠-١١٠٠نمةرتفلا

نيذلاءاملعلاءالؤهنيبنمناكو.اهبايغلوطدعبقحالهأةريسةمألاءاملعنمهيديؤم

ديعسنبسيمخخيشلاىلإةفاضإلابةلودلاهذهءانبيفةحضاوةمصبمملتناك

ءيكنضلايفرجنلادشيورنبسيمخخيشلاو٠يدنكلايوزنلادمحمنبهللادبعءيصقشلا

مهریغوناضمرنبدوعسمويلعنبدمحموفيسنبدمحمو‹يونملاةعمجنبظفاحو

.(۷۳)ءالؤھنعمهرثأملقتالنهم

۹



رشماوهلا

.١٠٠صءندنلء44نامعةنطلسخيراتلايفنامع«مالعإلاةرازو-1

«ردصملاسفن-۲

لوألافصتلايفينامعلالحاسلايفنويلاغتربلانارهزییحیميهاربإ۽يديعسوبلا-۳

‹(لاغتربلا)ةنوبشلةعماج«ةروشنمريغريتسجامةلاسر«رشععباسلانرقلانم

.۳٤-٦٤صم٢

طقسمء٤طهللادبعنيمأدمحمةمجرت«هلئابقوهنادلبجيلخلاب.س‹زليام-4

ء٠

-١١٠٦۱نمةرتفلايفايقيرفاقرشونامعيفةبراعيلاةلوديلعةشئاع«رايسلا٥

.0۷صء١۲

ءنامعةنطلسءروشاعحاتفلادبعديعسقيقحت«نامعلهأخيراتءلوهجيفلؤم-١

ء۱۱

ء١1۹۹«نامعةنطلس«نايعألاةفحت«ديمحنبهللادبعنيدلارونءيلاسلارظنأًاضيأ

.۳۸۸صج

ء۳جء١۱۹۸«نامعةنطلس«خيراتلاربعنامع«سماشنبدومحنبملاس«يبايسلاو

.١٤۱-١٤۱ص

« نامعةنطلس.نييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا6دمحمنبدیمح6قیزرنبا -V

-١١٠۱ص«نامعلهأخيرات«١٤۱ص.۳ج«يبايسلاء٢٥۲صء۰۳۱۹۹۳ط

٦.

6akىبايسلا١4جءيلاسلا٤٤4ص»يديعسوبلاءرظنا-۸

.۹٤۱ص



٤٤ص«يديعسوبلا4۹

فشك«لوهجيفلؤم٤٤ص«يديعسوبلاء١٤۱۱-٤٤٤١ص«نامعلهأخيرات-٠

ء١۳۳صء١۱۹۸«صربق«يلديبعدمحأقيقحت«ةمألارابخألعماجلاةمغلا

«١جءيلاسلا

.٤٤ص.«يديعسوبلاء٣۳۹صء١ج«يلاسلا-١

٥٤٤٠ص«يديعسوبلاء٥٤ص«يديعسوبلا«ء١۱۱-١٤١١ص«نامعلهأخيرات

.۲٢٥۲ص«قیزرنبا

.٥٤ص«قباسردصم«يديعسوبلا-۳

.٦۱۱ص«نامعلهاخيرات٤1

ءةمغلافشكء١٠٠صء۳ج«يبايسلاء۱۱۷ص«نامعلهأخيرات٥

قباسردصم«رايسلاء١١٤۳ص

.۹٥ص«رايسلا

.۹٥صءرايسلا-۷

«رايسلاء٥٤ص«يديعسوبلا-۸

٥٥صءيديعسوبلا-۹

.٦٥ص«يديعسوبلاء٤١٤۱-٤٤٤١ص«نامعلهاخيرات-٠

٥٦٥ص«يديعسوبلا.۳۹۹ص«١ج«يلاسلاء«۴ج«يبايسلا-١

.٦٥ص«يدیعسوبلا-٢

لهأخيراتء45«١ج«يلاسلاء«۴۳ج«يبايسلا۳

.۱۲۲ص«نامع

‹١جءيلاسلا«يديعسوبلاء«رظناتاروطتلاهذهلوحديزملل-٤

.۱۲۲ص«نامعلهأخيرات‹٤٤۳ص«ةمغلافشك٤٤٤ص
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.٣٤۱۳ص«قباسردصم«رايسلا-٥

ء١١۱۹۱نامعةنطلس«نامعلهأخيراتنعناونعلا«دومحنبملاس«يبايسلا1

.۹٥۲ص«ردصملاسفن«يبايسلا-۷

.۹٥۲ص«ردصملاسفن

‹ةيمالسإلاةراضحلاونامع«ضوع«تافيلخءروشاعديعس«حاتفلادبع-۹

.٥۸صء۱۹۹۷طقسم

.۳۸ص«قباسردصم«ناونعلا-٠

۱۸۱-١۱۸۲صء۳ج«خیراتلاربعنامع«دومحنبملاس«يبايسلا١

.٣صضء۲ج«نايعألاةفحت«يلاسلا۲

٤ءنامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتا۽دماحنبدومحنبفیس«يشاطبلا-۳

.۲-۱۹-١صء۳جءطوطخم

.۲-۳صج)طوطخ)نيبلاطلاجهنمءيصقشلاديعسنبسيمخ-٤

.۱۹۸ص«زلیام٥

.۱۹۸ص«ردصملاسفن-١

-١۲٦۱‹«دشرمنبرصانمامإلاةيصخش«يحيوضدمحمنبدمح«ينايوضلا-۷

.۳۹صء۱۹۹۷«توریبءفسويسيدقلاةعماج«ريتسجامةلاسرء۹4

٢٤٢۲ص«قیزرنبا-۸

٤۱ص«دشرمنبرصانمامإلاةريس«نافلخنبهللادبع«رصيقنبا۹

١طنامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتا«دومحنبفيس«يشاطبلا٤٠

.۷٤ص۰۰۱٠۲٤طقسم

.۹٤-۸٤ص«ردصملاسفن١
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.٤٤ص«ينايوضلاء١۱۸صء۳ج«قباسردصم«يبايسلا٤7

‹ةرهاقلاءيبرعلاجيلخلايفةيسايسلاتارايتلاءحالص«داقعلاديزمللرظنا٤

.١۱صء۲

۳ط‹ةرصاعملاوثيدحلايبرعلاجيلخلاخيراتيفتاسارد.نيدلاردبءيصوصخلا٤

.٦۱ص«١۱۹۸«تیوکلاءج٠

.۱-١٦۱۷ص«١جءيصوصخلايفرظنا٥

.۳۷۳صء«قباسردصم«خيراتلايفنامع17

.۳۷۳ص«ردصملاسفن۷

۹۷ص«لالتحإلاولالقتسإلانيبنامع‹دلاخ‹يمسولا۸

۳۷۷ص«خيراتلايفنامع۹

٤صء۲ج٤يلاسلا٠

٤ص۲4جءيلاسلا۱

يلاسلاء۳۷۷صء«خيراتلايفنامعء١٦٠صء«رصيقنباء٦٤۲ص«قیزرنبا۲

٤صء۲ج٤

٦۱ص«رصیقنباء«قیزرنبا۳٢

.٦۱ص«رصیقنبا+٤

.٦۱صء«ردصملاسفن0

٥۱۸-١٤۱۸ص٣ج«يبايسلا٦1

٤طقسم«نييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبملاحتفلاءدمحمنبديمح«قيزرنبا۷

ء٤

.م۳۷۷-۳۷۸ص«خيراتلايفنامع۸

.٢٥۲۱ص«قیزرنبا۹

۹۳



.۳۷۸ص«خيراتلايفنامع٠

طقسم«هللادبعنيمأدمحمةمجرت«اريصمواريسمنامع«ناريجتربور«ندنال١

.۱۹ص4

.۱-٤ص:۲ج«يلاسلا-٢

۳۷۸ص.خیراتلايفنامع٦-٤ص«۲ج«يلاسلا«٦۴ص«رصيقنبا-۳

ء«۲جءيلاسلاء۳۷۸ص«خيراتلايفنامع٤

٤٤ص«قیزرنباءء«۲ج«يلاسلاء۳۷۸صخيراتلايفنامع٥

.٤۲۷ص«قیزرنباء۸۳ص«ينايوضلاء٤١٤-٤٤ص«رصيقنبا٦

۸۳ص«ينايوضلا«قباسردصم«نيبملاحتفلا-۷

.۱۹۲ص«زلیام«۲۷-٢٤۲۷۵ص«قیزرنبا«١٩ص«رصیقنبا-۸

٥۳۷صءعاعشلا«قيزرنبا-۹

.۲۰۸٠۲-۹ص««يبايسلا«٤٠-۵۳ص4رصیقنبا٤«٥۳۷۵صقیزرنبا-۰

«يلاسلاء٤۲۱-٤٤٤ص«٣ج«يبايسلا۱

٥٤٥ص«رصیقنبا۲

٣٤٩ص«قیزرنبا«ناوتعلا«يبايسلارظنا۳
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همعنيفاويادمح-ىلاعت-هدمحألهأهلوهامكركشلاهلودمحلاهلنيملاعلابرهللدمحلا

-هناطلسميظعوههجولالجليفبنيامكهتياهنلدمأالوهتياغلدحالًادمحهديزمئفاكيو

هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأوهسفنىلعىنثأامكوههيلعٌءانثىصحأال-هناحبس

نيعمجأهبحصوهلآىلعوهيلعملسوهللاىلص-هلوسروهدبعادمحمانيبنوانديسنأدهشأو

.نيدلامويىلإناسحإبمهيعباتىلعو

ءهتاكريوهللاةمحرواعيمجمكيلعمالسلاءروضحلاةوخألااهيأ‹ةليضفلاوةداعسلاباحصأ

لوقلاقداصنمهاضريروهبحيامانقفوينأ-ىلاعت-هلأسأوةكرابملاةبيطلاةيحتلاهذهبمكيبحأ

ىلعىلاعتوكرابتهنإعفاتلاملعللانقفوينأوهتامحربانللجينأ-لجوزع-هلاسأولمعلاحلاصو

.ریدقءيشلک

ةفاقثلاوثارتلاةرازوةمهىلعلدتامنإدلبلااذهمالعأ.مالعألابةيانعلاهذهنأبيرالواذه

هلنكيملنمو"هديلتىلإدجنلافراطمضويضاملابرضاحلاطبرلةئشانلاديبذخألالجأنم

تناككلذلرضاحلاساسأوهيضاملاوءيضاملاىلعىنييامنإرضاحلانإفرضاحهلسيلفضام

مهكرادمفلتختومهبهاومددعتتمالعألانأمولعملانموءالجألامالعألاءالؤهبةيانعلاهذه

يفهؤاطعنوكينممهنمويهقفهؤاطعنممهنمويبدأهؤاطعنممهنمفمهتايطعماضيأددعتو

۔یرخأتالاج

دبعنبدوعسمنبيلعنبديعسنبسيمخخيشلاريبكلاةمالعلااذهىلعرايتخإلاعقودقواذه

فشكتيتلاثوحبلاءهذهىحرهلوحرودتيذلابطقلاوهةقلحلاهذهيفنوكيلدايزنبهللا

۱.انركذامكنيقباسلامالعألاكعثلوأتايطعمايابخنع
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ءكلذتيسنلاغشنإلاةرثكلنكلملعلااذهنعثيدحيفكراشأنأبلبقنمتبطوخيلعلو

نعثحبللةصرفدجأملكلذلفيبطيحتلامعالاةمحزتناكباطخلاديدجتبتئجوفامدنعو

يراذتعامدقأكلذلركذلاوريدقتلاقحتسينأنكميوأركذينأنكميًائيشمدقأىتحايابخلاهذه

نإىطغيفوسثيذحلااذهيفنوكييذلاصقتنلانكلوةاجزمةعاضبوهامنإهركذأامنأبمكيلإ
نيذلاويلبقنممهثوحباومدقنيذلانيرخآلانيثحابلالبقنمهنمبناجيطعهلعلو«هللاءاش

.ءامللااذهدعبنممهٹوحببنومدقتيس

هلونيزرابلادلبلااذهمالعأدحأوه:-ملعتامك-يصقشلاديعسنبسيمخةمالعلاخيشلا

ةسردملاوةيقاتسرلاةسردملاامهلبقنمناتسردماهتقبسةسردملاهذهنأللةزيمتمتناك.ةسردم

يتلاتافلؤملايفكلذىلجتيامكصاخعباطنيتسردملانيتاهنمةسردملكلناكو«ةيناوزنلا

نمنيتسردماامكلتيفامعمجتخيشلااذهةسردم«ةسردلملاهذهباذإوناتسردلملااهتجتنا

كرابت-هللاقيفوتىلعليلدربكألعلو(نيبلاطلاجهنم)هباتكيفىلجتيامماذهوصئاصخلا

-ىلاعتوهناحبس-هللالعجينأ-ىلاعتهللاهمحرسيصقشلاديعسنبسيمخخيشلل-ىلاعتو
ءزجلاوهوملاعلانمءزجلااذهيفيأ-بناجلااذهيفاروصحملوبقلااذهنكيملولوبقلاهباتكل

هفلؤمركذبرغملالهأءاملعبتكيفدجنكلذلويبرغلاءزجلايفاضيأهلوبقناكلب=يقرشللا

اذهب-هنعيضرو-ىلاعتهللاهمحر-ينيمثلامامإلاينعلب«هلاوقأوهئارآركذوهبةيانعلاو

ةرابعلايفزاجيإوظافلالايفةناصرعماهبلالخإريغنمهدئاوفعمجاراصتخاهرصتخافباتكلا

عبسيفجرخاءزجنيرشعنمرثكأوأاءزجنيرشعيفناكنأدعبوملعلاةبلطلًارسيمنوكيىتح
.تادلجم

لهأءاملعلبقنمهتافلؤمبةيانعلاتناك-ىلاعتهللاهمحر-يصقشلاخيشلانأظحاليامو

خيشلاوهيذلاهمعنبإفبرغملالهأءاملعلبقنمهمعنباراثآباضيأةيانعلاتناكامكبوغلل

.ليعامسإنبدمحممامإلادهعيفاوناكنيذلاءالجألاءاملعلانموهودايزنبرمعنبهللادبع
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يصقشلاخيشلااهيلإيمتنييتلاةرسألاهذهسفننموهيذلادايزنبرمعنبهللادبعخيشلا

عمتجيشیرقنممهفبلاغنبيؤلنبةماسينبنمنوردحنيامنِإءالؤهنألةقيرعةرسأيهو

دجوروكذملاهمعنباءبلاغنبيؤلنببعكيف-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلابسنبمهبسن

وهوينيمثلامامإلاخيشلانأتدجودقف«برغملالهأءاملعضعبلبقنماضيأةيانعلاهذه

دايزنبرمعنبهللادبعخيشلادئاصقحرشبينع-هللاهمحر-حلاصنبىيحيايركزوبأةمالعلا

ملاعيفاعباقلازيالوعبطيملهنأرهاظلاوءحرشلااذهىلععلطنملاننأالإيصقشلا

.مويلاىلإتاطوطخلملا

هباتكيفدجكلذلولوقنلاولوقعلامولعنيبًاعماجًالاعناك-انلقامك-يصقشلاخيشلاو

سمالسلاوةالصلالضفأ-امهبحاصىلع-ةيوبنلاةنسلابوزيزعلاباتكلابلالدتسالاريبكلا

ةفللابلالدتسالاىلعصرحلالكصرحيوهفىرخألالالدتسالاعاونأيوسايقلايوعامجإلايو

ةنسوأهللاباتكنمليلدبلدتسيامدنعهيلإبهذييذلايأرلامعدتيتلاةجحلانايبوةيبرعلا

.ةيبرعدهاوشنم-ملسوهيلعهللاىلص-هلالوسر
صرخحميوهقفلالوصأدعاوقبذخأياضيأهنأامك«ةيبرعلامولعيفهعلضتىلعلدياماذهو

امعمجلاىلعصرحيامدنعحجريودحاولايأرلايفةددعتملاةرئانتملاتاياورلانيبامعمجلاىلع

.تاياورلاهذهنيب

مولعملانمفمعيبلايفطرشلانعثدحتتيتلاثيداحأللضرعتهنأىرناننأ؛كلذةلثمأنمو

يفنيطرشنعوفلسوعيبنعىهن-مالسلاوةالصلالضفأهبحصوهلأىلعوهيلع-يبنلانأ

روهمجو«نيطرشلالطبيعيبلايفنيطرشلاعامتجإف«ملعلالهأنيبهيففالخالامماذهعيب
.نيطرشلاعامتجإباضيأعيبلاسفننالطبىلعءاملعلا

الوأعيبلانالطبىلإاضيأيدؤيلهعيبلايفدحاولاطرشلايفملعلالهأفالخعقوامنإو
طرشلاغيوستىلعلديام-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاثيداحأيفدجناننأىلع«يدؤي

اهترمثفتربأدقالخعابنم"-مالسلاوةالصلالضفأ-هيلعهلوقيفامكانايحأعيبلايفدحاولا
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امفالخبعويبلايفغوسيدقطرشلانأىلعلديامموهوطرشلاركذف"عاتبملااهطرتشينإالإعئاب

.ناطرشناکاذإ

مأةياوريهوعيبلايفطرشلابقلعتتيتلاتاياورلاضعبليصقشلاخيشلاضرعتدقو

لطبأفاہلءالولانوكينأاهعئاباهيلعطرتشاوةربربترتشااهنأ-اهنعهلايضر-ةشئاعنينمؤلل

.عيبلامتأو٠طرشلا-ملسوهيلعوهللاىلص-يبنلا

اريعب-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاعابهنأهللادبعنبرباجثيدحرخآلاثيدحلاو

.عيبلاوطرشلا-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاتبثأفةنيدملاىلإهرهظرباجطرتشاف

هنعهللايضريرادلاميتةصقيف-امهنعهللايضر-سابعنباثيدحرخألاثيدحلاو

.عيبلاوطرشلا-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلالطبأفهانكسطرتشاوتيبعابامدنع

نأركذفةثالثلاثيداحألاهذهنيباممكحلايففالتخالااذهنعيصقشلاةمالعلاثدحت

طرشلانألهيفعيبلارارقإوطرشلل-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلالاطبإناكامنإةربربثيدح

ةالصلاهيلع-هتنسبتبثامو-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةنسبتباثلامكحللوفانم

.زيزعلاباتكللدادتمايهامنإةنسلانأل-ىلاعت-هللاباتكبتبثيذلاكوهف-مالسلاو

ءالولانألقتعانملءالولانأنيب-ملسوهيلعهللاىلص=يبنلانإثيحنمطرشلانالطبف

لقتنيفدحألبقنمعابينأنكميالبسنلاناامكف؛بهويالوعابيالبسنلاةمحلكةمحل

.ءالولاكلذكرخآصخشىلإصخشنمبسنلا
زاوجمدعيفبسنلامكحهمكحف؛ءالولااذإكلذكهطارتشازوجيالهعيبزوجياليذلاو

يتلاةلصلاهذهلجأنمقتعانملءالولانوكينأوهويعرشلامكحلاهيفيرجيامنإوهطارتشا

.قتعملاوقّيعملانيب-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلااهلعج

-امھنعهللايضر-(سابعنبامالکنمیتحمهفييأراذهو)ركذدقفرباجثيدحامأو

هعابيذلاهريعبرهظلهللادبعنبرباجطارتشارقأاإ-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأوهو

ميمصيفنكيملطرشلااذهناثيحنمةرونللاةنيدملاىلإ-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا
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الاننأالإتباثريغطرشوهعيبلاةدقعميمصيفنوكييذلاطرشلانأكلذىنعموعيبلاةدقع

هيلعيبنلانمرارقإلااذهلعلوعيبلاةدقعميمصيفنكيملطرشلااذهنأىلعلديامدجن

مولعمناكمىلإمولعمناكمنممولعمطرشهنألجألطرشلااذهل-مالسلاوةالصلالضفأ

ىنكسلاطارتشانإفيرادلاميمتثيدحيفىنكسلاطارتشامكحنعهمكحفلتخياماذهو

امىرتشيامنإيرتشملاوىرتشملاىلعةعفنملاتوفياموهوةمولعمةدمبديقيملقلطمطارتشا

عيبلاوطرشلالطبأ-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأنيبتيكلذلفهلهتعفنمنوكتنألجألهيرتشي

عيبلايفةلاهجلامكحاضيأعقيةلاهجلاهذهببسيوطرشلااذهيفلخدتيتلاةلاهجلاثيحنماعم

.هسفنعيبلاعمًالطابًاطرشطرشلااذهناككلذلفهسفن

يفًالخادنكيملطرشلانأبهللادبعنبرباجثيدحيفهلوقعمكلذلاقيصقشلاخيشلاو

.عيبلاةدقعميمص

ماعلانأبلوقيف«اهيلإعجرييتلالوصألانيبينأصرحيوهفلصؤيخيشلانأدجنواذه

هتالولدملكيفيرجينأماعلامكحف‹صصخمليلدبالإصصخيالوهتالولدمدارفأىلعلدي

.صيصختلاىلعليلدلاماقاذإالإصيصختريغنم

نإفصصخللادريامدنعوذئدنعصيصختلانوكيصيصختلاىلعليلدلاموقيامدنعو

صيصختلاهلوانتامامأ.صيصختلاكلذهلوانتيملاميفهتالولدمدارفاىلعهمكحلمحيامنإماعلا

ماعلانوكنيبروهمجلادنعهيفقرفالاماذهو«ماعلامكحبمهيلعالولدمهنوكنعجرخيوهف
نتملايعطقناكناوةلالدلاينظماعلانألكلذوءصاخلانعارخأتموأصاخلاىلعامدقتم
روهمجلوقوهاذهمومعلاىلعامدقمناكهنتمةيعطقلجألو(١)نتملايعطقوهصاخلاامنيي
:-هللاهمحرسيلاسلامامألالوقياذهيفوملعلالهأ

لمتحهيفصصختلااذإانظ لخدهيفاملاخداهمكحو
اقبسواهنراقناهيلعاقلطمصوصخابضقنمثنم

يلجسئاقوربخنم ينظلابصصخاتهنمف

نئملاسيلوةلالدلايعطقهدصقهنأرهاظلانأالإنتملايعطقانهركذ (١)
 



عطاقاولاقفانحألاوهيلععفاوشلاوبهذملاوهاذه

یریخسانصوصخلايذهتمارخأتامنأباومعزو

ىیضماممكحهادعاممكحوىضتقاامهنمصوصخلاخسنيف

لمتحملايفنذانيحاضراعملهجنأوانراقتناصخو

هللالوقنأبلاقهناءكلذنمصيصختلااذهىلعماكحألانماريثكىنبهنإفاذهىلعءانيو

نكتملنملكلوانتيلصألايفوه(۱)(نمؤيىتحتاكرشملااوحكنتالو»-ىلاعتوكرابت-
تايباتكلاءاسنتصصخامنإولبقنمةيباتكةلمىلعتناكوأةينثوتناكءاوسمالسإلاةلمىلع

مكللحباتكلااوتوأنيذلاماعطوتابيطلامكللحأمويلا»-ىلاعتوكرابت-هللالوقي

(۲)(مكلېقنمباتكلااوتوأنيذلانمتانصحملاوتانمؤملانمتانصحملاومهللحمكماعطو

لهأنأسانلانمريثكدنعدئاسلافرعلانألاذهنمبيرسانلاضعبسفنيفعقواميرلو

ىلعباتكلالهأفطع.فطعلانمةلدألاهيلعتلداباذخأنيكرشملايفنولخديالباتكلا

نيذلانإهللاباعكيفدجنوهيلعفوطعملاوفوطعملانيبريافتلاىلعلديفطعلاونيكرشللا

نوكرشملامهدعبركذمثباتكلالهأركذ(۳)(منهجرانيفنيكرشملاوباتكلالهأنماورفك

.(4)(ةنيبلامهيتأتىتحنيكفتمنيكرشملاوباتكلالهأنماورفكنيذلانكيملل

نآرقلانمةلدألاىلإانرظناذإنحتفالإواحالطصانوكينأودعيالامنِإلاحيأىلعوهو

باتكلالهأيفلوقيىلاعتهللانإفنيكرشملايفباتكلالهأنأىلعلدتةلدألانأاندجوميركلا

الادحاواہلإاودبعيلالإاورمأاموميرمنباحيسملاوهللانودنمابايرأمهنابهرومهرابحأاوذنتا»

امعهناحبسوهالإهلإ
يذلاكارشإلانمقتشموهانإكرشملافصووءنوكرشيمهنأبباتكلالهأفصًواذإف

.(نوكرشي)هلوقهيلعلدی

٢۲۲ةيآلانمةرقبلاةروس (١)

ا
١ةيآلاةنيبلاةروس(٤)

۳۱ةيآلاةبوتلاةروس
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ىلعقبطنيكرشملافصونأنيرسفملارثكأىلإبسنينمريسفتلاءاملعنمدجناذهلجألو
ةيآلاهذهلهريسفتيفيزارلارخفلاغلاباريرحتكلذاوررحنيذلاءالؤهنيبنموباتكلالهأ

-مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلع-ةبوبنلاةتسلاصيصختبلاقكلذك«ةميركلا

ىلعمدقمصاخلانال‹ةماعلاةفيرشلاثيداحألاتامومعلونآرقلاتامومعلو«تامومعلل

لاق-ملسوهيلعهللاىلص=يبنلانأمومعلليوبنلاثيدحلاصيصختيفًالاثمهركذامم«ماعلا

يفةالصلانعىهتفمومعلااذهلًاصصخميهنلاءاجكلذدعبمث"يلصفةالصلاكتكردأامثيح"
.مومعلااذلصيصختانهف«كلذريغىلإقيرطلاةعراقيفوةرزجناوةرحنملايفوةربقللا

همكحديقيالفهقالطإىلعيرجيديقتلانعايراعنوكيامدنعقالطإلانأهلصأامكلذكو

قالطإلانإفمكحلاوببسلايفداحتالاناكثيحباهنيعبةيضقىلعديقتوهقالطإدراوتاذإامأديقم

ديقتلاهلوانتيملامامأ«قلطملاليلدلاىلعامدقمًاليلدديقملاليلدلانوكيفديقتلاىلعلمحي

اذهو«ديقلااذهبديققالطإلاكلذنأىلعًاليلدنوكيديقتلاهلوانتامنكلو«هلاحىلعىقييف

.اضيأملعلالهأروهمجلوقوهلاجلاةعيبطب

اهنموزيزعلاباتكلانماهنمةلثمألانمديدعلاكلذلركذوخوسنملاوخسانلابقلعتيامثحبو

الو‹هبدتعييذلاوهخسانلانأنيبو-مالنسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلع-ةيوبنلاةنسلانم
لضفأاهبحاص-ىلعةيوبنلاةنسلابنوكيخسنلانأحجرو«هخساندوروعمخوسنملابدتعي

فالتخإلاركذعم-زيزعلاباتكلابنوكيامكةرتاوتمةيعطقةنسنوكتامدنع-مالسلاوةالصلا

باتكلانمتالالدبنوكينأاماخسنلانأاهيفملعلالهأدنععاشةلأسمررحهنكلو-كلذيف

بهذيذلاهيأروءاهيفخسنالةيضقلاهذهنأنيبف«ةيوبنلاةنسلانمتالالدبنوكينااماو
هللاةمحر-شيفطأقاحساوبأانخيشهيلعلوعونيعياتلاءاملعضعبهلاقيأروهاهيفهيلإ

-هيلعیلاعت
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كرتنإتوملامكدحأرضحاذإمكيلعبتك»-ىلاعتوكرابت-هللالوقيفءاجاميهةيضقلا

(1)(نيقتملاىلعًاقحفورعمابنيبرقألاونيدلاوللةيصولاًاريخ
ثراولاريغمهيفوثراولامهيفنوبرقألاوناثرينادلاولاو؛نيبرقألاركذونيدلاولاركذدقف

(ًالامكرتيأ)ًاريخكرتنمىلعبجاوقحنيبرقألاونيدلاوللةيصولانأ-ىلاعت-هللانيبدقو
.خسانلايفاوفلتخادقوخسننيدلاولامكحنأاولاقءاملعلامظعم

.(ثٹيراوملاةيآخسانلالاقنممهنم)

ءانب"ثراولةيصوال-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاثيدحوهخسانلانأبلاقنممهنمو)

وهامنإورتاوتلاةجردىلإىقريالثيدحلانأبملعلالهأنمريثكلاقدقورتاوتمثيدحلانأىلع

.ةميركلاةيآلاخسنىلعىوقيالفضيفتسمثيدح

:خسنلااذهامهنمناكفاتدضاعتيوبنلاثيدحلاوثيراوملاةيآةلالدنأبلاقنممهمو

يفمكحلااذهامنإنيثراولاريغنيدلاولايفاذهامنإوخسنالهنأيصقشلاخيشلاهيلإبهذيذلاو

قاحسإوبأانخيشهيلإلامونيعباتلانمةعامجهلاقلوقتلقامكاذهونيثراولاريغنيدلاولا

.ريسفتلايفاهيقليناكيتلاهسورديفهنمتعمسامبسحهدمتعاو

نمعنامكانهنوكيامدنعنيدلاولايفمكحوهامنإءنيثراولانيدلاولاريغيفمكحلانأبلاق

نمامہلىصوينأامہلقحيةلاحلاهذهيفامهنإف؛مالسإلاةلمريغةلمىلعانوكينأك«امهثرأ

ىلعامهنألجألهنمناثريالامهنوكفامهدلونيبوامهنيبيتلاةلصلاهذهلجأنمامهتبارقلجأ

.امهباريوةلصةيصولانمامهقاقحتساعنميالمالسإلاةلمريغةلم

ىلعلدنإاذهوامہليصوينأامهدلوىلعامهقحنمنإفنيقيقرنادلاولاناكنإكلذكو

.روهمجلايأربءيشلكيفذخؤيالهنأىلعلديامنإفءيش

وهو«ليلدلابهحجريامحجريامنإوملعلالهأروهمجهيلعيذلايأرلانعاريثكجرخيدق
ميركلانآرقلادعبايلكادامتعا-مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلع-ةيوبنلاةنسلاىلعدمتعي

۸۰٠ةيآلاةرقبلاةروس(١)
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ذخأيوةيعطقلااياضقلايفرتاوتلاثيدحلابذخأيو٠عيرشتلارداصمنميناثلاردصللااهلعجيو

عامجإلابدتعيوتايلمعلايفيداحألاثيدحلاىلعلوعيءتايلمعلايفيداحألاثيدحلاب

نأولهنأبصنهنأىتحيتوكسلاعامجإلاويلوقلاعامجإلا:نيعامجإلابذخأيوةجحهلعجيو
هيلعركنيملثيحبهرصعلهأهرقأويأرلاكلذيفهفالخقبسيملًايأرلاقرصعلاءاملعنمًااع

نوكتنأهتجحودعتاليتوكسلاعامجإلانأمولعملانموًايتوكسًاعامجإدعيكلذنإفطقدحأ

۔اھبدتعیةجحهذهنأكلذىنعمنكلوةينظةجح

ناةيعطقةجحهلعجيوةباحصلاعامجإىلعزكريوةباحصلاعامجإىلعلوعياماريثكوهو
نوكيانهو«رتاوتلابكلذمهنعلقنوهيلعاوعمجاامباعيمجاولاقثيحبلوقلاىلعاعيمجاوقفتا

.ايعطقاعامجاعامجإلااذه

طرتشيالوأنيعمجملارصعيضقنينأهيفطرتشيله؛عامجإلايفملعلالهأفالتخاركذيو
دهعيفعقوامضعبركذهنألرصعلاضارقناطارتشاىلإلييهنأهمالكنممهفيامنأكوكلذهيف

ثيحبكلذبلمعينمرصعيفدحأهيففلاخيمللمعبلمعلانم-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلا
ءافلخلادوهعيفناكامكلذلالاثمركذويأرلاكلذريغ.ىأرفهدعبنمىتأمثعيمجلالبقنمرقأ

.ةثالثلا

نیبامیوسرکبابأنأثيحبيلع(دهعيفورمعدهعيفوقيدصلاركبيبأدهعيفناكام

ركبيبأدهعيفهيلعاوناكامىلإسانلايلعدرومهنيبلضافرمعومهليتلاقوقحلايفةباحصلا
.نيعمجملادهعضارقنابالإنوكيالعامجإلانأىلعليلداذهلاقو

لوقيفليلدلاوةلعلانيبامةقرفتلاموزلبلوقيوةلعلاروهظعمهبلوقيوسايقلابدتعيكلذك

نايببمتهيوليلدلاوةلعلانيبقرفينأبجيانإوةلعىمسيالليلدلاوًاليلدىمستالةلعلانأب

ةلعلانوكتنأدبال٠هيلعصوصنملاىلعهيلعصوصنملاريغلمحيلاهيلعصوصنملاريغةلعلا

اذكلاذكميرحتنأبنيبينأباهيلعًاصوصنمةلعلاهذهتناكنإفةموهفمةلعلانوكتنآوةدوجوم
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رمألاجاتحينأكةيلجريغةلعةضماغةلعةلعلاتناكاذإامأىوقأسايقلاةجحةجحلانوكتاذإف

.يلجلاسايقلاةجحنمفعضأسايقلاةجحنوكتةلاحلاهذهيفف؛ةلعلاهذهمهفتىتحربسىلإ

ةكربنبانإفةكربنبابهذموهامك«هيلعقفتملصأىلعنوكينأبجيسايقلانأنيبو

بطقيأروهيأرلااذهوهيلعقفتملصأىلعالإنوكيالسايقلانأىلععضومريغيفصن

نوكيالسايقلانأبلاقويأرلااذهىلعدكأيصقشلاةمالعلاوءاملعلانمريثكهبلاقوةمئالا

ادرةكربنباىلعدرلايفدرطضايذلاناهبنيبأمامإلايأرفالخوهوهيلعقفتملصأىلعالإ

امهيلعًاقفتموأهيلعًاعمجملصألانوكينأمزليالهطورشرفاوتتامدنعسايقلانأنيبوًاليوط

.هيلعامئاقليلدلاماد

ريغيفساقهسفنوهفءهلصأيذلاليصأتلااذهةفلاخميفعقويصقشلاةمالعلانأدجنو

كلذ«هيففلتخملصأىلعساق؛هيلعقفتمريغوهيلععمجريغلصأىلعساق؛هيلععمجملا

لازاذإفراكسإلايهرمخلاميرحتيفةلعلانأبلاقو؛رمخلاميرحتيفةلعلاةيضقلوادتهنأل

الةلعلجألمرُخامنإمارحوهيذلارمخلالوانتيأالحراصالخرمخلاتحبصأوراكسإلا

يهريعشنمواةرذنموأرتنموابنعنميهلبقنملالحلصأنميهذِإرمخلانيعلجأل
.ةللحمةدامنم

ةحايإبلاقف؛املاوزبمكحلالوزيةلعلالوزتامدنعو«ةلعلجألميرحتلاوهامنإميرحتلاف

نيبو«الخاهنوکىلإارمخاھنوکنملوحتتيأللختتىتحجلاعتنأحابألبتللختاذإرمخلا
رمأهنأنم-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلانعةيورملاثيداحألابكلذىلعنيضرتعملاضارتعا

رمخلامرحهللانأبملعتملأ"هللاقةمركملاةكميفرمخيتيواربءءاجاليفقثلانأو؛رمخلاةقارإب

م-ملسوهيلعهللاىلص=يبنلاهلأسفادحأراسامهعيبينأيفقثلادارأوامهلوبقنممنتماو"..

هيلعهللاىلص-يبنلارمأف"اهعيبمرحاهيرشمرحيذلانأ"لاقامهعيبينأبهترمألاق!؟هترراس

.تقيرأفاهبسملسو



رمخلاناندىلإاوماق-مهنعهللايضر-ةباحصلانإف؛رمخلاميرحتدنعناككلذكو

نأبلوقينمدنعًاليلدكلذناكفءةرونملاةنيدملاقرطيفاراهنأتلاسفاهيفاماوقارأواهورسكو

ىتحاهوجلاعينابهيلإاوبهذيذلايأرلااذهىلعًاليلدكلذناكاذإ-لحتالتللختولورمخلا

.هيلعدربضارتعالااذههجاووهفللختت

ةتيملاءازجأعيمجيفةتيملايفددشاضيأ-مالسلاوةالصلالضفأهيلع-يبنلانأدرلاةصالخ

نكلوًارهاطدلجلااذهلعجيغابدلابةتيلادلجةجلاعمنإفكلذعمواهئازجألكيفواهدولجيف

هذهنكلوغابدلابدولجلاهذهرهطودولجلاةلأسمىلعرمخلاةلأسمسيقينألواحةلأسملاهذه

دولجلارهطيغابدلالهملعلالهأنيبمئاقفالخلاف«اهيلعقفتمريغ؛اهيلععمجبريغةلأسللا

.؟اهرهطيالوأ

زوجتامدلجرهطيامنإ:لوقينممهنيبودلجيأرهطيالغابدلانأبلوقينمءاملعلانم

.هيلعةيكذتلارثؤتالامدلجرهطيالوهتيكرت

.هدحوريزنخلادلجىنثتسينممهنمو
اماريثكيذلاةكربنبانمكلذناكامكهيففلتخلصأىلعساقوهف؛اهيففلتخمةلأسلا

هسفنوهةكربنبانإفهيلعقفتملصأىلعالإحصيالسايقلانأبلاقو؛ةطقنلاهذهىلعددش

مكحساقثيحتغلبواهابصلاحيفتجوزاذإةيبصلامكحساقثيحةدعاقلاهذهضقان

ناكاذإاميفهيلعقفتيملةمألاريغريغلانكلوريغلااہلنإفقتعتامدنعةمألاريغىلعاهريغ

ريغاذهو«اذكهوهيففلتخملصأىلعساقف«ًاقيقرناكاذإاميفهيلعقفتاانإوارحجوزلا
.عدب

لوصأللاكلتريغىلعنوعرفيمهدجنكلذعموالوصأنولصؤيءاملعلانماريثكىرننحت

نألصاخلاخسنيخسنلاهمكحنوكيرخأتيامدنعماعلانابنولوقيالثمةيفنحلانأانركذدقو

.اذهفلاخياممهتاعيرفتيفدجناماريثكنكلوةيعطقةلالدهتلالد
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مدقتءاوسماعلاىلعمدقمصاخلانأبنولوقيالثمةيكلاملاوةيعفاشلاكءاملعلاروهمجو

.اذهنوفلاخيدقعيرفتلاعممهنكلورخأتوأصاخلا

دنعوةيفنحلادنعًاعيمجنيتفئاطلادنعليصأتلانععيرفتلايففالخلااندجوةدحاوةلأسميف

اضيااهركذويبطرقلااهركذونآرقلاماكحأهباتكيفيبرعلانباةمالعلااهاكحةلأسمروهمجلا

.(ريونتلاوريرحتلا)هباتكيفروشاعنباةمالعلا

يضاقلاويفنحلاةبقعيباةسردمبهللاهرهط-سدقلملاتيبلابامويتنكيبرعلانبالوقي

هيلعرظنملايهبلجرانيلعرهظذإكلذكنحنامنيبفةعمجموييفسردلاانيلعيقلييناجنزلا

لاقف؟ديسلانميضاقلالاقفعاعرلاعرادمبردصيفردصتوءاملعلاميلستملسفرامطا

لاقف؛سدقللامرحلااذهيدصقموملعلاةبلطنمناغاصلهأنمانأوسمأراطشلاهبلسلجر

أجاذإرفاكلاةلأسمىلعةعرقلاتعقوف-لاؤسلابةردابملابءاملعلاماركايفمهتداعىلع-هولس

الو»ىلاعتهللالوقليلدلا:لاقف؛ليلدلانعلئسف؛لتقيالهنأبباجاف؟لتقيلهمرحلاىلإ

.(۱)هيفمكولتاقيىتحمارحلادجسمادنعمهولتاقت

ىلاعتهلوقبةخوسنمةيألاهذهامهيأرريملنأويعفاشلاوكلامبهذمارصتنميضاقلالاقف

.ثيحنيكرشللااولتقافمرحلارهشألاخلسنااذإف)ل

ةصاخاهبتججتحايتلاةيآلانإفهملعةلالجعميضاقلابصنمبقيليالاذهباجأف

نماذهوهباوجةعرسنميضاقلاتهبفماعلاهخسنيالصاخلاوةماعاهبتضرتعايتلاةيآلاو

.مالكلابيرغ

خسنيالوهفةلالدلاينظناكالوةلالدلاينظمهدنعماعلاةيكلاملاوةيعفاشلانأدجننحتف

مومعلايضقيالو‹رخأتوأمدقتمومعملاىلعصوصخلايضقي‹صاخلادعبءاجولوصاخلا

اذهىلعاوعرفيملمهنكلومهدنعدوجوملالصألاوهاذههدعبنمءاجولوصوصخلاىلع

‹ليصأتلااذهىلعاوعرفيمل٠لتقينأنكميمرحلاىلإاجليامدنعرفاكلانأباولاقامدنعلصألا

(۱۹۱)ةيآلاةرقبلاةروس(١)
(*)ةيآلاةبوتلاةروس(۲)
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اوذخأةلأسملاهذهمكحثيحنماضيأماعلاهخسنيدقصاخلانأىلعنوعرفينيذلاةيفنحلاامنيب

ىلعليلداذهواياضقلاهذهلثممهدنعدجءاملعلانمريثكف«ليصأتلااذهعمقفتيالاباهيف

هقلخيف-ىلاعتوكرابت-هللاةنسيهوانايحألوهذلاهيرتعيدقوىسنيدقووهسيدقناسنإلانأ

(۱)(اریثكافالتخاهيفاودجولهللاريغدنعنمناكولو

امدنعةيمعثخلاثيدحهبجتحااموسايقلاتابثىلعةيوبنلاةنسلانمةلدألابجتحادقو

يفهدابعىلعهللاةضيرفنا:هللالوسرايهلتلاقو-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرىلإتءاج

ولنأتيأرأ":امللاقف؟هنعجحأفاةلحارلاىلعتوبثلاعيطتسيالاريبكاخيشيبأتكرداجحلا

نأيهامنإةجحاف"كاذكاذفلاق؛معنتلاق"هنعًايزجيكلذناكأهتيضقفنيدكييأىلعناك

كلذلجتحاكلذكو؛قلخلانيدىلعقحلانيدسايقىلعاههين-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلا

تششههللاقو-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاىلإءاجامدنع-هنعهللايضر-رمعةصقب

كلذناكأمئاصتنأوتضمضقمتولنأتيأرأهلأس-ملسوهيلعهللاىلص=يبنلاف-تلبقف

ىلععامجلاةمدقميهيتلاةلبقلاسايقىلعهبنثيحب.؟ميففلاقالهللاق؟كمايصلاضقات

الةمدقملانكلو«موصلللطبمعامجلاوبرشلانملكوءبرشلاةمدقميهيتلاةضمضللا

.مايصلالطبت
ءالؤهوةلعلاىلعينبنيامنإسايقلانأبلاقفسايقلاىلعنيضرتعملاضارتعاركذهنامث

دعبالإتالولعملاعيمجيفةلعلانايرسفرعيالهنأب(سايقلاىلعنوضرتعينيذلايأ)نولوقي

نوكيامدنعواهتالولعملكيفةيراساهسفنبةلعلاكلتنأنيبتيثيحبتايورملاعيمجبةطاحإلا

عيمجيفةيراسةلعلانوكتنأنيبتيالهنإفتايورملاعيمجيةطاحإلاىلعرداقريغناسنإلا

اذهلعجىلعدري-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانعءاجثيدحكلانهنوكيدقفتالولعللا

نمناسنإلانكمتيتلايهةيعرشلاماكحألابةطاحإلاامنإتالولعملاةيقبىنثتستثيحبةيراسةلعلا
.اهتالولعمعيمجيفةلعلانايرسةفرعم

(8۲)ةيآلاءاصنلاةروس(١)
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¬ملسوهيلعهللاىلص-يبنلارابخأبةطاحإلانإفكلذكسيلرمألانأبءالؤهىلعدردقو

نمهلوانتياميف-ملسوهيلعهللاىلص=يبنلانعيورملاليلدلامكحةفرعماهيلعفقوتيال

ديقموهامكلانهنوكينأنكميوتايورملامومعلاصصخمنوكينانكيامكانهناعماياضقلا

ىلعفقوتيالاهتالولدميفتاياورلابلالدتسإلاناكاملفخسانكلانهنوكينأنكميوقالطإلل

عيمجيةطاحإلاىلعفقوتيالسايقلاهيفزوجياميفسايقلابلالدتسالاكلذكًاعيمجاهبةطاحإلا

.تايورملا

تايآلاليوأتكلذىلعيتبيوةقيقحلانيبوهنيبةقرفتلاوزاجملاةيضقىلعلوعياضيأوهو

ميركلانآرقلايفدراوزاجملانأنيبدقوزاجملالمحاهلمحيومكحملاىلإهباشتلملادريفتاهباشتلا

ىلإةتقيقحنممالكلافرصيفةجحوهفبرعلامالكيفدراوواعيمجةيعرشلاةلدألايفدراوو

.هتقيقحىلعظفللاكلذقالطإنممنتفرصلااذهىلعةمئاقةنيرقنوكتامدنعهزاج

....قلعتياماهنموةحكنالابقلعتياماهنموعويبلابقلعتياماهنمةيهقفةديدعاياضقلوانتو

لصألانأب-عرفلاولصألانيبسايقلايفيأ-عرفلاولصألانيبقرفواهتلدأنيبواهللعنيبو

عرفلالعجينأزوجيالولصألاىلإدريعرفلافهريغبهمكحفرعيامعرفلاوهريغمكحهبفرعيام

ساقيىتحلصألامكحةفرعمنمدبالهنألهريغنمهمكحفرعيعرفلافاعرفلصألاالوًالصأ

ًالصأناككلذلوهريغمكحفرعيهبوهسفنبهمكحفرعيامنإلصألاامنيبلصألاىلععرفلا

لالخنمنهذلابتقلعاميرفننهذهمكلتلقامكوردقلااذهىلعرصتقتنآلاو«ريغلاكلذل

بناوجلاةيقبنع-ىلاعتهللاةئيشمب-نوفشكيمهفنيثحابلاةيقبىلإرمألاكرتاوةلجعتسمةعلاطم
.هريغويهقفلاهئاطعوليلجلاملاعلااذهةيصخشبةقلعتلا

اعيمجانقفوينأونيلماعلاانئاملععيمجمحرينأوهمحرينأ-ىلاعتوكرابتسهللالأسنو

-هلآیلعودمحمانديسىلعملسوهللاىلصوهاضريوهبحيامىلإانيديأبذخأينأوريخلاهيفامل

برهلدمحلاونيلسرملاىلعمالسونوفصيامعةزعلابركيرناحبس؛نيعمجأهبحصو

‹‹‹هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو.مكركشأو-نيملاعلا
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نيبلاطلاحمهنمبانك

دقفءيضابألاهقفلايفةيهقفلاتاعوسوملانمنيبغارلاغاليونيبلاطلاجهنمباتكربتعي

يذلالقعلاوهو«هبةيانعلاومامتهإلابجياماءدب«هنيدرومأنمناسنإلامزليامعيمجىوح

.ملعلابهءامنإينعيلقعلابةيانعلاو«تاقولخملاةيقبنعناسنإلاهبهللازم

امهيو-لجوزع-هللاةفرعممتتملعلاولقعلايو«لمكيامهيو«لقعلللمكللاوهملعلاف
فتصلنًماناميِإ«ءاملعلالضفوهلضفوهانعمنايبوملعلاباوبأةعوسوملاهذهعلطمناكفدبعي

.هتيمهأوملعلاةميقب-هّللاهمحر-

رداصملوانتياهدعبوتايبيغلانماهبقلعتياموداقتعالالوصأنمةيعرشلامولعلانيبمث
اهيلعقفتملاةيعرشلاةلدألاركذعمسايقلاوعامجإلاوةنسلاوباتكلاءيمالسإلاعيرشتلا

هيأزجيفكلذناكو«اهبىلحتينأملسملاىلعبجييتلاةماعلابادآلاقوسيو«اهيففلتخلاو

ىلعءرملامدقيال):لوقيهلاحناسلنأكوءعرشلامولعبلاطلةئطوتوةمدقماهنأكو‹نيلوألا

.(هقفللتايساسأربتعتيتلافراعملاكلتنمارفاوًاطسقلانينأدعبالإهقفلاملعت

بسحىلعتالماعملاوتادابعلاةيهقفلالئاسملااهيفضرعدقفباتكلاءازجأةيقبامأ

يفاهنموهايلاماسقأوةراهطلابثلاثلاءزجلايفأدبف«ةيهقفلابتكلايففورعللاٌيلوألابيترتلا

نيملسملاةايحيفةمهمباوبأةثالثبتالماعملاوتادابعلانيبوجحلاباوبأبعباسلاءزجلا

ةمامإلاباوبأبهعبتأفهيلعمئاقلاوهبمايقلانممزلياموركنملانعيهنلاوفورعمابرمألا:لوألا)

فورعللابرمألاةرورذومانسوهيذلاهللاليبسيفداهجلامثهتابجاوومامإلاةفصواهطورشو

نمهبقلعتيامواياضقلاباهأدبفءزجلانمتالماعملاهقفيفضرعباوبألاهذهدعبو«دودجلاو

ةيلاماياضقوتاراجالاوةعفشلاوميبلانمةيلاملاتالماعملامث٠ءماكحألاوىواعدلاوتاداهشلا

ةمسقوقالطلاوحاكتنلانمةرسألانوكيسةريخألاءازجألايفباتكمسقو)(لاملايفبتكلانم

نملاخطيسبسلسبولسأبةيهقفلالئاسملاكلت-ىلاعتهللاهمحر-خيشلاضرعو(ثاريللا

‹نيعباتلاراثآوةباحصلاعامجإوسايقلاوعامجإلاوةنسلاوباتكلابًالدتسمءةيوغللاتاديقعتلا
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بلطتتيتلاو‹مهشاعمقلعتتاميفةصاخوء«سانللتدجتسايتلالئاسملايففنصملاعسوتيو

جالقألاورابآلارفحنمءايملابقلعتتيتلالئاسملا«لاشملاليبسىلعاهيفرظنلاواهنعفوقولا

اهنميقتنيومملاوقأونيقباسلاراثآعبتهنإف‹اهريغواهماكحأاهيفوىواعدلاويقاوسلاواهيرجو

ةيهقفلاتالوطملاوتارصتخلملانيباطسونوكينأفنصملادصقوهيأربءالدإلاعمحيجرتلادعب

.هتسرادمملعلابالطىلعلهسيل

لقاعللًاهبنتضعبلاهنمسرديودهعللاطامددجينمنامزلكيفدبال)فنصللالاق

نامعلهأبتكنألءةعيرشلالوصأعمجدارأنماقيقحتوةعلاطمللًابيرقتةولهاجللاميلعتو

لهأىلعاهعمجقبسيتلاءتالوطملااهنمودارملاىلإلوصألانوديتلاتارصتخملااهنمةغلابلا

هللانوعب-هيفتعمجف«تالوطملاوتارصتخملانعهبىفتكييباتكاذهودايترإلاوبلطلا

راثآنمقحللًاقفاومتیأرامو-هللامهمحر-انباحصأراثآنميلهرسيام-هقيفوتنسحو

ذإهيلإعوجرلانمملعلابلاطنعىنغاليتلاةيهقفلاتالوطلانمباتكلاناقحلاو«مهريغ
ملعلالهأرينتسيهيو«ءاضقلاوىوتفلايفاعجرموهبالطوملعلالهأهيلإقباستيادرومحبصأ‡

(مهنئازخنمولخيالوهف«مهتالووةبراعيلاةمئأ..دقعلاو

ينيمثلازيزعلادبعخيشلاةمالعلاهرصتخادقو«هريغونامعيفنيملسملانماريثكهبهللاعفت

:مهدحألاقفءاملعلانمةلمجنيبلاطلاجهنمباتكىلعىنثأو

انيبلاطلاجهنمبتكلانمذخانيدملعلابلطتتنكنإحاص

:رخآلاقو

باحصألاديهتقمنباتكريخنيبلاطلاجهنم

ىفوتلملاهللادبعنبايركزخيشلاوهويصقشلاسيمخخيشلل:نيرصاعملادحأهيلعىتئأو

:اهيفوةديصقب۳
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مرکميعنذولروقوريزهعديمسيصعلأيحيرأىتف

مرمرعلاسيمخاينغيامباناتأهدجهللادعسأديعسسيمخ

ملسينيدلاومالسإلافرغىلإجهنمبنيملسملاةاضقثاغأ

جيرفختلا

يڻالثلعفوهفهسفنبزربورهظيأجرخةدامىلإهقاقتشإدوعيةغللايفجيرختلالصأ

.هزربأوهرهظأىنعبجّرخوجرخأكديزاذإالإلوعفمىلإىدعتيالو

:يناعمةدعةغللايكجيرختللو

(ءاطشجرخأعرزك)-ىلاعت-هلوقهنموزاربإلاوراهظإلا(1)
وأخيشلاديىلعملعتوأبردتاذإجيرخوهفهبجرختفبدألايفجرخ:لاقيبيردتلا(۲)

.اذكدهعموأاذكةيلكوأاذكةعماججيرخنالفلاقيفةيميلعتةسسؤمىلع

وأليلعتوأريسفتلانماهجواملنيبيأاذكهجوىلعةلأسملاجرخ:نولوقيهجوتلا

.سانلاىلعايفاخناکحيضوت

مكحطابنتساوأملعلاطابنتساوترفحاذإرئبلارعقنمءاملاعافدناوهطبنلاوطابنتسالا(4)

.همهفوداهتجابةفلتخملاةيعرشلاةلدألانيبنمهيلعاصوصنمنكيملامةلأسللا

.هجورخعضوموهءيشلاجرخمو

:احالطصاجيرختلاو

.بتكلاوتامفنصلملانمهراهظإوثيدجلازاربإوه()

.هيلعمكحلاوهتبترمنايبعمةيلصألاهرداصمىلإثيدحلاوزعوه(۲)

AY



ثعبياماهيفلؤمديناسأبثيداحألاتدروأيتلاتافنصملاوبتكلايهثيدحللةيلصألارداصلملاو

.ئراقلاىدلسفنلايفةنينأمطلا

دكأتللتافنصملاكلتىلإعوجرلاثحابللاضيألهسيوءالصأكيدحلااذهةياورلنأىلع

:ناتدئاقهمكحوثتيدحلاةبترمناببيو

:ىلوألاةدئاكلا

ثيدحلامكحركذبفجاجتحالالاصوهابالإنوكيالاهبلالدتسإلاوثيداحألابجاجتحإلانإ

.اهتمكورتملاوحلاصلانيبتي

:ةيناتلاةدئاَكلا

نعةوقدشأحجرتوةفيعضلانعةيوقلاثيداحألاحجرتذئنيحفثيداحألانيبضراعتلادنع

.اذكهوةيوقلا

اهماكحأوةيهقفلالئاسمللجيرختلاف«احالطصاوةغل(جيرختلا)ةملكلتالالدلاويناعملاهذه

.(نويلوصألاو)ءاهقفلاهبينعييذلاو

عستتالانتودننافثيدحلابتارمنايبوةيلصألاهرداصمىلإثيدحلاوزعىنعمبجيرختلاامأو

اتقومزليامم«ةلقتسمةساردىلإجاتيثيدحلكوثيدحفلأنموبريامباتكلايفنألاذهل

.كلذىلإةجاحبباتكلاورمألااذهىنبتتةيفاقثوأةيملعتاهجوأنيثحابلاضعبلعلو‹ادهجو

ةعضاوتملاهذهانتقرويفهللاءاشناهلوانتتفوسيذلاوهفزاربإلاوراهظإلاىنعمبجيرختلاامأ

.ةكرابملاةيملعلاةودنلاهذېلةمدقملا

۸



:ثتيدحلاثارتلابنك

داتسإلابةنورقمنييرجملايناثلاولوألانينرقلايفرمألائدابيفثيدحلاةياورتناكدقل

لجألوأرخآللهغالبإوثيدحلالقنيأثيدحتلااهنمدصقلاناكءاوسثيدحلاكلذةاورركذب

اضيأفيلأتلاناكدقوءةيعرشريغوأةيعرشةلأسمىلعةجحوليلدةماقإلجألوأ«هسرادم
ريسلاوأريسفتلاوأهقفلاوأةديقعلايفءامباتكلفلؤملافءطبضلاكلذىلعتقولا‹كلذيف

يفةدوجومنكيملذإهباتكيفاهديرييتلاثيداحالاديناسأنمهدنعامركذياهريغويزاغلاو

‹ثيداحأللديناسألاركذنمولختالاهنأدجناهيفرظنلاوةرتفلاكلتتافنصمىلإعوجرلابوكلذ

كلاممامإلل(اطوملا)باتكىلإو«يناسارخلامئاغيبأل(ىربكلاةنودملا)بانكىلإالثمعجرتلف

نماهريغوينابيشلانسحنبدمحت(راثآلا)باتكىلإوءيعفاشلامامإلل(مألا)بانكىلإو

خيشوناميلسنبلتاقمودهاجبريسفتكريسفتلابتكىلإانعجرولكلذكوةيهقفلابتكلا

يزاغملاوريسلاوخيراتلابتكىلعانعجراذإكلذكوءيربطلاريرجنبدمحمنيرسفللا

(كوللماوممألاخيرات)ودعسنبال(ىربكلاتاقبطلا)ويدقاولل(يزاغملا)و(ماشهنباةريسك)

بتكىلعةوالعثيداحألاديناسأنمولختالتافلؤملاهذهنإف«اهريغويربطلاريرجنبال

.اهريغو..مجاعملاوديناسملاوننسلاوحاحصلا

ثيدحلاعمجىهتناوةبقحلاكلتتهتنااموثيدحلانيودتوةياورلاةرتفبتفرعةرتفلاكلت

ىلإنوفلؤملاىحنثيحتافنصملايفثيدحلاركذةقيرطوفيلأتلاطمنريغتبتكلايفهنيودتمتو

ركذنودهتدروأيتلاةقباسلاتافنصللاىلإهوزعباوفتكافثيدحلااوركذ؛راصتخالابولسأ

.دانسإلا

فينصتلاوفيلأتلارثكاهعورفةرثكوةيمالسإلامولعلابعشتوةيملعلاةكرحلاراهدزاعمو

ثيداحألاتحبصأفاهرداصمركذوثيداحالادانساركذنعنيفنصملانمريثكضرعأوامهيف

بتكوخيراتلاوريسلاوقئاقرلابتكودئاقعلابتكوةيهقفلابتكلايفةثوثبموةرشتنمةيوبنلا

ةلالدىلعوأاهنيبزييمتلاوأاهفعضوأاهتحصةلالدىلعطباوضريغنماهريغوريالا



ىلعاليقثائبعببسيامماذهويمالسإلاثارتلايفةدوجوملاةرثكللةبسنلاباليلقالإ«اهرداصم
.اهنمدكأتلاوافعضوةحصثيداحألاكلتةقيقحىلععوقولايفثحابلاىلعوملعلابلاط

ىلعتافلؤملابلغأيفنورقلاوروصعلافلتخىلععئاشلاودئاسلاوهفيلأتلانمطمنلااذهو

نعجرخيمل-هللاهمحر-يصقشلاوةيمالسإلابهاذماءاملععيمجدنعوابرغواقرشاهفالتخا

نمايلاخودانسإلانمًايلاخثيدحلاركذيوهفثيدحلاداريإبقلعتياميففيلأتلافبولسألااذه

.هللاءاشنإ-كلذنيبنسامكهرداصمركذ

بانكللةتيدحلارداصملا

يتلاريسافتلاوريسلابتكنماهريغوننسلاوثيدحلابتك:يهةثيدحلارداصملابينعأو

-ىلاعتهللاهمحر-فنصللااهبلدتسايتلاثيداحألاةرثكعمواهيفنصمديناسأبثيداحألاتور

يتلارداصلملاركذمدعيفماعلاهجهنلاعبترداصملاكلتىلإةراشإدجالنيبلاطلاجهنمهباتكيف

ةدراولاثيداحأللءارقتسإلاوعبتتلابنكلو.اهريغوأةيثيدحوأةيهقفءاوسهتامولعماهنمىقتسإ

اهرداصمنيبلاطلاجهنمباتكيفةدراولاثيداحألاكلتنأحضتياهجيرختدعباميسالوباتكلايف

ءةعيرألاننسنمو«ملسمويراخبلايحيحصنماهضعبو«عيبرلادنسمنماهتم؛ةفلتخم

.يربطلاريرجنباريسفتكريسافتلابتكنماهنمو«يناربطللمجعملانمو«دمحأمامإلادنسمو

:تيدحلارداصمركذةدئاق

.ادنسوالصأثيدحللنأئراقلاىدلةينأمطلايطعي-١

موزللاوةجاجلادنعاهيلإعوجرلالهسي=۲
وأتافلؤملاكلتباحصأصيصتتبامإثيدحلامكحةفرعمئراقلاوأثحابلللهسي-۳

ملعلابلاطىلعبعصيثيدحلارداصمركذنمنيبلاطلاجهنمولخفیٹیدحلادانسإةسارد

A



ةدراولاثيداحألاضعبةقيقحىلعفوقولا

اهبتارمةفرعمثيحنم

ەەاتكلاي
واهرداصمةفرعمتيحنش(۱)بن

نيبلاطلاجهنمباتكلالخنمةنسلاةيمهأ

وه(نيبلاطلاجهنم)هباتكيفلالدتسإلايف-هللاهمحر-فلؤملا/ةدمعنأةراشإلاتقبس
ةيمهأنمخيشلاهركذاممدقننأةقرولاهذهيثانبنسحيو.سايقلاوعامجإلاوةنسلاوباتكلا
نابيل)ةيهقفلاباوبألايفقمعتلالبقباتكلاةرادصعمهلوانتثيحيمالسإلاعيرشتلايفةنسلا

عيرشتلارداصمنمردصميهو.اقلطمةنسلانعىنغالهنأملعبلاطمهفيلوهتيمهأ

نمموهفملادكؤيوهف)(ءاملعلاعامجإوملسوهيلعهللاىلصهيبنةنسوهللاباتكلوصألاو):لاقف

يهاهريغوميرشتلارداصملوصايهرداصملاهذهنأىلعدكؤيوهفباتكلانمعيضاومةدع

ةنسللًافلاخسايقلاءاجاذإو«ةنسلاوباتكلاىلإعورفلادرمنوكينأبجيوسايقلاكعروفلا

بجياليتفملانإو.عامجإلاوةنسلاوباتكلاىلعىنبتنأبجيىوتفلا)نأدكأمثهلطبتةنسلاف

ىتفأنإيتفملانأوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةنسبًالاعوهللاباتكباملاعناكاذإالإيتفينأ

باوصلاءايتفيفىرحتفلصألافرعياليتفملاناكنإو):لاق(كلاهوهفةنسلاوباتكلافلاخو

.ىرخأةرمىنعمااذهىلعدكأو(ناكلاهىتفملاويتفملافعامجإلاوةنسلاوباتكلافلاخوىتفأو

باتكلابافراعناكنلكلذزوجياإ":لاقف-ىتفملانامضويتفينأهلزوجينمف:لصفاهيفو

(۲)”ةنسلاو

يفمرحوأهتتطختوهفالخىلععمتجبءيشبىتفأفيأرلالهأنمناكنمامأو":اضيألاقو
(۳)نمضيهنإفهمرحتىلعةمألاتعمتجإوأ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةنسوباتك

.١/1۸مانألاديسثيدحجيرخترارسأنعماثللافشكء١۱يوانمللريفصلاعماجلاخيشريدقلاضف
۲١/۱

(۲)۱/١١/۷٥1

AY



هيففالخالاماذهومالسإلايفاهتلزنموةنسلاةيمهأىلعدكؤيونيبينأفنصللادارأاذهب

ةالصلاهيلع-لوسرلاىلإرومألاعاجرإوةنسلاعابتابوجويفتايآلاونآرقلايفءاجابلدتساو

.(۱)(اوهتنافهنعمكاهناموهوذخفلوسرلامكاتأامو:ىلاعتهلوقل-مالسلاو

(۲)(لوسرلاوهللاىلإهودرفءيشيفمتعزانتنإفل:هلوقلو
عاطأدقفلوسرلاعطينم»:هلوقو(۳)(ىحوييحوالإوهنإ‹ىوهلانعقطنيامو)ل:هلوقلو

هللاةعاطنماهنأللوسرلاةعاطبوجوىلع-هللاهمحر-فنصملالدتساتايآلاهذهبو()هلا

لماعتلايفخيشلاجهنمناكقلطنملااذهنمو.اهعابتاوةنسللدايقتالاهيلعامازلملسملاىلعناكو

:نيتظحالمانهلجساو«ةنسلاعم

:ىلوألا

نكامأيفةلاسملاهذهنباراشأدقفءداحآلاقيرطنعءاجناوةنسلاعابتاىلعديكأتلل

يفسانلاامنيبلاقهنأرمعنبانعيور:الثمثيداحألاضعبلهجيرختدنع«باتكلانمةديدع

رمأوانآرقهيلعلزنأملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنإ:لاققتآمهاتأذإءابقبحبصلاةالص

.اهولبقتسافةبعكلالبقتسينأ

امبلوقلااذكودحاولاربخبلمعلابوجوىلعليلداضيأثيدحلااذهيفو:يصقشلالاق

هيفزوجياممءيشلکيفلدعلاربخلوبقبلوقينملوقبحأ)-هللاهمحر-نسحلايبأنعهلقن

.(ربخلا

:ةيناتلا

:لاقالثمفهباتكيفحضاواذهولمعلايفسايقلاىلعربخلاميدقتىلعدكأفنصللانأ

هيف)مهضعبلاقو(هبىفويال)مهضعبلاقةيصعملارذنةرافكبوجويفانباحصأفلتخا

١/٦۸۸۸/۱۹۳۴/۱رظف(١)
رشحلاةروس۷مقرةيآلا
١٥ًةيآلاءاسصنلاةروس

مجنلاةروس(٤٤)مقرةيآلا)۳(

AA



هلعهللاىلص يبنلانعيورامهيفةرافكالنأبجويرظنلاو):يصقشلالاقء(ةرافك
دقفةرافكلاركذيملوهيصحيالفهيصعينأرذننموهعطيلفهللاعيطينأرذننملاقهنا-ملسو
.صنلارهاظلسايقلاكرت

هيلعهللاىلص-لوسرلالوقلانيلإبحأزاوجلاو«هتيهاركومئاصللكاوسلازوجيليقو:لاق
هتيهاركبلوقلانعمئاصللكاوسلازاوجيفصنلامدقوهفكاوسلامئاصلالالخريخ"-ملسو
.داهتجإلاىلعينبلملا

:نيبلاطلاجهنمبانكيكثيدحلاتاميسقت

بوجووءيمالسإلاعيرشتلايفةنسلاةناكمىلع-هللاهمحر-فنصلانأانيأرامدعب

.نيبلاطلاجهنمباتكيفةنسلاىلإةمجرتكهباتكيفايلجكلذسكعناواهعابتإ

رابخألاركذيف)سماخلالوقلاوههيمسيامكرابخإلاوأثيدحلاعاونأنايبلالصفصصخ
نممهفي(بذكلاوقدصلالمتحيمالكلك)هنأبايوغلافيرعتربخلافرعو(هللالوسرنعةيورلل

قلعتي:لوألا)نيمسقىلإوههيمسيامكرابخإلاوأثيدحلامتخ-هللاهمحر-هنأكلصفلااذه

.(نتلاب:يناثلاو)‹(دانسإلاب

-ثيدحلادانسإتاحلطصمففيرعتلاىلإضرعتيملوهفدانسإلابقلعتييذلا:لوألالوقلا

اذهيفركذدقف«اعيمجاهركذيملواهضعبىلعرصتخلملاونيثدحملادنع-فورعموهامك

:لصفلا

هيلعهللاىلص-هللالوسرنعربخلايعباتلايورينأوهو:ليسارملارابخأ):لاقفلسرملا()

الفيباحصيبنلانيبوهنيبنوكينأبجي-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلادهاشيملو-ملسو

.(هرکذي

۸۹



طقسيف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعربخلالجرلايورينأوهو):عيطاقملارابخأ(۲)

كرتثيحىلإربخلاعطقنالجرلاكلذعطقنااذإف.(۱)هدانسإيفهركذيالو«طسولايف

.(لجرلا

(اهيلعربخ-افقويفيعباتلاوأيباحصلانعربخلايورينأوهو)فوقوملاربخلااهنم(۳)

اهاورنمركذيالو-ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعيورتيتلايهو)نتملارابخأاهنمو(4)

.(هباحصأنمهدنع

نعهيبأنعلوقيفلجرىلإهبيهتنينأىلإربخلايوارلايورينأوهو)ةفيحصلاربخاهنم(٥)

فصولاهذهىلعناكاذإف-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاىلإروكذملاكلدرسيملوهدج

مهيلعزوجيالةعامجربخينأوهو):رتاوتلارابخأاهنمو«(ةفيحصلاريغىمسمهوحنو

.(بذكلاىلعيطاوتلا

-ظحاليودانسإلابقلعتييذلامسقلااذه
نايبلاوحيضوتلاةغيصىلعهتارابعتءاجاذلثيدحلايفنفلالهأتارابعبمزتليملهنأ(۱)

.فيرعتلاةغيصىلعتسيلوحرشلاو

ناکو(رتاوتلا)الغمركذدقف‹رابخألاوأثيدحلايفةمهملاتاحلطصلملانماريثكركذيالهنأ(۲)

.اذكهولصتملاركذينأهيلعولسرملاركذ(داحآلا)ركذينأهيلع

زاوجوأهفعضوأربخلاةحصثيحنماهمكحنيبيملهنأتاحلطصلملاكلتركذدعب(۳)

ملعلالهأنكلو«(نيثدحملادنعفيعضهنأعم)ًالثملسرلافرابخالاكلذبجاجتحإلا

نمفالتخاإلاناكفءطورشبزيجنلاواقلطمعناملاوزيجنانيبهبجاجتحالايفمهؤارآتنيابت

.ةلسرملاثيداحألانماهنمتءاجيتلاةيهقفلالئاسملاضعي

:-هللاهمحر-انخيشلرذعلاسمتلننأانلو

.ةقلعملاثيداحألابفرعياموهويباحصلاركذالوءدانسإلاكلذريغنم-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاىلإعفرتيتلارابخألاىلعيهلعل)١(
١/۷٥تافيرعتلاهذهرظنلا(۲)



ثيحنمثيدحلاثحابمىلإقرطتيملوهففرصيهقفلاجهلاجيباتكلانإ(١)
.تاحلطصملاتالولدمبنيثدحملافيرعتوحالطصالا

هجاتنوًايلوصأايهقفاهاجتااهنمذملتتيتلاةسردللاءاجتاناك-هللاهمحر-فنصلملانإ

عيمجدنعحضاورمألااذهوثيدحلالهأةسردمجاتننعاديعبايلوصأًايهقفنوكي

.بهاذملافلتخمىلعنيفنصلا

دقيذلالاكتالاوثيدحلابلالدتسالابقلعتتيتلااياضقلاضعبركذيوهفنتملاثيحنمامأ

:ركذفثيداحألانيبفالتخالاوأضراعتلاةلاحيفلوصالاوءاهقفلادنعانايحأثدحي

ةدايزب)لوصألاوءاهقفلاونيثدحملادنعفورعملا«رخآلانودثيدحلايفةفيطلةدايز(١)

نمدئازلالاعمتسابجواذلف):لاقفةلوبقمةدايزلانأ-هللاهمحر-خيشلانابأف(ةقثلا

.(لوألاهدهاشيملامدهاشوأعمسةدايزلابحاص)نأبللعو(رابخألا

اربخ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعيورينأ):امللثموةضراعتلارابخالا(۲)

-هللالوسرنعنيفلتخمنيلعففالتخابوأ«(كلذرظحيرخآاربخيوريوءيشةحابإب

-هللاهمحر-فنصلانيبفءميلستلادعبوألبقوهسللهدوجس-ملسوةيلعهللاىلص

رخآللاخساننيربخلادحأرابتعاوأةضراعتملاثيداحألانيبقيفوتلابجي)ةلاحلاهذهيف

ملنإاهبلدتسينئارقرخأتملاومدقتملاةفرعمنعو«(امهنمرخأتملاومدقتملافرعاذإ

روبقلاةرايزنعمكتيهندقتنك":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقكًايرصخسنلانكي

.(۱)"ارجهاولوقتالواهوروزفالا

ًادباذإ)ئراقللنيب-هللاهمحر-فنصلملافةصاخىرخأوةماعارابخاثيداحألانمنإ(۳)

لمحيفاهعضوميفلكثيداحألاهذهلامعإبجيهنإفماعلاوصاخلانيبضراعتلا
ةالصلازوجت):-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقمومعاذهللثمدقو٠(صاخلاىلعماعلا

.ةلبزملاوةرزجملاوةربقملايفةالصلانعىهنكلذ(ناكميأيف

ملمهجرخأ(١)

۹۱



لومعملاةلاحلاهذهيفنأنيبوهف4ةرسفموأةلصفمىرخأوةلمجياهنيبرابخألانأركذو)5(

الو(رسماىلعلمجلايضقيالولمجملاىلعيضقيرسفلاربخلا):لاقفرسفملاىلع
.هتداعکلاثمبلث

عزانتيتلارابخألااهنمو):لاقفاهليوأتوهظافلأةلالدمهفيفافالتخاثيدحلايفنا(٥)

كلذللثمدقوءثيداحألاكلتبلمعلايففالتخالاًاضيأىنبييتلاو(اهلوأتيفسانلا

لمجعيبهللادبعنبرباج:ثيدحبلشمونيطرشوأطرشوعيبلانعيهنلاثيدحب

هللالوسرهزاجأفةرونملاةنيدملاىلإهبوكرهطارتشأو-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرل

لطبأفعئابللاهئالوطارتشاوةربربعيبيفةشئاعثيدحو-ملسوهيلعهللاىلص

هللاىلص=هللالوسرلطبأفاهانكسطرتشافارادعابهنايرادلاميتثيدحبو)طرشلا

.طرشلاوعيبلا-ملسوهيلع

طرشلاوعيبلاعنموأطرشلايفعنملارسفيوأثيدحلالكلزني)ةلاحلاهذهيفنافنصلملاحضوأف

.منملاةلعوأةلاحلابسحىلعاعمامهزاوجوأ

.همومعىلعةحابإلاوأيهنلابرمألالمحيالف

نإ)؛يفنلاوتابثالانيبثيدحلايفضراعتلانمةدعاق-هللاهمحر-فنصملاحضوأ(1)

.(خوسنملانمخسانلاملعيملاميفنلاىلعمدقيتابثإلا

كلذللثمدقونيرمألازاوجل«اعيمجاهبلمعلازوجيةضراعتللرابخألايفنأركذيو(۷)

.ًامئاقبرشلانعىهنوًامئاق-ملسوهيلعهللاىلص-هيرش
الواهيففالخالةرتاوتملارابخألانا):لوقيهنأكوءرتاوتلاربخب«رابخألاعاونأليذمث٠

.(اهتالولدميففالتخا

نمضراعتلاةيضقحلاعيثيحةيلوصألاةفصلامسقلااذملفتصللوانتيفظحاليو

رابخألاعملماعتلاكلسمجهنمعضوكلذبديزيفاهبلالدتسالاةيفيكوثيداحألا

۹۲



 

ركذيملونيكلسمانيذهركذبانهىفتكادقو«امهنيبقيفوتلابوأخسنلابامإةضراعتلا
.ضراعتلاةلاحيفةلدألانيبحيجرتلاوهوثلاثلاكلسللا

هيلعمكحلاوتيدحلابتارم

هبجتحيالفادودرموأ...«هبجتحيفالوبقمنوكينأامإثيدحلانأملعلالهأهيلعفراعتاع

:ماسقأىلإثيدحلااومسقدقو

ر
نسحلاثيدحلاحيحصلاثيدحلا

    
فيعضلاثيدحلا

  
عوضوملاثيدحلا

.ذوذشلاوةلعلا

دقوءةيمالسإالامولعلايفتافنصملانمفنصمهنمولخيالةفلتخملاهبتارمبفيرشلاثيدحلاو

نونيبيدقوء«فعضلاوةحصلاثيحنمثيدحلاةبترمىلعتافنصملاكلتيفنصمضعبصني

نإ(لشملايفنوكتدقوأدنسلايفنوكتدقةلعلاو)ًالولعمثيدحلاناكنإةلعلانعنوحصفيو

ءةلعلانايبنمةيلاخوثيدحلابتارمركذنمةيلاخةيثارتلاتافنصملارثكأو؛الولعمثيدحلاناك

.كلذيفةححاشمالو«هجهنملكلنيفنصمللةنيابتمجهانميهف

هجهنمنمسيل-هللاهمحر-فنصلانأئراقللحضتي(نيبلاطلاجهنم)انباتكىلإعوجرلابو

نأينعيالاذهوءنيبلاطلاجهنمهباتكيفاهيلعلمتشايتلااهللعنايبوثيدحلابتارمركذ

يففنصمللدجنباتكلاعبتتلالخنمفكلذعمو«ةدحاوةبترميفاهلكباتكلابيتلاثيداحألا

.ثيدحللدقنوأايأر-ةليلقتناكنإو-عضاوملاضعب

۹۳

 



وأدنسلايفةرهاظةلعراهظإب«دنسلادقنبامإهبتارمنايبوثيدحلادقننأمولعملانمتاب

ةلالدلاةعطاقصوصنلاةفلاخمبوأجاردإوأذوذشبنتملادقنبوأ‹دانسإلاةحصيفمدقتةيفخةلع

.كلذريغو٠ءلقعلاةفلاخمبوأ‹توبثلاوأ

6دنسلاةهجنمالنتملاةهجنمهبلاغف-اليلقناكنإو-ثيدحلادقنيفيصقشلاجهنمو

ىلإريشياماردانوباتكلاةءارقءانثأهيلعفقأملاماذهو.هيفةلعيأراهظإدنسلادقننأل

:هلاثمو٠ثیدحلافعض

مث«هنمبرشفبارشهءاج-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأ):تلاق‹ئناهمأثيدح-١

:يصقشلالاقثيدحلا(..هتربخأوتيرشف«ةمئاصتنكوهرؤسدرأنأتهركفيناقس

ملعأهللاو)لوقيمثثيدحلاركذيتالاحلاضعبيفو)(١)(ربخلااذهلقنفعضيضعيو)

لوسرنعيود«لقنلاثيحنمهيفكشلاوأثيدحلافعضباذههمالكنمرعشياب«(هتحصب

.(ءاضقلاهيلعفهاقتسانإوهيلعءاضقالفءيقلاهعرذنم)-ملسوهيلعهللاىلص-هللا

مل-هللاهمحر-فنصلانأىلإعجارببسلاو؛(۲)(ربخلاةحصبملعأهللا):يصقشلالاق

.هباتكيفكلذسكعنافدنسلاوثيدحلالهأةسردمارثأتمنكي

وأنآرقلارهاظةفلاخلمامإهدقنوثيدحادقنناهدنعةرهاظلاةمسلايهفنتملاثيحنمهدقنامأو

:هلاثموهرظنيفلقعلاةفلاخمل

:يصقشلالاق.(يتمأنمرئابكلالهأليتعافش):لاق-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانع-١

(۳).(نآرقلايفامهتفلاخملحلصيال)

نورتس):لاقهنأ-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانعيلجبلاهللادبعنبريرجنعىوريام-۲

مل:يصقشلالاق)هتيؤريفنوماضتال‹(ردبلاةليلرمقلانورتامكةمايقلامويمكبر

٢18/1
)۲(١/۱۹

)۳(١/١

٤۹



هللالوسرباحصأنمرثكألادنع-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانعربخلااذهحصي

:يأرمقلانورتامكمكبرنورتسمكنأهانعمجرخفحصنإو‹-ملسوهيلعهللاىلص-

(۱).(ةفرعملارارطضامكبرنوفرعت

امو)‹(حبصلاانئجافيالأبابلايلعقثوأ)رحستيوهوةمالغللاقرکبابانأيورام-۴
:رخآلالاقوتحبصأ:امهدحألاق«ينايقسا)«هيمالغللاق«سابعنبانعيور

.(احلطصتیتحبرشينإفينايقسا:سابعنبالاقفءال

عم«ربصلاةلقوسفنلاةهارشسابعنباوءركبيبألنوكينأنكيالهنإ):يصقشلالاق

(۲).(امهبمهنيديفسانلاءادتقإبامهملعوامهدهزوامهعرو

ءمهلوقنماحيحصكلذملعنالف٠جرفلاادعامءامإلانادبأعيمجىلإرظنلاةزاجإامأو)-٤

(۳).(يدنعميقتسيالاذهوءراثآلايفدجوياذهلعلو

:ناسحلاوحاحصلاتيداحألا

‹ثيداحألانمهبجاجتحالاحلصيامبالإنوكيالءجاجتحالايفلصألانأهيفكشالام

هفقومو(نيبلاطلاجهنم)باتكنعمالكللايعادىرأالينإفءاملعلانيبهيففالخالرمأاذهو

.ثيداحألاكلتبءيلمباتكلافاملةلثمألابرضوأةنسحلاوةحيحصلاثيداحألانم

:كيعضلاثيدحلا

ٹثيدجلاو4نسحلاوأةحصلاطورشنمطرشهيفلتخايذلاثيدحلاوهفيعضلاثيدحلا

لظيفربجنيالامهنمو)‹(تاعباتلاودهاوشلابهريغلنسحىلإىقريفربجنيهفعضامهنم)بتارم
تافلؤملاوبتكلانمريثكيفةرشتنمةفيعضلاثيداحألاو)‹(هبجاجتحالاحصيالوافيعض

اهريغوةيهقفلابتكلانعالضف‹مجاعملاوديناسملاونتسلانمثيدحلابتكيفرثكتوةيمالسإلا

)(€
(۲)١/٥

ot ۹/۲ (۳).



ثيداحألاكلتبلدتستيهفكلذىلإةراشإلاقبسامك«ديناسأريغنمثيداحألادروتيتلا

يفلاوقأوءارآءاملعللوىرخأةراتلامعألالئاضفوقئاقرلايفوًانايحأماكحألايفةفيعضلا

.اهناضميفةطوسبمفيفعضلاثيدحلابجاجتحالا

بهاذماعيمجيفةيهقفلابتكلاةيقبنعفلتخياليّهَقفبانك(نيبلاطلاجهنم)باتكو

يهفثيدحلامكحىلعصيصتتوأدانسإريغنمةيوبنلاثيداحألاداريإثيحنمةيمالسالا

نمتافنصلملاهذهولغتالفةفيعضوأتناكةحيحصةلأسمايفةدراولاثيداحألاعيمجبلدتست

ولخيال(نيبلاطلاجهنم)باتكو.اهبلالدتسالايفةلقوةرثكنيابتتاهنكلوةفيعضلاثيداحألا

:لاثلاليبسىلعثيداحألاكلتنموكلذنمةبارغالفكلذنم

.مکبازعمکرارش"-١

(۱).ةردنهالوةربهلالوةربهشجوزتتال"-٢

(۲)."ليقتالنيطايشلانإفاوليق"-۳

(۳).دجاسملايفسولجلايتمأةينابهر"-٤

ملةبانجلايفهدسجنمةرعشعضومكرتنم"-ملسوهيلعهللاىلص-.يبنلانع٥
(٤)"منهجرانيفهللاهبذعءاملاهبصي

.ىرخأثيداحأباتكلايفو

:باتكلاتايليئارسا

لالخنمنيملسملانيبتبرستوبتكيفدجوامموأباتكلالهأةياوريهتايلئارسإلاو

لالدتسالاحصياليهو-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرثيداحأبتطلتخاوثيدحلاةياور

يور):هلاثموهباتكيفخيشلااهلقنيتلاتاياورلاهذهنمءيش(نيبلاطلاجهنمباتكيفو)ءاهب

۸/0 (۱)

e٦ (۲)

rrt/t (۳)

)4٤)1/۴

۹۹



اهجوزيملفةرشعيتنثاهلتغلبنمةاروتلايفبوتكم):لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنع

.(۱)(هيلعكلذمثإفتبكرف

ال-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرفتايليئارسإلانمهنأهنتمنمرهاظثيدحلااذهو

باطخلانبرمعىهنيذلاوهونآرقلاهيلعلزنييذلاوهو‹ةقباسلابتكلاوةاروتلابلدتسي

.اهریغوةاروتلابلدتسيناهلىنأف«اهتءارقدرجنعهریغو

-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةمصعنملانتيتلاثيداحألاضعباهبقحليو

-ملسوهيلعهللایلص-هللالوسرنماهجاوزوةثراحنبديزنمبنيزقالطةصق:ثيدحك
ادیزیتامویتاذ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنامثانيحديزدنعبنیزتثکمف:لاقو

بلقمهللاناحبس:لاقوءهسفنيفتعقواهنأكوهتبجعأفرامخوعرديفةمئاقاهرصبأفهتجاح

یتأف«اهقارفدارأفتقولايفهيلإتهركوديزنطففءهلتركذديزءاجاملففرصناوبولقلا

¦-ملسوهيلعهللاىلص-هللاقفيتبحاصقرافأنأديرأينإلاقف-ملسوهيلعهللاىلص-يبللا

`هيلعهللاىلص)دمحمانديسماقلةمهتنماهيفال(۲)حصتالةياورلاهذه)ءيشاهنمكبار
نأعقاولاو)ديزتيبيفاهآرامنيحبنيزببجعأدقفءاسنلاهيفكتاليناوهشلجرهنأبو(ملسو

دبعتنبةميمأهتمعةنبايهو«بنيزبةماتةفرعمىلع-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

اهجوزتيوًابنيزديزقلطينأهللاءاشينبتلالاطيإةمكحلو«(ديزلاهبطخيذلاوهو«بلطلا

.باجعإلانم-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

:ةعوضوملاثيداحألا

هيلعهللاىلص-هللالوسرىلإبسنتمثسانلالبقنمةقلتخملايهةعوضوملاثيداحألا

اهجرخأةياورلا٥)۱( هریغو۲/۰٠هريسفتيفيربطلااهج

ةمصعبلهاجنعردضيامثإاذهفقشعظفلناجملاضعبقلطأامبروديزةآرمأبنيزىوه-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأيورامو)يبطرقلالاق()
نأرقلاروننمسبقاضيأرظنأو۷۲/۳٤٠ريثكنباريسفت:رظناو١١/۹١٠نآرقلاماكحألعماجلا(هتمرحبفختسموأ-ملسوهيلعهلاىلص-يبنلا
ةياورلاكلتةحصمدعبلاق۸/٤٠٠يرابلاحتفو۱۷۰ميركلا

ةنسلاهناكمصةنسلانيودت٠ينالفرمع/د٠ثيدحلايفعضولاباتكرظنأ

۹۷



تافنصملانمريثكيفدجوتةعوضولملاثيداحألاو«اهناضميفةطوسبمطباوضودعاوقثيدحلا

بتكيفاهدجنويزاغملاوريسلابتكيفوريسافتلابتكيفاهدجننونفلاةفلتخمبتكيفةيمالسإلا

.يفةعوضولملاثيداحألادجنلبدئاقعلابتكيفاهدجنوةيهقفلابتكلايفاهدجنوظعاوملاوقئاقرلا

عضولارمأدتشاويرجملالوألانرقلاذنمثيدحلايفعضولاادبدقوننسلاوثيدحلابتك

رشكوبتكلايفسانلانيبةعوضوملاثيداحألاترشتناونييرجملاثلاثلاويناثلانرقلايف

حصتالوةعوضوماهنوكنعًالضف«قئاقرلايفاميسالولئاسلانمريثكيفاهبلالدتسالا

نعةديعبنكتملراشتنإلا.ةعساوثيداحألاهذهف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرىلإاهتبسن

-هللاهمحر-خيشلانأالوأكلذيفببسلاو«(نيبلاطلاجهنم)هباتكاهنمملسيملوفلؤلا

.ةقباسلافيلآتلاوتافنصملاىلعدمتعي

دمعتينمؤمملسمنمروصتيالدقف‘ثيداحألاكلتمهنعلقننمعةقثلا:افاث

نم)-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقملعنأدعب-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرىلععضولا
.(راتلانمةدعقمًاوبتيلفادمعتميلعبذك

هيدلنكتملةقباسلاتافلؤمللةقثلاهذهمم-هللاهمحر-خيشلانأ:ثلاَثلاببعسلا

نأملعلاعمتاعوضوملابتكوأثيدحلاللعتلوانتيتلابتكلاولئاسولاوةلآلانظأاميف

.ملعأهللاوثحبلابعيضاوملاهذهلوانتتالاهيلإعجريناكيتلاعجارملاوتافنصملامظعم

ثيدحىلعمكحينبىتموءاملعلادنعًقافتاهبجاجتحالاحصيالعوضوملاثيدحلاو

يفوأءبيهرتلاوبيغرتلاوقئاقرلايفورابخألايفعضولانوكيامبلغأولطابوهفعوضوم
ةعوضوملاثيداحألاضعبتدجواذإبجعالفتافنصملانمريثكهنمولخيالاماذهولئاضمفلا

:كلذةلثمأنمو(نيبلاطلاجهنم)يف

۹۸



توقايلانماهدوعوؤلؤللانماهناصغأوكسماهلصأةنجلايفةرجشملعلابلاطل"-١

(۱)نيعلاروحنماهرثورونلانماهقروو

(۲)"ماذجلاقرعناكرحيامهنإفناكزلادوعبالونامرلابصقباولحتال"-٢

نيتللانيتعكرلادعبتاعكرعيرألضفثيدحكلفاونلاتاولصضعبلضفيفءاجام-۳

لاقنمو«ةنسنينامثهبنذهللارفغملكتينألبقاعيرأاهدعبىلصنمو"هيفوبرغملادعب

الو‹ميحرلانمحرلاهللامسب:اضيأتارمثالثفرحتينألبقبرغلملاةالصربد

اهنمءالبلاعاونأنماعوننيعستوةعستهنعهللاعفر‹ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوح

(۳)"صربلاونونجلاوماذجلا

دقو(4)”بولقلاتومتمويهبلقتميملنابعشلانمفصنلاةليلوديعلايتليلماقنم"4
دمحمانديسىلإبسنتثيحباتكلايفةدراولالاوقألاوصوصنلاضعبنمنسحأ

نمكلذنوكينأهزنألينإوسانلانيبةعئاشلالاوقألانميهو-ملسوهيلعهللاىلص-

ةحلصمنيبرتجينأعيطتسياملاثمأوبرعلالاوقأىلععلطموةغللابملاعليلجخيش
ىلإلاوقألااوبسنيفخسانلنوكينأدعبتسأالوهريغو-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا
.كلذةلثمأو"مهسةلغوأًاطخ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

رشتناوةنيدملابخرفوةكمبملعلاضاب:لاق"-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانع-١

(0)"نامعىلإضهنوةرصبلاب

(6)”قيرطلالبققيفرلاورادلالبقراجلاو

(۷)”ةيدوأريصتفةيعوأمكنوطباولعجتال-۲

(١)٢/٢

)۲(6/۲{
(۳)٤/1۰
)7

(٥)٢/۲۳

۲/٥٠ص
(۷)4۹/۲
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نجلانأل4لالملاةليليفالورهشلانمفصنلاةليليفعماجتال”:يلعلةيصونمو-۳

.هبعرصينونجنلاتيأرامألالملاوفصنلايفاهئاسننايشغنمرثكت

یتحةلخننيعبرألسفنموةلخننيعبرألسفنمك(جانزم)جيئازمعبسلسفنم"٤

هللالوسرنعیوریكلذلكورانلانمءادفتناكةحلاصةبقرقتعنمكتشاع

(۱)-ملسوهيلعهللاىلص-

ةقرويفخرفابارغنأولةنجلايفةرجشهلهللاسرغهمتخيىتحًارهاطنآرقلاأرقنم"٥

”ةرجشلانمةقرولاكلتعطقينألبقمرهلاهكردألريطيضهنمثاهنم

ثيدحلاضراعتدنعميجرتلاوعمجلا

نيبفالتخالااهؤشنمو؛ةيهقفلاماكحألافالتخاةيضقءهقفلايفةفورعملااياضقلانم

ملنإءةدحاولاةلأسملايفةضراعتملاثيداحألافالتخاًاشنيةلدألاكلتنموءةيعرشلاةلدألا

امهنيبقيفوتلاوعمجلاىلإراصيثيداحألانيبضراعتلادوجودنعف«اقافتاًاخوسنماهضعبنكي

ضعبحجرتفقيفوتلاوعمجلارذعتنإوءنيليلدلادحأحرطنمىلوأوهفء(۳)عمجلاهوجوب

ثيداحألايفءاملعلاكلسموهاذهوء(4)ةفلتختتاحجرمبىرخألاىلعثيداحألا

لشمةضراعتملارابخألااهنمو):هلوقب(نيبلاطلاجهنم)هباتكيفيصقشلاهيلعصندقوءةضراعتلا

نافقویفرظحبًاربخيوريوءيشةحابإباربخ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعيورينأ

(٥)”اعیمج

رهظيدق؛ثيداحألاباهيلعلدتسيوةدحاولاةلأسملايففالتخإلاركذي-هللاهمحر-فنصلملاو

نأبنيبيالوأ«رخآلاىلعاهضعبحجريالوأامهنيبعمجيالوقفويالمث«امهنيبضراعتلااهنم

۸۷٥|۲ص)۱(

)٢٢/۰

اخوسنمرخآلاواخسانامهدحأنوكيوأ؛ديقملاىلعقلطملالمتحيفديقملاقلطمامهنيبوأ.صاخلاىلعماعلالمحيصوصخومومعامهنيبنوكينأك(۳)
.)0۷صةضراعتملاةلدألا‹ء۳/۲٠يصخرسلالوصأء١١1٠لوصفلا١/٠٠٠سمشلاةعلطحرشرظنأ٠قيفوتلاوعمجلاهوجونماهريغو

نآرقلانمرخآاصنقفاوييذلاثيدحلاحجريوأ.داحألاتاوتملاحجريو‹ددعلاةرثكبحجريوفيعضلاىلعحيحصلاحجري؛حيجرتلاروصنم
)نمرشنیتقلابيذلايملاحجردىعراوتلج.حيجرتلاهوجونمكلذريغول٠عامجإلاوأةنسلاول

٥(v1



مهبلمعلازاوجىلعلدتوأ‹ناطقسيفةئفاكتمةلدألانأئراقلامهفيدقامم.خسانتلاامهنيب

-:كلذةلثمأنمونيرمألاىلعاحابمرمألاحبصيفاعيمج

نيثيدحركذءعوطتلاموصنملكألابراطفإلادمعتنمةلأسم-١

-:لوألاثيدحلا
هيلعهللاىلص-يبنلالاقفانرطفأمث اعوطتنيتمئاصاتناكامهنعهللايضرةشئاعوةصفحنأ"

۰امويالدبأ:-ملسو

-:يناثلاثيدحلا

ينلوانوءبرشفنبلهيفءانإب«-ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر-يلعلخدءيناهماتلاق

ىلص-يبنلالاقف«كرؤسدرأنأتهركينكلوةمئاصتنكهللالوسراي-:تلقو«تبرشف

نإفناضمرءاضقريغناکنإو«هناکمامویيضقافناضمرنمءاضقناكنإ:-ملسوهيلعهللا

(۱)ةيضقتالتئشنإوءهيضقافتئش

ىلعهلعجاغنإوءاضقلامزلياليناثلاثيدحلاوءلطبنإعوطتلاموصءاضقبجويلوألاثيدحلا

نأنيبيملورخآلاىلعامهدحأحجريملونيثيدحلانيبعمجيمل-هللاهمحر-فنصلاف«رايخلا

.خوسنمرخآلاوخسانامهدحأ

دروأهنعموصيوأهنعمعطيله«هيلوىلعيذلااممصيملوموصلاهيلعناكنم-ب

:لوألاثيدحلا

همصيملناضمرموصهيلعوتامنم":لاقهنأ-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانعىورياميف

ربعاصفصنمویلکهنعمعطيلف
.نيکسممویلکناکمهنعمعطيلفموصلاهيلعوتامنمهنأهنعىوریو
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-:يناتلاثيدحلا

مل(۱)هنعيضقناضمررهشنمموصلاهيلعوتامنم:لاقهنأهنعهللايضرةريرهيبأنع

.امهنيبقفويوعمجيوأ:نيثيدحلانيبفنصملاحجري

.نيضراعتمنيٹيدحرکذ«هزاوجمدعوأهلکأزاوجثیحنم«عبضمحللكأيفج

-:لوألاثيدحلا
.اديصعبضلالعج-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأ

-:يناتلاتيدحلا

نمبلخيذلکنعو«عابسلانمبانيذلكلكأنعىهن-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأ

.بلخمهلنممعبضلاوء(۲)ريطلا

® © ©
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تالخادملا

هلهقالعالهركذاملكفهترضاحمناونعبمزتليملرضاعحملانأظحالملانمىلوألاةلخادملا

نعوجيرختلاوثارتلانعوةنسلاةيمهأنعثدحتدقف«جيرختلابديعبنموأبيرقنم

نالروذعمرضاحتافجيرختلابةقالعهلسيليصقشلاانخيشنعهركذاملكناوثيدحلارداصم

هيلعنأينعيامباتكلاثيداحأجرخيفجيرختلاملعقبطيفيكفلماشهيلإدنسأيذلاناونعلا

.يصقشلاانمامإدنعثيداحألاتاجيرختةحابإلالخنمثدحتينأ

نيقيلاملعلاهتدافاثيحنمفالخاهيفلهوداحآلارابخأنعرضاحملاثدحتكلذكو

ةيفنحلاوةيكلاملاوةيعفاشلادنعداحآلاربخنأثيدحلاولوصألابتكيفنودموهملعأيذلا

نعةياورالإمهللاتوبثلاثيحنمةينظاهنأدمحأمامإلادنعحصألايهةياوريفوةيضابإلاو

يفتوبثلاملسمهنأبهبحاصهيلعفقيويعطقداحآلاربخنا:لوقتتءاجءدمحأمامإلا

مامإلانعاذهرودصو:ىرخأةياوريفلوقيو«ةرباكمهلثمنعهلثمرودص:لوقيفلوصألا

اولعجينأنوديرينيذلاةيوشحللافالخينظداحآلاربخنأىلعةمألاريهامجف؛ديعبدمحأ

نأثحابلاىلعيغبنيناكامكءتافصلايفاهبلالدتسإلاوهورخآضرغلةيعطقداحآلارابخا

.نآلاةيمالسإلاةمألانيبةعئاشلاةمهملاةيضقلاهذهيففالخلامسحب

نأامكلوبقلابلطتالةمألانأالإنيثدحملادنعلاقمهيطتاهبشلابدودحلاءردلةبسنلابو

ةمألاهتقلتاذإثيدحلانأبنولوقيثيدحلاءاملعنأالإاضيألاقمهيف"ثراولةيصوال"ثيدح

ملهنأبيصقشلامامإلانعرذتعا«لوبقلاةجردىلإفعضلاةجردنمجرخهبتلمعولوبقلاب

يفنوملكتيدقةيلوصألانأملعيثحابلاويلوصأوهيقفهنالنيثدحملاتاحالطصابمزتلي

.نيثدحملامالكفلاخياميثيدحلاتاحلطصم



:اهيفلاقلخادمللةفاضإنعةرابعتناك:ةيفاثلاةلخادملا

ملعلاداحآلاثيدحةدافإمكحنعثدحتيناك-هللاهمحر-يصقشلاخيشلانأروصتا

.ثيدحلانومضميفملعلاهتدافايفالملعلاونيقيلاداحآلاملعةدافإيففالخلاملعلاال

ركذاامبسحهباتكيفيصقشلاخيشلااهركذيتلاتاحلطصمللةبسنلابىرخألاةيضقلا

يفىتحوةميدقلاوةثيدحلاتاحلطصلمالكيفهدلقفراعللارشنيفهكربنبادعبىتأاملكنا

يمهقفلاجهنملاهئاملعىلعبلغيناكديدحتلابيناثلانرقلايفيضابإلابهذملايبرعلابرغلا

مامإلاوهيقفوثدحمةديبعوبأمامإلا؛هيقفوثدحرباجمامإلاناف؛كلذليثيدحلاجهنملاو

كلذدعبنكلدنسلابةيانعلاوحنهجوتهلاضيأليحرلانببوبحمكلذدعب«هيقفوثدحمعيبرلا

تعطقناوء(عماجلا)ةكربنباباتكيفتاتفللاضعبالإثيدحلاملعبةيانعةقراشملادنعدجويمل

ركذيفوتافيرعتلارومأيفةقبسنمدلقيدعبنمىتأنملكراصوةيلكثيدحلاملعبةيانعلا

بهاذملاءاملععمتارضاحمىقلاوجحلاىلإبهذنأدعيويلاسلامامإلاءاجىتحتاحلطصلا

ىنتقاديناسملالاجروثيدحلالاجرمالكوركذوثيدحلايفةوقلانممهدنعامىأروىرخألا

دنعهتاذبمئاقيثيدحجهنمسسأكلذبودنسملاحرشولاجرلابتكوثيدحلابتكنماريثك

.ةيضابإلا
كلذوهللادبعوبأمامإلارهظىتحةفيعضتناكثيدحلاملعبةيانعلاكلذكبرغملايفامأ

هدعبنمودنسملالاجرركذومهبيترتيفدنسلابةيانعلايفرودهلناكويرجملاسداسلانرقلايف

.يرجهلارشعيداجلاوأرشاعلانرقلاةياهنلبقالإدنسملافرعيمل

‹هباتكيفيصقشلاخيشلاىلعةسوسدمنوكتدقثيداحألاضعبنأرضاحلاركذامك

ةروطخةلأسملايفنأروصتأنكلنظلااذهىلإناسنإلاعفديثيداحألاضعبدوجواميرةقيقحو

خسنلاتبثيةنراقلابعوضولمابةقيقحلاىلإلصوتينأنكميونيعمباتكوأنيعمصنيفكشينأ
.دحاولاباتكللةددعتملا



دحأنمتذخأيننكلويرمأنمةريحيفتعقودقثحبلاناونعلةبسنلاب:دولا

زكرأنأتدرأوعوضوملااذهلوحتمحانأفثيدحلاراهظإيهوجيرختلاةملكلتاحلطصلا

ءجيرختلاءاملعدنعةدوجوملاتاحلطصملادحأىلعهباتكيفثيدحللخيشلاراهظإةيفيكىلع

لمعلاةءافكبطبترتةيضقلاهذهنأةقيقحلايفىرأينافدحاولاربخلاةيضقنمديدحتلاةيضقامأ

سانلانمةئفدنعفالتخإلانأبقعملاعمقفتأانأففالتخإلاةيضقىلإةراشإلاامأهتدوجوأ

ةلأسلافءةعيرذةلأسملاعضيالوتافالتخألاضعبىلإريشينأبجيةيملعةباتكبتكينمًاعبطف

انخيشهركذامىلعقلعأالانأانهوءتافالتخإلاهذهىلإريشنفيطقرخآويحطسلوقاهيف

وهفةحاصفلاثيحنمخيشلاهبماقامىلإريشأنأتدرأامنإودراولامتحاوهخاسنلاةيضقنأب

ةفآوسانلانمريثكهيفعقيخاسنلاًاطخفثيداحألاهذهنيبزيميالنأدعبتسيليلجرعاش

ءالؤهمهتنالنحنو«ءوسلابتاكبيوارلاىلبيدقوةثيدحلاتاحلطصملادنعةفورعموةدوجوم

لصنأتدرأاماذهدصقريغنمنكلانهثدحتتاوفملاهذهنكل«ءوسباتكمهنأبباتكلا

.طقفهيلإةراشإلاتدرأاماذهءدصقنعساسداوأةسيسدلاثيحنمالهيلإ
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ميحرلاننمحرلاهللامسب

:ةمدقملا

ءاملعلامامإوءنيرخآلاونيلوألاديسىلعمالسلاوةالصلاو‹نيلاعلابرهللادمجلا

:دعبو«نيعمجأهبحصوهلآىلعو«نيدتهملاو

تايصخشلازاربإبلصاوتملامهمامتهاىلعيملعلاحرصلااذهىلعنيمئاقلاركشأيننإف

ىلعمهركشأامكءةيعامتجإلاوةيملعلامهدوهجىلعءاوضألاطيلستو«ةينامعلاةيملعلا
:لوانتيثحببةكرابملاةودنلاهذهيفةكراشملليتوعد

(نيبلاطلاجهنمهباتكيكيصقشلاخيشلارداصم)
-:تاظحالللاهذهحرطأنأيبنسحيرداصللاهذهنعثيدحلايفجولولالبقو.

:ىلوألاةظحالملا

٠نيبلاطلاجهنمباتكنملوألاءزجلالالخنمالإيصقشلاخيشلارداصمءاصقتساعطتسأمل

ءازجألايفدوهجلاةلصاومدعبالإىرخألاءازجألاىلعثحبلااذهجئاتنميمعتنكميالكلذل

.ةيقابلا

كلذلو«ادرانالإمهرداصمىلإنوريشيالنيذلاءاملعلاكلسميصقشلاخيشلاكلس
ءارآلاةظحالمالإكلتمهرداصمضعبةفرعمنكيالومهرداصمعیمجةفرعما۳

ىورياممو.رداصملاوبتكلانمريثكلهكالتمايفكشالف؛ةيرعبلاةلودءاخروراهدزاةرتفيفشاعيصقشلاعيشنأافرعاذةصاخ()9
ناطلسلاةلالجلصاخلاراشتسملابتكم٠٠نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ٠يشاطبلادومحنبفيس::رظنأ.بتكلاهذهبىصوأهناهنع

١٥١٠صء۳ج٠م١٠٠٠٠۲ططقسم:ةيخيراتلاوةينيدلانوؤشلل-



عماوجلاوتاعوسوملايفةروكذملاءارآلانماهقباطيامعثحبلامثءءاملعلاىلإةيوسنملاةبهقلا

.باتكلاكلذلرداصمعماوجلاوتاعوسوملاكلتنأنظلايلعبلغيفباتكلاكلذىلعةقباسلا

ةظحالملا

خيشلااهيلعدمتعايتلاتاملؤملاوبتكلاةفرعموهثحبلااذهنمدوصقملانأىفخيال

رداصمىلعدمتعادقنيملسملاءاملعنمهريغكوهفالإو«نيبلاطلاجهنمهفيلأتيفيصقشلا

ءسايقلاوعامجإلاوءةرهطملاةيوبنلاةنسلاو«ميركلانآرقلانميمالسإلاعيرشتلا

.لالدتسالاو

-:نيمسقىلإرداصملاتمسقدقوءاذه

:ةيساسألارداصملا-أ

اهمامتبةديدعتاحفصاهنملقنثيحب«اريبكادامتعااهيلعدمتعايتلارداصملااهبينعأو

.اہلامکو

:ءايضلابانك:الوأ
انفسؤيامو٠ينامعلايراحصلايبتوعلاميهاربإنبملسمنبةملسرذنماوبأخيشلاهفلأ

يتلاةينمزلاةرتفلاديدحتيفنوثحابلافلتخأكلذلو«هتافووأهدلومخيراتبانتفرعممدعًاعيمج

ءيرجهلاسماخلانرقلانملوألافصنلاءاملعنمهنأ(١)يشاطبلاخيشلاىريف اهيفشاع

انخيشامأ«يرجملاسماخانرقلانميناثلافصنلايفشاعهنأ(۲)يبايسلاخيشلاىريامنيب

.يرجهلاسداسلانرقلاىلإيبتوعلابدتمأدقنمزلانأىريف(۳)يليلخلا

ةريهشتاملؤمهلو«اخيراتوًابدأوًاهقفهرصعءاملعرباكأنميبتوعلاخيشلاناكدقلو

ءاءزجنيرشعوةعبرأيفعقييذلاءايضلاو«ةنابإلامجعمو«باسنألاباتكلثم«ةزيمتم

(قباسعجرم)٥۲-٠صاج٤|ناصعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتايشاطبلادومحنبفيس(١)
۷۸ص؛طقسمم٠م١٠۱۹۹۸طيبتوعلاركفيفتاءارق٠يبدألاىدتنملا(۲)
(قباسعجرم)١٠ص٠يبتوعلاركفيفتاءارف٠يبئألاىدتنملا(۳)

۸



هنملقنيوهف«هتامولعمءاقتسايفيصقشلاخيشلااهيلعدمتعاةيهقفةعوسومربتعييذلاو
ًاليوطًالقن(۱)هتافصوىلاعتهللاءامسأبابيفهلقنامكلذةلثمأنمو؛اهلماكبتاحفص

ايانثيفءايضلاهباتكلالويبتوعللركذىلعرثعأملينأعماذه«(۲)ءايضلاباتكنميفرح
.نيبلاطلاجهنمباتكنملوألاءزجلا

:عرشلانايبباتك:ايناث
نامعءاملعرهشأنموهو٠يوزنلايدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدمحمخيشلاهفنص

(عرشلانايب)ةامسملاةعيدبلاهتعوسومبرهتشادقوءيرجملاسماخلانرقلانميناثلافصنلايف

يفوتدقو«اهتساردواهبءانتعالايفنوينامعلاغلابدقو«اءزجنيعبسونينثايفعقتيهو
.(۳)ةرجهللةئمسمخونامثةنس-هللاهمحر-يدنكلاخيشلا

دقف«نيبلاطلاجهنمهباتكيفيصقشلاخيشلارداصمنمردصممهأعرشلانايبباتكربتعيو

كفداصتامبرو«نيبلاطلاجهنمًارقتامدنععرشلانايبًارقتكنأكلىتح٠لقنلانمرثكأ

نايبباتکنماهصفواهصنبةلوقنماهلكوءةعباتتمةحفصنيرشعىلعديزتةريثكتاحفص

لوقنملاصنلاويلصألاصتنلانيبةفيفطلاقورفلاحضوأنأيبردجيهنإفكلذلوء(4)عرشلا

=-:هم

ءتاحفصلايفامك«لقنلاةيادبيفهنملقنيذلالصألايصقشلاخيشلاركذيدق0

يفامك4هيلإريشيالًانايحأو‹جهنملانملوألاءزجلانم۸١۱۷۳

.عرشلانايبنملوألاءزجلانم٠١۱۲ء١۲٠«نيتحفصلا

انيسحتربتعياممءلصألاتارابعىلعةفيفطلاتارييغتلاضعبيصقشلاخيشلايرجي

ءيشبىتفأاذإملاعلايفديعسوبألاق)-:عرشلانايببحاصلوقي:كلذلاثمو«امل

29۱776۰نص۱بناصفلساقتلكرفةرزو٠ماااراط«نياعليونياعيتيصقشادعسانبش
(قباسعجرم)۳۰۸-۱٠٢۳۱۹ج٠نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ٠يشاطبلادومحنبفيس:رظنأ(۳)
.عرشلانايبنملوألاءزجلانم٠۲11-۲۳۸تاحفصلاياهنراقو٠جهتملانملوألاءزجلانم۲-٢٢٠۲۷۲:تاحفصلارظنا)٤(



)۱(
)۲(
)۲(

)٤(
)٥(
)٦(
)۷(
)^(

امبلمعينأىتفماعسيالهنأ«قحلافلاخف«ءايتفيفهناسلتلزف«هيفلصألاملعي

ملاعلاىتفأاذإ:ديعسوبألاق):لوقيفيصقشلاخيشلاامأء(١)(...لطابلانمءاتفأ

نأىتفملاعسيالهنأءقحلافلاخف«ءايتفيفهئاسلتلزف«هيفلصألاملعيءيشب

٠(..لطابلانمملاعلاهاتفأابلمعي

التإف..):يدنكلاخيشلالوقيامكلذلاثمو«ءارقلاضعبىلعمهويدقامحاضيإ0

ريمضلاهيلعدوعيامخيشلاحضوأدقوء(۳)(..لطابلانمهاتفأابلمعينأىتفملاعسي

نمملاعلاءاتفأابلمعينأىتفملاعسيالهنأ.):لوقيثيح؛(ءاتفأ):هلوقيف

.هلثللهاجلاىوتفلوحروديمالكلانأدحأنظياليكلء(4)(لطابلا

عماجنم..):عرشلانايببحاصهلوقيامكلذلاثمو؛هلوقيكحملاملاعلامسافذح

نإ:ليق):هلوقبيصقشلاخيشلاهلقنهجوأةثالثىلعخسنلاو:دمحميبأ

.(1)(..هجوأةثالثىلعخسنلا

وبألاق4فالتخالاهيفزوجياميفكلذو..):عرشلانايببحاصلوقيرخآعضوميفو

يهتنيوهيلعينبيلصأبقلعتيمهنملك«نيملسملانمليواقألاهذهو:-هللاهمحر-ديعس
.(۷)(..هيلإ

لصأبقلعتيمهنملكو«فالتخإلاهيفزوجيامكلذو...):لوقيفجهنملابحاصامأ

انخيشنأآل؛راصتخالادصقوه-ملعأهللاو-كلذببسو(۸)(...هيلإيهتنيوهيلعينبي

هتمدقميفلوقيَلخعريغارصتخم=ناكدقو-هباتكنوكينأدارأ-هللاهمحر-يصقشلا

تلكو«هيفةبغرلانعسانلارثكأرصاقتو«هبلاطلقدقملعلاتيأرالينإف:دعبامأ):

١٦٠٦ص١٠ج٠طقسم٠نامعةنطلس٠ةفاقثلاوثارتلاةرازو٠عرشلانايب٠يدنكلاميهاربإنبدمحم

(قباسعجرم)١۱۲ص١ج:نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ

(قباسعجرم)٦٠٠ص؛١ج؛عرشلانايب٠يدنكلاميهاربإنبدمحم
(قباسعجرم)١۲٠٠ص؛٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ

(قباسعجرم)۲۳۸ص۱٠ج٠عرشلانايب٠يدنكلاميهاربإنبدمحم
(قباسعجرم)٠٠۲٠ص.١ج؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ
(قباسعجرم)۷٠ص٠٠ج؛عرشلانايب:يدنكلاميهاريإنبدمحم
(قباسعجرم)١ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ

1۱۱

 



‹نيقباسلادصاقمكردنعتزجعو٠نيضاملافلسلاتاماقمىلإلوصولانعممبلا

ءهقفلاتاتشهيفمظنأوءةعيرشلاملاعمهيفعمجأرصتخمفينصتيفيرطاختلمعتسا

‹ةعورشمةعباتتمةرواجتمءةعومجمةحورشمةلئاسملعجأوءهعورفوهلصأنيبأو

لالخإالولالقإهبيرزيالراصتخاولالمهعمنوكياليذلازاجيإلاةياغبهيفتعمجف

ةفلاسلانامعلهأبتكنألءةعيرشلالوصأعمجدارأنمًافيفختو«ةعلاطمللًابيرقتو..

ىلعاهعمجقشييتلاتالّوطلملااهنمو«دارملاىلإلوصولانودنهيتلاتارصتخلملااهنم

يلعلو)(١)(..تالّوطماوتارصتخملانعهبىفتكيبانكاذهو.دايترالاوبلطلالهأ

ىلعفقونمف..):لوقيثيح-هيلعهللاةمحر-ةيلاغلاهتحيصنًابحصتسمكلذبنوكأ

يئطخنمللخلادسيو«يريصقتيفرذعلايلدّهميلفهتفنصوهتمسرو«هتفلأوهتبتكام

امبءافووهلبءريصقتلانمالواطخلانمكلذربتعأالينأعماذه(۲)(..يريطستيف

كلتيفلمعلاهيلعىرجيذلابولسألاعمقفاوتوهوراصتخالانمهباندعو

.راصعألا

بابيفيصقشلاخيشلافذحدقف«بابلاعضوميفهنعءانغتسالاانكمءاريامفذح

لاقفتلزنأةروسلوأيفسانلافلتخاو):يدنكلاخيشلالوقخوسنملاوخسانلا

(4).عرشلانايبنمتبثمهعيمجاهدعباموةرقفلاهذهلبقامنأعم(۳)(..ضعب

11الاش :كنصمل

ءاملعزربأنمناكيذلا«يوزنلايدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأركبوبأخيشلاهفَص

يقفالغلالاصنبدمحمنبدمحأخيشلانعملعلاذخأ‹«يرجملاسداسلانرقلايفنامع

هريسو‹ريسيتلاوليهستلاو6ءادتهالاو»صيصختلااهنمةديدعتافلؤمهليوزنلا

ةيهقفلاهتعوسوميههتافلؤمرهشأنأريغ»بيرقتلاو6ةريخذلا6رصتقملارهوجلاوةرربلا

 

(قباسعجرم)١٠-۹ص١٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ(١)
(قباسعجرم)۷١ص١٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ(۲)

(قباسعجرم)۲۳۹.٠ص١٠ج٠عرشلانايب٠يدنكلادمحم

(قباسعجرم)٠٠۲ص٠٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم۽يصقشلاديعسنبسيمخ:رظنا

١۱۱



نيسمخوةعبسماع-هللاهمحر-يفوتاءزجنيعبرأودحاويفعقتيتلاو‹فنصلملاةامسللا

.(۱)ةرجهللةئمسمخو

حضتيامك٠هنملقنلارثكأدقف4يصقشلاخيشلارداصممهأنمفنصملابانكربتعيو

ءزحلانمتابجاولابملعلايفرشعثلاثلالوقلايفءاجاماهنمو«ةددعتمعضاوميفكلذ

موزليفنيثالثلاويناثلابابلانميفرحنوكيداكيالقنلوقنمهنإف٠(۲)جهنلانملوألا
.(۳)فنصلملانملوألاءزجلانمكلذهبشأاموتابجاولابملعلا

دنعفنصللاهباتكمساالويوزنلايدنكلاخيشلامساركذياليصقشلاخيشلاناكو

يرجييصقشلاخيشلاناكو«امهلركذىلعجهنملانملوألاءزجلايفرثعأمللبءهنملقنلا

ناكاذِإمكحلانإ):فنصملابحاصلوقكلذةلثمأنمو«ًاحوضوىنعملاديزتةفيفطتارييغت

عامجإكةبيصمةفئاطلاتناكو«قحلانعهباهذوهضعيطخىلعليلدلاماقةمألانمًابولطم

اذإ):ًالئاقيصقشلاخيشلاهذخأدقوءاهلوقبجتحينأزاجو«ةمألايهتناكو«ةمألا

ءةمألاعامجإكةبيصملاةفئاطلاتناكءهضعبطخىلعليلدلاماقوةمألانمًابولطممكحلاناك

(٥)(املوقبجتحينأزاجو«ةمألايهتناكو

:ىرخألارداصملا:ب

(قباسعجرم)۳۲-۱٦۴۳۸ج؛نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ۽يشاطبللدومحنبفيس:رظنل (١)
(قباسعجرم)۱۸-١۱۸۳ص؛١ج؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ:رظنأ)۲(
٠١٠-٠١٠١ص٠٠ج٠طقسم؛نامعةنطلس٠ةفاقثلاوثارتلاةرازو«فنصملا٠يدنكلاهللادبعنبدمحأ)۳(
(قباسعجرم)١٠٠ص٠٠ج٠فنصملا؛.يدنكلاهللادبعنبدمحلا (٤)

(قباسعجرم)١٠٠ص٠٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ)*( 

 



:ةيواعميبأخِيشلاةريس:الوأ

يفنامعيفملعلاناكرأنمناك«يوزنلارقصلانبنازعةيواعموبأةمالعلاخيشلاوه

(1).نيتئمونيتسونامتةنسيفوتءيرجملاثلاثلانرقلانمطسوألاثلثلا
نملوألاءزجلايفتارمةدع-هللاهمحر-ةيواعميبأىلإيصقشلاخيشلاراشأدقو

ةبسندعبهتريسيفةيواعموبألاقو):لوقي«ةدحاوةرمةيواعميبأةريسىلإراشأامكءهجهنم

(۲)(..‹مهتريسبذخألاومهلعابتالاوءمهبقاحللا-ىلاعت-هللالأسن:نينمؤللاةمئأ
.ادوجومناکنإ(ةيواعميبأةريس)باتكدوجونكامأىلإدشرتتامولعمىلععلطأملو

:وفاعجنباعماج:ایناث
يفنامعءاملعةذباهجنمدعييذلاءيوكزألارفعجنبدمحمرباجوبأمامإلاهفنص

هباتكدعيو٠«بوبحمنبدمحممامإلاهخويشنمءيرجملاثلاثلانرقلانميناثلافصنلا

اذهبنامعءاملعمامتهارثكدقلوءرصعلااذهىلإةلوادتملاةروهشملابتكلامدقأ(عماجا)

.(۳)(رثألانآرق)بقلهيلعاوقلطأىتحزنكلا

عمءهعماجوأرباجيبأخيشلاىلإةراشإلاةلقنيبتتجهنملانملوألاءزجلاءارقتسانمو

روبعلارطانقبارورم=هللاهمحر=رياجيبأىلإاهؤشنمواهلصأمجرييتلاصوصنلاةرثك

.ةثالثلاةيساسألارداصملايفةلثمتملا

لاقو):هلوأوءةنجلابسانللةداهشلامكحيفيصقشلاخيشلاهدروأامكلذةلثمأنمو

لوقنمهلبقاموصنلااذهوء(4)(..ءايبنألاالإةنحلابدحألدهشيال:ليقو:رفعجنبدمحم

رفعجنباعماجيفوهفةلأسملاهذهليقيقحلالصألاامأ«(0)تاريغتلاضعبعمعرشلانايبنم

(1)(..ءايبنألاالإةنحلابدحألدهشيال:ليقو..):

ہہ

(قباسعجرم)۲٥٠۲-١٠٦٢۷ج٠نايعألافاحتإ٠يشاطبلادومحنبفيس(١)
(قباسعجرم)٠1ص١٠ج؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم۽يصقشلاديعسنبسيمخ(۲)
(قباسعجرم)۲۷۱-١٠٠۲۷۳ج٠نايعألافاحتإ٠يشاطبلافيس:رظنا(۳)
(قباسعجرم)١٠٠ص٠٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ(٤)
اهدعبامواهلبقامو۱۷۲ص۲جءعرشلانايب٠يدنكلادمحم:رظنا)٥(

١١٠ص١٠ج٠نامعةنطلسةفاقثلاوثارتلاةرازو٠عماجلا٠يوكرألارفعجنبدمحم

۱۳



:يراوحلايبأعماج:انلاث

فصتنلايفنامعمالعأنماملعناك4يرقلايراوحلانبدمحميراوحلايبأةمالعلامامإلل

رباجيبأخيشلاو«بوبحمنبدمحممامإلا«هخويشنم«يرجملاثلاثلانرقلانميناثلا

(۱1).سيمخنبتلصلارثؤملاوبأخيشلاو«نامثعنبناهبنخيشلاو٠يوكزإلا

يفدوجوملوقنلاكلتضعبو«تارمةدعجهنملانملوألاءزجلايفيراوحلاوبأركذدقو

نمو4رمألاةقيقحبملعأهللاوهنماهلقنيصقشلاخيشلالعلف(يراوجلايبأعماج)باتك

لهأىلإ(هللاهمحر)يراوحلاوبأهببتكامم:ليقو):يصقشلاخيشلاهلوقيامعضاوملاكلت

ةعبتملاراثآلاو‹اهبيدتهييتلاةيضاملاننسلاةلبقلالهألاومأنيبقرفيذلانإ:تومرضح

اماتاقباطتقباطتياذهوء(۲)(...سايقالويأرالورايتخااهيفدحألسيل«اهبىدتقييتلا

ةفاضإعمنيهباشتمناصتلاءاجدقف(4)عرشلانايبيفامأ(۳)يراوجلايبأعماجيفامعم

ىلإيصقشلاخيشلاعوجركلذبحجرتيف«هللامكمحراولمعا:امهصنلالوأيفنيتملك

.ةرشابميراوحلايبأعماج

:يودّكلاديعسيبأمامالاتافلؤم:اعبار
لابجنمایسارالبجناکيمدكلايبعانلاديعسنبدمحمديعسوبأةمالعلامامإلاوه

اراثآهدعبءاجنملكرتءهنمطسوألاثلثلااميسالويرجملاعبارلانرقلانابأنامعيفملعلا

.(0)ربتعملاباتكوءةماقتسإلاباتكاهزربأنم«ليلحتلاوقمعلابمستتةميق

يفةفلتخملاهتاباوجىلعتوتحاو‹يمدكلاخيشلاءارآبةينامعلاراثآلاتألتمأدقواذه

ىأنمبيصقشلاانخيشنكيملو«ةقباسلانمةقحاللاراثآلااهتفقلتوةءاربلاوةيالولاناديم

(قباسعجرم)٠۲۷-٠٠٢۲۷ج٠نايعألافاحتإ٠يشاطبلافيس(١)

(قباسعجرم)۷٠٠ص١٠ج؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم۽يصقشلاديعسنبسيمخ(١)
٠٦۷ص١٠جء١۹۸٠ةفاقثلاوثارتلاةرازو١٠ط٠يراوحلايبلعماج؛يراوحلانبدمحم)۳(

(قباسعجرم)٥٥٠ص٠٠ج٠عرشلانايب٠يدنكلادمحم(٤)
ما.١ط‹يمدكلاديعسيبأركفيفتاءارق٠يبدألاىدتنملا(قباسعجرم)٤۲۹-۲۸۲ء۱ج٠نايعألافاحتإ٠يشاطبلافيس:رظفا)°(

۔-۱۲ص



هاتفرعامعم«جهنملانملوألاءزجلايفةرمنيعيرأىلعديزيامهركذرركتدقللبءكلذنع

ةروهشملاهتافلؤمنمدافتساهنأودبييذلاو«ءاملعلاءامسأركذنمليلقتلايفهجهنمنماقباس

مسابايرصتدجأملينأعمءفارشإلاباتكىلعتادايزلاوتاباوجلاوربتعملاوةماقتسإلاك

ًاطخيفليقو:ربتعملاباتكنمو):لاقثيحدحاوعضوميفالإءءارآاهنمذخأيتلاتافلؤملا

كلذميتأمث‹(١)(..هيلعروجأمهباوصو«هنععوفرميأرلابيتفينأهلزوجييذلاملاعلا
(۲)ربتعملاباتكيفلصألاتدجودقو«ديعسيبأنعاليوطالقت

باتكىلإيصقشلاخيشلاةدوعحجرتتهنأالإ(۳)عرشلانايبيفاضيأدوجوملقنلااذهو

مسابعرشلانايببحاصحيرصتمدعمغرىلع«باتكلامسابهيرصتةلالدبالربتعلا

.ملعأهللاوباتكلا

:ةڪربنباعماج:اسماخ
رخاوأيفدلويذلايولهبلايميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأةمالعلاهفنص

نامعيفملعلاباطقأنمابطقو«ملعلايفنيخسارلاءاملعلانمربتعاوءثلاثلانرقلا

‹ةنزاوملاباتكو«دييقتلاباتكهتافلؤمنمءيرجملاعبارلانرقلانمنيلوألانيثلثلايف

لوصألاتامهمىلعهئاوتحابازيمتماباتكقحبدعييذلاعماجلاباتكو«فراعتلاباتكو

(£).عورفلاو

يفامعمقباطتتداكتيتلاعضاوملانمةريبكةعومجيدجينيبلاطلاجهنمباتكيفرظانلاو

(٥).دمحيبألوقنممالكلااذهنأىلإًانايحأةراشإلاعم«ةكربنيإعماج

ےس

(قباسعجرم)٣۱۲ص١٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطل١جهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ)۱(

اهدعيامو۲٠؟صع٠١ج٠م١٠١۹۸١ط؛نامعةنطلس٠ةفاقثلاوثارتلاةرازو‹ربتعملا‹يمدكلاديعسوبأ
(قباسعجرم)اهدعبامو۸٦س:١ج٠عرشلانايبيدنكلادمحم)۳(

ءم١٠٠٠٠۲ط.يولهبلاةكربنباركفيفتاءارقءيبدألاىدتنملا(قباسفاحتإ٠يشاطبلافيس:رظنا
۳۹-0.1۳ص.هينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو٠م١٠٠٠٠۲ط٠يهقفلاهرودوةكربنبامامإلا٠يدوعسملاسيمخنبنارهز٠ء۲۲-٠٠ص

دمحموبأهيفركذاعضومرشعةسمخىلعجهنملانملوألاءزجلايفترثع
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كلتنأبمزجلاعيطتسأاليننأالإ‹لثامتلاسايقلابابيفءاجامكلذةلثمأنمو

عماجلاتدمتعادقةميدقلاةينامعلاتاعوسوملاعيمجنألدمحميبأعماجنمةلوقنمعضاولا

.اہلًامھماعجرم
يفدجتمث«ةكربنباخيشلانعالقنالثمفنصملاباتكيفدجتكأهتركذامىلعليلدلاو

ىلعوقسنلاسفنىلعءفنصلابحاصمالكايانثيفًاجمدنملقنلاكلذنيبلاطلاجهنم

ردصلملانأكلنيبتيفء(۲)ىوتفلاوديلقتلابابيفءاجامكلذةلثمأنمو«ةدحاوةريتو

.فنصملل۱باتکوهجهنملابحاصليقيقحلا

:يويسبلاعماج:اسداس

(۳).ةءاربلاوةيالولايفهبهذماميسالو«هيهذمبرثأتو

هذهئحمىلإهيبنتلايفبنينكلو«هباتكيفنسحلاابأخيشلاركذياماريثكيصقشلاخيشلاو

لاقو).:هصنامجهنملايفءاجدقفءرخآملاعىلعةلالدللًاطخلاليبسىلعةدحاوةرمةينكلا

نموهوأءخاسنلاءاطخأنمالإكلذنظأامو«(4)(..-هللاهمحر-دمحأنبنسحلاوبأ

يراجهلارصننبدمحأنبنسحلايلعوبأخيشلاهنأحيحصلاو«ةيعابطلاءاطخألا

ةرازو٠عماجلايولهبلاةكربنبدمحمنبهللادبع(قباسعجرم)٩۸ص١ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ:رظنلا(١)
صج٠٠نامعةنطلس؛ةفاقثلاوثارتلا

عجرم)١١٠صء٠١جعماجلا؛ةكربنبأ(قباسعجرم)۱-۸١11۹ج٠٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠٠يصقشلاديعسنبسيمخنرظنأ)۲(

.ةثالثلابتكلايفدوجوملانيبنراقو(قباسعجرم)-١١٤٠ص٠٠ج٠فنصملا٠يدنكلادمحأ(قباس

(قباسعجرم)۴-١٠۲۰۷ج٠٠نايعألافاحتا٠يشاطبلافيس:رظنأ)۳(

(قباسعجرم)٢۲۷۸ص؛١ج؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ)٤(

ليقونيتنثاةنسيفوت٠حيحصلاىلععرشلانايببحاصخيشوهو٠ينامعلاهقفلابتكيفةلوثبموةريثكهتبوجأو٠سماخلانرقلاءاملعنموه
نم٢۳۲ةحفصيفاوهس(يلع)ةملكتطقس:ةظحالم٠ج٠نايعألافاحتإ٠يشاطبلافيس:رظنا٠ةرجهللةنمسمخوثالث

.كلذلهبتنيلف..دمحأنبنسحلاوبأخيشلاوه٠اذكهمالكلاءاجف٠فاحتإلا
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خيشلالوقي٠باسحلاوثعبلاوتومابابيفدرواميويسبلاعماجنملوقنلانمو
:لاقفربقلايفىتوملاباذعنع-هللاهمحر-ينايسبلانسحلاوبألئسو:لصف":يصقشلا
امأءمهمحرءاشنإوءةرخآلايفوانيدلايفوربقلايفمهبذعءاشنإ«ىلاعتهللاديبعمه

نإق..):يتآلاكيويسبلاعماجيفهلصأوء(١)نمؤمريغتامنملهيفكشالفةرخآلاباذع
ايندلايفمهبذعءاشنإ«هديبعمهوهللاىلإكلذنإ:هلليق؟ربقلاباذعيفلوقتامف:لاق

باذعورانلاوةنجلابنمؤيملنمو«هيفكشالفةرخآلاباذعامأفءةرخآلايفوربقلايفو

.(۲)(..نمؤمبسيلفةرخآلا

دققباسلاصنلايفوهفءلصألاىلعتارييغتلاضعبيرجييصقشلاخيشلانأظحاللاو
نممهوتيامعفدلكلذونمؤمريغوهوتامنمبةرخآلاباذعنعنسحلايبأةرابعديق

.سانلاعيمجلةرخآلاباذعلومش

يفوتءفنصميتئموحنهل«يسوطلايلازغلادمحمنبدمحمنبدمحمدماحوبأمامإلاهفنص

(۳)ةرجهللةئمسمخوةسمخماعناسارخنمسوطيف

ءهجهنمنملوألاءزجلانمدحاوعضوميفءايحإلانميصقشلاخيشلالقندقو

نمبللانعدعبأامهدحأنارشقهلوءسيفنرهوج(٤)ديحوتلا:يلازغلالاق):لوقي

.(0)(هرقموديحوتلاندعموهف«...ءرخآلا

يصقشلاخيشلانأظحالينكلو«(1)نيدلامولعءايحإباتكيفمالكلااذهتدجودقو

لشمتيو‹اهضعبريخأتوتارقفلاضعبميدقتيفامهلوألثمتيءلصألاىلعنيليدعتىرجأ
ےہ

(قباسعجرم)۷٠٠صء١ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ(١)

١٠ج٠م٠۱۹۸۴نامعةنطلس؛ةفاقثلاوثارتلاةرازو٠يويسبلاعماج٠يويسبلادمحمنبيلع)٢(

؛۷ج:م۱۹۹۷ء١١ط٠نانبلتوريب٠نييالمللملاراد٠مالعألا‹يلكرزلانيدلاريخ:رظنا.(۳)
.كشالبيعابطاطخوهوسيفنرهوجريسفت:جهنملايفءاج(4)
۳۲۹-۳۳۲ص١٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ(*)
٢۴-۴ص.١ج٠م۱۹۸۳نانبل۽توريب٠ةفرعملاراد‹نيدلامولعءايحا٠يلازغلادمحمنبدمحم()
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یأرثیح«(هلالجلجهللانمالإرشلاوأريخلاىريالف):يلازغلالوقىلعدرلايفرخآلا

ءرشلاوريخلاقلاخوه:لاقيامنإو.هللانمهنوكبرشلافصوينأيغبنيالهنأيصقشلاخيشلا

.(۱).خلا..هللاءاضقبءيشلكناكنإو«ةنسحريغهفصرشلانأل

:مصألانامثعميشلاتافلؤم:انماث
»مصألاببقلملايوزنلايرزعلادمحأنبهللادبعيبأنبنامثعةمالعلاخيشلاوه

نترقلانملوألاثلثلاوسداسلانرقلانمريخألاثلثلايفملعلايفةعيفرةلزنمىلإىقترا

بانكاهنمءاهمظعمدقفبانئزرةعساوةليلجتافلؤمهل«ديحوتلاملعيفةصاخو«عباسلا

ايشفرعأال.ءزجنيسمخودحاوىلإمهضعبهلصوأو«اءزجنيعبرأيفعقييذلاجاتلا

هيرراوجىلإلقتنا«ةريصبلاباتكورونلاباتكامهناعوبطمناباتكًاضيأهلو«نآلاىلإاهنع

(۲).ةئمتسونيڻالثوىدحإةنسميركلا

تارمةدعمصألاخيشلاىلإهجهنمنملوألاءزجلايفيصقشلاخيشلاراشأدقو

نملةصخرلابذخألازئاجهنإ:جاتلاباتكيفو):لوقي؛طقفةدحاوةرمجاتلاباتكىلإراشأو

ذخۇؤينأبحيهللانإ":لاقهنأ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعىوريام«اهيلإرطضا

(۳)(.."ەمئازعبذخۇينأبحيامكهصخرب

:ةبراغملابتنكدحأ:اعسات

بتكنمو:لصف):لوقي؛باتكلاناونعديدحتنودبهيلإيصقشلاخيشلاراشأ
اوناديذلاهيففالتخالامهلنكيملرمأيفةكرابملاةوعدلاهذهلهأفلتخأ:(4)ةيراغملا

:موقلاقف‹-ىلاعت-هللاتافصيفاوفلتخا.ةفورعمةغللاو«مامإلاوهنآرقلا:دحاوهلكهب

۳۳۰ص٠٠ج٠نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ:رظنا(١)
(قباسعجرم)٦٠4-۳۹٤ص.٠ج٠نايعألافاحتإ.يشاطبلافيس(۲)

(قباسعجرم)۱۳۷-٠٠١۳٠ج؛نيبلاطلاجهنم٠يصقشلاديعسنبسيمخ)۳( 

رنازجلاةيضابإمهو٠يبرعلابرغملاةيضابإهبدصقينيينامعلابتكيفةبراغملاظفلنأىلإجهنملاققحميثراحلادمحنبملاسخيشلاراش()
ايبيلوسنوتو



انفصواماومهفتف...ىنسجحلاءامسألاهلوهللالزيمللب:نورخآلاقو«ةقولخمهثدحهتافص

لهأبتكنميذلامت.ىوقتلابمكايإوهللاانمصع«هللابالإةوقالوالهسارینهودجت

(قفوملاهللاو«برغلا
-حضاووهامك-وهوفلاسلاصتلاهتملقتيذلاباتكلاةفرعمتلواحدقلو

باتکو4ينالجراولابوقعييبألناهربلاوليلدلاباتكيفهنعتشحبومالكلاملعبقلعتي

.هدجأملينكلورامعيبألزجوملاباتكوًاضيأهلفاصنإلاولدملا

‹-ىلاعتهللاهمحر-يصقشلاليلجلاانخيشرداصمنمهيلعلوصحلايلرسيتاماذه

نألو-قبسامك-ابلاغرداصمللهركذمدعل«هرداصمعيمجتيصقتساينأكلذينعيالو

ملينألو4ةعونتموةددعتمتناكمهرداصمنأيأ«نييعوسومءاملعاوناكءاملعلاكئلوأ

.نيبلاطلاجهنمباتكءازجأعيمجصقتسأ

۱ىلعملسوهللاىلصوءعضضاوتلالمعلااذهىلعينبيثينأىلاعتهللالأسأاماتخو

نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو»نيعمجأهبحصوهلآىلعو»دمحماندیس

® ©

۲۰-۱٠٢۲۱۲ج٠نيبغارلاغالبو٠نيبلاطلاجهنم۽يصقشلاديعسنبسيمخ)0(

۱۹



تالخادملا

:هلوقبلخادملااهأدبةفاضإنعةرابعتناك:لوألاةلخادملا

ثيحدحاودلجنمثحابلااهيصقتسينأنكمياليصقشلارداصميفثحبللةبسنلاب

ذاتسألاعسوتولاذكهوهريغوكانهوانهةدوجومرضاحملااهركذيتلارداصملاكلتنوكت

.لمشأومعأةدئافلانوكتلاهعيمجخيشلاباتكءازجأرداصمةساردبثحابلا

ًاعبط٠كلذيفكشالوثحبلايفاريصقتربتعيدحاوءزجىلعدامتعإلانإ:دولا

عرشلانايبركذققحلايثراجلادمحنبملاسخيشلاوةدحاوبلاغلايفةيساسألارداصلملا

يفناكمبةيوعصلانمفىرخألاعجارملاامأوروكذماذهوةيلصألاعجارملايفءايضلاوفنصللاو

بهذتوتالاقملاذخؤتامنإوبتكلاءامسأدجوتالهنألنيبلاطلاجهنمباتكءازجأعيمج

.عجارملاىلإاهتعباتم

® © ©
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)1(

نيبغارلاالبونيبلاطلاجهنمبحاصةمجرت

٠...يقاتسرلايصقشلادوعسمنبيلعنبديعسنبسيمخ:خيشلاوه

ىلعتبثأيذلاوء(نيبلاطلاجهنم)هباتكققحةمدقميفءاجاموهو«هبسننمركذياماذه

(۱).هعبطدنعاذههباتک

ثيحنمسمفنلاىلإبيرقوهوءيرجملارشاعلانرقلارخاناكهنأهيفىرحتيف:هدلومامأو

.مامألابأدشرمدعبنم«يبرعيلادشرمنبرصانمامإلامأجوزتهنأريسلايفهركذءاجام

مامإالاةعيبتناكدقو«ةمامإلابدشرمنبرصانمامإللنيعيابملاءاملعلاةودقناكهنإرکذيمث

ماعدشرمنبرصان

ىلإمامإلاعمهريسمناكدقفءهشويجضعبلادئاقوءهتايحةليطرصانمامإللًارصانملظو

عاضخإلاملوحاموطقسملقاعمىلإمامإلاشيجسأرىلعناكوءلقنيىلإاذكهوءىوزن

ىلإارفاظداعودهعلامهنمذخأونيلاسمىراصتلاءءاجفاهبخانأوحرطملزدقونييلاغتربلا

.مامإلا

عيوبيذلاناطلسمامإلاةلوديفركذهلوءهتافودعبرصانمامإلاىثرنممهنأكلذكدريمث

(۲).(ھ0۹٠1)ماعناطلسمامإلاةعيبورصانمامإلاةافوتناكدقوءرصانمامإلادعب

دبالف(ه١٤۳٠٠)ماعرصانمامإلاةعيبيف(ءاملعلاةودق)هلمجرتملاانخيشناكاذإ:اذإف

ةلودةدميهاماع٢۲اهدعبشاعدقوريدقتلقأىلعنيعبرألابراقيامذئمويرمعلانمهلنأ

.يثراحلادمحنبملاسخيشللقيقحتلاةمدقمء١ص١جءنيبلاطلاجهنم)۱(
ةرازول۲طء۲٠۲صءقيزرنبدمحمنبديمحل؛نيبملاحتفلارصمبمامإلاةعبطم:ط۷صج:يملاسلانيدلارونلةفحت:اذهيفعجار)۲(

.(۱۴۹۱۱۹۷-۸ثارتلاةرازوليبلحلاينابلاىسيعطء٤٠1٠٠٠٠٢۲صءقيزرنبأل(ناعمللابعئاشلاعاعشلا.ثارتلا٠



اندنعققحتيءةليلقةدايزبانخيشرمعانردقاذإءةنس10تاونسلاهذهعومجمنوكيفمامإلا

.يرجملارشاعلانرقلارخآهداليم

هخويشوهتقبطركذىلإدهعننأديالاننإفءذفملاعكخيشلانعثيدحلااندرأاذإو

ىلعهلوأءرشعيداخلانرقلامالعأنمنيبتامكوهف:خيشلاةقبطامأف.هتافلؤموهتذمالتو

.يتأيساميفمهضعبركذلواحنسةقبطلاهذهيفهعموهنمو«ديدحتلا

:ءخذابلاملعلااذهخايشأبةفعسمرداصملادجنالاننأفسؤملانمف:خيشلاخايشأامأو

ذئمويناكهنأركذيويبرعيلادشرمنبرصانمامإلاةعيبركذتامدنعيتأيهركذبةيونتلالوأكلذو

املغلذبدقوالإكلذنوكيالو«هبندقلجرلاناكاذإالإنوكيالاذهو.(۱)ءاملعلاةودق

.ابيرقتنيعبرألاغلبدقيأهلوهكلارمعيفذئدنعوهف«ةمزالملابانسو

خيشلااذهبابشفمقوتنامىلعوءهخرشوبابشلاةراضغيفنوكينأودبالملعلاهبلطو

¦,مهرثإءاجنمونيرخأتلاناهبنينبنمزاذهوءرشعيداجلالوأورشاعلانرقلارخآنيبناك

'ةيسايسلاىرخألاثادحألادصريفدهجلاردقبةيملعلاةكرحلادصربدحأهيفمتهيملدهعلااذهو

..ةيركسعلاو

تناكءاملعكانهناكدقف«بيرالودهعلاكلذيفعطقنمريغملعلابسننأنيب

ءيفاهروضحاملةلعافةوقمهلتناكوءثادحألابخصطسوةيلاعمهتاوصأ.

ەديؤيوهلمجرتملاخيشللبلطلادهعىلإلبحلالصوليفكي-ةلقباوسيلمهو-ءالؤهدوجوو
.هدهعىلعوخيشلاةقبطنماوناكنيذلاملعلالهأنمهركذيتأيام

ليقلب):دشرمنبرصانمامإلاةعيبركذدنع(۳)(نايعألاةفحت)يفيلاسلاخيشلالوقي

مهضعبرضحلبمهلكاورضحيملمهلعلو«نوديزيوأاملاعنيعبرأاوناكذئمويءاملعلاةدعنإ

.۷صيملاسلا؛نايعألاةفحت(١)

ىلععزاتتلاعقيذإ.نايحألانمريثكيفةيملعةينيدهتاكرحمتناكةيسايسثادحأنمثدحيناكامفءةبقحلاهذهلخيراتلاةعجارمنمكلذدكأتي(۲)
فلاحنمو؛يرضاحلاليعامسإنبدمحممبتاكربمامإلابصنَةيضقىلاالثمرظناف؛ءاملعلانمانهيأرلاباحصأو:ءايأرىريلكومكحلاةيعرش

.رشاعلانرقلانميناثلافصنلاةيادبولوألافصنلارخأوأاذهو؛يليضفلامساقلانبرمعبصنو)۴(
.۷ص

۱۲۳



نأشلاكلذلنوعمتجملاناكو...):(۱)نيبملاحتفلايفقيزرنبالوقيو).(نوقابلايضرو

.(مالعألاءاملعلاةذباهجنمالجرنوعبسمهدحاو(۲)وهو

نماهرضحدق«هلمجرتملاخيشلااهسأرىلعناكيتلاوزصانمامإلاةعيبنأىرننحناهف

مللالجإبخيراتلانيعاهتبقرةرخازةيملعةكرحدوجوىلعلديامم«رفاولاددعلااذهءاملعلا

.اهنودتيتلاديلاهعمًايهتت

:مهنمفءرصانمامإللدضعةمجرتلابحاصعماوناكنيذلاءاملعلاضعبركذددصبانهنحنو

.يوزنلايدمسلايناهبنلاناضمرنبدوعسمةمالعلا-

.يوزنلايرقعلايلمازلاديعسنبحلاصةمالعلا-

.دشيورنبسيمخملاعلاخيشلا-

.(رايخلاعيبيفرايخألاةنازخ)بحاصءيوزنلايدنكلاناسغنبدمحمنبهللادبعةمالعلا-

.يوزنلاهللادبعنبدمحمنبديعسخيشلا-

.يوزنلايلاعسلايرمعملاديعسنبحلاصخيشلا-

.يوزنلايرقعلارمعنبدمحأنبيلعنسحلاوبأخيشلا-

:(مويقلايحلاةعاطيفمولعلاهكاوف)بحاص«ينيسارخلادمحمنبدمحأنبديعسخيشلا-

خيشلاناكيتلاودشرمنبرصانمامإلادهعىلعةمدتحملاثادحألاءانثأركذتةلمجءالؤهريغو

.(۳)اهيفازرابالاعيصقشلا

خيشلا:الثمفءهخويشىتحولب«هتذمالتواهتقبطنمنوكينألمتحيءالؤهنميأفاذإ

انخيشلبلطلاةرتفيهو(٤)نيرخأتملاةنهابنلادوهعرخاوأيفهركذدرييلمازلاديعسنبحلاص

(١)
.دشرمنبرصانمامإلايآ(۲)

نافلخنبهللادبعلدشرمنبرصانمامإلاةريسءناعمللابعناشلاعاعشلا؛نيبملاحتفلاءنايعألاةفحت:نملكيفدشرمنبرصانمامإلاةريسكلذيفعجلار(۴)

.نب
ةفحتلا(٤)



نبدوعسمخيشلاو)٠,رمعلايفهلاقباسانرقنوكينأوأهخيشنوكينألمتحيفءهلمجرتللا

ایسایریوننوكينألمتحيفانخيشناكامكمامإللنيزربلاةداقلانماضيأوهناضمر
نمةذرالتنموهموللاةكاوف)بحاصينيسارخلادمحانيديعسخيشلانأنينانيئحابل
كلذبادصاق(...نيملسمايضاقانتكريوانخيش)هباتكيفهكاوفلابحاصلوقلءليلجلاخيشلا
.(۱)يصقشلاخيشلا

وهكلذوءةمجبتكماقمموقتيتلاةرخازلاةعوسوملاهذهالإهلملعيالف:هتافلؤمامأ

يفهرصتخافلينلابحاصينيمثلاخيشلاهببجعأيذلا(نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم)باتك

.(۲)(مولعملاجاهنملارردنمموظنملاجاتلا)هامسأاباتكتادلجمةعبس

امهرکذددصبنحتامو باتكلااذهطابتراعوضومبةقالعاذهلوء(جهنملا)هباتكيفخيشلاجهنم

دهعمدقتدقهنأانهحملننحنفءخيشلااذهاهيلعدمتعاةليلجةيعوسومبتكنمهقبساهب

:كلذنمءاماظعاراثآاوفلخرايكمالعأخيشلا

هللادبعنبديعسهنبانباوهنباوهوبأو«ليحرلانببوبحمنبدمحمليحرلالآمالعألا-

.ةليلجراثآنمهباوملعامو«يضرلامامإلا

.ربتعملاوةماقتسالاوءةبوجأنمهراثآوهبتكويمدكلاديعسوبأمامإلا-

.راثآنمفلخاموهکربنبامامإلا=

.عرشلانايبهتعوسومويدنكلاميهاربإنبدمحمخيشلا=

.فنصللاهباتكويدنكلاهللادبعنبدمحأركبوبأخيشلا¬

.ءايضلاهباتكويبتوعلاخيشلا-

ةنامألااولمحةودقلهأةمئأواذاذفأءاملعوهرخازاروحباهدعنمرثكأوءتاعوسوماهريغو

لمجومهاوشمىلعةمحرلابيبآشرطمأومهاضرأومهنعهللايضرفءرودقملادهجىلعاهودأو

.مهاوأمومهرقتسمةنجلا

.د:ص:اهتادايزومهرابخأوةمنألاركذيفةريسلهقيقحتةمدقم٠.يقابيشلاكرابمنبناطلس(١)

.ةفاقثلاوثارتلاةرازوهرشنترشنوعبط(؟)

 



)۳(

نيبلاطلاجهنمباتكيفيصقشلانيشلاجهنم

ارظننيكمناكمبةيمهألانميهذإءهطورشو(جهنملا)ةعيبطنعةمدقمبدبنالوأانوعد

.نيرصاعملانمريثكدنعةملكلاهذهةعيبطيفعئاشلاطلخلل

ءهيغتبييذلاقحلاىلإثحابلااملالخنملصييتلاةقيرطلاينعتاهناةملكلاهذهباندارمف

ةقيقحهنإيأءاعادبإءاملعلاهعدبيالوافاشتكافشتكيهنأوهناكايأ(جهنملا)اذهةعيبطنمو

.ةميلسلاةيناسنإلاةرطفلااهعملماعتتولوقعلااهيلإنكرتةتباث

يناعمويناسنإلاركفلااياوطيفليصأيتاذدوجوهلنوكينأ:جهنملااذهطورشمهأنمو

.ةليصألاةيناسنإلاةرطفلا

.ةيلوألاةيساسألافراعملانمةيرطفلاوةيهدبلالوصألايفنأشاكهيفنأشلا

ةغايصلامثفاشتكالامثدصرلاالإجهنملااذهلايحثحابلاوأملاعللسيلو

بتكلالضفأنم(نيبغارلاغاليونيبلاطلاجهنم)باعكدعي:لوقنانإفاذهكلدهمتاذإ

نيهقفلاتعمجةيعيرشتةعوسومقحبوهوءيرجملاسداسلانرقلادعبتفلأيتلاةيعيرشتلا

مولعنمهيفامكلذكوءهتاعوضوموهباوبألكبرغصألاو(نيدلالوصأ)ءهاياضقلكبربكألا

.خيراتلاوصصقلاوريسفتلاونآرقلا

ةعيبطاهيفضرعةمدقبهيرصاعمنمنيريثكلاةداعريغىلع-هللاهمحر-هفلؤمدهمدقو
.ةيناسنإلاهترطفيفخسرتملاجهنملاوهفيلأتنمفدهلاوءاوتحموباتكلا

ءهيفةبغرلانعسانلارثكأرصاقتوهبلاطلقدقملعلاتيأراينإف):-هللاهمحر-لاق

ءنيقباسلادصاقمكردنعتزجعونيضاملافلسلاتاماقمىلإلوصولانعممهلاتلقو

هلصأنيبأوهقفلاتاتشهيفمظنأوةعيرشلاملاعمهيفعمجأرصتخمفينصتيفيرطاختلمعتسا

.راصتخاوفرصتبديعسدمحم:يطوبلل:ةيفلسلا:رظنا(١)

۹١۱

 



زاجيإلاةياغبهيفتعمجفةعورشمةعباتتمةرواجتمءةعومجبةحورشمهلئاسملعجأوءهعورفو

نيبلاطلاجهنمباتك)هتيمسولالخإالولالقإهبيرزيالراصتخاوءلالمهعمنوكياليذلا

نمنونفوةعيرشلامولعنمبورضىلعيوتحيءاءزجنيرشعًأزجمهتلعجو(نيبغارلاغالبو

ةلاطإلانعابيرقتلئاسملاةعلاطللوصفلابالصفمولاوقألاباملعمهتلعجوءةعومجمملعلا

.(۱)(..هلالملاو

.باتكلالئاسموتاعوضوم-هللاهمحر-درسمث

يملعلاجهنملالايحيصقشلامامإلاركفملاعمنيبتننأاننكميةمدقملاهذملانضارعتسايو

:ةيلاتلارومألايفىلجتييذلاو

(دصرلا)مييظنتلاوعمجلا:الوأ
ةيمالسإلاةعيرشلاماكحأاهنمىقتستيتلاةيملعلالوصألاديدحت:ايناث

.ةيبعيرشتلااهدعاوقواهلوصأىلعةيهقتلالئاسملاجيرختةيفبكناببو(ذاشتكإلا)

ةلاطإمدعوراصتخابةيهقنلاوةيملعلااباضقلليقطنملابيترتلا:اثلاث
.(ةغايصلا)

طابنتسالاوهنزاوملا:اعبار

نأشلاوهامكقفتاامغيكءاياضقوهقفلالئاسملاعماجسيلهدجييصقشلاباتكيفرظانلاو

مث«هلقنياميفبقاثرظنبةظحالمدعبعماجخيشلالب«هرصعلهأنمنيريثكدنعبلاغلا
بستنييذلارصعللهتمءالموةئيبلاةعيبطلهتبسانموهلوقيامناكمإيفلمأتلابطابنتسالاوةنزاولملا

.هيلإ

ةبقاثةرظنو«نيحدعبهؤبنكيتأيسامىلعلوقنامقدصنيبتباتكلااذهيفةبقاثةرظنف

دحىلعلاوقألاوباوبألانأءهيلعراسيذلاماظنلااذهانلدكؤتباتكلااذهسرهفيفكلذك

ےس

نيبلاطلاجهنم(١)

۱۲۷



اہلضرعيتلاةيلمعلااياضقلليقطنملابيترتلاىلعلدياعضعبباقرباهضعبذخآ-هحلطصم

.مامإلا

:“هللاهمحر=لاقءاملعلاهيلعفراعتامفالخىلعلاوقألابهباتكباوبأخيشلاىمسدقو

نفاريثكتدجوينألبتكلانمهريغبهبتشيالئلباوبألاناكملاوقألابباتكلااذهتيمسو)

تلعجففينصتيأنمالو(اذك)يفبانكيأاهنأفرعتملواهرخآوالوأبهذدقبتكلا

(۱).نامعلهافيناصتنمءيشاههبشيالةمالع

لقعلاومهتاجردوءاملعلاركذوهسردوهميلعتىلعثحلاوهفونصوملعلايفلوألاءزجلاف

.ءزجلاكلذيفطوسبموهاممكلذريغىلإهئامسأوهللاةفرعمونآرقلاميلعتوةجحلاموزلوايتفلاو

رمثيملعلافيملعلابناجلالبقيفرعملابناجلامدقيهبىفتحملاخيشلانأدجنءزجلااذهيفف

اونمؤيفكيرنمقحلاهنأملعلااوتوأنيذلاملعيلو»يبلإلاهنايبيف-ىلاعت-لاقءهقبسيوناميإلا

تابخإلانأوملعلاىلعبترتمناميإلانأةيآلاهذهيفررقيهاف(۲)(مهبولقهلتبختفهب

.لمعلالبقملعلابابمجرتامدنعيراخبلاردهللو‹نامإلاىلعبترتم

لازولف«لقعلاةلدأبتبثتامنإةوبنلانأل«لقتلاساسألقعلاذإلقعلانعانخيشملكتمث

البيترتميدقتلقنلاىلعلقعلاميدقتويحوالولقنقبيملواهساسأنمةوبنلاتمدهتللقعلا

.فیرشتميدقت

امهلعجوهلساسأالءانبحلصيالو«ءانبعرشلاواساسألقعلايلازغلادماحوبألعجدقو

‹ءاذآلاوتافآلانعميلسلارصبلا:لقعلالاثمف«اعمتجااذإالإةقحلاةفرعملاىتأتتالنيرون

نعامهدحأبىنغتسملاءادتهإلابلاطنوكينأبقلخأف«ءايضلاةرشتنلاسمشلانآرقلالاثمو

سمشلارونلضرعتملاهلاثمنآرقلارونبايفتكملقعلانعضرعلاف«ءايبغألارامغيفرخآلا

.(۳)رونىلعرونعرشلاعملقعلافنايمعلانيبوهنيبقرفالفنافجأللاضمغم

١/١٠نيبلاطلاجهنم(١)

(٤٥/جحلا)
.ةيدومحملاةعبط(۲-۲)داقتعالايفداصتقالا(۲)

۱۳۸



فرعيالمالسإلانأىلعناهبنيرشعيداحلانرقلايفيصقشلاوسماخانرقلايفيلازغلاف

.يلازغلالوقيامكرونىلعرونامهالكذإ‹لقنلاولقعلانيبضراعتلاوضقانتلاةيئانث

نأكشالوةيرشبلاسفنلايفاهتيبثتوةيمالسإلاةديقعلانعخيشلاثدحتيكلذدعبمث

ماكحأءانبليساسألارذجلايهو«مالسإلايفلوخدللىربكلاةباوبلايهةيمالسإلاةديقعلا

ةراهطلانعةديقعلاثحابمدعبثدحت-هللاهمحر-خيشلانإفمثنمو«ةيمالسإلاةعيرشلا

تعمجأومالسإلااهيلعينبيتلاةيلمعلاناكرألايههذهف«جحلاومايصلاوةاكزلاوةالصلاو

اهنمةدحاوركنأنمفةرورضلابنيدلانممولعملانمتدغو«نيملسملافئاوطلكاهتيضرفىلع
.ةيمرلانممهسلاقريامكمالسإلانمقرمدقفاهبًأزهتساواهتمرحبفختساوأ

يدسجلانايكلااهبغبطصيكولسمالسإلاناكرأوءلقعلاةبرتيفنيقيلاتبثتنالاناكرأف

ئشنيهللاركذفلجوزعهللاركذوهوالأيدسجلانايكلاىلإيلقعلانيقيلالصيكلسنمدبالو

ءزجلايفثدحتامدنعيصقشلامامإلاردهلورايغألادرطتبلقلايفهللاةبحموءبلقلايفةبحما

ءلمعلاصالخإوتادابعلاهبميقتستاموبلقلالامعأوءاهميوقتوسفنلابيذهتنعيناثلا

.ركذلالئاضفو

مامإلاةمالعلاجهنميفيقطنملابيترتلاوميظنتلاوعمجلاثيحنمليلقءيشاذه

ةيعرفلاماكحألاجيرختناييو«ةيملعلالوصألاديدحتثيحنمامأء-هللاهمحر-يصقشلا

يفيصقشلامامإلاجهنمنايبدنعكلذيفلوقلاعسونساننإثيحنآلاةرصتخمةملكلوقنفاهيلع

.لالدتسالا

الليلعتلاواهدعاوقواملوصأىلإةيملعلاوةيهقفلالئاسملاعاجرإخيشلاجهنمنم:لوقأنأ
لوقلايفاضيأثدحتامك(هعورفوهلصأ)نيبيسهنأب-هللاهمحر-حرصدقفبلغألامعألايف

.سايقلاوعامجأإلاةفرعمونيدلاملعلوصأنايبيفسداسلا



A

ةعيرشلاماكحأيفهقفتينأدارأنملهتساردةيمهأوهقفلالوصأملعيف-هللاهمحر-ملكتمث

ءاميلسلالدتسالاوءاحيحصلوصألاىلععورفلاءانبيأءءانبلانوكييكلءةيمالسأإلا

.تافلاخملانيباقرفموتاهباشتملانيبازيمءةحضاوتاجاجتحالاو

هقفلالوصأفرعينأملعلايفهقفتلادارأنمىلعبجاولاف):كلذنايبيف-هللاهمحر-لاق

ءهتنسىلعهیرجويفملقلكلعجيلوءةحيحصلوصأىلعهؤانبنوكيل:هتاهمأو

الواليلدةلعلاىمسي:الاوءةحضاولاتاجاجتحالاوءةحيحصلاةلدألابكلذىلعلدتسيو

.(۱)(قفتملاقافتاوءقارتفاملعيلكلذيناعمنيبقرفيلوءةلعةجحلاالوءهلعليلدلا

صوصتننأابوةيوغللاتالالدلالوصأنمةقثبنمةيدايحدعاوقهقفلالوصأدعاوقنأريغ

‹ةيلالدلااهدعاوقلكشريغنمةعضاخيهف‹ةيبرعلاةغللابةغوصمةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلا

خيشلاةرابعىلإريشأنأناكمبةيمهألانموةيدايحدعاوقيهفمثنموءةضحةيوغلدعاوقيهو

يفهقفتلادارأنمىلعبجاولا):-ةرفغملابيبآشوةمحرلابئاحسهللانمهيلع-يصقشلا

.خلا...(هقفلالوصأفرعينأ-ملعلا

تالالدلاوءةيوغللاتالالدلالالخنمكلذوءصنلاعملماعتلاةيجهنمنيبيخيشلاف

نآرقلامهفيفنورقلاربعةيمالسإلاةعيرشلاءاملعهيلعراسيذلاجهنملاوهاذهءةيعرشلا

ةلوآتمهضفرت؛جهنملاهجويفشكتاهروحجنميعافأتباسنانكل«عيرشتلايردصمةنسلاو

الوءيشلكلوقتةلالديهلبةددحهنيعمةلالددنعيهتنتالىتشتالالدىلإصنلاظافلأ

۔ائیشلوقت

لكنملماكلاررحتلاديرتيتلاةثادحلادعباميفرطتمعمنآلاهسأربلطيبهذملااذه

درجىلإهللااملزنأيتلايناعملانماهفيرفتدعبةنسلاونآرقلاظافلأليوحتءالؤهضرغوءناطلس

.ةئيربلاريغهتءارقرصعلكاهيفبصيةغرافةيعوأ

.هقفلالوصأةفرعمبهيلعفهقفلادارأنمنأىلعديكأتلايفخيشلاىضم...اذهنماقالطناف

.۸۳/۱نيبلاطلاجهنم(١)



خيشلاضفرىدمكردي(نيبلاطلاجهنم)خيشلاباتكلعبتتملانإفطابفتسالاوةنزاوملاامأ

قحتسياديدجاهيفدجيملهنأودبيذإهدعباموعباسلانرقلاةهقفتملامعألبءهيرصاعمهقفل
ثلاثلانرقلانيباميفيبهذلارصعلااهجتنايتلاةميدقلارداصلملاىلإهللاهمحر-داعف‹لقتلا

ريدجلاثارتلااهربتعييتلامهدوهجيفواهباحصأيفةيلاغلاهتقثلكلذوءنييرجملاسداسلاو

.ةساردلاب

لکنمعساوقاطنىلعدافتساهنإفيمدكلاديعسيبأنعاريثكلقننإوانخيشنأريغ
ببسنيبينأىسنينأنوداباوصهارياماهنمراتخاومهئارآنيبنزاووىلوألانورقلاءاملع

يناشلاولوألانينرقلايفنامعوةرصبلاءاهقفهكرتامىلععلطامهبتكلالخنموهفهرايتخا

.الیبسكلذىلإعاطتساامهيلعراسومهجهنمومههقفحوربرشتف«نييرجلا

اہلالخنمیراقلافشتسیةسكاعةآرماذههباتكنملعجيلهدهجخيشلالذبدقفمثنمو

باطقأندلنمةيهقفلااياضقللهئاهقفةحجلاعموهتاروصتوهتاهاجتاوءهلوصأوهلاعمبيضابإلاهقفلا

دمحموءةميركيبأنبملسمةديبعيبأكمهيديأىلعهمئاعدوهسساتماقنيذلالئاوألابهذا

.سيمخنبتلصلارثؤملايبأو«يلعنبىسومو«رباجيبأنبیسومو«بوبحمنب

امىلعهحتفتلقألاىلعمهبلغأوأهيرصاعمهاجتانعهتزيميتلاةمهملاتازيمملانمنأريغ

نراقملاهقفللديعيلمهءارآهباتكنمضيهلعجىرخألابهاذملاتافلؤمىلعهعالطافنيرخآلادنع

مٹنموء-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوهللاباتكلمهفءهدنعلکلافءهءافصوهحور

بهاذملاتافلؤمنملقنلببتكياميفلصألاهربتعانإوبهذملاءاملعهقفبانخيشفتكيملف

بتکريغنمو)(نامعلهابتكريغنم)ةرابعبهلقنردصيوكلذبحرصياماريثكوهوىرخألا

.(انباحصأ

۱١۱۳



‹هريغىلعهمدقوريثأتاأانخيشهبرثأتيذلايمدكلاديعسيبأجهنمهسفنوهجهناذهو

ديريوهوٌئطبراحتناهرظنيفكلذفتاذلاىلعقالفنإلاوعقوقتلاهضفرنعربعيكلذبوهو

(1).ديفتسيوديفينأيضابإلاهقفللوءرمتسينأبهذملل

رصعلاىتحبهذملاءاملعنيبقافتالااهيفدرويتلاةيهقفلالئاسلملازاربابخيشلاىنتعاامك

ءاملعنيباهيففالخاعقويتلاةيهقفلالئاسملانماهرئاظناضيألباقملابزريأامكهيفشيعييذلا

كلتىتحيضابإلابهذللا

لئاسملايفبهذملاءاملعنيبفالخلاوقافتالانطاومضرعبيصقشلامامالافتكيملو

ايتفلاولمعلايفةيفالخلالئاسملايفيضابإلابهذللادمتعمركذىلإانايحأريشيناكامنإوةيهقفلا
.بهذملايفةكورتملالاوقألانايبوءهئاملعدنعماكحألاهبيرجتامو

ادحداهتجالاوملعللىريالهنإفهوعنصاموفلسللةيزملاولضفلابفرتعيناكنإوانخيشو

لوقتيتلاةلوقملائطخيىرخأبوأةقيرطبوهفةرمتسموةمئادةيلمعيهقفلاديدجتلافهدنعفقي

.(اديزمفلخللفلسلاكرتيمل)

نكلونورخأتملامهتياغكرديالونوضاملافلسلاهفنصامىلعديزمالو)-هللاهمحر-لاق

لهاجللاميلعتولفاغللاهيبنتضعبلاهنمسردودهعلاهللاطامديدجتنمنامزلكيفدبال

اهتمةفلاسلانامعلهأبتكنألءةعيرشلالوصأعمجدارأنملافيفختوةعلاطمللابيرقتو

بلطلالهأىلعاهعمجقشييتلاتالوطملااهنموءدارملاىلإلوصولانوديهيتلاتارصتخللا
ةرصتخظافلأبيناعملارثكألعماجهنألتالوطماوتارصتخملانعهبيفتكيباتكاذهوءدايترالاو

هتيأرامو...-هللامهمحر-انباحصأراثآنميلهللاهرسيامءهقيفوتنسحوهللانوعبهيفتعمجف

(۳)(مهریغراثآنمقحللاقفاوم

.رمعنبىنهم:ينجاويتلايمالسإلاهقفلانمةعشا:رظنا)۱(

.قباسلاردصملا:رظنل(۲)

.١/١٠نيبلاطلاجهنم

۱۳۲



)۳(

يصقشلامامإلادنعلالدتسالالوصأ

:معوضوملاىلالخدم

يفعيرشتلارداصميفةيضابإلاهلوقيامةراصعاهنمضنةزيجوةملكانهلوقننأدبال

:ةيمالسإلاةعيرشلا

ةيمالسإلاةعيرشللةيلصألارداصملادمتعيةيمالسإلابهاذملاةيقبلثميضابإلابهذلا

كلذكدمتعيو«سايقلاوعامجإلاوةيجحللةحلاصلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلايفةلثمتملاو

.باحصتسالاوناسحتسالاوةحلصملا:ةيعبتلارداصملاضعي

هتملكوهلاباتكميركلانآرقلانأىلعنوعمجمبهذاءاملع:ميركلانآرقلا:الوأ

مامإلالاقوء(هناقرفوهيحووهللامالكوهميركلانآرقلا)هكربنبالاقءنيملاعلاىلإةريخألا

‹(ارتاوتهنعلوقنملا-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمانيبنىلعلزنملازجعملامظنلاوه):يلاسلا

نوكيلنآرقلانمائيشلجرلاركنينأيفكيهنأىرييمتسرلاباهولادبعمامإلانإفمثنمو

.اهمكحهقحليواهيفلخديتلاةلملابىمسيوهتثراوموهتحكانممرحتمدلالالحاكرشم

نمو)يلاسلالاقءنآرقلاريغنآرقلاريسفتنأةمألاريهامجعمنوقفتمكلذكةيضابإلاو

ايركزخيشلانبىيحيايركزيبأنعكلذيكحء(رفكدقفنآرقلاوههلكنآرقلاريسفتلاق

.(ةيبرعلاريغبنآرقلاةءارقزوجتالهنأويعازوألا

نآرقلابنيفراعلانيسرادلانمديزنبرباجءاثعشلاابأبهذملامامإنإفكلذيفةورغالو

نمهنأء-هللاهمحر-يطويسلادروأامكءهللاباتكبسانلاملعأنمهنإ)رجحنبالاق«ميركلا

.نيرسفملانمقلخريسفتلايفهلاوقأبجتحادقفكلذلو«ميركلانآرقلابنيفراعلانيعباتلاءاملع

هموصخدضميركلانآرقلانععافدلايفنورقلاربعاومهاسةيضابألانأهيفكشالامو

.نآرقلاعمجةلأسموناصقنلاوةدايزلاوتاءارقلافالتخاوصصقلاراركتلثمنم

۱۳۳



كرتينألاوحألانملاحبمهدنعزوجيالهنإفيعيرشتلاهلصأةهجنمنآرقلانعمهٹيدحامأ

.ةلأسملايفامكحماصنناكاذإهريغىلإنآرقلا

الإقحلاكرديالهنأوهوء-ىلاعتوكرابت-هللانعليزنتلامكحنمهرسأبجراخهلکقحلاف

هاوسوهللانمقحلانل«لطابوهفهنمهماكحأجرختملوهقفاويملوهماكحأنمجرخاموءهنم

.لالضلاالإقحلادعباموءلطاب

ىلعنآرقلاريغمدقهنأعيرشتلالوصأيفملكتنممهنمدحاونعرثؤيملموقلانأقحلاف

نمريثكنعاوثدحتمهنأدجومهبتكحفصتنمنأامكرهاظنآرقلايفاهمكحامةلأسميفنآرقلا

ءرملادجينأنودماعلاوصاخلاوخوسنملاوخسانلاوهباشتملاومكحملا:لاثمأنمنآرقلامولعاياضق

.امةيضقيفبهاذملاةيقبنعفارحنلاوأذوذشيأفصنللا

ةيوبنلاةنسلا:ايناث

نآرقلاعمبنجىلإابنجعيرشتللةيلصألارداصملايفةيوبنلاةنسلاةمألاةيقبكةيضابإلادعي

.سايقلاوعامجالاوميركلا

دحألةمكحمةرابعبانهيفتكنواحضاوايلجكلذدجياهبقاعتىلعمملاوقأومهبتكلعبتتملاو

يذلالصألانوكينأمتيبجاولاف):لاقذإيليلخلادمحنبدمحأققحملاخيشلاوهومهمالعأ

ءهنيعبدحألوقىلعلوعينأالءةحيحصلاةنسلاوزيزعلاباتكلاحيرصهيلعلدامهيلإعجري

ناکنمالإلیلدنوددحأعابتازوجيالو‹«بيصيوئطخيالكناف‹جاجتحالارادموهلعجيو

ىوہلانعقطنيامو:هلوقبىلعألايلعلاهفصويذلاءةمصعلابفوفحملاوهواليلدهسفنهلوق

ذخآوهيلعدورمودارهنأشعفتراوهردقالعنإومهنملكفهادعنمامأ(یحوييحوالإوهنإ
.(هیلعذوخأمو

مهباتكنمناكأءاوستبثابءادتباةياورلانودمتعيمهدجوةنسلانممهدنتسميفرظننمو

.هلحعيفطوسبموهامىلعىرخألانتسلاوحاحصلابتكنممأعيبرلامامإلادنسملوألا

٤۳



عامجالا:اثنلاث

عامجإلاةيضقلمهراكنإيفموقلانعموقلاريغهلوقيامىلإلقعلايئةفاصنوذتفتليال
فالتخالاوءيأرلهأاوناكاذإعامجإنامزلهأنمعامجإلانأبيدنكلامامإلاحرصيف
عامجإوهةيضابإلادنععامجإلاموهفمنأنوفلخنبادكؤييدنكلارصعدعبوءفالتخا

لهأعمجأ)هلوقبكلذللثمءةيداهتجإلالئاسملانمةلأسميفروصعلانمرصعيفةمألايدهتجم
كيلعتدرواذإ)لاقمث(ادعاصفحاكنلاموينمرهشأهتسمامتيفالإقحليالدلولانأملعلا

يبأنعيخامشلالقنو(ةمألاعامجإوةنسلارتاوتموباتكلاصوصنوهيذلالوصألايفةلأسم

:هيلععومجمايأرلاعفدنميفكاشلاكيرشتبلوقينمءاملعلانمنأبينمفسوي

هنأوءةنسلاونآرقلاليلدبةجحهنأوةيمالسإلاةمألاءاملععامجإوهمهدنععامجإلاف

سايقلا:اهبار
رقتسانأدعبكلذوءهعوقووسايقلازاوجيفمهريغوبهذاءاملعفالتخانآلاعدن

.ركبمتقوذنمسايقلابلمعلاىلعىرخألابهاذملاواصوصخيضابإلابهذلاءاهقف

الإ)ءاضقلاىلعاولمعتسيالأسلبارطلهأ(ه۳-٢ق)يمتسرلاباهولادبعمامإلاحصن

هعزووراثآلاوةنسلاوباتكلابهملعوههقفوهعرووهحالصيفمامإلاةفصلثميفهبقوثوملا
.(ءاضقلاويأرلاوسايقلاهنمذخؤييذلاههقفو

اهنأدجنيناثلانرقلاءاملعلاوقأانلتلقنيتلا(ه۳-٢ق)مناغنبرشبمناغيبةنودميفو

ركذتومرضحلهأىلإ(ه۳ق)يراوحاوبأاهبتكةلاسريفو)سايقلابةطبنتسملاماكحألابةلفاح
ةيقبتملاراثآلاواهبىدتهييتلاةيضاملاننسلاةلبقلالهأوكرشلالهألاوقأنيبقرفيذلانأاهيف

هللالوسرنعرثألاوةنسلاءاجاذإف«سايقالويأرالورايتخااهيفدحألسيلءاهبيدتقنيتلا
.سايقلاويأرلاانهاهلطبيف-ملسوهيلعهللاىلص-



لقنيسداسلانرقلايفو«سايقلالامعتساىلإيراوحلايبألرصاعموهورفعجنبابهذيو

هبتأتملامرومألانمهيلعدريهنألهظفحىلإهنمجوحأهيأرىلإمكاحلانأفتصملابحاصاتل

الإنوكيالمكاحلانألدياماذهوءاهعورفواملوصأقرفلارظنيوضعبىلإاهضعبسيقيفراثآلا

(۱).بوبحنپدمحمنعوهويأرلابلوقلاهلزوجينم

تالماعملالئاسمباوفتكيملوسايقلايفاوعسوتدقةيضابإلادجيبهذملابتكيفرظانلانإلب

اهيلعماقيتلاةلعلامهلترهظاملكتادابعلاسايقلالمشيلاوممعلبءةدجتسملاثداوحلاو

.لصألامكح

يكاحيءاضقلاذِإءارألايفعباتتلاىلعاسايقناضمرءاضقيفعباتتلااوبجوأمهنأكلذلاثمو

.اذهيففالخىلعءادألا

دقورخآناضمرلخديىتحءاضقلاارخأاذإضيرملاورفاسملايفمهلوقاضيأكلذنمو

كلذدعبهنايضقيوانيكسممويلكيضاملانعنامعطيورضاحلاناموصيامهنأيفءاضقلاامهنكمأ

.(۲)رهشلاةمرحكهتنمامهيلكنأةلعلاذإءادمعترطفملاىلعماعطإلابوجوىلعاسايق

‹ناسحتسالا«باحصتسالا)اقباسانرشأامكةيعبتلارداصملاضعبنويضابإلادمتعادقو

.هقفلالوصأيفمهبتكىلإعجريلفديزملادرأنمو(...انلبقنمعرشءةلسرملالاصللا

:عوضوملابابل

...لالدتسالايفهبىفتحملاانخيشجهنمنايبانهبابللابينعنو

نأشككلذيفهنأشةعبرألالوصألاهذهىلعيلالدتسالاهجهنميفدمتعييصقشلاخيشلا

باتکنممکحهيفءاجاموهنيدلالوصأو)-هللاهمحر-لوقي‹ىرخألابهاذملاوهبهذُمةمئأ

.ينجاويتلارمعنبىنهم-يمالسإلاهقفلانمةعشل (١)
راصتخاوفرصتبقباسلاعجرملا

٦۱۳



عامجإلاوةنسلاوباتكلا:ةئالثلالوصألاهذهقفاويلوقبيتفللاىتفأومكاحلامكحاذإفءةمألا

لوصألايفدجوامف):لاقمث(...هفالخبلوقينأهريغلزوجيالفءاهلثموهاموأاههبشياموأ

(۱).(نهادحإيفركذيملامنهيلعساقيو«عرفوهفدجويملامو«لصأوهفةثالثلا
اهلكةلدألاهذهلصأوهنآرقلانأيفلوصألابايرأنمنيققحملاجهنخيشلاجهندقو

اهلكةعيرشلاماكحأو...):-هللاهمحر-لاق«ءارمالبةعيرشلاةدمعوهفءهيلِإاهلكاهعجرمو

.(نیلاعلابرباتکوهودحاولصأودحاوقيرطنمةذوخأم

-هللاباتكبملعاضيأعامجإلاوءهللاباتكبةنسلاعابتابجاوف...):هلوقبكلذنيبمث

هللالوسرنعالإنوكيالفيقوتلاوفيقوتعامجإلانأللهللاباتكنميهيتلاةنسلابوء-ىلاعت

.(۲)-ملسوهيلعهللاىلص-

ءاهعوبنيواهتدمعوةعيرشلالصأهنأتبث«ميركلانآرقلاىلإاهلكةعجارةلدألانأتبثاذإو

.ةلدألاهذهةيجحىلعكلذكلادوهف«ةيئزجلاةعيرشلاماكحأىلعهتلالدبناجبهنأل

رظنتفلننأماقمااذهيفانبنسحيوءلالدتسالايفلوألاخيشلاردصموهميركلانآرقلاف

لوحتالمأتوتارظنخيشللفء-هللاهمحر-انخيشدنعنآرقلامولعاياضقضعبىلإنيسرادلا

.عمجو«ينآرقلاصصقلادرسوءظافلألاراركتوءهباشتملاومكحملالثمةينآرقلاتاساردلاضعب

ةقلعتملاايانضقلاوثوحبلانمكلذريغوخسنلاةساردوفرحأهعبسىلعهلوزنو«ميركلانآرقلا

:اياضقلاهذهضعبةسارديفخيشلاعمفقنلو‹نآرقلامولعب

نمموقنعط):هدافمامهللاهمحر-لاق«فرحأةعبسىلعنآرقلالوزنوتاءارقلا:الوأ

نآرقلالزنأ-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقيففلتخادقوءتاءارقلافالتخالنآرقلايفنيدحللا

٠لاٹمأوظعاوموءمارحولالحوءديعوودعويهليقف"فاكفاشاهلكفرحأةعبسىلع

نمهجوةعبسليقو.لاثمأوتآنعوضامنعربخوءيهنورماوءمارحولالح:ليقو

ےہ

(٠/۸۳)نيبلاطلاجهنم(١):
(١/٤۸)نيبلاطلاجهنم(۲)

۱۳۷



ىلإبرعلايعاودرفوتعمءهتضراعمنعازجعمناكاذلوءةملكيفليقوءهيفةقرفتوتاغللا

۔(۱)(هیدحت

نماوذغتامالسإلاءادعأنأشاقنوأبيريألةعضاخدعتمليتلارومألانمنإ:تلق

جرختةملكتربك)هللادنعنمسيلهنأو«ينآرقلاصنلاةمالسيفانعطةينآرقلاتاءارقلافالتخا

:(ابذكالإنولوقينإمههاوفأنم
عوطقماهلكفتفلتخاامهمةرتاوتلاةدمتعملانآرقلاتاءارقنأىلع:نآرقلابهقفلالهألاقو

-:اهنمف«ةينآرقلاتاءارقلاددعتدئاوفهيلعديزمالابنآرقلاةمئأنيبدقوهللاىلإاهتبسنةحصب

باتكالةلزنمبتكةدعهنأكهتاءارقددعتبهنأل,نآرقلاهبيذلازاجعإلايحاوننمةيحانهنا

‹عيرشتلايفةديدجةورثاهرثكأيفنكيملنإتاءارقلاهذهنمريثكيفناكاذإاميسالو«دحاو

!؟ابيعةيزلابسحيىتحلقعلايفةيآلاتسكعنالهف

نآرقلاماكحأيفضقانتوضراعتفالتخاىندأاهنعًاشنيملةينآرقلاتاءارقلافالتخانا

صنهيلعدوعيمثرومألانمارمأطقررقيملنآرقلاصوصننمصنيأنأيأءاهلكميركلا

ىتحقافولاويخآتلاوقباطتلانمةجردىلعأىلعتاءارقلالكلبءقافولامدعوضقنلابرخآ

هيفاودجولهللاريغدنعنمناكولو»:لوقيذإهللاقدصوءةدحاوةملكتاءارقلاعيمجنأكل

فالتخااودعيملفيكةلحنوةلملكنممهترثكىلعنآرقلاموصخناكنيأو(۲)(اريثكافالتخا

مهنأبيضقيلقعلاوقطنملالبء؟هللابانكىلعهبنونعطيازمغمةينآرقلاتاءارقلايفضقانتلا

.قافولاوفالتئإلاقطنمهيفاودجويأامامتكلذسكعرمألااودجو

:لاوقأةعبرأخيشلااهيفىكحدقف‹فرحأةعبسىلعنآرقلالوزنةلأسماما

غلبىتحةرهاظةرثكلاوقألااهيفترثكةلأسملاهذهنأدجينآرقلامولعبتكعلاطنم:تلق

لوزنثيدحنأنايبلانعينغوءالوقنيثالثوةسمخنايحيبأنعالقتناقتإلايفيطويسلااهب

راصتخاوفرصتبنيبلاطلاجهنم(١)
(۲8:ءاسنلا)

۱۳۸



ىلعمالسنبمساقلاديبعوبأصنىتحةباحصلانمريثكعمجءاورفرحأةعبسىلعنآرقلا

.روهشمهناهریغلاقو«هرتاوت

لوقلااوققحيملمهنااثيدحوايدقنآرقلامولعيفبتكنمهريغوانخيشىلعذخؤيامو

ةعبرأىكحخيشلانأدجنفءاهتروطخواهتيمهأىلعبلاطملاهذهلاثمأيفلوبقلابريدجلايقيقحلا
يتلالاوقألاهذهمظعمنانوققحلاومهضعبلاقو):اذكههترابعتءاجلبءقيقحتنودلاوقأ

يفحدقنييذلالبءاهفلخنمواهيدينيبنملطابلااهيتأيهلوخدملاوقأهريغويطويسلااهاكح
:فالتخالايففرحأةعبساهنأنميزارلالضفلاوبأهركذاموهءلاوقألاهذهنمينهذ

اعراضموايضاملاعفألافيرصتفالتخاوءاثينأتواريكذتواعمجوةينثتوادارفإءامسألافالتخا

.الادبإواريخأتواميدقتوةدايزواصقنوابارعإوارمأو

تاءارقلايهةعبسلافرحألالبةعبسلاتاءارقلاريغةعبسلافرحألانأبلوقلااننكميو

.ةفورعملاةرتاوتملاةرشعلاتاءارقلايأاهنيعبهرتاوتملاةينآرقلا

|ىلعريسيتلاةمكحيفىلجتيامنإفرحأةعبسىلعنآرقلالوزننأكلذكنايبلانعىنغو

فورحجلانمةدازتسالاىلع-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاصرحنأبجعالفءةيمالسإلاةمألا

نآرقلاممج:ايناث

-هللالوسرنأمعزنملوقنيملسملانملبقينممبجعألينأ:هتصالخامخيشلالاق
ضئارفلاوءهتوعدهبموقتيذلاوءهتمأىلعهتجحوهيذلانآرقلاكرت:-ملسوهيلعهللاىلص

زوجيامو‹هتءارقيفرمألامكحيملوءهطخيملوءهمضيملوهعمجيملو‹هللادنعنماهبءاجيتلا

نملجرىلعمهوتيالاذهوءهروسفيلأتوهرادقموهبارعإيفزوجيالامواهيففالتخالانم

.ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسربفيكفنيملسملاةماع

هللایلص-هلوسرىلعهلزنأ:-هرکذلج-هللانأانركذامىلإبهذنمًأطخىلعلديامو

؛هتالصيفوءهباحصأىلعاهأرقةروسوأةيآتلزناملكءةنسنيرشعوثالثيف-ملسوهيلع

۱۹



مث...رادقألايفمهنولينيذلاوء‹راصنألارايخونيرجاهملاةلمجيفوءرضحوأءرفسلکيفو

الوربخبحاصكلذعفدياليحولانوبتكيباتك-ملسوهيلعهللاىلص-يبنللناكدقو:لاق

نايفسيبانبةيواعمو«لبجنبذاعموءةثراحنبديزو«حرسيبأنبا:مهنمناكورثألماح

اوكرتينأمہلزوجيفيكو«ءالؤههبتكءيشيأفءهتايحيفابوتكماعومجنآرقلانكيملولف

مسابأرقإ»ةكمبهنملزنااملوأو.هيلعلمتشااموهفيلأتىلعفوقولاو«نآرقلاعمج

.ةءاربةروسلزناامرخاوةرقبلاةروسةنيدملابو

ةءاربمهريخأتوةرقبلامهميدقتيفوءرخؤملااورخاومدقملااومدقلءمهيأرىلعروسلااوفلأولف

.اودهاشواونياعنمىلعروسلاعضواوكرتيملمهناليلد

يفهحانجرئاطبلقياموء-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرانكرتدقل:رذوبألاقدقو

عضاوموءروسلاليوأتهرخآوءكلذلوأتدهشةمألهجتفيكف.ملعهنماندنعوالاءامسلا

.مهنعباغنمىلعومهدعبنمىلعةجحلامايقلوةبحصللهللامهراتخادقوءيآلا

ةيآنوذخأياوناكونامثعليقو-هنعهللايضر-ركبوبأهعمجىتحاقرفمناكهنأيوردقو

نبدیزناوبتكتمثءاهنعدوهشلااولأسءرٹکأوأةيآبمهءاجنمف«كاذنمىرخأوءاذهنم

ناوءراصنألانمنيلجردنعامهدجوىتحنيتيآدقف«فحصلملايفهبتكينأنامثعرمأالتباث

.تايآلاوروسلافيلاتاولوتةباحصلانمهريغوديز

يفثيداحألاوتادايزلا(اوفاضأو)اوسلدةقدانزلانالاقيوءاهيلعنوعطمرابخأهذهو

..ةمألاثيداحأ

لوسرنامزيفةفلتؤمةفورعمتناكروسلانأل«لقعلاقيرطنعتماقدقةلالدلانالب

هللاىلص-يبنلانعيوردقوءهعمجنمغرفدقناكنآرقلاناو-ملسوهيلعهللاىلص-هللا

!؟لزناكيلعوارقا:دوعسمنبهللادبعلاقفيلعًأرقا)::دوعسمنبهللادبعلهتا-ملسوهيلع

(١قلعلاةروس)(١)



ةمألكنمانئجاذإفيكفغلبىتح...ءاسنلاةروسًارقف(يريغنمهعمسأنأبحأينإ):لاقف

.هللادبعفكو-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرربعتسا(ادیهشءالؤهىلعكبانئجوءديهشب

كتاتربخأينا":لاقفهيلإلسرأ-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأرمعنبهللادبعيورو)

رمعنباهربخافرهشيفنآرقلاارقا:لاقهللالوسرايىلب:تلق:لاقراهنلاموصتو«ليللاموقت

الوعبسيفهأرقا:لاقفكلذنمرثكاقيطألاقفاموينيرشعيفءأرقالاقفكلذنمرثكاقيطيهنا

.عبسيفوأرهشيفرمعنباهؤرقيفيكفءاعومجمنآرقلانكيملولف"كلذىلعدزت

نمةتسالإ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسردهعىلعنآرقلاعمجيمل:يبعشلالاقو
ديزدلاووهوءديزوبأوبويأوبأو«تباثنبديزوء«لبجنبذاعموبعكنبيبأ:راصنألا

.فینحنبنامٹعو«تباثهمساو

هعمجيناكفيكف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسردهعىلعافلؤماعومجمنكيملولف

.!؟هنوظفحميوهتسلاءالؤه

هلإاليذلاهللاو:عنصامفحاصلمابنامثععنصنيحلاقهنادوعسمنبهللادبعنعيورو

:لاقءتلزننميفملعاانأوالإةيآنمامو«تلزنثيحملعاانأوالإءةروستلزنامهريغ

¦اذكواذكعضوميفاهولعجا"-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاقتلزناذِإءةيآلاتناكو
ناك-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسردهعيفنآرقلانأىلعلديامانركذامضعبيفو

.(١)ملعأهللاواظوفحماعومجم

.ةينآرقلاتاساردلا

دهعيفدحاوفحصميفطخومضوبتكوعمجدقميركلانآرقلانأروصتيفلثمتيهنأ

:يه‹ةلدألانمةفئاطباذههروصتخيشلامعديو-ملسوهيلعهللایلص-يبللا

ےہ

.٠/٠٠۲نيبلاطلاجهنم()



ةيآتلزناملكهنأو‹ةنسنيرشعوثالثيف-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاىلعنآرقلالوزن.١

ةفرعمو«نآرقلاملعتىلعهباحصأثحيناكدقو«هتالصيفوهباحصأىلعاهأرقةروسوأ

.هماكحأ

ناكءيشيأف-ملسوهيلعهللالص-هللالوسرنامزيفابوتكماعومجمنآرقلانكيملول.۲

.!؟يحولاباتكبتكي

.-ملسوكبلعكلاىلص-هللالوسرنامزيكهعمجنمغردقنآرقلانأىلعلقعلاةلالد.۳

ارقادوعسمنبهللادبعةياوريفامكاعومجمناكنآرقلانأىلعلدتكابياورةعومجم.٤

.:تلقفاموينيرشعيفءأرقارمعنبهللادبعةياورو«لزنأكيلعوكيلعًارقأ:لاقفيلع

الاةروستلزنام:دوعسمنبهللادبعلوقو"...."عبسيفلاقفكلذنمرثكأقيطأينا

هذهيفهثيدحهيلعرودييذلاروحاوهكلذخلا..."تلزننميفوتلزنثيحملعأانأو

ناكدقنآرقلانأاهيلالصوتيتلاةجيتنلاواهيلعدمتعييتلاهتلدأيهكلتوةيضقلا

.-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسردهعيفاظوفحاعومج

ناكدقنآرقلانأىوعدوهوالأهيلعهثيدحخيشلارادأيذلاروحاشقاننفًادبننحنو

.-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسردهعيفاظوفحاعومجم

-هللالوسردهعيفاظوفحماعومجبناكدقميركلانآرقلانأبخيشلادارمناكنإ:لوقن

ءاعيمجملعللهأىدلملسماذهفامجنمهلوزنمئاليامبهئازجأمضىنعمب-ملسوهيلعهللاىلص

اذهفدحاوفحصميفاطوطخمامومضمابوتكماعومجناكدقنآرقلانأبخيشلادارمناكاذإامأ

وأنآرقلاعمجدقركبابأنأنمیوریاميفنعطثيحلعفلابخيشلادارموهاذهلعلوملسمريغ
ءاهيلعنوعطمرابخأهذهفكانهنمةيآوانهنمةيآاوذخامهناوءنآرقلاعمجدقنامثعنأ
.ثيداحألاوتادايزلااوفاضأواوسلدةقدانزلانإ:لاقيو

عمجنأةحيحصلاثيداحألابمولعملانمذإملسمريغفاذهخيشلادارمناكنإ:لوقن

مئاليامبهئازجأمضىنعمب-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسردهعيفلحارمثالثبرمنآرقلا



لکنکلةقرفماروستناكدقوفحصميف-مضلاىنعمب-عمجلااذهناكمثءامجنمهلوزن

.هدحیلعاهتایآبةبترمتناكةروس

ءيشعايضفوخكلذوةيمالسإلاةمأللاعجرمنوكيايمسرالصأظفحركبيبأعمجف

.ةظفحلاتوبنآرقلانم

ةباحصلانإفانأرقسيلامفحصلمانمفذحهنايفلشمتينامثععمجنأقيقحتلاو

نوئرقيمهووأمهبتكيفاونودينأمهسفتنالاوزاجتسافحاصللااوبتكامدنعمهيلعهللاناوضر

ناولصاقويبأنبادعسةءارقلثم.انايحأءاعدلاوأريسفتلاليبسىلعنآرقلانمسيلامسانلا

.(۱)€(تخأوأخأهلوةأرماوأةلالكثرويلجرناك

ضرعت-ىلاعت-هللانإفلاكشإلاعفدلكلذلعفلبنآرقهناىلعكلذلعفيالوهف

هللالقكنوتفتسي-ىلاعت-هلوقيفىرخآلاوةيآلاهذهيفةرمءاسنلاةروسيفنيترمةلالكلل

اہلنکيملنإاهثريوهوكرتامفصناهلفتخأهلودلوهلسيلكلهؤرمانإةلالكلايفمكيتفي

نيبينييثنالاظحلثمركذللفءاسنوالاجرةوخااوناكناوكرتامناثلثلاامهلفنيتنثااتناكنافدلو
.(۲)(میلعءيشلکبهللاواولضتنأمكلهللا

هنانيبينأدعسدارأف؟اذاممأىرخألاامهادحإتخسنلهفرهاظلايفناتضراعتمناتيآلاف

وأءاقشألاةوخألااهنمدارملاةيناثلاومألتخألاوأخألااهنمدارملاىلوألافنيتيآلانيبضراعتال

.بألا

-هلوقلةلاصةملك-مهنعهللايضر-نامثعوسابعنباودوعسمنباةفاضإلثمو

ةلاصةنيفسلكذخأي»اهنوؤرقياوناكمهناف۷۹"فهكلا(ابصغةنيفسلكذخأي)-ىلاعت
ناككلمانأنايبلوةنيفسلاقرخنم-مالسلاهيلع-رضخلالعفنعثبعلاعفرلكلذو(ابصغ

ءاجالو.اهحلاصريغواهحلاصذخأيناكهناالةبيعملكاهنمعديوابصغةحلاصةنيفسلكذخأي

6:ءاسنلا(١)
١۷ءاسنلاروس(۲)



و
س
ر

هتءارقنممأءاعدلانموريسفتلانمةدرجمهتءارقنمنسحاامهيأاوفلتخانآرقلانوؤرقينوعباتلا

.انآرقسيلريسفتلااذهنأبملعلاعملاكشإلاعفدييذلاريسفتلابةبوحصم

امنفحصلملادرجفنامثعءاجف(كتءارقنمريخيتءارق)رخآلللوقيمهدحأناكفاوفلتخاانهو

نأعنمامناويهامكفرحألاوتاءارقلاىقبأوطقففحصلملانموهامهيفبتكونآرقبسيل

نوفوتينيذلاو»هلوقفذحيملوةءاربللةلمسبلاركذيملهناليلدبانآرقسيلامنآرقللفاضي

يفمكیلعحانجالفنجرخنافجارخإريغلوحلاىلإاعاتممهجاوزألةيصواجاوزأنورذيومكنم

(۱)(میکحزیزعهللاوفورعمنمنهسفنأيفنلعفام

مكنمنوفوتينيذلاو»:نافعنبنامثعلتلق:لاق-هنعهللايضر-ريبزلانبهللادبعنعف

هنمائيشريغأال«يخأنبااي):لاقءاهعدتوأاهبتكتملفىرخألاةيآلااهتخسن(اجاوزأنورذيو
.(۲)(هناکمنم.

ىلص-يبنلانعاهتوبثبعيمجلادنعمولعملاةرتاوتملاةدحاولاةءارقلاىلعنيملسملاعمجنامثعنا

.ةقرفنوكتالىتحاههوجوتفلتخاناو-ملسوهيلعهلل

دقف-فحصلملايفبتكينأ:نافعنبنامثعرمأامهنأتباثنبديزةياوريفخيشلانعطامأ

يفهنعطببسانلنيبيملهناف-ةقدانزلاةفاضانمهنأبراصنألانمنيلجردنعامهدجوىتحنيتيآ

حيحصاهيفنعطلابجوتسيببسنمهلدبالتاياورلادرهنأمولعملانمهنأعم«تاياورلاهذه

عمالإةبوتلاةروسرخآدجيملهنأبتباثنبديزحيرصتهؤشنملاكشااهيفتباثنبديزةياورنا

اهمهفنكمأنإفلاكشإلحميهيتلاةياورلايفرظنينأحيحصلاجهنملانكليراصنألاةمزخيبأ

ةحيحصلاثيداحألادرليعادالوبولطملاوهاذهفاهعمضراعتيالودعاوقلاممقفتيهجوىلع

.بجومنودب

ةبوتكماهدجيملهنأهضرغنأانملعاذإىشالتيولوزيباثنبديزةياوريفلاكشتسالانإ

تباثنبدیزوء-مهنعهللايضر-ةباحصلانمريثكرودصيفةظوفحاهنأريغةميزخيبأعمالإ

٠٤۲ةرقبلاةروس(١)
.1/١٤١۱اجاوزأنورذيومكنمنوفوتينيذلاوبابريسفتلاباتكيراخبلا(۲)



يفجهنلااذهىلعلظدقوةباتكلابظفحلامفشينأ-اطايتحاواعرودارأهنكلاهظفحيناكهسفن

.ةينآرقلاتايآلارئاس

دهعلايفبوتكماعمجلاكلذىلعةددعتملاتاياورلاب-هللاهمحر=هلالدتساامأ

نآرقلاأرقينأيفلخدهلسيليباتكلاعمجلانأذإلالدتسالااذههلمتيالهنإفيوبنلا

يفظفحلانمتناكةءارقلاهذهفرمعنبهللادبعةياوريفامك-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاىلع

نممثء"عمجلاوةباتكلانبيوميركلانآرقللةباحصلاظفحنيبةيموزللاةقالعلايهنيأفرودصلا

قرطتىتمليلدلانأبنوررقي(صوصتلاريسفت)هقفلالوصأءاملعنأخيشلاىدلكلذكمولعملا

معأليلدلانأبملعينمريخوهوةاعدمنممعأخيشلاةلدأفلالدتسالاهبطقسلامتحالاهيلإ

.ىعالانم

لوصألابتكنمهلحميفررقموهامكاعرشعقاووالقعزئاجخسنلانأىلعءاملعلاروهمج

دنعفلخاوهزاوجمدعبلوقلانميناهفصألاملسميبأنعىكحيامالإمهللاءنآرقلامولعو

:بهاذمةثالثاهيفخسنلاةيضقنأدجيريسفتلاونآرقلامولعوهقفلالوصأبتكيفرظانلاو

يمادقلانممهرهشأوهدوجولنيركفملابهذموميركلانآرقلايفةرثكبخسنلابنيلئاقلابهذم)

‹امهريغويربحلالاعتملادبعذاتسألاويلازغلادمحمذاتسألانيرصاعملانمويناهفصألاملسموبأ

يزارلانيدلارخفمامإلاءالؤهلثعوءةودفعمنكلخسنلادوجوبنيلئاقلابهذموهثلاثلابهذملاو

.ديزىفطصمروتكدلاوةرهزوبأذاتسألاويبطاشلامامإلاو

مهأيههذهءءالؤهفصيفنوكينأيفبنيةيمالسإلاةعيرشلاصوصنيفلمأتلافصنلاو

ةعيرشلاةساردبلاغتشالانمعبتتيهوءانيأرامكةكئاشلاةلأسلاهذهيفرظنلاتاهجو

.ًاطخأوأباصأنمعرظنلاضبنآرقلانععافدلاقلطنمنمو‹ةيمالسإلا



سرادلاوء(١)ميركلانآرقلايفةيآةرشعثالثيفخسنلاعوقوىكحهبىفتحلاانخيشو

هناوءخستلاالماكحإلاميركلانآرقلايفلصألانأدجينآرقلامولعوهقفلالوصأبتكلرحبتملا

صيصختلانملكنييوخسنلانيباقرفكانهنأو«كلذىلعلدتةعطاقةنيبنودبخسنال

نأنظفهبتشاورمألاهيلعطلتخاقورفلاهذهكرديملنمفءطرشلاوءانثتسالاونايبلاوديبقتلاو

نيرخأتملاوةمألاءاملعنمنيمدقتملادنعقرفمثكلذكوءاذكهوخسننايبلاوخسنصيصختلا

.خسنلاةيهامديدحتيف

يفهنممعأقالطإلايفمهدنعخسنلانأنيمدقتملامالكنمرهظييذلاو):يبطاشلالوقي

لصتمليلدبماعلاصيصختىلعوءاخسنقلطملاديبقتىلعنوقلطياوناكدقفءنييلوصألامالك

ليلدبيعرشلامكحلاعفرىلعنوقلطيامكءاخسنلمجملاومهبملانايبىلعوءاخسنلصفنموأ

.(۲)دحاوىنعميفكرتشمكلذعيمجنأللءاخسنرخأتم

هابتشاببسبوأ«ناهربريغبنآرقلايفخسنلاءاعدايفءاملعلاضعبفارسإنيبتياذهيو

نآرقلايفةيآةئامنمرثكاتخسنفيسلاةيآنأمعزنممعزىتح«نيرخأتملانيمدقتملاحالطصا

‹(۳)(ةنسحلاةظعوملاوةمكحلابكبرليبسىلإعداىلاعتهلوقنإلاقنملاقىتحو«ميركلا
نيدلايفءاركإال»هلوقوأ(4)(هللابالإكربصاموربصاوهلوقوأ(اليمجاربصربصافهلوقو

حفصلاىلعلداملككلذكو«فيسلاةيآبكلذلكخسندق«(0)(يغلانمدشرلانيبتدق

.اضيأخسندقفربصلاووفعلاو

دنعمولعموهامكءيشيفخسنلانمتسيليصقشلاانخيشاهركذيتلاتايآلانمريثكو

نيكسمماعطةيدفهنوقيطينيذلاىلعو:ىلاعتهلوقكلذىلعادحاوالاثمبرضاوءنيققحما

.ه٠...مايصلاضرفاهخسنةخوسنماهنإموقلاق

.(٠/٠٠۲)نيبلاطلاجهنم(١)
تاقفاوملا(۲)
١١١لحتلا(۴)

١۱۲:لحنللا()

٢٥۲ةرقبلا(٥)



(خسنلايفةسارد)انتلاسريفاحاضيإرمألاانعسوأدقوءكلذريغىلعرمألانأقيقحتلاو

.لإ...دودرمخسنلابلوقلاو...):كانهانلقثيح

مكيلعبتكاونمآنيذلااهيآاي:ىلاعتهلوقف«ضعبعماهضعبةمجسنممايصلاتايآف

ةيضقلاوه(مايصلامكيلعبتك)ةيآلانمءزجلااذهف...(مكلبقنمنيذلاىلعبتكامكمايصلا
مايصبوجوبنينمؤمللدهمدقف...اهمومعلليصفتوليمكتونايبوهفاهدعبءاجاموءةدحاولا

:ىلاعتلاقاهضرفنالعإلبقسفنلاىلعةقشماهيفةيعرشلافيلاكتلاتناكالوء«ناضمررهش

(تادودعممايأف...(تادودعمامايأ:ىلاعتلاقونمنيذلاىلعبتكامك)

كرتبراذعألاباحصأوىضرملاونيرفاسمللىلاعتوهناحبسصخرمث«مايصللنايبوصيصخت

ءراذعألامهنعلوزتو«ضرللامالآمهنعبهذتورفسلاءانعنماوحيرتسيىتحضورفملاموصلا

سانللىدهنآرقلاهيفلزنأيذلاناضمررهش»:هلوقبديهمتلااذهدعبدوصقملامكحلانلعأمث

هلوقلصيصختونايبناضمررهشف‹(همصيلفرهشلامكنمدهشنمفناقرفلاوىدهلانمتانييو
.€تادودعمامايأ)

:لاقفاهتوبثلاديكأتوءاملاريرقتةيناثةرمديهمتلايفاهركذيتلاىلوألاةصخرلاركذداعأمث

دهشنمف:هلوقلصيصختونايباذهورخأمايأنمةدعفرفسىلعوأاضيرممكنمناكنمف)ل

صيصختلاببسلنايب(رسعلامكبديريالورسيلامكبهللاديري:هلوقو«(همصيلفرهشلامكنم

:هلوقو«(رخأمايأنمةدعف)ل(نوركشتمكلعلومكادهامىلعهللااوربكتوةدعلااولمكتلو)

هلوقيهوءقلطتللاةيآلايأ«قباسلامومعللصيصخت(مكئاسنىلإثفرلامايصلاةليلمكللحأ)ل

۰(...مايصلامكيلعبتكاونمآنيذلااهيآاي):ىلاعت

راشأمث«نيبطاخملاىدلافورعمناكامىلعءانبهماكحأبحرصيملهنكلومايصلاركذدقو

ىلإثفرلا:يهةحابمءايشأةثالثنيبةريخألاةيآلايفهنكلوءهلقيطملاريغورفاسملاوضيرملاىلإ

يفنأىلع.ناييوصيصختنذإةيآلاف«ليللانمنيعمتقوىلإنكلو«برشلاولكألاوءءاسنلا

تنيب(مكئاسنىلإثفرلامايصلاةليلمكللحأ):هلوقفانابيواصيصختاهسفنةيآلاهذهةينب



اوغتبا:.(نهورشابنآلاف...مكنأهللاملع)ل:هلوقو(نېلسابلمتناومكلسابلنها:هلوقب

.(دجاسملايفنوفكاعمتناونهورشابتالوابتصصخ((نهورشاب))ةيآلاف(...مکلهللابتكام

تنضصصخمث«مومعبتأدبذإء«تايآلانيبتاقالعلايفبلاغلاوهصيصختلاوناييلاف

.نايبلاوخسنلاوصيصختلانيبطلخلاينعاءخسنلاءاعدابابسأدحأاذهو«تنيبو

نإ:لوقيذإةيآلاهذملهريسفتيفيربطلانيرسفلملامامإلوقبةيآلاهذهىلعمالكلامتخاو

خسنالف«رخألااهدحأضراعيالءةقرفتمباوبأنموءةمكحماهلكموصلايفةروكذملاتايآلا

تايآلاو‹زييمتلااذہلامدوجوثدحيملهنال«لطابهمعزفةخوسنمةيآلانأمعزنموءاهيف

.ةمكحملازتالوتناك

نعهللاربخينأزوجيالوءربخلايفزوجيالو«يهنلاورمألايفعقيخسنلانا:انخيشهلوقيامو

اولعكلذنعهللاىلاعت«نوكيهنامثنوكيالهناب:لوقيوأ«نوكيال:لوقيمثنوكينأئش

.(۱)اریبک

يفلخديالخسنلانأنم«يصقشلاخيشلاهيلإبهذامىلعنييلوصألاروهمجبهذم

رمألاىنعمبتسيليتلارابخألا

اضيأكلذانيبدقوءقيقحتلافالخوهو«ةنسلابنآرقلاخسنبهلوقخيشلاهيلإبهذيامو

نمينظلانأ:هيفاملصاحمالكبلوقلااذهبنيلئاقلاىلعانددرنيح«ركذلاةفنآلاانتلاسريف

يفيعفاشلامامإلالاقدقو..يعطقهلكونآرقلاخسنيفيكفهنميعطقلاخسنيالثيدحلا

الايازمنآرقللنال‹هتجردنكتامهمثيدحبهللابانكنممكحخسنزوجيالهنا:ةلاسرلا

ةعيرشلايفعقاوريغاقلطمةيوبنلاةنسلابميركلانآرقلاخسننأ:لوقلاةوفصق«هريغاهيفهكراشي

هتاروصتيفقيلطلقعلاذِإهيفحدقالاذهو«لقعلاليلدنيزيجمللىقييهناريغةيمالساإلا

ةرئادنمعسوأيلقعلاناكمإلاةرئادنال«عرشلايفهعوقولقعلازيوجتنممزليالوهماكحأو

نيبلاطلاجهنم(١)
.(١١٠-١/١١):فاصنالاولدعلا(۸۷/۲)ينانبلاةيشاح-:(۲/٠۷)تومحرلاحئاوف:ةلأسملاهذهليصفترظنا(۲)

۸٤۱



خسنيففالخلانابةيعفاشلاضعبحرصدقو):اضرديشرلوقيءيعرشلاويداعلاناكمإلا

.(اعطقعقاوريغهناوزاوجلايفوهامنإةنسلابباتكلا

فقننأاندرأءميركلانآرقلابقلعتياملوحةساردنمخيشلاهلضرعامضعبلجذامنهذه

.ةرصاعملاةءارقلاباحصأنماملوحدمعتماريثكلاطلخللارظناهدنع

:ةيوبنلاةنسلا

ةيحاضيإلا‹ةيريسفتلاةركذملايهةيوبنلاةنسلانأىلعةيمالسإلاةعيرشلاءاملععمجأ

.نآرقللةبسنلاب

ةهفاشمعاطقناوءةيدمحملاةلاسرلارصعءاضقنالةياورلابلقنتةيوبنلاةنسلاتحبصأدقواذه

ناكامالإةيحيرشتلاماكحألاعيرشتاهنملبقيالوءهتافوب-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا

.ثيدحلاحلطصميفةفورعملاامهطورشبنسجلاوحيحصلاثيدحلانمةيجحللاحلاص

يملعنازيمعضوىلعاهلكيقتلتلاجرلامجارتوليدعتلاوحرجلاملعوثيدحلالوصاأف

ثروييذلاربخلاونيقيلاثروييذلاربخلانيبقرفلاوهريغنمحيحصلاربخلاهيفحضتيقيثو

.نظلا

:يتآلاوحنلاىلعةنسلابلالدتسالايفيصقشلاانخيشجهنمديدحتنكهيهنافاذهىلعءانيو

ةرتاوتملاةنسلااذهبدوصقموءاهتحصبلطنععامجالابينغتساو.اهبلععمتجادقنس

ملاهيفكلتقخمةنسو.هتحصنعرتاوتملاربخلايفثحبيالفثيدحلاملعنمىلعأةرتاوتملاف

اهتاورمجارتواهديناسأيفرظنتفاهتحصيفسانلانيبعزانتلاعقييتلايهواهملعلكلاغلبي

.همدعنماهتحصنيبتنل

يهواهيلععمتجنافءاهيففلتخواهيلععمتجم:نيبرضىلعةنسلاو):-هللاهمحر-لاق

مكحلاهتقفاوموليوأتلالهأوءةاورلادنعاهتعاشالءاهتحصبلطنعثحبلاىلاجاتحتاليتلا

..(ليزتتلا

۹
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ے



كلذلفءاهتحصيفسانلانيبعزانتلاعقيوءاهملعلكلاغلبيمليتلايهفاهيففلتخللاامأو)

ناكاهمكحيفاوفلتخااذافاهلقنحصاذااهليوأتيفعزانتلاعقيواهتحصنعثحبلابجي

.(۱)(یلاعتهلاباتکىلااهیفمهعوجر

-:مامجإلا

وه):هلوقبيصقشلامامإلاهفرعدقفعيرشتلالوصأنمثلاثلالصألاوهيذلاعامجإلاامأ

.(۲)(فلاخمهيفدجويالو-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمةمألحصلعفوألوقلك

عامجإوءهعاونأوهتيجحلشمعامجإلابةقلعتملالئاسملانمريثكلانخيشضرعتدقو
.رصعلاءاضقناطارتشاوءةباحصلا

ىلعاوضرقنااذإرصعلالهأنأىلعرثكألاو)رصعلاءاضقناةلأسمنايبيف-هللاهمحر-لاق

اذهیلإواوضرقنيملناوةجحراصةرمعقواذِإليقوءهتحصيفاطرشكلذناكهيلعاوعمجاام

لهأضارقنابالإملعيالعامجإلانأاندنعحصألا:مهضعبلاقويأرلالهأضعببهذلوقلا

يبأنبيلعنأىوريامكءهنععجريمثءلوقىلعنوكيداكةباحصلاضعبنالءهيلعرصحلا

مثدالوألاتاهمأعيبميرحتىلعهمايأيف-هنعهللايضر-باطخلانبرمعلاقفاومناكبلاط

ملوءاطعلايفسانلانيبىوس-هنعهللايضر-ركبابأناوءهتفالخمايأيفنهعيبزاوجىأر

ولو.بلاطيبانبيلعمهنيبیواسمثءاطعلايفمهنيبباطخلانبرمعلضافمثفلاخمهلنكي

ىلعاذهبلدفمهيلعزوجيالاذهوعامجإلااوفلاخدقهريغويلعناكلتبثدقعامجإلاناك

.هانرکذامةحص

الهنأقيقحتلاوةلاسملايفعامجإبيكحيدقخيشلانأىلعهبنأنأناكمبةيمهألانمنأريغ

ملاعريغوهو-موقبىلصاذأةبانجلانمثدحمانأىلعاوعمجا)هلوقكلذلاثماهيفعامجإ

.(١/٤۸)نيبلاطلاجهنم(١)
.(6/٦۸)نيبلاطلاجهنم



سايقلااوكرتمثتقولاجرخنإوءةداعإلاعيمجلاىلعوءةدسافمهتالصوهتالصنأ-هتبانجب

.(۱)(ثادحألانمهريغهيلعاوسيقيلثيدحلااذهنمهيلعاوعمجاامىلع

ةالصله:هيفلصاألاو.اهيففالخلادوجولرظنعامجإلاةياكحيف)باتكلاققحلاق

نمةالصةحصلطرشلامكحيفهتالصفهبمامإلعجامنإهنألءمامإلاةالصبةطبترممومأملا

كلذو.مامإبسيلف:تدسفاذإامأفهتالصةحصلاحيفامامإلعجامنإهنالةطبترمريغوأهفلخ

-مهنعهللايضر-انخايشأرثكألوقريخألااذهوهضرفلدؤممهنمدحاولكنأ

ملاامضعبباهضعبلوصألاساقتالو)هلوقبةئالثلالوصألاىلعهمالكمتخننأانبنسحيو

-ملسوهيلعهللاىلص-هيبنةنسوهللاباتكلوصألاو«لوصألاىلعساقيفلوصألايفتأي

ىلعسيقالصأنكيملامو«لصأوهفلوصألاهبشأاموهتعاطلهأنمءاملعلاعامجإو

(۳).(لصألا

-:سايقلا

عرفللمكحلاوههبمكحلاو«هريغبءيشلاهيبشتوه)هلوقبسايقلايصقشلامامإلافرع

ىلعةئيسننيزيفقبربلازيفقريرحت:لثمكلذوءهلجانممكحلامقوءهتلعتوتسااذإءهلصأب

.-ملسوهيلعهللاىلص-یلاعتهللايبنناسل

يبأىلإبتكهنا-هنعهللايضر-باطخلانبرمعنعيورامسايقلازاوجىلعخيشلادنتسمو

هتيضقءاضقكعنميالوءلاثمألاوءءابشألارظناورومألاسقنأ:حيرشىلإويرعشألاىسوم

.لطابلايفيدامتلانمريخقحلاةعجارمنافءهيفقحلاعجارتنأكدشرلهيفتيدهو‹سمألاب

ىلعكسمتسيالوءريبكخيشيبأنإ:هللالوسراي:تلاقفءهتلأسالةيمعثخلانأكلذنمو

ناكولتيارأ):-ملسوهيلعهللاىلص-لاقف؟هنعجحأفأ‹جحلاةضيرفهتكردأدقوةلحارلا

Aنيبلاطلاجهنم
0نيبلاطلاجهنم0

.عبارلاددعلا(نيدللوصنةلجم)ةةدغيبأحاتفلادبعةمالعلاانخيشلثحبيفاذهرمعباتكجيرخترظنآ

١٥۱

 



دقفلاقوأ«قحأهللانيد):لاقف«معن:تلاق؟هنعهتيضقتنكأهتيضقفنيدكيبأىلع

.(۱)سايقلاهجوباهفرعابلالدتسالاواهكرتواهلهبش

ىلص-هلوقيف-ءاملابملاةضمضمبهتجوزمئاصلاليبقت-ملسوهيلعهللاىلص-ههيبشتو

كاذف:ال:لاق؟ارطفمتنكاكافتضمضمولتيارأ"-هنعهللايضر-رمعل-ملسوهيلعهللا

.(۲)كاذ

.سايقلاةيجحنايبيفاضيأ-هللاهمحر-لاق

ناکولوهلصأبجرختسمسايقبعرفبمکحوءهيلعقفتملصأبمكح:نامكحمكحلاو

النكلوءاعرفلصألاوالصأعرفلاناكلوءهلصأوعرفلانيبقرفالناكل-ادحاونامكجلا

قفتملصأبتدرواذإةثداحلاهبشو.دهتجاوساقدقلكوهيلعقفتملصأىلعالإسايقلازوجي

دهتجاوساق-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأ:ىورامكعامجإلاوأةنسلاوأباتكلانمهيلع

هذهلمأتينأهقفتلاىلعبجاولافهباحصلانمريثكسايقلابلاقكلذكو...ثداوحلاضعبيف

.(۳)(اهنمهبلزاونلادنعاهماكحأربتعيويناعللا

ليوأتنيبمثةيمالسإلاةعيرشلايفسايقلامدعبنيلئاقلاةلدأركذهنأخيشلافاصنإنم

.لوصألابتكنمهلحميفررقموهامكاملنيزوجبلا

ةيفنحلانماريثكنإىتحةلعنمهلدبالهناسايقلاةيعورشمبنيلئاقلاىدلهيلعقفتملانمو

.ةلعلاوهءطقفدحاونكرنمانوكمسايقلارابتعاىلإاوبهذ

-لاقنيهجوباهتحصملعتوكردتنأنكميةلعلكنأاررقمةلعلاةيمهأانخيشنيبدقو

درينأوهوءمولعمىلعالإساقينأزوجيالوءةلعىلعالإزوجيالسايقلاو):-هّللاهمحر

اهاعدانملكلةلعلاميلستبجيالوءامهنيبعمجتةلعلهبقوطنملامكحىلإهنعتوكسلملامكح

:نيهجونمكردتسيةلعلاةحصىلعليلدلاوءاهيلعهلليلدبالإ

؟جه۸مقركسانملاباتكدوادوبأو۷٠1مقرو(٠۷)بابجحلاباتكملسمهجرخل(١)
موصلاباتكمكاحلاو۲۳۸۲مقر۳۲۲/۲موصلاباتكدوادوبأهجرخل(۲)
نيبلاطلاجهنم(۳)

١٥١۱



عنميالوءاملالولعميفيرجيفةلعلابصننأ:امهدحأ

.اهتحصیلعاھنایرجنمعنامكانهنكيملواهتالولعم

قلعمرمخلايفميرحتلانأكلذلشموءاهعافترايواهدوجوبمكحلابجي):وخآلاهجولاو

هنعتلازنإو ميرحتلالصحةدشلاهيفتلصحاذإفلالحريصعلانأكلذىلعليلدلاوةدشلاب

مفتريوءاهدوجوبدجوي‹ةدشلاباقلعمميرحتلاناكاملفميرحتلاهنععفتراالخراصوةدشلا

.(1(امهنيبةعماجلاةلعللاهبهانقحلأرمخلاريغيفةدشلاهذهانيأراذإفاهعافتراب

يأرلاىلعرثألامدقيو‹دسافملاءردوناسحتسالاوعئارذلادسو‹ةلسوملاملاصملابذخأيخيشلاو

ردقلااذهبيفتكاو"نيبغارلاغاليونيبلاطلاجهنم"هتعوسوملالخنمههقفرقتسانمكلذفرعي
.تايئزجوليصافتالتاودأوجهنمملعلافلالدتسالايفانخيشجهنمنم

١نيبلاطلاجهنم(١)

o۳



)£(
يصقشلامامإلادنعهقنلادعاوق

ةزجومصوصنيفةيلكةيهقفلوصأاهنأبةيهقفلادعاوقلاةيمالسإلاةعيرشلاءاهقففرعي

.(۱)اهعوضومتحتلخدتيتلاثداوجلايفةماعةيعيرشتاماكحأنمضتتةيروتسد

‹ريبعتلاوةغايصلاثيحنمالإفيرعتلااذهيفةيمالسإلاةعيرشلاءاهقففلتخيداكيالو

ةيئزجلاهلئاسماهيلعىنبتو«ةيهقفلاعورفلاىلعاملالخنملدتسيسسأنعةرابعدعاوقلاهذهف

يبنسحي(نيبغارلاغاليونيبلاطلاجهنم)انخيشباتكيفدعاوقلاهذهضعبنايبيفضوخلالبقو

:نيرمأىلإهبنأنأ

هقفلاةلدأءهقفلالوصأملعءةيلوصألادعاوقلاوةيهقفلادعاوقلانيبقرفلانايب:لوألارمألا

.اهبلدتسلالاحاهيلعنوكينأيغبنياموةيعرشلاماكحألاىلعاهتلالدةهجثيحنمةيلامجإلا
.خلأ...ةيزوتسدةزجومصوصنيفةيلكهيهقفلوصأقبسامكوهفةيهقفلادعاوقلاملعامأ

:ةيتآلارومألايفىلجتتةيلوصألاوةيهقفلانيتدعاقلانيبةيرذجاقورفكانهنإفمثنمو

ةيدايحدعاوقاهنإفانهنموءةيبرعلاةغللاظافلأنماهبلغأيفةئشانةيلوصألاةدعاقلا:الوأ

.ةهباشتملاةيعرشلالئاسملاوماكحألانعةئشانفةيهقفلاةدعاقلافالخب

عيمجىلعقبطنتيهفلومشلاومومعلابفصتتةيلكةدعاقةيلوصألاةدعاقلا:ايناث

تاهبتشملانمريثكاهلخديةيبلغأةدعاقةيهقفلاةدعاقلانأنيحىلع«اهتاعوضومواهتايئزج
دويقلااهنإءعورفلالبقةدوجوماهنأيضتقيينهذلاضرفلا‹ةيلوصألاةدعاقلا:اتلاث

يفةرخأتماهنإفةيهقفلاةدعاقلافالخبطابتسالادنعهيقفلاوأدهتجملااهبمزتلييتلاسسألاو

.(۲)اهنيبةطبارواهيناعمواهتاتشالةعماجاهنإذِإعورفلانعيعقاولاوينهذلااهدوجو

.۷/۲٤۹ماعلايهقفلالخدملا؛ىفطصماقرزلاا(١)
.۸٠۲صةيهقفلادعاوقلا:يودنلا)۲( 

١٥۱



غوسيلهىنعمب؟املةررقموأعورفلاىلعةمكاحةيهقفلادعاوقلاله:يفاثلارمألا

ماكحألااملالخنمطبنتسيىرخألاةيعرشلاةلدألارئاسكايعرشاليلداهلعجينأدهجتملل

جيرختيفاهبسنأتسيدعاوقلاهذهنأرمألاةياغلبكلذغوسيالهنآوأءةيعرفلاةيعيرشتلا

.ةنودملاةيهقفلالئاسملاىلعاسايقةديدجلاعئاقوللماكحألا

وأةنسلاونآرقلانمصوصناهتاذيهاهضعب:ناعوندعاوقلاهذهنأكلذيفلوقلاقيقحتو

ديري-ىلاعت-هلوقنمةدمتسماهنإف”ريسيتلابلجتةقشللا"لثمصوصتلانمةرشابمةدمتسم

رومألا"(جرحنمنيدلايفمكيلعلعجام»:ةلوقو(رسعلامكبديريالورسيلامكبهللا
نملكنيبدقو"تاينلابلامعألاامنإ"-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقنمةدمتسماهدصاقم

ملىرخأدعاوقكانهوكلذنكمأامثيحةدعاقلاليلدمهريغوميجننباويطويسلاويشكرزلا

ةيلكلاةدعاقلاىلإاهبادوعصةيعرفلاماكحألاءارقتسانمتطبنتسالبةنسلاونآرقلانمطبنتست

.اليلدةرمثلانوكتنألوقعملانمسيلفمثنموعورفللةرمثنذِإيهف
الوررضال"صناهتاذيفيهيتلاةدعاقلانأنوررقيةعيرشلاءاملعنإفاذهىلعءانبو

ىلعةرشابماهبلالدتسإللحلصتاهنإفصتلانمتطبنتسايتلاوأ"نامضلابجورخلا"رارض

.ةيلمعلاةيعرفلاماكحألا

:نييأرىلعاهيففلتخادقفماكحألانمةطبنتسملاةدعاقلاامأ

اليهفمثنمواليلدنوكتالةرمثلاوعرفللةرمثاهنأنماقباسهانركذاموهو:لوألاأولا

.عورفلااهنمطبنتسينألحلصت

ةطبنتسممأصوصتلانمةدمتسممأاصوصنتناكأءاوساهلكدعاوقلانأ:يناثلايأرلاو

.ماكحألاطابنتسالحلصتاهنإفعورفلانم

ترتخادقويصقشلامامالاانخيشباتكيفنيتنثانيتدعاقنعملكتننأانلناح...نآلاو

.مويلاامهيلإانتجاجارظننيتدعاقلانيتاه

.(ةيمالسإلاةوعدلالاجميفةيناثلاو)‹(ًامومعهقنلالاجميفامهادحإ)



ةيلصألاةيلكلادعاوقلانميهو(كشلابلوزانيبقيلا)يهىلوألاةدعاقلاامأ

نيقيبالإلوزيالنيقيلا)خيشلاةرابعو(كشلابلوزيالنيقيلاو)(اهدصاقمبرومألا)ةسمخلا

ةدعاقلاهذهنومضمفلتخيداكيالو(نيقيبالإعفتريالنيقيبتبثام)يشكرزلاةرابعو(١)(هلثم

ةلاحوأرومألانمرمأتبثاذإهنأكلذىنعموةيظفللاةغايصلاثيحنمالإةعيرشلاءاهقفدنع

نأىلإربتعملاوهنقيتملارمألانإفهليزيامدوجويفكشلامقومثايعطقيأًاينيقياتوبثتالاحلانم
.اعملقتلاولقعلاةلالدةدعاقلاهذهدنتسموليزملاينيقيلاببسلاققحتي

امأو«كشلابلوزيومدهنيلافعطاقمزاجكاردإنيقيلااذإنظلانمىوقأنيقيلافلقعلاامأ

امبميلعهللانإائيشقحلانمينغيالنظلانإانظإلامهرشكأعبتيامو:ىلاعتهلوقفلقنلا
.(۲)(نولعفي

نقيتملاقباسلاهئوضوىلعوهفهئوضوضاقتنايفكشذإئضوتملانأةيوبنلاةنسلايفو

.نقيتملارمألاىلعئراطلاكشلابةربعالوهتالصحصتو

-هلوقكلذماكحأوءوضولايفكشلايفنوعبرالالوقلا"تحتيصقشلاخيشلاركذدقو

ىلعهوقدصتالفمكتايلإنيبمكطبخيناطيشلانإفةالصلاىلإمتمقاذإ-ملسوهيلعهللاىلص
.(احیراوعمستوأارطاقائیشاورتیتحمكسفنأ

‹ناسناللىذألانمهنألءناطيشلاضراوعنمهنألءكورتموهوركمكوكشلالامعتساف

نعدصوءتاعاطلانمريثكنععنموتاقوألاباهذلتاولصلانمءيشعييضتىلإىدأايرو

.(۳)ةضرتعملاسواسولاوةضراعملاكوكشلابتادابعلاةيدأت

كضراعنإف)هصخلمامهيلإبتكفهرمأيفكشلاهلخدالجرنأبوبحمنبدمحمنعلقنو

قلغتساامكيلعحتفيهنإفساوسولانعضرعأوهللاىلعلكوتوءنيقيلابذخف-كشلايأ-

كنيدنمناطيشلانكمتالوكنيقيىلعتبثاوكشلاونيقيلانيباريحتمكعديفءحتفامقلغيو

اهدعبامو۹۸/۲٠۲۸۷/۳نيبلاطلاجهنم(١)

(۳۱)سنوي(٢)
۳۸۷/۳نيبلاطملاجهنم(۳)
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تلقوأكتمرحمترظنوأهتعسبوأكلابتقدصتكنأيفوأكلذوحنيفكضراعنإكايإف

.(۱)نقيتتىتحكشلابكلاحعدتالفكلذوحنوأءهبقلطتامكتجوزل

عجريلفةدازتسالادارأنمفةدعاقلاهذهتحتةلخادةريثكاعورفيصقشلامامالاركذدقواذه

.اهيلإ

:ةيناثلاةدعاقلاامأ

فالتخا"اهنومضمبلمعلاواهجهنمىلإةيمالسإلاةمألاجوحأامةدعاقانخيشركذدقف

ركتيامحتإهيففلتخمركنيال"يطويسلاةرابعيفوةمقنلوصألايفو«همحرعورفلايفنيملسلا

."هيلععمجن

لئاسملاهذهنا(هيففلتخملركتيالو)(ةمحرعورفلايففالتخالا)ءاهقفلالوقىنعمو

لجوءتالامتحالانعضخمتتملاهيفمكحلالئالدنإيأةيداهتجالئاسماهيففلتخلا

يفدروامكروجأملكلاذاءاملعلاىلعهيفريضالاذهوبابلااذهنمةيهقفلاماكحالا

يهقفيأرلكف"دحاورجأهلفًاطخأاذاونارجأهلفباصأفدهتجافمكاجلامكحاذا":ثيدحلا

وأنيعمبهذمداهتجاقفاوءاوسةلمجلايفلوبقموهفهماكحأوهدعاوقوعرشلاصوصنبلظتسا

قحيفالوهسفنقحيفهبوصيالوهعبتيالادهتجيقفاويملامنأىنعمبهقفاويملمأهنيعبدهتجم

بترتلابجاولاهبىدادقداهتجالااذهبحاصنأبملعينأهتاذتقولايفهيلعنكلوهدلقنم

عيدبتالوقيسفتىلاهبحاصنيقيرفلادحأبسنينازوجيالفمثنمورذعلاهلفهدهجهغلبامهيلع

روصعلاوأتاقبطلايأىلاونوفلاختملاناكايأيأرلايففالتخالاببسبرفكالوىلوأبابنمو

.هيففلتخملركنيالىنعماذهاوبستنا

اهركذةلدألء«هبلمعلابجيةجحعامجالاذإفلاخملاىلعاهيفركتناننإفهيلععمجماامأ

هبحاصرفكمزلتسيالهيلععمجأامراكتإلاوأجورخلانكل(عامجإلا)بابيفنويلوصألا

نيدلانمامولعممكحلاكلذنكيملامارفكنوكيالهيلععمجملامكحلاراكنانإلبةرورضلاب

ےہ

.اهدعبامو51/۲٠نيبلاطلاجهنم(١)
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نيدلانممولعموهامبدعتالنكلاهيلععمجأةريثكلئاسمكانهلوصألايفوةرورضلاب

.ةرورضلاب

كلذوء(ةمقنلوصالايفوءةمحرعورفلايفنيملسملافالتخا):لاقامدنعانخيشردهلو

قفاويدهتجمييأربذخأيامرطقيفملسملاناسنالالعجتدقلاوحألاونامزلاوناكملافورظنألا

ارظنرخآرصملهأبسانيالهتاذمكحلااذهوهماكحأوعرشلادعاوقبالظتسممادامهلاحوهفرظ

.مہلاوحأومهفورظفالتخال

هلاعفأوهتافصوهتاذيفدحاولجوزعهللانأبنيقيلايفيألوصألايفنيملسملافالتخاامأ

نمءيشيفهلهيبشالوهلريظنالهللانابكلذكمزجلاوهاوسعفانالوراضالوهريغقلاخالف

نابنيقيلاوهردقوهللاءاضقبءيشلكنابنيقيلاوهتينادحونمءزجكلذذاهلاعفأوهتافصوهتاذ

دحارفكيالمهتدئفأومملوقعيفمالسالاوناميالاتاموقمتلماكتوترفاوتنيذلاةلبقلالهأ

ةيادهلالوصأىلعنيملسملاةملكعمجنأبنيقيلاوءنالاوأمالسالاضقنياملعفيملاممهنم

.هئدابمونيدلافادهأمظعأنمدشرلاو

ءاشابذخأينأناسنالكلنأوعورفلايففالتخالايفريضالهنأيفانخيشنايبىلادوعنو

نبنامثعلاق):لاقةيمالسالاةعيرشلالالظبالظتسم-انلقامك-يأرلااذهمادامءارآلانم

لالحلانمءيشيفنيملسملانميأرلاووذءاهقفلاعزاتتاذا:-هللاهمحر-مصالاهللادبعيب

هیأباوذخفمارحاو

ئطخينأيأرلالهأنمقيرفلكلزجيمل=يأرلابةئداحلامكحيففالتخالاناكاذاو

بصننم:اولاقنيملسملانألةثداحلايفهبمكحدقيذلاهيأريفهفالخىلعهنماربيالوهبحاص

یلعبذکدقفهللاىلعهاعداوانيدهيأربصننمو«لضدقفهيلعهفلاخنممئربمثانیدةيأر

زاجيأرلاداهتجاومهكرتاذاورايخلاهيفدابعلللعجيملمكحيفمدقتاذاىلاعتهللانألءهللا
هيففالتخالا

.داهتجالاويأرلالهأنمناكاذاهداهتجاوهيأرىلعانمؤملكناكويأرلاب

۸٥۱



يأرلابنيفلتخملانمدحأةئطختزوجيال:-هللاهمحر-ملاصنبدمحمنبدمحأنبديعسلاقو

نأيأرلابنيفلتخملاءاملعلاىلعو«مهعيمجةيالوبحنوءزوجيومزليلبءاملعنم

يأرلابرخآهمرحيوائيشيأرلابمهدحألحينألثميأرلابةلمجاوداضتولواضعبمهضعبىلوتي
وأءنيملسملاليواقأنملوقبلمعنمفكلذهبشأامويأرلابمهدحأًاربيويأرلابمهدحأىلوتيو

دقفنيدبوأيأربكلذيفهأطخنمفءهتئطختزوجتالوقدصلابلاقوقحلابلمعدقفهبذخأ

(۱).يأرلاماكحأعوضوميفنيدلابهنمةءاربلاتبجووقحلافلاخ

داهتجاومهلوقعىلإهيفءاهقفلالكوويأرلاباهيفلوقلازوجياممهثداحلاتناكنإ):لاقو

یرحتیوهيأربدهتجينأمهنملكلزاجعامجإالوةنسالوباتكنمصنهيلعسيلاميفمهيأر

باصأهنأمهنمدحاولكنظوةثداحلامكحيفهسفنحصانودهتجااذإفاهمكحيفباوصلا

زوجيالهملعغلبموهداهتجاىلعباوثلابهلمكحوكلذبهلمكحواهمكحيف-ىلاعت-هللارمأ
اضعبمهضعبدنعفالتخالالبقهيلعاوناكامىلعفالتخالادعبمهومهضعبةئطختمهل

لوصألايفوةمحرعورفلايفنيملسملافالتخاو

ةعيرشلاجهنمكلذفريثكلالاوقألاهذهلشمنمدجيانخيشباتكيفرظننمو:تلق

مالسالاةوعدرشنليبسيفبوؤدلالمعلافةيعرفلاماكحالايففالتخالارمأيفةيمالسإلا

جهنملايفنولماعلادحتينأكانهوانهةلوذبملادوهجلاهيفعمتجتادهمابحالاقيرطاهبكولسلاو

كلذيفمهراعشهوزواجتففالخلانعمهفرطاوضغدقيديألايفتاكتمقيرطلايفنوريسيف

روهظىلإىدأيذلافالخلاةيمتحبنينمؤم(هيفانفلتخااميفانضعبرذعيلوهيفانقفتااميفنواعتنل)

ىلإىضفأامةلامحلاةغللاوهوهيفتءاجيذلااهئاعويفصوصنلاىلإرظنلافالتخالبهاذللا

كرابيوتقولارفوياذكهفاداهتجاضقنيداهتجاةنسيلوءهدنتسمبداهتجالكتاداهتجالاددعت

.(نينمؤملاوهلوسرومكلمعهللاىريسفاوملعالقو»لزنملاغلبجلدأنمودهجلايف

.١/۳۲٠نيبلاطلاجهنم(١)
.۳۳/۱٠نيبلاطلاجهنم(۲)



ةمألانمجاتحتةيعيرشتوةيملعةورثنيبغارلاغاليونيبلاطلاجهنمباتكيفنأباذهيثحبمتخاو

سانللرهظنىكلعمتجمللاهزارباواهنعفشكلاىلإًاصوصخنامعلهأوامومعةيمالسإلا
.ناكمونامزلكلهتيحالصويمالسإلاهقفلاقمع

نيققحمةحوجرملانمةحجارلالاوقألاهيفرهظتيملعقيقحتىلإجاتحيهذههتروصبباتكلانأريغ

اسرهفنيعضاوءهمدعنمةيجحللاهتيحالصثيحنمخيشلااهبلدتسييتلاثيداحألاكلذك

.ةيساسألاهقفلالئاسموةيهقفلاتاعوضومللاماع

ملاعىلإةطوطخملاجارخإيفادهجلذباهقَقحذإانيديأنيبيتلاةخسنلاهذهيفحدقيالاذهو

.دوجولا

نيرهظميصقشلاانخيشباتكلوحةيملعلئاسرةباتكىلإمهريغونيينامعلانيثحابلاوعدأامك

.اهنعخيشلالقنييتلاهرداصموهقفلالئاسمنعنيمشاكهجهنم

® © ©
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:كالخادملا

-يصقشلاخيشلاروصتلوحالئاستملخادمهأدبراسفتسانعةرابعتناك:ىلوألاةلخادملا

قلعتياميفاذكو4لئاسملاماكحأضعبيفوأماكحألالئاسمضعبيفعيرشتلادصاقمل-هللاهمحرا

اوعمجنيذلانوكورتاوتلانمنآرقلانوكنيبةلصاحلاةهبشلانأروصتو«ميركلانآرقلاةباتكب
.تابثإلاعمةباحصلانمنينثأةيآلالوزنعمنآرقلا

نأنودةعيرشلاماكحأيفهقفلابملكتياهيقفنأنظأالانألوقلابثحابلاروتكدلابيجي:دولا

دجأيننأيهوةيمهألاةياغيفةيضقىلإقرطتأنأديرأيننأرمألاةياغ«هلاذالمدصاقملالعجي

ملعلاةبلطنمريثكفميدقلاثارتلابتكنيبوملعلاةبلطنيبةوجفثدحتسهنارضاحلاانتقويف

ميدقلاثارتلابكةءارقىلعارباصاناسنإدجتنأںودةيحطسلاةرصاعملاتاءارقلانوأرقينألا

اميفنمكتةبوعصلاوةيمالسإلاةعيرشلامولعلسانلاةرجملارظنةوجفثودحىلإىدأام

‹هأرقنامدنعثارتللةرفشكانه-؟ةرفشلاكنىنعمام-ةرفشلاكنبهنعربعأنأعيطتسأ

نودهنهذيفقطااعضاواهبحرصيالنكلةيلمعوحنلالئاسمطبضيوهملكتيامدنعهيقفلاف

.ةيبرعلاةغللايفانفعضلارظن«اهبحرصينأنودةيملعلالوصألاوتاهيدبللاعضاوهبحرصينأ

هلةآرمدصاقملاعضوخيشلافلوقيابحرصيملخيشلانألنيريحتمةرفشلامامأفقننحن

دلجملاىلإلوألادلجلاتأرقامبسحيصقشلاخيشلاف«هيقفلاةدعنمهذهفاهبحرصيملنإو

لجرلانكلباتكلايفلجرلاةفيظونمسيلاذهملعكوأدصاقملاةملكبحرصهنأركذرشاعلا

.نورقلاربعهيقفلكنأشهتآرمدصاقملالعج

كانهو«ًاعبطهيلعقفتأاماذهرتاوتلابدوجومنآرقلافرتاوتللةبسنلابامأو:ًالئاقعباتو

عمجيامدنعناسنإلانكل٤مهيلعدودرممملوقومالسإلاةأشنذنمدوجوموهذهيفتفلاخةلق

ىلعتيانبديزومتنأمتفلتخااذإ)نافعنبنامثعهللاقامكنآرقلابتكينأديرينآرقلا
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ةباتكلايفةدايزقثوتسينأديريوهف(اهناسلىلعنآرقلالزنامنإفشيرقناسلىلعهوبتكافءيش
ةحصيفمالكلاواهنمغورفمةيضقهذه«رتاوتلابالإنآرقالهنأللصاحفرتاوتلالصألاامأ

نملصحرتاوتلاو«رتاوتمهلكنآرقلاءحيحصريغمالكاذهيرزجلانبانعيورامكدنسلا

ىتحةدايزقثوتسينأدارأعمجلادنعنكلةباتكلانملصحوظفحلانملصح«يهفشلالقت

ةعبرأنوكي٠ظفحلاىلعنيدهاشوةباتكلاىلعنيدهاشبلطله(حتفلا)يفلوقيرجحنبانا
ةلدألابانلخيشلاتبثأولىنمتأتنكلوقأقدصبانأ٠هقفلابتكيفروكذم‹فالخدوهشمهو

انليعادالو-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلادهعيفدحاوفحصميفعمجدقنآرقلانأةعطاقلا

يتلاتاهبشلالكتدجولنآرقلامولعبتنكتلمأتولكنالنامثععمجوأركبيبأعمجيف

نآرقلاعمجىلعاهلكنآلانييئادحلانمونييرغتسملانمونيقرشتسملانمنآرقلاىلعتءاج

.ميركلا



      
سيرافل)ہیقفلا)اتر  

ءالووقتا

قلاهاونيار

   
     

رقصلامجدمحم.د

ةيبرعلاةغللامسقبدعاسملاذاتسألا
ةيعامتجالامولعلاوبادآلاةيلك
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؟هتيسورفنعوههقفنعسرافلاهيقفلالغشيذلاكلذىرتبطخيأ

نبيلعنبديعسنبسيمخ«ءاجرلادريوفوخاراننيبهفقويذلاكلذىرتفقوميأ

يداجلانرقلايفمئاقلايرجملارشاعلانرقلارخآيفدولوللاينامعلايقاتسرلايصقشلادوعسم

!همسجوهحورب«ةيراعيلاةلودىلعرشع

!رعشلاقطنىتحهمحفأوءهردصیتحهبزحمهيأ

بطفخلاةألطو

ادبكأوتالفاغايولقىمصأفادغدقسانلاىلعبطخنمهللاىلإ.١

ادبنمونيرضاحلاعيمجمعومهرقتسميفنمألالهأعورو.۲

ادلبتتشاطبابلألاوضرألاهلتفجرأوقابطلاعبسلاهلتجضو.٣

ادشرمنيانيملسملاريمأةافوهلولحوهعقوانيلعميظع٤

مأوءهنيعىلعاشنيذلا«يبرعيلادشرمنبرصانليلجلامامإلاهبيبرهيدينيبتامدقل

(۲).مهنظوهنظنسحدنعهلعجوءةلذلانممهمصعو«ةنتفلاهبهللاًاردفءهديبنيملسلملا

مأ(اجلأ):"هللاىلإ"ههاجتا(لعف)يمسيفيكراحدقلىتح«بطخلاةأطوهتحدفدقل

اوناك«ءايإومهنأايئارمهلهدبيملو«نيملسللاىلعاقافشإهسفنيفهرسأف؛ءامهريغمأء(أربأ)

.مهنيبوهومهيلعمامإلابهللاةمعننعنيلفاغ

دقوم١۱۹۹-ه١1۱٠۱ةنسطقسمةرشنءارعشضعبءامسأيفنامجلادئالق':(دمحمنبفيسنبدمحديسلا)يديعسوبلا(١)
:كانهامبانهامةنزاوماهفشكتاهتححصةيفخوةيلجةريثكءاطخأةديصقلابتعفو

ةفاقثلاوثارتلاةرازوةرشنءةرهاقلابهاكرشويبلحلايبابلاىسيعةعبط؛(نيبغارلاغالبونيبلاطلاجاهنم)قيقحت:(ناميلسنبدمحنبملاس)يثراحلا(۲)
eerء"يسايسلاخيراتلايفةساردم۹٤۱۷نامعيفهرايهناوةبراميلاةلودمكحمايق':(ضيمردمحممئاق)يليجعلاو۸

9اې
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امعلوحتتولتختداكت(نوكلاوسانلا)ءايشألاعئابطيأردقلىتحءفوخارانهتعسلو

.ريمدتلابباقعلالئاوأنوكتاملثمةنتفلارطخلسحأف؛هيلعوهاهدهعوهللااهقلخ

دق(نوكلاوسانلا)ءايشألاناينبهنكلوءردحاوكْلُهُهكْلُهنكيمليذلاكلذمامإيأ*

!مدهت

اددسمهللاقيفوتبناكواكرابمكرابمانيفناكدقىدهمامإ()

ادرومواشاعميفاعلالئاسللواميقنيدللوايندللناكدقو(۲)

یدنمهمعوابذمهطاحفةريسنسحأبهاياعرسوسي(۳)

ادرجتومہلقاسنعرمشوةهجولكنمملظلالهأقرفو(8)
اديشوالدعنيدلارانمىلعأوهسومطدعبقحلالبسرهظأو

ادهزتاهنعفرطلاىنثأوضغفاملامجنسحبايندلاهل

ادهعموانيدهللايفهنولاوممهعيمجنوملسملاوهبحنىضق(۷)

؛هلظالإلظالمويهبهلظييذلاهلظنمافرطانيدلايفهلهللالعجييذلالداعلامامإلاهنإ

.نوملسلملاهأهيفتف

هكلموءةمامإلابهلاورقأف؛مهيديأيفامعهانغوءايندلاعاتميفهدهزالوأمهيلعهكلمدقل

.لدعلابهلاورقأف؛عنلاوحنملاو«بيهرتلاوبيغرتلااهيفعمجيتلاهتمکحارخآمهيلع

؛ةمملدملاكلاهملاءامهيمهبمحتقا«رارطضاوفوخنعالءرايتخاواضرنعهلاورقأالو

.فاصتإلاةيآبملظلاتبكو«لطابلانئاربنمقحلاعزتناف
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)۱۲(

)۱۳(

)٤۱(

(١٦۱(

!يلتبمللايب

دكفقلاةعول

تقباستنيلماحلاتيأرالو

هلوحمغارضلاتيكبأوتيكب

هدقفزعهردقانیفلجامك

نكيملاذإايندلاىلعمالس

ةحارواحورشرعلاهلإهابح

ادجنمتمقمهيديأهشعنىلإ

ادعومویجریلصوالنأتنقيأو

ادحلمواتيموايحهبمركأف

ادهمتماننيبامدشرمیتفاهب

ادغنيوديبينلاريبكاكلمو

!همامإوهذيملتوهبيبربهعجفيىتحهدنعتومللرأثيأ

ءامهنيبايندلالبحعاطقنا:ةلؤملاةعقاولاةقيقحلااهنأنقيأ«نوملسلملاهباحتنالىكبامهنأك

!هسفناہلظفحینأہرکفءةايحلامعطهمفيفرمو

!برغلاوقرشلاكلمنمءاهنمايلاخاهنعلحردقوءايدللةميقيأ
هيفهظفحيوءموقيناكامكهيلعموقينملهف؛هعملحريملهدعبقابضيرعلاهكلمنكلو
؟هللذبامةماركب

همزعديرجتوفيسىتفالولو)۱۷(

هئافكنالبقكلملالجسكرادت(۱۸)

رصانةفيلخلاجهنىلعرمو)۱۹(

فلخلاىرشب

ةمصعوارصننمحرلاهلتوعد)٢۲)

هنوملعيفقوميفاوفقودقل)۲۱(

اهباوئبعالوايندلااوركذالف(۲۲)
مهراخفنودوهوالإرخفالف(٢۲)

اقداصهللاىلإاقاتشمناكنمف(٤۲)

ادرجهنمنيدلالامجىسمأل

اددبتنأهناطيحتفراشدقو

ادهمتىتحقحادانزىروأو
اديؤملازيالانيبماحتفو

ادصرتهيفتوملانأبانيقي

ادمعتنيحتومللاوعزجالو

ادجمبىلعأسفنلابىتفلادوجو
ادوزتمةبهأاذنكيلفاذك
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ءكلماروغىمحيو‹نيدلالوصأنوصيءهينيعنيباهاقلأوءةيلاعةمههللاهذحشفء‹ةدسأملا

الاهيلإوبصينمزجعيادجي‹نيملسملاوهلهأوهسفنلىنتباف؛قئاوعلابارخاسءكلاهملاهسفنبايمار

.لذباملثمهيفلذينأ

ةرصنىلعءهتايحنميقباميفىوقيىرتمأ«فلاسلاهمامإوهذيملتوهبيبرىركذولسيىرتأ*

؟فلاخلاهمامإ

ةرايزلاىولس

ادهجأفاديعسيدنعنركذتالوىسألانميباموينعديبحاصايأ

ادمحميبنلاحدملابتمميت(*)ادىيزأوقاضرمألاتيأرامو

ادغوأمساورلاسيعلابكرنمویشمنملضفقأهللاهاربيبن(۲۷)

ادجهأوماصوىلصنملضفأوهيفصوهقلخنم

ادحلمهيفراصحيرضمشوبرشيضرأىلإقاتشملينإو(۲۹)
ادمغمقوشلابناكابلقجلشيوهتاحفتننمقوشلاءاديفشيل(٠۲)

ادبعتيصلخملاةالصنمانتلىضقامتاماقملاكلتيفعكرنو(۱)

ادمحتينثنمثهيلعيلصتنامدعبنيبحملاميلستملسن(۲۲)

ىدنلاوسابلايذقورافلاهبحاصوىقتلاولدعلايذقيدصلاىلعينثنو

ادرغومامحلاحاناميمالسمهمعيارطلآلاوهباحصأو(٤۳)

ادقفهيدلهنمزعأ-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاف-هدقتفاامهم-بئاغلداعمامإلك

-ىدہلاةمئأةباحصلاف-دقفامهم-ديدشدضعلكو.هترايزبقلعتينأبيرالف؛ىلغأو

.مهترایزبقلعتينأبيرالف؛ىلغأوادقفهنمزعأ-مهيلعهللاناوضر

؟هصالخ]-ىلاعتوهناحبس-هبردنعهلعفشيىرتفأ)*(
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ناوضر-سمهيلإامنإف«هرصناذإو«يفي-ملسوهيلعهللاىلص-هلامنإف«مامإلىفواذإهنإ

ةعافشلالمآ

ادهشأويصوأنمحرلاىلإعادوعفاشريخايهللالوسرايالأ

ادمعتوىتأنايسنودمعبهتلمعاميفهلليعفاشنكف

ادتعاىلعينمناكابنذرففيلعيرضتمبئاتهيلإينإو(۷)

ادغاعفاشيلهللالوسروجرأوهباذعىشخأهللاوجرألينإو(۳۸)

ادجمأوىلعأهللاوفعناكدقفةقيلختءاسوينمتفلسنإو(۳۹)

ادوعتالضففمحرينإويلعفبهءهؤاضقلدعفيبيذعتءاشنإو(٤4)

ىدهةملظنموىفاعةنحممكوىقوةنتفمكوىدسأةمعنمكف(١٤)

اددعتيرهدهتصحأاملركشباهلكحراوجلاينمتقطنولو(٤٤)

هغيلبتبهرارقإب-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاعفشتسيوءءاجرايحيوافوختوياذوهاه

ولهنأيو«فاوخءاطخهنأبهرارقإب-!ىلاعتوهناحبس-هيرمحرتسيو«هنامألاهئادأوةلاسرلا

هناحبس-هنأيووهالإاهددعملعياليتلاهمعنىدحإءافونعزجعل«ءيسيالنسحيشاع

.هتداععطقيالفءهمركهدوعيذلارافغلا-!ىلاعت

:ةصاخاهماسقأنممسقلكيفوءةماعةديصقلايفءاجرلاوفوخلاعمتجادقل«

ىرشب"-ءاجرللتمتنا-"دقفلا"ديقفلاء"بطخلاةأطو"فوخللتمتنااذإهنإ

."ةعافشلالمأ"وء"ةرايزلاىولسوءفلخلا

هففخء"ديقفلانيبأت"وأءةلفغلانمهابتنالاوهللاءاجرهففخء"بطخلاةأطوب"فوخلادتشااذإو

.هللاةمعنءاقبءاجرهففخءدقفلاةعولب"وأ«مهعيمجنيملسللاةالاومءاجر
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ىولسب"وأء«ممملاعايضوتوملادصرتفوخهففخءفلخلاىرشبب"ءاجرلادتشااذإو

.لدعلابةبساحملافوخهففخء"ةعافشلالمأب"وأءرمألاقيضفوخهففخء"ةرايزلا

كردتملولو.ناجلتعيوءناطلتخيوء«سرافلاهيقفلاةديصقيفءاجرلاوفوخلاعمتجياذكه

.ءاجرلااهبدرفنالءهقفلاةيسورفلاكرديملوأ«فوخلااهبدرفنالءةيسورفلاهقفلا

ءةسمخ"دقْفلاةعبس"ديقفلانيبأتلأو«تايبأةعبرأبطخلاةأطول"يصقشلالذبدقلو*

لذبامةدايزبيحوأف‹ةينامثةعافشلالمألوءةرشع”ةرايزلاىولسل"وءةينامن"فلخلا

ءارآنمامولعمراصاب«هتديصقعطاقمنماهريغللذبامىلع«تايبأنمءةرايزلاىولسلا

.اهلوأرمأهبحلصابالإةمألاهذهرخآرمأحلصينلهنأ:ةرورضلابنيملسللاءاهقف

ةديصقلالئاسو

:برضلاوضورعلاضوبقملايفاولاليوطلارحبنمهتديصقيصقشلاجرخأ*

ادبكأوتالفاغابولقىمصأفادغدقسانلاىلعبطخنم٠|اللاىلإ

نلعافمنلوعفنليعافمنلوعفنلعافم نليعافم نلوعف
ةضوبقمةلاسةلاسةلاسةضوبقمةلاسةلاسةلاس

:فلألابةلوصوملاةيلادلاةدرجلاةقلطملاةيفاقو

ادبپكأ

دقلىتحءالامعتسا‹ميدقلايبرعلارعشلاروحبميشأف-هذههتروصاميسالو-ليوطلاامأ

مالسإلامولعواهبادآوةيبرعلامولعباعيتسايفهجهنمىلع«يرعملاءالعلاويأكلذباهيلعهكلم

ةميدقلا(ءانغلا)ىقيسومللءاهنمرثكأةبسانمبءاهعيشأناكامنإو.اهبايندلاجزموجازتمالاوهبادآو

.اهنعلفغينأرعاشلنكيملىتحءعامسألاىلعةبلاغلا
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ءميدقلايبرعلارعشلايفاوقعيشأف-اهعماهريغليلقوةيلادلااميسالو-ةيفاقلاهذهامأو

.تاملكلانمةغللانتمةدالو«فقولاةقيرطلاهتبسانب«كلذكتناكامنإو.الامعتسا

مالسإلامولعلههقفهنعينغتسياليذلاميدقلايبرعلارعشللههقفليصقشلانالدقل

ًأرطامدييفنيلينأالإءاقداصناكىتملقللاوأئدابللنكيملوءهلككلذىلإهداقف؛هبادآو

.هيلع

:نيرشعلاوسداسلاوءلوألانيتيبللهتيفقت‹هسفنههقفنمو

ادبكأ...ادغدق....١

ادمح....ادبزأ.....۱

اهنمبيرقو-اهعلطمةيفقتريغنم«ميدقلايبرعلارعشلاةديصقىلإلخادلانأملعدقذإ
هبنينأديرياليلجىنعمأدبينأالإحيبقكلذراركتنأو«بابريغنملخادلاروستملاك-هعيرصت

هيلعهللاىلص-ميركلالوسرلاعافشتسانملجأهيدلنكيملوءةديدجةديصقادبيهنأكوهيلع

.بلطلايفحليولوبقلاىرحتينمبىرحأكلذ!-ملسو

!هتغلىلعةلازجلاتبلغءهقفلابهلاغتشاويصقشلانامزرخأتمغرىلعو*

ماكحأفافجلفككلوأامأف؛رعشلاةكاكربءاعيمجنورخأتملاوءاهقفلارهتشادقلءلجأ

مهنامزيفةيبرعلاةغللافعضمومعلفءالؤهامأوءهنمنوكفنيالفهعباطبمهعبطييذلاءاضقلا

هملعيفبيرالف؛ىرخأةرمميدقلايبرعلارعشللههقفهكردأدقفيصقشلاامأو.اهلهأفعضب

امىلع«برعلانممهريغلاحنيينامعلانيرخأتملالاحةفلاخمهتكردأمثءهنمةغللاماكحإةلزنمب

.فورعموه

ىلإاهبىتأءةميدقةديصقةيأيفاهدجوءاشنم«ةدوهعمةميدقةديصقلاةغلبيكارتردحتت
ىلعتييبلازجعالميبيكرتفطعنمف؛نيفرتغملاةرثكىلعدفنيمليذلاليوطلارحبيصقشلا

:اهريغوءرشعثلاثلاوءرشاعلاو«عساتلاو«نماثلاوءيناثلا:تايبألايفامكءهردصألميهيبش
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مساهبلوعفموتتسملعافهيف«ضام)ةيوضامةيلعفةيربخةلمجفطعدقاذوهاهف
‹ضام:ةيوضامةيلعفةلمجةلصهدعب«لوصوممسافوطعموءرهاظمساىلإفاضم.رهاظ
هيف؛ضام)ةيوضامةيلعفةيربخةلمجىلع«تييلازجعتلغش=(رتتسملعاقهيف
مسارورجموراج:ةلمجهبشلاحوءرهاظمساىلإفاضمءرهاظمساهبلوعفمو«رتتسم
١!برعلالوقتامكءةذقلابةذقلاوذحءهردصتلغش-(ةبيغريمضىلإفاضمءرهاظ

عباسلاوءرشعيناثلا:تايبألايفامكءردصلاالميطرشبزجعلاالميباوجقيلعتىلإ-
يناشلاو«نيصعبرألاوءنيثالثلاوعساتلاو«نيرشعلاوسداسلاو«نيرشعلاوعبارلاو«رشع

:ريخألانيعيرألاو

ادجعأوىلعأهللاوفعناكدقفةقيلختءاسوىنمتفلسنإو۹

ةيلعفةلمجبهطرشءتييبلازجعتلغشءلعفبةخوسنمةيمساةلمجبباجأدقاذوهاهف

.تيبلاردصتلغشءاهلثماهيلعفوطعم

التةفطاعتمتوعنهيلتتوعنمتيبلاهيفردصتيتعنبيكرتفانئساو«بيكرتةريسمعطقىلإ-
:نيرشعلاوعباسلاو«سماخانيتيبلايفامكءتيبلايرطش

اددسمهلالاقيفوتبناكواکرابمانیفناکدقیدهمامإ٥

تیبلاردصةيقبلغشو«رهاظمساىلإافاضم«فوذحمًادتبمربخارهاظامساردصدقاذوهاهف

‹لعفبةخوسنمةيمساهلمجفوطعمهلثمرخآتعنبزجعلاو«لعفبةخوسنمةيمساةلمجتعنب

!كلذكةذقلابةذقلاوذح

:هلوقيفامك«نزولاماسقأبيكارتلاماسقأقباطتثيحبتيبلاميسقتىلإ-

یدهةملظنموىفاعةنحممكویقوةنتفمكوىدسأةمعنمكف1٤

يذ)نمثملا(ناتفلتخمناتليعفتهيفةرركتملا)جزتمملاليوطلاتيبماسقأجرخأدقاذوهاهف

اهلعفىلعمدقتملاةيلعفلاةمجلابيكرتراركتنمةعبرأماسقأنم-ةعبرألاينامثلا

:هقلعتم
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نليعافمنلوعف=ىدسأةمعنمكف

نلعافمنلوعف=ىقوةنتفمكو

نلپعافمنلوعف=یفاعةنمكو

نلعافمنلوعف=یدهةملظنمو
ةروصقملافلألااعيمجاهمتخنإو-اهرخاوأعجسبهكسمتمدع«هيفهتعنصنمففخدقو

.ريخألامسقلايفمكبالو-يوقعجستوصبتسيلف؛ةيلصألا

مغرىلعيهوءةيداعلالبإلايأساورلا"ةملكريغاننامزةغلنعةديصقلايفبيرغال

.انمبيرقلاةمسار"عمجيبانيدلةسبتلمعقولاةفيطلءهنامزةغلنعةبيرغنوكتالألامتحا

تيبلايفءعبارلاتيبلايف"ادحلم"وءلوألاتيبلايف”هلولح"الإةديصقلايفوشحال

"ادمعتوءنيثالثلاويناثلاتيبلايفادمحتٴوءنيثالثلاويداحلاتيبلايفادبعتوءرشعسداسلا

يبرعلارعشلايفىولبلاةماعلاةيفاقلاتاملكنمءىلوألاالإاهلكو-نيئالثلاوسداسلاتيبلايف

!يمومعلا

يف”نولاوم"فاضلملانونتابثإو«عبارلاتيبلايف"ادشرمفرصعنمالإةديصقلايفرئارضال

تييبلايفاذكنمطرشلاباوجءاففذحو-نيتعئاشريغناتليلقامهاتلكوءرشعيداحلاتيبلا

.ةعئاشةريثكيهو‹نيرشعلاوعبارلا
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سرهكلا

0رادصإلااذه:الو
۷ىدتنلاةملك:ايقاش
٠(ةيركفلاهتسردمو...هتايح)يصقشلاديعسنبسيمخةمالعلا:الاش

يعباسلاناميلسنبرصانذاتسألل

3يصقشلاديعسنبسيمخخيشلارود:ًاعياو
يناليغلاهللادبعنبفسوي.د

٥1ةيملعلايصقشلاةمالعلاخيشلاةناكم:اسماخ

ةنطلسلاماعيتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسةرضاحم

۸يصقشلاتافلؤميفثيداحألاتاجيرخت:اسهاعس
يرذنملادمحمنبنافلخ.د

1۹(نيبلاطلاجهنمباتك)يصقشلارداصم:اهباس

يركسلملارباجنبدمحأذاتسألا

١۱۲يصقشلاجهنميفةءارق:افماش

يصاعوباملاسدمحم.د

۳٦۱ءاجرلاوفوخلانيبسرافلاةيقفلاءاثر:اهات
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ةرورضلابلثميالباتكلااذهيفدروام
يبدالاىدتنملايأر

يبدألاىدتنمللةظوفحمعبطلاقوقح

هفاقلاوثارتلاةرازو
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